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 (6اختبار تجريبي )
 العربية اللغة مادة في الفصل الثاني

 العاشر للصف
 م6102ـــ  6012 الدراسي العام

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

 درجة  (  11)                                                            الفهم واالستيعاب  :    –أوال 
 اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه  :  –السؤال األول 

هُ للاُ  إنّـي ألعتبـــــُر اإلســــالَم جامعـــة    للشــرِق ال َمْحَض ِديـٍن َسنَـّ

 كالنَّحـــِل إْذ يَتالقــى في خاليــاهُ  خافِقَـــة  أَرواُحــنا تَتَـالقـــــى فيــِه 

 والمْسلمــوَن وإْن َشتـّوا َرعاياهُ  دستــوُرهُ الوْحــُي والمختاُرعاِهلُهُ 

 يكفيــِه َشْعـٌب ِمَن األَْجداِث أَحياهُ  هل تطلبــوَن ِمَن المْختــاِر ُمْعِجزة  

                                             (      1)                                    فكرة ودليل ؟. وضح ذلك. ــ اشتملت األبيات السابقة  على1
 ...............................................................................................      الفكرة : -  
 ..............................................................................................الدليل : -  
 (1)                                     . ألبيات السابقة من ا ستخلص الغاية التي ينشدها الشاعر ا  ــ 1

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

..................................................................................................................  
                                     ) ½(              العناصر الالزمة لبناء الدولة اإلسالمية . السابقة األبيات ستنتج من ا  ــ 3

..................................................................................................................  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه  :   –السؤال الثاني  
في هجرة الرسووووووول من مكة مة رقيقة وهي المرأة العجوز الطَّاعنة في  " و إذا كانت المحّطة األولى 

السون التي َكتََمْت بحكمتها َخبََر المؤامرة حتى عن أبيها الُمشوِرك و و ذَّهبّْت بنفسها ِلتُخبَِر الرسوَل بما 
بيِّة من الصووووبيِّات اليا فعات الناشووووئات هي دَبَّّر له أعداؤه من مكيدة و فإنَّ المحطة الثانية تَلتَقي مة صوووَ

دَّاء في تلك  أسووووووومواء بنوت أبي بكر التي كوانوت كموا تذكر كتب التاريق تقوم بما يقوم به الرجال األشوووووووِ
 المرحلة الصعبة . "

                         (1)            ؟ــ   ما االتهام الذي  يوجه لإلسالم وتحاول الكاتبة الرد عليه  في هذا الموضوع 1
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  

                                                             (1)                                                    : بم استعانت الكاتبة للرد على تلك التهمة ؟ 1
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  

                       ) ½(              . الكريم على أسماء بنت أبي بكر " ذات النطاقين " علل :  أطلق الرسول  ــ 3
..................................................................................................................  
..................................................................................................................  
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 اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه  :   –السؤال الثالث  
 ؟فاءِ صَ   ـــنْ نا مِ بينَ  ما كانَ  نَ يْ أَ      خــاءِ اإلِ  ذاكَ  ـــــدُ هْ عَ  ــنَ يْ أَ  خيـ يا أَ 1
 ؟اإلخاءِ  حيحُ الصَّ  صُ لِ المخْ  كَ نَّ أَ  يحــكي     كـانَ  ـدٍ ـشاه ـداقُ صْ مِ  ـنَ يْ ـ أَ 1

                                              (1)                         ِن السابقين .ـي البيتيْ ـاِعِر فـالشَّ  لُ ساؤُ لُّ  عليه تَ دُ ــــ استنتج ما  يَ 1
..................................................................................................................  

                                                                           (1)                                                          عالَم َيـدُلُّ التعـبيُر بُكـّلٍ مما يلي :ــ 1
    أ  ــ النِّداِء ) يا أخي ( ؟    

..................................................................................................................                                            
ِر ) أَيَن ( ؟           ب ــ االستفهاِم الُمتََكّرِ

..................................................................................................................              
 . الموقف معلال  أسبابه  تبرز األبيات موقفا للشاعر. وضح ذلك  ـ3 

         :الموقف   

..................................................................................................................              
       : أسبابه    

..................................................................................................................              
 _______________________________________________ 

 اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:   –السؤال الرابة  
لوة غَ  هاو فال تمضي في السيرِ المرأةُ تسيُر وسَط هذه الحدائِق حاملة  ِمْكتَلَها فوَق رأسِ  ) كانتِ     

 ه.شجرِ  نْ مِ  الثمِر المتساقطِ  نَ ُل مِ تَ كْ المِ  امتلَ  قدِ  حتى يكونَ 
وفاَض عندَهم الخيُرو واشتغَل جماعةٌ منهم بالتجارِة والرحلِةو فكانوا  وواتسعْت لديهُم النعمةُ     

 ( فيها مَن الحجاِز والشام آمنين مطمئنينَ  رى التي بارَك للاُ َن إلى القُ يسيرو
 

 ½()                                                          ال يعد هدفا  للكاتب من الموضوع  .   -1
 توضيح فترة زمنية من تاريق اليمن .     اإلفادة من تجارب األمم السابقة وخبراتهم. -
 .التحذير من الجحود بنعم هللا    .  الدعوة إلى حمد هللا عزوجل على نعمه  -

 
 (1)                                    ؟ عليه بنعمة األمن والرخاءماذا يجـُب على َمْن أنعـَم للاُ ــ  1

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

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

 (1)                                        ِر في بساتين سبأ ؟ـرِة الَخيْ ـَل الكاتُب على كثـَم دَلَّ ـبِ  ــ  3
....................................................................................................... 
....................................................................................................... 
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 اقرأ النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه  :   –السؤال الخامس  
 التطبيقي و من غير الموضوعات المقررة و ومجاله ) قراءة إلبداء رأي ( :        

" من حسن المعاملة ان تسعى بالخير بين الناس و وتبذل ما في وسعك لمساعدتهم ودفة األذى    
عنهم و وضبط نفسك إن بدرت منهم بادرة ؛ أو صدرت إليك منهم إساءة مة عرفان الجميل لهم و 

و واعلم أنها إن لم تصدر عن خلق متين فهي رياء وملق ؛ تضر بصاحبها لهم  وإسداء الشكر
  (س أجمعين والنا
 (1)                0مظاهر حسن المعاملة كما ذكرها الكاتب   من خالل الفقرة السابقة وّضح :  -1

.................................................................................................................. 
                 ½()                                       0صدقك (  مقولة : ) صديقك من  بين رأيك في هذه   ـــ1

....................................................................................................... 
 ½()                                                         ؟  وتملقا   نفاقا  متى يكون حسن المعاملة  -3
 ....................................................................................................... 

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

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

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

 محدودة رائحش في الجيوب تلك وتتمثل العام، الثقافي للتيار مخالفة جيوب وجود من الثقافات تخلو ال
 والملبس المأكل في مألوفة غير بقيود أنفسهم يقيدون ومن والدراويش، والنساك الرهبان من الحجم

 وتحريم ، البريئة الدنيا متع من هللا أحل فيما النفس على التضييق عن فضالا  االجتماعية، والعالقات
 .الرزق من والطيبات لعباده أخرج التي هللا زينة
 وال ية،الشخص الحرية نطاق في يدخل يفعلونه ما ألن الثقافية؛ الجيوب تلك ممثلي على تثريب وال

ا  يشكل ا  أو باآلخرين مساسا  مختلف وعبر الثقافات ُجل    في العرف عليه جرى ما هذا. عليهم تعديا
ا  أمراا  أن غير ، العصور  تلك إلى المنتمين أن وهو اإلسالمي، العربي الثقافي الواقع جدعلى طارئا
 السعي لىإ الشخصية الحرية ممارستهم حدود عن خرجوا العام الثقافي للتيار المخالفة الثقافية الجيوب
 نابربالم ابتداء المشروعة، وغير المشروعة األسلحة كل مستخدمين األغلبية على تصوراتهم لفرض

 .األبرياء دماء وإراقة السالح باستخدام وانتهاء المختلفة، اإلعالمية
 مقبل في نصل ولعلنا االختصاص، ذوي قبل من والتحليل الدراسة إلى بحاجة الظاهرة هذه إن

 من زيدالم إلى إال تفضي ال التي الصراعات من الكثير نتجنب حتى لألمور مشترك فهم إلى األيام
 وتدمير التمزق

....................................................................................................... 
 ....................................................................................................... 
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                                                درجات ( 3)                                                                    الثروة اللغوية : –ثانيا 
َض البَناُءو َولَْم يَْستَِطْة أَْن يَْحِجَز السُّيوَل الُمتَدَفِّقَةَ     ) – 0           (½)            (فَتََهدََّم السَّدُّو َوتَقَوَّ
 : ..............................................................................  متراف : تقوض 
 
   (½)                   ياهُ حْ داِث أَ ـٌب ِمَن األجْ ـفيــِه َشعْ كْ ـزة    يَ ــجِ ْختـاِر ُمعْ المُ  ـنَ مِ  بـونَ طلُ تَ  ـلْ هَ 

ْيد     من كلمة المفرد      ..................................................:  الص 
                                      (1)                                               اكتب المعنى السياقي لما تحته خط فيما يلي : -1
 .........................          وجود للا مبثوثة في الكون  آيات   -
  )........................... )    مكارم األخالق   في آية كان الرسول   -
 (1)                  (              منع   أكمل الجمل التالية بتصريف مناسب  لكلمة )   - 3
  المؤمن يحفظ.........................  حصن األخالق  مكارم  .1

 ................................ و قوة  للعرب اإلسالم جعل .2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 درجات ( 4)                                                                    التذوق الفني :   –ثالثا    

                                                                                                                                                         )½(                                                                   بين الكناية وسر جمالها فيما يأتي :   
 قوم ترى أرماَحهم يوم الوغى         مشغوفة  بمواطن الكتمان 

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

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

                                  )½(                 عين االقتباس في كل مما يأتيو واذكر اآلية أو الحديث الذي اقتبس منه : ــ 1

 إن كنت أزمعَت على هجرنا      من غير ما جرم فصبر جميل        

 وإن تبدلـت بنـــــــا غيـــرنــا      فحسـبنا للا ونعــم الوكـيـــــــل       

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

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

        (1)اشرح الخيال فيما يأتي و مبينا  فائدته                                                                              -3
 قال الشاعر:  ومن ملك البالد بغير حرب     يهون عليه تسليم البالد  -

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

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

                                     (1)                                                      : يبين موضة الجناس و نوعه فيما يل   –4

 هال َنهاك ُنهاك عن إفساد المال العام .   -

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

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

                                     (1)                                              .القوسين   بما هو مطلوب بين التالية الفراغات امل   -5

  جناس ناقص                                                             .................. ــ في الحيـاة آمـاٌل و  .1

 ) مقابلة (                      ........و ........................................... من الناس  الطيبينّب حِ نُ   .1
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 ( اتدرج 8)                                                              السالمة اللغوية :   – رابعا 

ا ي  – 1                                                                                (1)                                  .     ي بالمطلوِب أماَمهُ لامل الفراَغ في ُكّلٍ ِممَّ
 ( مفعوال  مطلقا  )                ................كاملتين. دورتيندرت حول المكان   ــ  

 ثم بين نوع الفعل من حيث التعدي و اللزوم و غير ما يلزم: اجعل المبتدأ فاعال  وــ   6
 علماء اإلسالم تركوا تراثا  خالدا .                 

.................................................................................................................. 
                                                                                  (1)                           .       ك.تعبيرجملة من ل المبتدأ والخبر إلى مفعولين في حوِّ  ــ أ ــ  3

 أخوك ذو مروءة.  -
.................................................................................................................. 
 (1 )                                                             صوب الخطأ النحوي فيما يأتي :    –4

 سمعت انباء طيبة .  –           
 المؤمنون دُعوا  للا مخلصين له الدينـــ            

 
 

     (1)                                            اختر اإلجابة الصحيحة بوضة دائرة حول رمزها:ــ  5
 لم ينم الطفل في فراشه : . الفعل ) ينم (:  -    
 معتل ناقص.  -د                  صحيح سالم. -ج    معتل أجوف.  -ب                  معتل مثال.  -أ
 ال تسَة في األرض فساد ا . الفعل ) تسـَة (: - 
 معتل مثال.  -د                معتل ناقص. -ج             صحيح سالم.  -ب          معتل أجوف.  -أ
 
ل العبارة اآلتية إلى أمر الواحدةو واالثنينو والجمة بنوعيه:   -6  ( 1)                            حّوِ

  وتدعو إلى المعروف .و  وتقضي بالحق و  تسمو نفسك أنِت  

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

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

................................................................................................................. 
بمكنونات السرائر ال يمكن استرجاع ويخبر و الكالم ترجمان يعبر عن مستودعات الضمائر)  ــ  7

بل و الحياة يولم تكن الحكمة العربية بغافلة عن دور الكلمة فو  بوادره وال يقدر على رد شوادره
   ( 1)                                           (نسان.ألنها كشفت عن تقدير دور اللسان فى حياة اإل

 استخرج من الفقرة السابقة:
 لفعل رباعى:............................ .مصدرا0
 .مصدرا لفعل خماسى:............................6
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 درجة ( 10التعبير :                                                                       )  –ا س  خام
 فيه التحديث جهود تعرقل و المجتمة تطور تعوق الشباب صفوف في البطالة  

 و والمجتمة للفرد جسيمة أضرار من عليها يترتب وما و وأنواعها البطالة أشكال حول اكتب
 الكتابة فنون من بفن مستعينا  ) )  كلمة 191 حدود في....  السلبي التوجه هذا لعالج ومقترحاتك

 ( المختار للفن الفنية األسس مراعيا  )  الرسالة و الخاطرة ) درستها التي
..................................................................................................................
..................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


