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 4تقويم كتابي في مكون الشــــــكــــل 
 
 

 

يتا  ر  ا   فماي  شب حريق في المخزنين المجاورين لبيتنا

لتاا     ااي  ا اورل فااي  لىاارم المجاا ا ار سااناا  ناا ل ا يخماا وا 

لت اااص   لااي فتعناال صاان ا لتااي  نااج ومااعف الن حااين . ا  ا

لماء  ناي فنتىا  لمماعءل و فار ا  ... فتسابق لجمب ا األوا

لتاي ف اب   ا لنياراا  ا ال صماا  لميا بين األيااي    و فمىاا ا

 ...نمي  ثي فععي لم ععي ف       لا ف ايفه 

في ضج  و هرج ال يمنن أا يجر  إال في    هذا يجر  

لتراوع و . ذل الحال  فى  لث  ه ا لم ب في  ف  ذ ألسن  ا

ا اسات اصج  ا  ا  لا ليعم بعا  أ م ا ا لنار في ن اي   ا فخبع 

اتحين يتجعلاعا  نا ل ا ا لان  فتارال إال ومعا لن األثاا    فماي 

 .بين األنىاض يح عا الخساتر 

 

 (ن 5)َأْشُكُل النَّصَّ َشْكالً تَاّماً  .1

 

َوانًا ُمَناِسباً لِلنَّصِّ  .2  (ن1) ……………………….………………………………: َضْع ُعن ْ

 (ن1: )َأْشَرُح اْلَكِلَماِت التَّالِيَِّة  .3

 ….…….………………………………………………………………… :اْلُمَجاِوَرِة    

 ….…….…………………………………………………………………        :ُُيِْمُدوا    

 (ن3: )ُأِجيُب َعِن اأَلْسِئَلِة التَّالِيَِّة  .4

  َاُن اْلُقر َل ُسكَّ  ى اْلُمَجاِوَرِة ؟ِلَماَذا َتَدخَّ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 َمََت تَ رَاَجَعِت النَّاُر َو َخَبْت ؟ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  َماَذا َخلََّفِت النَّاُر َورَاَءَها ؟ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 :إمضاء الويل 
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ُُ فِي اْلَمْخَزنَْيِن اْلُمَجاِوَرْيِن لِبَْيتَِنا ْر ُسنَّاُا اْلُىاَرم اْلُمَجااِوَرِل  َشبَّ َحِريُق   َفمَْي يََت َ َّ

ِ  َ ااْي ُيْخِمااُ وا النَّاااَر الَّتِااي لَااْي فََتَعنَّااْل َصااِن التََّ اااُصِ   َ انَااْج ُوُمااعُف . فِااي التَّااَ  ك

َن األَيَااِي    َو األََوانِي فَْنَتِىُ  َلْممُعَء ًل َو َفاِرَ ً  بَيْ … اْلَن َِّحيَن فََتَسابَُق لَِجْمِب اْلَماِء 

… فُْمَىا اْلِميَّاُل َصمَا الن ِيَراِا الَّتِي فَِ بِ ُ َنمِي ً ثُيَّ فَُععُي لِم كُععِي فَْ ُ ُ  ُ  َّ َلا فَُ اِيُفُه 

ٍ  َو َهَرجٍ الَ ُيْمنُِن أَْا يَْجِرَ  إاِلَّ فِي ِلْثِ  َهِذِل اْلَحالَِ  َفَىْ    .ُ  ك َهَذا يَْجِر  فِي َضجَّ

فَْ ُ ُذ أَْلِسَنُ  المََّ ِب فِي التََّراُوعِ َو فَْخُبع النَّااُر فِاي نَِ ايَاِ  اْليَاْعِم بَْعاَ  أَْ مَِ اا ُ ا َّ َلاا 

اْسَت َاَصْج ِلَن األَثَا ِ   َفمَْي فَْتُراْل إاِلَّ َوْمعااً ِلاَن النَّااتِِحيَن يََتَجعَّلُاعَا بَاْيَن األَْنَىااضِ 

 .ُيْحُ عَا اْلَخَساتَِر 

 

 

 

 (ن 5)َأْشُكُل النَّصَّ َشْكالً تَاّماً  .1

 

َوانًا ُمَناِسباً لِلنَّصِّ  .2 َواٍن يَ ْقََتُِب ِمْن َمْضُموِن النَّصِّ : َضْع ُعن ْ  (ن1. )َأيُّ ٌعن ْ

 (ن1: )َأْشَرُح اْلَكِلَماِت التَّالِيَِّة  .3

 اْلَق  رِيبَ ةِ  :اْلُمَجاِوَرِة  

 يُطْ ِفئُ  وا  :ُُيِْمُدوا  

 (ن3: )َعِن اأَلْسِئَلِة التَّالِيَِّة  ُأِجيبُ  .4

 اُن اْلُقَرى اْلُمَجاِوَرِة ؟ َل ُسكَّ  ِلَماَذا َتَدخَّ

اُن اْلُقَرى اْلُمَجاِوَرِة إِلْْخَاِد النِّريَاِن  َل ُسكَّ  .َتَدخَّ

 َمََت تَ رَاَجَعِت النَّاُر َو َخَبْت ؟ 

 .تَ رَاَجَعِت النَّاُر َو َخَبْت ِف ِِنَايَِة اْليَ ْوِم 

 َماَذا َخلََّفِت النَّاُر َورَاَءَها ؟ 

َسائَِر    .َخلََّفِت النَّاُر َورَاَءَها ََجْعاً ِمَن النَّاِئِحنَي يَ َتَجوَُّلوَن بَ نْيَ األَنْ َقاِض ُُيُْصوَن اْلَْ
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