امتحان تجرٌبً
امتحان الدراسة الثانو ٌّة العامة الدورة ــــــــــــــــــــ
مدة االمتحان  :ــــــــــــــــــــــــ
المبحث  :اللغة العربٌة ( الثالث والرابع )
الٌوم والتارٌخ  :ــــــــــــــــــــــــ
الفرع  :المهنً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــــــــــــــؤال األول :
القومٌّة والحرٌّة والوحدة واالستقالل والمساواة والتقدم.
 .1أي ما ٌمٌّز عصرنا الحالً عن غٌره .
 ( .2قٌم  :الفضائل

 /صِ ْنوان  :واحدهما ال ِّ
ص ْنو ،وهو الم ِْثل وال ّنظٌر ) ؟

 .3أل ّنها زرعت بذور الخٌر فً نفس ك ّل عربًّ صادق فً انتمائه لوطنهٌ ،سعى إلى االستقالل،
وحققت انتصارات كبٌرة فً سبٌله .
 .4حفظ كرامة العروبة والتمسّك بق ٌَم اإلسالم النبٌلة السّامٌة.
 .5الضمة
 .6صوّ ر االستبداد شٌ ًئا معقدا متشابكا ٌت ّم تفكٌكه.
 .7ال ٌع ّد التارٌخ سٌرورة سردٌّة ،إ ّنما هو ذكرى وعبرة تحفـز الخٌـال علـى التفكٌـر فـً
الممكـن من دون قٌود أو حدود .
 .8ورث
ٌ .9دعو إلى تعزٌز ثقافة الحوار وال ّتسامح فً المجتمعات اإلنسانٌّة ،ونبذ ال ّتعصب بأشكاله

الســـــــــــــــــؤال الثانً :
أ -اقرأ األسطر الشعرٌة التالٌة من قصٌدة ( سأكتب عنك ٌا وطنً )ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها .
 .1المكان المرتفع والمقصود الوطن .
 .2قرار العودة إلى الوطن بعد أن أتعبته الغربة.
 .3صور كالمه فً وطنه (القصٌدة التً كتبها ) لوحة جمٌلة  ،دفعة شوقه إلى كتابتها.
 .4م ّد  /مدَ دَ ).
 .5السٌن تدل على المستقبل القرٌب ،بمعنى تحقق إنجاز هذه األفعال فً القرٌب.
 .6كتابته قصٌدة تعبر عن حبه للوطن  -تلبٌة نداء الوطن فً جمٌع األحوال
 .7شراع الليل والطّوفاّن .
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 .8ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة :
ٌ .1عود الضمٌر ( الكاف ) فً تركٌب (ذرا ُعك) المخطوط تحته فً البٌت الرابع .
د .اصدقاء الشاعر
ج .والد الشاعر
ب .الوطن
أ.الشاعر
 .2كاتب القصٌدة هو
د .محمود فضٌل التل
ج .حٌدر محمود
أ.جمال ناجً ب .علً الجارم
ب -أكتب أربعة أبٌات شعرٌة من قصٌدة ( وا حرّ قلباه )

الســــــــــــــؤال الثالث :

أ -قطع ا
كًل من البٌتٌن الشعرٌٌن اآلتٌٌن واذكر تفعًٌلتهما  ،وبحر كل ّ منهما .

َفأَحْ سِ ــنْ َ
للغنــًِّ ولل َفقٌـــر
 ــ ــ ــ   /ــ  ــ   /ــ ــ
ُم َفاْ َعلَ ُتنْ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ
َفع ُْولُنْ (تام الوافر)

ٌاك ّ
حظا ً
 إذا ما ن ِْل َت ِمنْ ُد ْن َ
 ــ ــ ــ   /ــ ــ ــ   /ــ ــ
ُم َفاْ َع ْل ُتنْ ُم َفاْ َع ْل ُتنْ فع ُْولُنْ

 بالدي َهواها فً لسانً َو فً دَ مً- -/- - /- - - /- -
فعولن /مفاعٌلن /فعولن /مفاعلن

ٌُ َمجِّ ُدها قلبً َو ٌَدعو لها َفمً
- -/ -- /---  / -
فعو ُل  /مفاعٌلن /فعولن /مفاعلن ( الطوٌل )

ب -افصل بٌن شطري البٌت اآلتً :
 إذا َمدَحُ وا آدمٌا ً َمدَحْ ُوربَّ األ ُ َم ْم
ت َم ْولى ال َم َولً َ
ُ
وربَّ األ ُ َم ْم
 إذا َمدَحُ وا آدم ٌّا ً َمدَحْ ـــت َم ْولى ال َم َوالً َ

العروضً فً األبٌات اآلتٌة:
ت -امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ لٌستقٌم الوزن
ّ
ْسٌ ُ
ٌكونُ َ ..........ف َر ٌج َقرٌبُ
ْت فٌِ ِه
 َع َسى الكرْ بُ الَّذي أَم َأَ -بعْ ُدهُ

بَ -ورا َءهُ

ج -فٌ ِه

دُ -م ْنتهاهُ

ث -حدد الروي فً البٌت التالً :
بمستبق ً
َ
أخا ال تل ُّم ُه
لست
ٍ

على شع ٍ
ث أيُّ الرِّ جال المهذبُ

ج -عرف القافٌة :
االستاذ فراس عبابنه ،اللغة العربية
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الســــــــــــــؤال الرابع :
 .1استخرج من النص السبق ما ٌلً :
مكان.
أ-
ٍ
ت -التواضع
جـٌ -لقى
هـ  -العطاء

ب -مبتسمًا  ،مصرً ا
ث -فاهمًا  ،الفانً  ،بائس
د -مسرورً ا
و -الفانً

 .2منادى ( شبٌه بالمضاف ) منصوب بتنوٌن الفتح .
 -3همزة متوسطة مكسورة ما قبلها حرف م ّد ساكن .
بَ -مضْ ِربًا.
ب -ألنه فعل مضارع مجزوم بـ ( ال الناهٌة ) وعًلمة جزمه حذف حرف العلة من آخره
وجرا .
ت -أل ّنه اسم مقصور تقدر الحركة على األلف منعا من ظهورها التعذر رف اعا ونص ابا
ا
ث -مُتواضِ ع
تقضً
ج-
َ

ح -انقل رمز اإلجابة الصحٌة إلى دفترك :
ناج
 .1د .ترافُع
 .2د.يف احلقيبة سبعةَ عشرَ كتابًا .3 .بٍ .
ُ
مررت بالقاضًِ العادل
 .6د.

 .4ب .تمٌٌز منصوب  .5أ -مفتوح العٌن

الســــــــــــــؤال الخامس :
اكتب فً واحدة من الموضوعات التالٌة .
 .1مقالة بعنوان (سعادة المرء فً عطائه) .
وهبت ا
ْ
صبر طوٌل .
فًل بعد
 .2قصة امرأة
ٍ
 .3رسالة شخصٌة تشكر صدٌ اقا على معروف قدمه لك .
 .4استدعاء إلحدى المؤسسات فً طلب منحة دراس ٌّة .

االستاذ فراس عبابنه ،اللغة العربية
تابعوا كل ّ جدٌد على الفٌس بوك
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