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 (بتصرف  )"  بقلم ـ حسن البصري2293:عدد"عن جرٌدة المساء : مصدر النص                                                                      

 

 األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة                                                         

 ( نقط 8 )القراءة و الفهم : المجـــــــال الرئيـــــسي األول     

  ن1: مـالحظة النـص (       ا

:....................................................  ــ أعد قراءة الفقرة األخٌرة من النص و اقترح له عنوانا مناسبا 1       

: أمام الجواب المناسب من بٌن ما ٌلً  (×) ــ حدد نوعٌة و مجال النص بوضع العالمة2       

             ــ سٌرة غٌرٌة              (  )ــ  سٌرة ذاتٌـــــــــــة        (  )    ــ ٌومٌة    :   نوعٌة النص(  ) 

             ــ إسالمــــــً              (  )اقتصادي /ــ اجتماعً        (  )إنسانً :      -  مجــال النص(  ) 

  ن2: فــهــم النـص (ب      

: .................................... ــ الطموح : ............................  ــ اإلحباط :   ــ اشرح بالمرادف ما ٌأتً 3       

  ................................. ≠ــ أعزل ............................  ≠ــ أفـــول :  ــ هات من النص ضد ما ٌل4ً       

.....................................................................................  ــ ما سر نجاح ٌزٌد فً نظر الكاتب ؟5       

 ..................................................................................................................................       

  ن3: تحلــيــل النــص (ج     

ن  1: ــ استدل من الفقرة الثانٌة بجملتٌن تدالن على مجال النص6       

 .....................................................................  /  ...........................................................      

 ن 1: ــ استخلص من الفقرة األولى صفتٌن تمٌزت بهما الشخصٌة الرئٌسة فً النص و اللتٌن مكنتا البطل من النجاح7       

........................................................  /  - .............................................................        ــ  

ن  1: بٌن أٌن تتجلى كل واحدة منهما حسب النص .  ــ للنص قٌمتان أساسٌتان، األولى اجتماعٌة و الثانٌة اقتصادٌة8       

 ....................................................................................................................................       

....................................................................................................................................        

.      ــ ضع تلخٌصا للنص مستوفٌا أحداثه الفرعٌة ن2: التركيب  (     د

 ..................................................................................................................................      

 ..................................................................................................................................       

 فً إحدى القرى ولد و نشأ الطفل ٌزٌد حٌث واجه قسوة الحٌاة وقسوة الطبٌعة أٌضا، لكنه تسلح بالتحدي و قرر القفز 
 فوق كل الحواجز الطبٌعٌة و البشرٌة، لٌصنع لنفسه شخصٌة ملقحة ضد اإلحباط الذي ٌظهر و ٌختفً فً نفوس أقرانه من 

 . و غٌرهمعـلـيأبناء قرٌته النائٌة فً الجنوب كأحمد و إبراهٌم و
فإنه شمر مبكرا على ساعد الجد،و قرر خوض معاركه من أجل "المثابرة المثابرة "           وألن ٌزٌد ولد و فً فمه عبارة 

كان ٌؤمن بأن مسالك الحٌاة ملٌئة بعراقٌل كثٌرة،خاصة أنه ٌنتمً إلى  . كسب قوت ٌومه وعمره ال ٌتعدى خمس عشرة سنة
 أسرة فقٌرة ، فقرر أن ٌبدأ مساره متسلحا بالطموح و الفكر الٌقظ و الذكاء الخارق ، فولج عالم التجارة، بالرغم من أن  

 .ظروف أسرته و قرٌته لم تسمح له بولوج المدرسة و ال تعلم مبادئ ما اختاره من عمل فً مراكز تكوٌنٌة
  حٌاته فً عالم التجارة بفكرة خارقة ، أعفى من خاللها نساء قرٌته من التنقل إلى السوق،إذ كان ٌشتري يزيد          بدأ الفتى

فلم ٌسبق أن عرف  " الثقة و الصدق"  البضاعة ،لكن الفتى كانت عملته مـقابـلمنهن ما ٌجمعنه من بٌض ،دون أن ٌسلمهن 
عنه أنه هاضم حق لكل امرأة تعامل معها تجارٌا ، فأسس بذلك عالقة ثقة مع محٌطه، و حٌن ٌبٌع البٌض ، ٌسلم لمزودٌه 

ما بذمته ، هكذا نال ٌزٌد شهرة و أصبح مورد رزق لكثٌر من األسر القروٌة، مما شجعه على توسٌع نشاطه التجاري لٌصبح  
فً ظرف وجٌز بائعا للبٌض بالجملة و مزودا رئٌسا ألسواق المدن المجاورة بهذه المادة،و بذلك شق لنفسه طرٌق النجاح  

 صباح نحو الثراء بخوضه كــل فأصبحت عصامٌته حدٌث الناس فً كل أنحاء قرٌته حٌث صار ٌزحف مع إشراقة شمس
. غمار أعمال تجارٌة متعددة أخرى
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 ..................................................................................................................................      

..................................................................................................................................      

                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (نقط 6 )الدرس اللغوي : المجال الرئيس الثاني      

ن  1ــ أشكل ما كتب بخط مضغوط فً النص فقط  (1       

       2)ن 1:األول لسبب و الثانً لسببٌن مع ذكر السبب .  استخرج من النص ما ٌلً  ــ اسمٌن ممنوعٌن من الصرف

 (...........................................)ــ سبب المنع  ( ..............  ....)                                      ــ االسم األول 

 ( ..........................................)ــ سبب المنع  (.....................)                                      ــ االسم الثانً 

            ن0.5 استخرج من النص مثاال إلضافة معنوٌة كسب فٌها المضاف تخصٌصا ومثال إلضافة لفظٌة 

           ــ اإلضافة اللفظٌة   ( ......................................) اإلضافة المعنوٌة(...................................... ) 

          ن 0.5 استخرج من النص جملة وقعت فً محل جر مضافا إلٌه 

 ( .................................................................................................................)          ــ الجــمــلة 

   ن0.5صفة لمذكر وركبها فً جملة مفٌدة حٌث تكون ممنوعة من الصرف مع الشكل التام ( حار ) ــ صغ من فعل  (3       

 ( .......................................................................................................................)          الجملة 

 ن  1: إن راغب المجد ٌسعى إلٌه: ــ حول إلى المثنى و الجمع المذكرٌن مع الشكل التام ما ٌلً  (4       

 ( ............................................)الجمع المذكر /   ( ............................................)        ــ المثنى المذكر

  ن                                                                                                                        1.5 أمام الباب صــديـقـي إبراهــيمالتقٌت  :   أعرب ما تحته خط فً ما ٌلً: ــ اإلعراب (5       

 :....................................................................................................................          ــ صدٌقً 

.......................................................................................................................                     

 .....................................................................................................................          ــ إبراهٌم 

                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( نقط 6 )التعبير : المجال الرئيس الثالث         

 مسترشدا بخطوات كتابة. اختر تجربة من تجارب حٌاتك الذاتٌة و اكتبها فً شكل سٌرة ذاتٌة :نص الموضوع            

                               و عناصر مهارة السٌرة الذاتٌة 
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