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  2020/ 2019:الدراسية السنة                                                                            ساعة  المدة :

 مادة اللغة العربية الوقفة التّقويميّة األولى للفصل األّول

 السند:

 ، وانطلق األطفال  لُّ تستظ   ت  س  وجل   ا تحت شجرة  وا، وضعت األمُّ فراش  ولّما وصل   بة  إلى الغا األسرة   أفراد   ب  ه  ذ        
: األمُّ  فنادت   الغذاء   ه. حان وقت  جريدت   قرأ  لي النّاعم   فاستلقى على الحشيش   ، أّما األب  للّعب   واألرجوحة   إلى المزالقة  

 ،ومشروبات   طازجة   فواكه   ! هم: ما هذا؟ دجاج محّمرجميع   وصاح   بسرعة   األوالد   ر  ، حض  جاهز   يا أوالد، الغذاء  
وا ما هيّا اجلسوا وتلذّذ  أحلى منه في البيت؟  في الغابة   كّل هذا يا أّمي؟ أجابت األمُّ: ألم  أقل لكم: إّن األكل   ت  د  متى أعد  
 .منه طاب  

 : ما أجمل  ها. قال هشام  األلوان ليتمتّعوا بجمال   الجميلة   المتفتّحة   وا نحو األزهار  ه  ج  و  ت   قليال ثم   األوالد   استراح         
، ها جميل  وورق  ولون   ها طيّبة  ورائحت   إنّها كبيرة   ! يا سارة   هذه الوردة   ، فيه رفيع   ها أخضر  وعود  ها ناعم  كالحرير 

 ي حبّون الورد   ، إّن النّاس  النّفس   ، تسرُّ جميلة   له ألوان   وتكون   الّربيع   في فصل   ر  يكث   : الورد  قالت أسماء   .كاإلبر   شوك  
                                .يي وأب  هدي  منها باقتين ألّم  : هيّا لن  ة، قال هشام  هم هدي  مونه ألصحاب  هم، ويقّد  ون به منازل  ويزيّن  

  (04) الوضعية األولى:

 ن(1) .عنوانا للّسنداقترح  -1

ــذّ  ،حّضرت   :هات من النّّص مرادف -2  ن(1) .ألـ 

 ن(1) أين اتّجه أفراد األسرة؟ -3

 ن(1) .في النّّص عبارة تدّل على تعلّق األوالد باألب واألّم. استخرجها -4

 (08)الوضعية الثانية : 

 .ن( 2)  (الجميلة  ، أفراد  الخط )فوق  أعرب ما -1

 ن(4) امأل الجدول اآلتي معتمدا على الّسند: -2

 فاعل ضمير متّصل فعل ماض فعل أمر فعل مضارع
    
 

 ن(1)     في النّّص نمطان بارزان. سّمهما -3

 ن(1)  .استخرج من النّّص أسلوبا إنشائيّا -4

  (08) الوضعية اإلدماجية:

ثمارها ويتفيّأ ظاللها، فإن  كان ال حياة للّشجرة من دون جذور وساق وأغصان وأوراق، فال العائلة شجرة يأكل الفرد 
 .كما ال يمكن للفرد أن يعيش عيش الّسعداء من دونها حياة للعائلة من دون تعاون أفرادها وتضامنهم

ن  ... " ملسو هيلع هللا ىلصقال     :السند م  ن   ك ان   و  م  م   ب اّلل    ي ؤ  ال ي و  ر   و  خ  ل   اآل  ه   ف ل ي ص  م  ح   "ر 

اكتب نّصا تتحّدث فيه عن العوامل الّتي تلّم شمل العائلة وتقّوي الّصلة بين أفرادها )تبادل الّزيارات، صلة  :التعليمة
 .األرحام، التّعاون...( موّظفا: عالمات الوقف، تشبيها

 

  


