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ًّ إّن ىّقد غرفة : امسند  يامُ ىن طقس رديء ، إّن األىطار باتت تَطه كاىه اميّو ج
حاِمت أّىي أن تشعنُ ىن جديد فنً تنجح ِكنت في فراشي . األكه قد انطفأ 

.بجانب أختي سنّْ فأردت أن أقّو ألساعدٍا ِمكن أّىي رافضة كعادتَا   
ًّ إمينا سيير ٍِّ أخّنا  إّني في امحقيقة أحّب أن أبقٓ دفآْ تحت غطائي ِقد انظ

.امّصغير ِاميدّمه فيّدت سنّْ رجنيَا متينعُ ىن امجنّس فخرج غاضبا يبكي   
 :أعّير امجداِل امّتامية بجيه ىن امّنص  ( 1

 خبر ىبتدأ

ىفعّل ألجنُ ىفعّل بُ فاعه فعه

 خبر امناسخ اسً امناسخ ناسخ حرفي 

 :حّدد ِظيفة امكنيات اميسّطرة في امّنص  ( 2
 : .....................................ألساعدٍا ......................................                رديء 

 : ...........................................غاضبا :............................                باتت تَطه 
 :استخرج ىن امّنّص  (3

 : ......................................ىركّبا عطفيا : ..........................          ىركّبا إضافيا 
 أكيه امجيه امتامية حسب اميطنّب   ( 4

(ىركب إضافي: اسً امناسخ  )ىنطفئ ...................................ٖ إّن   
(ىركب نعتي : فاعه  )اميساعدة ............................. ٖ ترفض   

 (خبر امناسخ ىفردة  )...................... ٖ ىازال اميطر 
 عّير امجدِل بأفعال ىن نّص أنطٕق ( 5

 فعه ىضاعف فعه أجّف فعه جٕجي ىزيد فعه جٕجي ىجرد

 الثالثي الثالث خامسةالسنة القواعد الّلغة 



 جدِل إسناد األعداد

 

 عّير امجدِل بامفعه أِ باسً امفاعه أِ اسً اميفعّل   ( 6
 اسً اميفعّل اسً امفاعه امفعه

 .................... غاضبا ...............

 ..................... ....................... سأل

 صّرف ىسترشدا بامضيائر  ( 7
ًّ سيير إمٓ إخّتُ   .انظ

.إمٓ إخّتًَ .......................................ًٍ   
.إمٓ إخّتَّن .......................................ٍّن   

 .أردت أن أقّو ميساعدتَا مكّنَا رفضت 
.متساعدنَا مكّنَا رفضت ................................أن ...........................أنتّن   

 .ٍّيت أّىي بامكٕو 
 .بامكٕو .......................أنا 

 .بامكٕو .....................ًٍ 
 .بامكٕو .....................ٍّن 

 .آىر ِمدين فيجيّعة ىن امبنات  ( 8
 قامت أختي امحقيقة 

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

................................................. 
أنتج نّصا تتحّدث فيُ عن تفّطنك مدخّل مّص إمٓ ىنزمكً ىستعينا  ( 9

باألفكار امّتامية ِىستعيٕ أفعأ ىضاعفة في صيغة امياضي ِناسخا 
 .فعنيا ِناسخا حرفيا 

 ٖ اإلحساس بحركة غريبة 
 .ٖ امَبّط ىن امفراش 

 .ٖ ىّد اميد إلشعال امّنّر
 .ٖ ىٕحقة امكنب منّسارق ِعّضُ 

  .ٖ امسرِر بامكنب

  ب2معـ 

أ 2معـ   

ب2معـ   



إىٕء 

ِّ ِقبه أن امّتَيؤ في نبدأ ىخاطبا جندٌ ٔ بّد أن امقائدِقف   بُ ِ إن نفاجأ منَجّو عنٓ امعد
أدعّكً إمٓ.  ىَاىُ سيجعننا جييعا في خطر أداء أِ تجادل ىن أحدكً في تباطؤأّي 

.  أحد عنٓ اختراق صفّفكًيجرؤ عنٓ اميبدأ حتٓ ٔ امحبات ِاميقظةامتحني ب
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