
  المدرسة اإلعدادية حمام الّشط
 2013/2014السنة الدراسية: 

فرض المراقبة في دراسة 

 1رقم  النص

 األستاذ: األسعد النجار

 3الثامنة أساسّيا 

 

:       الـــنــص

 

       إّنها بنت طّيبة من بنات الّريف ذاُت عقل راجح . نفُس العقل الذي جعلها ُتفضـــّل حامدا ألّنه 

يعمل في المدينة فهي ُتريد أن تعيش في القاهرة ذلك المـــكان المزدحُم الّرائع الواسُع الفـخم الفاخر 

إّنها لم تكن مخلوقة لتغرق في الّطين من طلعة الّشمس إلى مغيبها فهناك ستـــــــــُقيم في عمارة مع 

زوجها البّواب و هناك في تلك الجّنة حيث الشوارُع النظيفة التي تنام على اسفلتها دون أن تعلق بك 

ذّرة تراب واحدة . هناك حيث الّنور البّراُق في الّليل قبعت فتحّيُة في غرـــتها تحت الّدرج تراقب 

القاهرة المدينة الُحلم فبدأت ترى ما لم تتصّوره . رأت الفقراء و الجياع و المتسّولين و حّدثها حامد 

أّن سّيدات القاهرة قبــــيحات لوال الّطالء Uعن الّلصوص و سمعت الّشتائم و الّسباب و اكتـــَـــشفت 

 . و عرفت أّن زوجها لم تكن له هيبة الخــفير في قريتهم فهو أقرب ما يكون إلى خادم Uو المساحيق

 في وجهه بل Uَمن سكن البيتUينحني لهذا و ُيسارع لتلبية طلبات تلك فُيؤّنبه صاحب البيت و يصُرخ 

و يشتمه بألفاظ مستغربة . 

 

  عن يوسف إدريس ( بتصّرف )                                                       

 26 / 19                                                   النّداهة ص ص 

 

 

 

 

 

 

 



االسم............................اللقب........................القسم..............الّرقم ......... 

ن) 4الفهم(
ن) 0.5/- صغ موضوعا مناسبا للنص؟(1

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

            
ن) 2/- وصفت البطلة المدينة عبر قناتْي وصف  (2

الموصوف قناة الوصف 
 *
 

 *

 *
 

 *

 
ن ) 1/- ما موقف الّراوي من المدينة ؟ و هل توافقه الّرأي ؟( 3

 ..........................................................................................................................*
 ........................................................

 ..........................................................................................................................*
 .......................................................

ن) 0.5/ اشرح الكلمة الُمسّطرة : (4
  : ..................................................UراجحUالبنت طّيبة ذات عقل 

 

ن) 10اللغة (
ن)  2 :( #قّسم ما يلي إلى جمله بوضع العالمة /1

قبعت فتحّيُة في غرفتها تحت الّدرج تراُقب القاهرة فبدأت ترى ما لم تتصّوره . رأت الفـــــــقراء 
و الجياع و المتسّولين و حّدثها حامد عن الّلصوص. 

 
ن) 2/ عّمر الجدول الّتالي باعتماد ما ُسّطر في الّنّص (2

 وظيفته نوعه المرّكب
   أّن سّيدات القاهرة...المساحيق

   َمن سكن البيت
 

ن) 2/- أنتج جمال وفق المحور تستجيب للمقاييس التالية  : (3

فعل + مفعول به + فاعل ( مرّكب موصولي حرفي )  

←.............................................................  

فعل + فاعل + مفعول به ( مرّكب موصولي اسمي ) 

← ............................................................. 

 
 

20 



 
ن) 2/- استخرج من الّنّص المشتّقات المطلوبة من المزيد : (4

اسم فاعل مصدر اسم مفعول فعل مضارع 
    

 

ن ) 2 اسم مفعول ) مكمال تعمير الفقرة: (– اسم فاعل –/ اشتّق من األفعال الّتالية األسماء المناسبة ( مصدر 5

 سافر  –المدينة مكان ................... للـ ........................ و هي ................ بالـ .....................( اّتسع 

 توافد ) –اكتّظ 

عندما رأت فتحّية زوجها ُيهان من قبل أحد الّسكان واجهته بتعداد محاسن الّريف و  ن)6الفقرة (

الّريفّيين . تحّدث مستعمال الظواهر اللغوّية المدروسة 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

                                                                                                     -  عمال موفقا -


