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 الفهم والستيعاب : -أوًل 

 من أسئلة: اأجب عما يليهنص التالي من قصة )صور خارج اإلطار ( واقرأ ال

حادية أو ال هي أحداث تعود إلى طفولتي المتأخرة وربما كنت في العاشرة كانت أغلب األحداث التي أتذكرها

ماني ة،وإديادة الدراجة ذات العجالت الكبيرعشرة من عمري ،وربما كنت أكبر، وهي حوادث جميلة كتعلمي ق

لتي اك المرأة ، وتلهبنا إليه في ليلة ممطرةاه لي أبي من محل ألعاب ذعلى الجهاز االلكتروني الناطق الذي اشتر

ة فيه بمظل ي فزتاستوقفتنا في أحد شوارع باريس، لتقول إنني أشبه ممثلة صغيرة يحبها ابنها، وذلك اليوم الذ

 ة وأربعينثماني ماله بعيدة، وعلبة األلوان الكبيرة التي تحتوي على لوحات)كلود موبيه(في مدينة عليها إحدى

على  مرات لونًا،رسمت بها وجه أمي عشرات المرات،وكتاب) حول العالم في ثمانين يوًما(الذي قرأته ثالث

قت دي، أغلالبرد تتخلل جس وانتبهت إلى لسعة بعد منتصف الليل،انت الساعة تقترب من الواحدة التوالي.ك

هواء  في يةالنافذة، واستخرجت زجاجة العطر من الخزانة، وتأملتها قبل أن أفتحها، وتنتشر رائحتها القو

 يكن هذا مجرد حلم.الغرفة،كنت أتمنى لو أن فضة هي التي أهدتها إلي حقًا،ولم 

 مما بين القوسين:  اختر اإلجابة الصحيحة-1

 ي  (  بي      صالحة عبيد        ابتسام المعال        مريم الساعدعائشة الزعا)              كاتبة هذه القصة : -أ

 (       الناضج          األخضر               الطري     الجديد  )           " : الغضمرادف الكلمة التالية " -ب

 زن                (خ      نخز          وزن            الجذر الثالثي لكلمة " الخزانة " :        ) زان        –ت 

 (  لحوارا        ينتمي إلى عناصر البناء الفني للقصة: ) الحدث          الشخصيات           الحبكة      ال -ث

 اختر العبارة الصحيحة مما يلي:  -2

 .*الراوي في القصة هو الكاتب الذي يقدم وجهة نظره

 لقصة هو الشخص الذي يوظفه الكاتب ويقدم من خالله وجهة النظر في القصة.*الراوي في ا

 واثقة مما ترويه في القصة،استخرج عبارة تدل على ذلك؟ بدت الكاتبة غير -3

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

 لسعة البرد تتخلل جسدي( )انتبهت إلى -4

 اشرح هذه الصورة موضًحا نوعها.

 مدرسة الشروق الخاصة

  لغة العربيةال قسم

 العام الدراسي
 2019/2018 

 الثالثالفصل 

 مراجعة ) الحادي عشر (
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.................................................................................................................................... 

 ة إلى اختالق الحوادث؟لماذا برأيك لجأت الشخصياختلقها، بعض الحوادث عندما أفشل في تذكر -5

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

 ؟ لو أردت أن تضع عنوانًا للقصة ،ماذا تختار -6

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

 ذلك. ت لك هذه القصة شيئًا جديًدا،وضحهل أضاف -7

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 (ب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوماح) من شعر ص :التحليل والتركيب -ثانيًا

 فلكل وجد لو علمت مقام             كفكف دموعم أيها المشتاق              

 خضعت لعزة مجدها األعناق              وألنت مفتون بعشقك أمة              

 ونظرت وهي خرائب ومحاق              ناديت جلق وهي في أسمالها         

 أدمى فلم يعد العراق عراق           رض بابل أي سحر أسود            وبأ

 اليمن الشقيق وناله اإلحراق          لول الخليج لضاع من أقطارنا          

 ولها بركب الفائزين لحاق           ومن الخليج تعود قوة أمتي           

 جتهاد تحصل األرزاقوبال           وهللا قال قل اعملوا بكتابه              

 .................................صاحب السمو هذه القصيدة : ............................... المناسبة التي تظم من أجلها-أ

 (نةوثياب مل            شةثياب جديدة         ثياب مزرك      ثياب بالية)    أسمال"    :         مرادف كلمة "  -ب

 ( لسادسا           الخامس            لثاني   ا         األول   :   ) الفكرة الرئيسة للقصيدةالبيت الذي يدل على  -ت

 سم مفعول(ا        اسم فاعلبهة       ) صيغة مبالغة            صفة مش           المشتاق " :   نوع المشتق " -ث

 :ت تدل علىلكلمامثّل من األبيات السابقة  -ج

 ........................................    /...................................                 *األسى والحرقة: 

 ............................الفخر واالعتزاز:         ...................................     /     .............*

 لشعري(السراق    )حاكي هذا البيت ا ة جيشنا وشبابنا                   لقضى وعاث بربعهلول بطول -ح

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

 ي بعض أقطار أمته ،حددها.ي وقع فض األمثلة على الخراب الذذكر الشاعر بع -خ

.....................................   ..........................................   ................................................... 
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 .تم الشاعر قصيدته بأبيات من الحكم الخالدة،اشرح الحكمة الواردة في البيت األخيرخ -د 

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

 :النص الخارجي

 لجوع، فالاقصلة م)الكآبة !إنها كل طفولتي وال تعجب فقد اتفق وكنت أيام الحرب العالمية األولى،أشهد وأبصر 

لمجسم في الهول اشتني الكآبة وتفشت في أعماقي ال كسديل أو ستار،بل كقماط يلتفني من أنحائي.رأيت بدع أن تغ

تل اجاحظة، بل ليس القوليست إالعينً -كما حسبتني-الطرقات واألزقة، وأبصرت بمشاعري كلهاحتى انقلبت

 قتل (في الحروب تخفف وقع ال إلى ما كنت أرى، فإرادة القتل بالنسبة والقتال شيئًا

 استخرج من الفقرة السابقة:-أ

 .................*اسم فاعل: .................................             *فعله:......................

 ..................*اسم آلة:.....................................            *وزنه:.....................

 ............................................            *فعله:........................*اسم مفعول:....

 حدد نوع المنادى فيما يلي:-ب

 ...............................................     *)قيل يا نوح اهبط بسالم منَّا(                                     

 ...............................................        ّن كأحد من النساء(                      *) يا نساء النبّي لست

 ............................. *يا ريح ُلوال أنَّ فيك بقيَّة                               من طيب عبلة متُّ قبل لقاك

 أعرب ما تحته خط في الفقرة السابقة:-ت

 .............................................................: .......................................................الكآبة*

 ..............................................................األزقة:.......................................................*

 ...............................................................................................................:....*جاحظة

 ....................................................*ليسود:.................................................................

 هو مطلوب:الجدول بما أكمل  -ث

 نوع البدل المبدل منه البدل الجملة

    أصغيت إلى الخطيب علي

    كان أمير المؤمنين عمربن الخطاب عاداًل.
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                       قل عن ثالثة () ال ي                      اكتب تعليقًا حول الفقرة السابقة موظفًا أنواع المشتقات.-ج

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

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

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

........................................................................................................................... 
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: ...............................................................بدلال عشر   نحو    حاديالصف ال    )ورقة عمل (                االسم 

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

 : -   ا م لة
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أداة النداء األمثلة 
 

المنادى 

جواب النداء 

   " قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول" 

   " قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة  " 

   " يا أيها الكافرون ال أعبد ما تعبدون " 

   " وقيل يا أر  ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي" 

   " يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد" 

   أيها الطالب اجتهد. 

   يا أهل الديار حافظوا على النظافة. 

   يا ابن آدم ! ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيرك. 

   يا ُكميل ، ُمر  أهلك أن يُروُحوا في كسب المكارم. 

   أيها الناس، سلوني قبل أن تفقدوني. 

رت.     يا حارث ، إنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فح 

   يا عليما بضري ومسكنتي اقض حاجتي. 

   يا غاية آمال العارفين ادجعلني من أهل الجنة. 

   أيتها الطالبة اشكري ربك. 

   " يا نوح اهبط بسالم منا وبركات عليك" 

   يا سائرا في الدنيا سير األعمى ، عد إلى رشدك. 

   " يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم" 

يا رافعا راية الشورى وحارسها * جزاك ربك خيرا عن 

محبيها. 

   

   يا أيتها المجده احرصي على طاعة والديك. 

   يا عامال خيرا ال تندم. 

   يا سعيدا أقبل. 

   يا ابنة الضاد أنت سر من الحس *  ن تجلى على بني ا نسان. 

   أيتها المجتهدة، قومي بواجبك نحو وطنك. 

   يا ثلج ، قد هيجت أشجاني * ذكرتني أهلي بلبنان. 

   يا مجيرا الضعفاء ،أجرك عند   عظيم. 

 

 اسم الطالبة:                                                                                 معلمة المادة:
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