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                     :االنطالق  نصـ 

ّية، ال ترد ي عطائها كريمة، ملبّ ي، وهي فكل الكتب تعط
ا
ّ سائل

ا
 مهما كانت وال مستفهما

ّ. أسخاها!ما ف ،كانأي مكان  وفي، وألاحوال، في أي وقت شاء الظروف

إذا ما دعاني وفتح لي أبوابه، فمرة أكون في  إنني ال أرفض دعوته الكتاب،نعم الداعي 

ّاية أو قصة، ومرة أكون مدعوّ ضيافة التاريخ، ومرة أجد نفس ي في قلب أحداث رّو
ا
لحفل ترقص  ا

ّنص ّ، ومرة أدخل ساحرةفيه أبيات قصيدة على إيقاع موسيقى 
ا
ّمسرحيا  ا

ا
في شخوصه،  عابثا

ّمتقم ّ
ا
ّ صا

ا
ّمختلفة، أحس أنني بح ّ حاسيسأّو بمشاعّر روح أبطاله، متلونا

 
ّار أ  

العلوم  بحر في يم 
ّوالاتجاهات الفكرية حرّ 
ا
ّ ا

ا
ّ طليقا

ا
ّ.سعيدا

 ألاوقات لدي هي تلك التي أقضيها بصحبة كتاب في رحلة تطول مسافتها، وتحفل أفضلإن 

ّ ،واملفاجآتحداث فكار وألّامحطاتها باّل
 

ّأهمي ومنذ وعيت
 
ّت ّ ه التي ال تعد ّه وفوائد 

 
وأنا  حص ىوال ت

ي الجميل الخفيف 
 
ي وترحالي، لقد أصبح ظل

 
حريص كل الحرص على مصاحبته، ال أفارقه في حل

ّ .؟ ، فكيف ال أعتز بهبه أفتخّرالذي 

ّ بعطائهالكتاب لقد أغرقني 
ا
ال زلت أنهل  القارّئأيها  وأنا، الذي ال ينضب معينه أبدا

ّ ،منه
 
م لساني وجعل القلم بين يدي ّ فهو الذي، أعطاني من درره وآللئه أعماقه صت فيكلما غ  قو 

ّمّ 
 
ّط

ا
ّيجري على بياض الصفحات بسهولة ويّ  واعا ى معارر، س  ّثم نم  ّفي ووس  اركي حتى ع آفاق مد 

ّ
 

ّهذه املعارف سلح أصبحت
ا
ّني يمنح ّ ا

 
كبرى على التحديات القة بالنفس ملواصلة إلارادة والقوة والث

ّدرب الحياة.

ّ
  "   المعين في البحث واإلنشاء" ،  عبد الحميد الغرباوي

    ـ بتصرف ـ    122 ـ ص 1002المكتبة المحمدية ـ الطبعة الثانية 
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 : األســئلة

 : النص قراءة متأنية ثم أجنز األنشطة اآلتيةـ اقرأ 

I نقط ( 8)   ـ. 
ّ(ن 0,50).................................................................................... آلاتية:الجواب الصحيح  من بين إلاجابات  حدد ـ 1

  .ثقافي  سكاني اجتماعي  النص  : مجال                                    

ّ(ن 0,50) .................:ألاخيرة بعنوان النصفقرة المضمون علقة ية، تمن بين العلقات آلاختر  ا ـ 2

 .علقة تضاد  علقة تفسير وتوضيح    بية علقة سب                                        

 (ن 1) ......................................................................(وعيتملبية  :حسب سياق النص رادفملاشرح باـ  3

 (ن 1) ........................................................................................................................... .املحورية للنصاستخرج الفكرة  ـ 4

                                                                                                                                                                                (ن 1)صالن إليه ارات دالة على املجال الذي ينتميبأربعة ألفاظ أو ع،الثانيةالفقرة من  اجرد ـ 5

ّجناها الكاتب التي فوائد فائدتين من ال ،النصالفقرة ألاخيرة من من خلل  حددـ  6

 (ن 1) ...............................................................................................................................................................من قراءته للكتب

  (ن 1) .........................................................منه  يناسب عليها بما واستدل املتضمنة في النصقيمة البرز أـ  7

 (ن 2) ................…..................................................................... .(في سطرين)تب بالكتب ك في علقة الكاأبد رأيـ  8

II نقط (.  6)    ـ 
ّالتام .إلى ورقتك، واشكلها بالشكل  في النصخط  اتحته ألالفاظ التيانقل ـ  1

 (ن 1) ................................................................(القارّئأفضل   أحاسيس  ساحرة )                      
 (ن 1) ................................................................................للستفهاموآخر  للتعجباستخرج من النص أسلوبا  ـ 2

 (ن 1,50)  ..............................ن جملة مفيدة تشتمل على علم ممنوع من الصرف على وزن الفعلكّوـ  3
                       (ن 1,50) ...................................................................إلى ورقة التحرير باملطلوب بعد نقلهآلاتي الجدول امإل ـ  4

ّنوع إلاضافةّاملضاف إليه املضاف الجملة

    الوقت بصحبة كتاب أقض ي

 (ن 1) ............................................(مشاعر  الكتاب ) : ما تحته خطان في النصا إعرابا تامأعرب ـ  5

III نقط (. 6)   ـ 
ٍّ من رّ  خلل زيارتك إلحدى املكتبات،  

 
ك  كتاب مهمل في رف

 
ا ل

 
ّبد

 
ه فوفها، وبدافع الفضول املعرفي تناولت

ّ
 
ّ.شاكيا إعراض الناس عن القراءة ي ينبعث منه ونفضت عنه الغبار، فإذا بجن

ّحدثة عجيبة ملا حكاي في حدود ثمانية أسطرتخيل  
ا
مهارة  ما درسته في ، مستثمرا

ّ.تخيل حكاية عجيبة
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