
متوسطة اإلخوة بعلي عشعاشة                                                       المستوى: الثانية متوسط
 المـدة: ساعة واحدة.                                                                 .               التاريخ:

 في مادة اللغة العربية األولالفرض األول للفصل 
 األخت الكبرى                  :دــالسن

. إنها حقا ألم تلك التي ال ينام اإلخوة الصغار إال على ثانيةهي في العائلة أكثر من أخت كبرى، هي أم   

ذراعيها أو بجانبها، بعد أن تغني لهم بصوتها الرخيم أغنيات حلوة، تنشف لها دموعهم وتفتّر لها ثغورهم، 

المالئكة، وتلك التي تدرج بهم في الغرفة، فيسيرون معها أولى خطواتهم، زحفا أو مشيا أو نوم فينامون 

توقيع أنغامها، وتلك التي ال تنفك تسعى في الغرف والمطبخ ال تهدأ لها يد، من عمل إلى عمل ركضا على 

والصغار، ولهم في كل ساعة إليها شكوى، ومنها مطلب فكأنها ربة  في شؤون هذا أو ذاك من إخوتها الكبار

 بيت وأم األطفال.

، تؤلف معهما أركان العائلة )ألمخرجت باكرا من صفوف األوالد لتنضم إلى حلقة األب وا(ولذلك   

، كما شاركتهما في المتاعب واألعباء وهي بنوع خاص موضع أسرار أمها فشاركت أبويها في السلطة

   ،مما ال يخلو منه قلب أم في كل ساعة.تفضي إليها بكل ما يخالجها من حزن أو فرحملل، تجالسها ساعات دون

 :األسئلـــــة

 البناء الفكري: -1
 )1.5(.للفقرة األولى فكرة مناسبة صغ-
ُحرمت األخت الكبرى من الثقافة المدرسية، ولكنها اكتسبت ثقافة أخرى في المنزل. فماذا خسرت مع األولى؟  -

 )02(؟وماذا ربحت من الثانية
 )02(؟الجري. -هات من النص مرادف الكلمتين التاليتين ثم وظفهما في جملة مفيدة: تبوح-
 البناء اللغوي: -2
 )01( أعرب ما تحته خط في النص. - 
 )02(: عد إلى النص وامأل الجدول التالي - 
 فعل ناقص فعل أجوف حرف عطف اسم مقصور 

    
 )01( حول العبارة التي بين قوسين في النص إلى الجمع. -

 البناء الفني:
 ).1.5(.تشبيها وحدد طرفيه -: استخرج من النص - 

       )01( طباقا واذكر نوعه. -                              
 )08( الوضعية اإلدماجية:

 قررت أن تقدم هدية ألختك الكبرى وتضمنها رسالة تهنئة وشكر وعرفان، فماذا تقول لها؟  

 التعليمة:
 .اكتب ذلك في نص ال يتجاوز ثمانية أسطر محترما عالمات الوقف.  

 

 انتهــــى                                                                    
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توقيتوقيع أنضا على ركضا على mونوم فينامون فينامون 

ن هذا أو ذاكشؤون هذا أو ذاك من

ال.ألطفال.

كرا من صفوفت باكرا من صفوف ا

كما شاركتكما شاركتهما فطةسلطة

 إليها بكل مضي إليها بكل ما يخالج

نها اكتسبت ثقاف، ولكنها اكتسبت ثقافة

جملة مفيدة: تبوفي جملة مفيدة: تبوح
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