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 تجرٌبً امتحان
ٌّة الدراسة امتحان     ــــــــــــــــــــ الدورة العامة الثانو

 ــــــــــــــــــــــــ :    االمتحان مدة       ( الرابع المستوى)  العربٌة اللغة:  المبحث
 ــــــــــــــــــــــــ :   والتارٌخ الٌوم    والصناعً والشرعً والعلمً األدبً:  الفرع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : األول الســــــــــــــــــــؤال
 اقرأ النص اآلتً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه. 

ٌّن من سإلناٌّة ساسا حضٌّة أٌساسلحاومن أنوع  لبروتٌنات اء؛ فؤّي نوع من الغذاان نحو نوع مع

ٌّة الغذا اص صمتاُعب صَ  ألمعاء، وإالّ اوله إلى صٌَُهضم قبل و بد من أنْ  ان السإلنالتً ٌتناولها ائ

لبروتٌنات بصعوبة، امتصاص هذه األمعاء أحٌاًنا ا تطاعتْ اس اا إذومة. أمّ ضلمهالبروتٌنات غٌر ا

وعندها تتكّون  ام غرٌبة ،سم معها على أّنها أجسلجالحالة تكمن فً تعامل الخطورة فً هذه افإّن 

ٌّة تعرف بؤمرضام مسأج ، وٌمكن  ٌّةساسلحا اضاّدة تتصّدى لها، فٌنتج عن ذلك تفاعالت كٌمٌائ

ٌّة تحدث بٌن أّي بروتٌن غذٌّة هو ساسلحان لّنوع مِ ا القول إّن هذا ًّ ٌنجح فً امعارك كٌمٌائ ئ

ن لتً تتكّون مِ ا اّدةضلماام سألجام، وبٌن ضجته من غٌر هسم أو أنسلجالوصول إلى خالٌا ا

 بعض تسّبب وقد لّتصّدي له.الذي ٌجب الغرٌب ا لبروتٌن ا ا ن هذم؛ لحماٌتها مِ سلجاجة سأن

ٌّة األغذٌة  حدوث عن مسإواًل  اللبن فً البروتٌن جزيء فٌعدّ  اللّبن، مثل ِمن لإلنسان الحساس

ٌّة  وٌصاحب المعدة، فً انتفاًخا ٌسبب الذي( الالكتوز) اللبن سكر من تحدث وقد ، ِمْنه الحساس

ٌّة تسبب التً األخرى األغذٌة وِمن تناوله، ِمن وجٌزة فترة بعد وإسهال مغص االنتفاخ   الحساس

 . والّسمك البٌض األشخاص بعض لدى

 الغذائً (الواردة فً النص؟ التحسس معنى مصطلح : ) ما .ٔ

 أٌن تكمن خطورة امتصاص الجسم البروتٌنات غٌر المهضومة ؟ .ٕ

 .الجسم كما ورد فً النص  فً تحدث التً الكٌمٌائٌة المعركة أطراف بٌن .ٖ

 ما مفرد كلمة )أنسجته( ؟  .ٗ

 اذكر خصائص المقالة العلمٌة . .٘

ٌّة الّصور وّضح .ٙ  المخطوط تحتها فٌها النص . العبارة فً الفن

 ما الضبط الصحٌح لحرف ) العٌن ( فً كلمة )َصعب( الواردة فً النص ؟  .7

ٌّة عَرضٌن اذّكر .8  .كما ورد فً النص اللبن لحساس

ٌّة( .9  الواردة فً النص . اكتب الجذر اللغوي لكلمة )الحساس

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة ؟ .ٓٔ

 اسم كاتب المقالة . .1
 د. محمد النقاش     جمال ناجًج.     ب. نصر معوض            أحمد أمٌن   . أ
 

 . الكتاب الذي أُخذ منه هذا النص اسم.2
 ب. أشجار ذابلة       التكنولوجٌا الحٌوٌة لمنتجات اللبن الثانوٌة       . أ

 ما جرى ٌوم الخمٌسد.                       الغذاء والوقاٌة من األمراضج. 
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 :   الثانً الســــــــــــــؤال
  تلٌها التً األسئلة عن أجب ثم(  رسالة من باب العامود)  قصٌدة من التالٌة الشعرٌة األسطر اقرأ .1    

                   والمحارٌــُب َفَقــْد طــاَل الغٌابُ           ٌا حبٌَب القُدِس نادْتَك الِقبابُ . ٔ

ـَك وف. ٕ ٌْ ـَنـ ٌْ ةُ َعـ ـهـا قُــــرَّ          ُم وللَكفِّ الِخضابُ شْ ـِْدَك الوَ َزنــ            ًإنَّ

        بابُ ش –بْعُد  -َقَطعوهُ والهــوى             ذيْهِد العَ واألحـّبـاُء على ال. ٖ

ــٌف وكتــابُ سُمــَك سْ راٌــٌة وا            أهدابِِهمْ غالً على الُمَك سْ رَ . ٗ ٌْ          

كابُ سْ أَ              مْ هُ سَ َوُهــُم اأَلْهـــُل َفٌا فارِ . ٘ ٌُطاِوْعــَك الرِّ   ــِرِج الُمْهَر 

بــابُ   ـاحُ ــفالّسـ  إاّلكَ   ِقــذٍ ــُمنْ           ِمنْ  للقُْدسِ  ما القُْدسِ  حبٌبَ  ٌا. ٙ ٌَ                

   مـآبُ  األقصــى للمسجــدِ  وغــًدا         ُمْجتِمـعٌ  الِحـمى َشـــْملُ  وغــًدا. 7
 

 ؟ القصٌدة هذه فً ظهرت التً المشاعر ما .ٔ

كابما معنى كلمة ) .ٕ  (الواردة فً البٌت الخامس .الرِّ

 ؟( ٌا حبٌب القدس)اعر: شّ لة الّتكرار فً قول الما دال .ٖ

 فً البٌت األول ؟ بعث الّشاعر الحٌاة فً القدسما داللة  .ٗ

ةُ :  قول الشاعر داللة ما .٘ ــكَ  قُـــرَّ ٌْ  . الِخضابُ  وللَكفِّ  ،  عٌَنـــــــ

 .؟فً البٌت الخامس األهل منو  الذي ٌتحّدث عنه الّشاعر من الفارس .ٙ

 اللغوي لكلمة ) الخضاب ( . الجذراذكر  .7

 شـباُب (. -بْعدُ - الفنٌة فً قوله ) نادتك القباب( )والهـوى وضح الصورة .8

 الواردة فً البٌت الرابع  . األهدابما مفرد كلمة  .9

 (  فً البٌت السادس . ) ُمنقذماذا تستنتج من استخدام الشاعر كلمة  .ٓٔ

 البٌت الذي بدا فٌه الشاعر متفائاًل  .  حدد .ٔٔ

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة : .12
 .  المناسبة التً قال فٌها الشاعر القصٌدة هً  .1
   استقالل األردنمعركة الكرامة                     ب. أ. 

 تعرٌب الجٌش. ذكرى اإلسراء والمعراج          د .ج
 

 :  العاطفة البارزة فً البٌت الخامس هً .2
 سٌاسٌةد. ال              وطنٌةج.                دٌنٌةب.         قومٌةأ. 
  
 . الرابعفً البٌت  المخطوط تحته(  رسمك ) تركٌبٌعود الضمٌر ) الكاف ( فً  .3

 ملك حسٌن بن طاللالد.         الملك عبدهللاج.         أهل القدسب.          العرب  أ.
 

 هو كاتب القصٌدة  .4
 التلمحمود فضٌل . د       حٌدر محمودج.         علً الجارمب.   أ.جمال ناجً      
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 :   الثالث الســــــــــــــؤال
 قطع كًلا من البٌتٌن الشعرٌٌن اآلتٌٌن واذكر تفعًٌلتهما ، وبحر كلّ منهما  . - أ

ق  إِنَّ ـفَ   ًـنـَوَدعْ       لصروِف الّزمـاِن     ْس ـَتئـَفـاَلْ تبْ   - قٌن  ًـٌنـٌَ  ًـٌَ
 

 ُمْسَتـعـِجــمِ  داِرسٍ  ُمْخـلَْولِـقٍ           َعـفـا َرْبــعٍ  َعلـى وقُـــوفــً َمــاذا -
   

 

 : اآلتً البٌت شطري بٌن   افصل - ب

 والفُْلُك َفْوَق لُّجٍة َكؤَنَّها َعقارٌب َتدبُّ َفْوَق ِمبَردِ  

 

ًّ فً األبٌات اآلتٌة:سبة؛ لٌسامأل الفراغ بالكلمة المنا - ت  تقٌم الوزن العروض

ْد ِمَن ...... فإنََّك ال   إلى الَفجرِ  شُ َتدري          إَذا َجنَّ لٌٌل َهل َتعٌ َتزوَّ

عاِم             جـ -ب   الماِل        -أ   األْخبارِ  -د            الّتقوى -الطَّ

 

 : فً البٌت التالً  الرويحدد  - ث

  وَدْعهُ  هواكَ  َعنْ  الَقْلبَ  فازُجر        واتعاًظا ِعْبرةً  الَمْوت فً إنَّ 

 

  عرف القافٌة : - ج

     

 :   الرابع ؤالــــــــــــــالس
 اقرأ النص اآلتً ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه . - أ

     ّ
 
الىاحد  يري ، فال  الكثيرة الفضائل من عال   بمستىي  ويتمتعىن  فاضلة أخالق ذو املؤمنين إن

 ، املغفرة يصلىا إلى ل هللا إلى متضرعىن  فهم؛ أخالقهم  أجملمنهم شيًئا إال وقال : ما شاء هللا ، ما 

  فبئس التهاون  أهفسكم حق في التهاون و  اكمإي  ف
ً
 يسهل الهىان عليه  . يهْن فمْن  ،مرمىًما خلقا

 : يلي ما  السباق النص من استخرج .1

       اسم ػاعل لفعل غري ثالثي -ت                       .  متييًزا -ب    .             امًسا مقصوًرا -أ     

  .مصدًرا لفعل مخاسّي  -د          مساعيأسلوب تعجب  -ج  .              مصدًرا ميمًيا -ث    

           اسم مفعول لفعل ثالثي -ي        ة مشبهة             صف -و       اسم ػاعل  لفعل ثالثي -هـ    
  

 . ُخّط تحته فً النصما  أعرب .ٔ

اسبب كتابة الهمزة فً كلمة )  بٌن .ٕ  ( الوردة فً النص . شٌئا
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   .( متدرًبا 7ٖأشرفُت على فً جملة : )حروف  حول العدد إلى .ٖ

 (. الشكوى لغٌر هللا مهانه)  جملة فً(  الشكوى)  كلمة آخر على الحركة ظهور عدم علل .ٗ

 ( . تقِض بٌن الناس جوعان ال: )  جملة فً(  تقضً)  الفعل آخر من العلة حرف ُحذف:  علل .٘

ٌُحب الرجل أْن ٌصنع المعروف مع أهله:الصرٌح فً جملة إلى مصدر  المؤولالمصدر  حول .ٙ  ( ) 

 انقل رمز اإلجابة الصحٌة إلى دفترك :  - ب
 .  ( قّدم من الفعل ) الصرٌح المصدر .ٔ

 تقادمد.              تقدٌمج.               قدامإب.             قدومأ. 

 :  هًبطرٌقة صحٌحة ا التً ُكتب العدد فٌهالجملة  .2

 .       مخسًة وعشرون شاعًرايف احلفلة شارك . ب.   مخسٌة وعشرون شاعٍريف احلفلة شارك . أ    

 .       مخسٌة وعشرين شاعًرايف احلفلة شارك . د .  مخسٌة وعشرون شاعًرايف احلفلة شارك . ج   

 ( : صاد: )  الفعل من الهٌئة اسم .3

َدة -ب           َصٌد-أ ٌْ َدة -ج              َص ٌْ َد كثٌر -د              ِص ٌْ    َص
 

 اسم الفاعل من الفعل ) ارتمى (   :  .5

 ارتماء. ُمرتٍم               د. الُمرتِم                جـ. ب         ُمرتِمً.أ
 

 سهرنا ذاكرٌن هللا. ( هو   :  إعراب كلمة )  : ) كم لٌلة   .6

 مفعول به. د         مضاف إلٌه. جـ             اسم كم. ب      اسم مجرور.أ
 

 : مضارعه ألنّ ( َمْسَمع)  على(  سمع)  الفعل من المكان اسم يُصاغ .7

 العٌن ساكن -د العٌن     مضموم -ج العٌن مكسور -ب       العٌن مفتوح - أ
 

 : الجملة التً ورد فٌها خطأ فً االسم المنقوص هً  .8

             أنت راٍض بما قسم هللا لك. ب            الداعً إلى الخٌر مرزوق.أ

ا فً سبٌلة. جـ  ًٌ  مررُت بالقاضًِ العادل. د         كان الرجل ماش
 

 :  الخامس الســــــــــــــؤال
 اكتب فً واحدة من الموضوعات التالٌة .

 .تبٌن فٌها أهمٌة الرٌاضة فً بناء شخصٌة اإلنسان والِحفاظ على صحته   مقالة .ٔ

 .تهنئ فٌها صدٌقك بحصوله على درجة الدكتوراه  رسالة  .ٕ

 .باع آخرته بدنٌاه شاب قصة  .ٖ

 

 اللغة العربية االستاذ فراس عبابنه،

 تابعوا كلّ جدٌد على الفٌس بوك

https://web.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1477734172344073/

