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.
شعيرات الد ّ
( .1ال ّ
ّموية) قنوات دقٌقة جدا تشبه الشعر  ،وٌتكون جدارها من طبقة خلوٌة
واحدة لتسمح للمواد الؽذائٌة الصؽٌرة بتؽذٌة الخالٌا حولها .
 .2ؼبار الطلع  ،أو مواد التجمٌل ،أو شعر الحٌوانات  ،أو المواد ال ّسامة  ،أو بعض األدوٌة
مثل المضاد الحٌوي البنسلٌن
 .3عادم
 .4اذكر خصائص المقالة العلمٌة .
 .5عن طرٌق الفم أو األنؾ أو اللمس أو الحقن .
الب ْنسلٌن
ِ .6
 .7حسس
ب.
 .8أُح ُ
ب الكتب وال سٌما ُكتب األد ِ
 .9الؽذاء والوقاٌة من األمراض
الســـــــــــــــــؤال الثاني :
 .1اختار وفضل  ،أي جعلهم صفوة خلقه
 .2ألن األنبٌاء والرسل جمٌعا من نسلهم
 .3متجانسون فً الدٌن  ،والتقى ،والصّالح .
صالح.
نموها وترعرعها وتربٌتها الحسنة بالزرع ال ّ
 .4صّور مرٌم علٌها السّالم فً ّ
 .5ذرأ أو ذر ( ذرر )
 .6الدعاء
 .7تعظٌم شأن هذه المولودة  ،وجعلها وابنها آٌة للعالمٌن .
 .8االستمرار والتجدد .
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 .9ذكر انثى
حر قلباه )
أ  -أكتب أربعة أبٌات شعرٌة من قصٌدة ( وا ّ

الســـــــــــــــــــؤال الثالث :
أ  -قطع البٌت الشعري التالً واذكر تفعٌالته  ،وسم بحره .
ب بالتـم ّنــً
 ومــاْ نٌْــ ُل المــطـالِ ِ ــ ــ ــ   /ــ   ــ   /ــ ــ

مُفاْع ْل ُتنْ

مُفاْعل ُتنْ

فع ُْولُنْ

ولـــكِنْ ُت ْؤخ ُ
ـــذ الـــ ُّدنٌـــا ؼِ الْبــــــاْ
 ــ ــ ــ

مُفاْع ْل ُتنْ

  /ــ ــ ــ   /ــ ــ

مُفاْع ْل ُتنْ

فع ُْولُنْ

تام الوافر
اوي الق ْلب ِمن داء الهوى
 م ْن ذ ْا ٌُد ِــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ
مُسْ ت ْف ِعلُنْ مُسْ ت ْف ِعلُنْ
مُسْ ت ْف ِعلُنْ

ْإذ ال دواء للهوى م ْوج ُْو ُد
ــ ــ  ــ   /ــ  ــ  /ــ ــ ــ
مُسْ ت ْف ِع ْل ( الرجز تام )
مُت ْف ِعلُنْ
مُسْ ت ْفعلُنْ

ب  -افصل بٌن شطري البٌت التالً .
ب
ب وأ ْن ٌفُر عٌْنك السّرا ُ
 إٌِّاك أ ْن ٌ ْفتِنك الشبا ُت  -امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ لٌستقٌم الوزن العروضً فً البٌت التالً .
فلٌس ل ُه بعدها ُم ْقترحْ
إذا بلػ  ........آمال ُه
أ  -المر ُء

ب  -اإلنسانُ

ج  -الرجلُ

د  -المُجتهد

الســــــــــــــؤال الرابع :
أ  -اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه .
ٔ .استخرج من النص السبق ما يلي :
ب  -الباذلون .
أ  -موجودة.
ْ
تتعلق
ث-
ت  -مسرى.
ح  -الرسول
جـ  -عٌنها .جمٌعهم
د  -الحضارة.
.
خ  -جمٌلة
و  -مشاعرها.
.
هـ ٌ -سعى
ي  -وقفة.
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 .2توكٌد معنوي مجرور بالكسرة والهاء ضمٌر متصل فً محل جر مضاؾ إلٌه
 - 3متظرفة ما قبلها مفتوح .
 - 4مرفوع بالضمة المقدرة على األلؾ للتعذر .
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-
خ-
د-
ذ-

ألنه مجزوم ب (ال ) الناهٌة  /وعالمة جزم الفعل المضارع المعتل اآلخر حذؾ حرؾ العلة
من آخره .
ِمرْ بط
ِوهْ به  ،و ّهاب .
جلسة
ِجئت  :ألنها ساكنة ما قبلها مكسور  /شاء  :متطرفة ما قبلها حرؾ مد ساكن.
ال ِمعْ صرةُ
طالب
نوع المنادى  :مضاؾ  /حكمة  :معرب منصوب

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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