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 المادة :اللغة العربيّة                                                     
 2019-2018مراجعة امتحان نهاية الفصل الثّالث للعام الّدراسي 

              _____:_____ التّاريخ: ______الّشعبة(  الّسابعااالسم: _____________ الّصف )   
 المهارات األدبيةالّسؤال األّول: 
 أوالا :الّشعر:

ةُ الِعْلِم(:  قصيدة)قوَّ

ةِ اْلِعْلــــــــــِم تَْقوى َشْوَكةُ األَُمــــــــــــــــــــــــــــــِم                        فَاْلُحْكُم ِفي ا- لدَّْهــــِر َمْنُسوٌب إِلى بِقُوَّ
 ــــــــــمِ اْلقَلَـــــــــ

ـــــــــز ِ فَاْعكـــــــــــــِْف َعلَى اْلِعْلِم تَْبلُْغ َشأَْو َمْنِزلٍَة                     فِي اْلفَْضِل َمْحفُوفٍَة بِالِعـــــــ-
 واْلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمِ 

ـــــــــــــْوِز يَاِنعَـــــــــةً                      ِمـــــــْن َجنَِّة اْلِعْلِم إّل  فَلَْيَس يَْجنِــــــــــي ثَِمــــــــــــــــاَر اْلف-
 صـــــــــــــاِدُق اْلِهَمــــــــــــــــــــــــــــــــمِ 

جاِل تََساَوي النَّـــاُس فِي لْولَْم َيُكْن فـــــــــــــــي المساعــــــــي مــــــــــــــا يَبيُن                      ِبِه سَ - ْبُق الر 
 اْلقيــــــــــــــــمِ 

ــــــــــــــْم ولْلفتي ُمهلَةٌ فــــــــــــِي الدَّهــــــــِر أْن ذََهبَـــْت                      أَْوقاتُهـــــــــــا َعبَثًـــا لـــــ-
 ـــــدميَْخـــــُل ِمـــــــــــــْن نــــــــــــــــــ

فَاْستيقظوا ياَبني األوطاِن وانتصبُــــــــــــوا                       ِلْلِعلـــــــــــــــــِم فَْهـــــــــــــــــــَو -
 َمـــــــــــــــداُر اْلعَْدِل فِي األَُمـــــــــــم

 عن األسئلة اآلتيََة: أُجيبُ النَّص ثّم أقرأُ -
 :ناِسِب ِلما تْحتَهُ َخطٌّ في الِعبارات اآلتيَةِ الَمعنى المُ  أختارُ -1
 بِالِعــــــــــــــــز ِ واْلكـــــــــــــــــــرمِ  َمْحفُوفَة   فَاْعكـــِْف َعلَى اْلِعْلِم تَْبلُْغ َشأَْو َمْنِزلٍَة             ِفي اْلفَْضلِ --

 ـــــــــٍة بِـهِ ُمحاَطــــــــــــــــــــــــــ -أ                      
َكـــــــــــــــــــــــــٍة بِهِ -ب                       ُمتَمس ِ
 ُمَزيَّنَــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة بِهِ -ج                      

ةِ اْلِعْلــــــــــِم تَْقوى َشْوَكةُ األَُمـــــــــــــِم               فَاْلُحْكُم فِ  -  َمْنُسوٌب إِلى اْلقَلَـــــــــــــــمِ لدَّْهــــري ابِقُوَّ
ُل الَحياةِ الدُّنيـــــــا.-أ                       أَوَّ
 ُمدَّةُ الحياةِ الدُّنيا -ب                    
 ِنهايةُ الحياة الدُّنيـــــا. -ج                    

 والُمثابََرةُ ُهما الل ذان يتميز بهما إنساُن عن آخر:البيت ال ذي يدُل على أن  السَّْعُي  أكتبُ -2
__________________________________________________________________________ 

جال؟-3  ما معيار الت فاُضل بْين الر ِ
___________________________________________________________________________ 

 الس ادس بإسلوبك؟البْيُت أشرُح -4
_______________________________________________________________________ 

 
 معاني الكلمات اآلتيَة: أكتبُ -5
 ________________اعكفْ                __________________َشْوكةُ -
 _______________اْلِهَمــــــــــــــــمِ               ___________________يجني-

 مفرد كالً من:
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___________________ األبدان               ________________األفئدة  

 -الّسؤال الثّانيّ : من قصيدة ُ)أعطني النّايَ (
ـا ّل وّل فيهـــــــــــــــــــــــــــــ     ليَس في الغابــــــــاِت ُحــــــــــــْزٌن                                     

 الُهمــــــــــــــــــــــــــــومْ 
لْم تَجــــــــــــْئ   فــــــــــــــإذا هـــــــــــــــــــــب  نســــــــــيٌم                                       

 ــــــــــــــمومْ ــــــَمْعــــــــــــــــــهُ السَّــــــــــ
س                       إّل  ِظـــــــــــــــلُّ َوْهٍم ّل ـــــــــــــَس ُحـــــــــــــــــْزُن النَّفليـــــــــ                  

 يَــــــــــــــــــــــــــــــــــدومْ 
ــــــــــــــــْن دو                       ِمــــــــــــــــــــــــوغيـــــــــــــــوُم النَّْفِس تَْبـــــ                 

 ـــــــــــــــومـــثَناياهـــــــــــــــــــا الن جـــــ
ـــــــــــــــاَي َوغــ                  رُّ ــــــــــــــــــــــن                      فــــــــــــالغنا سِ ـــأَْعِطنـــــــــــــي النـ 

 ــــــــودــــــــــــــــــــالــــــــــــــوجـــــــــ
هْل تَِخْدَت الغــــــــــــــــــاَب ِمثْلــــي                    مــــــــــــــــــْنزّلً دوَن                  

 ـــــــــــــــوْر؟ـــــــالقُصــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــواقي                    وتَسل قـــــــــــــــــــــــَت ـــــــــــــــفــــــــــــــــــتتبع َت الس ـــــــــ                 

 ــــــــــورْ ــــــــالصُّخــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مَت بعطـــــــــــٍر                                   ـــــــــــــــــــــفَت َوتَنَشَّـــــــــــــــ   هْل تـــــــــــــــــــــــــحم 

 ـــــــــــــــورْ ـــــــبنــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أقرأُ النّّص ثّم أُجيُب على األسئلة اآلتيّة:   -1
ئيسة للن ص:-أ  ____________________________أكتُب الفكرة الر 
 ّلْستفهاِم؟الغرُض ال ذي كان يرمي إلْيه الش اعر من تكراره أُسلوِب ا ما-ب

___________________________________________________________________________

 أي أشكاِل الط بيعِة يَُشدُّك أكثر :البْحُر، الجبُل، الغابات، الص حراء، ولماذا؟-ج
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

ابع بإسلوبك؟-د  أشرُح البيت الر 
___________________________________________________________________________ 

 
 أختاُر اإلجابة الّصحيحة مّما بين القوسين:-2
 ث:الّشعور الّذي تلمُسهُ في البْيت الثّال -أ

 الت فاؤل واألمل -       
هد-         الزُّ
 الت شاُؤِم َواليأس-       

ُر:-ب  تفضيل الّشاعر للطبيعة عن الحياة المدنية:العبارة الّشعريَّةَ الّتي تَُصوَّ
 هل تخذت الغاب مثلي منزّل دون القصور-
 إنما الن اس سطوٌر كتبت لكن بماء -
 دأعطني الن اي  وغني فالغنا سر الوجو-
وُغيوُم النَّْفِس تَبدو ِمن أستنتُج أحاسيَس الّشاعرمن خالل مايوحي إليه هذا التّعبير المجازي: )-3

 :(ثناياها النُّجومْ 
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ا:النثر األدبي:  ثانيا

 من درس :)اقتِن حيواناا(:
ني أو في تلعب الحيوانات دوًرا مهًما في حياة األشخاص.إذ يُمكُن استخداُم الحيواناَت في العالج الِمه)
مَن األمراِض العَقلي ِة أو عالج النُّطِق أو إعادةِ الت أهيِل البَدني  لمساعدة الَمرضى على الت عافي  ثيرك

)................. 
 أجيُب عن األسئلة اآلتي ة:

 أضُع دائرة َ حوَل اإلجابة الّصحيحة :-
 : يستخدم بعض النّاس الحيوانات األليفة لمساعدة كبار الّسن-1
 ساعدة المرضى على الت عافي.م -

 إحداث ضغوط للمرضى. -

 تغيير نمط الحياة بالنسبة للمسن ين. -

 الفكرة الّرئيسة للنّص هي: -2
 اقتناء حيوان أليف يزيد من حالة الت وتر.-
 الحيوانات األليفة تقدم دعًما اجتماعيًا. -
 تخفيف القلق عند األطفال.-
 العقلية حيث: وجود حيوان أليف له تأثير على الّصحة-3
 يمنحنا شعور باألمان الوجودي-
 يساعد على الش عور باّلكتئاب. -
 .يشعرنا بالت وتر والفوضى-
 أعرُض وجهة نظري في المواقف التّاليّة:-4
 الحيوانات األليفة قد تُلهي عِن الُهموِم:-

____________________________________________________________________ 
 ثر الن فسي ال ذي يتركه موت حيواٍن أليٍف على صاحبِه:األ-5

____________________________________________________________________ 
 أبحُث عن مدلوّلت المصطلحاِت اآلتي ة:-6
 _______________الضيُق الس لوكي-           __________________ الِفصامُ  -
 
 قريٌب(:قّصة)إنَّ غداا لناظره -

)كاَن في الحيرةِ مْن أرِض العراِق ملٌك يُْدعي النُّعمان بن المنذر، كاَن ذكيًا وشجاًعا، ولكن كانت له 
عاداٌت غريبة،إذ كان له ، يوٌم للفرحِ، يُكِرم فيه الن اس، وّل يَُردُّ فيه سائالً، مهما كان طلبُهُ، ويوٌم 

، ويقتُل كل  مْن جاءه فيه يطلُب ماّل أو اب الس وداَء للحزِن يصبُح فيه غاضبًا وكئيبًا، فيلبس الث ي
 مساعدةً.(

 أقرأُ الن ص  ثم  أُجيُب:
 ماهي عادات الملك النُّعمان كما فهمت من القص ة؟-1
 
 ماهي صفات الملك الد اخلي ة؟-2

_______________،___________________،___________________________________ 
؟ماسبب غضب المل-3  ك عندما جاءه الط ائيَّ

______________________________________________________________________ 
 لكل عبارة مّما يأتي: (خطأ)وعالمة (صح )أضُع عالمة -4
 رفَض األعرابيُّ نجدة النُّعمان وأغلق الخيمة في وجهه )         (-
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 ه وساعده )         (فرَح النُّعمان عندما جاءه الط ائيُّ في قص ر-
 عفا الملك عن األعرابيَّ وأعلن أمام الن اس أنه ألغى يوم حزنه)     (-
 وافـــــــــــــــق الملُك أن يضــــــــــمن قــــــــــــــــــراد األعــــــــــــــــــرابي      )          (  -

 ) القوُل ماقالْت َحذاِم (:من درس

َل الص حراَء )كان ْت )ح         ذاِم( تُِحبُّ ساعاِت الفَجِر الَجميلَةَ، فَتَخُرُج كل  يوٍم قبَل شروق الش مِس، لتتأمَّ
الُمْمتدَّةَ، وتستمتَع بنسائم الصُّبحِ اللَّطيفَِة، ولكنَّها اليوَم استيقظْت أبكر من كل  يوٍم، ، وتساءلت )َحذاِم( وهي 

رةً عندَ الفجِر ، لتُغادر أعشاَشها اآلمنَةَ، وتحل َق في الص حراِء ال تي يلفُّها ترى أسراَب القَطا الكثيفةَ، تسيقُظ مبك  
الس كون ُ!أسرعت ْ )َحذاِم(إلى َزوجها لُتخبرهُ بما رأْت، ، أسرع )لُجيم بنُ صعٍب( إلى شيخ القبيلة ليحذرهُ من 

لفها غبار الص حراِء وكانت قبيلة خطِر األعداِء، وصدقت َحذاِم فلم تلبْث خيول األعداِء أن بدْت من بعيد ي
 حذام على أهبة اّلستعداد وأنقذت حذاِم قبيلتها بفضل ذكائها وفطنتها.(

 اقرأْ النّص ثّم اجب على األسئلة اآلتية:-1
 ستخرْج مَن النّص:أ-
 ______________فعالً ماضيًا -ب                      ______________  فعالً مضارًعا-أ
 __________كلمة بها همزة متطرفة-د                    __________  كلمة تحوي همزة قطع-ج
  _________________اسًما مجروًرا -و                      _______________ جمع تكسير-ه
؟ -2  َحد ْد الفكرة المحوري ة في النَّص 

______________________________________________________________________ 
 دائَرةا َحْوَل رْمز األجابة الصَّحيحة: َضعُ أ-3
 يُضربُ مثُل)القوُل ماقالْت حذاِم( عندَ:-أ

 عند ذكر اسم َحذام( -مهاجمة العدو  للقبائلِ  –)قبوِل نصيحِة القائِل                       
 كانت َحذاِم تُقد ُم ألفراد قبيلتها:-ب

 الخير والفائدةَ(-النصَح والمشورة -)الذ كاَء والفطنةَ                          
:دافع فرسانها عن قبيلِتهم، وصدُّوا المهاجمين -ج  عناهامببسالة 

 بارتباك (-بشجاعة  -)بسرعة                                  
 كانت حذاِم تخرُج كل  يوٍم قبل شروِق الش مس ألنها:-د

 لالطمئنان على زوجهالجيٍم بن صعٍب(-تحبُّ ساعاِت الفجر -ُب األعداء المهاجمين)تراق                 
 مجموعة من صفات َحذام ال تي اشتهرت بها؟ ت أكتبُ تمتاُز َحذاِم بعدة صفا-4

______________________________________________________________ 
 )المهارات اللّغوية(: الّسؤال الّرابع-

 الفعلية هي التي تبدأ بفعل . الجملة  -
 مفعول  ( .    -فاعل    -تتكون الجملة الفعلية من ثالث أركان هي )  فعل   -3
 معلوم .  الفاعلفي المبني للمعلوم يكون  -4
 الفاعل فى  حالة المبني للمجهول يحذف - 5
لِه، وكْسرِ  -  ما قبَل آخِره. يُصاُغ الفعل الْمبنيُّ للمجهوِل من الفعل الماضي بَِضم  أو 
 حّول الفعل المبني للمجهول الى فعل مبنى للمعلوم وغير مايلزم:أُ   أوالا:

 ______________________ُرِسَمْت الوردةُ -1
 _____________________ُشِرَب الحليب-2

له، وَفتحِ ما قبَل آخِره.   يُصاغُ الفعل الْمبنيُّ للمجهول من الفعل المضارع بِضم ِ أو 
 أُحّولُ  الجمل المبنيّة للمعلوم إلى المجهول، والعكس مع مراعاة التّغيير:
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_____________________أُعلن موعدُ اّلمتحانات  - 

دًا ___________________سمى األُب اّلبن البكَر ُمحمَّ - 

______________________عالَج الط بيُب المريض  - 

 ثانياا:-أجيبُ  على الّسؤال التّالي:    
للمجهولالمبني   المبني للمعلوم          

 -يفتُح الحارُس البابَ  
 -يكتُب خالدُ الد رسَ  

 درس)المفعوُل لهُ(::الّسؤال الخامس-
اسٌم )مصدٌر( يأتي لبيان َسبِب ُوقوعِ الِفعِل،ويُمكُن السؤاُل عْنهُ ب: لماذا؟ ويسمي  المفعوُل لهُ:

 )المفعول ألجله.
 )لماذا تَجتِهدُ ؟ (      .مثل:أْجتِهدُ رغبةً في الت فوقِ 

 أُطيُع والديَّ ابتغاَء مرضاةِ هللا.   )لماذا تطيُع والدْيَك؟ (-
 ما الَمصَدُر؟

 : نوعٌ ِمن األْسماِء يُشتقُّ مَن الِفعِل، ويدلُّ على الحدِث مثُل: ِكتابة، ُخروج.لمصدرُ ا-
 لهُ: أُعيُد ِكتابة العبارات التّاليةَ بتحويِل ماتحته خطُّ إلى مفعول  

 حين َسِمع َخبََر َنجاِحِه. ِمَن الفََرحِ كادَ َيطيُر -1
_____________________________________________________________ 

 حيَن ُخي َل أليَّ َصوُت ُخطواٍت تَتْبعُني. ِمَن الَخوفِ كنُت أَجري -2

______________________________________________________________________ 
 

 :درس العدد والمعدود-
 ألفاظ العَدِد تُذكَّر وتؤنَُّث وفقًا للمعدود،ويُمكن تقسيم األعداد إلى قسمين:

 )واحد واثنان(: يوافقان المعدود في الت ذكير والت أنيث. -1
 هذه زهرةُ واحدةٌ  –مثل: عندي قلٌم واحد 

 عندي زهرتان اثنتان –عندي قلمان اثنان     
 إلى عشرةٍ(: تُخالُف المعدودَ في التَّذكيِر والت أنيِث. -ن )ثالثةٍ األعداد م-2

 مثل: في بيتنا ثالثةُ رجاٍل َوستُّ نِْسوةٍ 
 أكتُب بثالثِة أقالٍم وأحمُل أربُع كراساتٍ  –في األسبوعِ سبعةُ أياٍم         

 .مجروًرا ملحوظة:يأتي بعد العدد اسٌم مجروٌر يوضحهُ، وهذا اّلسُم يعرُب ُمضافًا إليهِ 
 الّسؤال األول:

 الجمل التّالية: أوالا: أكملُ 

 توافق( المعدود.-)تخالف _________ (2-1األعداد )-أ

 .توافق( المْعدود-)تخالف  ______(10-3األعداد من )-ب

 ثانياا:أكتُب الكلمات التّالية وفقاا لألرقام المذكورة بجانبها ثم ضعها في جملة مفيدة:

 _________________________:_______( ُكتب5)-

 _______________________________( لوحتين:2)-
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 _______________________________(علماء:10)-

 الّسؤال الثّاني:

 أُحّدُد العدد والمعدود في األمثلة اآلتيّة بوضع خط تحت العدد وخطين تحت المعدود:

 كانت ثالثةُ أياٍم كافيةً لتنفيذ المشروع.-1

 قني هللا بطفلين اثنين.رز-2

 الّسؤال الثّالث:

 أختاُر الرمز الّذي يُشيُر إلى العدد المناسب من حيُث التّذكير والتّأنيث فيما يأتي:

ةِ -أ  قرأُْت_________فُصوٍل من القص 

 )أ( ِستَّ                               )ب( ِست ةَ 

اتي__________ معنا إلى الحديقة.-ب  ذهبت عم 

 ثالث                         )ب( الثالثةُ )أ( ال

 الّسؤال الّرابع:
 - أقرأُ الجمل اآلتيةَ ، وأستخرُج  منها َضمائِر الّرفعِ الُمتِّصلََة:

قرأُت مجموعة من القصِص المفيدة.-1  

_______________الضَّميُر:  

مريم ُ وِهْندٌ ولْيلى َحَضْرَن الدَْرَس.-2  

____________الض ميُر:  

ِربُت  الحليَب وأكلُت الطعاَم.شَ -3  

 ____________الض ميُر:

 أكمُل الجمَل اآلتيَة بضمير متصل مناسب : - 
 * المؤمنات يحافظ____ على الص الة . 
 * نحن شاهد___ فيلًما مؤثًرا عن األمومة. 
 * ياهند اغلق____ صنبوَر المياه. 
باحِ ، وتناول____ فطوري.   * استيقظ_____ في الص 
 يجب عليكما أن تذاكر____ دروسكما. * 
 * األوّلد لعـبــــــ____ بالكرةِ في ساحِة المدرسة 

 أُصنُف األسماء الّتي تحتها خط حسب نوع الجمع وفق الجدول:-

 جمع التّكسير    جمع المؤنث الّسالم   جمع المذّكر الّسالم   الجملة     

    الممرضات لط البشكَر ا
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  المسلمونيؤدي 
 العمرة                   المسلماتو

   

على  المهندسونيُشرُف 
 العمال

   

 من درس)عالمات إعراب االسم األصليّة والفرعيّة (:
 أُحّدد نوع عالمة إعراب ماتحته خط فيما يأتي:

 1-نهَض إلى الن افذةِ ففتَح السَّتائِرِ  القائِمةَ.

عالمة أصلي ةٌ ( –)عالمة فرعي ةٌ    

 2-كاَن أبوكَ  مازال مريًضا ملقى في فراشه.

عالمةٌ أصلي ةٌ( –)عالمة فرعي ةٌ    

 3-الجميُع صامتونَ  يحدقون في الط ريِق. 

عالمةٌ أصلي ةٌ( –)عالمة فرعي ةٌ   

 -من درس)إعراب المثنى وجمع المذكر الّسالم واألسماء الخمسة:

 فائدة:

 خمسة بعالماٍت فرعي ٍة .يعرُب كالً مَن المثنى وجمع المذكر الس الم واألسماء ال-

 : يصاغ بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على المفرد : مثل : معلم : معلمان ، معلمينأوالا المثنى

 : يرفع باأللف   وينصب ويجر بالياءعالمة إعرابه

م : :اسم يدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على المفرد )مسلثانياا: جمع المذّكر الّسالم
 مسلمون ، مسلمين(

 : يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء.عالمة إعرابه

 ثالثاا: األسماء الخمسة:وهي)أٌب، فو، ذو، حٌم، أٌخ(

 :بشرط إضافته إلى غير ياء الُمتكل م: ترفع بالواو وتنصب باأللف وتجر بالياء.عالمة إعرابها

 أُحّدد عالمة إعراب الكلمات الّتي تحتها خط فيما يأتي:-

 الياُء ( –الواُو  –.                )األلُف مّرتينّليُلدُغ المؤمن من ُجحٍر واحٍد -1

 الياء( –الواو  –عثماَن، رجالً ُمسالًما محبوبًا.            )األلُف  أبولقْد كاَن -2

 الياء( –الواو  –يشاركون الش عب فرحتهم.      )األلُف  الّطيبونَ وكاَن الجنودُ -3

  ثانياا:البالغة:
 الّسؤال األول:

ُد أركان التّشبيه في الجمل اآلتيّة:-  أُحّدِ
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البيُت كالحصنِ -فم الوحش كالمغارة في اتساعِه           -  

 المشبه المشبه به وجه الشبه آداه الت شبيه
    

    

 -أصُل بين الجملة ومايناسبها من وجه الّشبه:
دة-                 محبةُ األّمِ  ألوالِدها كالكوِن      - في الّشِ  

قسوة-غضُب أحمٌد كاإلعصاِر                           -  

ساعااات-قلُب سالم  كالصَّخِر                                -  

 -الّسؤال الثّاني:
 - أكتبُ  الغرض البالغي لكل من األساليب اآلتية:

الغرض البالغيُّ                العبارة                          

 قاَل األُب متوعدًا ابنه: ّلتُقلْع عن عناِدَك. 
 )ربَّنا اصرف عنا عذاب جهنم(     
 )أتأُمُرون النَّاَس بالبِر وتنسون أَنفُسكْم( 
تكذب على والديك ّل   

 ) المهارات اإلمالئية(: -
 أوالا: اإلمالء:

 1-أُكمُل الفراغ اآلتي بكلمة همزتها متوسطة مناسبة مما يأتي:

اإلماراُت___________عليٌل .-أ  

 ب_طرَح المعلُم _________ سهلةً.

 ج  _ ________الطَّالُب واجبه في البيِت.

 د_ _________ يخشى ربهُ.
 2-أقرأُ الفقرة اآلتية ،ثّم أجيُب عّما يليها:

أخر فيه، ويسأُل نفسه دائًما الط الب ُ المتفوُق هو ال ذي يس أُل في كل مس ألة تعترضه، ويُؤدي واجبهُ وّل يت  

 ما الش يء ال ذي قص ر فيه ، ويتفاءُل بالخيِر دائًما.
 _أستخرُج ِمَن الفقرِة مايلي :

همزة متوسطة على ألف  )                (-أ  

همزة متوسطة على واو   )                (-ب  

همزة متوسطة منفردة     )                (-ج  

 اإلبداعّي: ثانياا: التّعبير
 أكتُب في أحد الموضوعين التّاليين:

 الموضوع األّول :

وح فهي حياةٌ أخرى تُمنح لإلنسان، وتوسُع له آفاَق المعرفِة والث قافة(  )تُعتبُر القراءة غذاء للعقِل والر 
 أكتُب فيما ّليقل عن ستة أسطر أتحدُث فيها عن أهمي ة القراءة ودورها في اّلرتقاء بحياة الفرد.

 الموضوع الثّاني:)
)العطاُء هو أن تُعطي مايرغب الن اس بأخذه من احتياجاتهم، وهي صفة تُجسد الكرم ويُعتبر العطاء واحدًا من 
أجمل الص فات ال تي تتواجد عند اإلنسان، فهو يساعد على زيادة المحب ة واأللفة بين الن اس وعلى الت خلص من 

 مع ذكر مثاّلً)شخصية( من الواقع يُجسد ذلك.ي بصفة العطاء مشاعر البغض( تحدث عن أهمي ة الت حل
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 أطيب األمنيات بالنّجاح والتّفوقمع  


