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 تجرٌبً امتحان
ٌّة الدراسة امتحان     ــــــــــــــــــــ الدورة العامة الثانو

 انــاعتـــس :    االمتحان مدة                     (الدورة العامة )  العربٌة اللغة:  المبحث

   ـــــــــــــــــ :  والتارٌخ الٌوم                            والشرعً والعلمً األدبً:  الفرع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (8(علًما بأّن عدد الصفحات )  ٘أجب عن األسئلة اآلتٌة جمٌعها وعددها )ملحوظة : 
     : األول الســــــــــــــــــــؤال

 ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها . ( النهضة العربٌة المتجددة)  النص اآلتً مناقرأ   . أ
ًّ ضر وتحّدٌاته، ندرك ما لدٌنا من مٌراث حصً محاولة استٌعاب روح العف      ارّي وتراث سٌاس

ٌّة تأّسست فً القرن الماضونه ٌّة والوحدة واالضة عرب ٌّة والحر ستقالل والمساواة ً على مبادئ القوم

طرٌق العمل من  قّ شة المباركة وهً تضوالتقّدم. كما تجلّت النظرة البعٌدة نحو المستقبل فً هذه النه

ٌّة واله ٌّة. فكانت هذه مطالب أّمة أجل الحر ٌّب هللا  -رٌف الحسٌن بن علً شّ حملها جّدي الوٌة القوم ط

ة قائاًل: "إّن نهشوهو ٌرنو مع أبنائها إلى مستقبل م -ثراه ٌّ تنا إّنما قامت لتأٌٌد الحّق ضرق ألّمتنا العرب

وبعد مرور ما ٌقارب المئة عام على هذه الّدعوة،  رة العدل، وإعزاز كتاب هللا وإحٌاء سّنة رسوله"صون

ٌّة الكبرىما زلنا نستذك ن للّثورة العرب ٌْ ن األساسٌ ٌْ : حفظ كرامة العروبة والتمّسك  ر بكلّ اعتزاز المنطلق

م اإلسالم الّنبٌلة الّسامٌة لقد ت ٌَ دة فً الوقت صبق ّدِت هذه الثورة لمظاهر استغالل الّدٌن الحنٌف كافة؛ مؤكِّ

ٌّة والتغٌٌر ٌفترقان ،. وكان من أبنا ْنوان الصِ نفسه، أّن اإلسالم والتقّدم  ء األّمة التّواقٌن إلى الحر

 ستبدادود، وٌتّم فٌه تفكٌك االشالح المنصٌتطلّع إلى مستقبل ٌتحّقق فٌه اإلسلٌمان البستانً، الذي كان 

 هو(  العربً الفكر)  درس  كاتب .ٔ

 ب. نصر معوض    ج.  الملك عبد هللا     د. محمد النقاش    ن بن طاللحس األمٌر . أ

 

 ( العربً الفكر)  درس إلٌه ٌنتمً الذي األدبً الفنّ  .ٕ

 د. القصة       ب. الرواٌة           ج. السٌرة                            المقالة   . أ

 

ٌّة النهضة علٌها قامت  المبادئ التً .3     . هً العرب

ٌّة . أ ٌّة القوم    .والتقّدم والمساواة واالستقالل والوحدة والحر

   رسوله سّنة وإحٌاء هللا كتاب وإعزاز العدل، ونصرة الحقّ  تؤٌٌد . ب

م والتمّسك العروبة كرامة حفظ . ت ٌَ    الّسامٌة الّنبٌلة اإلسالم بق

                                     

 معنى كلمة ) ٌرنو ( الواردة فً النص . .ٗ

 ٌدٌم النظرد.         ج. ٌشارك           ب. ٌستمع                     ٌركض     . أ

 

اته العصر روح استٌعاب محاولة فً:  ) اآلتٌة العبارة داللة .٘ ٌّ  ( . وتحد

ٌّز ما ج.        وتطوره العصر امتداد ب.         العصر أفكار أخذ أ.   غٌره عن الحالً عصرنا ٌم
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 ( .والهوٌة) كلمة فً( الهاء) حرفل الصحٌح ضبطلا .ٙ

  د. السكون       ج. الفتحة                     ب. الكسرة                  الضمة . أ

                                       

ٌّة ألّمتنا مشرق مستقبل إلى أبنائها مع ٌرنو وهو:  ) اآلتٌة العبارات داللة .7  ( .العرب

 المستقبل عن البحث األراء         ج. الرإٌة         ب. تنوع وحدة . أ

 

 .( بالمباركة)  النهضة  وصف سبب .8

  أطلقها الشرٌف حسٌند.          قامْت فً أماكن مقدسةب.      الخٌر بذور زرعت . أ

 

 .   النص فً الواردة( مٌراث: ) لكلمة اللغوي الجذر اكتب .9

     . ورثب. مرث                  ج. ٌرث               د      أ. راث          

 

 ( . اإلنسان لحقوق الّسافر واالنتهاك)    عبارة فً(   السافر) :   كلمة معنى  .ٓٔ

 . القويج                  الواضح . المكشوفب       الظالم        . أ

 

ة القٌم فً البحث: )اآلتٌة العبارات داللة .ٔٔ ٌّ ًّ  الوجه كشف فً ٌسهم المشتركة اإلنسان  (للّتطرف الحقٌق

 ٌمّثله ال آخر رداء وراء  ٌتستر الذي التطّرف حقٌقة إظهار . أ

 جمٌلة . بعبارات علٌه والتستر التطرف حقٌقة إخفاء . ب

 داخله فً الكامنة اإلنسانٌة القٌم من جزء التطرف . ت

 

ًّ  باستقاللنا التمّسك إنّ :  العبارة داللة .ٕٔ ًّ  العقل تجدٌد ٌعٌد الثقاف  .اآلخر على المنفتح العرب

 التعصب وعدم قبول اآلخرٌن  . أ

   اآلخر وتقبل التعّصب، عن البعد . ب

                      األخذ بآراء اآلخرٌن واعتمادها  . ت

 

 مفرد كلمة ) تّواقٌن ( هو : .ٖٔ

  د. تّواق             ج. تائق                  ب. توق        تَواق              . أ

  

 ( . سردٌة سٌرورة الّتارٌخ ٌعدّ  ال)   عبارة فً(  سٌرورة:  )   كلمة معنى .ٗٔ

                               واالستمرار االمتداد .ج         العمٌق النومب.           واحد حال   على البقاء . أ

 
 .( الواردة فً درس الكلمة الحلوة  قلوبنا أوتار من وتر على فتنقر) :  عبارة داللة .٘ٔ

    النفوس فً الطٌبة للكلمة اإلٌجابً األثرب.           صوت الموسٌقا ٌرٌح القلوب  . أ

                               تغٌر الواقع بحاجة إلى عمل  .النقر ٌإلم القلوب                      د ج.أنّ 
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    : الثــاني الســــــــــــــــــــؤال
 . اقرأ األسطر الشعرٌة التالٌة من قصٌدة ) وا حّر قلباه ( ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها - أ

ـن َقلبــاهُ واَحــر   -1   َسَقــمُ  ِعنـَدهُ َوحـالً ِبِجسـمـً َوَمن        َشـِبـــمُ   َقلُبــهُ  ِمم 
 َصَمــمُ  بـِهِ  نـمَ  اتـًـَكلِمـ َوأَسَمَعــت       أََدبـً إِلى األَعـمى َنَظـرَ  الّـَذي أَنا -2
ْسَهــرُ         َشواِرِدهـا َعـنْ  ُجفونً ِمـْلءَ  أَنـامُ  -3 ٌَ  َوٌْخَتصـمُ  ـاــهَجّرا الَخْلـقُ  َو
ِعــز   َمـن ٌـا -4  َعــَدمُ  َدُكــمـَبع َشــًء   ُكــل   ِوجداُننـا       ُنفـاِرَقُهـــمْ  أَن َعلٌَنـا ٌَ
ذي الَغمامَ  لٌَتَ  -5 ــمُ   ِعنــَدهُ  َمـن  إِلـى  ٌُزٌلُُهــن         َصواِعقُـهُ  ِعندي الـ  ٌَ  الدِّ
ـهُ   إاِل   ِعتــاُبــكَ   َهــــذا -6 ـنَ   َقـد      ِمَقـــة    أَن  ــهُ   إاِل  الــُدر    ُضمِّ  َكلِـــمُ   أَن 

 

  . معنى كلمة ) شبم (الواردة فً النص .ٔ
                                                      . جمٌلد       . حاّر         ج          ب. بارد                 صعب        . أ

  . القصٌدة لهذه الشعري الغرض .2
                                                             د. الهجاء        ج. العتاب            ب. الفخر              المدح             . أ

 . األول البٌت فً الشاعر ٌشكو .ٖ
 البرد القارصد. ج. من ألم الغربة                 البعد عن األهل ب.         جفاء سٌف الدولة . أ

     . بنفسه الشاعر اعتداد على ٌدل الذي البٌت .ٗ
                                          د. الرابع  ب. الثانً               ج. الثالث                       األول       . أ

 على للداللة فً البٌت الثانً  ( أسمعت - نظر)  الماضً الفعل الشاعر استخدم .٘
 القارء تشوٌق د.   الدولة  بسٌف عالقته ج. انتهاء    وثبوته المعنى تحققب.     التشكٌك فً المعنى . أ

 . (  جفونً ملء أنام)  فً الكناٌة .ٙ
 د. الهروب من الواقع            الفكر راحةج.         ب. االضطراب            السعادة    أ.

 البالغً الذي خرج إلٌه النداء فً البٌت الرابع هو :المعنى  .7
 د. التعجب              ج. التمنً                    ب. الندبة           االستعطاف   . أ

 خامس .ال البٌت فً الواردة(  الصواعق)  بكلمة الشاعر ٌقصد .8
 وشاةد. ال         السخط واإلٌذاءب. البرق                 ج.       العطاء         . أ

 األخٌر . البٌت فً(  مقة)   لكلمة اللغوي الجذر .9
 د. أمق                     ج. مقق                 ب. ماق                   ومق  . أ

 البٌت الذي ٌدلّ على أّن العتاب هدٌة بٌن األحباب هو : .ٓٔ
  السادس د.          ج. الخامس          ب. الرابع                       األول         أ. 

 ( . تحملُها أنتَ  برؤٌاهل وّفق الشاعر فً استخدام كلمة ) رؤٌا ( فً قوله ) .ٔٔ
  ب. النعم               . أ
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 . فً قصٌدة سأكتب عنك ٌا وطنً ( الُبْشرى أّنك سأذكرُ  ): قول الشاعر فً السٌن استخدام داللة .ٕٔ

 البعٌد المستقبل على ب. تدل             القرٌب المستقبل على تدل . أ

 األمل ٌعطٌه السٌن د. حرف        .  مستحٌلة العودة أنْ  على ج. تدل

 

                        : إجابتك دفتر إلى انقله ثمّ  الصحٌحة اإلجابة رمز حول دائرة ضع ضع . ب

ٌْسَ  هو اآلٌة فً الوارد البدٌعً المحسن .ٔ َكرُ  : )َولَ  َكاأْلُْنَثى  ( الذَّ

 د. الجناس          ج. السجع              ب . المقابلة                   الطباق  . أ

لْ   : ) قوله فً األمر إلٌه خرج الذي البالغً المعنى .ٕ كَ  ِمنًِّ َفَتَقبَّ ِمٌعُ  أَْنتَ  إِنَّ  ( . اْلَعلٌُِم   السَّ

 د. التمنً      ج. الدعاء                 التخٌٌر            ب. االلتماس         . أ

َ  بالذكر)إِنَّ  اآلتٌة باآلٌة اسمهم الوارد األنبٌاء تعالى هللا خص .ٖ
 َوآَلَ  إِْبَراِهٌمَ  َوآَلَ  َوُنوًحا آََدمَ  اْصَطَفى هللاَّ

 اْلَعاَلِمٌَن( َعلَى ِعْمَرانَ 

 البعض بعضهم ٌكملون ج. ألّنهم    خاصة   مكانة لهم ب. ألنّ       نسلهم من والرسل األنبٌاء ألنّ  . أ

 ( . الوجه كاسف الصدر، َحِرجَ  الكناٌة فً العبارة التً تحتها خّط  : )تراه .ٗ

 كناٌة الحّب           ج. كناٌة عن القوة ب.           والعبوس الحزن عن كناٌة أ.

 الغرٌبة . األجسام إلضعاف الجسم ٌفرزها األخرى الجسمٌة والسوائل الدم فً تتواجد بروتٌنات .٘

 األنفٌة المخاطٌة      د. الجٌوب ج. األغشٌة     المضادة . األجسامالجسم    ب أنسجة . أ

 : (الفطرٌات) كلمة فً الفاء لحرف الصحٌح   الضبط .ٙ

 د. السكون                   ج. الضمةالفتحة           ب. الكسرة                 . أ

 من مؤلفات نصر معوض : .7

ٌْض اإلسالم     د. ضحى اإلسالم      ج. ب. فجر   األمراض من والوقاٌة الغذاء . أ  الخاطر ف

 . قصٌدة : ) رسالة من باب العامود ( فٌها قٌلت التً المناسبة اذكر .8

 تعرٌب الجٌشد .     ذكرى اإلسراء والمعراج  ج.       استقالل األردنب.      أ.معركة الكرامة   

 :(وأطوي رحلة األٌام األوجاع والمحن)سأكتب عنك ٌا وطنً:  ٌدل السطر الشعري اآلتً من قصٌدة  .9
           . الّنفسً االغتراب فكرةَ  الّشاعر رْفضأ.   

          ومخفف وطؤة ألمه  اعرشّ لا سرور فً نفسّ لالوطن باعث اأّن . ب

          اعر حّتى مماتهشّ لا سلوطن ٌتنامى فً نفاأّن حّب ج. 

 . نتمائه إلى وطنهاٌعّبر بها عن  ا  لّربٌع صورالماء واب والّترااعر جعَل شّ لاأّن د. 

 

 . اآلتٌة اآلٌة فً(  وضعت بما أعلم وهللا)   المعترضة الجملة داللة .ٓٔ
 واألنثى الذكر بٌن د. المقارنة          المولودة هذه شؤن تعظٌم .ب       واالعتذار  التحسر  .أ
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بابُ  فالّساحُ  إاّلكَ  ُمْنقِذ         ِمنْ  للقُْدسِ  ما القُْدسِ  حبٌبَ  ٌا :)اآلتً  العاطفة البارزة فً البٌت .ٔٔ ٌَ )                           
 د.نفسٌة      قومٌة         ج.         وطنٌة         ب.                     أ.دٌنٌة

 

 . نص الكلمة الحلوة منه أُخذ الذي الكتاب اسم .ٕٔ
 صدقة الكلمة. د       األرق موالٌد. ج          ذابلة أشجار. ب              ودمنة أ.كلٌلة

ٌَُكلِّمُ  كما ورد فً قوله تعالى :) الكهل(  معنى كلمة .13  ( َوَكْهاًل  اْلَمْهدِ  فًِ النَّاسَ  )َو
 من جاوز الثالثٌن إلى الخمسٌن                  ب. من بلغ أقصى الكبر وَضُعف        . أ
 د. بٌن الستٌن والسبعٌن         د. من أدرك الشٌخوخة وهً عند الخمسٌن        

    : الثــالث  الســــــــــــــــــــؤال
 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة  . أ

     ــا القلـــبُ لِذْكره ـن  ـا        َفحْوقِعهِذْكــِر مَ أرْقـــُت لالبحر العروضً للبٌت اآلتً هو :  .ٔ

 د. تام المتقارب        المتقارب      ج. مجزوء الوافرأ. تام الرجز      ب. مجزوء 

 

 أَقَطاِْرَها ُبْعدِ  ِمنْ  وُتْحَسرُ         الُعٌونُ  فٌها ُتَساِْفرُ  ُصحون  البحر العروضً للبٌت اآلتً هو :  .ٕ

  المتقاربالوافر       د. تام أ. تام الرجز      ب. مجزوء المتقارب      ج. مجزوء 

 

 البحر العروضً للبٌت اآلتً هو :  .ٖ

 اـجَ ـنَ  فَ ٌْـ ـكَ  م  ـالـس نْ ـمِ  َبنْ ـجَ ـاعْ ـفَ  لْ ـبَ           َوىــهَ  فَ ٌْـ ـك ك  ـَهالِ  نْ ـمِ  َبنْ ـجَ ـَتعْ  اَلْ 

  . تام المتقاربد     ب. مجزوء المتقارب      ج. مجزوء الوافر        . تام الرجزأ

 
 
 األَُممْ  وَرب   الَمَولً َمْولى َمَدْحتُ  آدمٌا   َمَدُحوا إذااآلتً:  البٌت شطري بٌنَ  الصحٌح الفصل .ٗ

ا   َمَدُحوا إذا أ. ٌّ  مْ ــاألُمَ  وَرب   َوالًـالمَ  ْولىـمَ             ـتُ َمَدحْ  آدم

ا   َمَدُحوا ب. إذا ٌّ  األَُممْ  وَرب   الَمَوالً َمْولى ـتُ              َمَدْحـ آدم

 

                             :  الكلمة المناسبة فً الفراغ لٌستقٌم الوزن العروضً فً البٌت اآلتً  .٘

 َفَقدْ  َعْقلُهُ ........  على            َعاَلْ  َفَمنْ  اْلَهوى الَعْقلِ  وآفةُ 

 عاطَفِتهِ  د.               َجناِنهِ ج.                َهواهُب.               َنْفِسهِ أ. 
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    : عــرابــال الســــــــــــــــــــؤال
 ن األسئلة التً تلٌه .ـب عــم أجـص اآلتً ثـرأ النـاق - أ

اد  يتأملمْن     
ّ
أ الري فيه جميع ما ُيحتاج إليه ،  يجْدهاالدنيا منر مىلده بعلله الىك هيَّ

ُ
كالبيت امل

 كاملصابيح، وثلك بناءها أدقما فالسماء مسفىعة كالسلف 
ً
 منصىبة

ً
، وغير  هلل دّز خاللها النجىم كاطبة

آ . يات التي يجب عليك فهمها بالتدّبس والتفكير واستكشاف ما يدوز من حىلك حتى ثزداد علًماذلك من لاآ

                                                   : ٌلً ما  السباق النص من استخرج .1

           اسم زمان          -3         مصدًرا لفعل خماس ي        -2             تميًزا               -1     

 مطابًقا                   -5         مصدًرا لفعل ثالثي  -4      
ً

 اسم مفعول لفعل ثالثي          -6          بدًل

 .    اسلوب تعجب سماعي -9        اسم فاعل لفعل ثالثي        -8         صيغة مبالغة        -7      
             

                                         انقل رمز اإلجابة الصحٌة إلى دفترك :  - ب
 اإلعراب الصحٌح للكلمة  التً تحتها خّط فً النص هو :  .ٔ

          مفعول به منصوب  -ب             فعل ماض  جامد مبنً على الفتح . أ
 مبتدأ مرفوع بالضمة  -د                فعل ماض  مبنً على السكون -ج

 
 (: عرجاءالهمزة فً كلمة )  .ٕ

ٌّة        أ.  منقلبة عن ٌاء -منقلبة عن واو            د -ج         زائدة -ب    أصل
 

 :  بطرٌقة صحٌحة هًا التً ُكتب العدد فٌهالجملة  .ٖ

   ساهم يف العمل ثالثٌة وعشرين عامًلا . ب       ساهم يف العمل ثالثٌة وعشرون عامٍل . أ    

    ساهم يف العمل ثالثٌة وعشرون عامًلا. د       ساهم يف العمل ثالثًة وعشرون عامًلا . ـج    

 ( : غّطى : ) الفعل من المرة اسم .ٗ

ة-أ ٌَ ٌَة -ب         واحدة َغْط    تغطٌة واحدة -د             تغطٌة -ج              ِغْط
 

ٌُبقً(  عالمة إعراب الفعل .٘  )لْن ٌبقً صاحب المنزل شًٌئا فٌه ( : في جملة) 

 الضمة المقدرة -د   الفتحة المقدرة   -ج الضمة المقدرة    -ب      الفتحة الظاهرة - أ
 

 ( هو   :  كم طالب سهر لٌحقق النجاح) ) طالب ( فً جملة : إعراب كلمة : .ٙ

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

 

 : اسم الفاعل من الفعل  : ) استفاق  ( .7

 فائق. د              ُمسَتفٌق. جـ              ُمستِفق. ب               ُمستفاق.أ
  

 : نوع المنادى فً جملة  : ) ٌا قاضً الحّق أحكم بٌننا  ( .8

 اسم علم . د             نكرة مقصودة. جـ            شبٌه بالمضاف. ب           مضاف.أ
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 :الكلمة التً جاءْت فٌها الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم  .9

 اإب ـثـت. د        مسإول      .جـ               ٌإِمن. ب               رإوف.أ

 

 : ) شممُت الوردة أرٌجها ( ج ( فً جملةـالضبط الصحٌح آلخر كلمة  ) أرٌ .ٓٔ

 السكون . د             الكسرة .جـ              الضمة. ب               الفتحة.أ
 

ا :الجم .ٔٔ ًٌ  لة التً ورد فٌها مصدًرا مٌم

                                          ُملتقانا بعد انتهاء االجتماع. ب              النادي الثقافً ُملتقى الشباب.أ

 )سٌعلم الذٌن ظلموا أّي ُمْنقَلب سٌنقلبون (. د                     العمال ُمجتمع  بهم   .جـ
 

 : على(  قصف)  الفعل من المكان اسم يُصاغ .21

 ِمْقَصف        -د        ُمْقَصف      -ج            َمْقِصف -ب              َمْقَصف - أ
 

 هي :بصورة صحٌحة  ( األلف المقصورة) فٌها  ُكتبت التي الجملة  .ٖٔ

  روا الرجال القصص - ب               سمى الرجل بؤخالقه -أ

  . هذا الفتا شجاع  - د              بنى الرجال أوطانهم -جـ
 

 هً :  ( االسم المنقوص) الجملة التً ورد فٌها خطأ فً  .ٗٔ

             هذا داع  إلى الخٌر. ب         الداعً إلى الخٌر كفاعله  . أ

ا للخٌر              . جـ       ٌ   رافقُت داع  للخٌر. دكان اإلمام داع
 

    : سـاخلــام الســــــــــــــــــــؤال
 والمنظمة على شكل خاص  عناصر القصة وٌمثل مجموعة من الوقائع الجزئٌة المترابطة ن م .ٔ

  لشخصٌةا. د             لزمان ا .جـ               لحدثا. ب               لحبكةا.أ

 
 

 

 

 االستاذ فراس عبابنه، اللغة العربية

 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/
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/

