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امتحان شهادة الدّراسة الثّانويّة العامّة لعام 1029

ّ
:اللغة العرب ٌّة /
المبحث

/الدّورة الصيفية(مقترح)

مدّة االمتحان 0::1:

الفرع :جمٌع الفروع األكادٌم ٌّة (امتحان مقترح)

الٌوم والتارٌخ:

ملحوظة :أجب عن األسئلة اآلتٌة جمٌعها وعددها ( )5علما بأنّ عدد الصفحات (.):
السؤال األول

01(:عالمة)

ّ
للحق ونصرة للعدل) ث ّم أجب عن
اقرأ ال ّنص اآلتي من وحدة (ال ّنهضة العرب ٌّة المتجدّ دة تأٌٌد
األسئلة التي تليه:
" ٝثؼذ ٓشٝس ٓب ٣وبسة أُئخ ػبّ ػِٛ ٠ز ٙاُذػٞح ٓ ،ب صُ٘ب ٗغززًش ثٌَ اػزضاص أُ٘طِوٖ٤
األعبعُِ ٖ٤٤ضٞسح اُؼشث٤خ اٌُجش* ٟدلع ًشآخ اُؼشٝثخ ٝاُزٔغي ثو ْ٤اإلعالّ اُ٘جِ٤خ اُغبٓ٤خ .
ُوذ رصذد ٛز ٙاُضٞسح ُٔظبٛش اعزـالٍ اُذ ٖ٣اُذ٘٤ق ًبكخ ؛ ٓؤًذح ك ٢اُٞهذ ٗلغ ، ٚإٔ
اإلعالّ ٝاُزوذّ ص٘ٞإ ال ٣لزشهبٕ ًٔ ،ب غبُجذ ثزطج٤ن ٗظبّ اُشٞسًٞ ٟعِ٤خ ٖٓ أٝ ْٛعبئَ
اإلصالح االجزٔبػٝ ٢اُغ٤بعٝ ، ٢أُٝذ اُجؼذ اُذعبس ١اإلٗغبُِٗ٘ٔ ٢طوخ اُؼشث٤خ ثأًِٜٔب
ٝاُزٔغي ثبُزشاس ٝاألصبُخ اُذعبس٣خ كٞٓ ٢اجٜخ األخطبس أُذ٤وخ ثبألٓخ جَ اٛزٔبٜٓب
ٝػ٘ب٣زٜب  .وكان من أبناء األمة التواقٌن إلى الحرٌة والتغٌٌر سلٌمان البستانً  ،الذي كان
ٌتطلع إلى مستقبل ٌتحقق فٌه اإلصالح المنشود  ،وٌتم فٌه تفكٌك االستبداد كما بٌن فً كتابه
ذكرى وعبرة أو الدولة العثمانٌة قبل الدستور وبعده "  . 0011 ،وهنا أقول  :ال ٌعد التارٌخ
سٌرورة سردٌة  ،إنما هو ذكرى وعبرة تحفز الخٌال على التفكٌر فً الممكن من دون قٌود أو
حدود " .
.1
.2
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.4
.5
.6
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يب أُ٘طِوبٕ انهزاٌ اَجضقذ يُهًب انضىسح انعشثُخ انكجشي؟
يب ٓؼ٘ ٠ك ّم يٍ "ص٘ٞإ –أُٝذ – االعزجذاد –اُزّٞاه"ٖ٤؟
ثٍُّ انىسُهخ انزٍ وضعهب انكبرت نًىاجهخ األخطبس كًب وسد فٍ انُصّ .
 .ػَِ ٓب ٣أر ٢ك ٢سأ٣ي (:وصف سً ّى األيُش انذسٍ انُهضخ ثبنًجبسكخ)(اإلسالو وانزّقذو
صُىاٌ ال َفزشقبٌ).
يب اُجزس انهغىٌ نكهًخ (ػ٘ب٣زٜب)؟
ضع عاليخ انزّشقُى انًُبسجخ يكبٌ انُّجًخ
ظخ رُي
جبءد رطِؼبد عِٔ٤بٕ اُجغزبٗ ٢يُسجًخ يع يجبدئ انُّهضخ انعشثُخ ّ ٝ،
ثٍُّ اُـشض يٍ رعهّى انزّبسَخ كًب جبء فٍ انُصّ
صٞسح اُلّ٘٤خ فٍ عجبسح(٣ز ّْ ك ٚ٤رلٌ٤ي االعزجذاد)
وضّخ اُ ّ
ٓ-01ب اُلّٖ األدث ٢انزٌ َُزًٍ إنُه انُصّ ؟
يعبٌ.
-00وضّخ أُوصٞد ثعجبسح (اُزّغبٓخ ُِجٔ٤غ) وثٍُّ يب رذًهه يٍ
ٍ
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أ)اهشأ األث٤بد اُشؼشّ٣خ ا٥ر٤خ ٖٓ هص٤ذح (عأًزت ػ٘ي ٣بٝغُِ٘)٢شّبػش (ٓذٔٞد كع َ٤اُز َّ)،ص ّْ
أجت ػٖ األعئِخ اُز ٢رِٜ٤ب:
عأًزت ً َّ ٓب أٟٞٛ
ٓٝب٣ذِ ٞإُ ٠اُٞغٖ
عأرًش أّٗي اُجششٟ
 َّ ًٝاُخ٤ش ُِجشش....
عأسجغ ُِ ّشث ٠غٞػب
ٝأدَٔ ؿشثز ٢شٞهب
ٝأغ ١ٞسدِخ األ٣بّ ٝاألٝجبع ٝأُذٖ...
عأثو ٠ك٤ي دزُ ٠ذظخ اُوذس
صذس
عأجؼَ ٖٓ رشاثي إر رغبٓ ٠خلوخ اُ ّ
ٝأؿغَ ك٤ٓ ٢بٛي ٓب٣جذّد هغٞح اُذّٛش
ُٝغذ أًٓ ٕٞـزشثب
إرا غٞكذ ك ٢اُذّٗ٤ب
شٞم .....
ٝػذد إُ٤ي ك٢
ٍ
دٔبى هللا ٣ب أسدّٕ ٣ب ٝغ٘ب
ر٘بٓ ٠كٓ ٢ذجّز٘ب
غ٤ش
ٓغ اُزّبس٣خ ٝاُج٘٤بٕ ٝاُ ّ
ٝأٗذ ثشبسح اُخجش
اُذت ٣ب أسدٕ
ٝأٗذ
ّ
صٞس..
أٗذ اُطّ٤ق ٝاُٞجذإ ك ٢األكٌبس ٝاُ ّ
كغجِ٘ب ُي األعٔبء ال رذص ٠ثال ػذد
ّ
ثلخش ال ٗظ٤ش ُٜب
-0يب ٓؼ٘ ٠ك ّم يٍ (٣جذّد –خلوخٗ -ظ٤ش-اُطّ٤ق)
ٓ-2باُجزس اُِّـ ١ٞنكهًخ (خلوخ) انًخطىط رذزهب فٍ انُصّ ؟
 -3اسزخشط يٍ األثُبد يب َذ ّل عهً :
أ-سكط كٌشح االؿزشاة اُّ٘لغ ٢ة-األسدٕ ثِذ اُخ٤ش ٓغ هِّخ ٓٞاسدٙ
طّ -
أٌ اُٞغٖ ثبعش انسّشوس فٍ َفس ان ّشبعش ٓٝخلق ٝغأح أُٔ.ٚ
-4ثشصد صٞسح اُٞغٖ ثجؼذ ٚ٣اُٞجذاٗٝ ٢اُذشً: ٢
أ-دنّم عهً رنك يٍ انُصّ ة-يب األصش اُلُ٘ ٢ألثؼبد اُذشً٤خ وانىجذاَُّخ فٍ انُصّ
-6يب أُؼ٘ ٠انزٌ أفبدره جًهخ "دٔبى هللا ٣ب أسدّٕ "؟
صٞس)؟
-7يب دالُخ ػجبسح(أٗذ اُطّ٤ق ٝاُٞجذإ ك ٢األكٌبس ٝاُ ّ
-8يب هٔ٤خ رٞظ٤ق ان ّشبعش أفعبالً يضم (ر٘بٓ-٠رغبٓ)٠؟
-9اسزخشط يٍ األثُبد ٓظٜش ٖ٣يٍ ٓظبٛش شٞم ان ّشبعش نىطُه
-01يب اسى اُذّٞ٣إ اُز ١اخزد ٓ٘ ٚاُوص٤ذح وس ّى دَىاٍَُ آخشٍَ نه ّشبعش.
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ة)اًزت أسثؼخ أث٤بد ٖٓ هص٤ذح (سعبُخ ٖٓ ثبة اُؼبٓٞد ) ُِشّبػش د٤ذس ٓذٔٞد ٓ ّٔب ٝسد ك٢
اٌُزبة أُذسع ٢أُو ّشس.
اُغؤاٍ اُضّبُش:

8ػالٓبد )

(

)0هطّغ كال يٍ انجُزٍُ انشعشٍَُ اِرٍُُٝ ،ارًش رلؼ٤الرٜٔب ٝ،ثذش ك ّم يُهًب :
أُ ٌُٖ ٣ ْْ ُ ٖٓ -غ ّشًَ ٙزٓٞب

شل ِٗ ٚذٔ٣ب
كال ْ َُِْ٣كْ ً ٢

ة ٢ٛ -األخالم ر ْ٘جذ ًبُّ٘جبد

إرا عوِ٤ذْ ثٔبء اُ ُٔ ٌْشٓبد

ط ٢ِٛ -األُٓٞس ًٔب شبٛذرُٜب ُد ٌَ ٍٝ

ٖٓ ع ّش ٙصٖٓ عبءرْ ٚ
أصٓبٕ

د-ثالدٞٛ ١اٛب كُ ٢غبٗٝ ٢ك ٢دٓ٢

ٔ٣جذٛب هِج٣ٝ ٢ذػُٜ ٞب كٔ٢
ّ

ٕ)اكصَ ث ٖ٤شطش َّ ً ١ث٤ذ ٖٓ األث٤بد ا٥ر٤خ:
إرا ً٘ذ ك ٢دبج ٍخ ٓشعال كأسعَ دٌٔ٤ب ٝال رٞصٚ
ػصلٞسربٕ ك ٢اُذجبص دِّزب ػِ ٠كٖ٘
رث ٖ٤ِ٣ٝ ٍٞاُ ّضٓبٕ ثؼذ جلب ِء
هذ رشفّ اُذ٤بح ثؼذ
ٍ
ٖ)آأل اُلشاؽ ثبٌُِٔخ أُ٘بعجخ ؛ُ٤غزو ْ٤اُٞصٕ اُؼشٝظ ٢ك ٢األث٤بد ا٥ر٤خ:
ٔ-إرا ثِؾ أُشء آٓبُ---------- ٚ
أ-أُشء

ة-اإلٗغبٕ

ٕ٣ -ب أخ ٢الر َِٔ ثٞجٜي ػّ٘٢
أ-كذٔخ

ة-اُـش٣ت
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كِ٤ظ ُ ُٚثؼذٛب ٓوزشح
ط-اُ ّشجَ

د-أُجزٜذ

كشهذ
ٓب أٗب ٝ---------ال أٗذ ْ
طٓ-خزِق

د-ػظْ٤
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اقشأ انُص اِرٍ صى أجت ع ًّب َهُه يٍ اسئهخ :
اهشأ اُ٘ص ا٥ر ٢صْ أجت ػ ّٔب  ٖٓ ٚ٤ِ٣اعئِخ :
(أٝص ٠أدذ اُؼوالء اث٘٣ ٚض٣ذ هبئال٣ :ب٣ض٣ذ ادِْ كٖٔ دِْ صاد  ٖٓٝرل ّ ْٜاصداد رٞه٤شاً،شٔ٣ي ٖٓ
أُذت
صجش ألّٗ٣ ٚؼصْ اُوِت ،اسكن ك ٢أُطِت ٝاصذج ٚاثزغبٓخ
ّ
ػزس ٝاػززس ٓٝب أٗلغ اُ ّ
ٝالرٔش ك ٢اُّ٘ٔٔ٤خ ألّٜٗب ٓزٓٗ ّٞبهِٜب ك٤ب ث٘ ّ ٢الرخبصْ جبٛال ٝال٣ش ٟاُّ٘بط ٓ٘ي ًجش٣بء
كبُٔشء الٞ٣هش ثؼٞ٤ة ٞٛجبء)
اُ٘ص ٓب ٣أر:٢
غؤاٍ األ ّ: ٍٝاعزخشط ٖٓ
ّ
اُ ّ
-0اسى فبعم نفعم أجىف
-5اسى ششط جبصو
-9يصذساً يًُُب ً

-2يُبدي يجُُب ً

-6يصذس هُئخ

-3اسًب ً يًذوداً يُصىثب ً -4رعجّجب قُبسُب

-7ثذالُيطبثقب ً

-8اسى يفعىل

-01صفخ يشجّهخ

غؤاٍ اُضّبٗ: ٢ػَِّ ٓب ٣أر:٢
اُ ّ
ا-دزف دشف انعهّخ يٍ انفعم (رًش)انىاسد فٍ انُصّ
ة-جبء االسى انًًذود (هىجبء) يجشوساً ثبنفزذخ
ط-كهًخ (رىقُشاً) هٍ رًُُض َسجخ.
غؤاٍ اُضّبُش :
اُ ّ
أ-هبد اسى يكبٌ واسى يشح يٍ انفعم (َشي)
ة-هبد اسى يفعىل يٍ انفعهٍُ (أجًم ،رخبصى)
انسّؤال انشّاثع :أعشة يب رذزه خظّ
اُغؤاٍ اُخبٓظ

)ٓٔػالٓبد)

اكزت فٍ وادذ يٍ انًىضىعبد اِرُخ
ٓ-0وبُخ ثعُىاٌ انقشاءح صاد انًضقّفٍُ وعُىاٌ انًف ّكشٍَ ،كًب أَّهب غزاء نهعقم وانشّوح .
ٕ-رخٗ َّ٤لغي ٓذ٣شا ٌُٔزت ع٤بد ٢ك ٢األسدٕ ٝغِت إُ٤ي إٔ رٌزت سعبُخ إٌُٓ ٠زت سُبدٍ
فٍ ثهذ أوسوثٍ ،رىضّخ فُهب يُّضاد انسُبدخ فٍ األسدٌ.
صخ شبةّ َزذ ّذس عٍ ركشَبره فٍ انعبو انًبضٍ ورفبؤنه فٍ انعبو انًقجم .
-2ه ّ
-3خبغشح ثعُىاٌ "ٗذُ ٞـخ خبُ٤خ ٖٓ األخطبء"
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