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 2015 – 2014للعام الدراسي الثاني ( من الفصل الدراسي  3الواجب المنزلي ) 
 القراءة والفهم:

 شروق اإلسالم (، اقرأ الفقرة اآلتية ثم أحب:) مسرحية من 
وتركـت األسـنة مشـرعة ، تنتظـر اللحظـة الواقعـة وتركـت قومـا  يطلبـون  ..المنايـا  .قد تركت ورائي المطايـا تحمـل  وثقة(كبرياء  )في عمرو:“

 "الموت أكثر مما تحرصون على الحياة
 ....................................ما مفرد ) المطايا (   -.......................................... ما مرادف ) األسنة ( ؟ -
 .......................................... و.................................... جناس :استخرج من العبارة كلمتين بينهما  -
 ألطربون قائد الرومان؟ دلل بمثالين على ذكاء عمرو بن العاص من خالل محاورته -

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

 ...............................و ...............................عمرو بن العاص و  ممن تألف الوفد العربي ؟ -
 . عرض أطربون على عمرو بن العاص عرضا رابعا  يتمثل في السالم والموادعة -

 ............................... ............................... ...............................  هل وافق عمرو على ذلك ؟ ولماذا ؟
ـــــــه )  - ـــــــن العـــــــاص بقول  ............................... تركـــــــت األســـــــنة مشـــــــرعة تنتظـــــــر اللحظـــــــة الواقعـــــــة ( ؟مـــــــاذا قصـــــــد عمـــــــرو ب

............................... 
 ..........................................   المكان  :حدد من المشهد الذي درسته -

 ............................... ............................... الصراع -  ...............................  الزمان    
 : .........................................................................ما الغرض من تكرار الفعل ) تركت ( في العبارة السابقة -
 

 : النحو
 األفعال التي تنصب مفعولين وبين المفعولين: تيةالجمل اآل* استخرج من 

 2المفعول  1المفعول  الفعل الجملة
    سأل المؤمن ربه المغفرة

    كسا األب أوالده مالبس جديدة
    سجدا هلل سجودا طويال

 
  



صــافي القلــب ، متجهــا  إلــى ، تعــالى ، إن األمــن يحقــق للمجتمــق االســتقرار ، فينــدفق اإلنســان نحــو العمــل : " اقــرأ الفقــرة التاليــة ثــم أجــب* 
 ." ملتمسا  الخير والنصح للعباد ، وحتى نحقق حياة األمن فال بد من اإليمان والعمل الصالح ، فكالهما يحققان األمن

 :يلي استخرج من القطعة ما* 
 ثالثي ............................. مصدر لفعل .....................اسما  لحرف ناسخ ................. -
 اسم فاعل ....................................           ................................. ضميرا متصال واعربه -
 نعت ............................................  اسم معطوف ....................................... -
 مجرورة  .........................................          معرفة............................................صفة  -

 : اآلتيةعرب الجمل * أ 
 ظننت تطور العلم سريعا   - 

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

............................ .......................... ................................... ............................... 
 رأيت العلم نافعا - 

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

........................... ........................... ................................... ............................... 
 ختمت القرآن يوم اإلثنين - 

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

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

 :التعبير
ضوء ذلك اكتب تقريرا  عن رحلة قمت بعها إلى أحد متاحف الدولة، ". في المعالم السياحية لها أهمية كبيرة في ترويج ورفع مكانة الدولة"

  :راعاة قواعد كتابة الملخص مق م
........................................................................................................................... 

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

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

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

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

 
 -مق تمنياتي بالتوفيق  -


