
  
الـخـمـيس 25 من شهر صـفـر 1441هـ / الـموافق 

لـ 24 من شهـر أكــُتـوبر 2019م.               
               

                                             
    وزارة الت  ربية الوطني  ة .                  

                                            
مُ ديرية الت  ربية لواليـــة البي  ض .              

                                             
  الـمـاد  ة : الل  غة العربي  ة .                 
 مُ توس  طة : الش هيد ُبوعمران ُبوعمران .           

                                           
 الـُمد ة الزَّمنية : ساعة   واحــدة   .     

                                                                       استيتــــــــن.         
                    :               السَّنـــــُد      .ي  ـ: حُسين شريق األُستاذ

 فـي ُمـخي ـلـة   ياتالذ كـرَ ـذه َمـــر ْت هَ     
ى حال ــه ـنتبه إلَ ـيَ  مْ ـال ذي ل ابراهيــمَ 
ى ـإلَ  قـد تنب ـهَ ، لَ  بعيـــد   نذ أمـد  مُ  الر اهـن  

 ذا الوضعُ ، هَ  صـل إليه  ال ذي وَ  زري  اله الـمُ حَ 
ونـة بُ  أزق ـة   صبيانُ  عي ـرُه بهال ذي يُ  ي  خز  الـمُ 

 بيذ ( .ـورة الن َـ قرُ  بُ وقـرعــة " ) صاح  بلقب " بُ 
 قو ة   ي نفـسه  ـف يـجدُ  مر كانَ األَ  ي أو ل  ـف  
 بيـةـالص   ؤالء هَ  ى إهانات  ـعلَ  ط بطريقـته  ـخَ ـيسْ ل  
 هـم ببعـض  ـعليْ  كان يرد   م إذْ ـتـهـ  قاحَ ووَ 

 وقت   ومنذُ  ، ولكنْ  الت ـهديدات   أو بعض   البذاءات  
ير ـجابـهة وصار غَ الـمُ  هذه   ت فيه  تالشَ  طويــل  

 ـمُ يحكُ  ندماألن ه ع   ، ذلكَ األطفال   بسخرية   بال  مُ 
م ـهُ  ا فاألطفالُ مَ  على شـخص   جـتـمـاعـي  اال الوسطُ 
 تونَ ، فينعَ  كـم بشراســة  الـحُ  صدرونَ ـيُ  ال ذينَ 

 بالسك يـر   ك يرَ ون والس  ــجنُ ـمـجنون بالـمَ ـال
 ح  ـصالالـمَ  عون عن  داف  مُ ـال م القضاةُ ـم هُ وكـأن ـهُ 

                                                                                                           !.   ! قالــيــدالت َـ راف وواألعْ 
سط م الوَ ــكيرضى بـحُ  مُ ـقد كان ابراهـيلَ 
ها في ـر بعبَّ ـخرية ال تي يُ ي الس  ـي  فاعـــمجت  اال
ته ـرفل غُ داخ   وَّ وهُ  ي نفسه  ـل فارع، وتساءَ الشَّ 
 طلقُ تي كانت تُ ـمعة الَّ يط الشَّ خَ  ئُ ـطف  ـيُ  مة  ـعتَّ مُ ـال

ُالفرضُ 
وسُالـمحرُ 
.ُاألّول
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ن م   التـخـل صُ  كنُ ـُـمْ : كيف ي مد ة   منذُ  كثيفا   انا  دخَّ 
 و ؟،ى ذلك ـإل ا الس بيلُ مَ    ، أو هذه األحــكام  

ذي ر الَّ ـــجالـفَ  الةَ ؤذ ن صَ مُ  صوتُ  انطلقَ  أة  ــجـف
  نةَ ـــالـمدي يلف   كانَ  ذيالَّ  كونَ الس   رقَ ـــاخت

 فيه أصـداء   قظَ أيْ  ذا الص وتُ هَ  ، ـمـةَ الن ائ
 كانَ  قت  ذا الوَ ثل هَ ي م  ـف هُ ـر أنَّ ، فتذكَّ  بعيــدة  

 ،صل ي ـأ ويُ ي يتوضَّ ـكهللا ـ ل   ـ رحمهُ  والدهُ  هضُ ـين
 و كلَّ دُ ذي يشْ الَّ  ذا الص وت  ى هَ ـإل مُ ـابراهي معَ ـاست
 مْ ـل هُ ـوكـأنَّ  الم  اإلسْ  داد آفاق  ت  ى امْ علَ  صباح  

من  ن أيقظهُ كـمَ  معهُ ـ! سَ  طويل   أمد   منذُ  سمـعهُ يَ 
 حس  ـالة ، كان يُ ى الصَّ ـيـه إلناد  ليُ  عـميق   نوم  

ام دَ  ـمــيق  عَ  بات  من سُ  طفهُ د خَ قَ  اآلذانَ  وكـأنَّ 
 . ... وال  ــط   لسنوات  

                   . عن ــابـةمدينة ـالقديم ل : االسمُ  ونــةُ ـبُ   
نبي   نُ ـيك حـج  الفقراء لـمـالك بمن رواية لب  ـ 
                                                         ـ ـ بتصر ف 49ص
َأث ـــــُق في                                  

ــدا  ُثــمَّ   َنــــــْفـس ي ، َأْقــــَرُأ النَّـــــصَّ َجي ـ 
ـْيبُ   : ُأجـ 

                            :  لُ ــــزُء األوَّ ُـ جـال  
 [ن 12 ] .وبـــــتُ كْ ـمَ ـُم الـــــــْـ ــهفَ 
 ــبـة  ناس  مُ  عــــام ــة   فـكرة   قــترحْ ا     - 01 

 د قرأتهُ ون قَ تكُ  عد أنْ ـــــند بَ للسَّ 
...............................      . جـي ـدا  

 ن 02 ...........
ي ـعانتي كان يُ الَّ  عيةُ اـمـاالجت ا اآلفةُ مَ    - 02 

ن لك م  على ذ لَّ يم ؟ دُ ـمنها ابراه
 ................................       .ندالسَّ 
 ن 02
ا شَْرْح اْلَكل َمـَتْين  اآلَت َيـــَتْين  حَسَْب    - 03 

،  َمْعَنـــاُهـَمـا ف ي النـَّص  :  الر اهـنُ 
......................................آفـــاق  

 ن 01 ........
 إعـرابا   ص  ـنَّـــي الـف   ط  خَ  هُ تَ حْ ـا تَ مَ  بْ ر  ـعْ اَ   - 04 

،  بيـةـالص   :   تـام ـا  
.........................      .الت ـقالــيــد
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 ن 02 ..................
ند على السَّ  ن مط الغالبَ ة البالـحـج   َاْثـب ـتْ   - 05 

رين مع ؤش  بذكر مُ 
..............................   مثيــــل الت  

   ن 02....... ...........
على  اد  ـمـباإلعت دول أسفلهُ ل الـجَ أكـم    - 06 

 : ند ال ذي قرأتهُ ـالسَّ 
الوضـعية 

 اإلبتدائــــيـةُ 
 ن ( 0.5) 

نصر عُ 
الت غييـــر أو 

 ـــو لالتحَ 
 ن ( 0.5) 

 الوضعيــةُ 
 الـخـتاميــــةُ 

 ن ( 01) 

   
ي ـساق فـر االت   ـظاه  ن مَ ر م  ـظهَ ى مَ ـعلَ  لَّ دُ  - 07 

ى من ـقرة األولـالف  
ـند ................................ .    السـ 

                                                                                          ن  01............... 
                     :  يـــانثَّ الــــزُء ُـ جـال     

     [ ن 08 ]. ُتــــــوبكْ ــَـ مـــــــــاُج التَـ إن
َندُ   ا حرب ! ما أكثر ضحاياهَ ـال هللاُ  : لعنَ   الـسَـّ

 ـتيالَّ  البشريةَ  الذ ئابَ  هللاُ  جود ، ولعنَ في هذا الوُ 
 . النَّاس   روفَ ظُ  تستغل  

 دْ ـع  ، أَ  ز  ـجيوَ  ص  ــني ـف :   ةُ ــمـعليالتَّ         
ــة.كتابة الق   لَ راح  مَ  ت بعا  عبان مُ سي شَ  ص ة  رد ق  سَ                 صـ 

                                                                                                             
بالّتوفيقُ

يـعُللجم
.

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s




