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 اللغة العربيّة :المادة                                                     

 2019-2018مراجعة امتحان نهاية الفصل الثّالث للعام الّدراسي 
 _____             _:_____ التّاريخ: _____الّشعبة(العاشر الّصف ) االسم: _____________   

 ةاألدبيّ المهارات الّسؤال األّول: 
 الّشعر :أوالً 

 أقرأ ثّم أجيب:
ـا الصَّحـراءُ أ  ؟ بطاُحهـا َخْضراُء مـال  ما للر    لَْت من لون ه   تَنَصَّ

ةً من ُسنـدٍُس  ةٌ فيحــاءُ   فهل استعارْت ُحلّـَ  فإذا الفَيَافــي َجنّـَ
 ماجـْت على جنبات هـا النَّْعمـاءُ   َطبُع الط بيعـة  أنَّها إن أْخَصبَـْت 
ةُ الُكرمــاء  أنَّ أُكفَُّهـُم  ْعَطـاءُ   وَسجيـ   تُعطي، فَيُْعدي َسيبُهـا الم 

مالُنا ُمْذ َصافََحْت يَدَ )زايٍد(   ساَل النَّضاُر بها وقَاَم )المــاُء(  ور 
كابـه مشَّــاءُ   َرُجٌل ُخطاهُ ُخصوبةٌ، أنَّى َمَشى   فالجـودُ خلَف ر 

ـاءُ   الورى  في ُرْبع  قَْرٍن َشادَ ما َشادَ  ، ن عَم القائـدُ البنّـَ  في القَْرن 
ها الَجـْوَزاءُ   ن ْعَم اإلماراُت التي نَعََمْت بما   أعلى، فَأَْدنى صْرح 

ـدَاءُ   فَتَن الَحَضارةَ حيَن َجارى َرْكبَها  كاب  ح   فإذا الَحَضارةُ في الر  
ـــاءُ أُُسَس الحضارة  فكرهُ   شيُخ العُُروبة  )زايدٌ( أرسى لنا   الوضَّ

 ليَس يُبصُر بالنُّهى العُلََمــــاءُ  ما      كنور  الشَّمس  يُبصُر بالُهدى عقٌل 
 يُحمى به الغُرباُء والقُرباءُ        خليفةَ( ُسوُرهُ العدُل الَّذي )فأبو 

اللُـهُ  ـَك البَُرَحاءُ   إن ُرمَت مْرَحَمةً َرَعتَْك ظ  لـْت عن رْبع   وتَرحَّ
ه األْمـدَاءُ         ب ه  أَغاثََك قَبــَل أْن ثَت وإذا استغ  يَْفنى الصَّدى، وتلُفّـُ

ةٌ  ْحَصــاءُ  ما  من ظنَّ أن الجودَ فيه َسجيّـَ  َخاَب، لَكْن فَاتَهُ اإل 
 ترنــوا إلى عليائـ َك العَْليَــاءُ   هلل أنَت )أبا خليفةَ(، لم تـــزْل 

 

 أختار اإلجابة الّصحيحة:-1
 القصيدة:الغرض من -أ

 الفخر-2المدح                                       -1             
 الهجاء-4الوصف                                    -3             

 العبارة التي توحي بالش موخ وعلو المنزلة هي:-ب
 ركابه مش اءالجود خلف -2ماجت على جنباتها الن عماء                 -1             
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فتن الحضارة حين سابق -4فأدنى صرحها الجوزاء                       -3              
 ركابها  

 مفرد األمداء:-ت
ي-2المد                                           -1               المدو 
 المدى    -4الممدود                                      -3              

 العبارة التي تدل على زوال الش دة والمشق ة:-ث
لت عن ربعك البرحاء                   -1              تنص لت من لونها الص حراء-2ترح 
 جن ة خضراءفإذا الفيافي -4عماء                 ماجت على جنباتها الن  -3             

 في قوله الجود خلف ركابه مش اء:-ج
 كناية عن صفة الجود-2استعارة تصريحي ة                               -1           
 تشبيه بليغ-4استعارة مكني ة                                 -3           

 الفكرة التي تدور حولها القصيدة: أذكرُ -2
____________________________________________________
____________________________________________________ 

ً مما يأتي مبي   ة في كل  ورة الجمالي  ح الص  وض  أ-3  :ورةالص  نوع  نا
 ورمالنا مذ صافحت يد زايد-أ 

____________________________________________________
____________________________________________________ 

 عقل كنور الّشمس يبصر بالهدى:-ب
____________________________________________________ 

 ما خاب لكن فاته اإلحصاء(:)أبي ن المقصود بقول الش اعر -4
____________________________________________________ 

 ي:ستخدم الكلمات التالية في جمل من إنشائأ-5
 _____________________________شاد:     
 ____________________________ سجية:    
 ____________________________الجوزاء:     
 القصيدة:هو حرف الروي الذي بنيت عليه  ما-6

_________________________________________________ 
سول الكريم "ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأك منه طيٌر أو -7 يقول الر 

إنسان أو بهيمة إال كانت له صدقة" رواه النسائي. ما الفضيلة التي يدعو لها الحديث 
 وأين أجدها في القصيدة:



3 

 

___________________________________________________ 
 :ثانياً: النّثر األدبي

 ثّم أجيب:أقرأ 
"الكلمة أوكسجين الحياة لذلك عندما سألوني لماذا أكتب؟ أجبتهم كي أتنف س    

 وأعيش/ وأمد  غيري بالفرصة نفسها.
وقود مستمر، وأحد أقول هذا دون أن أفصل الكتابة عن القراءة، فالكتابة بحاجة إلى 

المصادر التي تمد  الكاتب بالط اقة المتجد دة هو القراءة، وكل ما قرأت أكثر كتبَت أكثر 
لتشك ل كتاباتك وقوداً لكتابات غيرك. لقد عشت حياةً جديدةً مع كل  كتاٍب قرأته، ومع 

 كل  معلومة قرأتها واستفدت منها أدركت قيمة الكتابة وأهميتها أكثر، وأدركت أن  
مساحة الجهل في داخلي تم  مسحها؛ لتحل  مساحة من الض وء وأن  أرضاً جديدة في 

 داخلي تم  استصالحها وزراعتها بمعلومات جديدة.
ياع،القراءة  أنقذتنيلقد   ، يذاتومن تسليم عقلي وأفكاري لمن ال يحترم  من الض 

ني من أنقذ لكل   الجميل  في ذهني ضرورة رد    أضع كنت، عالم الكتابةوعندما دخلت 
من  ةعلى اإلنساني عناء المحافظة  ار الكتابة معهم ومشاركتهم من الجهل بإكمال مشو

 الجهل كاف ةأشكال 
عندما دخلت عالم القراءة، امتلكت عيون اآلخرين ونظرت من خاللهم إلى الحياة من 
زوايا جديدة، ومررت بأحاسيسهم، وأنقذتني كثير من الكتب من الوقوع في فخ الحزن 

لذلك أردت أن وألقت بي كلمات كت اٍب كثيرين في بحور من الس عادة واألمل والت فاؤل 
الن زاوية رؤيتي للحياة، فكتبت.لتين تشك  أهب لغيري عيني  ال  

لذلك أتمنى منك أنت أيضاً أن تكتب لتكتشف أن  الكتابة ليست إال  وجهاً من أوجه 
الصداقة، فكتاباتك ستصل إلى أشخاص قد يعجبهم ما كتبت؛ لتصبح صديقاً جديداً لهم 

 وألفكارهم يعرفونه أكثر مما يعرفهم..."
أحد د إلى أي نص أدبي ينتمي الن ص:-1  

____________________________________________________ 

"لقد أنقذتني الكتابة من الضياع " كيف يمكن للكتابة أن تنقذني من الضياع؟-2  

____________________________________________________
____________________________________________________ 

جات في النص:أعرب كلمة القراءة كما -3  

___________________________________________________ 

أشرح عبارة )أنقذتني القراءة(:-4  
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____________________________________________________
____________________________________________________ 

 لك؟)الكتابة ليست إال وجهاً من أوجه الصداقة( كيف تكون كذ-5
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 أبي ن المهارات واألدوات التي يحتاجها الكاتب لكي يكون كاتباً حقيقي اً.-6
____________________________________________________ 

 أذكر فوائد القراءة كما فهمتها من الن ص:-7
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 ة المهارات اللغويّ  ؤال الثّاني:السّ 
 حوالنّ  :أوالً 
ها بالَحركة الم الكلمة التي بين قوسينبالفراغ مأل أ-1 ر   بة: سانبَْعدَ َضْبط  آخ 
 )الياسمين( ._______تفت حت أزهار الحديقة ما خال-أ
 النرجس() __________ما تفت ح سوى-ب
 )طالب(. _________جاء الط الب إلى الحفل  إال  -ت
ا يأتي، ُمراعياً المطلوب بين -2 أعب ر بأسلوب االستثناء عن مضمون كل جملة مم 

 القوسين:
(:-أ ح المعل ُم ورقةً فقط. )منفي ناقص+ إال   صح 

____________________________________________________ 

(-ب  أنجزُت واجباتي، ولكن ي لم أُنجز العلوم. )مثبت+ إال 

____________________________________________________ 

 أعرب ما تحته خط:-3
 .رسول وما محمد إال  -أ

___________________________________________________              
 .طالب م ينجح إال  ل-ب

____________________________________________________                     
 .أخاك صافحت إال   ما-ت

___________________________________________________              
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  .المريضج إال عالَ لم يُ -ث

____________________________________________________                  
 .مروانسوى ركب المسافرون الطائرة -ج

____________________________________________________

____________________________________________________ 
  
 :عدا طالبالطالب جميعاً  حضر-ح

____________________________________________________

____________________________________________________ 
ن ركني عي  أاالسم المنصوب على االختصاص في الجمل التالية، وستخرج أـ 4

 :الجملة الواقع بينها
 .نحن العرب نكرم الضيف ونحمي الجار-أ

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
 الوطن.الجندي أذود األعداء عن  إنني-ب

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
 :جعل كل اسم مما يلي منصوباً على االختصاصأ-5
 ________________________________________: الطالب-
 ______________________________________معشر البدو: -
وفق  أتأمل اآليات الكريمة وأحد د الضمير المتصل ونوعه ومحل ه من اإلعراب-6

 :الجدول
ْل َعلَْينا إ ْصراً َكَما َحًمْلتَ } - ذنا إْن نَسينا أو أَْخَطأنا َربَّنا َوال تَحم  ، على هُ َربَّنا ال تَُؤاخ 

لنا مَ ال تُ نا وَ بَّ ا رَ نَل  بْ الذين من قَ   نا أنتَ مْ حَ ا وارْ نَلَ  ه واعُف عن ا واغفرْ ا ب  نَاقة لَ ا ال طَ حم 
 رين{اف  الكَ  رنا على القوم  صُ والنا فانْ مَ 
ر لنا هذا وما كن ا له مقرنين{} -  ُسبَحان الذي سخ 
نا المخل صين{ - باد   }إن ه من ع 

ضمائر النّصب والجر مجموعة  – توانينار: )ضمائر الرفع مجموعة في كلمة أتذك
 (ناهيكفي كلمة 
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 محلّة من اإلعراب نوعه مير المتّصلالضّ  الكلمة

    
    
    
    
    
    
    
    

 
 مير المنفصل فيهما مبتدأً مّرة ومفعوالً به في أخرى:أُنشئ جملتين يكون الضّ -7
 ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ:-

____________________________________________________  
 ضمير منفصل في محل نصب مفعول به:-

_________________________________________________ 
 
 
 
 

 البالغة ثانيًا:
 تية:وع الصورة البياني ة في الجمل اآلأحد د ن-1

 نوع الّصورة الجملة
  هر بنابه.نا الد  عض   -
  ."اً نورقال تعالى: "وأنزلنا إليكم  -
  رضع الطفل الشجاعة -
األم  مدرسة إذا أعددتها       أعددَت شعباً طي ب -

 األعراق
 

ت ظفر قد َوأْبَطأ عن   - ي والمنايا سريعة       وللمو 
 أطَّل َوناب

 



7 

 

  تبس مت نجُوم السما ء -
  صافحت  الرماُل يَد زايد.

  في الهداية. احٌ المعلمة مصب -
  في المدرسة كواكب نسير على هديها-

 الص ورة البياني ة:ر نوع فس  أ-2
د إليَك.-أ  أصغْت آذاُن المج 

____________________________________________________

____________________________________________________ 
 اب بالبرد  ت على العن  وعض   ورداً        ت من نرجٍس وسقَ  فأمطرت لؤلؤاً -ب

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
 
 
 الحوادث برأي أولي الن هى.نستضيء في -ت

____________________________________________________

____________________________________________________ 
ا يلي:-3  أذكر نوع المحس ن البديعي في كل مم 
هْم -أ هْم             ما دُمَت فدار   ضهْم  أرْ ضهْم ما دُمَت في وأرْ في دار 

_____________________________  
ْمن شيٍء   زانهُ، وال يُْنَزعُ إال   فق ال يكوُن في شيءٍ الر   إن  " :)ًص(قال رسُول هللا -ب
  شأنَهُ."إال  

_____________________________ 
يقَ -ت يَق الذين كفروا إلى جهن َم ُزمراً*وس  الذين ات قوا رب هم إلى الجن ة  قال تعالى: }وس 

 زمراً{ 

_____________________________ 
ً -ث ق، فإنَّ الكذَب آفةُ الر  عليَك بالص   فقال: يا ُبنَّي، أوصى رجٌل ابنَهُ يوما  جال  د 

______________________________ 
ة  ُمرُّ -ج قَّةُ الَغَزل   الجد    حلُو الُفكاه  جْت      بقسوة  البأس  فيه ر   قد ُمز 

______________________________ 



8 

 

 التَّأخيُر فيها. تَحت ما حقُّهُ اً الجمل الت الية، وأُضع خط   أأقر-4
 نى الد ول                                             بالعدل  تُب-
                              زايدًا أْحبَْبُت.                   -
                                              ساَعْدَت؟ اً خال دأ-
 أبي ن الغرض البالغي من الت قديم:-5

ع ْت م  س  اهلُل ال بَك بَّشرَ قاَل أحُمد شوقي: -أ         سًكا بَك ماَء فُزي  نَْت               وتضوَّ
  الغَبراءُ 

_________________________________________________  
ليس تملُك  لكن  كف ي          قال إيليا أبو ماضي: وعلي  لألحباب فرض الزم-ب        
 ً  درهما

____________________________________________________ 
 
ل عالعبارتي ن التَّ أيُّ -6  ؟ين نف ساليتين أبلُغ في نف ي الفع 

 .هذا األَمر تُ أنا فعلْ  ما- ب                        ما فعْلُت هذا األمَر.-أ

____________________________________________________ 
 على سواه:  خط   اإلعجاز  في تقديم  ما تحتَهُ  ر  ن سع ثُ أبح-7 
ُ -أ ْن َما ل  َخلََق كُ  قال تعالى: )َوّللاَّ ْنُهْم َمْن يَ  ءٍ دَابٍَّة م  ي َعلَى بَْطن ه  َوم  ْنُهْم َمْن يَْمش  ي فَم  ْمش 

ْنهُ  ْجلَْين  َوم  ي  َمنْ م َعلَى ر  ير َعلَى أَْربَع يَْخلُق ّللاَّ َما يََشاُء إ نَّ يَْمش   (ّللاَّ َعلَى ُكل   َشْيٍء قَد 

____________________________________________________  
ن السََّماء َماًء َطُهوًرا ) :قال تعالى-ب ا َخلَْقنَا ةً ل نُْحيَي ب ه  بَْلدَ َوأَْنَزْلنَا م  مَّ َمْيتًا َونُْسق يَهُ م 

  (َكث يًرا سي  نَاأَْنعَاًما َوأَ 

____________________________________________________ 

 المهارات اإلمالئية  الّسؤال الثّالث:
 إمالء أواًل:

 ر اإلجابة الصحيحة:اختأ-1
 أجرَءهم(-أجَرئ هم –أجَرُؤهم -)أجَرأَهم          ________.  كان صديقي -أ               
 ندائ ه(-نداَءه  –نداَؤهُ  –األم  _________.            )ندَاأهُ  سمعت-ب              

 أعل ل كتابة الهمزة في كلمة )اسم( والتاء في كلمة)صفات(:-2
 ________________________________________________اسم: 

صفات: 
_______________________________________________ 
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 التّعبير اإلبداعي ثانيًا:
الكتابة ليست فعالً يمكن أن يحدث باالستعانة بمارد مصباح عالء الد ين، ولكن البد  "

ة.أن يكون للكاتب   "هدفاً يصبُّ في المصلحة  العام 
اً توض ح فيه العالقة بين القراءة والكتابة - وأهمي ة كل منهما بالن سبة للفرد اكتب نص 

:والمجتمع مراعياً الس المة اللغوي ة واإلمالئي ة  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________  

 مع أطيب األمنيات بالنّجاح والتّفوق 


