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 & ملخص الفصل
رٌات الطفىلة ، فٌقىل أن أىل ٌىم ٌتذكره مالمحهه مهوىلهة ، ي ٌتدكهد مهن & ٌتحدث الكاتب عن أىل ما علق فً ذهنه من ذك

ىحركهة  -ىنىره هادئهاً خفٌفهاً  -هىاءه كان بارداً  -تحدٌد ىقته ىلكنه ٌرهح أنه كان فً فهر ذلك الٌىم أى فً عشائه ؛ ألن : 
 الناس فٌه قلٌلة . 

 ىٌحسد األرانب التً كانت تقدر على ذلك فً سوىلة .  & ىٌتذكر الصبً أسىار القصب التً لم ٌكن ٌقدر أن ٌتخطاها
& كما كان ٌذكر صىت الشاعر بدناشٌده العذبة الهمٌلة ، ىأخباره الغرٌبة ىالتً كانت أخته تقطع علٌه استمتاعه بوها عنهدما 

م ىي ٌشهكى ىي ٌبكهى ثهم كانت تدخذه بقىة ىتدخله البٌت ؛ لٌنام بعد أن تضع له أمه سائالً فً عٌنٌه ٌؤذٌهه ىلكنهه ٌتحمهل األله
تنٌمهه أختههه علهى حصههٌر ىتلقههى علٌهه لحافههاً ىههى ي ٌسههتطٌع النههىم ؛ خىفهاً مههن األىههام ىالتخههٌالت التههً كهان ٌتصههىرها مههن 

 األشباح ىالعفارٌت التً ي ٌقدر على إبعادها عنه إي لى لّف هسمه ىرأسه باللحاف .
ىقد مهنن ههرارهن مهن القنهاة ىههن ٌتغنهٌن يل ٌالٌهل ل....  ،  & ىٌستٌقظ من نىمه المضطرب على أصىات النساء ٌعدن

                                                                                                                                    .  فٌعرف أن الفهر قد بزغ فتعىد الضىضاء إلى المنزل ىٌصبح هى عفرٌتاً أشد حركة ىنشاطاً مع إخىته

 ما الىقت الذى رهحه الكاتب لٌىمه الذى حاىل تذكره ؟ ىما مبرراته ؟   2
  : ّانٕقد ْٕ انفدش أٔ انؼشاء ، ٔيثشساذ  

  .انٕٓاء انزٖ ذهقاِ كاٌ تاسدا  -1

  .ػُذ خشٔخّ يٍ انثٛد ٚهقٗ َٕسا ْادئا كؤٌ انظالو غطٗ خٕاَثّ  -0

  .د ظؼٛفح ٔكؤَٓا يغرٛقظح يٍ انُٕو أٔ يقثهح ػهّٛ انسشكح خاسج انثٛد كاَ -7

 صف السٌاج المالصق لبٌت الصبى  ؟ ىلماذا لم ٌستطع عبىره ؟  0
  ِألَاّ كااٌ يرالااقا تشاذج  كاٌ ْزا انغٛاج يٍ انقصة ٔكاٌ ْزا انغٛاج أغٕل يٍ قايرّ ، ٔكاٌ يٍ انؼغٛش ػهّٛ أٌ ٚرخطاا ،

  .، ٔكاٌ نٓا آثش ػظٛى فٗ َفظ انصثٗ ٔخٛانّ  ذَٛازغثٓا َٓاٚح ان كاٌ انغٕس ُٚرٓٗ إنٗ قُاجٔ

 لم كان الطفل ٌحسد األرانب ؟   7
 . َّألَٓا زققد يا نى ٚغرطغ ذسقٛقّ ، فقذ ذخطد انغٛاج ٔثثا يٍ فٕقّ أٔ اَغٛاتا تٍٛ قعثا 

 على تغطٌة ىهوه أثناء النىم ؟  هحرص -بم تعلل ما سبب خىف الطفل فى اللٌل ؟ ى  4
  - ائفا يٍ أٌ ذؼثث تّ انؼفاسٚد كاٌ ٚقعٗ نٛهّ خ. 

 .كاٌ ٚخاف يٍ أإاخ يثم اَكغاس انخشة ، أٔ إخ يشخم ٚغهٗ أٔ يراع ُٚقم  -

 .كاٌ أشذ خٕفّ يٍ أشخاص ٚرخٛهٓا ذغذ ػهّٛ تاب انسدشج ذقٕو تسشكاخ ذشثّ انًرصٕفح فٗ زهقاخ انزكش  -

 ٚظٍ . خٕفا يٍ أٌ ذؼثث تّ انؼفاسٚد كًا كاٌ ٚسشص ػهٗ أٌ ٚغطٗ ٔخّٓ  -

 حب الفتى للخرىج من الدار بعد غرىب الشمس ؟ -بم تعلل   1
  . زرٗ ٚغرًرغ تصٕخ انشاػش ْٕٔ ُٚشذ فٗ َغًح ػزتح أخثاس أتٗ صٚذ ٔخهٛفح ٔدٚاب 

 كٌف كان الناس ٌستقبلىن أناشٌد الشاعر ؟   6
  انشاػش زراٗ ُٚرٓإا ياٍ كإَا ٚغرًؼٌٕ إنّٛ فٗ اًد إال ػُذيا ٚغرخفٓى انطشب فٛصٛسٌٕ ٔٚرًاسٌٔ ٔٚخرصًٌٕ فٛصًد

  .اٛازٓى 

 ما الذى كان ٌقطع على الصبى متعته بغناء الشاعر ؟ ىلماذا ؟   3
  كاَد ذؤذٗ إنّٛ أخرّ ٔذسًهّ تانقٕج إنٗ انذاس ، نُٛاو ػهٗ سخام أياّ نرعاغ فاٗ ػُٛاّ عاائال ٚالرٚاّ ٔال ُٚفؼاّ ، ٔكااٌ ٚراؤنى ٔال

  . ٚشكٕ ألَّ الٚشٚذ أٌ ٚكٌٕ شكاء تكاء يثم أخرّ انصغٛشج

 بم ىصف الكاتب نفسه عندما كانت تحمله أخته إلى الدار ؟ ىبم ٌىحى هذا الىصف   8
  ٕٚزٗ تخفح ٔصَّ ، ٔانرٓكى ٔانغخشٚح يُّ  .كاَد أخرّ ذسًهّ يثم انثًايح ) انؼشة انصغٛش ( ٔذؼذٔ تّ ػائذج إنٗ انًُضل.  

 أٌن كان ٌنام الطفل ؟ ىما الذى كان ٌدىر فى رأسه ؟   9
 ُّٚاو فٗ صأٚح انغشفح انصغٛشج ػهٗ زصٛش يفشٔػ ػهّٛ نساف ٔذغطّٛ تآخش ، ٔكاَد ذًرهئ َفغاّ تاانسضٌ  كاَد أخرّ ذدؼه

  .ٔيغ رنك ًٚذ أرَّ نكٗ ٚغًغ غُاء انشاػش 

 ىماذا كان ٌفعل ؟ كٌف كان ٌعرف الطفل ىقت بزىغ الفهر ؟   22
 ُهللا ٚانٛم هللا .ػُذيا ٚغًغ انُغاء ٚؼذٌ إنٗ تٕٛذٍٓ ٔقذ يألٌ اندشاس يٍ انقُاج ٍْٔ ٚرغ ٍٛ 
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 كاٌ ٚرسٕل إنٗ ػفشٚد فٛكهى َفغّ تصٕخ ػال ٔٚشدد يا زفظّ يٍ غُاء انشاػش زرٗ ٕٚقظ أخٕذاّ ٔال ٚرٕقاح زراٗ ٚصاسٕ

  .األب يٍ َٕيّ 

 ىصف الكاتب نفسه أنه ٌتحىل هى نفسه إلً عفرٌت فً الصباح. فما مقصده؟  22
 سٚد، ٔرنك ػُذيا ٚظٓش انفدش فٛثذأ انسذٚث إنٙ َفغّ تصإخ ػاال ٚقصذ أَّ ٚقٕو تسشكاخ ٔظٕظاء يا ٚرشاتّ ٔأفؼال انؼفا

ٔٚرغُٗ تًا زفظ يٍ َشٛذ انشاػش ،ٔٚغًض يا زٕناّ ياٍ أخٕاذاّ أخٕذاّ زراٗ ٚإقظٓى خًٛؼاا . فاهرا ذاى ناّ رناك، فُٓاا  انصاٛاذ ٔ 

 . انغُاء ُْٔا  انعدٛح ٔانعٕظاء

  .ىضح ذلك  .كان لرب العائلة موابة   20
 ح زٛث كاٌ أفشاد انؼائهح ٚساافظٌٕ ػهاٗ انٓاذٔء غانًاا كااٌ فاٗ اناذاس ، فاهٌ غادسْاا ػاادٔا نصاٛازٓى كاٌ نألب ازرشاو ٔيٓات

  .ٔذسٕل غّ إنٗ أزذ انؼفاسٚد

 ما مالمح شخصٌه الكاتب فً طفىلته ؟  27
 )غًٕذ ( ـ )يشْح انسظ( ـ )ٔاعغ انخٛال( ـ )اثٕس( ـ )قٕٖ انؼضًٚح( ـ )يٓزاس( .  

  .ر الغائب علل :كتب طه حسٌن عن نفسه بضمٌ  24
 ٚسأل أٌ ٚضعفٙ َٕػا  يٍ انًٕظٕػٛح ػهٙ قعٛح راذٛح خذا  ْٙ قعٛح زٛاذّ انشخصٛحأل َّ .  
 

 تدرٌبات
 

 أمام العبارة غير الصحيحة:)×( ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ضع عالمة )-)أ(  

 (.    )       ال ٚغرطٛغ انكاذة ذسذٚذ انٕٛو األٔل ُْا تذقح يٍ زٛث انٕٛو ٔانشٓش. -1

 )       (.      غّ زغٍٛ انٕقد ُْا تؤَّ كاٌ فدشا أٔ ػصش شخر ٚ -0

 )       (.     يٍ األعثاب انرٙ اػرًذْا غّ زغٍٛ فٙ ذسذٚذ انٕقد تشٔدج اندٕ -7

 )       (.      انزكشٖ انرٙ ال عثٛم إنٗ انشك فٛٓا ْٙ ركشٖ انغٛاج -1

 )       (.         كاٌ انغٛاج أقصصش يٍ قايرّ -8

 )       (.         نغٛاج يٍ انسدش انصخش٘كاٌ ا -0

 )       (.        كاَد األساَة ذغرطٛغ ػثٕس انغٛاج -3

 )       (.       كاٌ انًالنح زضُٚا ألَّ ال ٚغرطٛغ ػثٕس انغٛاج -1

 )       (.         .كاٌ انغٛاج ًٚرذ ًُٚٛا إنٗ يا ال َٓاٚح -0

 )       (.     انّنى ٚكٍ نهقُاج أ٘ ذؤثٛش فٙ زٛاج انصثٙ ٔال فٙ خٛ -16

 )       (.      كاَد انقُاج فٙ يخٛهح انصثٙ ْٙ َٓاٚح انذَٛا -11

 )       (.   كاٌ انصثٙ ٚخشج كم  ٕٚو تؼذ غشٔب انشًظ نهغًاع إنٗ أَاشٛذ انشاػش -10

 )       (.      كاٌ انشاػش ُٚشذْى عٛشج ػُرشج تٍ شذاد -17

 (.     )        كاٌ انصثٙ ٚخشج إنٗ انغٛاج ٔفٙ قهثّ زغشاخ -11

 )       (.     كاٌ أخد انصثٙ ذُادّٚ فٛغشع تانذخٕل إنٗ انًُضل -18

 )       (.        ذؼهق قهة انصثٙ تؤغاَٙ انشاػش -10

 )       (.     كاَد أو  انصثٙ ذعغ نّ عائم فٙ فًّ فٛالرّٚ  ٔال ُٚفؼّ -13

 )       (.       كاٌ انصثٙ كثٛش انثكاء ٔانشكٕٖ -11

 )       (.      كشٕف انٕخّكاٌ انصثٙ ُٚاو دائًا ْٕٔ ي -10

 )       (.   انؼفاسٚد ذٓثػ إنٗ تاغٍ األسض يرٗ غهؼد انشًظ  ٔاظطشب انُاط -06

 )       (.     .كاٌ ذدأب انذٚكح ٔذصاٚر انذخاج ٚخٛفّ فال ٚغرطٛغ أٌ ُٚاو -01

 (.  )      يٍ أشذ األإاخ سػثا فٙ قهة انفرٗ األإاخ انخفٛفح انرٙ كاَد ذُثؼث يٍ داخم انغشفح -00

 )       (.   كاٌ انفرٗ ٚؼشف ٔقد غهٕع انفدش تؤإاخ انُغٕج ػائذاخ يٍ انقُاج -07

 )       (.       ٚغرسٛم انصثٙ ػفشٚرا فٕٛقظ أخٕذّ -01

 )       (.   ذخفد األإاخ ٔٚٓذأ انعدٛح ػُذيا ُٚٓط األب يٍ فشاشّ نٛرٕظؤ -08
 

 ( https://dardery.site  نكرشَٔٛح  نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ صٔسٔا يٕقغ أزًذ دسدٚش٘ نهرذسٚثاخ اإل) 
 

 

https://dardery.site/


 

 0202/0202 الثانىي الثالثالصف                                                               قراءة فً قصة األٌام تاٌلىس

                            تمنٌاتى لكم بالتفىق  / أحمد دردٌري  األستاذ      01156008819 - 2221377121         
10 

 -يب  تخٌر الصىاب مما ٌلً:
  :الذكرى البٌنة الىاضحة التً ي سبٌل إلى الشك فٌوا هً - .2
 . ذكرى الكتَّاب□ .               ذكرى األزهر□                 ذكرى السٌاج□ .         ذكرى القناة . □

 : عدا ما عشاء أى فهر فً أنه الصبً خرىج ىقت ترهٌح فً سببا كان ٌدتً مما كل - .0
 .  قلٌلة أشخاصا رأى□   .خافتا نىرا أحس□         . خفٌفا هىاء آنس□        خفٌفة حركة سمع□  

 ٌاجكان الصبً ٌحب الخرىج من الدار إلى الس - .7
 .عند شرىق الشمس□ .  بعد صالة الفهر  □ .   بعد غرىب الشمس. □.   بعد صالة العشاء  □

 : على ٌدل"   األرانب ٌحسد كان أنه"  بقىله التعبٌر - .4
 .  للحٌىانات بغضه □ .        للحٌاة كراهٌته  □      .     البصر لنعمه افتقاده  □          .    الدفٌن حزنه □ 

  الناس ٌتعشً أن بعد للسٌاج بخرىهه الصبً فرح سبب  - .1
       عٌنه ٌؤذي سائل من هرىبه□       األرانب مشاهدته□         للشاعر استماعه□           األطفال مع هلعب□  

  :كان حسن الشاعر ٌقص حكاٌات - .6
  . أبً زٌد ىخلٌفة ىدٌاب□       أبً زٌد ىالزناتً ىعنترة .□     أبً زٌد ىعنترة.□        أبً زٌد ىخلٌفة ىالزناتً  □

 على : دلٌلسماع الشاعر  ذهاب الصبً - .3
 للسوره حب□ .    . فٌللره حب□ .   □للطرب ه حب□ .     ندب .ه لحب □

  :كان الصبً ٌعتمد على السٌاج مغرقا فً تفكٌره حتى ٌرده صىت - .8
 هأبٌ□ .    هأخت□ .     الشاعر . □ .     العفارٌت □

  :ٌذكر الصبً أنه ي ٌخرج للسٌاج إي ىفً نفسه - .9
 . فرحة عارمة□ .    حسرة يذعة□ .      أمل رائع. □ .    هناء مىدة ى □

  :للسٌاج إلى ىفً نفسه حسرة يذعة كان الصبً ي ٌخرج  - .22
  ي ٌستطٌع الىصىل إلى حسن الشاعر هألن. □ .     لنشٌد الشاعر  هاستماع هستقطع علٌ هألن أخت □
  لعفارٌت ستمن الفضاء اضطراًبا ىصٌاًحاألن ا□        هسائال ٌؤذٌ هستقطر فً عٌن هألن أم□  

 كانت أخته عنما تعهز عن إقناعه بالدخىل: - .22
 هأبٌتشتكٌه إلى □ .   تحمله كالثمامة□ .    تتركه. □ .     تضربه □

ٌُستنتج من ذلك :  - .20  " ىإنه لٌمد سمعه مدا ٌكاد ٌخترق به الحائط " 
 قىة صىت الشاعر . □ هدىء قرٌة الصبى .         □      عر.حبه الشدٌد لصىت الشا □      قىة سمع الصبى .  □ 

  :ا لصبً ٌكره أن ٌنام مكشىف الىهه ؛ ألنه كان ىاثقاً أن كا ن - .27
 هسائال ٌؤذٌه ستقطر فً عٌن هأم. □ .       هعفرًٌتا من العفارٌت سٌعبث ب □
  ٌكة ىتقلدها عبثاً ىكًٌدادالالعفارٌت تتشكل بدشكال . □.     هإي ىهى مغطى الىه هالنىم ي ٌغلب□ 

  :كانت األصىات التى ي ٌحفل بوا الصبً أصىات  - .24
 . تهاىب الدٌكة ىتصاٌح الدهاج. □ .       ضهٌج األىيد فً البٌت □
   أصىات النساء ٌغنٌن ي هلل ٌا لٌل هلل. □ .       أزٌز المرهل ىخشب ٌنقضم □ 

  :كان الصبً ي ٌحفل بدصىات تهاىب الدٌكة ىتصاٌح الدهاج - .21
 . من بعٌد هألنوا كانت تدتٌ□ .                             كان ٌركن للنىم . ه ألن □
  من النىم هىتىقظه ألنوا كانت تزعه□                                       كان ٌتخٌلوا أصىات عفارٌت  نه أل□ 

  :ٌخاف أشد الخىف حٌنما ٌتمثلكان الصبً  - .26
 ه أشخاصا أى أشباًحا ىقفت على باب حهرت. □ .               ه ٌقفىن على باب حهرت ه إخىت □
 ه  ىقفا على باب حهرته أبىٌ. □ .       تهطٌىًرا تقف أمام حهر□ 

 الصبً ببزىغ الفهر : علمٌعندما  - .23
 ديئل الىرده من كتاب  قرأٌ. □ .  تٌمن العفاره خىف زدادٌ□ ه ىأخىاته إخىت ظىقٌف تٌإلى عفر لٌستحٌ□ . الى الكتاب .  خرجٌ □
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