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 ،كاَن َبيَن الَمْوِت والَحياِة.رانِ يَ على الطَّ  رُ دِ قْ ا ال يَ روحً جْ ا مَ فورً صْ عُ  هِ دِّ جَ  يتِ إلى بَ  هِ ريقِ وھو في طَ  َسعيدٌ  دَ شاھَ            

َ ، فَ  كينِ سْ المِ  رِ ائِ على الطَّ  عيدٌ سَ  قَ فَ أشْ   ، اديدً ا جَ صً فَ قَ  هُ لَ  رَ ضَ ، و أحْ  هُ راحَ جِ  دَ مَّ ضَ فَ  يتِ إلى البَ  هُ عَ مَ  هُ لَ مَ ، و حَ  فٍ طْ لُ بِ  هُ كَ سَ مْ أ

. فيهِ  هُ عَ ضَ وَ   و        

 أباهُ  عيدٌ سَ  ألَ . سَ دُ رِّ غَ و ال يُ  َيشُرُب،و ال  َيأُكلُ،ال  َحزيٌن، صفورُ و العُ  الشرابو  عامَ الطَّ  صفورِ لعُ لِ  مُ دِّ قَ يُ  عيدٌ سَ  ذَ أخَ           

َبِب، نِ عَ   و قالَ  الَقَفِص، ابَ بَ  حَ تَ فَ فَ  عَ رَ وأسْ  أبوهُ، هُ ما قالَ  عيدٌ سَ  مَ ھِ . فَ ُبَنيَّ يا  غيرِ الصَّ  صفورِ العُ  بُ لَ طْ مَ  ةُ يَ رِ الحُ  لَُه: قالَ فَ  السَّ

و   الَفالِّحينَ  ي إلىالمِ سَ  غْ لِّ ، و بَ يالً مِ ا جَ ريدً غْ تَ  دْ رِّ ، و غَ عِ الواسِ  ضاءِ في الفَ  قْ لِّ و حَ  َعِزيزي،يا  ةِ يَ رْ إلى القَ  دْ عُ  لِلُعصفوِر:

طيورِ  و حيواناِت المزرعِة.انطلَق العصفوُر ُمَرفِرًفا بجناحْيــه فِرًحا  مسروًرا .                                             

  األسئلة:

  ن)3 :البناء الفكري
عنوان النص ھو...............................................................................................-1  

.لماذا ال يأكل العصفور؟.......................................................................................................-2  

ھل أطلق سعيد العصفور؟..................................................................................................-3  

4 -  

ظيفھاتو الكلمة شرحھا 
بلطفٍ  

ّغّرد 
 البناء الّلغوي(4ن)

  استخرج من النص:-1
صفة جمع مذكر سالم اسم يحتوي ھمزة في آخره  حااًل 
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 الفعل اسم الفاعل
 حمل

 وضع

 فھم

 فتح
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العصفور الّذي وجده سعيد كان مجروحا -3  

........................................................................العصفوران  

أنا فھمُت الّدرسَ -4  

 سعيد و منى ...................الّدرسَ 

 سألھما المعلم :"ھل ....................الّدرس؟"

 

  ن)3الوضعية اإلدماجية

ِصْف ما تشاھده  في الطبيعة في بضعة أسطر:فصل الّربيع فصلٌ جميلٌ ،استعن بما في الجدول  و        

المسموعات  المشمومات المحسوسا ت  المرئيات

 روائح األزھار

 الَعبيُر الّطيِبُ 

 ُ  الھواء الَعليل

 

زقزقة الّطيور

خريُر المياهِ 

 الّطيور

ألوان األزھار و 
 الفراشات

 األرض
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--بالتوفيق يا أبنائي  
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