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 & ملخص الفصل :
إن كانت & كان الصبً ٌعٌش فً أسرة كبٌرة تصل إلى ثالثة عشر فرداً مع أب و أم ، وكان لدٌه مكانة خاصة و منزلة ال ٌعلم 

تؤذٌه أم تسعده ، فقد كان ٌجد من أبٌه لٌناً ورفقاً ومن أمه رحمة ورأفة ، وأحٌاناً كان ٌرى من أبٌه وأمه إهماالً وغلظة ، 
 ومن إخوته االحتٌاط فً معاملته وكان هذا ٌضاٌقه  .

مما جعله ٌعٌش فً حزن  & وقد اكتشف الصبً سبب هذه المعاملة بعد ذلك وعرف أن إخوته ٌكلفون بأشٌاء ال ٌكلف بها
 صامت حتى علم الحقٌقة أنه )أعمى( .  

 ما ترتٌب الصبى فى أسرته ؟  (2
 ٗوبْ اٌسبثع ث١ٓ أخٛرٗ اٌجبٌغ عذدُ٘ صالصخ عشش ِٓ أثٕبء أث١ٗ ، ٚاٌخبِس ث١ٓ أدذ عشش ِٓ أشمبئ.  

 ما العادات المنتشرة التى نستنتجها من خالل أحداث الفصل ؟  (0
 1-  اإلّ٘بي فٝ رشث١خ األطفبي ٚسعب٠زُٙ  -7  .وضشح اإلٔجبة  -0  .رعذد اٌضٚجبد.  

 ذكر الصبً أن له منزلة خاصة بٌن أفراد أسرته . وضحها مبٌناً موقفه منها ، ورأٌك فً هذا الموقف    (7
  وبْ اٌصجٟ ٠شعش ٚسظ عذد ضخُ ِنٓ أفنشاد أسنشرٗ ثنهْ ٌنٗ ِىبٔنبً خبتنبً ٠ّزنبص ِنٓ ِىنبْ إخٛرنٗ ٚأخٛارنٗ ل ٚلنذ  ٙنشد رٍنه

ٌّٕضٌخ فٟ ٔٛاٍح ِزعنذدح ِٕٙنب ادز١نبط إخٛرنٗ عٕنذ اٌزذنذس إ١ٌنٗ ِٚعبٍِزنٗ ِعبٍِنخ خبتنخ ل ٚونبْ ِٛلفنٗ فنٟ اٌذىنُ عٍنٝ رٌنه ا

 ٠شٛثٗ اٌغّٛض ٚاإلثٙبَ ، ٌُٚ ٠صذس دىّبً ثبٌشضب أٚ اٌسخظ ل

ٟ ِننشد ثننٗ فننٟ طفٌٛزننٗ ٚأسٜ أْ رٌنه ٠شجننع إٌننٝ طننٛي اٌعٙنذ ثبألدننذاس اٌّبضنن١خ د١ننش إْ ٕ٘ننبن فبتنالً ص١ِٕننبً ثنن١ٓ األدننذاس اٌزن -

 ٚرذ٠ٕٚٙب ل

 أكان هذا المكان ٌرضٌه ؟ أكان ٌؤذٌه ؟ ) ماذا ترى من جمال فى هذا التعبٌر ( ؟  (4
  ٝٚف١ٗ طجبق ٠ٛضخ اٌّعٕٝ ٠ٚؤوذٖ  .أسٍٛة إٔشبئٝ اسزفٙبَ ٠ٛدٝ ثذ١شح اٌصج.  

  .لقد كان الصبى ٌشعر من أمه معاملة متناقضة وضح ذلك  (1
  ، ٌٚىٕٗ وبْ ٠جذ ش١ئب ِٓ اإلّ٘بي ٚاٌغٍظخ أد١بٔب وبْ ٠ذس ِٕٙب سدّخ ٚسأفخ.  

 ما الذى أحسه الصبى من معاملة أبٌه وإخوته ؟ وما أثر ذلك على نفسه ؟ (6
  وبْ ٠ذس ِٓ أث١ٗ ا١ٌٍٓ ٚاٌشفك ٚش١ئب ِٓ اإلّ٘بي ٚ اإلصٚساس فٟ ٚلذ ٢خش.  

  .ٚوبْ ٠ذس ِٓ إخٛرٗ ش١ئب ِٓ اٌذ١طخ ٚاٌذزس فٝ رعبٍُِٙ ٚدذ٠ضُٙ ِعٗ 

  .٘زٖ اٌّعبٍِخ رؤر٠ٗ ألٔٗ وبْ ٠ذس ف١ٙب ثشئ ِٓ اٌشفمخ اٌّّضٚجخ ثبالدزمبس  وبٔذ

 وضح موقف الصبً من معاملة والدٌه له .  - (3
  ِٓٛلف اٌصجٟ ِٓ ِعبٍِخ ٚاٌذ٠ٗ ٌٗ : ٌُ ٠ىٓ اٌصجٟ ساض١بً ونً اٌشضنب ثّعبٍِنخ ٚاٌذ٠نٗ ٌنٗ   ألٔنٗ أدنس أْ اإلشنفبق ع١ٍنٗ ِن

 بً ، ٚأْ إخٛرٗ ٠ىٍفْٛ ثهش١بء ال ٠ىٍف ٘ٛ ثٙب ، فهتجخ فٟ دضْ تبِذ ع١ّك ل األسشح وبْ ِشٛثبً ثبٌسخش٠خ أد١بٔ

 لماذا كان احتٌاط إخوته وأخواته ٌؤذٌه ؟  (8
 ألٔٗ وبْ ٠جذ ف١ٗ ش١ئًب ِٓ اإلشفبق ِشٛثًب ثشٟء ِٓ االصدساء )اٌسخش٠خ(ل 

 ما أثر ذلك علٌه ؟ .كانت األم تمنعه من أشٌاء وتسمح إلخوته بها  (9
 ّٕعٗ ِٓ أش١بء خٛفب ٚإشفبلب ع١ٍٗ ، ٚوبْ رٌه ٠غضجٗ صُ رذٛي ٘زا اٌغضت إٌٝ  دضْ تبِذ ع١ّك وبٔذ األَ ر.  

 ما الذي استحالت )تحّولت( إلٌه حفٌظة الصبً فً النهاٌة ؟ ولماذا ؟ (22
 اسزذبٌذ إٌٟ إٌٝ دضْ تبِذ ع١ّك ل 

       ٚ رٌه عٕذِب سّع إخٛرٗ ٠صفْٛ ِب ال عٍُ ٌٗ ثٗ ، فعٍُ أُٔٙ ٠شْٚ ِب ال ٠شٜ  -
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 تدرٌبات
 

 أمام العبارة غٌر الصحٌحة:)×( ( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة ضع عالمة )-)أ(  

 .)       (.      ثة عشر أخ  من أشقائه.كان الصبً الخامس بٌن ثال -2
 )       (.         كان الصبً سعٌدا بتلك المكانة -0
 )       (.     . أسرته فً مكانته على ساخط أم راض أنه ٌعلم ال الصبً كان  -7
 )       (.       . إخوته دون األعمال ببعض تكلفه الصبً أم كانت  -4
 )       (.         . ورفق بلٌن ٌعامله والده كان  -1
 )       (.       . فضال علٌه الناس من لغٌره أن الصبً أحس  -6
 )       (.        كان الصبً راضٌا عن معاملة إخوته له -3
 )       (.        كان ٌلقى من أمه غلظة وإهمال فً بعض األحٌان. -8
 )       (.        كان احتٌاط أخوته مشوبا بالتقدٌر له -9

 )       (.    ٌستطٌع أن ٌقوم بما ال ٌستطٌع أخوته أن ٌقوموا بهأنه  الصبًأدرك  -22
 )       (.    استحالة حفٌظة الصبً إلى حزن عمٌق حٌن أدرك الفرق بٌنه وبٌن أخوته -22
 )       (.        كان أخوته ٌصفون ما ال علم له به -20
 )       (.         أم طه حسٌن هً الزوجة األولى -27
 )       (.    ألوالد إلى ظاهرة كثرة اإلنجاب فً الرٌف المصريٌشٌر هذا العدد من ا -24

 -)ب( تخٌر الصواب مما ٌلً:
 

 : كان الصبً ........... ثالثة عشر من أبناء أبٌه - (2
 . ثالث□ .    خامس □ .     سابع□ .      ثامن .□ 

 : كان ترتٌب الصبً بٌن إخوته األشقاء ......... أحد عشر  - (0
 . رابع□ .    خامس □ .    سادس □ . .      سابع □ 

 : كان الصبً ٌجد من أمه - (7
  األولى والثانٌة . □   كرًها وحقًدا□ .        رأفة ورحمة□ .    شًٌئا من اإلهمال □ . 

 : كان الصبً ٌلقى إهًماال أحٌاناً من والدٌه بسبب - (4
 .كثرة عدد األسرة□                  كفٌف . هألن □   ه       كثرة أخطائ□ .     هتأدٌبهما ل□ 

 : .... كان احتٌاط إخوة الصبً فً المعاملة ٌحفظه ؛ ألنه كان ٌجد فٌه - (1
  رفقاً مشوًبا بقرب□ .    ُحًبا مشوًبا بأمل .□      ا حتٌاطاً مشوًبا بازدراء. □ .   عناٌة مشوبة بعطف □ 

 : لىُحفظه ، وهذا ٌدل عٌكان احتٌاط إخوة الصبً فً المعاملة  - (6
 . هقسوة إخوت□ .  ه                   فرط إحساس□ .         ه        ألخوت هكراهٌت. □ .  ه              مكر إخوت□  

 : سبب هذه المعاملة ( السبب الذي ٌعنٌه الكاتب هو )ما لبث أن تبٌن  رغم أنه  - (3
 . ولهوهه مشاغبات□.                 فضال هعلٌأن للناس □.              هضعف بنٌت□.          . هقسوة إخوت□ 

 : أحس الصبً أن لغٌره علٌه فضل ؛ ألنهم كانوا - (8
 ٌنهضون باألعمال التً ال ٌنهض بها. □   هممن مال هنفقون علٌٌ□      كان أصغر منهم سنا هألن□ .  .   هٌسخرون من□ 

 : نٌحس هكانت والدة ط - (9
  الزوجة الوحٌدة ألبٌه□             والده . قةٌطل□       زوجات والده  ةٌثان□        زوجات والده أولى□  
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