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 هائي للفصل الد راسي األولقويم الن  مراجعة الت  

 2019-2020العام الدراسي  
 2019/التاريخ: __/ __                ____                _الشعبة: -الث اني عشر: الصف

 : اللغة العربيةالمادة                                 : ________________/ةاسم الطالب       
ل:  الفهم واالستيعاب  الس ؤال األو 

الا    قصيدة على قدر أهل العزمالش عر: : أو 

 قرأ األبيات اآلتية ثم  أجب:أ

 َوتَصغُُر في َعيِن العَظيِم العَظائِم    وتَعُظُم في َعيِن الّصغيِر ِصغاُرها                (1

 َوتَعلَُم أَيُّ الساقِيَيِن الغَمائِم    َهِل الَحَدُث الَحمراُء تَعِرُف لَوَنها                (2

 َزماِزمُ  خميٌس بَِشرِق األَرِض َوالغَرِب َزحفُهُ             َوفي أُذُِن الَجوزاِء ِمنهُ  (3

 َوهو نائِمُ وقَفَت َوما في الَموِت َشكٌّ ِلواقٍِف                  َكأَنََّك في َجفِن الَردى  (4

 فَإِنََّك ُمعطيِه َوإِنَِّي ناِظمُ     لَك الَحمُد في الُدّرِ الَّذي ِلَي لَفُظهُ             (       5

 أختار اإلجابة الص حيحة:-1

 :الّصراع في المعركة التّاريخيّة التي ظهرت في القصيدةي طرف-

 الّدمستق وسيف الّدولة.-ب         كسرى وسيف الّدولة.                  -أ        

 الّدمستق وهارون الّرشيد.-قيصر وكسرى.                                 د-ج        

 للقصيدة:  الغرض األساسيّ -

 الهجاء-الّرثاء                                             ب-أ        

 الغزل-المدح                                             د-ج       

 كناية عن:( هي هل الحدث الحمراء تعرف لونها؟جملة )-

 كثرة الزهور الحمراء-كثرة األفراح                                     ب-أ        

 كثرة الهدايا-د كثرة القتلى                                     -ج        
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  :حسب األبيات المقصود بالّزمازم-

 الحيوانات( أصوات-مفهومةغير  أصوات-الجيشصوت  –)صوت الرعد 

 ستخرج من األبيات:أ-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قصيدة أرق على أرق:

 قرأ األبيات اآلتية ثم  أجب:أ

 نَاُر الغََضا َوتَِكلُّ َعّما يُْحِرقُ      َجّرْبُت ِمْن نَاِر الَهَوى ما تَنَطفي -1

 َيعَشقُ فعجبُت كيَف َيموُت َمن ال      ذْقتُهُ  َوَعَذْلُت أْهَل الِعْشِق حتى-2

 أبَداً ُغراُب البَيِن فيها َيْنَعقُ          أبَني أبِينَا َنْحُن أْهُل َمَناِزٍل -3

 َجَمَعتُْهُم الّدْنيا فَلَْم يَتَفَّرقُوا        نَْبكي على الّدْنيا َوَما ِمْن َمْعَشٍر -4

 قُ من َفْوقِها َوُصخوِرها ال تُورِ        أكفّهْم  أْرٍض َسحابُ من  وَعِجبتُ -5

 اسم فاعل من فعل ثالثي:

 
 
 

 اسم فاعل من فعل فوق الثاّلثي:

 
 
 

 صفة مشبّهة:

 
 
 

 ً  أسلوباً خبريَا

 

 

 
 

 إنشائيّاً: بًاأسلو

 
 

 

 
 

  ابديعيً  امحسنً 
 
 

 استعارة مكنيّة
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 أختار اإلجابة الص حيحة:-1

 الغرض األساسّي للقصيدة:  -

 الهجاء-الّرثاء                                             ب-أ        

 فخرال-د                                      والغزل المدح-ج       

 قيلت هذه األبيات في القرن الهجري:-

 الّرابع-الثّالث                                           ب-أ      

 الّسادس-الخامس                                        ث-ت      

 اختار الّشـاعر )نار الغضى( للموازنة؟ مَ أبيّن ل-2

____________________________________________________ 

 

 : تذك ر

 

 : من الن ص أستخرج-3

    ابعمحّسن بديعي من البيت الرّ 
 

 ً   أسلوباً إنشائيّا

  خبريّاً:أسلوباً 
 

  ضميراً متصالً في محل رفع فاعل
 

  ضميراً متصالً في محل نصب مفعول به
 

  ضميراً متصالً في محل جر باإلضافة
 

  في محل جر بحرف الجر ضميراً متصالً 
 

 

 ع المتصلة مجموعة في كلمة )توانينا(      فضمائر الر       

 ( ناهيك)ضمائر الن صب المتصلة في كلمة      



4 

 

ً  البيت الثّالث شرحُ أ-4  :شرحاً أدبيّاُ وافيا

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

ا   :لن يأتي عبر الن افذة ماقص ة  :ثانيا

ا يليها من ي، ثم  أججوخة الحارثي( للكاتبة ما لن يأتي عبر الن افذةقرأ المقتطف اآلتي من قص ة )أ-  ب عم 
 أسئلة:

في الّرف على يميني  ،تيتلميذاأنا على سريري، وحولي دفاتر  "عصر هذا اليوم، كعصر كل يوم مستلقيةٌ 
على الوسادة، وأحّدق في  يالنّظارة والقلم األحمر وكوب الّشاي الّسادة، أرتاح من التّصحيح، وأرمي رأس

من نافذتي الكبيرة والوحيدة تدخل شمس األصيل متكّسرة بأشكال مربّعة، وتدخل ككّل عصر أصواُت الّسقف. 
في الحوش، وصياح أخي الّصغير فرِحاً بقفزات الّدراجة احتكاك عجالت الّدراجة الثاّلث )باألنترلوك( 

ي له من نافذتي أيضاً "مالبسك...يديك... ركبتك... انتبه الجديدة، وبين الفينة واألخرى تدخل تحذيرات أمّ 
...ال تتسخ ال تدعس التمر... ال تنقلب" تدخل أصوات أخرى غامضة، متقطعة، خافتة، مشروخة، ال تأتي من 

 النّافذة.

دخل من النافذة صوت أمي وهي تدندن أغنيةً قديمة ...الممر طويل ... في آخر الممر كان باب غرفة أختي ي
منذ سنين لم  ،ت... لقد كبرَ  سريعة على الّداخل محاولةً أاّل أتوقّف مفتوحاً على غير العادة، ألقيت نظرةً 

رجاء  صباح الخير"خول في الغرفة في آخر الممر، أقف على الباب هاتفةً: أتفّرس فيها، منذ سنين أتجنّب الدّ 
... وجهها جديد تغيّرت مالمحه، وجسمها طال وَنُحَف، نظرت إلّي رجاء بتمعٍّن، لم "مساء الخير رجاء"أو " 

كل  تزحزح عينيها، سكتت، مّدت ذراعيها المرتجفتين لتطّوق رقبتي، فبكيت، لم يكن عصر هذا اليوم كعصر
 يوم" 

 ما هو الّرمز في القّصة وعلى ماذا يعتمد؟-1

____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 أبيّن اإلضافة التي يقّدمها الّرمز للقّصة:-2

___________________________________________________________ 

 أوّضح رمز كل مما يلي:-3

 النّافذة: ________________________

 ويل: ____________________الممر الطَّ 
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 غلقة: _____________________األبواب المُ 

أشرح العالقة بين آخر جملة في القّصة وأّول جملة موّضحا كيف تكشف هذه العالقة التّغيّر الذي حدث -4
 حياة الّشخصيّة:في 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 قص ة نظرة خارج النافذة:

ا يليها من أسئلة:ي، ثم  أجليندا كيزر( للكاتبة نظرة خارج النافذةقرأ المقتطف اآلتي من قص ة )أ-  ب عم 

منذ سنوات عديدة حدثت حادثة للسيد شفارز وزوجته، نتجت عن هذه الحادثة وفاة زوجته، كما أصيب هو "
إصابة خطيرةً، ومنذ ذلك الحين وهو يجلس في كرسّي متحّرك، ال يستطيع الحركة، وهو يعيش اآلن مع ابنه 

فقراً بعد الحرب. لقد استيقظ الطفل الوحيد في شقّة بالّدور األرضي في مدينة صغيرة وفقيرة، وقد ازدادت 
السيّد شفارز هذا الّصباح مبّكراً بعد ليلة سيئة لم يستطع فيها النوم...ذهب بكرسيّه المتحرك تجاه النافذة 

المطلة على الّشارع ليراقب حركة الماّرة في الشارع...على الجهة األخرى من المنزل كان هناك منزل به 
تأتي كَل يوم عاملة نظافة تقوم بتنظيف هذا الشارع وكذلك الرصيف. لقد العديد من المكاتب وأمامه رصيف، 

كانت العاملة تنّظف كل بالطة على حدة بإتقان وإمعان، وكأنها تقوم بتنظيف غرفة معيشة في بيت شخص 
 نبيل... هكذا كان البرنامج اليومي للسيّد شفارز منذ عامين وفي ذات صباح نظر السيّد شفارز خارج النافذة

كعادته ولكنّه لم ير عاملة النظافة، مّما أصابه بالذهول، لقد اعتاد السيّد شفارز أن يرى هذه السيّدة كّل صباح 
سواء أكان ذلك شتاًء أم صيفاً، لقد أعطت حياته معنى وقيمة ...وراح السيد شفارز يفكر: ماذا عساه أن يكون 

العمل؟ ألنها كانت تؤديه بإتقان زائد عن الحد؟ قد حدث مع هذه السيّدة؟ هل تركت العمل؟ هل طردت من 
كانت راقدة على سريرها، فاقدة كّل رغبة في الحياة أو العمل  عند ذلك رجا ابنه أن يسأل عن هذه السيّدة...

تعاني... عندما قرأت الرسالة فرحت بها، وغمرها شعور مريح وراحت تقول لنفسها: من كان يعتقد هذا؟ من 
 هناك أناساً يقّدرون عملي، ويحترمونه؟!إنني ال بّد أن أشفى كي أعود إلى عملي وأصدقائي.كان يفّكر أّن 

 . ظافةيّد شفارز عاملة النّ أبيّن وجه التّشابه بين السّ -1

___________________________________________________________ 

 .القّصةكثيف في عن اعتماد الكاتبة لخصيصة التّ مثاالً عطي أُ -2

____________________________________________________________ 
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 . ل لذلكمثّ أ ،ما نوع الحوار في النص-3

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 .النّصموطن الدراميّة في حّدد أ-4

____________________________________________________________ 

 :قيقة األشياءح نص-3

أن نأتي بأدوات  يظهر على حقيقته إلىنتعامل معه يوميّاً بحواسنا ال  ام“مما جاء في نص حقيقية األشياء 
تقلق  لم-حواّسناالتي اختفت عن –، كل تلك المخفيّات تُقّرب هذه األشياء غير المحسوسة إلى نطاق حواسنا

 أحداً، فلم تكن تعارض التّفكير المنطقي، بل تماشت معه تماماً، أّما في عالم ميكانيكا الكم فاألمر يختلف،
وحاالتها المختلفة تولي المنطق أي احترام، فهي تتناقض  سيمات الغير تعيش جُ فبجوف هذا العالم الصّ 

ض في كل مكان، وال تُعرف حتّى تُقاس، ويُحتََمل أن تكون أو ال متراكبة، وهي متصلة مع بعضها البع
 تكون"

 ا؟هالفكرة التي أراد الكاتب توضيح أحّدد-1

____________________________________________________ 

 .األسباب التي جعلت ناسا تلّون صور الفضاء التي تلتقطها أذكر-2

____________________________________________________________ 

 ؟ةمشكلتي العين المجردماهي -3

____________________________________________________________ 

 ؟معل إلى حقيقة األشياء اعتماداً على حاسة السّ إلنسان أن يتوصّ ال يستطيع ا لماذا-4

____________________________________________________________ 

 :بأسماء أصحاب هذه اآلراء أكمل ما يلي-5

أنكر ____________ في كل ما حوله فأنكر وجود كل شيء من سماء وأرض وجسم وعقل حتى -
  توصل إلى قناعته بأنّه هو الوحيد حقيقةً وبقيّة األشياء ليست كذلك.

___________ أّن مظهر وحقيقة األشياء التي نتعامل معها في الخارج يختلف عن جوهرها أو يرى  -
 حقيقتها
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 يه ك فشي رجل عاقل أن يَ ألَ كن مي علم يقيني في العالم بحيث ال يهل هناك أتساءل ___________-

: القواعد   اللغويةالس ؤال الث اني 

 الجدول:عي ن المبتدأ والخبر من الجمل اآلتية وفق أ-1

 نوع الخبر الخبر شكل المبتدأ المبتدأ الجملة

     من المحال الحالِ  دوامُ 

     النّجاُح أن تبّر والديك

)الذين كفروا : قال تعالى
 أعمالهم كسراب بقيعة(

    

     (أن تصوموا خيٌر لكم)

     الشبهات  كلّ  فوق هو

     هاني نديم شاعٌر عظيم 

ح األخطاء أ-2  الواردة في الن ص في جملة كان:صح 

)لم يكن أهل الفتاة مستعدون الستقباله بعد، فقد وصل أخوها قبل يومين من الّسفر، وكان أبوها مريٌض، كان 
 _______________________________________________ وقت صعب(

 أنظر إلى الجمل اآلتية وأحّدد وفق الجدول:-3

الفعل الناسخ /  الجملة
 الناسخ الحرف

 محّل الخبر نوع الخبر خبره اسمه
 من اإلعراب

 كنُت طوال الوقِت أفّكر
 

     

 مازال الوقُت في صالحنا
 

     

لشتاء يصير في فصل ا
 ً  الهواء بارداً وعاصفا

     

كان في داخله انكسار ال 
 يالحظه أحد

     

من رموز  صار رمزاً 
 األّمة

     

      إن كان ذا ماٍل وبنين
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وتوارت الّشمس وراء 

الّشفق كأنّها ملّت متاعب 
 البشر

     

أعمق  إّن في النبوغ سّراً 
 من سّر الحياة

     

إّن هذا المطر لن ينتهي 
 الليلة

     

 أضع عالمة صح أمام العبارة التي تحتوي ال الن افية للجنس:-4

 ______________المحبّة تهبط على أرواحنا بإيعاٍز من هللا ال بطلب من البشر. -

 ال يسلم الّشرف الّرفيع من األذى          حتى يُراق على جوانبه الدم __________-

 ال خير في وّد امرئ متملٍّق     حلو اللّسان وقلبه يلتهب ____________-

 __________ غنى كالعقل ال -

 ضميراً متصالُ: أنشئ جملة مفيدة باستخدام أحد أفعال المقاربة على أن يكون اسمه-5

______________________________________________________ 

 أختار اإلجابة الص حيحة:-6

 )فزعمنا أن  الطبيعة ليس لها حياة( :مفعوال زعم في قولنا -

 ليس لها حياة()النا ضمير متصل + جملة -بالنا ضمير متصل + الطبيعةً                        -أ

 محذوف-د                   الّطبيعة ليس لها حياة(جملة )أّن -ج

مفعوال الفعل حسب في قولنا: وكان أكثر الن اس يحسبون كل  من وزن الكالم شاعراا، وكل  من رت ب -
ا   .الفقرات كاتبا

     شاعراً  –كل من وزن الكالم -و )كل من رتب الفقرات(            ب( كالم)كل من وزن ال-أ

ً  –شاعراً -د        به أّول والمفعول به الثاني محذوف شاعراً مفعول-ج  كاتبا

 .أيحسب أن لن يقدر عليه أحد حسب: مفعول-

             محذوف-ب                            ل                 مصدر مؤو-أ

 مفرد-د                        جملة فعليّة                        -ج   
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 :البالغة

 :هاد نوع  ، ثم حد  هالكناية في وض حأما يلي و قرأأ-1

ن وفق الجدول-2  :أستخرج وأدو 

 نوع االستعارة المشب ه به المشبه الجملة 
 أتاَك الّربيع الّطلُق يختاُل ضاحكاً         - 

من الحسِن حتّى كاَد أن                    
 يتكلّما

 
       

    ماذا تقوُل ألفراخٍ بذي مرخٍ  
 زغِب الحواصِل ال ماٌء وال شجرُ               

       

  
 وإِذا الِعنايةُ الحظتْك عيونُها      

نَْم فالمخاِوف كلُُّهنَّ                          
       أَمانُ 

 أحد د نوع المحس ن البديعي فيما يلي:-3

 المحس ن البديعي البيت الش عري

  .ليخضّر منك عوديفيا ليالي الّرضا علينا عودي -

  وإنِّي ألُخفي منَك أضعاَف ما أُبدي        أاُلُم ِلما أُبدي عليَك من األَسى 

  {ُهَما َوقُْل َلُهَما قَْواًل َكِريًمافَاَل تَقُْل لَُهَما أُّفٍ َواَل تَْنَهرْ } -

 الكناية الجملة

  .نؤوم الضحى مهوى القرط بعيدةُ  قول امرئ القيس:

  .ها في فمهالسانُ  ال يستقرُّ ليلى  -

ُسوِل  َوَيْوَم يََعضُّ الظَّاِلُم َعلَى يََدْيهِ ] قال تعالى:- يَقُوُل يَا لَْيتَِني اتََّخْذُت َمَع الرَّ
 .}الفرقان{َسبِياًل[ 

 

  .العين بصيرة واليد قصيرة
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  وتصغر في عين العظيم العظائم             وتعظم في عين الصغير صغارها

 

 

   ةالكتابي المهارات-الث الثال الس ؤ

 أعلّل كتابة الهمزة في:-

 ______________________________________________ يتأفّف:

 ______________________________________________ يؤّخر:

 اإلجابة الص حيحة: أختار   -

 توفي( –تفي  –تَِف  –)توِف            لم____ بالوعد. -      

 كتبت التاء مربوطة في )جبابرة(ألنها: -     

 جمع تكسير(-من أصل الكلمة-مجمع مذّكر سال-)جمع مؤنث سالم          

 :هحفيما يأتي وصح  من الص واب مي ز الخطأ أ-

 ابداع.- اللغة يدرسو-إنتظار–شيء  – مساءاً -الّديكورمهندسوا  -إحسان-فتىً –إختصار–جزًء 

 الّصواب الكلمة

 

 

 

 

 

 

 الكتابة:

ل يوٍم واحد في - ل تأم  قد تمارس الش خصي ة نوعا  من الت أمل الذ اتي في حياتها سواء حتى ولو كان هذا الت أم 
 وربما في إحساسها البعيد بالذ نب.نفسها وعالقاتها ونظرتها لألشياء 
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ا أقد م فيه تحليالا كتب أ- ا ا م للكاتبة جوخة الحارثي افذةما لن يأتي عبر الن  ة لقص   نص   ،فكرة القص ة وض حا
 إليصال فكرتها ومعب راا عن أثر القص ة في نفسي.والت قنيات التي استخدمتها الكاتبة 

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 

 

 والنجاح،،،،،بالتوفيق  


