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 لثّالثا مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسيّ ورقة   –اللغة العربّية 
 ( ______  الّتاريخ :_______________   العاشر _________       الّصف ) االسم :_________

 
 السّ ؤال األوَّل: من قصيدة ) شيخ العرب(

ُأجيبُ اآلتيَّ  الفهم واالستيعاب:أقرأُ األبيات   عّما يليها: ة مث َّ  
طاه خصوبة، أّّن مشى                    فاجلوُد خلف ركابه مّشاءرجل ٌ خُ -1  
يف ربع قرٍن شاد ما شاد الورى                   يف القرن،نعم  القائُد البّناءُ -2  
م ن ظنَّ أّن اجلود  فيه سجيَّة                     ما خاب لكن فاته اإلحصاءُ -3  
هلل أنت )أبو خليفة( مل تزْل                      ترنو اىل عليائك العلياُء                    -4  
ومن أيَّ عصر؟ األبيات؟ هذه   َمن قائل  -أ  

العصر احلديث -حممد خليفة حاضر املهريي  
األبيات؟ ما الفكرة العامة اّليت تدور حوهلا هذه   -ب  
وذكر صفاته احلسنة ودوره يف تطّور اإلمارات.ديث عن إجنازات الشيخ زايد احل  
ا وافي ا.شرًحا أدبي   ثّالثَ َت الالبي أشرح  -ج  

 عطاء الّشيخ زايد وكرمه من أبرز صفاته وال حدود هلا.
ما يلي: من األبيات   أستخرج  -د  

مّشاءة صيغة مبالغ،  القائد اسم فاعل  
نعم القائد البّناء أسلوَب مدح ،اجلود مرادَف الكرم  

 
 الّسؤال الثّاينّ: من درس )  كيف أنقذتين الكتابة(

عّما يليها: مثَّ أجيبُ  اآلتية   الفقرة   أقرأُ   
، وعندما دخلُت عامل الكتابِة  عقلي وأفكاري ملن ال حيرتُم ذايتمن الّضياِع، ومن تسليم  القراءةُ لقد أنقذتين       

الكتابة معهم ومشاركتهم عناء  ن اجلهل إبكمال مشوارِ كنُت أضُع يف ذهين ضرورة رّد اجلميِل لكل من أنقذين م
 احملافظِة على اإلنسانّية من أشكال اجلهِل كافًة.
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؟ أ حّدد   -أ فوائد القراءة كما أفهمها من الّنصّ   

 توضيح األمور وتقريبها، بث روح األمل والّتفاؤل بني الناس، امتالك حواس اآلخرين ومشاعرهم.
؟نتمي هذا النَّص  ي أدبّ  فنّ  إىل أيّ  -ب  

مقال-نصوص رأي  
إنشائي.من  يف مجلٍة مفيدةٍ  ( مجّيةاهل) أضع  كلمَة  -ج  

 مرتوك للطالب.
.كما جاءت يف الّنصّ ( القراءة   )أعرب  كلمة -د  

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الّضمة 
تنقَذ من الّضياع؟ "لقد أنقذتين القراءة  من الّضياع " كيف ميكن للقراءة أن  -ه  
قراءة يتنّور عقلك وفكرك وتصبح قادرًا على الّتمييز بني اخلطأ والّصواب وتستطيع معرفة كل ما جيري من حولك.ابل  

 الّسؤال الثَّالث:
عمَّا يليها: مثَّ أجيبُ  (تبكاتب وراء كاتب وراء كا)   من درسِ  اآلتية   الفقرة   أقرأُ   

ونطّلُع فيها على جتارِب غريان، أنخُذ  ُم منها الّدروس  والِعرب،نتعلَّ  الكتابُة والكتُب انفذٌة على ثقافات خمتِلفة،     
ما يفيُد ونرتُك ما ال ينفُع، قد جند فيها الكثري من األشياء اّليت ال توافق هواان ونرفضها رغم أّّنا من الواقع 

 واحلقيقة. 
؟يف هذا املقالما الفكرة  الرّئيسة -أ  

مؤلفني، وظهور كتاابت سطحّية ال تستحق القراءة.حتّول الكثري من األفراد إىل كّتاب و   
مباذا يتمّيز الكاتب  عن مّدعي الكتابة؟ -ب  

 الكاتب يتمّيز إبملامه مبواضيع القراءة وقواعد اللغة العربّية واختالف رؤاه مبا يصّب ابملصلحة العاّمة على عكس غريه.
برأيك الكتابة فعل  صعٌب؟ ملاذا-ج  

 مرتوك للطالب
ما يلي: من النَّصّ  أستخرج  -د  

الع رب مجع ع ربة،     خمتلفة لفعل غري ثالثيفاعل  اسمَ   
،الع رب،احلقيقةالكتب ، امسًا معطوفًا،غريانمنها، أّّنا صالً ا متّ ضمريً     
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 الّسؤال الّرابع: من قصيدة )حلل الّربيع(
ُأجيُب عّما يليها: الفهم واالستيعاب: أقرأُ األبيات  اآلتيَّة مث َّ  

 مٌن مىت أبصرت ه وكففت عن             خلِع العذار حبسنه ومل يعذرِ ز -1
 واىف على أثِر الّشتاء كأنّه                 إقباُل حّظ بعد حّظ مدبر -2
 والّنرجُس الرايُن بني رايضه               يرنو بعني الباهِت املتحرّي -3
 بني مزعفٍر ومعصفر واجللناُر يريك يف أثوابه                  نوعني-4
 "خلع ف الن عذره"؟ رادفما م-أ

 كففت عن خلع العذار حبسنه.
  تدور حوهلا األبيات الّسابقة؟ما الفكرة  اليّت -ب

 الرّبيع خيلف الّشتاء واملقارنة بني الفصلني. 
 أوّضح  الّصورة الفنّية يف البيت الرّابع.-ج

 ي يرتدي ثواًب ملّوان ويرى مجال هذين الّلونني _املزعفر واملعصفرشبه الّشاعر اجللنار ابلشخص اّلذاستعارة مكنّية 
 أستخرج  من األبيات ما يلي:-د

 إقبال ضدَّ مدبر ،متحرّي  مرادف مرتّدد
 كأنّه  حرفًا انسًخا ،روضة مفرد رايض

 الّسؤال اخلامس من درس )الّدول بني االبتكار واالنداثر(
 :يليها أقرأُ الفقرة  اآلتية  مثَّ أجيُب عمَّا

وهنا سؤال ال بّد أن نطرحه على   مبتكرًة فال بدَّ أن نفّكر  كشركاٍت مبتكرة.إذا أردان أن نكون  حكوماتٍ      
هتتّم  أم أنْ  ؟الّتحتّيةِ  مكّثف على البنّيةِ  بشكلٍ  يف الّصرفِ  تستمر   أنْ  أنفسنا أيًضا، ما هو األهم للحكومات؟

 ن تغيري األنظمة؟ابلّصرف على البنّية غري املرئّيِة م
 .صّ معىن االبتكار كما فهمت  من النّ  أحّدد  -أ

 حكومة أانابتكر :أنشأ وابتدع وأصبح خاّلقًا،واالبتكار هو أن تكون أو ال تكون، أان حكومة مبتكرة إذن موجودة،
 .تقليديّة إذن حكومة فاشلة

 ماذا يقصد الكاتب  من تعبري البنّية غري املرئية؟-ب
 وبناء املهارات ومعارف شعوهبا.تطوير الّتعليم 

 َمن كاتب هذا املقال؟-ج
 .صاحب الّسمو الّشيخ حممد بن راشد آل مكتوم
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  ؟برأيَك كيف ميكن أن نكوَن دولًة مبتكرة-د
 مرتوك للطالب

 املفاهيم اللُّغويَّة
 مث َّ أجيب عّما يليها: التالّية  فقرة  ال أقرأُ : لّسادساالسُّؤال 

الزَّكية، اندته بالده، فلَّبَّ النداء،  الدِّماءُ ، وتتحّرك يف عروقه اصادقً  اطل دافئً يف قلب الب طنِ لو حبُّ ا يتأّلقُ     
م إّنّ  .يف الّتضحيةِ  اهؤالء عبئً  جيد   ، دون أنْ قدمي أرواحهم فداًء للوطن الغايلعلى ت عزموا، وقد وانطلق مع رفاقه

. لقد انبعثت يف ود مساؤه صافية متأللئة النُّجوم، لتعر وطنهممؤمنون أّن الّشهادة تنتظرهم، لكنَّهم أيملون بتحري
ورّوى بدمائه ، اابإلميان يقاتل حىّت سقط شهيدً  فاندفع م ْن تسّلح ،الفدائّي روح احلماسة والطمأنينةنفس البطل 

 .واب العظيم، إننا نرجو له الثّ الطّاهرة أرض الوطن
 :ته خطما حتَ  أعرب  -أ

ر  وعالمة جره الكسرة.مضاف إليه جمرو  الوطن    
فاعل مرفوع وعالمة رفعه الّضمة. الّدماء    
صاله بواو اجلماعة،واو اجلماعة :ضمري مّتصل مبين يف حمل رفع فاعل.فعل ماٍض مبين على الّضم التّ  عزموا  

أستخرج   ما يلي:-ب  
.اؤهوطنهم،مس يف حمل جرّ  ابإلضافة صالً ا متّ ضمريً ، أمن اجلذَر الّلغوي لكلمة مؤمنون  

.تنتظرهم يف حمل نصب مفعول به صالً ا متّ ،ضمريً فداًء  ألجله الً مفعو   
  الّسؤال الّسابع:

   أحّدُد عناصر  االستثناء وفق اجلدول الّتايل:
 

 اجلملـــــــة
 

 املستثىن منه
 

 أداة االستثناء
 

 املستثىن
 

 نوع االستثناء
 .احضر الطالُب إال طالبً  -1
 الب إال خالٌد من الطّ حلة مل يشرتْك يف الرّ  -2
 ." وما حممٌد إال رسوٌل " -3
 .ة إال مدينةً ياحيّ زران املدن  السّ  -4
 .مل حيضر الندوة  إال سعيدٌ  -5
 ما قرأُت القصائد  إال قصيدًة . -6

 الّطالب
 ال يوجد
 ال يوجد

 املدن
 ال يوجد
 القصائد

 إال
 إال
 إال
 إال
 إال
 إال

 طالبا
 خالد

 ال يوجد
 مدينة
 سعيد
 ةقصيد

 مثبت اتم
 منفي انقص
 منفي انقص

 مثبت اتم
 منفي انقص

 منفي اتم
 أكملُ  اجلمل   اآلتية مبستثىن مناسب:
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 سعيٍد. الب غريالطّ  حضرَ  -1
 واحٍد.مل يفز يف املسابقة سوى  -2  
 واحدٍة/واحدًة.خال  األزهارَ  قطفت   -3  
 واحدًة.ما خال  األزهارَ  قطفت   -4
  صديًقا/صديٍق. عدا رافقين األصدقاء يف رحليت-5 

 الّسؤال الثامن: 
 أصوِّبُ  اخلطأ  الّنحويّ  فيما يلي:

 املعلمنيـ تعملون جبد . ملعلمون أنتم ـ ا -1
 األمهات  ـ ينهض الوطن . األمهات  بكن ـ  -2

 3- أنتما ـ التلميذان ـ حتبان مدرستكما.الّتلميذين
 السّ ؤال الّتاسع:أعرُب ما حتته خّط:

 م.ـ حنّب العل التالميذ  ـ حنن ـ 1

 ةه منصوب لفعل حمذوف تقديره أخّص وعالمة نصبه الفتحمفعول ب

 2ـ حنن ـ معشر  املسلمني ـ أرسينا أسس احلضارة.

 وهو مضاف. ةه منصوب لفعل حمذوف تقديره أخّص وعالمة نصبه الفتحمفعول بمعشر:

 ع مذكر سامل.نّه مجاملسلمني : مضاف إليه جمرور وعالمة جره الياء ال

 الّسؤال العاشر: أ-أستخدُم الكلماِت الّتالية يف إنتاج عبارات تتضمن تقدميً ا وأتخريً ا :
كتاب  –قراءة -1  

 كتااًب قرأُت.
.طالًبا 30 –الصف -2  

لًبا.الثون طاالّصف ثيف   
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 فيما يلي: الّصحيحة   أختاُر اإلجابة  -حلادي عشر الّسؤال ا
............... كّلها. لت  حلّ -1  

 أ.املسائل                 ب.املساءل                       ج.املساؤ ل
.فيلم............. من ال شاهدت  -2     

 أ.جزءا       ب.جز ئ                      ج.جزءٍ 
الطبيبني ..............عاجلا املريض. شكرت  -3      

 أ. الّلذان                         ب.الّلذين                ج.اّلذين
( : كثرية  هذا العام .* الضبط الّصحيح لكلمة )  كثريةشاركت  يف مسابقات  -4  

 أ-  كتريٌة                    ب-   كثريًة                         ج-  كثريةٍ 
)نداءات( سبب كتابة اهلمزة املتوسطة على الّسطر ألّّنا: -5  

 أ-مفتوحة وما قبلها مفتوح           ب-مفتوحة وما قبلها ساكن                ج-مضمومة وما قبلها مد
 

 املهارة الكتابية
 :اإلمالئية والنحويّة وعالمات الرّتقيم أختار  واحًدا بني املوضوعني اآلتيني مبا ال يقّل عن عشرة أسطر مراعًيا القواعد

واجبك الوطين  صفاته، أهم إجنازاته يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، -يخ زايدالشّ فيه عن  تتحدث   مقاالً  أكتب  -1
.يف احلفاظ على ما قام به يف البالد  

ا قواعد وعناصر  ما كتبه فيها مراعي   ىل كاتب رواية أو قصة أاثرت إعجابك تتوّجه اليه ابلّشكر علىإ رسالةً  أكتب  -2
 الكتابة.
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