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 2004 - 2005 :السنة الدراسية                   مؤسسة العراقي للتربية والتعليم

 

      األسدس األول األسدس األول األسدس األول األسدس األولامــتـحانامــتـحانامــتـحانامــتـحان  � �
  �  2005 يناير �

  ………………...……………:النسب             ………………………………… :       االسم

  اللغة العربية : المادة                  األولى إعدادي   : المستوى
  ……………………  :الرقم الترتيبي                دقيقة 45ساعة و : مدة اإلنجاز

  
   :النص

  األطفال في عالمنا المعاصر
، وإلى محنة األطفال الذين يسقطون فـي        الشبابرنا إلى األوجه العديدة للظلم واالضطهاد التي تواجه         إذا نظ   

، إذ قدر أن مليونا ونصف مليون طفل مخيففقد تبدو لنا المهمة صعبة إلى حد   . الغالب ضحايا للعنف في مجتمعاتهم    
دت المشاكل القديمة للظهور كاستغالل األطفال      كما عا . قتلوا في الصراعات الحربية خالل ثمانينيات القرن الماضي       

للسخرة، مما يجعلهم مبعدون عن أسرة اإلنسانية، وفي حاجة إلى من ينقذهم من األعمال المتهورة حتـى ال تـضيع               
  .صحتهم وراحتهم وفرصهم في التعليم

لجهـل واألميـة، وألن     إن التعليم حق إنساني، والتزام وواجب بالنسبة لآلباء والحكومات، ألنه ال تقدم مع ا               
  .التعليم يؤدي إلى ارتفاع اإلنتاجية، وتحسين النشء، وتقليل حجم تشغيل األحداث

كما تعد الحماية عنصرا حيويا في هذا الصدد، ألنها تتضمن االعتراف بالحق األصيل للطفل فـي الحمايـة                    
رهين بتحسين أوضاع األطفال وتمكينهم من      غير أن نجاح الجهود المبذولة      . الكاملة، وحمايته من التمييز واالستغالل    

  .فرص إثبات ذواتهم
وربما كان أكثر االتجاهات فائدة، في هذا المضمار، هو االستماع إلى مطالب األطفال، ألن الدفاع عن أنفسهم   

ـ              . اليوم يؤهلهم غدا للدفاع عن غيرهم      ن ويقتضي االستماع إليهم إنشاء منابر فاعلة لهم كي يعبروا مـن خاللهـا ع
كما أن االعتراف بقدراتهم االبتكارية، ورعاية هذه القدرات من جانب المؤسسات العامة واإلعالم يعد مـن                . أنفسهم

  .التشجيع لهم على التعبير عن أنفسهم
  – التنوع البشري الخالق –اليونسكو                    

  بتصرف                   
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  

   :أسئلة الفهمأسئلة الفهمأسئلة الفهمأسئلة الفهم
  .حدد الفكرة العامة للنص – 1  

  
  

  . تواجه العديد من األطفال اليوم محن مختلفة، حددها انطالقا من النص– 2  
  
  
  

   :استخرج من النص المرادفات المناسبة للمفردات التالية – 3  
  : المبالغة في الظلم �    

  :مرعب  �    
   :استخرج من النص األضداد المناسبة للمفردات التالية – 4  
  ≠العلم  �    

  
    ≠الظلم   �    
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  : المطالعةالمطالعةالمطالعةالمطالعة    
   :قال الكاتب ميخائيل نعيمة – 5  
إن أنبل الناس هم الذين ال يذلون إنسانا وال يذلون إلنسان، فمن عرف قيمته كإنسان قدر قيمة الناس "  
  ".قيمة اإلنسان"ناقش القولة على ضوء ما تمت دراسته في نص " أجمعين

  
  
  

   :المحفوظاتالمحفوظاتالمحفوظاتالمحفوظات
للشاعر محمد الحلوي، والتي يستنكر فيها مجموعـة        " نداء"ستظهر األبيات الشعرية من قصيدة       ا – 6  

داعيا في نفس الوقت إلى سيادة التعاون والسلم بـين          ) الحرب واالختالفات (من السلوكات السائدة في مجتمعه      
  .بني البشر

  
  
  

   :أسئلة التطبيقأسئلة التطبيقأسئلة التطبيقأسئلة التطبيق
  ).لى القرن الماضيإ... إذا نظرنا  : (أشكل من قول الكاتب – 1  
  .امأل الجدولين التاليين بما يناسب من النص – 2  

   -أ 
فعل مضارع مرفوع 

 النونت بوثب

فعل مزيد يفيد 
 المطاوعة

فعل ماض مبني على 
 الضم

فعل مضارع منصوب 
 بحذف النون

    

 

  –ب 
 محله من اإلعراب حالة بنائه سبب بنائه سم مبنيا

    

 
  

   :ركب جملة مشتملة على – 3  

  .فعل أمر مبني على حذف حرف العلة �    

  
   :أعرب ما سطر تحته في النص – 4  

  :الشباب  �    

  :مخيف  �    

   :حول العبارة التالية إلى الجمع المذكر – 5  

  .من يحترم حقوق اآلخرين، تحترم حقوقه �    
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  2004 – 2005 :السنة الدراسية                   عراقي للتربية والتعليممؤسسة ال
 
  

     امــتـحان األسدس األولامــتـحان األسدس األولامــتـحان األسدس األولامــتـحان األسدس األول  � �
  �  2005 يناير �

  ………………...……………:النسب             ………………………………… :       االسم

  اللغة العربية : المادة                  األولى إعدادي   : المستوى
  ……………………  :الرقم الترتيبي                قةدقي 45ساعة و : مدة اإلنجاز

  

  ::::التعبير واإلنشاء التعبير واإلنشاء التعبير واإلنشاء التعبير واإلنشاء 
يجب أن يستهدف التعليم تحقيق التنمية الكاملة الشخصية اإلنسانية وتعزيز احتـرام حقـوق اإلنـسان            "  

  ".وحرياته األساسية، وأن ييسر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع األمم والجماعات العنصرية أو الدينية
  ثاق العالمي لحقوق اإلنسانعن المي

  .حلل وناقش الفكرة على ضوء ما اكتسبته في مهارة التفسير والتوسع


