
 .غة العربيةالفرض األّول للفصل األّول في اللّ 

                                                               ساعة                         1المد ة:                                                                -مستغانم–طة: مهيدي الشارف متوس  ال

 7112/7118راسية: نة الد الس                                                                                 أولى متوسط المستوى:

 ...........................                                                     الّسند:

 ينما همابو .من الحج   العائد هاد ج واالطمئنان علىبعض األقارب  لتفقد  ،يفر  الفي زيارة إلى والدها  الصغيرة صحبت عائشة

قوط، لذلك قال لها: حبيبتي أمسكي بيدي من الس   الوحيدة ابنتهعلى  الحنوناألب  شيخ يء،يعبران جسرا قديمة بعض الش  
 دون تردد: ال يا أبي، بل أمسك أنت بيدي. هي هر، فأجابتهال تقعي في الن  ى دا حت  جي  

 رد األب باستغراب: وهل هناك فرق يا صغيرتي؟

نت بيدي ن لو أمسكت أماسك ومن الممكن أن تنفلت يدي فأسقط، لككان جواب عائشة سريعا: لو أمسكت أنا بيدك ال أستطيع الت  

 فلت منك أبدا.فلن تدعها ت

 .اطمئناني عليها بين يدي  على وضع حياتي بين يديك أكثر من  أطمئن  بنفسي، و يا أبتاه أكبر مما أثقبك  ثقأ اأن

 .ليعبرا الجسر بسالم مناها، وأحكم قبضته على يبلطف ومحبة غيرتينل يديها الص  قب  إليه و هاضم  عندها ابتسم األب، و

ّ الدّ)                                              (-بتصرف–غة العربية. ربوي لتطوير مهارة اللّ ليل الت

 ن6البناء الفكري: 

 ص.اقترح عنوانا مناسبا للن   -1
 مم خاف األب على ابنته؟ لماذا خاف عليها؟ -7

 استنتج ثالثة منها. األب بابنته التي تجمع والمشاعر لعواطففي النص مجموعة من ا -3
 أكمله: ،إليك المخطط التالي -4

 

 

 استخرج من النص عالمتين من عالمات الوقف  -5
 استخدامها وحدد 

 

 ن4: البناء اللغوي

  أعرب ما فوق الخط. -1
ند لتمأل الجدول اآلتي:ا -7  ستعن بالس 

 نعت  فعل أمر فعل مضارع ضمير منفصل فعل ماض
     

 

 ن2 البناء الفنّي:

 ى؟ كيف نسميه؟هل هذا الكالم موزون ومقف   -1

 ؟صما نمط الن   -7

 ن8 الوضعية اإلدماجية:

 ".إّن أرّق األلحان وأعذب األنغام ال يعزفها إال قلب األمّ "من أجمل ما قيل عن األم:         ياق: السّ 

ك تبين   لوب:المط ه رسالة إلى أم   ،عتالن   :فيها أفضالها عليك مستخدما لها في فقرة ال تقل عن سبعة أسطر، وج 

  مير بأنواعه ومحترما عالمات الوقف.الض  

 متى أستخدمها؟ العالمة
  
  

 ................... :ضدال

 ......................................................... الجملة:

 خشي .................. :شرحال

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

1am.ency-education.com




