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 التربية              وزارة
 65:  الكلية الدرجة                                      التعليمية األحمدي لمنطقة العامة اإلدارة

 : الزمن                                                              العربية للغة الفني التوجيه
 صفحات 5 في األسئلة                                  بنين - الهوليعبد هللا عيسى  ثانوية

 ثاني عشرال للصف العربية اللغة مادة في الثانية الفترة لنهاية (6تجريبي) امتحان

   م7112/  7112الدراسي  العام
====================================================== 

  )درجة وعشرون اثنتان )                                                    :   واالستيعاب و احلفظ الفهم –أوال  

  )ثالث درجات   (                 اقرأ النص التايل ثم أجب عن األسئلة التي تليه  :       –السؤال األول 
 مــّما لَقـــــوه العافيه  ـ يَرجوَن ِرفدََك َكي يروا 1

 غيُرك  للعيوِن الباكيــه  ؟  ـ َمن يُرتَجى في الناِس  7

عٍ  3  تُمــسي و تُصـبُِح طـاويه                ـ ِمن ُمصـبياٍت ُجــوَّ

ـــــٍة ِهَي ما ِهيَه   ؟       ـ َمن يُرتَجى ِلدفاعِ َكر 4  ِب ُملِّمَّ

   (1)                                  حل مشكالت الرعية ؟ فياعتمد الشاعر  ما الوسائل التي:  1س
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

 اختر المكمل الصحيح مما يلي بوضع خطا تحته . : 7س
 (7)                                               على  :تكرار االستفهام بمن  هدف الشاعر من        

 إدانة الااكم       ــ                               لصحا  اا  العيية   إل استعطاف الخليفة 
 مد  الخليفة    -                                               تاعيض العيية يلى الااكم   –
 يدل على أن  األبيات في ( أرى)  الفعل تكرار   

 .اآلعاء من غيعه يلى أولوية له الشايع عأيــ          األموع تفلصي   يلى قدعة له لشايعــ ا
  . به معتز ، بعأيه معتد لشايعا                         ظاهعة مجسمة معاناة العيية محامح  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ) تثالث درجا                  ( اقرأ النص التايل ثم أجب عن األسئلة التي تليه  :   –السؤال الثاني  
يعطي أتباعه  –صلوات هللا و سالمه عليه  –وهذا هو محمد معلم البشرية و رسول اإلنسانية   "  

 الدرس المهم في مقاومة السلبـية، فـيقـول : " مـن لـم يـهـتـم بـأمــر  المسلمين منهم " ا (
                                                            (1)                                                من وجهة نظر الكاتب ؟ ا  يجابيإكيف يكون اإلنسان  -1

.................................................................................................................. 
 (1)   :                                         اذكر موقفا يبرز محاربة اإلسالم للسلبية في كل من   -7
 .......................................................................................  السلبية الفكرية : –أ  

 .......................................................................................  السلبية العملية : –ب 
                                                                                               (1)                                                 . ضع خطا تحتهبومما يلي  لمكمل الصحيحاختر اــ 3
من  نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب »   قال رسول هللا    )  

 دل  الكاتب بالاديث الشعيف السابق يلى مااعبة السلبية في مجا  :     (    يوم القيامة
 التفكيع {. –السلوك  –العم   –} القو                              
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  )ثالث درجات (                  اقرأ النص التايل ثم أجب عن األسئلة التي تليه  :   –السؤال الثالث  
 وال تجعـــل حيــــاة الغير مـــره ال تكــــن مــــــرا   ،

 إن من يبكــي له حــــــول على الضحـــك وقــــــدره
 فتهـــــلل وترنـــــــم ، فالفتى العابــــــــس صخــــره
 سكـــن الدهــر وحــــانت غفلــــة منــــه وغـــــــــره

 (1)                                      .هذا األثر للسعادة أثر ايجابي إذا حلت النفوس . بين  : 1س

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

 (1)                                    : للشاعر رؤية للتغلب على عقبات الحياة .  وضح ذلك 7س
..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

                                                (1)                                         يلي بوضع خطا تحته . اختر المكمل الصحيح مما : 3س
 الرأي الذي تعرضه األبيات السابقة .  

 .األازان تنتهي  باإلنسان إلى العبوس والنظعة المتشائمة -
 .للاياة قاتمة فيضع نفسه واآلخعين ة اإلنسان كثعة األازان تجع  عؤي  -
  .اإلنسان القادع يلى االكتئاب والبكاء ال يعدم القدعة يلى االبتهاج والسعادة بأق  جهد  -
 حا يشعع بجما  الاياةفللعبوس أثع سيئ يلى لصاابه  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )ثالث درجات (                   اقرأ النص التايل ثم أجب عن األسئلة التي تليه:   –السؤال الرابع   
سأاتفظ باماستي واعاعة يواطفي بايتداٍ  وابتهاج ، فحا أشكو وال أتبعم  وال قال األمريكي : "  

 .أتشاءم وال ألصادق المتشائمين اليائسين ، وأتامس للخيع والجد والعم  في فع  ونشاط 
اإلقدام  يلى ما كان لصواباً ، واإلشفاق يلى الزمان الذي هو  ياهده يلى ويقول ابُن مسكويه  : "  

      .  في المهم دون غيعه  وتعك االكتعاث ألقوا  أه  الشع والاسد اتى ال يشغ  بهم العمع فيستعم
 (1)      الدوافع لكل من الرجلين في أخذ نفسه بهذه الوصايا التي خطها في عهده الوثيق:: ما 1س
 .................................................................................  .دافع األمريكي :     
 .................................................................................  . دافع ابن مسكويه :    
 (1)                                      ؟  في بعض الوصايابم تبرر االختالف بين العهدين     : 7س

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

 (1)                                           .اختر المكمل الصحيح مما يلي بوضع خطا تحته :  3س

 .الواردة في الفقرة السابقة عوامل النجاح في الحياة  من        

 والتفاؤ  والجد واالجتهاد. الاماس -2ـ إكعام النفس واألمانة معها ومع اآلخعين.             1

 ـ االيتناء بالجسد وتعقية العق  .4ـ الطمو  وتجنب األفكاع السلبية الهدامة .              3
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  )ثالث درجات   (           اقرأ النص التايل ثم أجب عن األسئلة التي تليه  :   –السؤال اخلامس  
 من غير الموضوعات المقررة ، ومجاله ) قراءة إلبداء رأي ( :  التطبيقي ،       

" من حسن المعاملة ان تسعى بالخير بين الناس ، وتبذل ما في وسعك لمساعدتهم ودفع األذى    
عنهم ، وضبط نفسك إن بدرت منهم بادرة ؛ أو صدرت إليك منهم إساءة مع عرفان الجميل لهم ، 

ها إن لم تصدر عن خلق متين فهي رياء وملق ؛ تضر بصاحبها لهم ، واعلم أن وإسداء الشكر
  (والناس أجمعين 

 (1)                1مظاهر حسن المعاملة كما ذكرها الكاتب   من خالل الفقرة السابقة وّضح :  -1
.................................................................................................................. 

 (1)                          1مقولة : ) صديقك من صدقته ال من صدقك (  بين رأيك في هذه   ـــ7
....................................................................................................... 

 (1)                                                         ؟  وتملقا   نفاقا  متى يكون حسن المعاملة  -3
 ....................................................................................................... 

 

 السؤال السادس :  
 (                          2)              (          إبداع اخلالق سبحانه وتعاىل  اكتب مع الضبط مما حتفظ بيتني يف جمال .) 

....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

 (5)   ث مراعيا األسس الفنية للتلخيص.السؤال السابع :    خلص النص التايل يف حدود الثل
 مادودة عائحش في الجيوب تلك وتتمث  العام، الثقافي للتياع مخالفة جيوب وجود من الثقافات تخلو ال

 والملبس المأك  في مألوفة غيع بقيود أنفسهم يقيدون ومن والدعاويش، والنساك العهبان من الاجم
 وتاعيم ، البعيئة الدنيا متع من هللا أا  فيما النفس يلى التضييق ين فضحاً  االجتمايية، والعحاقات

 .العزق من والطيبات لعباده أخعج التي هللا زينة
  ية،الشخلص الاعية نطاق في يدخ  يفعلونه ما ألن الثقافية؛ الجيوب تلك ممثلي يلى تثعيب وال
ً  يشك  وال ً  أو باآلخعين مساسا  فمختل ويبع الثقافات ُج     في الععف يليه جعى ما هذا. يليهم تعديا

ً  أمعاً  أن غيع ، العلصوع  تلك إلى المنتمين أن وهو اإلسحامي، الععبي الثقافي الواقع يلىاً جد طاعئا
 السعي لىإ الشخلصية الاعية مماعستهم ادود ين خعجوا العام الثقافي للتياع المخالفة الثقافية الجيوب
 نابعبالم ابتداء المشعوية، وغيع المشعوية األسلاة ك  مستخدمين األغلبية يلى تلصوعاتهم لفعض

 .األبعياء دماء وإعاقة السحا  باستخدام وانتهاء المختلفة، اإليحامية
 مقب  في نلص  ولعلنا االختلصاص، ذوي قب  من والتالي  الدعاسة إلى بااجة الظاهعة هذه إن

 من زيدالم إلى إال تفضي ال التي اللصعايات من الكثيع نتجنب اتى لألموع مشتعك فهم إلى األيام
 وتدميع التمزق

....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 
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 درجات ( 4)                                                                                                : اللغوية الثروة –ثانيا 

                                                                                                                                                       (1)      .................             ... هوجاء وجمع :       ............الكَّل مترادف :        – 1   

                                      (1)                                                                      السياقي لما تحته خط فيما يلي :اكتب المعنى  -7
 ............................................    .الغني الفقيررفد   ــ  
  ...........................................  .المدير العامل المهمل  رفد  - 

                                                                                 (  7)                                       "    لمم الفراغات اآلتية كلمة مناسبة من جذر "  امأل ــ  3
 (    لمم)    لكلمة مناسب بتصريف اآلتية الفراغات امأل
 ..............                                                            فِي النَّاسُ  يَق ِصدُهُ  َوقُور   َشي خ   والديــ       باألمور.................   َرجل   هذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات ( 8)                                                                                    :   الفني التذوق –ثالثا    

ِشــي                    أَل قَـــــاَهـا ُكــن تُ  َما لَي تَنِـي لَِقيتُـــــــها ـ1      القُ  أَث قَلَ  َوقَد   تَم  َشـاَهـــا اإلم   َمم 
ـــة   أَث َوابُــَها   ـ7 ــــــلُ  َرثَـّ ج   َعي نـاَهــا الَخــــدِّ  في تَذ ِرفُــهُ  َوالدَّمـعُ      َحافَِيــــة   والـّرِ
ِميهــــَا َكـانَ  الــذي َمـاتَ  ـ 3 ِعـدَُهـا يَح  ـرُ         َويُس  قَاَهـا بِالَفق ــرِ  بَع ــــِدهِ  ِمن   فَالدَّه   أَش 
تُ   ـ4 َجعََهــــا َوالفَق ــرُ  أَف َجعََهـــــا الَمـــو  نــَاَهـــا َوالغَـــم   أَن َحلَـَهــا َوالَهــم       أَو    أَض 

                                                                                                (7)    للتجربة الشعرية مقومات .  وضح ذلك في ضوء فهمك لألبيات السابقة                   ــ  1
.................................................................................................................. 
..................................................................................................................

                                                                                                                                                                                                                      (7)                                                            فيما يأتي :    بين الكناية وسر جمالها ــ 7
 قوم ترى أرماَحهم يوم الوغى         مشغوفة  بمواطن الكتمان 

..................................................................................................................

................................................................................................................. 

        (7)اشرح الخيال فيما يأتي ، مبينا  فائدته                                                                              -3

ـبِــر      -  قـــاِتـــلُــــه   َصــب ــــَركَ  فَــــِإنَّ  ِد؛   ال ـَحـســو َمـَضـِض  َعـلى اص 

ـــارُ  - ـــَضــــهـــــا تَـــأ ُكـــــلُ  فَـالــنَـّ  تَـــأ ُكــلُــــه   مــــا تَِجــــد   لَـــم   إن      بَـع 

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

 يرتقي  البدريسعى أم إلى  البحروأقبل يمشي في البساط فما درى    إلى    

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 

                                     (7)                                           .القوسين   بما هو مطلوب بين التالية الفراغات امأل   -4

 جناس ناقص                                               ..................ــ في الايـاة آمـاٌ  و  .1

 ) مقابلة (          ........و ........................................... من الناس  الطيبينب  ا  نُ  .2
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 ( اتدرج 01)                                                                                        :   اللغوية السالمة – رابعا 
           (1)                                                                           صّوِب الخطأ فيما يأتي : ــ 1

 . نعم خلق األمانة   ــ          
.................................................................................................................. 

 ؟   األفراد  ومحاربة السلبية مسؤولية الدولة أأ  ــ          
.................................................................................................................. 

                       (1)                                في جملة من إنشائك. (   السادةــ ضع االسم المصغر  من كلمة )  7

.................................................................................................................. 
................................................................................................................. 

 (7)                                                           (( السلبية((          ))  إليجابية)) ا     – 3
 امدح ما يستحق المدح ، و ذم ما يستحق الذم ، على أن يكون الفاعل في المدح.     
    مضافا  إلى معرفة ، و في الذم  معرف بأل      

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................                                                                     
 (7)                                                                  قوة المسلمين ) ترنو ( إلى النصر .    ــ 4

 للمسلمين قوة ) ترنو ( إلى النصر       

   بين موقع الجملة التي بين األقواس من اإلعراب .      

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................                                                                     
 (1)                        أليس اإلسالم داعيا إلى الحق ؟   أجب عن السؤال السابق بالنفي –   – 5

.................................................................................................................. 

 (1)                    الجمل التي بين األقواس فيما يلي ال محل لها من اإلعراب ، بين السبب . –5
ال تستسلم للسلبية ، } إنها تدمر النفس {.  –أ  

.................................................................................................................. 
 إذا أديت ما عليك من واجب } حظيت { باحترام الناس . –ب 

.................................................................................................................. 

   (1)                                    تخير اإلجابة الصحيحة من بين القوسين ، وضع خطا تحتها .   – 7

 جملة ) أفعالها مؤثرة ( في محل :  هذه أمة أفعالها مؤثرة في أبنائها . –أ   

 نصب مفعول به  ( -نصب حال         -رفع صفة        -رفع خبر       -)   

 هل ينخدع الشباب بأبواق التخلف و الضالل ؟  –ج 

 بلى ال ينخدع  (  -نعم ينخدع     -بلى ينخدع          -نعم ال ينخدع          -)    

 

 (1)                                                    (  في جملة من تعبيرك   يدــ انسب إلى كلمة )  8

............................................................................................................................... 
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 مخا
 
 درجة ( 20)                                                                                                    : التعبري –ا س

 اكتب يف موضوع واحد مما يأتي :  
ولكنه لن يسود حتى تخمد جذوة المطامع المضطربة في  السالم حلم البشرية األكبر ، -1

  1نفوس األقوياء ، وتسكن أهواؤهم الجامحة للعدوان والشر 
  1اكتب مقاال حول الفكرة السابقة ، مراعيا الترابط الفكري ، وسالمة اللغة     
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