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الوقفة ال ّتقوٌم ٌّة الخاصة بالفصل األول فً مادة :اللّغة العرب ٌّة

األسئـــــــــلة

 13+د لجمع األوراق

تغطي مستوى المعرفة والفهم (الفهم العام لل ّنص)

الوضعيّة األولى 01( :نقاط)
تعرف على – صف – عدّد) ...
 ( -0اذكر – سم – حدّد – ّ
المعرفة
(من  0إلى  0أسئلة) -2

الفهــم

//
//
//

الوضعيّة ّ
الثانيّة (  12نقاط )

(نحو-صرف -بالغة)
ال ّنمط ومؤشراته
االتساق واالنسجام
نقترح
( من  3إلى  1أسئلة)

//

//

فسر -صغ بأسلوبك -استنبط -استنتج -لخص اشرح)
ضح – ّ
 ( -0و ّ

-2
(من  0إلى  0أسئلة)
-3

ال ّتطبٌق

//

//

//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

تغطي مستوى ال ّتطبيق

 أعرب ما تحته خط ما محل ما بٌن قوسٌن من اإلعراب اشتق من األفعال اآلت ٌّة ...................... استخرج من ال ّنص........................... : صغ اسم فاعل – اسم مفعول ................ اربط بسهم ................ اكتب بالحروف األرقام اآلتٌة........ اختر اإلجابة المناسبةحول ما ٌأتً إلى (المفرد –المثنى – الجمع)..
 ّصرف الفعل األجوف ...........مع ضمائر المتكلم
 ّ حدّد ال ّنمط الغالب  ،استخرج مؤشرٌن له.ضمٌر الذي هٌمن على بناء نص ،ب ٌّن دوره فً إحكام بنائه.
 حدّد ال ّّ
ّ
ص.
 ب ٌّن وظٌفة التكرار فً الن ّ استخرج صورة بٌانٌة واشرحها وبٌن أثرها فً المعنى -استخرج محسنا بدٌعٌا واشرحه وبٌن أثره فً المعنى

 01دقائق

 01نقاط

 20د

 .20ن

 20د

 .20ن

 20د

 .20ن

 20د
 20د

 .20ن
 20ن

 21دقٌقة

 01نقاط

 01د

 12ن

من  2إلى 3

 13ن

أسئلة
 12ن

1د
سؤال واحد

 12ن

1د
سؤال واحد

 10ن
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الوقفة ال ّتقوٌم ٌّة الخاصة بالفصل األول فً مادة :اللّغة العرب ٌّة
ص:
ال ّن ّ

ِراس ِة والسِّققاية ،وكقان َي ْق ُ
ب ْ
طقنُ بي ًتقا
(كان سعي ُد َعا ِمالً في إحْ دَ ى ْال َحدَ ائ ِِق ْال َعا َّمةَِ ،يرْ َعا َها ِبال َّتعْ شِ ي ِ
والح َ
ُهق َقو َو َو ْو َت ُتق ُو وأَ ْو) ُد )  ،ي ُْخلِققصُ فققي َسققب ِ ُ
ضقئِيالً
ِين ْالقُققو ِ
اضققا ُ َ
َ لَ َهققا ،كققان الرَّ ا ِتققبُ الَّقيِت َي َت َق َ
يُ أسْ ق َقر ِت ِو لِ َتققِم ِ
ِ
َ
ٌ
ْ
ْ
ِيُ ،لَ ِك َّن َها ُم َت َفا ِئلَة َي ْغمُرُ ها األ َم ُُ والرَّ َتاء
والعِب ُء َك ِبيرً اَ ،ف َعا َش ِ
َ األُسْ َرةُ في أَ َمسِّ ال َح َ
ات ِة إلى ُك ُِّ َتم ٍ
وفي ْال َم َسا ِء َتتْ َتمِعُ في َتوٍّ من ال َم َح َّب ِة ْ
ضا ِء ْال َحا ِت َياَ.
وس أَ ْو َق َ
وال َع ْطفِ وال َّت َعاوُ ِن َعلَى ال ُّدرُ ِ
قيم
َمرَّ ِ
ُون َعلَى ال ِّد َر َ
َ األيَّا ُم وال َحا ُُ َك َما ه َُو ،واألو) ُد م َُواظِ ب َ
اس ِة وال َّتحْ صِ ِ
قيُ ِب ِه َمق ٍة َعالِ َيق ٍة ،واتْ ِت َهقا ٍد َعظِ ٍ
َ
وعاد
اس ِةَ ،فَِرْ َسلَ ْت ُو ال َّد ْولَ ُة َعلَى َن َف َقتِها إلى إِحْ دَ ى ْال َتام َِعا ِ
َ ،التي َت َك َّو َن ِبها َ
إلى أَنْ َت َف َّو َق أَ َح ُد األ ْب َنا ِء في ال ّد َر َ
ُ
َّام السُّو ٍد وأَ َخ َي َي َبرُّ والِدَ ْي ِو ،و َي ْغقد ُ
ِق َعلَي ِْه َمقا ِب َكسْ ِقب ِو
ب َع َم ٍُ َ ،و َع َّو َ
إلى َو َط ِن ِو َ ،ف َنا َُ َم ْنصِ َ
ض األسْ َر َة ٍ
عن األي ٍ
ْ
ُ
َ األسْ َرةُ َتعِيشُ َح َيقا ًة َسقعِيدَ ًةَ ،ف َبعْ قدَ ْالعُسْ قر َيقِتِي اليُسْ قر
ون أَنْ َي ْن َسى إِ ْخ َوتو  ،و َه َك َيا أَصْ َب َح ِ
ويُحْ سِ نُ إِلَي ِْه َماُ ،د َ
.
و َبعْ ققدَ ال ِّش ق َّد ِة َيققِْتِي ْال َفق َقر .
.
األسئـلــة
الىضعيّة األوىل :املعرفة – الفهم (  10ن)
الدالة عمى فقر األسرة وبساطتيا  2.......................................................ن
 -1اذكر العبارة ّ
 -2صف حال األسرة عند اجتماعيا في المساء  2.......................................................ن

تغيرت أحوال ىذه األسرة 2 ......................................... .....................ن
ّ -3
وضح كيف ّ
ص 2............................................................ن
ّ -4
بوية المستفادة من ّ
حدد القيمة التّر ّ
الن ّ
يبر  2.............................................................ن
 -5اشرح الكممات ّ
التالية :ضئيال – ّ
 2..................................................................ن
الىضعيّة الثّانية :التّطبيق 10 ( -ن)

ص 3...................................................................... .ن
 -1أعرب ما تحتو خطّ في ّ
الن ّ
 -2استبدل كممة (سعيد ) بـ ( فاطمة) في العبارة التي بين قوسين وغير ما يجب تغيره  3....................ن

ص 1...........................................................ن
ّ -3
النمط الذي استعممو الكاتب في ّ
حدد ّ
الن ّ
ص  3 ................................................................................:ن
 -4استخرج من ّ
الن ّ
ضمي ار منفصال

نعتا حقيقيا

طباقا
................. =................

الصفحة
ّ

/ 0

0
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الوقفة ال ّتقوٌم ٌّة الخاصة بالفصل األول فً مادة :اللّغة العرب ٌّة
السـّـــــند
ّ
ّ
كان الشهداء إبان حرب التحرير يدفنون في نفس المكان اليت استشهدوا فيو  ،وهم بمالبسهم
ُ
المخضبة بدمائهم ّ
الوكية  ،تطبيقا لما تنصّ عليو ال ّشريعة اإلسالم ّية  ،وفي كثير من األحيان كانَ تشييعهم
ّ
ّ
وغاريد بعض النساء  ،الالتي نيرن على أنفسهن الوغردة على ك ُّ شهيد.
كانَ إحدى هؤ)ء ال ّنساء في محتشد أقامو المستعمر الفرنسي لعوُ المواطنين عن تنود تيش
ال ّتحرير  ،وياَ يوم فوتئَ بعساكر المستعمر كالكالب المسعورة يتمعون سكان المحتشد  ،في ال ّساحة ،
ضبة بال ّدماء ُ ،يحيط بها متموعة من العساكر المدتّ تين بالسّالح.
حيث وضعَ تثة شهيد  ،مخ ّ
ّ
وقفَ المرأة مع سكان المحتشد  ،تنظر إلى الشهيد بإكبار وخشوع  ،وبينما كان الحاضرون يرددون
ال ّدعواَ  ،ويتلون بعض اآلياَ  ،انطلقَ تلك المرأة خارتة من بين الصّفوف  ،وتق ّدمَ نحو ال ّشهيد ،
وما إن وصلَ إليو حتى أطلقَ وغردة طويلة  ،قائلة :لن نستسل َم لكم ،ولن نخاف منكم  ،استيقظَ بها
حناتر الحاضرين  ،من سكان المحتشد  ،فهتف التميع  :هللا أكبر  ،هللا أكبر  ،تحيا التوائر.
(عن كتاب السنة السابعة أساسي ـ بتصرف)-
األسئـلــة
الىضعيّة األوىل :املعرفة – الفهم (  10ن)
النص طريقة دفن ال ّشيداء 2..........................................................ن
 -1اذكر من خالل ّ
 -2صف نظرة المرأة إلى ىذا ال ّشييد  2.................................................................ن
فسر سبب إقامة المستعمر لممحتشد 2 .......................................... ...................ن
ّ .-3
 -3استنتج تأثير زغردة المرأة عمى نفوس الحاضرين 2..................................................ن

المخضبة  2..................................................................ن
 -4اشرح ما يمي :إبان –
ّ
الىضعيّة الثّانية :التّطبيق 10 ( -ن)
ص2..................................................................... .ن
 -1أعرب ما تحتو خطّ في ّ
الن ّ
ص 3.................................................................................ن
 -2استخرج من ّ
الن ّ
فعال معتال أجوفا
حدد
ّ -3

وضح
ّ -4

اسما ممدودا

اسم إشارة

لمنمط الحواري  1........................................................................ن
مؤشرين ّ
بين دوره2......................ن
العطف كمظير من مظاىر االتساق واالنسجام ( في الفقرة الثالثة) و ّ

بين أثرىا في المعنى 2...................ن
الصورة
البيانية ( عساكر المستعمر كالكالب المسعورة) و ّ
ّ
 -5اشرح ّ
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الوقفة ال ّتقوٌم ٌّة الخاصة بالفصل األول فً مادة :اللّغة العرب ٌّة
ص :يب بٌ ّي  ...لع َّل أُ َّن هب يتويَّ ُض بَ جيلُكم عي جيلٌب ُْ ،حيشتُكن ّاطوئٌبًٌُبّ ،اضطشابُكن
ال ّن ّ
ّعكيٌتٌُبّ ،قلقُ ُكن ّاعتقشاسًُبّ ،لكي هب عشُّ ُزٍ الحيشةُّ ،زا القلق ّاالضطشاة في جيلكن؟
فئى الوذًيّتَ الحذيثتَ ق ّذ ْ
لقذ كبى الوؤ ّه ُل أى تكًْْا أعع َذ حبالّ ،أكث َش اغتببطب؛ ّ
هت إلٔ جيلكن
ّّعبئل التّشفيَ عي الٌّفظ ،أضعبفَ هب كٌّب ًج ُذٍ في جيلٌب.
تشفَ ال َوعبػ،
َ
لع َّل أُ َّن هب حيّشكن ّ َ
ُ
ُ
ًؤهي بِب إيوبًب ساعخبًّ ،ش ّج ُع عليِب
ًشكي إلٔ عقبئذ
طوأًٌَب أًٌّب كٌّب
ك َّل التّشجيعًّ ،حتق ُش هي خش َج عليِب ك َّل االحتقبس ،ث ّن أتى جيلُكن َخضْعب للوذًيّت الحذيثت،
أسكبى الوجتوعّ ،كبى هي رلك فشا ٌ
غ لن يُوألّ ،هببدا صالَت ّلن تُع َّْضْ ّ .الطّبيعتُ
ُ
فتضعضعَت
تكشٍُ الفشا َغّ ،تكشٍُ الوغي َش علٔ غيش ُذّٓ ،تكشٍُ الِذ َم هي غيش بٌيبىّ ،تكشٍُ أى تُعب ِهل
الٌّبط معبملة ال تغتٌ ُذ إلٔ الوْضْعيّت ّالْاقعيّت ،فكبًت الحيشةُ ّالقل ُ
ق ّاالضطشاةُ .
األسئـلــة
الىضعيّة األوىل :املعرفة – الفهم (  10ن)
القضية التي يعالجيا الكاتب 2..................................................................ن
 -1اذكر
ّ
عدد بعض مميزات جيل الكاتب  2..................................................................ن
ّ -2

وضح سبب حيرة جيل اليوم وقمقو 2 .......................................... ......................ن
ّ -3

 -3صغ فكرة عامة مناسبة ًّ
ص  2.....................................................................ن
لمن ّ
 -4استخرج من َّ
ضد  :نحترم – ضالل  2.......................................................ن
ص ّ
الن ّ
الىضعيّة الثّانية :التّطبيق 10 ( -ن)
ص3....................................................................... .ن
 -1أعرب ما تحتو خطّ في ّ
الن ّ
استعمل ) مع ضبطيا بال ّشكل 2...................................ن
 -2صغ اسم فاعل من الفعمينَ ( :عمِ َم –
َ
ُ
أسكبى1.....)...ن
(ثم) و(الفاء) في قولو ( :ث ّن أتٔ جيلُكن  ،......فتضعضعَت
ّ - -3
بين المعاني التي أفادتيا ّ

النص  ،واستخرج مؤشرين لو 2............................................................ن
ّ -4
حدد نمط ّ
بين نوعو 2...........................................................ن
 -5استخرج من ّ
النص محسنا بديعيا و ّ
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الوقفة ال ّتقوٌم ٌّة الخاصة بالفصل األول فً مادة :اللّغة العرب ٌّة
الشاعر السوري "خالد جميل الصدقة في قصيدته 'المعلقة الكور ونية'

قاُ
ّـام يـقـيـنـا
 -1أال هُـــبِّــي بــكـم ٍ
كبيــر
قفص
 -0فـنحن اليو َم في ٍ
ٍ
-0

-5
-4
-6
-7

الـعـاطـسين و َعـ ِّقـــــمـينا
رذا َذ
َ
ُّ
عـب فـيـنا)
وكـورونـا(يـبـث الـ ّر َ
تـالحـقُـنا الـعـيـونُ وتــزدريـنـا
تـفـرَّ قـنـا شــمــاالً أو يـمــــيـنـا
وفـــيـــروسٌ أذ َّل الـعـالـمـــيـنا
يـائـسـين وعـاجــــزينا
فـبـاتـوا
َ
ويـتـر ُكـهـم ضــحـايـا َمـيِّـتـــينا

إذا ما قد عطسنا دون قصــ ٍد
وإنْ سع َل الزمي ُل ولو مُزاحا ً
حـاصر الـ ّدنـيا جـميعا ً
وبـــا ٌء
َ
اس ســـراً
تغلغ َل في دما ِء ال ّن ِ
يـقـاتلُه ْم بــال سـيـ ٍ
ورمــح
ف
ٍ
األسئـلـة

الىضعيّة األوىل :املعرفة – الفهم (  12ن)
ص  2.......................................................................ن
ِّ -1
سم الوباء المذكور في ّ
الن ّ
عدد أعراضو الواردة في األبيات  3....................................................................ن
ّ -2
ص وسيمتين من وسائل الوقاية منو  2 ...................................................ن
 -3استخرج من ّ
الن ّ
فسر سبب انتشار ىذا الوباء  3........................................................................ن
ّ -3
يبث – تزدرينا  2.......................................................................ن
 -4اشرح ما يميّ :
الىضعيّة الثّانية :التّطبيق 08 ( -ن)
 -1ما مح ّل الجممة الّتي بين قوسين من اإلعراب 1....................................................... .ن
 -2ضع عالمة (×) في الخانة المناسبة 1..................................................................ن
 تعرب كممة ( عدد) في الجممة ( لم ُيصب بالفيروس إالّ عدد قميل)أ مستثنى منصوبا

ب

بـ ـ ـ ـ ــدال مرفــوعا

ج

فاع ـ ــال مرفـوعا

د

نائب فاعل مرفوعا

اآلتية 2....................................................:ن
 -3اكتب بالحروف العددين الواردين في الجممة ّ

العمومية عمى  12والية بعد تسجيميا  09وفيات)
السمطات
ّ
( حجرت ّ
لمنمط الغالب عميو 2......................................................ن
ص مؤشرين ّ
 -4استخرج من ّ
الن ّ

وبين أثرىا في المعنى 2.....................ن
الصورة
البيانية في جممة( وباء حاصر ّ
الدنيا جميعا ) ّ
ّ
 -4اشرح ّ

