
.ُخطاكم م هللا وَسّددَ قكُ وفّ          انتهى              1/1صفحة  

 دقيقة. 60املّدة:                          متوّسط. 4املستوى:
     2019/2020ة الّدراسيّة: نالسّ 

 فرض الفصل الثّا0 يف ماّدة اللّغة العربيّة.
 النّص:
. اوبَ أورُ  ةُ اَر نا قَ لِ Kَ يا وعىل شِ آسِ  ةُ ا قاَر نَ ينِ عىل Fَِ  تْ انَ وك" يلِ نِ دَ ْر ق "الدَّ يِِض مَ  يْ تَ فَ ِض  ْ@َ ها بَ يقَ رِ طَ  ُشقُّ تَ  الّسفينةُ  ِت كانَ 

ِم الّسفِ يف ُمقَ  يلوِ طَ  دجلَْسُت عىل َمْقعَ  .رِ حْ البَ  نَ مِ  ةِ عَ ه البُقْ يف هذ يمظِ عَ  وِّ مُ كُنُْت أشُعُر ِبسُ   .)ْ@ِ تَ اَر ظُُر إىل القَ أنْ ( ةِ ينَ دَّ
ْ سِ آ هذه  ٌل ِباُمحَ  ةار الِفيلَ وقِطَ ه ئِ لِ ره وآلواهِ ُصوره وجَ ِبقُ  وزه،ه ورُمُ ار ْرسَ بِأَ  قِ يا الرشَّ ر اِ جَ حْ واأل  اجِ والعَ  ودِ والعُ  ريرِ لحَ مَّ

 .يدُ لِ الجَ  وهاسُ كْ يَ  يه الّتِض رة وأْر طِ مْ ه املُ ئِ Kَ ، وسَ  هه وَمداِخنِ ه وآالتانِعِ صَ kَِ  رِْب الغَ  روباوتِلك أو  .ةFَ رِ الكَ 
يّة املُنْبَِعثِة ِمْن قِ الّرشْ  ةَ مَ غْ يُسايُر النَّ ( اعإيقَ يف  ربَةِ طَ املُضْ  هِ واجِ عىل أمْ  ِرسُ كَ نْ تَ  رِ دْ البَ  ةُ ِشعَّ أَ و  رِ حْ ُر إىل البَ ظُ كُنُْت أنْ 

ذلك  ظََمةِ عَ  امَ أمَ  ورحُ الطّويِل كاملسْ  دِ قيًا عىل املَْقعَ لْ تَ بَِقيُت ُمسْ  .)ةلَنَا يف الرّحل @بِ احِ صَ اِمُل أَحِد املُ ُه أنَ تُداِعبُ  ُعودٍ 
َحْت لَناَ َمدينُة" ُرشوِق الّشْمِس... الَ  عَ ا مَ دً عِ َموْ  بَ ْرضِ " لِتَ ا"َغالطَ  يناءِ مِ  ِمن ًدايْ ُروَ ًدا يْ تَْقَرتُب ُروَ الّسفينُة ِت كانَ  .رِ ظَ املنْ 

 َkِ "َت حْ تَ  وعُ مُ كأنّها الشُّ  ةِ اِ{ القَ  اءِ ضَ يْ يلة البَ ا الطّوِ هَ نِ آذِ اسطَنْبُول  Kَوق...يف املدينةِ هذه  ءِ َس   ساَعِة الرشُّ
 بترصّف. -عيل الّدوعاجي

 .ياكِ وتُْر  انقَ البلْ  َ�ْ يرَ زِ جَ  -هِ ِشبْ  يََقُع ب@ يُق ِض مَ  :يلنِ دَ ْر الدَّ  يُق ِض مَ  والّداللة: املُعجم
 األسئلة:

 )ةطنق 12( الجزء األّول:
 نقاط) 4( :ىلوالوضعيّة األ  

 .ُسُموٍّ عظيمٍ بِ  ِب ور الكاتِ ُشعُ  انَ كَمَ  اُذكُرْ �
دْ حَ  �  .تْ َر ظَهَ -كُِب اف: يُو رادِ مُ  النّصِّ  نَ مِ  دِّ
ْص �  مناسبة. عاّمةٍ  النّص يف فكرةٍ  لَخِّ

 نقاط) 8( :انيةثّ لا الوضعيّة
مفردات وما ب@   النّص إعرابتحته خّط يف ما ِب ِر أعْ �
 .راب جمل@ إعسقو 
 ُب جِ تغي� ما يَ  يطًة معسِ الجملة اآلتية بَ  اْجَعلِ �

  "...هايقَ رِ طَ  ُشقُّ تَ  الّسفينةُ  ِت كانَ " غي�ه.تَ 
 :يةيّة اآلتالّصورة البيان عَ وْ نَ  بّ@ْ �

"  َkِ ِوعُ مُ كأنّها الشُّ  ةِ ا{ِ القَ  اءِ ضَ يْ يلة البَ ا الطّوِ هَ نِ آذ" 
 .نيْ ؤّرشَ kُِ  استَِدْل  انية.الفقرة الثّ  طَ َ�َ  اكتٍَشْف �
 يف املدينة الّتي زارها الكاتب. رأيك بْدِ أ �

 

 نقاط) 8(:الثّا0 الجزء
  :الوضعيّة اإلدماجيّة

 الّسياق: 
يف التّنقُّل  ةُ لِحَّ الـمُ  ه الّرغبةُ سِ فْ و يف نَ  ،اإلنسان منُْذ ُوِجدَ 

 و االرتحال.
 الّسند: 

 الّشافعي:اإلمام قال 
ْن تَُفاِرقُهُ   ْب فَإنَّ لَِذيَذ الَْعيِْش ِيف النََّصِب َوانْص�َساِفْر تَِجْد ِعَوًضا عمَّ

 لَْم يَِطِب َساَح طَاَب َوإْن لَْم يَْجِر إِنْ �دهُ ـإ0ّ رَأَيُْت ُوقُوَف املاء يُْفسِ 
 : التّعليمة

ا  فوائد فيه  بّ@ُ ، تُ عرش سطرًا ستّة يتعّدىال اُكتُْب نص�
، موظًّفا افراملس أحاسيسو  شاعرواِصفا م الّسفر،
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ت أشعت أشع
ِسسسيا ايا الرشسِسِآآ هذه هذه 

لك أو  .ةF كرلَك Fلك أو  .ة لك أو لك أو روباَِ 
ْْ أنأن ب إىل البُن ظ ظُُت َإىل وو  ح ِر ببب بح ْحىل الب إىل الب ظظرر

ِِ امل املُنَأن ُل أحُل أح ِ أ  مل املنَنا أُل @بِ@بِ احملململ  صصَصََُل @بِ ح ِِصص  صاح
رُرُووة   ُة بْْقرتُبُ َ ا يْ  ََ ًْ ييي وووووووي

m
ررررررررر

m
ي

mالقَ  اِءِ يضَضَ  ب َي  الب لقلقالقالقلَقلقَقَ القَ  ء {{{ِ{ِِِ  ض ه ِةِقق ق ق  ِِ   {{ {ة ة

ب@ب@ ب@ ب@ ض يُقض َُقعَقُع ج ب -ِِْش ببْب@ ب@ب@ب@ ب@ ب@ ققَقَ
لئلئل ئسئس nألألألألسألألألألألأل nاا nء iزءز ioججججججججججججزجزججججزججioلللججججججججلللللللجججلللللللللللioاااااااioاا iاإل tةةةةةةةةةةة tّّ tiيييييةةةةيييييةةةييييييييييييي tiععععععييعععييييععع tiضضضضضضضضععضضضضعضضضضtioوووtioللوولللولللللللtioااااااااio::atقققققققققatiاااااااااatiيياييايييatّّtiسسسييسسسيييسسtللسللسلtiاi

ََ ِ ُُ نسنسانناإلنسان  ،اإلنسان ُْذ دددججدَدمن جو ُوُ يفْذ
ل.رتحال.

 ي: شافعي:
هرقُُُهُ صانانْْصص���َُفا َذإنَّ لِذيذوَوَ إ ف فَ صصصبْب
مإْن لمِإإِنْنْ �ُه َاب و َو ا ط طَ ََاحاح ااسَسَ

ُ تًُُاا سطر رش سطر فيه بّ@ّ ُ تُب@ ّّ
ًفافراملس سيس فافراملس س
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