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النــّص 

هل تسمُعنً ٌا َصغٌري؟ إّننً أحّدُثك وأنَت نائٌم فً فراِشك وٌُدك علَى َخّدك كأّنك ما تزاُل 

ٌُحّح  ً أحدٌ ... خائًفا ، ُكنُت أجلُح إلى َمكتِ ً أقرأُ كتاً ا لَلد تسلّلُت إلَى ُ رفِتك ُدوو أو 

ُت الكتاَب جانً ا وقُمت ألنظَر َوجَهك الَ ريء  ٌْ عنَدما شُعرُت  موجٍة مَو الّندم تحَتوٌِنً فألل

 ...وأنَت نائمٌ 

ذا الّص اَح تساعُدك على ارتداِء مال ِسك للّذهاِب إلى المدرَسة، وأردَت أو  ََ كانت أّمك َه

ولِ سَت حذاَءك ُمهِمال .. ثٌاَ ك وذاك َما أ َض نً فصرخُت فً وجِهكَتغسَل وجَهك ف لّلَت 

وَض طُتك وأنَت عائٌد ِمو اللّعِب مَع أصدقاِئك وَكانت .. تنظٌَفه فانَزعجُت مّرة أخَرى

ًّ المكتَب . َجوارُ ك ُمهترئًة وحذاُءك مّتسًخا  الّتراِب فاستأُت لَذلك وأخذُت أوّ ُخك ودخلَت عل

 ..الغداُء جاهزٌ : داِء فَعاجلُتك  صٌحٍة رّدتَك خائً ا ر َم َتمتمِتك تسَتدعٌنً للغ

أّما اآلَو فإّنً . للد ُكنُت سرٌَع الغضِب  ٌَر مراٍع لسّنك وال لُطفولِتك.. َسامحنً ٌا َصغٌري

ه ًْ أمِّ ٌَو ِذراع أو  وأَنا ُملّر الَعزَم َعلى. أراَك الّطفَل الّصغٌَر ال ريَء الّذي ناَم ُمنذ زمٍو  

أكوَو لَك أً ا جدًٌدا أفرُح مَعك لِفرِحك وأضحُك لَك عنَدما َتضحُك، وأعضُّ لَساِنً إذا َما 

نهُركَ  ٌَ  ...شُعرُت أّنه س

 ( تصرف)  عو قصة مترجمة                                                                                         
 1990ط 1كتاب كٌف أقرأ؟ السنة الخامسة ا تدائً ج                                                                     

تألٌف حسٌو  و حمٌدة                                                                                            
 

 
 
 

ل فً  دراسة األوّ الفرض العادي                                 طاهر لسودال إعدادٌة
 س ٌنع:األستاذ                           النص

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

I-  أسئلة الفهم: 

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

 (ن 1) : مةللكماا ااتٌة  سس الععمة الممدّد ا  أررُد  -2



 

    ............................................................................. =(   طرس) تحتوٌنًشعرت  موجة مو الندم 

   ........................................................................................ ≠(  طرس) سٌنهركإذا ما شعرت انه  

 (ن 1) ؟ ابنهلماذا تسكل األس إلى غرفة  -3

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

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

4- ً   (ن 1) ؟ف األس تترّد  تتٌرّد األسرة إذا  ٌاة  لٌف ستلونر ٌك  ف
....................................................................................................................................................................................

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

II-    أسئلة اللغة: 

 (ن 2) : إلٌه المسند والمسندو فتل بٌن  للل جمكة االسنادٌةة نواالد و دّد    -1

المسند إليو المسند النواة اإلسنادية الجملة 

      إلى  رفتك تسللتُ 

             جاهزٌ  الغداءُ 

     ال ريء فً فراشه نام الطفلُ 

  (ن 51.)  : ف عكى األألال األساسٌة لهذه الجملتعرّد   -2

........ ...................................................................................  : ك عند اللعباهترأت جواربُ 

ًّ خائ اً  ........ ......................................................................................................:  ُرّد الّص 

........ ................................................................................................:  ك ال ريءَ وجهَ  رُ نظُ أَ 

  ( ن 1) خبر + مبتد  :  نتج جمكة ألكها األساسً  -3

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

 (ن 2) :ت ٌ ا تلون داللته ثعثٌا سالما من النص فعع استخرج  -4

................ : الحركة /  ...............: الحالة / ................: الصفة /  ................:  ركةالح

 

رُد  -5  (ن 3) :الجدول  سس المطكوس  عمّد

 دعًتستَ  خافَ أعضُّ  أخذتُ  األفعال

     انوزن

     انجذر

     ذرووع انج

  (ن 2):ف فً الجمكة  سس السٌاقتترّد   -6

     .وَقَصَد المدرسةَ  ثٌا ه  الطفل   حَ بِ لَ             

  .عدُ بَ ..................................................... مْ ولَ  ...............................................ها أنِك اآلو  ــ  

..... .................................................................................... أو عدَ بَ  :ب جمع ال ناتاطِ  َ أ ــ 

III-  ً (ن 5)  :اإلنتاج الكتا 



 

        ...أمامهأ اه  جدَ فوَ استٌلظ مو نومه اال و  ر أوّ صوّ تَ                                     

..  ألبيهوما سيقونه االبه   حدَث يل ما يمكه أن وقاُا                                 

 (ارهوسسّط )..نهجمهة انفعهية يهأساسي يهشكمو  سانميه صحيحيهفعهيه  ممستغّال                  
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