
 

 

لسميع العليمبسم اهلل الذي ال يضّر مع ِاسمه شيء في األرض وال في السماء وهو ا  

 العربية غةالل   مادة في الثاني للثالثي الثاني الفرض

ط                  الثاني  : المسستوى   : ساعة الزمن                                 متوس 

                                                  ورقتان:  عدد الصفحات 

تلميذال : ....................................  8201  

 : النص

  ،ل َعب   بحانوت   وقفْت ليلةَ عيد  كانت قد أنَّ امرأةً بائسة  ت  سمع         

وقع ف، ر  لصغاألطفال هم ا  عبال   وافي تلك الليلة  ليبتاع النَّاس   يطرق ه

ها على تمثال  صغير  من المرمر  هو آية في الجمال    جتْ فابته،  نظر 

ها الصغير   لَّذي  اعندما رأتْه ابتهاجاً عظيماً و نظرْت إليه بعين ولد 

فأخذْت  ، هوعدتْ تركْته في المنزل  ينتظر  عوَدتها إليه بلعبة  العيد  كما 

 حسب ؛ففي الثمن  يُغاللم ، والّرجل  تساوم  صاحَب الحانوت  فيه ساعة

ا ال هوأنَّ  ، حتَّى علمْت أنَّها ال تستطيع  شراَءهبل تفنّن في عجزها 

رورة  التي ال،  تستطيع  العودةَ بدون ه نسان  ال اإلها إيقدِّر فساقْتها الضَّ

ل  إلى التمثا ةيَ فْ خ  ها لب  األمِّ إلى أْن تمدَّ يدَ حمَل بيَن جانبْيه قلباً كق الذي

 فتسرقه من حيث  تظنُّ الرجَل اليراها ثمَّ رجعْت أدراَجها 

قبة  ن عامخفقة الخوف  ؛  ينتو قلب ها يخفق  في آن  واحد  خْفقتين مختلف

رور  بالهديَّة  الجميلة  ،  فعلت ها هاالتي ستقدِّ ؛  وخفقة  السُّ حظات  لبعَد  م 

هاق  . ليلة  إلى ولد 

 ــ بتصرف –ي المنفلوط                                                                     

 : المهام
I.  : ) ل : ) فهم المكتوب  الجزء األو 

 
 ن[6] :أفهم نصي

 .  للنصمناسبا عنوانا ِاختر . 1
م  . 2   . ن النصإجابتك بذكر دليل مهل رأى صاحب الحانوت المرأة وهي تسرق التمثال ؟ دعِّ
 يدق   _  يبالغ عْدُت _ :في النص مرادف الكلمات التالي ة ِاستخرجها  .3
ة المستقاة من النص . 4  . ما القيمة اإلنساني 
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 ن[2] : أتذّوق نّصي
 .  نوع النص ما . 1
  د عناصره.وحد  . استخرج من النص تشبيها  .2
 

 ن[4] :قواعد لغتي 
 أعرب ما تحته خط في النص.  ـ 1
 استخرج من النص اسما جامدا و آىىخر مشتّقا . ـ 2
 .  وقف،  كان:  ضمير نحنالفعلين مع  أسند -3

II. الجزء الثاني  : 
 ن[8] ( : ِانتاج المكتوب) 

 . نهاية األحداث في النص غير محددة
معتمدا على  .يتيـــم البائســــة و ابنها السعيدة لهذه المرأة ل نهاية تخيّ في فقرة ال تتجاوز سبعة أسطر 

 موّظفا : آداب الحوار .

 . عالمات الترقيم 

 . فعال من األفعال الخمسة   
  محّسنات بديعّية. 
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