
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا                                   االسم:           وزارة التربٌة والتعلٌم                        

 81/3/8181التارٌخ:          مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم العالً                                                                         

 عالمة811العالمة:           مدرسة بنات ام دار والخلجان الثانوٌة                                                               

 االمتحان نصف الفصل الدراسً الثانً                                                                     

 االساسً تاسعفً  مادة اللغة العربٌة للصف ال                                            

 ع83     ً عما ٌلٌه:  الرئً النص اآلتً ثم أجٌب   ؤال األول:ــــــــــــــــــــالس

ٌمفون أمام فضاء واسع من  اغزٌرة, وطلبتنروافد الثمافة والمعرفة  تمع دخول الرلمنة إلى مٌدان التعلٌم والتعلم, بات

 الها, وهذٌعد وحده مصدرا  مإلٌها, فل مالمعرفة وٌوجههٌنتمً لطلبته بساتٌن  المختلفة والمعلمفً حمول العلم  وماتالمعل

أٌضا إلى  رمنها. وٌنظما ٌناسبه  روتمٌٌمها, واختٌاشجع الطالب على تحمل مسإولٌة تعلمه ومكنه من بناء معرفته 

 لبنات المحتوى فً ضالتعلٌمً, تعرللطلبة فً المولف  ةتوظٌف التكنولوجٌا أنها استراتٌجٌة تدرٌس فاعلة, وجاذب

   فً ممطع لصٌر أو صورة. ( الواقع )مشولة تمرب لهمتعلٌمٌة 

 عرفً مصطلح الرلمنة.-8-8

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

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

 ----------------------------------------------------------------------------ممٌاس تمدم الدول ورلٌها-8

 فاعلة؟ ةٌعد توظٌف التكنولوجٌا فً التعلٌم استراتٌجٌلم -3

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

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

 ما رأٌن فً المولف اآلتً:-4

 مجموعة من المعلمٌن ٌصممون صفحة الكترونٌة لمنالشة لضاٌا تهم الطالب والمعلمٌن فً موادهم.

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

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

 أثرت الرلمنة  فً التعلٌم على دور كل من المعلم والطالب. اشرحً هذه العبارة.-5

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

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

 ما معنى ما تحته خط:-6

 ---------------مصدر لفعل فوق ثالثً-----------استخرجً من النص ما ٌؤتً:اسم فاعل لفعل ثالثً-7

 عللً كتابة الهمزة على الصورة التً جاءت علٌها فً الكلمات اآلتٌة:-1

 -----------------------------------------مسإولٌة--------------------------------------------------فضاء

 أعربً الكلمة التً بٌن األلواس فً النص.



 ع1    تن للدروس فً المنهاج الممرر أجٌبً عما ٌؤتً:خالل لراء ن: مؤال الثانيـــــــــــــــــــــالس

 من خالل لراءتن لمصة لناص ٌخطف بصره وضحً ما ٌؤتً:-8

 لارنً بٌن حٌاة ٌوسف وأحالمه لبل اإلصابة وبعدها.-أ

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

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

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

 ٌام الظاهر بٌبرس.وضحً مكانة مدٌنة صفد أ-8

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

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

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

 "ترغٌب للمإمن فً عدة أمور اذكري اثنٌن منها.------من خالل الحدٌث النبوي "من نفس عن مإمن-3

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

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

 ع5                   أجٌبً بنعم أو "ال فٌما ٌؤتً:: ؤال الثالثـــــــــــــــــــــــــالس

 اللغوي فً عبارة "اتّك هللا حٌثما كنت أسلوب شرط.  )      (األسلوب -8

 أحمد باشا الجزار ممن حكموا صفد أٌام العثمانٌٌن.              )      (-8

 استكمل ٌوسف عالجه فً مستشفى الشفاء فً غزة.             )       (-3

 )       (             قهو طبا عالمحسن البدٌعً بٌن الكلمتٌن: لبس, وخل-4

 اإلسالمً المرآن الكرٌم.                )        ( عالمصدر األول للتشرٌ-5

 ع4      واألسلوب ةالسإال الرابع: اللغ

 أ(وظفً التراكٌب اآلتٌة فً جمل مفٌدة من إنشائن:

 شئنا أم أبٌنا :-8

 تهفو لها النفس:-8

 ب(فرلً فً المعنى بٌن ما تحته خط فٌما ٌؤتً:

 ألفرت أنت وهن منن أواهل          منازل  فً الملوب  منازل لن ٌا-8
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 ع81ثانٌا:النص الشعري      

 الرئً األسطر الشعرٌة اآلتٌة ثم أجٌبً عما ٌلٌها:

 ب الموعود سك طرٌمه عبر البحارالموك

 وسرى تعانمه النسائم والبحار 

 ظال ٌفوح باالنتصار

 ورسائلً ركب سٌخترق  الحصار

 أماه ٌا لحن النهار

 هل تسمعٌن؟

 --------------------------------------لائل المصٌدة-8

------------------------------------------------------------------------------------عرض الشاعر فً لصٌدته-8

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

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

                                                                                     ----------------الغرض الشعري الذي تنتمً إلٌه المصٌدة-3

 ----------------------------------------8--------------------------------------------8الشعر الحر سمات من-4

 -----------------------------------------------------من أشكال المعاناة التً ٌتركها السجن على األسٌر وأهله-5

 اإلحساس الذي ٌشٌر إلٌه تكرار :أماه ٌا لحن النهار:-6

 الكآبة-د         األلم                           -العزة                            ج-األمل                     ب-أ

 وضحً جمال التصوٌر فً السطرٌن األول والثانً.-7

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

 ٌفٌد هذا التكرار؟ اوأنت على انتظار. ماذ اكرر الشاعر من خالل لصٌدته: أن-1

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

 اكتبً خمسة أسطر من المصٌدة.-9

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

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

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

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

 اكتبً ثالثة أبٌات من لصٌدة سنرجع ٌوما-81
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 ع81                                                                  ثالثا:المواعد

 ع4     دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌؤتً: : ضعًاألولؤال ـــــــــــــــــــالس

 أي األفعال اآلتٌة ٌنصب مفعولٌن؟-8

 ضرب-د    أنبؤ                    -سمع                             ج-ب  منح                         -أ

 انهمر المطر صباحا". نوع المفعول فً الجملة:-8

 مفعول معه-مفعول ألجله           د-مفعول فٌه                         ج-مفعول به                    ب-ا

 الجملة التً تشتمل على مفعول مطلك لبٌان العدد:-3

 رددت على رسالته ردا جمٌال-دت على رسالته رّدٌن     درد-رددت على رسالته ردا         ج-رددت له رسالته    ب-أ

 نام الطفل عمٌما.ناب عن المفعول المطلك:-4

 صفته-آلته                               د-اسم المصدر                    ج-عدده                ب-أ

 ع7        :)ٌتكون من فرعٌن(               ؤال الثانيــــــــــــــــــــالس

 ع5                                 أ(أكملً الفراغ حسب ما هو مطلوب:

 .)مفعول معه(-----------------أبحرت السفٌنة و-8

 .  )مفعول ألجله(-----------أصوم شهر رمضان-8

 .    )مفعول مطلك لتوكٌد المعنى(------------ٌحترم دمحم والدٌه-3

 .       )مفعول فٌه(----------تختبئ األفاعً -4

 المعلم طالبه االمتحان لرٌبا.)فعل ٌنصب ثالثة مفاعٌل(       ------5

 ع8  ب(ضعً الكلمة اآلتٌة فً جمل مفٌدة من إنشائن بحٌث تكون مفعوال به مرة ومفعوال معه مرة أخرى:

 سور المدس-8

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

 ع5  : استخرجً المفاعٌل الواردة فً األمثلة اآلتٌة وصنفٌها فً الجدول المرافك:ؤال الثالثــــــــــــــــالس

 البدر فً داج من الظلم.سرٌت من حرم لٌال" إلى حرم                      كما سرى -8

 لال تعالى:"إن الذٌن ٌرمون المحصنات الغافالت المإمنات لعنوا فً الدنٌا واآلخرة".-8

 لال تعالى:"وآت ذا المربى حمه والمسكٌن وابن السبٌل وال تبذر تبذٌرا".-3

 لال تعالى:"ومن الناس من ٌشري نفسه ابتغاء مرضات هللا".-4

 المفعول معه المفعول المطلك فعول ألجلهالم المفعول به المفعول فٌه
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 ع4:أعربً ما تحته خط إعرابا سلٌما:                                       ؤال الرابعــــــــــــــــــــــــــــــــــالس

 حبات الندى تحتتتملل الزهور -8

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

 لها من أنٌاب االستٌطان. حفظا"خاصة  عناٌة"على الفلسطٌنً أن ٌعنى بؤرضه -8

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

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

 حٌفا. المٌناء فً رصٌفأبحرت السفٌنة و-4

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

 واإلمالء ةثالثا: البالغ

 ع4                  (وضحً التمسٌم فً األمثلة اآلتٌة:أ ؤال األول:ـــــــــــــــــــــالس

 لال زهٌر:-8

 واألمس لبله                  ولكننً عن علم ما فً غد عم وأعلم ما فً الٌوم

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

 لال بشار فً وصف هزٌمة جٌش:-8

 اربهفراحوا فرٌك فً األسار,ومثله                  لتٌل ومثل الذ بالبحر ه

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

 ع4                ب(وضحً التورٌة فٌما تحته خط فٌما ٌؤتً:

 أبٌات شعرن كالمصور               وال لصور بها ٌعوق-8

 ()رلٌكمعناها ومن العجائب لفظها                    حّر و

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

 كؤن كانون أهدى من مالبسه                             لشهر تموز ألوانا من الحلل-8

 الجدي والحملمن طول المدى                                    فما تفرق بٌن الغزالة أو 

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

 ع8ج(مثلً على التمسٌم بمثال من إنشائن.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ع7  :أ(عٌنً مواضع همزة الوصل  فٌما تحته خط فٌما ٌؤتً:ؤال الثانيــــــــــــــــــــــــــــــــالس

 ٌحفظن"هللا  ظاحف: "ال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصل-8

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

 ----------------------------------------------------------------------------------اآلخرٌن. وازدراء إٌان-8

 ب(ضعً خطا تحت همزة المطع معللة رسمها:

 لو أننً أنصفت فً إكرامه                         لجالل مهدٌه الكرٌم األلمعً.-8

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

 ع3ج(صححً األخطاء اإلمالئٌة الواردة فٌما ٌؤتً:   

 انا ان جدت بوصل                        احسن ألعالم    حاال-8

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

 ع81                   : اكتبً بطالة تهنئة  لألم بمناسبة ٌوم األمرا: التعبٌــــــــــــرابع

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 انتهت األسئلة                                                    


