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        َْرض األّوُل ِللـّثالِثّي األوَّل فـِي َمـاّدة الـلُّـغـَـة الــَعـَربيَّةالفـ       
ايطـّـٓــد:       
     

ََُٓـّف ايًُنإ ايّظالّ َي                   ِْ ِدَكٗا ، َيِيَدَيَو زجوع  وقت ٘ دة ، إًَّة ايباِزِيو ايًًًَِّظ وحدٖا يف ِتخايد جِت ُُّأ ، و ناِْت  ٗادئةـــاي َةدي  ِتَضَكا
َِضاَع ّٓاف ِٗتَح، اتَّ ساِودٖال ُيًَايَك ودا ، بدَأُعَي ًة و مِلة نا َّْ ِوَي ِتَََُّت َوايـُطًّة عًى ايّػازع رة ـــإىل اي ف اخلِو َأَدُا ، َبَُٗيٓاِدُت َِٕأ تطاعَتٗا اِضأ

َُتعّودة عًى ايُعِطس و ايُيِطس ،  ٗاعًِيُيَطِيطس  َّٕ  زغِ أّْٗا  َّّدُثَخبٗا ُيًَِق إ  ُٗا... َي َثَدَح ِدسوٖا َقِهََ ٗا أ
ِْ ٌُِطَي َِِي              َُٕض ِذِإتظاز ،اال ََُز  ِّٕســــــَيف ع اهلاِتَسَج عِتَُِا َض سعا ت ِوَص ِ٘ا ِبِإذَف ،و يداٖا تسجتفإ اعةَّايطَِّتَفكًََّوَت.الِصتَّْيٓا عاييا 

ِِّحَتال » ٓك٘:ِدهاد َتَوع َتوايدُّ ُٔاٍ االِبػس..َقٖا األِصِدوَي صيب أخي ُأ ِدَكَي،طتػفىُُـاال إىل ايضوزى حُح َِِٔ دَّالُب ِٔي...ويِهصعي يا أ
َُ خطريّة ةإصاَب  «.  سوزيف حادث 

ُّ سعِتِضَأ ََسَتَت األ  .ُطتػفىـٗا إىل ايًُِّكسة ُتِجازة ُأٍ ضيَّيف أوَّ َصِفِكَتِي وٖي َضطسبة ازعإىل ايػَّ صيِتٗا، وَْالبَطدي 
ُّدخًِت               ِِٓجَو ِتَخَُـَ...وي ايفطيخة اعة ــكائ يف ِيػَتشاِئ ِٔٓيعِيِب ُثَختِب ايـُطهيٓة َطسعة  األ ِِٖيت إَيَعَسِضَأَفػسٗا األِص٘ اب  هيِبَت َي٘ و

 ... «. ْ٘ي إيِيِرُخ ؟ َوُٖ َٔأِي » :و بصوت  ممصوج بايّدَوع  ة َفِٗ٘ يف َيطأُيَت

 
                                                                                                                                                                                          ، ـ بتصّسف ـ  151عدد ايعسبي ،    

   

ِّ أجـــــِب عٔ األضئ ْـّــَية عــــــــّدة َّسات ثـُـــــ َُـــــتأ ــّــّص قـِــــــساءة  ــّــاييــــــةاقـــــــــسأ ايٓ ًــــة ايت

                                       
- د 66]: البـــــــــناء الفكرّي ٕ 

ّٓــ -1       َـُـــٓاضبا  يًـــــــ  ٕد 61]ّص.    اِقــــــــــــتـَــسح  عــٓـــــواْا 
ََُخِتي» و  «   ٗاــًُِّكـُت» اغـِـــــــَسِح  ايهًُتِئ :    -2         ٕد ]62.   «    ــَ
 ٕد 6.5]يف مجًة َفيدة َٔ إْػائو . «     ُيساِودٖا »و ّظِف ايهًُة  :  – 3    

ّّ ؟ .    ـــل و حِيـًـب قـــــا ضبــــَ -4         ٕد 61]سة األ
ّّ ، اضتدسِج ثالثة َٓٗا -5       ّّٓص بعض َظاٖس حٓإ و عطف األ  ٕد 1.5].    يف اي

- د ] 64: اء اللــّــغوّيالبــــن ٕ 
َٓـّـــّص .فـــــ ـّط ــــــت٘ خــــسِب َا حتـــــأِع -2        ٕد ]61    ـي اي
َُبّيٓ -ضُريا و بّئ ْوع٘.                 ج  -.              بَُخّددا َٓعوت٘ ْــعــتا  حكيكّيا  -أ         األخرية:ِسِج َٔ ايفكسة ـاِضـتد -3        ٕد ]63  ا ْوع٘.فعال 

- د ] 62: البـــناء الفنــّــّي ٕ 
ّٓــّص ؟ -1       ٕد ]61   َـــــــا ْــــوع ايـــــــ
َُ األوىل اضتدسج َٔ ايفكسة -2        ٕد ]61.    تضاّدتِئ.نًُتِئ 

- د ] 60: الوضعّية اإلدماجّية ٕ  
    ّّٓص ، فوجدت٘ ُيـــــــّسياقال  «  .فــي اْتظاز أَني » ّص فِٗ ايـُٓطوم ػب٘ ْ:  قسأت اي

     أحداث٘ـ يف عػسة أضطسـ       اِضُسِد: التــّــعليمة ِّ ــّفا َا أَهٔ َٔ ايـُهتطبات ايـُدزوضة.أٖ َُــَوظ   . 

 

األضــــــــتاذ : ٖــكــة بــــوشيـــد              تــــــــٗى                    اْـــ                           بايتـّـوفـــــــيل يًــــــــحــُـــيـــــع                     




