
 

 

 : األستاذ 
  1ثامنة أساسً : المستوى 

 (األرقام الفردٌة )

فً  01فرض مراقبة عدد 
 دراسة النص 

 " A" أنموذج 

 إعدادٌة إبن سٌنا جربة 
السنة الدراسٌة 

2015/2016  

 

  كفاُح الفقراء                            :النّص 

و أْمضي َهاِرَبًة َنْحَو المديَنِة ، هذِه المساِكُن الُمتراّصُة َتْلفُِظ أجَساَد أْصَحابَِها إلى الّشواِرِع  ]1

َباِح  ُتعاِرُك الحَياَة إّنُهْم ُمَتَوّزُعوَن في األِزّقِة الضّيقِِة ، أْجَساٌد َطُموحٌة . الُمَبلّلَِة بَِنَدى الصَّ

ًَ ذي الّرْغَبُة .  [ُمْسَتِوَيًة زاِاَرًة بالَحَراَرِة ، َعَرقَُها َمالٌِ  ُرْ َم َطَراَوِة الّصَباِح ، عُروقَُها ناتِ ةٌ  ِه

ورةٌ الّلمُم ، تلّققُاٌا َمححُ َمْغُروَسٌة فً لُُحوِمُهْم الّسْمَراِء الّتً َصَقلَْتَها ، فً الحٌاِة و ِفً َمْعَرَكِتَها 

ٌُوٍن َتُموج فٌَها لْهوةُ البقاِء  5  .فً األُكّح  الخِلَنِة و فً الِجَباِه التً َتْعلُو فوَق ُع

ْسَترٌُحوَن ، لُقمُة النهاِر ال تؤتً إاّل باآلِه   ٌَ َر، . على الرغم من التعِب ٌتحركوَن ، ال  ٌْ أواِصُل الّس

ِة وِعنَد أعَتاِب الَجواِمِع الُمَتَناِثَرِة و أْندمُّس فً األألقَّقِة ، أْجَساٌد تتوأّلُ  َتْحَا جُ  ٌَ ِة العالِ ٌَ ْدَراِن األبِن

مآِذِنَها نحو السماِء ، َوَفْوَق األْرِصَفِة َتْحِمُل َعاَهاتَها و ُبإِسَها َو أَلَخراِا الُجوِ  و الَعْريِ و َتْحلُِم 

ؤتً  ٌَ ْسَمُعوَن أّنُه َس ٌَ  .ِبلُْقَمٍة و َمََلِبَم لعٌٍد 

َتَحلّقُوَن حوَل َباِئِع أتا 10  ٌَ ُنُهْم الَغْفَوَة فً َهَذا الَفْجَر ،  ٌُ ًة ألْطَفاٍل َتْلَتِهً أْع ٌَ ِبُع أْقَداًما عاِر

ُصّدهُ الذي  ٌَ َناُل من َساَعَدهُ الحظُّس َبْعض النواِل و  ٌَ تَساَبقُوَن إلى الرألِق ،  ٌَ ْوِمً ُثّم  ٌَ َفُطوِرِهم ال

ٌَُهْرِولُ  ُه، ُثّم  َناُموَن ، عاَنَدهُ حظُّس ٌَ ٌَجوُعوَن ،  ْسُكنونَها ،  ٌَ َقِة  التً  ٌِّ وَن َبْعَد ذلَِك إلى الُجُحوِر الض

ْندمَّق  ٌَ ْستفٌقُوَن على أَمِل أْن   .فً الُجْحرِ  َرغٌُح ُخْبألٍ  ٌَ

 ليلى الُعثمان 

ٌّة من موالٌد : التعريف بالكاتبة  ت ٌْ لى الُعثمان كاتبة و أدٌبة كو ٌْ الُمإلّفاا فً ، لَها عدٌد  1943لَ

" و " المرأة و القطة " و فً الرواٌة ك " و لٌلة القهر" حالة حب مجنونة " القصة القصٌرة ك 

 ختٌرا من ضمن أفضل مائة رواٌة عربٌة التً اِ " سمٌة تخرج من البحر" و " حلم اللٌلة األولى
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 : ..........القسم :........ الرقم ................................................. : اإلسم و اللقب

 

 :العدد  : المَلحظاا 
 /..........20  

 

 ( ن4)القراءة و الفهم 

1 ) 

 :ِاْلرْح العباراا التالٌة  -أ

ناُل ........................  (:1م)الُمتراّصِة   ............................... ( :11م)ٌَ

 :ِاٌِا بؤضداد الكلماا التالٌة  -ب

 ..............................( : 8م)ُبإِسَها .....  .....................( : 3م)ألاِخَرةٌ 

 .إقرأ النص و أْكِمْل َتعمٌر الجدول األتً ( 2

حالة 
 الواصح

الموصوح 
 وحالتهُ 

أسالٌب  نظام الوصح  قناة الوصح  صفاته
 الوصح 

 
 
 

     

 

 .ِاْستخلص من النص بعض صعوباا العٌش فً المدن ( 3

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

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

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

 (ن10)المكتسبات اللغوية 

 :اإلعراب  -أ

 .عند نهاٌة كل جملة  #قّسم الفقرة الموضوعة بٌن ُمعقفٌن إلى ُجمٍل بوضع عَلمة ( 1



 

 

 . حّدد النواة اإلسنادٌة األساسٌة و النواة اإلسنادٌة الفرعٌة فً الجملتٌن األتٌتٌن( 2

 النواة اإلسنادٌة الفرعٌة  النواة اإلسنادٌة األساسٌة  الجملة 

  .لُقمُة النهاِر ال تؤتً إاّل باآلِه + 
 

 

هذِه المساِكُن الُمتراّصُة َتْلِفُظ أجَساَد + 
 . أْصَحاِبَها

  

 

 .أدرم وظٌفة ما ُسّطر و تبٌن لكلُه النحوي ( 3

 لكلُُه النحوي  وظٌفتُه النحوٌة  الُمكّون 

َناُل +   من َساَعَدهُ الحظُّس ٌَ
 َبْعض النوالِ 

  

تتوأّلُ  َتْحَا ُجْدَراِن  أْجَسادٌ + 
ِة  ٌَ  .األبِن

  

ْسَمُعوَن +  ؤتًٌَ ٌَ   . أّنُه َس
 

 

 

4 ) 

 :عّوض المرّكب الموصولً فً الجملة التالٌة بالملتّق المناسب  -أ

ْستفٌقُوَن على أَمِل +  ْندمَّق ٌَ ٌَ  . فً الُجْحرِ  َرغٌُح ُخْبألٍ أْن 

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

 .ِاستبدل الملتق المسّطر بمركٍب إسنادي فعلً   -ب

ِقِة  ُمَتَوأّلُعونَ  إّنُهمْ +  ٌّ  .فً األأِلّقِة الض

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

 .حلّل إلى حدود المستوى األول الجملة التالٌة ُمعتِمًدا طرٌقَة الصنادٌِق ( 5

ْسُكنون  ٌَ  ٌَُهْرِولُون إلى الُجُحوِر التً 

 

 

 

  



 

 

 :الصرح 

 .لألوألان التالٌة ُثّم أكمل تعمٌر الجدول  ِاْسَتْخِرْج من النّص أْفَعااًل مألٌدة ُمطاِبقة( 1

 الجذر  الفعل المألٌد  األوألان 

   َتَفّعلَ 

   َتَفاَعلَ 

 

ِجُب تغٌٌُرهُ ( 2 ٌَ ًٌّرا ما  ْح حسب المطلوب مغ  .صرِّ

 .أْندمُّس فً األألقَّقِة 

 مع ُهما مإنث فً المضار  المرفو +

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

 مع نحن فً المضار  المنصوب + 

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

 :االِنتاج الكتابي 

تب على لِسان الساِرَدِة خاِتمًة لِهذا النّص أذُكُر فٌها ما ِانتابها من أحاسٌم و ملاعر إثر هذه أك

 .الجولة فً فقرة ال تتجاوأل سبعة أسطر موظًفا أفعَل مألٌدة و مركباا موصولٌة و إسنادٌة 

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

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

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

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

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

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

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

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

 َمًًل ُموّفًقا عَ 

 فاكهة الدرس 
ِالترى ُمغّفٌل سمكًة وطلَب من ألوجته أن تطُبخها و نام ، فؤكلتها ألوجته ، ُثّم مسحا لفتٌه و 

قد أكلتها و نما و لم : أٌن السمكُة ؟ فقالا له ألوجُتُه : أطراح أصاِبِعِه بها ، فلّما أفاق قال 
 . صدقِا و لكننً لم ألبع :  تغسل ٌدٌك ، فلم ٌدٌه فوجد رائحة السمك ، فقال

 
 


