
 
 

    

 

    

     النـــــــــص            اإلنسان ابن بيئته
، هلزيارته، فخرج الرجل لزيارة صديقدعاه صديق له من المدينة  األياموفي يوم من ،الغابات  ىكان رجل يعيش في إحد

سخر منه  ،الحشرات  إحدىصديقة قائالً : إنني أسمع صوت  ىالشوارع المزدحمة التفت إل إحدىوبينما كان سائراً معه في 

فقال له  ،تسمع صوت الحشرات وسط هذا الجو المزدحم الصاخب  أنصديقه قائالً : كيف تقول ذلك ؟ ليس من الممكن 

قطعة من النقود المعدنية وألقاها  جيبهرجل الغابات : أقسم أنني أسمعها، وسوف أثبت لك اآلن، انظر  ثم أخرج الرجل من 

جداً، ولكن العجيب أن مجموعة كبيرة من السائرين حولهم التفتوا ليروا  اضعيف اة النقود صوتعلي األرض، أحدثت قطع

ال للصوت إابتسم رجل العابات في ثقة وهو يقول لصديقه : أرأيت ؟ الناس ال ينتبهون . قطعة النقود الساقطة علي األرض

ون بالمال ، ولذلك انتبهوا على الفور لصوت العملة النقدية اهتماماتهم وأولوياتهم في الحياة، هؤالء كلهم يهتم نالذي يعبر ع

 ..أما أنا فأهتم  كثيرا باألشجار، وبالحشرات التي تضرها ، ولذلك يثير انتباهي صوتها

 

 

 في الخانة المناسبة:( ×)أوال:اقرأ النص أعاله  وأجب عن األسئلة اآلتية بوضع عالمة 

 قصة                                                      خطبة                          حوار       ؟ما نوعية النص (1

 في البيت              في الشارع                                        في الغابة   ؟  النصوقعت أحداث أين  (2

 صوت الحشرة               صوت القطعة النقدية     ؟ما هو الشيء الذي أثارانتباه رجل الغابة (3

 ؟لماذا انتبه الناس في الشارع لصوت القطعة النقدية  (4
 

 لماذا يهتم رجل الغابة بأصوات الحشرات؟   (5

            

 ؟هي العبرة التي نستخلصها من النصما  (6
      ....................................................................................................................................           

 ؟ أمام المرادف المناسب(×)ضع عالمة  (7

 ن(1) 

                                        :ماضد كلمة (8

                                            

                                       ؟ لمة التاليةالكاستخرج من النص ضد  (9

                                             

                                                                          ؟                            الكلمة التالية جمعما       (10

 

 فهم المقروء  

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

 

م  ر  ت  ح  اِ  

 

ــم  ـــــت  ه  اِ   

 

  

أ  ز  ه  ت  س  اِ ر  ــــــس خِ    

ِملُون    يُه 

 ت ُضر   ......................

   

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

 الجـــــــو ....................

 ألنها تضر باألشجار ألنها تضر باإلنسان

 اللغة العربية المراقبة المستمرة :
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