قطع مقترحة

لمادة اللغة العربية المشتركة

إعداد  :رامي أبوناب 0789440127

نموذج ( أ )

وزارة التربية والتعليم
امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام  /2019الدورة الصيفية ( النموذج المقترح أ )
المبحث  :اللغة العربية

مدة االمتحان  :ساعتان

الفرع  :العلمي واألدبي

اليوم والتاريخ ..................... :

•
•
•
•
•

القطع المتوقعة هي ( فن السرور أو اآليات من سورة آل عمران وقصيدة سأكتب عنك يا وطني من
الف صل األول و (الفكر العربي المتجدد وقصيدة العربية في ماضيها وحاضرها من الفصل الثاني).
ستكون القطعة األولى نثرية والقطعة الثانية شعرية.
إما نثرية وإ َّما شعرية .
سيكون لكل فصل قطعة واحدة فقط َّ
ستكون عالمة القطعة الواحدة بين 40و 50عالمة تقريبًا لذا يرجى االنتباه والتركيز على القطع.
ت في االمتحان الوزاري األكاديمي أو المهني.
جميع القطع الموجودة في االمتحان المقترح لم تأ ِ

الســـــــــــــــــؤال األول 50( :عالمة )
اقرأ النص اآلتي من وحدة (صناعة السرور)  ،ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
إنا لنرى الناس يختلفون في القدرة على خلق السرور اختالف مصابيح الكهرباء في القدرة
على اإلضاءة ؛ فمنهم المظلم كالمصباح المحترق  ,ومنهم المضيء( بقدر) كمصباح النوم  ,ومنهم ذو القدرة
الهائلة كمصباح الحفالت .غير مصباحك إن ضعف  ،واستعض به مصباحاً قوياً ينير لنفسك وللناس .
ولعل من أهم أسباب الحزن ضيق األفق وكثرة تفكير اإلنسان في نفسه ,حتى كأنها مركز العالم  ،وكأن
الشمس والقمر والنجوم والبحار واألنهار واألمة والسعادة والرخاء كلها خلقت لشخصه ؛ فهو يقيس كل
المسائل بمقياس نفسه  ,ويديم التفكير في نفسه وعالقة العالم بها  ,وهذا  -من غير ريب -يسبب البؤس
الحزن ؛ فمحال أن يجرى العالم وفق نفسه ؛ ألن نفسه ليست المركز وإنما هي نقطة صغيرة على المحيط
العظيم  ,فإن هو وسع أفقه  ,ونظر إلى العالم الفسيح ونسي نفسه أحياناً  ,أو كثي اًر  ,شعر بأن األعباء
التى تثقل كاهله  ,والقيود التى تثقل بها نفسه قد خفت شيئاً فشيئاً .
وهذا هو السبب في أن أكثر الناس فراغ ًا أشدهم ضيقاً بنفسه ؛ ألنه ال يجد من زمنه ما يطيل التفكير فيه ,
فإن هو إستغرق في عمله  ,وفكر في ما حوله  ,كان له من ذلك لذه مزدوجة  :لذه الفكر والعمل ,ولذه

نسيان النفس.
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نموذج ( أ )

لمادة اللغة العربية المشتركة

إعداد  :رامي أبوناب 0789440127

 -1من أسباب ضيق اإلنسان إنغالقه على نفسه:
أ -أذكر أبرز مظاهر هذا اإلنغالق

ب -كيف يستطيع تجاوزه؟

 -2كيف يحقق العمل السعادة لإلنسان؟
 -3وضح الصور الفنية في كل ما تحته خط في ما يأتي:
 فمنهم المظلم كالمصباح المحترق ،ومنهم المضي ،بقدر كمصباح النوم ،ومنهم ذو القدرة الهائلةكمصباح الحفالت.
 -4وضح داللة كل عبارة مما يأتي كما وردت في النص:
أ -غير مصباحك إن ضعف.

ب -كثرة تفكير اإلنسان في نفسه حتى كأنها مركز العالم: .

 - 5أكثر الكاتب من استخدام أسلوب التفضيل:
ب -علل كثرة إستخدامه.

أ -استخرج مثالين على هذا من النص.
 -6اذكر مؤلفين من مؤلفات أحمد أمين ؟

السرور؟
 -7ما املثل الذي ضربه الكاتب يف القدرة على َخلْق ّ
 -8ما الجذر اللغوي لكلمة (الهائلة ) و(الرخاء) ؟
 -9ما معنى الكلمات التى تحتها خط ( استعض  ،كاهله)

 :-10علّل ،من املستحيل أن جيري العامل َوفق نفس

اإلنسان؟

 -11اضبط حرف الدال في كلمة (بقدر) الواردة في النص بين القوسين؟

ِ
س َد ْه
للم ْرِء ُّ
 :-12قال أبو العتاهية  :إ ّن ال ّ
ش َ
س َدةٌ َ
أي َم ْف َ
باب والفراغَ واجل َد ْه َم ْف َ
 استخرج من النص ما يتوافق ومعىن هذا البيت.-------------------------------------------------------------
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نموذج ( أ )

إعداد  :رامي أبوناب 0789440127

اق أر اآليات اآلتية من سورة ( آل عمران ) ثم أجب عن األسئلة التي تليها:

اْسُهُ الْم ِس ِ
ت الْم ََلئِ َكةُ َي (مرَي )إِ َّن اللَّـهَ يـب ِّ ِ ِ ٍ ِ
ِ
يها ِيف
يسى ابْ ُن َم ْرَيَ َو ِج ً
َُ
ش ُرك بِ َكل َمة ّمْنهُ ْ َ ُ
َ َْ
إِ ْذ قَالَ َ
يح ع َ
ِ
ِ ِ ِ
ُّ
َت
َّاس ِيف ال َْم ْه ِد َوَك ْه ًَل َوِم َن َّ
ني ﴿ ﴾٤٦قَال ْ
الصاِلِِ َ
الدنْـيَا َو ْاْلخ َرة َوم َن ال ُْم َق َّربِ َ
ّم الن َ
ني ﴿َ ﴾٤٥ويُ َكل ُ
ال َك َٰذلِ ِ
ض ٰى أ َْم ًرا فَِإ ََّّنَا يَـ ُق ُ
ش ٌر قَ َ
ك اللَّـهُ ََيْلُ ُق َما يَ َ
س ْس ِِن بَ َ
ب أ َّٰ
شاءُ إِذَا قَ َ
ول لَهُ
َر ِّ
ََّن يَ ُكو ُن ِل َولَ ٌد َوَملْ َيَْ َ
ِ ِ
ُكن فَـي ُكو ُن ﴿ ﴾٤٧ويـ َعلِّمهُ الْكِتَ َ ِ
اإلجنِيل﴿َ ﴾٤٨وَر ُس ً ِ
َن
يل أِّ
َ
ْمةَ َوالتـ ْ
اب َوا ِْلك َ
َُ ُ
وًل إ َ َٰل بَِِن إ ْس َرائ َ
َّوَراةَ َو ِْ َ
ِ ِ
ني َكهيـئَ ِة الطَّ ِْْي فَأَن ُف ُخ فِ ِيه فَـي ُكو ُن طَيـرا ِبِِ ْذ ِن اللَّـهِ
قَ ْد ِجْئـتُ ُكم ِِبيَةٍ ِّمن َّربِّ ُك ْم أِّ
َن أَ ْخلُ ُق لَ ُكم ّم َن الطّ ِ َ ْ
َ
ًْ
ُحيِي ال َْم ْوتَ ٰى ِبِِ ْذ ِن اللَّ ِـه َوأُنَبِّئُ ُكم ِِبَا ََتْ ُكلُو َن َوَما تَ َّد ِخ ُرو َن ِيف بُـيُوتِ ُك ْم إِ َّن ِيف
َوأُبْ ِر ُ
ص َوأ ْ
ئ ْاْلَ ْك َمهَ َو ْاْلَبْـ َر َ
ي ِمن التـ ِ ِ
ك َْليةً لَّ ُكم إِن ُكنتُم ُّم ْؤِمنِني﴿ ﴾٤٩وم ِ ِ
ِٰ
ض الَّ ِذي
َّوَراة َوِْلُح َّل لَ ُكم بَـ ْع َ
ص ّدقًا ل َّما بَـ َْ
َ
َُ َ
ني يَ َد َّ َ ْ
ذَل َ َ ْ
ِ
ٍِ
َطيع ِ
وه َهـٰ َذا
ون﴿ ﴾٥٠إِ َّن اللَّـهَ َرِِّب َوَربُّ ُك ْم فَا ْعبُ ُد ُ
ُح ِّرَم َعلَْي ُك ْم َو ِجْئـتُ ُكم ِِبيَة ّمن َّربِّ ُك ْم فَاتَّـ ُقوا اللَّـهَ َوأ ُ
صرا ٌ ِ
ِ
يم﴿."﴾٥١
ط مُّ ْستَق ٌ
َ
-1استخلص من اآليات صفات عيسى عليه السالم؟
 -2عرضت اآليات الكريمة أمو ار خارقة للعادة ،اذكر ثالثة منها؟
 -3أكثر القرآن من استخدام األسلوب القصصي فما فائدة هذا األسلوب؟
 -4وضح الكناية في ما تحته خط في قوله تعالى:
ين
اس في ال َمهد َوَكهال َوم َن الصالح َ
َ"وُي َكل ُم الن َ
" -5وضح داللة (الخلق) في اآليتين الكريمتين اآلتيتين:
أ -قال تعالى َ " :ق َٰ
اء"
َّللا َيخُل ُ
ق َما َي َش ُ
ال َك َذلك ُ
َ

ق َل ُكم م َن الطين َك َهيَئة الطير"
ب-قال تعالى " :أَني أَخُل ُ
وجيها  ،األكمه ) الواردة في اآليات السابقة ؟
-6ما معنى (
ً

 -7استخرج من اْلَيت طباقًا.
 -8ما األسلوب اإلنشائي الوارد في (أنى يكون لي ولد )؟
 -9ما الجذر اللغوي لكلمة ( تدخرون)الواردة في اآليات الكريمة؟
 -10اضبط حرف الميم الثاني في كلمة (مريم ) الواردة بين األقواس في اآليات السابقة؟
3
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إعداد  :رامي أبوناب 0789440127

الســــــــــــؤال الثاين  50(:عالمة)
 :اقرأأ الأبيات الشعرية الآتية من قصيدة (العربية يف ماضهيا وحارضها) مث أأجب عن الأس ئةل اليت تلهيا50 (:عالمة)
َْ
من الط َرب
َ -1والْ َي ْع ُربِي ُة أَن ْدى َما ب َ َعثْتَ ِب ِه
َشواً ِم َن الْ ُح ِ
زن أَ ْو شَ دْ واً َ
الَّض ِب
 -2أَزْ ََه ِم َن الَ َم ِل البَسا ِم َم ْو ِق ُعهَا
َو َج ْر ُس أَلْف َِاظهَا أَ ْح ََل ِم َن َ
ْح ِم َن الش ْم ِس أَ ْو ْمه ٌس ِم َن الشهبِ
َ -3و ْس ََن بِأ أ ْخ ِبيَ ِة الص ْح َرا ِء يُو ِقظهَا
َو ْ ٌ
ِمنْ ُه الَ َصائِ ُل ل َ ْم ت َ ْن ُص ْل َول َ ْم ت ِغبِ
ِ -4ب َم ْن ِط ٍق هَامشِ ِي َالو ْْش ل َ ْو ن ُ ِس َج ْت
َوخَر ُسلْ َطاُنُ َا يَْنْ َ ُار ِم ْن َصبَبِ
َ -5حَّت َر َمْتْ َا الليَايل يف ف َ َرائدها
َمسا ِم َع الكَ ْو ِن ِم ْن َنَ ٍء َو ُم ْق َ َِت ِب
ََ -6كَن عَدْ َنَ َن ل َ ْم ت َم ْأل بَدَائِ ُع ُه
ِل َع ْينِ ِه ََبر ٌِق ِم ْن عَار ٍِض كَ ِذ ِب
ََ -7كُهْ ِر ِق املَاء يف الص ْحرا ِء ِح َني بَدَا
السخبِ
َ -8و ِيف امل َ َعاجِ ِم كَ ْ ٌْن الَ نَفَا َد َ ُل
لِ َم ْن ي ُ َم ِ ُّي ب َ ْ َني ادلُّ ِر َو ُّ

 -1ما دالةل ما حتته خط يف الأبيات الآتية:
أَزْ ََه ِم َن الَ َم ِل البَسا ِم َم ْو ِق ُعهَا

-2
-3
-4
-5

الَّض ِب
َو َج ْر ُس أَلْف َِاظهَا أَ ْح ََل ِم َن َ

اس تخرج من القصيدة كناية كَن هبا الشاعر عن اللغة العربية؟
ورد الطباق غري مرة يف الأبيات ،اذكر مثالني ل؟
 جسل الشاعر عتباً عَل أأبناء العربية اذلين خذلوها ،حدد البيت اليت تضمن ذكل؟وحض الصورة الفنية يف ما يأأيت:
َوخَر ُسلْ َطاُنُ َا يَْنْ َ ُار ِم ْن َصب َ ِب
َ -1حَّت َر َمْتْ َا الل َيايل يف ف َ َرائدها
ََ -2كُهْ ِر ِق املَاء يف الص ْحرا ِء ِح َني بَدَا

ِل َع ْينِ ِه ََبر ٌِق ِم ْن عَار ٍِض كَ ِذ ِب

 -6تكررت يف النص أألفاظ ،مثل (الصحراء) :ما دالةل هذا التكرار؟
 -7ما مفرد اللكامت الآتية؟ أأ -الأصائل

ب -السخب

ج -الأخبية

 -8ما معَن اللكامت ( الَّضب  ،خر  ،ادلر) اخملطوط حتْتا يف ا ألبيات؟
 -9اضبط حرف اخلاء يف لكمة ( السخب) الواردة يف الأبيات؟
 -10ارشح البيت اخلامس رش ًحا أأدب ًيا وافيًا؟
 -11اذكر ثالثة كتب أأدبية أألفها عيل اجلارم؟
 -12اكتب أأربعة أأبيات شعرية من قصيدة (رساةل من َبب العامود)للشاعر حيدر محمود؟
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نموذج ( أ )
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 -1أ -كثرة تفكير اإلنسان في نفسه ,حتى كأنّها مركز العالم  ،وكأن الشمس والقمر والنجوم والبحار
واألنهار واألمّة والسّعادة والرخاء كلّها خلقت لشخصه ؛ فهو يقيس ك ّل المسائل بمقياس نفسه  ,ويديم
التفكير في نفسه وعالقة العالم بها  ,وهذا  -من غير ريب -يسبب البؤس الحزن ؛ فمحال أن يجرى العالم
وفق نفسه ؛ ألن نفسه ليست المركز وإنّما هي نقطة صغيرة على المحيط العظيم.
بْ -
فإن هو وسع أفقه  ,ونظر إلى العالم الفسيح ونسي نفسه أحيانا ً  ,أو كثيرا ً  ,شعر بأن األعباء التى تثقل
كاهله  ,والقيود التى تثقل بها نفسه قد خفت شيئا ً فشيئا ً.
 -2فإن هو إستغرق في عمله  ,وف ّكر في ما حوله  ,كان له من ذلك لذّه مزدوجة  :لذّه الفكر والعمل  ,ولذّه
نسيان النفس.
 -3صوّ ر من ال يستطيع خلق أي نوع من أنواع السّرور مصباحا محترقا ً.
 -4أ : -يدّل على ضرورة أن يغير المرء من حياته النفسية ويبحث عن أسباب السّرور كلّما افتقدها
ب -اهتمامه بذاته وجعلها محور تفكيره في عالقته مع اآلخرين.
 -5أ -أكثر  ,أشدّ  .ب -المقارنة بين األشياء لبيان تميّزها وأفضليتها.
 -6فجر اإلسالم" و "ضحى اإلسالم"
 -7مصابيح الكهرباء في القدرة على اإلضاءة.
 -8هول  ،رخو
كاهله  :ما بين الكتف والعنق.

 -9استعض  :اطلب العوض والبدل.

 -10ألن نفسه ليست المركز ،وإنّما هي نقطة صغيرة على المحيط العظيم.
 -11السكون
 -12أكثر الناس فراغا ً أشدهم ضيقا ً بنفسه.
------------------------------------------------------------

َ -1و ِجيهًا فِي الدُّ ْنيَا َو ْاآلخِ َر ِة َومِ نَ ْال ُمقَرَّ ِبينَ َومِ نَ الصَّالِحِ ينَ .
 -2أ -والدة عيسى  -عليه السالم -من غير أب.معجزات عيسى  -عليه السالم( -إحياء الموتى ،شفاء
األكمة واألبرص ،ينفخ في الطين فيصير طيرًا).
 - -3بيان عظمة القرآن الكريم في إقامة الدّليل.أخذ العبرة والعظة.التدبّر والتأمل؛ فقصص القرآن ذات
أثر إيماني وتربوي في متأمّليها ،وتحمل مادة محبوبة تعين على تدبر القرآن وفهمه.
بيان إيمان األنبياء ،وقوة صبرهم ويقينهم بموعود هللا.
ً
طفال /وليدًا.
-4
ّ
 -5أ-يخلق  :يصنع ما يشاء على غير مثال سابق .ب -أخلق  :أصور لكم من الطين كشبه الطير.
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 -6وجيهًا  :شريفًا ذا جاه وقدر.
وحرم .
 -7الدنيا واآلخرة .أح َّل ِ ّ
 -8االستفهام
 -9ذخر
-10الضمة

نموذج ( أ )

إعداد  :رامي أبوناب 0789440127

األكمه  :الذي يولد أعمى.

--------------------------------------------------------------------------------------------- -1مكانة اللغة العربية وأثرها الجميل في النفوس.
 -2اليعربية
( -3ناءٍ ،مقترب ) ) شجوا ،شدوا ) ) وسنى  ،يوقظها ).
ب
ق ال َماء في الصَّحْ راءِ حِ ينَ َبدَا
ِل َع ْي ِن ِه ب َِارقٌ مِ ْن ع َِار ٍ
ض َك ِذ ِ
َ -4ك ُمه ِْر ِ
 -5أ -صور الشاعر اللغة العربية ملكة تجلس على عرشها ,ولكن قد سقط بطول الليالي من التعب
والمرض.
ب -صور حال من يستخدم هذا اللفظ الدخيل في كالمه من لغات أخرى ويبتعد عن اللغة العربية بحال من
صب الماء في الصحراء واستغنى عنه حين ظهر له سحاب ذو برق مطل في االفق ال مطر فيه .
 -6الصحراء وردت مرتين :داللة على أصالة اللغة العربية وموطن الضاد القديم.
 -7أ -األصائل :أصيل

 -8ال ّ
ضرب :العسل

ج -األخبية  :خباء

ب -السخب :سخاب

 ،الدرّ  :واحدته درة وهي اللؤلؤة الكبيرة

 ،خرَّ  :سقط

 -9الضمة.
 -10بعد أن بين الشاااعر مكانة اللغة العربية قديما راي يقارنها بالحال المؤسااف الذي الت اليه اليوم فانهار
عرشها وسقطت فرائدها بعد أمجاد عريقة من إهمال أهلها لها
( -11المجمل) و (المفصّل) ،و (النّحْ و الواضح) ،و(البالغة الواضحة).

 -12يكتب الطالب أربعة أبيات من قصيدة باب العمود وال يشترط الترتيب.
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