
 

 

 

 

 

 إمضاء الولي :                                              إمضاء اإلدارة ::                                         النقطة       

 
 

 النص : 

   
الرددددول مدددعل ا  اعئدددو يددددع   ممددد  ظسدددع   أحاديثثث  تزيدددع ددددسماع لدددددمائه يومدددعدميو يوهدددم ظسدددع يدددو  ي ددد  ي   دددو    

 ياألحمايث. القرآناعل ذلك ظتن ئ  الدسمظقمت يالجوايز في ح ظ  جسه  الشئخ ه  وظو  ش

 .حعيث الئو  ان حسن الدسمهع  :ي م  و الشئخ ه  وظ يأتي ييجعس ظئنه  ييقرو له  ال عيث ) دميال(

ا   ادددن النسددددم  ظدددن ظشدددئر ، دددي ا  انهددددمل ددددمل : ددددمل ،ددددول مدددعل ا  اعئدددو يددددع   ه ددده الدددد هنئن فدددي تدددوا               

تدددعاال لدددو ددددمير الجسدددع  ظملسدددهر يال ددددل  ،يا        وعضثثثه ددده الجسدددع الواحدددع لذا اشدددت ل هندددو      يتسدددمم ه  يتدددراحده 

 هسع .

و ددددش الشددددئخ يو ددددث هسنددددل ال ددددعيث دددددميال: ل  ،دددددول ا  ي سددددر ةئددددح يتسمهدددده الدسددددع  هدددد  و ئددددو ظددددملدواع يالرحددددد   

 ليالش ق 

مل فملدسدددع  ول الدسدددع  ي دددك ال ئدددر ل ددده  أل  الدددد هن لعدددد هن ةمل)نئدددم  )الدرمدددوب( يشدددع ظس دددو ظس ددد  

فمحرمدددوا يدددم  . ظدددو  دددو  يصثثثا  ل يي دددك أل ئدددو هدددم ي دددك لن سدددول يي دددر  لدددو الشدددر ةددددم ي دددر  و      الندددم 

 وظنميي اعل الد )  ياإل مء فئدم ظئن  .

 -حسن ا)ع السملي ه دوا هجع  ظراا  اإليدم 

 ظتصرف. 31ب —163اعا 
 

I    -    8ال ه / 

نوائ  النص حعا : 

ظملدرااف ح وشر : 

    تواا 

  تعاال 
: ادترح انوانم هنمد)م لعنص  
حعا ال عث الريئسي لعنص:  

.ادت هر حعي م ن)ويم شري م ا،دتو 

اظع ،ويك في دعوك يتصرف الشئخ ه  وظ 

واج)مك ادت هر هن ه  وظك الشسري  وفصث النممقئن  لعشمار وحدع شودي ظئتئن اثنئن. 
 

II –  :6ه و  الع،  العغوي / 

 يصمب (- -ا و  –القرآ    -الش ه: اش ه هم ت تو دطر في النص: )وحمايث  

  ادت رج هن النص هم ينمدك األيزا  التملئ : -3

 

 ه ماع  وفمائه ت ماه افتسه
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 0215-0214السنة:               (1)األسدوس اللغة العربية:في مادة    1رقم  فرض محروس                                               

 

  ............................................................................................................ االسم العائلي والشخصي:                             
           ثانوي إعدادي ألولىاالمستوى:...............................................................................................        /  :التاريخ                             
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 درو -و ش  –وتل –الدنمدك لو:ح ظ  بـئ  في ال)متوا،ج ةه فسه هن األفسمل اآل2- 

 

 

 ادت رج هن النص هم يعي:-1

 

 اظ ث في النص ان فسعئن هزيعين حسك الجعيل: -4

 

 

 مرف ال سه  دمل في األهر حسك هم يعي:  -5

 الد مم) :

 الد مم)مت:

 الدرموب(-ال  وارب هم ت تو  ط في النص.)دمي -6

 

 

  ( 6: )شمءــــاإلنه و  التس)ئر ي 

 دمل ،دول معل ا  اعئو يدع     *

 تعاال لو دمير الجسع  ا والجسع الواحع لذا اشت ل هنو يتسمم ه  ه ه  ه ه الد هنئن في تواا   يتراحده     

 ظملسهر يال دل  ،يا  هسع .     

 

  تو)هسترشعا ظدم اةتس فسر ال عيث الن)وي الشريح يتود  في هسنم. 

 يفعل -فعل يفعل -فعل يفعل -فعل يفعل -فعل

 نوعه فعال معتال نوعه فسال م ئ م

 معنى الزيادة أحرف الزيادة مجرده الفعل المزيد
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