
 شرح بعض الكلمات/
 .وعاٌء كاجلَرَّة له ُعرون؛ وهو : ج أِصيصاُألُصص�
 ال عيب فيها. :فيها ةَ ال شيَ �

 .ساعــــــــــــــــــــــــــة واحدة: املدة                                         ة.ـــــــــــــــــــــالشريع – عباساوي بن ـــــــــــــــغرييب احلفنة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملتوسط
 .ةتوسطامل الثالثةاملستوى:                                        .م 2018 أفريل        ق:ـــــــــــهـ املوافــــ 1439 شعبان       :بتاريخ

 يف الّلغة العربية. ثالثال لثالثيل الثاينالفرض 

   بالشَّوائ كلِّ   من ىُمَصفّ ـال نو املعجُ  الّطني أقراصُ  هتنتظرُ  كانت  الّصغريِ  هِ ــــمعملِ  ظلّ  ويف ،اPكرً  الفخاريُّ  Lض صباحال يف
 املنتفخةَ  صَ اُألصُ  الطفُ يُ  ساءَ امل حّىت  ظلّ و ، يــــضِنمُ ـاله ــــيف عملِ شرع ، مثَّ هالفخاريُّ معطفَ  نزع ..بديع. نظام يف َمْصَطّفةً  كانت  لقد
 هيومُ  انتهىما  اإذحىت  ،شراتُ وع عشراتٌ  ،وصفوفُ  صفوفٌ  منها فكان ،لَ لَ الكَ  عرفهتمام ال يP يالطفهاظلَّ  بصره، أمام ُتوَلدُ  اليت

 ه املتواضع.ـــب إىل كوخِ للّذها استعدّ 
 هاــفاتِ آ كاّفة  من الّلهبُ  اهاصفَّ  قدل ،جهنميٌّ  هاهيبُ ـل zرٍ  يف تكَ ِرـ ـــوتُ  ،بعناية رنالفُ  يف ُصفِّفتْ  مث الّظلّ  يف األُصصُ  َنَشَفتِ 

 .الّناظرين تسرُّ  zصعًة بيضاءَ  فأصبحت
 ّهدَ تن األسفل، إىل علىاأل من هطعُ يق ق�اشِ  يهف فالحظ األّول، ِصيصَ األَ  فحص ،اــزُهرِ ـــفــيَ  الفخاريُّ  طفقَ  يف اليوم التايل

 لّ ككانت  بل   ،ثالثّال وكذلك مثله، كان  لثّاينا األِصيصَ  ولكنّ  والّتعب، اجلهدُ  فيها يُثمر أُصصٌ  حّبذا � :يـَُتْمِتم وهو جانبا ووضعه
رعب الّشقّ  ذلك حتملُ  صائصاأل

ُ
 .لالستعمال حُ تصلُ  ال جيعلها الذي امل

 على تُ تُربِّ  هيدُ  كانتف ،امتعاضً ا يَ بدِ يُ  أن دون هظهرُ  قوَّست قد حدة،والوَ  تعبال من ركام وسط اLار الذي الفخاريّ  إنّ 
َْشِويَّة الّطني جثث إلحدى املنتفخة البطن

 فـُتَِّحتْ  فجأةو  ،األُصص ألحد لكاملا ناءَ االحن ضبط ، حىتؤملامل هحلم يف غارقٌ  هوو  ،امل
 إىل ضّمهمث  ،هذا وىس َيْسَلمْ  مل !أسفاه وا لكن ،األواين مجيع سالمة جديد من حيقِّق وأخذ َفرًِحا تنّهد فيه، َ ِشَية ال ساملا فوجده عيناه
 .عميق بدعاء متمُ يت بصره رفعي وهو ،اجلافّ  نـيــPلطِّ  ُمَدرَّعِ ــال صدره

I.ـ بتصّرف ـسفيوي  أحمد نع                                                     نقاط) 06(: أفهم النص  
 .مناسبة له فكرة عامةضع  بتمعن وافهم معانيه، مثَّ اقرأ النص )1
 ؟اكحينذ انتابه الذي الّشعور ماو  الفرن؟ من صاألصُ  أخرج حينما الفخاريُّ  الحظه الذي ما)2
 ؟الفشل إىل دفعهيكان ذلك   هل يومّيا؟ سيهيقا كان الفخاريُّ   الذي ما)3
  .»الـُمضنِــــي ،لشَّوائبا«: اشرح الكلمات اآلتية)4

II.نقاط) 04(: أتعلم قواعد لغيت 
 .زُهارِ يَف الفخاريُّ  طفقَ : الّسند يف اخلط فوق ما أعرب)1
 ؟التقليدية صناعةال جمال إىل املنتمية األلفاظ الّنصّ  من استخرج)2

III.(نقطتان) ص:ــــــــــق النذوّ ـــــــــــأت  
 .إجابتكالنص، مث علِّل  علىحدِّد النمط الغالب )1
 .منه غرض البالغيالاذكر  وارد يف النص، مثّ ال تكرارد الحدّ )2

IV. :نقاط) 08(الوضعية اإلدماجية 
 .التقليدية الصناعاتو ف رَ احلِ  شأنمن ني ــِـــنوِّ ــمه ،احلرة التجارةِ  نشاطِ  من الشباب إىل ممارسة كثريٌ   يطمحُ  د:ــــــالسن

زا مركّ  ،احلرف التقليديةمن  ثال هؤالء الشباب Pلعدول عن امتعاضهمأمإقناع  احتاول من خالهل ،موجزة اكتب رسالة: الّتعليمة
 .عالمات الرتقيم املناسبةمراعيا و  ،أسلوب الشرط ،أفعال املقاربة والشروع: موظّفاو  ،ثقافة الشعوب على بيان أمهيتها يف بناء
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 01/01الصفحة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالتوفيق والنجاح ـــــــــــــــــــ
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