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  :النص التالي بِتمعنٍ ثُم أَجِب عنِ األسئلَة الّيت تليه اقْرإِ
  

ريلٌ وقُبةٌف  
زعنَّ قُوا أَم ذَتخةً اترب ةفْرح نمشعا وباضافيه ت الْ ريقِى طَلَعوكانَيلِف ، لْليلِف مش بر

يإلَت درديفَه ،مي ذات رولَمٍ عى عادرِتيل ههرِدوم فَ ،دطالْو شئَ عو ةرقُبهشب مها وقَيها.ضراخلَ فت  
 هت على رأسعقَوت فَطار، فَهرِيغَ نال م فيلِن الْها مذي نالَنَّ الَّت أَملع ،هاظرت ما ساَءا نملَفَ
باكةً ثُيقالَ مأي :ها الْتملك! لب تمشه مي وقَيضي وأنا يف جِوارِتراخف هذا لْت لْتأَفَع ،ك
استصغارا منألم كري واحتقارا لين؟أْش  

  .ين على ذلكملَذي حو الَّ: هقالَ
وان هكَتفترصفَرت إىل جرِ ماعةفَ الطَّيكَشإلَ تها مها ما نالَيالْ نقُ، فَيلِف لْنهلا وما عى أنْس 

نون لُغَ منهطُب حنقَفَ ؟يورالت قورِ والْللصبانرأَنْ :غ منكُن بأُح عي إلَتنَ مرصيفْقَ هفتأنَ عينهي ي فإن
أَحتالُ له بأُ عد ذلك حبيلةرىخ.  

ي دتهال ي يقوب ،ماهِى ذَهبن بِحت هينينَ عينقُرزلْن ي ملَفَ ،فيلِوذَهبن إىل الْ ،بنها إىل ذلكجأَفَ
  .هعوضم نلُه مما يحص إالّ هبِشروم مهمطْع ريقِإىل طَ
، فيلِالْ نت إليها ما ناهلا مكَشفَ ،ع كثريةٌإىل غَديرٍ فيه ضفاد تجاَء ،نهذلك م تملا عملَفَ

 قالتما ح :فادعالضنا نظَمِ الْيلَتيف ع لُفيلِحنبن نوأَي ،؟غُ منه  
أُح :قالتب أنْنكُم ن قَت ةدهنَ معي إىل ورصم ريبةفَ ،هنننِقْقْتتفيها و جِنضنج، فإن معه إذا س

  .اوي فيههيفَ ماِءشك يف الْي من لَواتكُصأَ
 لَبقْأَفَ ش،طعهده الْد جقَو ،فيلُ نقيق الضفادعِع الْمفَس ،ةهاويتمعن يف الْنها إىل ذلك واجبجأَفَ

حتيف الْى و فيها.قع فاْحنَطَم ةدهو  
كيف  ،ريمر َألقتحمالْ ،قُوتهر بِتغماغي الْت: أيها الطَّه وقالَعلى رأس فرِفْتر قُبرةُت الْوجاَء

يلَرأيح ظَمع تيت مع ثَّيت عرِ جغصند ثَّتظَمِ جعو كتمرِ هغص؟ك  
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 :األسئلة  
  

1(  صتابهذا النن كأْخوذٌ مم:  
 لَةولَي لةلَي أَلْف     نابِلالس     ُةنمديلَةُ وكَل         يدج كاياتح  

  
  ؟أين بنت الْقُبرةُ عشها )2

  

___________________________________________________  
  
3( شلَ الْفيلُ بِالْع؟ماذا فَع  

  

___________________________________________________  
  
4( لع ةُ أنَّكيفرالْقُب تها مشع مشه ن؟الْفيلَ هو م  

  

___________________________________________________  
  
  :نصف الفيلَ بـ )5

 فعالض       كَبرِالت     ةكْمالْح             ِقدالص  
  
6( ل رأيِك بحسم الْقُب تهجوالًتالطُّيورِ أو ةُ إىل مجاعة؟ر  

  

___________________________________________________  
  

___________________________________________________  
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  ) ؟6سطر() و(ه ابِطقْصود بالرمما الْ )7
  

___________________________________________________  
  
  :ينعي) 6(سطرالفعلُ (حملَين)  )8

 ينفَعر       يندساع       ينفَعد         كَينرت  
  
9( القُل تماذا طَلَبيِ الفيلِبنيفْقَأَ عالطُّيورِ أنْ ت ؟رةُ من  

  

___________________________________________________  
  

10( :التالية يف الكلمات الضمائر عودت إىل من  

 سطرـإِلَي) 2ه(  _______________  

 17سطر(ها ـفي(  _______________ 

 َ12(سطر هاـنال(  _______________ 

  
 فيما يلي: النتيجةَ / بِ السببتكْاُ )11

  

 َالس:بب .طَشالع هدهج  
  

 َاتيجةُ:لن ______________________________________.  
  
  :بباَلس______________________________________.  

  

 ٍدي إىل طَرِيقتهالفيلُ ال ي يقتيجةُ: باَلن.  
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12(  (هلَى عادتع) لـ املرادف عبريالت)2سطر (: 
 َكهتإِراد.     هلَى قَولع.     أْبِهكَد.     هقُّعوعلى ت. 

  
13( الض رةُ منالقُب ت؟فادعِماذا طَلَب 

  

___________________________________________________  
  

___________________________________________________  
  

  نقُولُ: )14
الض يققعِنرابِ _________ ، و الْفيلِ _________ ، و فْدالْ الْغ ريرماِء، وخ. 

  
15( اليةلِ التطٌّ يف اجلُمها ختحالَّيت ت ى بني الكلماتنيف املع قما الفَر:  

 نبإىل الفيلِ. ذَه  __________________________  

 نببِهِما ذَه.    __________________________  

 بذَه نع.في اخلَو  __________________________  
  

16( حضتنيِ؟ ورةُ على الفيلِ مرالْقُب تالَتملاذا اح!  
  

___________________________________________________  
  

___________________________________________________  
  

  ؟ماَءورد الْ عكْسما  )17
 ردص     براقْت       َلصو       دعتاب  
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  :(صح) إىل ما يستفاد من النصـ شر بأَ )18
 بالْقُو قَّهأخذَ حأنْ ي على اإلنسان.ة  
 .ِبريدنِ التسقْلِ وحمِ بالعخعلى الض لَّبغتي قد ثَّةالْج غريص  
 والت حاديف االتةٌ.عاوقُو ن  
 ُّعلى الط رصتنللفيلِ أنْ ي نكمفادعِ.ال ييورِ والض  

  
  تعين:) 15"، (سطرماِءشك يف الْي ملَ: "جملَةُ )19

 ْأنَّ الةدهيف الْو ماَء موجود.       ْأنَّ الةدهيف الْو موجود ماَء غري.  
 ةَ كاندهأنَّ الْوميقَةً تع.        َّةَ لَأندهالْوميقةً. مع كُنت  

  
  !الفيلَ نالَ جزاَءه؟ وضح هلْ ترى أنَّ )20

  

___________________________________________________  
  

___________________________________________________  
  

  "  أُسلُوب يسمى:كصغرِ همتك وعظَمِ جثَّت دنصغرِ جثَّيت ع عيت معظَم حيلَجملة األخرية: "يف الْ )21
 ناساجل       الطِّباق        بيهشالت       عجالس  

  
  :الرابطَ 19 نستبدلُ بالرابِط (عند) سطر )22

 ًةنقارم       ًإضافَة        حيثُما       فَوق  
  

 ؟رد فعلِ الْفيلِ على قَولِ الْقُبرة يف السطْرِ األخريِماذا تتوقَّع أنْ يكونَ  )23
  

___________________________________________________  
  

___________________________________________________  
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