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

مدة االمتحان ٕ:ٓٓ :

الفرع  :األدبي والعلمي والشرعي والصناعي

اليوم والتاريخ  :األربعاءٕ٘ٔٓٔ2/ٔٔ/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الس ــــــــــــــــــــؤال األول :
اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه.
 .1تبادل األسرار بين اثنين في أمر ما ..
 .2ألنّ الحٌاة فنّ  ،والسرور كسائر شؤون الحٌاة فنّ ؛ فمن عرف كٌف ٌنتفع بهذا الفن
أن ٌستثمر
استثمره واستفاد منه وحضً به ومن لم ٌعرفه لم ٌعرف ْ
 .3صور الهموم أشخاصا ٌطلعون بعضهم بعضا على عواطفهم وأسرارهم.
 .4كناٌة عن الراحة والطمأنٌنة.
إن ٌصاب المرء بال ّتافه من األمر حتى تراه َح ِر َج الصدر ،كاسف الوجه ،ناكس
 .5فما ْ
البصر ،تتناجى الهموم فً صدره ،وتقضّ مضجعه ،وتؤرّ ق ج ْفنهِّ ،وهً إذا حدثت لمن
ُلق لها باالً ،ول ْم تُ َحرِّ ك منه َن َف ًسا ،ونام ملْء جفونه رضً البال فارغ
هو أقوى احتماالً ،لم ٌ ِ
الصدر..
َ .6جفنة .
 .7سرّ  ،سرر .
 .8ف ٌْض الخاطر".
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الســـــــــــــــــؤال الثاني :
أ  -اقرأ األسطر الشعرٌة التالٌة من قصٌدة ( سأكتب عنك ٌا وطنً )ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها .
 .1المكان المرتفع والمقصود الوطن .
 .2قرار العودة إلى الوطن بعد أن أتعبته الغربة.
 .3صور كالمه فً وطنه (القصٌدة التً كتبها ) لوحة جمٌلة  ،دفعة شوقه إلى كتابتها.
 .4م ّد  /م َد َد).
 .5السٌن تدل على المستقبل القرٌب ،بمعنى تحقق إنجاز هذه األفعال فً القرٌب.
 .6كتابته قصٌدة تعبر عن حبه للوطن  -تلبٌة نداء الوطن فً جمٌع األحوال
 .7شراع الليل والطّوفاّن .
ب  -أكتب أربعة أبٌات شعرٌة من قصٌدة ( وا حرّ قلباه )
الســـــــــــــــــــؤال الثالث :
أ  -قطع البٌت الشعري التالً واذكر تفعٌالته  ،وسم بحره .
الالً َناْ ِح َ ْ
ار ِه َ ْ
صبْح اختلَ ْط
آخر ال ّشه ِْر وبال ُّ
ال
ص َ
 وال َب ْد ُر َق ْد َفًِ ِ
ــ ــ ب ــ /ــ ب ب ــ  /ــ ــ ب ــ
ــ ــ ب ــ  /ــ ب ب ــ  /ــ ــ ب ــ
مستفعلن مستعلن مستفعلن ( الرجز تام )
مستفعلن مستعلن مستفعلن
َو ُه ْم َن َسبً إذا أ ُ ْن َسبْ
َو ُه ْم أَصلً َو ُه ْم َفرعً
 ــ   ــ   /ــ ــ ــ
 ــ ــ ــ   /ــ ــ ــ
ُم َفاْ َع ْلتُ ْن (مجزوء الوافر )
ُم َفاْ َعلَتُ ْن
ُم َفاْ َع ْلتُ ْن
ُم َفاْ َع ْلتُ ْن
ب  -افصل بٌن شطري البٌت التالً .
بر ِد
ك َف ْو َق لُجّ ة َكأَنها
 والفُ ْل َُعقارب َتدبُّ َف ْو َق ِم َ
الســــــــــــــؤال الرابع :
أ  -اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه .
ْ
ٌسعد قلبك بها وتسعدك القدسُ
وإن تزرْ ها
هبط الوحً واألنبٌاء ْ
إنّ القدس عاصمة فلسطٌن َم ِ
حضارتها فالقدس كلها عراقة وأصالة وجذورها متعمقة فً التارٌخ وممتدة امتدادة الشجرة
العمٌقة فً األرض .
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ٔ .استخرج من النص السبق ما يلي :
أ  -اسم مفعول لفعل غٌر ثالثً ( .ممتدة )

ب  -اسم فاعل لفعل غٌر ثالثً (متعمقة)
ْ
(ٌسعد )
ث  -جواب شرط .

هبط )
ت  -اسم مكان ( َم ِ
جـ  -مصدر هٌئة (امتدادة )

د  -توكٌ ًدا معنوًٌا ( كلها) .

هـ  -صفة مشبهة (العمٌقة )

و  -بدل مطابق (عاصمة فلسطٌن)

 .2أعرب كلمة ( حضارتها ) بدل اشتمال مرفوع بالضمة وهو مضاف والهاء ضمٌر متصل
فً محل جر مضاف إلٌه .
ٖ  -بٌن سبب كتابة الهمزة فً كلمة ( األرض ) .
أرض  :ألنها اتصلت باسم ليس من األسماء التي ورد ذكرها في همزة الوصل
ب  -أعد كتابة جملة ( دخل ُ
ت إلى َمعْ َرض الكتب ) مصوبًا الخطأ الوارد فٌها َ (.معْ ِرض)
ب  -علل حذف الواو من آخر الفعل الذي تحته خط فً جملة ( لم تنــ ُم األزهار فً هذا الربٌع ).
ألنه مسبوق بحرف جزم وهو فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة
ت  -تكتب الهمزة على نبرة فً كلمة ِجئت ومنفردة على السطر فً كلمة شاء .
جئت  :ألنها ساكنة ما قبلها مكسور
جاء  :ألنها متط رفه ما قبلها حرف مد ساكن
ً
ْ
صرة
ضبطا صرفًٌا (
ث  -اضبط ما تحته خط
أخرجت المعصرة الزٌت نقًٌا )ِ (.معْ َ
ج  -اضبط آخر ما تحته خط بالحركة اإلعرابٌة المناسبة ( ومن ال ٌُكر ُم نفسه ال ٌُكرم ).
نف َسه

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