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 تجرٌبً امتحان
ٌّة الدراسة امتحان     ــــــــــــــــــــ الدورة العامة الثانو

 انــاعتـــس :    االمتحان مدة                     (الدورة العامة )  العربٌة اللغة:  المبحث

   ـــــــــــــــــ :  والتارٌخ الٌوم                            والشرعً والعلمً األدبً:  الفرع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ٗ(علًما بؤّن عدد الصفحات )  ٘أجب عن األسئلة اآلتٌة جمٌعها وعددها )ملحوظة : 
 ة (ـالمــع 55 )     : األول الســــــــــــــــــــؤال

 اقرأ اآلٌات التالٌة من سورة ) آل عمران (ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها .  . أ
ا اْلَمََلئَِكة   َقالَتِ  )َوإِذْ       م   ٌَ ٌَ َركِ  اْصَطَفاكِ  ّللا َ  إِن   َمْر ا (ٕٗ) اْلَعالَِمٌنَ  نَِساءِ  َعلَى َواْصَطَفاكِ  َوَطه  م   ٌَ ٌَ  َمْر

ِدي لَِربِّكِ  اْقن تًِ اِكِعٌنَ  َمعَ  َواْرَكِعً َواْسج  بِ  أَْنَباءِ  ِمنْ  َذلِكَ ( ٖٗ) الر  ٌْ كَ  ن وِحٌهِ  اْلَغ ٌْ ْنَت  َوَما إِلَ ِهمْ  ك  ٌْ  إِذْ  لََد

ه مْ   َمه مْ أَْقََل  ٌ ْلق ونَ  ٌُّ ْكف ل    أَ َم   ٌَ ٌَ ْنتَ  َوَما  َمْر ِهمْ  ك  ٌْ ْخَتِصم ونَ  إِْذ  لََد ا اْلَمََلئَِكة   َقالَتِ  إِذْ ( ٗٗ) ٌَ م   ٌَ ٌَ  إِن   َمْر

 َ
كِ  ّللا  ر  ه    ِمْنه   بَِكلَِمة    ٌ َبشِّ مَ   اْبن   ِعٌَسى  اْلَمِسٌح   اْسم  ٌَ ا فًِ َوِجًٌها  َمْر ٌَ ْن بٌِنَ  َوِمنَ  َواآْلَِخَرةِ  الدُّ َقر  ( ٘ٗ) اْلم 

ٌ َكلِّم   الِِحٌنَ  َوِمنَ  َوَكْهًَل  اْلَمْهدِ  فًِ الن اسَ  َو ك ون   أَن ى َربِّ  َقالَتْ (  ٙٗ) الص  ْمَسْسنًِ َولَمْ  َولَد   لًِ ٌَ  َقالَ  َبَشر   ٌَ

   َكَذلِكِ 
ْخل ق   ّللا  َشاء   َما ٌَ َما أَْمًرا َقَضى إَِذا ٌَ ق ول   َفإِن  ك ون   ك نْ  لَه   ٌَ ٌَ ه  (  4ٗ) َف ٌ َعلِّم  ْوَراةَ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َو  َوالت 

واًل (  4ٗ) َواْْلِْنِجٌلَ  مْ  َقدْ  أَنًِّ إِْسَرائٌِلَ  َبنًِ إِلَى َوَرس  ة   ِجْئت ك  ٌَ مْ  ِمنْ  بِآَ ك  مْ  أَْخل ق   أَنًِّ َربِّ ٌنِ  ِمنَ  لَك  َئةِ  الطِّ ٌْ  َكَه

رِ  ٌْ ك ون   فٌِهِ  ف خ  َفؤَنْ  الط  ٌَ ًرا َف ٌْ ِ  بِإِْذنِ  َط ِ  بِإِْذِن  اْلَمْوَتى َوأ ْحًٌِ َواأْلَْبَرصَ   اأْلَكَمهَ  َوأ ْبِرئ   ّللا  مْ  ّللا  ئ ك    بَِما َوأ َنبِّ

ل ونَ  وَن  َوَما َتؤْك  ِخر  مْ  فًِ َتد  ٌ وتِك  ةً  َذلِكَ  فًِ إِن   ب  ٌَ مْ  آَلَ ْنت مْ  إِنْ  لَك  ْإِمِنٌنَ  ك  ًقا(  4ٗ) م  َصدِّ نَ  لَِما َوم  ٌْ َدي   َب  ِمنَ  ٌَ

ْوَراةِ  مْ  َوأِل ِحل   الت  مَ  ال ِذي َبْعضَ  لَك  رِّ مْ  ح  ك  ٌْ مْ  َعلَ ة   َوِجْئت ك  ٌَ مْ  ِمنْ  بِآَ ك  ق وا َربِّ َ  َفات 
ونِ  ّللا    ( ٓ٘)  َوأَِطٌع 

 عالمات (ٗ)                                                   ( ٘ٗالذي تدور حوله اآلٌة ) الموضوعما  .ٔ

     عالمات (ٗ)                                                   ؟ اآلٌات فً الواردة (اْقن تًِ) كلمة معنى ما .ٕ

ْوَراةِ )قوله تعالى :  معنىما  .ٖ َدي  ِمَن الت  ٌَ َن  ٌْ ًقا لَِما َب َصدِّ      عالمات (ٗ)          كما ورد فً اآلٌات ؟ ( َوم 

 عالمات (ٙ)                                         (  ؟ٕٗاآلٌة ) فً(  اصطفاك)  كلمة تكرار داللة ما .ٗ

بِ  أَْنَباءِ  ِمنْ  ذلك( :  قوله فً ( إلٌك) إالم ٌشٌر اسم اإلشارة  .٘ ٌْ كَ  ن وِحٌهِ  اْلَغ ٌْ  عالمات (ٗ)         ( ؟ إَِل

ٌ َكلِّم  : (  قوله فً ( المهد فً)  كلمة فً الكناٌة وضح .ٙ   عالمات (ٗ)         ) َوَكْهًَل  اْلَمْهدِ  فًِ الن اسَ  َو

   َكَذلِكِ  َقالَ ) :  تعالى قوله فً( الَخْلق) داللة ّضح و .7
ْخل ق   ّللا  َشاء   َما ٌَ  عالمات (ٗ)                . (  ٌَ

 عالمات (ٗ)                                                            ؟ ( ّللا بإذن)  لفظ تكرار داللة ما .8

  عالمات (ٗ)                . اآلٌة فً الواردة( اأْلَكَمهَ ) كلمة فً(  الكاف)  لحرؾ الصحٌح الضبط ما .9

ونَ ) لكلمة اللؽوي الجذر اكتب .ٓٔ ِخر   عالمات (ٗ)                                 . النص فً الواردة( َتد 

 عالمات (٘)                                          سٌدنا عٌسى كما ورد فً اآلٌات . معجزاتاذكر  .ٔٔ

 عالمات (4)                                               ضع دائرة حول رمز اْلجابة الصحٌحة :ب . 

ك ون   أَن ى: )فً قوله تعالى خرج إلٌه االستفهام الذيالبَلغــً المعنى  .ٔ ْمَسْسنًِ َولَمْ  َولَد   لًِ ٌَ  ( . َبَشر   ٌَ
 التشوٌق           ب. النفً          د. االستبعاد          د. اإلنكار . أ

ٌ َكلِّم  ) كما ورد فً قوله تعالى :) الكهل(  معنى كلمة .ٕ  ( َوَكْهًَل  اْلَمْهدِ  فًِ الن اسَ  َو
 ب. من بلػ أقصى الكبر وَضُعؾ             من جاوز الثالثٌن إلى الخمسٌن             . أ
 د. من أدرك الشٌخوخة وهً عند الخمسٌن        د. بٌن الستٌن والسبعٌن         
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 عــالمـة ( 55)     : الثــاني الســــــــــــــــــــؤال
 . تلٌها التً األسئلة عن أجب ثم(  من باب العامود رسالة)  قصٌدة من اآلتٌة الشعرٌة األسطر اقرأ . أ

َ ًا .1     َ حبيب  دض 
ُ
َ الل ك 

ْ
باُبَ نادج ــــــــْدَ واملحازيـــــــــُبَ          الل 

 
ل

 
َ           الغيــــــــــاُبَ طــــــــال َ ف

ـه .2    
َّ
َ  ـاــــــــــإن

ُ
َــــــــــك

ُ
ة ـيَْ   ـسَّ ـــــــع 

 
َـــــْيــــــــــــن َ         يــــــوف   ك 

ْ
ن ك  الــــش  َىَ ـــــد 

ْ
َــُم وللش

 
ضـــــــك   الخ 

 
َ      اُبَــــف

عىُه والهــىي     ري     ـــد  الـــــــــــــــهَْــــلى العَ ــــــــاُء عـــــــــــــــــوألاحـبَ  .3    
 
ط

 
َاُب       ـــــــــشب –ْعُد ـــب –ك

ُهــ .4     ْهــ  ُمَـــــــو 
 

ي  ـُلَــــــــــــــألا
 
هَُــــــف  اـــــــف هَْ   ْم      ــــــــاز ط 

ُ
ْطــس ج  امل

 
َســـــأ

 
عَْــــــطــًَُ ــــ  كــــــاو 

َاُب       ــــــــــــك  الس 

َ يــــف اـــــله اــــــم        ديـــــــــــــــــامل  ْلءَُـــــــــــــمَ   تيـــــال  ُنَــــيـالًــــــامل .5    
 
ظ

 
ظ اشَيــــالغ سَ ـــــــــن َ  اُبَــــــــح 

َـــــــاب  الُعلــــى بــــــــوعل .6    
 
ـــــــــــُحَ     ْن ًٍد   ـــْم مَ ــــــــــــى ك

َّ
ك ٍة د   وكـــــــــــــــسَّ

ْ
َــاُب         ـــــــــــعَّ  شهــــــــــْم شـــــــــــت

 

        عالمات (ٗ)                                       ؟ كما وردت فً القصٌدة(  القِباب والمحارٌب) ما داللة  .ٔ

ٌّة الصورة وّضح .ٕ  عالمات (  ٘)                                 .        ـبابُ ش -بْعدُ -والهـوى :  قوله فً الفن

 عالمات (  ٗ)                                          تؤكد ثبات العالقة بٌن جاللته والقدس . جملةاستخرج  .ٖ

كاب)  ما معنى كلمة .ٗ  عالمات (  ٘)                                                                        ( ؟الرِّ

 عالمات (  ٗ)                                 . الوطنٌةغٌاب الوحدة اعر إلى شّ ال فٌه ارشأ الذيحدد البٌت  .٘

ا السادسالبٌت اشرح  .ٙ ًٌ ا واف ًٌ  عالمات (  ٘)                                                         . شرًحا أدب

 عالمات (ٖ)                                                            ؟ البارزة فً البٌت الرابعما العاطفة  .4

 (   عَلماتٖ)                                          ؟ لبٌت الثالثالواردة فً ا) األحباء (  كلمةمفرد  ما  .4

  عالمات (  ٕ)                                                    الدٌوان الذي أُخذْت منه األبٌات السابقة .سم  .4

 عالمات (  ٗ)                               ؟  الواردة فً البٌت األول(  الغٌاب  )  اللؽوي لكلمةما الجذر  .ٓٔ

 عالمة (  ٙٔ)                      : إجابتك دفتر إلى انقله ثمّ  الصحٌحة اْلجابة رمز حول دائرة ضع ضع . ب

 المناسبة التً قال فٌها الشاعر القصٌدة هً  .  .ٔ

   استقالل األردنأ.معركة الكرامة                      ب. 

 تعرٌب الجٌشج. ذكرى اإلسراء والمعراج          د .
 

 .( المخطوط تحتها فً البٌت الرابع  ٌ طاِوْعــكَ ٌعود الضمٌر ) الكاف ( فً كلمة ) .ٕ
 الحسٌن     ب. أهل القدس      ج. أهل األردن     د. الجٌش العربً أ.الملك

 

ْمر  أعراس  فًِدى  وعلٌها ِمْن َسنا المجِد إهاب  :)أشار الشاعر فً هذا البٌت إلى  .ٖ  ( والجباه  الس 
ًّ  شتضحٌات الجٌ . أ ٌّة ب.                     العرب   ؼٌاب الوحدة العرب

 د. عدم الدفاع عن القدس         هادةشّ البطولة وال ضالقدس هً أرج. 
 

 :هو  األبٌات السابقةكاتب  .ٗ
 محمود فضٌل التلد.        حٌدر محمودج.         علً الجارمب.   أ.جمال ناجً      
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 عــالمـة (23)     : الثــالث  الســــــــــــــــــــؤال
 عالمات (ٙ)   وبحر كلّ منهما  . قطع كًَل من البٌتٌن الشعرٌٌن اآلتٌٌن واذكر تفعٌَلتهما ، . أ

 ْوًراــُكْم ُزهُ ــتت ِمنْ ـْد أَْنبَ ــَناْ قَ ــلَ   ـاٍض       ْن رٌــَداِرِس مِ ـمَ ــا للــًٌ ـقْ ـُ َفس   -

قْ   لـــمْ          جمــٌع   أهــلً نـحٌ شُ ـالعٌ ذاـحبّ    -    واءُ ــاأله قلـوَبــها  تفـرِّ
 عالمات (ٗ)                                                    : اآلتً البٌت شطري بٌنَ  افصل . ب
 ُتوِصهِ  واَلْ  حكًٌما َفأَْرِسلْ  ُمْرِسالً  َحاَْجةٍ  فً ُكْنتَ  إذا 

ًّ فً األبٌات اآلتٌة:سبة؛ لٌسامأل الفراغ بالكلمة المنا . ت    عالمات (ٖ)     تقٌم الوزن العروض

ْلِم           َوَشاْهد  لَُه بفضل الُحْكمِ    الّصْمُت للَمْرِء ........ السِّ

 صاِحبُ  -أََمُل          د -ُمَساِْنَد           ج -ب          حلٌؾُ  -أ 

 عالمات (ٖ)                                                      : فً البٌت التالً  الرويحدد  . ث

 الــوجــوهُ  فٌه ُتـْبـَتـَذلُ           لَمْ  ما المعروؾِ  أفضلُ 

 عالمات (ٗ)                                                                       عرف القافٌة : . ج

     

 عــالمـة ( 45)     : الرابع الســــــــــــــــــــؤال
 اقرأ النص اآلتً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه . - أ

اد  ًتأملمْن     
 
حتاج إليه ،  ًجْدهاالدنيا منر مىلده بعلله الىك ًُ أ الري فيه جميع ما  هيَّ

ُ
كالبيت امل

 كاملصابيحبناءها أدقما فالظماء مسفىعت كالظلف 
ً
 منصىبت

ً
،  هلل دز  خاللها ، وجلك النجىم كاطبت

س والتفكير واطتكشاف ما ًدوَزوغير ذلك من لَا من حىلك حتى جصداد  ًاث التي ًجب عليك فهمها بالتدب 

َ . علًما

 عالمة ( 4)                                                  : ٌلً ما  السباق النص من استخرج .ٔ

           اسم زمان          -3         مصدًرا لفعل خماس ي        -2             تميًزا               -ٔ     

 مطابًقا                   -5         مصدًرا لفعل ثالثي  -4      
ً

 اسم مفعول لفعل ثالثي          -6          بدًل

 .    اسلوب تعجب سماعي -9        اسم فاعل لفعل ثالثي        -8         صيغة مبالغة        -7      
    

 عالمات (ٙ)                                                                 . ُخّط تحته فً النصما  أعرب .ٕ

ؤسبب كتابة الهمزة فً كلمة ) بٌن .ٖ  ٌ ه  عالمات (ٗ)                                 ( الوردة فً النص .الم 

 عالمات (ٖ)      (. كان المبنى ُمتهالك)  جملة فً(  المبنى)  كلمة آخر على الحركة ظهور عدم علل .ٗ

ذف:  علل .٘  عالمات (   ٗ)         ( . لم ٌبَق فً الحً: )  جملة فً(  تبقى)  الفعل آخر من العلة حرؾ ح 

 عالمات (ٖ)                 ( أْن تنجح خٌر  لك) :إلى مصدر الصرٌح فً جملة  المصدر المإول حول .ٙ
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 عالمة (ٙٔ)                                             انقل رمز اْلجابة الصحٌة إلى دفترك :  - ب
 (:عطاءالهمزة فً كلمة )  .ٔ

ٌّة        أ.  منقلبة عن ٌاء -منقلبة عن واو            د -ج         زائدة -ب    أصل
 

 :  بطرٌقة صحٌحة هًا التً ك تب العدد فٌهالجملة  .ٕ

   ساهم يف العمل ثالثٌة وعشرين عامًلا . ب       ساهم يف العمل ثالثٌة وعشرون عامٍل . أ    

   ساهم يف العمل ثالثٌة وعشرون عامًلا . د       ساهم يف العمل ثالثًة وعشرون عامًلا . ـج    

 ( : غّطى : ) الفعل من المرة اسم .ٖ

ة-أ ٌَ ٌَة -ب         واحدة َؼْط    تؽطٌة واحدة -د             تؽطٌة -ج              ِؼْط
 

ٌ بقً(  عالمة إعراب الفعل .ٗ  )لْن ٌبقً صاحب المنزل شًٌئا فٌه ( : في جملة) 

 الضمة المقدرة -د   الفتحة المقدرة   -ج الضمة المقدرة    -ب      الفتحة الظاهرة - أ
 

 ( هو   :  كم طالب سهر لٌحقق النجاح) إعراب كلمة : .٘

 مفعول به. د        مضاؾ إلٌه. جـ             اسم كم. ب        اسم مجرور.أ
 

 : على(  قصف)  الفعل من المكان اسم يُصاغ .6

 ِمْقَصؾ        -د        ُمْقَصؾ      -ج        َمْقِصؾ     -ب              َمْقَصؾ - أ
 

 : طّ هيخ تحته ممابصورة صحٌحة  ( األلف المقصورة) فٌها  ُكتبت التي الكلمة  .4

  دنى المرٌُض من الموتِ  - ب               رما الطفُل الحجارةَ  -أ

  نجى السائُق من حادٍث كبٌر . - د             رعى الكرٌُم األٌتامَ  -جـ
 

 هً :  ( االسم المنقوص) الجملة التً ورد فٌها خطؤ فً  .4

ًَ متهالكة.أ              دخلُت إلى مباٍن متهالكة. ب                  إّن المبان

 هذه مبانً متهالكة. د                 مبانً الحً ُمتهالكة. جـ 
 

 عــالمـة ( 25)     : اخلــامس الســــــــــــــــــــؤال

 اكتب فً واحدة من الموضوعات التالٌة .

 . بعنوان القراءة عدّو الفراغ والجهل  مقالة .ٔ

 .قصة رجل أصٌب بمصٌبة فواجهها بالصبر والحكمة حتى أتاه الفرج .ٕ

 . رسالة إلى صدٌقك ) طالب توجٌهً ( تنصحه باستثمار وقته بالقراءة  .ٖ
 

 

 

 اللغة العربية االستاذ فراس عبابنه،

 تابعوا كلّ جدٌد على الفٌس بوك

https://web.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1477734172344073/

