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المراقبة المستمرة -1األسدوس الثانً

........................................................................................................... :التارٌخ...................................الفوج.............
النقطة

إمضاء األب أو الولً

إمضاء اإلدارة

الثانٌة إعدادي
النص:

كان عمر علً عندما مات والده خمسة عشر عاما ،و اضطر إلى العمل فً أحد المعامل (بغٌة)
مساعدة أمه و أختٌه .اضطرت أمه إلى بٌع الساعة الكبٌرة ب(ثالثة) آالف درهم لتجهز أخته الصغٌرة
التً لم تبلغ بعد أربع عشرة سنة ...و كان علً ٌحس بالحرج ألنه ال ٌستطٌع أن ٌساهم فً جهاز
أخته ،فدخله الٌومً ال ٌتعدى اٌثنً عشر درهماٌ ،نفق منها أربعة دراهم كل ٌوم للتنقل...
فً ٌوم الحفل ،لم ٌذهب علً إلى العمل ،بل لزم البٌت ٌستقبل الضٌوف ،أما والدته فكانت
تراقب األشٌاء ٌقظة ،و اٌنهالت على مساعدتها باألوامر و الطلبات ،فكانت هذه األخٌرة تنط من هنا
إلى هناك مقدمة المرطبات للضٌوف ،مهٌئة الطعام...
غادر الضٌوف البٌت ،و لم ٌبق إال بعض األقارب الذٌن ٌقطنون بعٌدا...
ما وراء النهر القصة القصٌرة الفارسٌة – ترجمة
محمد اللوزي ص 251
مكون القراءة (8ن):
أ -حدد المجال الذي ٌنتمً إلٌه النص مما ٌلً:
-1
اجتماعً
اقتصادي
حضاري
ب -استدل على ذلك بعبارة من النص:
......................................................................................................................

-2
-3
-4
-5

ضع عنوانا للنص:
خفة ≠ .....................................................
ٌقظة ≠ ...............................................................
اشرح بالضد:
اقرأ بداٌة النص ثم حدد نوعه.............................................................................................................................. :
ما األسباب التً دفعت الطفل إلى العمل؟
.....................................................................................................................................................

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

-6

ركز الكاتب على الحالة النفسٌة و االجتماعٌة للطفل و والدته ،أبرز ذلك من خالل الجدول:
الشخصٌة

الحالة النفسٌة

الحالة االجتماعٌة

 الطفل

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

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

 األم

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

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

 -7إن ظاهرة تزوٌج القاصرات مس بحقوقهن األساسٌة ،أبرز موقفك من الظاهرة فٌما ال ٌقل عن
سطرٌن:
........................................................................................................................................................................................... .................
............................................................................................................................................................................................................

 -8استظهر من قصٌدة "النائمة فً الشارع" للشاعرة نازك المالئكة بٌتٌن اٌثنٌن تبٌن فٌهما ال مباالة
الناس بفئة المتشردٌن:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

مكون الدرس اللغوي (6ن):
 -1اٌشكل ما تحته سطر فً النص( :آالف  -دراهم – مقدمة  -بعض)
 -2امأل الجدول بما ٌناسب من النص:
الجملة

نوعها

الحال

صاحبها

الرابط

 استخرج من النص جملة مشتملة على أسلوب االستثناء معٌنا عناصره فٌها و حكم إعراب المستثنى:الجملة

المستثنى منه

أداة االستثناء

المستثنى

حكم إعراب
المستثنى

 -3استبدل إال ب "غٌر" و اضبط المستثنى بالشكل التام( :لم ٌبق إال بعض األقارب).
........................................................................................................................................................................................... .................

 -4اكتب األعداد التالٌة بالحروف و اضبط المعدود بالشكل التام:
حضر الحفل (15مدعو) و ( 11مدعوة):

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

 -5اعرب ما بٌن قوسٌن فً النص:
 بغٌة................................................................................................................................................................................:
 ثالثة:
.

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

