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                     :اانطاق  نصـ 

 مهما كانし ，ا مستفهماّا سائلّايか، ا تむよ ي عطائها كよيمか، ملبّ ي، ，هي فكل الكتえ تعط
ّب ‶سخاها!ما ف ،كاî‶´ مكاî  ，في، ，茅ح．ا¡، في ‶´ ，قし شا╋ الظよ，ف

إもا ما むعاني ，فتح لي ‶ب．اب。، فمおよ ‶ك．î في  إنن畦 ا ‶ゆفض むع．ت。 الكتاب،نعê الめاعي 
，ّゆ すاめح‶ えفي قل 畦 نفس めج‶ およم， ،みيゆالتا かع．ّ ضيافめم î．ك‶ およم， ،かقص ，‶ かاّااي  げقよلحفل ت

في شخ．ص。،  عابثاّامسよحيا  اّانص ّ، ，مむ‶ およخل ساحおよفي。 ‶بياき قصيおめ عل゜ إيقاع م．سيقى 
ّمختلفか، ‶حس ‶نن畦 بح ّ حاسيس‶ّ， بمشاعゆ よّ，ح ‶بطال。، متل．ناّا صاّامتقم ّ

 
‶ ゆّا   êفي ي よالعل．م  بح

 ّよح かيよالفك きاّا طليقاّا اّا，اتجاهاめّبسعي
 îتط．¡ مسافتها، ，تحفل ‶فضلإ かحلゆ كتاب في かقضيها بصحب‶ 畦الت úهي تل ´めل きقا，茅 

ّ ،，امفاج¨きحめاす فكا茅ّ， ゆمحطاتها باّل  しعي， やّتّ ‶همي ，من  めف．ائ， 。ّ めا تع 畦ا تّ  ه الت，渓 نا  حص‶，
 éي الجميل الخفي ي ，تよحالي، لقめ ‶صبح ظل  حよيげ كل الحよص عل゜ مصاحبت。، ا ‶فاゆق。 في حل 

 ´やالよّب。ب。 ‶فتخ 季ا ‶عت éب؟ ، فكي ّ
 畦قنよغ‶ めاّا بعطائ。الكتاب لقめمعين。 ‶ب えا ينض ´やيها  ，‶نا، ال‶》ّゆنهل  القا‶ しلら ا

́ ّ فه． الや´، ‶عطاني من ゆゆむه ，آلئ。 ‶عماق。 صし فيكلما غّ  ،من。 めي îبي êم لساني ，جعل القل  ق． 
مّ 

ّيجよ́ عل゜ بياご الصفحاき بسه．لか ，يّ  ．اعاّاطّ  ى معاよゆ، س  ّثê نم  ّفي ，，س   めم íع ′فا 渓كي حتゆا
ّ  しف سلح ‶صبحゆه امعاやيمنح ّ اّاه 畦الثّ ن， お．الق， おむاゆإ かبالنفس م．اصل かالق きياめعل゜ التح ・祈كب

ゆむّب الحياおب
ّ

  "   المعين في البحث واإنشاء" ،  عبد الحميد الغرباوي
    ـ بتصرف ـ    122 ـ ص 1002المكتبة المحمدية ـ الطبعة الثانية 
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 : اأســئلة
 : النص قراءة متأنية ثم أجز اأنشطة اآتيةـ اقرأ 

I نقط ( 8)   ـ. 
ّ(ن 0,50).................................................................................... 栢تيか:الج．اب الصحيح  من بيî إجاباき  حむめ ـ 1

  بثقافي  سكاني اجتماعي  النげ  : مجا¡                                    

ّ(ن 0,50) .................:茅خيお祈 بعن．اî النげفقおよ المضم．î علقか يか، تمن بيî العلقا栢 きخت祈  ا ـ 2
 بعلقか تضاむ  علقか تفسي祈 ，ت．ضيح    بيか علقか سب                                        

 (ن 1) ......................................................................(，عيしملبيか  :حسえ سياí النよ げاむفماشよح باـ  3

 (ن 1) ........................................................................................................................... بامح．ゆيか للنげاستخてよ الفكおよ  ـ 4

                                                                                                                                                                               (ن 1)げالن إلي。 اゆاむ きالか عل゜ امجا¡ الや´ ينتميب‶ゆبعか ‶لفاづ ‶， ع،الثانيかالفقおよ من  اجむよ ـ 5

ّجناها الكاتえ الت畦 ف．ائめ فائめتيî من ال ،النげالفق茅 およخيお祈 من من خل¡  حむめـ  6
えا╋ت。 للكتよ(ن 1) ..............................................................................................................................................................بمن ق 

  (ن 1) ........................................................بمن。  يناسえ عليها بما ，استめ¡ امتضمنか في النげقيمか البらよ أـ  ث
 (ن 2) ................…..................................................................... ب(في سطよين)تえ بالكتú え في علقか الكا‶بゆ め‶يـ  8

II نقط (.  6)    ـ 
ّالتام بإل゜ ，ゆقتú، ，اشكلها بالشكل  في النげخぢ  اتحته 茅لفاづ الت畦انقل ـ  1

                      ( およفضل   ‶حاسيس  ساح‶》ّゆالقا)................................................................ (ن 1) 
 (ن 1) ...............................................................................بللستفهام，′خよ  للتعجえاستخてよ من النげ ‶سل．با  ـ 2

 (ن 1,50)  .............................بî جملか مفيおめ تشتمل عل゜ علê ممن．ع من الصよف عل゜ ，îら الفعلكّ．ـ  3
                       (ن 1,50) ..................................................................بإل゜ ，ゆقか التحよيよ بامطل．ب بعめ نقل。栢تي الجめ，¡ امإ ـ  4

かّامضاف إلي。 امضاف الجملかّن．ع إضاف

畦 كتاب ‶قض かبصحب しال．ق    

 (ن 1) ...........................................ب(مشاعよ  الكتاب ) : ما تحت。 خطاî في النげا إعよابا تام‶عよب ـ  5

III نقط (. 6)   ـ 
  ،きامكتبا ・めإح úتゆياら ¡خل  ّゆ من ٍ

ú  كتاب مهمل في ゆف  ا ل   めفي تنا，لتّ بよافع الفض．¡ امعめف．فها، ，ب 。
ّبشاكيا إعよاご الناس عن القよا╋畦 お ينبعつ من。 ，نفضし عن。 الغباゆ، ف》もا بجنّ 

مهاおゆ  ما ゆむست。 في ، مستثمよاّاحかすめ عجيبか ما حكاي في حむ，め ثمانيか ‶سطよتخيل  
かعجيب かّبتخيل حكاي



 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 3 لــامـــــامع : ســـاعتـــانزاإجـــا مــــدة  ادة اللغـــــة العـــــربيةــــــــــــــــم

 وسلم التنقيط عناصر اإجابة

I  ـりقط (ن 8 )  مجال القراء. 

 ن( 05.0)      ثقاي النص :  جالـ    1

 ن( 05.0)   .العاقة هي عاقة تفسر وتوضيح -2

 .(ن 05.0.)  .......  أدركت  ـ  فهمت: وعيت  ـ ( ن 05.0)     .. ....  مطيعة ملبية : مستجيبة ـ : بامرادف الشرح -3

وذكره للفوائد الي جناها  لكتبتعلق الكاتب بالقراءة  وا امرشح مضمون النص مثل :فكرة تعكس فهم قبل كل للنص: ت ية رحوالفكرة ا  -4
 ن(  1)  ....... من وراء ذلك

أبيات قصيدة  ـ إيقاع ـ ة قصرواية  أو  التاريخ  ـ أحداثب ـاالكت: مثل ي الفقرة الثانية لى اجال الثقاي دالة عأو عبارات تقبل أربعة ألفاظ   -.
 .أو عبارة  ( لكل لفظةن .052)    .............ـ العلوم ـ ااجاهات الفكرية امسرحي انصموسيقى ـ 

                            ( )جعل القلم مطواعا  بن يدي ...الكتابة تعلم ( ـ  ...: التعبر الفصيح ) قوم لسانيجناها الكاتب من قراءته للكتب الفوائد الي  -6
 .فائدة ( لكل ن 0..0)   تقبل فائدتان  فقط  .(.....) مى معاري ووسع آفاق مداركي  .....وامدارك ـ تنمية امعارف

    

 ي النص: امتضمنة  القيمة -7
   (  (  ن 05.0)  من النص ما يناسب ااستدال عليها مع  ن(  05.0)  لة على أهمية القراءة وفوائدها ادتقبل كل قيمة )

 

 ن( 05.0)   .  بأسلوب سليم خال من كل اأخطاءون(  0..1)  عاقة الكاتب بالكتب ي سطرين من امنتظر أن يبدي امرشح رأيه اخاص ي  -8

II  نقط (6)مجال الدرس اللغوي ـ. 

َ ) ): شكل الكلمات -1 َس  َ  ةَ رَ اح 
 
َح َأ َاس  َ يس 

 
 . كلمةلكل   ن(  0..5..)  (ئ َارَ ق َالَ  ل َضَ فَ أ

 .( ن 05.0)   ؟كيف ا أعتز به: ااستفهام أسلوب ـ    ( ن 05.0)  ! أسخاها ما: التعجب أسلوب ـ -2

  ن( 0..1)  تقبل كل ملة مستوفية للشروط امطلوبة   -3

4-  
 نوع اإضافة امضاف إليه امضاف اجملة

 ن(. 05.0)   معنوية ن(. 05.0)  كتاب ن(. 05.0)  صحبة أقضي الوقت بصحبة كتاب
 

 اإعراب : -.

 ن(. 05.0)       على آخره.خصوص بامدح ، مبتدأ مؤخر مرفوع، وعامة رفعه الضمة الظاهرة  :الكتاب  ـ    

 ن(. 05.0)                .اسم جرور بالفتحة النائبة عن الكسرة أنه منوع من الصرف  : مشاعرـ  

II  ير واإنشاءـらنقط ( 6) مجال التع. 
 ويم منتج امرشح ما يأتي : يراعى ي تقـ 

 . ( ن1ـ  سامة اللغة واستعمال عامات الرقيم  )( ن1 )ـ اانسجام والتماسك  (  ن2ـ توظيف  مكتسبات امهارة  ) ( ن2ـ االتزام بامطلوب   )  

عناصر اإجابة وسلم 
 التنقيط

 الصفحة
1 
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