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 المستوى: الثانية متوسط                                              2022-2021السنة الدراسية: 

 سا                                                                من إعداد: تعليم كوم )س. حداد(2المّدة:    

 اختبار الفصل الثاني لغة عربية

 

 فضل العلم

أْمنأُح نُْصِحي ثُمَّ أأبْ  يأ                                 لُهُ ذُ إِنِّي َلأ ْن بأغأى نأْفعأهُ عأنِّي وأ  ْقبألُهُ ِلمأ

طأاِلبِهِ  يأْغُدو فِي مأ ْن يأُروُح وأ ْطلأٌب فأائٌِت، لأْو أأْنتأ نأائِلُهُ                            يأا مأ  فأمأ

ةٌ  اُل قأائِمأ اْْلمأ ا أأْنتأ شأاِغلُهُ                                  اأْلعُْمُر يأْذهأُب وأ  فأاْنُظْر ِلعأْزِمكأ فِيمأ

أْمٍر  لأمْ تأْسعأى َِل رْ  وأ ْطلأبِهِ  تُْؤمأ تُْهِملُهُ                              بِمأ ا وأ ْفُروضا تأتُْرُك مأ ، وأ ْهًلا  جأ

اُل  عاا يأْفنأىاأْلمأ لأذَّاُت النُّفُوِس مأ ا َلأ نأفأادأ لأهُ                             وأ ْيرا اْلِعْلُم يُْعِقُب خأ  وأ

رْ  ْكُسوٍب فأخأ ُف مأ اْلِعْلُم أأْشرأ اِصلُهُ                         تأ بأهِ وأ ْصُحوٍب تُوأ أ[ُم مأ ْهُل أأْشـ]ـأ اْلجأ  وأ

عأةٍ  ْهِل ُمْلكاا كأانأ ذأا ضأ ْقتأاِر يأْفُضلُهُ                      لأْو نأالأ ذُو اْلجأ عأ اْْلِ ذُو اْلعُلُوِم مأ  وأ

ُربَّ ِذي هأْيئأٍة فِي النَّاِس تأْحِقُرهُ  لُهُ                         وأ أُل عأْن شأْيٍء فأيأْجهأ  إِْن كأانأ يُْسأ

بِسُ  اْلِعْلُم أأْزيأُن ثأْوٍب أأْنتأ َلأ لُهُ                              هُ ـوأ مَّ ْحُموٍل تأحأ ُل مأ اْلِعْلُم أأْفضأ  وأ

ْهُل  اْلجأ سأبٍ  يُْزِريوأ ِذي حأ اْلِعْلُم                     بِِذي لٍُبّ وأ ادأ لأهُ وأ  يأْرفأُع بأْيتاا َلأ ِعمأ

تأأُْملُهُ                           يأا طأاِلبأ اْلِعْلِم! أأْبِشْر فأي تأعألُِّمهِ  ِ تأْبِغيِه وأ  إِْن كُْنتأ َلِِلَّ

ِ يأْطلُبُهُ  ْن َلِِلَّ ْرفاا                                قأْد يأْنفأُع اْلِعْلُم مأ اِولُهُ  لأْو كأانأ يأْطلُُب حأ  أأْو يُحأ

ْلِق يأْطلُبُهُ  ظُّ الَِّذي ِلْلخأ ابأ حأ خأ اِملأهُ                             وأ اِمعأهُ أأْو كأانأ حأ  لأْو كأانأ جأ

 

 -اْلمام ابن أبي زيد القيرواني-                                                                   

 اَلسئلة :

 البناء الفكري :الوضعية اَلولى 

 .لخص القصيدة في فكرة عامة (1
 : العلم أم المال؟ علل.شاعرأيهما أفضل حسب ال (2

 ما بما نوى طالبه، اشرح ذلك.حسب الشاعر العلم ليس بالكم وإنّ  (3

 تين: يفنى =..........     هيئة = ..............اشرح المفرد (4
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 البناء اللغوي الوضعية الثانية:

 في السندأعرب ما فوق الخط  (1

 امأل الجدول مستعينا بالسند (2

 أداة نفي اسم مشتق + نوعه اسم جامد + نوعه فعل مجرد فعل مزيد

     

 

هي. اشرح الضمائر : أنا، أنتم،  إلىالمضارع  زمن الماضي ثم الفعل نجا فيأسند  (3

 التغيير الذي طرأ عليه ثم علّله

 أدخل أداة نصب ثم أداة جزم على الفعلين اْلتيين مع ضبط التشكيل :  (4
 يمشي –يشرحون 

 

 البناء الفنيالوضعية الثالثة : 

 ما نمط النّص؟ )مع ذكر مؤشرين(. (1

 أسلوبا إنشائيا و بيّن نوعه. ّسنداستخرج من ال (2

 صورة بيانية و بين نوعها التاسع استخرج من البيت (3
 من السند محسنا بديعيا و بين نوعه استخرج (4

 

 الوضعية اْلدماجيّة :

 : يحلم كل طفل بمستقبل زاهر، لكن َل ينجح في تحقيق ذلك إَّل من عمل بجّد وإصرار.الّسياق

 : من طلب العًل سهر الليالي.السند

كتب نصا توجيهيا تحّث من خًلله زمًلءك إلى اغتنام مرحلة الطفولة في اَلجتهاد ا: التعليمة

 استعارةفي دراستهم من أجل تحقيق ما يطمحون إليه موظفا الفعل المضارع المجزوم، 

 .مكنية، محسنا بديعيا لفظيا
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 تعليم كوم )س. حداد(من إعداد :                                                                 

 فضل العلم"اختبار الفصل الثاني لغة عربية "

 :َلجوبة النّموذجيا

 الوضعية اَلولى : البناء الفكري

بيان الشاعر فضل العلم مقارنا إياه بالمال و الحث على طلبه لوجه هللا َل َلعين  (5

 الناس.

 بعد فناء طالبه.العلم أفضل من المال َلن هذا اَلخير يفنى بينما العلم باق حتى  (6

العلم النّافع هو ذلك الذي يُطلب َلِّل و لو كان قليًل، أّما ذلك الّذي يُطلب للخلق فقد خاب  (7

 طالبه و لو كان كثيرا.

 مظهرهيئة =      يزول  اشرح المفردتين  يفنى = (8
 

 الوضعية الثانية : البناء اللغوي

 أعرب ما فوق الخط في السند (5

 إعرابها الكلمة

فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بـ "لم" و عًلمة جزمه  تُؤمر
 السكون الظاهر على آخر.

فعل مضارع مرفوع و عًلمة رفعه الضمة المقدرة على اَللف  يفنى
 المقصورة منع من ظهورها التّعذّر.

 

 امأل الجدول مستعينا بالسند (6

 أداة نفي اسم مشتق + نوعه اسم جامد + نوعه فعل مجرد فعل مزيد

 لم جامعه )اسم فاعل( العلم )اسم معنى( أمنح )منح( يحاوله )حاول(

 

 أسند الفعل نجا في زمن الماضي ثم المضارع إلى الضمائر : أنا، أنتم، هي (7

 التعليل التغيير المضارع الماضي  الضمير

قلب حرف العلة إلى أصله )الواو( في الماضي و  أنجو نجوت أنا
 المضارع

الممدودة َلن أصل اَللف 
 واو

  نجوتم أنتم
 

 تنجون

 قلب حرف العلة إلى أصله )الواو( في الماضي -
 
 حذف حرف العلة في المضارع -

َلن أصل اَللف  -
 الممدودة  واو

 َلتصاله بواو الجماعة -

  نجت هي
 تنجو

 حذف حرف العلة في الماضي -
 قّلب حرف العلة إلى أصله )الواو( -

 َلتصاله بتاء التأنيث -
َلن أصل اَللف  -

 الممدودة واو
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 أدخل أداة نصب ثم أداة جزم على الفعلين اْلتيين مع ضبط التشكيل   (8
 يأ شِ مْ يأ لن  – اوحُ رأ شْ يأ لن حالة النصب: 

 لم يأْمِش  –ا وحُ رأ شْ يأ لم  حالة الجزم:
 

 الوضعية الثالثة : البناء الفني

 توجيهي  نمط النّص (5

 غلبة الجمل اَلسمية –( !الطلبية )يا طالب العلمالمؤشران: كثرة اَلساليب اْلنشائية 

 أسلوب إنشائي طلبي )نداء(  !يا طالب العلم (6

من البيت التاسع: العلم أزين ثوب. نوعها: تشبيه بليغ )حذف المشبه صورة بيانية  (7

 والمشبه به( 
أزين ثوب اتصلت اَلداة كمًلحظة: أزين ليس وجه شبه َلننا يمكن أن نقول العلم 

 لك وجه الشبه يجب أن يكون صفة مشتركة بين المشبه والمشبه به.بأزين كذ

 قائمة نوعه: طباق اْليجاب. #)البيت الثالث(: يروح بديعي  محسن  (8

 

 الوضعية اْلدماجيّة :

"من طلب العًل سهر الليالي" "من جّد وجد" "من سار على الدرب وصل" عبارات و 

صادفناه في الكثير من الدروس في حياتنا بصفة عامة و في المدرسة بصفة خاصة بل  حكم

 و أكثر من هذا عشناها و جّربناها.

زمًلئي اَلعزاء، ربما لبعضكم أو حتى كلكم رؤية مستقبلية حول ما تطمحون إليه، 

لى فالمستقبل الزاهر تُزرع ثماره اليوم و تُسقى بعرق اَلجتهاد فهو طريق الوصول إ

اَلهداف، اغتنموا طفولتكم في تطوير ذاتكم من خًلل اَلجتهاد في الدراسة، فكلما تقّدمتم في 

السنين في اللعب و اللهو فتندمون يوم ترون  َل تضيعواالعمر كلما أصبح اَلمر أصعب 

المجتهدين يقطفون ثمار جهدهم بينما الغافلون يعضون على أصابعهم مما قّدمت يداهم، 

 حًلوةبه فريضة على كل مسلم،  و مهما كان اَلمر يبدو متعبا إَّل أّن  و العملالعلم فطلب 

 المشقة. مرارةالنّجاح سينسيكم 

زمًلئي الكرام اجعلوا الدراسة هّمكم اَلول، تسلّحوا بالثقة باهلل وبأنفسكم، تزّودا بالجّد 

 اليوم لتجنوا ثماره غدا. ازرعوا مستقبلكمواْلصرار والتّصميم... 

 

 توظيف :ال

 المضارع المجزوم: َل تضيّعوا

 مستقبلكم ااَلستعارة المكنية: ازرعو

 العمل )جناس ناقص( –المحّسن البديعي اللّفظي: العلم 


