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                                                                        دولة الكویت                               وزارة التربیة  

                                                                                        )صفحات 9 في االمتحان(                                           التوجیھ  الفني العام للغة العربیة      
 

 م 2017 – 2016العام الدراسي سیة األولى منالفترة الدرا  - العاشر للصف  - اللغة العربیةتجریبي في  امتحان
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 درجة) 12(                                                                     : الفھم واالستیعاب –   ً أوال  

             )درجتان(                                                                  اقرأ ثم أجب : -السؤال األول 

 وعاد الفجر

 عاد البحر

 عاد الطیر

 إال طیر ھذا القلب

              ُ      قالوا عاد ، ق لت عسى

 ت أسائل األشواقورح

ُ                     أبحث  في وجوه العائدین ..     

 وأرقب التلفاز والمذیاع والصحف

 (½)                                          وضح اثنین منھا   . جالت في عقل الشاعرة أفكار عدة  -1

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

 : ھااختر التكملة الصحیحة مما یلي بوضع خط تحت -2

 (½)                               :  أكثر العبارات داللة على إحساس اللھفة والشوق عند الشاعرة    

 إال طیر ھذا القلب  -                    عاد الفجر    -

 رحت أسائل األشواق  -                     قالوا عاد  -

 (½)                                                            . طبیعیة ن من األبیات مالمح البیئة ال  ّ بی   -3

.................................................................................................................. 
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 (½)                           وبك.ل(عاد الطیر إال طیر ھذا القلب) .. أعد عرض البیت السابق بأس -4

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

 

 ( درجتان )                         : ؤال الثاني :  اقرأ الفقرة اآلتیة ثم أجب عما بعدھا من أسئلةالس  

وتستغرقني قراءات رمضان فأتأكد أكثر من أي وقت مضى من أني مفتون بشخصیة عمر بن     
لھ دالحق وعالخطاب.. الذي "یخافھ الشیطان " كما قال لھ مداعبا الرسول الكریم فأحب فیھ شدتھ في 

درتھ أي مقرعتھ وھي تضرب ظھور المتزمتین  شدید بین الناس وتسویتھ بین الجمیع وأتابع بانبھار
والمتكلفین ... والمنافقین وأقول : ما أحوجنا إلیھا اآلن فیجیئني صوتھا من بطون الكتب نغما ساحرا 

 ھذه التمرة الضائعة؟  وھي تضرب رجال وجد تمرة على األرض فطاف في السوق یرفعھا ویصیح لمن

 (½)                                     ما االتجاه الذي یدعمھ موقف عمر من صاحب التمرة ؟       -1

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

 )1(                                                 قة عن سمات عمر الشخصیة .تحدثت الفقرة الساب  -2

 . سمتین منھا اذكر  -أ

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

 ؟ تلك السمات ما األسلوب الذي استخدمھ الكاتب لبیان  -ب

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

     (½)                                               :         ضع خطا تحت المكمل الصحیح فیما یأتي -3

 رأ في صالة الفجر قولھ تعالى :" إنما أشكو بثي وحزني إلى هللا "ق عندمابكى عمر بن الخطاب 

 القیمة التي یكشف عنھا الموقف السابق ھي :

 والتسامحالعفو   -   الشعور بالمسؤولیة     -   التوسط واالعتدال    -    التحلي بالحیاء  -
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 ( درجتان )             :             السؤال الثالث :  اقرأ األبیات اآلتیة ثم أجب عما بعدھا من أسئلة 

إنسانا جادا بین مجموعة من األصدقاء المستھترین أو كریما بین بخالء  –مثال  -لذلك یندر أن تجد     
أو مثالیا بین مادیین .. وإنما سوف تجده في الغالب واحدا من أقرانھ، ألن المرء یعرف بأقرانھ، وألن 

 الطیور على أشكالھا تقع .

عالقات اإلنسانیة بصفة عامة ھي عالقات أخذ وعطاء... فال تستمر صداقة تقوم على عطاء من وال
الناجحة و... فالصداقة المثالیة رفیقھ طرف لطرف بغیر أن یكون الطرف اآلخر قادرا على العطاء ل

 ھي طریق ذو اتجاھین ذاھب وغاد .

 (½)                                                            ّ                               صغ الفكرة التي عب رت عنھا الفقرة األولى.           -1

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

 (½)                       الصداقة المثالیة الناجحة ھي طریق ذو اتجاھین ذاھب وغاد .           -2

   ّ                               عل ق على المقولة السابقة بأسلوبك .

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

 (½)                     علل : حسن اختیار الصدیق أھم أحیانا من حسن اختیار الطریق.           -3

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

       (½)                                   :            یما یأتي ) أمام المكمل الصحیح ف√ ضع عالمة ( -4

 : التعبیر الذي ورد في سیاق الدعوة إلى قیمة التسامح

 العالقات اإلنسانیة بصفة عامة ھي عالقات أخذ وعطاء.                     (      ) -

 (      )   خالل " . في الحدیث الشریف" المرء على دین خلیلھ فلینظر أحدكم من ی -

 (      )                                                 ّ                لیس كل األشخاص على استعداد لتحمل العبء النفسي لل وم المستمر.      -

 من فنون رعایة الصداقة أال تكون مطالبك من أصدقائك كثیرة .            (      ) -
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 (درجتان)                                                               :       اقرأ ثم أجب -السؤال الرابع 

لمتطوعین؛  ل جتمع ومدى االنتماء الوطنيعن رقي الم مل التطوعي ظاھرة اجتماعیة تعبر" الع     
حمة بین أفراد المجتمع، ویسھم في زیادة قدرة اإلنسان على االتصال باآلخرین، فیحد لال والتطوع یزید

اعي لیعزز المحبة والتعاون لدى المجتمعات التي تقدر ھذا من النزوع إلى الفردیة، وینمي الحس االجتم
 العمل . 

إن القیم االجتماعیة المتجذرة في مجتمعنا تالزمت مع تجذر فكرة العمل التطوعي في داخل كل        
فرد، وال تحتاج منا سوى إیضاحھا وإظھار إیجابیاتھا لتكون دعامة من دعائم بناء المجتمع، ولتحقق 

ر الجودة والكفاءة للعمل التطوعي. ومما یدعم العمل التطوعي، ویشجع على استمراره في أعلى معایی
ً                                     صفوف الشباب وباقي الفئات العمریة أن یكون مناسبا  لخبرات المتطوع ومیولھ وتخصصھ.  والبد                                                 
للمتطوع أن یخضع للمبادئ العامة للعمل التطوعي التي تتمثل في العمل من أجل تقدیم أفضل 

 ، دون تمییز .الخدمات

 (½)                                                               ـ ما ھدف الكاتب من ھذا الموضوع ؟1 

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

                                                                        

ّ ٍ                                        ـ بین أثر العمل التطوعي في كل   من الفرد والمجتمع من خالل فھمك لما سبق . 2                                              (½) 

ثره في الفرد: أأــ          
.................................................................................................................. 

 ب ــ أثره في المجتمع:         
.................................................................................................................. 

(½)                            ــ علل: ( العمل التطوعي البد أن یناسب خبرات المتطوع ومیولھ وتخصصھ)3
..................................................................................................................

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

 اختر التكملة الصحیحة مما یلي بوضع خط تحتھا  :ـ 4

 كل ما یأتي قیم تضمنتھا الفقرة السابقة ما عدا واحدة ھي : -      

 ـ الوالء للوطن                             ـ التواصل االجتماعي

 . ـ إجادة العمل                               ـ تنظیم الوقت
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 ) انتدرج(                                                                :      لخیصالت -السؤال الخامس 

 اقرأ القطعة التالیة ولخصھا بأسلوبك في حدود الثلث مراعیا األسس الفنیة للتلخیص :    

 تستطیع أن تفعل ما یفعلھ اآلخرون، تخطئ ذات الخطأ ، وتتعامل باألسلوب نفسھ ، وتتصرف كما    
یتصرف الجمع ، تردد أفكارھم وتستنسخھم في ذاتك ، ثم تبرر أن الناس فعلوا ھذا واستباحوا ذاك، 

 فتلغي عقلك، وتمیت ضمیرك الفطري ،وتضل عن ذاتك فال تعرفھا أو تعرفك.

یھا؟ ماذا لھا؟ وكیف ن نم   ّ ِ         إن نعمة العقل تتطلب منا الوقوف والتساؤل ، ماذا فعلنا بتلك النعمة؟ كیف نفع    ُ           ِّ                                                                          
لو ركناھا على رف العادة والتكرار والتبعیة؟ فالفطرة السلیمة تفرض علینا  تحسس األخطاء ، 
ومراجعة الذات وتفریغھا من السواد  والجمود والتبعیة . فالعقل الواعي باختیاره المدرك للتبعات ، ال 

، یردد الحجج مھما تم نقضھا بالد ٍ                                یقارن بعقل مغیب أو مستھتر  قع في نوع آخر من ، فیلیل والبرھان                        
 التغییب والضیاع.

أن تسأل نفسك قبل الشروع ،  و ن تجعل األخالق نمط حیاتك الیوميالقاعدة العامة  التي تحمیك ھي أ
یمنعك من التكبر ویقیك جنون   من الشك                                  ً ، تستفتي قلبك، وتضع بین یدیك قلیال  بعمل ما، تستشیر عقلك

رجوع للصواب، فتحقق لنفسك عالما خاصا، یجعلك العظمة ویمنحك مھارة االعتراف بالخطأ وال
       ً                                                          متمیزا  عمن حولك.                                                

 الراي) – نوار الجویسري بتصرفمقال أل(من                                                                        

                                                                                                 

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

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

 

 

 (درجتان)                                                           :           الحفظ –السؤال السادس 

               ً      ً مع ضبطھما ضبطا  سلیما  بیتین من مجال (الشجاعة)  اكتب مما تحفظ

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 
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 درجات) 4(                                                             :              الثروة اللغویة –     ً ثانیا  

 :                                                     اختر التكملة الصحیحة مما یلي بوضع خط تحتھا -1

 (½)             (انتحى المؤمن المنھج الوسط في سلوكھ واتجاھاتھ) .. مترادف كلمة (انتحى) ھو : -أ

 قصد -                       أحب -

 عزم -   تمسك                   -

 (½)           فرد كلمة (وشائج) ھو :م( ربط اإلیمان بین المؤمنین بوشائج المحبة والتسامح) ..  -ب

 وشج -واشج                    -

 وشاج -وشیجة                   -

 )1(                                                      في جملة من إنشائك .وظف جمع كلمة (فؤاد)  -2

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

 : وضح معنى ما تحتھ خط وفق سیاقھ فیما یأتي -3

 (½)                                             ً                                     ھ ماال   : .................................الرجل من صدیقدان  -

 (½)                                        نفسھ عند التقصیر   : ....................... دان المؤمن من -

 

 )1(                                                                     ً       ً                ضع في فراغ الجملة التالیة تصریفا  مناسبا  من كلمة (رقب) : -4

 الطالب ......................... ظھور النتیجة في شوق ولھفة . -

 

 درجات) 4(                                                                           التذوق الفني : –     ً ثالثا  

فبكى) .. أخرج من البیت السابق استعارة ،  (ال تعجبي یا سلم من رجل    ضحك المشیب برأسھ -1
        ً                    محددا  المشبھ والمشبھ بھ .

 )1(                            االستعارة : .................................................................

 )1(                              المشبھ : .......................   المشبھ بھ : ...........................
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،             ّ                                                                             (تزدحم القص اد في بابھ   والمنھل العذب كثیر الزحام) .. اشرح الصورة الفنیة في البیت السابق -2
          ً        مسمیا  نوعھا .

 (½)   الشرح : .............................................................................................

 (½)   ع الصورة: .......................................................................................نو

                                                    اختر التكملة الصحیحة مما یلي بوضع خط تحتھا  : -3

 (½)                                                   البیت الشعري الذي یحتوي على استعارة ھو : -أ

 فإن المسك بعض دم الغزال         فإن تفق األنام وأنت منھم   -

 كبھاوأسیافنا لیل تھاوى كو     كأن مثار النقع فوق رؤوسنا    -

 واللیل تجري الدراري في مجرتھ    كالروض تطفو على نھر أزاھره -

ً إذا ما صافح األسماع یوما   -  تبسمت الضمائر والقلوب                                  

 

قال تعالى : (فأصبح یقلب كفیھ على ما أنفق فیھا وھي خاویة) .. المسمى الصحیح للصورة الفنیة  -ب
 (½)                                                                في التعبیر القرآني الكریم السابق ھو :

 استعارة -                  تشبیھ صریح           -

 تشبیھ ضمني -                   كنایة                   -

 

 درجات) 10(                                                                     :السالمة اللغویة  –     ً رابعا  

تنا العربیة عن نقل مئة من " ألیس من المدھش أن نسمع أحد أبناء العروبة یعزو عدم رقینا إلى عجز لغ
 العلوم؟ ألم تتمثل لغتنا التراث العلمي والفلسفي ألعرق الحضارات؟ "

 1½                                                                       ً       ً           أخرج من الفقرة السابقة فعال  مضارعا :           -1

 ..........................................      ً   مرفوعا  :  -أ

 ......................................... ً   ا  : منصوب  -ب

 .........................................      ً   مجزوما  :   -ج
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        1½                                   ( أصبح الراغبون في التفوق كثیرین )                       -2

      . استبدل بالفعل الناسخ حرفا ناسخا وغیر ما یلزم

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

 1                                                                             : صوب الخطأ فیما یلي -3

م  -أ ج  ِ   ت ر   ْ ُ  النجلیزیة .الكتابین إلى اللغة ا  

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

الصادقون یشھدوا بالحق :  -ب
.................................................................................................................. 

 .     امأل الفراغ فیما یأتي بالمطلوب بین قوسین -4

                                                                                                              2 

 ( نائب فاعل )                                      على نجاحھما.  ................ ُ             ی كافأ ........ -أ

 ( خبر ال النافیة للجنس )                                                   ّ                       ال مجد ین ....................  -ب

 

 1                        .                        ً          ً                        ً صغ من إنشائك تعبیرا  یحتوي فعال  من األفعال الخمسة مجزوما   -5

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

 1                        .                   حول الجملة الفعلیة اآلتیة من المعلوم إلى المجھول -6

 یلقي الشاعر في األمسیة قصیدتین . -

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

 2                                               صل بین العمود (أ) وما یناسبھ من العمود (ب) -7

 أ                                         ب                   

 نادمین -                   ال حافظي عھد                  -

م                                               - ّ                                               ی كر   نادمون      - ُ 

      ّ     المجد ون    -                                                            

                                                                ّ                  المجد ین                 -                                                            
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 درجــة  )12(                                                                   :           التعبیر  -     ً خامسا  

 وھو الضحیة األولى لتلوثھا وإفسادھا ).( اإلنسان ھو الحامي األول للبیئة 

 ) كلمة في واحد فقط من أشكال التعبیر اآلتیة: 180ع السابق في حدود ( اكتب في الموضو –

 المقالة :  -1

       ً                                                                                      مستوفیا  العناصر اآلتیة : أھمیة البیئة ، وجوب الحفاظ علیھا ، دور اإلنسان في حمایتھا ، آثار تلوث 
 البیئة على حیاة اإلنسان

 التعلیق :  -2

 ل علیھا . وإبداء الرأي فیھا .وشرحھا . واالستدال السابقة من خالل توضیح المقولة

  التقریر : -3

       ً                                                                       ً            مستعینا  باألسس الفنیة لكتابة التقریر ومنھا ذكر الزمان والمكان واألحداث . مستخدما  ما یلزم من 
 البیانات واإلحصاءات واألرقام .

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	


