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 تاناالنجاز : ساعمدة            ثانوي إعدادي  األولىللمستوى                14/06/2016: بتاريخ 
           اللغة العربيةمادة : 

 

 ،تعالج تأديب ماال يتأدب ال كما قال الرجل الطائر ال تلتمس تقويم ما ال يستقيم والإياك إقال كليلة: ما عظتي وتأديبي  -1

 قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ 

وا في ليلة باردة ذات رياح وأمطار نارا فلم يجدوا، سن جماعة من القردة كانوا سكانا في جبل ، فالتمأقال كليلة: زعموا  -2

فرأوا يراعة تطير كأنها شرارة نار فظنوها نارا وجمعوا حطبا كثيرا فألقوه عليها، وجعلوا ينفخون طمعا في أن يوقدوا 

نارا يصطلون بها من البرد وكان قريبا منهم طائر على شجرة ينظرون إليه وينظر إليهم وقد رأى ما صنعوا فجعل يناديهم 

ويقول: ال تتعبوا فان الذي رأيتموه ليس بنار فلما طال عليه ذلك ، عزم على القرب منهم لينهاهم عما هم فيه ، فمر به رجل 

فعرف ما عزم عليه فقال له: ال تلتمس تقويم ما ال يستقيم، فإن الحجر المانع الذي ال ينقطع ال تجرب عليه السيوف، 

القردة ليعرفهم أن اليراعة ليست بنار،  إلىوالعود الذي ينحني ال تعمل منه القوس فال تتعب، فأبى الطائر أن يطيعه، وتقدم 

                .فتناوله بعض القردة، فضرب به األرض فمات

 عبد هللا بن المقفع: كليلة ودمنة 
 تحقيق مصطفى لطفي المنفلوطي 

174ص. –دار الفكر   

 يراعة: ذبابة تطير في الليل 
 يصطلون: يستدفئون

 

 أوال. مجال القراءة )8ن(
 

 مالحظة النص وتأطيره : )1ن(    

أمام الجواب الصحيح .( ×)ضع عالمة  -1  

(      اجتماعي )  ( مجال النص: سكاني )  (    فني )    

 نوعية النص: حكاية )   (  مقالة  )  (   رسالة )  ( 

اقترح عنوانا مناسبا للنص. -2  

 

 فهم النص :  )2ن( 

الصلب       -صالح   إاستخرج من النص مرادف ما يلي:  -1  

المخاطب    -د من خالل المقطع األول: المتكلم     حد -2  

بقية النص هل هي:  -3  

خالصة ألحداث  )  (            إجابة عن سؤال سابق )  (    عرض لتجربة خاصة )  (   

في المكان المناسب.   ( ×)  اختر الجواب المناسب بوضع عالمة  

 

 تحليل النص: )3ن( 

حدد من خالل النص:  -1  

 المكان -الزمان              -               الشخوص-

ن الغرابة. استخرج من النص ما يدل على ذلك. تتسم هذه الحكاية بنوع م -2  

االستفادة من مغزاها -القارئ      إمتاع -حدد الغرض الذي من أجله كتبت هذه الحكاية:  -3  
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 التركيب: )2ن(

 

. لخص أحداث النص  

  

 ثانيا: مجال الدرس اللغوي: )6ن(

 

     ن(1. )تحته خط في النصما  أشكل -1

ن(1.5يلي: )استخرج من النص ما  -2  

..............................        نوع المشار إليه...............................  إشارةاسم   

 اسم موصول...........................        نوعه )خاص/مشترك( ....................... 

....................  المفعول الثاني............فعل متعد إلى مفعولين .........................   المفعول األول  

 

ن(1الجمل: ) وأشكلابن األفعال التالية للمجهول  -3  

 قال المتهم الحق......................................   شاهد المتفرجون المباراة ................................... 

 

ن(1الشكل ) ركب الفعلين التاليين في جمل مفيدة مع -4  

 أخبر........   -منح........           -

 

ن( 0.5هات جملة يكون فيها نائب الفاعل جارا ومجرورا مع الشكل ) -5  

 

 6- أعرب إعرابا تاما ما تحته خط في الجملة: القردان يسكنان الجبل )1ن( 

  يسكنان:  -

 الجبل: -

 

 ثالثا: التعبير واإلنشاء )6ن( 

 

أصدقائك بمناسبة عيد ميالده، متتبعا المراحل التي تعرفتها خالل مهارة كتابة الرسالة. اكتب رسالة تهنئة ألحد   
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