
 

 

 

 

دخار هو أن توفر جزًءا من دخلك للمستقبل أو أن تحتفظ باألشٌاء النافعة لإلفادة منها عند الحاجة ، االـ 1

 فالمدخر إنسان ٌحسن التفكٌر والتخطٌط ، وهو مستهلك رشٌد وفق برمجٍة وخطٍط دقٌقٍة .

 دخارها ، متى تدخر قوتها ؟ ولم تدخره ؟أسلوب اخذ عبرًة من النمل ، وفكر فً 

ستعداد لها ، ٌنبغً اال دخار سلوٌك حضارٌي تفرضه مطالب الحٌاة ومفاجآتها الطارئة التًـ إن اال2

 كشراء سٌارة ، أو تسدٌد قسط ، أو تكالٌف مرض أو سفر .

، ولكن ٌجب أن ٌكون على قدر المستطاع الذي ٌمكن  ٌراً ـ ولٌس بالضرورة أن ٌكون المال المدخر كث3

المرء من تسدٌد التزاماته المالٌة ؛ لذلك حرص والدك على تعزٌز سلوكك االستهالكً الصحٌح منذ 
الصغر ، فخصصوا لك حصاله صغٌرة ؛ لتودع بعض النقود ، وتدخرها من مصروفك الٌومً ، ومن ثم 

 اإلٌجابً .دخار ك على االٌشجعمما ٌستهوٌك وٌنفعك ؛ لتشتري األلعاب والقصص ، وغٌر ذلك 

دخرته من قد ا كبٌراً  فحٌن تجد مبلغاً ـ وعلٌك الٌوم أن تستمر فً ممارسة هذا السلوك الحضاري ، 4

مبالغ صغٌرة ستشعر بالسعادة ، مما ٌولد االطمئنان فً نفسك ، وٌشعرك بقدرتك على مواجهة 
ركة فً أعمال الخٌر التً تحقق التراحم والتكافل االجتماعً ، لقد تحدٌات الحٌاة ، وٌمكنك من المشا

ا هأصبحت سٌاسة االدخار واالستثمار من المشروعات الوطنٌة للتنمٌة المستدامة التً تحرص علٌ
 المجتمعات والدول المتطورة . 

 ـ هذا النص : 1

 ـ معلوماتً                ـ وصفً                 ـ تفسٌري                 ـ إقناعً      

 ـ الفعل ) توفر ( فً الفقرة األولى :2

 ـ مبنً                ـ منصوب                 ـ مجزوم                 ـ مرفوع     

 ـ كلمة ) حضاري ( فً الفقرة الثانٌة :3

 ـ خبر إن                     ـ حال                     ـ خبر              ـ نعت         

 ـ ضد كلمة ) السلبً ( :4

 ـ اإلٌجابً                   ـ المفٌد                 ـ الكبٌر                 ـ العظٌم      

 ( :  4ـ الفكرة المحورٌة للفقرة ) 5

 ...................................:  ـبــالطالـ اســم

 : ..................... الشعبة 

 :  خـوالتاري اليوم      

 اللغة العربية : ـــادةــــمــــــالـ

  :ــــنـــالــــزمــ

 (  3)    ت:عدد الصفحا
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 دخار ـ تعزٌز االـ الحث على االدخار           ـ فوائد االدخار       مفهوم االدخار   ـ     

 ـ الجذر اللغوي لكلمة ) ممارسة ( : 6

 ـ ماس              ـ مرس                       ـ رأس               ـ أرس        

 سلوب فً ) خذ عبرة ( :ـ نوع األ7

 ـ استفهام                  ـ نداء                     ـ نهً                   ـ أمر      

 ـ مرادف كلمة ) تفرضه ( 8

 ـ تواجهه             ـ توجبه                    ـ تحٌطه                ـ تحكمه     

 ـ الفعل ) ٌجب ( فً الفقرة الثالثة :9

 ـ صحٌح مهموز        ـ صحٌح سالم            ـ معتل أجوف           ـ معتل مثال     

 ك االستهالكً الصحٌح ل : ـ حرص والدك على تعزٌز سلوك11

 ـ توفر لهم المال     ـ تتمكن من توفٌر احتٌاجاتك    ـ لتساعد اآلخرٌن     ـ لتنفق على نفسك    

 

 السإال الثانً : -
 يقول الشاعر : 

 قالوا اإلماراِت فقلُت أحبهـــــا                    حبً بالدي ما َحٌٌُت على المدى
 غنٌُتها شعراً ٌلٌُق بحسِنـــــــها                   و بها فإادي قبل حرفً قد شــــدا 

 و كذا إلى األوطاِن كان الفــــــَرَقدا  قد كان " زاٌُدها " حكٌَم زماِنه                 
 نــــــجداُمتدِفقــا بٌن القلـــــوب و م  و أتى "خلٌَفُتنا" صباحاَ ُمشِرقا                 

 لتعٌَشـــها ُعمـــــراً َتـــسرَبَل ُسإددا                نَسجت ُعٌوُن الشعِب فرحَة عهدهِ 
نا                 دا   هذا ابن " زاٌُدنا"الذي مأل الدُّ  مجداً لَُه التــــــارٌُخ صـــــار ُمَردِّ
 ــــاً ، ٌظُل مدى الحـــٌاِة ُمَغِرداشعب   فلقد أَشاد االتحــــــــاُد ِبؤرِضها               
َة وجهــــِها عـــــلُم الهدى   َفَغدت إماراتً َتمٌــــُس ِبقِدها                   وكؤن ُغرَّ
تنقُل الَكوُن الرحٌُب ِبؤرِضها                  ٌُصِبُح للفضــــاِئِل ُمرشــــِدا  ٌَ  أمناً، و 

 
 
 يلي:خرج من األبيات السابقة ما است .1
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 وشعبا : اكتب من األبيات السابقة البيتين اللذين يدالن على أثر االتحاد على اإلمارات دولة   .2
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 .استخرج من األبيات السابقة ثالثة أفعال صحيحة وثالثة أفعال معتلة وبين نوعها:7
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