يضر مع اِسمه شيء في األرض وال في السماء وهو السميع العليم
بسم اهلل الذي ال ّ

الفرض الثاني للثالثي الثاني في مادة اللغة العربية
الزمن  :ساعة

المسستوى  :الثاني متوسط

s

 عدد الصفحات  :ورقتان
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ْ
سمعت َّ
وقفت ليلةَ عيد بحانوت ل َعب ،
أن امرأةً بائسة كانت قد
يطرقه النَّاس في تلك الليلة ليبتاعوا لعبا ألطفالهم الصغار ،فوقع
نظرها على تمثال صغير من المرمر هو آية في الجمال  ،فابته ْ
جت
ْ
نظرت إليه بعين ولدها الصغير الَّذي
عندما رأتْه ابتهاجا ً عظيما ً و
ْ
فأخذت
ترك ْته في المنزل ينتظر عو َد تها إليه بلعبة العيد كما وعدتْه ،
صاحب الحانوت فيه ساعة  ،وال ّرجل لم يُغال في الثمن فحسب ؛
تساوم
َ
ْ
علمت أنَّها ال تستطيع شرا َءه  ،وأن َّها ال
بل تفنّن في عجزها حتَّى
تستطيع العودةَ بدونه  ،فساق ْتها ال َّ
ضرورة التي ال يق ِّدرها إال اإلنسان
بين جانبيْه قلبا ً كقلب األ ِّم إلى ْ
أن تم َّد ي َدها خ ْفيَة إلى التمثال
الذي حم َل َ
ْ
ُّ
رجعت أدرا َجها
تظن الرج َل اليراها ث َّم
فتسرقه من حيث
و قلبها يخفق في آن واحد خ ْفقتين مختلفتين ؛ خفقة الخوف من عاقبة
فعلتها  ،وخفقة السُّرور بالهدي َّة الجميلة ؛ التي ستق ِّدمها بع َد لحظات
قليلة إلى ولدها .
المهام :
 .Iالجزء األول  ( :فهم المكتوب ) :

أفهم نصي6[ :ن]
 . 1اِخترعنوانا مناسبا للنص .
 . 2هل رأى صاحب الحانوت المرأة وهي تسرق التمثال ؟ د ِّعم إجابتك بذكر دليل من النص .
 .3في النص مرادف الكلمات التالية اِستخرجها  :عدْ ُ
ت _ يبالغ _ يدق
 .4ما القيمة اإلنسانية المستقاة من النص .
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المنفلوطي – بتصرف ــ

أتذوّ ق نصّي 2[ :ن]
 . 1ما نوع النص .
 .2استخرج من النص تشبيها  .وحدد عناصره.

s

قواعد لغتي 4[ :ن]
 1ـ أعرب ما تحته خط في النص.
ّ
 2ـ استخرج من النص اسما جامدا و آىىخر مشتقا .
 -3أسند الفعلين مع ضمير نحن  :كان  ،وقف .
 .IIالجزء الثاني :
( اِنتاج المكتوب ) 8[ :ن]
نهاية األحداث في النص غير محددة .
في فقرة ال تتجاوز سبعة أسطر تخ ّيل نهاية سعيدة لهذه المرأة البائســــة و ابنها اليتيـــم  .معتمدا على
ّ
موظفا :
آداب الحوار .
 عالمات الترقيم .
 فعال من األفعال الخمسة .
 محسّنات بديعيّة .
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