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 هدرست بناث بتير األساسيت 

 في اللغت العربيت  نصف الفصل الثانياهتحان 

 م 7102/2018األساسي لثاهناللصف 

  7108/  /   التاريخ:                                                                                     ------------:تاسن الطالب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 راءة ــــــــــــــــــــالق :أوال
 

    عالمة ( ٗٔ)  الدؤال  األول : اقخأ الفقخة اآلتية ، ثؼ أجيب عؽ األسئمة التي تمييا:  
،ولؽ  يؼ"اضُظخ الريايشة أمام صسؾد السقاتميؽ وضخاوِة مقاومتيؼ إلى طمِب وقٍف سخيٍع إلطالق الشار،حفاعًا عمى سالمت

بدالسَل غميغٍة داخل دبابتو؛ خذية اليخب. وسحب األبظال بعض  قائجه تخق  مكّبل مؽنشدى صؾرة جشجيٍّ صييؾنّي مح
 عمى مجى األيام".اه درسا لؽ يشدالعجو  الجبابات إلى عسان؛ لتكؾن دمًى يمعب بيا األطفال السبتيجؾن بالشرخ،ولقشت

 
        ..........................................ما اسؼ السعخكة التي يتشاوليا الشص،  محجدة تاريخيا .................. -ٔ
 ....ج.فعال مزارعا مشرؾبا...........نعتا........... -...ب..جسع مؤنث سالسًا ........ –استخخج مؽ الفقخة : أ  -ٕ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ....... ن.مخادف ضخسة :....................... م.أسمؾب نفي :...............ضسيخ في محل نرب :.........د.
   ..........ما داللة  سحب الجبابات الرييؾنية السعظؾبة إلى عّسان؟ ...........................................  -ٖ
 ...........................................................ما الفكخة الجدئية مؽ الفقخة أعاله ؟....................-ٗ
 ............................، يشداه :...... .متيؼ:........................... عمى مؽ تعؾد الزسائخ اآلتية : سال٘
 .أعخبي ما تحتو خط في الفقخة أعاله :ٙ

 ......................................................................قائجه :........................................
 .العجو :............................................................................................................

 ...............................................ضعي عشؾانا مشاسبا لمفقخة مؽ إنذائػ :..............................ٚ
 *********************************************************************** 
 عالمات ( ٘)             عؽ األسئمة اآلتية: يبيالدؤال الثاني: مؽ خالل  ما درست، أج 

 (. القجيسة السؾرفة التي تمتف حؾليا األسخة  كانت ججتي الدشجيانةفي )وداللتو أ(   وضح جسال الترؾيخ 
......................................................................................................................          

 .......................................................ب( ما عشؾان الكتاب الحي ُأخح مشو نص ) سشجيانة مؽ فمدظيؽ (
 ج( وضحي معشى الحجيث القجسي مجلمة عميو بحجيث قجسي شخيف :

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

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

************************************************************************ 



 عالمات ( 01)                                          ومفردات وتراكيب .ثانيا : البالغة 
 .....................الجالء :. .ٕ، .............................أىتؼ :.ٔالدؤال األول :أ. ما مخداف الكمسات اآلتية :

 ..................... ماكخ :..ٕ....  ، ....:.............. .انجحختٔ  ب. ما ضج الكمسات اآلتية :                  
 ............................، جسع خظّية :............. ................مفخد مالحؼ ىؾ :.....ٔج.                   
 ..............................د. ضعي التخكيب : )عشان الدساء( في جسمة مفيجة :..................                  

 استخخجي السحّدشات البجيعية مع بيان نؾع كل مشيا: الدؤال الثاني : 
 ......................:.............قال تعالى :"وقل ىل يدتؾي األعسى والبريخ أم ىل تدتؾي الغمسات والشؾر" .ٔ
 .............:...........................................................]﴾ ابِ َوَيْخَذْؾَن َربَُّيْؼ َوَيَخاُفؾَن ُسؾَء اْلِحدَ  ﴿ .ٕ
 ........: ........................................قؾاضب ترل بأسياٍف قؾاٍض  ♦♦♦ يسجون مؽ أيٍج عؾاٍص عؾاصؼ .3

************************************************************************ 
 ثالثا: الظصهص :   

 عالمة ( ٕٔ)                               الدؤال األول : اقخئي األبيات اآلتية وأجيبي عمى ما يمييا مؽ أسئمة :
 كُعربة الكيف لؼ تأبو لسغترب   كانت جسيع بالد العخب نائسة                      
 ثبت الفؤاِد أمام الخوع لؼ ييب   يِقغًا     ولؼ يكؽ غيُخ أردنِّ الفجا                  
  بيؼ لقسة لمسؾت سائغة         جاءت لقؾم لشيل الثأر في سغب زجؾا                  

 
 ............... وما عشؾان ديؾانو ؟........................... جشديتو ؟........................أ(مؽ القائل؟  .......

 ...................................................................................................؟ مشاسبة كتابتيا
جسال الترؾيخ في البيت األول  يب(  وّضح

......................................................................................................................    
؟ الجدئية في األبيات أعاله ج( ما الفكخة 

..................................................................................................................... 
 د(اشخحي البيت الثالث شخحا أدبيا وافيا :

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

 في البيت الثاني سببا واضحا لمشرخ ، بيشيو وما رأيػ بتؾاججه اليؾم ؟ه( 
......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
 ......................عمى األبيات :......................................................... ك.ما العاطفة السديظخة

 .....:................................. ظخفة.... ، ىسدة متمجدوم :............ ط(استخخجي مؽ األبيات :فعل مزارع
 ح(  أعخبي ما تحتو خط :

 ........................................................................................زجؾا :.......................
 

(ٕ) 



 عالمات ( ٘)                      لقريجة )مؽ أجل الظفؾلة (أجيبي عمى ما يمي :  الدؤال الثاني : مؽ خالل قخائتػ
ظفمة فمدظيشية بخأيػ ىل ىحه ؟وأنت كييا ، ما ىي ىحه األمشية . تسشى الذاعخ في نياية قريجتو أمشية داعيا هللا أن يحقٔ

 األمشية محققو ؟؟
......................................................................................................................

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

 اكتبي بيتيؽ مسا تحفغيؽ مؽ نفذ القريجة :.ٕ
......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
 وضحي الرؾرة الفشية في :  .ٖ
ح ، رقجت بجانبي باألمذ ،  مججدا "!!)+(لربانغخ كيف تبتدؼ شفاه األرض ىحا اا  

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

***********************************************************************" 

 رابعا : القهاعد :  
 عالمات ( 8)                                     دائرة حهل رمز اإلجابة الصحيحة:      ي سؤال األول : ضعال

 الفعل السزارع الحي لؼ يدبق بشاصب أو جازم  ؟ .ٔ

أ.السزارع السخفؾع                      ب.السزارع السجدوم               ج. السزارع السشرؾب    د.السزارع    
 شي السب

       
 "  ؟  يذكي  السؤمؽ إلى ربوعالمة رفع الفعل السزارع في الجسمة اآلتية" .ٕ

أ.الزسة الغاىخة .  ب. الزسة السقجرة مشع عيؾرىا الثقل.  ج.الزسة السقجرة مشع عيؾرىا التعحر.               د.الدكؾن 
. 
 

 مؽ أحخف الشرب التي تشرب الفعل السزارع   ؟ .ٖ

)في،لؽ د.                   )أن ،لؽ ،كي، إذن(.ج.      )أن ،ِمؽ ،كي، لؾ(.ب.           )أن ،لؽ ،كي، لؾ(. أ.    
 ،كي، إذن(. 

                       
 ىؾ االسؼ الحي تتغيخ حخكة آخخه بتغيخ مؾقعو اإلعخابي ؟ .ٗ

الفعل السبشي د.                             ب .الفعل السعخ ج.         االسؼ السبشي.     ب.   االسؼ السعخب .    أ.
    . 



 
 .عالمة نرب األفعال الخسدة ىي ؟ ٘ 
 ححف الؾاو.ج.ثبؾت الؾاو.                               د.   ححف الشؾن .         ب.ثبؾت الشؾن .             أ.   
 

  عؽ خمق وتأتي بسثمو ؟ و تشال.عالمة إعخاب الفعل السزارع السجدوم في الجسمة اآلتية :ٙ
 الدكؾن.د.                             ححف حخف العمة  .         ج.  ححف الشؾن .            ب.   الفتحة.  أ.
 
 . جسيع الجسل اآلتية السبتجأ فييا معخب ما عجا ؟ٚ
  د/أولئػ طالب مجتيجون                 .    ج.السؤمشؾن أخؾة.       الشار خظخة     ب.       الرُف واسٌع.      أ.

 
 يأتي الفعل السزارع مبشيًا إذا اترمت بو اترااًل مباشخًا:.ٛ    

 )أ + ب(   د. أ.نؾن الشدؾة                 ب.  نؾن التؾكيج الخفيفة أو الثقيمة               ج. نؾن التؾكيج الخفيفة     
************************************************************************ 

 عالمات ( 9)             مثمي عمى ما يأتي بجطل مفيدة واضعة خطا تحت الططمهب :أ.السؤال الثاني : 
 

 ...( ...).....................................................................بثبؾت الشؾن  فعل مزارع مخفؾع -ٔ
 ....( .............................................................).بحخكة أصمية مقجرة  فعل مزارع مشرؾب -ٕ
 ( ....................................فعل مزارع مجدوم بححف حخف العمة .) ................................ -ٖ
 ( .............................................) ..........................جسع محكخ سالؼ . جسمة أسسية السبتجأ -ٗ
(......................فعل مزارع مبشي عمى الدكؾن )...................................................... -٘

   األحظاء الشحؾية اآلتية ؟ يصحح -ب 
 الدبب:...................................الرؾاب : .. ...خظأ : ................الشجحؾن إال إذا حاولتؼ : لؽ ت -ٙ
 . ..............الدبب :........................الرؾاب : ... ..خظأ : ..................ال يبكُي الفاقُج عديدا:  -ٔ
 .. ...................الدبب. الرؾاب : ...................لخظأ : .................ا ال تخجؾ مؽ دون هللا أحجًا: -ٕ
 ال تخِم يا فاطسة :           الخظأ.....................الرؾاب:................... الدبب:................... -ٖ

************************************************************************ 
 عالمات ( ٓٔ)                                                    ما تحتو خط إعخابًا تامًا  ؟ يأعخب ج.      

 . " لو ذبابًا ولؾ اجتسعؾا يخمقؾامؽ دون هللا لؽ  تجعؾن . "إن الحيؽ ٔ -ٔ

 .........................تجعؾن :.....................................................................................
 ....................................................................................يخمقؾا:............................

 لو:....................................................................................................................
(ٖ) 



 . الكؾن أميخة ىحا ي بأنشأبي يذعخني . ٕ 
..............................................................................................................أبي:....

...............................يذعخني:...............................................................................
 ...........................................................................................بأنشي:......................

  الكؾن:................................................................................................................
 

 اجو.بل افتحو وو  ال تدجَّ بابػ حتى تدتخيح.ٖ      
 ....................................................................................................................ال:

 ..................................................................................................................تدج:
 .................................................................................................................بابػ:
.................................................................................................................حتى:

 .....................................................................................تدتخيح :........................
************************************************************************ 

 عالمات ( 7)                                                            خامسا : اإلمالء : 
 اختاري السشاسب مؽ األقؾاس وضعيو في الفخاغ األول : الدؤال 

 .............. قمؾب السدمسيؽ إلى القجس. )تيفؾ ، تيفؾا(.0
 .............. عمى أداء الرالة في وقتيا. )حافغؾ ، حافغؾا(ٕ
 .............. السجرسة يحبؾن طالبيؼ. )معمسؾ ، معمسؾا(ٖ
 خُج ، تخجؾ(ال ........... خيخًا مؽ مشافق. )تٗ
 لؼ ........... السجاىجون بغيخ الشرخ. )يخَض ، يخضى(٘

 

 الدؤال الثاني: مثمي لكل مسا يأتي

 فعل يشتيي بؾاو أصمية: -ٔ

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

 

 ؾاو الجسع :.اسؼ يشتيي بٕ   

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

(ٗ) 



 عالمات (  01)                                                         سادسا : التعبير
 في فؽ التمخيص :     عية ما تعمستيشويا بأربعة أسظخ مخا ولخري اقخئي القرة

سسع الجسل األعخج بدباق لمجسال، فقّخر السذاركة رغؼ عخجتو، وتقّجم طالبًا تدجيل اسسو، فاستغخبت لجشة التدجيل .  
فقال: ما سبب الغخابة؟ أنا سخيع العجو وقؾّي البشية، خافت المجشة أن يتعّخض لدؾء أثشاء الّدباق، فجخل الّدباق عمى 

ؤولّيتو، وتّجسعت الجسال في نقظة االنظالق، وسخخت الجسال مؽ عخجة الجسل األعخج، قال: سشخى في نياية الّدباق مد
مؽ ىؾ األقؾى واألسخع. انظمقت الجسال كالّديام، وكان الجسل األعخج في آخخ الستدابقيؽ، صبخ الجسل عمى عخجتو، 

لجسال أن تتدمق الجبل ثّؼ تعؾد، وكان الجبل عاليًا ووعخًا، والظخيق والتي سّببت لو األلؼ عشج ركزو الّدخيع، كان عمى ا
طؾيمة، الجسال الفتّية حاولت الّرعؾد بدخعة، فأصابيا اإلنياك، بعزيا سقط مؽ الّتعب وبعزيا قّخر العؾدة، أّما الجسل 

لتي وصمت القّسة كانت قميمًة جّجًا، األعخج فكان يديخ ببطء وقّؾة، وأكثخ الجسال تخاجعت قبل وصؾليا إلى القّسة. الجسال ا
وكانت متعبًة فاستمقت لتختاح، أّما الجسل األعخج فدار بإصخار حّتى وصل القّسة، ولؼ يكؽ يذعخ بالّتعب، فعاد ميخواًل 

 بعخجتو، والجسال السدتخيحة لؼ تشتبو إال بعج وصؾلو إلى أسفل السشحجر، حاولت الجسال المحاق بو فمؼ تدتظع، فكان أّول
 .الؾاصميؽ إلى نياية الّدباق، ونال كأس البظؾلة، وكان فخؾرًا جّجًا بعخجتو

 

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

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

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

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

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

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

 

ما دام في قمهبظا أمل سظحقق الحمم َسظطضي إلى األمام ولن تقف في دروبظا الِصعاب لظدخل في  **
 .سباق الحياة ونحقق الفهز بعزمظا فاليأس واالستسالم ليست من شيطظا

                                             ابتسطي دائطا         معمطتك الطحبة :صطهد أبه ربيع 



 
 
 


