
                                                       
 2019ينا#ر          ط م�وسّ انية ثّ غة العربية ملس�توى ال الث يف ا�لّ ة الثّ  فرض املراق
ة املس�مترّ 

 :  7افظ ٕا4راهمي" شاعر النّيل" اعر املرصي قال الشّ   :: نددالس�ّ 
 ِّ َ ـٕان َ بKٔوْ  الغريِب  َب رْ طَ           ل Eرميـــــــة  َال ين اخلِ بُ رُ طْ تَ ي ل  وتNالق ةٍ ب

 Nاق         �َ شْ ة املُ زU امئل هَ بني الشU           ى   دَ والنU  روءةِ املُ  Eرىذِ ّزين وهتَ 
 فَ 
Y
 زاق   hُم اfٔرْ قّسِ اك مُ فَ طَ اْص  فقدِ            مــــــــودةً حمْ  يقةً لِ َت \َ قْ ا ُرزِ ذَ ا

 Uiاُس: هذا حَ فالm nوذا    ه مالٌ ظ ،         ِs ْمٌ لh  َارِ ، وذاك مNمُ ك  ْ\fٔالقا 
 هناية إالمالق  hمل  اكنَ |لعِ            ا   mنً صU حَ ه مُ رْ خِ تدU  ٕان ملْ  واملhالٌ 

 إالخف�اق ط�hّةَ مَ  ل�Nه اكنَ عْ تُ               Nه مشmائلٌ ٕان مل �ك�نفْ  Nملُْ والعِ 
Nnهُ          ه  hدَ حْ Nَمل ينفNُع وَ ال حتس
ــَـّن العِ   قـــــَال ِخبَ  ما ْمل ي�ــّوْج رب

 
اخلصال مجع مشي� ويه الشامئل :  صفة حتمل معىن حماسن اfٔ\الق ومجيل العادات / املروءة : اfٔوبة : العودة والرجوع / جتعل املرء هيزت و#رقص / : تطرب   :  ترشح املفرداا

 إالخفاق : الفشل / ربه : صاح
ه  /: ما #رEب وميتطى اك�ابة حتيط به /مطية :  ه �ك�نف/إالمالق : الفقر  والطباع الكرمية 

 :اfٔس�ئ� 
   نقطة ))12ل ((اجلزء اfٔوّ 

 نقاط ) 04((الوضعية اfٔوىل : 
 . مiاسٍب  بعنوانٍ  القصيدةَ  َمسِّ  -1
 sىل قمية اfٔ\الق ؤ»مهيهتا لٕال¨سان . ي يدلn ا§U  الب¦َت ص نّ ال  منَ  دْ 7دِّ  -2
3-  ْ  .املال والعمل  يْ ظU حَ  اfٔ\الق عنْ  حظّر اعِ الشU  تفضيلَ  فّرسِ
4-  ِ  .رزاق م اfٔ مقّسِ  صطفاكاِ  :العبارة اfٓتية يف املعىن  وّحضِ
 نقاط)08الوضعية الثانية : (--2
  محمودة  -ذEرى ما حتته خط يف النص :  ٔ»عرْب  -1
 يف الب¦ت اfٔ\ري ." مل "  ف�ده حرف يُ املعىن ا§ي  وحضِ  -2
3-  َs ِّلْ ل  nجْ وَ تَ يُ يف »ٓخر الفعل " كون حركة الس. " 
ْ مَ  -4 ن:  اfٓتية  تبْنيَ اجلامد واملش�تق يف اºلكام ّزيِ Uــ مال ــ ٕاخفاق ــ محمود ُمحص 
 النّص ٔ»سلو| ٕا¨شائيا وبّنيِ غرَضه  من اس�تخرْج   -5
 .ة  ٕاÆابتك |حلÃّ ماكرم اfٔ\الق عن املال ؟ دمعّ اعر يف تفضيل الشّ  توافقهل  -6

 الوضعية إالدماج�ة : نقاط)008اجلزء الثاين : (
U  ميِ القِ  يه Çجُ  بةَ يِّ الطU  اfٔ\الَق  ٕانّ  :: ياققالس�ّ    . هبايتÊىلU  ٔ»نْ  sىل إال¨سانِ  يت جيُب ال
 مك ٔ»\القا ......" نُ ا يوم الق�امة »7ٔاس�ِ سً لِ Ãْ  مَ ّينِ مك مِ مك ٕايل ؤ»قر4َ ٔ»ح
U  ٕانU  : "  هللا sليه وسملّ يب صّىل قال النّ : ند  الس�ّ 

U الشn   وقال ٔ»مريُ        ْت �َ ما بقِ  اfٔ\الُق  مُ ام اfٔمَ عراء ٔ»محد شويق : ٕان
Y
 وا هم ذهبُ ٔ»\القُ  ذهبْت  مهُُ  نْ فا

، ؤ»دوات وج�ه اs Úىل التّ القراÙن ا�ّ فا وظِّ مُ ؛ �لفرد واÖمتع   بفضائل اfٔ\القÊّيلِ التU  ٔ»مهية عرشة ٔ»سطر ، بّنيِ من  يف نّص :  التعلمية
 بط املنطق�ة .الرّ 
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