
 

 

 والتعليموزارة التربية 

 مديرية التربية والتعليم  

 مدرسة 

 االمتحان النهائي لمادة اللغة العربية
 العاشر األساسيللصف 

   0200/  0202الفصل الدراسي الثاني 

 مـدة االمتحان :                              االسم : 

 0200اليوم والتاريخ :            /   /                    الشعبة :

 

                         (  ( ، علماً أن عدد الصفحات )  ملحوظة : أجب عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها ) 
 

 السؤال األول : اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه :

انطواء الطفل على نفسه ، وفقدانه القدرة على التواصل التوحد مرض يصيب األطفال * وهو يعني 

اللغوي و االجتماعي مع اآلخرين ، وتفوق نسبة إصابة األطفال الذكور به نسبة إصابة اإلناث بأربعة 

 أو خمسة أضعاف .

و للتوحد أعراض عديدة ، أبرزها القصور في التفاعل االجتماعي مع اآلخرين ، وتدني مهارات اللغة 

شديد ، وثمة عرض آخر للتوحد ، هو تكرار سلوك معين على نحو غريب ، كأن يرفرف  على نحو

 الطفل بذراعيه ، أو أن يمشي مشية غريبة ، أو أن يرتب ألعابه على هيئة معينة .

ظلت أسباب التوحد لغزا حيّر الباحثين سنوات طويلة ، غير أن العلم اليوم استطاع تحديد عاملين 

 : العامل الجيني و العامل البيئي . المرضرا هذا رئيسين يمكن أن يفس

 : وضح معاني المفردات اآلتية : 2س

 أعراض :.......................    انطواء :.........................  

 ثمة : ..........................   القصور :........................  

 في النص ؟: ما المقصود بمرض التوحد كما ورد  0س

 

 : يصيب التوحد الذكور و اإلناث بنسب متفاوتة ، بين ذلك . 3س

 

 :للتوحد أعراض عديدة ، اذكر أبرزها . 4س

 

 

 : وضح الصورة الفنية في جملة )يرفرف الطفل بذراعيه ( . 5س

 

 



 

 

 : استطاع العلم تحديد عاملين رئيسين يمكن أن يفسرا مرض التوحد ، اذكرهما . 6س

 

 مة الترقيم المناسبة مكان النجمة .: ما عال 7س

 

 : أعرب الكلمة المخطوط تحتها في النص .  8س

 

 السؤال الثاني : اقرأ النص الشعري اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليه :

 َريّــا الّرحابِ تَغَصُّ بالُوّراِد ؟     ِلَمِن المضاِرُب في ظالِل الوادي  -1

 نفََرت ِمَن األغــواِر و األنجـــادِ          عْـــُرٍب  اللهُ أكبـــُر تِــلَك اُّمـةُ يَ  -2

 بـــاٍق على الحدثاِن واآلبــاء          لَِك في دمي َحقُّ الَوفاِء َوإنّهُ  -3

 يوَم الوغى و بياَضُهم بِسواد        ولقد َخلَطِت سواّدهُم ببياِضِهم  -4

 ـغارة و ِطـــرادُمــتَلَبّبين لـ     َوشهدُت بأَس بنيِك يوم تََشّمروا  -5

 : من قائل هذه القصيدة ؟ 2س

 : وضح معني المفردات اآلتية : 0س

  ----------------------------نفرت : ----------------------------تغص : 

 : ما المقصود  )بالمضارب( و )الوادي( في البيت األول ؟ 3س

 

 الثالث ؟: ما العهد الذي قطعه الشاعر على نفسه في البيت  4س

 

 بياضهم ( ؟ –: ما اللون البديعي في كلمتي ) سوادهم  5س

 

 ب ( اكتب أربعة أبيات من قصيدة ) قالت األرض ( .

 

 

 

 

 

 



 

 

 السؤال الثالث : صغ المشتق ) الذي بين األقواس ( من األفعال اآلتية :

 أكل ) اسم فاعل (

 مشى ) اسم مفعول (

 سمع ) صيغة مبالغة (

 لجأ ) اسم مكان (

 وعد ) اسم زمان (

 فتح ) اسم آلة (

 السؤال الرابع : أعرب ما تحته خط :

 قوية  دعائميرتكز المبنى على 

 

 الغروب  عندقابلت صديقي 

 

 السؤال الخامس : قطع البيت اآلتي ثم اكتب تفعيالته مع اسم البحر :

 

 أليَس الّشعُر ألحانًا      وأنغاًما ِمَن الّشادي ؟

 

 اكتب في واحد من الموضوعيين اآلتيين :السؤال السادس : 

 ( حدث مهم كان له أثر في نفسك فلم تنسه . 2

 ( مقالة عن أهمية األرض التي نعيش من خيراتها . 0

 

 

 

 


