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

 

  

  

   :النص

سحرها فقّرر أن يجرب الطيـران ويحّلـق        أحّس الفرخ الّصغير بجمال الّطبيعة و     

سقط في البداية لآّنه لـم يحفـل وأعـاد المحاولـة دون أن              . عالّيا في البساتين الخضراء   

  .يحّس بالملل حّتى نجح وطار وهو يحلم باآتشاف عالم جديد

ان يتجول في الحقول إذ لمح نحلة جميلة تمتّص رحيق األزهـار ثـّم تطيـر                وبينما آ 

يـا لھـا    : "وقال في نفسه    إلى خليتھا آي تصنع العسل فانبھر الفرخ الّصغير بھذا المشھد           

نحـو المغيـب   وعنـدما مالـت الـشمس       "  إّنه الّدرس األول الذي تعلمته     !  نحلة آادحة  من

م تجد فرخھا فأدرآت أّنه قـد آبـر واعتمـد علـى             عادت ت العصفورة األّم إلى العّش فل      

  .مثل إخوته وطار آي يبحث عن قوته ويبني عّشا جميال يعيش فيهنفسه 
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 ........................................................................................................ :االسم و الّلقب 

  

  األسئلة

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

   فصل الشتاء        فصل الّربيع      فصل الخريففي 
  

   أحيط الفآرة الرئيسّية للنص بإطار -2

  العصفورة األم تعلم ولدها الّطيران  

  الفرخ الصغير يآتشف العالم  

  النحلة تمتّص رحيق األزهار 

  

  ) أمام اإلجابة الصحيحة xأضع عالمة(:  يتصف الفرخ الّصغير بـــ -3

   المغامرة          الّشجاعة       الخوف

  

  خصّية أو العمل الذي قامت بـهأآتب في الفراغ الش –4

  العمل الذي قامت به  الشخّصية 

 ..........................................................................  الفرخ الصغير 

  عادت إلى العش عند غروب الّشمس  ........................

 ..........................................................................  النحلة 

  

    تمّآن الفرخ الّصغير من الطيران-5

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

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

  

   انبھر الفرخ الصغير بالنحلة  -

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

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

   أ2معـ 

  ج 2معـ 

   أ2معـ 

   أ2معـ 

   أ2معـ 

  أ 2معـ 



  اطمأنت العصفورة على فرخھا الّصغير  -

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

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

  

   :أبحث عن معنى المفردات المسّطرة – 6

  .... = .................................. يحفللآّنه لم  -  

  ....= ................................. بالمللدون أن يحّس  -  

   = ...................................آادحةيا لھا من نحلة  -  

  

   ؟ ولماذا ؟ سلوك الفرخ الّصغير ما رأيك في -7

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

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

  

  ؟ صغير حسب رأيك ماهو الدرس الذي سيتعلمه الفرخ ال-

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

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

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

  

  

 معيار التميز معايير الحد األدنى 

3مـعـ   ج2مـعـ   ب2مـعـ   أ2مـعـ    

1عتبة  0 0 0 انعدام التملك 2عتبة    

 1,5 1,5 3 2 1 دون التملك األدنى

 3 3 4 التملك األدنى
  

 5 4,5 4,5 6 5 لك األقصىالتم

 

 3مـعـ 

  1عتبة 

  2عتبة 

  ب 2معـ 

  ج 2معـ 


