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اختبار الفصل الثاني يف اللغة العربية
ي        ثَِنا الحَماِدِّ َهِمِّ تُرَا

َ
ئِِر ِمنح أ َزَا لِيِديَُّة ِِف اْلح ِرَُف اتلَّقح

ح
َ الحُعُصوِر.ُتَعدُّ اْل ئِِريَِّة َعْبح َزَا ِة اْلح مَّ

ُ َصالَِة اْلح
َ
ُمُز إََِل َحَضاَرةِ َو أ ِي يَرح   اَّلَّ

ئِِر      َزَا لِيِديَُّة ِِف اْلح ِرَُف اتلَّقح
ح
َنافًاتَُضمُّ اْل صح

َ
لحمُ  أ ُِِل  وَا ارِ ، َوَكَذا اْلح ِِن َو الحَفخَّ وَا

َ ًًل َعِن َكثرَِيةً ، ِمنحَها ِصَناَعُة اْلح ِت ، فَضح رَا َجوحهَ
جَّ  ِِب َو السَّ رَا ا ِصَناَعُة الزَّ مَّ

َ
َايِِك . أ

ح
ْل نُِس وَا لِيِديَِّة ِمثحَل الحُْبح لحبَِسِة اتلَّقح

َ اِت َو اْلح ئَِدةِ ِِف الحَمنحُسوجَ َوِل الرَّا ئُِر ِمَن ادلُّ َزَا َتَْبُ اْلح اِد َفُتعح
ِصيِل . 

َ  َهَذا الحَفن  اْلح
ِنحِدثَارِ ِْلَِمايَِة َهِذهِ ا    

ِرَِف ِمَن اْلح
ح
لَُة )ْل وح َبَحِت ادلَّ صح

َ
ةً أ َتمَّ اتِِهمح  ُمهح ِمِهمح ،َكَما َسَمَحتح لَُهمح بَِعرحِض َمنحُتوجَ عح ِي نَي وَدَ ِرَف

ح
يَِة اْل بِرََِع

َوِِلَّةِ  دلُّ رِ  ( ِِف الحَمَعارِِض الحوََطنِيَِّة وَا رَا تِمح بَِنا.َو لَِضَماِن اسح ثَِنا َو إِبحَداََعِت َشعح ًَلِع ُشُعوِب الحَعالَِم لََعَ تُرَا ِرَِف َفَتَحِت ِِلِطح
ح
يَِّة َهِذهِ اْل

 ً ِرَُف َكنح
ح
َياِل انلَّاِشَئِة ،ََكح َتبحََق َهِذهِ اْل جح

َ ِويِن اْلح َصاٍت َجِديَدةً ِِف الحَمَعاِهِد تِلَكح لَُة ََتَصُّ وح َرثًاا ادلَّ َد ِجيٍل . ُمَتوَا  ِجيًًل َبعح
 األسئلة                                                              
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 الّسند أعرب اللكمات اليّت حتتها خّط ِف  - 1
  

 
                                                                                                                                                     

           
 ما ييل :  الّسنداستخرج من  - 2

 
 
 

 
 

ِل اْلملة بي قوسي ِف الّسند إَل  3  ، و غرّي ما يب تغيريه :   املفردة املؤنِّثةحوِّ

اتِِهْم ) نْتُوجل رِْض مل لُهْم بِعل ْت ل حل مل ا سل مل ْعِمِهْم ،كل ِفيِّيل ولدل يلِة اْلِرل ة  ِبرَِعل ْوللُة ُمْهتلمَّ ِت الَّ ْصبلحل
ل
ِلَّةِ أ ول ِنيَِّة ولال  ارِِض الْولطل عل   (ِِف الْمل

  
 

 
  
   .انلِّاِشَئِة  سبب كتابة اهلمزة املتوّسطة َع الّربة ِف َكمة :علّل   - 4

  
 توجد ِف بلدنا ِحرٌف تقليديّة كثرية توارثها اْلبناء عن آبائهم و أجدادهم.:                             

ا ، و اسما موصول 10إَل  8ــ اكتب فقرة من   ر سالم   .أسطر تتحّدث فيها عن حرفة تقليديّة تعرفها ، موّظفا مجع مذكّ
 

 جمع مذّكر سالم مضاف إليه اسم موصول جمع مؤنّث سالم
………….….. ………….….. ………….….. ………….….. 
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