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الفرض الموحد األول للفصل الثاني في اللغة العربية

s

السند :األتراك شعب محافظ جدًا على عاداته وتقاليده العثمانية المتوارثة ،فهم يولون اهتماما كبيرا
بالضيف ،وبإعداد الطعام التركي األصيل وكيفية تقديمه ،ويحترمون الكبار ،ويحافظون على أدق
التفاصيل ،ومن بين عاداتهم األصيلة تقديم كأس الماء مع القهوة ،حيث كان العثمانيون قديما يقدمون الماء
مع القهوة عند استقبال ضيوفهم .ففي حال كان الضيف شبعانًا يمد يديه إلى القهوة ،أما في حال تفضيل
الضيف الماء ،فيفهم صاحب البيت أنه جائع ،فيشمر عن سواعده إلعداد المائدة وهذا قمة الكرم .أما
مطرقة الباب ،فكانت توضع في العهد العثماني على أبواب المنازل مطرقتان ،إحداهما صغيرة واألخرى
يطرق الباب امرأة) ،فكانت تذهب سيدة البيت وتفتح
كبيرة .فإن يُطرق الباب بالصغيرة( ،فيُفه ُم أن الذي
ُ
الباب .وعندما يُطرق بالكبيرة ،يُفهم أن أمام الباب رجل فيذهب رجل البيت ويفتح الباب الستقبال ضيفه.
وكانت توضع على باب المنزل الذي فيه مريض ،باقة ورد حمراء ،ليعلم المارة والباعة والمتجولون
بوجود مريض في هذا المنزل فال يصدرون أصواتًا عالية .أما الزواج فيكتفي التركي بامرأة واحدة
ويعاملها بلُطف ويناديها بكلمة "كوزلم" ،أي "جميلتي!" .وتتنوع عادات هذا الشعب األصيل ،فنجدهم
يخاطبون الغرباء بعبارات فيها احترام فيستعملون ضمير "أنتم" بدل "أنت" ،وغالبا ما يتركون المجال
واألولوية لكبار السن (وهم يفتخرون بهذا التصرف الرفيع) ..أما شرب الشاي فهو تقليد راسخ لدى
األتراك ،إذ يتناولونه بين الوجبات وحتى في أيام الص يف الحارة..وإذا دعاك أحدهم إلى بيته فال تنسى أن
تحضر هدية معك كعلبة شوكوالطة واحدة أو باقة زهور.
(تركيا بوست  -بتصرف)
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الجزء األول (12ن)

at

الوضعية األولى (4ن)
 -1فسر سبب تقديم األتراك كأس ماء مع القهوة لضيفهم.
 -2ما السر وراء وضع مطرقة الباب؟
ُ
 -3انطالقا من النص ،وضح معنى (محافظ) وهات ضد (لطف).
 -4لخص السند في فكرة عامة.
الوضعية الثانية (8ن)
 -1أعرب ما تحته خط في النص.
 -2بين محل الجملتين ما بين قوسين من اإلعراب.
 -3ما النمط الغالب على النص؟ علل إجابتك بعبارة من النص.
 -4صمم بكلمة (الكرم) استعارة.
 -5في جملة (فيشمر عن سواعده) كناية اشرحها.
 -6استنبط قيمة مستفادة من السند.
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الجزء الثاني (8ن)
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الوضعية اإلدماجية8( :ن)
السياق :تعر فت على صديق أجنبي عبر وسائل التواصل االجتماعي وجرى بينكما حوار ذكر فيه كل
واحد خصائص ومزايا وطنه.
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ارفوا"( .من اآلية
السند :قال تعالى" :يَا أَيُّ َها ال َّن ُ
اس إِنا َخلقنَاكم ِمن ذكر َوأنثى َو َجعَلنَاك ْم شعُوبًا َوقبَا ِئ َل ِلتعَ َ
 13من سورة الحجرات)
التعليمة :اكتب نصا من اثني عشر سطرا تحاول فيه إقناع صديقك الجديد بزيارة بلدك ،موظفا مكتسباتك
بالتوفيق
القبلية .
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