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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  

:يلي ما من األبيات   أستخرج  -أ  
_____________ا، طباق  __________:متنّ   أسلوب    

___________،فعًل  انسخ ا___________:اسم فاعل  
؟حوهلا هذه األبيات   العاّمة اّليت تدور   ما الفكرة  -ب  

___________________________________________________________ 
الوصّية؟ رفيقيه عندما كتب   أوصى الشَّاعر   مب-ج   

___________________________________________________________  
.اا وافي  شرح ا أدبي   األّول   البيت   أشرح  -د  

___________________________________________________________ 
ه؟للنَّجم سهيل يف نفس   رؤية الشَّاعر    أرر  أبيّ  -ه  

___________________________________________________________ 
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 (ظّارة طبيَّة لسائق عجوز ابكستاينن)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  السيارات   قُّف  ه لتو ه يستمّر حّّت  ينتب  ليس شارع   ارعُ ابإلسراع، فالشّ 

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

_______________________________________________________ 
ة؟ما الفكرة اّليت أرادت الكاتبة توصيل   -ب  ها يف هذه القصّ 
_______________________________________________________ 
يارة ابلنسبة اىل السَّ  -ج  ؟ائق ما اّلذي متثّ له السّ 

_______________________________________________________ 
 :ما يلي من الفقرة   أستخرج  -د

 ____________مكان ، ظرف  ___________فاعل اسم  
 _____________، امس ا موصول  __________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،
 .االثنني تومهنا أنّ األّول سعيد حبياته ،والثَّاين شقيٌّ جبدّ ه واملقارنة بني هذين

 .استهرت عن معىن كلمة   أحبث   -أ
______________________________________________________ 

 أذكرمها؟.الكاتب بي منوذجي من الشَّباب   قارن   -ب
______________________________________________________ 

 . ه الكاتب  ما اجلدُّ الباقي وما اللَّهو الزَّائل؟ كما أوضح   -ج
______________________________________________________ 

 منها؟ رًلرة   يف رأيك؟ أذكر   الستهتار   ما أسباب  -د
______________________________________________________  
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 ( ادثةحلا) 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،  .ه بنشاط وابتهاجكان يتمتَّع حبيويّ ة مرحة وتلتمع عينا على ذلك صريح نتيجة للسّ 

 هذه القصَّة؟ م ن كاتب  -أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حياته؟ طوال  ( الضَّحيَّة ) الّذي محله الرجل   ما اهلمُّ الكبي  -ب
_______________________________________________________ 

 لتقدمي الشَّخصيّ ة؟ ها الكاتب  الفنيَّة اّليت استخدم   ما األدوات  -ج
_______________________________________________________ 

 :من الفقرة ما يلي  أستخرج  -د
 _________________مشبَّهة   ،صفة  ___________مفعول 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  ، ائ عة ، ل ُتذّكُران ب روعة  أكرب، والُقصور  الف خمة ، واملساجد  الرّ 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   ا الع لم  على أعالم ه ، وكان  يُدّرسُ ، ليتلّقو أوروابّ  أحناء  للثّقافة  ، ي ف ُد عليه  الّطالُب م ن   وانل  ، هب 
  .الّطّب على يد  أطّباء  األندُلس  وجّراحيها من الّنمّو والّتقّدم  أعظم  ممّا انل ُه قبل ُهم

 :ه خطما حتت   أعرب  
 ______________________________________________________:العرب  
 ______________________________________________________اجلميلة  

 _____________________________________________________:أحناء  
 _______________________________________________________:انل  
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 :من النَّصّ   أستخرج  

 _________________ينصب مفعولي فعًل  _________, ___تفضيل اسم  
 _______________________تكسي ،مجع  ___________رف ا انسخ اح
 

 :الّسؤال السَّادس
 :يف اجلدول الّتالّ  التَّفضيل هلذين الفعلي واسم  املفعول  الفاعل واسم   اسم   أصوغ  

 اسم التَّفضيل اسم املفعول اسم الفاعل الفعل
    زه ي
    شدَّ 

 
 :السُّؤال السَّابع

 :فيما يلي مشتق   كلّ   نوع   أبيَّ  
 املشتق قنوع املشت

 م ؤرّ خ 
راث   ِم 
 م عطاء 
 جادّ  
 أفضل 
 

 :البالغة
 :السُّؤال الثَّامن

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

         ______________________________________________________ 
 جيلس بيننا البحر-ب       

         ______________________________________________________ 
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 :السُّؤال التَّاسع
 :يتاملعىن الكنائي فيما أي أبيّ   

 هألقى سًلح   فًلن  -أ   
_______________________________________________________ 

    .علّي قلبه أسود   -ب
_____________________________________________________ 

 .ل ظهره كلّما نصحته أدار  -ج 
  ________________________________________________________     
      .القبَّعة للمعلّ م نرفع   -د

___________________________________________________________ 
 

 :السُّؤال العاشر
 :ىل تشبيه متثيليّ إة حّول العبارات التَّاليَّ 

   .ضياء الشَّمس وضياء العلم-أ     
___________________________________________________________ 

 .ح لو الكًلم وح لو الطَّعام-ب    
  __________________________________________________________ 
    

 :السُّؤال احلادي عشر 
 :مًلئية فيما يلياإلأصوُّب األخطاء 

 .صانعوا اخلي ِمبوبون - أ
________________________________________________________ 

 .أان أخذ حقي أبدب-ب
________________________________________________________ 

 .هاذا درس مفيد-ج
________________________________________________________ 

 


