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    2112-5-22ايطاليا في                                                                                                   

 بسم هللا الرحمان الرحيم                                                       

 :أختي العزيزة  

 وبعد–تحية وسالما 

 إنيالذي اعرفه  ولكن   ،لماذا ال اعرف  .. وم  لقد جفاني الن  ..الليل  على الساعة الثانية بعد منتصف   هذه الرسالة   إليك تب  اك  
 .كثيرا إليك ت  اشتق  

من  متألماي الستحضر قول احد الشعراء وان  .. األبد إلى األم  نا فارقت  أني لي في هذه الحياة بعد من بق   أنت  :تي خي ا  
 م   شيء بعدكم ،عد   نا ،كل  هم          وجدان  نفارق   أننا علي  يعز   ن  يا م  : الفراق 

  األمرهذا  إثارةذريني على فاع   أكابدهالذي  األلمي هذا عن   ليخف   ماوإن   أحزانك ألثيرهذا الكالم  أقولال 

صورة مت قد  الجميع ولقد  برضا  ظىأح  واني اليوم  في ساعات  خمس   مل  اع  ".بروما  ي  في فندق سياح   اعمل   إني: أختي
                                                                                                         . المجتهد  سي  للشاب التون  رائعة 

 فهال   العصر   ريد مواكبة  وال ت   طور  الت  فض  شخص تر   انك  "لي  ت  راسل االلكتروني وقل  سي للت تحم   عدم   علي   ت  لقد عب  
الم تقرئي قول نزار د ؟ ما في هذا العصر جي  كل   أنين ؟وهل تظن   األخت   تهاأي  ما هذا االتهام ".هذا الموقف َ   رتغي  

 :القرن الحادي والعشرين في وصف قباني 

 ب له ن ال قل  انه قر  "

 او ...عروللش  ... وليس فيه مكان للحب  

 " .الجميلة كلمات  لل  

بال  الرسالة االلكترونية التي اعتبرها رسالة   هي  غريبة   ووليدة  " االنترنات" لنا هذا العصر أنتجفقد  رأيهفي  أسانده إني
وعلى خالف ذلك فان  عن مخاطبة الوجدان وتحريك المشاعر  عاجزة   عة  هجينة متسر   بلغة   تب  ك  روح  ما دامت ت  

تشفي القلب  أصيلة، ية  متأن   تب بلغة  ك  ت  -سلهامر   يد   بخط   تأتيك أنهافضال على –فهي  ،ها الخاصر  سح   قليدية  الت   سالة  للر  
 .{ما فيها  إلىعا قلبي تطل   ق  ها في صندوق البريد خف  ت ومتى لمح  }.

 إلىفي حاجة  نيإن  .ك اللطيفة  ونفثات قلمك من كلمات   ض  يها بفي ر  عط  ت بي رسائل عادية ول  ت تك  الكسل ول   ك  عن   دير  تط  ل  ف
  طراألس  ن ك بي عبير   م  أش   أن إلىفي حاجة ..نصائحك 

 مين به ل  ما تح   ت  ق  وأرجو أن أراك وقد حق  لك السعادة والهناء  أتمنى وأخيرا

 .شاء هللا  إن ف  ي قاء في هذا الص  الى الل  و 

                                                                                                 

 المخلص  أخوك                                                                                                           

  

 

 

 

 



 الحنشة-خالد-ح–ا الحسين -م
 الهادي احمد: ا

الفرض التاليفى الثالث في دراسة 
 النص

 2+1ا9
 ....................االسم واللقب 

 

 االسئلة 

  الفهم 

 {                                                  األقلعلى  أركان منظمة 4اذكر }  حدد أركان هذه الرسالة -1  

......................................................................................................................................1 

 {وجدانية حجاجية ؟ أم؟  حجاجية  أموجدانية ؟}ما هو نوع هذه الرسالة ؟-2

....................................................................................................................................1.5 

 دعم جوابك بجملة من النص -يرفضها ؟ أمهل يحبذ  الكاتب الرسالة االلكترونية  -2

.................................................................................................................................    2  

 ..........:.................................................................................................................الدعم 

 1.5(      انظر الفقرة قبل االخيرة من النص).............     ≠"   أصيلة"استخرج من النص  كلمة  مضادة لكلمة   -4

 

 اللغة 

 2                              واذكر القرينة الدالة على ذلك –المسطرة في النص  األفعالحدد الزمان الذي تدل عليه -1

 القرينة الدالة على الزمن الزمانيةداللته  الفعل 
 ....... .... لقد قدمت 
 ..... ...... هال غيرت 
 ........ ........ لتطردي 

 

 سطر الحال في هذه الجملة ثم بين العالقة الزمانية بينه وبين الحدث الرئيسي -2

 وقد حققت ما تحلمين به                                        أراك...

.......................................................................//.......................................................1 

– مع الشكل -واضعا فعل الشرط وفعل الجواب في المضارع  في النصاعد كتابة الجملة الموضوعة بين قوسين -2

...................................................................................................................................1 

 1{                             اإلجابةانظر النص قبل }المعطى الصحيح  أمام ×ر الجدول الموالي واضعا العالمة عم   -4

 رتبيعدد    عدد أصلي  العدد 
 ......... ........ الثانية
 ........ ....... خمس

 



 1                                                                                                -مع الشكل–عوض الرقم باللفظ -5

 عاما 15عملت -

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

 قصة  22في المكتبة  -

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

 2الموالية                                                                                                          حلل الجملة -6

 عشرين  كتابا   أخيطالع   

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

 

                                                                  إليهاستخرج من النص اسم نسبة وحدد المنسوب -2

 1      ........................................                          إليهالمنسوب ...............................//.النسبة

 مصغرا واذكر داللة التصغير ااستخرج من النص اسم-8

  

 ن  1     ...........................................التصغيرداللة ...........................................//.المصغراالسم 

 

  التعبير 

                                                                                                                     5  {...اكتب فقرة حجاجية تبرز فيها محاسن هذه الرسالة }استعمال الرسالة االلكترونية ؟ إلىنميل  –اليوم -لماذا صرنا

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

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

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

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

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

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

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

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

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


