
ي الّلغة العربّية متوّسطة يوسفي محّمد/شتوان ى متوّسط  الفرض الخامس  17-16الّسنة ٔالاو

رنت"                                                                                ص:النّ    "عصر الان

رنتالا " لفظةُ           ت تتأصبَح  "ن
َ
د دُ ردّ ـ اس ٔالاعظـم مـن الّنـ ولـئن كـان الّسـوادُ ة... واملدرسـ ،ارعوالّشـ ،تالبيْ ي  عالًيا اتردُّ

ـــا دون أن تكـــون لهـــم فكـــرةٌ دُ مـــا زالـــوا يردّ  ـــ ،صـــاالتة لالتّ بكة العاملّيـــواضـــحة عـــن هـــذه الّشـــ و ّ  أصـــبح بفضـــلها اليـــوم العـــالٌم  ال

رة قريــةً  ــي أقــداَم ت فــإّن مــن رســَخ  ،صــغ ــ أّن  مــون يعلَ  ،امليــدانهــذا هم 
َ
ن أقط ورة خُطــّدرون َقــويُ  ،زالــتالعــالم قــد  ارِ الحــدود بــ

 عــــدم 
ُ
راِضــــ دهم عــــن هــــذه الـــــمكائِ لِ افُ وتَغــــ ،عْفــــأو نَ  مــــن ضــــررٍ  ه ٔالابنــــاءُ شــــاهُد ر ملــــا يُ َســــمراقبــــة ٔالا ــــي  فهــــل نحــــن ّيــــة،ّية الوهمِ الاف

  ون؟هُ منتبِـ  ناعِ َم جتَ ُم 

َ ال ُم  َن نتِجـــــــُم ون علينـــــــا أن نُكـــــــ بـــــــات مـــــــن الواجـــــــِب  لقـــــــد     نلِ ْ ســـــــ ـــــــى ٔالاخـــــــذ بَســـــــ ،ك ن إ  ،مـــــــلْ دم العِ َقـــــــالتّ  اببَ أْســـــــّباق

يوالتّ   أكث فما، هة كانتِج  اح من أّي َس ن ضّد أّي اكتِ تسّلِح نا ُم جعلُ ا يَ مّم  ،كنولو
َ
 رّبُصـيَ  ينالـّذ  ر ٔالاعداءُ ــ

ُ
ـي ِط فـالَف  !نـاّمتِ ون بأ ن 

 ه عُ لِ تبتَ ف الغافُل أّما  ،أماٍن 
َ
.اِم ٔالايّ  احوَنةط

  -عن املطالعة العربّية-

البناء الفكري:  -أ

 عاّمة للّنص. فكرةً  أعِط  )1
رنت؟كيف أصبح العالم بعد ظهور الا   )2    ن
رنتأم تخوّ  ،اهل الكاتب يبدي إعجابً  )3 .صبعبارة من النّ  عّلل .فا من ظهور الان
 املكائد.  -  اكتساحاشرح:  )4
   ة.هات من الّنص ضّد كلمة: الواقعيّ  )5

:  -ب ّ البناء الف

ّن نوعها. -1  هات جملة إنشائية، وب
ّن نوعه. الّنصاستخرج من  -2 طباًقا، وب
را مجازيا. -3 رة تعب  هات من الفقرة ٔالاخ

:الّلغوي البناء   -ت

ي الّنص. -1  أعرب ما تحته خّط 
ي الكلمات الّتالية:عّلل  -2  .زالت   -ت  البيْ  كتابة الّتاء املفتوحة 
ره، مع ضبطها بالّشكل الّتام: ابِن  -3 ر ما يجب تغي ّ ن للمجهول، وغ ن الّتاليت الجملت

رنت.   -           ُد الّناُس لفظَة الان ُيرّدِ

ــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــو مكـم الـــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ب:ـــ

 أ سَق ط الّتطّوُر الحدوَد.   -




