
 المطاردة: فيم المنطوق:

 : النص

..ال تخافوا.ال  قائمين:وىا ىم يتوجيون بالكالم إلى السكان  المنزل،إن رجال األمن يحتّمون فناء   
نما نحن  اما جئنتخافوا عمى أنفسكم ، فنحن  واجبنا . في أي غرفة يسكن حميد سراج  نؤديلنؤذيكم .وا 

 ؟
سبيطار قد خمت من سّكانيا في لحظة  دار يجب أحد ، فكأنّ  مبالعربّية. لإن الشرطي تكمم ىذه المّرة 

 واحدة . لكّن المرء يحّس مع ذلك أّنيا يقظى متنّبية . 
، وظيرت من ، فأحدث فتحو قرقعة قوّية..فجأة فتح باب في الطابق األرضي. تعرفون إذا فأنتم ال  

، : ال تتعبوا أنفسكميم الثقيل فقالت ليم، فيرع رجال الشرطة بحممىي قامة فاطمةالباب قامة قصيرة ،
 أخي ليس ىنا 

، عندئذ رون إلى غرفتيا في مثل لمح البصر، ودخل آخيا اثنان منيم فمم يؤثر ذلك فيياب أحاط  
 ، واحدة بعد أخرى .أخذت النساء تعود إلى فناء البيت

ما أخذنا عميو  الشارع،ي ماذا فعل الفتى ؟ إننا نعرفو مذ كان يجري ف وجل:قالت عائشة بدون     
 إنو ال يسيء إلى نممة . وبأّي شيء يمكن أن يسيء؟ األيام.شيئا في يوم من 

..كان البيت يغمي غميان يتحركوا.أكانوا يفيمون ، أم كانوا ال يفيمون ؟ الميّم أن رجال الشرطة لم 
 الضوضاء...وتضّخمت واحد.فالنساء يتحّدثن فيما بينيّن في آن  الّنحل،خمّية 

 :  1تمرين 
 لمنص.ىات الفكرة العاّمة المناسبة  .1
 لم اقتحمت الشرطة دار سبيطار ؟ .2
 من الذي أجاب الشرطة عن سؤاليم ؟  .3
 اشرح : يقظى ، خمت ، الضوضاء ، وجل . .4

 : 2تمرين 
 اعرب ما تحتو خط في النص . .1
 نوعو.استخرج من النص فعال معتاّل وبّين  .2
 . استخرج من النص اسما مقصورا .3



 :  3تمرين 
 أركانو.استخرج من النص تشبييا وعّين  .1
 الرجال. طويمة، اليدوء، ضد:استخرج من النص  .2
 المنزل،إن رجال األمن يحتّمون فناء  " المذّكر:حّول الجممة التالية إلى ضمير المفرد الغائب  .3

 وىا ىم يتوجيون بالكالم إلى السكان قائمين"
 : 4تمرين 
 فقرات وىات أفكارىا األساسية .قّسم النص إلى  .1
 لم رفض سكان دار سبيطار اإلجابة عمى سؤال العساكر ؟ وعمى ماذا يدّل ذلك ؟ .2
 من خالل النص وحسب رأيك من ىو حميد سراج ؟ .3

 
 الصخب ،حميد سراج ، رفضوا . اكمل الفراغات بما يناسبيا من الكممات : يصدقوىا ، : 5تمرين 

حاولوا  أبييم،..... ، احتمّوا المنزل الكبير وأيقظوا السكان عن بكرة عن.كان رجال الشرطة يبحثون    
خرجت فاطمة أخت حميد بقامتيا القصيرة وأخبرتيم  اإلجابة،.... السكان.لكن  مكانو،استجوابيم حول 

 ..... المكان .فعّم.... ، فاقتحموا غرفتيا و أحاطوا بيا من كل صوب لم.عن عدم وجوده لكن 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 : الحل
 :  1تمرين 
خالص الشعب لمثورة الفكرة العاّمة المناسبة لمنص :  .1 حادثة دار سبيطار التي أظيرت تالحم وا 

 واستعدادىم لمتضحية في سبيل الوطن.
 اقتحمت الشرطة دار سبيطار بحثا عن حميد سراج .  .2
  موجود .أجاب الشرطة عن سؤاليم فاطمة أخت حميد حيث بّينت ليم أن أخاىا غير  .3
 . : خوف ، وجل : الصخب ، الضوضاء : فرغت، خمت : حذرة/ متنبية اشرح : يقظى .4

 : 2تمرين 
 اإلعراب : .1

  نؤّدي : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الضّمة المقدرة عمى الياء منع من ظيورىا الثقل
 والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن .

  الظاىرة عمى آخره وىو مضاف .داَر : اسم كأّن منصوب وعالمة نصبو الفتحة 
 . أحاَط : فعل ماض مبني عمى الفتح 

 فعل معتل من النص : نؤّدي أصمو أّدى فعل معتل نوعو : ناقص ) معتل اآلخر (. .2
 الفتى. النص:اسم مقصور من  .3

 :  3تمرين 
خمّية تشبيو من النص : كان البيت يغمي غميان خمّية الّنحل : المشّبو : البيت ...المشّبو بو :  .1

 محذوفة. التشبيو:النحل ....وجو الشبو: الغميان.....أداة 
 . : النساء ، الرجال : قصيرة ، طويمة : الضوضاء ج ضد : اليدوءااستخر  .2
جل األمن يحتّل فناء المنزل ، وىا ىو إن ر  " المذّكر:الجممة إلى ضمير المفرد الغائب  تحويل .3

 "يتوجو بالكالم إلى السكان قائال..
 
 
 



 : 4 تمرين
 األساسية:األفكار  .1

 . اقتحام العساكر دار سبيطار وسؤاليم عن حميد سراج 
  الموضوع.رفض السكان اإلجابة العساكر عن سؤاليم وتدخل فاطمة أخت حميد في 
  الضوضاء.محاولة العساكر حصار فاطمة وانتفاض البيت وانتشار 

ألن في نظرىم يعّد التعاون مع المحتل  ل العساكررفض سكان دار سبيطار اإلجابة عمى سؤا .2
جريمة وخيانة لموطن ووقوفيم بجانب أخييم الذي يريد المحتّل إلقاء القبض عميو يدّل عمى حبيم 

 لموطن واستعدادىم لمتضحية من أجمو .
حارب إّبان ثورة التحرير الوطنية ضد فرنسا اج حسب ما صّوره النص ىو مجاىد كان يحميد سر  .3

. 
 :الفراغات بما يناسبها من الكممات  كمالإ : 5تمرين 

، احتمّوا المنزل الكبير وأيقظوا السكان عن بكرة أبييم ،  حميد سراجكان رجال الشرطة يبحثون عن     
اإلجابة ، خرجت فاطمة أخت حميد بقامتيا  رفضوا حاولوا استجوابيم حول مكانو ، لكن السكان

تيا و أحاطوا بيا من كل صوب ، فاقتحموا غرف وىايصدقالقصيرة وأخبرتيم عن عدم وجوده لكن لم 
 المكان . الصخب فعمّ 
 

 


