
 

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 أحمد حماد عليمات اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 مملكة البحرين 
 -----------------مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين                  اسم الطالب : 

 -----------------الصف والشعبة :                      102اختبار تكاملي عرب 
 أ/ أحمد حماد عليمات     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اقرأ األبيات اآلتية ثم اجب عن األسئلة التي تليها .
 برادي األتاة فورياض تخايل األرض فيها                خيالء الفـــ -1
 ذات وشي تناسجته سوار                     لبقات بحوكه وغـــواد -2

 شكرت نعمة الولي على الوس           مي ثم العـــهاد بعد الـعهاد  -3

 ر           واح مسرى األرواح في األجساد نسيم كان مسراه في األمن  -4
 ضع عنوانا مناسبا لألبيات السابقة . -1

-------------------------------------------------------------- 
 حدد جنس النص ونمطه  -2

 ------------------------نمط النص :    --------------------جنس النص :
 على المستوى اإليقاعي وظف الشاعر تكرار الحروف والكلمات مثل على ذلك بمثال من األبيات  -3

 --------------------------------مثاال على تكرار الحروف :
 ----------------------------------------تكرار الكلمات : ىمثاال عل

 السابقة حول حقل معجمي حدده ثم اذكر مفرداته وداللة تنوعه . األبياتدارت  -4
 -----------------------:ألفاظه  --------------------الحقل المعجمي :

 ----------------------------------------------------داللة تنوعه :
 ذكر فعلين ماضيين ثم بين داللة استخدامهما .الماضية ا األفعالالسابقة  األبياتوظف الشاعر في  -5

 -----------الماضية: األفعالداللة     -------------------------الماضية : األفعال
 خبر الواصف مثل على ذلك بمثال .استخدم الشاعر النعت غير المباشر مثل المفعول المطلق وال -6

 -------------الخبر الواصف:  -----------------------------المفعول المطلق:
 السابقة بالصور والتشبيهات اختر صورة ثم اشرحها . األبياتحفلت  -7

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

 اذكر مؤشرين للنمط الوصفي برزا في األبيات السابقة. -8
1-------------------------------2--------------------- 
 وزن الصيغة الجذر الصيغة

   سوار
   بعد

   مسرى 
   شكرت

   



 
 مملكة البحرين

 --------------------مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين                          اسم الطالب:
 ------------------------الصف:                                       102اختبار عرب 

 أ/أحمد حماد عليمات                                                           
 
 التالية: األسئلةثم اجب عن  األبيات اقرأ -أ

 ياحسناء هذا الجمال       والنظرة الولهى وهذا الدالل أينمن  -1
 يعجز عنها عبقري الخيال         أسطورةجمالك المسحور  -2
 اهلل من عين على هدبها        يغرد السحر ويشدو الجمال -3
 
 السابقة لألبياتضع عنوانا  -1
 حدد جنس النص ونمطه -2
 -----------------نمط النص:  ----------------------------س النص:جن
 السابقة حول حقل الجمال اذكر مفرداته مبيا داللة المعجم. األبياتدارت  -3

------------------------------------------------------ 
 استفهام ثم بين وظيفته. أسلوب األولاستخرج من البيت  -4

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

 .بالحذف مثل عليه ثم بين داللة االستخدام  اإليجاز األولوظف الشاعر في البيت  -5-
----------------------------------------------------------------- 

 ----------------------ادالولهى:مض ----------------------مامرادف حسناء: -6

 

 هات مصادر االفعال التالية ) قرأ، اعتمد، اكتشف، تبادل ، خاط ، طار ( -7
-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- 
 ميز بين الجامد والمشتق  ) الوجه ، النور، عامر ، منتصر ، استخدام ، طويل(  -9

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

 مات التالية:حدد المعنى الذي ادته حروف الزيادة في الكل -10

 ) استعلم ، تدارس، كّسر، موعد(
 

 بين المعنى الذي يؤديه كل مصدر ممايلي: -11

 ) طيران، رحيل، زكام ، خضرة ، نهيق( 


