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 وزارة التربٌة

 56الدرجة الكلٌة                               اإلدارة العامة لمنطمة مبارن الكبٌر التعلٌمٌة                      

 :الزمن  لسم تعلٌم الكبار ومحو األمٌة                                                                   

 7 :عدد الصفحات                                 التوجٌه الفنً للغة العربٌة                                       

 ٌة للصف الثانً عشرامتحان الفصل الثانً فً مادة اللغة العرب

 م 2017-2016العام الدراسً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجة (  16)                                                                            : الفهم واوستٌعاب - ووًال 

 :الر  األبٌات اآلتٌة، ثم  جب عن األسلة التً تلٌها: السؤال األول 

 :لال الشاعر إٌلٌا أبً ماضً

  لبل العٌد ، ولكن لٌس فً الناس المسره   -                                    

 مرهـلٌس للموم حدٌث غٌر شكوى مست -

 رهــلد تساوى عندهم للٌأس نفع ومض -

 م كلهم ٌجهل  مرهـــو تسل ماذا عراه -

 ا الشاكً اللٌالً إنما الغبطة فكرهـــ ٌه -

 (  1)                          :سّجل بعضاً من مالمح الناس الجسمٌة والنفسٌة فً العٌد كما أوردها الشاعر -1س

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

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

 (  1)         .وضح ذلن من خالل النصشدة المعاناة جعلت من مظاهر الٌؤس والتشاإم فً منزله واحدة  -2س

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

 (  0.5)                                                                        :وٌُمصد بذلن (الغبطة فكره إنما )   -3س

 )                  (  الحالة النفسٌة تمتحم ذهن صاحبها     -

 )                  (    الحالة النفسٌة التً ٌصنعها اإلنسان -

 (      )                   لفكرة     المعاناة الطوٌلة تخلك ا -

 (           )              الحالة النفسٌة تمتل فكرة الغبطة  -
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 :الر  النص الذي  مامن ثم  جب عن األسئلة التً تلٌه  –السؤال الثانً 

ب ذهنً عن ، ولذلن سؤغلك باسؤرالب ما ٌدخل فً ذهنً من أفكار ، ألنها ذات اثر فعّال ، فهً إّما أن تبنٌنً أو تهدمنً

 .كل ألفكار الفشل ، وأفكار الرعب وأفكار الٌؤس ، وسؤحّرم دخولها إلى ذهنً ، كما أحّرم دخول األكل السام إلى معدتً 

 (  1)                          .أورد الكاتب بعضاً من العوامل التً تمود إلى النجاح فً الحٌاة ، وّضح ذلن  -1س

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

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

 (  1)                                    ما التعلٌل الذي ساله الكاتب لمرالبة األفكار الداخلة إلى ذهن المرء ؟ – 2س   

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

 ( 0.5)                                                                            :اختر المكمل الصحٌح مما ٌؤتً  -3س

 "سؤحّرم دخولها إلى ذهنً ، كما أحّرم دخول األكل السام إلى معدتً "  -أ

 )             (أفكار الفشل                      -)           (             أفكار الٌؤس          : -وٌعنً بذلن 

 (         )             كل ما سبك    -                    (         )           أفكار الرعب       - 

 :ما ذهب إلٌه الكاتب فً مرالبة األفكار الداخلة إلى ذهنه ٌتسم بـ -ب

 )             (المبالغة                 -             (                    )         الوالعٌة        -            

 )              (       االستسالم                -(                )                 التشاإم                 -    

 :التً تلٌها آلتٌة ثم  جب عن األسئلة الر  األبٌات ا –السؤال الثالث 

  : لال الشاعر 

ًال متوالٌه -1  من مبلغ عنً اإلمــــــــــــ            ــــــــــــــام نصائحا

 إنً  رى األسـعار  ســــــ             ـــعار الرعــــٌة غالـــــــــٌه -2

 و رى غـموم الــــــدهر را           ئـــــحة تمـــــــر وغـــــادٌه -3

 ٌه عن            وودهـــــــا متجـــــافٌـــــــهو رى المراضــع ف -4

 و رى الٌتامى واألرامـــــل          فً البٌـــوت الخـــــالــــٌـه -5

 (   2)                                                                     لمشكلة التً  ثارها الشاعر فً األبٌات؟اما  -1س

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

     (   0.5)                                                                               :اختر المكمل الصحٌح لما ٌأتً  -2س

ًال منه فً لفظة التفصٌل  -  :واحد من سمات األلفاظ فً إثارة المشكلة ، ونلمس بعضا

 )            (نزرة     –)              (                                               متوالٌة  -

 (     )        األسعار   )              (                                               - رى     -
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 :الر  النص اآلتً ، ثم  جب عّما بعده من  سئلة  –السؤال الرابع 

هو بذل الطالة فً سبٌل الوصول إلى الحك ، وهذا هو معاذ بن جبل ٌعطٌنا مثالًال لإلجابة الصالحة فً واوجتهاد  -

فٌجٌبه بأنه سٌتّبع المرآن . بٌن الناس  التفكٌر واوجتهاد حٌنما ٌبعثه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على الٌمن ، وٌسأله كٌف ٌمضً

ًال علٌه فٌهما ، فإنه سٌجتهد بر ٌه ، فٌفرح النبً لذلن وٌمول الحمد هلل الذي  والحدٌث ، فإذا لم ٌجد الحكم منصوصا

 .وفّك رسول رسول هللا لما ٌحبه رسول هللا 

 (  1)               .             لتفكٌر بٌّن من خالل فهمن المطعة السابمة آلٌة محاربة اإلسالم للسلبٌة فً ا -1س

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

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

ًال تحت التكملة الصحٌحة مما ٌأتً  -2س  (   0.5)                                                                 :ضع خطا

 :الفمرة السابمة حدثأ  فرح رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ولد تمثل بـ  تناولت

  )            ( منهجٌة معاذ  بن جبل فً التفكٌر واوجتهاد   )            (   -توضٌح السلبٌة فً التفكٌر                -

 )            (المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة     المواءمة بٌن )            (  -اولتصار على تعالٌم وتوجٌهات المرآن  -

 .الر  النص التالً ثم  جب عن األسئلة التً تلٌه   -السؤال الخامس 

كان للعرب فضل عظٌم على الحضارة ، ألنهم كانوا فً المرون الوسطى لّوامٌن على علوم المدماء ولم ٌكتفوا " 

العالم اإلسالمً بل  ضافوا إلٌها إضافات جلٌلة وتناولوها بأسلوب علمً بمدارسة تلن العلوم واوحتفاظ بها وبثها فً 

، بعٌداًال عن الخرافات واألوهام ، ولد  ثبت مؤرخو العلوم الحدٌثة من الغربٌٌن  نه لوو العرب لضاع  كثر العلوم 

 .المدٌمة ولتأخرت نهضة  وربا الحدٌثة سنٌن و ٌعلم مداها إو هللا 

 (   1)                                                                      .العظٌم على الحضارة وّضح دور العرب -1س

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

 (   0.5)                                             لكاتب لتأكٌد دور العرب على الحضارة ؟ما الدلٌل الذي ساله ا -2س

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

 (   0.5)                                                        :الصحٌحة فٌما ٌؤتً أمام التكملة (  √) ضع عالمة  -3س

 :من عوامل نجاح العرب فً تمثّل علوم المدماء نراه  -

 )             (الموازنة بٌن األسلوب العلمً والخرافات  )     (                   -اللجوء إلى األسلوب العلمً      -

 )            ( الرغبة فً التفوق على حضارة أوربا       )      (                  -           كل ما هو لدٌم تمدٌس -

 (   2:                                                                                    )  الحفظ –السؤال السادس 

 (الصدالة ) ال بط مما تحفظ بٌتٌن فً مجضاكتب مع ال

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

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



 

4 
 

 ( 3:                                                                                      ) التلخٌص –السؤال السابع 

العلم حك مباح لكل راغب فٌه ، والذٌن ٌنسون نصٌبهم من العلم ٌظلون جامدٌن خلف أسوار الحٌاة ، وأعظم ما تفعله 

 .رغبة فً االرتماء بؤبنائها أن تعلمهم كٌف ٌمكنهم الوصول إلى المعرفة وتحصٌلها من منابعهااألمم 

 .أثِر الفمرة السابمة بؤسلوبن مراعٌا األسس الفنٌة للمطلوب 

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

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

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

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

 :الثروة اللغوٌة  -ثانٌا

 (  2)                                                        أوالدها متجافٌه            وأرى المراضع فٌه عن     -س

 : ضع خطاً تحت التكملة الصحٌحة مما ٌؤتً 

 هو ( المراضع ) مفرد كلمة  -أ

 )           ( الرضٌعة      -                          (       )          الراضعة                  -

 )           ( المرضعة   )        (                                -     المرٌضعة                -

 :اذكر مرادف ما تحته خط فٌما ٌؤتً  -ب

 :......................................................................خور مرادفها .           العزٌمة  خورالسلبٌة تدل على 

 (  2)                                   .فً جملتٌن من إنشائن بمعنٌٌن مختلفٌن ( مكفهرة ) وّظف كلمة  2س

 .............:......................................................................................................الجملة األولى 

 :.....................................................................................................................الثانٌةالجملة 

 (   2.                                  )  ( أمن ) أكمل الفراغٌن فٌما ٌؤتً بتصرٌفٌن مناسبٌن من الفعل  -3س

 .................................. بـ لُمّب النبً ملسو هيلع هللا ىلص -أ

 المصلون على دعاء اإلمام .............................  -ب

 :التذوق الفنً  -ثالثا

 ( 2)                                        سكن الدهر وحانت             غفلة منه وغره  : -لال الشاعر  -1س

 .صورة بٌانٌة مبرزاً أثرها فً المعنى استخرج من البٌت السابك

..................................................................................................................................... 
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 ( 2)                                                      "إذا وضع فً طرٌمً أحجار أزلتها " لال الكاتب  -2س

 .اشرح الصورة البٌانٌة السابمة موضحاً أثرها فً مسٌرة حٌاة اإلنسان 

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

 (           2)                                                       : اختر المكمل الصحٌح فمط بٌن البدائل التالٌة  – 3س

  (اللممة تكفٌنً إلى ٌوم تكفٌنً : ) ٌمول الزاهد  -أ

 : المحسن البدٌعً فٌما سبك هو 

 )           ( جناس  –)         (                                        طباق              -

 )            ( سجع  –)          (                                       ممابلة             -

 لٌس للموم حدٌث                 غٌر شكوى مستمره -ب

 للٌؤس نفع ومضره               لد تساوى عندهم       

 :األثر الفنً الذي ٌكشف عنه الطباق فً البٌت السابك هو  -

 )            (تعمٌك مدى تذّمر الموم  –)          (                 حالة االستسالم والٌؤس         -

 )             (لشماء        لوة البر وا –)          (                 الشكوى بٌن حٌن وآخر        -

ًال   :السالمة اللغوٌة  –رابعا

 ( 2)                                               .صّوب ما تحته خط نحوٌا، وأعد كتابة الجملة صحٌحة  -1س

 ..........................:.............................................الصواب .                          حبّذا   الصدق -أ

 :.......................................................................الصواب .   مجلة  أوأكتاباً لرأت فً اإلجازة  -ب

ًٌّ ، فنعم الصدٌك الوفً الذي ٌعرف لٌمة )  -2س عاد أخً بُعٌد رحلة لصٌرة من الغربة ، وبصحبته صدٌك فرنسً وف

 ( الصدالة

 (    4)                                                                            :أخرج من المطعة السابمة ما ٌلً  -

ً  -ب:.......................................اسماً مصغراً  -أ  :......................................................اسماً منسوبا

 :...........................................جملة صلة الموصول  -د:...................................... مدح  أسلوب -ج

 (  2)                                                                                (شاهدت طفالً ٌصرخ )  -3س

 .حاالً منه ها والعة صفة للطفل ، اجعل( ٌصرخ ) جملة 

 :..........................................................................................................................الجملة 
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 (   4)                                                  :اختر المكمل الصحٌح فمط من بٌن البدائل التالٌة  -4س

 نعم الشعار الصدق  -أ

 :جاء الفاعل فً أسلوب المدح السابك  -

 )          (اسماً موصوالً           –)          (                                ضمٌراً مستتراً وجوباً     -

 )          ( ف بؤل  مضافاً إلى معر (           )          (                               -أل ) معّرفاً بـ  -

 :للداللة على لرب المدرسة من المنزل نمول فً التصغٌر  -ب

 (     )     مدرستنا لَُربة المنزل   –   (                               )         مدرستنا لَّرٌبة المنزل    -

 (         ) مدرستنا لَُرٌب المنزل  –                                (          )   مدرستنا بمرب المنزل -

 

 :جملة تصبح فً مولع الخبر إذا للنا ( أسلوبه جمٌل )  -ج

 )              (أسلوبه الكاتب جمٌل  )           (                         -أسلوبه جمٌل للكاتب        -

 )             (الكاتب أسلوبه جمٌل  –  )           (                       الكاتب وأسلوبه جمٌل      -

 (نعم وجدت صعوبة فً حفظ المصٌدة )  -د

 :اإلجابة السابمة تصلح ألداة استفهام واحدة مما ٌؤتً 

 )             ( ألٌس      –)            (                                         ألن          -

 )             ( ألم                                              -)            (    هل           

ًال   درجة(  16)                                                                                          : التعبٌر -خامسا

 ( لصة لصٌرة  –تعلٌك  0ممالة ) اكتب فً أحد الموضوعٌن اآلتٌٌن فناً من الفنون الثالثة اآلتٌة  -

وكنت متحدثاً عن أثر الجمال فً الكون وتؤثٌره على ( الجمال لٌمة إنسانٌة ) أُلٌمت فً مدرستن ندوة تحت عنوان  -أ

 الفنان المبدع فماذا تمول ؟

اكتب موضوعاً توجهه للصحٌفة المدرسٌة تبرز فٌه أوجه اإلٌجابٌة المحمودة فً ممارسات أفراد تعرفهم فً  -ب

 .خرى سلبٌة ترفضها من آخرٌن معّمما اإلحساس بآثار كل منهما على المجتمع معن ممارناً بٌنها وبٌن ممارسات أجتم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -انهتت الأس ئةل -

 حمع أأطيب المتنيات لمك ابلتوفيق والنجا


