
 

 موفقون إن شاء ّهللا 

 
 

 
 
 
 

  
  

ّا:   
  

ماذا تخبئ في : سألتھ في أحد األیام عندما كنت صغیرا، الحظت أن جدي یحتفظ بصندوق خشبي في غرفتھ، أثارني الفضول، ف       
  صندوقك الخشبي یا جدي؟

، لكنني لم أجد سوى حفنة من الثمینكنز ال یقدر بثمن یا بني ، ركضت إلى الصندوق وفتحت غطاءه، لكي أرى ذلك الكنز : أجاب جدي      
  .لقد سرق اللصوص كنزك یا جدي: حا تراب وعلم مخضب بالدماء ومذكرة، خفق قلبي بسرعة كعقارب الساعة ، وركضت نحوه صائ

  . ال یا بني ، لم یسرق اللصوص شیئا: جدي من الصندوق ، فتح الغطاء ونظر داخلھ، ثم ابتسم قائال اقترب 
وھل ھناك یا بني شيء في العالم أغلى من تراب : ألم تقل یا جدي إنك تملك كنزا ثمینا جدا؟ ابتسم الجد وقال: صحت بأعلى صوتي   

  . ھذا ھو المیراث الذي تركھ أخي، مذكرة حوت سطورا نورانیة ، وعلم عاش ألجلھ ومات من أجلھالوطن؟ 
  :     ثم أنشد 

 وطني وطني غال الثـــمن      نفسي مالي روحي بدني  
  وأنا الحامي لك في المحن      لتعش حرا طـول الزمن

   - بتصرف  -عن اإلنترنت                                                                                                                 

  

  
  :األسئلة

   
  )  ن 06:( أفھم النص 

  .ــ ھات عنوانا مناسبا للنص1
  ــ عم سأل الولد جده؟2
  ــ ما المیراث الذي تركھ الشھید للجد؟3
  )نبض ملطخ ، ( ــ ابحث عن  معاني الكلمات التالیة في السند  4
  )الثمین ، ابتسم ( ــ ھات أضداد الكلمات التالیة 5

  )  ن  02:( أتذوق النص 
  .ــ استخرج من النص تشبیھا وحدد أركانھ 1
  .وأنا الحامي لك في المحن    لتعش حرا طول الزمن    :ــ قسم البیت  2

  )ن04:(أعرف قواعد لغتي 
  .ــ أعرب ما فوق الخط في النص1
  : ــ استخرج من النص2

 اسم إشارة  ضمیر منفصل  اسم موصول  نعت حقیقي 

    

  
  
  
 : ــ عین عالمات الوقف الواردة في العبارة التالیة وبین وظیفتھا3
  ألم تقل یا جدي إنك تملك كنزا ثمینا جدا؟: صحت بأعلى صوتي                             

  ) ن08:(الوضعیة اإلدماجیة 
  :السیاق

  . كثیرا من زمالئك ال یحترمون العلم، كرم من رموز السیادة الوطنیة  وأنت تحیي العلم الوطني داخل متوسطتك،  الحظت
  :التعلیمة

فیھ على ھذه الظاھرة المسیئة لوطنك وتاریخھ موجھا أصدقاءك إلى  أسطر تعلقعلى ضوء ما سبق اكتب نصا من ثمانیة  
                                                                                                                                        .الوصفالصواب مستخدما نمط 
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                                                                        نتاساع: المّدة           م                                                  1س: المستوى 
  

 

 اقرأ النص قراءة متأنیة عدة مرات ثم أجب على األسئلة التالیة
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