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  :دـــــالسن

َ يفَ ثِ كَ  ةٍ ابَ غَ ي فِ  َ بِ  ةٍ يئَ لِ ، مَ ارِ جَ شْ ة اْأل  قَ وْ فَ  دَ رِّ غَ يُ  نْ أَ  ادَ تَ عْ ، اِ يفٌ طِ لَ  ورٌ فُ صْ عُ  اشَ ، عَ اتِ نَ اوَ يَ حَ الْ وَ  ورِ يُ الطٌّ  اعِ وَ نْ أ

 يقٌ رِ حَ  ِةابَغَ ي الْ فِ  بَّ ، شَ حٌ فِ َال  اءُ وَ هَ الْ ، وَ ةً قَ رِ حْ مُ  سُ مْ الشَّ  تِ انَ كَ  ةِ ارَ رَ حَ الْ  يدِ دِ شَ  مٍ وْ يَ  اتِ ي ذَ فِ ، وَ انِ نَّ الرَّ  هِ تِ وْ صَ بِ  انِ صَ غْ اْألَ 

ُ وَ  ابُ ئّ الذِّ  تِ قَ ابَ سَ تَ . فَ انٍ كَ مَ  لِّ ى كُ لَ إِ  تْ دَّ تَ امْ وَ  انِ يرَ النِّ  ةُ نَ سِ لْ أَ  تِ عَ لَ دَ انْ ، فَ لٌ ائِ هَ   ةً كَ ارِ تَ  بِ ورُ هُ ى الْ لَ إِ  ورُ مُ النُّ وَ  ةُ لَ يَ فِ الْ وَ  ودُ سُ اْأل

 لْ ن، بَ اِ خَ الدُّ  بُ حُ  سُ َال وَ  ةُ عَ لِ دَ نْ مُ الْ  انُ يرَ النِّ  هُ بْ هِ رْ تُ  مْ لَ وَ بْ رُ هْ يَ  مْ لَ فَ  ورُ فُ صْ عُ الْ  كَ لِ ا ذَ مَّ ا، أَ هَ سِ فْ نَ و بِ جُ نْ ى تَ تَّ حَ  ةِ ابَ غَ ي الْ ا فِ هَ وتَ يُ بُ 

 مَّ ثُ  اءٍ مَ  ةَ رَ طْ قَ  يرِ غِ الصَّ  هِ ارِ قَ نْ مِ بِ  ذَ خَ أَ وَ  ةِ رَ يْ حَ بُ ى الْ لَ ا إِ فً رِ فْ رَ مُ  ارَ طَ ، فَ قٍ دْ ِص وَ  ٍص َال إخْ بِ  لُ مَ عْ يَ  رِ وْ فَ ى الْ لَ عَ  ورُ فُ صْ عُ الْ  أَ دَ بَ 

 يَ هِ وَ  يرِ غِ الصَّ  ورِ فُ صْ عُ الْ  نَ مِ  رُ خَ سْ تَ  ةُبَارِ هَ الْ  اُتانَ وَ يَ حَ الْ  تِ احَ ا رَ مَ نَ يْ ، بَ لِ مَ عَ ا الْ ذَ هَ  رُ رِّ كَ يُ  احَ رَ وَ  يقِ رِ حَ ى الْ لَ ا عَ هَ ى بِ قَ لْ أَ 

 نْ ي لَ نِ نَّ أَ  مُ لَ عْ : أَ ورُ فُ صْ عُ الْ  دَّ رَ ؟ فَ ةِ سَ ائِ يَ الْ  تِ َال اوَ حَ مُ الْ  ِهذِ هَ بِ  يقِ رِ حَ الْ  اءِ فَطْ ى إِ لَ عَ  رٌ ادِ قَ  كَ نَّ أَ  يرُ غِ ا الصَّ هَ يُّ أَ  نُ ظُ تَ أَ : ولُ قُ تَ 

 .طْ قَ فَ يبِ اجِ وَ بِ  ومُ قُ ي أَ نِّ كِ لَ وَ  يقِ رِ حَ الْ  اءَ فَ طْ إِ  يعَ طِ تَ سْ أَ 

 اتِ نَ اوَ يَ حَ ي الْ اقِ بَ  تِ لَ جِ َخفَ  ةَ لَ عِ تَ شْ مُ الْ  ارَ النَّ  ئَ فِ طْ تُ ا لِ هَ يمِ اطِ رَ خَ بِ اهِ يَ مِ الْ  لِ قْ نَ بِ  تْ أَ دَ بَ فَ  ورُ فُ صْ عُ الْ  هُ الَ ا قَ مَ  ةُ لَ يَ فِ الْ  تِ عَ مِ سَ 

     .يقِ رِ حَ الْ  اءِ فَ طْ ى إِ لَ عَ  ةَ لَ يَ فِ الْ وَ  ورَ فُ صْ عُ الْ  ونَ دُ اعِ سَ وا يُ ؤُ دَ بَ وَ 

 األسئلــــــــــة
 البناء الفكري:    
هات عنوانا مناسبا للنص. -1

أجب بـ "نعم" أو "ال" فيم يلي بما يتناسب مع ما ورد في النص:  -2

كان العصفور يعيش في الصحراء .... -

عصفور بأداء واجبه ....قام ال -

تهزأ"  –اشتعلت ". في جملتين مفيدتيناستخرج من النص مرادف الكلمتين اآلتيتين ووظفهما -3

 البناء اللغوي : 

أعرب ما تحته خط في النص.-1

أنقل الجدول ثم أكمله بالكلمات المناسبة من النص.-2
 مجزوم فعل مضارع فعل مجردفعل من األفعال الخمسة جمع تكسير فعل معتل

     
.أسند العبارة التالية إلى جمع المذكر الغائب (اعتاد أن يغرد بصوته فوق األغصان)-3

 ".بدؤوابالشكل الذي تراه في كلمة: "المتوسطة علل كتابة الهمزة -4

 الوضعية اإلدماجية 
 يقول هللا تعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان ".

حياة التعاون في  وأهميةأسطر تصف فيها عمال تطوعيا قمت به أنت وزمالؤك مبينا مراحله  10إلى  8فقرة من  أكتب

  وفعال مضارعا مجزوما. اإلنسان، موظفا جملة تعجبية
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توتََبي فا فِتتتهَهَي بِةغابلللغغَفففي الي اْلِها

ولفلللىى العععللَعَعَفففوروُرُصففُعْصلعُاْل

احَروَويقيِقِِِحرِرِلللحَحلى الى اْلْعلََع

الصا الصَََّّهُّ قَنننككننََّأأَغيريُرصصصغِغََّّه

اِجبَوببِِقوموُمُُُققَُُنني أي أَكككننِّّللكِكللَََوق

روُرصصصففُُعصْصلعُُلاْلْهُلَ تأبدَفففببَففَفف

ِِرلحالفففاءاِءِطططففcََطْطِِِْلللى إى إِِعللَََعلةَلََ

nاألسئلاألسئلــــ
رد في النصما ورد في النص: 

اشاشتعلت". تينن مفيدتين
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