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 ةغة العربيّ الفرض الثّاني في ماّدة اللّ 

 : صّ لنّ ا
الخلق، ال بالطويل وال  ة ،حسنَ الوضاءَ  ظاهرَ كالبدر،م ى هللا عليه وسلّ "صلّ  بيّ كان النّ     

م هم وأحالهُ م من بعيد،وأحسنُ اس وأبهاهُ النّ  أجملُ ،في عينيه دعجٌ   عرالشّ  ادسو القصير،شديدُ 
 من قريب .

ه فأحسن ـربّ به أدّ  ذيـوهو الّ ، ظير النّ مال المنقطعة ـــالك صفاتبى ــّ كان محل      
اس،أحسن شفقة ورحمة بالنّ  هم،وأعظم اس بالعهود،وأوصلهم للّرحمى النّ ـــ،كان أوفبهـــتأدي
 يعفوئة،ولكن ئة بالسيّ وال لعّانا،وال يجزي السيّ فاحشا لم يكن  ،اس عشرة وأدباالنّ 

 في مأكل وال مشرب. على العبيد يترفّع،وال هـــحاجت لمحتاجَ اويصفح،يمنح 
حيق المختوم الرّ                                                                                     

                                 (بتصرف)

 )ن06(:اء الفكريــــــــالبن-أّوال 
 . نّصلل مناسبة عاّمةاقترح فكرة -1 
  .واردة في النّصّ  cّ عليه وسلّمــى صلّ  بيّ لنّ من أخالق اأربعة كـــر ذا -2 

 . في جملتين مفيدتين من إنشائك فهماثّم وظِّ ،ة ـــَ محْ ، رَ   رُ / يتكبّ  : مرادفَ  ّصِ من النّ هات  -3
                                                          .ة  نَ سَ يح  ، الحَ بِ / قَ  ضـــــدَّ  : ّصِ هات من النّ -4 

 ن)02( :اء الفنيـــــــــــالبن-ثانيا
  ؟ صّ ما هو نمط النّ  -1
 تشبيها . صّ لنّ استخرج من ا -2

 ن)04( :اء اللغويــــــــالبن-ثالثا 
 في النّّص . أعرب ما تحته خطٌّ -1
 من إنشائك . اسما موصوال ثّم وّظفه في جملة مفيدة ــ  ّصِ لنّ من ا استخرج-ب

 وآخر منفصال .صال ضميرا متّ   ــ                        
 . ن)08( :ةالوضعية اإلدماجيّ *
 .105األنبياء .)  ينَ مِ الَ عَ لْ لِ   ةً مَ حْ رَ   الَّ إِ   اكَ نَـ لْ سَ رْ ا أَ (ومَ :قال تعالى :ندلسّ ا

 -صلى هللا عليه وسلّم  -:بمناسبة ذكرى المولد النّبوي الّشريف ،تساءل صديقك عن صفات النّبيالّسياق
 كرى العظيمة.ة االحتفال بهذه الذّ يّ ة وعن كيفة ،والُخلُِقيَّ الَخْلقيّ 

ح كيف أجبت عن تساؤالت  :عليمة التّ  فا اسما ، صديقكفي فقرة ال تقّل عن سبعة أسطر وّضِ موّظِ
 . مستثمراً ماجاء في النّّص من معطياتموصوال ،ومحترما عالمات الوقف ،و
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لا
msالقصيرالقصير،شssms كان    

ـى لــّ كان محكان محل     mمن قريبمن قريب .

x
m
هبهــ ـى افففـــــ،كان أوف،كان أوفـ

لم يكنلم يكن،،شرة وأدبا عشرة وأدبا
تححاجتَلمحتاجلمحتاجامنح  e

                              
                        omنن0606((:ري(

.صلنّصصللل
cّcّ عليه وسلللــىــى صلصلّّّّ

ََحممحْحر، َرَ ِ وظ،،ـةة ــــــمممــ ّثمثم
                     ..نة  ة  سنََحَسَح

 إنشائك .من إنشائك .

مهللا عليه وصلى هللا عليه وسلم

اسما فا اسما  فّظ
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