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 8/8 المجال األول : أسئلة الفهم و التحليل

 :مالحظة النص

 ن0.5 حدد نوعية النص و مجاله بوضع خط تحت ما يناسب:1- 

 وطني   ديني               فني              : مجال النص  -------   مقالة  قصة                 : نوعية النص 

 ن0.5 ...................................................الفقرة األولى من النص و اقترح عنوانا مناسبا له: اقرأ -  2

 :فهم النص  و تحليله 

 ن0.75 اشرح ما يلي حسب سياقه في النص : – 1

 :..............................يضمد ........... .......................نغالي:   .............................الحنيف  : 

 ن0.75 هات ضد ما يلي من النص: -2

 ....................................≠يثقل  .................................... ≠جهل ...............................≠التقتير

 ن1.........................................................:.........اذكر ما يميز شهر رمضان عن باقي الشهور -3

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

       العبارات الدالة على ذلك ثم هات  ؟ األركانهي هذه  ما ،اإلسالم أركانمن  أركان ةعرض الكاتب ثالث-4

 ن1.5 مستعمال الجدول التالي:

 العبارة الدالة عليه اإلسالميالركن 

  

  

  
 

 ن1....................................:.......................................................حدد الفكرة العامة للنص -5

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

 ن1 يقوم بها لصالح الجماعة في رمضان؟ أن لإلنسانالخيرية التي يمكن  األعمالما هي  -6

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

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

 

2 

1 

 ان اإلسالم، ـن هذا الشهر تنتظم فيه كل أركإوهكذا ف



 ن1 ؟برز فيم تتجسد أو  اختر قيمة ،دينية و الثانية توجيهية األولىفي النص قيمتان  -7

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

  6/6 س اللغوية: التطبيق على الدروالمجال الثاني

 ن1 :ما تحته خط في النص أشكل-1

      ن1 مع الشكل : أحرفبحرفين و بثالثة  ،مزيدة بحرف أفعاالمجردا و هات من الجذر اللغوي  فعال  -2

 أحرفمزيد بثالثة  مزيد بحرفين مزيد بحرف المجرد الثالثي منه الجذر اللغوي

     ن.ص.ر

 ن0.75 في الباب المناسب لها: أدرجهامجردة و  أفعاال األولىاستخرج من الفقرة -3

 يفعل -فعل  يفعل -فعل  يفعل -فعل 

   

 ن1 :هات من الفقرة الثانية فعال يتناسب والوزن، ثم أتمم ملء الخانات -4
 معنى الزيادة أحرف الزيادة أحرفه األصلية وزنه الفعل 

    افتعل 

 

      ن1 ين و بين ما طرا عليهما من تغيير:زن الفعلين التالي -5

 التغيير الطارئ عليه وزنه الفعل

   جد

   قل
 

 ن1.25:   ، ثم أتمم المطلوب منك مع الشكلالثالثيمجرده  -خفف –ف المزيد عمن الفعل المض هات -6

 

 6/6 اإلنشاءالمجال الثالث : التعبير و 

 .و يعمل على شد عضده ،المجتمع أواصرالخيرية يساهم قي توطيد  باألعمال المسلمقيام  إن

 .توسع في معنى هذه الفكرة مستدال بالشواهد ومستثمرا ما اكتسبته في درس مهارة التفسير و التوسيع
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إلى إسناد المجرد الثالثي  الثالثيمجرده   الفعل المضعف المزيد

 التاء المتحركة

 إسناد المجرد الثالثي التغيير الطارئ على الفعل 

  إلى واو الجماعة

 التغيير الطارئ عليه

      خفف 

User
Typewritten text
www.9alami.info


