
 هنا جمیع روابط وقنوات صفوف الكویت التعلیمیة الممیزة
  عشرات القنوات في خدمة التعلیم واهله

  وعشرات من االعضاء والمشرفین
  یعملون لیل نهار لمساعدتكم

 مجموعات تطوعیة تخدم العملیات التعلیمیة
  جزى اهللا القائمین علیها خیر الجزاء

  وشكرا لكل من یساهم ویدعم باي جهد قل ام كثر
 نرحب بكم في قروباكم وقنواتكم

https://t.me/joinchat/AAAAAEO40LBCM5TO6wNB2w 

 إلیكم التطبیق الرسمي لموقع المناهج الكویتیة على متجر جوجل بالي, حیث 
 یساعدكم في الحصول على مذكرات وكتب مدرسیة وكل مایهم االمتحانات
 .,واالخبار التعلیمیة اول بأول
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alma
nahj.myapplication 
 

https://t.me/joinchat/AAAAAEO40LBCM5TO6wNB2w
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almanahj.myapplication
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almanahj.myapplication
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             صل الدراسي الثانيفال     م  2019- 2018ي   للعام الدراس                   قسم اللغة العربية

 
 

 
 
 
 

 

  ما الفكرة الرئيسة التي تضمنها النص ؟: 1س
 الربيع أجمل فصول العام وهو فصل البهجة والجمال . -

 

 : حدد المشاعر التي تضمنتها األبيات.2س
 الربيع. ب الطبيعة, اإلعجاب بجمال فصلح -

 

 الطبيعة ( –الطيور  –:استخلص أثر الربيع على كل من ) اإلنسان 3س
 اإلنسان : يفرح بقدوم فصل الربيع ليتأمل مناظر الطبيعة الجميلة. -
 الطيور : تشدو بقدوم فصل الربيع , فتصنع األعشاش صبحا. -
 الطبيعة: تكسو األرض العشب األخضر وتتفتح األزهار. -

 

  ؟فصل الربيع ل ما سبب حب الجميع: 4س
 

 ألنه فصل الجمال والطبيعة الساحرة والجو الرائع والراحة النفسية .
 

 على :استخلصي كلمات من النص تدل : 5س

 يشدو . –صدحاً  –الصوت : تغني 

 يدور . –تصنع  –الحركة : سرت 

 الزهور . –الطبيعة  –اللون : رداء أخضر 
 

 إنني عيد الفراشات( -) تمأل الروضة صدحا  :ول الشاعر: ما المقصود بق6س
 تمأل الحدائق غناء في فصل الربيع.أي تمأل الروضة صدحا:  -
 .كأنها في عيد بقدوم فصل الربيعأن الفراشات تسعد  أيإنني عيد الفراشات:  -

 

 ثانيا الثروة اللغوية:

 (  غناءرفع الصوت بال):صدح -ب              : يغني . يشدو -: وضح مرادف أ1س -

 (غرودةاأل) :األغاريد -ج     (  سرب)  : أسراب-ب  (    ضةوالر ) : الروض -أ:   رد ـــــــ:مف2س

 ( فصول)  :فصل -ب       (    راسعأ ) :سعر -أ :     عـــ: جم3س
 تغم . –تحزن  : تبهج -ب          المتوحشة –: الشرسة  الوديعة ضد : 4س

 

 ظف كلمة ) حزم ( في سياقات مختلفة:و((  : )أ( 2س -

                   )شد , ربط(                                    . حقائبه المسافر َحَزمَ  -

   )ضبط , العزيمة أظهر (                        . االجتهاد على أمره الطالب َحَزم -

     (حزامها شد    (                                        . دابته الرجل َحَزمَ   -

       ) جمعه وجعله حزمة (                             حزم العامل الحطب بشدة .  -
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 في الجمل التالية: )علم ( كلمةأحد تصريفات  (( وظف 3س

 (    عالم -معلوم  –عليم  –علماء  –معلم  –تعليم  –أعالم  –تعليمات ) 

 ورثة األنبياء .      العلماء -

                                 من أسماء هللا الحسنى . العليم -

  كل االحترام .    المعلماحترم  -

 .التعليم تهتم الدولة ب -

 األمن والسالمة .   تعليماتيجب اتباع  -

 بقوة المالحظة . العالميتميز  -

 ثالثا التذوق الفني:
  ات ؟التعبير هوحي هذتبم ((1س

 وحي بالفرح والسعادة .ي                        : تمأل الروضة صدحا -

 وحي بالجمال والراحة النفسية .ي        : حيثما سرت .. فإن العطر يصحو  -

 يوحي بالفرح والسعادة والبهجة .                            عرس الجميع : -

 يوحي بالفرح والسعادة .                           عيد الفراشات : -

 -:خيالي -حقيقي ع كل تعبيرمما يلي من حيث كونه((بين نو2س
 حقيقي   ()                                 فصل الربيع فصل بديع. -

 خيالي   ( )                .   للجميع وحلم عرس الربيعفصل  -

 خيالي   ( )                 بيدي أحمل للروض النسيم العطرا.    -

 حقيقي   ()                      . الربيع فصل في ينتشر العطر -

 حقيقي   ( )                      تغرد الطيور في فصل الربيع.    -

 خيالي   ()                          بيع.تغني الطيورفي  فصل الر -

 خيالي   ( )                 .بيدي أكسو البساتين رداءا أخضرا -

 حقيقي   ()                  .الخضراء األماكن تكثر الربيع في -

 -(( امأل الفراغ في الجمل التالية بما هو مطلوب بين القوسين:1س رابعا: الرسم الهجائي:
 

 ) كلمة بها همزة متوسطة على واو(                   ربه خاشعا.           المؤمن يدعو -

 مة بها همزة متوسطة على ألف() كل               البطولة.   كأس حصل الالعبون على -

 ف(أل)همزة متوسطة على             ........... الطفل الطائرة في السماء.    -

 ) همزة متوسطة على واو (           ينادي إلى الصالة .         .............. -
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 (( ضع خطا تحت الكلمة التي كتبت بشكل خاطئ:2س
 

 (فأس   – موءلف –مؤذن  –) رأس 
 

 (( اختر الكلمة الصحيحة هجائيا مما بين القوسين:3س

 (يتاءلم  –يتؤلم  – يتألم –المريض من شدة األلم.                         ) يتئلم .......... .............. -
 

 اكتب ثالث كلمات تتضمن همزة متوسطة على واو.  -((أ4س
 

 مؤذن   ,   مؤلف ,    لؤلؤ ,    مؤلم ,   مؤمن .
 

 اكتب ثالث كلمات تتضمن همزة متوسطة على ألف. -ب     
 

 كأس  ,  فأس  , رأس  , سأل  , يتألم  , بأس .
 

 -خامسا السالمة اللغوية: 
 

 -:د للمثنى والجمع وغير ما يلزمالتالية من المفرالجمل حول ((1س

 هذا طالب مجتهد في دروسه. -

 : هذان طالبان مجتهدان في دروسهما.المثنى -

 هؤالء طالب مجتهدون في دروسهم. الجمع: -

 هذه  بنت نشيطة. -

 هاتان بنتان نشيطتان. المثنى: -

 : هؤالء بنات نشيطات.الجمع -

 هذا هو الالعب الذي سجل الهدف. -

 عبان اللذان سجال الهدف.: هذان هما الالالمثنى -

 هؤالء هم الالعبون الذين سجلوا الهدف. الجمع: -

 . ندسة ناجحةأنا مه                               .أنا مهندس ناجح -

 المثنى : نحن مهندستان ناجحتان.             نحن مهندسان ناجحان. المثنى: -

 الجمع  : نحن مهندسات ناجحات.           : نحن مهندسون ناجحون.الجمع -

                                    .أنَت تحب وطنك -

                 : أنتما تحبان وطنكما.المثنى -

                   أنتم تحبون وطنكم. الجمع: -

 أنِت فتاة مؤدبة. -

 أنتما فتاتان مؤدبتان. المثنى: -

 : أنتن فتيات مؤدبات.جمعال -
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