
 
 
 

 ال كنزٌ  :ابفأجَ  ي؟جدِّ  يا ّيِ الخشبِ  ندوقكصُ  في ئُ خبِّ تُ  اذامَ  دي،جَ  سألتُ  صغيرا كنتُ  اندمَ عِ 
 دأجِ  ملَ  نينَّ لكِ  مين،الثَّ  الكنزَ  لكذَ  رىأَ  يكَ  هطاءَ غِ  حتُ وفتَ  ندوقِ الصُّ  إلى ضتُ ركَ  ي،نَ بُ  يا نبثمَ  رُ قدَّ يُ 

ك كنزَ  صوصُ رق اللُّ سَ  قدْ : لَ حاصائِ  ديجَ  إلى ضتُ كَ ورَ  ةقوَّ بِ  يلبِ قَ  قفَ خَ  راب،تُ  ةنَ فْ وحَ  تابكِ  وىسِ 
 يسرق لم.. نيبُ  ايَ  ال: القائِ  مابتسَ  ثمَّ  ،  داخلهِ بِ  رونظَ  ندوقِ الصُّ  من جدي رباقتَ  ، دييا جَ 

 لوهَ : وقال الجدُ  حكضَ  دا،جِ  امينً ثَ  كنزا لكمْ تَ  كإنَّ  لتقُ  ألم يوتِ صَ  أعلىبِ حتِص  شيئا، صوصُ اللُّ 
 ،تيقنا العَ اريخِ ن تَ مِ  اً رري دُ حوِ تاب يَكِ  ؟طنالوَ  رابِ وتُ تابالكِ  نمِ  غلىأَ  العالم يفِ  بني يا ناكهُ 
 طنية .  بق الوَ نه عَ وح مِ فُ يَ راب وتُ 

 دنيبَ  وحيالي رُ ي مَ سِ فْ نَ         منِ الثَّ  الِ ي غَ طنِ ي وَ طنِ وَ وشكر هللا القائل حين أنشد  :    

 نِ مول الزَّ را طُ حُ  شْ عِ لتَ      ن  حَ في المِ  ي لكَ امِ وأنا الحَ                                       
 )(بتصرف الكاتب أحمد عجب الزهراني                                                                          

 )   نقاط 2.5:( البناء الفكري
 عنوانا مناسبا للنص.هات  - 1

 ؟ال يقدر بثمن الذي  هو الكنزما  - 2

  الغالي – القديمالكلمتين، ثم وظف كل واحدة منهما في جملة مفيدة :  فمراد من النص هات – 3

  همستُ التالية   ةالكلم ضدمن النص هات  - 4

 )   نقاط 3.5:( البناء اللغوي  
 خط في النص. تحتهما أعرب  - 1

 استخرج من النص : - 2

 

 الثمين الكنز ذلك أرى كي غطاءه وفتحتُ  الصندوق إلى ركضتُ  :إلى الجمع  اآلتيةحول الجملة  - 3

 في كلمة : قائال الهمزة  علل كتابة  -4

 ،      ) نقاط  04 الوضعية اإلدماجية:( 

غريب إذا  عجب إذا أحببناه ، وال من خيراته،فال الطيّبة التي نعيش عليها ،ونتظلّل بسمائه الّصافية ونرتزق األرضالوطن هو 
 إذا تفانينا في خدمته وافتخرنا باالنتماء إليه.عجب  ألفناه، وال

وواجبك  تزازك بهوكيفية مساهمتك في بنائه واع عن حبّك لوطنك تحدّث سطر إلى اتنى عشرة في فقرة من عشرة :لتعليمة ا

.نحوه موظفا فعل من األفعال الخمسة   
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