
 التوجيه الفني للغة العربية           1منطقة  مبارك الكبير                            

 وزارة التربية 

 65:    الدرجة الكلية                                 اإلدارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية

 : الزمن                                                    قسم تعليم الكبار ومحو األمية 

 5 : عدد الصفحات                                                    التوجيه الفني للغة العربية 

 ة اللغة العربية للصف الثاني عشرفي ماد الفترة األولى نهاية ل تجريبي  امتحان

 م 6115/6112العام الدراسي 

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

 ( درجةست عشرة )                                                             :الفهم واالستيعاب : أوال 

 (درجتان )                                        : ثم أجب عما بعدها اقرأ األبيات اآلتية: السؤال األول 

 دــــــــفإنك قد أسندتها شر مسن  إذا أنت حملت الخؤون أمانة

 وبعد بالء المرء فاذمم أو احمد فال تظهرن ذم امرئ قبل خبره

 ولكن برأي المرء ذي العقل فاقتد وال تتبعن رأي الضعيف تقصه 

 (6/1)                                    اثنتين منهاالعديد من النصائح اذكر  ـ قدم الشاعر1

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

 (1)                          . ـ أعد عرض البيت الثالث بأسلوبك 6

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

 (6/1)                  : الصحيحة التكملة ـ ضع خطا تحت 3

 :ـ ينظر الشاعر إلى خصومه على أنهم 

 .الفرديةرائهم آل ـ متعصبون   .          للعلم عندهم  اال مكانـ جاهلون 

 .يعلمون أنهم ليسوا بخالدين ـ عاقلون          .  الحقيقة لكنهم ينكرونها  عارفون ـ       

 

 ( درجتان )                                          :جب عما بعدها اقرأ الفقرة اآلتية ثم أ: السؤال الثاني 

وإذا كانت اللغة بهذه المنزلة ، وكانت أمتها حريصة عليها ، ناهضة بها ، متسععة فيهعا ، مكبعرة شعأنها ، " 

 فما يأتي ذلك إال من روح التسلط فعي شععبها والمطابقعة بعين طبيعتعه ، وكونعه سعيد أمعره ، ومحقع  وجعوده

ومسععتعمل قوتععه ، واآلخععذ بحقععه ، فأمععا إذا كععان منععه التراخععي واإلهمععال ، وتععرك اللغععة للطبيعععة السععوقية ، 

 .كبار ، فهذ شعب خادم ال مخدوموإصغار أمرها ، وتهوين خطرها ، وإيثار غيرها بالحب واإل

 (6/1)                     . للفقرة السابقة  ا مناسب  ع عنوانـ ض1

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

 (1)                              .ـ استنتج هدف الكاتب من النص 6

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

 (6/1)                 : الصحيحة التكملة مام أ( √) ـ ضع عالمة 3

 : هم  الساب   ـ المخاطب بالنص

 )    (   .     ـ األمة العربية كلها                       )     (  .     ةـ دول الخليج العربي

 )    (.       من األمة  ـ المثقفون                      )    (  .         ـ الشباب والشيوخ
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  التوجيه الفني للغة العربية                2منطقة  مبارك الكبير                       

  ( اندرجت)                            :اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عما بعدها : السؤال الثالث 

 الغذاء والدواء والمتعة والجمال الشجيرة رمزا للعزة والخصوبة وللتراث والحضارة ، فهي تمثل هذه " 

اعم ، ومن ثمر شهي إلى عصير منعش لذيذ ومنتجات عديدة قديمة قدم التاريخ فمن ظل وارف إلى عبير ن

 . عام  6111بدأ اإلنسان بزراعة العنب في بالد الشام ومصر منذ أكثر من . واإلنسان 

 (6/1)                   . اثنتين منها ـ استخلص الباحث العديد من النتائج اذكر1

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

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

                                                                                    :  مما يلي الصحيحة التكملة  تخيرـ 6

                                                                     (6/1)                               :      من عناصر البحث السابقة الفقرة  ـ تمثل أ 

 ـ النتائج                 ـ متن البحث                الح ـ الم           ـ القسم التمهيدي   

                                                                         

                  (6/1)                                                                                     :البحث   هذا ـ مجالب 

 ـ تربوي                      ـ أدبي                ـ طبي            ـ اقتصادي                

                                                                          

  (6/1)                                                :  على مراجع منها الباحث في هذا البحثاعتمد   -ج

 1الكونية  لآلياتالعلمى  ـ التفسير                 .ـ التفسير المنير في العقيدة و الشريعة ـ

 1حجازى  أحمد الواضح لدمحم التفسير-                            1التفسير الوسيط فى القرآن -

 

 ( ثالث درجات )                                   : اقرأ األبيات اآلتية ثم أجب عما بعدها : السؤال الرابع 

 ذات يوم هبط الساحر من ماء السماء

 فكسا بالذهب االسود أرض الصحراء

 واستغرقهم هذا البري .. ورآه القوم

 فتناسوا أنهم جاؤوا من البيت العتي 

 تادـير عـم جاؤوا وفي جعبتهم خـأنه                                       

 ادـــب للجهـالق وحـاليد وأخـمن تق                                       

 (6/1)                  :  ما القضية التي تناولتها الشاعرةـ 1

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

 (6/1)                      : جاه الجيل القديم ـ  الموقف النفسي للشاعرة ت6

 والتهكمـ السخرية                                                الحزن واألسى ـ  

  الندم و ـ التحسرـ الفخر واإلعجاب                                               

 (1)                  ريد الشاعرة إيصالها إلى الجيل الجديد ؟ ـ ما الرسالة التي ت3

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

 (1)                     . ـ أثر مضمون المقطع الساب  بأسلوبك 4

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

..................................................................................................................... 
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  التوجيه الفني للغة العربية                3منطقة  مبارك الكبير                       

 (درجتان )               : اآلتية ثم أجب عما بعدها  اقرأ الفقرة: خارجي . السؤال الخامس 

إن النفاق داء عضال ، وانحراف خلقي خطير في حياة األفراد والمجتمعات واألمم ، فخطره عظيم " 

وشرور أهله كثيرة ، وتبدو خطورته الكبيرة حينما نالحظ آثاره المدمرة على األمة كافة وعلى الحركات 

؛ إذ يقوم بعمليات الهدم الشنيع من الداخل ، بينما ال تراقبه العيون وال تحسب اإلصالحية الخيرة خاصة 

 . حسابا لمكره ومكايده ، إذ يتسمى بأسماء المسلمين ويظهر بمظاهرهم ويتكلم بألسنتهم 

 (6/1)                  . ـ استنتج الهدف الذي يرمي إليه الكاتب من الفقرة السابقة 1

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

 (6/1)                      .المجتمعات واألفراد  فيـ بين آثار النفاق 6

 .............................................................................................................األفراد.

 .........................................................................................................المجتمعات

 (1)                     . اقترح حال للتخلص من هذا الداء العضال ـ 3

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

                        (درجتان  )                                                                       ( :الحفظ: ) السؤال السادس 

         .(الكرم  )ـ اكتب بيتين مما تحفظ في مجال

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

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

 

 (ثالث درجات)                                                             : التلخيص : السؤال السابع 

 :لخص ما يلي في حدود الثلث 

لقعد رأت البشعرية . عرفت شريعة اإلسالم منط  القوة ، ولكنها لم تعرفها كما أنظمة سبقت ولحقت اإلسالم 

لفقراء ، والسادة في مواجهعة منط  القوة يستعمله األقوياء في مواجهة الضعفاء ، واألغنياء في مواجهة ا

ولعععل منطعع  القععوة فععي القععرن العشععرين هععو أسععوأ مععا شععهدته . العبيععد ، والحكععام فععي مواجهععة المحكععومين 

لكثيععر مععن الععدول والشعععوب ،  الحقيقععيحيععث ألغععى منطعع  القععوة الوجععود . البشععرية فععي تاريخهععا الطويععل 

د واألغالل،وهكععذا ى حتفهععا مكبلععة بععالقيووأصععبحت تلععك الععدول وهععذه الشعععوب قوافععل مععن العبيععد تسععاق إلعع

 . سلطان األقوياء يستخدمون قوتهم في سبيل غيرهم من البشر والشعوب ك

 أمععا القععوة فععي اإلسععالم فليسععت مطلوبععة للسععيطرة علععى الضعععفاء ، أو سععالحا يسععتعمله المسععلحون للغلبععة 

 شرية مما تتردى فيه معن ذل وعبوديعةاذ البمن آيات الحرية ، ودعوة إلى استنقوإنما هي آية . واالستعالء 

 أدران الشعرك والوثنيعة ، وتعرد أخعرفهي قوة روحية ، تساند حقا ، وتستخلص حرية ، وتطهعر نفوسعا معن 

 . إلى اإليمان ومقام العبودية هلل 

والمسلمون اليوم يعيشون في عصر ال يعرف فيه الناس إال شريعة السيف في ظل أنظمة تبيح الحرب بغيعر 

ما يفرض على المسلمين استعمال القوة التي فرضها اإلسالم الستخالص حقوقهم المشعروعة ودفعع علة ، م

 . االعتداءات عن شعوبهم واستعمالها إلقامة المنهج اإلسالمي في األرض 

واستعمالها لهعذا الهعدف يععد اسعتجابة لواجعب يفرضعه العدين ، يتلقعاه المسعلمون ويؤمنعون بعه إيمعانهم بإلعه 

 . ه بالعبودية كل مخلوق يدين ل واحد
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  التوجيه الفني للغة العربية                4منطقة  مبارك الكبير                       

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

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

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

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

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

 

 (           ست درجات )                                                                      : الثروة اللغوية : ثانيا 

 (      6)                                                               : مما يلي   الصحيحةالتكملة  تخير -1

                                        كل مرصد  للفتى لمناياحبال ا  وللمرء أيام تعد وقد رعت   - أ

        : هو  جمع كلمة الفتى ـ 

    اتالفتيـ              ىتوف  الـ                         ية ت  ف  ال  -                  يان ت  ف  ال         

                                                                         (                وشكل العناقيد وحجمها موعد نضج الثمار)-ب

    :    هو (  العناقيد) مفرد 

      العنقاد ـ         قد        العـ                  قد       نعالـ                    عناقد   ال       

 (6)                         : مما يأتي  في كل فراغ( عنى ) من كلمة  اناسبا متصريفضع ـ 6

 . المحدد ........................ ـ من الفصاحة أن يدل اللفظ على أ 

  . اإللهية لهلكنا ................................ـ لوال ب 

                     

 (1)                                          : فيما يأتي ( هوى ) كلمة السياقي ل معنى البين ـ 3

  . )..................................( الغواص إلى أعماق البحر  هوىـ  

                      

 (1)                                                                 :ـ هات مترادف ما تحته خط فيما يأتي 4

                                        )..............................(              .  ريق هذا الب واستغرقهمـ ورآه القوم 

 

 (تاجرد تس)                                                                       : ـ التذوق الفني :  ثالثا  

 (6)           (يرى عمله والشجرة كلها عمله  ال الشجرة  الكائن الروحى المكتن فى الشعب كعصير)-1

 . اشرح الصورة الخيالية فى العبارة السابقة محددا طرفيها

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

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

 

                                                            ( ويصطاد النجوموهو يهوي في دجى البحر )ـ 6 

 (1)                                                             . يصطاد النجوم : وضح الصورة البيانية في 

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

..................................................................................................................... 
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  التوجيه الفني للغة العربية                5منطقة  مبارك الكبير                       

 

 (1)                                                        (فهذا شعب خادم ال مخدوم ، تابع ال متبوع ) ـ 3

                     . مبينا أثره  في الجملة السابقةاذكر نوع المحسن البديعي    

 ..........................................................: أثره  ..................................نوع المحسن 

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

 

                                                ( 6)                                                                  : مما يلي   التكملة الصحيحة تخير -4

                                                       ( اء يريح العليل ومتعة وجمال تسعد الكليلوود)  - أ

 :( بين العليل والكليل ) المحّسن البديعي  

    المجاز –                       المقابلة  –                جناس تام –        جناس ناقص   

 

                              1ه    ولكن برأى المرء ذى العقل فاقتدتتبعن رأى الضعيف تقص وال –ب 

ن البديعي    :       الساب   البيت في المحّسِّ

      سجع    –                     طباق –                       جناس    -                مقابلة 

 

  (اثنتا عشرة درجة )                                                              : السالمة اللغوية : رابعا  

                                                              (4)                                                        :   حّدد البدل في الجمل التالية مبينا  نوعه  ـ 1

       . وفكره الراقي  إبداعهالشاعر أعجبني  -أ  

             ..................................... : نوعه                  ........................................: البدل 

           . دما زرتهاعنالكويت لبنان  عجبت بمعالمأ -ب   

             ..................................... : نوعه               ........................................: البدل   

 (3)                    : ما يأتي أكمل الفراغ بما هو مطلوب أمامه في -6

                               (  لفظيتوكيد )                            ..............................ـ قرأت القصيدتين 

                   (  يونعم ديكوت )                       . بالعدل ............................ د  محمـ اتصف 

                                     (  اسم فعل )                                 .  ما بين الجد والهزل ....................ـ 

 (1)                         .  ةمات ةلمج يف ( ـب لفِّ أ ةغيص )ة مستخدما عجب من جمال الطبيعـ ت3

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

 (6)                               : فيما يأتي النحوي ـ صوب الخطأ 4

                   (.................................)                                    . ـ نظرت إلى الجبل قمتُه 

                  ( ................................)                   .في بناء المجتمع هنّ جميع   ـ يساهم الناس

 (                 1)  ( ! هب لشعوباترقى الذي  أنفع العلمما ). اضبط المتعجب منه في الجملة اآلتية ضبطا  صحيحا  ـ 6

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

 (1)                                          .في جملة تامة    ( بمعنى الزم ) م فعل ساهات من إنشائك  -5

..................................................................................................................... 
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  التوجيه الفني للغة العربية                6منطقة  مبارك الكبير                       

 ( ةجرد ةرشع تس)                                                                       :التعبير خامسا 

 قد يتسرب ظالم اليأس وعتمة التشاؤم إلى النفس ، من مشكالت الحياة وحوادثها المؤلمة ولكن ) 

 ( نور األمل وضياء التفاؤل أقوى من ذلك الظالم وتلك العتمة 

 امزتلم ، ةملك ( 661 ) في حدود  ةالسابق يانحول المع ( حديثا إذاعيا  وأ  خاطرة  وأ خطبة  ) اكتب

 . ميقرتلا تامالعو ، ةيوغللا ةمالسلا ىلع ا  ظفاحمو ، هراتخت يذلا نفلل ةينفلا صئاصخلا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ةلئسألا تهتنا


