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 ة الداخلية يبتعليم دائرة اإلشراف التربوي  

 للصف الحادي عشر  التشخيصي  اللغة العربية  امتحان
 2022/  2021 -  هـ1442/1443: للعام الدراسي

 

 (  صفحات    5عدد صفحات االمتحان : )                    (   ساعة واحدةزمن االمتحان: ) 

  اإلجابة في الدفتر نفسه 

  اسم الطالب
  املدرسة
  الصف
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 -عن جميع األسئلة اآلتية : بأج
  -: السؤال األول : المطالعة 

  -، ثم أجب عن األسئلة التي تليه:" اقر أ النص اآلتي من مقال للدكتور " محمد راتب النابلسي 

ورذائلها وهذا  لقد أودع هللا في مدارك األفكار، وفي مشاعر الوجدان ما تدرك به فضائل األخالق"       
ما جعل الناس يشعرون بقبح العمل القبيح، وينفرون منه، ويشعرون بحسن العمل ويرتاحون إليه، وبذلك 

  يمدحون فاعل الخير، ويذمون فاعل الشر. 

ية منذ تكوينها ألهمت في فطرتها إدراك طريق فجورها وطريق تقواها، وهذا هو نفالنفس اإلنسا     
 الذي تدرك النفس به الخير من الشر.  الحس الفطري  

اإلنسان لديه بصيرة يستطيع أن يحاسب بها نفسه محاسبة أخالقية على أعماله ومقاصده، فاألمر      
لذلك على المؤمن ذي ينبغي أن يفعله مع اآلخرين الذي يستحسنه لنفسه مما ال معصية فيه هو األمر ال

أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، واإلنسان إذا لزم مكارم األخالق حقق الغاية من 
فما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من وجوده، وشعر بسعادة دائمة تغمره في الدنيا واآلخرة، 

 لق." )بتصرف( خ  

  استخرجها.وردت في النص السابق لفظة بمعنى")الهدف والفائدة المقصودة(  -1

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

ما يتفق مع مضووووووومون اآلية حدد . قال تعالى:" ونفس وما سوووووووواها ه ففلهمها فجورها وتقواها" -2
 نص السابق. الكريمة من ال

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

اسووتشووهد الكاتب بقول الرسووول الكريم:" ما من شوويء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسوون  -3
 ذلك االستشهاد.  ما داللةالخلق " 

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

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

المسوووتفادة  ما القيم .على المؤمن أن يحب ألخيه ما يحب لنفسوووه، وأن يكره له ما يكره لنفسوووه" " -4
 من تطبيق المجتمع للمقولة السابقة؟ 

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

                                                    

almanahj.com/om



alm
an
ah
j.c
om
/om

3 

 

 -سؤال الثاني: النصوص األدبية:ال 
أقرأ األبيات اآلتية في مدح جاللة السلطان قابوس ـوووو طيب هللا ثراه ـوووو من ديوان "عال مقامك " للشاعر 

 :ذياب بن صخر العامري، ثم أجب عن األسئلة التي تليها

 ور سعيد ــدهـل الـرك ال كــوده          ود     ـــعــان ســل الزمــك ال كــانـــ زم 1

 و جديد ــوتكسو جبين الدهر فه   ة            ـــخضراء تزهو قشيبــامك الـــ وأي 2

 ل وهو سديد ــياــه األجــعــوتتب        ا       ــرأي صافيـــ وفكرك فجر يسكب ال 3

  ام عتيد ــنع الذرى بين األــنيــؤثل               مــق ومــامــود ســدك طــجـــ وم 4

 قويم صلب    :سديد                     قشيبة : جديدة مزينة       إضاءة معجمية:
 مؤثل: متفصل             عتيد: حاضر مهيف             سامق: عال مرتفع   

  حددها.وردت في األبيات السابقة لفظة بمعنى: الجبل العظيم المرتفع.  -1

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

في األبيات السووووابقة؟ وما داللة  -طيب هللا ثراه-بم وصووووف الشوووواعر فكر جاللة السوووولطان قابوس  -2
 ؟ ذلك

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

 في وصف األيام في البيت الثاني؟ ما القيمة المعنوية التي أضافتها كلمة" الخضراء "  -3

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

 ـ اشرح الصور البالغية الواردة في الشطر األول من البيت الرابع.  4    

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

  - السؤال الثالث: ـ التطبيقات النحوية والصرفية:
  - اقرأ الفقرة اآلتية، ثم أجب عن األسئلة التي تليها:      

له دربه الذي  يوضح أصدق رؤية، وأصلب عزيمة، فهو( إلنسانا) يجعل السليم التفكيرال شك أن         
 إلى أعمالنا. ( نصل) يسير عليه؛ ليصل إلى أمله. لذا يجب علينا أن نفكر تفكيرا سليما، ونعمل جادين حتى

  - من الفقرة السابقة ما يلي:استخرج  -1

 أ ـ تمييزا منصوبا: ...................................
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 ب ـ حاال مفردة: ......................................    

 - :ما تحته خط في الفقرة أعرب -2

 .................................................................................... السليم:

 .................................................................................... يوضح:

  -بالشكل الكلمتين الواقعتين بين القوسين: ضبطا -3

 ( )اإلنسان(                                           ) نصل

  -البدل في اآلية الكريمة اآلتية: حلل -4

 البدل المبدل منه ةـــمـــريـــكـــة الــــــاآلي
صراط ، قال تعالى: " اهدنا الصراط المستقيم

 الذين أنعمت عليهم وال الضالين"
........................ ....................... 

 

  -اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة: اختر -5

  -المعنوي الصحيح لكلمة القصتين هو:التوكيد ، قرأت القصتين ..............

 أ ـ كالهما       ب ـ كلتاهما                    ج ـ كليهما               د ـ كلتيهما 

 ما تحته خط في العبارة السابقة توكيدا لفظيا.  دأك   وقول الزور.  إياك -6

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

                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  -التطبيقات البالغية : -السؤال الرابع:

  - اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة: اختر -1

  - أ ـ " الجمع بين الشىء وضده ". العبارة السابقة تشير إلى مصطلح:

 المقابلة  -4الجناس              -3االقتباس                -2الطباق            -1

  - ب ـ واحد فقط من الشواهد اآلتية يستشهد به للجناس الناقص:

 قال تعالى:" يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة "  -1
 قال تعالى: " والسماء رفعها ووضع الميزان أال تطغوا في الميزان "   -2
 مئذ ناضرة إلى ربها ناظرة " وقال تعالى: " وجوه ي  -3
 قال تعالى: " وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى "  -4
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  - سن البديعي في الشواهد اآلتية:نوع المح نبي    ـ 2

 نوع المحسن  ريـــــعـــــشــــد الـــــاهــــــشـــــــال
  وأرضهم ما دامت في أرضهم      هم ما دمت في دارهمارفد -أ
  من دم الطعن وردة كالدهان ت    غبراء صاروإذا األرض وهي  -ب
  فقد تساوى معه السر والعلن   يخفي لواعجه والشوق يفضحه  -ج
  من دهره ما تعودا  ىءلكل امر    قهر النفس طفال وإنه     تعود -د

 

 ـ اقتبس قوله تعالى:" إن مع العسر يسرا " في عبارة محكمة من إنشائك.  3

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

 

 

 مع أطيب الدعاء بالنجاح والتوفيقانتهت األسئلة 
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