
 

 

 ص  ــــــن  ــــــــال

أطلق رياض بصره عبر الن افذة وأغمض عينيه فطوى من الس نين عقدين وإذا هو ذاك الط فل ذو السنوات 

ه تحتطب ثم  ينساب في مسرب الوادي صوب مدرسة المنصورة ترقبــه األم  بقلب وجيب  الس ت  )يرافق( أم 

كعادته غير مكترث بأنياب  (نط  )ولسان داع له بالس المة وكان على صغر سن ه يقرأ في عينيها معاناتها 

ف ة األخرى وبلغ المدرسة  عد الض  الط ريق الملتوية ومنزلقاتها بلغ جوف الوادي فتباطأت خطواته وهو يص 

ه بثناء الس ي د رضا معل م  الواقعة في مدخل القرية الجبلي ة قض ى يومه الد راسي  وعاد إلى البيت فخب ر أم 

على شعره وتداركت دموع الفرحة وقالت "أما قلت لك إن ك رجل كأبيك رحمه هللا  (مسحت)الفرنسي ة 

ن عليه فقدان األب لم ينس يوم خلعت حذاءه تقيه الت لط خ من األوحال  "كانت تغمره بفيض من حنان هو 

نعليها وقطعت الط ريق حافية إلى البيت خاض مسيرته بين الت ضاريس الوعرة فنصب للص عاب وألبسته 

مدن الش مال  إحدىساعدا قد  من صخر مر  من ابتدائي ة المنصورة إلى معهد مكثر فكل ية الط ب  واستقر  في 

:ذي سأله يوماولم تنقطع صلته بأحد أساتيذه ال  الش فاء  المرضى ويهديالن اس  المآطبيبا يبد د   

اآلنرحال وستستقر  ال شك  أن ك أنخت سفينة الت   -  

 وأنا أحب  أن أكون من بناة هذا الحلم وسأكون يزال وطني يحتاج حلما جميال سي دي لم تنته أحالمي...ما -

                                         

القصصيّة تراحيلمن المجموعة 23طفل األحالم ص       

 

 

 

 

 
 في دراسة النصّ  1فرض تأليفي عدد  بطبرقة18/1/1952إعداديّة 

 
 أساسي  7المستوى:



 

 

 

في دراسة  1فرض تأليفي عدد  بطبرقة18/1/1952إعداديّة 

 النصّ 

 أساسي 7المستوى: 

 أساتذة العربيّة  2016/  2015الّسنة الدّراسيّة: 

 ..................م: قلرّ ا ......................................... القسم: ................................................................ االسم واللقب: 

ن(5الفهم)  

..........................ن(.....................................................................0.5)ضع عنوانا للن ص    

اوي ثالثة أزمنة اذكرها أو في الن ص   ن(1.5)أبرز عالقتها بالر   

اوي مان عالقته بالر   الز 

 الماضي 

في الحياة المهني ة الن جاح   

 المستقبل 

ن(1)؟ يل اذكرهاقاواجه رياض في مسيرته الد راسي ة عر  

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

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

ن(1)دراسته إتمامماهي المساعدات ال تي مك نت رياض من   

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

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

(ن1أم دافع لتحقيق الن جاح والت مي ز؟)يمنع الت لميذ من االهتمام بدروسه  بالفقر سبهل ترى أن    

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

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

ةـــــــغـــــاللّ   

(5.5حو)ــــــــــــالنّ   

ن(1) استخرج من الن ص  جملتين تحق قان الش كلين األساسي ن الت اليين  

[  فعل + فاعل + مفعول به]    



 

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

[ 2 به مفعول+  به مفعول+  فاعل+ فعل]   

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

(1.5في الخانة المناسبة من الجدول)ضع كل  فعل من األفعال الواردة بين قوسين في الن ص  ( 2  

رف جر  فعل متعد  بح فعل الزم   فعل متعد  مباشرة   
.....................................  .....................................  .....................................  

ن(2في الن ص  ثم  آذكر شكله الن حوي  ) حد د وظيفة ما سط ر( 3  

شكله الن حوي         وظيفته             في الن ص   ما سط ر   
.....................................  .....................................   
.....................................  .....................................   

ن(1ما يجب تغييره) ( أسند فعل الجملة إلى المجهول وغي ر4  

...................................................................................ننعلي األم  االبن ألبست  

ن(4.5) الّصرف  

ف الفعل المسط ر في األمر مع الش كل الت ام  )2.5ن(     يقرأ في عينيها معاناتها   1(صر 

............................................. ........................................ أنت   أنت 

............................................. ......................................... أنتم   أنتما 
 أنتن   ........................................

فا حسب الس ياق 2 ن(2)وحافظ على المعنى ومشكوال (ضع مكان الفراغ الفعل الوارد بين قوسين مصر   

..........و)بذل(....... في عملك(....................جد  ناصحا ابنه :"سر إلى مدرستك يا بني  و) قال األب  

مجهودا كبيرا كي )نجح(.......................ال تيأس وال )عد  (...........................المدرسة مكانا لل هو والت سلية إن ها 

فيها حرفا صرت له عبدامنارة علم ومعرفة وتذك ر أن  من عل مك   

ل من دخول ن(5) اإلنتاج الكتابيّ   هما نغ ص فرحت رياضالمدرسة اإلعدادي ة حدث ل هفي اليوم األو 

موظ فا ناسخين حرفي ين يفيدان الت أكيد والت من ي وناسخين فعليين من  تدارك وتجاوز ارو ما حدث هلكن  

 اختيارك

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

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

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



 

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

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

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