بسم هللا الرحمن الرحيم
االمتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني
اللغة العربية
اسم الطالب:

التاريخ:

السؤال األول:اقرأ األبيات الشعرية اآلتية ثم أجب عن األسئلة التي تليها
24/عالمة
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مصطاف ومرتب ُع
وأرضُهم لك
ٌ

ق
-5فقد يُظنُ شجاعًا من بِه خر ٌ

وقد يُظنُ جبانًا من به َز َم ُع

الضب ُع

-1ما معاني الكلمات التالية 6:عالمات
-1الدَّهر-2 ........................مصطاف-3 ...............................التحسبوا.....................

-2اشرح الببيت الخامس شرحًا ادبيًا وافيًا  3عالمات

منتظر
والسيف
-3وضح الصورة الفنية في البيت الرابع الدهر معتذر
ُ
ٌ

-4عال َم يعود الضمير المخطوط تحته في كلمة أرضهم ؟

-5ثمةَ بيت من األبيات السابقة دَ َّل على تقلب الحال عين هذا البيت.

مصطاف ومرتب ٌع  3عالمات
وأرضهم لك
ٌ

عالمتان

 3عالمات

الشمس موضعه؟
-6ما داللة قول الشاعر من كان فوق محل
ِ

-7استخرج من األبيات السابقة:

عالمتان

5عالمات

أ-طباقًا ............................ب-اس ًما من األسماء الخمسة ...............ج-حرفًا ناس ًخا.................................

د-ظرف مكان...............................

ه -أسلوبًا أفاد التمني........................................................

السؤال الثاني:اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه 20عالمة
أي بُنَ ّي،
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نحوهُ ،ويدعوهُ ألن يحققَه ُ .
َ
ش ُدهُ المخطوط تحتها في النص؟
-1ما معنى كلمة تن ُ

عالمتان

-2اذكر صفتين من صفات ابن الكاتب كما وردت في النص .

4عالمات

مزاجك ؟
-3عالم يعود الضمير المخطوط تحته في
ِ

عالمتان

-4ما أثر تحديد المثل االعلى وفق رأي الكاتب كما ور َد في النص؟

عالمتان

 -5ما الجذر اللغوي في كلمة التفكير؟

عالمتان

-6ما فائدة التصغير في بُنَ ّي؟

عالمتان

-7استخرج من النص السابق6:عالمات
مقصورا ...........................ب -اس ًما ممدودًا ......................ج-نعت ًا.............................................
أ-اس ًما
ً
فعالمضارعًا مجزو ًما....................ه-اس ًما معطوفًا.............................و ً
دً -
بدال......................................

السؤال الثالث :اعرب ما تحته خط

 7عالمات

-1الرجل واعٍ في كالمه
واعٍ.............................................................................................................................................
-2استيقظتُ وصيا َ
ح الديكِ
وصياحَ..................................................................................... .................................................
الكتاب كلَّه
-3درستُ
َ
كلَّ..................................................................................................................................................
الهاء................................................................................................................................................
.

السؤال الرابع:ضع دائرة حو َل رز اإلجابة الصحيحة 34:عالمة

-1أحمد امين كاتب:
أ-مصري

ج -عراقي

ب-سوري

د -أردني

 -2الفن االدبي الذي ينتمي إليه درس القدورة والواجب(إلى ولدي) هو
أ-رسالة رسمية

ب-رسالة إخوانية

ج -مقالة ادبية

د-رسالة ديوانية

-3سأتيكَ
نحو
نحو ساع ٍة من اآلن تعرب َ
َ
ً
مفعوال به
أ-

ظرف مكان
ج-
َ

ب-نعت ًا

ظرف زمان
د-
َ

-4زكريا تامر كاتب قصة
أ-سوري

ب -عراقي

د -فلسطيني

ج -مصري

-5ترمز الغابات في قصة النمور في اليوم العاشر إلى
أ-العبودية

ب -المجتمع

ح بل الخو َخ أفا َد حرف العطف بل
أحب التفا َ
ُ -6

ج -الحرية

د-الحكومة الظالمة

ب -الترتيب والتعقيب

أ-الجمع والمشاركة

د -التخيير

ج -اإلضراب

-7واحدة مما يلي ليست من مؤلفات زكريا تامر
ب-النمور في اليوم العاشر

أ-دمشق الحرائق

د-الحصرم

ج -فيض الخاطر

-8من مؤلفات أحمد أمين
ب-ضحى اإلسالم

أ-النقد االدبي

د-جميع ما ذكر

ج-ظهر اإلسالم

-9يسألونك عن الشهر الحرام قتا ٍل فيه نوع البدل في اآلية القرآنية
ب -تفصيل

أ-مطابق

د -اشتمال

ج -بعض من كل

-10نوع البدل في قول الشاعر قد المني في حب ليلى أقاربي أبي وابن عمي وابن خالي وخاليا
ب -اشتمال

أ-بعض من كل

د-مطابق

ج -تفصيل

رام
رام في جملة هذا ٍ
-11نوع التنوين في ٍ
ب -تنوين تمكين

أ-تنوين كسر

ج -تنوين مقابلة

د -تنوين عوض

-12نوع التوكيد في جملة قرأت المقالةَ ذات َها
ب -معنوي

أ-لفظي

ج -الشي مما ذكر

د -أ+ب

-13من الكلمات التي ال تستعمل في التوكيد المعنوي
أ-أركع

ب -أبتع

د -بعض

ج -نفس

العنب أو الخو َ
خ أفاد حرف العطف أو
-14ك ْل
َ
أ-اإلضراب

ب -الجمع والمشاركة

د-التخيير

ج -الترتيب والتراخي

-15نوع الفعل طوى من حيث االعتالل
أ-معتل ناقص
مقرون

ب -لفيف مفروق

د -لفيف

ج -معتل أجوف

-16حركة الدال في الفعل يتحدون هي
أ-الضمة

ب -الفتحة

ج -الكسرة

د-السكون

-17يرمز التالميذ في قصة النمور في اليوم العاشر ب
أ-الشعب

ب -األمة الرافضة للظلم

ج-حاشية الحاكم الظالم

السؤال الخامس :علل حذف ياء االسم المنقوص في جملة (شاكٍ إلى هللا مصيبتي)؟

د -القارئ

 3عالمات

أسطر في واحدٍمن
تعبير ال يق ُل عن عشر ِة
السؤال السادس :اكتب موضوع
ٍ
ٍ
الموضوعين اآلتيين مع مراعاة اللغة السليم ِة وعالمات الترقيم وترابط األفكار
وتناسقها  12 .عالمة
أ-الشباب ومدى أهميتهم للوطن
ب-اإلرهاب الدين له
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(مع أطيب األمنيات بالنجاح والسداد )

المعلم:مراد اشكنتنا

