بسم هللا الرحمن الرحيم

دولة فلسطين

وزارة التربية والتعليم

مديرية التربية والتعليم  /شمال غزة

المبحث  :لغة عربية ( ورقة أولى )

امتحان تجريبي للثانوية العامة لعام 2020

الفرع  :العلمي و األدبي والشرعي

والرياد واألعمال و التكنولوجي

مدة االمتحان :مدة االمتحان 3 :ساعات
مجموع العالمات ( )100

ملحوظة  :عدد أسئلة الورقة (أحد عشر) سؤاالً ،أجب عن عشرة منها فقط
القسم األول  :يتكون هذا القسم من (تسعة) أسئلة ،وعلى المشترك أن يجيب عنها جميعاً .
السؤال األول  15( :عالمة )

أوالً  :التعبير (  15عالمة )

اكتب في واحد فقط من الموضوعات اآلتية :
يشبه الفلسطيني بيوسف (عليه السالم) .
 1ــ قال محمود درويش  :أنا يوسف يا أبي  .وكثيراً ما ّ
 2ــ طالب اإلنجاز في مفترق طرق ،و الطريق الذي سيختاره يعتمد على طموحه ،وتخطيطه لمستقبله .
 3ــ التكنولوجيا أصبحت الساحة العامة للقرية العالمية لكن يجب الحذر في التعامل معها .
ثانياً  :المطالعة وفهم المقروء ( 35عالمة )
السؤال الثاني  15( :عالمة )
( 8عالمات )
أ ــ اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي ،ثم انقلها إلى دفتر إجابتك :
 .1ماذا قصد أبو القاسم في قوله  ( :يهون الهوان على المرغم ) ؟
د) قوة الجيش وسيطرته.
ج) حتمية االستسالم للعدو .
ب) سرعة انتشار اإلسبان .
أ) حتمية المقاومة .
 .2ما التهمة التي أدين بها دوستيفسكي و زمالؤه ؟
ج) اقتحامهم المعترك السياسي .د) السعي لإلطاحة
ب) الهروب من السجن .
أ) كتابة القصص .
بالنظام.
ي
 .3ما المعنى المستفاد من الزيادة في قوله تعالى  ( :و استغفر ) ؟
د) المبالغة .
ج) التعدية .
ب) التدرج .
أ) الطلب .
 .4عالم تدل عبارة ( العصية على الرضوخ ) ؟
د) متفرقة راضخة .
ب) صعب التعامل مع ابنائها  .ج) أبناؤها أقوياء جسدياً .
أ) ثابتة ال تهزم .
 .5ما آداب التواصل االجتماعي التي قصدتها اآلية  ( :ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد ) ؟
د) تحمل مسؤولية األقوال .
أ) السخرية على اآلخرين  .ب ) نشر األخطاء اللغوية  .ج) استخدام أسماء مستعارة.
 .6كيف تحقق المدينة الذكية الجاذبية السياحية ؟
ب) بالبرامج التطبيقية على الهواتف الشخصية.
أ) بإنجاز الفحوصات المخبرية .
د) باستثمار الوقت وتحسين العمل .
ج) بالتحكم في الظروف البيئية.
 .7ماذا قصد الرسول (صلى هللا عليه وسلم) عندما أمر أبا ذر بالنظر إلى من هو دونه ؟
د) تقليد الفقراء .
ج) القناعة و الرضا .
أ) االهتمام بالمساكين  .ب) الكسب الحالل .
(السجن ) بفتح السين ؟
 .8ما المعنى اللغوي للفظة َّ
د) مصدر (سجن) .
ج) الشخص المسجون .
ب) مكان السجن .
أ) القائم بالسجن .
(  5عالمات )

ب ــ اقرأ اآليات الكريمة من سورة يوسف ،ثم أجب عن األسئلة التي تليها :
ِ
ِ
ِ ِ
اب َوَق َّد ْت
ف َع ْن ُه ُّ
ان َرّبِه َك َذلِ َك لَِن ْص ِر َ
وء َواْل َف ْح َشاء إَِّن ُه ِم ْن عَبادَنا اْل ُم ْخَل ِص َ
( َوَل َق ْد َه َّم ْت بِه َو َه َّم ِب َها َل ْوال أَن َّرأَى ُبْرَه َ
اس َتَب َقا اْلَب َ
ين َو ْ
الس َ
ِ
ِ
َهلِ َك سوءا إِالَّ أَن يس َج َن أَو َع َذ ِ
ِ
ِ
يم )
ْ
ٌ
ُْ
َقم َ
اب أَل ٌ
يصهُ من ُد ُب ٍر َوأَْل َفَيا َسِّي َد َها َل َدى اْلَباب َقاَل ْت َما َج َزاء َم ْن أََر َاد بأ ْ ُ ً

 . 1ما مرادف كل من ( همت به )  ( ،المخلصي ن ) ؟

(عالمة)

 . 2صرف هللا عز وجل عن يوسف عليه السالم السوء و الفحشاء ،وضح ذلك .

(عالمة)

الحظ الصفحة التالية

يتبع صفحة() 2

تابع أسئلة مبحث :اللغة العربية

لعام 2020

الفرع العلمي  ،األدبي والشرعي  ،الريادة واألعمال  ،التكنولوجي

الورق ة األولى  :للفرع األدبي والشرعي  /جلسة  :العلمي والريادة واألعمال والتكنولوجي
تابع السؤال الثاني (ب)
(عالمة)

ال قطعياً على براءة يوسف عليه السالم ،أين تجد ذلك ؟
 . 3أوردت اآليات ذكر دلي ً
 . 4ما نوع الهمزة في كل من  ( :الفحشاء ) و ( السوء ) ؟

(عالمة)

. 5الحسد آفة اجتم اعية بين أثر هذه الظاهرة .

(عالمة)

السؤال الثالث  12( :عالمة )
أ ــ اقرأ الفقرة اآلتية من نص ( التواصل في العالم االفتراضي وآدابه ) ،ثم أجب عن األسئلة التي تليها :
ال على طريق تحقيق ذلك الهدف العزيز ،حيث تمكنت التقنية من تطوير منابر للتواصل
لقد قطع اإلنسان في هذا العصر شوطاً طوي ً
االجتماعي في العالم االفتراضي فصار باستطاعة الفرد التمتع بصداقة أو متابعة أفراد من مختلف أرجاء العالم .
 . 1وردت في النص الكلمات ( شوطاً  ،أرجاء  ،التقنية ) ،اكتب مرادف األولى  ،مفرد الثانية  ،إعراب الثالثة .
 . 2ما الهدف العزيز المقصود في الفقرة السابقة ؟

( 3عالمات)
(عالمة)

 . 3علل  :ال يمكن تحقيق األلفة اإلنسانية في كل العالم من خالل وسائل التواصل .

(عالمة)

 . 4كيف يمكننا حماية اللغة العربية وعدم اإلساءة لها على مواقع التواصل االجتماعي .

(عالمة)

ب ــ اقرأ الفقرة اآلتية من نص (كم حياة ستعيش ) ،ثم أجب عن األسئلة التي تليها :

هؤالء أعمارهم مباركة مثمرة يقتحمون الحياة عن وعي و تخطيط يحثون الخطا نحو أهدافهم بعزم و ثبات يخطئون فيستغفرون
يصححون أخطائهم بال خجل يعيدون ترتيب حياتهم إن اعتراها فوضى أو خلل و هم مع كل هذا مقاتلون من الطراز الفريد .

(عالمتان)

 . 1وردت الكلمات  ( :الخطا ــ الطراز ) ما المادة المعجمية لألولى  ،و ما جمع الثانية ؟

(عالمة)

 . 2أعرب ما تحته خط .

 . 3لماذا وصف الكاتب األشخاص الفاعلين في الحياة بأنهم مقاتلون ؟

(عالمة)

 . 4وضح الصورة الفنية في ( أعمارهم مباركة مثمرة ) .

(عالمة)

 . 5ما المحسن البديعي بين اللفظين ( يخطئون ) و ( يصححون ) ؟

(عالمة)

السؤال الرابع  10( :عالمات )

اقرأ النص اآلتي ،ثم أجب عن األسئلة التي تليه :
األرحام هم األقارب الذين يمثلون األصول و الفروع ،وصلة الرحم واجبة على كل مؤمن و مؤمنة ،وقطيعة الرحم تعتبر ذنباً عظيم ًا،
سره أن يبسط له في رزقه ،وينسأ له في أثره فليصل
وهي معصية هلل سبحانه وتعالى ،إذ ورد في الحديث الشريف قوله تعالى( :من ّ
رحمه) فهذا دليل على أنها تزيد في الرزق و تطرح البركة في العمر وتوجب نيل األجر ،ولكي نكون واصلين ألرحامنا علينا إيصال

الخير لهم و التقرب منهم وتجنب أذاهم ،من يصل رحمه يصله هللا .
 . 1اذكر أهم مظاهر و طرق صلة الرحم .
 . 2قارن بين ثواب واصل الرحم ،وبين عقاب قاطعها في الدنيا .
 . 3ما نوع كل من  ( * :الفاء ) في ( فليصل رحمه )

*( من ) في ( من يصل رحمه يصله هللا )

 . 4استخرج من النص  * :عبارة بمعنى الزيادة في العمر * .كلمتين متضادتين .
 . 5ما الموقع اإلعرابي لكلمة( تعتبر ) في ( وقطيعة الرحم تعتبر ذنباً عظيماً )
الحظ الصفحة التالية

* اسم فاعل

(عالمتان)
(عالمتان)
(عالمتان)

(3عالمات)
(عالمة)

يتبع صفحة()3

تابع أسئلة مبحث :اللغة العربية

الفرع العلمي  ،األدبي والشرعي  ،الريادة واألعمال  ،التكنولوجي

لعام 2020

الورقة األولى  :للفرع األدبي والشرعي  /جلسة  :العلمي والريادة واألعمال والتكنولوجي
ثالثاً  :النصوص الشعرية ( 20عالمة )
السؤال الخامس  9( :عالمات )
( 5عالمات )
أ ــ اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي ،ثم انقلها إلى دفتر إجابتك :
 .1ما معنى كلمة ( َهوية ) بفتح الهاء ؟
د) العشق والهوى .
ج) الضمير (هو) .
ب) البئر العميقة .
أ) الشخص المسافر .
 .2من المقصود بكلمة ( األغراب ) في قول الشاعر نفيت و استوطن األغراب في بلدي ؟
د) زوج المحبوبة .
ج) الشاعر نفسه .
ب) االحتالل الصهيوني .
أ) محبوبته .
 .3من أين استمد الشاعر عزيز أباظة مادة مسرحياته ؟
ج)التاريخ والبطوالت اإلسالمية .د)من قصص األنبياء.
أ) من حادثة وفاة زوجته .ب)من ظلم اإلسبان .
 .4ما المقصود بكلمة (عدلوا ) في قول الشاعر وال عن عدلهم عدلوا ؟
د) قالوا الحق .
ج) حكموا بالعدل .
ب) أنصفوا الوطن .
أ) تراجعوا وابتعدوا .
 .5ما العالقة بين (طلة) و (رام هللا) في قول الشاعر :خذ طلة وهب لي طلة كي ال أموت وال أرى رام هللا ؟
د) ترادف
ج) سجع
ب) تصريع
أ) جناس ناقص
ب ــ اقرأ األسطر الشعرية اآلتية من نص (رام هللا ) ،ثم أجب عن األسئلة التي تليها :
كي ال أموت  ،وال أرى رام هللا
خذ طلة أخرى و هب لي طلة
و بذرت أكثره حصدت أقله
فالح هذي األرض عمري حنطتي
شيب سواي فها دموعي طفلة
ستون موتاً بي وبعد مراهق
ّ
نحو السما و هللا يمدد حبله
ساللم
مطر على األقصى  ،الدموع
ٌ
(عالمة)
 . 1من قائل النص ؟
(عالمة)
شيب ) ؟
 . 2ما المعنى الذي يدل عليه الفعل ( ّ
(عالمة)
 . 3ما سبب تحول دموع الشاعر إلى ساللم ؟
(عالمة)
 . 4ما الوزن الصرفي لكلمة ( هب ) ؟
السؤال السادس  6( :عالمات )
أ ــ اقرأ المقطع الشعري اآلتي من قصيدة( رسالة إلى صديق قديم ) ،ثم أجب عن األسئلة التي تليه :
الذي في بطئه يصل
تقول بأنني سأموت
أنا جذر يناغي عمق هذي األرض مذ كانت
في بطء خرافي
تكون األزل
وسوف أموت
و منذ ّ
كون لحمها لحمي
ال وطن و ال مال وال مثل نسيت بأنني البطء
و ّ
(عالمة)
 . 1ما مرادف كلمة ( يناغي ) ؟
(عالمة)
 . 2من يخاطب الشاعر في المقطع السابق؟ و ما األذى الذي ألحقه به ؟
(عالمة)
 . 3بم اتهم الصديق وطنه القديم ( فلسطين ) ؟
(  3عالمات )
ب ــ اكتب ثالثة أبيات شعرية من قصيدة ( أنا و ليلى ) .
السؤال السابع  5( :عالمات )
اقرأ األبيات الشعرية اآلتية لإلمام الشافعي ،ثم أجب عن األسئلة التي تليها :
يعد عليه العمر بالنفس
عما أنت فاعله يا من ّ
يا واعظ الناس ّ
إن البياض قليل الحمل للدنس
احفظ لشيبك من عيب يدنسه
ّ
و ثوبه غارق في الرجس والنجس
كحامل لثياب الناس يغسلها
إن السفينة ال تجري على اليبس
تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها ّ
ولد
مال وال ٌ
يوم القيامة ال ٌ

الحظ الصفحة التالية
تابع أسئلة مبحث :اللغة العربية

و ضمة القبر تنسي ليلة العرس

الفرع العلمي  ،األدبي والشرعي  ،الريادة واألعمال  ،التكنولوجي

يتبع صفحة() 4
لعام 2020

الورقة األولى  :للفرع األدبي والشرعي  /جلسة  :العلمي والريادة واألعمال والتكنولوجي
تابع السؤال السابع :
(عالمتان )
 . 1وضح معنى ما تحته خط .
(عالمة)
مر السنين  ،اذكرها .
 . 2قدم الشاعر في األبيات موعظة تخلد على ّ
(عالمة)
مال وال بنون ) .
 . 3هات من األبيات ما يوافق قوله تعالى  ( :يوم ال ينفع ٌ
(عالمة)
 . 4عالم يدل قول الشاعر  :وضمة القبر تنسي ليلة العرس ؟
رابعاً  :العروض (  5عالمات )
السؤال الثامن  5( :عالمات )
(عالمة)
أ  . 1 .اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي ،ثم انقلها إلى دفتر إجابتك :
أي اآلتية يجب حذفها حتى يستقيم الوزن في البيت الشعري :
و إن خالها تخفى على الناس تعلم
أي امرئ من خليقة
و مهما تكن عند ّ
د) من
أي
ب) عند
أ ) كل
ج) ّ
(عالمة)
 . 2امأل الفراغ فيما يأتي بالكلمة المناسبة مما بين القوسين ،بما يستقيم مع المعنى و الوزن العروضي :
الشبابا ( الضعيفان  ،الواهي  ،الشقيين )
لحم
هما ..........الذي ثكل ّ
دم و ٌ
و لي بين الضلوع ٌ
( 3عالمات)
 . 3قطّع بيتاً واحداً فقط من البيتين اآلتيين ،واكتب تفعيالته ،وبحره :
و أين ما ساسه في الفرس ساسان ؟
 . 1و أين ما شاده
ّ
شداد في أرمٍ
ط ْيف الحبيب فسّلما
 .2و روضة ٍ
الصبا تراءى بها َ
هزها ّ
أيك ّ
الشوق ال ّ
خامساً :القواعد ( 25عالمة )
السؤال التاسع  15( :عالمة )
( 6عالمات)
أ  .اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي ،ثم انقلها إلى دفتر إجابتك :
هدى من ربهم ) ؟
هدى ) في قوله تعالى  ( :أولئك على ً
 . 1ما عالمة إعراب كلمة ( ً
د) كسرة مقدرة .
ج) كسرة ظاهرة .
ب) فتحة مقدرة .
أ) فتحة ظاهرة .
 . 2ما الجملة المحتوية على اسم فعل فاعله مستتر وجوباً ؟
أ) سرعان ما انقضت الرحلة  .ب ) هيهات الفالح للكسول  .ج ) شتان بين الثرى والثريا  .د)آه ما أحالك ! .
أي من الكلمات اآلتية مختلفة عن سواها ؟
ّ .3
د) ّادكر .
ج) ّادخر .
ب) ّادعى .
ْادلهم .
أ)
 .4ما الكلمة التي حدث فيها إبدال و إعالل معاً ؟
د) ت ّتشح .
ج) ا ّتقى .
ب) موقظ .
أ) اطّلع .
 . 5ما نوع الفاء في ( فيندحر ) في ( متى يعي العدو الدرس فيندحر عن أرضنا ) ؟
د) عاطفة .
ب) واقعة في جواب الشرط  .ج) استئنافية .
أ) سببية .
 . 6بم تبدل تاء ( افتعل ) أو إحدى مشتقاتها إذا سبقت بواو ؟
د) تاء .
ج) طاء .
ب) واو .
أ) دال .
ب  .اقرأ الفقرة اآلتية ،ثم أجب عن األسئلة التي تليها :
مرت به والسفينة تمضي في مدارها ،حيث قال  :ا ّتسمت الرحلة بمتع ٍة لم نرها من قبل،
وصف أحد رواد الفضاء لحظا ٍت من التأمل ّ
بمشاعر حية ،حيث نرى القدرة الرائعة فيما حولنا من الظواهر ،فقدرة هللا يراها من يصعد إلى
فسرعان ما تصبح النفوس عامر
ٍ
الفضاء فكل شيء يدل على صنعه و إبداعه .
(4عالمات)
 . 1استخرج من الفقرة السابقة :
د  .كلمة حدث فيها إعالل .
ج  .كلمة حدث فيها إبدال .
أ  .اسماً ممنوعاً من الصرف  .ب  .اسم فعل  ،وبين معناه .
(عالمة)
 . 2وضح اإلبدال الحاصل في كلمة ( ا ّتسمت ) .
(عالمة)
 .3ما نوع الهمزة في كلمة ( فضاء ) ؟
(عالمة )
 . 4ما نوع (ما) في الجملتين  * :سرعان ما تصبح النفوس عامرة حية .
(عالمتان)
 . 5أعرب ما تحته خط في الفقرة إعراباً وافياً .
الحظ الصفحة التالية
تابع أسئلة مبحث :اللغة العربية

يتبع صفحة ()5
الفرع العلمي  ،األدبي والشرعي  ،الريادة واألعمال  ،التكنولوجي

لعام 2020

الورقة األولى  :للفرع األدبي والشرعي  /جلسة  :العلمي والريادة واألعمال والتكنولوجي
القسم الثاني :يتكون هذا القسم من سؤالين ،وعلى المشترك أن يجيب عن أحدهما فقط .
السؤال العاشر 10( :عالمات )
أ  .وضح ما حدث في الكلمات اآلتية من إعالل و إبدال:
مدكر  ،موقن  ،ا ّتفاقية .
البدائع  ،إيضاح ّ ،
مما يأتي بجمل ٍة مفيدة ،مع الضبط التام :
ب  .مثل ٍ
لكل من ّ

( 5عالمات )
(  5عالمات )

ال .
 . 1فاعل العامل فيه ليس فع ً
 . 2صفة ممنوعة من الصرف مؤنثها على وزن ُفعلى .
 . 3كلمة فيها إعالل و إبدال مع ًا على وزن افتعاالت .
 .4مفعول معه.

 . 5اسم على وزن الفعل مجرور .
السؤال الحادي عشر  10( :عالمات )
كل منها :
أ  .اقرأ الجمل اآلتية ،ثم أجب عن المطلوب أمام ّ
 . 1بئس الفعل إيقاد نار الفتنة .
 . 2مررت بفتاة شقراء .

( استخرج كلمة فيها إعالل  ،ووضحه )
( اجعل الصفة الممنوعة من الصرف مصروفة )

 . 3اقتل عدوك بكل سالح .

أي الجمل اآلتية تحتوي على ممنوع من الصرف ؟ مع ذكر السبب .
بّ .
أم مررت بعمرو بن العاص ؟
 . 1مررت بعمر بن الخطاب .
 . 2ينبع النهر من بحيرة كبيرة .

( 3عالمات )

أم

( اجعل مكان الفعل اسم فعل مناسب )
(عالمتان)

ينبع ثغر يوجد على البحر األحمر ؟
(  5عالمات )

ج  .أعرب ما تحته خط في الجمل اآلتية إعراباً تاماً :

 . 1قال تعالى  ( :و السماء ذات البروج ) .

 .2قال تعالى  ( :ال يقضى عليهم فيموتوا ) .
 . 3هيهات أن نذل أو نهون .

 . 4في فلسطين شهداء نسجوا عزة الوطن .
 . 5ال تشهدا بالزور ،فتستحقا العقاب .

انتهت األسئلة

