
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

 

الملف مراجعة مهارات الفصل وفق الهيكل الوزاري

موقع المناهج ⇦ المناهج اإلماراتية ⇦ الصف السادس ⇦ لغة عربية ⇦ الفصل األول

روابط مواقع التواصل االجتماعي بحسب الصف السادس

روابط مواد الصف السادس على تلغرام

الرياضيات اللغة االنجليزية اللغة العربية التربية االسالمية

المزيد من الملفات بحسب الصف السادس والمادة لغة عربية في الفصل األول

نموذج الهيكل الوزاري 1

كتاب الطالب المجلد األول 2

كتاب تطبيقات نحوية 3

عناصر خطة التقييم للمادة العام 2022-2023 4

أسئلة االختبار التشخيصي 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/ae/pages/search?teacher_name=عبد الحميد اسماعيل
https://almanahj.com/ae/6arabic1
https://almanahj.com/ae/6arabic
https://almanahj.com/ae/6
https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com
https://www.facebook.com/groups/grade6uae
https://www.facebook.com/grade6uae
http://bit.ly/2VZ9P69
https://t.me/almanahj_bot
https://bit.ly/3sgt6Nz
https://bit.ly/3d3G9vw
https://bit.ly/3rgBjjD
https://bit.ly/2QCjuii
https://almanahj.com/ae/id=19726
https://almanahj.com/ae/id=19498
https://almanahj.com/ae/id=19495
https://almanahj.com/ae/id=19412
https://almanahj.com/ae/id=19376
http://www.tcpdf.org


    
  1 عبداحلميد إمساعيل                                                                                               العني - (2)ح التميزمدرسة 
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  دس دس الساالسافي اللغة العربية للصف في اللغة العربية للصف             

  وفق هيكل االمتحان وفق هيكل االمتحان           

 م 2022/2023                                                                                                                 
                                                                            

                                                                                                                                                                    تجميع وتنسيقتجميع وتنسيق                                                                                  

  عبدالحميد إسماعيلعبدالحميد إسماعيل                                          
  مدير المدرسمدير المدرس                                                          مساعد المدير مساعد المدير                           
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  نطاقنطاقمدير المدير ال                                                                  
                                              ظاهريظاهريالال  شةشةئئأ / عاأ / عا                                                          

 

ْعليِم اْلَمْدَرِسّي               ْلِإماراِت للتَّاَسَسُة ُمَؤ
 3/ نطاق    6َمْجِلس 
 2تميز حسة المدر 
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 ول لفصل الدراسي األهيكلية اختبار اهارات وم

 
 
 
 
 
 
 

 

                        خارج    رسدينص 

 درجات(  50) 

   نص
                            خارج    معلومات 

 (درجة  50) 

                 شعري خارج   نص 

 ( جةدر  20)   أسئلة إضافية

له النص   ينتم  يحدد الفن األدب   الذي 

 الرسدي 

  
 يحدد الفكرة الرئيسة لألبيات يحدد الهدف الرئيس من النص المعلوماب 

  النص الرسدي ي
  النص فرس ترصفات الشخصية ف 

 يذكر معلومة واردة ف 

  النص الرسدي 
جع معلومة ذكرت ف    يمت   بي   أفكار النص الم يست 

يعي   البيت المناسب لفكرة   علوماب 

 محددة 
  النص الرسدي 

جع معلومة ذكرت ف    لمفردة من مفردات النص  يست 
 يحدد المعن  السياف 

  جملة ما 
ح بيتًا محددا   يعي   الفقرة الن   تناولت فكرة محددة يمت   المفعول فيه ف  من النص  يرسر

 الشعري
  النص

كيب الجملة بي    يمت    يربط بي   األفكار الفرعية ف   والت 

  النص 
   يطبق فهمه للمعلومات الواردة ف 

  النص   يمت   بي   أفكار النص المعلوماب 
يمت   األفكار المذكورة ف 

 واألفكار الن   لم تذكر
 المفردات الن   بينها عالقة طباق 

  الن يمت  
جع معلومة ذكرت ف    يست 

 ص المعلوماب 

  
   يحدد المعن  المقصود من تركيب بالغ 

  النص المعلوماب 
جع معلومة ذكرت ف  حدد المعن  المناسب لمفردة  ي يست 

 من مفردات النص
 يحدد تصنيف النص وفق النوع  يحدد فكرة فرعية أو تفاصيل من النص 
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كيب  هي   الجملةهو مجموعة من الكلمات مرتبطة مع بعضها تؤدي إىل معنى ناقص بينما  التر
ى وتؤدي إىل معنى تام ي ترتبط بشكل معي   .مجموعة من الكلمات النر

كيبمثال عن  ي الغرفة  - الملعب الواسع: (التر
 ( .النافدة الموجودة فى

ى عدم اكتمال المعنى فهناك تساؤل ي   ى السابقي  ي كال المثالي 
 طرح ماذا به؟ نالحظ فى

 

ي الغرفة   - الملعب واسع)   : مثال عن الجملة
 ( .فتحت النافذة الموجودة فى

ى اكتمال المعنى  ى السابقي  ي كال المثالي 
 .نالحظ فى

  

 : مثال توضيحي 

 
 
 ( إذا قلنا: )الفتاة جميلة

 .  الفتاة وجميلةما : هذا الكالم مكّون من جزءين ه  

 

ي للتخاطب. ومثل ذلك إذا أخذنا   الفتاةإذا أخذنا كلمة  
فردًا ال يكفى ً م  وحدها لم نفَهم إال معنى

 . ( وحَدها جميلةالكلمة الثانية )

همنا 
َ
ى معًا وقلنا الفتاة جميلة . فإننا قد ف  أما إذا جمعنا الكلمتي 

ً
ً كاماًل واسَتَفْدنا فاِئَدًة تامة  معنى

كيب  وهي ات سَّمى هذا التر ى   جملة مفيدةصاف الفتاة بالجمال ، ولذلك ي  ، وُكل واِحدة من الكلمتي 
زءًا من هذه الجملة ، وأقل ما  ى  تعد ج   . تتكون منه الجملة كلمتي 

 . مالحظة : كل جملة تعد تركيبًا ولكن ليس كل تركيب يعد جملة

 :  فائدة

ْم   : إن كل من الكلمات
َّ
ْم . اْجِلْس . َتكل

 
ي الظاهر تبدو مكونة من كلمة  تعد ج. ق

ماًل ، مع أنها فى
 ة واحد

وَظة   ف 
ْ
ى ، ِإْحداهما مل ي الحقيقة ، وإنما هي جمل مكونة من كلمتي 

وليست كذلك فى
 " وهي 

 
) "مق خرى غت  ملفوظة وهي

 
نتواأل

َ
ْنَطق  بها أ ي يفهمها الّسامع  من الكالِم وِإْن لم ي   . ( النر

 

كيب( الجملة المفيدة ً تامًا )الجملة أو التر ي تعطي معنى  . : هي الجملة التامة النر

ى محبوبمثال :   .  الرجل األمي 

كيب ً تاماً :  التر ي ال تعطي معنى  .  هي الجملة النر

ى مثال :   .  الرجل األمي 

 

 

 

 النحو -1
 الجملة والتركيب 
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 تتألف الجملة االسمية من ركني   أساسيي   هما المبتدأ و الخت  . 

  الخت  عىل عدة صور) أنواع( وه  و 
 :  يأب 
 وهو ما ليس بجملة و ال شبه جملة سواء دل عىل واحد أو أكت   المفرد :  -1

ر العلم    ة  : ختر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهر        نور                          نو 
 االتحاد : ختر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة                                       

 جملة اسمية :  -2
 م
 
 المدرسة

 
ا واسعة     ساحته 
 : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة.                                       

 
 المدرسة

 : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة                                     
 
 مساحة

ي محل جر باإلضافة                                      
ي فى  الهاء : ضمت  متصل مبنى

 : ختر المبتدأ) مساحة ( مرفوع بالضمة الظاهرة                                      
 
 واسعة

ي محل رفع ختر المبتدأ ) المدرسة (        
 الجملة االسمية من المبتدأ و الختر فى

ه ظاهالعامل   ي عمله                 إخالص 
 ر  فى

 العامل  : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة .                                         
 دأ مرفوع بالضمة الظاهرةإخالص : مبت                                        
ي محل جر باإلضافة                                        

ي فى  الهاء : ضمت  متصل مبنى
 الظاهرة ختر المبتدأ) إخالص ( مرفوع بالضمة ظاهر :                                        

ي محل رفع ختر المبتدأ ) العامل (           
 الجملة االسمية من المبتدأ و الختر فى

 جملة فعلية :  -3
 َر                                تنَّمي الفكالقراءة  

 القراءة : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة .                                        
  : فعل مضارع مرفوع بالضمةتنَّمي                                         
 الفاعل : ضمت  مستتر تقدير هي عائد عىل القراءة                                        

ي محل رفع ختر المبتدأ) القراءة(          
 الجملة الفعلية من الفعل و الفاعل فى

 ِمر بالمعروِف                  و لل يدعاإلسالم  
 اإلسالم : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة                                       
 يدعو : فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة                                        
 ائد عىل اإلسالم  الفاعل : ضمت  مستتر تقديره هو ع                                        

ي محل رفع ختر المبتدأ) اإلسالم (           
 الجملة الفعلية من الفعل و الفاعل فى

 يتألف من ظرف أو حرف جر و اسم مجرور.  شبه الجملة :  -4
ر                              فوَق الشجرةِ العصفو 

 هرةالعصفور : مبتدأ مرفوع بالضمة الظا                                 
 فوق : ظرف مكان منصوب بالفتحة الظاهرة                                
 الشجرة : مضاف إليه مجرور بالكرسة الظاهرة .                                 

ي محل رفع ختر المبتدأ ) العصفور (                    
 شبه الجملة فى

 
ي الملعِب الالعب   
 الالعب : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة              فى

ي                                         
 : حرف جر         فى

 : اسم مجرور بالكرسة الظاهرة .  الملعب                                        
ي محل رفع ختر المبتدأ ) الالعب (                

 شبه الجملة من الجار و المجرور فى

 أنواع الخت  
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 ليس جملة وال شبه جملة   ـ مفرد أي ما  1:   ر أنواع الختر ثالثةكتذ 

 ملة : ) فعلية ـ اسمية (ـ ج  2                                 
 مجرور ـ ظرف ( ـ شبه جملة : ) جار و  3                                 

 

 

ن زمان أو مكان حدوث الفعل مثل: خرج محمد صباحا .فكلمة صباحا مفع ول  هو اسم يبي 
ن مت  خرج محمد   فيه ظرف زمان يبي 

ن نوعه الجمل التالية المفعول فيه  نج ماستخر :  1نشاط  حسب الجدول : وبي 
 ت الطاولة . وضعت الكتاب تح -    رست إىل المزرعة صباًحا.  -
 يصوم المسلم نهارا .   -   رسة ظهرا . رجعت من المد -
 . حالمسبوراء اجعُت دروسي ر      -   . عرصا رسُت  إىل المزرعة   -
ي من عمله مساَء.  -    ع مدرستنا أماَم الحديقة العامة. تق  -  عاد أب 
ه.  - نَ لنا شمال السوق .  -    لعبنا الكرة وسط الُمنت  ن  يقع متن

 

 المفعول فيه
 ظرف زمان  كان ظرف م
  
  
  
  
  

   نوع الختر  الجملة  

ي الصف . لا -1
  طالب فى

  .  الطالب يكتب الدرس -2

   ـ الطالب أخالقه حسنة 3
ي الصف -4

  .  الطالب فى

  ـ الطالب فوق الطاولة .  5

 المفعول فيه
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ة الذاتية  ي حديث،  :الست  يتحدث فيه الكاتب عن حياته ومراحلها، وعن ظروفه  هي فن نت 

نقل األحداث   ييف، وت  ى ي عاشها، ويركز فيها عىل الحقيقة والصدق وعدم التر المختلفة، وأيامه النر

، بطريقة   .تشويقية تدفع القارىء إلكمالها والتشوق لمعرفة النهاية كما هي

ي ت   ة الذاتية النر ي عاش صاحبها ظروفا صعبة، وعانى الكثت  حنر  والحقيقة أن الست  قرأ هي النر

وصل، وعنده حياة مليئة بالمفاجآت، ألن القارئ ال يحب قراءة الحياة المملة الروتينية، فهو 

ي تحفز القارئ وتدفعه إلكمالهايعيشها كل يوم، وإنما الحياة ا  .الستثنائية هي النر

 

ة الذاتية بأنها تنقل األحداث الحقيقية وليس من خيال الكاتب تتسم ال .1 ويستخدم الكاتب ضمت   ست 

 . المتكلم فيها 

ابط أحداثها وتواليها، فيكون لها بداية ونهاية .2 ة الذاتية عبارة عن قصة طويلة تتسم بتر   .الست 

افات  .3 ة الذاتية عبارة عن اعتر ، فال يكون هناك ترابط، أو قد ال و رسد لبعض جوانب الحياةأربما تكون الست 

ة الغموض وعدم الوضوح ي تلك الست    .يرغب الكاتب بعرض جانب من حياته، فيعتر

ة الذاتية التاريــــخ فيها، فيصور حاله وحال مجتمعه وكيف عاش  .4  . قد ينقل كاتب الست 

، فليس الهدف منها بيان قدرة الكاتب عىل ال يميل كاتبها الستخدام المحسنات البديعية إال لغرض جما .5 ىلي

  .الكتابة، وإنما عرض ما يريده الكاتب

ة عن عدد صفحات الرواية، .6 ة    تتسم باإلطالة، وعدم اإليجاز، وال تقل عدد صفحات الست  ألن الست 

ي النهاية عبارة عن رواية لكنها حقيقية 
  .الذاتية فى

 

ي يتناول فيها الكاتب شخصية معروفة، فيتحدث عن مراحل حياتها، وإنجازاتها،  ية فهي تلك النر ة الغت  أما الست 

  ويستخدم فيها ضمت  الغائب.  وطريقة عيشها، بشكل واقعي وبطريقة حيادية،

ية لكتابتها، هو إعجابه الشديد بتلك الشخصية، أو رغبت  ة الغت  ي توضيح صورة معينة وما يدفع كاتب الست 
ه فى

ي معرفة المجهول بالنسبة لهم عن 
اء الِست َ هي رغبتهم فى عن تلك الشخصية. حقا إن ما يدفع الناس لقراءة ورسر

ي مناحي حياتهم المختلفة
 إليها أكت  من  ، وقد يميل العقل الواقعي تلك الشخصية، وربما يعدونها قدوة لهم فى

 .الرواية، بينما يميل العقل الخياىلي إىل الرواية أكت  

 السيرة الذاتية والسيرة الغيرية 

 سمات السيرة الذاتية 

 الغيريةالسيرة 
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   الترادف والطباق -

ادف ي المعوهو اتفاق كلمت -:  الت 
ن أو أكتر فن ي اللفظ .مثال : نن مع ال ي 

  قابلت)  -ختالف فن

ادف( . معافن  سالما عاد صاحب السمو اىل البالد )-عىل عجل ( لقيته الصديق و    -:  جمال الت 

 .  تأكيد المعتن عن طريق تكراره بلفظ جديد

ن  : ) التضاد( هو ا الطباق - ي الكالم الواحد . لجمع بي 
 الكلمة وضدها فن

 . وهو نوعان : توكيد المعتن وتوضيحه :  مالهرّس ج

ي الكالم المعنن وعكسه .  طباق إيجات    -أ 
 : إذا اجتمع فن

 إل بالتقوى (  سود عىل أ  بيضل ل )ل فضمثل :                     

ن أحدهما مثبت ، وال  طباق سلت    -ب  ن فعلي  ي ، أو أحدهما أمر والخر : هو أن يجمع بي 
  خر منفن

ل  )نهي .مثل : 
ُ
ِذيَن  هَ ق

َّ
َتِوي ال ُمونَ ل  َيس 

َ
ل ِذيَن ل  َيع 

َّ
ُموَن( َوال

َ
ل    َيع 

ادف من األمثلة اآلتية :  استخرج   -  الطباق والت 

 

 سر جماله  المحسن البديعي  رة العبا
 توكيد المعنى   العالنية ( -طباق )السر  عالنية تستحي أن يذكر في ال ال تعمل في السّر ما-
 المعنى  توكيد  ( شجاعا م قدامادف )اتر  قداماكان عنترة فارسا شجاعا م   -
   حضر الطالب مسرعا عِجاًل. -

   كبيراً من أّدب ولده صغيرًا ُسّر به 
   رات حبه يمأل قلبي وفؤادي اإلما وطني  -
   بع الحنان ومعين الحياة  ي ن أمّ  -

   ال يليق بالمحسن أن يعطي البعيد ويمنع القريب 
   عه . يزين المسلم تقواه وور  -
   الخلوق يسعى إلى الحق ال الباطل   -

   من أطاع غضبه ، أضاع أدبه 
   الجميلة البهّية . أعجبتني الحديقة -

   مانة و ال أسوء من الخيانة  من األ ال أروع

 البالغة 
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 الِقَطُط أيًضا تَشيخُ                                    

الً، ثُمَّ نََهَض َعْن فِراِشِه، َشعَر   َمّرْت بِْضُع دقائَق ُمْنذُ أْن اْستَْيقََظ ِمْن نَْوِمه، تَثاَءَب ُمَطوَّ

ةٍ ه، أَغْ َعْينَيْ بِثِقٍَل في  هو يَُجرُّ . يا لَْلَهْوِل، إنَّه يَشيُخ فِْعالً! َمشى و َمَضُهما ثُمَّ فَتََحهما بقوَّ

ا، تَناهى إلى َسْمِعه َصْوُت ُمواٍء َضعيٍف قاِدٍم ِمَن الخاِرجِ، َهَمسَ   :قَدََمْيه َجرَّ

دُْفعَةً   ، وفتَح ِغطاَءها ثُمَّ أْفَرَغهانِيَّةٍ َمْعدِ  قِطَّةٌ جائِعَةٌ ُربَّما، كالنا جائٌِع! تناوَل قِنِّينَةَ ِمياهٍ  

ةِ، أَْشبَهَ بِالتََّوسُِّل! بََحَث بِعَْينَْيِه َعْن  واِحدَةً في َجْوفِه. عادَ َصْوُت المُ  واِء أَْقوى هذه المرَّ

َرةٌ عندَ زاِويَِة السَّْطحِ، قِطَّةٌ   :َمْصدَِر الصَّْوتْ  ةٌ ِمثْلُه!   َهزيلَ َصغيَرةٌ ـآٍه، إنَّها ُهناَك ُمتََكّوِ

قاِن ُهنَيْ وساَر بَِحذٍَر ثُمَّ  َهةً بِبَْعِضهما. َكفَّْت عِن الُمواِء لكنَّها   وقَف عْندَ رأِسها، أََخذا يَُحدِّ

  ْصِدقاَء.أَ ِزْلِت َضعيفَةً، َسنَكوُن  ما :ِمْسكينَةٌ، َحتًْما جائِعَةٌ. أََخذَْت تَْلعَُق فََمها:

                                   

ما رأيُك بِأَْن تَكوني اْبنَتي؟ َضِحَك ِمْن هذه الِفْكَرةِ الّتي دََمعَْت لها َعْيناهُ، لكنَّ القطَّةَ   

َخذَ يَْبَحُث في )اْلبَّراِد(  ْكَرتُه. تَْحتاجيَن َطعاًما، وأَ تْها فِ أَْعَجبَ ماَءْت بَِضْعٍف َوَكأَنَّما  

ةَ قِْطعَةُ ُجْبٍن َصغيرةٍ، آِه، ها هي ذي ُعْلبَةُ َعصيٍر أَْيًضا! َوَضَع ِحْملَهُ الصَّغيِر، َمهْ  اًل، ثَمَّ

ُم ا اٍت، ثُمَّ تََمسََّحْت بِعُْلبَِة   ِعدَّ ْلُجْبنَ على الطَّاِولَِة، دَنَْت َحِذَرةً لكْن بِلَْهفٍَة، راَحْت تَتََشمَّ ةَ َمرَّ

ه وهو أَْكثَُر ما يكوُن َعَجلَةً،! دَسَّ أَصابِعَه في َطيَّاِت َشْعِرِه  اْلعَصيِر. اْستَداَر ِليُغيَّر ثِيابَ 

ماِدّيِ َوَهَمَس:  يِر  فيه بعَض العص  زاَل في اْلعُُمِر بَِقيَّةٌ. أَْحَضَر إِناًء ُزجاِجيًّا، أَْفَرغَ  ما الرَّ

ليَس حليبًا، أَْعِرُف،  إنَّه :ووَضعَه على األرِض، َسِمَع ُمواًء ِمْن َخْلِفه فَاْلتَفََت َسريعًا وقال

َسأُْحِضُر لِك ما تُريديَن عندَ َعْودَتي، لْن أَغيَب َطوياًل أَْنِت أَْصبَْحِت اْبنَتي! تََخيَّلي األْمَر 

ةٍ فيما اْزدادَ لَمعاُن عينْيِه حتَّى كادَ يْبكي! تَعالي اآلَن!  معي: أبو بِْسْبس! أََخذَ يَْضحَ  ُك بِقُوَّ

َوَضعَها على األرِض قُْرَب اإلناِء،  

                                                                          َهَمَس:

 م   2021ـــ   2020الفصل الدراسي األول  -    سادسالالصف   -للغة العربية ا امتحان
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ْرُت! َسأَعودُ بُِسْرَعٍة. ، قَْبلَ  بِْسبِسْ   أَْن يَْهبَِط السُّلََّم تَناهى إلْيه ُمواُؤها  اْلُحْلَوةُ لقد تأخَّ

ُر. راتِبُه التَّقاُعِديُّ كاَن أَْفَضَل َسنٍَد له في هذِه الحياةِ، لم يَُكْن اْجتِماِعيًّا، وقد عانى   الُمتََكّرِ

َكثيًرا ِمَن اْلَوْحدَةِ! ُعْزلَتُهُ هذه أَْبعَدَتْه حتَّى عن أَقاِربِه، فََظلَّ أَْعَزَب.  

                                                                

ُر! تَناَوَل    اْختاَر مكانًا بعيدًا في الَمْطعَِم الصَّغيِر، ما تُراها تَْفعَُل اآلَن؟ هَكذا أََخذَ يُفَّكِ

َحليِب والسََّمِك واْللَْحِم  فَطوَره بُِسْرَعٍة! اْبتاَع ِلنَْفِسه بَْعَض الفَواِكِه َوَمََلَ كيًسا آَخَر بِعُلَِب الْ 

 البَقَِرّيِ!

اْرتَقى دََرجاِت السُّلَِّم بُِسْرَعٍة َوكأنَّه ابُن الِعْشريَن! فتَح الباَب بَِحذٍَر َشديٍد َخْشيَةَ أْن  

يُصيبَها! كانْت ُمْنَزِويَةً قُْرَب )البّراِد(، قَفََزْت إلْيِه بُِخُطواٍت ال تكادُ تُْسَمُع، َحَملَها مَع  

اْنُظري ماذا أَْحَضْرُت لِك!   تَعالَيْ  :األْكياِس، َوفَْجأَةً فاَضْت َعْيناهُ! َهَمَس ِمْن بيِن دَْمِعهِ 

ثيني   اًل، ثُمَّ َحدِّ أَلَْسِت ِطْفلَتي العزيزةَ؟ آه يا ُحْلَوتي!! تََمهَّلي دَِعينا نُْفِرغُ هذِه الحاِجياِت أَوَّ

 يَب في اإِلناِء، ثُمَّ بَدَأْت تَْلعَُق بَِشِهيٍَّة.ماذا فَعَْلِت في ِغيابي؟ َسَكَب اْلَحل

تََمدَّدَ على َسريِرِه، ، َشعََر بِها بَْعدَ قَليٍل َوِهَي تَْدنو ِمْن َحافَِّة السَّريِر، أََخذَْت تَموُء، َجلََس 

قاِن بِبَْعِضِهما بَِمَودَّةٍ! َمدَّْت ِمخْ  لَبَها ثُمَّ راَحْت تَْعبَُث بِِزّرِ  َوَرفَعَها بِِكْلتَا يَدَْيِه ، أََخذا يَُحدِّ

بِْسبِس، َعلْيِك أَْن   :قَِميِصِه اْلعُْلِويَّ َكأَّيِ ِطْفلٍَة! َربَّت على َرأِْسها بَِحناٍن ثُمَّ َهَمَس لََها

ْفعَليَن  َعلَْيِك أَْن تَْمنَحيني َوْعدًا بِأَْن نَِشيَخ َمعًا! إِذَْن هل َستَ -لََمعَْت َعْيناه -تَِعديني بَِشْيٍء 

ةٍ أََخذَْت تَموُء  هذا ِمْن أَْجلي؟ َرفََع َرأَْسها قَلياًل بَِسبَّابَتِِه، نََظرا ِلبَْعِضِهما، ثُمَّ على حيِن ِغرَّ

ةُ ُمواُؤها كاَن أَْشبَهَ بَِوْعٍد َحقيقّيٍ! أَْغَمَض َعْينَْيِه وقد َغَمَرتْهُ َمْوَجةُ  اًل، هذه اْلَمرَّ ُمواًء ُمَطوَّ

 أَْدَرَك أَنَّ َمْخلوقًا ما، َمْهما كاَن َضئياًل َسيَشيُخ َمعَهُ أَخيًرا! َسالٍم، وَ 
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ُن تَْشبيًها ِمَن اْلُجَمِل اآلتِيِة؟   ما اْلُجْمَلةُ الَّتي تَتََضمَّ

ْوْت. .1  َبَحَث ِبَعْيَنْيِه َعْن َمْصَدِر الصَّ

 .َتناهى إلى َسْمِعه َصْوُت ُمواٍء َضعيٍف  .2

 

ها ُهناَك  .3 ْطِح َرة  ُمَتَكو ِ إنَّ  . عنَد زاِوَيِة السَّ

 

ْت  .4 ِ   َتْعَبُث  راَحْت  ُثمَّ  ِمْخَلَبها  َمدَّ ِ  اْلُعْلِويَّ  ِصِه َقِمي ِبِزر  ي 
َ
 .ِطْفَلٍة   َكأ

ْد َمْعنى كلمة)هزيلة( في ِعباَرِة: " قِطَّةٌ َصِغيَرةٌ َهزيَلةٌ ِمثْلُهُ   "ُمْستَعينًا بِالسَّياِق َحد ِ

 َسميَنة   .1

 جاِئَعة   .2

 َضعيَفة   .3

 َضة  َمري .4

ِد اْلُجْمَلةَ الطََّلبِيَّةَ ِمَن اْلُجَمَل اآلتِيَِة؟   َحد ِ

غيرِ  .1  .اْختاَر مكاًنا بعيًدا في املَْطَعِم الصَّ

ًل  .2 وَّ
َ
لي، َدِعينا ُنْفرُِغ هذِه الحاِجياِت أ  .َتَمهَّ

 .الِقَطُط أْيًضا َتشيُخ  .3

َة  .4 ُم اْلُجْبَن ِعدَّ ات  راَحْت َتَتَشمَّ  .َمرَّ

ِة كان  كبيرا في العُُمِر؟ي ت  ما الِعبارةُ الَّت ُجل  في الِقصَّ  دُلُّ على أنَّ الرَّ

قاُعِدي   راِتُبه .1   له. َسَند    التَّ

 .َشَعَر ِبِثَقل  في َعْيَنْيِه  .2

قاِرِبه .3
َ
ى عن أ ْبَعَدْته حتَّ

َ
 ..ُعْزَلُتُه هذه أ

 َمش ى وهو َيُجر  َقَدَمْيه  .4
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ك ةُ بين  القّطِة والّرجما  ف ةُ الُمْشت ر   ي القّصِة؟ِل فالّصِ

 .الُعُمُر الكبيُر  .1

 

شاؤُم والجوع .2  .التَّ

 

عُف والِوْحَدةُ  .3  .الضَّ

 

 املرُض والضعف. .4

ُجِل أنَّها جائعَةٌ؟   ما وسيلةُ القط ِة إلخباِر الر 

َقْت في الرَّجِل  .1 ها َحدَّ نَّ
َ
 .أ

 

ويُل القوي   .2  .املُواُء الطَّ

 

ها ماَءْت ِبَضْعف   .3 نَّ
َ
 .أ

 

َخَذْت َتْلَعُق  .4
َ
ها أ نَّ

َ
 .هاَفمَ أ

 

ِة؟  جِل وقد َغَمَرتْهُ َمْوَجةُ سالٍم في نهايِة القص   ما َسبَُب نْوْم الر 

ه قاَم بعمِل َخْير  ِلْلقّطِة  .1 نَّ
َ
 .أل

 

نيِب َضمير   .2
ْ
ه ناَم بدوِن َتأ نَّ

َ
 .أل

 

َة عُ  .3 ه َعَثَر على َمْن َيعيُش مَعه َبِقيَّ نَّ
َ
 .ُمِرهِ أل

 

 .ألنَّ القّطَة لم َتُعْد جاِئَعًة وضاِئَعةً  .4
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ِة؟ ئيَسةُ في القَصَّ ةُ الرَّ  ما الِفْكَرةُ العامَّ

 .الَعالَقُة اّلتي َتْرِبُط اإلنساَن ِبالحيواِن  .1

 

ْفِق بالحيواِن وِإطعاِمِه  .2 ُة الّرِ يَّ َهّمِ
َ
 .أ

 

 .اْلَوْحَدِة واْلُعْزَلِة في الحياِة دائًما ُفْرَصة  ِلَتجاُوِز  .3

 

  .قاُعِد التَّ اْلَوْحَدُة اّلتي َيعيُشها اإلنساُن بعَد  .4

 

ُجِل؟   ما الِفْكَرةُ ال تي َدَمعَْت ل ها َعْينا الرَّ

ْن ُتراِفَقُه الِقّطُة إلى الّسوِق  .1
َ
 .أ

ْن َيَتشاَرَك َطعاَمُه مَع القّطِة  .2
َ
 .أ

ْن َتعيَش القّطُة في َبْيِته. .3
َ
 أ

ْن  .4
َ
 .تكوَن القّطُة اْبَنَتهُ أ

 

جَل كاَن   ًدا ِجدًّا في اْعتِباِر القط ِة اْبنَتَهُ؟ َسعيما اْلَحَدُث ال ذي يَُدلُّ على أَنَّ الر 

ه ابُن العشريَن  .1 ِم ِبُسْرَعة  َوكأنَّ لَّ  .اْرَتقى َدَرجاِت الس 

 

ة   .2 قاِن ِبَبْعِضِهما ِبَمَودَّ َخذا ُيَحّدِ
َ
 .أ

 

 .ِبَحَذر  َشديد  َخْشَيَة أْن ُيصيَبهافتَح الباَب  .3

 

 .َلةً َعَج اْسَتداَر ِلُيغّيَر ِثياَبه وهو أكثُر ما يكوُن  .4
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 الفاِكَهةُ ِغذاٌء ِمثاِلي                                                             

بِيُّ اْبُن ِسينا: " اْعِدْل ع ِن        الدَّواِء إلى اْلِغذاِء ".قال  الطَّبيُب اْلع ر 

يَّأ ةٌ ِلك ْي ت كون  ط عاًما  ؛ ف ِهي ُمه  ةُ ِغذاٌء ِمثاِليٌّ ةُ ِغذاٌء ط ب الفاِكه  ةً. والف اِكه  يِعيًّا يُِفيدُ ِمْنه ِجْسُم اْْلْنساِن ُمباش ر 

ْعِدنِيَّةِ  د واٌء في وقٍت واِحٍد، ف ِهي  ت ْحت وي على الفيتاميناِت واألْمالحِ اْلم  ب بًا و  ، وقد كان  اْكتِشاُف الفيتاميناِت س 

ِبّ عليها في الشَّفاِء ِمن  األ ْمرا بعد  أْن ت ب يَّن  ما ت ْست طيُع أْن ت ْفع ل ه الفيتاميناُت في اْلِوقاي ِة   ِض،في اْعتِماِد الّطِ

ْقِت ن ْفِسه.   واْلِعالجِ في الو 

ْنش أُ  ةٌ عِن  والِجهاُز اله ْضِميُّ ل د ى اْلنساِن هو م  ِم الّتي تُصيُب الِجْسم  ناتِج  األ ْمراِض، وأ ْكث ُر حاالِت التَّس مُّ

ْضِمّيِ، وعلى إِذاب ِة  ؛ لالطَّعاِم السَّيّئِ  ِل الِجهاِز اله  ْبِط ع م  ِة يُساِعدُ على ض  ذلك فالِعالُج الُمْعت ِمدُ على الف اِكه 

دّي إل ا يُؤ  ُل ِمن  األ ْدِوي ِة الُمل يِّن ِة؛ أل نَّها  السُّموِم، والق ضاِء على آثاِرها؛ ِممَّ ةُ أ ْفض  ى ت ْنِقي ِة الدَِّم ِمْنها. والفاِكه 

ك تِها االْستِداِريَِّة، ف ت ُحدُّ ِمْن ت وت حْ  ر  ُطها، وتُساِعدُها على أ داِء ح  ك ة  األ ْمعاِء، ف تُن ّشِ ر  نُُمّوِ ي على أ ْلياٍف تُثيُر ح 

راثيِم الكاِمن ِة في ت فْ  الج  ًرا واِضًحا، و  ر  ا األ ْدِوي ةُ الُمل يِّن ةُ فإنَّها ت ُضرُّ األ ْمعاء  ض  ع  ُمروِر  قِ األ ْمعاِء، أ مَّ دُ م 

ْفعوِلها الِعالِجّيِ. ة  على أ داِء م  ِن القُْدر  م   الزَّ

ي إلى ُحدوِث ب ْعِض  دِّ واِمِض يُؤ  ِة على الح  ْضِميَِّة، وهذا  وقد قِيل  : إِنَّ اْحتِواء  بعِض الف اِكه  االْضِطراباِت اله 

ِة ل   وجود ة  في الف اِكه  واِمض  الم  وادَّ، أ ْي أ نَّها ل ْيس ْت يْ غ ْيُر ص حيحٍ؛ أل نَّ الح  ةُ ِمْن م  س ت ُكلَّ ما ت ْحت ويِه الف اِكه 

واِمِض إلى احْ  ِة ذاِت الح  ل ْو كان ْت ك ذِلك  أل  دّى ت ناُوُل الف اِكه  ْعزول ةً، و  ةُ م  ْضِمّيِ، فالفاِكه  تِراِق الِجهاِز اله 

تُق لُِّل ِمْن  وادَّ ق ل ِويَّةً ت ُحدُّ و  ةً في ف وائِدها، وتُق لُِّل أ ضْ ت ْحت وي م  وادَّ ِغذائِيَّةً ُمْمتاز  ت ْجع لُها م  واِمِض ، و  راِر الح 

اِرج  الجِ  ت ْدف عُها خ  راثيِم الكاِمن ِة في األ ْمعاِء، و  ْيِر أ ْن تُتِْلف  ُجْدران  األ ْمعاِء سريع ِة التَّأ ثُِّر. نُُموَّ الج   ْسِم، ِمْن غ 

،  ةِ واْستِْعماُل الف اِكه   ٍة إلْيها كذِلك  ْحد ُهم، ب ْل إنَّ األ ِصّحاء  بِحاج  ْرضى و  في الِعالجِ ال ي ْقت ِصُر على الم 

ِة؛ أل   ح  ك ثيٌر ِمن  األ ِطبَّاِء بِِحْمي ِة الفاِكه   نَّها تُفيدُ الُمصابين  باأل ْمراِض، أ ْو الّذين  يُعانون  ِمن  السُّْمن ِة.وي ْنص 

ل ها ْن وعلى اِْلْنساِن أ   ة ، وأ ْن ي ت ناو  ج  ة  الطَّاز  ِة  ي ْختار  الفاِكه  ِة الفاِكه  ب ْعد  أْن ي ْغِسل ها، وِلْلُمحاف ظ ِة على رائح 

ُل أ ْن تُْغس ل  دون   ِكيَِّة يُف ضَّ ؛ أِل نَّ  الزَّ ُع على قِْطع ِة قِماٍش ن ظيف ٍة، ِلتُواِجه  اله واء  والّشمس  ، ثُمَّ توض  ك   أ ْن تُْفر 

ِكيَّة . أ   ت ها الزَّ ِة رائِح  ةِ، ف تُعيدُ للفاِكه  مائِر  الكاِمن ة  في الِقْشر  يُِّج الخ   ِشعَّة  الّشِمس تُه 

ْيِر السَّ   ِة وقِد اْعتاد  النَّاُس ب ْعض  العاداِت غ  بَّى وع صير  الفاِكه  ِة مْنها: اتِّخاذُ الُمر  ع  الفاِكه  ِة في التَّعاُمِل م  ليم 

ِة الِغذائِيَِّة العاِلي ِة لتلك  الع ناِصِر، إاِلَّ أ نَّها ال تُْغني عِن الفِن ب دياًل ع   ع  القيم  ط أٌ؛ ف م  ِة ن ْفِسها، وهذا خ  ِة الفاِكه  اِكه 
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لِكْن يُْمِكنُنا ن ْفِسها؛ ِلما ي ت واف رُ  بّى، أ ْو عصيٍر ،و  ُل إلى ُمر  وَّ يِّزاٍت ت ْفِقدُها عند ما تُح  لْ  فيها ِمْن ُمم  ِة خ  ُط الفاِكه 

ِلها في ِجْسِم اِْلْنساِن.  ة  على ع م  ْضِم، ويُساِعدُ الفاِكه   بالع س ِل الطَّبيِعيِّ الخاِلِص؛ أل نَّه يُساِعدُ على اله 

ْجب ةً ِغذائِيَّةً ثان ِويَّةً، وك ثيراً ما ن واْعت ْدنا ت ناُول  ال ْصِفها و  ْجباِت الطَّعاِم، بِو  ِة في آِخِر و  ِرُف النَّظ ر  ع ْن صْ فاِكه 

ةِ  ِة الِغذائِيَِّة ِلْلفاِكه  ْغب ةً في االْستِفاد ةِ ِمن  القيم  ل ْو ُكنّا أ ْكث ر  ر  نا بِها. ، ل ب د أْنات ناُوِلها إذا ش ع ْرنا بِالشَّب عِ، و   ط عام 

ِة التي ت{كل بقشرها ق ْبل  ت ناُوِلها، ولكنْ  ةِ؛    ي ْحتِويهِ  ما واْعت دنا ك ذِلك  ت ْقشير  الف اِكه  اللُبُّ ال يُغني ع ِن الِقْشر 

أ ْود ع تْها غ ْير  ق ليٍل ِمْن ف وائِدها الّتي ت   تْها أ ِشعَّةُ الشَّْمِس أ ْشُهراً، و  ةُ قد صاف ح  ا في ب ناِء  ف الِقْشر  ْلع ُب د ْوًرا هامًّ

ةُ  قِْشر  ظيف تِها، و  ِعد ةِ في أ داِء و  واِء والنّوِر، وذاُت  االِعظاِم، وُمساع د ةِ الم  ِة هي الِقْسُم الُمواِجهُ لْله  لفاِكه 

مائِر  تُس ِهّلُ  ةُ ت ْحت وي على فيتاميناٍت وخ  ساِسيٍَّة س ريع ٍة أل ِشعَِّة الشَّْمِس؛ والِقْشر  ةِ؛  ح  ر  ه ْضم  ب ِقيَِّة أ ِجزاِء الثَّم 

ِة دون  ت ْقشيٍر. ُح بِأ ْكِل الفاِكه   لذلك يُْنص 

ا ي  ا ت  وأ خيرً  ِليَّة  الق ْضِم تُق ّوي األ ْسنان  وتُن ِظّفُها أ ْكث ر  ِممَّ ّكيِن؛ أل نَّ ع م  ة  دون  اْستِْخداِم الّسِ ِل الفاِكه  ْفع ُل أ يُّ ناو 

ق ّوٍ أ ْو ُمن ظِّ   ٍف.م 

 َحِد ِد الُجْمَلةَ الطََّلبِيَّةَ ِمَن الُجَمِل اآلتِيَِة؟ 

خيًرا َتناَوِل الفاِكَهَة د .1
َ
ّكيِن  وَن وأ  .اْسِتْخداِم الّسِ

 

داِء َمْفعوِلها الِعالِجيِّ  .2
َ
َمِن الُقْدَرَة على أ  .َوَتْفِقُد َمَع ُمروِر الزَّ

 

ْمراِض والِجهاُز الَهْضِمي  َلَدى اإلنساِن هو  .3
َ
 األ

ُ
 .َمْنَشأ

 

عاِم  .4  .واْعَتْدنا َتناُوَل الفاِكَهِة في آِخِر َوْجباِت الطَّ

ياِق حَ  ْد َمْعنى ما بَْيَن القَْوَسْيِن في الِعباَرِة اآلتِيَِة:" ِِلَنَّ أَِشعَّةَ الش ِمس تَُهيِ ُج الَخمائَِر )الكاِمنَةَ(  د ِ ُمْستَعينًا بِالس ِ
ِكيَّةَ في الِقْشَرِة،   ."فَتُعيُد للفاِكَهِة رائَِحتَها الزَّ

 امُلَخَتِلَطةُ  .1

 املُْلَتِصَقةُ  .2

 امُلْخَتِفَيةُ  .3

َقةُ  .4  املَُتَعّلِ
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ُن تَْركيبًا َمجازيًّا؟بارَ ما العِ   ةُ ال تي تَتََضمَّ

ّكيِن.  .1 خيًرا َتناَوْل الفاِكَهَة دوَن اْسِتْخداِم الّسِ
َ
 وأ

 ل َيْقَتِصُر على املَْرض ى َوْحَدُهم. واْسِتْعماُل الَفاِكهة في الِعالِج  .2

ْشُهرًا. .3
َ
ْمِس أ ُة الشَّ ِشعَّ

َ
 َفالِقْشَرُة قد صاَفَحْتها أ

 فيتامينات  وَخماِئَر.  علىوالِقْشَرُة َتْحَتوي  .4

 ما َسبَُب تَْفضيِل َخْلِط الفاِكَهِة بالعََسِل؟ 

ُل الَهْضَم وعَمَل الفاِكَهِة في  .1 نَّ الَعَسَل ُيَسّهِ
َ
 الِجْسِم. أل

نَّ الَعَسَل َيُحد  مْن ُنُمّوِ الَجراثيِم في الفاكهة. .2
َ
  أل

َلِف. .3 نَّ الَعَسَل َيْحَفُظ الفاِكَهَة مَن التَّ
َ
 أل

نَّ  .4
َ
  لَعَسَل يزيُد مْن فيتاميناِت الفاِكَهِة.ا أل

 ما َسبَُب تَْفضيِل أَْكِل الفاِكَهِة بِِقْشِرها؟ 

نَّ الِقْشَر فيه فيتاميناُت الف .1
َ
 اِكَهِة. أِل

ريِع.  .2 َبِع السَّ نَّ الِقْشَر ُيْشِعُرنا ِبالشَّ
َ
 أِل

ِة. .3 نَّ الِقْشَر ُيَخّزُِن َفواِئَد الفاِكَهِة الِغذاِئيَّ
َ
  أِل

4.  
َ
   الِقْشَر ُيساِعُد املَِعَدَة على َهْضِم الفاَكَهِة.نَّ أِل

 متى تُفيُدنا الفاِكَهةُ في تَْقِويَِة اِلَْسناِن وتَْنظيِفها؟ 

. حيَن  .1  ُتْؤَكُل بدوِن َطْبخ 

 حيَن ُتْؤَكُل َمَع ِقْشِرها.  .2

 حيَن َنْقِضُمها قضًما.  .3

 حيَن ُتْؤَكُل ناِضَجًة. .4
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  يُْغني َعْن تَناُوِل الفاِكَهِة الط اَزَجِة؟ى الما السَّبَُب في أَنَّ الَمَربَّ 

ر  َكثير  َيزيُد الَوْزَن. .1 ى فيه ُسكَّ نَّ املَُربَّ
َ
 أِل

ى يَ  .2 نَّ املَُربَّ
َ
ِة.أِل  ْفَتِقُد ِلْلَمواّدِ الَقَلِويَّ

ِة للِجْسِم.  .3 ى َيْخلو ِمْن ُقشوِر الفاِكَهِة املُِهمَّ نَّ املَُربَّ
َ
 أِل

 اكهَة بعًضا من فوائدها. الفألنَّ املرّبى ُيْفِقُد  .4

 الفاِكَهِة؟ ما ال ذي يَْحمي الِجهاَز الَهْضِميَّ ِمَن االْحتِراِق بِالَحواِمِض الَمْوجوَدِة في 

  الفيتاميناُت املَْوجوَدُة في الفاِكَهِة. .1

  الَخَمِائُر املَْوجوَدُة في ِقْشِر الفاِكَهِة. .2

ُة املَْوجوَدُة في الف .3   َهِة.اِك املَواد  الَقَلِويَّ

ْمعاِء. .4
َ
 الَجراثيُم الكاِمَنُة في األ

ُن َمْفعواًل ُمْطَلقًا ِمَن الُجَملِ    اآلتِيَِة؟ ما الُجْمَلةُ اَلتي تَتََضمَّ

ْمعاَء َضَرًرا واِضًحا.  .1
َ
ها َتُضر  األ َنُة فإنَّ َلّيِ

ْدِوَيُة املُ
َ
ا األ مَّ

َ
 أ

ا.  .2 ة  ِلَكْي َتكوَن َطعاًما َطبيِعيًّ
َ
أ  َفِهي ُمَهيَّ

اَزَجَة. لى وع .3 ْن َيْختاَر الفاِكَهَة الطَّ
َ
 اإِلْنساِن أ

ْشُهًرا. .4
َ
ْمِس أ ُة الشَّ ِشعَّ

َ
 َفالِقْشَرُة قد صاَفَحْتها أ

ِ؟   لماذا كان اكتشاُف الفيتاميناِت سببًا في دخوِل الفاكهِة في العالجِ الط ب ي 

 ألنَّ الفاكهَة غنّيٌة بالفيتاميناِت الّضرورّيِة للجسِم.  .1

 ِة أمالًحا معدنّيًة. اكهألنَّ في الف .2

 ألنَّ الفاكهَة تدخُل في تصنيِع األدويِة.  .3

 . األطعمِة األخرألنَّ الفاكهَة تمتصُّ الفيتاميناِت في  .4
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 ألسئلة النص الشعرينموذج 

  :اقرأ البيات التالية ، ثم أجب عما يليها من أسئلة 

   ؟ كيف تغدو إذا غدوت عليال            اكي و ما بك من داءأيهذا الش

   من يظن الحياة عبًئا ثقيال               هو عبء عىل الحياة ثقــيـل

ي الوجود شيًئا جميال                والذي نفسه بـغـيـر جمــال
   ل يرى فن

ي الحياة أناس
  عللوها فأحسنوا التعليال              أحكم الناس فن

 ل تخف ان يزول حن  يزول             فتمتع بالصبح ما دمت فيه

 قرص البحث فيه كي ل يطول                هـــــــــــــــــم  رأســــــك  أظـــــلوإذا ما  
 : الفكرة العامة للبيات .1

 التمتع بالحياة و التفاؤل . أ 

 . أعباء الحياة ثقيلة . ب 

 االستفادة من الوقت  . ت 

 : مضاد كلمة ) الشاكي (  .2

 الشكوى كثت   . أ 

 .الشاكر . ب 

  طالساخ . ت 

 : مرادف كلمة ) عليال ( . 3

 ا صحيح . أ 

 مريضاً  . ب 

 جميالً  . ت 

ي رأي .4
 الشاعر؟من هم أحكم الناس فن

 . من عللوها فأحسنوا تعليلها  . ث 

 . من تركوها . ج

 ا من تمتعوا به . ح

  :البيت الذي يدعونا إلى الاستفادة من الوقت و عدم الخوف من زواله .5

  .البيت الأول . أ 

  .الثالثالبيت  . ب 

 مع خالص أمنياتي للجميع بالنجاح                                                                       .الخامسالبيت  . ت


