
 : األستاذ 
  1ثامنة أساسي : المستوى 

تدريب على دراسة النص 
  01عدد 

 إعدادية إبن سينا جربة 
: السنة الدراسية 

2015/2016  

 

 :النص 

 في مدينة فلورنسا 

ا إلى أعمالله رجااًح و نَسااًح   1 ا اي أيديله  مانن اللاالُة ممتتة بالمنتتلين َ َبالًح و ِ َغارًح

مْفُتوح ِنْ ِف َاْتَلة و َتَرى  ْسَتِرُق َنَتَران إلى متاباللتاِاُب   َاَتَرى الَبْ َ  ِمْنُلْه  َ الملااُت و 

ا ق اِاَد ُمّنا َنْسَمُع َملِمان متتّط ة منلا  َد َغْيبًح  .الَبْ َ  األَخَر ُيردَّ

رِق ُف في لَولْن ة   و  م لل في لَو ْن ] اا   فَو َو ْن دَو الملحّط نْن معُف  أفّطً ا في               وَو  َو ِق ُف اللافِقلَوةُف  ِق  ة   و ال  َوسْن

رْن َو ِقع   5 ا مُف كَو  لى مُفسافر يُفليّطي صديً ا بصوْن يْن نَو يْن ا   و ال  َو َوعُف  َو أُف  لى  الزوايَو وَو الَو  َورى من يَو جرّط

لُفووِق فييِق  ارر أو يُفلاوِق ُف اِقزالَو َوكَو  نْن مَو انِقك و الجُف دْن ِقينِق سيجَو اللُدوُا و َامأّنَك اي َمْ َبد َيُسوُدهُ . [ َو

ُمّل شيا َيسيُر َداِخَل اللاِالَِة بُدوِن ُم ادَمان   َيْ َ ُد الناُس ِمَن الَوراِا و َيْنِزُل َمْن . النتاُه 

 .َيْرَغُب اي النُُّزوِل ِمَن األماِه و الَتاِعدةُ ا ُتخالَُف 

: لَلَرَمُة َداِاَمٌة   ُمّل َيِسيُر ِاي ِوْجَلِتِه َوَقَفِن الَلاِالَُة ِاي َساَلة َمبيَرة   َوَنَزْلَنا إلى الّر يِف   و ا

و َا ِاْ ِطَداَه َبْيَن ذاِهب و آن ... َو َا ألاديَث بْيَن الماّرِة ... َو َا ِ ياَح ... َا َتَجّمَ ان  10

  إّنَلا  يَنةُ دو َا ُمَنّبلان َو لَْو َمانْن ض يفة   إّنَلا اله... َو َا ِنتاش بين ُشرطّي و َسااق ... 

 .َدِنّيُة اله

ض   مي ائي  معوّط

 :  عري ُف ال ا ب 
  تتلّد  1918أديب لُبناني من مواليد 

ال ديد من الوتااف اي الرهبانية و ُسّمي 
ا   لُه ال ديد من المؤلّفان اي الرواية  ماهنًح

رلية و الت ة الت يرة و الرللة و المس
/ على دروب الجمال ) من أشلر متاباته  
خطى / أنا و اللرب / الخطياة البيضاا

 ( اي الفراغ 
 

 

 : فلورنسا 
مدينة إيطالية   َتَتُع اي الجزا الشمالي من وسط 

إيطالَيا   أشتلرْن بِاعتبارها والة من أجمل و أهه 
 .المدن اي ال اله 

 
 

 

    



 :ال راءر و ال هم 

1 ) 

 :المفردان التالية ِاْشَرْح  -أ

ا (:................6س)َيُسودهُ (  :..................... 2س)َيْسَتِرُق النتر      (:..............3س)َغْيبًح

 :ِايِن بأضداد ال باران التالية  -ب

 :........................( 9س)داامةٌ ( :................... 5س)يتجّراُ (:................1س)ُمْمتّتة 

 .قّسه النّص إلى ثالثة َمتاِطَع واق م يار ت دد المو واان ( 2

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

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

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

 : أممل الجدول التالي ( 3

المو وف اي 
 الفترة األولى 

 أساليب الو ف  نتاه الو ف  قناة الو ف  ال فان 

 
 
 

    

 

 له شبه الماتب اللاالة بالم بد ؟ ماهو وجه الشبه بينلما ؟( 4

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

تواترن الجمل المنفية اي الفترتين الثانية و الثالثة لو ف أهل الورنسا   ِاستخرج ثالث ( 5

 :منلا  خ ال

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

 .ميف بدن لك عالقة الوا ف بالمو وف ؟ علّل إجابتك ( 6

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

 :الم  سباا اللغوية 

 :اإلعراب 

 . عند نلاية مل جملة #قّسه الفترة الواردة بين ُم تفين إلى ُجمٍل بوضع عالمة( 1



 .َلّدد اي الجملة التالية ُماّل من النواة اإلسنادية األساسية و النواة اإلسنادية الفرعّية ( 2

 .اَن إلى متاٍب َمْفُتوح نْ َف َاْتَلٍة َتَرى الَبْ َ  ِمْنُلْه َيْسَتِرُق الّنتر

 : .........................................................................النواة اإلسنادية األساسية + 

 : ..........................................................................النواة اإلسنادية الفرعية + 

 .وتيفة ما تلته َسْطٌر و لّدد شملُه النلو   أدُرس( 3

 َشْملُُه النلو   وتيفتُه النلوية  الممّون

   . َمن َيتجّرأ على تدخين سيجارةٍ َا َتَرى + 

   . ِمَن األماهِ  َمْن َيْرَغُب اي النُُّزولِ َيْنِزُل + 

ا ق اادَ ترى الب   األخر +     .ُيرّدُد غْيبًح

 

4) 

 .الُجْملََة البسيطة التالية ُمرّمبةًح ُمت ّراًحا ايما ُسّطرَ ِاْجَ ْل ( أ

ا إلى أعماللهمانن اللاالُة   . ممتتة بالمنتتلين َ َبالًح

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

 .لية َبسيطةًح ُمت ّراًحا ايما ُسّطر ِاْجَ ْل الُجملََة الُمرّمبة التا( ب

 . َمن َيتجّرأ على تدخين سيجارةٍ َا َتَرى 

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

 .عّو  المشتتان  التي تلتلا َسْطر بمرمبان مو ولية ( 5

 . عْن َمماِنك ِازاَلَتكَ ُيلاِوُل 

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

 .اي الّزَواََيا  تأاُّفًحااَ َتْسَمُع 

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

ا طريتة ال ناديق ( 6 ا َماِمالًح ُمْ َتِمدًح  .للّل الجملة التالية َتْللِيالًح َنْلِويًح

 َمأّنَك اي َمْ َبٍد َيُسوُدهُ الُلُدوُا و الّنتاُه 

 

 



 :الّ ْرف 

 .ِاْسَتْخِرْج مَن النّص أْاَ ااًح مزيدةًح ُمطابتة لألْوزان التالية   ُثّه أْمِمْل الَجْدَوَل ( 1

 الجذر  الف ل المزيد  وزان األ

   ِاْسَتْفَ لَ 

لَ     َا َّ

لَ     َتَف َّ

2 ) 

 .َيْسَتِرُق َنَتَراٍن إلى ِمَتاٍب مفتوٍح  الَبْ َ  ِمْنُلهْ َتَرى ( أ

 .عّو  الب   منُله بالبْ َ  ِمْنُلّن و َغّير َما َيِجُب َتْغييُرهُ 

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

َد ( ب  .ق اِاَد َمْ ُروَاَة  الَب  ُ َردَّ

 .عّو  البْ ُ  بلما مؤّنث و  ّرف اي زمن الماضي 

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

 : االن اج 

اطاب لُه الُمتاُه ايلا   ِ ف على لسانِه جمال هذه المدينة و " َباليرمو"وا ل الراو  ِرْللََتُه إلى 

ية موتفًحا أاَ ااًح مزيدة و مرمبان مو ولية لراية ما تتميز به من مواقع تاريخية و مشاهد طبيع

 .و إسمية 

 

ال : ا  رى رج  دارا فوجد س  ها ي رقع  فأ بر صالبها بذلك فأجابي: فا هة الدرو      

ي يسبّط           .أ ا  أن يدر ي ال شوع فيسجد: ف ا .     إنّط



 


