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م إليه كثيٌر كاَن في قديِم الزماِن بدويٌّ فقيٌر له حصاٌن أصيٌل ذاَع صيتُهُ في البادية، فقدِ 

ِ زوج حصانه دون يبغوَن شراءَ  ؛من عرِب الصحراءِ  وال أوالٌد،  ةٌ جدوى لم يكْن للبدوي 

ِ أميٌر خبيُث  فأحبَّ حصانه واعتنى به اعتناء األم ِ بأوالدها، وحدَث أن قدَم إلى البدوي 

 .النفِس يبغي شراَء الحصاِن، لكنَّ البدويَّ أصر  على موقفه فرفَض طلبَهُ 

أنهَكهُ حرُّ الصحراِء أشعث، أغبر،    ،محتاج    بثياِب فقير  وهو متنكر  ،  عاَد األميُر في المساءِ 

َب به أجمَل ترحيب ، واشترى له كيلو جراماً  طالباً أن يقضَي ليلته في ضيافة البدوي، فرحَّ

لحماً، وأسقاه اللبَن، وبينما كان البدويُّ نائماً هب  األميُر من نومه، ووضَع ثمَن الحصاِن 

 لَق في طريقه.لحصاَن، وانطيه، وامتطى اتحَت الِفراِش الذي ناَم عل

شعَر البدويُّ بَِوْقعِ حوافِر حصانه فهبَّ من نومه واندفَع وراء الحصاِن يطلُب من األمير 

 التوقف. 

ِ وقاَل لهُ: " إنَّ ثمَن حصانَك تحت الفراش فماذا تريد؟ "    التفَت األميُر إلى البدوي 

: "أرجوَك يا سيدي أال  تُب فعلَت، حتى ال يمتنع العرُب العرِب بما  لَغ أحداً منقاَل البدويُّ

عن استضافة الناس وتقديِم المساعدة للمحتاجِ" احمرَّ وجهُ األميِر، وازداد خجالً، وأعاَد 

 الحصاَن إلى صاحبِه.
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 :النص السابق، من النصوص .1

 اإلقناعية. –السردية.         -التفسيرية.            -المعلوماتية.              - 

 :أفضل عنوان مناسب للنص السابق .2

 الحصان الوفي. –ة.    مروءكرم و –ذكاء ودهاء.       -خبث األمير.     -

 السطر الثاني:في المقصود بــ" دون جدوى "  .3

 .بال مسؤولية-بسرعة    د -دون فائدة      ج -دون عمل    ب -أ 

 مضاد " اعتنى ": .4

 وضع. -أهمل.                 د -ج  ترك            -اهتم           ب -أ     

 )لحماً( وظيفتها النحوية: لحماً.اشترى له كيلوجراماً  .5

 كان. د.خبر    ج. مفعول به     ب. تمييز       أ.حال   

 نوعها: عاد األمير في المساء )وهو متنكر(.   حال .6

 مية.ة اسجمل-دشبه جملة        -ججملة فعلية       -بمفردة          -أ         

 

: "أرجوَك يا سيدي أال  تُبلَغ أحداً من العرِب بما فعلَت"، يدلُّ على .7  :قاَل البدويُّ

 نخوة البدوي، ومروءته.   -              كرم البدوي الشديد.  -

 خوفه من عقاب األمير.-            خوفه من العرب.  -   

 

 :كلمة مضادها ) أراحه (الفقرة الثانية  استخرج من .8

  .هبَّ  –انطلق.          –أنهكه.            -امتطى         -     

 المقتطف السابق، نوعه: .9

 سرحية.م -قصة          د -خاطرة        ج -مقال               ب -أ   

 التمييز في السطر األخير هو كلمة: .10

 ازداد. -4تقديم              -3خجالً     -2احمر     -1 

 

ً  ، فذهب للبدويأنهكه حر الصحرا .11  :. )طالباً( وظيفتها النحويةمساعدته طالبا

 حال جملة فعلية.-.     حال شبه جملة-حال مفردة.    -حال جملة اسمية.        -

 

 اختر اإلجابة الصحيحة: كم ................قرأت؟ .12

 درهٌم.-درهماً                 -درهمن            -درهم                    -  
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 :حمرَّ وجهُ األميِر، وازداد خجالً، وأعاَد الحصاَن إلى صاحبِه"، يدل هذا الموقف على"ا .13

  .البدويخوفه األمير من -

   .عدم مكابرة األمير، واعترافه بخطئه-

 .حاجة األمير للمال الذي تركه للبدوي-

 .عدم رغبته في أخذ الحصان-

 

 :ة تتضمنواعتنى به اعتناء األم ِ بأوالدها ...هذه الجمل .14

ً -ترادفاً.      -طباقاً.     -تشبيهاً.             .جناسا

 

 ، توحي بـــ:ل" ذاَع صيته " في السطر األو جملة .15

 .صهل بصوت عال   -صار مذيعاً.   د -ق.    جنطالاال -ب    ةشهرلا -أ

 

 أين وضع األمير ثمن الحصان؟  .16

 جيب البدوي.في  -تحت الفراش الذي نام عليه ج-تحت فراش البدوي ب-أ

 

 السابقة، تمثل توظيف تقنية: كاَن في قديِم الزماِن بدويٌّ فقيٌر له حصاٌن أصيٌل" الجملة" .17

 الحوار الخارجي.-الحوار الداخلي. -الوصف. -السرد.  -

 " إنَّ ثمَن حصانَك تحت الفراش فماذا تريد؟ " الجملة السابقة، تمثل توظيف تقنية: .18

 الحوار الخارجي.-خلي. الحوار الدا-الوصف. -السرد.  -

 

أنهَكهُ حرُّ الصحراِء" الجملة السابقة، تمثل توظيف وهو متنكر بثياِب فقير  محتاج ، أشعث، أغبر،  .19

 تقنية:

 الحوار الخارجي.-الحوار الداخلي. -الوصف. -السرد.  -

 

 العقدة في النص السابق: .20

 عودة األمير متنكراً في مالبس فقير.-

 هروب األمير بالحصان.-

 األمير النقود لصاحب الحصان. ضعو-

 ليهم.وفاة الزوجة واألوالد، وحزن األب ع-
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 :بداية أحداث القصة .21

 هروب األمير بالحصان. -قدوم الناس لشراء الحصان. -فاة زوجة األعرابي. و

 

 اعتناء البدوي بأوالد الحصان.-

 

 :لم يكن للبدوي زوجة" فعل مضارع مجزوم، وعالمة جزمه" .22

   .حرف العلة حذف-ف النون.    حذ –السكون.     

  

  :مضارعأن يقضَي" كلمة " يقضي" فعل  .23

 .ساكن –مجزوم.             -منصوب.               –مرفوع.          

 :أداة (حتى)... حتى ال يمتنع العرُب عن استضافة الناس .24

 .نفي-                  نصب. –         جزم.   -       عطف.      -
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 : التالي ثم أجب عن األسئلة التالية نصاقرأ ال :ثانيال السؤال

 

 
ُ
 ، ويعيُش الحيوان

ُ
عِجُب ،   على هذِه األرِض يعيُش اإلنسان

ُ
دِهُش وت

ُ
ائُب ت اناِت غر في أمان ، وللحيو

َع جسًرا يعُبُر من
َ
ُه مانٌع مائيٌّ َصن

َ
 ، إذا اعترَض طريق

ً
مُل ، وهَو من أصغِر مخلوقاِت هللِا حجما

َّ
 فالن

 
َّ
ياِن الن

ْ
 من ِفت

ُ
ن هشِة ، أنَّ هذا الجسَر يتكوَّ ِة األخرى وهو مسرور ، ويزيُد مَن الدَّ

َّ
ف ِ
مِل  فوِقِه إلى الض 

َها
ُ
ق
َّ
ِة املانِع فيتسل

َّ
ُم أقواَها إلى شجرٍة على ِضف اِء ، يتقدَّ ْيِه  األشدَّ

َ
، وُيمِسُك فرًعا من فروِعَها برْجل

يِن ، ثمَّ ُيمِسُك فتىً 
َ
ت ِل  الخلفيَّ ي األوَّ

َ
مِل ِرْجل

َّ
مِل    آخُر من الن

َّ
 من الن

َ
ن  يتكوَّ

ْ
يِن وهكذا إلى أن

َ
ت األماميَّ

 على حبٌل طويٌل ، ويزدا
ً
مُل شجرة

َّ
َق الن

َّ
َها تسل

َ
خرى ، فإذا بلغ

ُ
ِة األ

َّ
ف ِ
ُه إلى الض 

ُ
 إلى أن يِصُل طَرف

ً
د طوال

ِمُل بذلَك 
َ
َحِد فروِعَها فيكت

َ
ِة ، وأمَسَك بأ

َّ
ف ِ
مِل بالعبوِر ، وهَو  هذِه الض 

َّ
 الن

ُ
ة  بقيَّ

ُ
بناُء الجسِر ، ويبَدا

 
ُ
 في مساكِنِه األ

ْ
تي كانت

َّ
 ولى فالجسم معبر في عالم النمل . يحُمُل مخزوناِتِه ال

ٍة ، إنَّ هناَك    ، فبعُض الحشراِت لها أيًضا سالُح ِمْدفعيَّ
ْ
 ِحكًرا على الجيوِش فقط

ْ
 ليست

ُ
ة وامِلْدفعيَّ

َها على أعداِئِه من  
َ
 ، ُيطِلُق قذاِئف

ً
ة  خاصَّ

ً
ة فاِع عْن نفِسِه ِمْدفعيَّ ِ

نوًعا من الِجعراِن يستخِدُم في الد 

عُر واالضطراُب ، أمَّ الحشراِت ، ف
ُّ
  يشيُع الذ

ُ
 فهَي دخاٌن أبيٌض حمض يٌّ ُيخِرُجُه الِجعران

ُ
ا القذيفة

 الَجعراِن 
ُ
 جماعة

ْ
ا مسموًعا ، فإذا َسِمَعت

ً
ا صوت

ً
من أمعاِئِه ، وينفِجُر عنَد مالَمَسِتِه الهواَء ُمحِدث

ا مع هذا
ً
َتَها تضامن خرى ِمدفِعيَّ

ُ
 هَي األ

ْ
ت

َ
ق
َ
 ، أطل

َ
وت حارِب فَما أبدَع  هذا الصَّ

ُ
خلَق هللِا ! الِجعراِن امل

ُه ! 
َ
دَرت

ُ
 وما أعظَم ق

ا، أن  
ًّ
دِهِش حق

ُ
ناُر بالكهرباِء، وِمَن امل

ُ
فِط، أو ت ِ

 
يِت أِو الن  بفتيٍل من الزَّ

ً
شَعُل عادة

ُ
ُم أنَّ املصابيَح ت

َ
وتعل

 ، ولهُ 
ُ
ٍ ، يأكُل ويشَرُب ، ويناُم ويصحو ، ويمش ي ويقف

ها كائناٌت تسمَع عن مصباٍح حي   أرجٌل وعيوٌن ! إنَّ

 ، خلَق هللُا 
ٌ
ة ُه  –حيَّ

َ
 في  –سبحان

َ
َك أن تقرأ

ُ
يِل ، بل يمِكن

َّ
ماِت الل

ُ
ل
ُ
ريَق في ظ

َّ
فيَها نوًرا ، يض يُء لَك الط

 هي نوٌع 
ُ
ِفَئ أو يخبَو ، هذِه الكائنات

َ
 أن ينط

َ
يِل ، دون

َّ
 تستذِكَر دروَسَك ساعاٍت من الل

ْ
ضوِئِه ، وأن

ى ) الخناِفُس املضيئمن الحش   راِت ، تسمَّ
ُ
ان

َّ
ُعَها سك

َ
 ، ويض

ً
وُء من أجساِمَها ليال  الضَّ

ُ
 ( ، ينبِعث

ُ
ة

َها أثناَء سيِرِهم 
َ
ون

ُ
َها في سقِف الُحْجَرِة ، أو يحِمل

َ
قون ِ

 
ٍة صغيرٍة ، ويعل وعيٍة زجاجيَّ

َ
ِة في أ ُجُزِر الهنِد الغربيَّ

 الخالِق الحكيم . 
َ
يلي فسبحان

َّ
 الل
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                                                         : ابقِ السَّ  المحورية للنَّص ِ  الفكرة-  1

 عجائب المخلوقات -د عجائب الخنافس  -ج عجائب اإلنسان  -ب عجائب النمل   -أ

 : السَّابقِ  الرئيسة للفقرة الثانية للنَّص ِ  الفكرة-  2
 

 عجائب الجعران-أ
لهند عجائب جزر ا.-ب

 الغربية
 الخنافِِس  عجائبُ  -ج

 عجائب الكون -د
 

 ( : يخبو)  لكلمةِ  المقصودُ  المعنى- 3
 

 يَضعُفُ  -د يَخَربُ  -ج ينكِسرُ  -ب ينطِفئ  -أ

 : السَّابقِ  النَّص ِ  في الواردةِ  غيرُ  الفكرةُ -  4
 

 مملكةٌ  النَّملُ .     -أ

 منظَّمةٌ  حيوانيَّةٌ 

 جزرِ  سكَّانُ  يستخدمُ  -ب

 المضيئةَ  الخنافسَ  هندِ ال

 ِهممنازلِ  في

 الِجعرانُ  يقتلُ  -ج

 بقذائِِفهِ  أعداَءهُ 

رةِ   المتفج ِ

 ُغَددِ  بعضُ  تفرزُ  -د

 تهُضمُ  ُعصارات   النَّباتِ 

 الحشراتِ 

 " محدثاً " وظيفتها النحوية : - 5
 

 حال جملة فعلية -د حال جملة اسمية -ج حال مفردة -ب تمييز  -أ

 وظيفتها النحوية " كلمة " طوالً   --6
 

 حال جملة فعلية -د حال جملة اسمية -ج حال مفردة -ب تمييز  -أ

 موقعها اإلعرابي  جملة "ينبعث منها الضوء" - 7

 

 حال جملة فعلية -د حال جملة اسمية -ج حال شبه جملة -ب تمييز  -أ

  موقعها في الجملة" كلمة " حجماً   8- 
 

 عليةحال جملة ف -د حال جملة اسمية -ج حال شبه جملة -ب تمييز  -أ

 موقعها اإلعرابي  ، " وهو يحمل"  "وهو مسرورجملة " -9
 

 حال جملة فعلية -د حال جملة اسمية -ج حال شبه جملة -ب تمييز  -أ
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 اإلعرابيموقعها " في أمان "   -10
 

 حال جملة فعلية -د حال جملة اسمية -ج حال شبه جملة -ب تمييز  -أ

   هو"  ينطِفئُ "  لفعلِ اجذر  – 11
 

ٌ  -ب طافِئٌ   -أ  َمطفيٌّ  -د َطفَأ -ج ُمطفَأ

 هو"  أمَسكَ " كلمة 12-
 

 أفعل -د فاعل -ج مفعول -ب فعل -أ

 )الجسم معبر( التالية الجملةفي  لعالقةما نوع ا 13-
 

 طباق -د جناس -ج رادفت  -ب تشبيه  -أ

ُن من فِتْياِن النَّملِ  -14  :كلمة األشداء...مفردها-  اءِ األشدَّ  يتكوَّ

 مشدود-ث شاد -ت شديد -ب شدة-أ

 :يقوم النمل بَصَنع جسر -15

ليعبَُر من فوقِِه إلى -أ

فَِّة األخرى  الض ِ

ليعبَُر من فوقِِه إلى  -ت

فَِّة األخرى  الض ِ

إذا اعترض -ث

 طريقَهُ مانٌع مائيٌّ 

جميع اإلجابات -ج

 صحيحة

 :القةالذُّعُر واالضطراُب( بينهما ع .). فيشيُع الذُّعُر واالضطرابُ  16-

 جناس.-ث تضاد.-ت طباق.-ب .ترادف-أ

  :يُعتبرالنص السابق -17

 .وظيفياً.ث ت.إقناعياً. يا.ب. سرد أ.معلوماتياً.

 :ما يدل  في النص السابق على أنَّ الحيوانات تسرع إلنقاذ مثيلتها، وتدافع عنها 18-

وقف الجعران عند مأ.

الجعران  تعرض جماعة

 للخطر.

د ب. موقف النمل عن

قيام جماعته ببناء 

 الجسر.

ت. موقف جماعة 

 الخنافس المضيئة ليالً.
ث. موقف سكان جزر 

 .الهند عند انتشار الظالم
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 ...التمييز في اآلية السابقة:} فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً{19-

 اثنتا عشرة ث. عيناً  ت. .منه ب. انفجرت. .أ

  :خنافَس في أَوعية  زجاجيَّة  صغيرة ، وذلك ألنهااُن ُجُزِر الهنِد الغربيَِّة اليَضُع سكَّ  20-

يوجد بها نوٌر، يمكن  أ.

 استخدامه في اإلضاءة.

ألنها نوٌع من ب.

ات التي ال تؤذي الحشر

 .اإلنسان

ا تُدخل البهجة ألنه ت.

 على أطفالهم الصغار

 في المناسبات.

ألنها كائناٌت حيَّةٌ  ث.

ولُها ، وتشَربُ  تأكلُ 

 !أرجٌل وعيونٌ 

..تأكل وتشَرُب ، وتناُم وتصحو ، ولُها أرجٌل وعيوٌن ! الطباق في الجملة السابقة اٌت حيةٌ ألنها كائن 21-

 بين كلمتي:

تناُم وتصحو أ. كائناٌت وحيةٌ  ب.  .ألنها ... ولُها ث. أرجٌل وعيونٌ ت.     

 : اً(.. تمييز)أمن....أمنًا اإلمارات أكثر دول العالم -22

منصوب وعالمة  أ.

 به الفتحةنص

مجرور وعالمة جره  ب.

 .الكسرة

مرفوع وعالمة  ت.

 .رفعه الضمة

مجزوم وعالمة  ث.

 .جزمه السكون

 :، على الترتيبفعلين مضارعين جملة السابقةتتضمن ال....أن تقرأَ في ضوئِهِ  يمِكنُكَ بل " 23-

، ومنصوب.جزوم.مب رفوع، ومنصوب.أ.م  ومجزوم وب،ث.منص .جزومرفوع، وم.مت 

 ،،،َهاتسلَّقَ  عَ ليمن؛ أقواَها إلى شجرة  على ِضفَِّة المانعِ  تقدَّمْ يلف -24

 :(عَ ليمن) ، والالم في  (تقدَّمْ يل)في   الالم-           

 ب.الم الجر، والم األمر. أ.الم األمر، والم التعليل.
عليل، والم ت.الم الت

 األمر.
 ث.الم األمر، والم الجر.

 ، َهاتسلَّقَ َع ؛ ليمنإلى شجرة  على ِضفَِّة المانعِ أقواَها  تقدَّمْ يلف -25

 :ة جزمهفعل مضارع مجزوم وعالم .(تقدَّمْ يل)              

حذف النون.ب.  السكونأ.  .النونث.  حذف حرف العلة.ت.  

 ، َهاتسلَّقَ  عَ ؛ ليمنأقواَها إلى شجرة  على ِضفَِّة المانعِ  تقدَّمْ يلف -26

 :نصبهة وعالم نصوبفعل مضارع م .(عَ ليمن)              

حذف النون.ب.  الفتحة.أ.  .األلفث.  حذف حرف العلة.ت.  
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