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 وزارة التربية       
 التوجيه الفني للغة العربية 

  
 

  2018-2017الدراسي  األول للعام لفصلل الثاني عشر اختبار اللغة العربية التجريبي للصف 
================================================================  

 ) ثالث درجات (                                                                       :السؤال األول 

 اقرأ ثم أجب : 

 قال الشاعر : 

 لعل الذي يرجــــــــــو رداي ويدعي                        به قبل موتي أن يكون هــو الردي

 بمخلدي مات قبليما موت من قد فما عيش من يبقى ورائي بضائري                       و

 وللمرء أيام تعــــــــــــد وقد رعت                       حبال المنايا للفتى كل مرصــــــــــــد

 ) درجة واحدة (                                                ضع عنوانا مناسبا لألبيات السابقة   0– 1

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

 ) درجة واحدة (                                                 0استنتج ما يتوقعه الشاعر لخصومه  – 2س

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

 ) درجة واحدة (                                                  0أعد عرض البيت الثالث بأسلوبك  – 3س

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

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

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

.................................................................................................................................. 
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 ) درجتان (                                                                             : السؤال الثاني

 اقرأ ثم أجب: 

                                                                                       )الدين هو حقيقة الخلق االجتماعي في األمة، وهو الذي  يجعذل القلذوب الطذا  بقذة واحذدة علذ  اخذتالف 

                             نوني للشذعب، وبذه ال بغيذرب ثبذات                                                                المظاهر االجتماعية عالية ونازلة وما بينطمذا، فطذو بذيلك الرذمير القذا

  0                                                             األمة عل  فرائلطا النفسية، وفيه ال في سواب معن  إنسانية القلب( 

 )  نصف درجة (                                 0ورح الدور الي  يؤديه الدين في حياة الشعوب  – 1

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

 )  نصف درجة (                                               0عدد األدلة عل  دور الدين في وحدة األمة  – 2

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

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

 رع خ ا تحت اإلجابة الصحيحة لال مما يأتي :  – 3

 )  نصف درجة (                                                          العنوان المناسب للفقرة السابقة هو :  –أ 

 0الدين والحياة  -                                                                0دور الدين  -

 0خلود الدين  -                                                             0الدين مقومات  -

 )  نصف درجة (هدف الااتب من الفقرة السابقة :                                                  –ب 

 0لدين الحث عل  التمسك با –                        0بيان أهمية الدين في حياة األمة  -

 0الحزن عل  البعد عن الدين  –                                      0الدعوة لنشر الدين  -
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 ) درجتان (                                                                             : السؤال الثالث

 اقرأ ثم أجب : 

                                                                          الدراسات العلمية الحديثة األهمية الغذائية والعالجية لبذور العنب ، فهي تحتوي            ) وتؤكد

                                       ، الذذي يتذألب بلذكس أساسذي مذن أحمذاة دهنيذة    %  21                            على نسبة ال بأس بها من الزيت 

                                                                   غير ملبعة خاصة حمة اللينوليك المستعمس في نظام الحمية الغذائية ( 

 )  نصف درجة (                          0ث في بحثه استخلص النتائج التي توصس إليها الباح – 2

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

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

 )  نصف درجة (                                                           0ثر الفقرة السابقة بأسلوبك أ – 1

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

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

 ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة لكس مما يأتي :  – 3

 )  نصف درجة (تمثس الفقرة السابقة من البحث جزءا من  :                                         –أ 

 0الفروة  -                                                                       0المقدمة  -

 0التوصيات  -                                                                   0الموضوع  -

 )  نصف درجة (   اعتمد الكاتب في إثبات صحة رأيه على الدليس :                             –ب 

 0النقلي  –                                                                           0العقلي  -

 0الواقعي  –                                                                      0الوجداني  -
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 ( درجتان)                                                                            : الرابعالسؤال 

 اقرأ ثم أجب :

 قالت الشاعرة :

 يا ألجداد  وام أودى بطم  ول ال ريق

 في سبيل المجـــــد ما بين شطيد وغريق

 يا لطم واللؤلؤ المانون في جوف البحار

 ونطارلم يزل يســــــــأل عنطم ال ليل 

 (درجة)               0الجيل الجديد (  –ورح نظرة الشاعرة إل   ) الجيل القديم  – 1

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

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

 )  نصف درجة (                             0في األبيات   ايار القرية التي تناولتطا الشاعرة – 

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

 )  نصف درجة (     0استخلص الموقف النفسي للشاعرة أمام القرية التي تناولتطا في األبيات  - 3

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

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

 السؤال الخامس : 
              ) ثالث درجات (                                                                                                                                  فقرة اآلتية ثم أجب عما بعدها من أسئلة : ل      اقرأ ا    

                                                                                                " كثيرا ما نجد الكتاب والمثقفين في العصر الحددث    ثتجود ب تكتاتدا ول  لدت التدا ث  س ل ثودتموم ب م د        

                                    العظمدا  والجدجعاب والقدااة الديثن ثجدا          تأخبدا       ملبيء             ل ألب  ا ثخ دا      عيبب                            العظة والعبرة ل ولدي  فدي كلد  

         الصالحة                                                                                                 ليول تالب اب ل وفي  من الف ائد ما ثمتع القا ئ والوامع ل وثزثد من خبر   ل ليتخي من أولئ  القدوة 

                                         ّ                                                        في حيا   ل ولكن ال قد الم ج  ضد هؤال  الكتّاب ل  أنول تإغراقول في الحددث  ندن التدران   ا د ا ال اقدع س 

                                                                           ل والموتقبل اليي ث تظرهل ل فالحاضر أهل فدي  أث دا مدن الماضدي ل ألب الماضدي  كهد                    اليي ثعيج  ال اس

                                                                                            تخيره وشره س ل والحاضر ال ثزال ماثال أمام ا ل والموتقبل أهل من الماضدي والحاضدر ل ألند  األمدل الديي 

                                                             نعقد نمي   حقيق أحالم ا ل والغاثة التي نخطط لم ص ل  ليوا " . 

 

 س1                                                                  ّ                        لت الكت اب في الفقرة الواتقة ؟ ما ال قد الم ج   - 1

     ....................................................................................................... 
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 س1                                                                       الع اة  لت التا ث   حقق فائدة ومتعة ل وضح كل  . -2

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

  
 س1                                                          هل   افق الكا   في  أث  نن الماضي ؟ نمل  أث  .  -3

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

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

  :              السؤال السادس 
                                                         ) مخس درجات (                                                                                                                                                                                                      التلخيص:

                       خلص ما أييت يف حدود الثلث:          

                                     الفعبل أو التبر ، أمبا المبوتى فقبد أع بوا                                                                لفرق بين الحياة والموت هو الحرية، إن األحياء يتمتعون بحريتهم فبي  ا

                           ً                             ً      ً                         ظهرهم للعالم الذي كان مجاالً لممارسة الحرية، ودخلوا عالماً جديداً آخر.. ال مجال فيه للحرية.

                                                                                                       من هنا تنبع قيمة الحرية، إنها حياة أو دليل على الحياة، وهي اختيار أو دليل على االختيار، وهبي التبرجيب ببين 

                                                                            ة على إصدار قرار بشأنها. والحرية طبع أصيل في جميع الخالئق، وهي نزوع غرسته يد                        البدائل المختلفة والقدر

ً                                        القدرة الخالقة في ف رة المخلوقات جميعاً، يستوي في ذلك اإلنسان وأصغر طيور الحقول.                                        

                                                                                               وقد ثبتت العالقة بين الحرية والحياة فبي أكثبر مبن تجرببة أجريبت علبى الحيبوان، ثببت أن حبب  الحيبوان يب دي 

                                                                                              فاتببه قبببل مثيلببه مببن الحيببوان الحببر ، أحيانببا تكببون النسبببة هببي النصبب  وأحيانببا تكببون الثلثببين ، أي أن حببب    لو

                                                                                           ً الحيوان ي دي إلى قص  عمره ، وهبذا البذي يجبري علبى الحيبوان مبن بباع أولبى علبى اإلنسبان ، بوصبفه كائنباً 

                               ل أن الشبعوع تكببت وتتبلبد وتتوقب                                                                      أرقى من الحيوان وأشد حساسية وإدراكا للحرية . وقد ثبت بالتجربة والبدلي

                                                                                                عن التقدم حين تغيب عنها الحرية أو يغيبب عنهبا جبزء مبن مكوناتهبا . ومشبكلة الحريبة اإلنسبانية أنهبا مشبروع 

                  مجلة العربي بتصرف                                                                                                          متكامل أو بعبارة أخرى هي مزيج يفسد لو ضاع عنصر من عناصره. 

 

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

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

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

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

 ) درجتان (                                                                             الحفظ  :بعالساالس ال 

 . ()األخالقاكتب مما حفظت بيتين في مجال 
 

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

.............................................................................................................................. 
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 :                                                                                                    ) أربع درجات (  ثانيا : الثروة اللغوية

 ( 1)                                                                 قال تعالى :" إن في ذلك آليات ألولي النهى "                -1

 ......................................................................................هات مترادف ) النهى (  -أ    

 .........................................  في جملة من انشائك توضب معناها          ) زك ى (  وظ  كلمة -ع    

 (1)                                                                              د ( :أكمل الفراغ بالتصري  المناسب لكلمة ) رص -2

 تقوم ....................... الجوية بتنبيه الناس . -أ

 التاجر عدة ............... في المصارف المحلية .يمتلك  -ع

 (½)                                                                                             هات مترادف ما تحته خط فيما يأتي :    

 لصد األعداء . متآزرةجهود المسلمين  -أ

 ضد كثير من األمراض . مناعةاكتسب المريض  -ع

 ( 1)                                                                                             سجل المعنى السياقي لما تحته خط : -4

 قصر المسافر الصالة                                                 ..................................... -أ  

 .....................................               قصر الحاكم فضله على المخلصين .               -ع 

 ميز الرجل ابنه األكبر على بقية أبنائه .                          ...................................... -ج 

 .......................................                        الم من الصادق يميز بين الحق والباطل . -د 

 (½)  تخير اإلجابة الصحيحة لما يأتي :                                                                                               -5

 غناء ( –غني  –غني م –مفرد كلمة ) مغاني (                       ) مغنى  -    

عب  –جعوع  –                                             جمع كلمة ) جعبة (                     ) ج عب  -      جعابيب (  –     ج 
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 ) ست درجات (                                                                                                       الفني      ً         ثالثا  : التذوق

    

 (                                   1,5ـ قال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون"                           )1

 في اآلية الكريمة السابقة محسن معنوي حدد نوعه موضحا أثره.

 

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

 (   1,5ـ في البيت االتي صورة بيانية اشرحها مبينا فائدته في إبراز المعنى:                         )2

 سيذكرني قومي إذا جد جدهم   وفي الليل الظلماء يفتقد البدر

 

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

 (2ـ صل كال مما يأتي في المجموعة)أ( وما يناسبه في المجموعة )ع( فيما يأتي               ) 3

 

 ع أ

 مقابلة ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء 

 طباق بالسلب                               عليه وسلم" المسلم ي ل  وي  ل قال رسول هللا صلى هللا 

 كناية قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمك" الصدق أمانة والكذع خيانة

 قال المتنبي: 

 فمساهم وبس هم حرير    وصبحهم وبس هم تراع

 استعارة

 

 جناس 

 

 

 (1)                                                                             اإلجابة الصحيحة :  ـ اختر4

                                                                     بمصر:  وم لقال الشاعر يص  جامعة دار الع

(1) 

 وجدت فيك بنت عدنان دارا    ذكرتها بداوة األعراع 

 في قوله ) بنت عدنان(      الصورة الفنية 

 ـ استعارة                                    ـ كناية                     

 ضمنيـ تشبيه صريب                                ـ تشبيه                    
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 ( درجات10)                                                                  :ة   ـ السالمة اللغويرابعا 

 حدد النعت فيما يأتي واضب ه :                                                        

 (½) جل الفا ح ب األوائل أ وع البط الت .                                               -

 (½)                                                           اخمت الغاتة العالية أشجا ها . -

 أكمل الفراغ بما هو م لوع بين قوسين :                                             

 (½)ز ت المد  ة .............. المختبرات  .   حرف نطف ثفيد الغاثة س          -   

 (½)حضر الزائراب ..............  لت الحفل .       كيد مع  ي س                      -   

 (½).................  كا  حدن الخطي  .            ا ل فعل مر جل س                  -   

 (1)                                                                           ................. اإلهمال والتراخي .             ا ل فعل معدول مضب طا  س -   

 صوع الخ أ النحوي فيما يأتي :

 (½)                                                                                       ما أ وع القمر  هيه الميمة .                             .......................س        -   

 (½)                                                                                    أنجد الطال  القصيدة ني  وا .                         ........................س       -   

 (½)وجيل األهداف .  .....................س          واتق الالنب ب الماهرثن في   -   

 (   1تعجب من مضمون الجملة اآلتية مع ضبط المتعجب منه .                           )

 ال ثحترم المر  اآلخرثن . -     

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

 (   1)المتعجب منه :   ضبط المتاحة مع حول صيغة التعجب اآلتية إلى الصيغة األخرى 

 ما أنفع العمل لصاحب  !    

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

من ت ور مثير وتقدم مذهل يعتمد على نحن نعيش في هذا العصر بكل ما يحمل 

تجاهل علوم عصرنا ادة اإلنسان نفسه . فما أقبب استخدامات عظيمة منافعها من أجل سع

 ، فشتان بين عالم وجهول .

 (   3)                                                                    أخرج من الفقرة الواتقة :

 ..........................                تدال  واضبط  :... - 

 ا ل فعل وتين مع اه :................................ - 

                                                                      ا ما معط فا  ل واككر المعط ف نمي  :.................................. -  

                                             متعجبا  م   :............................... -  

 ....                                              نعتا   ببيا  واضبط  :......................... -  

                                                   كيدا  وتين ن ن  :............................. -  
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 ) اثنتا عشرة درجة (                                                                                                         خامسا : التعبير :

 بها تعز أمم وتذل أخرى . مقياس يكش  عمق ثقافة الشعوع  وحضارتهااللغة 

في حديث إذاعي (  –خ بة  –مقالة  –عبر عن مضمون العبارة السابقة بأحد الفنون التالية ) رسالة    

                         ً  حدود ) اثنين وعشرين س را ( 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


