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، وتقلَّبت األُركا فيِه ِمكساًًل، وصغيُرها يسبُح إلى جانبِها وهو يدنو منها حتّى يَمسَّها،  لطَم النسيُم وجهَ الماء         

ِه فال خوَف عليه. وهي أرأُم  وكأنَّ لساَن حاِلِه يقول: اتّسعِت البحاُر أو ضاقْت، وكثُرت األعداُء أو قلَّْت، فمن ًلذَ بأُّمِ

هُ  إليها من حينٍّ إلى حينٍّ بَزعنَفَتيها، أو تدوُر حولَهُ وتلمُسهُ بشفتيها حتى   أُّمٍّ في الوجود، فال تبتعدُ عنهُ، بل تضمُّ

 يطمئنَّ بالُهُ. 

، بظهِرها األسود وبطنها األبيِض، وًل سيّما          وهي معروفةٌ مشهورةٌ، يعرفُها البّحارةُ ولو رأْوها عن بُعدٍّ

ن األبيضين على خاصرتيها، وكلُّ ذلك من العالمات الزعنفةُ الكبيرةُ القائمةُ فوَق ظهِرها كاألكمِة، وبالخطي 

 ابن عّمها الحوت الجبّار المعروف بالعنبر.   المميزة لها، الُمحذّرة منها، ًل تخاُف شرَّ أحدٍّ إًّل شرَّ 
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ُل تُ خلوْ         الطبيعةَ ألجدَ نفسي في أحضاِن غابةٍّ كبيرةٍّ مفروشةٍّ ببساطٍّ  طبيعّيٍّ أخضَر  مع نفسي ذاَت يومٍّ أتأمَّ

 مليءٍّ باألزهاِر الُمختَِلفَِة األلواِن، فأُعِجبُت بهذا المنظِر الطبيعّيِ الخاّلِب .

تقدَّمُت فسمْعُت زقزقةَ عصافيَر مرحةٍّ فطرْبُت أللحانِها، فتتبْعُت الصوَت فإْذ بي أرى نهًرا مرتميًا في         

نةٌ ترقُص في مياِهِه العذبَِة الدّافئِة، وهو ُمحاٌط بالورِد العطرّيِ الذي يُزيُِّن المكاَن   أحضاِن الغابِة، فيِه أسماٌك ملوَّ

ببهاِء األشجاِر المتطاولِة التي تُعانُِق السُُّحَب. ثمَّ أخذت السماُء تمِطُر فتنفََّس الوجودُ  لتكتمَل الطبيعةُ جماًًل 

  . بيَع بلهفَةٍّ  واغتسلِت األشجاُر من حّرِ الصيِف لتستقبَل الرَّ
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ر                                 ج -تطوير                            ب  –أ   َطْورٌ  -تطوُّ

 . كافأِت المدرسةُ ............ طالبةً  4

 تسعًا وعشرين  -تسعةٍّ وعشرين                      ج -تسعةً وعشرين                  ب  -أ
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 . مصدر الفعل زمجَر هو: 8
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 عالمات   8                                    ثالثاا : العَروض                                                     

 . قّطع األبيات اآلتية عروضيًّا: 1س

 وما في ِطبِِّه أنَّي َجوادٌ              أََضرَّ بِجسِمِه ُطْوُل اْلَجمام  .1

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

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

 تأّسينا نَكادُ حيَن تُناجيُكم َضمائُِرنا         يَقضي َعلينا األسى لوًل  .2

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

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

 أُنبِئُت أنَّ رسوَل هللاِ أوَعدَني        واْلعفُو عندَ رسوِل هللاِ مأمولُ  .3

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

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

 ًل تَعِذليِه فإنَّ اْلعذَل يوِلعُهُ         قد قُْلِت حقًّا ولكْن ليَس يسَمعُهُ  .4

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

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

 عالمة   24رابعاا:  الكتابة                                                                                                 

 . اكتب في أحد المواضيع اآلتية مراعيًا قواعد الكتابة الصحيحة : 1س

 ركة رسالة رسمية ) إنذار ( لموظف في ش .1

 وصف الطبيعة أثناء تساقط الثلج  .2

 مقالة موضوعية تتحدث فيها عن التدخين   .3

 مقالة ذاتية تتحدث فيها عن شهر رمضان المبارك  .4
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