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يقتات به  ش معه عن بقايا طعام  ينب    نفس الحاوية لم يكن لَينتِبه لهذا الذي تسّرَب إلى
 كان يفّك األكياَس  بعد أن يئس من البحث عنه في حّيه المترامي على أطراف المدينة.

من المأكوالت  ما لذ  ف له من األحيان فتكشِ  ر ها في كثير  بشيء من الّنتر ويبق   ةَ البالستيكيّ 
ع بذلك العظاَم الهّشَة لبقايا الد جاج المسلوق، فيتمتّ ... يتلّمظ البعَض منها ويكِسر المصّبرة

لّوه  النُّسغِ   ال ها "بّنٌة"حن العظام وامتصاصِ في طَ  َس ألي   .من الك تل الّلحمّيةالشهيِّ رغم خ 
  نفِسه؟ الّلحمِ  هام  التِ  ضاهيهاي  
األقلِّ بعالقة   ها، فهي َتِصلنا علىوامتصاصِ  داعبة العظامم  ي تحثُّني على كانت أمِّ  - 

ِسر وطأَة الجوعدائمة باألكل و    !تك 
نادرا ما أعثر  .نا م نتشرة في العراء وفي البطاحصيحة، فمزابل حيّ ى بهذه النّ أنا َأولَ  - 

  .وتستمّد فقَرها من فقر أهلها ،فقيرة  مزابل   .يسّد الّرمقعلى ما 
ه فالحّي الذي أنحدر منه ق ّطان   ...فيه أجد ضاّلتي ،الرّاقي كثيرا ما أترّدد على هذا الحيِّ  - 

نا تماما كما من الموّظفين المتوّسطين، أ قاسمهم شظَف عيشهم وكفاَفهم. كّنا نتدّبر أمرَ 
ويند ر  اني من الّشهر، حيث تشّح الحاويات  صف الثّ يفعل المتساكنون وخصوصا في النّ 

 ...مضائقة  من أمره، حينها نعلم أّنهم في الّطعام  

  !نا وذوينا َنَكَد عيشهم وكفافهأهلَ  لألسف حّظنا سّيئ! َقَدر نا أن نعيش هناك ن قاسم   - 
ألرياف، اذين يعيشون في الفيافي و ن عتبر محظوظين على غيرنا، أرأيت أولئك ال - 

ن عنهم في  ّلهمفي حِ  ويرافقون القومَ  وترحالهم، يعانون األمّري ن من معامالتهم، يتخّلو 
 .. الّطعام نفسه ال يكلِّفهم.للّتيه والتشّرد ألتفه األسباب ة  كثير من األحيان ويتركونهم عرض

 شاق   عمل   مقابلَ  ن جوع  ني مِ غ  ن وال ي  سمِ ... ثريٌد ال ي  قيق والماءشيئا... قليل من الد  
 .واإلهمالِ  فيها للتسّيِب  مشّددة لألمالك ال سبيلَ  وحراسة  
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 أفهم النص: .1
 م النّصَّ حسب معياِر نمِط الكتابة  ( 1) :قسِّ

 ......................................................التّقسيم:  .....................................................الِمعيار: 

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

 د الموصوَف وطبيعتَه  (2) في الوحدة األولى؟ حدِّ

 ..............................................................................................الموصوف: ......... -

 ................................................................................................طبيعتُه: ............ -

  موجودٍة في المدينة وفي الّريف، اذكْر في الوحدة الثّانية نقٌد على ألسنة الحيوانات لمشاكَل

 (2)بعَض هذه المشاِكلِ 

 .............................................................................................................: مشاكل المدينة

 .............................................................................................................: مشاكل الّريف

 :ةَ غويَّ كتسباتي الل  ف م  أوظِّ  .2

  َ(1) الية:في الجملة التّ  المركَّب الموصوليّ  سطرا تحت عْ ض 

 من أمرهم هم في ضائقة  علم أنّ حينها نَ 

  ِّ(2) :صِّ في النّ  رب مسطّ مركّ  لكلِّ  حويَّ النَّ  كلَ الشَّ  دْ حد 

 ...............................: .....................من المأكوالت المصّبرة ما لذ   -

 ...............................: مداعبة العظام – ...............:...............ةحميّ تل اللّ من الك   -

 ............................: .........................يسّد الّرمق -

 

  ِّ(2.5) :إلى المستوى المطلوبا تحليال نحويّ   اليةَ التّ  الجملةَ  لْ حل 

 اإلنسانِ  تُعاني ِمنَ   الحيواناتِ  ُمعظَمَ   أّن     يــــل يبدو              

      

 

  

 .......................................................جملة ..............
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 مل التّالية  (1.5) :َحّدْد وظيفةَ ما س طَِّر في الج 

 

 وظيفة  ما س طِّرَ  الجملة

  وطأَة الجوعتك ِسر و 

  الحاويات  تشّح 

ن عنهم    في كثير من األحيانيتخّلو 

 

 " (3) " حسب الجدول التالي:تََمتَّعَ أكمل تصريف الفعل 

 

 أنتج  نصا: .3

ثِ ِصْف مشاهَد  ْمِكنَة   التي رأيتها في مدينتك التَّلو  لوَل التي تراها م  بِدي ا َرْأيََك والح   (5)م 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  

 أنتَ 

 

 أنتِ 

 

 أنتما

 

 أنتم

 

 أنتنّ 

 

 

 

 

 

    الماضي

 تََمتَّْعت َما

  

المضااااار  

 المرفو 

   

 

 

 تَتََمتَّع ونَ 

 

 

 األمر

 

 

 

 تََمتَِّعي

   

 


