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I-  أسئلة القراءة  :                                                                                                    
   ن 8

      

 : حدد مجال النص  -/1

 ن5.0 ............................................................................................................................................................

 : استخرج كلمتين دالتين على مجاله  -/ 2

  ن5.0...............................................................................................................................

 ن1:   ياسياق الكلمتين التاليتين شرحااشرح  -/3

  منهمكة :...........................................................................   يعبأ : 

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

 ن5.0:  من النص  هات ضد ما يلي -/4

  تبعثر ≠........................................................................................  انقطع≠. 

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

  ن5.0   :  للنص آخر اقترح عنوانا مناسبا  -/5
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.........................................................................................................................................................................

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

 ؟  ذا طلب سعيد من العمال ولماذا ما  -/6

 ن1..…………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................................

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

 ن1 ؟  ما هي المراحل التي يمر منها السردين قبل وضعه في العلب  -/ 7

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

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

 ن1.0صغ الفكرة المحورية في النص :  -/8

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

 0..5الوصف والسرد والحوار ؟  اإلخبار أمأم تقريري ؟ وعالم اعتمد هل على هل هو سردي ’ النص أسلوبحدد نوع  -/9

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 ن0..5  تتجلى ؟ أينللنص قيمة اقتصادية، أبرز  -/11

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

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

II  : التطبيق على الدروس اللغوية :                                                                                                     
 ن6
  ن.750 نتهي    ن -في صناديق   –تفرغ    : تحته خط في النص ام أشكل -/1
 

    ن1:     ضارعا ثم صغه في الجدول التالياستخرج من الفقرة األولى فعال م -/2

 

 السبب عالمة رفعه الفعل المضارع
 
 

 

 ون ثبوت الن
 

 

 

 ن1:   هات من الفقرة الثانية ما تمأل به الجدول اآلتي -/3
 عالمة نصبه الفعل المضارع المنصوب أداة نصب

   
 



  اجعل الكلمة التالية النكرة معرفة ، ثم ركبها في جملة مفيدة : -/4
 

صناديق  -
.......................................................................................التركيب:............................................

................. 
 
  ن1.0   الرشيدة فاطمة الزهراء : اسم العلم التالي في الجدول  ضع -/0
 

 من حيث اللفظ من حيث سماة اسم العلم
 مركب مفرد كنية لقب اسم الرشيدة فاطمة الزهراء

     
 
  فت إلى مصدر الصوتـ: فأجابته دون أن تلت بارة التالية إلى جمع المؤنث مع ضبط الشكلحول الع -6
 

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

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

 

 ن0..1  ال تضيعوا : إعرابا تاما  الجملة التالية أعرب -/ 7
 

 ..............................................................................................ال

 ..............................................................................................تضيعوا

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

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

 

III/  :ن6: و اإلنشاء   رالتعبي     
 

 : يلي  ماثم استخرج منها  التالية القصاصة اقرأ

 واإلحصائياتمجال القصاصة مصدرها  -

 ثم اقترح عنوانا مناسبا للنص . األحداث والوقائعو 

 و أكتب تعليقا حول الموضوع.          

 

 
 
 


