 -1لـحـظــات غــ ٌَّــرت الــتــارٌــــخ
سَ -:1ثحث الىاس فٍ الؼصش الحالٍ ػه وسائل الرشفُه والرسلُح لكٍ َقضىا تها أوقاذهم ,فال َذسٌ هؤالء الىاس أن
ػمشاإلوسان َقاس تالثىاوٍ والذقائق وأن الثاوُحالىاحذجمه ػمش اإلوسان قذ ذىجز ػمال َفُذ الثششَح مذي الحُاج
 -1ضغ مشادف (الؼصش)  ,ومضاد (َذسٌ) ,وجمغ (ػمش) فٍ جمل ذامح.
 -2ما الزٌ َثحث ػىه الىاس وما الزٌ ال َؼلمىوه -3 .كُف ػثش أحمذ شىقٍ ػه أهمُح الىقد؟
 -4اسرطاع وُىذه أن َسرغل وقد فشاغه فٍ شٍء مفُذ .فكُف كان رلك.
س -:2ذىصل إلً وظشَح الجارتُح األسضُح ,الرٍ وجحد ذطثُقاذها فٍ أن َرخطً اإلوسان تها حاجز الفضاء مسركشفا
األسض والقمش والكىاكة والمجشاخ الرٍ ذسثح فٍ الفضاء الخاسجٍ.
 -1ما مضاد (َرخطً)؟ وما المقصىد ب (الجارتُح األسضُح)؟ وما مشادف(اسركشاف)؟
 -2ما أثش وظشَح الجارتُح األسضُح ػلً حُاج وُىذه؟ وػلً الثششَح جمُؼا؟
 -3كُف َقاس ػمش اإلوسان؟ وما أهمُح الىقد فُه؟
 -5كُف َمكىك أن ذقضٍ وقرك؟ ومارا َىثغٍ ػلً كل إوسان تالىسثح لىقد الفشاؽ؟
س : 3والمعنىأن بالتفكٌر ٌصل اإلنسان إلى دقائق المعرفة وأخبار الكون وقدرة اإلعجاز اإللهى فى الصنع والتهٌئة
والنظام ".........
( النظم – الناظم – المنظوم )
ا) معنى التفكر ( التدبر – التأمل – هما معا ) جمع النظام
ج) ما أثر االستفادة من أوقات فراغنا ؟
ب) لماذا ٌحثنا الكاتب على التفكر ؟
س " : 4وقد ضرب العلماء أروع األمثلة فى كٌفٌة اإلفادة من وقت الفراغ حٌث التأمل والتفكر والمراجعة والمحاسبة
وفى الحدٌث الشرٌف "تفكر ساعة خٌر من عبادة ألف عام "
أ ) مرادف اإلفادة  ،مفرد األمثلة  .ب) كٌف ٌستغل األنسان وقت فراغه فٌما ٌنفع ؟
ج)كٌف ٌقاس عمر األنسان ؟ د) ما أهمٌة التأمل والتفكر والمحاسبة والمراجعة فى حٌاتنا ؟
س " : 5كل ذلك جاء من تأمل بسٌط لكنه عمٌق ولحظة تفكر صادقة استغل فٌها صاحبها وقت فراغة فأفاد البشرٌة
وخلد ذكره فى سجل العلماء النابهٌن"...................
أ) مرادف النابهٌن ( األذكٌاء – األوفٌاء – المخلصٌن ) مضاد فراغه ( خلوه – امتالئه – شغله )
ب) (كل ذلك ) إشارة إلى تطبٌقات نظرٌة الجاذبٌة األرضٌة  .فما هى ؟ ج) ماذا نتعلم من خالل تلك الفقرة ؟

( )2كه إَجاتُا
س -:1تعلمنا التجارب الحٌاتٌة أن المنطق السلٌم فً التعامل مع المشكالت ٌقتضً أال نغض الطرف عتها ,وأال
نتركها حتى تستحوذ على حٌاتنا ومن ثم تؤدي إلى...
 -1هات مرادف(ٌقتضً) ومقابل (تستحوذ علٌها) ومفرد (التجارب) ف ٌجمل تامة.
 -2ما المقصود بالمنطق السلٌم؟ -3ما أثر لسلبٌة فً مواجهة المشكالت؟
س -:2فهذا الفأر الذي كان ٌحٌا حٌاة رغٌدة فً المزرعة هبت علٌه ضائقة ,أزعجت حٌاته ,وأذهبت اطمئنانه,
فأخذ ٌهذي كالمجنون فً أرجاء المزرعة وهً ٌصٌح.
 -1ما مرادف (ٌهذي) وما مضاد (رغٌدة) وما جمع (ضائقة)؟  -2كٌف كان ٌحٌا الفأر؟ ولماذا تحولت حٌاته؟
 -3بماذا كان ٌصٌح الفأر؟ وما رد حٌوانات المزرعة علٌه؟ -4ما مصٌر حٌوانات المزرعة؟ ولماذا؟
اج ِة لِ ِغذاءِ َز ْو َجتِهِ,
صاحِب ال َم ْز َر َع ِة بِ َذ ْبح الدَّ َج َ
فاقَ ,فقد َقا َم َ
سَ : 3ولَ َّما َكانَ ال َمرٌض ٌَ ْحتاج إلى العِنا ٌَ ِة وال ِغذاءِ واإل ْن ِ
سدِها ,ثم باع
س ُّم فى َج َ
ى ال ُّ
س َر َ
الوهَنَ ,و َ
أصا َبها َ
التى َ
أ -ما مضاد (العناٌة) وجمع (مرٌض) ومعنى (سرى السم) ؟
ب -من المرٌض المشار إلٌه فً الفقرة ؟ وما سبب مرضه ؟
ج -ماذا فعل صاحب المزرعة لٌوفر للمرٌض الغذاء واإلنفاق ؟
د -من الذي بقى على قٌد الحٌاة من حٌوانات المزرعة؟ولماذا؟
نستخف بالم ْ
ِن
س -: 4ومِنْ َث َّم تؤدي إلى ال َقضاء َعلَ ٌْنا َو َعلى طموحِنا و أال
َّ
ش ِكلَة الَّتً َت ْحدث َقرٌبا ِم َّنا؛ أل ّنه مِنَ ال ْممك ِ
أَنْ ت َؤ ِّثر َفٌنا َنتائِجها الحِقا
أ -ما معنى (الحقا) ومضاد (الممكن) وجمع (طموح) ؟ ب -ما الذى نتعلمه من التجارب الحٌاتٌة
ج – ما نتائج السلبٌة فً مواجهة المشكالت؟ د -إذا لم تؤثر فٌنا المشكلة مباشرة فربما تضرنا نتائجها  .وضح
و -ما السبب فً نجاة الفأر من وجه نظرك ؟
هـ  -كٌف كان ٌحٌا الفأر فى المزرعة ؟
ي -كٌف أصٌبت زوجة صاحب المزرعة بعضة الثعبان؟
سَ : 5ف َهذا ال َفأْر الَّذي َكانَ ٌَ ْحٌا َح ٌَاة َرغٌدَة فً ال َم ْز َر َع ِة َه َّب ْت َعلَ ٌْ ِه ضائقة ,أَ ْز َع َج ْت َحٌا َته ,وأَ ْذ َه َب ِ
ت اطمئنا َنه؛ َفأ َ َخ َذ
ْ
المز َر َع ِة َوهو ٌَصٌح
ٌَ ْهذِى َكال َم
جنون فً ْأرجاءِ
ِ
أ  -ما معنً (ٌهذي) ومضاد(رغٌدة) ومفرد ( أرجاء)
ب  -ما الضائقة التى حدثت للفأر ؟ وما أثرها ؟
ج  -ماذا طلب الفأر من الخروف ؟ ما موقف الخروف مما طلبه؟
د  -ما القرار الذى اتخذه الفأر بعد أن تخلى أصدقاؤه عنه؟
ض َّ
السلٌ َم فى ال َّتعام ِل َم َع الم ْ
الحٌاتِ ٌَّة أَنَّ ال َم ْن َ
شكِال ِ
ف َع ْنها ,وأن َن ْتر َكها َح َّتى
الط ْر َ
ت ٌقتضى أن َنغ َّ
طق َّ
جارب َ
ت َعلِّمنا ال َّت ِ
نستخف بالم ْ
ش ِكلَة الَّتً َت ْحدث َقرٌبا ِم َّنا
َت ْس َتحو َذ َعلى َحٌاتِنا؛ومِنْ َث َّم تؤدي إلى ال َقضاء َعلَ ٌْنا َو َعلى طموحِنا و أال
َّ
أ) تخٌر اإلجابة الصحٌحة :
 -1معنى " تستحوذ "  ( :تستولً – تأخذ – تترك )  -2مضاد " السلٌم "  ( :المعتدل – المستقٌم – الخاطئ )
ب ) ضع عالمة √ أو عالمة × أمام العبارات التالٌة .
 -1أخذت الحٌوانات الموضوع بجدٌة فنجت ( )  -2سخرت الحٌوانات من الفأر ألنه المقصود بالمصٌدة ( )
ج) كٌف ٌكون التعامل مع المشكالت التً تواجهننا فً حٌاتنا كما فهمت من الفقرة ؟
د) ما الدرس المستفاد من هذا الموضوع ؟ ولماذا ؟هـ ) التعامل مع المشكالت ٌقتضً منطقا لٌما ما هو ؟ ولماذا ؟

( )3غزاء ودواء
س -:1كان األطباء العرب ٌصفونه مقوٌا للدماغ ،للتخلص من الخمول وألنه منشط للدم الصاعد إلى الرأس ،فإنه
ٌقوي درجة صفاء الذاكرة ،وٌساعد على التركٌز واإلبداع ،وأشهر فوائده أنه ...
 -1هات مرادف (اإلبداع) وجمع (الدماغ) ومفرد (فوائده) فً جمل تامة.
 -2عن أي نبات تتحدث الفقرة؟ وما أشهر فوائد هذا النبات؟
 -3وصف العرب هذا النبات لعالج الذاكرة .وضح ذلك.
 -4أكتب ما تعرفه عن النباتات اآلتٌة بإٌجاز( التٌن – الجزر– العنب)
س -:2من الخضر التً ال ٌكاد ٌخلو بٌت منها ،فالقوى الشفائٌة المتوفرة للمقدونس أكثر عددا من أن ٌدركها كثٌر
من الناس ،إذ أن ألوراقه خصائص مطهرة لتخلٌص الجسم من سمومه ،والمقدونس غنً بالفٌتامٌنات والعناصر
الغذائٌة األخرى.
 -2دلل على شهرة نبات المقدونس .
 -1ما مرادف (ٌدركها)؟ وما مضاد (مطهرة)؟
 -3ما أهم الخصائص التً تتمتع بها أوراق المقدونس؟  -4أكتب ما تعرفه عن نبات البطاطا.
س : 3شجرة التٌن من أكثر األشجار المثمرة قدما إذ إن لوحة مصرٌة ٌعود تارٌخها إلً أربعة آالف وخمسمائِة
التٌن ،وكان التٌنُ ٌقدَّ ُم فً روما .......
مر
سن ٍة ُتظ ِه ُر إحدى النساءِ وهى
تقطف َث َ
ُ
ِ
 -1هات جمع (شجرة) ومرادف (تظهر) فً جملتٌن تامتٌن.
 -2للتٌن تارٌخ طبً حافل ،اذكر هذا التارٌخ -3 .ما أهم العناصر الموجودة فً شجر التٌن؟
ُ
ت قد َعرف ْته أقد ُم الحضارا ِ
التارٌخٌة أن التداوي بالنباتا ِ
األرض؛ فالمصرٌونَ القدماء
ت على
المصادر
سُ : 4تحدِّ ُثنا
ِ
ُ
اآلالم
والخروع ،واستخدموها فً معالج ِة
مان،
كالع ْر َع ِر ،والح َن َظل،
والثومُّ ،
عرفوا كثٌرا من النباتات الطبٌةَ ،
والر ِ
ِ
ِ
ِ
َ
لبعض النباتاتِ ،بعد ذلك جاء الٌونانٌون،
العالجٌة
الخصائص
المختلفةِ ،كما َعرف البابل ٌُّونَ واآلشورٌونَ والكنعانٌونَ
ِ
َ
ومن بعدهِم الرومانُ .
 -1ما أهم النباتات الطبٌة التً عرفها المصرٌون القدماء ؟
 -2ماذا فعل الرومان فٌما ورثوه من خصائص العالجٌة للنبات ؟ وممن ورثوه ؟
 -3ما الذي حدثتنا عنه المصادر التارٌخٌة بالنسبة للنبات ؟
 -4فٌم استخدم األطباء العرب نبات النعناع ؟ وما أشهر فوائد النعناع ؟
 -5ما أهمٌة استخدام المقدونس؟  -6للبطاطا خصائص فً سهولة الهضم علل
-7ما فائدة نبات الجذر كعالج ؟ وما أهم خصائص الجذر ؟ وكٌف ٌتم تناوله ؟
 -8ما الدلٌل على أن شجرة التٌن من أقدم األشجار ؟ و ما أهمٌة التٌن كغذاء ؟
س": 5شجرة التٌن من أكثر االشجارالمثمرة قدٌماإذ إن لوحة مصري ٌعود تارٌخها على حوالى أربعة اآلف
وخمسمائة سنةتظهر إحدى النساء وهى تقطف ثمر التٌن"
ا -مرادف "تقطف"  ،مفرد"عناصر" ،مضاد"قدٌما" .ب -علل  :التٌن ثمرة مغذٌة ؟
ج -ما الفوائد الطبٌة للمقدونس؟ .د -لماذا كان الجزر نباتا مسعفا للجروح؟
س":6تحدثنا المصادر التارٌخٌة أن التداوى بالنباتات قد عرفته أقدم الحضارات على األرض فالمصرٌون القدماء
عرفوا كثٌرا من النباتات الطبٌة كالعرعر والحنظل"
ا -1-مرادف "التداوى" (الحماٌة -التبرك -العالج)  -2مفرد "اآلالم"(اللومة -اللمى – األلم )
ب  -ما النبتات الطبٌة التى عرفها المصرٌون القدماء ؟وفٌم استخدموها؟
ج -من خالل دراستك وضح من أشهر العلماء فى تارٌخ الطب؟

( )4فالق الحة والىىي
األخرس،كأنهما
س -:1إنك لتنظر إلى حب ِة القمح ،أو نواة ال َّتمر؛ فتحسب أنك إنما تنظر إلى قطعتٌن من الجما ِد األص ِّم
ِ
ُ
ٌطوف بذهنك أن ما أمامك خزانتان اختزنتا طاقة
أرض ٌباب .وقلما
َحصاتان ألقت بهما
األحداث ،ثم أهمل ْتهما على ٍ
ُ
ُ
مشٌئة الخالق ،جلّت قدر ُته وتدبٌره وحكمته
الظروف المواتٌة ،ومعها
حٌوٌة جبارة القوى ،تنتظران
َ
 -1ما جمع (حبة) وما مرادف (ٌباب) وما مضاد (جبارة) ؟
 -2كٌف ٌنظر اإلنسان إلى حبة القمح ونواة التمر؟
 -3دلل الكاتب على أن نظرة كثٌر من الناس لحبة القمح ونواة التمر غٌر صحٌحة .وضح.
 -4ماذا ٌحدث إذا ما توافرت الظروف المناسبة لحبة القمح ونواة التمر بمشٌئة اإلله القدٌر؟
ُ
ُ
األرض طعا ُمها ،ومن غٌ ِ
سر الحٌاة؛
عناصر
السامقة فمن
النخلة
س -:2وأما
ِ
س ْقٌاها ،تحمل ُ فى جوفها َّ
ث السماءِ ُ
ِ
ت والذه ِ
صفراء ،كأنها عناقٌ ُد الٌاقو ِ
ب ساطعة فى ضوءِ الشمس
بثمارها حمرا َء أو
عام عراجٌنَ مثقلة
َ
َ
ِ
لتطرحه كل َّ ٍ
 -1ضع مرادف (السامقة) ومضاد (مثقلة) فً جملتٌن تامتٌن.
-2كٌف تعود الحٌاة للنخلة؟ وماذا تحمل فً جوفها؟ -3بم شبه الكاتب النخلة السامقة؟ وما الفرق بٌنهماظ
الفارق البعٌد ،بٌن ما ْ
س -:3الله َّم سبحا َنك أمن التراب ألوانٌ بهٌة وطعوم فٌها حالوة؟! فانظر ٌا أخى إلى
رأته العٌنُ
ِ
ُ
خالق الكون أن تواتٌهما
ِس وال ٌعً ،فإذا هما  -وقد شاء لهما
ح َّبة ونواة ،كانتا فى رؤٌة العٌن ،كأنهما جماد ال ٌُح ُّ
جاب
جب ،و ُت ْخ ِر َجان ال ُع َ
الع َ
ان َ
عوامل ُ الغذاءِ والماءِ والهواء والضٌاءِ ُ -ت ْب ِد ٌَ ِ
 -1هات جمع (جماد) ومرادف (ٌعً) ومفرد (طعوم) وفً جمل تامة.
-3ما الفارق بٌن ما تراه العٌنم وما هو حقٌقة؟
 -2مم تعجب الكاتب ؟
حًّ ،
المطر شرابا ،وٌستم ُّد من الهواءِ ومن
ٌتغذى من األرض طعاما ،وٌرتوي من ماء
" إذا بحب ِة القمح تتف َّتح عن عود ٍّ
ِ
حمل من سنابل "
الضٌاءِ فاعلٌة ونماء؛ حتى ٌنتهً إلى
ٍ
ٌ ( :عطش – ٌتمهل – ٌشرب )
* مرادف " ٌرتوي "
أ -تخٌر اإلجابة الصحٌحة :
* مفرد " السنابل "  ( :السنبلة – السابلة – السنبل ) * مضاد " الضٌاء " ( :الضباب – الظالم – النهار )
ب -ماذا ترى فً حبة القمح من قدرة هللا ؟ جـ  -اذكر مثاال لشًء رأٌته تتجلى فٌه قدرة هللا
جـ  -ضع عالمة √ أو عالمة × أمام العبارات التالٌة .
د  -أعرب ما تحته خط
( )
 -1كاتب هذا المقال عباس محمود العقاد
( )
 -2تتفق النخلة مع األبراج البشرٌة فً كل شًء
َ
لتبلغ ما بلغ ْته األبراج العالٌة ,لوال أن هذه األبراج
تتفجر نواة التمر عن عمالقة من النخل ,ترفع رأسها
وكذلك َّ
الصخر ال فعل لها وال تفاعلَ ,وأما النخلة السامقة فمن عناصر األرض
البشرٌة مصمتة
ِ
 -1معنى " عمالقة "  ( :قوٌة – قزمة – عظٌمة )
أ ) تخٌر اإلجابة الصحٌحة :
 -2مضاد " السامقة "  ( :المرتفعة – المنخفضة – الشدٌدة )
 -3مفرد " عناصر "  ( :عنصر – عاصر – عصر )
ب) فً ضوء فهمك للموضوع دلل على مظاهر قدرة هللا بمظهر آخر غٌر النواة .
د) ما المطلوب م َّنا عند مشاهدة مظاهر القدرة ؟
جـ) العالقة وطٌدة بٌن النواة واألرض  .وضح ذلك .
األرض طعامها ,ومن غٌ ِ
سر الحٌاة؛
عناصر
أما النخلة السامقة فمن
ِ
َ
ث السماءِ س ْقٌاها ,تحمل فى جوفها َّ
لتطرحه كل َّ
ِ
بثمارها
عام عراجٌنَ مثقلة
ِ
أ) تخٌر اإلجابة الصحٌحة  -1 :معنى " السامقة " ( :الممتدة جذورها – المرتفع ساقها – القوي بنٌانها )
 -2مفرد " عراجٌن " ( :عرجان – عرجٌن – عرجون )  -3جمع " غٌث" ( :أغٌاث – غٌوث – هما معا )
ب) تعرض العبارة مصادر حٌاة النخلة السامقة ؟ وما ٌترتب على ذلك من آثار  .وضح
د) أكمل مكان النقط :
جـ)ما العجب العجاب فٌما رأته العٌن ؟
 -1صور الكاتب منظر العراجٌن المثقلة بالثمار المتلونة كأنها .................
المطلوب منا عند مشاهدة مظاهر القدرة اإللهٌة أن ........................
-1

( )5الحمامح المطىقح لؼثذ هللا ته المقفغ
س  ( :زعموا أنه كان بإحدى مدن فارس مكان كثٌر الصٌد ٌتردد علٌه الصٌادون وكان فى ذلك المكان شجرة كثٌرة
األغصان فٌها عش غراب )
أ ) تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن  * :مفرد مدن ( مدنٌة – مدٌنة – تمدن )
* جمع عش ( عشائش – أعشاش – عشش ) * مرادف زعموا ( علموا – ظنوا – فهموا )
ج -ماذا رأى الغراب عندما كان فى عشه ؟
ب -لماذا ٌتردد الصٌادون على هذا المكان ؟
د -أٌن حدثت أحداث هذه القصة ؟ ومن أهم شخصٌاتها ؟
س  (:لقد جاء هذا الرجل إلى هذا المكان إما لقتلى وإما لقتل غٌرى فعلى أن أراقبه حتى أنظر ماذا ٌصنع  ,نصب
الصٌاد شبكته ونثر علٌها الحب وكمن قرٌبا منها )
أ -هات من الفقرة كلمة بمعنى ( أقام ) وكلمة مضادها ( أغفل عنه ) وكلمة مفردها ( الحبة
ب -من المتحدث فى الفقرة السابقة ؟ ج  -لماذا نصب الصٌاد شبكته ؟
د -وضح الجمال فى ( لقد جاء هذا الرجل )
س  :وأقبل الصٌاد فرحا مسرورا فجعلت كل حمامة تتلجلج فى حبائلها وتلتمس الخالص لنفسها وقالت
المطوقة...........
أ  -ما مرادف تلتمس ؟ وما مفرد حبائل ؟ وما مقابل مسرورا ؟
ب  -فرحا و مسرورا بٌنهما ٌ ............................فٌد * .....................
د  -ماذا فعل الحمام فى هذا الموقف ؟ وما أثر ذلك ؟
ج  -لم أقبل الصٌاد فرحا مسرورا ؟
هـ  -فى الفقرة سلوك سٌئ ٌجب أن نتخلص منه  .......فما هو ؟
س  :فى المدٌنة فأر صدٌق لى فلو ذهبنا إلٌه قطع عنا هذه الشبكة فذهبت الحمائم إلٌه وكان مختبئا فنادته الحمامة
المطوقة باسمه فقال لها من أنت ؟
أ -ما جمع صدٌق ؟ وما مرا دف نادته ؟ وما مقابل مختبئا ؟
ب  -لماذا ذهبت المطوقة وصاحباتها إلى المدٌنة ؟ ج -بم أجابت المطوقة على سؤال الفأر ؟
د -ما الدلٌل على حب الفأر للحمامة المطوقة ؟ هـ  -من الذى ٌعجبك من شخصٌات القصة ؟ ولماذا ؟
و  -تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن  - :كاتب القصة ( الجاحظ – عبد هللا الندٌم – عبد هللا بن المقفع )
 -كان الصٌاد ٌحمل على كتفٌه ( بندقٌة – فأس – شبكة )  -قرر الغراب أن ( ٌهرب – ٌثبت – ٌراقب الصٌاد )

( )6مششوػاخ صغُشج
س -:1تؤدِّى المشروعات الصغٌرة دورا مه ّما فً االقتصاد الوطنً لكثٌر من الدول :المتقدمة والنامٌة ,ولقد ح َّق ْ
قت
حولها من قوى استهالكٌة إلى قوة منتجة خالقة؛
بعض الدول اآلسٌوٌة إنجازات هائلة خالل َ العقود األخٌرةِ؛ ِم ّما ّ
بفضل االهتمام بالصناعات الصغٌرة ,التً تستغل ّ الخاما ِ
أسالٌب تكنولوجٌة جدٌدة ,تتالءم مع وفر ِة
ت المتاحة ,مبتكرة
َ
األٌدي العاملة إلنتاج سلع ترتبط بالحٌاة الٌومٌ ِة للمواطنٌن.
 -1ما المقصود ب(الدول النامٌة) ,وما مرادف (الخالقة)؟
 -2ما الدور الذي تؤدٌه المشروعات الصغٌرة فً االقتصاد الوطنً؟
 -3ما أثر اإلنجازات التً حقتها الدول األسٌوٌة على اقتصادها؟
 -4أذكر أهم السلع التً تنتجها المشروعات الصغٌرة؟
ْ
ْ
س َّوق فى عدَّ ِة
كانت
خالل منتجاتِها التى
الدوام تواجدَ ها ومكا َنتها خار َج البال ِد من
س -:2كما أ َّكدت على
ومازالت ت َ
ِ
ِ
أقطار أجنبٌة :أوربٌة وعربٌة .وهى تم ِّثل نشاطا اجتماع ٌّا ,ظل َّ ٌحتفظ بمكان ِة خاصة ,سواء بالنسب ِة للحرفٌٌن ,أو
خاص وم َتم ٌِّز.
المواطنٌن المستفٌدٌن من منافعِها ,أو بالنسب ِة للدولة التى حظً لدٌها هذا النشاط بتقدٌر
ٍّ
 -1هات مرادف (أقطار) ومضاد (نشاطا) ومفرد (منافعها) فً جمل تامة.
 -2ما أهم الخصائص التً تمٌز المشروعات الصغٌرة؟
 -3بٌن أسباب اهتمام الدولة بالمشروعات الصغٌرة -4 .ما أهم خطوات إدارة مشروع صغٌر؟

