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يعتبر البصر مع السمع الجهاز المميز عند اإلنسان ،والنوافذ التي يطل منها على العالم الخارجي  ،ويتلقى

منها المدركات  ،ويكيف وجوده حسب األخبار التي تصل إليه من العالم الخارجي  ،ولذا ورد ذكر هاتين الحاستين

في القرآن أكثر من غيرهما " :إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا "  ،فالعين ترى الموجودات لتميز

األلوان واألشكال وتكشف النور عن الظالم ،وعندما يمر الضوء من عدسة العين يؤدي ذلك إلى انعكاس الصور
المنظورة على شبكية العين التي تقوم بدورها بنقل الصورة للدماغ القادر على إدراكها " .

س -1استنتج الهدف من الفقرة السابقة .

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

س – 2صوب الخطأ الوارد في الجملة اآلتية  " :العين هي المسؤولة عن فهم اإلنسان لكل ما يراه " .

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

س – 3أ ) ما مترادف كلمة ( الفؤاد ) ؟..............

ب ) هات ثالثة تصريفات لكلمة ( ذكر ) ................ ، ................. ، ............... :

ج ) حدد معنى كلمة ( العالم ) في كل جملة مما يأتي :
 أحترم ( العالِم ) المتواضع . -أتمنى أن أشارك في رحلة حول ( العالَم ) .

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

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

س - 4عال َم تحرص بعد قراءتك الفقرة السابقة ؟
........................................................................................................
س – 5أ ) علل قلة التعبيرات المجازية في الفقرة السابقة .

..........................................................................................................
ب ) حول التعبير الحقيقي اآلتي آلخر خيالي  ،وغير ما يلزم :
 -ترى العين جمال فيشعر المرء بالسعادة .

............................................................................................. . -

س -6أكمل الفراغات اآلتية بكلمات بها همزة متطرفة على السطر :

 -عندما يشرق  .......الشمس  ،تنتشر  .......في الكون  ،ويختفي برد  ........القارس.

س – 6أ ) اربط بين الجملتين اآلتيتين بأداة شرط غير جازمة تفيد التكرار  ،وغير ما يلزم :
 -يتفكر اإلنسان في بديع خلق اهلل له .

– يزداد إيمان المرء بقدرة اهلل وعظمته .

.......................................................................................... -
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ب ) ضع أداة الشرط ( لو ) بدلا من أداة الشرط ( متى ) وغير ما يلزم :
إن ِ
يقتد الطالب بالعلماء في تأملهم يدركوا عظمة خلق اهلل لإلنسان .
ْ -
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