
   

  المدرسة اإلعدادية  عبدالّدائم  سمعلي: األستاذ
  في  دراسة النّص2فرض تأليفي عدد

 13+  12أ  7سنوات  حي البساتين

  

  

  

  

  

  :ّصـــــــــــــــــــــــالن

  

  

تهرْت رواُن  اش ِد  القي ى دون ُم المصنوعاِت  الجّيبعدي ا تبق ي ، فدة لكّنه ة الّزراب ازع مملك ُةـن ان و  الزربيُة القيرواني ن اإلتق بلغت م
  .ها نسبًة هامة من مداخيل القطاِع الحرفيِّ  و تمّثُل صناعُتفي آّل اآلفاِقالجودة  ما جعلها مشهورًة 

َشبَّ  انتباه الّزائرين محافظًة على جمالها و تسترعي       مازالت القيروانُ  شرفاُت الُم كُة ، و   ، فتستوقفهم في آّل سوق  و في آل حّي تلك ال
  .التي تعلو المداخَل و األبواَبرُة باألقواِس و الفسيفساء ، و تدهشهم النقوُش الخشبيُة و الرسوُم الهندسيُة  المؤّطالنوافُذ 

ى أصبح                           ا حّت يًعا و  ترميًم و جامُع عقية أصبح محّل عنايِة الدوِل المتعاقبِة على القيروان فحاولْت أن تضَع بصماتها على الجامع توس
  . اإلسالميُّ  من َروعٍة و َجَماٍل يختزل  ما بلغه الفنُّ

  محمد الهاشمي الطرودي
      العدد 5مجلة الوحدة السنة 

  82ص  1989السنة 60 
  
  

  

  

  

 

 

 

 

   3 من 1صفحة 



  

  المدرسة اإلعدادية  عبدالّدائم  سمعلي: األستاذ
 في  دراسة النّص  2 فرض تأليفي عدد

 13+ 12أ7  سنوات  حي البساتين

  ..........الرقم ............... القسم ................................ اللقب..............................اإلسم 

 I   / الفهم  

  ) نقاط 2  (ُصغ موضوع النّص في سطر واحد /  1  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  ) نقاط 2  (  النّص ؟  استخرج الموصوفات الموجودة في/  2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  / II اللغة  

  ) نقاط2 ( : حّدد الشكل النحوي و الوظيفة النحوية للكلمات المسطرة في النّص / 1  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  ) نقاط2 ( :استخرج من النص النواسخ الحرفية و الفعلية ثّم بين المعنى الذي يفيده آّل ناسخ  /2   

  

  

  

  ) ن1 (  رّآب جملتين تستجيبان للمطلوب التالي-أ /  3  

+  فاعل  +  فعل  *     مرآب إضافي مفعول فيه للزمان

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

  مفردة اسم الناسخ+  مرآب إضافي خبر الناسخ  +  ناسخ حرفي  * 

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

   3 من 2صفحة 



   3 من 3صفحة 

  ) ن1 ( : اثر الجملتين التاليتين بالمطلوب –ب 

  مفعول مطلق يفيد نوع الحدث.................................   .......حفظ لنا التاريُخ جامَع عقبة   * 

  مفعول مطلق يفيد التوآيد................... ....................    تحافظ المدينة على جمالها  * 

  ) ن2 ( : حلل الجملة التالية صندوقيا 4/ 

   الخشبيُةُشوقنا الندهُشـــُت

  

  ) ن2 ( :ضارع المرفوع مع   في المَباَعصّرف فعل  / 5

 المضارع المرفوع الضمائر
    أنَت
    أنِت

    في المضارع المنصوب معَمـــَشىصّرف فعل 

 المضارع المنصوب الضمائر
    أنتما
    أنتم

    في المضارع المجزوم معَســـَماصّرف فعل 

 المضارع المجزوم الضمائر
    أنتن
    هي

  :المرفوع مع   في المضارع َســـَعـــىصّرف فعل 

 األمر الضمائر
    أنِت
    أنتما

III  / اإلنتاج  

  )س    12  و 7بين . ( أنتج فقرة تصف فيها ما اشتهرت به منطقتك أو جهتك 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  


