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 لثّالثورقة مراجعة لالمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي ا –اللغة العربّية               
 _  التّاريخ :_______________( ___  احلادي عشر  الّصف )______:_________االسم 

 السّ ؤال األوَّل: القراءة واالستيعاب من قصيدة) اىل أّميت(:
:اُب عّما يليهيمثَّ أج لتَّالية  ا ت  أقرأُ األبيا  

كفكْف دموعك أيّها املشتاُق                فلكلِّّ وجد لو علمت  مذاقُ -1  
                أدمى فلم يعْد العراُق عراقُ وأبرض اببل   أيُّ سحر أسودِّ  -2
مبهورُة هبوى القريضِّ أبيَّة                     عربّية إنساهنا عمالق      -3  
ها إمالق    ول اخلليجِّ هي املالذ ألّمة                 غّراء ليس لعزِّ د-4  
يلي: ما من األبيات   أستخرج  -أ  

رّاءغ الّذلضدَّ  ، ةأبيّ  العز والّشرفمرادَف   
مبهورة اسم مفعول ، أيّها املشتاق أسلوب نداء  

؟حوهلا هذه األبيات   العاّمة اّليت تدور   ما الفكرة  -ب  
قتها.النطألّمة العربّية ستكون من دول اخلليج وقد بدأت اعودة اجملد ل  

ما العاطفة  املسيطرة  على هذه األبيات؟-ج  
خر واالعتزاز.الف-احلزن واألسى  

ا.ا وافي  شرًحا أدبي   لثّالثَ ا البيتَ  أشرح  -د  
  .همعارفتنوّع آل مكتوم ودورها يف ثقافته و  ن راشدلّسمّو الّشيخ حممد بة صاحب اأثر البيئة الّشعريّة يف حيا

َمن قائل القصيدة؟ -ه  
 آل مكتوم ن راشدلّسمّو الّشيخ حممد بصاحب ا

 
 
 

 (االقتدار اإلنسان وبناؤه: من درس )الّسؤال الثّانّ 
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 عّما يليه من األسئلة: مثَّ أجيبُ  النَّص   أقرأُ 
إّن   حتدايهتا اّليت هتددان أن ندخل يف الّتبعّية.مبقدارِّ تزايد ضغوط العوملة و لقد أصبح  بناء االقتدار أكثر إحلاًحا     

اإلنسان هي قدرات تبىن من مشاريع صناعة الكيان، وابلتايل فهي تتوقف على جهودان  كلَّ مقومات االقتدار
 ا.وتعظيمنا لفرصن

 أعّرف  مصطلَح االقتدار اإلنساين. -أ
 أثري والّتحّمل.القدرة على التّ ء والقّوة عليه،و الّتمكن من الشي

 .ما مقومات االقتدار الكلّي اإلنساين كما فهمت من الّدرس-ب
 ويّة.قّية،االنتماء واهلياقة اجلسمّية،اجلدارة املهنّية،االقتدار املعريف،احلصانة اخل لالكفاءة الّنفسّية،الل

 ا من العامل.كيف نكون بعقيدتنا وعاداتنا وثقافتنا وهويتنا جزءً   ،برأيك -ج
 مرتوك للطالب.

 ما يلي: من الّنصّ   أستخرج   -د
 هتّددان مرادَف تتوّعدان،  قدرات مجَع قدرة

  اإلنساين ، نعًتاأكثر اسم تفضيل
 ( املسؤولية اجملتمعّية ) من درس :الثؤال الثَّ السُّ 
 عّما  يليه: اآليت مثّ أجيبُ  الّنصَّ  أقرأُ 

كة أو مؤسسة حكومّية أو خاصة شر : ما يقّدمه أّي كيانوتعّرف املسؤوليُة اجملتمعّيُة على أهّنا      
 للمجتمع يف أي جمال، كدعم رواد األعمال أو دمج ذوي اإلعاقة أو تنمية الّشباب.

 ؟لّنصما املوضوع اّلذي يريد الكاتب أن يعاجله يف هذا ا-أ
 تماعي.ّتكافل االجعد على حتقيق المهم ألنّه يسار أماملسؤولّية اجملتمعّية وهو 

 لتحقيق مفهوم الّتكافل االجتماعي.ولة تقوم به بعض مؤسسات الدّ عّما  منوذجنيهات  -ب
 ع األحذيّة.لبيس، شركة شركة لبيع املالب

 أّي فن أديّب ينتمي هذا الّنّص؟ إىل -ج
 مود صحفي.ع
 ما املشكالت اّليت تواجه تطبيق مفهوم املسؤولّية اجملتمعّية ؟ -د

 .كل خاطئذه الّشركات هلذا املفهوم بشهة اجملتمعّية يف منطقتنا،واستخدام بعض عدم تطّور مفهوم املسؤوليّ 
 

 السُّؤال الّرابع:  من قصيدة )أراك عصي الّدمع(:
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 أقرأُ األبيات  التَّالية  مثَّ أجيُب عّما يليها:
لو صلِّ -1  الق طُر ! و امل وُت ُدون ُه                                     إذا مِّتُّ ظ مآاًن ف ال ن  ز ل   ،ُمع لِّّل يتِّ ابِّ
ُتها اْلغ ْدرُ -2 نِّس ٍة يف احل يِّّ شيم  لٌَّة                                     آلِّ  و ف  ْيُت، ويف ب  ْعض الو فاءِّ م ذ 
ْثلِّي ع لى ح الِّهِّ ُنْكُر؟تسائُِّلين-3 ؟ و ْهي  ع لِّيم ة ٌ                                  و ه ْل بِّف ًًت مِّ  : م ْن أْنت 
ا اَل و ى         ف  ُقلْ -4  ! قال ْت: أي ُُّهْم ؟ ف  ُهُم ُكثْ ُر ق تيل كِّ                       ُت ك ما شاء ْت و ش اء  َل 
أستخرُج من األبيات ما يلي:-أ  

يهم؟،وهل بفىتمن أنت؟، أ ا،أسلوًًب إنشائي  القطر ملطرمرادف ا  
عليمة ، صفة مشّبهةالغدر  ضّد الوفاء  

      صيدة؟ ويف أّي عصر؟َمن قائل الق-ب
  .باسياين، العصر العأبو فراس احلمد

ا.ا وافي  ا أدبي  أشرح  البيت الرّابع شرحً  -ج  
لك.كر ذة حّبه ووفاءه للمحبوبة إال أّّنا تناعر شدّ ما زال يبني الشّ   

األبيات؟ ما العاطفة املسيطرة على هذه  -د  
 احلب والشوق واألسى.

 : من درس ) كيف حنيا بال بالستيك (اخلامسالسُّؤال 
 أقرأُ الّنصَّ اآليت مثّ أجيُب عّما  يليه:

كلِّّ شيء من املركبات العسكريّة إذ مّت استعماله يف   ،ريًا يف احلرب العاملية الثانّيةأّدى البالستيك دورًا كب   
بليون من األكياس البالستيكّية  500عته، ويقّدر أّن حنو ىل املواد العازلة للرادارات ما نّشط صناإ

 .ةأي أكثر من مليون كيس يف كّل دقيق تستعمل كل سنة حول العامل،
 عمال البالستيك؟تبرأيك ما األفكار اّليت تقرتحها للحّد من اس -أ

 مرتوك للطالب
 بالستيك، أين جتد ما يؤكد هذه العبارةيقال إن احلرب هي أّم ال-ب
 كلّ  شيء من املركبات العسكريّةإذ مّت استعماله يف   ،ريًا يف احلرب العاملية الثانّيةأّدى البالستيك دورًا كب   .

 ما خصائص الّنص املعلومايت؟-ج
  ونظرايت علمّية امقأر  ى،احتواء الّنص علعاراتئق،خلو الّنص من التشبيهات واالستواحلقا ةلدّ من األ اإلكثار

 
 املفاهيم اللُّغوية: :الّسادسالسُّؤال 
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 أقرأُ النّص التايل مثّ أجيُب عما يلي:
، ملا قدموه خملصني لوطنهم واإلنسانية، فيا شباب  تكرمي الناهبني من العلماء أعظم   الدويلُّ يكّرم اجملتم ُع "  

 .على حتقيق أهدافكم" هبم اقتداًء يعملُ  تقتدوااملنشود اقتدوا هبؤالء فما أروع  أن  املستقبلِّ 
 أستخرج  من الفقرة ما يلي:

 اإلنسانّية ، اسَم منسوباملنشود،اجملتمع اسَم مفعول
  شباب منادى ،اقتداء مطلًقا مفعوالً 

 أعرب  ما حتته خّط:
 ّضمة.نعت مرفوع وعالمة رفعه ال الدولي 

 رة.إليه جمرور وعالمة جرّه الكسمضاف  املستقبل  
ين يف و ضمري متصل مب، والواال اخلمسةألنّه من األفعرف الّنون فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف ح تقتدوا

 حمل رفع فاعل
 أجيُب عما يلي إجابة صحيحة: :الّسابعالّسؤال 

 انتخب ( اسم فاعل من الفعل )  -أ
ب  منتخ 

  .حتمَّل ( أسلوب تفضيل ًبستخدام الفعل )-ب
 ّملل ،أكثر حتأشّد حتمّ 

  .صيغة مبالغة من الفعل ) صرب ( -ج
 صبور

  .اسم آلة من الفعل ) نشر ( -د
 ارمنش

 صيغة مبالغة ( –اسم مفعول  –أصوغ  من الفعل )ًبع ( : ) اسم فاعل  -ه
 اسم فاعل :ًبئع، اسم مفعول: مبيع، صيغة مبالغة بّياع

 
 
 
 أبنّيُ الفعل  الّناسخ  وامس ه وخربه فيما يلي وفق اجلدول التايل:-أ امن:ؤال الثّ السّ  

 هر  يذبل.طفَق الزّ -1
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 .أوشَك الّصيف  أن ينتهي-2
 عسى الّرخاء  يدوم. -3

 خربه امسه الفعل الّناسخ
 يذبل الّزهر طفق

 تهيأن ين الّصيف أوشك
 يدوم الّرخاء عسى

 أبنّي أداة  الّنداء واملنادى ونوعه فيما يلي وفق اجلدول:-ب
  حارَس املخيم أقبل.اي-1
 ر يف مستقبلك.فكّ  أ حممد ،-2
 ، انتبهوا على صحتكم.اي رجال  -3

 نوع املنادى املنادى أداة الّنداء
 ضافم رسحا اي
 اسم علم  حممد أ

 نكرة مقصودة رجال اي
 :اأعرُب ما حتته خّط إعرااًب اتمً -ج
 صوتُه.أطربين البلبُل -1

 ابإلضافةاء ضمري مّتصل مبين يف حمل جّر بدل مرفوع وعالمة رفعه الّضمة وهو مضاف واَل
 قد أتى.هاشم  ضي رأيُت القا-2

 ة.بدل منصوب وعالمة نصبه الفتح
 البالغة الّتاسع:الّسؤال .

 :ا نوعهاجلناس فيما يلي مبين   أحّدد  
حتف          حسامك فيه لألحباب   فتح -1  ورحمك فيه لألعداء  

 حتف جناس انقص نوعه قلب.-فتح
 ًبرك ل يف َخلقي وخ لقي. الّلهم-2

 خ لقي جناس انقص نوعه حمّرف.-َخلقي
 أختاُر اإلجابة  الّصحيحة  فيما يلي::العاشرالّسؤال 

حّللت  ............... كّلها.-1  
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 أ.املسائل                 ب.املساءل                       ج.املساؤل
من الفيلم. شاهدت  .............-2     

 أ.جزءا                          ب.جزئ                      ج.جزءٍ 
بيبني ..............عاجلا املريض.شكرت  الطّ -3      

 أ. الّلذان                         ب.الّلذين                      ج.اّلذين
( : كثرية   لكلمة ) هذا العام .* الضبط الّصحيح 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 
مضمومة وما قبلها مد-ج  

 
 الكتابيةاملهارة 
 :مبا ال يقّل عن عشرة أسطر مراعًيا القواعد اإلمالئية والنحويّة وعالمات الرّتقيم أكتب  
ىل انتشار هذا املفهوم إا دورك يف الّسعي الّتكافل والرّتاحم االجتماعي يف اجملتمع موّضحً تتحدث  فيه أمهية  مقاالً -

 يف جمتمعاتنا. 
. 

___________________________ 
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________



7 

 

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
  


