
 

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 الرابع االختبار

  :املطالعة \أوال 

من بین كل أنواع الفنون فإنَّ السینما تستطیع أن تّدِعي أنَّھا المرآة الحقیقیة للحیاة ،وقد وصفھا أحد الكتّاب "    
  ".انت ھي السینمالو أن الحیاة في ھذا الكوكب الذي نعیش علیھ لھا مرآة بحجمھ لك:"بقولھ

فالسینما تدین بالفضل لألخوین لومییر حیث أنھما أقاما أول عروض سینمائیة في مقھى الجراند كافییھ بباریس ثم    
  ) .وصول القطار(و)ساعة الغداء(توالى بعد ذلك إنتاج األفالم القصیرة التي ال تتجاوز الدقیقتین من أھم ھذه األفالم 

ات والخمسینات لتشھد طفرة كبیرة في مجاالت التصویر واإلخراج ،وفي العصر الحدیث وجاءت فترة األربعین    
  ) .حدیقة الدیناصورات(ظھرت السینما االلكترونیة التي تستخدم الكمبیوتر في إنتاج األفالم مثل فیلم 

  ! "ویدور ھناك تساؤل تُرى ماذا بعد الغد بالنسبة للسینما في المائة الثانیة من عمرھا؟   

 ............................................في مادة ) الفنون(نبحث في المعجم عن معنى كلمة " من بین كل أنواع الفنون  " -1

 ..........................................................................................) طفرة(جمع كلمة " لتشھد طفرة كبیرة  " -2

د بالقول وضحي المقصو" یاة في ھذا الكوكب الذي نعیش علیھ لھا مرآة بحجمھ لكانت ھي السینمالو أن الح" -3
 .السابق 

بماذا عللوا رأیھم ؟ . یرى كبار المفكرین أن السینما والتلفاز والمذیاع ال یمكن أن تقدم ثقافة حقیقیة لإلنسان -4
 وإلى أي فریق تنتمي أنت ؟

  !ا ؟ماذا یا تُرى بعد السینم: برأیك  -5

  :النصوصاألدب و \ثانيا 

  ) :رأس المسافر(من مجموعتھ " كل ھذا العمر" یقول الشاعر العماني سیف الرحبي في قصیدتھ 

  كل ھذا العمر الذي.. ثالثون عاما 

  حوشتھ من دھالیز األجداد 

  یفیض اآلن على كتف الصحراء

  وأنھارھا الجافة

  وفي شوارع أباحت ھذا المساء

  الخاصة كل أسرار مزابلھا

  مضیت باحثا عن ظل أقدامي الذي

  أضعتھ في معترك الحضارات

  .ودكاكین الخضار

  

 ............................................................................في مادة ) دھالیز(نبحث في المعجم عن معنى كلمة  -1

 .بكلمة تحمل نفس المعنى ) معترك(استبدلي كلمة  -2

 .اكتبي ثالثا من خصائصھامن القصائد تنتمي األبیات السابقة ؟  إلى أي نوع -3

.  بدا الشاعر وكأنھ یخوض معركة البحث عن االستقرار.  وضحي الصور البیانیة الواردة في الشطر الثالث -4
 .بیني ذلك من خالل المقطع السابق مع التمثیل

.حددیھا.تظھر في المقطع كلمات تدل أعباء الحیاة وعذاباتھا  -5



 المنتدى التربوي –اللغة 

  :النحو والصرف \ثالثا 

  :اقرأ�الفقرة�التالية�ثم�أجب�عن��سئلة�ال���تل��ا: السؤال��ول 

. أر�دت�السماء�بالغيوم�واشتد�الر�اح�و�عانقت�أغصان����ار�العط����ما�خال�اليا�سة�م��ا�و�كأ��ا�ت����عض�ا���ذا�اليوم�السعيد

و�خرج�الناس�من�البيوت�رافع�ن�أكف�م�إ���السماء��شكرون�هللا�ع����ذا�ا�����ولم�تمض�إال�ثوان�معدودات�ح���نزلت��مطار��غزارة�

ر�نا�أ�عمت�فزد،�: ( الوف���ولم�يبق�سوى�كبار�السن�يخشون�قصف�الرعد�ووميض�ال��ق�ولسع�ال��د�وألسن��م�ال�تكف�عن�ال��ديد

  )وعظمتك�انك�لرحمان�رحيم�

  

  )الر�اح�،�ت���،ثوان�،�كبار( أعرب�ال�لمات�ال���تح��ا�خط����الفقرة�السابقة�_  1

  استخرج�من�الفقرة�السابقة�ما�ي��_  2

  أسلوب�است�ناء�اكتملت�أر�انھ�وحدد��ذه��ر�ان_ أ�

  أسلوب�نداء�وع�ن�املنادي_ب�

  مقسمات�بھ�وحدد�عالمة�إعرابھ�_ ج�

  .ةفعال�مز�دا�و�ي���مع���الز�اد_ د�

  :جملة�القسم�����ذه�العبارة�نوع�ا" ن�الصوم���نةوهللا�إ" _  3

  جملة�اسمية�تامة�-جملة�فعلية�فعل�ا�محذوف�د�-جملة�فعلية�تامة�ج�-جملة�اسمية�حذف�أحد�ركن��ا��ب�–أ�

  )تبار�سابقمأخوذ�من�اخ(أكمل�.........تق��ن�جملة�جواب�الشرط�بالفاء�اذا��انت�جملة�اسمية�أو�حملة�فعلية�فعل�ا�_ 4

  :صوبي الخطأ النحوي فیما تحتھ خط مع ذكر السبب -5

  .الراسبونیكرم الطالب في نھایة العام الدراسي سوى ) أ

  .جرثومة الدین واإلسالم والحسب*** هللا جازى هللا سعیك عن  خلیفةُ ) ب

..                                       ب؟ صاغوه من زخرف فیھا ومن كذ*** أین الروایة بل أین النجوم،وما  : یقول أبو تمام -6
  .عیني اسم االستفھام وبیني استخدامھ ثم أعربیھ

  .      لم أسئ إلیھم 0نعم : اآلتیة  اإلجابةستفھامیة منفیة تصلح لھا ا ةجمل يھات -7

  :اضبطي أواخر الكلمات في الحدیث الشریف اآلتي -8

  "اسألوا هللا العافیة ،فإذا لقیتموه فاصبروا ،واعلموا أن الجنة تحت ظالل السیوفیا أیّھا الناس ال تتمنوا لقاء العدو ،و"

  



 المنتدى التربوي –اللغة 

  

  :البالغة \رابعا 

  " :دعوة إلى الثورة على الظلم"من قصیدة لمحمود سامي البارودي 
 وفي الدھر طُرٌق َجمَّةٌ ومنافعُ *** فیا قوم ھُبُّـــوا ،إنما العمُر فرصة  -1
 عدید الحصى ؟إنِّي إلى هللا راجع***  أصبًرا على مس الھواِن وأنتم -2
 وذلك فضل هللا في األرض واسع*** وكیـــف ترون الذلَّ دار إقــامة  -3
 السیوف القواطع؟ -وال أین–فأین *** أرى أَْرُؤًسا قد أینعت لحصادھا  -4
 .إلى الحرب حتى یدفع الضیَم دافعُ *** فكونوا حصیدا خامدین أو افزعوا  -5

 .من البیت الثاني وحددي نوعھ والغرض البالغي منھ استخرجي أسلوبا إنشائیا -  أ
 .ورد في البیت األول أسلوب أمر حددي الصیغة التي جاء علیھا - ب
 .بیني نوع األسلوب في البیت الخامس والغرض البالغي منھ - ت
 .وضحي ضرب الخبر في الجملة السابقة مع التعلیل) إني إلى هللا راجع( - ث
 ن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرال*** ال تحسب المجد تمرا أنت آكلھ  - ج

  :الغرض البالغي من النھي في البیت السابق ھو 
  .)التحقیر  -.             التھدید –.              التوبیخ   -.            المعنى الحقیقي  -(  

الغرض  حددي اإلنشاء الوارد ونوعھ ،ثم استنتجي.. فشركما لخیركما الفِداء *** أتھجوه ولست لھ بكفٍء  - ح
 .البالغي منھ

  .وضحي.تبادل الخبر واإلنشاء في اآلیة السابقة "  قُْل أََمَر ربي بالقسِط وأَقِیُموا ُوُجوھَكم ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجدٍ " - خ

  

  

 انتهت األسئلة

  حال موفقا
 


	من قصيدة لمحمود سامي البارودي "دعوة إلى الثورة على الظلم" :

