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 نَ يٌر مِ ثِ كَ   هِ يْ لَ إِ  مَ دِ قَ ، فَـ ةِ يَ ادِ بَ ي الْ ـيُتُه فِ اَع صِ يٌل ذَ صِ اٌن أَ صَ حِ  هُ يٌر لَ قِ يٌّ فَ وِ دَ اِن بَ مَ ِم الزَّ ـيدِ ي قَ ـاَن فِ كَ 

بَّ حَ أَ ٌد ، فَ َال وْ  أَ َال  ٌة وَ جَ وْ يِّ زَ وِ دَ بَ لْ ْن لِ كُ يَ  مْ ـلَ . ى وَ دْ جَ  ونَ دُ  هِ انِ صَ اَء حِ رَ وَن شِ غُ بْـ اِء يَـ رَ حْ ِب الصَّ رَ عَ 

  .ا هَ دِ َال وْ أَ مِّ بِ اْألُ  اءَ نَ تِ عْ اِ  هِ ى بِ ـنَ تَـ عْ اِ  وَ  هُ انَ صَ حِ 

 رَّ صَ يَّ أَ وِ دَ بَ نَّ الْ كِ اِن ، لَ صَ حِ ـاَء الْ رَ شِ  يدُ رِ ِس يُ فْ يُث النـَّ بِ يٌر خَ مِ يِّ أَ وِ دَ بَ ى الْ ـلَ َم إِ دِ قَ  نْ َث أَ دَ حَ  وَ 

  .َبُه لَ َض طَ فَ رَ فَـ  هِ فِ قِ وْ ى مَ لَ عَ 

 هُ تَ لَ يْـ َي لَ ضِ قْ يَـ  نْ باً أَ الِ اِء طَ رَ حْ رُّ الصَّ َكُه حَ هَ ـنْ اٍج أَ تَ حْ ـيٍر مُ قِ اِب فَ يَ ثِ ّكراً بِ نَ تَـ اِء مُ سَ مَ ـي الْ ـيُر فِ مِ اَد اْألَ عَ 

ى ـتَّ حَ  َرهُ امَ سَ  وَ   ، نَ بَ اللَّ  اهُ قَ سْ أَ  َم ، وَ حْ اللَّ  هُ مَ عَ طْ أَ  يٍب ، وَ حِ رْ َل تَـ مَ ـجْ أَ  هِ حََّب بِ رَ ، فَـ  يِّ وِ دَ بَ الْ  ةِ افَ يَ ي ضِ ـفِ 

  . لِ يْ اللَّ  نَ ٍة مِ رَ خِّ أَ تَ ٍة مُ اعَ سَ 

ي ذِ اِش الَّ ِفرَ َت الْ حْ ـاِن تَ صَ حِ ـَن الْ مَ ـَع ثَ ضَ وَ  ، وَ  هِ مِ وْ نَـ  نْ يُر مِ مِ اْألَ  بَّ ماً هَ ائِ يُّ نَ وِ دَ بَ الْ  انَ ا كَ مَ نَ يْـ بَـ  وَ 

  . هِ يقِ رِ ي طَ ـَق فِ لَ طَ نْ اِ  اَن ، وَ صَ حِ ـى الْ طَ تَ مْ اِ  ، وَ  هِ يْ لَ اَم عَ نَ 

 نْ ُب مِ لُ طْ يَ  وَ هُ  اِن وَ صَ حِ ـالْ  اءَ رَ َع وَ فَ دَ نْ اِ  وَ  هِ مِ وْ نَـ  نْ بَّ مِ هَ فَـ  هِ انِ صَ ِر حِ افِ وَ يُّ ِبَوْقِع حَ وِ دَ بَ َر الْ عَ شَ 

  .ّقَف وَ تَـ يَـ  نْ أَ  يرِ مِ اْألَ 

  " ؟ يدُ رِ ا تُ اذَ مَ فَ  اشِ رَ فِ الْ  تَ حْ ـَك تَ انِ صَ َن حِ مَ ـنَّ ثَ إِ : " ُه اَل لَ قَ  يِّ وَ وِ دَ بَ ى الْ ـلَ يُر إِ مِ َت اْألَ فَ تَـ لْ إِ 

 عَ نِ تَ مْ ـ يَ ى َال ـتَّ َت ، حَ لْ عَ ا فَـ مَ ـِب بِ رَ عَ الْ  نَ دًا مِ حَ َغ أَ لِّ ّال تـُبَـ ي أَ دِ يِّ ا سَ وَك يَ جُ رْ أَ : "يُّ وِ دَ بَ اَل الْ قَ 

  " .اِج تَ حْ مُ لْ لِ  ةِ دَ اعَ سَ مُ ـِم الْ ـيدِ قْ تَـ  وَ  اسِ النَّ  ةِ افَ ضَ تِ سْ اِ  نْ ُب عَ رَ عَ الْ 

  .ِه بِ احِ ى صَ ـلَ اَن إِ صَ حِ ـاَد الْ عَ أَ  ًال ، وَ جَ يِر خَ مِ ُه اْألَ جْ رَّ وَ مَ ـحْ إِ 
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  )نقطة 1( ؟ ماذا كان يملك البدوي  -1
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  الشخصيات  الزمان  المكان
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  الثَّْعلَُب اْلـُمَراِوغُ 

دُّ سُ ٍة یَ مَ قْ لُ  وْ ، أَ ھُ لُ كُ أْ اٍم یَ عَ طَ  نْ ُش عَ تِّ فَ یُ  احَ رَ ِت، فَ وْ مَ ى الْ لَ َف عَ رَ شْ ى أَ تَّ یًدا حَ دِ وًعا شَ ًما جُ وْ ُب یَ لَ عْ الثَّ  اعَ جَ 

ا بِ ھُ زْ یًكا مَ دِ  ةِ یقَ دِ حَ ي الْ فِ  دَ جَ وَ ، فَ وَعھُ ا جُ ھَ بِ   ، وَ عِ فِ تَ رْ مُ الْ  طِ ائِ حَ ى الْ لَ عَ  نْ مِ  رِ خَ اْآل وَ  ینِ حِ الْ  نَ یْ یُح بَ صِ ، یَ ھِ سِ فْ نَ ّوً

  .اءٍ یَ رِ بْ كِ ى بِ لَ عْ ى اْألَ لَ َر إِ مَ حْ اْألَ  ِفھِ ُعرْ بِ  عُ فَ رْ یَ 

مھ لھذا طعا ن الدیك المغرور ضعیف العقل، فصمم أن یحصل علیھ لیكونأ وعرف الثعلب الذكي

 :قال لھ بحذر، وراح یعرج مظھرا الضعف والمرض، ثماألسبوع، بعد جوع أسبوع، فتقدم منھ 

  !د الدجاجیھا الدیك الجمیل، یا ملك الطیور وسیالخیر أ صباح -

 ةٍ دَ اعَ سَ مُ  ّیةُ أَ ي وَ نِّ مِ  یدُ رِ ا تُ اذَ ، مَ )ولُ لُ شْ مَ الْ (یحُ سِ كَ ا الْ ّیھَ أَ  كَ الً بِ ھْ أَ : بِ لَ عْ لثَّ لِ  الَ قَ ِم، وَ الَ كَ ذا الْ ھَ یُك بِ رَّ الدِّ سُ فَ 

 ؟بُ لُ طْ تَ 

 یكٍ دِ  نْ عَ  ثُ حَ بْ تَ  اجِ جَ الدَّ  نَ ًة مِ اعَ مَ جَ  نَّ أَ  تُ عْ مِ ي سَ نِ نَّ كِ ي، لَ سِ فْ نَ ًئا لِ یْ ُب شَ لُ طْ أَ  ا الَ نَ أَ : ثٍ بْ خُ بِ  بُ لَ عْ الثَّ  دَّ رَ فَ 

 .انِ وَ اْألَ  اتِ وَ فَ  لَ بْ كاً قَ لِ مَ  كَ بَ صِّ نَ ي ِألُ عِ اَل مَ عَ تَ فَ  ،اجِ جَ الدّ  كَ لِ مَ  ونَ كُ یَ لِ  اجِ التَّ بِ  یقُ لِ یَ  فٍ رْ عُ  بِ احِ ، صَ یلٍ مِ جَ  اعٍ جَ شُ 

ُب لَ عْ الثَّ  مَ جَ ، ھَ ةِ كَ لَ مْ مَ ى الْ لَ إِ  لَ صِ یَ لِ  ھُ لُ جِ عْ تَ سْ یَ  ھُ امَ مَ أَ  یكُ الدِّ  ، وَ لٍ ھْ ى مَ لَ عَ  بُ لَ عْ ى الثَّ شَ مَ   یقِ رِ ى الطَّ لَ عَ وَ 

، ورِ رُ غْ مَ الْ  اءُ زَ ا جَ ذَ ھَ : "  دُ دِّ رَ یُ  وَ ھُ ِھ، وَ یْ تَ فَ شَ  َعقَ ّم لَ ، ثُ ھُ لَ كَ أَ وَ  ھُ قَ نُ قَّ عُ دَ وِع، فَ دُ خْ مَ یِك الْ ى الدِّ لَ عَ  فِ لْ خَ الْ  نَ مِ 

   " . رَ آخَ  ورٍ رُ غْ مَ  نْ عَ  ثْ حَ بْ ْألَ فَ 

 "بتصرف " ایمان علي 

 )نقط 6: (الشكل  -1

 .بالشكل التام  –و المكتوبة بخط غلیظ  –اضبط الفقرة الثانیة من النص 
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 )نقط 4: (الفھم  -2

o  نقطة عن كل إجابة صحیحة 0.5: (من الّنص مرادف الكلمات التالیةاستخرج (  

  ...............................................................................................) : الفقرة األولى ( اقترب أجلھ  -أ

  ...............................................................................................) :     الفقرة الثانیة ( المتكبر  -ب

o  نقطة عن كل إجابة صحیحة  0.5(لمن یعود الضمیر؟(  

  ...............................................................................................) :  2( سطر " بھا " الھاء في  -أ

  .................................................................................................) :  4( لیھ سطر الھاء في ع -ب

o  نقطة عن التعلیل  1نقطة عن الجواب، و  0.5(ھل یستحق الدیك ما حصل لھ ؟ علل جوابك(  

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

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

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

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

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

o نقطة 0.5( :ھذا یدلّ على " ثّم لعق شفتیھ : " ذكر في الّنص(  

  .أن الّثعلب استمتع بأكل الدیك -أ

  .أن الثعلب لم یشبع منھ -ب

  .أّن الثعلب یمسح األوساخ الموجودة على شفتیھ -ت

  .أن الدیك مغرور -ث
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،  ادِّ حَ ِھ الْ سِ أْ فَ ا بِ َعھَ طَ قْ یَ لِ  ٍة ،قَ ورِ ِل مُ الَ ِة الظِّ فَ ارِ وَ ٍة رَ جَ ى شَ لَ طّاٌب إِ ى حَ ـتَ أَ 

ا ھَ لَ ضْ ةً فَ یّنَ بَ مُ  ا ،ھَ نْ عَ  نِ ـیعِ اللَّ  ھِ سِ أْ فَ  عَ فْ رَ  ھُ نْ مِ  تْ بَ لَ طَ ْت، وَ رَ ُذعِ فَ  ةُ رَ جَ الشَّ  ْتھُ أَ رَ 

  .لنّاسِ لِ  ةَ رَ ـیثِ كَ ا الْ ھَ دِ ائِ وَ ةً فَ دَ دِّ عَ مُ  ، ةٌ وعَ رُ زْ مَ  يَ ھِ  وَ 

ى ـلَ إِ  ھُ تَ اجَ ًحا حَ ضِّ وَ ا مُ ھَ نْ مِ  رَ ذَ تَ عْ اِ  ، وَ  ةِ رَ الّشجَ  بِ لَ طَ لِ  طّابُ حَ ِب الْ جِ تَ سْ ْم یَ ـلَ 

  !ا ھَ عِ طْ قَ 

التعلیمات اكتب الحوار الذي داَر بین الّشجرة والحطّاب ، مراعیًا 

         :التالیة 

   التقید بنص الـموضوع. 

   وضوح الخط. 

   سالمة التعبیر 

  احترام عالمات الترقیم 

 تجنب التكرار و األخطاء اإلمالئیة. 

  سطرا  12التحریر أال یتجاوز.  

 نص الموضوع
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