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 الفهم واالستيعاب :
عدامه سوى ليلة واحدة.. ويروى عن لويس الرابع عشر ابتكاره إعدام ولم يبق على موعد حكم على سجين باإل

بباب الزنزانة يفتح ولويس يدخل شد حاالت اليأس أتلك الليلة فوجىء السجين وهو في وفي  .. لحيل وتصرفات غريبة

ن أن نجحت في استغاللها فبامكانك إيك فرصة عدامك غدا لكني ساعطإعرف ان موعد أ عليه مع حرسه ليقول له

ن لم إور عليه يمكنك عن طريقه الخروج ون تمكنت من العثإمخرج موجود في جناحك بدون حراسة هناك  ،تنجو

 ةفيه الكفاي ن تكون محظوظا بماأرجو أ ..... عدامخذك لحكم اإلالشمس أل حراس سيأتون غدا مع شروقن الإتتمكن ف

لسخرية منه غادر الحراس نه اليقول ذلك لأأكد السجين من جدية االمبراطور وخذ ورد وتأوبعد .. هذا المخرج جدلت

 ، ن فكوا سالسله وتركوا السجين لكي اليضيع عليه الوقتأمع االمبراطور بعد  ةالزانزان

في قضايا وحاالت ن االمبراطور صادق ويعرف عن لجوءه لمثل هذه االبتكارات أجلس السجين مذهوال فهو يعرف 

يفتش في الجناح الذي سجن فيه أ وبدأت المحاوالت وبد نه لن يخسر من المحاولةأولما لم يكن لديه خيار قرر  ة،مماثل

  ..كتشف غطاء فتحة مغطاة بسجادة بالية على االرضمل عندما اي على عدة غرف وزوايا والح له األوالذي يحتو

 آخرخر يصعد مرة اخرى وبعده درج آسرداب سفلي ويليه درج  إلىسلم ينزل  ىإلن فتحها حتى وجدها تؤدي إوما 

مل ولكن لهواء الخارجي مما بث في نفسه األبدأ يحس بتسلل نسيم ا إلى أن وظل يصعد ثم يصعد آخريؤدي الى درج 

الشاهق واالرض  ةلعوصل الى برج الق ةوجد نفسه في النهايإلى أن ستمر يصعد.. ويصعدويصعد.. وا ،ينتهالدرج لم 

ألقى دراجه حزينا منهكا وأليستفيد منها للهرب وعاد  ة ي فرصأهناك أن فلم يجد  اليكاد يراها وبقي حائرا لفترة طويلة

 االمبراطور اليخدعه أن  في جناحه حائرا لكنه واثق إليها بقعة يصل  أول نفسه في 

به يحس بالحجر الذى يضع عليه قدمه  إذا ط غاضبا ووبينما هو ملقى على االرض مهموم ومنهك ويضرب بقدمه الحائ

به يجد سردابا ضيقا اليكاد يتسع للزحف إذا و إن أزاحه ،مكان تحريكه وما إلفقفز وبدأ يختبر الحجر فوجد با ..يتزحزح

 القلعة تطل على نهر بلأن باالمل لعلمه  أحسو ما استمر يزحف بدأ يسمع صوت خرير مياهفبدأ يزحف وكلما زحف كل

وجد في النهاية هذا إلى أن استمرت محاوالته بالزحف  ..... ن يرى النهر من خاللهاأمكنه أووجد نافذة مغلقة بالحديد 

لكن كل محاوالته  آخرة فيه ربما كان فيه مفتاح حجر السرداب ينتهي بنهاية ميتة مغلقة وعاد يختبر كل حجر وبقع

نافذه  إلىجديدا... فمرة ينتهي أمال يفتش..... وفي كل مرة يكتشف واستمر يحاول...... و ضاعت بالسدى والليل يمضي

  لنفس الزانزانةأعاده النهاية لها ليجد السرداب  سرداب طويل ذو تعرجات إلى حديدية ومرة 

في  مل مرة من هناك وكلها توحي له باألتلوح له مرة من هنا و أمل ليل يلهث في محاوالت وبوادر الوهكذا ظل طوال 

  .انقضت ليلة السجين كلهاأخيرا و تبوء بالفشل وتزيد من تحطمه ةلكنها في النهاي مراألأول 

مل من محاوالته األنهاك محطم رضية السجن في غاية اإلأالشمس تطلع وهو ملقى على ة والح له من خالل النافذ

ل عليه من الباب ويقول له...... ووجد وجه االمبرطور يط نه فشل في استغالل الفرصةأن مهلته انتهت وأيقن أاليائسة و

نت يها االمبراطور..... قال له االمبراطور ... لقد كأنك صادق معي أتوقع أقال السجين كنت  .... راك الزلت هناأ

 ؟؟؟؟ين المخرج الذي قلت ليأحاول فيها فأترك بقعة في الجناح لم أصادقا... سأله السجين.... لم 

  :قال له اإلمبراطور

 . لقد كان باب الزنزانة مفتوحا طوال الليل-

 

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

 نت ستعطي السجين فرصة ثانية ؟ ولماذا ؟ لو كنت مكان االمبراطور هل ك -

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



....................................................................................................... 
 ) لكل مشكلة أكثر من حل ( ما عالقة القول السابق بموضوع القصة من وجهة نظرك ؟  -

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

سائل وتردد غني من األغنياء ، كيف أصبحت غنيا ؟؟؟ فأعطى السائل مبلغا كبيرا من المال . تعجب ال ُسئل -
 لدقائق قبل أن يأخذه

فسحب الغني المبلغ من السائل ، وقال : أصبحُت غنيا عندما لم أتردد في اقتناص الفرص ، ولم أضيعها مثلما 
 ) علق على الموقف السابق ( . .أنت اآلن ولم تأخذ المبلغ مني ، فخسرَت الفرصةضيعَتها 

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

.......................................................................................................... 
 ،ال يبحث عن حلول .  انصح شخصا ال يستطيع مواجهة المشاكل ، سريع اليأس -

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

............................... 
 ملحوظة ) عد إلى االنترنت لإلجابة ( :     اذكر : 

 (:......................امبراطور جمع ) –( :.....................     سرداب مرادف )  -

 (:.....................مفرد ) بوادر  –(:.......................     ضد ) أيقن -

 
 :  النحو -

 :( أجب عن األسئلة التالية  ى درس االسم الجامد والمشتق ) بالرجوع إل -

 اكتب :        ) سؤال للطالب المبدع ( 
 جملة فعلية الفاعل فيها اسم ذات والمفعول به اسم معنى .  -1

.......................................................................................................... 
 جملة إسمية المبتدأ فيها ذات وخبره اسم معنى .  -2

.......................................................................................................... 
 قال أبو فراس الحمداني : ) سيذكرني قومي إذا جد جدهم      وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر (  -3

 البيت وعين ما فيه من أسماء جامدة . اشرح 
........................................................................................................... 
.......................................................................................................... 

 : أعرب 
 الزم طريق الحق ، تسعد في حياتك .  -



-     ،    ..................................................
.......................................................... 

-      ،     ................................................
........................................................ 

 :اإلمالء : 
 .اكتشف الخطأ اإلمالئي في الجمل التالية ، واكتب اإلجابة الصحيحة وبين السبب 

 اإلنسان بأخالقه ال بهيأته . -1
 الخطأ :.......................

 الصواب :..................
 ...............سبب الكتابة :..........

 اكتب جملتين تتضمنان الهمزة المتطرفة ووضح سبب الكتابة . -

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

............................................................................................................. 
 التعبير : 

 ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط ( ) -
 . فرون منها ، بل ويتعدى األمر إلى كراهية من يتحلى بها األنانية صفة ذميمة ، ال يحترمها الناس وين

في ضوء ما سبق ، اكتب نصا متعدد الفقرات ، عن األنانية  ، تعريفها ، وسلبياتها ، وعالقة األناني بنفسه  -
مستخدما  مستخدما ( كلمة . 800) بما ال يقل عن وبمجتمعه ، وما لإليثار من أثر عظيم في المجتمع .

 جميل في صياغة الجملواألسلوب ال األساليب اإلنشائية التي درستها ملتزما بعالمات الترقيم
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 قواعد الكتابة الّسليمة. 
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