وزارة التربية
منطقة األحمدي التعليمية
ثانوية عبدهللا األحمد الصباح
قسم اللغة العربية

خطة الضعاف لطالب الصف العاشر
2017 = 2016

رئيس القسم

الموجه الفني

أ /معروف عشيبة

أ /محدي شعرية

 -1النعت
حدد النعت ثم اضبطه مبينا سبب الضبط فيما يأتي :
 إن العناية اإللهية تحفظ اإلنسان . نظرت إلى الطالب النشيط نظرة احترام . قاتل الجنود البواسل في سبيل هللا .-

مدير المدرسة

أ /يوسف بوسكندر

 -2العطف
بين أركان العطف ثم اضبط المعطوف مبينا سبب الضبط فيما يأتي :
 اشترك خالد وفالح في تجارة . شاهدت الالعب فالمدرب في الملعب . ذهبت إلى الوكيل ثم المدير . اشرب الماء أو العصير . -3اإلغراء والتحذير
 اضبط ما تحته خط فيما يأتي ثم بين نوع األسلوب)
(
 األمانة فإنها تجعل الفرد مقدرا في قومه .)
(
 الكذب فإنه يهلك صاحبه .)
(
 النصح النصح .)
(
 إياكم واإلهمال أيها الطالب . -4أسلوب المدح وأسلوب الذم
ضع كلمة ( مدح ) أو كلمة ( ذم ) أمام كل أسلوب ثم حدد فاعله وبين نوعه :
)
(
 بئس الخلق الشح)
(
 حبذا الصدق .)
(
 نعم مبدأ المرء الرجولة .)
(
 بئس من تصادق األشرار . -5أسلوب الشرط
اربط بين كل جملتين فيما يأتي بأداة شرط جازمة وغير ما يلزم :
 تعتمدون على أنفسكم – تزدادون خبرة في حياتكم . ..................................................................................... تمشي بين الحقول – ترى نعما ال تعد وال تحصى . ................................................................................... تجتهد في دراستك – تنال الدرجات العليا .................................................................................... -

 -6أسلوب القسم
حدد نوع القسم فيما يأتي
 باهلل لينتصرن الحق هللا يعلم إن العلم نور لعمري لقد فاز المجد -7اجعل ما يأتي جوابا لقسم صريح مرة وقسم غير صريح مرة أخرى
 يفوز الالعب ما خاب من استشار العلم نور . -8حدد المنادى ونوعه فيما يأتي :
الجملة
يا فاعل الخير ,أنت في أمن وأمان.
يا فاهما الدرس ,اجتهد.
أمحمد ,ال تفرط في حقك .
يا رجال ,اتق هللا .
أيا عامل أتقن عملك .

المنادى

نوعه

