
 

 اللغة العربية  
 المراقبة المستمرة األولى 

 2015-2014السنة الدراسية:         ثانوي إعدادي    األولىالسنة       االسم: ..............................           
 2h  - - -  24/01/2014:  بتاريخ          األسدس األول                   النسب:.....................الفوج:..........     

 

 

 قال الرسول صلى هللا عليه و سلم :

 ته،أخير هن أصابه إنو  مات شيعت جنازته, إنمرض عدته, و و إذا  ,أعنتهبك  استعانا إذما حق الجار ؟  أتدرون"

 ن لمإو له, دفأه ا اشتريت فاكهةإذو ، نهإذب إالوال تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح  ،مصيبة عزيته أصابتهوان 

     "له منها  تغرف أن إالوال تؤده بقتار قدرك  ،و ال يخرج بها ولدك ليغيظ ولده ،دخلها سراأتفعل ف
 من كتاب رياض الصالحين

        : خرآيقول الرسول صلى هللا عليه و سلم في حديث 

كيف  ،كان ظالما إنيت أفرأ ،مظلوما كان اذإنصره أ، يا رسول هللا فقال رجل : مظلوما . وأخاك ظالما  أانصر  "

           " لك نصرهذن إف ،تمنعه عن الظلم أو تحجزه قال : نصره ؟أ

 .ىذخرجه البخاري و الترميأ                                                                                                                                      

 

 :عزيته :واسيته/القتار:رائحة الطعام و اللحم/ال تستطل :ال تعل البناءشروحات مساعدة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I/-  ن(8: القراءة ) األولالمجال 

 : صطير النأت -1

 ن(0,,5)                                                           فني  –            ديني  –        وطني -*ضع خطا تحت المجال المناسب للنص: 

 ن                    (5,,0)قصة  –             مقالة  –           حديث  -   *حدد نوعية النص بوضع عالمة * في المكان المناسب: 

 : فهم النص و تحليله -,

 ن(1: ) *اشرح ما يلي شرحا سياقيا

                               ........................................................عدته:  - .......................................................يغيظ:  -
 

 ن(1) *هات ضد ما يلي من الحديثين:

 .........................................................: علنا -.......................................................يظهر:  -

 ن(1وجبها الرسول صلى هللا عليه وسلم على الفرد تجاه جاره؟  )أكر بعض الحقوق التي أذ -*

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

 ن( 1مظلوما: ) أوظالما كان  أخيكنصرة  إلىعليه و سلم  هللاا دعا الرسول صلى ذلما -*

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

 (ن5.0للحديثين: ) اقترح عنوانا مناسبا -*

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

 ن(1,0ين: )عاما شامال للحديث صغ مضمونا -*

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

ن أ إالقدرك  ه بقتارذوال تؤ يخرج بها ولدك ليغيظ ولده، و ال، لم تفعل فادخلها سرا إنو  "اشرح العبارة التالية : -*

 ن(1,0. )"غرف له منهات

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

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

 

II/- ن(6): الدرس اللغوي  علىالمجال الثاني: التطبيق 

 ن(1اشكل ما تحته خط في الحديثين: ) -1
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 ن(2)به الجدولين:  ألما تم من الحديثين استخرج -2

 ا_

 الفعل وزنه األصلية أحرفه الحروف الزائدة معنى الزيادة

  افتعل   

 ب_

 الفعل المزيد هوزن معنى الزيادة

- 

 التعدية-

 استفعل -

- 

- 

- 

 ن(1:)ي تبحث به عنها في المعجمذتمم الجدول محددا الحرف الأثم  ،زن الكلمة التالية -3

 الكلمة وزنها جدرها اللغوي الحرف

 مظلوم     

 ن( 0,,5) : و ركبه في جملة مفيدة، فعل متعد إلىايت بفعل مجرد ثالثي الزم ثم حوله  -4

 الفعل الالزم المتعدي منه به في جملةتركي

   

 ن(1,20)غاظ  -منع -غرف -هدى -المجردة التالية في الباب المناسب لها:عاد األفعالعل من فدرج كل أ -0

 يفعل -فعل يفعل -فعل يفعل - فعل

   

 

III/- (ن6:)واإلنشاءالمجال الثالث: التعبير    

 صالحة لمجتمعنا و العاملة على تقويم سلوكاتنا.اشتمل الحديثان على جملة من التعاليم ال

 و قولةأتوسيع فكرة  و وات التي تلقيتها في مهارة تفسيرمسترشدا بالخط ،ذه الفكرة المستخلصة من الحديثينتوسع في ه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


