فرض  1في مادة اللغة العربية االولى اعدادي

ال ـنــص :

يَجَبََعَلَىَالطَالَبََأَنََيَقَتَدَيََبَأَهَلََالرَأَيَََ،الَمَحَمَودَةَ سـيـرتـهـم وََيَأَتَلَفََوَأَصَحَابََالفَضَلَََ،وَيَتَطَلَعََإَلَىَالسَؤَدَدََوَالَكَمَالََ
الَنَسَانَيَََ،وََيَتَأَدَبََبَآدَابََالَعَقَلَءََ،وََيَكَونََعَارَفاََقَيمَةََالَوَقَتَََ،مَحَسَناََتـدبـيـرهََ،حَذَراَ مـخـالـطـة السَُفَهَاءََ .فَإَنََالطَالَبََ
الَعَاقَلََلََيَقَدَمََعَلَىَأَمَرََيَؤَاخَذََعَلَيَهََوَلََيَوثَرَمَاَيَضَرَهََعَلَىَمَاَيَنَفَعَهَََ،وَإَنَمَاَيَأَتَيَجَلَئَلََالَعَمَالََالَتَيَتَحَفَظََكَرَامَتَهََوَتَصَونََوَطَنَهََوََ
تَرَفَعَهََإَلَىَأَسَمَىَالَمَرَاتَبَََ .
يقولََالشاعرَالعربيَ :
خذها منَالعلمَأوَخذهاَمنَالمالَ
يـاَطـالــبـاَمَعَالَيَالَمَلَكََمَجَتَهَداَ
بالعلمَوَالمالَيبنيَالناسَملكهمََََََََََََََََََلمَيَـبَـنَمَـلَـكٌَعلىَجهلَأوَإقللََ َ
مرجع الطالب في االمالء{ابراهيم شمس الدين}ص ( 11 :إعداد
:ذ  .محمد اسموني)

 – 1مكون القراءة

 )1التأطير :
المالحظة  :أ ـ حدد المجال الذي ينتمي إليه النص ............................................................ :
ب ـ اقترح عنوانا مناسبا للنص ................................................................. :
ـ حجاجي نقدي
ـ حجاجي إقناعي
تقريري
ـ
تفسيري
ج ـ عين بواسط إطار نوعية النص :
ـ حكائي وصفي
الفهم  :د ــ الشرح :اشرح المفردات التالية حسب سياقها في النص :ـ يوثِر  .................. =.ـ يقت ِدي............... =.
هـ ـ عبر عن مضمون البيتين الشعريين :
...................................................................................................................................
.............. ................
 )2التحليل  :و ـ استخرج من النص أربعة ألفاظ تنتمي إلى مجال النص ................. :
...............
ز ـ في النص عبارتان تدالن على موقفين للطالب من رفاقه  ،استخرجهما :
الموقف األول ...........................................................................
الموقف الثاني .............................................................................
 )3التركيب  :عبر بأسلوبك الخاص عن مواصفات الطالب العاقل ( في سطرين ) :
...........................................................................................................................................................
.....................................
 2ـ مكون الدرس اللغوي
– الــشــكــل :
اضبط بالشكل التام الكلمات المضغوطة .
 1ــ استخرج من النص إسم مفعول محددا عمله مع الشكل .
عمله
فعله
اسم مفعول عامل
صيغة مبالغة عاملة

فعلها

عملها

اسم فاعل عامل

فعله

عمله

.
 * -2.صغ اسم زمان أو مكان من فعل ( اِلـتـقــى ) وركبه في جملة مفيدة (مع الشكل )
.......................................................................................................................
* امأل الفراغ في الجملة التالية باسم آلة قياسي مناسب ( مع الشكل )
................................
 3ــ اربط بسهم واحد بين كل جملة و ما يقابلها من أنواع أسماء الصيغ :

www.mowahadi.com

ال ترى األشياء البعِيدة إِالَّ بِـ

وصلنا مفترق ال ُّطر ِق.
ناكِر الخي ِر ذمِيم
ص في السج ِن
الل ُّ
معتقل
الهوائ ُِّي يلتقِط
ت
الموجا ِ
4ـ ـ اعرب ماتحته خط إعرابا تاما :

اسم آلة
اسم مفعول عامل
اسم فاعل غير عامل
اسم مكان
الـعـاقِـل و َّزان كـالمـه

*
*

www.mowahadi.com

