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 ..........................:االسم الكامل للتلميذ

 البائسة الطفلة

 

أزقة األحياء الشعبية في ليلة من ليالي الشتاء الباردة، فرأى تحت جدار متداع فتاة  بأحدمر عظيم من عظماء المدينة 

 !الذي يعبث بها. يا لبؤس المسكينةسنة جالسة القرفصاء، وقد وضعت رأسها بين ركبتها اتقاء البرد  أربع عشرةذات 

جسمها العاري، كأنها آثار سياط المستبدين في أجسام  على ةمّزقم يةبالثيابا ليس في يدها ما تتقي به البرد إال 

 المستعبدين.

هذا المشهد المحزن المؤثر وقفة الكريم الذي تؤلمه مناظر البؤس، وتزعج نفسه مواقف الشقاء، ثم  مأما وقف الرجل

عت رأسها مرتاعة مذعورة، وهّمت بالفرار من بين يديه وهي تصيح: فها ووضع يده على عاتقها برفق، فرتقدم نحو

 "لن أعود... لن أعود...". 

من أولئـك الذيـن ينظـرون غالبا إلى صبية األزقة كأشياء قذرة الخشن  الكـالمغير  تعـودتلم  ا، ألنـهةمستغربـ هإلي تنظر

 .ال شأن لها

يربّت على كتفها حتى هدأ روعها وعاد إليها رشدها... نظرت إليه نظرة لو أنها اتصلت بلسان ناطق  الرجل النبيل لم يزل

 ، لحّدثت عما وراءها من لواعج األحزان وكوامن األشجان.متكلم وفم

 ؟ ما اسمك يا صغيرتي -

 ال أعلم يا سيدي. -

 وبم ينادونك؟  -

 .ما في األحياء وال في األمواتيدعونني "اللقيطة"؛ ألنني ال أعرف لي أبا أو أ -
 )بتصرف( 83 – 82، ص  2المنف لوطي، "النظرات" ج
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 المجال الرئيس األول : ال  ق  راءة  ) 8 نقط (
 نص سردي حكائي  حدد نوعية النص: – 1

 :        من بين ما يأتي النص مجالحدد -2

 ]   [المجال السكاني ]   [ المجال االجتماعي واالقتصادي]   [    المجال الفني الثقافي 

 اشرح بالمرادف الكلمتين اآلتيتين حسب سياق النص:-3

 خائفة: مذعورة  -      قديمة  :بالية  -

 ما تمأل به خانات الجدول اآلتي:استخرج من النص  -4

 الرجل الموصوف الثاني: الفتاة الموصوف األول: 

تلبس ثيابا : 1الوصف

 مرتاعة ممزقة

خائفة  :2الوصف

 مذعورة

 حزين كريم :2الوصف نبيل: 1الوصف

 صغ فكرة عامة للنص بأسلوبك الخاص: – 5

أال وهي  "ظاهرة التخلي عن األطفال"، وما  ،يعاني منها المجتمعيتناول النص ظاهرة من أكثر الظواهر التي 

لكونهم يجدون أنفسهم عرضة الفقر والجوع واإلهانة  ،من وقع سلبي على هؤالء األطفال في طياتها  تحمله
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   .أفراد المجتمع قبلوالقسوة من 

 : (في سطرينوخاصة في معاملة الناس للطفلة،) ،النص رأيك في القضية التي يعالجهاأبد -4

يكتب كل واحد منكم فقرة يتحدث فيها عن األطفال المتخلى عنهم، والمشاكل التي يعاني منها 
 حسب وجهة نظره.كل هؤالء األطفال داخل المجتمع 

 
 المجال الرئيس الثاني :  الدرس اللغوي ) 6 نقط (

 ـ الكالم أربع عشرة ـ بالية  في النص:  المكتوبة بخط مضغوطاضبط بالشكل التام الكلمات   - 1

 :ن المطلوبناين تتضمتجمل استخرج من نص االنطالق - 2

 عت رأسها مرتاعةففر : حال - ليس في يدها ما تتقي به البرد إال ثيابا بالية ممّزقة "إال": ـمستثنى ب -

 التام:ركب جملة تتضمن االستثناء بـ "ما عدا" مع الشكل  - 3

 استيقظ الجميع ما عدا محمدا
 اكتب بالحروف كل عدد مما يأتي، مراعيا أحوال المعدود، مع الشكل:  - 4

 

  سبع مدنمدينة:  7

                                                           خمسة عشر كتاباكتاب:  15

 أربعون طبيبةطبيبات:  40

 قصة ةإحدى عشر:     قصة11

 "دخل المتعلم إلى القسم يبتسم"أعرب ما تحته خط في الجملة:  – 5

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعة الضمة الطاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر  يبتسم:

 تقديره هو، والجملة الفعلية في محل نصب حال.
 

 المجال الرئيس الثالث :  التعبير واإلنشاء )6 نقط  (
 إىل نص سردي مستحضرا ما اكتسبته يف مهارة التحويل: حول قصيدة "الثعلب املخدوع"

 

 

 يتم التقويم وفق المعايير اآلتية:
 .االرتباط بالموضوع 
  التحويلتوظيف التقنيات والعناصر المرتبطة بمهارة. 
 .سالمة اللغة وعالمات الترقيم ومقروئية الكتابة ونظافة الورقة 

 
 

 القصيدة مقتطفة من ديوان الشوقيات.-
 شروح مساعدة:-

 الورى: الَخلق   –النهى: العقل والذكاء. 
 زينة: عيد، حفلة. –وافيتهم: أتيتهم.  


