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 السند:
          على ظهس طفيىت صغيرة، ًحظبها زاهبىها كازبهم للىجاة وحظسهم من الجحيم إلى الىعيم، وبيىما هي ججسي بهم في مىج والجباٌ، 

ألاخيرة، ظىا مىه أنهم لن ًىجىا ولن ًصلىا لبر شطىط أوزوبا هما واهىا ًخمىىن.حلع أحد زاهبي جلً الظفيىت و شسع ًىخب وصيخه   

لىن عىدما جحلم الظن، وخابذ آلاماٌ وبلغذ الللىب الحىاحس، لم ٌغنهم صياحهم من اإلاىث شيئا، وعىدما غلبتهم أمىاج البحس        

لت من طى  ٌ الظباحت ومغالبت اإلاىج، وحد طاكم اهدشاٌ الغسقى زطالت ذلً فغسكذ أزواحهم في مليىث بازئها بيىما طفذ أحظادهم الهٍص

ن  الشخص الري ال وعسف اطمه، وكد أذاب ملح البحس مالمحه بيىما ظلذ ولماجه مىلىشت على وزكت مهترئت جحيي كصخه وكصت آالف اإلاهاحٍس

، أو جحيم الفاكت والفلس والبطالت في أغلب البالد مصس  العسب الرًن فسوا من جحيم الحسب في طىزٍا والعساق وليبيا، أو جحيم الاطدبداد في 

ليت.                   عن الفسدوض اإلافلىد. بحثا العسبيت وؤلافٍس

 : ألن الظفيىت غسكذ بىا ولم أطخطع الىصٌى إلى هىان، هما لن أجمىن من إزطاٌ اإلابالغ التي اطخدهتها   ليي  (أها آطف ًا أمي)فىخب ًلٌى

 أدفع أحس السحلت. ال جحصوي ًا أمي إن لم ًجدوا حثتي، فماذا طخفيدن آلان إال جياليف هلل وشحن ودفن وعصاء.

ذ، ما زهبذ كىازب اإلاىث  ف
ّ
ىلىن لً، وثمن جصليح لل أحالمي واهذ بحجم علبت دواء للىما حعلمين وأها آطف ًا أمي فلىال  الحسب حل

 أطىاهً.  

ا لترفه عن هفظً كبل الخخسج. لً بإزطالها ًىزو التي وعدث 05خي ألهني لن أطخطيع إزطاٌ أها آطف ًا أ  شهٍس

 ميظىزة الحاٌ.أها آطف ًا أختي ألهني لن أزطل لً الهاجف الحدًث الري ًحىي "الىاي فاي" أطىة بصدًلخً 

 أها آطف أيها الغىاصىن والباحثىن عن اإلافلىدًن، فأها ال أعسف اطم البحس الري غسكذ فيه.

  عن دًني وال اهخمائي الظياس ي. حظأٌ دون أن جخلاطم لحميالتي وال حىاش طفس، شىسا لألطمان  اطخلبلخىا بدون فيزا حين شىسا لً أيها البحس 

 .مىجىا  خبر ىن أهثر جىاكال لطخيشىسا للىىاث ألاخباز التي 

 شىسا لىم ألهىم طخحصهىن عليىا عىدما طدظمعىن الخبر.

 (ٌغفس لي . )أها آطف ألوي غسكذ ، عس ى هللا 

 إبساهيم هالٌ محسز صحفي

 ن21الجزء األول 

 (ن4: )الوضعٌة األولى 

ح _  2  (ن2.5ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللسند.  عنوإنا مناسبا إقتر

ي دفعت إلشاب ؤىل إلهجرة    ؟  . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عدد_  0
 (ن22ـــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإألسباب إلتر

ي إعتذر منهم إلضحيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3
 (ن22ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسم إلشخصيات إلتر

ح بالمرإدف _  4  (ن22)ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلكلمات إلتالية:  )_  بارئها  _ إلفاقة ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشر

ي فكرة أساسية   5
 
ة ف  (ن2.5ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _لخص إلفقرة إألختر

 (ن8: )  الوضعٌة الثانٌة 

ي _   2
 
 (ن20ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إلسند  إعرإب كلمات وما بير  قوسير  إعرإب جملأعرب ما فوق إلخط ف

ط _0 ي إلفقرة إلثالثة عن أسلوب شر
 
 (ن22ـــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحدد أركانه ــــــــــــــــــــــــإبحث ف

ي إلعبارة  بالحر  -3       
 
 (ن2.5ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفإكتب إلعدد إلوإرد ف

ي لن أستطيع ؤرسال 
ي ألنت 

ي وعد 52أنا آسف يا أخ 
فه عن نفسك قبل إلتخرج لك ت بإرسالهايورو إلتر  شهريا لتر
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 (ن2215ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : _ إمأل إلجدول بما يناسب من إلسند 4

 ظرف )مفعول فيه( إسم تفضيل إسم موصول
   

ي إلسند ثالثة أنماط مختلفة سمها  5
 
 (ن 22ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _ تدإخلت ف

ي إلذي ينتمي ؤليه إلسندــــــــــــــــــــــ - -6       (ن2.5ـــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسم إلجنس إألدب 
 (ن2.5ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.    يانية ) بلغت إلقلوب إلحناجر(بإلصورة إلحدد نوع _     7      
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( ألن إل ي )أنا آسف يا أمي
سفينة غرقت بنا ولم أستطع إلوصول ؤىل هناك1 كما لن أتمكن من ؤرسال إلمبالغ إلتر

 إستدنتها   
 

 ن8إلوضعية إإلدماجية: 
 إلّسياق: 

أو ربا 1  حظتها قرر ركوب قوإرب إلموت نحو بحث عن منصب عمل فلم يجد 1 ل و أنىه أخوك درإسته إلجامعية 1
 لكنك حاولت ؤقناعه  بالعدول عن هذه إلفكرة إلسيئة . 

 إلسند : قال إلشاعر نعمان لحلو: 
  بقارب إلموت إلرهيب
 قد غادروإ وطنا حبيب

 ما ودعوإ أما بكت دما يعانق إلنحيب
 بعمره زحف إلمشيب ما ودعوإ أبا هوى
  وإخوة تساءلوإ عن بعدهم فال مجيب

 إلتعليمة : 
ي وطنه وإلتخىلي عن فكرة إلهجرة  إ سطر ستة عشر  نيقل ع إكتب نصا  ل  

 
تحاول من خالله ؤقناع شقيقك بالبقاء ف

.مدعما نصك بالشوإهد إلمقنعة   
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