
أساسيالسابعة    
1عدد مراقبةفرض      2017/2018إعدادية مطماطة الجديدة    

الصحبي بوراس: ذ األستا في دراسة النص  
 

 

 

 

 النص

 ذتنا التي نحبها بسبب تمتعنا بحصصها .فهي ال تلقننا الدروس بل تنف ذ...........إنها أستا.

كال حصصها.نحب  لذلكنستعين بها غلي النجاح  عداد ممتازة أنها تمنحنا أقد تتصورن 

التشدد في  هذامعنا من مجهود يحتم عليها  تبذلهما  أنفهي متشددة معنا كثيرا و هي تقول 

.األعداد  

ذلكنبحث عن سبب  دون أننحب حصصها  ذلكلكننا مع   

علي فهم  يساعداناغير مفيد   نظنهو حتي  ما  إلينا تنفذنشعر معها بان معلومات الدرس  إننا

الغاية من بقية الدروس نفهم بة أحياناالدرس بل    

 تفارق محياها و قليال ما تغضب جميلة ال  و ابتسا متها عذبتنا صوتها رقيق ذستاأو 

 ألخطائنا

 

(14و بعد منشورات مجلة قصص ) مجموعتهالدرس من  : وسف عبد العاطي ي  

بتصرف 84-83الشركة التونسية لفنون الرسم ص.ص.  
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(4): سئلة الفهم  أ   

(  اختر عنوانا منا سبا للنص 1

 : ............................................................................................................................. .....................................  

(0.5( اشرح العبارة المسطرة في قولة .)2  

 -ا البتسامة ال تفارق محياها : 

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

(1.5الموصوفة فى النص.)  ةذاألستاالصفات في  هذهكر ما يبرر  ذ أ( 3  

................................................................................................................... مقتدرة ال نها..............   ةذاألستا -– أ   

..بشوشة الن.................................................................................................................... ةذألستا -ب  

.عادلة الن.................................................................................................................... ةذاألستا -ج  

خرى أعلي فهم دروس   يساعدهتة ذستا أدرس  إن : ( قال السارد 4  

(1.5يكمل بعضها بعضا.) دروس مثلة عنأكر ثالثة أذ  

..........................................................بها دروسفهم أدروس.................................................... -أ  

........................................................................دروس.............................................دروس. -ب  

....دروس....................................................................دروس................................................. -ج  

(10)اللغة:  

(1.5(  عين المسند و المسند الية فيما يلي .)1  

تهم .  ذ ستا  أيحبون  التالميذ( أ  

 ب( ال تفارق االبتساسمة محباها . 

 ج( يحبون دروسها. 

 

  المسند المسند الية

1ج    

2ج    

3ج    
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(1.5.) اآلتيةالتي تحققها الجمل   ألشكال( عبن 2   

 

ح لنا الدرس األستاذة  -أ ............................................................................................................................. : تشر  

...................... ................................................................................................................... : ب( فهمنا الدرس  

............ ............................................................................................................................. : ج( صعب الدرس  

(2.5)الصناديق. ( حلل الجمل معتمدا شكل 3  

-ب                                                                                                            -أ  

                                   

 

ن ج4 (0.75ور الكلمات .)ذ( عي   

ابتسامة مرور                                    جميع                                        

)               (                       )               (                     )        ( 

 

(3( صرف حسب المطلوب )5  

 نحن نفهم جيدا 

............................................نت.أ  

نتما لم............................................أ  

..............................................وفهم س  

( 6)الفقرة.    

النطباعات . بأجملعمن بقيت تحتفظ عنة  فحدثتهتك(  ذستاأو أ) فضل معلميكأصدقا ئك عن أحد  أسالك   

  نقل حد يثك لصديقك  أ 
برزه بالتسطت   أ مختلفة  بأشكالاسطر تستعمل فيها جمال فعلية  10ب فقرة   فن  

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

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

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

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

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

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