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 وزارة التربية                                                   

 قسم تعليم الكبار ومحو األمية                                                                                 التعليمية       منطقة مبارك الكبير           

 التوجيه الفني للغة العربية

 الحادي عشر لصف ا -الثانية في مادة اللغة العربية   لفترة ا -( تجريبي)امتحان            

  6102- 6102راسي لعام الدا                                       

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (درجة    50)                                                                :   الفهم واالستيعاب   –أوال 

  (ثالث  درجات  )            :  اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه   –السؤال األول 

 

 

 

 

 

 (½)                                    .  حكمة من البيت الثانياستخلص  -0
............................................................................................................................................................................................. 

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

 (1)                  .وضح بعضاً من مالمح البيئة التي عاش فيها الشاعر كما تفهم من األبيات  -6

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

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

 (1)              :                                              وازن بين نظرة الشاعرين إلى الموت  -3

 تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم  رأيت المنايا خبط عشواء من تصب : يقول الشاعر 

 لكالطول المرخى وثنياه في اليد  خطأ الفتىألعمرك إن الموت ما : يقول الشاعر اآلخر 
 ومن يك في حبل المنية ينقـــــد         متى ما يشأ يوماً يقده لحتفــــــــه      

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

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

 (½)                                                   :  الصحيحة مما يأتي التكملة تحت ضع خطا – 4

 : إدراكه أّن   البشريةبالنفس من األدلة على خبرة الشاعر 

 .الموت يختار الناس دون قانون ثابت   -                                 

 .الناقة العشواء تضطرب في مشيها  -

 .الملل يصيب اإلنسان من طول العمر   -    

 .عمر اإلنسان قد يمتد إلى ثمانين عاما  -

 يسأم –ال أبا لك  –ثمانين حوالً  مت تكاليف الحياة ومن يعــــــشسئ 

 ولكنني عن علم ما في غٍد عم    وأعلم علم اليوم واألمس قبلـــــــــه

ب  ومن تخطئ يعمر فيهرم  تمته ،   رأيت المنايا خبط عشواَء من تُص 
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 (ثالث  درجات )           :  اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه   –السؤال الثاني          

 
 
 
 
 

 (1)                                                       .استخلص من الفقرة السابقة قيمة مستفادة  – 0

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

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

 (½)                                                      . عدم مطالبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص بدم عمه حمزة: علل  -6

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

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

 (1)                                                                   .أعد عرض العبارة اآلتية بأسلوبك  -3
 .يحمل مصباحاً للعالم  -ملسو هيلع هللا ىلص –لقد كان كل نبي قبله يحمل مصباحاً لقومه ، فجاء دمحم " 

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

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

 (½)                                                        : الصحيحة مما يأتيالتكملة تحت ضع خطا  - 4
 : على ما يصلح أحوال الناس و العالم  -ملسو هيلع هللا ىلص –مما يدل على حرص الرسول 

 .عزلته في غار حراء قبل البعثة  -.             هجرته من مكة  إلى المدينة  -
 . يوم فتح مكة  تحطيم  األصنام   - .           عدم قتاله أهل مكة يوم فتحها  -
 

 (ثالث  درجات  )                 :  اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه   –السؤال الثالث  

 
 
 

 
 
 

 (1)                                                     . انثر البيت األول من األبيات السابقة بأسلوبك  -0

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

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

 (1)                        .جاءت ألفاظ الشاعر في األبيات السابقة مترجمة لمشاعره ، وضح ذلك  -6

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

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

 

فلما أن أمكنه هللا من عدوه لم يذكر دمه ، ولم يذكر أفاعيل خصومه ، ولم يذكر قتالهم " 

ألهله وأصحابه ، وإنما ذكر دعوته وذكر خير السبل في الوصول إلى تحقيقها ، وذكر ما 

 " يجب أن يفعل إلنجاحها 

 به رغم العرا عالماً أرقى ن  كأ  ر غواٍص تهاوى لقاعهـــــأعد ذك

 نقىأعليه رأى المحار في بحره   ذرتـــول األرض لما تعــــحق كأن  

 ؟من زين الصدر والعنقا وهل عرفتهل الغادة الحسناء جست عقودها؟      
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 (1)                                                       :  الصحيحة مما يأتي التكملةضع خطا تحت  -3

 :هذا النص الشاعر في 

 .ويحافظ على القديم التطور فض ير -            .وينفر من الشباب  األجداديقّدس  - 

 . يعتزُّ بماضي البالد ويعجب بحاضرها -    . ينبهر بالجديد ويتحفظ على القديم  -  

 

 (ثالث  درجات  )              :  اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه   –السؤال الرابع       

 

 

 

 

 (1)                                            . النص السابق ه الكاتب من يحدد الهدف الذي يرمي إل -0

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

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

 (1)         .ذلك قام العرب األقدمون بدور عظيم من أجل المحافظة على لغتهم وتطويرها ، وضح  -6

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

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

 (0)                                      : ا يأتيالصحيحة مم التكملة  ضع خطا تحت -3

 : هي   ( ليست رئيسة ) من بين الفكر التالية فكرة واحدة ثانوية  

 .العرب القدامى فاقوا المحدثين في االهتمام باللغة من خالل توحيدها   -        

 .حاجة العرب المحدثين إلى تطوير اللغة تفوق حاجة األقدمين  -

 .تشعب اللغة العربية في عصرنا الحديث يستدعي االهتمام بتوحيدها   -       

 .تشعبت اللغة العربية في العصر الحديث تشعباً لم تبلغه قديما   -

 (ثالث  درجات  )          : اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه   –السؤال الخامس  

  

 

 

 

 

 (0)                                                                                    . ع عنوناً مناسباً للفقرة السابقةض -0

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

 (0)                                                       .الفرد والمجتمع  فيخالق الحميدة ما أثر االلتزام باأل –6

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

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

أيقدددر هددؤالء العجددزة الضددعفاء فددي جدداهليتهم األولددى علددى مددا نعجددز عندده نحددن ؟ ونحددن إلددى " 

بلغده فدي عصدرنا بدين ألن تشعب اللغة في عصرهم ال يمكن أن يبلغ م؛ ليه حوج منهم إمؤتمرهم أ

 " ....لغة األدباء ولغة العلماء ولغة الدواوين ولغة المتصوفين ، ولغة العامة التي ال حصر لها

،  ، فهددي أسدداس الحضددار  ، ونددادب بهددا المصددلحوناألخددالق الحسددنة  ىعلدد قددد حثددت جميددا األديددان

، ولددكلك  اجتماعيددا لإلنسددانساسددي الخلدده هددو معيددار التقيدديم األكددان و ،لمعاملددة بددين الندداس اووسدديلة 

ن يجدب أن نسان صداحب خلدهح حسدوحتّى يكون اإل  ."نك لعلى خله عظيمإو" :قوله وصف هللا نبيه ب

وكلدك ألّن الحيداء يحكدم  ؛ ، وقد تكون أبدرز هدكه الصدفات االتّصداف بالحيداء كثير تتوفّر فيه صفات 

 " الشبكة العنكبوتية " .  ما يخدش هكا الحياء الّكي اتّصف به، فتعف نفسه عن فعل  صاحبه
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 (0)                                                        : الصحيحة مما يأتيالتكملة  ضع خطا تحت - 3

 : على أّن  " وإنّك لعلى خلق عظيم : " استدل الكاتب في النص السابق بقوله تعالى  -

 . اجتماعيا لإلنسانساسي الخله هو معيار التقييم األ -

 .لمعاملة ا، ووسيلة  أساس الحضار األخالق الحسنة  -

 .ه، فتعف نفسه عن فعل ما يخدش الحياء يحكم صاحبه -

 . فر فيه صفات كثير اخله يجب أن تتوالنسان صاحب اإل -  

 (6)                                (    الوفاء )مما تحفظ بيتين في مجال  اكتب مع الضبط:   السؤال السادس

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

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

  (5)       سس الفنية للتلخيص لخص النص التالي في حدود الثلث مراعيا األ: التلخيص  -سابع السؤال ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

عظيم بنى عقيدته على أساس العقل السليم والمنطه القويم في دراسة األمدور والبعدد عدن التدردد  اإلسالم دين

، فالمسدلم العاقدل  ، وقبل كلك كله وبعده البد من تفويض األمدر   رب العدالمين الكي هو أول درجات الفشل

 .يتدددرك نتااجهدددا إلدددى هللا تعدددالي الدددكي لددده األمدددر مدددن قبدددل ومدددن بعدددد هدددو مدددن يأخدددك بأسدددباب األمدددور ثدددم

صدلى هللا عليده -إك كدان  ومن هنا فقد ربى اإلسالم أتباعه علدى التفدا ل واألمدل والبعدد عدن التطيدر والتشدا م

، وفدي  ، فدي جوعده وعطشده ، فدي حربده وسدلمه ، فدي حلّهده وترحالده متفااالً في كدل أمدوره وأحوالده -وسلم

، إك كددان ملسو هيلع هللا ىلص فددي أصددعب الظددروف واألحددوال يبشددر أصددحابه بددالفتح  خبددار دليددل صدددق علددى هددكاصددحاا األ

، ويوم مهاجره إلى المدينة فراراً بدينه وبحثاً عن موطئ قدم لدعوته نجده يبشدر عددواً  والنصر على األعداء

، ويدنعم بده ويسدعد فدي  دين حده سديعتنقه يطارده يريد قتله بكنز سيناله وسوار َملهكح سيلبسه، وأعظم من كلك

 .رحابه

، فهدو ندور وقدت شدد   ، ويرفعدون بده ر وسدهم ، كلك السلوك الكي يصنا به الرجال مجددهم نعم إنه التفا ل

، وتلفددك  ، وفيدده تلحددل المشددكالت ، ومتددنفس وقددت ضدديه الكربددات ، ومخددرو وقددت اشددتداد األزمددات الظلمددات

 ملسو هيلع هللا ىلص عنددما تفداءل وتعلده بدرب األرض والسدماوات؛ فجعدل هللا لده المعضالت، وهكا ما حصل مدا رسدول هللا

 ً  .من كل المكااد والشرور والكلرب فرجاً ومخرجا

لقد كان لكم في رسدول هللا } :  -ملسو هيلع هللا ىلص-فما أحوو الناس اليوم إلى اتباع سير  نبينا  -أخي القارئ الكريم  -: وبعد

إن واقا أمة اإلسدالم اليدوم ، ( . 11:األحزاب){ يرجو هللا واليوم اآلخر وككر هللا كثيرا  كانو  حسنة لمن أس

ومدا هددي فيدده مددن محدن ورزايددا ، ليسددتدعي إحيدداء صدفة التفددا ل ، تلددك الصددفة التدي تعيددد الهمددة ألصددحابها ، 

 . "الشبكة العنكبوتية " .   وتضيء الطريه ألهلها 
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 (درجات  4)                                                                            : الثروة اللغوية  –ثانيا 
         (1)               "                             للبدعلألصنام وموطناً  مباءةجعل الكفار البيت الحرام "  – 1

 :مما يلي  الصحيحة  تكملةضع خطا تحت ال    
 : هو (     مباءة)  المترادف من كلمة  - أ
 مهرب –                    مصنا   -                  منزل  –              مفر    
 هو  (      البدع)   من كلمة  من كلمة  المفرد  - ب
   المبدع  –                        البدعة –                البديعة   -        المبدعة    

 (                                                              0)                                      .   في جملتين  مفيدتين من إنشائك ( خال) وظف كلمة   - 6
 ...........................................................................................................................:  (الظن ) تتعله بـ األولى

 ...........................................................................................................................: (السحاب)تتعله بـ  الثانية

             (                                                              0)                        :        كل فراغ مما يأتي في (    طرف)   من مادة  ضع تصريفاً مناسبا - 3
 . تمله األكن ال................... ....لألديب حديث  - أ

 . أو التالد ................ ال يفرط في ماله البخيل   - ب
 

 (درجات  8)                                                                           :  التذوق الفني  –ثالثا 

 ( 6)                                 :عبر عن كل جملة من الجملتين اآلتيتين بأسلوب قصر مناسب  -0

          .من منابا السحر في القرآن الكريم منبا النسه اللغوي  –أ 

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

 .اللغة العربية لغة أهل الجنة  –ب 

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

 ( 6)                                       :                       وضح اإليجاز فيما يأتي مبيناً نوعه . -6

       "ولكم في القصاص حيا  "  –أ 

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

 "وكان وراءهم ملك يأخك كل سفينة غصباً "  –ب 

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

 (6)                                        :              حدد موضع اإلطناب فيما يأتي واذكر نوعه  -3

          .عاد فريه كر  القدم والالعب خالد  –أ 

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

 .سأدرس الليلة درس اإليجاز وفنون البالغة  –ب 

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

 ( 6)                                                 :مما يلي  الصحيحة  تكملةضع خطا تحت ال     - 4    

 "الذين ينفقون اموالهم في السراء والضراء "  –أ 

   :  فيما سبق المعنوية  المحسن     

   سجا –                    طباق  – جناس            –            مقابلة             

 "وال تحسن الذين قتلوا في سبيل هللا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون "  –ب 

   :فيما سبق المقصور     

  عند ربهم  –                 يرزقون  –         الكين قتلوا  –     أحياء                 
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 ( اتدرج 01)                                                                 :  السالمة اللغوية  – رابعا 
 (                                   6)                                                  :صوب ما تحته خط نحويا وأعد كتابة الجملة صحيحة -0

 ..................................الصواب                      .المدرسة محترمون  معلمون - أ
 ...................................الصواب               .قدراً الحكام  األعظمهو هكا الحاكم  -ب 

 
 
فضل الناس ألاألخالق الحسنة تزين المسلم ، وما من خلق أجمل من التواضع ، فوهللا إن المتواضع ) -6

 ً  ( 4)                                                                                                            (  خلقا
           :                                                 ما سبق  استخرج م   

 ................................. :اسم تفضيل  -ب : ......................   اً حرف جر زااد - أ
 ..........................: .......صريح قسم جواب –د   : ...........................مضافاً إليه  –و        

 
 (6)                                                        :                       تحتوي كبجملة من عندر عبّ -3

  (                                                                                                                      حرف جر يفيد التقليل    ) -أ 
................................................................................................ 

  (                                                                                                                           قسم غير صريح أسلوب  ) -ب  
................................................................................................ 

  (                                                                                                                           " خضر" الفعل  من تفضيلاسم ) -و 
................................................................................................ 

 

  (                                                                                                                           "  اجتما" الفعل  مناسم مكان  ) -د 
................................................................................................ 

ً أكمل الجمل الت -4                                                 (6)                                        :    الية بالمطلوب مقابل كل منها مضبوطا
      ( "رجا " اسم المكان من الفعل ) .                        المسافرين المطار ................  –أ 

 (السببية  يفيد جر حرف )               . لجوع ا .......العالم الف من فقراء يموت اآل –ب     

 (اسم آلة )         .   في العملية الجراحية .............. يستخدم الجراا  –و 

   ( " اهتمّ " اسم التفضيل من الفعل )       . بطالبه ......................... المعلم المتميّز   –د 

 
 (درجة  06)                  :                                                                  التعبير  –ا سً خام

ً )  اآلتي ينالموضوع أحد  اكتب في  (سطراً  15- كلمة 333) ما ال يقل عن  (  مقالةً أو تقريراً أو   تعليقا
  .الربط وعالمات الترقيممراعيا سالمة التراكيب والصحة اللغوية وأدوات 

السلوكيات السيئة لبعض الطالب داخل المدرسة تشكل عائقاً كبيراً أمام نجاح العملية : الموضوع األول  

 .التعليمية والتربوية 

 .األنشطة المدرسية سالح فعال من أجل الرقي بالطالب علمياً وسلوكياً : الموضوع الثاني  

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

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

 انتهت األسئلة


