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  .ثانية املتوسطة الاملستوى: 

  غة العربية.الفرض األّول للفصل األّول في اللّ 

 منَ  ائدِ ا العَ هَ على جدِّ  انِ واالطمئنَ  اربِ األقَ  عضِ بَ  دِ يف، لتفقُّ إلى الرّ  ارةٍ يَ ي زِ ها فِ ة والدَ غيرَ الصَّ  ةُ ائشَ عَ  بتحصَ 
 :قال لهاف وطِ قُ السُّ  نَ ة مِ حيدَ الوَ  هِ تِ ى ابنَ لَ عَ  الحنونُ  األبُ  يَ شِ ، خَ الشيءِ  عضَ بَ  اا قديمسرً جِ  انِ رَ عبُـ يَ  امَ ا هُ مَ ينَ وبَ  ،مستشفىال
األب  ردَّ  .يدِ يَ ـِـب أنتَ  كْ ي، بل أمسِ : ال يا أبِ دٍ تردُّ  ونَ دُ  يَ هِ  تهُ ابَ ، فأجَ هرفي النَّ  نَ يــعِ ـقَ ـتَ  الَّ ئَ لِ  يتِ يرَ صغِ يا ا دً جيِّ  يدِ يَ بِ  يكِ مسَّ ت

 نَ ومِ  ،كَ اسُ مَ التَّ  يعَ طِ أستَ  نْ لَ ـفَ  ،كَ دِ يـَ ا بأنَ  تُ ا: لو أمسكْ سريعً  عائشةَ  كان جوابُ .!باستغراب: وهل هناك فرق يا صغيرتي؟
ا أثق ر ممَّ أكثأنا أثق بك ، اك أبدً ـنمِ  تُ فلِ ا تُ هَ عَ دَ ـتَ  نْ ـلَ ـفَ  يدِ يـَ بِ  كت أنتَ ، لكن لو أمسَ طَ قُ ي فأسْ دِ يَ  تَ لِ ـفَ تنْـ  أنْ  نِ كِ مْ المُ 

وهو  الَعُطوف األبُ  ابتسمَ  ئذ.عنديديَّ  بينَ عليها  اطمئنُّ  ممَّا ك أكثرَ ـيْ دَ ـي نَ ـيـي باتِ حيَ  عِ على وضْ  نُّ وأطمئِ  اهيا أبت بنفسي
 ا الجسرَ عبرَ ، ثم ااهَ منَ على يُ  هُ تَ قبضَ  مَ حكَ وأَ  ،ومحبةٍ  بلطفٍ  ينِ تَ يرَ غِ ا الصَّ هَ يْـ دَ يَ  لَ ـبَّـ قَ  وها إليه ، وضمَّ راض عن ابنته

               ،وقالت عائشة ألبيها أنت كالشمعة تضيء دربي. المبسَ 
                          )-بتصرف  –التّربوي لتطوير مهارة الّلغة العربية  (الّدليل                                                             

I.  نقاط) 06(: نصيأفهم  
 اقرتح عنوانا مناسبا للنص.  .1
 ها.استنتج ثالثة منو  النص. عد إىل يف النص جمموعة من العواطف واملشاعر اليت جتمع األب بابنته  .2
   ،)تقعين – خشيَ واردتني يف النص (اشرح الكلمتني ال  .3

  نقاط) 04(: أتعلم قواعد لغتي .4
  أعرب ما حتته خط يف النص. .1
 استعن بالسند لتمأل اجلدول اآليت:  .2

  فائدته  حرف عطف  نوعه  فعال معتال  اسما مقصورا  اسما منقوصا
            

 
  (نقطتان) :يصــــــــــنق ذوّ ـــــــــــأت
  ؟ لنصما نوع ا  .1
 .استخرج من النص تشبيها وحدد أركانه .2

  نقاط) 08(الوضعية اإلدماجية: 
  .ورغم هذا فإن الكثري من األسر تفرط يف صلة الرحم، الوسط العائلي يوفر السعادة واألمان : الّسياق
موظفا األفعال ة الرحم اكتب نصا تثمن فيها العالقات العائلية وحتث فيه على صليف فقرة ال تقل عن سبعة أسطر،  :التعليمة

  املعتلة و حروف العطف املناسبة.
  

  يا أحبائي..أتمنى لكم التوفيق والنجاح 
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