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

  

 بصيد الوعل الرمادي، وهو الغزال ذو مولعينآان الفالحون في جنوب افريقيا  :السند 

فلح أحد والغريب أنه لم ي. اللحية البيضاء، ذلك الحيوان الرائع الذي يفتن آل صّياد تقع عليه عينه

في صيده فهو يهرب من الصيادين عام بعد، رأيته في العاشرة من عمري يتهادى في مشيته 

 أّن الطريق إلى الرجولة تعترضه عقبة معتقدا الوقت وأنا أفكر في ذلك الحيوان بكبرياء ومنذ ذلك 

ّتى أبلغ بعيدا عن ميدان الصيد حواحدة في اقتناص هذا الغزال ولكّن والدي أصّر على أن أظّل 

أن يسبقني المطاردون إلى اقتناصه إّال أّنه   ولقد بقيت ثالث سنوات قلقا حائراربيعاالرابعة عشر 

  .ظّل طليقا لم تمّسه الحراب والنيران

  :مـع الشكل " حونالفال"أثّني  : 1التعليمة 

  .في جنوب افريقيا مولعين بصيد الوعل الّرماديآان الفالحون  -

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

  أؤّآد الجملة التالية  : 2التعليمة 

  . هو الغزال ذو اللحية البيضاء -

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

بإسم من األسماء الخمسة له نفس المعنى إلى الضمير المفرد " والدي"أعّوض  : 3التعليمة 

  الغائب 

  . لكّن والدي أصّر أن أظّل بعيدا عن ميدان الصيد -

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

   استخرج من المقطع األول مرّآبا موصولّيا واحّدد وظيفته  :4التعليمة 

  : ................................................................................ المرآب الموصولي 

  ...............................: ...................................................... وظيفة المرّآب 

   أحّدد وظيفة ما سّطر في النص : 5التعليمة 

  : .................................. ربيعا    .....................................: مولعين 

  : ............................................. معتقدا 
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ب1معـ

2معـ

أ1معـ

1معـ



  ق بصيفته الصرفية المناسبة اربط آل اسم مشت : 6التعليمة 

   إسم مفعول -          

   مصدر -       المطاردون 

   اسم فاعل -         اقتناصه 

  أآمل تعمير الجدول التالي وفق المطلوب مع الشكل الّتام  : 7التعليمة 

  

اسم الفاعل نكرة مفردة   الفعل في الماضي

  وع فمذآر مر

اسم المفعول معرفة 

  مفردة مذآر مرفوع 

  نكرة منصوبمصدر 

 ........................... ........................... ...........................   اعترض-

  .تهاديا - ........................... ........................... ...........................

  

   خرج الراوي إلى الصيد  :8التعليمة 

ئح توجيهّية حّتى يظفر بصيده مستعمال أسماء فاعل وأسماء مفعول انتج نّصا يتضّمن نصا

  ومصادر مع تسطيرها

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

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

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

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

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

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

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

 

ـ   أ1مـعـ   1مـعـ    أ 2مـعـ   ب1مـع   ج2مـعـ  ب2مـعـ    2مـعـ  

  0  0  0  0  0  0  0  انعدام التملك

2: 1عت  1 0,5 1 1 0,5 1  دون التملك األدنى  

3: 2عت  2 1 2 2 1  2  التملك األدنى  

 5 3 1,5 3 3 1,5  3  التملك االقصى
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