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 اللغة العربّيةدولة اإلمارات العربية المتحــدة                                     المـادة : 
 الحادي عشر م                                     الصف :ـوزارة الـتـربـــيــة والـتـعلـــي 
 الفــترة :إدارة منطقة الفجيرة التعليمـية                                      

 اليوم والتاريخ:      قسم اإلدارة التربوية و التعليمية                               
 (      ساعة ونصف    االمتحانات                                                الـزمـن:)             

 

 م 2011ديسمبر /  –(/ العلمّي واألدبيّ  امتحان الفصل الدراسّي األول للصّف الحادي عشر)نموذج إجابة 
. 
 

  األدبّيةأواًل المعارف 
 ( درجة      20)                                                         :: النثر  - أ

                                                                                                                       

 .     ) درجتـان (   أنه ال تنسج به العنكبوت وال تدخله وال تلم به الطير المعروفة بالخطاف -1
                                                                                    

 درجات ( 4)                  وعزتهم . امتداد حكم المسلمين وسيادتهم -2
 درجات ( 6االستخراج :                                                                          )  -3
 للغرباء وأهل الطلب( مأوى ا(   
 .     جامعة للعلم والمعرفةب(    
 درجات ( 8ـ                                                                            )  التعليل :ـ 4

قامة الدليل على ما يذكر .  ا( للتوثيق ، وا 
 ب( حتى يخفف من أحزانه على وفاة زوجته .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( درجة      20)                                                              الشعر   :  - ب

                          
 درجات (  4.       ) األمة في الماضي عزيزة قوية متماسكة تقوم على العلم والمعرفةـ   5
  ) درجتان(                          وانطلقت أللف عام    : االمتداد والسيادة والقوة   -أ  -6

 ) درجتان(                    ردهات معرفة: كثرة دور العلم ومنابر التنوير –ب  
                                                    ) درجتان(                                  أغلى جمانة : العمران والغنى -ج

 درجات ( 6)                                                                        االختيار :ـ 7

 ا(  الفخر .               ب ( التفعيلة .              ج ( القاهرة . 
 درجات ( 4التعليل :                                                                         )  -ـ 8

 ه األفعال أفعال إيجابية ولذلك نسبها الشاعر لنفسه مزهوا ومفتخرا .كل هذ
 أو أية إجابة مشابهة . 
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 ثانيًا المفاهيم اللغوّية :
 (  درجة                                                                      20)                                                  السؤال األول : النحو  

 ثّم أجب عن األسئلة: ةاقرأ الفقرة اآلتي
َلة صفحاته فيما شاده هؤالء األوائل من حضارات  عريقإّن األّمة العربّية ـ منذ مطلع التاريخ ـ لها تاريخ    ُمسجَّ

صور التخّلف ، لكّننا اليوم نعيش عصرًا سمته التحّدي ال الكسل . فيا أبناءنا عليكم عظيمة بهرِت الّدنيا أهلها في ع

 وفخر . عزّ ومن ثّم تصبح موطن  حضارتهابالجد واإلخالص والتفاني في العمل ؛ لتعلو أّمتكم 

 ) درجة واحدة لكّل استخراج (                         ـ استخرج من الفقرة السابقة ما يلي : 9
:           األوائلـ بداًل مطابقًا ) كّل من كّل ( :      أهلها     ـ بدل جزء من كلٍّ

 مطلعـ اســـم زمان :                       موطن  ـ اســم مكـان :    
َلة ـ اســم مفعول :                  ُمسجَّ
 ) درجة واحدة إلعراب كّل كلمة (                   ـ أعرب ما تحته خط في الفقرة السابقة : 10

    نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة .ـ عريق:   
بدل اشتمال مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ، وحضارة مضاف والهاء ضمير متصل مبنّي في محّل ـ حضارتها: 

 جّر مضاف إليه .
 مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة الظاهرة .ـ عّز:      

 ) ثالث درجات (                       ـ تخّير الضبط الصحيح لما تحته خط فيما يأتي: 11
 ـ نصِفها ( نصَفها: ) نصُفها ـ  نصفهاـ فهْمُت القصَة 

 / الكسِل / الكسَل ( الكسلُ : )  الكسلـ عصرنا سمته التحّدي ال 
 ( اسم مكان مّرة واسم زمان مّرة أخرى : ـ ُصْغ مع الضبط في جملة مفيدة من الفعل ) نزل 12

 ) أربع درجات (                                                                               
 تُقَبُل أي جملة صحيحة مناسبة .، الجملة :     َمْنِزلـ اسم المكان من ) نزل ( : 
 تُقَبُل أي جملة صحيحة مناسبة .ملة:  ، الج   َمْنِزل   ـ اسم الزمان من ) نزل ( : 

 ) ثالث درجات (                                   : حّدد نوع التابع لما تحته خط فيما يأتي ـ 13
 توكيد معنويّ :  نوع التابع ) كّله ( :   كّلهـ قرأُت الكتاب 
 بدل جزء من كلّ : نوع التابع ) معظمه ( :   معظَمهـ قرأُت الكتاب 

 ) درجتان (                                  : ضْع مكان النقط ما هو مطلوب بين القوسين ـ 14
 تُقَبُل أي كلمة أخرى مناسبة.الرساالت السماوّية .  ) اسم مكان (   َمْهِبطُ ـ األرض العربّية 

 تُقَبُل أي كلمة أخرى مناسبة.. ) بدل اشتمال (    أسلوُبهاـ أعجبتني القصيدة 
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 ( درجات  9)                                                                  السؤال الثاني : البالغة 
 ) درجتان (                                                                                                                                      : يـ  حّدد نوع اإلطناب فيما يأت15 

  َوجّناٍت وُعُيوٍن " (133(أمدَُّكْم ِبأْنعاٍم وبنيَن)(132قال تعالى : " واتُّقوا اّلذي أمدَُّكْم بما َتْعَلُمون 
      ) درجتان (وع اإلطناب : إيضاح بعد إبهام.                                                             ن

 ( ُثمَّ ما أدراَك ما يوُم الدين "17قال تعالى : " وما أدراَك ما يوُم الدين ) 
 نوع اإلطناب : تكرير

 
 ) درجتان (                                   ضع اإليجاز في اآلية الكريمة اآلتية :         ـ مو 16  

َك والملُك صّفًا صّفا        ُّ ّّ  "" وجاء ربُّ
 هو : " وجاء ربَُّك " والتقدير: وجاء أمر رّبك. ضع اإليجازمو 
 

 نوع االستعارة فيما يأتي :                                                 )درجة ونصف لكل اختيار (ـ   17
  ِلتخِرَج الناَس من الظلماِت إلى النوِر "ال تعالى:" كتاٌب أنزْلناُه إليَك ـ ق

 ـ تمثيلّية ( تصريحّية) مكنّية ـ 
 العربّية المتحدة أبناءها أْن يعملوا بإخالص .ـ تنادي دولة اإلمارات 

 ـ تصريحّية ـ تمثيلّية ( مكنّية) 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( درجات   6)                                                                 السؤال الثالث العروض

 ) نصف درجة لكّل اختيار صحيح (                 اختر البحر المناسب لكّل بيٍت من األبيات اآلتية : ـ 18    
 ـ المتقارب ( الكاملسأعيُش رْغَم الّداء واألعداء               كالنْسِر فوَق القّمة الشّماِء  ) البسيط ـ 

 ( المتقاربال ُيحبَّ صعوَد اْلجباِل               َيِعْش أبَد الدَّْهِر بْيَن اْلُحَفْر  ) البسيط ـ الكامل ـ  وَمنْ 
 ـ الكامل ـ المتقارب ( البسيطإنَّ اْلُعُيوَن اَلتي في َطْرِفها َحَوٌر           َقَتْلَننا ُثمَّ َلْم ُيْحييَن َقْتالنا     ) 

 
 قطِّع الشطر األول من البيت األتي عروضّيًا، ثمَّ اكتْب رموزه وتفاعيله وسمِّ بحره : ـ 19
 واْلَعْفُو ِعْنَد َرُسوِل اهلِل َمْأمولُ        ْوَعَدِنيُنبُِّت أنَّ رسوَل اهلِل أَ     

 ـ الكتابة العروضّية : ُنْب/بْئ/ُت/أْن / ن/ر/سو/ لْل/ال/ِه/أْو /َع/َد/ني                         )درجتان(

 (  درجة  ـ الرمــــــــوز : ـ  ـ  ب ـ    ب ب ـ   ـ  ـ ب ـ   ب ب ـ               )

 (درجة  التفعيـــــــالت  :ُمْسَتْفِعُلْن     َفِعُلْن     ُمْسَتْفِعُلْن   َفِعُلْن                           )ـ 
 ـ اسم البحر الشعرّي :البحر البسيط                                                           )نصف درجة( 
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 ثالثًا المهارات اللغوّية

 ( درجة   13)                                                 : المهارات القرائّيةالسؤال األول 
 :يليه عما أجب التالي،ثم النص اقرأ
نما ، النبض عن قلبك يتوقف أن أو الحياة فارقتها قد هامدة جثة تكون بأن الموت ليس  "  لهذه معاني عدة هنالك وا 

 بال الحياة يمارسون موتى ،لكنهم يضحكون يشربون يأكلون، ، يتحدثون يتحركون، الموتى، من الكثير فبيننا. الكلمة

 على فيقسو ،منه أتعس هو من األرض فوق ليس وأنه.. الحزن لحظات في عينيه في الحياة تتوقف والبعض، معنى

 اآلخرين بين ويعيش ، قلبه من الحياة وينزع  تردد، بال الموت حكم بها ،وينفذ بالموت عليها يحكم حين نفسه

 لرحلة السعيدة والنهاية الوحيد، الحل هو الموت أن منه ظناً  االنكسار لحظات في الموت يتمنى منا كالميت،فالكثير

فهم .. كانوا هنا ... ثم رحلوا  الموت؟ بعد ما نعم الموت؟ بعد ما ترى يومًا، نفسه سأل أحد هل.... لكن.  العذاب

زالت....  واأليام ما فالشمس ما زالت تشرق ،لكن الحياة خلفهم ما زالت مستمرة ،غابوا ولهم أسبابهم في الغياب

؟ إذا   ....فلماذا نعيش بال حياة  .....نبض وفي العمر بقية القلب ونموت بال موت .... ؟ فما زال في الجسد دم وفي

، وقد أشار اهلل سبحانه القلوب موت .... فالموت الحقيقي هو ,فيجب أال تتوقف في قلوبنا توقفت الحياة في أعيننا

وتعالى إلى موت وعمى القلوب بقوله عز وجل:" أفلم يسيروا في األرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان 

 .يسمعون بها فإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور"
                                                                                                                                         

 درجتان                                                               والموت الحياة من موقف للكاتبـ 20

 (الحياة هي العمل واإلنتاج والتفاؤل والذكر الحسن)               .:الموقف هذا حدد -أ

 ثالث درجات                                                           : موقفه لتأكيد ساقها التي األدلة بين  -ب

 االستدالل بالقرآن  –بيان معنى الحياة الحقيقية  -

 درجتان(    الخصوص هذا في  يسجله رأي أي الطالب من يقبل)   :وأدلته الكاتب موقف في رأيك سجل -ج

 درجتان:                 التساؤل بهذا الكاتب يقصده ما وضح  " حياة؟ بال نعيش لماذا :"الكاتب يقول ـ 21

http://forum.khleeg.com/131238.html
http://forum.khleeg.com/131238.html
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 قد إجابة أي الطلبة من تقبل)لنا قيمة ال كاألموات وأصبحنا والحق الهداية عن عميت قد بقلوب نعيش لماذا أي

 (.الكاتب قصده الذي المعنى تصيب

 

 أربع درجات                                   :التالي الجدول وفق نوعها وبين بالغية أدوات أربع استخرج-22
 نوعها البالغية األداة الجملة

 الحياة فارقتها قد
 هو من األرض فوق ليس وأنه

 منه أتعس
 قلبه من الحياة وينزع
عز وجل:" أفلم يسيروا في  بقوله

األرض فتكون لهم قلوب يعقلون 
بها أو آذان يسمعون بها فإنها ال 

تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب 
 .التي في الصدور"

 
 

 قد
 أنّ 
 

 بيانية صورة
 

 اقتباس

 المعنى تؤكد بالغية أدوات
 المعنى تؤكد بالغية أدوات

 
 المعنى توضح بالغية أدوات

 
 

 المعنى توضح بالغية أدوات
 
 

 

 درجة(  12 "                               )  الكتابية المهارات:                " السابع السؤال
 .فيها أسهموا أو حققوها ببطوالت والشعوب األمم كفخر مختلفة، وأشكال معانٍ  للبطولة  ـ 23  

 .نظرك وجهة من وأشكالها البطولة معاني في أسطر عشرة اكتب
 ُيتَرك التقدير للزميل الفاضل ، مع مراعاة :

  السالمة اللغوّية 

 السالمة النحوّية 

 جودة األسلوب 




