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 د 03س  1: مدة اإلنجاز

 :النص
 :واصل الجد كالمه قائال...            

 استمر سندباد في رحلته متنقال من بلد إلى بلد، و لم تخل رحلته هذه من أشرار تعرضوا                    

 تشترا اال يوماو قد عرض عليه . له، و دخل معهم في صراع خرج منه تارة غالبا و طورا مغلوبا           

 الماء عبابو اتخذ مكانه من السفينة فسارت ليال تمخر . راضيافقبل هذا العرض  ،في حملة بحرية           

 فجأة و عصفت الرياح الجو أظلم بالنجوم، و لكن مرصعةوسط ريح هادئة و موج ساكن و سماء            

 .رت ألواحها فابتلعها البحر بمن عليها جميعاو هاجت األمواج، فارتطمت السفينة بصخرة كبيرة كس           

 سباحة األبطال، و الحت له بقعة أكثر سوادا هدى، فقد سبح على غير سندبادأما صاحبنا                    

 ، فاستجمع قواه كلها حتى وصل إليها و ارتمى على رملهاجزيرةليست بعيدة عنه، و لم تكن سوى            

 .و نام نوما عميقا الناعم           

 ، فرأى (صحا سندباد و شروق الشمس، و أخذ يجيل بصره في البقعة التي رماه القدر إليها)                   
 له نوافذ عالية، فمشى إليه و قرع الباب فسمع صوتا مثل خوار الثور  كبيراعلى مرمى البصر بيتا            

 ...و دخل سندباد ليجد نفسه أمام عمالق  تح البابف!. ادخل ! يا ضيف : يقول           

 : ةـــــــــــــاألسئل
I- (ن03) :القراءة و التشكل 

 :أقرأ النص و أجيب على األسئلة اآلتية  (نقطة11) :القراءة -أ

 (ن1)  عمالق ؟ – أشرار: ما ضد -ب  /    (ن1)  َظَهَرت   –ُمزيَّنة : نص عن مرادفابحث في ال -أ -1      
 (ن2) .حدد نوعية النص -2      

 (ن2) .للنص مناسبا عنوانا اقترح -3      
 (ن2) .الثانية من النص ةحدد الفكرة األساسية للفقر -4      
 (ن2) ." يا ضيفُ : " ة التالية ؟ ما هو األسلوب الذي ُكتبت به الجمل -5      
 (ن2) :صل بخط بين الجملة و القيمة التي تدل عليها -6      

 الحقد -                                                          
 التضامن -!                            ادخل ! يا ضيف  -         
 الكَرم -                                                          
 صدقال -االشتراك في حملة بحرية                      -         

 (ن2) .استخرج من النص الجملة التي تدل على نجاة سندباد من الغرق -7     

 (نقط30) :الشكل -ب
 (ن3) .اشكل الكلمات المكتوبة بخط مضغوط حسب موقعها في النص -1     
 (ن3) .اشكل الجملة الواردة بين قوسين في النص -2     

II- (ن03) :الدرس اللغوي 

 (نقط13) :التراكيب -أ
 (ن3) . مفعول معه -توكيد معنوي  -تمييز ملحوظ  -اسم ناسخ حرفي  :استخرج من النص ما يلي -1     
 (ن2) .ثم بّين نوعيهما ، خط تحتهما ضع ون على مفعول مطلق استخرج من النص جملتين مشتملتي -2     
 (ن2) ".اُب السفينِة إالّ َواحًدا َهلََك ُركّ : " غّير الجملة التالية حسب ما هو مطلوب مع الشكل التام -3     

 ........إالّ  ُرّكاُب السفيَنةِ  َما َنَجا -                 
 .......َما َنَجا غير -                 

 (ن3) .أعرب ما تحته خط في النص -4     

 (نقط13) :الصرف و التحويل -ب

 (0)رة ــــــــــــــــة مستمـــــــــــــــــــــمراقب

 -ي ــــــــــــــدس الثانـــــــــــــــاألس -
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 (ن3.5) :صل بخط -1   

 فعل مزيد -َخَرَج                                  
َتلََع                                     فعل مجرد -اب 

ِقٌع                                     اسم مقصور -َمو 
 اسم مكان -ُهًدى                                   

 اسم ممدود -َسَماٌء                                   
 فعل أجوف -َصَحا                                   

 فعل ناقص -َساَر                                    
 (ن2) :انقل الجمل الصحيحة مما يلي -2   

َلًة      -سبعة َرَحالٍَت       -سبع َرَحالٍَت       -          لَةً  -سبع ِرح   سبعة ِرح 
لًَة   ثالث عشرة -          لًَة       -   ِرح  لَةً  -ثالثة عشر ِرح   ثالثة عشرة ِرح 

َحَنٌة " اكتب كلمة  -3     (ن2.5) :في المكان المناسب و أتمم الجدول مع الشكل التام" ِمط 

 المصدر الفعل اسم المفعول اسم اآللة اسم الفاعل

     

 (ن2) " عهم في صراع خرج منه تارة غالبا و طورا مغلوبادخل م"  :حّول الجملة التالية إلى الجمع بنوعيه مع الشكل التام  -4  

 (نقط13) :اإلمالء -ج
يـ –...  ُملتقـ – ...َدَعـ –...     َرَمـ: أتمم بكتابة األلف اللينة المناسبة -1    (ن4)   ...ُرؤ 
 (ن2) :اكتب الهمزة الناقصة في الكلمات التالية -2  

 .االستماعُ  -حَساُن      اال -ـٌة     ...َرِ  -...ٌ    ُجز        
 (ن2) :أصحح األخطاء الواردة في الجملة التالية -3  

 .بن تاشفين و عالل ابن عبد هللا و خالد بن الوليد، هاؤالء أبطال و عظماء      
 (ن2): ايت بماضي األفعال التالية -4  

ُمو        َعى  –يس  ِشُئ  –َيس  أَسُ  –ُين   .َيي 
 

III- (ن13) :اإلنتشـاء 

نٍة من ثالث فقرات، ثم أعطي عنوانا مناسبا لهااقرأ الجمل التالية بتركيز، ثم أع          .د ترتيبها للحصول على حكاية مكوَّ
 

 لعل نفسه ترتاح تكفيرا      – اخ و تعبقد شتظاهر األسد يوما بأنه  –سائال حيوانات الغابة أن يرسل كل نوع منها موفدا ليودعه : الفقرة األولى
 فلجأ إلى حيلة ادعى  –و ليعترف األسد أمامه بماضيه الشرس  –و أن المرض قد أعياه  –عن أعماله السيئة في عمر قضاه شرا              

 .فيها الرحمة و الغفران              

 ترسل وفودها في الموعد المحدد ملبية  و أخذت –و بالفعل  –إال ُموفَد الثعالب فلم يذهب ... -ساِهَمًة في إراحة نفسه القلقة و م: الفقرة الثانية
 .تجاوبت الحيوانات مع المبادرة تجاوبا كبيرا –رغبة ملك الغابة              

 و وجدت بأن آثار أرجل  –لذلك امتنعت عن إرسال موفدها  –أجابت بأنها راقبت الطريق المؤدي إلى عرين األسد : الفقرة الثالثة
 مدركًة بفطنتها و ذكائها أن ما من موفد ذهب لزيارة األسد إال    –انت كلها تأخذ اتجاه الذهاب فقط لذاهبة إليه كالوفود ا             
 .و لما ُسِئلت الثعالب عن السبب –و لم يظهر أبدا أي أثر على تراب الطريق ألرجٍل عائدٍة  -و قد هلك             

 
 


