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 : نص االنطالق
، ولكن لما كانت معيشةة اننسةان معيشةة ااعما،يةة، وكانةت الحلةي  العةي لةة مسةع ا ة أن يعيش حياة كريمةلكل إنسان الحق في       

،ليهةا،  ءأخةر  غببةة االيةعيا، كما لي هيامت األمةة مةن أمةة ( كان ،دال أن يضحي ال ر  بحياتة ح ظا للمجعمع) من قبل المجعمع، 

 .كل العلديس في كل الشرائع املدييبلى أما فيما ،دا ذلك فحق الحياة 

فةبعض قبائةل العةرا كانةت تنةد ب اتهةا خيفةا مةن العةاغ، . هذا الحق مع وضيحة ايدا، قد اهلعة بعض األمم في بداوتها اهةا تامةا      

كمةا . معرضةا للطرةرآلخذة بحظ وافر من العلدم والمدنية، ال يزال حق الحياة ، ةدهم وتلعل أوال ها إذا خشيت ال لر، وفي بعض األمم ا

ولي أن ال اس قدغوا الحياة أحسةن تلةدير وتلةدميا فةي . هي الشأن ، د األمم العي تبيح غمي الل ابل من الرائرات ،لى السكان المدنيين

 .فهم حلها لما تحاغبيا

األفرا  ما لم تعيافر لهم ويائل المعيشة الكريمة، ومن ه ا كان حةق الحيةاة يضةمن حةق العمةل،  وحق الحياة ال يمكن أن يعيفر لكل     

 .وحق الععليم، وحق الحماية، وحق الدفاع
  161ص  –كعاا األخا   –أحمد أمين                                                                                                                                                                      

 ن6: الفهم والتحليل: أوال
 ن1:....................                                تئد :....................                        * االستيالء: * اشرح ما يلي  -1

 ن1                               ................................................................         :.اقترح عنوانا يناسب النص -2

 ن 1 .......................................................................................متى تكون تضحية اإلنسان بحياته عدال؟  -3

 ن 1.. ..........................: ............................................قوق اإلنسان التي لم ترد في النصاذكر اثنين من ح -4

 ن 2:                                                                                    األفكار التي يدور حولها النص( ي)لخص  -5

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

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

 :ن8توظيف المكتسبات  : ثانيا
 ن2                                                                              .             اضبط ما وضع تحته سطر بالشكل التام -1

 ن 1.5                                                           :                              امأل الجدول التالي بما يناسب من النص -2

 حالة ب ائها كلمة مب ية حالة إ،رابها كلمة معربة

    

                                                                                          ن1.5                                                                  :          استخرج من النص فعال ناقصا وصرفه في االمر -3

 أنعن أنعم  أنعما أنت   أنَت  الضمائر

      تصريف ال عل

 ن2:                                                                صرف األفعال التي بين قوسين حسب السياق مع الشكل التام -4 

 (المضارع . ) حجم المسؤولية التي عليه( ............ وعى)التلميذ  *

 (المضارع . ) بوعدهما( ................ وفى ) المسلمتان * 

 (الماضي . ) بين الصفا والمروة( ............ سعى ) الحجاج * 

 (الماضي . ) مالبسها بالمكواة( كوى ) البنت * 

 

 ن 1                       .مع الشكل التام" المثنى  "إلى ) ( قوسين حول العبارة الموضوعة بين -5

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

 /... (.6) التعبير واإلنشاء  :ثالثا 
 

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

 


