
  الصف السادس 

  

**************************************************************************************  

  *** إقرإ النص قراءة فهم واستيعاب، ثم أجب عن األسئلة الواردة بعده:

  أم لطــــــــوف

بلغت "جميلة" األربعين، وحرنت هناك. تكر األعوام وهي واقفة ال تتزحزح، فكلما سألتها  -1 
  عن عمرها، انكسرت عينها وأجابت: "حوالي األربعين".

من ال يعرفها، يظنها أخت كنتها ال حماتها. لم تخط أقالم السنين في صفحة ذلك الوجه  -2  
  خطوط دقيقة كأنها جوهر السيف.الوضاح خطا واحدا غليظا، فما هنالك غير 

فأم لطوف كانت نادرة زمانها: جمال جذاب، وقامة طويلة مستقيمة، ال سمينة وال رقيقة،  - 3    
عينان لوزيتان ظلت تترقرق فيهما ماوية الفتوة حتى انطفأتا. من يدقق النظر، ير أنها ذات أنف 

  غير قليل، ولكن عظمته ضائعة في ذلك السهل الواسع.

كانت جبارة عنيدة، حاكمة بأمرها، مسيطرة ال يعصى لها أمر، وتستشار في المعضالت.  -4   
كلمة من فمها الصغير تلهب القرية، وهي، تراشق بالحجارة وتضرب بالعصا، قلوال تكون في 

  غير محيط القرية الضيق، لكان لها شأن غير شأنها. 

  

  مارون عبود                                                                             

  "وجوه وحكايات"                                                                          

              **********************************************************  

    

 

  



  أوال: في الفهم والتحليل

 توثيق النص:ما يناسب  مكان الفراغ، ضع بعد قراءة الحواشي )1
عنوان النص هو .........................، وكــــاتبه ...................................... أما مصدره 
........................................، ثم وردت كلمة بتصرف في الحاشية السفلى وتعني بأن 

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

 في كل من البنود اآلتية:  حوق اإلجابة الصحيحة، )2
 الفقرة األولى            الفقرة الثانية        كل الفقر.    يرتبط عنوان النص ارتباطا مباشرا بــــ:  -أ

 الفقرة األولى             الفقرة الثانية       كل الفقر.      صفات  أم لطوف الخارجية تتضمنها :  - ب

  القصة                   الوصف           السيرة.        الفن األدبي الذي ينتمي اليه النص هو: -ج

  السردي                     الوصفي.                  النمط المهيمن على النص هو: -د

 رادفها:الكلمة ومصل بين  )3
  حرنت          *                   * زوجة اإلبن بالنسبة إلى أمه.

  الكنة            *                   * وقفت جامدة ال تتزحزح من مكانها.
  الحماة           *                   * المشاكل الصعبة .

  ى زوجته.المعضالت      *                  * والدة الشاب بالنسبة إل
  

 استخرج من الفقرتين األولى والثانية أضداد الكلمات التالية:  )4
  تقف  # ................ سألت # ............... شاحب # .................... رفيع# ..............

 : ) حدد الموصوف الرئيس للنص ، وأعط صفة له ، ثم  امإل الجدول التالي بما يناسب5

  
الموصوف 

  الرئيس
  صفاتها  الموصوفات الفرعية  الصفة

 
 

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

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

  .......................  جمالها
  طويلة مستقيمة  ......................

  ...................  عينان
  كبير  .......................

  ................  فمها

   



  

 من ال يعرفها، يظنها أخت كنتها الاشرح قصد الكاتب من قوله في الفقرة الثانية من النص: " )6
 حماتها".

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

  
 " خطت السنون في وجه أم لطوف خطوطا دقيقة كجوهر السيف."   )7

 استخرج من هذه الجملة أركان التشبيه: -

  ...........المشبه: ............... المشبه به: .............. أداة التشبيه : ............ وجه الشبه: 

 ؟ برر ذلك.كان عمر أم لطوفكم  )8
.................................................................................................................

.................................................................................................................  
 وأين يظهر ذلك؟هل كانت أم لطوف جميلة؟  )9

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

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

  

إستنادا إلى الفقرة األخيرة من النص، استخرج أربع صفات داخلية ألم لطوف، ثم أبد رأيك  )10

 بهذه الصفات معلال.

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

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

 ألف على مثال، محتفظا بما تحته خط: )11

  شأن غير شأنها. لكان لهاتكون في غير محيط القرية الضيق، فلوال  

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

  



  أعط عنوانا آخر للنص، معلال سبب اإلختيار. -12    

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

  ثانيا: في القواعد

 استخرج من النص:-1

 حولها إلى إسمية. ( الفقرة األولى)جملة فعلية، ثم   -أ
................................................          ............................................  

  ثم اذكر نوع المطابقة بينهما:نعتا ومنعوته: .........................................    - ب
  ........................................................ ( الفقرة الثانية)...............................

   ثم صغ األفعال الخمسة منه:فعال مضارعا مرفوعا: ............................،  -ج     

  ...............،..................،....................،..................،................. ( الفقرة الثالثة)           

  اسم جمع : ........................ مفرده: .......................   ( الفقرة الرابعة) -د      

 ، المنصوب، فالمجزوم .حول الفعل الماضي إلى المضارع المرفوع -2

  المضارع المجزوم  المضارع المنصوب  المضارع المرفوع  الجملة
        جميلة األربعين. بلغت 

  "، مع الضمائر التالية: هي تراشق بالحجارة ، وتضرب بالعصاصرف  في صيغة المضارع "  -3

  ...........................................................هما ( للمذكر) 

  هم ......................................................................

  هن ....................................................................

  ..........................أنا  .............................................

  نحن ....................................................................

  أعرب الكلمات المشار إليها بخط في النص: -4

  تكرُّ : .........................................................................................................

  األعوام : .....................................................................................................

  أجابْت: ......................................................................................................



  ..........................................................................في: .............................

  صفحة: ..................................................................................................

  ثالثا: في التعبير الكتابي

  .مشاعرك نحوهامبينا  وصفا خارجيا وداخليا،صف جدتك  الموضوع: 

  أن تضع ترسيمة للوصف.  - التنس:

 أن تضع عنوانا لموضوعك . -

 أن تقسم الموضوع إلى مقدمة وجسم  وخاتمة. -

 أن تفتتح بجملة مفتاح . -

 أن تترك فراغا بين الفقرات. -

 أن تنهي الموضوع بجملة ختام. -

 أن تراعي عالمات الوقف وأدوات الربط. -

 أن توظف القواعد واإلمالء. -

  التوسيع                                  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 

  

                                

  

  



 

  

  

  

  

     


