
  

 السابعبھ:الصف و الشع       لغة عربیة :(( أستطیع أن أفعلھا))  المادة االسم :                                                  

 أن یجیب الطالب على جمیع األسئلة (( العمل الفردي  ))        األھداف:       ورقة مراجعة    عنوان الدرس:   

 الشعري بعنوان (المیة الطغرائي) أجب عن األسئلة التالیة: بعد قراءتك لنص   * 

 استھل الشاعر قصیدتھ مؤكدا أنھ ذو رأي ثاقب أصیل. ما عالقة ھذا بمضامین األبیات التالیة لھ؟ )1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الرغبة في البقاء والحفاظ على الحیاة یفضي إلى نتیجتین حسب رأي الشاعر، ما ھما؟ )2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 بم أوصى الشاعر من یرغب في سالمة بدنھ، وترك خوض مغامرة الحیاة؟ )3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 حدد بدقة األسماء التي تعود علیھا الضمائر اآلتیة: )4
 ------------------------------------------------"فإن جنحت إلیھ"  •
 ------------------------------------  "لعلھ وإن بدا فضلي ونقصھم" •
 ----------------------------"ودع غمار العال للمقدمین على ركوبھا" •

 -------------------------------------------(الكسل)؟وما ضد  ------------------------------ما جمع (الرأي)؟ )5
 ----------------------------------------)؟وما مرادف (أصالة  --------------------------مفرد (المقدمین)؟ما 

 كثر في األبیات استخدام أفعال األمر حدد ھذه األفعال وبین داللتھا؟ )6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 في آخر اللیل) أجب عن األسئلة التي تلیھا: *بعد قراءتك للقصة القصیرة بعنوان (الضحك
 ) قامت القصة على مفارقة تبرز بؤس الرجل وعوزه. فما ھذه المفارقة؟1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

)ھل تكشف خاتمة القصة( واستمر ھو في الضحك ودمعت) عن داللة الضحك في عنوانھا؟ وضح ذلك رابًطا 2
 عنوان القصة بنھایتھا.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ) وضح داللة ( السوق السوداء)  بعد الرجوع إلى المعجم الوسیط.3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ) ما رأیك في نھایة القصة؟ ھل تجد النھایة مقنعة؟ علل 4



 التي تلیھا:اقرأ الفقرة التالیة ثم أجب عن األسئلة 

في مساق الفیزیاء  ) مجموعات من الطالب4) باحثون بین (7، قارن (دراسة نشرت في علم النفس التربوي المعاصر في"
) طالب قاموا بإنجاز 3(الجامعیة، إذ طلب الباحثون من الطالب إكمال حل بعض المسائل إما قبل وإما بعد المحاضرة. 

أفضل من أولئك الذین استمعوا لھا فقط . إن العمل على المشكالت قبل االستماع وحققوا فھًما  المھمات قبل المحاضرة
یكتشفون ویستنتجون المفاھیم والمبادئ واإلجراءات ذات الصلة من تلقاء أنفسھم قبل سماعھا من طالب  5 للمحاضرة جعل

 األستاذ .

 استخرج من الفقرة السابقة ما یلي: )1
 -----------------------------------* ضمیًرا:       -----------------------------ناسخ:حرف  •
 ------------------------------* ظرف مكان:       ---------------------------فعًال مضارًعا: •
 ------------------------------------* معدودًا:        --------------------------جار ومجرور: •

 أعد كتابة  الجمل التي تحتھا خط في الفقرة السابقة بعد تحویل األرقام فیھا إلى ألفاظ عددیة. )2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ي:اختر الرمز المناسب الذي یشیر إلى العدد المناسب من حیث التذكیر والتأنیث فیما یأت )3
 ستة  )  -غرف وصالة ومجلس. (  ست   ---------------یتألف بیتنا من  •
 تسعة  ) -سنوات. (تسع   ---------------عاد إلى مكة وأقام فیھا  •
 ) سبع – سبعةكتب الشھر الماضي. (  ----------------------قرأت  •
 اثنتین  )  -( اثنین   ----------------------لدى والدي سیارتین •
 ثمانیة  ) –اختبارات.    ( ثماني  --------------------زت اجت •

 صحح الخطأ في كتابة األعداد في العبارات التالیة:  )4
 حقق فریقنا ھدفًا واحدة مقابل ھدفین اثنتین للفریق المنافس. •

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 في بیتنا ثالث رجال وستة نسوة. •

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 أحمل خمس دفاتر وخمس أقالم . •

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 الب تأھلوا للتصفیة النھائیة في المسابقة.سمعت أن ثمان ط •

 .أمتار ثالث وبیتنا بیتھ بین •

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 القیمة  الھدف في المرة القادمھ  التقییم و التعزیز  الدرجة 
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