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 -Iالقراءة 8 :ن
 - مالحظة النص و تأطيره 1 :ن
 – 1حدد نوعية النص و مجاله بوضع خط تحت الجواب الصحيح :
* -مجال النص  - :ديني – وطني – إنساني
* -نوعية النص  - :مقالة – رسالة – خطبة
 - 2اقترح عنوانا آخر للنص ...........................................................................................................:
 - فهم النص 4.5 :ن
 – 1اشرح ما يلي حسب السياق ثم ركبه في جملة مفيدة :
الكلمة

شرحها

تركيبها في جملة مفيدة

أحث
ال يحل
 -2من يتكلم في النص؟ و لمن يوجه خطابه؟................................................................................
 -3بم يوصي الخطيب الناس في الفقرة األولى ؟..............................................................................
 -4صغ الفكرة المحورية في النص...............................................................................................:
 تحليل النص 2.5 :ن
 -5اشرح العبارة التالية :فال ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض...........................................:
.....................................................................................................................................................................................

www.9alami.info
 -6في النص قيمتان األولى دينية والثانية اجتماعية إنسانية ،اختر قيمة وبين فيما تتجلى .
........................................................................................................................................................................

 - //التطبيق على الدروس اللغوية 6(:ن)
 – 1اشكل ما تحته خط في النص  :نحمده – تضلوا
 – 2استخرج من الفقرة األولى فعلين مجردين ثالثيين مختلفين في عينهما في المضارع ،يوافقان المطلوب منك0.5 :ن
فعل  -يفعل
فعل  -يفعل
( 0.5ن)

 – 3هات من النص فعلين مزيدين و ايت بماضيهما ،ثم ضعهما في الجدول التالي2 :ن

الفعل

أحرفه األصلية

وزنه في الماضي

معنى الزيادة

حروف الزيادة
الطلب
التضعيف

 -4زن الكلمة التالية مبينا جذرها اللغوي و محددا حرف البحث عنها في المعجم:
حرف البحث عنها في المعجم
جذرها اللغوي
وزنها
الكلمة
كفارا
0.75ن

 -5اتمم الجدول التالي :
الفعل
تب

0.5ن

و زنه

التغيير الطارئ عليه

 -6اسند الفعل "مد" إلى نون النسوة ثم إلى ألف االثنين في األمر مع الشكل متمما المطلوب
التغيير الطارئ عليه
مد
الفعل

منك1 :ن

إسناده إلى نون النسوة
في األمر
إسناده إلى ألف االثنين
في األمر
 -7حول الجملة التالية إلى المفرد المتكلم مع ضبط الشكل:

يأخذ العلم عن أستاذه

0.75ن

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

 - ///المجال الثالث :التعبير و اإلنشاء (6ن)
فسر اآلية الكريمة التالية  ،و توسع في معناها مسترشدا بالخطوات التي تلقيتها في مهارة تفسير وتوسيع قولة أو فكرة .
قال تعالى في سورة العنكبوت " و الذين آمنوا و عملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا" اآلية58 :

www.9alami.info

