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 المادة :اللغة العربيّة                                            

 2019-2018مراجعة امتحان نهاية الفصل الثّالث للعام الّدراسي    
:_____ التّاريخ: الّشعبة(  الحادي عشر  الّصف ) _االسم: _____   

______             _____ 
 المهارات األدبيةالّسؤال األّول: 
 :أوالا :الّشعر

 أقرأٌ األبيات التالية ثم أجيُب عما يليها : -
 ؟أَمرُ  َوال   َعلَيكَ   أَما ِللَهوى نَهي           الَصبرُ   أَراَك َعِصيَّ الدَمعِ شيَمتُكَ 

 ِسر    لَهُ    يُذاعُ  ِمثلي ال  َولَِكنَّ           لَوَعة       َوِعنِديَ   بَلى أَنا ُمشتاق  
 َخالئِِقِه الِكبرُ   ِمن َوأَذلَلُت دَمعاً         إِذا اللَيُل أَضواني بََسطُت يَدَ الَهوى 

 َوالِفكرُ   الَصبابَةُ   إِذا ِهَي أَذَكتها        َجوانِحي  بَيَن   تُضيُء النارُ    تَكادُ 
 !القَطرُ   نََزلَ   فاَل  إِذا ِمتَّ َظمآناً         دونَهُ     َوالَموُت   بِالَوصلِ   ُمعَل ِلَتي
 َوأَحَسَن ِمن بَعِض الَوفاِء لَِك العُذرُ        بَينَنا      الَمَودَّةَ  َوَضيَّعِت  َحِفظُت 

ِ  ِمن   أِلَحُرفِها         َصحائِف    إاِل   األَي اُم  َهِذِه   َوما  بَشرُ  كاتِبِها  َكف 
ِ غادَةً   ُعذرُ    َوبَهَجتُها  لَها ذَنب   َهواَي           بِنَفسي ِمَن الغاديَن في الَحي 

ِ  في   آلنَِسة            َمذَلَّة     الَوفاءِ  بَعِض   َوفي َوفَيُت   الغَدرُ   شيَمتُها   الَحي 
 ؟َوَهل بِفَتًى ِمثلي َعلى حاِلِه نُكرُ         َعليَمة      َوهيَ   تُسائِلُني َمن أَنَت 

 ُكثرُ  فَُهُم   أَيَُّهم    قَتيلُِك قالَت         الَهوىفَقُلُت َكما شاَءت َوشاَء لَها 
 ُخبرُ   بي  َولَم تَسأَلي َعن ي َوِعندَِك         لَم تَتَعَنَّتي     ِشئِت    فَقُلُت لَها لَو

 فَقُلُت َمعاذَ َللَاِ بَل أَنِت ال الدَهرُ         فَقالَت لَقَد أَزرى بَِك الدَهُر بَعدَنا 
 ما يلي :أستخرُج من األبيات -1
 ___________ : العشقمرادف  -  .______________ أسلوب إنشائي : -

 :___________. ضد وجدُت  -   . :_____________ضد الوفاء          -
 _____________. أسلوب تعجب : – ___________ استفهام استنكاري: -
ة التي تدوُر حولها -2  األبياُت .ما الفكرةُ العام 

._______________________________________________ 
 من قائل هذه األبيات . وفي أي عصر قيلت.-3

_______________________________________________._ 
 ما المقصود بالروميات ؟-4

.________________________________________________ 
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 أدبيًا وافيًا .أشرُح البيت األول شرًحا -5
____________________________________________________

__________________________________________________ 
__________________________________________________. 

 : اإلجابة الصحيحة ارُ أخت-6

ا في البيت التالي )-أ  ( َخالئِِقِه الِكبرُ   ِمن َوأَذلَلُت َدمعا
 طباق -                جناس –                استعارة  -              تشبيه -
 ________ ابقة وهوقال الشاعر قصيدته السّ -ب

 الموتِ  على فراِش         -سرِ في األ -          الدولةِ   أمام سيفَ      -  المعركةِ  في-
 ابقة:في قصيدته السّ  ما يمنع الشاعر من البوح بحبه -ج
خوفه من بوح  – بناء عمومتهأخوفه من  -  خوفه من سبحانه - مكانته وعزة نفسه  -

 اسمها
ا:النثر األدبي   من درس المسؤولية المجتمعيَّة :ثانيا

 أقرأُ ما يلي ثم أجيُب عما يليها :
ولنا في صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه هللا، قدوة حسنه، حيث 

مبادرة تخدم  28بدأ سموه منذ سنوات بإطالق مبادرات مجتمعية وخيرية بلغ عددها 
شتى المجاالت في صورة مؤسسات لها مجالس إدارات ومديرون وموظفون وتعمل 

 .امج زمنيةإلنجاز أهداف وغايات واضحة وفق خطط عمل وبر
ونراه لم يكتف بما حققته من إنجازات فقط، بل حرص على استدامتها وتطويرها من 
خالل إطالق )مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم( تحت مجلس إدارة برئاسة سموه 
وعضوية أنجاله لتكون بمثابة أول مؤسسة إنسانية مجتمعية قابضة تنضوي تحتها 

إمارة دبي أو دولة اإلمارات فقط بل يفيض مجموعة مؤسسات متخصصة، ال تخدم 
خيرها وجهودها على شتى بقاع األرض دون النظر لدين أو لون أو عرق أو جنس 
أو حدود جغرافية، وإنما تركز على اإلنسان كإنسان، ضارباً سموه في ذلك أروع 
 ً  مثال عملي على أن خدمة وتنمية المجتمعات وأبنائها ليس أمراً عارضاً أو عشوائيا

ورجاؤنا  إنما هدف سام يتم تحقيقه من خالل عمل مؤسسي طموح ودؤوب ومستدام
 .مسؤوليتهم المجتمعية في تحملهم أن يكون )الناس على دين ملوكهم(

 . أوضُح مفهوم المسؤولية المجتمعية برأي-1
__________________________________________________ 

___________________________________________________ 
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في أن يكون )الناس على دين ملوكهم( ورجاؤنا  ماذا يقصد الكاتب بعبارة  "-2
 ."مسؤوليتهم المجتمعية تحملهم

____________________________________________________
___________________________________________________ 

 . وما مدى أهميته . في هذا الن صما هو الموضوع الذي يعالجه الكاتب 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

 

  ؤال الثّاني:المهارات اللغويةالسّ 
  أوالا :النحو

 أقرأُ النّص التالي ثم أجيُب عما يلي : -
النابهين من العلماء أعظَم تكريم ، لما قدموه مخلصين  الّدولي  " يكّرم المجتَمُع 

 تقتدواالمنشود اقتدوا بهؤالء فما أروع أن  المستقبلِ لوطنهم واإلنسانية، فيا شباَب 
 بهم اقتداءا يعمل على تحقيق أهدافكم "

 أستخرُج من الفقرة ما يلي :-1

 ______________.اسم منسوب :   -    . ________ :  اسم مفعول  -
 ______________.:        منادى  -      .________مفعواًل مطلقًا :  -
 أعرُب ما تحته خّط:-2

 ________________________________________.الد ولي   :    -
 ________________________________________.المستقبِل:  -
 ________________________________________.تقتدوا :  -
 أجُب عما يلي إجابةا صحيحة :-3
 _________________..                       اسم الفاعل من الفعل بعثر-أ
 _________________.      ماذا نسمي الياء بكلمة غربي وماذا تفيد .-ب
م -ج  _________________.   .                  اسم المفعول من كلمة حر 
 _________________.               صيغة مبالغة من الفعل )َشَكَر( . -د
 _________________.                         اسم آلة من الفعل نشر -ه
 (اسم مفعول ، صيغة مبالغة أصوغ من الفعل )باع( )اسم فاعل ، -و
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________________________________________________ 
 أبيّن الفعَل النّاسخ واسَمه وخبَره فيما يلي وفق الجدول التالي . -4
 كاد القطار يخرج عن الطريق-أ

 ينجح عسى محمد  -ب

 أوشَك الصيُف أن ينتهي-ج

 كاد الحلم أن يتحقق-د

 أعرُب ما تحته خّط : -5
 نصفَهاقرأُت القصةَ -أ

.___________________________________________ 
 خلقهأعجبني محمد -ب

____________________________________________ 
 . خالدرأيت األستاذ -ج

____________________________________________ 
 :ثانياا:البالغة

 أحدُد الجناس فيما يأتي محدداا نوعه  . -1
 .ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة -

____________________________________________ 
 اختالف النهار والليل ينسي   اذكرا لي الصبا وأيام أنسي -

____________________________________________ 
 ما فاَت ماَت . -

___________________________________________ 
 

 ) االستعارة (
هى التي ُحِذَف فيها المشبه )الركن األول( وصرح : و  استعارة تصريحية - ( أ

 . بالمشبه به

 خبره اسمه الفعل الناسخ
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مثـــــال  : قول هللا تعالى عن الكافرين ) فى قلوبهم مرض ( شبه الكفر 
توضيح قبح الكفر و بالمرض وحذف المشبه وصرح بالمشبه به . و قيمتها : 

 بشاعته

هى التي ُحِذَف فيها المشبه به )الركن الثاني(  مكنية: واستعارة -  ( ب
 وبقيت صفة من صفاته ترمز إليه 

: قولك : ضحكت الحياة : استعارة مكنية حيث شبه الحياة بإنسان  مثـــــــال
يضحك . وحذف المشبه به وأتى بصفة من صفاته وهى الضحك وسر جمالها 

 التشخيص وتوحى بالسعادة .
 أبيُن نوع االستعارة فيما يلي :  -2
 . وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم الى البدر يرتقي -أ

._______________________________________________________ 
ا سكَت َعن موسى الغََضبُ  -ب  . ولَم 

._______________________________________________________ 
بح إذا تَنَفَسَ   -ج  ()والص 

._______________________________________________________ 
هو عقد مقارنة بين طرفين أو شيئين يشتركان في صفة واحدة ويزيد التشبيه  -

  للتشبيه أحدهما على اآلخر في هذه الصفة، باستخدام أداة
 .الرجل كاالسد في قوته

 :تحليل الجملة

 مشبه : الرجل. 

 أداة التشبيه :ك 

 هو المشبه به :األسد. 

  وجه الشبه قوته في : 

 

 أحلُل جملة التشبيه . -3
 سليم كالفهد سريع

._______________________________________________________ 

 :أنواع للتشبيه

:فهو التشبيه الذي استوفى أركان التشبيه األربعة ،مثل  التشبيه التام -
 .:الرجل كاألسد في شجاعته

 .:هو ماحذف منه أداة التشبيه، مثل: الرجل أسد في الشجاعة التشبيه المؤكد-

 .:هوما حذف منه وجه الشبه، مثل:الرجل كاألسدالتشبيه المجمل -
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الشبه وأداة :هو التشبيه الذي حذف منه وجه التشبيه البليغ -
 .التشبيه.مثل:الرجل أسد  

: الرجل قوي  : هو التشبيه الذي تذكر فيه اداة الشبه . مثلالتشبيه المرسل -
 . كاالسد

: هو التشبيه الذي ذكر فيه وجه الشبه . مثل: الرجل قوي التشبيه المفصل -
 . كاألسد في شجاعته

 أبيُن نوع التشبيه فيما يلي : -4
 العلم نور -

._______________________________________________________ 
 
 خلة طويل كالن  أحمد  -

._______________________________________________________ 
 
  الولد كالنسر -

._______________________________________________________ 
 
 
 
 

 الّسؤال الثّالث:المهارات اإلمالئية 
:إمالء   أوالا

 األخطاء اإلمالئية فيما يلي: بُ أصوّ -1
 _________.                                   قضى الغادرو على صديقه . -
 _________.                                ال يخشا ذو الهمة من اإلخفاق -
 _________.                             الشيخ محمد ابن راشد قدوة لنا . -
 _________.              إستخدم الرجل لسانه من أجل الدفاع عن نفسه -

 : ثانياا:التّعبير اإلبداعي
، موظفاا ما استطعت من المفاهيم اللغوية التي   للتطوعموضوعاا بعنوان نعم  أكتبُ 
 مراعياا :    في المراحل الدراسيّة السابقة عليكمّرت 

األخطاء -3 كتابة عرض ومقدمة وخاتمة .-2   عالمات الترقيم المناسبة -1
 اإلمالئية والنّحوية 
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____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 مع أطيب األمنيات بالنّجاح والتّفوق


