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  النــــــــــــــــــــــــــــص 
  
  

  بهِيةً يحيطُ بِهـا البحر من جانِبٍ وتحيطُ بِها " صفَاقُس"اَءت مدينةُ  ترفي يومٍ من أَيامِ الربِيعِ  
  

  ونتيالز اتةً غَابورا صهإِلَي راظـا النهدقـتعفَي رانِبٍ آخج نزِ ماللَّوي إِطَارٍويطُ  فحبٍ يذَه نم  
    

يقَةتالع ةيندوِي بِالـمري يمظع ورةً إِذْ كَانَأََ سيارِخيا تادجا ميهمحي اةزالغ اتمجه نم . ورذَا السهو  
  

    تتعدد اَألسواقووراَء هذَا السورِوباب الديوان يحتوِي أَبوابا عديدةً كَالبابِ الشرقيِ  وباب اجلبلي 
  

 بِه زيمتا ترِ مهأَشو ةييدقْلالت اتاعنوالص ةوِيدالي فراحل الَّتحموِم ، ونتيبِ الزشخ نانِي ماَألو ن  
  

  بِبابِ البحرِ بِكُلِّ  مـا   يسمىواخلَارِج من املَدينة العتيقَة عبر بابِ الديوان تعترِضه املَدينةُ العصرِيةُ وما
  

 اةجِ احلَياهبم نا ميهةُ: فمالفَخ قادالفَنى ورةُ الكُبارِيجالت زاكاملَـرا والِسينِمو ورِ الثَقَـافَةد.  
  

ـِني للْعملِأَجملُ مدن اجلَنوبِ ولَعلَّها أَيضا أَكْثَر املُ" صفَاقُس"إِنَّ  [ با املُحهللِ أَهاًء بِفَضثَر ند.[    
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I - الفــــهم :   

   50,   :أذكــر   
  ...........................................#املدينة التقليدية :  مـقابل .

  ..........................................= تـراث :  مـرادف .      
   1   ؟ استخرج من النص ما يدلّ على إعجاب السارد مبدينة صفاقس 

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

   1   قام الكاتب جبولة يف مدينة صفاقس صور لنا فيها مظاهر مجاهلا فماذا وصف؟ 
...............................................................................................................................  

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

   1.5   هل تعترب ذلك مظهرا من مظاهر حب الوطن وملاذا ؟" ملمـحبني للع"وصف الكاتب أهل صفاقس بكوم  4
...............................................................................................................................  

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

- II  الشـــكل ضـرورّي  ( :   ـويةـــغــمكتسبــات اللـال(  
  :النــــــــــــــحو                                           

   :أَثْر كلّ مجلة من اجلملتني التاليتني مبا يطلب إليك    
    1  .................................................   .)للزمان فيه مفعول( ساقُفَص ةَمدين الكَاتب زار :  الـجمـلة    
    1  ........................................................   .)انللمك فيه مفعول( صفَاقُس مدينةَ تقَع  : الـجمـلة    
  

    :   دد معىن الناسخ املستعمل يف اجلملة التالية بعد أن تشكلها شكال سليماح] -أ  
    1  :  ....................................................:  معىن الناسخ ]وبإنّ صفاقس أمجل مدن اجلن[           

    :  ما جيب تغيريه بناسخ يفيد معىن االستمرار وغير " إِنَّ" عوض الناسخ  ] -      ب
    .........................................................................................  :......................  1     
  1.5  :  حـلّل اجلملة التالية بطريقة الصنـاديق  

   األسـواق           تتـعدد          وراء هـذا الـسور
  
  

  ...................................................................................: لةمج
  

                                                             

 20:........./العدد



  

  )الشـــكل ضـرورّي (    : الصــــرف                   
  

   1  :    ]ـايـحمـيه[ حـدد جـذر الفعل التايل ونوعه ]  -أ 

  ........................................:  نوعه   / ................................... : الـجذر     

  1.5  :صرف الفعل املسطّر يف اجلملة التالية حسب الصيغة املطلوبة"  الغزاة اتمج املدينة من ه يحميالسور] "- ب     

  .ةاملدينة من هجمات الغزا   ..……………………… )ضارع املرفوعامل( نوداجلْ  
  .الغزاةاملدينة من هجمات    ..……………………… ) ازوماملضارع( ورسال  
   تالغزاةاملدينة من هجمات    ..……………………… ) املنصوباملضارع(أَن.  

  

    2  : أكمل الفقرة التالية حبسب املطلوب   2

 "  تتميزونِ تسم نش ـماللَا إِـهى جوبِنا بِـهـجمالبِا الطَّهيعيثْكَبِ ورةم عـالماهارِ التيـخيةو هو 
ما يجلُـعك )قَفاملضارع املرفوع :و(……………..منهِبا أَرمامر وعتأَا فَهينام)َالنصوباملضارع امل:ج(.……... 

 علَيها بلقْا يا مريث كَكلذَ وهيلَ إِهدشي وهابجع إِريثا ي مالَّإِ ...………)نصوباملضارع امل:وجد(مقْلَتهالناظر بِ
الزوى( فـارعى لَ   إِ.....………)املضارع املرفوع :سملُّقُهعت اددزا فَيهمالعلَى مع فرعبـها الت .  

  

 III - 6    :اإلنتاج الكتابي   
 مستعمال ما أمكن  التونسيةن البالد أخرى من مدصف يف فقرة وجيزة مدينةً" صفاقس"اتب مدينة وصف الك           

   .من مفاعيل فيه للمكان والزمان
  )   أسطرال تتجاوز سبعة( 
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...................................................................................................................................  

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

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