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  مـيـعلـة والتّـربيـوزارة التّ
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  االمتحان الموحد في اللغة العربية

  .األحد اليوم:
  2021/  12/  12التاريخ:  

  مدة االمتحان: ساعتان ونصف
  عالمة) 100مجموع العالمات: (

   جميعا عنها بأج ،أسئلة ) سبعة ( االمتحان لةأسئ عدد : ملحوظة 

  .)اتعالم10(يأتي، وانقلها إلى دفتر إجابتك: اإلجابة الصحيحة لما رمز  راختالسؤال األول: 
  ؟����IIIIo�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a��H��H��H��Hمثله قوله تعالى:ما األسلوب الذي ي. 1

  .يهند.                .       . شرطج           .     . نفيب               .     استفهام .أ   
 أي األعمال الشعرية اآلتية للشاعر ( فاروق جويدة ) ؟. 2

  .د. شواطئ القمر                  . حلبة األدب.         ج. خلجاتب.       .    أ. حبيبتي ال ترحلي   
  ؟"  الخضُلمعنى الصرفي للكلمة التي تحتها خط في عبارة: : "أزقتُها مقوسةُ العقود وصبحها ما ال. 3

  .. اسم فاعل.              د. صفة مشبهةج          .ب. صيغة مبالغة     .         أ. اسم مفعول   
  ؟ وطوال : خذي نَفَس الصبا بغداد إني     بعثتُ لك الهوى عرضا قول الشاعر في ) باالص (كلمة  معنى.ما 4

  .        ب. الكبر في السن                         الصغر في السن.أ.    
  .. النسائم الخفيفةد                  .        . الشوق والحبج   
  ؟ كأن حنان من ذهولها في سنَة "كلمة ( سنَة ) في قول الكاتب :" ل ما األصل اللغوي. 5
  .. سنَود               .     ج. وسن              .      . سنهب               .  . سنَنأ  
  ؟����IIIIl�k�j�i�h�g�f�e��H��H��H��Hا ) في قوله تعالى :نوع ( مما  .6

  .د. كافة         .         . استفهاميةج        .. مصدرية ظرفيةب            .. نافيةأ   
  ؟من الذي مثَّل دور الساخط على فرقة الحكام في ( مسرحية غروب األندلس )  .7

  .. أبو القاسمد            .      ج. ابن سراج      .   . أبو عبد اهللاب       .     . عائشةأ   
  ؟ ":" المحسناتُ أخالقُهن عظيمةٌ  جملة تي جاء عليها الخبر منالصورة الما  .8

  ب. جملة اسمية .                          .      . شبه جملة ظرفيةأ   
                                                       .       جملة فعلية د.                       .ج. شبه جملة جار ومجرور   
  ؟ على لسان من قيلت هذه العبارة :" إذا توقفت الحافلة في مكان غير المحطة اجلسي على أرضية الحافلة .9

  .. والدة ديماد          .            . والد ديماج        .     . المعلمةب            .  . ديماأ   
  " تصبح :  (ظلَّ) على جملة :" الوطن كنز في عيون الشُّرفاء عند إدخال الفعل الناسخ .10
                   . الشُّرفاء ب. ظلَّ الوطن كنز في عيونِ                 .  الشُّرفاء عيونِظلَّ الوطن كنز في  .أ   
                   .  الشُّرفاء في عيونِ كنزا د. ظلَّ الوطن                .  الشُّرفاء في عيونِ الوطن كنزٍ ج. ظلَّ   
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  عالمة )  15: المطالعة (  السؤال الثاني

  : ب عن األسئلة التي تليهاجأثم ،  ) سورة لقمان( اآليات اآلتية من  قرأا )أ       
�����IIII�i�h�g�f�e�d�c�b�aقال تعالى: �̀_�~�}�|�{�z�y��m�l�k�j

{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�������~�}�|�¤�£�¢�¡�����§�¦�¥
�̧¶�µ�´�³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©�¨��H��H��H��H  

   1ب .(عالمة)                                                              ن أبواب اإلحسان الواردة في اآليات .ي  
                     والمعنى الصرفي للثانية ،   األولى ، عمج ما. ورد في اآليات الكلمات :( العروة ، محسن ، مرجعهم ) ، 2   

                                                               عالمات)3(                                                                               ؟إعراب الثالثة  و      
  (عالمة)                                                           رد في اآليات؟. ما عاقبة من يكفر باهللا كما و3   
  (عالمتان)                                         ق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهما خط فيما يلي :ر. ف4َ   
  .����IIII�ÒÓ�Ö�Õ�Ô��H��H��H��Hأ. قال تعالى :       
                                     الرصاصةُ من الجدار . نَفذَتب. ما        
  (عالمتان)                                   و أسلوب نهي ) .                ستخرج من اآليات : ( طباقًا ،. ا5   

  

  متعددة من المطالعة : عن األسئلة اآلتية المأخوذة من دروس بأج )ب       
  )(عالمتان                               ق العنب) للكاتب خير الدين جمعة . قصة (ورشرح الداللة الرمزية ل. ا1    
  وضح جمال التصوير في عبارة: .2    
(عالمة)                              " السياحة الدينية في فلسطين كنز حضاري ثمين ووجه إنساني مشرق"                           

  (عالمة)                                                            .. المدينة الذكية صديقة للبيئة . نعلل ذلك 3    
            في توظيفه إليصال ن إلى أي درجة نجح الكاتب (عزيز أباظة)يأساسي في بناء المسرحية ، ب . الحوار عنصر4    

  (عالمتان)                                                   األندلس ).          لته في مسرحية ( غروبرسا       
  

  عالمات)10: المطالعة ( السؤال الثالث    
  ب عن األسئلة التي تليها :جأالفقرة اآلتية ، ثم  قرأا     

  زعاجه من أسلوب والده الفَظِّ في؛ تعبيرا عن انانفجر كريم في وجه والده صارخًا" وهنا حدثت المفاجأة ! إذ              
  ولده فعل يعبْأ بردة أن األب لمإال  في داخله عليه ، ويدفعه بصدره. غضبه المكبوت جام يصب، وبدأ لحنان تعنيفه       

  ؛ النشغاله بتأنيب الممرضة ، وتوجيه مسؤولية ما حدث إليها ...جعلها أكثر ثقةً بأن ال شيء مستحيل"المنْفَعل       
 (عالمتان)           كتب الفكرة العامة التي تحدث عنها درس (حنان تكسر الصمت)                         ا. 1
 (عالمتان)                                              ؟كان كريم يصاب بحالة من االضطراب والهيجان متى .2
3. ج ما داللة العبارة اآلتية :" يصب(عالمة)                                ؟غضبه المكبوت في داخله عليه " ام                     
(عالمتان)                                                                      انفجر كريم في وجه والده صارخًا".وضح التشبيه في :" إذ  .4
                            عالمات)3(    ؟واألصل اللّغوي للثالثةوضد الثانية، ، )، ما مرادف األولىثقة، وردت الكلمات اآلتية: (الفظّ، تأنيب .5
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  عالمات) 10: فهم المقروء ( السؤال الرابع    
  :ب عن األسئلة التي تليهجأص اآلتي ، ثم النّ قرأا - 

        استمسك ب به على الحائط ، إنضراهللا _ تعالى _ ، فهي كالطين الذي ي من جنود الموعظةُ جند "  نفع ، وإن  
    العاقَل يتعظُ باألدبِ وقع الموعظةُ، فإن هممن ال تنفَع أثَّر، ال تكونَن ظوال تعظْ ، فَع كبفعل واستَحِالناس ، م بقوِلكه    
   الجبِل صعود فيه كما يشقُّوالموعظةُ تشقُّ على الس كان واعظًا كان اُهللا له حافظًا، ومن من اِهللا بقدرِ قربِه منك،   
  ، واألبدان في الثَّرى تبلى".          فاأليام تُطوى ، واألعمار تفنىعليك باالتعاظ والعمِل آلخرتك ،  على الشيخِ الكبير،   

 )(عالمتان                              النص السابق ؟                             ما الفكرة التي يدور حولها .1
 (عالمة)              .                                                              ضع عنوانًا مناسبا للنص  .2
 )(عالمتان                                         . فكيف سنعظهم ؟  النص إلى ضرورة وعظ اآلخرين  أشار .3
(عالمة)                                                     وضح الصورة الفنية في العبارة اآلتية :                                                       .4

 " فهي كالطين يضرب به على الحائط ، إن استمسك نفع ، وإن وقع أثر " .
 )(عالمة                                   ؟ي الثرى تبلى "العبارة اآلتية :" األعمار تفنى ، واألبدان ف ما داللة .5
6. :استخرج من النّص 

 عالمات)3(                        نعتًا مجرورا. –           مرادف (الغبي).   –         أسلوب نهي.    –    
                                                                                          

   عالمة) 15: النصوص الشعرية ( السؤال الخامس
                عالمات)4(           لمحمد مهدي الجواهري.     حفظها من قصيدة( بغداد ) تشعرية  أربعة أبيات كتبا  ) أ

   عالمة)11( ب عن األسئلة التي تليها :جأالشعرية اآلتية ، ثم  األسطر قرأا  ) ب
  _ تراودني الحروف ذليلةً     
  _ وتذلني الجمل    
  فشكرا يا صديق طفولتي _ 
  _ اختلفت بنا السبل  
  _ أنا نبض الترابِ دمي  
  _ فكيفَ أخون نبض دمي وأرتحُل ؟  

 )(عالمتان                              ما الفكرة العامة التي تحدثت عنها القصيدة ؟                           .1
 )(عالمتان                                                .المغريات التي تدفع اإلنسان إلى أن يهجر وطنه بين .2
 عالمات)3(      والجذر الثالثي للثانية،    ،األولى كتب مفردا،)أرتحل ، تراودني ،:(السبلوردت الكلمات اآلتية .3

  و المصدر الصريح للثالثة؟
 (عالمة)                             :" تفرقت بنا السبل " ؟                                    ما داللة العبارة .4
 (عالمتان)                          .             وتذلني الجمل " وضح التشبيه في :" تراودني الحروف ذليلة .5
 (عالمة)                       دمي وأرتحُل ؟ "              االستفهام فيما يلي :" فكيف أخون نبض ماذا يفيد .6
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  عالمة ) 25: القواعد ( السؤال السادس

  عالمة) 15(   : ب عن األسئلة التي تليهااقرأ الفقرة اآلتية ، ثم أج  ) أ
  حزينًا على ماضٍ فات ، خائفًا من  ،" يا بني كال تقضِ أياما ، فاهدْأ باالً ،  غدفيه شر تتوقعالباِل وهدوء 

في  حقَّك المشروع كبالرضا والقناعة ، فإنَّه ال ينعم بالطمأنينة إال القليلون ، وال تسمح ألحد بأن يمنع يتحققُ
الحياة تَالكريمة، وإذا كبر فلو حسب ، كا فال تغتر بقوتتَ شيًئا مذكورأ وصر لوجدها المغرور في الحياة هرباح
   ."قضي لَخالَه يوما أو بعض يومٍ، ولو نظر إلى عمرِه المنصفرا

 : ستخرج من الفقرةا .1
  (عالمة)                                                          بحذف حرف العلة .ا مجزوم امضارع _ فعالً

  (عالمتان)                                                                        وأبين خبره .، _ فعالً ناسخًا 
  (عالمتان)                                                                       وأبين اسمه .، _ حرفًا ناسخًا 

  (عالمة)                                                                                 _ فاعالً اسما ظاهرا .
  (عالمتان)                )                                                 (هدوء ، غد . أعرب ما تحته خط :2
  مع تغيير ما يلزم :  وحرفًا ناسخًا مرة أخرىا مرة، اآلتية فعالً ناسخًدخل على الجملة أ. 3

  (عالمتان)         .                                                                محبوب من الناس)(أخوك      
4 .عالمات)5(         ل لما يأتي بجمل مفيدة مع الضبط التام :                                               ثِّم  
  .فاعل ضمير متصل  _  
  مبتدأ مصدر مؤول . _  
  . خبر ( إن ) جملة فعلية _   
  . حرف ناسخ يفيد االستدراك_   
  . خبر ( أصبح ) منصوب بالكسرة _  

  

  عالمات)10( اآلتية وفق المطلوب : ب عن األسئلةأج  ) ب
  (عالمة)                ما حكم تقدم خبر (ليس) على اسمها ؟               ����IIIIc�b�a�`��H��H��H��H:. قال تعالى1
  (عالمة)                   . حااضبط ما تحته خط ضبطًا صحي                           .الصدق فضيلة. إنَّما 2
  (عالمة)                  . ن الفاعل والمفعول به في الجملةيع             .            سلمىاستقبلت هدى . 3
  (عالمة)              جملة إسمية . خبر ل الخبر المفرد إلىوح            .           أساس النجاحِتخطيطُ . ال4

                         صحح األخطاء الواردة في الجمل اآلتية :                              ) ج
1. عالية الجاحظُ ذو فلسفة (عالمة)                                                                        . كان  
2قاضي  . صار (عالمة)                                                                            .في المحكمة  
  (عالمة)                                                                                   . الطاِلبين مجتهدان .3
  (عالمة)                                                                              . ليتَ الشباب يعود يوما .4

  (عالمتان)                                                                   أعرب ما تحته خط مما يلي :  ) د
   .����IIII�d�c�be�j�i�h�g�f��H��H��H��H. قال تعالى :1
                                الحاُل ؟ كيفَ. 2
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  عالمة)  51(التعبير  :سابع السؤال ال
  :من الموضوعات اآلتية واحد فقطفي كتب ا
1  ههِل طوَل حياتالج كأس عرالتَّعلُّمِ ساعة         تَج رلم يذُقْ م نم .  
  في مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة.. نكتب حوارا بين شخصين نبين فيه أثر التقدم العلمي والتكنولوجي 2
   . " الحريةُ ال تُورث ؛ وإنَّما تُناُل بالبذِل وطوِل النِّضاِل " . 3
  
  

  انتهت األسئلة
  

  
  
  

         
 


