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 1   اليوم حلم ... وغدًا نجم

 

 (  0ورقة عمل رقم ) 

 

 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (8700 )ش توي 

ذا توافَر الإصغاء اتّضحت ُوجهات النظر.   ّن الإصغاء الجيَّد وس يلٌة تواصلّية بين المتكلم والمخاطب في أأثناء الحوار، فاإ اإ

 أأي والرأأي الآخر!بَُعْيد كّل خطاب! واي له من حواٍر بنّاء حين يسوده احتراُم الرّ  الإصغاءفما أأروَع 

 اس تخرج

 ................................................................................................................................................................................  ( مفعوًل به تقّدم على الفاعل وجوبً 0

بدال( 8  ................................................................................................................................................................................   كلمة حصل فيها اإ

 ................................................................................................................................................................................     ( اسمًا ُمصغرا3

 

 

 التي تليه:اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة   (8700 )صيفي 

و اٌر وتـيدـيمو في ُسيووداٌء الـقلٌب    ّن  !الموّدة بـييييَن الأصدقيييييييييياٌء وثـييٌا اتّييصالها ، ومَيا أأنة يَل العققة التي ت يقوم على الإ ذ اإ اإ

ْن أأحسَن صدوقي شكرتُ هُ  ْن أأساَء تجاوزُت الصدوَا الحاَّ وبدي جسًرا متينًا مع صدوقه. وللٌه َدّرها من عققٍة يكون شعاُرَك فيها: اإ   عنه!، واإ

 اس تخرج

 ...............................................................................................................................................................................عول به ضميرين متّصلينجملة جاء فيها الفاعل والمف (0

بدال( 8  .................................................................................................................................................................................   كلمة حصل فيها اإ

 .................................................................................................................................................................................     ( اسمًا ُمصغرا3

 

 

 التي تليه:اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة   (8700 )ش توي

نّيييهم كانوا وتمتّعون  رون الدّـييقد  الٌعلماي لَيييهم أأجداُدم من ُعظماَء ! حين قّدروا أأهَل    ذ اإ واحترموا الثّـييقاٌت مدهم احترامًا عظيمًاإ اإ

ْن اتَّصف النّقُد ب الكتبالعلمّي. وما أأكـثر  َووٌْلب نقدًا لمعلّمه فيتقـّبلُ ه المعلّـُم اإ  صّحة.لال تي أألّفوها ٌلـُيـبطليوا رأأاًي مغلوطًا! وقد وُوّجه الطُّ

 اس تخرج

 ................................................................................................................................................................................. ( جملة تقّدم فيها المفعول به على الفاعل وجوًب.0

بدال( 8  .................................................................................................................................................................................   كلمة حصل فيها اإ

 .................................................................................................................................................................................     ( اسمًا ُمصغرا3
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 2   اليوم حلم ... وغدًا نجم

 

 

 

 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (8700 صيفي)

نا بها ومدل تفاعل النّاا معها، فالكلمُة اي بُنّي، علّمت يييييييني    حسييياسييي ٌ الحياُة أأّن قّوَة الكلمٌة ل يُسييي تهاُن بها، فهتي تُةُع من قّوٌة اإ

ّن الكلمَة مس وليُة ص ُُ بها الأحةاُب. اإ ذا ّكلّمَت احةٌ اليييطيبُة ت يي رُن الييييييصدوَر وتنيُر الدروَب، أأّما اليييخبيثُة فـييُييييظلم بها الوجداُن ووتفّر يييها، فاإ

 اْصطٌف كلماتك.ف

 اس تخرج

 ................................................................................................................................................................................. وجوبً ( جملة تقّدم فيها المفعول به على الفاعل 0

بدال( 8  .................................................................................................................................................................................   كلمة حصل فيها اإ

 .................................................................................................................................................................................     ( اسمًا ُمصغرا3

 

 

 اقرأأ النص الآتي ثم أأجب عن الأس ئلة التي تليه:  (8700 ّكميلي) 

نّيهم لـم اعل الحكمٌة، وهتدي بنورهم     المعلّمون أأصفى مدابعٌ المعرفٌة، يَروون ظمأأ العقوٌل، وي فون أأمراَض القلوٌب، أأل اإ

فييييدييييحيييين  لهم من بعُد  واجٌب، وما نقّدمكل اتئه، ووصطفي من ضوئهم كّل حائٍر، نوّدع بأأودوهم فُـلَـْيـذات أأكبادم. احتراُمدا لهم  

 مقّصرون.

 اس تخرج

 ................................................................................................................................................................................. ( جملة تقّدم فيها المفعول به على الفاعل وجوبً 0

بدال( 8  .................................................................................................................................................................................   كلمة حصل فيها اإ

 .................................................................................................................................................................................     ( اسمًا ُمصغرا3

 

 


