
:صلْ بين الْخانات

 :أَكْمل الفَراغَ بِوضعِ كَلمة مناسبة من القَوسينِ
)الْمنعوت / تنظِّف / الَ تكْذب / مسؤولية / ابن سينا / لحسبِها (       
..........من مؤلَّفَات ‘ الشفَاُء’. ٥ 
 ٦ .......... .تياَء البنةُ فشائع
 ٧ .ا وهالمجلا وهالمعٍ، لبأَةُ َألررالْم كَحنا ........ تينِهدلو
 أَبدا: ........... قَالَ الْمدرس للدارِسِ. ٨ 
 ٩ . ةحةُ الصايمح ..........دلَى كُلِّ فَرع 
 ١٠ . عبتي تعالن .........هالويعِ أَحمي جف

)ج(  )أ( )ب(

التنـزِيل شاعر الْمهجر حنان لَحام ١
أَوهن البيوت الفُرقَان حافظ إِبراهيم ٢
ديوانُ حافظ إِيليا أَبو ماضي كَاتبةٌ سورِية ٣

تذْكَار الْماضي ٤ القُرآنُ الْكَرِمي شاعر النيل

 Higher Secondary Education 

 Half Yearly Examination 2017 
HSE I      Subject: Part II - Arabic  Time : 2.30 Hrs 

Max. Score: 80   Cool off time :15 mnts 

General Instructions to Candidates: 

• There is a ‘cool off time’ of 15 minutes in addition to the writing time of 2 1/2 hrs.

• You are not allowed to write answers nor to discuss anything with others during  the ‘cool

off time’. 

• Use the cool off time to get familiar with questions and to plan your answers.

• Read questions carefully before answering.

.األسئلةمجيع أجب عن   
Answer all the questions (12x1=12 marks)

)Section I( القسم األول 
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:أَجِب عن اَألسئلَة اآلتية
 ١١ . أَلَّف نم”ي الطِّبونُ ف؟“القَان 
من أَرسلَ أُسامة بن زيد إِلَى أَبناى؟. ١٢ 

 .اقْرأ العبارة اآلتية وأَجِب عنِ اَألسئلَة بِأَدناها. ١٣
“؟...ابنِي سالم يستحق كُلَّ هذَا َ...” 

من قَالَ هذه العبارةَ؟ 
لمن قَالَ هذه الْعبارة؟ 
 عمن قَالَ هذه؟ 
 متى قَالَت؟ 

.الَحظْ التصرِحيات اآلتية وميز منها اِإلجيابِيات والسلْبِيات. ١٤
 تخزِين مياه الْمطَرِ•
•كالبِررِ وهي النات ففَايالنو الَتالفَض يمر
•اتاتبالن سغَرو جِريشالت 
 استعمالُ الْمنتجات البِالَستيكية بِالَ اعتناٍء •
•اةيلَى الْحع فَاظلْحل ةُ الْبِيئَةايمح 

١٥ . عضة ويةَ اآلتقْرظ الفةَ’الَحجيدكَانَ ‘ خد’مالة‘ خالالَّزِم يالَتدبالت عا مهباكْتو :
  ةيالالْع ةوِيالثَّان ةسردي الْمةٌ فسردم هتجوزي وكُومفَى الْحشتسي الْمف طَبِيب دالخ
.وهو يذْهب إِلَى الْمستشفَى في سيارته ويرجِع في الساعة الْخامسة مساًء 

.أسئلة فقطثالثة أجب عن   
Answer any 3 questions only (3x4=12 marks)

)Section II( القسم الثاين 
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 .اقْرأ اَألبيات اآلتية واربِطْها بالتصرِحيات اآلتية. ١٦
خبأُوا لَكُم في كُلِّ حرف مزلَقًا  وزِنوا الْكَالَم وســددوه فَإِنهم )    أ:   األبيات

ـْرم  أَو كُنت جاوزت الشباب فَالَ تقُلْ )  ب  شاخ الزمانُ فَإِنه الَ يهـ
ـَا )   ج  ونِسـيمها والْبلْبلُ الْمتـرنم ولَك الْحقُولُ وزهرها وأَرِجيه
قَد بِعت ما تدرِي بِما الَ تعلَم يا مـن يحن إِلَى غَد في يـومه)    د 

.فَيا أَيها اِإلنسانُ احلَائر في الْمستقْبل الَ تضيع حياتك لغدك الْمجهولِ -a :التصرِحيات 
 b- ا لَكةُ كُلُّهدرغالَبِلُ الْمالْبو ارهاَألزقُولُ والْح. 
 c- ِارراَألضطَاِء وي اَألخف قَعئَالَّ تكَلُّمِ لالت دنظَ عافحأَنْ ت كلَيع.
 d- ادأَب مرهالَ ي هانَ ألَِنملُم الزالَ تو أَسيالَ تا وِسنم تإِنْ كُن. 

١٧ .،اروا حمهنيب اررِ، فَدهع اَألزن اجلَاميم ماهرإِب ميالقَد هسردان مزد فَومحم يلَق
.أَعد ذَلك الْحوار 
السالَم علَيكُم :  محمد فَوزان 
وعلَيكُم السالَم ورحمةُ اِهللا :   إِبراهيم 
.......... :  حممد فوزان  
.......... : إبراهيم  
  ........  : ..........
      ........ : ..........
  ........  : ..........

.أسئلة فقطمثانية أجب عن   
Answer any 8 questions only (8x5=40 marks)

)Section III( القسم الثالث 
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 .بِمساعدة النقَاط التالية‘ الْماء واستعماله’اُكْتب فقْرةً وجِيزةً عن . ١٨
الْجفَاف وأَثَره/ اِإلسراف / ضرورِي للْحياة  / الْماُء نِعمةُ اِهللا : النقَاطُ 

.بِمساعدة النقَاط التالية) Bio-data(أَعد بياناتك الشخصية . ١٩

 ) مسيالَد / االالْم ارِيخد / تالالو مسانُ / اونة / العايف / الْهِواتالْه قْمة/ رنِياُألم(

٢٠ .هاسلَى أَسة عكَزِيرةَ الْمكْرالف باكْتي واآلت طْرأ السقْرا: 

لَم يبقِ بابا للسعادة مغلَقًا  فَتعلَّموا فَالْعلْم مفْتاح الْعالَ 

٢١ .لَةئة أَسسما خهننْ مكَوة ويةَ اآلتقْرأ الفقْرا: 

 دي الْهِنا فورهشا ميمعاد زو الْكَالَم آزا أَبالَنوكَانَ م . رِفعد، ومين أَحالد يحلُ مامالك همسا

م، وكَانَ زعيم حركَة االستقْالَلِ ورئيس ١٨٨٨بِلَقَبِه أَبو الْكَالم آزاد، ولد بِمكَّةَ الْمكَرمة سنة  

ثَقَافَة ’الْهِندي ووزِير التربِية اَألولِ في الْهِند الْمستقلَّة، هو أَنشأَ صحيفَةً بِاسمِ  حزبِ الْمؤتمرِ  

 .م١٩٥٨وتوفِّي في دلْهِي سنة . ترجمانُ الْقُرآن: ومن مؤلَّفَاته‘ الْهِند 

 :ترجِم إِلَى اِإلنجِليزِية. ٢٢

 يةأَدرس في الْمدرسة الثَّانوِية الْحكُومية بِكَنور، مدرستي إِحدى الْمدارِسِ الْمشهورة في وِالَ 

كَيراالَ، أَذْهب إِلَى الْمدرسة مع اَألصدقَاِء، يدرس في مدرستي أَكْثَر من خمسِ مائَة طَالبٍ،  

 نيسردالْمي وتسردم بأُح.

٢٣ .برع. 
Congratulation   /   Goodbye   / See you  /   May Allah reward you   /    How are you?

٢٤ . نلٍ عمج سمخ باُكْت’ اةيط الْحمنة وحالص‘

)الْخمر والْمخدرات/ اللِّياقَةُ البدنِية / الغذَاُء الصحي / حمايةُ الصحة /  نِعمةُ اِهللا  ( 
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.فقطسؤالني أجب عن   
Answer any 2 questions only (2x8=16 marks)

)Section IV( القسم الرابع 

 .اقْرأ الْعبارةَ اآلتية واربِطْها بِالسياق. ٢٥

...ووالدنا العزِيز ... وكَيف ننسى أُمنا الْحنونَ ...     

 .بِمساعدة النقَاط التالية‘ كَم تشتكي’أَعد مذَكِّرة استحسانِية حولَ منظُومِ . ٢٦

         راعم    /    الشائشتانُ الْمسمِ    /    اِإلناؤشالت نلُّص مخة    /    التِسمتبةُ الْمالطَّبِيع /

التفَاؤل عنِ الْمستقْبِلِ/    الْخوف علَى الْمصيبة     

 :الَحظ التقْرِير وأَعد منها برنامجا. ٢٧

اضي، مجرت في الْمدرسة الثَّانوِية الْعالية بِبالَكَاد حفْلَةُ افْتتاحِ الْمبنى الْجديد في اُألسبوعِ الْ 

 عافد الشمحم ةرِئَاس تحاالَ تركَييم للعالتة وبِيرالت زِيراد، وا نردوِيناذُ رتاُألس حتفْتي،ا  وضع

 يرِيعشسِ التلجة. الْميلَدالْب وضعة ويلَدالْب يسئنِئَة رهالت اتمأَلْقَى الكَل . ةنلَج يسئر بحر

 فْلَةي الْحف ةسردالْم يدمع كْرطَّ الشخو نيسردالْماِء ويصاَألو. 

٢٨ . نة عانِيسحتسة اذَكِّرم دة’أَعتة فَائكَالَمة‘ ميالالت قَاطالن ةداعسبِم. 

:كَالَمه الْحلُو/ شرطَة  /   مكَالَمةٌ فَائتةٌ  /   رجلٌ خوانٌ  /  محطَّةُ الْقطَارِ  /   فَتاةٌ جميلَةٌ    

رِسالَةُ الْقصة /   رِضى الوالدينِ  /    أَمام الْمستشارة    / تعالَي يا حبِيبتي  
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