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                     ن(8) أسئلة الفهم والتحليل : أوال
 (ن5.0) .............................................................................................................. : حدد مجال النص  - 1 

                                       

 ن(5.0).... ..............................................................................................: .... اقترح عنوانا مناسبا للنص  -2
 

                                                                                            : النص في  احسب سياقه اشرح الكلمات التالية  -3

   ن(5.0)

 -...................................................:األنفة –...................................................: يزول -

 ......................................:النفيس

 :  من النص ايت بضد ما يلي -4

 األسر -............................................................ ≠ غض يب -

 ن(5.0)  ............................................................≠

                                                                                                                          صغ الفكرة العامة للنص  :  -5

 ن2

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

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

 

إن المغربي منذ وجد على أرضه، يحب الحرية ويعشقها، لذلك يدافع عنها، ويبذل كل مجهوداته للتمتع بها. وهذا الحب 
 للحرية ال يزول من روح المغاربة أبدا، حتى ولو طال عليهم األمد.

أن  أحسفكلما  مدافعا عنها . إالوالمغربي وطني منذ عرف على مر العصور، يحب األرض التي وجد فيها، لذلك ال نراه 
وأثيرت أنفته،  إالإخوانه ، أراد أن ينال من كرامته أو كرامة المثل األعلى الذي يؤمن به، واحدا من أعداء البالد ، ولو من 

لديه الغالي والنفيس، ألن الوطنية عند المغاربة ليست في الفكرة وحدها وال في األرض وحدها، ولكن في  استرخصو
 مجموع األرض، وفي المثل األعلى.

 831-831لذاتي( بتصرف ص:عالل الفاسي)النقد ا                                                                                                              
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؟  بم وصف الكاتب المواطن المغربي  -6

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

 ن8...............................

  ؟  وطنهلماذا يدافع المغربي عن  -7

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

 ن5..........................................

؟  المغاربة فيم تتجلى الوطنية عند  -/1

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

 ن(5).......................................

 

 

 ن6:  : التطبيق على الدروس اللغويةانياث

 ( ن5.0)                                                                                                                : ما تحته خط في النص أشكل -/1

 (ن1)                                                                                           :    استخرج من النص ما تمأل به الجدول التالي  -/2

 معنى الزيادة حروف الزيادة الحروف األصلية وزنه الفعل
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 الطلب

 

 
 
 
 

 (ن5.0)  : امأل الجدول التالي كما في المثال مع الشكل  -/3
 يزول طال أوجد تشغل الفعل

 
 وزنه
 

   تفعل
 

 صحيح سالم نوعه
 
 

 
 

 
 

 ن 5.0  : مع بيان التغير الطارئ مشكوال في الماضيالضمائر التالية  إلى"  أحب "فعل الأسند  -/4

 

 نا : الدالة على الفاعل  نون النسوة ألف االثنين  الضمائر

    حبأ –الفعل 

    يرات يالتغ
 

   ن8: أكمل القاعدة التالية  -/0
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يضم أوله في الماضي إذا عند تصريف األجوف  -

كان.........................................و...................................في الماضي إذا 

 كان..............................أو.............................................

 
 5.0       المضارع ثم بين التغيير الطارئ في الفعل. إلىحول الجملة التالية  -/6
 
 

 الطارئ التغيير  مضارعها الجملة
 

 وهبت المحتاج صدقة
 

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

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

             ن(6) رابعا: التعبير واإلنشاء
 

 فسر ووسع القولة التالية متبعا خطوات مهارة التفسير والتوسع .

 . المغربي وطني منذ عرف على مر العصور، يحب األرض التي وجد فيها، لذلك ال نراه إال مدافعا عنها." 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي




