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.........................................................................................................

.............. 

 ؟  الشاعر سيطر علىما الشعور الذي  -2
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 ؟  ما رأيك في القافية التي اختارها الشاعر في التعبير عن الجو النفسي  -3
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 وضح بمثال واحد من األبيات السابقة لكل مما يأتي :  -4 

 ...اللغة العربية..: ـــادةــــمــــــالـ

 :ــــنـــالــــزمــ

 )   ( ت:عدد الصفحا

 : ـبــالطالـ اســم

 .الحادي عشر:  والشعبة الصف

 :  خـوالتاري اليوم
 دبـــي - الخاصــة الصـالـح الـراشـد مـدرسـة

 .2016/2017للعام الدراسي  الفصل األول التجريبي ختبارالا

 

  ِأِمْن ُأمِّ أْوَفى ِدمنـٌةَ لم َتكلَّـِم          ِبَحْومـانِة الدَّرَّاج فالُمَتَثلَّــم 
  ِوداٍر لها بالرَّقمتيـِْن  كأنهـا         مراجع وْشٍم، في نواشر ِمْعَصم 
  َمِشين ِخلَفًة        وَأْطالؤها َيْنَهْضَن من كلِّ َمجَثمِ بها الِعيُن واآلرام ي 
  ًِة       َفََلْيًا عرفُت الدَّاَر َبعـد توّهـُم  وقفُت بها من بعد عشرين ِحجَّ
  ِبُع واسلم  فلمَّا عرفُت الدَّار قلُت ِلَرْبعها        أال انعْم صباحًا أيُّها الرَّ



إنشائي أسـلوب  -....... ...............استعارة :............... -  

 -.................... : .......... خبريأسلوب  -............  ...................................:..

 ...............................................تشبيه   :............

 :   شخصية الشاعر في األبيات  ثالثا من مالمح اكتب  -5
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( أمام العبارة غير الصحيحة فيما     Хأمام العبارة الصحيحة وإشارة )√ ) ضع إشارة )    -6

 يأتي :

                                                       ]         [   .وسيلة من وسائل التفكير وأداة من أدوات التصوير  تعد االستعارة  -  

                                      ]         [          من سمات الشعر في األدب الجاهلي غموض المعاني -  

                                                                                                                                                           ]         [             .      يلجأ اإلنسان  إلى االستعارة من أجل تزين صورته   -  

 :  -   :السؤال الثاني 

 من أسئلة : يها أوال : قرأ القصة اآلتية ، ثم أجب عما يل

فكر طائر في عمل وليمة فأرسل رسله يدعون إخوانه ، فأخطأ أحد الرسل ، وجاء إلى الثعلب فقال :أخوك 
يقرأ عليك السالم ويسألك أن تجعل غداءك عنده ، فقال الثعلب : قل له : السمع والطاعة ، فلما رجع الرسول 

رنا ، قالت القبرة في نفسها : البد أن أصحح هذا أخبر الطائر فاضطربت الطيور وقالوا له : نغصت علينا أم
 الخطأ كي أسعد أصدقائي وننعم بالوليمة ، ثم ذهبت إلى الطيوروقالت:إن أنا صرفت الثعلب مالي عندكم ؟

لى أمرك نصير، ثم ذهبت إلى الثعلب فقالت له : أخوك يقرأ عليك السالم  ويقول: قالوا : سنطيعك ، وا 
ين تحب أن يكون مجلسك بين الكالب ، فتجرع الثعلب وقال : قولي له : أنا شاكر ولكن أاحضر يوم االثنين،

 على ما منحتني من مكانة ، ولكني أصوم االثنين والخميس فال تنتظرني .

 استخرج من القصة القصيرة



 * السرد:   .......................................................................

 ر الداخلي : ...............................................................* الحوا   

 * الحوار الخارجي : .............................................................   

 الحدث الرئيس : ..............................................................     

                           نصر أساسي من عناصر القصة القصيرة وضح إجابتك ؟هل الحبكة ع  

                                                         

 ثانيا: المفاهيم اللغوية

    (  ) النحو والصرف     السؤال األول :

 غ  اسم التفضيل  من  األفعال  التالية  :ص   -1

 أقدم : .................... : عرج  .................. :كرم   ...................:..نبل  - 

..................... 

 عين اسم التفضيل والمفضل  و المفضل عليه في األمثلة اآلتية: - -2

 البنت الكبرى هي المتفوقة -       الربيع أجمل من الخريف -العلم أنفع من المال       -

 

 

 

 

 

    (هللا . َ   عند قدرا   أعلى المؤمن ُ )   الجملة  اآلتية  : ما تحته خط في أعرب  -3
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 المفضل عليه     المفضل         اسم التفضيل     

   

   

   



 

                                                                               

 (  )  البالغة السؤال الثاني :  

 

 : معنى كلّ منها وفق الجدول اآلتي بّين أنواع الكنايات اآلتية وعّين الزم   -أ 

 نوع الكناية الزم المعنى الجملة

      فاطمة بعيدة مهوى القرط

   نحن أبناء اإلمارات   

   عض المهمل بنانه

   عاتبت  صديقي فاحمر وجهه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لغويةالمهارات ال : ثالثا 

  ) المهارات الكتابية  (     ل األولالسؤا       

اكتب استجابة عن شخصية الثعلب في القصة السابقة مراعيا 

 قواعد كتابة االستجابة 
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 مع تمنياتي لكم بالتفوق  أحمد بدويانتهت األسئلة 


