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 24/10/2022  التاريخ:                      االمتحان األول لمادة اللغة العربية                 (أدبي)علمي/ثانوي  الصف الثاني

 الزمن: حصة صفية                       2022/2023االسم:............................               الفصل الدراسي األول 

 عالمة( 12: )بة الصحيح في كّل فقرة مّما يأتياختر رمز اإلجا السؤال األول:

 وطاعته شكًرا على اصطفائه لها هي:اآلية التي تطلب فيها المالئكة من مريم أن تلزم عبادة هللا تعالى  (1
ِ ) -أ َ اْصَطفَاِك َوَطهََّركِ ) -ب                        (يَا َمْريَُم أَنَّى لَِك َهَذا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد ّللاَّ  (يَا َمْريَُم إِنَّ ّللاَّ

ْنهُ ) -ج ُرِك بَِكِلَمٍة م ِ َ يُبَش ِ  (ِك َواْسُجِدي َواْرَكِعييَا َمْريَُم اْقنُتِي ِلَرب ِ )  -(                                 ديَا َمْريَُم إِنَّ ّللاَّ

  قوله تعالى الذي يتضم ن طباقًا في سورة آل عمران: (2
ِ َوا) -ب                                (فَتَقَبَّْل ِمن ِي إِنََّك أَنَت السَِّميُع اْلعَِليمُ ) -أ بََّك َكثِيًرا َوَسب ِْح بِاْلعَِشي   (إِلْبَكارِ َواْذُكر رَّ

 (َويُعَل ُِمهُ اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواإِلنِجيلَ )  -د                  (        إَِذا قََضى أَْمًرا فَإِنََّما يَقُوُل لَهُ ُكن فَيَُكونُ ) -ج

  ( َمْريَمَ ُهْم يَْكفُلُ َوَما ُكنَت لََدْيِهْم إِْذ يُْلقُون أَْقالَمُهْم أَي   )في سورة آل عمران: قوله تعالى( في إِْذ يُْلقُون أَْقالَمُهمْ المقصود ب) (3
ِ َوا) -ب                                (فَتَقَبَّْل ِمن ِي إِنََّك أَنَت السَِّميُع اْلعَِليمُ ) -أ بََّك َكثِيًرا َوَسب ِْح بِاْلعَِشي   (إِلْبَكارِ َواْذُكر رَّ

 (َويُعَل ُِمهُ اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ َواإِلنِجيلَ )  -د                  (        إَِذا قََضى أَْمًرا فَإِنََّما يَقُوُل لَهُ ُكن فَيَُكونُ ) -ج

فَتَقَبَّلََها َرب َها بِقَبُوٍل َحَسٍن َوأَنبَتََها نَبَاتًا َحَسنًا َوَكفَّلََها َزَكِريَّا ُكلََّما َدَخَل َعلَْيَها ) :آل عمران()ما يشير إليه قوله تعالى في سورة  (4

َ يَْرُزُق َمن يََشاء بِغَْيِر ِحَسابٍ  َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزقًا قَاَل يَا َمْريَُم أَنَّى لَِك َهَذا قَالَْت ُهَو ِمنْ  ِ إِنَّ ّللاَّ  (:ِعنِد ّللاَّ
 م ألن يكون له غالمتهيئة زكريا عليه السال -بتهيئة مريم عليها السالم لوالدة عيسى                                -أ

 تنافس الناس على تربية مريم عليها السالم  -د                                بيان عادة من عادات أهل امرأة عمران -ج

 ن المولودة( قوله تعالى في سورة )آل عمران(:ما يفيد معنى )تعظيم شأ (5

ِ إِن ِي َوَضْعتَُها أُنثَى) -أ ا َوَضعَتَْها قَالَْت َرب  ُ أَْعلَُم بَِما َوَضعَْت َولَْيَس الذََّكُر َكاألُنثَى) -ب(                         فَلَمَّ  (َوّللاَّ

ًرا) -ج ِ إِن ِي نََذْرُت لََك َما فِي بَْطنِي ُمَحرَّ ِجيمِ ) -د(                             َرب  يَّتََها ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّ  (َوإِن ِي أُِعيذَُها بَِك َوذُر ِ

 :م ــ ُخلق بال واسطة أٍَب(السالعليه –الذي يشير إلى أن)عيسى  قوله تعالى في سورة )آل عمران( (6

ًرا) -أ ِ إِن ِي نََذْرُت لََك َما فِي بَْطنِي ُمَحرَّ  (             إِْذ قَالَِت اْمَرأَةُ ِعْمَراَن َرب 

ْنهُ ) -ب ُرِك بَِكِلَمٍة م ِ َ يُبَش ِ  (إِْذ قَالَِت اْلَمالئَِكةُ يَا َمْريَُم إِنَّ ّللاَّ

يِن َكَهْيئَِة الطَّْيرِ ) -ج َن الط ِ  (                    أَن ِي أَْخلُُق لَُكم م ِ

اِكِعينَ يَا َمْريَُم اْقنُتِي ِلَرب ِ ) -د  (ِك َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّ
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ْيتَُها َمْريَمَ قال تعالى على لسان امرأة عمران: ) (7  تعني كلمة )َمريَم( في لغة أهل امرأة عمران: (َوإِن ِي َسمَّ
 صالةالمخلصة كثيرة ال -العابدة خادمة للرب         د -الطاهرة العفيفة         ج -الصابرة المطيعة        ب -أ

َذِلَك ِمْن أَنبَاء اْلغَْيِب نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما ُكنَت اآلية الكريمة )في  –هللا عليه وسلم صلى  –سبُب مخاطبة هللا تعالى للرسول محمد  (8

 (:لََدْيِهْم إِْذ يُْلقُون أَْقالَمُهْم أَي ُهْم يَْكفُُل َمْريََم َوَما ُكنَت لََدْيِهْم إِْذ يَْختَِصُمونَ 
سول محمد، صلى هللا عليه وسلم -قومها                بفي –السالم عليها  –تأكيد مكانة مريم  -أ  تأكيد صدق نبوة الر 

 إظهار معجزات عيسى، عليه السالم -د         إظهار الخصومة بين أبناء قوم مريم، عليها السالم  -ج

ِجيمِ داللة الزمن المضارع للفعل )أُعيذها( في قوله تعالى: ) (9 يَّتََها ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّ  (:َوإِن ِي أُِعيذَُها بَِك َوذُر ِ
 االستمرار والتجد د -إظهار قدرة هللا عزَّ وجل                                       ب -أ

 الستغاثةالت أكيد وا -د                          ِصدق امرأة عمران                   -ج

اِلِحينَ معنى كلمة ) كهاًل( المخطوط تحتها في قوله تعالى: ) (10  (َويَُكل ُِم النَّاَس فِي اْلَمْهِد َوَكْهالً َوِمَن الصَّ
 بلَغ الخمسين إلى ما دون الَهرم -جاوز الثالثين إلى نحو الخمسين                             ب -أ

 فبلغ أقصى الكبر وضعُ  -جاوز الهرم حتى أرذل العمر                                 د -ج

 عند أهل امرأة عمران:مت بعة   عادة  ن اآلية التي تتضم   (11
ًرا) -أ ِ إِن ِي نََذْرُت لََك َما فِي بَْطنِي ُمَحرَّ  (إِْذ قَالَِت اْمَرأَةُ ِعْمَراَن َرب 
ِجيمِ ) -ب يَّتََها ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّ ْيتَُها َمْريََم َوإِن ِي أُِعيذَُها بَِك َوذُر ِ  (َوإِن ِي َسمَّ

 (فَتَقَبَّلََها َرب َها بِقَبُوٍل َحَسٍن َوأَنبَتََها نَبَاتًا َحَسنًا َوَكفَّلََها َزَكِريَّا) -ج

ِ اْجعَل ل َِي آيَةً قَاَل آيَتَُك أاَلَّ تَُكل َِم النَّاَس ثاَلثَةَ أَيَّاٍم إاِلَّ َرْمًزا) -د  (قَاَل َرب 

 َكَذِلِك هللاُ يَْخلُُق َما يََشاُء( مع داللة الخلق في اآليات اآلتية جميعها ما عدا: الَ تتفق داللة الخلق في قوله تعالى )قَ  (12

يِن َكَهْيئَِة الطَّْيرِ ) -ُظُرروا كْيَف بَدأَ الَخْلَق(         ب) قُْل ِسيُروا في األَرض فانْ  -أ َن الط ِ  (أَن ِي أَْخلُُق لَُكم م ِ

 )لَقَْد َخلَْقنا اإِلْنساَن في أَْحَسِن تَْقويم( - تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نْطفٍَة(                            دنْ )وهللاُ َخلَقَُكْم مِ  -ج

 عالمات( 6: )اذكْر تفعيالت كّل منها وبحرهقّطع األبيات اآلتية، والسؤال الثاني:

وادل  أ  سْ ي  و   (1 ك  الجمال  ل   ذو صواٍب               ث   في الح  ْل ت ر   واباص ه  ف ه 

 

 

 

 تسام  ابْ  دَّْهر  ال في فم   ك  كأنّ                    حتّى وقات  األ ك  ب   تْ ن  س  ح   قدْ ل (2
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 السؤال الثالث:

 عالمة( 12) اقرأ النّص اآلتي، ثّم أجب عن األسئلة التي تليه: (أ

المُة المنِزل نَّه يعني واحَة األمن وأماِن ألفراد اأُلسرة. وسمهما كانْت ِمساحُة المنزِل أو كاَن مستواُه فإ)
لت قليِل ِمن األذى افي  –هللا بإذِن  –مِة التي ُتسِهُم الِمن وسائِل الوقاية والسَّ فيِه أصحُاه  وفِ ُرهَمرهونٌة بما يُ 

، فإن  غافاًل ، يا ْر على سالمِتَك وسالمِة ُأسرِتَك ومنِزلَك، واحذ ، ما. فاحرْص، يا عاقلُ حادث  عند وقوعِ  
  (َك قد يحفُّها الَخطرُ تَ عيشَ 

ابق:-1  عالمات( 6)                                                             استخرج من النص  الس 
 اسم مفعول  لفعل  ثالثي   -ب      عل  ثالثي                  لف اسم فاعل   -أ

 مبنيًّاى منادً  -ج

( الوارد في النص   واسم المفعول الفاعلْغ اسم صُ -2 ها تَ فإن  عيشَ في عبارة) ِمن الفعل)َيحفُّ َك قد يحفُّ
 (عالمتان)                                                                                 .(الَخطر

 
 (عالمة)                                 إعراًبا تاًما.ي النَّص  أعرب كلمة )غافاًل( المخطوط تحَتها ف-3

 
 

  (ب
    )عالمة(                                    )يا غالم، سمِ  هللا( هو:ريفِ الش   في الحديثِ  النداءِ  نوعُ -1

 
 

 ان()عالمت                  :والفعل )مضى( اسم المفعول من الفعل )نام( - الضبط الت امِ مع –ُصْغ -2
 

 

 


