
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/12arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                             

       

                  https://almanahj.com/om/12arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة زيد بن حارثة اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 المنتدى التربوي –اللغة 

  م2011\2010للثاني عشر للعام الدراسي  التدريبي الثالث االختبار

  :املطالعة \أوال 

وتسرع بكم إلى قبوركم، وكم من  اعلموا أن أیامكم التي تمر بكم تقربكم من ربكم، وتدنیكم من أجلكم،: أیھا المسلمون
 !فندم على ما قصر في الحیاة الدنیا! إال في معسكر الموتى فلم یُفْق ولم یَْصحَ ! ماٍض في غفالتھ! مضیع ألوقاتھ
كم من أناس ! ولعمري اإلنسان وال بد من استغاللھ فیما یعود على اإلنسان بالنفع، وفیما یدفع عنھ الضر، الوقت ھو حیاة

 الفراغ قاتالً لألوقات، خاصة وقت الشباب الذي ھو أغلى ولما كان!! یقضون أوقاتھم في غیر فائدة تذكر، أو منفعة تسطر
  ..أبلغ وأشد من كل شيء؛ كان االھتمام بھ

 مفسدة مفسدة للمرء أي            إن الشباب والفراغ والجدة
اإلسالمي بھذه المرحلة العمریة أیما عنایة، ووجھ  فالشباب مفسدة للمرء إن لم یوجھ في الخیر ومن ھنا عني: عباد هللا

 .أوقاتھم الشباب إلى ما یقضون بھ
تزول قدما عبد یوم القیامة حتى  حیاتھ وبعد مماتھ ال رء إن لم یستغل فیما یعود على المرء بالنفع فيوالفراغ مفسدة للم

 ...أباله عن شبابھ فیا: یسأل عن أربع 
  :الشباب التفریط في الوقت في حیاة   ومن أسباب

 .سلمھ هللا  الرفقة السیئة التي ال یسلم منھا كثیر من الشباب إال من -1
 .وھي مرحلة االنتقال من عالم الطفولة إلى عالم الكبار مراھقة وما یرتبط بھا من انفعاالت،مرحل ال -2
 .وتوجیھ أفكارھم التوجیھ الصحیح  عدم اھتمام كثیر من األسر بأبنائھم وبناتھم في ھذه المرحلة، -3
  .اإلنسان لوقت وأنھ رأس مالالوقت، من قبل بعض اآلباء واألبناء فال یعرف كثیر منھم قیمة ا عدم تقدیر قیمة -4

 )ذھب یومك ذھب بعضك یا ابن آدم إنما أنت أیام إذا: (وقال الحسن البصري
 وأراه أسھل ما علیك یضیع                  بحفظھ والوقت أعظم ما عنیت

وقاتكم بما یفیدكم ویفید مشاكل كثیرة؛ ولذا ال بد أن تملؤوا أ إن الفراغ في حیاتكم إذا لم یستغل فإنھ یسبب: یا شباب اإلسالم
  ..أمتكم

 
 . )الثراء في المال( استخرجي من النص السابق كلمة تفید معنى -1

  لماذا یجب على اإلنسان أن یھتم بالوقت؟ -2

  .اذكري واحدا منھا مبینة أثر تلك األدلة على المتلقي.وظّف الخطیب أدلة لیقنع المستمعین  -3

  .الشباب لوقت الفراغ مضیفةً سببین آخرین لذلكاستخرجي من النص سببین لتفریط  -4

  .اشرحي العبارة السابقة مع التمثیل " مشاكل كثیرة إن الفراغ في حیاتكم إذا لم یستغل فإنھ یسبب " -5

  ما نوع األسلوب في الجملتین السابقتین ؟وما فائدة اإلضافة فیھما ؟"  یا شباب اإلسالم - عباد هللا " -6

:للشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي" سلة لیمون"من قصیدة    :نصوصالاألدب و \ثانيا 

  سلة لیمون

  تحت شعاع الشمس المسنون

  والولد ینادي بالصمت المحزون

  "عشرون بقرش"

  "بالقرش الواحد عشرون"

  سلة لیمون ،غادرت القریة في الفجر

  خضراء ،منداة بالطلّ 

  سابحة في أمواج الظل

  لطیركانت في غفوتھا الخضراء عروس ا

  !ید جاعت ،قطفتھا ھذا الفجر ؟أي 
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 ...................................................................ھو  )غفوة(المضاد في المعنى لكلمة "كانت في غفوتھا الخضراء  " -1

 :            في مادة ) منداة(نبحث في المعجم عن معنى كلمة " خضراء ،منداة بالطّل  " -2

 )ندو     -مند                  د - ندي                     ج -ناد                  ب -أ(     

 ولَم یلجأ الشاعر إلى استخدام الرمز في قصیدتھ؟؟ "سلة اللیمون"إالم یرمز الشاعر بـ -3

 .القصیدة التي بین یدیك تلتزم بحور الخلیل من ناحیة أخرى ،وضحي ذلك -4

 .تنتمي القصیدة إلى الشعر الحر المعاصر ،اذكري ثالثا من خصائصھ -5

 .بماذا وصف الشاعر حبات اللیمون قبل أن تقطفھا الید الجوعى؟ موضحة جمال ھذا التصویر -6

 

     :النحو والصرف \ا ثالث

أم  حاللبالي بمصدر مالھ ،أھو ی یعدإذا قلَّ ورع المسلم قلَّ دینھ،وإذا قلَّ دینھ وقع في الشبھات ،ثم یقع في الحرام فلم "
لیأتینَّ على الناس زمان ال یبالي المرء بما أخذ المال أمن :" حرام؟ وقد وقع ھذا في زماننا مصداقا لقول الرسول الكریم

ملزم بتحري الحالل في سائر أمورك ألنك إذا تأملت الیوم وجدت أنَّ كثیرا من الناس  المسلمفإنك " حالل أم من حرام
طیب ال یقبل إال طیبا،وكل لحم نبت من ُسحت وحرام لعمري إنَّ النار أولى  هللاو...على المال من كل وجھھ  نیتكالبو

  ."بھ

 :استخرجي من القطعة السابقة ما یأتي -1

  .أسلوب شرط وبیني أركانھ)أ

  .أسلوب استفھام واكتبي نوعھ مع التعلیل) ب

 أسلوب استثناء وبیني حكم المستثنى) ج

 )هللا -یتكالبون   -المسلم   -حالل   -یعد  : (ھ خط في القطعة السابقةأعربي ما تحت -2
 .اضبطي بالشكل أواخر الكلمات الواردة في نص الحدیث الشریف -3
 .ثم بیني معنى صیغتھ الصرفیة اخشوشنزني الفعل " اخشوشنوا فإّن النعم ال تدوم" -4
 .بیني أركان االستثناء ونوعھ .  ة الذنبكما التوى بعد رأس الحیّ *** لم یبق منھم سوى بِْیٍض بال رمق  -5
  .اجعلي جواب الشرط مقترنا بالفاء. متى یأت الشتاء یكثر البنفسج -6

  

  

  :للشاعر كعب بن زھیر الُمزني "بانت سعاد"من قصیدة :البالغة \رابعا 

 ولــــوف هللا مسلـــــمھند من سی  اء بھ                  ـــــور یستضــــول لنــــإن الرس -1

  واـــــا اسلموا زولـــببطن مكة لم  ائلھم               ــــــال قـــفي عصبة من قریش ق -2
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  ود التنابیلـــــضرب إذا عّرد الس    یمشون مشي الجمال الزھر یعصمھم -3

  واــــعا إذا نیلـــوا مجازیــــقوما ولیس        الت رمـــــاحھم ـــال یفرحــــون إذا ن -4

 لـــــما إن لھم عن حیاض الموت تھلی             ورھمـــــي نحــــــال یقع الطعن إال ف -5

ْھرُ  -ھاجروا :زولوا  إلى الھنِد، منسوبٌ : ُمھَنَّدٌ : إضاءة معجمیة ( ِمْجَزاٍع، وھَو الكثیُر  والَمَجاِزیُع جمعُ  البیُض، :الزُّ

  ).الخوفِ : الَجَزِع؛ أي

 ............................................................................................................................الخبر في البیت األول ھو  نوع -1

 .استخرجي من البیت الثاني أسلوبا إنشائیا واذكري الغرض البالغي منھ -2

 .ما الغرض البالغي من إلقاء الخبر في البیت الرابع -3

 لننجو أویُقضى القضاُء المحتَّمُ *** حقیقة حالنا بني الشرق فلنفقھ : یقول خلیل مطران  -4

  .استخرجي من البیت السابق أسلوبي إنشاء وحددي نوع كل منھما ثم بیني الغرض البالغي 

 .اذكریھما ،ثم عرفي أحدھما.للخبر غرضان أصلیان  -5

استخرجي اإلنشاء الوارد وبیني  ..َشْمسي؟  َویُْظلُِم لي النّھاُر َوأنتَ ***  أُْنِسي، أیُوِحُشني الّزماُن، َوأنْتَ  -6
 .نوعھ والغرض البالغي منھ

  

  

 انتهت األسئلة

حال موفق
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	سلة ليمون

