
  
  :ّصالن

  أعادها إلى صاحبتها

ا الوقت ّجًيَزُم ٍةيَثِثآان يسير بخطى َح. لّزوالبعد ا الّرابعِة محمود المدرسة في الّساعِة غادر

  .بالغناء و ممّنيا نفسه بغذاء شهّي

لقد رأى حافظة نقود . و فجأة توّقف عن الّسير و حّدق في الّرصيف مندهشا من المفاجأة

إّنه  ! وافرحتاه. انحنى عليها و التقطها بسرعة و فتحها فإذا هي زاخرة بالّدنانير. ملقاة أمامه

ألم يطلب من أبيه عّدة مّرات أن يشتري له . ّقق آّل أحالمه التي لم يجد إلى تحقيقها من سبيلسيح

آرة جلدّية يباهي بها أبناء الجيران و يلهو بها مع أترابه في أوقات الفراغ؟ ألم يطلب من أّمه أن 

  .يملك آل أعدادهاتعطيه معلوم االشتراك في إحدى مجّالت األطفال الّشهرّية الشّيقة ؟ آم يوّد أن 

لقد بدأت أحزمتها تتهّرأ و ال بّد من االستغناء عنها  !وهذه المحفظة التي يحملها على ظهره

  أباه و أّمه آانا يعتذران في آّل مّرة لكّن . و تعويضها بأخرى جديدة تماثل محفظة صديقه رمزي

  .و يعّلالن رفضهما بكثرة المصاريف

     . يره منتشيا جذالن، ال تكاد تسعه الّدنيا من الفرحدّس الحافظة في محفظته و واصل س

و لكّنه سرعان ما أفاق من أحالم اليقظة الجميلة التي انتابته، إذ ما آاد يصل إلى الّشارع المجاور 

لقد " :بحسرةحّتى أبصر سّيدة تحّدق في آّل مكان دامعة العينين شاحبة الوجه و سمعها تقول 

  ."  ضاعت جرايتهم الوحيدة. ديضاعت مصاريف اليتامى أوال

    و سوس له الشيطان أن يترآها و شأنها و يمضي في طريقه و ينتفع بكنزه لكّنه ارتعش 

و أدرك سوء ما هو مقدم على فعله و بشاعة الّذنب الذي سيقترفه في حّق هؤالء اليتامى فانطلق 

       عّية مّدها إليها في أنفةحبتها الّشرنحو المرأة يسألها عن الحافظة و ما بها و لّما أيقن أّنها صا

جازاك اهللا خيرا يا ولدي و حّقق آمالك و أنالك آّل ما ترغب :" ولتها بلهفة مرّددةانو اعتزاز فت

ارتمى على األريكة منهوك القوى و لكّنه آان واصل طريقه و ما أن دخل المنزل حّتى :" فيه

 .مرتاح الّضمير

  )بتصّرف(علي حرز اهللا                                                                   
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المدرسة االبتدائية 
"نور المعارف"الخاصة 

 ثي الثالثتقييم مكتسبات التالميذ في نهاية الثال
2009 -2010 

السنة  
 السادسة

العدد   قراءة وفهم :الماّدة
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  :االسم و اللّقب 
  

  :األسئلة
  

  .ا وجده من نقودلى تحقيق ثالث رغبات بمعزم محمود ع –1

  . أذآرها مرتبة آما وردت في النّص

 = .................................................................الرغبة األولى  

 = ..................................................................الرغبة الثانية  

  = ..................................................................غبة الثالثة الر 

  .آاد محمود يرتكب خطأ في حّق المرأة و أبنائها -2

  ...............................................................................ما هو؟       

  .أستدّل عليه بقرينتين من النص

 :.......................................................................القرينة األولى 

   : .......................................................................القرينة الثانية 

  :جنى الطفل من إعادة المال إلى األرملة فائدتين -3

 ..........................................................:..............الفائدة األولى 

  :.........................................................................الفائدة الثانية 

ن الطفل من أن المرأة هي الصاحبة الشرعّية للمحفظة طرح عليها ّقيتيل -4

 .جملة من األسئلة

  .ّقن من شرعّية المرأة للمحفظةيرّيا توّجه به الطفل حّتى يتيتفسمقطعا أنتج       

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

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

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

...................................................................................................  
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 4معـ 
1عتــ

   2معـ 

   2معـ 
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  :أرتب األحداث التالية حسب تسلسلها -5

    ل إلى صاحبتهإعادة الما     

  العزم على تحقيق رغبات     

  العثور على حافظة نقود     

  خوف األرملة     

 .أشرح الكلمات المسطرة حسب السياق -6

  = .................................................بالنقود  زاخرةهي 

  ...= ........................................... جذالنواصل طريقة 

  = ..................................في آّل مكان  تحّدقأبصر سّيدة 

  ؟عّلل جوابك ؟أعاد محمود الحافظة إلى صاحبتها فلو آنت مكانه هل تفعل مثله -7

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

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

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

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

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

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

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

  

  

  

  
  4معــ   3معــ   2معـ  

   
 0 0 0 0 0 انعدام التملك

 2 2 1 3 2 1  دون التملك األدنى
 3 4 3 6 5 4 التملك األدنى
 5 6 5 9 8 7 التملك األقصى
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