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 النص :

 م  يعل  ل  و الدفاع عنها جهادا في سبيله، فقال في كتابه العزيز : " و  األوطانجعل هللا عز و جل حماية     

" و منه الوفاء و اإلخالص للوطن و محبة المواطنين هللا   وا في سبيل  ل ـ   اتـ  وا قلهم تعال   يل  وا و ق  ذين نافق  ال  

ر يهددهم ضون له من خطجميعا سواء اتفقوا معا أم اختلفوا، فنحن مشتركون في الخيرات و ما يتعر  

المجتمع، الحفاظ على أمنه، و االستعداد للتضحية باألموال و األرواح في جميعا، المساهمة في خدمة 

 سبيل الدفاع عن الوطن.

عور بالحنين و االشتياق للعودة له نتيجة ، كذلك الش  وطني   بالحب تجاه الوطن واجب   عورالش   إن      
 لحقوق فيه.تعلق المحب للوطن بوطنه الذي كان له كل ا

 
 

 : ريــــاء الفكـــالبن

 اعط عنوانا مناسبا للنص. .1
 في خدمة المجتمع ؟كيف نساهم  .2
 ص و وظفهما في جملتين مفيدتين :استخرج مرادف الكلمتين التاليتين من الن   .3

 الحنين     -كفاحا    
 استخرج كلمتين متضادتين من النص. .4

 البنـــاء اللغـــــــــوي :

 اعرب ما تحته خط. .1
 استخرج من النص. .2

 مضاف إليه اسم موصول فعل أجوف
معرف بـ "الـ" دخلت  اسم

 عليه "لـ" الجر

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

 

 هم( -أنتما  -نحن  -أنت  -صرف الفعل )حمى( في المضارع مع الضمائر )أنت  .3
 سبب كتابة الهمزة في كلمة "الوفـــاء" بهذا الشكلاذكر  .4
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  الوضعية
 

 ه و ازدهاره جهادا في سبيل هللا.و العمل ألجل رقي  جعل هللا حماية الوطن و الدفاع عنه      

 ( عن واجبك تجاه الوطن و األعمال التي تقوم بها إخالصا 10إلى  8تحدث في بضعة أسطر من )

له. موظفا أدوات النمط الحجاجي أي )أدوات الربط الدالة عن السبب و أدوات الربط الدالة عن و وفاء 

 النتيجة(.

 

 

 

 بالتوفيق
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 AP 5المستوى : 

 تصحيــــح التقويــــــم

 

 ن( 03لبنـــاء الفكــــري : )ا

 .0.5................................................. الوطن    -حب الوطن    .1

 ن 1 بالحفاظ على أمنه و االستعداد للتضحية باألموال و األرواح ....نساهم في خدمة المجتمع  .2

 ن 0.5.............................=  جهـــادا   ..................... توظيف ......  اـــــــكفاح .3

 ن 0.5........................................ توظيف ................االشتيـــاق  =  نـــــلحنيا

 ن 0.5.................................................................   اختلفـــــوا   اتفقــــــوا .4

 : البنـــاء اللغـــــــــوي

 اإلعــــــراب : .1

 إعرابهــــــا الكلمة

 مضاف إليه مجرور و عالمة جره الكسرة الظاهرة في أخره األوطان 

 فعل مضارع منصوب ب "لـ" و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على أخره يعلم

 إسم إن منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على أخره عورالش

 

 ن 1 : الستخراجا .2

 مضاف إليه اسم موصول فعل أجوف
معرف بـ "الـ"  إسم

 دخلت عليه "لـ" الجر

 للتضحية األوطان -المجتمع  الذي -الذين  نافقوا -كان  -قال 

 

 : فـتصري .3

 

 

 مد.على السطر ألنها ساكنة و ما قبلها الهمزة في كلمة "وفـــاء"  تكتب .4

 التصريف الضمائر

 تحمي أنت

 تحمين أنت

 نحمي نحن

 تحميان أنتما

 حموني هم
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