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متوسطة الشيخ المختار الكنتي  -تامست

الموسم الدراسي2020/2019:

الفرض المحروس األول في مادة اللغة العربية لتالميذ السنة الرابعة المتوسطة
النص:

مالك بن دينار

في يوم من األيام اشتقت أن أتزوج ويكوون ننو ط ل،وفت فتزوووت وأ وت ل،لوة سويتتاا فاليوةت أب تاوا ب وا
ش ي ا وكليا ك رت فالية زاد اإلييان في قل ي وقلت اليعصتة في قل يت ولربيا رأتني فاليوة أمكوك كاسوا مون ال يور
فاقتربت مني فازابته وهي لم تكيف الكونتتنت وكوان ي ي علاوا ت،عوف لوكت وكليوا ك ورت فاليوة كليوا زاد اإلييوان فوي
قل ي وكليا اقتربت من ي خطوة وابتع ت شتئا فشتئا نن اليعاصي بتى اكتيف سن فالية ثالث سنواتت فليوا أكيلوت
ثالث سنوات ماتت فاليةت فا قل ت أسوأ ميا كنت ولم يكن نن ط الص ر الذط ننو اليونمنتن موا يقوويني نلوى الو ال ت
فع ت أسوأ ميا كنت وتالنب بي الشتطانت بتى وا يوم فقال لي شتطا ي :لتككرن التوم سكرة ما سكرت مثلاوا مون
ق ف!! فعزمت أن أسكر ونزمت أن أشرب ال ير وظللت لوال اللتف أشرب وأشرب وأشربت فرأيتني تتقا فني األبالم
بتى رأيت تلك الرؤيات رأيتني يوم القتامة وق أظليت الشيس وتحولت ال حار إلى ار وزلزلت األرض واوتيع الناس
إلوى يوووم القتامووة والنواس أفووواج وأفووواجت وأ ووا بووتن النوواس وأسوويع الينووادط ينووادط فووالن ابوون فووالن هلوم للعوورض نلووى
ال ارت فارى فالن هذا وق تحول وواوه إلوى سوواد شو ي مون شو ف ال ووم بتوى سويعت الينوادط ينوادط باسويي هلوم
للعرض نلى ال ارت فاخت،ى ال شر من بولي (هذا في الرؤية) وكان ال أب في أرض اليحشر ثم رأيوت ثع ا وا نظتيوا
ش ي ا قويا ي رط حوط فاتحا فيهت ف ريت أ ا من شو ف ال ووم فووو ت رووال ن ووزا وعت،ا فقلوت :ذفي أ قوذ ي مون
هذا الثع ان فقال لي :يا بني أ ا عتف ال أستطتع ولكن اور في هذف النابتة لعلك تن وي
ف ريت بتث أشار لوي والثع وان خل،وي وووو ت النوار تلقوا وواويت فقلوت :أأهورب مون الثع وان ألسوقا فوي النوار
فع ت مكرنا أورط والثع ان يقتربت فع ت للروف الضعتف وقلت لوه :بواع نلتوك أ و ي أ قوذ يت ف كوى رأفوة بحوالي
وقووال :أ ووا ووعتف كيووا توورى ال أسووتطتع فعووف شووي ولكوون اووور ت وواف لووك ال ووف لعلووك تن ووو ف ريووت لل ووف والثع ووان
ست ط،نيت فرأيت نلى ال ف أل،اال صغارات فكيعت األل،ال كلام يصرخون :يا فالية أدركي أباك أدركي أباكي
يقول :فعليوت أ اوا ابنتويت ويقوول ف،ربوت أن لوي ابنوة ماتوت ونيرهوا ثوالث سونوات تن و ي مون لوك اليوقوفت
فاخذتني بت ها التينى ودفعت الثع ان بت ها التكورى وأ وا كاليتوت مون شو ف ال وومت ثوم ولكوت فوي ب ورط كيوا كا وت
ت لس في ال تا وقالت لي يا أبت ألوم يوان للوذين ذمنووا أن ت شوع قلووبام لوذكر يت فقلوت يوا بنتتوي أخ رينوي نون هوذا
الثع ان!! قالت هوذا نيلوك الكوتن أ وت ك رتوه و يتتوه بتوى كواد ياكلوكت أموا نرفوت يوا أبوي أن األنيوال فوي الو تا تعوود
م كية يوم القتامة و لك الروف الضعتف هو العيف الصالح أ ت أ وع،ته وأوهنتوه بتوى بكوى لحالوك أل وه ال يكوتطتع
أن ي،عف لحالك شتئات ولوال أ ك أ تني ولوال أ ي مت صغترف ما كان هناك شي ين،عكي
وتاب مالك بن دينار واشتار ننه أ ه كان يقف كف يوم نن باب اليك ينادط ويقول :أياا الع العاصوي نو إلوى
موالكت أياا الع الغافف ن إلى موالكت أياا الع الاارب ن إلى موالكت مووالك يناديوك باللتوف والناوار يقوول لوك مون
تقرب مني ش را تقربت إلته رانات ومن تقرب إلي رانا تقربت إلته بانات ومن أتا ي ييشي أتتته هرولةي
م لة الا ام ال زائرط – ركن إسالمتات (بتصرم)
*** األسئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة:
ال ز األول 12( :قطة)
 الو عتة األولى 04( :قال)
 -01ل ص مضيون النص في فكرة نامة مناس ةي
 -02ما اآلفة االوتيانتة التي أق ف نلتاا مالك بن دينار بع موت ابنته فالية
 -03ما سر توبة مالك بن دينار
 -04اشرح الي،ردة اآلتتة(:هلم) ثم وظ،اا في ويلة إ شائتةي

 الو عتة الثا تة 08( :قال)
 -01أنرب ما تحته خا في النص إنرابا تاماي(الثع ان – الناار)
 -02أث ت بالح ة النيا الغالب نلى النص بذكر منشرين مع التيثتف ي
 -03في النص ثالثة أ يال مت اخلةت بتن كتف أسايت في بنا القصة
-04

ع م ططا سرديا للقصة وفق ال ول أس،له:
ننصر التحول والتغتر

و عتة ابت ائتة

و عتة اائتة

 -05في ال يلة اآلتتة برم نطف است روه ثم بتن داللته (:كان ال أب في أرض اليحشر ثم رأيت ثع ا ا نظتيا )ي
 -06وظف الكاتب اإلبالة النصتة بالضيترت استن ا قرينة لغوية دالة نلى لكت ثم بتن دورها في اتكوا الونص وفوق
ال ول أس،لهي
القرينة

وع اإلبالة (ق لتة أو بع ية)

وع اإلبالة النصتة
إبالة صتة بالضيتر
 -07است رج من النص تش تاا مح دا ونه ي

دورها في اتكا النص

ال ز الثا ي 08(:قال)
 الو عتة اإلدماوتة 08(:قال)
الكووتا  :لووك فوورد فووي محتطووك االوتيوواني أق ووف نلووى تعووالي الي و رات التووي هووي ذفووة الي تيعووات والتووي تو مر ال،وورد
واألسرةت لت،تق هذا ال،رد ف اة صحته وماله ونقلهي
الكن  :للي رات لذة نابرة تندط إلى ااية هالكةي
التعلتية :أسر لنا قصة هذا ال،رد محترما م طا الكرد لل طاب القصصويت وموظ،وا موا ي موه مون منشورات وأ يوال
وكذا ال لي

**** تينتاتي لكم بالتوفتق ويتعا ****

إنــــــــــــــــــــ اد األستا  :فو تف مولود

