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 دولة فلسطين  بسم هللا الرمحن الرحمي المبحث : اللغة العربية
(المطالعة والقواعد والعروض والتعبير )  وزارة التربية والتعليم العالي  

 مديرية التربية والتعليم/رام هللا والبيرة   .... /8201/5التاريخ:
ونصف ساعتانالزمن :  .............اسم الطالب:............    

(عالمة001مجموع العالمات :) الحادي للصف  الثانينهاية الفصل امتحان  
    8201-7201األساسي للعام  عشر

 

 "ملحوظة":عدد أسئلة االمتحان )خمسة(أسئلة،أجيب عليها جميعاً ،وعدد األوراق االمتحان)8( واإلجابة على الورقة نفسها"

 أوالً: المطالعة والنصوص)36عالمة(

 السؤال األول: )10عالمات(

: يأتيأضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما   

 ؟،وكلكم مسؤول عن رعيته" راعٍ ما نوع المشتق في كلمة )راعٍ( في عبارة "كلكم  .1

اسم تفضيل.                 -.     دغة مبالغةصي -.     جاسم مفعول -.      باسم فاعل -أ  

 ؟  المعتقلرسالة من  قصيدةقائل من  .2
 معتز القطبد.      سميح قاسمج.       إبراهيم طوقانب.         نزار قباني .أ
 ؟ نخلة على جدولما نوع النص المتمثل في درس  .3

 مقالة د.                     مقامةج.                 مسرحيةب. قصة                    .أ
 ؟  دواوين سميح قاسممن   .4

 جميع ما ذكر صحيحد.         دخان البراكينج. دمي على كفي    ب.       مواكب الشمس .أ

 ؟ما نوع األسلوب في العبارة اآلتية :"إياكم والكبر والصلف"  .5

 .أسلوب تعجبد.   .      أسلوب حصر.     ج. أسلوب تحذير.      ب. أسلوب شرطأ. 

 ؟   ما نوع المحسن البديعي بين كلمتي )عواصف ،وعواطف(.6

 ترادف د.                     طباقج.      جناس ناقصب.          تامجناس  .أ
 ؟  الوزن الصرفي لكلمتي )جدران،وتعد (على الترتيب. 7
 فعالن،وتفولد.             ،وتفلفعالج.         فعالن،وتعلب.         فعالل ،وتعولأ. 

 ؟هو تعبير موجز ،بليغ، يعبر عن موقف معين،يردده الناس في مواقف حياتية . 8

 .الطرفةد.          .      الحكمةج.               .     المثل.             ب. الوصيةأ.    

  ؟المآسي صباح مساء( يتّجرعمعنى الزيادة في الفعل )يتجّرع( في جملة:). 9
  

 المطاوعةد.           الصيرورةج.                     التكلفب.              التظاهرأ. 
ما المقصود بـ )المرسالت( في البيت اآلتي "فأصبح محموداً إلى هللا راجعاً   يبكيه جفن .10

 ويحمد"  ؟ المرسالت
 الناسد.              الرسائل ج.                     المالئكةب.             الرسلأ. 

 
 

 السؤال الثاني: )26عالمة (
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        ثم أجب عن األسئلة التي تليه :   الرعد (آيات من سورة ) درسالنص اآلتي من  اقرأ -أ  

مشتقةٌ من الجذر الثالثي )َعل م( ومعنى اإلعالم : معرفة الشيء على حقيقته؛أي أن  اإلعالم  كلمةُ 

اإلعالم مأخوذ من العلم وليس من التعليم ، وإن كان ثم من يرى أنهما شيء واحد ،بيد أن الفرق بين 

أما التعليم الناس به ،  ليعلمَ اإلعالم والتعليم يتضح إذا عرفنا ماهية كل منهما ؛ فاإلعالم خبر ينشر؛ 

. واإلعالم بمفهوم العام يعني : إيصال معلومة إلى المتلقي لهدف معين  فهو إخبار بعلم يتعلموه

 ،بأسلوب يخدم ذلك الهدف.

 )عالمة ( ؟ ما نوع النص من حيث الفنون النثرية  -1

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

 ما الفكرة العامة من الفقرة السابقة  ؟    )عالمة ونصف( -2

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

 ة ونصف(ما الفرق بين اإلعالم والتعليم ؟)عالم -3

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

 عالمات(3فرق في المعنى بين الكلمات التي تحتها خطوط فيما يأتي ؟ ) -4

 ( .عامل بناء ونهوض في المجتمع .) .....................  اإلعالم -أ

 المتهم بتهمته .) .....................( . إعالمتولى المحامي مهمة  -ب

 المؤنثة من الصرف .) ..................... ( . األعالمتمنع  -ت

 عالمات (3استخرج من الحديث الشريف ما يأتي  : ) -5

 اسم فاعل : )..................... ( . -أ

 )..................... ( . اسم مفعول: -ب

 فعل مضارع مبني للمجهول: )..................... ( . -ت

 ؟  )عالمة( فكم من صورة تعدل ألف كلمة" بين داللة الجملة اآلتية: " -4

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

 تحته خط إعراباً تاماً : )عالمتان(أعرب ما  -5

 اإلعالم : .............................................................................................................

 ...................ليعلَم : .............................................................................................

: أجب عن األسئلة التالية  -ب  

)عالمة( ؟تكرار األوامر في نهاية رسالة عبد الحميد الكاتب إلى الكتاب علل:  -1  

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

( عالمتانوضح الفرق في المعنى بين الثنائية اآلتية ) الفرائض ،الفروض (؟   )  -2  

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

 عالمات(3)فرق في المعنى بين الكلمات المخطوط تحتها في كل من الجمل اآلتية  -3
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  . ) ................... (.أراد أن ينسيهم كل شيءً  القدروكأن  -أ

 . ) ................... (. حاتم الطائي ال تفارق النار قدركانت  -ب

 .) .......................... ( عظيم عند ربهم  قدرللشهداء  -ج

 (عالمتان)؟ (في نمو االقتصاد العالميGPSوضح دور جهاز ) -4

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

 (عالمتان)؟ احتل البعد الوطني الجزء األكبر من األغاني الشعبية الفلسطينية   -علل -5

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

 (عالمتان)؟اذكر العواقب المترتبة على تبذير الماء وإهداره -6

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

 )عالمة(؟ ما الذي حمل شيخ محجوب على عرض نخلته للبيع -7

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

 ثانياً : النص الشعري  ) 20عالمة (

 السؤال األول : )15عالمة(

 : ا، ثم أجب عن األسئلة التي تليه ةاآلتياألبيات اقرأ  -أ

 وفي أكناف  تكتملُ  الخليل  عند     الديُن والطهُر واألخالُق والعمُل    

ماها وفي أحيائها َعرٌب      من نسل  هاجَر ما غابوا وما رحلوا     على ح 

 في كل منطقة في أرضها بطل         على المآذن ذكُر هللا مرتفٌع    

 ركزُت فيها عسى عيناَي  تكتحلُ       هزني فيها محاسنها    لوحةً يا 

(تان)عالمأ/ ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :   

 من قائل األبيات السابقة ؟  .1

 معتز القطب ج.                  أحمد شوقيب. نزار قباني                   .أ

 ما جنسية قائل األبيات السابقة ؟  .2

 مصريفلسطينّي                   ب. سورّي                        ج.  .أ

 (تان)عالمما الفكرة الجزئية من هذه األبيات :  -3

------------------------------------------------------------------------------------- 

 ة()عالمفما عالقته بمدينة الخليل؟ “هاجر”وظف الشاعر اسم  -4

------------------------------------------------------------------------------------ 

 ( تان)عالم؟“في كل منطقة في أرضها بطل” ما داللة عبارة  -5
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-------------------------------------------------------------------------------------- 

 )عالمتان(؟  -----------------:  األكناف ------------------:  المآذن مفردما  -6

 )عالمتان( : أعرب ما تحته خط إعراباً تاماً  -7

 ------------------------------------------------------------------------------:  الخليل -أ

 -------------------------------------------------------------------------------: لوحةً  -ب

 عالمات(4)؟   "سعيد أحمد يعقوب  لشاعر " هذي البالد لنامن قصيدة " ثالثة أبيات اكتب  -8

--------------------------------------     ----------------------------------------- 

--------------------------------------     ----------------------------------------- 

--------------------------------------     ----------------------------------------- 

أجب على األسئلة  إبراهيم طوقانلشاعر  " الثالثاء الحمراءمن خالل دراستك لقصيدة "  -ب      

 عالمات (5اآلتية :  )

؟  الشاعر )الثالثاء الحمراء(عنواناً لقصيدته رعلل اختيا -1

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

 ؟ من هم الشهداء الذين تغنى الشاعر ببطولتهم  -2

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

 " ؟ أنا بكر ساعات ثالث    كلها رمز الحمية ما داللة العبارة اآلتية "  -3

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

 وضح الصورة الفنية في العبارة اآلتية:"وصغارك األشبال تبكي الليث بالدمع الغزير"؟ -4

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

 ما الميزان الصرفي لكلمة )المتحّجر( ؟ -5

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

ً : العلوم اللغوية )24عالمة(  ثانيا

         (اتعالم10)جابة الصحيحة:     اإلالسؤال األول : ضع دائرة حول رمز 

 ؟  جميع الجمل اآلتية شرطية ما عدا  .1

  .إن نحسن إعمال العقل ، نتقن عملناب/                              هللا ،تنل رضاه. حيثما تتقأ/      

  من فتح بيت المقدس ؟ .د/        من يدخر قبل اإلنفاق ،يجد كنزاً قبل اإلفالس.ج/       

 ؟  . من شروط صياغة فعل التعجب أن يكون2     

ً أ/       منفيد/               مبني للمجهولج/                  ناقصب/                   ثالثيا

 ؟  "نتضرع إلى هللا صباح مساء–القدس   سكانَ نحن  "تعرب الكلمة التي تحتها خط .3
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  مفعول معه د/       مفعول مطلقج/        مفعول به على االختصاصب/            خبرأ/     

 ؟ "فلسطينتعرب الكلمة التي تحتها خط" نعم الوطن  .4

      فاعلد/                نعت ج/                          مضاف إليهب/        مبتدأأ/     

 ؟واحد من األسماء المخطوط تحتها في الجمل اآلتية ،عالمة إعراب أصلية. 5

                                       ذو المروءة يأنف الذلب/                   حمو سلمى عطوفأ/    

   أخي جاوز الظالمون المدى د/                                                 يداك أوكتا ،وفوك نفخج/ 

 هو االسم المعرب الذي آخره ألف الزمة مفتوح ما قبلها؟. 6

        ج/ االسم المقصور       د/ االسم الصحيح       . االسم الممدودب/   .         االسم المنقوصأ/ 

 ؟ " مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة...الساعيتعرب الكلمة التي تحتها خط "أرشدُت .7
 منع اشتغال المحل د/   الظاهرةج/  المقدرة منع ظهورها الثقل /بالمقدرة منع ظهوره التعذر  /أ

 ؟األسلوب في الجملة اآلتية :" العفة العفة يا أبنائي "   . 8

 أسلوب شرطد/     أسلوب االختصاص  ج/     أسلوب تحذير   ب/   أسلوب إغراء    أ/     

 من أدوات الشرط الجازمة :. 9

  )كلما،إذا، لوال(د/      ) إن ، ما، حيثما ( ج/ ) لو ، كيفما، لوال ( ب/     ) من ، أيان، لوال ( أ/ 

 ؟االسم لوال : يليها دائماً اسم مرفوع يعرب . 10

 / نائب فاعل دب/  خبر               ج/ فاعل                            أ/ مبتدأ      

 (اتعالم6؟ ) مع الضبط مثل بجملة مفيدة على كل مما يأتي :الثانيالسؤال 

 : )............................................... (. اسم مقصور مرفوع -أ

 : ) ..................................................... ( . اسم منقوص مجرور - ب

 : ) ......................................................... ( .أسلوب تحذير -ج

 : )..................................................... ( .  أسلوب شرط غير جازم -د

 )..................................................... ( . : أسلوب تعجب بصيغة أفعل بـ -ه

 : )..................................................... ( . أسلوب االختصاص -و

 السؤال الثالث : أعرب ما تحته خط إعراباً تاماً ؟ )8عالمات( 
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 حبذا الصدق  

.........: ........................................................................................................................... الصدق    

 مررت بموسى

........................................................................: ........................................ موسى  

 إن أبا األسود الدؤلي ،عالم لغوي مشهور .

.................: ........................................................................................................................... أبا  

 . الصدَق يا علي ؛فهو أمارة اإليمان الصدقَ 

 : ....................................................................................................... الصدق

 .الشفق! بحمرة  أجمل 

 : ..................................................................................................... حمرة  

 بيانك  يستقيم  لسانك  تقوم  إن 

 : ...................................................................................................... تقوم  

 : ................................................................................................... يستقيم  

 لفراق مرارة ا العانييتجرع 

 العاني: ....................................................................................................

 رابعاً : العروض )5عالمات(

ً  مبين تفعيالته واسم البحر الذي نُظم عليه:                   السؤال األول : قطع البيت اآلتي عروضيا

ذاري   في وقَلبي للهوى           كيف من قلبي ومن طرفي ح  قاَدني طر 

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

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

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

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

 

 خامساً : التعبير)15عالمة(
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 السؤال األول : )15عالمة(

يتجاوز خمسة عشر سطراً . ،بما ال الموضوعات اآلتية أكتب في واحد من   

 . ترشيد استهالك الماء  -1

 . جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمينيا أيها الذين أمنوا إن  -2

 .بالوحدة الوطنيَّة نحقّق آمالنا ونسترّد حقوقنا المسلوبة -3

 .اطلب العلم وال تكسل فما         أبعد الخير عن أهل الكسل -4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 انتهت األسئلة 

 مع أطيب األمنيات بالتوفيق والنجاح

 إعداد : خليل علقم 


	كلمةُ الإعلامِ مشتقةٌ من الجذر الثلاثي (عَلِم) ومعنى الإعلام : معرفة الشيء على حقيقته؛أي أن الإعلام مأخوذ من العلم وليس من التعليم ، وإن كان ثم من يرى أنهما شيء واحد ،بيد أن الفرق بين الإعلام والتعليم يتضح إذا عرفنا ماهية كل منهما ؛ فالإعلام خبر ينشر؛...



