
االختبار األخير في مادة هللا العربية
2017/2018العام الدراسي:                                         كرايم حسين                     :متوسطة

المستوى : الثالثة من التعليم المتوسط                             الزمن : ساعتان                           

                                         الّسند :

رسالة إلى أّمي                                                          

       على ظَ هرِ  سفينةٍ  صغيرةٍ ، يحسبُ ها راكبوها قاربَ هُ م للنّجاةِ  وجِ سرَ هم من الجحيم إلى النّعيم، وبينما هي تجري 
بهم في موج كالجبال، جلس أحد راكبي تلك الّسفينة في ُركن قَ صّيٍ  وكتب وصيّ ته األخيرة، ظنّ ا منه أنّهم لن 

ينجوا ولن يصلوا لبرِّ  شُ طوطِ  أوروبا كما كانوا يتمنّونَ  ، لكنْ  عندما تحقَّ ق الظّ نُّ ، وخابت اآلمال وبلغت القلوبُ  
الحناجر، لم يُ غنهم ِص ياحهم من الموت شيئا وعندها غلبتهم أمواجُ  البحر،  فغرقت أرواحهم في مَ لكوتِ  بارئِ ها  

بينما طَ فتْ  أجسادُ هم الهزيلة من طول الّسباحة ومُ غالبةِ  المَ وج...آهٍ  منك أيّها البحر ومن غدرك... وفي تلك 
األثناء وجد طاقمُ  انتشال الغرقى رسالةَ  ذلك الشّ خِص  الذي ال يُ عرف اسمه، وقد أذاب ملُح البحر مالمحه بينما 

ظلّ ت كلماته منقوشةً  على ورقة مهترئة تحكي قصّ ته وقصّ ة آالف المهاجرين العرب الذين فرُّ وا من جحيم 
الحرب في سوريا والعراق وليبيا، أو جحيم الفاقة والفقر والبطالة في أغلب البالد العربية واإلفريقيّ ة.            

       
بنا ولم أستطع الوصول إلى هناك، كما لن أتمكن من  فينة غرقتْ السّ  فكتب يقول: "أنا آسف يا أمي ألنّ         

فلعلّي كنت غداء تي ثّ لم يجدوا جُ  تحزني يا أمي إنْ  ال…لكي أدفع أجر الرحلةإرسال المبالغ التي استدنتها
ألحقّف أحالمي ،  لي أن أسافر كغيري من البشر الحرب حلّت، وكان ال بدّ  ي ألنّ أنا آسف يا أمّ ألسماك البحر...

ً  لكِ  ني بنيتُ آسف يا حبيبتي ألنّ أنا  ً كُ  ؛من الوهمِ  بيتا ً  وخا سف يا أنا آ…ا نشاهده في األفالمنّ كما كُ  جميالً  خشبيا
ً  لك تي وعدتك بإرسالهاالخمسين يورو الّ  أخي ألنني لن أستطيع إرسال ه عن نفسك قبل رفِّ لتُ  شهريا

شكرا ..اسم البحر الذي غرقت فيه. فأنا ال أعرفُ اصون والباحثون عن المفقودين، ها الغوّ أنا آسف أيُّ …خرجالتّ 
تسألني عن  ولنْ  يلحمِ  تي ستتقاسمُ كرا لألسماك الّ ، شُ وال جواز سفرٍ  تأشيرةها البحر الذي استقبلتنا بدون لك أيّ 

شكرا لكم ألنكم ستحزنون ..خبر موتنا. لنقل األخبار التي ستتسابقُ  شكرا لقنوات..ياسي.ديني وال انتمائي السّ 
 .."....علينا عندما ستسمعون الخبر.

روا لفضلها عليكم فهي كما قالكم، تمتّعوا بالعيش بين أحضانها ، وال تتنكّ م بأوطانِ اإلسالِم عليكُ  شبابفيا 
  -األنترنت بتصرف  -                      نُ ْلبَاأَ  رِ مْ ى العُ دَ ا مَ هَ نْ م مِ كُ لَ  رّ تُذَ       يمةٌ رِ  كَ مٌّ أُ مُ وْ قَ َمَواِطنُُكْم يَا: عر االشّ 

األسئلــــة:
1/فهم المكتوب:12ن

أ/ أفهم النّص:6ن

1- اقترح فكرة عامة مناسبة للنّص....................................................................1ن

2- ما هو الدّ افع الذي جعل هؤالء الّشباب يقدمون على الحرقة عبر قوارب الموت................1ن 

3-هل توافق هؤالء الّشباب على ما أقدموا عليه ؟ علّل إجابتك.......................................2ن

4-هات من النّ ص:     *مرادف : بعيد – الخيال......................................................2ن       

ب/أتعلّ م قواعد لغتي:4ن

1- أعرب ما ُسّطر في النّص(آٍه – شباب)............................................................2ن
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2-أتمم جملة الشّ رط فيما يلي بوضع أداة شرط مناسبة في الفراغ  : ................................2ن

 .........البطالة والفقر ما لجأ الّشباب إلى الهجرة السّ رية.   

.........تُقّدم لوطنك فلْن تُوفِّه حقّه.   

ج/ أتذّوق النّص:2ن

* صنّف كّل عبارة ممّ ا يلي في المكان المناسب لها من الجدول:

تجري بهم في موج كالجبال / من الجحيم إلى النّعيم / كنت غداء ألسماك البحر...ألّن الحرب حلّت/ شكرا لك 
أيّها البحر الذي استقبلتنا.

جناس تشبيه استعارة مكنية طباق

الوضعية اإلدماجية : 

 السّ ياق :

ً ل الهجرة السّ تشكّ  للمشاكل  سهلةٍ  اغبين في الحصول على حلولٍ باب الرّ اء للشّ روإغ رية طموحا
.تي يعانون منها الّ 

عشر سطرا تحدّ ث عن أهمّ  أسباب إقدام الشّ باب على الهجرة  التّعليمة: في فقرة ال تتجاوز خمسة
 ً فا نمط الحجاج تي تراها مناسبة للحّد من هذه الظاهرة ، وموظّ بعض الحلول الّ الّسرية ، مقترحا

  ، وأفعال الّرجاء ومحترما عالمات الوقف. وأسلوب شرطٍ 

تمنّياتي لكم بالتوفيق والّسداد
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