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 3:    لــــــامـــاملع       ـان: شـــاعتـزـــادة اإلجنـــم ربيةـعة الـاللغ  ادةـمــ   

  :االنطالق  نصـ 
 عكاكيز

  ًُ ُاد ش يء هما للم عمس الحد ُال 
 
له حالخه الخاصت التي لم ٌعد ًؼيم الـهىز بها ؤمام الىاض،إهه معاق ال للج

ً ازىين ًدبعاهه هما ًدبعهإال بعُ  ًخحسن ًُ  ياٍش ُؿله، وؤهثر ما 
 
ُؤ

 
ُ في ؤطسجه، إلاه ؤهه ليع الىحيد

 
مما ان ولدًه ٌعاهي إن

ُ.، فلم الللم؟حت الجساحينال جساألاػباء ُو علاكير في شفائهلم جىفع ُو، هرا ؤمٌس وزاسي هخب عليه ،ٌعاوي مىه

ُالبلدًت" ما إاإلاسة ألاخيرة في "في   
 
ُمه ؤحد ُدخل حتى كد ُ ن ُ هم، وطمع بعع 

 
خماث وهى ًجخاش الصف مُ الخ

ُمه: الري كد ُ فسدُ  الؼىٍل،

ُزبً على الصحت والعافيت. احمد ُ مخصىص" حسام عليً وهللا، هرا"ـ 

ُص ميان لهؤالء؟إلااذا ال ًخصُ  ولىا "مخصىصىن"، ـ

ًجدز بىا ؤن ـ  اإلاظلمينـ ىا، هحً إلاظاعدج احخياجا ؤهثر ، إههازحمىا مً في ألازض ًسحمىم مً في الظماء ـ 

ُ...هخأشز.

إوي ؤطإلً العفاف  وكد كض ى حاجخه، زم ؤزطل شفسة ػىٍلت ؤجبعها الشمخه اإلاعهىدة : " اللهمخسج عمس 

م جخخلؽ في طمع وطاز ،والىفاف والغنى عً الىاض" ُه مىبُ عبر الؼٍس  ،هالم الىاض يازاث اإلاازكت مع بلاًاهاث الظ 

ُ
 
ُ فجإة

ٌ
ٌُ وؤحع ،انوشُىابدظم لها  خؼسث له فىسة ُهإهما حاش الدهيا ولها. مسة ألو

جسب، فيها، ًفىس، ًؼبم، ٌشخغلاعخىف إلى وزشخه ُو عمُس عاد ظيف ٍو ؤحد  إبساهيم لجإ إلى، زم ٌعدٌ ٍو

ُ، الخلىيين مً معازفه، فلم ًبخل عليه بخبرجه
 
ُف ُ سن 

 
ه وشوجخه لحظىز ، هادي ولدًًدًه وهى ًسي جهده ًشمس ًاوعا

لخليؽ بين زؤض دزُ هي التي ، اهؼللذ آلالت العجيبت نؤداز اإلاحُسهرا الحفل الخاص،  م  ت وذًل طيازة ج  ها اجت هاٍز

فسحت جرزع الشازع، والخفذ إلى ولدًه مً خلفه وكد طاق بهما الفظاء مً فسغ العمس بحركه وبساعخه فبدؤث 

د مً طسعت آلالت: ال هـساث جالحلىا في  ما ؤزوع إهجاشن ًا ؤبي!: ألاهبر هشت، كاٌ له ابىهوالد ُ الحل ؤجابه وهى ًٍص

ٌُ، فىا، ًا ؤوالد اػمئىبعد اليىم والترحاٌ د مً ؤصحاب ، وليحملم مً ؤزالخؼل الشىازع ما شاء لها ؤن جؼى

 سة.العيىن الىبيرة والغائ

 ـ بتصرف ـ  3122غشت   ـ  555ع  عن قصة " عكاكيز" لعبد الصمد اإلدريسي ـ مجلة الوعي اإلسالمي                                                   
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 3 : لـــامـــاملع
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 : األشــئلة

 : النص قراءة متأنية ثم أجنس األنشطة اآلتيةـ اقرأ 
 

I نقط ( 8) القراءةجمال  ـ. 
ُؤلاجاباث آلاجيت:بين ختر الجىاب الصحيح مً ا ـ 1

 (.نصف النقطة ).......................................................................................طسدي ـ حجاجي  ـ هىع الىص: وصفي 

  (.نصف النقطة) .................................................................................الىص التي ًيسجم معها عىىانالفلسة عين ـ  2

 (.نقطة واحدة )...............................................................( حركه – حاش ) :حظب طياق الىص لظداشسح باـ  3

 (.نقطة واحدة )........................................................................................................ الىص لظيت التي ًؼسحهاالحدد  ـ 4

عاهاة عمس دالت على مؤو عبازاث ؤزبعت ؤلفاؾ  فلسة ألاولى مً الىصمً الاطخخسج   ـ 5

  (.قطة واحدةن)..............................................................................................................................................................................…ادالحد ُ

 (.قطة واحدةن) ..................................................... ؤزبعت ؤمىىت دازث فيها ؤحدار الىصمً الىص  اطخخسج ـ 6

  .(نقطة واحدة)..............ًىاطب مظخدال عليها بما الىصابيت اإلاخظمىت في ؤلاًج ليمالكيمت مً ؤبسش ـ  7

ً  شخصيت عمس الحداد  ً فيؤبد زؤًـ  8  (.نقطتان)  ...............… .......................................................( ) في طؼٍس

 

II نقط (.  6)  الدرس اللغويجمال   ـ 
  (.نقطة واحدة ).....................( ألاهبر ـ مسة ـ وشىانـ علاكير) في الىص:جحخه خؽ ل ما اهلل زم اشيـ  1
 (. نقطة واحدة ) ............................................................للخعجب وآخس  طخفهاملاُلاطخخسج مً الىص ؤطلىبا  ـ 2

ُيت غير ممىىع مً الصسف مع حغييرالاطم اإلاظؼس جحخه في الجملت آلاجاجعل ـ  3

 (.نقطة ونصف)  ...................................................................................................................................... ..()مع الشكل ما ًلصم حغييره
ُ( مشيرة لالهدباه عياهيُزًدىلل عمس وولداه ب) 

سن واجمماهلل الجدٌو آلاحـ  4  (.نقطة ونصف )  .................................................إلاؼلىبامأله ب ي إلى وزكت جحٍس

 حىمه هىعه اإلاىادي الجملت

    ؤوالد اػمئىىاًا 

  (.نقطة واحدة ) ................................(إبساهيم ـ  اإلاظلمين)  الىص في انخؼجحخه ما  جاما ا ؤعسب إعسابـ  5

III نقط (. 6)  التعبري واإلنشاءجمال  ـ 
ُ.ًحلم هجاحا في حياجه جحدي ؿسوفه الاجخماعيت اللاطيت واطخؼاع ؤن ؤزاز اهدباهً في محيؼً شخص           

ت غيالالظيرة هخابت  مظدشمسا ما اهدظبخه في مهازة  ،ملؼعا مً طيرجه ـ في حدود زماهيت ؤطؼس ـ اطسد      .ًر
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 3 نــاوـــــاملع : ضـــاعتـــاُشاإلجنـــا وــــدٚ  ادٚ المػـــــٛ العـــــسبٗٛــــــــــــــــو

 ٔضمي التٍكٗط عٍاصس اإلجابٛ

I  قط (ن 8 )  مجال القراءةـ. 

 ُ( 0550..)  الٍص : ـ ضسدٙ  ٌٕعـ    1

 ُ( 0550. ..)  الفكسٚ اليت ٍٖطحي وعّا عٍٕاُ الٍص ِ٘ الفكسٚ األٔىل -2

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

 ُ(  1.)  وعاٌاٚ املعاقني ـ الٍظسٚ الطمبٗٛ إىل ذٔٙ االحتٗاجات اخلاصٛ ـ حتدٙ اإلعاقٛ يف الٍص: ٖكبن نن تعبري داه عمٜالكطٗٛ املطسٔحٛ   -4

ُ(  0525)     الكمل ـ اُ ـ  ٖعاٌٖ٘طٗل ـ وعام ـ ٖؤملْ ـ ٖعاٌٗمل ٖعد :  ـ تكمكْ ـ وثن دالٛ عمٜ وعاٌاٚ عىس احلداد أٔ عبازات تكبن أزبعٛ ألفاظ   -5

 لهن لفظٛ.

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

    

 يف الٍص: ـ املتطىٍٛ وَ الكٗي اإلجيابٗٛ  -7

 احرتاً ذٔٙ االحتٗاجات اخلاصٛ  أٔ وطاعدتّي ...؛/التآشز /اإلٖثاز /التطاوَ ـ 

 ُ(  0550..)    ـ املبادزٚ ٔالعىن وَ أجن حتدٙ الصعاب..) تكبن نن قٗىٛ تكازب ِرٓ املعاٌ٘ (

 (  لالضتداله.ُ 0550( ..)   عمّٗا : )ٖكبن االضتداله الداه عمٜ الكٗىٛاالضتداله ـ 

 ُ(. 02..)    زأْٖ اخلاص يف عىس احلداد بأضمٕب ضمٗي خاه وَ نن األخطاٞوَ املٍتظس أُ ٖبدٙ املرتشح  -8

II  نقط (6)مجال الدرس اللغوي ـ. 

َ): شهن الهمىات -1
َ
َوان

ْ
ش

َ
اِقيُر  ــ ن

َ
ٍة  ـ َعق َبُرَـ َمرَّ

ْ
ك

َ
 . لهن لفظٛ  ن(  0..5..)    ( ألا

 .ُ(  0550. ..)  - !أزٔع إجناشك وا  -أضمٕب التعحب : ـ  ُ(  0550) ال خيصص وهاُ هلؤالٞ ؟  اذامل أٔ   ضتفّاً : مل الكمل؟أضمٕب اال -2

.لمشهن  ُ( 0550.)  ٔ(.ُ 1. ..)   اخلشب املثريٚ لالٌتبآ   أٔ بعهانٗص(  لالٌتبآ ٖٚتٍكن عىس ٔٔلدآ بالعهانٗص املثري  )  -3  

4-  

 ُ( 0550..)  حهىْ ُ( 0550..)  ٌٕعْ ُ( 0550..)  ملٍادٝا اجلىمٛ

 البٍاٞ عمٜ الطي يف ذلن ٌصب ٌهسٚ وكصٕدٚ أٔالد ٖا أٔالد اطى٠ٍٕا

 

  اإلعساب : -5

 ُ(. 0550)    ....وفعٕه بْ وٍصٕب لفعن ذلرٔف ٔجٕبا تكدٖسٓ أخص أٔ أعين :  املطمىنيـ    

 ُ(. 0550)  …   .إبساِٗي  :اضي دلسٔز بالفتحٛ الٍاٟبٛ عَ الهطسٚ ألٌْ ممٍٕع وَ الصسفـ  

II  نقط ( 6) مجال التعبير واإلنشاءـ. 
 ٖساعٜ يف تكٕٖي وٍتخ املرتشح وا ٖأت٘ :       ـ 

 ( ؛ ٌكطتاُ )ـ االلتصاً باملطمٕب    

 ( ؛ٌكطتاُ )  ـ تٕظٗف  وهتطبات املّازٚ 

 (. ٌكطتاُ) ـ  ضالوٛ المػٛ ٔاضتعىاه عالوات الرتقٗي  
 

 

عٍاصس اإلجابٛ ٔضمي 

 التٍكٗط

 الصفحٛ

1 
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 املوحداالمتحان اجلهوي             

 لنيل شهادة السلك اإلعدادي         

 2014   دورة يونيو                       
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