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 في مادة اللغة العربية اختبار الفصل الثاني

 هللا يراك

 السنـــــــــــد:

 أن تعتقد و، توجيهه عن تغفل أنداك أمه كانت فقد ،لصغرا مند السرقة على تعود الشبان أحد أن يحكى      

 توقعته ما عكس كان حدث ما لكن و ،األيام بمرور تزول ما سرعان صبيانية ممازحة إال هي ما تلك ميوله

 يسطو محترفا لصا الطفل دلك صار حتى ،ولدها في جذورها تغلغلت و ئةيالس العادة تلك تأصلت إذ ،تماما

  . سبيال دلك إلى وجد كلما الناس أرزاق على

 دون عليه السطو كيفية في يفكر أخد إليه وصل حين و ،فيه مما ليسرق بستان إلى يوم ذات اللص دهب     

 تريد أ : له فقال ،به يستعين أن فعزم ،محفظته متأبطا نحوه قادما ولدا رأى أن إلى هكذا بقي و ،أحد يراه أن

 هدا سأدخل : اللص فأجابه ؟العمل هدا ما و : الولد فسأله ؟يسير عمل مقابل الفواكه بعض على تحصل أن

 .  البستان من يدنو اأحد رأيت إدا بالصفير تنذرني أن عليك و ،أعود حتى مكانك تبرح فال البستان

 سمع حتى لحظات إال هي ما ،و البال مرتاح هوو البستان اللص فدخل ،موافقته أبدى ثم هنيهة الولد فكر    

 أرى : للولد قالو فتعجب من دلك  ،أحدا رـي لم أنه إال، حواليه يتلفت هو و يجري أسرعف ،عاليا صفيرا

 و يرى هللا أليس هدا سببا كافيا، ،يراك هللا : الولد قال ؟يراني الذي ذا فمن ،ال أثر ألي شخص خاليا المكان

راقبة هللا لك في كل مكان و احرص على صالح أقوالك و أعمالك،و استشعر دائما م، شيء كل يعلم

   زمان.

 و رأسه رفع ثم ،الخجل شدة من عرقا ينضح بجبينه فيها أحس هنيهة رأسه طأطأ و ، سمع لما اللص بهت    

أشعر بالخجل   هللا؟ رؤية عن غفلت و الناس برؤية انشغلت كيف ،يراني هللا إن ،بني يا أصبت : للولد قال

 في تغلبت و ،ضميره صحا قد و انصرف ثم بني، يا فيك هللا بارك ، يسامحني أن من هللا أرجو  ،الشديد 

 . نصوحا توبة فتاب الشر نزعة على الخير نزعة نفسه

 المطالعة()المفيد في 

 

 األسئلة
 ن12 األول الجزء

 ن04: األولى الوضعية
 ن0.5 دلك؟ في السبب ما الطفل؟و في استأصلت التي السيئة العادة ما -1

 ن0.5 . دلك وضح ذكية، بطريقة األخالق في درسا اللص الصغير الطفل لقن -2

 ن05.  حسرتهو اللص ندم على يدل ما النص من هات -3
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 ن01. مناسبة عامة فكرة للنص استنبط  -4

 ن01.5. مفيدة جملة في( هنيهة) وظف ثم . ينضح/     هنيهة: يلي ما اشرح -5

 

 ن08: الثانية الوضعية
 ن01.5. النص في خط تحته ما أعرب -1

 ن0.5. نوعه بين و بديعيا محسنا  -:     النص من استخرج -2

 ن01. منفيا خر آ و مثبتا خبريا أسلوبا -

 ن01.عناصره حدد و بحرف استفهام أسلوب -

 ن0.5بين نوعه. اسما جامدا و -

 ن01.5:الجدول أكمل -3

 
 2 الفقرة

  المثال المؤشر النمط
 3 الفقرة

 المثال المؤشر النمط

        

 . 

 ن0.5: اآلتية العبارة في الواردة البيانية الصورة نوع ما -4

 "جدورها تغلغلت و ولدها في السيئة العادة تلك تأصلت"                     

5-  

                                                

 

 ن08: الثاني الجزء

 : اإلدماجية الوضعية

  : السند : السياق

  : التعليمة
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