
 

 إعدادية الطاهر لسود

 الفرض العادي األول في دراسة النص
 2016 - 2015  السابعة أساسي

 األستاذ إعداد : 

 النــص  

هل تسمعُني يا َصغيري؟ إن ني أحد ثُك وأنَت نائٌم في فراِشك ويُدك علَى َخدد ك أنن دك مدا تد اُل 

ندُت أللدُي إلدى َمأتحِدي أ درأُ أتاحًدا خائفًا... لقَد تسدل لُت إلَدى ُررفتِدك ُدون أن يُحدي  حدي أحدٌد  أُ 

دك الحَدري   ََ عنَدما شعُرُت حمولٍة مَن الن ددم تحتَدوينِي فنلقُيدُت الأتداَا لانحًدا و ُمدت ألنجدَر َول

 وأنَت نائٌم...

ددحاَع تسدداعُدك علددى ارتددداِ  مبحِسددك للددذ هاِا إلددى المدرَسددة  وأردَت أن  ددك ذََ ذا الص  أانددت أم 

ََك فحل لَت ثياحَ  دك.. ولحِسدَت حدذاَ ك ُمَِمدب تَغسَل ول َِ دحني فصدرخُت فدي ول ََ ك وذاك َمدا أر

ددحطتُك وأنددَت عائددٌد ِمددن الل عددِا مددَ  أصددد ائِك وَأانددت  ََ ى أخددَرط.. و تنجيفَددف فانَ علددُت مددر 

َلوارحُك ُمَترئةً وحذاُ ك مت سًخا حالت راِا فاستنُت لَذلك وأخذُت أوح ُخك. ودخلَت علي  المأتَا 

 فعَاللتُك حصيحٍة رد تَك خائحًا ررَم تَمتمتِك : الغداُ  لاهٌ ..تستَدعيني للغداِ  

دا انَن فدّن ي  َسامحني يا َصغيري.. لقد ُأنُت سريَ  الغَِا ريَر مراعٍ لسن ك وال لُطفولتِك. أم 

دف. وأنَدا ُمقدر  العَد َم َعلدى أن  أراَك الط فَل الص غيَر الحريَ  ال ذي نداَم ُمندذ  مدٍن حديَن ِذراعدُي أم ِ

أوَن لَك أحًدا لديدًدا أفدرُع معَدك ِلفرِحدك وأَدحُك لدَك عندَدما تََدحُك  وأعد إ لَسدانِي إذا َمدا أ

 شعُرُت أن ف سيَنَُرَك...

 ) حتصرف( عن  صة مترلمة                                                                                         
 1990ط 1أتاا أيف أ رأ؟ السنة الخامسة احتدائي ج                                                                     

 تنليف حسين حن حميدى                                                                                           
 

 
 
 

ل في  دراسة األو  العادي  الفر                                 طاهر لسودال إعدادية
 س ينعاألستاذ :                          النص

 ........ أ 7 ..................................... : االسم واللقب

I-  :أسئلة الفَم 

  .......................................................( ن 50.) :   لنصلمناسبا عنوانا  أسند   -1

 (ن 1) : مةت اآلتية حسب العالمة المقد  الكلما أشرح   -2



 

    ............................................................................. =(   طرس) تحتوينيشعرت حمولة من الندم 

   ........................................................................................ ≠(  طرس) سينَركإذا ما شعرت انف  

 (ن 1) ؟ ابنهلماذا تسلل األب إلى غرفة  -3

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

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

  ن( 1) ؟ف األب تصر   تغير  األسرة إذا حياة  كيف ستكونرأيك  في -4
....................................................................................................................................................................................

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

II-    :أسئلة اللغة 

 (ن 2) : المسند والمسند إليهوأفصل بين  لكل جملة االسناديةة نواالد وحد  أ  -1

 المسند إليه المسند النواة اإلسنادية الجملة

      إلى ررفتك تسللتُ 

             لاه ٌ  الغدا ُ 

     الحري  في فراشف نام الطفلُ 

  (ن 51.)  : ف على األشكال األساسية لهذه الجملتعر  أ -2

 ...........................................................................................  : ك عند اللعااهترأت لوارحُ 

 ً حي  خائحا  ..............................................................................................................:  ُرد  الص 

ََ  رُ نجُ أَ   ........................................................................................................:  ك الحري َ ول

  ( ن 1) أنتج جملة شكلها األساسي : مبتدأ + خبر  -3

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

 (ن 2) :صحيحا تكون داللته ثالثيا سالما نص فعال استخرج من ال -4

 ................الحرأة : /  .............../ الحالة : ................/ الصفة :  ................:  رأةالح

 

ر   -5  (ن 3) :الجدول حسب المطلوب أعم 

 دعيتستَ  خافَ  أع إ  أخذتُ  األفعال

     الوزن

     الجذر

     نوع الجذر

  (ن 2):ف في الجملة حسب السياقتصر  أ -6

     .و ََصَد المدرسةَ  ثياحف  الطفل   يَ حِ لَ             

  عُد.حَ ..................................................... مُ ولَ  ...............................................ها أنِك انن  ــ  

 ......................................................................................... أن عدَ حَ  ا لم  الحنات:اطِ خَ أ ــ 

III- : (ن 5)  اإلنتاج الأتاحي 



 

        ...أمامفأحاذ  لدَ فوَ استيقج من نومف االحن  ر أن  صو  تَ                                     

 .. ألبيهوما سيقوله االبن  حدث  ييمكن أن نقل ما ا                                  

 (اره)وسط  ..للجملة الفعلية ينأساسي ينشكلو  سالمين صحيحينفعلين  مستغلا                  
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....................................................................................................................................................................................

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

......... 


