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  . ثالث ساعات:  الزمن     .المادة األساسية  – اللغة العربية: المادة 
  

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

  الخطاب السامي لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن( من  : المطالعة  - أوال 
  ):سعيد المعظم في عام الشبيبة العمانية                          

  

  :األسئلة التي تليھا  عن اآلتية ، ثم أجب قرةالف اقرأ                  
ھو إعداد أنفسكم تعليما، وتثقيفا، وسلوكا، واسترشادا؛  -أيھا الشباب  -ودوركم اآلن   "    

وليس ذلك بالسھل، فإن عليكم لزاما أوال المحافظة على . لتحمل مسؤوليات المستقبل
ما  -بل، ثم العمل على أن تزيدوا المكتسبات واإلنجازات، التي تحققت بنضال آبائكم من ق

  .... من خير ونماء؛ من أجل المصلحة العامة -استطعتم 
بھا المرء ھي مرحلة أفكار وتطلعات، وتخطيط وطموح  إن مرحلة الشباب التي يمرّ              

للمستقبل، ومع أن ھذه المرحلة تعيش في واقع من التصورات، والتوقعات، واآلمال بھدوء 
لشباب أن يمكثوا طويال في ھذه المرحلة، بل عليھم أن ينتقلوا باكنه ال يحسن ودعة، ل

ومن ھذا المنطلق فقد  .وبسرعة إلى مرحلة التطبيق والعمل، في تأدية الواجب الوطني
لكي ... عقدنا العزم على إعطاء الشبيبة العمانية اھتماما خاصا بھم، من العناية والرعاية

، وقادرين على المحافظة على كرامة ھذا البلد تي سيتحملونھايكونوا مؤھلين للمھام ال
  ".... واستقالله، وعلى قواعدنا اإلسالمية، وتقاليدنا وعاداتنا العمانية العريقة

  

  .استخرجھا. وردت في الخطاب السامي لفظة تدل على الرخاء وسعة العيش )  1   
في فكر  الكريمة أين تجد معنى ھذه اآلية ."بأنفسھمروا ما ر ما بقوم حتى يغيِّ إن هللا ال يغيِّ ")  2   

  صاحب الجاللة من خالل الخطاب السابق؟
ف  ) 3    اھتم صاحب الجاللة في الخطاب السابق بذكر إنجازات األجداد والعادات والتقاليد، ويعرِّ

العادات  الدور الذي تقوم بهفما  .بأنه إفراز اللحظة الفائتة المستقبل الفھدي صالح
   ؟لتقاليد في صناعة المستقبلوا

  . للحكومة الرشيدة أھداف سامية تسعى إلى تحقيقھا من خالل تركيزھا على الشباب   ) 4   
  .النص السابقد ذلك من خالل حدِّ         

للفھدي أن المستقبل يبدو أشبه بالشبح الذي يجيد ) صناعة المستقبل(ورد في نص )   5   
ع ھذا الخطاب السابق أسلوبا للتعامل م لجاللة من خاللالتخفي، ونرى في فكر صاحب ا

  .استنتج ذلك األسلوب. الشبح
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   للتعليم العام امتحان الشھادة العامة     الدور األول            

  م2007/2008ـ  ھـ1429 -1428للعام الدراسي     األول الفصل الدراسي 
  .المادة األساسية  –لغة العربية ال                              

  :األدب والنصوص  –ثانيا 
  : علي الحصريل ) خراب القيروان (من موضوع  – األولالسؤال 

  

  :تية ، ثم أجب عن األسئلة التي تليھا آلا األبياتقرأ ا              
  
  

  

  

  

  

  

  : ة فيما يأتي حر اإلجابة الصحيتخيّ  ) 1
  :في مادة بمعناھا السياقي) حال(نبحث عن كلمة  ."ر دونكملئن بعدتم وحال البح"   -1    

  .حال -د           حيل -ج           أحال -ب          حول -أ

  الواردة في )الصبابات(بمعنى كلمة ) صبا(استخدمت فيھا كلمة إحدى الجمل اآلتية   -2    

  :الثاني من النص البيت          

    .صبت الريح قبيل الغروب - ب    .                   صبا الرجل في حديثه -أ       

   .االبن رأسه احتراما لوالديه ىصبَّ  -د     .صبا المغترب إلى وطنه بعد طول غياب -ج         

  

  حدد اثنين. يعتمد الشاعر في األبيات السابقة اإلضافة إلى ياء المتكلم في أكثر من موضع ) 2 
         .ن الداللة التي توحي بھا ھذه اإلضافة في سياق القصيدة العاممن ھذه المواضع، ثم بيِّ       

  ر عن أشواقهليعبّ  ؛وظف الشاعر مجموعة من األساليب اإلنشائية في األبيات السابقة )3  
  .سمِّ اثنين منھا، ثم أعط مثاال واحدا لكل منھما من األبيات نفسھا. لوطنه      

  

  .وضح ذلك. قت المعنى الذي أراده الشاعرداللة إضافية عمَّ  أعطى العطف في البيت الثالث) 4  
  

  .ن نوعھاـاشرحھا، ثم بيِّ . اشتمل البيت الخامس على صورة بيانية) 5  
  

   
  

             / ...3  
  

  ود وال ضاعت موداتـعندي عھ    ا انتكثتـي، ال وهللا مل ودِّ ـا أھـي  -1

  اتــم ھذي الصبابـفتشتفي بك  ي، ھل في القرب من طمعيا أھل ودِّ   -2

  وم زوراتـا في النـلبين أرواحن   مـر دونكـال البحـن بعدتم وحـلئ  -3

  اتـدى التحيـم مثلما تھــكإلي   اـتناذا على الريح لو أھدت تحيَّ ـم  -4

  اواتـبكتني األرض فيھا والسم   يـاتمتـة لوال مكـأصبحت في غرب  -5
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   للتعليم العام امتحان الشھادة العامة       الدور األول           

  م2007/2008ـ  ھـ1429 -1428سي للعام الدرا     األول الفصل الدراسي 
  .المادة األساسية –اللغة العربية                               

  : صالنصوو األدب -ثانيا تابع 
  

  .النص الخارجي من نونية ابن زيدون – السؤال الثاني
  

  :ثم أجب عن األسئلة التي تليھا ، اآلتية  األبيات اقرأ

  
  
  

  لم يكن ابن زيدون بعيدا عن أسباب اللھو والمجون التي شاعت في بيئته إال أنه يبدو شاعرا) 1

  .دلل على ذلك من خالل فھمك للبيت األول من القصيدة. عذريا في مطلع األبيات السابقة    

  استخرج من األبيات لفظتين تستدل. أثرت عناصر الطبيعة األندلسية على شعر ابن زيدون) 2 

  رض الغزل فيـاظ لخدمة غـدون ھذه األلفـبھما على ذلك، ثم وضح كيف وظف ابن زي     

  .القصيدة     

 فما الداللة التي يوحي بھا. ولياليه بالبياض ،ن ابن زيدون في البيت الثاني أيامه بالسواديلوِّ ) 3 

        اللونان في سياق النص؟

  .نى الذي أفاده ذلك التكرارالمعوضح . مرتين في البيت الخامس) عھد(ر الشاعر كلمة كرَّ ) 4 

  نه البيت السادس بالبيت الذي يليه؟ما العالقة بين المعنى الذي تضمَّ ) 5 
  

  .المقامة الصحاريةمن  نص الحفظ – لثالسؤال الثا
ا " جاء في المقامة الصحارية ألبي الحارث البرواني    ة م يا بني اترك ما ال يعنيك لتسلم من غائل

  ".واقتن من العلم ما يقوم ميلك: " ... أكمل كتابة ھذا النص إلى قوله... " . كيعني
  

/...4  

  ى لوال تأسيناـيقضي علينا األس    اـاد حين تناجيكم ضمائرنــكن -1

  اـسودا، وكانت بكم بيضا ليالين   امنا فغدتــالت لفقدكم أيــح -2

  من تصافينا ومورد اللھو صافٍ    انب العيش طلق من تألفناـإذ ج -3

  يناا شه مـوفھا، فجنينا منـقط   وإذ ھصرنا غصون الوصل دانية -4

  اــا إال رياحينــكنتم ألرواحن   ليسق عھدكم عھد السرور، فما -5

  اـا غير النأي المحبينـن طالمأ   اــوا نأيكم عنا يغيرنـال تحسب -6

  اـنكم وال انصرفت عنكم أمانينم   ا بدالـواؤنـا طلبت أھـوهللا م -7
  

   -  انسجامنا : تألفنا  -  باش الوجه : طلق  -  تغريت: حالت  - التصرب : التأسي :اإلضاءة املعجمية
  .بعدكم: نأيكم  -شئنا  :شينا   -  جذبنا : رناهص                       
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   للتعليم العام امتحان الشھادة العامة      الدور األول        

  م2007/2008ـ  ھـ1429 -1428للعام الدراسي    األول الفصل الدراسي 
  .المادة األساسية –اللغة العربية                            

  

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

  

ا (      ئ مزح اء مل ا، وإن ا وظرف ئ علم اء مل دة، و دره من وع يس ساعة الوح م األن اب نع الكت
اك و بّ حِ مُ بك  يوم يمرّ  حبذاوجدا، وال  ه . هھجرالكتاب ال تقلب فيه صفحاته، فإي إن طال نظرك إلي

ك، فد بيانك، فتسامت ألفاظك، واحلولشحذ طباعك، وبسط لسانك، وجوَّ  ابت معاني اب الكت ا ،الكت  م
  . )أكرمه من صاحب وأعزز به من مرافق

  ). ما –الكتاب  – ھجر –حبذا (  : أعرب الكلمات التي تحتھا خط في الفقرة السابقة) 1
  :استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي) 2

  .صيغة تعجب سماعية) أ     
  .حدد االسم المختص، ثم اختصاصأسلوب ) ب    
  .أسلوب مدح، ثم حدد المخصوص بالمدح) ج    
  .ن المعنى الذي أفادته صيغة الزيادة فيهفعال مزيدا بحرفين، ثم بيِّ ) د     

  

  :في الفقرة اآلتية ي تحتھا خطالتاضبط بالشكل أواخر الكلمات ) 3
  :الحسد، فقال) ھـ255ت (وصف الجاحظ 

ل . منه إال العداوة تتولد، وصاحبه ضجر لن عسير، عالجه الجسدالحسد داء ينھك "  وھو سبب ك
ه وسلم(ولذلك قال النبي  ؛األقرباءجماعة، وقاطع كل رحم من  كلق ، ومفرِّ قطيعة ): صلى هللا علي

  ).بتصرف(       " ".البغضاءو الحسد :مم من قبلكماأل داءدبَّ إليكم " 
  

  :أجب عن جميع األسئلة اآلتية –السؤال الثاني 
  
  ن المعنى الذيد حروف الزيادة في الفعلين الواردين في اآليتين الكريمتين اآلتيتين، ثم بيِّ حدِّ ) 1

  .أفادته صيغة الزيادة في كل منھما    
  .} وَسى لَِقْوِمهِ َوإِِذ اْسَتْسَقى مُ { -أ        
ْنَيا{ -ب        َن لِلَِّذيَن َكَفُروْا اْلَحَياةُ الدُّ   .} ُزيِّ

  حذر فيھا صاحبك من سماع النميمة مستخدما صورة التحذير التي يأتياكتب جملة قصيرة تُ ) 2
  .منه معطوفا على محذر منه آخرفيھا المحذر     
ب الخطأ الوارد في الجملتين اآلتيتين ب) 3   حيث تكون األولى جملة اختصاص، وتكون الثانيةصوِّ

  .جملة تعجب، ثم علل إجابتك    
  .إنا محامون ننصر الحق أمام القضاء -أ       
  !ما أدعج عينيه  -ب      

  .بئس رفيق السوء المنافق) 4
  .ن فاعل فعل الذم، والمخصوص بالذم في المثال السابق، ثم اضبطھما بالشكل الصحيحعيِّ    
                                                                                         000/5  
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   للتعليم العام امتحان الشھادة العامة       الدور األول           

  م2007/2008ـ  ھـ1429 -1428للعام الدراسي      األول الفصل الدراسي 
  .اسيةالمادة األس –اللغة العربية 
  

  

  : البالغة  –رابعا 
  : اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي –السؤال األول 

  :، تصنف جملة اآلية الكريمة السابقة إلى }َوِنْعَم أَْجُر اْلَعاِملِيَن { ) 1 
  .نكاريالخبر اإل) ب         .  اإلنشاء الطلبي) أ      
  . بيالخبر الطل) د             .اإلنشاء غير الطلبي ) ج     

  :قال أبو مسلم البھالني) 2
  .جھال وغرة    من الذنب يا تواب كل عظيمة أتى عبدك الخّطاء   
  :الغرض البالغي من الخبر في البيت السابق ھو    

  .التعجب) ب                            .   العتاب) أ      
  .االسترحام) د                                . الفخر) ج     

  : عداجميع اآليات الكريمة اآلتية تقدم فيھا المسند إليه على المسند ) 3
اَعَة َقِريبٌ ل {) َأ       ِ َربِّ اْلَعاَلِميَن  {) ب.                  } َعلَّ السَّ ّ   .}اْلَحْمُد 
ً  {) ج        .} َوِثَياَبَك َفَطھِّرْ  {) د                     .} َوَكاَن ّهللاُ َعلِيما

  :ن غرض إلقائه ھوفإ ،بأن المتكلم عالم بمضمون الخبرلقى الخبر إلفادة المخاطب عندما يُ ) 4
  .التعجب) ب.                           فائدة الخبر) أ      
  .االستحسان) د.                            الزم الفائدة) ج     

  

  :أنية، ثم أجب عما يليھا من أسئلةاقرأ األبيات اآلتية قراءة مت –السؤال الثاني 
  :قال صفي الدين الحلي في الفخر والحماسة

جا  ف     عن معالينا        الرماح العوالي  لِ سَ  -1   يناواستشھد البيض ھل خاب الرَّ
  خــابت مساعينا وال  كمــا تروم         عزائمنـا     لقد سعينا فلم تضعف  -2
  من ليس يؤذينـا   باألذى   ن نبتديأ        شرفـا      إنا لقوم أبت أخالقنــا -3
      حمـر مواضينـا مرابعنـا   خضـر        بيض صنائعنـا سـود وقائعنـا    -4
  المنايــا في أمانينـا ولــو رأينا         ال يظھر العجز منا دون نيل منى    -5
  
  
  
  

  
  يت األول؟الوارد في صدر الب الطلبي ما نوع اإلنشاء) 1
  .د الغرض البالغي من إلقائهن نوعه، ثم حدِّ بيِّ . خبر ثالثورد في صدر البيت ال) 2
  د الغرض البالغي البيت الرابع جملة تتضمن مسندا ومسندا إليه، ثم حدِّ عجز استخرج من ) 3

  .التقديم من    
  .في الشطر الثاني من البيت الخامس ن المسند والمسند إليهعيِّ ) 4

  

  األسئلة ،،، انتھت

    - أيام حروبنا  : وقائعنا -أفعالنا  : صنائعنا  - تطلب : تروم  -)  غطاء الرأس(اخلوذ : البيض :اإلضاءة املعجمية
 .الذل واملشقة: العجز  - مواضعنا زمن الربيع  : مرابعنا                     


