
  
  

  مانلطنة عُ سَ            
  وزارة التربية والتعليم               

  للتعليم العام امتحان الشھادة العامة                 األولالدور      
  م2007/2008ھـ ـ 1428/1429 للعام الدراسي     الثاني الفصل الدراسي 

  . ث ساعاتثال:  الزمن     .المادة األساسية  – اللغة العربية: المادة 

  : صفحات )   5(  األسئلة في : تنبيه 
  : التاليةأجب عن جميع األسئلة 

) الدوافع والمتغيرات: مشكالت الشباب(اقرأ النص التالي من كتاب  :المطالعة-أوال
  :عن األسئلة التي تليه للدكتور محمد صادق سليمان، ثم أجب

صفة خاصة حقيقة واقعية، ت الخليجية بلقد أصبح وقت الفراغ في المجتمعا "               

 ؛كبير بالرفاھية المادية التي سيطرت على كلّ نواحي الحياة بھذه المجتمعات لى حدّ وارتبط إ

لطفرة االقتصادية، لذي ھيمن على ھذه المجتمعات بسبب انتيجة للتطور الحضاري الكبير ا

مثل مشكلة اجتماعية راغ تالمثارة لدى شباب ھذه المجتمعات تجاه وقت الف ولكن القضية

ألن وقت الفراغ أصبح نشاطا استھالكيا تحت تأثير وسائل االتصال، األمر الذي  مقلقة للغاية؛

  .يؤدي إلى خنق النشاطات المبدعة لدى الشباب

قا اذوة لذلك من شأنه أن ينقل للشباب أواألخطر من ذلك كله أن وقت الفراغ نتيج               

من  ينالمستھلك إلىبشكل أحادي االتجاه من منتجي ھذه الوسائل  ومواقف ومعلومات

 يؤدي إلى أن يحتقر الشباب ثقافةيجة لھذا االتصال واالحتكار فإن ذلك قد تون الشباب؛

  ." مجتمعھم

ذلك من خالل  حوضّ . في خلق مشكلة الفراغ لدى الشباب كان للجانب االقتصادي دور بارز) 1  

  .كفھمك للنص الذي بين يدي

 مبيًناالعبارة  ھذه اشرح"  .أصبح وقت الفراغ نشاطا استھالكيا تحت تأثير وسائل االتصال ) "2  

  .أثر ذلك على الشباب

ما أثر ھذه . االستقالل والرغبة في اإلحساس بالذات: مراھقةمن خصائص مرحلة ال) 3  

  ؟كما تفھم من النص الخصيصة في توجيه الشباب في أوقات فراغھم

) االتصال: (ما المقصود بكل من. دي االتصال واالحتكار إلى احتقار الشباب ثقافة مجتمعھميؤ) 4  

  ؟وفق ما ورد في النص السابق )االحتكار(و

  .ين منھااثن اذكر. ليھا الكاتب من عدة مصادرتتكون ثقافة المجتمع التي يشير إ) 5  
  

                                                                                         000/2  

  بسم الله الرحمن الرحيم
"رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري"
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   للتعليم العام امتحان الشھادة العامة                 األولالدور      

  م2007/2008ھـ ـ 1428/1429 للعام الدراسي     الثاني الفصل الدراسي 
  .المادة األساسية  –اللغة العربية 

  :األدب والنصوص  –ثانيا 
   : غسان كنفانيل) زمن الفقر (  قصةمن  – األولالسؤال       

  

  : ، ثم أجب عن األسئلة التي تليه التاليالنص اقرأ               
  

ين طوال  رّ أنت ال تعرف كيف يم: أقول لك إنه كان زمن االشتباك "                 المقاتل بين طلقت

ا تفاحة  كان عصام يندفع كالسھم ليخطف رأس ملفوف ممّزق أو .نھاره حزمة بصل، ورّبم

ة  -من بين عجالت شاحنة وھي تتأھب للتحرك، وكنت أنا بدوري أتصدى للشياطين  أي بقي

ال  ر -األطف وال العص ل ط ا نعم ال أو : وكن ة األطف ع بقي ة م ن جھ ا م ام وأن اجر عص نتش

  .أصحاب الدكاكين أو السائقين، ثم أتشاجر مع عصام فيما تبقى من الوقت

توكان يتعيّ                 ى البي دين إل ئ ونمضي عائ ا حين تمتل ك ذل: ن علينا أن نحمل السّلة مع

  ." كان طعامنا جميعا لليوم التالي

  

  :ما يلي باإلجابة الصحيحة  أكمل) 1  

  .......:.ھي )االستعداد ألداء عمل ما(التي وردت في النص بمعنى  الكلمة )أ         

  ....:.....المعجم في مادة منالواردة في النص  )أتصدى(نبحث عن كلمة  )ب        

اره رّ أنت ال تعرف كيف يم " )2   ين طوال نھ ين طلقت ل ب ار  ". المقات ك إنك وحي إلي م ي راويب        ال

  ؟يعيشونھاالحياة التي كانوا  مخاطب إمكانية أن يعرف طبيعةعلى ال

ارت فنية مستمدة من الحرب ايستعمل الكاتب صور) 3   ل للق ا مدى المعئ نق ان يعانيھ اة التي ك ان

  .النص السابقمن خالل صورتين  وضح .ھو وأسرته

  .علل ذلك. سان كنفاني المأساة بأسلوب ساخر حتى لتكاد تخرج عن كونھا مأساةغ يغّلف) 4  

ةيصوّ ) 5   ا الثالث دين من  حدد. ر لنا غسان كنفاني شخصية عصام في النص من خالل أبعادھ بع

  .من النص السابق لكل منھما بمثال مثلم ھذه األبعاد، ث

 / ...3  
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   للتعليم العام امتحان الشھادة العامة                   األولالدور     

  م2007/2008ھـ ـ 1428/1429 للعام الدراسي     الثاني الفصل الدراسي 
  .المادة األساسية  –اللغة العربية 

  : صالنصوواألدب  -تابع ثانيا 
  :النص الخارجي من قصيدة لبدر شاكر السّياب: السؤال الثاني       

  :اقرأ األبيات التالية ، ثم أجب عن األسئلة التي تليھا            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .وضح ما يعكسه من داللة لنفسية الشاعر. يكثر في النص السابق أسلوب االستفھام) 1  
هيقوم الحقل الداللي الشائع في ال) 2   ة ل ّين. نص بدور بارز في استخراج الداللة العام ك من  ب ذل

  .خالل فھمك لألبيات السابقة
وارد في ) 3   ة التشبيه ال ة تختلف عن دالل جّسد التشبيه الوارد في السطرين الثاني والثالث دالل

  .وضح داللة كل منھما. السطر السابع
ا من أ) 4   ة من الرموز التي خلقھ ة، واألساطير التي  استعان السياب بجمل اة اليومي حداث الحي

ة . أخذھا من التاريخ دال من رسم الصورة الواقعي بّين سبب لجوئه إلى الرمز واألسطورة ب
  .المباشرة

ه القصيدة السابقة) 5   ذي تنتمي إلي دد خصائص الشعر المعاصر ال ى الخصيصتين . تتع ل عل دل
  :التاليتين من النص الذي بين يديك

  .ارتباط الشاعر بأحداث عصره وقضاياه - أ          
  .                      بروز الخبرة الفنية وسيطرتھا في العصر الحاضر -ب          

 000/4  

  آه جيكور، جيكور -1
  ما للضحى كاألصيل -2
  الكليليسحب النور مثل الجناح  -3
  ما ألكواخك المقفرات الكئيبة -4
  يحبس الظل فيھا نحيبه -5
  أين أين الصبايا يوسوسن بين النخيل -6
  عن ھوى كالتماع النجوم الغريبة -7

              ***  
  أھذه مدينتي؟ جريحة القباب -8
  فيھا يھوذا أحمر الثياب -9

  يسلط الكالب - 10
  خوتي الصغار والبيوتإعلى مھود  - 11
  تأكل من لحومھم، وفي القرى تموت - 12
 عطشى، ليس في جبينھا زھر عشتار - 13

  - اخلايل: املقفر -الضعيف : الكليل -قرية من قرى العراق وهي مسقط رأس الشاعر : جيكور :إضاءة معجمية
  .ي الذي خان املسيح عليه السالمسخريوطيهوذا اإلاملقصود به : يهوذا
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   للتعليم العام امتحان الشھادة العامة             األولالدور  

  م2007/2008ھـ ـ  1429 – 1428للعام الدراسي   الثاني  الفصل الدراسي 
  .المادة األساسية  –اللغة العربية  

  :نص الحفظ  –السؤال الثالث  :األدب والنصوص  -تابع ثانيا 
  :اكتب األسطر الشعرية مرتبة من قول الشاعر) أنشودة المطر(من قصيدة       

  عيناك غابتا نخيل ساعة السحر            
  .وتغرقان في ضباب من أسى شفيف  :إلى قوله       

  

  :النحو والصرف  –ثالثا 
  :، ثم أجب عن األسئلة التي تليھاالتاليةاقرأ الفقرة  –السؤال األول 

ذفنّ "             ي، ال تق ال  أي بن ك إن استشرت الرج ك أن ي روع رف ى رأي  تظھ ة إل ك الحاج من
ن يكون األنفعلست تريد من اآلراء إال  اغيرك، فإنك ت ذكر فل د ، ولو أنك مع ذلك أردت ال عن

ولھم ر ق ل الفضل غي ن : أھ ت أفضل م ل رأي رأي، فھ ارة ذوي ال ه دون استش ي برأي ال يزدھ
  ".صّد عنھا؟ يعيش من يَ  كيفالمشورة؟ و

  ).كيف -األنفع  –هللا  –تظھر : (أعرب الكلمات التي تحتھا خط في الفقرة السابقة) 1  
  :يلياستخرج من الفقرة السابقة ما ) 2  
  .ء يجر المستثنى بعدھا باإلضافةأداة استثنا) أ      
  .سبب اقترانه بھا نبيّ جواب شرط مقترنا بالفاء، و) ب     
  .المعنى الذي أفادته أداة النداء بّينأسلوب نداء، ثم ) ج     
  .صورته بّينكلمة حدث فيھا إبدال، ثم ) د      
  :التاليةاضبط بالشكل أواخر الكلمات التي تحتھا خط في الفقرة ) 3  
ره،  برصْ يُ الخلق، وأحق ما  كحسنكالتدبير، وال حسب  عقلال  "          ى تغيي عليه ما ال سبيل إل

دل صحبة  سرورالعقل المعرفة، وليس في الدنيا  رأس ، وإنّ الرحمةوأفضل البر  ، نااإلخويع
  ". فقدھم غمّ فيھا غّم  يعدلولن 

  ).بتصرف -األدب الصغير البن المقفع (
  :التاليةاألسئلة  جميع جب عنأ –السؤال الثاني 

  أسيف الھدى وقريع العرب    إالم الجفاء وفيم الغضب؟) 1  
  .سبب وروده منصوبا اذكرى من البيت السابق، ثم دالمنا استخرج      
  .اذكر صورتين منھا. تأتي جملة القسم على ثالث صور )  2  
  ).أَْصَبَح فِي اْلَمِديَنِة َخاِئفاً َيَتَرقَّبُ فَ ) (3  
  .نوعه حددمن اآلية الكريمة السابقة كلمة حدث فيھا إعالل، ثم  استخرج      
  .والفضائل وم كثيرة    وال ذنب لي إال العالذنوبي عند ق تعد) 4  
  .إجابتك عللاإلدغام في الكلمة التي تحتھا خط في البيت السابق؟  ما حكم      
  

  : البالغة  –رابعا 
  : ر اإلجابة الصحيحة فيما يلي اخت –السؤال األول       

  عندما ننادي وال نقصد مجرد طلب اإلقبال، وإنما نريد التوّدد والتقّرب، فإن الغرض البالغي) 1 
  : من النداء يكون     

  .التعجب) ب         . التحبب) أ        
  5.../                                     .االختصاص) د          .التمجيد) ج       

  



) 5 ( 
   للتعليم العام امتحان الشھادة العامة              األولالدور     

  م2007/2008ھـ ـ 1429 - 1428الفصل الدراسي الثاني      للعام الدراسي 
  .المادة األساسية  –اللغة العربية 

  :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي  –السؤال األول :  البالغة  –رابعا : تابع     
  :قال الطغرائي في مواساة معين الُملك )2

  فصبرا معين الُملك إن عنَّ حادث          فعاقبة الصبر الجميل جميل   
  :الصيغة التي جاء عليھا األمر في البيت الشعري السابق ھي   

  .الفعل المضارع المسبوق بالم األمر) ب.                    فعل األمر) أ       
  .المصدر النائب عن فعل األمر) د.                األمر اسم فعل) ج      

اُكم: (قال تعالى) 3  ْحُن َنْرُزقُُھْم َوإِيَّ   ).َوالَ َتقُتلوْا أَْوالَدُكْم َخْشَيَة إِْمالٍق نَّ
  :يفيد النھي في اآلية الكريمة السابقة   

  .المعنى الحقيقي) ب.                      االلتماس) أ      
  .التھديد) د.                        التوبيخ) ج     

  :اآلية الكريمة التي جاء االستفھام فيھا بغرض اإلنكار ھي) 4 
  ).أََتأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبرِّ َوَتنَسْوَن أَنفَُسُكمْ ) (أ      
ُ ِبأَْحَكِم اْلَحاِكِمينَ ) (ب        ).أََلْيَس هللاَّ
  ).َقاِرَعةاْلَقاِرَعة َما الْ ) (ج     
لِينَ ) (د        ).أََلْم ُنْھلِِك األوَّ

  
  :اقرأ األبيات التالية البن زريق ، ثم أجب عن األسئلة التي تليھا –السؤال الثاني      

  
  

  
  
  

ات السابقة في الغرض البالغي) 1    اشترك أسلوبان من أساليب اإلنشاء الطلبي الواردة في األبي
  .          البالغي منھما والغرضنوعھما،  وبّينموضع ھذين األسلوبين،  حدد. نفسه

هأاستعمل الشاعر في البيتين الثالث ) 2   راق زوجت ى ف  .والرابع أسلوب إنشاء طلبي للتحسر عل
  .نوعه حددّ موضع ھذا األسلوب، ثم  استخرج

  .الغي منهالغرض الب اذكر، ثم حّدده. في النص السابق استفھام) 3  
ُكم مَّن َضلَّ إَِذا اْھَتَدْيُتمْ : (قال تعالى) 4     ).َعَلْيُكْم أَنفَُسُكْم الَ َيُضرُّ

  .علل ذلك. تعّد اآلية الكريمة السابقة شاھًدا على األمر الحقيقي    
  

  انتھت األسئلة ،،

 قـد قلت حقـا، ولكن ليس يسمعه  ال تعذليـه فـإن  العـذل يولعه -1
 مـن حيث قّدرت أن اللـوم  ينفعه  جـاوزت في لومه حّدا أضر به -2
 من عنفه فھو مضنى القلب موجعه  فاستعملي الرفق في  تأنيبه بدال -3
 آثــاره وعفت مـذ غبت أربعـه  ا يا منزل العيش الذي درستب -4
 أم الليــالي التي أمضته ترجعـه  ھـل الزمـان معيد فيك لذتنـا -5
 جسمي ستجمعني يومـا وتجمعـه  عـلَّ الليالي التي أضنت بفرقتنا -6

 .منازله: أربعه –ذهب أثره : درس –معذب : مضىن –تلوميه : تعذليه :إضاءة معجمية


