
 

 

 مراجعة التقويم النهائي للفصل الّدراسي األول

 2019-2020العام الدراسي  

 10/2019التاريخ /                      الشعبة:_____                 -الصف : _____  

 المادة : اللغة العربية                               اسم الطالب : ______________ 

  

 :الفهم واالستيعاباألّول:الّسؤال 

  :من درس )  الُمثقِّّب العَبديُّ  (أ(  

 أقرأُ األبياَت التَّاليةَ ثمَّ أجيُب عّما يليها:

 عَمْ ــأَن  تُتِمَّ الَوْعَد في   َشيٍء نَ  ال تَقُولنَّ إَِذا ما   لم    تُِرْد          -1

 عَمْ ــــوقَبيٌح   قْوُل  الَ   بَعَد  نَ الَ            ْعدِ ــَحَسٌن قَْوُل َنعَْم ِمْن بَ   -2

 َدمْ ـــــفَبِال    فاْبَدأ إَِذا ِخْفَت النَّ   ةٌ           ـــإِنَّ الَ بَْعَد   َنعَْم   فاِحشَ  -3

 َف َذمّْ ــــْ ِبَنَجاحِ القَوِل، إِنَّ الُخل  فإِذا قُْلَت   نَعَْم فاصبْر لَها             -4

 َذمّ ــــوَمتَى   الَ َيتَِّق   الذَّمَّ    يُ  ٌص للفَتَى           واْعلَم انَّ الذَّمَّ نَقْ   -5

 أختُر اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي : -1

 يشعُر المذنب ب ____ بعَد هدوِء العاصفِة . - أ

 العزة -4الحزن                 -3الندم         -2الفرح                  -1

 يَِفرهُ ومن ال ____ الشتَم يشتِم .ومن يجعُل المعروِف منة دون ِعرِضه   - ب

 يقدر . -4                يذهب -3       يتقرب  -2      يتِق            -1

 جمعتني بمحمٍد صداقةٌ طويلةٌ ، ألنه يتصُف بالمحافظِة على  -ج

 النفس -4               القوة -3الوعد         -2    الكرامة           -1



 

 يحقَُّق العّداء مراكز متقدمة بفضلال_____ القوية . -د

 العزة-4               التقدم -3      األول  -2اإلرادة               -1

 

 أذكُر المعنى المراد : -2

 شاءهُ وأحبهتُِرد   : 

 َكُملَ  تتم    :

 مناهُ به /ضرورة تنفيذ الشيء  الوعد :

 ما نفَّر منه :قبيح  

 اشتد قبحه فاحش:

 الشيء الجميل حسٌن:

 

 أشرُح البيت األّول شرًحا أدبيًا وافيًا : -3

 الوفاء بالوعد والعهد وعد نقضهما وتنفيذ كل كيء تقوله دون تردد .

 ماذا لو ال يوجد وعد في حياتك كيف تتصورها . -4

 تترك اإلجابة إلى الطالب

 

 أميُز بين العهد والوعد . -5

 الوعد : تنفيذ األمر لوقٍت محدد

 العهد : تنفيذه مدى الحياة 

 



 

 : من درس )القرآن الكريم : آيات من سورة النّور(ب( 

 أقرأُ اآليات الكريمة ثمَّ أجيُب عّما يليها: - 

ُ نُوُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاةٍ فِيَها ِمْصبَاٌح )  قال تعالى : اْلِمْصبَاُح فِي ُزَجاَجٍة َّللاَّ

بَاَرَكٍة َزْيتُونٍَة الَّ َشْرقِيٍَّة َواَل َغْربِيٍَّة يَ  يٌّ يُوقَُد ِمن َشَجَرةٍ مُّ َجاَجةُ َكأَنََّها َكْوَكٌب ُدّرِ َكاُد َزْيتَُها الزُّ

ُ ِلنُوِرِه َمن يَ  ُ اأْلَْمثَاَل ِللنَّاِس يُِضيُء َولَْو لَْم تَْمَسْسهُ نَاٌر نُّوٌر َعلَٰى نُوٍر يَْهِدي َّللاَّ َشاُء َويَْضِرُب َّللاَّ

ُ ِبُكّلِ َشْيٍء َعِليمٌ   –( 35)  ( َوَّللاَّ

 اختر اإلجابة الصحيحة :  -1

 :            مرادف اللؤلؤة -

يٌّ   -أ  ُزَجاَجةٍ  -د           ِمْصَباٌح  -ج           نَاٌر   -ب              ُدّرِ

 

  ضّد غربيَة -

بَاَرَكٍة   -أ  اأْلَْمثَالَ  -د                   نَاٌر  -ج         َشْرقِيَّةٍ   -ب        مُّ

 

 مرادف يشعل: -

 نُّورٌ  -د                   نَاٌر  -ج       يُِضيءُ   -ب            يُوقَدُ   -أ

 

 لماذا يضرب هللا األمثال للناس . -2

 ليتعظوا ولكونوا عبرة 

 

 الذي أضفته اآلية الكريمة على روحك ومشاعرك .ما األثر  -3

 طاعة هللا وشكره على نعمة الهدية واإليمان .



 

 

ُ نُوُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض )أبين موقفًا وبدأُت أردد  -4  (َّللاَّ

عندما أحفظ سور من القرآن فأردد بأن هللا هو يهديني لإلسالم / عند مغيب الشمس/ عند سقوط 

 . المطر

 درس) االستهتار برهان السَّأم(: من -ج

 عّما  يليه: اآلتي ثّم أجيبُ  النّصَّ  أقرأُ 

 

إنَّ المستهتر يحيا بال حياة تنتظره في النِّصف الثَّاني من عمره،في حين يحيا الجادُّ حياته كلَّها  -

ه.الى يوم وفاته، والمقارنة بين هذين االثنين توهمنا أن ّاألّول سعيد بحياته ،والثَّاني   شقيٌّ بجّدِ

 

 استهتر. عن معنى كلمةِ  أبحثُ  -1

  استهان واستخّف بالشيء

 

 .أذكرهما؟الكاتب بين نموذجين من الشَّبابِ  قارنَ  -2

  الشاب الجاّد، والشاب المستهتر

 

ائل؟ كما أوضحَ  -3  . ه الكاتبُ ما الجدُّ الباقي وما اللَّهو الزَّ

 تحقيقه،اللهو الزائل:المرح والمتعةالجدُّ الباقي: الهدف الذي يسعى اإلنسان 

 

 منها؟ ثالثةً  في رأيك؟ أذكرُ  االستهتارِ  ما أسبابُ -4



 رفقاء السوء، قلة الوازع الديني، الجهل في عواقب األمور

 

ا يليها: اآلتيّة ثمَّ أجيبُ  الفقرةَ  أقرأُ  :الّشباُب ُسَفراُء اإلماراتِّ  من درس -د   عمَّ

 وهؤالءِ  الّشباِب، ِمنَ  هم اإلماراتِ  دولةِ  ُسكانِ  ِمن األكبَرَ  النِّسبةَ  أنَّ  نَعلَمُ  جميعُنا -

لُ  الّذينَ  الُمستقَبلِ  قاَدةُ  هم الشَّبابُ   يَستدعي ما وهوَ  والتَّطويِر، التَّنميَةِ  في عليِهم يُعوَّ

لِ  على قاِدرينَ  ليَكونوا فيِهم، األمثَل واالستِثمارَ  وتوجيَهُهم احتواَءُهم  سؤوليَّةِ الم تَحمُّ

 .َوَوَطنِِهم َوُمجتََمِعِهم أنفُِسِهم تِجاهَ 

دُ  الشَّيخُ  الُسموِّ  صاحبُ  أّولُ  الفريقُ  استَقبَلَ  يوَمينِ  ُمنذُ   مجموَعةً  نهياَن، آلِ  زايدٍ  بنُ  ُمحمَّ

 وكوريا الّصينِ  إلى بِها قاموا زياَرةً  أَنَهوا الّذينَ  اإلماراتيّينَ  والّشابّاتِ  الشَّبابِ  ِمنَ 

 عهدِ  ولّيِ  ديوانِ  برعايَةِ  يُنظَّمُ  الّذي « اإلماراتِ  شبابِ  ُسفراءُ » بَرناَمجِ  ِضمنَ  الَجنوبيَّةِ 

 للطَّلَبَةِ  والقياديَّةِ  والثّقافيّةِ  العلميّةِ  والَمهاراتِ  اإلمكاناتِ  تَطويرِ  إلى َويهِدفُ  أبوظبي،

 الجامعيّينَ 

 ؟الذي ذكره النّص ؟وأي فئٍة يستهدف (اإلماراتِ  ُسفَراءُ  الّشبابُ هو برنامج ) ما -1.

برنامج ينظم برعاية ديوان ولي عهد أبو ظبي ويهدف إلى تطوير اإلمكانات والمهارات العلمية 

 والثقافية والقيادية للطلبة الجامعيين من دولة اإلمارات .

  ؟اإلماراِت من وجهة نظر الكاتب  ُسفَراءُ  الّشبابُ أهمية برنامج  أذكرُ  -2

 المسؤوليّاتِ  حجمَ  َويدِركُ  أولَويَّةٌ، أنَّهُ  يُدِركُ  أُخرى، وثقافاتٍ  ُشعوبٍ  معَ  ِخالِلها ِمن يتواَصلُ 

 ِمنَ  المزيدِ  وتَحقيقَ  وَمهاراتِهِ  َمعِرفَتِهِ  تَطويرَ  ِمنهُ  تَستَوِجبُ  والّتي ُمستقبًل، ِمنهُ  الُمنتََظَرةِ  الُكبرى

راسيَّةِ  البرامجِ  على االعتمادِ  دونَ  االنضباِط،  .َوحَدها الّدِ

ُل( . -3  أعرُف معنى كلمة )يُعوَّ

 .يعتمدُ 

 



 ما الصفات التي من المفترض أن يتمتع بها الشباب،إذا أراد أن يكون سفيًرا لوطنه  ؟ -4

 الثقة بالنفس 

 الهمة العالية والتحرك الذاتي

 .أن يتمتع بروح المواطنة واإلنتماء 

 من درس نريدها عادة ال صرعة . -ه

ا يليها: اآلتيّة ثمَّ أجيبُ  الفقرةَ  أقرأُ    عمَّ

ِر، العالَمِ  شعوبُ  تُراِهنُ  وعليها الِعْلِم، ركيزةُ  القراءةَ  إنَّ   إلى الوصولَ  تُحاِولُ  الّتي وتلكَ  الُمتحّضِ

 على السَّنَويَّ  اإلنفاقَ  قدََّرتِ  IPA الدَّوليّةِ  النّاِشرينَ  لُمنظَّمةِ  إحصائيّةٍ  آِخرِ  ففي النُّْخبَِة، عالَمِ 

تَّةَ  تُمثِّلُ  يورو ِمليارَ  عشرَ  وأربعةَ  مئةٍ  بمبلغِ  الُكتبِ  ِشراءِ  يَن، الُمتَّحدةَ، الوالياتِ ( الِكبارَ  الّسِ  الصَّ

 الُكتبِ  لبَيعِ  العوائدِ  صافي وبلَغَ  اإلنفاِق، ذلكَ  ِمنْ  % 60 نِسبَةً  )بريطانيا فرنسا، الياباَن، ألمانيا،

 سبعةً  تُقاِربُ  سوقيّةٍ  وبقيمةٍ  يورو، ِمليارَ  عشرَ  تسعةَ  ِمنْ  أكثرَ  2013 عامَ  الُمتَّحدةِ  الوالياتِ  في

 في ُعنوانٍ  آالفِ  وأربعةَ  ثالثمئةٍ  تُجاِوزُ  الجديدةُ  الُكتبُ  كانتِ  2014 عامِ  وفي .ملياًرا وعشرينَ 

 في كتابٍ  آالفِ  َعشرةِ  إلى تِصلْ  لَمْ  ِمْصرُ  وهيَ  عربيّةٍ  َدولةٍ  أعلى بينما فقَْط، األميركيّةِ  الّسوقِ 

 بِناءِ  مرحلةِ  في فنحنُ  المعرفةِ  ِمنَ  مساويًا حجًما نُنتِجُ  نَُكنْ  لَمْ  إِنْ  ُهنا بأسَ  ال !لها إحصائيّةٍ  آِخرِ 

ةٌ  مؤسّساتٌ  لدينا تَكونَ  أنْ  حاليًّا الُمهمُّ  بلِ  للغايَِة، طبيعيٌّ  وْضعٌ  القُُدراِت،وذلكَ   بترجمةِ  مختصَّ

لَ  ما بآِخرِ  البلدِ  لَرْفدِ  الحديثةِ  العالميّةِ  المعاِرفِ   .الِعْلمُ  إليهِ  توصَّ

 أتحدُث عن األرقام والحقائق التي ذكرها الكاتب . -1

 الّسوقِ  في ُعنوانٍ  آالفِ  وأربعةَ  ثالثمئةٍ  تُجاِوزُ  الجديدةُ  الُكتبُ  كانتِ  2014 عامِ 

 آِخرِ  في كتابٍ  آالفِ  َعشرةِ  إلى تِصلْ  لَمْ  ِمْصرُ  وهيَ  عربيّةٍ  َدولةٍ  أعلى بينما فقَْط، األميركيّةِ 

 !لها إحصائيّةٍ 

ة المعرفية ؟ -2  أذكُر معنى الُهوَّ

هي الفجوة في المقاييس المعيشية بين من يمكنهم العثور على المعلومات أو المعرفة 

 . لبناء المستقبل ومواجهة التحديات

 عند قراءة األرقام والحقائق ما الذي يمكن أن تغير فيك هذه األرقام ؟  -3

تجعلني أقرأ باستمرار وأشجع القراءة على مستويات عالية جًدا وأنشر بأن  ;نعم 

 القراءة تطور الشعوب .



 ماذا نقصد بالمقولة التالية : )نريدها عادة ال صرعة ( ؟ -4

لكي نحيا ونصل إلى أعلى المراتب على بأننا نجعل القراءة عادة يومية ال مؤقتة 

 المستوى الدولي .

 تخيل أنك ال تجيد القراءة كيف ستكون ؟ -5

 تترك اإلجابة إلى الطالب     

 

 اللغويةالّسؤال الثّانّي: القواعد 

 أقرأُ الفقرةَ التاليَّة ثمَّ أجيُب عّما يليها:

في األنددلُِس، ومدا احتدوْت  العَربُ إّن روعة قُرطبةَ والّزهراء وغيِرهما من الُمدن الّتي أنشأها   

، والقُصددوِر الفَخمددِة، والمسدداجِد الّرائِعددِة، لَتُددذّكُرنا بِروعددٍة الجميلددةِ عليددِه تِلددَك الُمددُدُن مددن المبدداني 

فُندوِن فدي تِلدَك الُمددِن األندلسديِّة، فلقدِد أكبر، وَجماٍل أبهى، هي روعةُ العُقدوِل ، وتقدّدُم العُقدوِل وال

 أنحداءِ اْستطاَع ُعلماُء قُرطبةَ وأساتذتُها أن يجعلوها مرِكزاً ُمهّماً للثّقافِة ، يَِفدُد عليدِه الّطدالُب ِمدن 

ِء الّطدّب علدى يدِد أطبّدا ونالَ أوروبّا، ليتلقّوا الِعلَم على أعالِمِه، وكاَن يُدّرُس بِها كّل فُروعِ الِعلِم، 

 . األندلُِس وجّراحيها من النّمّو والتّقّدِم أعظَم مّما نالَهُ قبلَُهم

 أعرُب ما تحتَه خط: -1

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمةالعرُب : 

 نعت مجرور وعالمة جره الكسرةالجميلة: 

 اسم مجرور وعالمة جره الكسرةأنحاِء  :

 .فعل ماٍض مبني على الفتحناَل   :

 

2- :  أستخرُج من النَّّصِّ



 يجعلوها فعاًل ينصب مفعولين : -    أكبر ،أبهى:         اسَم تفضيل -

 العقول، األطباءجمَع تكسير           :  -              إنَّ حرفًا ناسًخا       :  -

 

 التَّفضيل لهذين الفعلين: المفعول واسمَ  الفاعل واسمَ  اسمَ  أصوغُ -3

 اسم التَّفضيل اسم المفعول اسم الفاعل الفعل

 أزهى مزهوّ  زاهٍ  زِهي

 أكبر مكبور كابر كبر

 

 

 

 

 

 فيما يلي: كّل مشتق   نوعَ  أبيَّنُ  -4

 

 التالية ومن ثم أعربها .أستخرُج اسما الزمان والمكان من الجمل -5

 المشتق نوع المشتق

 مستخِرج اسم فاعل

 مفتاح اسم آلة

 رِمعطا صيغة مبالغة

 شادّ  اسم فاعل

 حسنأ اسم تفضيل



َ َواِسٌع َعِليمٌ ) - أ ِ ۚ إِنَّ َّللاَّ ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُبۚ  فَأَْينََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ َّللاَّ  (َوَلِِلَّ

شرق: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة/ الواو: حرف مشرق والمغرب هلل/ المال

 .على آخره عطف /المغرب: اسم معطوف مرفوع بالضمة الظاهرة

 . وفي األرض منأى الكريم عن األذى     وفيها لمن خاَف القلى متعزلُ  - ب

 مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة منأى :

 أنسُب الكلمات التالية :   -6      

 األندلسي. األندلس  :

 اإلماراتي اإلمارات:

 مصري  مصر   :

 األردنياألردن  :  

 فلسطيني فلسطين : 

 سوري  سوريا   :

 لبناني  لبنان     :

 .العراقي  العراق  : 

 مهارات البالغيّة :ال الثّالث: الالّسؤ

حُ  -1  التالية : ةالبياني الصُّور أوّضِ

 أحمد كالبحر في عطائه - أ

  شبه أحمد بالبحر لكثرة كرمه وعطائه تشبيه تام

 البحر يجلس بيننا - ب

به)االنسان(وترك شيئا من شبه البحر باإلنسان الذي يجلس ذكر المشبه وحذف المشبه 

 لوازمه)الجلوس( استعارة مكنية

 كأن المعلم بين تالميذِه قََمٌر تحيُط به النّجوُم .   -ج  

 المعلم كالقمر مكانةً ومنزلةً     

 والبدر في كبد السماء كدرهم     ملقى على ديباجة زرقاء  -د 

 البدر كالدرهم على ديباجة زرقاء          



 2- أبيُِّّن المعنى الكنائي فيما يأتي:

فالٌن ألقى سالَحه-أ  

 كناية عن االستسالم والضعف  

علّي قلبه أسوُد. -ب  

 كناية عن الحقد والكره

كلّما نصحته أداَر لي ظهره.-ج  

 كناية عن التكبر والغرور 

نرفُع القبَّعة للمعلِّّم. -د  

 كناية عن التقدير واالمتنان له

 

 الّسؤال الرابّع: المهارات الكتابية :

ب األخطاء اإلمالئية فيما يلي:  1-أصوُّ

صانعو : صانعوا الخير محبوبون-أ  

آخد:       أنا أخذ حقي بأدب-ب  

هذا:          هاذا درس مفيد-ج  

       يضيءيضيو القمر ليالا        :   -د

المخبوءة القدرات المخبوأة       : -ه  

 

 

 التعبير اإلبداعي : -2



، موظفًا ما استطعت من المفاهيم اللغوية التي مّرت   هدفك في الحياةموضوًعا يتضمن  كتبُ أ

 مراعيًا اآلتي:  معك في المراحل الدراسيّة السابقة
 عالمات الترقيم المناسبة  -1
 كتابة عرض ومقدمة وخاتمة . -2

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

 ____________________ 
 

 

 


