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 ورقة مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي األّول –اللغة العربّية 
 _______________:الّتاريخ _  ___(   احلادي عشر )الّصف _______________:االسم 

 
 السّ ؤال األوَّل: من درس )  مالك بن الرَّيب التَّميميَّ   (

:القراءة واالستيعاب  
:ُب عّما يليهايمثَّ أج التَّالية   ت  أقرأُ األبيا  

 النَّواجيا الغضى ُأزجي الق الص   جبنب                شعري هل أبينّت  ليلة   أال ليت  
 يف جيش ابن عّفان غازاي  ابهلدى                وأصبحتُ  الّضاللة   أمل ترين بعتُ 

يف         من  يبكي عليَّ  فلم  أجد        تذّكرتُ   والّرمح الرديين ابكياسوى السّ 
 يقرُّ  بعيين  أن  سهيٌل  بدا  ليا             ألصحايب ارفعوين فإنَّين           أقولُ 
 اليوم أن ال تدانيا وبّلغ  عجوز                 أخي عمران بُردي ومئزري        وبلغ  

:ما يلي من األبيات   أستخرج     
اهلدى-اللة الض  ا ، طباق  أال ليت   :متنّ   أسلوب    

أصبحت ،فعال  انسخ ا  غازاي،ابكيا   :اسم فاعل  
؟حوهلا هذه األبيات   العاّمة اّليت تدور   ما الفكرة  -ب  
.الّشاعر يرثي نفسه ويتمىن العودة اىل أهله_  
الوصّية؟ رفيقيه عندما كتب   مب  أوصى الش اعر  -ج   

ا عليهأن حيفرا قربه ابلرماح،أن يدفناه يف مكان مرتفع،أن يبكي  
.شرح ا أدبي ا وافي ا األّول   البيت   أشرح  -د  

 يتمىن الشاعر أن يعود إىل أهله ووطنه،وأن يسوق النياق الشابة كما كان يفعل سابقا
ه؟للن جم سهيل يف نفس   رؤية الش اعر    أثر  أبيّ  -ه  

 يبعث النجم التفاؤل واالمل والسعادة يف النفس
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 (ارة طبيَّة لسائق عجوز ابكستاينظّ ن)من درس : الّسؤال الثّاينّ 
 :عّما يليه من األسئلة مثَّ أجيبُ  النَّص   أقرأُ 

الَّيت تطالبه  السَّيارات   زجمرة أبواق   يف خطّ  مستقيم، متحمّ ال   ببطء   ه كلُّ هذه األفكار وهو يقودُ برأس   تدورُ 
، إلشارة محراء أنّه وصل   أمامه وجبانبه، يدركُ  رات  السيا ه لتوقُّف  ه يستمّر حّّت  ينتب  ليس شارع   ارعُ ابإلسراع، فالشّ 

 .اّلّل، يتوقَّف حيمدُ 
 .ئيسة يف القصةوصف ا تفصيلي ا عن الّشخصية الر   أقدّ م   -أ

 كبري السن، حكيم ووقور، ضعيف النظر، يقود مبهارة
ة؟ما الفكرة اّليت أرادت الكاتبة توصيل   -ب  ها يف هذه القصّ 

  وتسلي  الضو  على الفةة اهمهمشة من النا  وعدم التسر  يف اكحكم على اخآررينااللتزام بقواني السري
يارة ابلنسبة اىل الس   -ج  ائق ؟ما اّلذي متثّ له السّ 

 مصدر احملبة واألمان والراحة والسكينة
 :ما يلي من الفقرة   أستخرج  -د

 أمامه مكان ، ظرف   مستقيم،الشار ل فاع اسم  
 اليت ا موصوال  ، اس  هذه  إشارة اسم  
 

 ( االستهتار برهان السَّأم ) من درس :الثؤال الثَّ السُّ 
 :عّما  يليه اآليت مثّ أجيبُ  الّنصَّ  أقرأُ 

 إنَّ املستهرت حييا بال حياة تنتظره يف النّ صف الثَّاين من عمره،يف حني حييا اجلادُّ حياته كلَّها اىل يوم وفاته،
 .ا أنّ األّول سعيد حبياته ،والثَّاين شقيٌّ جبدّ هواملقارنة بني هذين االثنني تومهن

 .استهرت عن معىن كلمة   أحبث   -أ
 استهان واستخّف ابلشي 

 أذكرمها؟.الكاتب بي منوذجي من الش باب   قارن   -ب
 الشاب اجلاّد، والشاب اهمستهرت

 . ه الكاتب  ما اجلدُّ الباقي وما الل هو الز ائل؟ كما أوضح   -ج
 اهمرح واهمتعة:اهلدف الذي يسعى اإلنسان حتقيقه،اللهو الزائل: باقياجلدُّ ال
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 منها؟ ثالثة   يف رأيك؟ أذكر   االستهتار   ما أسباب  -د

 رفقا  السو ، قلة الواز  الدين، اجلهل يف عواقب األمور
 

 ( ادثةاحل) من درس قصة  :السُّؤال الّرابع
 :عمَّا يليها اآلتّية مثَّ أجيبُ  فقرة  ال أقرأُ 

تني أو   مكوَّر الذَّقن، وقد أفصح مظهره عن إمهال   حنوها،طويل القامة حنيلها،كرويُّ اجلبهة والعينني،كان يف السّ 
ن أو الطَّبع أو نسيان الذَّات،  .كان يتمتَّع حبيويّ ة مرحة وتلتمع عيناه بنشاط وابتهاج على ذلك صريح نتيجة للسّ 

 هذه القص ة؟  م ن كاتب  -أ
 جنيب حمفوظ

 حياته؟ طوال  ( الض حي ة ) الّذي محله الرجل   ما اهلمُّ الكبري  -ب
 همُّ أبنائه يف العمل والدراسة

 لتقدمي الش خصيّ ة؟ ها الكاتب  الفني ة اّليت استخدم   ما األدوات  -ج
 الوصف اهمباشر، أقوال الشخصية وأفعاهلا،أقوال اخآررين عنها

 :من الفقرة ما يلي  أستخرج  -د
 طويل ، حنيل مشب هة   ،صفة  مكو رل عو مف اسم  
 

 :السُّؤال اخلامس
 :املفاهيم اللُّغوية

 :عّما يليها التاليَّة مثَّ أجيبُ  الفقرة   أقرأُ 
، وما احتوت  عليه  ت لك  املُُدُن يف األندُلس   الع ربُ إّن روعة ُقرطبة  والّزهراء وغري مها من املُدن اّليت أنشأها  

ال  أهبى، هي روعُة الُعقول  ، والُقصور  الف خمة ، واملساجد  الّرائ عة ، ل ُتذّكُران ب روعة  أكرب ،اجلميلة  من املباين  ، وَج 
تطاع  ُعلماُء ُقرطبة  وأساتذُُتا أن جيعلوها مرك زا  ُمهّما  ن  يف ت لك  املُدن  األندلسّية  وتقّدُم الُعقول  والُفنو  ، فلقد  اس 

ا كّل ُفروع  الع لم   ، ليتلّقوا الع لم  على أعالم ه ، وكان  يُدّرسُ أوروابّ  أحناء  ّطالُب م ن للثّقافة  ، ي ف ُد عليه  ال  وانل  ، هب 
  .الّطّب على يد  أطّباء  األندُلس  وجّراحيها من الّنمّو والّتقّدم  أعظم  ممّا انل ُه قبل ُهم

 :ه ر ما حتت   أعرب  
 الضمة فاعل مرفو  وعالمة رفعه :العرب  
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 نعت جمرور وعالمة جره الكسرة: ةميلاجل
 اسم جمرور وعالمة جره الكسرة:أحنا   
 فعل ماض مبن على الفتح:انل  

 :من الن صّ   أستخرج  
 جيعلوها  ينصب مفعوليفعال  ،  أكرب ،أهبى  تفضيل اسم  
 العقول، األطبا  تكسري ،مجع   إن   انسخ احرف ا 
 

 :الّسؤال السَّادس
 :يف اجلدول الّتالّ  الت فضيل هلذين الفعلي واسم  اهمفعول  سم  الفاعل وا اسم   أصوغ  
 اسم الت فضيل اسم اهمفعول اسم الفاعل الفعل
 أزهى مزهوّ  زاه   زه ي
 مشدود مشدود شادّ  شد  
 

 :السُّؤال السَّابع
 :فيما يلي كّل مشتق    نو    أبي   

 اهمشتق نو  اهمشتق
 م ؤرّ خ اسم فاعل
راث اسم آلة  حم 

 م عطا  صيغة مبالغة
 جادّ  اسم فاعل
 أفضل اسم تفضيل
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 :البالغة
 :السُّؤال الثَّامن

 :الصُّورتي البيانيتي اخآتيتي ح  أوضّ  
 أمحد كالبحر يف عطائه-أ        

 شبه أمحد ابلبحر لكثرة كرمه وعطائه تشبيه اتم
 البحر جيلس بيننا-ب       

 استعارة مكنية( اجللو )وترك شيةا من لوازمه(االنسان)سان الذي جيلس ذكر اهمشبه وحذف اهمشبه بهشبه البحر ابإلن
 
 

 :السُّؤال التَّاسع
 :يتاهمعىن الكنائي فيما أي أبيّ   

 هألقى سالح   فالن  -أ       
   كناية عن االستسالم والضعف      

 .علّي قلبه أسود   -ب     
 رهكناية عن اكحقد والك      
 .ل ظهره كلّما نصحته أدار  -ج     
 كناية عن التكرب والغرور      
 .القب عة للمعلّ م نرفع   -د      
 كناية عن التقدير واالمتنان له       
 .ليه ابلبنانإ يشار   -ه     
 كناية   عن الشهرة       
 

 :السُّؤال العاشر
 :يه متثيليّ حّول العبارات الت الي ة اىل تشب

   .ضيا  الش مس وضيا  العلم-أ     
 يضي  العلم عقول البشر كالشمس اليت تضي  الدنيا
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 .ح لو الكالم وح لو الط عام-ب    
 إن لكالمها حالوة تشبه طعم القالوة  
 .الش يب ينتشر والن ار تشتعل -ج    

    إن الشيب ينتشر كالنار اشتعاال
 :ة فيما يليأصوُّب األرطا  اإلمالئي

 .صانعوا اخلري حمبوبون - أ
 صانعو
 .أان أرذ حقي أبدب-ب
 آرذ
 .هاذا در  مفيد-ج
 هذا

 .يسود التألف بي األصدقا -د
 التآلف

 


