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 :              األسئلة عن أجب ثم التالية القصة اقرأ

 ً  خيرا هّلعل

 . ألحد الملوك وزير حكيم وكان الملك يقربه منه ويصطحبه معه في كل مكان كان
 . الملك فيهدأ " ً  قال له الوزير " لعله خيرا يكدرهما  ككلما أصاب المل وكان

 " ً  إصبع الملك فقال الوزير " لعله خيرا طعً  إحدى المرات ق وفي

 ؟ما الخير في ذلك وقال ًديددش ً  الملك غضبا فغضب

 . بحبس الوزير وأمر

 " ً  الوزير الحكيم " لعله خيرا فقال

 . الوزير فترة طويلة في السجن ومكث

 موهً  عليه ليقد فقبضود ً  قوم يعبدون صنما على ً  يوم خرج الملك للصيد وابتعد عن الحراس ليتعقب فريسته , فمر وفي

 .. إصبعه مقطوع قربانهم ً  تركوه بعد أن اكتشفوا أن ولكنهم، للصنم ً  قربانا

ما أمر به فور وصوله القصر أن أمر  وأول ً  أن أنقذه الله من الذبح تحت قدم تمثال ال ينفع وال يضر بعد ً  الملك فرحا لقـفانط

ن واعتذر له عما صنعه معه وقال أنه أدرك اآلن الخير في قطع إصبعه , وحمد الله تعالى على الحراس أن يأتوا بوزيره من السج

 . ذلك

 ؟الخير في ذلك فما " ً  سأله عندما أمرت بسجنك قلت " لعله خيرا ولكنه

 ً  قربانا قدمً  الصيد فكان سي فى صاَحبحهصً  الوزير أنه لو لم يسجنه .. ل فأجابه

 ... الملك من بددش

 

  لها؟ الداعمة األفكار وما القصة في المحورية رةالفك ما -
.......................................................................................................................... 

  ؟ للقصة أخرى  نهاية بتأيف قم ثم القصة مضمون  في رأيك اكتب-
.......................................................................................................................... 

  لألحداث؟ المنطقي التسلسل وضح -
 

.......................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................... 
  القصة؟ في الواردة السرد مؤشرات اذكر -

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

.......................................................................................................................... 
 القصة؟ من المستفادة الدروس ما -

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



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

   :"الخمسة الجنيهات  "قصة من :واالستيعاب الفهم: ثانياً 

 أني وظننت األمر، علي فاختلط خاليًا؛ مكانه فيها أرى  مرة أول وكانت .هناك الشحاذ أجد فلم (الترام) محطة إلى يوما ذهبت)
 مقدم منتظرا الوقت أقطع وذهابا جيئة سرت .ظني خطأ لي أكد البلدي المطعم ولكن أخرى، محطة إلى فقصدت الطريق، ضللت

 الشحاذ؟ (بيومي الحاج) يحضر ألم صاحبه، وسألت المطعم، نحو واتجهت .الضيقو  القلق من شيء علي استولى وقد ،(الترام)

). 
 :الصحيحة اإلجابة اختر **

 .السن كبير كان (ج   معاقا كان (ب   .الشركة في عمله من استقال (أ  :ألنه للرزق  مصدرا الشحاذة بيومي الحاج اتخذ -
 نفعا أكثر (ج .الطعام على الحصول عليه يوفر (ب  .داره إلى أقرب (أ  :ألنه المطعم من بالقرب مكانه بيومي الحاج اختار -

 .غيره من

 (ج .المحسن صديقه مواجهة من تهربه (ب .والشراب بالطعام أسرته مع تمتعه (أ :بسبب يوم أول في بيومي الحاج تغيب كان -
 .مرضه
 :يلي لما علل **

 ............................................................................................. :بالسؤال بيومي الحاج إلحاح عدم -

 ............................................................................. :ونفسه أسرته على التقشف إلى بيومي الحاج لجوء -

 ........................................................................ : الصرة بأخذ المحسن صديقه على بيومي الحاج إلحاح -
 :لو رأيك ما **

 كما تتصرف - مكانها في تتركها - الغد في له تردها - فورا لصاحبها جنيهات 5 الـ ترد) :بيومي الحاج مكان كنت لو -
 .(تصرف

 في وتفكر له تتركها -  به عالقتك وتقطع منه تأخذها -  للشحاذ اتتركه -  النقود صرة تأخذ ) :المحسن الرجل مكان كنت لو -
 .( التسول من ينقذه حل
  :يناسب بما أكمل **

 .( والجشع الطمع   -  العمل وقلة البطالة  -  األسري  التفكك ) :التسول أسباب من -

 .( غيرهم على الناس وتواكل الثقة عدم  -  الجريمة انتشار  -  الرذيلة انتشار) :التسول عن تنجم التي المشكالت من -

 
 :أجب ثم التالية الفقرة اقرأ :ثانياً  

 . غيرهم يألفه ولم العرب يعرفه لم جديدا آخر لونا وسلم عليه هللا صلى النبي كرم كان
 كان أنه كرمه من غوبل ، هللا مرضاة وابتغاء هللا سبيل في كان بل ، المادحين الجتذاب أو االستغالل أو للمباهاة جوده يكن فلم

 . ينفق أن استطاع ما هللا سبيل في ينفق وكان ، بالفاقة معتذرا اليدين خالي سائله يرد أن يستحي
 العظماء ) بعبارة له مشهورا كتابا يستهل غربي كاتب من جعلت التي الرائعة الشخصية صاحب العظيم النبي ، هللا رسول ذلك

 ( محمد أولهم عشرة



  : السابقة الفقرة من استخرج
 ................................... : الفعل نوع ذكر مع مصادر أربعة

 المقدرة بالضمة مرفوع مضارع فعل                                 ...............: إليه مضاف
:.................................... 

   ،    ...................: الفاعل أسماء من اسمين           ............................: مجزوم مضارع فعل
................... 

 .............................: منصوب مضارع فعل
 
 
 
 
 

 :التالية الجمل أعرب -4
 مجتمعه تقاليد اإلنسان يحترم -

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

 
  شوارعها لنظافة المدينة أعجبتني -

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

 
 يغرد الطائر أبصرت -

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

 
  التعبير: ثالثاً 

 كبيرة مناصب من عليه عرض ما رفض ثم الشهادات أعلى على فحصل بعثة في الدولة أوفدته ثم بتفوق  الجامعية دراسته أتم "
 " الجميل لها ليرد بلده إلى وعاد الخارج في

 :والتعبير الكتابة قواعد مراعياً  أسطر 10 يتجاوز ال فيما قصته اكتب
........................................................................................................................... 
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........................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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