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FIRST TERM ARABIC REVISION 

10 –GRADE  

 

 -أكتب عكس الكلمات األتية :

 عكسها الكلمة  عكسها  الكلمة 

 مبصر أعمى انتهى بدأ

 الحزن الفرح ارتفع هبط

 تعب استراح سهلة معقدة

 بكذب بصدق برد دف

 نافع ضار وافق رفض
 

  -أكتب جمع الكلمات األتية :

 جمعها الكلمة جمعها  الكلمة

 سعداء سعيد صفوف صف

 كهوف كهف مرضى مريض

 فرص فرصة كنوز كنز

 أجور أجر فؤس فأس

 أكياس  كيس بواخر باخرة
 

  -: حول مابين القوسين إلى ظرف زمان 

  )في المساء (   .  مساءسأحضر إليك  -1

  )في الظهر (   .  ظهرا  وصلت الطائرة  -2

  )في الفجر (   .  فجرا   يستيقظ جدي -3
 )في الليل (  .  ليل  هجم الجيش على العدو  -4
  )في العصر ( .  عصرا  ابدأ عمل الواجب كل يوم  -5

 )في الشتاء ( .   شتاءيرتدي الناس المالبس الثقيلة  -6
  )في الصباح (   .  صباحا  تشرق الشمس  -7
 )في الغد (   . غدا  ساسافر إلى تركيا  -8
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 -: للمفعول اللمطلق من بين القوسين االجابة الصحيحة  أختر

 

 خبر ان نائب فاعل مبتدأ اسم كان خبر فاعل

 

  ( جلوسا   –جلسا   –) جالسا     .  جلس المريض على الكرسي  -1

 اجتماعا  (  –جميعا   –جمعا  )    . جمع التاجر أمواله -2

    حافرا  (  –حفرة  –حفرا  )    . حفر المزارع األرض -3
  (  رجوعــا   –رجعـا   –ارجاعـا  )   .رجع المواطن إلى وطنه  -4

  ( دورتين -ديار   –) دور     .  تدور في الشوارع -5
  زياد ( -  أزديادا   –) زيادة    .  ازدادت حوادث السيارات -6
 حال (  –حلول  - حل  )     حل عصام المسألة . -7

   بعيد (  - ابتعادا   -)بعد      ابتعد االطفال عن الحريق . -8

 

 -:  بين ما تحته خط إذا كان ظرف زمان أو ظرف مكان

 )ظرف مكان (     .  شماال  يتحرك النهر  -1

 )ظرف زمان (    .صباحا  يتدرب الالعبون  -2
  )ظرف مكان (   . البيت  خلفتقع محطة القطار  -3
  )ظرف مكان (   .  المستشفى  غربالمدرسة  -4

  ()ظرف زمان     .   مساءينام الطفل  -5
 )ظرف زمان (  .   صيفا  الناس الشواطيء يقصد  -6
  )ظرف مكان (   . أوروبا جنوب تقع إيطاليا  -7

  )ظرف زمان (   .   الظهرتزدحم الشوارع عند  -8
 )ظرف مكان (    .  الطالبأمام وقف االستاذ  -9

 

 -: حول الضمائر المنفصلة إلى المثنى و غير ما يلزم 

 مسافران للدراسة .نحن    أنا مسافر للدراسة .  -1
 أنتما ماهرتان في الكتابة .    أنِت ماهرة في الكتابة . -2

 هما مشتركان في جماعة الخطابة .  هو مشترك في جماعة الخطابة .  -3
  أنتما ترسمان الخريطة بدقة .  .أنت ترسم الخريطة بدقة  -4
 هما مهتمتان بدراستهما .   هي مهتمة بدراستها .  -5

  نحن طالبتان في الصف الثامن .  من . أنا طالبة في الصف الثا -6
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 -: أبدأ العبارات بضمير مناسب من الصندوق 

 هو أنت   نحن أنتما أنا أنتم أنت ماه نتنأ

 

 أديت كل واجباتي .  ناأ -1
 وزعا البريد على الموظفين .  هما -2

 تحسنون معاملة االصدقاء .  أنتم -3
 ال تتأخرين عن الموعد  أنت   -4
 تقرأن القصص في المكتبة .  أنتما -5

 نحترم اساتذتنا .  نحن -6
 تصدق دائماً في كالمك .  أنت -7

 تعملن في هذه الشركة .  أنتن -8
 ولد مهذب .  هو -9

 

  -أختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين :

 ( هذه  -هنا   -هذا  )   لتقرأ الدرس .  هناتعال  -1

  ذلك ( -هذه   –هناك )  الرف .  ذلكالكتاب موجود في  -2
  ( هاتان -  هذه -)هؤالء   سائحات قادمات من اليابان . هؤالء -3
  ( ذلك –تلك  -) هذه     الزهرة . هذه ال تقطف  -4

  ( تلك – هذان –)هناك   أسد في القفص .  هناكأنظر  -5
  ( هذان – هاتين –)هذين   السائحين بالسباق .  هذينفاز  -6

  (ذلك  –هذه  – هنا)   الغرفة لو سمحت .  هذهنظم  -7
 (  هذا – هذان -)أؤلئك     الجنود شجعان .  أؤلئك -8

 

  -حول الجمل األتية كما هو مطلوب من بين القوسين :

 )ضمير المتكلم (                أنا ساعدت الفقراء .نحن ساعدنا الفقراء.               -1

 الجمع ()    هن طلبن الصحفي بالهاتف .هي طلبت الصحفي بالهاتف .    -2
  )الجمع (   الحكام يحكمون بالعدل .  الحاكم يحكم بالعدل .  -3

 )المثنى (   نحن سالنا عن المريض . أنا سألت عن المريض .  -4
  )خاطب طالبة (   أحترمي أساتذتك .   أحترم اساتذك . -5
 )المثنى (   العاملتان اشتغلتا بنشاط .  العاملة اشتغلت بنشاط . -6
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 في الجمل االتيةالمفعول المطلق عين 

 عادال . ا  حكمالقاضي على القاتل حكم  – 1

 . ا  حفاظالموظف على المواعيد يحافظ  – 2

 . حكايتيناالب الوالده حكى  – 3

 صحيحا . حال  لة أعصام المسحل  – 4

 عظيما . ا  سرورالفريق بالفوز سر  – 5

 .ا  ابتعاداالطفال عن الحريق بتعد أ – 6

 

 مرادف الكلمات اكتب 

 معناها الكلمة مرافها الكلمة

 اليكذب يصدق ةامساو عدل

 ساطع المع مساعدة معاونة

 كبيرة ضخمة يحبال  يكره

 استخلص جاسخر هبطت نزلت

 رسالة مكتوب بعث رسلأ

 


