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CYCLE 4 FIN DE 5E
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NIVEAU : FIN DE 5e

 الندې متن ولولئ:

 بک             رسۍ بشپړ ارامتیا او وقار سره ومنله. دا یوه غیر عادي پېښه وه، خو نوموړی په هغه کس
 چې یي پېژني باور کول زده کړي و، او ورته غوره پوهه ورکولو پرېکړه کړې وه. خو د غونډې په پای

 کې کله چې پوه شو چې دغه رسۍ د یو نااشنا کس په الس کې دی، اخطار ورکوونکي غږونه یي پیل
  کړل

 هغه په ساده توګه خپله ناخوښي څرګنده کړه ځکه چې په خپل غرور باوري و، کوم چې د هغه په باور
 د دې لپاره چې اطاعت یي وشي کافي وه. خو د نوموړي حیرانتیا سره، رسۍ د هغه په غاړه کې تنګه

 شوه او ساه یي بنده شوه. په ناببره توګه غوسه شوه، او په هغه کس چې الره کې یي ودرولی و ځان
وغورځاوه، له ستونی څخه یي ونیو، او، په هوښیارۍ سره هغه یي د شا په تخته لرې ګوزار کړ

 بیا رسۍ په بې رحمانه توګه تنګه شوه. بک هڅه وکړه، له غوسې څخه لېونی شو، ژبه یي ځوړنده شوه
 او ساه یي بنده شوه. په ژوند کې ورسره داسې بې رحمانه چلند نه و شوی، او هېڅکله خپل ژوند کې

دومره غوسه شوی نه و. ځواک یي ختم شو، سترګې یي بې حرکته شوې او بې سده شو

جک لندن                      ، د ځنګل بلنه

(Buck)

.1903 ، (Jack London)

: نوم نوم: لومړی 
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1
کومې نښې ښيي چې بک یو سپی دی ؟

صحيح ځواب څخه کړۍ تاوه کړئ

• « بک رسۍ بشپړ ارامتیا سره ومنله »

• « هغه اخطار ورکوونکي غږونه پیل کړل » 

• « هېڅکله دومره غوسه شوی نه و »

• « ژبه یي ځوړند و »

• « په غرور سره یي فکر کاوه چې ورڅخه اطاعت لپاره به کافي وي »

• « سترګې یي بې حرکته شوې »

MI MF MS TBM

2
 متن کې کوم لغات په غوره توګه د سړي نښې بيانوي ؟

صحيح ځواب څخه کړۍ تاوه کړئ

• هوښیار  • ظالمانه  • نرم • مینه ناک 

  • زغم  • اطاعت • لوړ 

MI MF MS TBM
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3
صحيح یا غلط ؟ )صحيح ځواب څخه کړۍ تاوه کړئ)

بک ورسره د ناوړه چلند عادت لري • غلط  • صحیح 

بک نه پوهېږي چې څه روان دی • غلط  • صحیح 

بک، تر دې دمه، ځان له نورو څخه لوړ ګڼله • غلط  • صحیح 

4
الندې لغات کومو برخو پورې تړلې دي ؟ )صحيح ځواب څخه کړۍ تاوه کړئ)

احساس • • درد 

غبرګون • • غورېدل 

یو احساس • • غوسه 

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM
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5
له ۱  تر ۴ شمېرې کارولو سره د پېښو زماني ترتيب په ګوته کړئ:

.........  بک د خطر احساس کوي 

.........  بک بې سده کېږي  

.........  بک ځانته د تللو اجازه ورکوي  

.........  بک مقاومت کوي  

6
په لنډه توګه، رسۍ د څه لپاره کارول شوې؟ )صحيح ځواب )ځوابونو( څخه کړۍ تاوه کړئ)

• د بک وهلو لپاره

• بهر ته بک د قدم وهلو په موخه وړلو لپاره

• د هغه حرکت څخه مخنیوی لپاره

• د هغه خپک کولو لپاره

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM

Rappel des codes de correction :

MI =  maîtrise insuffisante MF = maîtrise fragile MS = maîtrise satisfaisante TBM = très bonne maîtrise

MI et MF : non acquis MS et TBM : on considère que c’est acquis


