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 مراجعة التقويم النهائي للفصل الّدراسي األول
 2019-2020العام الدراسي 

 2019/التاريخ: __/ __            _____                الشعبة: -   العاشرالصف: 

 المادة: اللغة العربية                               : ________________  /ةاسم الطالب
 

 الفهم واالستيعاب:-الّسؤال األّول
 األبيات الّشعريّة اآلتية ثّم أجب: قرأأ-الّشعر

 إذا المرء لم يَْدنَْس من اللؤِم ِعرُضه                 فكلُّ رداٍء يرتَديه جميُل -1

 تُعيّرنا أنّا قليٌل عديدنا                                فقلت لها إّن الكراَم قليلُ -2

 من نجيرهُ                             منيٌع يردُّ الّطرَف وهو كليلُ لنا جبٌل يحتلّهُ -3

 رسا أصله تحت الثّرى وسما به                   إلى النّجم فرٌع ال يُناُل طويلُ -4

 تسيُل على حّد الّظباِت نفوسنا                      وليست على غيِر الّظباِت تسيلُ -5

 ِسّرنا                     إناٌث أطابت َحْملنا وفحولُ صفونا فلم نَكُدر وأخلص -6

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاإلجابةُالّصحيحة:ُأختارُ -1

 لقصيدة:ُاُغرض-

ُفخرال-ثُُُُُُُُُُُوالغزلُالمدح-تُُُُُُُُُُُُُُُءالهجا-الّرثاءُُُُُُُُُُُُب-أُُُُُُُُ

ُمرادفُكلمةُ)منيع(:-ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفريد-ثُُُُمسّورُُُُُُُُُُُُُُُ-تُُُُُُُخصمُالقويال-بُُحصينُُُُُُُُُُ-أُُُُُُُ

ُ:العصرقيلتُهذهُاألبياتُفيُ-ُ

ُُالحديث-ثُُُُُُاألمويُُُُُُُُُُُُ-تُُُُُُُُُُُُالعباسي-الجاهليُُُُُُُُُُُُُب-أُُُُُُ

ُفيُقولُالّشاعر:-ُُُُ

ُعلىُحّدُالّظباِتُنفوسناُُُُُوليستُعلىُغيِرُالّظباِتُتسيلُ )ُُ ُ(ُكناية:تسيل 

ُالجبروتُُ-الهزيمةُُُُُُُُُُُُُُُُث-تُُُُُُُُُُُالّضعف-الشجاعةُُُُُُُُُُُُُُُب-أُُُُ

ُ
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ُبـ:بدأُالّشاعرُقصيدتهُ-

ُالفخر-الوصفُُُُُُُُُُُُُُُُُث-تُُُُُُُُُُُُُُالحكمة-بُُُُُُاللّومُُُُُُ-أُُُُُُ

ُ:لّسادسالمحّسنُالبديعيُفيُالبيتُا-ُُ

ُترادف-ثُُُُُُُُُُُسجعُُُُُُُُُ-تُُُُُُُُُُُُُُُطباقُ-بُُُُُجناسُُُُُُُ-أُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاعرُللتّضادُوالمقابلةُفيُالقصيدة:ُُوّضحُسببُاستخدامُالشُّ-2

ُُ________________________________________________ُ

ُةُللجبلُفيُالبيتُالثّالثُوهلُخدمتُغرضهُاألساسي:ُماهيُالّداللةُالمعنويُّ-3

________________________________________________ُ

 قصيدة )بان الَخليُط( من
 عّما يليها:أقرأُ األبياَت اآلتيَّة ثم َّأُجيُب -
 ولو ُطّوعُت ما بانا                  وقّطعوا من حبال الوصِل أقرانا بان الخليطُ -1

 إذ ال نبتغي بدالً                     بالّداِر داراً وال الجيران جيرانا  حّيِ المنازلَ -2

عا من ِحذار البين ِمح-3  زاناقد كنُت في أثِر األظعان ذا طرٍب              ُمروَّ

 ايدعو إلى ّللّا إسراراً وإعالن           كصاحِب الموجِ إذ مالت سفينته     -4

ل اللّيل؟ ال تسري كواكبه                   أم طال حتَّى حسبت النَّجم حيران -5  أَبّدِ

 ثمَّ لم يحيين قتالنا قتلننا، تي في طرفها حوٌر              إنَّ العيون َ الَّ -6

 
ُ:منُالبيتُالثانيُوأوّضحهاُالبيانيّةُةورالصُُّأستخرجُ -1ُ

____________________________________________ُ

ُورةُالتيُاستخدمها:أحّددُالبيتُالذيُحاولُالّشاعرُفيهُأنُيثيرُشفقةُمحبوبتهُعليهُموضحاًُالصُّ-2

________________________________________________________ُ

ُكلُمن:ُلُعأكتبُصيغةُالجم-3

ُ______________ُاللب:ُ–ُُُُُُُُُُُُُُُُُُدار:ُ_____________ُُ
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ُ:ـالمقصودُبُأبيّنُ -4

ُاللّب:ُ___________________ُُُُُُ___________________الحور:ُ

ُجمعُمذكرُسالمُفيُقوله:ُجمعهاساكن(ُوأثّنُ)أ-5

ُالّريان(:ُ________________________)حبّذاُساكنُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ________________________ُ

 اإلجابة الّصحيحة: أختارُ -6

ُفخر(ُ–اعتزازُُ–إعجابُُ–الّشعورُالغالبُفيُالنّص:ُ)حنينُ-

ُبسيط(-تقليديُ–عفيفُُ–الغزلُفيُالنّص:ُ)صريحُ-

ُلكلُمماُيلي:ُأمثّلُ -7

ُُأسلوبُإنشائيُ
ُُأسلوبُخبري
ُُصفةُمشبّهة
ُُصيغةُمبالغة

ُُفعلُماضيُمبنيُعلىُالّضم
ُُاسمُحرفُناسخُمنصوب

ُ

 ثر:النّ 
ُ:)حسن الخلق( ريفالشّ  النبوّيِ  لحديثِ جاء في ا-1

عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال: لم يكن رسول هللا فاحشاً وال متفّحشاً، وكان يقول: "إّن من ُ
 خياركم أحسنكم أخالقاُ"

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُريف؟ُُُُُُُُُُُُُُُُالشُُّالحديثُِاسُكماُجاءُفيُالنُُّنُهمُخيارُ مُ -أ

_______________________________________________ُ

ُالفرقُفيُالمعنىُبينُكلمتيُفاحشُومتفّحش؟ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأدّونُ-ب

ُُ___________________________:ُفاحش

ُ__________________________:ُمتفّحش
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ا يليها: أقرأُ الفقرةَ اآلتيةَ من درس-2  )اسمها تجربة( ثمَّ أجيُب عمَّ

في هذه المّرة ذهبت إلى هناك في أوائل حزيران يونيو وخضُت حرباً ال تنتهي مع الذباب األسود... "
ب الطويل تحت سمائه كنُت أقّطع الحطب خالل النهار، وأعّزق التربة لزراعة البطاطا وقت الغرو

األرجوانيّة، وحيَن يخيّم اللّيل أجلس ألكتب القصص. في ذلك الوقت من الّسنة، ونظراً لوقوع المكان 
في تلك النّقطة من خط العرض، كان ضوء النهار يمتد حتى الّساعة الثّالثة فجراً، حيث أخلد للنّوم 

 بضع ساعات...
كا وسيئ الظَّن بالنتائج، ولكن بدالً  ة كناقد،ولم أكن مؤمنًا بقدرتي على تحليل القصَّ  من  بل كنت متشّكِ

ًرا تأثيراتها الوجدانيَّة على التَّوازن  ذلك بحثت عن تكثيف الّشعور واإلحساس في القصَّة، مقّدِ
 الدَّاخلّي.

وأن أحاول نصحني أحد المحّررين بإجراء دراسة دقيقة لنوع القصص التي تنشر في مجلّته 
منها ما أمكن، وقال آخر: إّن هناك مستقبالً جيّداً في انتظار المقاالت التي تتناول بعض االقتراب 

 الحرف المهنيّة المعنيّة مثل: زخرفة المنازل، وتغطية األرضيّات وتصميم األثاث..."
:ماُ-أ ُنصُرأي(-نصُمعلوماتيُ–سيرةُذاتيّةُُ–)قّصةُقصيرةُُنوع ُالنَّصُّ

ُ؟خصائصهُالفنيّةبعضُمالمحُالنّصُوُأذكرُ -ب

________________________________________________ُ

ُلممارسةُالِكتابة؟-ج ُماُالوقتُالَّذيُيختارهُالكاتب 

________________________________________________ُ

ُ

 لكتروني:سّوق اإلالتّ -3

الّشبكة المعلوماتيّة "يجب أن تكون مستعّداً للمستقبل في العالم الّرقمي ... فقد منح ظهور 
)اإلنترنت( الفرصة للتجارة اإللكترونية حيث أدرك المّردون والعناء الفوائد التي تعود إلى التّكلفة 
والوقت في التّعامل مباشرةٌ عن طريق اإلنترنت وذلك بتوفير بيانات حديثة عبر كل قناة 

 للمبيعات..."
 أختار اإلجابة الّصحيحة:-أ

:ُ)قصُّ- ُنصُرأي(-نصُمعلوماتيُ–سيرةُذاتيّةُُ–ةُقصيرةُنوع ُالنَّصُّ

 (وذلك بتوفير بيانات حديثة عبر كل قناة للمبيعات..."المقصودُبكلمةُالمبيعاتُفيُ)-
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ُالبائعاتُُُ-2ُُُُُُُُالّصفقاتُُُُُُُُ-1ُُُُُ

ُاألشياءُالمبيعة-3ُُُُُُُُُالمشترياتُُُُُ-3ُُُُُ

ُأبيّنُإيجابيّاتُالتّسّوقُاإللكتروني:-ب

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________ُ

ُ

 يّة:اللغو لقواعدا–الّسؤال الثّاني 
 :تذّكر-النّحو

 تُصاغ مبالغة اسم الفاعل من الفعل الثاّلثي.

 المقصود بمبالغة اسم الفاعل: المبالغة واإلكثار من القيام بالفعل.
  فعّال(-فعَّالة -ِمفعَال  –فعيل  –أوزانها: )فعول 

 
 تصاغ الّصفة المشبّهة على األوزان اآلتية:

 فَعال: َجبَان                  فُعَال: ُشجاع               فعيل: عظيم                   -

 فَِعل: فَِطن                    فَْعل: َشْهم                  فُْعل: ُحّر          فَعَل: َحَسن-

 حمراء –لون: أحمر -1أفعل مؤنّثه فعالء إذا دّل على: -

 عرجاء-عيب: أعرج -2                                    

 حوراء- أحورحلية: -3                                    

 عطشى –فعالن مؤنّثه فعلى: عطشان -

 
 كتب وزن الّصفة المشبّهة أمام الصفات في الجدول:أ-1

ُوزنهاُالّصفةُ
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ًُ ُُرشيقا

ِجالًُ ُُو 

 :بالمطلوب الجدول اآلتي أمالً -2

ُصيغةُالمبالغةُاسمُالفاعل

عطُ  ُُم 

ُُباكي

ُ

 :اآلتي اسم الفاعل لكل فعل في الجدول أصوغ-3

ُاسمُالفاعلُالفعل

ُُنبتغي

ُُباركُ 

ُُانقط عت

ُُقتلنناُ

 

 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:على من قام بالحدث بكثرة تدلُّ  في الجدول إلى جملٍ  اآلتية حّول الجملأ-4

ُُراحلٌُحسٌنُ

ُربّه ُُياسينُشاكر 

 
 حسب نوعها:ف المشتقات اآلتية صنّ أ-5

غاِمرُ-فصيحُ ُ-محمودُ-جبّار-صائم-ِمكسالُُ–م  ج-غيور–قاض  ستخر   م 

ُصيغةُمبالغةُاسمُمفعولُصفةُمشبهةُاسمُفاعل
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ُ 
  

 
 
 
ُ

 أعيّن صيغ المبالغة ووزنها فيما يلي:-6

ُغفوٌرُرحيم.ُ_______________هللاُ،ُ____________________هللاُعالّمُالغيب.ُ-

ُقديرةُفيُعملها.ُ__________الطبيبةُُ،هوُمقوالُكذّاب.ُ____________________-

ُ

 البالغة:
 
 

 تذّكر:
 
 
 
 
 أشرح االستعارة فيما يلي:-1

ُالُأعرابي:ُأولئكُقوٌمُيصومونُعنُالمعروف،ُويفطرونُعلىُالفحشاء.ق-

________________________________________________ُ

ُقالُتعالى:ُ)واخفضُلهماُجناحُالذّلُمنُالّرحمة(.-

________________________________________________ُ

 
 

 
 

 .االستعارة: تشبيه بليغ ُحذف أحد طرفيه
 
 
 
 
 
 
 
 

التصريحية االستعارة االستعارة المكنية  

 نحذف المشبّه  نحذف المشبّه به
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ُالنّاسُمنُالّظلماتُإلىُالنّور(- ُقالُتعالى:ُ)كتابُأنزلناهُإليكُلتخرج 

________________________________________________ُ

ُألرىُرؤوساًُقدُأينعتُوحانُقطافها(ُ)وإنّيقالُالحجاج:ُ-

________________________________________________ُ

ُقوماًُبالّشجاعةُفقال:ُأقس متُسيوفهمُأالُّتضيّعُحقّاًُلهم.- ُمدحُرجل 

________________________________________________ُ

 الكتابية: المهارات-الّسؤال الثّالث 
 اإلمالء:

ُى(:-أ كملُكتابةُالكلماتُباأللفُالمناسبةُ)ا-1

ُُُُُُُُُُُقضـ___ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرنــ_____ُُُُُُُُُُُُُُد جـ____ُُ___ُُُُُُُُُُدعـ

___ُُُُُُُُُُُهُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُه د____ُُرجـُ_____ُُُُُ  ض حــ____ُُُُُُُُُُُُُُُُو 

ُعلّلُكتابةُالهمزةُفي:أ-2

ه ُ:ُ___________________________________________رجاء 

_______________________________________________ُ

ُمؤونة:ُ__________________________________________

______________________________________________ُ

 
 اإلجابة الّصحيحة: أختار-3

ُ(ألنها:ُق ضاةكتبتُالتاءُمربوطةُفيُ)-ُُُُُ

ُ(مجمعُمذّكرُسال-جمعُتكسير-جمعُمؤنثُسالم-)منُأصلُالكلمةُُُُُ

ُالمسييء(ُ-المسيؤُ ُ-ئالمسيُ–بُ________ُعلىُأخطائه.ُُ)المسيءُحاسُ ي ُ-ُُُُ

 :هحفيما يأتي وصحّ من الّصواب ميّز الخطأ أ-4

ُ.يالما-يسمواُالعلمُُ-عتمادإ–فتًىُُ–ُبدءًُ



9 

 

ُالصوابُالكلمة

ُُ

ُُ

ُُ

ُُ

 
 الكتابة:

ريقة ه قدرة الفرد على تحقيق أهدافه، وطموحاته، وأمنياته، واستغالل طاقاته بالطّ جاح بأنّ النّ ف يعرّ -
يسعى الكثير من الناس حيث حيحة، ومعرفة كيفيّة تدارك األخطاء، وعدم تكرارها مّرةً أخرى، الصّ 

 انب دوراً أساسياً في نجاح اإلنسإلى النجاح في حياتهم، علماً أّن هناك عدة صفات تلع
عنُعشرةُأسطرُموّضحاًُصفاتُالنّجاحُالتيُيجبُأنُيتحلّىُبهاُُماُالُيقلُُّكتبُفيُضوءُماُسبقأ

ُالفردُليكونُعضواًُفاعالًُفيُالمجتمعُمراعياًُالسالمةُاللغويّةُواإلمالئيّة.
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