
 فهم املنطوق : من أجل حياة أفضل :
قالت عيني : القرش أبعد مناال من أن نصل إليو نحن المساكين ، وقد نتعب حتى تتحطم عظامنا   

 لِك دائما والغد ال يأتي أبدا .. من التعب دون أن نصل إليو ، انتظري إلى غد ..ىذا ما يقولونو
أجابت الجارة موضحة : كان المرحوم زوجي يقول ذلك ويحاول أن يشرحو لآلخرين ، فكانت النتيجة 

 أن ألقي في غياىب السجن كم مّرة ومّرة .
 أألّنو كان يقول ىذا الكالم ؟ نعم ال لشيء آخر غير ىذا الكالم ....

 .كالما صادقا امرؤ في السجن ألنو يقول  يمقىال 
 ألم يجيئوا لمقبض عمى حميد سراج ؟  -قولي لماذا جاء إلينا في ىذا الصباح رسل الشقاء ىؤالء ؟ 

إننا نرى كم يقاسي رجالنا ...قالت الجارة مؤّيدة : كان زوجي مثل حميد ، ال بّد أن حميد قال بعض 
تماما ...يدخل ويخرج ، وال يالحظ  األشياء ، ال شك أنو قال أشياء كثيرة ، وكّررت تقول : مثل حميد

 شيئا ، ذلك كل ما كان يجيده ، كان ال يعرف الراحة .
 اتقد فييا غضب أصم ، لكنيا كانت ال تستطيع مقاومة بغييا .وأظمم وجييا وشيئا فشيئا 

كان ال يحيا إال من أجل ىذه االجتماعات ، وكان ال يعيش  –مثل حميد  –كان رجمنا ال يأكل وال ينام 
، ألّنو كان ال يفّكر إاّل في ىذا . كنا نبقى أياما وأسابيع ال نراه في البيت ، وكنا ال نستطيع أن نقول 
لو شيئا ، كان ال يتكّمم كثيرا ، وكان كالمو يقّل يوما بعد يوم . كّنا ال نجرؤ أن نقول لو إن خبزنا نفد 

 والغدواتكان يتألم وكان في بعض األحيان يتكمم ، كان يقول : " ىذه االجتماعات ، ىذه الروحات ، 
 . "، ىذه الغيبات الطويمة إنما ىي من أجل حياة أفضل

 :  1تمرين 
 ىات فكرة عامة مناسبة لمنص . .1
 لماذا ألقي زوج الجارة في السجن ؟  .2
 مالقاسم المشترك بين زوج الجارة وحميد ؟  .3
 : غياىب ، الشقاء ، اّتقد ، نفد . اشرح .4

 : 2تمرين 
كان يقول : " ىذه االجتماعات ، ىذه الروحات والغدوات ، ىذه الغيبات الطويمة إنما ىي من  .1

 أجل حياة أفضل" : مالذي يقصده الكاتب بيذه العبارة ؟
 اعرب ما تحتو خط في النص . .2



 استخرج من النص فعال معتال وبّين نوعو . .3
 النص حرفا من حروف العطف .استخرج من  .4

 :  3تمرين 
 مّم اشتكت الجارتان في بداية النص ؟ .1
 لم قّدم رجال الجزائر في تمك الفترة كل ىذه التضحيات ؟ .2
 استخرج من النص جمع مؤنث سالم . .3

 :  4تمرين 
يقصده الكاتب برسل  يما الذ"قولي لماذا جاء إلينا في ىذا الصباح رسل الشقاء ىؤالء؟" :  .1

 ؟الشقاء 
 تكسير.استخرج من النص جمع  .2
 لماذا كان الرجل ال يأكل وال ينام ؟  .3

 أجب بصحيح أو خطأ عما يلي :  :  5تمرين 
 الجاد.من السيل عمى المساكين توفير شروط معيشية مناسبة وذلك بالعمل  .1
 تذمر الجارتين في أول النص كان بسبب ضيق المعيشة والفقر. .2
 لالستعمار.كان حميد سراج من المعارضين  .3
 اقتحم العساكر دار سبيطار بحثا عن حميد سراج . .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الحل:
 :1تمرين  

فكرة عامة مناسبة لمنص : الحوار الذي دار بين الجارتين والتضحيات التي قدميا الرجال من أجل  .1
 حياة أفضل .

توعية الشعب حول ألقي زوج الجارة في السجن ألنو كان ضد االستعمار الفرنسي وكان يحاول  .2
 االستعمار.

القاسم المشترك بين زوج الجارة وحميد ىو تنظيميما االجتماعات وتفريطيما في نوميما وأكميما من  .3
 أجل غاية أعظم.

 شرح : غياىب : ظممات ، الشقاء: العناء ، اّتقد :اشتعل ، نفد : انتيى . .4
 : 2تمرين 

دوات ، ىذه الغيبات الطويمة إنما ىي من أجل كان يقول : " ىذه االجتماعات ، ىذه الروحات والغ .1
حياة أفضل" : المقصود بالعبارة أن التضحيات التي قدميا رجال الجزائر ىي من أجل نيل 

 االستقالل والحرية وبالتالي تحسن الحياة .
اإلعراب : ُيمقى : فعل مضارع مبني لممجيول ، والغدوات : الواو : حرف جر ، الغدوات : اسم  .2

 فوع وعالمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره .معطوف مر 
 يقول : أصمو قال : فعل معتل الوسط أي أجوف .استخراج فعل معتل من النص :  .3
 حرف من حروف العطف : الواو : و الغدوات .ج ااستخر  .4

 :  3تمرين 
 اشتكت الجارتان في بداية النص من ضيق العيش وغالء المعيشة .  .1
 ىذه التضحيات من أجل أن نحيا حياة أفضل .لفترة كل قّدم رجال الجزائر في تمك ا  .2
 جمع مؤنث سالم : الروحات .ج استخرا .3

 :  4تمرين 
ذا الصباح رسل الشقاء ىؤالء؟" : يقصد الكاتب برسل الشقاء العساكر "قولي لماذا جاء إلينا في ى .1

 الذين اقتحموا المنزل من أجل القبض عمى حميد سراج .
 األشياء.اج جمع تكسير : استخر  .2



كان الرجل ال يأكل وال ينام ألنو كان ينظم ويخطط لالجتماعات واليكثر الحديث بل يكثر من  .3
 الروحات والغدوات من أجل حياة أفضل.

 بصحيح أو خطأ عما يمي :  اإلجابة :  5تمرين 
خطأ :  . ..قالت الجارة من السيل عمى المساكين توفير شروط معيشية مناسبة وذلك بالعمل الجاد .1

 من الصعب عمييم ذلك.
 صحيحتذمر الجارتين في أول النص كان بسبب ضيق المعيشة والفقر. .2
 صحيحكان حميد سراج من المعارضين لالستعمار . .3
 صحيح.اقتحم العساكر دار سبيطار بحثا عن حميد سراج . .4
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