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 َسَأَلت ويلٍ طَ  متٍ ن صَ مِ  قتٍ وَ  رورِ مُ  عدَ و بَ  . قفُ ا في األُ بعيدً  انقد حَ ة تُ عَ الجامِ  ركانِ ن أَ مِ  نٍ كْ في رُ  ّصديقتانال لستِ جَ        
   ز عَ  ا اهللاُ ـهبَ هَ ي وَ ـتة الّ ـي امِ الس  ةِ ـكانَ المَ  نِ ـعَ  ـيالِ عَ ال وتٍ صَ البِ  نُ علِ ويُ  مَ ـل عَ المُ  دُ ـج مَ يُ  ومٌ وم يَ ـذا اليَ هَ  أن  ةـُسَمي ا ـي نَ ـريدْ تَ أَ  " : ةنَ آمِ 

 " ؟زمانٍ  ل كُ  رَ بْ و عَ  كانٍ مَ  ل في كُ  لمِ العِ  ورَ نُ  رَ نشُ يَ  أنْ  ر صَ ذي أَ الّ  وَ ف ال وهُ يْ كَ  ، هُ لَ  ل و جَ 

ياتي ن حَ ت مِ ر مَ  ةً لَ حَ رْ تي مَ ديقَ يا صَ  ذكرُ أَ  تُ لْ زِ الَ  ،باحِ الص  نذُ مُ  ريكْ فِ  لُ غَ شْ ما كان يَ  هو ذلكَ ":لة قائِ  ُسَميةيها لَ ت عَ د رَ      
 . ناهُ قْ ارَ فَ  نذُ مُ  بهِ  قِ تَ لْ م أَ لَ  خصٍ شَ بِ  حتفظُ تَ  تيرَ ت ذاكِ الَ والزَ  منٍ زَ  نذُ مُ 

ى أن ـدرسة إلـالم ابَ ـا فيه بـنَ جْ لَ وَ  ومٍ يَ  لِ و ن أَ ـن مِ ِـ كاة ولَ ـيفي الحَ  ئاً يْ شَ  كُ رِ دْ نُ  ال اراً ـغصِ ا ن كُ  نْ أَ  ومَ يَ  ةُ ـلَ رحَ المَ  لكَ ت تِ ـانَ كَ      
 خُص الش  و كان ذلكَ  . ناواحِ رْ ن أَ مِ  هلِ الجَ  ةَ مَ لْ ظُ  وَ حُ مْ يَ نا لِ دورِ في صُ  اجاً ه وَ  عُ طَ سْ يَ  لمِ العِ  ورِ نُ و بِ  ر إال شعُ نَ  مْ نها لَ جنا مِ رَ خَ 
  .ناقاتِ وْ أَ  كثرَ أَ  عهُ قضي مَ ا نَ ن نا كُ ى أن حت  أبانا الثّاني ةبَ سْ الن بِ  ى صارَ معنا حت  كبرُ و يَ  رُ كبُ ا نَ ن ذي كُ الّ  مُ عل المُ  ،نامَ ل عَ مُ 
  

  األسئلة                                                              

  )نقاط 3:(الفهم أسئلة

  ؟ نهُ ذي كانت الصديقتان تتحّدثان عَ خص الّ ن الش مَ  - 1
 اميةالسّ      -     عُ طَ سْ يَ :   ستعمل الكلمتين اآلتيتين في جملتين مفيدتين اِ  - 2
  خرجنا   -العلم    :   الكلمتين ستخرج من السند ضد اِ  - 3

 

   )نقاط3:(أسئلة اللغة
  .أعرب ما تحته خط في النص  -1    
 : الجدول بالكلمات المناسبة من السندامأل  - 2   

 
  

 

  :أسند العبارة اآلتية إلى الجمع المذكر الغائب  -3     
 .))  نادورِ في صُ  عُ طَ سْ يَ  لمِ العِ  ورِ نُ و بِ  ر إال شعُ نَ  مْ نها لَ جنا مِ رَ المدرسة إلى أن خَ  ا فيه بابَ نَ جْ لَ وَ  ومٍ يَ  لِ و ن أَ مِ  ((            

 

  " .َسَأَلت " ر سبب رسم الهمزة المتوسطة على األلف في الكلمة برّ  -4     
  

 )نقاط4( :الوضعية االدماجية

  .ِإن الُمَعلَم َيْشقى َمْن َأْجِل َتْرِبَيِتَك و َتْعليِمَك ، َفُهَو ُيَؤّدي واِجَبُه       
  . ه مستعمال فعال لفيفاتَُبّيُن واِجباِتَك َنْحوَ  سطرا تتحدث فيه عن فضل المعلم و 12 إلى 8نصا من ُاْكُتْب 

 

  مثنى اسم من األسماء الخمسة فعل مثال اسم منقوص
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