مدرسة راهبات الفرنسيسكان الثّانويّة-النّاصرة
الّفو الثّانية شررة-صيف %15 2017
للّ
التّ ّ
ّ
ّ
تتمة املاها لتتّييي ال ّد ّ
حل سؤالَني اثنني من بني األسئتة .4-1
الرت ّ
حل سؤالَني أيضا من بني األسئتة .7-5
مثّ الرت ّ
اجملموع 4 :أسئتة.

.1قصيدة نشيد الجبّار-هكذا غنّى بروميثيوس

اقرأ قّيدة نريد اجلبّار و ِأجب شن أحد األسئتة التّالية:
وغّي بعض التّعابّي يف امليلع الثّاين من اليّيدة ترّي إىل ذلك!
 ختيّل ّالراشر مترائماّ ،
 كيف ينعكس التناص يف اليّيدة؟ وما الغرض من توظيفه؟الراشر فعل األمر يف أكثر من موضع! استخرج أمثتة لذلك وما الغرض من هذا االستخدا .
 -يستخد ّ

.2قصيدة حكاية قديمة
نصا وصفيا تّف فيه َشّقة اإلنسان بأليه اإلنسان يف يومنا هذا! هل
اقرأ قّيدة حكاية قدمية وبعدها اكتب ّ

الّفات املذكورة يف اليّيدة؟ أشط أمثتة من واقعك املعاش!
تنلبق شتيه ّ

لكل فم
.3مسرحيّة الطّعام ّ

لكل ف املذكور يف املسرحيّة! ما هّ االحتياجات لتنفيذ مرروع كاهذا،
اكتب لربا يف جريدة حول مرروع اللّعا ّ
مثايل؟
وهل من ّ
معوقات متنع تنفيذه بركل ّ
قصة من وحيه!
ص أو اكتب ّ
 .4اختر أحد النّصوص التّالية وارسم رسمة من وحي النّ ّ

لكل ف /خنتة
 ّشّّ ال ّدمع/وصف ذئب /نريد اجلبّار/حكاية قدمية/اللعا ّ
وصيّة زهّي بن جنا لبنيه /أراك ّ
شتى اجلدول.

.5في القواعد:
ح ّدد أنواع "ما" في الجمل التّالية
 .1ما أصعب التّجاهل!
 .2ما كان يف حوزيت سوى اليت .
 .3ما تفعته من أفعال اخلّي تت َيه يف اآللرة.
الراشر وأشجبين.
.4
مسعت ما أنرده ّ
ُ
طتبت مين أن أبتعِد؟
 .5ما الذي قّدتَه حني َ
الصرفي اإلبدال
.6الميزان ّ

ريف امللتو :
اكتب األفعال حسب امليزان ّ
الّ ّ
لتضمّي هو______________ :
 .1الفعل صحب شتى وزن افتعل ّ
 .2الفعل زهر شتى وزن افتعل لتضمّي هو_______________ :
 .3الفعل طتع شتى وزن افتعل لتضمّي هو________________ :

.7أسماء االستفهام

نّا موظّفا فيه أمساء االستفاها التّالية:
اكتب ّ
مىت /أين /كيفَ /من /ما

بكل لّي ونسأل التّه أن يوفّيك يف امتحاناتك النّاهائيّة
ُدمت لنا ّ
بوركتُ !
معتّمو التّغة العربيّة

بعض التّنبياهات حول تستي املاها ّ
 .1تستي الوظيفة حىت موشد أقّاه .2017/5/30
 .2احلل يكون ملبوشا خبط  traditional Arabic 14ومسافة .1.5
لك الفرصة بذلك.
 .3التّستي يت ّ شند السكرتارية كاميتيا مىت تُسنَح َ
 .4لن تُقبل وظائف بعد الموعد المح ّدد!

بالنّجاح!

