
                                                                                              
                                                                                                       مدة اإلنجاز: ساعتان                         مادة اللغة العربية

 31/50/2014تاريخ اإلنجاز:                       للمستوى:الثالثة إعدادي                               31 14/السنة الدراسية:
 

       

 

 

 

 

 

 

 

              
             

 6881أحمد أمين ،كاتب و أديب مصري من مواليد :        مصدر النص : مقتطف من كتاب ) حياتي ( ألحمد أمين )بتصرف(                      

 فيض الخاطر / حياتي / النقد األدبي / األخالق ... من أهم مؤلفاته : فجر اإلسالم/إلى ولدي/ 6591توفي سنة                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 اقرأ النص ثم أجب عن األسئلة اآلتية                                             

 نقط( 8~ المجال الرئيس األول : القراءة )      

 ن (1) :+ مالحظة النص       

 :يأتينوعية و مجال النص من بين ما  عين( 6       

 :        ــ نص حجاجي           ــ نص سردي          ــ نص تحليليــ نوعية النص        

 :        ــ مجال اجتماعي         ــ مجال فني            ــ مجال بيئيــ مجال النص        

 مناسبا.ترح له عنوانا أعد قراءة الفقرة األولى من النص و اق( 2        

 

 ن (2+ فهم النص )       

 ــ أقبح     :   ــ شغوفا     ايت من النص مرادف الكلمتين اآلتيتين( 3        

 ــ العميق   :     ــ أثمنه      ضد ما يلياشرح بال(  1        

 ؟ ما األمر الذي استأثر باهتمام الكاتب في مرحلة طفولته( 9        

 

 ن( 3+ التحليل :  )      

 ــ استدل من النص بعبارة تدل على أن الكاتب لم يسبق له أن رأى أخته المتوفاة . 6         

 ــ ماذا يقصد الكاتب بقوله : "كانت أول مدرسة تعلمت فيها أهم دروسي في الحياة بيتي " 2         

 تب أنها أصبحت مفتقدة بفعل التطور .ــ استخلص من النص قيمة اجتماعية يرى الكا 3         

 

 ( 2+ التركيب  : )       

 ــ يرى الكاتب أن التطور الذي عرفته أسرته كان سلبيا . ما رأيك في ذلك ؟          

 

كانت أول مدرسة تعلمت فيها أهم  دروسي في الحياة بيتي ،و قد بناه أبي ـ بعد أن تحسنت حاله ـ بيتا مستقال في الحارة 

 الحجر حصير فرشت عليه سجادة ، أكــثرالتي يسكنها منذ هجرته يا إخوان ،و طابع البيت كان البساطة و النظافة. فأثاث 

 تطوى في الصباح و تبسط في المساء ... أما أكثر ما في البيت و أثمنه ،فقد كانت أما حجرة النوم فقد كانت فيها مالحف 

 لي حين استطعت االستفادة متـعـةالكتب حيث خزانة الوالد الذي كان مولعا بكل أنواع العلوم ، و كانت هذه المكتبة أكبر  

 الساعات فيها كل يوم . منها، و قد احتفظت بخيرها و اتخذته نواة لمكتبتي التي أعتز بها و أمضي

  في حجرة في هذا البيت ولدت . وكنت رابع ولد ولد، و لم يكن أبي يحب كثرة األوالد شعورا منه بالمسؤولية و لما 

وكان  في سن الثانية عشرة من عمرها . أبشع وفاة جراء حروق مهولة و هي  زينب لقي من الحزن العميق في وفاة أختي

و ربما كان بلت عند والدتي استقباال حزينا ،أمي ، فتغذيت دما حزينا و رضعت لبنا حزينا ،و استقذلك و أنا حمل في بطن 

لقد كان من محاسن  الناس ،و ال أبتهج كما يبتهجون .لذلك أثر فيما غلب علي من الحزن في حياتي ، فال أفرح كما يفرح 

 ا بالسلطة األبوية، حيث أمي ال تخرجأسرتنا استقاللنا في المعيشة و في البيت إذ كان بيتنا محكوم

 إال بإذن والدي ، و ال يغيب أحد من األوالد عن البيت بعد الغروب خوفا من ضربه ،و قد كنت أنا ــ الطفل ــ أرهب

 الزمان ؟ لقد عشت طويال حتى رأيت سلطة اآلباء تنهار،و تحل محلها سلطة األمهات  تغيراتسلطته ...و بعد، فما أكثر 

 . بأكملهطمأنينتها و بالتالي سعادة البيت البنات ...و هذا ما أفقد األسرة يا إخواني هدوءها و اء وواألبن 
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 نقط (6~ المجال الرئيس الثاني : الدرس اللغوي )  

 ن ( 6تام ما تحته خط في النص فقط ) ــ الشكل : اضبط بالشكل ال 6           

 ــ استخرج من النص ما يلي 2           

 ن(6عهما )ا(  اسمين ممنوعين  من الصرف و بين سبب من                

 ن(6.9ب( األسماء المناداة وبين حالها و حكمها )               

 

 ن(5.9ــ أنشئ جملة استفهامية مناسبة للجواب اآلتي :  ــ  بلى ،المعرفة سبيل النجاح .)  3           

 ن(6ــ حول الجملة اآلتية مع الشكل التام إلى المثنى و الجمع المذكرين : )  1           

                                 أيا راكبا دراجته احترم قانون السير 

 ن (6كان اللقاء ؟) كيف ــ أرهب سلطة األب /   الطفل ــ أعرب ما تحته خط فيما يلي : ــ ...أنا ــ 9           

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

  نقط ( 6الرئيس الثالث : التعبير )  ~ المجال

 

 : أصدر حكم قيمة على العمل اإلبداعي الذي قرأته و حللته، مسترشدا بما درسته  نص الموضوع             

 من خطوات مهارة "النقد و الحكم".                                 

 

 

 

     

      

 


