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 دولة   فلسطين                   

 عليم وزارة التربية والت  
  مديرية التربية والتعليم / قلقيلية

                                          

عربي ةالغة اللالمبحث :  

والشرعي الثاني عشر العلوم اإلنسانية ف :الص    
ساعات  3الزمن :   

  التجريبيتحان اللغة العربية /ام

  -: منها فقط  (11، أجب عن )( سؤاال  12تبار ) حظة : عدد أسئلة االخ* مال
 عالمة ( 01)                                           -: اختر رمز االجابة الصحيحة وضعها في جدول مخصص  :السؤال االول

 ؟"ما المقصود بـ " يوسف أعرض عن هذا -1
 ن فتنة النساء  ع ابتعد -العزيز                ب أة عن امر  تعداب -أ

 .حدا  ة العزيز وال تخبر به أأ وبين امر  بينك اكتم ما حدث -بتعد عن الفاحشة             دا -ج  -ب
   ما جمع " دلو " في قوله تعالى " فأدلى دلوه " ؟ -2    
 دالي  -د               دالوي       -ج            دالو       -ب             دالء  -أ       

  ؟للطيف عقل ) البالد طلبت أهلها (ما الفن األدبي الذي يمثله عمل عبد ا -3  
  سرحية م -مقالة              د -ج           قصة قصيرة   -خطبة            ب -أ       

 أي أسماء األفعال اآلتية اسم فعل أمر ؟  -4   
 آْخ  -ف ٍّ                  دأ -ويدك                جر  -عان              بسر  -أ    

 سلوب الكاتب عبد الكريم الشاذلي ) كم حياة ستعيش(؟ما أهم خصائص أ -5
 مثال ألا -الرمز                    د -المترادفات      ج-ب                  المتناقضات -أ

  ؟) شرفاء ، بناء ، أجزاء (رتيب فيما يأتي ما نوع الهمزة على الت -6   
 منقلبة ، أصلية ، زائدة (  ) -زائدة ، منقلبة ، أصلية (              ب ) -أ   
 منقلبة ، زائدة ، أصلية (  ) -زائدة ، أصلية ، منقلبة (              د ) -ج  

 

 ؟المصري عزيز أباظةعتبر من أهم دواوين الشاعر دبية  اآلتية تأي من األعمال األ -7
 أنات حائرة– د       دلس         غروب األن–روب الشمس                       ج غ–جرة الدر                      ب ش–أ 

 ؟تية مخالفة من حيث المنع الصرفي أي الكلمات اآل-8
 .أضواء -د          اء               شعر  -ج       دباء                               أ -لماء                           بع-أ

 ما المقصود بالمطر في عبارة " مطر على األقصى " ؟ -9
 لدماء المسفوكة ا -لدموع الغزيرة                     دا -يف                      جالرصاص الكث -المطر الحقيقي              ب –أ 

 العين سكابا"؟ الشعبية " سكابا يا دموع األغنيةعلى أي بحر تلحن   -10
 الخفيف-د       البسيط                  -لوافر                                    جا-لطويل                            با-أ

   المطالعة والنصوص                              :السؤال الثاني
 : اشتدي أزمة تنفرجي ( ، ثم أجب عن األسئلة التي تليها اقرأ اآليات اآلتية من درس ) أ( 
هي َوَغلََّقتي اْْلَبْ َواَب َوقَاَلْت َهْيتَ  " َا ( وَ 23ليُح الظَّاليُموَن )ّبِي َأْحَسَن َمثْ َواَي إينَُّه ََل يُ فْ رَ َذ اَّللَّي إينَُّه اَل َمَعاقَ  َلَك َورَاَوَدْتُه الَِّتي ُهَو ِفي بَ ْيتيَها َعْن نَ ْفسي َلَقْد ََهَّْت بيهي َوَهمَّ ِبي

وَء َواْلَفْحَشاَء إينَُّه مي  ََن اْن عي َلْوََل َأْن رََأى بُ ْرَهاَن رَبِيهي َكَذليَك ليَنْصريَف َعْنُه السُّ نَي )َبادي ْن ُدبٍُر َوأَْلَفَيا َسيِيَدَها َلَدى اْلَبابي وَ ( 24ْلُمْخَلصي يَصُه مي ْت َقمي  اْستَ بَ َقا اْلَباَب َوَقدَّ
ْهليَك ُسوًءا إيَلَّ َأْن ُيْسَجَن َأْو َعَذاٌب أَلييمٌ   "قَاَلْت َما َجَزاُء َمْن َأرَاَد ِبَي

                                                                        (  عالمتان )                                            ما هي ؟       _عليه السالم _ة وقع فيها يوسفتحدثت اآليات عن محن -1 
 (  عالمتان )                                                لى سببين لرفضه الزنى ، ما هما ؟ إ _عليه السالم_أشار يوسف  -2   
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 ( عالمتان )                                       برهان ربه " ؟     الى : " وهم بها لوال أن رأىما األسلوب الوارد في قوله تع -3  
 عالمتان ( )                  عراب الثانية .     ( هات المعنى الصرفي لألولى ، وإ  وردت في اآليات الكلمتان ) مثوى ، معاذ -4   
    :   ة أجب عن األسئلة اآلتيةخالل دراستك لدروس المطالعمن  (ب
 ( ن) عالمتا                                          ة ؟االجتماعي خلف أسماء مستعار  اصلما سبب اختباء بعض رواد مواقع التو  -1
 ( ن) عالمتا                                             ن الشخص الذي يولد وال يموت من وجهة نظر الشاذلي ؟               م -2
 (  متان) عال                                                                   ل  على تشويه جغرافية القدس ؟ كيف يعمل االحتال -3
 (  مة) عال                           ن الشخصية التي مثلت دور الساخط على فرقة الحكام ؟                                    م -4
          :  اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه ج( 

يل وتأهيله داد الج" يعد التعليم الركيزة األساسية لبناء المجتمع ورقيه فهو البداية األولى ، والمنطلق األساسي الذي تقوم عليه عملية إع
اء ، وبغض ستثنن ادو ا  وشرعيا  لجميع أفراد المجتمع لذلك يعتبر التعليم مطلبا  اجتماعي الصالح ، وبناء المجتمع الناجح ؛ لتشكيل المواطن

 وذلك لمواجهة التحديات المحتملة لهذا العصر " .  ؛كانت عقلية أم جسديةأالنظر عن أي معوقات قد تحول دون تعلمهم سواء 
 تان ( ) عالم                            ا الفكرة العامة التي يدور حولها النص ؟                                            م -1
 عالمتان (  )                                       ؟لماذا يعتبر التعليم مطلبا  اجتماعيا  وشرعيا  لجميع أفراد المجتمع دون استثناء -2
 (   انت) عالم                              شرح الصورة الفنية ) لتشكيل المواطن الصالح ( .                                  ا -3
 مة ( ) عال                                 ذكر معيقا  قد يحول دون التعلم .                                                ا -4
 عالمات( 3)     ستخرج من النص : * محسنا  بديعيا  واذكر نوعه  * فعال  مبنيا  للمجهول * كلمة حدث فيها إعالل ووضحها ا -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :      الى صديق قديم ( ثم أجب عن األسئلة التي تليهلشعرية اآلتية من قصيدة ) رسالة إاقرأ األسطر ا:  -أ السؤال الثالث(

 ..... حي سيندملفي القدس ..... ال حبي سينقذني وال جر  ذيني وأحتمل ..... تعيرني بأني قابعؤ وأنك مثلما عودتني ..... قد عدت ت
 ه يصل ..... أنا جذر يناغي عمق هذي األرض ..... مذ كانت .....الذي في بطئ البطء نسيت بأني
 ت ظالل زيتون الجليل أهمني الغزل األزل وكون لحمها لحمي ..... وتح ومنذ تكون 

 ( عالمة )                                                                            يقه له ؟    بم رد  الشاعر على معايرة صد -1
 المة ( ) ع                                    ا العاطفة التي برزت في األسطر الشعرية السابقة ؟                              م -2
 (عالمة )                                   ة .                                 علل : وظف الشاعر أسلوب الحوار في القصيد -3
 (  المةع)                                                                          .حمها لحمي ( وضح الصورة األدبية ) وكون ل -4
 

 .  ليهتلم االفتراضي وآدابه ( ثم أجب عن األسئلة التي اقرأ الفقرة اآلتية من نص ) التواصل في العا -1( ب
اصل ، حيث تمكنت التقنية من تطوير منابر للتو على طريق تحقيق ذلك الهدف العزيزنسان في هذا العصر شوطا  طويال  لقد قطع اإل

 ختلف أرجاء العالم . أو متابعة أفراد من م ،االجتماعي في العالم االفتراضي، فصار باستطاعة الفرد التمتع بصداقةٍّ 
 عالمة (  )                                                                  ما الهدف العزيز المقصود في الفقرة السابقة ؟          -1
 عالمة (  )                                   من خالل وسائل التواصل .       كله نسانية في العالم: ال يمكن تحقيق األلفة اإلعلل  -2
 عالمة (  )                                             ؟               من أين استوحى عزيز أباظة مسرحيته ) غروب األندلس (( ج
 عالمة (  )                               ( كل مفردة خارج معجم القدس أعجمية ال متسع لها في الوعي ، أي مفردة يقصدها هنا ؟    د

  متان() عال         (                             عليه وسلمعلل : نزول اآليات التي عرضت قصة يوسف على الرسول ) صلى هللا( ه
 م هللا ( ثم أجب عن األسئلة التي تليهما :اقرأ البيتين اآلتيين من قصيدة ) را -و

 وشراء زيت المترفين مذلة    ال أحمل الزيتون في المنفى معي         
 الحزن يعرف أهله  ،أعطي الشتات هويتين وبسمة                ولي الدموع
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 عالمة (  )                                                        ( ما داللة العبارة ) ولي الدموع ( ؟                              1
 عالمة ( )                                                       .                                      ( بين المقصود بالهويتيين 2
 عالمات( 3)                                                       .                   نفسهاصيدة من القأخرى ( اكتب ثالثة أبيات 3

                                               : ب عن األسئلة التي تليهنص الشعري اآلتي ثم أجاقرأ ال( ا  السؤال الرابع
 لك في القلوب منازل ورحاب             يا قدس أنت الحب واألحباب 

 لي المسجد األقصى ولي ساحاته         والمنبر المغدور والمحراب 
 ا  صالح الدين والخطاب لي سفر تاريخ أضاء سطوره             مجد

 عالمة (  )                                                 ، رحاب ( ؟                                   ما معنى كل من ) سفر -1
 عالمة  )                                                      ريخي استخرجه .                         اورد في األبيات تناص ت -2
 عالمة (  )                                                ذكر معالم القدس التي وردت في األبيات .                             ا -3
 مة ( ) عال                                              ستخرج من األبيات كلمة ممنوعة من الصرف .                          ا -4
 ة ( ) عالم                                               ين دور كل من صالح الدين والخطاب في القدس .                     ب -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
           عالمات(                    5)                                               العروض                                            

 اختر رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:  -ا :  السؤال الخامس
 مأل الفراغ في البيت : أين الملوك ذوو ..... من يمن       وأين منهم أكاليل وتيجانا -1

 الجاه-د المال          -لتيجان      جا-ب         بالمناص -أ
 لوافر في تأتي تفعيلة فعولن في البحر ا-2   

 الضرب والعروض -لحشو      دا -لعروض فقط       جا-الضرب فقط      ب -أ
 حد البيتين اآلتيين عروضيا واذكر تفعيالته وبحرهقطع أ -ب

 واباج  عن قلبي الْ  معُ الد  ى تول           يوما   القلب   لتُ وكنُت إذا سأ-1
                  مامنج    ي  ل  الخ   ه        وليس كما ظن  بدر  ل   ا  ب  حُ  الليل   جوم  أراعي نُ -2

 عالمة (25) النحو                                             
                                       أ( اقرأ النص اآلتي ، ثم  أجب عن األسئلة التي تليه :          :سادسالسؤال ال
إذا و افسهم فيه, لخير فندنياه بآخرته يربحهما جميعًا ,فال تبع  آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعًا ,إذا رأيت الناس في ا يبع  يا بني من 

قالئد  قيت األعمالا ، وبالدنيا بحال باله رأيتهم في الشر فال تغبطهم عليه ،الثواء هنا قليل ، والبقاء هناك طويل ، وهيهات إن ذهبت  
ء الصدر ، عين وجالك لقد صاحبت أقوامًا ما كانت صحبتهم إال قرة ال، ورب   أبصر فصبرو  ،م هللا من نظر وتفكر. رح الناسفي أعناق 
 أعمالهم سيئة إذ يحسن بالمرء أال يصطلي بنار صحبتهم " أقواماً وقد رأيت 

 عالمات(3)                                                                                          :استخرج من النص السابق 
 عال مضارعا مجزوما بال الناهية ف -.    جياهإاسم فعل معربا  -ب  عا من الصرف مبينا سبب منعه  اسمًا ممنو  -أ 
 عالمتان( )                                                                                      .في كلمة قالئد اإلعاللوضح  – 2

 عالمتان()                                                                              ضح اإلبدال في كلمة " تصطلي "                             و -3

 عالمات(3)                                                                                                         عرب ما تحته خط في النص السابق .أ-4
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 (عالمات 5 )                                                                         بة الصحيحة فيما يأتي:( اختر رمز اإلجاب  السادسالسؤال   

 لى وزن الفعل؟عأي  األعالم الممنوعة من الصرف اآلتية ليس  -1
 .. يزيدد               ج. ينال                         ب. يسير                    أ. يعقوب                    

 :يلة( هووأص ثابتة   بتقاليدلضبط الصحيح لما تحته خط في جملة :) تمي زت القصيدُة الجاهلي ة ا-2  
 د. تقاليداً                          ب. تقاليد                          ج. تقاليَد          أ. تقاليد                 

ذ ر  -3  اٌة ( هو :وزُن كلمة ) م 
ـَللٌة                   َعـ         أ. ف ع  ف  َعـ               َلٌة          ب. م  ف  َعـاةٌ د                         َيةٌ ج. م  ف   . م 

 :فإنَّه يصبحُ   َذَرفَ ذا أردنا أن نصوغ فعاًل على وزن ) افتعل ( من الفعل إ -4
َرَف                 . اذدَرفَ د               رَف         ج. اذط             َرَف             تب. اذ            أ. اد 

 " بعد " هو : اسم الفعل الذي يأتي بمعنى  -5
 حذار .د                 ج. هيهات                      ب . شتان                           أ . أف            

_________________________________________________________________________________ 
 فقط : هما عن واحد منى الطالب اإلجابة عل السابع والثامن  هذا القسم يتكون من سؤالينمالحظة :

 المات(ع5)                                                             :             أجب عن األسئلة اآلتية وفق المطلوب  : أ  السابعالسؤال 

 من الصرف  مع تغيير ما يلزم.  ممنوعااجعل ما تحته خط                         ←الجميلة .  الحدائق  تنز هُت في  -1
 استمعت لعلماء مختلفين .                       اجعل الممنوع من الصرف الوارد في العبارة مصروفا " –"  أ -2
 اب خليفة عادل                           " استخرج الممنوع من الصرف مبينا سبب منعه " عمر بن الخط -ـ 3   

ً ( أ: ب السابعالسؤال   المات(ع5)                                                                                    .عرب ما تحته خّط إعراباً تاما

 " .لمضاجع اقال تعالى : " تتجافى جنوبهم عن  -1
 ما يكبُر األطفالُ  َسرعانَ  -2
يَح عاصفة تجري بأمره "  لُسليمانَ قال تعالى : " و  --3  .الر 
 أبو األنبياء . براهيمإ-4
 إال التقوى  وأبيَض الفرق بين أسوَد -5

 عالمات(5)                                                                         : : أ( صّحح األخطاء الواردة في الجمل اآلتية  الثامنالسؤال 

الجزيرة  العربية  مررُت بحضر  أ  -1   موت الجميلة .ثناء رحلتي في شبه  
قنًا باستجابته . ادُع هللا و .-2  أنَت خاشعًا ، و ُكن ُمي 
عُب الفلسطيني  يعاني من اضتهاد  المحت لين إال أنَّه يتوكل على هللا دائمًا .ا –  3     لش 
 البضاعة بالموزان كي ال أظلم المشتري .  وزنت – 4  

 قين . بيدة  ألنه من المتفو لعقدم المدير هدية  – 5   
                                                                       :             ( مثّل على كّل مّما يأتي بجملٍة مفيدة ، مع الّضبط بالسؤال الثامن 

 المات(ع5)

 ضجر(سم فعل مضارع بمعنى ) الا – 3علم مؤنث تأنيثا لفظيا    – 2  صفة ممنوعة من الصرف مجرورة -1  
 سم فعل ماض بمعنى )افترق( ا  -5ممنوع من الصرف لعلتين .  – 4     

 اْلدب                                                             

 : التاسعالسؤال 
 مات (عال10)                                               :        يأتواردة فيما ياختر رمز اإلجابة الصحيحة ال-أ 
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 ؟ ما المأخذ الذي أخذ على  شعراء المهجر الجنوبي   - 1
 توظيفهم الرموز. -لة نتاجهم الشعري..      دق -دم انتظام قصائدهم.       جع -لة نتاجهم النثري.       بق -أ     

 أي من اآلتية ساعدت على توليد الوعي السياسي العام لدى أبناء األمة العربية؟  -2
 رية.المدرسة السو  -د  صحيفة الوقائع.                          -جـ  مطبعة بوالق.    -ب    سة األلسن.    مدر  - أ

 ما داللة قول القباني: يا بن الوليد أال سيف تؤجره     فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا؟ -3
 تفرقها.عف األمة العربية و ض -لشجاعة والحمية.                              با-أ

 عاون أبناء األمة وتوحدهم.ت-مجاد األمة العربية.                           دأ-ج
 لشاعر السي اب :"جلس الغريب يسر ح البصر المحي ر"؟؟امن المقصود بالغريب في قول -4
 المرأة العربية.-شاعر نفسه.      دال-بن الشاعر.     جا-لمشرد الفلسطيني.      با-أ

 تية ليس من شعراء االتجاه القومي؟أي من اآل-5
 اليعقوبي.-در شاكر السي اب.       دب-حمد مهدي الجواهري.     جم -ريشة.      ب وعمر أب-أ

___________________________________________________________________________________ 
  :العاشرالسؤال 

                                                                             عالمات( 3)                                                               ".  ق دمشقيكتب بيتين من قصيدة "مذكرات عاشا - أ 
                                                           عالمات( 4 )                             :                                                     ذكر سمتين من سمات كل منا-ب
 االتجاه القومي.    –مدرسة المهجر   

                                :                                                                                    عرف المصطلحات اآلتية -جـ 
                                                                         عالمات( 4 )                                                                                االتجاه الوطني –عمود الشعر القديم  
                                                                    عالمات( 6 )                                                               :                                      علل ما يلي-د
 تاريخ الشعر العربي. يعد شعر التفعيلة ثورة حقيقية في -2  من أشكال االغتراب المكاني تعد الغربة شكال  -1
 :ما لم تقلة زرقاء اليمامة جاء في نص "-ه
 في الموسم  اآلتي سيأكل آدم             تفاحتين وذنبه لن يغفرا.-1
 ألرض سوف تشيخ قبل أوانها      الموت سوف يكون فينا أنهرا.ا-2
 ي الموسم اآلتي مزاد معلن        حتى دم الموتى يباع ويشترى.ف-3
                                                                                            عالمتان( )                                                            "؟           ه:"سيأكل آدم تفاحتينماذا قصد الشاعر بقول-أ

                                                                                                        .       من النص ى ذلكاستخرج عبارتين دالتين علين الحياة ، وتؤدي إلى عواقب وخيمة، از الثورة سوف تقلب مو -ب
                                                                 عالمتان()                                                                                                                        

                                            عالمتان()               ".                              وضح الصورة الجمالية في قول الشاعر:"ستزيد أشجار ىالضباب تجذر-ج
                                                                         عالمتان( )                                            ؟                 اذا يقصد بالمزاد المعلن"في الموسم اآلتي مزاد معلن " م-د

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                ) البالغة(                                                 

                                                      :                                                                                   عشر الحاديالسؤال 
                                                                                                                                                     :       اختر اإلجابة الصحيحة الواردة  فيما يلي-أ

 عالمات( 3 )           بآمال كأطياف نائم       يروعنا من دهرنا ما يروع؟ وعشنا :  في قول الشاعرالمفرد ما نوع التشبية -1
 مرسل مجمل.  -د          مؤكد مجمل.   -مؤكد مفصل.     ج-مرسل مفصل.     ب  -أ

 أي من اآلتية يعتبر تشبيها ضمنيا:-2
 العيش نوم والمنية يقظة         والمرء بينهما خيال سار.ف-أ
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 ك الظل بعد امتداد.بد أن         يزول ذا كالظل والوالمرء -ب
 اء لم يغله المهر.سنمعالي نفوسنا       ومن يخطب الحتهون علينا في ال-ج
 ألم مدرسة إذا أعددتها               أعددت شعبا طيب األعراق.ا-د

 ؟ما أقوى أنواع التشبيه المفرد بالغة-3
                                                                                                                                                                              لمؤكد المجمل.   ا-لمؤكد المفصل .      دا-ج     ل.    المرسل المجم-ب         المرسل المفصل.-أ

 عالمات( 3 )                                                      .    التشبيه المرسل –ني عرف ما يأتي : التشبيه الضم(  1ـ ( ج
                                                                                                                           عالمات( 3 )                                                                                :                    مثل لما يأتي - 2
 تشبيه مؤكد مجمل . - تشبيه أداته فعل .           ب - أ

                                                                                                       عالمات( 6 )                                                   :                         فيما يأتي ركانهموضحا أ بين نوع التشبيه - 3
 جالبيب.التمشي النسور إليه وهي الهثة           مشي العذارى عليهن  - 1
 وإن تفق األنام وأنت منهم              فإن المسك بعض دم الغزال.  - 2
 سيفا تعلق في نجاد أخضرا.     والنهر ما بين الرياض تخاله        - 3
 وإن تك شابت الذوائب مني            فالليالي تزينها األقمار. -  4

_____________________________________________________________________________________ 
                    عالمة(                                    15)      :                                     ةاآلتي ات واحد من الموضوعير   . اكتب في : التعب  عشر الثانيالسؤال 

 يا أم األسير سقاك غيث           بكره منك ما لقي األسير أ -1
 اة وستظل إسالمية عربية . لقدس كانت وما زالت مهوى القلوب ومحط الرحال لمن أتعبته الحيا -2
 بد الدهر بين الحفرأ يحب صعود الجبال     يعش القال الشاعر : ومن  -3
 
 

 انتهت األسئلة
 
 


