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.
ال ّتراث الحًّ فً أبسط تفسٌر له هو الرّ باط السرّ يّ الذي ٌربط الماضً بالحاضر,
وهو ٌُ َع ّد بمعطٌاته الحضارٌّة والفكرٌة حزام األمان الذي ٌش ّد المسافر ً
جٌل بعد جٌل إلى
لغته ووطنه ,ومن هنا فالحدٌث عنه واالهتمام به ٌش ّكل البداٌة الصحٌحة نحو النهضة ,إذ
بدأ عصر النهضة فً أوروبا بإعادة اكتشاف ال ّتراث األدبًّ والعلمًّ للعرّ ب والرّ ومان
والٌونان ,كما بدأت حركة اإلحٌاء األدبٌّة فً الوطن العربًّ معتمدة النماذج ال ّشعرٌة
ّ
المتمثلة فً أشعار العرب فً ال ّشرق واألندلس من أمثال أبً
الرّ ائعة لعصور االزدهار
تمام والبحتري والمتنبًّ وابن زٌدون وابن خفاجة وغٌرهم من قِ َمم ال ّشعر العربًّ فً
عصور االزدهار.
 .1ما معنى كلمة ( التراث ) المخطوط تحتها فً النص .
 .2ما هو التراث الحً ؟
 .3وضح الصورة الفنٌة فً قول الكاتب  (:وهو ٌُ َع ّد بمعطٌاته الحضارٌّة والفكرٌة حزام
األمان الذي ٌش ّد المسافر ً
جٌل بعد جٌل إلى لغته ووطنه).
 .4ما داللة العبارة التالٌة ( من قمم ال ّشعر العربًّ ).
 .5خلت هذه المقالة من األسالٌب اإلنشائٌة علل سبب ذلك .
 .6متى بدأ عصر النهضة فً أروبا .
 .7ما الضبط الصحٌح لحرف ( الحاء ) فً كلمة ( حزام ) الواردة فً النص .
 .8اكتب الجذر اللغوي لكلمة (السرّ يّ ) الواردة فً النص .
 .9ما اسم الكتاب الذي أُخذ منه هذا النص .
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الســـــــــــــــــؤال الثاني :
أ  -اقرأ األسطر الشعرٌة التالٌة من قصٌدة ( سؤكتب عنك ٌا وطنً )ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها
ك ٌا وطنً
سؤكت ُ
ب عن َ
ً
وق تسكنُ رحل َة ّ
من
وأرسمُ
الز ِ
لوحة لل ّش ِ
ً
راٌة للحُب أحملُها وتحملُنً
وأرف ُع
ب كل ما أهوى
سؤكت ُ
الو َط ِن
وما ٌَحْ لو إلى َ
سؤذك ُر أ ّنك البُ ْشرى
شر
وكل
الخٌر لل َب ِ
ِ
فآتً كلّما هت َف ْ
ت
ِظللُ الشوق تطلبُنً
وآتً كلّما امت ّد ْ
ك َكًْ تعان َقنً
ت ذرا ُع َ
بشوق ث ّم تحُض َننً
ْ
نهضت
سآتً كلّما
ك الط ْه ُر تسؤلُنً
رُبا َ
والقمر
مس والظ ْلما ِء
سآتً فً شعاع ال ّش ِ
ِ
سؤرج ُع للربى َط ْو ًعا
ِ
وأحملُ غربتً شو ًقا
واألوجاع وال ِم َح ِن
ّام
ِ
وأطوي رحل َة األٌ ِ
 .1ما معنى كلمة الربى الواردة فً النص .
واألوجاع وال ِم َح ِن .
ّام
ِ
 .2ما داللة العبارة التالٌة  :وأطوي رحل َة األٌ ِ
ً
وق تسكنُ رحل َة ّ
من .
 .3وضح الصورة الفنٌة فً قول الشاعر  :وأرس ُم
الز ِ
لوحة لل ّش ِ
ْ
امتدت) الواردة فً النص.
 .4ما الجذر اللغوي لكلمة (
 .5ما الغرض من استخدام السٌن فً قول الشاعر ( سآتً  ,سؤذكر  ,سؤكتب ) .
 .6عبّر الشاعر عن حبه لوطنه اذكر مظهرٌن لهذا الحب .
 .7ما اسم الدٌوان الذي أ ُ ْ
خذت منه هذه القصٌدة .
ب  -أكتب أربعة أبٌات شعرٌة من قصٌدة ( وا حرّ قلباه )
الســـــــــــــــــــؤال الثالث :
أ  -قطع البٌت الشعري التالً واذكر تفعٌلته  ,وسم بحره .
َولَـــ ِك ْن تُ ْإ َخ ُ
ـــذ الـــدنٌـــا ِغ َ ْ
ل َبــــــاْ
ب بالتـ َم ّنــً
 َو َمــاْ َنٌْــلُ المــطـالِ ِوتُحْ َس ُر ِم ْن بُعْ ِد أَ َ
قطاْ ِر َهاْ
 صُحون تُ َساْفِ ُر فٌها العٌُونُب  -افصل بٌن شطري البٌت التالً .
ب
ك السّـــــرا ُ
ك الشبـــــا ُ
ب َوأَ ْن ٌَفُر َع ٌْ َنـــ َ
ك أَ ْن ٌ ْفتِ َنـــــ َ
 إٌِّـــــا َ2
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الســــــــــــــؤال الرابع :
أ  -اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه .
ً
جماال  , ,فهذا الرجلُ الذي ٌلقى
ٌا فاه ًما الحٌاة  ,إنّ التواضع واألدب كلٌهما ٌزٌدان اإلنسان
الناس مبتس ًما  ,وٌقبلُ علٌك بوجه حسن مصغًٌا  ,وٌبقى مصرً ا على زٌارتك فً كل مكان ,
لٌس صغٌر النفس بائس القلب كما ٌظن الناسُ بعظهم  ,بل هو عظٌمُها  ,أل ّنه وجد التواضع ألٌق
ْ
ٌبتعد الناس عنه.
بعظمة نفسه  ,وحذاري حذاري من التكبر  ,فمن ٌتكبرْ
ٔ .استخرج من النص السبق ما يلي :
أ  -صفة مشبهة .

ب  -اسم فاعل لفعل غٌر ثلثً

ت  -اسم مكان

ث  -فعل شرط .

جـ  -فعل مضارع معتل اآلخر

د  -توكٌ ًدا معنوًٌا .

هـ  -بدل مطابق

و  -بدل بعض من كل .

 .2أعرب كلمة ( فاه ًما ) المخطوط تحتها إعرابًا تا ًما.
ٖ  -بٌن سبب كتابة الهمزة فً كلمة ( بائس) .
ب  -صوب الخطؤ فً الكلمة التً تحتها خط ( اشترٌ ُ
ت َمضْ َربًا جدٌ ًدا ) .
ترم النفاٌات فً الطرقات ).
ب  -علل حذف الٌاء من آخر الفعل الذي تحته خط فً جملة ( ال ِ
ت  -صغ اسم الفاعل من الفعل ( تواضع ) .
ً
ضبطا صرفًٌا ( وقف المحارب وقفة األسد ).
ث  -اضبط ما تحته خط
أن تقضً بٌن الناس بالحق ).
ج  -اضبط آخر ما تحته خط بالحركة اإلعرابٌة المناسبة ( ٌجب ْ

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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