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

 مااستعبدالحرص من له أدب          للمرء فً الحرص همة عجب        
 هلل عقل الحرٌص كٌف له ،           فً كل ما ٌناله أرب         
 مه          فً دركه الشًء دونه العطب ما زال حرص الحرٌص ٌطع     

 ما طاب عٌش الحرٌص قط وال       فارقه التعس منه والنصب          

  :من بين األقواس اإلجابة الصحيحة تخير السؤال األول
  الطمع  ( –الشدة   -الحماقة      -معني كممة " الحرص " :          )  البخل    -ٔ
 تعب   ( –ساء        –خاف       –ضد كممة " طاب   " :           ) حسن    -ٕ
 خوف وقمق(        –حذر وترقب      –ينظر الشاعر إلى الدىر نظرة   " :    ) أمل و تفاؤل    -ٖ
 يتوعد ( –يقسم      –)يتعجب الشاعر فً العبارة اآلتٌة  : "هلل عقل الحرٌص كٌف له" -ٗ    
يرى الشاعر أن الحريص ال يطيب عيشو أبدا :                                                                    -٘

 ألنو ال يستمتع بحياتو ( –لطمعو الدائم بالمزيد        -) لعدم قناعتو بما حصل عميو      
  :من بين األقواس الصحيحة ضع دائرة حول السؤال الثاني 

)تغرقك في بحورىا الكرب ( حدد العبارة التي جاءت عمى الحقيقة ، وليس المجاز :                        -ٔ
 ال يعرف السباحة فغرق  (  -غرق في األوىا ففشل    -)غرقت في النوم حتى الصباح  

                         " فعل    :                                                          استعبدالفعل "  -ٕ
 أمرمبني عمى السكون ( -ماض مبني عمى الفتح    -مضارع مرفوع بالضمة       -) 

...." أسموب  :                                                                          مااستعبدالحرص من له أدب " -ٖ
 استفيام  (  -نفي   -نيي   –أمر   -) 

في كممة "فارقو " تعود عمى  :                                                                         الياء   -ٗ
 التعس والنصب   ( -التعس-  الحرٌص - )  العيش

                                         السؤال الثالث:  أجب عن األسئمة اآلتية:
 الشاعر بأداة النفي " ما " ؟ما المعاني التي نفاىا  -ٔ

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

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

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

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

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

 ليس في الغابات حزن           وال وال فييا اليموم 
 فإذا ىب نسيم                  لم تجئ معو السموم 

إال ظل وىم ال يدوم                                                                             ليس حزن النفس             
 وغيوم النفس تبدو            من ثناياىا النجوم
 أعطني الناي وغن           فالغنا سر الوجود

  وأنين الناي يبقى            بعد أن يفنى الوجود
  :من بين األقواس اإلجابة الصحيحة تخير السؤال األول

 تسمم ( –تموث   -ثار      -معني كممة " ىب  " :          ) قام     -ٔ
 (    –الحر الشديد      –الخوف والفزع    –ضد كممة " السموم   " :       ) الجو البارد    -ٕ
 خوف وقمق(        –وترقب     حذر  –ينظر الشاعر إلى الطبيعة  نظرة   " :    ) أمل و تفاؤل    -ٖ
ليس حزن النفس   إال ظل وهم ال يدوم                                                                           نوع األسلوب فً  البٌت التالً   : "  -ٗ    

 أسموب استفيام  ( –أسموب نفي       –أسموب قسم        –)أسموب تعجب  "5
  :من بين األقواس الصحيحة ضع دائرة حول السؤال الثاني 

 وأنين الناي يبقى      بعد أن يفنى الوجود ()
 وضح التشخيص أو ىالتجسيم في البيت السابق :

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

 :                                                                                 " الضبط الصحيح لكممة " حزن " حزن "ليس في الغابات   -٘
 مضاف إليو مجرور وعالمة جره الكسرة  ( -خبر ليس منصوب بالفتحة  -مرفوع بالضمة    اسم ليس -) 

                                  " تعود عمى  :          ثناياهاالياء في كممة "  -ٙ
 النجوم    ( -غيوم   -  النفس   -غيوم النفس )                        

 
 

4 

10 

4 

2 

2 



  

  4   
 

  :قصة : إن غدا لناظره قريب  (
 اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عن األسئمة التي بعدىا:

وشجاعا ، ولكن كانت لو عادات غريبة ، "كان في الحيرة من أرض العراق ممك يدعى النعمان بن المنذر ، كان ذكيا 
إذ كان لو يوم لمفرح ، يكرم فيو الناس ،وال يرد فيو  سائال ميما كان طمبو ، ويوم لمحزن يصبح فيو غاضبا وكئيبا ، 

 فيمبس فيو الثياب السوداء، ويقتل كل من جاءه فيو يطمب ماال أو مساعدة..............   (
  :من بين األقواس حةاإلجابة الصحي تخير -ٔ

 يائسا   ( -حزينا       -معني كممة " كئيبا " :                     )  فرحا    --ٔ 
  الحزن      ( –الغضب       –ضد كممة "  الفرح   " :                     ) الشحوب    -ٕ
 الذكاء(        –العادات الغريبة      –من الفضائل العربية في الفقرة   " :         ) الشجاعة   -ٖ
 ذكاءات  (   –أذكياء        –"                        ) ذكيات     ذكيجمع كممة "  -ٗ    

 متكامالن  (  -متعاكسان    -يوما الممك النعمان :                     ) متشابيان    -٘
  عدد صفات الشخصٌة كما وردت . -ٕ

..................................................................................................................................... 
 
 ما الذي أعجبك فً شخصٌة الملك ؟ٖ

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

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

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

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

 
 األفعال فً القصة :علل : أكثر الكاتب من استخدام -٘

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

 
 مصابٌح الكالم  :) نص معلوماتً(

 

                                            اقرأ الفقرة اآلتية مضبوطة بالشكل ،ثم أجب عن األسئمة التي بعدىا: 
"والمثل قول قصير موجز جار وشائع عمى ألسنة الناس ، مشبع ذكاء وفطنة ، يشير إلى معنى واحد بسيط أو إلى 

طبقات  من المعاني يتمثل بو اإلنسان معبرا من خاللو عن حالة يعيشيا ، أو موقف يقفو مع نفسو أو مع آخرين ، 
 نو ماثل في خاطر اإلنسان يستدعيو كمما احتاج إليو من غير مشقة عقمية في تذكره واستحضاره ...." وسمي مثال أل 
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  :من بين األقواس  اإلجابة الصحيحة اختر السؤال األول  :

 بسيط   ( -قصير    -معني كممة "موجز "     :            ) طويل     ٔ
 قميل( –منتشر   –ضد كممة "  شائع "  :              ) مشيور   ٕ
 ترادف   ( -تجانس   –فطنة   " : ) تضاد    –العالقة بين كممتي  " ذكاء ٖ
 خواطر     ( –مخاطر    –جمع كممة " خاطر  "   :              )خطور   ٗ
 مما يساعد عمى حفظ األمثال :٘

 أنيا محفوظة بالكتب . -أ
 يا موجزة وبسيطة  .أن-ب
 أنيا تستخدم يوميا .-ج

  :ضع كممة) صواب( نياية العبارة الصواب وكممة )خطأ (نياية العبارة الخطأ السؤال الثاني :
 يرى النص أن األمثال جزء من التراث الشعبي فقط                    )        ( -ٔ 
 لألمثال معان مباشرة بسيطة  دائما                                   )       (-ٕ   
 تنوع األمثال في مضمونيا ولغتيا حسب البيئة التي نشأت فييا      )       ( -ٖ   
 تحمل األمثال موقفا من أخالق الناس وتصرفاتيم                     )       (-ٗ   
 ثل موجزا كان حفظو أكثر سيولة                         )       (كمما كان الم- ٘  

 السؤال الثاني :أي مثل أعجبك ؟ ، وكيف يمكنك توظيفو في الحياة؟
....................................................................................................................

...................................................................................................................   
 طائر القطا  :) نص معلوماتً(

 

  اقرأ الفقرة اآلتية ،ثم أجب عن األسئمة التي بعدىا:
لعٌش "طائر القطا من الطٌور البرٌة المهاجرة التً تعٌش فً شكل مجموعات من أبناء جنسه ، وهوطائر الٌستطٌع ا

إالإذا وجت المٌاه فً المكان الذي ٌعٌش فٌه حتى لو كلفه األمر السفر مسافات بعٌدة طوٌلة بحثا عن برك مٌاه له 

 ولصغاره .

كم بحثا  ٓٙوتمتاز طٌور القطا بحس مذهل وسرعة انتباه مرتفعة ، وهً طٌور تسافر بؤعداد كبٌرة لمسافة تصل إلى 

وص فٌها إلى أن ٌبتل رٌش بطنها ، فتعود مسرعة إلى فراخها، تجدها ، تغعن حفر تحتوي على مٌاه ، وعندما 

 فتقوم بمد مناقٌرها فً الرٌش المبتل ، وتبدأبشرب ما علق به من ماء."
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  :لكل سؤال فيما يأتي  اإلجابة الصحيحة اختر السؤال األول
                                            يتميز طائر القطا عن غيره من الطيور األخرى ب :               -ٔ

 حسو المذىل وسرعة انتباىو الكبيرة ( -كثرتو في األماكن الصحراوية     -)  األجسام المغطاة بريش قاتم     
تختمف طيور القطا عن الحمام في  :                                                                      -ٕ
 االنتفاخ عند قاعدة المنقار ( –إحداث جمبة عند الطيران     –ة الطيران المباشر القوي    طريق-)
 تيوية    ( –تغيير      –فعالة لمغاية   " : ) اختفاء    تمويوتتبع أسميب -ٖ
 مختمطا      ( –ممتمئا      –ويكون لون األنثى بنيا مشوبا بالحمرة     ) ممونا     -ٗ    

  :من بين األقواس الصحيحة ضع دائرة حول السؤال الثاني 
 اتخاذ قرار التغيير (  -انتظار الفرص    -يوجو الكاتب القارئ إلى :) المحافظة عمى طيور القطا ٔ
 أمر( -ماض    -مضارع     -الفعل "تعيش" فعل    :    ) ٕ
 (   -حرف  -اسم  –فعل   -"   : )  طائر القطا  "ٖ
 فعمية  ( -شبو جممة   -اسمية     -: )  تمتاز طٌور القطا بحس مذهل "جملة  ٗ

 :تميو اّلتي األسئمةِ  عنِ  أجبْ  ثمّ  بتمّعن التّالي الّنّص  قرأاِ 

  والكوخ القصر بين الّسعادة

 فعزم. شديد إصرارٌ  عجبو مع وانبثق وعجب، الكممة ىذه قرأ...". فضائعة حقيقتيا أّما شفاُىنا، تمفظيا كممة الّسعادة"
 الحياة اخضّرت مخموق من الّدنيا ىذه تخموَ  أن المعقول من ليس إذ. يجدىا حّتى مكان كلّ  في الّسعادة عن يبحث أن
 فقاده الواسع، والّثراء العريض باْلجاهِ  مشيورًا صاحُبو كان قصر إلى قصدَ .أنذا ىا الّسعادةُ  لو فقالت وجيو في

 جئتُ  لقد: "الّشابّ  قال وىنا. متسائمة نظرة عيَنْيو وفي صفراء ابتسامةٌ  فمو وعمى مفرَقْيِو، الّشيبُ  َوَخطَ  رجل إلى الخادم
 !".وىنا؟ الّسعادة؟ عن أتبحث تقول؟ ماذا: "وصاح فيو الّرجل فحممق". الّسعادة عن أبحث سّيدي يا

 وضممتَ  الفتى أّييا أخطأتَ  لقد: "وقال الّتقميدّية الّصفراء ابتسامتو شفَتْيو عمى وطبع عاد ثمّ  داويةً  ضحكةً  الّرجل أطمق
 فَتخال تغريده تسمع. ُممّون قفص في حبيس بطائر أشَبوُ  نحن... الّسعادة عن ُبعًدا الّناس أشدّ  األغنياء فنحن الّسبيل،
 .شقائو مبمغَ  وأدركت الحزين َشجاهُ  أذناك لمّيزتْ  نفسّيتو إلى الّتغمغلَ  استطعتَ  لو ولكن َيَدْيِو، بين الّدنيا سعادةَ 

 غاية وال سواه لنا ىمّ  فال دائًما، والمال المال.الماّدة قيود ىي قساوةً  أشدّ  قيودٌ  وتغّممنا قاٍس، سجن يضّمنا أيًضا ونحن
 ال اّلتي الفكر ومتاعب والَجَشع الغيرة سوى األصفر المعبودُ  ىذا يوّرثنا فال الّذىب، وراء راكضين حياتنا نقضي... ىو إالّ 

ذا... ولدي يا اذىبْ . تنتيي  !"والرُّعاة المزارعين أكواخ في ىناك عنيا فابحث الّسعادة عن تبحث أن شئت وا 
  عمى الّزمنُ  ترك رجل. الحصير من ممّزقة قطعة عمى يجمس رجالً  وشاىد فدخل. ُميّدم شبو كوخ نحو قدماه وساقتو
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 الّذلّ  آثارُ  وجوىيم عمى بَدتْ  أربعة صغارٌ  اجتمع الّرجل وحول. الحكيمة العيونُ  تقرؤىا وآثارًا خطوًطا اليزيل وجيو
 أَوترى: "حزينة ابتسامة شفَتْيو وعمى المسكينُ  فقال".الّسعادة عن باحثًا الّرجل أّييا جئت لقد: "الّشابّ  قال وىنا. والفاقة
 توجد قد الّسعادة بأنّ  قال بعَضيم ولكنّ ... كالّ : "الحيرةُ  أخذتو وقد الّشابّ  وقال"تقصُده؟ ما بيننا
 أمُّنا عمينا تقسو قد ولكن الجّوادة، الّطبيعة أبناء نحن سّيدي يا نعم: "وأجاب رأسو الّرجل ىزّ ".الّطبيعة أبناء أكواخ في

 نحن. الّدموع سوى لنا ُتخّمف وال الّطوال، الّشيورَ  تعّيدناه ما وتذرو الجبين، بعرق غرسناه ما العواصفُ  فُتميت أحياًنا،
 تنزل أن أفيمكن حين، كلّ  في تيّددنا الجوع وغوائلُ  لحظة، كلّ  في لنا يتراءى الفاقة وَشَبحُ  نعيش

 ."واألغنياء المترفينَ  قصور في ىناك بل... ىنا سّيدي يا الّسعادة ليست! حاليم؟ ىذه بقوم الّسعادةُ 
 شفاُىنا، تمفظيا كممة الّسعادة: "الحكيم الينديّ  كممات شفَتْيو عمى وتدافعت دمعٌة، عينو في ترقرقتْ  وقد الّشابُّ  ومضى

 ..."فضائعة حقيقتيا أّما
 اختر اإلجابة المناسبة مما يأتي :األول : الّسؤال

 ؟(4–3 الّسطرانِ " )وجيو في الحياة اخضّرت" بالّتعبير المقصود ما-ٔ

  ّممّون وجَيو أن.                           ّضائعة حياَتو أن. 

 الغنى عن باحث أّنو                      حياتو في سعيد أّنو. 
 الّنّص؟ بحسب الغنيّ  تناسب التّالية الّصفات منَ  أيّ  -ٕ

 عريض جاه ذو.                         ىزيل وجو ذو. 

 صرار عزم ذو  .قصيرة قامة ذو                               وا 

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

 والّشباب الّشيب.                       والباطن الّظاىر.     

 والفقر الغنى.                          والعدل الظُّمم.  

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

1 الّسبيل.                               الحزين الّمحن. 

3 الحبيس الّطائر.                      الفتى.  
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 ؟(31–62 األسطر) الّنّص  بحسب الّسعادة عن الكوخ ساكن ُبعد سبب ما-٘

 والجوع الفقر.                       األوالد ِقّمة. 

 الغنيّ  ظمم.                         والّشيخوخة العجز. 

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

_________________________________________________ 
 فضائعة حقيقتيا أّما شفاُىنا، تمفظيا كممة الّسعادة: "الرّأيَ  تعارض أم تؤّيد ىل"... 

 .عمِّل ؟(3 الّسطر)
 ___________________________________________________  

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

 _____________________________________________________: العنوان

 _____________________________________________________: الّتعميل

 

 

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

 نعت.                                     بدل. 

 تمييز                                    حال. 
 :الّضمير مالءمة مع ماضَيْين فعَمْين إلى التّالية الجممة في المضارَعْين الفعَمْين حّولِ *
 "تقصُده؟ ما بيننا أَوترى"
 ؟    ما بيننا     أوَ 
 
 

(ب) )أ(  
 

ٕ 

ٕ 

ٕ 

ٕ 
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________________________________________________________________________ 

  السإال الثالث : ) البالغة (:     
 :تٌةحدد أركان التشبٌه فً الجملة اآل*

 ( كاألسد فً شجاعته الجندي)                       
 به : ........................ هالمشب          المشبه : ........................          

  وجه الشبه : ................. أداة التشبٌه : ....................                     
_______________________________________________________________ 

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

  :التالية القطعة من ألجله المفعول تحت خطًا َضع

 جمال   جمال   من حوله ما كل  . القمر أو الشمسِ  بجمال وال المطِر، عند   إال اءِ بالسم اإلنسان   ٌشعر   ال المدِن،  جو فً

، ًٌّ ْهرِ  باقاتِ  وضع   فقد صناع ٌّا ووضع   منابتها، فً األزهارِ  عن استغناء   الزَّ ا الكهرباءِ  ث ر  منها وأٌن بالّضوِء، طمع 

ا ٌّ بٌعِة، بجمالِ  اإلنسانِ  ٌ شعر   وإنَّما السماِء؟ ثر ا الّرٌِف، إلى المدٌنةِ  من ٌخرج   ٌوم   الطَّ  ٌ ا الراحِة، إلى سع  من وفرار 

ناحها تنش ر   فراشة   ٌكون   أنْ  فٌتمّنى. البداوةِ  إلى الحضرِ  حٌاةِ  ا الشمسِ  فً ج    .والحٌاةِ  للدفءِ  طلب 
  : انصؾٛؾخ اإلعبثخ اخزش:  1ط
 ( حرف – فعل – اسم)  .................. ألجله المفعول -1
 ( مفعول اسم – فاعل اسم – مصدر)  .................. ألجله ولالمفع -2
 ( مجرور – منصوب – مرفوع)  .................. ألجله المفعول -3

 ( الفعل وقوع زمان – الفعل سبب – الفعل وقوع مكان ٌبٌن..................   )  ألجله المفعول -ٔ
  : انزبنٛخ انغًم فٙ ألعهّ انًفؼٕل أػشة:  2ط
 . صورتها تشوٌه خشٌة   البٌئة على نحافظ -1
 . والمفكرٌن للعلماء تشجٌعا   المكافآت تصرف -2
 . أرواحنا على حفاظا   طاقاتهم أقصى العلماء ٌبذل - 3
 . للبشرٌة إسعادا   والمفكرون العلماء ٌفكر - 4
  : انزبنٛخ انغًم فٙ ألعهّ انًفؼٕل ػٍٛ:  3ط
 . للوطن فداء الشهداء ٌسقط -1
  . للتفوق سعٌا   دراستنا فً نجتهد -2
 . هلل تقربا   صالتً فً خشعت -3
  . للمرور تنظٌما   الشارع وسط الشرطً وقف -4

 . بفضله اعترافا   وطنً على أحافظ -4
 
 
 
 

 

ٖ 

 نشاط ثنائً 

 نشاط فردي

مجموعات 
 متجانسة 

يرعزف انًفعىل نه ويعزته إعزاتا  

 صذيذا ويىظفه في كراتره

ذّْقييى أَقَزاٌ(  شُائي) َََشاط   

http://www.reefnet.gov.sy/kafaf/Bohoth/Masdar.htm
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للمجهول المبنى والفعل، للمعلوم المبنى لفعلا  

 انفعم انًثُي نهًعهىو

 يا نه فاعم ويفعىل ته

 انفعم انًثُي نهًجهىل

ا دذف فاعهه ودم انًفعىل ته يكاَه وأخذ دكًه يٍ ديس انزفعي  

في انشيٍ انًضارع ) يجهىل(  في انشيٍ انًاضي ) يجهىل( في انشيٍ انًاضي) يعهىو(  

 يُكرة انذرص ُكرِةَ  انىاجة   كرة انىنُذ انىاجةَ 

 ذغهق انُافذذاٌ أغهقد انُافذذاٌ أغهق انىنذ انُافذذيٍ

ب انًقصزوٌضز ضزب انًعهى انًقصزيٍ  يضزب انًقصزوٌ 

 يصاو ريضاٌ صيى ريضاٌ صاو انًسهًىٌ ريضاٌ

 
 الفعل الماضى

 يا دذز يٍ ذغييز َائة انفاعم انفعم يع َائة انفاعم انفعم يع انفاعم

اآلخز قثم يا وكسز أونه ضى انهثٍ ُشِزب انهثٍ شزب انىنذ انهثٍ 1  

 قثم يا وكسز وانصاَي ألولا ضى انصالج ذُعهًد انصالج ذعهى انًسهى انصالج 2

(وانصانس األول ضى) اآلخز  انعايم اُدرزو انعايم ادرزو انًجرًع انعايم 3 

ياء انعهح دزف وقهة أونه كسز انذق قِيم انذق قال انشاهذ انذق 4  

 انقطٍ تِيع انقطٍ تاع انفالح انقطٍ 5

الفعل المضارع   

اآلخز قثم يا وفرخ أونه ضى انذرص يُكرة انذرص يفهى يذًذ انذرص 6  

  انذق يُقال انذق يقىل انشاهذ انذق 7

أنفا انعهح دزف وقهة أونه ضى انقطٍ  يُثاع انقطٍ يثيع انفالح انقطٍ 8   

 

           :المجهول إلى المعلوم من التالية الماضية األفعال حّولالسؤال األول :

 _______.:     مالَ                                     :  _______.َدَرسَ 
 :  _______. َغرَّدَ                                    :  ______.اْستَ ْعَملَ 

  :المجهول إلى المعلوم من التالية المضارعة األفعال حّولالسؤال الثاني : 
 :  _______.يشرح: _________. َيْستَ ْفِسر  : _______.  يَ ْقَرأ  

  يبذر:_____________: _______. َيْختفي: _________.  ي  ْرِشد  
  (:بالجملة يحدث الذي وللتغيير للتشكيل انتبه) المجهول إلى المعلوم من التالية الجمل في األفعال حّوللث :السؤال الثا

 ......    ___________________________.الحديقَة   َنظََّف الرجل   -1
 ......   ____________________________َأْصَلَح العامل  الّسْطَح  -2
 ..... _____________________________.فائِز َأْعَلَن المعّلم  اسَم ال -3

4 

5 

3 

20 
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 ........      ____________________________.َفِهْمنا الّسؤاَل    -4
 .....   ____________________________.ي عاِقب  القانون  المسيَء  -5

 بالجملة يحدث الذي وللتغيير للتشكيل انتبه) معلوملل المبني إلى جهول للم المبني من التالية الجمل في األفعال حّولالسؤال الرابع :
 ................................                       المال   ي  َوف َّر  _____________________                        الطّعام   أ ِكلَ 

 ......................                      .......... الجرس   ق رِعَ _______________________                    العصير   ي ْشَرب  
 ................................                 ق ِطَعِت الّشجرة  ___________________                           اللص  عوِقَب  

 ................            ............الناجحون ي َكرَّم          ______________________               مالً  الفقير   أ ْعِطيَ 

 

 

 

 

 

 

 

 من الفعل فً حدث ما بٌن ثم ، ٌؤتً فٌما للمجهول مبنٌة أفعال إلى للمعلوم المبنٌة األفعال حول السإال األول :
 : تغٌٌر

  لللمجهو بنائه بعد الفعل على طرأ الذي التغٌٌر الفعل بعد بنائه للمجهول الفعل المبنً للمعلوم
ْكت ب    ٌ   

ِرب      ش 

 . اإلعراب عالمة وبٌن الفاعل نائب استخرجالسؤال الثاني : 

 عالمة إعرابه نائب الفاعل الجملة
بِع فً المكتبة كتابان     .ط 

م  الزائرون     .ٌ كرَّ

  -: ٌؤتً فٌما فاعل نائب إلى به المفعول حول السؤال الثالث : 

 بعد التحوٌل الجملة الجملة قبل التحوٌل
ب  محمد  اللبن   ْشر   ٌ  

ب  الطفل  الحلٌب   ك    .س 

  -: ٌلزم ما وغٌر ٌؤتً فٌما للمعلوم مبنٌا الفعل اجعلالسؤال الرابع :   

 الفعل عند بنائه للمعلوم  الجملة
  .ش ِرب  العصٌر  

  ٌ فت ح  الكتاب  

4 

4 

8 

4 
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 أكمل الفراغات التالية بما يناسبيا)  العد والمعدود ( السؤال األول
 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثاني استخرج العدد والمعدود مبينا الحكم من حيث المطابقة أو المخالفة  وفق الجدول التالي  
 رم فً السنة الهجرٌة أربعة أشهر ح 

  فاز ثالثة متسابقٌن بالسباق 

 تسعة أٌام فً تنفٌذ المشروع قضٌت 

 عدد الفتٌات المشاركات فً المسابق عشر  

  ًوقفت خمس فراشات محٌطة ب 

 اشترٌت موسوعة علمٌة واحدة عن األرض 

 الحكم نوعه المعدود نوعه العدد

     

     

     

     

     

     

     

 

 : ٓٔ – ٔيٍ  اكرة أنفاظ األعذاد -ٔ

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

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

 اكرة انكهًاخ انرانيح دسة األرقاو انًذكىرج تجاَثها : -ٕ

 ..........................(كرة : ................................................٘* )

 (نىدريٍ : ..........................................................................ٕ* )

 (عهًاء : .........................................................................ٓٔ* )

 .....................................( فرياخ : ......................................ٗ* )

 

 

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

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

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

6 

6 

8 
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 أكًم انجًم انرانيح : -ٖ

 ذىافق ( –) ذخانف 

  .( : .................................. يعذودها  ٕ – ٔ*األعذاد ) 

 .( : ............................يعذودها   ٓٔ – ٖ*األعذاد يٍ ) 

 

 لتي بعدىا:اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب عن األسئمة ا
كٕاكت رذٔس ؽٕل انشًظ ، اصُبٌ يُٓب ٚقؼبٌ قجم األسض ٔ ٚكَٕبٌ شذٚذا رغؼخ رزكٌٕ انًغًٕػخ انشًغٛخ  يٍ   

 كٕاكت رأرٙ ثؼذ األسض ، كهٓب ثبسدح  .عزخ  انؾشاسح نقشثًٓب يٍ انشًظ ًْٔب ػطبسد ٔانضْشح ،ٔإٌ

  

 اعزخشط يٍ انفقشح انغبثقخ يبٚهٙ: -0

                                                                                                                                                                                                                                                                                  عًغ ركغٛش....................................                                                                                -.................       ةفؼاليضبسػب........... - أ

 .......اعًب يشفٕػب............................. -يفؼٕالفّٛ.........................       د -ط

 اخزش اإلػشاة انصؾٛؼ يٍ ثٍٛ األقٕاط :-9

 اعى يغشٔس ( -يفؼٕل ثّ يُصٕة   –* رغؼخ : ) فبػم يشفٕع 

 فبػم يشفٕع ( -اعى إٌ يُصٕة  –* عزخ : )خجش إٌ يشفٕع 

 ؽٕل األسقبو إنٗ أنفبظ ػشثٛخ فصٛؾخ ٔغٛش يبٚهضو : -3

 ( دٔل (5( أصذقبء يٍ ) 8) نٙ )  

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

 استخرج العدد والمعدود مبينا الحكم من حيث المطابقة أو المخالفة  وفق الجدول التالي   -ٕ
   .  كاَد شالشح أياو كافيح نرُفيذ يشزوع 

 .في اإلسثىع سثعح أياو 

 انًرساتقيٍ تانًزكش األول .  فاس وادذ ي ٍ 

 . ٌرسقُي هللا تأخراٌ اشُراٌ،وأخىاٌ اشُا 

 .عذد انطالب انًشاركيٍ في انًساتقح عشزج 

 

 
 

 انؾكى َٕػّ انًؼذٔد َٕػّ انؼذد

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

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

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

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

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

10 

8 

2 
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 عالمات اإلعراب األصلٌة والفرعٌةفً األسماء

 

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

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

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

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

   

  إػشاةانًضُٗ ٔإَٔاع انغًٕع

 إػشاة انًضُٗ ٔعًغ انًزكش انغبنى

 :أٔال: انًضــُٗ
  ْٕ يب دل ػهٗ اصٍُٛ أٔ اصُزٍٛ ثضٚبدح أنف ٌَٕٔ أٔ ٚبء ٌَٕٔ ػهٗ يفشدِ : 

                                                                                                                                                األنف ْٙ ػاليخ سفغ انًضُٗ

  انٛبء ػاليخ انُصت أٔ انغش

  األيضهخ

  ؽصذ انضسع انفالؽبٌ   

 .فـ )انفالؽبٌ( فبػم يشفٕع ٔػاليخ سفؼّ األنف ألَّ يضُٗ

 ٍٛـ     يشسد ثبنفالؽ 

  .فـ )انفالؽٍٛ( اعى يغشٔس ثبنجبء ٔػاليخ عشِ انٛبء ألَّ يضُٗ
 رذسٚجبد ػهٗ انًضُٗ

 المثال المثنى   إعرابه

  المهندسان ٌتقنان عملهما المهندسان  مبتدأ مرفوع باأللف ألنه مثنى

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف 
 ألنه مثنى

    جاء الولدان متؤخرٌن الولدان

 

https://www.al-3lom.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%ad%d9%8a%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ab%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9
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 :انغؤال األٔل 

 :أكًم يكبٌ انُقبط يًب ُٚبعجٓب يٍ ثٍٛ األقٕاط

                       )ٌا...............يزفزؾزبٌ. )انٕسٔد – انٕسدرٍٛ – انٕسدرب 

 ٍٛ9(دسعخ …….. فٙ االيزؾبٌ ضؼٛفخ. انطبنجبٌ – انطبنجٌٕ – انطبنج 

 ٍ  3(ؽضش ……….. فٙ يٕػذًْب. )انؼبيالٌ – انؼًبل – انؼبيهٛ 

     ٌ4عهًذ ػهٗ ………. فٙ انًغبثقخ. )انفبئضٍٚ – انفبئضٌٔ – انفبئضا 

 5-قشأد ………. طٕٚهزٍٛ يٍ انكزبة. )صفؾزٍٛ – صفؾبد – صفؾزب 

 انغؤال انضبَٙ 

                           

 .اعزخشط يٍ انقطؼخ انزبنٛخ كم يضُٗ ٔأػشثّ، يجُٛب ػاليخ إػشاثّ  

خشعذ فٙ َضْخ إنٗ ؽذٚقخ انؾٕٛاٌ يغ صذٚقٍٛ يٍ أصذقبئٙ، ٔسكجُب عٛبسرٍٛ ؽزٗ ٔصهُب إنٗ يكبٌ انشؽهخ، ٔٔقفذ )

 .(ثغٕاس قفص األعٕد، فضأس أعذاٌ ثغٕاس ػصفٕسرٍٛ ػهٗ انشغشح فطبسرب يٍ انخٕف

    

انًضُٗ                                                                 إػشاثّ

  

  

 

 

 

  إَٔاع انغًٕع
 إػشاة انًضُٗ ٔإَٔاع انغًٕع :عًغ انزكغٛش :أٔال

عًغ انزكغٛش ْٕ يب دل ػهٗ أكضش يٍ اصٍُٛ أٔ اصُزٍٛ ٔٚغزٕ٘ فّٛ انؼبقم ٔغٛش انؼبقم ٔػاليزّ أَّ كم عًغ نٛظ آخشِ 

 :ٔأ ٌَٕٔ أٔ ٚبء ٌَٕٔ أٔ أنف ٔربء ثششط أٌ ركٌٕ ْزِ انضٚبدح ػهٗ أصم انكهًخ انًفشدح

يضبل: عفٍ عًغ عفُٛخ نٕ َظشَب ٜخش كهًخ )عفٍ( عُغذ أَٓب ال رُزٓٙ ثأ٘ يٍ )ٔأ ٌَٕٔ، أٔ ٚبء ٌَٕٔ، أٔ أنف 

 :ٔربء( ٔنكُٓب دنذ ػهٗ انغًغ فٓٙ إرا عًغ ركغٛش ٚؼشة إػشاة انًفشد رًبيب أ٘

ٍ   ػهٗ انشبطئ انضًخ ٔػاليخ سفؼّ  انضًخ  .يضم: سعذ انغف

( ُْب فبػم يشفٕع ٔػاليخ سفؼّ انضًخ ألَّ عًغ ركغٛش  ٍ  .فبنـ )عف

ٍ   ػهٗ انشبطئ   ٔػاليخ َصجّ انفزؾخ   .يضم: سأٚذ انغف

( ُْب يفؼٕل ثّ يُصٕة ٔػاليخ َصجّ انفزؾخ ألَّ عًغ ركغٛش  ٍ  .فـ )انغف

ٍ   ػُذ انشبطئ انكغشح ٔػاليخ عشِ انكغشح  .يضم: َظشد إنٗ انغف

( ُْب اعى يغشٔس ثـ إنٗ ٔػاليخ عشِ انكغشح ألَّ عًغ ركغٛش  ٍ  .فـ )انغف

نكٍ كهًخ أصٕاد عًغ صٕد عُغذ أَٓب سغى ٔعٕد أنف ٔربء فٙ آخشْب ٔنكُٓب عًغ ركغٛش ألٌ األنف ٔانزبء نٛغزب 

 .صائذرٍٛ ػهٗ انًفشد ْٕٔ صٕد فُؾٍ نى َقم صٕد ٔٔضؼُب أنف ٔربء فصبسد صٕربد

 إػشاة انًضُٗ ٔأٌ

 رذسٚجبد ػهٗ عًغ انزكغٛش مضاف إلٌه مجرور وعالمة جره

 المثال جمع التكسٌر   إعرابه

  اآلباء   ٌحبون أوالدهم اآلباء    مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة

مفعول به منصوب وعالمة نصبه 
 الفتحة 

  رأٌت األلواح   وهً تقطع األلواح  

 

5 

https://www.al-3lom.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%ad%d9%8a%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ab%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9
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 خالصخ ػاليبد إػشاة عًغ انزكغٛش

  انكغشح: ػاليخ انغش                            انفزؾخ :ػاليخ انُصت                     انضًخ :ػاليخ انشفغ 

 :عًغ انًزكش انغبنى :صبَٛب
 .ْٕ يب دل ػهٗ أكضش يٍ اصٍُٛ ثضٚبدح ٔأ ٌَٕٔ أٔ ٚبء ٌَٕٔ ػهٗ يفشدِ

 .يضم: ؽضش انؼبيهٌٕ صجبؽب    

  .فـ )انؼبيهٌٕ( ُْب فبػم يشفٕع ٔ ػاليخ سفؼّ انٕأ ألَّ عًغ يزكش عبنى

 . يضم: سأٚذ انؼبيهٛـٍ ؽضشٔا صجبؽب

 .فـ )انؼبيهٛـٍ( ُْب يفؼٕل ثّ يُصٕة ٔػاليخ َصجّ انٛبء ألَّ عًغ يزكش عبنى

 .يضم: عئذ إنٗ انؼبيهٛـٍ فٙ انًصُغ  

 فـ )انؼبيهٛـٍ( ُْب اعى يغشٔس ثـ إنٗ ٔػاليخ عشِ انٛبء ألَّ عًغ يزكش عبنى 

 نًضٕاع انغًٕع

 خالصخ ػاليبد إػشاة عًغ انًزكش انغبنى

     انٛبء ػاليخ انُصت                        انٛبء ػاليخ انغش                   انٕأ ػاليخ انشفغ    
 رذسٚجبد ػهٗ عًغ انًزكش انغبنى

 إعرابه المثال جمع المذكر إعرابه

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه 
  الواو ألنه جمع مذكر سالم

  المهندسون ٌتقنون عملهم المهندسون

فاعل مرفوع وعالمة رفعه 
 الواو ألنه جمع مذكر سالم

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر  العاملون
 سالم جاء العاملون متؤخرٌن

مفعول به منصوب وعالمة 
نصبه الٌاء ألنه جمع مذكر 

 سالم

   شاهدت الموظفٌـن فً أعمالهم الموظفٌـن

اسم مجرور بـ إلى وعالمة 
جره الٌاء ألنه جمع مذكر 

 سالم

اسم مجرور بـ إلى وعالمة جره الٌاء ألنه جمع  المعلمٌـن
 مذكر سالم ذهبت إلى المعلمٌـن ألشكرهم

مضاف إلٌه مجرور وعالمة 
جره الٌاء ألنه جمع مذكر 

 سالم ٔعًغ

 حجرة المدربٌـن بعٌدة  المدربٌـن

 إػش

   انًصُى وجًع انًذكز انسانى
 :عًغ انًؤَش انغبنى :صبنضب

 .ْٕ يب دل ػهٗ أكضش يٍ اصُزٍٛ ثضٚبدح أنف ٔربء ػهٗ يفشدِ

 .يضم: ؽضشد انؼبيالد   صجبؽب    

  .فـ )انؼبيالد( ُْب فبػم يشفٕع ٔػاليخ سفؼّ انضًخ ألَّ عًغ يؤَش عبنى

 .يضم: سأٚذ انؼبيالد   ٚخشعٍ صجبؽب  

  .فـ )انؼبيالد( ُْب يفؼٕل ثّ يُصٕة ٔػاليخ َصجّ انكغشح ألَّ عًغ يؤَش عبنى

 .يضم: عئذ إنٗ انؼبيالد فٙ انًصُغ  

https://www.al-3lom.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%ad%d9%8a%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ab%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9
https://www.al-3lom.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%85%d9%86-%d8%ad%d9%8a%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ab%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%b9
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  فـ )انؼبيالد( ُْب اعى يغشٔس ثـ إنٗ ٔػاليخ عشِ انكغشح ألَّ عًغ يؤَش عبل 
 رذسٚجبد ػهٗ عًغ انًؤَش انغبنى

 المثال جمع المإنث   إعرابه

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه 
 الضمة ألنه جمع مإنث سالم

 األمهات   ٌربٌن أطفالهن األمهات  

  فاعل مرفوع وعالمة رفعه 
الضمة ألنه جمع مإنث سالم 

 ط

  صعدت الموظفات   الساللم الموظفات  

مفعول به منصوب وعالمة 
نصبه الكسرة ألنه جمع 

 مإنث سالم 

 كرمت المدرسة   المتفوقاتِ   المتفوقاتِ 

 الباء بـ مجرور اسم
 الكسرة جره وعالمة
 مإنث جمع ألنه

  سالم
  

 مررت بالطالباتِ  عند مدرستهن  الطالباتِ 

 مجرور إلٌه مضاف
 الٌاء جره وعالمة

 مإنث عجم ألنه
  سالم

  

 حجرة الفتٌاتِ  نظٌفة  الفتٌاتِ 

 إػشاة   عًغ انًزكش انغبنى 

 خالصخ ػاليبد إػشاة عًغ انًزكش انغبنى:

 انكغشح ػاليخ انغش                انكغشح ػاليخ انُصت             انضًخ ػاليخ انشفغ    

 
 بالغة : األسلوب اإلنشائً )االستفهام (

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

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

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

 الغرض البالغً الجملة االستفهامٌة  م

 التعجب أهذا هو النخل ملك الرٌاض؟ ٔ

 .................... العطاء؟ألم تكن مصدرا للخٌر و ٕ

 .............. هل ستمتلئ أراضٌنا بؤشجار النخٌل؟ ٖ

 النفً قال تعالى :" ومن ٌغفر الذنوب إال هللا" ٗ

 (درجة ٕ٘( أمام ماٌعبر عن االستفهام الحقٌقً) √ضع عالمة صح ) الثانً:  السإال 

 لمون "               )   (قال تعالى:" قل هل ٌستوي الذٌن ٌعلمون والذٌن ال ٌع-1
5 
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 هل تساعدنً فً حل المسؤلة ؟                                                )   ( -ٕ
 أٌزرع القطن فً اإلمارات ؟                                                   )   ( -ٖ
 كٌف أنهٌت قراءة الكتاب بسرعة؟                                            )   ( -ٗ
 من الذي فاز بالجائزة؟                                                         )   ( -٘

 بالغة : األسلوب اإلنشائً )األمر(
 ام ، وٌكون موجها من األعظم واألعلى إلى األقل رتبة.المعنى الحقٌقً لألمر : هو طلب حدوث الفعل على وجه اإللز

 من صور األمر : فعل األمر ، الفعل المضارع المسبوق بالم األمر.
 :ضح الغرض البالغً  لألمر فً األمثلة اآلتٌةاألول: و السإال

 الغرض البالغً األمثلة م

 الدعاء   قال تعالى :" رب اغفر لً ولوالدي " ٔ

  دٌقه أعطنً الكرسً من فضلك؟قال محمد لص  ٕ

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

  القاضً للمجرم: لتفعل ما تشاء، وسترى عاقبة عملك. ٗ

  أصب ذا الحلم منك بسجل ود       وصله، الٌكن منك الجفاء   ٘

 منً الت نظر راشد للقمر فقال : أال أٌها القمر ابتسم لً . ٙ

 (درجة ٕ٘( أمام ماٌعبر عن األمر المجازي) √ضع عالمة صح ) الثانً:  السإال 

 قال تعالى :" قل تمتعوا فإن مصٌركم إلى النار "                                    )  ( -ٔ
 قال تعالى :" ربنا آتنا فً الدنٌا حسنة وفً اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار "     )   ( -ٕ
 ال تعالى :" رب اغفر لً ولوالدي "                                                )    (ق -ٖ
 قال الجد لحفٌده : ساعدنً فً حمل الحقٌبة.                                          )   (-ٗ
 )   (  شاور أخاك إذا نابتك نائبة ٌوما       وإن كنت من أهل المشورات                 -٘
   
  قالت األم البنها: لتزرع هذه الشجرة فً الحدٌقة                                      )   (-ٙ

 يٓبسح انكزبثخ

متبعا الخطواط التً  و األمثال غٌر العربٌة ، األمثال العربٌةاكتب نصا  تفسٌرٌا ) مقال (حول المقابلة والمقارنة بٌن  
 .درستها 

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

ٌْب(     نِسٌق والتَّْرِت ْرِقٌم، النَّحو ، اإلمالء، التَّ ْفِقٌر، َعاَلَمات التَّ  ال تنس ) التَّ
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.................................................................................................................................................... 
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التفسٌري المخطط الكتابً للنص  
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 يٓبسح انكزبثخ

 عادات و التقالٌد الحدٌثةوال والتقالٌد القدٌمةالعادات اكتب نصا  تفسٌرٌا) مقال (حول المقابلة والمقارنة بٌن  
 ، متبعا الخطواط التً درستها .

 ابً للنص ، والشروع فً كتابة المسودة.وضع المخطط الكت  
     

ٌْب(    نِسٌق والتَّْرِت ْرِقٌم، النَّحو ، اإلمالء، التَّ ْفقٌِر، َعاَلَمات التَّ  ال تنس ) التَّ
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....................................................................................................................................................
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:مقالال كتابة قواعد  
الصفحة وسط فً: مقالال عنوان*  
 المقدمة"الفنٌة المقال بعناصر االلتزام*
"لخاتمةا – العرض –  

استخدام عالمات الترقٌم  والتفقٌر*  
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 عالمات الترقٌم-
 الهدف :ٌستخدم عالمات الترقٌم استخداما صحٌحا 

زقيىعاليح انر  انًصال يىاضعها 

 انفبصهخ

(،)  

 ُٗثٍٛ انغًم انًزصهخ انًؼ. 

 ثٍٛ أقغبو انشٙء انٕاؽذ. 

 ٖ ُبد  ً  .ثؼذ نفع ان

 ّثٍٛ انق غ ى ٔعٕاث. 

 ٚؼشف ٔال طبْش، انًؤيٍ قهت 

 .انؾقذ

 ٌركجٛشح: انصالح أسكب 

 .ٔانقٛبو اإلؽشاو،

 اعززكش دسٔعك ، ّٙ  .ٚب ػه

  ٍّ  .ٔهللا، ألرصذق

 انفبصهخ انًُقٕطخ

 (؛)

 

ـ.نألخشٖ عججب إؽذاْب ركٌٕ انزٙ نهغًم  

 

ـ.نهُغبػ طهجًب دسٔعٙ؛ أعززكش  

    ػاليخ االعزفٓبو

(?) 

 

ـ.االعزفٓبو عًهخ َٓبٚخ فٙ  

 

 يزٗ اعززكشد دسٔعك؟ـ

ػاليخ انزأصش أٔ 

 انزؼغت

(!) 

 

 

 ػٍ انًؼجشح أٔ انزؼغجٛخ انغًهخ َٓبٚخ فٙ رٕضغ

ـ.انذػبء أٔ االعزغبصخ أٔ انؾضٌ أٔ انفشػ  

 

 

ـ ! ٔاؽغشربِ ـ! اإلًٚبٌ أعًم يب

 !انُبس انُبس

 انُقطخ

(.) 

انزبيخ انغًم أٔ انفقشح َٓبٚخ فٙ رٕضغ  .انذٍٚ انُصٛؾخ 

 

 انششطخ

(-) 

                               

 

 ثٍٛ انؼذد انًؼذٔد

 

صالصخ انكالو أقغبو :  

1- ؽشف-3 فؼم-2 اعى  . 

 انششطزبٌ

(--) 

 

 قجم انغًهخ انًؼزشضخ ٔثؼذْب

 

 -رغًذِ هللا ثشؽًزّ -
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 أطبق ٔ: ضع عالمة الترقٌم المناسبة فً القطعة التالٌة: 

 

ا الطعام لوال كثرة طبخ أحد البخالء قدرا من الطعام               وجلس ٌؤكل مع زوجته ،فقال          ما أطٌب هذ

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

 والقدر      

 

وقتمنٌاتً لكم بالنجاح و التفمع   
 

المغاوريأٌمن  –أ   
ٓ٘ٓ8ٕٔٗٙٔٓ 

 

 األقٕاط

(  ) 

1-  غبيضخ كهًخ رفغش عًهخ أٔ كهًخ ثًُٛٓب ٕٚضغ

  .عجقزٓب

2. انكالو ٔعظ فٙ انٕاقؼخ األسقبو أٔ . 

1-  ْٕ( انجزشٔل) األعٕد انزْت

انخهٛظ دٔل صشٔح يصذس .  

2.  ػهٗ( 1) انٕؽذح فٙ رذسثُب

َؾٕٚخ يٓبساد . 

 ػاليزب انزُصٛص

" " 

 

 َقم يجبشش نهُص

 

 طهت" انكشف" انهغخ فٙ جؾشان

 شٙء

 ػاليخ انؾزف

… 

 

 رٕضغ يكبٌ انكالو انًؾزٔف

 

صًُؼب فأؽغُذ...أَذ أيب: يضبل  

 ػاليخ انؾزف

… 

 

نغجت قطؼذ عًهخ َٓبٚخ فٙ  

 

، قبديخ انغٛبسح أس   نى نٕ: يضبل

 ...نؾذس

  خظ يبئم

(/) 

 أٔاالخزٛبس يخزهفخ ػُبصش ثٍٛ انًقبسَخ أٔ نهفصم

ثُٛٓى انًزؼذد  

انزأسٚخ أقغبو ثٍٛ فصمان  

 خظ/  انشقؼخ خظ ثٍٛ قبسٌ: يضبل

 انُغخ

3/ 11 / 1990 
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