
 مراقبة مستمرة في اللغة العربية الوحدة السادسة

 ..............:.الفوج.................................................: ...................نسباالسم و ال

 

 أضبط بالشكل التام الفقرة من أما قاعة األسود إلى آخر النص الشكل: أوال

و تعتبر اآلن من أروع روائع الحضارة , قصر الحمراء قلعة قديمة كانت قصرا لملوك غرناطة من العرب في األندلس                     

رصعت أرضها , (البركة)أما القصر فيبدأ من الداخل بقاعة فسيحة هي قاعة . من المنازلفيها صفوف . و قد بنيت مستقلة بنفسها. اإلسالمية

 . بالمرر األبيض و زين كل ركن منها برواق عربي ذي دعامة

و حين يرنو المسلم ناظرا ببصره . يحيط بها اثنا عشر أسدا, فتقوم في وسطها نافورة(األسود )أما قاعة                   

 .ة ذات الزخرفة الرائعة يتذكر أمجاد المسلمين و هو يتحسر حزنا عما أصابهمإلى األروق

 (01)القراءة و الفهم: ثانيا

 (......................................................1)أعط عنوانا مناسبا للنص .1

َعت  ...............................:.فسيحة(:1)حسب النص ما مرادف .2  :..................................ُرصِّ

 :....................................مستقلة:................................... حزنا(: 1)حسب النص ما ضد .3

 ....................................:.القص:.............................................الحضارة( 1: )ما جمع .4

 :....................................األسود:................................................أمجاد( 1: )ما مفرد .5

رُ (: 1)ايت بكلمتين من أسرة الفعل .6  ...:..................................................................َيَتَحسَّ

 (1..................................)و بأي بلد؟.............................................. بأي مدينة يقع قصر الحمراء؟  .7

 (1:............................................................................................... )أذكر أشهر القاعات بالقصر .8

 التضامن     التسامح      حماية المآثر           التمتع بجمال المآثر(: 2)ع عالمة أمام القيمة المرتبطة بالنصض .9

 01)التراكيب: ثالثا

 (1,5)استخرج من النص تمييزا و بين نوعه و إعرابه .1

 

 (6)أكمل ملء الجدول التالي .2

 إعرابه نوعه التمييز الجمل

    القلب سرورافاض 

    عندي عشرة كتب

    اشترت البنت مترا ثوبا

 إمالء صرف تراكيب فهم شكل

     

 إعرابه نوعه التمييز
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    شرب الالعب كوبا من العصير

 قرأت خمس قصص رائعة:أعرب .2

 .............:............................................................................................................................قرأت

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

 ..................................:........................................................................................................خمس

 ....................:....................................................................................................................قصص

 ...................................................................:..........................................................................رائعة

 (01)الصرف و التحويل: رابعا

( 1)استخرج من النص اسم تفضيل و اذكر مؤنثه  .1

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

 (7)تابة األعداد بالحروف مع الشكل التام أكمل الجمل التالية بك .2

  مسكينا.......................................... 11أكرمت 

  نوافذ...........................................6في القسم 

  نسوة............................. 4رجال و ................ 3زارنا 

 كيلوغراما..........................................................................353يزن الثور 

  كتب................................................... 13اشتريت 

  شجرة................................................ 14غرست في الساحة 

 (2)صغ اسم التفضيل من األفعال التالية  .3

َتَمرَّ  َفُضلَ  أََثارَ  َكُبرَ  الفعل  ِاس 

     اسم تفضيل

 (01) اإلمالء: خامسا

 (5)أرسم الهمزة المتوسطة رسما صحيحا  .1

ا   -ر  أ  ز    ةٌ ءار  ق   -  لٌ م  أت   -  مٌ ؤاش  ت   – لٌ ؤاف  ت   – ةٌ ئد  ه  ت   -  ةٌ أر  م  ا   -  ؤٌ ب  ؤب   – ةٌ ئٌ يش  م   -ٌر   ئ  ز 

 (5)أرسم الهمزة المتطرفة رسما صحيحا  .2

 ئاف  د   – أو  ب  ت  ي   – ؤر  ج  ي   – ءود  ه   - أج  ل  م    –ء ب  ع   – ئان  و  م   –  ءط  ب   – ؤاط  ب  ت   –أ ق  ف  

 بالتوفيقتوقيع ولي األمر                                                                         


