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وص االوطالق :

ٌ -1-1مذ زبسثذ اٌعذٌ ٚب أثًٚ ،أزصشد عٍٍٗ ..ضسىذ ٚلٍذ ٌٗ  ً٘ :وٕذ ٚزذن ٌب ثطً ؟

لبي  :ال ..ثً ِع صذٌمً

أزّذ ،إٔٗ ثطً ِٓ أثطبي اٌسدبسح  .لٍذ فً ٔفسً" :زمب إٔٙب ثشاءح األطفبيٌ ،جذ ٚأْ اثًٕ ٌسّع ٌٚشب٘ذ اٌىثٍش فً
اٌزٍفضٌ ْٛعٓ فظبئع اٌعذٚٚ ٚزشٍزٗ ضذ أطفبي فٍسطٍٓ اٌجٛاسً ،فزخًٍ أٔٗ ٌسبسة ِع أشمبئٗ فً فٍسطٍٓ".
ٚ -2اصٍذ لشاءح اٌّدٍخ اٌزً وبْد فً ٌذي ،فئرا ثٗ ٌمٛي" :ألم تصدقني يا أبي ،لقد انتصرت فعال على العدو ودمرت
كثيرا من مواقعه " .وحتى ال أحبطه سأٌزٗٚ " :وٍف أزصشد عٍى اٌعذٌ ٚب ثًٕ؟ «أخبثًٕ" :ثبٌعٍُ ٚاٌّعشفخ ٌب أثً ٌ ،مذ
أزضشد ًٌ أًِ أسطٛأخ ٌٍضس رسىً عٓ اٌطشٌك إٌى اٌمذط ،شب٘ذد فٍٙب اٌجطً أ زّذ  ٛ٘ٚطفً صغٍش ِٓ أثطبي
اٌسدبسح ٌخزشق ِٛالع اٌعذ ٚاٌص ًٍٔٛٙد ْٚخٛف أ ٚرشدد ،ثُ ٌزٛلف فدأح ٚ .ثسؤاًٌ عٓ سجت رٌه اٌزٛلف لبي اثًٕ:
ٌزٛلف اٌجطً ،ألٔٗ ٌسزبج إٌى ِسبعذح وً ٌزمذَ إٌى ِٛلع آخش ٌٍعذٚ . ٚعٓ وٍفٍخ ِسبعذرٗ اٌجطً ٌسزشسً

" ٕ٘بن

ِدّٛعبد ِٓ األسئٍخ إرا َ ا أخجذ عٍٍٙب إخبثخ صسٍسخ ثذ ْٚأي أخطبء أسزطٍع ِسبعذح اٌجطً أزّذ فً اٌزمذَ إٌى اٌعذ،ٚ
ٚرذٍِش ِٛلع آخش ،وّب إًٔٔ ِٓ خالي ٌٛزخ ِفبرٍر اٌىّجٍٛرش ٚصس األس ُٙأسزطٍع رسذٌذ اٌٙذف ِع صذٌمً أزّذ ٚرسشٌىٗ
إٌى اٌّٛلع اٌّسزٙذف ،فٕم َٛثزذٍِشٖ ِعب ِٓ خالي صس اٌّسبفبد٘ٚ ،ه

را اسزّش رعبٕٔٚب ززى دِشٔب وً ِٛالع اٌعذٚ

ٚزشسٔب اٌّسدذ األلصى".
 -3شدعذ اثًٕ عٍى ٘زا اٌّدٛٙد اٌعظٍُ اٌزي ثزٌٗ ِع صذٌمٗ أزّذ ،رٌه اٌجطً االٌىزشٚٚ ،ًٔٚعذرٗ ثّىبف أ ح وجٍشح ،ثُ
لّذ ثزشغًٍ اٌجشٔبِح فً ِسبٌٚخ الوزشبف ٘زا اٌسش اٌزي سثط اثًٕ ٚثٍٓ أشمبئٗ فً فٍسطٍٓ.
ٚ -4خذد وّب ٘بئال ِٓ اٌّعٍِٛبد فً شزى اٌّدبالد ٌٍصغبس ٚاٌىجبسٚ ،اٌزي خبء فً صٛسح ِسبثمبد ٌدٍت عٍٍٙب
اٌطفًٌ ،ىً ٌسبعذ ثطً اٌسدبسح االٌىزشٚ ،ًٔٚفً ٘زا سثط ثٍٓ اٌعٍُ ٚاٌّعشفخ ٚاالٔزصبس عٍى اٌعذٕ٘ٚ. ٚب ٌخشج اٌطفً
ثٕزٍدخ ِؤوذح ً٘ٚ ،أٔٗ ثبٌعٍُ ٌزمذَ اإلٔسبْٚ ،ثب ٌّعشفخ ٕٔزصش عٍى اٌعذ ٚاٌص ، ًٍٔٛٙفبٌعٍُ سالذ أٌضب ِثً اٌصبسٚش
ٚاٌّذفع.
إعالم الطفل لعلي لطفي
األســــئـــــهـــــــة :

 /Iالقراءة




8ن

 -1حدد مجال النص:

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

0.5ن

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

0.5ن

 -2ماهي نوعية النص :

 /3اشرح ما يلي حسب السياق:
 فظائع :


1ن

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

البواسل

........................................................................:
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 -/4هات ضد ما يلي :
 يسترسل
 دمرنا

1ن

......................................................................#

...........................................................................#

 -/5رتب أحداث النص وفق ثالثة محاور أساسية :

1.5ن





 -/6وقف األب من كالم ابنه موقفين متناقضين استخرج من النص الجملة التي تدل على الموقف
السلبي والجملة التي تدل على الموقف االيجابي:
* الموقف االيجابي :

0.5ن

* الموقف السلبي :

0.5ن

 -/7ما رأيك فيما قام به االبن؟ وكيف يمكنك أن تساند إخوانك في فلسطين؟

0.5ن

 -/8أكتب األبيات التي تتوسط البيتين اآلتيين
ما كنت أعرف أن تحت جلودنا

ميالد عاصفة ...وعرس جداول

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

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

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

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

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

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

2ن

وكتبت أغنية العذاب الراحل

وحفرت باألسنان رسمك داميا

6ن

 / IIالدرس اللغوي :
- /1أشكل ما تحته خط في النص:
 -/2استخرج من النص اسمي آلة ثم ارصدهما من خالل الجدول اآلتي :
وزنه

اسم اآللة

1ن
1.5ن

نوعه

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

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

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

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

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

....................................................................
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 -/3صل بسهم بين الكلمة والتعبير الحاصل فيها:
انتغيير انحبصم فيهب

انكهمة
قــــول
ـيــ ـ
ظبئــــع
فـ ـ
ــ
قــــــــــــال
ـ
فـي ـتــيح
وـ ـ

1ن






 ـتــــصـــغــ ـيـــر
انكنت
 إعــالل ـة ـ
 إةــــــــــــــــــدال
 إعـالل ثبنتسكيه

 -/4حدد المصغر أو المكبر مع الشكل:

1ن

المكبر
 -رسوم

المصغر
...................................................-

................................................. -

 -عـــام

سر
ي ـ
يـ
 مـ ـ................................................. -

بـة
يـ
 -وه ـ ـ

.................................................. -

مل األولى على اسم مكان على وزن [ مفعل]
ن تشت
 -/5ركب جملتين مفيدتين ومشكو لتي
والثانية على اسم زمان على وزن اسم المفعول :
 األولى:

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

 الثانية :

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

 /IIIالتعبير واإلنشاء :

6ن

صف رحلتك إلى أحد المصطفات الجبلية ،مسترشدا بما اكتسبته من أنشطة المهارة.

3/AC

1.5ن

3/3

