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                وزارة التربية                                    

                                              قسم تعليم الكبار ومحو األمية             التعليمية                               منطقة مبارك الكبير          

 التوجيه الفني للغة العربية

 في مادة اللغة العربية للصف الثاني عشر الثانية لفترة ل (تجريبي)امتحان                    

  6102- 6102للعام الدراسي                                        

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

 (درجة  05)                                                     : الفهم واالستيعاب -أوال 

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

 رةــــــــالباكي رويداَ ال يسد الدمع ثغأيها                               

  العابس لن تعطى على التقطيب أجرة أيها                              

 رة ـــاة الغير مـتكن مراَ ، وال تجعل حي ال                              

 إن من يبكي له حول على الضحك وقدرة                               

 رة ــــــترنم ، فالفتى العابس صخفتهلل و                              

  رةـــــــسكن الدهر وحانت غفلة منه وغ                              

 ة ر  ـرس مـمثل العوإن العيد .. إنه العيد                               

 (                     .5)                                               :الصحيحة من بين البدائل التالية  التكملةتخير   -1

 :الفكرة الرئيسة لألبيات السابقة  -

 .وس االستسالم لليأس يضيع البهجة من النف -

 . لحظات السعادة ال تعوضال جدوى من العبوس، و  -              

 .ها ـــالعيد مثل العرس فرصة البد من اغتنام -

 .السعادة فكرة تنبع من داخل النفس منعكسة على الكون  -             

 ( 1)                                     .ت األخير دعوة صادقة وضحها ، مبيناً رأيك فيها في البي -2

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

 ( 1 )ين من تلك المطالب    اذكر اثن. تفائلة للشاعر في األبيات السابقة مطالب نابعة من نفس م -3

- ...................................................       - .........................   ..................... 

 ( .5)        .........................................من مظاهر التشاؤم البارزة في األبيات :  أكمل -4
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 (ثالث درجات  )                   :  اثم أجب عن األسئلة التي تليه الفقرة التاليةاقرأ : السؤال الثاني 

، وإذا وضأأأأع فأأأأي طريقأأأأي ، وسأأأأأنج  مهمأأأأا صأأأأادفني  مأأأأن عقبأأأأات  سأأأأأنج  فأأأأي الحيأأأأاة"......      

د أن عتقأأأوأواجأأأه كأأأل الصأأأعاب مأأأن غيأأأر خأأأو ، وأ أحجأأأار أزلتهأأأا ، وسأضأأأع كأأأل قلبأأأي فأأأي عملأأأي ،

عهأأأد أمريكأأأي ، وقأأأد أذكرنأأأي بعهأأأد عربأأأي قأأأديم وضأأأعه  هأأأذا. " الحأأأظ الحسأأأن يتبأأأع الجأأأد والشأأأجاعة 

هأأذا مأأا عاهأأد عليأأه أحمأأد بأأن   :" يلأأي  مأأن نحأأو ألأأ  عأأام نقتطأأ  منأأه مأأا( ابأأن مسأأكويه ) لنفسأأه 

عاهأأأد  علأأأى أن يجاهأأأد نفسأأأه ... وهأأأو يومئأأأذ  مأأأن فأأأي سأأأربه ،معأأأافى فأأأي بدنأأأه، عنأأأد  قأأأوت يومأأأه 

وعالمأأأة شأأأجاعته أن يحأأأارب دواعأأأي نفسأأأه الذميمأأأة حتأأأى ال .. ويحكأأأم فقأأأد أمأأأر  ، فيعأأأ  ويشأأأجع ويت

 .... " شهوة قبيحة ،وال غضب في غير موضعه   تقهر

 ( 1 )          .        ين منها وردا في الفقرة اذكر اثن. ي الحياة عوامل النجاح فن األمريكي بي   -1

 ................................................. -ب      ............................................ - أ

 

 . (5)                              نفسه الذميمة ؟علل حرص ابن مسكويه على محاربة دواعي بم ت -2

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

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

 

 ( وأعتقد أن الحظ الحسن يتبع الجد  والشجاعة  ) -3

 ( 1 )                                   ؟ مع التعليل سابق يصن  على أنه حقيقة أو رأيهل القول ال    

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

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

                                             :الصحيحة من بين  البدائل  التالية  التكملةاختر  -4  

 . (5)                                                    : حرص على وضع عهد لنفسهابن مسكويه     

 . من الناس  من حولهل نفسه ول رضاءً إ -                                    

 . غير  في استجالب المنفعة من رغبةً منه -

 .في صالح حاله في الدنيا واآلخرة  رغبة منه -

 .بدنو أجله وإشرافه على الموت  اً منهرشعو -                                  
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 (ثالث درجات  )             :اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه  :السؤال الثالث

 ـــــــــعار الرعية غالية إني أرى األســــعار أس                      

 وأرى الضرورة فاشية      وأرى المكاسب نررة                     

 ر وغاديةــــــرى غموم الدهر را     ئحة تمأو                      

 ا متجافية  ـــــرى المراضع فيه عن       أوالدهأ                      

 وت الخالية  ـــفي البيمل    األرا وأرى اليتامى و                     

 ة ـرك للعيون الباكيــ  ــــغيــاس تجى في النمن ير                    

 ( 1)                                         الشاعر في األبيات السابقة ؟ تناولهاما المشكلة التي  -1

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

 ( 1)                   .مظهرين من مظاهر تلك المشكلة من خالل فهمك لألبيات السابقة حدد  -2

- ...................  .............................- .....................................................    

 ( 1)                                             :الصحيحة من بين  البدائل  التالية  التكملةاختر  -3  

 : لألدب دور في عالج مشكالت المجتمع يتمثل في 

 .اإلبداع في تصوير تلك المشكالت  -

 .تسليط الضوء على تلك المشكالت  -

 .تضخيم تلك المشكالت والمبالغة فيها  -

 . وتهوينها  المشكالتالتقليل من شأن تلك   -                                  

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

السلبية كلمة تقابل اإليجابية وهما من األلفاظ التي هيأ لها االستعمال اللغوي المعاصر جوا من الذيوع " 

مع االنسحاب ، وحمل النفس على الفرار واالنعزال ،  االنتهاب والشيوع ، وفي السلبية معنى السلب و

وفي اإليجابية معنى الوجوب وااللتزام ، وحمل النفس على أداء ما يجب أن يؤدى ، ففي السلبية أخذ 

 ."وفي اإليجابية إعطاء وقوة  وعجز ،

 ( 1)                       .استخلص الهد  الذي يسعى إليه الكاتب من خالل الفقرة السابقة   -1

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

 ( 1)                              وض  ذلك. المجتمع  فيللسلبية أثر خطير  -2

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

.............................................................................................................. 
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 ( 1)                                             :الصحيحة من بين  البدائل  التالية  التكملة اختر -3

 :عن  " ال تكونوا إمعة: " في قوله  – ملسو هيلع هللا ىلص -الرسول  ينهانا

 .السلبية في مجال القول واإلرشاد -                      .مصاحبة اللئام من بني البشر -   

 .االتباع األعمى لآلخرين  -                    .الخوض في أعراض المسلمين  -   

 

                                                                                      (ثالث درجات  )             :  اثم أجب عن األسئلة التي تليه الفقرة التاليةاقرأ  : السؤال الخامس

ت بها قواها على الحياة مهما عصفوأوسعها انتشارا ، وأ شرق  شأنالغتنا العربية أعظم اللغات في هذا ال" 

األحداث ، إن كل من يتتبع  ثار لغتنا  العربية ،يراها كأنها ظهرت بادئ ذي بدء كاملة النقص فيها ، بل 

كأنها لم تمر بعهد الطفولة التي مرت بها سائر اللغات ، بل كانت منذ وجدت عذراء فائقة الجمال تامة 

 (الشبكة العنكبوتية ) .الشيخوخةالهرم و تظهر عليها أعراضالشباب ، ولم تزل حتى يومنا هذا كما كانت لم 

 ( 1)                وضحه بأسلوبك                              . للكاتب رأي في اللغة العربية  -1

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

 ( 1 )                               في نظرته للغة العربية ؟ معلالً           هل تتفق مع الكاتب -2

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

 ( 1 )               :الصحيحة من بين  البدائل  التالية  التكملةاختر  -3

                                              :العربية  لغتناللمحافظة على  من أفضل الطرق

 . و حسن التدريب عليها ربطها بالواقع -

 .ونشر   ،  إحياء الميت من ألفاظها  -

 .البعد عن اللغة المقعرة واستخدام العامية  -

 .باللغات األجنبية كنوع من التطوير مزجها  -

 

               ( درجتان ) (      الصداقة  )اكتب مع الضبط مما تحفظ بيتين في مجال :   السؤال السادس

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

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

  (5)       : لخص الفقرة التالية  في حدود الثلث مراعيا األسس الفنية للتلخيص:التلخيص -السؤال السابع

 بين التواضع وصغر النفس وبين الكبر وعلو الهمة ، التفريق  كثيرا ما يخطئ الناس في      

ن الدنايا وعر  حقيقة ع سهبنف ترفعإذا  ويسمون الرجل فيحسبون المتذلل الدنيء متواضعا ،

فالرجل .. ا الكبر إال سوء األدب ، وما التواضع إال األدب وممنزلته في المجتمع اإلنساني متكبرا 

ومعزيا  مهنئاوك ر، ويقبل عليك  بوجهه ويصغي إليك إذا حدثته ، ويز متهلالالذي يلقاك مبتسما 

 نفسه فتواضع   مها ألنه وجد التواضع أليق بعظمةليس صغير النفس كما يظنون ، بل هو عظي

 . واألدب أرفع لشأنه فتأدب

 ولكن كبر أن يقال به كبر    فتى كان عذب الروح ال غضاضة                     
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 ويتهافت على أيديهم وأقدامهم لثما وتقبيال، سه للكبراء ،أالفضل أن ينكس رذو فإذا بلغ الرجل 

 .اوال متأدب امتواضع ساقط الهمة ، ال ، فاعلم أنه صغير النفس

إن علو الهمة إذا لم يخالطه كبر كان  أحسن وسيلة يتذرع بها اإلنسان إلى النبوغ في هذ  الحياة     

محتاجة إلى نبوغه أكثر من  مةالب العلم ألن األوليس في الناس من هو أحوج إلى علو الهمة من ط

ن ، وهل الصانعون والمحترفون  إال حسنة ــن والمحترفيــوغ غير  من الصانعيــحاجتها إلى نب

طالب فيا  . من  ثار  ؟ بل هو البحر الزاخر الذي تستقي منه الجداول والغدران من حسناته ، وأثر

ا يبعث  في قلبك الرهبة وال يكن نظرك في تاريخ عظماء الرجال نظر ،العلم كن عالي الهمة 

                     "من كتاب النبوغ لمصطفى لطفي المنفلوطي "                                                    .والهيبة 

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

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

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

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

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

 (درجات  4)                                                                     :الثروة اللغوية  -ثانيا 

 :   الصحيحة فقط لكل مما يلي التكملةاختر  -0

 :هنا ( خور ) متراد  كلمة  ( العزيمة وخورتدل على تفاهة الشخصية  السلبية)  - أ

            . ضع   -             .فقدان  -.              اهتزاز  -.                   قلة  -    

 ( :قفر ) جمع كلمة ( استوى ماء وخضرة  القفروإذا رف ت على )  -ب 

 . قوافر  -.              أقفرة  -.                 قفور  -.                قِفار  -      

   .من إنشائك   ةفي جمل"أفرط " وظ  كلمة  -2

- ...................................................................................... 

 : كل فراغ مما يأتيفي ( سكن ) من مادة ضع التصري  المناسب  -3

 ..................................هذ  البلدة مكتظة بـ  - أ

 .والطمأنينة ..... ....................زلت علينا لـبعض الصالة ن  - ب

 .واجب على كل مسلم ......................... العط  على  - ج
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 (درجات  8)                                                               :  التذوق الفني -ثالثاً 

 الولهان      تَ حول الرياض تلف         ــــــت  وداعها وتلفتــَ  بيلَ ق   وقفت  : قال الشاعر  -1

 بى متوانيسيل على الر   بدم      ململت  بِيَِد الغ روِب فأجهشت     وت                    

 (    2) عناصرها مبيناً وضحها ، . رسم الشاعر في البيتين السابقين صورة مبدعة لغروب الشمس   

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

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

 

نى      -2  ألم  الش بهة في خاطري             أسمع  في نفسي دبيب الم 

 ( 2)                          .مع بيان أثرها في المعنى  السابق في البيت  البيانية اشرح الصورة    

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

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

 

 ( 1)                "                    قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون : " قال تعالى  -3

 .ة ، مع بيان نوعه وأثر  في المعنى حدد موطن المحسن البديعي في اآلية السابق    

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

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

 

 ( 3)                                                             : الصحيحة لكل مما يأتي ةالتكملاختر  -4

 ولكن على أقدامنا تقطر الّدما    ولسنا على األعقاب تدمى كلومنا  - أ

 :البيت السابق كناية عن 

                                          .شدة المعركة  -       .                          التضحية والفداء -     

 .االنكسار والهزيمة  -                         .     الشجاعة واإلقدام  -     

 معدن الذهب الّرغام وما أنا منهم بالعيش فيهم           ولكن    -ب

 :الصورة البيانية في البيت السابق تعتبر من قبيل      

 .التشبيه الضمني  -              .                 ي  الصر التشبيه -     

 .الكناية  -                                      .االستعارة  -     

 :المحسن البديعي فيما سبق نوعه ( في سيف البطل فتح لشعبه ، وحتف ألعدائه )  -ج

 .          مقابلة  -                                   .               طباق  -     

 .سجع  -                                            .     جناس  -      
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 (درجات  01)                                                                    : السالمة اللغوية -رابعا 

وهو الذي يجعل القلوب كلها طبقة واحدة  في األمة ، الخلق االجتماعي   هو حقيقة ديننا اإلسالمي   -1

 . ا الدين اإلسالمي  على فضائلها ، فنعم دينً  تثبت األمةة وبه على اختال  المظاهر االجتماعي  

 ( 2)                                                                    : السابقة نّصاستخرج من ال

 .............................اسما منسوبا  -ب         .......................المدح مخصوصا ب -أ

   .....................جملة ال محل لها من اإلعراب  -د    . .................... وقعت خبراً جملة -ج    

  

                                 (1. 5)                              : و أعد كتابته  يأتيالخطأ النحوي في كل جملة مما صوب  -2

 ....................................                                  .بئس طالبو العلم المهملين  -أ    

 .......................................                  .  أعجبت بمقالة صحيفية قرأتها اليوم -ب    

 ................................فوق الشجرة  شاهدت  عصيفوراً : نقول ( عصفور)لتصغير   -ج    

 

 ( 1)        . اسماً موصوالً مخصوصا بالمدح على أن يكون الفاعل "  المخلص" اجعل كلمة   -3

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

 

 ( 1)                    .في جملة تامة من إنشائك ، مع ضبط حروفها ( لغة ) انسب إلى كلمة  -4

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

 

 . (5)                     .ضع سؤاالً مناسباً لإلجابة السابقة( بلى ، نحن حريصون على ديننا )  -5

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

 

 ( 4)                                          : اختر التكملة الصحيحة فقط من بين البدائل التالية -2

 :الجملة التي تحتها خط في محل  . وهم مستبشرونأقبل المتعلمون على العلم  -أ  

  .إليه جر مضا   -         .رفع خبر  -           .نعت نصب  -         .   نصب حال  -      

 

  ( أن تصنع معروفا وتخلص في عملك ؟ هل أدلك على طريق النجاح)  -ب  

 : ألنها جملة محل لها من اإلعراب ال ما سبقالجملة التي تحتها خط في        

 .ابتدائية  -     .    جواب القسم  -               .تفسيرية  -               . اعتراضية -      

    

 : أسلوب مدح صحيحاً فيما يأتي تصل الجملة التي ال  -ج 

 .         نعم الصفة الوفاء  -                                     .      نعم الصفة الوفاء  -        

 .نعم صفة المرء الوفاء  -                                                .الوفاء حبذا  -         

 

 : "كاتب "   لكلمة الصحي لتصغيرا -د  

  .ب ك تي   -                 .ب يكويت -              .ب ويتك   -                 .ب تك يي -          
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ً  (مقالة أو قصة قصيرة أو تعليقا )  التاليينأحد الموضوعين  اكتب في: التعبير -خامساً   مراعيا

 ( 12)                                          .للفن الذي تختاره األسس الفنية                     

وال  ، مستنقع اللذات يه عن دينه ، وانخراطه  فيبيتعرض شباب اإلسالم لهجمة شرسة بقصد تغر -1

 .العودة إلى كتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ملجأ إليه إال 

 .قتك  الناص  األمين الذي يرشدك إلى الخيراقك ال من صد قك ، فاختر لصدصديقك من صدَ  -2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 انتهت األسئلة


