امتحان تجريبي
امتحان الدراسة الثانو ّية العامة الدورة ــــــــــــــــــــ
مدة االمتحان  :ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المبحث  :اللغة العربية ( المستوى الثالث )
اليوم والتاريخ  :ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الفرع  :األدبي والعلمي والشرعي والصناعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــــــــــــــؤال 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 الرّ ائعة لعصور
ّ
المتمثلة فً أشعار العرب فً ال ّشرق واألندلس من أمثال أبً تمام والبحتري
االزدهار
والمتنبًّ وابن زٌدون وابن خفاجة وغٌرهم من ِق َ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 اآلٌات التالٌة من سورة ( آل عمران )ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها .
ض َها ِمنْ
ٌِن (ُ )33ذرِّ ٌ ًة َبعْ ُ
ان َعلَى ْال َعالَم َ
مْر َ
ّللا اصْ َط َفى آَدَ َم َو ُنوحً ا َوآَ َل إِب َْراهٌِ َم َوآَ َل عِ َ
( إِن َ
ان َربِّ إِ ِّنً َن َذرْ ُ
ك َما فًِ َب ْطنًِ م َُحررً ا َف َت َقب ْل
َبعْ ض َوّللاُ َسمٌِع َعلٌِم ( )34إِ ْذ َقالَ ِ
ت لَ َ
مْر َ
امْرأَةُ عِ َ
ت َ
ض َع ْت َها َقالَ ْ
ك أَ ْن َ
ضعْ ُت َها أ ُ ْن َثى َوّللاُ أَعْ لَ ُم ِب َما
ت َربِّ إِ ِّنً َو َ
ت السمٌِ ُع ْال َعلٌِ ُم (َ )35فلَما َو َ
ِم ِّنً إِن َ
ْس الذ َكرُ َك ْاأل ُ ْن َثى َوإِ ِّنً َسم ٌْ ُت َها َمرْ ٌَ َم َوإِ ِّنً أ ُ ِع ُ
ك َو ُذرِّ ٌ َت َها م َِن الشٌ َ
ض َع ْ
ان الر ِج ٌِم
ٌذ َها ِب َ
ت َولٌَ َ
َو َ
ْط ِ
(َ )36ف َت َقبلَ َها َر ُّب َها ِب َقبُول َح َسن َوأَ ْن َب َت َها َن َبا ًتا َح َس ًنا َو َكفلَ َها َز َك ِرٌا ُكل َما َ
اب
دَخ َل َعلَ ٌْ َها َز َك ِرٌا ْال ِمحْ َر َ
َو َج َد عِ ْن َد َها ِر ْز ًقا َقا َل ٌَا َمرْ ٌَ ُم أَنى لَكِ َه َذا َقالَ ْ
ّللا ٌَرْ ُز ُق َمنْ ٌَ َشا ُء ِب َغٌ ِْر
ت ه َُو ِمنْ عِ ْن ِد ِ
ّللا إِن َ
ح َِساب () )37
اص َط َفى ) الواردة فً النص ؟
 .1ما معنى كلمة ( ْ
 .2لماذا خصّ ّللا تعالى أد َم ونوحً ا وإبراهٌم وعمران من األنبٌاء ؟
 .3ما هً الصفات التً ٌشترك فٌها األنبٌاء الذٌن ذكروا فً اآلٌات ؟
 .4وضح الصورة الفنٌة فً قولة تعالى َ ( :وأَ ْن َب َت َها َن َبا ًتا َح َس ًنا ) .
 .5ما الجذر اللغوي لكلمة ( ذر ّية) الواردة فً النص ؟
 .6ما المعنى البلغً الذي خرج إلٌه األمر فً قوله ( فتقبل منً ) ؟
 .7ما داللة الجملتان المعترضتان(وّللا أعلم بما وضعت) (ولٌس ّ
الذكر كاألنثى) ؟
 .8ما داللة الزمن المضارع للفعل ( أعٌذها ) ؟
 .9استخرج طباق من اآلٌات .

حر قلباه )
ب -أكتب أربعة أبٌات شعرٌة من قصٌدة ( وا ّ
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الســـــــــــــــــــؤال الثالث :
أ -قطع البٌت الشعري التالً واذكر تفعٌلته  ،وسم بحره .
َولَـــكِنْ ُت ْؤ َخ ُ
ـــذ الـــ ُّدنٌـــا غِ َ ْ
ل َبــــــا ْ
ب بالتـ َم ّنــً
 َو َمــاْ َنٌْــ ُل المــطـالِ ِو ُتحْ َس ُر مِنْ بُعْ ِد أَق َطاْ ِر َهاْ
 صُحون ُت َساْ ِف ُر فٌها العٌُونُب -افصل بٌن شطري البٌت التالً .
ك السّـــــرابُ
ك الشبـــــابُ َوأَنْ ٌَفُر َع ٌْ َنـــ َ
ك أَنْ ٌ ْف ِت َنـــــ َ
 -إٌِّـــــا َ

الســــــــــــــؤال الرابع :
أ -اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه .
ً
جماال  ، ،فهذا الرج ُل الذي ٌلقى الناس مبتسمًا ،
ٌا فاهمًا الحٌاة  ،إنّ التواضع واألدب كلٌهما ٌزٌدان اإلنسان
وٌقب ُل 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 بعظمة نفسه  ،وحذاري حذاري من التكبر
ْ
 ،فمن ٌتكبرْ
ٌبتعد الناس عنه.
 .1استخرج 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 تامًا.
 -3بٌن سبب كتابة الهمزة فً كلمة ( بائس) .
ُ
اشترٌت َمضْ َربًا جدٌ ًدا ) .
ب -صوب الخطأ فً الكلمة التً تحتها خط (
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
ج -اضبط آخر ما تحته خط بالحركة اإلعرابٌة المناسبة ( ٌجب أنْ تقضً بٌن الناس بالحق ).

3

فراس عبابنة – إربد 3787331881 -

الســــــــــــــؤال اخلامس :
اكتب في واحدة من الموضوعات التالية .
.1
.2
.3
.4

مقالة بعنوان (سعادة المرء فً عطائه) .
وهبت ً
ْ
فل بعد صبر طوٌل .
قصة امرأة
رسالة شخصٌة تشكر صدٌ ًقا على معروف قدمه لك .
استدعاء إلحدى المؤسسات فً طلب منحة دراسٌّة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إجابات الســــــــــــــــــــؤال األول :
اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه.
 .1ما انحدر إلٌنا من عادات وآداب وعلوم وفنون وٌنتقل من جٌل إلى جٌل
 .2هو الرّ باط السرّ يّ الذي ٌربط الماضً بالحاضر ,وهو ٌُ َع ّد بمعطٌاته الحضارٌّة والفكرٌة
حِزام األمان الذي ٌش ّد المسافر ً
جٌل بعد جٌل إلى لغته ووطنه .
 .3صور معطٌات التراث بحزام األمان الذي ٌحمً المسافر وٌعٌده إلى أهله ووطنه سالما
معافى .
 .4داللة على شهرتهم وفحولتهم .
 .5ألنها تخاطب العقل أكثر من إثارة العاطفة .
 .6بدأ عصر النهضة فً أوروبا بإعادة اكتشاف ال ّتراث األدبًّ والعلمًّ للعرّ ب والرّ ومان
والٌونان
 .7الكسرة .
 .8سرّ  ,سرر
 .9كتاب نصوص ودراسات أدبٌة

إجابات الســـــــــــــــــؤال الثاني :
 .1اختار وفضل
 .2ألنّ األنبٌاء جمٌعًا من نسلهم وألنهم متجانسون فً الدٌن والتقى والصلح
 .3متجانسون فً الدٌن والتقى والصلح
 .4صور مرٌم بالزرع الصالح فً نشأتها وترعرعها
 .5ذرّ  ،ذرر  ،ذرأ
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 .6الدعاء
 .7تعظٌم شأن المولودة وجعلها وابنها أٌة للعالمٌن
 .8االستمرار والتجدد
 .9الذكر واألنثى
ب -أكتب أربعة أبٌات شعرٌة من قصٌدة ( وا حرّ قلباه )
إجابات الســـــــــــــــــــؤال الثالث :
أ -قطع البٌت الشعري التالً واذكر تفعٌلته  ،وسم بحره .
ِلالً َناْح َ ْ
ار ه َ ْ
صبْح اختلَ ْط
ِل
آخر ال ّشه ِْر وبال ُّ
ص َ
 وال َب ْدرُ َق ْد َفًِ ِ
ــ ــ ب ــ /ــ ب ب ــ  /ــ ــ ب ــ
ــ ــ ب ــ  /ــ ب ب ــ  /ــ ــ ب ــ
مستفعلن مستعلن مستفعلن ( الرجز تام )
مستفعلن مستعلن مستفعلن
َو ُه ْم َن َسبً إذا أ ُ ْن َسبْ
َو ُه ْم أَصلً َو ُه ْم َفرعً
 ــ   ــ   /ــ ــ ــ
 ــ ــ ــ   /ــ ــ ــ
ُم َفاْ َعلَ ُتنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ (مجزوء الوافر )
ب -افصل بٌن شطري البٌت التالً .
ِبر ِد
ك َف ْو َق لُجّ ة َكأَنها
 والفُ ْل َُعقارب َتدبُّ َف ْو َق م َ
إجابات الســــــــــــــؤال الرابع :
أ -اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه .
 .1استخرج من النص السبق ما يلي :
ب -اسم فاعل لفعل غٌر ثلثً (متعمقة)
أ -اسم مفعول لفعل غٌر ثلثً ( .ممتدة )
ْ
(ٌسعد )
ث -جواب شرط .

هبط )
ت -اسم مكان ( َم ِ
جـ -مصدر هٌئة (امتدادة )

ً
توكٌدا معنوًٌا ( كلها) .
د-

هـ  -صفة مشبهة (العمٌقة )

و -بدل مطابق (عاصمة فلسطٌن)

 .2أعرب كلمة ( حضارتها ) بدل اشتمال مرفوع بالضمة وهو مضاف والهاء ضمٌر متصل
فً محل جر مضاف إلٌه .
 -3بٌن سبب كتابة الهمزة فً كلمة ( األرض ) .
أرض  :ألنها اتصلت باسم ليس من األسماء التي ورد ذكرها في همزة الوصل
5
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ُ
دخلت إلى َمعْ َرض الكتب ) مصوبًا الخطأ الوارد فٌها َ (.معْ ِرض)
ت -أعد كتابة جملة (
ح -علل حذف الواو من آخر الفعل الذي تحته خط فً جملة ( لم تنــ ُم األزهار فً هذا الربٌع ).
ألنه مسبوق بحرف جزم وهو فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة
خ -تكتب الهمزة على نبرة فً كلمة ِجئت ومنفردة على السطر فً كلمة شاء .
جئت  :ألنها ساكنة ما قبلها مكسور
جاء  :ألنها مترفه ما قبلها حرف مد ساكن
ً
ْ
صرة
ضبطا صرفًٌا (
د -اضبط ما تحته خط
أخرجت المعصرة الزٌت نقًٌا )ِ (.معْ َ
ذ -اضبط آخر ما تحته خط بالحركة اإلعرابٌة المناسبة ( ومن ال ٌُكر ُم نفسه ال ٌُكرم ).
نف َسه
الســــــــــــــؤال الخامس :
اكتب في واحدة من الموضوعات التالية .
 .5مقالة بعنوان (سعادة المرء في عطائه) .
وهبت ً
ْ
صبر طويل .
فًل بعد
 .6قصة امرأة
ٍ
 .7رسالة شخصية تشكر صدي ًقا على معروف قدمه لك .
 .8استدعاء إلحدى المؤسسات في طلب منحة دراس ّية .
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