علم االحترام
أوال -االستيعاب:
 -1يرى العقاد أن أي علم يحتاج إلى ...
 -2علم االحترام كما أراده العقاد هو ...
 -3تعني العبارة " :لو كان أخي في أيام (خوفو) لما بنى الهرم األكبر سواه" :أن أخاه ...
 -4يرى العقاد ّ
أن الناس يحترمون في الغالب ...
 -5يرى العقاد أن من المقاييس لدى كثير من الناس شبه الراسخة في االحترام أنهم ...
 -6يرجح في ميزان أغلب الناس حسب رأي العقاد ...
 -7تراجع العقاد عن َوضْ ع كتاب في علم االحترام ألنه ...
 -8وصل كاتب (علم االحترام) إلى نتيجة بشأن العلماء مؤداها...
 -9الصنجتان اللتان توقع العقاد أن تبقيا في قوله " :حتى يؤوب وقد رفع من كفّته أكثر
الصُّ نج" هما صنجتا ...
-11

يأخذ العقاد على بعض الناس أنهم يحترمون ...

-11
هو ...

الرجل المقصود في قول العقاد "هذا رجل يُشيد الهياكل إالّ أنه يعبد األصنام"

يَعْني العقّاد بالمحنّكين واألغرار على التوالي في قوله "وإنما هو مفرّق بين
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المحنكين منهم واألغرار" على التوالي ...
أيدي الناس َ ...
-13
...

معنى يصنعه في قول العقاد "لم أقصد بعلم االحترام هذا الذي يصنعه بعضهم"

-14

سبب شيوع الطباق والتقابل في نص العقاد هو ...

-15

العالقة بين لفظي المحنكين واألغرار هي عالقة ...

-16

العالقة بين لفظي "الرفيع والوضيع" هي ...

-17

المظان جمع مفرده ...

-18

ّ
المظان في البحث العلمي تعني ...

-19

يسمى علم بحور الشعر العربي بـ ...

-21

دافع العقاد إلى كتابة مقاله علم االحترام هو ...

-21

مبررات العقاد في أنه يمكن أن يوضع لالحترام علم هي ... -2 ... -1

معنى كلمتي (الدهان والملق) في جملة "ويحجزهم ع ّما تخلله من الدهان
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والملق" ...
-23

معنى كلمة (السوقة) في قول العقاد "وماذا يمكن أن يبلغ جهد السوقة؟" ...

-24

الصعلوك في جملة "يطأطئ هامته إلى رجل صعلوك" هو هو الرجل الذي ...

-25

سبب رهبة العقاد من تأليف العلماء في علم االحترام هو ...

-26

معنى جملة "يل ّ
ق ّّن الناس منها ما يُدرُّ عليه الرزق" ...

-27

في قول العقاد "رأيت رجال ذا قدم في هندسة البناء" تعبير عن ...

-28

في قول العقاد "هذا العلم ال كتاب له يحصر أبوابه" تعبير عن ...

-29

رأي العقاد في النموذج والقدوة الحسنة أنهما ضروريان ألنهما ...

-31
هللا" ...

قصد العقاد بكلمة (بابل) في قوله "ولو حضر بابل يوم اند ّ
ك صرحها لما د ّكه

ثالثا -النحو والصرف:
 -1األفعال الصحيحة والمعتلة.
 -2أسلوب االستفهام.
ثالثا  -اإلمالء:
رابعا -الترقيم
خامسا -المعاجم

حذف ألف ما االستفهامية.

