
مستغانم-ماسرى-متوسطة لزرق العربيالتقويم التشخيصي االول في مادة اللغة العربية:

 ....م1القسم: ..............................................السنة األولى من التعليم المتوسط                    االسم واللقب: 
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هي   األم ما تحدثه الشفاه البشرية هو لفظة األم، وأجمل مناداة هي: يا أمي. كلمة صغيرة كبيرة مملوءة باألمل والحب واالنعطاف. أعذبإن   "

يفقد كل شيء في هذه الحياة، هي التعزية في الحزن، والرجاء في اليأس، والقوة في الضعف، هي ينبوع الحنو والرأفة والشفقة والغفران، فالذي 

  ".  أمه يفقد صدرا يسند إليه رأسه ويدا تباركه وعينا تحرسه

  جبران خليل جبران "األجنحة المنكسرة" بتصرف.
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 السند :

          كنت جالسا فً غرفتً وفجأة أخ  ذنً الحنٌن إلى الماضً ، اس  ترج  عت فٌه بعض ذ  كرٌات الط  فولة 

 ه ة الحظت أن  وذات مر   ه كثٌرا ،أحب   د  ً ج  ها مع عائلتً ، فكان ل  ضٌت  ة التً ق  ٌق  وقات الش  ة ، واألرٌئ  الب  

  ً ً  خب  : ماذا ت  ه ضول ، فسألت  الف   رفته أثارنًفً غ   ٌحتفظ بصندوق خشب ي ؟ٌا جد   ئ فً صندوقك الخشب  

ٌ   ي : كنز  جاب جد  أ       ً  ن ٌا ر بثم  قد  ال  ً  طاءه ، ل  ندوق وفتحت غ  كضت الى الص  ، ر   بن رى ذلك أ ك

الكنز   الثمين ، لكن  نً لم أجد سوى ح  ف  نة من ت  راب وعل  م م  خض  ب بالد  ماء وم  ذك  رة ، خ  فق قلبً بسرعة 

ي من جد   ي ، اقترب  صوص كنزك ٌا جد  رق الل  حا : لقد س  حوه صائ  ضت ن  ، ورك  اعة كعقارب الس  

ٌ   ً  ن  ال ٌا ب  م قائال : اء ونظر داخله ، ثم ابتس  الغط  فتح ندوق الص   .صوص شٌئا سرق الل  لم   

شًء  ً  ن  م وقال : وهل هناك ٌا ب  ا ؟ ابتس  مٌنا جد  نزا ث  ملك ك  ك ت  ن  ي أٌا جد   ل  لم تق  حت  بأعلى صوتً : أص  

ة ٌ  ان  ور  طورا ن  س   ت  و  ح   رةذك  م   أخً،ً كه ل  ٌراث الذي تر  راب الوطن ؟ هذا هو الم  ى من ت  فً العالم أغل  

  ،ثم  أنشد : جلهأن ات م  جله وم  ن أم عاش م  ل  وع  

دنً وحً ب  الً ر  فسً م  ن                           ن  م  ال الث  غ   نً وطنًوط    

ن                         ن ح  فً الم   ً لك  ام  وأنا الح   م  ول الز  ا ط  ر  ش ح  ع  ل ت   

 

 اقرا النص قراءة متأن ٌة عدة مرات ثم أجب على األسئلة اآلتٌة . 

 األسئلة :  

 أفهم النص : 6ن 

صغ فكرة عامة مناسبة للنص . ـ 1  

ـ عم  سأل الولد ابنه ؟ 2  

ـ ما المٌراث الذي تركه الشهٌد ألخٌه ؟ 3  

ملطخ ، نبض ابحث عن معانً الكلمتٌن اآلتٌتٌن فً السند : ـ 4  

ـ هات ضد الكلمتٌن اآلتٌتٌن : الثمٌن ، حرا 5  

 1027: ديسمرب                             ( 1AM)متوسط   الأوىل : املس توى

 سا 01املدة:                     اللغة العربية       مادة اختبار الفصل الأول يف 
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 أتذوق النص : 2ن 

د أركانه .  1 ـ استخرج من النص تشبٌها وحد   

؟  ـ ما نمط النص ؟ ما نوعه2  

 أتعلم قواعد لغتي :4ن 

. أعرب ما فوق الخط فً السند ـ 1  

.أـ  اسم اشارة وبٌن ما ٌختص به   استخرج من النص :ـ 2  

.ب ـ ضمٌرا وبٌن نوعه                               

.ج ـ اسم موصول وبٌن نوعه                              

دـ نعت حقٌقً .                               

ٌن عالمات الوقف الواردة فً العبارة اآلتٌة وبٌن وظٌفتها : ـ ع3  

 صحت بأعلى صوتً : ألم تقل ٌا جدي إنك تملك كنزا ثمٌنا جدا ؟ 

 الوضعية اإلدماجية : 8ن 

طتك ، الحظت كثٌرا من زمالئك ال ٌحترمون العلم ،  ٌ ً العلم الوطنً داخل متوس  السند : وأنت ت ح

ٌادة الوطنٌة .   كرمز من رموز الس 

اهرة الم سٌئة لوطنك  ل ق فٌها على هذه الظ  ع  التعليمة : على ضوء ما سبق ، أكتب فقرة من عشرة أسطر ت 

واب ، م ستخدما نمط الوصف .  ها أصدقاءك إلى الص   وتارٌخه ، م وج 

   

وفقكم هللا                                                          
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  1التصحيح النموذجي : سنة 

 األجوبة : 

ن 6أفهم النص :   

ن 2ـ فكرة عامة للنص : بٌان الجد للولد أن الوطن هو كنز ثمٌن ومٌراث عظٌم . 1  

ن 1ـ سأل الولد جده ماذا ٌوجد فً الصندوق  ..............2  

ن 1ـ المٌراث الذي تركه الشهٌد ألخٌه حفنة تراب وعلم ومذكرة ...............3  

ن 5.5ـ شرح الكلمات : ملطخ = مخضب 4  

ن 5.5خفق = نبض ...................                       

ن 5.5ـ الضد : الثمٌن # الرخٌص ، الزهٌد ، البخس  ................5  

ن 5.5..............أسٌرا حرا # عبدا ،              

ن 2أتذوق النص :   

  خفق قلبً بسرعة كعقارب الساعةـ التشبٌه وتحدٌد أركانه : 1

ن  1القلب ، المشبه به = الساعة ، األداة = الكاف ، وجه الشبه = السرعة ........المشبه =   

ن 5.5ـ نمط النص : سردي ، وصفً .......2  

ن 5.5نوعه : نثري ...........  

ن 4تعلم قواعد لغتً : أ  

ـ إعراب : 1  

ن5.5............الثمٌن : نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على اخره  

  ن 5.5......... جالسا : خبر كنت منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره

  ن 5.5...........هذا = مفرد مذكرـ استخراج : اسم اشارة : 2

  ن 5.5......اسم موصول : الذي = مفرد مذكر               

ن     5.5ضمٌر متصل : قضٌت ها .................                 

 

نن 5.5نعت حقٌقً : الثمٌن ، خشبً ، ثمٌنا ............                  
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ن5.5ن ؟ اإلستفهام ...........5.5ـ بعد القول : .......................3  

ن 8الوضعٌة االدماجٌة :   

ن  4............المالءمة : كتابة نص وصفً ، ظاهرة االساءة اللعلم الوطنً ، توجٌه االصدقاء  

ن2االنسجام وسالمة اللغة :  احترام القواعد اللغوٌة .......................  

  ن2االبداع : وضوح الخط .....................
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 السنـــــد:

ي ـه ،أثارنـظ بصندوق خشبّي في غرفتـــّدي يحتفـت أّن جـــنت صغيرا ،الحظــا كـعندم   
ّدي ؟".ــالخشبّي يا جك ــه في أحد األيام : " ماذا تخبئ في صندوقــ،فسألتول ـــالفض  

طاءه ــــت غــز ال يقّدر بثمن يا بنّي " ، ركضت إلى الصندوق و فتحـــاب جّدي :" كنــأج   
لكـي أرى الكنــز الثمبــن ، لكنّني لم أجـد ســوى حفنة مـن تراب و علــم مخّضب بالّدمــاء 

رق ـــحا : " لقد ســائة كعقارب الساعة ، وركضت نحوه صـــي بسرعــو مذّكرة . خفق فلب
ّدي "ــزك يا جــاللّصوص كن  

  اقترب جّدي من الصندوق  ،فتــح الغطاء و نظر داخله،ثّم ابتســم قائال : " ال يا بنـــّي، 
ا "ـــرق اللّصوص شيئــم يســــل  

م ـــجدا ؟ " ابتس ثمينــازا ــك كنـــك تملــل يا جّدي أنّ ــم تقــــى صوتي : "ألــصحت بأعل  
ذا ـــن ؟ ھـــم أغلى من تراب الوطـــئ في العالــــشي يّ ــــال : " و ھل ھناك يا بنـــــّد وقــالج

ه ــــم عاش ألجلـــة ، و علـــه أخي ، مذّكرة حوت سطورا نورانيـــيراث الذي تركــھو الم
د :ــــه . ثّم أنشــــومات من أجل  

يــــي روحي  بدنــو مالي الثمن       نفسي ــــوطني وطني غال  

نـــــول الزمــّرا طـش حــلتع     ن   ـو أنا الحامي لك في المح  

--------------------------------------------------------- 

 األسئلـــــــة

 أفھم النّص : 6ن

 1-  ھــــات عنوانــا مناسبــا للنّــص ؟
ّده ؟ـــــــّم سأل الولـــد جــــع -2  
ما الميــراث الذي تركـه الشھيد للّجّد ؟ -3  
نبض  -ملطّخ   ابحث عن مرادفات ھذه الكلمات في النص : -4  
ابتسم      -: الثمين     ھات أضداد ھذه الكلمات -5  

األولى متوسط مستوى:

 
 
 

 
المتوسطة اإلخوة جودان متوسطة:  

 
 

2017-11-29: التاريخ   : ساعةالمدة  

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

1am.ency-education.com



 أتذّوق النّص : 2ن

استخرج من النــص  تشبيھا و حّدد أركانه  -1  

 أعرف قواعد لغتي : 

أعرب ما تححته خط في النّـص -1  

ھات من النّص : -2  

ايــــنعتا حقيق ضميرا متصال  اسمـا موصوال 
   

 

عيّـن عالمات الوقـف الواردة في العبارة التاليـة و بيّـن وظيفتھـا  -3  

"ألم تقــل يا جّدي أنك تملك كنزا ثمينــا ؟  "صحت بأعلى صوتي :   

 

 الوضعية االدماجية : 8ن

 

أمانـــــة أجــــدادنا الوطن أّمـــــنا الثانيــــــة  و  

رة من ثمانيــة أسطر تتحّدث فيھا عن  كيفيــة استرجاع ـــق اكتب فقــعلى ضوء ما سب -
ه و ماذا ـــم نحن باستقاللـــه الشھداء من أجل أن ننعــــو ما قّدم  الغالـــيادة و طننــا ـــسي

لموصول .م اـــا الوصف و االســــة موظّفــــاظ على ھذه الحّريــــا للحفـــــب علينــــيتوج  

              

 بالتوفيق
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 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التربية الوطنية 
 

     2018_ 2017الموسم الدراسي                                                                                                     باتنة  مديرية التربية
  المتوسطة األولىلمستوى : ا                                                                                                         غجاتي محمد  متوسطة 

ساعة  2لمدة ا                                                                                                                                            

 السند
ي ٔالامة العقيدة جعلسالحا ،و  العلم تخذاعبد الحميد بن باديس               روح وشاحا ،فنفخ 

ا ٔالامل ي ميادين الكفاح دون  بذور العمل ،وبذر ف من  النور  وهن أو وجل ،فسطع، وتقدم عمالقا 
ن ،وتالشت صوت الحق وارتفع فمه ومن قلمه ،وتقشعت السحب أكاذيب  ،ووهنت حجة املبطل

ن ي الدين ،وأخذ وترهات الدجال ر منذ تلك ٔالايام العمالق شعبنا ي السياسة و دما يس
ُ
افه نحو أهد قـ

را السامية  العلم   ي  الفدائية ذلك الطريق املستقيم ،طريق سالكا  ،   املبادئ  بتلك  مستن
 فأكلنا  غرس الذي  الرجل العظيم هو  ذلك الجهاد  و   القراع  ي  الفدائية  ،وطريق والعقيدة

دباء    بإبادة الجهل فتغ به ٔالا  العلم  فّجر نور  فسلكنا ،والذي عّبد الطريق فسكنا ،والذي ب والذي
ن قال :و  ى رأسهم محمد العيد آل خليفة ح   مدحه الشعرأء وع

ُّ  بمثلك ر وتزخـر بالعلم وتزهـر *** وتفخر البالد تعـ   املن
  أحمد توفيق املدني بتصرف

  ن6): أفھم النصالوضعية التقويمية األولى ( 
رح  ) 1  )ن01( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .للسند فكرة عامةاق
ا ابن باديس ) 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.   اذكر بعض ٔالاعمال الجليلة ال قام   )ن01(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )ن01،5ــ (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ضعفت _ النبيلة _  بزغ  (  ي السند معاني الكلمات التالية ابحث عن  )3
 )ن01،5(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )الحق_   املستقيم _العمالق أضداد الكلمات التالية (  هات  )4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كه الشعبما هو الطريق الذي الذي سل ) 5  )ن01( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ن4الوضعية التقويمية الثانية قواعد اللغة  : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي السند  أعرب ما فوق الخط ) 1  )ن01( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
را منفصال استخرج من السند  ) 2 ن نوعه  ضم ن نوعه _ اسما موصوال وب  )ن02( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وب
 )ن01( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) جعل العقيدة وشاحا(اجعل الجملة ٓالاتية مبنية للمجهول واضبطها بالشكل  ) 3

  ن2لوضعية التقويمية الثالثة أتذوق النص: ا

ن نوعه  ) 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استخرج طباقا من النص وب  )ن01( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي النص عن بيت من الشعر ثم قسمه ا ) 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحث   )ن01( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ن8الوضعية اإلدماجية: 
 السند : قد كنت دوما حين يجمعنا الندى . . . . . . . خال وفيا .. والجوانح شاكـر

وصف شخص  فتذكرت صديق طفولتك الذي غادر املدينة ولم تره منذ  ذٔالاستااملكتوب طلب منكم  إنتاج حصةي  :  لسياقا
ن  .سنت  

رما عالمات الوقف موظفا نائب الفاعل أسطر   ثمانية من أنتج نصا التعليمة :  ,تصف فيه صديقك وصفا ماديا ومعنويا مح  

األول للثالثي األول في مادة اللغة االختبار
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  2017/2018 الدراسيّة: السنة                                          متوّسطة:  
 المستوى : األولى متوّسط                       المّدة: ساعتان                                   األستاذ: 

 اختبار الفصل األّول في ماّدة اللّغة العربيّة

 
نَُد :        السَّ

 والغـرب الّشـرق يف األلسنة به تنطق ما أحَلى من اليومَ  َغَدا قد "اجلزائر"امسه  تربته، يف وخصبٌ  منظـره يف ومجـيلٌ  مناخـه طيّـبٌ  فهو وطن األوطـان، خري من وطًنا لك إنّ ..بنـيّ  يا  
 سعـادة كلّ  أرضـه فوقَ  العيش ويف واعتـزاز فخر إىل هذا الوطن ُكلّ  االنتساب يف َجتدُ  أّنك شكّ  وال تقاللواالس احلريّة يف املسلوب حقـّه استـرداد سبيــل يف ونضالـه لكفـاحـه وإجـالالً  إكبـارًا
  شأنــه. وإعـالء خدمتـه طريق يف َعضَدك وَيُشدّ  َعزَمـكَ  يُقّوي ما كلّ  واحلديــث القديــم تارخيــه ويف وهنــاء،

        

            E  البناء الفكرّي :  ( 06 ن )
     . للنص عاّمة فكرة هات  -)1        

 ؟ ملاذا ، والغرب الشرق يف عظيمة اجلزائر مكانة  -)2

  ؟ اجلزائر إىل بانتسابك تشعر مب  -)3          

 مرتادفتني. كلمتني النص من استخرج -)4          

          E  البناء اللغوّي : (04 ن )
       

 امسا موصوال وبّني نوعه،فاعال مسترتا. سببّيا، نعتا :النصّ  من استخرج  – ) 1

 أعرب ماحتته خّط .  - ) 2

  

       E    ن) 02الفنّي :( البناء  
 ما منط النّص؟ .1

 .كرام عليّ  ظّنوا وإن وأهلي عزيزة  ****   عليّ  جارت وإن بالدي          احلمداين: فراس أبو قال .2
  البيت. من والثاين األول الشطر من كّال  نسّمي كيف            

           E الوضعيّة اإلدماجيّة : ( 08ن)
   . اإلميان من الوطن حب    

   :التعليمة     

إشارة.                                                        واسم موصوال وامسا الرتقيم عالمات : ،وموظّفا الوطنّية معىن ،شارحا به واعتزازك لوطنك حّبك عن فيها تتحّدث فقرة حّرر   

  )خمالف بلون التوظيف(
 

 انتهى * 1/ 1الصفحة  * بالتوفيق  *
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الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة                                                   
 2017/8201: الموسم الدراسً نقادي الجٌاللً                                                                      :متوسطة
 ساعتان :المـــــــــــــــدةاألولى متوسط                                                                       :المستوى

 

 إختبار الثالثً األّول فً ماّدة اللّغة العربٌة                      
 

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

  : : ================================================الّســــــــــــند

 تقال على اللسان، وهو المكان الذي ولدنا فٌه وهو منشؤنا ومنشأ آبائنا وأجدادنا، واإلنسان التًالوطن من أجمل الكلمات 
وهذا لسبب واحد ال أقل وال أكثر أنك تحب وطنك، إلى وطنهمهما فعل وعمل سوف ٌرجع   

 جوهرة غالٌة الثمن ، فٌه نحظى بالحب واألمان ،فٌه كان وجودنا ومنه أكلنا وبخٌراته صرنا شبابا ٌافعٌن ،و رحنا فهو
نجوب الدنى معتمدٌن على أنفسنا ال نخشى المحن والخطوب الوطن نعمة من هللا ،فكما قدم لنا األمن واالستقرار والزاد ، 

علٌنا بدورنا أن نكّرس حٌاتنا لخدمته والسهر لراحته ورد الجمٌل له ، كما فعل أجدادنا الذٌن قدموا النفس والنفٌس السترداد 
تناغً أرواحنا، وهمة وتاج ٌزٌن رؤوسنا ، التً ثانٌة ال فهو ٌمثل الروح ،حرٌته المغتصبة غٌر مبالٌن بالموت والتعذٌب

جمٌلة سماؤه نقٌة تربته ، هو كالجنة فً األرض، وسالمته هً سالمتنا وكل معتد علٌه معتد علٌنا ،فما أجمل الموت من 
أّجله ألنه أهل للتّضحٌة ،فال ٌرتاح الوطن وال ٌستقر إال إذا صدق شبابه ونسائه ورجاله فً حّبه ،وأخلصوا فً تأدٌة 

  .الواجب نحوه
 (أحمد شوقً)  نازعتنً إلٌه فً الُخلِد َنفسً* * * وطنً لو ُشِغلُت بالُخلِد عّنه                

 (أستاذ المادة) 

                                                                                                                                                                                                                                         ========================================================= 
 األسئلـــــــــــــــــــــــــــــــة

:   ( فهم الّن ّ ) البناء الفكري
    
. اقترح عنوانا مناسبا للّنّص -1
 كٌف ٌرى الكاتب الوطن؟ -2
. ماذا ٌمثل الوطن لنا حسب قول الكاتب؟-3
 متى ٌكون الشخص مخلصا لوطنه ؟-4

. نكّرس/ المحن : اشرح ماٌلً- 5
 

 :(قواعد لغتً)يالبناء اللّغو
 .إلى وطنه- التً:أعرب ما تحته خط فً الّنص  -1
 : استخرج من الّنّص ماٌلً-2

فعل ماض ضمٌرا متصال اسما موصوال نعتا حقٌقٌا أو سببٌا  
    
 
 " ما أجمل وطني فيه الخيّراث كلّها فأحب وطنك وال تكرهه: "ضع عالماث الترقيم المناسبت للمعنى في العبارة التاليت -3

 

 :  ( تتوو الّن ّ )البناء الفّنً 

ٌّه -1  .انقل البٌت الشعري و سمّ شطر
ٌّن أركانه-2  . استخرج من الّنص تشبٌها وب

: الوضعٌة اإلدماجٌة
. اإلنسان مرغم وبفطرته ٌحب وطنه وٌدافع عنه مهما حدث  : لسٌاوا

 ( ماجد العثمانًالشاعر) / الحب ٌغمرنً ٌزٌد هٌامً..........  تحٌتً وسالمً إلٌكوطنً  :الّسند
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 تصف فٌه وطنك ومدى حبك له، موظفا فاعال، ومحترما عالمات       ر ثمانٌة أسطناكتب نّصا م:الّتعلٌمة
. الوقف

 

 -بالتوفٌو للجمٌع - 
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  .2017/2018 الّسنة الّدراسّية:ساعتان.                                                                                       المّدة:
  لناي عبد الّرحمن. متوّسطة:األولى متوّسط.                                                                           المستوى:

  اختبار الفصل األّول في ماّدة اللغة العربّية
" ابن الّنفيس من أشھر األطباء المسلمين، مارس الطب ببراعة، وحّقق الكثير من الّنجاحات حّتى اختاره الّسلطان طبيبا الّسند:

  خاّصا له، ثّم أصبح عميدا لألطباء في مصر، مع مزاولته مداواة المرضى في داره.
طويل القامة، نحيف الجسم، جّم الذكاء، واسع المعرفة، مطلعا على مختلف العلوم، مستقيما في كّل الّشؤون،  كان ابن الّنفيس    

حليما، حكيما في مزاولة مھنة الطب، ثّم إّنه عرف بطول البال، ولين الجانب، كان باحثا من الطراز الممتاز، ألف في الطب 
اضح العبارة ،سھل األسلوب، يتمّتع بشجاعة أدبّية مع حسن سيرة وطيب كما ألف في علوم أخرى، وكان واثقا من نفسه، و

  معاشرة، حاضر البديھة، يغلب عليه الھدوء مع االّتزان، والحكمة في الّتصرفات، والّتنزه عن الّشبھات.
ق العلمّية، من رصد ومشاھدة لقد تمّيز ابن الّنفيس باستقالل الفكر، وأصالة البحث، واعتماد المنھج الّتجريبي في إثبات الحقائ    

  ومقارنة ومالحظة وإجراء تجارب. اقترن اسمه باكتشاف الّدورة الّدموّية الّصغرى، ومن أھّم مؤلّفاته: الّشامل في الطب".
  "-بتصّرف-"موسوعة عباقرة اإلسالم                                                                                    

  األسئلة:
  ن):06أفھم الّنص (

  ن).01استخرج الفكرة العاّمة للّنص. ( -1

  ن).06اذكر بعض صفات الطبيب ابن الّنفيس. ( -2

  ن).01في أّي مجال اشتھر ابن الّنفيس؟ اذكر أھّم مؤلفاته؟. ( -3

  ن).03ممارسة. ( -الّنوع -في جمل مفيدة: انتقاه ھات مرادف الكلمات الّتالّية من الّنص ثّم وظفھا -4

  ن):02أتذّوق الّنص (

  ن).01ما ھو الّنمط الغالب على الّنص؟ علّل. ( -1

  ن).01استخرج من الّنص جناسا واذكر نوعه. ( -2

  ن):04أتعلّم قواعد لغتي (

  أعرب ما تحته خط في الّنص: -1

2-  

3-  

4-  

  ن):08الوضعّية اإلدماجّية (أنتج) (
  ّسياق:ال

  الّسند:
  :الّتعليمة

  "بالّتوفيق للجميع"
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  .2017/2018 الّسنة الّدراسّية:ساعتان.                                                                                       المّدة:
  لناي عبد الّرحمن. متوّسطة:األولى متوّسط.                                                                           المستوى:

  اختبار الفصل األّول في ماّدة اللغة العربّية
" ابن الّنفيس من أشھر األطباء المسلمين، مارس الطب ببراعة، وحّقق الكثير من الّنجاحات حّتى اختاره الّسلطان طبيبا الّسند:

  خاّصا له، ثّم أصبح عميدا لألطباء في مصر، مع مزاولته مداواة المرضى في داره.
طويل القامة، نحيف الجسم، جّم الذكاء، واسع المعرفة، مطلعا على مختلف العلوم، مستقيما في كّل الّشؤون،  كان ابن الّنفيس    

حليما، حكيما في مزاولة مھنة الطب، ثّم إّنه عرف بطول البال، ولين الجانب، كان باحثا من الطراز الممتاز، ألف في الطب 
اضح العبارة ،سھل األسلوب، يتمّتع بشجاعة أدبّية مع حسن سيرة وطيب كما ألف في علوم أخرى، وكان واثقا من نفسه، و

  معاشرة، حاضر البديھة، يغلب عليه الھدوء مع االّتزان، والحكمة في الّتصرفات، والّتنزه عن الّشبھات.
ق العلمّية، من رصد ومشاھدة لقد تمّيز ابن الّنفيس باستقالل الفكر، وأصالة البحث، واعتماد المنھج الّتجريبي في إثبات الحقائ    

  ومقارنة ومالحظة وإجراء تجارب. اقترن اسمه باكتشاف الّدورة الّدموّية الّصغرى، ومن أھّم مؤلّفاته: الّشامل في الطب".
  "-بتصّرف-"موسوعة عباقرة اإلسالم                                                                                    

  األسئلة:
  ن):06أفھم الّنص (

  ن).01استخرج الفكرة العاّمة للّنص. ( -1

  ن).06اذكر بعض صفات الطبيب ابن الّنفيس. ( -2

  ن).01في أّي مجال اشتھر ابن الّنفيس؟ اذكر أھّم مؤلفاته؟. ( -3

  ن).03ممارسة. ( -الّنوع -في جمل مفيدة: انتقاه ھات مرادف الكلمات الّتالّية من الّنص ثّم وظفھا -4

  ن):02أتذّوق الّنص (

  ن).01ما ھو الّنمط الغالب على الّنص؟ علّل. ( -1

  ن).01استخرج من الّنص جناسا واذكر نوعه. ( -2

  ن):04أتعلّم قواعد لغتي (

  أعرب ما تحته خط في الّنص: -1

2-  

3-  

4-  

  ن):08الوضعّية اإلدماجّية (أنتج) (
  ّسياق:ال

  الّسند:
  :الّتعليمة

  "بالّتوفيق للجميع"

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

1am.ency-education.com



 اجلزائر -البحري برج– قعلول حي

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89 الفاكس  : - Tel-Fax : 021.87.10.51 :℡ 

 

 

 

 ا��ّ ــــــــ�د:

د أ	� ا�َ�َ�ن        "ِزرَ��ب" ��ٌب أُط ِق ! � ا��ّ��ن ا�َ�ر	ّ� ا�ُ�	ِدع َ�وُ��، وا�ُ�و��َ��ر ا�َ�	َ�رّي ا�ُ���ر�

د، ِ�َ�واِد �َوِ�� وَ(���)  �+ر ا*َ�وَ دِ  ا�ر� َ! ّ� 	ُن َ��ِ(4، ا�َ�و�ُود 		3داد !�م 777م، 1�َِ	��0ً �� 	ذ�َك ا�ط,

�� و��7َل �وِ��...��� 

دَرس زر��ب ا�ُ�و���� ! � َ�د أَ���ذة 	�ِرز�ن (� َ(ّ�0م، �ن أ�>�ل إ	راھ�م ا��و� �، و�م 9ُ��َث      
ب أ���ن 9ِ	�ر ا��و���ّ��ن (�  ة، َ(�1َر, �Aَر ? �ل �ّ�� أََ	�َن !ن َ�واِھِ	� ا�َ@�رَ?) وِا�ِ��َداَداِ�� ا�ِ�طرّ�) ا�َ�ذ,

 ,� �ق و�و�� ا�7,1ّ�، !�ره، وأ�Cف إ���0 ا�9>�ر �ن ُروِ�� ا�1,َّE�َ�ُوإ�َ���� ا�ُ�رھف وَذو?� ا� ()�
(E	َدع وأَ	0َر وَ��َر وا0�1ر وذاع َ��ُ��، و��ر (� و?ت َو�7ِز �7ً�� َ��ِطً�� ُ�وره (� ���ء ا��و���� 

 ا��ر	ّ�) �C�ُ Hِھ�� َ�7ٌم...

	َ�ِرّ��� و�واھ	� ا�ُ���ّددة ا��� �9ن �زر��ب َ	َ����� ا�َ@�ِ�َدة (� !��م ا�ُ�و���� ا��ر	ّ�) 	�Cل !َ       
�ق ا��	�رة، ّE�َ�ُ �0 !ن َ��+ر ا��و���ّ��ن... �9ن ُ�َ�ّ��� و!���� ��ط ّ�� (� �@� ف ا�� وم، و�1!را	د  َ�َ�ر,

 ���دي 	� ا�ِ����ن (� أ� وب �ِ	ِ�� و��ر��) �1ره وطر��) !��1.

	ق (� إ�C() ا�ِوْ�ر ا�@��س �I) أ�E1َ زر��ب 0��ًَدا ��� �م ا��و���� � َ�وُھو	�ن،       و�9ن �� ا���
 (,�!��َ�K9�َر ا�َ�َواِ�ب ا	ا*و��ر، وھو ا�ذي ا �رب !  ,Cا��ود، وھو أول �ن ا��@دم ا�ّر�ش (� ا�

.�� ا*رَ	َ�) وا��1ر�ن وا��� Hزا�ت إ�� �و�

ل 852ُ�و(�� زر��ب 	�ُرُطَ	) !�م      َ���ّ�) أ7َ1َْ� ا*�َ��ن وأَ!َذب ا*َ��3َم، و7�َ,�M� د أن َ�َرَك�	م 

 ا��� (� ا��ُ وب. 

 �ن ا���ر�ت -  ���رف-

 

 

 

 

  8: د�سمرب                             ) AM(م�وسط   وىل�ٔ ا: املس�توى

  سا املدة:                     ا*لغة العربية       مادة اخ�بار الفصل أ�ول يف 
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:� ا ���ــــــــ

 أ) أ$#م �ّ�!:6ن

�ص. -1 � (	���ھ�ت 9)رة !��( �  

���ذا �ّ�ب زر��ب 	��ط�+ر ا*�ود ا�3ّر�د؟ -2  

�� ھ� ا����ت ا��� ��!دت زر��ب ! � ا�ّ��7ح ؟ -3  

��7زات ا��� ��0��ّ ؟ -4Kھ� أھم ا ��  

ا	�ث (� ا�ّ�ص !ن �رادف ا�9 ���ن ا����Iن: ����� ، دّون. -5  

 ب) أ�+ّرف '�* (وا'د ��!:4ن

أ!رب �� ���� @ط (� ا�ّ�ص. -1  

��و��. -ا��@رج �ن ا��ص :  -2� ���ّ	� ��ً	ِ	َ� ����  

(�!Tً �9ون ��Cًرا ����را. -                              

9ّون �7 ) �ن إ��1+ك ���1ل ! � ��ل ��رد.               -3  

 ج) أ�ذّوق �ّ�!:2ن

�وع ا�ّ�ص؟ ! ل. -1 ��  

�ّدد أر�9ن ا��1	�� (� ا��	�رة ا��I):    زر��ب ��9ط�+ر (� !ذو	) �و��. -2  

:�
� ا1د��0
 ا�و2+

�ّ�) ُ!َظ��ء 3َ�َ ,	وا ! � ِ�َ�ن ا����ة 	ُ�	ل ا*@Tق وا�>, 	�ت ���K (?َ��َ��ت 1�ُِر Vق: َ���ظ ا�ّ��ر��
ا��
 ! � ا�ِ��م.

�َ��ن. Kَ�در ا�ذي َ��َ�ل (�� ِ�ن أ7َل ِرَ!��) أَِ@�� ا��	َ��ن !ظ�ً�� َ���ً�� �Kا W	ِ��ُ :ا�ّ��د 

�ّ�) ُ�َوّظ�� َ(�ِ!Tً، وُ��َ�رً�� ِ��َ�Kِ�ن َ!1َرة أَ�طر َ��ِ ف (�� َ!ظ�ً�� �ن ُ!َظ��ء ا � ً�ّ��: أ9ُُ�ب �
�ا��+
 َ!Tَ��ت ا�َو?ف.
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 ا�����W ا���وذ�7 

 

 ا�0زء ا ول:12ن

 أ) أ$#م �ّ�!:6ن

�ص: ��دث ا���9ب !ن ا��و����ر ا��	دع زر��ب وذ9ر *ھم ��ّط�ت �����  -1 � (	���ن1ا��9رة ا����) ا��  

ن1زر��ب 	��ّط�+ر ا*�ود ا�3ّر�د �َِ�واِد �َوِ�� وَ(���) ����� و��7َل �وِ��...   �ّ�ب  -2  

د 	�0 !ن َ��+ر ا��و���ّ��ن و?د  -3 ا����ت ا��� ��!دت زر��ب ! � ا�ّ��7ح ھ� َ!	َ�ِرّ��� و�واھ	� ا�ُ���ّددة ا��� َ�َ�ر,

 ّ�E�َ�ُ رة.     �9ن ُ�َ>ّ��� و!���� ��ط ّ�� (� �@� ف ا�� وم، و�1!را�	ن1.5ق ا��  

	ق (� إ�C() ا�ِوْ�ر  -4 ��7زات ا��� ���0�ّ زر��ب: أ�E1َ 0��ًَدا ��� �م ا��و���� � َ�وُھو	�ن، و�9ن �� ا���Kأھم ا

 (,�!��َ�K9�َر ا�َ�َوا�ِب ا	ا*و��ر، وھو ا�ذي ا �رب !  ,Cا��ود، وھو أول �ن ا��@دم ا�ّر�ش (� ا� (�I ا�@��س
ن�1.5ن وا��� Hزا�ت إ�� �و���.      ا*رَ	َ�) وا��1ر  

ن1ا	�ث (� ا�ّ�ص !ن �رادف ا�9 ���ن ا����Iن: ����� : ���� /  دّون: �7ّل.      -5  

 ب) أ�+ّرف '�* (وا'د ��!:4ن

أ!رب �� ���� @ط (� ا�ّ�ص: -1  

ن0.5ا�3ّر�د: ��ت �7رور و!�T) 7ّره ا��9رة ا�ّظ�ھرة.       

T!وب و��ن�0.5) ��	� ا����) ا�ّظ�ھرة.    �>ّ���: @	ر �9ن �  

��و�� ــــــ ا��ر	�ّ  ا��	دع �و�� ، ���7 ��ط�� �وُره.  1ن               � ���ّ	� ��ً	ِ	َ� ����2- ا��@رج �ن ا��ص : - 

ا����وت                 ا����وت                                                             

نT!�)1ً �9ون ��Cًرا ����را ــــــــ �م ��9ث ، �7ّل.      -                              

ن           91ّون �7 ) �ن إ��1+ك ���1ل ! � ��ل ��رد  ــــــ د@ل ا��د�ر �	����.    -3  

 ج) أ�ذّوق �ّ�!:2ن

ن1�وع ا�ّ�ص: �>ري *ّ�� �Aر ���� و�Aر �وزون و��س 	� ا���ع �و����.      -1  

2- �ّدد أر�9ن ا��1	�� (� ا��	�رة ا��I):    زر��ب     9ـــــــ��ط�+ر      (� !ذو	) �و��.    1ن                    

ا��1	� 	�        و�7 ا�1	� -ا��1	�      ا*داة                                                           
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 ا�0ـــزء ا����!:8ن 

:�
� ا1د��0
 ا�و2+

 

 

 

  

 

 

 

 

 ا������ر ا��ؤ1رات ا���و�م
 
 
ن3  

ن1  
ن1  
 
ن1  

�ص �ن !1رة أ�طر - (	��9  
ا��وCوع:و�ف !ظ�م �ن  -

.(�ّ����Kظ��ء ا! 
ا��وظ�ف: (�!ل. -  

 

 ا�و�7ھ)

 
ن2.5  

ن1  
ن1.5  

�را	ط ا*(�9ر ووCو��0. -  
ا��رام ����م �ص (��د�)،  -

 !رض، و@���)).
 

���7مHا 

 
ن1  

ن0.5  
 

ن0.5  
 

-  ،(�+T�Kص �ن ا*@ط�ء ا�@ و ا�ّ
 وا� 3و�)، وا���و�) وا��ر(�)...

��ن �وظ�ف !��Tت ا�و?ف. -  

 ��T) ا� 3)
 
 

 
ن1.5  

ن0.5  
ن0.5  
ن0.5  

��ن ��ظ�م ا�ور?). -  
وCوح ا�@ط. -  
ا�01��Hد. -  

 ا���Kن واK	داع
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      9120 -  8201 ة:يّ ـراسدّ ـال الّسـنـة                                                                                               ام حـّمــوش       مـتـوّسـطة حـمّ  
م 1وى:   الــمــســتــــــــ                                                                                                          ـتـــانــــاعـــسـالمـــّدة:  

                                                                                                                                         

 

   النّّص:                    
الـّشـهـيـد مـحـمّ ـد الـعــربي بـن مـهـيـدي 

                                          (1923 ـ 1957)                                  

ُجِل اْلُمسـالِ ـِم، و تلمـحُ  َعلى َوْجهِ ـِه        شَ ـابٌ  فِي ُمقْ ـتَ ـبَ ـِل اْلعُْمـِر، تَتَ ـبَ ـيَّ ـُن ِفي َكالمِ ـِه ُروَح الـرَّ
مَ ـالَِمَح الشّ ـَرِف َو الـَوداعةِ ، إنَّهُ يَخْ ـتَارُ  كَ ِلَمـاتِ ـه اْختِيَاًرا َدقِ ـيقً ـا، فَ ـتَأِتي ُجَملُـهُ  َرِزينةً هـاِدئَـةً في 
صَ ـْوٍت َخافـٍت َحنُ ـوٍن. لكنَّ وَداعـتَ ـهُ تُخْ ـفِ ـي َوراَءهَ ـا أعْ ـَصابًا ِمْن فُ ـوالٍذ، و َعاطِ ـفَ ـةً مِ ـْن نَـاٍر، 
ـْدِرالَ  يَعْ ــِرُف الغَــضَ ــُب إلى نَ ـْفــسِ ــهِ   َو عَ ــزيمـةً مِ ـنْ  َحـِديـٍد، َو هــو َرجُ ـٌل حَ ـِليـٌم واِسـُع الصَّ

         .Cّ َسـبِيـال، َذِلَك هـو "مـحـّمـد العـربي بن مـهـيـدي" رحمه

َ  إلى االخْ ـتِـفَ ــاِء،      (شـارَك في الثّـورةِ إلى أن اطَّ ـلَ ـعَ  البُ ـوليـُس الِفـَرْنِسُي على نَ ـشَ ـاطِ ـه فَ ـلَجَ ـأ
ا على تَـهْ ـيِ ـئَةِ  الَجـوِّ  لِالْنـدالع الثّـورّيِ في ِواليـةِ  َوهـران.) أثْنـاَء انْ ـعِ ـقَ ـاد  Mوَ  راَح يَ ـْعـَمـُل  سِ ـر
"مُ ـؤتـمــر الصُّومـام" في 20 أوت 1956م عُ ـيِّ ـَن ُعـضْ ـًوا في لَْجـنَ ـِة التّنْ ـسِ ـيـِق و التَّ ـنْ ــفِ ـِ يــذِ  
  ِلجَ ـْبهَ ـِة التَّ حْ ـِريـِر الوطنِّيِ  الجـزائِِري، فَ ـكَ ـاَن يُ ـواجِ ـهُ اْلخَ ـطَ ــَر في كُ ـّلِ سَ ــاعَ ـٍة، َو يُ ـَحــاِذي 
فـيـفـري 1957م، فَ ـسُ ـلِّ ـَط عـلَْيِه أشـدُّ  المَ ـْوَت في ُكـّلِ منعـطـف. أُلْ ـِقَي عـلْيِه القَ ـبْ ـُض في 27

َرأِْسـِه ُكلَّ َهـا، ثُ ـمَّ أخَ ــذُوا سـافُـودً ا بَـعْ ـَد أْن أصْ ـلَ ـْوهُ نَــاًرا  أنْ ـواعِ  اْلعَ ــَذابِ ، فَ ـقـد اْقـتَـلَعُـــوا ِجلْ ـَدةَ 
حَ ـتّى ابْ ـيَ ـضَّ  و أَْدَخـلُ ـوهُ فِي فَ ـمِّ ـِه و حَ ـْلقِ ـهِ  إلى أْن فَ ـــاضَ ـْت ُروُحــه إلى باِرئِــهَ ــا. قــال عـنه 
"الكولونيل الفرنسّي  بيجار" :" لـو أنَّ لِ ي ثُـلّـةً من أمثَاِل العَـرِبي بن مهيدي لغَـَزْوُت العَ الـمَ ." 

للــجــزائــرِ  أن تَـْنـَســى ُعـظَ ـمَ ــاءَ ، و ُشـهـداءَ  الثّـورةِ  ؟   و هل
 "ـ بتصّرف ـ  115م (سابقا) صفحة  1ـ الّسنة "من كتاب اللّغة العربيّة 

  
 ن 5: صّ ــــم النّ ـــهــف 

 (باختصار)    ؟اتب عن العر�ي بن مـ�ـيـدي ــالّصـفـات ال� ذكر�ا الك مـــا�ــي)1

 (باختصار) ي أ�ـم األعمال ال� قام $#ــا العر�ي بن مـــــ�ـيـدي ؟   ــمـا �)2

ـّص منـاسبة فـكرة عامـة اق0/ح )3
ّ
  .للن

 ي    ــــــــ     فـــاضـــــت روحـــــه إEF بــــــارD#ــا.اشـــرح:       ُيــحـــاِذ )4
ــّل ـضث عن ــحــاب)5

ُ
ّص  PQ كــــلــمــة  ّدِ ك

ّ
  ــعــالنـّيـــــة   ــ   ضـيـق    : الن

 

 ن 2: صّ ــــق النّ ذوّ ــــت  
1( 

ّ
 ــمــــمـــا الن

ّ
ص ما PQـلX#ــد عـــتمــعـــن املـــاط

ّ
 . الن

ــــوعــه.ــخـتـاس)2
َ
ـــــن ن ا، و َبّيـِ ّص أسلوbًا إ`شائي[

ّ
   رج من الن

      

 ن 5: تــوظــيــف قــواعــد اللّـغــة  
ّص.PQ  أعرب ما فوق اefط)1

ّ
 الن

ـــّص:استخرج من ال)2
ّ
ـــا     ـــــ    ضميـــًرا منفصـــال  ن ـــا َحــِقـــيـــقــي[

ً
ن نــوعــه   ـوال بـعـفـم ـــــــ     ـه ــوعـــفــــاعـــال  و بjّن ن ـــــ     `ــعــت ِjّل.نــائــب فــاعــــ  ــــــ   ه و  ب 

ل ما بي)3 ــثاlfن قــوســيــن إEF  ـــحـــّوِ
ّ
ـــر  ــمــع املــؤن ـــّيِ

َ
 ــُِب تــــغــيــيــــــَره.ــجــمــــا ي، و غ

 ن8ة: ـيّ ـاجـة اإلدمــيّ ـعـوضــال
  ّدة  ..."ـــــــــذ مــــــه منر ــــا عز|زا عليك ، لم تاذ وصف exص  فتذكرت صديقتــنتاج املكتوب طلب منكم األسإصة PQ ح"        : لّســنــــدا

ــا عالمات الوقف ، و  نائب الفاعل.
ً

ــف
ّ
 ــا ماديً ــــــا و  معنو|ً ـــــا، ُم ـــوظ

ً
كـتـب نص[ ا من ثمانية  أسطر  تصف فيه صديقك وصف

ُ
ــعـليـمة :    ا

َّ
 الت

 

، و ال  تكتب بالقلم األحمــــر.
ً
ـة

َ
 نـظـيف

ً
م ورقـة  مالحظــة �ــامة:   استغل �ّل وقتك  ـــ   ال ت�سّرع PQ اإلجابة فف�م الّسؤال نصف اlfواب    ـــ    قــّدِ

ــــوفـــيــق للـجـمـيـع"
ّ
" بالــت

ةـــيّ ـربـــعـغة الــل في اللّ الثي األوّ ــــثّ ـلا  ارـــــبـتـخا                                                                                      
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2020/ 2019السنة الدراسیة           28/11/2019 المستوى : االولى متوسط             
 متوسطة :...............                                                                        

 اختبار الفصل األول في مادة اللغة العربیة

 السند:
 كبرنا.وفیھ تربینا و  قوتنا, أخذنافمنھ  حیاتنا,و منبع  أساسنا,الوطن ھو 

، فھو الحضن الدافئ الذي ننعم بدفئھ  الشفاهلیس كلمة تردد على  الوطنوحب 
 بار منھم و فاجر . أخرفھو ال یفرق بین احد و 

الي و الشعب قم و ارجع الجمیل لوطنك فضحي بالنفس و النفیس و الغ أیھافیا 
  !الرخیص عندما یحتاجك 

 فھیا نبذل كل ما نستطیع لتلبیة حاجاتھ و استغاثاتھ اقتداءا بشھدائنا األبرار .

 ل الشاعر : فكما قا

 وطني وطني غالي الثمن ****** نفسي مالي روحي بدني 

 

  
 

 

 مالحظة  

 1/افھم النص

 اختر عنوانا مناسبا للنص                                                              

 ما ھو الوطن بالنسبة للكاتب  ؟   

من اجل وطنك ؟ ( من النص) كیف  تضحي  

 اشرح ما یلي ووظفھا في جملة .

 قوتنا =................./التضحیة =............................

اقرا النص عدة مرات لتستطیع  
 االجابة 



2020/ 2019السنة الدراسیة           28/11/2019 المستوى : االولى متوسط             
 متوسطة :...............                                                                        

 اتعرف على قواعد لغتي 

اعرب ما تحتھ خط في النص .    

 استخرج من النص 

 حرف جر اسم موصول  ضمیر الغائب 

   

 

 اتذوق النص :

 ........................................ما نوع النص 

 سم شطري البیت االشعري الموجود في النص .

 الوضعیة االدماجیة 

حب الوطن من االیمان , الوطن ھو االرض التي ترعرعنا فیھا . فما  السیاق :
 و ما ھي واجباتك  اتجاه وطنك. ھو شعورك

 المطلوب 

موظفا نعت حقیقي و مفعول بھ سطرا توضح فیھا ذلك. 12الى8اكتب فقرة من 
 وفاعل .
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2019/2020السنة الدراسیة:                                                                     متوسطة:  

ساعتان  المدة:االولى متوسط                                                   المستوى:   

 ھي الریح الطیّب الذي یرافق صاحبھ فیجذب الناس إلیھ، وھي النور الذي ینعكس  األخالقالسند: انّ 
؛ فھي محبوبًاعلى صاحبھا فتضيء روحھ وقلبھ وتظھر في ُحسن تصرفاتھ، وھي ما تجعل منھ شخًصا 

 وتھذّبھا لنفسا تقّوم التي وھي واألفعال، والصفات الشمائل ُحلو من حاز بما الناس بین بھ لترتقي تحملھ
 ترتقي ةالراقی الحمیدة باألخالق االلتزام إنّ . الخیرات تملؤھا التي الُمزھرة الطرق في تسیر وتجعلھا
 في واإلخالص ةوالمود الحب یسود فبذلك فرد كلّ  فیھا التزم ما وإذا محبوباً، وتجعلھ شأنھ لترفع بصاحبھ
 وأساس الحالص المجتمع لبنة ھي فاألخالق واألنانیة، والبغضاء العداوة من تنقیتھ في وتساھم المجتمع

 والفساد، فاألخالق الحمیدة تشمل العدل، والتسامح، والصدق، االنھیاربقائھ واستمراره، وھي أمانھ من 
 األخالق هھذ تسوده لمجتمع فكیف الكثیر، ذلك وغیر والتعاون، والكرم، والشجاعة، واالحترام، واألمانة،

قي قّمة في یكون وأال ینھار، أن والحضارة؟ الرُّ  

 البناء الفكري:

 ھات فكرة عامة للنص؟

مفھوم لألخالق من النص؟اعط   

 اشرح الكلمات االتیة من النص ووظفھا في جمل من انشائك : ترتقي ، الحمیدة

 البناء اللغوي:

 اعرب ما تحت خط في النص. 

 استخرج من النص : ضمیر منفصل ، مفعول بھ ، ضمیر متصل 

 البناء الفني :

 سم الصورة البیانیة مبیننا اركانھا؟ 

في الحیاةاالخالق تضاھي القلب   

 سم المحسن البدیعي وبینت نوعھ؟

قال تعال : {ھل یستوي الذین یعلمون والذین ال یعلمون}   

المات االخالق اساس بناء المجتمع . تحدث في فقرة عن االخالق موظفا نعتا وعالوضعیة االدماجیة : 
 الوقف المناسبة.






