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 مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي األّول –اللغة العربّية 
 _______________:الّتاريخ ______  (    العاشر ) الّصف _________       _________:االسم 

 
 السّ ؤال األوَّل: من قصيدة ) ابن اخلَليط   (

ُ  اآلتيَّة مث أقرأ  األبياتَ :الفهم واالستيعاب أ جي :عّما يليها  َّ  
م روَّعا من ِحذار البني ِِمزاان    قد كنت  يف أثِر األظعان ذا طرٍب           - 0  
ُِ املوِج إذ مالت سفينته                يدعو إىل اّلّل إسرارًا وإعالانً -7 كصاح  
 م حريان جأم طال حَّتَّ حسبت النَّ     أَبدِّل الّليل ؟ ال تسري كواكبه               -3
 قتلننا،مثَّ مل حييني قتالان    إنَّ العيونَ  الَّيت يف طرفها حوٌر               -4

هذه األبيات؟ َمن قائل  -أ  
 جرير بن عطية

؟ثَّالث  ال يف البيت   ه الشَّاعر  الَّذي استخدمَ  ما األسلوب   -ب  
 استفهام-أسلوب إنشائي 

.فيًّاشرًحا أدبًيا وا ابعَ َت الرَّ البي أشرح  -ج  
ثري العيونمن شدَّة مجاهلا كناية عن شّدة أتيصف الشاعر عيون حمبوبته فهي تقتل   

 
:ما يلي من األبيات   أستخرج  -د  

وإعالن إسرار اطباقً ،                    حمزان     مبالغة صيغةَ   
البني الفراق والقطع مرادفَ ،               األظعان      ظعينة مجعَ   

 
 الّسؤال الثّ انّ : من درس ) اخلبز (

ُ   اآلتيةَ  الفقرةَ  أقرأ   :عّما يليها مثَّ أجي  
لقد َشعرْت بربودة البالط تزحف  إليها عالًيا، وصرفت أنظارها عن الطَّبق،  قال هو بينما ينظر حوله يف 

."مسعت  أان أيًضا شيًئا ما"، فأجابت  "ما ظننت  أنَّ هنا رمبا مثَّة شيءٌ "املطبخ  
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َ تظا-أ صوًًت عندما انتبه إىل وجود زوجَته ؟ أبنَّه مسعَ  الزَّوج   هرَ ِل   

 كي ال تعرف زوجته انه قد أكل اخلبز وخيرج من هذا املأزق 
 

؟ينتمي هذا النَّص   أدبّ  فن   إىل أيّ  -ب  
 قصة قصرية

 
احلقيقيَّة الَّيت يعاين منها الزَّوجان؟ ما املشكلة  -ج  

واجلوع الفقر  
 

اآلخر؟ وملاذا؟ الطَّرف   حرًصا على مشاعر   ان أكثرَ أي  الزَّوجني ك -د  
 الزوجة؛ألهنا كانت تعلم انه أكل اخلبز وفضلت عدم إحراجه 

 
؟ اخلراب   أدب   مدرسة   مباذا متتاز   -ه  

 ابستخدام اجلمل البسيطة والقصرية
 

 الّسؤال الثَّالث:
ُ   (امسها جتربة )  من درسِ  اآلتيةَ  الفقرةَ  أقرأ   :ا يليهاعمَّ  مثَّ أجي  

ء الظَّن ابلنتائج، ولكن بدالمن ذلك حبثت  ومل أكن مؤمًنا بقدريت على حتليل القصَّة كناقد،بل كنت متشكِّكا وسَّيَّ
.عن تكثيف الّشعور واإلحساس يف القصَّة، مقدِّرًا أتثرياهتا الوجدانيَّة على التَّوازن الدَّاخليّ   

؟ األدب   هذا النَّص   نوع  ما -أ  
 سرية ذاتية

 
ب؟الكات الَّيت جعلت بعض احملررين يرفضون قصصَ  أذكر  األسبابَ -ب  

 إما طويلة جدا، أو قصرية جدا، مغالية يف اخليال
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ملمارسة الك تابة؟ الكاتب  ما الوقت الَّذي خيتاره -ج  
 عندما خيّيم الليل

 
:من النَّص ما يلي أستخرج  -د  

امتشكك متيقًنا ضدَّ ،     مؤمنا،متشككا،انقد فاعل اسمَ   
أكن، كنت فعاًل انسًخا،       الّظن، الشعور،    مضافًا اليه  

 
 السُّؤال الرَّابع:

يلفي) من درس اآلتيةَ  الفقرةَ  أقرأ   :مثَّ أجيُ عما يليها( مَّت ختتفي ظاهرة السِّ  
دمنيها،  وهو معارضة هلذه  الظَّاهرة الغريبة، والَّيت تؤكِّد أّّنا تشري اىل اإلصابة ابضطراب نفسّي لدى م   هناك آراءٌ 

شارت إليه بعض الدَّراسات من أن َّ نسبة مدمنيها أاملرضيَّة، واألغرب هو ما من النَّرجسية  ما قد يرتبط بنوعٍ 
.ابملئة لدى النِّساء 01 ابملئة لدى الّرِجال، بينما  ال تتعدى 02تصل اىل   

يلف أعرّ ف ظاهرةَ -أ ي؟السّ   
 هي صورة ذاتية يلتقطها الشخص بنفسه ابستخدام الكامريا األمامية 

 
هذه الظّاهرة ؟ الَّيت أدَّت اىل انتشار   ما األسباب   -ب  

 عفويتها وسهولة القيام هبا وعدم استخدام الطابع الرمسي
 

يلفي من  مىت ختتفي ظاهرة  -ج ا؟ حياتنالسّ   
عندما أتيت ظاهرة جديدة تطغى عليها، وميّل الناس منها    

 
:من النَّص ما يلي   أستخرج  -د  

  تشري، يرتبط فعاًل مضارًعا                       اىلحرَف جر   
أشارت،أغربمهزَة قطع                      هوضمريًا منفصاًل     
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 املفاهيم اللُّغويَّة
 :مث َّ أجيُ عّما يليها التالّيةَ  الفقرةَ  أقرأ  : اخلامسالسُّؤال 

 :  قال أحد الّتّجار 
يف بعِض األعواِم ، وكاَنْت جِتاَريت َعظيمًة ، وأموايل كثريًة ، وكاَن يف َوَسطي ِِهْياٌن فيِه َداننري  قّيمٌة ،  احلَجّ قصدت  

 .وكاَن اهِلْميان  ِمن ديباٍج أسوَد 
ِمن َوَسطي َوَسقَط ، ومل أعلْم ِبذلَك إال بَعَد اهِلميان  َنزلت  ألقضَي بَعَض َشأن ، فاْْنّل  فلّما ك نت  بَِبعِض الطّريقِ 

ي ؤثّ ر  يف قَليب ِلما ك ْنت  أحتويه ِمن ِغىًن  واْسَتخَلْفت  ذِلَك املاَل ِعنَد هللِا إْذ   َيك نْ أْن ِسرت  َفراِسَخ ، ولِكّن َذِلَك ملْ 
 . عاىلك نت  يف َطريقي إليِه تَ 

 ته خطما تَ  أعرب  
 مفعولَّبهَّمنصوبَّوعالمةَّنصبهَّالفتحة:الحج َّ

َّ
فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة:اهلميان    

 
فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون:يكن    

 
 

 السُّؤال السَّادس:أبني  نوعَ   كلَّ مشتق   فيما يلي:
 املشتق نوع املشتق

 م ؤرّ خ اسم فاعل
 جّبار صيغة مبالغة

 م عطاء  يغة مبالغةص
 جادّ  اسم فاعل
 مستطيل اسم فاعل

 
 
 
 
 



5 

 

 
 
 

 السُّؤال السَّابع: أصوغ   من األفعال   التالّية ما يلي:
 الفعل اسم الفاعل اسم املفعول

 دعا داع مدعوّ 
 استقبل مستقب ل مستقَبل

 استشهد مستشه د مستشَهد
 السُّؤال الثَّامن:

 البالغة:
: نوعهااآلتية وأبنيّ   يف األمثلة   رات  االستعا ح  أوضّ    

 .أنشَد البلبل  قصيدة-1
 شبه صوت الشخص  ابلبلبل جلمال صوته حذف املشبه وذكر املشبه به على سبيل االستعارة التصرحيية

 ".والص بح  إذا تنفَّس" -2
من لوازمه التنفس على سبيل االستعارة شبه الصبح ابلشيء الذي يتنفس ذكر املشبه الصبح وحذف املشبه به اإلنسان وترك شيئا 

 املكنية
 .البحر  جيلس  بيننا -3

شبه البحر ابلشخص الذي جيلس ذكر املشبه البجر وحذف املشبه به الشخص وترك شيئا من لوازمه اجللوس على سبيل االستعارة 
 املكنية

 


