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 قراءة وفهم

 العلقة  
ا و نفث دما فانتابه هلع شديد وخاف أن        

ّ
سعل شاب سعاال حاد

ي ذلك العرص طبيب طُبقت شهرته اآلفاق  و  
يكون الموت مآله و كان ف 

ّب و كان مشهورا  
ّ
ي الط

دت األلسن أخباره و كان صاحب كتب نفيسة ف 
ّ
رد

اب إليه يلتمس العالج. 
ّ
ي ذلك العلم فأرسع الش

اعة ف   بالبر

ة به و أصغ  إليه جّيدا فاستخلص أنه  سأله عن حاله من      
ّ
ذ ألّمت العل

ه لم يهتد إىل سبب المرض.  
ّ
ر طويال لكن

ّ
ي من سّل و ال قرحة و فك

ال يعان 
بيب طويال ثّم 

ّ
ه   أطرق الط ي سفره فأخبر

ب  ها ف  ي رسر
اب عن المياه الت 

ّ
سأل الش

ي  
 علقة كانت ف 

ّ
ب من مستنقعات و صهاري    ج. فتدّبر األمر و رّجح أن أنه رسر

اب :" الم
ّ
فث من ِفعِلها و قال للش

ّ
 ذلك الن

ّ
ي معدته و أن

اء قد حصلت ف 
ي خدمك فيما آمرهم به". 

ط !... يطيعت  غدا أجيئك بعالجك لكن بشر
اب عىل ذلك وهو يكاد يطبر من الفرح.  

ّ
 فوافق الش

ي الغد جاء الّرازي̽  و معه إناءان ملئا طحالب̽   ...  أراه إّياهما و      
و ف 

ا ثّم  قال له :"  ا  اب مقدارا يسبر
ّ
ي هذين اإلناءين ". فبلع الش

بلع جميع ما ف 
كّف فطلب منه الّرازي أن يواصل فامتنع. فقال الّرازي للخدم : "اجعلوه  
اب كرها جميع ما  

ّ
ي حلقه".  ففعلوا و بلع الش

حلب ف 
ّ
عىل قفاه و صّبوا الط

ي جوفه فتأّمل الّرازي قذفه
ء فقذف ما ف  ي

ي اإلناءين فذرعه الق 
فإذا فيه   ف 

اب و قال :"... لّما وصل إليها الطحلب دّبت إليه  
ّ
علقة فالتفت إىل الش

بع و تركت موضعها فلّما قذفت خرجت معه". 
ّ
 بالط

ي   ̽ الّرازي : طبيب عرنر

ي الماء
 ̽ الطحالب : نباتات تعيش ف 
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 األسئلة  

 لماذا خاف المريض خوفا شديدا؟ (1

 ............................................................................................
 ............................................................................................

 ............................................................................ ................ 

ه من   (2 جه إىل الّرازي دون غبر
ّ
اب يت

ّ
د الّسبب الذي جعل الش

ّ
أحد

 األطّباء: 

 ............................................................................................
 .......................................................................... ..................

................ ...................................................................... ...... 

ي بشاهد من النص:  (3 اب؟ ادعم جوانر
ّ
 ما هو سبب مرض الش

 ............................................................................................
..... .......................................................................................
........................................................................... ................. 

4)  . رة بما يفيد نفس المعت 
ّ
 أعّوض المفردة المسط

ي ذلك الوقت طبيب  ❖
 شهرته اآلفاق.  طبقتكان ف 

 ............................................................................................
..... ................................................................................. ...... 

 هلع شديد. فانتابه نفث دما  ❖
.... ........................................................................................
................................................................................... ......... 
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ي جعلت  (5
اب ألخص المقتطف الذي يتضّمن ذكر األسباب الت 

ّ
الش

 يعالج بشعة. 

 ............................................................................................
 ............................................................................................

.................................................... ........................................
 ............................................................................................

............................................................................... ............. 

ب من ص (6 اب هل تشر
ّ
ث بنظافة لو كنت مكان الش هري    ج دون أن تكب 

 الماء؟

ب؟   ماذا كنت ستفعل قبل أن تشر

 ............................................................................................
 ............................................................................................

 ........... ..................................................................... ............ 

 قواعد اللغة   
 

 أقرأ الجمل و أعّمر الجدول:   (1
 يقود الّسائق الّسّيارة بشعة جنونّية.  ❖
 رسم الكاتب جهاز إنذار وهو واثق من جدواه.  ❖

 الحال المفعول به  الفاعل
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ر :  (2
ّ
 أذكر وظيفة كل مكّون مسط

ا   ❖
ّ
قدم    ...................   منهمكير  كن إذ  رس, 

ّ
الد ي 

مبارِكا    .............. المدير ف 
ي المسابقة قائال :"    ................... 

طّيب فلوحتك ..............    عملكلفوزي ف 
ة ريق و تدعو    ................   معبرّ

ّ
الط ي    ............. الماّرة  عن حوادث 

إىل توخ ّ
 الحذر". 

كل :  (3
ّ
 أكمل الجمل االسمية باسم ناسخ أو خبر ناسخ مفردة مع الش

ي  ❖
 صديق 

ّ
 ..................................................... إن

ي العمل.  ...................................... كان  ❖
 منهمكير  ف 

ة. .................................................. .  ليست ❖ ّ  معبر
ه :   (4 ّ ما يجب تغيبر  أعّوض المبتدأ و أغبر
ي القفز.   ❖

ي بارع ف 
 الرياض 

  الرياضيون .................................................... 
  الرياضيات .................................................... 
 ن الرياضيتا .................................................... 

ث عن   3جمل اسمية و  3أنتج نصا أضمنه  (5
ّ
جمل فعلية مغناة بالحال ألتحد

 .  يوم عىل الشاطئ
  ...............................................................................................

.... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... . ..... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... . ..... .

.... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... . ..... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... . ..... .

.... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... . ..... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... . ..... .

.... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... . ..... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... . ..... .

.... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... . ..... ... .... .... ... .... ... .... ... .... .... ... . ..... . 

 

 

 

 

 

 

 مع تلميذي نحو التميز – 2021كتوبرأ 



  

 

 ❻ سة  السنة الساد 

  لغة عربية 

 إعداد نجيب إبراهم 

   عربية ال  المادة

 ❷تقييم قبلي عدد 

التميز  نحو تلميذي مع صفحة  

6       

 انتاج كتابي  
 

ك لم تجد أعّز أصدقائك. لقد انتقل إىل مدينة  
ّ
ذات صباح ذهبت إىل المدرسة لكن

عور الذي إنتابك. 
ّ
 أخرى. ِارو ذلك مبّينا ما قمت به واصفا الش

 عنارص المطلوب  عنارص المعط 

 ...............................................
 ...............................................
 ...............................................
 ............................................... 

 .......................................................
 ............ ...........................................

 .......................................................
 ....................................................... 

 التحرير
............................................................................................. .........

 ......................................................................................................

 ......................................................................................................

........................................... ...........................................................

 ......................................................................................................

 ............................................................................................... .......

 ......................................................................................................

 ......................................................................................................

 ............................................. .........................................................

...................................................................... ................................

................................................................................................. ..... 
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 ......................................................................................................

 ......................................................................................................

.............................................. ........................................................

 ......................................................................................................

 .................................................................................................. ....

 ......................................................................................................

 ......................................................................................................

................................................ ......................................................

 ......................................................................................................

.................................................................................................... .. 

 

 

 

 

 


