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 ............................................. .... ................................:االسم و الّلقب 

 

   :النص

تسّربت أشعة الشمس فمألت الغرفة نورا وبعثت الّنشاط فـي سـامي فأفـاق مـن                

نومه وهو يشعر بفيض من الّسعادة فقد آان ينتظر هـذا اليـوم بآـّل شـوق آـي ينّظـف                     

ولّمـا أضـناه العمـل خـرج إلـى          . البستان المنزلي ويغرس فيه بعـض الّنباتـات الجديـدة         

ن نفسه وبعث فيه أحالما زاهية فراح يطوف بين         منطقة الحّي الخضراء فأطرب المآا    

  .أشجارها

. وفجأة هوى أمامه بلبل صـغير ذو ريـش آثيـف ورأس مـرتخ وجنـاح مجـروح                 

 بعطـف وداعـب ريـشه الجميـل بلطـف وجـّس جـسمه               هاقترب منه سامي بحذر وأخـذ     

الھزيل برأفة وبقي يفّآر في أمر هذا العصفور الّذي انحبست الّنغمة في أعماقه وترك              

  .الجّنة في عّشه

أسرع إلى المنزل وقـّدم لـصديقه الجديـد الّطعـام ثـّم عالجـه مخّففـا عنـه بعـض                     

نظـر  .  وبعـد وقـت قـصير بـدأ ينـشد أعـذب األلحـان              .ألآلالم فدّبت الحياة فيه من جديد     

هـل أحملـه    : "سامي إلى البلبل وقد اغرورقت عيناه دموعا من الفرح وقال في نفـسه              

  "الحيوان أم أبقيه معي يؤنس وحدتي؟إلى مقر جمعّية الرفق ب
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 ............................................  ...............................................:االسم و الّلقب 

  

  األسئلة

  ) أمام اإلجابة الصحيحة xأضع عالمة( أين تدور أحداث النص؟ -1

  جمعية الرفق بالحيوان في    حديقة الحي     في     المنزلحديقة في 
  

  :  أشطب الخطأ -2

  :تتصف شخصّية سامي في هذا الّنص بــ   

 الآسل والخمول ♦

 اط والحيوّية الّنش ♦

 حّب العمل ♦

 .الحنان والعطف ♦
 

  )اذآر ثالثة عناصر: (قد البلبل إلى ـتـ يف-3

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

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

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

 : أرتب األحداث حسب تعاقبھا الزمني –4

   اعتنى سامي بالبلبل وداوى جناحه  

  البستان المنزليسامي نّظف 

  خرج إلى منطقة الحّي الخضراء 

  هوى بلبل صغير من أعلى الشجرة 
  

  . خّطط سامي للقيام بعمل مفيد في هذا اليوم-5

  ...............................................................................................:القرينة

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

   أ2معـ 

   أ2معـ 
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  . شعر البلبل الجريح بشعور غريب-

  ...............................................................................................:القرينة

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

  . حيرة سامي إزاء مصير البلبل الّصغير-

...............................................................................................:القرينة

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

  : أقّدم مرادفا للآلمات المسّطرة 6

  ..............= .............................. الّتعب أضناهلّما  -  

  ....= ................................. أمامه بلبل صغير وىه -  

  ................................ = ............. الحياة فيهفدّبت -  
  

    ما رأيك في تصّرف سامي مع البلبل ؟-7

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

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

  .  احتار سامي ازاء هذا البلبل الّصغير، لو آنت مآانه آيف تتصّرف ؟ ولماذا ؟-

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

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

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

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

  

 معيار التميز معايير الحد األدنى 

3مـعـ   ج2مـعـ   ب2مـعـ   أ2مـعـ    
1عتبة  0 0 0 انعدام التملك 2عتبة    

 1،5 1،5 2,5 1,52 1 0,5 دون التملك األدنى

 3 3 4 التملك األدنى

 من

2 إلى 0  

 من

3 إلى 0  

   4,5 4,5 6 5,5 5 4,5 التملك األقصى

 

   ج2معـ 

 3مـعـ 

  1عتبة 

  2عتبة 

   ب2معـ 
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