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   ورقة مراجعة لالمتحان الن هائي  إجابة  –غة العربي ة الل          

         الث الث للفصل الد راسي  
 ________الت اريخ :_______ ___( ______  عس ابالاالسم :_________________     الص ف )  

 املهارات األدبيةالس ؤال األو ل: 
 أوالا :الش عر:

ُة الِعْلِم(:  قصيدة)قوَّ
ْهــــِر َمنْ بُِقوَِّة اْلِعْلــــــــــِم تـَْقوى َشوَْكُة األَُمــــــــــــــــــــــــــــــِم                        فَاْْلُْكُم ِف ا-  ُسوٌب ِإىل اْلَقلَـــــــــــــــــــمِ لدَّ
ُلْغ َشْأَو َمْنزَِلٍة                     ِف اْلَفْضِل ََمُْفوَفٍة ِِبلعِـــــــ-  ـــــــــزِ  واْلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمِ فَاْعكـــــــــــــِْف َعَلى اْلِعْلِم تـَبـْ
 ـــــــــاِدُق اْلَِْمــــــــــــــــــــــــــــــــمِ ــــــــــــــــاَر اْلفـــــــــــــْوِز ََينَِعـــــــــًة                      ِمـــــــْن َجنَِّة اْلِعْلِم إّل  صــــفـََلْيَس ََيْنِــــــــــي ثَِ -
 ِبِه َسْبُق الر جاِل َتَساَوي النَّـــاُس ِف اْلقيــــــــــــــــمِ                      لْوََلْ َيُكْن فـــــــــــــــي املساعــــــــي مــــــــــــــا يَبنُي -
هــــــــِر أْن َذَهبَـــْت                      أَْوقاُُتـــــــــــا َعبَـثًـــا لـــــ-  ـــــْن نـــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــْم ََيْـــــُل ِمــــــــولْلفيت ُمهَلٌة فــــــــــــِي الدَّ
 َمـــــــــــــــداُر اْلَعْدِل ِف األَُمـــــــــــمفَاْستيقظوا َيَبين األوطاِن وانتصبُــــــــــــوا                       لِْلِعلـــــــــــــــــِم فـَْهـــــــــــــــــــَو -
 َيَة:عن األسئلة اآلت ُأجيبُ النَّص مث  أقرأُ -
ناِسِب ِلما حْتَتُه َخطٌّ ِف الِعبارات اآلتَيةِ  أختارُ -1

ُ
عىن امل

َ
 :امل

ُلْغ َشْأَو َمْنزَِلٍة             ِف اْلَفْضلِ --  ِِبلعِــــــــــــــــزِ  واْلكـــــــــــــــــــرمِ  ََمُْفوَفة   فَاْعكـــِْف َعَلى اْلِعْلِم تـَبـْ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة بِـهِ َُماطَ  -أ                      
َكـــــــــــــــــــــــــٍة بِهِ -ب                       ُمتَمسِ 

 ُمَزيَـَّنــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ِبهِ -ج                      
ْهــــرفَاْْلُْكُم ِف ا              بُِقوَِّة اْلِعْلــــــــــِم تـَْقوى َشوَْكُة األَُمـــــــــــــِم  -  َمْنُسوٌب ِإىل اْلَقلَـــــــــــــــمِ لدَّ

نيـــــــا.-أ                       أَوَُّل اْلَياِة الدُّ
نيا -ب                     ُة احلياِة الدُّ  ُمدَّ
نيـــــا. -ج                      ِِنايُة اْلياة الدُّ

ُثابـَرَُة ُُها الل ذان يتميز هبما إنساُن عن آخر:البيت ال   أكتبُ -2
 ذي يدُل على أن  السَّْعُي وامل

 مل يكنْ  يف املساعي مايبنُي               به َسْبُق الر جاِل تساوى الن اُس يف اْلقيمِ  لوْ 
__________________________________________________________________________ 

 الت فاُضل بنْي الر ِجال؟ما معيار -3
 اإلمياُن والت قوى  
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 البْيُت الس ادس إبسلوبك؟أشرُح -4
 يدعو الش اعر شباب وطنه إىل الت مسك ابلت علم والتفاين إبتقان أعماهلم ألن العلم هو الس بيل لتقدم األوطان والنهوض هبا.

 معاين الكلمات اآلتَية: أكتبُ -5
 متسك أو التزم اعكفْ                                            قوة  َشوْكةُ -
 اإلرادة اْلَِْمــــــــــــــــمِ                               يقطف أو يكسب َيين-

 مفرد كاًل من:
 األفئدة الفؤاد                                            األبدان البدن

 -الس ؤال الث اين  : من قصيدة ُ )أعطين الن ايَ (
 ّل وّل فيهــــــــــــــــــــــــــــــا اْلُمــــــــــــــــــــــــــــومْ      ليَس ِف الغابــــــــاِت ُحــــــــــــْزٌن                                     

ــــــــــ          فــــــــــــــإذا هـــــــــــــــــــــب  نســــــــــيٌم                                 ــــــــــــــمومْ ــــــَْل ََتــــــــــــْئ َمْعــــــــــــــــــُه السَّ
 ــــــــــــدومْ س                       إّل  ِظـــــــــــــــلُّ َوْهٍم ّل يَـــــــــــــــــــــــــــــليـــــــــــــــَس ُحـــــــــــــــــْزُن النَّف                  
 ـــــــــــــــومـــدو                       ِمــــــــــــــــــــــْن ثَناَيهـــــــــــــــــــا الن جـــــــــــــــــــــــوغيـــــــــــــــوُم النـَّْفِس تـَْبـــــ                 
 ــــــــودــــــــــــــــــــرُّ الــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــــــــــــن                      فــــــــــــالغنا سِ ــــــــــاَي َوغــأَْعِطنـــــــــــــي الن ـــــــــ                 
 ـــــــــــــــوْر؟ـــــــ دوَن الُقصــــــــــــــــــــــــــــــهْل َتَِْدَت الغــــــــــــــــــاَب ِمْثلــــي                    مــــــــــــــــــْنزّلً                  
ــــــــــــــــــ                   ــــــــورْ ــــــــــــــــــواقي                    وتَسل قـــــــــــــــــــــــَت الصُّخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــتتبع َت الس 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَت بنــــــــــــــــــــــــــــــــــ   هْل تـــــــــــــــــــــــــحم مَت بعطـــــــــــٍر                                    ـــــــــــــــورْ ـــــــَوتـََنشَّ

 تي ة:أقرأُ الن ص  مث  ُأجيُب على األسئلة اآل   -1
 الط بيعة متنحنا الس عادة والطمأنينة الد ائمةأكتُب الفكرة الر ئيسة للن ص:-أ

 الغرُض ال ذي كان يرمي إلْيه الش اعر من تكراره أُسلوِب اّلْستفهاِم؟ ما-ب
 للت أكيد على مجال الط بيعة الس احرةا              

 ، الغاِبت، الص حراء، وملاذا؟أي أشكاِل الط بيعِة َيُشدُّك أكثر :البْحُر، اجلبلُ -ج
 الغاابت ألهنا تشعرين ابلراحة الن فسي ة

 أشرُح البيت الر ابع إبسلوبك؟-د
عابرة وسوف تنجلي األحزان يوماا ما ويظهر الفرح  الشاعر يقول أن  األحزان ال يت تشعر هبا الن فس البشري ة ماهي إال غيوم 

 ؤلكالن جوم املتألألة ليشعران ابلفرح والت فا
 أختاُر اإلجابة الص حيحة مم ا بني القوسني:-2
 الش عور ال ذي تلمُسُه يف البْيت الث الث: -أ

 الت فاؤل واألمل -       
 الزُّهد-       
 الت شاُؤِم َواليأس-       

 تفضيل الش اعر للطبيعة عن احلياة املدنية:العبارة الش عريََّة ال يت ُتَصوَُّر:-ب
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 ي منزال دون القصورهل ختذت الغاب مثل-
 إمنا الن اس سطوٌر كتبت لكن مباء -
 أعطين الن اي  وغين فالغنا سر الوجود-
 :(وغُيوُم النـَّْفِس تَبدو ِمن ثناايها النُّجومْ أستنتُج أحاسيَس الش اعرمن خالل مايوحي إليه هذا الت عبري اجملازي: )-3

 تصوير الن فس ابلس ماء هلا غيوم وجنوم وهذا )جتسيم(
 اثنياا:النثر األديب:

:)  من درس :)اقنِت حيواانا
مَن األمراِض  ثريتلعب اْليواانت دورًا مهًما ِف حياة األشخاص.إذ ُُيكُن استخداُم اْليواانَت ِف العالج املِهين أو ِف ك)

رضى على الت عاِف ........
َ
 .........(الَعقلي ِة أو عالج النُّطِق أو إعادِة الت أهيِل الَبدين  ملساعدة امل

 أجيُب عن األسئلة اآلتي ة:
 أضُع دائرةَ  حوَل اإلجابة الص حيحة :-
 : يستخدم بعض الن اس احليواانت األليفة ملساعدة كبار الس ن-1
 مساعدة املرضى على الت عايف. -
 إحداث ضغوط للمرضى. -
 تغيري منط اْلياة ِبلنسبة للمسن ني. -
 الفكرة الر ئيسة للن ص هي: -2
 ان أليف يزيد من حالة الت وتر.اقتناء حيو -
 احليواانت األليفة تقدم دعماا اجتماعياا. -
 َتفيف القلق عند األطفال.-
 وجود حيوان أليف له أتثري على الص حة العقلية حيث:-3
 مينحنا شعور ابألمان الوجودي-
 يساعد على الش عور ِبّلكتئاب. -
 .يشعران ِبلت وتر والفوضى-
 املواقف الت الي ة:أعرُض وجهة نظري يف -4
 اْليواانت األليفة قد تُلهي عِن اْلُموِم:-

 نعم فاحليوان األليف يغري من مزاج صاحبه وحيول حاله من اهلم إىل الفرح والسرور
 األثر الن فسي ال ذي يرتكه موت حيواٍن أليٍف على صاحبِه:-5

 يصيبه ابحلزن واألسى    
 أحبُث عن مدلوّلت املصطلحاِت اآلتي ة:-6
     اضطراب حاد يف الدماغ جيعل الش خص غري قادر على الت فكري أو الت صرف الِفصامُ  -
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 هو عدم القدرة على الت حمل كالشك واألمل واحلزن:الضيُق الس لوكي-     
ا لناظره قريٌب(:-  قص ة)إنَّ غدا

ا وشجاًعا، ولكن كانت له عاداٌت غريبة،إذ كان له )كاَن ِف اْلريِة مْن أرِض العراِق ملٌك يُْدعي النُّعمان بن املنذر، كاَن ذكيً 
اب ، يوٌم للفرِح، يُكرِم فيه الن اس، وّل يـَُردُّ فيه سائاًل، مهما كان طلُبُه، ويوٌم للحزِن يصبُح فيه غاضًبا وكئيًبا، فيلبس الث ي

 ، ويقُتل كل  مْن جاءه فيه يطلُب ماّل أو مساعدًة.(الس وداَء 
 يُب:أقرأُ الن ص  مث  أُج

 ماهي عادات امللك النُّعمان كما فهمت من القص ة؟-1
كانت له عاداٌت غريبة،إذ كان له ، يوٌم للفرِح، يُكرِم فيه الن اس، وال يـَُردُّ فيه سائالا، مهما كان طلُبُه، ويوٌم للحزِن 

 يصبُح فيه غاضباا وكئيباا
 ماهي صفات امللك الد اخلي ة؟-2

 ذكياا ، شجاعاا ، كرمياا
 سبب غضب امللك عندما جاءه الط ائيَّ؟ما-3

 ألن الط ائي  جاءه يوم احلزن ال ذي يصبح فيه غاضباا ويرفض املساعدة ويقتل كل من جاء إليه طالباا املساعدة
 لكل عبارة مم ا أييت: (خطأ)وعالمة (صح )أضُع عالمة -4
 (       خطأرفَض األعرايبُّ جندة النُّعمان وأغلق اخليمة ِف وجهه ) -
 (     خطأ فرَح النُّعمان عندما جاءه الط ائيُّ ِف قص ره وساعده )   -
 (   صحعفا امللك عن األعرايبَّ وأعلن أمام الن اس أنه ألغى يوم حزنه)  -
 (           صحوافـــــــــــــــق امللُك أن يضــــــــــمن قــــــــــــــــــراد األعــــــــــــــــــرايب      ) -

 ) القوُل ماقالْت َحذاِم (:من درس
َة، وت ْمتدَّ

ُ
ستمتَع بنسائم الصُّبِح )كان ْت )حذاِم( حتُِبُّ ساعاِت الَفجِر اجلَميَلَة، فـََتخرُُج كل  يوٍم قبَل شروق الش مِس، لتتأمََّل الص حراَء امل

وهي ترى أسراَب الَقطا الكثيفَة، تسيقُظ مبك رًة عنَد الفجِر ،  اللَّطيَفِة، ولكنَّها اليوَم استيقظْت أبكر من كل  يوٍم، ، وتساءلت )َحذاِم(
)جُليم لُتغادر أعشاَشها اآلمَنَة، وحتل َق ِف الص حراِء ال يت يلفُّها الس كونُ !أسرعتْ  )َحذاِم(إىل َزوجها لُتخربُه مبا رأْت، ، أسرع 

ِم فلم تلبْث خيول األعداِء أن بدْت من بعيد يلفها غبار بنُ صعٍب( إىل شيخ القبيلة ليحذرُه من خطِر األعداِء، وصدقت َحذا
 الص حراِء وكانت قبيلة حذام على أهبة اّلستعداد وأنقذت حذاِم قبيلتها بفضل ذكائها وفطنتها.(

 اقرْأ الن ص مث  اجب على األسئلة اآلتية:-1
 استخرْج مَن الن ص:-
 كانت   فعاًل ماضًيا -ب                                           ُُتبُّ   فعاًل مضارًعا-أ

 األعداء كلمة هبا ُهزة متطرفة-د                            أعشاشها كلمة حتوي ُهزة قطع-ج
 خطرِ   امسًا جمرورًا -و                               نسائم_  ألعداءا_مجع تكسري-ه
؟ -2 ْد الفكرة احملوري ة ِف النَّص   َحد 
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 لقول والدقة يف نقل األخبارالص دق يف ا
 َضْع دائَرةا َحْوَل رْمز األجابة الصَّحيحة:-3
 ُيضربُ مثُل)القوُل ماقالْت حذاِم( عنَد:-أ
 عند ذكر اسم َحذام( -مهامجة العدو  للقبائلِ  – قبوِل نصيحِة القائلِ ) 

ُم ألفراد قبيلتها:-ب  كانت َحذاِم تُقد 
 اخلري والفائدَة(- النصَح واملشورة-)الذ كاَء والفطنةَ 

 عناهامببسالة :دافع فرساِنا عن قبيلِتهم، وصدُّوا املهامجني -ج
 ِبرتباك (- بشجاعة -)بسرعة

 كانت حذاِم َترُج كل  يوٍم قبل شروِق الش مس ألِنا:-د
 لالطمئنان على زوجهاجليٍم بن صعٍب(-ُتبُّ ساعاِت الفجر -)تراقُب األعداء املهامجني

 
 دة صفات اكتْب جمموعة من صفات َحذام ال يت اشتهرت هبا؟متتاُز َحذاِم بع-4

 الذكاء والفطنة وُحسن الت صرف والص دق يف القول
 )املهارات الل غوية(: الس ؤال الر ابع-_

 اجلملة الفعلية هي اليت تبدأ بفعل .  -
 مفعول  ( .    -فاعل    -تتكون اجلملة الفعلية من ثالث أركان هي )  فعل   -3
 معلوم .  الفاعلاملبين للمعلوم يكون ِف  -4
 الفاعل ىف  حالة املبين للمجهول حيذف - 5
 ُيصاُغ الفعل املْبينُّ للمجهوِل من الفعل املاضي ِبَضم  أو لِه، وكْسِر ما قبَل آخرِه. -

 حو ل الفعل املبين للمجهول اىل فعل مبىن للمعلوم وغري مايلزم:أُ   أوالا:
 الولُد الوردةَ رسم  ُرمِسَْت الوردةُ -1
 شرَب الط فُل احلليبَ  ُشِرَب اْلليب-2

 ُيصاُغ الفعل املْبينُّ للمجهول من الفعل املضارع ِبضمِ  أو له، وفَتِح ما قبَل آخرِه. 
 ُأحو ُل اجلمل املبني ة للمعلوم إىل اجملهول، والعكس مع مراعاة الت غيري:

 -أُعلن موعُد اّلمتحاانت  أُ علنت االمتحاانت
ًدا مسي َممدٌ   -مسى األُب اّلبن البكَر َُممَّ

 -عاجلَ الط بيُب املريض  ُعوجل املريضُ 
 اثنياا:-أجيبُ  على الس ؤال الت ايل:    

املبين للمجهول  املبين للمعلوم          
البابُ  يُفتح  -يفتُح اْلارُس البابَ  
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 -يكتُب خالُد الد رسَ  يُكتُب الد رسُ 
  لُه(:درس)املفعولُ :الس ؤال اخلامس-

 اسٌم )مصدٌر( أييت لبيان َسبِب ُوقوِع الِفعِل،وُُيكُن السؤاُل عْنُه ب: ملاذا؟ ويسمي )املفعول ألجله. املفعوُل لُه:
 )ملاذا ََتتِهُد ؟ (      مثل:أْجتِهُد رغبًة ِف الت فوِق.

 أُطيُع والديَّ ابتغاَء مرضاِة هللا.   )ملاذا تطيُع والدْيَك؟ (-
 ما املَصَدُر؟

 : نوٌع ِمن األمْساِء ُيشتقُّ مَن الِفعِل، ويدلُّ على اْلدِث مثُل: ِكتابة، ُخروج.ملصدرُ ا-
 ُأعيُد ِكتابة العبارات الت اليَة بتحويِل ماُتته خطُّ إىل مفعول  لُه:

 )فرحاا(.حني مسَِع َخرَبَ جَناِحهِ  ِمَن الَفَرحِ كاَد َيطرُي -1
 ) خوفاا(. أيلَّ َصوُت ُخطواٍت تـَْتبُعينحنَي ُخي لَ  ِمَن اخلَوفِ كنُت َأجري -2

 :درس العدد واملعدود-
 ألفاظ الَعدِد ُتذكَّر وتؤنَُّث وفًقا للمعدود،وُُيكن تقسيم األعداد إىل قسمني:

 )واحد واثنان(: يوافقان املعدود ِف الت ذكري والت أنيث. -1
 هذه زهرُة واحدةٌ  –مثل: عندي قلٌم واحد 

 عندي زهراتن اثنتان –عندي قلمان اثنان     
 إىل عشرٍة(: َُتالُف املعدوَد ِف التَّذكرِي والت أنيِث. -األعداد من )ثالثةٍ -2

 مثل: ِف بيتنا ثالثُة رجاٍل َوستُّ ِنْسوةٍ 
 أكتُب بثالثِة أقالٍم وأمحُل أربُع كراساتٍ  –ِف األسبوِع سبعُة أَيٍم         

 .، وهذا اّلسُم يعرُب ُمضافًا إليِه جمرورًاملحوظة:أييت بعد العدد اسٌم جمروٌر يوضحهُ 
 الس ؤال األول:

 أوالا: أكمل اجلمل الت الية:

 ( املعدود.توافق-)َتالف _________ (2-1األعداد )-أ

 .توافق( املْعدود- )ختالف ______(10-3األعداد من )-ب

  مجلة مفيدة:اثنياا:أكتُب الكلمات الت الية وفقاا لألرقام املذكورة جبانبها مث ضعها يف

 مخسة كتب :( ُكتب5)-

 لوحتني اثنتنيني ( لوحتي2)-
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 عشرة علماء(علماء:10)-

 الس ؤال الث اين:

 ُأحد ُد العدد واملعدود يف األمثلة اآلتي ة بوضع خط ُتت العدد وخطني ُتت املعدود:

 العدد )ثالثة(    املعدود )أايم(  ثالثُة أَيٍم كافيًة لتنفيذ املشروع.كانت -1

 العدد )اثنني(    املعدود)طفلني(                 رزقين هللا بطفلني اثنني.-2

 الس ؤال الث الث:

 أختاُر الرمز ال ذي ُيشرُي إىل العدد املناسب من حيُث الت ذكري والت أنيث فيما أييت:

 قرْأُت_________ُفصوٍل من القص ةِ -أ

 ةَ ِست   )أ( ِستَّ                               )ب(

 ذهبت عم ايت__________ معنا إىل اْلديقة.-ب

 )ب( الثالثةُ                         الثالث )أ( 

 الس ؤال الر ابع:
 - أقرأُ اجلمل اآلتيَة ، وأستخرُج  منها َضمائِر الر فِع املُت ِصَلَة:

قرأُت جمموعة من القصِص املفيدة.-1  
 الضَّمرُي:اتء الفاعل 

لى َحَضْرَن الَدْرَس.مرمي ُ وِهْنٌد وليْ -2  
 الض مريُ :نون النسوة

َشرِبُت  اْلليَب وأكلُت الطعاَم.-3  
  اتء الفاعل الض مرُي:

 أكمُل اجلمَل اآلتيَة بضمري متصل مناسب : - 
 على الص الة . ن* املؤمنات حيافظ 
 فيلًما مؤثرًا عن األمومة. ان* حنن شاهد 
 صنبوَر املياه. ي* َيهند اغلق 
 فطوري. تِف الص باِح ، وتناول ت* استيقظ 
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 دروسكما. ا* َيب عليكما أن تذاكر  
 ِبلكرِة ِف ساحِة املدرسة واـ* األوّلد لعـبـــــ 

 ُأصنُف األمساء ال يت ُتتها خط حسب نوع اجلمع وفق اجلدول:-

 مجع الت كسري    مجع املؤنث الس امل   مجع املذ كر الس امل   اجلملة     

 الط الب      املمرضات        ____________ مرضاتامل لط البشكَر ا

 واملسلمات  املسلمونيؤدي 
 العمرة                  

 _____________ املسلمات       املسلمون     

 العمال      _____________ املهندسون       العمالعلى  املهندسونُيشرُف 

 من درس)عالمات إعراب االسم األصلي ة والفرعي  ة (:
 ُأحد د نوع عالمة إعراب ماُتته خط فيما أييت:

 1-ِنَض إىل الن افذِة ففتَح السَّتائِرِ  القائِمَة.
  )عالمة فرعي ٌة – عالمة أصلي ٌة (

 2-كاَن أبوكَ  مازال مريًضا ملقى ِف فراشه.
  )عالمة فرعي ٌة – عالمٌة أصلي ٌة(

 3-اجلميُع صامتونَ  حيدقون ِف الط ريِق. 
 )عالمة فرعي ٌة – عالمٌة أصلي ٌة(

 -من درس)إعراب املثىن ومجع املذكر الس امل واألمساء اخلمسة:

 فائدة:

 يعرُب كاًل مَن املثىن ومجع املذكر الس اَل واألمساء اخلمسة بعالماٍت فرعي ٍة .-

 : يصاغ بزَيدة ألف ونون أو َيء ونون على املفرد : مثل : معلم : معلمان ، معلمنيأوالا املثىن

 : يرفع ِبأللف   وينصب وَير ِبلياءعالمة إعرابه

 :اسم يدل على أكثر من اثنني بزَيدة واو ونون أو َيء ونون على املفرد )مسلم : مسلمون ، مسلمني(اثنياا: مجع املذ كر الس امل

 : يرفع ِبلواو وينصب وَير ِبلياء.عالمة إعرابه



9 

 

 ٌخ(اثلثاا: األمساء اخلمسة:وهي)أٌب، فو، ذو، حٌم، أ

تكل م: ترفع ِبلواو وتنصب ِبأللف وَتر ِبلياء.عالمة إعراهبا
ُ
 :بشرط إضافته إىل غري َيء امل

 الس ؤال األول:

 ُأحد د عالمة إعراب الكلمات ال يت ُتتها خط فيما أييت:

 ( الياءُ  –الواُو  –.                )األلُف مر تنيّليُلدُغ املؤمن من ُجحٍر واحٍد -1

ا َمبوًِب.            )األلُف  بوألقْد كاَن -2
ً
 الياء( – الواو –عثماَن، رجاًل ُمسامل

 (الياء –الواو  –يشاركون الش عب فرحتهم.      )األلُف  الط يبونَ وكاَن اجلنوُد -3

  اثنياا:البالغة:
 الس ؤال األول:

ُد أركان الت شبيه يف اجلمل اآلتي ة:  -ُأحدِ 
البيُت كاْلصنِ -          فم الوحش كاملغارة ِف اتساعِه -   

 املشبه املشبه به وجه الشبه آداه الت شبيه
 فم الوحش املغارة االتساع الكاف
 البيت احلصن يف القوة واألمان الكاف

 -أصُل بني اجلملة ومايناسبها من وجه الش به:
  اتساعاا-َمبُة األمِ   ألوالِدها كالكوِن                     -
        يف الشِ دة- كاإلعصاِر                  غضُب أمحٌد   - 

       قسوة-قلُب سامل  كالصَّخِر                          -
 -الس ؤال الث اين:

 - أكتبُ  الغرض البالغي لكل من األساليب اآلتية:
الغرض البالغيُّ                العبارة                          

  األُب متوعًدا ابنه: ّلتُقلْع عن عناِدَك.قالَ  الت هديد والوعيد    
 )ربَّنا اصرف عنا عذاب جهنم(     الد عاء
 )أأتُمُرون النَّاَس ِبلرِب وتنسون أَنُفسكْم( اإلنكار

تكذب على والديك ّل النهي  
 ) املهارات اإلمالئية(: -
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 أوالا: اإلمالء:

 1-ُأكمُل الفراغ اآليت بكلمة مهزهتا متوسطة مناسبة مما أييت:
 أ-اإلماراتُ  هواؤها عليٌل .

 ب_طرَح املعلُم أسئلةا  سهلًة.
 ج  _ يؤدي الطَّالُب واجبه ِف البيِت.

 د_ املؤمن َيشى ربُه.
 2-أقرأُ الفقرة اآلتية ،مث  أجيُب عم ا يليها:

أُل نفسه دائًما الط البُ  املتفوُق هو ال ذي يس أُل ِف كل مس ألة تعرتضه، ويُؤدي واجبُه وّل يتأخر فيه، ويس  
 ما الش يء ال ذي قص ر فيه ، ويتفاءُل ِبخلرِي دائًما.

 _أستخرُج ِمَن الفقرِة مايلي :
    (     مس ألة    ُهزة متوسطة على ألف  )-أ

        (  يؤديُهزة متوسطة على واو   )   -ب
            (  يتفاءلُهزة متوسطة منفردة     )   -ج

:اثنياا: الت عبري اإل  بداعي 

 أكتُب يف أحد املوضوعني الت اليني:

 املوضوع األو ل :

 )تُعترُب القراءة غذاء للعقِل والر وح فهي حياٌة أخرى مُتنح لإلنسان، وتوسُع له آفاَق املعرفِة والث قافة(

 أكتُب فيما ّليقل عن ستة أسطر أحتدُث فيها عن أُهي ة القراءة ودورها ِف اّلرتقاء حبياة الفرد.

 وضوع الث اين:امل)

)العطاُء هو أن تُعطي مايرغب الن اس أبخذه من احتياجاُتم، وهي صفة َُتسد الكرم ويُعترب العطاء واحًدا من أمجل الص فات ال يت 

تتواجد عند اإلنسان، فهو يساعد على زَيدة احملب ة واأللفة بني الن اس وعلى الت خلص من مشاعر البغض( حتدث عن أُهي ة الت حلي 

 مع ذكر مثاًّل)شخصية( من الواقع َُيسد ذلك.فة العطاء بص
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