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:فً دراسة النص  األستاذ -2-راقبة عددمالسنوات الثامنة  فرض ال  

....................................................................................................................................................

 االسم واللقب  القسم والرتبة فً الدفتر

....................................................................................................................................................  

الواقع أنّ الطبيعة أمور .طالما ردد النّاس كلمة الطبيعة دون أن يعرفوا تماما ما يُقصد بها :نّص االعتماد 

هي ماء نغتسل . هي ماء نشربه .هي األرض التي نتغذّى من خيرها .هواء الذي نتنشّقه هي ال.كثيرة 

هي األزهار .ونستخرج منها الطاقة لمصانعنا .هي الشمس التي تحمل الدّفء الى أجسادنا . به

ت الورق الذي يحمل العلوم والثقافا.هي األلياف التي يُصنع منها الورق .والنباتات التي تزيّن منزلنا 

.هي الكهرباء يولّدها اندفاع السّيول.الطبيعة هي الخشب و الفحم والنفط والغاز .واالخبار الى النّاس  

وتؤثر .فغاباتها تحفظ التراب من االنجراف وتزيده تماسكا ..الطبيعة مشفى. الطبيعة هي مصدر للعطاء

وهي الى جانب ذلك كلّه .وهي تلطّف حرارة الجوّ.و تزيد من نسبة تساقط األمطار.في حركة الرّياح

كسيد الكربون و تطرح كميات وُفهي تمتصّ كميات هائلة من ثاني أ.تُشكّل مصنعا لتحسين نوعيّة الهواء 

(من االنترنٌت)                                             .  أكثر من األُكسجين  

 I-    (ن3)  : فهم الّنص  

....................................................................................:قّسم الّنص معتمدا معٌار المضمون    (1 

..................................................................................................................................  

.....................................................................................:فّسر هذه العبارة" الطبٌعة مشفى(" 2  

..................................................................................................................................

..............................................................:عدد الكاتب وظائف كثٌرة للغابة اُذكر لها وظائف أخرى( 3  

..................................................................................................................................  

:اللغة  -II 

(ن4):عد الى الّنص وسجل أربع جمل مرّكبة و مثلها بسٌطة (1  

(جمل مركبة(  )جمل بسٌطة) 

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

.....................................................................................................................

......................................................................................................................  

(ن4):عد الى الجمل الالحقة وأعد كتابة المركب الذي تسبب فً تركٌب الجملة واذكر نوعه ووظٌفته( 2  

..................................................................................الواقع أّن الطبٌعة أمور كثٌرة  -

........................................................................................الطبٌعة هً مصدر العطاء-  

.........................................................................................الغابة ُتلّطف حرارة الجوّ -  

.........................................................................تؤّثر التً ُتلطف الجّو فً حركة الّرٌاح-  
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(ن2):حلل الجمل الالحقة بطرٌقة الصندوق ( 3  

ٌّن  مــــنزلـ  ــــــــــــــــناهً    الـــــــــــــتً  ُتز ٌُعرف   ما ٌجــــري فً أعـــــماق البحــــــــار   ال 

(ن2):صغ مشتّقات حسب األوزان المقترحة وضعها فً جمل( 4  

................................................................................................(مفعال)-  

..................................................................................................(فّعال)-  

..................................................................................................(فعٌل)-  

.................................................................................................(أفعل)-  

هب أّن الطبٌعة اشتكت لك مما فعل بها االنسان تخٌل ما عساها أن تقول لك: الفقرة   -III 

(ن5)(صغ ذلك فً فقرة قصٌرة مستعمال المشتقات التً درست فً حصة الصرف) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 


