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 (3اختبار تجريبي )
 العربية اللغة مادة في الفصل الثاني

 العاشر للصف
 م6102ـــ  6012 الدراسي العام

====================================================== 

 درجة  (  12)                                                            الفهم واالستيعاب  :    –أوال 
 اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه  :  –السؤال األول 

 أْمسى كالنا يعاف  الغ ْمَض َجْفناه   مالـــي وللنَّْجم ِ يرعاني وأرعــــاه  

قـَــة  إنـّــي تَذَكَّـْرت  والذكــرى  ؤّرِ  َمجــداً تليـــداً  بأيدينــا أَضْعنــاه   م 

 تَِجْده  كالطَّيِر َمْقصوصـاً َجناحاه   أَنّــى اتجهــَت إلى اإلْسـالِم في بلد  

 فأصبََحـْت تتــوارى فـي َزوايـاه   َويَح الع روبِة كاَن الَكون  مسَرَحها

 (1)        ما رأيك في ذلك؟           فتَمجيِده . والعمِل علىيدعو الشاعر للرجوعِ إلى الماضي  ـ 1

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

.................................................................................................................. 
 (1)                        اشرح ذلك . .   متقابلتين صورتين في األبيات السابقة  رسم الشاعر ـ 2

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

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

 .(½)                                                      اختر الصواب مما بين البدائل  فيما يأتي : ــ 3
 يرى الشاعر أن ضياع أمجاد المسلمين  يرجع الى: 

 انشغالهم بالدنيا وزينتها . –تكالب أعداء اإلسالم عليهم .                                     -   
  تخليهم عن مبادئ اإلسالم   –                              تفرقهم وتشتتهم  .              -            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه  :   –السؤال الثاني  

لقد أزعجت الهجرة إلى مدينة يثرب قريشاً أكثر مما أزعجها نبأ خبر الهجرة إلى الحبشة . السيما   

وقد وصل إلى مسامعها نبأ تحالف الرسول مع أهل يثرب في بيعة العقبة الثانية وأنها كانت أساسا  

 بيعة حرب يسالمون بموجبها من يسالم النبي ، ويحاربون إلى جانبه من يحارب"

 (1)                                              انزعاج قريش من نبأ الهجرة الى المدينة. علل : ــ  1

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

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

ّوة  ــ  2 و   الدافعِ  قـ  نافسةِ  في الَمـرأةِ  نَجاحِ  أسبابِ  ِمن كـانـا الهـدفِ  وس م  جالِ  م  حْ . الّرِ  (1)  . ذلك وّضِ
.................................................................................................................. 
..................................................................................................................            

                                                                    ) ½(                              لكاتبة تأكيد دور المرأة في أحداث الهجرة بــــ :  ـــ استطاعت ا 3
 ـــ العبارات الرنانة                                            ـــ االستدالل والتمثيل   
  ـــ اإلقناع العقــــلي                                   ـــ التأثير الوجــــداني    
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 اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه  :   –السؤال الثالث  
 ــالءِ خَ الب   ــرِ سـائِ ـــاً كَ ـظَّ حَ  ــكَ ــيِ    ـ   عْ سَ  ِلَي ِمنْ  بْ هَ تَ  مْ لَ  كَ بْ خي هَ يا أَ   
 ـنــاءِ عَ  ـنْ مِ  راَحــة   ـِس فْ لَلنَّ  فيــهِ       جــميــــل   َرد   ـــكَ نْ مِ  ــال كــانَ فَ أَ   

 (1 )     الموقف معلالً أسبابه في البيتين السابقين  موقف للشاعر من صديقه . بيِّن ذلك    -1

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

.................................................................................................................. 
                                  (1)                           وقوِل المتنبي التّالي معـنًى ومبنًى . ين ِالسابق نالبيتيواِزْن بيَن ــ  2   

 ال َخْيـَل ِعـْندََك ت ْهـديها َوال مـال     فَْلي ْسعـِد الن ْطق  إِْن لَْم ت ْسِعـِد الحال         
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

                                             ) ½(                                              المسيطر على الشاعر في األبيات :  ــ  الشعور3    

 )      (   )      (                                         البغض لصاحبه الحقد على صاحبه
 )      (  (                                         اليأس من صاحبه        )   التألم من صاحبه 

 _______________________________________________ 
 اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:   –السؤال الرابع  

 ةِ دوا إلى طريقه  فَ  ،بها نتفعونَ يَ  مَّ السيوَل، ث   هِ ذِ هَ  هِ وَن بِ قَّ وَ تَ راً يَ مْ عوا أَ دِ تَ بْ يَ  نْ إلى أَ  الحاجة   م  ه  فألجأتْ )  
ل  االنتفاَع بما ـهِّ سَ رَق الهندسيةَ التي ت  ـالط ونَ ـعنِ طَ صْ ، ويَ ةِ ـيَ دِ وْ األَ  نَ يْ ها بَ قيمونَ ، ي  والحواجزِ  السدودِ 

.ت      ( خلِّف ه وراَءها من مياه 
                                                (1)                                   وعالَم يَـدل  يناؤها؟ بَِم ت علِّل  كثرةَ السدوِد ؟ وما أقواها ؟ ــ 1

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

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

                                                            (1)                                           مبيناً أثره فيه .      بواقعه ، النص عالقة ــ اشرح2

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

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

ا يأتي في سِ  ك ل   استخلص ما يدل عليه      ــ  3                                                  ) ½(                            ياقِه:تعبير  ِممَّ

 راً. مْ عوا أَ دِ تَ بْ يَ  نْ لى أَ إِ  الحاجة   م  ه  فألجأتْ أ ـ 

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

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

 .دودِ الس   لى طريقةِ إِ  دواه  فَ ب ـ 

م عليهم  للا   فضل  تدل على    ه  ه  أُموَر َمعاش   .وتوفيق ه  لهم وتيسير 

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

.................................................................................................................. 
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 اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه  :   –السؤال الخامس  
أال تالحظون معي أن األجيال الجديدة أصببب حق أال احتماال و أ بببع  صببب ما ود  المجلود   و العد   

في ذلك ظاهمة .  .  و هي أن هذه األجيال شببببب ق في وصبببببم مصبببببا   حم  اليبببببمو  . . ممعن في 
 ناختماع آالق الت يبي    وصبم أماد أن يجعل اةل  تتحمل ن اسايبان جل جلد   و تتعا  اةل  اسايا

فتماعه من  ذل أي جلود حت  الحيببا  اختموق له آل  ج امة تاوب  حل أصببع  العمدياق الحيببا ي    
فال وج  إذن أن امى األجيال الااشئ  اد فادق الادمة ود  الص م فجمهق جل ما يجلد الذهن و الويل 

 سايان الغد إذ أص ح لآلل  خصائص اسايان و أص ح لإلايان موح اةل  .
  ) ½(                                                             اسجا   الصحيح  مما يأتي :ـ اختم  1

 هد  الجات  من الماال اليا ق هو : 
 ( )    ـ اسشادة  تادب الح امة .                         
 ( ) ـ توجيه الااد لمن يتجايل ون العمل و التحمل .                        
 ( )   ـ اسوالن ون اختماواق حديث  .                          

     ) ½(                                                                 ـ ماذا تواع الجات  سايان الغد   2
.................................................................................................................. 

    (1)                                                                   ــ ايتخدص من الفامة اليا ا  :3
 ........................................................................................................  حقيقة :
 ...................................................................................................... رأي : 
  

 (6)                 (     الصداقة مما تحفظ بيتين في مجال .) الضبطاكتب مع السؤال السادس :  
....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 

 (3) السؤال السابع :   لخص النص التالي في حدود الثلث مراعيا األسس الفنية للتلخيص.

شيخوخة ، وصارت جزءا " إذا اعتاد الطفل على القراءة في سن مبكرة ظلت هذه العادة ترافقه حتى ال
ال يتجزأ منه ، واستحالت أخيرا إلى هواية نافعة ممتعة ، تأسره وتالزمه في كل وقت ، قبل النوم ، 

وبعد الطعام ، وعند اليقظة في الصباح ، فكل دقيقة من العمر لها ثمن ، يجب أال نفرط فيها أو نضيعها 
  1سدى 

بل هي عمل جاد وجهد فكري مكثف ؛ ال يقل عن الجهد الذي يبذله اإلنسان في  ليست القراءة ترفا ،   
الكتابة ، لذلك ال يجوز أن نقرأ للتسلية وقتل الوقت وملء الفراغ ، بل يجب أن نقرأ بمنتهى الجدية 

 واالهتمام ، ونعرف كيف نختار الكتاب الشائق المفيد ؛ الذي يغني الفكر ويثريه ، وتترك قراءته أثرا
في النفس ال يزول بعد إغالقه ، ويجب أن نمحص وندقق ونغربل ما نقرأه ، ونطرح على أنفسنا هذا 

السؤال : ما الفائدة التي جنيناها من قراءة هذا الكتاب أو ذاك ؟ هل استطعنا أن نضيف من قراءته شيئا 
، وأيقظ شعورنا ، وهذب  إلى ثروتنا الفكرية أو األدبية أو اللغوية ؟ هل وسع آفاقنا ، وحرك أعماقنا
   1طباعنا ، وعدل من سلوكنا ؟ هل أرشدنا إلى قيم الحق والخير والجمال ؟ 

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

.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 
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                                                                 درجات ( 3)                                                                      الثروة اللغوية : –ثانيا 

               (1)(                                                       فَـــــَرقًا ِسيِِّه يَْهتَـــز  ِكْسَرى على ك رْ       ) – 0
 .  ...............................     : (     فرقاالمترادف من كلمة )     -أ
   ..................................... . (     داثِ ـاألجْ من كلمة )    المفرد  ب ــ        

                                      (1)                                                     اكتب المعنى السياقي لما تحته خط فيما يلي : -2
  ( ......................   )                      أنا ال أسوم صديقي األذى               .1
 (  ....................... )                         ذهبت أسوم البضاعة في السوق    .6

 (                                1)                                         " روع الفراغات اآلتية كلمة مناسبة من جذر "   امأل ــ  3

 . المستمع يبهر ...................اللحن .0

 . اآلمنين ....................اإلسالم يقر   ال .6
 _______________________________________________ 

 درجات ( 4)                                                                    التذوق الفني :   –ثالثا    
         )½(                                                           عبِّْر عما يلي مستخدماً التشبيه التمثيلي :ــ    1 

   . العظيم بين من ال يعرفون قدره 

.................................................................................................................. 
         )½(                    :أكمل الجمل اآلتية باقتباس مناسب من القرآن الكريم أو الحديث الشريف ــ 2

 ............................................................................... ال تظلم الناس  

 
        (1)                                                                        اشرح الخيال فيما يأتي ، مبيناً فائدته    -3

 ال تجري على اليبس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها           إن السفينة 

.................................................................................................................. 
ْد فيما يَ ــحَ   –4 حَ ــي ك  ـلدِّ  (1)                                         ه .ــْوعَ ـْن نَ ــَبيِّ ِوّي ، وَ ــنَ ـن  َمعْ ـسِّ ـلَّ م 

ُل الحُ  هام  ــــ يَْحتَم  ُل َوقْ وَ  ،رُّ َوْقَع الس    الم  .َع الكَ ـال يَْحتَم 

:                               ـُن الَمعْ ـالُمَحس     هُ:ـْوعُ ـنَ نَويُّ

ُع الْ ــــ الَكري َرةُ ــَمعْ ت  الْ ـذا ضاقَ ف َرة  إ  ـَمغْ ُم واس   .ذ 

:                               ـُن الَمعْ ـالُمَحس     هُ:ـْوعُ ـنَ نَويُّ

 
ا يأتي:    -5                                   (1)                               أْكِمْل َما يَأتي بالَمْطلوِب بَْيَن قوسْيِن أَماَم ك ّلِ ِعبَاَرة  ِممَّ

ُس األيَادي في  ........... .أ ــــ ال أْغر  نَاَس الناق َص مع َما تَْحتَهُ َخٌط (   أرض  ُث الج   ) َما يُْحد 

ُث الُمـقَـابَـلَـةَ والسَّـْجـَع َمـعَـاً (       ب ــــ الَخْيُر في ُصْحبَة  األْخيَار  ................  ) َمــا يُـْحـد 
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 ( اتدرج 8)                                                              السالمة اللغوية :   – رابعا 

ا ي  – 1                                        (1).                                                ي بالمطلوِب أماَمه  لامأل الفراَغ في ك ّل  ِممَّ
ً ) .                 كاملتين ............درت حول المكان      -  ( مفعوالً مطلقا
 (نائب عن المفعول المطلق )          . الشعور بالراحة.                    .......... شعرت  -

 اجعل الفعل االزم في الجملة السابقة متعدياً. وغير ما يلزم           . نام الطفل في سريره  ــ   6
.................................................................................................................................. 

                                                   (1)                                      .   حدد المفعول به في الجمل اآلتية مع بيان ضبطه  ــ أ ــ  3
 تقدير الدولة النابغين موقف حضاري . 

   قّرب العلم المسافات ِ بين أنحاء العالم
....................................................................................................................... 

 (2 )                                                               صوب الخطأ النحوي فيما يأتي :    –4
  ...........................                  الصواب :   سمعت انباء طيبةــ               
 ............................... :    الصواب.    الحقَّ  ق ولوا البنات  أيتها    –          

     (1)                                                اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة حول رمزها: اخترــ  5
 أكرم الرجل ضيفه . الفعل ) أكرم( :  -  
 معتل مثال.  -د       صحيح مهموز. -ج  صحيح سالم.  -ب                     معتل أجوف. -أ
 يشدون (: األوالد يشدون الحبل بقوة . الفعل )  -
  معتل ناقص -د         معتل أجوف.  -ج    صحيح مضعف ثالثي.  -ب        صحيح سالم.  -أ
 
ل العبارة اآلتية إلى أمر الواحدة، واالثنين، والجمع بنوعيه:   -6  ( 1)                                       حّوِ

ل العبارة اآلتية إلى خطاب المفردة والمثنى    والجمع بنوعيه:حّوِ

 ِصل أخاك إذا نأى، وسامحه إذا هفا.

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

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

رسال األقمار الصناعية الى مساراتها حول األرض إن هم استخدامات الصواريخ اآلأومن )  ــ  7
 (العالم. يلى كل مكان فإ والتلفزيوني اإلذاعيرسال المكالمات الهاتفية ونقل اإل فيالستعمالها 

 (2)                                                                                حدد في الفقرة السابقة :  
 ــ مصدراً ثالثياً :                                      فعله : 
 ــ مصدراً رباعياً :                                    فعله :   
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 درجة ( 10)                                                                        التعبير : –ا سً خام

 ، العقول تسحر و ، النفس في تؤثر و ، المبدع الخالق على تدل الجميلة الطبيعة مشاهد
 مشاهدها حول خواطرك  عشرين سطراً ا ال يقل عن فيم اكتب ....... المبدعين و الشعراء إلهام تثير و

     . أحاسيسك و مشاعرك عن معبراً  الجميلة

سالمة التراكيب والصحة اللغوية وأدوات الربط وعالمات األسس الفنية لكتابة الخاطرة و مراعيا  
  الترقيم.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

         ةانتهت األسئل                                                                            


