
 

 

 االضه:                          االمتحان الفصلي األول                                                                                                                         

 ضاعتاٌ وىصف، املدة: 044الدزجة :                                        لغــــة عربيـــــةاملادة :                                                                                                                                
  :التازيخ(                   8102 – 8102)العلني الثانوي  الثاني                                                                                                                  

 :الشاعس صفّي الديً احللّيقال 
 منننننه العنننننً الم نننننه(  نننننل          نننننً  .1
 شننننننن ا  اتننننننن ٍ ال ُننننننننلإ الم ننننننن   ال   .2
3.   ً ُليننننننل الدونننننن  الم ننننننل ّ م ٍمتنننننن  ُننننننل  
 المننننٌَ ل  امننننً ال مننننَالإ  ونننن   نننن       .4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    وومننننَالطن(ننننَال عك (ِنننن  وننننه و ننننه  ٍ مننننل   .5

. 

  وطلاينننل الماننن  ال  نننلم ِق ُ ننن   منننه    
                              خ مننننننً اكطننننننلأ المنننننن (ى  مننننننل  منننننن ال

                                                  طننننننَا  ىننننننش ال    ٍ ال تانننننن ال ذ نننننن ال
                                  الدطنننن ال ع سننننَشىننننش ع نننن   الم نننن    ال  

ُ   نننننن  الم  نننننن ال                                      و( المتننننننك (ّ اننننننِي  
.     

  مكش(  جل ة ص ِ ة وا    جلت  جة    88      ال  ِلت الم ل  ة، ث َّ الخرت الإلجل ة المص ِ ة ال ٍاًل  

ٌّ يف. 1 ٌّ الّدين احلّل             :                                                                                                                            ولد الشاعز صف

 أ الّشاو ب مصس ج العسام د األىدلظ

             :                                                                                                                            معنِ كلمُ )خالله( يف البًت الجانٌ. 2

 أ أحوالُ ب خصالُ ج بواطيُ د أفعالُ

            :                                                                                                                            البًت الذٍ حيمل فكزَ )سبًال اجملد العلم ثم الشجاعُ( هى. 3

 أ األّول  ب الجاىي ج الجالح د السابع

            :                                                                                                                            مل يعّبز الّشاعز يف املقطع الجانٌ عن. 4

 أ نسو املندوح ب تسّيح املندوح ج نسو الطناء د بياء أدلاد املنلهة

 : فكزَ البًت الجانٌ هٌ. 5

 أ إطاعة الدٍس للفتياٌ ب اجملد ىصيب الفتى اخللوم ج الشسيفةطباع الفتى  د )أ( + )ج(

 :تنتمٌ األبًات السابقُ إىل غزض. 6

 أ الغصل ب احلهنة ج املديح د )ب( + )ج(

            :                                                                                                                            يكمن الّنصز يف البًت اخلامس يف. 7

ًّ د نل ما ضبل خطأ َّل ب العجص ج الّظ  أ التن

                                                                        الصحًح للكلمات اآلتًُ حسب ورودها يف معجم يأخذ بأواخز الكلمات:                                                                 الرتيب. 8

 أ الدٍس،طوى،ظيوا،تأىيو ب طوى،ظيوا،الدٍس،تأىيو ج الدٍس،ظيوا،تأىيو،طوى د طوى،الدٍس،ظيواتأىيو

                                                                                                                           درجُ( 44) أِجب عن األسئلُ اآلتًُ:  المجل ّالم ؤالإ 
 دزجات( 01)                                                                                   .يف البيت الجاىي ضبب و ىتيجة، وّضخَنا  1

 دزجات( 01)   ما الصفة اليت أثبتَا الّشاعس للنندوح يف البيت الّسابع؟ و نيف وّضح معياٍا؟                                  2

اني    الرأي قبل شجاعة الشجعان: املتييبالشاعس قال   3
ّ
ل و هي احملل الث

ّ
 دزجة(        01)                                                   هو أو

                    .مع البيت األّول مً الكصيدة مع امليل و التعليلواشٌ بني ٍرا البيت -

 درجُ( 54: )امأل الفزاغات األتًُ مبا يناسبها فًما يأتٌ  المجلمحالم ؤالإ 
 (دزجة 01)      ............  مجال: .................. و مً أدوات التعبري عيُ:............  اخلامظ:الشعوز العاطفي البازش يف البيت   1

 دزجات( 01)                     ............................  مجال: ...............................الجالح مً مصادز املوضيكا الداخلية يف البيت   2

 دزجات( 01)                     ...............................   مجالُ: ........................... .يف البيت األّول ذلّطً بديعي معيوي ىوعُ: .  3

 دزجات( 01)                            .( يف البيت السابع للداللة على ..................................المىهأفاد اضتعنال الفعل املاضي )  4



 

 

 درجُ( 114) أِجب عن األسئلُ اآلتًُ: الم ال ع  الم ؤالإ 

َا، أطاع الدهزيف قول الشاعس: )  1 َا، وضهِّ ىوع َا الشعسية مع التوضيح ثّه( صوزة بياىية، حلّل ً وظائف  دزجة( 01)            .اذنس وظيفة م

 (دزجة 01)              . اجلنلتني اآلتيتني: )ال آمسًا مبعسوٍف خاضس(   )ال زجل يف الّداز(( و ما إعسابُ يف الما ىوع اضه )  2

 دزجة( 41)              أعسب ما حتتُ خّط إعساب مفسدات، وما بني قوضني إعساب مجل.                                          3

 دزجات( 01)                                                  .(أطاعمً نلنة ) و اضه الفاعل( البانٌ)ما العّلة الصسفّية يف نلنة   4

 (دزجة 01)                                   . (شزفت)و التاء مبطوطة يف نلنة (العلِ )نلنة يف عّلل نتابة األلف ممدودة   5

 دزجات( 01)                                                  .       السابع، اذنس واحدة ميَا يف البيت املتيوعةذخس الّيّص بالكيه   6

 دزجات( 01)                                                  ملاذا مّسيت مديية حلب بَرا االضه.                                             7

                                                                                                        درجُ( 124اإلبداعٌ: )التعبري  المجلمح الم ؤالإ 

                                                                                                        (ُدرج  84 ) التعبري اإلجباري:

وعلسوا املعاناة يف ديار  صورٌة صادقة ملا عاشه الّصعراء يف حياتهم, فعّبروا عن حلمٍة مأخوذٍة من جتربٍة ذاتيٍةاألدب : ) قال أحدٍه

 (.الغربة طلبًا للرزق, وأٍكدوا على االستمرار يف حتقيق املطالب.

 ىاقش ٍرا الكول و أيد ما ترٍب إليُ بالشواٍد املياضبة، موظِّفًا قول املتيّبي: -

                                                                                                                                    أقطددددددددو الددددددددب   و   دددددددديأبدددددددد ا  
.                           

 

دددددددددي يف  ددددددددعو  
ّ
                                                                                                                                                                                                                      يف حنددددددددوتي و ه 

. 

                                                                                                        (ُدرج   44) :االختياريالتعبري 

 :اكتب يف أحد املوضوعني

 :قال أبو العالء املعّسي  1

 دددددددددا ا
ص
 أن  

ص
دددددددددر

ص
                                            أرى العنقددددددددداأ  تب

 عددددد    ددددد ي و لتددددد                               
ص
نُددددد 

ْ
و مدددددا نُ

 نددددددددددي مددددددددددرا ي 
ّ
ددددددددددا أن دُ

ّ
                                                                                        و مل

.                           

 

 عِنددددددا ا 
ص
 لدددددد 

ص
طددددددد 

ص
                                                  فعانِدددددد  مدددددد   

ندا    عطدددددددي  نقددددددددا ا                                  
ّ
هدددددددي الددددددد 

مدددددددانِ   دددددددا أرا ا 
ّ
 مدددددددو الد

ص
                                                                                                                                                                   جريددددددد 

. 

 حّسز األبيات الّطابكة مً حيح البيية الفهسية. 

 (.الصدُق و الوفاء ُخُلقان ضروريان يف الّتعامل بني الّناس)    2

 انتب موضوعًا تبّيً فيُ أٍنية الّصدم و الوفاء يف احلياة االجتناعية، ثّه اذنس أثسٍنا يف بياء الوطً و األمة.

 **انتهت األسئلة**

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



 

 االضٍ:                     االمتحان الفصلي األول                                                                                                                               

                                                                                                                            ضاعتـــــــاْ املدٝ: ,دزجٞ 400اهدزجٞ:                                      اللغـــــــــــة العربيــــــة                                                                                                                              
 اهتازٙذ:     لداوم الظهر (8102 – 8102) العلنيالثانوي  الثاني                                                                                                 

 قال الصاعر جورج صيدح:

                                        أبينينينينينين  (أدعينينينينينينوَ ).وطينينينينينينزل تينينينينينينا  ِلينينينينينين     1 
                                          فّرَقينينينينينينينينين ا الينينينينينينينين    الينينينينينينينيندهر . هينينينينينينينين  در  2
                                                     .وطينينينينينينينينينز طّومينينينينينينينينين   بينينينينينينينينين    ت   ينينينينينينينينينر  3
                                        وال ي رجينينينينينينينينينينينول و  ي رج ينينينينينينينينينينين  شينينينينينينينينينينيناعٌر. 4
يف ينينينينينينين   شينينينينينينينين و  روم ينينينينينينينين                                                            ت ينينينينينينينينْ .ع ينينينينينينين    5

                          . 
 

                                          وج ينينينينينينينينينراح  الي ْلينينينينينينينينينين     ق ينينينينينينينينين  الولينينينينينينينينيندْ    
                                            جسينينينينينينينينينْدرومينينينينينينينينينينّا عينينينينينينينينين    فينينينينينينينينّر    أن ينينينينينينينين 

                                                    احُلينينينينينينينينينر  بلنينينينينينينينينينينينوا  ال  ينينينينينينينينينينينْد (ي ره ينينينينينينينينين  )
                                                األصينينينينينينين اً يوتينينينينينينينينّا تينينينينينينينا     ينينينينينينينيندْ   تعبينينينينينينيند

                                                                ر ب  م ْصينينينينينينينينيندر فيينينينينينينينينينين  بينينينينينينينينينينالر وح  انفينينينينينينينينينينردْ 
. 

 درجة( )ل ّ  إجابة عصر درجات( 88)                                                                    :اقرأ األبيات السابقةل ث   اخرت اإلجابة الصحيحة :السؤال األول 

 : ج٘زج صٚدح ًّ أدبا١. 1

 د اهػٌاهٛاملٔجس 
اهعصبٞ األُدهطٚٞ ٗ 

 اهسابطٞ اهقوٌٚٞ
ٞٚ ج  أ اهعصبٞ األُدهطٚٞ ب اهسابطٞ اهقٌو

 :مل ٙعّبس اهػاعس يف املقطع األٗي عّ. 2

ٞ عّ اه٘طّ طّ ج تقدٙس اه٘طّ د أضباب اهػسب  أ اُتٌا٢ٕ هو٘طّ ب تعوقٕ با٘ه

 : اهفلسٝ اهس٢ٚطٚٞ هوٌقطع اهجاُٛ يف اهِّّص. 3

 ب عصهٞ اهػاعس يف اهػسبٞ ج املعاُاٝ ًّ اهِلد د اهػسبٞاملعاُاٝ ًّ غقا١ 
ًعاُاٝ اهػاعس يف 

 اهػسبٞ ٗ عٍفتٕ يف غسبتٕ
 أ

 : أقّس اهػاعس يف اهبٚت اهسابع. 4

ادٖ عٟو اهدعا١ ج كجسٝ ًاهٕ ٗ أصدقا٢ٕ د كجسٝ ًٌٕٓ٘ ٗ ًاهٕ ٕ ٗ اعٌت  أ ًعاُاتٕ ًّ اهفقس ب عفٍت

 :ٙعاُٛ اهػاعس يف اهبٚت اخلاًظ ًّ. 5

 د احتػا١ اآلالَ يف اهػسبٞ
ًعاُاتٕ اهِفطٚٞ ًّ 

 اهلٌَ٘ املرتاكٌٞ
 أ قٍوٞ األصخاب ب اهعصهٞ عّ األصخاب ج

 :يف اهبٚت األٗي بدا اهػاعس. 6

طِٕ  ّٗ ٖ ع ٌاً هبعد ٙتَا د ًطتطو ٕ األ ِا٢ ٕ عِٕ ج ًتعوقاً بأب ٗ أثس غسبت  ٕ ٗ أثس اهبعد عِٕ ب ًتعوقاً بأٚب  ٕ طِ  أ ًتعٍوقاً ٘ب

 : يف ُص )أدب املقاًٗٞ( هولاتبٞ جناح اهعطاز أْ غعس املقاًٗٞ ٙطتٌد عسٗبتٕ ًّٗزد . 7

 أ ذزٝ اهرتاب ب خضسٝ اهصٙتْ٘ ج اهػسٗق ٗ اهػسٗب د كى ًا ضبق صخٚح

 ( ٗفق ٗزٗدٓا يف ًعجٍ ٙأخر بأٗاخس اهلوٌات: أنواع، النلدانفزد، . تستٚب اهلوٌات )8

 أ أُ٘اع,اُفسد,اهِلد ب اهِلد,أُ٘اع,اُفسد ج اُفسد,أُ٘اع,اهِلد د اُفسد,اهِلد,أُ٘اع

                                                                                                                           درجة( 041) أِجب عن األصئلة اآلتية: :الجان السؤال 
 (دزجٞ 22)      .                     اهجاُٛ, ثٍ بّّٚ ً٘قف اهّػاعس ًّ اهّدٓسّٗضح تعٍوق اهّػاعس ب٘طِٕ ًّ فٌٔم اهبٚت  (1

 دزجات( 12)                                                                         .كالًّ ًٌِٔا بٚت اهجاهح ضبب ُٗتٚجٞ. ٗضِِّحيف اه (2

ام ترتد الصبا : صٚدح يف اهقصٚدٝ ذاتٔاقاي  (3
ّ
 دزجٞ( 22)           دون أن حتمل مه سلماي رد                وطىً حت

ت مه جند   لقد زادوً مسراك وجدًا على وجد : ٗ قاي اهػاعس ابّ اهدًِٚٞ
ْ
 أال ٌا صبا جندٍ مىت هج

ٍّ بّّٚ إىل أٌّٙٔا متٚى ًع اهتعوٚىًّ حٚح ني اهبٚتّٙ ٗاشْ بني ٓر -  .املعِٟ, ث



 

 درجة( 01: )مبا يناصبه فيما يأتي، و انقله إىل ورقة إجابتمامأل الفزاغ  :السؤال الجالح
 (دزجٞ 22)     ............  ًجاي: .................  ًّٗ أدٗات اهتعبري عِٕ:.............  األٗي:يف اهبٚت اهرٜ جتٍوٟ اهػع٘ز اهعاطفٛ  (1

 دزجات( 12)                       ............................  ًجاي: ...............................اهجاُٛ ًّ ًصادز امل٘ضٚقا اهداخوٚٞ يف اهبٚت  (2

 دزجات(        12)         يف اهبٚت اهجاهح أضو٘ب إُػا٢ٛ ٓ٘ ........................  ُ٘عٕ: ...............................                               (3

 دزجات( 12)                        .( يف اهبٚت اخلاًظ هودالهٞ عوٟ ..................................انفزد)املاضٛ د اضتعٌاي اهفعى أفا (4

 درجة( 001) أِجب عن األصئلة اآلتية: الرابع :السؤال 

ٍّ ( ص٘زٝ بٚاُٚٞ, حٍوؤا, درى الدهز الذي فزقنايف ق٘ي اهػاعس: ) (1  (دزجات 12)    . اغسح ٗظٚفٞ اهػسح ٗ اهت٘ضٚح فٚٔاٗ , ٔامسِّث

 دزجات( 12)                        (. تا أفع  ( ًطتددًًا صٚػٞ اهتعّجب اهقٚاضٚٞ )طو م  ب    ت  رتعّجب ًّ اجلٌوٞ اآلتٚٞ ) (2

 دزجٞ( 42)               أعسب ًا حتتٕ خٍط إعساب ًفسدات, ًٗا بني ق٘ضني إعساب مجى.                                         (3

 (دزجات 12)                                              .(جيتدي(؟ ٗ ًا اضٍ اهفاعى ًّ اهفعى )يزجوًا اهعٍوٞ اهصسفٚٞ يف كوٌٞ ) (4

 (دزجات 12)                               .(ما سلُت( ٗ اهتا١ املبط٘طٞ يف كوٌٞ )درىاألهف عوٟ ص٘زتٔا يف كوٌٞ )عوى كتابٞ  (5

 دزجات( 12)                                                       .شخس اهِّّص باهقٍٚ املتِ٘عٞ, اضتدسج ًّ اهبٚت اهجاُٛ قٌٚٞ ٗاحدٝ (6

 دزجات( 12)                                        ( هولاتب حِا ًِٚا:                                      املصابيح الشرقَُٗزَد يف زٗاٙٞ ) (7

ّّ أُت؟ ال غ١ٛ ض٠٘ احلسب, هقد عفت ُقى احلصٟ ٗ حفس املالجئ « قاي فازع خماطبًا جٍنَ٘: ٗ ًاذا يف هٚبٚا؟ ٗ ًا تظ

ّّ .... فٍلس ...... ترٓب؟ٗ اهَِّ٘ عوٟ األزصفٞ, كٍ  أُا ٗ ًا ميِعين ًّ اهّرٓاب ضأكّ بعد  ٙدفعْ٘ ِٓان؟ كٍ تظ

 .» أضب٘ع أٗ أضب٘عني جِدًّٙا

ٍّ ّٗضخٔا مبجاي ًِاضب.-  اذكس ٗظٚفٞ ًّ ٗظا٢ف احل٘از يف املقطع اهطابق, ث

ّٚٞ ا (8 هػسبٚٞ يف غبان املػلالت ًّ فٌٔم ُّص)زضاهٞ اهػسق املتجدد( هولاتب ًٚدا٢ٚى ُعٌٚٞ, ملاذا تتدّبط املدُ

 دزجات( 12)                                     املعقدٝ؟                                                                                             

                                                                                                        درجة( 01: )التعبري األدبي : اخلاتسالسؤال 
فعّبروا عو فرحًم ظالء املستعمر الفرنسي عو أرض , األدباء العرب شغلت القضايا الوطهية و القومية ايتمام قٚى: )

 (. حرب شرريو, متفالل ن ظي  املقاومة لتققي  نصر األمة, مربزيو اعتسازيم بتدمري حصوى الصًايهة يفالوطو

 دزجٞ( 82)                          ُاقؼ امل٘ض٘ع اهطابق, ٗأِّٙد ًا ترٓب إهٕٚ باهػ٘آد املِاضبٞ, ً٘ظِّفًا اهػآد اآلتٛ: -

ش ما ابتىن    حقد العداة مه : عبد اهسحٍٚ احلصيناهػاعس قاي 
ّ
حف املقد

ّ
داو وسفت بالس

ّ
 احلصون و شٍ

                                                                                                        درجة(  41اإلبداعي: )املوضوع  :السادسالسؤال 
 دزجٞ( 42)                 :                                                                                  اكتْب يف موضوع واحد مّما يأتي

ٌٞ ٗ اُتٌا١ (1  :اهوػٞ اهعسبٚٞ ٓ٘ٙ

اكتب ًقااًل مبا ال ٙتجاٗش اهعػسٝ أضطُس تبّّٚ فٕٚ أٌٓٚٞ اهوػٞ اهعسبٚٞ يف اهت٘اصى بني أبِا١ اه٘طّ, ًربشًا 

 ملداطس اهيت ت٘اجٔٔا.اهتخدٙات ٗ ا

 :إٙوٚا أب٘ ًاضٛ اهػاعس قاي  (2

 هذذذذذطا اللفذذذذذل الصذذذذذ   مذذذذذ ك
ّ
                                                                                        إن

.                           
 

                                                                                                                                                                    كٍذذذذذف ترنذذذذذون أن ٌ ذذذذذون شذذذذذقٍا 
. 

 اهِامجٞ عّ غقا١ األطفايتبّّٚ فٕٚ ضسٗزٝ االٓتٌاَ برتبٚٞ األطفاي ٗتعوٌٍٚٔ, ًربشًا املداطس اكتب ً٘ض٘عًا إبداعًّٚا  

 ًطتفٚدًا ًّ ًعِٟ اهبٚت اهطابق.

**انتهت األسئلة**
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