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LANGUE VIVANTE II

ذات يوم جلس مالك مع صديقه عبد للا يتحدثان :
َما ِلك :منذ متى لم تر صديقنا موسى؟
عبد  :لم أره منذ ثلث سنوات ! أين هو؟
َ
َما ِلك :هاجر إلى إيطاليا بحثا عن ٱلعمل.
عبد  :ألم يعلم بأن ٱلمهاجرين ٱلن يقتلون في ٱلخارج ،أو يموتون غرقا ؟
َ
َما ِلك :يا عبد ،أنا ٱلن تاجر ،لكن أف ّكر دائما في ٱلهجرة إلى إيطاليا عن طريق ٱلب ّر !
عَبد :لم تف ّكر في ٱلهجرة؟ وأنت تاجر غني – ما شاء للا – وقد عرفت ما يعاني
ي.
ي وثقاف ّ
ٱلمهاجرون من تعب ،ومرض ،وسوء تكيف بيئ ّ
َما ِلك :أضف إلى ذلك ،أن بعضهم ال يجدون عمل ويصعب عليهم ٱلرجوع !
سنغالية وضعت حلوال ليقاف ٱلهجرة نهائيا ؟
عَبد :يا مالك ،ألم تعرف أن ٱلحكومة ٱل ّ
َما ِلك :وما تلك ٱلحلول ؟
عبد  :من تلك ٱلحلول توفير فرص ٱلعمل للشباب ،وتشجيعهم على ٱلتعلم ،وإنشاء
َ
مشاريع تنموية في ٱل ّزراعة وٱلصيد وٱلت ّجارة وٱلنقل وغيرها.
َما ِلك  :شكرا يا صديقي ،سأبقى في بلدي ٱلحبيب ،وال أخرج متسلّل إلى أوروبا كما
يفعله بعض ٱلشبان.
ص
أ َو ًل  :فَهم الن ِ
ع ِن األ َسئِلَ ِة التِيَ ِة:
أ -أ َ ِجب َ
ص.
 -1اختر موضوعا مناسبا للن ّ
 -2فيم يف ّكر مالك ؟
 -3ماذا يعمل مالك ؟
 -4اذكر حلين لمشكلة ٱلهجرة.

ا َأل َسـ ِئـلَـة
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ص ِحيح) أ َو ِبــ ( َخ َطأ) ِفي َما َيأ ِتي:
أ َ ِجب بِـ ( َ
مالك هاجر إلى إيطاليا.
مالك وعبد صديقان.
عبد تاجر غني.
خرج مالك متسلّل إلى أوروبا.
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اب الص ِحي َح :
ج -اِخت َ ِر ٱل َج َو َ
هاجر موسى إلى إيطاليا منذ :
 ثلثة أشهر. أعوام ثلث سنوات. سنتين.ص.
د -ت َر ِجم َما ت َحت َه َخط ِفي الن ِ
()06 pts
ارة اللغَ ِوية
ث َانِيًا  :ا َل َم َه َ
ص َما يَ ِلي :
أ -اِست َخ ِرج ِم َن الن ِ
 جمعا مذكرا سالما. مثنى جمع تكسير. مضارعا مجزوما.ت اس َم الفَا ِع ِل َواس َم ال َمفعو ِل ِلل ِفعلَي ِن ال ِت َيي ِن:
بَ -ها ِ
هاجر – ركب
علَى الجملَ ِة التِيَ ِة َو َ
غ ِير َما يَل َزم:
ج -أ َد ِخل ( ِإن) ثم ( َظن) َ
س ّرية ممنوعة.
الهجرة ٱل ّ
()04 pts
ث َا ِلث ًا  :ا َ ِلنت َاج
سطر ِلتص ِب َح جملَةً م ِفي َدةً.
ب َك ِل َما ِ
ت ك ِل َ
َرتِ ِ
الرياضة – تعلم – بأن – يا محمد.
 -1مفيدة – ألم – ّ
 -2سريعة – وسائل – اليوم – النقل – أصبحت.
ي.
 -3أخطار – للتلوث – كثيرة – البيئ ّ
 -4ضروري  -المجتمع  -أمر – في -التعاون
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