دولة االمارات العربية املتحدة
مدرسة الوردية اخلاصة  -أبوظيب

UNITED ARAB EMIRATES
ROSARY SCHOOL / ABU-DHABI

السؤال االول( :الفهم واالستيعاب):
اقرأ الفقرة التالية جيدا ثم أجب عن األسئلة:

تعد وسائل النقل حاجة أساسية في حياة السكان قديما وحديثا ،ففي الماضي كانت وسائل النقل البري
والبحري بسيطة و بطيئة جدا ،وقد استخدم سكان اإلمارات وسائل بدائية للسفر و الترحال ،ونقل
البضائع من بلد إلى آخر.
تأقلم سكان اإلمارات مع الحياة البسيطة ،فكانوا يسافرون مشيا على األقدام ،ويحملون حاجاتهم على
ظهورهم و رؤوسهم ،أو على ظهور الحمير والبغال والجمال ،واستخدموا العربات الصغيرة ،ولم
تكن الطرق معبدة ،وكانت السيارات قليلة جدا ال يملكها إال الميسورون في ذلك الوقت ،أما
المواصالت البحرية فقد كانت مقتصرة على القوارب و المراكب الشراعية والسفن ،ومن أشهرها
سفينة (الجالبوت) التي كانت تستخدم في نقل الركاب ,صيد االسماك ،وقدبرع االماراتيون في
صناعة القوارب والسفن.
استخرج من الفقرة السابقة:
 فكرة فرعية............................................................................
 ضد كلمة حديثا  ........................مرادف (سيرا على األقدام)...............................:
 ضع كلمة ( برع) في جملة مفيدة:
..........................................................................................................
 برأيك ما هي الوسائل التي كان يستخدمها سكان اإلمارات قديما للنقل؟
..........................................................................................................
 ما هي أشهر مواصالت بحرية قديما؟وفيم تم استخدامها ؟
.........................................................................................................

السؤال الثاني ( :المهارات النحوية) :
اقرأ الفقرة التالية ثم استخرج منها ما يلي
الجو بديع ،تتبادل فيه الشمس مع الغيم الحديث ،ويضحك من حديثهما المطر.
الجلوس على مقعد خشبي أمام البحر راحة كبرى ،والغرق في دفء شمس ذكرى
ال تنسى.

جملة اسمية..............................................................................................
جملة فعلية...............................................................................................
حول الجمل االسمية إلى جمل فعلية:
-1أسماء تذهب إلى المدرسة نشيطة.
................................................................................................................
-2المدرب يركب على ظهر الجمل.
................................................................................................................
اختر االجابة الصحيحة ما بين القوسين:
يذهب فعل (ماض  ،مضارع ،أمر)
يذهب الناس إلى أعمالهم فرحين.
فاعتنت فعل (ماض ،مضارع ،أمر)
رأت حال شجرة صفراء فاعتنت بها.
ما تحته خط(مبتدأ ،خبر،فعل)
محمود يتسلق النخلة لقطف الرطب.
ما تحته خط(خبر جملة ،خبر شبه جملة ،خبر مبتدأ)
محمد في الحديقة.

السؤال الثالث(القواعد االمالئية)
اختر الكلمة الصحيحة واكتبها:
خرجت  .....................في الصباح إلى الحديقة.
المؤمن ال ......................الجار جاره.
إمارة  .......................لؤلؤة الخليج.

(هدا،هدى)
(يأذي،يؤذي)
(ابوظبي ،أبوظبي)
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أكتب مقاال من عشر أسطر (عن االحتفال السنوي بيوم الشهيد):
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
................................................................................................................ ....
...................................................................................................................
...................................................................................................................
....................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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