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 :النص
وم*اع(ته ...إّن أداَء $لٍّ واجَ�ه ال��مَي في ع�له و في ب��ه و مع أوالده و أصا�ه و م
 	عامل�نه        

ة ؛جاهه ال�0/وعات ال,افعة ��اله و ع�له و� ه.لي م8ان�َ عْ ال�4
 و تُ  شأنت/فع  $ّل ه5ه و4,ّ�ة صادقة ص
ه /ُ ;ْ القائ( ال:��/ إّن�ا فَ ف ....ال�4
 على الع�Aاء خ(مة/ ِ? �َ قْ ال تَ و  هو4,َ  مَ 	;(ُ  أن�ع�له ف:ّل إن*ان 	*��9ع      

 . و مال�*هG و ن� ذلI هGعالَ ن��Dة ع�له و ع�ِل الD,�د الّ?غار بل وع�ِل م
 	?,ع للD,�د نِ 
ار�Rه ه و ش/ائه�عِ �َ اج/ بِ و ال,Dّار في ص,اع�ه و ال�ّ  فالفّالح في زرعه األرَض     �� S),Dاء و  و ال�األ4ّ

  )عادةّ(ون ال�اة �ال*ّ �ُ 5ي
 	َ الفّ
 الّ  و رجالُ ( ، 5ي
 ي,0/ون العلG و 	ار�Rن الDهلو العل�اء الّ  �عال�DهG ال�/ضى�
  / األّمة إلى األمام�ْ *َ $ّل ه\الء 	;(م�ن و4,هG �ع�لهG  و $ّل ه5ه األع�ال البّ( م,ها لِ   ال�َ اس �الDَ /ون ال,ّ عِ 0ْ و 	ُ 

G اس فهُ ال,ّ  و خ�/َ  هG/َ خ�ْ  بل راع�ا ف�ها  ف*_ ال0;?�ة م?ل�هG /اع�ا ولG يُ  الهG �إتقانوا أع�َ و$ّل ه\الء إذا أدَّ 
 �لهG.عَ بهG ال�4
 و 	0ُ/ُف �ِ  /ُ ف;َ 	  صادق�ن  و4,��ن 

 بتصّرف )(  –أحمد أمين                                                                      
 األسئلة

)  نقاط 03: ( الفهم أسئلة - أ
 من هو الوطني الصادق في نظر الكاتب ؟-1
فقط ، خدمة الوطن ال تقتصر على العظماء  بأنّ أراد الكاتب أن يقنعنا  -2

 استخرج ما يدل على ذلك (مثالين)   -

    ثم وظفها في جملة مفيدة  -  ال�ارة  -استخرج من النص ضد كلمة :  -3

ثم وظفها في جملة مفيدة )   هُ �ُ ــ�ْ فَ اشرح  كلمة :    (   -4

نقاط  ) 03أسئلة اللغة: (  -ب 
أعرب ما تحته خط في النص-1

استخرج من النص فعال مضارعا مجزوما  -2
   ورجال الفن الذين يمدون الحياة بالسعادة)(  :المثنى إلى التالية العبارة سندأ -3 

 علل كتابة الهمزة في كلمة :األطباء -4

 :) نقاط 04(:  اإلدماجية الوضعية  -ج
          عن حياة الرفاهية التي يفتقدونها  أوبحثا عن شغل  وطنهمسمعت عن شباب يهجرون  أولعلك شاهدت        

  –حسب رأيهم  –في بالدهم 
 وطنهم في و وتبين لهم أن سطرا ، تقنع فيه هؤالء عن تغيير رأيهم  12إلى  8اكتب نصا يتراوح من -

بـــ :إليهم وذلك  حاجة 
 له يمكنهم تقديمها  الخدمات التي  خيرات الوطن  إبراز -
 هؤالء  وأمثلة  إلقناعهتقديم حجج  -
  استخدام جملة مؤكدة  -

بالتوفيق1/1الصفحة انتهى

ونصف ساعة المدة:
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