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         دولة الكويت  الزمن: ساعتان وربع                     
     وزارة التربية  صفحات (  4 ) األسئلة في                

 المنهج الكامل( للصف الثاني عشر )التعليم الديني( ) التجريبي  –الفترة الثانية  امتحان
 2020/2021للعام الدراسي 

 في مادة اللغة العربية )النصوص األدبية والعروض( 

 ( درجات9):                من نص ) أم األسير( ألبي فراس الحمداني، اقرأ، ثم أجب –السؤال األول 
 

 حــــراٌم أن يبيت قريــــر عيــٍن      ولــؤٌم أن يُلــــــــم به السـرورُ  -1

 وقـــــد ذقِت الرزايـــا والمنايـــا      وال ولـــد لديـــك وال عشيــــرُ  -2

 قلبــك عن مكان      مالئـــكة السماء بــه حضـــورُ وغـــاب حبيب  -3

 ليبكِك كلُّ يـــــوم صـمِت فيــــه      مصــابرةً وقـــد حمـَي الهجيــرُ  -4

 

 ( 1بّين المناسبة التي دفعت الشاعر إللقاء هذه األبيات.                                               ) – 1

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

 ( 1)           : لما يأتيضع خطا تحت المكمل الصحيح  – 2

 الضجر(   -الندم     -  الحزن  -الحنين    -العاطفة البارزة في النص السابق: )     

 ( 2)                              بّين مظهًرا من مظاهر المعاناة في النص السابق، مستداًل.  – 3
 ...................................... .................................................مظهر المعاناة:  -

 

 ............................................................. ........................... االستــــــدالل: -

 ( 1)      قال المتنبي: حرام على قلبي السرور فإنني    أعد الذي ماتت به بعدها ُسّما  – 4 
 حـراٌم أن يبيت قريــــر عيــٍن    ولــؤٌم أن يُلــــــــم به السـرورُ وقال شاعرنا:      

 وازن بين البيتين من حيث أوجه االتفاق. 

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

 ( 1)                                                         انثر البيت الرابع بأسلوبك.  – 5

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

 

 ( 1وضح أثر الصورة الفنية "وقد ذقت الرزايا والمنايا" في المعنى.                                 ) –6

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

 ( 2)             :لما يأتي ضع خطا تحت المكمل الصحيح  -8

 حزين(.                                   –متعب   – مرتاح  –سعيد  –مترادف كلمة )قرير(: )حراٌم أن يبيت قرير عيٍن".  " –أ     

أ   –ِمْرَزئَة  –مفرد كلمة )الرزايا(: )الرزايـــا". وقـــــد ذقــِت   " –ب       (.                              َرِزّية –ُرْزء  –ُمَرزَّ
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 ( درجات9)         ذاك؟ ( للشاعر أحمد الزين ، اقرأ ثم أجب:  غ  ب  ص   ي  من نص )أ -  السؤال الثاني

 الِء الُخلُقِ ــقَــْد َعِلْمتُم ِمْن طِ     يا أولي الُحْظوةِ ما ا ـون ـمــعلّ   -1                  

 قِ لِ ــمْ ــق يُ لَّ ــلم يتم نْ ـه مَ ــفي       زمـــــنا في  ـــن ّن أا ـون ـمـــعلّ -2

 قِ ـلــا الخُ ــــني ا بدُ ــا نحي ــمإّن     ىن ــا الغــــلكم دني ــأودعونا ف-3

 قِ ــــزِ اٍء قُلتُـــــه في َنــــن ـَ ث ـِب     ا في ُعمـــريــرةً أخَطأتُهــمَ  -4

 لَــــةً إال بَِطــــرٍف أِرقِ ــــلَي       ُمنذُ أن أخَطأت فيــــِه لَم أبت -5

 
 ( 2)          وبّيِن أثرها في المجتمع.  عرض النص مشكلة، حددها، -1

 ........ ........................................................................................المشكلة:  -
 

 ........ ............................................................................أثرها في المجتمع:  -
 
 ( 1)           ما الغاية التي يسعى الشاعر إليها في النص؟  -2

................................................................................................................. 
 
 لكل  مما يأتي:ضع خطا تحت المكمل الصحيح  -3

                                          (1)               (السخرية. - .الندم  – الخوف. - الخجل. -) :الشعور الذي دل عليه البيت األخير -أ    
  

 ( 1)               .                                           بالتلون والخداع يصل المنافق لمبتغاه - ب    
   (الخامس.  -الرابع.  - .الثالث - األول. -)  الفكرة الجزئية السابقة دلَّ عليها البيت:         
 

                                  (1)        الكرم.( – الصدق.  –التسامح.  –الحلم.  -) من سمات شخصية الشاعر في النص: -جـ     
  
 

 ( 1)            . في المعنى قَــْد َعِلْمتُم ِمْن ِطالِء الُخلُِق" "بّين أثر الصورة الفنية  -4

. 

.................................................................................................................. 
 
 (2)           ( في جملتين من إنشائك بمعنيين مختلفين.                           فق وظف كلمة ) ن  - 5
 

 .....................................  نفق -

 .....................................  نفق -
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 ( درجات 10 )     : من نص )الغبطة فكرة ( للشاعر إيليا أبي ماضي ، اقرأ ثم أجب: لثالسؤال الثا
 

 هْ رَ جْ أُ  ى على التقطيبِ عطَ تُ   نْ لَ  العابسُ ها يُّ أَ  -1
 هْ رَّ ـمُ  الغيرِ  تجعل حياةَ ا، وال  رً مُ  نْ ــــال تك -2
 هْ رَ دْ ـقُ وَ  حكِ على الضّ  حولٌ   هْ يبكي لَ   نْ مَ  إنَّ  -3

 هْ رَ ــخْ صَ  سُ ــِ ، فالفتى العاب مْ ـــنَّ رَ تَ وَ  لْ لَّ ـــهَ تَ فَ  -4                                
 هْ رّ ــغِ وَ  هُ ــنْ مِ  ةٌ لَ ــفْ غَ  تْ وحاَن رُ ــهْ الدَّ  نَ ــكَ سَ  -5
هْ ــَد مثُل العُرِس مَ ـــُد..وإنَّ العي ـــإنَّهُ العي  -6  رَّ

 
                                                :يأتيمما كل لتحت المكمل الصحيح ضع خطا  -1
             (1)                       الفكرة الرئيسة المعبرة عن النص السابق:-أ

   .البكاء خير وسيلة للتخلص من هموم الحياة -
 .التمتع بمباهج الحياة السعادة والسرور سبيال -
 . لإلنسان ولمن حوله ان الحزن مضرالتشاؤم و  -
 . إلى جمال في الكونتغير كل ما سعادة ال -

 
 ( 1)                    (التفاؤل. – الصبر. – الحلم. – التواضع.  –): من القيم المستفادة في النص –ب 

                                                                   
ــ ش اخت ـــاة    إنما العي ـــو الحي ــــفاغتنم صف       يقول الشاعر:   -جـ   ( 1)                    الس    ـ

 (  الخامس –الثالث  –الثاني  –  األول –): من أبيات النص السابق البيت السابقمع يلتقي  البيت الذي 
 
 (1)                                                             .النص السابق رأيا للشاعر. وّضحه لَ مَ حَ  -2

.................................................................................................................. 
 
 ( 1)                                       .الثالث( في البيت الضحك،   يبكي) بّين أثر الطباق بين كلمتي -3

.................................................................................................................. 
 
 ( 3)                                             :يأتيكل مما لضع خطا تحت المكمل الصحيح  -4
 . (الجمود  –التَّحدي  –الصَّالبة  -)القوة  على:تدل   "فالفتى العابُِس َصْخَرهْ  "الصورة الفنية  -أ
 

 ...........  نسأل هللا تعالى التوفيق و  -ب
                                                      .(السُّدود –الَمَسد  – الَمسدود - السَّداد) السابقة:( في فراغ الجملة )َسدَّ المناسب من كلمة  التصريف

 

 . ........................الحزن والكآبة يجعالن الحياة -جـ 
ة)  :الجملة السابقةفراغ في  (مرة)البنية الصحيحة لكلمة   ة – ُمرَّ ة   – َمرَّ  . (ةَمرر – ِمرَّ

 

ةكلمة )جمع   ".ت حصاة صقلتها فهي ّدرهوإذا مسّ " –د  ار - ِدَررٌ   - َدراري):  (ُدرَّ  . (ُدَررٌ  - ُدرَّ
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 ( 2)                 .حدد حرف الروي، وسم بحره، وقطعه، ثم كتابة عروضية البيت اآلتي  اكتب -5
                                

 اءهُ ــأراد هج  دــه فقــال في ــوأط  والِه    ـــرأً لن ــدح امــرٌؤ مــوإذا ام                          
 
 ............................................................................... ..............................................................  :ية عروضالكتابة ال -

 

 ...................................................................... .......................................................................             :التقطيع -

 .................................................................................... ........................................................           :البحر اسم -

 ................................................................................. ...........................................................            الروي:حرف  -

 

 

 انتهت األسئلة


