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  ليهالّيت ت لَةئنِ األسع أَجِب نٍ ثُمعمبِت يالالت صإِ النقْرا:  
  
  

طيعالْم مودحم  
  

محمود لَود مذَّهذَب ،كي ومجهِتد يف دروسهي ،حب والديه 
إِوخوته وجميع اسِالن. 

ذات يمٍو وبينما محخارِ مودج من مدرسته مرِ عفاقهشاه ،أَ دوالد 
 عونَدافَتي مهو ةبوظَ ةاريس لَوح قونَلَّحتي ةسردمالْ
ويتأَ.حونَصاي ..سررِ عفاق محمود نحو عِبائ 
 نْأَ دونَ مهِيلَإِ رظُني مودحم فقَما وني، بةبوظَالْ

قْيرِتب ،ناداه ميلُزه زيد الً:قائ   
- عالَت يا محأَ !مودال تنْأَ ريد تشرِت؟ي  
رى تاش هنأَ ركَّذَت هنلك، وهيوبِيف ج مودحم شتفَ

  . هلِّكُ هروفصمبِ
  .اِهللا نذْإِري بِتشأَس داغَ، اآلنَ قودعي نم سي: لَمودحم قالَ
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وعندما ولَص محإِ مودىل مزِنلهلَّ، سم لى أُعمه قَولَب يها، ثُدغَ ملَس 
يديماِءالْبِ ه والصابون، واتجىل الْإِ هطْمخِب ليساعد والدته يف تضريِح 
  :قولُي وه، وةدمائالْ

 داغَ يرِتشأَ نْيل أَ حنيمست لْه أُمي -
  فاقي؟رِ عم ةًبوظَ
ظَنراُأل تإِ ملَىل وها بِدحب وحنان ةًلَقائ:   

- الْ! بييبال يا حجبارِ ودةُبوظَالْ، و تؤذيك.  
 هالئمز عم مودحم عرسأَ ةسردمالْ وامِد هاِءتان دعبايل والت مِوييف الْ

 مودحم ركَّذَت مودحىل مإِ روالد لَصي نْأَ لَبقَ، وةبوظَالْ ةاريس ثُيىل حإِ
نةَصيح والدتفَه ،انسحىل الْإِ براِءوو ،عندها ناداه زيبِ دتعبٍج:  

- ماذا لَلم تشرِت يا محأَ! مودال يوجد معك ن؟قود  
  :هيديف ي قودالنو مودحم جابأَ

- ديقيال يا ص !ولكنكَّذَي تري نَّأَ تلَ أُمم تسملِكْأَيل بِ ح 
  ...ةبوظَالْ

م :ردصالْمالْ ةُلَّجالْ،  حِفاتعد٢٠٦ د  
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  ؟مودحم فاتص يما ه) ١س
  

__________________________________________________________  

  

  ________________ ؟مودحم ميلِز مما اس) ٢س
  

  حولَ سيارة البوظَة؟ الدواَأل لُعفْي ماذا كانَ) ٣س
  

__________________________________________________________  

  

  !تيبالْ لَخد مادنع مودحها مبِ قام مالٍعأَ ةَالثَثَ ركُذْاُ) ٤س
  

__________________________________________________________  

  
__________________________________________________________  

  

  ! 4 - 1) رتبِ اَألحداثَ التاليةَ كَما وردت يف النص بِوضعِ اَألرقامِ ٥س
 َلَطب  مودحممأُ نمنْأَ ه تسملَ حبِ هبوظَالْ راِءشة.  
 هتدةَ والصيحن مودحم ذَكَّرراِء تإِىل الْو بحسفَان.  
 َلم تساُأل حِمم لمحنْأَيف  مود يشرِتةًبوظَ ي.  
  مودحم داَألشاهوالد بوظَة ةاريلَ سولَّقونَ ححتي.  

 .ولُ على معلوماتالْبعد اَألولُ: فَهم الْمعىن الصريح / الْحص
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  بوظَةً؟ راِءشبِ هلَ حمست نْها أَنم بلَما طَدننظَرت اُألم إِىل ولَدها ع فيكَ) ٦س
 ِبغبٍض قَوسوة.       ِبحزن مٍلَأَو.  
 نانحو ببِح.         ِفَبحٍر ورورٍس.  

  
  

  
  
  

  
  

  ؟األوىل ةرميف الْ ةًبوظَ مودحم رِتشي مماذا لَل) ٧س
 .قودن هعم كُني لَم هَألن     .هقائدأَص نجِلٌ مخ هَألن  
 .هأُم طيعأَنْ ي أَراد هَألن     .َالْبوظَة بحال ي هَألن  

  

  ؟ةًبوظَ يرِتشي نْأَ مودحمل ماُأل حِمست مماذا لَل) ٨س
  

__________________________________________________________  

  

  ما:ه، واثْنينِ نِيكانيف م ةُصقالْ تثَدح) ٩س
 ِخارالْ جمدرسة يف الْوبيت.     يف الصف يف الْوبيت.  
 ْيف المدرسة يف الْوبيت.     ْيف اللْمبِع يف الْوبيت.  

  

  ؟الثّانِيةلماذا لَم يشترِ محمود بوظَةً يف الْمرة ) ١٠س
 .قودن هعم كُني لَم هَألن     َل هَألنم يستالْ عِطىل الْإِ صولَوعِبائ.  
 ت هكَّذََألنر نةَصيح .هأُم      ال هالْبوظَةَ الَْألن بحيلَموةَن.  

  

ـالْبالثّانـع ـي: فَـدعالْم مـهتـىن الْخنتسا / يـفاج. 
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  ؟ةصقالْ داثُحأَ تقَرغتا اسموي مكَ) ١١س
 يوم واحد     يواثْ ماننان       َأَ ةُالثَثامٍي     َأربأَ ةُعامٍي  

  

  )؟18(سطر  )تؤذيكمعىن كَلمة (ما ) ١٢س
 قَتويك       تضرك         تساعدك     رِفْتحك  

  

  ؟ةُصقالْ تثَدح مانز ييف أَ) ١٣س
 َقلَب الْ وامِدمدرسة.         بعد .ةسردوامِ الْمد  
 ْيف اللَطْعة الصيفية.         َناَءثْأ .ةسردوامِ الْمد  

  

  :الشخصيةُ الْمركَزِيةُ يف الْقصة هي) ١٤س
 اُألم       زيد         محمود     الرفاق  

  

  ) بينِ السبب والنتيجةَ يف الْعبارة التالية ثُم بينِ الرابِطَ الّذي يربِطُهما!١٥س
  

  الْعبارةُ:
  

  .تذَكَّر محمود نصيحةَ والدته، فَانسحب إِىل الْوراِء
  

 :ببالس ________________________________________  
  

  ________________________________________ النتيجةُ: 
  

  ________ الرابِطُ: 
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  :هو) طيعمالْ مودحم( صننوع ) ١٦س

 قةٌص.       معلومات.        رعش.        ُنِغْأةٌي.  
  

  ) كُتب النص بِأُسلوبِ:١٧س
 .فَقَط درالس       .وارِ فَقَطِالْح       .درالسوارِ وِالْح      .لَه لوبال أُس  

  
  :وه ةصقالْ نم هملَّعتني ذالَّ زىغمالْ) ١٨س

 َنْأ نأَ طيعصلِّكُنا بِقاَءد شٍءي.  
 َنْأ ال نشرِتأَ ةَبوظَالْ يباد.  
 َنْأ نأُ طيعمنا ونبِتع نصائهاح.  
 َنْأ ةَبوظَالْ لَكُأْن بعد وامِالد.  

  
  !حض؟ وةهشابِم داثحأَبِ تررم لْه) ١٩س

  
__________________________________________________________  

  
__________________________________________________________  

  
__________________________________________________________  

  
__________________________________________________________  

  

الثّال دعـالْبمد ،فْسريأَفْكـثُ: ت طْبيقتو لومـجعماتـارٍ و 
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  !حض؟ ولُعفْت تنماذا كُ ،مودحم كانَم تنكُ ولَ) ٢٠س
  

__________________________________________________________  

  
__________________________________________________________  

  

  
         

  
  
  

  ةفيدلٍ ممبِجصارٍ وتبِاخ أَجِب!  
  

  ؟لَزِنمالْ لَخما ددنع هتدوال عم مودحم فرصيف ت كيأْما ر) ٢١س
  

__________________________________________________________  

  
__________________________________________________________  

  

  ؟ةبوظَالْ راِءشبِ هلَ حمست مما لَدنع مودحم عم ماُأل فرصيف ت كيأْما ر) ٢٢س
  

__________________________________________________________  

  
__________________________________________________________  

  

  ؟ةَبوظَالْ رِتشي ملَمحمود نصيحةَ والدته، و ركَّذَتما دنع كعورش كانَ فيكَ) ٢٣س
  

__________________________________________________________  

  
__________________________________________________________  

 كَّباترظيفَةُ الْموو مونضالْم قْييمت :ابِعالر دعالْبةيصالنو ةوِياللُّغ 
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