وزارة التربية والتعليم

D

L

A

2

K

ف
د س
مدة االمتحان 1 00 :
اليوم والتاريخ :األحد 2012/ 1 / 11

المبحث  :اللغة العربية /الفصل األول
الفرع  :للفروع األكاديم ّية المهن ّية

ملحوظة  :أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها (  ، ) 3عل ًما بأن عدد الصفحات ( . ) 2

ســـــؤال األول  02( :عالمة)
ال ّ

 -1اركش انًعُٗ انز٘ ٚفٛذِ كم يٍ انرشكٛث.ٍٛ
أ -دشج انصذس:

ب -كاعف انٕجّ.

الصدر :ضائق.
الجواب في السؤال الرابع من الكتاب :حرج ّ

كاسف الوجو :عابس أو حزين

 -2أكرة انجزس انهغٕ٘ نكهًح ( ذؤسق) انٕاسدج ف ٙانُص.
الجواب ليس من الكتاب :الحل  :أرق
 -3ت ٍٛكٛف ذكٌٕ لٕج االدرًال نذٖ انفشد عهثا ف ٙجهة انغشٔس نّ.

الجواب  3الفيم من الكتاب :الحل  :؛

ِ
لم ُيم ِ
الصدر.
ق بيا باالً ،و ْلم تُ َحِّرك منو َنفَ ًسا ،ونام ملء جفونو رض َّي البال فارغ ّ

 -4يا انذنٛم انز٘ ركشِ انكاذة نٛؤكذ أٌ جض ًءا كثٛشا يٍ اإلخفاق ٚعٕد إنٗ انفشد َفغّ؟

األمة
الجواب  4الفيم من الكتاب :الحل ّ :أنا نرى في الظّروف الواحدة واألسرة الواحدة و ّ
سرورا ،و إلى جانبو أخوه الذي يخمق من
أن يخمق من ك ّل شيء
الواحدة من يستطيع ْ
ً
ك ّل شيء حزًنا

ٔ -5ظخ انصٕسج انفُٛح ف ٙلٕل انكاذة :ذرُاجٗ انًٕٓو ف ٙصذسِ.
طمعون بعضيم
صور اليموم
أشخاصا ُي ْ
ً
الجواب من الكتاب في التذوق السؤال األول (د) :الحل ّ :
بعضا عمى عواطفيم وأسرارىم.
ً

ٔ -6ظخ انكُاٚح ف ٙلٕل انكاذةَ :اكظ انثصش.
العبوس.
الجواب من الكتاب في التذوق السؤال الثاني (ج) :الحل  :كناية عن الحزن و ُ
 -7فجش االعالو ..............ظذٗ اإلعالو ...............فٛط انخاطش

ســـــؤال الثاني  02( :عالمة )
ال ّ
 -1يا انعشض

الجواب من الكتاب في الفيم والتحميل السؤال األول الحل  :العتاب.
 -2ت ٍٛيًا ٚشكٕ...............
الدولة وبرود
الجواب من الكتاب في الفيم والتحميل السؤال الثاني الحل  :من جفاء سيف ّ
َحر قمبو نتيجة ىذا الجفاء.
ألم بو وأ ّ
قمبو ،ومن َسقَم ّ
 -3يا يعُٗ جشاْا
الجواب ليس من الكتاب الحل  :من أجميا ،أو بسببيا.
-4يا انز٘ أفادِ االعرفٓاو...........
الجواب من الكتاب التذوق  4ب الحل  :ويفيد االستفيام ىنا التعجب.
 -5انًٕاصَح.........
الدولة صادق ليس فيو تممّق أو
الجواب من الكتاب الفيم  3الحل :
حب ال ّشاعر لسيف ّ
ّ
الدولة ظاىره صادق وباطنو متكمّف.
تكمّف وقد أنحمو وأبرى جسده،
وحب اآلخرين لسيف ّ
ّ
.
-6اششح انذكًح.........
فأي نفع لو في
يميز اإلنسان البصير بين ّ
الجواب من الفيم  4الحل  :إذا لم ّ
النور والظّممةّ ،
بصره.

.
 -6يا انعاطفح ف ٙانثٛد انخايظ

الجواب من الكتاب التذوق  6الحل  :عاطفة الحب.
 -7دذد انثٛد
أ -اعرهٓى انشاعش
الجواب من الكتاب التذوق  7فرع ( أ) الحل  :البيت الثالث والسادس.

ب -اعرذاد انشاعش تُفغّ.
الجواب من الكتاب التذوق  7فرع ( أ) الحل  :البيت الرابع.
ب-اكرة  4اتٛاخ...............
ٚرشن نهطانة

ســـــؤال الثالث 8( :عالمبت)
ال ّ

لطع انثٛد انران ٙثى أركش ذفعٛالذّ ٔاعى انثذش.

ٔانج َذ ِْ
ثاب ٔانفَشا َغ
إِ ٌَّ ان َّش َ
ِ

ــ ــ ٮ ــ  /ٮ ــ ٮ ــ  /ٮ ــ ٮ ــ
ُيرَ ْف ِعهُ ٍْ
ُيرَ ْف ِعهُ ٍْ
ُي ْغرَ ْفعهُ ٍْ

َي ْف َغ َذجٌ نه ًَشْ ِء أَُّ٘ َي ْف َغ َذ ِْ

ــ ٮ ٮ ــ  /ــ ــ ٮ ــ  /ٮ ــ ٮ ــ
ُيرَ ْف ِعهُ ٍْ ((الرجز التبم))
ُي ْغرَ ِعهُ ٍْ ُي ْغرَ ْفعهُ ٍْ

التَــــــاْ
َٔنَـــ ِك ٍْ ذُ ْؤ َخـــ ُز انـــ ُّذَٛـــا ِغ َ ْ
ة تانرَّـ ًَُّــٙ
َ َٔ يــاْ ََْٛــ ُم انًــطـانِ ِ
ٮ  /- - -ٮ  /- - -ٮ - -
ٮ  /- - -ٮ  -ٮ ٮ /-ٮ - -
ُيفَاْع َْهر ُ ٍْ ُيفَاْع َْهرُ ٍْ فَعُْٕ نٍُ ((الوافر التبم )
فَعُْٕ نُ ٍْ
ُيفَاْ َعهَرُ ٍْ
ُيفَاْع َْهرُ ٍْ
ْ َ )1
ة
أال دثَّزا صُذْ ثَُّ ...........
َٔأَدْ ثِةْ تِأَّٚا ِي ِّ أدْ ثِ ِ
أ -انكراب

ة
ب -انًكر ِ

شٚف
ج -ان ّش ِ

ّط
د -انًذس ِ

ســـــؤال الرابع 71( :عالمبت)
ال ّ

 -1اعرخشج
ج -ظشتح د -كشًٚح
أ -يفكش٘ ب -يمذعح
 -2أعشب :تذل يطاتك يجشٔس ٔعاليح جشِ انكغشج انظاْشج
 -3ألٌ انًٓضج يرطشفح ٔيا لثهٓا دشف يذ
ب -ظع دائشج
 -1ج  -2ب  -3د  -4أ

 -5أ

ســـــؤال الخامس 72( :عالمبت)
ال ّ
انتهث األسئلة
مع خبلص محبّتنب
األستبذ  :خبلد فنجبن 2188028270

