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                                           7102-7102 
 لثّالثمراجعة االمتحان الّنهائّي للفصل الّدراسّي اورقة   –اللغة العربّية 

 ( ____  الّتاريخ :_________  الّسادساالسم :________________ الّصف ) 
 ةصوص األدبيّ النّ  :لالّسؤال األوّ 

 :ي تليهاعن األسئلِة التّ  بُ يثُمَّ أجَة اليّ التّ  األبياتَ  أقرأُ  أّواًل:

 َواْكِتسابا  َكّداً          ُعْمَر أيُّها الُعّماُل َأفنوا الْ 

 بابايَ ت سَ مْ أَ م َسعُيكُ    َواْعُمروا اأْلرَض فَ َلوال      

 تاباعِ وَ  م تُ ن ْ أذِ  نْ إِ     م          يكُ إلَ  حاً صْ لي نُ  نَّ إِ 

 راباالتُ  ذا دوا ىَ لَّ خَ              دود ٍ جُ  نْ م مِ نتُ أَ  ينَ أَ 

 جاباالعُ   الَفنَّ وَ              زَ جِ عْ المُ  رَ ث َ األَ  دوهُ لَّ ق َ 

 ياباثِ  خرالفَ  نَ مِ                 ىرِ الدَّ  دَ بَ أَ  وهُ سَ وكَ 

 واباثَ   اسِ النّ وَ                اللِ  ندَ عِ  نِ تقِ لمُ لِ  نَّ إِ 

 ناباجَ   مكُ عْ رف َ يَ وَ                 اللُ  مُ كُ بْ بِ حنوا يُ تقِ أَ 
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 ؟ عااهجاا القييةةُ الّت  ما القضيةُ  -1

 قيمة العمل وأهمية العمال

 للوطن . و األجةادُ ما قةمَ  من األبياتِ  بّيُ أ-2
 وألبسوه ثوب الفخر –قلدوة الفن 

ذي الّ  عن البيتِ  حبثُ أ ،تقنو(كم عمالً أن يُ حةُ أإذا عمل  حيبُ  اللَ  ) إن   ريفِ الشّ  يف احلةيثِ  جاءَ  -3
 .يلتقي مع ىذا ادلاىن من القييةة

 َوَيرَفْعُكم َجنابا      أتقنوا ُيحِبْبُكُم هللا 

 .الً ا مفيّ ل شرحً األوّ  البيتَ  أشرحُ  -4
 يخاطب الشاعر العمال طالباً منهم أن يمضوا حياتهم في العمل والجّد واكتساب الرزق الحالل

 يلي:أستخرُج من األبياِت ما  -5
 عامل الُاّماُل  مفردَ  (  تعًبا) إلحاحاً في طلب الرزق ا ماىن كة   

 هذاإشارة  سمَ ا           أصبحت أمست ضة  

  أيَن أنُتم مْن ُجدود   أسلوَب استفاام    أَفنوا _ َواْعُمروارأم فالَ 

ىرِ -الترابامهزة وصل        إنَّ -أَيُّهامهزة قطع     الدَّ
 
 
 
 
 
 

 األبيات الّتالّية ثّم أجيب: أقرأُ  ثانيِّا:

 اعُر:يقوُل الشّ 
م ي        أُمَم الع روبَِة ج اَء َيوُم ِك فاعَلمي         وإلى َمك  انِ ِك فان  َهضي وتَ َقدَّ
مِ           َلِك في َفِم األحداِث َدع َوُة ص ارٍخ     وَّ  يَ  نفي القراَر َعِن الشُّ عوِب ال  ن ُّ
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 بيَل إلى ال  َمقاِم األعَظموُخ  ذي السَّ    َفَدعي الَمضاِجَع وانُفضي َعنِك الَكرى     
عي ف ي َوح           َدٍة         ي الُقوى وَتَجمَّ  َعَربيَّ    ٍة َتحمي الل  واَء وتَ حَتمي    ُضمِّ

بيُل ِلُكلِّ شعٍب م  اج ِ        ٍد        اللِّ واء إلى الُع  روبَِة يَنَتميع   الي       ى َذا السَّ
 َمن َش   دَّ َأزَرِك والَحواِدُث َترتَ  مي      وإذا الَتَمسِت األص  ِدقاَء َفَخيُرُىم       

 .ألبيات الّسابقةيف ا احملوري ةَ  أكتُب الفكرةَ -1

 عوة إلى وحدة األمة العربية.الدّ 
 ؟األبياتِ  ِ قائلُ ن ىو مَ -2

 عبة الل الشركسيأمحة حمّرم بن حسن 

 أكتُب: -3
 .اعركي: )انفضي(       النهوض واالنطالق للعمل.: ع( فةعي ادلضاج )مرادف َ 

         أُّمة:( أُمم)مفرد َ                                        القرارات :ر(القرا )مجع َ 
 عفر قي (ذبم اي)  ضةّ                         منيع-عزيز-قوي (عايل اللِّواء)ماىن  

 يف وحةةٍ  اوجمرورً  اجارً 

 
 أستخرُج من البيِت األو ل: فالِي أمر   -4

 اعلمي، عقة مي. 

 

 اآليت: سببي ونتيجتي من البيتِ  ستخرجُ أ -5

 للشرق حرم  تو فمن يعبث به  ا         يلق ال   هوان ومن يصنها يغ    نم
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 .يلَق الهوان هبا، يعبث-0
  يغنم ،يصنها-7

 فهم واالستيعابال :انيؤال الثّ لسّ ا
 :تي تليهاعن األسئلِة الّ  بُ يدة ثُمَّ أجِ قراءة جيّ  ّنصَّ ال قرأُ أ أّواًل:
و ا ذلك أنّ خلقً  سامحِ فلم أَر كالتّ  ،ما خبرت في الحياة وخبرتُ  ،فاق األرضِ آفي  طوفتُ      

ومعنى ، والعفو عن المسيئ ،والحلم، المعشرِ  وحسنُ  ،على المكارمِ  برُ والصّ  ،األثرة ذونب ،اإليثارُ 
 .من معاني المروءة

  ؟سامحعاريف التّ ما -1
 ىو امتناٌع عن إرغاِم اآلخريَن على عَبّّن آرائنا، أو َقارِِىم على الت خّلي عن آرائِام، أِو االسِتازاِء هبا

 من إنشائي.فقرِة أضُع عنوانًا آخَر لل-2
__________________________________________________ 

 أستخرُج من الّنصِّ ما يلي:-3
 طوفت :اماضي   فاالً                     :يف افاقِ  اوجمرورً  اجار  

 ادلروءة:مهزة منفردة متوسطة                الاقل    :ملاحل مرادفَ 
   أفاق  :أفق مجعَ 
    

 :بُ يأج ثمّ  الّنصَّ الّتالي قرأُ أ ثانيِّا:
 
 
 

لََّة وانْ        إلى  ةٌ رَ ظْ نَ  رٍ جابِ  نْ مِ  تْ وحانَ  ،ةِ فَ عاصِ الْ  نُ نو جُ  نْ مِ  ابً رَ ىَ  جِ رْ ب ُ قا إلى الْ لَ طَ َحَمَل الّصياداِن السَّ
ثُمَّ تَ ْهوي  ،فَ َيصَّعَُّد إلَيها، بالِ جِ كالْ أمواج ٌ  وُ لُ مِ حْ تَ ف َ  ،يحُ الرّ  وِ بِ  فُ عصِ تَ  ايِّ راعِ شِ  ابً كَ ْر أى مَ رَ ف َ  رِ حْ بَ الْ  ضِ رْ عُ 

 .ِ هرِ ظَ نَ  نْ عَ  غيبُ يَ ف َ  وِ بِ 
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 أستخرُج ما يلي:
 ثُّ  : حرف عطف-2                      الّييادانِ  :مثىن-1
 رض البحر؟جابٍر يف عُ  نظرَ  ذي لفتَ ما الّ -3

 مركباً شراعياً عايُف بو الريح
 دلاذا انطلَق الّييادان إىل الربج؟-4

 ُجنوُن اْلااِصفةِ ىرباً ِمْن 
 ةلغويّ : المفاىيم الّ الثّالثؤال السّ 

 :بما يناسب اليةالتّ  جملَ ال ُأكملُ  :واّلً أ
 ىوعنيب اخلرب فيسمّ  ،ى امسااويسمّ  اادلبتةأ مرفوعً  يقبتُ ف اإلمسية  كان وأخواهتا على اهجملة  عةخلُ -1

 خربىا.
 اخلرب   عرفع مساا  واادلبتةأ ويسمى  عنيب ـــــف  اإلمسية عةخل إّن وأخواهتا على اهجملة-2

 خربىا. فيسّمى
 الخطأ: العبارةِ  ( أمامَ   Xوعالمة )    حيحةِ الصّ  العبارةِ  ( أمامَ  √ ) عالمةَ  ضعُ أا: ثانيِّ 
 (        √)     .                                     ( لالّ  ،كأنّ  )من أخوات إّن -1
  (       √   )             .من حروف الاطف ( ثّ ،الفاء،الواو ) -2
 (       √   )    .         ت عتيل بأفاال أو حروفىي الّ  ةِ ادلتيل يبِ ضمائر النّ -3
 (       √  )    .                                  اخلربَ  وعرفعُ  سمَ اال عنيبُ  ( إنّ  )-4
 (      X     )  .                                            حرف ناسخ ( كان )-5
 

 بالّشكِل  ثَم أضبطُ  في المكان المناسبِ  بوضع الخبرِ  تيةَ اآل الجملَ  مُ أُتمّ ثالثًا: 
 بارداً.  قسُ الطّ  صارَ -أ

 .متفوقةً  كانت دميةُ -ب
 طويلٌ  الامرَ  ليتَ -ج
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 قيٌر. البيتَ  كأنّ -د
 :إعرابًا كامالً  الّتي تحتها خطالكلمات  ُأعربُ  :رابًعا

 .الامَل حياةٌ  إن  -1
 .قاسيةً باعت احلياُة -2
 ال رجُل الذي أعتِمُة عليِو. كإن  -3
 قي ًة َأْو قي تِي.ي أَجُة لالّ -4
 

 إعرابها الكلمة
 حرف ناسخ للتوكية إنّ 

 سم إن  منيوب وعالمة نيبو الفتحا الاملَ 
 رفاة الضمخرب إن  مرفوع وعالمة  حياةٌ 
 فال ماضي  باعت
 سم باعت مرفوع وعالمة رفاو الضمةا احلياةُ 
 خرب باعت منيوب وعالمة نيبو الفتحة قاسيةً 

 حرف ناسخ للتوكية إنّ 
 ضمري متيل يف حمل نيب إسم إن   الكاف

 مفاول بو منيوب بالفتحة قي ةً 
 حرف عطف َأوْ 

 ماطوف على قيًة منيوب قي تيِ 
 ةالمهارات اإلمالئيّ : الّرابعالّسؤال 

 من بي األقواس : حيحةَ اليّ  اإلجابةَ  أختارُ -1
 -صلى الل عليِو وسلم-عبة اللبن  حممُة -أ

 ( بن -إبن -ابن )



7 
 

 -رمحو الل-شايِة الوطِن خالةٍ  ابن أنت-ب
 ( أبن -ابن -بن )  

 التفاؤلظر للحياة دبنظور إجيايب يسمى النّ -ت
 فائل (التّ –فاؤل التّ  -فاولالتّ  )

 الُقرآِن ُكل  َصباٍح.  قراءة اْعتاَد ابّن-ث
 ( قراة-قراءة-قرأة )

 ُأخت خبيوٍط ُمَلو نٍة.  َعباَءة طَر ْزُت -ج
 ( عباأة-عبأة-َعباَءة )

قيمِ  عالماتِ  أضعُ -7  مَن الفقرِة: يف مواِضَااا ادلناسبةِ  الّتالّية الَّت 
  . ] [   - -؟       ،:    

 فـََوَجْةُت  ضالت  فبما أْوَرَدُه األستاذُ  ,حَبَْثُت    ؟أم ٌة ُمَتساحِمٌَة   -اْلَاَرَب   -َىْل ََنُْن   :َقْة راوَدين ُسؤاٌل 
 .إن  اْلَاَريب  ِبطَْبِاِو ذو إحساٍس ُمْرَىف   :إْذ يقوُل     ]الن وازُع اخْلُُلِقي ُة   [يف ِكتابِو    ]كمال يازجي   [   

 
 ة: المهارات الكتابيّ لخامسالّسؤال ا

ا السالمة الّلغويّة مراعي   ،يف احلفاظ على األدمغةوم أسطر عن أمهية النّ  7عن  فيما ال يقلّ  أكتبُ 
 (، وعالمات الَّّتقيم. خامتة-عرض -مقةمة  واإلمالئية وااللتزام بالفقرات)

 
 
 

___________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________



8 
 

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

___________________________________________________ 
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________ 
 
 
 

 
               


