
 

 ألّصف الّسابع األساسّي  –بطاقة مراجعة 
 

 سريالنكا...روعة الّطبيعة كما يجب أن تكون.
 

انه الودودين. -1  بة وبسكا  سيريالنكا أو جوهرة المحيط الهندي بلد مختلف يمتاز بطبيعته الخالا
دة، بما في ذلك المسلمين والبوذييا يضما هذا  -2  يتعايشون  ن، والمالحظ هنا أنا الجميعن والمسيحييا البلد ديانات وثقافات متعدا

مع بعضهم البعض بشكل رائع، وهذا األمر ينعكس على روعة الحياة في البالد، حيث تسود االحتفاالت واألعياد بوتيرة 
ان يفترشون األرض بالرامال ، حضرت احتفاالت عيد ميالد بوذا، وكان السا مستمراة، فعندما سافرت إلى هناك في شهر أبريل كا

 والورود بل ويوزاعون المشروبات على جميع الزاائرين والحضور.
م للزاائرين تشكيلًة واسعًة من األطباق الراائعة، بما  المطاعم الاتيمن  سريالنكا مجموعةعام، ففي وفيما يتعلاق بالطا  -3 تقدا

 جاج أو اللاحم مع البيض المسلوق، ولعلا أكثر ما يمياز الطاعام هناك، أنا األطباق حاراة بشكل كبير.ريانى مع الدا في ذلك الب
فر إلى مدينة  -4 ه نوراليا،خالل رحلتي إلى سريالنكا، قمت ومن معي بحجز قطار للسا أيًضا  علًما أنا هذا القطار يتوجا

ن أجمل المناظر الطابيعياة، مع حديقة من أهما المحمياات الطابيعياة في البالد، وعبر إلى منطقة ايالا الاتي تتمتاع بمجموعة م
الت في حياتك، حتاى أن الرا القطار ستستمتع بمجموعة من أجمل المناظر الطبيعياة وأكبر كمياة قد رأيتها من الشا  كااب الا

 احرة.المشاهد السا عادة ما يكونون جالسين على باب القطار من أجل االستمتاع بتلك 
وصلت نوراليا و المفاجأة أنا نوراليا األجواء فيها شتوياة على الراغم من أنا البلد بأكمله كانت درجة حرارته مرتفعة طوال  -5

فر خالل تجهيز برنامجيا  وبالطابع العام، ، فأخذت كنت على علم بهذه المعلومة من خالل البحث الاذي قمت به قبل السا
نيا تمطر مع رعد وبرق .كافاة  و بارًدا والدا  احتياطي في مالبس ثقيلة وفعاًل كان الجا

 موقع المسافر العربي.                                                                             
: في القراءة والّتحليل  .أّوًلا

1-                       :  إبحث عن مرادف أو ضدا الكلمات التاالية في الفقرتين الاثانية والثاالثة من الناصا
    ≠متنواعة=             متوقافة

 ≠تنتشر=             ضياقة 
د ميزتين من ميزاتها.        والثاانية،باالستناد إلى الفقرتين األولى  -2  كيف وصف الكاتب سريالنكا؟ عدا
ثما أذكر عالقته بموضوع الناصا  ريالنكيا إستخرج من الفقرة الثاالثة ستا كلمات تتعلاق بالحقل المعجميا للمطبخ السا   -3
.                               الرا   ئيسيا
دهما و  نمطان،تداخل في الناصا  -4  ًرا لكلاٍّ منهما.                                عِط مؤشا أ حدا
رين مع أدلاة.                                   -5 د الناوع األدبيا لهذا الناصا داعًما إجابتك بمؤشا  حدا
 .تخيال نفسك مسافًرا إلى بلدٍّ ما وعبار عن تجربتك هذه في أربعة أسطر -6
 



 

 

 .ثانياا: في القواعد
 مجزومة.ثّم  ةمنصوب ةل مضارعافعأإلى  مرفوعة وحّولهاأربعة أفعال مضارعة  الّنّص إستخرج من  -1
  الجمع:إلى  ى ثمّ الّية إلى المثنّ حّول الجملة التّ  -2

 ها تخاف من الماء. كب القارب ألنا عندما سافرت مع رفيقتها ولم تر هي لن تسترجع ذكريات طفولتها  
 يليه:ذي وحّرك آخر الفعل الّ امأل الفراغ في ما يلي بحرف الّنصب المناسب  -3
 العمل.ما كنُت ................. ألهو وقت  -
ق في الجامعة ..................... أتكاسل  -   أبًدا.أرغُب في ................أتفوا
 االمتحان.ني ................ أنجح في أخبرتني أمي أنا  -
  صّرف الفعل " تمّتع" بصيغة األمر  -4
  الّتالية:عرب ما تحته خط في الجمل أ -5
 حاجته.يده لآلخرين لوال  ليمدا خيٌر لِك _ ما كان  أن تسافري إلى عمل الخير _ إسَع  -
   شهادته.الكذب في لم يقل  إحترامٍّ _ كاب بكلا من الرا يقترْبن المضيفات   -
 

 ثالثاا :  في الّتعبير الكتابيّ 
تمنح اإلنسان حالة من اإلسترخاء واإلستمتاع والبعد عن المشاغل  بالداهشة،فر تجربة مثيرة ومليئة السا   :لموضوعأ

حظة األولى الاتي عرفت فيها حلة منذ اللا ث هذه الرا ال أحدربحت سفرة إلى الفضاء تخيا  الحياة.وضغوطات 
بكل ما  بهاقمت الاتي تجربة ال هذه إنقل الراحلة.يوم أحداث ثما  بها،التي قمت  حضيراتبعدها التا  الخبر،

 فرة. خطوات هذه السا  " في تصويرك لكلا  حلةالرّ  أدب“رات فيها معتمًدا على مؤشا 
 
  ستند دعم في ماّدة الّتعبير الكتابّي )أدب الّرحلة(م 
 قبل الّسفر: -أ

فر متعة للحواسا ال تضاهيها متعٌة ُأخرى. جديدة.حباي للمغامرة دفعني الستكشاف آفاق  نهضُت من سريري مفعًما  السا
فحة  ويأخُذني الخيالُ بالحماس. لطالما كنُت أحلُم بزيارِة بلدٍّ جديدٍّ  بعيًدا خارَج نوافِذ بيتي. من لم يَر غير بلده يكون قد قرأ الصا

فر لإلتاحاد مع  فر على نفسك. روحي تشتاق للسا  اتالذا األولى من الكون فقط. أنت تتعراف في البيت على العالم وفي السا
 أن يقاطعها أحٌد. دون 

 
 خالل الّسفر: -ب

ماء والغيوم من  ما أجمل التنقال داخل المطار وأنا أجرُّ حقيبتي! شعور غريب يعتريني قبل إقالع الطاائرة! رحُت أتأمال السا
. أغمضت عينيا خالل الراحلة وكأناني في حلم ال أريده أن ينتهي. إستيقظت على صوت مضيفة  نافذتي والفرحُة تمأل عينيا

 الطايران وهي تقول لقد وصلنا!
 
 



 

 

 الّسفر:بعد   -ج
 . د فيا موياة تتجدا  ما إن وطأت قدماي األرض الجديدة حتا مألُت صدري بهواء منعش وشعرُت بدورتي الدا
 .ت المنتشرة ق من المحالا وارع تستقبلك بوجوهٍّ غير مألوفة ولغة أصلياة ناهيك عن نعمة التاسوا  الشا
  انه يتركون في نفسَك أثًرا طياًبا.سماء هذا  البلد وأرضه وسكا
 .أسعد لحظة عند اإلنسان عندما يرحل إلى ارض ال يعرفها 
 .طان العقل من جديد فر وتغيير المكان ينشا  السا
  ق الخيال مع الواقع، فبداًل من أن تفكار ميف يمكن أن تكون فر أناه ينسا  تراها أمامك مباشرًة. األشياء،فائدة السا
 مسافر يجمع العجائب، ويكسب التاجارب، ويجلب المكاسب.ال 
  . الحياة إماا مغامرة أو ال شي 


