
 
 ( صفحات 9األسئلة في )                                  وزارة                   التربية     

 ( 2) تجريبي                                                          ثانوية صباح الناصر الصباح للبنين 
   الزمن : ثالث ساعات وربع                                                                   للغة العربيةا قسم

م 1220 /2020نهاية الفترة الثانية  -امتحان اللغة العربية للصف الثاني عشر    

 : الفهم واالستيعاب  ـأوال 

 : ثم أجب عن األسئلة التي تليهااألبيات اآلتية اقرأ  ـالسؤال األول 

 أيها الشاكي الليالي    إنـما الغبطة فكــــــــــــــره (1
 ربَّما اْستوَطَنِت الكوَخ وما في الكــــــــــــــوِخ ِكْسَرْه   (2
 وَخَلْت منها القصوُر العـــــــــــــــــالياُت الُمْشَمــِخرَّْه  (3
 تلمُس الغصَن الُمَعرَّى فإذا فــــــــــــي الغصِن ُنْضَرْه  (4
 وإذا رفَّْت على الَقْفِر استوى مــــــــــــــــاًء وُخْضَرْه  (5

                             .    (  إنما الغبطة فكرة : )  ين المقصود بقول الشاعر في البيت األول  ب .أ
  الغبطة هي حسن الحال والرضا وهي حالة نفسية تنبع من داخل اإلنسان  

      التكملة الصحيحة لكل ما يأتي :      أمام(   √ضع عالمة )  . ب
 :  مفادها أن رئيسة تحمل األبيات السابقة فكرة -1

  .الفقر ال يحول بين اإلنسان وسعادته  )     (     على اتساعها قد تفتقر إلى البهجة   القصور)     (      
   . كثرة الشكوى تفقد المرء األمل والحبور)     (      .    الشعور بالرضا يجعل كل ما حولنا جميلً )     (      

 : من المعالم النفسية لبؤس الناس في العيد  -2
      . العبوس والتقطيب)     (                                     .الحزن والتشاؤم )     (                

 البكاء واليأس )     (                                      .الفرح والسعادة)     (                 
 .الشاعر في األبيات أن مظاهر السعادة والتعاسة مصدرهايرى  - 3

 طبيعة الجميلة ال)     (                                                 .النفس البشرية)     ( 
 . العلقات االجتماعية )     (                                            لمال والغنى  ا)     ( 

:  يعد البيتان الثاني والثالث بالنسبة لألول   -4  

 )    ( تفصيلً                 اً سبب )    (               )    ( نتيجة           تعليًل  )    (       

 صفحات( (9))األسئلة في                                     وزارة التربية

 التعليميةجهراء اإلدارة العامة لمنطقة ال

 الزمن: ثالث ساعات وربع                        2إجابة   تجريبي   للبنينوية صباح الناصر الصباح ثان

 قسم اللغة العربية

 م2020/2021ي للصف الثاني عشر بقسميه ـ نهاية الفترة الدراسية الثانيةيباللغة العربية التجر اختبار
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  : لي ثم أجب عن األسئلة التي تليهاقرأ النص التا ـ  السؤال الثاني

االعتقادات ، والصدق على الكذب في األقوال ، والخير على الشر  وعاهده على إيثار الحق على الباطل في 
في األفعال ، والتمسك بالشريعة ولزوم وظائفها ، وحفظ المواعيد حتى ينجزها . ومحبة الجميل ألنه جميل  

 ال لغير ذلك  . والصمت في أوقات حركات النفس للكالم حتى يستشار فيه العقل . 

   .   للكالم النفس حركات  أوقات في والصمت:   الكاتب قول  علل -أ
 ................................................... ..........حتى يستشار العقل  ........... ........................ 

        التكملة الصحيحة مما يأتي:  أمام اضع خط    -ب
 األمريكي والعربي في النص : من الوصايا التي اتفق فيها العهدان  -1
  .االهتمام بالثراء العقلي والمعرفي.        )(        الطموح المستمر وعدم الرضا بما ُيحقق )   (        

 .بذل المديح والثناء لكل الناس حتى ولو أخطأوا     (      ) تحري الشريعة ولزوم وظائفها          (     )
 : من عوامل النجاح عند األمريكي- 2

  .محاربة دواعي النفس الذميمة      (      )                      االهتمام بالعقل والجسم .   )     (        

 . قوة األمل والثقة باهلل عز وجل    (        )إيثار الحق على الباطل في االعتقاد .                  (     )

 4- ضع عالمة)√ ( خلف العبارة الصواب وعالمة )×( أمام الخطأ : 

 - العهود التي أخذها ابن مسكويه على نفسه تخالف مبادئ اإلسلم   .                    )     ×      ( 

 - الغضب عند   األمريكي مذموم في كل األحوال    .                                    )     √     ( 

 - اعتبر األمريكي وابن مسكويه أن ظهور النقائص أدعى إلى معالجتها وإصلحها .      )      ×     ( 

 - عرض الكاتب ان  في النص وصايا تهم أبناء المجتمع في كل زمان ومكان  .               )      √     ( 

 -حرص ابن مسكويه على وضع الوصايا  لنفسه لصلح حاله في الدنيا واآلخرة .           )         √ (
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   السؤال الثالث  : اقرأ األبيات التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليها: 

 

 1   ذكر الشاعر في األبيات موقفا له. وضحه وبين أثره على الشاعر.  .أ
 أنه أثنى على إنسان طائش نزق الموقف  :  -
 . سبب له الحزن والندم فل يبيت ليلة إال بعد أرق أثره على الشاعر :  -
                     ضع خطا تحت المكمل الصحيح لكل عبارة مما يلي  :              .ب

 : أ ــ من سمات شخصية الشاعر في النص       

 )        (                     ـــ معتز بتراثه         )        (              غيور على دينه وخلقه ـــ            

 )        (   سياسية          قضايا الال)        (         ـــ مهتم ب    ـــ منفتح على الثقافات األخرى           

 البيت الذي يتفق مع الفكرة السابقة هو :    باألخالق .يحيون  المخلصون  -ب     

 )   ( الرابع -            الثالث )   ( -                    الثاني  )   (  -            األول )   (  

 ج- ضع عالمة)√( خلف العبارة الصواب وعالمة )×( أمام العبارة غير الصواب : 

 (      ×  )      عليه. الحلول المناسبة للقضاءغاية الشاعر من عرض مشكلة النفاق تقديم  -

 (       √ )                         العنوان المناسب للبيتين األخيرين هو: ) اعتراف وندم (. -

 (      ×)                             نتيجة .    بما قبله  (بثناء قلته في نزق : )علقة قوله  -

 (     √  .                  )   صبغ ذاك(  ذو علقة وثيقة بمضمونه عنوان النص ) أي -

 (      √من سمات أسلوب الكاتب عمق الفكرة وتحليلها                              )     -

 

ــا فـــــــــــــــي زمـــــــــــــــن   ــا أننـــــــــــــ  َعل ُِّمونـــــــــــــ
 

قِّ   ِق ُيِملـــــــــــِّ ِم َيَتملـــــــــــ  ِن لـــــــــــَ  فيـــــــــــهِّ مـــــــــــَ
ِم دنيـــــــــــا الغنــــــــــــى   أِو َدُعونـــــــــــا َفَلكـــــــــــُ

 
ُدِنيا الُخلـــــــــــــــقِّ إن مــــــــــــــا َنِحيـــــــــــــــا    بـــــــــــــــِّ

ري   ــِ ــا فـــــــــــــي ُعمـــــــــــ  مـــــــــــــرة  َأِخَطأُتهـــــــــــ
 

قِّ   زِّ ــَ ُه فــــــــــــــــي نــــــــــــــ ــُ َ  ُقِلتــــــــــــــ ــا  بَِّثنــــــــــــــ
ِت   ــِّ ِم َأبــــــ ــَ ــهِّ لــــــ أُت فيــــــ ــَ ــُذ َأِن َأِخطــــــ  ُمنــــــ

 
قِّ   ِر   َأرِّ  ليلــــــــــــــــــــــــــــــــة  إال بِّطــــــــــــــــــــــــــــــــَ
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 : اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليهالسؤال الرابع ـ 

"... وبعث خزيمة إلــى وجوه أهل البلد فجمعهم إليه ، وأتــــــى بهم إلـــــــى باب الحبس فُفتح ودخل خزيمة  
ومن معه ، فرآه قاعدا فـــي قاع الحبس متغيرا أضناه الضر واأللم وثقل القيـــــود ، فلما نظر إليـــــــه عكرمة  

بل خزيمة حتــى أكب علـى رأسه فقبله ، فرفع عكرمة إليـــه  وإلــــى الناس أحشمه ذلــك ، فنكس رأسه ، فأق
 رأسه وقال : ما أعقب هذا منك ؟ قال : كريم فعالك وسَو مكافأتي . قال : يغفر هللا لنا ولك " 

ألمحت الفقرة السابقة إلى بعض القيم المستفادة. حدد اثنتين منها      أ  -

العفو والتسامح      ................الشجاعة في االعتراف بالخطأ وتصحيحه .................  

 ضع خطا تحت المكمل الصحيح لكل عبارة مما يلي  :                                 -ب
هو : هذه المقولة معه  تلتقي الموقف الذي النية الطيبة ال تعفي صاحبها من المسؤولية.  -1   

 موقف سليمان عندما كافأ عكرمة    -       موقف زوجة خزيمة عندما أرسلت الجارية لخزيمة -

 موقف خزيمة من أصدقائه الذين تخلوا عنه    -         موقف عكرمة حينما أخذ المال لمساعدة خزيمة -

: راث في القصة  تمن مالمح ال -2  

 .القيم المستفادة من القصة  -                 الزمان والمكان اللذان حدثت فيهما-

 . النهاية السعيدة للقصة -              الحبكة الفنية التي صيغت بها القصة -

 :          ( بعد العبارة غير الصحيحة فيما يلي ( بعد العبارة الصحيحة وعالمة ) ✓ضع عالمة ) -ج

 (  ×   )  .  الغيرة الشخصيةتحول موقف خزيمة تجاه عكرمة في القصة بسبب  -

 ( √    ) م .   يتفق مع ما يدعو إليه اإلسلال موقف خزيمة عندما أصابه الفقر ولزم بيته  -

 (    √)      . تتمثل العقدة الرئيسة للقصة في سجن عكرمة الفياض على يد خزيمة بن بشر -

 (    ×.                            )    هذه القصة ال ترتبط بواقعنا الحالي وال فائدة منها  -

 (     ×)           .                يعتبر العصر الجاهلي هو البيئة التي حدثت فيها القصة  -
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 :  للتلخيص لخص الفقرة التالية في حدود الثلث مراعيا األسس الفنية التلخيص :  الخامس السؤال  

السعادة _ في نظر اإلسلم _ يجب أن تتوفر باألخذ بحظ من كل عنصر من هذه العناصر األربعة  
أخذًا معتداًل، ال إفراط فيه وال تفريط، فهو ال يرضى عن تعذيب الجسم، وحرمانه من ملذاته، ولذلك كره 

ِ الَِّتي َأْخَرَج لِ  َم ِزيَنَة َّللاَّ ْزِق ُقْل ِهَي ِللَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة  التبتل وقال:]ُقْل َمْن َحرَّ ِعَباِدِه َوالطَّيِ َباِت ِمْن الرِ 
ْنَيا َخاِلَصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة[األعراف:  .وكره حياة حيوانية ال عقل فيها، وَعاَب على قوم أنهم كاألنعام  32الدُّ

سموات واألرض وما فيهما، وحرص  بل هم أضل سبيًل، وحث على العلم وطلبه، والتفكير في خلق ال
فقرر أنَّ الحياة إذا خلت من العنصر الروحي كانت حياة تافهة   على العنصر الرابع وهو عنصر الروح؛

والناس إزاء هذه العناصر مختلفون اختلفًا كبيرًا، فمنهم من غلب عليه عنصر النبات ال قيمة لها.
عليه عنصر العقل؛ فكان عالمًا أو فيلسوفًا، ومنهم من غلب ،ومنهم من غلب  والحيوان؛ فكان شهوانياً 

ولكن خير حياة رسمها اإلسلم هي الحياة التي اعتدلت فيها كل هذه  عليه عنصر الدين فكان متصوفًا،
والعلم ال يكفي في اإلسعاد ال في إسعاد الفرد وال في إسعاد المجموع، لقد   العناصر ولم تفقد واحدًا منها.

لم الدنيا آالت وأدوات واختراعات ونظريات في السياسة واالجتماع، ووصل في تقدمه إلى تحطيم  َمأَل الع
إن العلم وحده صالح ألن تستخدمه في الخير كما تستخدمه   الذرة، ولكن هل كفى هذا في إسعاد الناس؟

لروح التي  في الشر، فهو كالسكين تستخدمه في القتل فيضر، والذي يحدد استخدامه في المنفعة هو ا
إن العلم يستطيع أْن يرقِ ي وسائل الخير كما يستطيع أن يرقِ ي وسائل الشر، قد    يعبر عنها دائمًا بالقلب.

كان الناس قديًما َيْقُتُلون بالعصا والحجارة ونحو ذلك، فلمَّا تقدم العلم قتلوا بالكهرباء، والغازات الخانقة،  
إنما الذي يستطيع أن يحد من شر العلم هو الروح، وهو الدين،   والطائرات، والغواصات، والقنابل الذرية.

 وهو اإليمان بإله يحاسب الناس على أعمالهم، ويطلع على ضمائرهم. 

 لألستاذ أحمد أمين من مقال ) الحياة السعيدة  ( 

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

................................. ........................................................................
 ......................................................................................................... 
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         ثاني ا ـ الثروة اللغوية: 

 ..............  أفزعه..................ما مترادف راعه؟   ما رأى .  فراعهدخل عليه  -أ
 .......... ُمرَّة....... .   اضبط كلمة مرة مرة بأبييكنى إبليس  -ب

 ضع خطا تحت المكمل الصحيح لكل عبارة مما يلي  :                                 -ج
 : اعتمد عليه الجملة التي جاَ فيها الفعل خال بمعنى -1

 خل القاضي لبحث القضية                               خل الرجل من عام               

   خل الرجل على الطعام                                 خل الولد على أبيه            

 مثل ما بعثني هللا به من الهدى والعلم كمثل الغيث .  جمع الغيث هو : -2

   األولى والثانية             الغواث             األغياث                           الغيوث             

 أهل البلد بسكانه .   الضبط المناسب  للفعل أهل هو : -3

 أََهل                   أَْهل                              أَه لَ                      َهلَ أَ              

 :          ( بعد العبارة غير الصحيحة فيما يلي ( بعد العبارة الصحيحة وعالمة ) ✓ضع عالمة ) -د
 (      ×)        .   تعود . مترادف آلى هو   وآلَى أن يقرأها كل يوم صباحا -1
 (     √)                .فلما أصبح صالح الغرماء  مفرد الغرماء : الغريم     -2
 (      ×  )                 .  نزيله     مترادف نجتليه هو   نجتليه ببقايا الرمق  . -3

 (       √     )      .           معنى رفع هنا  أذاع   رفع المؤذن األذان للصالة . -4

 (       √   )      .     جمع النعل هو نعال وأنعلوضعت في موطئ النعل  .   -5
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 ثالث ا ـ التذوق الفني: 

 اصبر على كيد الحسود                 فإن صبرك قاتله  -

 فالنار تأكل بعضها                      إن لم تجد ما تأكله  -

 :  اشرحهابين نوعها بيانية  صورةالبيتان  تضمن -1

 ..................................................................................................... .تشبيه غير صريح...................................... الصورة نوع.  

حالة الحسود الذي نتركه وال نبالي به ونصبر على أذاه فيموت غيظا وحسدا بحالة النار   شبه: الشرح
 التي تأكل نفسها إن لم نقدم لها ما تأكله  

ِل كال  مما في المجموعة )أ( وما يناسبه في المجموعة )ب( مما يأتي:  -2         صِّ

 

 ضع خطا تحت المكمل الصحيح لكل عبارة مما يلي  :                                 -أ
 : قال تعالى :) كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ( الصورة االبيانية في اآلية الكريمة  -1

 كناية  –             استعارة –                تشبيه غير صريح  –       تشبيه صريح      

 الحسن البديعي في العبارة :  ال يجلس في الصدر إال واسع الصدر .-2

 سجع                    جناس                          مقابلة                   طباق    

 ) فليضحكوا قليال وليبكوا كثيرا (  المحسن البديعي : -3

 جناس    -                مقابلة -طباق إيجاب        -طباق ساب              

   نهي للتهديد  5  اسَتعذ باهلِل منِ شرار الن اس  -1

 نداء للتحسر 4 َتعَتذروْا َقدَ كَفرُتم َبعد ِإيماِنكم {   } الَ  -2
َّللاَّ )اَ ل: ق -3  أمر لإلباحة  6 ) وما َتعمُلون؟  َ مخَلَقك َ َأَتعُبدون ما َتنحُتونَ و  
 أمر للنصح   1 يا شبابي! وأين مني شبابي؟ … آذنتني حباله بانقضاء   -4
 نهي للتيئيس  2 رويدك ال يخدعنك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح  -5

 استفهام لإلنكار  3 فقل ما شئت في فلي لسان مليء بالثناء عليك رطب  -6

 للتعظيم  نداء  
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 السالمة اللغوية رابعا ـ 

نصح حكيم ابنه فقال له يا بني هل أدلك على طريق يوصلك إلى الفالح في الدنيا واآلخرة ؟ تتسامح مع  
 . الناس . إن التسامح يزيد حب الناس لك ونعم رجال من يعفو حين يقدر على خصمه  

                         أخرج من الفقرة السابقة :   -1
 .....  .التدليل والتمليح......... التصغير داللة..........   بني......   :   مصغرا اسما -
 ... .ضمير مستتر وحدد نوع الفاعل : .  نعم رجل من يعفواسلوبا للمدح :  -

                                   ضع الرقم المناسب من المجموعة ) أ( أمام ما يناسبه من المجموعة )ب( مما تحته خط فيما يأتي:                                   -2

 ( ب)  المجموعة المجموعة ) أ ( 
 في محل رفع خبر إن   4 جملة) نصح حكيم ابنه(  1
 في محل نصب مفعول به .  (يوصلك إلى الفلح )جملة  2
 ال محل لها من اإلعراب ابتدائية   1 جملة تتسامح مع الناس  3
 في محل جر نعت  2 جملة يزيد حب الناس  4
 ال محل لها من اإلعراب تفسيرية   3  5

 : اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المطروحة فيما يأتي3-
 : هو  نعم من تصاحب المخلصالضبط الصحيح للمخصوص في الجملة   -أ
 المخلَص  -المخلْص               –المخلِص                 -                 المخلُص - 

 : التصغير الصحيح لكلمة ) عين ( هو  -ب
 عينة  ُ -                    عيينة ُ -           عيين  ُ -                  عوينة       

 : اإلجابة بالنفي عن السؤال : ) أليس الدرس سهال  ؟ ( هي -ج 
  .نعم , ليس الدرس سهل –الدرس سهل .  بلى , .   - ال , ليس الدرس سهل  –نعم , الدرس سهل .  - 
َ  الذي االستفهام-د  : هو  اآلتية األمثلة في للتصور  جا
 ألم تسافر برا ؟  -     أبرا سافرت أم جوا ؟       - أسافرت برا ؟ -           هل سافرت برًا ؟  - 

 : النسب الصحيح إلى كلمة ) صحيفة ( هو-ه
  .الصحفوي  –            الصحفي   -            الصحافي –                      الصحيفي .- 
 : التصويب الصحيح للخطأ في النسب في الجملة : ) الجو الصحرائي حار ( هو-و
 ي و  صحر  -           صحراوي    -         صحاري             -صحري  -           
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ا ـ التعبير:   خامس 

مراعيا  األسس   فيما ال يقل عن خمسة وعشرين سطرا  يناآلتي ين من الموضوع واحد فقطفي خطبة اكتب 
واستيفاَ الفكر ، وترابط الجمل والفقرات ، وسالمة اللغة ، وجودة األسلوب ، وعالمات   للخطبة  الفنية

   الترقيم :

طريقك إلى معرفة نفسك قبل كل شيء ثم معرفة ربك وهو سبيلك الوحيد  والهدى هما العلم  -1

 . الصالحين والفلح في الدارين للسير على خطا

 مع والمجت د والتخطيط والطموح من أهم عوامل النجاح في حياة الفر على النجاح اإلصرار -2

 (  ................................................................................................:   الموضوع) 
.................................................................................................... ................... ...................................... ..................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 .. 

 مع خالص الرجاَ بالنجاح والتوفيق.   .......ت األسئلة  انته


