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                              2017  – 2018 
 لغري الّناطقني هبا –الّلغة العربّية                             

 ورقة مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي الثّاين                           
 ريخ :_______________( _____ الّتا  10االسم :_________________الّصف )          

 
 السّ ؤال األوَّل: من درس ) اهِلواايت (:

 أقرأُ النّ ص اآليت ثّ  ُأجيب عن األسئلِة  اّليت تليها:
 يف َوقِت الفراغ. وُُياِرس ُمعَظُم النَّاس اهِلواايِت ِمن َأجِل املُتَعة َأْو تكويِن اإلنسانُ  اهِلوايَُة َنوٌع ِمَن النَّشاِط يؤديِّه،

املُتعَبة، كما  قات. َوَقد َيكسُب بَعُضهم املاَل ِمن هوايته. واهِلوايُة _كذلك_ توفِّر الرَّاَحَة بَعَد فرتاِت الَعَملِ الصَّدا
 . تُ َوفُِّر َوساِئَل ِلقضاِء الَوقِت ِبسعادة  

 وتَنقِسُم ُمعَظُم اهِلواايِت إىل َأربعِة أنواع:
، وََتسنيِ  ، واملوسيقى، والتَّصوير.الُفنون: َمثُل التَّمثيِل املسَرحيِّ   اخَلطِّ

 تُ اجلمع: يُ َعدُّ اجلمُع أكثَ َر اهِلواايِت انتشارًا. َفِمَن املُمكن أن ََيَمَع اإلنساُن َأيَّ شيء  تقريباً. والطَّواِبُع والُعمال
 ِهَي أكثَ ُر األشياِء اليت ََيَمُعها الّناس.

َيشَتِغلون أبيديهم مبهارَة. َويَقوُم البعض بتكوين مناذج  واَة الذَّيناحلرُف اليدويُة اهلُ  :تُعِجبُ  احِلَرُف الَيدويَّة
 الطَّائراِت والِقطاراِت.

ت واحلاسوب،  إذا َأراَد الشَّخُص َأن ُُياِرَس ِهوايًة َجديَدًة فَ َعلْيه َأن ََيَمَع أكرَب معلومات  َعنها ِمَن الُكُتِب واملََجالَّ
 َأو َعن َطريِق الدِّراَسِة.

 أّوالً : أُ كمُل الفراَغ مبا يناسبه مما بني القوسني:
 1_اهِلواية   هي نوٌع ِمَن النَّشاط يؤديِ ه اإلنسان يف الفراغ.

 (العمل _ الفراغ _ القراءة _ زايرة اآلخرين(.
 

اِرس م عَظم  النَّاس اهِلواايِت ِمن أجل مجيع ما سبق صحيح.   2_ُي 
تعة _َتكويِن الصَّداقات _ كسب املا

 
 (.مجيع ما سبق صحيحل_ )امل
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 التسويق._ مجيع ما ذ كر ِهواايت عدا 3
 مناذج الطَّائراِت( _ التسويق)التَّمثيِل املسَرحيَّ _ حتسنِي اخَلطِ  _ 

 
اِرَس ِهوايًة َجديدًة عليه أن 4  مجيع ما ذ كَر صحيح._ إذا أَراَد الشَّخص  َأن ُي 

 (مجيع ما ذ كَر صحيح_ ي قاِبَل الناَس الَّذين ُيارِسوهناراَسِة _ )ََيَمَع َأكرَب معلوماٍت عنها_ عن طَريِق الد ِ 
 

 ِص:أستخرُج من النّ أ( ) اثنيًّا: 
 تعترب عد  _مرادف: ت  2          يؤديه _مرادف: يقوم به1
 الكتبِ  :اجمرورً  ا_ اسً 4                    اهِلواية   مبتدأ:_3
 اهِلواايت _ مجع مؤنث سامل: 6               الفراغِ  إليه: ا_مضافً 5
 اهتمت _الفعل املاضي من ََتَتم :8           َيمع :امضارعً  فعلً _ 7
 

 ُأجيُب عن األسئلة اآلتية:)ب( 
 _ ما أكثر  اهِلواايِت فائِدًة يف رأيك؟1

 اإلجابة ت رتك للطالب.
 _ملاذا ي فضِ ل  َكثرٌي ِمَن الناِس أن يَقضوا الَوقَت يف الِقراءة؟2

 .لِينموا عقوهلم ويوسعوا معلوماَتم
 الكبار اآلن ساعاٍت طويلة؟_ما اهِلواية  اليت ُيارس ها الصِ غار  و 3

 هي استعمال احلاسوب  وممارسة األلعاب.
 :التاليةكسرِي من املرفوِع واملنصوِب واجملرور يف اجلمل أُميُز مجَع التّ  اثلثًا:

 اجملرور املنصوب املرفوع مجع التكسري اجلمل
   رجال          _رجاُل اإلطفاِء مستعدون.1
      ._وصَل األطباُء إىل املشفى مبكًرا2

 األطباء     
  

 أنواع        نوٌع من أنواِع اهِلواية. لّتعليم_ا3
 اجلبال        _ أماِرُس رايضَة َتسلُِّق اجلِبال.4
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 لكلمات اآلتية :أصُل ما بني املفرد ومجعه يف ا)أ(  رابًعا:
 اجلمع املفرد

 (10) _اللعب1
 (8) لميذ_الت  2
 (1) _اللص  3
 (9) _الكرسي  4
 (3) الب_الط  5
 (2) _القائد6
 (6) _العامل7
 (4) _املدينة8
 (5) بيب_الط  9

 (7)_املركز10

 صوص_الل  1
 _القادة2
 لب_الط  3

 _املدن4
 اء_األطب  5
 _العمال6
 املراكز_7
 لميذ_الت  8
 _الكراسي  9

 _اللعبون10
 
 :بني اجلملتني كما يف املثالِ  بطُ أر  )ب( 

 بيب  َمَع أصحابه.بيب  أصحابه  _ أكَل الط  _ دعا الط  1
 بيُب أصحابه وأَكَل معهم.دعا الطّ 

 
 املدِ رس  َمَع التلميذ. _استقبَل املدرس  تلميذه  _ َلِعبَ 2

 استقبل املدرس  تلميذه َوأكَل معهم.
 َمَع املوظفني._ طَلَب املدير  موظَّفيه _ َجَلس املدير  3

 طلب املدير  موظفيه وجلس معهم.
 _ اندى األب  أبناَءه _ تناوَل األب  الغداَء مَع أبنائه.4

 اندى األب  أبناءه وتناول الغداء معهم.
 حاَرَب الضَّاِبط  الَعدوَّ َمَع ج نوِده. ج نوَده  __ أمَر الضَّابط  5

 معهم. العدوَّ  أمَر الضَّابط  ج نوَده  وحاربَ 
 
 



4 

 

 رقم اإلعراِب املناسب للكلمِة اليت َتتها خط: فراغِ اُكتُب يف ال )ج(
 
 _َخرٌب َمرفوٌع ابلضمة.4_فاعٌل َمرفوٌع ابلضمة.                                             1
 _ فاعٌل مرفوٌع ابلواو.5_َخرَبٌ مرفوٌع ابلواو.                                                 2
 _ُمضاٌف إليه ََمروٌر ابلكسرِة.6_مبتدأٌ مرفوٌع ابلواو.                                                3
 

 6َقصري.    الكذبِ َحبل                5الشركة.  املهندسونَبىن 
حون            2.إىل املصنعِ  ذاِهبونالع مَّال     3.  يعملون يف املزرعةِ  الفلَّ
   4.األخلقِ سيد  احللم              1  .يف امللعبِ  دقاء  األصيَلعب  

 
 ندوق:ِمن الصّ  مناسب مألُ الفراَغ مبُشتقّ أ )د(
 

 ُوصوٌل _ واصَل _ مواصالتِ  َوَصَل _ ِاتَّصَل _
  

 املساِفر  َسريَه  يف الصَّحراء.واصل  _ 1
 .ائرةالط  وصول  _ اِنتظَر الر كاب  2
 .تفِ صديقي يب ابهلااتصَل _ 3
 سريعة. مواصلتهذه املدينِة إىل َوساِئل _ حيتاج  أهل  4
 أمحَد خطاابن ِمن والدِه.وصَل   _ 5
 

 مهارة اإلمالء:
 إضافِة احلرِف الذَّي َيسِبُقها: أعد كتابَة الكلمِة بعدَ  )أ( 

 كأنَّكَ :_َك +أنََّك                  4  فإن_ف + إن: 1
عبِ : لعبِ _ ِل +الَّ 5                         إلفهم:_ِل + أفهم 2  للَّ
كتَ َبة 3

َ
 للمكتبةِ :_ ِل + امل
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 :بعد تصحيحهاالكلمة  تبُ وأك اخلطأ اإلمالئي يف كل عبارة حُ صحّ ب(   أ  (
        

 تصحيح اخلطأ          العبارة                
 .يف املدرسةِ  أدر س  ال لغة العربيةَ  ._ أدر س  ال غة العربيَة يف املدرسةِ 1
 أَعطيت  كراسَة الَتعبرِي لأل ستاِذ. _ أَعطيت  كراسَة التَّعبرِي الأل ستاذ.2
 من اللَّزِم أن تؤدي واجباتك. ._من االَّزِم أ ن تؤدِ ي واجباتك3
 لَّون األزرقَ أحب  ال ._أ حب  الللوَن األزرق4
 ؤاَل أو اًل، فإذا فهمته  فأجباقرأ الس   .فَِئذا فهمته  فأجب و اًل،_اقرأ الس ؤاَل أ5
 سأ دافع عن رأيَك يف االجتماعِ  ._َسؤد افع َعن رَأيَك يف االجتماعِ 6
 

 :عبريمهارة التّ 
ين تسافر  األسرة _ أ كم عدد أفراد األسرة _ مىت جتتمع    كتب  فيما ال يقل عن ثلثة أسطر عن أ سريت )أ

 (. بط األسرةيف احلفاظ على ترا األسرة كل  عام _ ما دوري
 

 ترتك اإلجابة للطالب.
 : مهارة الرتمجة

 إىل اللغة اإلجنليزية: ترجمُ أ
ِم ِإجازَِة ِنصِف الَعاِم، َأيَّ أَنَّه  يَ ْوم  ِإجاَزٍة عادٌي َلكنَّه  يَ ْومَّ اِبلنِ سَبِة هَل مْ  . َفَجِميع  أَْفراِد اليَ ْوَم ًهَو َأَحد  َأايَّ  َغري  عاِديٍ 

 َم ذاهبوَن يف رْحلة إيل هَضبِة اأَلهراِم.األ سَرِة اليَ وْ 
Today is one of the days of the half-year vacation, which is a normal day 
off, but a day for them is unusual. All members of the family today are 
going on a trip to the Al-Ahram plateau. 

 


