
)الطبيعة مدرسة دائمة( 1ورقة عمل   

 

 ** اختر اإلجابة الصحيحة والمناسبة ممَّا بين القوسين:  

ة للمقال؟العامَّ ما الفكرة. 1  

 أ. أهمية المدرسة            ب. البحث عن أصدقاء           ج. التعلم من الطبيعة

باهي(؟كلمة )ُت مرادف. ما 2  

 أ. تسرف              ب. تبخل                  ج. تعطي                  د. تفتخر

من النملة؟ نتعلم. ماذا 3  

 أ. العمل        ب. العمل النظيف        ج. العمل بإخالص         د. العمل الدؤوب

حشمة؟ بمعنى. أي كلمة من الكلمات التالية 4  

 أ. تكبر               ب. طهارة                 ج. أذى                 د. وقار

من النور.... نتعلم. قصد الكاتب أن 5  

 أ. العمل              ب. األمانة                ج. الصراحة             د. اإلضاءة

 يخدمون بالدهم؟الطامحون شخصياتهم و لمَِّكُي. كيف 6

 االجتهادد. الجد و   خالص  ب. العدل     ج. اإل       أ. التسجيل بمدرسة الطبيعة

 كلمة القبرة؟ معنى. ما 7

 ج. الفراشة الصغيرة د. الشجرة الصغيرة ب. العصفور الصغيرأ. التمساح الصغير 

 ؟"ن الطبيعة مدرسةالكاتب: "إ قال. لماذا 8

 د. تعلم كل شيء ج. تشبه المدرسة        ب. ألنها خضراء   أ. االستفادة الدائمة 

 ....إعرابه( باهيُت : )أنيقة دون أْن.الفعل تباهي في قول الكاتب9

  منصوب د. فعل مضارع   ج. خبر مرفوع            نَّب. خبر أ        سم إنَّاأ. 
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 من القمم؟ نتعلم. ماذا 11

 د. العمق   ج. اللعب                  ب. العمل الدؤوب             أ. الوقار

 ؟وسيلةكلمة  وزن. ما 11

 ب. فعال               ج. فعيل                 د.مفعال           أ. فعيلة

 كيف يضوع طيبها(؟: )كلمة طيبها في قول الكاتب إعراب. ما 12

 د. خبر      ب. مفعول به           ج. مضاف إليه             أ. فاعل

 عرفها التاريُخ(؟  إنسانيةفي نظِر أعظِم نهضٍة الكلمة التي تحتها خط: ) ضبط.ما 13

 ج. فتحة               د. سكون                                                                  تنوين كسرب. أ. خبر          

 االحترام من..... فرَض نتعلم. 14

 ج. القبرة               د. النسمة                ب. النسرأ. النملة        

 الظلمة؟بين كلمتي النور و العالقة اللغوية. ما 15

 د. طباقأ. ترادف        ب. جناس               ج. سجع               

 الصحيح لكلمة ثمارها هو..... الضبط. )كيف تعطي ثمارها( 16

 د. ثماْرها             ج. ثماَرهاأ. ثماِرها         ب. ثماُرها              

 (؟: )دون أن تتكَّبرعن الزهرة في قول الكاتب الجماليةالصورة . ما 17 

 ب. تشبيه بليغ         ج. استعارة تصريحية     د. مجاز مرسل    أ. استعارة مكنية

 مه من الزهور؟ا الكاتب تعلُّمنَّ ال يطلب. أي من التالي 18

 تبدو جميلة دائًماد.        لتكبرج. عدم ا              ب. اإلحسانأ. األناقة            
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 ....لكاتب للداللة على أهمية الطبيعة.ها اب التي استدلَّ العناصرن . ِم19

 د. الطائرات      ج. السفن               ب. المراكب                   أ. الجبال

 عاء(؟كلمة )ادِّ مرادف. ما 21

        د. غير ما سبق       وزعمج. تمويه         ب. إظهار الحقيقة   ب       أ. تعصُّ

 من األمواج كيف تكون المثابرة(؟من هذه العبارة: )و القصد. ما 21

 د. كل ما سبق    عب        ب. عدم الملل           ج. االجتهاد    أ. عدم التَّ

 النباتات...اردة في القصيدة على الحيوانات و: وقوع التشبيهات الولعلِّ. 22

 د. ليوضح المعنىأعلى   احيوانات  ب. تحليل النص  ج. نتخذها مثًلأ. يدعونا أن نصبح 

 بنا إلى اهلل من وجهة نظرك؟يمكن للطبيعة أن تقرِّ كيف. 23

 ب. التأمل في جمال خلق الخالق                  حمده على النعمأ. شكر اهلل و

 البشرية ستخداها في ما ينفعاج. الحفاظ عليها من الضرر                  د. 

 مع كلمة األمل؟ طباقًا. أي من الكلمات التالية تشكل 24

 ج. الحزن             د. المحبة                 ب. اليأسأ. الرجاء             

 المقال؟ كتبن . َم25

 د. رشدي معلوفأ. أشرف القاضي  ب. عبد الكريم محمد الحاج  ج. محمد خليفة   

 هو.... مدرسةكلمة  إعراب ،(. )تستمر بعد كل مدرسة26

 د. نعت       ج. مفعول به              ب. مضاف إليهأ.اسم مجرور        

 (...كلمة السحر: )كيف يكون السحر اضبط . 27

 ب. السحِر               ج. السحَر          د. السحْر             أ. السحُر
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 التي يهدف الكاتب أن يوصلها إلينا من المقال؟  الرسالة. ما 28

 ب. أن الطبيعة مدرسة دائمة للجميعأ. أن الجامعة هي أفضل مدرسة              

 يلة جدًّاج. أن أسوأ األساتذة مخادعون                د. أن الطبيعة جم

 الطبيعة... خواصن . ِم29

 د. البخل     كسبك معلوماتج. ت     ب. تنظم العقل   أ. تعطي دون أن تسأل

 ....من النخلة. نتعلم. 31

 د. إثمار الموز         ج. الشموخ    ب. االهتمام بالطول           أ. الذكاء   

 من األنهار... نتعلم. قصد الكاتب أن 31

 د. مساعدة اآلخرينأ. الجريان          ب. اللون األزرق        ج. السباحة     

 الذي اكتشف الكنز الكبير؟  الشخصن . َم32

 ج. آينشتاين       د. ال شي مما سبق                 ب. دوناتللوأ. نيوتن         

التي يقصدها الكاتب؟ المدرسة. ما 31  

 أ. الحياة            ب. الطبيعة              ج. الجامعة           د. المدرسة

 ......ألنهادارس غيرها من الم من أفضل. الطبيعة 32

 د. تعلم كل شيء  ج. غير مكلفة             أ. سهلة التعلم       ب. صعبة التعلم   

 كلمة فيء؟ مرادف. ما 33

 ج. شمس                د.الظهيرة               ب. ظلأ. ظالم          

 الذي كثر في المقال هو........ األسلوب. 34

 ج. استفهام           د. شجع             ب. الخبري          أ. اإلنشائي
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 (؟كلمة: )األمواج( في قول الكاتب: )ومن األمواج إعراب. 35

 د. نعت        ج. اسم مجرورأ. فعل ماضي       ب. نعت                

 

 

 

 

 


