بسم هللا الرحمن الرحيم
املـادة  /مهارات االتصال /م3
الصـف  /الثاين اثنوي

منوذج ()1

اسم الطالب ................................./

امتحان نهائي  -الفصل الدراسي األول لعام 2017 -2016
استعن باهلل أولا  ،ثم أجب على األسئلة اآلتية وتأكد من إجابتك على جميع األسئلة قبل تسليم ورقة اإلجابة

السؤال األول  18( /عالمة)
اقرأ النص اآلتي من وحدة (يا أيها الكرز المنسي)  ،ثم أجب عن األسئلة التي تليها :

صار َوزيرا ً ،فسبحان من
مر القاسم
ضيعتنا الفَر ُح  ،ور ّحبت بحرارة بذلكَ النَبَأ الذي أذاعه الراديو * إذا ً ُ
ع ُ
ع ّم َ
و َ
َ
ص َدقَ َمن قال ّ :
إن َمن جد َو َج َد .
يُعطي دونَ أن يُسأل  ،و َ
" ماذا يشتغل الوزير ؟ ".
صص له سيّارة أحلى من أجمل بنت ".
" تُخ ّ
" ويقبض في آخر ك ّل شهر معاشا ً يُتي ُح له أن يأكل خروفا ً في ك ّل يوم ".
" وعندما يدخل إلى مبنى ِوزارته يرتجف الموظفون خوفا ً ويسلّمون عليه " ...
" ويأمر فيُطاع "...
" وإذا أ َم َر اآلغا فهل يطيع اآلغا ؟ "
 -1استخرج من النص عبارة تدل على ( الحرمان والسذاجة ).
وزيرا ؟
 -2ما داللة فرح الضّـيعة بنبأ تعيين عمر القاسم
ً
 -3استخدم الكاتب أمثاال شعبية  .اذكرها  .موضّـحـًا داللتها .
ع ّم ضَيعتنا ال َفرح).
 -4وضح الصورة الفنية في عبارة (و َ
 -5اذكر مجموعتين قصصيتين لكاتب النص .
 -6أي من شخصيات قصة (يا أيها الكرز المنسي) شخصية نامية؟
 -7ما عالمة الترقيم المناسبة مكان النجمة في النص؟
 -8إالم يشير اسم اإلشارة (ذلك) في السطر األول؟
 -9اكتب الجذر اللغوي لكلمة (وزيراً) المخطوط تحتها.

السؤال الثاني  8( /عالمات)
قطع كال من البيتين الشعريين اآلتين  ،واذكر تفعيالتهما  ،وبحر كل منها :

قتتلتتبتتتت ِه قتتلتتبُتتتتهُ فتتتتاطتتلتتبتتيـتتتتتتتتتتتتت
ت فتتي
 )1أنتتتت ِ
ِ

 )2قتتتتد ستتتتتتتتتتاستتتتتتتهتتتتا من قلبكم ستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتت

(م)

ّ
تتتتتتتتتتتتتتتلتتتتذّ
ـتتتتتتتتتتتتتتتتت ِه َتتتتت َري عتتتتاشتتتتتتتتتتتقتتتتا ً يست َ
التتتتطتتتتلتتتت

لتتتتتتتم يتتتتتتتتتتتتتتتركتتتتتتتوا رطتتتتتتتبتتتتتتتا ً وال يتتتتتتتابستتتتتتتتتتتتتتا
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السؤال الثالث  18( /عالمة)
ق على أرق) ثم أجب عما يليها من أسئلة :
أ) اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة (أر ٌ

يشتتتتتتتتتت ِه
ِ -1من ُكتتتت ِّل َمن ضتتتتتتتتتتاقَ الفَضتتتتتتتتتتا ُ ِب َج ِ
ُ -2ختتتتترذ ِإذا نتتتتتودوا َكتتتتتأَن َلتتتتتم َيتتتتتعت َ
تتتتلتتتتتمتتتتتوا
تتتتحتتتتتيتتتتتاة ُ شتتتتتتتتتتت ِهتتتتتيَّتتتتت
تتتتمتتتتتر ُ َيتتتتت ُ
أمتتتتت ُل َوالت َ
َ -3والت َ
ت ِإال أَنَّتتتتتتهتتتتتتا
ستتتتتتتتتتتتكتتتتتتيَّتتتتتت ُ الت َ
 -4م
تتتتتنتتتتتت َفتتتتتتحتتتتتتا ِ
ِ
تتتتجتتتتتزيتتتتت َل َو ِعتتتتتنتتتتت َد ُ
 -5يتتتتتا ذا الَّتتتتتذي يَتتتتت َهتتتتت ُ الت َ

ضتتتتتتتتتتتت ِيّتتتتتت ُ
َحتتتتتتت ّتتتتتتى ُ َتتتتتتوَ فَتتتتتت َحتتتتتتوا ُ َلتتتتتتحتتتتتتد َ
ٌم َلتتتتتتت ُهتتتتتتتم َحتتتتتتتٌل متتتتتتتطتتتتتتتلَتتتتتتت ُ
أ َ َّن الت َ
تتتتتتكتتتتتتت َ
الشتتتتتتتتتتتتيتتتتت ُ أ َ َ
بتتتتتيتتتتتبتتتتت ُ أَنتتتتتزَ ُق
الشتتتتتتتتتتتت
وقتتتتت ُر َو َ
َو َ
َ
حشتتتتتتتتتتتتتتيَّتتتتتتت ِب ِستتتتتتتتتتتتتتوا ُتتتتتتت ُم ال ت َتتتتتتتعتتتتتتتبتتتتتتت ُ
َو ِ
َصتتتتتتتتتتتتتتد َُّق
أَنّتتتتتتتتي َ
عتتتتتتتتلَتتتتتتتتيتتتتتتتت ِه ِبتتتتتتتتأَختتتتتتتت ِذ ِ أَت َ

 -1استخرج من البيت األول سمة من سمات شعر المتنبي .
 -2وضّـح الصّـورة الّتي رسمها المتنبي لألكاسرة في البتين األول والثاني.
 -3استخرج من النص كلمة بمعنى (ال تفوح).
 -4ما مناسبة القصيدة ؟
 -5على من يعود الضمير (الهاء) في جملة (بأخذه) الواردة في البيت األخير.
 -6ما الضبط الصحيح لحرف (الشين) في كلمة (شهية) الواردة في البيت الثالث
 -7ما مفرد كلمة (خرس) الواردة في البيت الثاني.
ب) اكتب أربعة أبيات شعرية من قصيدة (ضانا سيدة الدهشة الجبلية) للشاعر محمود الشلبي.

السؤال الرابع  18( /عالمة)
أ ) اقرأ األبيات اآلتية من قصيدة ضانا ( سيدة الدهشة الجبلية ) ثم أجب عما يليها من أسئلة :

-1

( فررررربْنُ لعرررررجُ اررررر ررررربْ

ررررر ُ ررررر ررررر

 -2قرررر ل رررر رررراررررْ فرررر ب رررررررررر ررررررررررررررررر رررر رررر رررر
هررررْ رررر ررررْ ل ررررررررررر هرررر ْ ررررررررررر رررر رررر
 -3هرررر
ل
 -4أ رررررررررربقررررحل

رررررررررر

ُرررررررررر ُ م ْ ل صررررررررررعرررر

 ْ -5ضرررررررررررا ( رررر رررر ب ُ

ررررْ رررر

ُرررر ررررعرررر

ررررر ررررر رررررررررررررررررر ُ
أصررررررررررررنرررررا ررررر ررررر
ل
ررررر ررررر ُ
قرررر
صررررررررررب رررربْ م فرررر ل
ل
صررررررررررارررر رررر ُ رررر رررر رررر ُ
ْ رررررر
عرررررلررررر
ارررررررْنل

صرررررررررررر
رررررر ل
رررررررررررر ررررررب رررررر ُ ُ رررررر ُ
ررررر ررررر م ْ ررررررررررررل رررررررررررر ل
رررررررررررر ُ
ررررررر ررررررر

م ْ ررررررر ررررررر رررررررْ ُ

ررررررر ُ

 -1ما هو النداء الذي ذكره الشاعر في البيت األول ؟
 -2صف شخصية فروة بن عمر الجذامي كما تفهما من األبيات .
الحمام ) .
 -3وضح الصورة الفنية ( فاصطفاه ِ
النصبِ) الواردة في البيت الثالث .
 -4اضبط بالشكل حرف ( النون ) في كلمة ( ْ
ي إلى داللة إيحائيّة  ،وضّحها.
 -5تجاوزت كلمتا ( صباح وليل ) معناهما المعجم ّ
 -6من هو ( الحارث ) وما قصته الوارد اسمه في البيت الخامس ؟
ب) اكتب أربعة أبيات شعرية من قصيدة ( ٌ
أرق على أرق) للشاعر أبو الطيب المتنبي.
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السؤال الخامس  16( /العالمة)
أ) اقرأ النص اآلتي  ،ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
(سيعقد مركز علوم المستقبل نهاية هذا الشهر مبادرة خيرية وبإشراف المعلمان النشيطان مصطفى عبد الرزاق وبسام طه ؛ ليناقشوا
هدف سنحقق بعد ذلك  .ويوشك الضيوف أن يغادروا
أضرار المخدرات  ،وظننت المبا َدرة ناجحةً وأبقى من غيرها في هذا الوقت  ،وكم
ٍ
بفرحة وتسليم  ،واعتقد بأن حمزة سيغادر وفمه ضاحك).
 -1استخرج من النص :
ج) مصدر مرة
ب) جملة في محل نصب حال
أ) جمع قلة
و) ممنوع من الصرف
هـ )مصدراً من فعل غير ثالثي
د) اسم فاعل من غير الثالثي
 -2أعرب ما تحته خط في النص إعرابا ً تاما ً .
هدف سنحقق بعد ذلك).
 -3ما نوع كم في جملة (وكم
ٍ
ب) صغ اسم المفعول من الفعل (يتحدى) مع الضبط التام.
مر) مع ضمير المخاطب (أنتم) مع الضبط التام.
د) صرف الفعل ( ّ
ه) اكتب العدد ( )12بالحروف في جملة ( كافأت المعلمة  12طالبة) .

السؤال السادس 10( /عالمات)
اكتب في واح ٍد من الموضوعات اآلتية:
 )1قصة شاب فقير حصل على معدل عا ٍل في الثانوية العامة  ،وعمل بجد معتمدا ً على نفسه  ،حتى أكمل دراسته العليا .
 )2مقالة عن دور اإلعالم في توجيه فكر المجتمع  ،والتأثير في قيمه واتجاهاته .
 )3أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع .
انتهت األسئلة

(أخي الطالب ال تنسَ أنَّ هذِه الورقة حَوَتْ اسم اهلل )
معلم املادة  :حممد أبو صعيليك
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