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 اللغة العر'ية

 الصيف موسم األسفار
إن السفر مهم في حياة اإلنسان ، إذ يرى و يكتشف أثناءه أشياء و مناظر لم يكن  قد رآها من قبل ، و يتعرف         

 .على أناس لم يسبق له أن التقى بهم 
زرت رفقة أبي مدينة جميلة تركت في نفسي أثرا كبيرا ، فصرت أفكر فيها من  ، في عطلة الصيف  الماضي        

حين آلخر ، و أشتاق لرؤيتها مرة أخرى ، فقد أعجبتني شوارعها الواسعة النظيفة ، و عماراتها الشاهقة البديعة ، فال 
ما دكاكينها فذات واجهات عجيبة قد رتبت فيها سلع متنوعة مضاءة كتابة على جدرانها وال مالبس على شرفاتها ،  أ

 !بالفوانيس الكهربائية التي تشتعل و تنطفئ ، فما أجمل هذه المدينة 
 فهم النص : 

 0.5............................................................ـ استخرج من النص فوائد السفر ..................... 1
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 0.5.............................................................ـ ما الذي أعجب الكاتب في هذه المدينة ؟ .......... 2
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 0.5.............................معناها : الواسعة / العالية / النظيفة .......... الشاهقةـ اختر اإلجابة الصحيحة : 3
 0.5...................................................................ضاءة / الجميلة ...معناها : الهادئة / الم  البديعة

 ) أنتم) ثم الضمير (نحن)إلى الضمير ( أناـ حول الجملة التالية من الضمير(  4
 أثرا كبيرا نفسيمدينة جميلة تركت في  أبيرفقة  زرتفي عطلة الصيف  الماضي 
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 نقاط 2ـ استخرج من النص  5
 جملة تعجبية فعل ماضي حرف جر صفة

 
 

   

 نقاط 4الوضعية االدماجية :
إّن السفر من األمور الممتعة فقد يكون لغايات اجتماعية أو ترفيهية أو تعليمية، ولكن ال شّك أّن به متعة واكتساب فائدة 

  .هاإليجديدة عن ثقافة وحضارة البلد التي تسافر 
 .في الصيف الماضي  ، ذهبت مع والديك في سفر 

 .أسطر تحكي فيها ماذا رأيت و كيف كان شعورك موظفا الصفة  8إلى  6اكتب فقرة من 
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علىعلى أناس
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يس الكهربائيةلفوانيس الكهربائية التي

:لنص : 
النص فوائد السفج من النص فوائد السف
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 في هذه المد الكاتب في هذه المدينة
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