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     النـــــــــص
ُجُل  ِديقَاِن فََضَرَب أَحَ دهَما اْْلَخر َعلَى َوْجِهِه ، الرَّ ْحلَِة تََجاَدَل الصَّ ْحَراِء ، ِخََلَل الر ِ         َكاَن َصِديقَاِن يَْمِشيَاِن فِي الصَّ

ماِل : اْليَْوَم أ َعزَّ أصدقائِي َضَربَنِي َعلَى الَِّذي انضرب َعلَى َوْجِهِه تَأَلََّم َولَِكنَّه ُدوَن أَْن يَْنِطَق بَِكِلَمٍة واحَدٍة َكتََب َعلَى الر ِ
ِديقَاِن فِي َمْشيِهَوْجِهي . ِاْستَ  ُروا أَْن يَْستَِحم اَحة  َما إِلَى أَْن َوَجُدوا وَ َمرَّ الصَّ ُجُل الَِّذي انضرب َعلَى َوْجِهِه فَقَرَّ وا ، الرَّ

ماِل اْلمُ  َكِة و بََدأَ فِي اْلغَ َعِلقَْت قدُمهُ فِي الر ِ ِديُق ِمَن ْسَكهُ َوأَْنقَذَهُ ِمَن اْلغَرِق ، َولَِكنَّ َصِديقَةَ أَمَ رِ تََحر ِ ِق َوبَْعَد أَْن نََجا الصَّ
ِديُق الَِّذي َضَرَب َصِديقَهُ اْلَمْوِت قَا ْخِر : اْليَْوَم أَعزَّ أصدقائِي أَنَقَذَ َحيَّاتِي ، الصَّ  َوأُْنقََدهُ ِمَن َم َوَكتََب َعلَى قِْطعٍَة ِمَن الصَّ

ِة اْْلْولَى عاْلَمْوِت َسأَلَهُ : لِ  ماِل َواْْلَن عْنَدَما ضربتَُك َكتَ ماذا فِي اْلَمرَّ ْخَرِة ؟ ْبَت َعلَى الر ِ ا أَْنقَْذتَُك َكتَْبَت َعلَى الصَّ ْنَدم 
 َ ماِل َحْيُث ِرياٌح التََّساُمحِ يُْمِكُن لَ َجاَب َصِديقهُ : عفَأ َها أَْن تَْمِحيَها ، ْنَدَما يؤذينا أَحٌد َعلَينَا أَْن نَْكتَُب َما فَعَلَهُ َعلَى الر ِ

ا يَْصنَُع أَحٌد َمعَنَا َمْعُروف ا َولَِكن ع ياحِ يُْمِكُن ْنَدم  ْخِر َحْيُث ََل يُوَجُد أَيُّ نَْوعٍ ِمَن الر ِ فَعَلَينَا أَْن نَْكتَُب َما فَعََل َمعَنَا َعلَى الصَّ
 أَْن يَْمُحَوَها،

مَ تُبُ تَعَلَُّموا أَْن تَكْ           ْخِر ، َوََل بُ ُحتُ اِل َوأَْن تَنْ وا آَلََمكُْم َعلَى الر ِ ْن َحتَّى نَِجَد مَ  حَ امِ سَ نُ  أَنْ  دَّ وا اْلَمْعُروَف َعلَى الصَّ

يَّة   يَُساِمُحنَا ، ِْلَنَّهُ    . اْلعُْنفَ  اْلغََضَب ، أَوِ  اْلِحْقَد ، أَوِ  فُ ََل تَْعرِ  بِالتََّساُمحِ نَْحيَا َحيَاةَ ِصح ِ
 

 

 المحتـــــــــــــــــــــوى
 

 النقطة
 

  

 :في الخانة المناسبة( ×)بوضع عَلمة  اقرأ النص أعَله  وأجب عن اْلسئلة اْلتية أوَل:

 قصة                                             خطبة                         رسالة       ؟ ما نوعية النص (1

 في الغابة                   في الصحراء                في القرية         ؟أين وقعت أحداث النص (2

 ه                 لكمه  شتم                  سامحه    ؟ ربضكيف رد الصديق على صديقه لما ان (3

  :اليوم أعز أصدقائي ضربني على وجهي؟العبارة التالية لماذا كتب على الرمل  (4
 لتبقى ذكرى               لتمحوها الرياح                    لتدوم طويَل

 ؟ حسب ما جاء في النصوالكتابة على الصخر ،الرمل علىالكتابة ب عَلقة الرياحما  (5
      .................................................................................................................................... 

 ماذا نتعلم من أحداث النص؟ (6
      .................................................................................................................................... 

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

 أمام المرادف المناسب ؟(×)ع عَلمة ض (7

 

   

 معنى كلمة :                    فقرة اْلخيرة(استخرج من ال8   

 ؟ ما ضد الكلمة التالية (9

 رُ هَ طْ أَ ى وَ قَ نْ أَ                       لُ بَ نْ وأَ  فُ رَ شْ أَ                       رُ قَ حْ أَ وَ  لُّ أذَ                                   

 

 ما جمع الكلمة التالية؟ (9

 
 
 
 

 
 

 

 :اَلسم و النسب  ............................. تاريخ اليوم

    القراءةمكون  اْلولالفرض  الدورة اْلولى : اللغة العربية المراقبة المستمرة :

 )نقطة لكل جواب صحيح( ن(10فهم المقروء )

ـــــمَ كـَ َلَ  عَ ــــازَ نـَ    

 

قَ ــــــــــفـَ اتَّ  لَ ادَ جَ    

  :ــــــزُّ عـَ أَ 

          أعـــــــز:

 

:اءُ رَ حْ الصَّ   .................... 

: ُةوَ سَ قَ الْ   

 

...................... 
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 المؤسسة:

 المستوى الخامس
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