
 

 ةونة الجنوبي  عليم / لواء الش  ربية والت  ة الت  ي  مدير      

لاالمتحان الش هري  ا                            م2016/2017للعام  الد راسي   ألو 

 الثانوية الشاملة للبنين مدرسة الروضة     

 اليـــــــــوم :                                                                        3مهارات االت صال / مالمبحــــــث :  

 الموافـــــق:                                                                                                 ـــــــف :  الص  

 : ساعة ونصفمـــــــن الز                                             االســـــــــم :                                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل )  عالمة( :18الس ؤال األو 

 اقرأ الن ص القرآني اآلتي ، ِمن سورة فاطر ثُم أجب عن األسئلة التي تليه :

 الّسماواِت واألرض جاعل المالئكة ُرسالً أولي أجنحة مثنى وثالث ورباع يزيد في الخلق مافاطر  الحمد هللقال تعالى: " 

 وهو وما يمسك فال مرسل له ِمن بعده  (لها) هللاُ للنّاس ِمن رحمة فال ممسك ما يفتح( 1)شيء قديريشاء إّن هللا على ُكّل 

 هو فأنّىيا أيُّها النّاُس اذكروا نعمة هللا عليكم هل ِمن خالٍق غير يرزقكم ِمن الّسماء واألرض ال إله إاّل  (2) الحكيم العزيز

 " (3)تؤفكون 

 ()عالمة                       ما القضية العقدية التي عالجتها اآليات الكريمة الس ابقة ؟                              -1

 وض ح المقصود بالكلمتين المخطوط تحتهما في الن ص  القرآني  الس ابق ؟                                    )عالمتان( -2

 ()عالمتان                        بهذا االسم ؟                                                ما سبب تسمية سورة فاطر -3

 بم وصف هللا تعالى المالئكة في اآلية األولى ؟                                                                 )عالمتان( -4

ية اآلباسمين ِمن أسماء هللا الُحسنى )العزيز الحكيم( بين العالقة بين هذين االسمين ومضمون  ختمت اآلية الثانية -5

 عالمات( 3)                                                                                          الكريمة قبله ؟

مير )الهاء( في تركيب )لها( الوارد  -6  ()عالمة                      بين قوسين في اآلية الث انية ؟     عالَم يعود الض 

 )عالمتان(                                                                 ما الغرض البالغي  لالستفهام في قوله تعالى :  -7

 فأن ى تؤفكون  ب(                                هل ِمن خالق غير هللا يرزقكم  أ(

 )عالمة(                                             اضبط حرف )الت اء( في الفعل )تؤفكون( الوارد في اآلية الث الثة ؟  -8

 عالمات( 4أكمل ِمن قوله تعالى : )يا أيُّها الن اُس اذكروا نعمة هللا .... إلى قوله تعالى أصحاب الس عير( .             ) -9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :عالمة(   18)الس ؤال الث اني 

 )أرق على أرق( ، ثُم أجب عن األسئلة التي تليه :اقرأ األبيات اآلتية ِمن قصيدة 

 أّما بنو أوٍس بِن َمْعِن ابن الّرضا          فــأعــزُّ َمـن تـحـدى إلـيـه األَيَـنـقُ    

 المشرقوليس فيها  الش موسَكبَّرُت حـوَل ديـاِرِهــم لـّمـا بـدْت         ِمنها    

 ِمْن فَـْوقِـها وُصـخـوُرهـا ال تـورقُ           َوَعِجْبُت ِمْن أرٍض َسحاُب أكفِهم   

ناِء روائـٌح          لـُهــُم بِـُكــّلِ َمــَكــانــٍة تــسـتـنـشــقُ      وتفوُح ِمن ِطـيِب الـثَـّ

فَـَحـاِت إاّل أنّــهــا              َوْحــشـيّـةٌ بِـــِســواُهـــم ال تــعــبــقُ  ِمـْسـكـيّـةُ الــنَـّ

            عالمات(3)            . ا معنى الكلمات اآلتية : )تحدى ، ال تورق ، ال تعبق(م -1

 )عالمة(    استخرج ِمن األبيات كلمة توافق في معناها : )نافرة غير أنيسة( .          -2

 )عالمتان(   ؟ماذا قصد الش اعر بكل  ِمن : )األينق ، الش موس( حسب ورودها في الن ص   -3

 )عالمة(    قول الش اعـر )مسكي ة النفحات( الواردة في البيت األخير ؟الص ورة الفن ي ة في  وض ح -4

 )عالمة(    الث اني ؟                 ما ال ذي دعا الش اعر ألْن يُكب ر ؟ كما يظهر في البيت -5

 )عالمة(       التي تبرز في األبيات الس ابقة ؟ش عوري ة ما الحالة ال -5

 )عالمة(    البيت الذي يُشير إلى علو  مكانة قوم الممدوح ؟                          حد د  -6

 )عالمتان(   ِمن الس مات الفن ي ة للمتنب ي المبالغة في الت صوير ، حد د مواضع ذلك ؟         -7



 

 )عالمة(       ما الذي يتعج ب منه الش اعر في البيت الث الث ؟     -8

 )عالمة(   )الهاء( في تركيب )منها الش موس( الوارد في البيت الث اني ؟يعود الض مير الم ع -9

ابع ؟اكتب الجذر اللغوي   -10  )عالمة(     لكلمة )تستنشق( الواردة في البيت الر 

 )عالمة(       البناء الص رفي  للفعل )تورق( في البيت الث الث ؟اضبط  -11

 )عالمتان(    لس ابقة .                المخطوط تحتها في األبيات ا تيناضبط آخر الكلم -12

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :عالمات( 8الس ؤال الث الث )

ً ِمن قط ع  : عيالتهما وبحر كل  منهماالبيتين اآلتيين مبي ناً تف ُكال 

ـهـا َســف -1  ـائـــٌن فـــي بَــــْحــرِ ـوالط يُر في لُج  الِمياِه تـسـري            كــأنـ 

 يَـِصـحُّ عـاِلـُمـهُ             والـِحـلـُم حـيــُث يــعــفُّ حـاِلــُمــهُ والِعـْلُم حيُث  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابع )  :عالمة( 16الس ؤال الر 

ص  اآلتي ، ثُـم  أجب عن األسئلة التي تليه :  اقـرأ الـنـ 

 اإلنساُن ِمن أخطائه، واالستفادةُ منها بنظرٍة ثاقبٍة، فيعمُل مجتهداً على تَداُرِكها بوسائل  (أْن يت عظَ ))أجمُل ما في الحياِة    

عة ، وهذه        وَمنبَع تجِربٍة وحكمٍة( .حريصاً عـند معالجتها يقلُّ حدوثُها ، ويصبح اإلنساُن  اءُ األخطمتنو 

 عالمات(                                                                         6)              استخرج ِمن الن ص  : -1
ة    ب( صفة مشب هة     أ( حاالً منصوبة    ج( مصدر مر 

الً       هـ( اسم مكان     تفضيل د( اسم    و( مصدراً مؤو 

 ط( جمع قل ة  ح( اسم فاعل لفعل ثالثي    ز( اسماً ممنوعاً ِمن الص رف

ً    ك( نعتاً مفرداً مجروراً  ي( مصدراً صريحاً لفعل مزيد بحرف  ل( فعالً ناسخا

اً .أعـرب كلمتي )األخطاء ، حريصاً( المخطوط تحتهما في الن ص  إعـرا -2  باً تام 

 ما المعنى الص رفي  لكلمتي )معالجة ، مجتهداً( الواردتين في الن ص  ؟ -3

بط الت ام  . -4  اكتب الوزن الص رفي  للفعلين )يت عظ ، يقل ( الواردين في الن ص  ، مع الض 

 طاء عند معالجتها يقل  حدوثها( الواردة في الن ص  .ن نوع الخبر في جملة : )هذه األخبي   -5

 ما الموقع اإلعرابي  للت ركيب الواقع بين قوسين في الن ص  الس ابق . -6

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمات(  10) : الس ؤال الخامس

 اكتب في واحد ِمن الموضوعات اآلتية :

ياضي ةُ تهذيٌب للن فِس وتعميٌق لَمبدأ الُمنافسِة الش ريفِة( . -1  مقالة بعنوان )األلعاُب الر 

ِد . -2 ةَ تَكوُن في االلتزاِم ال في الت مرُّ  ُخطبة ألبناء المجتمع تُبي ن فيها أن  القو 
 رسالة إلى ُمقعَـٍد تُبي ُن فيها أهمي ةَ َدْوِره في الُمجتمعِ بوصِفِه إنساناً قادراً على العَطاِء .    -3

  

 

 

 

  

 

 

                                                                                       

 

 


