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 نهاٌة الفصل األول امتحان
ٌّة الدراسة امتحان     ــــــــــــــــــــ الدورة العامة الثانو

 انــاعتـــس :    االمتحان مدة                       ( الفصل األول)  العربٌة اللغة:  المبحث

   ـــــــــــــــــ :  والتارٌخ الٌوم                                         والعلمً األدبً:  الفرع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4(علًما بأّن عدد الصفحات )  5أجب عن األسئلة اآلتٌة جمٌعها وعددها )ملحوظة : 
 ة (ـالمــع  03 )     : األول الســــــــــــــــــــؤال

 ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها . ( صناعة السرور)  النص اآلتً مناقرأ   . أ
لقدرة على الكهرباء فً اختالف مصابٌح ارور سّ لالقدرة على َخْلق اٌختلفون فً  سلّنااإّنا لنرى      

لقدرة النوم، ومنهم ذو اكمصباح ، ًء بَقْدر ضلما، ومنهم لمحترقالمظلم كالمصباح افمنهم ؛  اءةضإلا

 .سك وللّناسٌنٌر لنف قوي   صباح  بم عنه ضتعاسعف، وض غٌْر مصباحك إنْ ف.  لحفالتالهائلة كمصباح ا

لعالم، وكأّن اه، حّتى كأّنها مركز سان فً نفسإلناكثرة تفكٌر ألفق، اٌق ضلحزن اباب سأهّم أولعلّ من 

كلّ  سخصه؛ فهو ٌقٌشلّرخاء كلّها ُخلقت لاعادة وسّ لاألّمة واألنهار والبحار والّنجوم والقمر واو سمشلا

 سلبؤابب سٌ -من غٌر رٌب  - العالم بها، وهذاه وعالقة سلّتفكٌر فً نفاه، وٌدٌم سنف سائل بمقٌاسلما

غٌرة على صلمِركز، وإّنما هً نقطة ات سه لٌس؛ ألّن نف هسلعالم وفق نفاٌجري  لحزن؛ فمحال أنْ او

عر بأّن ش اً ه أحٌاًنا، أو كثٌرسًَ نفسٌح ،ونسلفالعالم اع أفقه، ونظر إلى س  لعظٌم، فإْن هو والمحٌط ا

 .ًٌئاشًٌئا فشًٌئا، وتحل لْت شًٌئا فشخّفْت ه قد سبها نفلتً تثقل القٌود التً تثقل كاهله، واألعباء ا
 

ٌّرْ )  عبارة داللة وّضح .1  (عالمتان)                                           (. َضُعف إنْ  مصباحك فغ

  عالمات (3)                                       . بٌن رأي الكاتب فً قدرة الناس على خلق السرور  .2

 ( عالمتان)                                                 ؟الواردة فً النص(  رٌب: )  كلمة معنى ما .3

 عالمات (3)                    ؟ كٌف ٌستطٌع اإلنسان تجاوز ضٌق األفق كما ٌرى الكاتب فً النص  .4

                                ( عالمتان)                 . الواردة فً النص (ضعف  ) كلمة فً(  العٌن ) حرف بالحركات اضبط .5

  ( عالمتان)                                .  النص فً الواردة(  الهائلة : ) لكلمة اللغوي الجذر اكتب .6

  ؟قصٌدة سأكتب عنك ٌا وطنًفً  أراده الذي المعنى لتحّقق(  رؤٌا)  كلمة استخدام فً الّشاعر وفّق هل .7

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

 . ) فّن السرور (نص  منه أُخذ الذي الكتاب اسم .1
ٌْض. د       األرق موالٌد. ج       اإلسالم  ضحى. ب      الّرسالة  مجلة أ.  الخاطر ف

 

بِ  أَْنَباءِ  ِمنْ  ذلك (:  قوله فً(  إلٌك ) فً المخاطب  .2 ٌْ كَ  ُنوِحٌهِ  اْلَغ ٌْ   )إِلَ

        عٌسى علٌه السالمب. جبرٌل                                    . أ
     والسالم الصالة علٌه محمدد.      ما ذكر من قصص األنبٌاء      . ج        
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 عــالمـة (  03)     : الثــاني الســــــــــــــــــــؤال
 اقرأ األسطر الشعرٌة التالٌة من قصٌدة ) وا حّر قلباه ( ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها . - أ

ع      ديـرى َجسَ ـا َقد بَ ـُم ُحّب  ـً أَُكت  ـل اـم -1  مُ ــِة األُمَ ـِف الَدولَ ـبَّ َسٌــً حُ ـَوَتدَّ
 مُ ـواُر َوالُظلَ ــَدهُ األَنـِعنَوت ـإِذا ِاستَ          ِرهِ ـاظِ ـً الُدنٌا بِنـاُع أَخـَوما ِانِتف -2
 َصَمــمُ  بـِهِ  نـمَ  اتـًـَكلِمـ َوأَسَمَعــت       أََدبـً إِلى األَعـمى َنَظـرَ  الّـَذي أَنا -3
 ُم ـِل الُنهى ِذمَ ـأَه إِنَّ الَمعاِرَف فً           ِرَفة  ـذاَك َمع َوَبٌَننا لَو َرَعٌُتم  -4
ُسمُ  ِبها الَوّخاَدةُ  ل  ـال َتسَتقِ        ُكلَّ َمرَحلَة   ًـقَتضٌنٌَ أَرى الَنوى  -5  الر 
ـهُ   إاِل   ِعتــاُبــكَ   َهــــذا -6 ـنَ   َقـد      ِمَقـــة    أَنَّ ــهُ   إاِل  الــُدرَّ   ُضم   َكلِـــمُ   أَنَّ

 

        ( عالمتان)                                                      ؟ الواردة فً النص( مقة)  كلمة ما معنى .1

                (   عالمات3) فً البٌت األول الدولة لسٌف اآلخرٌن وحبّ  حّبه بٌنة التً عقدها الشاعروازنالم حوضّ  .2

 (  عالمتان)                                              .بشعره الشاعر اعتداد على ٌدل الذي البٌت اذكر .3

 ( عالمتان)                                                               ؟(  النَُّهى أْهلِ )  الّتركٌب داللة ما .4

 ( عالمتان)                                  ؟ الثانًفً البٌت  ) االستفهام (  األسلوب اإلنشائًداللة  ما .5

  (  عالمتان)                                                        .السادسالفنٌة فً البٌت وضح الصورة  .6

 ( عالمتان)                          . عتابه  فً البٌت الخامس الذي لجأ إلٌه الشاعر فً األسلوباذكر  .7

 ( عالمتان)                                                            . السابقة األبٌات من طباق استخرج .8

 ( عالمتان)  مما ورد فً الكتاب المقرر(  سأكتب عنك ٌا وطنً من قصٌدة :)متتالٌة شعرٌة  أسطرأكتب أربعة  . ب

 (   عالمات3)                           : إجابتك دفتر إلى انقله ثمّ  الصحٌحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع . ت

 . ( وا حّر قلباهقصٌدة : )  فٌه قٌلت الغرض الشعري الذي اذكر .1

 الرثاءد .                     العتاب  ج.                الفخرب.         المدح            أ.
 

 كاتب نص الحساسٌة هو : .2
 طه حسٌند.                   أحمد أمٌنج.       نصر معوض ب.          توفٌق الحكٌم . أ
 

 

 الجذر اللغوي لكلمة ) تّدعً (  .3
 ادعد.                         دعوج.                    دعا ب.                    دعًأ.

 
 عــالمـة ( 13   )     : الثــالث  الســــــــــــــــــــؤال

 عالمات (6)   قطع كاًل من البٌتٌن الشعرٌٌن اآلتٌٌن واذكر تفعٌالتهما ، وبحر كلّ منهما  . . أ

ْبِر  - ْل على الصَّ ُه           َعو   أَْمَنُع ما الَذ ِبِه أُولُو الِحجى  الجمٌِل إِنَّ
ــل الحٌاِة           َفَمـــــْن َنـــاَْم لَــــْم َتْنَتِظـــْرهُ  - ٌْ ًْ َسِب ــاْهْ  أاَلْ اْنَهـض َوِسْر ِفـــــ ٌَ  الَح
 

 عالمات (2)                                                    : اآلتً البٌت شطري بٌنَ  افصل . ب
 ِبقُّصاِبَهاْ  والمسِمَعاْتُ  والٌاسِمٌنُ  الَوْردُ  َوَشاِْهُدَناْ 
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ًّ فً األبٌات اآلتٌة:سبة؛ لٌسامأل الفراغ بالكلمة المنا . ت    عالمات (2)     تقٌم الوزن العروض

ٌُسأَلُ        صوابا لَهُ  الجمالُ  َتركَ  َفَهلْ           صواب   ذو.......  فً و

     الّرْأيِ  -د              الَحواِدثِ  -ج        الَمْوُضْوعِ  -ب         الُمْشِكلَةِ  -أ        
 

  عــالمـة (  03  )     : الرابع الســــــــــــــــــــؤال
 اقرأ النص اآلتً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه . - أ

 جعيد قطعحك إلى َمىقعها في     
ْ
الهسوب فٌن ، إذا شعست أن هناك شيًئا  ينرز بالخطس يمكنك أن

ا ، وثغساثك واضحة لخصمك ، 
ً
 ثجعل ظهسك مكشىف

ْ
الخلف ، الحسفية هنا في كيفية التراجع دون أن

 
ْ
ي كيف يمكن أن

ّ
ا  –هرا الرهن من ثىثس التراجع ثصف

ً
ة أكبر قى كي ثقححم مسة أخسي ب  –املهين أحياه

 لكل ل
ّ
 ثحركس أن

ْ
   اعبة مفحاًح وعليك أن

ً
كل

ّ
 جسعى لحجده ، فمن  ُمح

ْ
هفسه  يعىدْ عليه ، فما عليك إال أن

 على ش يء يحميز به .

 عالمة ( 8)                                                  : ٌلً ما  السباق النص من استخرج .1

                            اسم فاعل لفعل ثالثي  -3             ل غير ثالثيعسم مفعول لف ا-2    صفة مشبهة                -1     

 اسم مفعول لفعل ثالثي          -6        ثالثي        غير  اسم فاعل لفعل -5                  اسم مكان     -4      

ا                -7        مطابقا
ا

 آلاخر منصوبفعال  -8     بدًل
ا

ا معتال    مضارعا
    

 عالمات (3)                                                                 . ُخّط تحته فً النصما  أعرب .2

 عالمات (                              2) .سبب كتابة الهمزة فً الكلمة التً تحتها خط ) أوصِت العادات على حماٌة الجار (  بٌن .3

ا أرَ لم : )  جملة فً(  أرَ )  الفعل آخر من العلة حرف ُحذف:  علل .4  عالمات (   3)        ( .منهم إال خٌر 

 ( عالمات 6)                                            انقل رمز اإلجابة الصحٌة إلى دفترك :  - ب
 ٌعرب البدل فً جملة ) تعجبنً الشمس أشعتها الذهبٌة (  بدل  .1

 مجزوم -د            مجرور -ج             مرفوع -بمنصوب            أ.
 

 ( : ُيريد : ) الفعل من المرة اسم .2

   ةدَ وْ رَ  -د             إرادة المقتدر -ج              إرادة -ب         إرادة واحدة-أ
 

 ( : إّنما ٌخشى هللا من عباده العلماء ) في جملة( ٌخشى)  إعراب الفعلعالمة  .3

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

 ( هو   : ٌا مبروًرا حجه هنًٌئا لك) : نوع المنادى فً جملة .4

         نكرة غٌر مقصودة. د        مقصودةنكرة . جـ             شبٌه بالمضاف. ب        مضاف.أ
 

 : على(  هبط)  الفعل من المكان اسم يُصاغ .5

               ُمْهِبط -د              َمْهِبط -ج              ُمْهَبط -ب              َمْهَبط - أ
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 عــالمـة ( 13 )     : اخلــامس الســــــــــــــــــــؤال

 الموضوعات التالٌة .اكتب فً واحدة من 

 . بعنوان القراءة عدّو الفراغ والجهل  مقالة .1

 .قصة رجل أصٌب بمصٌبة فواجهها بالصبر والحكمة حتى أتاه الفرج .2

 . رسالة إلى صدٌقك ) طالب توجٌهً ( تنصحه باستثمار وقته بالقراءة  .3
 

 


