
 

 1 السيد عبد الحميد الموجه الفني:                           يكزمعروف  -أثانوية :عبد هللا األحمد                                      رئيس القسم: 
 

                              2018ــ  2017العام الدراسي :                                                 وزارة التربية                

 (  10عدد الصفحات : )                                        اإلدارة العامة لمنطقة األحمدي التعليمية

 (  56  ) : ةـــالدرج                                                   التوجيه الفني للغة العربية       

 للصف الثاني عشر                     اية الفصل الدراسي األول متحان اللغة العربية لنهنموذج مقترح ال            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجة ( 51)                                                                     :  واالستيعابأوال ــ الفهم 

 : اقرأ األبيات اآلتية ثم أجب عما يليها من أسئلة األول:السؤال 

                                                                              تمنى رجـــــــــــال أن أموت إن أمت      فتلك سبيــــــــــل لست فيها بأوحد  

ل د                                                                                    وقد علموا ــ لو ينفع العلم عندهم ــ      لئن مت ما الـــــــداعي علي  بم خ 

                        ــرى مثلها ، فكأن  قد  فقل للذي يبقى ، خالف الذي مضى:      تجهز ألخــــــ

 درجة نصف                                         اذكر القضية التي تناولها الشاعر في البيت األول .ــ  1

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

 درجة                               البيت الثاني نظرة الشاعر إلى خصومه . وضح تلك النظرة .ــ يعكس  2

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

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

 رجةنصف د                                                      ــ استنتج غاية الشاعر من البيت الثالث . 3

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

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

    درجة                                                 ضع خطا تحت المكمل الصحيح لكل عبارة مما يأتي :ــ  4

 أ ــ اتبع الشاعر ــ مع خصومه ــ أسلوبا يعتمد فيه على :       

 ـــ الوعيد والتهديد                                  ـــ السخرية والتهكم                 

 ـــ العقل والمنطـق                                  ـــ التعالي والكبــــــر                 

 حديثه عن الموت بــ : ف النفسي للشاعر فييتمثل الموقب ــ      

 ـــ الضيق والضجر                                 ـــ الرضــــا والتسليم                 



 

 2 السيد عبد الحميد الموجه الفني:                           يكزمعروف  -أثانوية :عبد هللا األحمد                                      رئيس القسم: 
 

  ـــ الخوف والقلــق                                 ـــ الهدوء والسكينــة                 

 : اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عما يليها من أسئلة السؤال الثاني :

 ال جـــرم كانت لغة األمة هي الهدف األول للمستعمرين ، فلن يتحول الشعب أول ما يتحول إال من"      

 لغته ، إذ يكـــــون منشأ التحـــول من أفكاره وعـــــواطفه وآماله ، وهو إذا انقطع من نسب لغته انقطع  

 ه ، ورجعت قــوميته صــورة محفوظة  في التــاريـــخ ، ال صــــورة محققة في وجوده ، من نسب ماضي

 . فليس كاللغة نسب للعاطفة والفكر "

 درجة                                                           استنتج هدف الكاتب من الفقرة السابقة .ــ  1

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

 درجة                                    ــ اشتملت الفقرة السابقة على دليل استعان به الكاتب . وضحه . 2

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

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

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

 درجة                                   ضع عالمة )  /  ( أمام المكمل الصحيح لكل عبارة مما يأتي :ــ  3

 أ ــ تعكس الفقرة السابقة ثقافة الكاتب :       

 ـــ التاريخية         )        (                           ـــ السياسية          )        (              

 ـــ الدينيــــة          )        (                            ـــ األدبيـــــة        )        (             

 ب ــ يوجه الكاتب حديثه إلى :     

 )        (          وية   ـــالمتخصصين في المجامع اللغـــ              

 ة             )        (ـــــ أصحاب القرار السياسي في األم             

 عا             )        (ــأبناء األمة العربيـــــــــــــة جميـــ              

     )        (             المستعمر المحتل لألراضي العربيةـــ              

 

 

 



 

 3 السيد عبد الحميد الموجه الفني:                           يكزمعروف  -أثانوية :عبد هللا األحمد                                      رئيس القسم: 
 

 

 

 : : اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عما يليها من أسئلة السؤال الثالث

                                                                                      لقد است خدم العنب في الطب القديم في عالج كثير من األمراض وخاصة منها العصبية وااللتهابية "      

                                                                                              واإلمساك ، حيث بي ن الشيخ ابن سينا في كتابه ) القانون في الطب ( أهم فوائد العنب ، ونصح بضرورة 

 األهمية الغذائية والعالجية   karleskindاوله مع البذور . وتؤكد الدراسات العلمية للباحث الفرنسي ــتن

 . لبذور العنب "

 درجة                                                                 لفقرة السابقة .ضع عنوانا مناسبا لــ  1

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

 

 درجة                       ــ دلل الباحث في الفقرة السابقة على األهمية العالجية للعنب . وضح ذلك . 2

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

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

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

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

 

               درجة                                             : ضع خطا تحت المكمل الصحيح لكل عبارة مما يلي ــ  3

 :جزءا من  أ ــ تمثل الفقرة السابقة من عناصر البحث       

   قـــــالمالح                                        ة ـــالمقدم                        

  نــــــــالمت                                          جــــالنتائ                        

 :                                                 ب ــ ي صنف مجال البحث الذي تناوله الكاتب على أنه      

 ي ــــتاريخ                                         ماعي ــجتا                       

   ـيــــبيئــــ                                         ي ـــــــــطب                       



 

 4 السيد عبد الحميد الموجه الفني:                           يكزمعروف  -أثانوية :عبد هللا األحمد                                      رئيس القسم: 
 

 

 

 : : اقرأ األبيات اآلتية ثم أجب عما يليها من أسئلة السؤال الرابع

 ورآه القوم ، واستغرقهم هذا البـريق

 فتناسوا أنهم جاؤوا من البيت العتيق

 أنهم جاؤوا وفي جعبتهم خير عتـــاد

 للجــــــــهادمن تقاليد وأخالق وحب 

 درجة                                         اذكر القضية التي تناولتها الشاعرة في األبيات السابقة .ــ  1

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

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

 درجة                                       ــ وضح نظرة الشاعرة لكل من الجيل القديم والجيل الجديد . 2

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

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

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

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

 درجة                                             ضع خطا تحت المكمل الصحيح لكل عبارة مما يأتي :ــ  3

 يجمع بين :أ ــ عكست األبيات السابقة موقفا نفسيا للشاعرة       

 رـــواألسى                                 ـــ اإلعجاب والفخ ـــ االعتزاز                 

  واإلشـــفاق األسى ر                                 ــــــوالفخ ـــ الحنين                 

 الشاعرة من أبناء الجيل الجديد : تتوقع ب ــ    

 ـــ العودة إلى حياة األجداد منهجا وأسلوبا .                            

 ـــ إحياء مهنة الغوص على اللــــؤلــــــــؤ .                 

 ـــ التمسك بمنهج األجداد في ظل الحياة المعاصرة .                 



 

 5 السيد عبد الحميد الموجه الفني:                           يكزمعروف  -أثانوية :عبد هللا األحمد                                      رئيس القسم: 
 

  . ادئـم ومبــيـــمجافاة الماضي بكل ما فيه من ق ـــ                 

 

 

 : : اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عما يليها من أسئلة السؤال الخامس

 لقد اتخذت خطوات التعاون في الخليج ــ حتى اآلن ــ مسارا ، اتسم بالجدية المطلوبة من الناحية "       

 التنظيمية وبناء المؤسســـات ، وأصبــح العمل الواقعي في حقيقته أكثر من التعاون العام ، بل انتقل إلى 

 التكامل االقتصادي ، وبقي أن تمتد تلك التجـــربة الوحدوية إلى ســــــائر األقطار العربية ؛ لندخل مدخال 

 تكون تلك التجربة حجــــرة عثـــرة أمام التيارات علميا وواقعيا لألمل والحلم : الوحدة العربية ، ومن ثم 

 . غير الوحدوية ، والتي تسعى من أجل إفشال ذلك الحلم العربي "

 درجة            ؟                     ــ ما أثر العمل بمقتضى الفقرة السابقة على واقع األمة ومستقبلها1

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

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

 درجة                                                       :   من أسلوبك أثـــر العبارة اآلتية بجملتين ــ  3

 " لقد اتخذت خطوات التعاون في الخليج ــ حتى اآلن ــ مسارا ، اتسم بالجدية المطلوبة "

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

 درجة                                   ــ ضع عالمة )  /  ( أمام المكمل الصحيح لكل عبارة مما يأتي : 4

 أ ــ يسعى الكاتب في الفقرة السابقة إلى تحقيق هدف :      

 )        (               ـــ ذاتــــــي             )        ( ـــ وطنـــي                            

 )        (                ـانيــــ إنس         )        (         ـــ قـــومـي                       

 

 ب ــ يتوقع الكاتب ــ في الفقرة السابقة ــ أن تتحقق :      

 ـــ الصحوة اإلسالمية           )        (             

 (      ـــ الوحدة العربيــــــة           )               



 

 6 السيد عبد الحميد الموجه الفني:                           يكزمعروف  -أثانوية :عبد هللا األحمد                                      رئيس القسم: 
 

 ـــ النهضة  الوطنيــة           )        (             

 ـــ الوحدة اإلقليميـــة            )        (             

 

 

 

 درجات خمس                             (                                     : ) التلخيص  السؤال الخامس

 لث ــ مراعيا األسس الفنية للتلخيص :في حدود الثــ  ما يأتي لخص  

رض قد يتسبب في غزو ثقافي في شتى بقاع األ ةالعولم هن الغزو االقتصادي الذي تمارسأك ال ش         

زو في كثير من سالمية ، ويتمثل هذا الغاإللدان النامية ، وباألخص الدول ليس له مثيل على جميـــــــع الب

 هت من خالل ما يستهلكونءصبحت تغزو عقول أبنائنا كيفما شانتاج السينـمائي التي أشركات اإلعالن واإل

، والتي تؤثر على عقول  ةغازي تسريعة ومشروبا ت، ومأكوال مدرسيـة ورياضيـــة تمن مالبس وأدوا

 هم .الناس وتفكيرهم والسيما الصغار من

عالم اليوم مئات األقمار عـــــــالم دورا كبيرا في انتشــــار العولمة ؛ حيث يوجد في الوقد لعب اإل         

جهزة التلفاز التي حولت العالم إلى قرية أالمليارات من                                    التي تجوب الكرة األرضية ، وت بث عبر  ةالصناعي

الثقافية بين الدول ، ومن ثم تكون الغلبة لإلعالم  صغيرة ، حيث سيعمل هـذا على االنفتاح وكسر الحواجز

الغربي الذي تسيطـر عليه دول تختلف عنا في العادات والتقاليد والثقافة ، ومن هنا فنحن نتحدث عن غزو 

 زدياد متواصل .                   ال تسببه العولمة ، ويبدو أنه في ثقافي متكام

من خالل منع  ةمقاومة المد الجارف لهذه الظاهر ـدول اإلسالمية والعربيةلـــــذا كان لزاما على ال         

انتشار وســــــائل اإلعالم الضارة ، وتحذير الناس منها ، كما يجب إيجاد اإلعالم البديل ، اإلعالم الهادف 

.  ةالفرديبتضافر الجهود الحكومية و وذلك هل اإلنسان واالرتقاء بروحه وضميرالذي يســـعى إلى بناء عق

 وكما قيل :  " أوقد شمعة خير من أن تلعن في الظالم " 

وهناك تجارب كثيرة لمواجهة العولمة ؛ ففي فرنسا صدر قانون يعاقب على استخدام مفردات من          

تى األمــــريكية ح تقيدت نسبة األفـــالم والمسلسال في اللغة الفرنسية ، كما تاللغة اإلنجليزية لها مترادفا

 ةالي إمكانية وضع الرقابة على شبكعلى اإلنتاج الفرنسي المماثل . كما ناقش البرلمان اإليطـــــــ ىال تطغ

 التي فعلته كل من ماليزيا والصين .   هالفساد والرذيلة ، وهو األمر ذاتاإلنترنت لمحاربة 

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

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

 



 

 7 السيد عبد الحميد الموجه الفني:                           يكزمعروف  -أثانوية :عبد هللا األحمد                                      رئيس القسم: 
 

 درجتان                                                                             الحفظ  :  سؤال السادسال

 ، واضبطهما ضبطا بنائيا وإعرابيا .( األخالق)تين ــ مما حفظت ــ في مجال اكتب بي    

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

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

 درجات ( 4:                                                                            )  ثانيا ــ الثروة اللغوية

 درجة                                                                                                    : السؤال األول

     اذكر مترادف ما تحته خط فيما يأتي :                 

                                               ، ويد عي      به ، قبل موتي ، أن يكون هو الردي       رداي  لعل الذي يرجـــــو أ ــ         

                             المرء فاذمـــم أو احمـــد       بــالء                                                  ب ــ فال تظهـــــــرن  ذم امرئ قبل خ بره      وبعد       

 ..........................................................................:  ى ( ارد) ـــ  

 ..........................................................................: (  ) بـــالءـــ  

 

                                                                          :السؤال الثاني 

 درجة                             قوسين فيما يلي :ا تحت اإلجابة الصحيحة مما بين ضع خط             

   صلة ( هو : من شعب اإليمان ( . جمع كلمة ) خ) الحياء خصلة  أ ـــ        

صــــــال    ـــ    مخاصــــيل    ـــ    خ صــــــيل .                      ـص ــــــل     ـــ     خ                                                                                      خــ 

 هو :) خصائص التلفاز تجعله وسيلة جاذبة ( . مفرد كلمة ) خصائص ( ب ـــ       

 اص .ـــــــخ ــ   ـــة     خصيص ـ    ــ ـــــة   ـ      خاصــــــــة     خاصي                     

 

       

 درجة                                                                                             : السؤال الثالث

 ( في كل فراغ مما يأتي : المناسب من كلمة ) راعضع التصريف                   

  . في قلوب أعدائه ................................يقذف هللا  ـــ



 

 8 السيد عبد الحميد الموجه الفني:                           يكزمعروف  -أثانوية :عبد هللا األحمد                                      رئيس القسم: 
 

 .شبابه  ..................................توفي المريض في  ـــ

 درجة                                                                                             : السؤال الرابع

 : ( في جملتين ــ من إنشائك ــ بمعنيين مختلفين    ر     ص  ـ              ضع الفعل ) ق                      

 .....................................................................................................ـــ            

  .....................................................................................................ـــ            

 درجات ( 8)                                                                              :ثالثا ــ التذوق الفني 

 درجتان                                                                                           :  السؤال األول

                             إلى رد أمـــــــــر هللا فيه سبيل .  فلم يكن     سميته يحيى ليحياو                      

 مبينا فائدته .،        . سم ه  البيت السابق محسن بديعيفي          

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

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

 

 درجتان                                                                                          : السؤال الثاني

                       :. اشرحها مبينا فائدتها في إبراز المعنى المقصود بيانية في البيت اآلتي صورة             

 . إن السفينة ال تجري على اليبس      ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها                     

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

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

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

 

 أربع درجات                                                                                     : السؤال الثالث

 صل كال من المجموعة ) أ ( وما يناسبها من المجموعة ) ب ( فيما يأتي :                  

 

 )  أ  (                                                        المجموعة )  ب  (المجموعة                   
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 جــنــــــــاس    )         (   ـــع .       ــ وإذا المنية أنشبت أظفــــارها   ألفيت كل تميمــة ال تنفــ 1 

 تشبيه صريح       )         (                                   ــ " فال تخشوا الناس واخشون " .     2

 ارةـعـــــــاست       )         (                                                             ــ إن الرسول لنور ي ستضاء به   مهند من سيوف هللا مسلول . 3

  طــــبـــــــاق       )          ( إن هللا يمهل وال يهمل .                                                 ــ 4

 

 

 ( درجات 10)                               :                                          رابعا ــ السالمة اللغوية

    درجتان                                                                                   :          السؤال األول

 وغير ما يلزم :، ) سبيل ( في العبارة اآلتية بدال ــ  اجعل كلمة  1          

 ..........................................................................." تلك سبيل لست فيها بأوحد "    ـــ 

 ــ تعجب من مضمون الجملة اآلتية بصيغة ) ما أفعل ( : 2          

 ...........................................................................ـــ        ) ال يستعد اإلنسان للموت ( 

 درجة ونصف         استبدل بما تحته خط ما هو مطلوب أمامه بين قوسين فيما يأتي : : ؤال الثانيالس

 هي ماضي األمة الذي يعيش في الحاضر .    ) توكيدا معنـــــويا ( العاداتـــ العادات 

 ( نعتا سببيا)           .                       تاريخها عريقاألمة العربية أمة ـــ 

 (  آخر يؤدي معناه) اسم فعل     التعلق بلغة األجنبي .                                       بله ـــ

 درجة ونصف                         أكمل الفراغ بما هو مطلوب بين قوسين فيما يأتي : : السؤال الثالث

  بعد تناولهما العنب . ) توكيد معنوي من كلمة نفس ( ....................                          ش فيت السيدتان األمريكيتان  ـــ

 (يفيد االسـتدراك  حرف عطفديوان سعاد الصباح . ) ....................  لم أقرأ ديوان محمد الفايز ـــ

 ) متعجب منه مضبوطا (                     على قيم األجداد ! ........................ـــ ما أعظم 

 :                                                                                           درجتان     الرابعالسؤال 

 ! ـاحــذا الكفــحر .. ما أعظمه هــوكفاح الب                                  
                                 رافعات في الورى أشـــــرف بند   والصواري                                   

                                            وعناء الرحـــــــــــالت الهوج في هند وسند                                    
 ما يأتي : استخرج من األبيات السابقة



 

 10 السيد عبد الحميد الموجه الفني:                           يكزمعروف  -أثانوية :عبد هللا األحمد                                      رئيس القسم: 
 

 ........................نوعه : واذكر  ...............................................ـــ بــــــــــــــــدال :  أ     

 .......................:  واذكر فائدته ...............................................:  ـ حـــرف عطفب ــ   

 ثالث درجات                                             السؤال الخامس : صوب الخطأ النحوي فيما يأتي :

 .........................................تفرط فيها ؟                      ــ بقوميتها أو أتتمسك األمة أ ــ     

  ..........................................باتت الشعوب المتمسكة بلغاتها شعوبا عظيم مستقبلها .  ــ  ــب   

 ..........................................ــ        ج ــ أيعتز الشباب بالعربية أم اإلنجليزية ؟                  

 درجة ( 21:                                                                                 ) خامسا ــ التعبير

 ، وتحميها من مكائد أعدائها . لألمة العربية مقومات تصون حاضرها ، وتبني مستقبلها                  

 اآلتية : الفنية ، مستعينا بقالب فني من القوالب  سطرا حول العبارة السابقة عشريناء ــزه اكتب

 . ( ، قصة قصيرة، خطبة  ) رسالة ، مقال                                        
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