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 امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام

 محدودة وثيقة محمية
ن  111رقم المبحث: )   المبحث: اللغة العربية/ التخصص  مدة االمتحان:  (كسر همزة ا 

 اليوم والتاريخ:   (1رقم النموذج: )    الفرع: الأدبـــي والشرعي

 رقم الجلوس:         اسم الطالب:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 

 

( في قوله تعالى: )1 نما نحُن مصلحون أأال ( سبب كسر همزة )ا ن  ذا ِقيَل لهْم التُفِسدوا في الأرض قالوا ا  ن هموا  ُهم الُمفِسدون( ا 

  ب( بعد الظرف    أأول الجملة المحكية ابلقولأأ(   

 د( بعد حرف االس تفتاح.    ج( أأول جملة جواب القسم  

( في جملة2 عادةَ  ا ن  ) : ( ُكسرت همزة )ا ن   (مانملك قيمة ندركَ  أأن بل نملك، ال ما على الحصولِ  في لیسْت  الس 

   ب( بعد الظرف    اقترن خبرها ابلالم المزحلقةأأ(   

 د( ابتداء الكالم.    ج( أأول جملة جواب القسم  

ن ِي( في قول الشاعر: 3 نْ  وا  َتِطْعه لمْ  ِبما َلآت     زمانُه الَخیرَ  ُكنُت  وا    الأوائل تَس ْ

   ب( بعد الظرف    اقترن خبرها ابلالم المزحلقة.أأ(   

 د( ابتداء الكالم    ج( أأول جملة جواب القسم 

( في جملة4 ن ي سأأبذُل قصا) : ( ُكسرت همزة )ا ن   (رى جهدي حتى أأحق َِق طموحاتيواللِه، ا 

   ب( بعد الظرف    اقترن خبرها ابلالم المزحلقةأأ(   

 د( ابتداء الكالم    ج( أأول جملة جواب القسم. 

(( سبب كسر همزة 5 ْن أأكثرَت منه ضر  واِء؛ ا ْن أأقللَت منه نفَع، وا  ( في جملة )ا ن  الكالَم كالد   )ا ن 

   ب( بعد الظرف    اقترن خبرها ابلالم المزحلقةأأ(   

 د( ابتداء الكالم.    ج( أأول جملة جواب القسم  

( في قول الشاعر: 6  ( ُكسرت همزة )ا ن 

ِ مفتاُح. كَتَّ وقْد خوصْمَت قلُت لهْم قالوا سَ      ر   ا نَّ الجواَب لِـباِب الش 

   ب( بعد الظرف    أأول الجملة المحكية ابلقول.أأ(   

 د( ابتداء الكالم    ج( أأول جملة جواب القسم  

ا يأأتياختر  تشیر ا لى رمز اال جابة الصحيحة في ظل ل بشكل غامق الدائرة التي  ، ثمرمز اال جابة الصحيحة في كل فقرة مـم 

 )فقط( الحتساب عالمتك. نموذج اال جابة )ورقة القارئ الضوئي( فهو النموذج المعتمد
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ة، فاعِقلوا واعملوا(1 ماَء ال تُْمِطُر َذَهباً وال ِفض  ( في جملة )أأال ا ن  الس   ( ُكسرت همزة )ا ن 

   ب( بعد الظرف    ابلقولأأول الجملة المحكية أأ(   

 د( ابتداء الكالم    ج( بعد حرف االس تفتاح.  

( في جملة )8 ن   حيث االس تْعجاِل، عدمُ  الأفضلِ  من( ُكسرت همزة )ا ن   الحقيقة( لكَ  یكشف الت ري ثَ  ا 

   ب( بعد الظرف.    أأول الجملة المحكية ابلقولأأ(   

 د( ابتداء الكالم     ج( بعد حرف االس تفتاح  

( في قوله تعالى: )9 نَّ الُْمنَاِفِقیَن لَـــــــَكاِذبُوَن(ـَواللَّ ( سبب كسر همزة )ا ن 
ِ
َُّه یَْشهَُد ا ََّك لَـــــــَرُسولُُه َوالل ن

ِ
 ُه يَْعلَُم ا

   ب( بعد الظرف      ابتداء الكالمأأ(   

 د( اقترن خبرها ابلالم المزحلقة.    ج( أأول جملة جواب القسم  

َ  رسول الله صلى الله عليه وسلم: )أأما واللهِ ( قال 11 ن ي ل  (...أأخشاكم للهـا 

   ب( بعد الظرف    اقترن خبرها ابلالم المزحلقةأأ(  

 د( بعد حرف االس تفتاح    ج( أأول جملة جواب القسم. 

 الفهم ينتُج عن سوِء اال صغاِء( )ا ن  كثیًرا من سوءِ  :( سبب كسر همزة ا ن  في جملة11

   ب( بعد الظرف      الكالم.ابتداء أأ(  

 د( بعد حرف االس تفتاح    ج( اقترن خبرها ابلالم المزحلقة 

ادُق  الفتى )يعجبني :( سبب كسر همزة ا ن  في جملة12 موُح، الص  ن ه الس  ( ُخلُق ذو ا ذ ا   َحسن 

   ب( بعد الظرف.      ابتداء الكالمأأ(  

 االس تفتاحد( بعد حرف     ج( اقترن خبرها ابلالم المزحلقة 

 حيُث ا ن  الهواَء عليٌل( )أأحبُّ أأْن أأجلَس على شاطِئ البحرِ  :( سبب كسر همزة ا ن  في جملة13

   ب( بعد الظرف.      ابتداء الكالمأأ(  

 د( بعد حرف االس تفتاح    ج( اقترن خبرها ابلالم المزحلقة 

 تعالى: )قل ا ن  ربيي يقذف ابلحق( ( سبب كسر همزة ا ن  في قوله14

   ب( بعد الظرف     أأول الجملة المحكية ابلقول.أأ(  

 د( بعد حرف االس تفتاح      ج( ابتداء الكالم 

 في جملة )أأال ا ن  صديقك من صدقك(( سبب كسر همزة ا ن  15

   ب( بعد الظرف     أأول الجملة المحكية ابلقولأأ(  

 د( بعد حرف االس تفتاح.      ج( ابتداء الكالم 

ن ــني وجدتُـها ممتعة(ا ن  جملة )أأحببُت قراءة الك  ( سبب كسر همزة16  تِب؛ ا ذ ا 

    .ب( بعد الظرف    أأول الجملة المحكية ابلقولأأ(  

 د( بعد حرف االس تفتاح      ج( ابتداء الكالم 
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 ( سبب كسر همزة ا ن  في جملة: )ا ن  الفضل يعود لِـصانعي المعرفة(11

   الظرف ب( بعد      ابتداء الكالم.أأ(  

 اقترن خبرها ابللالم المزحلقةد(      بعد حرف االس تفتاحج(  

ن ك لن تس تطيع معي صبرا(18  ( سبب كسر همزة ا ن  في قوله تعالى: )قال أألم أأقل لك ا 

   ب( بعد الظرف     أأول الجملة المحكية ابلقول.أأ(  

 د( بعد حرف االس تفتاح      ج( ابتداء الكالم 

( لوقوعها بعد ظرف:واحدة من الآتية ُكِسرت ( 19   فيها همزة )ا ن 

ن ني حرٌّ   نها مهوى أأفئدة السائحینب(     أأ( ابتداًء من اليوِم، ا  ذ ا   .جرش مدينة أأثرية ا 

ن  غداً لناظره قريب  نها      ج( ا    مهوى أأفئدة السائحیند( جرش مدينة أأثرية أأال ا 

ن ها لــَـكبیرة(( سبب كسر همزة ا ن  في قوله تعالى: )واس تعينوا ابلصبر 21  :والصالة وا 

   ابتداء الكالمب(     أأول الجملة المحكية ابلقولأأ(  

 اقترن خبرها ابلالم المزحلقة.د(       بعد الظرفج(  

 :( سبب كسر همزة ا ن  في قوله تعالى: )والعصر ا ن  اال نسان لَفي ُخسر(21

   ابتداء الكالمب(      أأول الجملة المحكية أأ(  

 اقترن خبرها ابلالم المزحلقة.د(       الظرفبعد ج(  

 ( لأنها جاءت بعد حرف اس تفتاح:ا ن  )همزة فيها  تسر كُ الجملة التي ( 22

ن  التثب ت خیٌر من الظنأأ(   م المجتمعب(    لعمري ا  ن  تقد    ضرورة. أأال ا 

ن ي أأحذركم الدنيا ج(   ن ما العمل عبادةد(      ا    ا 

 ( لأنها جاءت أأول الجملة جواب القسم:ا ن  )همزة فيها  تسر كُ الجملة التي ( 23

ن  التثب ت خیٌر من الظنأأ(   م المجتمعب(    .لعمري ا  ن  تقد    ضرورة أأال ا 

ن ي أأحذركم الدنيا ج(   ن ما العمل عبادةد(      ا    ا 

 ( لأنها جاءت في ابتداء الكالم:ا ن  )همزة فيها  تسر كُ الجملة التي ( 24

ن  في حياتنا أأ(   ن  تقدم المجتمعب(     .المنزلية نقصاً ا    ضرورة أأال ا 

ن ك لَرائع   ن ي أأحذركمد( قال المعلم:        ج( ا   الغش ا 

 ( لأنها جاءت في ابتداء الكالم:ا ن  )همزة فيها  تسر كُ ( الجملة التي 25

ن  التثب ت خیٌر من الظنأأ(    ن ي أأحذركم الدنياب(    لعمري ا     .ا 

همال ج(    ن  لال  ن ها لوحةٌ د(       عاقبةأأال ا   جميلةٌ  واللِه ا 

 بعد حرف االس تفتاح: ( لأنها جاءتا ن  )همزة فيها  تسر كُ الجملة التي ( 26

ن  الصحراء موطن المتناقضات أأ(   ن ه مهوى أأفئدة الس ي اح ب(    ا  ذ ا    ا 

آيةج(   ن ه الفجر أ ن  د(      .أأال ا   ك صادٌق لَعمري ا 
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 ( لأنه اقترن خبرها ابلالم المزحلقة:ا ن  )همزة فيها  تسر كُ الجملة التي ( 27

ن ك لَعلى خلق  عظيمأأ(   ن  ِلـصانعي القراِر رؤية    .وا     ب( ا 

ن  البحر جميلٌ   ن  السعادَة لـَـیست في المال     ج( ا   د( ا 

ه(28  ( سبب كسر همزة ا ن  في جملة: )يعجبني الطالب المجتهد، ا ذ ا ن  الطالب يعمل من ِحس 

    ابتداء الكالمب(     المحكية ابلقول أأول الجملةأأ(   

 اقترن خبرها ابلالم المزحلقةد(       بعد الظرف.ج(   

 ( لأنها جاءت في أأول الجملة المحكية ابلقول:ا ن  )همزة فيها  تسر كُ الجملة التي ( 29

ن  في حياتنا المنزلية نقصاً أأ(   ن  تقدم المجتمعب(     ا    ضرورة أأال ا 

ن ك لَرائع   ن ي أأحذركمد( قال المعلم:        ج( ا   الغش. ا 

 :صعٌب(لَـسبب كسر همزة ا ن  في جملة: )فواللِه ا ن  التعامل معها ( 31

    ابتداء الكالمب(     .جملة جواب القسمأأول أأ(  

 اقترن خبرها ابلالم المزحلقةد(       بعد الظرفج(  

لي  مناسك الحج(( سبب كسر همزة ا ن  في جملة: )ا ن  أأجمل المشاهدات 31  وأأحب ها ا 

    ابتداء الكالم.ب(     أأول الجملة المحكية ابلقولأأ(  

 اقترن خبرها ابلالم المزحلقةد(       بعد الظرفج(  

 ( سبب كسر همزة ا ن  في جملة: )قال: ا ن  الذاببة الواحدة تحمل ماليین الجراثيم(32

    الكالمابتداء ب(     أأول الجملة المحكية ابلقول.أأ(  

 اقترن خبرها ابلالم المزحلقةد(       بعد الظرفج(  

  ( سبب كسر همزة ا ن  في جملة: )أأال ا ن  أأقواكم عندي الضعيف(33

   بعد حرف االس تفتاح.ب(     أأول الجملة المحكية ابلقولأأ(  

 اقترن خبرها ابلالم المزحلقةد(       بعد الظرفج(  

لى الأنثى( ( سبب كسر همزة ا ن  في جملة:34  )ا ن  الأمومة هبة الله ا 

    .ب( ابتداء الكالم    أأول الجملة المحكية ابلقول (أأ  

 د( اقترن خبرها ابلالم المزحلقة      ج( بعد الظرف 

 )أأال ا ن  نصر الله قريب(قال تعال:   : ( سبب كسر همزة ا ن  في35

   حرف االس تفتاح.ب( بعد     أأول الجملة المحكية ابلقول (أأ  

 د( اقترن خبرها ابلالم المزحلقة      ابتداء الكالم ج( 

 )ا ن  اال صغاء الجي د وس يلة تواصلية بین المتكلم والمخاطب( سبب كسر همزة ا ن  في جملة:( 36

   حرف االس تفتاحب( بعد     أأول الجملة المحكية ابلقول (أأ  

 د( اقترن خبرها ابلالم المزحلقة     .ابتداء الكالم ج( 
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 )واللِه ا ن  السعادة في التقوى( سبب كسر همزة ا ن  في جملة:( 31

   حرف االس تفتاحب( بعد     .جملة جواب القسمأأول  (أأ  

 د( اقترن خبرها ابلالم المزحلقة      ابتداء الكالم ج( 

 )اتللِه ا ن  من صدق أأفلح( سبب كسر همزة ا ن  في جملة:( 38

   حرف االس تفتاحب( بعد     .جملة جواب القسمأأول  (أأ  

 د( اقترن خبرها ابلالم المزحلقة      ابتداء الكالم ج( 

 )واللِه ا ن  حبَّ الوطِن واجٌب( سبب كسر همزة ا ن  في جملة:( 39

   حرف االس تفتاحب( بعد     .جملة جواب القسمأأول  (أأ  

 د( اقترن خبرها ابلالم المزحلقة      ابتداء الكالم ج( 

ن هم يجدون فيها المتعة() همزة ا ن  في جملة:سبب كسر ( 41 ياح شواطئ العقبة، حيث ا   يؤم الس  

   حرف االس تفتاحب( بعد     أأول الجملة المحكية ابلقول (أأ  

 د( اقترن خبرها ابلالم المزحلقة      بعد الظرف. ج( 

 )أأال ا ن  الحقَّ غالٌب( سبب كسر همزة ا ن  في جملة:( 41

   حرف االس تفتاح.ب( بعد     المحكية ابلقولأأول الجملة  (أأ  

 د( اقترن خبرها ابلالم المزحلقة      بعد الظرف ج( 

( سبب كسر همزة ا ن  في جملة:( 42  )لَعمري ا ن  الحق  جلي 

   حرف االس تفتاحب( بعد     أأول الجملة المحكية ابلقول (أأ  

 أأول جملة جواب القسمد(       بعد الظرف ج( 

يمانه( همزة ا ن  في جملة: سبب كسر( 43   )أأال ا ن  القوي  من قَِوي ا 

   حرف االس تفتاح.ب( بعد     أأول الجملة المحكية ابلقول (أأ  

 أأول جملة جواب القسمد(       بعد الظرف ج( 

آايت الفن المعماري( سبب كسر همزة ا ن  في جملة:( 44 آية من أ  )أأال ا ن  قصر الحمراء أ

   حرف االس تفتاح.ب( بعد     ابلقولأأول الجملة المحكية  (أأ  

 أأول جملة جواب القسمد(       بعد الظرف ج( 

  )ا ن  النفس اال نسانية متقلبة( سبب كسر همزة ا ن  في جملة:( 45

   حرف االس تفتاحب( بعد     أأول الجملة المحكية ابلقول (أأ  

 د( اقترن خبرها ابلالم المزحلقة     .ابتداء الكالم ج( 

 )ا ن  الظلَم ظلماٌت يوم القيامة( كسر همزة ا ن  في جملة:سبب ( 46

   حرف االس تفتاحب( بعد     أأول الجملة المحكية ابلقول (أأ  

 د( اقترن خبرها ابلالم المزحلقة     .ابتداء الكالم ج( 
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ن ها لـَـمهانة( سبب كسر همزة ا ن  في جملة:( 41  )ا 

   حرف االس تفتاحب( بعد     أأول الجملة المحكية ابلقول (أأ  

 .د( اقترن خبرها ابلالم المزحلقة      ابتداء الكالم ج( 

( سبب كسر همزة ا ن  في جملة:( 48  )لَعمري ا ن  الحقَّ جليٌّ

   حرف االس تفتاحب( بعد     .جملة جواب القسمأأول  (أأ  

 أأول جملة جواب القسمد(       ابتداء الكالم ج( 

( لوقوعها بعد ظرف: ( الجملة التي ُكسرت فيها همزة49  )ا ن 

ن ه أأسعُد أأايمي (أأ  ني لْن أأصادَق غیر الُمِجد      اليوم، واللِه ا  ـ  ن  ب( ِمن اليوِم فصاعداً، ا 

ن ني فقدُت عزیزاً. ذ ا  ن ك قادر على ذلك   ج( أأتذك ُر ذلك اليوم، ا   د( ال تقْل ال أأس تطيُع اال جابة؛ فـا 

( لوقوعها 51  بعد ظرف:( الجملة التي ُكسرت فيها همزة )ا ن 

ن  الأردن  خیر مثال  على ذلك (أأ  ن  االس تقالل من أأهم  هذه اال نجازات    لَعمري ا   ب( أأال ا 

ول ال تقوُم بمساحتها ن  مكانة الد  ن ه تعبیر عن اال رادة الحرة   ج( فقال الطالب: ا  ذ ا  نجاٌز، ا   .د( االس تقالل ا 

( لوقوعها أأول جملة 51  جواب القسم:( الجملة التي ُكسرت فيها همزة )ا ن 

ن  الأردن  خیر مثال  على ذلك. ن  االس تقالل من أأهم  هذه اال نجازات    أأ( لَعمري ا   ب( أأال ا 

ول ال تقوُم بمساحتها ن  مكانة الد  ن ه تعبیر عن اال رادة الحرة   ج( فقال الطالب: ا  ذ ا  نجاٌز، ا   د( االس تقالل ا 

( لوقوعها أأول ال52  جملة المحكية ابلقول:( الجملة التي ُكسرت فيها همزة )ا ن 

ن  الأردن  خیر مثال  على ذلك ن  االس تقالل من أأهم  هذه اال نجازات    أأ( لَعمري ا   ب( أأال ا 

ول ال تقوُم بمساحتها. ن  مكانة الد  ن ه تعبیر عن اال رادة الحرة   ج( فقال الطالب: ا  ذ ا  نجاٌز، ا   د( االس تقالل ا 

53 )  لوقوعها بعد حرف اس تفتاح:( الجملة التي ُكسرت فيها همزة )ا ن 

ن  الأردن  خیر مثال  على ذلك ن  االس تقالل من أأهم  هذه اال نجازات.   أأ( لَعمري ا   ب( أأال ا 

ول ال تقوُم بمساحتها ن  مكانة الد  ن ه تعبیر عن اال رادة الحرة   ج( فقال الطالب: ا  ذ ا  نجاٌز، ا   د( االس تقالل ا 

 عها في ابتداء الكالم:( الجملة التي ُكسرت فيها همزة ا ن  لوقو 54

ن ك قادر على ذلك. أأ( ال تقْل ال أأس تطيعُ  ن ك قادر على اال جابة اال جابة؛ فـا   ب( واللِه، ا 

ن ك قادر على اال جابة ن ك قادر على اال جابة ج( قال المعلم للطالب المتكاسل: ا  ذ ا   د( التقلل من قدراتك، ا 
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 ظل ل بشكل غامق الدائرة التي تشیر ا لى رمز اال جابة الصحيحة في نموذج اال جابة )ورقة القارئ الضوئي( 

 )فقط( الحتساب عالمتك. فهو النموذج المعتمد
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(   امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامةأأس ئلة  ن   المتعل قة بـ )كسر همزة ا 

 الأس ئلة التي تليه:اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن   (2118 )ش توي

ن  اال صغاء الجي َد وس يلٌة تواصلي ة بین المتكلم والمخاطب في أأثناء الح ذا توافَر اال صغاء ات ضحت ُوجهات ا   اال صغاء النظر. فما أأروعَ وار، فا 

أأي والرأأي الآخر!  بَُعْيد كل  خطاب! واي له من حوار  بن اء حین یسوده احتراُم الر 

1)  )  الواردة في النص؟ما سبب كسر همزة )ا ن 

 أأما أأن  العمَل مفيٌد. ( صو ب الخطأأ في ما تحته خط:2

 

 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (2118 )صيفي 

يثاِر وت ـــصالها ، ومـيٌق ات  ـ المود ة بـيـَن الأصدقـــــاِء وث  ن  الصديَق الحقَّ يبني  ا ذقلِب! ـويداِء الـمو في سُ ـنـ ا أأنبــَل العالقة التي تــقوم على اال  ا 

ْن أأساَء تجاوزُت عنه! ْن أأحسَن صديقي شكرتـُـُه، وا  ها من عالقة  یكون شعاُرَك فيها: ا   جسًرا متينًا مع صديقه. وللِه َدر 

( الواردة في النص؟1  ( ما سبب كسر همزة ) ا ن 

 ( صو ب الخطأأ في ما تحته خط: واللِه، أأن ك من المخلصیَن.2

 

 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه: (2119 )ش توي 

روا أأهلَ  قد  الِعلم اي لَـهم أأجداُدان من ُعظماَء ! حین قد  هم كانوا يتمت عون بروح النـ  ـ  ن ذ ا  قاِت منهم احترامًا عظيمًا؛ ا  ـ  . وما واحترموا الث العلمي 

ه الكتبأأكـثر  ْن ات َصف الن قُد ابلصح ة. الــتي أأل فوها ِلـُيـبطلـوا رأأاًي مغلوطًا! وقد يُوج  ُم ا  ـ  َويِْلب نقدًا لمعل مه فيتقـب لـُـه المعل  الطُّ

ن هم كانوا يتمت عون ( الواردة في النص؟( 1 ( في جملة ) ا   بین سبب كسر همزة ) ا ن 

( في جملة ) أأال ا ن  صديقَـَك من صدقك(2  ( علل كسر همزة )ا ن 

 

 الأس ئلة التي تليه:اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن   (2119خطة) 

نا بها ومدى تفاعل الن اس معها، فالكلم ِة ا حساس ِ َة الكلمِة ال یُس تهاُن بها، فهيي تنبُع من قو  ، عل متــني الحياُة أأن  قو  ُة الـطيبُة تــشرُح اي بُني 

ن  الكلمةَ  ُق بها الأحباُب. ا  ا الـخبیثُة فُيظلم بها الوجداُن ويتفر  ذا تكل مَت فاْصطِف كلماتك الصدوَر وتنیُر الدروَب،أأم   مسؤوليُة صاحِبها، فا 

( في عبارة ) ا ن  الكلمَة مسؤوليُة صاحِبـها ( الواردة في النص؟ ( 1  بین سبب كسر همزة ) ا ن 

ن ــني وجدتُـها ممتعة( 2 ( في جملة ) أأحببُت قراءة الكتِب؛ ا ذ ا   ( علل كسر همزة )ا ن 

ـي لن أأتهاون في أأداء واجبيي. -الخطأأ:( أأعد كتابة الجملة الآتية مصواًب 3 ـ   واللِه، أأن

 

 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (2119 تكميلي)

هم لـمشاعل الحكمِة، يهتدي بنورهم كل اتئه،  ـ  ن المعل مون أأصفى منابعِ المعرفِة، یَروون ظمأأ العقوِل، ویشفون أأمراَض القلوِب، أأال ا 

رون.ويصطفي من ضوئهم كل   م لهم من بعُد فنحن مقص  ، نود ع بأأيديهم فُـلَـْيـذات أأكبادان. احتراُمنا لهم واجٌب، وما نقد   حائر 

هم لـمشاعل الحكمةِ ( 1 ـ  ن ( في جملة ) أأال ا   ( بین سبب كسر همزة ) ا ن 

 (علل كسر همزة ا ن  في قوله تعالى: ) قل ا ن  رب يي يقذف ابلحق( 2

ماء تمطر.مصواًب الخطأأ:ة الجملة الآتية ( أأعد كتاب3  فرحُت ا ذ أأن  الس 
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 امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام

 وثيقة محمية محدودة
 مدة االمتحان:  (الفاعل والمفعول به 233رقم المبحث: )   المبحث: اللغة العربية/ التخصص

 اليوم والتاريخ:   (2رقم النموذج: )    الأدبـــي والشرعيالفرع: 

 رقم الجلوس:         اسم الطالب:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 

 

م الفاعل على المفعول به وجوابً في جملة )هنأأْت 1 فر( َسلمى نُهيى( سبب تقد   بمناس بِة عودتِها من الس 

 لأن الفاعِل ضمیًرا متصاًل والمفعول به اسم ظاهرب(     خش ية اللبس لعدم وجود قرينة. (أأ 

 د( لأن الفاعِل اسم ظاهر والمفعول به اسم ظاهر  لأن الفاعِل ضمیًرا متصاًل والمفعول به ضمیر متصلج( 

م ال2  : قول الشاعر فاعل على المفعول به وجوابً في( سبب تقد 

رُّ كامنٌ     اَص فهْل   أأان البحُر في أأحشائُِه الد   عن َصدفاتي سأألوا الغو 

 لأن الفاعِل ضمیًرا متصاًل والمفعول به اسم ظاهر.ب(     خش ية اللبس لعدم وجود قرينة (أأ 

 سم ظاهرد( لأن الفاعِل اسم ظاهر والمفعول به ا  لأن الفاعِل ضمیًرا متصاًل والمفعول به ضمیر متصلج( 

م الفاعل على المفعول به وجوابً في: )قابلـْـُتــُه(3  ( سبب تقد 

 لأن الفاعِل ضمیًرا متصاًل والمفعول به اسم ظاهرب(     خش ية اللبس لعدم وجود قرينة (أأ 

 د( لأن الفاعِل اسم ظاهر والمفعول به اسم ظاهر لأن الفاعِل ضمیًرا متصاًل والمفعول به ضمیراً متصاًل.ج( 

 الجملة التي تقدم فيها الفاعل على المفعول به وجوابً:( 4

ك أأحترم (أأ  اي  ر معل ميب(       ا   أأان أأقد 

ن  الحس ناِت يُذهبْن السی ئات(.      ني اللهـ ج( رحم   د( قال تعالى: )ا 

 ( الجملة التي تقدم فيها الفاعل على المفعول به وجوابً:5

 د( حق َق النجاَح أأخي  اتقوا الظلم .ج(   أأنِت تحترمیَن المعلماِت ب(   كم كتااًب قرأأت؟ (أأ 

 ( الجملة التي تقدم فيها الفاعل على المفعول به وجوابً:6

م موسى عیسى. (أأ    د( انقشْت سلمى موسى هنأأْت يحييى لبنى ج( يعشُق الأرَض أأبناُؤهاب(  كر 

ا يأأتياختر  تشیر ا لى رمز اال جابة الصحيحة في ظل ل بشكل غامق الدائرة التي  ، ثمرمز اال جابة الصحيحة في كل فقرة مـم 

 )فقط( الحتساب عالمتك. نموذج اال جابة )ورقة القارئ الضوئي( فهو النموذج المعتمد
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 ( الجملة التي تقدم فيها الفاعل على المفعول به وجوابً لأن كالهما ضمیر1

 ب( هنأأْت سلمى لبنى    الناَس عن مالي وكثرتِهي ــال تسأأل (أأ 

 د( انقشْت سلمى موسى  ــه، وَمن أأساء تركُتـــــــه.من أأحسَن لي شكرتُـــج( 

م الفاعل على المفعول به: هذا ذاك( في جملة: )انقش 8  في أأمور س ياس ية  بلباقة  واحترام ( سبب تقد 

 الفاعِل ضمیًرا متصاًل والمفعول به اسم ظاهرلأن ب(     خش ية اللبس لعدم وجود قرينة. (أأ 

 د( لأن الفاعِل اسم ظاهر والمفعول به اسم ظاهر  لأن الفاعِل ضمیًرا متصاًل والمفعول به ضمیر متصلج( 

ي الفاضُل أأخي على زايرة المرضى(9  ( نوع القرينِة الت ي أأزالت  الغموَض في تميیز الفاعِل من المفعوِل به في )حث والد 

 قرينة لفظية )الضمة على النعت(.ب(     نة لفظية )اتء التأأنیث الساكنة(قري  (أأ 

 د( جميع ماذكر      قرينة معنويةج( 

لى عمل خطة  لتنظيِم أأعمالِه(11  ( نوع القرينِة الت ي أأزالت  الغموَض في تميیز الفاعِل من المفعوِل به في )أأرشدْت عاُل مصطفى ا 

 قرينة لفظية )الضمة على النعت(ب(    ة(.قرينة لفظية )اتء التأأنیث الساكن (أأ 

 د( جميع ماذكر      قرينة معنويةج( 

 ( نوع القرينِة الت ي أأزالت  الغموَض في تميیز الفاعِل من المفعوِل به في )اس تعارْت صديقتي محفظتي لحاجتِها لها(11

 قرينة لفظية )الضمة على النعت(ب(     قرينة لفظية )اتء التأأنیث الساكنة( (أأ 

 د( ال شيء مما ذكر      قرينة معنوية.ج( 

 ( نوع القرينِة الت ي أأزالت  الغموَض في تميیز الفاعِل من المفعوِل به في )صقَل تدريبيي في الخط مدربيي(12

 قرينة لفظية )الضمة على النعت(ب(     قرينة لفظية )اتء التأأنیث الساكنة( (أأ 

 د( ال شيء مما ذكر      قرينة معنوية.ج( 

 وع القرينِة الت ي أأزالت  الغموَض في تميیز الفاعِل من المفعوِل به في )انفَسْت عیسى هدى في مسابقِة أأوائِل المطالعیَن(( ن13

 قرينة لفظية )الضمة على النعت(ب(    قرينة لفظية )اتء التأأنیث الساكنة(. (أأ 

 د( ال شيء مما ذكر      قرينة معنويةج( 

م المفعول به وجوابً 14  واالبتسامُة تعلو ُمحياه( الجائزَة مس تحقُّها على الفاعل في جملة )اس تلَم ( علل؛ تقد 

ن ه اتصَل ابلفاعل ضمیٌر يعوُد على المفعول به.ب(   لأن  المفعوُل به ضمیًرا متصاًل والفاعُل اسًما ظاهراً  (أأ   لأ

 د( لوجود قرينة معنوية  لأن الفاعِل ضمیًرا متصاًل والمفعول به ضمیر متصلج( 

م المفعول به وجواًب على الفاعل في( 15  : قول الشاعر علل؛ تقد 

ُهمْ  س يذكرني قومي      البدُر( وفي الليلة الظلماء يُفتقد  ا ذا جد  جد 



 07/700 07 4 07 أوس العزّة     في العربي التخصص  ...  إبداعال سلسلة                      

 

حو والصزف  ف   |
/ الن  ة  وعت  لة  الموض  م                                                                                                                            1ألا سئ  ج 

ن 
دًأ  وم حلم... وع   الت 

13 

 

ن ه اتصَل ابلفاعل ضمیٌر يعوُد على المفعول بهب(   لأن  المفعوُل به ضمیًرا متصاًل والفاعُل اسًما ظاهراً. (أأ   لأ

 د( لأن الفاعل ضمیر متصل والفاعل اسم ظاهر  متصاًل والمفعول به ضمیر متصللأن الفاعِل ضمیًرا ج( 

م فيها المفعول به وجواب على الفاعل:16  ( الجملة التي تقد 

 ب( ينفُع العمُل الصالُح اال نسانَ      يحمي الوطَن أأهلُه. (أأ 

 د( نجحُت في االمتحان    ج( كم كتااًب قرأأت في الصيف؟

م فيها المفعول به وجواب على الفاعل:(  الجملة التي 11  تقد 

 ب( الليالي تَزينــها الأقمار.     المؤمنون هي نون لي نون (أأ 

 د( أأنت تشربین الماء بسرعة    ج( أأي  معجم  تقرأأه تس تفد منه

 :ها(أأصحابُ  الأرض(  الضبط الصحيح لما تحته خط في جملة )يعشق 18

 ند( السكو  ج( الفتحة.   ب( الكسرة   لضمةا (أأ 

 :الحسن( ُخلقه(  الضبط الصحيح لما تحته خط في جملة )ينفع اال نساَن 19

 د( السكون  ج( الفتحة   ب( الكسرة   الضمة. (أأ 

الِمین معذرتُــــــهم(21   :(  في قوله تعالى: )ال ينفُع الظ 

م الفاعل على المفعول به جوازاً  (أأ  م الفاعل على المفعول به وجوابً     تقد   ب( تقد 

م  م المفعول به على الفعل والفاعل وجوابً     المفعول به على الفاعل وجواًب.ج( تقد   د( تقد 

م فيها المفعول به على الفعل والفاعل وجوابً فيما يأأتي:21     (  الجملة التي تقد 

اي   (أأ  ر معل مي  ج( قابلُته مبتسماً   أأحببُت حكم العرب ب(  ك أأحترم.ا   د( أأان أأقد 

 جملة )هنأأْت سلوى ليلى( (  ا عراب كلمة )ليلى( في22

 ب( مفعول به منصوب ابلفتحة المقدرة.    فاعل مرفوع ابلضمة المقدرة (أأ 

ليه مجرور ابلكسرة المقدرة  د( فاعل مؤخر مرفوع ابلضمة المقدرة   ج( مضاف ا 

ــ 23  هدف واحٌد( نا(  ا عراب ما تحته خط في )يجمُعـــ

 مبني في محل نصب مفعول به.ب( ضمیر متصل    ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل (أأ 

 د( ال ش ييئ مما ذكر    ضمیر متصل مبني في محل جر ابال ضافةج( 

ان المعلم على االجتهاد(24 اي   .(✖ب(  )  ( ✔) أأ(    (  تعتبر الجملة )حفز  ا 

 .(✖ب(  )  ( ✔) أأ(      (  تعتبر الجملة )أأعني ا ايك(25

 .(✖ب(  )  ( ✔) أأ(       (  كتاابً كم قرأأَت؟26
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م المفعول به على الفعل والفاعل لأنه ضمیر نصب منفصل وأأيَّ فَتًى أأضاعوا( أأضاُعوني 21  (✖ب(  )    .(✔) أأ(  ، تقد 

م المفعول به على الفعل والفاعل وجوابً لأن المفعول به:28 نفسكم( تقد   ( في قوله تعالى: )وما تنفقوا من خیر  فلأ

 ضمیر متصل والفاعل اسم ظاهرب(    ضمیر نصب منفصل يدل على االختصاص (أأ 

 د( ات صل ابلفاعل ضمیر يعود على المفعول به     من أألفاظ الصدارة.ج( 

م المفعول به على الفعل والفاعل وجوابً لأن المفعول به:29  ( من أأمثاِل العرب: )ا ايِك أأعني واسمعي اي جارة( تقد 

 اسم ظاهرب( ضمیر متصل والفاعل   ضمیر نصب منفصل يدل على االختصاص. (أأ 

 د( ات صل ابلفاعل ضمیر يعود على المفعول به     من أألفاظ الصدارةج( 

م المفعول به على الفعل والفاعل وجوابً لأن المفعول به:31 ها یرتجي الَخلُْق( تقد  اي   ( )الكلمة الطيبة صدقة، وا 

 ب( ضمیر متصل والفاعل اسم ظاهر  ضمیر نصب منفصل يدل على االختصاص. (أأ 

 د( ات صل ابلفاعل ضمیر يعود على المفعول به     اظ الصدارةمن أألفج( 

م المفعول به على الفعل والفاعل وجوابً لأن المفعول به:31 نيَا َوأأْعَجُبُه( تقد   ( )ماذا لَقيُت مَن الد 

 ب( ضمیر متصل والفاعل اسم ظاهر   ضمیر نصب منفصل يدل على االختصاص (أأ 

 ابلفاعل ضمیر يعود على المفعول بهد( ات صل      من أألفاظ الصدارة.ج( 

یَن يبنــوَن قصوَرهم ابلأوهاِم تهدُمــها الحقائُق( 32 م الفاعل على المفعول به وجوابً:الجملة التي ( )عل متـــني الحياُة أأن  الذ   تقد 

 ب( يبنون قصورهم.      علمتني الحياة (أأ 

 د( تهدمها الحياة      أأن  الذینج( 

  :)ا ْن جاءكم فاسٌق بنبأأ فتبی نوا(( في قوله تعالى: 33

م الفاعل على المفعول به جوازاً  (أأ  م الفاعل على المفعول به وجوابً     تقد   ب( تقد 

م المفعول به على الفاعل وجواًب. م المفعول به على الفعل والفاعل وجوابً    ج( تقد   د( تقد 

م فيها المفعول به على الفاعل وجوابً فيما34     يأأتي: ( الجملة التي تقد 

 د( أأنِت تحترمیَن المعلماِت  كم كتااًب قرأأت؟. ج(  ب( حق َق النجاَح أأخي يعشُق الأرَض أأبناُؤها (أأ 

ها یرتجي الَخلُْق(35 اي  ك(: ( )الكلمة الطيبة صدقة، وا  اي   تُعرب كلمة )ا 

 ضمیر متصل مبني في محل نصب مفعول بهب(    ضمیر متصل مبني في محل رفع فاعل (أأ 

مضمیر منفصل ج(   ضمیر منفصل مبني في محل جر ابال ضافةد(  .مبني في محل نصب مفعول به مقد 

 

 (ضرب عیسى موسى( في جملة )عیسى( ا عراب كلمة )36



 07/700 07 4 07 أوس العزّة     في العربي التخصص  ...  إبداعال سلسلة                      

 

حو والصزف  ف   |
/ الن  ة  وعت  لة  الموض  م                                                                                                                            1ألا سئ  ج 

ن 
دًأ  وم حلم... وع   الت 

15 

 

 ب( مفعول به منصوب ابلفتحة المقدرة    .فاعل مرفوع ابلضمة المقدرة (أأ 

ليه مجرور ابلكسرة المقدرة  د( فاعل مؤخر مرفوع ابلضمة المقدرة   ج( مضاف ا 

م فيها المفعول به على الفاعل وجوابً في ما يلي:( 31  الجملة التي تقد 

   یروي الأشجاَر المزارعُ ب(      زارْت نجوى فدوى (أأ 

 د( یكافئـني المدیُر الجتهادي.     ج( الجائزة نلُتـها ِبـُجهدي

 ا عراب الكلمة التي تحتها خط في جملة ) َمن ُزْرَت هذا المساء؟(:( 38

مب(    في محل رفع مبتدأأ اسم اس تفهام مبني  (أأ   اسم اس تفهام مبني في محل رفع فاعل مقد 

م.ج(  مد(   اسم اس تفهام مبني في محل نصب مفعول به مقد   اسم اس تفهام مبني في محل رفع خبر مقد 

 الجملة التي تقدم فيها المفعول به على الفاعل وجوابً مما يأأتي:( 39

 سامحْت سلوى سلمى على ما بدر منهاب(    يحترُمـني بنو قومي مادمُت مخلصًا لوطني. (أأ 

اَل مدیُر المصنعِ ؛ تقدیراً لهمد(     اس تلم الجائزَة التقدیريَة خالدٌ ج(   أأكرم العم 

 الجملة التي تقدم فيها المفعول به على الفاعل وجوابً مما يأأتي:( 41

ذا جاريَت في خلق  دنیئاً  (أأ  هرَ ب(      ا  بُت هذا الد   جر 

 أأفادتني التجارُب والعناُء.د(     يجتنُب المخازيرأأيُت الحرَّ ج( 

 الجملة التي تقدم فيها الفاعل على المفعول به وجوابً مما يأأتي:( 41

 يحميـه عن الغدِر الوفاءُ ب(      فأأنت ومن تجاريــه سواءُ  (أأ 

 أأفادتني التجارُب والعناءُ د(     رأأيُت الحرَّ يجتنُب المخازي.ج( 

 عیسى في أأحد الأايم المشرقة( مصطفىا عراب الكلمة المخطوط تحتها في جملة ) تذك ر ( 42

 ب( مفعول به منصوب ابلفتحة المقدرة    .فاعل مرفوع ابلضمة المقدرة (أأ 

ليه مجرور ابلكسرة المقدرة  د( فاعل مؤخر مرفوع ابلضمة المقدرة   ج( مضاف ا 

 في أأحد الأايم المشرقة( عیسىا عراب الكلمة المخطوط تحتها في جملة ) تذك ر مصطفى ( 43

 .ب( مفعول به منصوب ابلفتحة المقدرة    فاعل مرفوع ابلضمة المقدرة (أأ 

ليه مجرور ابلكسرة المقدرة  د( فاعل مؤخر مرفوع ابلضمة المقدرة   ج( مضاف ا 

م الفاعل على المفعول به في جملة ) قرأأ أأبيي كتابيي (؟ ما نوع القرينة( 44 لى جواز تقد      التي أأد ت ا 

 د( جميع ما ذكر لفظية )الضمة( ج(  لفظية )اتء التأأنیث الساكنة(ب(   معنوية (أأ 
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ذا توافـَر اال صغاُء ات ضحْت ُوجهات النظر. فما أأروَع اال صغاَء بَُعْيد كل  خطاب! واي له من حوار  بن اء ( 45 حین یسوده احتراُم ا 

أأي. م فيها المفعول به على الفاعل وجوابً: الر   الجملة التي تقد 

ذا توافـَر اال صغاُء ات ضحْت ُوجهات النظر (أأ   فما أأروَع اال صغاَء بَُعْيد كل  خطابب(    ا 

أأي.د(      واي له من حوار  بن اءج(     یسوده احتراُم الر 

  (ُمس تحقـهاتُعرب الكلمة المخطوط تحتها في جملة:  )اس تلَم الجائزَة ( 46

 ظاهرةب( مفعول به منصوب ابلفتحة ال    خبر مرفوع ابلضمة الظاهرة (أأ 

ليه مجرور ابلكسرة ال  ظاهرةد( فاعل مؤخر مرفوع ابلضمة ال   ظاهرةج( مضاف ا 

 الجملة التي جاء فيها الفاعل والمفعول به ضمیرین مت صلین: (41

ْن أأساَء صديقي تجاوزُت عنه (أأ   ومـــا أأنبــَل العالقة التي تــقوم على اال يثارِ ب(     ا 

ْن أأحسَن صديقي شكرتـُـُه.ج(   للِه َدر ها من عالقة  د(     ا 

م فيها المفعول به على الفاعل وجوابً: (48  الجملة التي تقد 

روا أأهَل الِعلم اي (أأ  الب نقداً لمعل مـهب(   لَـهم أأجداُدان من ُعظماَء حین قد  ـه الط   قد يُوج 

قاِت منهم احترامًا عظيماً ج(  ـ  مُ د(    احترموا الث  فيتقـب لـُـه المعلـ 

م فيها المفعول به على الفعل والفاعل وجوابً في ما يأأتي: (49     الجملة التي تقد 

  ب( َمن شاركَت في تجارتَك ؟     قبل أأايم  أأ( زاَر زيٌد جاَره 

 د( هل اشتريَت الكتاَب من المكتبة ؟    ج( لقيــُت صديقي في السوق.

ـي(: (51 ـ  م الفاعل على المفعول به وجوابً في جملة )اس تغفْرُت رب  تقد 

 ب( خش ية اللبس لعدم وجود قرينة   أأ( ات صل ابلفاعل ضمیر يعود على المفعول به

 د( الفاعل ضمیر مت صل والمفعول به اسم ظاهر.  المفعول به ضمیر متصل والفاعل اسم ظاهرج( 

م فيها المفعول به على الفاعل وجوابً: (51  الجملة التي تقد 

َة الكلمِة ال یُس تهاُن بها.أأ(  ، عل متــني الحياُة أأن  قو  ن  الكلمَة مسؤوليُة صاحِبـهاب(   اي بُني   ا 

نا بها ومدى تفاعل الن اس معهافهيي تنبُع من قج(  ِة ا حساس ِ   فالكلمُة الـطيبُة تــشرُح الــصدوَر وتنیُر الدروَب د(  و 

 بیتًا من الشعر حفظَت ؟ كـم   يعرب ما تحته خط في جملة: (52

 اسم شرط مبني في محل نصب مفعول به.ب(   اسم اس تفهام مبني في محل نصب مفعول به.أأ( 

 فاعل مؤخر مرفوع ابلضمد(      ابلفتحمفعول به منصوب ج( 
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 ظل ل بشكل غامق الدائرة التي تشیر ا لى رمز اال جابة الصحيحة في نموذج اال جابة )ورقة القارئ الضوئي( 

 )فقط( الحتساب عالمتك. فهو النموذج المعتمد
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 المتعل قة بـ )أأحوال الفاعل والمفعول به(   امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامةأأس ئلة 

 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (2118 )ش توي

ذا توافَر اال صغاء ات ضحت ُوجهات النظر. فما أأروَع  ن  اال صغاء الجي َد وس يلٌة تواصلي ة بین المتكلم والمخاطب في أأثناء الحوار، فا   اال صغاءا 

أأي والرأأي الآخر!كل  خطاب! واي بَُعْيد   له من حوار  بن اء حین یسوده احتراُم الر 

م على الفاعل وجوابً 1   ( اس تخرج من النص مفعوالً به تقد 

م فيها المفعول به على الفعل والفاعل وجواًب في ما يأأتي:2   ( اختر اال جابة الصحيحة: الجملة التي تقد 

ك أأحترم  اي  ر معل مي  حكم العربج( أأحببُت   ب(قابلُته مبتسماً   أأ( ا   د( أأان أأقد 

م الفاعل على المفعول به وجواًب في جملة ) اس تقبلَْت ليلى سلوى (3  ( علل؛ تقد 

م الفاعل على المفعول به في جملة ) قرأأ أأبيي كتابيي (؟4  ( ما نوع القرينة التي أأد ت ا لى جواز تقد 

 ( صو ب الخطأأ؛ في جملة:  كتااًب كم قرأأت ؟5

 .ُمس تحق ها( أأعرب ما تحته خط: اس تلَم الجائزَة 6

 

 

 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (2118 )صيفي

يثاِر وتـنـمو في ُسـويداِء الـقلِب  صالها ، ومـــا أأنبــَل العالقة التي تــقوم على اال  ن  الصديَق الحقَّ يبني المود ة بـيـَن الأصدقـــــاِء وثـيٌق اتـ  ذ ا  ! ا 

ْن أأساءَ  ْن أأحسَن صديقي شكرتـُـُه، وا  ها من عالقة  یكون شعاُرَك فيها: ا   تجاوزُت عنه! جسًرا متينًا مع صديقه. وللِه َدر 

 اس تخرج من النص جملة جاء فيها الفاعل والمفول به ضمیرین مت صلین.( 1

م فيها المفعول به على الفاعل وجواًب في ما يأأتي:2  ( اختر اال جابة الصحيحة: الجملة التي تقد 

 المعلماِت د( أأنِت تحترمیَن   ج( يعشُق الأرَض أأبناُؤها ب( حق َق النجاَح أأخي  اًب قرأأت؟أأ( كم كتا 

م المفعول به على الفعل والفاعل وجواًب في جملة ) أأي  معجم  اس تخدمَت لمعرفة معنى الكلمة؟(( 3  علل؛ تقد 

ان( صو ب الخطأأ؛ في جملة:  4  المعلُم على االجتهاد. حف ز ا اي 

ــ أأ(  ( أأعرب ما تحته خط:5  هدٌف واحٌد. ــنا يجمُعـ

 .الشكوى أأعيْت أأمـجدَ ب(    
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 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (2119 )ش توي

روا أأهَل  قد  الِعلماي لَـهم أأجداُدان من ُعظماَء ! حین قد  هم كانوا يتمت عون بروح النـ  ـ  ن ذ ا  قاِت منهم احترامًا عظيمًا؛ ا  ـ  . وما واحترموا الث العلمي 

ْن ات َصف الن قُد اب الكتبأأكـثر  ُم ا  ـ  َويِْلب نقدًا لمعل مه فيتقـب لـُـه المعل ه الطُّ  لصح ة.الــتي أأل فوها ِلـُيـبطلـوا رأأاًي مغلوطًا! وقد يُوج 

م فيها المفعول به على الفاعل وجواًب.( 1  اس تخرج من النص جملة تقد 

م فيها المفعول به 2     على الفعل والفاعل وجواًب في ما يأأتي:( اختر اال جابة الصحيحة: الجملة التي تقد 

 ب( َمن شاركَت في تجارتَك ؟  أأ( زاَر زيٌد جاَره قبل أأايم     

 د( هل اشتريَت الكتاَب من المكتبة ؟ ج( لقيُت صديقي في السوق   

م الفاعل على المفعول به وجواًب في جملة ) اس تغفْرُت رب يي (.3  ( علل؛ تقد 

اب الخطأأ في ما تحته خط:( أأعد كتابة الجملة 4 ك الآتية ُمصو   واسمعي اي جارُة. أأعني ا اي 

 (سلوىأأعرب ما تحته خط ا عرااًب اتمًا: ) ساعدْت ليلى ( 5

 

 

 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (2119 )خطة

َة الكلمِة ال یُس تهاُن بها، فهيي تنبُع من  ، عل متــني الحياُة أأن  قو  نا بها ومدى تفاعل الن اس معها، فالكلمُة الـطيبُة تــشرُح اي بُني  ِة ا حساس ِ قو 

ذا تكل   ن  الكلمَة مسؤوليُة صاحِبـها، فا  ُق بها الأحباُب. ا  ا الـخبیثُة فـُيـظلم بها الوجداُن ويتفر  مَت فاْصطِف الــصدوَر وتنیُر الدروَب، أأم 

 كلماتك.

م فيها المفعول( 1  به على الفاعل وجواًب. اس تخرج من النص جملة تقد 

م فيها الفاعل على المفعول به وجواًب في ما يأأتي:2  ( اختر اال جابة الصحيحة: الجملة التي تقد 

 ب( هن أأ يحييى عیسى بمناس بة نجاحه. أأ( انقَشْت سلمى موسى حول االختبار   

نساَن.   ج( درس المحامي القضااي     د( ينفُع العمُل الصالُح اال 

م المفعول به على الفعل والفاعل وجواًب في جملةعلل؛ ( 3  ) َمن تقابل فابتسم في وجهه ( تقد 

اب الخطأأ في ما تحته خط:( 4 هااس تلم  أأعد كتابة الجملة الآتية ُمصو   . الجائزَة مس تِحقَـّ

 بیتاً من الشعر حفظَت ؟ كـم( أأعرب ما تحته خط ا عرااًب اتمًا:   5
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 الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:اقرأأ النص   (2119 تكميلي)

هم لـمشاعل الحكمِة، يهتدي بنورهم كل اتئه،  ـ  ن المعل مون أأصفى منابعِ المعرفِة، یَروون ظمأأ العقوِل، ویشفون أأمراَض القلوِب، أأال ا 

م له ، نود ع بأأيديهم فُـلَـْيـذات أأكبادان. احتراُمنا لهم واجٌب، وما نقد  رون.ويصطفي من ضوئهم كل  حائر   م من بعُد فنحن مقص 

مجملة من النص  اس تخرج( 1  المفعول به على الفعل والفاعل وجوابً فيها  تقد 

م فيها اختر اال جابة الصحيحة: ( 2   في ما يأأتي: المفعول به وجوابً على  الفاعلالجملة التي تقد 

 ب( قطَف عیسى جنى البس تان   َمَسَحْت يداك دمعتي أأ(   

 د( تجمُعنا رؤيٌة واحدةٌ    ثقة فحافظ عليهاج( َمنَْحُتَك    

م علل؛ ( 3  )يعشُق الأرَض أأبناُؤها( وجواًب في جملة على الفاعل المفعول بهتقد 

اب الخطأأ الجملة الآتية  أأعد كتابة( 4  بدمائِـهم وطنُـهمالجنوُد يفدون  -في ما تحته خط:  ُمصو 

 بیتًا من الشعر حفظَت ؟ كـم   :ا عرااًب اتماً  ما تحته خطأأعرب ( 5
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 امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام

 وثيقة محمية محدودة
 مدة االمتحان:   (اال بدال 3رقم المبحث: )   المبحث: اللغة العربية/ التخصص

 اليوم والتاريخ:   (3النموذج: )رقم     الفرع: الأدبـــي والشرعي

 رقم الجلوس:         اسم الطالب:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 

 

د ( الث الثي1    لكلمة )ات فاق(  المجر 

 د( فاق    ج( اتفق   ب( وفق.   أأ( تفق

د ( الث الثي2    لكلمة )اصطالح(  المجر 

 د( صالح   ج( صلح.   ب( طالح   أأ( طلح

د ( الث الثي3    لكلمة )ازداد(  المجر 

 د( زاد.    ج( زدد    ب( ادد   أأ( ازد

د ( الث الثي4    لكلمة )المْزدهي(  المجر 

 د( زدهي    ج( زدهـ   .ب( زهي   أأ( مزهي

د ( الث الثي5    لكلمة )اضطرام(  المجر 

 د( طرم   ج( ضرم.   ب( طرام   أأ( ضرام

خر( قبل حصول اال بدال:6   ( أأصل كلمة )ُمد 

 د( متذخر   ج( متدخر   ب( مدتخر  أأ( مذتخر.

كر( قبل حصول اال بدال:1  ( أأصل كلمة )ُمد 

 د( مدتكر   ج( مذتكر.   ب( متذكر   أأ( متدكر

  اال بدال:( أأصل كلمة )اد خر( قبل حصول 8

 د( ادتخر   ج( اذتخر.   ب( اتذخر  أأ( اتدخر

 (✖ب(  )  (. ✔) أأ(   ( عند صياغة فعال على وزن )افتعل( من الفعل )وزن( يصبح )ات زن(9

ضر(11 ( يصبح )اط   (.✖ب(  )  ( ✔) أأ(   ( عند صياغة فعال على وزن )افتعل( من الفعل )ضر 
   ( فاء االفتعال في )يصطرخون(:11

ا يأأتياختر  تشیر ا لى رمز اال جابة الصحيحة في ظل ل بشكل غامق الدائرة التي  ، ثمرمز اال جابة الصحيحة في كل فقرة مـم 

 )فقط( الحتساب عالمتك. نموذج اال جابة )ورقة القارئ الضوئي( فهو النموذج المعتمد

 

 

 ل ا

 

 ع

 

 ز

 

 و

 س

 أ
 ة
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 د( الياء   ج( الخاء   ب( الطاء  الصاد.أأ( 

   ( فاء االفتعال في )اد هنوا(:12

 د( الياء   .ج( الدال   ب( الطاء   أأ( الصاد

   ( فاء االفتعال في )ات همت(:13

 د( الهاء   ج( الواو.   ب( التاء  أأ( الألف

عي(:14   ( الحرف الذي أأبدل في كلمة )يد 

 الذال اتءد(    الدال اتءج(   االفتعال ذال ب( اتء .دالاتء االفتعال أأ( 

كر(:15  ( الحرف الذي أأبدل في كلمة )يد 

 الذال دالد(    الدال دالج(   االفتعال ذال ب( اتء  .دالاتء االفتعال أأ( 

  ( أأصل كلمة )مت زن( قبل حصول اال بدال:16

 د( میزان   ج( متوزن   ب( موتزن.  نتز أأ( مز 

عي العلم ا ن لم تكن فيك صفاته(: فيها ا بدال في جملة( الكلمة التي حصل 11   :)ال تد 

عي.   ب( العلم  أأ( صفاته  د( تكن   ج( تد 

  واحدة من الكلمات الآتية ال يوجد فيها ا بدال:( 18

عد(    یزدهرج(    اد خرب(   ات صافأأ(   قط 

قى ( قبل حصول اال بدال:19 ـ    (  أأصل كلمة ) ات

 د( اقتوى   ج( اتقوى   ب( اوتقى.   أأ( اتوقى

قى (:21 ـ  د كلمة ) ات     ( مجر 

 د( اقى     ج( اتق   ب( وقى.   أأ( تقى

قى (:21 ـ     ( فاء الفعل في كلمة ) ات

 د( الألف    ج( القاف   ب( التاء   أأ( الواو.

قى (:22 ـ    ( الحرف الذي أأبدل في كلمة ) ات

 د( الألف   ج( القاف   ب( التاء   أأ( الواو.

   الكلمة التي حصل فيها ا بدال:( 23

عظ.  أأ( يـتـذكر ف   ب( يـتـ   د( يتـمحور   ج( يـتـصر 

صف (:24 د لكلمة ) اتـ     ( الثالثي المجر 

 د( اوصف   ج( وصف.   ب( اتف  أأ( تصف

   ( فاء االفتعال في كلمة ) يـت كل (:25
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 د( الألف   ج( الواو.   ب( التاء   أأ( الياء

   حصل فيها ا بدال:( الكلمة التي 26

ر ف   ب( ات زان.  أأ( يـتـصو   د( انتقاد   ج( متصو 

  ( أأصل كلمة )مضطهد( قبل حصول اال بدال:21

 د( مطتهد   ج( متطهد   ب( مضتهد.  أأ( متضهد

الع (:28    ( الثالثي المجرد لكلمة ) اط 

 د( طاع   ج( طالع   ب( طلع.   أأ( اطلع

   ( فاء االفتعال لكلمة )اصطبر(29

 د( اتء    ج( الصاد.   ب( الطاء  أأ( الألف

  ( الحرف الذي أأبدل في كلمة )مضطجع(31

 د( الطاء اتء   ج( الضاد اتء  ب( اتء االفتعال طاء أأ( اتء االفتعال ضاد

   ( الكلمة التي حصل فيها ا بدال:31

 د( مطابع   ج( مطب     ب( مطلوب  أأ( أأصطاد.

رد كلمة ) اضطرام(32     ( مج 

 د( طرم   ج( ضرم.   ب( طرام   امأأ( ضر 

   ( الثالثي المجرد لكلمة ) اصطالح(33

 د( صلح.   ج( طلح   ب( طالح  أأ( صالح

  ( أأصل ) اضطرار ( قبل حصول اال بدال:34

 د( اتضرار   ج( اضترار.   ب( اطترار  أأ( اطضرار

 فا نها تصطاد كل  أأحمق(:( الكلمة التي حصل فيها ا بدال في جملة: )ارغبوا بأأنفسكم عن المطامع 35

 د( أأحمق   ج( تصطاد.   ب( أأنفسكم  أأ( ارغبوا
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 ظل ل بشكل غامق الدائرة التي تشیر ا لى رمز اال جابة الصحيحة في نموذج اال جابة )ورقة القارئ الضوئي( 

 )فقط( الحتساب عالمتك. فهو النموذج المعتمد
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 المتعل قة بـ )اال بدال(   العامةامتحان شهادة الدراسة الثانوية أأس ئلة 

 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (2118 )ش توي

ن  اال صغاء الجي َد وس يلٌة تواصلي ة بین المتكلم والمخاطب في أأثناء الح ذا توافَر اال صغاء ات ضحت ُوجهات ا   اال صغاء النظر. فما أأروعَ وار، فا 

أأي والرأأي الآخر!  بَُعْيد كل  خطاب! واي له من حوار  بن اء حین یسوده احتراُم الر 

بدال( 1           اس تخرج من النص كلمة حصل فيها ا 

بدال في كلمة )ازدهر ( 2     (وضح اال 

 ( اختر اال جابة الصحيحة: الثالثي المجرد لكلمة ) اضطرام( 3

 َضَرمَ  د(  ج( َضَومَ   ب( َضيَمَ   أأ( َطَرم   

 

 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (2118 )صيفي 

يثاِر وت ـــصالها ، ومـيٌق ات  ـ المود ة بـيـَن الأصدقـــــاِء وث  ذـويداِء الـمو في سُ ـنـ ا أأنبــَل العالقة التي تــقوم على اال  ن  الصديَق الحقَّ يبني  قلِب! ا  ا 

ْن أأساَء تجاوزُت عنه!جسًرا متينًا مع صديقه. وللِه  ْن أأحسَن صديقي شكرتـُـُه، وا  ها من عالقة  یكون شعاُرَك فيها: ا   َدر 

بدال( 1          اس تخرج من النص كلمة حصل فيها ا 

بدال في كلمة )اضطربَ  ( 2  .(وضح اال 

خر( 3         ( اختر اال جابة الصحيحة: الثالثي المجرد لكلمة ) ُمد 

 د( َذَخرَ   ج( تََخرَ   ب( َمَخرَ   أأ( َدَخر   

 

 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه: (2119 )ش توي 

روا أأهلَ  قد  الِعلم اي لَـهم أأجداُدان من ُعظماَء ! حین قد  هم كانوا يتمت عون بروح النـ  ـ  ن ذ ا  قاِت منهم احترامًا عظيمًا؛ ا  ـ  . وما واحترموا الث العلمي 

ْن ات َصف الن قُد اب الكتبأأكـثر  ُم ا  ـ  َويِْلب نقدًا لمعل مه فيتقـب لـُـه المعل ه الطُّ  لصح ة.الــتي أأل فوها ِلـُيـبطلـوا رأأاًي مغلوطًا! وقد يُوج 

بدال( 1           اس تخرج من النص كلمة حصل فيها ا 

بدال في كلمة )اد عى( 2  .(وضح اال 

 (اصطرخاختر اال جابة الصحيحة: الفعل المجرد من ) ( 3

 د( َطَرخَ   ج( َصَرخَ  ب( أأْطَرخَ   أأ( أأْصَرخَ    

 

 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (2119خطة) 

نا بها ومدى تفاعل الن اس معها، فالكلم ِة ا حساس ِ َة الكلمِة ال یُس تهاُن بها، فهيي تنبُع من قو  ، عل متــني الحياُة أأن  قو   ُة الـطيبُة تــشرحُ اي بُني 

ذا تكل مَت ف ن  الكلمَة مسؤوليُة صاحِبها، فا  ُق بها الأحباُب. ا  ا الـخبیثُة فُيظلم بها الوجداُن ويتفر   اْصطِف كلماتكالصدوَر وتنیُر الدروَب،أأم 

بدال( 1           اس تخرج من النص كلمة حصل فيها ا 

كل( 2 ـ  بدال في كلمة )ات  (وضح اال 

 على وزن )افتعل(  مع الضبط التامصغ من الفعل ) ذخر ( فعاًل ماضياً ( 3

 د( َدهر  ج( َزهر ب( أأْدهر  أأ( أأْزهر (اختر اال جابة الصحيحة: الفعل المجرد من ) ازدهر( 4

 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (2119 تكميلي)
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هم لـمشاعل الحكمِة، يهتدي بنورهم كل اتئه،  المعل مون أأصفى منابعِ المعرفِة، یَروون ظمأأ العقوِل، ویشفون أأمراَض القلوِب، أأال ـ  ن ا 

رون. م لهم من بعُد فنحن مقص  ، نود ع بأأيديهم فُـلَـْيـذات أأكبادان. احتراُمنا لهم واجٌب، وما نقد   ويصطفي من ضوئهم كل  حائر 

بدال1  ( اس تخرج من النص كلمة حصل فيها ا 

بدال في كلمة ) ات صل ، ازدهار (2  ( وضح اال 

 ال جابة الصحيحة:  الفعل المجرد من ) اضطجع (:( اختر ا3

 د( اضجع ج( اطجع ب( طجع  أأ( ضجع   

بدال فيها:4 كر ( قبل حصول اال   ( اختر اال جابة الصحيحة: أأصل كلمة ) ُمد 

 د( مدتكر ج( مذتكر ب( متذكر  أأ( متدكر   
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 امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام

 وثيقة محمية محدودة
 مدة االمتحان:   (التصغیر 4رقم المبحث: )   المبحث: اللغة العربية/ التخصص

 اليوم والتاريخ:   (4رقم النموذج: )    الفرع: الأدبـــي والشرعي

 رقم الجلوس:         اسم الطالب:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 

 

ْذ قَاَل لُْقَماُن البْنِِه َوُهُو يَِعْظُه اي 1
ِ
ي أأفاده الت صغیرفي قوله تعالى: )وا     ال تُْشرِْك ابللِه(  بُنَي  ( المعنى الذ 

    ب. تقليل العدد      أأ( التحبب.  

 د( التحقیر وتقليل الشأأن     ج( تقريب الزمان  

ي أأفاده الت صغیر2 آدَم قوله عليه الصالفي  ( المعنى الذ  ُبَك اي ابَْن أ     يُِقْمَن ُصلَْبَك( لَُقْيَماتٌ ة والسالم: )َحس ْ

    ب. تقليل العدد.      أأ( التحبب  

 د( التحقیر وتقليل الشأأن     ج( تقريب المكان  

ي أأفاده الت صغیر3 طفاء الحريق قُبيل انتشاره في الغابة( في  ( المعنى الذ  فاع المدني  من ا     قولنا: )تمك ن رجاُل الد 

    ب. تقليل العدد      أأ( التحبب  

 د( التحقیر وتقليل الشأأن     ج( تقريب المكان.  

ي أأفاده الت صغیر4 م البيضاء والحمراء( في  ( المعنى الذ  ت الد     قولنا: )يتأأل ف جهاز المناعة من كُراي 

    ب. تقليل العدد      أأ( التحبب  

 د( التحقیر وتقليل الشأأن     ج( تقليل الحجم.  

ي أأفاده الت صغیر5   كباِر الجاهِل( قولنا: )من سمات العالِمِ أأن ه ُمتواِضٌع، أأما الُعَويْلُم فتطغى عليه سمة اس ت في  ( المعنى الذ 

    ب. تقليل العدد      أأ( التحبب  

 د( التحقیر وتقليل الشأأن.      ج( تقليل الحجم  

 :( تصعیر كلمة )َسهل(6

 د( ُسهَي لة  ج( ُسهَْيلة   ُسهَي ل (ب  أأ( ُسهَْيل.  

ا يأأتياختر  تشیر ا لى رمز اال جابة الصحيحة في ظل ل بشكل غامق الدائرة التي  ، ثمرمز اال جابة الصحيحة في كل فقرة مـم 

 )فقط( الحتساب عالمتك. نموذج اال جابة )ورقة القارئ الضوئي( فهو النموذج المعتمد

 

 

 ل ا
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 ( مكب ر كلمة )نَُجي ا(1

   َ َ    ةي  ـ جَ ـ نُ  (ب   ةـي  جِ ـ أأ( ن  َجْيوىـ د( نُ   ْجوى.ـج( ن

 :)فدوى( ( مصغ ر كلمة8

.   ىـَديْ ـفُ  (ب  أأ( فَُديْوى    د( فداء  ج( فَُداي 

 ( تصغیر كلمة )مروان(9

ان.ج( مُ    ب( ُمَريْوان  أأ( ُمَراْين   ـ   د( ُمَری ن  َري

 ران(ـيْ ـ مَ ـ ( مكبر كلمة )عُ 11

  مران.ـد( عِ   یرةمَ ـ ج( عُ    رـيْ ـ مَ ـ ب( عُ    مرـأأ( عُ   

 :)شاعر(كلمة ( تصغیر 11

 د( شاعرات  ر.ـعِ ـج( ُشَويْ    ب( ُشعراء  رـي  ـ أأ( ُشعَ   

 :( تصغیر كلمة )كتاب(12

 د( كًَتیْبات  ج( ُكتْب    ب.ـي  ـ تَ ـ ب( كُ   تبـ َويْ ـأأ( كُ   

( لأنها:13  ( نُصغر كلمة )دم( فنقول )ُدَمي 

 د( اسم ثالثي مؤنث  ج( اسم ثنائي.   ب( جمع كثرة  أأ( جمع قلة  

 )ورق( فنقول )ُوَريْقات( لأنها:( نُصغر كلمة 14

 د( جمع مؤنث سالم ج( جمع مذكر سالم   ( جمع كثرة.ب  أأ( جمع قلة  

 ( نُصغر كلمة )أأوراق( فنقول )أُویْراق( لأنها: 15

 د( جمع مؤنث سالم ج( جمع مذكر سالم   ب( جمع كثرة  أأ( جمع قلة.  

16 ُ ْ ـ( تصغیر كلمة )انر( هو )ن  (.✖)  ب(  ( ✔) أأ(     ر(ـَوي

 (✖ب(  )  (. ✔) أأ(      ( مكبر كلمة )ُدَویْرة( هو )دار(11

 (✖ب(  )  (. ✔) أأ(     َويْب(ـ( تصغیر كلمة )ابب( هو )بُ 18

 ( نُصغر كلمة )أأرض( فتصبح )أَُريْضة( لأنها:19

 د( ثالثي مزيد   .ج( ثالثي مؤنث  ثالثي محذوف الالم ب(  أأ( ثالثي مذكر  

 )نجالء(( تصغیر كلمة 21

 د( نَُجي ا   الءـي  ـ جَ ـ ج( نُ    ْيالء.ـ جَ ـ ب( نُ   ْيلىـ جَ ـ أأ( نُ   

 :( تصغیر كلمة )میراث(21
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 َویْراثـد( مُ   ريث.ـج( ُمَويْ    راثـيْ ـ يَ ـ ب( مُ   ريثـيْ ـ يَ ـ أأ( مُ   

 :( تصغیر كلمة )جمال الدین(22

ل الدین.ـ مَ ـ ب( جُ   ْيل الدینـ مَ ـ أأ( جُ     نـيْ ـ د( جمال الُديَ  نـيْ ـ َمْيل الُديَ ـ ج( جُ   ي ِ

 :( تصغیر كلمة )س يف الدولة(23

َويْلةـيْ ـ أأ( ُسيَ    ولة.ـ ب( ُسيَ  ف الدُّ َويْلةـج( ُسَويْ   ْيف الد  ولة ف الدُّ  د( ُسَويْف الد 

 :( تصغیر كلمة )انقوس(24

 قاسـَويْ ـد( نُ   ِقسـَويْ ـج( نُ    قیسـ يْ ـ َويَ ـب( نُ   یس.ـ قِ ـ َويْ ـأأ( نُ   

 ِرابء(ـيْ ـ قَ ـ )عُ ( مكبر كلمة 25

 د( عقراء  ج( عقرابء.   ب( عقربة  أأ( عقرب  

 مصغ ر كلمة )فتى(:( 26

.ج(    فُـتَـِوي  ب(    فُـتَـي اأأ(     فُـتَـايد(   فُـتَــي 

 مصغ ر كلمة )حساب(:( 21

ب.د(   ُحَويْـسیبج(    ُحـَسـي ابب(   حاسوبأأ(     ُحـَسـيـ 

  ُمصغ راً:اس تخرج من النص اسماً ( 28

يثاِر وتـنـمو في ُسـويْداِء الـقلِب! ا ذ ا ن  الصديَق الحقَّ يبني جسًرا متيناً مع صديقه. وللِه  )ما أأنبــَل العالقة التي تــقوم على اال 

ْن أأساَء تجاوزُت عنه ْن أأحسَن صديقي شكرتـُـُه، وا   (:َدر ها من عالقة  یكون شعاُرَك فيها: ا 

 أأساءد(   َدر هاج(    .ُسويْداءب(   العالقةأأ(   

 مصغ ر كلمة )مـيـزان(( 29

انج(    ُمـَويْـزین. ب(  ُمَویْزانأأ(    ـ   ُمَويْـِزند(   ُمَزي

 ُوَريَْدة(:مكب ر كلمة )( 31

 ورودد(   .وردةج(    ورد ب(  ُوَريْداتأأ(   

 )ميقات(كلمة  تصغیر( 31

 د( ُمـيَـْيـِقـيت  ج( ُمـيَـيْـِقـت   ب( ُمَويْـِقـت  أأ( ُمَويْـقيت. 

 نُصغیر كلمة )ِجـمـال( على )ُجـَمـيْـالت(: لأنها( 32

 د( جمع مذكر سالم  ج( جمع كثرة.   ب( جمع قلة  أأ( اسم رابعي 

 

 تصغیر كلمة )كرة(( 33
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ة.   أأ( ُكـَري    ـ  ت  ج( ُكَوارة   ب( ُكـَري  د( ُكـَراي 

 )ُوَريْـقات(كلمة  مكبر( 34

 د( َوَرق.  ج( أأْوراق   َأْوِرقَـةب(    أأ( َوَرقة 

 )ُوَريْـقـة(كلمة  مكبر( 35

 د( َوَرق  ج( أأْوراق   ب( َأْوِرقَـة   أأ( َوَرقة. 

 ) أَُويْـراق(كلمة  مكبر( 36

 د( َوَرق.  ج( أأْوراق.   ب( َأْوِرقَـة   أأ( َوَرقة 

 الجملة التي أأفاد فيها التصغیر معنى التحبب في ما يلي:( 31

   ب( أأم ُأذينة من أأحياء عمان    المزرعِة ُدَویْرة للعمالأأ( في  

عُت ُأَخـي  في المطار    ج( تحل ق الطائرة فَُويق المنازل   د( ود 

 ( تصغیر كلمة ) ِمـشرط (38

رِط   ب( ُمـَشـْيـرِط.  أأ( ُمـَشـْيـرِيط  ريط  ج( ُمـَشـيـ   د( ُمـَشـيـ 

 ( تصغیر كلمة ) انقـة (39

 د( نَُويْـقات  ج( نُـَويْـَق    ب( نُـَويْـَقة.   أأ( نُـَواقة 

 ( ابب( تصغیر كلمة ) 41

 بُـيَـْيـبد(   بَُويْـب.ج(    بَُويْـبونب(   أأ( بَُويْـبات 
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 ظل ل بشكل غامق الدائرة التي تشیر ا لى رمز اال جابة الصحيحة في نموذج اال جابة )ورقة القارئ الضوئي( 

 الحتساب عالمتك. )فقط( فهو النموذج المعتمد
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 المتعل قة بـ )التصغیر(   امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامةأأس ئلة 

 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (2118 )ش توي

ن  اال صغاء الجي َد وس يلٌة تواصلي ة بین المتكلم والمخاطب في أأثناء الح ذا توافَر اال صغاء ات ضحت ُوجهات ا   اال صغاء النظر. فما أأروعَ وار، فا 

أأي والرأأي الآخر!  بَُعْيد كل  خطاب! واي له من حوار  بن اء حین یسوده احتراُم الر 

    ( اس تخرج من النص اسما ُمصغ راً.1

   ( صغ ر كلمة ) حساب ( مع الضبط التام.2

     ( ما ُمكب ر كلمة ) فَُداي  (؟3

    ( صغ ر كلمة ) فتى ( مع الضبط التام.4

 

 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (2118 )صيفي 

يثاِر وت ـــصالها ، ومـيٌق ات  ـ المود ة بـيـَن الأصدقـــــاِء وث  ذـويداِء الـمو في سُ ـنـ ا أأنبــَل العالقة التي تــقوم على اال  ن  الصديَق الحقَّ يبني  قلِب! ا  ا 

ها من  ْن أأساَء تجاوزُت عنه!جسًرا متينًا مع صديقه. وللِه َدر  ْن أأحسَن صديقي شكرتـُـُه، وا   عالقة  یكون شعاُرَك فيها: ا 

    ( اس تخرج من النص اسما ُمصغ راً.1

   ( صغ ر كلمة ) میزان ( مع الضبط التام.2

     ( ما ُمكب ر كلمة ) ُوَريَْدة (؟3

  ( صغ ر كلمة ) شاعر ( مع الضبط التام.4

 

 الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:اقرأأ النص  (2119 )ش توي 

روا أأهلَ  قد  الِعلم اي لَـهم أأجداُدان من ُعظماَء ! حین قد  هم كانوا يتمت عون بروح النـ  ـ  ن ذ ا  قاِت منهم احترامًا عظيمًا؛ ا  ـ  . وما واحترموا الث العلمي 

ْن ات َصف الن قُد اب الكتبأأكـثر  ُم ا  ـ  َويِْلب نقدًا لمعل مه فيتقـب لـُـه المعل ه الطُّ  لصح ة.الــتي أأل فوها ِلـُيـبطلـوا رأأاًي مغلوطًا! وقد يُوج 

    ( اس تخرج من النص اسما ُمصغ راً.1

 ( اختر اال جابة الصحيحة: تصغیر كلمة )ميقات(2

 د( ُمـيَـْيـِقـيت قِتج( ُمـيَـْيـ ب( ُمَويْـقِت أأ( ُمَويْـقيت   

 ( علل؛ تصغیر كلمة )ِجـمـال( على )ُجـَمـْيـالت(3

 ( صغ ر كلمة ) كرة (، مع الضبط التام.4

 

 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (2119خطة) 

نا ِة ا حساس ِ َة الكلمِة ال یُس تهاُن بها، فهيي تنبُع من قو  ، عل متــني الحياُة أأن  قو  بها ومدى تفاعل الن اس معها، فالكلمُة الـطيبُة تــشرُح  اي بُني 

ذا تكل مَت ف ن  الكلمَة مسؤوليُة صاحِبها، فا  ُق بها الأحباُب. ا  ا الـخبیثُة فُيظلم بها الوجداُن ويتفر   اْصطِف كلماتكالصدوَر وتنیُر الدروَب،أأم 

    ( اس تخرج من النص اسما ُمصغ راً.1

 د( َوَرق ج( أأْوراق ب( أَْوِرقَـة  أأ( َوَرقة كبر كلمة )ُوَريْـقات(( اختر اال جابة الصحيحة: م 2

 ( انقوس2  ( مفتاح1  ( صغ ر  كال مما يأأتي، مع الضبط التام:  3

ل(.4 ـ   ( علل؛ تصغیر كلمة )غزال( على )غَُزي
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 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (2119 تكميلي) 

هم لـمشاعل الحكمِة، يهتدي بنورهم كل اتئه، المعل مون أأصفى منابعِ  ـ  ن المعرفِة، یَروون ظمأأ العقوِل، ویشفون أأمراَض القلوِب، أأال ا 

رون. م لهم من بعُد فنحن مقص  ، نود ع بأأيديهم فُـلَـْيـذات أأكبادان. احتراُمنا لهم واجٌب، وما نقد   ويصطفي من ضوئهم كل  حائر 

 ( اس تخرج من النص اسماً مصغراً.1

 ( اختر اال جابة الصحيحة: تصغیر كلمة ) ِمـشرط (2

رِط  ب( ُمـَشـْيـرِط  أأ( ُمـَشـْيـرِيط    ريط ج( ُمـَشـيـ   د( ُمـَشـيـ 

 ( الجملة التي أأفاد فيها التصغیر معنى التحبب في ما يلي:3

 ب( أأم أُذينة من أأحياء عمان    أأ( في المزرعِة ُدَوْیرة للعمال   

 د( ود عُت أَُخـي  في المطار   فَُويق المنازلج( تحل ق الطائرة    

4.)  ( علل؛ تصغیر كلمة )حلو( على )ُحـلَـي 

 ( صغ ر كلمة ) انقة ( مع الضبط التام.5
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 امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام

 محمية محدودةوثيقة 
 مدة االمتحان:   (اال ضافة121رقم المبحث: )   المبحث: اللغة العربية/ التخصص

 اليوم والتاريخ:   (3رقم النموذج: )    الفرع: الأدبـــي والشرعي

 رقم الجلوس:         اسم الطالب:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 

 

 

 ( الظرف الذي يلزم اال ضافة للمفرد1

ذ   ب( حيث   أأ( مع.   ذا   ج( ا   د( ا 

 ( الظرف الذي يلزم اال ضافة للجملة2

ذا.   ج( كال    ب( أأي     أأ( مع    د( ا 

 ( الظرف المقطوع عن اال ضافة ورد في جملة:3

  الأديبان كالهما مبدعب(      عُد من حيُث أأتیت أأ(  

 د( حيُث العلم ترقى الشعوب      أأما بعُد. ج(  

 حيُث الهواء عليل( الضبط الصحيح لكلمة )الهواء( في جملة: اجلس 4

 د( السكون  ج( الفتحة   ب( الضمة.  أأ( الكسرة  

 ( تعرب كلمة )كال( في جملة: جاء كال الرجلین:5

 ب( توكيد معنوي مرفوع ابلألف    منصوب ابلياءأأ( توكيد معنوي   

 توكيد معنوي مجرور ابلياءد(     ج( فاعل مرفوع ابلضمة المقدرة.  

جال( 6 ُب ( تعرب كلمة )الر  جال المهذ   في جملة: أأيُّ الر 

 د( السكون  ج( الفتحة   ب( الضمة  أأ( الكسرة.  

 ( الضبط الصحيح لكلمة )الزمان( في جملة: أأحبك اي وطني على مدى الزمان1

 د( السكون  ج( الفتحة   ب( الضمة  أأ( الكسرة.  

 اقِة فتنًة لهم" لأن المضاف( حذفت النون في كلمة )مرسلوا( في قوله تعالى: " ا ان  مرِسلوا الن  8

 د( جمع مؤنث سالم  ج( اسم مفرد   ب( مثنى أأ( جمع مذكر سالم.  

 

ا يأأتياختر  تشیر ا لى رمز اال جابة الصحيحة في ظل ل بشكل غامق الدائرة التي  ، ثمرمز اال جابة الصحيحة في كل فقرة مـم 

 )فقط( الحتساب عالمتك. نموذج اال جابة )ورقة القارئ الضوئي( فهو النموذج المعتمد

 

 

 ل ا

 

 ع

 

 ز

 

 و

 س

 أ
 ة
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 ( الجملة التي يجوز فيها فتح أأو تسكین ايء المتكلم 9

   ب( معلَماي لهم فضٌل كبیر     أأ( عداي لهم فضٌل كبیر  

 .د( وطني له فضٌل كبیر     ي  لهم فضٌل كبیرـج( معلمِ   

( في جملة: 11     بعد الحبیِب كئیبٌة. ليالـــي  ( حكم ايء المتكلم في كلمة )ليالـــي 

 د( جواز فتحها وتسكينها ج( جواز تسكينها  ب( وجوب فتحها.  فتحها جوازأأ(   

 ال تحزن؛ فظالم الليِل بنور الفجر سیزول. يجب فتح ايء المتكلم لأن المضاف: فتايَ  ( اي11

 د( اسم منقوص  ج( اسم مقصور.  ب( جمع مذكر سالم  أأ( صحيح الآخر  

 ( يتأ لف ضحكي وبكائي مثل  قرار  وجواب. حكم ايء المتكلم في كلمة )ضحكي(12

 د( جواز فتحها وتسكينها. ج( وجوب تسكينها  ب( وجوب فتحها  أأ( جواز كسرها  

( لأنها مضافة السم:( أأصدقائي المخلصون منقِذيَّ من الضالل. يجب فتح ايء المتكلم في كلم13  ة )ُمنقِذيَّ

 د( اسم منقوص  ج( اسم مقصور  ب( جمع مذكر سالم.  أأ( صحيح الآخر  

 ( الجملة التي يجوز فيها فتح أأو تسكین ايء المتكلم14

  أأ( قال تعالى: " رب  أأوزعني أأن أأشكر نعمتك التي أأنعمت علي  وعلى والديَّ "  

 ب( عداَي لهم فضل علي    

      ج( أأصدقائي المخلصون منقِذيَّ من الضيق   

 ( یسمو وطنـــي بأأبنائِِه الُمخلصین.د  

 الجملة التي تحركت فيها ايء المتكلم ابلفتح وجوابً هي:( 15

لى الرشاد.ب(   أأتعل ُم من تجاربيي ما ال أأتعلمه من الكتبأأ(     العقُل هادي  ا 

 لخدمة الوطنوهبت نفسي د(      أأحفظ لصديقي حق هج(   

 نوع ) مع (  في قوله تعالى: ) ا ن  مع العسر یُسراً (( 16

 ع عن اال ضافة.و قطم د(  ج( حرف جر   ب( ظرف مكان  أأ( ظرف زمان.  

ليه في قوله تعالى: ) أُِحل  لـكم صيد البحر( (11 د المضاف ا   حد 

 د( البحر.  ج( صيد    ب( كم   أأ( ُأِحل    

ليه في  (18 د المضاف ا   قوله تعالى: )وا ن تصبروا وتتقوا فا ن ذلك من عزم الأمور(حد 

 د( الضمیر )وا( في تتقوا   ج( الأمور. الضمیر )وا( في تصبرواب(     أأ( ذلك  

امَع شريك  (19  . الضبط الصحيح لكلمة )القائل(:القائلا ن  الس 

 د( تنوین فتح  ج( الفتحة   ب( الكسرة.  أأ( الضمة  

دتَه حيثفي جملة ) ال تأأمن الغدَر من  (21  ( الضبط الصحيح لكلمة )حيث(:تعو 

 د( تنوین فتح  ج( الفتحة   ب( الكسرة  أأ( الضمة.  
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ني، فأأخذ  (21 : شكوُت لشريح بعض ما غم   كلتيهما. بيديَّ قال الشیباني 

(: لأن المضاف    علل وجوب فتح ايء المتكلم في كلمة )يديَّ

 ثنىد( اسم م   ج( اسم مقصور  ب( جمع مذكر سالم  أأ( صحيح الآخر  

ليه في جملة )  (22 د المضاف ا  عاَب(:حد   عظيم القوم من يهوى الص 

 د( الصعاب  ج( يهوى   ب( القوم.   أأ( عظيم  

ك فيها ) ايء المتكلم ( ابلفتح وجوابً: (23  الجملة التي تُحر 

  ب( وهبت نفسي لخدمة الوطن     أأ( أأتعلم من تجاربيي

ه  د( أأقدر صديقاي المخِلَصین.     ج( أأحفظ لصديقي ود 

 الجملة التي تُحرك فيها ايء المتكلم ابلفتح وجوابً: (24

 ب( كتاابَي الأثیران هما: الكامل، وطوق الحمامة.   أأ( روايتي المفضلة هي زقاق المدق

عجابـَي ابلقائد الناجِح!  د( أأقدر صديقاي المخِلَصین.   ج( ما أأشد  ا 

 الجملة التي تتضمن اسماً مالزماً لال ضافة: (25

.  ب( اشترك الرجالن في العمل الت طوعي   أأ( بدا كال الرجلین راغبا في قول الحق 

رت الرجلین لسمو  أأخالقهما لى اال صالح   ج( قد   د( الرجالن يدعوان ا 

 الضبط الصحيح الخر كلمة )العلم( في جملة : )حيث العلم ترقى الشعوب( (26

 د( تنوین فتح   ج( الفتحة   ب( الكسرة  الضمة.أأ(   

 ( سبب تحريك ايء المتكلم ابلفتح في قوله تعالى: " رب  اغفر لي ولوالدَي" لأن المضاف:21

 د( منقوص  ج( مقصور   ب( مثنى.  أأ( صحيح الآخر  

ليه في جملة: ) ممدوح الصفات محسوٌد أأحياانً(28  ( المضاف ا 

 د( أأحياان  ج( محسود   ب( الصفات.  أأ( ممدوح  

د ضبط الن فس(( 29  المضاف في عبارة )على أأن  العاقل يتعو 

د  أأ( العاقل    د( النفس  ج( ضبط.   ب( يتعو 

 عی ن المضاف في عبارة )أأيُّ شخص  تحترمه أأكثر ؟(( 31

  .  د( الهاء )في تحترمه(  ج( تحترم   ب( شخص     أأ( أأيُّ

 معها (ــي في )تعاملـي( في عبارة ) هو كيفي ة تعاملما حكم )حركة ( ايء المتكلم ( 31

  ب( وجوب الفتح أأو التسكین      أأ( وجوب الفتح  

 د( جواز الفتح أأو التسكین.     ج( وجوب الكسر  

ليه  في عبارة )على اختالِف الألواِن واللغاِت(( 32   عی ن المضاف والمضاف ا 

 د( و اللغاِت  ج( الألواِن و اللغاِت   ب( اختالِف الألواِن.  أأ( على اختالِف   
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 علل؛ وجوب فتح ايء المتكلم في تركيب )عصاي( في قوله تعالى: " هي عصاَي أأتوكأأ عليها"( 33

 د( منقوص  ج( مقصور.   ب( مثنى  أأ( صحيح الآخر  

 علل؛ يُبنى الظرف )قبل( على الضم في قوله تعالى: " لله الأمر من قبُل ومن بعُد"( 34

 د( لأنه س بق بحرف جر ج( لأنه ظرف مكان ب( لأنه قطع عن اال ضافة. لأنه ظرف زمانأأ(   

ا ن  اال صغاء الجي َد وس يلٌة تفاعلية بین المتكلم والمخاطب في أأثناء الحوار، فا ذا توافر اال صغاء ات ضحت ُوجهات النظر. ( 35

! الظرف الذي يالزم اال ضافة للجملة  فما أأروع اال صغاء بعد كل ِ خطاب 

ذا.   أأ( بین    د( كل     ج( بعد    ب( ا 

 ( الضبط الصحيح لآخر كلمة )قبل( في جملة )لم أأَر هذا الموقف من قبل(.36

   د( الفتحة  ج( السكون        ب( الضمة.  أأ( الكسرة 

 لأن  المضاف: ( علل؛ حذفت نون المضاف في جملة ) أأحترم انِقَدي القصة (31

 اسم مقصور د( ج( صحيح االخر  سالمب( جمع مذكر    أأ( مثنى. 

 ( يجوز فتح ايء المتكم وتسكينها في واحدة من الجمل الآتية:38

 . لى الصواب     أأ( اخترُت رفيِقـَي بعناية    ب( العقُل هاِديَّ ا 

د د(    ج( أأحبُّ والـَديَّ حبًا عظيماً    أأان أأعمُل و سواَي يُـقـلـ 

 : لأن  المضاف:في جملة ) ال تُباِل بـحاِسديَك(( علل؛ حذف النون في كلمة )حاسدي( 39

 د( اسم مقصور ج( صحيح االخر  .ب( جمع مذكر سالم   أأ( مثنى 

 ( الجملة التي يجوز فيها تسكین ايء المتكلم وفتحها في ما يلي:41

  ب( ساعدُت صديقَي في عمله.     أأ( أأحترُم والـَديَّ وأأحبهما 

لى معلِمـيَّ الأوفياء    اي فتاي -د   ج( تحيُة تقدیر  ا 

ليه جاء على صورة ضمیر:41  ( الجملة التي تتضمن مضافاً ا 

ذا أأاتك خیٌر فاحمد الله لى الفضيلة    أأ( ا   ب( كلتا القصيدتین تدعو ا 

ذا اعتنیت ابلأرض جادت  الطالبان كالهما ُمـِجٌد.د(     ج( ا 

آتت أأكلها"( تعرب ) كلتا ( ا عراب 42  االسم المقصور في قوله تعالى " كلتا الجنتین أ

 د( لأنها اسم مقصور ج( لأنها صحيح االخر ب( لأنها مضافة السم ظاهر. أأ( لأنها مضافة لضمیر 
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 ظل ل بشكل غامق الدائرة التي تشیر ا لى رمز اال جابة الصحيحة في نموذج اال جابة )ورقة القارئ الضوئي( 

 )فقط( الحتساب عالمتك. النموذج المعتمدفهو 
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 س نوات سابقة ) اال ضافة(  امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامةأأس ئلة 

 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (2118)ش توي 

ذا توافر  ن  اال صغاء الجي َد وس يلٌة تفاعلية بین المتكلم والمخاطب في أأثناء الحوار، فا  اال صغاء ات ضحت ُوجهات النظر. فما أأروع اال صغاء ا 

أأي والرأأي الآخر! ! وايله من حوار  بن اء  حین یسوده احتراُم الر   بَُعْيد كل ِ خطاب 

    .اس تخرج ظرفاً مختصاً ابال ضافة ا لى الجملة( 1

 (العلم ترقى الشعوب الضبط الصحيح لآخر كلمة )العلم( في جملة ) حيثُ ( 2

 الفتحة -د الكسرة     -ج  الضمة     -ب السكون      -أأ      

آخر المضاف )صديق( في جملة )اي صديقي، أأقبل على الحياة( 3  (علل؛ كُسر أ

  .ضرورة الأبناءتعليُم  - أأعرب ما تحته خط ا عرااًب اتمًا:( 4

 سكن الأهُل.حيُث سكنُت  -    

  

 

 الأس ئلة التي تليه:اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن   (2118 )صيفي

يثاِر وتنمو في ُسويداِء الـــا أأنبَل العالقة التي تومصالها،اِء وثيٌق ات  المود ة بـيـَن الأصدق ذـقوم على اال  ن  الصديَق الحقَّ يبني جسراً  قلِب! ا   ا 

ْن أأساَء تجاوزُت عنه! ْن أأحسَن صديقي شكرتـُـُه، وا   متينًا مع صديقه. وللِه َدر ها من عالقة  یكون شعاُرَك فيها: ا 

لى المفرد.1  ( اس تخرج ظرفًا يلزم اال ضافة ا 

 ( الضبط الصحيح لآخر كلمة )قبل( في جملة )لم أأَر هذا الموقف من قبل(.2

    الفتحة -د السكون     -ج  الضمة. -ب الكسرة. -أأ      

 ( علل؛ ُحذفت نون المضاف في جملة ) أأحترم انِقَدي القصة (.3

 ( يجوز فتح ايء المتكم وتسكينها في واحدة من الجمل الآتية:4

. -أأ       لى الصواب. -ب  اخترُت رفيِقـَي بعناية   العقُل هاِديَّ ا 

د.أأان أأعم -د  أأحبُّ والـَديَّ حبًا عظيمًا. -ج       ُل و سواَي يُـقـلـ 

  

  

 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (2119 )ش توي

روا أأهَل  . وما  الِعلماي لَـهم أأجداُدان من ُعظماَء ! حین قد  قد العلمي  هم كانوا يتمت عون بروح النـ  ـ  ن ذ ا  قاِت منهم احترامًا عظيمًا؛ ا  ـ  واحترموا الث

ْن ات َصف الن قُد اب الكتبأأكـثر  ُم ا  ـ  َويِْلب نقدًا لمعل مه فيتقـب لـُـه المعل ه الطُّ  لصح ة.الــتي أأل فوها ِلـُيـبطلـوا رأأاًي مغلوطًا! وقد يُوج 

آخر كلمة ) العلم ( المخطوط تحتها في النص.1  ( اضبط أ

لى المفرد مما يأأتي هو:2  ( الظرف الذي يالزم اال ضافة ا 

ذ -ج  مع -ب  حيث -أأ      ذا -د  ا   ا 

 ( علل؛ حذف نون الجمع في كلمة )حاسدي( في جملة ) ال تُباِل بـحاِسديَك(3

ليه في جملة ) الشاعران كالُهـمـا ُمبِدعٌ (4  ( حدد المضاف والمضاف ا 

عرااًب اتمًا:5 نسان  تُكرم یكرمك (   ( أأعرب ما تحته خط ا   ) أأي  ا 
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نا بها ومدى  ِة ا حساس ِ َة الكلمِة ال یُس تهاُن بها، فهيي تنبُع من قو  ، عل متــني الحياُة أأن  قو  الن اس معها، فالكلمُة الـطيبُة تــشرُح  تفاعلاي بُني 

ذا تكل مَت ف ن  الكلمَة مسؤوليُة صاحِبـها،فا  ُق بها الأحباُب. ا  ا الـخبیثُة فُيظلم بها الوجداُن ويتفر   اْصطِف كلماتكالصدوَر وتنیُر الدروَب،أأم 

ليه على صورة جملة.( 1  اس تخرج مضافاً ا 

آخر كلمة ) تفاعل ( المخطوط تحتها2  في النص. ( اضبط أ

 ( الجملة التي يجوز فيها تسكین ايء المتكلم وفتحها في ما يلي:3

 ساعدُت صديقَي في عمله. (ب   أأحترُم والـَديَّ وأأحبهما. (أأ     

 اي فتاي توك ل على الله. (د  تحيُة تقدیر  ا لى معلِمـيَّ الأوفياء (ج    

 جلُس.أأ رأأُس المجلِس حيُث  ( أأعرب ما تحته خط ا عرااًب اتمًا:4
 

 

 

 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (2119 تكميلي)

هم لـمشاعل الحكمِة، يهتدي بنورهم كل اتئه،  ـ  ن المعل مون أأصفى منابعِ المعرفِة، یَروون ظمأأ العقوِل، ویشفون أأمراَض القلوِب، أأال ا 

، نود ع بأأيديهم فُـلَـْيـذات أأكبادان. رون. ويصطفي من ضوئهم كل  حائر  م لهم من بعُد فنحن مقص   احتراُمنا لهم واجٌب، وما نقد 

 ( اس تخرج من النص ظرفا انقطع عن اال ضافة.1

ليه جاء على صورة ضمیر:2  ( الجملة التي تتضمن مضافاً ا 

 كلتا القصيدتین تدعو ا لى الفضيلة -ب   ا ذا أأاتك خیٌر فاحمد الله -أأ     

ذا اعتنیت ابلأرض جادت -ج      عة أأبيَك واجبةطا -د  ا 

آتت أأكلها"3  ( تعرب ) كلتا ( ا عراب االسم المقصور في قوله تعالى " كلتا الجنتین أ

اًب الخطأأ: )اشكر مشجعينََك دائماً(4   ( أأعد كتابة الجملة مصو 

 العلِم(( أأعرب ما تحته خط ا عرااًب اتمًا: )احرص على مجلِس 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


