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 المヱضヱع
 

 :النص
 اأصدقاءآخر 

 ،るالمعتم れالممرا ヵذ ュرع المزدحゅفي الش،るرحゅل بمطر البヤالمبヱ  عدゅائحتتصヱالر  るُالضج ぁفヤتヱ ،فヱلأن るالزاكم

ヱالنداءاれُ الصゅخبる كلｚ شيء، ヱامرأة طヱيるヤ جميるヤ تمشي ببطء شديد كي ا يتسخ حذاぼهヱ ،ゅكي ا تبヤل نゅボط المطر 

る، غير عゅبئる بほحد، ヱهي تمشي، ヱقد سّيجتゅヰ النظراれ المتヘحص اختيゅلゅヰالمヱحるヤ أذيゅل ثヱبゅヰ المتراقصる؛ مゅ أشد 

 .ヱاإشゅراれ الضヱئيる تヱزع ألヱانゅヰ ببرヱد عヴヤ السيゅراれ الヱاقるヘ حينヱ ًゅعヴヤ تポヤ العゅبرة التي عا هديرهゅ حينゅً آخر

ゅج ذヵ الطヱابベ العديدة، ヱالبيれヱ العتيるボ المتべخيヱ ،るقرゆ الشرفれゅ الヱسيعる المسّيجる بعرائش  ｚرع الضゅالش ポفي ذل

فる الخشبيる الصغيرة التي تعヱヤ السطح اأخير من البنゅء العゅلي، ヱالمطるヤ عヴヤ الدنيヱ ،ゅعヴヤ ، هنポゅ في الغر(اليゅسمين)

 るثم ،ポرع المرتبゅ( مابس)الش ヴヤع るボヤز نحيل، معヱان لرجل عجヱاأل るهتゅميربゅح، مسヱا رヱ ゅヰفي るمدة ا حركゅه ،

ヱان، ヱبسゅط كتゅني متسخ قヤياً يمتدヱ ぁكほس مゅء فゅرغヱ ،るزهراれ يゅبسれゅ في إنゅء بヱヤرヵ شヘيف ا خضرة لヱ ゅヰا أل

ヤحゅفه النظيف المطّرز، ヱقد بدا ヱجヰه الشمعي ، المヤتّف باأشيゆتحれ الヘراش اإسヘنجي الذヵ ينュゅ فيه الرجل العجヱز 

 るحヱل れعヘارت ،ًゅمゅرأسه تم ベヱفヱ ،るボヤمغ るنヱّヤم ュأقاヱ ،ءゅبيض れゅボريヱ れقربه تراخヱ ،حي بشيءヱا ي ًゅكنゅس ュعゅالن

れ ألヱان حزينる دامعヱ ،るبجヱاره عدة صحヱن، ヱكتヱ ،ゆجرائد، ヱحذاء رمゅدヵ الヱヤن، ヱمشط نسゅئي كبير، ヱاسعる، ذا

 れذا るعゅسヱ ،رفيع ヵشريط حريرヱ ュゅع أرقボالمبヱ ،ًياヤكل قべئط المتゅالح るحヘص ヴヤعヱ ،ا رنينヱ ゅヰة فيゅكبيرة ا حي

るيヤヘالط ュヱالرسヱ طヱلخطゅب  ヱن أن ينتبه إليه أحد، أヱٍل دゅبضجيٍج ع ベراح يزقز ،ベئر صغير نزゅص لطヘق ،るヤالمتداخ

يحسぁ به أحد؛ طゅئر أصヘر الヱヤن، يتゅボفز داخل قヘصه بعصبيる بゅديヱ ،るقد تنゅفش ريشه ヱتنゅثر؛ يضرゆ قضبゅن الヘボص 

منطヴヘء الذヵ لュ يتحرポ الرفيعる بほقسヴ صヱرة؛ طゅئر صغير مدّمヴ يزقزベ بصبر عجيゆ متヱاصل لヤرجل العجヱز ال

 !!.فينヰض...  منذ ثاثる أيュゅ، لعヤه ينتبه
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 るـــヤاأسئ: 
 

 :اقرأ النص بإمعゅن ، ヱأجゆ عمゅ يأتي 
 (ن  8)  مكヱن الボراءة: أヱا 

 :الماحظる  –أ    
   ヱ - ن حددるعيヱ ن 5،0................................................................................................النص       
    ヲ -  انヱلعنゅب ゆتゅصد الكボذا يゅء" مゅن 2،1................................................................." آخر اأصدق 
   ゆ -  ュــــヰالف: 

    ン -   ن 1.....................................................................ضاج:  ، وبضد مسيجة: بمرادف يت ا 
    ヴ - قع في النص من أحداث في سطرينヱ ゅن 1.............................................................. لخص م 

 :التحヤيـل  - ج  
 ن 1..................................................... تدل عヴヤ مれヱ العجヱز عبゅراれ ثاثاستخرج من النص  - 2    
    ヶ - ز من خال النصヱعجヤعي لゅضع ااجتمヱن 1............................................................... حدد ال 

    Α - ئر في النصゅالط ゅヰالتي يرمز إلي るنيゅاإنس るيمボن 1........................................................ أبرز ال 
 :التركيゆ  – د   
    Β -  ره النصヱيص ヵعي الذゅضع ااجتمヱال ゅヰد فيボجزة تنتヱرة مボن 2...........................................صغ ف 
 

ゅنيゅث :  るغヤن الヱ(ن  6) مك 
    ヱ - ن 1 . .........................................................................................ما تحته سطرشكل شكا تاما ا 

    ヲ - غتهゅصي るボبين طريヱ ضيلヘت ュن 1،0........................................................استخرج من النص اس 
    ン -  ゆمن الصرفرك るعヱن ممنヱيدة بحيث تكヘائح في جمل مヱالر るمヤن 1..........................................ك 
    ヴ - أخذ منه ヵعل الذヘبين الヱ ゆتعج ゆヱヤن 1،0............................................... استخرج من النص أس 
    2 -  れゅمヤالك ゆاردة أعرヱسينالヱبين ق :- (سمينゅالي )- (مابس) .................................................ن 1 

 ゅلثゅء : ثゅاإنشヱ ن التعبيرヱ(ن 56) مك    
 
إنشゅء قصる " ة ه في مゅヰرمستثمرا مゅ اكتسبت ،ヱقゅئع عجيبヱ るتخيل تتمる أحداثゅヰ تتضمن  أقصヱصる انطベヤ من ا 

 るعجيب " るنيゅفي ثم ポذلヱأسطر. 
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 عنゅصر اإجゅبヱ るسュヤ التنボيط
 
 

 يستأنس بヱ ゅヰتボبل كل إجゅبる منゅسبる عنゅصر
 

 (ن  8)  مكヱن الボراءة: أヱا 
 :الماحظる  -أ     
: أيضゅ يボبل / ヵسرد: النص ヱعن - 1   

るصヱن 5،0....................................................................أقص        

أヱ  العصヱヘر " آخر اأصدقゅء" يボصد الكゅتゆ بゅلعنヱان  - 5    
 ن 2،1................................................الطゅئر

   ゆ -  ュــــヰالف: 
    ン - مرادف :るمسيج  :るطゅبضد محヱ ،  : جゅكن  ب: ضゅس .......

 ن 1.................................................
    ヴ - من الجميع    ضمنتي るヤヘرة في غゅسطح العم ヴヤحيدا في بيته الخشبي عヱ زヱالعج れヱخيص مヤالت

ヱحزن طゅئره 
.........................................................................................................عヤيه

 ن 1..........
 :التحヤيـل  - ج  
ヱجヰه شمعي ، العجヱز المنطヘئ ، لュ يتحرポ منذ ثاثる )  تدل عヴヤ مれヱ العجヱز عبゅراれ ثاث - 2    

 ュゅن 1......(أي 
    ヶ - ز: السنヱعج /るنヰالم :ゆتゅك ،ュゅحيدا  /رسヱ يعيش ( ベヤمط ヱأرمل أ ヱأ ゆزゅف/ ...عボمث. ،

 ن 1.............فボير
    Α -  るنيゅاإنس るيمボال (، るف  الصداقボلمثゅب ュゅعي ، ااهتمゅفل ااجتمゅالتك ، るخヱلشيخゅب ュゅااهتم )

 ن 1................
 :التركيゆ  – د   
    Β -  るة في المدينゅالحي れゅبيヤس ゅヰد فيボجزة ينتヱرة مボف るغゅصي

 ن 2......................................................
 

ゅنيゅث  : るغヤن الヱ(ن  6) مك 
    1 -  ほعن كل خط るطボربع ن ュيخص



ヵヱن 1 ..................................................................................نح 
مبゅشرة من فعل قسゅ : أقسヴ ، طريるボ صيゅغته :  اسュ تヘضيل  - 5    

 ن 1،0..............................................
    ン -  ع منヱالممن ゆائح " الصرف تركيヱيدة مع " رヘم るヤفي جم

 ن 1.............................................الشكل
    ヴ -  ゆتعج ゆヱヤأخذ منه :  أس ヵعل الذヘله ، الゅأشد اختي ゅم :

 ن 1،0.................... ........................اختゅل
    2 -  ゆاإعرا

 ن 1...................................................................................:.......................
 .مضゅف إليه مجرヱر بゅلكسرة الظゅهرة عヴヤ آخره: اليゅسمين  -    
 .مبتدأ مぼخر مرفヱع بゅلضمる الظゅهرة عヴヤ آخره:  مابس  -    

 ゅلثゅء : ثゅاإنشヱ ن التعبيرヱ(ن 56) مك    
 :يراعヴ في تヱボيュ إنجゅز المترشح مゅ يヤي 

 - るبヱヤرة المطゅヰة مدى تحكمه في المゅمراع. 
 - ゅヰمゅانسجヱ رゅح اأفكヱضヱ. 
 .سامる الヤغヱ るالتعبير - 
 
 

 


