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اعدادية م.ع.الخطابي
طنجة

السنة الدراسية 1422/21ه
موافق  2001/00م

االختبار الموحد للسنة التاسعة أساسي ) الدورة األولى ( ** مادة اللغة العربية **
*االسم *.................:القسم *.........:رقم االمتحان *.......:مدة االنجاز1.30 :س

نص االنطالق :
 1ـ حددت الشريعة االسالمية الحقوق و الواجبات  ،فهي هبة الهية لألمة االسالمية  ،و بالتالي فانها مقدسة ال يجوز
التفريط بها و التخلي عنها.
 2ـ ان االحساس بقدسية الحقوق و الواجبات يوجد ضبطا اجتماعيا عاليا  ،و مواءمة بين األمة و السلطة السياسية ،
كما يخفف من عبئ المحافظة على األمن ؛ فال يستطيع األفراد و ال الجماعات تجاوز الحدود المرسومة  ،كما ال تستطيع
السلطة التجاوز على حقوق األمة  ،فالحدود المرسومة ليست وضعية  ،و ال يمكن التحايل عليها  ،و ال تعديلها ما دامت
تنبع من الوحي االلهي  ،و تالمس شغاف القلب  ،و الموقف منها يحدد مصير االنسان األبدي.
 3ـ ان التربية االسالمية هي األداة لتوضيح القيم و تحديد الحقوق و الواجبات في الدولة االسالمية ...و ان روعتها
تتجلى في امكانية توفيقها بين تكوين االنسان الصالح و المواطن الصالح و الفرد الصالح و المجتمع الصالح ،بالخروج
من تناقضات المصالح بين هذه النماذج  ،الى أفق أرحب يغذيه االيمان باهلل و باآلخرة .
د.أكرم ضياء العمري )قيم المجتمع االسالمي من منظور تاريخي( ج1
سلسلة )كتاب األمة( ـ العدد / 39رمضان  1414ه

أسئلة الفهم )6ن(
 1ـ اشرح ما يلي:
ـ هبة .........:
ـ مواءمة .........:
 2ـ لم كانت حقوق االنسان في االسالم مقدسة؟
ـ ...........................................
 3ـ يثمر االحساس بقدسية الحقوق نتائج طيبة تعود على المجتمع بالخير العميم  ،حدد هذه النتائج :
..................................................................
....................................................................
 4ـ استشهد بثالثة أبيات من محفوظك الشعري يتناسب و المفهوم التالي ) :حق الوطن على االنسان أن يفتديه بالغالي و
النفيس(:
ـ ........................................................
ـ ........................................................
ـ ........................................................

أسئلة التطبيق )8ن(
 1ـ اشكل الفقرة رقم  3شكال تاما .
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 2ـ استخرج من النص :
أ( اسم مكان  ،و بين وزنه  ،و الفعل الذي صيغ منه )مع الشكل(
اسم المكان = ......................
وزنه = ..........................
الفعل = .......................
ب( مصدرا أضيف الى الفاعل
المصدر = .............
الفاعل = ..............
ج( فعال ثالثيا قلبت الواو فيه ألفا  ،و اذكر السبب
الفعل = ..............
السبب = ........................
 3ـ صغ من الفعل )صدق( " بتضعيف و فتح الدال " اسم فاعل ،و استعمله في جملة مفيدة واشكلها ،ثم بين حالة اسم
الفاعل و شروط عمله ،و المعمول:
التركيب = ........................................
اسم الفاعل = .........................
حالته = .............................
شروط عمله = ........................
المعمول = ..........................
 4ـ عين نوع المشتقات اآلتية:
منطلق )بكسر
موسم
منصور
مصفاة
مقدام
اجتماع
المشتق
الالم(
نوعه
 5ـ أعرب ما تحته خط:
تجاوز ..................................... :
األبدي .................................... :

التعبير )6ن(
الموضوع :لالنسان الحق في العيش كما يشاء دون أن يكون مقيدا بشيئ يشل حركته أو يحد نشاطه أو يستعبده و يوقف
حريته ،اال اذا تجاوز حده فيها ،و خرج في أفعاله و حركاته عن المألوف في الشرع  ،فهنا ينبغي ضبط هذه الحرية حتى
ال تضر باآلخرين.
* حلل هذا الكالم و ناقشه.
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