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  اقرإ الّرسالة جيًّدا: 

  2015-1-28بيروت                                                                                        

  أبي الحبيب...       

العليلة، حاِملة أسمى مشاِعـَر الـُوّدِ والوفاء  تحيَّةَ َمَحبةٍ وشوٍق أْرِسلُها إليك على أْجِنَحِة نَسائَم لبنانَ        

  والحنين.

لو كان لي أجنحة لِطْرُت إليك، إّال أنّه تعذّر علّي أن أراك بَِجسدي ولكّن روحي تَُرْفِرُف حولك، وقلبي        

  ينبُض َمَع قلبِك... إنّي اْشتَْقُت إليك يا والدي الحنون اْشتياَق الّزهِر للماء.

لمة عذبة تتردد على الشفاه، وأنا التي ما تعودت اإلستيقاظ إال على أنغام صوتك الّرائع، فكم أُحنَّ ... كأبي   

  وأتذكر تلك األلعاب التي اشتريتها لي.، إلى جلساتنا الحلوة المليئة بالّضحك والنّصح واإلرشاد

ومـــــــــــــــــــا ا دائِما، كيف حالك؟ ، أنت البعيُد عنّا الحاِضُر فينالحياةُ بعيدةٌ عنك ال طعَم لها وال لون  

  هــــــي أخبـــــــــــــارك؟

 "، لذا أزف إليكالحياة فالعلُم كنزُ ... ما زال َصدى عباراتك يتهادى إلى َمْسَمعي: " تعلّمي يا َحبيبتي، أبي    

  خبر نيلي المرتبة األولى بسبب اجتهادي ومثابرتي ألرفع رأسك عاليا وتفتخر بي.

ال تنتعُش إال بعودتك، حبّك كالينبوع  التي وأنت روحيمنَك يا أبي لنجتمع فأنا أفتقد حضورك، وأنا قطعة ٌ عدْ    

والعافية، والّسعادة تغمُر  الّصحةِ رسالتي وأنَت تـْرفُل بأثواِب  أن تَِصلَكَ يتفّجُر في قلبي يوًما بعد يوم، كم آُمُل 

  حياتَك.

  أســـــــــــــــــــــــتودعك هللا على أمل اللّقاء قريبا يا نسيم الّروح.



  ابنتك المشتاقة رنا                                                                               

  أّوال: في الفهم والتّحليل.

 ( عالمتان وثالث أرباع العالمة)  من خالل النّص:حّدد  -1

  عبارة اإلفتتاح وعبارة الختام. –تاريخ اإلرسال ومكانه  –الُمْرَسَل إليه  -رِسلَ الم  

 : ( عالمتان)اإلجابة الّصحيحة  اختر -2

 اخوانية               رسميّة                 اداريّة.                      رسالة :هذا النّّص   -أ

 العاطفة            المنطق                  والتّحليل.                على :اعتمد الكاتب فيها    -ب

     فعل ماض            فعل ماٍض ناقص     فعل مضارع.                   : " كان"االفعل نوع -ج

  ضمير منفصل            اسم اشارة          اسم موصول.                     " التي"  :كلمة  -د

 :  ( عالمتان وربع)الفقرة األولى  استخرج من -3

 " للمشاعر".كلمات تشكل حقال معجميًا  أربع  -أ

 بمضمون الّرسالة. عالقة هذا الحقلثم بيّن    -ب

 : ( ثالث عالمات ونصف)الفقرة الثّانية استخرج من  -4

 ، ثُمَّ أعربه.معربًا اسًما   -أ

 ثم أعربهما. جارا مجروًرا،   -ب

  فالمجزوم. المنصوب،، لمرفوعا ثم صغ منه المضارع ماضيا،فعال  -ج

  هما، أنتما، هم، أنتم، أنِت.: ثم صرفه مع الّضمائر المحّددة التّالية مضارعا مرفوعا،فعال  -د

  الفقرة الثالثة:يتمتع بها الُمْرِسُل من خالل العبارة التالية التي وردت في  صفة داخليةاكتْب  -5

  ( ثالث أرباع العالمة)أنغام صوتك الّرائع".         " ما تعّودت اإلستيقاظ إال على               

 وغرَضها.        ( عالمة ونصف ) محّددا نوعها،جملة انشائية،  الفقرة الّرابعةاستخرج من  -6

 ؟               (عالمة وربع)الغـرُض من كتابة الّرسالة، ما الفقرة الخامسةباإلستناد إلى  -7

 ( ثالث عالمات)، واشرحه.  ركنيه األساسيينثم حّدد  استخرجه،، تشبيه الفقرة الّسادسةورد في  -8



 

        اجابة تاّمة :التاليين  من النّص الّسؤالين أِجْب عن  -9

 ( عالمتان ونصف)وما الّذي تتذّكره؟            ما الّذي كان يميُّز جلساِت الفتاة مع أبيها؟   -أ

 ( عالمة وثالث أرباع العالمة)  ا.        استخرج ثالثة منهكثرت اآلراء الّشخصية في النّص،    -ب

  الّصّحِة. -أْن تصلَك   –الّتي  –منك  –:  ُعْد  الفقرة األخيرةأعرب ما أشير إليه بخط في  – 10

  ( عالمتان وثالث أرباع العالمة)                                                                                

  ( اثنتا عشرة عالمة )التعبير الكتابي  ثالثا: في 

  متّبعا الخطوات التي تعلّمتها لكتابة الّرسالة.، رسالة إلى إنسان تُِحبّهاكتب    

  

 المكان والّزمان. -1

 : عبارة التوجه + التّحية. لّديباجةا -2

 مضمون الّرسالة. -3

 عبارة الختام . -4

  

  

 

 

ال تنس استخدام أدوات 
 الّربط، وعالمات الوقف.


