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................................ .........................................................................:االسم و الّلقب 

 

  

   :النص

 القطار يقطع تلك األراضـي الـشاسعة فـي ثـوان ألرتمـي فـي حـضن أّمـي                    ليت

سبع سنوات وعذاب الغربة    ... علني أطفئ غلة الشوق المّتقد في حنايا صدري       الّدافئ  

ھـا   عن الجـّد والمثـابرة، لقـد حّققـت حلم    أتوانينھش جسمي وقلبي نھشا ورغم ذلك لم    

ساعات قليلة وأصـل قريتـي الغافيـة        ... لقد أصبحت طبيبا يشار إليه بالبنان     ... الوردّي

أريد أن استنشق ملء صدري نسيمھا الذي خالطته رائحة العشب          ... على سفح الجبل  

  .البّري

أهـذه قريتـي؟ لقـد تناهـت إليھـا          ... وفجأة توّقف القطار وأنا غارق في أحالمـي       

باء وانقلبت الطرقـات سـالآة بعـد أن آانـت مـسالك وعـرة               قنوات الماء وأعمدة الآھر   

متجّددة يا قريتي سوف لن أغـادرك ألآـون أّول طبيـب       آم أنت   ... ى األحذية عتتؤذي أ 

  .يقيم بك وينشر فيك الّصحة والعافية

  )101ي صتعن فآرة لصالح الحاج مجّلة سّيد(            

www.matheleve.net
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 .........................................................................................................:االسم و الّلقب 

  

  األسئلة

  الآاتب أن يصل القطار بغاية السرعةيريد -1

  اذآر ثالثة أسباب لذلك 

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

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

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

  شھدت القرية تغييرات أثناء غياب الّراوي -2

  اذآر ثالثة مظاهر 

  ..............................................................................المظھر األول 

 ............................................................................. .المظھر الثاني 

  : ...........................................................................المظھر الثالث 

  :سمة للراوي بقرينة من الّنصأّيد آل  -3

  .....................................................................: متمّيز بعمله القروي  

  .......................................................................: ..القروي وفّي ألّمه 

  : ....................................................................القروي متعلق بوطنه  

 الفقرة األولى من النص محافظا على المعنىأختزل  -4

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

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

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

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

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

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

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

   أ2معـ 

  ب2معـ 

   أ2معـ 

  3معـ 
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  .يف سيساهم الّراوي في الّرقي بقريتهآ -5

   أنتج نّصا أتحّدث فيه عن األعمال التي سيقوم بھا الّراوي

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

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

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

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

  .أسند عنوانا للّنص -6

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

   أشرح حسب السياق الوارد في الّنص -7

 ................................................................: لقد حّققت حلمھا الوردّي  

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

 .......................................................................... : يشار إليه بالبنان 

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

 ................................................................: ...انقلبت الطرقات سالآة  

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

  

  

  

  

  

  

3معـ  ج2مـعـ   ب2مـعـ   أ2مـعـ   4معـ    
 0 0 0 0 0 انعدام التملك

2 : 1عـ  1,5 1،5 1 1,5 دون التملك األدنى  

 2 : 2عـ  3 3 2 3 التملك األدنى

 5 4,5 4,5 3 4,5 التملك األقصى

 

  4معـ 

 

   ج2معـ 

  3معـ 

 

  4معـ 
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