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 مراجعة لغة عربية

ي  َراسِّ  (2018-2017) العَاُم الد ِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]الفصل الثالث[  السادسمهارات الصف 

 الوحدة الثالثة
  شعر  كان و أخواتها  إن و أخواتها  حروف العطف 

 قصة قصيرة  الهمزة المتطرفة  التشبيه  عالمات الترقيم 

 الرابعةالوحدة 
  شعر  نص معلوماتي  حروف العطف  إعراب أسلوب العطف 

 قصة قصيرة  مقال إقناعي  التشبيه  إن و أخواتها 

 محمدأيمن  اْلَمادَّةِّ  ُمعَل ِّمُ 

 السادس الصف والشعبة

  اسم الطالب

يَرةُ  : اْلَمْدَرَسةِّ  ُمدِّ

رَ   َعَزب إَمام َسحِّ
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 ومعرفة الفكر والتفاصيل تكامل المعرفة مع الفكر والمهارات: مهارة تحليل النص األدبي، المهارة األولى

 

 

 

 

 عــطــال وهـو راعيها الرعــيةبين   كــسرى أن رأى عمـرا         صــاحـبَ وراع 

 سورا من الجند  واألحراس يحـميها               وعهــــده بملـــــوك الفرس أنَّ لهـا     

 فيه الجــاللــة فـي أســمى معانيها         رآه مـســــتغرقا في نومـــــه فـرأى        

 ببردة كـــاد طـول العهد يبليها        فوق الثرى تحـت ظل الدوح مشتمال         

 ألكـــاســــر والدنيا بأيديهامـن ا                 فهـان في عينيه ما كــان يكـبره       

 فنمت نوم قـرير العـــين هانيها                أمنـــت لما أقمــت العـــدل بينــهم       

 جــــــزاك ربــك خــيرا عـن محبيها          يا رافعـا راية الشـورى وحــارسـها   

 رغــم الخـالف ورأي الفرد يشقيها             به       البالدرأي الجـماعــة ال تشــقــى 
 

  (درجة 25)                        : تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين.السؤال األول                                        

  ( أسمىالجذر اللغوي لكلمة ): 

   (  أسمي  -  سمو     –   سما    –      سمي)                                

  تدل على استحقار ملوك كسرى العبارة التي : 

 (اسورا من الجند  واألحراس يحـميه –  فهـان في عينيه ما كــان يكـبره – وعهده بملوك الفرس  ) 

 من الصفات المميزة لسيدنا عمر بالقصيدة هي: 

 (  الصدق –التواضع   –  العطف   – الكرم  )                               

 طر األول بالثاني في البيت الثالثعالقة الش   :     

 ( تعليل –توكيد  –نتيجة  –) سبب                                              
 

 المهارة )المطلوب في هذا السؤال( : أواًل: شرح

يستطيع الطالب قراءة النص قراءة صحيحة واستنتاج معاني المفردات باستخدام المعجم وتحليل النص الشعري 
 تحلياًل فكريًا ونقديًا وبالغيًا ومن ثم يوضح الفكرة الرئيسية واألفكار الفرعية .

 

 

 

 

 

:أجب عن األسئلة اآلتية  تواضع سيدنا عمرأوال ً من موضوع 
. 
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اشرح البيت األول والثاني شرحاً أدبياً موضحاً الفكرة العامة للنص  ب(

.                                                                                

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

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

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

  ؟ تعجب رسول ملك كسرىاذكر سبب   :         

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

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

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

 

                                   ؟ للشاعر اذكره , و ما رأيك فيه رأيج ( في البيت األخير من أبيات القصيدة 

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

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

                                   د( أعرب ما تحته خط  :                 

 ........................................................................: صاحب -   

 ........................................................................:الرعية  -  

 ............................................................................................: البالد -
  (درجة 25)                 فيما يلي : )× ( عالمة  أو ( √ضع عالمة صح ) الثاني:  السؤال                                        
 )       (                            انبهار رسول ملك كسرى بزينة و ممتلكات سيدنا عمر -
 )       (                       دخل رسول ملك كسرى على سيدنا عمر في قصره         -
 )       (               ( في البيت األول ترادف  العالقة بين كلمتي ) الرعية ( و) راعيها -
 )       (                       رأي الجماعة ال تشقى البالد به                          - 
 )       (                      الفعل راع يدل على عدم مباالة رسول كسرى بسيدنا عمر   -
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 (درجة 25)                                              سؤال مقالي : السؤال الثالث                                        
   : اكتب في أحد الموضوعين اآلتيين 
 .  و القضاء عليه مواجه اإلرهاب رية و يجب على العالمخطر داهم يهدد البش اإلرهاب – 1
  وضح ذلك موضحا االيجابيات و السلبيات. تضراالجهزة الذكية سالح ذو حدين فهي كما تنفع  -2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مهارة الكتابة تدريبات على    أواًل: 

  

www.almanahj.com

http://www.almanaraps.net/
mailto:almanara.ps1982@gmail.com


                                         

Tel: 025858621 / 025858671    www.almanaraps.net           almanara.ps1982@gmail.comEmail :               

  والمخرجات ء: مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألدا رؤية المدرسة  

 وطن..                                                                                                                        : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للسالة المدرسةر                                              

   :(درجة 25)                                    :أجب عن األسئلة اآلتية السؤال الرابع   
 استخرج خبر كان من الجمل اآلتية و حدد نوعه  -

 .نشيطا " أصبح الطالب " 
........................................................................................................ 

   ل"لونه جمي أمسى البحر " 
........................................................................................................ 

 .كان العلم يرفرف بقوة  " 
........................................................................................................ 

 " ألشجار باتت الطيور فوق ا " 
........................................................................................................ 

 استخرج التشبيه من الجمل اآلتية و حدد أركانه : -
 .جمعةال( سورة 122..{ )مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراقال تعالى :} (1) 

....................................................................................................... 
  الجندي كاألسد في شجاعته   (2) 

...................................................................................................... 
  فتاة كالقمر في جماله ال   (3) 

……………………………………………………………………………………………… 
 ( أبي مثل البحر في كرمه 4)

........................................................................................................ 
 ( علم بالدي كالنجم في السماء5)

....................................................................................................... 
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 ) فهم المقروء(الثانيةالمهارة 

 

                                                                                                                                                                                                     اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التالية: السؤال األول: 
 رموز رياضية عربية

يمتلئ الوطن العربي على مر تاريخه بالشخصيات الرياضية التي حققت إنجازات غير مسبوقة في الرياضات المختلفة وقد 

ضة العربيةاخترنا رمزين من رموز الريا  
عبد اللطيف أبو هيف: سباح مصري شهير استطاع أن يضع نفسه في مكانة عالية في السباحة حيث حقق العديد من 

م متحدياً 1953اإلنجازات على مدار مشواره الرياضي ومن أهمها عبوره المانش عدة مرات محققاً رقماً قياسياً عالمياً 

ياً وحصل وقد فاز في أكثر من عشرين سباقاً دوللبرودة القاتلة  والتيارات الجارفة جميع الصعوبات التي واجهته منها: ا

على بطولة العالم خمس مرات  ولهذا السباح المصري الكبير إنجازات إنسانية منها أنه تبرع بجائزته المالية في أحد 

السباقات ألسرة السباح اإلنجليزي ) ماتيوس ويب ( الذي غرق في بحر المانش أثناء عبوره له بمفرده دون مركب مرافق 

اق ) مونتريال ( مع رفيقه على الرغم من انسحاب رفيقه في بداية السباق لمرضه وتقاسم الجائزة التي فاز بها في سب

وهناك الكثير من المواقف اإلنسانية التي تعبر عن مدى األخالق الرياضية التي كان يتمتع بها والتي جعلته يستحوذ على 

م .2008إعجاب الكثيرين حول العالم وتوفي رحمه هللا في أبريل عام   

نوال المتوكل: بطلة مغربية أوليمبية فازت بذهبية سباق 400متر حواجز في دورة ألعاب   البحر المتوسط 1983م 
 400م وتوجت إنجازاتها بذهبية 1987وفازت بذهبية دورة األلعاب اإلفريقية وذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بسوريا 

لميدالية الذهبية األولى فتحت الطريق أمام الفتاة م وبحصولها على ا1988 ةمتر حواجز في دورة األلعاب األوليمبي

العربية للعود على منصات التتويج في الدورات األوليمبية وقد اعتزلت في مطلع التسعينات وتولت منصب رئيس اتحاد 

     ألعاب القوى المغربي ووزيرة الرياضة في دولة المغرب .

 (درجة 25)                       : تخير اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين. السؤال األول                                        
 ( أعمال روتينية – أعمل مستحيلة – ) أعمال بسيطة  (        معين ) اجنازات (أ

 ( مغمور    -مشهور            ––        ) معروف     (     شهري)  ضد  (ب

 (   رفق – رافقونم  -) رفاق         (  ) رفيقهمجع  (ت

 السؤال الثاني أجب عن األسئلة اآلتية 
 ؟  ةما أهم اإلنجازات التي حققها عبد اللطيف أبو هيف في مجال السباح -أ

 المهارة بمثال أو أكثر التطبيق علىأواًل: 
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................................................................................................................

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

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

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

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

 

 ما الصعوبات التي واجهت البطل عبد اللطيف أبو هيف عند عبوره المانش ؟ب( 

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

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

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

 ج(  اذكر بعض األعمال اإلنسانية للبطل عبد اللطيف أبو هيف ؟

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

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

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

 وال املتوطل( ما أهم اجنازات البطلة املغربية ند

 

 أعرب ما حتته خط

 ..........................................................................................................الوطن

 ...............................................................................................  بذهبية       

 ............................................................................................... نفسه       

 الخاطئة العبارة أمام( x)  وعالمة الصحيحة اإلجابة أمام(  √)  صح عالمة ضع: السؤال الثالث 

 )               (                                  عبد اللطيف أبو هيف بطل مصري يف كرة اليد                      -1
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 )               (                                                    عبد اللطيف أبو هيف له مواقف إنسانية عظيمة  -2

 )               (                                                 نوال املتوكل بطلة تونسية يف ألعاب القوى          -3

 )               (                                       بدولة تونس تولت نوال املتوكل مناصب عليا بعد اعتزاهلا -4

 )               (                                        الرياضة مهمة جدا حلياة اإلنسان                               -5

 )               (                                                  2008بد اللطيف ابو هيف يف شهر مايو تويف ع -6

  )               (الوطن العربي مليء بأبطال عضام يف كل اجملاالت                                                 -7
 

    ، وضؤؤح كلع عل   ضؤؤوش نهمع للنص  نهضؤؤة الوطنالسؤؤؤال للرياضؤؤة كور  بير ني بناش الةؤؤخصؤؤية و 

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                        

 

 (درجة 25)                                              سؤال مقالي : السؤال الثالث                                        
 في واحد من السؤالين اآلتيين : أسطر اكتب ما ال يقل عن عشرة

يها أبرز المحطات والمواقف تاريخي أو سياسي او علمي، ترصد فعن شخصية ذات تأثير  . اكتب سيرة (أ 
 . لحياتية المؤثرة لتلك الشخصية ا

 .قصة خيالية أنت قرأتها أة تخيلتها موضحا عناصر القصة التي درستها.(ب 
.......................................................................................................

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

 مهارة الكتابة تدريبات على     أواًل: 
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.......................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

 
 .آلتي ثم أجب عن األسئلة التي تليهاقرأ النص ا

 

 

 

 

 

 لو أنك ضابط شرطة
دخل األستاذ أمحد على الفصل حيا تالميذه مبتسماً رد التالميذ التحية اببتسامة أكرب قال  األستاذ : أعرف سر ابتسامتكم هذه 

فاليوم اخلميس موعد انعقاد برملان الفصل األسبوعي )من أجل مصر( وقد أعددت لكم مفاجأة رائعة مث أخرج من جيبه عدة 
، مث أضاف : سوف جتدون يف كل ورقة منها وظيفة مقرتحة وسيقوم أحدكم ابختيار ورقة مث  هيوريقات صغرية مطوية قائالً : ها 

 جييب عن السؤال املدون عليها وعن أية أسئلة يلقيها عليه زمالؤه خبصوص هذه الوظيفة:   

 من منكم حيب أن يبدأ ؟! 
: لو  التايلقرتحة سحب مصطفى ورقة فإذا هبا السؤال وقع اختياران على زميلنا )مصطفى( ليكون أول من يتخذ مهنة من املهن امل

 أنك ضابط شرطة ... ماذا ينبغى عليك أن تفعل ؟
صمت مصطفى برهة مث بدأ كالمه قائالً لو أنىن ضابط شرطة جلعلت الناس كلهم سواء أمام القانون بال تفرقة أو متييز أرد احلقوق 

ل منع حدوث اجلرمية قدر استطاعيت فسأله حممد : وإذا مُثل أمامك متهم فما ألصحاهبا ، وأحاسب من يقرتفون اجلرائم ، وأحاو 
 موقفك ؟! 

أجاب مصطفى : املتهم برئ حىت تثبت إدانته ... وإذا ثبت إدانته فهو يستحق معاملة طيبة ألنه إنسان وعلى اجملتمع أن أيخذ 
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 (درجة 25)                                         سؤال مقالي:السؤال األول 
 المجتمع؟ أو ما دور ضابط الشرطة في؟ ماذا سيفعل مصطفى لو أنه ضابط شرطة  -1

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

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

 طيبة؟ لماذا يستحق المتهم معاملة -2

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

 : بم سألت إيمان مصطفى وبم رد عليها؟-3
...................................................................................................... 
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 صود بالمتهم؟ وما مضاد )برئ(؟ وما السؤال الذي أجاب عليه مصطفى؟ وعلى أي شيء تدل إجابته؟ما المق -4
........................................................................................................
........................................................................................................ 

 ؟ما رأي األستاذ أحمد في مصطفى وأعضاء البرلمان -5

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

 (رجةد 25)( أمام العبارة الخاطئة  العبارة الصحيحة و عالمة ) أمام (  √ضع عالمة صح ) الثاني:  السؤال

 )   (         .    واجباترجل الشرطة فرد من أفراد المجتمع له حقوق وعليه  -1
 )   (                                          .المتهم بريء حتى تثبت ادانته -2
 )   (                                      .   المتهم ال يستحق معاملة طيبة -3
 (   )                            . أدى أحمد دور ضابط الشرطة بمهارة فائقة -4

 )   (                          .   البذل و التضحية من صفات ضباط الشرطة -5

 

 
 

  (درجة 25)                                         أجب عن االسئلة التالية ::  ولالسؤال األ   
 . خبرا إلن و أخواتها مبينا نوعه فيما يأتيضع  -
 

 . ..............................نوعه........................................................... مدرسةإن ال -  1
 

 . ليت المشاغب ...........................نوعه ...........................................................  -  2
 

 . ............................نوعه ............................................................لعل الخير   -  3
 

 نوعه ................................................................كأن المعلم ..........................  -  4
 

 تدريبات نحوية     أواًل: 
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 عه ................................................................نو تقدمإلى ال .......إننا .............  -  5

 

 :  حول الفعل الناسخ إلى حرف ناسخ و غير ما يلزم  - 

 

 ن .املون مجتهدي( كان الع1

 

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

 

 ن .( أصبح المعلمان نشيطي2

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

 

 ( باتت األمور هادئة .3

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

 

 ( ظل العمل مستمرا .4

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

 

 أصبح الموقع جاهزا .  (5

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

 
 : المعطوف والمعطوف عليه وما يفيده حرف العطفعين  -

 كن مفتاحاً للخري ال حمراكاً للشر. -1

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

 حضر حممد أمس ال على . -2

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

 تقدر الدولة اجملد ال املهمل . -3
........................................................................................................................... 

 ال تصاحب جاهاًل لكن عاملاً . -  4
................................................................................................................................. 

 مل أيخذ أخي جائزة بل جائزتني .-5
................................................................................................................................. 

 نيل املطالب ابلكفاح ال التمين . -5
.......................................................................................................................... 

 أحرتم األمل بل العمل .                 -6
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............................................................................................................................ 
 جئت اببك مادحاً بل داعياً . -7

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

 : ضع مكان النقط معطوفاً عليه مالئماً اضبطه -
 ما شكرت ........ لكن احملسن .           -1

 ما قدرت ......... بل كرمياً.  -2

 ينتصر ........... ال الضعيف .             -3
 ال تصاحب ............ بل األمني.  -4

 انل اجلائزة ........... ال اجلاهل            -5

 ال تكثر من ........... لكن العمل.

 : مأل الفراغ بالكلمة المناسبةا: السؤال الثاني 

 . الظاهرة على آخره.................  فعل ماٍض مبني على  :  شكر-1 

 ..................................... مبني على .......... فعل :   علم -2

 : ....................................................................  أشاهد -3

 . الظاهرة على آخره...................  فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه: سمع ي -4

 .......................................................... مرفوع ............... فعل : كتبي -5

 : صنف كلمات الجمل التالية حسب موقعها من اإلعراب: الَسؤال الثالث

 المفعول به           الفاعل            الفعل              الجملة           

    يقرأ المؤمن القرآن

    كتابااشترى الّطفل 

    مسألةالتلميذ ال فهم

    يكتب الشاعر القصيدة

 

ابع  : حدد الجار و المجرور في الُجمل التّالية : الس ؤال الر 

 المجرور             الجار              الجملة               

   مدرسةالتقْيت صديقتي في ال
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   كتب التلميذ بالقلم  

   مسجدسأذهُب إلى ال

   ....( من قبل و من بعد  هلل  األمرُ ) 

   حديقةجئت من ال

لنا بعضهم على بعض  )  سل فض     (تلك الر 

 

 : حدد حرف العطف و االسم المعطوف في الجمل التّالية  الس ؤال الخامس:

 االسم المعطوف           حرف العطف              الجملة               

   . زرعنا القطَن ثّم جنْيناه

   . المدرس  فالتالميذدخل 

   . جاَء أخي و أبي

 ً    اشتريت حذاًء بل قميصا

   . خْذ  الكتاَب أو القلم

 : حدد المبتدأ و الخبر في الجمل التّالية: الَسؤال الس ادس

 الخبر                  المبتدأ              الجملة                  

   نظيفةالمدرسةُ 

   مرتفع  جبل ال

   المهندسون بارعون في عملهم

   المعلماُت نشيطات  

   مؤدبانالتلميذان 

 

 حدد الفعل الناسخ و اسمه و خبره : الس ؤال الس ابع

 خبره             اسمه            الفعل النّاسخ         الجملة
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    حاراكان الطقُس 

    نشيطانصار الطفالن 

    يشرحونظّل المدّرسون 

     يقظابات الحارُس 

    ادئا أصبح البحُر ه

 

 : حدد الحرف النّاسخ و اسمه و خبره الس ؤال الث امن:

 خبره           اسمه           الحرف النّاسخ    الجملة

    إّن العلَم نافع  

    كأّن الجنديَّ أسد  

    لعل الحارسين مستيقظان

    ليت االمتحاَن سهل  

 

 

        : ودائرة حول المفعول به ضع خطاً تحت الفاعل و  : العاشرالس ؤال 

 ذاكر التلميذ الدرس 

 . تساعد البنت أمها 

 . حافظ أحمد على أدواته 

 قال المؤمن الحق 

 يحل التلميذ المسألة 

 يعطف المؤمن على الصغير 

 : ثن الجمل اآلتية : الس ؤال الحادي عشر

    . تجهز األم الطعام   يقرأ الرجل الجريدة 
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      . تشاهد البنت السيرك  الغذاء  الطفل  تناول

          . ُصمت رمضان   يقرأ األخ القصة 

  -: ضع حرف جر مناسب مكان النقط   : الس ؤال الث اني عشر

 . األشرار …………… ابتعدت    . القرية ……………. سافرت 

 . االمتحان …………… نجحت    . الكرة ……………… لعبت 

 . السيارة ………….. سافرت    . البيت ……………. ذاكرت 

 : حدد حرف العطف و االسم المعطوف في الجمل التّالية:  الس ؤال الحادي عشر

 االسم المعطوف        حرف العطف          الجملة             

   لعبت كرة القدم ثّم كرة الّسلة

   أتحب العنب أو التّفاح؟

ً اشتريت دفترا و     قلما

 

   :اكتب الضمير المناسب مما بين القوسين  في الفراغات فيما يأتي : الس ؤال الس ادس عشر

 مزارع أعمل بنشاط .                                 ) هو      أنا      نحن (  -------------أ ـ 

 نساء يعطفن على أوالدهن .                        ) انتم      هن     أنتما  (  -------------ب ـ 

 طالبان نلتزم بالنظام  .                              )  نحن     هما     أنتم (  -------------ج ـ 

 ) نحن      هم      أنت(        سائقون يربطون حزام األمان .                -------------د ـ    

 : أصل بين الفعل  و إعرابه المناسب :الس ؤال الس ابع عشر

 فعل أمر مبني على الَسكون الظاهر على آخره -لعَب                                    -

 على آخره فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الّضّمة المقدرة -يذهُب                                  -

 فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الّضّمة الظاهرة على آخره -يسعى                                  -

 فعل ماٍض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره -أْدرْس                                  -
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 الفتحة المقدرة على آخرهفعل ماٍض مبني على  -دنا                                      -

 : أصل بين الكلمة الّتي تحتها خط و إعرابها المناسب:الس ؤال الث امن عشر

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنّه مثنى -من والدته                        الطفلُ  دنا -

 الظاهرة على آخره                     فاعل مرفوع وعالمة رفعه الّضّمة -من والدتهما                   الطفالندنا  -

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنّه جمع مذكر سالم -األبنية                      المهندسونيبني 

 

 : أصل بين الكلمة الّتي تحتها خط  و إعرابها المناسب:الس ؤال الت اسع عشر

 الفتحة  مفعول به منصوب و عالمة نصبه الكسرة عوضاً عن -قرأَ التلميذُ الكتاَب المفيدَ                   -

 مفعول به منصوب و عالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالم -قرأ التلميذ الكتابين  المفيدين                        -

 اهرة على آخرهمفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظّ  -رأيت الفراشات  الملونةَ                             -

 مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة الّظاهرة على آخره -رأيت المدرسيَن في ساحة المدرسة               -

 أقرأ الفقرة ثّم أجيب عما يليها من أسئلة: :الس ؤال الواحد و العشرون

، هكذا اخترْ  األصدقاءَ تختاُر  أيّها الّطالب: كما فهو خيُر الجلساء  ألنّهُ يزيدَُك علماً و يهديَك صراط  الكتاب ذوي الخلق  الحسن 

، و عليَك أن تجلَس  .إنَ  بقراءة  هادٍئ لتستمتع  في مكانٍ الحياة  المستقيم  الّروح  فال تحرْم نفسك  غذاءُ القراءةَ   صديقك المفضل 

 منها.

 * استخرج:

 فعل معرب:......................       اسم مبني:.................  –فعل مبني:..................           -

 ضمير منفصل:.................       ضمير متصل:............ –اسم معرب:................           -

 ناسخ:....................       اسم مفرد:..................حرف  –جار و مجرور:...........           -

 جمع تكسير:.............. -

 * أعرب ما تحته خط في الفقرة الّسابقة:

 :..........................................................................................................................األصدقاء

 في مكان:في:.................، مكان:.......................................................................................

 ...القراءة:.....................................................................................................................

 : أقرأ الفقرة التّالية و أجيب عما يليها من أسئلة:الس ؤال الث اني و العشرون

، و قد امتألت  جلْست ُمشعّةً بّراقة، و بينما أنا أتأملها مرَّ بقربي فتًى في نجوما تحَت ضوء  القمر  مساًء، متأمالً جماَل الّسماء 

الّسماء  ليالً، لتصفية    تأمل  أجدُ ملجأ أفضَل من  الذّهن  ال مشتتأكون مثل  عمري، سلَّم عليَّ و جلَس بقربي،و  قال لي:" عندما 

 ذهني و إعادة الهدوء إلى نفسي".
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 ....* استخرج جميع األفعال الماضية من الفقرة الّسابقة:............................................................................

 مضارعة من الفقرة الّسابقة:.............................................................................* استخرج جميع األفعال ال

 * أضع دائرة حول الضمائر المتصلة في الفقرة الّسابقة.

 * أضع خطاً تحت حروف الجر و خطين تحت األسماء المجرورة في الفقرة الّسابقة.

 * أعرب ما تحته خط:

 .......................................................................................................................................:نجوما َ

 ........................:..................................................................................................................مشتت 

 ..............:...........................................................................................................................تأملُ 

 أقرأ الفقرة التّالية و أجيب عّما يليها من أسئلة: الس ؤال الث الث و العشرون:

ً كان  ، و االحتفاُل رائعا ، تحدَث الخطباُء في الكلمات  الّتي ألقوها عن منجزات  اإلمارات  بعدَ قيام  االتحاد  في جميع  المجاالت 

 هذه المنشآت الضخمةُ تشهدُ على ذلك التقدم و االزدهار....

 * استخرج من الفقرة ما هو مطلوب:

  مضارعاً:....................      فعالً ناسخاً:....................فعالً  –فعالً ماضياً:...................         -

 اسم موصول:.....................      جار و مجرور:............... –اسم إشارة:.....................         -

 تكسير:................... جمع مؤنث سالم:................      جمع –حرف عطف:................           -

 اسم معرب:.................. –اسم مبني:....................           -

 ً  * أعرب: كاَن الحتفاُل رائعا

 كان:................................................................................................................ -

 االحتفال:.......................................................................................................... -

 رائعا :...............................................................................................................

ابع والع   : اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عن األسئلة التي تليها: شرونالس ؤال الر 

 هذا الدافع  للعنف والغضب إذ غيَّر المعيار ، فليس الشديدُ الذي يصرع الرجالَ  –صلى هللا عليه وسلم  –النبي  لقد عالج

صلى   هللا عليه  –، فقد بيّن إنما هو ذلك الشامخ ، الذي يدرك أن قدره وكرامته ال  تجرحهما  تفاهة سفيه وال  إساءة مسيء 

 . نفسه عند الغضب يملك ألصحابه أن الشديد هو ( الذي –سلم  و

 استخرج من الفقرة: *

 اسم إشارة:..................... –فعالً مضارعاً:.......................          –فعالً ماضياً:...................        -

 اسم موصول:................. –اسم معرب:..........................          –مبني:....................         اسم  -
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 وطن..                                                                                                              : أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للسالة المدرسةر                                                        

 أداة نفي:....................... –حرف ناسخ:........................            –فعل ناسخ:..................           -

 أقرأ الفقرة التّالية ثمَّ أجيب عّما يليها من أسئلة:: الس ؤال الخامس و العشرون

الوطن تربتك وماؤك ، وأرضك وسماؤك ، منه نشأت وإليه تعود ، هو أول ما أبصرت من الضياء ، و نشقت من الهواء ، 

ومرحت طفولتك مع طيره ، في زرعه وشجره ، ورتع صباك في بره وبحره ، وحره وقره، فهو روحك وجسمك ، وحسك 

لك ، وذخائر آمالك ، استمددت من شمسه القوة والعمل ومن قمره جمال الخيال ، ونضرة األمل ، وعرفت معاني الحياة وعق

من مشارقه ، وأدركت أسرار الوجود من مغاربه ، وهو كتاب آبائك المفتوح لك ، وصحف أجدادك المنتشرة أمامك ، تقرأ 

 "ه قد طبعت فيها عزك وفرحك ، فأنت فيه قد خلقت ، وعلى نضرت

 . أضع دائرة حول الّضمائر المتصلة في الفقرة الّسابقة* 

 . أضع خطاً تحت الّضمائر المنفصل في الفقرة الّسابقة* 

 بقة فعال الماضية في الفقرة السّ أضع خطين تحت األ* 

 اقرأ الفقرة اآلتية و أجب عما يأتي

 مع تمنياتي لكم بالنجاح و التوفيق

 أ/ أيمن المغاوري                                     
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