
     

 

 

 

I-  :  ن 8القراءة 

 (ن1) : مالحظة النص

    : حدد مما يلي نوعية النص و مجاله -/1

  : قصة    نوعية النص        مقالة    رسالة     

  : اجتماعي   مجال النص       وطني   إسالمي   
 

 .................................................................................... :عنوانا مناسبا للنص ضع -/2

   (ن2)  :  مـــــــــهـــالف

  شرحا سياقيا .  اشرح 

 .................................................: بر الوالدين  -......................................................:  وجدانه

 ظيم؟هو هدف كل مبدأ و تن ما ............................................................................................. 

  : صغ الفكرة المحورية للنص............................................................................................. 

 

  (ن3)  :  لــــــــليـحـالت

       ."" اإلنسان في نظر اإلسالم خليفة هللا في أرضه  قصد الكاتب بقولهماذا ي

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

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

 

 اللغة العربية
  1  فرض محروس رقم

ثانوي إعدادي الثانية السنة  
االول األسدوس  
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ولة قادرين على كسب صالحين لخدمة الد مواطنينإن الهدف الرئيسي ألي مبدأ أو تنظيم في التربية هو إعداد  -1
خليفة هللا في األرض و عيشهم.أما اإلسالم فينظر إلى األمر نظرة أخطر من ذلك، فاإلنسان في نظر اإلسالم هو 

الشباب المسلم هو حامل رسالة السماء إلى اإلنسانية كلها. و لهذا الهدف يعد اإلسالم أبناء ليكونوا قادرين على أداء 
 الرسالة

النور، ولهذا يبني اإلسالم شخصية الطفل من ثالثة  لىإ الظلماتحفظ األمانة و قيادة اإلنسانية كلها و إخراجها من و  
 جوانب.

 ضمير حي و يقظ ونفس سليمة خالية من العقد و األحقاد،  قخل: بناء ضميره ووجدانه وذلك ب األمر األول -2
و تهذيب الغرائز و العواطف البدائية في الطفل و ذلك بتعليمه الرحمة و المحبة و التعاون و العزة و الكرامة و الكرم، 

 هذه المعاني ال يتعلمها النشء إال في الدين وحده.و حب الخير و بر األبوين، وحب هللا و رسوله. وكل 
بداء الرأي  : البناء العقلي و الذهني األمر الثاني -3 وذلك بتنمية مدارك الطفل لتوسيع أفقه وتفكيره، وتعليمه االبتكار وا 

إلى تأمل الخلق في الحياة من حوله يدعوه  شيءتأمل كل سالم يدعو الطفل منذ نشأته إلى و مالحظة الظواهر بدقة فاإل
 و المخلوقات، و السماء و النجوم و الشمس و القمر و الليل و النهار.

: هو البناء الجسمي : فاإلسالم يهتم بالصحة و السالمة. و يدعو إلى خلق جيل قوي البنية، يتمتع  األمر الثالث -4
خلق ل بأنواعهاالنشء على حب الرياضة  بالقوة و الحيوية و النشاط، خال من العاهات الوراثية و األمراض. تم تربية

 على حمل الرسالة و الجهاد في سبيل هللا. ل واثق بقدراته و مواهبه، وقادرجي
و سواء أصبح طبيبا أو  ،مهما تلقى من علوم الدنيا ال يكون سعيدا ق الطفل التربية اإلسالمية، فإنهفإذا لم يتل -5

بدال من أن يصبح العلم في يديه رحمة  وتطغى عليه الروح المادية. و، لالنحرافمهندسا أو عالما، فإنه يظل عرضة 
 لإلنسانية، فقد يصبح وسيلة للتدمير و التخريب و االستغالل.

 الموسوي إبراهيم جريدة المستشار عالية                                                                          

https://inscription.ma/


 رج من النص قيمتين إنسانيتيناستخ :    

  األولىالقيمة  :..................................................................................................... 

 القيمة الثانية :....................................................................................................... 

 

 االسالم في دعوته الكبرى أعطى للعقل أهمية كبيرة. 

 استخرج من النص عبارة تدل على ذلك :................................................................................. 

 بارة تدل على مجال النص:..................................................................استدل من الفقرة األخيرة بع 

 (ن2) : التراكيب

 " افإذا لم يتلق الطفل التربية اإلسالمية، مهما تلقى من علوم الدنيا ال يكون سعيد أبد رأيك فيما قاله الكاتب " 

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

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

II- (ن6)   : التطبيق على الدرس اللغوي 

 تحته خط في النص ما شكلا. 

 : استخرج من النص ما يناسب الجدولين التاليين 

 إعرابه جمع مؤنث السالم إعرابه جمع مذكر سالم

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

 

 عالمة إعرابه إعرابه مثنى

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

 

 امأل الجدول بما يناسب  : 

 الطارئالتغيير  هاتتثني الكلمة

 ..................................... ..................................... مرمى

 ..................................... ..................................... قاض

 ..................................... ..................................... صحراء

 

 مبينا السبب.وما ال يصح جمعه سالما  اح جمعه جمعا مذكربين ما يص 

 السبب منها الجمع الكلمة

 ..................................... ..................................... حمزة

 ..................................... ..................................... صبور

 ..................................... ..................................... مخلص

 

 

 .إن المواطنين الصالحين هم عماد األمةأحول الجملة التالية إلى الجمع المؤنث مع الشكل :   -
 

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

 

II- ن 6 : التعبير و اإلنشاء 
 

  التي تلقيتها في مهارة تلخيص نص. بالتقنياتلخص نص االنطالق مسترشدا 

https://inscription.ma/



