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 ة فروض وأنشطة صيفي  

: تسلية وفائدة: من أنا   ؟ أّوًلا
 أنا أدّل على الّثبات واًلستمرارّية في الوصف. -1
 الكلمة األكثر تكراراا في الّنّص.أنا   -2
 أنا رابط يفيد الّتعليل.  -3
 أنا حرف تحقيق يفيد الّتأكيد.  -4
 أنا الفكرة الّرئيسة اّلتي يدور حولها الّنّص.  -5
 أنا رابط يدّل على تسلسل األحداث ضمن فترة زمنّية قصيرة.   -6
 أنا جمل وظيفتها الّتعبير عن ذاتّية الكاتب.  -7
 بيانّية لها معنيان، أحدهما مقصود وآخر غير مقصود.أنا صورة   -8
 أنا نوع من أنواع الوصف يعتمد على الّصور والخيال. -9

 أنا نمط يعتمد على ضمير المخاطب.  -10
 أنا أسلوب يعتمده الكاتب للّتعبير عن انفعاًلته.  -11

 أنا نوع من األفعال أُعتمد في الّسرد.  -12    
 .تدراكأنا رابط يفيد اًلس -13    
 أنا حرف عطف ينفي ما قبله ويثبت ما بعده. -14    
 أنا أسلوب يربط الّسبب بالّنتيجة.  -15    
 أنا محّسن بديعّي يتمّيز بتوافق كلمتين في الّلفظ مع اًلختالف في المعنى. -16    

 
 لعرضه شفويًّا في بداية الّسنة. الخاّصة تناسب عمرك، والّتركيز على مضمونها مطالعة قّصة من مكتبتك : ثانياا

 تحليل نّص لجبران خليل جبران.ثالثاا:  
، وكان نيسان) قد أنبت األزهار( واألعشاب فظهرت في بساتين  الّسنة المملوءة بالغرائب   تلككنت في بيروت في ربيع      

تست بحلل بيضاء معطَّرة فباتت بين المنازل المدينة كأّنها أسرار) تعلنها األرض للّسماء(. وكانت أشجار الّلوز والّتّفاح قد اك
 بمالبس ناصعة قد بعثت بهّن الّطبيعة عرائس وزوجات ألبناء الّشعر والخيال. حورّيات كأّنها 
وبيروت في الّربيع أجمل منها في باقي الفصول، ألّنها تخلو فيه من أوحال الّشتاء وغبار الّصيف وتصبح بين أمطار      

 على ضّفته) تجّفف( جسدها بأشّعة الّشمس.األّول وحرارة الّثاني كصبّية حسناء قد اغتسلت بمياه الغدير، ثّم جلست 
ا عن ضّجة  ففي يوم من األّيام المفعمة بأنفاس ن     يسان الُمسكرة وابتساماته المحيية، ذهبت لزيارة صديق يسكن بيتاا بعيدا

وأمانينا، دخل علينا شيخ جليل في الخامسة والّسّتين من عمره،   آمالنابالكالم خطوط   راسميناًلجتماع. وبينما نحن نتحّدث 
وقبيل أن أصافحه مسّلماا تقّدم صديقي وقال:)   .حتراماااالهيبة والوقار، فوقفت    على  البسيطة ومالمحه المتجّعدة  تدّل مالبسه

ا بأطراف أصابعه جبهته  حضرته فارس أفندي كرامه(. ثّم   لفظ اسمي مشفوعاا بكلمة ثناء، فحّدق إلّي الّشيخ هنيهة ًلمسا
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:" أنت العالية المكّللة بشعر أبيض كالّثلج كأّنه يريد أن يسترجع إلى ذاكرته   صورة شيء مفقود، ثّم ابتسم واقترب مّني قائالا
  ابن صديق حبيب قديم صرفت ربع العمر برفقته، فما أعظم فرحي بمرآك! وكم أشتاق إلى لقاء أبيك بشخصك!" 

مجيء العاصفة.  قبيلإليه بطمأنينة مثلما تقود الغريزة العصفور إلى وكره  ينيُيْدن خفّي فتأّثرت لكالمه، وشعرت بجانب     
لدي متذّكراا أّيام الّشباب اّلتي صرفها بقربه ...إّن الّشيوخ يرجعون بالفكر  اقّص( علينا أحاديث صداقته لو يولّما جلسنا أخذ)  

ى سرد حكايات الّصبا ميل الّشاعر إلى تنغيم أبلغ  ، ويميلون إلإلى أّيام شبابهم رجوع الغريب المشتاق إلى مسقط رأسه  
 قصائده...

بيمينه ووضع    يديوبعد ساعة مّرت بين األحاديث والّتذكارات، وقف فارس كرامه لالنصراف. ولّما دنوت منه موّدعاا أخذ      
:" لم أر والدك منذ عشرين   ولكّنني أرجو أن أستعيض عن بعاده الّطويل بزياراتك الكثيرة". ،سنةشماله على كتفي قائالا

ا بتتميم ما) يجب على اًلبن نحو صديق أبيه(.       فانحنيت شاكراا واعدا
 جبران خليل جبران                                                                                  

رة                                                                                ) بتصر ف(األجنحة المتكس 
 األسئلة:

 ما موضوع الّنّص؟  -1
 الّثالثة تشبيه. إستخرجه، حّدد أركانه، ثّم اذكر قيمته. في الفقرة  -2
 غلب على هذا الّنّص استخدام الجمل الخبرّية. ما قيمة ذلك؟   -3
 الكاتب عن جمال بيروت في الّربيع.  تحّدث   -4

 تحّدث عن جمال مدينتك) أو قريتك( في فقرة مترابطة ًل تتجاوز أربعة األسطر.    
 إعراب مفردات وما ُوِضع بين قوسين إعراب جمل.  أعرب ما أشير إليه بخطّ  -5
 

ا  : تسلية وفائدة: رابعا
 صّحح الخطأ الوارد في ما يلي:

 _________________________________ الجمل الفعلّية تدّل على الّثبات واًلستمرارّية في الوصف. -1
 ____________________________________ من مؤّشرات الّنمط اإليعازّي استخدام ضمير الغائب.  -2
 _________________________________________ غاية الجمل الخبرّية هي الّتعبير عن الّذاتّية.  -3
 ______________________________________ أسلوب الّتعّجب هو من الجمل اإلنشائّية الّطلبّية.  -4
 _____________________________________ الّتفسيرّي.ت الّنمط الجمل الشرطّية هي من مؤّشرا -5
 ___________________________________ القافية هي الحرف األخير الملفوظ في البيت الّشعرّي. -6
 ____________________________ "قد" قبل الفعل المضارع هي حرف تحقيق يفيد الّشّك والّرجحان. -7
 ___________________________________________________ البيانّية الّطباق.من الّصور  -8
 __________________________________ الجملة الواقعة بعد معرفة لتصفه تكون في محّل نعت. -9
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ا  : إمأل الفراغ بالكلمات المناسبة:  خامسا
، أّما الّنمط الّسردّي فيعتمد على الفعل.... ؛ في حين يرتكز .... يعتمد الّنمط الوصفّي على الجمل .... والفعل     

 على ضمير ....، والّنمط الّتفسيرّي على ضمير.... .الّنمط اإليعازّي 
...، والمحّسنات البديعّية اّلتي تشمل في الوصف اإليحائّي تتوّفر ....  .... اّلتي تتضّمن الّتشبيه، .... ، .... ، .    

 . .... ، .... ، .... ، .... 
  الّنوع كّل ما ذكرناه هو من أساسات األنواع األدبّية المختلفة اّلتي تتنّوع بين وصف، وقّصة، و.... ، على أّن هذا    

 األخير يتوّجه فيه الكاتب إلى المخاطبين بهدف إقناعهم بموضوع محّدد.
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Travail d’été 

 

 

I- À la découverte du patrimoine libanais : traditions, culture et arts. 

 

 Les libanais demeurent attachés à leur patrimoine, continuent à tisser des liens 

indéfectibles avec leur passé, conservent leurs traditions, leurs coutumes et 

transmettent d’une génération à une autre un héritage culturel extrêmement riche et 

distingué dans le monde entier.  

 La beauté naturelle du pays des cèdres, ses sites archéologiques, l’architecture 

spécifique de ses bâtiments Lui confèrent une place prépondérante sur la liste du 

patrimoine mondial de l’Unesco.  

 

 Préparez un PowerPoint de trois à quatre diapositives et présentez un 

aspect typique du patrimoine libanais : 

 

 Une coutume religieuse (Ste Barbe, Noël, Pâques, Ramadan), la cérémonie de mariage, de 

fiançailles, les habitudes qui accompagnent la naissance d’un enfant, la première dent, l’art 

culinaire (plats typiquement libanais), un site archéologique, la maison traditionnelle ou 

l’architecture libanaise (le mandaloun), les métiers traditionnels (les manufactures de verre, 

l’artisanat), une réserve naturelle, le folklore libanais (chant, danse), etc. 

 

*Il est préférable d’insérer des photos variées au PowerPoint.  

 

II- Lecture d’un roman ou d’une nouvelle.  

Choisissez de votre propre bibliothèque un roman ou une nouvelle que vous aimez lire et 

partager avec vos amis.  

Préparez un résumé du livre choisi que vous présenterez à vos camarades de classe au début 

de l’année prochaine.  

Bonnes vacances 
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 جغرافيا 
 
 

دخول هذا المجالمع تنامي فكرة غزو الفضاء عالميا، أكان ذلك من خالل مشاركة الصين أو من خالل تطّور   

 

في النشاطات السياحية )فكرة أيرون ماسك للقيام بأول رحلة فضائية سياحية الى المريخ( تحّمس الناس وأسرع البعض 

 للمشاركة في هذا النشاط.

تحدّث عن تفاصيل هذا التطّور، مبديًا رأيك وذلك في بحث مدعوم بالبراهين والصور.      
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