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االمتحان التجريبي الموحد في مادة اللغة العربية

السند:

الكنز الثمين

صن ُدوق خشبي في غرفته ،أثارني الفضول ،فسألتُه في أحد األيام ماذا
عندما ُكن ُت صغیرا ،الحظ ُت أن جدي يحتف ُ
ظبُ
حت غطاءه،
صندوقك (الخشبي) يا جدي؟ أجاب جدي :كنز ال ُيقد ُر بثمن يا ُبني  ،ركض ُت إلى الصندوق وفت ُ
تُخب ُ
ئ في ُ

ومذكرة  ،خفق قلبي ب ُسرعة كعقارب
لكي أرى ذلك الكنز الثمین ،لكنني لم أجد سوى حفنة من تُراب وعلم ُمخضب بالدماء ُ
صوص كنزك يا جدي.
وركضت نحوه صائحا  :لقد سرق الل
الساعة ،
ُ
ُ

صوص شیئا .صحت
اقترب جدي من الصندوق  ،فتح الغطاء ونظر داخله  ،ثم ابتسم قائال :ال يا ُبني ،لم يسرق الل
ُ
يوجد يا ُبني شيء في العالم أغلى من تُراب
بأعلى صوتي (:ألم تقل یا جدي إنك تملـــك كن از ثمينا جدا؟ فأجابني) :وھل ُ
اث الذي تركه أخيُ ،مذكرة تضمنت ُسطو ار نورانیة  ،وعلم عاش ألجله ومات من أجله.
الوطن؟ ھذا ھو المیر ُ

األسئلة

حول الفهم  3 :نقاط
 -1ما هو الكنز الذي خبّأه الجد؟ ولماذا وصفه بأنّه ال يقدّر بثمن ؟
 -2استخرج من النص :تشبيها
 -3استخرج من النص :
 ضد كلمة :بطء مرادف كلمة :دَنا -4وظف كلمة  -الفضول  -في جملة مفيدة
حول اللغة  3 :نقاط
 .1أعرب ما تحته خط في النص – الغطاء -

 .2خاطب جدتك في الجملة بین القوسین في النص( :ألم تقل یا جدي أنك تملك كن از ثمينا جدا؟ فأجابني)
 .3استخ ـ ـرج من الن ـ ـص:

فعال أجوفا

فعال مثاال

حاال مفردة

 .4حول االسم – الذي -إلى المثنى ثم إلى الجمع .

الوضعية اإلدماجية 4 :نقاط

وطننا أغلى ما نملك  ،هو أمانة في يد الجمیع  ،باألمس أدى المجاهدون واجبهم ،فضحوا في سبیل حريته ،

دورنا لحمايته والعمل من أجل تقدمه وازدهاره.
وها قد جاء ُ
التعليمة :اكتب فقرة (من  08إلى  10أسطر ) تتحدث فیها عن اعتزازك بوطنك مبر از :
 -أهم السلوكیات التي تتجنبها والتي تضر وطنك .

-

واجبك و دورك في الحفاظ علیه.
الصفحة 1/1

مع تحيات السيدة المفتشة ودعواتها
لكم بالتوفيق والنجاح
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