
                                                                
  
  

  الصّف األساسي الرابع :                                                  
  اإلسم : _________________                                       

  التاريخ : ________________________                                     
 

                      
  

  نتيجُة الّسرَعِة               
يوَم األحِد املاضي ، ُقمَنا أ وعائليت بنزهٍة إىل اجلبل . كاَن أيب يَقوُد سيَّاَرتَنا      

نبِه يف املقَعِد األماميِّ ، وشقيقتاَي وأ على املقَعِد اجلديدة بتمهُّل . َجتلُس أُّمي إىل جا
  اخللفيِّ . 

يف الطريِق ، بدَأ املطُر اخلفيُف يتساَقُط ، فأضاَء أيب املصابيَح وراَح يشرَُح لنا أنَّ      
 املطَر اخلفيَف جيَعُل مَن الغُباِر على الطريِق قشَرًة من الوْحِل ، فال َتعوُد السيَّارَة ممسكةً 

  ألرِض ، وتتعرَُّض لإلنزالِق . 
يف هذه األثناِء ، جتاَوَزتْـَنا سيَّارًة مسرعة ، فصرَخ أيب : " ها هو سائٌق ال حيَرتُِم      

  قوانَني السَِّري . 
َجتَاوَزَ على املنَعَطِف ، وهذا ممنوع " . وفيما يـَُتاِبُع أيب شرَح قواِعِد السَِّري ، صَرَخْت 

نَ  زَِلُق وَتْصَطِدُم  اأمي . إلتـََفتـْ ُكلَُّنا فإذا السيَّارَة اليت َجتاوَزْتنا ُمسرَِعًة قَبَل حلظاٍت ، تـَنـْ
  بَشَجَرٍة َضْخَمة . 

َع النَّاُس . واْسَتطاَع بعُض       عجََّل أيب يف الوُصوِل إىل مكاِن احلاِدِث َحْيُث َجتَمَّ
ْسَتشَفى. الشُّبَّاِن أن َيْسَحُبوا السَّاِئَق من شبَّاِك الب

ُ
  اِب األماميِّ للسيَّارِة ، ونَقلوُه إىل امل

َخالَفِتِه قَـَواِعِد       
ُ
ِقٍم عليِه مل كاَن النَّاُس حولََنا ، بَني ُمْشِفٍق على السَّاِئِق اجلريِح ، وَ

  السَِّري ، واجلميُع يـَُهمِهموَن " هذِه نتيَجُة السُّْرَعة " . 
  
  

                                                   
        



  

  

  

  : ( عالمة ونصف )  َأجُد يف النّص مرتادَف كل من الكلماِت التالية -1

  ُأْخَتاي : _________   الوقوع : __________    يتمتمون :_______      

  : ( عالمة ونصف )  َأجُد يف النّص ضدَّ كلٍّ من الكلمات التالية -2

  ________  ≠تـََفرََّق __________     ≠أَْبطََأ _________     ≠القوّي      

  ( عالمة ونصف )   مىت كاَنِت النزهُة إىل اجلبل ؟ ومن كاَن يف السّيارة ؟ -3

    ______________________________________________  

  _______________________________________________  

  
  ( عالمة )  اعَرتََضِت الَعائَِلَة يف الطَّريق ؟ما الصعوبة اليت  -4

  _______________________________________________  

  ( عالمتان )  كيَف َوَقَع َحادُث اإلصطدام ؟  -5

  _______________________________________________  

  _______________________________________________  

  ( عالمة )   السَّاِئَق ، وكيف ؟من أَنَقذَ  -6

  _______________________________________________  

  ( عالمتان )  كيَف كاَن شعوُر النَّاِس الذيَن شاَهُدوا احلَاِدَث ؟  -7

 _______________________________________________  



  _______________________________________________  

املقَطِع األوَِّل مَن النصِّ كلمٌة وضدََّها ، أستخرجهما وأضُع واحدة منهما يف مجلة  يف -8

  ( عالمة ونصف )    جديدة :

_______________________________________________

 _______________________________________________  

  المة ) ( ع من خالل النصِّ ما املمنوع يف قانون السَّري ؟ -9

  _______________________________________________  

  ( عالمة )  ما األمثولَة اليت تعلَّمَتها من هذا النّص ؟_  10

 ____________________________________________  

ً لكلِّ قسم :_  11   عالمات )  5(  يف النصِّ مخسُة أقسام ، أُحدُِّدَها ، وأُعطي ُعنَوا

 _ ______________________________________________  

  _______________________________________________  

  _______________________________________________  

  ______________________________________________  

 _______________________________________________  

  ( عالمة )  يِّ مقطٍع إستوَحى الكاِتُب عنواَن النّص ؟من أ_  12 

  _______________________________________________  

                                                                         


