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 القسم األول : يتكون هذا القسم من أربعة أسئلة، وعلى المشترك أن يجيب عنها جميعا

 ( عالمة ١٥ أوالً: التعبير )

 ( عالمة ١٥: )  السؤال األول
 فقط من الموضوعين اآلتيين: واحداكتب في 

 .والنشء إن أهملته           طفالً تعثر في الكبر -١

األسرى قناديل الوطن، وعنوان الوحدة، ومفتاح النصر... واجب األمة نحوهم.     -٢  

 ً  ( عالمة ١٤ : البالغة )ثانيا
 ( عالمة ١٤ :  )السؤال الثاني

 عالمات( ٥)                            أ. اختر اإلجابة الصحيحة لما يأتي، وانقلها إلى دفتر إجابتك:                  
 ما غرض الخبر في قول الشاعر: إذا بلغ الفطام لنا صبيٌّ       تخّر له الجبابر ساجدينا؟- ١  

 د. فائدة الخبر.       أ. االستعطاف           ب. التحسر واألسى      ج. الفخر        

 ؟ما ضرب الخبر في قول الشاعر: أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي       وأسمعت كلماتي من به صمم -٢  

 بتدائي                ب. إنكاري                ج. ثانوي         د. طلبي.اأ.      

 قسم بين الناس رزقهمه؟ قول الشاعر: وللاه ما حال المخاطب في  -٣  

 ج. منكر للخبر   د. متردد ومنكر معا.      أ. متردد في الحكم      ب. خالي الذهن          

 ؟ما المؤكد الوارد في البيت اآلتي: إذا ما الجرح رّم على فساد         تبيّن فيه إهمال الطبيب -٤  

 ج. فيه            د. ما.      أ. إذا                     ب. على                  

 ما الجملة التي تمثّل األسلوب الخبري فيما يأتي؟ -٥  

 د. ال تسقني ماء الحياة بذلّة.   ؟أ. اتّق هللا حيثما كنت   ب. رأس األمر اإلسالم   ج. هل ينفع الندم بعد فوات األوان     

 عالمات(٣)                        ب. بين غرض الخبر فيما يأتي:                                                      
 أهعّدت الراحة الكبرى لمن تعبا         وفاز بالحّق من لم يأله طلبا. -١   

 فلله كيف اختار واسطة العقد  توّخى حمام الموت أوسط صبيتي     -٢   

 طواه الردى عنّى فأضحى مزاره       بعيدا على قرب قريبا على بعد.       

 مهنّد من سيوف للا مسلول       إّن الرسول لنور يستضاء به     -٣   

 )عالمتان(                                            ج. اشرح التقسيم فيما يأتي:                                      

 .فراحوا فريقا في اإلسار ومثله     قتيل ومثل الذ في البحر هاربه   

 )عالمتان(                               د. اشرح التورية فيما يأتي:                                                    

 يقولون إّن الشوق ناٌر ولوعة      فما بال شوقي اليوم أصبح باردا.   

 )عالمتان(                            هـ. مثل لكل مما يأتي في جملة مفيدة:                                           

 جملة خبرية المؤكد فيها ضمير الفصل. -١   

 جملة خبرية غرضها إظهار الضعف. -٢   

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 اإلنجاز

والشرعي   العلوم االنسانية :الفرع  

 

 ( ٢يتبع الصفحة )                                                    الحظ الصفحة التالية                                           

 دولة فلسطني           
 وزارة الرتبية والتعليم العايل        

 طولكرم-مديرة  الرتبية  والتعليم
 المبحث: اللغة العربية

 الثانيةالورقة: 

 

 

 ساعتان ونصف مدة االمتحان: 
 ١۸/١٢/٢٠١٧ ثننياإل اليوم والتاريخ: 

 ( عالمة٧٥جمموع العالمات )

طمالحظة : عدد أسئلة الورقة )ستة( أسئلة، أجب عن )خمسة( منها فق  



 

 ً  ( عالمات ٦ ) : العروضثالثا

 ( عالمات ٦ :  )السؤال الثالث 

 )عالمتان(        امأل الفراغ فيما يأتي بكلمة من الكلمتين المحصورتين، بما يستقسم مع المعنى والموسيقا:   أ.

 ال بقومي شرفت بل شرفوا بي         وبنفسي فخرت ال     ..........)بمالي، بجدودي( -١  

 منك يدي       )روحي، جسدي( يا متلف....... ما علقت                 بسوى تعذيب   -٢  

 )عالمة(                            ب. ما التفعيلة األقل شيوعا في حشو البحر الخفيف؟                             

ً ّط  ج. ق    عالمات(٣)                                 من البيتين اآلتيين، واكتب تفعيالته، وبحره.           واحداً  ع بيتا

 اءه           ربَّ ثاو  يهملُّ منهه الثواء.ـا ببْينها أسمـآذنتْن  -١  

 ا.ـا رامـات  يحقّق مـهـيـه  من رام المجد بال عمل         -٢  

 ً  ( عالمة ٤٠ ) : النحورابعا

 ( عالمة ٢٠ )  :السؤال الرابع 

 عالمات(٧)                                              :أ. اختر اإلجابة الصحيحة لما يأتي، وانقلها إلى دفتر إجابتك

 ما الجملة التي اشتملت على فعل مضارع مبني على السكون؟ -١ 

 وهللا ألدافعّن عن الحّق ما حييتأ. إنّك تصبرين على الشدائد                     ب.     

  ؟أتشركْن باهلل الذي خلقك في أحسن تقويم د.       ج. المعلمات يربين األبناء تربية صالحة     

 ما المتقدم وحكم تقدمه في جملة )نقل موسى العدوى(؟ -٢ 

 .د. تقدم المفعول به وجوبا      ج.  تقدم الفاعل وجوبا       ب. تقدم المفعول به جوازا      أ. تقدم الفاعل جوازا      

 "؟ ياً الناس  بلسانك، اتق  للا  مما نوع المنادى في الجملة اآلتية:" يا را -٣ 

 .نكرة غير مقصودة د.   نكرة مقصودة        ب. شبيه بالمضاف             ج.          مضاف       أ.    

ً ض تعالى:" وإذا مس اإلنسان   في قوله  ما إعراب صاحب الحال -٤   " ؟ ٌر دعا رب ه منيبا

 .د. فاعل     ج. مبتدأ                    ب. خبر                         مفعول به          أ.    

 ما صورة نائب الفاعل في جملة: "يهخشى أن يصير الحق باطالً"؟ -٥ 

 .اسم ظاهر د.           مصدر مؤولج.               ضمير متصلب.          ضمير مستتر أ.    

 ما قرأت روايات  إال رواية  لغسان كنفاني؟  ةما الضبط السليم لكلمة)رواية( في عبار- ٦ 

 روايٍة. ، رواية              ب. روايٍة                ج. روايةٌ                    د. رواية  . أ    

 جملةً فيما يأتي؟ المفعول بهما الجملة التي جاء فيها  -٧ 

 أ. وجدُت القصيدة عذبة  لغتُها                         ب. وجدُت القصيدة لغتها عذبة                       

                         .د. أحب النهر ماؤه عذب                          ج. زرت نهرا  عذبا  ماؤه        

 ب. اقرأ النص اآلتي، ثم أجب عن أسئلته :

 قالوا يا أبانا .فاعلينارة إن كنتم يوسف  وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعضه السيّ  تقتلوامنهم ال  قائلٌ قال تعالى: " قال     

 أن ليحزننيقال إني  .وإنّا له لحافظون ويلعبْ أرسله معنا غداً يرتْع  .على يوسف  وإنا له لناصحون تأمنّامالك ال     

 .به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون" تذهبوا    

 عالمات(٦)                     استخرج من النص:                                                                  -١ 

ً  ب.             فعالً واقعاً في جواب الطلب. أ.      .فاعالً تأخر وجوبا

 منادى منصوباً بعالمة فرعية. د.               اسماً ممنوعاً من الصرف. ج.   

 في محل نصب مفعول به. الً مؤوّ  ز. مصدراً              هـ. فعال منصوبا بعالمة فرعية.   

 )عالمتان(       .الذئب وأنتم عنه غافلون"" أخاف أن يأكله  وضح صورة الحال،  وعيّن الرابط في قوله: -٢ 

 عالمات(٣)                                                    أعرب ما تحته خط.                                  - ٣ 
 )عالمتان(وردت )ال( في النص مرتين، وضح نوعها.                                                             -٤ 

 ( ٣يتبع الصفحة )                                                    الحظ الصفحة التالية                                           

-٢- 
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 ( عالمة ٢٠ ) :سالسؤال الخام
 عالمات(١٠)                 اقرأ الجمل اآلتية، ثّم أجب وفق المطلوب مقابل كل منها، مع الضبط التام حيث يلزم:أ. 

 / تنال األجر.                 اربط ركني الجملة بحرف شرط جازم وأجر التغيير الالزم. تسعى في عمل الخير -١  

 التغيير الالزم. ر  جْ قادت رئيسة الفرقة الموسيقية الممثالت إلى المنصة. حول الفعل المبني للمعلوم إلى مبني للمجهول وأ   -٢  

  ٣-                        .  استخرج الحال، وبين صورته.   رأيت العصفور في فمه حبٌّ

 ؟ما حكم المنادى، وما نوعه                               " يا أبت افعل ما تؤمر".  -٤  

 تختلفون حول قضايا سطحية.                        أدخل الم الجحود، وغير ما يلزم. -٥  

 عالمات(١٠)                                                             مثل لما يأتي بجملة مفيدة، مع الضبط التام: ب.

 حال رابطه ضمير مستتر. -١ 

 فعل مضارع مبنّي في محل نصب. -٢ 

 مستثنى مجرور باإلضافة. -٣ 

 فاعل سّد مسد الخبر. -٤ 

 منادى معّرف بأل. -٥ 

  عالمة ( ٢٠)  :سالسؤال الساد

 عالمات(١٠)                                                   النحويّة الواردة فيما يأتي وصّوبها:استخرج األخطاء أ. 

 يجب وضع مثلث التحذير بحيث يره السائقين. -١ 

 .وال يالق  الهوانا اغير أن  الفتى يالقي المنايا           كالحات -٢ 

 دون مساعدة المحتاجين. إذا ما خال ذي المال بنفسه، وجد الحياة همٌّ  -٣ 

 ؟يا  مريمٌ  لي أْن نلتقي  متى تفضّ  -٤ 

 هذا اليوم  من قبل الوزارة. على أدائهما كهّرم المتفوقين   -٥ 

ً ب.  ً تامّ  أعرب ما تحته خط فيما يأتي إعرابا  عالمات(١٠)                                                                :ا

 .به الماء الزالال مّراومن يكه ذا فم مّر مريض           يجد  -١ 

 ". من ربهم محد ث إال استمعوه وهم يلعبون ذكر  " ما يأتيهم من  -٢ 

 " . وليدا" قال ألم نربّك فينا  -٣ 

 ها وأوهى قرنه الوعله.يوما ليوهنها     فلم يضرْ  صخرةً كناطح   -٤   

 الوجهين. ذاإال  الناسأحترم  -٥ 

-٣- -٢- 

 انتهت األسئلة

الطالب أن يجيب عن أحدهما فقط : يتكون هذا القسم من سؤالين، علىالقسم الثاني  
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