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 َحنِيٌن إلى الطَّبِيعَِة                                                                          :النص

اِرِع َواَلَحْظُت َأنَّ  في َىِذه الَمِدينِة ال َيْعِرُفوَن َمْعَنى ِلْمُعْشِب، ِوال َالَمارَّةَََجَمْسُت ِفي اْلَحِديَقِة الُمواِجَيِة ِلمشَّ
ِغيرَة ال َضَر َوالَحشاِئَش الصَّ ََ وَن و َيُدوُسوَن الُعْشَب اأَلْخ ِغيَرِة، وال لمُوُرود  ... َكاُنوا َيُمرُّ نَّاِتَئَة ِلمَحَشاِئِش الصَّ

َأْجَساُميم َتَتَحرَُّك ِبآِلَيٍة و ِباَل َوْعٍي، وُعقوُليم َساِبَحٌة ِبَفْوَضى َعَمى َجَنَباِت الطَِّريِق . ُعُيوُنيم في اأَلرض و 
 َشاِرَدٌة .                                                         

يِع وُمْتَعٌة ِلًكلِّ َما َأْقَبَح َأْن َنْمِشَي َفوَق اأَلْعشاِب الَخْضَراِء َوَنُدوَس النََّباَتاِت واأَلْزَىاَر ! إنَّيا َحقٌّ ِلْمَجمِ  
 اأَلْعُيِن ....
ِغيَرِة  َأُكونَََتَمنَّْيُت َأْن  ِطفاًل َصِغيًرا، أَلُقوَم اآلَن وَأْلَعَب ُىَناَك َجْنَب الُعْشِب اأَلْخَضِر ، َوَجْنَب الَحَشاِئِش الصَّ

يَّاَراِت والَحاِفاَلِت ، َفَأِحنُّ والُوُرود الُمَتَفتَِّحِة، َلِكنَّ ُحْمِمي َيِضيُع ِحيَن أَْىَتزُّ َو َيْيتَُّز  اِرُع ِلَيِديِر السَّ َمِعي الشَّ
 َمرًَّة ُأْخَرى إلى الُعْشِب اأَلْخَضِر الَِّذي َتْقُتُمُو اآلَن َأْقَداُم المَّارَِّة الُمْكَفِيرَِّة ُوُجوُىيم .

الِل ، إَلى ِمَياِه األَْنَياِر ، إَلى َىَواٍء َنِقيٍّ َيْغِسُل َأِحنُّ إلى الَغاَبِة، َأِحنُّ إلى اأَلْشَجاِر الَخْضَراِء الَواِرَفِة ال ظِّ
اِن الَحاِفالِت والَمَعاِمِل والَمَصاِنِع .... ََ َما َعِمَق ِبِيَما ِمْن َأْدَراِن ُدخَّ  ِرَئَتيَّ َوُيِزيُل

 إدريس الخوري ) بتصرف (

َ:ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاألسئمــة
 أ(َأسئمةَالفهمَ:

 أربط كل جملة بما يناسبها إلكمال معناها :  – 0
 ـ َأْدَران الدخان من الرئتين           ـ َيُدوُس المَّارَُّة الُعشب                          
 ـ ِباَل َوْعّي              يَّارات والحافالت                ـ َىِديُر السَّ     
 ـ األشجار الخضراء             ـ ُيِزيُل الَيواء النَِّقيُّ                            

 ـ ُيِضيُع ُحْمَم الكاتب                                                            
 رادف كّل كممة من الكممات اآلتية : استخرج من الّنّص م -4  

 مِة     ـ    ُقْرَب   ـ      َأتشَوُق المَقابِ                 
 

 1/2الصفحة  

 في اللغـــــة العربــــــية شهر فيفريامتحـــــان 



 

 

 :َأسئمةَالمغةب(َ
 ـ أعرب ما تحتو خّط في النص .   0      

 
 ـ صنف الكممات اآلتية في مكانيا  المناسب في الجدول . -4

 َفوقَ  -   َنِقيٍّ     –السيارات  –حشائش 
 جمع تكسير صفة جمع مؤنث سالم رف مكانظ

    

   
 :َذَكْر مُ د الْ رَ فْ مُ مْ لِ  ِتَيةَ أسند الجممة اآل  -3       

ِغيرةَ                      َضَر َوالَحشاِئَش الصَّ ََ وَن و َيُدوُسوَن الُعْشَب اأَلْخ  () َكاُنوا َيُمرُّ
 

 النبرة في الكممة : ) النَّـاتـئـة (عمل سبب رسم اليمزة عمى *     -2     
 عـمـل سبب رسم التاء في كـمـمة       :   )السـيارات( *              

 
                                         

 :ََالوضعيةَاإلدماجية

ُر األغصان،        َخرجَت في ُنْزَىٍة إلى الغابة، َفَمَفَت اْنِتَباُىَك طفٌل ُمَشاِغب يقِطُف األزىار وُيَكسِّ
ْيَت َنحَوُه َتْنَياُه وَتنَصُحو .   َفَتَوجَّ

ًفا أدواِت االستفيام  01ِاْبِن الِحواِر اّلذي َداَر بينكما في )  النيي.  –أسطر ( موظِّ

2/2الصفحة   انتهى  بالتوفيق 


