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مراقبة مستمرة في اللغة العربية

النص:
والدي رجل نشيط اليعرف الملل والكلل ،يستيقظ باكرا فيتوضأ ويصلي ثم يأخد زاده ويتوجه إلى الحقل  ..تراه ماسكا معوله يشق األرض
شقا ،أو آخذا مجرفة يسوي التربة ،وبين الفينة واألخرى ال ينسى أن يقدم الكأل لثوريه اللذين يستعملهما لجر المحراث .
أطفال القرية كلهم يحبونه  ،يتسابقون نحوه ليقبلوا يديه الكريمتين طالبين منه أن يقص عليهم حكاياته الرائعة ويزودهم بحكمه البليغة.
عندما يعود من العمل مساء  ،يناديني فأجلس جانبه ويعلمني القراءة والكتابة والحساب  .وفي يوم األحد أرافقه إلى الحقل ،فأتنقل بيــن
األشجار مستمتعا بزقزقات العصافير وبمنظر المياه التي تجري في الساقية.
ما أعظم والدي  .إنه مثال في الصبر والرحمة والحنان .

)Iالشكل والفهم01(:ن)
 )0الشكل 4(:ن)
ـ اشكل من "أطفال القرية .........................إلى البليغة")2الفهـــم 6(:ن)
أ)ايت بمرادف مايلي  - :الملل - ...............:ماسكا - ..............:يقبلوا...................:
ب)ايت بضد الكلمات التالية من النص  - :صباحا – .................:القسوة ..........................:
ج)ايت بمفرد مايلي  - :المياه  – ............................:حكم  – ..........................:زقزقات ................................:
د)لماذا يحب أطفال القرية والد الكاتب ؟.......................................................................................................
هـ)ما األعمال التي كان يقوم بها والد الكاتب ؟..................................................................................................

)IIالتراكيب 5.7(:ن)
أ)استخرج من النص مايتطلبه الجدول 2.7(.ن)
فعل مضارع منصوب

حال مفردة

مفعول مطلق

اسم الة

مفعول فيه

ب)اسخرج من النص جملتين 0(:ن)
*األولى تتضمن اسم فاعل ........................................................................................................................
*الثانية تتضمن اسم تفضيل......................................................................................................................
ج)أعرب ماتحته خط في النص4(.ن)
)IIIالصرف والتحويل (5.7ن)
أ)استخرج من النص مايتطلبه الجدول 5.7(.ن)
الفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الصحيـــــــــــــــــــــح
المضعف
السالم
المهموز

الفعـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المعـــــــــــــــــــــــــــــــــتل
لفيف مقرون
األجوف
الناقص
المثال

ب)استخرج من النص اسما مضافا إلى ياء المتكلم 0(.ن)..............................................................................................
ج)حول الجملة التالية "تراه ماسكا معوله يشق األرض شقا " مبتدئا هكذا5(.ن)
 -تراهم...................................................................................................................................................................

)IVاإلمالء 7(:ن)
أ)اكتب األلف اللينة في الكلمات التالية :
 جر– ...مصطفـــ – .....دنيـــ – .....رحــــ– ......حتــــ ......حيثمـ.....ب)اكتب الهمزة المتطرفة المناسبة .
– قار – .....تباطـــــ......
 -دفـ - ......عطا...

)IIIالتعبير الكتابي 01(:ن)
 -يقدم الفالح خدمات جليلة لوطنه  ،تحدث عن هذه الخدمات وواجبك نحوه.

