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ة للصف احل                                      
ّ
 داي  شرراللغة العربي

 (شجوز لسدائق بداكستداني نظدارة طبية)                              
 1 عملالورقة                                

 
 

  
 :نتمي هذا النصإىل أ  نوع من النصوص ي -1

 قصة-ي                         مقدالة             -ج                  نص نثر             -ب          نص شعر              -أ      
 هي قصة: (لسدائق بداكستداني )نظدارة طبيةقصة  -2

 بوليسية-ي               نفسية                -ج                تدارخيية              -ب ية                          اجتمداش-أ     

 القصة: /كداتبةكداتب -3
 مريم السداشد -ي                                 شدائرة سلطدان-ب                                           سالمة موسى-أ          
 :الكداتبةمن مؤلفدات  -4

 حفنة متر-ي                      ضوء البيت             -ب                               مريم واحلظ السعيد-أ         

 :واقع اجملتمع قصة قصرية مأخوذة من "لسدائق بداكستداني نظدارة طبية" -5

 الفليبيني-ي                                    البداكستداني-ج                                            اإلمداراتي-أ         
 هو : البطل يف القصة -6

 شجوزشدامل نظدافة  -ج                         شجوز سدائق بداكستداني-ب                   شجوزشدامل مطعم -أ         
 السرتجداع يف الكتدابة القصصية هو:ا -7

                           انقطداع يف زمن القصة احلدايل - أ

 للزمن احلدايلزمن سدابق  شوية إىل - ب

 ۔انقطداع يف زمن القصة احلدايل وشوية إىل زمن سدابق له - ت

 :يعوي الكداتب اىل زمن القصةبعد شملية االسرتجداع  -8
  ليستأنف األحداث فيهدا-أ      
          يقدم قصة أخرىل-ب    

          يقطع تسلسل األحداث بركل نهدائيل-ج
ة -9

ّ
 : من كداتبة القص

 االمدارات العربية املتحدة         –السويان الرقيق                            ج  -ب                  مصر الرقيقة      - أ

ةأصدرت  -10
ّ
 ( شدام:كيةجمموشة قصصية بعنوان)أبدو ذ كداتبة القص

 2015-ت                                        2010-ب                                                         2009 - أ

    
 مع الدشداء للجميع بدالنجداح والتوفيق

 /        /        الّتاريخ:                (            الّشعبة ) ...................   ................: .........................الطالباسم 


