
  
 

 
 

 
 وزارة الرتبية والتعليم

 القويسمةية الرتبية والتعليم ملنطقة مدير
 

 الدورة الشتوية/2017الدراسة الثانوية العامة لعام امتحان شهادة 
 1:   30                  مدة االمتحان :             . 1ف/اللغة العربيةالمبحث :

           م11/2017 /29األربعاء اليوم والتاريخ :            . الفروع األكاديمية الفـــرع : 

 

 س     د

 أن عدد الصفحات )  5أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها ) 
ً
 (  3(، علما

 (  عالمة81السؤال األول : )

 ( وأجب عما يليه من أسئلة  : األصالة واملعاصرة اقرأ النص اآلتي من وحدة )

رفْين بين قائم والتوازن   
ّ
راث هو الذي األصيييييييييي  بين تناقض ال ألنه * الّنقيضييييييييييْين بين أقول  وال الط

ّ
 وبين الت

 وما واقعنا  إلى العابر  بالعين ينظر فمن املشيييييييي     تحدث الّتوازن  هذا يغيب وحين املعاصيييييييير   هو الذي رعالف  

 بين االنفصال الرئيس  أسبابه نم يجد والوجدانّي  والفكرّي  النفس يّ  األلم ظروف بعض من إنساننا فيه يعيش

راث  وبين املعاصيييييييييييير  من فيه وما حاضيييييييييييير 
ّ
 يدفع الذي الواقع وبين جذور  عن املنقطع املشييييييييييييّو  فكر  بين الت

ق  األجسام ك  اقتالع على القادر  برياحه
ّ
 الفضاء. في املع 

  إعالن أّن  نرى  والبعيد القريب ل ماضيييييي ي سيييييير ع وباسييييييتقراء
ّ
راث من التح 

ّ
 ظاهر  هي ب  جديد   غير ر ظاه الت

 سييييييييي سييييييييي   في القديم من ونفورهم الجديد  على املثّقفين بعض إقبال مع تعارض وال الحضيييييييييارّي  الّتحول  تالزم

 .العصور  عبر متكّرر 

 )عالمتان(                    من أّي كتاب أخذ هذا النص؟ .1

  ما الطرفان املقصودان في قول ال اتب " .2
ّ
 )عالمتان(                "؟ رفْينوالتوازن قائم بين الط

 (عالمات3)                         . ما سبب ذلك؟ تعاني بعض الشعوب من األلم النفس ي والفكري والوجداني .3

 (عالمات3)                 ؟  "املشّو   فكر ما دالل  قول ال اتب :"   .4

 )عالمتان(                استخرج من النص ك م  بمعنى : ) تفّحصه وتتّبعه بعناي ( .5

 )عالمتان(                   ضع عالم  الترقيم املناسب  م ان إشار  النجم  .6

 ع(2)( ؟ القديم إقبال بعض املثّقفين على الجديد  ونفورهم مناختر املحسن البديعي في قول ال اتب )  .7

 الجناس .د املقاب   .ج السجع .ب الطباق .أ

 )عالمتان(         اختر الجذر ال غوي ل  م  )نرى( .8

 أرو  .د رأي .ج أرى  .ب يرى  .أ

 ... الثانية الصفحة يتبع



 

 الثانية الصفحة

 عالمة(18السؤال الثاني ) 

 :   عن األسئلة التي تليهاوأجب  (سأكتب عنك يا وطني   )قصيدة من اآلتية  األسطر الشعرية اقرأ  .أ

 سأبقى فيك ال أهوى سواك َمًدى

ر  
َ
د
َ
ى لْحظة الق

ّ
 وأحيا فيك حت

درسأجعُل من   الصَّ
َ
فقة

َ
 ترابك  إذ تسامى خ

ْهر  
ُد قْسوة الدَّ ك  ما ُيَبّد   وأغسل في مياه 

ُج من   وأنس 
َ
ُد بْهَجة  

ّ
ك ما يخل  ر  الُعمربيع 

 مغترًبا
ُ
 أكون

ُ
 ولست

 في الّدنيا
ُ
 إذا طّوفت

 إليك في شوق  
ُ
 وعْدت

 وُحّب  ال حدوَد لهُ 

 )عالمتان(        من قائل األسطر الشعرية السابقة ؟ .1

 )عالمتان(          ؟متى ينبض قلب الشاعر  .2

 )عالمتان(   وضح الصورة الفنية في قول الشاعر  " أنسج من ربيعك ما يبدد قسوة الدهر " .3

 )عالمتان(    ؟ ما الضبط لصحيح لحرف امليم في كلمة )العمر( املخطوط تحتها في النص .4

 )عالمتان(          .ما املقصود بلحظة القدر  .5

 )عالمتان(     كما ورد في النص كيف ال يكون الشاعر مغتربا وهو بعيد عن وطنه؟  .6

 )عالمتان(         عالم يعود الضمير )إليك ( الوارد في النص  .7

 عالمات( 4)أكمل قوله تعالى من سورة آل عمران " أذ قالت امرأة عمران" إلى قوله تعالى : "إنك سميع الدعاء"     .ب

 عالمات (10) : الثالثالسؤال 

 من البيتين الشعريين اآلتيين واذكر تفعيالتهما وبحر كل منهما: .أ
ً
 عالمات(6)                 قطع كال

ظلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاَم الحيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاة  . 1  ن 
ّ
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللْل فللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ن  تأمَّ

 

 نللللللللللللللظللللللللللللللام  دقلللللللللللللليلللللللللللللل   بللللللللللللللديللللللللللللللع  فللللللللللللللريللللللللللللللْد  

 

2 . 
ً

ال  نلللللللللللللللللللللللللللللاح 
ً

لللللللللللللللللللللللللللللالال لللللللللللللللللللللللللللللْد صلللللللللللللللللللللللللللللاَر ه 
َ
 والَبلللللللللللللللللللللللللللللْدُر ق

 

  
ْ
ط

َ
ح  اخللللتللللللللل

بللللْ ر  وبللللللالصلللللللللللللللل 
هللللْ

ّ
 فللللي آخللللر  الشلللللللللللللللل

 

 )عالمتان(                        شطري البيت اآلتي:افصل بين  .ب

ْبُح ال َيأتي  وال يدنو وال يقرْب  وهذا الص 

 )عالمتان(    :اآلتي البيتغ بالكلمة املناسبة؛ ليستقيم الوزن العروض ي في اامأل الفر  .ج

 فيلللللللللللللله   -
ُ
للللللللللللللذي أْمَسللللللللللللللْيت

َّ
ى الكللللللللللللللْرُب ال  َعسلللللللللللللل َ

 

ريلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللُب  
َ
 ........ فلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللَرج  ق

ُ
 َيكلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللون

 

ُه  -أ
َ
 منتهاهُ  -د    فيه   -ج   َءُه اَور  -ب    َبْعد

 يتبع الصفحة الثالثة ....

 



 

 الصفحة الثالثة 

 ( ةعالم61: ) الرابعالسؤال 

 :اقرأ النص اآلتي وأجب عن األسئلة التي تليه  .أ

هيييييييييييييا -صيييييييييييييلى   ع يييييييييييييه وسييييييييييييي م -نبينيييييييييييييا محمييييييييييييد  حيييييييييييييا   إّن 
ّ
بهيييييييييييييا  يقتيييييييييييييديأن  املسيييييييييييي مأعظييييييييييييم مثيييييييييييييال يجييييييييييييب عليييييييييييييى  ك 

ييييييييييييييي  
ّ
زّين بييييييييييييييييكرم الصيييييييييييييييفات  وهيييييييييييييييي أفضييييييييييييييي  مدرسييييييييييييييي   يتع ميييييييييييييييون يوالتييييييييييييييي الحسييييييييييييييين  األخالقبيييييييييييييييل وصيييييييييييييييول إليييييييييييييييى التخ 

 -صيييييييييييييييلى   ع ييييييييييييييييه وسييييييييييييييي م -وهيييييييييييييييو القائييييييييييييييي   منهيييييييييييييييا كييييييييييييييييى ي يييييييييييييييون الصيييييييييييييييدق فيييييييييييييييي القيييييييييييييييول وسيييييييييييييييي   إليييييييييييييييى النجيييييييييييييييا 

  القيام  أحاسنكم أخالقا. أقربكم من مج سا يوم
 

 عالمات(5)                        استخرج من النص : 

 اسم مكان  .ج فاعل لفعل غير ثالثياسم  .ب صفة مشبهة .أ

  بدال مطابقا  .ه توكيدا معنويا  .د
 

 )عالمتان(      ( املخطوط تحتها في النص إعرابا تاما  يقتديأعرب كلمة ) .1
 

 )عالمتان(         لم كتبت الهمزة على نبرة في كلمة )القائل( .2
    

( فقرات لكل فقرة أربعة بدائل ،واحد منها فقط صحيح . انقل إلى دفتر إجابتك رقم 7يتكون هذا السؤال من ) .ب

 )عالمة لكل فقرة(      الفقرة ورمز اإلجابة الصحيحة لها على الترتيب : 

 جاءت كلمة ) سّيارة ( في قولنا : زار املخيم الكشفي بعض الرحالة والسيارة  .1

 اسم مرة  .د صيغة مبالغة .ج اسم مكان .ب اسم آلة  .أ

 اسم املرة من الفعل )ينكسر( .2

ْسرة .أ
َ
سْرة واحدة .ج انكسارة .ب ك

َ
ْسرة .د ك  ك 

 جاء املنادى في قولنا ) يا أرضا عشقنا مجدها ( .3

 نكرة مقصودة .د نكرة غير مقصودة .ج شبيها باملضاف .ب مضافا .أ

 أدهشني ماء النهر ...................... .4

 صفاأه .د صفاءه .ج صفائه .ب صفاؤه .أ

 اسم املفعول من الفعل )أنشأ( .5

 ُمنشأ .د نشء .ج ناش ئ .ب ُمنش ئ .أ

 واحدة من الكلمات اآلتية اسم شرط غير جازم  .6

  .د لوال  .ج لو  .ب َمن  .أ
ّ
 ما كل

 جاءت كلمة )انطالقة ( في قولنا انطل  الالعب انطالقة السهم  .7

 اسم فاعل  .د مصدرا صريحا .ج اسم هيئة  .ب اسم مرة .أ

 يتبع الصفحة الرابعة ... 



 

 الصفحة الرابعة

 عالمة(31) السؤال الخامس

  عالمات(3)                اكتب أهم شروط التلخيص   .1

 عالمات(10)               اكتب في واحد من املوضوعات اآلتية :  .2

 كافح من أجل الوصول إلى النجاحقصة شاب  .أ

 ظاهرة التسول وكيفية الحد منهامقالة تتحدث فيها عن  .ب

  معلمك تشكره على ما قدم لك ولزمالئكرسالة إلى  .ج

 

 مع دعائي لكم بالتوفي  والنجاح 

 

 

 

 من موقع األوائل التعليمي تم تحميل االمتحان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عالمة  (81السؤال األول : )

 )عالمتان(                        نصوص ودراسات أدبّي  .9

 )عالمتان(           األصال  واملعاصر   .10

راث  وبين املعاصر  من فيه وما حاضر  بين االنفصال .11
ّ
 عالمات(3)      الت

 عالمات(3)                             اختالط أف ار  وتخّبطها.  .12

 )عالمتان(                        استقراء  .13

 )عالمتان(                       فاص   منقوط  ؛  .14

 )عالمتان(            املقاب    .15

 )عالمتان(             رأي  .16

 عالمة(18السؤال الثاني ) 

 :   عن األسئلة التي تليهاوأجب  (سأكتب عنك يا وطني   )قصيدة من اآلتية  األسطر الشعرية اقرأ  .ج

 )عالمتان(           محمود فضي  الت  .8

 )عالمتان(            بع و تراب الوطن .9

 )عالمتان(      شبه الربيع بش يء ينسج منه الشاعر ما يبعد عنه قسو  الدهر .10

 )عالمتان(            الس ون  .11

 )عالمتان(            املوت  .12

 )عالمتان(        وحب ال حدود له  حينما يعود إلى وطنه في شوق   .13

 )عالمتان(               الوطن .14

 عالمات( 4)                      يكمل الطالب كتابة اآليات  .د

 عالمات (10السؤال الثالث : )

 من البيتين الشعريين اآلتيين  .د
ً
 عالمات(6)                 واذكر تفعيالتهما وبحر كل منهما:قطع كال

ظلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاَم الحيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاة  . 1  ن 
ّ
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللْل فللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ن  تأمَّ

  ب  -ب /- -ب/ ب  -ب /- -

    فعولن/ فعوُل/ فعولن/ فعوُل 

 

املتقارب 

 التام

 نللللللللللللللظللللللللللللللام  دقلللللللللللللليلللللللللللللل   بللللللللللللللديللللللللللللللع  فللللللللللللللريللللللللللللللْد 

 °  -ب  /- -ب  /- -ب /- -ب

 فعولن/ فعولن/ فعولن/ فعوْل 

للللللللللللللللللللللللللللللْد . 2
َ
  والَبللللللللللللللللللللللللللللللْدُر ق

ً
ال  نللللللللللللللللللللللللللللللاح 

ً
للللللللللللللللللللللللللللللالال  صللللللللللللللللللللللللللللللاَر ه 

    -ب - -/ -ب ب  -/ -ب  - -

    مستفع ن/ مستع ن/ مستفع ن

 

الرجز 

 التام

 
ْ
ط

َ
ح  اخللللتللللللللل

بللللْ ر  وبللللللالصلللللللللللللللل 
هللللْ

ّ
 فللللي آخللللر  الشلللللللللللللللل

 -ب - -/ -ب ب  -/ -ب  - -

 مستفع ن/ مستع ن/ مستفع ن 

ْبُح ال َيأتي .ه  وال يدنو وال يقرْب      وهذا الص 

    َءُه اَور  .و



 

 ( ةعالم16: ) الرابعالسؤال 

 اقرأ النص اآلتي وأجب عن األسئلة التي تليه : .ج

                        من النص :  استخرج .3

 عالمات(5)

 مدرس  /مج س اسم مكان:  .ح املس ماسم فاعل لفعل غير ثالثي :  .ز الحسن  صفة مشبهة:  .و

هاتوكيدا معنويا :  .ط
ّ
  محمدبدال مطابقا  :  .ي ك 

 )عالمتان(      فع  مضارع منصوب وعالم  نصبه الفتح  الظاهر  على آخر   .4

 )عالمتان(          ألن الهمز  مكسور  وما قب ها ساكن  .5

    

      .د

 صيغ  مبالغ جاءت كلمة ) سّيارة ( في قولنا : زار املخيم الكشفي بعض الرحالة والسيارة:  .8

 انكسار اسم املرة من الفعل )ينكسر(  .9

 نكر  غير مقصود املنادى في قولنا ) يا أرضا عشقنا مجدها ( جاء  .10

 صفاؤ أدهشني ماء النهر ......................:  .11

 ُمنشياسم املفعول من الفعل )أنشأ(  .12

ماواحدة من الكلمات اآلتية اسم شرط غير جازم  .13
ّ
 ك 

 اسم هيئ جاءت كلمة )انطالقة ( في قولنا انطل  الالعب انطالقة السهم:  .14

 عالمة(13السؤال الخامس) 

  عالمات(3)                اكتب أهم شروط التلخيص   .3

  بال زياد  أو نقص في املعاني األف ار تدوين. 3   األمان  في نق  األف ار .4
ّ
 بدق

 إظهار النّص الجديد في حدود الحجم املحدود. .5

 عالمات(10)               اكتب في واحد من املوضوعات اآلتية :  .6

 4األفكار 

 3اللغة 

 3األسلوب 

 

 مع دعائي لكم بالتوفي  والنجاح 

 


