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   السند
ناخية. و!عد تلك العوامل املبي�ية و العوامل التختلف العادات والتقاليد �� 
ل بلد ب�نوع             

من املكونات األساسية ال78 !ش6ل ثقافات الشعوب وتحدد أنماط حيا+*م وطرق ممارسة 

طقوسLم. وKصIبنا الGHب و!سيطر علينا الدDشة عندما Cسمع عن كث=> من العادات والتقاليد 

س املوت، لغرابR*ا فتختلف الشعوب فيما ت�ناوله من طعام، كما تختلف عادات الزواج، وطقو 

 ، .و
ل ما يتعلق بأش6ال اV`ياة ا^[تلفة. وطال Dذا االختالف طقوس استقبال املولود اGVديد 

 

، ال سّيما �� نيج=>يا وغانا، حيث gعتf> اإلفرKقية�� الدول  املشيمة دفن ومن Dذه الطقوس          


املة، وKتم غرس  األDل املشيمة توأم ميت للطفل وpالتاo� فان املشيمة تحظى بمراسم دفن

�� السوKد، يv>ك األDل املواليد اGVدد ينامون �� العراء �� أما  Gsرة �� امل6ان الذي تدفن فيه.

 zش6ل صx�، وKحمw*م 
ً
 م{*م أن Dذا األمر سيعطي الطفل نموا

ً
درجات حرارة دون الصفر، ظنا

ع�� طرد  Iساعدلب6اء يجf> األDل الطفل ع�� الحيث اليابان  وwD*ات االحتفال �� من األمراض.

 .الطفل صبورا صار األرواح الشرKرة كما أ�*م gعتقدون أنه 
لما 
ان ب6اء الطفل أع��،

 

�� البالد املسلمة العرpية م{*ا وغ=> العرpية مثل باكستان و�يران وغ=>Dا، ُيقام للطفل  و      

سّ�� 
ُ
قام ” العقيقة“حديث الوالدة وليمة !

ُ
الوليمة عليه، وتكون العقيقة وفw*ا ُيذبح خروف وت

لألقارب واألصدقاء كنوٍع من االحتفال بالطفل اGVديد، كما يتم حلق شعر املولود وقياس وزنه 

 للمحتاج=ن، كنوع من شكر � ع�� الطفل اGVديد و�`ته 
ً
وتقديم ما gساوي وزنه صدقة

 باV`ياة الطوKلة لLذا الطفل
ً
 .اGVيدة، واست�شارا

واحدة و�� ال78 تدفع اGVميع الب�Gة  ب=ن بلٍد وآخر، تبقى  العاداتمLما اختلفت  أنه  اعلموا     

 ل�`فاظ ع�� Dذا الطفل اGVديد من منغصات اV`ياة مLما 
انت الطرKقة م�`كة 
ً
للس�� دوما

 
ً
 .أو غرKبة ومخيفة أيضا

 إعداد : ل=ن جمران
عيون الجمهورية األردن
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 األسئلة 
 )ن 12(اGVزء األول 

                                                                     

في مادة اللغة  الثاني الفصل المراقبة المستمرة
 العربية

3am.ency-education.com

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
ssmsms  

msmsمن املكونا

amamIصKم. وLطقوسamxa
mا فتختلف الش*Rب

ex
a

ex
a`Vعلق بأش6ال ا

/exm/ex املشدفنوس

m/eف �oالتاpطفل و

om
�� السوما 

co
mذا األمرD أن 

coاألحيث ن <fيج

n coن ب6اء الط

n.cion
ستان و�يران وغ

tio
n

الوليمة عليه، وم 

ati
oلق شعر املولود

ca
tديد و�GVفل ا

uc
a

du
c

du
cميعGV78 تدفع ا

dudu

ms

duة م�`كة 

nc
ed

ms



�oن04:(الوضعية األو( 

ــــــ  حسب ما ورد اذكر مظاDر االحتفال باملولود اGVديد �� اليابان)1 ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ�� السند. ـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ (ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  )ن01ــــ

ـــــ. باملولود اGVديد بصفة عامةاالحتفال عدد أDداف )2 ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  )ن01ـ (.ـــ

ــ .). الوليمة_  الطقوساشرح ال6لمات التالية ( )3 ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  )ن01ـ (.ـــــ

ــ   .اقv>ح عنوانا للسند )4 ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ  )ن01ـ (.ـ

 )ن08 :(الوضعية الثانية 

ــ)1 ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ (أعرب ما فوق اV[ط �� السند ـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  )ن01ــ

ـــ )واحدةالب�Gة  ب=ن بلٍد وآخر، تبقى  العاداتمLما اختلفت  حدد أر
ان اGVملة  ()2 ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــ (ــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  )ن01ــ

ــ . استخرج من السند )3 ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ  )ن2ــ (ــــــ

 صيغة مبالغة اسم فعل

 وز�*ا صيغة مبالغة معناه  اسم فعل

    

 

ـــــ  .) وسمLااملولود _ يزرع _ البIت _ الفرحة  (   ال6لمات  صورة بيانية من  صمم )4 ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ  )ن2ــ (ـــ

ــ .قدر قيمة ترpوKة للسند)5 ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  )ن2ــ (ــ

 )ن8 (الوضعية اإلدماجية:

  السياق : 

اقع التواصل االجتما®� !عرفت ع�� أs[اص من أجناس مختلفة ،فقررت أن تتعرف ع��   عادا+*م وتقاليدDم أثناء تصفحك ملو

 

  التعليمة :

القيم ال78 استفد+*ا من عادات Dذا الشعب موظفا  مf>زا تصف فيه عادات وتقاليد شعب أG²بت به سطر  ة أعشر  من  أنتج نصا

. استعارة وطباق وجملة شرطية    

 
 

 تمنياتنا لكم بالتوفيق أعزائي 
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ــــــ.سند ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ

ت ع�� أs[اص!عرفت ع�� أs[اص من أ

ت Dذا الشعبن عادات Dذا الشعب موظ




