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 (ن  01) النحو والصرف  :أوا
 النص 
          るبيキيته اأダガشヱ قيヲش るيゲين شعヲムبك في تゅتتش،りゲــيんكــ ゲصゅمن حيث  عــنـ ゅفي، أمゅقんالヱ الجنسي ゅヰمن

يる كキゲيゅ تゲكيゅ شゲكسيゅ يヲنゅنيヱ ،ゅاヱキコاァ هログ العنゅصゲ الجنسعــゲبـيــゅ فيه خヨسる عنゅصゲ، جعヤته  متْ أْ الجنس فقギ الت  

ゲا كらيゲا، ヱخゅصる أنه يجヨع بين الجنسين العゲبي ヱاليヲنゅني، الグヤين ـفيه يラクぽ منグ أメヱ اأمゲ بأنه سيラヲム شゅع

るيゲعゅالشヱ ゲلشعゅيم بギمن ق ラاゲヰيشت. 

ヱأمゅ من حيث الんقゅفる فقギ حベグ العゲبيヱ るالفゲنسيヱ ،るتヤقن التゲكيる في بيته، ヱلムن أثゲهゅ لم يムن ヱاسعゅ في فنه         

في شعヱ ،ロゲاضـحــيــن يれゅ تゲجゅヰヨ منヱ ゅヰأثらتゅヰ في キيヲانه، أمゅ تيゅرا العゲبيヱ るالفゲنسيる فيجゲيラゅ سンヲ بعض أب

 .يゅهه أرヱع مゅ يラヲム التギفق ヱأبヰجهヱكラゅ لヤتيゅر اأメヱ الغるらヤ، فヲヰ الヵグ تتギفق في شعロゲ م

         ヨالヱ ュゅヨأبي تヱ ヵゲحتらالヱ サاヲأبي ن ギعن るالحي るسيゅらالع ァクゅヨى النヤف عムع ギلقヱ ضيゲيف الゲالشヱ يらتن

るصゅي خらتنヨالヱ ヵゲحتらلゅا بギيギبه شゅإعج ラゅكヱ ،مヰلゅんأمヱ サاゲأبي فヱ .بهヲヤإلى أس ンギاهت ゅم ラゅعゲسヱ ゆヲヤأس ヲهヱ ،

يقュヲ عヤى احتグاء القヲالب العゅらسيヱ ،るا يجギ صゅحらه  لتي سゅヰムヤ الゅらرヵキヱ من قヤらه، أسゆヲヤ  انفسゅヰ الギرゆヱ  يسヤك 

クلك إعانゅ، فتヤك أمゅرり اإجりキゅ الفنيヱ ،るهي إجりキゅ تقュヲ عヤى بعث الダيゅغる حゲجゅ في أラ يعゅرチ أصحゅبゅヰ، بل يعヤن 

 ゅヰئゅإحيヱ るヨيギالق. 

ـــラヲِ لنفسه أسヲヤبゅ أصيا، أسヲヤبゅ ا يتحゲر من القギيم، ヱلムن في           ムيـ⊥ ラقي أヲع شゅاستط ヲا النحグى هヤعヱ

ヱ ،رゅムأفヱ ラゅمن مع ギيゲي ゅكل مヱ ロゲダعヱ ゲعゅعن الش ゲらقت نفسه يعヲال るنゅصゲالヱ るى الجزالヤع ュヲيق ゆヲヤأس ヲه

 . ヱالヨتゅنヱ るالقりヲ، بحيث تぽلف الれゅヨヤム  مゅ يشらه الらنゅء الضガم الشゅهق
    キ .قي ضيفヲش . ゲダفي م ゲصゅعヨبي الゲالع ゆキرف  –اأゅعヨار الキ– るمسゅガال るعらالط –  ソ004  ゅهギبع ゅمヱ (فゲダبت  ) 

 :るـــيــるヤ اآتـــゃــن اأســــب عـــヱ るأجــيــأنـــتــص قゲاءり مـــنــال ゲإــــاق

 (ラ  0. ) اクكゲ بعض العنゅصゲ التي سゅهヨت في تヲムين شゅعゲيる شヲقي حسب النص  –0

 ( ラ  0. ) من خاメ النص بيِن مヨيزاれ أسゆヲヤ شヲقي –2

3– りゲاأخي りゲل الفقムاشヱ من  انقل:  " ヲا النحグى هヤعヱ ... هق... إلىゅم الشガالض. "  (3  ラ) 

 (ラ  2)  .خط في النص إعゲابゅ تゅمゅأعゆゲ مゅ تحته  –4

 (ラ  2)  .كل ヱاحギ منヱ  ゅヨヰبين ラコヱ جヨعゅ لりゲんムヤ عヤى صيغる منتヰى الجヲヨع،جヨعゅ لヤقヱ るヤ استァゲガ من النص – 5

 (ラ  0. )ا⌒يت⌒ بメٍゅんヨ لヨヤنンキゅ الشらيه بゅلヨضゅف ヱاクكゲ حヨムه –6
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ゅنيゅث :らالعـــاغــالヱ るــــチヱゲ  (01 ラ) 

1- るاغــらال  (6  ラ ) 
 
 (ラ 2):ن نــヲعــゅヰ بـゅعــتـらـゅر الـヨـائـヨـれゅااستعゅرり فــيـゅヨ تـحــتــه خــط، ヱبــيــِ  ـــゲ⌒ أجْ  - أ

 ه تـق メـوا"   :الىـعـاヨـل واعــتــصـらـيـعـا بـحـヨــه جـヤال "  ラراヨع メ101اآية . سورة آ. 

  ⊥ارأيتゲم⊥  بـحـــｚヤــ ∠ム  . يـ∠تـ∠

 ゆ–  ِر عـيـゅらعــتــゅبـ るيــゅــنـムيــأتــين ال ゅــヨئــط فــيــゅسヲالــ:  (2 ラ) 

 ـه ـيــالـ⌒ ع⌒ ـْم لـ⌒ ـヰـ⊥ م⊥ ــاس⌒ أْخــد∠ ｚأْشـــرف⊥ الـــنـ. 
 اヰـــ  .دْع عــنــك الヤـــوュ∠ والعــتـــاゆ∠ : تــقــوメ الــتــي ألــوم⊥

 キ:  (2  ラ) الــダــヲرり الـشعـــゲيــヱ るبــيــن عــاقــتـゅヰ فـيـゅヨ يـأتــيحـــギِ  –ج          

 :ゲ في ヱصف قゲダـメゅ الشゅعـق           

  ⊥ـ⊥هらـ ــوانـ⌒ ـــأれْ ج∠ ــْت      م∠ قـ∠ ــر  الـفـツاء∠ وعـانــ∠ ـヨْــط⌒ ⊥ヨالـ ⌒ゆــحـاｚـع∠ الس ـطـ∠ ــه قـ⌒ فــاتـ⊥ ــر⊥  ش⊥

  2 –  チヱゲالــعــ (4  ラ)  

 (ラ  2.)  اإشــらــゅع –الــحــヱグ  – الــキゲف –الــギخــيــل : ف الــヨــダطـヤحـれゅ اآتــيــるعـــゲِ  –أ          

          ゆ–  ِギحヱ ،るضيヱゲع るبゅكت るاآتي ゲثم بيِ اكتب اأسط ،ゅヰمت فيギガعيل التي استゅالتف キ ゆゲع الضヲن ن
 (ラ  2)  .ســـطـــゲفي   كل 

ـــي                      あأنـ ぁـــب ـムــــــوラ⊥ الـح⊥ ــْل يــ∠  هـ∠

يــبـ⌒                      あـــنـــ ∠ヨ ｚـ ــتـ ــらـْــداً لヤـ⌒  تぁ ع∠

                      ْれا ـيـــ∠ ـــراح⊥ اأْمــنـ⌒ あـヅا ぁـــب ـو∠ الــح⊥  أュْ هــ⊥
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 ( نقط  01) النحヱ ヲالゲダف : أヱا

 ク ( ................................................0  ラ)كゲ بعض العنゅصゲ التي سゅهヨت في تヲムين شゅعゲيる شヲقي حسب النص  -0

 ( ラ  0.........................) ................................................................النص بيラゅ مヨيزاれ أسゆヲヤ شヲقي حسب -2

 (ラ  3......................................................................................................................... ) النقل ヱالشムل  -3

4-  ゆاゲاإع................................................................. ( ...............................................................2  ラ) 

 (ラ  0...................................................................................................) استゲガاァ جヨع القヱ るヤبيコヱ ラゅنه  -5

 )ヱ............................................. (.................0   ラبيコヱ ラゅنه استゲガاァ جヨع الりゲんム عヤى صيغる منتヰى الجヲヨع  -  

 (ラ  0...........................) .....................................................التんヨيل لヨヤنンキゅ الشらيه بゅلヨضゅف クヱكゲ حヨムه    -6

ゅنيゅث : チヱゲالعヱ  るاغらال (01  ラ) 

0 らـ ال るاغ (6  ラ) 

 (ラ  2: ) إجゲاء ااستعゅرヱ りبيラゅ نヲعゅヰ بゅعتゅらر الヨائれゅヨ  –أ 

 - るشحゲم るيحيゲダت (........................................................................................................................0  ラ) 

-  るقヤمط るيحيゲダت....................... (..................................................................................................0  ラ) 

 ゆ–  ئطゅسヲر الゅらعتゅب るيゅنムتعيين ال ( :2  ラ) 

 (ラ  0..... ) ............................................................................................................................تعゲيض   -

 (  ラ  0 ..........................................................................................................................  )إشゅرり  أヱ إيゅヨء -

ァ-  ゅヰعاقت ラゅبيヱ りرヲダال ギيギتح (    .2  ラ) 

حيث شヰらت  فيゅヰ الヨامسる " عゅنقت " ゲيる عヤى عاقる الヨشゅبるヰ عヤى سらيل ااستعゅرり  التゲダيحيる في قيュゅ الヲダرり الشع

 . بゅلヨعゅنقる بجゅمع ااتメゅダ في  كل

2- チヱゲالع ( :4  ラ) 

 (ラ  2.................... ) ...............................................................................................تعゲيف الダヨطヤحれゅ  -أ

ゆ- るضيヱゲالع るبゅتムال( ................................................................................................................... :1.5ラ) 

 )ラ 5..1) .......................................................................................................................تحギيギ التفゅعيل  - 

ــْن                                               ـــاتـ⊥ ــゅعــ⌒ ـْن فـ  ـــاتـ⊥ ゅع⌒  فـــ 

ـــْن                                               ـــاتـ⊥ ــゅعــ⌒ ــْن فــ  ــاتــ⊥ ـــゅعــ⌒  فــ 

                                              れْــا ـْن فـــゅع⌒ ـــاتــ⊥ ـゅع⌒ ْن فـــ  ــاتـــ⊥ ـゅعــ⌒  فــ 

ゲفي كل سط ゆゲع الضヲر: نヲダمقヱ نيゅんالヱ メヱين اأゲلث  صحيح في السطゅんال ゲ5..1................) .............في السط ラ(          

 


