
 
 المّدة نة الدراسيةالسّ  المستوى المؤّسسة

 ساعة 1 2018/  2017   الّثانية متوسط 

 الفرض األّول للفصل األّول في اللغة العربية

 الّسند:

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

م، فكان منهم الّشاب معه زوجته وأبناؤه، اعتاد أبناء األسرة جميعا أن يلتقوا في الصيف عند أبويه         

 من الّتعليم. األولىدراسته، والّصبي الذي مازال في الّسنوات  ى الذي لم يتم  والفت  

بطة وابتهاجا، أحّب أوقاته إليه أن يجلس إلى يوخ اآلباء غ  يخ خالد كأحسن ما يكون الش  وكان الش        

 ويمرحون. يتحّدثونهؤالء األبناء والحفدة  المائدة وحوله كل  

وكانت أمهم قائمة على رأس المائدة المستديرة كالحكيم المحّنك، تشرف على طعامهم وشرابهم،      

ذاك.  س هذا وتحثّ ، وتحمّ الّصبا أيامها ه اآلخر بالوجبة التي كان يحبّ تنبّ ثم عام بلون من الطّ فتوصي الواحد 

محفوفة األيام تمر كل تلك اللّيالي و حاف، وتصّب الماء في األقداح.فكانت تطوف بالص   الكبرىأّما أختهم 

عادة التي ال تكف عن رسمها أنامل األّم حليمة ووقار الشيخ خالد.  بالس 

(-بتصرف  –)طه حسين    
 ن6الوضعية الجزئّية األولى: 

 ّص بحاجة إلى عنوان، اختر له عنوانا مناسبا من عندك. النّ  -1

 عادة الشيخ خالد؟ ر سّ ر، ما سّ عادة سّ للسّ  -2

 من هي الشخصية التي أثارت إعجابك في الّنص؟ لماذا؟ -3

 أكمل المخطط.  -4

 

 

 ن4الوضعية الجزئّية الّثانّية: 

 أعرب ما فوق الخط. -1

 حدد عناصر العطف فيما يلي: زوجته وأبناؤه. -2

 استخرج من الّنص :  -3

 

 ن2الوضعّية الجزئّية الّثالثة: 

 ما نمط الّنص؟ ما أسلوبه؟ -1

 استخرجها وحّدد أركانها.في الّنص صورة بيانية،  -2

 ن8 الوضعّية اإلدماجية:

 الّسياق

 يقول توماس جيفيرسون: "اللّ حظات األسعد في حياتي هي تلك القليلة التي أقضيها في المنزل في أحضان عائلتي."
 المهّمة:

في فقرة ال تقّل عن ثمانّية أسطر، اكتب رسالة إلى زميلك تحّدثه فيها عن دور العائلة في زرع الّسعادة في نفوس اآلباء 
 واألبناء مستخدما: االسم المقصور والمنقوص واألفعال المعتلة وكذا الّصور البيانية.

 فعل أجوف فعل صحيح اسم منقوص اسم مقصور

    

 الشرح:

 نوع الكلمة: الّضد: غبطة

 الجملة:

2am.ency-education.com
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