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 املادة :اللغة العربّية                                                     

 2019-2018مراجعة امتحان هناية الفصل الثّالث للعام الّدراسي 
 _____             _:_____ الّتاريخ: _____الّشعبة(    الّصف ) االسم: _____________   

 ةاألدبيّ املهارات الّسؤال األّول: 
 الّشعر :أواًل 

 ب:يأقرأ مثّ أج
 تـََنصََّلْت من لوِن ـ ا الصَّحـراءُ أ  ؟ بطاُحهـا َخْضراُء مـال  ما للر   

 فإذا الَفَيافــي َجنَّـٌة فيحــاءُ   فهل استعارْت ُحلَّـًة من ُسنـُدٍس 
ا إن أْخَصبَـْت  ـا النـَّْعمـاءُ   طَبُع الط بيعـة  أِنَّ  ماجـْت على جنباِت 

 تُعطي، فـَيـُْعدي َسيُبهـا امل ْعطَـاءُ   وَسجي ـُة الُكرمــاء  أنَّ أُكفَُّهـُم 
 ساَل النَّضاُر هبا وقَاَم )املــاُء(  يٍد( ور مالُنا ُمْذ َصاَفَحْت َيَد )زا

ــاءُ   َرُجٌل ُخطاُه ُخصوبٌة، أَّنَّ َمَشى   فاجلـوُد خلَف ر كابـه مشَّ
، ن عَم القائـُد البنَّــا  يف رُْبع  قـَْرٍن َشاَد ما َشاَد الورى   ءُ يف الَقْرن 

ها اجلَـْوزَاءُ   ن ْعَم اإلماراُت اليت نـََعَمْت مبا   أعلى، َفَأْدَّن صْرح 
ـَداءُ   َفنَت احَلَضارَة حنَي َجارى رَْكَبها   فإذا احَلَضارُة يف الر  كاب  ح 
 ُأُسَس احلضارة  فكرُه الوضَّـــاءُ   شيُخ الُعُروبة  )زايٌد( أرسى لنا 

 ليَس يُبصُر ابلنُّهى الُعَلَمــــاءُ  ما      كنور  الشَّمس  يُبصُر ابهلُدى عقٌل  
 ُُيمى به الُغرابُء والُقرابءُ        خليفَة( ُسورُُه العدُل الَّذي  )فأبو

 وتَرحَّلـْت عن رْبع ـَك الُُبََحاءُ   إن ُرمَت مْرََحًَة َرَعْتَك ظ اللُـُه 
 يـَْفىن الصَّدى، وتُلفُّـه األْمـَداءُ         ثَت ب ه  أَغاَثَك قَبــَل أْن وإذا استغ

ْحَصــاءُ  ما  من ظنَّ أن اجلوَد فيه َسجيّـٌَة   َخاَب، َلكْن فَاتَُه اإل 
 ترنــوا إىل عليائـ َك الَعْليَــاءُ   أنَت )أاب خليفَة(، مل تـــزْل  هلل
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 اإلجابة الّصحيحة:أختار -1
 لغرض من القصيدة:ا-أ

 الفخر-2                                   املدح    -1             
 اهلجاء-4                                    الوصف-3             

 ابلش موخ وعلو املنزلة هي:العبارة اليت توحي -ب
 اجلود خلف ركابه مش اء-2                على جنباِتا الن عماء  ماجت-1             

   فنت احلضارة حني سابق ركاهبا-4فأدَّن صرحها اجلوزاء                       -3              
 مفرد األمداء:-ت

 املدو ي-2                             املد              -1             
     املدى-4 د                                     املمدو -3              

 العبارة اليت تدل على زوال الش دة واملشق ة:-ث
 تنص لت من لوِنا الص حراء-2ترح لت عن ربعك الُبحاء                   -1            

 فإذا الفيايف جن ة خضراء-4عماء                 ماجت على جنباِتا الن  -3             
 يف قوله اجلود خلف ركابه مش اء:-ج

 ناية عن صفة اجلودك-2                               تصرُيي ة استعارة-1           
 تشبيه بليغ-4                                 ةاستعارة مكني  -3           

 :القصيدةحوهلا أذكر الفكرة اليت تدور -2
ل رجل حكمة ورَحة وبناء وعطاء وأوص ديوأن زا، ماراتة حول التطور الكبري الذي حصل لإلتدور القصيد

 ختفى على القاصي والداين. االمارات اىل ماهي فيه عن طريق ما قدمه من حقائق ال
 :ورةالص  نوع  اً نمما أييت مبي   ة يف كل  ورة اجلمالي  ح الص  وض  أ-3
 :ورمالنا مذ صافحت يد زايد-أ 

الر مال ابإلنسان وهلا يد وقد وضعت يدها بيد الشيخ زايد حذف املشبه به اإلنسان وأبقى على شيء شبه 
 تشخيص. وهنا من لوازمه على سبيل االستعارة املكني ة
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 عقل كنور الّشمس يبصر ابهلدى:-ب
اتم(تشبيه )يهتدي به اخللق  يذيخ زايد وفكره بنور الش مس الب ه عقل الش  ش  
 :(خاب لكن فاته اإلحصاء ما)اعر الش  املقصود بقول أبني  -4

 .احلميدة ال تعد سجاايهجية الوحيدة عند زايد اخلري بل اجلود هو ليس الس  
 ي:ستخدم الكلمات التالية يف مجل من إنشائأ-5

 حاً من اجملدصرو  املتحدة دولة اإلمارات العربيةشادت شاد:     
 اإلحسان سجية النبالءسجية:     

 مشوخ اإلمارات طاول اجلوزاء.اجلوزاء:      
 الروي الذي بنيت عليه القصيدة:هو حرف  ما-6

 اهلمزة
إال   مةأو إنسان أو هبي زرعاً فيأك منه طريٌ  يزرعيغرس غرساً أو  من مسلم ما"يقول الر سول الكرمي -7

 :يف القصيدة ما الفضيلة اليت يدعو هلا احلديث وأين أجدها .النسائيرواه  "كانت له صدقة
 اين والث الث(األول والث  دها يف األبيات )الص دقة، جنوزراعتها واإلطعام منها على سبيل  األرضاستنبات 
 ثر األديبالنّ  اثنياً:
 مثّ أجيب:أقرأ 
أوكسجني احلياة لذلك عندما سألوين ملاذا أكتب؟ أجبتهم كي أتنف س وأعيش/ وأمد  غريي  الكلمة"   

 ابلفرصة نفسها.
يت متد  املصادر ال هذا دون أن أفصل الكتابة عن القراءة، فالكتابة حباجة إىل وقود مستمر، وأحدأقول 

اقة املتجد دة هو القراءة، وكل ما قرأت أكثر كتبَت أكثر لتشك ل كتاابتك وقوداً لكتاابت الكاتب ابلط  
عشت حياًة جديدًة مع كل  كتاٍب قرأته، ومع كل  معلومة قرأِتا واستفدت منها أدركت قيمة قد ل غريك.

يف داخلي مت  مسحها؛ لتحل  مساحة من الض وء وأن   الكتابة وأمهيتها أكثر، وأدركت أن  مساحة اجلهل
 أرضاً جديدة يف داخلي مت  استصالحها وزراعتها مبعلومات جديدة.
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عامل لت وعندما دخ، ذايتومن تسليم عقلي وأفكاري ملن ال ُيرتم  من الض ياع،القراءة  أنقذتينلقد  
تابة معهم ار الكين من اجلهل إبكمال مشو من أنقذ لكل   اجلميل  يف ذهين ضرورة رد    أضع كنت،  الكتابة

 كاف ة  اجلهلمن أشكال  ةعلى اإلنساني عناء احملافظة  ومشاركتهم 
عندما دخلت عامل القراءة، امتلكت عيون اآلخرين ونظرت من خالهلم إىل احلياة من زوااي جديدة، 

ومررت أبحاسيسهم، وأنقذتين كثري من الكتب من الوقوع يف فخ احلزن وألقت يب كلمات كت اٍب كثريين 
 ؤييتك الن زاوية ر لتني تشلذلك أردت أن أهب لغريي عيين  اليف حبور من الس عادة واألمل والت فاؤل 

 للحياة، فكتبت.
لتكتشف أن  الكتابة ليست إال  وجهاً من أوجه الصداقة، ب أمتىن منك أنت أيضاً أن تكتلذلك 

نه أكثر يعرفو  فكتاابتك ستصل إىل أشخاص قد يعجبهم ما كتبت؛ لتصبح صديقاً جديداً هلم وألفكارهم
"مما يعرفهم...  

:د د إىل أي نص أديب ينتمي الن صأح-1  
مقال –الرأي نصوص   

كيف ميكن للكتابة أن تنقذين من الضياع؟  لقد أنقذتين الكتابة من الضياع ""-2  
كد أ، وتساعدان يف الت  واملنحرفةومن األفكار اهلدامة  القراءة تنري العقول وتنقذ من اجلهلللطالب / عود ي

 من مدى مصداقية املعلومات اليت تصلنا من اآلخرين
ت يف النص:أعرب كلمة القراءة كما جا-3  

فاعل مرفوع وعالمة رفع الضم ة الظاهرة على آخره. :القراءة  
:ءة(لقراأنقذتين ا)عبارة  حأشر -4  
شبه به اإلنسان وأبقى على شيء من لوازمه على ن الذي ُيمي حذف املالكاتب القراءة ابإلنساه شب  

الفعال يف حياة الفرد.دور القراءة  لتوضيحقد جاءت الصورة سبيل االستعارة املكنية و   
 كيف تكون كذلك؟  (وجهاً من أوجه الصداقةكتابة ليست إال لا)-5

القر اء عالقة صداقة من خالل إعجاهبم بكتاابته وتوافقهم  وبني-خالل كتاابته  من-الكاتب تنشأ بني
وخري دليل على ذلك مواقع التواصل االجتماعي اليت ساعدت يف تكون صداقات بني  أفكاره،مع 

م املشرتكةشخوص ال يعرف بعضهم بعضاً إال من خالل عامل افرتاضي مجع بني أفكارهم ورؤاه  
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 األدوات اليت ُيتاجها الكاتب لكي يكون كاتباً حقيقي اً.املهارات و أبني  -6
 .تهخماطبة القارئ حسب ثقافته وبيئ، مهارة قدرة على ترتيب األفكار وتنظيمها، الاللغة السليمة

 أذكر فوائد القراءة كما فهمتها من الن ص:-7
 .ليت متد الكاتب بطاقة فكر متجددة، وهي االقراءة وقود الكتابة-
 .علوماٍت ومفاهيَم وأفكاٍر جديدةالقراءة متد اإلنسان مب-
 .جتلب له السعادة واألمل والتفاؤلالقراءة تنقذ اإلنسان من اجلهل وجتنبه احلزن و -
 ة املهارات اللغويّ  ؤال الثّاين:لسّ ا

 حوالنّ  :أواًل 
ر ها ابحلَركة امل لكلمة اليت بني قوسنيابالفراغ مأل أ-1  بة: سانبـَْعَد َضْبط  آخ 
 )اليامسني( .اليامسنيَ تفت حت أزهار احلديقة ما خال -أ

 . )النرجس(الن رجس  ما تفت ح سوى -ب
 )طالب(. طالباً جاء الط الب إىل احلفل  إال  -ت
 أعُب  أبسلوب االستثناء عن مضمون كل مجلة مم ا أييت، ُمراعياً املطلوب بني القوسني:-2
(:-أ  صح ح املعل ُم ورقًة فقط. )منفي انقص+ إال 

 ما صح ح املعل م إال ورقةً 
(-ب  أجنزُت واجبايت، ولكين  مل ُأجنز العلوم. )مثبت+ إال 

 أجنزُت واجبايت إال  العلوَم.
 أعرب ما حتته خط:-3
 .             رسول وما حممد إال  -أ
 وعالمة رفعه الض مة الظ اهرة على آخره.خُب مرفوع  :رسولٌ  

                     .طالب  ينجح إال  مل-ب
 وعالمة رفعه الضمة الظ اهرة على آخره. فاعل مرفوع  :طالبٌ  
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              .أخاك صافحت إال   ما-ت
وعالمة نصبه األلف ألنه من األمساء اخلمسة والكاف ضمري مت صل يف حمل به منصوب  أخاك: مفعول 

 جر ابإلضافة.
                  .املريض إال عالَ مل يُ -ث

 .الظاهرة على آخره لضمةوعالمة رفعه اانئب فاعل مرفوع  :املريضُ  
 .مروانسوى ركب املسافرون الطائرة -ج
 مضاف.وهو األلف للتعذ ر،  الفتحة املقدرة علىوعالمة نصبه سوى: مستثىن منصوب  

 مرواَن: مضاف إليه جمرور وعالمة جر ه الفتحة نيابًة عن الكسرة ألن ه ممنوع من الص رف.
 :عدا طالبالطالب مجيعاً  حضر-ح

 عدا: حرف جر 
 آخره.طالٍب: اسم جمرور وعالمة جره الكسرة الظ اهرة على 

 :ا ركين اجلملة الواقع بينهعني  أستخرج االسم املنصوب على االختصاص يف اجلمل التالية، و أـ 4
 .حنن العرب نكرم الضيف وحنمي اجلار-أ
 االسم املنصوب على االختصاص: العربَ  
 نكرُم( وقع بني املبتدأ واخلُب )حنن 

 املنفصل يف حمل رفع مبتدأ  حنن: الضمري
مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمري مسترت وجوابً  نكرُم: فعل مضارع
 نكرُم؛ مجلة فعلّية يف حمل رفع خرب تقديره حنُن ومجلة

 الوطن.اجلندي أذود األعداء عن  إنين-ب 
 االسم املنصوب على االختصاص )اجلندَي( والت قدير أخص  اجلنديَّ 

 وقع بني اسم إن  وخُبها )إنين أزوُد(
 إّن: حرف مشّبه ابلفعل والنون للوقاية والياء ايء املتكّلم ضمري متصل يف حمل نصب اسم إّن 
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فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمري مسترت وجوابً أزوُد: 
 إنّ  ؛ مجلة فعلّية يف حمل رفع خربأزودُ ومجلة أان تقديره 

 :على االختصاصجعل كل اسم مما يلي منصوابً أ-5
َب كنوُز الوطن املخب أة: الطالب-  حنن الطال 
 إن نا معشَر البدو فرساُن الص حارىمعشر البدو: -
 :وفق اجلدول أأتمل اآلايت الكرمية وأحد د الضمري املتصل ونوعه وحمل ه من اإلعراب-6
ذان إْن َنسينا أو َأْخطَأان رَبَّنا َوال ََتم ْل } - نا بَّ ا رَ نَ ل  بْ ، على الذين من قَـ هُ َعَلْينا إ ْصراً َكَما ََحًْلتَ َربَّنا ال تـَُؤاخ 
 رين{اف  الكَ  القوم   ران علىصُ والان فانْ مَ  نا أنتَ َحَْ ا وارْ نَ لَ  ه واعُف عن ا واغفرْ ا ب  نَ اقة لَ ا ال طَ م لنا مَ ال َتُ وَ 

 ُسبَحان الذي سخ ر لنا هذا وما كن ا له مقرنني{} -
 املخل صني{}إن ه من ع باد ان  -
 (هي انضمائر الّنصب واجلر جمموعة يف كلمة  – توانينار: )ضمائر الرفع جمموعة يف كلمة أتذك

 حمّلة من اإلعراب نوعه مري املّتصلالضّ  الكلمة
الة على املفعولني ادان.عب-موالان–قـَْبل َنا -َ بَّنارَ   يف حمل جر ابإلضافة ضمري نصب وجر  ان الد 

ذان الة على املفعولني  اْنُصران-اْرََحنا -َُتم لنا- تـَُؤاخ   يف حمل نصب مفعول به ضمري نصب وجر ان الد 
الة عل الفاعلني  أْخطَْأان-َنسْينا  يف حمل رفع فاعل ضمري رفع ان الد 
الة على املفعولني عن ا-لنا-علينا  يف حمل جر حبرف اجلر ضمري نصب وجر ان الد 
 يف حمل رفع فاعل ضمري رفع املتحر كةاتء الر فع  َحَْلَتهُ 
 يف حمل نصب مفعول به ضمري نصب وجر هاء الغائب ََحْلتهُ 
 يف حمل رفع اسم كان ضمري رفع ان الفاعلني كن ا
 يف حمل نصب اسم إن   ضمري نصب وجر هاء الغائب إن ه
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 أخرى:مري املنفصل فيهما مبتدأً مر ة ومفعوالً به يف أُنشئ مجلتني يكون الض  -7
  ضمري منفصل يف حمل رفع مبتدأ:-

ْنا وهام األكرمون على الد وام أنت    اإلمارات اليت يف حب ها    مه 
 ضمري منفصل يف حمل نصب مفعول به:-
ك}  ك نعبُد و  إاي   نستعني{إاي 
 

 البالغة اثنًيا:
 تية:وع الصورة البياني ة يف اجلمل اآلأحد د ن-1
 

 نوع الّصورة اجلملة
 ةاستعارة مكني   هر بنابه.الد  نا عض   -
 استعارة تصرُيي ة ."اً نور قال تعاىل: "وأنزلنا إليكم  -
 استعارة مكني ة رضع الطفل الشجاعة -
 تشبيه األم  مدرسة إذا أعددِتا       أعددَت شعباً طي ب األعراق-
 مكني ةاستعارة   واملنااي سريعة       وللمو ت ظفر قد أطَّل َوانبَوأْبطَأ عين   -
 استعارة مكني ة تبس مت جنُوم السما ء -

 استعارة مكني ة صافحت  الرماُل َيد زايد.
 تشبيه يف اهلداية. احٌ املعلمة مصب -
 استعارة تصرُيي ة يف املدرسة كواكب نسري على هديها-
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 الص ورة البياني ة:ر نوع فس  أ-2
د إلَيك.-أ  أصغْت آذاُن اجمل 

وازمه وأبقى على شيء من ل (اإلنسان)شبه اجملد ابإلنسان له أذن ويصغي إليك، فحذف املشب ه به 
 األذن( على سبيل االستعارة املكني ة.-)اإلصغاء

 اب ابلُبد  ت على العن  وعض   ورداً        ت من نرجٍس وسقَ  فأمطرت لؤلؤاً -ب
رجس الشاعر الدموع ابللؤلؤ والعيون ابلنيوجد يف هذا البيت مخس استعارات تصرُيية، حيث شبه 

تيب عه وهو املشب   فحذفواألسنان ابلُبد.  اللون(ر أَح )مثراب واخلدود ابلورود والشفاه ابلعن   لى الرت 
تيبعلى ال ه به وهوعنهم بلفظ املشب   استعاضو  األسنان(فاه، ، العيون، اخلدود، الش  )الد موع ، )لؤلؤ رت 

 .َُبَد(الاب، ، العن  نرجس، ورداً 
 نستضيء يف احلوادث برأي أويل الن هى.-ت

شب ه رأي أويل الن هي ابملصباح الذي ِنتدي به يف طريقنا حلل  مصائبنا حذَف املشب ه به )املصباح( وأبقى 
 على شيء من لوازمه )نستضيء( على سبيل االستعارة املكني ة.

 أذكر نوع احملس ن البديعي يف كل مم ا يلي:-3
   ضهْم أرْ ما ُدمَت يف ضهْم أرْ و            دار هْم  يف ما ُدمَت  فدار همْ -أ

 جناس اتم
 "أنَُه.ش ال  ْمن شٍيء إ عُ ، وال يـُنـْزَ زانهُ  إال   يف شيءٍ  فق ال يكونُ الر   ن  إ" :ً)ص(قال رسُول هللا -ب

 جناس انقص
يَق الذين كفروا إىل جهن َم ُزمراً قال تعاىل: }-ت يقَ *وس  م إىل اجلن ة زمالذين ات قوا  وس   { راً رهب 

 مقابلة
،فقال اً أوصى رجٌل ابَنُه يوم-ث  .جال  آفُة الر  الكذَب ، فإنَّ د قابلص  عليَك  : ايُ بينَّ

 طباق
 ُة اَلَغزل  ر قَّ فيه  بقسوة  البأس  جْت      قدُ مز   اجلد    مرُّ  ُ حلُو الُفكاه ة  -ج 

 مقابلة
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 التَّأخرُي فيها. حقُّهُ  ََتت مااً اجلمل الت الية، وأُضع خط   أأقر -4
 تُبىن الد ول ابلعدل-ىن الد ول                                             تُب ابلعدل  -
 . اً زايد تُ ْحبَـبْ أ -                             أْحبَـْبُت.                    زايًدا-
 أساَعْدَت خالًدا؟ -ساَعْدَت؟                                              اً خال دأ-
 أبني  الغرض البالغي من الت قدمي:-5

   ك الَغُباءُ سًكا بَ ماَء فزُي  َنْت               وتضوَّع ْت م  س  اهلل ال بَك بَّشرَ قاَل أَُحد شوقي: -أ        
  (خصُيص والقصرُ التَّ ) واجملرور يف الَّشطر  األوَّل الغُرض من تقدمي  اجلار          

 ليس متلُك درمهاً  لكن  كف ي          قال إيليا أبو ماضي: وعلي  لألحباب فرض الزم-ب        
        العامل املؤث ر قصد املتكل م الت خصيص )ختصيص أن  ما لألحباب من واجب عليه وليس على أحٍد سواه(

 ؟ين نف ساليتني أبلُغ يف نف ي الفع ل عالعبارتني  التَّ أيُّ -6 
 .هذا األَمر تُ ما أان فعلْ - ب                        ما فعْلُت هذا األمَر.-أ

  عىن والبالغة.ضعفان امليُ  نة، وجتنب احلَشو والتكرار اللذيألنه اعتمد على اإلجياز وما فيه من بالغ -  
 على سواه:  خط   اإلعجاز  يف تقدمي  ما َتَتهُ  ر  ن سع ثُ أحب-7 
ُهْم َمْن ميَْ  ءٍ َدابٍَّة م ْن َما ل  َخَلَق كُ  قال تعاىل: )َواّللَُّ -أ نـْ ي َعَلى َبْطن ه  َوم  ُهْم َمْن مَيْش  نـْ نـْهُ َفم  ي َعَلى ر ْجَلنْي  َوم  م ش 

ي  َمنْ  َ شْيٍء َقد يراّللَّ  َعَلى أَْرَبع ََيُْلق اّللَّ َما َيَشاُء إ نَّ مَيْش  كل    ( َعَلى ُ
 للداللة على القدرة الباهرة والص نعة العجيبة هلل سبحانه وتعاىل، وكذلك التفصيل بعد اإلمجال.  

ًتا َوُنْسق َيُه مم َّ ًة ل ُنْحيَي ب ه  بـَْلدَ َوأَنـْزَْلَنا م ن السََّماء َماًء َطُهورًا ) :قال تعاىل-ب   (َكث ريًا  سي  انَ ا َخَلْقَنا أَنـَْعاًما َوأَ َميـْ
 .من حيث اعتمادهم على حلومها وألباِنا وجلودها وركوهبا ألنَّ األنعام هي سبب حياة األانسي  

 
 املهارات اإلمالئية  الّسؤال الثّالث:

 إمالء أواًل:
 ر اإلجابة الصحيحة:اختأ-1

 (أجرَءهم- أجَرئ هم–أجَرُؤهم -)أجرَأَهم          كان صديقي ________.  -أ               
 (ندائ ه-نداَءه  –نداَؤُه  –األم  _________.            )نَداأُه  مسعت-ب              
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 أعل ل كتابة اهلمزة يف كلمة )اسم( والتاء يف كلمة)صفات(:-2
 ُكتبت اهلمزة أولي ة وصل ألِنا من األمساء العشرة:اسم:  

ا جاءت يفصفات:    مفردها: صفة-مجع املؤن ث الس امل ُكتبت الت اء مفتوحة ألِن 
 
 

 الّتعبري اإلبداعي اثنًيا:
الكتابة ليست فعالً ميكن أن ُيدث ابالستعانة مبارد مصباح عالء الد ين، ولكن البد  أن يكون للكاتب "

 "هدفاً يصبُّ يف املصلحة  العام ة.
اً ابلن سبة للفرد واجملتمع مراعي اكتب نص اً توض ح فيه العالقة بني القراءة والكتابة وأمهي ة كل منهما-

  :الس المة اللغوي ة واإلمالئي ة


