مذاكرة (اللغة العربية )

اسم الطالب :

الصف  :اٌثاوٓ اٌثاوُْ اٌؼٍمٓ

5102/3/ 52

لاي اٌشاػش مسمذ اٌفٕرُسْ:
 -1اٌمالٔييييييييييييٕهك أفالييييييييييييدْ مييييييييييييه وشاٌييييييييييييا

ماذشاٌيييييييييييييييا ميييييييييييييي األفيييييييييييييييك صيييييييييييييييذاٌا

 -2خشخيييييييي يدْ (ذثسييييييييييث) ػييييييييييه ذاسٔخٍييييييييييا

تؼييييييييييذ أن ذاٌييييييييييد ْ ػٍييييييييييّ األسض َذاٌييييييييييا

 -3فيييييييييييياوظشْ اإلصييييييييييييشاس فييييييييييييٓ أػٕىٍييييييييييييا

َصيييييييييييثاذ اٌثؼيييييييييييث (ٔدرييييييييييياذ) اٌدثاٌيييييييييييا

ٔ -4ييييييييييياأخٓ فيييييييييييٓ وييييييييي يًِ أسض ػشٔيييييييييييد

مييييييييييييييه ظييييييييييييييٕاٌا َذغطَيييييييييييي يدْ تييييييييييييييذخاٌا

 -5لييييييي يمْ ذسييييييي يشَس ميييييييييه ذُاتٕيييييييييد األعيييييييييّ

ٌغيييييييييييييييييدَ أػدُترٍيييييييييييييييييا أَ مُمٕاٌيييييييييييييييييا

المهارات اللغويّة والبنية الفكرية والعاطفة:
(  01درجـات)

 -1تٕه دالٌح وً مه اٌدمؼٕه ( ػُٕن – أػٕه)

(  01درجـات)

 -2اوغة وًَ فىشج مه األفىاس اٖذٕح إٌّ اٌثٕد اٌزْ ٔىاعثٍا
أ -مساٌَح اٌثسث ػه اٌزاخ

بَ -زذج اٌمؼاواج اإلوغاوٕح

 -3مآٌ فىشج اٌثٕد اٌخامظ؟

(  01درجـات)

 -4اخرش اإلخاتح اٌصسٕسح  ,مه عماخ األدب اٌخاٌذ:

(  01درجـات)

أ -اٌؼثُس مه اٌؼاٌمٕح إٌّ اٌمسٍّٕح

ب -اٌرطٍّغ إٌّ إلىاع اٌؼاٌم تمعٕره

خ -اٌؼثُس مه اٌىضػح اٌُطىٕح إٌّ اٌىضػح اإلوغاوٕح

(  51درجـة)

 -5لاي اٌشاػش ػمش أتُ سٔشح :

ظيييييييييييي يٍَد األمَيييييييييييي يحك إنْ أسخيييييييييييي يدْ ػٍييييييييييييييّ

خيييييييييييييشذ ماظيييييييييييييٍٕا وثٕييييييييييي ي َ اٌسدييييييييييييية

 َاصن مغ اٌثٕد اٌثاوٓ مه زٕث اٌفىشج ( اٌمعمُن) -6عاٌمدْ اٌصُس اٌخٕإٌح فٓ إظٍاس اٌمشاػش  ,اروش مثاالً َازذاً َ ,عمِ اٌشؼُس اٌزْ أظٍشذً

(  01درجـات)

ثانياً -البنية الفنية والقواعد :
 .1اعرخشج مه اٌىّصِ وٍمران ذىرمٓ إٌّ مداي اٌىٍُض

(  01درجـات)

 .2اعرخشج مه اٌىّصِ إوشاء طٍثٓ تصٕغح اٌىذاء َ ,اروش اٌغشض اٌثالغٓ مىً

(  01درجـات)

 .3مّٕض اٌرشخّٕص مه اٌردغٕم فٓ اٌمثإٌه اٖذٕٕه ( -:أسض ػشٔد مه ظٕاٌا) – ( اٌثؼث ٔدراذ اٌدثاٌا)

(  01درجـات)

( .4ذغطَدْ تذخاٌا) صُسج تٕاوٕح  ,اششزٍا َ ,اروش لٕمرٍا اٌفىٕح

(  51درجـة)

 .5اعرخشج مه اٌثٕد األََي مصذساَ مه مصادس اٌمُعٕما اٌذاخٍٕح.

(  01درجـات)

 .6اعرخشج ٌُواً تذٔؼّٕاَ مه اٌثٕد اٌشاتغ َاروش وُػً

(  01درجـات)

 .7ػًٍّ إػشاب وٍمح ( أش ) فٓ اٌدمٍح اٖذٕح تؼالماخ إػشاب فشػٕح ( :وان أخُنَ مغافشاً).

(  01درجـات)

َ .8ظّرْ اٌؼٍّح اٌصشفٕح فٓ  :ذايَ  -ذغطَدْ

(  01درجـات)

 .9أوّذ اٌفؼً فٓ اٌدمٍرٕه اٖذٕرٕه:
 اوظشْ إٌّ اإلصشاس

(  01درجـات)


أفالدْ مه وشاٌا

 .11أػشب ماذسرً خط إػشاب مفشداخ َماتٕه لُعٕه إػشاب خمً
داس اٌسىمحwww.facebook.com/daralhikmadamas 2216753 :

(  21درجـة)

ثالث ًا – القراءة والمطالعة :
خاء فٓ دسط ( ٌُ فرَشُا سأعٓ ٌصادسَي) :فمذ وىد ػشتّٕح ودسد سغم عىُاخ اٌمٍش َاٌرشىٕه َاإلرالي فٓ ذٍشٔة شؼُسٌا تاٌؼضّج َاٌىشامح.

(  51درجة)

ّص َ ,ظّرْ رٌه
 -1مشَخ اٌىاذثح فٓ أثىاء ذدُاٌٍا فٓ أَسَتا تىُػٕه مرىالعٕه مه اٌرؼامً  :تؼذ ٌضٔمح زضٔشان ٌَسظح وراتح ٌزا اٌى ّ

 -2ػًٍ وراتح اٌراء اٌمشتُطح فٓ وٍمح ( اٌؼضّج) َاٌٍمضج لطغ فٓ ( إخفاق)

(  01درجـات)

 -3سذّة اٌىٍماخ اٖذٕح تسغة َسَدٌا تمؼدم ٔأخز تأَائً اٌىٍماخ:

(  01درجـات)

-

اٌمٍش

 -اٌرشىٕه

 -اإلرالي.

رابعاً :التعبير
أ-

اٌرؼثٕش

اإلخثاسْ:

(  011درجـة)

ػاٌح اٌشؼشاء اٌؼشب مُظُػاخ إوغاوٕح مرىُّػح ,فصُّسَا مؼاواج اإلوغان مه لُِ اٌثغٓ َاالعرؼثاد َ ,دَػُا إٌّ اٌرشثث تاألسض َ ,مدّذَا زشواخ اٌرسّشس اإلوغاوٓ

-

والش ٌزا اٌمُي َأّٔذ ماذزٌة إًٌٕ تاٌشُاٌذ اٌمىاعثح

ب -اٌرؼثٕش االخرٕاسْ:

(  211درجـة)

 -1ويييييييه تٍغيييييييماً إنْ صييييييياس دٌيييييييشنَ أسلميييييييا

َزييييييييييييالَجً إنْ صيييييييييييياس غٕييييييييييييشن ػٍممييييييييييييا

 -2إنَ اٌسٕييييييييييياج زثرييييييييي يهَ وييييييييي يًَ وىُصٌيييييييييييا

ال ذيييييييييثخٍهَ ػٍيييييييييّ اٌسٕييييييييياج تيييييييييثؼط ميييييييييا

 -3أزثيييييييةْ فٕغيييييييذَ اٌىييييييييُش لصيييييييشاً وٕييييييييشاً

أتغيييييييطْ فٕمغييييييييٓ اٌىييييييييُن عييييييييدىاَ مظٍمييييييييا

 -4مَييييييييييييه را ٔىيييييييييييياف صٌييييييييييييشجً فَُازيييييييييي يحً

أَ مَيييييييييييييه ٔثٕييييييييييييية اٌثٍثيييييييييييييًَ اٌمرشوّميييييييييييييا

 -1ادسط األتٕاخ اٌغاتمح مه زٕث اٌردشتح اٌشؼُسّٔح مىرفٕاً تــ  :اٌؼاطفح – اٌمشاػش – أدَاخ اٌرؼثٕش ػه اٌمشاػش
 -2اٌمشأجك ٔذٌ مكىردحٌ َساػٕحٌ ٌٍمدرمغ َصاوؼح ٌ خٕاي.
-

اورة مُظُػاً ذثّٕه فًٕ اٌمّٕح ذؼٍٕم اٌمشأج فٓ األعشج َاٌمدرمغ  ,مغرخذماً اٌىمط اٌثشٌاوٓ

انتهت األسئلة

