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 يف الّلغة العربية ثالثال لثالثيل الثاينالفرض 

 وايتمتّـعُ ل وسحرٍ  ومجالٍ  خرياتٍ  من فيها ما كلّ   وسّخر البشر، لبينُهللا  هامنحَ  اليت الساحرةُ  اإلهلّيةُ  اهلبةُ  هي الطبيعةُ 
 فكلُّ  ،حياةٌ  هناك كانت  ملا للناس، تعاىل هللا سّخرها اليت الطبيعةِ  خرياتُ  فلوال ها،استمرارِ  وأساسُ  احلياة، بقاءِ  سرُّ  فهي فيها،

 .الطبيعة من صغريٌ  جزءٌ  إال هو ما الكثري، وغريها ونبا\تٍ  وحيوا]تٍ  وحميطاتٍ  وحبارٍ  وهواءٍ  ماءٍ  من حولنا ما
  اخلالقِ  ةِ مَ ظَ لعَ  القلبَ  عُ ُختشِ  أحضاkا بني صغريةٌ  فجولةٌ  فيها، الظاهرةِ  األشياء على يقتصرُ  ال لطبيعةِ ا وصفَ  إنَّ و 

 sألرض تلتصقُ  ما ومنها األغنيات، أمجل معها وتغّين  الريحَ  قُ فتعانِ  ،وًخامشُُ  السماء إىل اأغصاkُ  خُ تشمَ  ما األشجار منف
 يف امللل حاجز رُ وتكسِ  ،وتتبّدلُ  تتغّريُ  حني خصوصاً  ،الطبيعةِ  مفاتنِ  أروَع فما ها،غريُ  حدٌ أ يعلمه ال سراً  هلا تقولُ  وكأkّا

 بثوبٍ  الدنيا على ُتطلُّ  للطبيعة، والبهجة اخلضرة متنحُ  واليت الربيع، يف اخلضراءُ  فالغابُة ،نةِ السَّ  فصولِ  مع متقّلبةٌ  فهي النفوس،
 والرائعة املتجّددة للطبيعة إال تنبغي ال رائعةٍ  ميزةٍ  من هلا فيا ،كئيبةً   الشتاءَ و  هاعناصرُ  يشُ فتع ثو}ا عنها لعُ وخت اخلريف، يف رائع

 .أحد أرجائها الفسيحة يفعاتية  عاصفةٌ  فيها تثور كأن  ما، حلظةٍ  يف غاضبةً  ديعةُ الو  الطبيعةُ  تصبُحقد و 
I.عن األنترنت ـ بتصّرف ـ                                                 نقاط) 06(: أفهم النص  

 .فكرة عامة يف اأعد صياغته، مث ن وافهم معانيه جيدابتمعّ اقرأ النص )1
 ؟البشر لبين هبةً  الطبيعةَ  ملاذا جعل هللاُ )2
 .قرَّرة يف النصأوصافه املبعض مرفقا ب عنصرا من عناصر الطبيعة السندمن استخرج )3
 .»الوديعة الطبيعة« ،  »تشمخ«  ،»منحها«: ردة يف النصالوااآلتية و كلمات اللكل كلمة من  هات مرادفا)4

II.نقاط) 04(: أتعلم قواعد لغيت 
 .غاضبةً ،    لشتاءَ وا   ،وًخامشُُ     :الّسند يف اخلط فوق ما أعرب)1
: حسب ما يف اجلدول اآليتمفتوحة أو مربوطة علل سبب كتابة التاء )2

 التعليلكتابة التاء الكلمة
   ةــــــالطبيع

   َدتجتدَّ 

III.(نقطتان) ص:ــــــــــق النذوّ ـــــــــــأت  
 النص، مث علِّل ذلك. علىحدِّد النمط الغالب )1
 .»الطبيعة مفاتن أروع فما... «حدد نوع األسلوب يف العبارة اآلتية: )2

IV. :نقاط) 08(الوضعية اإلدماجية 
 ».الطبيعة منصغريٌ  جزءٌ إال هو ما الكثري، وغريها \تٍ ونبا وحيوا]تٍ  وهواءٍ  ماءٍ  من حولنا ما كلّ «قال الكاتب:  د:ــــــالسن

 الرائعةهلتشارك غريك تفاصيل يوما ما، منظرا طبيعيا شاهدته أو ختيلته وحتلم مبشاهدتهفيها  تصفاكتب فقرة موجزة : الّتعليمة
 .قيم املناسبةعالمات الرت مدرًِجا و  النعت احلقيقي، املفعول املطلق، املفعول له،كان وأخوا�ا، :  موظّفا
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منحولناحولناماما
وصفوإنإنَّو 

مختشمماماألشجاراألشجارن
ييعلمهالالسراسراًًهلاهلاتقولُُ

ةبٌة الالسِفصولفصوِلمعمعبلمتقلّّ
ُعيُشفتعفتعثو}اثو}اعنهاُختلعخت

ما،حلظحلظةٍٍيفيفضبةغاضبةًًعُة m(اط                        
يفها  أعد صأعد صياغتهمث ، مث جيدا

 أوصافه املأوصافه املببعضبعض قا بمرفقا بعة
،»منحهامنحها««: :  النصة يف النص

ًة
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