
  
  
  

  نموذج اسئلة امتحان في اللغة العربیة للصف األول الثانوي
  ٢٠٠٩الفصل الدراسي الثاني 
  الورقة األولى 

  
  أوال التعبیر 

 : من الموضوعین التالیین  موضوع واحداكتب في  ) أ(
  ط السیاحة وجذب اكتب عن السیاحة وأھمیتھا وما تراه من عمل لتنشی... السیاحة مصدر ھام من مصادر الدخل القومي لمصر  -١-

  السائحین      
  .الشباب الواعي من یشق طریقھ ویسعى لبناءمستقبلھ بإرادة المواجھھ وقوة الطموح والثقة بالنفس في توفیق اهللا  -٢-

  
  :. )إجباري(التالیة فیما ال یزید عن سطرین  لخص الفقرة) ب(

    لقیمة العظیمة  في ھذا البناء ؛ ألنھا مع تطور الحیاة  صارت الركیزة األساسیة المرأة عضو أساسي ومھم في بناء األسرة والمجتمع ،وھي ا[      
قویا راسخا ثابتا فھي السیدة المدبرة القتصادھا ، وھي التي تمنح األبناء المودة والحنان وتحوطھم بناءََ ي مستقبل األسرة وبناء المجتمع ــــف       
  ] العواطف والمشاعر سمى وأ  قىبأر

  
  نیا القصة والقراءةثا

  اجب عن السؤال االتى
  :من قصة أبو الفوارس عنترة 

ن ولما وصل العراق أقدم على مراعي النعمان ،وأراد أن یستاق منھا ما شاء من اإلبل العصافیر وساق عنترة اإلبل مسرعا نحو الصحراء ، ولك( 
  .)وانقصف رمحھ واثخنتھ الجراح .. ھا  عنترة بسیفھ حتى تحطم وكانت معركة ھائلة قاتل  فی.. الملك أدركھ في كتیبة من الفرسان 

 :. تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین لما یلي - أ
 ) عجز - انكسر –ضعف : ( انقصف رمحھ معناھا  .١
 ) أضعفتھ  -آلمتھ - ضایقتھ: (أثخنتھ الجراح معناھا  .٢

 .غامرة قاسیة كان عنترة في سفره إلى العراق سعیدا ، مع أنھ قد یواجھ م: علل  - ب
  فما الظروف التي أدت إلى ذلك ؟ . حمل عنترة إلى الحیرة بین الموت والحیاة  -ج     

  
  السؤال الثاني 

  من السؤالین التالیین سؤال واحدأجب عن 
  

  )أضرار التدخین واالدمان (من موضوع .١
نسان ، وأمره بصیانتھما ، وحفظھما مما یعرضھما إكل  ددیعتین عنلقد ثبت علمیا وطبیا مدى ضرر التدخین بالنفس والمال ، وقد جعلھما اهللا و[

  ] للخطر والخلل 
 :.لما یلي تخیر الصواب مما بین القوسین  - أ

  )دعة  –ودیعة  –وداع : ( ھادودیعتین مفر.١
  )اإلھدار–االھتزاز  –االضطراب :( الخلل مرادفھا .٢

  خینھ؟أین اكتشف الطباق؟ ولم أقبل األوربیون على تد - ب     
  وضح أضرار التدخین على اإلنسان بصفة عامة ؟ - ج    

  
  ) الصیاد( من موضوع .٢

الثمن  بینما أنا في منزلي صبیحة یوم إذ دخل علي رجل صیاد ، یحمل في شبكھ فوق عاتقھ سمكة كبیرة فعرضھا علّي ، فلم أساومھ فیھا ، بل نقدتھ[
   ...]الذي أراد ، وأخذه شاكرا 

 :.بین القوسین لما یلي  تخیر الصواب مما - أ
 )أصافحھ –أخذلھ  –أناقشھ  (: معنى أساومھ .١
 ) عواتیق - عتاقات –عواتق : ( جمع عاتق  .٢

 .سعادة النفس أفضل من سعادة المال : علل  - ب
  لم أخذ المشتري السمكة من الصیاد بدون مساومة ؟ وما أثر ذلك على الصیاد ؟  -ج  
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  ة للصف األول الثانوينموذج اجابة امتحان في اللغة العربی
  ٢٠٠٩الفصل الدراسي الثاني 
  الورقة األولى 

  
  أوال التعبیر 

 .یكتب الطالب  في موضوع واحد من الموضوعین مراعیا ترتیب األفكار وجودة األسلوب وصحة الرسم اإلمالئي ) أ(
 .یلخص الطالب الفقرة فیما ال یزید عن سطرین مراعیا عالمات الترقیم  ) ب(

  

  راءةثانیا القصة والق
  

  اجابة السؤال األول 
  :من قصة أبو الفوارس عنترة 

 انكسر: انقصف رمحھ معناھا . ١ -  أ
  أضعفتھ: أثخنتھ الجراح معناھا . ٢            

    في سبیل تحقیق األمل الذي كان عنترة في سفره إلى العراق سعیدا ، مع أنھ قد یواجھ مغامرة قاسیة قد تقضي علیھ وذلك ألنھا رحلة -ب
  . منھ عمرو شقیق عبلة  وھو تحقیق المھر الذي طلبھ مأل صدره      
أن عنترة أقدم على مراعي النعمان ، وساق أمامھ عددا من اإلبل العصافیر ، فأحس بھ الرعیان فأخبروا : الظروف التي أدت إلى ذلك -ج

ا لكثرة حطم فیھا سیف عنترة ورمحھ وخر جریالملك الذي أدركھ في كتیبة من الفرسان أحاطوا بھ وبالنوق وكانت معركة شدیدة تح
  .حمل إلى الحیرة فجراحھ ،

  یجیب الطالب عن سؤال واحد فقط من السؤالین
  )  أضرار التدخین واإلدمان( من موضوع -١

 
 االضطراب: الخلل مرادفھا    ودیعة:ودیعتین مفردھا -  أ
د ــھ فوائـلى التدخین؛ ألنھم كانوا یعتقدون أن لاكتشف الطباق في أمریكا في القرن الخامس عشر ،وقد أقبل األوربیون ع - ب

 ة ــة وطبیــعالجی
    للتدخین آثار ضارة على االنسان من ناحیة اإلعیاء والضعف وتدھور الصحة والتعرض لمشاكل عدیدة ؛ حتى لو كان من غیر  -ج
    ى ـى الجھاز الھضمي وعلـوعلصبي الال إرادي ى الجھاز العـوعل بي المركزيـى الجھاز العصـوتین علـؤثر النیكـالمدخنین حیث ی   
  .األمراض النفسیة التي تؤدي إلى الجنون  الجھاز الدوري ھذا بجانب   

  
  )الصیاد ( من موضوع -٢

  
 عواتق : جمع عاتق     أناقشھ : معنى أساومھ  -  أ
 .نعة الراضیة بما قسم اهللا سعادة النفس أفضل من سعادة المال ؛ ألن السعادة الحقیقیة ھي التي تنبع من النفس القا - ب
  . البالیة  للم یساوم  مشتري السمكة الصیاد في ثمنھا ؛ ألنھ رق لحال الصیاد الفقیر الحافي ، ذي األسما-ج
  .فرح الصیاد فرحا شدیدا ؛ ألنھا المرة األولى التي یقبض فیھا الثمن دون مساومة   
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  ة للصف األول الثانوينموذج أسئلة امتحان اللغة العربی
   ٢٠٠٩الفصل الدراسي الثاني لعام 

  " الورقة الثانیة " 
  :األدب والتراجم: أوال  
 .وضح أثر القرآن الكریم في اللغة واألدب - أ
 ؟)كرم اهللا وجھھ ( ما أھم الخصائص الفنیة لخطب اإلمام علي  - ب

  : البالغة: ثانیا 
  )على لسان مصر (قال الشاعر 

  كیف أبني قواعد المجد وحدي    جمیـعارون ـق ینظـوقف الخل
  ديـند التحـــي الكالم عـــكفون    وبناة األھرام في سالف الدھر 
  قديــــرائد عـــھ فــــق ودرات    أنا تاج العالء في مفرق الشر

 عم یتحدث الشاعر في األبیات السابقة ؟  - أ
 .استخرج من البیت الثالث صورة خیالیة وبین نوعھا وأثرھا في المعنى  - ب
  ما نوع األسلوب في البیت الثاني ؟ وما الغرض البالغي منھ؟ - ج

  النصوص األدبیة: ثالثا 
  )رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى األشعري ( من نص :.أجب عن السؤال األتي 

  .]آس بین الناس في وجھك وعدلك و مجلسك ، حتى ال یطمع شریف في حیفك وال ییأس ضعیف من عدلك [             
 في جملتین من تعبیرك ) حیفك( ، ومضاد ) آس (ھات معنى  - أ
 ما الوصیة التي أوصى بھا عمر بن الخطاب أبا موسى األشعري في الفقرة السابقة وبم علل لھا ؟ - ب
  .ھات من الفقرة أسلوبا إنشائیا مبینا نوعھ والغرض البالغي منھ  - ج
  عصر اإلسالمياستنتج من الرسالة السابقة سمات أدب الكتابة في ال -د

  :.أجب عن سؤال واحد من السؤالین التالیین
 لجریر) في مدح عمر بن عبد العزیز ( من نص  .١

  داداـــــوتفرج عنھم الكرب الش  ى قریش ـیعود الفضل منك عل
  ى الناس وحشك أن یصاداویعی  رفق ــــــوقد أمنت وحشتھم ب

  اداـــــحل السنة الجمموتكفى الم  وتبنى المجد یا عمر بن لیلى 
 :. تخیر الصواب مما بین القوسین لما یلي - أ

  )الكارب  –الكربة  –الكریبة : ( مفرد الكرب .١
  )االكتئاب  –الفزع  –األمان : (مضاد الوحشة .٢

  ما الصفات التي مدح بھا الشاعر عمر بن عبد العزیز؟ -ب
  استعارة مكنیة وبین أثرھا في المعنى . ٢  كنایة وبین سر جمالھا . ١: ھات من األبیات  - ج
  
  )الفرزدق یرد على جریر( من نص .٢

  دثان ناباـــم الحـــإذا ما أعظ    م ــأنا ابن العاصمیین بني تمی
  كأھل النار إذا وجدوا العذابا    ر ـن ھجاء بني نمیــــإنك مــف

  م شراباـوقد كان الصدید لھ    رجو من حرھا أن یستریحوا 
 :.ب مما بین القوسین لما یليتخیر الصوا - أ

  ) نوائب الدھر –الشرق والغرب  –اللیل والنھار ( الحدثان في البیت األول یراد منھا .١
  )نوائب –نواب  –أنیاب : ( جمع ناب .٢

  ؟الشاعر متأثر بأسلوب القرآن الكریم أین تجد ذلك  -ب    
  .أسلوبا خبریا وبین الغرض البالغي منھ . ٢  لمعنى تشبیھا وبین نوعھ وأثره في ا. ١:  ھات من األبیات  - ج    

 رابعا النحـــو
     الراقیة ، المجتمعات تعم  نتائجھ في نھضة المجتمع ، وأخذت  الواضح وقد أصبح للتقدم التكنولوجي أثره  والعشریننحن في القرن الحادي [           

    ، كتلوث البیئة ، وانتشار األمراض وعلى العلماء أعباء كبرى إلنقاذ البشریة من  مضار ت على أولى المعرفة أن لبعض الصناعا ولیس بخافِِ        
  ].ن العلم أمضارھا ، وسرعان ما یتحقق ذلك ، فما أعظم ش        

 :.  أعرب ما تحتھ خط في العبارة السابقة - أ
 :. ما یلي  استخرج من العبارة السابقة - ب

 اسم فعل وبین نوعھ. ٣    منقوصا وآخر مقصورا  اسما. ٢    ملحقا بجمع المذكر السالم .١
  ھمزة قطع وألف وصل. ٥    اسما ممنوعا من الصرف وبین سبب المنع  .٤      
  . حول ھذا األسلوب إلى نداء تعجبي!)فما أعظم شأن العلم ( - ج
  :. صوب الخطأ في الجمل التالیة  -د
  .ھما یتصارعان تیكل الفضیلة والرذیلة. ١
  .د عمرت بأیدي المصریین فھم األعلون دائماالصحراءات ق. ٢

  ؟)الراقیة (  في أي مادة تكشف في المعجم عن معنى كلمة- ھـ 
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  نموذج اجابة امتحان اللغة العربیة للصف األول الثانوي
   ٢٠٠٩الفصل الدراسي الثاني لعام 

  " الورقة الثانیة " 
  :.األدب والتراجم: أوال 
  :ة العربیة أثر القرآن الكریم في اللغ -أ

  وحد لھجات العرب في لھجة قریش التي نزل بھا . ١            
  .وسع مجال اللغة بألفاظ استعملھا استعماال جدیدا كلفظ المؤمن والكافروالصالة والزكاة وغیرھا . ٢
  ضمن البقاء والخلود للغة وحماھا من الزوال. ٣
  . نشأت في ظلھ وبسببھ العلوم اللغویة كالنحو والصرف. ٤

  :أثر القرآن الكریم في األدب  -
  .نقل األدباء إلى أنماط جدیدة في التفكیر والتعبیر والتصویر .١  
  في نشأة العلوم البالغیة  كان سببا.٢  
  .دفع إلى جمع مادة األدب العربي في العصر الجاھلي لإلستعانة بذلك على تفسیر القرآن .٣            

  ) :كرم اهللا وجھھ ( إلمام علي أھم الخصائص الفنیة لخطب ا -ب
  الذي تلقى فیھ  للموقف  مالءمتھا.١  
  یظھر في ھذه الخطب التأثر الكبیر بالقرآن الكریم وبالحدیث الشریف.٢  
  تمیزت بدقة اختیار األلفاظ. ٣  
  تمیزت بالجرس الموسیقي ، والصور التي تزید الكالم قوة وتأثیرا.٤

  :.البالغة : ثانیا 
  .مصر تتحدث عن نفسھا وعن كل ما سجلتھ مصر من حضارة عظیمة وأمجاد رائعة شھد العالم كلھ بھاجعل الشاعر . أ
  تشبیھ بلیغ حیث شبھ مصر بالتاج الذي یزدان بھ الشرق ، وھذه الصورة توضح مكانة مصر ) أنا تاج العالء (الصورة الخیالیة في قول الشاعر .ب

  وعلو شأنھا     
  .لغرض منھ الفخرواإلشادة بالماضي المجید وحضارة عظیمة متمثلة في األھرامات ااني خبري األسلوب في البیت الث. ج

  :.النصوص: ثالثا 
  ) رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى األشعري ( من نص  

  الجملة المناسبة  وتقبل من الطالب    َسوَّ : معنى آس . أ
  سبة وتقبل من الطالب الجملة المنا  عدلك : مضاد حیفك    
  الوصیة التي أوصى بھا ھي أن واجب القاضي إذا ما جلس للقضاء أن یسوي بین المتخاصمین في المجلس ، وفي اإلقبال علیھم ، فال . ب

  .وخوفا اََلموال یتھیب الضعیف منھ ظیطمع صاحب مكانة وجاه في مجاملتھ على حساب الحق     
  .النصح واإلرشاد  أمر وغرضھ )آس بین الناس : ( األسلوب اإلنشائي في قولھ . ج
  : في العصر اإلسالمي  سمات أدب الكتابة. د

  الحرص على إبراز المعاني واضحة دقیقة .١  
  عدم اإلكثار من المحسنات البدیعیة . ٢  
  .قلة الصور الخیالیة ألنھا تستھدف اإلفھام واإلقناع ال التأثیر العاطفي . ٣  

  :.ؤالین یجیب الطالب عن سؤال واحد فقط من الس
  لجریر –من نص في مدح عمر بن عبد العزیز . ١

  األمان : مضاد الوحشة   الكربة : مفرد الكرب . أ
    عیش في أمان یھ وعشیرتھ وقد أصبحت قریش بفضلھ تبھا الشاعر عمر بن عبد العزیز أنھ كریم معطاء ألھلھ وذوالصفاب التي مدح . ب

    ھو في نفس الوقت حازم شجاع  یخشى الناس بأسھ ویجعل الناس ملتزمین بالحدود ال یطمع في وراحة لحسن معاملتھ لھم ورأفتھ بھم و    
   .وھو صانع المجد ألمتھ وخیر عون لكل إنسان عندما یشتد القحط ویعم الجفاف وتشتد حاجة الناس إلى المعونة والمساعدة تجاوزھا أحد   
     ة عن مساعدتھ لقومھ وتفریج أزماتھم وكرباتھم وسر جمالھا اإلتیان بالمعنى یانك: ة في قولھ یعود الفضل منك على قریش یانالك. ١. ج

  .  مسیجبالدلیل علیھ في إیجاز وت امصحوب        
  .وأثرھا أنھا تقوى المعنى وتوحي بالسمو والعظمة )تبني المجد : ( االستعارة المكنیة في قولھ .٢

  )الفرزدق یرد على جریر : ( من نص . ٢
  .نوائب الدھر ومصائبھ : األول یراد بھما الحدثان في البیت  .أ

  أنیاب : جمع ناب    
  في سورة الكھف    : ونجد ذلك في البیتین الثاني والثالث حیث استمد الشاعر معناھما من قولھ تعالى الشاعر متأثر بأسلوب القرآن الكریم . ب

  )) وه وإن یستغیثوا یغاثو بماء كالمھل یشوي الوج((     
  تشبیھ تمثیلي فقد شبھ الفرزدق جریر في حال أھل النار الذین أرادوا أن التشبیھ في البیت الثاني كأھل النار إذ وجدوا العذاب . ١. ج

  .یستریحوا من نارھا فكان الصدید شرابا لھم بجانب حرھا الشدید وھذا التشبیھ لھ أثره في تقویة المعنى وتأكید الفكرة         
  أنا ابن العاصمین غرضھ الفخر واالعتزاز : األسلوب الخیري في قولھ . ٢    

 اإلعراب) أ(   :.رابعا النحو 
  إعرابھا  الكلمة

  نعت مرفوع وعالمة رفعھ الضمة  الواضح
  اسم أخذ مرفوع وعالمة رفعھ الضمھ والھاء في محل جر مضاف إلیھ   نتائجھ

  كسرة مفعول بھ منصوب وعالمة النصب ال  المجتمعات 
  اسم أن منصوب وعالمة النصب الفتحة  مضارا

  كبرى: الحادي ، االسم المقصور : االسم المنقوص .٢   أولى     –العشرین : الملحق بجمع المذكرالسالم . ١. ب
  لجموععلى صیغة منتھى ا: نتائج وسبب المنع : االسم الممنوع من الصرف . ٤    سرعان ونوعھ اسم فعل ماضي: اسم الفعل . ٣    
  البیئة  –الواضح : أعظم    ، ألف الوصل  –أعباء  –أمراض  –أثره  –أصبح : ھمزة القطع .٥    
  یا لعظمة شأن العلم -ج
  دائما قد عمرت بأیدي المصریین فھم األعلون الصحراوات    یتصارعان  كلتاھما الفضیلة والرذیلة  -د

  .)ى  – ق –ر ( في مادة رقى ) الراقیة ( نكشف عن معنى  -ھـ 
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