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 :النــص

، فلجأ إلى حيلة ادعى فيها الرحمة و الغفران، سائال حيوانات أعياهعب، و أن المرض قد تظاهر األسد يوما بأنه قد شاخ و ت       

ليودعه، و ليعترف األسد أمامه بماضيه الشرس، لعل نفسه ترتاح تكفيرا عن أعماله السيئة في  موفداالغابة أن يرسل كل نوع منها 

 .تهتكاعمر قضاه شرا و 

 مساهمة، و (رغبة ملك الغابة ملبية وفودها في الموعد المحدد ، و أخذت ترسلتجاوبا مع المبادرةو بالفعل، تجاوبت الحيوانات  )     

 .الثعالب فلم يذهب موفدإال ... في إراحة نفسه القلقة

كانت األسد، و وجدت أن آثار أرجل الوفود الذاهبة إليه  عرينعن السبب، أجابت بأنها راقبت الطريق إلى  الثعالب سئلتو لما      

عن إرسال موفدها، مدركة  استنكفتلذلك ... كلها تأخذ اتجاه الذهاب فقط، و لم يظهر أبدا أي أثر على تراب الطريق ألرجل عائدة

 .بحنكتها و ذكائها أن ما من موفد ذهب لزيارة األسد إال و قد هلك
 

I- (نقطة02) :القراءة و الشكل 

 :القراءة و الفهم -أ   

 .مات –امتنعت  –وافقت  –َرُسوٌل : لمات التي تفيد المعانَي التاليةاستخرج من النص الك (1
 استخرج من النص كلمة و ضدها ؟   (2

 .حدد نوعية النص (3

 .اقترح عنوانا مناسبا للنص (4

 .حدد الفكرة األساسية لكل فقرة. يتكون النص من ثالث فقرات (5
 ".ثر على تراب الطريق ألرجل عائدةلم يظهر أبدا أي أ: "الجملة التالية الذي ُكتبت به سلوباأل ما هو (6

 .قيمة سلبية يتصف بها األسد، و قيمة إيجابية تتصف بها الثعالب استنتج من النص (7

 كيف َفطنت الثعالب إلى حيلة األسد ؟ (8

 :الشكل -ب

 .اشكل الكلمات المكتوبة بخط واضح حسب موقعها في النص( 1   
 .م اضبطها بالشكل التامانقل الجملة الواردة بين قوسين في النص، ث( 2   

 

II- (نقطة02) :الـدرس اللغــوي 

 (ن13):التراكــيب -أ   

 .حال مفردة –مفعول فيه  –نائب الفاعل  –مفعول ألجله  :استخرج من النص العناصر التركيبية التالية( 1   
َ  ة  ارَ يَ ى ز  اُت إلَ انَ وَ يَ حَ ال   ت  رَ ادَ بَ : " في الجملة التالية ، مع الشكل التام" غير" بـ " إالا " أبدل ( 2     ".َب ال  عَ  الثَ اَل إ   د  سَ األ 
 (بعد نقلها إلى دفترك)  :التام أكمل الجمل التالية بما هو مطلوب مع الشكل( 3   

 (.توكيد معنوي)        .بحيلة   ملك  الغاَبة  ...........  الحيواناتُ  انخَدَعت   -      
 (.تمييز ملحوظ)          .                 ........الثعلب أكثر الحيوانات  -     
 (.بدل اشتمال )           .................                 ُيعجبني األسُد  -     
 (.مفعول معه .  ) المؤديَة إلى عرين  األسد  ............. سارت  الثعالُب َو  -     
 .أعرب ما تحته خط في النص إعرابا تاما( 4  

 
 
 

 **تقويم ودعم عام** 
 -األسدس الثاني  -
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 (ن13) :الصرف و التحويل -ب

 :بما يناسب من النص امأل الجدول التالي( 1  
 اسم زمـــان   اسم فاعل من الثالثي فعل ثالثي مزيد بحرفين فعل معتل أجوف فعل معتل مثال فعل صحيح مهموز

      

 .اسم التفضيل –المصدر  –اسم المفعول  –اسم الفاعل  :ما يلي مع الشكل التام"  َراَقبَ  "صغ من فعل ( 2  
 .َنف سٌ  –الغابُة : مع الشكل التام انسب إلى االسمين التاليين( 3  
 .غزاالت  ( 7)أرانَب و ( 4)افترس األسُد : اكتب األعداد بالحروف مع الشكل التام( 4  
 

 (ن13: )ءاإلمـــال -ج

 (ن6) :اقرأ الفقرة التالية جيدا و حدد األخطاء الواردة فيها، ثم قم بتصحيحها مستعمال الجدول أسفله. 1     

 و ذات يوم  عما الحزُن .زُت فًتا كريم األخالق، يحبا المدرسة كحبه ألصدقائه، شغوفا بالعلم، محترما ألساتذتهكان حم"        
ر المدرسة عندما شاَع خبُر إصابته في حادثة سير  بطلها ساءقٌ         ن تئكدت أثناأ زيارته أن غيابه لكن القلوب اطمأنة بعد أ. متهوا
 . "لن يطول       

 وابالص الخطأ

  

 (ن4) :ايت بماضي األفعال التالية.2     

ُمو         َعى  –يس  ُئ  –َيس  ش  أَسُ  –ُين   .َيي 
 

III- (نقطة02) :اإلنشـــــاء 
 
ناختر موضو   ن التاليي   أسطر، مستعينا باألفعال و األحداث  11و اكتب فيه حكاية دون أن تتجاوز  عا من بين الموضوعي 

 .المصاحبة لكل موضوع 

 األفعال و األحداث المرتبطة به ص الموضوعن
 مخلوٌق غريٌب جاء من كوكب  بعيد، و نزل: الموضوع األول
 .إلى األرض باحثا عن عمل في الفالحة                  

 -صاحب الحقل يتملكه الخوف –نزل الغريب في حقل القطن 
الغريب يحكي عن  –الغريب يشرح له أنه ال يريد أن يؤذيه 

اطمأن الفالح و عرض على الغريب العمل  –ف في كوكبه الجفا
الغريب  –الغريب كان يعمل ليال و يختفي نهارا  –معه في الحقل 

 .يتلقى أمرا بالعودة إلى كوكبه

 يعجز األطباء عن معالجة بنت السلطان، : الموضوع الثاني
 .فيعالجها راع  شابا بتفاحة سحرية و يتزوجها                 

يتذكر شجرة  –الراعي محجوب بمرض بنت السلطان  يسمع
يصارع  –يقوم بالمغامرة  –التفاح السحرية في الوادي المهجور 

يصل إلى الشجرة  –األفعى الضخمة التي تحرس طريق الشجرة 
 –يعود بالتفاحة السحرية  –يتخلص من النسر الذي يحرسها  –

الراعي  –األميرة تأكل التفاحة و تشفى  –يتسلل إلى القصر 
 .محجوب يتزوج األميرة

 
 
 

      

 ** تقويم ودعم عام** 
 -األسدس الثاني  -


