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 ثاني ثانوي الصف :     2021/2022الفصل الثاني  ) مهارات االتصال (   اللغة العربية االمتحان النهائي لمادة 

                               _________________________________________________________________________ 

  (. 4( واإلجابة على الورقة نفسها ، وعدد الصفحات )  3 )   ن عددهاأعلما ،  جميعها عن األسئلة التالية بمالحظة : أج

 :واكتبه في مكانه المخصص أسفل األسئلة     ما يأتي جابة الّصحيحة فياإلرمز السؤال األّول :اختر 

 ( كاتب نّص النّهضة العربية المتجّددة هو:  (1

 الملك عبد للا  د(             الّشريف حسين   ج(        األمير الحسن بن طالل      ب(       الملك الحسين بن طالل  أ(

 صنو   د(                 وصن    ج(          صنوة   ب(    صنّو      أ(  ملحق بالمثنّى واحدهما : ( كلمة )صنوان ( 2

 الّسكون  د(         ج( الفتحة      الّضمة    ب(       الكسرة  أ( في كلمة )الهوية( هو : الهاءالّضبط الّصحيح لحرف  (3

 هو:  (من المفارقات التي يعاني منها واقعنا العربي االسالمي كما ورد في درس )الفكر العربي المتجدد( 4

               انتشار العولمة والبطالة والطبقية   ب(                            هو كائن   الفجوة بين ما ينبغي أن يكون وماأ( 

 الفجوة بين دراسة التاريخ القديم والجديد  د(                       سوف يكون الفجوة بين ما ينبغي أن يكون وما  ج(

 د(محّمد النّقاش    ج(جمال ناجي          حيدر محمود        ب(    أحمد أمين       أ(  الحلوة( هو:( كاتب نّص ) الكلمة 5

 ِصَرفة  د( َصْرفة                    ج(           ُصْرفة  ب(            ِصْرفة أ(  الّضبط الّصحيح لكلمة)صرفة ( هو: (6

 ( المقصود بعبارة )وأّن القلبين حال محل الجيبين( هو: 7

 أ(التّعاون   ب( العالقة اإلنسانية تطغى على العالقة الماديّة  ج( العالقة المادية تطغى على الجانب اإلنساني  د(الطمأنينة 

 : (العبارة التي تحمل داللة )شدة الّضيق والمعاناة(8

 د( تقول وصوتها يختنق بالبكاء   نسانيةأ(تكلمت الخادمة بلغة فيلسوف    ب(يعمل سحابة النهار وطول الليل   ب(تفّجر البركان بركان اال

 هو:   (المقطع الشعري الذي ذكره الشاعر) حيدر محمود( ويدّل على حّب أهل القدس المتجدد للحسين رحمه هللا9

 د(والهوى بعد شباب        ج(أسرج المهر يطاوعك الّركاب      ب(وبهم تزهو الروابي والّشعاب     واسمك سيف وكتاب  أ(

 :   يحمل الّداللة :ثبات العالقة بين الملك والقدسالذي المقطع الّشعري من قصيدة حيدر محمود و( 10

 واسمك سيف وكتاب    د(         رسمك الغالي على أهدابهم ج(        زندك الوشم وللكّف الخضاب  ب(      نها قّرة عينيكإأ(

 :  القلب ( لتقريب المعنى في نفس المتلقي والتأثير فيه على توظيف عناصر ( اعتمد الكاتب في قّصة )رسم 11

 التّصوير والتّمثيل  د(            حركة والصوت واللونال طالة       ج( ب(التّكرار واإل                 أ(الحركة والصوت 

 :   في قصة )رسم القلب( هي زم  أ( ذروة التّ 12

 د( اصفرار أوراق النبتة     ج( مغادرة القاّص البيت        ندم القاص على فعله        النبتة         ب( انكسار عنق  أ(

 ( اسم الكتاب الذّي أخذ منه نّص )رسم القلب (  هو:13

 فيض الخاطر.  د(         ج( الّطريق إلى بلحارث       جرى يوم الخميس   ب( ما    رجل بال تفاصيل      أ(
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 دام لفظة )عنكبوت( في نهاية نّص )رسم القلب ( هو: ( يوحي استخ14

 الّضعف                          د( الحزن  الفقر           ج( التّشبث بالحياة                    ب( أ(

 ( :  الّضاد والذّكرى مخلّدة.... شيخة قصد الّشاعر علي الجارم فيما تحته خط في قوله  )يا  (15

 النّاطقين باللّغة العربية  د(   أعضاء مجمع اللغة العربية  ج(       كبار الّشعراء والكتّاب     ب(علماء التّاريخ والفقه  أ(

 هو : في قول الشاعر : ) وفي المعاجم كنز ال نفاد له      لمن يميز بين الدُّر والسُّخ ب ( خب (  مفرد كلمة )س   (16

   ةسخب د(                                    ساخب    ج(                       ب( ِسخاب                    ساخبة    أ(

 :  بارق من عارض كذبلعينه        الصحراء حين بداكمهرق الماء في  لكناية في ما تحته خط في قول الشاعر : ( ا17 

 علماء اللغة العربية   د(            على العربية   لفاظ الدخيلةاأل ج(          السحاب الخالي من المطر ب(       لغة العربية ال أ(

 ...(هو: اعر )أنترك العربّي الّسمح منطقه  خرج إليه االستفهام في قول الشّ  ( الغرض البالغي الذّي18

 التشويق  د(                              اإلنكار    ج(                        ب( التّعجب                النّفي     أ(

 هو:   صنّاجة األدب ..( ماذا طحا بك يا   الّشخص  المخاطب في البيت الّشعري )  (19

 د( األصدقاء                            األهل    ج(                          القارئ   ب(       الّشاعر    أ(

 هاّل شدوَت بأمداح ابنة العرب      ماذا طحا بك يا صنّاجة األدب :   ما تحته خط  ( األسلوب الذي استخدمه الشاعر في  20

 التشخيص  ( الوقوف على األطالل              د  (ج           التجريد        ( ب        التجسيم     ( أ 

 من دنياك حّظا           فأحسن للغنّي وللفقير  -------إذا ما  :  الكلمة المناسبة ليستقيم الوزن العروضي في البيت (21

 نلت  -د اكتسبت                                 -وفّرت                  ج -أخذت                     ب  -أ

 ( البحر العروضي الذي نُـِظَم عليه هذا البيت : ناَم صْحبي ولْم أنَْم      ِمْن خياٍل بنا  ألَـْم   22

 بحر الخفيف التام   – د        مجزوء البسيط      -ج         مجزوء الخفيف    -ب     بحر الطويل          –أ 

 ع شيمتك الصبر       أَما للهوى نهٌي عليك وال أَْمرُ ( القافية في البيت الشعري اآلتي : أراَك عصيَّ الدم 23

 أمر   –د                  َك وال أمر       -ج                   ال أمر      -ب        وال أمر          -أ

جاِل الفصل الصحيح للبيت اآلتي : (  24 ْت بالّرِ  الَمرائر  أفِْق قْد أفاَق العاشقوَن وفارق وا الَهوى واستمرَّ

جاِل الَمرائر   -أ ْت بالّرِ  أفِْق قْد أفاَق العاشقوَن وفارق وا الـ                 َهوى واستمرَّ

جاِل الَمرائر   -ب ْت بالّرِ  أفِْق قْد أفاَق العاشقوَن وفارق وا الَهوى            واستمرَّ

جاِل الَمرائر   أفِْق قْد أفاَق العاشقوَن وفارق وا                    الَهوى -ج ْت بالّرِ  واستمرَّ

جاِل الَمرائر   -د  ْت بالّرِ  أفِْق قْد أفاَق العاشقوَن وفارق وا الَهـ              وى واستمرَّ

   بتذل فيه الوجوه أفضل  المعروف ما لم              ت  ( الروي في البيت اآلتي :  25

 الواو والهاءد (                   ج ( الجيم                 الهاء    ( ب               أ ( الواو
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 عالمة ( :   50)  اكتب رمز اإلجابة الصحيحة داخل المربع :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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 ( المة ع20)            : اقرأ النص اآلتي ثم أجب عّما يليه :(  قضايا لغوية   )  نيال الثّاؤالس

فإّن أعينهم مقصودة بك ولك منهم  ، صالح نفسك إليكن أّول ما تبدأ به " قال عتبة بن أبي سفيان يوصي مؤّدب ولده :   "

.  النوايا  تصفووإن غضبت فاصبر كي ، ي تأديبهم أزدك في بّر  وإن زدت في  ،  زالتهواحرص على اللّسان  والء .

 "عند الغضب  تكن مضياعاً لفرص الخير واإلحسان .فنعم اإلحسان سلوكاً وأكرم بالّصابر وال، وصاحبهم بالموّدة 

 عالمات (   7)   (استخرج من النّص الّسابق :1

 

 عالمات (   6: )  ما يأتيفي  مة المظللة الكلأعرب  (2

                                                                             :لى الخير كفاعله إ الداعيأ ( 

 : الً رجه هلل درُّ ب ( 

ك  ٍأخكم ج (   :  لك لم تلده أمُّ

       (  عالمتان)    ---------------------------------------(    تَ دْ صغ المصدر الميمي من الفعل    )زِ  (3

 ) عالمتان (   ............................ ديناراَ( 56لعّل معي   اكتب الّرقم الوارد بين قوسين بالحروف ) (4

 عالمات (   3بذله من جهد ؟       )  ا ت بم  ٍراض  َهل أنت ص في عبارة : و ( علل حذف ياء االسم المنق 5

                                                                                            عشر عالمات ( :  : )   التعبير : اكتب في واحد من الموضوعات اآلتية    ثالث : السؤال ال

 خالص في العمل عامالن أساسيان في بناء األسرة والمجتمع. إمقالة حول عبارة :الخلق القويم وال (1

 . الّشدائد هي المحّك  ّّ نإ تعكس الحكمة القائلة : ( قصة  2

   . الّشتات في   يعيشون الذين ذويها لىإ االحتالل  سجون في  عربية فتاة من  رسالة ( 3

         مصدرا لفعل رباعي

                                            مصدرا لفعل ثالثي

  ا قياسي   اتعجبً 

       تمييزا

    مقصوًرااسما 

         ا ممدودااسمً 

  مصدًرا ميمي ا 


