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 د :الّسن  
ن في البيت إلى نِدائه، ، يٌنادي فيتسابق مَ  النّاِهي والحاكم الُمطلقرِحم هللا زمانًا كان فيه األب اآلِمر         

ثُه الّزوجة حويُشير فإشارته أمر وط ثُه االبن في إكباٍراعته ُغْنٌم ،تُحّدِ ، أّما البنت فإذا حّدثها وإجالٍليِيَّةٌ ،ويُحّدِ
ا فَ طرْ  جلُ الخَ  ضّ ، وغَ  لفَّالفَّ الحياء رأسها  زق ، ويُوفّر لهم الّطعام الكافِي والّشراب ، يجِلب لهم اها غض? لّرِ

 الصافِي.
يُوقظهم قبل الّشروق ليُصلٌّوا ويجمعهم من وقت آلخر يعُظهم فيه ، ويقص عليهم قِصص األنبياء        

في المواسم الّدينيّة حركة غير عاديّة ، هذه تُرتِّب البيت ،وتلك تُِعدُّ  في البيت ال ِسيَّما تجريوالّصالحين ، و
 روُر،  فاألُب ُروح البْيت و حياتُه .هم السُّ ملهم الّسعادة ويعمُّ عام الّشهي، فتشْ الحلوى والطّ 

       ]ـ بتصرف ـ أحمد أمين[

 عليمــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالتّ 

I(ن12[األول:  فهم المكتوب  الجزء[:
]ن10[.... ..................................................ند....................للسّ  عامة مناسبةُصغ فكرة)1
]ن10[...........................................؟كيف كانت ُسلطة اآلباء في بيُوتهم في الّزمن الماضي)2
 ]ن20[..............  همظُ عِ يَ ـ   إجالل : ووظفها في جمل من إنشائكمرادفات الكلمات التّاليّة  هات)3
]ن20[.................حدّد أركان التّشبيه في العبارة التّاليّة وسّم نوعه: األُب روُح البيت............)4
ن]01...[................................................استخرج من الّسند حرف عطف وبيّن معناه ....)5

]ن20[.........................................................................أعرب ما تحته خط في الّسند ) 6     
]ن03[...................اسما مقصور ـ اسما منقوصا ـ فعال معتال وبيّن نوعه : استخرج من السنّد )7     

II( ن08[الجزء الثّاني: إنتاج المكتوب[:

نتم تقرؤون نص "هديّة ألمي" رأيت أحد زمالئك يبكي ، ولّما في حصة الِقراءة المشروحة ،وأ            
 . تقربت منه عرفت أّن عائلته ُمفّككة وتعيش في مشاكل كثيرة ،حرمته الكثير من الحنان  

 
ر فيه بقيمة األسرة اكتب           فا فقرة تُذّّكِ ،ُمبيّنا أسباب استقرارها ،ودور كّل فرد في الُمحافظة عليها، موّظِ

 . المقصور والمنقوص ، والتّشبيه ، وُمحترما عالمات الوقف
 
 

أعزائـــــــــــــيم هللا ــــــــــــــــــــــــوفقك
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