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 :االورقةااألولىا:اأوًلا

األسئلةاوذلكامناخاللافهمهااعنيستمعاالطالبالفقرةامناسبةالمستواهاثمايجيبااالستماعا:ا-1

المضموناومحتوىاالفقرةاالتيااستمعاإليهاا.

ا

يكتباالطالباعددامناالكلماتاالتيايمليهااعليهاالمعلماوالتياتحتوياعلىابعضاامالءا:اإلا-2

ا:امثالالمتوسطةاالهمزاتا

ا

ا–خطأ–مّماا–اليأساا–وديعة–وسائلا–هادئةاا–أنهااا–لشأنهما–فسألهماا–الغرائزاا–األبناءاااا

ا–كأساا–الشاطئا-األبوياا–أنثىاا–رجعوااا–التفاؤلاا–مليئةااا–ضخامةااا-إنقاذهماا–يؤديا

ا-رسائلااا–تطمئناا–متكافئةاا–اللؤلؤا-الهدوءاا-ِلَماا–السيئةاا-فيَماا–دائماا-تأخروااا-رائعًاا

 الماء.ا-بدائلااا-يتأخرا-العشاءا–السماءاا–يالئما–تتضاءلاا–الرائعةاا-ملجأ

ا

ا

رغةامراعاةاالحروفاالمفاعيكتباالطالباعبارةامعينةامرةاواحدةابخطاالرقعةاما:االخطا-3

والمطموسة،اوموقعاالحرفابالنسبةاللسطر،اوحجماالحروفافياالكلمةاوحجماالكلماتافيا

االجملة،اوحسناالخط،اوالترتيباوالنظافة.

ا

وايكتباموضوًعااواحدًاافياا(أواقصةاامقال)يختاراماابيناموضوعينامختلفينا:االتعبيرا-4

 معااللتزامابعناصراكلافنااوالشروطاالالزمةاللكتابةاالسليمةااوهيا:ااكلمةا250احدود

ا

(ىافقراتا)امقدمةا/اعرض/اخاتمةقسيماالموضوعاإلا-2ا جودةااللغةاوالبعداعناالعامية.اا-1ا      

اتركامسافةاكلمةافياالسطرااألولامناكلافقرةا.ا–4اسطرابيناكلافقرةاوأخرىااااتركا–3ا

االستشهادابآياتاقرآنيةا،اأحاديثا،االشعرا،االحكما،ااألمثالا(اا–ا5

ا.تنويعااألساليبا)اأمرا،انهيا،اتعجبا،انداءا,ااستفهاما،اامدحا،اذما،اتمنيا–ا6

اا         نوعةا.ماتاالترقيماالمتاستخداماعالاا-7

الفصل الدراس ي األول  نهايةامتحان   

مذكرة مراجعةإجابة   
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ااعناصر القصة تم دراستها ووضعها في ملف اللغة العربية ملحوظة هامة :

 النصوص الشعرية :أولا  الورقة الثانية :

 (دراسة وتحليل كاملة ) القصيدة  :  من أغاني الرعاة قصيدة  -1 

ا

ايجباالتركيزاعلىا:ا

ا

 األفكاراالرئيسيةالكلامقطعاا-4ااااااااااااااااااااااااااااالفكرةاالعامةاللقصيدةاا-1

 األساليباونوعاوغرضاكلاأسلوبا-5ألضداداااااااااااااااااااااامعانياالمفرداتاواا-2

 ا.استخراجاالصوراالجماليةامناكلابيتا-6ااااااااااااااااااااااااااااشرحااألبياتااااااااااا-3

 أجب عن األسئلة :يات التالية ثم اقرأ األب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1 ) 

 أقبل الصبح يغني للحياة الناعسة              

 والربى تحلم في ظل الغصون المائسة  

َبا ترقص أوراق الزهور اليابسة               والصَّ

 وتهادى النور في تلك الفجاج الدامسة  

 (2 ) 

 أقبل الصبح جميًلا يمأُل األفق بهاه

 والطير وأمواج المياهفتمطَّى الزهر 

 قد أفاق العالم الحيُّ وَغنَّى للحياة

 فأفيقي يا خرافي وهلم ِّي يا شياه
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أجب عما يأتي :                                                                         /1س

 تمددت  مرادف كلمة " تمطَّى ":  -،                           ربوة  مفرد كلمة " الربى " : -

 اآلفاق: جمع كلمة " األفق "  -            ،          المضيئة ضد كلمة " الدامسة " : -

 أقبل: مرادف كلمة "تهادى"  -             ،                 فجكلمة " فجاج ":  جمع -

 

         الفكرة الرئيسية للمقطع األول والثاني  .                   حدد  /2س

 وصف لحظة اقبال الصباح.  المقطع األول : -

 . الحياة تبدأ مع تنفس الصباح وأثر قدوم الصبح في الطبيعة: المقطع الثاني  -

د األفعال الدالة على مظاهر السرور والبهجة .  /3س  من خًلل دراستك ألبيات القصيدة َحدَّ

 تغني / ترقص / تمطَّى / تحلم / تهادى ج:

قام الشاعر بدور الراعي الذي يكشف لشياهه مواطن الجمال في الطبيعة . فما الحواس /4س

 التي طالب الشاعر شياهه باستخدامها لتذوق هذا الجمال ؟  

 يطلب الشاعر من شياهه أن ُتْعِمَل حواسها الخمس : ج:

 الشم = عطر الزهور              * النظر = انظري الوادي          * السمع = الثغاء * 

 * اللمس = ملمس الزهور           * التذوق = مذاق العطر
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 . منهمع بيان الغرض  استخرج أسلوب أمر ، /5س

 الغرض منه أسلوب األمر

 تنبيه الشاعر خرافه إلى قدوم الصبح / دعوة الشياه للمرعى  أفيقي يا خرافي / هلمي  

 اشرح قول الشاعر :" أقبل الصبح يغني للحياة الناعسة " متتبعاا المحددين التاليين:  /6س

 ) الصورة الخيالية / أثرها في المعنى( . 

 يغني فرحا.الصورة الجمالية : " أقبل الصبح يغني" شبه الشاعر الصبح كأنه إنسان  - 

                                                        .               أثرها في المعنى: يقوي المعنى ويزيده جماال -

 . ثم يجيب على األسئلة التي تليه يقرأ الطالب الموضوع:  ثانيًا القراءة الصامتة

 :    القواعد النحوية  : ثالثًا

 :الكلمات التي تحتها خط فيما يأتياذكر سبب نصب  / /1س

 سبب النصب                  الجمل           
 ألنه مستثنى بإال . طالبااحضر الطًلب إال  -1
 ألنه مفعول معه .الشتاء وقدومَ يبرد الجو  -2
 ألنه تمييز ملفوظ . ماءا اشتريُت لتراا  -3
 ألنه مفعول به  .  ماالا الفقيرَ أعطى الغنُي  -4
 ألنه ظرف زمان .مساءا وصل أخي من السفر  -5
بر كلماته  حافَظ القرآنيا  -6  ألنه منادى مضاف .تد 
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                                                                            أسند العبارة اآلتية إلى المثنى المذكر والجمع بنوعيه ، مغير ما يلزم .        /2س
 هو يجتهد في دراسته لتحقيق أهدافه ""

 
 .هما يجتهدان في دراستهما لتحقيق أهدافهما المثنى المذكر :  •

 .هم يجتهدون في دراستهم لتحقيق أهدافهمجمع المذكر  :  •

َن لتحقيق أهدافهنجمع المؤنث :  • َن في دراسته   .هن  يجتهد 

دِّ التمييز في ما يأتي وبين نوعه.   /3س                                                  َحدِّ 

 نوعه التمييز الجملة
 تمييز ملحوظ حناناا حناناا. األم يفيض قلب 

 تمييز ملفوظ شجرة .زرعُت في حديقتي عشرين شجرةا 
 

            اجعل المنادى في ما يأتي جمَع مذكٍر سالماا ، وغير ما يلزم.                 /4س
 الناس األدب ، كن قدوة. معلميا  -

 قدوة . كونواالناس األدب ،  معلميج: يا 

 
 

           أعرب ما تحته خط في الجملة التالية :                                        /5س
  أقدام األمهات . تحتالجنة 

 ظرف مكان منصوب بالفتحة . :تحت
 

 ) انتهت المراجعة (


