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 واحدة المّدة: ساعة                                                     .طمن التّعليم المتوسّ  ولىالّسنة األالمستوى: 

 ثّانيللفصل ال ّولاأل التّقويم التّحصيليّ 

 .في ماّدة اللّغة العربيّة

 الّسند:

 قِ ارِ السَّ  ةِ ويّ هُ  يدِ دِ حْ ى لتَ رَّ حَ فتَ  ،الٍ يَّ رِ  فَ لْ أَ  هُ نْ مِ  مْ هُ دُ أحَ  قَ رَ سَ  ،الٍ مَ عُ  ةُ رَ شَ عَ  ادَ دَ غْ من بَ  يٍّ نِ غَ  لتاجرٍ  انَ كَ 
 ةَ ورَ طُ سْ األُ  هم أنَّ نعَ وأقْ  ،متٌر واحد هُ ولُ طُ  حبالً  واحدٍ  لَّ كُ ى وأعطَ  ،اجمعً  هالَ مَّ عُ  التّاجرُ  عَ مَ ؛ جَ ى لحيلةٍ اهتدَ  ثمَّ 
 ،اليإليه في اليوم التَّ  الحبالِ منهم احضارَ  وطلبَ  ،"نصَف مترٍ  يلِ في اللّ  دُ مدَّ يتَ سَ  ارقِ السّ  حبلَ  أنَّ " :ولُ قُ تَ 

 ،ارقُ أّنه السَّ  اجرُ التِّ  فَ رَ فعَ  صفِ دهم إلى النِّ حَ أَ  لُ بْ حَ  َص قُ لقد نَ  .أةاجَ فَ فكانت المُ  باحِ في الصَّ  اوهكذا فعلو 
 ،بهذا الحجمِ  الً عف طولُ يَ سَ  هُ لَ حبْ  ا منه أنَّه ظنI أمرِ  ا من افتضاحِ خوفً  لِ بْ الحَ  فَ صْ نِ  بقصِّ  يلِ في اللّ  ه قامَ ألنَّ 

 ".يرٌ صِ قَ  بِ ذِ الكَ  لُ بْ حَ : "وقالَ  رُ اجِ التَّ  فوقفِ 

 عملة نقدّية مثل الّدينار.ال: يَّ الرِّ  اق.رَ : عاصمة بلد عربّي يسّمى العِ ادَ دَ غْ بَ  ـــ  :الكلمات شرح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جواب)ال فُ صْ نِ  َؤال(فَْهُم السُّ   :التّعليمات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن)06( .أفهم النّصّ 

 )ن1.5(                                                                             عنوانا مناسبا للّسند. اقترح)1
....................................................................................................................... 

 )ن02(                                              ن في النّّص. استخرجهما.يْومَ مُ ذْ قين مَ لُ خُ  ذكر الكاتب )2

  ................................................. ـ2.......................................ـ 1

 ن)0.5(                                                                            :ليّةالتّا ةهات ضّد الكلمـ أ) )3
 ............................................................................................................#الكذب

 ن)01(                                                               :من النّصّ  تينالكلم رادفم هاتـ ب) 
                        ...................................=.. ثَ حَ بَ .ـ  ................................=انكشاف  ـ

 ن)01(                                                                       من الّسند.  استخرج قيمة تربويّة)4
....................................................................................................................... 

 ن)04( أتعلّم قواعد لغتي.       

 ن)02(        .إعراباً مفّصالً  خطّ في النّصّ ال فوقأعرب ما )1
 ...............................................................................................................:..كانَ 
...........................................................................................................:....لَهاعمَّ 

....................................................................................................................... 
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 )ن01(                                                                    .من الّسند أكمل الجدّول بما يناسب)2
 

 

 )ن01(                                                             كان وأخواتها أفعاال ناقصة؟ يتْ لماذا ُسمِّ )3
.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 

 ن)02( ّص.أتذّوق النّ       

 ن)01(                                                                       النّّص؟ أذكر مؤشرا له. مط نما )1
  ...............:..........................................................................المؤّشر....نمط النّّص:..

 ن)01(                                                                               .سجعاً  من الّسنداستخرج )2
....................................................................................................................... 

 ن)08(    إنتاج المكتوب.    

 طريقة معّينة. قَ فْ اختصار الّنصوص وتصغير حجمها بالمحافظة على مضمونها وِ  :ص هولخيالتّ   الّسند:

 لألستاذ. عتُرجَ ى أهلك، لكن لألسف األوراق سَ إل (الّسند) الّشيّقة أردت أن تنقل محتوى هذه القّصة :الّسياق

َ  ثمّ  ،بيّن لنا خطوات التّلخيص باالعتماد على تقنيّة التّلخيص؛ :التّعليمة في أقّل من ة القصّ  مضمون صخِّ ل
 .ثالثة أسطر

 خطوات التّلخيص..1
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
 :القّصةن وتلخيص مضم.2

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
 

 

 

 مفعول مطلق اسم كان
.......................... ........................ 

 .َلُكم التّوفيَق والنّجاحَ  يتمنّى 

 أستاذ الماّدة:
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نما )1
صنمط الن

من الّسنستخرج 
...........

8(    لمكتوب. mّصار الّنصو

 هذه القّصة

بيّن لنا خطو
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..............
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