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امتحان الشھادة العامة للتعليم العام
للعام الدراسي 1429/1428ھـ ـ 2008/2007م

المادة  :اللغة العربية – المادة األساسية  .الزمن  :ثالث ساعات .
تنبيه  :األسئلة في )  ( 5صفحات :
أجب عن جميع األسئلة التالية :
أوال-المطالعة :اقرأ النص التالي من مقال بعنوان )التسامح والحوار( لحمدي زقزوق،
ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
" إن الحوار في معناه الصحيح ال يقوم وال يؤدي إلى الھدف المنشود إال إذا كان
ھناك احترام متبادل بين أطراف الحوار ،واحترام كل جانب لوجھة نظر الجانب اآلخر.
وليس الھدف من الحوار مجرد ف ّك االشتباك بين اآلراء المختلفة أو تحييد كلّ
طرف إزاء الطرف اآلخر ،وإنما ھدفه األكبر ھو إثراء الفكر ،وتمھيد الطريق للتعاون
المثمر فيما يعود على جميع األطراف بالخير ،وذلك بالبحث عن القواسم المشتركة التي
تشكل األساس المتين للتعاون الب ّناء بين األمم والشعوب.
والحوار بھذا المعنى ُي َعدّ قيمة حضارية ينبغي الحرص عليھا ،والتمسك بھا
وإشاعتھا ،وال يجوز أن يؤدي الخالف في الرأي أو الفكر أو االعتقاد إلى تفكيك ما بين
الناس من عالقات ".
 (1يطرح الكاتب في ال نص الس ابق مجموع ة م ن األھ داف الت ي يحققھ ا الح وار .اس تخرج ثالث ة
منھا.
 (2ما العالقة بين التسامح والحوار كما تفھم من النص؟
 " (3االختالف في الرأي ال يفسد للودّ قض ّية " .أين تجد معنى ھذه المقولة في النص السابق؟
 (4ال يمكن تحقيق أھداف الحوار م ن خ الل الس عي إل ى إلغ اء الف وارق ب ين الش عوب ،وإنم ا م ن
خالل وسيلة يذكرھا الكاتب في النص السابق .اذكرھا.
وضح
 (5الحوار اإليجابي المؤدّ ي إلى التفاعل الحضاري يساعد على استتباب األمن والسالمّ .
ذلك.
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امتحان الشھادة العامة للتعليم العام
للعام الدراسي 1429/1428ھـ ـ 2008/2007م
اللغة العربية – المادة األساسية .

ثانيا – األدب والنصوص :
ھسه :
السؤال األول – من موضوع ) أحالم ال ّناي ( لھيرمان ّ
اقرأ النص التالي  ،ثم أجب عن األسئلة التي تليه :
" وكان وادينا مألوفا لي حتى طاحونة المزرعة الكبيرة ،وھكذا كان العالم بالنس بة ل ي
يبدأ بعدھا .وقد سرني ھذا كثيرا .واستقرت نحل ة أجھ دھا الط واف عل ى ُك ّم ي ،فأخ ذتھا مع ي
حتى يكون لدي في أول مكان أستريح فيه رسول أستطيع أن أرسله إلى البيت حامال تحياتي.
ورافقتن ي الغاب ات والم روج وأن ا س ائر ف ي طريق ي ،وك ان النھ ر يج ري مرح ا إل ى
ج انبي ،ورأي ت أن الع الم ال يختل ف إال قل يال ع ن بيت ي .وكان ت األش جار واألزھ ار ،وس نابل
القمح ،تتح دث إل ّي ،فكن ت أردد معھ ا أغانيھ ا  ،فتفق ه عن ي كم ا كان ت تفق ه ف ي بيتن ا ،إال أن
الغناء أيقظ نحلت ي ،فزحف ت متمھل ة حت ى بلغ ت كتف ي ،ث م ط ارت ف ي خ ط مس تقيم ،وانطلق ت
كالسھم عائدة صوب البيت ".
 (1أكمل ما يلي:
أ -الكلمة التي وردت في النص بمعنى )تفھم وتعي( ھي.........:
ب " -وانطلق ت كالس ھم عائ دة ص وب البي ت " .كلم ة )عائ دة( نبح ث عنھ ا ف ي المعج م ف ي
مادة..........:
وضح مفھوم )العالم( في ذھن الصبي كما تفھمه من النص السابق.
ّ (2
 (3كانت االستعانة باالستعارة واضحة بشكل كبير في أسلوب الكاتب .اذك ر س بب ذل ك م ن خ الل
فھمك لسياقاتھا في النص.
 (4تفاعلت في النص السابق ثالثة عناصر تمثلت في اإلنسان والطبيعة والموسيقى .وض ح ذل ك
التفاعل.
ھسه من خالل ما فيھا من تركيز على التواصل
 (5تتضح أھمية القصص التي يكتبھا ھيرمان ّ
تجسد قصة )أحالم الناي( ھذه األھمية؟
اإلنساني .كيف
ّ
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امتحان الشھادة العامة للتعليم العام
للعام الدراسي 1429/1428ھـ ـ 2008/2007م
اللغة العربية – المادة األساسية .

تابع ثانيا  -األدب والنصوص :
السؤال الثاني  :النص الخارجي من كتاب ) األيام ( لطه حسين :
اقرأ النص التالي  ،ثم أجب عن األسئلة التي تليه :
"  ...وكانت تلك األيام الطوال الثقال التي قضاھا صاحبنا في القاھرة ُم َر ّوعا ملتاعا بعد
أن حالت خطوب الحرب بينه وبين ما كان يريد .فق د أس لمته ھ ذه الص دمة القاس ية إل ى ھ ّم
متصل أزال عنه النوم ،فلم يكن يذوق ه إال ح ين يس فر الص بح ويس تيقظ الطي ر وق د بل غ من ه
غايته ،وانتھى به العناء إلى أقص اه ،بع د لي ل ُمس ّھد وفك ر ُمش ّرد ونف س قلق ة عرف ت كي ف
تنسل ّ من ماضيھا الثقيل ،ووقفت أمام المستقبل المظلم ح ائرة ال تع رف كي ف تنف ذ من ه إل ى
ما ُكتب لھا فيه من سعادة أو شقاء.
 ...في تلك األي ام أبغ ض ص احبنا نفس ه ،وم ل ّ حيات ه ،وزاده درس ه ألب ي الع الء بغض ا
وتبرما لحياته ،وإغراقا في التشاؤم المظلم الذي ال قرار له ".
لنفسه،
ّ
ﺇﺿﺎﺀﺓ ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ :ﻣﺮﻭﻋﺎ :ﺧﺎﺋـﻔﺎ  -ﻣﻠﺘﺎﻋﺎ :ﺟﺰﻋﺎ  -ﻳﺴﻔﺮ :ﻳﻈﻬﺮ  -ﻣﺴﻬﱢﺪ :ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻟﻨﻮﻡ  -ﺗﻨﺴﻞﹼ :ﺗﺘﺨﻠﺺ.

 (1حدد الكاتب في النص السابق سببين لمعاناته النفسية التي يمر بھا .اذكرھما.
 (2تحدث طه حسين في سيرته عن حياته بضمير الغائب .ما داللة ذلك؟
 (3على الرغم من قسوة األيام الطوال الت ي م ّر بھ ا ط ه حس ين ل م يفق د بص يص األم ل ف ي تغ ّي ر
وضح ذلك من خالل فھمك النص السابق.
أحوالهّ .
 (4ال يعتمد طه حسين في سيرته على الوصف الظاھري بالق در ال ذي يكش ف في ه ص فات ال نفس
اإلنسانية وطبائعھا .علل ذلك.
 (5لماذا تعتمد السيرة الذاتية بصورة كبيرة على السرد؟

السؤال الثالث – نص الحفظ :
من نص )الصحراء العربية( لنيكوس كازانتزاكيس.
أكمل من قول الكاتب :
لدي إعجابا " ...
" إن ّ
إلى قوله :
" لكنھم أكثر أھل الدنيا كرما " .مراعيا ترتيب الجمل.
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ثالثا – النحو والصرف :
السؤال األول – اقرأ الفقرة التالية ،ثم أجب عن األسئلة التي تليھا:
كتب أعرابي لولده ،وقد سمعه يكذب:
" أقرة عيني ،عجبت من الكذاب المفتخ ر بكذب ه ،المخ ادع لغي ره ،وإنم ا ي دل ّ علي ه عيب ه،
ويتعرض للعقاب من ربه ،فاآلثام ل ه طب ع ،واألخب ار عن ه ت ا ال ثق ة فيھ ا ،إن يتح دث ب الحق
ُيكذبه الجميع،وإن يطلب خيرا فلن يوفق إليه ،فل َع ْم ري ھ و الج اني عل ى نفس ه بفعال ه ،وال دال ّ
عل ى فض يحته بكالم ه ،فم ا ص ّح عن ه س وى اليس ير ،فھ ل رأي ت أس وأ من ه؟ وم ن من ا يقب ل
خصاله؟ ".
 (1أعرب الكلمات التي تحتھا خط في الفقرة السابقة) :ﷲ – ُيكذب – َعمر – اليسير(.
 (2استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي:
أ( جواب شرط مقترنا بالفاء ،ثم اذكر سبب اقترانه بھا.
ب( أداة استفھام تستعمل للتصديق فقط.
ج( منادى ،ثم ب ّين سبب نصبه.
د( كلمة حدث فيھا إعالل ،ثم ب ّين نوعه.
 (3اضبط بالشكل أواخر الكلمات التي تحتھا خط في الفقرة التالية:
" أليس عجيبا أن تسمع من زمالئك أنھم يريدون قتل الوقت بلعب الورق ،أو قت ل الوق ت
عدو ُيقاتل مع أنه المادة الخام للحياة ،وھ و أج در ب أن ُيص ادق ال
بالحديث التافه ...كأنّ الوقت ّ
أن ُيقاتل .ولكن كم يجني اإلنسان على نفسه بمعاداة أحق شيء بالصداقة ".
)إلى ولدي ،أحمد أمين(.
السؤال الثاني – أجب عن جميع األسئلة التالية:
 (1حددّ أركان االستثناء في اآلية الكريمة التالية ،ثم أعرب المستثنى.
صال َِحا ِ
ت(.
نسانَ َلفِي ُخ ْس ٍر إال الذِينَ آ َمنوا َو َعمِلوا ال َّ
)إنَّ اإل َ
ُ (2يبنى المنادى على الضم في ثالث حاالت .اذكر اثنتين منھا.
ض(.
وء َو َي ْج َعل ُك ْم ُخل َفاء األ ْر ِ
س َ
ف ال ُّ
دَعاهُ َو َي ْكشِ ُ
ض َط َّر إِ َذا َ
يب ال ُم ْ
) (3أَ َّمن ُي ِج ُ
استخرج الكلمة التي حدث فيھا اإلبدال في اآلية الكريمة السابقة ،ثم وضح صورته.
فإن ھم ذھبت أخالقھم ذھبوا
 (4إنما األمم األخالق ما بقيت
ما حكم اإلدغام في الكلمة التي تحتھا خط في البيت السابق؟ علل إجابتك.

رابعا – البالغة :
السؤال األول – اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي :
 (1عندما يخرج النداء عن معناه الحقيقي ،فإن المعاني البالغية له تستفاد من:
ب( األداة.
أ( السياق.
د( حال المنادى.
ج( لفظ المنادى.
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تابع :رابعا – البالغة  :السؤال األول – اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي :
) (2أَ َل ْم َي ِجدْ َك َيتِيما ً َف َآوى( ،يفيد االستفھام في اآلية الكريمة السابقة:
ب( التقرير.
أ( التعجب.
د( التعظيم.
ج( التوبيخ.
 (3يقول أبو العتاھية في أرجوزته:
إليك يا دنيــا إليك عنـي مــاذا تريدين؟ تخلـي مني
ال تترك المعروف حيث ُكنتا واعزم على الخير وإن جزعتا
أسلوب اإلنشاء الطلبي الوارد في البيتين السابقين بغرض التعجب ھو:
ب( االستفھام.
أ( النداء.
د( النھي.
ج( األمر.
 (4البيت الشعري الذي جاء النھي فيه بغرض التحقير ھو:
فمـا يفيدك إال المــأثم الحلف
أ( ال تحلفنّ على صدق وال كذب
وال تأ ِ
ت أمـرا إذا مـا اشـتبه
ب( فال تخدع ْنك دمـو ُع الـسراب
واقعد فإنك أنت الطاعم الكـاسي
ج( دع الـمكارم ال ترحل لبغيتھا
فلرب مغلوب ھـوى ثم ارتقـى
د( ال تيأسوا أن تستردوا مجدكم

السؤال الثاني – اقرأ األبيات التالية للبارودي  ،ثم أجب عن األسئلة التي تليھا:
-1
-2
-3
-4
-5

بقــوة العلم تقوى شــوكة األمم
فاستيقظوا يا بني األوطان وانتصبوا
وال تظنـوا نماء المـال  ،وانتسبوا
وكيف يثبت ركن العــدل في بلـد
فلينظـر المـرء فيمـا قدّمت يـده







فالحكم في الدھر منسوب إلى القلم
للعلم فھـو مـدار العدل في األمم
فالعلم أفضـل ما يحويه ذو نسـم
لـم ينتصب بينھا للعِلـم من َعلـم
قبل المعــاد فإن العمر لـم يـدم

ﺇﺿﺎﺀﺓ ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ :ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﻝ :ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ – .ﺗﻈﻨﻮﺍ :ﲢﺴﺒﻮﺍ.

 (1استخرج من األبيات السابقة أسلوب استفھام ،ثم حدد الغرض البالغي منه.
 (2في األبيات السابقة أسلوب أمر لم يأت على صيغة فعل األمر الشائعة .استخرجه ،ثم س ِّم
الصيغة التي جاء عليھا.
 (3ورد في األبيات السابقة أسلوب إنشاء طلبي تكرر في أربعة مواضع بالغرض نفسه.
حدد نوع ھذا األسلوب ،ثم اذكر الغرض البالغي منه.
 (4استعمل الشاعر في أحد األبيات السابقة أسلوب إنشاء طلبي غرضه االختصاص .استخرج
ھذا األسلوب ،ثم حدد نوعه.
انتھت األسئلة ،،،

