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 & ملخص الفصل :

فً هذه الس  التً ٌةةب فٌها األطفال  ،ب بابنت  : أن  ساذةة سلٌمة الللب طٌبة النفس  أن  فً التاسةة م  ممر  & قال األ

 ،بآبائهم وأمهاتهم وٌتخذونهم ُمثالً ملٌاً فً الحٌاة : ٌتؤثرونهم فً اللول والةمل ، وٌحاولو  أ  ٌكونوا مثلهم فً كل شًء 

وٌخٌل إلٌهم أنهم كانوا أثناء طفولتهم كما هم اآل  مثالً ملٌاً ٌصلحو  أ   ،هم أثناء اللةب وٌفاخرو  بهم إذا تحدثوا إلى أقران

 ٌكونوا قدوة حسنة وأسوة صالحة  

& األب فً صغره مانى الكثٌر ،  فةندما كا  فً الثالثة مشرة م  ممره حٌ  أرسل إلى اللاهرة كا  نحًٌفا شاحب اللو  مهمل 

 تلتحم  الةٌ  اقتحاًما فً مباءت  اللذرة وطاقٌت  التً استحال بٌاضها إلى سواد قاتم   ،إلى الغنى  الزّي أقرب إلى الفلر من 

وكٌف استطاع أ  ٌثٌر فً نفوس كثٌر م   ،كٌف أصبح ط  حسٌ  ملى ما هو ملٌ  م  شكل ملبول وحٌاة كرٌمة  &  ولك 

رٌ  ما ٌثٌر م  رًضا من  وإكرام ل  وتشةٌع    وم  وأ  ٌثٌر فً نفوس ناس آخ ،الناس ما ٌثٌر م  حسد وحلد وضغٌنة 

 والشلاء سةادة وصفًوا ؟إنها زوةت  سوزا                            ،والفلر غنى  ،والٌؤس أمالً  ،الذي بّدلما كا  فٌ  م   البإس نةًٌما 

 : ٔظح ياليح يشحهخ انطفٕنخ كًب ػجش ػُٓب انكبرت فٙ أصُبء حذٚضّ يغ اثُزّ. .1

فبل فٙ ْزِ انًشحهخ عهًٛخ انقهت ، غٛجخ انُفظ ، ٚؼججٌٕ ثآثبئٓى ٔأيٓبرٓى ٔٚزخزَٔٓى ُيضالً ػهٛاب فاٙ اناٛابح ، ٚقزاذٌٔ ثٓاى األغ 

فٙ انقٕل ٔانؼًم ، ٔٚابٔنٌٕ أٌ ٚكَٕٕا يضهٓى، ٔٚفبخشٌٔ ثٓى إرا راذصٕا إنٗ أقشآَى أصُبء انهؼت، ُٔٚخٛم إنٛٓى أَٓى كبَٕا أصُابء 

 ٌ يضالً ػهٛب ٚصهإٌ أٌ ٚكَٕٕا قذٔح حغُخ ٔأعٕح صبناخ .غفٕنزٓى كًب ْى اٜ

 : نًبرا أشفق انكبرت )غّ( يٍ يصبسحخ اثُزّ ثاقٛقخ يب كبٌ يٍ غفٕنزّ ٔصجبِ ؟ .0

ٔرنك حزٗ ال رزغٛش انصٕسح انجًٛهخ انزٙ كضٛشاً يب ٚشعًٓب األغفبل ػٍ آثبئٓى فٙ رهك انغٍ انصغٛشح ، ٔحزٗ ال ٚخٛت كضٛاشاً ياٍ  

 ٚفزح إنٗ قهجٓب ثبثبً يٍ أثٕاة اناضٌ فٛؼكش صفٕ حٛبرٓب .ظُٓب ، أٔ 

 : كى كبٌ ػًش اثُخ انكبرت ْٕٔ ٕٚجّ نٓب ْزا اناذٚش ؟ ٔثى ارصفذ ؟ .7

عاابرجخ عااهًٛخ انقهاات غٛجااخ انااُفظ فااٙ ْاازِ انغااٍ انزااٙ ٚؼجاات فٛٓااب األغفاابل ثآثاابئٓى ٔٔصاافٓب ثؤَٓااب فااٙ انزبعااؼخ يااٍ ػًااش   

 ٔٚزخزَٔٓى يضال ػهٛب فٙ اناٛبح 

 ثَى رفغش ثكبء االثُخ ثؼذ عًبع قصخ " أٔدٚت يهكبً " ؟:  .4

ثكٛذ االثُخ ؛ ألَٓب سأد أٔدٚت انًهك كؤثٛٓب يكفٕفًب ال ٚجصش ٔال ٚغزطٛغ أٌ ٚٓزذ٘ ٔحذِ. فجكٛذ ألثٛٓب كًاب ثكٛاذ نقصاخ أٔدٚات  

 أسشذرّ.ٔقذ خشط يٍ قصشِ ثؼذ أٌ فقؤ ػُّٛٛ ؛ ال ٚذس٘ كٛف ٚغٛش، ٔأقجهذ اثُزّ ) أَزٛجٌٕ( فقبدرّ ٔ

 : ثَى ٔصف انكبرت )غّ(  ْٛؤرّ ٔشكهّ حًُٛب أسعم إنٗ انقبْشح ْٕٔ فٙ انضبنضخ ػششح يٍ ػًشِ ؟   .8

ّ٘ أقشة إنٗ انفقش يُّ إنٗ انغُٗ  -كبٌ َاٛفًب شبحت انهٌٕ    ل ثٛبظآب إناٗ عإاد قابرى  -يًٓم انض ّٕ ٚشرذ٘ ػجبءح قزسح ٔغبقٛخ را

اب ٔال  -حزاءِ قاذٚى يشقّاغ   -عقػ ػهّٛ يٍ انطؼبو  قًٛصّ ارخز أنٕاًَب يخزهفخ يٍ كضشح يب  - ًً ٔاظاح انججاٍٛ يجزغاى انضغاش ال يزؤن

 .ٔال رظٓش ػهٗ ٔجّٓ ْزِ انظهًخ انزٙ رغشٗ ػبدح ٔجِٕ انًكفٕفٍٛ -يزجشيبً ٔال يظًٓشا يٛالً إنٗ نٕٓ 
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 كبَذ انؼٍٛ رقزاى انصجٗ ٔرجزغى إنّٛ فٗ آٌ ٔاحذ.  فهًبرا ؟  .0

اٛف شبحت انهٌٕ يًٓم اناضٖ ػجبءراّ قازسح غبقٛزاّ اعازابل ثٛبظآب إناٗ عإاد قابرى ٔقًٛصاّ ارخاز أنٕاَاب كبَذ رقزاًّ ألَّ َ  

َؼالِ ثبنٛزبٌ يشقؼزبٌ ٔكبٌ أقشة إنٗ انفقش يُّ إنٗ انغُٗ ٔكبَذ انؼٍٛ رجزغى نّ ألَّ  يخزهفخ يٍ كضشح يب عقػ ػهّٛ يٍ انطؼبو ،

ٚزشدد فٗ يشٛزّ ٔال رظٓش ػهٗ ٔجّٓ انظهًخ انزٗ رغطٗ ػبدح ٔجِٕ انًكفٕفٍٛ   ٔاظح انججٍُٛٛ يجزغى انضغش يغشػبً يغ قبئذِ ال

 ٔ رشاِ فٗ حهقخ انذسط يصغٛبً إنٗ انشٛخ ٚهزٓى كاليّ انزٓبيب يجزغًبً ال يزؤنًبً أٔ يزجشيبً ٔال يظٓشاً يٛالً إنٗ نٕٓ ػهٗ حٍٛ ٚهٕٓ

 انصجٛبٌ يٍ حٕنّ .

 يبرا قصذ انكبرت ثٓزِ انؼجبسح ؟ : " ٔٚم نألصْشٍٚٛ  يٍ خجض األصْش .. " .  .3

ٚقصذ انًؼٛشخ انغٛئخ ، حٛش كبٌ رنك انخجض ٚجذٌٔ فّٛ ظشٔثبً يٍ انقش ٔأنٕاَبً يٍ اناصٗ ٔفَُٕبً يٍ اناششاد  انزاٙ رجؼام   

 أكهّ ػزاثبً .

 : نًبرا كبٌ غّ حغٍٛ ٚخفٙ  ػٍ أثّٕٚ يب كبٌ فّٛ يٍ حشيبٌ أصُبء دساعزّ فٙ األصْش ؟ .1

 ثٓزٍٚ انشٛخٍٛ ٔٚكشِ أٌ ٚخجشًْب ثًب ْٕ فّٛ يٍ حشيبٌ ، فٛاضًَٓب ، ٔحزٗ ال ٚغٛش ٔجٓاخ َظشًٚٓاب فاٙ أخٛاّألَّ كبٌ ٚشفق  

 . انز٘ كبٌ ٚغزؤصش ثجؼط انهجٍ يٍ دَّٔ

 إالَو اَزٓٗ انابل ثبنصجٗ ؟ ٔيٍ صبحت انفعم ػهّٛ ٔػهٗ اثُزّ يغ انزٕظٛح ؟  .: .0

ٔأٌ ٚٓٛئ ألثُبئّ حٛبح ساظٛخ ٔاعزطبع أٌ ٚضٛش فاٗ يقجٕل ٔحٛبح كشًٚخ ػهٗ يب ْٕ ػهّٛ يٍ شكم أٌ ٚكٌٕ غّ حغٍٛ اعزطبع  

ٔصابحت انفعام  َفٕط كضٛش يٍ انُبط اناغذ ٔاناقذ ٔانعغُٛخ ٔأٌ ٚضٛش فٗ َفٕط آخشٍٚ انشظب ػُّ ٔاإلكشاو ٔانزشاجٛغ ناّ ،

كًاب كبَاذ راُإ ػهاٗ االثُاخ فاٗ  فٗ رنك ْٕ صٔط انكبرت حٛش ثذنذ ثؤط انكبرت َؼًٛابً ٔٚؤعاّ أياالً ٔفقاشِ وُاٗ ٔشاقبءِ عاؼبدح

 صجبحٓب ٔفٗ يغبئٓب 

 : يبرا غهت األة يٍ اثُزّ؟ .16

 أٌ ٚزؼبَٔب ػهٗ أداء انذٍٚ نٓزا انًهك )األو(.   

 : كبٌ غّ حغٍٛ ٚشٖ أٌ انُبط ُٚظشٌٔ إنّٛ ثًُظبسٍٚ . ٔظح . .11

 .  كضٛش يٍ انُبط ُٚظشٌٔ إنّٛ فٙ حغذ ٔحقذ ٔظغُٛخ ، ٔآخشٌٔ ُٚظشٌٔ إنّٛ ثشظب ٔرشجٛغ 

 : يٍ صبحت انفعم ػهٗ غّ حغٍٛ فٙ اَزقبنّ يٍ انجؤط إنٗ انُؼٛى ؟  .10

 صٔجزّ انٕفٛخ انًخهصخ عٕصاٌ انزٙ ٔصفٓب ثبنًال  .  

 : ثى ٔصف غّ حغٍٛ صٔجزّ ؟ .17

 ْٔازا انًاال  ْإ راراّ ،نزغزقجم انهٛام ٔانُٓابس فاٙ عاؼبدح ٔياشت ٔاثزٓابط  ،ثؤَٓب يال  قبئى عبْش ػهٗ عشٚش اثُزّ ٚإُ ػهٛٓب  

 ٔوٛش فقشِ إنٗ وُٗ ٔشقبءِ إنٗ عؼبدح . ،فجذل ثؤعّ ٔحشيبَّ إنٗ أيم َٔؼٛى  ،انز٘ حُب ػهٗ غّ حغٍٛ يٍ قجم 

 ٔنزنك دػب اثُزّ نهٕفبء أليٓب ثٓزا انذٍٚ انؼظٛى . ،فٕٓ ٔاثُزّ يذُٚبٌ نٓزِ األو انًال  ثكم يب ٚؼٛشبٌ فّٛ يٍ َؼٛى  -
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 رذسٚجبد

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

 )      (       قرأ األب ملى ابنت  قصة )أودٌب ملًكا( ولم تتؤثر بها   -  2

 )      (       حسٌ  ابنت  بالسذاةة والطٌبة وسالمة الللب   وصف ط    0

 )      (              كان  البن  فً س  السابةة م  ممرها    3

 )      (           طفولتهم ٌتؤثرو  كثٌرا بآبائهم   فً األطفال   4

 ( )             رغب ط  حسٌ  فً أ  تنشؤ ابنت  كما نشؤ وتحٌا حٌات  فً طفولت       5

 )      (           حدث ط  حسٌ  ابنت  م  طفولت  فً الثامنة م  ممره لترى كم مانى فً تل  الطفولة   6

 )      (     خشى ط  حسٌ  أ  ٌدخل فً قلب ابنت  الحز  إ  هو حدثها بطفولت    –  7

 )      (       قرر ط  حسٌ  إخفاء هذا الطور م  حٌات  م  ابنت  نهائٌا    8

 )      (     ط  حسٌ  أن  وفق بةض التوفٌق أ  ٌةنب طفلت  أ  تحٌا طفولة مثل طفولة أبٌها ٌرى   9

 (     )    حتى تكبر ابنت  قلٌال فٌحدثها بطفولت  حٌث تستطٌع أ  تدر  وتفهم وتحكم فضل ط  حسٌ  أ  ٌنتظر   22

 )      (              كان  الطفلة تستمع إلى قصة أدٌب فً أولها مبتهةة   22

 )      (      بكٌ  ابابنة ؛ ألنها رأ  أودٌب المل  كؤبٌها مكفوًفا با ٌبصر  20
 )      (             كا  ط  حسٌ  فً س  الخامسة مشرة حٌ  أرسل إلى اللاهرة للدراسة فً األزهر  23

 )      (    ل  كذل وتبتسم لما هو ملٌ  م  هٌئة قذرة وثٌاب بالٌة  كان  الةٌ  تلتحم الصبى   24

 )      (      اتخذ قمٌص  مدة ألو  نتٌةة لتساقط الحبر ملٌ  أثناء الكتابة   25

 )      (   كا  ط  حسٌ  فً هذا الس  كثٌر الشكوى متبرما م  حالة الفلر والحرما  تغطً سحابة م  الحز    26

 )      (    ا م  الطةامكا  ط  حسٌ  ٌلضً الٌوم بل األسبوع بل الشهر واألشهر با ٌذوق إبا لونا واحد  27

 )      (   خبز األزهر فً تل  الفترة كا  سٌئا بدرةة كبٌرة ممتلئا باللش والحصى والحشرا   28

 )      (      كا  الطةام الذي با ٌتذوق ط  حسٌ  إبا إٌاه طوال األشهر هو الفول والةدس  29

 )      (      ٌرى ط  حسٌ  أ  الةسل األسود طةاما سٌئا لطفل فً س  ابنت     02

 )      (  ٌحزنا ل حتى  كا  ط  حسٌ  ٌحدث أبوٌ  مما هو  فٌ  م  حرما  أثناء دراست  فً األزهر   02

 )      (         ثر نفس  باللب   دون إكا  ط  حسٌ  ٌةلم أ  أخاه ٌ  00

 )      (    ذا مكان  ٌحسده ملٌها بةض الناسأصبح ط  حسٌ  ملبول الشكل با تلتحم  الةٌو    03

 )      (    خص الذي ٌرى ط  حسٌ  أن  صاحب الفضل فً التغٌر الذي طرأ ملى حٌات  هو أم الش  04

 )      (    ٌرى ط  حسٌ  أ  حٌات  تغٌر  لألفضل فهو اآل  أكثر نةٌما وأمال وسةادة –  05

 ( https://dardery.site  نهزذسٚت اإلنكزشَٔٙ صٔسٔا يٕقغ أحًذ دسدٚش٘ نهزذسٚجبد اإلنكزشَٔٛخ  )  

 

 

 

 

https://dardery.site/


 

 0202/0202 الثانوي الثالثالصف                                                               قراءة فً قصة األٌام تاٌلوس

                            تمنٌاتى لكم بالتفوق  / حمد دردٌري  أاألستاذ      01156008819 - 01157335050         
4 

 -)ب( تخٌر الصواب مما ٌلً: 

 كبٌ غّ حغٍٛ حٍٛ أسعم إنٗ األصْش فٙ عٍ : (2

   الرابةة مشرة ○               الثالثة مشرة ○                 الحادٌة مشرة  ○                   التاسةة ○ 

  :ػهٗ ٚذل رؼجٛش  "انشفق يٍ شٙء ٙف ٔرهاظّ نّ رجزغى ٔنكُٓب انؼٍٛ رقزاًّ –  " - (0

    ل اباحترام ○                ب ابامةاب ○                  ل الرقة  ○                    ملٌ الحز  ○ 

  :ػهٗ ٔانغُخ ٔانشٓش انٕٛو ٚقعٙ أصْشِ فٙ انصجٙ كبٌ  – (3

   الطحنٌة والحالوة ًالروم الةبنة ○                                    األسود الةسل ○   

   والفول األزهر خبز  ○                 والهرٌسة والبسبوسة البلٌلة ○   

  :ثـ َفغّ ٚؤصش األصْش٘ انفزٗ كبٌ  – (4

   والفول األزهر خبز ○                   اللب  بةض ○    الطحنٌة والحالوة الرومً الةبنة  ○         األبٌض الةسل ○

  :ثُٛٓب يٍ نٛظ ػهّٛ كضٛشح أفعبل ٓبن انكبرت صٔجخ  – (5

   سةادة الشلاء م   بدلت ○ .        غنى الفلر م   بدلت ○        أمال سؤالٌ م   بدلت  ○      ملما الةهل م   بدلت ○

  :ٔانغجت أنٕاَب ارخز قذ األصْش فٙ انصجٙ قًٛص كبٌ  – (6

   شهر كل إبا  تنظٌف مدم  ○                              الطةام م   ملٌ ٌتساقط ما كثرة ○

    بنظافت  امتنائ مدم ○ .                                   األزهرٌة  بدروس  انشغال ○

  :ٔانغجت عٕادا أصْشِ فٙ انصجٙ غبقٛخ ثٛبض اعزابل  – (7

   سبوعأ لك إبا  تنظٌف مدم . ○                                                غٌرها ٌمل  لم  أن ○

   ابنظافته  امتنائ مدم . ○                                     األزهرٌة  بدروس  انشغال  ○

  :ٔكبٌ سصخ انصجٙ حبل كبٌ  – (8

   الشكوى دائم  ○                     بالشكوى خلٌلة  حال بؤ  ٌشةر با ○

    ألبوٌ إبا  حال ٌشكو با  ○                           وأسرت  أخٌ ملى السخط دائم○

  :نكٙ ٚغزطٛغ ال ٔيب ٚغزطٛغ يب ٔراًم انجٓذ يٍ انكبرت ثزل  – (9

  كرٌمة حٌاة ٌحٌا  ○ .                    طفولت ٌةٌشا أ   وابنت  ابن ٌةنب  ○

   اآلخرٌ  وحلد البةض تلدٌر لٌنال    ○ .                                           منافسٌ لٌتحدى ○

  :ٔصف انكبرت اثُزّ ثؤَٓب  - (22

 األولى والثانٌة□   متفوقة وناةحة□   ساذةة سلٌمة النفس□   طٌبة الللب□ 

  :أشفق انكبرت أٌ ٚاذس اثُزّ ػٍ غفٕنزّ  - (22

 كل ما سبق□ حتى با ٌفتح إلى قلبها بابا م  الحز   □   حتى با ٌخٌب ظنها فٌ □  حتى با تهتز صورت  أمامها□ 

  :عت انز٘ اخزبسِ انكبرت نٛاذس فّٛ اثُزّ ػٍ غفٕنزّانٕقذ انًُب  - (20

 أثناء حفلة سمر□   فً مرحلة الةامةة□   قلٌال وتلرأ وتفهمحٌنما تكبر □   وهً طفلة□ 

 :خانقصخ انزٙ قصٓب ػهٗ اثُزّ كبَذ قصى  - (23

   األٌام□                             أودٌب ملكا□                 هامل  □              ألف لٌلة ولٌلة  □ 

  :ْبأثٕ بػهٛٓ بنقصخ انزٙ قصٓا نطفهخ يٍا يٕقف  – (24

   أةهش  فً البكاء□                سخر  من□                    مبث  ب□                  ضحك  كثٌرا  □ 

  :كبَذ حبنخ نصجٙ حًُٛب أسعم انقبْشح فٙ عٍ انضبنضخ ػشش  - (25

 سبق ما كل □              شاحب اللو □                       مهمل الزي□                             قذر الثٌاب□ 

  :كبَذ انؼٌٕٛ رجزغى نهصجٙ حٍٛ رشاِ ػهٗ يب ْٕ ػهّٛ يٍ حبنخ سصخ ؛ ألَّ  - (26

 ظلمة المكفوفٌ   واضح الةبٌ  مبتسم الثغر با تظهر ملى وةه□             كا  ٌلهو وٌلةب مع الصبٌا    ألن□ 

  كا  كفٌف البصر  ألن□                     مضطرب الخطى  اك  ألن□ 
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  :ٚشٖ انكبرت أٌ حٛبرّ فٙ األصْش جذٚشح ثبنشكٕٖ ثغجت  - (27

  البةد م  األهل□      كثرة الدروس   □    المرض واأللم□         حٌاة الحرما  والبإس والفلر التً كا  ٌحٌاها □ 

  :نٕانذّٚكبٌ انكبرت ُٚظى األكبرٚت   - (28

   األولى والثانٌة  □             حبا فً الكذب□          وأم  رفلا بؤبٌ□       األزهري   رفلا بؤخٌ  □  

  :صبحت انفعم ػهٗ غّ حغٍٛ فٙ اَزقبنّ يٍ انجؤط إنٗ انُؼٛى ( شخصٛخ ْبيخ ْٙ )  - (29

   سٌدنا صاحب الكتاب□          أخوه األزهري□       الشٌخ محمد مبده □      الوفٌة المخلصة   زوةت□ 

  

  :انزإل انز٘ ٚشٖ غّ حغٍٛ أَّ حذس نّ ْٕ  - (02

 كل ما سبق□        تحول شلاإه إلى سةادة□        تحول بإس  إلى نةٌم□       تحول ٌؤس  إلى أمل□ 
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