نموذج امتحان تجريبي للصف الثاني عشر  /الفصل الثاني 6102/6102
بعد قراءتك النص األول :أجب عن األسئلة ( )5- 0برسم دائرة حول رمزها.
مثال :إذا كانت اإلجابة (أ) ارسم
أ
إذا أخطأت في االختيار اشطبها وارسم دائرة حول اإلجابة الصحيحة

أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -0أي سبب من األسباب اآلتية ،يجعل اإلمارات قادرة على مواصلة النمو االقتصادي؟
الدوالر األمريكي.
أ .استقرار عملة اإلمارات مقابل ّ
ّ
النفط.
ب .اقتصار اإلمارات في اقتصادها على ثروة ّ
اقتصادية صارمة في ممارسة األعمال.
ج .استحداث قوانين
ّ
االقتصادي.
اقتصادية محّفزة على التّنويع
اتيجيات
ّ
د .اتّباع إستر ّ
ّ
 – 6ما الدليل اإلقناعي الذي ساقه الكاتب لبيان فكرة " النمو االقتصادي في اإلمارات سيتسارع عام6102م"؟
ركودا نسبيًّا.
أ .االقتصاد
العالمي يشهد ً
ّ
ب .االقتصاد اإلماراتي يقف على أرض صلبة.
ّ
مو.
حويلية والخدمات ستكونان أكبر المساهمين في ّ
الصناعات التّ ّ
الن ّ
جّ .
د .من المتوّقع أن ينمو االقتصاد الوطني بنسبة  %7.2خالل العام الجاري.
ّ
عالم تدل المعلومات الواردة في الفقرة الرابعة؟
َ –3
االقتصادي العالمي.
يتحسن األداء
ّ
أّ .
ّ
ب .يعتمد االقتصاد العالمي على مصدر واحد.
ّ
اجعا في االقتصاد.
ج .يشهد العاَلم –
ّ
عام-تر ً
بشكل ّ
انيات دول العاَلم.
د .يتساوى ّ
الدخل واإلنفاق في معظم ميز ّ
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ب

حويلية وقطاع الخدمات فسيكونان أكبر
 – 4ما ّ
أما الصناعات التّ ّ
"الصناعات" في العبارةّ ( :
الصحيح لكلمة ّ
الضبط ّ
المساهمين)
أ .الفتحة
الض ّمة
بّ .
ج .الكسرة
السكون
دّ .
 – 5ما العالقة الواردة في المجاز العقلي في قول الكاتب ":وأشارت الو ازرة"....؟
ّ
ببية
الس ّ
أّ .
المكانية
ب.
ّ
المفعولية
ج.
ّ
الفاعلية
د.
ّ
أجب عن األسئلة( ) 01-2في ضوء قراءة النص األول

-2ما الذي يرفع من اقتصاد ُّ
الدول-بشكل عام-كما فهمت من النص؟
........................................................................................................................
........................................................................................................................
-2اكتب سؤالين مرتبطين بموضوع المقال ،لم يتطرق إليهما الكاتب في مقاله.
........................................................................................................................

........................................................................................................................
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ووجها آخر
احدا لالتفاق،
-8وازن بين هذين البيتين وبين ما ورد في النص ،من حيث الفكرة المحورية مبيًنا وجها و ً
ً
لالختالف.
قال الشاعر:
كل ما في البالد من أموال
ّ

ليس ّإال نتيجة األعمال

واذا كــان فـ ــي الـ ـبــالد ثَـراء

فبفضل اإلنتاج واإلبذال

العامة............................................................................... :
الفكرة ّ
وجه االتّفاق............................................................................... :
وجه االختالف................................................................... .......... :
-9قارن في الجدول بين الفقرة اآلتية والنص األساسي للمقال من حيث :شمولية الفكرة ،واإلحصاءات.
انية
(اعتمدت دولة اإلمارات الميز ّ
الوطنية
المواطن وفًقا (لألجندة)
ّ
).... ،%70.7

حادية لعام  7102بقيمة  4..5مليار درهم دون عجزَّ ،
وتركز َّ
النصيب األكبر في الميزانيَّة في تلبية حاجات
االتّ ّ
انية لقطاعات التّعليم بنسبة
تم تخصيص أكثر من نصف الميز ّ
ّ
الرامية إلى تحقيق رؤية اإلمارات  ،7170وقد ّ

شمولية الفكرة
ّ

المقارنة بين
ص األساسي
ّ
الن ّ
ّ

اإلحصاءات

السؤال
الفقرة في ُّ
بناء على المعلومات الواردة فيه-توضح فيها مستقبل االقتصاد في اإلمارات.
-01اكتب خاتمة أخرى للمقالً -
........................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................................................................................... ...............
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بعد قراءتك النص الثاني :أجب عن األسئلة ( )01-00برسم دائرة حول رمزها.
مثال :إذا كانت اإلجابة (أ) ارسم

أ

إذا أخطأت في االختيار اشطبها وارسم دائرة حول اإلجابة الصحيحة

أ

ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"أر ٌب" في البيت األول؟
 .00ما المعنى المناسب لكلمة َ
أ .أثر
ب .حاجة
ج .دليل
دُ .ق ْرب
 .06ما الملحوظة المعبرة عن الفكرة المحورية في النص؟
لألمة العر ّبية.
أ .األبيات ّ
تدل على الماضي المجيد ّ
األمة العر ّبية.
بّ .
الن ّ
ص يشيد بالمستقبل المجيد اّلذي ينتظر ّ
الزمن.
أن ّ
يغيره ّ
توضح ّ
ج .القصيدة ّ
الشاعر يشبه الّلؤلؤ اّلذي ال ّ
السامية بين األمم.
دّ .
الشاعر يربط بين وصوله لألفضل ،وا ّ
األمة العر ّبية إلى المكانة ّ
مكانية وصول ّ
 .03أي اإلجابات تدل على المجاز الوارد في عبارة (:وتلبسنا في الليل آفاقه سنا)؟
أ .مرسل عالقته المحّلية.
ب .عقلي عالقته المصدرّية.
ج .مرسل عالقته الحالية.
المكانية.
د .عقلي عالقته
ّ
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سمو ورفع ٌة
 .01ما التفعيالت العروضية الصحيحة للبيت الخامس (وما دام في الدنيا ٌّ
أ .فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

فعول مفاعيلن فعول مفاعيلن

ب .فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

فعولن مفاعيلن فعول مفاعيلن

ج .فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

فعول مفاعيلن فعول مفاعيلن

د .فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

فعول مفاعلن فعول مفاعيلن

فما أنا من يرضى ويقنع باألردا)

أجب عن األسئلة( ) 02-05في ضوء قراءة النص الثاني
 .05استنتج عوامل النهوض التي استرشد بها الشاعر للوصول إلى غده المأمول.
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
الشاعر في أحد أبيات القصيدة إلى التّضمين الثّقافي"
 " .02لجأ ّ
ّ
وضح القول السابق من خالل اإلشارة إلى لفظ دل على ذلك ،ودور هذا اللفظ في المعنى الذي وظفه الشاعر.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.................................................................................................................... ........
قضية"
الرأي ال ُيفسد ّ
للود ّ
 .02تقول الحكمة " :االختالف في ّ
اشرح التناص بين الحكمة السابقة ،وما ورد في أحد أبيات القصيدة موض ًحا البيت الذي دل على ذلك ،ووظيفة التناص الوارد.
............................................................................................................................

............................................................................................................................
............................................................................................................................
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بعد قراءتك النص الثالث :أجب عن األسئلة ( )66 - 08برسم دائرة حول رمزها.
مثال :إذا كانت اإلجابة (أ) ارسم

أ

إذا أخطأت في االختيار اشطبها وارسم دائرة حول اإلجابة الصحيحة

أ

ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .81ما العلم الّذي ينتمي إليه مصطلح" البكترياي"؟
أ .الفلك
ب .الفيزايء
ج .األحياء
د .اجليولوجيا
القصة؟
 .81ما دور احلوار
الداخلي يف الفقرة األخرية من ّ
ّ
أتزم احلدث.
أ .زاد من ّ
ب .جاء للتّشويق واإلاثرة.
السرد.
ج .خ ّفف من راتبة ّ

د .أوصل األحداث إىل حلظة التّنوير.

 .02ما الصورة اجلمالية الّيت جلأ إليها الكاتب يف قوله " :دارت به األفكار"
أ .جماز مرسل
ب .جماز عقلي
ج .استعارة تصرحييّة
د .تشبيه بليغ
الصحيح لكلمة ":ينل" يف عبارة ":ومن يعمل جبد ينل العال".؟
 .12ما اإلعراب ّ
أ .فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون.
الض ّمة الظّاهرة.
ب .فعل مضارع مرفوع ،وعالمة رفعه ّ
ج ـ فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظّاهرة.
د .فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلّة.
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القصة؟
 .11ما ال ّ
شخصيّة الّيت ساندت البطل يف ّ
أ .طلبة اجلامعة.
ب .املركبة الفضائيّة.
األرضي.
ج .مركز املراقبة
ّ
املريخ.
د .أحد رّواد كوكب ّ
أجب عن األسئلة ( ) 62 -63في ضوء قراءة النص الثالث

ّ .02بي سبب حرص العميد سعيد على تسجيل املعلومات على قرص مدمج.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
قوة إميان العميد سعيد ابهلل.
ص ً
 .04اكتب من النّ ّ
دليال على ّ

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

ص عبارات تكشف عالقة العميد سعيد بـ:
 .02و ّ
ضح من النّ ّ

 -مركبته الفضائيّة.................................................................................................... :

..........................................................................................................................
 -جتاربه العلميّة.................................................................................................. :

..........................................................................................................................
02ـ اشرح سببي للحرص على وصول املركبة الفضائيّة لألرض ساملة.

األول............................................................................................................ :
السبب ّ
ّ

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

السبب الثّاين............................................................................................................. :
ّ
..........................................................................................................................
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القصة:
تطور احلدث يف ّ
تطور شخصيّة العميد سعيد مع ّ
 .02امأل مستطيالت املخطّط اآليت الّذي يرسم ّ
األول
احلدث ّ

ظهرت شخصيّة سعيد الّيت كانت

العقدة

دور العميد سعيد
دور العميد سعيد

حلظة التّنوير

أُنهيت األسئلة

ملحوظة:


األول المرتبطة بها.
للص ّ
تقيس األسئلة نواتج التّعّلم ّ
ف الثّاني عشر – الفصل الثّاني مع نواتج الفصل ّ
المقررة ّ
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