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 أوال : المعارف األدبية

 قال تعانى فى سٕزج " انسٔو": اقسأ ثى أجة :السؤال األول

ٔيٍ آياتّ  (22) انسًأاخ ٔاألزض ٔاختالف أنسُتكى ٔأنٕاَكى ئٌ في ذنك آلياخ نهعانًيٍ خهق ٔيٍ آياتّ

ٔيٍ آياتّ يسيكى انثسق    (22) يُايكى تانهيم ٔانُٓاز ٔاتتغاؤكى يٍ فضهّ ئٌ في ذنك آلياخ نقٕو يسًعٌٕ

 (22)خٕفا ٔطًعا ٔيُزل يٍ انسًاء ياء فيحيي تّ األزض تعد يٕتٓا ئٌ في ذنك آلياخ نقٕو يعقهٌٕ 

يم ٔانتدتس . ٔضح ْرا اندٔز يٍ خالل يضًٌٕ أًْيح انعقم ٔدٔزِ فى انتأ -عز ٔجم–يإكد هللا  ( أ

 انساتقح. حاآلياخ انثالث

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

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

 .) أنسُتكى (   ٔ)أنٕاَكى(   فسس انًقصٕد تكم يٍب( 

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

 ج( ماذا يحدث لو لم يتعاقب الليل والنهار؟

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

 سئلة.أالشعرية اآلتية ،ثم أجب عما يليها من  األسطراقرأ   السؤال الثانى:

 ؟ أهكذا السنون تذهب 
 أهكذا الحياة تنضب؟

 أذوب، أتعب،أننى أحّس       

 أموت كالشجر..  

 .استنتج العاطفة المسيطرة على الشاعر .1

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

 الكلمات الدالة على هذا الموقف.ب( تبرز األسطر الشعرية السابقة موقف الشاعر من الحياة .اذكر    

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

 جـ( "أموت كالشجر" فى هذا السطر صورة بيانية وضحها.   

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

 المادة : لغة عربٌة         قسم اللغة العربٌة 

                                                                          

 عشر بقسمٌه العام والمتقدم  نموذج تدرٌبً للصف الحادي
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 ثانٌا المفاهٌم اللغوٌة

  ) النحووالصرف( : السؤال األول

يعد مفتاحا لتحديد العديد من  االبتكار وهذا قادرا على تحليل خاليا األنسجة جراحيامشرطا  العلماء"ابتكر 

 ."السرطانية األمراضاألمراض ومرآة  لمكافحة 

 بٌن القوسٌن اختر اإلعراب المناسب مما .1

    (      خبر      -        فاعل    - به )مفعول العلماء     ( أ

 (   خبر لناسخ  –    عت ــن       -   )حـــال  جراحيا    ( ب

 فاعل(       -    مضاف إليه      –     األمراض ) بدلج( 

 استخرج من الفقرة .2

  بدال 

  اسم آلة 

 

 فعال اآلتٌة هات اسم اآللة من األ .3

 كنـــــس ( –) دفـــــع 

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

 )المهارات الكتابية (

 ة أسطر ماتراه حولك من آيات ومظاهر كونية تدل على قدرة هللا ثالثصف  فى  -

 الناس.موضحا أثرها فى نفسك وفى 

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

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

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

 انتهت األسئلة
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