
 2017/2018السنة الدراسية:                                                                 بن مسلم محّمدمتوّسطة 
 ساعةالمّدة:                                                                            متوسط الثانيةالسنة 

 في اللغة العربية  األّولللفصل  األّولالفرض المحروس 
     الّسند: 

 اــــولديّ  إلى وـــلُ أخْ  ةـــــيَّ شِ عَ  *** اـلديَّ  اةِـــــالحي ساعِ  يبُ وأطْ -1
 اـــإليّ  عُ ـضيالرّ  ويحبو الفطيمُ  ***باسمييَهتِفُ  البابَ  أِلجُ  متى-2
3- ُ  اــــــركبتيّ  ىـعل ذاــه سُ وأجلِ ***  جانبيإلى ذاــــــه ُسلِ جْ فأ
 اـــــــراحتيّ  هـــفوق من ُطسُ وأبْ  *** مٍ ــفح بموقدِ  تاَءالشِّ  وأغزو-4
 اـــشيّ  ومـالي في قَ ــــألْ  لم كأني *** يومي متاعبَ  أنسى هنالك-5
 اعليَّ  ارً ــقص كوخي بُ وأحسَ  ***" اشاهً " طفلي بين ينِ بُ وأحسَ -6
 اـــيّ هِ شَ  أراه راٍبـــــش لُّ ــــوك *** ذاـــلذي أراه امٍ ـــــــطع فكلُّ -7
 اـــوريَّ  ازادً  اليــــطف يبِ سْ بحَ  *** ؟اءٍ ــــوم لغذاءٍ  حاجتي وما-8
  اـــيَّ نَ بُ : ولُ ـــــوأق يــــأب: يقولُ  *** طفلي وايجْ كنَ  وىنجْ  ةُ وأيّ -9

 اـــيَّ دَ يَ  سَ رْ غَ  ينِ فأجْ  حياتي *** بي أتمتدُّ  يرِ عْ شِ  ليت أالـ 10
 اـــيَّ أبِ  اـــشهًم ُحصبِ ويُ  يشبُّ …  مّ ـــــث عُ فَ يْ يَ  يلِ فْ طِ  دُ هَ وأشْ ـ 11

 (الّشاعر أحمد سحنون)                                         
 .: يكبر، يبلغييفع ا /ملك: ا/ شاه اليدان/ راحتّي:  الّرضاعة عنانقطع الّذي الّطفلالمعجم: الفطيم: 

 : ليتني أعلم.شعري ليت          
 األسئلة:

 )ن5( :أفهم النّصّ �
 ن1.5                                               اشرح بالمرادف : ألج، أبسط، أهتف.  /1
 ن1                                                ما هي أجمل ساعات الحياة عند الكاتب؟ /2
 ن1.5                                                ماذا يتمنّى الّشاعر في نهاية القصيدة؟ /3
 ن 1                ضع عنوانا مناسبا للنص.                                                 /4
 
 )ن2(: أتذّوق النّصّ �
 ن1                              .في البيت العاشر أسلوب إنشائّي. استخرجه وبيّن نوعه /1
 ن1                                           .أركان التّشبيه "األب بين طفليه كالملك حّدد /2
  
 )ن4.5( :أعرف قواعد لغتي�
 ن2                                                          أعرب ما تحته خّط في النّّص. /1
 ن1.5                                         .ما نوع األفعال المعتلّة: يحبو / يقول / ييفع /2
 ن1                                                           هات من النّّص اسما مقصورا /3
 

 ن 8 الوضعية اإلدماجيّة:
   .الوالدان هما سّر وجودك في هذه الحياة السياق:
 )23 اآلية / سورة اإلسراء( }...إِْحَسانًا َوبِاْلَواِلَدْينِ  إِيَّاهُ  إِالَّ  تَْعبُُدوا أَالَّ  َربُّكَ  َوقََضىٰ  ...{:قال هللا تعالى السند:

والديك وواجبك نحوهما موّظفا: عالمات الوقف،  تجاهعن شعورك تتحدث فيه  موضوعااكتب  التعليمة:
 تشبيها.
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كلفكل--77
حاجووما-88
جووىْنجنْجيةةُُّّوأيوأي--99

يِعِرشْعشِشليتليتأالأال ـ 101
فُعيفَييْ يَلييفففلِلططفْفْطِطهدُدُششهَهَْْشوأشـ 1
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