
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/10arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                   

 

                  https://almanahj.com/ae/10arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade10                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس أحمد الشاعر اضغط هنا                                           

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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 منطقة رأس الخيمة التعليمية                                     مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنين

 م2016/للصف العاشر /األولالدراسي اختبار منتصف الفصل األول/ تدريبيالنموذج ال

 األبيات التالية للشاعر عمر بن كلثوم ، ثم أجب عن األسئلة التي تليها: *اقرأ

ـْعـلاــِم األْقـ لا أ  1 ــــــــلا يا ـْعـنا                     ــــاــــوااُم أانَّ ـْعـضا ـيـنـــــــا واأانَّ ـــــتاـضا  ــاــــــــــا ـا قاـْد ونا

ــ  2 ـلـْيـنا ـلاـْن أحـٌد عا اِهـلـِيـنا                 اـــــألا لا ياـْجـها ـْهـِل الـجا ـلا فاْوقا جا ـْجـها  ـاــــــفاـنا

حا   3 ـْنـُقـْل ِإلـى قاـْوٍم را ـتاـى نا ـاــما ـا طاـِحـيـنا                     ـانا ـاِء لاها  ـاــــياُكـوُن ِفـي الـِلـقا

ـنَّـا  4 ى الـنَّـاُس عا ـا تاـرااخا ـْيـنا                 ناـطاـاِعـُن ما ُنـْضِرُب ِبـالـسـُيـوِف إذا ُغـشا  ـاـــوا

ـأنَّ   5 ـا ِفـيـنكا ــاِري                  ُهـمْ ـــــــا وِفـْيــــــا ُسـيـًوفاـنا ـخا ـا   ــــــــــٌق ِبـأاْيـدي لاِعــِبــيــــــــما  نا

ـْجـدا   6 رْثـناا الـما ـِلـمـْتا معـد -وا ـــــــُنـطاِعـ             -قاـْد عا ـِبـيـنا ـتاـى يا  ـاــــــــــُن ُدوناـه حا

ْت وا نا   7 ــــرَّ ـيَّ خا ـا               ـْحـُن إذاا ِعـًمـاُد الـحا ـِلـيـنا ـْمـناُع ِمـْن يا  عاـِن األاْحفـاِض نا

 صيــــنـــــــاونحن العازمون إذا عُ     ا              ـــطعناكمون إذا أُ ــــونحن الح  8

 ــــاـــــــــــويشرب غيرنا كدرا وطينــ     ونشرب إن وردنا الماء صفوا              9

 ابر ساجدينـــــــاـــــــــتخر له الجب    ا صبّي           ـــــــام لنـــــــــإذا بلغ الفط 10

 ما الغرض الشعري في األبيات السابقة ؟ وكيف استنتجت هذا الغرض ؟ (1

...............................................................................................
............................................................................................. 

 اذكر فكرتين فرعيتين من األبيات السابقة. (2

...............................................................................................
............................................................................................ 

ورا فنيــة وصـف الشـاعر فـي البيـت الثالــ  قومـه بالشـجاعة والقـوا فــي المعـار  مسـتخدما صـ (3
 رائعة ، اشرحها ، ثم بّين رأي  فيها  ؟



 

...............................................................................................
............................................................................................... 

 عر بين كلمتي ) نطاعن ( و ) نضرب ( في البيت الرابع.عالم يدل جمع الشا (4

.............................................................................................. 
 ــــاـــــــــــويشرب غيرنا كدرا وطينــ     ونشرب إن وردنا الماء صفوا             (5

 وضحه ، وبين قيمته في البيت السابق تضادا ، -

     ............................................................................................ 
 : من األبيات استخرج (6

  ...كلمة بمعنى ) ضعفنا وفترنا ( : ............  -
  ............فعال ماضيا : ............ -
 ......................... فعال مضارعا: –
 أسلوبا للشرط: ............................................................... -
 .........................................أسلوبا إنشائيا: ..................... -
 ......................................أسلوبا خبريا : ........................... -
 ..........موضعا فيه تقديم ما حقه التأخير في البيت الثال  : ............................  -
 ( ما رأي  في البيت األخير ، مع التعليل ؟7

..............................................................................................
.............................................................................................. 

 ، مبينا الفعل الذي اشتقت منه:صيغ مبالغة اسم الفاعل استخرج من البيت الشعري التالي (8
 وعند الشر مطراق عبوس **** ضحوك السن إن نطقوا بخير  -

 الفعل الذي اشتقت منه لصيغ مبالغة اسم الفاع
......................................... ...................................... 
......................................... ...................................... 
......................................... ...................................... 

 

 انتهت األسئلة

 رإعداد األستاذ : أحمد الشاع


