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 ساعة ونصف: االنجاز للمستوى األولى ثانوي إعدادي       مدة                17/06/2013: بتاريخ 
 اللغة العربية: مادة 

 :            اقرأ النص قراءة متأنٌة ثم أنجز ما ٌلً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن  8: القرا ءة : المجال الرئيسي األول 

I – الفهم والتحليل  :                                      

                                                                                                                                (ن0,5)                                                                                                                                        :   حذد وىعٍح انىص/- 1

 (ن1)                          ومرثم                                     -  اسرجاتح   : اششح ما ٌهً تانمشادف  /- 2

 (ن1)                                                                     نمارا اعرثش األب طهة انعهم فشضا أكٍذا ؟/- 3

 (ن2)  :                                                                            ضع انفكشج األساسٍح فً انىص /- 4

 (ن1)اسرذل مه انىص تعثاسج ذؤكذ عهى دسجح ذعهق األب تاتىره ؟                                             /- 5

 (ن1)                                                                  . فً انىص قٍمح ذىجٍهٍح، أتشص فٍم ذرجهى/- 6

 (ن1.5)        :                                                    حذد خصائص انفه األدتً انزي ٌمثهه انىص  / - 7

 ن 6التطبيق على الدروس اللغىيت   : المجال الرئيسي الثاني 

 (ن0,5)            االسذىاء                                                   –اتىره : أشكم ما ذحره خظ فً انىص/- 1

 (ن1.5)         :                                              اسرخشج مه انىص ما ذجٍة ته عه اَذً /- 2

مفعىنه / فعال مرعذٌا     - 
اسما مىصىال  - 
اسما نإلشاسج - 
وىعه  / عهما   - 
        (ن0,5):   اخرش مه انىص اسما وكشج، ثم اجعهه معشفا تاإلضافح/ - 3
 (ن1):          انذساسح مفٍذج: أدخم فعال مه األفعال انمرعذٌح عهى انجمهح انرانٍح مع ضثظ انشكم /- 4
 (ن1):             اعرثش األب اتىره قطعح مىه : حىل انجمهح انرانٍح إنى انثىاء نهمجهىل مع ضثظ انشكم- 5
 (ن1.5):           سسانحخ كرثـ– نهىقد أن انذساسح مضٍعحخهد : اعشب ما وضع ذحره خظ فً اَذً /- 6

 

 ن6التعبير و اإلنشاء           : رابعا 

ذجٍة وانذها عه سسانره، وذعثش نه فٍها عه شكشها نه ، وذحذثه " سهمى"أكرة سسانح عهى نسان 
. فٍها عه شؤون انذساسح، مسرثمشا فً رنك ما ذهقٍره فً مهاسج كراتح سسانح

 

 1975 أكتوبر 6     سالم هللا علٌك، ورحمة هللا وبركاته                                                                                     سال فً  

 صغٌرتً سلمى  

.          لقد أثلجنً أن أرفع ٌراعً ألكتب لك هذه األسطر، وأرسل لك بٌن ثناٌاها سالمً وسالم والدتك

 قطعة منه، وفلذة من فلذات كبده، ابنتههذه أول رسالة ٌخطها لك والدك فً مغتربك ، تطلبٌن العلم، وترتوٌن بالمعرفة، وإذا كان األب ٌعتبر 

إن اكتساب المعرفة ، وتحصٌل العلم، وتنوٌر الذهن بالثقافة، ٌعتبر كل ذلك من الواجبات األكٌدة التً ٌجب أن ٌضحى فً سبٌلها بالعزٌز و  ٌٌ ٌف

ال ٌمأله إال شعورنا بأنك لم تفارقٌنا إال استجابة لنداء الواجب الذي ٌفرض علٌنا التضحٌة فً . والواقع ٌا بنٌتً أنك تركت فراغا فً بٌتنا. الغالً 

سبٌل طلب العلم والمعرفة ، الذي ٌعتبر فرضا أكٌدا، فرضه علٌنا دٌننا، قبل أن تفرضه الظروف المحٌطة بمجتمعنا، فإن نبٌنا محمد ا علٌه السالم 

".  طلب العلم فرٌضة على كل مسلم: "  ٌقول 

 من العلوم على اختالف أنواعها وأشكالها ، االرتواء       وإذا كان رسولنا ٌعطً هذه األهمٌة لطالب العلم، فما علٌنا إال أن نمتثل، فنقبل على 

. ونصبر على مفارقة األهل واألحباب واألبناء فً سبٌل التحصٌل واإلدراك 

.                                                                                 عافاك هللا وقواك ونجحك فً مسعاك
                                                                                والسالم علٌك  

                            من أبٌك أبً بكر القادري  

 الدار البٌضاء 1أبو بكر القادري رسائل أبوٌة مطبعة النجاح الجدٌدة الطبعة :                                                                المصدر 
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