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  . ثالث ساعات:  لزمن  ا   .المادة األساسية  – اللغة العربية: المادة 
  

  : صفحات )  5 (األسئلة في : تنبيه 
  : أجب عن جميع األسئلة اآلتية

  :لصالح الفھدي) صناعة المستقبل ( موضوع  من :المطالعة   - أوال 
        :األسئلة التي تليھا  عن اآلتية ، ثم أجب الفقرة اقرأ -السؤال األول 

 سٌ وإنما مؤسَ !! ا وم من األيام ألن يكون احتضان المرء للمستقبل شبحيّ لم تسَع الدولة في ي" ...              

العقالء ، المنصفين ألنفسھم ، أولئك الذين  سوىعلى رؤى واقعية ، بّناءة لم يحملھا على محمل الجد 

 وا السوانح ، وأبدوا الحزم في مالزمتھم للوسائل الناجعة التيلّـ تبرأوا من األفكار التجريدية ، واستغ

ي حين أن أضدادھم تعلّقوا بتصّور واھم ، خادع ، بنوه على األمل ف ...مكنتھم من صنع المستقبل 

  . ... " م ، واكتفوا بالتبّرمالمخّدر ، وأحاطوه بالخوف من فقدانه ، فلم يراوحوا أمكنتھ

في  أكثر من موضع، عّبر الكاتب في  " صنع المستقبلمالزمتھم للوسائل الناجعة التي مكنتھم من  " )  1   

  ، فما الداللة التي تؤديھا ھذه الكلمة في سياق النص ؟) صناعة  (الدرس عن بناء المستقبل بلفظة 

  .اثنتين منھا استخرج . المثابرة واالجتھاد وظَّف الكاتب في الفقرة السابقة ألفاظا تدل على )  2   

  يعـد مضمون اآلية مبدأ أساسيا .  " غيروا ما بأنفسھم ر ما بقوم حتى يُ غيّ إن هللا ال يُ "  : قال تعالى  ) 3   

  .وضح ذلك . للنجاح في صناعة المستقبل         

  .عدد المقومات التي يكمن فيھا بناء المستقبل في فكر صاحب الجاللة ، وفق ما وردت في الدرس )   4   

    

  :ليھا عن األسئلة التي ت اقرأ الفقرة اآلتية ، ثم أجب - الثانيالسؤال 
  )  بتصرف : (  عن المرأة" ركائز اإليمان " محمد الغزالي في كتابه  قال      

  مع المرأة ، وأن نقابل بين ما انتھى إليه اإلسالم نريد أن نتأمل في أساليبنا نحن العرب والمسلمين( ...      
  .رب ـالغ الشأن ، وبين ما وصل إليه مفكرو في ھذا   
  ھينون األنثى ، نعم ، ھنـاكأوال زعما شاع بين الناس أن العرب في جاھليتھم كانوا يُ  ومن الخير أن ننفيَ    
  .أن األمم التؤاخذ جملة بما فعل رعاعھا  دَ ـيْ ـرفوا به ، بَ سفھاء صنعوا ذلك وعُ    
  ةــا ذلك من أن تكون في قمة الثقافولقد كانت المرأة في صدر اإلسالم ربة بيت من طراز رفيع وما منعھ   

  .... ) واالستقامة االجتماعية والنھوض بأمتھا واالنتصار لدينھا    

  .ناھا السياقي ـاستبدل بالكلمة التي بين القوسين كلمة واحدة تؤدي مع" رفيع ) طراز ( ربة بيت من . " 1

  .وضح ذلك .  بين ظالم ومتملق تناقضت أساليب تعامل الحضارة الحديثة مع المرأة .2

  رأيا غير الذي ذكره الغزالي يرى عالل الفاسي كتابكالذي درسته في "  المرأة والمجتمع" موضوع في . 3

  .وازن بين الرأيين مبينا رأيك مع التعليل . حول وضع المرأة العربية قبل اإلسالم  ھنـا    
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   للتعليم العام دة العامة امتحان الشھا      الدور األول           

  م2006/2007ھـ ـ 1427للعام الدراسي      األول الفصل الدراسي 
  .المادة األساسية  –اللغة العربية      

  : األدب والنصوص –ثانيا 
  : )سورة فاطر  (من موضوع  -السؤال األول 
  : تليھااآلتية ، ثم أجب عن األسئلة التي  الكريمة اقرأ اآليات

ألم تر أن هللا أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانھا ومن الجبال جدد بيض " : عالى قال ت   
واب واألنعام مختلفٌ * وحمر مختلف ألوانھا وغرابيب سود  ألوانه كذلك إنما يخشى هللا من  ومن الناس والدَّ

قاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناھم سرا وعالنية هللا وأ إن الذين يتلون كتابَ * إن هللا عزيز غفور  عباده العلماءُ 
  " .تبور  يرجون تجارة لن

  :  مفردهجمع ) غرابيب ( ، كلمة  "وغرابيب سود " ) 1
  . )تخير الصواب (     .  رب ـغُ  -د.          غربيب  -ج.         غارب  - ب.         غراب  - أ

  صيغة ، انتقلت الصيغة في اآلية السابقة من" به ثمرات  ألم تر أن هللا أنزل من السماء ماء فأخرجنا"  ) 2
  . )  أكمل باإلجابة الصحيحة(     : ...  .تكلم ، وھذه الخصيصة القرآنية تسمى مالصيغة إلى  ائبالغ    
  استدل من اآليات. دراستك لآليات السابقة تتضح أھمية العقل في الوصول إلى اإليمان الصحيح من خالل ) 3

  . لين على ذلكبدلي    
  دد في اآلية الكريمة ؟ـبه الجُ  تبم يوحي اللون األبيض الذي وصف، " ومن الجبال جدد بيض " ) 4
  . من تلك اآلليات اذكر اثنتين. تفاعل العرب مع علوم األمم السابقة وفق آليات محددة ) 5
  ) :سلوتم وبقينا نحن عشاقا ( قال ابن زيدون في قصيدة ) 6

ھراء ، مشتاقا    إّني ذكرتِك با   واألُفُق َطْلٌق ومرأى األرض قد راقا   •لزَّ
  . مع مراعاة الترتيبأكمل بكتابة األبيات الخمسة التي تلي ھذا البيت مباشرة ، 

  

  : ألبي العتاھية) في غرور المطامع ( من نص : السؤال الثاني 
  : اقرأ األبيات اآلتية ، ثم أجب عن األسئلة التي تليھا

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  :أكمل باإلجابة الصحيحة فيما يأتي ) 1

   : ...في سياقھا ھو ) ودعوا ( ، مرادف كلمة  "أعظم نفعا من الذي ودعوا  ") أ    
  : ...يدل على أسلوب )  در الدنى (  جملة ، " در الدنى لعبت قبلي بقوم  ") ب   
  .ين منھا نتنتج اثاس.  ي العتاھيةأبعند  الزھد تتضح في األبيات بعض مظاھر) 2
  فصاروا ينشدونه ويتغنون ؛ تميز شعر أبي العتاھية عن الشعر العباسي بوصوله إلى عامة الناس بسرعة ) 3

  . أدى إلى ذلكاذكر سببا واحدا من خالل قراءتك لألبيات السابقة .به    
  .قبله في البيت نفسه بما " فقد أصبحوا وھم شيع : " ما العالقة بين قول الشاعر في البيت الثامن ) 4
  .وضح أثر ذلك على شعر الزھد . ثقافات شعوب كثيرة  فيھا ازدادت رقعة الدولة العباسية اتساعا ، وتمازجت) 5
  أدى ھذا حدده ، ثم وضح كيف . الزھد ، فقد كان معه عامل آخر  ين ھو العامل الوحيد لظھورلم يكن الدِّ ) 6

  000/3                                                                   ى ظھور الزھد ؟العامل اآلخر إل   

  ؟  فما تـرى صنعواْوم ـقلي بـبـق  •  تـبـلع  دـقـى لـدنـ در ال .1
  عُ ـمـكـان لھم واألّيــــاُم والجُ •  مــا األھلة ُمـھـتفـوو بادوا  .2
  ثــروة التي جمعواـئا من الـيـش•  بورھمـلـوا قـُيدخِ   لمـأثروا ف .3
  ًعـا من الـذي ودعـواـنف ظم ـأع•  مـسھـّدمــوا ألنفـما ق وكان  .4
  معُ ـتـجعليه يُ  ســـابـَھـول ح•  ور إلىـبـنادى من القـيُ   غـًدا .5
  ــواون ما زرعُ ـالزارع صد ـويح•  فوس ما كسبتـنـى الـغًدا ُتوف .6
  دعُ األھـواء  والب ذي ـنـاس ھـبال•  لعبت يــف ـبــارك هللا كـت .7
  فـيـھا، فـقـد أصبحوا وھـم شيع  •  شـّتـت حـبُّ الّدنـى جماعتھم .8
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   للتعليم العام امتحان الشھادة العامة      الدور األول        

  م2006/2007ھـ ـ 1427للعام الدراسي    األول الفصل الدراسي 
  .المادة األساسية  –اللغة العربية  

  

  
  :الثالث  السؤالصوص ، األدب والن –تابع ثانيا 

  

  :اقرأ النص اآلتي ، ثم أجب عن األسئلة التي تليه 
  

  : حول قلعة الحدث  قال المتنبي يمدح بطوالت سيف الدولة ، بعد معركة عنيفة مع جيش الروم
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  

  ما عالقتھا بمضمون القصيدة المدحي ؟. استھل المتنبي قصيدته السابقة بحكمة ) 1

  ت الثاني ؟دح أبو الطيب سيف الدولة في البيمبم ) 2

  . اللون األحمرمصبوغة ببأنھا المتنبي في البيت الخامس قلعة الحدث  وصف) 3

  ؟ في سياق النصداللة ھذا اللون  ماأ ـ                       

  لخدمة غرض المدح في القصيدة ؟ ھذا الوصفب ـ كيف وظف الشاعر                     

  .اشرحھا وبين نوعھا . انية صورة بي" المنايا حولھا متالطم  وموج: " في قول الشاعر ) 4

  
  
  
  

.../4  
  

  مُ َكـارـالم رامـالكِ  ْدرـأتي َعلى َق◌َ وت  •  ئُمأْھِل الَعْزم  تأتي الَعزا على َقْدر .1

غير ُم في وتْعظ .2   م الَعَظـائِمُ ُر ، في َعين الَعظيـْصغُ َوت •  ِصَغاُرھا َعين الصَّ

هُ  ُيكلُِّف َسيُف  .3 ولـة الجيَش َھمَّ   مُ َضارـالجيوُش الخَ  وقْد َعِجَزْت عنُه  •  الدَّ

ِعيِه وذلَك ما ال ت •  ُب ِعنَد الّنـاس ما ِعنَد نفِسهِ ويطل .4 ـراِغـــمُ ـال دَّ   ضَّ

  ائِمُ ْين الَغَمـــــيَ ـلَُم أيُّ الّساقوَتع •  ھِل الَحَدُث الحمـراُء َتْعِرُف لَوَنھا .5

ا َدنا ِمنھا َسق •  نزولِهِ  قبلَرُّ ْتھا الَغماُم الُغــَسق .6   ــمُ جالَجَمــا ْتھا َفلَمَّ

  ھـا ُمَتالِطمُ ـَوَموُج المنـــايا َحْولَ  •  الَقنا َرعُ ا يقنـبناھا فأعلى ، والق .7
 

 .األسود : الضراغم  . الكثير العظيم : الخضارم .  د الجِ : العزم   )إضاءة معجمية (
 . الموت: المنايا  . الرماح : القنا  . البيض : الغر  . قلعة بناھا سيف الدولة :  الحدث
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   للتعليم العام امتحان الشھادة العامة       الدور األول           

  م2006/2007ھـ ـ 1427للعام الدراسي      األول الفصل الدراسي 
  .المادة األساسية  –اللغة العربية 

  : النحو والصرف –ثالثا   
  : اقرأ الفقرة اآلتية ، ثم أجب عن األسئلة التي تليھا –السؤال األول 

بوعد القائد بأن عھدا جديدا سيشرق على أرض  فيــتـسنون تتوالى ، وإنجازات تتسارع ؛ ل(    
ھذا الوطن يقع  ناةـبُ  فإنَّا، فما أروعه من حلم أضحى حقيقة وما أجدر أن نحافظ على العھد عمان 

، فبئست  لتفرقكم وااعمان ، وإي أبناءعلى عاتقنا واجب المحافظة على إنجازاته ، فالوالء والطاعة 
  . )الذين استلذوا أمانة البناء  الشباب ، وحبذا لشعب عريق الفرقة صفة

  . )تفي ، بناة ، أبناء ، الشباب : ( أعرب الكلمات التي تحتھا خط في الفقرة السابقة ) 1
  :استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي ) 2

  .فعال مزيدا بحرفين ، وحدد معنى الزيادة فيه ) أ     
  .محذرا منه ، ثم أعربه ) ب    
  . والقياسي، السماعي : صيغة تعجب ، ثم حدد نوعھا من حيث ) ج     
  .اسما مخصوصا بالذم ) د      

  : ص اآلتي بالشكل الصحيحاضبط أواخر الكلمات التي تحتھا خط في الن) 3
وقظ الخفيھو المنادي  نْ ـمَ (     ى العمل وھي  العصافير الذي ي ا في لحظة واحدة ، فتھب إل جميع

ا متخلف كسالنفال . تغني  رف، وال متثائب  منھ ا  مت ا للعيش األرض تخرج ك عصافيرو. فيھ لھ
امتآخية ،  متواضعةردة فرحة مغ مال فاإلنسان  أمَّ ه اإلنسان ؛ إال باستغال يحل ه  ليعملل أخي دال من ب

  . ) بتصرف( ،  لتوفيق الحكيم "دولة العصافير"  : من نص              .  )الباكر  الصباحمنذ 
  

  : أجب عن األسئلة اآلتية - السؤال الثاني
  . صحح الخطأ النحوي الوارد في الجملة اآلتية ، ثم علل إجابتك) 1

  ! البحرَ  ما أزرقَ     
   س لسانا ، وأنضر الناس عودا    •النا     أعربُ  نحن أبناء يعربَ  : لبحترييقول ا) 2

  . ن االسم المختص في البيت الشعري السابق ، مع ضبطه بالشكل الصحيحعيّ  -   
                     .انقل الجدول اآلتي إلى دفتر إجابتك ، ثم امأل فراغاته باإلجابات الصحيحة ) 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  لة مفيدة تغري بھا أحدھم بالتواضع مستخدما صورة اإلغراء التي يأتي فيھا االسمكون جم) 4
                                                        .الدال على األمر المحمود مكررا    

000/5  

  
    )5  (  

 الفعل  اآلية الكريمة
 المزيد

 وزنه
 الصرفي

المعنى الذي أفادته 
  صيغة الزيادة

  .............. .....  .....  " .زن ـالحمد  الذي أذھب عنا الحَ  : "قال تعالى   أ

  .............. ..... .....  ."بيّضْت عيناه من الحزن فھو كظيم وا : "قال تعالى  ب

 ج
 

يا أبت استأجره إن خير من استأجرت " : قال تعالى 
  .............. ..... .....  " .القوي األمين 

  



   للتعليم العام امتحان الشھادة العامة       الدور األول           
  م2006/2007ھـ ـ 1427للعام الدراسي      األول راسي الفصل الد

  .المادة األساسية  –اللغة العربية 
  : البالغة –رابعا 

  : اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي –السؤال األول 
   " إني لما أنزلت إليَّ من خير فقير  فسقى لھما ثم تولى إلى الظل فقال ربّ : " قال تعالى ) 1

  :ھو  ةالسابق اآلية الكريمةمن الخبر في لغرض البالغي ا   
  .التعجب ) ب     .                                  السترحاما) أ     
  .اللّوم ) د.                                     االستحسان ) ج    

  .يا من إليه المشتكى والمفزع      •   يا من يرجى للشدائد كلھا  : قال الشاعر ) 2
  :البيت السابق إلى  ا شطرامابتدئ بھ لتانال تانالجملتنتمي     

  .الخبر الطلبي ) ب.                             الخبر االبتدائي ) أ    
  .اإلنشاء غير الطلبي ) د.                             اإلنشاء الطلبي ) ج   
  مال والشبابالوقت والج   •   ثالثة ليس لھا إياب :الشاعر قال ) 3

  :ھو  غي من تقديم المسند إليه في البيت السابقالغرض البال   
  .التشويق إلى المتأخر) ب                        .  تعجيل بالمسرةال) أ   
  .تقوية الحكم وتقريره ) د.                              التخصيص ) ج  

  : السؤال الثاني
  : ، ثم أجب عن األسئلة التي تليھا ون التي قالھا بعد فراق محبوبتهالبن زيد اقرأ األبيات اآلتية

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  .البيت األول  ي صدرعيِّن المسند والمسند إليه ف) 1
  ما الغرض البالغي من إلقاء الخبر في البيت الثاني ؟ )2
  .اذكر نوع الخبر في البيت الرابع ) 3
  .، ثم سمِّ الغرض من التقديم  صدر البيت الخامس في) سند إليه أو الم، المسند ( حدد العنصر المتقدم ) 4
ف أحدھما  .للخبر غرضان أصليان ) 5   .اذكرھما ، ثم عرِّ
  

 انتهت األسئلة ،،، 
 

  تجافـيـنا طـيب لقـيـانا وناب عن   •  أضحى التـنائي بديال ً من  تدانـينا  .1

  سـودا وكانـت بكم بـيـضا ليالـينا •  حالت لفـقـدكم أيامـنا ، فـغـدت  .2

ـبا بلّغ تحيـتـنـا .3   مْن لو عـلى الُبـعد حّياً كان ُيحـيينا •  ويا نسـيم الصَّ

  مـسـكاً ، وقّدر إنـشاء الورى طينا •  هللا أنـشـأه  ربـيُب ُمـلك ، كـأنّ  .4

  َصـبابة بِك نخـفـيھـا ، فـتـخفينا  •  يـِك منا سـالم هللا مـا بقـيـتعل .5
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