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ادار عا َم 1946مَ ,م َد يَ َده الى َج ْي ِب ِه
سر) م ْن َه ِمكا في ِصنا َ
(بيرس ِ
سب ْن َ
ِع ْندَما كانَ ا ْلم َه ْن ِدس ْ
ع ِة أ َ َح ِد أ َجْ ِه َز ِة َ
الر ِ
ئ بأن قط َعةَ الشوكوالت َ ِه التي يحت ِفظ ِبها قد ذابَتْ ,م َع انَ الغرفَةَ كانَتْ
باحثا عن شيء يأكل
ه,ففوج َ
ِ
ض َر كيسا منَ
تفكيره,ث َم أح َ
بج ِو ِار ِصمام
ص ِهرة
باردة؛فأثارتْ قطعة الشوكوالت ِة المن َ
الذر ِة ,وأم َ
َ
َ
سكَ بِ ِه ِ
َ
ت
الذرة ِتنفجر وتتناثراكت َ
جهاز
إلكتروني يشغل
سر)انَ موجا ِ
ف( ِ
س ْبنَ َ
ش َ
الرادار,وفي دقا ِئقَ أخذَتْ حبات َ
ِ
على المسؤوليينَ الذينَ وافقوا على
ض ت َجْ ِربَت َه َ
الرا ْديو
سبَب؛فَعَ َر َ
ي ال َ
القصيرةَ أو ما ي َ
َ
س َمى( ِبال َم ْيكروويف)ِه َ
هازَ .
االسواق في عام 1953م,وكا َنَ
ظ َه َر أ َ َول فرن(بِال َم ْيكروويف) في
الج ِ
جه َز ِة طهي تعمل بهذا ِ
انتاج أ ِ
ِ
ِ
َ
َ
آنذاكَ
؛ولذلكَ
كانَ
ق
اقتصر استعماله
ث َمنه باهضا
حَجم الثال َجة ،كما
َ
وزنه كبيرا ,وحَجْ مه بِ ِ
على الفنا ِد ِ
َ
والمطا ِع ِم وال ْق ِطارات.ث َم َ
على ت َ
صغ َر َحجْ مه،وأصبَ َح ث َمنه
ط َرأتْ َ
صنيع هذا الف ْر ِن تحسينات كثيرة،فَ َ
ِ
ت ا ْل َو َجبات السريعَة ت َعَتِمد
ت اليو َم يَمت َ ِلك فرنَ (ا ْل َم ْي
ار ِ
صبَ َح العَديد من البيو ِ
كروويف)،و َ
سبا،وأ َ
منَا ِ
َ
ص َ
سر)،وقط َع ِة الشوكوالتَ ِة التي ذا َبتْ في َج ْي ِب ِه.
َ
علي ِه،وفضل ذلكَ ك ِل ِه َيعود الى نَ َبا َه ِة( ِ
سب ْن َ
 -1بم كان ( سبنسر) منهمكا قبل أن يخترع (الميكروويف)؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -2ماذا فعل عندما وجد قطعة الشوكوالتة ذائبة ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -3لماذا ذابت قطعة الشوكوالتة في جيبه مع أن الغرفة كانت باردة ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -4ما معنى الكلمات اآلتية:
اتقى هللا
خياركم
عياله
اقتصر
تتناثر
نباهة

 -5فرق في المعنى فيما تحته خط:
 المرأة راعية في بيت أهل زوجها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -كتبت بيت الشعر على السبورة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -6استخرج من النص ما يلي:
أ) فعل ماض ـــــــــــــــــــــــ
ب) ضمير منفصل ________
ج) اسم منون منصوب ح ذفت (ألف التنوين فيه) مع ذكر السبب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د) اسم منون منصوب لم تحذف (ألف التنوين فيه) مع ذكر السبب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ) اسم موصول ـــــــــــــــــــــــــــ
و) اسم إشارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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السؤال الثاني :
أ -ما سبب حذف همزة (ابن) أو اثباتها في الجمل االتية:
 .1رسولنا – صلى هللا عليه وسلم – محمد بن عبدهللا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2ابن سينا شيخ األطباء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب -ضع تنوين النصب موضعه من االسماء اآلتية:
ماء ـــــــــــــ

كرة ــــــــــــ

رجل ـــــــــــ

سوء ـــــــــــ

() 9/....

السؤال الثالث:
أ -ضع ضميرا مناسبا في بداية كل جملة مع ذكر نوعه واستخدامه:
 .1ــــــــــ أقرأ الكتاب ----------------------------------------------------------------
 .2ــــــــــ يلعبان معا -----------------------------------------------------------------
ب -ميَز المعرفة من النكرة في الجمل اآلتية:
 سافرت مع صديق الى فلسطين (ـــــــــــــــــــــــــــ )
 محمد طالب مجتهد (ـــــــــــــــــــــــــــــــ)

معلمة المادة :

