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 وما بعدها بتصرف 45الصفحة -بيروت-دار الشرق العربي-علي رضا:عائد إلى الوطن                                                                                 

I /- ن8 : مكون القراءة 
 النص تأطير : 
 :ومجاله انطالقا من العنوان والجملة االفتتاحية حدد نوعية النص -1

 ن 5.4......................................................................................................................................
 ن5.4 : دالين على نوعية النصمؤشرين  اعط   -2

- ..........................................................................- .................................................................. 

 فهم النص و تحليله : 
         ن1:اشرح ما يلي حسب سياقه في النص  - 1  

   :................................................................ الجامحة -.........................:...................................آثر  -

  ن1...................................................  ≠صمد -................................. ≠اء المض-:    هات ضد ما يلي -2

 ن5.4............................................................................................................ بلده ؟ سبب عودة المهاجر إلى ام -3

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

 ن5.4 .................................................................................................. لماذا التصق الصبي بأبيه ؟  -5

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

 ن1.............................................................................................. ؟ حدد  الحدث الرئيسي في النص  -4
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 ن1.4:  أجرد األحداث الفرعية من النص -6

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

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

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

 

 ن1 .................................:.............................. حدد تجلياتها .ما القيمة التي يمكن استخالصها من النص؟  -7

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

 وظف الكاتب الترادف بكثرة في النص بين الغرض منه، ثم استخرج من الفقرة الثانية مثاال لهذا المحسن البديعي . -8

 ن5.4..........................................................................................................................................

II /-  الدرس اللغوي: 

 ن5.4 :أسعد       -ما تحته خط في النص: األلم   أشكل -1

 ن5.4 : ، ثم أتمم المطلوب منكع مؤنث سالماجماستخرج من الفقرة الثانية  -2

 سبب جمعه جمعا مؤنثا سالما ج. مؤنث سالم

- 

 

- 

 

    ن57.0هات من الفقرة األولى جمع تكسير، محددا نوعه، ومبينا وزنه :  -3
         

 ج.تكسير :...........................وزنه :...................................نوعه :....................................
 

 ن4..5  أتمم الجدول التالي من الفقرة الثالثة :  – 5

 اإلضمارنوع  فاعله زمنه الفعل

- 

 

مسممممممممممممممممممتتر  ضمممممممممممممممممممير مضارع

 ..تقديره..........

 

 

 ن1.4 اإلظهار:اجعل الفاعل اسما ظاهرا في الجملتين التاليتين، مبرزا سبب  -4

 ...........................................الوطن: أخبارينقل  -:................................................ أنفسنانقتر على  *
 

 ن4..5  اتمم الجدول التالي :  -6

 نوعه الجمع

  فسأن

  الزائرون

  عرفات 

 

 ن       1.24            بوطنه  ما أروع المتشبث:  تحته خط في الجملة التالية أعرب ما  -.

   

 ................................................................  أروع-..........................................................:ما  - 

 .......................:......................................................................................................لمتشبتا - 

 .ن1 ....................................................................................................................................

 

III -   ن6: اإلنشاءمكون التعبير و  
 

 أثارك على شاشة التلفاز برنامج اجتماعي يسعى إلى الحد من تهميش سكان القرى النائية الجبلية خالل موسم الشتاء.

، أكتب تقريرا ال تتجاوز فيه عشرة أسطر، تبرز ممن خاللمه النشماط الجمعموذ المذذ أنجزتمه إحمدى الجمعيمات الخيريمة

محممددا الزمممان والمكممان وذاكممرا الوقممائع والمنجممزات التممي برمجممت لالنطممالق  والعمممل بهمما . متبعمما فممي ذلممك الخطمموات 

 والتعليمات التي تعرفت عليها في مهارة كتابة تقرير.
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