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

مدة االمتحان 0:22 :

الفرع  :األدبي والعلمي والشرعي والصناعي

اليوم والتاريخ  :األربعاء0252/55/55

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الس ــــــــــــــــــــؤال األول :
اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه.
الحٌاة فنّ  ،وال ّسرور كسائر شإون الحٌاة فنّ ؛ فمن عرف كٌف ٌنتفع بهذا الفنّ  ،استثمره واستفاد منه
وحظِ ً به ،و َمنْ ل ْم ٌعرفه لم ٌعرف أنْ ٌستثمره .أوّ ل درس ٌجب أن ٌُ َتعلَّم فً فنّ ال ّسرور قوّ ة االحتمال؛ فما
َ
إنْ ٌصاب المرء بال ّتافه من األمر حتى تراه َح ِر َج الصدر ،كاسف الوجه ،ناكس البصر ،تتناجى الهموم فً
ُلق لها باال ا ،ول ْم ُت َح ِّرك
صدره ،وتقضّ مضجعه ،وتإرّق ج ْفنه ،وِّ هً إذا حدثت لمن هو أقوى احتماال ا ،لم ٌ ِ
منه َن َف اسا ،ونام م ْلء جفونه رض ًَّ البال فارغ الصدر.
 .1ما معنى كلمة ( تتناجى ) المخطوط تحتها فً النص .
 .2ل َم ع ّد الكاتب السّرور ف ّانا ؟
 .3وضح الصورة الفنٌة فً قول الكاتب  (:تتناجى الهموم فً صدره ).
 .4وضح الكناٌة فً قول الكاتب ( :فارغ الصدر) .
 .5لماذا كان أول درس فً فنّ السرور أنْ ٌتعلم اإلنسان قوة االحتمال .
 .6ما الضبط الصحٌح لحرف ( الجيم ) فً كلمة ( ج ْفنه ) الواردة فً النص .
 .7اكتب الجذر اللغوي لكلمة ( السّرور ) الواردة فً النص .
 .8ما اسم الكتاب الذي أُخذ منه هذا النص .
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الس ـــــــــــــــــؤال الثاني :
أ  -اقرأ األسطر الشعرٌة التالٌة من قصٌدة ( سؤكتب عنك ٌا وطنً )ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها
عنك ٌا وطنً
سؤكتبُ
َ
من
وق تسكنُ رحل َة ال ّز ِ
وأرس ُم لوح اة لل ّش ِ
وأرف ُع راٌ اة للحُبِّ أحملُها وتحملُنً
سؤكتبُ ك َّل ما أهوى
الو َط ِن
وما ٌَحْ لو إلى َ
سؤذك ُر أ ّنك ال ُب ْشرى
شر
وكل
الخٌر لل َب ِ
ِ
فآتً كلّما هت َف ْ
ت
ظِ ال ُل ال َّشوق تطلبُنً
وآتً كلّما امت ّد ْ
ت ذرا ُع َك َكًْ تعان َقنً
بشوق ث ّم ت ُحض َننً
ْ
نهضت
سآتً كلّما
ُباك الط ْه ُر تسؤلُنً
ر َ
َّ
والقمر
والظ ْلما ِء
مس
ِ
سآتً فً شعاع ال ّش ِ
سؤر ِج ُع للربى َط ْو اعا
وأحم ُل غربتً شوقاا
واألوجاع والم َِح ِن
وأطوي رحل َة األٌ ِّام
ِ
 .1ما معنى كلمة الربى الواردة فً النص .
واألوجاع والم َِح ِن .
 .2ما داللة العبارة التالٌة  :وأطوي رحل َة األٌ ِّام
ِ
من .
وق تسكنُ رحل َة ال ّز ِ
 .3وضح الصورة الفنٌة فً قول الشاعر  :وأرس ُم لوح اة 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 ح ّر قلباه )
الســـــــــــــــــــؤال الثالث :
أ  -قطع البٌت الشعري التالً واذكر تفعٌالته  ،وسم بحره .
ار ِه َالْال ا َناْح َِالْ
آخر ال ّشه ِْر وبالصبْح اخت َل ْط
ص َ
 وال َب ْد ُر َق ْد َفًِ ِ
َو ُه ْم َن َسبً إذا أ ُ ْن َسبْ
 َو ُه ْم أَصلً َو ُه ْم َفرعًب  -افصل بٌن شطري البٌت التالً .
ِبر ِد
 والفُ ْل ُك َف ْو َق لُ ّجة َكؤَ َّنها َعقارب َتدب َف ْو َق م َ
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الس ــــــــــــــؤال الرابع :
أ  -اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه .
ْ
ٌسعد قلبك بها وتسعدك القدسُ حضارتها
هبط الوحً واألنبٌاء وإنْ تزرْ ها
إنّ القدس عاصمة فلسطٌن َم ِ
فالقدس كلها عراقة وأصالة وجذورها متعمقة فً التارٌخ وممتدة امتدادة الشجرة العمٌقة فً األرض .
 .5استخرج من النص السبق ما يلي :
أ  -اسم مفعول لفعل غٌر ثالثً .

ب  -اسم فاعل لفعل غٌر ثالثً

ت  -اسم مكان

ث  -جواب شرط .

جـ  -مصدر هٌئة

د  -توكٌ ادا معنوٌاا .

هـ  -صفة مشبهة

و  -بدل مطابق

 .2أعرب كلمة ( حضارتها ) المخطوط تحتها إعراباا تاماا.
 - 3بٌن سبب كتابة الهمزة فً كلمة ( األرض ) .
ُ
دخلت إلى َمعْ َرض الكتب ) مصوباا الخطؤ الوارد فٌها .
ب  -أعد كتابة جملة (
ب  -علل حذف الواو من آخر الفعل الذي تحته خط فً جملة ( لم تنــ ُم األزهار فً هذا الربٌع ).
ت  -تكتب الهمزة على نبرة فً كلمة ِجئت ومنفردة على السطر فً كلمة شاء .
ا
ْ
أخرجت المعصرة الزٌت نقٌاا ).
ضبطا صرفٌاا (
ث  -اضبط ما تحته خط
ج  -اضبط آخر ما تحته خط بالحركة اإلعرابٌة المناسبة ( ومن ال ٌُكر ُم نفسه ال ٌُكرم ).

الســــــــــــــؤال اخلامس :
اكتب في واحدة من الموضوعات التالية .
 .5مقالة بعنوان ( أثر االبتسامة في حياة األفراد ) .
 .0قصة عن أهمية رعاية األيتام في ضوء قول الرسول ( أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ) .
 .3رسالة شخصية تشكر صديقًا على معروف قدمه لك .
 .4استدعاء إلحدى الجامعات في طلب منحة دراس ّية .
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