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                   :النص            

وقد                   فلم ٌجدوها ،وقد كانت آمنة فً بعض الطرٌق  ةـنـآم أشرقت الشمس ،ذات ٌوم على أهل الدار وافتقدوا(1               

 و أي قلب ال ٌرحم فتاة غـرة لٌس لها عون أو أمل ،فرت من بٌت مشغلها ترٌد أن. عبرت النهر مصوبة نحو الشرق 

 فهً تسعى ال تلوي على شًء ،و ال تدري أٌن ٌنتهً بها. من هذه البٌئة التً لم تكن تستطٌع العٌش فٌها تماما  صـلـخـت  

 .سرعة ٌدفعها عزم ال ٌعرف الكاللالمسٌر ،وال تعرف كٌف ٌتاح لها القوت ، و إنما تمضً م

لم تفكر آمنة فً شًء حٌن انطلقت مع الصباح من بٌت سٌدها إبراهٌم ، وإنما مضت مندفعة ال تحس ( 2                

رٌد أن تبتعد عنه ، وفً حرٌة قد دفعت إلٌها و هً لم تكن تفكر إال فً سجن أفلتت منه ، وهً ت هدا وال مشقة ،ذلك ألنهاج

فهً تمضً و تمضً ، ال تقف ، و ال تلتفت عن ٌمٌن و ال شمال و ال تلتفت إلى وراء ، تسعى مسرعة . هائمة فٌها 

 .،ضوء الشمس و نسٌم الصبح و استٌقاظ الحٌاة و األحٌاءتستقبل بوجهها المشرق و الكئٌب ، وجسمها الضئٌل النشٌط 

وما تزال كذلك حتى ٌغمرها الضحى ، وحتى تغمرها الحٌاة التً نشطت من حولها ،حتى إذا أخذ ( 3                

و ال ٌكاد ٌتقدم النهار نحو العصر حتى تكون .شٌئا فشٌئا مضت مبطئة و سعت هونا  يفـضعـال اإلعٌاء ٌدرك جسمها

و انتهت إلى قرٌة من القرى ، فمالت إلٌها ترٌد أن  ،ةـاريـضب لتت من أنٌاب بشرٌة فً صورة ثعالو أفبلغت مأمنها ، 

 .تبلغ عند أهلها حظا من راحة ، و شٌئا من طعام فً انتظار مواصلة المسٌر 
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           األســـــــئــــلة                                                        

 (نقط  8) القراءة : المجال الرئيس األول ~      

 (ن1)مالحظة النص ( ا        

 (5.5)ضع  خطا تحت المجال المناسب للنص من بٌن ما ٌأتً( 1            

 قٌم وطنٌة            ـ  قٌم اجتماعٌة  ـ مجال حضاري          ـ :  ـ مجال النص               

  (5.5)و اقترح عنوانا مناسبا للنص أعد قراءة المشهد األول ( 2            

  (ن2)فهم النص ( ب        

 (ن1)حسب سٌاقهما فً النص اشرح بالمرادف الكلمتٌن التالٌتٌن ( 3            

 ـ الكالل                  ـ ضارٌة                                          

 ( ن1)نظر الكاتب ؟  بب هروب آمنة فًما هو س( 4            

  (ن3)التحليل ( ج       

 (ن1)؟ "لم تكن تفكر إال فً سجن قد أفلتت منه و هً ترٌد أن تبتعد عنه":ماذا ٌقصد الكاتب بقوله ( 5            

 ( ن1. )استدل من المشهد الثانً بعبارة تدل على تحمل آمنة للمتاعب أثناء هروبها ( 6            

 ( ن1. )حدد من خالل النص ظاهرة اجتماعٌة سلبٌة ٌكشفها الكاتب (7            

 

  (ن2)التركيب (د       

 .أهم األحداث الواردة فً النص بأسلوبك الشخصً ،مبدٌا رأٌك فً تصرف المشغل فً حق آمنة لخص( 8        
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 (نقط  6) المجال الرئيس الثاني ~     

 (ن1)اضبط بالشكل التام ما تحته خط فً النص فقط : الشكل ( 1         

 (1.5)ن النص األسماء الممنوعة من الصرف و بٌن سبب منعها موضحا ذلك فً جدول مناسب استخرج م( 2         

 ( ن1)صفة لمذكر و ركبها فً جملة مفٌدة حٌث تكون ممنوعة من الصرف ( حا ر) صغ من فعل ( 3         

 ( ن1)علم / ازدحم  :صغ اسم تفضٌل من الفعلٌن اآلتٌٌن و ركبهما  فً جملة مفٌدة مع الشكل التام ( 4         

 (ن1)ـ إن الفتاة الصغرى مهذبة :   حول الجملة اآلتٌة إلى المثنى المؤنث مع الشكل التام ( 5         

 (5.5)لغٌره  إساءةشر الناس أكثرهم : أعرب ما تحته خط فٌما ٌلً : اإلعراب ( 6         
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 (نقط  6)التعبير : المجال الرئيس الثالث ~        

 : ـــــوعنــــص المـــوض                

 فمن جد و ثابر حقق الفوز  ،دائبحٌاة مٌدان كفاح مستمر و عمل ٌرى البعض أن ال                                  

 .و النجاح ، ومن تخاذل و تهاون لقً الخٌبة و الفشل                                   

 :لذا ٌقول الشاعر أحمد شوقً                                  

 .خذ الدنيا غالباوما نيل المطالب بالتمني       ولكن تؤ                                           

                                   أعد قراءة نص الموضوع و قم بتعقٌب وتعلٌق على ما ورد فٌه من آراء مسترشدا 

  .رأيبما اكتسبته من مهارات و تقنٌات التعقٌب والتعلٌق على                                  

  

               

            

   

       

                
 




