امتحان تجريبي
امتحان الدراسة الثانو ّية العامة الدورة ــــــــــــــــــــ
المبحث  :اللغة العربية ( المستوى الثالث )

مدة االمتحان ٕ:ٓٓ :

الفرع  :األدبي والعلمي والشرعي والصناعي

اليوم والتاريخ  :السبت ٖٕٔٓٔ2/ٔٔ/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الس ــــــــــــــــــــؤال األول :
اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه.
الحٌاة فنّ  ،وال ّسرور كسائر شؤون الحٌاة فنّ ؛ فمن عرف كٌف ٌنتفع بهذا الفنّ  ،استثمره
أن ٌستثمرهّ .أول درس ٌجب أن ٌُ َتعلَّم فً فنّ
وح ِظً به ،و َم ْن ل ْم ٌعرفه لم ٌعرف ْ
واستفاد منه َ
إن ٌصاب المرء بال ّتافه من األمر حتى تراه َح ِر َج الصدر ،كاسف
ال ّسرور ّقوة االحتمال؛ فما ْ
الوجه ،ناكس البصر ،تتناجى الهموم فً صدره ،وتقضّ مضجعه ،وتؤرّ ق ج ْفنهِّ ،وهً إذا حدثت
ُلق لها باالا ،ول ْم تُ َحرِّ ك منه َن َف اسا ،ونام م ْلء جفونه رضًَّ البال فارغ
لمن هو أقوى احتماالا ،لم ٌ ِ
الصدر.
 .1ما معنى كلمة ( تتناجى ) المخطوط تحتها فً النص .
 .2ل َم ع ّد الكاتب السّرور ف ّانا ؟
 .3وضح الصورة الفنٌة فً قول الكاتب  (:تتناجى الهموم في صدره ).
 .4وضح الكناٌة فً قول الكاتب ( :فارغ الصدر) .
 .5لماذا كان أول درس فً فنّ السرور أن ٌتعلم اإلنسان قوة االحتمال .
 .6ما الضبط الصحٌح لحرف ( الجيم ) فً كلمة ( ْ
جفنه ) الواردة فً النص .
سرور ) الواردة فً النص .
 .7اكتب الجذر اللغوي لكلمة ( ال ّ
 .8ما اسم الكتاب الذي أُخذ منه هذا النص .
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الســـــــــــــــــؤال الثاني :
أ  -اقرأ األسطر الشعرية التالية من قصيدة ( وا ح ّر قلباه ) ثم أجب عن األسئلة التي تليها .
َ -1
َو َمن ِب ِجسـمـً َوحـالً ِعنـ َدهُ َس َقــمُ
واحــرَّ َقلبــاهُ ِممَّـن َقلبُــ ُه َش ِـبـــمُ
ـر األَعـمى إِلى أَدَبـً
َوأَس َم َعــت َكلِمـاتـً َمن بـ ِ ِه َ
 - 2أَنا الّـَذي َن َظ َ
ص َمــمُ
ـق َجرّ اهـا َو ْ
َو ٌَسْ َهــ ُر َ
الخ ْل ُ
ٌخ َتصـ ُم
وار ِدهـا
 - 3أ َنـا ُم ِمـ ْل َء جُفونً َعـ ْن َش ِ
َ
ِوجدانُنـا ُكــ َّل َشــًء َبع َد ُكــم َعــ َد ُم
فـار َقهُـــ ْم
ٌ - 4ـا َمـن ٌَ ِعــز َعلٌَنـا أن نُ ِ
 - 5لَ َ
ٌُزٌلُهُــنَّ إِلـى َمـن ِعنــ َدهُ ال ِّد ٌَــ ُم
صوا ِعقُـ ُه
ٌت ال َغما َم الَّـذي ِعندي َ
ِّـن الــ ُدرَّ إِال أَ َّنــ ُه َكلِـــ ُم
َقـد ُ
ك إِال أَ َّنـ ُه ِم َقـــة
ضم َ
َ - 6هــــذا ِعتــابُــ َ
 .1ما معنى كلمة ( شبم )الواردة فً النص .
 .2ما الغرض الشعري لهذه القصٌدة ؟
 .3اذكر البٌت الذي ٌدل على اعتداد الشاعر بنفسه .
 .4ما جمع كلمة (سقم ) الواردة فً األبٌات .
 .5وضح الصورة الفنٌة فً البيت السادس .
 .6استخرج طباق من األبٌات السابقة .
ْ
أسمعت ) فً البيت الثاني .
 .7لماذا استخدم الشاعر الفعل الماضً(نضر،
 .8ما العاطفة البارزة فً البيت الرابع .
 .9اذكر األسلوب اإلنشائي الذي استخدمه الشاعر فً البيت الخامس .

ب  -أكتب أربع أسطر شعرٌة متوالٌة من قصٌدة ( سأكتب عنك يا وطني )

الســـــــــــــــــــؤال الثالث :
أ  -قطع البٌت الشعري التالً واذكر تفعٌالته  ،وسم بحره .
الالا َناْ ِح َ ْ
ار ِه َ ْ
آخر ال ّشه ِْر وبالصبْح اختلَ ْط
ال
ص َ
 وال َب ْد ُر َق ْد َفًِ ِ
َو ُه ْم َن َسبً إذا أ ُ ْن َسبْ
َ -و ُه ْم أَصلً َو ُه ْم َفرعً

ب  -افصل بٌن شطري البٌت التالً .
بر ِد
 والفُ ْل ُك َف ْو َق لُجّ ة َكأ َ َّنها َعقارب َتدب َف ْو َق ِم َ
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الســــــــــــــؤال الرابع :
أ  -اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه .
ْ
ٌسعد قلبك بها وتسعدك القدسُ
وإن تزرْ ها
إنّ القدس عاصمة فلسطٌن َمه َبط الوحً واألنبٌاء ْ
حضارتها فالقدس كلها عراقة وأصالة وجذورها متعمقة فً التارٌخ وممتدة امتدادة الشجرة
العمٌقة فً األرض .
ٔ .استخرج من النص السبق ما يلي :
أ  -اسم مفعول لفعل غٌر ثالثً .

ب  -اسم فاعل لفعل غٌر ثالثً

ت  -اسم مكان

ث  -جواب شرط .

جـ  -مصدر هٌئة

د  -توكٌ ادا معنوٌاأ .

هـ  -صفة مشبهة

و -ا
بدال مطاب اقا .

 .2أعرب كلمة ( حضارتها ) المخطوط تحتها إعراباا تا اما.
ٖ  -بٌن سبب كتابة الهمزة فً كلمة ( أرض ) .
ب  -أعد كتابة جملة ( دخل ُ
ت إلى َم ْع َرض الكتب ) مصوباا الخطأ الوارد فٌها .
ب  -علل حذف الواو من آخر الفعل الذي تحته خط فً جملة ( لم تنــ ُم األزهار في هذا الربيع ).
ت  -تكتب الهمزة على نبرة فً كلمة ِجئت ومنفردة على السطر فً كلمة جاء .
ا
ْ
أخرجت المعصرة الزيت نق ًيا ).
ضبطا صرف ًيا (
ث  -اضبط ما تحته خط
ج  -اضبط آخر ما تحته خط بالحركة اإلعرابٌة المناسبة ( ومن ال يكرمُ نفسه ال يُكرم ).

الســــــــــــــؤال الخامس :
اكتب في واحدة من الموضوعات التالية .
ٔ .مقالة بعنوان (سعادة المرء في عطائه) .
وهبت ً
ْ
صبر طويل .
فًل بعد
ٕ .قصة امرأة
ٍ
ً
صديقا على معروف قدمه لك .
ٖ .رسالة شخصية تشكر
ٗ .استدعاء إلحدى المؤسسات في طلب منحة دراس ّية .
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