إجابات امتحان تجريبي
امتحان الدراسة الثانو ّية العامة الدورة ــــــــــــــــــــ
مدة االمتحان  :ســـاعتــان
المبحث  :اللغة العربية ( الدورة العامة )
اليوم والتاريخ  :ـــــــــــــــــ
الفرع  :األدبي والعلمي والشرعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحوظة  :أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها () 5عل ًما بأنّ عدد الصفحات ( )4
إجابات الســــــــــــــــــــؤال األول  55 ( :عــالمـة )

أ .اقرأ النص اآلتي من ( صناعة السرور ) ثم أجب عن األسئلة التي تليها .
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ٌدل على ضرورة أن ٌغٌر المرء من حٌاته النفسٌة وٌبحث عن أسباب السرور كلما افتقدها .
ال ّناس ٌختلفون فً القدرة على َخ ْلق السّرور اختالف مصابٌح الكهرباء فً القدرة على اإلضاءة .
شك
بتوسٌع أفقه  ،ونظره إلى العالم الفسٌح  ،ونسٌان نفسه  ،حتى ٌشعر بأنّ األعباء التً تثقل كاهله ،
والقٌود التً تثقل بها نفسه قد خفّ ْ
ت شٌ ًئا فشٌ ًئا  ،وتحللت شٌ ًئا فشٌ ُئا .
ضعُف
الضمة َ
هول
لم ٌوفق استخدم الشاعر (رؤٌا) وأراد بها التطلع نحو أمر ما لذا فاستعمالها بهذه الصورة لم ٌحقق
المعنى الذي أراده

ب  .ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة :
 .1د .فٌْض الخاطر
 .2د .محمد علٌه الصالة والسالم
إجابات الســــــــــــــــــــؤال الثــاني  55 ( :عــالمـة )

أ -اقرأ األسطر الشعرٌة التالٌة من قصٌدة ( وا حرّ قلباه ) ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها .
 .1المحبة
 .2حبّ الشاعر لسٌف الدولة صادق لٌس فٌه تملق أو تكلف وقد أنحله وأبرى جسده  ،وحب اآلخرٌن
لسٌف ال ّدولة ظاهره صادق وباطنه متكلف .
 .3البٌت الثالث
 .4ذوو العقول الراجحة  ،ومنهم سٌف الدولة .
ٌ .5فٌد النفً .
 .6صور الشاعر ما نظمه من كالم فً قصٌدته بالدر لحسن لفظه ونظمه .
 .7التعريض بالرحيل .
 .8نظر األعمى  /أكتم تدعي  /األنوار الضلم
ب .أكتب أربعة أسطر شعرية متتالية من قصيدة  (:سأكتب عنك يا وطني ) مما ورد في الكتاب المقرر( 4عالمات)
1
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ت .ضع ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة ث ّم انقله إلى دفتر إجابتك :
 .3ج .دعو
 .2ب .نصر معوض
 .1ج .العتاب
إجابات الســــــــــــــــــــؤال الثــالث 23 ( :عــالمـة )

أ .قطع ً
كًل من البيتين الشعريين اآلتيين واذكر تفعيًلتهما  ،وبحر كل ّ منهما 6( .عالمات )
أَمْ َنعُ ما ال َذ ِب ِه أُولُو الحِجى

الجمٌل إِ َّن ُه
صب ِْر
 َعوِّ ْل على ال َِّ

ــ   ــ  /ــ   ــ   /ــ  ــ
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ِعلُنْ
مُسْ َت ِعلُنْ
( الرجز تام )

ــ ــ  ــ  /ــ ــ  ــ   /ــ  ــ
ُم َت ْف ِعلُنْ
مُسْ َت ْف ِعلُنْ مُسْ َت ْف ِعلُنْ

 َْأال ا ْن َهـض َوسِ رْ فِـــــًْ َس ِبٌْــل الحٌا ِة
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ 

فعولُنْ

َفع ُْولُنْ

الح ٌَــاْ ْه
َف َمـــــنْ َنـــاْ َم لَــــ ْم َت ْن َتظِ ـــرْ هُ َ
 ــ ــ   /ــ ــ   /ــ ــ   /ــ 
فعولُنْ
َفع ُْولُنْ فعولُنْ َفعُو ْل ( المتقارب تام)

فعولُنْ َفعُو ُل

ّاب َهاْ
ــنُ والمسم َِعاْ ُ
ت ِبقُص ِ

الورْ ُد والٌاسمٌِـــــ
بَ .و َشاْ ِه ُد َناْ َ
ث
الحوا ِد ِ
ت .ج َ -
إجابات الســــــــــــــــــــؤال الرابع  45 ( :عــالمـة )

أ -اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه .
 .1استخرج من النص السباق ما يلي :
ّ ً
 .3واضحة
كل عليه
ُ .2مت ا
 .1خصم
ً
 .7الذهن
 .6مكشىفا
 .5املهين

َ .4مىقعه
ّ
 .8تصفي

 .2فعل مضارع مجزوم بالسكون ( فعل الشرط ) والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره هو .
 .3ماضً الفعل الرباعً
 .4فعل مضارع معتل اآلخر مجزوم بـ ( لم ) وعًلمة جزمه حذف حرف العلة من آخره .

ب -انقل رمز اإلجابة الصحية إلى دفترك :
 .1ب -مرفوع

.2أ -إرادة
واحدة

 .3ب -الضمة المقدرة

 .4ب .شبٌه
بالمضاف

 .5جَ -مه ِْبط

إجابات الســــــــــــــــــــؤال اخلــامس  25 ( :عــالمـة )

اكتب في واحدة من الموضوعات التالية .
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