
 

 

  :الفيم واالستيعاب : أوال 
 :سئمة التالية أجب عن األ-1
 .عمل . حرص الطفل عمى مرافقة ابنو إلى خارج المدينة   –أ 

 يعرف تضاريس الحياة في الجو النقيل
 الصدىما الظاىرة الطبيعية التي تضمنتيا ىذه الحكاية ؟  -ب
 .وضح ذلك .  ب من الظاىرة الطبيعية وسيمة لتحقيق غاية تربويةاتخذ األ –ج 

 ن الحياة مرآة أعمالكأىو توضيح لالبن 
 راد تفسيرا من أبيو ليذه التجربة العجيبةأعندما متى أحس االبن بالحاجة إلى أبيو ؟  –د 
 فما عالقتيا بمضمون ىذه الحكاية ؟ية قرآنية آختمت الحكاية ب -ىـ 

 الحياة يأنك كما تدين تدان وكما تعطي تأخذ ف
 من المواقف التالية ؟ماذا في كل موقف -2
 ستجد منو نفس الجفاء والغمظة.تحدثت مع أصدقائك بجفاء وغمظة  –أ 
 سوف يأتي ليوم الذي ال يرحمك أحدرأيت طفال يبكي فمم تعر اىتماما  -ب
 ستجد منو كل القسوة والحدة وسيحنق عميكعاممت خادم البيت بقسوة وحدة  -ج
 الناس بنفس ىذه األنانية ولن يقبل عميك أحدسيعاممك لعبت مع فريق الكرة بأنانية  -د
 :أمام ما تراه صحيحا من العبارات اآلتية (  √)   ضع عالمة  -3
 ( √  )       الحكمة ضالة المؤمن وىو أولى بيا   -
 ( X)             مواجية الرأي اآلخر بالصوت المرتفع يحقق اإلقناع   -
 (  √)        طاء   العاقل من تعمم أن الحياة أخذ وع -    
 (  X)               بالتسرع في اتخاذ القرار نحقق أىدافنا   -    

 : أمام المكمل الصحيح لما يمي (  √)   ضع عالمة  -4
 المقصود بتضاريس الحياة في الحكاية السابقة  –أ 

 قواميا  -                  √   معالميا -          جغرافيتيا -عجائبيا           -         
 : المقصود بناموس الكون    -ب

 سيطرتو  -             قوتو             -             √قانونو -عممو               -        
 نظرة االبن لألب في ىذه الحكاية  تتصف بـ -ج

 √ التقدير -   الحب                      -           الرىبة-الييبة                    -     



 

 

 
 

 : ثانيا الثروة المغوية 

 
 : أمام التكممة المناسبة من بين البدائل التالية ( √)  ضع عالمة  -1 
 ضد كممة الحكيم  –أ  

 الجاىل  -        √  األحمق -           الساذج    -       المتسرع  -           
 مرادف كممة الجفاء  -ب

 التكبر -               الظمم  -             القسوة   -        √ الغمظة -         
 : ىذه سنة اهلل     جمع كممة سنة ىنا  –ج 

 سنوات  -             أسنة    -              سنون   -          √ سنن -         
 :بحسب سياقيا  في كل مما يأتي ( تعثر ) وضح معنى كممة  -2 

  تمعثم: تعثر الطفل في أثناء القراءة  -   وقع: تعثر االبن في مشيتو  -       
 :وظف جمع الكممات اآلتية في جمل تامة من إنشائك  -3
  الوديان كثيرة في الصحراء.  الوديان:  يالواد -
  لكل عمل ناجح أصداء كثيرة  .أصداء : صدى  -
 نواميس الكون ال تتغير . يس ناموس نوام -

 
 : السالمة المغوية :  ثالثا 

 اذكر سبب نصبيا . الكممات اآلتية وردت في الحكاية السابقة منصوبة -1
 ظرف مكان: مضارع مسبوق بالم التعميل    بعيدا : ليعرفيم 

 حال : مفعول ألجمو     غاضبا : تعبيرا 
  مفعول بو: نعت والمنعوت منصوب     المجال : جديدا 

 :مطموب أمام كل عبارة مما يمي يمي ضع الخبر المناسب وفق ما ىو -2
 (خبر مفرد )   باراالبن  -
 (خبر شبو جممة )    من جنس العملالجزاء  -
 (خبر جممة )    والعظة العبرة تقتديسنة الحياة  -

 



 

 

 

 
 :  التذوق الفني: رابعا 

 : أمام التكممة الصحيحة من بين البدائل التالية (  √)   ضع عالمة  -1
 : أفاد االستفيام  ( اإلحسان إال من جنس العمل ؟فيل جزاء  –أ 

 √   التنبيو -         التشويق     -         النفي -           التمني  -
 : ىذا القول يعبر عن أن االبن  (   تممك االبن أعصابو )  -ب

 تحفز لممواجية - √    نفسو ضبط -    لم تراجع عن موقفو  تحمل األ  -
 ىذا التعبير يوحي بـ (   المجابية استثارتو ) –ج 
 √ الدىشة -       الحقد        -      لقوة  ا -      الغضب      -             
 التعجب        ماذا أفاد النداء ىنا   ؟( يا لك من رائع )  -2
 

 وضح الجمال في التعبير السابق ( الحياة مرآة أعمالك ) -3
 سان أعمالو شبو الحياة بمرآة يرى فييا اإلن

 أي التعبيرين أدق في الداللة عمى المعنى ؟-4
 (نأخذ جزاء ما عممناه /                                  )   ( نحصد ما زرعنا) 

 : صحة الرسم اليجائي : خامسا 
 :ىات نظائر لكل كممة من الكممات السابقة في ثالث جمل مفيدة   (سؤال –سائل  –سأل ) -1

  نأي رفأ – فأل: سأل  -
  دائم – قائل – رائد: سائل  -
  شؤم – لؤم – فؤاد: سؤال  -
 : ىات في جمل مفيدة من إنشائك  -2  
 .  يسأل المؤمن ربو:  المضارع من سأل  -
  يؤدي المؤمن الصالة: المضارع من أدى  -
 أسئمة االمتحان سيمة: جمع كممة سؤال  -
 
 

 



 

 

 
 


