
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/10                   

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

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

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

https://almanahj.com/bh/10arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade10                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس محمد مجاهد علي سليمان وأحمد عمران اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh/10
https://almanahj.com/bh/10
https://almanahj.com/bh/10arabic
https://almanahj.com/bh/10arabic
https://almanahj.com/bh/10arabic2
https://almanahj.com/bh/10arabic2
https://almanahj.com/bh/grade10
https://almanahj.com/bh/grade10
https://almanahj.com/bh/pages/search?teacher_name=محمد مجاهد علي سليمان وأحمد عمران
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


  ١٠٢عامة لقواعد عرب مراجعة 

  -:ثم أجباقرأ 

 ، فم نھم م ن   متح دین ، وف ي تك وینھم غی ر    ، وف ي می ولھم متب اینون     طب ائعھم  مختلف ة  الن اس فعلمتن ا الحی اة دروس ا وعب را ،    لق د  
الیكترث لھا ، والیعیرھا اھتماما ، فھذا عمیق النظرة ، وذاك سطحي التفكیر ، وھذا بعید المرمى ، وھ ذا ی رى الحی اة كفاح ا ،        

  .واإلرادة الغالبة ، ومنھم من یقنع باألدنى فالیصل إلى شيءھم ذو الھمة الطموح، وآخر یراھا عذابا وشقاء ، ومن

  واستغالل اآلخرین   االحتیال المال وحده وما یأتي عن طریقیكونیجب أال  الذي ینشده الشاب الصالح األعلىالمثل        إن 

  ..... فتلك من الوسائل الدنیئة ، والنجاح المؤسس علیھا نجاح رخیص

  

  -:تخرج من القطعة السابقة مایأتياس -أ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .كتب فعلھ مضبوطا سم مفعول ، وا ا-١

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  . مبالغة ، واذكر فعلھاصیغة -٢

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .مصدرا میمیا ، وزنھ  -٣

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .را لفعل ثالثي مجرد ، وعین فعلھ  مصد-٤

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  . لفعل ثالثي مزید بثالثة أحرف ا مصدرا لفعل ثالثي مزید بحرف ، وآخر لفعل ثالثي مزید بحرفین ، وثالث-٥

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .خر لفعل غیر ثالثي اسم فاعل لفعل ثالثي ، وآ-٦

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .، واذكر وزنھا  صفة مشبھة -٧

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  . اسم تفضیل ، وبین حالتھ-٨

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .  اسما جامدا-٩

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .فادتھ أحرف الزیادة فیھاھات جذر ھذه الكلمة ، وبین ما أ) استغل  ( -ب

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .جعل اسم اإلشارة في ھذه الجملة للمثنى المؤنث وغیر ما یلزم ا. ألعظم خبرة مل اا ھذا الع-ج

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .ھات اسم تفضیل من ھذا الفعل في جملة من إنشائك) اكترث  ( -د

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .بین داللة ما تحتھ خط على الزمن في سیاق ھذه الجملة .  علمتنا الحیاة درسا  لقد-ـھ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  .على الزمن في سیاق ھذه الجملةداللة الفعل المضارع بین .  إلى شيء یصل باألدنى فلن یقنع من-و

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  :ما تحتھ خط في القطعة السابقة  أعرب –ز 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- :طبائعھم  -    

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------: متحدین -    

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------:  األعلى -    

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------: یكون   -    

  

  لیمانسمحمد مجاھد علي / إعداد األستاذ 

  أحمد العمران الثانویة/ ة سمدر
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