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وتٕضّط ٛابَ ستىٕد ستىٕد
ـ ضطٗف ـ

الـىـطــــــــــــتٕ : ٝالطٍّ ٛاألٔلـــ ٜوـــــتــــــــٕضّط

الــىدّ : ٚضاعٔ ٛاذدٚ

 الفـَرْض األوّلُ لِلـثّالثِيّ األوَّل فـِي مَـادّة الـلُّـغـَـة الــعَـرَبيَّة 
الطـّـٍــد:
طببُْ لْ وَ إِ ِذساد  ،فكاُ َٖس ٝشَ ِكمّا وُكَصِّشا ٔ غسٖبا ،كاُ الٕ َلد داٟىاّ
كاُ ألذد األوّـّات عَِٗ ٔاذدٔ ،ٚقد كَسِّا ابٍّا لـِىَا كاٌتِ تُ ِّ
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ني ٔ تَ ِدتفني وِ َِ
ُٖرأِه أُِ ُٖ ِدف٘ عََ أصرابْ أٌَّّا أوُّْ خَ ِٕفاّ وِ َِ تعمٗكاتّي ٔ خَحالّ وِ َِ شكِمّأ .اجََْ الٕلد أوَّْ قاٟالّ هلا  :وَتَ ٜضتَىُٕت َ
ش ذٗا ّ ٚضعــــٗدٚ
ذٗات٘ ؟ ضَكتتِ األًُّ ذٍَِّٗا  ٔ ،غادز الٕلد الـىكاَُ دَُٔ أَ ُِ َٖ ِأبََْ لـِىشاعِسِا  .كبُسَ الٕلد ٔ صاز وٍُّدضا كبريا  ،فََّحَسَِا ٔ عا َ
األً العَحٕشُ ٔذٗد ّٚكٗ٠بَ ٛفَكري ٚتٕاجْ اذتٗا ٚبــرُمِِِٕا ٔ وُسِِّا...
بعِد أُ ابِتعَد عَ َِ أُؤِّْ .عاشتِ ُّ
ي َٖ ِرزِف االبَِ
ت زُٔذَّا إىل بازِّٟا َ ،ل ِ
ذت ٜأخِبَسٓ ادترياُُ بأََُّ أوَّْ قَ ِد أضِمَىَ ِ
ٔ يف أذَد األَّٖاً اضِطس االبَُ لمعَ ِٕد ٚإىل بمِدتْ  ٔ ،وا إِ ُِ ٔصَنَ َّ

n.

ت فّٗا :
ي ُٖرَسِّك ذلِك ارتَ ِبس ضاكٍ ّا فْٗ  ،تَكَدًَّ إلِْٗ أذَد ادترياُ ٔ ضَمَّي لَْ ظَ ِسفا  ٔ ،لـَىَّا فتَرَْ َٔجَد فْٗ زضال ّ ٛوِ َِ أوِّْ كَتَب ِ
أ َّٙدوِع ٔ ، ٛلَ ِ
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ابين اذتَبٗب  ...يف داخم٘ ضِ ٌّس لَي أُ ِخبِ ِس بْ أذَدا يف ذٗات٘  ٔ ،ضَتكُٕ أََّٔه وَ َِ ضَٗعِسفْ  ،فَبعِدوا تُُٕفَِّ٘ أبٕك يف ذادث ضَّٗاز ، ٚأُصِ ِبتَ أٌتَ
ي اضِتطِ ِع أ ُِ أتضَّٕزَ كِٗف ضَٗعٗش ابين بعَِٗ ٔاذدٔ ،ٚقدِ َٖ ِطــــدَس وٍِْ
إصاب ٛخطرئ ٚفَكَ ِدتَ عٍَِٗك الُٗىٍ ، ٜفَتألّىِتُ ٔحتَطَّ ِستُ عمِٗكَ ٔ ،لَ ِ
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األطفاه ٔخيافُٕ وَ شكِمِْ  ،لِرلكَ تَبَسَّ ِعتُ لَكَ بِعِٗين...

  زتم ٛعٕد الٍّدّ  ،ـ بتضسّف ـ 

ب عَ األض٠مــــ ٛالتــّــالٗــــــٛ
ي أجـــــ ِ
ط قـِــــــسا ٚٞوُـــــتأٌـّــَٗ ٛعــــــــدّ ٚوسّات ثـُـــــ ّ
اقـــــــــسأ الٍــّــ ّ

 -2اشـِـــــــ َسحِ الكمىتَِٗ  « :وُ َكصِّشا » ٔ « َٖأِ َب َْ » ُ 62[ .ز
ً عَ ابٍّا ؟ [ُ 1ز
 -4وا الط ّس الّر ٙكاٌت ختفْٗ األ ّ

 -5اضتٍتخِ وَ الكضّ ٛبعض الكِــَٗي ٔ الـىٕاقف األخالقّٗ ٔ ٛاالجتىاعُّٗ 1[ . ٛز
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 -الوضعيّة الجزئيّة الثّانية ُ 62 [ :ز

nc

ي كاُ الٕلد ٖكسٓ أوّْ ؟ [ُ 61ز
 – 3لـــ َ
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 -1اقِــــــــــــتـَــسح عــٍـــــٕاٌا وـُـــٍاضبا لمـــــــٍّــطُّ 61[ .ز

ye

 -الوضعيّة الجزئيّة األولى ُ 66[ :ز

w

 -1وـــــــا ٌــــٕع الـــــــٍّــطّ ؟ [ُ 61ز
 -2اضتدسد وَ الفكس ٚاألٔىل كمىتَِٗ وُتضادّتَُِٗ 61[ . .ز

ب وا حتــــتْ خــــــطّ فــــــ٘ الٍـَّـــطّ ُ 61[ .ز
 -2أعِــــــس ِ

 -3اضِـتدـسِ ِد وَ الفكس ٚاألخري: ٚ
أٌ -ــعــتا ذكٗكّٗا وُردّدا وٍعٕتْ.

ب -ضىريا ٔ بَّٗ ٌٕعْ.

د -فعال وُبٍّٗا ٌٕعُْ 63[ .ز

w

w

 -الوضعيّة الجزئيّة الثّالثة ُ 64 [ :ز

 -الوضعيّة اإلدماجيّة ُ 60 [ :ز
ط فّي الـىكتٕب الر ٙتٍألتْ يف قطىك « قمب األًّ» .
 الـــــــسّياق :قسأت الطّــٍد فتأثّستَ ذتاه األ ًّ وع ابٍّا ٔ ٔ ،جدت قضّتْ تُشبْ ٌ ّ
ي أذداث ٌطّ « قمب األ ًّ »  .وُــَٕظــّفا وا أوكَ وَ الـىكتطبات الـىدزٔض .ٛـ يف عشس ٚأضطسـ
 التــّــعليمة :اضِسُدِ أِ ّ
بالتـّـٕفـــــــٗل لمــــــــحــىـــٗـــــع



اٌـــتــــــــّٜ
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