
 

 مراجعة الصف العاشرالفصل الثاني 
 السیرة الذاتیة  

وأجب عن األسئلة : تياقرأ النص اآل -  
حظي بنفس القدر من األھمیة بالنسبة لي ھو اإلیمان بأن ّالمضموَن یتمتع بقیمٍة أعظمَ من  -

األسلوب الذي ُكتبت فیھ القصة ، نظراً لما یتركھ من تأثیٍر طویِل األمِد في القارئ، 
فالمضموُن ھو مادةُ القصِة األساسیِة ، األموُر الحیاتیة ُالتي یرویھا الكاتب ، أفكار الناس 

وطموحاتھم في كل مكان ، نوعیة الشخوص الطبیعیة التي لم توجد على األرض أبداً، 
 لكنھا توھم القارئ بأنھا تمثُّل أشخاصاً واقعیّین من لحٍم ودٍم .

ن خالل فھمك للنص :اكتب تعریفاً للسیرة الذاتیة م -1 

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

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

ن على األسلوب .وعلل تفضیل الكاتب المضم 2 

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

 3-استخرج من النص السابق مایلي : 
......................................................... جملة شبھ -فعألً على وزن (تفعّل)........................  

فعال مضارعا مجزوما:........................................... – نعتأً..........................................  

     _حرفا ناسخا مع اسمھ وخبره.......................................................................   ةجملة اسمی

مفرد ( أفكار) ............................................ -...................جمع كلمة( أسلوب) .......... -  

ضد كلمة (واقعّي)............................... -  

اكتب بما ال یقّل عن أربعة أسطر سیرتك الذاتیة ، مراعیاً صفات شخصیتك اإلیجابیة والسلبیة ، وأھم -4
تركت تأثیراً في حیاتك.مرت بك و المراحل و األحداث التي  

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

 



 أنا من بدل بالصحب الكتابا

 
؟فضل الشاعر على األصدقاء ولماذا ماذا-1  

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

ما ممیزات الكتاب في نظر الشاعر؟ -2  

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

؟بابَم صور الشاعر المعارف التي یستمدھا من الكت -3  

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

كیف یراعي الكتاب الحالة النفسیة لقارئھ؟  -4  

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

؟یدل ذلك مما موقف الكتاب منك إذا ذكرت عیوبھ وعال -5  

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

تاب واألصدقاء ؟كما العالقة بین ال -6  

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

ما نصیحة الشاعر للقارئ ولماذا ؟-7  



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

 المقابلة والطباق (البالغة )
-*عین المقابلة و الطباق فیما یأتي :  

یستوي الذین یعلمون و الذین ال یعلمون . "قل ھل    

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

قال تعالي " فلیضحكوا قلیال و لیبكوا كثیرا . *  

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

رف منھا ائتلف وما تناكر اختلف )(إن األرواح جنود مجندة ، فما تعا-  

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

(حفت الجنة بالمكاره والنار بالشھوات )-  

ي أضعاف ما أبدي قال المتنبي :( أالم لما أبدي علیك من األسى           وإني ألخف(-  
........................................................................................................................

. 

 یقول الفرزدق : (والشیب ینھض في الشباب كأنھ                 لیل یصیح بجانبیھ نھار )

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

 النحو :    ( أسلوب االختصاص )

صوب الخطأ الموجود في الجمل اآلتیة :-1  

فأزون . –المسلمون  –" نحن      

............................  .................................. -الصواب :      

محبوب . –ذو العلم  –" أنا      

..............................................................  . -الصواب :     

مجتھدتان . –الطالبتان  –" نحن     

..............................................................  . -الصواب :     

مخلصین . –الطالب  –" نحن     

..............................................................  . -الصواب :     



االختصاص: عین في كل جملة من الجمل اآلتیة أركان جملة-2  

مسؤولیة كبرى . –شباب األمة –علیكم -1  

أنت طالب العلم مصباح الحیاة -  

.نحن معاشر األنبیاء ال نورث-  

-*أعرب ما تحتھ خط :  

   " انا  - المسلم -  أحب الناس .

.................................................................................... -المسلم :    

   " نحن -  العلماء -  مخلصون .

.................................................................................... -نحن :     

 

  أسلوب االستثناء
 أكمل الجمل اآلتیة بمستثنى مناسب مع الضبط:

واجباتي المدرسیة غیر ....................قرأت -  

قطفت الزھور ماعدا............................... -  

لم أقرأ من اآلیات القرآنیة إال ........................ -  

اآلتیة بمستثنى مناسب مما بین األقواس مع التعلیل:أكمل الجمل  -2  

) الكریمِ  – الكریمُ  – ما أقدر األصدقاء إال   (الكریمَ -1  

أخیك ) –أخاك  –لم یحضر من الضیوف إال ( أخوك  -2  

) الطماعِ  –  الطماعُ  – أوقر التجار ما عدا  ( الطماعَ  -3  

المستثنى :بین فیما یأتي نوع أسلوب االستثناء ، ثم أعرب -3  

( فأنجیناه وأھلھ إال امرأتھ قدرناھا من الغابرین ) -1  

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

(فھل یُھلك إال القوم الفاسقون ) -2  

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

(فسجد المالئكة كلھم أجمعون إال ابلیس استكبر وكان من الكافرین ) -3  



 

 

 

 


