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    رة التربيةوزا (صفحات 9األسئلة في  )   

 قسم اللغة العربية

 م 6102/6102 الثانية الفترة  - ر ـ اللغة العربيةللصف الثاني عش (ييبتجر)امتحان 

 أوال – الفهم واالستيعاب  :                                                                   ) 15  درجة  (

 :  ثم أجب عن األسئلة التي تليها  األبيات اآلتية اقرأ  –السؤال األول 

 أيها الشاكي الليالي        إنـما الغبطة فكــــــــــــــره

 الكــــــــــــــوخِ ِكْسَرهْ ربَّما اْستوَطَنِت الكوَخ وما في 

هْ   وَخلَْت منها القصوُر العـــــــــــــــــالياُت الُمْشَمــِخرَّ

ى فإذا فــــــــــــي الغصِن نُْضَرهْ   تلمُس الغصَن الُمعَرَّ

 وإذا رفَّْت على القَْفِر استوى مــــــــــــــــاًء وُخْضَرهْ 

هْ وإذا َمسَّْت   حصــــــــــــــــــــــــــاةً َصَقلَتْها فهَي ُدرَّ

ه  لََك ، ما دامْت لَك ، األرُض وما فــــــــــــوق الَمَجرَّ

 (1)                            .             استنتج الفكرة الرئيسة التي تدور حولها األبيات السابقة -1

.............................................................................................................................................................................................................................  

 (1)                                           .مبينا ما يستفاد منها علق على األبيات السابقة بإيجاز -2
........................................................................................................................................................................................... .............................................. 

................................................................................................................................................................................................................ ......................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... .... 

 ة منه وغرهــــــغفل         سكن الدهر وحانت : يقول الشاعر  -3

 إنما العيُش اختالسُ        فاغتنم صفو الليالي : ويقول ابن زيدون 

 (1).                                             وازن بين البيتين السابقين، ثم بين وجهة نظرك  - 
............................................................................................................................. ............................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. ....................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... .................................................................. 
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 (½)                                                      :  الصحيحة مما يأتي التكملة ضع خطا - 4

 :الغبطة فكرة نفسية يرى الشاعر أن أثرها يظهر جليا في قدرة اإلنسان على  -

 .       تحقيق اآلمال المنشودة -.            مواجهة المكدرات والتغلب عليها -

  .  تحقيق السعادة لآلخرين  -.             مواجهة الالئمين والصبر عليهم -

 :  اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه   –السؤال الثاني  

سأكون طموحا ال أقنع بما أنا فيه ، بل أجعل نصب عيني أن أكون خيرا مما أناعليه ، :)قال األمريكي 

الزهو  ييجنبن، وهذا  ومن أجل هذا ال أكره أن تظهر نقائصي ، فذلك أقرب إلى معالجتها وإصالحها

 .بنفسي ، ويحملني على أن أعمل دائما في بنائها

سأراقب ما يدخل في ذهني من أفكار ألنها ذات أثر فعال ، فهي إما أن تبنيني أو تهدمني ، ولذلك سأغلق 

باب ذهني عن كل أفكار الفشل ، وأفكار الرعب ، وأفكار اليأس ، و سأحرم دخولها إلى ذهني كما أحرم 

 .ل األكل السام إلى معدتيدخو

سأكون أميناً مع نفسي ومع غيري ، سأكون أميناً في السر والعالنية ، أميناً مع الناس ، أشعر إذا قربت من 

 . الخيانة أنها كالنار   ترعى جسمي  

وعالمة عفته أن  عاهد نفسه على  أن يجاهد ها ويتفقد أمره فيعّف ويشجع ويحكم،()ابن مسكويه ) قال 

 . يقتصد في مآرب بدنه حتى ال يحمله الشره على ما يضر جسمه أو يهتك مروءته 

 (1)     ؟ ينالعهد ينمن خالل هذوابن مسكويه ما الغاية التي يسعى إليها الرجل األمريكي  - 1
............................................................................................................................................................................................................. ............................ 

.................................................................................................................................................................................................................................. ....... 

 (1)         .             اذكر اثنين من مبادئ هذا المنهاج . وضع األمريكي منهاجا للنجاح  -2
............................................................................................................................. ............................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. ....................................................................................... 

 (1)عليها؟                                           نفسه" ابن مسكويه " ما األمور التي عاهد  -3
........................................................................................................................................................................................................... .............................. 

 (0)                                                        : الصحيحة مما يأتيالتكملة ضع خطا  - 4

 :عزم ابن مسكويه على عدم االكتراث ألقوال الحاسدين ، وذلك  -أ

 .مجاراة لهم  –.               درءا لمخاطرهم -

 .حرصا على أال يشغل بهم –                 .استهانة بشأنهم  -
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 :كال العهدين برز فيهما االهتمام بالجانب -ب

 .الديني -.                                              ياالقتصاد  -

 .األخالقي –.                                               السياسي  -

 : اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه   –السؤال الثالث  

 هب ملمــــــة هي ماهيــــ         من يرتجى لدفـــــــاع كـــر 

 هت وللجـــسوم العاريـــــ       من للبطون الجــــــــائعــــا        

 هالواعيـــلمين إذا سمعنا                 من الرتيــــــــاع المســــــ     

 هت وال عدمت العــــافي            الئف ال فقد          ـــــــــــيابن الخ

 هت لها فروع زاكــــــــــي         ول الطيبا           ـــــــــــــــإن األص

 

 (½)                                                     : الصحيحة مما يأتي التكملةضع خطا تحت  -0

 :المشكلة التي عبر عنها الشاعر في األبيات السابقة -

 .هلك البشرأشدة الجوع الذي  –.                 الفقر الذي أصاب المجتمع -

 .تدهور أحوال الرعية وسوء معيشتهم –.                انعدام األمن وافتقاد األمان  -

 (1)                            .السابقة األبياتاذكر مظهرين من مظاهر هذه المشكلة وردتا في  -2

............................................................................................................................. ............................................................................................................ 

ات السابقة اذكر وسيلتين اعتمد عليهما الشاعر في حث الخليفة على حل هذه من خالل فهمك األبي -3

 (1)                                                                                                  .المشكلة
.......................................................................................................................................................................................................... ............................... 

............................................................................................................................................................................................................................... .......... 

 

 :  اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه   –السؤال الرابع  

 ،

 

:
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 (1)                                                     :في ضوء فهمك للفقرة السابقة وضح ما يلي -1

 .استخلص من الفقرة مظاهر اإليجابية السامية التي تربى عليها المسلمون في مدرسة اإلسالم -أ

............................................................................................................................. ............................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. ....................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... .................................................................. 

 .األثر الطيب الذي تركته اإليجابية في المسلمين أفرادا وجماعات -ب 

............................................................................................................................. ............................................................................................................ 

................................................................................................................................................ ......................................................................................... 

 (1)                                             : للموضوع  في ضوء فهمك أثر العبارات التالية  -2

 ........................................................................................................حارب اإلسالم السلبية في مجال التفكير عن طريق  -أ

 .......................................................................................................................وحارب السلبية في مجال القول عن طريق  -ب

 ........................................................................................................  :السلبية خلق ذميم متى شاع في مجتمع أدى إلى -ج
  ....................................... ........................................................................................................................ :حارب اإلسالم السلبية ألنها -د

 (½)                                                  : الصحيحة مما يأتي التكملة  ضع خطا تحت -3

 :كل ما يأتي يعد مفهوما للسلبية ما عدا  - 

 .التواكل في إنجاز األعمال المنوطة بنا  -.                                      الكسل والتخاذل في العمل  -

 .األخذ والعطاء والمشاركة -.                                   االنطواء واالنعزال عن الناس  -

 :  اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه   –السؤال الخامس  

 ينسون الذين هم وكثير ، الدائم العذاب هو هذا إن. اآلخرين في وال تذب شخصية غيرك ال تتقمص
 ، اآلخرين شخصيات في لينصهروا ، وظروفهم ، ومواهبهم ، وكالمهم ، وحركاتهم وأصواتهم أنفسهم

 .وللذات للكيان واإلعدام ، واالحتراق ، والصلف التكلف فإذا
 واألخالق؟ المواهب في يتفقون فلماذا ، واحدة صورة في اثنان يتفق لم الخليقة آخر إلى آدم من
ً  مختلف شبيه، أنت الدنيا في مثلك يأتي ولن مثال التاريخ في لك يسبق لم آخر شيء أنت  و زيد عن تماما

 .والذوبان والمحاكاة التقليد سرداب في نفسك تحشر فال عمر
{  الخيرات فاستبقوا موليها هو وجهة ولكل}  ،{  مشربهم أناس كل علم قد}  وسجيتك هيئتك على انطلق
 تلغ ال ولكن ، بالوحي نفسك هّذب ، مشيتك ال تخالف ، نبرتك ال تبدل ، صوتك تغير ال خلقت كما عش

 .استقاللك وتقتل وجودك
 هكذا وعرفناك هكذا خلقت ألنك ، هذا وطعمك هذا بلونك أنت ونريدك خاص ولون خاص طعم لك أنت

 آياته تجحد فال الباري آيات من آية وقدراتنا ومواهبنا وألسنتنا ألواننا اختالف إن ".إمعة أحدكم يكن ال"
 "من كتاب ال تحزن لعائض القرني"



 م 2112/2112 نهاية الفترة  الثانية  - ـ اللغة العربية رللصف الثاني عش (ييبتجر) متحان ا

5 
 

 (0)                                                                      .بين هدف الكاتب من الفقرة السابقة -1 
.................................................................................................................................................................................................... ..................................... 

                                (1.                   )على شخصية الفرد تقمص شخصيات اآلخرين والذوبان فيهماستنتج أثر  – 2
................................................................................................................................................................................................................................ ......... 

............................................................................................................................. ............................................................................................................ 

....................................................................................................................................... .................................................................................................. 

 (½)                                               :  ما يأتيالصحيحة مالتكملة  ضع خطا تحت -3

 : عن نهي  "  ".إمعة أحدكم يكن ال" في العبارة  -     

 . السلبية في مجال القول واإلرشاد -                  .                مصاحبة اللئام من بني البشر -   

 . االتباع األعمى لآلخرين  -               .               الخوض في أعراض المسلمين -     

 (6)                      (     الوفاء ..)مما تحفظ بيتين في مجال  الضبطاكتب مع :  السؤال السادس 
............................................................................................................................. ............................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. ....................................................................................... 

 (درجات5.)لخص الفقرة التالية في حدود الثلث مراعيًّا األسس الفنية للتلخيص :السؤال السادس ـ التلخيص

ي غمرة المشكالت التي نغوص فيها اليوم، تبدو اإلنسانية جسماً مؤرقاً مرهقاً، ُموزع القوى والجهود، فما ف" 
وهناك أحقاد بل هناك أرق وقلق وخوف من سوء المصير، . من أمٍة تنام ملء جفنيها، وتتنفس ملء رئتيها

 .تغلي، وضغائن تفور، وليس َمْن يدري متى تتفجر صواعق وبراكين

وإذا عدنا إلى المحن التي عانتها البشرية فيما مضى ـ والتي تعانيها اليوم ـ وجدنا أن مردها ليس ما يتوهمه 
بل مردها أن الناس يجهلون قيمة اإلنسان ومكانته في  رجال السياسة، واالقتصاد، واالجتماع، والحرب،

 .الكون، وهدفه من الوجود، وهدف الوجود منه

إن الناس يجهلون الغاية من وجودهم، ومن ثم يجهلون الغاية التي من أجلها ُوِهبت لهم الحياة، واإلرادة 
اية من هذه المواهب لراحوا يُثمرونها ولو أنهم فهموا الغ. ومقدرة التفكير والتخيل، والتمييز بين الخير والشر

لخيرهم، وخير الكائنات، بدالً من أن يبذروها فيما يهلكهم، ويهلك الكائنات، ولكانت هذه المواهب المفتاح الذي 
به يلجون الملكوت المعد لهم منذ األزل، وهو ملكوت المعرفة، والقدرة، والحرية، وُمثل الحياة العليا التي هي 

لو فهم الناس غاياتهم من وجودهم لكانت حياتهم على األرض حياة تعاوٍن وتآخٍ وتحاٍب، .نسانأسمى غايات اإل
 ....بدالً من أن تكون حياة تنابٍذ وتنافٍر وتباغٍض 

إنها لفطرةٌ ربانيةٌ أن يحب اإلنسان ذاته وذات اإلنسان تتصل اتصاالً وثيقاً بكل ذات بشرية ثم بكل ما في 
 .المحتوم عليه أن يحب كل إنساٍن وكل شيٍء إذا هو أخلص المحبة لذاته الكون، ولهذا أصبح من

 .وكل ديٍن في األرض تتسع تعاليمه ولو لذرة من البغض ال يمكن أن يكون من هللا

فعلى الناس أن يعرفوا أن المحبة الشاملة هي الهدف األساسي لهم في حياتهم وأن كل هدف سواها لن يكون 
 .(من مقال لألستاذ ميخائيل نعيمة )         ."غير سرابٍ 

............................................................................................................................................................................................................................... .......... 

............................................................................................................................. ........................................................................................................... 

....................................................................................................................................... ................................................................................................. 
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.............................................................................................................................  .......................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................  

 

           

 (درجتان )    (األم ) اكتب مع الضبط مما تحفظ بيتين في مجال : الحفظالسؤال السادس ـ 

 

......................................................................  ................................................................................ 

.....................................................................  ................................................................................ 

 ________________________________________________ 

 (درجات  4)          :ثانيًا ـ الثروة اللغوية

 (1)       :لمترادف مع ما تحته خطٌّ في كل مما يأتيـ اذكر ا1

 .منهم الخورأصحاب الهمم ال ينال ـ 

   .................................................................................................................... : المترادف

ً  المروءةـ من 6ـ   .أال نترك أخانا جائعا

   .................................................................................................................... : المترادف

 (1)      :ـ وضح معنى ما تحته خطٌّ وفق سياقه في كل مما يأتي2

  .......................................................................(: وّطن)معنى كلمة             .الكريم نفسه على فعل الخير وّطنـ 

  .........................................................(: وّطن)معنى كلمة              .الصحراءفي العرب قديما  وّطنـ 

 (1)       (:أمن) ـ امأل الفراغ في كل مما يأتي بكلمة جذرها  3

 .الجانب ................................................. المخادع غير ـ 

 .من أمنه الناس على أعراضهم وأموالهم   ........................................  ـ

 (1)    :اختر المكمل الصحيح مما يلي لكل عبارة ما يناسبها بوضع خط ٍّ تحتهاـ 4

   ".دّرب اإلسالم أتباعه على اإليجابية العملية في مقاومة الشرور واآلفات"ـ 

  فوفةـ األُ  .األففُ ـ   .اآلفةُ ـ  .فُ األـ  ":فات اآل" ـ مفرد كلمة 

 "َمثَُل َما بَعَثَنِي هللا به ِمن الُهَدى َواْلِعْلِم َكَمثَِل اْلغَْيِث اْلَكثِيِر أََصاَب أَْرًضا"ـ 

    .أُرضـ  ـ أروض   .ـ أراٍض   .ـ أرضون ":أرض " ـ ليس من جموع كلمة 

 

 _________ 

4 

 

 _________ 

5 

 

 _________ 

2 
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 (درجات8)           :ثالثًا ـ التذوق الفني

 (2)   .اشرحها مبينًا فائدتها إلبراز المعنى المقصود. التالي صورة بيانية البيتفي ـ 0

 من الحسن حتى كاد أن يتكلما   أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا  -
 ..................................................................................................... .............................................................................................................................: الشرح

 ..................................................................................................... .............................................................................................................................: الفائدة

 ".الفزع، وتقلون عند الطمعإنكم لتكثرون عند : "ـ قال 6

 (2)     .حدد نوعه موضًحا أثره. في الحديث النبوي السابق محسٌن معنوي

 ..................................................................... .............................................................................................................................................................: نوعه

 ..................................................................................................... .............................................................................................................................: أثره

 ينزل ها هنا إنسانس :يقول الشاعر علي السبتيـ 3

 به شبه من الصحراء

 لعالملله عينان نافذتان 

 .أليــــاٍم وضيـئـــاٍت جــــداد يغيّرنا، يثير الشوق فينا

رسم الشاعر في المقطع السابق أعاله لوحة فنية جسدت رؤيته،حدد عناصر هذه اللوحة،ومثل لكل عنصرر  -
 (2)            .من ألفاظ الشاعر

............................................................................................................................. ............................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. .......................................................................................  

...................................................................................................................................................................... ................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................................................................................  

 

 (2)   :مما يأتي( ب)وما يناسبه في المجموعة ( أ)المجموعة  ـ ِصْل كالً مما في3

 .ـ تشبيه صريح       "وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك " ـ 0

 .ـ سجع      "واعتصموا بحبل هللا جميعاً وال تفّرقوا "ـ 6

 .كناية ـ   ـ أعز مكان في الدنى سرج سابحٍ         وخير جليٍس في الزماِن كتابُ 3

 .ـ استعارة        . ـ في تاريخ األولين ِعْبرةٌ وَعْبَرةٌ 4
 .ـ جناس             

 

 _________ 

8 
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 (درجات11)          :رابعا ـ السالمة اللغوية

لكك هديكة ( ألقدمن)ن تفوقت هذا العام إهللا  ، فالنجاح حليفه، فومن يواظب يا بني على الدراسة: قال أب البنه" 
مضكى عليكه زمكن )أما نحن فإننا نغط في نكوم سكبات  ،فها هو العالم الغربي المتحضر يتقدم بخطى حثيثة ،قيمة

 .فنعم عمال الجد (طويل

 (2)       :السابقة ستخرج من الفقرةاـ 1
 .........................................................................: ـ اسًما مصغًرا   ................................................................ :امنسوبً  سًمااـ 

 .......................................: ـ جملة ال محل لها من اإلعراب ............................................................: ـ جملة لها محل من اإلعراب

 (2)   (. تصديق  –تصور ) تفهام مما يأتي بما يناسبه من كلمتي ـ أكل الفراغ أمام كل اس2

 ( .....................................................................................    )         هل أحببت التفوق؟ -

 (......................................................................................  )       أتحب النجاح أم التفوق؟  -

ب الخطأ النحوي أو الصرفي في3  (2)    :وأعد كتابته ما يأتيكل جملة م ـ صو 

 ( .....................................................................................    )     .(قطرية )على ( قطرة ) ـ تصغر كلمة 

 (.....................................................................................    )       هل جئت ماشيًا أم راكبًا؟ـ 

 (.....................................................................................    )     (سنّي : ) نقول( سنين ) في النسب إلى ـ 

 (.....................................................................................    )         .النفاق ال حبذاـ 

 (2)    :اختر المكمل الصحيح مما يلي لكل عبارة ما يناسبها بوضع خط ٍّ تحتهاـ 4

 :ونجد ذلك في" عل ضميراً مستتراً أن يكون الفا" من صور الفاعل في أسلوب المدح  ـأ 

 .نعم رجل العصر المسلم الغيور ـ     .نعم الرجل المسلم الغيور ـ

 .رجالً المسلم الغيورـ نعم     .ـ نعم من تصاحب المسلم الغيور

 :الجواب عن االستفهام السابق( أليس في الشعر راحة للنفس؟) ـ ب 

 .في الشعر راحة للنفسـ نعم،     .في الشعر راحة للنفسـ ال، ليس 

 .في الشعر راحة للنفسبلى، إنَّ ـ      .في الشعر راحة للنفسـ 

 :محلها اإلعرابي الجملة التي تحتها خطٌّ  .يتشبث برأيهأدهشني المتعصب  -ج 

 . ـ مفعول به       .ـ نعت   .حالـ    .ـ خبر

 :الجملة التي تحتها خطٌّ جملة. لهلك الناسـ لوال األمل د 

 .جواب شرط غير جازم  ـ              .ـ تابعة  .ـ استئنافية            .جواب شرط جازم ـ 
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 (1)      .إنَّ العدل طريق العمران. بلى :ضع سؤاال للجواب التالي - ـ 5

............................................................................................................................. ............................................................................................................ 

 (1)          :فيما يأتي ـ استبدل المدح بالذم2

 .ـ نعَم طالب العلم المواظب على تحصيله

................................................................................................................................................................................................. ........................................ 

 

 

 

 (درجة12)           :خامًسا ـ التعبير

 : قرأت في مطالعاتك العبارة التالية

ا من اإلمكانات واالستعدادات "  "يعيش الشباب في عصرنا الحاضر حياة مليئة بالتحديات تتطلب كمًّ

 :حدود خمسة عشر سطًرا ـ مستخدًما أحد األنماط اآلتيةاكتب حول المعنى السابق ـ في 

( المقالة ـ القصة القصيرة ـ التعليق ) 
________________________________________________ 

 ( ................................................................................................: النمط الذي تمَّ اختياره)  

............................................................................................................................. ............................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................................................................................................... 

................................................................................................................................................... ..................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................  .............................................................. 

............................................................................................................................................................................................... ........................................ 

...................................................................................................................................................................................................................... ................... 

............................................................................................................................. ........................................................................................................... 

................................................................................................................................................... ..................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................  .............................................................. 

............................................................................................................................................................................................... ........................................ 

...................................................................................................................................................................................................................... ................... 

.............................................................................................................. .......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... .................................................................................................... 

 ت األسئلة  انته

 

 _________ 
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