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 :نص االنطالق

 آخر لحظبد طفولتي

 .    ػشْفُذ اٌذشة أٚي ِشح فٟ د١برٟ د١ٓ وٕذ فٟ اٌغبثؼخ

    ِغبًء، اٌشطٛثخ إٌّؼشخ ثذأد رٍُّف اٌج١ٛد اٌط١ٕ١خ اٌؼز١مخ، ِٚٛاشٟ اٌمش٠خ رغبدس ِشاػ١ٙب فٟ طش٠ك 
 .اٌؼٛدح، ٚصّخ ط١ٛس فٟ اٌغّبء رجذش ػٓ ِج١زٙب فٛق األشجبس

أوجُشٔب ٌُ ٠ىٓ ... ٍٔؼت ثىشح لّبش١خ طٕؼٕب٘ب ثأٔفغٕب - األطفبي-     فٟ ٘زا اٌٛلذ رّبِب وّٕب ٔذٓ 
َّشد ػ١ْٛ اٌج١ّغ ٔذٛ ع١بسح لبدِخ ػٍٝ اٌطش٠ك اٌزشاثٟ . ٠زجبٚص اٌؼبششح ٚفجأح رٛلّف وً شٟء، ٚرغ

ٚد١ٓ دخٍذ اٌغ١بسح اٌمش٠خ أطٍك ُثُٛلٙب ثبٌظشار، فبدزشذ إٌبط ػٍٝ . اٌٛد١ذ اٌّؤدٞ إٌٝ اٌمش٠خ
 . اٌجبٔج١ٓ ٚاػزٍٝ ثؼؼُٙ األعطخ

  .سدّبن ٠ب اهلل: ٠ب سة اٌؼب١ٌّٓ عزشن، ٚلبي آخش:      لبي سجً ػجٛص

 .    ٚوبٔذ اٌّفبجأح أْ اٌغ١بسح رٛلفذ أِبَ ث١زٕب رّبِب، ٚلفض ِٕٙب اٌجٕٛد

َْٛ ٘ٛ رارٗ اٌزٞ ٔشاٖ ٠شفشف ػٍٝ ِذسعخ  ٍُِ ٌٟ فظٙش ربثٛد خشجٟ ٠ٍزُّف ثؼٍُ      أفزخ ثبة خٍف
ٌِْغٕخ اٌج١ّغ، دزٝ أِٟ ٌُ رٕطك ... دٍّٗ اٌجٕٛد ػٍٝ أوزبفُٙ ٚدخٍٛا اٌذاس ... اٌمش٠خ َػمذد اٌذ٘شخ َأ
 .ثىٍّخ

 :    لبي أدذ اٌجٕٛد ثظؼٛثخ

 : ٚثؼذ طّذ صاد لبئال.. ٘زا جضّبْ أخ١ٕب إٌّبػً ِذّٛد     - 

 .وبْ شجبػب سدّٗ اهلل.. لؼٝ ٚ٘ٛ ٠ٛاجٗ اٌؼذٚ اٌزٞ دبٚي اجز١بص ِٛالؼٕب أِظ     - 

    صُ ٚػغ ثؼغ األٚساق ث١ٓ ٠ذٞ أِٟ اٌّشرجفز١ٓ، ٚاعزذاس عش٠ؼب ٚ٘ٛ ٠خفٟ اٌذِٛع اٌزٟ أّٙشد 
 .ػٍٝ خَذ٠ٗ

غذا : دٍّٕٟ أدذ اٌشجبي ٚ٘ٛ ٠مِجً جج١ٕٟ لبئال...  ٚغؼجبصغبس٠ذ    ػٕذ٘ب رؼبٌذ األطٛاد ثىبء ٚ
ِٗ فٟ رٌه اٌذ١ٓ ػشفذ أْ اٌش١ٙذ أثٟ،  ٚلشأد فٟ . عزىجش ٚرٕطٍك إٌٝ ٕ٘بن، د١ش دِبء أث١ه ِٚسفبِل

ُِذًجبػ١ٕٟ  . أِٟ و١ّف ٠ىْٛ اٌّشء شجبػب ٚطبثشا ٚ

فّب . وجشْد أدالِٟ فجأح، ٚطشد أرظشف ِضً اٌشجبي.     وبٔذ رٍه اٌٍذظخ آخش ٌذظبد طفٌٛزٟ
 ...    األطفبيدشِبْ ٚثئظ األػّبي !أثشغ اٌذشٚة

 .(ثتظرف)، 36- 33: ص. 1997. مىشورا د اتحبد الكّتبة العرة. قظض. َأْسراُر َوْجٍه. علي المزعل

َٛس ِٓ خالي أػّبٌٗ اٌمظظ١خ األدذاس اٌزٟ جشد فٟ :طبحت الىض اٌّذزً " اٌجٛالْ" ػٍٟ اٌّضػً، لبّص ٚسٚائٟ عٛسٞ، ط

 .ٚفٍغط١ٓ

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي



22امتحان نيل شهادة السلك اإلعدادي 

 

: اآلتيخ األسئلخ عه أجت

( ن8:   )القراءح مكون: أوال

 (0.5ْ.   )إٌض ٔٛػ١خ دذد -1

 (0.5ْ).   ث١ٓ ػاللخ اٌؼٕٛاْ ثبٌفمشح األخ١شح -2

 (1ْ)   .أّٙشد  -  لؼٝ : دغت اٌغ١بق ثبٌّشادف اششح -3

ّٛي فٟ إٌّّٙى١ٓ األطفبي أصبس اٌزٞ اٌذذس أثشص -4                (اٌطفً)اٌغبسد ػٍٝ طشأ اٌزٞ اٌٍؼت، ٚاٌزذ

 (1ْ   ).ٌٙب رؼَشع اٌزٟ اٌٛالؼخ ثؼذ

 (1ْ. ) اِأل اٌجذٚي ا٢رٟ ثؼذ ٔمٍٗ إٌٝ ٚسلخ رذش٠شن -5

 اٌذشة رذي ػٍٝ (أٚػجبساد)صالصخ أٌفبظ  رذي ػٍٝ اٌطفٌٛخ (أٚػجبساد)صالصخ أٌفبظ 

  

 (1ْ.   )ف١ٗ األدذاس داسد اٌزٞ ِىبٟٔاٌفؼبء اٌضِبٟٔ ٚاي  دذد-6

 ( 1ْ.   )إٌض ٠زؼّٕٙب اٌزٟ اٌم١ُاٌذمٛق ٚ ِٓ صالصخ أثشص -7

 (2ْ).  اوزت فمشح رجذٞ ف١ٙب سأ٠ه دٛي دشِبْ ثؼغ األطفبي ِٓ اٌٍؼت -8

( ن6:   )اللغوي الدرس مكون: ثبويب

 (   1ْ.   )رذش٠شن ٚسلخ إٌٝ ٔمٍٙب ثؼذ إٌض، فٟ خط رذزٙب اٌزٟ اٌىٍّبد اشىً -1

 (1ْ.   )ٚأعٍٛثب ٌالخزظبص ٌٍَزَ، أعٍٛثب إٌض ِٓ اعزخشط -2

 (1.5ْ.  )سوت صالس جًّ رشزًّ ػٍٝ أعّبء ِّٕٛػخ ِٓ اٌظشف فٟ دبٌخ جش، ِغ اٌشىً -3

  (1.5ْ:    )اِأل اٌجذٚي ا٢رٟ ثؼذ ٔمٍٗ إٌٝ ٚسلخ رذش٠شن -4

 دىّٗ اإلػشاثٟ (دبٌزٗ)ٔٛػٗ  إٌّبدٜ دشف إٌذاء اٌجٍّخ

     ٠ب سة اٌؼب١ٌّٓ

(  1ْ  ) !اٌذشٚة أثشغ ِب: ا٢ر١خ اٌجٍّخ أػشة -5

( ن6:   )واإلوشبء التعجير مكون: ثبلثب

 .      ِشسد فٟ د١بره ثزجشثخ أ١ٌّخ رشوذ فٟ ٔفغه أصشا ث١ٍغب

 ".وزبثخ ع١شح رار١خ " رذّذس ػٓ رٌه، ِغزششذا ثّب اوزغجزٗ فٟ ِٙبسح  -
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