
 

المراقبة المستمرة األولى   

 2018-2019السنة الدراسية:       ثانوي إعدادي    األولىالسنة       .................           ....االسم: .............

     2h -  2018 /06/01بتاريخ :         س األول        واألسد             النسب:.....................الفوج:..........     

                                      : نص االنطالق

 ونافيا عوامل  قامة كيان موحد،مستهدفا إ الصف، إلىف صو يضم ال ،القلب إلىليجمع القلب  اإلسالمجاء  

  ،على تحقيق الغايات السامية القدرة لتكون لهذا الكيان الموحد و الهزيمة،سباب الفشل و أ ،الضعفالفرقة و 

 عالء كلمته، و إ من عبادة الله، ،سالته العظمىالتي جاءت بها ر هداف الصالحةو األ و المقاصد النبيلة،

 منين...آ في ظلهامبادئ التي يعيش الناس جل استقرار الو الجهاد من أ ،لحق، و فعل الخيرقامة او إ

 ، و تدعمه. و هذه الروابطفراد المجتمع، لتخلق هذا الكيانبين أروابط و صالت  يكون لهذا كلهفهو      

 خوة  ، و هو رباط األمين جميعا برباط هو أوثق الروابطالمسل يربط مفاإلسال: يمكن تلخيصها فيما يلي

 ى غير ذلك مما درج، إلق، و مال وفير، و جاه عريض،  من نسب عريمامها جميع الفوارقالتي تزول أ

 ن المميزات بين الناس.على اعتباره م

 خ لمن دونه نسبا،، فهو أكان له شأن في بيئته و، أن عريق النسب، أو كثير المالنسان مهما كافأي إ

    في المنزلة االجتماعية. أحط شأنا، و أقل منه ماال و شقيق لمن هو

 8791-دار الكتاب العربي – اإلسالمعناصر القوة في  –سيد سابق                                                       

 ن(8: درس النصوص)األوللمجال الرئيس ا

 ن(2)طيره:مالحظة النص و تأ -8

 حدد نوعية النص و مجاله  بوضع خط تحت الجواب الصحيح:   –ا 

 رسالة -قصة          -نوعية النص : مقالة                                

 إنسانيديني          -مجال النص  : وطني                              

 للنص : ......................................................................................... اقترح عنوانا مناسبا  -ب          

 ن(3فهم النص  : ) –   2

 ق ، ثم ركبه في جملة مفيدة:يه السيااشرح ما يلي حسب ما يقتض –ا       

 ..............................................................  :.  تركيبها في جملة  - نافيا:......................                   

 تركيبها في جملة : ............................................................ –                   ه:....................تدعم   

 ؟ و لماذا؟................................................................................. اإلسالمييهدف الدين  إالم –ب 
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............................................................................................................................... 

 ن(3تحليل النص : ) -3

 ربع كلمات دالة على مجاله:.......................................................................من النص أاستخرج  –ا 

خ لمن دونه له شأن في بيئته،فهو أ كان أوو كثير المال ،مهما كان عريق النسب ، أ إنسانفأي "اشرح العبارة التالية: – ب  

 ................................................................................................................................. نسبا:

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

 في النص قيمة خلقية، بين تجلياتها:........................................................................................... -د

 ن(6)الدرس اللغوي الرئيس الثاني:التطبيق على المجال

 ن(8اشكل ما تحته خط في النص. ) – 8

 5790تي: ة تتناسب و خانات الجدول اآلفعاال مجردمن النص أاستخرج  – 2

 يفعل –فعل  يفعل -فعل  يفعل -فعل 

   

 ن(8درجه في الجدول التالي مجيبا عن المطلوب بالشكل:( ، و أمن النص فعال مزيدا بحرفهات  – 3

 وزنه المجرد منه وزنه  بحرف الفعل المزيد

    

 ن8تي مع ضبط الشكل:ملء الجدول اآلتمم أ – 4

 أحرفمزيد بثالثة  بحرفين مزيد مزيد بحرف المجرد الثالثي الجذر اللغوي

     ع.ل.م

 5790و محددا حرف البحث عنها في المعجم: ،،مبينا جذرها اللغوي"تلخيص"زن كلمة  -0

 حرف البحث عنها في المعجم:......... -جذرها اللغوي:........................... -.......................:."تلخيص"وزن  

 ن(8تية:)بين معنى الزيادة في األوزان اآل -6

 ..............فعل:......................._.افعل:................._.انفعل:......................._تفاعل.........أ             

 التغيير الطارئ :..............................   -تقي:.................. -عليه من تغيير:   ضع لالتي وزنا ، مبينا ما طرأ -9

 ن(6)اإلنشاءالمجال الرئيس الثالث: التعبير و                                        

 01 اآلية. "ن امنوا و عملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا و الذي "قال تعالى في سورة العنكبوت:

 قولة. أوو توسع في معناها،مسترشدا بالخطوات التي تلقيتها في مهارة تفسير و توسيع فكرة  الكريمة اآليةفسر 
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