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 ةونة الجنوبيّ عليم / لواء الشّ ربية والتّ ة التّ مديريّ 

  )التّجريبّي( الّدورة الّشتويّةم / 2017ّم الّدراسّي شهادة الّدراسة الثّانويّة العاّمة للعاامتحان 

  د     س              ـة الـثّـانويّــة الـّشـامـلـة لـلـبـنـيـنمــدرســة الـّروض                                      

                                                                          1     30ُمـّدة االمتحان :    ربيّة )مهارات االتّصال( / المستوى الثّالثـاللغة الع : المبحــــــث

         :الـيـوم والـتّـاريـخ                                واإلدارة المعلوماتيّةلمّي ـعوال والّشرعيّ  الفــرع : األدبيّ  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .  3( ، علماً بأّن عدد الّصفحات )5مــلــحــوظـة : أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعـددها ) 

 

 عالمة(    18الـــّســــؤال األّول : )  

 

( ،  اقـرأ النّّص اآلتي ِمن وحدة    : ثُــّم أجب عـن األسئلة التي تليه )يا أيّها الكرُز المنسيُّ

   الّضيعة للنّوم ، وكنّا نحُن الفقراء جسداً واحداً ُمرتِجفاً ُمبتهجاً يُنادي  وأقبل ليٌل أبيض ، واستسلمت»           

 وركب أبو فيّاض .  فكأنّه عاَش أمداً في قلوبنا  وقلوب موتانا   مبهورين     عمر أيّام ُكنّا نتصنّت لكالم        

 ولّما أوشكت شمُس الّضيعِة أْن . ألى بالكرز األحمر ذي الحبّاِت النّاضجِة البّراقِة وبرفقته َسلّةٌ م  الباص       

 أتى الباُص ، ونزَل منه . فتراكضنا إلى ساحِة الّضيعِة  ،الباِص العائِد ِمن دمشقَ  بوق  بلَغ سمعنا ،  لَ ـتأف       

 « .الت تحمل سلّة الكرز واجماً ، وكانت إحدى يديه ما ز، الوجه  عابسيّاض ـأبو ف       

 

 )عالمتان(       معه ؟ سلّة الكرز أعاد أبو فيّاض لماذا  (1

 

 )عالمتان(      هذه ؟ شخصيّات قصتهأين استمّد القاّص ِمن  (2

 

 : )وكنّا نحن الفقراء جسداً واحداً مبتهجاً يُنادي أياماً(  الواردة في جملة الّصورة الفنّيّة وّضح  (3

 )عالمتان(           . في النّّص 

 

 )عالمتان(     )نسترق الّسمع( ؟بمعنى ِمن النّّص كلمة استخرج  (4

 

 )عالمتان(     )زكريا تامر( ؟القاّص سمتين ِمن سمات أسلوب  اذكر (5

 

 )عالمتان(     ؟النّّص أُخذ منها التي اسم المجموعة القصصيّة  ما (6

 

 )عالمتان(    نّّص .الالواردة في عالمة التّرقيم المناسبة مكان النّجمة اكتب  (7

 

 )عالمتان(    الّسابق ؟النّّص آخر الكلمتين المخطوط تحتهما في اضبط  (8

 

 )عالمتان(     في النّّص . الواردةالجذر اللغوّي لكلمة )مبتهجاً(  اكتب (9

 

 

 يُتبع الّصفحة الثّانية ،،،،                    



 

 عالمة(18الـّسـؤال الـثّـانـي : )  

 

 ت الّشعـريّة اآلتية ِمن قصيدة )أرٌق على أرق( للّشاعـر أبي الّطيّب المتنبّي، ثُّم أجب عن اقـرأ األبيا (أ

 التي تليها :    األسئلة   

 

 حتى ثـوى فـحـواه لحـٌد ضيّقُ    ِمن ُكّل َمـْن ضـاق الـفـضـاء بـجـيـشــِه  -1

 ـم حالٌل ُمـطـلـقُ أّن الكـالَم لـهُ    ُخـــرٌس إذا نـــودوا كــأْن لـم يــعـلـمـوا  -2

 والّشيُب أوقـُر والّشبيبةُ أنَزقُ    والـــمــــرُء يــأمــُل والـحـيـاةُ شـهــيّـةٌ  -3

 مسوّدة ولماِء وجـهـي رونـقُ    ولــقــْد بـكـيُت عـلـى الـّشباِب ولـّمــتـي  -4

 شَرقُ حـتّى لكدُت بماِء َجفني أ   قــبـل يــوِم فــراقـه  عــــلـــيــــهِ حــذراً  -5

 بـسـواُهـُم ال تَْعــَبــقُ  وحـشـيّةٌ    مــســكــيّــــة الـــنّــفـــحــاِت إاّل أنّــهـا  -6

 لـَحــقُ ـيُ ال ا ـِطالِب مـال تَبلُنا بِ    أَُمــريــَد ِمــثْـَل ُمـَحــّمــٍد فــي عـصـرنا  -7

 

 ()عالمتان .     اثنين منهااذكر ًى، المتنبّي معنأشهر خصائص شعر  تتّضح ِمن خالل األبيات الّسابقة (1  

 

 )عالمتان(    البيت الثّالث .كما يبدو في  ؟ األمل الذي يعقد عليه اإلنسان حياتهما (  2  

   
 )عالمتان(      المقصود بقول المتنبّي : )ولقد بكيت على الّشباب ولّمتي مسوّدة( ؟ما  ( 3 

 

 )عالمتان(          ؟ ّسابعالفي البيت يمتدح الّشاعر الممدوح  بِمَ ( 4  

 

 )عالمتان(    البيت الّسادس .الواردة في : )مسكيّة النّفحات(  في قولهالّصورة الفنّيّة وّضح ( 5  

 

 )عالمتان(    البيت الخامس ؟ في  المخطوط تحته)عليه(  فيالهاء( الّضمير ) عالَم يعود( 6  

 

 األخير ؟ في البيتل الّشاعر : )ال تبلنا بطالب ما ال يُلحق( النّهي في قو الّذي خرج إليهالمعنى ما ( 7  

 ()عالمة                                                                   

 البيت الثّالث .                                       )عالمة(الوارد في حرف الميم في الفعل )يأمل(  اضبط( 8  

   

 ن قوله تعالى : " يا أيُّها النّاس اذكروا نعـمة هللا ... "  إلى قوله تعالى  : " ِمن أصحاب مِ  اكتب( ب  

 عالمات( 4)           الّسعير " .         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

 عالمات( 8الــّســؤال الـثّـالــث : )  

   

 تفعيالتهما ، وبحر ُكّل منهما :واذكر ،  اآلتيين ُكاّلً ِمن البيتين الّشعـريّينقّطع   

 

 ج ِ عـلــيـهـا قالئٌد ِمْن ُجمان ِ   ليلتي هـذِه َعروٌس ِمّن الــّزنـــ   (1

 َكـأنّهـا َسـفـائــُن فــي َبــْحــر ِ   طَّـْيــُر في لُــّج الِمياه تَْسري وال  (2

 

 ،،،، / يُتبَُع الّصفحة الثّالثة            



 

 عالمة(  16الـّسـؤال الـّرابــع : )  

 اقرأ النّّص اآلتي ، ثُّم أجب عن األسئلة التي تليه : أ(   

 ارات فكريّةسالم بوففه دين  هلل الحّق ال يخشى عليه ِمن أية تيّ ال ينبغي أْن يغيب عن األذهان إّن اإل"  

سليماً ، وإدراك فهماً  مناوئة أيّاً كان مصدرها وشأنها وقّوتها ، وطالما وجدَ ِمن أتباعه َمْن يستطيُع فهمه

اإلسالَم ، بل غاياته واعياً بها ، وعندئٍذ فسوف يتّضح أنّه ال توجد هناك تيّارات فكريّة يُمكن أْن تتحدّى 

 " . اإلسالم نفسه هو الّذي يتحدّاها

 

 عالمات( 6)          استخرج ِمن النّّص :  (1

 .مزيد صريحاً لفعل  مصدراً  -أ

 . ثالثيّ فاعل لفعل غير  اسم -ب

 قلّة .جمع جـ. 

 . مجروراً مفرداً نعتاً  -د

 استقبال .يتضّمن حرف هـ. تركيباً 

 .  للمجهولمبنيّاً فعالً  -و

     

 )عالمتان(      تاّماً .إعراباً المفردة المخطوط تحتها في النّّص ب أعر  (2

 )عالمتان(  اإلعرابّي . مبيّناً موقعهالمصدر المؤّول )أْن تتحّدى( إلى مصدر صريح ،  حّول  (3

 )عالمتان(   التّام .الّضبط في النّّص ، مع الوارد الوزن الّصرفّي للفعل )يتّضح( ، اكتب   (4

 

 )عالمتان(   : )المؤمن القوّي خير ِمن المؤمن الّضعيف( .جملة نوع الخبر في ما   (ب

 : )وإّن ربَّك لذو مغفرة للنّاس على ظلمهم( .في قوله تعالى المعنى الٌمستفاد ِمن حرف الجّر )على(  ماجـ( 

 )عالمتان(               

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمات(  10الّســؤال الـخـامـس : )

 

 اكتب في واحد ِمن الموضوعات اآلتية :  

   

 اإلنسان . برى ودورها في ترسيخ حقوقة الثّورة العربيّة الكُ مقالة عن مئويّ  (1

 

 تماسك أفراد الّشعب وتالحمهم في أوقات األزمات يُحقّق للوطن نهضته وعلّو شأنه .  (2

 

 قّصة أُّم فقدْت زوجها وهي في ريعان شبابها ، فكانت مثال األُّم المكافِحة في تربية أبنائها على (3

 الُخلق والفضيلة ، الّساهرة على تعليمهم ، وإيصالهم أعلى المراتب .  

 

 

 

 

 )انتهت األسئلة(                

 جعفر المحيسن:  د الُمعلّمإعــدا                       

 

 



 

 اإلجـــابــــة الــنّــمـــوذجـــيّـــة                         

 الفروع : األكاديميّة    المبحث : اللغة العربيّة / مهارات االتّصال    

 إعداد الُمعلِّم : جعفر المحيسن    لثّانويّة الّشاملة للبنين مدرسة الّروضة ا    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمة(  18الّسؤال األّول : )    

( الّذي تنّكر عمر الوزيرلم يُقابل )  أو:   رفض مقابلته وربّما  الوزير عمر القاسم كان سلبيّاً معهألّن   (1

 . ألهل ضيعته

 .الواقع الَمعيش  أو:واقع المجتمع المحلّّي للنّاس   أو: ِمن المجتمع الّشامّي الّشعبيّ   (2

 .شبّه األيّام بأشخاص يُنادَى عليهم   أو:ان مبتهج شبّه الجسد بإنس أو:شبّه الفقراء بالجسد الواحد   (3

 نتصنّت .  (4
 استلهام أحداث قّصته ِمن الموروث الّشعبيّ  /استخدام الّصور الفنّيّة والّرموز المثيرة (  5      

 كثرة الداّلالت والكنايات/ استخدام أسلوبّي الّسرد والحوار للكشف عـن شخوص القّصة وأحداثها             

 .عدم االلتزام بالتّسلسل الّزمنّي لألحداث تجنّباً للملل /  سهولة اللغة وبساطتها            

 دمشق الحريق خطأ ، دمشق وحدها خطأ ، الحرائق وحدها خطأ،    )                دمشق الحرائق ( 6     

 ( .حرائق دمش خطأ                                               

 ( الفاصلة أو )،( رسماً أو كتابة .7     

 ( ُعمَر )بالفتحة( / بوُق )بالّضّم( .8     

 ( بهج  )ب هــ ج( )بال ضبط( .9     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمة( 18الّسؤال الثّاني : )  

 الحكمة ، الغزل ، المدح )يُكتفى باثنتين لكل خافيّة عالمة( .  -1

 يرجو الحياة لطيبها عنده ويكره الّشيب وهو خير له .  -2

 . بكى الّشباب قبل أْن يأتي المشيب  -3

 .ال شبيه له   أو:ال مثيل له   أو: ال نظير له  -4

 شبّه المديح بالعطر أو بالمسك . أو:طيب الثّناء بالّروائح العطريّة الّزكيّة شبّه    -5

 الهاء تعود على الّشباب .  -6
 االلتماس   -7

 يُسَكت عن الخطأ اإلمالئّي  أ(    -8
 ُكّل آية عالمة . ب(    

 .يفقد عالمة اآلية بالتّقديم أو التأخير أو الحذف أو الّزيادة جـ(     

 

ِ يَْرُزقُُكْم ِمَن السََّماِء وَ  "قال تعالى :  ِ َعلَْيُكْم ۚ َهْل ِمْن َخاِلٍق َغْيُر َّللاَّ هَ إِالَّ يَا أَيَُّها النَّاُس اْذُكُروا نِْعَمَت َّللاَّ
اأْلَْرِض ۚ اَل إِلَ 

بَْت ُرُسٌل ِمْن قَْبِلَك ۚ َوإِلَ  3)(  ُهَو ۖ فَأَنَّى  تُْؤفَُكونَ  بُوَك فَقَْد ُكذِّ ِ تُْرَجُع اأْلُُمورُ َوإِْن يَُكذِّ ِ  4)(  ى َّللاَّ يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ َوْعدَ َّللاَّ

ِ اْلغَُرورُ  نَُّكْم بِاَّللَّ نَُّكُم اْلَحيَاةُ الدُّْنيَا ۖ َواَل يَغُرَّ ا ۚ إِنََّما يَدُْعو ِحزْ  5)(  َحقٌّ ۖ فاََل تَغُرَّ بَهُ إِنَّ الشَّْيَطاَن لَُكْم َعدُوٌّ فَاتَِّخذُوهُ َعدُوًّ

 " (6) ِليَُكونُوا ِمْن أَْفَحاِب السَِّعيرِ 

 

 

 

 

 



 

 عالمات(  8) الّسؤال الثّالث :

 ج ِ عـلــيـهـا قالئٌد ِمْن ُجمان ِ   ليلتي هـذِه َعروٌس ِمّن الــّزنـــ   -1

 ــ/ ب ــ ب ــ / ــ ب ــ ــ             ب ب ــ ــ / ب ــ ب ــ / ــ ب ــ ــــ ب ــ 

 فاعالتن    ُمتَْفِعلُن     فاعالتن              فعالتن      ُمتَْفِعلُن      فاعالتن

  فاإلجابة صحيحة( . اسم البحر : الخفيف )إذا كتب مفتاح البحر

 َكـأنّهـا َسـفـائــُن فــي َبــْحــر ِ    والطَّـْيــُر في لُــّج الِمياه تَْسري -2

 ــ ــ ب ــ / ــ ــ ب ــ / ــ ــ ــ                ب ــ ب ــ / ب ــ ب ــ / ــ ــ ــ

 ُمْستَْفعلن   مستفعلن   مستفعل            ُمتْفِعلُْن      ُمتَْفِعلُن      مستفعل

  (ّرجز خطأ )إذا كتب الّطالب مفتاح البحر فاإلجابة فحيحة، مجزوء الالّرجز التّام أوالّرجز اسم البحر:     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمة( 16الّسؤال الخامس : )

 :االســتــخــراج  -1    

 .إدراك(   أو:مصدر فريح لفعل مزيد : )اإلسالم   أ(

 . (مناوئةاسم فاعل لفعل غير ثالثّي : )ب( 

 ( .األذهانجـ( جمع قلّة : )

 ( .مناوئة  أو:يّة فكرد( نعتاً مفرداً مجروراً : )

 ( .عندئذ فسوف يتّضح :أوسوف يتّضح   أو:فسوف يتّضح  هـ( تركيباً يتضّمن حرف استقبال: )    

 ( .تُوَجد  أو:يُخشى و( فعالً مبنيّاً للمجهول : ) 

 

 الّظاهرة على آخره .  الفتحة   )بديل منصوب( وعالمة نصبه منصوب ، ،مفعول مطلق فهماً :  -2   

 مطلق مجرور أو مرفوع أو مجزوم اإلجابة خاطئة .مفعول                  

 في محل رفع فاعل ، إذا كتب الّطالب )فاعل مرفوع( فاإلجابة  ، الموقع اإلعرابّي :تحّدي )التّحّدي(  -3   

 . فحيحة       

 يَْفتَِعُل )عالمة على الّرسم وعالمة على الّضبط( . -4   

 ويُسَكت عن ضبط عن ضبط الحرفين األخيرين مهما كان ضبطهما يُكتفى بضبط الحروف الثاّلثة األولى     

   

 .)اسم ظاهر(  خطأ  ب( خبر مفرد أو )مفرد( ،    

 المعيّة .  أو:مع   أو: الُمصاحبة جـ(     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 عالمات(  10الّسؤال الخامس : )  

 : توّزع العالمات الكلّيّة على الموضوع كاآلتي 

 عالمات( 4)  األفكار : تسلسلها وترابطها وجّدتها ومناسبتها للموضوع .                –أّوالً 

 عالمات(3) توظيف الخيال ، مراعاة الّشكل الفنّّي للموضوع . األسلوب : قّوة التّراكيب ، –ثانياً 

 عالمات(3)    سالمة اللغة ، مراعاة عالمات التّرقيم ، وضوح الخّط . –ثالثاً 

 

 (3(   / اللغة : غ )3(   / األسلوب : س )4األفكار : ف  )

 عالمات . 3عدم التزام الّطالب بالّشكل الفنّي للموضوع يُخَصم 

 


