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FRANÇAIS 
 

Production écrite 
Compétences : 
‐ Savoir écrire un récit en trois parties.  
‐‐ Savoir utiliser correctement la 1ère ou la 3ème personne. 
‐ Savoir utiliser correctement les temps du passé. 
‐ Savoir insérer le vocabulaire des sentiments. 
 

Langue 
‐ Les déterminants. 
‐ Les pronoms personnels, indéfinis, possessifs et démonstratifs 
‐ Les expansions du nom (l’adjectif épithète, le complément du nom, la subordonnée 
relative) 
‐ Les fonctions étudiées autour du verbe et du nom. 
‐ Accord du genre et du nombre dans le groupe nominal 
‐ Accord Sujet – Verbe 
‐ Accord du participe passé 
‐ Le système du passé : passé simple, imparfait, plus‐que‐parfait (conjugaison) 
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Géométrie         Classe de 7e 

Exercice 1 

- Sur la droite (d) place 3 points A, B, et C tels que AB= 5 cm et C milieu de [AB]. 

- Trace (xy) la perpendiculaire à (d) passant par A. 

- Trace (d2) la parallèle à (xy) passant par B. 

- Place E sur [Ax) tel que AE= 4 cm. 

- Trace (d3) la perpendiculaire à (EC) passant par B. Elle coupe (xy) en F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  Comment sont les points A, E et F ?  

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

b)  Comment sont les droites (d) et (d2) ?  

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

c)  Comment sont les droites (EB) , (AC) et (d3) ?  

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

d) Donne un autre nom à la droite (xy) …………………………………………………………. 

 
 
 



Exercice 2 

- Trace (d) la parallèle à (AB) passant par le point E. 

- Trace (d1) la perpendiculaire à (AB) passant par le point C. 

- La droite (d1) coupe (AB) en F et (d) en L. 

a. Donne un autre nom à la droite (d1) ………………………………………………….. 

b. Que peut-on dire des droites (d) et (d1) ?  

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

- Place le point S tel que S ϵ [AE] et AS = 2cm. 

- Trace (uv) la parallèle à (SB) passant par C.  

- Place le point R tel que A soit le milieu du segment [RS]. 

c. Comment sont les  droites (SE), (BF) et (AL) ? 

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

 

 

Figure 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exercice 3  

- Trace une droite (xy) puis place sur (xy) trois points L, E et A alignés dans 

cet ordre tels que LE = 4 cm et LA = 7 cm. 

- Trace la demi-droite [Eu) telle que 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿�  = 135°. 

- Place les points M et R tels que : 

• M ∈ [Eu) et ME = 4 cm. 

• E soit le milieu de [MR]. 

- Complète : 

 𝑀𝑀𝐿𝐿𝑀𝑀�  est un angle ………………….. . Il mesure ………… . 

 𝑀𝑀𝐿𝐿𝑀𝑀�  est un angle ………………….. . Il mesure …………. . 

Ses côtés ………… et ………… sont  …..………………………………………………… 

 ………… est un angle nul. Il mesure …………. . 

Ses côtés ………… et ………… sont  …..………………………………………………… 

 Donne un autre nom à 𝑀𝑀𝐿𝐿𝑀𝑀�  …………………… . 

- Place le point I sur [Eu) pour que l’angle 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬�  soit droit. 

- Complète : 

 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀�  mesure ………….   

Ses côtés ………… et ………… sont …………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exercice 4 

- Trace un angle 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑢𝑢�  de mesure 65 °. 

- Trace [Ot) telle que 𝐿𝐿𝑢𝑢𝑢𝑢 �soit un angle plat. 

- Place les points A, B et C tels que : 

• A ∈ [Ou) et OA = 4 cm. 

• O soit le milieu de [AB]. 

• C ∈ [Ov) et OC = 3 cm. 

- Complète : 

 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢�  est un angle ………………….. . Il mesure ………… 

 𝐵𝐵𝑢𝑢𝑀𝑀�   mesure ………… . Ses côtés ………… et ………… sont 

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

- Trace (xy) la perpendiculaire à (OC) passant par O. 

- Complète : 

 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑣𝑣�   est un angle ………….  Il mesure ………… .  

Ses côtés ………… et ………… sont …………………………………………………….. 

 ………… est un angle nul. Il mesure ………… . 

Ses côtés ………… et ………… sont …………………………………………………….. 

 Donne un autre nom à 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢�    …………………… .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercice 5 

David a fait l’exercice suivant de son manuel de mathématiques. 

- Trace un cercle de centre H et de rayon  
3 cm. 

- Trace un diamètre [AB] de ce cercle. 

- Place le point G milieu de [AH]. 

- Trace une corde [DC] passant par G. 

- Place le point E tel que les cordes [AE] et 
[EC] aient la même longueur. 

- Trace la corde [EF] perpendiculaire à 
[CD]. 

Mais David est trop rapide et il a oublié de 
nommer les points et de coder la figure. 

a) Place les lettres A, B, C, D, E, F, G et H. 

b) Calcule la longueur de ce cercle.  

Exercice 6 

Trace un triangle TRI tel que TR = 3cm, TI = 4 cm et RI = 5 cm. 

a. Quelle est la nature du triangle TRI? 

b. Calcule son périmètre. 

Sur la même figure et à l’extérieur du triangle TRI, trace le triangle RIL isocèle en R. 

c. Quelle est la longueur de [RL] ? Justifie. 

Sur la même figure et à l’extérieur du triangle RIL, trace le triangle équilatéral REL.  

d. Quelle est la mesure de 𝑀𝑀𝐿𝐿𝐿𝐿�  ? 

 

 

 

 



 ٢٠١٩-٢٠١٨         مدرسة سّیدة الجمهور

 سا�عالصّف ال

 أعمال العطلة الصیفّیة
 َشِرح نّص 

 البخیُل والَحّمال

 الٍ مَّ حَ �ِ  مَ دَ طَ اْص  ،وقِ في السُّ  مٍ وْ یَ  ذاتَ  رُ یْ سِ �َ  ما �انَ نَ یْ �َ وَ  الِق.األخْ  ءَ يِّ یًال، سَ خِ نی�ا �َ �اَن قاِسُم َرِجًال غَ   -١

اَل َ�ْشُتُم الحمّ قاِسم. َهبَّ قاِسُم �الر�ِح  وبَ ثَ  اغُ بَ الّص  َلطَّخَ وِمْنُه  ةُ رّ جَ الْ َفَسَقَطِت  ،باغِ �الصِّ  ةً یئَ لِ مَ  ةً رَّ جَ  لُ مِ حْ �َ 

 .َوَ�ْطُلُب الَنْجَدةَ  إلیِه  والَحّماُل الِمْسكیُن َ�ْعَتِذرُ  أماَم الَجمیِع َوَ�ْضِرُ�ُه،

، فأْسَرَع ِلَنْجَدِة و�اَن شا��ا ُشجاًعا ُ�ساِعُد واِلَدُه في ُأموِر الَخَشبِ ، ُصراخَ الة، إْبُن النّجاِر امَ َسِمَع ُأسَ   -٢

"أال ترى ما َفَعَلُه ِبثو�ي؟ ثو�ي �اِهُظ الّثَمِن.  فقاَل قاسم: عن الحّماِل ِ�ُقّوٍة.َردَّ قاسَم وَلّما َوَصَل،  الَحّماِل.

 إّنُه ُ�ساوي ِمئَة أْلِف لیرٍة."

أْسَرَع ُأسامة إلى َمْصَنِع واِلِدِه  ،أْن ُ�ْقِنَع قاسم �أْن ُ�ساِمَح الحّماَل، لِكّنُه َرَفَض. ِعْنَدهاحاَوَل الَجمیُع و   -٣

، أوَقَفُه ُأسامة أْن ُ�غاِدرَ وَلّما أراَد ألّن ثوَ�ُه ال ُ�ساوي هذا الَمْبَلغ. اّلذي َفِرَح قاِسْم لِ وأْحَضَر الَمْبَلَغ وسّلَمُه 

وُأْرِسُلُه  هُ وأْخَلعُ إلى البیِت  "سأْذَهبُ  . إًذا أْعِطني إّ�اه." قاَل قاسم ُمْسَتْغِرً�ا:اْشَتَرْ�ُت الثوبَ �شّدٍة وقاَل: "لقْد 

ُاساِمَحَك. ُأر�ُد ثو�ي اآلَن." ، ِلذا لْن َرَفْضَت أْن ُتساِمَح الحّمالَ  : "لقدقالَ لكنَّ ُأسامة  ."لَك َمَع الخادم!

َحَسٌن. سأْشَتري الثوَب من جدیٍد. ُخْذ "إلى الشاّب ِ�َغَضٍب وقاَل:  قاسم َفَنَظرَ  ساِخر�َن، َضِحَك الحاِضرونَ 

َصَرَخ ُمْعَتِرًضا: "َأَلْم َتْشَتِرِه �مئِة أْلٍف؟ �یَف وُن قاسم وَ نُ جُ  َثَمُنُه مئَتا أْلَف لیرٍة". ُجنَّ " :فأجاَب ُأسامة ماَلَك."

ِعْنَدها،  "ني مئَتْي ألَف لیَرٍة أْو َتْخَلَع الثوَب أو َتْعَتِذُر إلى الحّماِل.ْعطیَ "إّما أْن تُ  َتْطُلُب مئَتین؟" فردَّ أسامة:

َمذلوًال ملّطَخ لحّماِل وُ�ْعِطَیُه َ�ْعَض الماِل ألّنُه أهاَنُه، ثّم اْنَصَرَف إلى الم َ�ِجْد قاِسْم أماَمُه إّال أْن َ�ْعَتِذَر 

 الثیاِب.

 نترنیتاإل نص من

 

 



 ٢٠١٩-٢٠١٨         الجمهورمدرسة سّیدة 

 سا�عالصّف ال

 أعمال العطلة الصیفّیة
 َشِرح نّص 

 البخیُل والَحّمال

 :أسئلة حوَل النّص 

 حّماَل وَ�ْشُتُمُه؟لماذا راَح قاسم َ�ْضِرُب ال -1

 لمبلغ؟ بّرر جواَ�َك.قاسم هذا ا هل ُ�ساوي ثوبُ  -2

 الجمیع؟َع الثوَب أمام ِلَماذا طَلَب أسامة إلى قاسم أْن َ�ْخلَ  -3

 ِرْج ِمَن المقَطِع األّوِل تشبیًها واذُ�ِر المشّبه والمشّبه ِ�ِه.اْسَتخْ  -4

 ."الحّمالِ  إلى َتْعَتِذرُ  أو الثوبَ  َتْخَلعَ  أوْ  لیَرةٍ  ألفَ  مئَتيْ  ُتْعطَیني أنْ  إّما " ورَدْت في النّص جملُة: -5
 مًال ما تحَتُه خّط.أّلف جملًة على غراِرها مستع

 َرْح سبَب اْخِتیاِرَك.َتراُهما في ُأسامة، واشْ إخَتْر صَفَتیِن  -6

 الحّل . –حّدد: الحدث المبّدل   -7



 ٢٠١٩-٢٠١٨         مدرسة سّیدة الجمهور

 سا�عالصّف ال

 أعمال العطلة الصیفّیة

 نّص دراسة 

 الّد�كانِ 

ٍة، في َمْنِزٍل ر�ِفيٍّ �َ   ماِن، �اَن د�كاِن َ�عیشاِن في ُخمٍّ َمَع َدجاجاٍت ِعدَّ  عیٍد. و�انا َیَتقاَتالنِ في َقد�ِم الزَّ

جاجاِت   .الُمَتواِصِل َوِعراِكهما الداِئم ِ�ِشجاِرِهماعلى ِرئاَسِة الُخمِّ وُ�ْزِعجاِن الدَّ

َنَشَبْت بیَنهما َمْعَرَكٌة حاِمَیٌة تباَدال فیها الَهَجماِت الُمْؤِلَمِة �الِمْنقاِر والَمخاِلب. واسَتطاَع  ،ذاَت َیْومٍ  

 .من ِجراِحه مَتَألًِّما ، َیْنِزُف َدم�ا،ألْبَیَض، َوَ�ْتُرُكُه َذلیالً الّد�ُك األْحَمُر أْن َیْهِزَم َخْصَمُه ا

، َصِعَد إلى َسْطِح الِعراكِ  َعناءِ  المنَتِصُر من ، َبَدَل أْن َیْرتاَح الّد�كُ َبْیَنُهما َوَفْوَر انتهاِء المعَرَكةِ  

ساًرا َ�ْي َ�ْسَتْرعي �انِتصاِرِه َوراَح َ�سیُر ُمْختاًال ِبَنْفِسِه وَ�َتَطلَُّع َ�میًنا و�َ  ُمَتباِهًیاالَمْنِزِل، َمْنفوَخ الر�ِش َ�صیُح 

یاِح َوَخَطَف الّد�َك في  َفاْنَقضَّ  حیَنِئٍذ َلَمَحُه َنْسٌر جاِئعٌ  انِتباه الدجاجاِت وَتراُه ُمْنَتِصًرا. على َمْصدِر الصِّ

 َواْلَتَهَمُه. الَفضاءِ 

الُمَتَكبُِّر ُجثًَّة هاِمّدةً َیْنَهُشها النِّْسُر وَدَفَع َثمَن َتباهیه �النَّْصِر،  اَألْحَمرُ  الَمطاِف صاَر الّد�كُ في ِنهاَ�ِة  

ْجِلُس الَمِلُك على َوخال للّد�ِك األبیِض َمْرَكُز ِرئاَسِة الُخمِّ. َفَجَلَس بین الدجاجاِت َوَنَفَخ ر�َشه َتماًما �ما �َ 

 َعْرِشِه.

 ف)(بتصرّ 

__________________________________________________________ 

 : َهَجمَ َقضَّ انْ   -  : ُمْعَجًبا بنفسه ُمَتباِهًیا  -  تعب شدید  :عناء   -  : ِخالُفها ِشجاُرها

 

 



 ٢٠١٩-٢٠١٨         مدرسة سّیدة الجمهور

 سا�عالصّف ال

 أعمال العطلة الصیفّیة

 :حول النّص  أسئلة

 ؟ةِ كَ رَ عْ ُة المَ تیجَ ما �اَن نَ الِن؟ وَ قاتَ تَ �كاِن یَ �اَن الدّ  مَ لِ  -1

 ؟طافِ المَ  ةِ ها�َ في نِ  بیضِ  األ�كِ والدّ  رِ مَ األحْ  �كِ �الدّ  لَّ ماذا حَ  -2

 .كَ وا�َ جَ  ْر رِّ الناس ؟ بَ  نَ مِ  رُ مَ حْ  األ�كُ الدّ  ّثلُ مَ �ُ  نْ مَ  -3

 .هِ ه �ِ بَّ شَ والمُ  هَ بِّ شَ المُ  دِ دِّ حَ بیًها وَ شْ من المقطع األخیر تَ  جْ رِ خْ تَ سْ إ -4

 .لّ والحَ  – ليّ ع األوَّ ْض : الوَ ّص في النّ  دْ دِّ حَ  -5

 ؟كیاتِ ها في حَ قُ بِّ طَ �یف تُ ؟ وَ ّص ها من هذا النّ تَ مْ لّ عَ التي تَ  ةُ رَ بْ ما العِ  -6

 

 



 ٢٠١٩-٢٠١٨         مدرسة سّیدة الجمهور

 سا�عالصّف ال

 أعمال العطلة الصیفّیة

 دراسة نّص 

االستقباِل الواسعِة في المستشفى في انتظاِر أختي اّلتي جاءْت معي وذهَبْت نُت جالسًا في صالِة ك 
َمٌة في السنِّ مع طفَلٍة صغیرٍة  إلى عیادِة إحدى الطبیبات. في صفِّ الكراسيِّ اّلذي أجِلُس علْیِه سیَِّدٌة متَقدِّ

ْدَن المرضى إلى أقساِم المستشفى المختِلَفِة تبدو �أنَّها حفیَدُتها، وسیَِّدٌة أخرى. موظَّفاُت قسِم االستقباِل ُیْرشِ 
 وعیاداِت األطّباِء �صوٍت هاِدئ.  

فجأًة، أفَزَعني صوُت �كاٍء قوّي. إلَتَفتُّ إلى مْصَدِرِه: طفٌل أسمُر في الرا�عِة من عمِرِه، خرَج من  
 أحِد الممّراِت وَخدَش صراُخُه جوَّ الهدوء.

"لماذا تبكي؟" فصَرَخ الطفُل في وجهها  ِبَیِدِه وسأَلْتُه �صوٍت حاّد:قاَمْت موظََّفٌة نحیلٌة وأمسَكْت  
 صرخًة أرَعَبْتها وجعَلْتها تتراَجُع إلى الوراِء �سرعة.

ُدُه:  "أسُكْت  كانْت تُمرُّ من هناَك موظََّفةٌ سمینةٌ جّدًا، فاقترَ�ْت من الطفِل الباكي وتناَوَلْت َیَدهُ وهَي ُتَهدِّ
َة �أسناِن الِمْبَرِد في َیِدها ما جعَلها تْصُرُخ و�ّال َضَرْ�ُتكَ  ." فما �ان من الطفِل إّال أن غرَز أسناَنُه الحادَّ

 وتدوُر حوَل نفِسها.

ِتها قد أْخَرَجْت من الكیِس اّلذي في یِدها   في تلَك األثناِء، �انِت الطفلُة الصغیرُة اّلتي تجِلُس مَع جدَّ
مجموعًة من اآلالِت الموسیقّیِة، وراَحْت تلعُب بها على األرض. أخَذ الطفُل ُلعَبٌة على شكِل ُدبٍّ �حمُل 

وجلَس یلعُب  الباكي ینظُر إلیها، و�َدَأ صوُت �كاِئِه �ِخفُّ تدر�جّیًا. و�عَد دقائَق، �اَن قد توقََّف عِن البكاءِ 
 مَع جاَرِتِه الصغیرِة �سروٍر �بیر.

 محّمد المّر (بتصّرف)

 

 

 

 



 ٢٠١٩-٢٠١٨         الجمهور مدرسة سّیدة

 سا�عالصّف ال

 أعمال العطلة الصیفّیة
 :حول النّص  أسئلة

 ماذا �اَن الكاتُب �فعُل في المستشفى؟ -١

ُة فعِلِه؟ -٢  �یف حاوَلِت الموّظفُة الثانیُة تهِدَئَة الطفل؟ وما �انْت ردَّ

ل والحّل. -٣  حّدد في القّصة: العنصر المبدِّ

 الرا�ع تشبیهًا وعّین المشّبه والمشّبه �ه. إستخرج من المقطع -٤

ِر اختیاَرَك. -٥  أعِط عنوانًا مناسبًا للنّصِ و�رِّ

 "غرَز أسناَنُه في یِدها. إّال أنمن الطفِل فما �ان  " وَرَدْت في النّص عبارة: -٦
 ألِّْف جملًة مستعمًال فیها ما أشیَر إلیِه �خّط.

 

 

 :في التعبیر الكتابيّ 

تلعُب مَع رفیِقَك في غرفِتَك، أزعجَك صوُت أخیَك الصغیِر، فأسرْعَت �البرِق لُتْسِكَتُه. حمْلَت بینما �نَت 
لَة واقتر�َت منه. ولكن، �سبِب تسرُِّعَك، زْدَت الّطیَن بلًَّة فأوقعَت اللعبَة على یِدِه حیُث ساَل  سّیاَرَتُه المفضَّ

 الدُم الغز�ر....

 عرَك وخاتمًا �عبرة، مراعیًا مؤّشرات السرد.أسرْد ما جرى، معبِّرًا عن مشا

 

 

 

 



 :في القواعد

 :إستبدل واضبط -١

َن في الغا�ِة الواسعِة ثمَّ حَمَلُه معُه إلى بیِتِه الكبیِر. الصّیادُ إصطاَد   )دانِ (الصّیا الماهُر العصفوَر الملوَّ
. الز�ونُ دخَل   (الز�ائُن) الجدیُد المحلَّ الواسَع مبتسمًا، واختاَر َغَرَضُه الضروريَّ

 

 :إستخرج من العبارة اآلتیة الفاعل وعّین نوعه -٢

 ِه إلى المكتبة. فباَع �تَبُه القد�مَة واشترى �تبًا جدیدًة. خرَج الفتى من المكتبِة قائًال:مشى الولُد مع أبی
ْزُت �تبي للعاِم   الدراسيِّ الجدید.""لقد جهَّ

 

ر السالم واضبطه. -٣  أّلف جملًة تتضمَُّن فاعًال في جمع المذ�َّ
 

 أّلف جملًة �كون فیها المفعول �ه ضمیرًا مّتصًال. -٤
 

 :أعرب ما تحته خطّ  -٥

ُق الهواءَ و . نسیُر الناجحاتِ هنََّأ المدیُر  �كاِء الطفِل. أفزَعني صوتُ  أغراَضها العلیَل. حمَلْت  نتنشَّ
َهْت إلى البحِر.  وتوجَّ

 

 حّظًا موّفقًا.

 



 ٢٠١٩-٢٠١٨         مدرسة سّیدة الجمهور

 سا�عالصّف ال

 أعمال العطلة الصیفّیة
 َشِرح نّص 

 َحد�َقُة الُفصولِ 

أماَم َمْنِزِلنا في الر�ِف، َحد�َقٌة رائَعٌة. َتُمرُّ فیها الشهوُر َتْتَبُع الّشهوَر، والسنواُت َتْتَبُع الّسنواِت، وهَي  

 .واألصواتِ  في اْحِتفاٍل دائٍم ِمَن األلوانِ 

َ�ْمضي الّصیُف ِ�أفراِحِه سر�ًعا ِلَیأِتَي الخر�ُف... الخر�ُف الحز�ُن. ها ِهَي أوراُق الّشجِر َتْصَفرُّ  

َوْتْسُقُط َعْن أغصاِنها، ثمَّ َتَضُع َخّدها على األرِض وَتناُم. واألعشاُب والُوروُد تتَلّوُن ِبَلوِن َشْمِس الخر�ِف 

 .َتْرَتِجُف ُ�ّلما َهبَّ علیها َنسیٌم علیلٌ  الشاِحَبِة الباِهَتِة،

حز�َنٌة ِهَي الطبیَعُة. فما �اَد تشر�ُن ُ�غاِدُرها حّتى َظَهَرِت الغیوُم في السماِء َثقیَلًة، ُتالِعُبها الر�اُح،  

 .ُثمَّ َیْلَمُع الَبْرُق، َوَ�ْنَهِمُر الَمطُر، َوَ�ْغِسُل الشَجَر و�روي األرَض العطشى

ُل الُفصوُل َدوَرَتها في حد�َقِتنا. فیأتي الّر�یُع َوَتْلَبُس الطبیَعُة أجمَل ألواِنها، َوَتْبدو �أّنها ِ�ساٌط َوُتْكمِ  

 ."لقد َرِ�ْحُت الَحْرَب. لقْد َغَلْبُت البرَد والثْلجَ َوِثماَرها اللذیَذةَ قائلًة: " ملّوٌن ناِعٌم ممدوٌد، واألشجاُر َتْنُشُر أوراَقها

ِة َمْنِزِلنا، َتُمرُّ الشهوُر َتْتَبُعها الشهوُر، والُفصوُل َتْتَبُعها الُفصوُل. ُأِحبُّ حد�َقَتنا وُأراِقُبها، في َحد�قَ  

 .فأْفَرُح لَسعاَدِتها وأحَزُن ألَلِمها، ومعها أعیُش وأكَبُر سنًة َ�ْعَد َسَنةٍ 

 .محّمد شمس الّدین

 

 

 

 

 

 



 ٢٠١٩-٢٠١٨         مدرسة سّیدة الجمهور

 سا�عالصّف ال

 أعمال العطلة الصیفّیة
 َشِرح نّص 

 َحد�َقُة الُفصولِ 

 :أسئلة حول النّص 

 لكلماِت اّلتي تتعّلُق �الطبیعة.استخرج من المقطع الثاني ا -١

 یعِة َ�ْعَد أْن غاَدَرها تشر�ن؟ما اّلذي َتَغّیَر في الطب -٢

 د؟والورو ر�ف؟ وما لوُن األعشاِب ما لوُن أوراِق الشَجِر في الخ -٣

  منزِلِه؟ �یَف َعَرْفَت ذلَك؟هْل ُ�ِحبُّ الكاِتُب حد�َقةَ  -٤

 ا واذ�ِر المشّبه والمشّبه ِ�ِه.استخرُج ِمَن المقطع ما قبل األخیر تشبیهً  -٥

 ".َظَهَرِت الغیوُم في السماءِ  حّتىتشر�ُن ُ�غاِدُرها  فما �ادَ ورَدْت في النّص جملة: " -٦

 مًال ما تحَتُه خّط.مستعأّلف جملًة على غراِرها 

 

 :في التعبیر الكتابي

 خالَل العطلِة ُزْرَت قر�ًة جبلّیًة للمّرِة األولى فأْعِجْبَت ِ�جماِلها َوِ�ُحْسِن اْسِتقباِل سّكاِنها للغر�اء. 

 اِعَرَك نْحَوها وَنْحَو أهِلها.حدائُقها...) ذاِكًرا مش -بیوُتها -ساحاُتها -(طرقاُتها ِصْفها 

 

 

 

 

 



 :في القواعد

 :َأْدِخْل حرَف نصٍب ثّم حرَف جزٍم على الجمِل اآلتیِة واضبْط ِ�حر�اِت اإلعراب -1

 .َ�أِتَي الخر�فُ و ضي الّصیُف ِ�أفراِحِه سر�ًعا َ�مْ 

 َخّدها على األرِض وَتناُم. األوراقُ  َتَضعُ 

 َیْنَهِمُر الَمطُر، َوَ�ْغِسُل الشَجَر و�روي األرَض العطشى.

 

 .وأْعِرْ�هُ  جزمٍ فعاِل الخمسة، َسَبَقُه حرُف جملًة فیها فعٌل ُمضارٌع من األ ألْف  -2

 

 :ُصِغ األمَر من المضاِرِع في الجمِل اآلتیةِ  -3

 ُتساِفُر مع واِلَد�َك وَتْطُلُب الراَحَة.

 َتْبني قْصًرا رملی�ا وُتَزّ�ُنُه �األصداِف.

 َتْغدو إنساًنا مشهوًرا �عمِل الخیِر.

 

 .جملًة فیها فعُل مضارع من األفعاِل الخمسِة ثّم ُصِغ األمَر منهأّلْف  -4

 

 :أْعِرب ما تحَتُه خطّ  -5

 غِة.ضعیًفا في اللّ  أبدوَ لْن 

 إلى ما ُتر�د. َتِصلَ التعَب اآلَن �َي  إْحَتِملِ 

 

 



 ٢٠١٩-٢٠١٨         مدرسة سّیدة الجمهور

 سا�عالصّف ال

 أعمال العطلة الصیفّیة

 قواعد

عاَش َرُجٌل �خیٌل في إحدى القرى و�اَن حاِرًما نفَسُه من أموٍر �ثیرة. أوَقَع المطُر َسْقَف منِزِلِه  

"لعلَّ تكالیَف  و�قوُل: لكّنه َرفَض إصالَحُه �ي ال یدفَع المال، وصاَر البخیُل یناُم في غرَفٍة ضّیَقةٍ 

 التصلیِح �بیَرُة، وأنا متمّسٌك �مالي �ثیًرا".

 :استخرج من النّص الفعل الناقص مع اسِمِه وخبِرِه وامأل الجدوَل اآلتي -1

 نوعه خبره نوعه اسمه الفعل الناقص
     

     

 

 :استخرج من النّص الحرف المشّبه �الفعل مع اسمه وخبِرِه وانأل الجدول اآلتي -2

 نوعه خبره نوعه اسمه الحرف المشّبه �الفعل
     

     

 

 :استخرج من النّص المبتدأ والخبر واذ�ْر نوَع �لٍّ منهما -3

 نوعه الخبر نوعه المبتدأ
    

 

 



 :تي تحتها خّط الكلمة المقترحة غّیر ما یلزم واضبط �حر�اِت اإلعراباستبدل �الكلمة الّ  -4

 َیْرُفُض َصْرَف أمواِلِه. ( ألّنهما) ألّنهُ قِر الرجُل البخیُل َیتظاَهُر �الف

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

 َحّطَم سَقَف البیِت. (األمطاُر)غز�ًرا و  المطرُ اْنَهَمَر 

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

 
 :أدخل فعًال ناقًصا ثّم حرًفا مشّبهًا �الفعل على الجملَتیِن اآلتیَتیِن وغّیر ما یلزم -5

 الجاراُت ُمْشِفقاٌت علیِه.
 هما ُیراِقباِن تحّركاِتِه.

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

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

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

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

 
 :أّلْف جملًة إسمّیًة �كوُن المبتدأ فیها ضمیًرا منفصًال والخبر في الجمع -6

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

 
 :ِرْب ما تحَتُه خطّ أعْ  -7

 ُ�صِلُح السقَف. لیَتهُ  -�الَمُه. ُ�َصّدقونَ  الجیرانُ 

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

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

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

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



 ٢٠١٩-٢٠١٨         مدرسة سّیدة الجمهور

 سا�عالصّف ال

 أعمال العطلة الصیفّیة
 نّص  دراسة

 لوهُ عْ سیم. �َ والنَّ  سِ مْ ٌة للشَّ توحَ فْ ٌة مَ عَ ُه واسِ ذُ وافِ نَ  .يّ رِ خْ الصَّ  رِ جَ راُنُه من الحَ دْ جُ ، وَ د�مٌ قَ  لِ بَ َبْیُتنا في الجَ  

ٌة د�قَ حَ  هُ �َ رْ ر�ِدها. قُ غْ تَ ها وَ تِ قَ زَ قْ باٍح على زَ ّل َص �ُ  فرحینَ  حوْص نَ ، فَ صافیرُ العَ  ُش شِّ عَ تُ  ثُ یْ ُر حَ مَ حْ میُد األَ رْ القِ 

نٍ لَ ِسواٍر مُ ٍب �َ لِّ جانِ من �ُ  رِ هْ الزَّ  واُض حْ أَ  ُتَز�ُِّنهُ وَ  ،ةِ ِمرَ ثْ المُ  جارِ شْ األَ  واعِ نْ أَ  لفِ تَ خْ مُ ى �ِ ْألَ مَ   .وَّ

، یلِ لَّ  الفِ َص تَ نْ حتى مُ  والجیرانِ  لِ هْ األَ  ضیها معَ قْ ا نَ نّ تي �ُ الّ  ةِ عَ تِ مْ المُ  ةِ یَّ فِ یْ الصَّ  راتِ هَ السَّ  سى تلكَ نْ وال أَ  

 .ةِ ّلیَ سَ المُ  بارِ األخْ  ةِ وا�َ رِ وَ  كةِ حِ َنَتبارى في َسْرِد الّطراِئِف الُمْض 

 راءُ فْ والصَّ  ةُ یَّ قالِ تُ رْ البُ  رِ جَ الشَّ  راقُ وْ ُط أَ ساقَ تَ تَ ، ر�فِ ُل الخَ ْص لُّ فَ حِ �َ وَ  ،فِ یْ الصَّ  لُ ْص فَ  هيتَ نْ یَ ما حینَ وَ  

دو بْ یَ ة، فَ دینَ لى المَ  إِ زولِ والنُّ  ةِ سَ رَ دْ لى المَ  إِ ةِ دَ وْ عَ عداًدا للْ تِ اسْ  هُ كُ رُ تْ نَ وَ  تِ یْ البَ  وابَ بْ أَ  لُ فِ قْ ، نُ ضِ رْ ُر على األَ ناثَ تَ تَ وَ 

 ز�ًنا على ِفراِقنا.حَ 

 نْ أَ ، ةٍ زارَ غَ �ِ  رُ مِ هَ نْ یَ  جِ في الخارِ  رُ طَ المَ ، وَ ًال یْ راشي لَ نا في فِ أَ ، وَ دِ البارِ  تاءِ الشِّ  لِ ْص فَ  دومِ مع قُ لي  ثُ دُ حْ �َ وَ  

�اُح وَ  ِصفُ عْ ، تَ ضِ یَ ساٍط من الّثلِج األبْ ُه في �ِ دَ حْ غاِرًقا وَ  ليِّ بَ نا الجَ تِ یْ في بَ  فّكرَ أُ  ، میَدهُ رْ َرُد قِ ُرُق البَ طْ �َ �ه الرِّ

 نیِن الیه.الحَ وِق وَ ُعُر �الشَّ فَأشْ 

 بتصّرف)( لغتي فرحي"" قراءةالمن �تاب 

 

 

 

 

 

 



 ٢٠١٩-٢٠١٨         مدرسة سّیدة الجمهور

 سا�عالصّف ال

 أعمال العطلة الصیفّیة
 نّص  دراسة

 :سئلة حول النصا

 َعلِّل جواَ�ك. سعیًدا بذلك؟ ؟ َأیبدو الكاِتبالمزقزقةُ  صافیرُ العَ  ُش شِّ عَ أین تُ  -1

 ت؟یْ البَ راتها في هذا هَ ضي سَ قْ تَ  الكاتبِ  عائلةُ  ْت كیف �انَ  -2

 .له ، وُتَشكُِّل الحقَل المعجميّ تاءالشِّ  لِ ْص فَ قة �ِ المتعلِّ  لماتِ الكَ  خیرِ األَ  من المقطعِ  جْ رِ خْ تَ اسْ  -3

دِ حَ في المقطع األّول؟  رِ هْ الزَّ  واَض أحْ  الكاتبُ  هَ بَّ شَ  مَ �ِ  -4  .�ه والمشّبه هبَّ شَ المُ  دِّ

 ط:ه خَ ًال ما تحتَ مِ عْ تَ سْ ة مُ یَ اآلتِ  لةِ مْ رار الجُ على غِ  أّلْف  -5
 " واألصِدقاءلِ هْ األَ  ضیها َمعَ قْ ّنا نَ �ُ  تيالّ  ةِ عَ تِ مْ المُ  ةِ یفیَّ الصَّ  هراتِ السَّ  تلكَ  سىوال أنْ "

ْث �یف تقضيلكلِّ فصٍل من الفصوِل میزاُتُه. اْخَتْر  -6 . وقَتَك مع رفقائَك في هذا الفصل فْصًال وتحدَّ
 على األقل) (ثالثة أسطر

 
 

 :في االنشاء

. وما ِإْن َوَصْلَت إلى الَحداِئِق العاّمة َیْوٍم، َدعاَك َأَحُد الّرفقاِء ِلَقضاِء َوْقٍت ُمْمِتٍع في إْحدىذاَت  :الموضوع

 الَحد�َقِة َحّتى َتَغیََّر الطَّْقُس، َوَهبَِّت الّر�ُح َوُسْرعاَن ما اْنَهَمَرِت األْمطاُر...

ماِء،َتَحّدْث َ�ْیَف َأْمَضْیَت هذا النَّهاَر ُمَركًِّزا ع ْمِس، لى َوْصِف السَّ الَعصافیِر، اَألْشجاِر،  الشَّ

 الَمقاِعِد، حر�ة الناس... ثّم َعبِّْر عن َمشاِعِرَك وَتمّنیاِتَك في ذلك الیوم.

 
 
 



 :في القواعد

 استخرج من المقطع االول من النص ثالثة أفعال مضارعة واذ�ر عالمة رفعها. -1

 :في ما یلي ضارعة الى صیغة الماضيحّول االفعال الم -2

ْیفِ وَ  فْ حیَن َیْنَتهي َفْصُل الصَّ َجِر الُبْرُتقاِلیَُّة والصَّ راُء َوَتَتناَثُر ، َوَ�ِحلُّ َفْصُل الَخر�ِف، َتَتساَقُط َأْوراُق الشَّ
 ، ُنْقِفُل َأْبواَب الَبْیِت َوَنْتُرُكُه اْسِتعداًدا لْلَعْوَدِة ِإلى الَمْدَرَسِة.على اَألْرضِ 

 
 :�الكلمة المقترحة وغّیر ما یلزم تحته خطّ استبدل ما  -3

)–(لنا أَتقلَُّب في فراشي لیًال أن ُأَفكِّر في بیتي الَجَبلّي غاِرًقا وحده في �ساط الثلِج. وأنا، �حدُث لي  لُهنَّ

یها فعل نّیا على الضم واعر�ه اعراً�ا �اِمًال وجملة أخرى �كون فمب فیها فعل ماض أّلف جملة �كون  -4
 .األفعال الخمسةمضارع من 

 
 أْن ُأَفكَِّر) –ینتهي  - أحواُض  – (ُتَز�ُِّنهُ  أعرب ما تحته خط في النص: -5
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