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I / (ن6: )الفهم والتحليل  

ن 0.5:  أمام الخانة المناسبة   Xضع عالمة  /-1

 Ç حضاري                          Çديني                            Çاجتماعي  :         مجا ل النص 

 Ç  وصية                             Çقصة                            Ç مقالة      :    نوعية النص 

 

ن 0.5: اقترح عنوانا مناسبا للنص /-2

 ………………………………………………………………………………………………………………………………

 ن1 :اقها داخل النصاشرح الكلمات التالية حسب سي /-3

............................ ...............................................................:........................................................................................ قوض

 ...................................................................................................................................:.............................................جالدة 
 
 

ن 1 :هات ضد ما يلي من النص  /-4

 

............   ................... ≠   دأب.................................  ≠   اإلعراض
 

ن 1 بم يصف الكاتب الحضارة اإلسالمية؟ /-5

 ………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………
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غ الحياة وال تستطيع التنكر سلكل أمة تراث حضاري متنوع الجوانب، وماض عريق يمد حاضرها بن 

. تراثا ال يقوم بثمن  تعوض و عنه وإال قوضت دعامة الله وال اإلعراض 

كل الحضارات في ميادين  ن نعتز بماض وتراث شامخين وحضارة تركت بصماتها علىونحن المسلمي

ل عدة قرون كانت فيها عواصم العالم العربي اإلسالمي مراكز إشعاع يسمو فيها الفكر مختلفة خال

. ويتجلى اإلبداع في العلوم واآلداب

ن نتابع حمل أه األجداد، وافما أجمل أن يصون المسلمون هذا التراث الخالد الغني الذي أورثنا إي        

 .وتكون لنا حضارة رائعة كما كانت لهم  ،، حتى نعطي كما أعطوادأبرسالتهم العلمية بأمانة وجالدة و

بة العربية حافلة بشوامخ الكتب فالمكت ويشكل النثر والشعر كالهما صفحات مشرقة من ذلك التراث       

كما أن المخطوطات النفيسة  (وما تزال مراجع للباحثين والباحثات يستقون منها ويقتبسون)التي كانت 

في  دىتوالتأليف فكانوا نماذج تحأعمارهم في البحث  ابأسماء األعالم الذين أفنووكتب التراجم تزدحم 

. الصبر واإلخالص و العطاء 

محمد األنطاكي دروس في اللغة العربية                                                                                   

 



ن 1ها المكتبة العربية ؟يفيما تتجلى أهمية الكتب التي تتوفر عل /-6

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ن 1هل تعتبر عملية البحث والتأليف عمال سهال ؟  /-7

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

II  /ن 2: القراءة الشعرية

للشاعر حافظ إبراهيم  " الهجرة ذكرى"أكتب بيتين شعريين من قصيدة 
 

............................................................................................................................* .........

................................................................................................* .....................................

(  ن6: )التطبيق على قواعد اللغة 

ن 0.5 :أشكل ما يوجد بين قوسين في النص /-1

ن                     1 :التاليمن مثنى و الملحق به مستعمال الجدول النص  ما فياستخرج  /-2

 

إعرابه الملحق بالمثنى إعرابه المثنى 

 

 

   

 

ن 1:مذكر السالم، وجمع المؤنث السالمالثاال واحدا عن جمع استخرج م /-3

 

اإلعرابي موقعه جمع المؤنث السالم اإلعرابي موقعه كر السالم جمع المذ

 

 

   

 

ن 2:أتمم الجدولين  /-4
 

الكلمة 

 

السبب كر منها جمع المذ

عجوز 

 

  

عداء 

 

  

 

السبب ا المثنى منهالكلمة 

عداء 

 

  

عبد هللا 
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ن 0.75:صل بسهم /-5

 

 

 

 

 

 
 

 

ن 0.75 " كالهما صفات ":  اإلعراب /-6
 

......... .....................................................................................................................................................: كالهما

........................................... .................................................................................................................:  اتحصف

 

III /(  ن6)                                                                                                   :  التعبير واإلنشاء
 

  .مراعيا التقنيات والخطوات التي تلقيتها في مهارة التلخيصلخص نص االنطالق، 

                         
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….......……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                 3/3                                              إعداديالثانية 

أوالت 
 

اثنتان 
 

سنون 
 

الملحق بالمثنى 
 

الملحق بجمع المؤنث السالم 
 

الملحق بجمع المذكر السالم 
 


