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 (ست درجاتأواًل: السطالعة )
 اقخئي الحجيث اآلتي، ثّم أجيبي عن األسئمة التي تميو:

 
 مخادف )آية الخجد(: ......................، والسادة السعجسية لمفعل )ابتمى(: .................... -1
 في الحجيث؟ ِممَّ يحّحر الشبي  -2

................................................................................................. 
 استخخجي من الحجيث: -3

 أسمهًبا، واذكخي نهعو: ....................................................................... - أ
 ..................................................محّدًشا بجيعيًّا، واذكخي نهعو ............... - ب

 اذكخي الخرال الثالثة التي يكخىيا هللا من عبجه. -4
................................................................................................. 

 (؟ابعخ العن سؤال الّشاس )كسا ورد في الحجيث  ما الحكسة من نيي الشبّي  -5
................................................................................................. 

 : )وأن تعترسها بحبل هللا جسيًعا، وال تفّخقها(. اشخحي الجسال في قهل الّشبيّ  -6
................................................................................................. 

 درجات( )خسذثانًيا: الشحه 
 درجات( خي نهعو في الججول اآلتي:   )ثالثالدؤال األول: حّجدي أركان الذخط، واذك

 نهع الذخط جهاب الذخط فعل الذخط أداة الذخط الجسمة
 النهاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لَفََسَدْت ِ َولَْوال َدْفُع َّللاه

 .األَْرضُ 
    

 ْيَنُصْرُكْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكم َ      .إِْن تَنُصُروا َّللاه
  َولَْو أََراُدوا اْلُخُروَج ألََعدُّوا لَهُ ُعدهة.     

 

 

 

 

 دولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ف سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ين
 وزارة التربيـــةةةةةةةةـ  والتعـةةةةةةةةـ يم العةةةةةةةةال 

 ـرق غـــــزةشــ –مديري  التربي  والتع يم 
 ـــ  ل بنات              ـــــمدرس  شعبان الريس الثانوي

 

 الشهر األول امتحان 
    2ٕٔٓ- 2ٕٔٓ الفصل الّدراس  الثان 
 

 
 
 
 

   عربي  المبحــث: لغ
 أدب الحادي عشر الصـــف: 

                                                   اسم ال الب :
 الصف:

 م2ٕٔٓفبراير  5 ، التاريخ:ثنيناليوم: اإل                                                   درج  (       خمس عشرة)     مجموع الدرجات

بو ناًسا  ، ابتمى هللا دجخّ )الّطاعهُن آيُة ال: ، قال رسهل هللا قال -رضي هللا عشيسا–عن أسامَة بِن زيٍج 
                     (.من عباِده، فإذا سسعتم بو فال تجخمها عميو، وإذا وقع بأرٍض وأنتم بيا، فال تفّخوا مشو

 رواه مدمم()
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 (تانالدؤال الثاني: أعخبي ما تحتو خط فيسا يأتي: )درج

 عن الجين، يشرْخكم هللا. تجافعهاحيثسا  -ٔ
...................................تجافعها:...........................................................

................................................................................................ 
 .الجخاحَ يجِن مْن يدرِع الذهَك  -ٕ

 ...............................................................................................يجِن: 
 الجخاح: ............................................................................................

 ثالًثا: البالغة ) أربع درجات(

 ...، ....................................................................اإلنذاء غيخ الطمبي ىه: .... -1
 ..، ........................................، ......: ..........أساليبومن و 

 اكتبي الريغة التي جاء عمييا األمخ في الجسل اآلتية:  -2
ُفها ِباْلَبْيِت اْلَعِتيقِ ُثمَّ ِلَيْقُزها َتَفَثُيْم َوْلُيهُفها ُنُحوَرُىْم  - أ  . .................................... َوْلَيطَّهَّ

 . قهلشا: الميم آمين ...................... - ب
حِ  -3  فيسا يأتي: والّشيي األغخاض البالغيَّة لألمخ يوضِّ

 .................................................... َيا َيْحَيى ُخْح اْلِكَتاَب ِبُقهَّةٍ  - أ
  ................ أال تبكيان ِلرخِخ الشَّجى     وال َتْجُسَجاقالت الخشداء في رثاء أخييا: أعيشيَّ ُجهَدا  - ب
 . ..................................ال تجاِلْذ أىل الّجنايا - ت
    ..........................   َوِلْمُسْؤِمِشيَن َيْهَم َيُقهُم اْلِحَدابُ َربََّشا اْغِفْخ ِلي َوِلَهاِلَجيَّ  - ث

      
 
 
 
 
 
 

 إعجاد معمسة السبحث: ىجيل حدن السذيخاوي 
 

 


