
 االسم:.........................

 اللقب:.........................

 السنة سادسة................

 

ةفي القراءتقييم الوحدة الثالثة   

 

1مــدرسة منزل المهيري  

ةأستاذة المدارس االبتدائي  

 مــــــنــــال الجــــالصــــي

     

 

 الســـنــد:

 بو صابر
 

 جبابرة ،عمالقة تمس رؤوسهم قباب السماء وكان أبطال الحكايات  إذا

ينصبون للشمس وجوها ملؤها النضارة و البهاء و ينجزون خوارق 

ال ت من الصوان،فان صديقي "بو صابر"ال جبار وقداألعمال بسواعد 

قهما عمالق بل قصبتان،هما الساقان،لفتا في سروال مزموم.قد ركب فو

هللا من ذلك -.بوجه الرأسقفص من عظام .خرجت منه اجاصة هي 

وفي  تتوقد فيه خرزتان عسليتا اللون هما العينان تقرأ فيهما -الوجه

يملك  . صديقي فالحالصبر و األلم و العناد و التحدي آياتغضون الوجه 

ال فتحت السماء قربها السخية فوق الجب فإذاأرضا حذو نهر شتوي،

فألحق  ناطغيا اللبنانية تحدر سيال زاخرا و ربما طغى على أرض صديقي

أيام في صبيحة يوم من  -صديقي–بها ضروب الخراب. شهدته

ي أرضه شهدته واقفا ف كالشالالت . لة انصبت فيها األمطارالشتاء،بعد لي

 حائط أرضه إلىحال ينظر طورا وغارسا قدميه في ترابها الذي تمعج 

 ظرالذي دكه السيل و بعثر حجارته و أكل من حواشي األرض ما أكل و ين

تألألت  راني حتى سبقني بالتحية الصباحية و إن...و ما اآلفاق إلىطورا 

 لصبراأللم و ا آياتعيناه و بشت قسماته التي ارتسم فيها ما ارتسم من 

ض فكان بإشراق طلعته في تلك اللحظة لوحة تعار و التحدي و العناد.

ا من حولنا الطبيعة العابسة الموحشة. فقلت له معزيا:" هون عليك ي

حو و أنظر إلى السماء ألرى متى تص نيإصديقي " فأجابني دون تردد:"

رب فيها تنجلي فأبدأ ببناء حائط جديد. و ليست هذه المرة األولى التي يخ

أن  و قد أفدت علما و مقدرة إلى السيل أرضي،و لكني دائما أبدأ من جديد

و  ى".يأتي يوم أبني فيه حائطا يرتد عنه السيل مهما زخر و مهما طغ

لها  في الحق مررت بعد شهر بأرض صديقي بو صابر فوجدته قد أقام

ول جدارا متينا و محا عنها كل أثر للنكبة التي أنزلها السيل فكأنه يق

      جماحك...    للطبيعة انك تجمحين و أنا أضبط من عنانك و أكبح من

                                                                                          



:أحدد عناصر السرد التالية في النص:1تعليمة  
 

...................-:..............الشخصياتـ :...........................المكانـ  :......................لزمانا ـ    

  

:أكتب المقطع الوصفي لشخصية بو صابر:2تعليمة  

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

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

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

  :صى ذلك بقرينة دالة من النصابر لماذا؟ أستدل عل الراوي معجب بشخصية بو:3تعليمة

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

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

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

...........................................................................  
أكتب المقطع الوصفي:وصف الجبابرة ببدأ الراوي النص -أ:4تعليمة  

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

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

لماذا؟ قارن الراوي بين وصف الجبابرة و ووصف بو صابر -ب  

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

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

الختالف؟أين وجه الشبه و أين ا-ج  

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

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

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

 
: النص بين بو صابر و الطبيعة أبين كيف ذلك هناك صراع في:5تعليمة  

 

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

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

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



 

لسلوك في الفقرة التي وصف فيها الراوي بو صابر اثر نزول المطر مقارنة بين ا:6تعليمة

:المنتظر المعتاد في مثل هذا الموقف و سلوك بو صابر أبين ذلك  

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

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

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

ا الى التالية من قوله"في صبيحة يوم" الى حد قوله"ينظرطورأختزل الفقرة   ::7تعليمة

   االفاق":

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

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

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

:أبرز الفكرة الرئيسة للنص :8تعليمة  

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

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

أشرح ما يلي بما يفيد المعنى نفسه: :9تعليمة  

 

................:..........يرتد:..........................تمعج-:.....................تحدر  

 
أبدي رأيي في شخصية"بو صابر"؟ و الى ماذا يرمز؟و ما هي العبرة من :01تعليمة

 قصته؟

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

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

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

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

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

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

..…………………………………………………………

..…………………………………………………………

..…………………………………………………………

..………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جدول إسناد األعداد

 
 المعايير

 مستويات التملك
 معايير الحد األدنى

 

 

 4معيار التميزمع

 

 مع

 أ1
 مع

 ب1
 مع

 ج1
 أ2مع 

مع 

 ب2
  3مع ج2مع 

 0 0 0 0 0 0 0 0 انعدام التملك        

 

1.5 
 

3 

5 

-1-0.5 0.5 0.5 0.5 دون التملك األدنى 

1.5-2-

2.5-3-

3.5- 

0.5 0.5 0.5 

 1 1 1 4 1 1 1 األدنى       التملك

-5-4.5 1.5 1.5 1.5 التملك األقصى   

5.5-6 

1.5 1.5 1.5 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 االسم:.........................

 اللقب:.........................

 السنة سادسة................

 

في استعمال قواعد  3تقييم الوحدة 

 اللغة

 

1مــدرسة مـنـزل المـهيري  

ةاذة المدارس االبتدائيأست  

 مــــــنــــال الجــــالصــــي

 

ني أنظر إلى السماء ألرى متى إفأجابني دون تردد:"   :  سندل( اا

التي  تصحو و تنجلي فأبدأ ببناء حائط جديد. و ليست هذه المرة األولى

لما و و قد أفدت ع و لكني دائما أبدأ من جديد ، يخرب فيها السيل أرضي

و  ى أن يأتي يوم أبني فيه حائطا يرتد عنه السيل مهما زخرمقدرة إل

مهما طغى". و في الحق مررت بعد شهر بأرض صديقي بو صابر 

.                   فوجدته قد أقام لها جدارا متينا و محا عنها كل أثر للنكبة  

 

 :المضارع المجزوم مع الضمائر المقدمة إلىأسند ما يلي ( 1

 ي حائطا و أمحو أثار النكبة.تنجلي السحب فأبن

 .....................................←...................................   مع  هما مذكر* 

 ............................................←......................................مع أنت *

........................................................←........................مع أنتن *   

 
 :أسند ما يلي إلى صيغة األمر مع ضمائر المخاطب المقدمة(2

 ابن ما تهدم و امح كل أثر للماضي و امض الى األمام. * 

 *أنت...........................................................................................

 ما..........................................................................................*أنت

 *انتم............................................................................................

السند: هد  السيل الحائط  إلى حد    إحالته  خرابا. ف اضطر  بو صابر                              

                 

  إلى  اتخاذ  اجراءات عاجلة  . و عند  امتداد  السيل  تم  استجماع  قواه  . و ساءت  الحال  
فطرح  اليأس جانبا و اجتهد  كل   االجتهاد  في االعتماد على نفسه في  كل شيء  .           

                           



 
       أكمل الجدول باألسماء المسطرة :

ووزنه  الفعل الذي اشتق منه مصدرال   

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

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

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

 

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

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

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

  
يمستعمال الناقص فما تهدم بو صابر و هو يعمل على اصالح فيها  صفأنتج فقرة أ  (4 

 

:المصدر دروسة و الصيغ الم  

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

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

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

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

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

 

ألعداداجدول إسناد   

معيار 

ج2التميزمع  

 

 معايير الحد األدنى

 المعايير 
ج1مع ب1مع  أ1مع   

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

 

 انعدام التملك 0 0 0

0.25-0.5-0.75-1-

1.25-1.5-1.75  
0.5-1-1.5-2-2.5  

0.5-1-1.5-2-

2.5 

دون التملك 

 األدنى

 تملك أدنى 3 3 2

2.25-2.5-2.75-3  3.5-4-4.5  3.5-4-4.5  تملك أقصى 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                      

                                    

 رسم:
( األرض معطا.. لمن يفني فيها جهوده و السما... رحيمة بها تهبها غيثها . لكن 1

زاد عن الحد انقلب إلى الضد . فالفيضان أضر بأرضه و جعله يحرسها  الشي.. اذا

 ليال نهارا تاركا الدف... األسري  وولده بؤب.. عينه ألمه العميا...

 

 امالء:

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

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

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

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

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

 

 
 نقاط 5اإلْمــــــــالَء :

 
 نقطـة واحدة عن كّل مفردة ممالة مع مراعاة : 

 (  . 4بصفة سليمة )  الهمزة المتطرفة( * رسم 0,5(*جماليّته)0,5*وضوح الخّط )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 اإلمــــالء



 االسم:.........................

.اللقب:........................  

 السنة سادسة................

 

اختبار الثالثي األول في 

الكتـــــــــــــابي اإلنتــــــــــــــاج  

 

1مــدرسة مـنـزل المـهيري  

ةأستاذة المدارس االبتدائي  

 مــــــنــــال الجــــالصــــي

 

ئط أرض حا كان اليوم شتويا عاصفا و الغيث ينزل فيه بغزارة حتى فاض النهر فدكالسند: 

 بو صابر . و كان الرجل في ذلك اليوم يعاني الويالت ليصلح ما أمكن اصالحه. 

ا ال أصف فيه الزمان و المكان و الشخصية مبرزا ما قامت به من أعمال مبينا مأنتج نصا 

 اليه األمر.

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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



 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 جدول اسناد االعداد .

 

4معيار التميزمع األدنىمعايير الحد     

4مع 5عم   ب3مع  ا3مع  2مع 

 ه

د2مع ج2مع  ب2مع  ا2مع  ب1مع  أ1مع   مستوى التملك 

 انعدام التملك 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0

 دون التملك األدنى 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

 تملك أدنى 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.75 0.75

1 1 1.5 1.5 .51  تملك أقصى 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

 


