
                              عالصف الساب

 

 

 

Learner-based high quality education 
 

  

            ................. Classe :  

  Subject: .......لغة عربية...                        

                       ............................. :Lesson    

Harvest Private School   
P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 الضحك في آخر الليل

 

  -لتالية ثم اجب عن األسئلة التي تليها :اقرأ الفقرة ا

 در أنها لم تأو إلى فراشها ، وأنها كانت ال تزال يقظى تنتظره .المنزل العادية فق" كانت بثياب 

 ؟قال : ألم تنامي بعد 

 النوم  قالت : انشغل فكري ، قلقت فلم استطع

  قيوجب القلهناك ما : ليس قال 

 يفة ، فلم استطع النوم .قالت المراة : قلت الدنيا برد وثيابه خف

إال في الليل ، كانت الدنيا دافئة ، وما إن هبط الليل حتى انصب البرد دفعة قال الرجل : لم يحدث البرد 

 واحدة ‘ أين كان مخبوًءا ." 

 

 ا يلي :استخرج يا متميز /ة من الفرة السابقة م

 

 :.............................................اد ض( كلمتين بينهما ت1

 

 ........................-فعًًل ناسًخا : (2

 

 ا : ...............................( فعًًل ماضي3ً

 

 ا : ..........................................( تعبيًرا مجازيً 4

 

 .................خارجيًا : ........................ ( حواًرا5

 

 ( أسلوب استفهام : ......................................6

 

 حدد شخصيات القصة الواردة في الفقرة السابقة ؟ 

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

 

 أين جرت أحداث القصة ؟( 7

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

 

 لبطل القصة ؟ ) الجسدية ( وضح الصفات الخارجية( 8

............................................................................................................... 
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Learner-based high quality education 
 

  

            ................. Classe :  

  Subject: .......لغة عربية...                        

                       ............................. :Lesson    

Harvest Private School   
P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 

 الضحك في آخر الليل

 

  -األسئلة التي تليها : م اجب عنثلتالية اقرأ الفقرة ا

 در أنها لم تأو إلى فراشها ، وأنها كانت ال تزال يقظى تنتظره .المنزل العادية فق" كانت بثياب 

 ؟قال : ألم تنامي بعد 

 النوم  قالت : انشغل فكري ، قلقت فلم استطع

 يوجب القلق هناك ما : ليس قال 

 ة ، فلم استطع النوم .فيقالت المراة : قلت الدنيا برد وثيابه خف

إال في الليل ، كانت الدنيا دافئة ، وما إن هبط الليل حتى انصب البرد دفعة قال الرجل : لم يحدث البرد 

 واحدة ‘ أين كان مخبوًءا ." 

 

 اختاري اإلجابة الصحيحة من بين األقواس 

 

 ل   (امق   -قصة       -)     تقرير          ة عن ( النص السابق هو عبار1

 

 تضاد (    -جناس      -لمتين   )  ترادف العًلقة بين الك ودافئة ( البرد)( 2

 

 نهـــي    (  -نداء    -(  ألم تنامي بعد ؟  أسلوب                 )   استفهام 3

 

 معًا (االثنين  –خارجي   -لي  نوع الحوار   )  داخ( قال : ليس هناك ما يوجب القلق   4

 

 (مجازي  –واقعي  –وع التعبير في هذه الجملة )   حقيقي ن برد دفعة واحدة (لاانصب )( 5

 

 المتحف (  -المنزل  –فيها أحداث القصة   )   المدرسة من األماكن التي جرت ( 6

 

 الثانوية   ( -هو الشخصية  )   الرئيسة  قصة ( البطل في ال7

 

 ـي صفة واحدة فقط من الصفات التي اتصف بها الرجل بطل القصة ؟ /( اكتب8

 

.................................................................................................... 
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Learner-based high quality education 
 

  

            ................. Classe :  

  Subject: .......لغة عربية...                        

                       ............................. :Lesson    

Harvest Private School   
P.O.BOX : 4328     

Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 الضحك في آخر الليل

 

 سدية ( والداخلية ؟جية ) الجصفاته الخار، مع توضيح اكتب/ـي فقرة تتحدث فيها عن بطل القصة 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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