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 وزارة التربية                                                                               
 65:  الدرجة الكلية   منطقة مبارك الكبير التعليمية                                                            

 : الزمن                                       قسم تعليم الكبار ومحو األمية                        
                                    5:   عدد الصفحاتالتوجيه الفني للغة العربية                                                                

 امتحان نهاية الفترة األولى في مادة اللغة العربية للصف الثاني عشر
 م   6102 – 6102الدراسي  العام                                     

========================================================== 
 (درجة  ست عشرة )                                                                  أوالً الفهم واالستيعاب   

 (ثالث درجات)                                                                         :قال الشاعر: السؤال األول
 دـــدتها ،  شر مسنـــد  أسنــفإنك ق   ةــــؤون أمانـــت حملت الخــــإذا أن

 دـــوبعد بالء المرء  فاذمم ، أو احم  رهـــل خبـقب فال تظهرن ذم امرئ ،
 دــولكن برأي المرء ذي العقل ، فاقت  هـف ، تقصـن رأي الضعيــوال تتبع
 دـــك سبيل ، لست   فيها   بأوحـــفتل  تـوت ، وإن أمـال أن أمــتمنى رج

  ( 1)                                                        .وضح نصيحتين من النصائح التي قدمها الشاعر -أ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

 (  1)                                                                .عد عرض البيت الثاني بأسلوبك منثوراً أ -ب 
......................................................................................................................... 

 (  1) :هي القضية التي تناولها الشاعر في البيت األخير :ضع خطاً تحت المكمل الصحيح للعبارة اآلتية –ج 
 بالمظاهر االنخداع  ـ    االقتداء بالعقالء    ـ 
 الموت سبيل كل حي ـ    الخؤون   ائتمان  ـ

 (ثالث درجات)                                                                                          :الثاني السؤال
، العصير الطازج ، ( الثمار المجففة)الزيت : مصنعة من العنب وأهمها توجد الكثير من المنتجات الغذائية ال

ط قطنية ملبَّسة بالجوز وطبقات من عصير خيو) ، الملبن ( العصير المركز ، المغلي والمشمس ) الدبس 
 (  رقائق من عصير العنب والنشا المجفف ) ، البستيق ( العنب والنشا 

 ( 1 ½)                                                  ؟ السابقة الفقرة في الكاتب تناولها التي القضية ماـ  0

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

 ( 1 ½)                                :بين القوسين البدائل من يأتي مما عبارة لكل الصحيح المكمل اختر ـ 6

 : العلمي البحث أجزاء من السابقة الفقرة تمثلأ ـ 
 البحث نتيجةـ       البحث مقدمةـ 
 للبحث تمهيداً ـ    البحث متن من جزءاً ـ 

 :نوعه  أن يتبين بحثهذا ال قراءتك خالل منب ـ 
 اقتصادي تأصيليـ      اجتماعي وصفي ـ

 ديني أصيليـ ت    علمي   وصفيـ 
 :الدعوة إلى هو الموضوع هذا من الباحث هدف  -ج 

 . العنب من الغذائية االستفادةـ           . العنب من االقتصادية االستفادةـ       
 .العنب منتجات أهم بيانـ             .  العنب في األطباء آراء بيانـ 
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                                                            (ثالث درجات)                                                                                      : الثالث السؤال
 في بالدي في مغاني أرض أجدادي الجميلة   

 يال من الصفو طويلةــفي الـــبوادي بعد أج
 السمـاء مـــــاء من الساحر طــــهب يوم ذات

 الصحــــراء أرض األسود بالــذهب فكسا
 البــريــق هـــذا فاستغرقهــم القـــــوم ورآه

 العتيــق البيت من جـــــاؤوا أنهم فتنــــاسوا
                                                                                                

                                           (  1)                                                                                 األبيات السابقة صغ فكرة  أ ـ 

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

 

 ( 1)                                  .                               وضح نظرة الشاعرة إلى الجيل الجديد –ب 

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

 

 ( 1)                                 :                          التالية البدائل بين من الصحيح المكملج  ـ اختر 

 :هو والرابع الثالث السطرين في الشاعرة على المسيطر النفسي الموقفـ   

 للترف الجديد الجيل ركون من الضيقـ      وكفاحهم باألجداد الفخر ـ 

 النفط لظهور السلبي لألثر والحزن األسىـ  فط               الن ظهور بأثر االنبهارـ 

 

 (درجتان)                                                                                          : الرابع السؤال

غة والدين والعادات ، ينحصر الشعب في ذاته السامية بخصائصها ومقوماتها ، فال يسهل انتزاعه منها وال لوبال

من تاريخه ، وإذا ألجئ إلى حال من القهر لم ينخدع ولم يتضعضع ، واستمر يعمل ما تعمله الشوكة  انتساقه

 . إن لم تترك لنفسها ، لم تعط من نفسها إال الوخز : الحادة 

 

 (1)                                                .ةالسابق الفقرة من الكاتب إليه يرمي الذي الهدف استنتجأ ـ 

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

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

 

 (1)    .    الدين هو حقيقة الُخلق االجتماعي في األُمة ، وهو الذي يجعل القلوب كلها طبقة واحدةو " ب ـ

  .ةمناسب بتفاصيل السابقة العبارة أثرـ 

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

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

........................................................................................................................... 
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 (ثالث درجات )            :لثالث حدود في لخصها ثم التالية الفقرة اقرأـ  :التلخيص  : سالخام السؤال

 من دونها يفقد اإلنسان اإلحساس بطعم الوجود ويفقد كل راحة تشتاق إليها النفوس ألن  الحياةالسعادة زاد )

وطبيعلة اللنفس البشلرية تلألف الفلرس والسلرور ألنهلا . السعادة تبث الطمأنينة في القلب وتمحو كل يأس ومللل } 

ل إنسلان تميلل نفسله إللى ولكون كل‘ {ومنذ القدم والعالقات االجتماعية موجودة في كل مجتمع . جبلت على ذلك 

التعاون مع اآلخرين فإن شخصيته كلما كانت مرحة كان اآلخرون أكثر اشتياقا إلى  مجالستها والحلديث معهلا   

تبسمك فلي وجله : )  ألن المرس رياض القلوب ودواء العبوس ولوال أهمية االبتسامة والمرس ما قال الرسول 

ب ُمِلحٌّ ، وغاية مبتغاة ، وهدف منشود ، والناس كل الناس يسعون لذلك فإن الفرس والسرور مطل( أخيك صدقة 

 .إلى فرس قلوبهم ، وزوال هّمهم وغّمهم ، وتفرق أحزانهم وآالمهم 

 وأعظم درجات الفرس والتهلل هي تلك التي يجد اإلنسان فيها نفسه محققلا لكلل أواملر م ومجتنبلا لكلل نواهيله  

ألن السبيل الوحيد إلى السعادة هو اإليمان الحقيقي الذي يشرس الصدور ويأخذ بيد النفلوس إللى  طاعلة اللرحمن 

 فطوبى لمن امتأل قلبه سعادة برضا م ، وطوبى لمن أدرك زوال اللدنيا ودوام اآلخلرة فأخلذ ملن اللدنيا ملا يلبه 

   فعليك يا بنلي أن تجعلل ملن السلرور طريقلا ينفلذ به نفسه ضمن مرضاة م وادخر لآلخرة ما يشفع له أمام م

بك إلى قلوب اآلخرين وتهجلر الهلم والحلزن وتغللق أبلواب قلبلك فلي وجلوه الكأبلة واليلأس ، وأصلحاب النفلوس 

 ......................................................................................................................المكفهرة 

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

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

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

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

 
 

 ( درجتان)                                                                                          :السادس السؤال
 .  الشجاعة مجال في حفظت مما شعريين بيتين اكتب

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

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

           (2)                                     :                                 يأتي فيما خط تحته ما مترادف هاتأ ـ 

ِديـــال وـــه ونـــيك أن يـــموت قبل به يــــــويدع َرَداي وـــــيرج ذيـــاللعل            رَّ

        ................................................ :رداي                                

 ". األمة إيقاظ في عليها ولــــيع التي الوسائل أقوى من الدين كان ولهذا"   

 ................................................ :يعول                           

 

                               ( 1)                   :                                       جملة توضح معناهافي ( اختلف ) كلمة  وظف -ب

          ................................................................ ـ 

           (1)                                                          (:عقــــد ) التالية بكلمة من تصريف  ةج ـ نم الجمل

 .في قاعة المؤتمرات.........................ـ المؤتمر 

 (2)                                                             :تية اآل البدائل بين من الصحيح المكمل اخترج ـ 

   الذارعـ       الذريعةـ        الذريعـ        الذراع         (:    ــع لذرائا) ة كلم مفردـ 

   دأعتُ ـ          أعتادـ         أعاتيدـ         أعاتد      (:         عتــــاد )  كلمة جمعـ 

 ً  (                                   درجات  ست)                                                                                : الفني التذوق :ثالثا

 البحار جوف في المكنون واللؤلؤ لهم يا

 ارــــونه ليل لــك عنهم يسأل زلـــــي لم

 (  2   (.اً أثر الخيال في المعنى المراد موضح ، السابقين الشعريين السطرين في الخيالية الصورة اشرسـ  1

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

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

ً  "اللغة" كلمة اجعلـ  2  (  2   (                                                .كإنشائ من خيالي تعبير في مشبها

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

 (2                                                        (:   من بين البدائل اآلتية الصحيح المكمل اختر – 3 

 (    طباق       -سجع      -  مقابلةـ           جنــــاس)           

ِدي هو يكون أن موتي قبل به  يــويدع َرَداي وــيرج الذي لعل أ ـ                       الرَّ

 .................................          :   السابق البيت في البديعي سنحالم

 " ونازلة عالية االجتماعية المظاهر اختالف على واحدة طبقة كلها القلوب يجعل الذي هو فالدين"  ب ـ

      .................................             : ةالسابق العبارة في البديعي سنحالم
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 ً                                                                                                                                                                                                        (عشرة درجة  اثنتا)                              :                                     اللغوية السالمة:  رابعا

 :بعدها األسئلة عن أجب ثم التالية الفقرة اقر

 تلفت بصورة المرئي والبث النشر نطاق العامية في تفشي منها ، عديدة سلبية ظواهر المرحلة هذه في تشيع "

أفراد المجتمع ولألسف  بين الفصحى إشاعة في كلها الجماهيري االتصال وسائل تستثمر أن األمل وكان. النظر

 ".لم يحدث هذا 

 (4)                                                                             :ييل ما السابقة الفقرة من أخرجـ 0

 : ..................................... وبيّن نوعه   -              : ............................. توكيداً   -

 ......................................وبيّن نوعه   -           ...... ..............................:     بدالً   ـ 

 

 (4)                                   :                    يأتي مما مثال كل أمام مطلوب هو بما الفراغ أكملـ  6

 )  توكيد معنوي(                             .يحّث على الحمية الغذائية ..................  الطبـ 

 (  بدل مباين)                                  ............................. بيروت إلى سافرت ـ

 ( مناسب فعل اسم)                 .        لدينه يغضب ومن لنفسه يغضب من بين.... .........ـ 

   )   لفظي توكيد)                                      .األمم نهضة أساس ................... العلمـ 

 

ِّبـ  3  (2)                                   :                                           يلي فيما النحوي الخطأ صو 

 ................................................................            .زماننا في المخلصون أقل ماـ 

  ................................................................. .عملهم في مخلصون المهندسين هؤالءـ 

 

ً  "العربية اللغة عظمة" من تعجبـ  4  (1)                        .نالقياسيتي التعجب صيغتي إحدى مستخدما

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

 

ً  "الكذب" من زميلك حذرـ  6   (1)                              .(َفعاِل ) على وزن   بمناس فعل باسم مستعينا

................................................................................................................ 
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 ً                                                                                           ( ست عشرة درجة)                                    :                                       الكتابة : خامسا
 فيه التحديث  تعرقل جهود لبطالة في صفوف الشباب تعوق تطور المجتمع  وا         

اتك ومقترح، وما يترتب عليها من أضرار جسيمة للفرد والمجتمع ، أشكال البطالة وأنواعها  حول اكتب 

ً  (كلمة  292)  حدود في ....لعالج هذا التوجه السلبي  ة ، المقال( درستها التي الكتابة فنون من بفن مستعينا

ً   )الرسالة،  الخاطرة  .المختار للفن الفنية األسس مراعيا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 انتهت األسئلة
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