
 

 االضه:                     االمتحاٌ الفصلي األول                                                                                                                               

                                                                                                                            ضاعتـــــــاٌدزد٘, املدٗ:  400الدزد٘:                         (قديه)ىظاو  اللغـــــــــــة العربيــــــة                                                                                                          
 2018/  1/  3االزبعاٛ التازٓذ:        لدواو الظهر(7102 – 7102)الجالح الجاىوي العلني                                                                                               

 (:   إؾسٓكٔ٘ أغاىٕ) يف الؿٔتْزٖ ذلند الػاعس قال

1 .ًُ َكراٍــــــــــــا                                                                     مــــــــــــً أفاَقــــــــــــِت املالييـــــــــــــ

ــا                                                           عــــــــــً( تبحــــــــــث) . خرجــــــــــِت2 تارخيَــــــــ

أعييَـــــــــــــــــا                                                                     يف اإلصـــــــــــــــــراَر . فـــــــــــــــــاىظر3

ــا4 ــي . يـــــــــ ــلِّ يف أخـــــــــ ــِت                                                                       أرٍض كـــــــــ عريـــــــــ

ــه. 5 ــر ِر ُقـــــــ ــِت مـــــــــً حتـــــــ ــ  توابيـــــــ                           األشـــــــ
                          .                                      

ــا  ــا مــــــ ــأ َتراٍــــــ ــَ  مــــــ ــداٍا                                                           األفــــــ صــــــ

ــد ٍَــــــِت أٌ بعــــ ــ  تا                                                 وتاٍــــــا األرض علــــ

                                                  اجلباٍــــــــا جيتــــــــاُ  البعــــــــث وصــــــــباُ 

ــً ــياٍا مـــــــ ــدجاٍا                                                      وتغطَّـــــــــِت ضـــــــ بـــــــ

                                                                               مومياٍــــــــــــا  أو أعجوبَتَــــــــــــا لِصــــــــــــَت
.                                                                                 

 أواًل: املهارات اللغوية والبيية الفكرية والعاطفة: 
 (دزدات 10)                                                                             ؟(العني: )لهلن٘ الهجسٗ مجع ّما ؟(نراٍا: )معيٙ ما (1

  (دزدات 10)                                                                : لليّص العام٘ الؿهسٗ لٔهٌْ األىطب ٓأتٕ ممَّا اخرت (2

 (.                                 العاملة اإلىصاىٔة الجْرة إىل الزعْة ّاقعُ، لرفض اإلىصاٌ بْعٕ اليَْض اإلىصاىٔة، املعاىاة ّحزة باألرض، التعبح إىل الزعْة)

 (دزدات 10)                                                                                        ٍنا؟ ما. األّل البٔت يف أمسًٓ الػاعس دّلد (3

 دزدات( 10)                  .                            ذلو علٙ دلٔلني ٍات اجلناٍري, باىتصاز الػاعس إمياٌ الجالح البٔت يف بسش (4

 دزدات( 10)                                                             اخلامظ؟ البٔت يف احلٔاٗ يف ّاملْت الرّل زؾطُ الػاعس عّلل مَب (5

 (دزد٘ 20)                                   احلنراُء قبلَا مً ّضاعت ُط   الكز ضاعت ما التارٓذ قرأىا لْ: قباىٕ ىصاز الػاعس قال (6

 .املطنٌْ حٔح مً الطابل اليّص مً الجاىٕ ّالبٔت البٔت ٍرا بني ّاشٌ -

 (دزدات 10)                .     مياضب مجال مع عيُ التعبري أدّات مً أداٗ اذنس ثّه الجالح, البٔت يف بسش عاطؿًٔا غعْزا ٍات (7

 ثاىيًا: البيية الفيية والقواعد: 
 (دزدات 10)                 .                           ميَنا نلٍّ ىْع ّبًّٔ خربًٓا, ّأضلْبًا إىػأًٜا, أضلْبًا السابع البٔت مً اضتدسج (1

 (دزدات 10)                .                                             ُدداٍا؟ ضٔاٍا,: اآلتٔتني الهلنتني مً بهلٍّ الػاعس زمص إالَو (2

 (دزدات 10)                .       التْضٔح مع الؿئ٘ قٔنَا مً قٔن٘ ّاذنس ىْعَا, ضهِّ ثّه ,(البعح صباح: )اآلتٔ٘ الصْزٗ حّلل (3

 (دزدات 10)                       .                      لُ ّمّجل األّل, البٔت يف بسش الداخلٔ٘ املْضٔكا مصادز مً مصدزًا اضتدسج (4

 (دزد٘ 40)                    .                  مجل إعساب قْضني بني ّما مؿسدات, إعساب خط حتتُ ّضع ما اليّص مً أعسب (5

 (دزدات 10. )ىهسٗ باضه ممَّصًا مطترت ضنريًا الؿاعل ٓهٌْ أٌ علٙ ,(ِىِعَه) بأضلْب باملدح رلصْصًا( اإلصرار) نلن٘ ادعل (6

 (دزدات 10)    ىصَؿُ األؾَل مأل -ب. نلَُّ األؾَل الصدٚ مأل -أ: ٓأتٕ ؾٔنا ميَنا نلٍّ ىْع ّاذنس ,ّالتْنٔز البزل حّدد (7

 (دزد20٘)                                                        : ٓأتٕ ؾٔنا إدابتو ّزق٘ إىل اىكلُ ثّه ٓياضبُ, مبا الؿساؽ امأل (8

  :.......ىْعُ ,دامد اضه( اإلصرار)-,:.......ىْعُ. دامد اضه(أرض)-,(:.....تػطَّت) نلن٘ ّشٌ-,:....مصدزِ ؾعل( أفام)-

 :ٓأتٕ ما الصكال ألىطْاٌ( الصٍسٗ نْنب ضهاٌ) ىّص يف داٛثالجًا: القراءة واملطالعة:

 (.القضاّ مدٍنْ إىل ٍنقل فإّنى املدرِتع أّما ًتٌزٍعى، تعنَنى علٓ ٍساعدًي أن الناس إىل ًطلب حااًل، أعلنى اخرتاعًا أحدنا اخرتع إذا: أقٌل)    

 دزد٘( 20)                            ؟                                       العصس ٍرا يف الهاتب ىبْٛٗ بَا حتككِت اليت العلنٔ٘ املدرتعات ما (1

 دزدات( 10)                                                        (.اخرتاع) يف صْزتَا علٙ ّاهلنصٗ( الكضاة: )يف صْزتَا علٙ التاٛ نتاب٘ علل( 2

 دزدات( 10)                                    .الهلنات بأّاخس ٓأخر معذه يف ّزّدٍا ّؾل( املدرتع تْزٓع، تعنٔه،: )اآلتٔ٘ الهلنات زّتب( 3

 دزد٘( 100)            التعبري اإلجبارّي: -رابعًا: أ

لْ، برًح احلَاّ علٓ اإلقبال إىل فدعٌي اإلنسان، بقضاٍا األدبإ اهتّه: )قٔل َاتى ًدّلدًا متفٖا ٌا الٌطن، خري أجل من تضح  (.التقدٍس حّد إىل ًدّلدًي بالٌطن ًتغنَّ

  :الطابك٘ الؿهس مً ٓياضبُ ما علٙ اآلتٕ الػاٍد مْظِّؿًا املكسَّز, نتابو يف ّزد مّما املياضب٘ بالػْاٍد إلُٔ ترٍب ما ّأّٓد الطابل, الكْل ىاقؼ

 نفسُ اخللد يف إلَى نازعتين    عنى باخللد ُشغلت لٌ ًطين:  غْقٕ أمحد الػاعس قال
 ٘(دزد 60)                                                                                      اكتب يف واحد مً املوضوعني اآلتيني: التعبري االختيارّي: -ب

                                                                                                                                            : الػاعس إٓلٔا أبْ ماضٕ ( قال1

 
 

 (.املعاىٕ مسات الؿسعٔ٘, الؿهس العام٘, الؿهسٗ: )بـ مهتؿًٔا الؿهسٓ٘ البئ٘ حٔح مً أدبٔ٘ دزاض٘ الطابك٘ األبٔات ادزع -

. لألجَال ًصانعْ للنجتنع، ًراعَْ منتجْ، ٍد املرأّ (2

 .بُ ّاالزتكاٛ اجملتنع بياٛ يف دّزٍا أداٛ مً ّمتهٔيَا حكْقَا, ّميخَا املسأٗ, تعلٔه أٍنٔ٘ ؾَٔا تبًّٔ مكال٘ انتب -
**انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 

                                           واألذينينينينينينينا اوينينينينينينين ن  نشينينينينينينينْرت  ا ينينينينينينينت ع   لينينينينينينينو. 1
                                                     نينينينينينينينينينينينينينيندلٍ،    ينينينينينينينينينينينينينين ي ا   ينينينينينينينينينينينينينيني  حقون. 2
                                                             وِج َّقينينينينينينينينينينينينينينين    غينينينينينينينينينينينينينينيندا ا  وي ينينينينينينينينينينينينينينين  ون  . 3

. 

. 

                                 ع   مينينينينينينينينا هلينينينينينينينينا ُ  ينينينينينينينينو  ا     ينينينينينينينين    ع ينينينينينينينين  
                           واور ُينينينينينينينينينا ال يينينينينينينينينين   ع يوينينينينينينينينينا ويعِ فينينينينينينينينينون

                                                           و ني ينينينينينينينينينينينينينما و  ومينينينينينينينينينينينينينا    ويرتكونينينينينينينينينينينينينين  
. 

 


