
 الصف : الثاني عشر ) م  / ع (    مدرسة رأس الخيمة للتعليم الثانوي

 ............................................اسم الطالب :                                          اللغة العربية        : مادة ال

 (2016/2017) الفصل الدراسي الثاني ( 2)  نموذج تدريبي

 ثم أجب عما يليه من األسئلة : قيس بن الملوح ) مجنون ليلى (اقرأ النص الشعري اآلتي للشاعر  األول :السؤال 

 اـــَوأَيّاَم ال نَخشى َعلى اللَهِو ناِهي  ا ــــَن الَخواِليــــتَذَكَّرُت لَيلى َوالِسني 1

 ياــــــاللَيِل فَرداً يَمانِ بَدا في َسواِد   اً ـــــفَقاَل بَصيُر القَوِم أَلَمحُت َكوَكب 2

 ا فَبَدا ِلياـــهـــــامى َضوؤبِعَليا تَس  دَت ــاُر لَيلى تََوقَّ ــــــل نـــفَقُلُت لَهُ بَ  3

    وال أنشد األشعــــار إال تداويـــــا                فما أشرف اإليفــــــاع إال صبابـة 4                        

 عي بَكى ِلياـــَخليالً إِذا أَنَزفُت دَم            ســـــانَِي أَلتَمِ ــــــتَبِكي اّل إ يَّ ــــَخليلَ  5

 ياــــلَّ الَظِنّ أَن ال تاَلقِ ــــيَُظنّاِن كُ   ا ــــُع اَلَلُ الَشتيتَيِن بَعدَمـــــَوقَد يَجمَ  6

 بُح إاِّل َهيَّجا ِذكَرها ِلياـــَوال الصُ    ُم الَّذي يُهتَدى بِهِ ـــَع النَجــــفَما َطلَ  7

 اِم إِاّل بَدا ِلياــٌل أِلَهِل الشــــُسَهي            َوال ِسرُت ميالً ِمن ِدَمشَق َوال بَدا  8

 االً ِمنِك يَلقى َخياِلياـــــــــلَعَلَّ َخي   ا بَِي نَعَسةٌ ــشي َومـــــَوإِنّي أَلَستَغ 9

 ضد كلمة توقدت : .................................. –.............................. ما معنى الخواليا ؟  – 1

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : – 2

 إاّل تَبِكيــــــانَِي أَلتَِمـــــس[  نوع األسلوب فيما تحته خط : َخليلَــــيَّ ] -

 توكيد (  نداء   تمن    ) ترجي

 أَنَزفُت دَمـــعي بَكى ِليا [ الصورة البالغية في هذه العبارة :]َخليالً إِذا  -

 استعارة مكنية            استعارة تصريحية (  تشبيه بليغ   ) كناية 

 ]َوأَيّاَم ال نَخشى َعلى اللَهِو ناِهيـــا [ اإلعراب الصحيح لكلمة ناهياً : -

 نعت (     مفعول به   بدل  ) حال 

 اَلَلُ الَشتيتَيِن بَعدَمــــا [ أفادت ) قد ( في العبارة السابقة : ]َوقَد يَجَمـــــعُ  -

     [التمني    التشكيك        الرجاء  ) التحقيق

 أيد إجابتك بعبارات من النص . ؟ ما العاطفة المسيطرة على األبيات -3

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

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

 عر في البيت الرابع سبب قوله الشعر ، اذكره .اذكر الش  - 4

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

 خالل قراءتك األبيات السابقة هل ترى الشاعر صادقاً في حبه ؟ وضح ذلك . من – 5

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

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

حاك العبارة  اآلتية : ]َوإِنّي أَلَستَغـــــشي َومــا بَِي نَعَسةٌ [ :  – 6

..................................................................................................................................................... 
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 ورد ذكر نجم ) سهيل ( في كثير من أشعار العرب ، ماذا يمثل هذا النجم بالنسبة للعربي قديماً ؟ ولماذا ؟ – 7

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

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

 :ثم أجب عن األسئلة التي تليها للكاتبة رنا أبو طوق( درس استثنائي  )اآلتية بعنوانالقصة اقرأ  السؤال الثاني :

 شووور  ه من صووو ا الضوووا   حرف راسوووم  لألسوووف  لتهبط اليمين إلى انعطفت ثم األعلى نح  الطبشووو ر  يده رفعت عندما"
  املدرسووووووو  عن امل  يب مديره ه  ه  الل ح؟؟ على الكلم  هذه لخط  عاه الذي ما باسووووووو  را    افعه  سووووووو   العا ي غير

ً باسووو مرار
 
ً املعه   م قفه هجا ًز الذي الباص ذاك سوووا   أم ال د    ك  هجا زت حري   طالبها أسووواهذ ها مانحا

 
  من إياه هاركا

 ضووووربه إلى با ر الذي جاره ربما أ  ل اج ه؟ ال اكسوووو   سووووا   اسوووو  ال  أم أخرى  نق   سوووويل  عن يبحث ًن هللا خل  من معه
ً ملنزله سووووبب بعدما املعط  مجر ره إصووووالح بضوووور ر  أبل ه عندما

 
 هناك أم السووووبب  هم هؤالء ه  ه صوووو   ال بال   أضوووورارا

 .يدرًي ال أخرى؟ أسبا 

 .األساس   الدرس عن ان ليد ًن ك ب  ما بإزال   هم املمحا  إلى يده ام دت

  الدرس في شوووورحه البرما يات! ال.. ! البرما يات املقصوووو    الدرس عن ان عن ذاكرهه تعاريج بين يبحث  أخذ بره  ه ق 
   اهبعها ل س اسها  طر  فانجذ  لوه  ه س س أخذت شيطاني  فكر  ر حه ام لكت فج  .. الطي ًر أ  الز اح   ربما الساب  
ً
 
ً الياء ثم امليم الباقي   حر فها يرسووووم  شوووور  الكلم  هلك إلى ثاني  بها الحقا

 
  قلب ا هالميذه أسوووور  الل ظ  هلك في. الراء  أخيرا

ً ك بهم صفحات
 
ً األ راق حفي  ف عالى الجديد  الدرس م ضع عن بحثا

 
 الدرس؟؟  جدت ه   هناك  هنا من بهمهمات مقر نا

ً أنا - أجده  لم -
 
  األخير  الصفحات في عنه ابحث - ش  ء  ي جد ال - الساب   الدرس خل  هجده ربما عليه  أعثر لم أيضا

   هح لت اج معت ثم ال م مات  ه الت الهمسات هكاثرت فيه  العن ان لهذا مكان ال - الفهرس  في عنه فتش ي جد  ال للك ا  
 .األجش ص هه قطعه املكان  مأل ضجيج إلى

  إلي  ان به ا الك ب أغلق ا بالك ا   له عالق  ال اسوو انا،    رس الي م  رسوونا -
 
 الضوومير  بعن ان الي م م ضوو عنا جيدا

 الضمير؟ عن تعرف ًن ماذا  اآلن

 حركتهم   قيد أصوو ا هم أخرس سووؤاله عليها  يجلسوو ًن الت  املقاعد سووا  الصوومت لكن الج ا   ين ظر أذنيه م ء أصوو ى
  عينيه لكن األسوف  نح  بسورع   هر  ثم هرهفع متر    صوبعأ ح له  هلفت محاجرها   اخ  بعن  هد ًر أخذت  حدها عي نهم

 إصبع أس اذ  مفترس حي ان الضمير -:يجيب  ه  الصب  ص ت هلعثم الضمير؟ عن تعرف ماذا! أحمد إيه صاحبها  اصطا ها
 فئ  إلى ين م  ربما زاح   حي ان ب  ثان مكان من آخر ص ت - ألي   حي ان الضمير أس اذ -:املر  هذه بثق  ارهفعت أخرًى

  األخير  الكلمات شووعا  ال قت  ط ا   ينه  ال مير فئ  إلى ين م  أسوو اذ الضوومير األخير  املقعد من ارهفع حا  صوو ت الطي ر 
ً عندما ثاني  لألعماق غاصووووت أنها بيد شووووف يه  على  طفت لألعلى فسووووبحت أعماقه في ال افي  ضوووو ك ه أيقظ  يده عا   مد 
  ج  فمه  على" كالكال " هلك عا   عبار  هنبح حينما كالكال   الضووومير أن أع قد -: ال كم  الجد فيها بنبر  يجيب   ق 
ً الها ر أسئل ه سي  ً إليه نظره  مد 

 
ً سمع كلما ش نه مر  ا

 
ً ج ابا

 
  ذك .. ذك  ج ا  – ص يحا

 
 طالبه أصابع  ها ت عندها جدا

ً مكانه عن انفصووو  الشوووافي   اإلجاب  ين ظر ن بنظرا هم  حاصووور ه به عي نهم  تعلقت
 
  ال راء إلى مب عدا

 
 بال عنه  نفض قليال

 .فلسف  ببطء الضمير عن ي حدث  شر  بص هه العالق  الطبش ًر ذرات آخر اه مام

م ذاهنا يحرس األمين كالكلب فالضوووومير عا   يا صوووودقت -  إذا األحيان بعض في بق   يعضوووونا علينا  يهجم أخطاءنا  يق  
ً  رميها ال سن  ميزاهنا اخ الس حا لنا

 
ً فينزل  عينيه أمام فج   هنسا  عديد  ص ًر ر حنا  عن بعيدا

 
  عليه يط  معها  منس با

 عي ًن اه مام من املل   الدا ر  هلك في يزا  ال أنه إلى يفطن ما سوورعان لكنه الر اهب  مع مد الحي  بقا  مديره  جاره   جه
ً حاجبيه  يعقد بها عابئ غير عنه ال ج ه ك  فيطر  طالبه

 
 أ  عقلنا  في ربما مكان  ك  في م ج   الضووووومير -: حديثه م ابعا

 -: أعماقه أضاء سؤا  هال  فج   هدركه ال ك ين  املعقد جسدنا من ما منطق  يسكن شك   ًن لكنه أ رًي ال  منا  أ  ر حنا
  بلى  مصوووورح   اهحدت أصوووو ا هم هداخلت قد حين؟؟ منذ عنها حدث كم الت   ار ين نظري  هذكر ن ه 

 
 نظري  حسووووب حسوووونا

 أب  بقالنا عند انقرض لكنه م ج   -: املجيبين أ ً  كان سووالم بحماسوو   لإلجاب  هدافع ا انقرض؟ أم م ج   الضوومير  ار ين
ً ركنه ما بعد أحمد

 
  امل ظ  ذاك عند انقرض لكنه م ج   -: بحد  صرخ آخر طالب  الخدا    ال ش بالربا ي عام   بدأ جانبا

  عند النظاف   عام  عند انقرض لكنه م ج   وووووووووووووو. صوو ير  بيضوواء  رق  على خ مه ليضووع له رشوو    فع على  الدي أجبر الذي
  جدي  السابق  اللهج  عن هق  ال بلهج  يجيب يده  يمد الثاني  للمر  عا    عند  عند  الصيدلي الطبيب عند القماش  هاجر

ً الثاني   للمر  البشووري  عالم من لالنقراض طريقه في الضوومير يق ً   الدي أسوو اذ:  حكم  .. ذك  ج ا :  ر   هجاهه نظره مد 
  ذك 

 
ً جدا

 
ً مباغ ه براح  شوووووعر االنقراض  إلى طريقه في الضووووومير حقا

 
ً فج   الجرس رن

 
 بعدما االسووووو انا،   رسوووووه انتهاء معلنا

 "........اس انا ي  س ري  بسرع   قا قه ه الت
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 انعطفت ؟ وظفها في جملة من إنشائك :.................................. ما معنى – 1

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

 ما الفكرة المحورية التي تدور حولها أحداث القصة ؟ – 2

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

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

الراوي هو ذلك الشخص الذي يوظفه الكاتب ليروي قصته ، وقد يكون من شخصيات القصة ، وقد يختاره الكاتب )  – 3

 جب عما يلي:أمن خارج عالم القصة ( بعد قراءتك للقصة السابقة 

 .............الراوي الذي يكون من شخصيات القصة يُسمى : ......................................... -
 الراوي الذي يكون من خارج عالم القصة يُسمى : ..................................................... -
 إلى أي نوع ينتمي الراوي في قصة ) درس استثنائي ( ؟ ............................................. -
 .................................................بأي ضمير تحدث الراوي في القصة ؟ ................ -

 وهل أعجبك هذا التشبيه ؟ بم شبهت الكاتبة الضمير ؟ وما وجه الشبه بينهما كما ذكرته ؟ – 4

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

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

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

  ة .ما نوع الصورة الفنية لما تحته خط ؟ اشرحها ، ثم بين قيمتها الفني(الغافية ضحكته أيقظ األخيرة الكلمات شعاع)  – 5

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

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

 وماذا يعمل ؟ ؟ما داللة الفعل الذي وضع تحته خط  حروفها( يرسم شرع)و – 6

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

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

 بعد قراءتك للنص ُصْغ من عندك تعريفاً للضمير اإلنساني . – 7

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

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

 

 :السؤال الثالث

 عبر عن الصور اآلتية بجملة من إنشائك تتضمن فعالً من أفعال ) المقاربة والشروع والرجاء (: – 1

 

 

 

 

-    ........................................-   ..........................................- ........................................ 
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 امأل الجدول اآلتي بما هو مطلوب : – 2

 نوعه المنادى الجملة

   َواإلْنِس" يَا َمْعَشَر اْلِجِن  "

   ) فيا راكباً إما عرضت فبلغن .....(

   اْلُمْطَمِئنَّةُ ............"يَا أَيَّتَُها النَّْفُس " 

   "  " يَا ُموَسٰى اَل تََخْف إِن ِي اَل َيَخاُف لَدَيَّ اْلُمْرَسلُونَ 

 أعرب ما تحته خط في الجمل اآلتية : – 3

 . خلقهجبني محمد أع -

 ...........................................................................................................خلقه : 

 ... " اْعبُدُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكمْ  أَيَُّها النَّاسُ يَا  " -

 ..............................................................................................................أيها : 

 الناس : ............................................................................................................

 جملة تتضمن تشبيهاً ضمنياً من إنشائك :استخدم التعبير اآلتي في  - 4

 [ : .........................................................................................شر الناس ذو الوجهين]

 األبيات الشعرية اآلتية تتضمن تشبيهات ضمنية اشرحها . - 5

 الشرح العبارة

 تهون علينا في المعالي نفوسنا  

      ومن يخطب الحسناَء لم يغلها المهر                         

 

 وال تَْرُج السَّماَحةَ ِمْن بَخيل  
 فَما في الناِر للظَّْمآِن مــــــــــــاءُ                           

 

 

 السؤال الرابع :

 من الموضوعيين اآلتيين بما ال يزيد على خمسة عشر سطراً . واحد  اكتب في 

 مع مراعاة التالي )الترقيم ، والنحو واإلمالء ، و التنسيق والترتيب ( .

 الموضوع األول :

 جاعله راوياً . الزوجنظر أِعد كتابة قصة ) حتى آخر رمق ( التي درستها  من وجهة 

 الموضوع الثاني :

، اكتب  صل الشتاءالمقاصد السياحية خاصة في فتعتبر الصحراء في دولة اإلمارات العربية المتحدة من 

 ، مراعياً خصائص النص الوصفي . انصاً وصفياً عنه
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......................................................................................................................................

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

 
 انهتت الأس ئةل

 ابلتوفيق والنجاح

 أأ . عبد هللا الزعيب                                                                             
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