
 

 

 

 

   ، فمن حبه إلخوته ، فالطفل يتعلم في بيته أهم دروس الحياة إن البيت في الحقيقة هو أساس الرعاية و التربية    
 و أخواته ووالديه يتعلم كيف يحب مجتمعه ووطنه، ومن طاعة والديه يتعلم طاعة قوانين البالد و مبادئ األخالق .

يكون بيته أسعد مكان، فخشونة المعاملة و القول، و اإلساءة،  أنعمل على في األسرة أن ي فمن واجبات كل فرد    
 بعضف له أن ؤسَ وإثارة الشحناء و نحو ذلك، كل هذه إذا كانت خارج البيت رذيلة، فهي في البيت أرذل . ومما يُ 

      القهم إلى قسوة ، فإذا حلوا في بيتهم تبدلت أخ معهم يتعاملونومن  )مع أصدقائهم أخالقهميتجملون في (الناس 
 و خشونة و فظاظة، وانقلب ذلك الصوت الهادئ المؤدب إلى هجر في القول، وسوء في األدب .

 ،  ما يحفظ للبيت سعادته و نظامه و صالحهـع – بقدر ما يستطيع   –وبالتالي يجب أن يشعر كل فرد أنه مسؤول     
 صالح األمة و ازدهار البالد . وليست األمة إال عدة أسر، و بصالح هذه األسر يكون 

 )ن  3( البناء الفكري :

 ن )  0.5(  .للنص مناسباعنوانا  ضع /1
 ن ) 0.5(   ؟ ج من النص شيئين يتعلمهما الطفل في المنزلاستخر /2

 ن ) 1( .  حسب رأيك ما هما الدوران المهمان اللذان يمارسهما الفرد في منزله /3
     ن  0.5(  :من إنشائك كلمة  "   يتكلفون  "  ووظفها في جملة مرادف النصاستخرج من / 4

 ن )  0.5(  خرجوا   ضد كلمة : النصاستخرج من  /5

 )ن  3( :البناء اللغوي

 ن )1( .النصط في خَ  هُ تَ حْ ا تَ مَ  عربأ/1

 ) ن 0.75(:  امأل الجدول التالي بما يلزم من النص  /2

 رةاسم إشا خبر منصوب فعل مبني للمجهول
   

 ن )0.75(واضبطها بالشكل التام. إلى المثنى المخاطب  في النص التي بين قوسين اسند العبارة /3

 ن )0.5( "؟ وعلل سبب كتابتها بهذا الشكل . اإلساءةكيف كتبت الهمزة في كلمة "  /4

 )ن  4(:  الوضعية اإلدماجية

 تعاونوا على اإلثم و العدوان >>. والقال هللا تعالى :<<و تعاونوا على البر و التقوى       

تتحدث فيه عن التعاون مبرزا أهميته بالنسبة للفرد   سطرا) 12إلى  10(انطالقا من اآلية الكريمة،اكتب نصا من  
 . " لذا" إن أو إحدى أخواتها وصيغة ـ. موظفا جملة منسوخة ب والمجتمع
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 االختبار التجريبي األول

 في مادة اللغة العربية
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sواته و

فمن واجبفمن واجبات  
ة الشحناء ووإثارة الشحناء و نح

أخاليتجملون فييتجملون في (س
فظاظة، وانة و فظاظة، وانقلب ذ

يشعر كل فردب أن يشعر كل فرد أ
سر، و بصالحة أسر، و بصالح هذه

ن ) 0

؟ل في ال الطفل في المنزل

رسهما الفرد يمارسهما الفرد في

وظفها في جمل  ووظفها في جملة
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