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        َْرض األّوُل ِللـّثالِثّي األوَّل فـِي َمـاّدة الـلُّـغـَـة الــَعـَربيَّةالفـ        

 الطـّـٍــد:      

     

ِٗـكاُ ألذد األوّّ                   َٖ ساد ،ِذِإْ لْ وَ ُبطبُِّت ا كاٌِتَىـِسِّا ابٍّا لٔقد َك ٚ،َ ٔاذدّات ع  د داٟىّا، كاُ الَٕلٔ غسٖباشا صَِّكّا ُومِكسٝ َشفكاُ 

ُِٖٔ ُِرا  َِِو تفنيِدٔ َت  ٕتنَيُىضَت َٜتْ قاٟاّل هلا : َوالٕلد أوَّ َْٔاَج .مّاشِك َِحاّل ِوَختعمٗكاتّي ٔ  َِفّا ِوِْٕ َخأوُّّا َ أصرابْ أَّف٘ َعِدُٖ ه أ
ُّ كتِتذٗات٘ ؟ َض ٍَِذ األ َُـٔ غادز الٕلد ال، ّا ٗ َُ ىكا ّٚ ٔ عاَش ِاَسَحٍَّّدضا كبريا ، َفالٕلد ٔ صاز ُو َسكُب .سِا ىشاِعـِل ََْبِأَٖ َُِأ دٔ ٚ ٗدــــضع ذٗا

ُّ . ٔعاشِتْوُِّأ ََِع دتَعُ اِبأد بِع ّٚ حُٕشالَع األ ِِٕا ٔ ُوسِِّا كريٚ ٛ َفك٠َٗب  ٔذٗد   ...تٕاجْ اذتٗاٚ بــُرِم
َّ دأَذٔ يف            َُاً اِضاأل َُُبأِخٜ ذتَّ  َنَٔص ُِ، ٔ وا ِإدتْ بِمإىل  دَِٕٚعلم طس االب َ ف االِبِزِرَٖ ِي، َل ّٟاّا إىل باِزَٔذُز ِتَىَمأِض ِدْ َقأوَّ َّبَأ سٓ ادتريا

َّ ِٗدََّك، َت س ضاكٍّا فِْٗبك ارَتك ذِلسَِّرُٖ ِئ َل ،  عٛدِو أ ََٔرا فَتىَّـَ، ٔ ل فاِسْ َظي َلمََّض د ادترياُ ْٔ أَذً إل ّٛ  د فَْٗجْ   : فّٗا  ِتبَتَكْ أوِّ َِِو زضال
َّ َ٘فُِّٕدوا ُتبِعسفْ ، َفِٗعَض  َِه َوََّأتكُٕ يف ذٗات٘ ، ٔ َض دا أَذبْ   ِسِبِخُأي َل سٌِّضيف داخم٘  ...بٗب ابين اذَت  أٌَت َتِبِصُأ ،  ازٚأبٕك يف ذادث ض

ِٗ َتِدَكَٔفإصابٛ خطريٚ  ٍَُٗع ِٗ ُتِسطَّٔحَت  ُتّلِىتأَف ، ىٍٜك ال ِٗ َزّٕأتَض ُِأ ِعتِطاِض ِئَل،  َكعم ِٗف َضك ٍْ ِو سَدــــِطَٖ ٔقِد ،َ ٔاذدٚٗعٗش ابين بع
ِِٗب َكَل ُتِعسََّبَت رلَكِل، ْ ِمشِك األطفاه ٔخيافُٕ وَ                                                             . ..ينع

                                                                                                                                                                                                                                   ٍّّد     ، ـ بتضّسف ـ  زتمٛ عٕد ال
 

ــّــالٗــ َٗٛ عــــــــّدٚ وّسات ثـُـــــّي أجـــــِب عَ األض٠مــــٛ الت ٌـّــ ــّــّط قـِــــــساٞٚ ُوـــــتأ  ـــٛـاقـــــــــسأ الٍ

                                                                             
- ز 66]: الوضعّية الجزئّية األولى ُ 

ٍّــّط.     -1        ُز 61]اِقــــــــــــتـَــسح  عــٍـــــٕاٌا وـُـــٍاضبا  لمـــــــ
      2-    : َِٗ   ُز 62].      « ََْبِأَٖ» ٔ «    شاصَِّكُو» اشـِـــــــَسِح  الكمىت

 ُز 61]َي كاُ الٕلد ٖكسٓ أّوْ ؟     ـــل  – 3      
ًّ عَ ابٍّا ؟ -4        ُز 1]   وا الطّس اّلرٙ كاٌت ختفْٗ األ
ّٗٛ وَ ال اضتٍتِخ -5       ّٗٛ ٔ االجتىاع َٗي ٔ الـىٕاقف  األخالق  ُز 1].  كّضٛ بعض الِكــ

- ز 62] : الوضعّية الجزئّية الّثانية ُ 
ٍّــّط ؟ -1       ُز 61]   وـــــــا ٌــــٕع الـــــــ
      2-    . .َِٗ َِٗ ُوتضاّدت  ُز 61]اضتدسد وَ الفكسٚ األٔىل كمىت

- ز 64] : الوضعّية الجزئّية الّثالثة ُ 
ٍَـّـــّط . -2        ُز 61]    أِعــــــسِب وا حتــــتْ خــــــّط  فــــــ٘ ال
 الفكسٚ األخريٚ :ِسِد وَ ـتداِضـ -3      

ّٗا ُورّددا وٍعٕتْ.              ب  -أ                                                               َّٗ ٌٕعْ.                 د  -ٌــعــتا  ذكٗك ٍّٗا ٌٕعْ.   -ضىريا ٔ ب  ُز 63]فعال ُوب

- ز 60] : الوضعّية اإلدماجّية ُ  
    وع ابٍّا ، ٔ ٔجدت قّضتْ  :  قسأت الّطــٍد فتأّثسَت ذتاه ــــّسياقالـــ ًّ ًّ» الرٙ تٍألتْ يف قطىك   كتٕبُتشبْ ٌّط فّي الـىاأل  «  .قمب األ

     أِّي أذداث ٌّط  : اِضُسِد    التــّــعليمة « ًّ ــّفا وا أوكَ وَ الـىكتطبات الـىدزٔضٛ.«  قمب األ َٕظ  ضطسـ   ـ يف عشسٚ أ .  ُوــ

 
 

 األضــــــــتاذ : ِــكــٛ بــــٕشٖـــد              اٌـــتــــــــّٜ                                               بالتـّـٕفـــــــٗل لمــــــــحــىـــٗـــــع                     
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