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 لَ مِ ـكْ ِألُ  البابَ  حَ تـَ فـْ يَ  أنْ  قِ ـائِ الّسـ نَ مِ  تُ بْ لَ طَ المرور، فَ  ةُ ـكَ رَ ـحَ  تْ لـَ طّ عَ تَ ــفَ  قاتِ رُ ـعلى الط  مَ راكَ ـو تَ  لِ نازِ المَ  حَ طُ سْ أَ  جُ لْ ــالثّ  بَ جَ حَ ـ       
 َفَبَحْثُت َعنيثٍ ـغتَ ــسْ مُ  تَ وْ ـصَ  تُ عْ ـمِ ق، سَ لِ زَ ـنْ ى ال أَ تّ حَ  رٍ ذَ ـحَ ـشي بِ مْ ما أنا أَ نَ يـْ روب، و بَ ـالغُ  بلَ ـقَ  تِ يـْ إلى البَ  لُ صِ ي أَ لـّ عَ لَ ا يً ريقي ماشِ طَ 
  .هسِ ـفـْ نَ  قاذِ ـنْ إِ  نْ ـعَ  زَ ـجَ و عَ  جِ لْ ــفي الث  الهُ جْ رِ  تْ غاصَ  دْ ـا قَ بً شاحِ  الً فْ طِ  تُ دْ ـجَ وَ ـفَ . كانإلى المَ  تُ لْ صَ ّتى وَ حَ  تِ وْ الص  رَ دَ صْ مَ 

ّم ــوم، ثـقـيـَ فَ  ةِ رارَ ـالحَ بِ  س حِ ى يُ حتّ  هِ يْ دَ ـو يَ  هِ هِ ـجْ في وَ  تُ خْ فـَ نـَ وى، فَ دْ ـجَ  دونَ  نْ كِ لَ  هُ جَ رِ ـخْ ِألُ  هِ يْ فـَ تـِ كَ بِ  تُ كْ سَ مْ و أَ  رِ طَ الخَ  مَ غْ رَ  تُ عْ رَ سْ أَ   
 ةٍ عَ رْ سُ ها، و بِ تُ رْ ضَ حْ أـَ ش فَ ـفْ الر  هُ بِ شْ ـتُ  ةً حَ ط سَ مُ  داةً أَ  ةٍ ريبَ ـقَ  ةٍ رـَ جَ شَ  تَ حْ ـتَ  تُ يْ أَ رَ  ةً أَ جْ ـداي، و فَ ت يَ دَ ـم ـجَ حّتى تَ  جِ لـْ الث  َض عْ بَ  تُ دْ ـعَ بْ أَ 
إلى  تُ لْ صَ ى وَ تـّ حَ  هِ بِ  تُ يْ شَ ري و مَ ـهْ على ظَ  هُ تُ لْ مَ حَ ـ، فَ ةعوبَ صُ ـبِ  هُ تـُ جْ رَ خْ و َأ لِ ـفـْ الط  دِ سَ جَ  لَ وْ ـحَ  ةِ راص ـتَ المُ  جِ لـْ الث  لِ ـتـَ كُ  نْ مِ  تُ صْ ل خَ ـتَ 
  ...ةدَ ـساعَ المُ  مُ هُ نْ مِ  تُ بـْ لـَ طَ ـفَ  لِ نازِ مَ ال دِ ـحَ أَ 
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1.  الحادثة؟ تِ ـوقع فصلٍ  في أي 
 لة مع الّركاب؟ـجل في الحافالرّ  قَ ماذا لم يبْ لِ  .2
 ّطىـغَ ـــــ ةمَ ـراكِ ـتَ ـمُ ال: الكلمتين اآلتيتينمرادف  من الّنص هات .3
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 .في الّنص ه خط ـحتما تَ  عربْ أَ  .1
 الّنص نَ ـمِ  ماتٍ لـِ كَ بِ  هُ لْ مِ كْ ثــّم أَ  دولَ ـالج ُانقلِ  .2
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 :ناسبمُ  فٍ رْ ـحَ ية بِ الِ التّ  ملةِ تها سطر في الجُ ـحْ ـتي تَ الّ  ةَ مَ لـِ الكَ  لِ دِ ـبـْ تـَ سْ اِ  .3
  ))الرْفـش تُـْشِبهُ َرَأْيُت تَـْحَت َشَجـَرٍة قَـريَبٍة َأداًة ُمَسطَحًة ((

 )���ط  4(  ا�و)� � ا'د�	� �  ) ج

 قَ ـفَ شْ أـَ ه، فَ يـْ راعَ ذِ  نَ يْ بَ  لَ فْ الط  كَ لِ ذَ  الً مِ اح هِ يْ لـَ عَ  ةٌ يَ بادِ  بِ عَ ـالت  الماتُ و عَ  لَ جُ أى الر رـَ فَ  البابَ  لِ زِ ـنْ المَ  بُ صاحِ  حَ تـَ فَ ـــ    
  .لزِ ـنْ ما المَ هُ لَ خَ دْ ما و أَ هِ يْ لـَ عَ 
أو "       إنّ " ا فـً ظ وَ ل، مُ جُ و الر  لِ فـْ الط  ةِ دَ ـساعَ مُ لِ  لِ زِ ـنْ المَ  بُ ـصاحِ  هُ لَ عَ ّما فَ عَ فيها  ثُ د ـحَ تـَ تَ  ةِ ـثَ الحادِ  هِ ذِ ـهَ لِ  ةً هايَ نِ  بْ ـتُ كْ اُ ـــ   
  ) سطرا 12إلى  8من (   .هاواتِ خَ دى أَ ـحْ إِ 
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