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 السند

 كَ لْ تِ  وْ ِذِه أَ ِت ىَ يْ عاِن يف ب َ ْجَتمِ تَ الّزايرََة ِمْن حٍي إىل آَخَر ف َ  تَتباَدالنِ ْيِ , حابَ ت َ تَ  مُ ْيِ ت َ وَسعديُة جارَ عائشُة ْت كانَ       
ِِ َت يف شَ  اثنِ د  حَ تَ ت َ   الّشاي.وِ أَ  ةَ اَ هْ القَ  فانِ شِ تَ رْ ا ت َ هُ وَ   اوماايي

ََ َدتْ ا , فَاجَ جاَرتَ  عائشةُ ر ًة زاَرْت مَ وَ  ََ ُو تْ ها فَ َاَج دَ بينَ ذي , َلَمَسْت جَ هْ راِش تَِئُن وت َ رحَيَة الفِ ا  مَن احلم ى ,  ِىبُ يَ ْلتَ 
َِ نْ عِ  ْوُجها ُمساِفٌر َيَُِب أْن َوزَ  سيَئةٍ َهُث : جارَتَنا َسْعِديُّة يف حالٍة تَ لْ  يَ ىِ ْت لَِزْوِجها وَ وقالَ  ُمْسرَِعةً ها تِ يْ ىل ب َ ْت إِ رََجعَ  َدئِذ
 .احلالفى يف شْ تَ ىل اومسْ َلها إِ قُ ن ْ ن َ 

 :األسئلة

 ن ( 3)              :حول الفهم 

  ؟ ْي اجلارَت َ  ْيَ ِت الَعالَقُة ب َ َف كانَ يْ كَ  .1

 ؟ما َوَجَدْت جاَرَتا َمريضًة دَ نْ ُة عِ اجلارَ  فَ َعَلتِ ماذا .2

 ليِة ُثُ  َيْعها يف ُُجَْلة.االتّ  ةِ مَ لِ لكَ لِ  ُمراِدَفةً  ىاتْ  .3

 تَِئُن = ...........

 ن ( 3)            :حول اللغة 

 .ص  يف الن   ط   خَ  وُ  تَ  حْ  ما تَ  بُ رِ  عْ أُ  .1

ََبِ  .2 ِِ اومَُؤن ِث اومُخا   . َحّاِل اجلُْملَةاآلتَِيَة ِإىل اجلَْم

ِِ َوُها تَ رْ           َتِشفاِن الَقْهَاَة َأِوالّشاي.فَ َتْجَتِمعاِن يف بَ ْيِت َىِذِه َأْو تِْلَك تَ َتَحد اثِن يف َشَت اوماايي

 ؟ " بَ ْيتِ  : "ةِ مَ لِ   يف كَ  الّتاء مفتاحة تْ بَ   تِ   ماذا كُ لِ . 3

 ن ( 4)       ةالوضعية اإلدماجي 

 َأْسطُر. 8يف ِإىل َأْن عاَدا ِِبا ِإىل دارِىا  اُذُْكْر ماقاَما ِبِو ِِبلت  ْرتيبِ  اومْسَتْشفىَوَزْوُجهاجاَرَتا ِإىل  عائشةُ نَ َقَلِت  

 في اللغة العربية الفصل األول اختبار

 


