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 دولة فلسطين
 وزارة التربية والتعليم

 والتقويم واالمتحانات اإلدارة العامة للقياس
 ساعات 3مدة االمتحـان :  

 8/2019 /5 اإلثنين اليوم والتاريخ :
 ( عالمة 100العالمات )مجموع 

 State of Palestine                         ن الرحيمـم هللا الرحمـــبس

                           Ministry of Education  

  D. G. of Assessment, Evaluation & Examinations 

 الشرعي،   لفرع: العلمي، األدبي و ا
 التكنولوجي الريادة واألعمال،         
 : اللغة العربية  المبحث

 والشرعي األولى للفرع األدبي الورقة
  التكنولوجيالفرع واألعمال، و  والريادة ،جلسة العلمي 

  فقط. منها )أَحَد عشَر( سؤااًل، أجب عن عشرة: عدد أسئلة الورقة  ملحوظة    
  

 

 عالمة( 15أّواًل:التعبير )
 عالمة(  15) ل:السؤال األوّ 

 من الموضوعات اآلتية: واحد فقطفي اكتب 
 مر في طلب الم حالد ٍّ       أضاع الع  ال من غير ك  ب الع  ل  ط   ن  . وم  1
ير.م   دٍّ . خواطر مواطن أمام مشه2  رو ع من مشاهد حوادث السَّ
ث األخالقي  إن  التلو   .3   وفساد الضمير. ث الخطير في عالمنا المعاصر هو التلو 

 عالمة( 35المقروء )ثانيًا: المطالعة وفهم 
 عالمة( 13) ثاني:السؤال ال

 عالمات( 8)                                                 نقلها إلى دفتر إجابتك:  ر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي، ثّم ااخت -أ
 ما معنى )يرتع( في قوله تعالى: "أرسله معنا غدًا يرتع ويلعب"؟     .1
 د( يعمل.       ج( يأكل.                        ب( يتسابق.                        أ( يسبح.                    
 ّثل َدور األمين على مصلحة األّمة في مسرحّية غروب األندلس؟. َمن مَ 2     
 د( ابن سراج.     أبو القاسم.              ج(          ب( شيخ القضاة.               .        هللا أ( أبو عبد        
 ؟، الواردة في )كم حياة ستعيش(أّي اآلتية ينسجم مع معنى العبارة: )ُرّب ُعمٍر َقُصرت آماده، واّتسعت أبعاده( .3     
لد وعاش ومات.                    لد ومات.                                                                                        أ( م ن و   ب( م ن و 
 د( م ن يقتحمون الحياة بال وعي وتخطيط.                           ن أعمارهم مباركة مثمرة.         ج( م         
 عارة؟ما سبب اختباء بعض رّواد مواقع التواصل االجتماعّي خلف أسماء مست .4     
 ب( االلتزام باآلداب العام ة.                             أ( الحياء والخجل.                          
 د( عدم تحمُّل مسؤولي ة ممارساتهم.                             ج( ضعف الثقة بالنفس.                    
 أحضْر هذه األرقام للمحكمة(؟. ما داللة عبارة: )أّيها الشاويش، 5   
 د( احتقار العدو  لهم.  عدم معرفة أسمائهم.        ج(  ب( تسهيل ترتيبهم.                    أ( كثرة عدد األسرى.           

خوتي(؟ . ما داللة قول غّسان كنفاني عن والده:6       )وأشار إليها بعينيه تجاهنا أنا وا 
خوته.     أ(          ان وا  خوته.           الطلب من األم  المحافظة على غس  ان وا   ب( إخفاء المسد س عن غس 

 د( طلب لف  المسد س بقماش.           ج( إفراغ المسد س من الرصاص.                             
 اف(؟. ما المقصود بالسيل في قول عزيز أباظة: )فإّنه سيل طغى دّفاعه القذّ 7     

 رؤساء العشائر.د(                 عام ة الشعب. ج(         ب( جيش اإلسبان.           أ( العمالء والخونة.              
  . إالَم رمزت البومة في قّصة غّسان كنفاني؟8    

 د( التفاؤل واالستبشار.     الشؤم والخراب.           ج(   ب( اللجوء والتشر د.                أ( عمالء االحتالل.              
                                                :             الحديث النبوّي الشريف اآلتي، ثّم أجب عن األسئلة التي تليهاقرأ  -ب

قال: "رباط يوم في سبيل هللا خير من الدنيا وما عليها،  -صل ى هللا عليه وسل م -أن  رسول هللا -رضي هللا عنهما -عن سهل بن سعيد
 وموضع سوط أحدكم من الجن ة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل هللا أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها".

ح المقصود بالرباط.                        .1  )عالمة(                                                                   وض 
ن البديعي  ما  .2  )عالمة(                        بين الروحة والغدوة؟                                                    المحس 
 (2الحظ الصفحة التالية                                                                                              يتبع صفحة )  

 .، وعلى المشترك أن يجيب عنها جميعاً ن هذا القسم من )تسعة( أسئلة: يتكوّ لالقسم األوّ 
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 تابع السؤال الثاني )ب(
 )عالمة(          استخرج من الحديث الشريف اسم تفضيل.                                                                 .3
 )عالمة(                                          ".                 خير من الدنيا وما عليهابي ن داللة عبارة: "موضع سوط أحدكم من الجن ة  .4
ح داللة تكرار "خير من الدنيا وما عليها".                                                               .5    )عالمة(       وض 

  عالمة( 12) :لثالسؤال الثا
                                      أجب عن األسئلة التي تليها: ثمّ اقرأ الفقرة اآلتية من نّص )القدس بوصلة ومجد(،  -أ

هي نافذة الصادقين الذين يعبرون األرض تجاه السماء عبر نوافذها التي باركها القرآن، إن ها مدينة هللا، تجتمع في أروقتها القلوب 
دها ترتياًل وابتهااًل، وزيادة في المؤمنة، كما اجتمع األنبياء م علنين اصطفافهم خلف رسول هللا، فغدت آية من كتاب هللا، نتعب د بتردي

 اليقين؛ ألن ها الوعي الذي ال تزي فه سياسة األمر الواقع، وال ت لغيه أسوار ت شيَّد هنا، وال تهويد ي مار س هناك.
 )عالمة(                                         . ما المقصود بكلمة )أسوار( في عبارة: )أسوار ت شيَّد هنا(؟                                                     1
ة المعجمي ة للثانية، ومعنى الثالثة.) )أروقتها، اصطفافهم، تهويد(، وردت في النص  الكلمات: .2 عالمات(      3اكتب: مفرد األولى، والماد 
 )عالمة(                                      ؟    مى هللا عليه وسل  صل   متى اجتمع األنبياء معلنين اصطفافهم خلف رسول هللا .3
ح الصورة الفني ة في عنوان النص   .4  )عالمة(                )القدس بوصلة ومجد(.                                         وض 
                                    ها: اقرأ الفقرة اآلتية من نّص )المدينة الذكّية(، ثّم أجب عن األسئلة التي تلي -ب
ي  والحاجة ونظرًا ألهم    ةي ة القطاع الصح  ، ومواجهة كل  طارئ بكفاءة ىلتوفير الخدمة التشخيصي ة والعالجي ة المناسبة للمرض الم لح 

سة الصحي ة الواحدة،  نات المؤس  ن الطواقم الطب ي ة من الوصول إلى عالية، فإن  تكنولوجيا المدينة الذكي ة تربط بين كل  مكو  وتمك 
 لها بأسرع وقت. الناجعةضي ة، وتقديم الخدمة ر  الحاالت الم  

 )عالمتان(      ما معنى ما تحته خط ؟                                                                                       .1
 )عالمتان(                                               التشخيصي ة والعالجي ة؟                             :ما الفرق بين الخدمتين .2
د لفكرة المدينة الذكي ة؟                                                                         م ن  .3 ل م ن  مه   )عالمة(       أو 
  )عالمة(         ما خير مثال على المدينة الذكي ة الصديقة للبيئة؟                                                             .4

 عالمات( 10)  :رابعالسؤال ال
 اقرأ النّص اآلتي، ثّم أجب عن األسئلة التي تليه:

ي نقال عمرو بن ع تبة لمعل ِّم ولده: لِّ   قودة بع  ل إصالحك لولدي إصالحك لنفسك، فإن  ع يونهم م ع  ن أو  س  ييك  ، ك، فالح  نعت     ن عندهم ما ص 
    هم من الحديث أشرف ه، ومن الشعر أعف ه، م  عل   ،وال ت ك رههم عليه في مل وه، وال ت تركهم فيهجروههم كتاب هللا م  ل  ع   ت ركت. ما والقبيح عندهم 
كِّموه  لم إلى علم حتى ي ح  ل ب م شغلة للفهم،  ؛وال ت ن ق لهم من عِّ جل بالدواء حت ى فإن  ازدحام الكالم في الق  ن  لهم كالطبيب الذي ال ي ع  وك 

 يعرف الداء.
 يأتي أفضل طريقة ي صلح بها المعل م تالميذه: . اختر مم ا1
ة.       )عالمة(  أن يعاملهم باللين.  (ج( أن يكون لهم قدوة.     د      ب( أن يجاملهم ويسترضيهم.        أ( أن يأخذهم بالشد 
ح كيف طلب عمرو من المعل م أن يتصر ف في تعليم ولده القرآن.                                      2  )عالمتان(             . وض 
ل ب م شغلة للفهماشرح العبارة: ) .3  )عالمة(  (.                                                           فإن  ازدحام الكالم في الق 
ل.                                                                           )عالمة(آخر . اضبط 4  كلمة )عتبة( في السطر األو 
 )عالمتان( كيف يكون المعل م كالطبيب؟                                                                                        .5
: *كلمة بمعنى )ي تقنونه(، استخ .6                         عالمات( 3)                        تين.* كلمتين متضاد        * جمع تكسير،    رج من النص 
 (3فحة )الحظ الصفحة التالية                                                                                                    يتبع ص   
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 عالمة( 20) ًا: النصوص الشعرّيةثالث

 عالمات( 9) خامس:السؤال ال
  عالمات( 5)                                                    نقلها إلى دفتر إجابتك: ر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي، ثّم ااخت أ.

 . ما نوع التناّص في عبارة: )وأنِت أيضًا أال تّبت يداك(؟1
.               أ(    .                  ديني  .                            ب( تاريخي  .       ج( أدبي   د( شعبي 
 (؟َمن لي بحذف اسمك الشّفاف من لغتي: )حسن المرواني عالَم يدّل قول الشاعر.2
 .استحالة نسيانهاد(      أن ه ندم على حب ه لها.      ج(     .     يدعو عليها بالموتب(   .     أن ه صار يكرههاأ(    
 هاشم الرفاعّي: )فإذا نفضَت غبار قبري عن يدك(؟ما داللة قول .3
 د( عدم استعداده للعهد الجديد.    ج( عدم اهتمامه بقضي ة وطنه.    ب( انتهاؤه من دفن أبيه.         أ( تخل يه عن أبيه.          
 (؟ترنو ولكن ملء نظرتها عتاب) :هاشم الرفاعي في قول الشاعر معنى كلمة )ترنو(. ما 4
 .تعاتب د(             تركض نحو.       ج(                  .ت صغي إلىب(   ت ديم النظر.           أ(    
 فما بكت عين الجناة(؟ ال تبكَينّ ما نوع األسلوب الذي تحته خّط في عبارة: ) .5
 د( استفهام.         ج( أمر.                                           ب( نهي.     أ( نفي.                 

            اقرأ األسطر الشعرّية اآلتية من نّص )رسالة إلى صديق قديم(، ثّم أجب عن األسئلة التي تليها:                -ب
 لـــهـلت وأبتـتنا التي رحـام قريـ  ى أيــي علــأنا أبك
ســا مــهــأزق ت  لــــخضــا الــهـــبحـــــود وصـــعقـــة الـــقو 
 ه يكتحلـــرعاة إليـــان الـــوع قطعــــالذي برجربها ــــومغ
 لـــه الحجــاء نف ض ريشــــها البيضـــقوفــــــوق ســـــوف

 وكيف يجيئها المطر
 فتورق في شفاه الحقل أغنية وتزدهر

 )عالمة(                                                                                     ما سر  بكاء الشاعر؟         .1
 )عالمة(                                                                                      ما معنى كلمة )الخضل(؟      .2
 )عالمة(                                                                             ؟  (فتورق في شفاه الحقل أغنية وتزدهر)ما داللة:  .3
ح ذلك. وظ ف الشاعر ألفاظًا من قاموس التراث الشعبي   .4  )عالمة(                                                        ، أعطِّ مثااًل واحدًا يوض 

  عالمات( 6) :سادسالسؤال ال
          اقرأ المقطع الشعرّي اآلتي من قصيدة )المدينة المحاصرة(، ثّم أجب عن األسئلة التي تليه:                        -أ

 دورـــا تـآتمهــناء غز ة في مـي الحسـذي هـــه
 ى في القبورـما بين جوعى في الخيام وبين عطش  

 ذورــــر الجــعتصـه ويـات من دمـقتـذ ب يـومع 
 ب أي ها الشعب األسيرـوٌر من اإلذالل فاغضـص   

 )عالمة(                                                  ما معنى )يقتات( في البيت الثالث؟                              .1
 )عالمة(                                     لِّم  عمد الشاعر إلى استخدام الفعل المضارع عند الحديث عن معاناة غز ة؟      .2
ل شرحًا وافيًا.                                  .3  )عالمة(                                                    اشرح البيت األو 
 عالمات(                3)                                                              اكتب ثالثة أبيات شعرّية من قصيدة رام هللا.       -ب

 عالمات( 5) :بعالسؤال السا
 ا:ثّم أجب عن األسئلة التي تليه ليزيد بن الحكم يوصي ابنه بدرًا، األبيات الشعرّية اآلتيةاقرأ 

ـرِّب هاـــدر، واألمثـا بـي          مــــالحكي ب  ــــــذي الُّلــــلِّ       ال ي ض 
م             ه       ـــــــــــبِّ  لــــــيـــــــخلـــلـــلد  د   دوم؟ــــر ود ٍّ ال يــــــما خي   و 

ــــــواع           مـريـه الكــــقُّ يعرفـــوالح     ـه    ــــــرف لجارك حق 
 لومحمد أو ي  ًا سوف ي  ـمي و            ف ـــــم بــــأن  الضيــلــواع            
 ميمـك الحــقطعــًا ويـــأخ         ـد  ـعيـــك البــون لــكــد يـــولق        

 
 (4يتبع صفحة )                                                                 الحظ الصفحة التالية                                   
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 تابع السؤال السابع
ح معنى ما تحته خط .                                                                                1  )عالمتان(      . وض 
 )عالمة(       لوم؟                                             حمد أو ي  . ما الذي يترت ب فِّعله في ضوء أن  الضيف سوف ي  2
د من األبيات ما يوافق معنى المثل " ر بَّ أخٍّ لك لم تلده أ م ك".                                        3  )عالمة(                          . حد 
   )عالمة(      .إالم  دعا الشاعر ابنه في البيت الثالث؟                                                                      4

 عالمات( 5رابعًا: العروض )
 عالمات( 5: )السؤال الثامن

 . اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي، ثّم انقلها إلى دفتر إجابتك: 1 .أ
 ()عالمة                                                     :في البيت الشعريّ  أّي اآلتية يجب حذفها حّتى يستقيم الوزن   

ذ  أمانًا وعهدًا لِّ  قِّف  تمه ل    ؟ها و  ن عيون الم  مِّ        قلبي وخ  وادِّ  راء السَّ
دًا.              أ( تمه ل.        .                     ج( أ مانًا.                      ب( وع ه                                              د( قِّف 

 )عالمة(              :وزن العروضيّ لالمعنى وا، بما يستقيم مع المناسبة مّما بين القوسينكلمة الامأل الفراغ فيما يأتي ب. 2
ٌل       م ن  س  د  كما شاه   مور  األ   ي  هِّ           و   )َأْحَزَنْتُه، ساَءْتُه، آَلَمْتُه(ٌن.....  أزمان       م  ز   ه  رَّ تها د 

 (عالمات 3)                                                 :، وبحرههاآلتيين، واكتب تفعيالت من البيتين فقط واحداً  بيتاً ب. قّطع 
رٌم         وهيهات  يوم1 ق ل ت  لها يا أ ي ك  ق ل بِّي  م غ  مأن  يتوب  و ًا ـــ. و   اــي ند 
ـر  الب  2 رِّ ن م  ـــــ. م أل نا الب رَّ حت ى ضاق  عن ا           وظ ه  فيناــــــــح     ل ؤ ه  س 

 عالمة( 25): القواعد خامساً 
 عالمة( 15) :تاسعالسؤال ال

 (عالمات 6)                                                     :أتي، ثّم انقلها إلى دفتر إجابتكما يفيأ. اختر اإلجابة الصحيحة 
 ؟ما الضبط السليم لكلمتي )مراصد، ومتقّدمة( في: وكان العرب سّباقين إلى بناء مراصد متقّدمة. 1
مةٍّ أ        مةٍّ.    ب           .( مراصد  متقد  مًة. ج                   ( مراصدٍّ متقد  مًة.د        ( مراصدًا متقد   ( مراصد  متقد 

 ؟حدث فيها إعاللاآلتية  الكلمات.  أّي 2
 ( سماء.د              .   ( وضوءج                               . ( إنشاءب                 .  ( ابتداءأ       

 ؟م( مّما يأتيهَ ت  .  ما األصل اللغوّي لكلمة )مُ 3
م  ( أ         ( هام .د      مَّ.               ( ه  ج                ه م .                 ( و  ب     .                اتَّه 

 ؟يجري كالماء. ما محّل الجملة التي تحتها خّط من اإلعراب في: ظننت السراب 4
.د      ( مفعول به أول.     ج                        ب( صفة.             ( حال.                أ        ( مفعول به ثانٍّ

 الفجر وليال عشر"؟و نوع الواو في )والفجر( في اآلية: ". ما 5
 .االبتداء( د     ( القسم.               ج                     ( المعي ة.         ب                   ( العطف.أ      

 ؟وردت الم االبتداء فيما يأتيأين . 6
م عهد  السرور.ب  لك من األولى". ( "ولآلخرة خيرٌ أ       ك  ق  عهد   .( "لمن الم لك اليوم"د            ( كانت لنا دار.ج       ( لِّي س 

 :                                                               ، ثّم أجب عن األسئلة التي تليهااقرأ الفقرة اآلتية ب.
، اجعل نفسك ميزانًا فيما بينك وبين غيرك، ف  قال حكيم يوصي ولده: " للن اس ما ال  ترض  تحب  لنفسك، وال  ماحبَّ لغيرك أ أي بني 
، قارِّ    فإن ها بضائع ال تغني عنك شيئًا". االت كال على الم نى؛هم، وحذار من ن أهل الخير تكن منترضاه لنفسك. يا بني 

 عالمات( 5)                         استخرج من الفقرة السابقة:                                                             .1
 د. كلمة حدث فيها إعالل.     .كلمة حدث فيها إبدال ج.     .  ، وبي ن معناهاسم فعلب.         اسمًا ممنوعًا من الصرف. أ.     
 )عالمة(                                                                                                    )فإن ها بضائع ال ت غني عنك شيئًا(؟ في العبارة: ما محل  جملة: )ال ت غني عنك شيئًا( من اإلعراب .2
 ( عالمات 3)                                                     أعرب ما تحته خط  في الفقرة إعرابًا وافيًا.. 3
 (5فحة )الحظ الصفحة التالية                                                                                                    يتبع ص      
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 .ن هذا القسم من سؤالين، وعلى المشترك أن يجيب عن أحدهما فقطالقسم الثاني: يتكوّ 

 
 (عالمات 10) :العاشرالسؤال 

بدال: حدث فيّضح ما و  .أ  عالمات( 5)                                                               الكلمات اآلتية من إعالل وا 
                                                         اة.بر الضغائن، ات سمت، الم زدهي، مِّ      
 (عالمات 5)                                                               :مع الضبط التامّ  ،مفيدة جملةٍ با يأتي ممّ  مّثل لكلٍّ  ب.
1. .  صفة ممنوعة من الصرف في حالة الجر 
 . ما االستفهامي ة.2
 . فاء واقعة في جواب الشرط.3
رِّف ألن ه أ ضيف. ،. اسم ممنوع من الصرف4  ص 
 . ال النافية.5
 

 ( اتعالم 10) :الحادي عشرالسؤال 
 (عالمات 3)                                 أجب عن المطلوب أمام كّل منها:                           ثّم اقرأ الجمل اآلتية،  أ.

 ن"(؟)ما نوع "مَ      ن يغترب يحسب عدو ًا صديقه.              وم   .1
 (.تحتها خطّ الكلمة التي آخر )اضبط     .  من الفصل األخير( م شاهد)عنوان هذا النص: .2
 )ضع مكان الكلمة التي تحتها خّط اسم فعل مناسبًا(.       لمن ينصح غيره، ويهمل نفسه. أعجب .3

 )عالمتان(                     ب. بّين نوع )الالم( في الجملتين اآلتيتين:                                                       
. عندي.        * لعلي  أحبُّ  * لعلي  كتابٌ         أصدقائي إلي 
 (عالمات 5)                                                      :            اّ تامّ  في الجمل اآلتية إعراباً  أعرب ما تحته خطّ  .ج

 هما معًا.تخسر ف. ال تبع آخرتك بدنياك 1
 عن حق نا في القدس.  هيهات التنازل. 2
 في شمال العراق. تغلبقبيلة  سكنت. 3
د  ال 4  .الكسول. إن ما ينجح الم جِّ

 

 انتهت األسئلة
 
 


