
 

ل–األساسّي  الّسادس :فّ الّص  -الّتكميلّيةلمرحلة أ  تصحيح فروض األسبوع األوَّ

ُف ما تعلَّمته في النَّّص( 2-1)ك/القراءة( رقم 24ص:  )ُأَوظِّّ

 : 1رقم

باتِّكِّ في الحياة قائَِّلًة:"ثابري على: خاَطَبتِّ اأُلمُّ ابَنَتها  -  ". ثابري على واجِّ

فِّه الُمَتَسرِّع. رفيقي أن اعتَذرَ  ارِّه لم َيْلَبث لم َيْلَبْث أن: حيَن َأدَرَك ُخطورَة قر  -  عن َتَصرُّ

يًّا َوُأصغي إلى نصائِّحبمهارة: ُأمارُِّس رياَضة ُكَرةِّ القدم  بَِّمهارٍة ألنَّني َأَتدرَّ  -  .الُمدرِّب ُب َيومِّ

 ُيمكُنني أن ُأجيَد: ُيْمكُِّنني أن ُأجيَد أّي َفنٍّ من الفنون بالممارسةِّ والخبرة. -

 :2رقم

بط: ًما أدوات الرَّ  تأليف فقرة ُمْسَتخدِّ

واٌر بين َصديَقْينِّ ، ّسامين المشهورين. داَر حِّ  بعد أن زاَر أَحُدُهما معرًِّضا ألحدِّ الرَّ

ّسام الَمْشهور؟ -  َاُزْرَت معرَِّض ذلك الرَّ

يًّا.ن - ْثُت إليه َشخصِّ  عم، َوَتَحدَّ

 متى َحَدَث َذلَِّك؟ -

 األسبوع الماضي. -

 نطباع الَّذي َتَرَكُه فيَك؟ما ال  -

ٌع. - ُثُه،فق إنَُّه َلطيٌف َوُمتواضِّ  ُيناقُِّشُه في فّن الرَّسم.وَ  د كاَن َيْقَترُِّب من كلِّّ َفْرد َيْشُكُر َلُه ُحضوَرُه َوُيحادِّ

هِّ  -  َلْوَحٌة ُمَعيََّنٌة؟هل َلَفَتْتَك في معرِّضِّ

ُق ُمَخيَِّلتي. َأَجل، -  َوهي ال ُتفارِّ

 ماذا َأْعَجَبَك فيها؟ -

 َأْعَجَبْتني ألواُنها َوما ُتَعبُِّر عنُه. -

 لِّماذا َلم َتْشَترِّها؟ -

ُل َمْبَلًغا كافًيا من المال. -  ألنَّني لم َأُكن َأْحمِّ
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 َوَمن صاَدْفَت في ذلَك المعرض من األصدقاء.ال أحد. -

 أنَُّه َسَيعرُِّض ُرسوَمُه في قاَعٍة ُأخرى. َيْبدو -

ٌب إلى ُهناَك ألْشَترَِّي تلَك اللَّوحة َأيَن َومتى َسَيكوُن ذلك؟ -  .َفإنَّني ال ُبدَّ ذاهِّ

ديف:" الوتر المقطوع".  َتصحيح النَّّص الرَّ

 َأقرُأ النَّصَّ َجيًِّدا ُثمَّ ُأجيُب عن األسئلة الّتالية:
 ألَوَتُر الَمقطوع

، ذو َموْ      ِهَبٍة ُمنُذ الَمرَِّة األولى الْشِتراِك "مروان" في العزِف على الكمان َقْبَل َأرَبِع َسَنواٍت، أْثَبَت...على َأنَُّه ِبَحقٍ 
 َأصيَلٍة.

ْوداَء، َوَأْخَرَج ِمْنها الَكمان ِلُيَدوْ      ِزَنُه َوَيْبدأ الَعْزَف، لم ا شاَرَك في ُمباراٍة، َوَقْبَل بدِء الَعرِض ِبساَعَتْيِن، َفَتَح الُعْلَبَة السَّ
 َوَلم َيْشُعْر، َوُهَو في َأْوِج حماَسِته، إال  َوَأَحُد األوتار قد انَقَطع!

بي       :ِإْسَتْنَجَد الصَّ  ِبواِلِدِه قاِئًلا
...  _أبي، ماذا َأفعل؟ لم َيُعْد لِّبِّداَيةِّ الَحْفَلةِّ إاّل ساَعَتْينِّ

 َأجاَب الواِلُد ِبُهدوِئِه الُمعتاد:
ُد َبْيَت الُمعلِّمِّ "صالح" ٌر على اْستِّْبدالِّ الَوَتر بَِّدقائِّقَ  _ال َتَخْف يا "َمْروان"، َسَنقصِّ  .القريبِّ من ُهنا، َوُهَو قادِّ

 .ْسرِّْع يا َأبي، َأْنقِّْذني من هذه الَوْرطة الَّتي َوَقْعُت فيها_أَ 
َل "مروان" بِإْلحاٍح:  حيَن َوَصًل إلى َبْيِت"صاِلح"، َتَوسَّ

 ._"َأرجوَك، َأرجوَك! َوَتُر َكماني اْنَقَطَع، َوَعَليَّ إِّْصالُحُه في الحال
 قاَل َلُه:ِلَطَلِب "َمْروان"، ُثمَّ  ِإْسَتجاَب الُمعلِ ُم "صالح"

 _ال َتْقَلْق يا َفتى َسُأعالُِّج اأَلْوتاَر بُِّسْرَعٍة.
: ما هي إال  َلَحظاٍت حت ى، بيَّ َوباَدَرُه قاِئًلا  "هذا َكماُنَك يا "َمْروان"، َجرِّْبُه َو َحظًّا َسعيًدا".نادى الصَّ

:  َتفاَجَأ "َمْروان" َوراَح َيْشُكُرُه قاِئًلا
ُجُل الطَّيِّب"._"ال َأْعرُِّف َكْيَف َأْشكُ   ُرَك َأيُّها الرَّ

 َوطاَر ِبُسْرَعةِ الَبْرِق إلى االحِتفال.     
 

 :في الفهمِّ َوالتَّحليل
 
      ِإْسَتْخِرْج ُمراِدَف َأْو ِضدَّ الكلمات الت الية:  -1
 .أْعِرفُ ْدري = أ     أنقذنيَخلِ ْصني =    المقطوع الَمْوصول #    بدءنهاية #  

؟ ماهي هواَيُته؟  -2  َمن ُهَو َبَطُل هذا النَّص 
، َومن بداية النَّص  ظهرت َموهبته في العزف  لذلك يعتبر البطل. "َمروان" هواسم الفتى الَّذي َتدور حوله أحداث هذا النَّص 

       على الكمان.
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 . بالَكمانِإْسَتخِرْج من الَمقَطِع الث اني َأرَبَعَة ُمراِدفاٍت ُمَتَعلِ َقٍة بالَحْقِل الُمعجميِ  الخاص   -3
وداء،  هي من الُمرادفات الُمتعلِ قة بالحقل الُمعجمي  الخاص  بالكمان. العزف" األوتار،ِلُيَدْوِزَنُه، "العلبة الس 

هو َوَتُر الكمان النَّص  أال وَ َدْورُه أو َوظيَفُتُه:الحقل الُمعجمي  ُيَقرِ ُب فكرة النَّص  من القارىء َوَيجعُلُه أكثر انسجاماا مع موضوع 
  ذي انقطع قبل دقائق من بدء المباراة الَّتي سُيشاِرُك فيها البطل.ال  
 َعًلَم َيُدلُّ هذا االْسِتفهام: الَقَلق، الَحْيَرة أم اإلْسِتعًلم؟  َأبي ماذا َأفَعُل؟"َوَرَدْت في النَّص  الُجْمَلة اإلْسِتفهامي ة:" -4

 هذا اإلستفهام يدلُّ على القلق . 
ر إجاَبَتكَ  َفَقِلَق َوَتَوتََّر َوَسَأَل   : لقد انقطع وتر الكمان الخاص  ِبمروان قبل ساعتين من بدء العرض الَّذي َسُيشاِرُك فيهَوَبرِ 

.  وا           ِلُدُه أن ُيساِعَدُه في إيجاِد حل 
ْر اختيارك. -5  أَْعِط "َمْروان" ِصَفةا ُمناِسَبةا َوَبرِ 

ذلك من خًلل احترامه للعرض  َيَتَمتَُّع "مروان" بِصفاٍت َعديَدٍة ظهرت من خًلل هذا النَّص  ،َأْبَرَزها أنَُّه ُمَهذٌَّب َو قد ظهرَ 
ُمه َو الذ          َتَمرُّنه ،كما راح يشكر المعلِ م "صالح" الَّذي ساَعَدُه.ي سيقدِ 
رون َمن هم  -6 ؟  الُمَتحاوِّ   . الّشخصّية الّرئيسةَدْوَر  عّددهم ثّم ُأْذُكرْ في هذا النَّص 

ان" البطل، واِلُد الحوار هو تباُدٌل للكًلم بين الُمتحاوريَن حول موضوٍع ُمَعيٍَّن ،أم ا المتحاورون في هذا النَّص  فهم: "مرو 
 "مروان" َو الُمعلِ م "صالح".

. خصي ة الرَّئيسة فهي "مروان" ال ذي َيدوُر حوله َموضوع النَّص    أم ا الشَّ
 
 

 

 


