
 

        سعاد الجطيلي /الموجهة األولى  األستاذة       1           وحيد جاويش/  راجعه أ                     

 

 وزارة               التربية                                                 

 65: الدرجة الكلية اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية                                 

 صفحات  5األسئلة في                                       قسم تعليم الكبار ومحو األميّة             

    التوجيه الفني للغة العربية                                            

 م 7102-7102  للثاني عشر نهاية الفرتة األوىل يف اللغة العربية جتريبي لامتحان     
 :ا بعدهاقرأُ النصوَص التاليَة ثم أجب عن المطلوب 

 (درجة    اثنتان وعشرون)                                      : واحلفظ  الفهم واالستيعاب –أوال 

  (ثالث درجات )                :عن األسئلة التي تليه   ثم أجب النَّص التالي اقرأ : السؤال األول 
 :                                                                   مالك بن القَيِن الَخزَرِجي   :قال الشاعر  

الالالالالالالِر ِ   فالالالالالالالال تْ ِذالالالالالالالَرنق َلمَّ امالالالالالالالِر   قبالالالالالالالَل ْخبق
 

ِف فالالالالالالالْمم أو ا َمالالالالالالدِ  *** الالالالالالَد بالالالالالالالِف الَمالالالالالالرق  وبَعق
 

الالالالالالالالالالالالهْ            الالالالالالالالالالالالعيِ  تَقْ    وال تَتقالالالالالالالالالالالالبَعَنق َرأقَت الَُّّ
 

 ولكالالالالالن بالالالالالرأتِ الَمالالالالالرِف لت العَقالالالالالِل فاقتاَلالالالالِد   ***
 

 تََمنَّالالالالالالالالالأ ِرجالالالالالالالالالاَل أن أَمالالالالالالالالالوَت و نق أَْمالالالالالالالالالتق 
 

الالالالالالالالْت فيذالالالالالالالالا ب وَ الالالالالالالالِد  ***  فتلالالالالالالالالَك سالالالالالالالالبيَل لَسق
 

- لالالالالو يَن َالالالالْم الِعلالالالالْم عنالالالالد م -وقَالالالالد َعِلمالالالالوا 
 

لَالالالالالدِ  ***  لالالالالالئن ِمالالالالالت  مالالالالالا الالالالالالد اعي َعلَالالالالاليَّ بْمخق
 

 (درجة)   .                           اُكتُب واحدةً ِمَن النَّصائح التي أَْسداها الّشاعُر في األبيات الّسابقة  -1

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

ح نَْظَرة الّشاِعر إلى -2  (درجة.                                     )ُخصومه في َضوِء َفهمك النَّص َوّضِ

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

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

 (         درجة):                                                   َضع خطاً تحَت االختيار الصَّحيح فيما يأتي  -3

 :َموقُِف الّشاعِر النَّفسّي ِمن أعدائه في النَّصّ  -

   الثَّورة والغََضب -األسى واالنكسار            -الطُّمأنينة والسَّكينة           -الكآبة والحزن          -  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ثالث درجات )     :           عن األسئلة التي تليه   ثم أجب النَّص التالي اقرأ   :ي السؤال الثان

ط وِمالالن  الاللا يَ قالالِرْ  األجنبالالي  "  ومالالا َللَّالالت لشالالةْ َشالالعقب   ال َللَّط وال ان اَّالالت  ال كالالان أَمالالر  فالالي ل الالاب  و دبالالار 

ِة الْمستَعقَمَرةط ويَرَكبْْذم بذا                            ".ويْشعر م ع متَهْ فيذا  ط الْمستعمْر لشته علأ األمَّ

 (درجة)                                   ؟                ما الغايةُ التي يَنُشدها  الكاتب في الفقرة الّسابقة -1

........................................................................................... ....................... 
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ِ الثانياالختبار التجريبي لنذاية ال ترة األولأ في ماد "تابم"     م8710-7102 عشرَ  ة اللشة العربية لل َّ  

 2        سعاد الجطيلي/الموجهة األولى  األستاذة                              وحيد جاويش/ راجعه أ    

 

 (         درجة)                              :                       َُّم خااً ت َت االختيار ال َّ يح فيما ي تي  -7

 :ة التي تدور  ولذا ال قرة السابقةيال كرالو دة  -

ة - ة -.                       العادات وأَثرها في وحدة األُمَّ  .اللغة والّدين والعادات وُهِويَّة واستقالل األُمَّ

ِة وَشخِصيَّتها - ة -        .اللُّغة والُمحاَفظة على ِكياِن األُمَّ ياسّي واالجتماعّي لألُمَّ ين واالستقالل الّسِ  .الّدِ

ة ؟       -3  (درجة)                                           بَِم َدلََّل الكاتُب على دور الّدين في وحدة األمَّ

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ثالث درجات )                    :عن األسئلة التي تليه  ثم أجب  النَّص التالي اقرأ  :السؤال الثالث 

ِة والْخ وبَِة وللت راِث والَ ُّارة؛ فذي الِشلاْف والدَّواْف والْمتعالةْ والَجمالال"   ًزا للِعزَّ  تَْمث ِْل  لِ   الْشَجيقَرةْ َرمق

   ..."ط فِمن ِ ل   وار    لأ َع ير  ْمنِعش  لليل  وْمنتجات  عديدة 

 (         درجة)             .                                                      ع ُعنوانًا آَخَر ُمناسبًا للبَْحثضَ   -1

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

 (                                                درجة)             .                                                                بَيِّن أهّم نتائج البَْحث  -2

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

 (                                                    درجة.                                                              )أَِعْد َعْرَض الِفقرةِ الّسابقِة بأُسلوبِك -3

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

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ثالث درجات )                     :عن األسئلة التي تليه   ثم أجب النًّص التالي  اقرأ :السؤال الرابع 

 :سعاد الصباح/ قالت الشاعرة الدكتورة

 !؟ مالا د ــــــاكم يا بني الجيِل الجديد:  اتِ ًا

ِل والعَيقِش البَليـــــــــد غيِ  السَّذق  فَقَنِعقتْم بالرَّ

 تم في  يــاُّيدوَز ِ ..وقَعدتـــــم عن ِاالبي

َن اللََّ َب األسوَد أَ ق َأ ِمن بياُّي  !؟ أَتـــََروق

 (                                                    درجة)؟                                    رية السابقةما الّرسالة التي قدمتها الشاعرة في األسطر الشع -1

.................................................................................................................. 
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ِ الثانياالختبار التجريبي لنذاية ال ترة األولأ في ماد "تابم"     م8710-7102 عشرَ  ة اللشة العربية لل َّ  

 3        سعاد الجطيلي/الموجهة األولى  األستاذة                              وحيد جاويش/ راجعه أ    

 

 (         درجة)        :                                              َُّم خااً ت َت االختيار ال َّ يح فيما ي تي  -7

 :العُنواُن المعبّر عن َمضمون األبيات الّسابقة -  

 (.وِعتاب  لَْوم   -                     حياة الغَّواص -          ِكفاح األجداد  -      األجداد والبحر) 

 (                                                    درجة.                )أثِْر َمضمون العبارة السابقة بأسلوبك" فتناَسوا أَنَّهم جاءوا ِمن البيِت العتيق"  -3

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ثالث درجات )                 :اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه   :السؤال اخلامس  

و "  ط وبذالالا يُّْالاليْ   و الالي النافالاللة التالالي نِْاالالل  منذالالا علالالأ عالالالًِم الثقافالالِة والمعرفالالة ط  نَّ القالالرافة ِغالاللاْف العقالالِل والالالر 

ط والكتالاْب َخيالْر َ الدي    ذموتجالارب اخخالرين ط و لالأ ِخبراتِاله وتجارباله ِخبالرات اإلنساْن  لأ ْعمر  أعمالار اخخالرين

ْج عنه ْكربَتَه ط يْؤنسه في و دته لإلنسان                                   ...".                     ط ويْ َر ِ

 (درجة)   .                                                   حدد القضية التي تدور حولها الفقرة السابقة  -1

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

                                                                            (درجة)                                .           بَيِّن الَهدف الذي يرمي إليه الكاتب في الفقرة السابقة  - 2

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

ية القراءة للفرد -3 ح ِمن خالل فهمك الفقرة السَّابقة أهّمِ  (                                                         درجة)                                    .   وّضِ

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

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا    :السؤال السادس   (   درجتان)    .ط مم َُّبا الكلمات بالشَّكل"العلم" َ   ت بيتَيقِن في مجالاْكتْب ِمم 

      ...................................................  ***   ......................................................

      ...................................................  ***   ...................................................... 

ص ما ي تي في ْ دود الث لْث ْمراِعيًا األسس ال َن ِيَّة للتَّلخيص :السؤال السابع                                    (خمس درجات ) : لَخ ِ

واجِ ِمالالن المالالرأِة لاِت المالالالط وال شالالك  أن  المالالال  الالو أ الالد ْمتاَلالمِ ال يالالاة وزينتذالالا         يْققبِالالْل بَعالالْ  الشَّالالباِب علالالأ الالالز 

و وسيلة تلبية متال بات ال ياةط ولكن ال ينبشالي أن يكالون ِمعيالار المالال أساسالي اً ب يالث يَاشالأ الْم ب بة للن  وسط و 

علأ ا تمامات اإلنسالانط فالمالال فالي أيالدت النالاس يزيالد ويالنقصط ورب مالا كانالت المالرأة تملالك مالااًل فالي وقالت  معالين 

 . فتْ بح ب عل تَشَي ِر ال  رو  واأل وال ْمعِوزة فقيرة
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ِ الثانياالختبار التجريبي لنذاية ال ترة األولأ في ماد "تابم"     م8710-7102 عشرَ  ة اللشة العربية لل َّ  

 4        سعاد الجطيلي/الموجهة األولى  األستاذة                              وحيد جاويش/ راجعه أ    

واجِ ِمن امرأة لات ن سب اي البط نشال ت فالي أسالرة سالمعتذا  سالنةط وساليرتذا اي بالةط و ناَك َمن ي      رغب في الزَّ

و لا الِمعيار ْمذم ط وال ينبشي الش لة عنه؛ ألن  المرأة غالبًا تعكس شخ ي تذا من البيئة التي نشال ت وترب الت فيذالاط 

لمستقبلط وقالد َ اللَّرنا رسالولنا الكالريم مالن وأخلت عنذا قِيَمذا وأخالقذا التي ستعكسذا في  ياتذا مم زوجذا في ا

 .االرتباا بالمرأة الَ َسنِة التي نش ت في َمنبت الس وف

وجةْ ال ال ةْ ِمالن أع الم نِعَالم ع تعالالأ علالأ       وجةط فالزَّ َن ْخلِْقذا أََ م  َمعايير اختيار الز  و نَّ ديَن المرأِة و ْ سق

الال ة  اإلنسان؛ و لا الِمعيار يتعل   بمعِدن المرأة وجو ر ا اللت ال يتشي ر بتشي الر األ الوال وال  الرو ط فالالمرأة ال  

تقهْط و لا أمر الالا أَااعتالالهْط و لا غالالاب عنذالالا    تالاله فالالي مالالاله ون سالالذا  خيالالْر متالالالِ الالالد نياط  لا نَ الالَر  ليذالالا زوْجذالالا َسالالرَّ

سول الكريم  ِف فالي  ياتالهط ورفيقتاله فالي األْْسالس ا وأوالد ط وقد وَُّم الر  وجالة َشالريكة الَمالرق لس الليمة الختيالار الزَّ

لماِلذالاط وِلْ سالنِذاط وَجماِلذالاط وِلالدينذاط فالا ق َرق بِاللاِت الالد يِن تَِربَالتق : تْنَكْح المرأةْ ألربم  : " ِر لة  ياتهط  يث يقول

 " .  يَداكَ 

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

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

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

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

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

 (درجات  أربم )                                                                   : الثروة اللغوية  –ثانيا 

 :َُّم َخاًّا ت ت االختيار ال َّ يح فيما ي تي( 0) 

َُّر الَمْرُء بسلوِك  " -أ  (ةدرج)     ":                                              أَْقران " مفرد كلمة "  أَققرانهيتأَث

 قَْرناء  -أَْقَرن                        -قِْرن                         -قَِرين                          - 

 " :وشيجة     "جمم كلمة  " ي ل اإلنسان وشيجة نسبه  " -ب

  ُوُشج -                      وشائج  -                    أوشاج -                 واشجات  -  

 (درجتان)                                             :  من تعبيرك  جملتين   في " و ل "  و   كلمة(  7)

  ............................................................................  : األولأ في مجال ال ركة  

  ..............................................................................  :  الثانية في مجال الر م 

ا ي تي بت ري  مناسب ِمن ( 3)  (ةدرج:                                           )  (ر د)اِمأل كلَّ فراغ ِمم 

 . ِمن علماء الفَلَك.................... َحَركةُ النُّجوم  -أ

 ................................ َربَُّك للظالمين بالــــ -ب
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ِ الثانياالختبار التجريبي لنذاية ال ترة األولأ في ماد "تابم"     م8710-7102 عشرَ  ة اللشة العربية لل َّ  

 5        سعاد الجطيلي/الموجهة األولى  األستاذة                              وحيد جاويش/ راجعه أ    

 (درجات  ثماني)                                                                  :   التذوق الفني –ثالثا 

 (ثالث)       :                                        اِشقَر  ال  ورة البالِغيَّة اختيةط وبَي ِن أَثر ا في الَمعنأ( 1) 

-  ً بيُع الطَّْلُق يَْختاُل ضاحكا  ِمَن الُحْسِن حتَّى كاَد أْن يَتَكلَّما***         أتاَك الرَّ

 2:.......................................................................................................َشْرُح الصُّورة -

 1:.....................................................................................................أَثَرها في المعنى -

ح ( 7) نً َوُّ ِ  (ثالث)               :                               ط وبَي ِن ِسر  جمالهبيت التالي ال ِمن ابديعيًّ  اْمَ س ِ

 وفي ِرْجٍل ُحـــــــّرٍ قَْيُد ذُّلٍ يَشينُهُ ***    على رأِْس َعْبٍد تاُج ِعّزٍ يَزينهُ     -

ن البديعيّ  -  1...............:.......................................................................................الُمَحّسِ

 2:............................................................................................................ِسّرجماله -

 (درجتان:                                                         )ل َّ يح فيما ي تيُّم خاًّا تَ َت االختيار ا( 3)

 إنَّ السفينةَ ال تجري على اليَبَس***    تَْرُجو النَّجاة ولَْم تَْسلُْك َمَسالَكها     -أ

 :نَْوُع الصُّورة البالِغيَّة في البيت الّسابق -

 (استعارة -                    ِكناية -                  تَشبيه ِضمنيّ  -               تشبيه َصريح)  

ِن البديعّي في العبارة الّسابقة" ِمْن ُحْسِن الُخُلِق احتراُم الَخْلقِ "   -ب  :نَْوُع الُمَحّسِ

 (َسْجع -                          ِجناس -                          ُمقابَلَة -                      ِطباق) 

 

 ( عشر درجات)                                                                      :  السالمة اللغوية  – رابعا 

  نَّ الِعلم والمال كليذما أساس التَّقَد مط وفي  ل ِذما يعيش ال رد بَل المجتمم ْكل ه  في َرخافط "  (0)

لوا مسؤوليَّة بناف الوان  ؛ وما أع م  عداد الشَّباب القويَّة عزائمذم   ".ِليتََ مَّ

               (                ناتدرج)       :                                                          أَْخِرج ِمن الفقرة السابقة ما يأتي  -

 :...................................اسًما َمعطوفًا مرفوًعا -ب:................................... نَْعتًا َسبَِبيًّا -أ

بًا منه -د:.............................توكيًدا منصوبًا -ج  :...............................................ُمتَعَجَّ

ِملق ْكالًّ ِمَن الجمل اختية بما( 7)  (درجتان):                                     و مالوب بين القوَسيقن أَكق

 (      ماٍض  اسم فعل)                                       .      ما استعاَد الَمظلوُم حقَّهُ .................  -أ

ةً قرأَت  -ب  (للتعيين َحرف َعطف)                                   ؟                  ِرواية.........أقِصَّ

ِبق الخا  النَّ وت  في ْكل   ِمن ا( 3)  (درجتان)      :   لعبارتين اختيتينط وأَِعد كتابة الجملة   ي ةَ و 

 ..................................................................................... :هؤالِء الُمعَلِّميَن أَْكفاء -أ

 ! :........................................................................................ما أَحمر الوردة  -ب
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ِ الثانياالختبار التجريبي لنذاية ال ترة األولأ في ماد "تابم"     م8710-7102 عشرَ  ة اللشة العربية لل َّ  

 6        سعاد الجطيلي/الموجهة األولى  األستاذة                              وحيد جاويش/ راجعه أ    

 

                              (درجة)  :           اسم فعل  آخَر يؤدت َمعنا في الِعبارة اختية استبدل باسم ال عل المخاوا ت ته ( 4)

 .................................................. ............................:...........   َصٍه عن الكِذب -أ

َرى( 5) ب فيما ي تي  لأ  يشة  أْخق ل أْسلوَب التَّعَج  ِ  (                             درجة)                                     :          َ و 

 ! :......................................................................................ما أََشدَّ بُرودة الَجوّ  -أ -

بِا ( 6)  (درجتان)                                         :ا فيما ي تيمت تذ  ِمن الكلمتين المخاواكالًّ اُِّق

 الكويت           . أغلى ما في الوجود الكويتكم وطن -أ

ة الِعلمبالِعلم  -ب  العلم                         .تتقَدَُّم األُمَّ

 خام
 
 (درجة اثنتا عشرة )                                                                        :التعبري  –ا س

في واحٍد فقط ِمن  (أو قِصَّة حديثًا إذاِعيًّا رسالةً أو) عشرين َسطًرااثنين وكلمةً في ُحدود ( 264)اُكتُب 
ُمراِعيًا األُسس الفَنِّيَّة واستيفاء الِفَكر، وسالمة اللغة، وجودة األسلوب، وترابط  ، الموضوَعْيِن اآلتيَْين

  :فقرات، وعالمات التَّرقيمل والمَ الجُ 
أ  -1 ببعاب، وتتبَببوَّ إنَّ َشببباَب الكويببِت سببواِعدها الفَتِيَّببة، وأَملهببا الُمْرتََجببى، بعببزائمهم القويَّببة تتخطَّببى الّصِ

 . ين سائر الّدولالمكانةَ الالئقةَ بها ب

 .الوقُت أغلى ما يملكه اإلنسان في حياته، والعاقُل َمن يُحسُن استغالله فيما ينفعه في الدنيا واآلخرة -2

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

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

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

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

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