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: ستدروأعتواسّصتتتتتتتتتتتوألأتسذت2والسنواتوالسابعت أسأستتتتتتتت فرت فواقعت عدتت  

:الرتبة:                                                                   االسم واللقب       

فأصحابها يقومون برحالت عديدة الى .صغيرة و جميلة لكنّها حزينة صامتة منزوية أسماء بنت :الّنص

أمّا أسماء فهي ال تجد ما ترويه .مناطق مختلفة ثمّ يحكون لها قصصا عجيبة  عن المناطق التي زاروها 

.فأبوها فقير الحال.ا لم تغادر مسقط رأسها هّلهم ألن  

لينا إتخبريننا عن المناطق التى زرتيها ؟ إنّك تكتفين باالستماع  ذات يوم قالت لها صديقتها سلمى مالك ال

ت لدخ.سالت الدموع على وجنتي أسماء دون أن تنطق بكلمة واحدة .أنت أنانية تستفيدين وال تفيدين .

ابتسم المعلّم وربّت على كتفها قائال .ولمّا سألها معلّمها عن سرّ بكائها أخبرته بالحقيقة  . البنت قسمها

:"األمر هيّن يا أسماء سافري الى أيّ مكان تريدين على الورق :"  

أخذت التلميذة تفكّر في كالم معلّمها مندهشة كيف أسافر على الورق ؟ أأصنع طائرة من الورق 

وأخيرا اهتدت الى الحلّ إنّ في إمكانها أن تسافر الى أبعد مكان ..هذا غير ممكن...المُقوّى و أركبها ؟ 

وهكذا أخذت قلما أزوق وورقة بيضاء و كتبت الى .في العالم على الورق و تكتشف جميع أسراره 

قة وبعد أسبوع وصلتها معلومات قيّمة عن قصر الجم ومتحف باردو و آثار د.معهد اآلثار بالبالد التونسية 

ذات يوم سأل المعلّم تالميذه عن أهمّ المعالم األثريّة في تونس .و قرطاج مصحوبة بصور جميلة 

.لكن أسماء أجابت بكل ثقة ودقة عن جميع األسئلة و قدّمت صورا كثيرة عنها .التالميذصمت جميع .  

محمد الفاضل سليمان–رحلة على الورق                 -                                                                             

(ن3)فهم الّنص - I 

ٌّسر شخضٌة أسماء أي  بل تدخل ال قّس  . علّسم وبعدهمم النص وفقا لتغ (1 

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

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

.بٌن ذلك.وجدت أسماء فً  الفضاء المدرسً شخصٌة مساعدة لها وأخرى معر لة ( 2  

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

مان والمكان ؟( 3 ..............................................................................................................بٌن كٌف ٌمكن للمطالعة أن تتغلّسب على الزّس  

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

:اللغة   -II 

(ن4)ج من النّسص الجمل التً تحقق الشكل النحويّس التالً استخر -1  

............................................................................................................................................................................[ فاعل+فعل الزم ]-  

....................................................................................................................................................................................[خبر+ مبتدأ]-  

...................................................................................................................................................................[مفعول به+فاعل +فعل ]-  

.............................................................................................................................................[حال+مفعول فٌه للمكان +فاعل+فعل ]-  
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ل بناء أفعال الجمل الالحقة من المعلوم الى المجهول وغٌر ما ٌجب تغٌٌره-2 (ن3):حوّس  

............................................................................................................................................................. ٌحك األطفال  صصا عجٌبة-  

................................................................................................................................................وور ة بٌضاء  اأخذت أسماء  لما أزر-  

........................................................................................................................................لّسم التالمٌذ عن أهمّس المعالم األثرٌةسأل المع-  

(ن2):واصل تعمير الجدول الالحق-3  

(باعتبار حروف اللٌن)نوعه الماضًالفعل فً  الفعل فً الحاضر   
حزن/   سلم    /    ص    /  سرد          

سافر/ أخذ       / ابتسم       /    سال     

 

(ن3):في المضارع المرفوع مع ضمائر المخاطبين " كتب "صّرف فعل -4  

-....................................-..................................................................................................................................................  

-...................................................-..................................................................................................................................  

-................................................................................................  

(ن5)االنتاج الكتابي  -III 

التلميذ بقي هذا .عمل األب جاء من معهد آخر لّما تحّولت أسرته بموجب.قدم الى قسمكم بعد العطلة االولى تلميذ جديد ليدرس معكم 

.منعزال مترددا فحاولت مساعدته للخروج من عزلته رفقة أصدقائك   

.أسرد ما قمتم به من أعمال ألجل هذا الّصديق الجديد                             

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

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

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


