
                                                        
                                 Baraemalain private school/baniyas    یاسمدرسة براعم العین الخاصة بني                       

  ٢٠١٨الفصل الدراسي األول ..../..../ ورقــة عــمــل 2019/  2018للعام الدراسي 

  سالم حمديالمعلم :  الشعبة .....         ............الصف :   اسم الطالب : .......................................

 

 ذاتھ ووطنھ وأمتھرؤیة المدرسة: شخصیة قیادیة مبدعة لجیل واعي یسمو لتطویر  
 العربیة المتحدةتعلیمیة بدولة اإلمارات مدرسة براعم العین الخاصة تھدف إلى تعلیم متمیز إلعداد جیل واع یستفید من قدراتھ ویواجھ تحدیات العصر طبقاً للمنظومة التربویة وال: رسالة المدرسة

 

 
 

 

 

   

 لسؤال األول:  ا

 نشائك :إاستخدم العبارات التالیة في جمل من 

 ذریتنا : ................................................................................. •

 .................................................................................. تقبل : •

 ......................................................................... المصیر :بئس  •

 السؤال الثاني:

 سلوب النداء ( ربنا) أسلوب اآلیات الكریمة من خالل أبین أثر التكرار في جمال 

   السؤال الثالث :

 براھیم علیھ السالم في اآلیات وما مضمون ھذا الدعاء؟إلمن دعا سیدنا 

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

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

 السؤال الرابع : 

 ما الفكرة العامة لآلیات ؟

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

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

..................................................................................... 
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 لسؤال األول:  ا

 ما الفكرة الرئیسیة في النص ؟

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

 السؤال الثاني:

 فسر ما تحتھ خط فیما یأتي :

 ....................................................................ت  شراقة الخیر ھلّ إ

 وزاد بكم عزاً تسامینا .................................................................

   السؤال الثالث :

 اشرح المقصود بالتعبیرات المجازیة التالیة :

 بوركتم یاحصون المجد :

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

 إنا اعتصمنا بحبل هللا :

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

 قصة المجد :

.......................................................................................... 
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 لسؤال األول:  ا

استخلص من القصة صفات حسون الحواي الخارجیة والداخلیة وصنفھا في 
 الجدول التالي :

 الصفات الخارجیة الصفات الداخلیة  العبارات

    

   

   

 

 السؤال الثاني:

 اشرح الكلمات التالیة :

 ....................................................................................تع : مر

 .........................ان)  :................................................یمیغلظ ( اإل

   : السؤال الثالث

 نشائك :إاستخدم الكلمات التالیة في جمل من 

 ....................................................................................سكك : 

 ..........................................................ة : ........................السدر

 ............................................................................الشریعة : .....
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 لسؤال األول:  ا

یصاغ الفعل المبني للمجھول من الفعل الماضي بضم أولھ وكسر ماقبل آخره ، 
 كتب الماضي من األفعال التالیة بصیغة المبني للمجھول :ا

 الماضي المبني للمجھول الماضي المبني للمعلوم

 ُكِتبَ  َكَتبَ 

  َبَعثَ 

  أَكَرمَ 

  َبلَّغَ 

  قالَ 
 

 السؤال الثاني:
 –اندعم  –انجلط  –فعل ( انجن امن األفعال المستخدمة في العامیات على صیغة 

 انعاد ) ضعھا في جمل مفیدة واستبدل بھا صیغة المبني للمجھول الدالة علیھا :
 .............................................................جن: ُجنَّ ...................ان

 ............................................انجلط : .......................................
 ...............................................................اندعم : .....................
 ...............................................................انعاد : ......................

 :  الثالث لسؤال ا

 للفعل الماضي والمفعول بھ :وضح التغییرات التي حدثت 
 :      ُسِجلَ الھدُف  الھدفَ  الالعبُ  لَ جَ سَ 

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