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Coimisiún na Scrúduithe Stáit 

State Examinations Commission 
 

LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2017 

 م٢۰١٧الثانويـة امتحان شـهادة ادلراسـة 

ARABIC – ORDINARY LEVEL (400) 

درجـة( ۰۰٤املس توى العادي ) - اللغـة العربيـة  

Tuesday, 13th JUNE 2017 – MORNING, 9.30 – 12.30 

 

DIRECTIONS TO CANDIDATES 

1. Read these directions and then write your exam number in the box on the 
answer book provided. 

2. Answer all sections. 
3. Write all your answers in the answer book.  Do not answer on the question 

paper. 
4. Under no circumstances should you write your name on the answer book. 
5. If you use more than one answer book, fasten the books together. 

 تعلميـات للُممتََحنـني 

يف الصندوق عىل دفرت الإجاابت اذلي  رمقك الامتحاين اخلاصاقرأ  هذه التعلاميت مث اكتب . ١

 به.تَُزّود 

 .سامق ال  أ جب عن مجيع . ٢

جابتك يف دفرت الإجاابت. . ٣ جابتك يف ورقة ال س ئةلاكتب اإ  .ل تكتب اإ

  من ال حوال.ل تكتب امسك يف دفرت الإجاابت يف أ ي حال  . ٤

حاكم. . ٥ جاابتك سوية وابإ جاابت واحد، اربط مجيع دفاتر اإ  عند اس تخدامك أ كرث من دفرت اإ

 

 الإجاابت دفرت تنس كتابة رمقك الامتحاين اخلاص يف الصندوق عىل ل

2017.  M89 
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 درجة( ٨۰) اجلزء ال ول

، مث أ جب عن ال س ئةل اليت تليه  :اقرأ  النص التايل بعناية 

 

 التقليديبحريين ال  العرسمراس مي 

ها العائيل هل عن زوجة من حميط حث لبابتبدأ   ابهناـج زويـيف ت البحرينيةحدى ال رس اإ فكر تـعندما 

حدى بنات ال قارب. وأ   اخلال بنةاأ و العم  بنةامثل  ُ ويف حاةل عدم وجود فتاة مناس بة  اإ س تعان ي

كام أ هنا غالبا ما تكون  ،لبحث عن عروس مصدر رزق لهاهنة اـ خذ من م مرأ ة تأ  ويه اإ  ،ابخلاطبة

جياد طرق ذكية فن احملاورة و كبرية يف السن ولها خربة ودراية يف امرأ ة ىل خفااي للوصول اإ يف اإ

جياد الفتاة املناس بة . لإجناز معلية اخلطوبة ال مور مع أ م الشاب اإىل يبدأ  معل اخلاطبة بذهاهبا وبعد اإ

 تكل العائةل. وهنا ترحب أ م الفتاة ابلضيوف منقرب تيف ال  حلديث عن رغبهتاموالبدء اببيت الفتاة 

يبدأ  عند عمل ال ب و   هنائيا حىت يمت استشارة ال ب يف ذكل ال مر.ولكهنا ل تعطهيم جوااب

قتناعه مبا يصهل من أ خبار عن ذكل اوعند  وممن يعرفونه، جريانه من عن الشاب س تفسارلاب

رجال العائلتني كبار  للتقاءموعدا  أ بو الفتاة دحيد أ و رفضه. وعند املوافقة تهموافق الشاب يُبدي 

 ة".موعد اإحضار "ادلز  عىل عىل املهر وعقد القران و  تفاقلواللتعارف 

يرسن فَ  ،ان ملرافقهتا لبيت العروستدعو أ م الشاب نساء ال هل واجلري زة" يف موعد اإحضار "ادل  و

اليت حتتوي عىل مالبس زة" ادل  حامالت " هن بعض النسوةـ يف موكب تصحهبن الزغاريد وتتقدم 

هنا قدمَ تُ ل  مشة وأ دوات زينة ـ وأ ق  وىحتمل ل  للعروس. وأ ما أ م العريس فاإ  املهر. وَضُع فهياي رصة س 

 "البشت" يطلق عليه امسأ بيض  ا  لباستزتين العروس باكمل زينهتا عند اس تقبال املهنئات فتلبس 

وأ ثناء جتمع املهنئات يبدأ   وحيل.ما عندها من ذهب  بأ جود، وتتحىل لعرائسابوهو لباس خاص 

رها ولك ما وقعت أ عيهنن بتفقد حلهيا وثياهبا وشعفيبدأ ن ابحلناء  س ورجلهياالعرو يدي نيتزي

 صامتة مغمضة العينني. العروسخالل ذكل تكون عليه، و 

ما يَُسّمى عد للعروس نه قبل يومني من موعد الزفاف يُ قاليد املعروفة دلى بعض الناس أ  من الت

 القصائدراءة من بققاللوايت يالنسوة  وسطعىل كريس العروس لس جت اجللوة" يه أ ن  "و .لوة"اجل"بــ
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فوق رأ س  ر كنهُ حيَُ خرض اللون أ طراف مقاش أ  ـمسك أ ربع نساء ب بعد ذكل تقوم ادلينية لها، و 

 ادلينية السعيدة. والقصائد ال غاينبعض  ردداتمالعروس 

ملراس مي  عدادهااإ العروس و  تقوم امرأ ة تسمى "اخلضابة" بزتين ويف الليةل اليت تس بق ليةل العرس

مرأ ة متخصصة يف تضفري الشعر والعناية اويه  ،"العجافة" س تدعاءايمت ويف يوم العرس . العرس

 . هنايوتزي  العروسشعر لتضفري به، 

 

ذاُ ) ضافةبعد  س تخدامه يف هذا الامتحانل حريينباملتحف الوطين ال منشورات من هذا النص  خ   (دون أ خذ موافقة مس بقة من املُؤلف ،ترصف واإ

 

جابة الصحي اخرت جاابت اليت تيل لك سؤال من حالإ ر يف النص حرفهاوحدد  ٤-١ة من الإ  :كام ذك 

ل ما تقوم به اُلرس عندما تفكر يف زواج . ١  ...هو  بهنااأ و 

 عن امرأ ة تقوم بدور اخلاطبة. بحث ال  (أ  )

 .جياد البنت املناس بةلإ الطلب من اخلاطبة  (ب)

 .ائةل وال قاربالتفكري ابلفتيات غري املزتوجات يف حميط الع (ج)

ىل بيت العروس وطلب يدها من أ هلها  (د)  .اذلهاب اإ

 درجات( ٥) 

ىل بيت الفتاة اخلطابة تذهب أ م الشاب و . ٢  ...اإ

 .ابنته الفتاة يف مسأ ةل زواج أ اب استشري ت ل  (أ  )

 .أ م الفتاة برغبهتام يف طلب يد ابنهتا ُتعل امل   (ب)

 .لالتفاق عىل ترتيبات الزواج ومراس ميه (ج)

فاليك  (د)  .ة قبل خطوبهتاعىل الفتا تتعر 

 درجات( ٥)
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 ... قبل اس تقبال املهنئات. ٣

 .العروس باكمل زينهتا مأ  تزتين   (أ  )

 .يمت تزيني يدي العروس ورجلهيا ابحلناء (ب)

 .تلبس العروس أ مجل وأ غىل ما عندها من حيل (ج)

 .تذهب أ م العروس لرشاء لباس خاص ابلعرائس (د)

 درجات( ٥)

 

 ...رأ س العروس يمت رفع القامش أ خرض اللون وحتريكه فوق .٤

 .عندما تكون العروس مغمضة العينني وصامتة (أ  )

 .بعد تزين اخلطابة للعروس (ب)

 .من ال غاين والقصائد ادلينية نهتاءبعد الا (ج)

 عندما تكون العروس جالسة عىل كريس وسط احملتفالت.  (د)

 درجات( ٥)

 

 وادلخول عند التفكريهمام لك من أ م العريس وأ م العروس عن لكمة  ٤۰بـام يُقارب  أ كتب. ٥

 . كام جاء يف النصزواج ال بناء مسأ ةل يف 

 درجة( ٣۰)

 

 ." كام جاء يف النصلوةاجلالتقليدي املسمى بـ " حتفالعن الالكمة  ٤۰أ كتب مبا يقارب . ٦

 درجة( ٣۰)
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درجة( ١٤٠اجلزء الثاين )  

 درجة( ٧٠القسم ال ول: القرأ ن الكرمي )

 ذلين يليانه:لالسؤالني ا عنأ جب اقرأ  النص التايل بعناية، مث 

 

 

 

( التاليني:٨( و )٧لكمة عن لك من السؤالني ) ۰٧أ جب مبا يقارب   

 يف ال ايت الكرمية أ عاله.  به هللا تعاىل وصاانأ  ارشح ما . ٧

 درجة( ٣٥)

 ذكرت اللكامت التالية يف النص. علل سبب ذكرها: . ٨

  "أ ولدمك"، "الفواحش"، "اليتمي"، "املزيان"، "ذا القرىب".

درجة( ٣٥)
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 )د(. ٩و )ج( ٩ب(، أ و سؤايل القسم الثالث ) ٩و )أ ( ٩سؤايل القسم الثاين  عن. أ جب ٩

 

 درجة(  ٧۰) : الشعرالقسم الثاين

 :ربيعة يبأ   بن معر الشاعر قال

  

ــــد ما تعدجنزتنا أ  ليت هندا   ١  وشفـت أ نفس نا مـمــــا تـج 

منا العاجـز من ل يستـبـــــد واس تبـدت مـرة  واحـدة   ٢  اإ

 وتعـرت ذات يــوم تبـتــــرد ولقـد قالـت جلـارات لها ٣

 معـركن  هللا أ م ل يـقـتــصــــد أ كـمـا ينعتين تُبــصــرنيَن ٤

 حسن يف لك عني  مـن تـود قُلـن لهـا: فهتانفـن وقـد ٥

 وقدميا اكن يف الناس احلسد حسٌد ُُحـلنه من أ جلها ٦

ـهـا ٧  حيـن جتـلـــوه أ قــاح  أ و بــرد غادٌة تفتـر عن أ شنـب 

 حـوٌر مهنا ويف اجليـد غـيـــَـد ولها عينـان يف طرفهيمـا ٨

نٌد وقالَت بَعَد غَدكَت َض   اــقُلُت َمىت ميعادنام لكُ  ٩  ه 

 
 .يف ذكللكمة  ٨۰اكتب حوايل  عهنا.صورة هند من خالل حديث الشاعر  أ ( صف. )٩

 درجة( ٣٥)                                                                   

 .ةلكم ٨۰ حوايل يف هوخصائص هذا النوع من الشعرممزيات  ارشح ب(. )٩

 درجة( ٣٥)                                                                
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 درجة( ٧۰ال دب املعارص ) الثالث:القسم 

 

 (خنةل عىل اجلدول) 

 

مع رشوق الشمس يف ثياهبم النظيفة اجلديدة،  ى حني خيرج الناسأ جل، غدا  عيد ال ض"

ذ يعودون اإىل بيوهتم تنضح وجوههم ابلبرش  .ويصلون جممتعني عىل مقربة من رضحي الش يخ صاحل واإ

يف احلي صدى ضاكهتم أ ما  وتس يل دماء ال ضايح، ويقبل ال ضياف وخيرجون، ويرتدد السعادة،

نه ل مي .؟. هو.. أ ما بيته غري "ثوب  كل ثواب  نظيفا  خيرج به اإىل الصالة، وليس عند زوجتهاإ

 وترامكت عليه ال وساخ. أ ما ابنته خدجية فقد اكدت زراق" اشرتاه لها قبل شهرين انل منه البىل

وتعيّد به مع صاحباهتا. ومن أ ين هل  تفتت قلبه بباكهئا من أ جل ثوب جديد تعرضه عىل دلاهتا

 "خروفا  يضحي به؟يشرتي هبا  جنهيات ثالثة

 )خنةل عىل اجلدول(

 لكمة عن لك من السؤالني التاليني: ٧۰جب مبا يقارب أ  

صفه الاكتب يف وكيف ي الش يخ حمجوب يف قصة الطيب صاحل. ما سبب هذا ال مل لتأ لّم عىلابدو ي )ج(  .٩

 ؟قصته

 ة(درج ٣٥)

 .يتحدث عنه الطيب صاحل يف قصتهصف اجملمتع اذلي  )د(. ٩

  درجة(   ٣٥)
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 درجة( ٨۰اجلزء الثالث )

 قواعد اللغة العربـية 

 بني القوسني، مث ضعها يف الفراغ املناسب: نماللكمة املناس بة  . اخرت١۰

 )أ (  .بن يساعد ...... يف معهلالا أ بيه - أ ابه - أ بوه)

ن   احلافةلَ  -احلافةل   – احلافةلُ )  )ب( مكتظة...............  اإ

 )ج( .نصاحئ أ بويك اي ليىل..............  ل تنسني  - تنيس  - تنس  )

 )د( .....................الطبيب  عاجل (مريضاتُه -مريضوهُ  - ضاهُ مر )

 )هـ( ..َح ...........تفتـّ  (الورد    - الوردَ   - الوردُ )

 درجة( ١٥) 

 :اقرأ  النص التايل وأ جب عن ما هو مطلوب منك فامي يليه .١١

ّن العمر اذلي نعيشه حمدود ل ميكن أ ن منّد فيه أ و نقرّص ذلا  س تغالهلابظ عليه ب علينا أ ن حنافجي اإ

 محافظة عىل الوقت طريق واحد، وذكل أ ن يكون لنا غرض رشيف يفللو  .أ حسن اس تغالل

ذا قضينا وقت  احلياة. ننفق وقتنا فامي يفيد نمتتع  نأ  علينا ا ذلمنه شيئا،  نس تفد مل لعباو  الهو  نافراغ فاإ

 نا. عقلنا وأ جسام  خندمليك املفيدة ابلقراءة والرايضة 

 اس تخرج من النص أ عاله ما ييل:

ن  مرفوعا   (أ    .ضمةابل امس اإ

 به. جاء يف حمل نصب مفعول   مضريا    (ب

 امس تفضيل. (ج

 .ما  جمزو ا  مضارع فعال   (د

 صفة جمرورة. (ه

 درجة( ١٥)
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 اضبط أ واخر اللكامت اليت حتهتا خط ابلشلك، وبنَي السبب:  . ١٢

 . حيرضن أ   اخلادممن أ ريد )أ ( 

 . زبيباصار العنب )ب( 

داالرجل )ج(   . بوبٌ حم  ملُج 

 . ساخنا احلساء نارُشب )د( 

لت الس يارة  )هـ(  .البيضاءفض 

 درجة( ١٥) 

 ا ييل:مم. هات مجةل مفيدة للك ١٣

 .عمل مرفوعامس )أ ( 

 . خرب مرفوع ابل ف)ب( 

 . شارة منصوباإ امس )ج( 

 . ظرف زمان منصوب)د( 

 . مفعول ل جهل )هـ(

 درجة( ١٥)

 عرب امجلةل التالية:أ  . ١٤

 .ل الطالب اجلديدجاء الطالب اإ 

 

 درجة( ٢۰)
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 درجة( ١۰۰اجلزء الرابع )

 التعبري

لكمة يف أ حد املوضوعات التالية مع مراعاة الاس تخدام السلمي لعالمات  ٤۰۰- ٣۰۰. اكتب ما بني ١٥

 الرتقمي، والإمالء، واخلط:

 .جمةل املدرسةتنرشه يف ل كتب مقال  حتت هذا العنوان أ  ". احلياة مجيةل". ١

 

ىل أ ي ـ م  دورا   ال لكعب لي. ٢ هام يف التقريب بني الثقافات اخملتلفة وتعزيز التفامه بني الشعوب. اإ

 مدى تتفق مع هذا الرأ ي؟

 

 .رأ يك يف ذكل بني. للصغار والكبار رضوريةممارسة الرايضة . ٣

 

ىل معلم. تـخيل أ نك مـخرتع ابرع. اكتب رساةل ٤  تُبنّي  فوائدُه للعامل.و بني و  خرتاعكاك ترشح فهيا اإ

 

 اكتب قصة تبدأ  بـالعبارة التالية: . ٥

 "يف ذات يوم مشمس عىل شاطئ البحر....".

 

كتب ابلطريقة اليت ترغب فهيا مس تخدما عنارص الصورة يف الصفحة التالية، واصفا املشهد أ  . ٦

  .يف الشخصيات الاكمنة احملمتةلوموضا احلدث اذلي تراه، وكذكل املشاعر 
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