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 دولة فلسطين  بسم هللا الرمحن الرحمي المبحث : اللغة العربية
والعلوم اللغوية  ،والنصوص )المطالعة

(والبالغة ،والعروضواإلمالء،،والتعبير،  
 وزارة التربية والتعليم العالي 

.../  5 /8201التاريخ:  مديرية التربية والتعليم/رام هللا والبيرة  
تان الزمن : ساع .............اسم الطالب/ـة:............    
(عالمة010مجموع العالمات :) للصف  نهاية الفصل الثانيامتحان  

    8201-7201األساسي للعام  العاشر
 

 "ملحوظة":عدد أسئلة االمتحان )ثمانية(أسئلة،أجيب عليها جميعاً ،وعدد األوراق االمتحان)7( واإلجابة على الورقة نفسها"

عالمة(73أوالً: المطالعة والنصوص)  

 السؤال األول: )10عالمات(

: يأتيأضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما   

  ضد كلمة)ردف ( في جملة "كنت ردف النبي"؟ما  .1
 تحتد.                خلفج.                       جانبب.                       أمام .أ

  ؟ ما المعنى الصرفي لـ)ُملتَقى(في جملة : )كانت ُملتقى تجارياً ألبناء القرى المحيطة( .2
 .  اسم  تفضيلد.               . اسم مفعولج.                  .   اسم مكانب.     .              اسم فاعل .أ

  ؟القدمين( حافيةَ ماذا تعرب كلمة)حافيةَ( في جملة : )كانت الفتاة تقطع الطريق الترابي الطويل ، .3
 نعتد.                 كان خبرج.                      حالب.                      مفعول به .أ

 ؟   "البيت اآلتي :"أيا من الم في الحب   ولم يعلم جوى قلبي البحر الذي جاء عليه  .4
 بحر الرملد.            البحر المحدثج.               بحر الهزجب.                    بحر الرمل .أ

 ؟ما نوع مسرحية )هكذا لقي هللا عمر( .5
 فلسفيةد.                      وطنيةج.                    اجتماعيةب.                    تاريخية .أ

 ما المحذوف من أركان التشبيه في جملة : )الفيسبوك( سالح ذو حدين؟ .6
 وجه الشبه فقطد.                 أداة التشبيه ووجه الشبهج.          المشبه بهب.            المشبه .أ

 متى بدأ االحتالل في إقامة جدار الضم والتوسع ؟ .7
 م(2011)د.                  م(2008)ج.          م(2004)ب.            م(2002) .أ

 أين ولدت أم األيتام والمحرومين هند الحسيني ؟ .8
 عكاد.                      القدسج.                   يافاب.               رام هللا .أ

 ما نوع الواو في ) نجثو( في جملة :)بعد قرن سوف نجثو حذوكم( ؟ .9
 واو عاطفةد.                 عالمة رفعج.          أصليةب.            ضمير متصل .أ

 ؟ لعل أحداً دفعه إلى ذلك يا أمير المؤمنين(: )عالم يعود اسم اإلشارة)ذلك( في جملة .10
 البكاء وطلب العفود.                 المالج.          خدمة الخليفةب.            دس السم .أ

 السؤال الثاني: )27عالمة(

  (،ثم أجب عن األسئلة التي تليه :   الفيسبوك) درسالنص اآلتي من  اقرأ -أ  

كثير من الناس وتجاوبهم ،وبخاصة من جيل الشباب في جميع أرجاء  بقبول)الفيسبوك( شبكة اجتماعية حظيت 
عام  شباطَ )مارك زوكربيرج( في بداية نشأتها في  العالم ،وهي ال تتعدى حدود مدونة شخصية لطالب يدعى

في نطاق الجامعة ،  محصورةً م في رحاب جامعة )هارفارد( األمريكية؛ إذ كانت مدونته )الفيسبوك( 2004
       وصديقين له أن هذه المدونة ستجتاح العالم االفتراضي بباله  يخطر  وبحدود أصدقائه ،ولم 

 )عالمة ( ؟  النثريةما نوع النص من حيث الفنون  -1

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

 

 ؟    )عالمة (  الفقرة السابقةما الفكرة العامة من  -2
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........................................................................................................................ 

 ؟ )عالمة(من مكتشف الفيسبوك  -3

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

 

 ؟ )عالمة(كيف كانت بدايات )الفيسبوك( -4

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

 عالمات (3فرق بين معاني الكلمات التي تحتها خطوط في الجمل اآلتية : ) -5

التسعينات من القرن الماضي  عقدمما ال شك في،أن التطورات التكنولوجية الحديثة في منتصف  -أ

 . )..................... ( .أحدثت نقلة نوعية

ً  عقداً غدت في وجنة األيام خاالً    وفي جيد العال  -ب  )..................... ( . .ثمينا

 ........... ( .).......... .الزواج على أصول معينة عقديستند  -ت

ولم يخطر بباله وصديقين له أن هذه المدونة ستجتاح العالم  وضح جمال التصوير " -4

 ؟  )عالمتان( "  االفتراضي

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

 (تانعالم) ؟  )الوعي والتوعية( في جملة: ) فعلينا العمل على جانب الوعي والتوعية(نميز بين  -5

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

 عالمات(3أعرب ما تحته خط إعراباً تاماً : ) -6

 : ............................................................................................................. شباط  

 .......................................................................................................محصورةً : 

 ............................................................................................................يخطْر: 

: أجب عن األسئلة اآلتية  -ب  

. (ةالمع) لماذا اختار الجيش الصهيوني الهجوم على قرية الطنطورة ؟ -1  

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

2- في ضوء قراءتنا للمسرحية "هكذا لقي هللا عمر" ،نحللها وفق عناصرها على النحو اآلتي: 
عالمات (5) ؟  

( . ..............................)المكان :  -أ  

).............................. ( .الزمان :  -ب   

)..................................................... ( . العقدة : -ج  

).............................. ( . الشخصيات الثانوية : -د  

).............................. ( .ه. الحل :   
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)عالمتان( ؟اذكر طرق النمل في ادخار قوته -3  

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

اذكر السبب الذي أذى إلى نشأة دار الطفل العربي )عالمة( -4  

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

(تان؟ )عالموضح أثر جدار الضم والتوسع على الثروة الحيوانية-5  

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

(عالمتان)عنده"؟ما المقصود بالعبارة اآلتية : "أما علمت أنك لو عدته لوجدتني  -6  

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

( عالمة41 ) النص الشعري  ثانياً :  

:  ا، ثم أجب عن األسئلة التي تليه ةاآلتي الشعرية األبياتاقرأ  -أالسؤال الثالث :   

 يا ليلُ  ، الصب متى غده       أقيام الساعة موعده ؟

 رقد السمار فأرقه              أسف للبي يردده 

 فبكاه النجم ورق له           مما يرعاه ويرصد 

 كلف بغزال ذي هيف        خوف الواشين يشرده

 )عالمتان(من قائل األبيات السابقة ؟  .1

 عبد القادر الجزائريج.           الحصريأبو الحسن ب.             عبد الرحمن الزناقي .أ

 ؟ تمحورت األبيات حول معاني .2

 الغزلج.                       الرثاءب.                       المدح .أ

 ........( . )عالمة(.........؟ )........ِمن الذين عارضوا القصيدة في العصر الحديث .3

 )عالمة( ؟ما الفكرة الجزئية من هذه األبيات  -4

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

 (عالمتان)  ؟ ما صفات المحبوبة التي تغنى بها الشاعر -5

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

 )عالمة ("؟ مفرد السمارما  -6

------------------------------------------------------------------------------------- 
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 "؟)عالمة( كلف بغزال ذي هيف  خوف الواشين يشردوضح جمال التصوير :"  -7

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

 ؟ )عالمة(العاطفة التي يدل عليها البيت الرابع  -8

 (اإلعجاب      -         الزهد     -      اليأس)

 (عالمتان) : أعرب ما تحته خط إعراباً تاماً  -9

 -------------------------------------------------------------------------------:  ليلُ 

 -------------------------------------------------------------------------------:  ذي
 عالمات(3) " ؟سائل العلياء اكتب ثالثة أبيات من قصيدة " -10

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

   ً  عالمة(24)العلوم اللغوية : ثالثا

 عالمات(4الصحيحة : ) ضع دائرة حول رمز اإلجابة -السؤال الرابع : أ

 :  تنسب كلمة )حيفا( إلى  -1
 . جميع ما ذكر صحيح -         . حيفوي   -              .حيفاوي   -                . حيفي   -
 ؟ جميع الكلمات اآلتية تصغر ما عدا -2

 . حمراء –       .    قنديل –             .    ُدريد  -           .  شمس -
 خالل ( فعالن ماضيان مسبوقان بـ )ما( ؟)ما عدا وما  -3
 االستفهامية . –         زائدة  . -             .الموصولة  -        لمصدرية .ا -
 :  التصغير الصحيح لكلمة )مصباح ( -4
 مصيباح. –مصيح.            –مصيبيح .                -مصيبح.           -
 ؟من شروط صياغة اسم التفضيل أن يكون  -5

 . مبني للمجهول" –   .        ناقص -             .      جامد  -        . متصرف -
 ؟حرف الجر )من( الذي يفيده في الجملة اآلتية "قرأُت جزءًا من القرآن"  -6
 المجاوزة .  –التبعيض .        –ابتداء الغاية الزمانية .      -ابتداء الغاية المكانية .      -

 " ؟السوقيةتعرب الكلمة التي تحتها خط في الجملة اآلتية: "نحُب المسؤحيات حاشا  -7
 فاعل مرفوع . –مستثنى منصوب .            –مفعول به .   –اسم مجرور .          -

 قليل"الضبط الصحيح للكلمة التي تحتها خط في الجملة اآلتية :" يا أيها المزمل قم اليل إال  -8
 قليله . -قليٍل .                   –قلياًل  .            –قليٌل .               -
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  :خامسالسؤال ال
 عالمات(4)ننسب إلى األسماء اآلتية :  -أ

 ابتداء نور الدين بيت لحم عمر الكلمة

     النسب

 عالمات(4) :نصغر األسماء اآلتية مع الضبط التام فيما يأتي -ب

 ابن تمرة عصام مسمار الكلمة

     التصغير

 : )عالمتان(بين حكم اسم التفضيل في كل مما يأتي -ج
 األخوات الكبريات هن أمهات أخريات لنا .)................................................ ( . -1
 )..................................................( .علي وعمرو أفضل الالعبين في الفريق .  -2

 عالمات(3)نبين المعنى الذي أفاده حرف الجر الذي تحته خط فيما يأتي : -د
 هللا لتهدمن عروش الظالمين ولو بعد حين . )............................... ( .و -1
 عجلة تهب ريثاً . ).............................. ( . رب   -2
 مهمة رسمية .) ............................... ( . في سافرت -3
 )عالمتان(حدد نوع المستثنى في الجمل اآلتية : -ه
 هل أثمرت األشجار إال النخيُل . )...................................... ( . -1
 الصوم فإنه لي وأنا أجزي به .) .................................( . كل عمل ابن آدم له إال -2

 عالمات(5) أعرب ما تحته خط إعرابًا تامًا ::  السؤال السادس
  فصلينقرأت الكتاب إال  -1

:  فصلين
.................................................................................... 

 . العاقل  ال يسعى للفضيلة أحد غيُر  -2
: العاقل  

.................................................................................... 
 . العشية تلك  أخبرونا جند الغدر في  -3

 .........................: ........................................................... تلك  
 " .جدالً شيء  أكثر  قال تعالى :"وكان اإلنسان  -4

 .........................: ........................................................... أكثر  
:  جدالً 

......................................................................................... 
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 ً  (اتعالم01): البالغة والعروض  رابعا

 عالمات(3نميز الخبر من اإلنشاء فيما يأتي : ) -السؤال السادس: أ

  . ) ......................... ( . أعلى جبل في فلسطين جبل الجرمق -1

 ) ......................... ( . نجح محمد في االمتحان -2

 .......... ( .......) ..... النوى أقدس تربيا فلسطين وكيف الملتقى   هل أرى بعد  -3

 عالمات(3) خالل جمل اآلتية.غير الطلبي ميز صيغ اإلنشاء الطلبي من  -ب

 " . ) ................. ( .كيف تكفرون باهلل وكنتم أمواتاً فأحياكمقال تعالى :" -1

 .... ( ..) ................. قال علي بن أب طالب:" اطلبوا الموت؛توهب لكم الحياة" -2

 ........... ( .......... ) ......... نعم الخلق اإليثار -3

                عالمات(4)قطع البيت اآلتي عروضياً مبين تفعيالته واسم البحر الذي نُظم عليه:   -ج

 يا ليُل الّصب متى غده        أقيام الّساعة موعدهُ 

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

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

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

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

 عالمات(6خامساً : اإلمالء )

 المناسبة مما بين القوسين:نمأل الفراغ بالكلمة  -السؤال السابع: أ

 إفشائها( .-إفشاءها -من شكر النعمة .................. )إفشاؤها -1
 ردائه ( . -رداءه -لبس الحاج ......................... )رداؤه -2
 نأتي بمؤنث كل من الكلمات اآلتية على وزن) ُفعلى( : -ب

 ......................أعلى : ...... -2.............أفضل : ......... -1
 نختار اإلجابة الصحيحة من الكلمات التي بين القوسين : -ث
 داهيتن ( –داهيًة  -كان عمرو بن العاص .................... من دهاة العرب )داهيتاً  -1
 خمستٌا ( -خمسٌة  –في الصف ..................... وعشرون طالبًا )خمستن  -2
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 سادساً : التعبير)9عالمات(

 السؤال الثامن : )10عالمات(

.أكتب في واحد من الموضوعين اآلتيين  

 .  الرحلة المدرسية التي شاركت فيها مؤخراً كتابة تقرير عن  -1

 تلخيص قصة " عناقيد العنب " . -2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 انتهت األسئلة                                 

    إعداد: خليل علقم                  مع أطيب األمنيات بالتوفيق والنجاح                      




