
 م2021/    /                    الٌوم والتارٌخ :                                          عٌن الباشامدٌرٌة التربٌة والتعلٌم للواء 

 ثبًً ثبًويالصف :            اللغت العربٍت االهتحبى الٌهبئً لوبدة                                         الثبًوٌتالوجد  هدرست:

                                              احدة  الزهي :سبعت لو               لو  الفصل الدراسً اال     اسن الطبلب : ...................................              

                            م  (2021/2022) للعبم الدراسً                                                                الشعبت : 

______________________________________________________________________________ 

  (.4( لواإلجببت على الورقت ًفسهب ، لوعدد الصفحبث )2) ى عددهبأعلوب ،  جوٍعهب عي األسئلت التبلٍت بهالحظت : أج

 ..( هو:  وحصوراً معنى كلمة )حصور( فً لوله تعالى :)أّن هللا ٌبشرن بٌحٌى مصّدلا بكلمة من هللا وسٌّداً (  1

 أ( سٌّدا                    ب( شدٌد          ج( من ٌعصم نفسه عن النّساء عفّة        د( مّوحد   
 

 دّخر تخر                         د( ذخر              ج( دخر                       ب( أ(: جذر كلمة )تّدخرون ( (  2

 

 المعنى البالؼً لالستفهام فً اآلٌة الكرٌمة )أنى ٌكون لً ؼالم ( فً سورة آل عمران هو :(  3
 د( االستبطاء                    اإلنكار         ج( التّعجب   أ( النفً                  ب(

 

 ، كاسؾ الوجه( ،على: حرج الّصدرٌدّل ما تحته خّط فً العبارة )تراه (  4

 عابس حزٌن       ج( الّراحة والطمأنٌنة               د( الشوق أ( شدة وضٌك             ب(

 

 جمٌع المؤلّفات اآلتٌة للكاتب )أحمد أمبن ( عدا:(  5

 هـ(  فٌض الخاطر       د( ضحى اإلسالم         ب( موالٌد األرق          أ( فجر اإلسالم       
 
 : -حسب رأي أحمد أمٌن  –من أهم أسباب الحزن (  6
 الفمر والمرض –الظروؾ الخارجٌة   د  –أن تفعل ما ٌفعله الفنانون    ج  –ضٌك األفك        ب  –أ 
 

 هو : لصٌدة المتنبًالواردة فً  للباه (  واحرّ  ) عبارة األسلوب اللّؽوي فً(  7
 النّفي                    ب(الّشرط          ج (النّداء                       د( االستفهام أ(
 

 مفرد كلمة )وّخادة ( هو :(  8

 وخدة  د(  وّخاد               ج( وخد                            واخدة              ب(  أ(
 
 ( الموضوع العام لمصٌدة ) واحّر للباه ( هو :  9
 الرثاء –العتاب           د  –الشكوى                   ج  –المدح        ب   -أ 
 
 لٌت الؽّمام الذّي عندي صواعمه.....هو: فً بٌت المتنبً )( لؽمام ) االممصود بكلمة (  10
 حزن سٌؾ الّدولة. خٌر سٌؾ الّدولة     د( لسٌؾ الّدولة   ج(الّشوق  سخط سٌؾ الّدولة    ب( أ(
 

المعنى البالؼً لالستفهام فً البٌت اآلتً : وما انتفاع أخً الّدنٌا بناظره   إذا استوت عنده األنوار والّظلم هو :        (  11

 د( التعجب                   ج ( اإلنكار                  ب ( النفً                 أ( التّمنً   
 

                                                     (1  ) 
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  من خالل درس الحساسٌة  فإّن الممصود بـ )خلٌة تكاثر ال جنسً تنمل النباتات من حالة الّركود إلى حالة (  12

 النّشاط أو العكس(  هو:

 األنفٌة           د( األبواغ        هـ( الشعٌرات الدموٌّةأ(األجسام المضاّدة            ب(الجٌوب 

 

 من   خصائص الممالة العلمٌة )الحساسٌة (   هو :(  13

 أ( كثرة الّصور الفنٌة     ب( استخدام العاطفة     ج( ندرة الّصورة الفنٌّة   د( جزالة األلفاظ
 
 التّل )لتخفك فً دٌار المجد ملهمة (هو: الجذر اللّؽوي لكلمة )ملهمة( فً لول الّشاعر محمود(  14

 لمهم                     ج( هلم                           د( لهم همم             ب( أ(

 الّضبط الّصحٌح لحرؾ الفاء فً كلمة )الفطرٌات ( هو:(  15
 

 أ(الكسرة               ب(الّضمة            ج(الفتحة                         د(الّسكون 
 
 
 هو:( الحساسٌّة ) اسم الكتاب الذّي أخذ منه نّص (  16
 موالٌد األرق   ج(التكنولوجٌا الحٌوٌة   د(الؽذاء والولاٌة من األمراض. فٌض الخاطر    ب( أ(
 
 

 هو:معنى كلمة)النّظٌر (  (17
 أ(المثٌل                 ب(البعد                    ج(حركة                       د(حزن

 
 
 الجذر اللّؽوي لكلمة )شعاع( هو: (18
 شٌع                      د(شعع شاع               ج( شّع           ب( أ(
 
 
 كلمة )الّظفر( هو: ضد( 19
 ب(الهزٌمة               ج(الحّب                        د(البؽضفوز                        أ(
 

 باع( هو: اسم المفعول  من الفعل ) (20

 أ(بائع                      ب( مبٌوع                  ج( مبٌع                            د( ُمباع
 
 نوع البدل فً جملة )أفادتنً المكتبة مراجعها ( هو: (21
 تفصٌل اشتمال                   د( بعض من كّل           ج( مطابك          ب( أ(
 
 
 
 

                                                (2 ) 
 



 
 
 اسم المكان من الفعل )التمى( هو: (22
 ىالٍق                       د(ملتم ملمً        ج(  ب(               ىلمم أ(
 
 
 تبت كلمة )شئت ( على نبرة ألنّها:كُ  (23
 متطرفة ساكنة ساكنة وما لبلها مكسور         د( مضمومة   ج( مكسورة     ب( أ(
 
 صٌؽة المبالؽة من الفعل )ضاؾ ( هو: (24
 ضٌّاؾ ضٌاؾ            ج( مضٌؾ              د(م   ضائؾ             ب( أ(
 
 لوله تعالى )سٌعلمون ؼدا من الكذّاب األشر( هو:المعنى الّصرفً لكلمة )أشر( فً  (25
 اسم مفعول د(      اسم فاعل   ج(      صفة مشبّهة    ب(        صٌؽة مبالؽة   أ(
 
ًّ جودا وال تجمدا   أال تبكٌان لصخر النّدى (  هو : (26  نوع المنادى فً الجملة )أعٌن
 ج( مضاؾ     د( شبٌه بالمضاؾنكرة ممصودة     ب( نكرة ؼٌر ممصودة             أ(
 
 ..( هو: ًتلم موسى إّما أن   ( عالمة نصب الفعل المضارع)تلمً( فً اآلٌة الكرٌمة )لالوا ٌا27

 ج( الكسرة     ج(األلؾ الممّدرة        أ(الفتحة الممّدرة    ب(الفتحة الّظاهرة 
 
 ( هو: كٌلة( نوع المصدر المخطوط تحته فً عبارة )أحشفاً وسوء 28
 مصدر مؤّول  د(          مصدر صرٌح  ج(      اسم هٌئة   ب(      اسم مّرة  أ(
 
 عٌشه( هو: ؾُ ص  ٌ  (عالمة إعراب الفعل )تصؾ( فً البٌت الّشعري )إذا ضاق صدر المرء لم 29
 منصوب بالفتحة  مجزوم بحذؾ حرؾ العلّة   د( مجزوم بالّسكون   د( مرفوع بالضّمة  ب( أ(
 
 المّرة من الفعل )ؼّطى( هو:(اسم 30

 تؽطٌة                 ج(ؼطوة                د(تؽطٌة واحدة أ(ؼطٌة                 ب(
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 (3  ) 
 
 



 
 

 (المة ع20)              (                                          لضاٌا لؽوٌة   ال الثّانً )ؤالس

 الرأ النّص اآلتً ثّم أجب عّما ٌلٌه : 

األّمة علٌكم واجب ممّدس ،كّل فً مولعه مسؤول ،وهو ان تحافظوا على  مفكري"ٌا 
الحضارة والهوٌة كلٌهما ،وأن تساهموا بإبداعكم الّسامً ضماناً لحّك األجٌال المادمة 
المعطاءة فً حٌاة أفضل ال ٌتخللّها العنؾ ،وال ٌعصؾ بها الّدمار ،وال ٌجرفها طوفان 

 إلى التّشتت والّضٌاع فً المستمبل البعٌد" ديٌؤالمعلومات كثٌر منها الذي لد 

 عالمات (  10)  (استخرج من النّص الّسابك :1

 

 

 عالمات (  6: ) فً النّص ه خط تحتما تحته أعرب  (2

 مفكري :

 

 ٌؤدي :

 

  (  عالمتان)                                                 الهمزة فً كلمة )إبداع( هً همزة لطع. : (علّل 3

            

 (  عالمتان)                                                 :         صػ مصدر المرة من الفعل )تحافظوا( (4

___________________________________________________________ 

 

       

  ()أكرم أبو السيّد     للجوٍع ببلتوفٍق لوالٌجبح خبلص الّدعبءهع لت                  اًتهج األسئ            

 (4 ) 

                                                                                                                                 

                                اسم فاعل لفعل ثالثً

  اسم تفضٌل        

                                         اسم زمان   

  اسم مفعول لفعل ؼٌر ثالثً                      

  فعالً مضارعاً معتّل اآلخر    

                              اسم مفعول لفعل ثالثً

  اسم مكان      

  صٌؽة مبالؽة      

  بدل بعض من كّل     

  صفة مشبهة   

  العظماء عملٌة هً باهلل الثمة مستحٌل؛ وهذا صعب هذا ٌمول من وتجاهل بنفسن ثم باهلل ثك ؛ النجاح ترٌد        


