
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/10                   

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

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

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

  

                  '.https://almanahj.com/om.'/10arabic2                   

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

                  '.https://almanahj.com/om.'/grade10                   

        للتحدث إلى بوت المناهج العمانية على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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ٚواْ ٠ٕرّٟ اٌٝ ػائٍح  ،إٌٙذ٠ح "تٛستأذاس" ِٕطمح فٟ 9681َ ِٓ ػاَ ٌٚذ غأذٞ فٟ أورٛتش       

عافش غأذٞ ٌذساعح اٌمأْٛ فٟ  وأد ٌُٙ ِٕاصة ع١اع١ح ِشِٛلح فٟ إٌٙذ. اٌز٠ِٓٓ غثمح اٌرجاس 
ؼذ اذّاَ دساعرٗ اٌٝ إٌٙذ ِشج أخشٜ ٚواْ ٘ذفٗ فٟ ٘زٖ اٌفرشج ٘ٛ ، شُ ػاد ت9661َتش٠طا١ٔا ػاَ 

  ٠شٚق ٌغأذٞ وص١ًشا.فمذ واْ رٌه  ؛األغفاي ٚذؼ١ٍُّٙ ػٍٝ ذشت١ح اٌرشو١ض
ِذافًؼا ػٓ دمٛق ػّاي  ٕ٘ان، ٚػًّ َ عافش غأذٞ ٚػائٍرٗ اٌٝ جٕٛب أفش٠م١ا9611 ٚفٟ ػاَ        

٠ؼشف  فٟ تذا٠ح ٚصٌٛٗ اٌٝ جٕٛب أفش٠م١اٌُ ٠ىٓ ٚش، لصة اٌغىٕٙٛد اٌؼا١ٍِٓ فٟ ِضاسع اٌضساػح اٌ
ٌٚىٓ ِغ ِشٚس األ٠اَ ػٍٝ ٚجٛدٖ  ،٘زٖ اٌذٌٚحِؼٍِٛاخ وص١شج ػٓ االظطٙاد ٚاٌر١١ّض اٌؼٕصشٞ فٟ 

٘زا اٌر١١ّض اٌزٞ وأد ذرثٕاٖ اٌطثمح غٍغ ػٍٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذمائك ٚاٌٛلائغ اٌّفضػح اٌخاصح تّّاسعح ا
ذشجغ  فمذ وأد اٌذىِٛح اٌرٟ ذذ٠ش شئْٚ اٌثالد، ست١ح ا١ٌّّٕٙح ػٍٝ وً شٟء ٕ٘اناألسعرمشاغ١ح األٚ

ع١٠ٛ١ٓ ا١ٌٙا، ػٍٝ االظطٙاد اٌؼشلٟ، ٚػٍّد ػٍٝ ذٕف١ز اجشاءاخ جائشج ٌّٕغ ٘جشج اٌّض٠ذ ِٓ ا٢
اٌّم١ّ١ٓ ُِٕٙ فٟ جٕٛب افش٠م١ا ػٍٝ اٌشد١ً، ِٓ خالي فشض ظشائة ٚ األص١١ٍٓ ٚاوشاٖ اٌغىاْ

  .سجاي األِٓ ٚاٌششغح اٌز٠ٓ ٌؼثٛا دٚسا فٟ ٘زا اٌجشَ اإلٔغأٟ اٌش١ٕغُٙ، ِٚطاسدذُٙ ِٓ تا٘ظح ػ١ٍ
 لعٝ عٕٛاخ فٟ اٌغجٓ فٟ وً ِٓ جٕٛب أفش٠م١اٞ ٚدفاػٗ ػٓ اٌذش٠اخ ٔذٚتغثة ِماِٚح غا       

 ٍثذس ػٓ اٌذٍٛي اٌصذ١ذح اٌرٟ ذىفً د١اج إِٓح وش٠ّح١اذٗ ٌد شُ فٟ إٌٙذ تؼذ ػٛدذٗ، ٌزٌه ٔزس
ٚلذ ذؼٍُ ِٓ خثشاذٗ اٌرٟ ، ٌإلٔغاْ ذجٕثٗ االػرذاء ػٍٝ أغا١ٔرٗ تاٌظٍُ ٚاٌجٛس ػٍٝ اٌّغرعؼف١ٓ

اورغثٙا خالي ِشٛاسٖ اٌؼٍّٟ فٟ شئْٚ اٌمأْٛ، ٚعؼٝ ٌٍثذس ػٓ ذٍه اٌذم١مح اٌرٟ ذىفً اٌؼذي 
ٌّؼشوح األُ٘ ِغ اٌذم١مح(، ٚأػٍٓ أْ ا ذجاستٟ)لصح  اعُ: ع١شذٗ اٌزاذ١ح ٝػٍٚاٌّغاٚاج، ٌزٌه أغٍك 

ٌٚخص أٚي ِؼرمذاذٗ فٟ أْ هللا ٘ٛ اٌذم١مح، ٚتؼذ رٌه ٟ٘ ِؼشوح اإلٔغاْ ِغ ٔضػاذٗ اٌش١طا١ٔح، 
، ٠ٚثذٚ أْ ذغ١شخ ٘زٖ اٌؼثاسج ٚأصثذد )اٌذم١مح ٟ٘ هللا( تّؼٕٝ أْ اٌذم١مح فٟ فٍغفح غأذٞ ٟ٘ هللا

لٛا١ٔٓ ذىفً ٘زٖ اٌّغاٚاج ٚاٌؼذاٌح  ٘زٖ اٌفٍغفح ذمذَ أْ هللا خٍك إٌاط عٛاع١ح، ٚأٔضي ششائؼٗ ٌرٕظ١ُ
 ٚاٌرؼا٠ش.

ٚوش٘ٗ ٌٍظٍُ ٚاالعرثذاد، ٚا٠صاسٖ ِصاٌخ شؼثٗ ػٍٝ اعرطاع غأذٞ تثغاغرٗ ٚذٛاظؼٗ ٚدثٗ ٌٍذش٠ح 
ا ٌٍِصاٌذٗ اٌشخص١ح، ٚػّك فّٙٗ ٌخصٛص١ح ٚغٕٗ أْ ٠ىْٛ  ًّ ّغرعؼف١ٓ فٟ إٌٙذ ٚصٛذا صػ١

أدٜ  ٚ٘زا ِا ٌثالد، ِٚصً تؼذ رٌه سٚح االعرمالي ٌٛغٕٗ؛ل٠ًٛا ٘ض ِؼالً االعرثذاد اٌثش٠طأٟ فٟ ذٍه ا
ِٓ  اٌىص١ش ذجشترٗ ٚوٍّاذٗ ٚأٌّٙد َ،9191تؼذ رٌه فٟ ػاَ  ػٓ تش٠طا١ٔا فؼ١ٍا اٌٝ اعرمالي إٌٙذ

فٟ ج١ّغ أٔذاء اٌؼاٌُ، ِٕٚز رٌه اٌذ١ٓ ػشف غأذٞ فٟ  دشواخ اٌذش٠حاٌّذ١ٔح ٚ ١حذشواخ اٌذمٛلاٌ
 ٚلذ أغٍك ػ١ٍٗ ٘زٖ اٌرغ١ّح ''انزٔح انعظًٛح'' انرٙ ذعُٙ" اٌّٙاذّا غأذٞ"ج١ّغ أٔذاء اٌؼاٌُ تاعُ 

 



 

، ٔشزفّ شعة انُٓذ "األب"؛ أ٘ "تاتٛ"، ٔعزف فٙ انُٓذ أٚعا تاسى "غاغٕر"شاػش إٌٙذ اٌؼظ١ُ 
فٙ انُٓذ  ٚذرفم، ٔٚعرثز انثاَٙ يٍ أكرٕتز يٍ كم عاو ْٕٔ ٕٚو يٛالدِ ًٕٚيا ٔغًُٛا "أتٛ األِح"تاسى 

عٙ ذخهٛذا نًٛالد انزجم انذا؛ "ٌالػٕف"نٕٛو ٕٚيا عانًًٛا ْذا ا ٔٚعذْٕٔ عُذْى ٕٚو عطهح ٔغُٛح، 
 ".انًٓاذًا غاَذ٘"ٚاٌؼذاٌح، أٗ  تانطزق انسهًٛح نهذزٚح ٔاالسرمالل

 "ترصزف"                                                                                                      
 ؼجة. اعرخشجٙا.فٟ اٌفمشج األٌٚٝ وٍّح تّؼٕٝ ٠   .9

.......................................................................................................................... 
اورة ِظٙش٠ٓ ِٓ ِظا٘ش ْ اٌؼشش٠ٓ". "اٌر١١ّض اٌؼٕصشٞ واْ عائذا فٟ وص١ش ِٓ اٌذٚي فٟ اٌمش .1

 اٌر١١ّض اٌؼٕصشٞ اٌزٞ واْ عائذا أ٠اَ غأذٞ.
.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
 ٟ جٕٛب أفش٠م١ا ٚإٌٙذ ٌؼذج عٕٛاخ؟ٌّارا عجٓ غأذٞ ف .1

....................................................................................................................... 
 ِا سأ٠ه تّمٌٛح: "اْ اٌّؼشوح األُ٘ ٟ٘ ِؼشوح اإلٔغاْ ِغ ٔضػاذٗ اٌش١طا١ٔح"؟ .9

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

ّا اال أْ ِؼظُ ِثادئٗ ٚأفىاسٖ ِرٛافمح ِغ تاٌشغُ ِٓ أْ غأذٞ واْ ٕ٘ذٚعٟ اٌذ٠أح ١ٌٚظ ِغٍ .5
 رٌه. ّٚظخاٌشش٠ؼح اإلعال١ِح. 

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

 جؼٍد ِٓ غأذٞ صػ١ّا سٚد١ا ٌٍٕٙذ. اورة أستغ صفاخ شخص١ح .8
.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
ٛس شاػش إٌٙذ" ػٍٝ شخص١ح "غاغٛس" ٟٚ٘ شخص١ح ٕ٘ذ٠ح ٍِّٙح لاي اغٍؼد فٟ دسط" غاغ .1

 ؟فٟ ٘زا إٌص ِارا لاي "غاغٛس" ػٓ "غأذٞ"ػٕٙا "غأذٞ": "أٗ ِٕاسج إٌٙذ". 
....................................................................................................................... 

 خٍّذ اٌؼاٌُ روش غأذٞ. اروش د١ٍ١ٌٓ ػٍٝ رٌه اٌرخ١ٍذ. .6

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

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

 
  ٠/1رثغ 

 



 ً  فذارس إٌاط ٚاصذثُٙ ػٍٝ دخ  أػذٜ ػذٚن أدٔٝ ِٓ ٚشمــــــــد تٗ                   -9

ً           ٚأّا سجـــــــً اٌذٔــــــــ١ا ٚٚادذ٘ا          -1 ي فٟ اٌذ١ٔــا ػٍٝ سج ِّٛ  ِٓ ال ٠ؼ

ضجٌ         -1 ْؼج   ِ ا ٚو ٓ ِٕـــــٙا ػٍٝ ٚجً          ٚدغٓ ظٕــــــــــــــه تاأل٠اَ  َّٓ شّشً  فظ

 ــــٍف ت١ٓ اٌمٛي ٚاٌؼًِّغافح اٌخ                غاض اٌٛفاء ٚفاض اٌغذس ٚأفشجد    -9

 ّؼرذيًٚ٘ ٠ طـــــــــــات ك ِؼٛضٌّ  ت              ٚشاْ صــــــــذله ػٕذ إٌاط وزتُٙ     -5

8-            ُ  ػٍٝ اٌؼـــــٙٛد فغثك اٌغ١ف ٌٍؼزي         اْ واْ ٠ٕجـــــــــــ غ  شٟء فٟ شثاذٙ 

 اظاءج ِؼج١ّح:

 
   ؟"معَجزةكٌف نبحث فً المعجم عن كلمة " -1

............................................................................................................................ 
٘زٖ اٌفىشج ِٛظذا غشق ذؤو١ذ٘ا ػٕذ اعرخشض لص١ذذٗ. أْ ٠صثد فىشج ِا فٟ اٌشاػش أساد  -1

 اٌغاِغ.

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

َ  ٠ذي رٌه؟٠غ١طش ػٍٝ األت١اخ اٌغاتمح اعرخذاَ ظ١ّش اٌّخاغة. -1  ػال

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

..................................................................................................................
 .اٌث١د األخ١ش اٌّصً اٌٛاسد فٟاعرخشض  شاػش تاألِصاي اٌؼشت١ح فٟ لص١ذذٗ.٠رؤشش اٌ -9

............................................................................................................................. 
 .ِٓ خالي اٌث١د األٚي دذدّ٘اتٕٟ إٌص ػٍٝ شٕائ١ح اٌذىّح ٚإٌص١ذح،  -5
 .....................................................................................................................اٌذىّح

 ..................................................................................................................إٌص١ذح

 .ّٚظخ اٌصٛسج اٌث١ا١ٔح فٟ ِا ذذرٗ خػ -8
     ِغافح اٌخــــٍف ت١ٓ اٌمٛي ٚاٌؼًّٚأفشجد                 فاض اٌغذس غاض اٌٛفاء ٚ 

........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................
 ٠/9رثغ                                                                                                                     
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 العذل: اللوم  \ينفع نجع:ي \هعوج: غير هستقين\ضذ زاى



 .اْ إٌّثدَّ ال أسظا لطغ  ٚال ظٙشا أتمٝ -9
 .انذاتّح: إٌّثدُّ إٌّمطغ ػٓ أصذاتٗ فٟ اٌغفش، ٚاٌظٙش

إٌ :"أ٘ غارذا، فهًا رآِ لال نّ: اٌؼثادج درٝ ٘جّد ػ١ٕاٖلاٌٗ ػ١ٍٗ اٌصالج ٚاٌغالَ ٌشجً اجرٙذ فٟ 
ْذا انذٍٚ يرٍٛ فأٔغم فّٛ تزفك، إٌ انًُثّد أ٘ انذ٘ ٚجّذ فٙ سٛزِ درٗ ُٚثّد أخٛزا، سًاِ تًا ذؤٔل 

 ".إَك يّٛد ٔإَٓى يّٛرٌٕ: "ٌٗ ذؼاٌٝإنّٛ عالثرّ كمٕ
 .فغ٠ٗعشب ٌّٓ ٠ثاٌغ فٟ غٍة اٌشٟء ٠ٚفشغ ف١ٗ درٝ ستّا ٠فٛذٗ ػٍٝ ٔ

 .اْ اٌثغاز تؤسظٕا ٠غرٕغش -1
ْٕ غٛز : انفرخ ٔانعى ٔانكسز، ٔانجًع تِغثاٌ، لانٕا: ظزب يٍ انطٛز، ٔفّٛ ثالز نغاخ: اٌثغاز

 .ٌص١ذ تؼذ أْ واْ ِٓ ظؼاف اٌط١شصار كانُسز فٙ انمٕج عُذ ا: دٌٔ انزخًح، ٔاسرُسز
  .٠عشب ٌٍعؼ١ف ٠ص١ش ل٠ٛا، ٌٍٚز١ًٌ ٠ؼض تؼذ اٌزيّ 

 .٠َٛ أوً اٌصٛس األت١ط أّا أوٍد -3
إًَا يثهٙ ٔيثم عثًاٌ كًثم أثٕار ثالثح كٍ : ٠شٜٚ أْ أ١ِش اٌّئ١ِٕٓ ػ١ٍا سظٟ هللا ذؼاٌٝ ػٕٗ لاي

فٙ أجًح أتٛط ٔأسٕد ٔأدًز، ٔيعٍٓ فٛٓا أسذ، فكاٌ ال ٚمذر يٍُٓ عهٗ شٙء الجرًاعٍٓ عهّٛ، 
ِشٙٛس ٌٟٚٛٔ  ثٕر األتٛط فئٌ نَّٕال انال ٚذل عهُٛا فٙ أجًرُا إ: فمال نهثٕر األسٕد ٔانثٕر األدًز

نَٕٙ عهٗ : دَٔك فكهّ، فأكهّ، ثى لال نألدًز: ػٍٝ ٌٛٔىّا، فٍٛ ذشورّأٟ آوٍٗ صفد ٌٕا األجّح، فماال
إَٙ آكهك ال : دَٔك فكهّ، فأكهّ، ثى لال نألدًز: نَٕك، فذعُٙ آكم األسٕد نرصفٕ نُا األجًح، فمال

أوٍد ٠َٛ أوً اٌصٛس األت١ط، شُ لاي ػٍٟ  افعم، فُادٖ أال إَّٙ: مالدعُٙ أَاد٘ ثالثا، ف: يذانح، فمال
ُْد -أال إَٙ ُْد: سظٟ هللا ػٕٗ َٔ  .ٕٚو لرم عثًاٌ، ٚزفع تٓا صٕذّ -ٔٚزٖٔ 

 .٠عشتٗ اٌشجً ٠ شصأ تؤخ١ٗ
 
 سر.استخرجها.ٌ  المثل األول كلمة بمعنى شرح وردت فً  -9

............................................................................................................................ 
ٔظخ غزٚمح عزض .ذخرٍف ٚعائً ػشض اٌّصً ػٕذ ا١ٌّذأٟ تاخرالف اٌّؼٍِٛاخ اٌّرٛفشج ػٕٗ -1

 .انًثم انثاَٙ عُذ انًٛذاَٙ
............................................................................................................................ 

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

..............................................................................................................
 أِاِه ِٛلفاْ.اعرذعش اٌّصً إٌّاعة ٌّٙا ِٓ األِصاي اٌغاتمح. -1
ث١ٍح ٚأصثخ اٌمذٍه سجً ظؼ١ف ر١ًٌ ٌجؤ اٌٝ لث١ٍح ِٓ اٌؼشب فآٚذٗ ٚٔصشذٗ شُ أصثخ غ١ٕا فٟ  - أ

 .لثً ٌجٛئٗ ا١ٌُٙ فٟ اٌغاتك ِىأرٗٔاع١ا  اٌّىأح ف١ٙآِ أصذاب 
.................................................................................................................... 



فأجهد المضخة  ،فأراد أن ٌسقٌها فً ٌوم واحدواحدة وبها مضخة ماء كبٌرة  رجل معه مزرعة   - ب
 احترقت وجفت المزرعة بعدها من العطش.حتى 

.....................................................................................................................
 ٠مٛي اٌشاػش: -9

 تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا       وإذا افترقن تكسرت آحادا
 ؟بق لهذا البٌت من األمثال الواردة فً النص السابقما المثل المطا

.................................................................................................................... 
 ".ٌجّد فً سٌره حتى ٌنبّت أخٌرا، سماه بما تؤول إلٌه عاقبته  إن المنبّت أي الذي" -5

 .فً العبارة السابقة لطٌفة بٌانٌة وضحها

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

.................................................................................................................... 
 . وضحه.اجتماعٌاٌعكس المثل األول بعدا  -6

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

 :شوقًألحمد " في وصف النيل"اكتب األبٌات الخمسة التً تلً البٌت اآلتً مرّتبة من قصٌدة 
 من أي عــــهد فً القرى تتدفق                   وبأي كف فً المــــــــــــدائن تغدق      

1-   ........................................                ............................................ 
2- ............................................                   ....................................... 
3- ............................                   ........................................................ 
4- .............................................                   ....................................... 
5-  .............................................                   .......................................

 
، ٚذشتح ) غا٘شج (، ٚسجاال ِخٍص١ٓ إِٔاء عاسٚا تٙا ػٍٝ سوة اٌرمذَ ػّاْ غث١ؼح ج١ٍّح  هللاٌمذ دثا      
ْ ٠ٍرف أتٕاء ػّاْ ج١ّؼُٙ دٛي سجً ٚادذ ، أػطٖٛ لٍٛتُٙ ذعاسج صِٕا اشش صِٓ. ١ٌٚظ ػج١ثا أٚاٌ

 ٚاصد٘اسا. ِٚجذافؤعىُٕٙ فٟ ِٙجرٗ، ٚسعّٖٛ ِٕٙجا فغماُ٘ ػضا 
ٝ اال تٛجٛد شؼة ِذسن فّا أجًّ اٌٛغٓ د١ٓ ٠غمٝ تّاء األِٓ ٚاٌشخاء ٚ) االعرمشاس(، ٚرٌه ال ٠رؤذّ      

 ك فٟ ٘زا اٌٛغٓ اٌغاٌٟ. ٚل١ادج ٚاػ١ح دىِٛرٙا تّصاٌخ اٌٛغٓ ٚاٌّٛاغٓ، ٚ٘زا ِا ذذمّ  ،أتٕاإٖ اٌّغئ١ٌٚح



 استخرج من الفقرة السابقة ما ٌأتً:  -1

 ٔؼرا عثث١ا: ................................................................................     
 ذٛو١ذا ِؼ٠ٕٛا: ...........................................................................     

 أػشب ِا ذذرٗ خػ فٟ اٌفمشج اٌغاتمح:  -1
 هللا: .......................................................................................     
 ........................................................................ ِجذا: ............    

 اظثػ تاٌشىً أٚاخش اٌىٍّر١ٓ اٌٍر١ٓ ت١ٓ اٌمٛع١ٓ فٟ اٌفمشج اٌغاتمح:  -1
 ) االعرمشاس(   -) غا٘شج (  

 اخرش اإلجاتح اٌصذ١ذح ِٓ اٌثذائً اٌّؼطاج:  -9
 هو: بعد سواء حرف العطف الذي ٌفٌد التسوٌة  - أ

 أم.   –أو.                  –الفاء.                          –الواو.                 -

 تحققت فً عمان نهضة عمرانٌة. نوع النعت فً الجملة السابقة:  - ب

 شبه جملة.  –جملة فعلٌة.         –جملة اسمٌة.                –مفرد.                 -

 ػٕذ ذص١ٕح وٍّح ) اٌشخاء ( فبٕٔا ٔمٛي:  -ض
 رخاوات.  –رخاوون.             –رخاٌان.                       –رخاءان.           -

 لاي اٌشاػش:  -5
 ّْ ّّ  ا  رٙا        ٠َٛ اٌىش٠ٙح فٟ اٌّغٍٛب ال اٌغٍة األعٛد أعٛد اٌغاب ٘
 ٕا ٔٛػٗ. ٓ اٌثذي فٟ اٌث١د اٌغاتك ِث١ّ ػ١ّ   

 ................................ ٔٛػٗ: .........................................................................اٌثذي: ..
" ٔثٙد اٌالٟ٘ ٚٚػظرٗ " اجّغ وٍّح ) اٌالٟ٘ ( جّغ ِزوش عاٌّا، شُ ت١ٓ ِا غشأ ػ١ٍٙا ِٓ -8

 ذغ١١شاخ. 
....................................................................................................

 اخرش اإلجاتح اٌصذ١ذح ِٓ اٌثذائً اٌّؼطاج ِّا ٠ؤذٟ:  -9
 سظ١د ِٓ اٌغ١ّٕح تاإل٠اب       ٟلاي اٌشاػش: أػ١زن أْ ٠مٛي ٌه اٌّشجِّ  - أ

 اٌّذغٓ اٌثذ٠ؼٟ اٌزٞ ٠ّصٍٗ اٌث١د اٌغاتك: 
 اٌرع١ّٓ.  –االلرثاط.             –اٌّماتٍح.           –اٌطثاق.            -
 أْ ٠ئذٝ تّؼ١١ٕٓ أٚ أوصش شُ ٠ئذٝ تّا ٠عاد رٌه ػٍٝ اٌرشذ١ة، ٠غّٝ:  - ب

 غثالا. –ِماتٍح.               –ذع١ّٕا.             –الرثاعا.                  -



 
 اكتب موضع المحسن البدٌعً ثم بٌن نوعه فً األمثلة اآلتٌة:  -2

 قال الشاعر: 

 ة علم               تضًء به القلوب المدلهمّ زٌن الدٌن أحمد نور  ل  

 ـه ٌرٌد الجاحــدون لٌطفئوه               وٌأبى اللــــــه إال أن ٌتمّ 
 موضع المحسن: ....................................................... 
 نوعه : .................................................................. 

ٌّن نوعه فً المثالٌن اآلتٌٌن: -3  حّدد موضع الطباق ثم ب

 قال الشاعر:   - أ

 من ٌحمل الخطوب كبارا          ال ٌبالـــً بحملهن صغارا  إنّ 

 : ....................................................... طباقموضع ال
 نوعه : ..................................................................

 لاي اٌشاػش:  -ب
ّٟ       ط ٌٟ ِٓ د١س ال أػٍُ إٌٜٛ ٠م١ّ            اٌشٛق ِٓ د١س أػٍُ  ٠ٚغشٞ اٌ

 : ....................................................... طباقموضع ال
 نوعه : ..................................................................



 
 

   
 

 
 
 

 
 
 

 العاشرامتحان الصف نموذج إجابة 
 م1036/1037  -هـ   3417/3418للعام الدراسي 
 الثانيالفصل الدراسي  -الثانيالدور 

 .درجة (60  )الدرجة الكلية:                                        .عربيةاللغة الالمـــــــادة:
 .( صفحات7 تنبيــــــــه: نموذج اإلجابة في )

           

 

 ( درجة31) الدرجة الكلية:                            أوال: القراءة: السؤال األول:                      

 الدرجة اإلجابة الصحيحة المفردة السؤال

   
   

  
   

ل )
ألو

ل ا
سؤا

 ال
ءة:

قرا
ال

31 
ة(

رج
د

 

 3 يروق 3

1 

 .االضطهاد العرقي -
 طية.وجود الطبقات االرستقرا -
 منع هجرة اآلسيويين إلى جنوب أفريقيا. -
 إكراه السكان األصليين على الرحيل. -
 فرض الضرائب الباهظة على السكان األصليين. -
 مطاردة السكان األصليين من األمن والشرطة. -

 )يكتفى بمظهرين ولكل درجة(

1 

وذلك بسبب مقاومته ودفاعه عن الحريات في بلدان تمارس  1
 1 ا سياسة التمييز العنصري.حكوماته

4 
 مقولة صحيحة ألن التغيير يبدأ من الداخل قبل الخارج.

 1 )أو ما يأتي به الطالب ويكون مقنعا(

1 

غاندي مبادئ اإلنسانية القائمة على التسامح والتعايش  تبنى
واألخوة وعدم التمييز في اللون والعرق واللغة والدين وهي مبادئ 

 .إليها داعيا عامة جاء اإلسالم

 )أو ما يأتي به الطالب موافقا للمعنى(
1 



 
 

 
(1) 
 العاشرامتحان الصف تابع نموذج إجابة 

 م1036/1037  -هـ   3417/3418للعام الدراسي 
 الثاني الفصل الدراسي - الثانيالدور 

 عربيةال اللغةالمادة : 
 

                                                                                                  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدرجة اإلجابة الصحيحة المفردة السؤال

 

6 

 البساطة.
 التواضع.

 حب الحرية.
 كره الظلم واالستبداد.

 إيثار مصالح الشعب على المصالح الشخصية.
 الوطنية.)يكتفى بأربع صفات ولكل نصف درجة(

1 

لروح االمهاتما غاندي بمعنى أطلق عليه مسمى  7
 1 العظيمة" 

8 

 عرف في الهند باسم )بابو( أي األب.
 شرفه الشعب باسم )أبو األمة(.

 يعتبر يوم ميالده يوما وطنيا وهو يوم عطلة وطنية.
عنف". )يكتفى يعتبر يوم ميالده يوما عالميا يعرف بيوم "لالا

 بنقطتين ولكل درجة(

1 



 
 

(1) 
 لعاشراامتحان الصف تابع نموذج إجابة 

 م1036/1037  -هـ   3417/3418للعام الدراسي 
 الثانيالفصل الدراسي  - الثانيالدور 

 عربيةاللغة الالمادة : 

 
 
 
 
 
 

 ( درجة30) الكلية: الدرجة                                       ثانيا: األدب والنصوص: السؤال الثاني:

 الدرجة اإلجابة الصحيحة المفردة السؤال

  
ا: 

اني
ث

ي:
ثان
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لس
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صو
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30 

ت(
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 3 عجز أو ع ج ز 3

1 

 (3الفكرة: عدم الثقة في القريب)
 طرق تأكيدها:

الرجل القائد من ال يعتمد على واحد في أعماله فإن ذهب عنه 
 سقط.

 حسن الظن بكل شيء عجز.
 انتشار الغدر وقلة الوفاء.

 لفارق بين القول والعمل.ا
 كثرة الكذب.

 عدم المحافظة على العهود.)يكتفى باثنتين ولكل نصف درجة(

1 

 لينقل إليه وصاياه ونصائحه وتوجيهاته. 1
 1 وهذا ما يتناسب مع مقام النصح.

4 
 " سبق السيف العذل".

3 

 الحكمة: أعدى عدوك أدنى من وثقت به 1
 1 على دخل. النصيحة:فحاذر الناس واصحبهم

استعارة  أوفاض الغدر: شبه الغدر بالماء الذي يفيض من منبعه  6
 1 مكنية.
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 العاشرامتحان الصف تابع نموذج إجابة 

 م1036/1037  -هـ   3417/3418للعام الدراسي 
 الثانيالفصل الدراسي  - الثانيالدور

 عربيةاللغة الالمادة : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( درجة30) الكلية: الدرجة                                       :لثثانيا: األدب والنصوص: السؤال الثا

 الدرجة اإلجابة الصحيحة المفردة السؤال

  
لثا

ل ا
سؤا

 ال
ص:

صو
الن

 و
دب

األ
ا: 

اني
ث

) :لث
30 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ت( 

جا
در

 

 3 رفق 3

1 
 عرض المثل. -
 (3يعرض اإلضاءة اللغوية.)ثم  -
 (3ثم يذكر فيمن يضرب المثل.) -

1 

 (3) إن البغاث بأرضنا يستنسر -أ 1
 1 (3إن المنبّت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى) -ب

 1 إنما أكلت يوم أكل الثور األبيض 4

شبه المسافر بالمنقطع وإن لم ينقطع حقيقة باعتبار ما سيصير  1
 1 إليه.

 شقته وطوله في تلك األزمان.يعكس بعد السفر وم 6
 3 أو إثقال الرواحل باألحمال واعتمادهم عليها في أسفارهم.
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 م1036/1037  -هـ   3417/3418للعام الدراسي 
 الثانيالفصل الدراسي  - الثاني الدور

 عربيةاللغة الالمادة : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ات( درج1) الكلية: الدرجة                                       :رابع: السؤال الثانيا: األدب والنصوص

 الدرجة اإلجابة الصحيحة المفردة السؤال
 

  
ص: 

صو
الن

 و
دب

األ
ا: 

اني
ث

ل 
سؤا
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لرا
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 الحفظ

ن    ومن  -3 رَت مِّ  ا الجنــــــــان جداوال تترقرقعلي  السماء نزلت أم فٌّجِّ
 أم أّي طوفـــــــان تفيض وتفهق ـــــــــــن أم بأيّة مزنة     وبأّي عيــ -1
 للضفَّتــــــــــــين جديدها ال يخلق  نوٍل أنت ناســـــــــج بردة    وبأي  -1
 فإذا حضرت اخضوضر اإلستبرق  ـــــــــــباجا إذا فارقتها   تسودُّ ديـ -4
 عجبا وأنت الصــــــــــابغ المتأنّق  صبغة   دّل ة تبــــــــــــفي كل آون -1

)لكل بيت درجة ويشترط أن تكون األبيات مرتبة، وإذا أخطأ الطالب أكثر من 
 خطأ في البيت الواحد يحرم من الدرجة(

1 
 



 
 

(6) 
 العاشرامتحان الصف تابع نموذج إجابة 

 م1036/1037  -هـ   3417/3418للعام الدراسي 
 الثانيالفصل الدراسي  - الثانيالدور 

 عربيةاللغة الالمادة : 

 

 

 

 

 ( درجة31) الكلية: الدرجةالسؤال الخامس:                                         :ثالثا: النحو والصرف

 الدرجة اإلجابة الصحيحة المفردة السؤال
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31 
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3 
 . واعية: أو. مدرك  -أ

 جميعهم -ب
3 
3 

1 
 (½). الضمة رفعه وعالمة (½) مرفوع فاعل: هللا -أ

وعالمة نصبه (½)مجدا: اسم معطوف على عزا منصوب   -ب
  ( ½).تنوين الفتح

 
1 

 3 (    ½) االستقراِر)الكسرة(  -(  ½)طاهرةً )تنوين الفتح(    1

4 

 . أم -أ
 . مفرد  -ب

 رخاءان.  -ج     

3 
3 
3 

 (1البدل: أسودَ. ) 1
 1  (1نوعه: بدل مطابق. )

6 

   
التغيير: حذفت ياؤه وكسر ما     (1)الالهين. جمع المذكر السالم: 

 (1)قبلها. 
 

1 
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 نهاية نموذج اإلجابة

 ( درجات 8)  الكلية: الدرجةرابعا: البالغة: السؤال السادس:                                      

 الدرجة اإلجابة الصحيحة المفردة السؤال
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سؤا
 ال

ة:
الغ
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ا: 
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3 
 . تضمينال  -أ

 مقابلة. -ب
3 
3 

1 
 

 (1ويأبى اللــــــه إال أن يتمـه )موضع المحسن: 
  (1اقتباس. )نوعه :

 
1 

1 

 (1): كبارا و صغارا. الطباقموضع  -أ
  ( 1إيجاب. )طباق نوعه: 

 ( 1موضع الطباق: ال أعلم  و أعلم. )  -ب
  (1نوعه: طباق سلب. )

1 
 
 
1 


