
كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق عمل واختبارات ومذكرات، يجده هنا في الروابط التالية ألفضل 

 %  100ي إماراتمواقع تعليمي 

     الرياضيات           االجتماعيات                    ةتطبيق المناهج اإلماراتي

 العلوم               االسالمية              الصفحة الرسمية على التلغرام

                     االنجليزية            الصفحة الرسمية على الفيسبوك

    اللغة العربية          التربية االخالقية لجميع الصفوف

 التربية الرياضية

 قنوات الفيسبوك            قنوات تلغرام      جموعات الفيسبوكم      .  لغرامالتجموعات م

 الصف األول            الصف األول             الصف األول               الصف األول

 الصف الثاني            الصف الثاني              الصف الثاني              الصف الثاني

 الصف الثالث              الصف الثالث           الصف الثالث              الصف الثالث

 الصف الرابع            الصف الرابع            الصف الرابع              الصف الرابع

  الصف الخامس          الصف الخامس          الصف الخامس            الصف الخامس

 الصف السادس           الصف السادس          الصف السادس            الصف السادس

    الصف السابع             الصف السابع           الصف السابع              الصف السابع

 الصف الثامن             الصف الثامن           الصف الثامن              الصف الثامن

             الصف التاسع عام          الصف التاسع عام      الصف التاسع عام         امالصف التاسع ع

   تاسع متقدم       دمالصف التاسع متق الصف التاسع متقدم            الصف التاسع متقدم

         عاشر عام        الصف العاشر عام       الصف العاشر عام        الصف العاشر عام

     عاشر متقدم       الصف العاشر متقدم     الصف العاشر متقدم       الصف العاشر متقدم

        حادي عشر عام        الحادي عشر عام         الحادي عشر عام          الحادي عشر عام

                        عشر متقدم حادي     الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم        الحادي عشر متقدم

 الثاني عشر عام        الثاني عشر عام           الثاني عشر عام             ثاني عشر عام

  ثاني عشر متقدم         ثاني عشر متقدم           ني عشر متقدمالثا           ثاني عشر متقدم
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 انفصهيٍ انذساعييٍ انصاَي ٔانصانس

َساِعي    (2019-2018) انَؼاُو انذِّ

 

 
 
 
 

 

َِي   َساِعي انصَّا َٓاَساُخ انفَْصِم انذِّ َساِعي انصَّانِس  َي َٓاَساُخ انفَْصِم انذِّ  َي

مجملل  لمنوصص الععري  ممصححل يحدد المعنى اإل 1
األفكلر الرئيس  صالمجزئي م صيفسر المفردات المغصي  

 بمعلنييل صأحدادىل

يحدد المعنى اإلمجملل  لمنوصص الععري  ممصححل  1
األفكلر الرئيس  صالمجزئي م صيفسر المفردات المغصي  

 بمعلنييل صأحدادىل

ر المغ  الممجلزي  صالمعلن  الداللي  لمكمملت صالمجمل يفس 2 يحدد صيحمل العنلور الفني  لمقو  القويرة 2  
يحدد الفكر الرئيس  لمنوصص المعمصملتي  صيحمل  3

 المعمصملت الوريح  صالحمني  مستعيدا بلألدل 

 يستخدم الكمملت المجديدة ف  سيلقلت تفسر معنلىل 3

يستدل عمى ارتبلط فكرتين رئيستين أص أكثر ف   4
 النص المعمصملت 

دم األمثلل الععبي  ف  كتلبتو يستخ 4  

مراعيل  ٓٔ-ٔيتعرف أحصال العدد صالمعدصد من  5
 أحصاليمل ف  التصظيف 

يحدد الفكر الرئيس  لمنوصص المعمصملتي  صيحمل  5
مستعيدا بلألدل  المعمصملت الوريح  صالحمني   

ألومي  يتعرف عمى عالملت إعراب االسم الفرعي  صا 6 يتعرف حملئر النوب المتوم   6
 ف  المجمل االسمي  صالفعمي 

يكتب نول تفسيريل مستخدمل المقلرن  صالمقلبم   7
 ليعرض صمجي  نظره

يتعرف إعراب المثنى صمجمع المذكر السللم  7
 صاألسملءالخمس 

يتعرف األغراض البالغي  لألسمصب اإلنعلئ  كلألمر  8
 صالني  صاالستفيلم 

صالمقلبم  ليعرض يكتب نول تفسيريل مستخدمل المقلرن   8
 صمجي  نظره

ينتج مجمال تتحمن أغراحل بالغي  متنصع  لألسمصب  9  9
 الخبري صاالنعلئ 

  اعى انطانة

 السابع /  انصف ٔانشؼثح

ِف انغاتغ  ُيَشاَظَؼحُ انهغح انؼشتيح  نهصَّ

 مدٌرة المدرسة :

 سحــر إمام عــزب
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الميارة األولى: ميارة تحميل النص األدبي، ومعرفة الفكر والتفاصيل تكامل المعرفة مع الفكر 
 ( العباسي  والميارات )نص شعري من العصر

 

 
                                        ثم أجب عن األسئمة التي تمييا :                                  ":  المٌة الطغرائًمن قصٌدة "  اقرأ األبيات التالية  

        

       

 

 

 

 

 

  :من بين األقواس اإلجابة الصحيحة تخير السؤال األول
 السالم   ( –العدة   -الحملق       -)  العزيم                       الخطل" : معني كممة "-ٔ
 اليم   ( –الدنليل         –المجزع       –" :           ) الكسل     ضد كممة " المعالي-ٕ
 تقلبل ( -ترادف        –تمجلنس      –" :    ) تحلد     العالقة بين كممتي " نفقا وسمما-ٖ
 غمرة( -مغملر          –غمرات       –"                  ) غمر    مفرد كممة " غمار -ٗ    

  :من بين األقواس الصحيحة ضع دائرة حول السؤال الثاني 

 اتخلذ قرار التغيير (  -انتظلر الفرص    -: )القنلع  صالقبصل بللصاقع  يوجو الشاعرالقارئ إلى -ٔ
 أمر( -ملض    -ع    محلر  -ل    :) الفعل " اقتنع " فع -ٕ
 الرمجلء (  -التمن   -الدعلء  –النوح  -...." أسمصب أمر غرحو : )  "ودع غمار العال -ٖ
 السمم   ( -النفق  -العال    -الكسل    -تعصد عمى  : )  الياء في كممة " ركوبيا   -ٗ
 
 

 ( :السؤال هذا فً المطلوب) مهارةال شرح: أوالا 
  النص على المسٌطرة والعاطفة النص وفكرة التعبٌرٌة الدالالت وتحدٌد السٌاق خالل من المفردات تفسٌر

 

 تطبٌق على المهارة بمثال أو أكثراالأوالا: 
 

لــــــوحلٌة الفضل زانتنً لدى العطصانتنً عن الخطل      أصالة الرأي 

لــــعن المعالً، وٌغري المرء بالكسمة ٌثنً عزم صاحبه       الحب الس 

فً األرض أو سلما فً الجو فاعتزل   ذ نفقا   ـــــــــٌه  فاتخفأن جنحت إل 

ع منهن  بالبللـــــــــركوبها ،   واقتن  ال للمقدمٌن على      ودع غمار الع 
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                                         ( أمام اإلجابة الصحيحة: √السؤال الثالث: ضع عالمة صح ) 

 )    (   يطللبنل العلعربللنيصض صالعمل صالسع  صعدم الكسل                        -

 )    (     " عبو العلعر غملر العال بللسفين  الت  تسبح ف  بحر متالطم األمصاج  -ٕ

 (  ععر الحكم  يحلج أكثر إلى األفعلل الملحي  من أفعلل األمر.              )  -ٖ

 )    (       القدر يعط  النلس عمى قدر امجتيلدىم صسعييم .                       -ٗ

   قصة قصيرة ()  : ميارة تحميل النص األدبي، ومعرفة الفكر والتفاصيل األولى الميارة 

 

 

  :قصة : الضحك في آخر الميل  (
  
 
 
 
 
 
 
  :من بين األقواس اإلجابة الصحيحة تخير -ٔ

 غير مرتبة   ( -متساوية      -ني كممة " مشعثة" :                  )  ميندمة   مع--1 
  بدينا      ( –مصفرا       –ضد كممة "  نحيال  " :                     ) شاحبا    -ٕ
 تحمل المسؤولية(        –الخوف     –المشاعر المسيطرة عمى الشخصية  " :    ) التعب    -ٖ
 شجب (    –مشاجب       –مع كممة " مشجب  "                  ) مشجبات   ج -ٗ    

  عدد صفات الشخصٌة كما وردت . -2
.................................................................................................................... 

 اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عن األسئمة التي بعدىا: 
البرد ،    وصل إلى الغرفة المضاءة ،فبدا الرجل في النور وجيا نحيال أغبر المون ، مزرقا من  "

 ق ، خفيف شعر الرأس مشعثة ، صغير الجسم .متعبا غير حمي
ثم مضت إلى مشجب عمقت عميو ة فسوت غطاء ) الصوفا( ، ومسدتو بيدييا ، توأسرعت زوج

 ".ثيابا

 : (السؤال هذا فً المطلوب) المهارة شرح: أوالا 
  النص على المسٌطرة والعاطفة النص وفكرة التعبٌرٌة الدالالت وتحدٌد السٌاق خالل من المفردات تفسٌر
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 ز بؤس الرجل وعوزه .فما هذه المفارقة ؟قامت القصة على المفارقة والتً تبر -3

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

.................................................................................................................... 
 مارأٌك فً نهاٌة القصة ؟وهل تجد النهاٌة مقنعة ؟ علل إجابتك.-4

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

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

 
 اشرح داللة العبارة المجازٌة التالٌة من خالل السٌاق فً القصة :-5
 

 ) الغرفة سفٌنة تعلو وتنخفض فً حركة إٌقاعٌة (
.................................................................................................................... 

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

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

   نص معموماتي  ()  : ميارة تحميل النص األدبي، ومعرفة الفكر والتفاصيل ألولى الميارة ا

 
 
 

 تارٌخ التدفئة :) نص معلوماتً(

   السؤال األول: اقرأ الفقرة اآلتية مضبوطة بالشكل ،ثم أجب عن األسئمة التي بعدىا: 
   
 
 
 
 
 

  :قواس من بين األ اإلجابة الصحيحة اختر السؤال الثاني :

"اختمف عكل المصاقد قميال ف  العوصر الصسطى م فكلن لمعظم القلعلت صالمنلزل الكبيرة مصاقد مركزي    
مع نلر مفتصح ميخرج الدخلن منيل من خالل فتح  ف  السقفمصقد اخترعت ليل مداخن مع فتحلت تسمح 

القرن الثلمن ععر صمنتوف القرن التلسع لمدخلن بللخرصجمثم تم تطصير الطرائق الرئيس  لمتدفئ  ملبين 
 ععر م صمن ىذه الطرائق : األنظم  الملئي  لمتدفئ م صالتدفئ  بللبخلرم صالتدفئ  بلليصاء السلخن"

 

 ( :السؤال هذا فً المطلوب) المهارة شرح: أوالا 
  النص على المسٌطرة والعاطفة النص وفكرة التعبٌرٌة الدالالت وتحدٌد السٌاق خالل من المفردات تفسٌر
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             Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : ِؤعغخ رؼ١ّ١ٍخ  سائذح فٟ اٌفىش ٚاألداء ٚاٌّخشعبد سؤيح انًذسعح

 ٛطٓ: أداء ِؤعغٟ ِزطٛس ٠ضّٓ اٌغٛدح فٟ اٌّخشط ٠ٚؾمك اٌششاوخ فٟ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ١ٌؤً٘ ع١الً ٠ٍّه اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد ٚاٌم١ُ، ٠ٕٚزّٟ ٌٍسعانح انًذسعح

/ 
دج
ًا
ان
ى 
ؼه
ي

 
ٍ
غ
ح
ذ 
حً

 ي
ٍ
غ
ح

 

 ( تحديث –تزيين    -تعييد   -تونيع    معني كممة "تطوير"     :            )  -ٔ
 ( امجتمع –اتفق   –استند  –) امتنع  ضد كممة "  اختمف "  :              -ٕ
 ( الطرق  -الطلرق      -الطريق    –الطريق   مفرد كممة " الطرائق  " :            ) -ٖ
 (  َفتحلت -ُفتح   –ُفتصحلت   –ُفتصح  :              )  جمع كممة " فتحة "   -ٗ
 اختمف شكل المواقد في العصور الوسطى فأصبح ليا:-٘

 مداخن تسمح لمدخان بالخروج منيا. -أ
 نظام مركزي تحت البالط .-ب
 نظام متنقل مكون من حاويات لمنار.-ج

  :سب فيما يأتياكتب بين القوسين اسم المصطمح العممي المنا السؤال الثالث:
 النص المعموماتي(  -اليايبوكست  –وليام كوك  –وليام تراث  –التدفئة المائية   –)حفر النار 

 ...(    نظلم يعتمد عمى بث الدفءمن أسفل صتسخين البالط أعالىل.)..................... -ٔ
 سلخن  .أصل من طصر نظلم التدفئ  بلليصاء ال )............... ........(    -ٕ
 نظلم يعمل كللدصرة الدمصي  لإلنسلن.   .....( ) .................. -ٖ
 حفر بدائي  بنيت ف  الكيصف صتستخدم لمطبخ صالدفء .  ........(  ...).............. -ٗ
 من سملتو استخدام األرقلم صاإلحولءات صالتصاريخ  ...........(    )............. -٘

   نص معموماتي  ()  : ميارة تحميل النص األدبي، ومعرفة الفكر والتفاصيل  األولى الميارة 

 

 

  

 تارٌخ التدفئة :) نص معلوماتً (

 الفقرة اآلتية ،ثم أجب عن األسئمة التي بعدىا: رأاق

 

 

 

 

 

 

 عناصربما لم ٌحظ  به أي عنصر آخر من  والبحث والتنقٌبعنصر النار باألهمٌة القصوى  حظى"

الكون ، فاستغرق اإلنسان منذ القدم فً البحث والتفكٌر لمعرفة كٌفٌة استغالل النار واإلفادة منها 

كانت حاجة ملحة فقد سعى  فءللد وجعلها مصدرا مهما ٌتناسب وحاجته  إلٌها ،وبما أن الحاجة

  اإلنسان إلى إدخال النار فً المنازل والمساكن ."

 

 ( :السؤال هذا فً المطلوب) المهارة شرح: أوالا 
  النص على سٌطرةالم والعاطفة النص وفكرة التعبٌرٌة الدالالت وتحدٌد السٌاق خالل من المفردات تفسٌر
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             Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : ِؤعغخ رؼ١ّ١ٍخ  سائذح فٟ اٌفىش ٚاألداء ٚاٌّخشعبد سؤيح انًذسعح

 ٛطٓ: أداء ِؤعغٟ ِزطٛس ٠ضّٓ اٌغٛدح فٟ اٌّخشط ٠ٚؾمك اٌششاوخ فٟ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ١ٌؤً٘ ع١الً ٠ٍّه اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد ٚاٌم١ُ، ٠ٕٚزّٟ ٌٍسعانح انًذسعح

/ 
دج
ًا
ان
ى 
ؼه
ي

 
ٍ
غ
ح
ذ 
حً

 ي
ٍ
غ
ح

 

  :من بين األقواس اإلجابة الصحيحة تخير السؤال األول
 السالم   ( –اعتعل   -فيم     -)  نلل    " :                    ىــحظمعن  كمم  " -ٔ
 البرصدة ( –النلر    –الحرارة       –" :                   ) الكسل     الدفءحد كمم  " -ٕ
 تقلبل ( -ترادف  –تمجلنس      –" : ) تحلد     البحث والتنقيبالعالق  بين كممت  " -ٖ
 عورة( -عولرة     –عنور      –عور   )                 :"  عناصرمفرد كمم  "  -ٗ    

  :من بين األقواس الصحيحة ضع دائرة حول السؤال الثاني 

 اتخلذ قرار التغيير (  -انتظلر الفرص    -)أىمي  النلر  يصمجو الكلتب القلرئ إلى :  -ٔ
 ( رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم -لض   ــــــــــــــــــــــــــــــــم - محلرع  -فعل :  ) "  ىـــــــــــــــسعالفعل " -ٕ
 ( ـرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح –م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس –ل   ــــــــــــــفع-: ) "انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلنس"  -ٖ
 فعمي   ( -عبو مجمم    -اسمي      -"مجمم  : )  فاستغرق اإلنسان  -ٗ

                                         ( أمام اإلجابة الصحيحة: √السؤال الثالث: ضع عالمة صح ) 
 )    (   قيب                             حظى عنور النلر بلألىمي  القوصى صالبحث صالتن -ٔ
 )    (   كيفي  استغالل النلر           غرق اإلنسلن منذ القدم ف  البحث صالتفكير لمعرف است -ٕ
 )    ( .                            الحلمج  لمدفء كلنت حلمج   غير ممح بللنسب  لإلنسلن  -ٖ
 )    (     سعى اإلنسلن إلى إدخلل النلر ف  المنلزل صالمسلكن.                             -ٗ
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             Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : ِؤعغخ رؼ١ّ١ٍخ  سائذح فٟ اٌفىش ٚاألداء ٚاٌّخشعبد سؤيح انًذسعح

 ٛطٓ: أداء ِؤعغٟ ِزطٛس ٠ضّٓ اٌغٛدح فٟ اٌّخشط ٠ٚؾمك اٌششاوخ فٟ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ١ٌؤً٘ ع١الً ٠ٍّه اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد ٚاٌم١ُ، ٠ٕٚزّٟ ٌٍسعانح انًذسعح

/ 
دج
ًا
ان
ى 
ؼه
ي

 
ٍ
غ
ح
ذ 
حً

 ي
ٍ
غ
ح

 

   ( من العصر الحديث نص شعري: ميارة تحميل النص األدبي، ومعرفة الفكر والتفاصيل )األولىالميارة 

 
 

 اقرأ األبٌات التالٌة ثم أجب عن األسئلة التً تلٌها :.

 

 

 

 

    

 

  :من بين األقواس اإلجابة الصحيحة تخير السؤال األول
 السالم   ( –العدة   -القصة      -)  العزيم                    " :    شوكةمعن  كمم  " -ٔ
 انيض ( –ابتعد       –استمر       –" :                  )الزم      اعكفحد كمم  " -ٕ
 تقلبل ( -ترادف        –تمجلنس      –" :    ) تحلد     العز والكرمالعالق  بين كممت  " -ٖ

 الميم ( -اليمم          –اليملت      –"                  ) اليم     ماليممفرد كمم  "  -ٗ    
  :من بين األقواس الصحيحة ضع دائرة حول السؤال الثاني 

 رب السيف صالقمم (  -أمير الععراء    -ب :      )علعر النيل  محمود سامي الباروديلقب - ٔ 
 عبو مجمم ( -مجمم  اسمي  -) مجمم  فعمي     منسصب إلى القمم. مل تحتو خط: فالحكم في الدىر-ٕ
 الرمجلء (  -التمن   -الدعلء  –النوح  -...." أسمصب أمر غرحو :     ) َفاْعِكْف َعَمى اْلِعْممِ   "-ٖ
 العبث   ( -الدىر   -الميم     -الفتى   -تعصد عمى  :        ) "َأْوَقاُتَيااليلء ف  كمم  "  -ٗ
 
 
 

    ْٕ ٖ َش َٕ ِج اْنِؼْهِى ذَْم َّٕ ُُْغٌٕب ئِنَٗ اْنمَهَىِ                             َكحُ األَُيىِ تِمُ ِش َي ْْ  فَاْنُحْكُى فِي انذَّ

َٔ َيُِْضنَح        ٔانكشوفِي اْنفَْضِم َيْحفُٕفَح  تِاْنِؼضِّ                      فَاْػِكْف َػهَٗ اْنِؼْهِى ذَْثهُْغ َشأْ

ِص يَاَِ    ْٕ اَس اْنفَ ًَ ىِ                             َؼح  فَهَْيَظ يَْعُِي شِ ًَ ِٓ ٍْ َظَُِّح اْنِؼْهِى ئَِّلَّ َصاِدُق اْن                                          ِي

ٍُ  نٕ َغاِػي َيا يَثِي ًَ ٍْ فِي اْن ٖ انَُّاُط فِي اْنمِيَىِ                           نَْى يَُك َٔ َظاِل ذََغا ِّ َعْثُك انشِّ  تِ

نِْهفَرَٗ  َْثَدْ َٔ ٌْ َر ِش ئِ ْْ هَحٌ فِي انذَّ ْٓ ٍْ َََذوِ                           ُي َٓا َػثَصَا  نَْى يَْخُم ِي لَاذُ ْٔ  أَ

 

 ( :السؤال هذا فً المطلوب) المهارة شرح: أوالا 
  النص على المسٌطرة والعاطفة النص وفكرة التعبٌرٌة الدالالت وتحدٌد السٌاق خالل من المفردات تفسٌر
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             Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : ِؤعغخ رؼ١ّ١ٍخ  سائذح فٟ اٌفىش ٚاألداء ٚاٌّخشعبد سؤيح انًذسعح

 ٛطٓ: أداء ِؤعغٟ ِزطٛس ٠ضّٓ اٌغٛدح فٟ اٌّخشط ٠ٚؾمك اٌششاوخ فٟ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ١ٌؤً٘ ع١الً ٠ٍّه اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد ٚاٌم١ُ، ٠ٕٚزّٟ ٌٍسعانح انًذسعح

/ 
دج
ًا
ان
ى 
ؼه
ي

 
ٍ
غ
ح
ذ 
حً

 ي
ٍ
غ
ح

 

                                         ( أمام اإلجابة الصحيحة: √ة صح ) السؤال الثالث: ضع عالم
 ...(عالق  المجمم  الثلني  بلألصلى نتيمج              )    (                         تبمغ شأو منزلة() فاعكف عمى العمم) -ٔ
 )    (                        " عبو العلعر القمم بللحلكم صيدل عمى مكلن  العمم العظيم        -ٕ
 عبو العلعر الفصز بللثملر م صعبو العمم بللمجن  .                                        )    ( -ٖ
ُُْغٌٕب ئِنَٗ اْنمَهَىِ  -ٗ ِش َي ْْ  خبر المبتدأف  العطر السلبق ىص: ) منسصب(      )    (  :  فَاْنُحْكُى فِي انذَّ
 

ميارة تحميل النص األدبي، ومعرفة الفكر والتفاصيل تكامل المعرفة مع الفكر الميارة األولى: 
 (    العصر العباسي من  والميارات )نص شعري

 

  

                                        ثم أجب عن األسئمة التي تمييا :                                  ":  حكم ومواعظ من قصٌدة "  اقرأ األبيات التالية  

 

 

 

  :من بين األقواس اإلجابة الصحيحة تخير السؤال األول
 الطمع  ( –العدة   -الحملق       -)  البخل                   " :        الحرص  " ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعن  كمم-ٔ
 تعب   ( –سلء        –خلف       –) حسن                   " :        طاب  " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحد كمم-ٕ
 خصف صقمق(        –حذر صترقب      –) أمل ص تفلؤل                       ينظر العلعر إلى الدىر نظرة   " :   -ٖ
 يتصعد ( –يقسم      –)يتعمجب  "ٌف لههلل عقل الحرٌص كالشاعر فً العبارة اآلتٌة  : " -ٗ    
                                           يرى العلعر أن الحريص ال يطيب عيعو أبدا :                                                       -٘    

 ألنو ال يستمتع بحيلتو ( –ائم بللمزيدلطمعو الد -) لعدم قنلعتو بمل حول عميو                                        
 

  :من بين األقواس الصحيحة ضع دائرة حول السؤال الثاني 

 ( :السؤال هذا فً المطلوب) المهارة شرح: أوالا 
  النص على المسٌطرة والعاطفة النص وفكرة التعبٌرٌة الدالالت وتحدٌد السٌاق خالل من المفردات تفسٌر

 

 تطبٌق على المهارة بمثال أو أكثراالأوالا: 
 

لممرء ف  الحرص ىم  عمجب   رص من لو أدب    ــــــــالح ملاستعبد 
للو أرب ــــــــــــــــــــــل مل ينـــــــــــــــــف  ك ف لو م      ــــــــــــــهلل عقل الحريص كي 
  و العطب ف  دركو الع ء دصن     مل زال حرص الحريص يطعمو 
ب  ــــــــمل طلب عيش الحريص قط صال       فلرقو التعس منو صالنو 
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             Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : ِؤعغخ رؼ١ّ١ٍخ  سائذح فٟ اٌفىش ٚاألداء ٚاٌّخشعبد سؤيح انًذسعح

 ٛطٓ: أداء ِؤعغٟ ِزطٛس ٠ضّٓ اٌغٛدح فٟ اٌّخشط ٠ٚؾمك اٌششاوخ فٟ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ١ٌؤً٘ ع١الً ٠ٍّه اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد ٚاٌم١ُ، ٠ٕٚزّٟ ٌٍسعانح انًذسعح

/ 
دج
ًا
ان
ى 
ؼه
ي

 
ٍ
غ
ح
ذ 
حً

 ي
ٍ
غ
ح

 
             )تغرقك في بحورىا الكرب ( حدد العبارة التي جاءت عمى الحقيقة ، وليس المجاز :            -٘

   فغرق  (ال يعرف السبلح  -غرق ف  األصىل ففعل    -)غرقت ف  النصم حتى الوبلح  
" فعل    :                                                                                   استعبدالفعل "  -ٙ

 أمرمبن  عمى السكصن ( -ملض مبن  عمى الفتح    -محلرع مرفصع بللحم        -) 
                                                ...." أسموب  :                          مااستعبدالحرص من له أدب " -ٚ

 استفيلم  (  -        نف    -       ني    –      أمر   -) 
        الياء في كممة "فارقو " تعود عمى  :                                                                  -ٛ

 التعس صالنوب   ( -         التعس-      الحرٌص -       )  العيش
                                         السؤال الثالث:  أجب عن األسئمة اآلتية:

 ما المعاني التي نفاىا الشاعر بأداة النفي " ما " ؟ -ٔ
............................................................................................................

............................................................................................................ 
 ما الفكرة المحورية لألبيات ؟ -ٕ

................................................................................................................
................................................................................................................ 
 اشرح البيت التالي بأسموبك: -ٖ
 ما طاب عٌش الحرٌص قط وال       فارقه التعس منه والنصب   

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

 ثم أجب عن األسئمة التي تمييا :                          ":  أعطنً الناي وغنً  من قصٌدة "  اقرأ األبيات التالية  

 
 
 
 
 
 
 
 

  :من بين األقواس اإلجابة الصحيحة تخير لالسؤال األو

       صم ـــــــــــــصال صال فييل اليم ليس ف  الغلبلت حزن 
لم تمجئ معو السمصم  ــــــــــــــــــــــــــــــــم       فإذا ىب نسي 
ظل صىم ال يدصم                                                                إال   ـــــــــــــــــــــــــزن النفس     ليس ح                               
صمـــــــــــس تبدص       من ثنليلىل النمجــــــــــــــــــــــصغيصم النف 
صدـــــــــــفللغنل سر الصمج ــــــــــــــــــلي صغن      أعطن  الن 
صد ـــلي يبقى       بعد أن يفنى الصمجـــــــــــــــــــــــــــالن صأنين 

      

alManahj.com/ae

http://www.shk.ampss.ae/
mailto:info@ampss.ae


 

10 

             Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : ِؤعغخ رؼ١ّ١ٍخ  سائذح فٟ اٌفىش ٚاألداء ٚاٌّخشعبد سؤيح انًذسعح
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/ 
دج
ًا
ان
ى 
ؼه
ي

 
ٍ
غ
ح
ذ 
حً

 ي
ٍ
غ
ح

 
ــــــــــــــــــــــــــ  " ىب -ٔ  تسمم ( –تمصث   -ثلر      -" :          ) قلم     معن  كممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (    –الحر العديد      –الخصف صالفزع    –" :       ) المجص البلرد    السمصم  حد كممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  "-ٕ
 خصف صقمق(        –حذر صترقب      –ينظر العلعر إلى الطبيع   نظرة   " :    ) أمل ص تفلؤل    -ٖ
                                                                 ليس حزن النفس   إال ظل صىم ال يدصم          نوع األسلوب فً  البٌت التالً   : "  -ٗ    
  أسمصب استفيلم  ( –أسمصب نف        –أسمصب قسم        –)أسمصب تعمجب  "٘

  :من بين األقواس الصحيحة ضع دائرة حول السؤال الثاني 
 صأنين النلي يبقى      بعد أن يفنى الصمجصد ()

 ف  البيت السلبق :صحح التعخيص أص ىللتمجسيم 
....................................................................................................................

....................................................................................................................                
:                                                                                  " الحبط الوحيح لكمم  " حزن " حزن "ليس ف  الغلبلت   -ٜ

مضاف إليو مجرور وعالمة جره  -خبر ليس منصوب بالفتحة     -اسم ليس  مرفوع بالضمة       -) 
 الكسرة  (

                                                                        النجوم    ( -غيصم   -  النفس   -غيصم النفس )  " تعود عمى  :     ثنليلىلالياء في كممة "  -ٓٔ
الميارة األولى: ميارة تحميل النص األدبي، ومعرفة الفكر والتفاصيل تكامل المعرفة مع الفكر 

 ( قصيرة نثري : قصة والميارات )نص 

 

 
  :قصة : إن غدا لناظره قريب  (

 اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عن األسئمة التي بعدىا:
 
 
 
 
 
 
  :من بين األقواس اإلجابة الصحيحة تخير -ٔ

 ( :السؤال هذا فً المطلوب) المهارة شرح: أوالا 
  النص على المسٌطرة والعاطفة النص وفكرة التعبٌرٌة الدالالت وتحدٌد السٌاق خالل من المفردات تفسٌر

 

 و أكثرتطبٌق على المهارة بمثال أاالأوالا: 
 

"كلن ف  الحيرة من أرض العراق ممك يدعى النعملن بن المنذر م كلن ذكيل صعمجلعل م صلكن كلنت لو علدات     
غريب  م إذ كلن لو يصم لمفرح م يكرم فيو النلس مصال يرد فيو  سلئال ميمل كلن طمبو م صيصم لمحزن يوبح فيو 

 كل من مجلءه فيو يطمب ملال أص مسلعدة..............   (غلحبل صكئيبل م فيمبس فيو الثيلب السصداءم صيقتل 
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/ 
دج
ًا
ان
ى 
ؼه
ي

 
ٍ
غ
ح
ذ 
حً

 ي
ٍ
غ
ح

 
 يلئسل   ( -لــــــــــــــــــــــــــــــــــحزين  -ـــــــــــل )  فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  " كئيبل " :     معن  كمم--1 
  (  زن ـــــــــــــــــــــــــــــالح –ــــــــــــــــــــــــبالغح – " :     ) العحصب رحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحد كمم  "  الف-ٕ
 (        ذكلءـــــــــــمـا –العلدات الغريب   –) العمجلع    :   من الفحلئل العربي  ف  الفقرة "-ٖ
 ذكلءات  (   –ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلءأذكي – ـــــــــــلت) ذكي     ": ذك   " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجمع كمم -ٗ    

  متكلمالن  (  -لن ــــــــــــــــــــــــــــمتعلكس – نـــــــــلن :    ) متعلبيلــــــــــــــــــــــــــــــيصمل الممك النعم-٘
  عدد صفات الشخصٌة كما وردت . -2

..................................................................................................................................... 
 
 تبرز بؤس الرجل وعوزه .فما هذه المفارقة ؟ قامت القصة على المفارقة والتً -3

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

..................................................................................................................................... 
 للملك النعمان ٌومان ، صف مزاج الملك فً كل ٌوم ؟-4

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

..................................................................................................................................... 
 
 علل : أكثر الكاتب من استخدام األفعال فً القصة :-5

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

تكامل المعرفة مع الفكر والميارات و الميارة األولى: ميارة تحميل النص األدبي، ومعرفة الفكر والتفاصيل 
 مصابٌح الكالم  :) نص معلوماتً()األخرى 

   ) 

 

   ئمة التي بعدىا: اقرأ الفقرة اآلتية مضبوطة بالشكل ،ثم أجب عن األس
 
 

 ارسلل علمم  درمجلت امتحلن الصزاري الفول الدراس  االصل 
 
 

  :من بين األقواس  اإلجابة الصحيحة اختر السؤال األول  :

 بسيط   ( -قوير    -:     ) طصيل      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز "معن  كمم  "مصمج -٘

 ( :السؤال هذا فً المطلوب) المهارة شرح: أوالا 
  النص على المسٌطرة والعاطفة النص وفكرة التعبٌرٌة الدالالت وتحدٌد السٌاق خالل من المفردات تفسٌر

 

 تطبٌق على المهارة بمثال أو أكثراالأوالا: 
 

وير مصمجز مجلر صعلئع عمى ألسن  النلس م معبع ذكلء صفطن  م يعير إلى معنى صاحد بسيط أص إلى "صالمثل قصل ق
طبقلت  من المعلن  يتمثل بو اإلنسلن معبرا من خاللو عن حلل  يعيعيل م أص مصقف يقفو مع نفسو أص مع آخرين م 

 عق  عقمي  ف  تذكره صاستححلره ...."صسم  مثال ألنو ملثل ف  خلطر اإلنسلن يستدعيو كممل احتلج إليو من غير م
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/ 
دج
ًا
ان
ى 
ؼه
ي

 
ٍ
غ
ح
ذ 
حً

 ي
ٍ
غ
ح

 
 ( قميل –منتعر   –ع "  :      ) معيصر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحد كمم  "  علئ -ٙ
 ترادف   ( -تمجلنس   –) تحلد        فطن    " : –العالق  بين كممت   " ذكلء  -ٚ
 ( خصاطر –مخلطر    –خطصر   )ــــــــــــــــــــــــــــر  " :      ــــــــــــــــــــــــــــــــــمجمع كمم  " خلط  -ٛ
 مما يساعد عمى حفظ األمثال : -ٜ

 أنيل محفصظ  بللكتب . -أ
 أنيل مصمجزة صبسيط   .-ب
 أنيل تستخدم يصميل .-ج

  :ضع كممة) صواب( نياية العبارة الصواب وكممة )خطأ (نياية العبارة الخطأ السؤال الثاني :
 ى النص أن األمثلل مجزء من التراث الععب  فقط                    )        ( ير -ٔ 
 لألمثلل معلن مبلعرة بسيط   دائمل                                   )       (-ٕ   
 )       (   تنصع األمثلل ف  محمصنيل صلغتيل حسب البيئ  الت  نعأت فييل     -ٖ   
 فل من أخالق النلس صتورفلتيم                     )       (تحمل األمثلل مصق-ٗ   
 كممل كلن المثل مصمجزا كلن حفظو أكثر سيصل                          )       (- ٘  

 :أي مثل أعجبك ؟ ، وكيف يمكنك توظيفو في الحياة؟ الثالسؤال الث
....................................................................................................................

....................................................................................................................   
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 ٛطٓ: أداء ِؤعغٟ ِزطٛس ٠ضّٓ اٌغٛدح فٟ اٌّخشط ٠ٚؾمك اٌششاوخ فٟ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ١ٌؤً٘ ع١الً ٠ٍّه اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد ٚاٌم١ُ، ٠ٕٚزّٟ ٌٍسعانح انًذسعح

/ 
دج
ًا
ان
ى 
ؼه
ي

 
ٍ
غ
ح
ذ 
حً

 ي
ٍ
غ
ح

 

تكامل المعرفة مع الفكر و  الميارة األولى: ميارة تحميل النص األدبي، ومعرفة الفكر والتفاصيل
 طائر القطا  :) نص معلوماتً() األخرى  والميارات

 ) 

 اقرأ الفقرة اآلتية ،ثم أجب عن األسئمة التي بعدىا:

  
 
 
 
 

  :لكل سؤال فيما يأتي  اإلجابة الصحيحة اختر السؤال األول
                                       يتميز طائر القطا عن غيره من الطيور األخرى ب :                    -ٔ

 حسو المذىل صسرع  انتبلىو الكبيرة ( -كثرتو ف  األملكن الوحراصي   -)األمجسلم المغطلة بريش قلتم 
تختمف طيور القطا عن الحمام في  :                                                                      -ٕ
 االنتفلخ عند قلعدة المنقلر ( –إحداث مجمب  عند الطيران  –بلعر القصي    طريق  الطيران الم -)
 (    تيصي   –تغيير  – اختفلء )فعالة لمغاية   " :  تمويوتتبع أسميب -ٖ
 مختمطل(  –ممتمئل  –) ممصنل  ويكون لون األنثى بنيا مشوبا بالحمرة      -ٗ    

  :ن األقواسمن بي الصحيحة ضع دائرة حول السؤال الثاني 

 اتخلذ قرار التغيير ( -انتظلر الفرص  -ى :) المحلفظ  عمى طيصر القطل يصمجو الكلتب القلرئ إل -٘
 أمر( -ملض    -محلرع     -الفعل "تعيش" فعل    :    )  -ٙ
 (   -حرف  -اسم  –فعل   -"   : )  طائر القطا  " -ٚ
 (فعمي    -مم   عبو مج -اسمي      -: )  تمتاز طٌور القطا بحس مذهل "جملة   -ٛ

 
 

 ( :السؤال هذا فً المطلوب) المهارة شرح: أوالا 
  النص على المسٌطرة والعاطفة النص وفكرة التعبٌرٌة الدالالت وتحدٌد السٌاق خالل من المفردات تفسٌر

 

جنسه ، وهوطائر "طائر القطا من الطٌور البرٌة المهاجرة التً تعٌش فً شكل مجموعات من أبناء 

الٌستطٌع العٌش إالإذا وجت المٌاه فً المكان الذي ٌعٌش فٌه حتى لو كلفه األمر السفر مسافات بعٌدة 

 طوٌلة بحثا عن برك مٌاه له ولصغاره .

وتمتاز طٌور القطا بحس مذهل وسرعة انتباه مرتفعة ، وهً طٌور تسافر بأعداد كبٌرة لمسافة تصل 

حتوي على مٌاه ، وعندما تجدها ، تخوص فٌها إلى أن ٌبتل رٌش بطنها ، كم بحثا عن حفر ت 60إلى 

 فتعود مسرعة إلى فراخها، فتقوم بمد مناقٌرها فً الرٌش المبتل ، وتبدأبشرب ما علق به من ماء."
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 ( نثري : قصة قصيرة )نص   الميارة األولى: ميارة تحميل النص األدبي، ومعرفة الفكر والتفاصيل 

  

 :تميو اّلتي األسئمةِ  عنِ  أجبْ  ثمّ  بتمّعن الّتالي الّنّص  قرأإ                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( :السؤال هذا فً المطلوب) المهارة شرح: أوالا 
  النص على المسٌطرة والعاطفة النص وفكرة بٌرٌةالتع الدالالت وتحدٌد السٌاق خالل من المفردات تفسٌر

 
 تطبٌق على المهارة بمثال أو أكثراالأوالا: 

 

  والكوخ القصر بين الّسعادة

 أن فعزم. عديد إورارٌ  عمجبو مع صانبثق صعمجبم الكمم  ىذه قرأ...". فحلئع  حقيقتيل أّمل عفلُىنلم تمفظيل كمم  الّسعلدة"
 ف  الحيلة اخحّرت مخمصق من الّدنيل ىذه تخمصَ  أن المعقصل من ليس إذ. يمجدىل حّتى مكلن كلّ  ف  الّسعلدة عن يبحث
 فقلده الصاسعم صالّثراء العريض بلْلمجلهِ  معيصًرا ولحُبو كلن قور إلى قودَ  .أنذا ىل الّسعلدةُ  لو فقللت صمجيو
 يل مجئتُ  لقد: "الّعلبّ  قلل صىنل. متسلئم  نظرة عيَنْيو صف  وفراء ابتسلم ٌ  فمو صعمى مفرَقْيِوم الّعيبُ  َصَخطَ  رمجل إلى الخلدم
 !".صىنل؟ الّسعلدة؟ عن أتبحث تقصل؟ ملذا: "صولح فيو الّرمجل فحممق". الّسعلدة عن أبحث سّيدي

 تَ صحمم الفتى أّييل أخطأتَ  لقد: "صقلل التّقميدّي  الّوفراء ابتسلمتو عفَتْيو عمى صطبع علد ثمّ  داصي ً  ححك ً  الّرمجل أطمق
 فَتخلل تغريده تسمع. ُممّصن قفص ف  حبيس بطلئر أعَبوُ  نحن... الّسعلدة عن ُبعًدا الّنلس أعدّ  األغنيلء فنحن الّسبيلم
 .عقلئو مبمغَ  صأدركت الحزين َعمجلهُ  أذنلك لمّيزتْ  نفسّيتو إلى الّتغمغلَ  استطعتَ  لص صلكن َيَدْيِوم بين الّدنيل سعلدةَ 

 إالّ  غلي  صال سصاه لنل ىمّ  فال دائًملم صالملل الملل.الملّدة قيصد ى  قسلصةً  أعدّ  قيصدٌ  صتغّممنل مقلسٍ  سمجن يحّمنل أيًحل صنحن
. تنتي  ال اّلت  الفكر صمتلعب صالمَجَعع الغيرة سصى األوفر المعبصدُ  ىذا يصّرثنل فال الّذىبم صراء راكحين حيلتنل نقح ... ىص

ذا... صلدي يل اذىبْ   كصخ نحص قدمله صسلقتو !"صالرُّعلة المزارعين أكصاخ ف  ىنلك عنيل فلبحث ّسعلدةال عن تبحث أن عئت صا 
 صآثلًرا خطصًطل اليزيل صمجيو عمى الّزمنُ  ترك رمجل. الحوير من ممّزق  قطع  عمى يمجمس رمجالً  صعلىد فدخل. ُميّدم عبو

 مجئت لقد: "الّعلبّ  قلل صىنل. صالفلق  الّذلّ  لرُ آث صمجصىيم عمى بَدتْ  أربع  وغلرٌ  امجتمع الّرمجل صحصل. الحكيم  العيصنُ  تقرؤىل
  "تقوُده؟ مل بيننل أَصترى: "حزين  ابتسلم  عفَتْيو صعمى المسكينُ  فقلل ".الّسعلدة عن بلحثًل الّرمجل أّييل

 رأسو الّرمجل ىزّ  ".الّطبيع  أبنلء أكصاخ ف  تصمجد قد الّسعلدة بأنّ  قلل بعَحيم صلكنّ ... كالّ : "الحيرةُ  أخذتو صقد الّعلبّ  صقلل
 بعرق غرسنله مل العصاوفُ  فُتميت أحيلًنلم أمُّنل عمينل تقسص قد صلكن المجّصادةم الّطبيع  أبنلء نحن سّيدي يل نعم: "صأمجلب
 لحظ م كلّ  ف  لنل يتراءى الفلق  صَعَبحُ  نعيش نحن. الّدمصع سصى لنل ُتخّمف صال الّطصالم الّعيصرَ  تعّيدنله مل صتذرص المجبينم

 ف  ىنلك بل... ىنل سّيدي يل الّسعلدة ليست! حلليم؟ ىذه بقصم تنزاللّسعلدةُ  أن أفيمكن حينم كلّ  ف  تيّددنل المجصع ئلُ صغصا
 كمملت عفَتْيو عمى صتدافعت دمعٌ م عينو ف  ترقرقتْ  صقد الّعلبُّ  صمحى ."صاألغنيلء المترفينَ  قوصر
 ..."فحلئع  حقيقتيل لأمّ  عفلُىنلم تمفظيل كمم  الّسعلدة: "الحكيم الينديّ 
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 ؟(4–3 الّسطرانِ " )وجيو في الحياة اخضّرت" بالّتعبير المقصود ما األول : الّسؤال

1  ّممّصن صمجَيو أن. 

2  ّحلئع  حيلَتو أن. 

3 الغنى عن بلحث أّنو. 

4 حيلتو ف  سعيد أّنو. 

 .أّولً  ىناك عنيا بحث ولذلك الغنيّ  قصر في موجودة الّسعادة أنّ  الّشابّ  اعتقدالثاني : الّسؤال

 .وضِّح رأيك؟ بحسب ذلك عتقدا لماذا

 الّنّص؟ بحسب الغنيّ  تناسب الّتالية الّصفات منَ  أيّ  الثالث: الّسؤال

1 عريض مجله ذص. 

2 ىزيل صمجو ذص. 

3 ورار عزم ذص  .صا 

4 قويرة قلم  ذص. 

 "ُمَمّون قفص في يغّرد حبيس بطائر أشبو نحن": الجممة في الفكرة عنو تعّبر اّلذي التّناقض ىو ماالرابع : الّسؤال
 ؟(13–11 األسطر بحسب)

1 صالّعبلب الّعيب. 

2 صالبلطن الّظلىر. 

3 صالفقر الغنى. 

4 صالعدل الظُّمم. 

 :إلى يعود( 31 الّسطر" )شقائو" كممة في" الياء" الّضمير الخامس": الّسؤال

1 3                                  .الّسبيل الحبيس الّطلئر. 

2 4                           .الحزين الّمحن الفتى . 
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 ؟(31–62 األسطر) الّنّص  بحسب الّسعادة عن الكوخ ساكن ُبعد سبب ما السادس: الّسؤال

1 صالمجصع الفقر. 

2  األصالد ِقّم. 

3 الغن ّ  ظمم. 

4 صالّعيخصخ  العمجز 

 ..."فضائعة حقيقتيا أّما ،شفاُىنا تمفظيا كممة الّسعادة" العبارة صاحب من السابع : الّسؤال
 _________________________________________________؟(11 الّسطر)

 ..."فضائعة حقيقتيا أّما شفاُىنا، تمفظيا كممة الّسعادة: "الرّأيَ  تعارض أم تؤّيد ىل الثامن : الّسؤال
  ___________________________________________________ .عمِّل ؟(3 الّسطر)

 .مناسًبا وجدتو لماذا اشرح ثمّ  منيا تفّضموُ  واحًدا اخترْ . لمّنّص  ُمناِسبةٌ  عناوين ثالثة أمامك التاسع: الّسؤال
 "   الّسعادة عن البحث رحمة"
 "   وىم؟ أم حقيقة الّسعادة"
 "العجيبة الينديّ  حكمة"

 _____________________________________________________: العنوان

 _____________________________________________________: ّتعميلال

 

 ؟(31 الّسطر" )الماّدة قيود ىي قساوةً  أشدّ  قيودٌ  تغّممنا" جممة في" قساوة" لكممة الّنحوّية الوظيفة ما العاشر: الّسؤال

1 نعت. 

2 بدل. 

3 تمييز. 

4 حلل. 

 :الّضمير مالءمة مع ماضَيْين فعَمْين إلى التّالية الجممة في ْينالمضارعَ  الفعَمْين حّولِ  الحادي عشر: الّسؤال
 "تقصُده؟ ما بيننا أَوترى"

 ؟    ما بيننا     أوَ 
 )أ(
 

(ب)  
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 ( نثري معموماتي  الميارة األولى: ميارة تحميل النص األدبي، ومعرفة الفكر والتفاصيل  )نص 

 

 :تميو اّلتي األسئمةِ  عن أجبْ  ثمّ  بتمّعن الّتالي الّنّص  قرأاِ                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( :السؤال هذا فً المطلوب) المهارة شرح: أوالا 
  النص على المسٌطرة والعاطفة النص وفكرة التعبٌرٌة الدالالت وتحدٌد السٌاق خالل من المفردات تفسٌر

 

 تطبٌق على المهارة بمثال أو أكثراالأوالا: 
 

ا َحمّك كيف ا؟ عفَش    َاظح 

ّٟ  ٔشبط فشاٌغّ  ، إٔغبٔ ّٞ  اٌّذساع١ّخ اٌّغٕخ ٔٙب٠خ ِغ فؼٍُٗ ٠شرجظ ِب غبٌجًب َؽ١َٛ

ُْ  ف١ٙب ٠غّذد ِٕبعجخ ٚاٌّغفش. اٌّظ١ف ٚؽٍٛي   ثٕفغٗ ٠ٍُٚؾك األشغبي، ٚأرؼبة األػّبي أػجبءَ  ٔفغٗ ػٓ ٠ٚض٠ً ٔشبطٗ اإلٔغب

ّْ  وّب. ٚاٌّغشٚس ٚاالٔزؼبػ اٌزّشف١ٗ ِٓ ُضشٚثًب ٚثؼبئٍزٗ  ٚصمبفبرٙب اٌّشؼٛة ؽضبساد ػٍٝ ٚاطاّلًػب ؼشفخً ِ اٌّغفش فٟ أ

 .ٚرمب١ٌذ٘ب ٚػبدارٙب

 :نهّغفش انرّخطيط

ْغجَك اٌزّخط١ظُ  ٠ُؼذّ  ُّ ّٞ  ضشٚسح اٌزّخط١ظ وبْ ٚإرا. اٌؾبضش ػظشٔب خظبئض أُّ٘  ِٓ ٌٍّغفش اٌ ّٟ  ٔشبط أل  فئّٔٗ ٔبعؼ إٔغبٔ

الً  اؽشصْ  ِٚٛفَّك، ٔبعؼ عفش   ٌٚضّبْ. بئًاٌٙ ٚاٌزّمّذَ اٌّغشػخ ػظش اٌؾبضش، ػظشٔب فٟ إٌؾبًؽب أوضشَ  ثبد ّٚ  رؾذ٠ذ ػٍٝ أ

ًّ  اٌّغفش؛ ِٓ اٌٙذف  ٚاٌزّشف١ٗ، اٌّغ١بؽخ أعً ِٓ اٌّغفش ث١ٓ ٍِّٛعخ فٛاسق ٕٚ٘بن. اٌّز١ِّّضح ُِغزٍضِبرُٗ األعفبس ِٓ ٔٛع فٍى

 .غ١ش٘ب أٚ ٌٍّذساعخ أٚ ٌٍؼالط، ٚاٌّغفش

َٞ  ٠ىْٛ أْ ػٍٝ عفشن، عٛاص طالؽ١ّخ ِٓ رأّوذ ،نهخاسض انّغفش لُثَْيمَ  ًّ  ال ٌّّٚذح اٌّفؼٛي عبس  أْ ٠ٚفّضً. أشٙش عزّخ ػٓ رم

ّّخ رغ١ٙالد ِٓ ٌزٌه ٌِّب طّؾ١ًّب رأ١ًِٕب رُغشٞ  إٌّبعت اٌٛلذ فٟ اٌّالئُ اٌؼالط ػٍٝ اٌؾظٛي فٟ ِٙ

ًُضيف انثهذ أسض ػهٗ  :ان

َُ  ػ١ٍه ٠غت ًْ  ٌُ ٌٛ ؽزّٝ ص٠بسرٗ فٟ رشغت اٌّزٞ اٌجٍذ ٚلٛا١ٔٓ أٔظّخ اؽزشا ّٞ  ِٓ اؽزسْ  وزٌه. إػغبثَه رََٕ  غ١ش رظّشف أ

ّْ  الئك، ْٓ . ثٍذن ٚعّؼخ عّؼزه إٌٝ ٠ُغٟء ٘زا أل ّٟ  غ١ش عف١ش خ١شَ  فى َُ  ثبٌزضاِه ٌجٍذنَ  سعّ ِِه ا٢داة ل١َِ  ٌزمب١ٌذ ٚاؽزشا

فخ أ١ِٕخ طٛسحً  ا٢خش٠ٓ ٌزؼطٟ اٌّغزّؼبد  فٙٛ عفشن، ثغٛاص اؽزفع اٌجٍذ إٌٝ ٚطٌٛه ػٕذ .ٚؽضبسره ثٍذن ػٓ ِٚششِّ

 عفبسح إٌٝ اٌجالؽ  ٘زا ِٓ طٛسحً  ٚلذَِّ ششطخ ِشوض ألشة إثالؽ إٌٝ ثبِدسْ  اٌّغفش عٛاص فُمذاْ ؽبٌخ ٚفٟ ثه، خبّطخ ٚص١مخ

ًّ  فٟ. ثبٌفؼً رؾزبعٗ ِب إالّ  وج١شح ٔمذ٠ّخ أِٛاالً  ع١جه فٟ رؾًّ ٚال اٌّشخظ١ّخ أغشاضه ػٍٝ ؽبفع وزٌه. ٌّغبػذره ثٍذن  و

 . ِغجمًب إ١ٌٙب اٌّز٘بة رش٠ذ اٌّزٟ األِبوٓ ِٚؼشفخ اٌٛلذ رٕظ١ُ ػٍٝ اؽشصْ  رضٚس٘ب، ثٍذح

يْ . اٌجٍذ ِؼبٌُ فٟ اٌزّغٛاي أصٕبء ِش٠ؼ ؽزاء ٚأزؼبي اٌمط١ّٕخ، خبّطخ اٌّش٠ؾخ اٌّالثظ ثبسرذاء ٠ُٕظؼ َٚ  خف١فخ ٚعجبد   رٕب

 .اٌغفبف ٌؾذٚس رفبد٠ًب اٌّغٛائً ششة ِٓ اإلوضبسُ  ٠ٕجغٟ وزٌه اٌّشئ١غ١ّخ، اٌغزاء أٔٛاعَ  رؾٛٞ اٌّؾز٠ٛبد ِٚزٛاصٔخ

 :تهذن ئنٗ نهؼٕدج انرّحضيش

ْٕغ١ه لذ اٌّشبغً ٚوضشح ٚإٌّغ١بْ اٌّغفش فبسرجبن. اٌٛطٓ إٌٝ ٌٍؼٛدح اٌغ١ّذ اٌزّؾض١ش ِٓ ثذَّ  ال ِّخ أًِٛسا رُ ا ٘ب  اٌّغبػبد فٟ. عّذً

 إ١ٌُٙ رؼشفذَ  أٚ رؼشفُٙ، ال أُٔبًعب رخضّ  ١بءأش ِؼه رُؾضش أْ ٚاعزٕتْ  اٌّشخظ١ّخ، ِٚؾفظزه عفشن ٚصبئكَ  ساعغْ  األخ١شح

ًّ  ٌئالّ  اٌّشؽٍخ ٘زٖ فٟ ٕٛػبد، إؽضبس فٟ رُْغزََغ ّْ ب َِ ّّ َْ  رغزط١غُ  ٚاٌّغ١ٍُ اٌّغجك ٚثبٌزّخط١ظ ٘ىزا،.اٌّشبوً ٌه ٠غجّت ِ  ضّب

ًّ  فٟ ٚأِزؼٙب األٚلبد أعًّ ٚلضبءَ  ِٛفَّك عفش  . رضٚسٖ ثٍذ و
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 ؟(1 الّسطر" )ُضروًبا" كممة تعني ماذا 1 الّسؤال

1 آلًما. 

6  ًأموال. 

3  ًأعمال. 

4 أنواًعا. 
                                     

 (.16–2 األسطر) الّنّص  بحسب الّسفر أىداف من ىدَفْين بْ اكت ٕ الّسؤال
1- ____________________________________________________ 

6- ____________________________________________________ 

                                     
 ؟(31 الّسطر..." ) من لذلك ِلما" العبارة في" ذلك" ممةبك المقصود ما ٖ الّسؤال

1  لمخلرج صسيم. 

2 الّوّح ّ  التّأمين إمجراء. 

3  الّسفر مجصاز والحّي. 

4 الّداِئم العالج. 
 .عمِّل بالّسفينة؟ الّسفر أم بالّطائرة الّسفر رأيك، بحسب تفّضل أّييما ٗ الّسؤال

_________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 

                                     
 

 ؟(62–64 األسطر) الّنّص  بحسب لبمدك رسميّ  غير سفيًرا تكون أن يمكن كيف ٘  الّسؤال
___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
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  ٙ الّسؤال
 .الّنّص  بحسب الخارج في سفره جوازَ  دَ َفقَ  إذا يفعَميما أن المسافر عمى أمَرْين اكتب

1- __________________________________________________ 

2- __________________________________________________ 

 .الخارج في لمّدراسة الّسفر ينوي لك لقريب نصيحَتْين اكتب ٚ الّسؤال
1- __________________________________________________ 

2- __________________________________________________ 

 .رأيك بحسب الّنّص  في لمفقرات( الفرعّية) الثّانوّية العناوين أىّمّية ما ٛ السؤال
______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

" الجفاف لحدوث تفادًيا الّسوائل شرب من اإلكثارُ  ينبغي كذلك" جممة في" تفادًيا" لكممة الّنحوّية الوظيفة ماٜ الّسؤال
 ؟(13 الّسطر)

1 ألمجمو مفعصل .  

2 فيو مفعصل .   

3 بو مفعصل. 

4 مطمق مفعصل. 

 

 :  الّتالية العبارة في المؤّنثة المفردة خاطب ٓٔ  الّسؤال

 (72 الّسطر)" لبمدكَ  رسميّ  غير سفير خيرَ  ُكنْ "
 

 لب         غير      خيرَ       
 
 
 
 

(ب) )أ( (ج)   
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 نص نثري  ()  : ميارة تحميل النص األدبي، ومعرفة الفكر والتفاصيل ألولى لميارة اا

 

 

 

 ( عامة  ) مراجعةاقرأ الفقرة اآلتٌة ، ثم أجب عما ٌلٌها من أسئلة :        
      

 

 

 

 

 

 

 : اإلجابة الصحٌحة لألسئلة اآلتٌة هم واالستٌعاب ( بعد قراءتك للنص السابق . اخترالفالسؤال األول:)

 أٌن أنت من جدك عمر بن الخطاب ؟ أسلوب :    -1

 تعجب                                  ب. استفهام                          ت. نفً   أ.

 ماذا تمنت األم لولدها ؟  -2

 ت. أن ٌكون كجده عمر بن الخطاب . ون كخاله عبد هللا بن عمر .   ب.أن ٌك        أن ٌكون طبٌبا . أ.

 من الشخصٌة الرئٌسة فً القصة ؟  -3

 عمر بن عبد الخطاب                   ب. عبد هللا بن عمر                    ت. عمر بن عبد العزٌز   أ.

 فً النص السابق ؟   لم ٌذكرلعزٌز" أي من الصفات اآلتٌة فً شخصٌة "عمر بن عبد ا -4

 االقتداء بالصالحٌن                 ب. العطف على الفقراء                    ت. طلب العلم أ. 

 المقصود بكلمة ) المثل ( فً السطر الثالث :  -5   

 ت. الحكاٌة                          الحكمة                                ب. القدوة                                أ.

صحبته وٌسٌر سٌرته  ٌؤثركان "عمر بن عبد العزٌز" ٌحب خاله "عبد هللا بن عمر بن الخطاب " و

ٌوما : إنً أرٌد أن أكون كخالً" عبد هللا "،فأعجبت على أن ٌتفقه فً الدٌن مثله . فقال ألمه  ٌحرصو

الذي اتخذه لنفسه ،ولكنها كانت أكثر طموحا ، فقالت له:أٌن أنت من جدك "عمر بن بالمثل األم بابنها و

 سٌرةالخطاب" ؟ فنبهته أن ٌجعل مثله جده "عمر" ،فاقتنع الفتى بهذه النصٌحة اقتناعا تاما ، فلم ٌزل ٌتتبع 

 خطته حتى ولً الخالفة واشتهر بالعدل فً فترة والٌته.جده وٌلتزم 

 ( :السؤال هذا فً المطلوب) رةالمها شرح: أوالا 
  الفهم واالستٌعاب  -    النص وفكرة التعبٌرٌة الدالالت وتحدٌد السٌاق خالل من المفردات تفسٌر
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  ضع عنوانا مناسبا للنص السابق: -6

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

 ؟فً فترة والٌته "عمر بن عبد العزٌز"بم اشتهر  - 7

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

 السؤال الثاني : ) النحو واإلمالء (:

 اإلعراب المناسب لكلمة ) ٌحرص ( :     -1

  فعل مضارع مرفوع                 ب. فعل ماض مبنً                 ت. فعل أمر مبنً أ.

 اإلعراب المناسب لكلمة ) سٌرة ( : هو   -2

 مفعول به                                ب. فاعل مرفوع                        ت. مبتدأ مرفوع  أ.

 كلمة ) ٌؤثر( رسمت الهمزة على الواو ألن الهمزة: -3

 ت. بعدها مضموم            مضمومة                              ب. قبلها مضموم               أ.

 أكثر من .......................القرآن الكرٌم.   -4

 قراءة  ب. قراأة                                       ت.                                  أ.قرءاة 

 لٌس ..................القوم من ٌحمل الحقد.         -5

 رءٌس ب. رئٌس                                       ت.              أ.رأٌس                   

  السؤال الثالث : ) البالغة (:     

 ( كاألسد فً شجاعته ) عمر :تٌةحدد أركان التشبٌه فً الجملة اآل*

 ..به : ...................... هالمشبه : ........................                    المشب    

  أداة التشبٌه : ....................                   وجه الشبه : ...................   
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  : النحو  انية الثالميارة 

 

 

 

 

المعتل والفعل الصحيح الفعل  
 
 
 

 السؤال األول  أكمل ما ٌأتً:                                                                                        

 علٌها ٌطرأ وال ،..........  حروف من خالٌة..............  أحرفه كانت ما هو:  الصحٌح الفعل-1

.......................،و......................... و ،...............   إلى ،وٌنقسم..............  أو ،........  

: نوعان وهً ، الماضً فً أحدها عن................. ٌمكن ال التً األحرف: هً األصلٌة الحرف-2

................................................ و...........................................................  

.....................و..................................... و:......................... هً العلة أحرف-3  

  

   : أن أتذكر

      
 

 

 

      

 

 

 مثل  ............. ...................................:..................الفعل الوحيح ىص...........:... 

 مثل ........................................  :..............................الفعل المعتل ىص.:............. 

            الكمب اتركصا:  بيم فولحت م وغيرا كمبل يعذبصن األصالدِ  من مجملع ً  فعلىدت م تتنزه امرأة كلنت
 عن يدافع أن يقدر ال م حعيف مخمصق فيص م نحصالحيصان اإلنسلن صامجب بللحيصانِ  فللرفق م وغلر يل

 . ُيرحم ال َيرحم ال صالذي م نفسوِ 

 ( :السؤال هذا فً المطلوب) المهارة شرح: أوالا 
  إنشائه من جمل فً ومعتلة صحٌحة أفعاال ٌنتج، وصحٌحا   إعرابا   وإعرابهاالفعل الصحٌح والمعتل  على التعرف
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  أ . استخرج من القطعة السابقة ما يمي  :

 

 

 

 

 ب . أمأل الفراغ تفعل معتل مىاسة  

    .................سميم إلى البيت مسرصًرا . 
 ................   ٍالالعب الكرة بقصة . 
  ................  صالدي لنل المحم. 

 ج . أمأل الفراغ تفعل صحيح مىاسة :

    .................العوفصر صطلر ف  الفحلء.  
 ................... األصالد الحبل. 
 ...................  نعلطٍ  ص بيم ٍ  يصمو التمميذ. 
    .................... ٍالنلس ف  بحٍر ىلدئ. 

 
 د- أحىل األفعال التالية إلى الزمه الماضي المفرد ثم أصىفها إلى أفعال صحيحة و معتلة :

 وىعه ماضيه المفرد الفعل

 ..................... ..................... اححك

رؤصنيق  ..................... ..................... 

 ..................... ..................... ركحصا

يوصملن   ..................... .....................  

 ..................... ..................... يعرب

 ..................... ..................... قف

 ..................... ..................... تكصي

 ..................... ..................... صومصا

 اسما...........:.............. 

فعال معتال ......................: 

فعال صحيحا ........................: 

سخافعال نا ....................: 

اسما مجرورا .......................: 

ضميرا منفصال ....................: 
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 :رمزىا حول دائرة بوضع الصحيحة اإلجابة اختر -و-
 

  :الفعل عدا ما صحيحة كّميا التالية ألفعالا-1 
  . تقلتل -د .                        ادرس -ج              .        وم -ب .                 يتفرقصن -أ

  :ىو صحيح التالية األفعال من فقط واحد  2-
  .كتبل -د                      .سعت -ج                            .ارمِ  -ب                   . قف -أ

  :الفعل ماعدا معتمة كّميا التالية األفعال  3-
  .استدعصا -د               رسمصا -ج                           .نلدصا -ب .                     سعصا -أ

  :ىو معتل التالية األفعال من فقط واحد  4-
 .يتقلتل -د                    ينمجحصن -ج                     .ارض -ب .                       أكال -أ
  
 
 

فهو إجابة عن للمعلِّم.  إجاللا ، نحو: وقفُت يبين سبب حدوث الفعل منصوب، مصدر   :( ألجلهله  )المفعول  المفعول 
 : لَِم فُعل الفعل ؟ أو ما الداعي منه ؟  سؤال    معناه

  :التالية القطعة من ألجله المفعول تحت خطًا َضع

 
 
 
 
 
 
  : الوحيح  اإلمجلب  اختر:  1س
 ( حرف – فعل – اسم)  .................. ألمجمو المفعصل -1
 ( مفعصل اسم – فلعل اسم – مودر)  .................. ألمجمو المفعصل -2
 ( ممجرصر – منوصب – مرفصع)  .................. ألمجمو المفعصل -3

 ( الفعل صقصع زملن – الفعل سبب – الفعل صقصع مكلن يبين..................   )  ألمجمو المفعصل -ٜ

٠زؼشف اٌّفؼٛي ٌٗ ٠ٚؼشثٗ إػشاثب  

 زبثزٗطؾ١ؾب ٠ٚٛظفٗ فٟ و

 ( :السؤال هذا فً المطلوب) المهارة شرح: أوالا 
 ٠ٚٛظفٗ فٟ وزبثزٗ، صحٌحا   إعرابا   وإعرابهالمفعول ألجله  على التعرف 

  

 فقد صناعيٌّ، جمال   جمال   من حوله ما كل  . القمر أو الشمسِ  بجمال وال المطِر، عندَ  إال بالسماءِ  اإلنسان   يشعر   ال المدِن،  جو في

 السماِء؟ ثريّا منها وأين بالّضوِء، طمًعا الكهرباءِ  ث ريّا ووضعَ  منابتها، في رِ األزها عن استغناءً  الزَّْهرِ  باقاتِ  وضعَ 

 أنْ  فيتمّنى. البداوةِ  إلى الحضرِ  حياةِ  من وفرارًا الراحِة، إلى سعًيا الّريِف، إلى المدينةِ  من يخرج   يومَ  الطَّبيعِة، بجمالِ  اإلنسانِ  َيشعر   وإنَّما

  .والحياةِ  للدفءِ  طلًبا الشمسِ  يف َجناحها تنش ر   فراشةً  يكونَ 
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             Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : ِؤعغخ رؼ١ّ١ٍخ  سائذح فٟ اٌفىش ٚاألداء ٚاٌّخشعبد سؤيح انًذسعح

 ٛطٓ: أداء ِؤعغٟ ِزطٛس ٠ضّٓ اٌغٛدح فٟ اٌّخشط ٠ٚؾمك اٌششاوخ فٟ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ١ٌؤً٘ ع١الً ٠ٍّه اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد ٚاٌم١ُ، ٠ٕٚزّٟ ٌٍسعانح انًذسعح
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  : التللي  المجمل ف  ألمجمو المفعصل أعرب:  2س
 . أرصاحنل ىعم حفلظلً  طلقلتيم أقوى العمملء يبذل - 3 . وصرتيل تعصيو خعي َ  البيئ  عمى نحلفظ -1
 . لمبعري  إسعلداً  صالمفكرصن العمملء يفكر - 4 . صالمفكرين لمعمملء تعمجيعلً  المكلفآت تورف -2
  : التللي  المجمل ف  ألمجمو المفعصل عين:  3س
 . لمصطن فداء العيداء يسقط -1
  . لمتفصق سعيلً  دراستنل ف  نمجتيد -2
 . هلل تقربلً  والت  ف  خععت -3
  . لممرصر تنظيملً  العلرع صسط العرط  صقف -4
 . بفحمو اعترافلً  صطن  عمى أحلفظ -5

للمجهول المبنى والفعل، للمعلوم المبنى لفعلا  

        اٌفؼً اٌّجٕٟ ٌٍّؼٍَٛ

 ِب ٌٗ فبػً ِٚفؼٛي ثٗ

ِب                                                              اٌفؼً اٌّجٕٟ ٌٍّغٙٛي

 ؽزف فبػٍٗ ٚؽً اٌّفؼٛي ثٗ ِىبٔٗ ٚأخز ؽىّٗ ِٓ ؽ١ش اٌشفغ

فٟ اٌضِٓ اٌّبضٟ) 

 ِؼٍَٛ(

ِغٙٛي( فٟ اٌضِٓ اٌّضبسع )  فٟ اٌضِٓ اٌّبضٟ ) ِغٙٛي(  

 ٠ُىزت اٌذسط ُوزِتَ  اٌٛاعت   وزت اٌٌُٛذ اٌٛاعتَ 

 رغٍك إٌبفزربْ أغٍمذ إٌبفزربْ أغٍك اٌٌٛذ إٌبفزر١ٓ

 ٠ضشة اٌّمظشْٚ ضشة اٌّمظشْٚ ضشة اٌّؼٍُ اٌّمظش٠ٓ

 ٠ظبَ سِضبْ ط١ُ سِضبْ طبَ اٌّغٍّْٛ سِضبْ

 الفعل الماضى

فبػًٔبئت اٌ اٌفؼً ِغ ٔبئت اٌفبػً اٌفؼً ِغ اٌفبػً  ِب ؽذس ِٓ رغ١١ش 

ا٢خش لجً ِب ٚوغش أٌٚٗ ضُ اٌٍجٓ ُشِشة اٌٍجٓ ششة اٌٌٛذ اٌٍجٓ 1  

 لجً ِب ٚوغش ٚاٌضبٟٔ األٚي ضُ اٌظالح رُؼٍّذ اٌظالح رؼٍُ اٌّغٍُ اٌظالح 2

(ٚاٌضبٌش األٚي ضُ) ا٢خش  اٌؼبًِ اُؽزشَ اٌؼبًِ اؽزشَ اٌّغزّغ اٌؼبًِ 3 

٠بء اٌؼٍخ ؽشف ٚلٍت أٌٚٗ وغش اٌؾك ل١ًِ اٌؾك لبي اٌشب٘ذ اٌؾك 4  

 اٌمطٓ ث١ِغ اٌمطٓ ثبع اٌفالػ اٌمطٓ 5

الفعل المضارع   

ا٢خش لجً ِب ٚفزؼ أٌٚٗ ضُ اٌذسط ٠ُىزت اٌذسط ٠فُٙ ِؾّذ اٌذسط 6  

  اٌؾك ٠ُمبي اٌؾك ٠مٛي اٌشب٘ذ اٌؾك 7

أٌفب اٌؼٍخ ؽشف ٚلٍت أٌٚٗ ضُ ٌمطٓا  ٠ُجبع اٌمطٓ ٠ج١غ اٌفالػ اٌمطٓ 8   

 

 

اٌفؼً اٌّجٕٟ  ػٍٝ اٌزؼشف ( :انغإال ْزا في انًطهٕب) انًٓاسج ششغ: أَّٔل  

 فٟ وزبثزٗ ّب ٠ٚٛظفٙ، طؾ١ؾبً  إػشاثبً ّب  ٚإػشاثٌٍّٙغٙٛي ٚٔبئت اٌفبػً 
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             Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : ِؤعغخ رؼ١ّ١ٍخ  سائذح فٟ اٌفىش ٚاألداء ٚاٌّخشعبد سؤيح انًذسعح

 ٛطٓ: أداء ِؤعغٟ ِزطٛس ٠ضّٓ اٌغٛدح فٟ اٌّخشط ٠ٚؾمك اٌششاوخ فٟ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ١ٌؤً٘ ع١الً ٠ٍّه اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد ٚاٌم١ُ، ٠ٕٚزّٟ ٌٍسعانح انًذسعح
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           :المجيول إلى المعموم من التالية الماضية األفعال حّولالسؤال األول :
  َدَرَس     :………..……….. 
 الَ ــــــــــــــم :……………….. 
  َاْسَتْعَمل  :……………….. 
  َرَّدَ ــــــــغ   :……………….. 

  :المجيول إلى المعموم من التالية المضارعة األفعال حّولالسؤال الثاني : 
  ُيشرح ..………..……… :  َيْسَتْفِسرُ   ..………..……… : َيْقَرأ  :………..……….. 
  ُيبذر  ..………..……… :  َيْختفي ..………..………:  ُيْرِشد :………..……….. 

 الذي ولمتغيير لمتشكيل انتبو) المجيول إلى المعموم من التالية الجمل في األفعال حّولالسؤال الثالث :
  (:بالجممة يحدث
 ___________________________.  ......  الحديقَة   َنظََّف الرجلُ -3
 ......   ____________________________َأْصَمَح العامُل الّسْطَح -7
 ..... _____________________________.َأْعَمَن المعّمُم اسَم الفائِز -1
 ........      ____________________________.َفِيْمنا الّسؤاَل   -1
 ..   ____________________________....ُيعاِقُب القانوُن المسيَء -5

 لمتشكيل انتبو) معموملم المبني إلى جيول لمم المبني من التالية الجمل في األفعال حّولالسؤال الرابع :
 بالجممة يحدث الذي ولمتغيير

 ............                       ....................المالُ  ُيَوفَّرُ _____________________                        الّطعامُ  ُأِكلَ 

 ................................                       الجرُس  ُقِرعَ _______________________                    العصيرُ  ُيْشَربُ 

                 

 

 

  ٠ٚؼشة اٌفؼً اٌّجٕٟ ٌٍّغٙٛي٠زؼشف  

طؾ١ؾب ٠ٚٛظفٗ فٟ ٔبئت اٌفبػً إػشاثب 

 وزبثزٗ
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             Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : ِؤعغخ رؼ١ّ١ٍخ  سائذح فٟ اٌفىش ٚاألداء ٚاٌّخشعبد سؤيح انًذسعح

 ٛطٓ: أداء ِؤعغٟ ِزطٛس ٠ضّٓ اٌغٛدح فٟ اٌّخشط ٠ٚؾمك اٌششاوخ فٟ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ١ٌؤً٘ ع١الً ٠ٍّه اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد ٚاٌم١ُ، ٠ٕٚزّٟ ٌٍسعانح انًذسعح
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 : ذغييش يٍ انفؼم في حذز يا تيٍ شى ، يأذي افيً نهًعٕٓل يثُيح أفؼال ئنٗ نهًؼهٕو انًثُيح األفؼال حٕل انغإال األٔل :

  للمجهول بنائه بعد الفعل على طرأ الذي التغٌٌر الفعل بعد بنائه للمجهول الفعل المبنً للمعلوم
ْكُتبُ  ٌَ   

   َشِربَ 

 . اإلػشاب ػاليح ٔتيٍ انفاػم َائة اعرخشضانغإال انصاَي : 
 عالمة إعرابه نائب الفاعل الجملة

   .ً المكتبة كتابان ُطِبع ف
ُم الزائرون     .ٌُكرَّ

  -: يأذي فيًا فاػم َائة ئنٗ تّ انًفؼٕل حٕل انغإال انصانس : 

 الجملة بعد التحوٌل الجملة قبل التحوٌل
ْشَرُب محمُد اللبنَ  ٌَ  
  .َسَكَب الطفلُ الحلٌَب 

  -: يهضو اي ٔغيش يأذي فيًا نهًؼهٕو يثُيا انفؼم اظؼمانغإال انشاتغ :   

 الفعل عند بنائه للمعلوم  الجملة
  .ُشِرَب العصٌُر 

  ٌُفَتُح الكتابُ 

َغ انشػذُ    -: انرانيح انعًهح أػشب  انغإال انخايظ :  ًِ  ُع

 إعرابها الكلمة
  ُسِمعَ 

  الرعدُ 

 ( :السؤال هذا فً المطلوب) المهارة شرح  
 فٟ وزبثزٗ ّب ٠ٚٛظفٙ، صحٌحا   إعرابا  ما  وإعرابهالفعل المبنً للمجهول ونائب الفاعل  على التعرف 
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             Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : ِؤعغخ رؼ١ّ١ٍخ  سائذح فٟ اٌفىش ٚاألداء ٚاٌّخشعبد سؤيح انًذسعح

 ٛطٓ: أداء ِؤعغٟ ِزطٛس ٠ضّٓ اٌغٛدح فٟ اٌّخشط ٠ٚؾمك اٌششاوخ فٟ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ١ٌؤً٘ ع١الً ٠ٍّه اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد ٚاٌم١ُ، ٠ٕٚزّٟ ٌٍسعانح انًذسعح

/ 
دج
ًا
ان
ى 
ؼه
ي

 
ٍ
غ
ح
ذ 
حً

 ي
ٍ
غ
ح

 
 

 

 

 

 )  العد والمعدود (أكمل الفراغات التالية بما يناسبيا السؤال األول
 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثاني استخرج العدد والمعدود مبينا الحكم من حيث المطابقة أو المخالفة  وفق الجدول التالي  

  ف  السن  اليمجري  أربع  أعير حرم 
  فلز ثالث  متسلبقين بللسبلق 
 تسع  أيلم ف  تنفيذ المعرصع قحيت 
 عدد الفتيلت المعلركلت ف  المسلبق ععر  
   صقفت خمس فراعلت محيط  ب 
 عتريت مصسصع  عممي  صاحدة عن األرضا 

 الحكم نوعو المعدود نوعو العدد
     

     

     

     

     

     

     

 

 : ٓٔ – ٔاكتب ألفلظ األعداد من  -ٔ
.........،...........،..............،..............،..............،...........،.......... 

....،...........،................... . 

 

( ٌوافقان المعدود فً التذكٌر والتأنٌث  ، ..... 1العدد )   
 األعداد )     ..... ، ..... (  تخالف المعدود فً التذكٌر والتأنٌث 

العدد ٌعرب ................... فً الجملة  ، فاعل أو مبتدأ أواسم مجرور 
 ..أٌا كان موقعه فً الجملة 

العدد ) اثنان واثنتان ( ٌعرب إعراب المثنى ٌرفع 
.وٌنصب وٌجر ...................  

 ( :السؤال هذا فً المطلوب) المهارة شرح: أوالا 
 فٟ وزبثزٗ ّب ٠ٚٛظفٙ، صحٌحا   إعرابا  ما وإعرابهالعدد والمعدود  على التعرف 

  

alManahj.com/ae

http://www.shk.ampss.ae/
mailto:info@ampss.ae


 

29 

             Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : ِؤعغخ رؼ١ّ١ٍخ  سائذح فٟ اٌفىش ٚاألداء ٚاٌّخشعبد سؤيح انًذسعح

 ٛطٓ: أداء ِؤعغٟ ِزطٛس ٠ضّٓ اٌغٛدح فٟ اٌّخشط ٠ٚؾمك اٌششاوخ فٟ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ١ٌؤً٘ ع١الً ٠ٍّه اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد ٚاٌم١ُ، ٠ٕٚزّٟ ٌٍسعانح انًذسعح
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 اوزت اٌىٍّبد اٌزب١ٌخ ؽغت األسلبَ اٌّزوٛسح ثغبٔجٙب : -ٕ

 وزت : .......................................................................... (٘* )

 ٌٛؽز١ٓ : .......................................................................... (ٕ* )

 .........................................................................ػٍّبء :  (ٓٔ* )

 ( فز١بد : ...........................................................................ٗ* )
 

 
 أوًّ اٌغًّ اٌزب١ٌخ : -ٖ

 توافق ( –) تخالف 
 ........ معدودىا ( : ........................... ٕ – ٔ*األعداد ) 

 .( : ............................معدودىا   ٓٔ – ٖ*األعداد من ) 
 

 الشأ اٌفمشح ا٢ر١خ صُ أعت ػٓ األعئٍخ اٌزٟ ثؼذ٘ب:

كصاكب تدصر حصل العمس م اثنلن منيل يقعلن قبل األرض ص يكصنلن عديدا تسع  تتكصن الممجمصع  العمسي   من   
نالحرارة لقربيمل من العمس   . كصاكب تأت  بعد األرض م كميل بلردةستة  صىمل عطلرد صالزىرة مصا 

 
 

 اعزخشط ِٓ اٌفمشح اٌغبثمخ ِب٠ٍٟ:

                                                                                                                                                                                                                                                                                              جمع تكسير....................................                                                                    -فعالمضارعا............................       ب - أ
 اسما مرفوعا.................................... -مفعولفيو.........................       د -ج

 اختر اإلعراب الصحيح من بين األقواس :-ٕ
 اسم مجرور ( -مفعول بو منصوب   –* تسعة : ) فاعل مرفوع 
 فاعل مرفوع ( -اسم إن منصوب  –* ستة : )خبر إن مرفوع 

 حول األرقام إلى ألفاظ عربية فصيحة وغير مايمزم : -ٖ
 ( دول (٘( أصدقاء من ) ٛ) لي )  

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

 ث المطابقة أو المخالفة  وفق الجدول التالي  استخرج العدد والمعدود مبينا الحكم من حي -ٕ
   .  وبٔذ صالصخ أ٠بَ وبف١خ ٌزٕف١ز ِششٚع 

 .َفٟ اإلعجٛع عجؼخ أ٠ب 

   . فبص ٚاؽذ ِٓ اٌّزغبثم١ٓ ثبٌّشوض األٚي 

 . ْسصلٕٟ هللا ثأخزبْ اصٕزبْ،ٚأخٛاْ اصٕب 

 .ػذد اٌطالة اٌّشبسو١ٓ فٟ اٌّغبثمخ ػششح 
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             Tel: 025858621 / 025858760    www.shk.ampss.ae    info@ampss.ae: mail E    : ِؤعغخ رؼ١ّ١ٍخ  سائذح فٟ اٌفىش ٚاألداء ٚاٌّخشعبد سؤيح انًذسعح

 ٛطٓ: أداء ِؤعغٟ ِزطٛس ٠ضّٓ اٌغٛدح فٟ اٌّخشط ٠ٚؾمك اٌششاوخ فٟ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ١ٌؤً٘ ع١الً ٠ٍّه اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد ٚاٌم١ُ، ٠ٕٚزّٟ ٌٍسعانح انًذسعح
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األسماءاإلعراب األصمية والفرعيةفي  عالمات  
 

 

 

 

 

 1ـ انضًح: عالمة الرفع ، وينوب عنها:
 في المثنى: األلف. 
 الخمسة األسماء وفي السالم، المذكر جمع في: الواو. 
 الخمسة األفعال في: النون ثبوت. 

 2ـ انفرحح: عالمة على النصب ، وينوب عنها:
 في األسماء الخمسة: األلف. 
 السالم المذكر جمع وفي المثنى، في :الياء. 
 السالم المؤنث جمع في: الكسرة. 
 الخمسة األفعال في: النون حذف. 

 3ـ انكغشج: عالمة على الجر ، وينوب عنها:
 الخمسة األسماء السالم، المذكر جمع وفي المثنى، في: الياء. 
 الصرف من الممنوع االسم في: الفتحة. 

 4ـ انغكٌٕ: عالمة على الجزم ، وينوب عنها:
 الخمسة األفعال في النون حذف. 
 اآلخر المعتل المضارع في العلة حرف حذف.   

 
 

 انحكى َٕػّ انًؼذٔد َٕػّ انؼذد

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

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

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

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

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

 ( :السؤال هذا فً المطلوب) المهارة شرح: أوالا 
،وٌعرب األسماء بالعالمات األصلٌة   في األسماء اإلعراب األصلية والفرعية عالمات على التعرف 

 فٟ وزبثزٗ ب ٠ٚٛظفٙوالفرعٌة ، 
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المثنى وأنواع الجموع إعراب   
  مفرد عمى ونون ياء أو ونون ألف ةبزياد اثنتين أو اثنين عمى دل ما ىو : المثــنى :أَّٔل
 المثنى رفع عالمة ىي األلف 
  الجر أو النصب عالمة الياء  

  األمثمة
    الزرع حصد الفالحان  
 مثنى ألنو األلف رفعو صعالم  مرفصع فلعل )الفالحلن( فـ. 
 الفالَحيـنب مررت    
 مثنى ألنو اليلء مجره صعالم  بللبلء ممجرصر ماس )الفالحين( فـ 

 

 ذذسيثاخ ػهٗ انًصُٗ 

 المثال المثنى إعرابه  

  المهندسان ٌتقنان عملهما المهندسان  مبتدأ مرفوع باأللف ألنه مثنى

    جاء الولدان متأخرٌن الولدان  فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى

   أكلت سمكتٌـن على الغذاء سمكتٌـن مفعول به منصوب وعالمة نصبه الٌاء ألنه مثنى

 ذهبت إلى المعلمٌـن ألشكرهما  المعلمٌـن   اسم مجرور بـ إلى وعالمة جره الٌاء ألنه مثنى  

   غالفا الكتابٌـن نظٌفان الكتابٌـن مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره الٌاء ألنه مثنى

  

 :األقواس بين من اسبياين مما النقاط مكان أكمل : األٔل انغإال

 ................(الصردتلن – الصردتين – )الصرصد متفتحتلن  
  الطللبين – الطللبصن – الطللبلن حعيف . االمتحلن ف  …….. درمج) 
  (العلمَمين – العملل – )العلمالن مصعدىمل. ف  ……….. ححر  
 (الفلئزان – الفلئزصن – )الفلئزين المسلبق . ف  ………. عمى سممت     
 ن(وفحتل – وفحلت – )وفحتين الكتلب. من طصيمتين ………. قرأت 
  

  انغإال انصاَي 

 .اعرخشض يٍ انمطؼح انرانيح كم يصُٗ ٔأػشتّ، يثيُا ػاليح ئػشاتّ                            
خشعذ فٟ ٔض٘خ إٌٝ ؽذ٠مخ اٌؾ١ٛاْ ِغ طذ٠م١ٓ ِٓ أطذلبئٟ، ٚسوجٕب ع١بسر١ٓ ؽزٝ ٚطٍٕب إٌٝ ِىبْ اٌشؽٍخ، ٚٚلفذ )

 .(ثغٛاس لفض األعٛد، فضأس أعذاْ ثغٛاس ػظفٛسر١ٓ ػٍٝ اٌشغشح فطبسرب ِٓ اٌخٛف

    

 انًصُٗ                                                                 ئػشاتّ
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 إعراب المثنى وأنواع الجموع :جمع التكسير :أول
 ليس جمع كل أنو وعالمتو العاقل وغير العاقل فيو ويستوي اثنتين أو اثنين من أكثر عمى دل ما ىو سيرالتك جمع 

 :المفردة الكممة أصل عمى الزيادة ىذه تكون أن بشرط وتاء ألف أو ونون ياء أو ونون واو آخره
 :ألف أص صنصنم يلء أص صنصنم )صاص من بأي تنتي  ال أنيل سنمجد )سفن( كمم  آلخر نظرنل لص سفين  مجمع سفن مثلل 

 :أي تململ المفرد إعراب يعرب تكسير مجمع إذا في  المجمع عمى دلت صلكنيل صتلء(
 الشاطئ عمى السفنُ  رست مثل: الضمة رفعو وعالمة  الضمة. 
 تكسير مجمع ألنو الحم  رفعو صعالم  مرفصع فلعل ىنل )سفُن( فللـ. 
 الشاطئ عمى السفنَ  رأيت مثل:   نصبو وعالمة  الفتحة. 
 تكسير مجمع ألنو الفتح  نوبو صعالم  منوصب بو مفعصل ىنل )السفَن( فـ. 
 الشاطئ عند السفنِ  إلى نظرت مثل: الكسرة جره وعالمة الكسرة. 
 تكسير مجمع ألنو الكسرة مجره صعالم  إلى بـ ممجرصر اسم ىنل )السفِن( فـ. 
 والتاء األلف ألن تكسير جمع ولكنيا رىاآخ في وتاء ألف وجود رغم أنيا سنجد صوت جمع أصوات كممة لكن 

 .صوتات فصارت وتاء ألف ووضعنا صوت نقل لم فنحن صوت وىو المفرد عمى زائدتين ليستا
 ئػشاب انًصُٗ ٔأٌ

 ذذسيثاخ ػهٗ ظًغ انركغيش مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره

 المثال التكسٌر جمع إعرابه  

  اآلباءُ  ٌحبون أوالدهم اآلباءُ   مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة

  رأٌت األلواحَ  وهً تقطع األلواحَ  مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة 

  قراءة الكتبِ  مفٌدة الكتبِ   مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره

 
 خالصح ػالياخ ئػشاب ظًغ انركغيش

 انكغشج: ػاليح انعش                            انفرحح :ػاليح انُصة                     انضًح :ػاليح انشفغ 

 

 :جمع المذكر السالم :ثانيا
 مفرده عمى صنصن يلء أص صنصن صاص بزيلدة اثنين من أكثر عمى دل مل ىص. 
     :وبلحل العلممصن ححر مثل. 
 سللم مذكر مجمع ألنو الصاص رفعو الم ع ص مرفصع فلعل ىنل )العلممصن( فـ . 
  :وبلحل ححرصا العلمميـن رأيت مثل. 
 سللم مذكر مجمع ألنو اليلء نوبو صعالم  منوصب بو مفعصل ىنل )العلمميـن( فـ. 
   :المونع ف  العلمميـن إلى مجئت مثل. 

 فـ )انؼايهيـٍ( ُْا اعى يعشٔس تـ ئنٗ ٔػاليح ظشِ انياء ألَّ ظًغ يزكش عانى 

 نًصٕاع انعًٕع
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 خالصح ػالياخ ئػشاب ظًغ انًزكش انغانى

     انياء ػاليح انُصة                        انياء ػاليح انعش                   انٕأ ػاليح انشفغ    
 ذذسيثاخ ػهٗ ظًغ انًزكش انغانى

 

 المثال  السالم المذكر جمع إعرابه  

  المهندسون ٌتقنون عملهم المهندسون  مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم

 العاملون مخلصون لعملهم العاملون فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم

   شاهدت الموظفٌـن فً أعمالهم الموظفٌـن مفعول به منصوب وعالمة نصبه الٌاء ألنه جمع مذكر سالم

 احتفلت المدٌرة بالمعلمٌن   المعلمٌـن اسم مجرور بـ الباء وعالمة جره الٌاء ألنه جمع مذكر سالم

 حجرة المدربٌـن بعٌدة  المدربٌـن مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره الٌاء ألنه جمع مذكر سالمظًغ

 

 :جمع المؤنث السالم :ثالثا
 مفرده عمى وتاء ألف بزيادة اثنتين من أكثر عمى دل ما ىو. 
     :وبلحل العلمالتُ  ححرت مثل. 
 سالم مؤنث جمع ألنو الضمة رفعو وعالمة مرفوع فاعل ىنا )العامالت( فـ . 
   :وبلحل يخرمجن العلمالِت  رأيت مثل. 
 سللم مؤنث مجمع ألنو الكسرة نوبو صعالم  منوصب بو مفعصل ىنل )العلمالت( فـ . 
   :المونع ف  العلمالت إلى مجئت مثل. 
  سلل مؤنث مجمع ألنو الكسرة رهمج م صعال إلى بـ ممجرصر اسم ىنل )العلمالت( فـ  

 ذذسيثاخ ػهٗ ظًغ انًإَس انغانى

 المثال المؤنث جمع إعرابه  

 أطفالهن ٌربٌن األمهات   األمهات   سالم مؤنث جمع ألنه الضمة رفعه وعالمة مرفوع مبتدأ 
 الساللم الموظفات   صعدت  الموظفات   ط سالم مؤنث جمع ألنه الضمة رفعه وعالمة مرفوع فاعل  

  المتفوقات   المدرسة   كرمت المتفوقات    سالم مؤنث جمع ألنه الكسرة نصبه وعالمة منصوب به مفعول

 مؤنث جمع ألنه الكسرة جره وعالمة لباء ا بـ مجرور اسم
  سالم

  مدرستهن عند بالطالبات   مررت الطالبات  

  نظٌفة الفتٌات   حجرة الفتٌات    سالم مؤنث جمع ألنه الٌاء جره مةوعال مجرور إلٌه مضاف

 ئػشاب   ظًغ انًزكش 

 خالصح ػالياخ ئػشاب ظًغ انًزكش انغانى:

 انكغشج ػاليح انعش                انكغشج ػاليح انُصة             انضًح ػاليح انشفغ    
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 البالغية   ، وأغراضيااألساليب اإلنشائية وأنواعيا) البالغة :الميارة الثالثة
 
 

 
 : األسلوب اإلنشائً )االستفهام (أوال

أسلوب االستفهام: هو نوع من أنواع اإلنشاء الطلبً ، وهو طلب العلم بشًء لم ٌكن معلوما من قبل بأداة خاصة ، وهذا 
 ٌسمى استفهاما حقٌقٌا 

 مكة؟هل سافرت إلى  -4كم عمرك ؟  -3كٌف ٌزرع النخل -2ما فوائد الرٌاضة؟  -1أمثلة: 
 أدوات االستفهام قد تخرج عن معانٌها األصلٌة إلى معان أخرى بالغٌة تفهم من خالل السٌاق.

 تسمى باألغراض البالغٌة لالستفهام ومنها : التعجب، والتقرٌر ، والنفً ، والتمنً
  ضح الغرض البالغً  لالستفهام فً األمثلة اآلتٌة :األول: و السؤال 

 رض البالغًالغ الجملة االستفهامٌة  م

 التعجب أهذا هو النخل ملك الرٌاض؟ 1

 .................... ألم تكن مصدرا للخٌر والعطاء؟ 2

 .............. هل ستمتلئ أراضٌنا بأشجار النخٌل؟ 3

 النفً قال تعالى :" ومن ٌغفر الذنوب إال هللا" 4

 (درجة ٕ٘م الحقيقي)( أمام مايعبر عن الستفيا √ضع عالمة صح ) الثاني:  السؤال 
 )   (        قلل تعللى:" قل ىل يستصي الذين يعممصن صالذين ال يعممصن "         -ٔ
 )   (                                 ىل تسلعدن  ف  حل المسأل  ؟            -ٕ
 )   (                                أيزرع القطن ف  اإلملرات ؟                 -ٖ
 )   (                                كيف أنييت قراءة الكتلب بسرع ؟           -ٗ
 )   (                               من الذي فلز بللمجلئزة؟                       -٘

 : األسموب اإلنشائي )األمر(ثانيا 
 ، ويكون موجيا من األعظم واألعمى إلى األقل رتبة.وجو اإللزامىو طمب حدوث الفعل عمى :المعنى الحقيقي لألمر
 فعل األمر م الفعل المحلرع المسبصق بالم األمر.من صور األمر : 

 :ضح الغرض البالغً  لألمر فً األمثلة اآلتٌةاألول: و السؤال

 الغرض البالغً األمثلة م

 الدعاء   قال تعالى :" رب اغفر لً ولوالدي " 1

  محمد لصدٌقه أعطنً الكرسً من فضلك؟ قال  2

 الرجاء  قال أحمد للمعلم:  أعد علً مسامعنا القصٌدة من فضلك. 3

  القاضً للمجرم: لتفعل ما تشاء، وسترى عاقبة عملك. 4

  أصب ذا الحلم منك بسجل ود       وصله، الٌكن منك الجفاء   5

 التمنً  لً .نظر راشد للقمر فقال : أال أٌها القمر ابتسم  6

 

 ( :السؤال هذا فً المطلوب) المهارة شرح: أوالا 
 فٟ وزبثزٗب ٠ٚٛظفٙ، ٌقارن بٌنها  وٌحدد أغراضها البالغٌة ألسالية اإلنشائية وأنىاعها ا على التعرف 
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 (درجة ٕ٘( أمام مايعبر عن األمر المجازي) √ضع عالمة صح ) الثاني:  السؤال 
 (   )       قلل تعللى :" قل تمتعصا فإن مويركم إلى النلر "                                 -ٔ
 (   )          قلل تعللى :" ربنل آتنل ف  الدنيل حسن  صف  اآلخرة حسن  صقنل عذاب النلر "    -ٕ
 )    (  قلل تعللى :" رب اغفر ل  صلصالدي "                                                -ٖ
 (  )      قلل المجد لحفيده : سلعدن  ف  حمل الحقيب .                                     -ٗ
ن كنت من أىل المعصرات          -٘  (    )           علصر أخلك إذا نلبتك نلئب  يصمل       صا 
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 (  ) مقال (حول المقابلة والمقارنةكتابة نص تفسٌري : ميارة الرابعة الميارة 

 

 

 

 
اكتب نصاا تفسٌرٌا ) مقال (حول المقابلة والمقارنة بٌن تناول الطعام فً البٌت، وتناوله فً المطعم ، متبعا الخطواط  

 التً درستها .
 الكتابً للنص ، والشروع فً كتابة المسودة.: وضع المخطط  الحصة األولى   
 : قراءة نصك ، واالستماع لما كتبه زمالءك . الحصة الثالثة:  الحصة الثانٌة   

ٌْب(     ْرت  ن سٌق والتَّ م، النَّحو ، اإلمالء، التَّ ْرقٌ  ر، َعاَلَمات التَّ ْفقٌ   ال تنس ) التَّ
  

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

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

 

التفسٌري المخطط الكتابً للنص  

 ( :السؤال هذا فً المطلوب) المهارة شرح: أوالا 
 يؼذ يخططا ألفكاسِ تًُٓعيح ذُظيًيح يرٕاصَح

 يكرة َصا ذفغيشيا،) يماسَح ٔيماتهح ( نيؼشض ٔظٓح َظشِ .
 

 ى المهارة بمثال أو أكثرتطبٌق علاالأوالا: 
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.................................................................................................................................................... 

 كَتاَبة النَّص التفسٌري
                                   :َٕاذط انرؼهى 

٠ؼذ ِخططب ألفىبسٖ ثّٕٙغ١خ رٕظ١ّ١خ ِزٛاصٔخ 

 ٠ىزت ٔظب رفغ١ش٠ب،) ِمبسٔخ ِٚمبثٍخ ( ١ٌؼشع

 ٚعٙخ ٔظشٖ .
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 .............................................................................................................................  ..................... 
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  ( ري ) مقال (حول المقابلة والمقارنةكتابة نص تفسٌ: ميارة الرابعة الميارة 
 

 

 

 

  

) مقال (حول المقابلة والمقارنة بٌن األسواق القدٌمة واألسواق الحدٌثة ، متبعا الخطواط التً درستها اكتب نصاا تفسٌرٌا 
. 

 وضع المخطط الكتابً للنص ، والشروع فً كتابة المسودة.  
     

ر، َعاَلَمات ا    ْفقٌ  ٌْب(ال تنس ) التَّ ْرت  ن سٌق والتَّ م، النَّحو ، اإلمالء، التَّ ْرقٌ   لتَّ
....................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

:مقالال كتابة قواعد  
الصفحة وسط فً: مقالال عنوان*  
 المقدمة"الفنٌة المقال بعناصر االلتزام*
"الخاتمة – العرض –  

فقٌراستخدام عالمات الترقٌم  والت*  

 ( :السؤال هذا فً المطلوب) المهارة شرح: أوالا 
 يؼذ يخططا ألفكاسِ تًُٓعيح ذُظيًيح يرٕاصَح

 يكرة َصا ذفغيشيا،) يماسَح ٔيماتهح ( نيؼشض ٔظٓح َظشِ .
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 عالمات الترقٌم-
 ٌحا ٌستخدم عالمات الترقٌم استخداما صحالهدف :

 انًصال يٕاضؼٓا ػاليح انرشليى

 (،) اٌفبطٍخ
 ٕٝث١ٓ اٌغًّ اٌّزظٍخ اٌّؼ. 

 ث١ٓ ألغبَ اٌشٟء اٌٛاؽذ. 

 ٜٕبَد ُّ  .ثؼذ ٌفع اٌ

 ٗث١ٓ اٌمََغُ ٚعٛاث. 

 اٌؾمذ ٠ؼشف ٚال طب٘ش، اٌّؤِٓ لٍت. 

 ْٚاٌم١بَ اإلؽشاَ، رىج١شح: اٌظالح أسوب. 

 اعززوش دسٚعه ، ّٟ  .٠ب ػٍ

  ّٓ  .ٚهللا، ألرظذل

ـ.ٌألخشٜ عججب إؽذا٘ب رىْٛ اٌزٟ ٌٍغًّ  ) ؛)   ٕمٛطخاٌفبطٍخ اٌّ ـ.ٌٍٕغبػ طٍجًب دسٚعٟ؛ أعززوش   

ـ.االعزفٙبَ عٍّخ ٔٙب٠خ فٟ (?)         ػالِخ االعزفٙبَ  ِزٝ اعززوشد دسٚعه؟ـ 

 أٚ اٌزؼغج١خ اٌغٍّخ ٔٙب٠خ فٟ رٛضغ  (!)ػالِخ اٌزأصش أٚ اٌزؼغت

 أٚ اٌؾضْ أٚ اٌفشػ ػٓ اٌّؼجشح

ـ.ٌذػبءا أٚ االعزغبصخ  

ـ إٌبس إٌبس! ٚاؽغشربٖ ـ! اإل٠ّبْ أعًّ ِب ! 

اٌزبِخ اٌغًّ أٚ اٌفمشح ٔٙب٠خ فٟ رٛضغ (.) إٌمطخ  .اٌذ٠ٓ إٌظ١ؾخ 

١ٓ اٌؼذد اٌّؼذٚدث   (-)  اٌششطخ  . :ؽشف-3 فؼً-2 اع1ُصالصخ اٌىالَ ألغبَ 

ضخ ٚثؼذ٘بلجً اٌغٍّخ اٌّؼزش (--)  اٌششطزبْ  -رغّذٖ هللا ثشؽّزٗ - 

 

 (  )  األلٛاط

 رفغش عٍّخ أٚ وٍّخ ث١ّٕٙب ٠ٛضغ-1

  عجمزٗ غبِضخ وٍّخ

 .اٌىالَ ٚعظ فٟ اٌٛالؼخ األسلبَ أٚ.2  ا 

. 

 صشٚح ِظذس ٘ٛ( اٌجزشٚي) األعٛد اٌز٘ت-1

 اٌخ١ٍظ دٚي

 . .ٔؾ٠ٛخ ِٙبساد ػٍٝ( 1) اٌٛؽذح فٟ رذسثٕب.2

ش ٌٍٕضٔمً ِجبش " "ػالِزب اٌزٕظ١ض شٟء طٍت" اٌىشف" اٌٍغخ فٟ اٌجؾش   

طًٕؼب فأؽغٕذ...أٔذ أِب: ِضبي رٛضغ ِىبْ اٌىالَ اٌّؾزٚف …ػالِخ اٌؾزف  

  (/)خظ ِبئً

 

 ِخزٍفخ ػٕبطش ث١ٓ اٌّمبسٔخ أٚ ٌٍفظً

ث١ُٕٙ داٌّزؼذ أٚاالخز١بس  

اٌزأس٠خ ألغبَ ث١ٓ اٌفظً  

إٌغخ خظ/  اٌشلؼخ خظ ث١ٓ لبسْ: ِضبي  

3/ 11 / 1990 
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: ضع عالمة الترقٌم المناسبة فً القطعة التالٌة:1أطبق   

 

أطٌب هذا الطعام لوال كثرة وجلس ٌأكل مع زوجته ،فقال          ما           طبخ أحد البخالء قدرا من الطعام     

قال        كنت أحب أن أكون أنا    الزحام         فقالت امرأته           وأي زحام وما هناك إال أنا وأنت        

 والقدر      

اكتب رسالة نصٌة لصدٌقك عن فائدة زراعة النخٌل موظفا عالمات الترقٌم : 2أطبق   
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                                                             مع أطٌب التمنٌات بالنجاح والتوفٌق.

األستاذ / حسن محمد حسن سلٌمان           
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