
 

 امتحـــان مـوحـــد
 2011دورة يونيو  

 ساعة ونصف: االنجاز للمستوى الثانية ثانوي إعدادي       مدة                20/06/2011: بتاريخ 
 اللغة العربية: مادة 

 

  حب المسرح

أحفظ صفحات بأكملها من ..      كنت كؽٌري من هواة الفن الكثٌرٌن شدٌد اإلعجاب بالمسرح     

ولم ٌكن ..ألقٌها بطرٌقتً مع بعض الهواة من الزمالء فً أوقات الفراغ ..مسرحٌات عطٌل و أودٌب 

فما أن أعثر على خمسة قروش فً .. النقودٌعوقنً عن حضور العروض المسرحٌة بدار األوبرا إال

على قدمً من  األوبرا إلى بٌتً و قد مضى اللٌل  أعود ماشٌا جٌبً حتى أسابق الرٌح إلى هناك، و

ما كان أحد  هناك ٌخٌؾ أحدا ..ولم تكن عودتً المتأخرة تستلفت النظر فً بٌت أعمامً الشبان ..نصفه 

 ..                                                                !و كان هذا من حسن حظً ..كل واحد فً دلك البٌت كان حرا فً أمر نفسه..أو ٌأمره أو ٌنهاه

 ،الذي  المستمرما كان ٌمكن أن تتاح لً فً كنؾ والدي،و تحت ضؽطه...و عشت هكذا فً حرٌة تامة 
كان سٌحول قطعا دون ارتٌاد المسارح،على أن االنؽماس فً حٌاة الحرٌة التً أرٌدها،كان من الممكن 

ولست أدري ما الذي أنقذنً ؟                                   ..أن ٌكون خطرا على حٌاتً الدراسٌة     
                                  

كل ما أعرفه أن الهواٌة لم تطػ عندي الطؽٌان الخطر الذي ٌجرفنً كما جرؾ ؼٌري بعٌدا عن مجرى 
كما أن نصوص ..على أنً سرعان ما أدركت أن التعلٌم نفسه عامل مساعد للهواٌة...التعلٌمالمدارس و 

و أدى بنا ذلك إلى اإلقبال على ..  تمثٌلًالمحفوظات هٌأت لنا الفرصة إلشباع هواٌتنا،فقلبناها إلى إلقاء
 . فجعلنا نتبارى فً حفظ أبٌاته و نتباهى فً إلقائها..الشعر العربً إقباال شدٌدا 

                                                                                                                                                                                                                                 
 2003 دار الشروق –بتصرؾ /(1964)سجن العمر/توفٌق الحكٌم 

:أسئلة النص القرائً/-    (ن8)  

:    اقرأ النص قراءة متمعنة ثم اجب عن األتً  

: مالحظة النص –ا   

ن0.5:......................................................................................انطالقا من العنوان حدد مجال النص-1  

ن0.5: .......................................................بعد قراءتك للجملة االفتتاحٌة حدد الفن األدبً الذي ٌمثله النص- 2  

:الفهم- ب  

ن1: اشرح ما ٌلً حسب ما ٌقتضٌه السٌاق-1  

:...........................................................جرؾ: ...................................................  أسابق الرٌح  

ن1:جد ضد ما ٌلً من النص- 2  

....................................................... ≠:اإلعراض ....................................................   ≠:المنقطع   

ن1:ماهً  هواٌة الكاتب ؟استدل على جوابك من النص- 3  

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

 

:النص   
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ن1لماذا لم تكن عودة الكاتب المتأخرة تستلفت النظر فً بٌت أعمامه؟- 4  

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

:التحلٌل  

ن1:.................................................................................................حدد الحدث الرئٌسً للنص -1  

.ن0.5:....................................................................استخرج من النص بعض األلفاظ الدالة على  مجاله- 2  

."الذي ٌجرفنً كما جرف غٌري بعٌدا عن مجرى المدارس.كل ما اعرفه أن الهواٌة لم تطغى عندي الطغٌان:...اشرح قول الكاتب- 3  

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

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

ن0.5:...............................................................                        استنبط القٌمة المتضمنة فً النص - 4  

ن6): التطبٌق على قواعد اللغة//-   

ن1تمثٌلً            -   أعود ماشٌا –النقود : أشكل ما تحته خط داخل النص: الشكل– 1  

  ن3.25:         استخرج من الفقرة الثانٌة ما تجٌب به عن األتً- 2

.......................................حكمه.............................. مستثنى*   

........................نوعه............... ........البدل..........................المبدل منه *   

........................................................نوعها.....................الحال*   

 ...............حكمه......................التمٌٌز..........................نوعه........................الممٌز* 

 .........................................نوعه.....................................................التوكٌد*

ن0.5.......................راس..........................- مرٌم: - مٌز فً األتً بٌن المؤنث  العقٌقً و المجازي- 3  

ن0.75:كنت كؽٌري من هواة الفن الكثٌرٌن شدٌد اإلعجاب بالمسرح:أحول الجملة التالٌة إلى الجمع المذكر مع الشكل- 4  

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

:.........................................................................أعرب ما كتب بخط مضؽوط فً النص:اإلعراب- 5  

  ن0.5.................................................................................................................................

  (ن6): التعبٌر و اإلنشاء///- 
 

افترض أن الكاتب أثناء تبارٌه فً حفظ أبٌات الشعر العربً  مع زمالئه  ارتأى أن ٌتباروا فً إلقاء العروض 

.فرٌق مؤٌد للشعر وأخر معرض عنه ومؤٌد للمسرح:المسرحٌة،ؼٌر انه تضاربت اآلراء ،فانقسموا إلى فرٌقٌن   

حدد القضٌة المطروحة فً نص الموضوع،مبرزا موقؾ كل فرٌق معززا بما تراه مناسبا من العناصر  االقناعٌة، 

.ثم عبر عن رأٌك الشخصً، موظفا  ما تلقٌته من تقنٌات تخص مهارة المحاكاة فً المجال الفنً   

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

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