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 ( معلم اللغة العربيةإعداد : أ/ السيد  أبو جمعة )                                                                                                                                                                                                       
 

 

 

 

                                                         

  أوال / النصوص                                                              
    

 ى ثم أجب عما يليها من أسئلة :  اقرأ األبيات األتية للشاعر / زهير بن أبي ُسلم -1س    

 

 نْلنـ ه       ولــو رام أسبــاب  السمــاِء بُِسـلَّمومـن هـاب أسبـاب المنـايـا ي    -1                       

م -2                          ومـن يـك ذا فضـل فيبخـل بفضله       علــى قــومـه يستغن عنـه ويُذم 

 ه       ومــن ال يـكـرم نـفســه ال يـكـــرمومن يغترب يحسب عدوا صديق -3                        

 سئمت تكاليـف الحيـاة ومن يعش       ثـمـانيـن حـوال ال أبـا لــك يـســأم  -4                        

 ومهما تكن عند امرئ من خليقـة       ولو خالها تخفى على الناس تُعلـم -5                        

 

 الحياة ( :جمع كلمة )  -1   

 حيات   -حيوات                                ج  -أحياء                                   ب -أ       

 ) يذمم ( فعل جاء بصيغة المضارع للداللة على :  -2   

 االستمرار  - التوكيد                                 ج -التحقق                                 ب  -أ     

 المحسن البديعي بالبيت الثالث : -3   

 السجع -التصريع                              ج  -الطباق                                ب  -أ       

 من األفكار الرئيسة التي لم ترد بالنص :  -4   

 البخل صفة ذميمة –ة الناس            ج العلم يطور حيا -الموت حقيقة ال مفر منها           ب -أ      

 الغرض الشعري باألبيات  : -5   

 الفخر –الحكمة                                ج  -الحماسة                               ب  -أ      

 وظيفة المتضادات في األبيات : -6   

 التوضيح  -التشخيص                            ج  -تعطي الكالم جرسا موسيقيا       ب  -أ      

 أسلوب الشرط  في الجمل التالية هو  :  -7   

 ومن يغترب يحسب عدوا صديقه   -ال أبا لك                                ج  -سئمت تكاليف الحياة               ب  -أ      

 أكثر الشاعر من استخدام أسلوب الشرط باألبيات السابقة لـ :   -8   

 للتقرير والتأكيد  -للتجسيم                         ج  -للتشخيص                                  ب -أ       

 الجملة االعتراضية في األبيات هي : – 9   

 ومن يغترب يحسب عدوا صديقه   -ال أبا لك                                ج  -سئمت تكاليف الحياة               ب  -أ    

 هات من األبيات السابقة ما يتفق مع  المعاني التالية : – 10  

 ) بخل اإلنسان على أهله صفة ذميمة ( . -أ         

    .................................................................... *.  ..................................................................... 

 )الموت حقيقة ال مفر منها ( . -ب        

    ........................................................................................................................... *..............  . 

 ما القيم التربوية التي يمكن استخالصها من األبيات السابقة ؟ -11  

    ............................................................................................................ *.  ............................. 

 مدرسة درويش بن كرم 
أبو ظبي       

 

 

 

Darweesh Ben Karam School  
Abu Dhabi  

( الصفي )  ولالنموذج التدريبي األ       
في مادة اللغة العربية               

بينكم لرفع مستواه التحصيليالسادة أولياء األمور الكرام يهدف هذا التدريب إلى تعزيز مهارات الطالب واستمرار التواصل بيننا و  

م2018..........................................  .              الصف :  )        (                  التاريخ :     /      /  اسم الطالب :  
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 ثانيا / القراءة                                                       
     

                                                      اقرأ قصة ) شجرة التوت ( التالية ثم أجب عن األسئلة التي بعدها :  -2س     

 

 تطاردنـي وأنا في كثير من الحيرة والتـردد ، وفي لحظــة كلها أنانيـــة وجحـود حملت فأســي األفكارهكذا بدأت          

 عاقدا النية على إنهاء ما عزمت عليه ألهوي بها على جذعها ومازلت أضرب وأضـرب حتى هوت شجـــرة التـــوت    

 يا عنيد " !  . بجذعها الضخم على الجدار المقابل ، فقلت في نفسي : " ما أقساك     

 

 لم يجد نفعا استنكار طيف أبي ، وال توسالت أبنائي . جلست أنظر والعرق يغسل جسدي كالخارج من بركـة ماء،          

 أنفاسي تعلو وتهبط وأكاد أسمع نبض قلبي نبضة نبضة ، انجلى الضباب أمام ناظري ، شجرة التوت أمامي مـمـددة    

 ككومة حطب ، والعصافير لتوها غادرت الدارإلى غير رجعة بعد أن كـان صوتها يعشش في أذني كل صبــاح ، حتـى     

 أوالد الحارة لم أعد أجدهم في دارنا كما كانـوا دوما ، حتى ابتسامـة أوالدي تغيـرت وربما شعــرت أنها ضاعـت مـع    

 والدي الذي  أراه في حلمي كلما شعرت أنني في حاجة إليه، قد هجرنيغياب تلك الشجرة العظيمة ، وهاهو طيف    

 إلى غير رجعـة .    

 

 األشياء قبـل وبعــد أؤرخ حتى صرت وعن غير قصدت اقترفتهاكل شيء في حياتي تغيـر بعد تلك الجريمـة التي         

 .. عندها أيقنت كـم كنت صلبا وجحودا وكم كانـت موت شجرة التوت ، لقد استمرت تاريخا حتى وفاتها.. اللـه .. الـله   

 جريمتي بشعة .   

 

 ( : اقترفتها) كلمة ف مراد -1   

  سمعتها  - ج                               شاهدتها  -ب                                    ارتكبتها  - أ   أ

 : السابقة الفقرة في خط تحتها وضع التي( األفكار)  كلمة إعراب -2   

   إليه مضاف – ج                                   فاعل  -ب                                  به  مفعول  - أ   أ

 : ونوعه أدبي عمل(  التوت شجرة)  قصة -3   

 حديث نثري فن – ج                             شعري فن -ب                              قديم نثري فن  - أ   

 

 :  السابقة البيانية الصورة نوع(  تطاردني األفكار بدأت هكذا)  -4   

 كناية  - ج                                  تشبيه  -ب                                   استعارة   - أ   

 : ونوعه مشتق(  عاقد)  كلمة -5   

 فاعل اسم  - ج                           مبالغة صيغة -ب                                مفعول اسم  - أ   

 : هو(  أؤرخ)  كلمة في واو على الهمزة كتابة في السبب -6   

 مضموم قبلها وما ساكنة أنها – ج    مضموم قبلها وما مفتوحة أنها  -ب     مضموم قبلها وما مضمومة أنها  - أ   

 :  على تدل السابقة العبارة(  جسدي يغسل والعرق)  -7   

     السعادة -ج                                 االجهاد -ب                                       الراحة -أ   

القصة التالية : السابقة ما يشير إلى تقنيات كتابة اتحدد من الفقر  8-       

            

   9- تخير الكناية المناسبة لكل تعبير من التعبيرات التالية :

 

(   الغضب - 3          الندم  -2الجوع                 -1" يوم يعض الظالم على يديه "  .    *كناية عن :   )  -1    .   

(  .          الكرم - 3          البخل -2القوة                    -1محمد كثير الرماد  .                    *كناية عن :   )  -2   

               

الدليل                                        العنصر                   

 الحوار  

 الوصف 

 توقيع المعلم        توقيع ولي األمر مالحظات المعلم حول أداء الطالب في هذا التدريب   

 أ/ السيد أبو جمعة     
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 ( معلم اللغة العربيةإعداد : أ/ السيد  أبو جمعة )                                                                                                                                                                                                       
 

 

 

 

                                                         
 

            :ما يليها من أسئلةأوال : اقرأ األبيات اآلتية من مرثية مالك بن الريب ، ثم أجب ع  

   

                                                                

 

 

 

 

 

 

  1- حدد اإلجابة الصحيحة مما يلي :

 

:مرثية مالك بن الريب تنمي إلى عصر الشعر  -1    

الحديث  -العباسي                       د -األموي                    ج -الجاهلي                     ب -أ     

:العاطفة المسيطرة على الشاعر في أبيات القصيدة   -2    

الحماسة -الحزن والحنين              د -التفاؤل                    ج -الفرح                        ب -أ     

من الفعل :مشتق فاعل  ( اسم  مقيمكلمة )  -3    

م-دأقام                             -جقام                          -بتقام                        اس -أ    قـيَـّ  

المحسن البديعي بين كلمتي ) الضاللة والهدى ( . -4    

سجع -جناس                        د -طباق                        ج -مقابلة                      ب  -أ     

حدد األسلوب اإلنشائي من األساليب اآلتية : -5    

أقيما عليَّ  اليوم أو بعض ليلة . -ب         لعمري إلن غالت خرسان هامتي .....            -أ     

   ج- فإن أنج من باب خرسان ال أعد .                          د- لقد كنت عن باب خرسان نائيا  .
 

  من أدوات التوكيد الواردة باألبيات السابقة  : -6  

   في -د                              إنَّ  -ج                           هل -ب                            ثم -أ    

  : (ليت الغضى ) الغرض من تكرار جملة  -7  

التحقير -د                       الترتيب -ج       التأكيد                -ب                      التعظيم  -أ     

   جمع للداللة على  : (لياليا  )كلمة  -8  

الشمول -د                       الكثرة    -ج    البعد                    -ب                     التنوع    -أ     

:الفكرة المحورية لألبيات السابقة  -5    

. الفخر بترك الضالل والعصيان  -ب وصية الشاعر لصاحبيه                                      -أ     

     ذكريات الشاعر مع شجر الغضى . -د    حزن وشوق الشاعر ألهله قبل موته .                -ج  

هو البيت : تركه العصيان (بيدل على ) أن الشاعر يفخر بهدايته والبيت الذي -3   

الرابع -د                             الثالث -ج   الثاني                    -ب  األول                         -أ   

 

 مدرسة درويش بن كرم 
أبو ظبي       

 

 

 

Darweesh Ben Karam School  
Abu Dhabi  

( الصفي )  الثانيالنموذج التدريبي        
في مادة اللغة العربية               

بينكم لرفع مستواه التحصيليالسادة أولياء األمور الكرام يهدف هذا التدريب إلى تعزيز مهارات الطالب واستمرار التواصل بيننا و  

م2018 لطالب : ..........................................  .              الصف :  )        (                  التاريخ :     /      /اسم ا  

 أال ليـت شـعري هـــل أبـيتــن ليلـــة        بجنب الغضى أزجي القالص النواجيا
 فليت الغضى لم يقطع الركب عرضه       وليـت الغضـى ماشـى الركـاب لياليـــا
 ألــم ترنــي بعــت الضاللــة بالهــدى       وأصبحـت في جيش ابن عفان غازيـا
 فيا صاحبي رحلي دنا المـوت فانزال        برابيــــة    إنــي    مقيــــم    لـياليـــا
 وقومــا إذا مــا استـل روحي  فهيئا         لــي القبــر واألكفــان ثــم ابكيــا ليــا  
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   ثانيا : اقرأ ما يلي من قصة ) نظارة طبية ( ثم أجب عن األسئلة التي تليها :              

   

        بدت الرؤية مضبَّب ة ، أخرج منديال من جيبه ، وخلع نظارته ،سقط المنديل سهوا  تحت الكرسي ، انحنى اللتقاطه،

    سقطت النظاره ، هو سائق ماهر ، يمكن أن يقود مغمض العينين ، تذكر أول مرة دخل فيها مركز تسوق ، شعر بأنه

وحيد ، كانت األصوات عالية تنبع من األرضيات .     

قال لنفسه : من غير المعقول أن أحيا ثالثين عاما في هذا البلد دون أن أرى إسفلت الشوارع ، بعد تجول طويل         

    اصطدم أنفه برائحة أطعمة وكانت المطاعم مصطفة في تنوع كبير .  

       

   1- حدد اإلجابة الصحيحة مما يلي :

  إعراب كلمة ) الرؤية ( :-1  

خبر مرفوع   -مفعول به منصوب           د -فاعل مرفوع            ج -مضاف إليه مجرور      ب -أ     

)اصطدم أنفه برائحة أطعمة (  نوع الصورة الخيالية السابقة .  -2    

تشبيه بليغ -استعارة مكنية                د -تشبيه مجمل            ج  -تشبيه مفصل             ب -أ     

قصة " نظارة طبية " عمل أدبي ونوعه  : -3    

  فن نثري حديث  -فن شعري                ج -فن نثري قديم            ب -أ   

ب   -4   : ة ( مشتق ونوعه ـكلمة ) مضبَـّ  

اسم مكان -دم زمان                       اس -جاسم مفعول                -باسم فاعل                  -أ     

: ) اسم اآللة (  في المشتقات التالية هو   -5     

نظارة -دمطاعم                            -جمعقول                      -سائق                      ب -أ     

  الضبط الصحيح لحرف الدال بكلمة ) يقود  ( : -6   

يقودِ  -ديقود                                  -جيقوُد                        -يقوْد                       ب -أ     

  

حدد من الفقرة السابقة ما يشير إلى تقنيات كتابة القصة التالية : -4    

 

الدليل                             العنصر 

 

 السرد  

 

  

 الحوار الداخلي

               

االسترجاع تقنية لكتابة القصة ، وقد ورد في الفقرة السابقة استرجاع  ، فحدده   . -5    

...................ــ ..........................................................................................................................    

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

 

هات من الفعل " خرج " اسما للزمان مرة ، وآخر للمكان في جملتين من إنشائك -6    

........  ) خرج (   ـــ ...............................................................................................................          

ـــ .....................................................................................................................   .                        

  

   7- حدد اسم الزمان  واسم المكان في الجمل اآلتية : 

كانت المطاعم مصطفة .        ) .........................................  (  -1      

 الصباح ملتقى الطالب  .        )  ........................................   -2   

 

 توقيع المعلم        توقيع ولي األمر مالحظات المعلم حول أداء الطالب في هذا التدريب   

 أ/ السيد أبو جمعة     
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 ( معلم اللغة العربيةإعداد : أ/ السيد  أبو جمعة )                                                                                                                                                                                                       
 

 

 

 

                                                         

           :(  األغراض الشعرية أوال  : )                                                       

                                                                

 

 

 

 

 

 1- حدد الغرض الشعري  لكل بيت مما يلي :

 

(              وفم الزمان تبسم وثناء        ولد الهدى فالكائنات ضياء                 )   :           يقول أحمد شوقي  -1    

المدح  ــد                         الهجاء -ج                    الغزل   -ب                     الوصف   -أ     

(            قتالنا  إن العيون التي في طرفها حور        قتلننا ثم لم يحيين            )  :                جرير     يقول  -2    

المدح  -د                       الهجاء -ج                    الغزل   ــ ب                     الوصف   -أ     

(      أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا       من الحسن حتى كاد أن يتكلما            )   :             البحتري   يقول  -3    

المدح  -د                       الهجاء -ج                    الغزل   -ب                     الوصف   ــأ     

(    أخزى الذي سمك السماء مجاشعا   وبنى بناءك في الحضيض األسفل           )  :              جرير      يقول  -4     

المدح  -د                       الهجاءــ  ج                    الغزل   -ب                     الوصف   -أ     

(يمشي الوجي الوحل  صقول عوارضها        تمشي الهوينى كماغراء فرعاء م   )  :             األعشى     يقول -5     

المدح  -د                       الهجاء -ج                    الغزل   ــ ب                     الوصف   -أ     

(                 وسنا    وأسيافنا ليل تهاوى كواكفوق رؤكأن ُمثار النقع              )  :           بشار بن برد يقول -6     

المدح  -د                       الهجاء -ج                    الغزل   -ب                   الوصف   أ ــ      

(      على قدر أهل العزم تأتي العزائم    وتأتي على قدر الكرام المكارم              )    :            المتنبي    يقول  -7     

المدح  د ــ                       الهجاء -ج                    الغزل   -ب                     الوصف   -أ     

(             جوعا      ولحم الضأن تأكله الكالبتموت األسد في الغابات              )   :            الشافعي    يقول  -8     

المدح  -د                       الهجاء ج ــ                    الغزل   -ب                     الوصف   -أ     

(        تمنح المرآة وجها واضحا     مثل قرن الشمس في الصحو ارتفع     )يقول سويد بن أبي كاهل اليشكري :  -9     

المدح  -د                       الهجاء -ج                    الغزل   -ب                     الوصف   -أ     

(        فبوركت يا قبر الرسول وبوركت    بالد ثوى فيها الرشيد المسدَّد            )       : حسان بن ثابت يقول  -01     

  االعتذار -د                        الفخر -ج                      الرثاء ب ــ                       لحماسةا -أ   

(            أتاني أبيت اللعن أنك لمتني     وتلك التي أهتم منها وأْنص بُ              )      : النابغة الذبياني  يقول  -11     

    االعتذار د ـ                         الفخر -ج                    الرثاء   -ب                     الحماسة   -أ   

  (                        تعيرنا أنا قليل عديدنا       فقلت لها إن الكرام قليل             )       :     السموأل       يقول -12   

  االعتذار -د                           الفخر ج ــ                    الرثاء   -ب                     الحماسة   -أ  

  

 مدرسة درويش بن كرم 
أبو ظبي       

 

 

 

Darweesh Ben Karam School  
Abu Dhabi  

( الصفي )  الثالثالنموذج التدريبي        
في مادة اللغة العربية               

التحصيليبينكم لرفع مستواه السادة أولياء األمور الكرام يهدف هذا التدريب إلى تعزيز مهارات الطالب واستمرار التواصل بيننا و  

م2018/ الطالب : ..........................................  .              الصف :  )        (                  التاريخ :     /      اسم   

المدح                     الوصف               الغزل                الهجاء                 الرثاء      
 

الفخر                     الحكمة                الزهد                الحماسة               االعتذار       
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وا أن ينالهم     حدُّ الظبات           )     :    يقول بشامة بن حزن  -31    (          وصلناها بأيدينا      إذا الُكماة تنحَّ  

  االعتذار -د                        الفخر -ج                    الرثاء   -ب          الحماسة               ــأ   

(  ذا استعصى عليَّ بيان          يا صفوة األحباب والخالن      عفوا إ            )      :    إبراهيم ناجي   يقول  -41     

    د ـ االعتذار                         الفخر -ج                    الرثاء   -ب                     الحماسة   -أ   

   (  إذا جدَّ  جدهم     وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر      ني قوميسيذكر             ) : سيف الدولة الحمدانيقول  -51   

   االعتذار -د                           الفخر الرثاء                      ج ــ -ب                     الحماسة   -أ  

(ولوال كثرة الباكين حولي        على إخوانهم لقتلت نفسي                          )       : تقول الخنساء             -61     

  االعتذار -د                        الفخر -ج                    الرثاء   ب ــ     الحماسة                   -أ   

(يمدون بالبيض القواطع أيديا       وهن سواء والسيوف القواطع                  )      : أبو تمام            يقول  -71     

    االعتذار -د                          الفخر -ج                    الرثاء   -ب                     الحماسة  أ ـ    

   (  نبكي على الدنيا  وما من معشر    جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا                    )    :               متنبي  يقول ال -18   

   الرثاء -د                           الحماسة -ج        الحكمة                    ب ـ                       الزهد -أ  

(يا دار كل  تشتت وزوال               اآلن يا دنيا عرفتك فاذهبي                  )      : أبو العتاهية         يقول  -91     

   الرثاء -د                           الحماسة  -ج                      الحكمة      -ب                     الزهد   أ ـ   

م                   )      : زهير بن أبي       يقول  -20    م نفسه ال يُكرَّ (ومن يغترب يحسب عدوا صديقه     ومن ال يُكر ِ  

      الرثاء -د                           الحماسة -ج                      الحكمة      ب ـ                     الزهد   -أ  

   (  ورزقك ليس يُنقصه التأني       وليس يزيد في الرزق العناء                   )      الشافعي             : يقول  -21   

     الرثاء -د                           الحماسة -ج                       الحكمة      -ب                     الزهد   أ ـ

 

 

 ( التعبير :ثانيا   )                                               
 ا عن هدفك في الحياة موضحا دوافعك الذاتية واألسرية والوطنية لتحقيقه ،  مراعيا  متتحدث فيه اكتب فقرتين ـــ    

 عالمات الترقيم وحسن الخط وتنوع األساليب . وموظفا ما درسته من المشتقات قدر المستطاع .        

    

 

 توقيع المعلم        توقيع ولي األمر مالحظات المعلم حول أداء الطالب في هذا التدريب   

 أ/ السيد أبو جمعة     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. 
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 :  تاليةل تشبيه تمثيلي في األمثلة الوضح ك -1  

 

 كأن مثار النقع فوق رؤوسنا    وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه -1

 * المشبه    : صورة ......................................................................     . 

 * المشبه به : بصورة .....................................................................     . 

 رقطاء  . حية   رجِر  ومضى األسير يجر ثقل حديده       أسد يُ  -2

 * المشبه    : صورة ......................................................................     .

 المشبه به : بصورة .....................................................................     . * 

 يهز الجيش حولك جانبيه      كما نفضت جناحيها العُقاب .  -3

 * المشبه    : صورة ......................................................................     .

 * المشبه به : بصورة .....................................................................     . 

 » . مثل الذين اتخذوا من دون هللا أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت » -4

 ..............................     .* المشبه    : صورة ........................................

 * المشبه به : بصورة .....................................................................     . 

  كأن سهيال والنجوم وراءه      صفوف صالة قام فيها إمام . -5

 ......................................................................     .* المشبه    : صورة   

 * المشبه به : بصورة .....................................................................     . 

 عيناه عالقتان في نفق     كسراج كوخ نصف متقد  -6

 ........................................................     .* المشبه    : صورة .............. 

 * المشبه به : بصورة .....................................................................     . 

  

 
 ضع اسم اآللة المناسب في المكان الخالي :  -2

 أرى وجهي في ................ . -1

 .............. لتدك األعداء. انطلقت -2

 .............. يكبر األشياء. -3

 وضعت البن  في ............... ألطحنه. -4

 م الرجل األشجار بــــــ ................ .قلَّ  -5

 قلب الفالح األرض بــــــ ................ . -6

 يقوم الحداد بدق الحديد بــــــ .................  . -7

 يقطع الجزار اللحم بــــــــ ................ . -8

 وضعت ................ على المالبس حتى ال تقع. -9

 استخدمت ................. في تقدير الحبوب.  -10

 

  تدريبات متنوعة حول دروس النحو والبالغة 

 

 

 

 

 

م2018..........................................  .              الصف :  )        (                  التاريخ :     /      /  اسم الطالب :  

بينكم لرفع مستواه التحصيليالسادة أولياء األمور الكرام يهدف هذا التدريب إلى تعزيز مهارات الطالب واستمرار التواصل بيننا و  

 مدرسة درويش بن كرم 
أبو ظبي       

 

 

 

Darweesh Ben Karam School  
Abu Dhabi  
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 المجموعة األولى :
 صغ اسم التفضيل من األفعال اآلتية ثم ضعه في جملة من إنشائك : -1

 ..........  ............... ( .    * الجملة : ............................................................................................سرع  : )  -1

 ...............................  .قوي   : ) .............. ( .    * الجملة : ....................................................................... -2

 ....................  .حمر   : ) .............. ( .    * الجملة : .................................................................................. -3

 ...............................................................................  .انطلق : ) .............. ( .    * الجملة : ....................... -4

 المجموعة الثانية : 
 حدد المفضل والمفضل عليه في الجمل اآلتية : -1

 ........... األب أكثر خبرة من األبناء .         * المفضل : ................  * اسم التفضيل : ...................  * المفضل عليه : ....... -1

 ليه : .................. األسد أقوى من النمر  .             * المفضل : .................  * اسم التفضيل : ...................  * المفضل ع -2

 ........... اللغة العربية أفضل اللغات .        * المفضل : .................  * اسم التفضيل : ...................  * المفضل عليه : ....... -3

 ........... اليد العليا خير من اليد السفلى  .  * المفضل : .................   * اسم التفضيل : ...................  * المفضل عليه : ...... -4

 المجموعة الثالثة :
 أكمل باسم تفضيل مناسب كما هو مطلوب منك بين القوسين : -1

 قطار .               ) اسم تفضيل مجرد من أل واإلضافة ( .الطائرة ....................... من ال -1

 المتفوقة هي ....................    .                     ) اسم تفضيل محلى بأل ( . -2

 المتعلمات ...................... السيدات .               ) اسم تفضيل مضاف إلى معرفة ( . -3

 ......... الناس صبرا .               ) اسم تفضيل مضاف إلى معرفة ( .الحكيم ............ -4

 الَطموح يسعى إلى الدرجة .................. .          ) اسم تفضيل محلى بأل ( . -5

 نال المتفوق .................... وسام .                 ) اسم تفضيل مضاف إلى نكرة ( . -6

 ........ من صديق جاهل .              ) اسم تفضيل مجرد من أل واإلضافة ( .عدو عاقل ..... -7

 تفوق الالعبان .................... .                     ) اسم تفضيل محلى بأل ( . -8

 

 

 : أن تقول شيئا وأنت تقصد شيئا آخر .             الكناية*
 الكسل  والترف والغنى . كناية عن: ) مريم نؤوم الضحى ( ..........        صفةكناية عن  -1:  انواع الكناية*    

 موصوف . كناية عن: )   جاء هادم اللذات  ( ..........   كناية عن موصوف - 2                        

 نسبة . كناية عن: ) الحزم في ثيابه  (     ..........        كناية عن نسبة -3                         

 وضح الكناية في العبارات اآلتية : -1

 علي كثير رماده .                                              * كناية عن : ..................................    . -1

 * كناية عن : ...................................   .                    ) يوم يعض الظالم على يديه ( .           -2

 ) فأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ( .    * كناية عن : ..................................    . -3

 عن : ..................................    .طويل النجاد رفيع العماد            .                          * كناية  -4

 بعيدة مهوى القُرط .                                           * كناية عن : ..................................    . -5

 ........    .فمساهم وبُُسطهم حرير وصبحهم وبسطهم تراب .          * كناية عن : .......................... -6

 قطَّب جبينه .                                                    * كناية عن : ..................................    . -7

 العين بصيرة واليد قصيرة .                                   * كناية عن : ..................................    . -8

 رت الطيور بأرزاقها .                                       * كناية عن : ..................................    .طا -9

 ضرب كفا بكف .                                            * كناية عن : ..................................    . – 10

 سبوس .                      * كناية عن : ..................................    .تموت الدجاجة وعينها في ال -11

 العين ال تعلو عل الحاجب .                                  * كناية عن : ..................................    . -12

 كناية عن : ..................................    . جاء إلى القاعة مرفوع الرأس اليلتفت ألحد .             * -13

 يا عاقــد الحاجبين    على الجبين اللجين                 * كناية عن : ..................................    . – 14

 إن كنت تقصد قتلي    قتــلتنــي مـرتيـــن         
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 ملحوظة :

 اآللة/اسم التفضيل/ اسم الفاعل/ اسم المفعول / واسما الزمان والمكان ( .* من المشتقات : اسم 

ىمثل :)   ) مفع ل / مفِعل (* اسما الزمان والمكان من الثالثي على وزن  ل . مرم  ج . مدخ   ( . مهبِط . موقِع/  مخر 

 مضمومة وفتح ما قبل اآلخر :* اسما الزمان والمكان من غير الثالثي على وزن المضارع مع إبدال الياء ميما 

 ( . ىق  لتمُ لتقي ..ي)التقى ..  -2( .     جر  ستخمُ ستخرخ ..ي ) استخرج .. -مثال       

 

 

 

 أوال - انسب للكلمات التالي وفق المثال األول  :

(   .  ي  إمارات ( :                                         )  إمارات  ) -1  

(   .            )    ( :                                      مكة       ) -2  

(   .            ( :                                          )أب        ) -3  

(   .            )  ( :                                             علم   ) -4  

(   .            )                                          ( : الطب    ) -5  

(   .           )             ( :                                أخ       ) -6  

(   .            ( :                                           )  دبا      ) -7  

(   .            ( :                                           )  الجو    ) -8  

(   .            ( :                                           )  سياحة ) -8  

(   .            ( :                                           )  يد       ) -8  

(   .            ( :                                           )  عمل   ) -8  

 

 فردي ( A) وبين وزنه : -مما يأتي  -استخرج كل اسم زمان أو مكان  -1

 قال تعالى: }سالٌم هي حتى مطلع الفجر { -

 أليَس الصبُح بقِريب {.وقال تعالى: } إّن َموِعدهم الصبح،  -

 وقال تعالى: } إن جهنم كانت ِمرَصاداً للطاغين َمآباً {. -

 ثنائي(   B) استبدل باألفعال التي تحتها خط في الجمل اآلتية اسم الزمان، أو اسم المكان المناسب : -2
 أسرتنا. تسكن في اإلمارات -1
 الطلبة.يلتقي فيه النادي  -2
 الجيش. إليهِ يلجأ الحصُن  -3
 األزهار. تنبت فيهالربيع  -4
 النفط  . نستخرج منهاصحراؤنا  -5

 تعاوني ( C)  ضع في كل فراغ مما يأتي اسم زمان أو مكان مناسب: -3
 الشرق................ الديانات السماوية. -1
 كانت هجرة النبي عليه السالم................ التاريخ الهجري. -2
 المكرمة................ المسجد الحرام.مكة  -3
 القلب.................األسراِر . -4
 ...................... الحجاج حول الكعبة.-6
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 :  اقرأ العناوين التالية مث حدد االسم املنسوب واملنسوب إليه :  اثنيا

 تزداد ثروة الطالب اللغوية مع األايم  -2انقطع التيار الكهرابئي ملدة ساعتني                                 (1
 حيب األطغال العمل التعاوين - 4                                الديناصور يف العصر احلجريعاش -3

 التطور الصناعي من صنع األيدي املاهرة - 6أجرت القوات املسلحة مناورات برية وحبرية                   -5

 ط جرم مساوي على األرض هب -8حصل الالعب على ميدالية ذهبية                                -7

 املنسوب إليه االسم املنسوب

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 : بالفتح اآلتية الكلمات نون -1 

 (  ----------------------------)     هدى(                         * --------------------------)    كتاب*    

 ( -----------------------------)      مبدأ*     (                      -------------------------)   سماء*    

 ( -----------------------------)      فتى*   (                        --------------------------)  زهرة*    

 (------------------------------)     ملجأ*                    (        ------------------------)  مجتمع*    

 (------------------------------)      بدء*   (                         -------------------------)   وفاء*    

 (------------------------------)    طالبة*   (                        -------------------------)     بطء*    

  ( -----------------------------)     معلم*   (                         -------------------------)    مبتدأ*   

 

 ( : ابن)  بكلمة الفراغ امأل - 2

 . وزهده بعدله العزيز -------------عمر عرف*      

 . والفلك المالحة في عالما ماجد ------ كان*      

 . المسلمين األطباء أشهر من سينا -------*      

 . عفان ------- عثمان بعد الخالفة طالب أبي ----- علي تولى*      

 . الخطاب --------- يا خير هللا جزاك*      

 

 
  

 

 توقيع المعلم    توقيع ولي أمرالطالب مالحظات المعلم حول أداء الطالب في هذا التدريب

   
 أ/ السيد متولي أبو جمعة
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 ملحوظة :

 ( . / الصفة المشبهة * من المشتقات : اسم اآللة/اسم التفضيل/ اسم الفاعل/ اسم المفعول / واسما الزمان والمكان

 

 ُصغ من كل فعل االسم المشتق المطلوب وفق الجدول : -1

 

 ( )اسم فاعل / اسم مفعول/صيغ مبالغة/صفة مشبهة/اسم آلة/ اسم تفضيلحدد المشتق ونوعه  وفعله في كل جملة آتية وفق الجدول اآلتي : -1

 

 

 

 

        

 صيغة مبالغة الفعل      اسم آلة الفعل      اسم مفعول الفعل      اسم فاعل الفعل

 فهم

 قال

 باع

 قضى

 دعا

 الحظ

 اهتدى

 أرسل

 هاجر

 استفاد

 فهم      

 قال     

 باع     

 قضى     

 دعا     

 الحظ     

 اهتدى     

 أرسل     

 هاجر     

 استفاد     

 سمع 

 نظر

 رأى

 شرط

 كنس

 صاد

 شوى

 غرف

 وزن

 طحن

 غفر 

 أعطى

 رحم

 أقدم

 ف ِطن

 كذب

 صبر

 تاب

 علم

 حسد

 

 

 الفعل النوع المشتق الجملة                              

 هللا غفور رحيم .-1

 الشيخ زايد معطاء . -2

 خضراء وثمرها أحمر .الشجرة  -3

 البنت ظمأى والولد جوعان . -4

 التأني محمود عواقبه . -5

 عقل الرجل ميزانه . -6

 " إنك أنت عالم الغيوب " . -7

 االجتهاد أفضل من الكسل . -8

 الطالب المجتهد ينفع وطنه . -9

 الجبل ضخم جدا . -10

 اشتريت حاسوبا جديدا . -11

 العلم أنفع من الجهل . -12

 يقلب الفالح األرض بالمحراث . -13

 األرض محاط سطحها بالماء . -14

 البترول مستخرج من باطن األرض . -15

 

   

 توقيع المعلم    توقيع ولي أمرالطالب مالحظات المعلم حول أداء الطالب في هذا التدريب

   
 أ/ السيد متولي أبو جمعة
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