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  المدرسة االبتدائّیة الخاّصة
   باردو   "ابن سینا"

  
  دراسة نّص

  : .............................االسم
  :..............................اللقب
   .............6 : القسم

  

   في الحافلة                                        :صالّن
  

وما ھي إال لحظات حتى انفتح الباب الخلفّي فتدافعت . امّيامتطى السائق الحافلة، وأغلق الباب األم

األمواج البشرّیة ملھوفة، تتزاحم بالمناكب، ترید الّصعود في وقت واحد، وتجري نحو المقاعد 

  .الفارغة الحتاللھا

ولّما ھدأ الّزحام قلیال وخمدت اللھفة، صعدت عجوز على مھل، فوجدت كّل األماكن مشغولة 

فتفطن لحالھا شاّب . عدنّي، وظلت واقفة في الممّر، تنتظر الّرحیل وھي صابرةفأمسكت بعمود م

قاعد، تبدو علیھ عالمات النشاط والحیاء، فقام وأخذ بیدھا في لطف، وألّح علیھا كي تجلس مكانھ، 

   " !  جازاك اهللا خیرا یا ولدي:" فارتمت على المقعد وھي ترّدد 

الباب، وتحّركت الحافلة بطیئة متمایلة في سیرھا، غیر عابئة  وأغلقثّم دّوى المحّرك بصوت قوّي، 

في الّركوب تأخر فجرى حذوھا یدّق بابھا الخلفّي دّقات رجاء وتوّسل، لم تلبث أن تحّولت إلى براغب 

  .دقات غضب ویأس

وعبرت الحافلة الشوارع المكتظة بالسّیارات والّراجلین، مخلفة وراءھا العمارات والمحالت 

ولّما خرجت من المدینة، انطلقت تطوي األرض طّیا متجھة نحو الضواحي . ة والمقاھيالتجارّی

  .القریبة

  .لقد قضت العجوز سفرتھا في أمن وسكینة، ونال الشاّب مقابل إیثاره وتعبھ راحة الضمیر
                                                                                          )بتصّرف(عن بوراوي عجینة                                                                

 األسئلة  

-كیف أقبل المسافرون على ركوب الحافلة .  
.................................................................................................................................................................... 

  .استخرج من النّص قرینة تدّل على ذلك 
....................................................................................................................................................................  

-ف یمكن حسب رأیك تجنب ھذا الّسلوك عند امتطاء الحافالت ؟ كی  
....................................................................................................................................................................  

  بماذا یمتاز ھذا الشاّب عن المسافرین الذین احتلوا مقاعد الحافلة ؟ علل جوابك.  
....................................................................................................................................................................  
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ارات المسطرة اشرح العب:  

   ......................................... . ملھوفة البشرّیة تدافعت األمواج -

   ......................................... .  خمدت اللھفة-

   .........................................  في أمن وسكینة -

اذكر وظیفة الكلمات المسطرة :  

   ......................................... بطیئة ........................................       . على مھل 

   ......................................... الحافلة  .........................................           دقات 

   ....................... راحة .............................   العجوز ............................   طّیا 

اشكل أواخر الكلمات المسطرة :  

  .مشغولةفوجدت كل األماكن 

  .مكتظةعبرت الحافلة الشوارع 

  .النشاطتبدو علیھ عالمات 

 ھّن"  "ھم " : سند الجملة التالیة أ"  

  .ة الصعود في وقت واحد وتجري نحو المقاعد الفارغترید

  .نحو المقاعد الفارغة............................الصعود في وقت واحد و ...........................ھم 

  .نحو المقاعد الفارغة............................الصعود في وقت واحد و ...........................ھّن 

 والمخاطبین المخاطبة والجملة التالیة في األمر مع ضمائر المخاطب أعد كتابة .  

  .تطى الحافلة وأغلق الباب ام

  ...................................................................أنت  ....................................................................أنت 

  ..................................................................................................................................................أنتم 

  

  

 


