
  
  متحان اللغة العربیة للصف األول الثانويالأسئلة نموذج 

   ٢٠٠٩الفصل الدراسي الثاني لعام 
   "الورقة األولى " 

  
  

  :.التعبیر : أوًال 
 :. اكتب في موضوع واحد من الموضوعین اآلتیین   ) أ(
ة العروبة وخدمة مصر قلب العروبة النابض ورائدة الحضارات في العالم لھا دورھا التاریخي عبر األجیال في نھض .١

 . اإلسالم 
 .) وھذا یا بني ثمرة الصدق مع النفس والثقة باهللا واإلخالص في العمل (  .٢

  .اكتب قصة تنتھي بالعبارة السابقة    
  

یجب أن یكون أدب النفس أساس أدب " : النظرات "  قال المنفلوطي في كتابھ:. لخص الفقرة اآلتیة في سطرین ) ب(
جوارح تابعا لھ ، وأثرا من آثاره ،فإن أبى الناس إال أن یجعلوا أدب الحركات والسكنات الجوارح، وأن یكون أدب ال

صالتھم ومیزان قیمھم وأقدارھم ، فلیعترفوا بأن العالم كلھ مسرح تمثیلي وأنھم ال یؤدون فیھ غیر وظیفة الممثلین  أساس
 .الكاذبین

  
  :. القراءة  و القصة:ثانیا 

  :ة أبو الفوارس عنترهأجب عن السؤال اآلتي من قص
یشیعھا إلى منزلھا وكان مخمورا بخمرین من الكئوس التي دارت علیھ في مجلس الملك  ةسار عنتره في لیلة من اللیالي مع عبل( 

  ...) الربیع  شراف، ومن حدیث ابنة عمھ وجرى الحدیث بینھما متنقال ك
 . تعبیرك  ھات مرادف یشیعھا ، ومفرد الكئوس في جملتین من)أ(        
 ما ھما ؟ وأي الخمرین كان أكثر تأثیرا في عنترة؟ .. وكان مخمورا بخمرین  –سار عنترة یشیع عبلة إلى منزلھا )ب(   
  فما سبب ذلك ؟. وتأزم الموقف بینھما فجأة ) ج(        

  
  :.أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالین التالیین 

 
 .):أضرار التدخین واإلدمان  (من موضوع  .١

 
وزمالئھ ، بطرق . ویسبب كثیرا من األضرار لمن حولھ من أفراد أسرتھ ، وأصدقائھ . وتحت تأثیر اإلدمان یكره المدمن ذاتھ [ 

  ].مباشرة ، وغیر مباشرة 
 . في جملتین من تعبیرك ) األضرار( ومفرد ) یكره ( ھات مضاد   ) أ(
 .وضح ذلك ] حولھ ا تأثیر مدمر على المدمن ومن ماإلدمان وتناول المخدرات لھ[) ب(
  ؟كیف یقي اإلنسان نفسھ من ھذا الخطر المدمر) ج(

  
  ) :.الصیاد ( من موضوع  .٢

  
أیھا الرجل أین یذھب عقلك بك ؟ ما : ل الخاصة وقلت لیوعجبت أن یھتدي شیخ عامي إلى معرفة حقیقیة ال یعرفھا إال الق[

  ] ............اف وغیر منتعلكیف تعد نفسك سعیدا وأنت ح.. عقلھ أرى إال أنك شیخ قد اختلس 
 . ھات معنى أختلس عقلھ وجمع حاف في جملتین من تعبیرك   ) أ(
 ما الحقیقة التي اھتدى إلیھا الشیخ العامي؟ ) ب(
  وضح ذلك . للسعادة مفھوم خاص في نظر الصیاد ) ج(
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  امتحان اللغة العربیة للصف األول الثانوياجابة نموذج 

   ٢٠٠٩الفصل الدراسي الثاني لعام 
   "الورقة األولى " 

  :.التعبیر : أوًال 
 یكتب الطالب في موضوع واحد من الموضوعین   ) أ(
 یلخص الفقرة في سطرین ) ب(

  :. القصة والقراءة : ثانیا
  اجابة السؤال األول

  :من قصة أبو الفوارس عنترة       
 ویأتي الطالب بالجملة المناسبة    یودعھا : یشیعھا مرادف   ) أ(

 ویأتي الطالب بالجملة المناسبة    الكأس : مفرد الكئوس 
سار عنترة یشیع عبلة إلى منزلھا بعد أن أنفض سامر الحي وكان مخمورا من الكئوس التي دارت علیھ في مجلس زھیر   ) ب(

أقوى الخمرین وأكثر تأثیرا وكان خمر الحدیث الممتع من الحبیبة .، ثم من حدیث ابنة عمھ التي أسعدتھ بصوتھا الرقیق 
 . لحب الذي كان كل شئ في حیاة الفارس العظیم عنترة ؛ ألنھ صوت ا

أحقا ما یقولون إنك : تأزم الموقف فجأة وذلك حین خطرت لھ خاطرة من ذكر حدیث عمارة وخطبتھ لعبلة ، فسألھا )ج(
  . ستتزوجین عمارة ؟ الویل لعمارة ثم الویل لك ، فدمعت عیناھا 

  : لتالیین یجیب الطالب عن سؤال واحد فقط من السؤالین ا
 )أضرار التدخین واإلدمان : ( من موضوع  .١

 ویأتي الطالب بالجملة المناسبة                         یحب : مضاد یكره   ) أ(
 ویأتي الطالب بالجملة المناسبة  ضرر : مفرد األضرار

مراض نفسیة اإلدمان وتناول المخدرات لھما تأثیر مدمر وقاتل على المدمن ومن حولھ فالمدمن نفسھ یعاني من أ) ب(
منھا حاالت االكتئاب المتكررة ، واالنحرافات المزاجیة ، واالختالل العقلي ، عالوة على ذلك فإنھ یسبب كثیرا كثیرة

دمان كثیرا ما یدفع المدمن إلى ارتكاب الجرائم رغبة من األضرار لمن حولھ من أفراد أسرتھ ، وأصدقائھ كما أن اإل
 . ن أجل المخدرات في الحصول على المال بأي طریقة م

یستطیع اإلنسان أن یقي نفسھ من ھذا الخطر المدمر باالمتثال ألوامر اهللا سبحانھ وتعالى واالنتھاء عما نھانا عنھ ، ) ج(
إلخ وعلیھ أن یحافظ ... صورة وأمده بنعم كثیرة ال حصر لھا منھا العقل والسمع والبصر فقد خلق اهللا اإلنسان في أحسن 

  سب علیھا یوم القیامةعلیھا ألنھ سیحا
  ]الصیاد: [من موضوع . ٢

  ویأتي الطالب بالجملة الصحیحة  فقد عقلھ : معنى اختلس عقلھ ) أ(
  لجملة الصحیحة اویأتي الطالب ب      حفاة : جمع حاف     

  قیقة ال یعرفھا إال لسعادة النفسیة شأنا غیر شأن سعادة المال ،وھذه الحلالتي اھتدى إلیھا الشیخ العامي ھي أن الحقیقة )  ب(
  من الناس  القلیل        

    ال یحزن على فائت من . أفقر الناس فإنھ قانع برزقھ راض بمعیشتھ للسعادة مفھوم خاص عند الصیاد فمع أنھ یعتبر من ) ج(
  العیش ، وال یسعى وراء مطمع من المطامع       
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  ف األول الثانويمتحان اللغة العربیة للصالنموذج أسئلة 

   ٢٠٠٩الفصل الدراسي الثاني لعام 
  " الورقة الثانیة " 

  األدب والتراجم: أوال  
 ما األغراض الشعریة الجدیدة التي ظھرت في العصر األموي؟   ) أ(
 وضح ذلك . بالنشأة الكریمة ) كرم اهللا وجھھ( تأثرت الخطابة لدى اإلمام علي   ) ب(

  البالغة : ثانیا  
  امــــار الوئـــولغرس أزھ    الم ـــمل للسإني ألع  :. قال الشاعر

  المــــت بذور شر في الظ    ذرـــــا بــاهللا یشھد م
  ء وفي یدي األخرى سھام    ھذي یدي فیھا اإلخا
  ــــق وللعدا الموت الزؤام     فالود مني للصدیـــ

 لوبك عبر عن ذلك بأس –تنطق األبیات بحب الشاعر للسالم ولكنھ سالم القوة ال االستسالم   ) أ(
 ؟ )غرس (؟ وبم توحي كلمة ما نوع ھذه الصورة] غرس أزھار الوئام [  ) ب(
  .ھات من األبیات محسنا بدیعیا وبین أثره في المعنى ) ج(

  النصوص األدبیة: ثالثا  
  )من خطبة لقطرى بن الفجاءة ( :. أجب عن السؤال اآلتي

  ))...فإني أحذركم الدنیا ، فإنھا حلوة خضرة ، حفت بالشھوات ، وراقت بالقلیل ، وحلیت باآلمال ، وتزینت بالغرور : أما بعد (( 

 .في جملتین من تعبیرك ) راقت(ومضاد ) الشھوات( ھات مفرد   ) أ(
 ؟كیف صور الخطیب الدنیا في العبارة السابقة)ب(
  ومم یحذرھم ؟ إالم یدعو الخطیب أصحابھ في خطبتھ ؟ ) ج(

  :. أجب عن سؤال واحد من السؤالین التالیین 
 لحسان بن ثابت ) إشادة بخصال الصحابة ( من نص  .١

  عــاس تتبــننا للنــوا ســـد بینـــــق  وتھم ــــفھر وإخن ــإن الذوائب م
  ھ وباألمر الذي شرعواـتقوى اإلل  یرضى بھا كل من كانت سریرتھ 

  اأو حاولوا النفع في أشیاعھم نفعو    مـعدوھوا ضروا ـاربـوم إذا حــق
 :تخیر الصواب مما بین القوسین لما یأتي   ) أ(

 ]ذؤابة  –ذئب  –ذائب : [ مفرد الذوائب  .١
 ]أسوار –سرائر  –أسرار : [ جمع سریرة  .٢

  ما المعنى الذي أراد الشاعرتوكیده في البیت األول؟ ) ب(
  مبینا أثره في المعنى ] فھر وأخوتھم إن الذوائب من:[ وضح التصویر في قول الشاعر ) ج( 

  ) جریر یھجو الفرزدق( من نص .٢  
  صواعق یخضعون لھا الرقابا  ىـــعراء منـــد اهللا للشـــأع

  اباــا وخــلبـن إذ غــع القینیـم  ي نمیرـد عبد بنبقرنت الع
  اباــعلى المیزان ما وزنت ذب  وم بني نمیر ــولو وزنت حل

 : قوسین لما یلي تخیر الصواب مما بین ال  ) أ(
 ] الحكیم -القائد–السید : [مضاد القین  .١
                                        ] صقیع –صاعقة  - صاعق[:مفرد صواعق .٢

  بم یفتخر الشاعر في األبیات السابقة ؟)ب(
  .قلل النقاد من قیمة البیت األخیر .٢    .ظھور شعر النقائض في العصر األموي. ١    :علل) ج(

 النحـــــــو رابعا 
وذلك على مر السنین فإذا تأرجحت نفسك في بحر   والعطاءة بضال إال إذا صنعت لنفسك علما قائما على المحفا   إنسانالن تكون (

الجمال سمو یعلى نفسك وإن كبحت جماحھا فقد وصلت إلى السمو وشتان بین األمرین كلیھما ف جان وتركتھا كما تھوى فأنت   المطامع
  ) النفس
 .أعرب ما تحتھ خط في العبارة السابقة   ) أ(
 ملحقا بجمع المذكر وأعربھ . ٢     اسم فعل وبین نوعھ. ١    :استخرج من العبارة ما یلي   ) ب(

  نداء تعجبیا.٥  مضارعا منصوبا مع بیان أداة النصب.٤    توكیدا وبین نوعھ. ٣ 
  السابقة جمع المذكر ثم بین ما حدث في كلمة قاض من تغییرخاطب بالعبارة .   [أنت قاض على نفسك لو تأرجحت في بحر المطامع)ج(    
  ؟ ) المحبة( في أي مادة تكشف في معجمك عن كلمة ) د(    
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  امتحان في اللغة العربیة للصف األول الثانوياجابة موذج ن
   ٢٠٠٩الفصل الدراسي الثاني لعام 

   " ورقة الثانیةال" 
  : أوال األدب والتراجم

 :ة الجدیدة التي ظھرت في العصر األموي األغراض الشعری)أ(
 .الشعر السیاسي وھو المعبر عن نزعات كل حزب من األحزاب التي ظھرت في ھذه الفترة  .١
 .، والغزل البدوي العفیف الذي قام على العاطفة الصادقة حسیةالغزل وكان منھ الغزل الحضري الذي یتناول مفاتن المرأة ال .٢
 ي وصراع العصبیات في البصرة وغیرھاللتنافس الشخص تالنقائض وظھر .٣

م واقتباسھ من علمھ وسل لرسول صلى اهللا علیھ لفي خطبھ بالنشأة الطیبة الطاھرة التي نشأھا وجواره الكریم ) كرم اهللا وجھھ(تأثر اإلمام علي )ب(
  دبھ فكان خطیبا من أعظم خطباء عصرهواتصالھ القوي بالقرآن الكریم فقد تأثر بأسلوبھ المعجز وبیانھ األعلى من نبع ذلك كلھ جاء أ

  :.البالغةثانیا
ى إلیھ ویعلن تنطق األبیات بحب السالم والدعوة إلیھ ، ولكنھ سالم القوة ، ولیس استسالم الضعف والھزیمة ، والشاعر یقسم أنھ ال یرید الشر وال یسع)أ(

رب والعداء وھكذا تتلخص سیاستھ في اإلخالص والصفاء لألصدقاء وفي أنھ یحمل في إحدى یدیھ اإلخاء ، ویحمل في األخرى السھام لمن یرید الح
  .الموت والھالك لألعداء

  . فقد صور الشاعر الوئام باألزھار التي تغرس لتثمر األمن والطمأنینة  –الصورة ھنا إستعارة مكنیة ) غرس أزھار الوئام)[ب(
  .باالستمرار وطول البقاء ) غرس(توحي كلمة [     

  :. نصوص األدبیةثالثا ال
  إجابة سؤال خطبة لفطرى بن الفجاءة 

 وتقبل من الطالب الجملة الصحیحة المناسبة         شھوة : مفرد الشھوات   ) أ(
  وتقبل من الطالب الجملة الصحیحة المناسبة     قبحت وما في معناھا : مضاد راقت  

  صور الخطیب الدنیا في العبارة السابقة بالغادر الضار)ب(
  إلیھا ستسالمیب أصحابھ إلى النضال ، ویحذرھم من الدنیا واالیدعو الخط)ج(

  :  إجابة سوال نص إشادة بخصال الصحابة
    سرائر: جمع سریرة -٢          ذؤابة : مفرد الذوائب  - ١-)أ(
  والنور والھدایة إلى شریعة اإلسالمقد أرشدوا الناس إلى الخیر  –أراد الشاعر أن یؤكد في البیت األول على أن بني ھاشم سادة القوم ومعھم األنصار )ب(
استعارة تصریحیة حیث صور المسلمین بأعلى الشئ وحذف المشبھ بھ وصرح بالمشبھ ..إن الذوائب من فھر وأخوتھم :التصویر في قول الشاعر )ج(

  وھو الذوائب وتوحي بعظمة المسلمین وعلو شأنھم
  جریر یھجو الفرزدقإجابة سوال نص 

  صاعقة : مفرد صواعق         ید الس: مضاد القین ) أ(
  في الھجاء ومتھ ، أو التغلب علیھایفتخر الشاعر في األبیات بقوة شعره وأن اهللا قد جعل منھ صواعق تھلك الشعراء المنافسین لھ فال یستطیعوا مق)ب(
في المجتمع العربي إلى ما  وحاجة الناسزاب السیاسیة والتنافس الشخصي وصراع العصبیات حتعدد األل ظھر شعر النقائض في العصراألموي -١- )ج(

  .فراغھم  یسد 
  .قلل النقاد من قیمة البیت األخیر لتكرار مادة وزن في البیت حیث یحدث ثقال في الكالم  - ٢-

  :رابعا النحــــــــــو
 اإلعراب  ) أ(

  إعرابھا  الكلمة
  خبر تكون منصوب وعالمة نصبھ الفتحة  إنسانا

  اء معطوف مجرور وعالمة الجر الكسرةالواو حرف عطف ، العط  والعطاء 
  إلیھ مجرور وعالمة الجر الكسرةمضاف   المطامع 
  خبر مرفوع وعالمة رفعھ الضمة المقدرة   جان

    اسم فعل ماضي : نوعھ       شتان: اسم فعل -١-)ب(
  لیھ مجرور بالیاء’مضاف : إعرابھ   السنین : ملحق بجمع المذكر السالم  - ٢-    
  معنوي: نوعھ       كلیھما : توكید - ٣-    
  أداة النصب لن    تكون : مضارع منصوب - ٤-    
  یا لجمال سمو النفس: نداء تعجبي -٥-   
  أنتم قاضون على أنفسكم لو تأرجحتم في بحر المطامع)ج(
 )ب –ب  –ح (في مادة ] المحبة[نكشف عن كلمة)د(
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