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⸎ اختبار الفصل الثاني في نشاط اللغة العربية ⸎
ُ
صدق الفالح

كان الفال ُح مسعود راجعا الى بيته  ،وهو يغني مسرورا  ،ولما اقترب من الغابة  ،تذكر
يضرب
أن يجمع الحطب ليستدفئ هو وأوالدُهُ وزوجتهُ ،فتسلق شجرة ضخمة  ،ولكنه لم يكد
ُ
النهر عميقا وسريع
الفأس من يده  ،وغاصت في قاع النهر ،وكان
أول ضربة  ،حتى انفلتت
ُ
ُ
ُ
ورزق أوالدي
الجريان  ،فوقف الفال ُح حزينا وهو يقو ُل :ما العم ُل ياربـي .إن الفأس حياتي
وزوجتي.
سمع ملكُ الماء شكوى الفالح المسكين  ،فـرق لهُ  ،وخرج من النهر وفي يده فأس من
سك يا رج ُل ؟ فقال الفال ُح مذعورا :ال يا سيدي  ،ليست
الذهب  ،ودنا من الفالح وقال لهُ  :أهذه فأ ُ
هذه فأسي فـأراهُ الملكُ فأسا من الفضة  ،وقال له :ربما كانت هذه فأسك .فقال الفال ُح  :ال ياسيدي
،ليست هذه أيضا فأسي.
ُ
أتكون هذه فأسك ؟ وما كاد
فانتشل الملكُ من الماء فأسا ثالثة من الحديد  ،وقال للفالح :
نظـ ُر الفالح يق ُع على الفأس  ،حتى صاح في سرور  :نعم  ،نعم يا سيدي  ،هذه فأسي  ،أعطنيها
من فضلك.
سر ملكُ الماء من أمانة الفالح وصدقه  ،وحبه لعمله  ،فترك لهُ الفؤوس الثالث  ،واختفى
سريعا في قاع النهر.
أسئلة الفهم :
 -1ماذا جرى للفالح و هو راجع إلى بيته؟
 -2استخرج من النص العبارة التي تدل على أن ملك البحر أعاد للفالح فأسه؟
 -3استخرج من النص مفردات الكلمات التالية ثم وظفها في جملة :
اقترب =  -...............الجملة....................................... :
تلطف معه =  – ...........الجملة ........................................ :
أسئلة اللغة :
 -1أعرب ما تحت سطر في النص :
 -2إستخرج من النص مايلي:
فعل مضارع مجزوم خبر كان أو إحدى أخواتها
حــــال

مضاف إليه

 -3صرف الفعل " تذكر" إلى المضارع المنصوب مع ضمائر الغائب .
حراس الحياة فهي تحافظ على حياة اإلنسان سواء
الوضعية اإلدماجية  :قال حاكم القرية  ( :إن األشجار
ُ
كان طيبا أو شريرا  ..و علينا أن نحبها و نحافظ عليها )
 أكتب فقرة ال تتجاوز ثمانية أسطر تتحدث فيها عن أهمية الشجرة في حياة اإلنسان و فوائدها مبرزا كيفيةالمحافظة عليها موظفا حاال مسطر تحته .
بالتوفيق ~.
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