
 

 

 مراجعة التقويم النهائي للفصل الّدراسي األول

 2019-2020العام الدراسي  

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

  اسم الطالب : ________________ المادة : اللغة العربية

 الفهم واالستيعاب الّسؤال األّول:

 ::النصوص األدبية  أوالا 
 :)مجدُ اإلمارات  (من درس  /1
 ُب عن األسئلة  التي تليها:ياألبيات التاليه ثُمَّ أجقرأُ أ

 واْلقَْوُل واْلف ْعُل واإلْنجاُز والظَّفَرُ              ونَْحُن اللَّْحُن واْلَوتَُر  نَْحُن اْلقَصْيدُ 

دارةُ  ْلٍم وفي َعَمٍل              لَنا الصَّ  في ُكل   يَوٍم لَنا َمْجٌد َوُمْفتََخرُ   في ع 

رُ            نُناف ُس اْلُكْوَن ال تَْنفَكُّ رايَتُنا         اياُت تَْنَكس  ينَما الرَّ  خفَّاقةً ح 

نا          !يا كات َب الَمْجد   ْر عن مآث ر   ما يَْعَجُز الن اُس إْن قَل وا وإْن َكثُروا    َسط  

ُف اليَأَْس والتَّْسويفَ  تُنا َو ال يُخال ُطنا َعْجٌز َو ال َخَورُ                    ال تَْعر  مَّ  ه 

 بَْل إنَّها اْلعَْقُل والتَّْدب يُر َواْلف َكرُ        َحضاَرةٌ لْيَس باإلْسَمْنت  ق يَمتُها        

 نَْحُن اْلَحضاَرةُ واإلْسًلُم والسَُّورُ     يا سائ ًًل عْن ُجذوٍر مْن أُروَمت نا         

 ُب عن األسئلة اآلتية:يأج

؟/1 ْحوَريَّةُ للنَّص    نهضة اإلمارات وتطورها ما الفكرةُ الم 

 الفخر و اإلعتزاز بالوطن واألمة. ما العاطفةُ الُمسْيطَرةُ َعلى األبيات  ؟/2

 ضعف و انكسار ما معنى َخَوٌر ؟ /3

ًًل بأسلوبأ /4  .يشرُح البيت الثَّالث شرًحا ُمفص 

 حين ترفرف راياتهم عالياً. يقول الش اعر أن الوصول إلى المجد يحتاج مزاحمة كبيرة

 كتُب البيت الذي يحوي الفكرة التالية:أمن األبيات السابقة /5

 كبيرةً  الوصوُل إلى المجد  يحتاُج ُمزاحمةً 

رُ            نُناف ُس اْلُكْوَن ال تَْنفَكُّ رايَتُنا         اياُت تَْنَكس  ينَما الرَّ  خفَّاقةً ح 

فة  الش اعر  تعبيًرا قويًّا.أ/6  كتُب بعض المفردات والجمل التي تُعبُر عْن عاط 

 في ُكل   يَوٍم لَنا َمْجٌد َوُمْفتََخرُ 

د الكلمتين اآلتيتين أ /7 :كتُب ض   نهما مْضبوًطا بالشكل   والفعل الماضي م 



                  َشمخَ : الفعل الماضى                                           منخفضة :  أ/ شامخة

 َصدرَ : ل الماضيلفعا                                           التأخر: ب/صدارة

 من درس )ُحبُّ الوَطن(  /2

 ُب عن األسئلة  التي تليها:ياألبيات التاليه ثُمَّ أجقرأُ أ

 أيا وطَن األسود  فدتَْك نْفسي            َوخيُر الن اس من ماتوا ف داكـــا

فني َهواكـــــــا زني وشرَّ رفاً       فعزَّ  َرضعُت مع الحليب  هواَك ص 

ماكافمالي في سواَك حمًى منيٌع            وهْل يْحمي بْنيَك  سوى   ح 

 ألْنت َحديقتي ونَعيُم روحي            وحْسبي نعمةٌ أن ي أراكـــــــــا

 سأَْنُشُر في الَورى ذكراَك حتى         يفوَح بكل   ناحيٍة َشذاكـــــــــــا

لماً ُزالالً               وأْنَت أنْرتني بَسنا هُداكــــــــا  ألْنَت سقْيتني ع 

 األماني          متى أْدركَت في العليا َمداكـــا ستُدرُك ُمْهجتي ُغَررَ 

ضاكــا  َعلْيك وقْفُت يا وطني حياتي          وما أَْشهى المنيَّة في ر 

 ُب عن األسئلة اآلتية:يأج

 كتُب البيت الَّذي يشير إلى:أ /1

 أن ُحبَّ الش اعر لوطنه  ُغرس فيه منذ الص غر.  -

رفاً   فني َهواكـــــــا     َرضعُت مع الحليب  هواَك ص  زني وشرَّ فعزَّ  

 يهب اإلنساُن حياته ف داًء لوطنه.-

ضاكــا                           َعلْيك وقْفُت يا وطني حياتي          وما أَْشهى المنيَّة في ر 

وألنت يا وطني العظيم منارةٌ        في راحتك حضارةُ األجيال    - 

لماً  ُزالالً               وأْنَت أنْرتني بَسنا هُداكــــــــاألْنَت سقْيتني ع   

 ماذا قدَّم الوطن للش اعر ؟ وماذا قدَّم الش اعر للوطن؟ /2

قدم الوطن للش اعر العلم الزالل. -  

قدم الش اعر للوطن روحهُ فداًء. -   

 فيه. ي  البيت األخير،  مبي  ناً رأي شرحُ أ /3

، )إجابة فردية(يقول الش اعر أن اإلنسان يهُب حياته فداًء لوطنه   

 بم شبَّه الش اعر وطنه في قوله: ألنت حديقتي ونعيم روحي    وحسبي نعمةٌ أن ي أراكا /4

 وعًلم يدلُّ ذلك؟



وح :شبه  وطنه بالحديقة ونعيم الر 

 :على جمال الوطن وروعته.يدل

 البيتين اآلتيين:بي  ن داللة ما تحته خطٌّ في أ /5

 فدتَك نْفسي        وخيُر الن اس مْن ماتوا فداكا َوَطَن األُسودأيا 

 هُداكا أنرتني بسناألنت سقيتني علماً زالالً            وأنت 

 َوَطَن األُسود: تدل على شجاعة أبناء الوطن. 

 أنرتني بسنا: تدل على أن الوطن منارة تهدي أبناءه.

عبر أُ  تعلَّم الشاعر مْن ُحب   وطنه كثيراً من القيم والمعاني، وأنت ماذا تعلَّمت مْن وطنك؟ /6

 .يبرأي

 إجابة فردية.

حأال يشعُر اإلنساُن بالكرامة و اإلعزاز من غير وطٍن، هل توافق على هذه العبارة؟  /7  وض  

 إجابة فردية.

 تامة المعنى. ستخدُم الكلمات أو التَّراكيب اآلتية في جملٍ أ /8

 .:عالج الطبيب سواد العينسواد العين  -

 من يجتهد يحقق األماني. :األماني  -

 ستُدرُك ُمهجتي مكانتك.: ُمهجتي  -

ا   القراءة:ثانيا

  )ِحلٌم و جهل(:من نَّص  /1

 :التي تأتي بعده ُب عن األسئلةِ يأقرأُ النَّّصِ اآلتي ثّم أج

جار و تعالت  ا، واحتميُت ازدادْت ِحدَّةُ الّشِ يُت جانبا كالُت، تنحَّ األصواُت، واشتدَِّت اللَّكمات والرَّ

ة فتوسَّع الشَّجاُر وامتدَّ إلى خارج البقالة، سمعُت الشَّتائم،  ل بعض المارَّ بجدار البضائع، يدخَّ

ر الشَّجاُر إلى استخدام األدوات الحادَّة والعصّيِ الغليظة.  وتطوَّ

 عن اآلتي:ُب يجأمن خالل فهم النَّص 

 ؟ما الفكرة المحوريَّة الَّتي تدور حولها القصَّة /1

 ضرورة التحلي بالصبر.

عليه السًَّلُم: )ألنا وهو أحوُج إلى غير هذا، أْن  –شرُح المقصود بعبارة رسول هللا أ /2

تأمرني بحسن األداء، وتأمرهُ بحسن التَّقاضي، اذهب به يا عمُر فاقضه  َحق هُ، وزده عشرين 

سول على ضوء ذلك الموقف.  صاعاً من تمٍر مكان ما ُرعتهُ( واستنتج صفات الر 



ما علي وتأمره بحسن القول في طلب  أي أن كًلنا يحتاج إلى النصح فأنا أحتاج أن تقول لي

لم والحكمة.  الد ين، الح 

حأهل تفهم من القصة أنَّ الغضب مذموم مطلقاً؟  /3  .وض  

  ألنا وهو أحوُج إلى غير هذا( نعم الغضب مزموم، والدليل قول الرسول الكريم:)

 الل بب منم الث  يابمافي موضع  تًلبيب:          اغلظ القول في غضٍب وحدةٍ  احتدَّ:مرادف /4

د /6       نفحة النَّفحات:مفرد /5 ْلم:  رائح        غاٍد:ض    غضبح 

 كتُب عنوانًا آخر للنَّص   أ/7

 إجابة فردية

)واندفع نحو الجار ممسكاً بتًلبيب ثوبه، ووجههُ يفوُر غضباً وبغضاً(، بَم ُشب  ه الوجهُ في  /8

 العبارة الس ابقة؟ وعًلَم يُدلُّ ذلك؟

 شبه وجه الغاضب بالنار ال تي تغلي، ويدل ذلك على شدة الغضب.

ر كمُل العبارة: أ/9  الغليظة. العصي  الحادَّة و  األدواتالشَّجاُر إلى استخدام وتطوَّ

ةا(:  /2  نَّص )زايٌد.... رُجٌل بنى أُمَّ

 ُب عن األسئلة:يقرأُ النَّص ثّم أجأ

وكان واثقاً ثابتاً متى اعتلى صهوةَ الجواد العرب  ي، تعلَّم ركوب اإلبل صغيراً، وأحبَّ الخيل، 

يد بها، وذلك حتَّى بلوغه  الس ادسة  -وهو فتىً  -ومهرَ  في استخدام البندقيَّة، ومارس هواية الصَّ

ُر ذلك بقوله: ذات يوٍم  قور، ويبر   يد بالصَّ هُ، واكتفى بالصَّ عشرة من عمره، إذ عزف عنها سموُّ

باء  يمألُ المكان، فجعلُت ذهبُت لرحلة  صيٍد في  البراري، وكانت الطرائُد قطيعاً وافراً من الظ  

باء فوجدتها قُرابة  باء وأرميها، وبعد نحو ثًلث ساعاٍت قمُت أُعدُّ ما رميتُهُ من الظ   أطاردُ الظ  

يد بالبندقيَّة إنَّما هو ح 90 ملةٌ على ظبياً، عندئٍذ فكَّرُت في األمر  طويًلً، وأحسْسُت أنَّ الصَّ

يد بالصُّقور. ، وسبب انقراضه ، فعدلُت عنهُ، واكتفيُت بالصَّ  الحيوان 

 ُب عن األسئلة اآلتية:يأج

يد بالبندقية، وذكر األسباب الَّتي كانت وراء ذلك. عًلم يدلُّ هذا  /1 ترك الشيخ زايد الص 

 القراُر؟ وما الَّذي يؤكدهُ في صفاته  رحمهُ هللا؟

على ذلك ترك صيد الظباء بالبندقية وإتجه إلى الصيد بالصقور. يدل على رحمته ، يؤكد  

 

 فعدلت عنهبحُث في الف قرة عن مرادف كلمة )َعزَف(: أ /2

 تيةُ من صفات الشيخ زايٍد رحمهُ هللا؟آلعًلم تدل العبارات ا /3

قان إليَك بثباٍت:  -  الثقة بالنفس.تحد  



ٍ وجمال:  -  يدل على عدلهكانت له مًلذاً وواحةَ خيٍر وُحب 

باء جمع مفردها:  /4  ظبيالظ  

 إلى الف قرة و أتأمل األفعال الَّتي وردت فيها، أيُّ األفعال كثَُر؟ ولماذا؟ عودأ /5

 الفعل الماضي، ألن الكاتب يتحد ُث غيره.

فة؟  /6  من صفات الشيخ زايد أنه بهيُّ الطَّلعة، على ماذا تدل هذه الص 

 تدل على جمال الشيخ زايد.

 أوضُح نوع الفعل تحتشُد؟  /7

 فعل مضارع.

 ذكُر مرادف الكلمات اآلتية:أ /8

 طاف بها متنقًلً.جاَل:  -

 اإلستعًلء والتكبر.الغطرسةُ:  -

 خالبآسر:  -

 منذ الص غر.متى تعل م الشيخ زايد ركوب الخيل؟ /9

 أقرأُ النَّص ثّم أجيُب عن األسئلة: /

 (:2020) نص اكسبو 

دولة  اإلمارات  العربيَّة الُمتَّحدة بمعارض  إْكسبو العالميَّة قْبَل االت  حاد، وذلك عندما بدأَ اهتماُم 

، وكان 1970شاركْت أبوظبي في معرض  إكسبو الَّذي أقيم في مدينة  )أوساكا( اليابانيَّة عام 

ة  األولى يهدُف لتْعزيز العًلقة  بين أبوظبي واليابان، فأصبح معرُض إكسبو أوساكا المنصَّ

 إلبراز الثَّقافة والهويَّة اإلماراتيَّة.

( 1992وبعد قيام االت  حاد شاركْت دولةُ اإلمارات العربيَّة الُمتَّحدة في إكسبو )إشبيلية( سنة )

ْصن  الجاهلي. ْن ح  َى تَْصميُمهُ م   بجناحٍ ا ستوح 

 تية:آلبعد قِرأت الِفقرة أجيُب عن األسئلة ا

دُ بُن راشٍد آل مكتوٍم رْمَز المعرض؟ممَّ ا ستوحى صاحُب ا /1  لسُُّمو   الشَّيُخ ُمحمَّ

 من القطعة الذهبية األثرية ال تي توحي بتواصل العقول ال ذي يمكنه خلق كل شيء جميل.

 متى بدأَ اهتماُم دولة  اإلمارات  العربيَّة الُمتَّحدة بمعارض  إْكسبو العالميَّة؟ /2

لعربيَّة الُمتَّحدة بمعارض  إْكسبو العالميَّة قْبَل االت  حادبدأَ اهتماُم دولة  اإلمارات  ا  

، ما 1970شاركْت أبوظبي في معرض  إكسبو الَّذي أقيم في مدينة  )أوساكا( اليابانيَّة عام  /3

 الهدف من هذه المشاركة؟



 .كان يهدُف لتْعزيز العًلقة  بين أبوظبي واليابان

 أُعلل ما يأتي: /4

  2020ُسهولة الُوصول إلى موقع إكسبو -

 لقربه من مطار آل مكتوم وجبل علي ووقوعه بين مطاري أبوظبي و دبي الدوليين.

رُص الدُّولة في مختلف  أنحاء العالم  على الُمشاركة في معارض  إْكسبو-  ح 

 ألن المعارض تُعد فرصة لها لتقديم االختراعات وواجهة تكنولوجية وصناعية.

 اللغويةالّسؤال الثّانّي: القواعد 

 أكمُل  الفراَغ بالخبِر المطلوِب بيَن القوسيِن:/

بُر    )   مفرد (      جميل.أ/ الص 

 ) شبه جملة (      كالكنز الثمين.ب/ القناعةُ 

 ) جملة اسمية  (        صفحاته كثيرة.ج/ الكتاُب  

 ) جملة فعلية(         تخضر نباتاتها.د/ الحديقةُ 

 ) شبه جملة (         داخل المكتبة. ه/ الطالبُ 

 ميُّز بين الُجمِل والتراكيِب فيما يلى:أ/2

ابع للهجرة .  (         تركيب)                        أ/ في القرن  الر 

 .  (        جملة)         ب/ الرؤيةُ تحدُث في الد ماغ  بدل العينين 

 (          تركيب)                       ديٍن غيُر معروٍف.ج/ رجُل 

 صنُف الُجمِل التّالية حَسَب أغراضها بوضع خٍط تحت الغرض:أ-3

. حيم  حمن  الر   أ/ اكتْب: ب سم  هللا الر 

 طلبي ةٌ  -        تعجبيَّةٌ  -      استفهامي ةٌ    -خبرية         -

؟ب/ما ُمد ةُ الُهدنة  الَّتي   ات فَق علْيها الطَّرفان 

 استفهامي ةٌ  -      خبرية        -     تعجبيَّةٌ     -  طلبي ةٌ       -

كم. ن أمر   ج/لقد ُسهَل لَُكم م 

 طلبي ةٌ  -       استفهامي ةٌ    -       خبرية   -تعجبيَّةٌ      -

 أحمد: أليس موعدنا الس اعة الث امنة. كم الساعة اآلن؟ /د

 طلب -        إخبار  -  استفهام   -   واستنكارتعجب   -

 أضعُ  خطاا تحت المفعول فيه في الجمل اآلتية محدداا نوعه:

 1/وصل القطار ظهراً         )ظرف زمان(

 2/وضعت الورقة بين الكتب  )ظرف مكان(



 3/انتظرت ساعةً              )ظرف زمان(

 4/تقع الحديقة حول المنزل  )ظرف مكان(

 5/غرد العصفور فوق الشجرة )ظرف مكان(

 6/سنلتقي يوم األحد القادم  )ظرف زمان(

 أميُز اإلجابة الصحيحة بوضع خٍط تحتها:

 1/المفعول فيه هو________ )اسم – فعل – حرف(

 2/المفعول فيه يكون_______ )مرفوعاً – منصوباً – مجروراً(

 3/المفعول فيه هو_________)المبتدأ والخبر – الفعل والفاعل – ظرفا الزمان والمكان(

 4/المفعول فيه منصوباً ب______)الفتحة – الضمة – الكسرة(

 (مضافاً إليه –فاعًلً  –)خبراً      االسم بعد المفعول فيه يُعرب /5

 :أجيُب عن األسئلةأقرأُ الِفقرة التّالية ثّم 

باء  يمألُ المكان، ذات يوٍم ذهبُت لرحلة  صيٍد في  البراري، وكانت الطرائدُ قطيعاً وافراً من الظ  

باء فوجدتها  باء وأرميها، وبعد نحو ثًلث ساعاٍت قمُت أُعدُّ ما رميتُهُ من الظ   فجعلُت أطارُد الظ  

يد بالبندقيَّة إنَّما هو ح 90قُرابة  ملةٌ ظبياً، عندئٍذ فكَّرُت في األمر  طويًلً، وأحسْسُت أنَّ الصَّ

، وسبب انقراضه ، فعدلُت عنهُ، واكتفيُت بالصَّيد بالصُّقور.  على الحيوان 

 أضُع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:

 نوع الضمير في كلمة ذهبتُ  /1

 ضمير مخاطبة -ضمير مخاطب   -ضمير غائب    -    ضمير متكلم -

 أطارد همزة________________ /2

 منفردة -متوسطة على واو     -            قطع -وصل        -

 اكتفيُت فعل _______________ /3

 مفعول -أمر       -       ماضي -مضارع     -

 نوع الهمزة في الفعل يمألُ  /4

 متوسطة منفردة -   آخر الكلمة -منفردة     -متوسطة      -

 ال الثّالث: المهارات الكتابية  الّسؤ



:  المهارات اإلمًلئية  أوالا

بة َجَمَع ( أقرأُ الُجمل ثمَّ أختارُ  الكلمات التَّالية مشتقة من الجذر )-1  : الكلمة المناس 

 جمعية ( –مجموعة  –جميع  –اجتماع  –ُجُمعة  –جماعة  )

 المعلمين ساعتين . اجتماع استغرقَ -أ

 ؟  ُجُمعة ــــفي أي مسجد تؤدي صًلة ال -ب

فق    جمعيةأنا عضو في  -ت  . بالحيوان   الر 

 الض يوف ؟جميع  هل َوَصَل  -ث

 المفيدة . ص  من الق ص   مجموعة في مكتبي  -ج

 جماعة.في  صليُت المغربَ -ح

ا بين القوسين  :  2 – أختاُر اإلجابةَ الص حيحة مم 

(  شتاءا  –الّسماء  –الفائز  –أسئلة  –لجأَ  )  

. أسئلةـــَطَرَح الُمعل م مجموعة من ال-أ  

.شتاءً  يكثُر المطر -ب  

صافيةٌ . الس ماء -ت  

الجائزة  . الفائز أعطى الُمعل م الط الب -ث  

ياد إلى برج المراقَبة . لجأ  -ج الص   

)على ألف وعلى واو وعلى نبرة (همزة متوسطة ثًلث كلمات بهم  أكتبُ -3  

سئ م، لؤم، فأس  

 ختاُر اإلجابِة الصحيحة من بين القوسين :أ

  ) مشمسن -مشمسون - مشمسٌ )                صيفاً.___________الجوُّ  /1

 الفاار( – الفأر -الفار  (           في التجارب.________يستخدم /2

 ) قبت - قابت  - غابت  (             الشمس      ___________  /3

 . ) تشأ - تنشأ -تنشا  (في الدماغ.________المواد الضارة التي /4

 (شاطي -شاطا  -شاطئ )        َصخرةٌ على __________ بحٍر. /5



 ( ، - :  - ؟)               هْل تشعُُر بتحسٍُّن األَن_____./6

 ()(  - !  -) نداء           يا لجمال السماء________.    /7

 التعبير اإلبداعي ثانياا: 

ن الُمناَسبات  ويوَجد ن ا العَديد  م  د يَوم ُمَميَّز يُحبهُ ويَشعُر  في َحياة  ُكل  م  لَدى كل  واح 

ي الُمَميَّزة ب َجميع  أحداثه   ُف يَوًما من أيام  بالس عادة  ُكل ما تَذك َر هذا اليَوَم وأْحداثه ....أص 

.وأشارك إحدى ذ كرياتي  

 كتُب فيما اليقل عن عشرة أسطر تتحدُث فيها عن أهميِة القراءة ودورها في االرتقاِء بحياةِ أ

 الفرِد 

____________________________________________________ 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 كتُب كل كلمٍة من الكلمات  التالية في جملٍة مفيدة:أ /2

 إن الشمس صافية.:الشمس/أ

 اإلنسان لتحقيق األمل.يسعى : األمل/ب

 من النظافة من اإليمان. :النظافة/ت

 النجاح حليف كل مجتهد.: ث/النجاح

 إن الوطن في حدقات العيون.: ج/الوطن

 


