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 6201 – 5201( من الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1الواجب المنزلي )
 

 )إشراقة وطن(:من قصيدة 
 القراءة :  -1
 خيوَطها وارتوت مسكًا أياِدينا                  ياقّصة الَمجِد إّن األرَض قد نَسجت  -
 جيشًا من القادِة األنجاِد ُيذكينا.       ُبوركتُم يا ُحصوَن الَمجِد، إّن لنا                  -
 مدحورًا بوحدتنا                             وساَل نهُر األماني في روابينا قُ وّلى الّتفرّ  -

 ............................................................................لمحورية في األبيات السابقة ؟ ما الفكرة ا -
 مفرد الكلمات اآلتية وما معناها:    ُيذكيها:..............        األماني: .......................... ما -

 تسامينا:.........................               روابينا:..............                                        
 ما مرادف الكلمات اآلتية: -
 ..............................: ............. إبان   .............................................: الركن   
 ............: ..............................تحاماه   ........................: .....................خالن   
 
 ؟  بمن تفتخر الّشاعرة وتعتزّ  -

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

 إليحائّية:اربط التراكيب المجازّية اآلتية بدالالتها ا -
 قّصة المجِد:    .................................................................................................... -
 ارتوت ِمسكًا       ............................................................................................. -
 .............................................................................................  حصون المجِد:    -
 ........................................................................................نسجت خيوطها:           -
 االستعانة بمصادر ومواقع تعليمّية .أعرب البيت الثاني من القصيدة إعرابا تامًا، يمكنك  -

 بوركتُم يا حصون الجمِد إّن لنا                       جيشًا من القادِة األنجاِد ُيذكينا.       )خلف الورقة.(
. 

2- 
 اقرأ الفقرة اآلتية، ثّم استخرج ما يلي: -
،  فيعبرون الّصحراءَق، فتارًة يتوّغلون في ضّلوا الّطريمن األصدقاِء ركُبوا خيوَلهم من مّكة قاصدين المدينَة، لكّنهم  ثالثة))  -

 .وادياوتارًة يصعدون جباًل ثّم ينزلون  ،والّطويلة الّرماَل الُمتراكمَة القصيرةِ 
 :استخرج من القطعة السابقة ما يلي -أ

 ................:  فعٌل مضارع  -......................................:  كلمة وضّدها  -
  .................................: ُمّتصالً  اً ضمير  -  ......................................:  فعٌل صحيح سالم



 .....................................نعت )صفة(.- ......................................:  حرف عطف واسم معطوف -
 واديا . -الصحراء       -الطويلة          -ثالثة         -ه مراعيًا الموقع اإلعرابي للحركة :حّرك ما تحته خّط في الفقرة أعال -
 
 
 مّيز الفعل الصحيح بأنواعه من الفعل المعتّل بأنواعه في الكلمات اآلتية:    ) مجّردا الفعل من أحرف الزيادة( -4
 تأنسوَن، يخفقان  ، يشربان.سمعوا  ، شّددَن، نجحَن،  يهدي، تفرحون،  -وصلوا   -

الفعل 
الصحيح| 

 نوعه

         

الفعل 
المعتل| 

 نوعه

         

 
 :" "نشر العلم وأهمّيته، أو عن أهمية رأس السنة الهجريةموضوع تعبير عن  أسطر 10التعبير: اكتب فيما ال يتجاوز * 
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 "مع تمنياتي لكم بالتوفيق"

 
 


