
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا                                   االسم:           وزارة التربٌة والتعلٌم                         

 14/3/8112التارٌخ:           لتعلٌم العالً                                                                         امدٌرٌة التربٌة و

 عالمة91العالمة:             مدرسة بنات ام دار والخلجان الثانوٌة                                                              

 االمتحان نصف الفصل الدراسً الثانً                                                                            

 االساسً رللصف العاشفً  مادة اللغة العربٌة                                                    

 ع14اآلتً ثم أجٌبً عما ٌلٌه:     النصالسإال األول: الرئً 

ٌكون اإلنسان فً طرٌمة جمع معارفه وعلومه على طرٌمة النمل وطرٌمة النحل ,فتارة ٌصنع بها صنٌع النمل ,وتارة 

,وكذلن تختلف العصور فشعب ما أو عصر ما لد تسوده  الطرٌمتٌن تختلف الشعوب ن, وبٌعلٌها طرٌمة النحلٌجري 

عملٌة الجمع والتخزٌن حتى إذا ما أراد أحد أن ٌنتفع بشًء من المعرفة المخزونة فً حٌاته العملٌة ,أخرج من المخازن 

وعصرا آخر ال ٌسترٌح إال إذا تحولت المواد فً الولت ذاته لد نجد شعبا آخر  اما ٌرٌد لٌستخدمه كما تلماه وحفظه, لكنن

 المجموعة على ٌدٌه خلما جدٌدا ,وبمثل هذا اإلبداع ٌتمدم اإلنسان.

 --------------------------------------إلى فنٌنتمً النص -1

 --------------------------------------------كاتب النص-8

 --------------------------لوتهمن طرق النمل فً ادخار -3

 كٌف ٌكون ذلن؟ ًٌستفٌد اإلنسان من طرٌمة النمل والنحل فً جمع العلوم والمعارف. وضح-4

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

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

 المراحل التً مرت بها النهضة اإلسالمٌة فً عصر االزدهار الثمافً-5

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

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

 -----------------------و---------------------من علماء العرب فً المرن الرابع الهجري-6

 ---------------------------------------------------------من العبر المستفادة من النص-7

 ---------------اسم مفعول---------------ما ٌؤتً:جمع تكسٌراستخرجً من النص -2

 ع11السإال الثانً:من خالل لراءتن للنصوص المرائٌة من المنهاج الممرر أجٌبً عما ٌؤتً:

 (--------حسب ما ورد فً الحدٌث النبوي.لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص)سٌكون جند بالشاموضحً فضل بالد الشام -1

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

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

 من خالل لراءتن لنص مجزرة الطنطورة أجٌبً عما ٌؤتً:-8

 ة الطنطورة من أبشع المجازر التً ارتكبت فً فلسطٌن.مجزر رعللً ما  ٌؤتً: تعتب-أ

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



 ألدم االحتالل على هدم المرٌة عن بكرة أبٌها(ما داللة العبارة اآلتٌة)-ب

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

 رأٌن وبم تردٌن علٌهم؟ ً(عبارة ٌرددها الصهاٌنة. وضحنونس)الكبار ٌموتون والصغار ٌ-ج

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

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

 من خالل لراءتن لمصة عنالٌد عنب وضحً العناصر اآلتٌة:-3

-----------------------------------------------------------------------------------------------الحدث الرئٌس:-1

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

 ---------------------------------------------------------------الشخصٌة الرئٌسة-8

 ----------------------------------الزمان------------------------------------المكان-3

 -------------------------------------------------------------------------------الحل-4

 ع5  السإال الثالث: ضعً دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌؤتً:

 من صور بر الوالدٌن:-1

 كل ما ذكر صحٌح-الصالة علٌهما     د-أكرام صدٌمهما                 ج-صلة الرحم       ب-أ

 البدٌعً فً الكلمتٌن اللتٌن تحتهما خط: نٌطالعن أرٌج سهولها ووهادها وتاللها. المحس-8

 جناس -ممابلة                د-تورٌة                          ج-طباق              ب-أ

 كلمة أسمال: فتستر جسمها النحٌل بؤسمال باهتة لدٌمة. مراد-3

 ثٌاب طوٌلة-ثٌاب رثة              د-ثٌاب لصٌرة        ج-ب          ثٌاب جدٌدة  -أ

 أنشئت بٌت الحكمة فً عهد:-4

  عبدالملن بن مروان-المعتصم              د-المؤمون             ج-هارون الرشٌد         ب-أ

 مفرد كلمة )أعماب(:-5

 عمبة-عالبة                  د-جعمبى                 -عمب                  ب-أ

 ع81    الشعري      صثانٌا: الن   

 السإال الرابع: الرئً األبٌات اآلتٌة ثم أجٌبً عما ٌلٌها:

 لنا رجال السمان لنا فً كل مكرمة مجال                    ومن فوق

 زجالركبنا للمكارم كل هول                     وخضنا أبحرا ولها 

 كل لإم                      وألوالً تصدلها الفعال نوبنا عرفعنا ث



 سلوا تخبركم عنا فرنسا                     وٌصدق إن حكت منها الممال

 -----------------------------------------------لائل األبٌات-1

 الفخر-د         الغزل-الوصف          ج-المدح          ب-أ  -الغرض الشعري من األبٌات-8

 كٌف تدرن المكارم فً نظر الشاعر؟-3

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

 -------------------------------------------بم وصف الشاعر نفسه فً البٌت الثالث؟-4

 ه بٌنً ذلن.وشجاعتتجلت فً األبٌات عبمرٌة الشاعر -4

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

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

 فً البٌت الثانً.وضحً جمال التصوٌر -5

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

 ---------------------------------------------------العاطفة التً سٌطرت على الشاعر-6

 ما معنى ما تحته خط:-7

 ------كلمة همزتها متوسطة ------------------إنشاء باستخرجً من األبٌات ما ٌؤتً: أسلو-2

 اكتبً أربعة أبٌات من المصٌدة -9

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

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

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

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

 من لصٌدة دٌر ٌاسٌن. اكتبً خمسة أسطر11

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

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

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

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

 ع81      ثالثا:المواعد:

 ع4   ن األلواس فٌما ٌؤتً:السإال الخامس: اختاري اإلجابة الصحٌحة مما بٌ

 .   )واحد/واحدا"/واحٌد(-------إال نرجع المسافرو -1

 .     )الموُي/الموَي/الموي(------ال ٌنتصر للحك إال-8

 .     )زٌُد/زٌدا"/زٌد   (---مررت بالطالب حاشا-3



 .)طالبا"/طالٌب/طالب(---كرم المدٌر الطالب ما عدا-4

 ع11أربعة فروع(    )ٌتكون من السإال السادس:

 ع3   أ(الرئً الجمل اآلتٌة ثم استبدلً "إال"ب"غٌرأو سوى "مع الضبط:

 ----------------------------------نجا ركاب الطائرة إال راكبا".-1

 -----------------------------ما نجا أحد من المجزرة إال الملٌل.-8

 ----------------------------هل تصحب إال األخٌار.           -3

 ع8                   ب(مثلً بجمل مفٌدة من إنشائن:

 -------------------------------------حرف جر ٌفٌد معنى المسم.-1

 ------------------------------حرف جر ٌفٌد معنى التملٌل.-8

 ع8  ج(ضعً حرف الجر المناسب فً الفراغ فً الجمل اآلتٌة:

 الرشؤ الغرٌر–--مرى من غادة      حسناء ال----كم -1

 رأس النالورة.–--لارب صغٌر ----فمد عرج علٌها المفتً الحسٌنً ومنها انطلك-8

 

 ع4       د(عبري عن المعانً اآلتٌة بؤسلوب االستثناء:

 نزل الالعبون إلى أرض الملعب ولم ٌنزل حارس المرمى.-1

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

 اشترن الطالب فً المسابمة ولم ٌشترن طالبان.-8

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

 ع5  السإال السابع: أعربً ما تحته خط إعرابا سلٌما:

 .لصةما لرأت المصص التً اشترٌتها إال -1

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

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

 .ما خال طالباأدلى الطالب بآرائهم -8

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

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

 للفائدة.نحضر الدروس -3

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



 ع81    والعروض واإلمالء ةا: البالغرابع

 ع7  السإال الثامن:أ(مٌزي الجملة الخبرٌة من اإلنشائٌة فٌما ٌؤتً مبٌنة نوع اإلنشاء وصٌغته:

 صٌغته نوع اإلنشاء نوعها الجملة الرلم

    لال تعالى:"ٌا لٌت لنا مثل ما أوتً لارون: -1

    هدم الصهاٌنة لرٌة الطنطورة عن بكرة أبٌها -8

    لال تعالى:"ٌا آدم اسكن أنت وزوجن الجنة" -3

    تمع لرٌة دٌر ٌاسٌن غرب مدٌنة المدس -4

    بئس الخلك الخٌانة -5

    ال تنه عن خلك وتؤتً مثله -5

 ع8  :  ةب(مثلً لما ٌؤتً بجمل إنشائٌة مفٌد

 ------------------------------صٌغة التعجب:  -1

 ------------------------------------األمر.صٌغة -8

 ع1وظفً ما ٌؤتً فً جمل خبرٌة:    ج(

 -------------------------------------------------المسجد األلصى.

 ع5البٌت اآلتً واذكري تفعٌالته والبحر الذي ٌنتمً إلٌه: ًالسإال التاسع: لطع

 وللنا الموم إخوان       عفونا عن بنً ذهل                        

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

 ع5      السإال العاشر:املئً الفراغ بالكلمة المناسبة:

 من صدلون.                                         )أصدلاءن/أصدلاإن/أصدلائن(-------1

 ثمٌال.)عبء/عبء/عبئا"(------على الحٌاة ثمٌل         من ٌظن الحٌاة-----هو-8

 تشترن فً المسابمة؟                                        )لم/لما(----3

 )عالما/عالم/ على ما(            تتنافسون؟                                     -----4

 ع11حول إحٌاء ٌوم التراث الفلسطٌنً                        خامسا:التعبٌر: اكتبً تمرٌرا 

 

 

 

 انتهت االسئلة                           

 

 

 



                    


