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  : الورقة األولى : أوًال  

األسئلة وذلك من خالل فهمه  عنيستمع الطالب لفقرة مناسبة لمستواه ثم يجيب  االستماع : -1
  لمضمون ومحتوى الفقرة التي استمع إليها .

  
يكتب الطالب عدد من الكلمات التي يمليها عليه المعلم والتي تحتوي على بعض  اإلمالء : -2

  : مثالالهمزات المتوسطة 
  
اليأس  –الدنيئة  –وسائل –مملوءة  –أعذب  –لشأنهم  –أتسألون –فسألهم  – يفاجئك –تأصل    
 –دائم  -يؤتيه -فأس -يؤلمني  –التفاؤل  –أفئدة  – مؤن  -استأثر–يؤدي  –خطأ–تفشى  –

  .يالئم  –االطمئنان  –استأذن  –الرائعة  -ملجأ -مسؤولية   -الهدوء  - آية –يتسألون  -يجرؤ
  
مراعاة الحروف المفرغة  يكتب الطالب عبارة معينة مرة واحدة بخط الرقعة مع : الخط -3

والمطموسة، وموقع الحرف بالنسبة للسطر، وحجم الحروف في الكلمة وحجم الكلمات في 
  الجملة، وحسن الخط، والترتيب والنظافة.

  
و يكتب موضوًعا واحدًا في  )حوار أو قصة (يختار ما بين موضوعين مختلفين : التعبير -4

 مع االلتزام بعناصر كل فن  والشروط الالزمة للكتابة السليمة  وهي :  كلمة 250 حدود
  

)ى فقرات ( مقدمة / عرض/ خاتمةقسيم الموضوع إل - 2  جودة اللغة والبعد عن العامية.  - 1       

  ترك مسافة كلمة في السطر األول من كل فقرة . –4سطر بين كل فقرة وأخرى    ترك –3 

  االستشهاد بآيات قرآنية ، أحاديث ، الشعر ، الحكم ، األمثال )  – 5

  .تنويع األساليب ( أمر ، نهي ، تعجب ، نداء , استفهام ،  مدح ، ذم ، تمني – 6

            نوعة .مات الترقيم المتاستخدام عال  -7

   عناصر القصة تم دراستها ووضعها في ملف اللغة العربية ملحوظة هامة :

 امتحان منتصف الفصل الدرا األول 
مذكرة مراجعةإجابة   
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  النصوص الشعرية :أوالً  الورقة الثانية :
   

  14: 9 ( حفظ األبيات مندراسة وتحليل كاملة و:  حب وإيمان قصيدة (  
  

  يجب التركيز على : 
  

 األفكار الرئيسية لكل مقطع  -4                            الفكرة العامة للقصيدة  -1
 األساليب ونوع وغرض كل أسلوب -5ألضداد                      معاني المفردات وا -2
   .استخراج الصور الجمالية من كل بيت -6                            شرح األبيات           -3
 

ة ث أجب ع األسئلة :اقرأ األب ال   ات ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عن قومي وعن وطني                         في روعة الطير منسابا على فنن أنحت تسائل  

 أومأت للشعر أستجدي عرائسه                               وللقوافي تواتيني  فتسعفني

 جدائل النخل واألصداء ما برحت                               جذلى وأصداؤها تنساب في أذني

باألثمار مثقلة                                     رأى العذارى بخطو مثقل وهنمن ذا رآهن   

 أوال ال عشت في رغد وال دعة                               إن لم أفديك في سري وفي علني

 أخلصت حبك ال خوفا وال طمعا                                 أيطمع الحر لألوطان بالثمن؟

الروى إني لمن وطن                                 يسعى إلى المجد رغم الويل والمحن إيه فتاة  

 يخطو إلى المجد في عزم وفي همم                           ال يستكين وإن طالت يد الزمن

لزمنإني لمن أمة نيط الخلود بها                                    مهما طغى الويل أو جارت يد ا  

والحزن الوديانفي  الخصب غدا يطل على الدنيا برايتها                                       فيمرع  
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  استخلص الفكرة العامة ألبيات القصيدة . /1س

ا عن حبه له يتغنى الشاعر بجمال وطنه معربً  أو أوال منبع الجمال وموضع الفخر والوالء : ج

  .مفتخًرا بأجداده وأمجادهم 

  

  هات من األبيات كلمة بمعنى " أطلب المساعدة " ثم ضعها في جملة إنشائك . /2س

  . ومفيدة  الكلمة هي " استجدي " ويقبل من الطالب أي جملة مناسبة : ج

  

  هات مرادف الكلمات اآلتية: /3س

  الخلود  الحزن  الدعة  يستكين  الويل     الكلمة

  البقاء  األرض الصلبة  األمان  يهدأ  الظلم  مرادفها

  

  ذا رآهن باألثمار مثقلة        رأى العذارى بخطو مثقل وهن ). ( من /4س

  أ. اشرح الصورة الجمالية في هذا البيت .

براز شبه الشاعر النخيل المتقارب وقد امتأل ثمارا بخطو العذارى وهي تمشي متثاقلة إلج: 

  جمالها .

   ب. بين سبب اختيار النخلة موضوًعا يتغنى به .

ج: اختار الشاعر النخلة موضوعا يتغنى به بسبب اشتهار البحرين بكثرة النخيل وانتشار 

مزارعها في أكثر من مكان بحيث تكون مشهدًا طبيعيًا رائعًا ، فضال عن كون النخلة مصدر 

  رزق لكثير من أهل البحرين.

  

  ثامن  صورة جمالية ووضحها .استخرج من البيت ال /5س

ر :" مهما طغى الويل أو جارت يد الزمن" : حيث شبه الشاعر الصورة الجمالية هي قول الشاع

  الزمن بإنسان له يد .
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  وضح نوع األساليب التالية مع بيان الغرض لكل أسلوب .  /6س

  
  األسلوب

  الغرض منه  نوعه

  
  أيطمع الحر لألوطان بالثمن ؟

  التعجب واالستغراب  استفهام

  
  ال عشت في رغد وفي دعة

  اظهار حب الشاعر واخالصه لوطنه  دعاء

  
  أوال

  اظهار حب الشاعر لوطنه  نداء

  

  إني لمن أمة نيط الخلود بها

  يؤكد فخره بوطنه وأمته  توكيد

  

من هذه  صفتينيفتخر الشاعر بصفات حسنة تميز بها أبناء وطنه وأمته ، استخلص  /7س

  الصفات من خالل فهمك لألبيات الثالثة األخيرة .

  والتاريخ العريق . المجد التليدالصفة األولى هي :  ج: 

  

  .ة الهمة العالي العزيمة القوية ، الصفة الثانية هي :      

  

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

  

  

  

  

  

 



 

5 
 

  

 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب عن األسئلة:: القواعد النحوية  : ثالثًا  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استخرج من الفقرة السابقة ما يلي : /1س
  
  الدنيا ، المثلى .عظمى ، عمى ، هدى ، مستصفى ، العليا ، اسم مقصور :  -

  واٍد ، القاصي ، الداني ، المستعصي ، المستعلي . اسم منقوص : -

  .خرجْت ، ينهلون  فعل صحيح سالم : -

  . أخرجت أخذ ، أضاء.: فعل صحيح مهموز -

  .لها ، ذّليجلّ  فعل صحيح مضعف: -

  خاطب بالعبارة المثنى المذكر  والجمع بنوعيه: /2س

  صديقه على اإلخالص في دراسته : " الطالب حثّ                    

  الطالبان حثّا صديقهما على اإلخالص في دراستهما .المثنى المذكر : 

  . الطالب حثّوا أصدقائهم على اإلخالص في دراستهم: الجمع المذكر

  . الطالبات حثثن صديقاتهن على اإلخالص في دراستهن: الجمع المؤنث

من شبه جزيرة العرب ، من واٍد غير ذي زرع ، من بيداء  اإلسالم حضارة عظمى ، خرجْت  حضارة

جرداء ، فأضاءت المشرق والمغرب ، إنها دعوة يغمرها صفاء ويجللها بهاء ، أخرجت الناس من غي 

ل لها المستعصي والمستعلي ، فأخذ الناس وعمى ، إلى ضياء وهدى . آمن بها القاصي والداني ، ذَ 

توون من نمير ماء مائها ؛ فتربعوا على علياء المجد ، وسادوا العالم ينهلون من مستصفى علومها ، وير

.قرونًا طويلة ، وكلمة هللا هي العليا ، حتى ركنوا إلى الدنيا ، وحادوا عن الطريقة المثلى   
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  ( الطالب المجتهد ناجح في حياته. )  /3س

   أدخل على الجملة السابقة أحد أفعال اليقين المناسبة لها ، واضبط المفعولين بالشكل التام .

   في حياته . ناجًحاالمجتهد لطالَب ج : علمُت ا
              
  مفعول به ثانٍ        مفعول به أول          

  
  أكمل الجدول اآلتي بحسب ما هو مطلوب : /4س

  المفعول به الثاني  المفعول به األول  متعٍد   الزم  المثال

  -  -    الزم  يَْسعَى الطالب إِلَى النجاح رغم الصعوبات. -1

  -  حبك  متعدٍ     ال خوفا وال طمعا . أخلصُت حبكَ  -2

  شعبًا  شعب الخليج  متعدٍ     وجدُت شعب الخليج شعبًا خلوقًا . -3

  

                                                 :علل حذف ياء االسم المنقوص في الجمل التالية  /5س

  ج " ألن االسم المنقوص " داعٍ" نكرة في حالة رفع.                    " المؤمن داعٍ للخير  " - أ

  
  ج: ألن االسم المنقوص " باٍق" نكرة في حالة جر .           تصدقُت بباٍق من نقودي "  " -ب
  
  

) مفعوًال مطلقًا؛ مؤكدًا للفعل مرة، ومبينًا للنوع مرة أخرى في جملتين اجعل كلمة ( مشى /6س

  من إنشائك . 

  ج : مشيُت إلى المدرسة مشيًا .  المؤكد للفعل:المفعول المطلق 

  مشيُت إلى المدرسة مشيًا سريعًا  ( حثيثًا أو بطيئًا ).:  ج : المبين للنوعالمفعول المطلق 
  
  

  تمنياتي لكم بالتوفيقانتهت المراجعة 


