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I-/  (ف8: )مجاؿ القراءة 

  (ف1):                                                                                  النص كمجاله في ما يليحدد نوعية 

  ⃞حضارم               ⃞   ديني                       ⃞ إنساني                  ⃞  كطني    :مجاؿ النص 

    خطبة                     ⃞ ركاية                   ⃞ مقالة   :نوعية النص  ⃞                

:   اشرح شرحا سياقيا مايلي /-2

 (ف1.5)        ................................................................................:غضاضة.........................................................................:مصطنع

  .............................................................................:ينبثق  

( ف1) :ايت بضد ما يلي / 3

 ...............................................................≠العداء...........................................................................≠ التعايش

 

( ف1)         ................................................................................................................: اقترح عنوانا مناسبا للنص /-2

 (ف1.5)                                                                                            : حدد الفكرة العامة للنص  /-5

............................................................................................................................. .....................................................
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، فقد أقامت تعايشا بينهما كاإليمافسالمية بعيدة عن أف تخلق عداء مصطنعا بين العلم الحضارة اإل

ا ذحتى أصبح ق بمقاييس دينيةينبثق عن الدين،  أك اختبار صحة حقائقه كنتائجه عن طريق اعتبار العلم 

. التعايش قائما على المستول العلمي في كل جانب من جوانب حياتنا

المتمسكين بحرفية العقيدة قد يرفضوف العلم األكركبي، غير أنهم  بعضكبالرغم من كوف 

. لك من تناقضذما ينطوم عليه يستخدموف أحدث منتجاته في حياتهم اليومية مع 

كبين  اإليمافكم الحس الديني يجمعوف بين ذا أف عددا غير قليل من العلماء من ذكاألهم من ق

جنبا  ممارستهاعلى أساس أية محاكلة فلسفية للتوفيق بينهما، بل  الممارسة العلمية الرفيعة المستول، ال

. لكذضاضة في غجنب دكف أف يجدكا  إلى

معركة مزعومة بين نشاط  طوراته كبين الدين، يهدؼ إلى نشوبأحدث ت ف العلم فيإف الفصل بي

بال إيماف كال إيماف بال  علمال اإلنساف في ميداني المعرفة كالعقيدة اللتين ال تستقيم الحياة إال بهما، إذ 

. علم
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ف 2 :المحفوظات /-7

 :يتواجداف بين البيتين التاليين اللذينكتابة البيتين  استظهر*

اء ػػق صدر الفضػػكشق أنين                                      اح ػػػػار بال جنػػق فظػهتفت ب

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

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

م ػػائػؾػـ األعلى بػػاؿػعػاج اؿػأق                             ل   ػتػالؾ حػا األؼػم ربػؽ ؼػػؿػحػػؼ

II-/  (ف8)   : الدرس اللغوم 

 (ف1)                       .علم –بعض  –بمقاييس دينية   :ؿ ما تحته خط في النص شكال تاما أشك -1

 : التطبيقات  -2

 (ف1.5)                                                      :امال كبين نوعه كمعمولهالفقرة األكلى مصدرا عاستخرج من -أ

 

معموله نوعه المصدر العامل 

  

 

 

 

( ف0.5) :استخرج من الفقرة الثانية اسم فاعل كبين طريقة صياغة/ -ب

 

طريقة صياغته اسم الفاعل 

 

 

 

 

 (ف0.5)  .استخرج من النص صيغة مبالغة كحدد كزنها-ج

 

كزنها صيغة المبالغة 

 

 

 

 

حوؿ أسماء الفاعلين التالية إلى صيغة من صيغ المبالغة كركبها في جمل مفيدة بحيث تكوف عاملة  -د

ف 1.5: في الشرطبشرط مع التنويع 
 

 ...................................................................................................................................................: غافر     

.......... :............................................................................................................................فاهم      

 ........................................................................................:...............................................شاكر

 ف1:أعرب ما يلي إعرابا تاما هػ

. المؤمن محسن عمله

 *

 *

 *
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III-/  (ف6)                                                                                        :  مجاؿ التعبير كاإلنشاء 

أكتب يومية تبرز فيها كقائع أكؿ يوـ التحقت فيه بالثانوية اإلعدادية مسترشدا بما : نص الموضوع  

:  يلي

. اإلعداديةلتحاؽ بالثانوية تاريخ اال ديدحت-

سرد أهم األحداث التي كقعت لك أثناء هدا اليوـ  -

. إظهار موقفك منها -

. تبياف أهمية هدا الحدث في حياتك -

تعرفت توظيف األساليب كالخصائص المتعلقة بكتابة اليوميات كاستثمار ما : ملحوظة* 

. عليه خالؿ أنشطة االكتساب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ..............................................
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 السنة الثالثة                              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


