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 م 0202/0200للعام الدراسي    الثاني  الفصل الدراسي/األول االختبار 

 علي رضا الركابيمدرسة 
 حصة دراسية   : االمتحانمدة                                                                                                                                       لواء الجامعةمديرية التربية والتعليم/ 

  لغة عربية المبحث:            

                                                                                                      (          )   ألساسياالعاشر  الصـف :                                                                                                                                         

 م   0200/         /  التاريخ :                   جأ   ب       .....................   الشعبة  ..........................................: الطـالـباســم                

  

األول:ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة  السؤال   

  الفن األدبي الَّذي ينتمي إليه نص أيام عشتها  -1

مقالة علمية -سيرة ذاتية  د -مقالة أدبية        ج -سيرة غيرية      ب-أ  

كاتب نص أيام عشتها هو  -2  

علي الطنطاوي  -سالمة موسى       د-طه حسين ج-د.خالد الكركي   ب-أ  

اسم الفاعل من الفعل مات هو-3  

ُمميت-ميّت           د-َمموت  فيه          ج-مائِت                    ج-أ  

العاطفة  التي تتضح في قول الكاتب:كانت تسلياتنا قليلة  لكنها نبيلة  هي عاطفة-4  

الشعور بالبساطة-د لحنين إلى الوطنعور باالش -ج واألسى الحزن -ب   يالشعور بالحنين إلى الماض-أ  

ال المقصود بالرائي  في قول الكاتب: ليس عندنا إذاعات  ولم تكن قد اخترعت وال كان الرائي و-5

 السينمات

اإلنترنت   -التلفاز            د-الحاسوب                       ج -الهاتف              ب-أ  

 6-كنا نحيا حياة ضيقةو لكنها سعيدة مجدودة تدل هذه العبارة  على  

جميع ماذكر-بدائية الحياة عند الناس   د -قلة الموارد    ج -وة  الظروف المعيشية           باقس-أ  

الجذر اللغوي لكلمة حّس  هو  -7  

حاّس   -حّس                 د-حسس    ج-أحّس              ب-أ  

اسم الفاعل من الفعل استفاد هو-8  

ُمستفاد  منه-َمستِفيد                د-ُمستِفيد                    ج-ُمستفيِد     ب-أ  

اسم المفعول من الفعل باع  هو-9  

َمبيوع       -اع                دُمبَ -ُمبيع           ج -َمبيع                    ب-أ  

أنَّ  تدل هذه العبارة  على  فيهيقول  الكاتب:وال تعرضنا لعّض كالبه وال لخطر الغرق  -11  

صعابالحياة كانت مليئة بال-منة دالحياة كانت غير آ-الحياة كانت مملة ج -الحياة كانت آمنة وهادئة  ب -أ  
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:   السؤال الثاني صغ ِاسم الفاعل من األفعال اآلتية    

...........................دّ.......م-2                            .............ضرب...-1  

................................اخترق-4                            ...................أكل-3   

 

ثم أجب  عن السؤال الذي يليه    الثالث : اقرأ النص اآلتيالسؤال   

ْفِسي ِبَيِدهِ    اَل   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  مُ حِذًّرا من الفتن:)) وَ الَِّذي َن

اِس َيْوٌم اَل يَدِْري اْلَقاتُِل ِفيَم َقتََل   َواَل اْلَمْقتُ وُل ِفيَم قُتَِل  تَْذهَُب الدُّْنَيا َحتَّى َيأِْتَي َعلَى النَّ

   َفِقيَل : َكْيَف يَُكوُن ذَلَِك ؟ قَاَل : اْلَهْرُج   اْلَقاتُِل َواْلمَ ْقتُوُل ِفي النَّارِ ((  

ابق  استخرج من النَّص السَّ

 أ-اسم فاعل لفعل ثالثي  ...............   ب-  اسم فاعل لفعل غير  ثالثي  .....................................

 ج-اسم مفعول لفعل ثالثي................................

 

 السؤال الرابع:ما المعنى الصرفي لما   تحته  خط  في الجمل اآلتية 

 1-مَ وْ عِ د انطالق  حملة التبرع بالدم غدًا صباًحا  

 

ٍ  في األرض يألُفه الفتى                              وحنينه  أبدًا  ألول َمنِْزلِ     2-كم مَ نْ زِ ل 

  

 

 3-قال تعالى:وفي أموالهم حقٌّ للسائِ ل   والَمحروم   

 

 

 

 

 4-إن أنت جالسَت الّرجال ذَوي النُّهى                فاجلْس إليهم  بالكماِل   ُمؤدَّبا  

 

 

 

يات بالنجاح منطيب األأمع   

له البنَّااألستاذ:عبدال  

 


