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 3:    لــــــامـــامع       ـان: شـــاعتـزـــادة اإجـــم ربيةـعة الـاللغ  ادةـمــ   

  :اانطاق  نصـ 

 عكاكيز

  `ُ ç。 حالこ。 الخاصか الت畦 لê ¨عだ｀ めيÇ الどه．ゆ بها ‶مام الàاô〉،る。 معاí ا çلくُ اد ش ñ ╋畦ما çلÇ عمよ الحめ ُا 

Ñよحこ｀  ُبع。〈ا بعさ｀ ماñ 。ôبعاさ｀ îيàせا ▲ ら^اó  `ُ ُ في ‶ô‶ 。粥 ،。くよれ。 ليわ ال．حيで ُ〈ُ めل。، ，‶祈簡ñ ما   î〉 يôعا¨ 。｀めل， îمما ا

。àي مüعلي。 ،¨عا えこñ يそاゆ， よٌا ‶مやفع ُ，، هàく êفي شفائ。ل 祈يßاçبا╋ ُ， عぞ茅اよا جîاحيよالج か؟حÇلçال êُب، فل

ُالبلか｀めت ما 〈ا茅 およ粥خيお祈 في تفي     î ُ めß 渓ُدخل حت めُم。 ‶ح  ずمع بعれ， ،êه  ُこمُ ال éالص らاこه． ｀ج， きماこ

ُم。ش الめß ´や ُ فよدُ  الだ．＾ل،

ゆُبú عل゜ الصحか ，العافيかب احمめ ُ مخص．صت حよام عليú ，ه، هやاتـ 
げُ مóاî له〉ا╋؟粥اもا ا ｀خصُ  ¢لàا تمخص．ص．îت، ـ

｀جゆめ بàا ‶î ـ  اろ粥لميîـ àا، ôح▲ ろ粥اعくめ احこياجا ‶ô〉 ، 祈簡ñ。اゆحم．ا م▲ في よ｀ ごゆ茅حم£ê م▲ في الろما╋ ـ 
ُبببゆら¨こôب

 よج عمよخêش ت الله おعه．د粥ا 。こمらبعها اく‶ かل＾．ぞ およفら لれゆ‶ êせ ،。こحاج 渓 ضß めß，  العفاف úل[れ‶ يü〉

く Çخこلぢ في れمع ，れاゆ ،，ال£فاف ，الغن渓 ع▲ الàاるت よ^だال 祈بُ عبàم 。ُ  ろال きا｀اهاçمع ب かßゆا粥ا きاゆيا るاàام الñ، 
 ُお[فج ٌُおよ£ل。 ف きよだلها  خ êろさشُ．ابüîا، わأ，ُ¡ ，‶ح およيا ¢لهاب مôめال らما حاô[ñُ

جよب، فيها، ｀ف£だ｀ ،よبÇ، ¨شこغلاعé£こ 〈ل゜ ，ゆشこ。 ُ， عمよُ عاد ，^ éيと ，^ ¡めع¨ êせ ،゜لج] 〈ل êاهيよب〉  めح‶

。く祈بخل علي。 بخب｀ êف。، فلゆم▲ معا îييàçこُفُ ، ال  Ñよ  ُعاüا｀ よمた｀ هめجه ・よ｀ ．ه， 。｀め｀｀めاد・ ，لô ، ゆ．とلح 。こج，ら， 。

لخليぢ بيる‶ゆ î دゆُ هي الت畦 ، اだôل栢 しçلか العجيبÑ か‶داゆ ا粥حよُهやا الحفل الخاص،  م  も， か｀ل れياおゆ ج  ゆ^اô かها اج

 き‶めفب 。こاعよب， 。ßやبح よالعم ぜよا╋ م▲ فとبهما الف íاざ めß， 。م▲ خلف 。｀めل゜ ，ل〉 しفこع، ，الゆع الشاゆやく かحよف

ُ めال，。àا¡ ل。 ابß ،かهش 祈بñ茅 :!ا ‶بي｀ Ñらجاô〉 ع，ゆ‶ ا في  ماàçاحく きاよどô ش اかل栢 かعよれ ▲م め り^｀ ．الحل ‶جاب。 ，ه

د م▲ ‶صحاب ، ，ليحملÇ م▲ ‶ゆالだこل الش．اゆع ما شا╋ لها ‶だく î．ُ¡، ف．ا، ｀ا ‶，اد اぞمئàبعめ الي．م ，ال祈管حا¡

 およبالعي．î ال£بيお祈 ，الغائ

 ـ بتصرف ـ  2011غشت   ـ  555ع  عن قصة " عكاكيز" لعبد الصمد اإدريسي ـ مجلة الوعي اإسامي                                                   
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 : اأشــئلة
 : النص قراءة متأنية ثم أجس اأنشطة اآتيةـ اقرأ 

 

I نقط ( 8) القراءةجال  ـ. 
萱ُجاباく栢 きيかشبيî خ祈管 الج．اب الصحيح م▲ ا ـ 1

 (.نصف النقطة ).......................................................................................よれد´ ـ حجاجي  ـ ô．ع الげàش ，صفي 

  (.نصف النقطة) .................................................................................الげà الت経é｀ 畦جê معها عà．اîالفおよç عيî ـ  2

 (.نقطة واحدة )...............................................................( حßや。 – حاら ) شحれ えろياí الげà لめとاشよح باـ  ح

 (.نقطة واحدة )........................................................................................................ الとç げàيか التよだ｀ 畦حهاالحめد  ـ 4

عاôاお عمよ دالか عل゜ م‶， عباゆاゆ‶ きبعか ‶لفاづ  ف茅 およç，ل゜ م▲ الげàم▲ الاこれخよج   ـ 5
ُ め(.قطة واحدةن)..............................................................................................................................................................................…ادالح  

 (.قطة واحدةن) ..................................................... ‶ゆبعか ‶م£かà داきゆ فيها ‶حめاす الげàم▲ الげà  اこれخよج ـ 6

  .(نقطة واحدة)..............｀àاえれ مめころا عليها بما الげàابيか اとこ粥مかà في 萱｀ج çيêالßيمか م▲ ‶بらよ ـ  ر
▲  継خصيか عمよ الحめاد  ú في‶بゆ め‶｀ـ  ز よ^だれ (.نقطتان)  ...............… .......................................................( ) في 

 
II نقط (.  6)  الدرس اللغويجال   ـ 

  (.نقطة واحدة ).....................( ñ茅ب祈 ـ مおよ ـ üش．اîـ عçاßي祈) في الげàشくحこ。 خぢ ل ما اçôل êせ اشóـ  1
 (. نقطة واحدة ) ............................................................للこعجえ ，′خこれ  よفهاملُااこれخよج م▲ الれ‶ げàل．با  ـ 2

ُيか غي祈 ممà．ع م▲ الصよف مع けغيي祈اêれ اく よだろ粥حこ。 في الجملく栢 かاجعل ـ  3

 (.نقطة ونصف)  ...................................................................................................................................... ..()مع الشكل ما ｀لりم けغيي祈ه
ُ( مたيお祈 لاさôباه عóاñيçàさ｀季ُل عمよ ，，لめاه ب) 

Ñよ ，اくمêاçôل الجけ栢 ¡，めـ  4 よ^حく かßゆ， ゜ل．بامأه ب ي 〈لだ粥.................................................  ( نقطة ونصف.) 

かاد・ الجملà粥ع。 ا．ô 。ح£م 

    ‶，اد اぞمئà．ا｀ا 

  (.نقطة واحدة ) ................................(〈بよاهيê ـ  اろ粥لميî)  الげà في اîخくだحこ。 ما  くاما ا ‶عよب 〈عよابـ  د

III نقط (. 6)  التعبر واإنشاءجال  ـ 
           げخ継 úだفي محي úباهさôا ゆاせ‶ î‶ اعだこれا， かيれاçال かماعيこف。 اج，よで ・めحく 。くجاحا في حياô Ççُب｀ح

か غيالالろيこñ お祈ابか  مたさろمよا ما اろさñبこ。 في مهاおゆ  ،مだçعا م▲ れيく祈。 ـ في حめ，د せماôيよだれ‶ か ـ اよれد     祈`ب 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 3 نــاوـــــامع : ضـــاعتـــاُشاإجـــا وــــدٚ  ادٚ المػـــــٛ العـــــسبٗٛــــــــــــــــو

 ٔضمي التٍكٗط عٍاصس اإجابٛ

I  ـりقط (ن 8 )  مجال القراء. 

 ُ( 0550..)  الٍص : ـ ضسدٙ  ٌٕعـ    1

 ُ( 0550. ..)  الفكسٚ الي ٍٖطحي وعّا عٍٕاُ الٍص ِ٘ الفكسٚ اأٔى -2

 .لهن شسحُ(  0550..)   ... غباْٟ ـ بادتْ : حرقْـ    ....  حاش : فكد ـ أضاع :  بالطد الشسح -3

 ُ(  1.)  وعاٌاٚ امعاقن ـ الٍظسٚ الطمبٗٛ إى ذٔٙ ااحتٗاجات اخاصٛ ـ حدٙ اإعاقٛ ي الٍص: ٖكبن نن تعبر داه عمٜالكطٗٛ امطسٔحٛ   -4

ُ(  0525)     الكمل ـ اُ ـ  ٖعاٌٖ٘طٗل ـ وعام ـ ٖؤمْ ـ ٖعاٌٗم ٖعد :  ـ تكمكْ ـ وثن دالٛ عمٜ وعاٌاٚ عىس احداد أٔ عبازات تكبن أزبعٛ ألفاظ   -5
 لهن لفظٛ.

 . لهن وهاُُ(  0525..)   اأوهٍٛ الي دازت فّٗا أحداث الٍص : البمدٖٛ ـ الطسٖل ـ الٕزشٛ ـ الشازع-6
    

 ي الٍص: ـ امتطىٍٛ وَ الكٗي اإجابٗٛ  -7
 احراً ذٔٙ ااحتٗاجات اخاصٛ  أٔ وطاعدتّي ...؛/التآشز /اإٖثاز /التطاوَ ـ 

 ُ(  0550..)    ـ امبادزٚ ٔالعىن وَ أجن حدٙ الصعاب..) تكبن نن قٗىٛ تكازب ِرٓ امعاٌ٘ (
 (  لاضتداه.ُ 0550( ..)   عمّٗا : )ٖكبن ااضتداه الداه عمٜ الكٗىٛااضتداه ـ 

 ُ(. 02..)    زأْٖ اخاص ي عىس احداد بأضمٕب ضمٗي خاه وَ نن اأخطاٞوَ امٍتظس أُ ٖبدٙ امرشح  -8

II  نقط (6)مجال الدرس اللغوي ـ. 

َ): شهن الهمىات -1 珂ان 珂ْشو 珂ــ ن  禍ير 禾اق 珂ق 珂ـ ع  火َرة 珂َـ م 禍ر 珂ْكب
珂
 . لهن لفظٛ  ن(  0..5..)    ( أ

 .ُ(  0550. ..)  - !أزٔع إجاشك وا  -أضمٕب التعحب : ـ  ُ(  0550) ا خصص وهاُ هؤاٞ ؟  اذام أٔ   ضتفّاً : م الكمل؟أضمٕب اا -2

.لمشهن  ُ( 0550.)  ٔ(.ُ 1. ..)   اخشب امثرٚ لاٌتبآ   أٔ بعهانٗص(  لاٌتبآ ٖٚتٍكن عىس ٔٔلدآ بالعهانٗص امثر  )  -3  

4-  

 ُ( 0550..)  حهىْ ُ( 0550..)  ٌٕعْ ُ( 0550..)  مٍادٝا اجىمٛ

 البٍاٞ عمٜ الطي ي ذن ٌصب ٌهسٚ وكصٕدٚ أٔاد ٖا أٔاد اطى٠ٍٕا
 

  اإعساب : -5

 ُ(. 0550)    ....وفعٕه بْ وٍصٕب لفعن ذرٔف ٔجٕبا تكدٖسٓ أخص أٔ أعي :  امطمىنـ    

 ُ(. 0550)  …   .إبساِٗي  :اضي دسٔز بالفتحٛ الٍاٟبٛ عَ الهطسٚ أٌْ مٍٕع وَ الصسفـ  

II  ير واإنشاءـらنقط ( 6) مجال التع. 
 ٖساعٜ ي تكٕٖي وٍتخ امرشح وا ٖأت٘ :       ـ 

 ( ؛ ٌكطتاُ )ـ االتصاً بامطمٕب    
 ( ؛ٌكطتاُ )  ـ تٕظٗف  وهتطبات امّازٚ 
 (. ٌكطتاُ) ـ  ضاوٛ المػٛ ٔاضتعىاه عاوات الرقٗي  

 

 

عٍاصس اإجابٛ ٔضمي 
 التٍكٗط

 الصفحٛ
1 
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