
 

                            

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 ة:ــــــــــــــــــــــــــــــئلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألس

 :ن ( 8) أفهم الّنص   -1
 ن (1)  ؟ما هو أعّز شيء عند الحيوان -أ

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

 ن (1)  ؟ما الّشيء الذي يثير الخوف والغضب عند الحيوانات -ب

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

 ن (1)  كيف يجب أن تكون عالقة اإلنسان ببيته؟ -ج

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

 ن (2)  متى يتلّوث الّنهر؟ وما المقصود بذلك؟ -د

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

 ن (1) : اشرح -ه

       .......................................................................................................................................................................... = عرينه -

 ........................................................................................................................................................................= الّشحناء -

 .ةاملتوّسط/ املّدة: ساع لثّايناملس توى ا م2018م/ 2017 -والد قامس أ   -ميلود قامسي متوسطة 

 20  /        العالمة:                  م2القسم:  اللّقب: الامس:

 

 العربية. اللّغة  في مادة  ألّولا  لفصلل  الفرض األّول
 

 الّنص:
هذا المأوى أعّز شيء عندها. فما أسعد  يكون لكّل حيوان مأوى يأوي إليه، فللطائر وكره، وللّسبع عرينه، وللّنحل خالياه، ويكاد     

الّطائر يرفرف بجناحيه يروح ليال إلى وكره، وما أخوف الّطائر حين يقترب أحد منه فيهّدد بيضه أو فرخه، وما أبطش الّسبع إن قصد 
 .أحد عرينه، ولكن ال شيء يثير الخوف والغضب عند هذه المخلوقات أكثر من أن يمّس بسوء مأواها

أن تكون عالقته ببيته أقوى من عالقة الحيوان بمأواه، ذلك ألّن حاجة الحيوان الّصغير إلى أبويه قليلة إذا قيست  باإلنسان فأجدر     
ذا استقّل الّطائر فال تزال ال عالقة بحاجة الّطفل، فصغار الّطيور مثال بعد أسابيع قليلة تقوى وتطير وتفارق عّشها حّتى تستقّل بنفسها، وا 

 أسرته متينة؟ بينه وبين
والجهر بالّسوء  المعاملة شونة  خ   وما أشّد احتياج األسرة إلى أن يعمل كّل فرد منها على أن يكون بيته أسعد مكان، فيتجّنب     

ثارة الّشحناء ونحو ذلك، إذ ليست األّمة إاّل عّدة أ س ٍر، وليست المدينة إاّل عّدة بيوت، والّسلوك الذي يسلكه ال ّناشئ في بيته واإلساءة، وا 
ذا كان منبع الّنهر ملّوثا تلّوث الّنهر، فنعم األّمة أّمة صل حت فيها األسر، وبئْ  س األّمة ليس إاّل صورة مصّغرة لسلوكه ب ْعد  في أّمته، وا 

 فيها األسر. فسدتْ  أّمة
 -فيض الخاطر  –أحمد أمين                                                                                                       
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 ن (1)  هات من الّنص ضّد: -و

 .......................................................................................................................................................................... ≠ أتعس -

    ........................................................................................................................................................................... ≠ األمن -

 ن (1)  ؟لّنّص ل فكرة عاّمةهات  -ز
............................................................................................................................................................................................ 

 :ن ( 8) أعرف قواعد لغتي  -2
 ن (5)  أعرب ما فوق الّسطر إعرابا مفّصال. -أ

 ..............................................................................................................................................................................يكون:  -

 .......................................................................................................................................................................... اإلنسان: -

 ........................................................................................................................................................................... خشونة: -

 ......................................................................................................................................................................... المعاملة: -

 ............................................................................................................................................................................ فسدت: -

 ن (1)  ا.قصور اسما م ستخرج من الّنّص ا -ب

 ............................................................................................................................................................... المقصور:االسم  -

 ن (2)  ما نوع الفعل " أوى "، قّدم له تعريفا اصطالحيا. -ج

 ........................................................................................................................................................... نوع الفعل " أوى ": -

 ............................................................................................................................................................................ تعريفه: -

 :ن ( 4) أتذّوق الّنص -3
 ن (1)  .حّدد نوع الّنص -أ

 ......................................................................................................................................................................: نوع الّنص -

 ن (1)  .طباق إيجابص استخرج من النّ  -ب
 ................................................................................................................................................................. طباق اإليجاب: -
 ن (2)  استخرج من الّنّص حرف عطف وبّين داللته. -ج

 ................................................................................................................................................................... حرف العطف: -

 ............................................................................................................................................................................ داللته: -

  

 بالّتوفيق للجميع                                                                                                              
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ء عند الحيوان؟  -أ   ما هو أعّز 

ر الخوف والغضب عند الحيوانات؟  -ب ء الذي يث ّ   ما ال

  كيف يجب أن تكون عالقة ٕالانسان ببيته؟  -ج

  

ر؟ وما املقصود بذلك؟  -د ّ   م يتلّوث ال

  

   الّشحناء. -عرينه   /    -اشرح:  -ه

  

  ٔالامن.  -أتعس    /     -هات من الّنص ضّد:  -و

  هات فكرة عاّمة للّنّص؟  -ز

  
ء عند الحيوان هو  -أ   املأوى.أعّز 
ر الخوف والّرعب عند الحيوانات،  -ب ء اّلذي يث ّ ال

  .بسوءأن يمّس مأواها هو 
أقوى من عالقة يجب أن تكون عالقة ٕالانسان ببيته  -ج

  الحيوان بمأواه.
ر إذا كان الّنبع ملّوثا، واملقصود بذلك أّن  -د ّ يتلّوث ال

الفرد إذا كان فاسدا وذا أخالق سّيئة كانت ٔالاّمة 
  فاسدة ومتخّلفة.

   .مأواه، بيته  = عرينه الّشرح: -ه
  البغضاء، العداوة. الّشحناء = 
  الخوف.  ≠ ٔالامنأسعد /  ≠أتعس الّضد: -و
ي الّتقّدم الفكرة العاّمة:  -ز ي الحجر ٔالاساس  ٔالاسرة 

ي.   الاجتما
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  ن1
  

  ن1
  
  ن2
  
  

  ن1
  ن1
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ــــــــــــــــ
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ف 
ــــــر
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ــــــــــــــــ
ـــــــ

    

   ما فوق الّسطر إعرابا مفّصال.أعرب  -أ

  يكون:  -

   ٕالانسان: -

   خشونة: -

   املعاملة: -

   فسدت: -

  

  

  استخرج من الّنّص اسما مقصورا.  -ب

  ما نوع الفعل " أوى "، قّدم له تعريفا اصطالحيا.  -ج

  

  :عرابٕالا  -أ
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الّضّمة الّظاهرة  :يكون 

  .ي آخره
مجرور بالباء، وعالمة جّره الكسرة اسم  :ٕالانسان

ي آخره.   الّظاهرة 
مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة  :خشونة

ي آخره، وهو مضاف.   الّظاهرة 
مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة  املعاملة:

ي آخره.   الّظاهرة 
ى الفتح، والّتاء للّتأنيث. فسدت:   فعل ما مب ع

  املأوى. :الاسم املقصور  -ب
  هو فعل معتل ( لفيف مقرون ). :نوع الفعل "أوى" -ج
الّلفيف املقرون هو كّل فعل اعتلت عينه  تعريفه: -

  والمه.

  
  ن1

  
  ن1

  
  ن1

  
  ن1

  
  ن1
  ن1
  ن1
  ن1

ص
لّنــــ
ق ا

ذّو
أت

  

  

  حّدد نوع الّنص.  -أ

   .استخرج من الّنص طباق إيجاب -ب

ّن داللته. -ج    استخرج من الّنّص حرف عطف وب
  

  
ري  نوع الّنّص: -أ   .ن
  بئس. ≠نعم  / فسدت  ≠ صلحت : طباق ٕالايجاب -ب
  ملطلق الاستدراك.الواو:  -ج

  
  ن1
  ن1
  ن2

ـــــــــــــــــــــــــاملطلـــــــــــــــــــــــــــــــــاملراحل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــوبــ
 

ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٔالاجوبــــــ  الّتقدير ـــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــ

 م.2018 /م 2017 ة:راسـّي نة ادلّ السـّ    /ط املتوسّ  ثّاينل املسـتوى ا                             قالل.طة ميلود قامسي ـ ٔاوالد قامس ـمتوسّ 

   في ماّدة الّلغة العربيّة    ّولللثـّالثي األ  ولالفرض األّ شبكة تّقويم 
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