الفرض األول للثالثي الثاني في مادة اللغة العربية
السنة الدراسية2018/2017 :

المستوى :السنة الثانية متوسط
القسم2 :م2 ،1م6

السند

s

كان الخليفة المأمون مشهو ار بالعدل ،وقد خصص مجلسا للحكم بين المتخاصمين ،وكلما حكم بين
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خصمين قضى بينهما بالعدل وأنصف المظلوم ،ومرة كان في مجلسه يستمع إلى شكاوى الناس ،فدخلت
امرأة وقالت :السالم عليك يا أمير المؤمنين .فأجابها :وعليك السالم ،ما حاجتك؟ فقالت له :جئت أشتكي
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من رجل سلب أرضي وشردني أنا وأوالدي.

-فقال لها :هل ذلك الرجل من قومي؟ لنحضره ،ونحكم بينكما؟
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-فقالت له :إنه موجود هنا في مجلسكم .فقال المأمون :عجبا! هنا بيننا؟ من هو؟ قولي وال تخافي.

فأشارت المرأة إلى العباس بن المأمون ،فاندهش الحاضرون وأخذوا ينظرون إلى بعضهم .أما المأمون
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فأمر ابنه بالوقوف إلى جانب المرأة كي يدافع عن نفسه.

وقف الخصمان ،وأخذا يتكلمان بالتناوب ،فكان العباس كلما تكلم ارتبك ،وتردد ،وتلعثم لسانه ،وأخي ار

عجز عن الكالم تماما ألنه لم يجد حججا يدافع بها عن نفسه.
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لكن المرأة بقيت تشرح حجتها وتسترسل في كالمها رافعة صوتها ،فقال لها أحد الحاضرين :فهمنا

حجتك فاخفضي صوتك ،وال تنسي أنك في حضرة أمير المؤمنين العادل ،وخصمك هو ابنه.

فقال الخليفة :دعها يا أخي ،فإن الحق أنطقها ،والباطل أسكت خصمها ،ثم أمر برد حقوق المرأة ومعاقبة
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ابنه.

عن كتاب التعلم األساسي.

 )2لم ارتبك العباس وتلعثم؟
 )3ابحث عن معاني الكلمات التالية؟ (أنصف-سلب)
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 )1اقترح فكرة عامة للسند؟
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البناءالفكري6 :ن

 )4هات من السند أضداد الكلمات التالية (الظلم-الجلوس)-
 )5بم حكم المأمون؟ وعالم يدل ذلك؟

اقلب الورقة
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البناء الفني2 :ن
 )1استخرج من الفقرة األخيرة محسنا بديعيا وبين نوعه؟
 )2ما نمط النص؟ علل إجابتك؟

البناء اللغوي4 :ن

s

 )1أعرب ما فوق الخط في السند؟
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 )2استخرج من السند حرف استفهام وحدد عناصر الجملة االستفهامية؟
 )3استخرج من النص اسم جامد وآخر مشتق؟
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الوضعية اإلدماجية8 :ن
السند :مر بك طيلة المقطع الثالث "عظماء اإلنسانية" شخصيات عظيمة تركت بصمتها في التاريخ
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وأصبحت رمو از نقتدي بها.
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التعليمة :أكتب فقرة ال تتجاوز عشرة أسطر ،تتحدث فيها عن مفهوم العظمة اإلنسانية ،وميزاتها،

ذاك ار أسماء كتبت من ذهب على صفحات التاريخ ،موظفا :أسلوب االستفهام ،أفعاال منصوبة ،مدعما

إجابتك بشواهد محترما عالمات الوقف.
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