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 4102 – 4104( من الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 4الواجب المنزلي )
 :من نص ) مستقبلي حياتي كيف أختاره(

 القراءة :  -0
قد يتبادر إلى ذهنك أن اتخاذ قرار صائب ال يحتاج إلى جهد كبير ، السيما إذا لم تكن لديك فكرة واضحة عن المستقبل الذي تطمح  

الوصول إليه ، ولكن حتى لو كنت تعرف نوع الدراسة التي تريدها ، والجامعة التي ستلتحق بها فمن األفضل أن تعيد النظر في الموضوع 
أيك ، فأنت التقرر عبور الطريق دون أن تنظر أوال في جميع االتجاهات ، إن مستقبلك على مفترق الطرق ....فلتعبر ، فلربما غيرت ر 

 بحذر. 
 
 سطر السابقة ؟..........................................................ما موضوع األ-
 ؟...................................................ما الخطوات التي عليك اتباعها لتحقيق طموحاتك الشخصية  -

........................................................................................................ 
 ما مرادف الكلمات اآلتية: -

 ..................................: ......... يتبادر  ......................: .......................صائب
 في التقديم :اذكر خمس قواعد من القواعد العامة -

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

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

......................................... 
 اذكر خطوتين من الخطوات المتبعة قبل العرض التقديمي :_ 

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

 
 
 النحو والصرف :  -4

 بين مصادر األفعال التالية :
 :....................استفز  -
 استبشر :.................. -
 استسلم :.................... -
 استرد:........................ -

 
 



 
 

 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب:
بالنفس التفاؤل يزرع األمل ،ويعمق الثقة ؛فلصفحات الرئيسية ألي شخصية ناجحةمن ايعتبر التفاؤل 

لحياة، فالمتفائل ينظر لاإليجابية  تعبير صادق عن الرؤيةالنشاط والعمل والتفاؤل ما هو إال ،ويحفز على 

 إلى الحياة بأمل وإيجابية وما أروعها من عبارة التي تقول ) تفاءلوا بالخير تجدوه (.

عطاء والتقدم يدفع االنسان نحو ال اؤله في نهاية الطريق؛ألن التفاؤلفالمتفائل بالخيرالبد أن يجد نتائج تف

جاح والتفوق. ولكي يوصلنا التفاؤل إلى شاطئ السعادة والنجاح؛ فالبد أن يقترن بالعمل الدؤوب والن

 والجدية في السعي واالجتهاد. وإال كانت نتائجه محبطة ومحزنة .

هنا  ؤل اليمكن أن نبحث عنه في صيدلية أوسوبر ماركت. بل إنه أقرب مما نعتقد ونتصور،إنهالتفاإن 

 في قلوبنا وعقولنا..

مسيطرا على عقلك ،وابتعد عن الكسل والتشاؤم،ولتجعل يقينك بالنجاح والتفوق فابدأ بالتفاؤل من اآلن 

 وتفكيرك لتصل إلى مراتب النجاح والسعادة

 

 

 ,  استخرج من الفقرة السابقة : 

       
 

 :...................همزة قطع                   همزة وصل :........................       
 ....................                        همزة متوسطة :...............:....اسم أعجمي 

 ظرف زمان:.........................                        أسلوب تفضيل :..............             
 اسي :................اسم لحرف ناسخ :...................                       مصدر لفعل خم

 مصدر لفعل رباعي :...............                        مصدر لفعل ثالثي :................
 
 
 في ورقة خارجية :  عرب الجمل التاليةا  -
 إن قيادة زايد الحكيمة قادت اإلمارات إلى مصاف الدول المتقدمة . -
 ال تلعن الظالم ...أشعل شمعة  -
 اجعل قراراتك صائبة  -
 عمل رسول هللا في رعي األغنام لسنوات عدة  -
 إن هللا على كل شيء قدير . -
 التقل تعبت ...قل أنا أحاول  -
 

 تب حوارا بين أب وابنه يحاول األب فيه أن يقنع ولده باالتحاق بكلية الطب ويقابله ابنه برغبته في بير: اكلتعاو  -3
 . االلتحاق بكلية العلوم 

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

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



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

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

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

........................................................................................................................... 
 "مع تمنياتي لكم بالتوفيق"

 


