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I-ن8:  مجال القراءة     
ن1: النص مالحظة  - أ
:حدد المجال الذي ینتمي إلیھ النص مما یلي )1
  

  (  )   سكاني -              )  (    اجتماعي -    )  (  وطني     : مجال النص
  

..............................................................:  حدد الفقرة التي یرتبط بھا عنوان النص)2
  

ن 3:  فھم النص  - ب

  :اشرح ما یلي حسب السیاق) 3
...............................................: ضار –. ......................................................: مأربك-
   :ایت بضد ما یلي) 4
......................................................≠ اإلحسان –  .....................................≠النكدة -

  "رعاذة كبدك فال تضق بھا ذكنت أبا فھذه فل إن: " ما المقصود بالقولة التالیة  -) 5
  

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

صبیة یدورون حولھا  ةھا ثالثء، فرأیت عند باب منزلھ امرأة بائسة ورایوسفلن أنسى لیلة زرت فیھا صدیقي  -1 

أنھا مطلقة من زوجھا وأن بیدھا حكما من المحكمة الشرعیة بالنفقة  فأخبرتنيطرف ردائھا، فسألتھا عن شأنھا  ویجاذبونھا
ت تشرح من ذا الصدیق تستعین بھ على أمرھا ، ثم أخذھ إلىدھا، وقد مر علیھا زمن طویل لم تنل فیھ حقھا ، فجاءت والأل

  ..زفراتنا وأمسكنا لھ أكبادنا عدحالھا وحال أطفالھا في مقاساة الشدة ومعالجة القوت ما ص

امرأة : وفي صباح تلك اللیلة سمعنا خبرا بئس الخبر . فخففت أنا والصدیق شیئا من آالمھا فانصرفت -2
  .الزوجیة الفاسدة  شھیدةوأنھا ماتت فقیرة ماتت بحمى دماغیة، فسألنا فعلمنا أنھا صاحبتنا باألمس، 

استعدادك ،  مثل مداركك واستعدادا مثل مداركوھبھا اهللا  إنسانا كنت تعتقد أن المرأة إن: أیھا الرجل  -3
النكدة، وإال فأحسن إلیھا وارحمھا كما ترحم كلبك  غیر ھذه الحرفة تأكل لقمتھا من حرفة فعلمھا كیف

  .وشاتك

كنت زوجا فال تطردھا من منزلك بعد أن تقضي مأربك منھا كما تصنع بنعلك التي تلبسھا، وان كنت  إن -4
رعا، وإیاك أن تلقي بھا في جحر وحش ضار یأكل لحمھا ویمتص دمھا ثم ذأبا فھذه فلذة كبدك فال تضق بھا 

  .یلقي إلیك بعظامھا

هللا ال أعرف لكم بابا في اإلحسان تنفذون منھ إلى إني وا ! المرأة أیھا المحسنون، ما أعظم اإلحسان إلى -5
  .من باب اإلحسان إلى المرأة أوسععفو اهللا 

بتصرف 243ص  1ج النظرات لمصطفى المنفلوطي           



  ن2:تحلیل النص -ج  

العبارات الدالة على مجال النص ؟  األولىاستخرج من الفقرة  -6
.....................................................................................................................................

  ...............................................................................:.النصابرز القیمة الحقوقیة التي یتضمنھا  -7

  ن2: تركیب النص * 

  :أسطر ةلخص ما ورد في النص من أفكار بأسلوبك الخاص فیما ال یتعدى أربع -8

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

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

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

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

II-ن6 :مجال الدرس اللغوي    
   .النص شكال تاماما تحتھ خط في  أشكل.1
 : من الصرف و بین السبب اسمین ممنوعین استخرج من النص .2

:.........................................................ھسبب  ..........................:..... الممنوع من الصرف
                              ..........................................................       ................................  

  

:   وأسلوب تفضیل مبینا طریقة صیاغتھماخیرة أسلوب تعجب الفقرة األاستخرج من .3

  :............................................طریقة صیاغتھ :........................................ تعجبالأسلوب * 

............................................ :طریقة صیاغتھ :..................................... أسلوب التفضیل *

  ."فھذه فلذة كبدك فال تضق بھا ذرعا"    : اإلضافةوبین نوع  إلیھحدد مما یلي المضاف والمضاف .4

:............................اإلضافةنوع :.........................إلیھالمضاف :................................المضاف 

 "أرتاح أنام حیث: " إعرابا تاما  خط في ما یليأعرب ما تحتھ .5

................................................................................................................ :أرتاح

:تعجب غیر قیاسي مع الشكل التام  إلى" ! ما أجمل العیش في البوادي"  :حول أسلوب التعجب القیاسي التالي .6

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

  "بجد  إلیھع اس المجد،راغب یا"  :التامالمثنى والجمع المذكرین مع الشكل  إلىحول الجملة التالیة . 7

  :..................................................................................................................المثنى المذكر* 

...........:......................................................................................................الجمع المذكر * 

III-ن6:و اإلنشاء مجال التعبیر    
  

  .عایشتھ من لحظات ألیمةتخیل أنك صادفت ھذه المرأة وحكت لك عن معاناتھا وما
.مھارةالسرد لنا ذلك على شكل سیرة غیریة موظفا ما اكتسبتھ في ھذه أ




