
المدة : ساعتاناالختبار الثاني في مادة اللغة العربیةالمستوى : الرابعة متوسط
النــــــــــــــــص :

بر ھاجر أحد المتصوفین إلى بلدة ، وحین  دخلھا  بادر بزیارة مقابرھا ، ھذا ق شواھدھا :  حد  لى أ قرأ ع ف
خر، ــقرب ــثم وقف قفالن ، كان عالما فاضال ، مات  وعمره یومان  ،  یھرأى فبر آ فالن عل بر  ھذا ق  :

ھذا )أن تولى القیادة (القائد العظیم الذي لم یعرف جیشھ ھزیمة منذ  من  ، مات وعمره ثالثة أیام ، فعجب 
نا لم یفھمھھ إلى حكیم البلدة ، وسألھ عن ھذا اللغز الذي كلھ ، وتوجّ  من حیات عّد  نا ال ن لھ الحكیم : إن قال  ف

ـــالســـعیدةیـــام إال مـــا نعیشـــھ مـــن األ وفي : مـــا أعظـــم ھـــذا المقیـــاس الـــذي أعـــددتموه . . فقـــال الصُّ
طار) ، إّني (أود  أن أموت ببلدكم ) وأرجو أن تكتبوا على قبري : ھذا قبر صوفي رحَّ  الة كان (یجوب األق

د. ـــــــویزور األمصار ، ومات قبل أن یول
وصدق الشاعر الذي قال :

علمت           أّن الســــالمة فیھا ترك ما فیھا                                                       وقد)كى على الدنیاــتب(النفس 
یبنیھارء بعد المـــوت یسكنھا           إال التى كــان قبل الموتــــال دار للم

خاب بانیـھابناھا بشــــــرٍّ مسكــــــنھ           وإن ــر طابــــبناھا بخیـفإن
ساقیھا                                                              مسلطنة           حتى سقاھا بكأس الموتى كانتـــــأین الملــــوك الت

ویفنیھایفنیناـوت ال شكّ فیـــھا           فالمـــیا وماـــــإلى الدنال تركــــــننّ 

ألسئلــــــــــــــةا
)ن06البناء الفكري :(

ن                                                                                                    01........................ـ أعط عنوانا مناسبا للنص .....................................................1
ن02...............................................عجب لھ الرحالة الصوفي ؟............ما األمر الذي ـ2
ن 03..................................األمصار ـ یجوب ـ رحالة..................اشرح ھذه المفردات :ـ 3

)                              ن02البناء الفني :(
ن 0.5..........................................................................جناساـ استخرج من النص : 1
ن 1.5.................................................األخیر وحدد نوع بحره..........البیتزجُ عَ قّطع ـ2

)                                                                                                 ن04البناء اللغوي :(
ن02..........................................................ل ما بین قوسین من اإلعراب .....ـ بین مح1
ن 0.5.................................................................. ـ أعرب ما تحتھ خط ................2
ن                                                                                              01..............................................: مقبرة ـ الشاعر.........ما یلير مع الشكل التام ـ صغّ 3
ن 0.5.....................................كلمة فیھا إدغام..................................الفقرةھات من ـ 4

)ن08الوضعیة اإلدماجیة :(
.أّن الدنیا دار فناء  وأّن وقتھا لھ نھایة مھما طال  مما تعلمھ الرحالة الصوفي من ھذه الرحلة 

تحدث في عشرة أسطر عن أھمیة الوقت في حیاة اإلنسان ، مبرزا فوائد استغاللھ استغالال حسنا ،  
ومضاّر تضییعھ ھباء . موظفا في موضوعك : اإلدغام و التصغیر .

بالتوفیق1/1الصفحة : تھــىان


