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 النص 
احداھما إلى األخرى و لكل   تنفذحجرتان حالق بھ فوق دكان على ما كان سورا للمدینة ة مقامشقةقامت تستكشف المسكن ومحتویاتھ ھو

على بطحاء باب المنارة الرحبة الجمیلة الحیة حیاة  بطحاء باب منارة استندت إلى النافذة وبقیت تتفرج أشرفتشباك یفتح على  حجرة
 "السكاجین"خضرة قاتمة وزقزقة و منھا تنحدر البطحاء إلى نھج   التي تمال الجھة العلیاةصرفا رأت الدوحة الھائل تونسیة

 یزدحمون  رأت رجاال و أطفاالمجدینھم الخفیفة الزاھیة یبدون في أنحائھا في ثیاب  و كان الناسمشرقة و مشعةكانت الشمس 
 یمدون نقودھم ویصیحون طالبین فطائرھم و سمعت أصوات الصبیة تنبعث من الكتاب بالقران الكریم على دكان الفطائـري  و

 شجیة موزونة في حماس یأخذ باأللباب
 

 :األسئلة
 أفھم النص/ 1

  ......................................... :مناسبا للنص اختر عنوانا -1      
  ت مرادف الكلمتین التالیتین ھا-2      

  = ......................................قاتمة 
  = ....................................األلباب

  ؟علل جوابك من النص؟ بماذا یتمیز ھذا الحي -3
.................................................................................................................................................  

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

  :نحوال/ 2
  )شكلھا النحوي-الخبر-المبتدأ(محددا :أتمم تعمیر الجدول التالي-1

  شكل النحوي  الخبر  شكلھ  النحوي  المبتدأ   الجملة االسمیة
  .........................  ...........................  .................................  ........................  لكل حجرة شباك

  ..........................  ...........................  .................................  ........................  قةھو ش

  }مع الشكل التام{جملة اسمیة تحقق الشكل النحوي التالياستخرج من النص -2
  بر ناسخخ+اسم ناسخ+ناسخ فعلي

........................................................................................................................................  
  ما ھو العمل اللغوي الذي أفاده الناسخ؟

.......................................................................................................................................  
  .أتمم تعمیر الجدول التالي بتحدید الشكل النحوي للمفعول بھ-3

  شكلھ النحوي  المفعول بھ
  ...............................................  المسكن ومحتویاتھ

  ...............................................   الھائلةالدوحة

  
  في النصسطر أذكر وظائف الكلمات الم-4
  
  كون جملتین فعلیتین یتقدم فیھما المفعول بھ و بین سبب تقدمھ على الفاعل-5

  سبب تقدم المفعول بھ  }سطر المفعول بھ {الجملة الفعلیة 
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.................................................................  
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  :الصرف
 
  }معتمدا على النص{أكمل تعمیر الجدول التالي } 1
  

  
  نوع الجذر  الجذر  صیغتھ  الفعل
        یفتح
        رأت

        یمدون
        یأخذ

  
  .في صیغة األمر" بقیت "صرف فعل-2

……………  …………….  ………………  
……………  …………….  ………………  
……………  …………….  ……………….  
……………  ……………  ………………  

  
  }أنتج نصا{أكتب -2

  }مسبوقة أو غیر مسبوقة بناسخ فعلي{أتبین فیھ ما یتمیز بھ ھذا الحي العصري مستعمال جمال اسمیة} ثمانیة اسطر{أتمم  ھذا النص 
  .ى الحواسو أفعاال تدل عل

  
  دخلت إلي بیتي الجدید في ھذه العمارة العالیة وجدت نفسي في زنزانة مظلمة ففتحت الشباك الصغیر المطل على الحي العصري"

  .…………………………………………………………………………………………………فرأیت 
……………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  


