
 
 
 
 

              

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3:    لــــــامـــامع : ســـاعتـــانزاـــدة اإجــــم  ة العـــــربيةـــــاللغ  ادةــــــــــــــــم

                     :اانطاق  نصـ 

 امختفي
،  ، أらبا¡ كياる، صناديÇ: أ ，ساخليا تتاطê في ら，ايا الحارお الرياح ，تنتشر عل゜ أرصفتها ِل 

 えب ，ثمة كل يمض ي  أعوِرعلえ، ，قواريرب ，تتحو¡ العبواき امعめنية إل゜ أشباح تتحرÑ بشكل هستي́ر
، لكن もيل。 ا يكé عن الحركة  رごِل فيめ，خ ，يسقぢ عل゜ بببالليل يحا，¡ إمساÑ بجريおめ ممりقة 

منتصبا عل゜ جりعت。 ，قائمتي。  يراقえ العرご ，هو يجلس نسمي أسود قぢل ن。 ا يりا¡ حياأإشارお إل゜ 
ِ" يشارك。 متابعة العرご رجل في لربعيناき من العمر ، اسم。  ،لماميتين ，يضيé سكان  " وِنحس 

 . إل゜ اسم。 " امجنوِن" الحارお صفة 
           ِ

 
ِ"قام أ غرفة صغيرお ا تتجا，ら أبعادها طو¡  الرئيس ي بالحارお الشارع عل゜ رصيé "وِنحس 

بالية لê يشاهめ عل゜ جسめه  مابسيرتめ´  . ，ح بين إطاراき السياراき ，ألواح الكرتوِنقامت。 من مواد ت管را
 ناらلهê أ，مل أكياる النفاياき من امطاعê ，امناら¡ ，نقل مش管رياき الりبائن إل゜ مفي حغيرهابب يمض ي النهار 

。 ا يمنع ب جنونبب حيان يتحو¡ إل゜ حاí يف管رん لرご，في بعず ِل . سياراتهê عل゜ أكتاف نصé عارية
るمنه ，خاصة الفقرا╋ الناê بéترتج めالحاقة التي يمسكها بي おلشفر êرقابه， êرؤ，سه êِمن تسلي

ِ"ما أغرب  لりبنائ。 لるめ ما  محめدا لخめمات。 ，إنما ي管رÑ لمر فهو ا يش管رぜ سعراِ  !  "وِنحس 
，ا يثني。 أن يكون  ا يتقيめ بوجود الりبوِن ，هِو，ضعها إل゜ جانب。 ،  おيقめر，ن علي。 في عبوお معめنية صغيِر

 من شعر حلÇ نصも éقن。، أ， قげ بعضا
おめ عجوら ا تقو・ عل゜ حمل مش管رياتها رأس。 عن مساعおめ سيِ 

التي تبめ， أك簡ر اらدحاما من غيرها ، لتنظيê  الحارお شوارعمن دكان البقالة أ， الوقوف ，سぢ تقاطع 
 .امشاお ，السياراきحركة 

ِ"جنون  إل゜  نايめفع  ـ おالحاِر ناسك  ـ نحن نا，شك ناباستغرا ، مثار ، عل゜ أية حا¡" وِنحس 
ِ كان يやكر أن。 شاهめ صورت。 قبل سنواき في جريおめ ا التساؤ¡ : كيé جا╋ ؟ ，من أين ؟ لكن أحめ الس 

ِ" لê يعめِ， خرج "ن يめعو الناる للتعرف علي。 ،  فقめ يتやكرها في إعِا
 -بتصرف–http://www.arabicstory.net محمد عيد العريمي . موقع القصة العربية .
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 : اأســئلة
 : النص قراءة متأنية ثم أجز اأنشطة اآتيةـ اقرأ 

 

I نقط ( 8) القراءةجال  ـ. 

 (. نصف النقطة) ........................................................................................................................................  النげ يةحめد نوع  -1

 (. نصف النقطة ) ..............................................................................النげ عنوان تن経جê معالتي فقرお الحめد   ـ 2

 (.نقطة واحدة ) ......................................................... ترتجé ـ بالية  اشرح بامرادف حسえ سياí النげ : ـ 3

 (. واحدة نقطة)................................................................................ها النげحめد قضية من القضايا التي يطرح ـ 4

 (. نقطة واحدة ) .................. .ل゜  امجا¡ السكانيدالة ععباراき  أِ，من النげ أربعة ألفاづ استخرج   ـ 5

 (. نقطة واحدة ) .............................. هااتفصصفتين من  ，حめدفي النげ الشخصية الرئيسة  استخرج  ـ 6

 مستめا عليها بما فقرお الثالثة من النげال تضمنهامن القيê التي تأبرら قيمة  ـ  7

え( نقطة واحدة )........................................................................................................................................................امنه يناس.  

 (.تان نقط)  .............. ..........) في سطرين ( " حسوِنتالظر，ف اجتماعية التي يعيشها ú في أبめ رأي ـ 8

 
II نقط (.  6)  الدرس اللغويجال   ـ 
 

  (.نقطة واحدة ).............(حركة ـ سكان ـ مابس ـ أعوِر انقل ثê اشكل ما تحت。 خぢ في النげ : ) ـ 1

 (.  حدةنقطة وا) ...........................................................للتعجえ ，′خر لاستفهاماستخرج من النげ أسلوبا  ـ 2

ِف من الصِر ممنوع شتمل عل゜تمرتبطة بمجا¡ النげ أنش ئ جملة مفيおめ  ـ 3

めاح， え(.نقطة ونصف ) ...................................................................................................................................................... لسبِ

 (.نقطة ونصف )  ..........................................ي إل゜ ，رقة تحريرÑ ，اتمê مأه بما يناسえالجめ，¡ آتانقل  ـ 4

ِالسبえِطريقة صياغت。ِاسê التفضيلِالجملة
ِِِِشوارع الحارお أك簡ر اらدحامابب

  (.نقطة واحدة ) ..................................(شوارع  ـأسود  النげ  ) في  انتحت。 خطِ ما   تاما ا أعرب إعراب ـ 5
 

III نقط (. 6)  التعبر واإنشاءجال  ـ 
أثارき تصرفات。 ，سلوكات。 継خげ  مقطعا من سيرお ـ سطرأفي حめ，د ثمانية  ـ اسرد  

ِ غيرية بمكتسباتú في كتابة السيرお ال سكان حيú ، مستثمراِ إعجاب  أواستغراب 
 انتهــــــى

 



                  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 لــامـــــامع : ســـاعتـــانزمــــدة اإجـــا  اللغـــــة العـــــربية ادةــــــــــــــــم

 

 عناصر اإجابة
 سلم

 التنقيط

I  نقط ( 8)    جال القراءةـ.  

. 

(نقطة نصف ) / ヱصヘيالنص : ـ سردヵ  يるـ            نヱع 1   

(نقطة نصف ) . اأخيرة هي : الヘقرة  تنسجュ مع عنヱان النصالヘقرة التي  -2  

( لكل شرح صحيح  نقطةنصف  .. ترتعد ـ ترتعش :  ترتجف –    …  بゅليる : قديمる ـ عتيقる ـ رثる -  -:  بゅلمرادف الشرح -3  

( واحدة قطة)ن ) تقبل قضيヱ るاحدة ( السكن العشヱائي... –التヱヤث  –التشرد   –الヘقر ااختゅヘء ـ  : النص التي يطرحゅヰ قضゅيゅ من ال  -4  

ـ الヘقراء المنゅزل  –أكيゅس النゅヘيれゅ  –الشゅرع الرئيسي  –سكゅن الحゅرة  –اأヱسゅخ  –األゅヘظ ヱالعبゅراれ الدالる عヴヤ المجゅل السكゅني : أزبゅل -5
 عبゅراれ تنتمي إلヴ المجゅل السكゅني(أヱ لゅヘظ أربعる  أ)تقبل            ...  ـ النゅس 

ربع نقطة لكل لفظة أو ) 

(عبارة  

من هذه الصれゅヘ أヱ ) تقبل صヘتゅن  ...ـفقير  –ممزベ الثيゆゅ  –غريゆ   –متشرد مجنヱن  ـ صゅヘتゅヰ :  - حسヱن   る هي :الشخصيる الرئيس -6
 (صれゅヘ أخرى مستقゅة من سيベゅ النص 

    

) نصف نقطة للشخصية / وربع 

( نقطة لكل صفة   

 () ヱتقبل العبゅراれ الدالる عヤيゅヰ في الヘقرة  ...الغير مسゅعدةالتضゅمن ヱالثゅلثる من النص : القنゅعる ـ التعヱゅن ヱ من القيュ التي تتضمنゅヰ الヘقرة -7
 

( ) نصف نقطة لكل مطلب   

( ) نقطتان  . بأسゆヱヤ سヤيュ خゅل من كل اأخطゅء في سطرين من المنتظر أن يبدヵ المترشح رأيه الخゅص في الظرヱف ااجتمゅعيる التي يعيشゅヰ حسヱن  -8  

II  نقط ( 6)   مجال الدرس اللغويـ. 

1-      : れゅمヤس  ـ )شكل الك 禾ب
ا  ر禍 ـ م  ْعو 

 
َكان  أ 禍س ِ禾ة

ك  ر   ( ـ ح 

 

نقطة لكل كلمةالربع   

2-  : ゆالتعج ゆヱヤأس-  ゆأغر ゅن"مヱءأ –        !" حسゅكيف ج : ュゅヰヘااست ゆヱヤـ   ؟  س  ヱمن أـ أ ヱ( لكل أسلوب  نقطةنصف )  ؟ ين  

( نقطة لكل مطلب  ) نصف  .  ممنヱع من الصرف لسبヱ ゆاحدتشتمل عヴヤ مرتبطる بゅلمجゅل السكゅني       مるヤ مヘيدةتقبل كل ج -3  

4-  
るヤضيل الجمヘالت ュغته اسゅصي るطريق ゆالسب 

..ゅمゅرة أكثر ازدحゅارع الحヱش ゅمゅشرة أكثر ازدحゅغير مب るطريق 
 )اسュ مسゅعد+مصدر(

 أن الヘعل غير ثاثي
 

لكل نقطةنصف )  

 جواب صحيح

5-  : ゆاإعرا 
 .من الصرف   るممنヱعصるヘ أسヱد : نعれ مجرヱر بゅلヘتحる النゅئبる عن الكسرة أنه  -                   

 ... : مضゅف إليه مجرヱر بゅلكسرة الظゅهرة عヴヤ آخرهشヱارع  -                   
   . 

كلمة لكل نقطةنصف   

II  نقط ( 6)    مجال التعبير واإنشاءـ. 
  : يراعي في تقヱيュ إنتゅج المترشحين مゅ يأتي

- ( ゆヱヤلمطゅب ュ2االتزا )ن- ( رةゅヰئص المゅظيف خصヱ2ت )ن- (  ュالترقي れゅعام ュاحتراヱ るغヤال る2سام)ن 
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