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  ٕٓ ( :عالمة )

اقرأ النص اآلتً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه.
فً محاولة استٌعاب روح العصر وتح ّدٌاته ،ندرك ما لدٌنا من مٌراث حضاريّ وتراث
سٌاسًّ ونهضة عربٌّة تؤسّست فً القرن الماضً على مبادئ القومٌّة والحرٌّة والوحدة واالستقالل
والمساواة والتق ّدم .كما تجلّت النظرة البعٌدة نحو المستقبل فً هذه النهضة المباركة وهً تش ّق
طرٌق العمل من أجل الحرٌّة والهُوٌة القومٌّة .فكانت هذه مطالب أمّة حملها ج ّدي ال ّشرٌف
الحسٌن بن علً  -طٌّب هللا ثراه -وهو ٌرنو مع أبنائها إلى مستقبل مشرق ألمّتنا العربٌّة ا
قائال:
ّ
الحق ونصرة العدل ،وإعزاز كتاب هللا وإحٌاء س ّنة رسوله" وبعد
"إنّ نهضتنا إ ّنما قامت لتؤٌٌد
مرور ما ٌقارب المئة عام على هذه ال ّدعوة ،ما زلنا نستذكر بك ّل اعتزاز المنطلقٌْن األساسٌٌْن
ّ
ت هذه
للثورة العربٌّة الكبرى  :حفظ كرامة العروبة والتمسّك بق ٌَم اإلسالم ال ّنبٌلة السّامٌة لقد تص ّد ِ
الثورة لمظاهر استغالل ال ّدٌن الحنٌف كافة؛ مإ ِّكدة فً الوقت نفسه ،أنّ اإلسالم والتق ّدم صِ ْنوان
ال ٌفترقان  .،وكان من أبناء األمّة التوّ اقٌن إلى الحرٌّة والتغٌٌر سلٌمان البستانً ،الذي كان ٌتطلّع
إلى مستقبل ٌتح ّقق فٌه اإلصالح المنشود ،وٌت ّم فٌه تفكٌك االستبداد كما بٌّن فً كتابه" ذكرى
وعبرة أو الدولة العثمانٌّة قبل ال ّدستور وبعده" .ٔ0ٓ1 ،وهنا أقول :ال ٌع ّد ال ّتارٌخ سٌرورة
سردٌة ،إ ّنما هو ذكرى وعبرة تح ّفز الخٌال على ال ّتفكٌر فً الممكن من دون قٌود أو حدود .
ٔ .اذكر ثالثة مبادئ قامت علٌها النهضة العربٌّة.
ضح داللة العبارات اآلتٌة :فً محاولة استٌعاب روح العصر وتحدٌّاته .
ٕ .و ّ
ٖ .ما معنى الكلمات  ( :قٌم  ،ص ْنوان ) ؟
األمٌر الحسن النهضة بالمباركة ؟
ٗ .لماذا وصف سموّ
ِ
٘ .ما المنطلقان اللذان انبثـقــت منهما ّ
الثورة العربٌة الكبرى كما ورد فً النص؟
 .ٙاضبط بالحركات حرف (الهاء) فً كلمة (والهوٌة) .
ضح جمال ال ّتصوٌر فً العبارة التً خط تحتها فً النص .
 .7و ّ
 .8ب ٌّن الغرض من تعلّم التارٌخ كما ورد فً النص.
 .0اكتب الجذر اللغوي لكلمة ( :مٌراث) الواردة فً النص .
ٓٔ .إلى ماذا دعا األمٌر حسٌن فً هذا المقال ؟
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الســـــــــــــــــؤال الثاني  23 ( :عالمة )
أ -اقرأ األسطر الشعرٌة التالٌة من قصٌدة (سأكتب عنك ٌا وطنً) ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها

عنك ٌا وطنً
سؤكتبُ
َ
ا
وق تسكنُ رحل َة ّ
من
وأرس ُم
الز ِ
لوحة لل ّش ِ
ا
راٌة للحُ بِّ أحملُها وتحملُنً
وأرفعُ
سؤكتبُ كل ما أهوى
الو َط ِن
وما ٌَحْ لو إلى َ
سؤذكرُ أ ّنك ال ُب ْشرى
شر
وكل
الخٌر لل َب ِ
ِ
فآتً كلّما هت َف ْ
ت
ظِ ال ُل الشوق تطلبُنً
وآتً كلّما امت ّد ْ
ُك َكًْ تعان َقنً
ت ذراع َ
بشوق ث ّم تحُ ض َننً
ْ
نهضت
سآتً كلّما
باك الطهْرُ تسؤلُنً
رُ َ
والقمر
مس والظ ْلما ِء
سآتً فً شعاع ال ّش ِ
ِ
سؤر ِجعُ للربى َط ْوعاا
وأحم ُل غربتً شو اقا
واألوجاع والم َِح ِن
وأطوي رحل َة األٌ ِّام
ِ
ٔ .ما معنى كلمة الربى الواردة فً النص .
واألوجاع والم َِح ِن .
ٕ .ما داللة العبارة التالٌة  :وأطوي رحل َة األٌ ِّام
ِ
ا
وق تسكنُ رحل َة ّ
من .
ٖ .وضح الصورة الفنٌة فً قول الشاعر  :وأرس ُم
الز ِ
لوحة لل ّش ِ
ْ
امتدت) الواردة فً النص.
ٗ .ما الجذر اللغوي لكلمة (
٘ .ما الغرض من استخدام السٌن فً قول الشاعر ( سآتً  ،سؤذكر  ،سؤكتب ) .
 .ٙعبّر الشاعر عن حبه لوطنه اذكر مظهرٌن لهذا الحب .
 .7ما اسم الدٌوان الذي أ ُ ْ
خذت منه هذه القصٌدة .
 .1ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة :
ٌٔ .عود الضمٌر ( الكاف ) فً تركٌب (ذرا ُعك) المخطوط تحته فً البٌت الرابع .
د .اصدقاء الشاعر
ج .والد الشاعر
ب .الوطن
أ.الشاعر
ٕ .كاتب 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 )
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الســــــــــــــؤال الثالث :

أ -قطع ا
كال من البٌتٌن الشعرٌٌن اآلتٌٌن واذكر تفعٌالتهما  ،وبحر كل ّ منهما .

َفؤَحْ سِ ــنْ َ
للغنــًِّ ولل َفقٌـــر

ٌاك ّ
حظا ا
 إذا ما ن ِْل َت ِمنْ ُد ْن َ

 -بالدي َهواها فً لسانً َو فً دَ مً

ٌُ َمجِّ ُدها قلبً َو ٌَدعو لها َفمً

ب -افصل بٌن شطري البٌت اآلتً :
 إذا َمدَحُ وا آدمٌا ا َمدَحْ ُورب األ ُ َم ْم .
ت َم ْولى ال َم َولً َ
العروضً فً األبٌات اآلتٌة :
ت -امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ لٌستقٌم الوزن
ّ
ْسٌ ُ
ٌكونُ َ ..........ف َر ٌج َقرٌبُ
ْت فٌِ ِه
 َع َسى الكرْ بُ الذي أَم َدُ -م ْنتهاهُ
ج -فٌ ِه
بَ -ورا َءهُ
أَ -بعْ ُدهُ
ث -حدد الروي فً البٌت التالً :
لست بمستبق ا
َ
أخا ال تلم ُه

على شعث أي الرِّ جال المهذبُ

ج -عرف القافٌة :

الســــــــــــــؤال الرابع

:

أ -اقرأ النص اآلتً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه .
ا
جماال  ،فالرج ُل الذي ٌلقى
ٌا فاهماا الحٌاة  ،إنّ التواضع واألدب ٌزٌدان اإلنسان الفانً
الناس مبتسماا مسرورا ا  ،وٌقب ُل علٌك بوجه حسن  ،وٌبقى مصرا ا على زٌارتك فً كل مكان ،
لٌس صغٌر النفس بائس القلب كما ٌظن الناسُ  ،بل هو عظٌ ُم الشؤن كثٌر العطاء .
ٔ .استخرج من النص السبق ما ٌلً :
أ-اسم مكان .
ت -مصدرا ا لفعل خماسً
جـ -فعل مضارع معتل اآلخر
هـ  -اسماا ممدو ادا

ب -اسم فاعل لفعل غٌر ثالثً
ث-اسم فاعل لفعل ثالثً.
د -اسم مفعول لفعل ثالثً.
و -اسماا منقوصاا .

ٕ .أعرب كلمة ( فاه اما ) المخطوط تحتها إعراباا تاماا .
ٖ -بٌن سبب كتابة الهمزة فً كلمة ( بائس) .
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ُ
ا
جدٌدا ) .
اشترٌت َمضْ َرباا
ب -صوب الخطؤ فً الكلمة التً تحتها خط (
ترم النفاٌات فً الطرقات ).
ب -علل  :حذف الٌاء من آخر الفعل الذي تحته خط فً جملة ( ال ِ
ت -علل :عدم ظهور الحركة على آخر كلمة ( الشكوى ) فً جملة ( الشكوى لغٌر هللا مهانه ).
ث -صغ اسم الفاعل من الفعل ( تواضع ) .
ج -اضبط آخر ما تحته خط بالحركة اإلعرابٌة المناسبة ( ٌجب أنْ تقضً بٌن الناس بالحق ).

ح -انقل رمز اإلجابة الصحٌة إلى دفترك :
ٔ .المصدر الصرٌح من الفعل ( ترافع ) .
أَ .رفعٌ
ج .ارفاع
ب.مرافعة
ٕ .الجملة التً ُكتب العدد فٌها بطرٌقة صحٌحة هً :
ب .يف احلقيبة
أ .يف احلقيبة سبعَ عشرَ كتابًا.

ج .يف احلقيبة سبعةَ عشرَة كتابًا.
ٖ .اسم الفاعل من الفعل ( نجا ) :
ب .ناج
أ.ناجً

د .ترافُع

سبعةَ عشرَ كتابٍ. .

د .يف احلقيبة سبعةَ عشرَ كتابًا.
جـ .الناج

د .منجًّ

مدعوا فً الحفلة ) هو :
ٗ .إعراب كلمة  ( :كم
اّ
جـ .مضاف إلٌه
ب .تمٌٌز منصوب
أ.اسم مجرور

د .مفعول به

 .5يُصاغ اسم المكان من الفعل ( يعمل ) على ( َم ْع َمل) ألنّ مضارعه :
أ -مفتوح العٌن

ب -مكسور العٌن

جـ -مضموم العٌن

د -ساكن العٌن

 .6الجملة التً ورد فٌها خطأ فً االسم المنقوص هً :
ب .أنت راض بما قسم هللا لك
أ.الداعً إلى الخٌر مرزوق
ُ
مررت بالقاضًِ العادل
د.
جـ .كان الرجل ماشٌاا فً سبٌلة

الســــــــــــــؤال الخامس

:

اكتب فً واحدة من الموضوعات التالٌة .
ٔ .مقالة تبٌن فٌها أهمٌة الرٌاضة فً بناء شخصٌة اإلنسان والحِفاظ على صحته .
ٕ .رسالة تهنئ فٌها صدٌقك بحصوله على درجة الدكتوراه .
ٖ .قصة شاب باع آخرته بدنٌاه .
االستاذّفراسّعبابنهّ،اللغةّالعربية
تابعوا كل ّ جدٌد على الفٌس بوك
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