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امتحان مقترح لشهادة الدراسة الثانىية العامة لعام  / 1027الدورة الشتىية
د س
مدة االمتحان 1 03 :
المبحث  :اللغة العربية /الفصل األول
اليوم والتاريخ :الخميس 1317/ 13 / 11
الفرع  :للفروع األكاديم ّية المهن ّية

الســـــؤال األول 18( :عالمة)
ّ

الزأ انىص اٖتٓ مه مُضُع (فه الّسزَر) ثم أجت ػه األصئهخ انتٓ تهًٕ .
إن َجذد أصجبثًَٔ ،خهُمٍب ْ
أن ُٔمىح اإلوضبن انمذرح ػهّ انضّزَرٔ ،ضتمتغ ثً ْ
وؼمخ كجزِ ْ
إن نم تكه.

ٔؼججىٓ انممز فٓ تمهذي ٌبنخً تش ّغ صزَرً ا َثٍب ًء َوُرً أَ ،ؼججىٓ انزّ جم أَ انمزأح َٔخهُك حُنً ًّ
ثبنغ ْجطَخ
جُا مشجؼًب ِ
َانضّزَر ،ث ّم ٔتشزَّثً فٕشزق فٓ محّٕبئَ ،همغ فٓ ػٕىًَٕٔ ،تأنّك فٓ ججٕىًَٔ ،تذفّك مه َجًٍ.
ٔظه ّ
ّ
سز مبالً َثىٕه َصحّخ
ُخطئ َم ْه
أن أصجبة انضّزَر كهٍّب فٓ انظّزَف انخبرجّٕخ ،فٕشتزط لِيُ َ
ٔ ِ
ٔؼتمذ ػهّ انىّفش أكثز م ّمب ٔؼتمذ ػهّ انظّزَفَ ،فٓ انىّبس مه ٔشمّ فٓ انىّؼٕمَ ،مىٍم مه ٔىؼم فٓ ان ّشمبءَ ،فٓ

فبنضّزَر

انىّبس مه ال ٔضتطٕغ أن ٔشتزْ ضحكخً ػمٕمخً ثكمّ مبنً ٌَُ كثٕزَ ،فٍٕم مه ٔضتطٕغ أن ٔشتزْ ضحكبد ػبنٕخ
فجُوب جمٕمَ ،خٕزاتىب كثٕزح.
ػمٕمخ َاصؼخ ثألمّ األثمبنَ ،ثال ثمهَ ،ال تىمصىب انُصبئمُّ ،
 )1انمذرح ػهّ انضّزَر وؼمخ كجزح ،ب َم ٔضتطٕغ اإلوضبن تحمٕمٍب َفق رأْ انكبتت.
 - )2مب انممصُد ثؼجبرح ( ٌبلة.......... ......الغبطة . ) ............ ....
َ )3ضح جمبل انتصُٔز جمهخ " فيشزق في محيّبيَ .......................يتدفّق مه َجًٍ...........................
يستطيع أن يشتزي ضحكبت . " ...........................
 )4استخزج

طجبلبَ ...................ممبثهخ. .....................................

 )5ن َم ػ ّذ انكبتت انضزَر فىّب ؟
 )6اصتخزج صفخ مشجٍخ............

اصم مفؼُل مزٔذ..............

اصم فبػم مجزد..............
مصذر ٌٕئخ............
 ) 7ضغ ػالمخ انتزلٕم انمىبصجخ مكبن انىجمخ ؟
 ) 8مب انجذر انهغُْ نكهمخ (محّٕبي) ؟
اوتٍث األسئلة
ٌذا االمتحبن لقيبس قدرات الطلبة
مع أطيب التمىيبت
األستب ابلد فىابن
8188088810

اصم تفضٕم....................
فؼم مضبرع مىصُة.............

