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:  نص االنطالق

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I / (ن8: )الفهم والتحليل  

  :النصاشرح الكلمات التالية حسب سياقها داخل  /-1

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

. ...............................................................................................:................................................................................. بصمات

......................... ...............................................................:........................................................................................الجالدة 

 

:  أمام الخانة المناسبة    Xضع عالمة  /-2

 فني                                ديني                            اجتماعي  :         مجا ل النص 

 سيرة                               قصة                            مقالة      :     نوعية النص 
 

:  هات ضد ما يلي من النص  /-3

............................... ≠قت من............  ............... ≠ة   سالبخ.................................  ≠الخيانة   
 

:  اقترح عنوانا مناسبا للنص /-4

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

:  لفكرة العامة للنص حدد ا /-5

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

غ الحياة وال تستطيع سرها بنلكل أمة تراث حضاري متنوع الجوانب، وماض عريق يمد حاض 

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

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

سمو فيها الفكر ل عدة قرون كانت فيها عواصم العالم العربي اإلسالمي مراكز إشعاع يمختلفة خال

. ويتجلى اإلبداع في العلوم واآلداب

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

 "رسالتهم العلمية بأمانة وجالدة وأدب، حتى نعطي كما أعطوا وتكون لنا حضارة رائعة كما كانت لهم 

فالمكتبة العربية حافلة بشوامخ الكتب  "ر كالهما صفحات مشرقة من ذلك التراثويشكل النثر والشع

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

والتأليف فكانوا نماذج تحدي في أعمارهم في البحث  ابأسماء األعالم الذين أفنووكتب التراجم تزدحم 

. لصبر واإلخالص و العطاء ا

وهذا لن . إن معرفة هذه الكتب واألبحاث األساسية شيء وطرق االستفادة منها شيء آخر        

بحثا وقراءة ألن  نفسها ومصاحبتها بعض الوقت إال بالخبرة والممارسة والعودة إلى هذه الكتب يكون

 .ةذلك يدعو إلى تقريرها في الذهن وتثبيتها في أركان الذاكر

www.9alami.com



 ………………………………………………………………………………………………………………………………
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: ها المكتبة العربية يفيما تتجلى أهمية الكتب التي تتوفر عل /-6

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

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

هل تعتبر عملية البحث والتأليف عمال سهال ؟ علل جوابك بجملة مناسبة من النص ؟   /-7

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

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

المكتبة العربية ؟   كيف يمكن االستفادة من الكتب واألبحاث التي تزخر بها/ 8

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

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

II  / (  ن6: )التطبيق على قواعد اللغة

أشكل ما يوجد بين قوسين في النص   /-1

 : استخرج من النص ما يناسب الجدول  /-2

الملحق به المثنى 

 

 

 

 

أحول الجملة اآلتية إلى المثنى   /-3 

 إن معرفة هذه الكتب واألبحاث األساسية شيء ضروري  -
 

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

في جملتين مفيدتين تعرب في األولى منهما إعراب المثنى وفي الجملة الثانية تعرب " كال " ضع /-4

. إعراب االسم المقصور

 

الجمل المطلوب 

 

 معربة إعراب المثنى                                   " كال* "

 

معربة إعراب االسم " كال* "

 المقصور 

 

 

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

 

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

 

استخرج من النص مثالين عن جمع المذكر السالم ومثالين عن جمع المؤنث السالم وبين الحالة  /-5

. اإلعرابية لكل واحد منهما 
 

الحالة اإلعرابية المذكر السالم الحالة اإلعرابية المؤنث السالم 

 

 *

 

 

 

 

* 

 

 



 * *
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: مبتدأ الكالم ب" جاء المسلمون حاملين لواء الدين والعلم : " اعد كتابة جملة  /-6
 

............................................................................................................................. جاءت
 

طاعة الوالدين واجب على كل مسلم  :  اإلعراب /-7

................................. .............................................................................................................................:ة طاع

...................................................................... ...................................................................................: الوالدين 

............................... ............................................................................................................................. :واجب 

.................. ............................................................................................................................................: على 

...................................................... ...........................................................................................................: كل 

................................ .............................................................................................................................: مسلم

 

III /(  ن6)                                                                                                   :  التعبير واإلنشاء
 

  .لخص نص االنطالق، مسترشدا بخطوات مهارة التلخيص

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 (أسطر  7أو6ال تتعدى )  
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