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                                                     )    أوال  : )المعاااااااااااااااا    ا    اااااااااااااااا   

 درجة ( 02) 

 أوال: النصّ القرآنيّ 

وَن َعن َسِبيِل المَِّو َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم الَِّذي َجَعْمَناُه ِلمنَّاِس َسَواء اْلَعاِكُف ِفيِو }ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصد  
ْبَراِىيَم َمَكاَن اْلَبْيِت َأن َّلَّ  05َواْلَباِد َوَمن ُيِرْد ِفيِو ِبِإْلَحاٍد ِبُظْمٍم ُنِذْقُو ِمْن َعَذاٍب َأِليٍم{ ) ْذ َبوَّْأَنا ِِلِ }َواِ 

( }َوَأذِّن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ 06ِرْك ِبي َشْيًئا َوَطيِّْر َبْيِتَي ِلمطَّاِئِفيَن َواْلَقاِئِميَن َوالر كَِّع الس ُجوِد{ )ُتشْ 
اْسَم المَِّو ( }ِلَيْشَيُدوا َمَناِفَع َلُيْم َوَيْذُكُروا 07َيْأُتوَك ِرَجاًَّل َوَعَمى ُكلِّ َضاِمٍر َيْأِتيَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق{ )

}ثُمَّ  08){ ِفي َأيَّاٍم مَّْعُموَماٍت َعَمى َما َرَزَقُيم مِّن َبِييَمِة اْْلَْنَعاِم َفُكُموا ِمْنَيا َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقيرَ 
ُفوا ِباْلَبْيِت اْلَعِتيِق{ )  ( سورة الحـج09ْلَيْقُضوا َتَفَثُيْم َوْلُيوُفوا ُنُذوَرُىْم َوْلَيطَّوَّ

 .عدِّْدىا. مناسك الحج من بعًضا الكريمة اآلياتُ  استعرضت -
........................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 السَّابقة: الكريمة اآليات في لمكممة المعنى المناسب ( أمام ضع إشارة ) -0
 قال اهلل تعالى ) يأتوك رجاَّل ( رجاَّل، تعني: -أ

 ُقِصد بـ ) بّوأنا( في اآليات الكريمة: -ب

 الَعالقة بين )العاكف والباد(:-ج

 راكبين مشاة ذكوراً 

 بّيّنا قّربنا بّعدنا

 جناس ترادف طباق

 

 إطعام البائس الفقير .من  الحكمةوضِّح  -3
.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 الجدول: قَ فْ وَ  اها معندً ف عطف محدِّ رْ استخرج منيا حَ  ثمَّ ُعْد إلى اآليات الكريمة،  -4

 معناه حرف العطف اآلية

   

 القرآني أداة تؤكد المعنى:  استخرج من الّنص -5
......................................................................................................................................................................... 

 
 

 

  
 المادة: اللغة العربية 
 الصف: الحادي عشر

 8102اليوم والتاريخ:         /        / 
 الزمن : ثالث ساعات

 



 

 0 

 درجة ( 32)  النص الشعرّي "  " -0ًً 
  : قولو امرىء القيس قةجاء في معمَّ         

 بـمـنـجرٍد قـيـد اْلوابد ىيكل                        وقد أغتدي والّطير في وكناتيا 
 مدبٍر معًا                       كجمموٍد صـخٍر حّطو الّسيل من علِ  مقبلٍ مكٍر مـفـٍر 

رخاء سـرحاٍن وتـق  ـريـب تتفللو أيطال ظبٍي وســاقا نعامٍة                     وا 
 . (اْلموي    -اسي العبَّ    –) الجاىمي                     :القصيدة من الشعر   -أ

   اذكر صفتين من الّصفات التي وصف بيا الّشاعر فرسو: -ب
.............................................................................. 

.................................................................................. 
 ................................... ادىحدّ  حال في البيت الثاني -ج
 : اثنتين من العادات والتقاليد في العصر الجاىمي اْلبيات السابقة اذكر من خالل -ىـ

- ....................................................................... 
- ..................................................................... 

اعر :محمد إبراىيم أبو سنة:-33 سور لمّش  جاء في نّص الّن
                  النسوُر الطلٌَقُة هائَِمة . .-            
ماِدي .. -                                  فً الفضاِء الرَّ

 َتْرُصُد َمْوِقَعها ..  -
 فً أعالً الجبال ..  -

ُر شكَل السهول ..  -  إنها تَتَذكَّ
 بُخْضَرِتها  -

 بَتَدفُِّق ُغدرانِها ..  -
 واألرانُب تقفز ..  -

 فً الُعْشِب مثَل الآلل ..  -
ُر والجوُع ٌحرُق أحشاَءها ..  -  تتذكَّ

ُد نظَرَتها للُمحاِل ..  -  فُتَسدِّ

الطليقة التي تعشق الحرية ، وتعلو في الفضاء ،  ----------الشاعر في المقطع عن حياة األحرار الطموحين فهم  يعبرأكمل: .1

تقفز  -------يعيش الضعفاء الخاملون في حياة الدعة)الراحة( كأنهم  ووتراقب مواقعها التي انطلقت منها في أعالي الجبال ، 
 بين األعشاب الطرية .

 بق:.............................................اناسبا للنص السضع عنوانا م-0    
 الّطلٌقة ؟......................وما مفرد الّسهول؟.................... ما ضدّ -3    

 ٌناسبه: صل بٌن اللفظ و ما -1
 
 
 
 
 

 العاطفة المسٌطرة على الشاعر؟ ما -0
------------------------------------------------------------ 

 

 غدٌر  معنى ترصد

 الفناء  ضد الطلٌقة

 السجٌنة  ضد الخلود

 تراقب  مفرد غدران
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     ( درجة 32)  ( القراءة)  -4ًً 

ثرديا   اعرجغغيو اا غغو   حتا جغغ حغغو عالغغ ثوعص اعركةثر ثرةحو عراّحتغغا اعربغغ وحييث ّغغ ث ا غغ وحدي ّد ًغغ " ُشغغ ا عربيّغغ
ث  بته دضيَب عرديا عتى دغ ث عردتهاف ، ددَّ ي عربلغاي   ُح جغى َّ َّ عّغو عن ّغ  عّغث  جغث  جيحديغ

ه  اوغغث    حغغ َو  ر ًَغغوَّ رغغى جغغاا د كغغث إ ، اجغغث    ع  ياع   ثجح  احيوغغا ّغغه وغغ ثو رتءةغغيع  اعردوغغ و عرابغغ ّو حةغغ
ِا ي غاإ دغ  عرّغوا ،  يَّ ّخحدغ ث جثفأه عتحه َّضبثفيث   ا عَص حاوإ وثفي عّو عن دع خثووإ ره فدغ   وثاي

ب ّه عرّواّي ، ث  عركغد  فيّ  واث  ذ  غ ه عرشغ اوأا زا كه :  دث ع عاواث رضحءاث ؟ ًثرغص : رغح  عاغ
غك دغ  عر غا   ّاُك كداص ع وَّ د   ّح عرشث  ، فةثرص عرزا غا : وغ ُّ كبحش عّاكك د  رّاهث ، فةثا : ذ 
ث  ه : َّدغغ يغغ ه ك ّو ثَ  اوغغتخهث ااءُوغغ ث ، ا ّغغح عرشغغ اغغ اَو ّ غغ ا عرضغغحف اعُن حيًز ًغغ وَّ َّْ  َّ ُّغغ ثا : ذ  ، فةغغ
ثوإ يخغغي ؟ اجغغث  عّغغو عن حوغغدع جغغ و عري غغا دغغع  و كّ غغ  عغغ  ابغغ ث رغغ ث  ؟ ردغغ َي  غغ ه عرشغغ ا غغوَص رحغغ
ث عاكهغى  ه ، فتدَّ و جاَّ دث حدتك رحةيي ضحَء زا كه ا ا حةاا فد اءوه : حث رجيو   ع عرّواّي  ! حةّو

ثا : خدوغا يذف وي  ثا ؟ فةغ ث دغ  عردغ ث ع دباغ ه : دغ أا خثوَدغ ثو وغ  غو ،  ا اخثودغه دغ  كاغثاا عرابغ
ب عرخثوُو اًثا : حث وّ ث  عن ! كباحغه خدوغا يذف وي غو  هث رتّواّي ، فكب َّ فةثا عّو عن : َّعِا
ث  ثه ّبغَ  دغ ث َّعاحاغ يُو داَّغ ه  ّح شث  كوثاي خدوا ويع و ، فةثا عّغو عن: اعِن   َّ عرّغوايَّ َّجغ ّا ا

 ادتك ، اَّعاثاث  ا جاَّ دث حدتك  
 : َّاذي : َّجدا

 .................................................................................................فد عرةلا  ا عر و  عريئح   -1
 .................................................................................................عرشخلحا عريئحوا فد عرةلا  -2
 ...........................................ا......................................... د  عرشخلحثص عريثااحا فد عرةلا  -3

ا عرةلحي  :   -4  د  اظثئف عر اعي فد عرةلَّ

 .........................................................................ا.............................................................................. 

ا عروثّةا رجاٍّ د  : -5  دياا د  عرةلَّ

 ........................................................................................................................ *عر اعي عرخثي د :

 ........................................................................................................................ *عر اعي عروعختد :
ث  ..........................................................................ردث ع َّليَّ عرّواّي عتى  ّح عرشث  ؟  -1:  يثاحي

ا : د  عرةحو عركد  -2      اكبتدهث د    ه عرةلَّ
 .........................................................................ا.............................................................................. 

 ( َّدثو عرودا عركد كااّ  عتى عرةلا عروثّةا :  ضع  شثي  )  -3    

 ( ر ا عرةلا وهتا ، ادبثاحهث اعض ا   )          
 )           ( ح تب عرويو عتى عر اعي فد عرةلا عروثّةا  

ث رتةلا عروثّةا -4       ّي  ..............................................................................  ضع عااعاث داثو
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 المفاىيم المغوية 

 أوََّل النحو : 
  ( الذي جعمناه لمناس سواء العاكف فيو والباد. الحرامِ اهلل والمسجد  سبيلِ ويصدون عن  كفروا إّن الذين" 
 

 أ _ أعرب ما تحتو خط 
 

 ------------------------------------------------------------:  كفروا
 

 -----------------------------------------------------------:  سبيل
 

 ----------------------------------------------------------:  الحرام
 

 ب : استخرج من الفقرة السابقة : 
 

              -------------------------  اسمًا موصوَّلٍ  -1
              ---------------------------- فعال من اْلفعال الخمسة -0

 -----------كر حرف العطف و اذ  ----------------------طوفاً عماسمًا  -3
 تخّير اِلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي:  -ج
  تموت القرآن نصَفو  -1

 ( :        ) بدل _ توكيد_ نعت( نصَفوإعراب كممة )
 :  شاىدت العرض كّمو-0

 ( : ) بدل _ توكيد_ نعت(  كّموإعراب كممة) 
  العمميَّ كتبت التقرير -3

 ( : ) بدل _ توكيد_ نعت( ميَّ إعراب كممة ) العم
 

                     
 
 
 

 :( درجة 02) ثانيُا  البالغة :
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تالي ، ثم أجب عن اْلسئمة التي تميو :     ( درجة 05)  أ(اقرأ المقال ال
ىي إحدى المواىب واِلنجازات الراقية التي يشترك العقل والعاطفة واِلرادة  -في بعض ميزاتيا  -" الصداقة 

وغيا والتعبير عنيا ، وىي ثمرة نادرة شيية َّل تؤتي أكميا إَّل بعد حراثة وعناية تستغرقان ردحًا طوياًل من العمر في ص
. وَّل ريب في أنيا أقصى محاولة يقوم بيا اِلنسان وأرقاىا مستوى ، سعيًا إلى الخروج من عزلة ذاتو إلى ذوات 

لى العالم اْلوسع " .  اآلخرين وا 
 

ا مناس -1 ًن ا لممقال السابق.....................................................ضع عنوا  ًب

 

 بدأت مقدمة ىذا المقال بقول الكاتب ................................................-0

 وانتيت بقولو .................................................................       
 ن فرعيتين وردتا في النص .اكتب  فكرتي-3

           ..... ............................ 
        .................................                         

 . أثر الصداقة كما بينيا الكاتب في النص السابقحدد -5
 

      
...................................................................................... 

 
...................................................................................... 

 
 

 
 
 
 
 

                
ا عناصر م ًي تالين في حدود عشرين سطًرا مستوف ل  اكتب مقاًَّل في موضوٍع واحد من الموضعين ا
 ( درجة 05)  ة واْلفكار المدعمة باْلدلة والخاتمة(:المقال التي درستيا وىي ) المقدم      
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 * الموضوع اْلول :
 . احتفال اِلمارات بعيد اَّلتحاد-

 * الموضوع الثاني :
 الحاسوب : ىذا المخترع العظيم والعجيب ، كم أثرى معموماتنا ومعارفنا ! وكم قدم  -

ينا في شيء ؟     ل ينا من تسمية وترفيو ، ولكن ىل أساء إ ل  إ
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................
.......................................................................................... 

 انتيت اْلسئمة مع التمنيات بالتوفيق والنجاح
 أحمد بدوي


