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 ثّاينورقة مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي ال –اللغة العربّية                
 _  الّتاريخ :_______________( ___  احلادي عشر الّصف )______االسم :_________

 
 السّ ؤال األوَّل: من درس ) الّطني (

 القراءة واالستيعاب:
:اُب عّما يليهيمثَّ أج الية  التَّ  ت  أقرأُ األبيا  

نسي  الّطنُي ساعة أنّه طيـ                 ـن حقرٌي فصال  تيًها وعربد -1  
وكسى اخلزُّ جسم ه فتباهى              وحوى املال  كيسه فتمّرد-2  

أنت  ال أتكل النُّضار إذا ُجعـ           ت  وال تشرُب اجلُمان  املنضد-2  
غناك  إليها            وأان مع خصاصيت لسُت أبعدأدىن على  لست  -3  

 
يلي: ما من األبيات   أستخرج  -أ  

_____________لغىناضدَّ :__________، مرادَف اللؤلؤ  
___________ضمريًا متصًًل يف حمل جر ابإلضافة:___________،حرفًا انسًخا  

؟حوهلا هذه األبيات   العاّمة اّليت تدور   ما الفكرة  -ب  
___________________________________________________________  

على ذلك؟ أين البيت اّلذي يدل   .الّشاعر تساوي الّناس الفطري يعّلل  -ج   
___________________________________________________________ 

ا.ا وافي  شرًحا أدبي   األّولَ  البيتَ  أشرح  -د  
___________________________________________________________  
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 (حىت آخر رمق: من درس )الّسؤال الثّاينّ 
 عّما يليه من األسئلة: مثَّ أجيبُ  النَّص   أقرأُ 

 بعُض الرّكاِب بدأوا حيوقلون... ..لطّائرة يدعوان للّتمسك جّيًدا.. مطٌب هوائٌي جديدعاد  صوُت قائد ا       
 أقوى من املّرة الّسابقِة..... تّزت الطّائرة بشكل  اه وزوجي يرّدد الّشهادتني..

 
 ئيسة يف القصة.وصًفا تفصيلًيا عن الّشخصية الرَّ  أقدّ م   -أ

_______________________________________________________ 
ة؟ما الفكرة اّليت أرادت الكاتبة توصيلَ  -ب  ها يف هذه القصّ 

_______________________________________________________ 
 ما السبب اّلذي دفع الّزوجة اىل اإلصرار على الّسفر؟ -ج

_______________________________________________________ 
 ما معىن كلمة)حيوقلون(؟ -د

_______________________________________________________ 
 

 ( قّيةداران الّدمش ) من درس :الثؤال الثَّ السُّ 
 عّما  يليه: اآليت مثّ أجيبُ  الّنصَّ  أقرأُ 

،وأسراُب الّسنونو ال  شجرُة الّنارنج حتتضُن مثار ها،والّدالّية حامٌل،واليامسينُة ولدت ألف  قمر  أبيض 
 تصطاُف إال عندان،ال النوافرُي تتعُب وال ماُء دمشق ينتهي.

 
.صتعن معىن  أحبث   -أ  طاف 

______________________________________________________ 
 أوّضح  الّصورَة الفنّيَة يف عبارة)شجرة الّنارنج حتتضن مثارها(. -ب

______________________________________________________ 
 أّي فن أديّب ينتمي هذا الّنّص؟ إىل -ج

______________________________________________________ 
 كيف تصف  ارتباَط الكاتب بداره القدمية  يف دمشَق؟-د

______________________________________________________  
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 املفاهيم اللُّغوية: :السُّؤال الّرابع

 أبنّيُ الفعل  الّناسخ  وامس ه وخربه فيما يلي:
 "يكاد  الربق  خيطف  أبصاَرهم".-1
 عسى هللا  أن يوفقنا .-2
 علماء  يبتكرون املفيَد للبشريّة.أخَذ ال-3
 يوشك االمتحان  أن ينتهي. -4

 خربه امسه الفعل الّناسخ
   
   
   
   
 

 أبنّي أداة  الّنداء واملنادى ونوعه فيما يلي: الّسؤال اخلامُس:
 اي ذا اجلًلل  وفقنا.-1
 اي دمشق  ال حتزين.-2
 اي سامًعا، ساعدين.-3
 .أعادل  ساحمين على أخطائي-4

 نوع املنادى املنادى أداة الّنداء
   
   
   
   
 

 مع ذكر نوع الّتشبيه: ورة الفنّية فيما يليأوّضح الصّ  البالغة:
 ما جلرٍح مبّيت إيًلم   َمن يهن يسهل اهلوان  عليه           -أ
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 ترجو الّنجاَة ومل تسلك مسالكها    إّن السفينَة ال جتري على اليبس-ب
___________________________________________________________ 

 الّسؤال الّسابع: املهارة الكتابية
 :أختار  واحًدا بني املوضوعني اآلتيني مبا ال يقّل عن عشرة أسطر مراعًيا القواعد اإلمًلئية والنحويّة وعًلمات الّّتقيم

و الّدول األخرى لى ذلك من جتارب دولة اإلمارات أع تتحدث  فيه أمهية القراءة يف حياتنا مستدالً  أكتب  مقاالً -1
 يف اجملتمع إزاء ذلك.وما دوري  يف اهتمامها وحرصها على القراءة،

 فيه. عيش   اّلذي كنت أابلبيت    عًلقيتصف  أوكيف  سرية ذاتّية عن احلنني والّشوق إىل وطين أكتب  -2
___________________________ 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 
  


