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  نص االنطالق : 

 . فجاءيفلحينار . فاجتهد في بيعه فلم قدم رجل إلى بغداد في طريقه إلى الحج . و كان معه عقد يساوي ألف د       

 فقال له العطار: من أنت ؟ وما هذا ؟ بهدية.بالخير، فأودعه إياه، ثم حج و عاد، و أتاه  قهـلـخإلى عطار موصوف    

 ... ! أتدعي علي مثل هذه الدعوى ؟كلّمه حتى دفعه عن دكانه .  وقال: الذي أودعتك . فما  دـقـالع:أنا صاحب فقال   

 فله في هذه لو ذهبت إلى عضد الدولة،  للحاج: فقيل فما زاده إال شتما و ضربا . إليه،وتردد  الرجل،فتحير    

 . ةـراسـفاألشياء    

 فقال عضد الدولة: . فسأله عن حاله،فأخبره بالقصة ورفعها إلى عضد الدولة . فصاح به فجاء. ،كتب الحاج قصته        

 و ال ،دكة تقابله من الصبح إلى المغرب ، واقعد على الدكة أمام دكانه .فإن منعك فاقعد علىاذهب إلى العطار بكرة   

 تزدني على رد وال فال تقم لي، وأسلم عليك، ،مر عليك في اليوم الرابع، وأقفتكلمه . وافعل هكذا ثالثة أيام ، فإني أ   

 السالم و جواب ما أسألك عنه. فجاء الحاج إلى دكان العطار ليجلس فمنعه ، فجلس بمقابلته ثالثة أيام. فلما كان   

 . فقال  وقال: السالم عليكم اجتاز عضد الدولة في موكبه العظيم .فلما رأى عضد الدولة الحاج وقف، اليوم الرابع،   

 ، عضد الدولة يسأل و الرجل صاحب العقدوفعال ما اتفقا عليه من قبل.الحاج دون أن يتحرك : وعليكم السالم ..   

 ولما رأى العطار ذلك الموقف أغمي عليه من الخوف. يجيب .   

 ؟ وفي أي شيء كان ملفوفا؟أنت العقد عنديودع ـأم ! ويحك ال :انصرف الموكب فجاء العطار إلى الحاج فق        

 قد كنتفقال :  . فقام العطار وفتش، ثم نفض جرة عنده فوقع العقد من صفته كذا و كذا.:  . فقال ! فذكرني لعلي أذكره   

 !    ذكرتتنسيت. ولو لم تذكرني في الحال ما    

 )بتصرف( 15/16من كتاب األذكياء البن الجوزي .األجيال للترجمة و النشر. دار ابن حزم. ص :                                             

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         

         ة يأجب عن األسئلة التال و ،اقرأ النص قراءة متأنية                                   

 نقط ( 8المجال الرئيس األول :القراءة ) &    

 ن1: مالحظة النصا(      

 ن0.5ــ اقترح عنوانا منا سبا للنص يتكون من تركيب إضافي : ) .....................................(  1    

 ن0.5 ــ حدد نوعية النص : ) ...........................................(  2    

 ن2:  فهم النص ب(     

 ن0.5.......( ..) .......................................... فراسةــ حسب السياق ما يلي:  ــ اشرح 3    

 ن 0.5...........................(...) .......................  مودعــ                                          

 ن1....(..........ــ ما هو الحدث المحرك في القصة ؟ ).................................................................... 4    

 ن3:  تحليل النص ج(     

 ــ استخرج من النص عبارة تدل على سوء أخالق العطار.  1     

 ن1....( .............................................................................) .......................................         

 ــ أبرز القيمة المتضمنة في القصة مستدال عليها بما يناسب : 2     

         .............................................................................................. (............... 

 ن1......................( ...................................................................................................          

 ن1...........(...............................ــ حدد زمن وقوع أحداث هذه القصة :)...................................... 3     

 ن2: تركيب النصد(       

 ــ أبد رأيك في حيلة عضد الدولة الستعادة العقد من العطار و بين ماذا تستخلص منها ؟ ..................        



........................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            

  نقط(6لثاني : الدرس اللغوي ) المجال الرئيس ا&    

 ن1ــ اضبط بالشكل التام ما تحته خط في النص فقط .  1   

 ــ استخرج من النص : 2   

 ن0.5..............(......ــ اسم فاعل رفع الفاعل و نصب المفعول به : ) ...............   

 ن0.5......(.........................)  اسما ظاهرا مفعول رفع نائب الفاعلــ اسم    

 ــ صغ من فعل ) غفر( صيغة مبالغة ، وركبها في جملة مفيدة حيث تكون عاملة بدون شرط : 3   

 ن1(ــ الصيغة ) .................( ــ الجملة : ).................................................................................   

 ــ حول إلى الجمع المذكر مع الشكل التام ما يلي : ) أحافظ درسك؟ ( 4   

 ن1......................................( .......ــ الجمع المذكر : ).............          

 ــ صغ من األفعال اآلتية أسماء المفعول مع الشكل التام 5   

 ن1).......................( حكىتعاد ).......................( ــ سر)...................( .....(  ـ اس......).......... دناـ    

 ن1(  لهــمــعأخوك متقن )ــ أعرب ما تحته خط في الجملة التالية :  ــ  6   

 ...........................................................ــ عمله: ...............................................................   

             ............................................................................................................................ 

  (نقط  6& المجال الرئيس الثالث : التعبير )   

 يومية تسرد و تصف فيها وقائع أهم ما مر بك خالل يوم عيد األضحى المبارك .اكتب ـ نص الموضوع : ـ     
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