
  (اللغوية الثروة/  الجزئي الفهم ) الثانية الحصة. الشرف لموضوع الذاتي الجهد

 : يلي لما علل:  1ف

 . للشرف الحقيقي المعنى البعض يخطئ قد -1

 .  حروبه في للمجاهد اختلفت الكاتب نظرة -2

 ؟ الشرفاء من العالم الكاتب عد لم -أ:  2ف

 : اللغوي المعجم مستخدمة اللغوي سياقه حسب خط ماتحته مرادف اذكر -ب

 . العقول صدأ يجلو العالم -

 . القلوب هم يجلو الصبر -

 . وطنه عن يجلو الرجل -

  (األعداء غائلة مواطنيه يحمي العادل الحاكم ) : بـ المقصود فسر - أ: 3ف

 : إلى رأش الموضوع في الثانية للفقرة بالرجوع -ب

 السرائر/  مفرد - شريف/  جمع - أصلح/  ضد - مشاركيهم/ مرادف

 : للمجموعة المنتمية غير الكلمة بخط حدد -ج

 ( الضياع – الموت – الفناء – الهالك) ( ضيع – منع – ادخر – صان) 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( الفني التذوق/  الجزئي الفهم ): الثالثة الحصة

 . ذلك ضح و المجتمع على السلبية آثاره الشرف لمعنى اإلنساني التصور لفساد:  1ف

 ؟ ولماذا ؟ األشراف من التاجر و الصانع يكون متى -أ: 2ف

 ؟ اإلسالم في اإلنسان على به نحكم الذي المقياس هو ما -ب

 : المعنى لتوضيح يلي مما األقوى التعبير اختر - أ:  3ف

 . الحقيقي الشرف إال شرف ال -

 . الحقيقي الشرف تحقيق هو الشرف -

 األجمل راخت و التاليين التعبيرين بين وازن -ب

 . اإلنساني العقل يثقف العالم

 .  اإلنساني العقل صدأ يجلو العالم

  التراكمي النحو/  اللغوية مةالسال:  الرابعة الحصة

 : يلي فيما خط تحته ما أعرب -1

  حياته و ماله و دمه و روحه اإلنسان يبذل أن هو الحقيقي الشرف

 ........................................................................... الحقيقي -

 .............................................................................. يبذل -

 : إنشائك من تامة جملة في يأتي لما مثل -2



 ..................................................................... فعلية جملة خبرها و ناسخ فعل على تشتمل جملة -

 ..................................................................... . اسمية جملة خبرها و ناسخ حرف على تشتمل جملة -

 ..................................................................... . جملة شبه الخبر و سالم مذكر جمع المبتدأ اسمية جملة -

 : القوسين بين مطلوب هو بما يلي فيما الفراغ امأل -3

 ( اسمية جملة خبر ) ............................ العاملون - (مفرد خبر)..............................  األمهات -

  (فعلية جملة خبر).........................  المهندسان - ( رومجرو جار جملة شبه خبر ) ......................... النظافة -

 : يلي فيما النحوي الخطأ صوب -4

 ...........................،............................... الحق ناصرين المسلمون إن -

 ..................................... ..............أبحاثهم في مستمرون العلماء مازال -

 .............................................. منتصرون الحق عن المدافعين -

 . الهجائي و الكتابي الرسمين صحة: الخامسة لحصةا

 : التالي النموذج المنسق الرقعة بخط اكتب

 . شرفاء كلهم ألصبحوا الشرف معنى الناس فهم لو

 : وصل وهمزة قطع همزة إلى يلي فيما الهمزة صنف -1ف

 . لوالديها مطيعة ابنة كل احترم -ث . المساكين و الفقراء على أتصدق-ت . صعب أمر كل عن استفسر -ب . المقدرة عند عفا من الناس أفضل -أ

 : يلي فيما اإلمالئي الخطأ صوب -أ -2ف

 ( واجب العمل اتقان – الذكر أفضل من االستغفار - جارك اكرم )

 .................  ابن جمع....................  رجل..............  أنفق ضد -ب

 \: التالية الجمل في الفراغ ءللم القوسين بين الكلمات استخدم -3ف

  (أقدر - أتقن – اذكر – استعدادا – إن – استفد)

 . المجتهد التلميذ............. -

 . اآلخرين تجارب من............. -

 . هلال على متوكل المسلم.............  -

 .كثيرا ذكرا اهلل.............  -

 تدريبي تعبير: السادسة الحصة

  دفترك في فيها وردت التي الترقيم ماتالع سجل ثم الكتابة كراسة في األول التدريب اقرأ -1

 . دفترك في سجلتها التي الترقيم ماتالع استخدام بين -2

 ؟ المعنى بفهم قةالع الترقيم ماتالعل هل -3

 تقويمي تعبير: السابعة الحصة

 11صـ التدريب لفقرة المناسبة الترقيم ماتالع ضع الكتابة لكراسة بالرجوع

 



 

 الشرف لموضوع:  الخارجي التطبيق

  من األسالم ذم قد و المستقبل و الحاضر صانع و الحياة صانع ألنه العامل يقدر المتقدم المجتمع إن     

  ال يعمل ال فمن لذلك و الحياة في دورها تأدية عن المواهب و القوى يعطل ألنه العمل عن يقعد

  بالعمل إال العظيم لشعبنا المستقبل يتحقق ال و الضياع و الهوان لنفسه يرضى هو و الحياة يستحق

 حي ضمير ذا صاحبها تجعل باهلل اإليمان فقوة اإليمان قوة العمل جانب إلى البدو المثمر الجاد

  سحرية عصا العملف الخاصة المصالح و لألهواء يخضع الو بإتقان ويؤديه عمله في ربه يراقب

 . حقيقة إلى السراب تحول

 :  تحته خط بوضع للفقرة المناسب العنوان راخت -1

 ( الضياع و الهوان – اإليمان قوة – الحياة صانع – المجتمع)

 : لتحقيقه نسعى الذي الناهض المجتمع : التالية البدائل بين من صحيحة تكملة كل تحت خطا ضع -2

 (أجره دفع في يتأخر – دائما به يتباهى – دوره يتجاهل – العامل حقوق يحترم) 

 : إلى تؤدي ألنها العمل مع اإليمان لقوة البد

 ( التفاخر و الزهو – العمل إتقان – اإلنتاج كثرة – العمل استمرار )

 . ذلك ضح و المجتمع و الفرد على اإليجابية آثاره للعمل -3

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

 : يلي ما السابقة الفقرة من هات -4

 ...................... (مدح) ضد................... (الهوى) جمع.................... ( الضمائر ) مفرد

 : السبب مبينا يلي مما األجمل التعبير راخت -5

 ( اإلنسان لحياة مهم العمل ) ( هنية سعيدة اإلنسان حياة تجعل سحرية عصا العمل )

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

 . نوعه بين و يلي فيما الخبر حدد -1

 عظيم عمل وقت كل في المحتاجين مساعدة –.  خبراتها الحياة في -

 . الحق نصرة عن يتخاذلون لم تؤمناالم و المؤمنون إن -7

 ........................................................ سبق فيما النحوي الخطأ صوب



 ( الشرف موضوع ) عالجية وقفة

 : نوعه بين ثم يلي فيما الخبر حدد -1

 .......................................... نوعه.  الدين عماد ةالالص 1

 ......................................... نوعه. الطبيعة و اإلنسان بين عهد الفسيح الكون في -2

 ......................................... نوعه.  كثيرة فوائد شجارالا -3

 .......................................... نوعه.  اهللبا إيمان عندي -4

 . القوسين بين مطلوب هو بما التالية الجمل في الفراغ امال -2

 ( فعلية جملة خبر ) .................................................... المسلم -1

 ( اسمية جملة خبر )...................................................  الطالبات -2

 ( جملة شبه خبر )........................................................  الحياة -3

 ( مفرد خبر )...................................................... المؤمنون -4

 : يلي فيما خط تحته ما أعرب -3

 ................................................. . جديد كل لنا تقدم العلوم إن -

 ................................................. الحسنة بأخالقنا لنتسام -

 ................................................. . الجاد بالعمل إال تتحقق ال الهادفة مالحأأل-5

 .............................األبناء:  ،مفرد.......................  الفضيلة:  جمع:  هات- -1

 : التالية الكلمات نون -ب -

 .....................شئ....................  سوء...............  سماء 


