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  :صالنَّ   ساعة ونصف: املدة     اللغة العربية                                    : اختبار يف مادة 
ُدونََنا  ِْبيَِّة َوالتَّْعلِيِم، َفُيوِقظُوَن ُعُقولََنا  –نَْحُن التَّالَِميَذ  –نُِحبُّ الَِّذيَن يَتََعهَّ ، َويَْبَعُثوَن َمةَ ـالنَّائِ ِبالرتَّ

  .الَْجْهل ِدنَا الَْحَيِويََّة َوالنََّشاَط، َويَُسلُِّحونََنا ِبالَْفِضيلَِة لَِنْنَتِرصَ َعَىل الرَِّذيلَِة، َوِبالِْعلِْم لَِنْهزِمَ أَْجَسا ِيف 
وَن األَْجَياَل َويَْصَنُعوَن ُمْسَتْقبََل الَْوطَِن، َويَ  تَْهِذيَب ْمتَِهُنوَن تَْنِميََّة الُْعُقوِل وَ ـنُِحبُّ الِّذيَن يُِعدُّ

ْهرَةِ َوَراَء الOَِْل  يَْسَعىالنُُّفوِس، َفإَِذا كَاَن َغIُُْهْم    .، َفُهْم يَكِْسُبوَن ُقلُوبًا تََتَعلَُّق ِبِهمْ َوالشُّ
ْنَا َوَفِشلَْنا يَْحزَنُوَن، نُِحبُّ الَّذِ  َّVوَن نُِحبُّ الَِّذيَن إَِذا تََعلَّْمَنا َونََجْحَنا يَْفرَُحوَن، َوإَِذا تََع يَن يَِجدُّ

وَن ِمْن أَْجلَِنا؛ ألَنَُّهْم أََحقُّ ِبالُْحبِّ َواالِْحِرتَاِم َوالتَّْقِدير   .َويَِكدُّ
  ] )بترصّف ( رِ اطِ الخَ  ُض يْ فَ  –أحمد أم\[                   
  األسـئلة

  )نقاط 3: (أسئلة الفهم) أ
ُدونَ  َمنِ  � ِْبيَِّة َوالتَّْعلِيِم؟ الَِّذيَن يََتَعهَّ   التَّالَِميَذ ِبالرتَّ
الَثََة أَْسَبابااِْسَتْخِرْج ِمَن  �   .أََحقَّ ِبالُْحبِّ َواالِْحِرتَاِم َوالتَّْقِدير وَن التَّالَِميذَ يَُربّ َجَعلَِت الَِّذيَن  لنَّصِّ ثـَ
  .ِض لُْبغْ اَ  – يََتكَاَسلُونَ : هات ِمَن النَّصِّ ِضدَّ الْكَلَِمَتْ\ِ  �

  )نقاط 3( :أسئلة اللغة) ب  
  .اطَّرت\ يف الّنّص إعرابًا تامّ سَ مُ ـالكلمت\ الأعرب  �
  :ا يف الجملة اآلتية، وغIِّ ما يجب تغيIههَ دِ َر فْ مُ ـبِ ) الَِّذينَ (عوِّض كلمة  �
ْنَ ، نُِحبُّ الَِّذيَن إَِذا تََعلَّْمَنا َونََجْحَنا يَْفرَُحونَ  «       َّVا َوَفِشلَْنا يَْحزَنُونَ َوإَِذا تََع «.  
ْ بَ  �   .»َمةـالنَّائِ  «ة بهذا الشكل يف كلمة َز مْ هَ الْ  ةِ ابَ تَ كِ  َب بَ سَ \ِّ

  )نقاط 4( :الوضعية اإلدماجّية) ج  
بالّرتبّية والتّعليم، ويُِكنُّون ألساتذتهم كُلَّ تقدير واحرتام لOَِ  مْ هُ دُ هَّ عَ تَ َمْن يَ  كُلَّ  يحبُّ الّتالميذُ    ِخْدَمًة  األعOل التي يقوم بها األساتذةُ  أهمِّ  فيها عن ثُ تتحدَّ أسطر،  10الَ تتجاوز اُكتب فقرة   .اتيَّ حِ ضْ من ُجُهود وتَ  هُ ونَ ذلُ بْ يَ    .الخمسة الً من األفعالعْ فِ وَ  الًو صُ وْ مَ  اسOً   :الًمِ عْ تَ سْ مُ ، نَْحَوُهمْ  التالميذِ  وواجِب الّتالميذ،  حةِ لَ ْص مَ ـلِ 


