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َودُُموُعَها لََهبَُها يَرقُُص  ُرَويدًا ؟، َوِهَي تَْصغُُر ُرَويدًا َمَكانَ ـَت فَيْغُمُر نُوُرَها الَهل َرأَيَت الشَّمعَةَ تُِضيُء البَي                    
، َوبَعدَ قَِليٍل َستَفنَى نََّها تَذُوُب َشيئًا فََشيئًاالنَّاُس ) ؟ أَم ِهَي َحِزينَةٌ ِألَ يَتََمتَُّع ِبِه (، وَ َمَكانَ ـَرَها يَغُمُر الونَّ نُ أَِهَي فَرَحانَةٌ ألَ  ،تَِسيلُ 

 َويَخُمدُ ِضيَاُؤَها.

لُوَن التَّعََب إِنَّ الشَّمعَةَ تُِضيُء ِللنَّاِس َوِهَي تَحتَِرُق ، َوِفي َهِذِه الدُّنيَا َكثِيٌر ِمَن النَّاِس يَبذُلُوَن ُجُهودَُهم ، وَ                      يَتََحمَّ
 َر َما يُفَِكُروَن فِي َسعَادَةِ َغيِرِهم.النَّاُس َويَسعَدُوا ، الَ يُفَِكُروَن ِفي َسعَادَتِِهم ، قَدَشقَةَ ، ( ِليَستَِريَح ) ـَ مـَوال

تََها ِليَ                       ي يَشقَى ِليَسِعدَ أَوالَدَهُ ، َواألَمُّ التِّي تُنِهُك قُوَّ ُمعَِلُّم ـستَِريُحوا َوالاُنُظر إِلَى الَحيَاِة ِلتََرى تَضِحيَاِت األَِب الذِّ
ي يَحِميِهم وَ الِذي يُعَلُِّمُهم َويَُربِيِهم ، َوالشُّ  اِل َوالفَالَِّحيرِطُي الذِّ يَن يُنتُجوَن لَُهم الِغذَاَء. َجِميُع َهُؤالَِء ـيُدَاِفُع َعنُهم ، َوالعُمَّ َن الذِّ

ُحوَن تَضِحيَةً َكبِيَرةً تَُساِعدُنَا فِي الَحيَاةِ الطَّيِبَِة  يُء ِللنَّاِس َوِهَي تَحتَِرُق ، َوَكم بَيَن النَّاِس ِمن ُشُموعٍ تُِض ُشُموٌع ُمِضيئَةٌ يَضَّ
 احتَِراقًا.

 ِمشعََل َوتَُواِصَل دَربََك نَحَو النََّجاحِ َوالفَالَِح.ـفَاجعَلُهم يَا بُنَيَّ قُدَوةً لََك ِلتَستَِلَم ِمنُهُم ال                
سلسلة اقرأ لـ " أحمد بوكماخ " بتصرف

 األسئلة

 ن ) 03أسئلة الفهم : ( 
 البيئة –التضحية  –الحب     مناسب للنص :ـالختر العنوان ا-1
 ن.ـن مفيدتيـي جملتيـثم وظفهما ف       تريح   –سعيدة       ن :ـن اآلتيتيـاستخرج من النص ضد الكلمتي-2
 اذكر أربعة أشخاص شبههم الكاتب بالشموع التي تحترق.-3

 
 ن ) 03أسئلة اللغة : ( 

 ي النص.ـعرب ما تحته خط فأ-1
 مناسب : ( الناس ) ، ( ليستريح ).ـالنص بالشكل الـن فـي قوسين ـأضبط ما بي-2
   التي. –شموع  –تذوب  –هذه  –ن ـي الجدول: الفالحيـصنف الكلمات اآلتية ف-3

 جمع تكسير اسم إشارة فعل أجوف اسم موصول

    

 هم. –أنِت  –مضارع مع الضمائر : أنا ـي الـصرف الفعل (( رأى )) ف-4
 ي كلمة ( البيت ) ؟ـمفتوحة ف ماذا كتبت التاءـل-5

 
 ن ) 04الوضعية اإلدماجية:  ( 

) سطرا تبين فيه 12-10لنجاح حلم تسعى لتحقيقه حتى ترسم الفرحة على وجوه من حولك . اكتب موضوعا من ( ا
 ما يلي:ـمبذولة للوصول إلى هدفك وفقا لـمجهوداتك ال

 بين كيفية استعدادك ليوم االمتحان ونيل الشهادة.-
 ي نجاحك.ـتضحية والديك وفضلهما ف وضح-
 قدم نصائح لزمالئك لتحقيق حلمهم.-
 وظف جملة تعجبية ومنادى.-
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سيَسمـََـــمملللــَوالال ِي ، ( ، ( ل ةقَةةََ َقـشَش

رنظر                              ُاُ
ميهيِهمم ، و يييببِ رررييُُرَر مممهُهم وم َوَ هُمُ مللِّّ لعَ عي يُ

ض تَضِح وووحُحونوَن َّحضضَّ ضضض ي يََ ةةةيئيئةةةََةةٌ يِض ُضم

ِ ِل ككل لَََكك َددَوةةً ُُددد ق قُُ ََّّنَينَي ُنا با بُ ااايم يَ ُمله َلجع

ال–الحبالحب       ص :ب للنص :
    ـــنن :يييـــن اآلتيتين اآلتيتييـلكلمتي

ب بالشموع التيلكاتب بالشموع التي تح
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