اللغة العربية (المشتركة)

األول ثانوي

أ  .علي أسامة 0154856870
بسم هللا الرحمن الرحيم
عليمي في مادّ ة اللغة العرب ّية (المشتركة)
امتحان الفاقد ال ّت
ِّ
مــــنـــصــــة جـــــو أكـــــاديـــمـــي

اليوم .......................... :

للصف األول ال ّثانوي
ّ

التاريخ :

0007/77/

لدرس " فلنرحم العامل المسكين" اقرأ ال َّنص اآلتي ث َّم أجب ع َّما يليه:
س :7من خالل دراستك
ِ
أي ُبني !
ْ
علي فيها ذلك الحادث المؤلم الذي حدث في مكان عمل َك،وقد
بالحزن التي تقص
َّ
وصلتني رسالتك الممزوجة ُ
صريعا
س َرت الكهرباء في جسمه ،ث َّم وقع
ً
كثيرا لوفاة ذلك العامل الذي كان ُيحاول إيقاف المولّد الكهربائي؛ ف َ
تألمت ً
تمرعليكم من
على
ِ
األرض،وكم آلمني وصفك هذه ال ُمصيبة األليمة الّتي حصلت في أثناء إنهاءكم في العمل ،ورجائي ّأّل ّ
اس.
غير أن تخرجوا منها
نافع ،وعبرة مفيدة لكم ،وللمسؤول عنها ،ولمن حولكم من ال ّن ِ
ٍ
ِ
بدرس ٍ
ً
كلمة بمعنى " مطروح على األرض".
 )7هات من ال ّنص
.....................................................................................................................
ص.
 )0حدد الفن األدبي الّذي ينتمي إليه ال ّن ِّ
.....................................................................................................................
 )3ما ال ّنصيحة الّتي قدّمها الوال ُد إلى ابنه؟
.....................................................................................................................
وضح جمال ال ّتصوير األدبي في قول الكاتب "،وصلتني رسالتك الممزوجة بالحزن"؟
ّ )6
.....................................................................................................................
ص:
 )8أ) استخرج من ال َّن ِّ
فعل ثالثي................................................ :
 )7اسم فاعل ل ٍ
لفعل ثالثي................................................ :
 )0اسم مفعول
ٍ
لفعل غير ثالثي................................................ :
 )3اسم فاعل
ٍ
 )6صيغة مبالغة ................................................ :
 )4مصدر لفعل رباعي .....................................

 )8مصدر لفعل ثالثي ..................................

ب) علل سبب كتابة الهمزة بالصورة التي جاءت عليها في كلمة (للمسؤول) التي وردت في النص .
...................................................................................................................................
فعل من األفعال اآلتية:
س :0صِ ْغ اسم المفعول من كل ِّ ٍ
أ) وعد ................................................

ب) كسر ................................................

ج) قاتل ................................................

د) استطاع ................................................
1
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اإلجابات
س:7
صريعا
)7
ً
 -0الرسالة
نافع ,وعبرة مفيدة لهم ,وللمسؤول عنها ,ولمن
غير أن يخرجوا منها
ٍ
 )3رجائه اأّل تمرا عليهم هذه المصيبة ,من ِ
بدرس ٍ
اس.
حولهم من ال ان ِ
 )6شباه الرسالة باإلنسان الذي يحزن على فقدان الشيء .
ص:
 )8أ) استخرج من ال َّن ِّ
لفعل ثالثي :عامل
 )7اسم فاعل
ٍ
لفعل ثالثي :ممزوجة  /مسؤول
 )0اسم مفعول
ٍ
لفعل غير ثالثي :مُؤلِم  /مُولِّد
 )3اسم فاعل
ٍ
صريعًأ
 )6صيغة مبالغة َ :
 )8مصدر لفعل ثالثي  :حُزن /وصفك
 )4مصدر لفعل رباعي  :إنهاءكم
فعل من األفعال اآلتية:
س :0صِ ْغ اسم المفعول من كل ِّ ٍ
أ) وعد :موعود .

ب) كسر  :مكسور

ج) قاتل  :مُقا َتل

د) استطاع  :مستطاع

ح
َمــــــــــــــ ْع َتــــ َمــــ ّنـــ ّيــــاتــــي لــلــــ َجـــمـــيــــ ِع بــالـــ َّتـــ َفـــ ّو ِق َوالـــ ّنــ َجــا ِ
َو ُيـــ ْمــــ ِكـــ ُنـــ ُكــــم اّلســـتِــــ َفــادة ِمـــنْ الـــدّ ورا ِ
ت الــــ َمــ َجــانـــيــة لِـــ َطـــ َلـــ َبة األ ّول َثـــــا َنوي
صـــة جــــو أَ َكــــاديـــمـــي َمـــ ْع ُنــ ْخــــ َبــ ٍة ِمــنْ ُم َعــلِّــ ِمـي ال ّثــا َنــو ّيــ ِة الـ َعــا ّمـة
َعـــلَـــى مــــنـــ ّ
األ ُســـ َتــــاذ عـــــــلـــــي أ ُســــامــــة ُمــــ َعلِّم اللغ ِة العربي ِة للمرحل ِة ال ّثانوية (التوجيهي)
على مــــــــنــــــــصـــــــة جـــــــــــــو أكــــاديـــمي
لالستفسار واّلنضمام لمجموعات األول ثانوي التواصل (واتس) على الرقم 0154856870 :
2

