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 أوًلا : الورقة األولى :

: يستمع الطالب لفقرة مناسبة لمستواه ثم يجيب عن األسئلة وذلك من خالل فهمه اًلستماع -1

 .ومحتوى الفقرة التي استمع إليها لمضمون

يكتب الطالب عدد من الكلمات التي يمليها عليه المعلم والتي تحتوي على بعض : اإلمالء -2

 .والمتطرفة الهمزات المتوسطة

 أمثلة: 

 –استأذن  –الرائعة  -مسؤولية   -ملجأ  –يتسألون  -يجرؤ –استأجر –أفئدة  –يسأم       

تتضاءل  –هادئة  –عزائم  –الرائعة  –استأذن  –االستئثار  –يأتمر  –يأتي  –يالئم  –االطمئنان 

 غذاؤه . –يستأنس  –الكبرياء  –

: يكتب الطالب عبارة معينة مرة واحدة بخط الرقعة مع مراعاة الحروف المفرغة الخط -3

 سطر، وحجم الحروف في الكلمة وحجم الكلمات فيإلى الف بالنسبة المطموسة، وموقع الحرو

 .الورقة نظافةالمحافظة على الجملة، وحسن الخط، والترتيب و

         يختار ما بين موضوعين مختلفين )قصة ( و يكتب موضوًعا واحدًا في حدود :التعبير -4

وط الالزمة للكتابة السليمة  والشر  القّصة فن مع االلتزام بعناصر ،( كلمة 300إلى  كلمة 250) 

 :وهي

 غة والبعد عن العامية.جودة اللّ  - 2                             حسن الخط  -1

  .(خاتمةات ) مقدمة/ عرض/تقسيم الموضوع إلى فقر -4. تنوعةمات الترقيم الماستخدام عال -3

 الفصل الدراس ي األول  نهايةامتحان  

 مذكرة مراجعة

 العاشرالصف: 

 السنة الدراسية

2018 - 2019 

 
 
 العربيةغة املادة: الل

ااملعلم: فرجاني ر   فيو 
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 فقرة . ترك مسافة كلمة في السطر األول من كلّ  –6    سطر بين كل فقرة وأخرى .   ترك –5 

 .االستشهاد بآيات قرآنية ، أحاديث ، الشعر ، الحكم ، األمثال (  – 7

  .استفهام ،  مدح ، ذم ، تمني ( ، تنويع األساليب ) أمر ، نهي ، تعجب ، نداء – 8

 الورقة الثانية : 

 :صوص الشعريةأوًلا: الن  

) دراسة ( + 4إلى  1من  ) حفظ األبيات المقررة شمائل فارس لعنترة بن شدادقصيدة  -1

 .وتحليل القصيدة كاملة (

 فإنّنِي  َسْمٌح ُمَخالََطتِي إذَا لم أُظلَمِ   ***                  وأثْنِي عليَّ بما َعلمِت  -1 •

 ُمرٌّ مذَاقَتُهُ َكَطْعِم العَْلقَِم   * **         وإذَا ُظِلْمُت فإّن ُظْلِمي باسٌل  -2  •

 َرَكدَ الَهَواِجُر بالَمشوِف الُمْعلَمِ   ***       ولقْد َشِرْبُت ِمَن الُمدَاَمِة َبْعدََما  -3  •

 َمالي َوِعْرِضي وافٌر لْم يُْكلَمِ    ***             فإذَا َشِربُت فَإنَّنِي ُمْستَْهِلكٌ  -4 •

ُر عن ندى -5  • ِمي  * **   وإذَا َصَحْوُت َفَما أقَّصِ  .وكَما َعِلْمِت َشَمائِِلي وتََكرُّ

  :يجب التركيز على

   .صمط الكتابي للنّ النّ  -

  .صجنس النّ  -

 أبداه عنترة في القصيدة.التسامح الذي  -

الصورة التي رسمها عنترة للظلم في  -

 القصيدة.

 

 . الفخر بالذّات -

الحقل المعجمي المستخدم في األبيات  -

 الخمس األولى.

 الصورة التي حاول عنترة رسمها لنفسه. -

 غرض عنترة من الفخر بنفسه؟ما  -



3 
 

                                                                     جنسه ؟ص وما ما النمط الكتابي للن   /1

 معلّقة :صجنس النّ   وصفّي يغتني بالسرد.            :النمط الكتابي للنص

                                                                                                      السابق ؟ بياتضع عنوانا مناسبا لأل /3

 عنترة يفخر بنفسه/ عنترة يتغنى بفروسيته/ عنترة يعرض خصاله..

                                                             ( ؟ سمح مخالطتيله: )ماذا يقصد الشاعر بقو /4

 يتميّز عنترة بشخصيّة متسامحة ال تؤذي غيرها وتعفو عند المقدرة.

ض له لظلمرسم الشاعر صورة واضحة ل ني،اث  في البيت ال /5                                     .إذا تعر 

  وّضح ردّه على الظلم. -أ

 فهو سيردّ بما هو أقوى وأفظع. لقد حذّر عنترة الظالمين من بطشه إذا تعّرض منهم لألذى.

 ؟ ردّة فعله إذا تعّرض للظلمما هدف عنترة من تضخيم صورة  -ب

 من ناحية أخرى. وفخر بفروسيته ،هو تحذير لألعداء من ناحيّة

 رسم عنترة صورة لنفسه في األبيات السابقة، وض حها.                                                 -6

رسم عنترة صورة لنفسه تترواح بين الشدّة واللّين، فهو مسالم سمح األخالق إذا عومل باحترام 

 وشديد وصاحب بطش كلّما تعّرض للظلم واإلهانة.

                                                             في األبيات السابقة ؟ نفسهلماذا يفخر عنترة ب /8

ربما معاناة عنترة من الظلم جعلته يتخذ من الفخر أسلوبا يصدّ به األعداء هذا من جهة، وليكشف 

 عن مهبه في الحياة من جهة أخرى.
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 ثانيًا: القراءة الصامتة: •

  :ثم أجب عن األسئلة التي تليه التالي صالن  اقرأ 

ـ كان أبي مدّرسا في األزهر، ومدّرسا في مسجد اإلمام الشافعي، وإمام مسجد ويتقاضى من كّل ذلك  1

جنيها ذهبا، فلم نكن نعرف جنيهات الورق، وأذُكُر ـ وأنا في المدرسة االبتدائيّة ـ أن   نحو اثني عشر

منوا بها، وتندّرت الجرائد الهزلية عليها. وكانت ال تقع في ظهرت ُعملة الورق، فخافها الناس ولم يؤ

يد الناس ـ وبخاصة الشيوخ ـ حتى يسرعوا إلى الصيارف فيغيّروها ذهبا. وكانت االثنا عشر جنيها 

تكفينا وتزيدُ عن حاجتنا ويستطيع أبي أن يدّخر منها للطوارئ. ومن ناحية أخرى كانت مطالب الحياة 

سيطة فأبي من بيته إلى عمله، إلى مسجده ثم إلى بيته. ال يدّخن وال يجلس على محدودة، ومعيشتنا ب

مقهى. ومالبسنا جميعا نظيفة بسيطة ومأكلنا معتدل ليس بضرورّي فيه تعدّد أصنافه وال أكل اللحم كّل 

 يوم ولم نَر في من حولنا عيشة خيرا من معيشتنا، نشقى بالطموح إلى أن نعيش مثلها.

الشعور الديني فأبي يؤدّي الصلوات ألوقاتها ويكثر من قراءة التفسير والحديث ويكثر  ويغمر البيت

من ذكر الموت ويقلّل من قيمة الدنيا وزخرفها، ويحكي حكايات الصالحين وأعمالهم وعبادتهم ويؤدّي 

م في الفجر الزكاة ويؤثر بها أقرباءه ويحّج وتحجُّ أّمي معه ثّم هو يربّي أوالده تربية دينية فيوقظه

ليصلّوا ويراقبهم في أوقات الصالة األخرى ويسائلهم متى صلّوا وأين صلّوا. وكلّنا يحتفل برمضان 

 ويصومه وعلى الجملة فأنت إذا فتحت باب بيتنا شممت منه رائحة الدين ساطعة زاكية.

محلّها سلطة األمهات ـ وبعد، فما أكثر ما فعل الزمان. لقد عشُت حتّى رأيت سلطة اآلباء تنهاُر وتحّل 2

واألبناء والبنات. وأصبح البيت برلمانا صغيرا، ولكنّه برلمان غير منّظم وال عادل فال تؤخذ فيه 

األصوات وال تتحّكم فيه األغلبيّة ولكن يتبادل فيه االستبداد فأحيانا تستبدُّ األمُّ، وأحيانا تستبدُّ البنت أو 

نية البيت في يد صّراف واحد، فتالعبت بها أيدي صّرافين االبن، وقلّما يستبدّ األب. وكانت ميزا

 وكثرت مطالب الحياة لكّل فرد وتنّوعت، ولم تجد رأيا واحدا يعدل بينها ويوازن بين قيمتها.

 ـ فتصادمت وتحاربت وتخاصمت وكانت ضحيّتها سعادة البيت وهدوؤه وطمأنينته.3

 أحمد أمين                                                                                
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 األسئــــــــــــــــــــلة:

                                                         .ص ما القضية المطروحة في الن   -1

 واليوم.يطرح الكاتب أحمد أمين أحوال األسرة بين األمس 

                                                       ص عنوانا.أْسنِْد إلى الن   -2

 األسرة بين الماضي والحاضر

                                       وبي ن رأيك فيه.                 ن صاستخرج دور المرأة  في ال -3

بينما في الحاضر أصبحت لها الكلمة  لم تكن المرأة فاعلة،  في الماضي مّر بمرحلتين، دور المرأة

 ورأيي أن حاضرها أفضل كي تشارك في بناء المجتمع الذي غيّبت منه سابقا. األولى واألخيرة.

 ، بي ن ذلك انطالقا من الن ص.                                                       للرجل انحاز الكاتب -4

في نهاية النّص أبدى الكاتب بعض االحتراز من مشاركة المرأة في بناء األسرة، ظهر ذلك في 

 ."فتصادمت وتحاربت وتخاصمت وكانت ضحيّتها سعادة البيت وهدوؤه وطمأنينته" :قوله

 10  الدرجة القواعد النحوية:  ثانيًا

                                .فعلية ( –ز الجملة البسيطة من المركبة مع بيان نوعها ) اسمية مي   - 1

 جملة اسمية مركبة. .مشروعم الصمّ  ديرالم -

 جملة فعليّة بسيطة.. بلدهفي خدمة  إنسانيساهم كل  -

                          :المركبة إلى بسيطة في ما يليالجملة البسيطة إلى مركبة، والجملة حول  -2

 أبي يحرص على تفّوقي.. قيأبي حريص على تفوّ  -

 .المحاربون العائدون من الحربحرب. عادوا من ال محاربونال -

                                                                         :حد دا درجة التركيب والبساطةاذكر نوع الجملة م -3
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 مركبة بسيطة نوعها الجملة

  بسيطة فعلية .الحكمالعديد من  لرسالةتضمنت ا -1

 مركبة  فعلية .المجتهد الهزل وعمل بجد ترك -2

 مركبة  اسمية ينصف صاحبه.الصدق  -3

  بسيطة فعلية دائما . انتصْر للمظلوم -4

 

                                                    :زم من الفعل المتعدي في الجمل التاليةميز الفعل الل   -4

 متعد ( –ًلزم نوع الفعل ) الفاعل الفعل الجملة

 متعد ...الرجل  تناول .الدواء رجل المريضتناول ال -1

 متعدّ  المعلّم فّرح .هتابن المعلّمح فرّ  -2

 متعدّ  الرجل يسعى  .يسعى الرجل في طلب الرزق  -3

 الزم الرجل سافر سافر الرجل إلى بلده. -4

 

                                              الواردة في الجمل التالية.المعنوية والل فظية سط ر الروابط  -5

 .مائدةتشرف على إعداد ال األمكانت وجالساً  بكان األ -

 ينام. أو، بعدها قرر أن يسهر شربـــف، أعلىرفعه إلى  ثم شايأخذ كوب ال -

ربط جملة استفهامية  –رابط معنوي  كالّ، وألف كالّ.اخوته ؟  هو أحسنو هل يمكن أن ينجح -

 .بجوابها

 .االستدراكتفيد  -لكن  –رابط لفظي .الجوع كان أقوى من التعب لكنكان متعباً  -

 .االستنتاج بعد جملة متقدمة عليها -رابط لفظي فلنجرب. إذن التجربة خير برهان، -
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 ما الذي يمنعه من التجربة والوصول إلى الحقيقة وسد الجوع. ألمر ما خطر له خاطر غريب، -

 ربط جملة مبهمة بجملة مفّسرة  لها(. –رابط معنوي )

 فعلية (: –المركبة مع بيان نوعها ) اسمية ميز الجملة البسيطة من  - 6

 جملة فعلية مركبة.يسرنى أن تناضل من أجل نجاحك. -

 جملة اسمية مركبة.اللّغة العربية ساهمت في الرقي الحضاري.  -

 جملة فعليّة مركبة. .دخل المعلم إلى الصف يبتسم -

 بسيطة في ما يلي:حول الجملة البسيطة إلى مركبة، والجملة المركبة إلى  -7

 يحزنني أن ترسب في االختبار.. يحزنني رسوبك في االختبار -

 ابتعدت عن الصاحب الكاذب.ابتعدت عن الصاحب الذي يكذب.  -

 

********************* 

 ( "حّظا سعيدا") 

 


