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 السنة سادسة................

 

ءةاختبار الثالثي األول في القرا  

 

1درسة منزل المهيريمـــ  

يةأستاذة المدارس االبتدائ  

ـيــمــــــــــنــال الجـــالصـ  

 

 الســـنــد:

 المستطيع بغيره

ة. فكان من حياته في باريس ال يخرج من بيته إال إلى الجامعأنفق السنة األولى 

يها سجينا أو كالسجين لم يذكر قط أنه خرج من باريس إلى ضاحية من ضواح

نه اختلف في أيام الراحة التي كان رفاقه ينفقون فيها أيام اآلحاد، و لم يذكر قط أ

ن حين لمون بها بيإلى قهوة من مقاهي الحي الالتيني التي كان رفاقه الجادون ي

لى وحين،و كان أكثر الطالب المصريين يختلفون إليها أكثرمما يختلفون إ

ليوم الجامعة و إنما كان يلزم بيته أيام الراحة ال يفارقه و ربما خال إلى نفسه ا

ه ربما كله في غرفته . كان يسمع أنباء المسارح و معاهد الموسيقى وكانت نفس

اعة و ه القصة أو تلك،و لكنه يرد نفسه إلى القننازعته إلى بعضها ليسمع هذ

قة الرضى.  و كيف السبيل إلى غير ذلك و هو ال يستطيع أن يذهب إال برف

أحدهم يتأبط  ذراعه و عصاه في يده ... وهو ال يريد أن يكلف غيره عناء 

لك ألوانا مرافقته . و كان يرى نفسه مستطيعا بغيره دائما،و يحتمل في سبيل ذ

شقة و فنونا من األذى ،و هو مكره على احتمالها إكراها . إن عجزه كان من الم

شفا  يجعله يستحي من كل شيء و يكره أن يثير الضحك منه أو الرثاء له و اإل

ب منه ما عليه. حتى انه اشترط أن يتناول طعامه وحده فيخلى بينه و إياه فيصي

لبطن. و ظل كثيرة خاوي ا يستطيع و قد يتركه إن لم يحسن تناوله فيبيت أحيانا

 الفتى على هذه الحال شهورا ، و لكن هللا رفق به بعد ذلك فأتاح له من كان

 يهيئ له طعامه و يعلمه كيف يرضي منه حاجته... ومرت السنوات وتتالت

.بنجاح تفو  فيها المستطيع بغيره على عجزه   

 



:أحدد عناصر السرد التالية في النص:1تعليمة  

 

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

:كان الراوي يرغب في زيارة المقاهي و المسارح كرفاقه لكنه ال يذهب لماذا؟ 2تعليمة

 أستدل من النص بقرينة مناسبة:

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

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

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

  :كان الراوي يشكو من عاهة أحددها مستدال بقرينة دالة من النص:3تعليمة

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

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

رينة ولد الشعور بالعجز لدى الراوي نوعا من القوة بين ذلك مستدال بق:4تعليمة

 دالة 

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

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

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

:ماهي المجاالت التي ذكرها الكاتب في النص و كان فيها محتاجا الى غيره:5تعليمة  

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

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

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

 



ا:تناقضين أبرزهم:كان الراوي يجد في كل مجال من تلك المجاال ت بشعورين م6تعليمة  

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

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

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

    النص حد قوله أيام االحادأختزل الفقرة االولى من   ::7تعليمة

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

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

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

:رئيسة للنصأبرز الفكرة ال :8تعليمة  

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

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

:في كل مرة كان الراوي ينتهي الى حل وحيد أذكره مبرزا السبب حسب رأيك :9تعليمة  

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

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

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

:أشرح ما يلي بما يفيد المعنى نفسه:10تعليمة  

 

يستحي:..........................أنفق:.................-.....................الرثاء:  

 

 



:رغم العجز و الحاجة الى الغير نجح الراوي في دراسته و تغلب على عاهته 11تعليمة

 أبدي رأيي في ذلك معلال :

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 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        

 

2.5 

 

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 التملك األدنى      

-5-4.5 1.5 1.5 1.5 التملك األقصى   

5.5-6 

1.5 1.5 1.5 



 


