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: 
 المادة :اللغة العربّية                                                     

 8102-8102مراجعة امتحان نهاية الفصل الثّالث للعام الّدراسي 
 _____             _:_____ الّتاريخ: _____الّشعبة(   السادس الّصف ) االسم: _____________   

 المهارات األدبيةالّسؤال األّول: 
عاَدِة(:أوالا :الّشعر  :)درس نَ َغُم السَّ

  :عن األسئلِة التي تليهاأجُب األبيات التاليه ثُمَّ  اقرأُ 
 ماٍض وكل النائيات ستم                                       ضي           أرضيت، أم قابلت ذاك برفضِ 

 اإلل                                         ُه            بحكمِه بعد المشيئِة يقضيقدٌر، ومن مّنا إذا شاء 
ْر للحي                                   اة            رياح يأس أو سحائب بُغضِ   فاهنأ بيومك ال ُتسي ِّ

 أسى أو ركضِ ولسوف تجمع ما تُريد من األم               اني            الباسمات، بال 
 ُكْن ُمخلصاا متوكالا متبس                                              ماا             تلَق المباهج والهنا كالفرضِ 

 تلك الطُّيور تُشقُّ قلب المعج                     زات            وال تهاب إذا اكتوت بالرَّْمضِ 
 حة          الزَّماِن وَلْم يصْل لألرض                       يال تخَش من غدَك الُمساِفِر فوق أجن

 فك          ر بلحظتك الّتي تحيا، وك                       ْن            للبشِر في ليِل الضَّنى كالومضِ 
، والتُك                     ْن            كالّنار يأكل بعضها من بع  ضِ كالماء أشبع ِمْن ُتحبُّ
 ُمّد األُكفَّ كما الغصون ليحتم         ي            نغُم السعادة بالجمال الغضِّ 

 واملك بلينك ُحبَّ أفئدة ال                   ورى           إن الُعال ُيجنى بحسِن الخْفضْ 
نا   والّنبضِ واخفض جناحك بالموّدة إن         َّه        ا             كالرُّوح في صدر الدُّ

 :اآلتية عن األسئلةِ جُب أ
 /ما الفكرة الرئيسة يف الّنص؟1

 ج/ طريق السعادة
 /مىت حنصل على املباهج واهلناء ؟2

 ج/ حنصل على املباهج عندما نتوكل على اهلل.
 /ماذا ترى الّشاعرة يف البيت التاسع؟3

اعرة أن النار فناٌء واملاَء عطاءٌ   ج/ ترى الشَّ
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 اليت تسعدك يف احلياة ؟/اذكر األشياء 4
 ج/ القناعة والعطاء.

 /استخرُج من الّنص  املفردتني اللتني تربطهما عالقة طباٍق؟5
 ج/ أرضيت / برفض.

 /اكتُب العبارات اليت تتضمن إشارة إىل آيٍة قرآنيٍِّة؟6
 ودة.ج/ وأخفض جناحك بامل

 /ما معىن الكلمات اآلتية:7
 يقطف. :ب/ُُيىن   مجع مبهج واملعىن مسرَّهتا، هبجتها. :أ/املباهج 

  قة.املطر اّلذي يأيت قبل اخلريف فيجد األرض حارّة حمت : د/بالرَّمض              .أحدث فيه شرخاً نافذاً : ج/تُشقُّ 
 /استخدُم الكلمات اآلتية يف مجٍل:8

  ُيب الصرب على كل النائبات.: *النائبات
 املتفوقات وهَن بامسات.شاهدُت : *بامسات

 فؤاد./ما مفرد " األفئدة" ؟ 9
 /ما االسلوب الذي ذُكرت به عبارة كْن للبشر يف البيت الثامن ؟11

 اسلوب أمر.ج/
 /يف أيِّ بيٍت تؤكد الّشاعرة أنَّ قدر اهلل لُه الكلمُة األخرية؟11

 ج/ يف البيت الثاين.
 عالم يدل ذلك./علل كثرة أفعال األمر يف القصيدة؟ وابنُي 12

 ج/ألهنا تناسب الُنصح واإلرشاد، تدل على ثقة الّشاعرة فيما تدعو إليه من نصائح.
 /ما دور التشبيِه يف دعوة الّشاعرة إىل التفاؤل واألمل؟13

 ج/ جعل التشبيه الدعوة أكثر تأثرياً يف النفس.
 /احدُد البيت اّلذي تضّمن تشبيه الّدنا باإلنسان.14

  عشر.ج/ البيت الثاين
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      (ِاْبَسمي(من درس  ّنص شعريثانياا:
 :عن األسئلِة التي تليهااجُب األبيات التاليه ثُمَّ  اقرأُ 

 ّن المساءْ جَ  نْ إِ  مِ جْ مي كالنَّ سَ وابْ                 باءْ الصِّ  رِ جْ في فَ  دِ رْ وَ مي كالْ سَ بْ اِ 
 اءْ                             مالسَّ  مُ يْ غَ الْ  رَ ت َ وإذا ما سَ   رى               َّ                           الث جُ لْ ن الث َّ فَّ وإذا ما كَ 

 اءْ       تالشِّ  فِ هْ في كَ  رُ وْ وارى الن ّ وتَ                هِ ارِ                          هزْ أَ  نْ مِ  ضُ وْ ّرى الرَّ عَ وت َ 
 ذاْ                         وش راا زهْ  كِ لَ وْ قي حَ خلُ تَ            ي           متسَ ابْ  مَّ ثُ  فِ يْ بالصَّ  ميِ لُ فاحْ 

 اءْ        طعَ ّري بالْ فسُ  ذَ األخْ  حسنُ تُ    ا                                                           هأنَّ  وساا وإذا سّر نفُ 
 اءْ        جالرَّ  نَ طيْ عْ ت ُ  حي أّنكِ رَ اف ْ فَ              ني               غِ طي الْ عْ ت ُ  نْ أَ  ياكِ عْ وإذا أَ 

 :أمام العبارات الخطأ)×( أو عالمة  الصحيحة العبارات ( أمام√عالمة ) أضعُ 

 لرّابع.ا قوُل الرسوا صلى اهلل عليه وسلم:" اليُد الُعليا خرٌي من اليد الُسفلى........." جنده يف البيت(    ×)    /1
 يُدلُّ على ضرورة التفاؤل يف أي وقت؟ يُدلُّ اجلمُع بني الفجر واملساء يف البيت األول (   √)    /2
عُة " هو الِغىن. (  √/)     3  معىن " الثَّراُء والسَّ
 ( يفيد األمر يف أكثر من بيت يف القصيدة النهي.     ×/)   4
 ( يدعو الّشاعر إىل التفاؤل.    √/)    5

                   اجُب عن اآلتي بمأل الفراغ بما يناسبه: 
 الصيف.فصل  يُريد الّشاعر من الفتاة أن حتلم إذا حلَّ /1
 النصح واإلرشاد. / يُفيد األمر يف أكثر من بيٍت يف القصيدة2
 العقوبات واملشاكل.اّلذي قد حيول بني اإلنسان وبني االبتسامة هي /3
 التفاؤل.يؤكد الّشاعر على فكرة حموريّة يف كل األبيات هي /4
باُء " 5  ِصغر الّسن./معىن كلمة " الصِّ

 اإلجابة المناسبة:بكتابة اجُب عن االسئلة اآلتية 
 ماذا يعطي من ال ميلك املال؟/1

 ج/ يُعطي األمل.
ن الثَّلج الثَّرى؟ /ملاذا اختار الّشاعر كلمة) كفن ( بداًل من كلمة )غطى(، يف قوله: وإذا2  ما كفَّ

 ج/ ألنه شبه بياض الثلج ببياض الكفن.
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/يف القصيدة إحياٌء بالرضا عن كلِّ ما حيدُث لألنسان. هل معىن ذلك أن يرضى اإلنسان عن كل شيء، وكل 3
 وضع؟ ناقش.

 نعم ُيب عل اإلنسان أن يرضى بكل شئ وبكل وضع، ألن كلها مقدرة من عند اهلل تعاىل.
 الّشاعر على التفاؤل ُرغم كل الظروف، هل توافقُه، أم ختتلف معه؟ علل إجابتك./حثَّ 4

 : ) تفاءلوا باخلري جتدوه(.-صلى اهلل عليه وسلم–لقول الرسول  ج/ نعم أوافق،
 ثانياا:النثر األدبي 

 درس إْن قامِت الّساعةُ : أوالا 
 اقرأُ الحديثبن ثّم اجُب عن االسئلة التي تليهما:

م فسيلٌة :" إن قامت الّساعة وبيد أحدكمالك رضي اهلل عنه قال:قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلَّمعن أنس بن 
 رواه أمحد فإن استطاع أن ال يقوم حىتَّ يغرسها فليفعل"

هلل  الملكبح صبحنا و أصأ وعن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم: "
ما يف ير خوله احلمد وهو على كل شٍئ قديٌر، ربِّ أسألك الملك واحلمد هلل ال إله إال اهلل وحده ال شريك له له 

ما بعده و أعوذ بك من شّر ما يف هذا اليوم وشرِّ ما بعده ربِّ أعوذ بك من الكسل وسوء الِكرب  خيرهذا اليوم و
 قرب" رواه مسلمربِّ أعوذ بك من عذاب يف الّنار وعذاب يف ال

 اجُب عن االسئلة اآلتية بكتابة المناسب:
 ما املغزى اّلذي ُيشري إليه احلديث األول؟/1

ج/ يتضمن احلديث معىن عظيم حيثُّ على التشجيع على العمل واستثمار الوقت واملشاركة بإُيابية يف هذه احلياة 
 بكل ما نستطيع حى لو كان ذلك يف آخر حلظات العمر.

 العالقة بني احلديث األول، واالستعاذة باهلل من الكسل يف احلديث الثاين؟ ووضحها./أوجُد 2
ج/ احلديث األول حيُث على العمل، والعمل حيتاج إىل قوة وعزمية واالستعاذة باهلل من الكسل اّلذي يعين عدم الّرغبة 

 يف العمل.
 ك؟/كيف تستدل من احلديثني على أمهية الّلحظة احلاليَّة يف حيات3

ج/ إن هذه اللحظة اليت تعيشها اآلن إن مضت لن تعود إىل يوم القيامة، فلذلك علينا أن نغتنم كل حلظة بالعمل 
 وفعل اخلري ألهنا ستصبح بعد حلظة من املاضي اّلذي لن يعود.

 :/استخرُج من احلديث النَّبويِّ الثّاين4
 شرو : خري     أ/كلمتني متضاّدتني 
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 ربِّ  :ب/منادى
ريف الثّاين.5 د الوظيفة النَّحويَّة ملا حتته خطٌّ يف احلديث النَّبويِّ الشَّ  /حدِّ

 ج/ امللك: اسم أصبح مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
 امللك: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

 آخره.خرَي: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على 
 خرَي: اسم معطوف على )خرَي األوىل( منصوب على الفتحة الظاهرة على آخره.

 يف احلديث الثّاين؟ وملاذا استعاذ منُه؟ -صلى اهلل عليه وسلم-/ما اّلذي استعاذ منه رسول اهلل6
 ج/ استعاذ من )الكسل( ألن اإلسالم دين عمل، والكسل يؤدي إىل التثاقل والتكاسل عن العمل.

 : ظواهر غريبٌة تحتاج إلى تفسيِر:ثانياا 
 اقرأُ الّنص الّتالي:

حيط األطلسّي، مساحتها 
ُ

ألف كيلومٍت، يقُع رأسُه الّشمايل يف جزيرة  771مثّلث برمودا منطقٌة ومهيٌة تقع يف امل
 ريدا(.)فلو ريبُّ يف ميمامي بوالية برمودا، ورأسه اجلنويبُّ الّشرقيُّ يف )بورتوريكو(، واجلنويبُّ الغ

يطان(، فُقد فيه حنو  ُمدمرات حربيٍة، وأكثر من  4طائرٍة و 311املثلَُّث الّشهري اّلذي يسّميه كثريون باسم )حبر الشَّ
منتصف  تسجيل تلك احلوادث يفبدأ  .ةال حصر هلا من القوارب اآلليّ  وأعدادٌ  سفينًة خلفر الّسواحل األمريكّي، 18

ات يف احملطّ  ، واستمع املراقبونة فوق هذه املنطقةة احلربيّ ائرات األمريكيَّ من الطّ  ، عندما أختفي سربٌ االربعينات
 غريبةٌ  أسرابٌ  ةثَّ ، و أن البحر أو األفق رب الذي أخربهم أهنم أصبحوا عاجزين عن رؤيةة لصرخات قائد السِّ األرضيَّ 

 .ةة األرضيَّ ائرات واحملطَّ ب الطّ صال ينقطع بني قائد سرْ كان االتّ   ، ثَّ تطاردهم
اً ال يزال العلم حائر و  فٍ بال توقُّ  ةٌ تفاء الغامض يف هذه املنطقة مستمرَّ  يومنا هذا و حوادث االخْ ريخ حىّت اومنذ هذا التّ 

 .ث برموداملا حيدث يف مثلَّ  واملنطقيِّ  فسري العلميِّ عن التَّ  عاجزاً 
 

 أجُب عن االسئلة اآلتية:
 /أعرُف مثلث برمودا بأنه: 1

حيط األطلسّي، مساحتها ج/ منطقة 
ُ

ألف كيلومٍت، يقُع رأسُه الّشمايل يف جزيرة برمودا، ورأسه  771تقع يف امل
 اجلنويبُّ الّشرقيُّ يف )بورتوريكو(، واجلنويبُّ الغريبُّ يف ميمامي بوالية )فلوريدا(.

 /مباذا مُسي مثلث برومدا؟2
يطان.  ج/ مُسي ببحر الشَّ

 وادث اليت ظهرت يف مثلث برمودا؟/مىت بدأ تسجيل احل3
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 .بدأ تسجيل يف منتصف االربعيناتج/ 
 الطائرات و احملطة. تركيب عطف:-استخرُج: /4
 االختفاء الغامض.تركيب نعيت: -
أوضُح كيف كان االتصال بني احملطَّة األرضية وقائد الطائرة ينتهي، وأصوِّر املشاعر اّليت مُيكن أن تكون قد انتابت /5

 الطّرفني.
رب اّلذي أخربهم أهنم أصبحوا عاجزين عن رؤية البحر أو األفق، مشاعر  ج/ كان عبارة عن صراخ من قائد السَّ

 اخلوف والقلق.
رس؟6  /كيف أوفُق بني اآلية الكرمية: "وما أُتيتم من الِعلم إألَّ قلياًل" وبني ما قرأتُه يف الدَّ

الِعلم من إتصالت حديثة و تكنلوجيا فكل هذا يقف عاجزاً أمام قدرة اهلل ج/ هذا يدل على أنه بالرغم من تقدم 
 تعاىل.

 /أوضُح املقصود بالكلمات والتاكيب اآلتية، وأضُع أحداها يف مُجلٍة:7
 أزاحه فانكشف.أماط الّلثام:-
ره وكشف أسراره. فكَّ طالسم:-  وضَّحه وفسَّ
 تُقال للذي يوعد وال يفي بوعده. نسمُع جعجعًة:-
 أمسع جعجعًة وال أرى طحناً. اجُلملُة:-
 ، ثُّم استخرُج منها المطلوب:اقرأُ الفقرة اآلتية/8

" صعد األنسان إىل القمر، وأماط الّلثام عن أسرار عديدة يف الفضاء وعلى األرض، وتقدم الِعلُم تقدماً هائاًل ال 
مل يستطع الِعلم  -الَّيت ُرمّبا تبدو بسيطةً –يُنكرُه بشٌر، وال ُُيطئُه بصٌر، لكن ُرغم ذلك ما تزال العديد من الظواهر 

 ُر الُعلماء"فكَّ طالسيمها بعد، وما تزال حُتي ِّ 
 هائالً و كلمة عظيماً: أماط الّلثام                  أ/ُمرادف كلمة: َكَشَف: 

: بسيطة                       دَّ كلمة: ُمعقدٍة: ضب/  يُنكرهُ و كلمة يُقرُّ
 تقدماً.ج/ مفعول مطلق:

 السؤال الثّاني:المهارات اللغوية 
 :النحو

 أميزُ  الجمل من التراكيب فيما يأتي:
(مجلة)          /العلُم نافٌع 1  
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(تركيب)        /فوق الّشجرِة 2  
( مجلة )      اإلمارات /أحبُ 3  
( مجلة)    /قرأ املعلُم الدرَس 4  
(تركيب)     / برُج خليفة     5  
(مجلة/اإلماراُت بلُد العطاِء )6  
(تركيب)  /ليُل اإلمارات      7  
(مجلةالطالُب إىل املدرسِة ) /ذهبَ 8  
(تركيب)  /يف البيِت          9  

(تركيب)    /بني الُكتِب   11  
 أضعُ  خطاا تحت المفعول فيه في الجمل اآلتية محدداا نوعه:

 1/وصلَ  القطارُ  ظهراً           )ظرف زمان(
 2/وضعتُ  الورقة بني الكتبِ    )ظرف مكان(

 3/انتظرتُ  ساعًة               )ظرف زمان  (
 4/تقع احلديقة حول املنزل     )ظرف مكان(
 5/غردَ  العصفورُ  فوق الشجرةِ   )ظرف مكان(
 6/ينامُ  احلرسُ  هناراً              )ظرف زمان(

 اخترُ  اإلجابة الصحيحة من بين األقواس:
 1/املغعول فيه هو                                                          )اسم – فعل – حرف(

 2/املفعول فيه يكون                                         )مرفوعاً – منصوباً – جمروراً(
 3/املفعول فيه هو                                                        )املبتدأ واخلرب – الفعل والفاعل – ظرفا الزمان واملكان(

 4/املفعول فيه منصوباً ب                         )الفتحة – الضمة – الكسرة(
 5/االسم بعد املفعول فيه يُعرب )خرباً – فاعاًل – مضافاً إليه(

 استخرُج المفعول المطلق من الجمل التالية:
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 املفعول املطلق اجلملة

/أصرَّ إصراراً على الذهاب معي1  إصراراً  

/نظر إيل نظرًة حادةً 2  نظرةً  

على اللَّوح رمساً مجيالً /رمست 3  رمساً  

 استخرُج المعطوف عليه والمعطوف وحرف العطف من الجمل:
 

 املعطوف حرف العطف املعطوف عليه اجلملة

/إن مل يكن وابل فطل1  طل الفاء وابل 

/دخلت الفراش ُثّ 2
 أطفأت الشمعة.

 أطفأت ُثَّ  دخلت

/أيب يريد عبداهلل بل عبد 3
 الرمحن.

 عبدالرمحن بل عبداهلل

 
 أصلُ  بين النعت ومنعوته فيما يأتي:

 مسلية أحُب اللون

 األخضر قرأت قصة  

العصري       طيباً  

 اللذيذ كان أبوك شيخاً 
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 أحددُ  النعت والمنعوت في الجمِل اآلتية:

 
 املنعوت النعت اجلملة

/املؤمن الشاكر حيبه اهلل1  املؤمن الشاكر 

/اهدنا الصراط املستقيم2  الصراط املستقيم 

/فجعلهم كعصف مأكول3  كعصف مأكول 

 
 أحددُ  نوع الضمير المتصل في الجمل األتية وبين داللته:- 

 
 داللته ضمري الرّفع املتصل اجلملة

على كتايبُت حافظ  املتكلم التاء 

 الفاعلني نا شاركنا يف املسابقةِ 

الفتيات حيرصن على 
 النظافةِ 

 النسوة نون النسوة

الطالبان ُكرما لقوهلما 
 الّصدق

 االثنني ألف

 املخاطبة ياء اهتمي بعمل واجباتك

 اجلماعة واو الطالب فهموا الّدرس
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 الّسؤال الثّالث:المهارات اإلمالئية 
:إمالء  أوالا

 مّما بين القوسين:اإلجابة الصحيحة  اخترُ 
 ألعظُة (-ألعظُت -الِعظةُ  –) الِعظُت            /                                                                          والعربة                            1
 أبن( -إبن– بن –) ابن           /أنس                                                          مالك                            2
 أرضأ (-أرضاء -إرضاء –) ارضاء             /                                                                                       الّناس غاية ال تدرك           3
 قدميُة( -قدميهِ  -قدميهَ  –) قدميُه                                                                   / يتك والده يسري على                                         4
 ( اعوذ -أعوز -اعوز – أعوذ/ربِّ                                                                          بك من الكسل                          ) 5
 ( سوإ -سوا -سوء –                                                                            الِكرب                                     ) سوأ /و       6
 ( سأله -سإل -سأل –أصحابه       ) سال  /                                                                                       النيب صلى اهلل عليه وسلم7
 (املوسفء -املوءسف -املوسف – املؤسف/                                                                                      أن معظم الناس يشعرون بالغضب       ) 8
 ( ألقضب -القضب -الغضب –) ألغضب   /                                                                                     عاطفة ثانوية                           9

 
 ثانياا:الّتعبير اإلبداعي

الى في مر بالِعلم. ووضح اهلل تعطلب الِعلم من األشياء المهمة، وقد نزلت أول سورة في القرآن الكريم وهي تأ
 بعض آياتِه منزلة العلماء يوم القيامة.

 مراعياا اآلتي: أهمية التعليم عن اكتبُ 

 الخاتمة. -الموضوع -/المقدمة المناسبة0

 /تجنب األخطاء اإلمالئية.8

 /وضع عالمات الّترقيم.3
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 تمت بحمد اهلل

 
 


