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 اللغة العربية مادة :ان ـامتح
 الحادي عشر للصف :

 م2018/2019  -هـ  1439/1440للعام الدراسي 
 ولاألالفصل الدراسي  - الثاني الدور

 
 .اتصفح (7)االمتحان: أسئلة صفحات عدد ()ثالث ساعات:زمن االمتحان●

 .الدفتر نفسه  في اإلجابة●
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 (1) 
 – األولالفصل الدراسي  - الثانيالدور  - الحادي عشر -الصف  –اللغة العربية  لمادة :ا

 م2018/2019لعام الدراسي ا
 

 

 أجب عن جميع األسئلة اآلتية
 أوال : المطالعة : السؤال األول :

 عن األسئلة التي تليه :،ثم أجب اقرأ النص اآلتي 
إلى أن اللسان عبارة عن آلة حادة، ذات وظيفة خطيرة في حياة ابن المقفع  هنب   ي      1      

، كما يمكن أن ه فتبب  في اال تخدم استخداًما عاقًل اإلنسان داخل المجتمع، يمكن أن تس
أو غير منضبط فتبير من أهم عوامل فشله في علقاته مع  ،تستخدم استخداًما من رفا

تسعى عدة قوى في  – اللَّينذلك العضو البسيط  –ويوض  الكاتب أن اللسان  ،اآلخرين
 هي:فوذها ومشيئتها، وهذه القوى للتعبير عن ن ؛اإلنسان إلى السيطرة عليه؛ من أجل تسخيره

ومن الواض  أن القوة األولى تقف في مقابل القوى الثلث  والجهل، العقل والغضب، والهوى
 األخيرة.

  كفة إحدى هذه القوى في رج  يستطيع أن ي   –  من حرية وإرادة ن  بما م   –واإلنسان    2     
 ،تة، يتغالب عليه عقلكداة مبلَّ أن لسانك أ مالكاتب: "اعليقول  السيطرة على لسانه.

غلب عليه شيء من أشباه  لك، وإنفهو  عقلك؛وهواك، وجهلك ... فإذا غلب عليه  وغضبك،
لي وال يستو فإن استطعت أن ت تفظ به وتبونه فل يكون إال لك ،دوك  ع  ما سميت لك فهو ل  
 فافعل". عدوك،عليه أو يشاركك فيه 

أن يظل اإلنسان اامتًا، ال يتكلم إال إذا دعت إلى الكلم  في اون اللسان: واألساس   3      
الستخدام اللسان ببورة معتدلة وناج ة، من أهمها:  ؛ضرورة، ثم بعد ذلك توجد عدة آداب

مراعاة الموقف، وظروف المخاطب، وتجنب بعض العادات الرديئة مثل: رواية كل ما يسمع 
  إلخ.ه، والتكرار الممل ... وقطع ال ديث بعد البدء ب ،اإلنسان دون تم يص

ت عد     4    إذ  ه له المت دث؛ب  ن ت  فيها الكلم من أهم ما ينبغي أن ي   ن  س     مراعاة المواقف التي ي   و 
ها خير ع  ض  و  م   يب  ب  وإن كلمة واحدة من البواب ت   كل اواب، ن  س     ليس في كل موقف ي  

إن اإلدالء بالرأي البواب في غير من مائة كلمة يقولها اإلنسان في غير مواضعها، بل 
عناار  عدة وإذا كانت مراعاة الموقف تتضمن اعتبار الخطأ.يشبه  يخرج إلى ما مكانه قد

وهو  عنها أهمية، فإن هناك عنبًرا ال يقل المناسب،مهمة مثل: الوقت، والمكان، والجو 
                                         يثك.حدأو إلى  إليك،والوقوف على شعوره بالنسبة  إليه،تت دث  الذيالشخص 

ما يذكره الكاتب عن سرعة نقل  ي في ال ديث قبل البدء به:يتبل بضرورة الترو    ومما 5
والسبب في ذلك أن اإلنسان قد تمر عليه  أو حتى تبديق، دون تم يص لها، األخبار،

ل للمت دث أن يلتزم البدق من األفضو حفظها.فيسرع إلى  األحاديث الملي ة أو الرائعة،
تتهاونن بإرسال الكذبة  فيقول: "وال عاقبة الكذبة الهازلة وخيمة. فإنَّ  ؛حتى في مواقف الهزل

 ورد البدق مما تأتى به". ال ق،إبطال  فإنها تسرع في ؛في الهزل

 

            2يتبع /                                                                                                                                              

                         



 
 (2) 

 – األولالفصل الدراسي  - الثانيالدور   -الحادي عشر  -الصف  -اللغة العربية  لمادة :ا
 م2018/2019لعام الدراسي ا

 : المطالعة : السؤال األول :تابع
 قائًل: كتابهذكره الكاتب في مطلع  يمكن أن نشير إلى أال جامع لل ديث، أخيًرا،و 6

 فهو على بارع الكلم قدرت إن   بالت فظ، ثمط ق  أن تسلم من الس   الكلم:"وأال األمر في 
   مقال للكاتب حامد طاهر "بتبرف"                                                           أفضل"...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
لَّتة)في أي مادة في المعجم نكشف عن كلمة  -1  (؟م ب 

............................................................................................................... 
 الكاتب في النص السابق؟ دث عنها تالتي العامة  ما الفكرة -2

................................................................................................................ 
 .كما تفهم من الفقرة األولى  وض  ذلك لسان اإلنسان سيف ذو حدين . الكاتب أنَّ يرى  -3

............................................................................................................... 
اربط المواقف اآلتية بآداب استخدام اللسان كما ذكرها الكاتب في الفقرة الثالثة حسب -4

 الجدول التالي  :  
 أدب استخدام اللسان المــوقف

  والك خبر عبر الهاتف فقمت بنشره مباشرة-أ
  إعادة الكلم أكثر من مرة دون فائدة تذكر -ب

                                                                      
 لسانه.تسعى عدة قوى في اإلنسان للسيطرة على  -5 
 ....................اذكر هذه القوى ......................................................................-أ

 القوى؟ما المعيار الذي يستطيع به اإلنسان الت كم بهذه -ب
................................................................................................................ 
 ن سبب نهي الكاتب عن إرسال الكذب في الهزل.بي   -6

................................................................................................................. 
ٌق ب ن ب إٍ ف ت ب يَّن وا تعالى "  قال -7 ك م  ف اس  اء  ن وا إ ن ج  ين  آم  ا الَّذ   "ي ا أ يُّه 
 السابقة.هات من النص ما يتناسب مع اآلية الكريمة   

................................................................................................................. 
يمكن أن  ثلثة مقترحاتاذكر  اإلسلم.ي ع د  الكذب من السلوكيات السيئة التي نها عنها  -8

 لل د من ذلك. المدرسةتقوم بهما 
.................................................................................................................. 

......................................................................................................................... 
........................................................................................................................                                                                                                
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 (3) 

 – األولالفصل الدراسي  - الثانيالدور  -الحادي عشر  -الصف -اللغة العربية   لمادة :ا
 م2018/2019لعام الدراسي ا

 ثانيا : األدب والنصوص : السؤال الثاني :
 ثم أجب عن األسئلة التي تليها: من معلقة زهير بن أبي سلمى،اآلتية  اقرأ األبيات

 ِرَجـاٌل بَنَـوهُ ِمن قَُريٍش َوُجرُهـمِ  ت الِذِّي َطاَف حولَــهُ      بِاْلبَيفَأَْقَسمُت  -أ
 َعلَى ُكِلِّ َحاٍل ِمن َسِحيٍل َوُمْبــَرمِ  اِن ُوِجدتَُمـــــــا       لَنِعــَم السَّـيِِّدَ  يمينًا -ب
 مِ َدقُّوا بَينُهم ِعْطَر َمْنشَ وا وَ تَفَـانَ    ــا      ـتََداَركتُـما َعبًسا َوذُبيَاَن بَعَدَمــــ -ج          
 ـمِ َوَمعُروٍف ِمَن القَوِل نَسلَ  بَِمالٍ          اــالِسِّْلَم َواِسعـً  َوقَْد قُْلتَُما إِْن نُدِركِ  -د          
 مِ ثَــيَها ِمْن ُعقُوٍق َوَمأْ بَِعيـَديِن فِ    ٍن        ــفَأَْصبَْحتَُما ِمْنَها َعلى َخيِر َمْوط -ه          
ـمِ  ا َعِلمتُم َوذُقتـــم         َوَما الَحرُب إِالَّ مَ  -و            َوَما ُهـَو َعنَها بِالَحـِديِث الُمَرجَّ
يتُُمـوَها فَتَضـ -ز            َرمِ ــَمتَـى تَبعـثُوَها  تَبعـثُوَها  ذَِمـيَمـةً         َوتَْضـر إِذَا َضرَّ
َحى بِثِفَاِلَهـفَتَْعـُرُككُ   -ح           ج فَتُتْئِــمِ ـــتُْنتَ  ثُمَّ  اَوتَْلقَـــح ِكَشـافً       ـاـــم َعرَك الرَّ

 
 /منشم : عطر صعب الدق / خيط  سحيل:/ يمنية سكنت مكة قبيلة /جرهم معجمية:إضاءة 

 تلقح : تحمل  / : الجلد   الثقال/  قوة  الخيط من اثنين أو أكثر كناية عن  مبروم:
 

 
استعمل  الشاعر في األبيات السابقة لفظة تدل على قب  ال رب عند اشتعالها، استخرجها  -9

.........................................................................................................                                                           
عالمه الم سوس من  تشبيهاته  اعر انتزاع الش ،ائص المعنوية للشعر الجاهليالخبمن  -10
 (ح -هــاستشهد على ذلك بدليلين من خلل األبيات ) .

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

األبيات السابقة إلى المتخاامين، قائل: ليست ال رب ظنونا أو ه الشاعر خطابه في وجَّ  -11
 حديثا بعيدا عن الواقع. حدد من األبيات السابقة البيت الدال على ذلك.

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

 اورة بيانية . )ح(من البيت  الشطر األولورد في  -12

وض ها -أ      
..........................................................................................................  

. بين أثرها في المعنى-ب     
........................................................................................................... 

في البيت  وردتقيمة أخلقية اذكر  ت ع د  القيم األخلقية من أبرز ملم  ال ياة الجاهلية .-13
 .)د(

.................................................................................................................. 
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(4) 

 – األولالفصل الدراسي  - الثانيالدور  -الحادي عشر   -الصف -اللغة العربية   لمادة :ا
 م2018/2019لعام الدراسي ا

 : األدب والنصوص : السؤال الثالث :تابع 
 ثم أجب عن األسئلة التي تليه: من حكايات كليلة ودمنة، :اقرأ النص اآلتي

وكان قد كبر وهرم، فوثب عليه قرد  ا يقال له )ماهر( كان ملك القردة ،زعموا أن قردً           
فوجد شجرة  ساحل،فخرج هاربا على وجهه حتى انتهى إلى ال وأخذ مكانه، شاب فتغلب عليه،

قاما. تينٍ  سقطت من يده تينة  ثمرها، إذفبينما هو ذات يوم يأكل من  فارتقى إليها واتخذها له م 
فجعل يأكل ويرمي في الماء فأطربه ذلك، وبدأ يلقي  اوتا، وإيقاعافي الماء فسمع لها 

إنما يفعل ذلك  غيلم كلما وقعت تينة أكلها، فلما كثر ذلك، ظن أن القرد ث مَّ منها... وكان  بالمزيد
 كبيرة. ألجله؛ فرغب في مبادقته وخرج إليه، فنشأت بينهما مودة

وطالت غيبة الغيلم عن زوجته، فشكت ذلك إلى جارتها وقالت: أخاف أن يكون قد         
له من القردة على الضفة  ع اديق. قالت الجارة: لقد سمعت أنه يقيم موقتلهااطاده أحد 

الغيلم زوجته، وقرر الذهاب إليها، وعندما لقيها وجدها  ركَّ ذ  األخرى من النهر... بعد مدة ت  
، وقد إنها مريضة عنها: ما بك يا عزيزتي؟ أجابت الجارة بداًل  حزينة مهمومة، وسألها:

 ون ن ، ومن أين لنا بقلب قرد أمر عسير افقال: "هذالغيلم  ش  ه  واف لها األطباء قلب قرد. د  
ل له القرد:" يا في الماء؟ وأخذ يفكر في اديقه القرد. ثم انطلق إلى ساحل الب ر فقا نعيش

على إحسانك إلي  ؟ فوجدت  أكافؤك"أجاب الغيلم: لقد كنت أفكر كيف  ؟أخي ما حبسك عني
على الذهاب مع  طيبة الفاكهة. وافق القرد منزلي، وهو في جزيرة أن أدعوك لزيارتي في

الطريق، الحظ القرد أن ااحبه مهموم فسأله عن سبب ذلك،  الغيلم ف مله على ظهره، وفي
 إنني خجل منك أيها البديق الغيلم:قال علجها؟ زوجته مريضة فسأله القرد: وما  وعرف أن

 قرد.واف لها األطباء قلب  فلقد      
 نترك علم أننا معشر القردة إذا سافرنات قال: أالفعلم القرد أن الغيلم يريد أن يغدر به،       

 الشجرة، أجاب القرد: إنه على  قلوبنا عند أهلنا أو في مساكننا. قال الغيلم: وأين قلبك اآلن؟     
 فباح به منها، ولم ينزلالقرد إلى الشجرة  الغيلم هيا بنا، ولما وال إلى الضفة قفز هتف     
، وانزل  هيا احمل قلبك الغيلم:       ....هيهات ض ك القرد وقال:إلي 

 

 
 

 ............لفظة بمعنى )المنزل والسكن( استخرجها ............ الفقرة األولىوردت في -14

 "كليلة ودمنة". بي ن غرض ابن مبطل )زعموا(هو اللزمة السردية الغالبة على نص -15 

 المقفع من ذكره.  

.................................................................................................................                                                                                                        
 فيه الذي نستخلبه من ال كاية السابقة؟ المرغوب غيرما السلوك -16 

.................................................................................................................  
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 د  ع  هيهات : اسم فعل ماضي بمعنى ب   -ذكر السل فاة  الغيلم : -إضاءة معجمية : 

 
 



 
(5) 

 – األولالفصل الدراسي  - الثانيالدور  -الحادي عشر -الصف  -اللغة العربية  لمادة :ا
 م2018/2019لعام الدراسي ا

 تابع : األدب والنصوص : السؤال الثالث :
 .تياذكر افة واحدة لكل شخبية من الشخبيات اآلتية وفق الجدول اآل-17
     

 البفة الشخبيـــــة           
  القـــرد          
  الغيلم          

 من عناار ال كاية المثلية )المكان/العقدة( حددهما من النص السابق  -18
 ..............المكان : .............................................................................. - 
 ..............................................العقدة :................................................ - 

ي ع لي ابن المقفع من قيمة العقل، وت كيمه مكان العاطفة. ما الموقف الذي يدل على ذلك من  -19
 فهمك للنص السابق .

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

                                                                                                            
 السؤال الرابع:) الحفظ( 

  مرتبة()ي البيت اآلتياكتب من معلقة )طرفة بن العبد( األبيات األربعة التي تل-20
 كل ليلـــة       وما تنقص األيام والدهر ينفد اناقبً  اأرى العيش كنزً        

1....................................................................................... 
2....................................................................................... 
3....................................................................................... 
4....................................................................................... 
 

                                                                            
                                                                                                              

 ثالثا : الن و والبرف :السؤال الخامس:
 اقرأ الفقرة اآلتية ، ثم أجب عن األسئلة التي تليها :

أ من وساوس م   ،من غيره نقى المسلم ال ق أ           رأى نعمة تنساق إلى  ، إذاالضغينةبر 
 كربه، الورجا هللا أن يفرج  ،وإذا رأى أذى يل ق أحدا من خلق هللا رثى له ،أحد رضي بها
بذلك يعيش  ا،هجتائوأفعاله مشكورة ن ،أخلقه ظاهرة مزاياها ،عادته الكذب تي ب من كان

 داءبالضغائن فساد القلب  فإنَّ ؛ عمىالبف ة، مستري  النفس من نزعات ال قد األ عناا
ي اء  .                                                                                                  المثلوم من اإلناءماء كما يتسرب ال ،لمغشوشيتسرب اإليمان من القلب ا وكثيرا ما، ع 
 

                                                                                     6يتبع /                                                                                                        
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(6) 

 – األولالفصل الدراسي  - الثانيالدور  - الحادي عشر  -الصف  –اللغة العربية   لمادة :ا
 م2018/2019لعام الدراسي ا

 ثالثا : الن و والبرف :السؤال الخامس:تابع 
 

 يأتي :استخرج من الفقرة السابقة ما -21
     ...ثلثي: ....................................................اسم فاعل من فعل -أ    
    ، مؤنثه فعلء: .زن أفعلافة مشبهة على و-ب   

............................................................................................ 
 ..................................مبالغة: ..................................ايغة -ج   
 ......................................تفضيل: ................................. اسم-د   

 أعرب ما ت ته خط في الفقرة السابقة :-22
 ................الضغينة : ..........................................................-أ   
 .......................نتائج :..................................................... -ب   
 ......................داء : ........................................................ -ج   
 ..................المغشوش : ................................................... -د    

 ."  بُِمعَذَّبِينَ ُن َوقَالُوا نَْحُن أَْكثَُر أَْمَواًلا َوأَْوًَلداا َوَما نَحْ  قال تعالى :" -23
 بين طريقة اياغة اسم المفعول في الكلمة التي ت تها  خط في اآلية السابقة .
............................................................................................ 

 ل الفعلين اآلتيين إلى ايغة مبالغة :حو    -24
ه ب  )     ( .............................. م  ) أقد              .............. (............ و 

( اسم فاعل في جملة من إنشائك . -25 أن  م    اغ من الفعل ) اط 
........................................................................................... 

ض-26  اآلتية: :في كل جملة من الجمل  مناسب تفضيلت ته خط باسم  ما ع و 
 بقلبه العفاف منه بقلب يوسف )عليه السلم(. ق  لب  رأيت رجل  ما -أ 

 ...........................................................................................                                                                             
 من اللة. أخضرما زرت مدينة  -ب

........................................................................................... 
 يأتي:أواخر الكلمات التي ت تها خط فيما  اضبط-27

أعلها ،  الخيراتيطلب من  مغتاب،ام وال م  شكور ال ن  ابور المؤمنقال حكيم:              
ل،م   يبخل بمالومن األخلق أسناها ، وال   . اإلحسان تواا 

 
 

 (7يتبع )                                                                                     
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(7) 

 – األولالفصل الدراسي  - الثانيالدور  -الحادي عشر -الصف  -اللغة العربية   لمادة :ا
 م2018/2019م الدراسي لعاا

                                                                                           رابعا : البالغة : السؤال السادس :
من إنشائك ومجازيا مرة أخرى في مثال  مرة،كلمة )الشمس( استعماال حقيقيا  استعمل   -28

 .  لكل منهما
 ....................................................................................... :ال قيقي -

 .....................................................................................  :المجازي -

 فيما يأتي: ووجه الشبه ،األداةوض  نوع التشبيه من حيث  -29
 

 نوع التشبيه لـاــــــــــــــالمثــ
  كالظل في اإلقبال واإلدبار    العمر واإلنسان والدنيا هم   -أ
  بوارق السيوفإيماض  وكأن  -ب
  ماركم سفر من األسفارأع    ماإن   مآربكم عجاال فاقضوا -ج
  .       المال سيف نفعا وضرا -د
 

                                        نوع التشبيه فيما يأتي: بين -30
  فسي ها ادر ال ليم كأن             أحن لهم ودونهم فلة (أ

................................................................................. 
 يقطعه جفاء ال الب  ب( وإذا جفوت  قطعت عنك منافعي         والدَّر

.................................................................................. 
 المثال اآلتي :أركان التشبيه في  حدد -31
  رأي ال ازم كالميزان في الدقة . -      
 

 وجه الشبه     األداة   المشبـــــــــه به   المشبــــــــــه 
    

 
 
 
 
 
 
 

 انتهت األسئلة مع دعواتنا لكم بالتوفيق والنجاح ،
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربيةامتحـان مادة : 
 للصف : الحادي عشر

 م2018/2019  -هـ  1439/1440للعام الدراسي 
 الفصل الدراسي األول - الثانيالدور 

 ( درجة            60الدرجة الكلية )                                                                  المادة: اللغة العربية        
  ( صفحات7تنبيه : نموذج اإلجابة في ) 

 

 ( درجة 15)الدرجة الكلية                   المطالعة       األول:إجابة السؤال 
  اإلجابة الصحيحة                                                    الجزئية 

 الدرجة
 1                                                                                                ت  ل  ص    1 
 1                                           ) أو ( ما يأتي به الطالب مناسبا للمعنى السابق  الحديثآداب  2
اة وإن استخدمه لصالحه، يخدمه في الحي استخداما عاقال متزنا كان إن استخدام اللسان 3

 دي به إلى الفشل في الحياة ؤده يض غير ذلك كان
                            ( نقل من النص بما يفيد المعنى السابق) تقبل إجابة الطالب إذا 

2 

4   

 

 

5 (½ )(½)(½) (½)             
                                      (1).  العقل –ب 

3 

)تقبل إجابة الطالب  ألنها تسرع في إبطال الحق ورد الصدق مما تأتي به  6
 إذا أتى بالمعنى نفسه من الفقرة السابقة(

1 

7   
    رواية كل ما يسمع اإلنسان دون تمحيص    ) أو (   

2 

 تتحدث عن عواقب الكذب. عمل محاضرات في الطابور - 8

 عمل مطويات ومنشورات عن هذه الصفة السيئة. -

3 



2 

 

  مناقشة الطلبة داخل غرفة الصف عن عواقب هذه الصفة.  -

 أو ما يأتي به الطالب من مقترحات مناسبة.

 مقترحات لكل درجة( ةبثالث )يكتفى
                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللغة العربيةمادة : امتحـان 
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 للصف : الحادي عشر
 م2018/2019  -هـ  1439/1440للعام الدراسي 
 الفصل الدراسي األول - الثانيالدور 

 

 ( درجة 8الدرجة الكلية )                (1)إجابة السؤال الثاني :األدب والنصوص  
 

 اإلجابة الصحيحة                                                       الجزئية 
 

 الدرجة 

 ذميمة                                                                       9
                                   

1 

  )أو(    الثفال  –تلقح كشافا  -النار –الرحى   10
                                                  كامال )ح( البيت ()أو )ز(تقبل إجابة الطالب إذا نقل الشطر الثاني من البيت  

2 

 1الحرب إال ما علمتم وذقتم  وما هو عنها بالحديث المرجم (         )وما )و( البيت  11
 (1)              استعارة      (أو)حرب بالرحى   شبه ال   (أو)تشبيه    -أ 12

 (1))أو( توضيح المعنى وإبرازه  التأكيد على سوء الحرب وفضاعتها -ب
                                                                                                                  

2 

 المعروف     (أو)(  )أو(   الكرم  الصلحالسلم )الدعوة إلى  13
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربيةامتحـان مادة : 
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 للصف : الحادي عشر
 م2018/2019  -هـ  1439/1440للعام الدراسي 
 الفصل الدراسي األول - الثانيالدور 

 
 

 ( درجة8(                الدرجة الكلية ) 2:األدب والنصوص )الثالثإجابة السؤال 
 

 اإلجابة الصحيحة                                                  الجزئية 
 

 الدرجة 

                                                                     ُمـق ـــاما  14
                            

1 

من  تأكده بسبب عدم (أو) ألن موضوع الخبر مشكوك في صحته ومصداقيته 15
 صدق الموضوع  

1 

األنانية )أو( المصلحة الذاتية )أو( الغدر )أو( الخداع )أو مايأتي به الطالب  16
 .(ويتضمن هذه المعاني

                                

1 

     (½)  . المآزق من التخلص حسن)أو(  الحيلة)أو(  بالذكاء القرد : يتصف  17
                                                            

 (½) . الخداع )أو(  األنانية )أو( له يقال ما لكل التصديق (أو) الغيلم : السذاجة
                                                            

 أو ما يأتي به الطالب ويحمل أيا من هذه المعاني      
 (½لكل  )و  شخصية لكل  بصفة واحدة يكتفى)            

1 

                                       (1البحيرة     )أو الساحل  أو  : الشجرة أو النهر )الماء(   المكان- 18
                                  (1)قلبه عالجا لزوجته  بأنه يريد الغيلم القرد حينما صارح:     العقدة -

2 

على صديقه  عقله في مقابل العاطفة التي غلبت تحكيمهبسبب  نجا القرد؛ 19
  .الغيلم

 (ما يفيد المعنى السابقأو )

2 

 

 

 

 

 

 

 اللغة العربيةامتحـان مادة : 
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 للصف : الحادي عشر
 م2018/2019  -هـ  1439/1440للعام الدراسي 
 الفصل الدراسي األول - الثانيالدور 

 

 ( درجة 4الدرجة الكلية )             الحفظ  (    3:األدب والنصوص ) إجابة السؤال الرابع
 

 اإلجابة الصحيحة                   الجزئية 
 

 الدرجة 

20-  

                     (1)  ستعلم إن متنا غدا أينا الصدي  كريم يروي نفســـــه في حياتــــه             -1
                     (1)   المتشـــــدد الفاحش مال عقيلة           يصطفي و الكرام يعتام الموت أرى -2
                    (1)  لكالطول المرخى و ثنياه باليد                لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى  -3
    (1)  ويأتيك باألخبار من لم تزود                  ستبدي لك األيام ما كنت جاهالً  -4       

 
 
، ولكل بيت درجة ، وإذا أخطأ الطالب خطأين فأكثر مالحظة : يراعى ترتيب األبيات    

     تسقط درجة ذلك البيت.
             

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 امتحـان مادة : اللغة العربية
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 للصف : الحادي عشر
 م2018/2019  -هـ  1439/1440للعام الدراسي 
 الفصل الدراسي األول - الثانيالدور 

 

 ( درجة 15الدرجة الكلية )                النحو والصرف :  الخامس إجابة السؤال
 

 اإلجابة الصحيحة                                              الجزئية 
 

 الدرجة 

21     
                                                   (1)        ) يكتفى بواحد (      ناصع أو  ظاهر -أ 

                                                                                                                (1)    أعمى                                       -ب 
                                                          (                                                   1) ــاء                                         عيـ  -ج          

                                                                                                              (1)                                            أنقى -د 
                                                                                            

4 
 

22  
                                                                         (½) لكسرة الظاهرة على آخره  وعالمة جره ا (½إليه مجرور) /  مضاف الضغينة-
                                                                      (½) .على آخره  بالضمة الظاهرة (½)نتائج  /  نائب فاعل مرفوع -
 (½)ة الظاهرة على آخره وعالمة رفعه الضم (½)داء  /  خبر إن مرفوع -
                                                                  ( ½)جره الكسرة الظاهرة على آخره   وعالمة ( ½ )مجرور أو نعت مغشوش / صفة  -
 

4 

على وزن المضارع المبني للمجهول مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما  23
 قبل اآلخر .

1 

        ( ½مقدام     )      -        (½)  وه ابأ(              24
     

1 

         ( 1ب(   المؤمن مطمئن إلى حقيقة إيمانه )         25
 أو أي جملة صحيحة وظف فيها الطالب كلمة )مطمئن(

1 

 (                    1) ألصق  (       )أ  26
                           (                       1)  أشد اخضرارا)ب(      

               

2 

 اإلحساِن   (     -الخيراِت   -صبوٌر   –الضبط بالشكل ) المؤمُن       27
 

  ( درجة   ½ )لكل جزئية  -                              
               

2 
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 اللغة العربيةامتحـان مادة : 
 الحادي عشرللصف : 

 م2018/2019  -هـ  1439/1440للعام الدراسي 
 الفصل الدراسي األول - الثانيالدور 

 

 ( درجات10الدرجة الكلية )                           البالغة: الرابع إجابة السؤال
 

 الدرجة  اإلجابة الصحيحة                                               الجزئية 
 (1حقيقي ) جئت والشمس ساطعة (                   )-  28

 ( 1)       (            في أخالقكمجازي ) كأنك شمس - 
مرة توظيفا وظف فيها الطالب كلمة )الشمس( يجملة صحيحة  أيأو )

 حقيقيا ومرة مجازيا(.

2 
 

29  
                                          (½)مفصل   (½)مرسل  -أ

                                        (½)مجمل  (½)مرسل  –ب 
                        1) بليغ (  وأ         (½)مجمل   (½)مؤكد  -جـ 
                                    (½)مفصل   (½)مؤكد –د 

4 
 
 
 

 (1)                                    مقلوب                –أ  30
 (1)                                  ضمني               –ب 

1 
1 

 المشبه 31
 

 وجه الشبه األداة المشبه به

 (½)الدقة (½)الكاف  (½)الميزان (½)الحازم  رأي  
 
 

 

 
 
 
2 
 

 

 

 

 هيقبحمد هللا وتوف تمت اإلجابة
 
 


