محافظة اإلسكندرية
إدارة وسط التعميمية
توجيو المغة العربية والتربية الدينية اإلسالمية

الزمن 3 :ساعات

امتحان تجريبي لشيادة إتمام الثانوية العامة  5105م

اوال :التعبري  :أ) اكتب فى الموضوع اآلتي:
اكتب الفتة إرشادية تحث فييا الناس عمى العناية بمياه النيل و عدم اإلسراف فييا

ب)اكتب فى موضوع واحد فقط من الموضوعين التاليين:
-0بالمحافظةةة عمةةى العمةةل ا و زيةةادة اإلنتةةاج ا و تنميةةة القةةوب البشةةرية ا و اسةةتغالل أقصةةى
الموارد المادية ا نستطيع إن نجد لنا مكانا بين األمم فى عالمنا المعاصر.
-5لوسائل اإلعالم دور كبير في توعية المواطنين  ,أكتب في ىذا الموضوع موضحا أثر اإلعةالم
في توعية الجماىير ,وما ينبغي أن تكون عميو رسالة اإلعالم في بناء المجتمع .
ثانيا  -:القراءة  -:المجموعة األولي من كتاب "األيام" -:
أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين التاليين -:

 )0ى ةؤالء العممةةاء  ,ولكةةن عممةةاء آخةرين  ,كةةانوا منبثةةين فةةي ىةةذه المدينةةة وقراىةةا وريفيةةا ولةةم

يكونوا أقل من ىؤالء العمماء الرسميين تأثي ار في دىماء الناس تسمطا عمي عقوليم " .
( أ ) ضع مرادف (منبثين) ومقابل (دىماء) في جممتين من عندك .

(بة)

 -0تشير العبارة إلي أنواع العمماء عند الكاتب .وضح ذلك .
 -5بم وصف المؤلف أىل الريف ؟ دلل لما تقول .

(جة) عمل  * :ازدراء الشيخ الخياط العمماء .
يقره الفتي يقع من نفسو مواقع التيو واإلعجاب .
* ما أ

قال الكاتب :عةالم آخةر تغمةره كائنةات ةريبةة مختمفةة ال تكةاد تحصةي فييةا التماسةيح التةي تةزدرد
الناس ازدرادا ,ومنيا المسحورون الذين يعيشون تحت الماء  ,بياض النيار  ,وسواد الميل" .

(أ)ضع مقابل (تزدرد) وجمع (سواد) في جممتين من عندك .
(بة) -0لماذا يطفو المسحورون ؟ وما خطرىم حين يطفون ؟

 -5ما الذي وجده الصبي مكان السياج والمزرعة ؟
(جة) عمل *:تأجيل سفر الصبي عاما آخر * .لم يكن الصبي خميقا أن يدعي شيخا .
المجموعة الثانية من موضوعات القراءة المتعددة -:
من موضوع " -:قيم إنسانية"
-0

" يرفع اإلسالم من شأن الفرد اجتماعيا وعقميا وروحيا ,وىو ارتفاع من شأنو,أن يسمو

بإنسانيتو ,إذ حرره من الشرك وعبادة القوي الطبيعية ,وأسقط عن كاىمو نير الخرافات وبةدال مةن

أن يشعر أنو مسخر لعوامل الطبيعة تتقاذفو كما تيوي " .

تخير الصواب فيما يأتي -:
مقابل "حرره"  ( -:أذلو  ,أخضعو  ,استعبده )


جمع "كاىل"  ( -:كيول  ,كيمة  ,كواىل )

(بة) اختمفت نظرة اإلنسان لقوي الطبيعة قبل اإلسالم وبعده  .وضح ذلك .

(جة) -0لم رفع اإلسالم من شأن الفرد اجتماعيا وعقميا وروحيا ؟
-5بم استحق اإلنسان أن يكون خميفة اهلل في أرضو ؟

 -4من موضوع " -:أسموب وأسموب" -:
"من اجل التقريب بالتشبيو ال من اجل التندر -اليك نموذجا من اختراعى....

كان محمد افنةدب يةدلف فةى الحةارة وىةو حامةل بطيخةة فةى حضةنو  ,و كةان جوربةو متةدليا فةوق
حذائو  ,ولو كان تدلي اكثر لظيةرت خروقةو المسةتورة  ,وكةان قةد اسةتمم مرتبةو قبةل خروجةو مةن

الديوان  .,وكان ةاضبا  ,ألن المدير كان قد أنذره بخصم يومين من مرتبو  ,ألنةو كةان قةد تةاخر
في الحضور يوم الخناقة مع زوجتو " ...

(أ) تخير الصواب فيما يأتي -:
مرادف " التندر "  ( :االستيزاء  ,االستنكار  ,االستغراب )
مضاد "اختراع"  ( :ابتداع  ,تنقيب  ,تقميد )
( ب ) بم وصف الكاتب الشخصية التى تحدث عنيا ؟

(جة) -0ماذا طمب يحيى حقى من كاتب القصة أن يفعل ؟
 _5عمل  .قل خوف الكاتب من بعبع التعقيد المفظى عند كبره .

ثالثا األدب و البالغت
اجب عن اآلتى )5(:األدب (أ) -صوب الخطأ فيما يأتى :
 )0البارودب اتجو إلى محاكاة ضعاف الشعراء و جارب القدماء و قمدىم ,كأنو يتنافس معيم
حول المعانى و األفكار .
 )5بدأ مطران االتجاه الجديد إال أنو لم يدع إليو عالنية توافقا مع مواجية اإلحيائيين ,

ودافع عنو حين احتدمت المعركة النقدية بينيم و بين جماعتو
(ب) -ما أثر أدب الميجر فى شعراء أبولمو ؟

لممقال القصير سمات فنية وضحيا .قال الشاعر فى حب مصر
( )6البالةة
قارنت مصر بغيرىا فتدلمت

و عجزت أن أحظى ليا بمثيل

رفع اإللو مقاما و أجمو

بوركت مصر فال أرانى بالغا

فى الذكر و التوراة و اإلنجيل

حق المديح ,وان جيدت سبيمى

يا مصر,يرعاك اإل لو كما رعى تنزيمو من عابث و دخيل
(أ)لعبت األلفاظ دو ار ىاما فى إبراز عاطفة الشاعر وضح ذلك

(ب)-0تخير اإلجابة الصواب فيما يأتي
-عالقة البيت الثانى باألول ( :0نتيجة  ,تعميل  ,تفضيل )

يا مصر نداء ةرضو ( :التنبيو  ,التعظيم  ,التمنى )( )5فى البيت الثالث تقديم  .حدده و بين ةرضو

(جة) وضح الصورة البالةية فى البيت الرابع و بين سر جماليا .

رابعا  :النصوص األدبيت  ....أجب عن السؤال اآلتى :
()7من نص " نظرة "  :إجبارب ( ليوسف ادريس )

" و لم أحول عينى عنيا و ىى تخترق الشارع العريض المزدحم بالسيارات  ,وال عن ثوبيا
القديم الواسع الميميل الذي يشبو قطعة القماش التي ينظف بيا الفرن  ,أو حتي عن رجمييا

المتين كانتا تطالن من ذيمو الممزق كمسمارين رفيعين " .
أ) في ضوء فيمك معاني الكممات في سياقيا ضع :

 -مرادف تخترق  ,ومضاد الواسع  ...في جممتين مفيدتين .

ب) بم وصف الكاتب الطفمة في الفقرة السابقة ؟
ج) استخرج من الفقرة صورة بيانية وبين نوعيا وقيمتيا الفنية
د) قصة نظرة ليست خالية من الحوار  .دلل عمى ذلك .
أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين التاليين .

( )8من نص المساء لمطران :
إني أقمت عمى التعمة بالمنى

في ةربة – قالوا – تكون دوائي

أيمطف النيران طيب ىواء ؟
ان يشف ىذا الجسم طيب ىوائيا
في عمة منفاي ال استشفاء
عبث طوافي في البالد وعمة

بكآبتي متفرد بعنائي
متفرد بصبابتي متفرد
أ) في ضوء فيمك معاني الكممات في سياقيا تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :
التعمة  :معناىا ( الميو – المرض – التميي والتشاةل )
طوافي  :مضادىا ( اقامتي – تقدمي – سكوني )

ب) كانت رحمة الشاعر إلى اإلسكندرية داء ال دواء  ...وضح ذلك
ج) بم توحي كل من ( عبث – ةر بة ) ؟

د)-0بين إعجاب النقاد بالبيت الرابع (-5عبث طوافي– طوافي عبث )أييما أجمل؟ ولماذا؟

( )9من نص ةربة وحنين لشوقي :
اختالف النيار والميل ينسي
وصفا لي مالوة من شاب

عصفت كالصبا المعوب ومرت
وسال مصر  ,ىل سال القمب عنيا

اذك ار لي الصبا وأيام أنسي .
صورت من تصورات ومس .

سنة حموة ولذة خمس .
أو أسا جرحو الزمان المؤسي .

أ) في ضوء فيمك معاني الكممات في سياقيا تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين :
 )0مرادف اختالف ( تنازع – تعاقب  -تباين )
 )5تأثر شوقي في ىذه القصيدة بة  ( :أبي تمام – المتنبي – البحتري )
ب) ما العاطفة المسيطرة في ىذه األبيات ؟ وما أثرىا عمى ألفاظو ؟

ج) يشير البيت الثالث إلى حقيقة  ...وضحيا  .وبم توحي كممة" المعوب " ؟
د) وضح الخيال في قولو  " :ىل سال القمب عنيا  ,وبين سر جماليا .

خامسا  :النحو :
القراءة الجيدة ترفعك إلى عنان السماء ,ولذا يجب أن تعقد الصمة بين الكتاب والشبابا ألنو
رفيق وىاد ,وىوالوسيمة التي تنير الطريق وتنقل ثمرات العقول  ,فعميكم الكتاب طالب المستقبل,
واال تفقدوا العمم  ,فمن يتمسك بو فمن يخيب .
أ) أعرب ما تحتو خط .
ب) عين من العبارة :
اسما منقوصا وثنو في جممة من عندك

 -5فعال مبنيا لممجيول وبين نوع نائب الفاعل
 -3مصد ار مؤوال في محل جر مع بيان السبب
 -4اسما معربا بعالمة فرعية واذكر العالمة
 -5اسموب شرط حذف فعمو وقدر الفعل

 -6ضمي ار متصال في محل نصب مع بيان السبب
ج) المقاومون لمجيل سعداء...اجعل المبتدأ مضافا في جممتو ,واكتب الجممة صحيحة

د) ما تأخر من مثقف .كم من مثقف تقدم  .بين نوع من في الجممتين كممة مثقف فييما
ىة ) أنت تقضي وقتك في القراءة المفيدة  ...اجعل الضمير لممفردة المؤنثة وجمعيا ثم زن

الفعمين
و) في أي مادة تكشف عن ( الصمة )

