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 ( عشرة عالمة أربع) الفهم واالستيعاب      :   الجزء األول

 :اقرأ النص اآلتي قراءة جيدة ثم أجب عن األسئلة التي تليه                 

          

ما  كلهذا : أراد جحا أن يشتري حماًرا فذهب إلى السوق، توقف عند حمار أعجبه، وقال لصاحبه بعد جدال على الثمن" 

ومشى جحا يجّر الحمار خلفه، فرآه اثنان من  ,وافق الرجلفمعي اآلن، فإّما أن تبيعني الحمار أو أنصرَف لحالي، 

جحا بشيء، وربط  يشعرمن رقبة الحمار دون أن  الحبل ك  تسلّل أحدهما بخفة وفَ وصوص، فاتّفقا على سرقة الحمار، لال

اللص اآلخر بالحمار، وكان الماّرة  مشى كل ذلك وجحا ال يشعر بما يجري، مشى اللص خلف جحا بينما ,رقبته هو بالحبل

لعّل تعّجبهم وضحكهم يرجع إلى : من الناس يرون ذلك ويتعجبون لهذا المنظر ويضحكون، وجحا يتعجب في نفسه ويقول

 ,مرهالحبل في رقبته، فتعجب من أو لرجلمار فرأى الّما وصل جحا إلى البيت التفت خلفه إلى الحو. أنهم معجبون بحماري

ثم ماذا؟  :أنا رجل جاهل أغضبت أمي، قال جحا ,يا سيدي: يمسح دموعه قائلً  لص باكيـًا وأخذمن أنت؟ فتوقف ال: وقال له

ن ذلك أراد أا رأى أخي الكبير ستجاب هللا دعاءها، ولمّ وطلبت من هللا أن يمسخني حماًرا فا فدعت أمي عليّ : قال اللص

اللص  ت، وأخذكما كن إنسانـًا لك رجعتوببركتك وبفض ,نيتاشتريف أنت وجئتَ  ,يتخلص مني فعرضني في السوق للبيع

في اليوم و ..!مه ويطلب منها الصفح والدعاء قه جحا وأطلقه بعد أن نصحه بأن يطيع أ، فصد  يقبّل يد جحا داعيـًا شاكًرا

فعرفه، واقترب جحا من الحمار وهمس في أذنه  هنفسفرأى الحمار  ,ليشتري حماًرا آخرتوّجه جحا إلى السوق التالي 

 ."وهللا لن أشتريك أبدًا !مرة ثانية؟وأغضبت أمك  ,تسمع كلميلم  لماذا: قائلً 

 

 بتصرف, للعّقاد, جحا الضاحك المضحك

 

 (سبع عالمات :   ) ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:   أوال

 

 : يظهر جحا في هذه الحكاية. 1

                                 متعاونـًا –د                     محتاالً             –ج                            غبيـًّا –ب ذكيــًّا                         -أ  

 

ة من الناس للتعجب والضحك -2  :السبب الذي دعا المارَّ

 جدال جحا مع التاجر  –همس جحا في أذن الحمار                            ب  –أ 

 منظر جحا وهو يجر الرجل خلفه –د منظر جحا وهو يجر الحمار خلفه                   –ج 

 

 

 ( أنموذج  )
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 :يدل لجوء اللصين للحيلة التي احتاال بها على جحا  . 3

 أّن لهما به سابق معرفة –ب                           أنهما لم يكونا يعرفانه قبل ذلك –أ 

 أّن جحا يعرف السوق جيِّّدًا –أنّهما يعرفان السوق جيدًا                              د  –ج 

 

 :واحد مما يلي ليس من صفات اللصين كما يظهر من الحكاية – 4

 يهتمان لكلم الناس –د ال يهتمان لكلم الناس                 –ذكيـًّان                         ج  –متعاونان                     ب   –أ 

 

 ":وهللا لن أشتريك أبًدا: "قول جحا للحمار واحد مما يلي ليس من دالالت  – 5 

 يعظم شأن بر الوالدين    أنّه  –ب                                أّن الحيلة انطلت عليه –أ 

 أنّه عرف أنّه وقع في حيلة –أّن اللصين عرضا الحمار للبيع مرة أخرى        د  -ج

          

      !":وأغضبت أمك مرة ثانية؟, لماذا لم تسمع كالمي: "داللة االستفهام في قول جحا – 6

      األمر  -د                               اإلنكار –ج التقرير                       –النفي                       ب  –أ 

 

 

 ":وأخذ اللص يقبّل يد جحا داعيـًا شاكًرا: " في قول الكاتب" أخذ"معنى كلمة  – 7

  بدأ -د تظاهر                               –قال                          ج  –ب                       تفاهم –أ 

 

 

 (عالمات   ثالث:  ) أجب عما يأتي في ضوء النّص : ثانيا

 

 (عالمة)             :   .........................................................................................مناسبا للنصعنوانا اقترح   -أ

 (عالمتان)                                                               .فائدتين أو حكمتين  يمكن أن تستفادا من هذه الحكايةاذكر   .ب

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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   (أربع عالمات:    )التفكير الناقد: الجزء الثاني

هل أنت مع نشر كل ما , ولكنّها قد تتضمن ما ال يحسن أن ينتشر في المجتمع, ونوادر تضحك وتمتعيتداول أكثر الناس حكايات 

                                                     يضحك ويمتع بقطع النظر مع مضمونه؟  فّسر إجابتك

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

 

 

 (عشرون عالمة)  اللغويات :  الجزء الثالث

 ( عالماتأربع )                             :  في النّص، هو  المخطوط تحتهامن الكلمات اآلتية  الحرف األخيرضبط  . أ

 

 ................................................ :الحبل: ...........................................                   كل       

 : ................................................  نفس ................             : ............................ يشعر       

 

 

 ": ق هال  ي   المنيَّة   أسباب   هاب   ن  وم  ": حدد أركان أسلوب الشرط في قول الشاعر  . ب

 (عالمة ونصف)           : .........................جواب الشرط:........................  فعل الشرط:.................... أداة الشرط    

 

 

 (أربع عالمات)                                     :                                    اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي ( ب

 

لف . 1 ، ُمتحاّبينِّ )    .                                                     في هللا............. يبدو أنهما رجعا من بعد الخِّ  ( ُمتحابّانِّ

 (حسناتـًا, حسنات  )       كثيرةً                                                          ............. إّن الصائمين يرجون من هللا  . 2

، القديمةَ )                                                                        ..............  صليت في المساجد  : نقول. 3  (القديمةِّ

 (بََونَ , َبيَنَ )                                                             " ..................                  اْستَبانَ "جذر كلمة . 4
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 (عالمة:    ) مع الضبط بالشكل المبنّي للمعلومإلى  المبنّي للمجهولأعد كتابة الجملة اآلتية بعد تحويل الفعل من ( ج

 ...............................................................................................  يعاتَُب المفكرون على تقصيرهم في حق األمة

 

 (عالمات أربع)                              :   أكمل الفراغ بالكلمة أو الكلمات المناسبة فيما يلي مع الضبط التام ( د

 

، اسم فاعله( أراد. )1  ..................................  واسم مفعوله ...............................  : فعل ماض 

 ..................................،  ومصدره هو ..................................  فعل مضارع، األمر منه هو ( يدعو)الفعل . 2

 

فما ضيّعَت من , اذهب: "فقال له زياد" وإّن أخونا شدّ على ميراث أبانا فأخذه ,إّن أبينا مات: "فقال, جاء رجل لزياد بن أبيه -هـ 

 (عالمة ونصف)                               ما الذي استنكره زياد من كلم الرجل؟   " مالكلسانك أشد مما ضاع من 

 

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

 (أربع عالمات:                                                                )ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي ( هـ

 :"تسلّل أحدهما بخفة "نوع الحال في جملة   – 1

 شبه جملة  –جملة اسمية                  د  –جملة فعلية                            ج  –مفردة                   ب  –أ 

 

2 –  ً  :الكلمة التي كتبت خطأ

 ابن –د     إكرام                           –احترام                                 ج  –إسم                      ب  –أ 

 

 ":الناس الخير يستحقون االحترام: ".............. نقول – 3

 

 معلمو -د                           معلموا  –ج                                 معلما  –ب              معلمي  –أ 
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 :كتبت بشكل سليمالجملة التي   - 4

 إنَّ أباك رجل فاضل  –ب                           أخوك في المكتبةقابلُت  –أ 

 حماها مسافر بع غد  -د                          كان أخي ذي خلق نبيل  –ج 

 

 

 

 

 (عالمات تس)التعبير الكتابي    :   الجزء الرابع

  

 .سلمة اللغة، وجودة األسلوب، وعلمات الترقيممراعيًا أسطر  خمسةمن الموضوعات اآلتية بما ال يقل عن  واحداكتب في 

   .واجب فلسطين على األّمة العربيّة واإلسلميّة      -أ

 .خواطر مغترب في شهر رمضان       -ب

 .رسالة المرئ تفتقده وتشتاق لرؤيته  -ج 

 

 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

 مع أطيب األمنيات 


