
 المستوى : الثانية متوسط

 
االختبار األول في مادة 

 اللغة العربية

 

 المــــــدة : ساعتـــــــــان

 السند:

 العباس بن عبد المطلب هو عّم الرسول صلى هللا عليه وسلم ، وهو أشبه أبناء عبد المطلب بأبيه

لشهامة والرجولة ، كما كان فقد كان فارع الطول ، أبيض البشرة ، وسيم المحيّا ، تدّل أساريره عن ا

، وكان قبل إسالمه منحازا البن أخيه النبي صلى هللا عليه وسلم ، ويحترمه كثيرا . راجح  يمتاز بعقل

وقد سئل العباس يوما : أيكما أكبر سنا أنت  أم الرسول صلى هللا عليه وسلم ، فأجاب العباس : 

ت قبله بعامين ، وقد قصد بذلك أّن الرسول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكبر مني ولكنني ولد

صلى هللا عليه وسلم أكبر منه في المنزلة والمكانة ، فقد سمــا قدر الرسول صلى هللا عليه وسلم في 

 فقد قال :جما  نفسه ، وكان النبي صلى هللا عليه وسلم يحبه حبــّا

 >> من آذى العباس فقد آذاني ...<< .

في إبالغ الرسول صلى هللا  سعىبمكة قبل بدر ، وكان مقامه بها ، وأسلم العباس رضي هللا عنه 

عليه وسلم  بأخبارها ، وبقي فيها بأمره حتى يوم الفتح العظيم ، وتوفي العباس رضي هللا عنه في 

 هـ في خالفة عثمان بن عفان رضي هللا عنه ، ودفن بالبقيع . 32السنة 

 فؤاد حمدو الدقس ) سلسة أبطال العرب واإلسالم(                                                  

 ألسئلـــــــــةا
 : البناء الفكري

 ن(01ـ هات الفكرة العامة للنص........................................................................) 1

 ن(01لعباس كثيرا؟........)ـ ما الذي يدّل من النص أّن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يحب ا 2

 ن(01مادية للعباس من النص ........................................................)فات ـ اذكر ص 3

 ن(02مقامه ..................................................) –سما  -ـ بين معنى هاتين الكلمتين:  4

 ن(0.5لمة "البشرة"..........................................)علل سبب كتابة التاء مربوطة في ك -5

 يبني" -سم "بناء" وعدم ظهورها في الفعل" بنىعلل سبب كتابة الهمزة في اال    

 ن(0.5............................................................................................................)
 : اللغوي البناء

ـ أعرب ما تحته خط في النص  1

 ن( 2...........................................................................................................)

 ن( 3ـ استخرج ما يلي من النص ) 2

 معناه          حرف عطف    نعت      فعل  معتل      

    

 

 الصورة البيانية للجملة التالية مع الشرح "تالعبت اشعت الشمس بالوان العلم "بين  -3

 ن(1...............................................................................................)

 

 ن( 2.......)ما نوع النص؟ ما طبيعته؟ وما نمطه؟ ............................................... -
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 ن(6الوضعية االدماجية )     

سطر تتحدث فيها عن االعتزاز بالوطن و ضرورة  تعاون  12التعليمة في فقرة ال تتجاوز 

 ابنائه و السعي  لخدمته مراعيا نمط التوجيه و موظفا حروف القسم وبعض من مكتسباتك
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 بالتوفيق 
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