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 المادة :اللغة العربّية                                                     

 2019-2018مراجعة امتحان نهاية الفصل الثّالث للعام الّدراسي 
 (الّشعبة:_____ الّتاريخ: ___________                 االسم: _____________ الّصف )   

 األدبيةاملهارات الّسؤال األّول: 
 أوًلا :الّشعر

ُب عن األسئلة اليت تليها .يقرأُ األبيات اآلتية مث نُ نمن قصيدة ذكرى جديت    

ماء ، وعينهـــا           مألى من الّتاريخ واألحــــالم  ت يديهــــــا للسّ مدّ -1  

عند املساء دعاؤها يف هــــــــدأة           الليل احلزين ويقظـــــة اآلًلم  -2  

تتذكر املــاضي وعهـــد شبيبــــة           أودت بنضرته يــد األيــــــــام  -3  

ومالعب األتراب يف احلي القدمي           وما هبا من أثلــة ومثـــــــــام  -4  

الفراغات مبا هو مطلوب أكملُ ( 1  

فرتة الّشباب ، ُعْمر الّشبابمعنـــــى ) شبيبٍة ( :  -  

مساوات مجــــــع ) مساء ( :  -  

األمل مفـــــرد ) اآلًلم  ( : -  

سعيدضــــــد )حـــزين ( :  -  

ماثل يف الّسن ) ذكراا أو أنثى (امل مرادف ) األتراب ( :  -  

أمام العبارة اخلطأ  × () أمام العبارة الصحيحة وعالمة  ( √)  عالمة  ضعُ أ( 2  

جديت ( من ديوان الّشوقّيات .( تعترب قصيدة ) ذكرى    ×* )      
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تعلم الّشاعر من جدته الّتاريخ والشعر واألدب .(   √  * )    

يعترب الّتعبري ) الليل احلزين ( تعبري حقيقي .(   ×* )      

يبدو الّشاعر عاقاا جلدته فأراد اًلعتذار عّما بدر منه .(    × * )    

أربعة من مظاهر احلياة الّسعيدة اليت عاشتها اجلدة يف املاضي دُ حد  أ( 3  

دالل والدها –ضمة أمها  –حفاوة الجيران  -مالعب األتراب     -  

) يرتك للطالب (   اشرح البيتني الثالث والرابع بإسلوبك  -5  

عن األسئلة . ب  يجأاألبيات التالية و  قرأ  أقصيدة ) خواطر الغروب (    

  إ ذ وقفُت مســــــــــــــاَء           كٍم أطلَت الوقوَف واإلصغـــــــاءَ قلُت للبحر 

  وشربت الظالل واألضـــــــــــواءُ            وجعلَت النسيم زاداا لروحـــــــــــي

 لكأّن األضـــــواَء خمتلفـــــــــــــاٍت          جعلت منَك َرْوَضــــةا َغنّــــــــــاءَ 

وَسرى يف جواحني كيَف شـــــاءَ          عطُرها فأسكر نفســـــــــــي مّر يب  

مثل ما كان أو أشّد عنــــــــــــــاءَ          نْشوة مل تطل صحا القلُب منهـــــــا  

ــــــــــــــا      أيها البحر، حنن لسنا ســـــــــواءَ        إ منا يفهم الشبيــــُه شبيها  

مزّقتنا وصرّيتنــــــا هبـــــــــــــاءَ          ـــــن حرب الليالـــــيأنَت باٍق وحن  

 أنَت عـــــــــاٍت وحنن كالزّبــــد الّذا        هب يعلو حيناا وميضي ُجفــــــــاءَ 

 وعجيُب إليــــك ميمُت َوجهـــــــــي        إذ مللُت احلياَة واألحيــــــــــــــــاءَ 

الّتأسي وما متــــــــــــ        ـــلك ردًّا وًل ُُتيُب نــــــــــــــــداءَ أبتغي عندك   
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-* ضع دائرة حول اًلختيار الصحيح فيما يلي :  

 1( البيت الّدال على أن البحر جبار عاٍت ، والّشاعر ضعيف ُمتأمل    ج- البيت الثّامن   

 2(البيت الّدال على أن البحر غري قادر على إجابة نداء الّشاعر     ب – البيت العاشر   

 3 ( معىن ميمت وجهي  أـ قصدتُ   

 4 ( مفرد اجلوانح    ب – اجلاحنة  

 5 ( بني كلمة ) نشوة – وعناء ( أ – تضاد 

 6 ( الصورة البيانية يف البيت الثّامن    ب -بتشبيه تام

 7 ( ) ًل ُُتيُب نداء ( أسلوب : أ ( نفي

 8 ( الصورة الفنية يف ) قلت للبحر ( :-  د – استعارة مكنية 

 9 ( مضاد عاٍت   ج – لني

طول الوقفة أمام البحر وإصغائه ألمواجهماذا تُفيد كم يف البيت األول ؟ -  

استخرج من القصيدة  األلفاظ الّدالة على الطّبيعة ، واأللفاظ الّدالة على احلزن-  

 األلفاظ الّدالة على الطبيعة     البحر   ، الّنسيم  ، الزّبد  ،  روضة  ،  األضواء 

 األلفاظ الّدالة على احلزن      عناء  ،  مزقتنا  ،  هباء  ،  مللُت   ،  جفاء 

 - اذكر الفكرة العامة للقصيدة  وقفة الّشاعر الطويلة أمام البحر يشكو إليه بعد أن مّل احلياة والبشر 

ما وجه اًلختالف بني الّشاعر والبحر ؟ -  
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فالبحر باٍق عاٍت خبالف الّشاعر الذي أرهقته  -البحر باٍق والّشاعر مل يدوم    -البحر عاٍت والّشاعر ضعيف  
 اهلموم

  ) يرتك للطالب  (اشرح البيتني األول والثاين شرحاا أدبيًّا -

  ثانياا:النثر األديب 
  ) في حياة طفلة ( من نص 

جاءت اللحظة املهمة ، أقبلت املعلمة بوجهها الّصبوح اهلادئ ، بصفاء الّنيل ومنبعه ، فتحت باب الغرفة وهي تنظر 
إيّل ُمبتسمة ، حىت اًلبتسامة العذبة الّنابعة من قلب املعلم ، ًل ينساها الطفل ، وهلذا مل أنسها إىل اآلن ، ألقت علّي 

ت نفسي كبرية ، ألهنا قالت يل صياح اخلري ، بكل حنان وحمبة ، وأنا كعقلة حتية الّصباح وأنا الطفلة ، كم أحسس
 اإلصبع أمامها ، رددت الّتحية بكل أدب وسعادة  ........

أمام العبارة اخلطأ(×  )   أمام العبارة الصحيحة وعالمة  (  √)   ضع عالمة -1  

ة .كانت للمعلمة دور هام يف حب الطفلة للقراء(      √*)         

شجع الوالد ابنته على اإلطالع .(      √*)        

نفهم من الّنص أمهية املدرسة يف غرس حب القراءة بنفوس الطالب .(     √*)        

استخرج من الفقرة الستبقة تشبيه واشرحه -2  

 ) أنا كعقلة اإلصبع ( شبهت الطّفلة نفسها يف ضعف حجمها بعقلة اإلصبع مما يقوي املعىن ويوضحه

ما هي الفكرة اجلوهرية اليت تريد الوصول إليها الكاتبه -3  

علمة يف غرس حب القرءة بنفوس الّطالب ، ودور املدرسة كذلك
ُ
 دور امل

كيف ميكن أن ندعم أطفالنا ونوجههم ليكونوا دائبني على اإلطالع والقراءة ، بني رأيك يف ذلك ؟-4  

 تشجيعهم على القراءة ، توفري ُسبل املعرفة وتنمية مهاراهتم ، ........ وغري ذلك من خالل رأيك الّشخصي
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حدد العوامل اليت أسهمت يف تشكيل اجلانب الثّقايف واملعريف لدى الكاتبة .-5  

- دور املدرسة           -  دور املعلمة ) أمينة املكتبة (        - تشجيع والدها وتوفري مكتبة خاصة هلا      - 
 توفري معارض للكتاب

  

 

 السؤال الثّاين:املهارات اللغوية 
 أوًلا :النحو

-دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما يلي : ضعُ أ-  

 1( الفعل الذي ًلينصب مفعولني ليس أصلهما املبتدأواخلرب هو :  ج – ظن  

 2( سأل املؤمن ربه مغفرة ) املفعول به األول ( هو :   ب – ربه   

 3( أعطيتك هدية يوَم ناحك ) املفعول به األول ( هو :  ب – الكاف يف ) أعطيتك ( 

 4( كسا الربيع األشجار خضرة ) املفعول به الثّاين ( هو : د – خضرة 

 5( اعط  العامل أجره  ) العامل ( يُعرب : أ – مفعوًلا به أول منصوب  

 6( سألته اًلنتظار قليالا  ) اهلاء يف سألته ( ضمري يف حمل أ – نصب مفعول أول

ا  ) أعطى ( فعل ماض : ج – مبين وعالمة بنائه الّسكون  7( أعطيت صاحيب قلما

 8( يسرين أن تعطي صديقك حاجته  ) تعطي ( فعل مضارع : ب - منصوب  

 9 ( لن أسأل أخي غري حاجيت  ) أسأل ( فعل مضارع : ب – منصو ب 
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10( مل يكُس البخيل احملتاج شيئاا    ) الفعل يكُس ( فعل مضارع :ج – جمزوم وعالمة جزمة حذف حرف 
 العلة     

 11( اسأل املعلم قراءة الّدرس ) اسأل ( فعل أمر مبين وعالمة بنائه :أ – السكون  

 12( ًل تسأل أباك شيئاا فوق طاقته ) تسأل ( فعل مضارع :ج – جمزوم وعالمة جزمه السكون 

 13 ( من األفعال اليت تنصب مفعولني أصلهما املبتدأواخلرب :  ج – زعم 

 14 ( منحتك جائزة   الفاعل يف اجلملة الّسابقة هو : ب – الضمري املتصل ) الّتاء ( 

 

األفعال التالية يف مُجل حبيث تكون مرفوعة مرة ومنصوبة مرة وجمزومة مرة أخرى وّظفُ أ -  

وجد ( –زعم  –كسا  –حّول  –أعطى  -منح  – أطعم)   

 الفعل مرفوع منصوب جمزوم
 أطعم ُتطعم الطفلة الّدجاج حبًّا جيب أن تطعَم املساكني غذاءاا األم مل تطعم صغارها

 منح يرتك للطّالب يرتك للطّالب يرتك للطّالب
 أعطى يرتك للطّالب يرتك للطّالب يرتك للطّالب
 حّول يرتك للطّالب يرتك للطّالب يرتك للطّالب
 كسا يرتك للطّالب يرتك للطّالب يرتك للطّالب
 زعم يرتك للطّالب يرتك للطّالب يرتك للطّالب
 وجد يرتك للطّالب يرتك للطّالب يرتك للطّالب

 

ما حتته خط فيما يلي عربُ أ  
 قال تعاىل : ) وحتسبهم أيقاظا وهم رقود (
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  مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  -أيقاظاا :
 

 وجدا اهلرة عند الباب

  مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظّاهرة -اهلرة :

 فعال متعديا اىل مفعولني على اجلمل اًلتية , وغري ما يلزم مظهرا عالمات اًلعراب دخلُ أ* 
  ُترتك للطّالب (  اًلختبارات عسريه . )ظن

 ب ُترتك للطّال(   القدم ممتعة . )يقنيكرة 
 رتك للطّالبتُ (     احلياة تعيسة )حتويل

 

فعال التالية :األمن  واسم املفعول  اسم الفاعل نضعُ   

 الفعل                     اسم الفاعل                           اسم املفعول

مفروق                                   فارق                فرق        

معمول                                   عامل              يعمل         

خمسور                                  خاسر                خسر        

ملعوب                                  ًلعب                لعب        

الفعل املضارع  اسم الفاعل اسم املفعول  الفعل  
ف ُمستكَشف  استكشف يستكشف ُمستكش 

 انتبه ينتبه ُمنتب ه ُمنتَبه
 تكَسر يتكسر ُمتكس ر ُمتكسَّر

 يقول يقول قائل مقول
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-دائرة حول اإلجابة الّصحيحة فيما يلي : ضعُ *( أ  

 1(زار خالٌد _________ مجيلة يف ديب ) معارضَ  (

 2( أشار املعلم إىل _______ رائعة يف مقالته ) جوانبَ  (

 3( ُخّطت اللوحة بلوٍن ____________ )  أسودَ  (

 4( ________ أول اخللق أمجعني )  آدمُ  (

 5(مررُت بـ __________ ) إبراهيمَ   (

 6( ُأجريت ________ كثرية يف عدة دول ) ُتاربَ  (

 7( لـ___________ الرّيح عاصفة )  سليمانَ  (

 8( إن الفوز يف املسابقة ___________ دليل للتفوق )  أكربُ   (

 9(سعت الطّالبة  إيل ___________ ) األفضل    (

 10( مررت برجل ________ )  أكحلَ   (

أمام العبارة اخلطأ( × أمام العبارة الّصحيحة وعالمة ) ( √)عالمة  ضعُ *( أ  

جير املمنوع من الصرف وعالمة جره الكسرة (     ×* )     1  

الكسرةاجلمل سفينة الصحراء ، تعرب الصحراء مضاف إليه جمرور وعالمة جره (     √* )      2  

العلم املؤنث الثالثي ساكن الوسط جيوز صرفه ومنعه من الّصرف(     √* )     3  

جُير املمنوع من الصرف دائماا بالفتحة(  ×   * )    4  
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أسحاق ممنوعة من الصرف ألهنا صفة أعجمية(  ×   * )    5  

بات الّباحث يف مكتبه وهو سهران ، كلمة سهران ممنوعة من الصرف (     √* )    6  

العلم األعجمي الثالثي ساكن الوسط ُمنصرف دائماا(  ×  * )    7  

استمعت إىل أحاديٍث عظيمٍة من جدي( ×    * )   8  

حدثنا أيب عن أطباٍء مشهورين(   ×* )    9  

هنا اسم منتهى اجلموعكلمة ينابيع متنع من الصرف أل(   √* )    10  

ّتالية مبا هو مطلوبلالعبارات ا كملُ أ-  

 1( بشرى ممنوعة من الّصرف ألهنا  اسم منتهي بألف التأنيث املقصور

 2( أحاديث ممنوعة من الصرف ألهنا  اسم صيغة منتهى اجلموع على مزن مفاعيل

 3( ُعلماء ممنوعة من الّصرف ألهنا   مجع منتهي بألف التأنيث املمدودة على وزن فُعالء

 4( أكرب ممنوعة من الّصرف ألهنا  صفة على وزن أفعل مؤنثة على وزن فـُْعلى

 5( سعاد ممنوعة من الصرف ألهنا   علم مؤنث معنوي

 6( مثْ ين ممنوعة من الّصرف ألهنا  صفة على وزن فعال ومفعل من األرقام 

 7(ُهَبل ممنوعة من الّصرف ألهنا   علم على وزن فُعل

 8 ( بيداء ممنوعة من الّصرف ألهنا  اسم منتهي بألف التأنيث املمدودة

 9( يَـ عْ ر  ب ممنوعة من الّصرف ألهنا  علم على وزن الفعل

 10( أطباء ممنوعة من الّصرف ألهنا  اسم مجع منتهي بألف التأنيث املمدودة على وزن أفعالء
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   حبيث تكون مرة جمرورة بالفتحة ،  ،األمساء اآلتية يف مجل  ضعُ أ -ب 

 وأخرى جمرورة بالكسرة ) معامل - أحسن - دراهم – مفاتيح (: ) ُترتك للطالب (

-األرقام إلى حروف مع الّضبط الّصحيح : حّول  أ*  

  ستة وعشرينسؤاًلا: ( 26أجبُت عن )  * 
 ستة عشر(قميصاا :  16) شرتيتُ إ  *
 تسعفوائد : (9للسفر )  *

 مخس وعشرين ( وحدة سكنية للشباب  25* بنت اإلمارات ) 

 إحدى وعشرين دولة  دولة :  ( 21* سافر أيب إىل ) 

 ثالثون يوماا( يوماا :  30* شهر رمضان ) 

 مائة وتسع جائزة ( جائزة : 109* رحبت الطّالبة ) 

 مخس ومخسني مباراة : ( مباراة  55* شاهدُت )

 عشرون طالباا و ست عشرة طالبةا    طالبة  16( طالبًّا و  20* يف فصلي ) 

 ثالث وأربعني دولة  ( دولة حول العامل : 43سافرُت إىل ) * 

 

 :* أحّوُط اإلجابة الصحيحة مما يلي

 ( مخسني) .طالباا يف القاعة  _____________ ـ رأيت 1
 (مخسة عشرطالب. )  ____________ ـ حضر 2
 (كتاباا  ) __________اشرتيُت ستة عشرـ 3
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 ( سبعاا وعشرين ) .جملة  _______ ـ قرأت 4
 ( صاحباا )   ______________ ـ قابلت أربعة وثالثني 5

 ( أربعةشهداء . )  __________ طلب القاضي أن يأتوا بـ  -6
 ( سبع ( بقراٍت مسان _________ وقال امللك إين أرى  -7
 ( مخس ) .وثالثَة أقالٍ م جمالتٍ  __________  اشرتيتٍ   -8
 ( ثالث. )  وستَة كتبٍ  جمالتٍ  __________  قرأتُ  -9

 ( مثانيٌة وعشرونيف شهر فرباير _________يوماا )  -10

ثم أ  : الجمل االتية بما يناسبها كمل  أقرأ  الجمل الّتالية  
  والتأنيث التذكرياملعدود يف           يطابق          2-1العدد-1
 املركب وخيالفه يف حالة      املفرد     يطابق املعدود يف حالة10العدد -2
 املعدود يف التذكري والتأنيث    ختالف   10  إيل3األعداد من -3

  :ثانياا:البالغة
ُد التشبيه يف األمثلة الّتالية : -أحد   

الرىب و أنت الغمامأين أزمعت أيهذا اهلمام               حنن نبت ( 1  

 حنن نبت ) تشبيه بليغ ( ذكر املشبه واملشبه به وحذف اآلداة ووجه الّشبه                                      
ر( و كنا نوماا أنت زهرة روضها              وكنا نوما أنت من بينها البد2  

 أنت زهرة روضها : تشبيه بليغ ذكر املشبه واملشبه به   - أنت من بينها البدر: تشبيه بليغ

 ( ( قال تعاىل : )هن لباس لكم و أنتم لباس هلن3
 لباس    به املشبه         هن       املشبه : 
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 ًل يوجد  الشبهوجه    ًل يوجد    ه أداة التشبي
  تشبيه بليغ   نوع التشبيه

  تشبيه بليغ (مجال بال حياء وردة بال عطاء 4

  بيننا        أكبادنا متشي على األرض  ( وإمنا أوًلُدنا 5

 أوًلدنا بيننا أكبادنا : ذكر املشبه واملشبه به وحذف اآلداة ووجه الّشبه )تشبيه بليغ (

التشبيهات اآلتية إىل تشبيه بليغ  حولُ أ*  

 1( الكتاب مُياثل الّصديق يف وفائه   الكتاب صديق

 2( األب يضارع األسد يف قوته      األب أسد

 3(العلم يف الصغر كالّنقش عاحلجر    العلم يف الصغر نقش عاحلجر

 4(األنانية كريح الَصحراء ، إهنا ُتفف كل شئ  األنانية ريح الّصحراء

 5( اإلمارات ُتشبه الّنجمة      اإلمارات نمة

 –استعارة مكنية  –تشبيه بليغ  –تشبيه مؤكد  - م كل عبارة اًلختيار املناسب مما يلي ) تشبيه تام ا*اكتب أم
 استعارة تصرحيية (

 1( دخلت الوردة الّصف يف املدرسة   )  استعارة تصرحيية  (

 2( أشرق الطّالب بأخالقه                )     استعارة مكنية    (

 3( األم كالبحر يف عطائها               )      تشبيه تام        (

 4( هطل العلم الغزير على الّطالب )  استعارة مكنية (

 5( شراء النفوس باإلحسان خري من بيعها بالعدوان )  استعارة مكنية (
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 6( والّصبح إذا تنّفس                 )      استعارة مكنية        (

 7( الطّالبات ورود يف مجاهلن      )       تشبيه مؤكد       (

 8( رأي احلازم ميزاٌن             )       تشبيه بليغ         (

 الّسؤال الثّالث:املهارات اإلمالئية 
:إمالء  أوًلا

         - :اآلتيةجابة الصحيحة من بني اإلجابات يف اجلمل إلا أضُع دائرة حول -.أ
  . ( األول من الكتاباجلزء قرأت ) -
 ( الياءتكتب على )  كسوراهلمزة املتطرفة إذا كان ماقبلها م-
 ( وصلاهلمزة يف "العب" مهزة )-
 ( أمر سداسيْسَتْخد ْم( كتبت مهزة وصل ألهنا ) ا)-
 ( ساكنة بعد ضم) مؤمن ( كتبت اهلمز على الواو ألهنا ) -

 ثانياا:الّتعبري اإلبداعي
الوطن هو األم الذي حيتضن من يعيش فيه وهو الغطاء الذي يتغطى من يعيش على أرضه ، فهو األسرة اليت يعيش 

 فيها الفرد ، وهو الّشجرة اليت نستظل بظلها لنتفيأ عند اشتداد احلرارة .
األخطاء النحوية  –تناسق الفقرات  –الرتقيم  من هذا املنطلق أكتب ماًل يقل عن عشرة أسطر ، مراعيًّا :) عالمات

     يرتك للطّالب واإلمالئية

                                    
 

 


