
  الثالثتقييم مآتسبات التالميذ في نھاية الثالثي 
2008-2009  

السنة السادسة المدرسة االبتدائية الخاصة 

 "نور المعارف"
العدد   قراءة وفھم :الماّدة 

20
 

...........................  ............................................................................:االسم و الّلقب 

  

   النص

  السائق الجديد

أصبح صادق سائقا ماهرا يدير السّيارة ببراعة ولياقة آما يدير رجله في المشي وعينه 

  .في الّنظر

فذهب إليه في الحال . يفّتش عن سائق لسيارتهأّن محاميا وذات يوم قرأ في بعض الصحف 

اسمع يا بنّي لقد بّدلت اليوم عشرة : "آان رجال وقورا فقال له المحامي و. وعرض عليه خدماته

  :أتدري لماذا؟ ألّنني أريد من سائق سّيارتي . سّواقين

  .تهنأن يحسن مھ: أّوال  -

 .أن يملك أعصابه وال يسوق برعونة: ثانيا  -

أن يملك لسانه فال ينقل ولو آلمة من أّي حديث يدور بيني وبين أفراد عائلتي : ثالثا  -

 . البيت أو خارجه وفي الّسيارة أو خارجھاوضيوفي في

 .أن يآون أمينا فال يأخذ ما الحّق له من مالي أو مال سواي: رابعا  -

  .أن ال يآذب ولو هّدد بقطع لسانه: خامسا  -

إن آانت لك هذه المؤهالت فأهال وسھال بك وسأعاملك آما لو آنت واحدا من أفراد ف

  .عائلتي وإال فأبق بعيدا عّني

  .سارير صادق وقال بلسان متلعثم من شّدة الفرحفأشرقت أ

  .جّربني يا سيدي، وما أظّنك تآون إال راضيا -

  

  

  

  )93-92 ص 15 ط 1997ميخائيل نعيمة، أآابر، مؤسسة نوفل، (
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 ....................................................................................................... :االسم و الّلقب 

  
  

    اختار من اإلفادات التالية ما يناسب النص -أ  -1

 وصفا  سردي يتضّمنالّنص  

 ص سردي يتضّمن حواراالّن 

 الّنص سردي يتضّمن توجيھا  

  سردي يتضّمن تفسيراصالّن 

 

  أبرز اختياري -ب

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

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

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

   أحّدد شخصيات الّنص-2  

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

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

  . استخرج من الّنص العبارة التي تدّل على حذق صادق للسياقة-3  

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

............................................................................................................
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   ماهي األسباب التي دفعت المحامي إلى تغيير سائقه أآثر من مّرة-4  
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............................................................................................................  

  ب2معـ 

  أ2معـ 

  ب2معـ 

  أ2معـ 

  4معـ 

  1عـ 



   أوّزع في الجدول اآلتي ما يشترطه المحامي في سائق سيارته-5

  

  الشروط التي تّتصل باألخالق العاّمة  الشروط المتعلقة بالسياقة

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

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

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

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

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

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

  

 هل ترى أّنه يمآن فصل الشروط المتعلقة بالسياقة عن الشروط المتعلقة باألخالق -6

  ة، لماذا؟العاّم

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

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

  ارته أعيد صياغة التعليمات التي يمليھا المحامي على من يترّشح لقيادة سّي-7  

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

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

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

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

   آيف قابل صادق هذه التعليمات ؟ لماذا؟-8

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

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

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

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

   هل تعرف طرقا أخرى للبحث عن عمل ؟ أذآرها-9
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............................................................................................................
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أ3معـ

   ب3معـ 

  أ2معـ 

  ب2معـ 

  4معـ 

  2عـ 

  4معـ 

  3عـ 



  :ابحث عن معنى الآلمات المسطرة -10

 = ........................................     برعونةيسوق  

 ..........= ..............................   صادق أساريرأشرقت  

  = ........................................       وقوررجل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  4معـ ب3معـ  أ3معـ ج2مـعـ  ب2مـعـ   أ2مـعـ   

 3عـ   2عـ   1عـ  0 0 0 0 0 انعدام التملك

 1 1 0,5 0,5 2 دون التملك األدنى

 2 2 1 1 4 التملك األدنى
1 1,5 2 

 5 3 3 1,5 1,5 6 التملك األقصى

  

   ج2معـ 


