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  :ِاقْـَرِإ النَّصَّ الّتاِلَي بَِتَمعٍُّن ثُمَّ َأِجْب َعِن األْسِئَلِة الّتي تَليهِ   
  
  

  َشـَجَرُة اللَّـْوزِ 
  

واَل ِسنَني َعديَدٍة٬ َأْن يـَْنسى َشَجَرَة اللَّْوِز٬ َلِكْن ِبال َعجوُز طَ حاَوَل السِّْنجاُب الْ 
 -يا َصديقي- "ِمْن َفْضِلكَ  ِإىل َصديِقِه الُقْنُدِس٬ َوَرجاُه قاِئًال: اخريً َلَجَأ أَ فَـ  َجْدوى.
  َوَخلِّْصين ِمْنها". ٬ِذِه الشََّجَرةَ اْقَطْع ه

. ًئايـَُقْل َشيْ  مْ ـَعجوُز رَْأَسُه٬ َولَ َأْطَرَق السِّْنجاُب الْ ٬ فَ بًاَنَظَر الُقْنُدُس إِلَْيِه ُمْستَـْغرِ 
٬ َوَخبََّأها يف ُحْفَرٍة  ها ِيف َشبابِِه ِمْن َأَحِد السَّناِجبِ ـ٬ َوَقْد َسَرَق ِبْذَرتَ  َوماذا يَقولُ 
  !؟ها٬ فـََنَبَتْت َمَع الرَّبيِع٬ َوراَحْت َتْكبُـُر.. َوَتْكبُـُر.. َوَتْكبُـرُ ـَنِسَي َمكانَ 

لى عَ  ةً دَ هامِ  ةً ثَّ قاها جُ لْ أَ ها٬ وَ عَ طَ  قَ ىتَّ ٬ حَ ةِ رَ جَ الشَّ بِ  َعِمَل الُقْنُدُس َأْسنانَُه الَقوِيَّةَ وَ 
  .ضِ رْ األَ 

 دْ قَ ٬ فَـ ًدابَ أَ  ةِ احَ الرّ بِ  رَ عُ شْ يَ  نْ لَ  هُ نَّ دو أَ بْ يَـ ٬ وَ ةِ احَ الرّ بِ  جوزُ عَ الْ  جابُ نْ السِّ  رِ عُ شْ يَ  مْ ـلَ 
  .رُ بُـ كْ تَ .. وَ رُ بُـ كْ تَ .. وَ رُ بُـ كْ تَ  نِ مَ الزَّ  عَ مَ  تْ لَّ ظَ ٬ وَ هِ لِ يف داخِ  ةً يَّ حَ  زِ وْ اللَّ  ةُ رَ جَ شَ  تْ لَّ ظَ 

  

______________________  
  2002  اتحاد الكتاب العرب٬  دمشقالمصدر: زهرة بابنج للعصفورة ٬ قصص لألطفال ٬ طالل حسن ٬ 
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  ___________________________ ؟زِ وْ اللَّ  ةَ رَ ذْ بِ  جوزُ عَ الْ  جابُ نْ السِّ  قَ رَ سَ  نَ يْ أَ  نْ مِ ) ١س
  

  ) َكْيَف َقَطَع الُقْنُدُس الشََّجَرَة؟٢س
  

_________________________________________________________  
  

  ؟ةَ رَ جَ الشَّ  عَ طَ قْ يَـ  نْ أَ  جوزُ عَ الْ  جابُ نْ السِّ  هُ نْ مِ  بَ لَ ما طَ دَ نْ عِ  سِ دُ نْ قُ الْ  لِ عْ فِ  دُّ رَ  ) َكْيَف كانَ ٣س
  َارً ساخِ  هُ نْ مِ  كَ حِ ض.        َابً رِ غْ تَـ سْ مُ  هِ يْ لَ إِ  رَ ظَ ن.  
  َافً خائِ  هُ نْ مِ  بَ رَ ه.          َامً ـباسِ  هِ يْ لَ عَ  مَ لَّ س.  

  

  ها؟قَ رَ تي سَ الَّ  زِ وْ اللَّ  ةَ رَ ذْ بِ  جوزُ عَ الْ  جابُ نْ السِّ  لِ كُ أْ يَ  مْ ماذا لَ لِ  )٤س
  َهُ بَّ رَ  رَ فَ غْ تَـ اسْ وَ  تابَ  هُ نَّ أل.        َهِ نائِ بْ ها ألَ يَ قِ بْ يُـ  نْ أَ  رادَ أَ  هُ نَّ أل.  
  َهاأَ بَّ خَ  نَ يْ أَ  يَ سِ نَ  هُ نَّ أل.        َزِ وْ اللَّ  لَ كْ أَ  بُّ حِ ـال يُ  هُ نَّ أل.  

  

  ِة!خاصَّ ِقصََّة ِبَكِلماِتَك الْ الْ  صِ َلخِّ ) ٥س
  

__________________________________________________________  
  

__________________________________________________________  
  

__________________________________________________________  
  

  ___________________________________________ ؟اْلِقصَّةِ  اتِ يَّ صِ خْ شَ اُذُْكْر ) ٦س
  

ْعُد اَألوَُّل: فـَْهُم اْلَمْعنى الصَّريح / اْلُحص  .َعلى َمْعلومات ولُ اْلبـُ
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  )!٤-١(ِبَوْضِع اَألْرقاِم ة يَ الِ التَّ  ةِ صَّ القِ  داثَ حْ أَ  بْ تِّ رَ ) ٧س
  َاللَّْوِز. ةَ رَ جَ شَ  عَ طَ قْ َأْن يَـ  سِ دُ نْ قُ لْ ِمَن ا جابُ نْ السِّ  طََلب  
  َْم َيْشُعِر السِّْنجاُب اْلَعجوُز بِالرّاَحةِ ـل.  
  َهِ نانِ سْ أَ بِ  ةَ رَ جَ الشَّ  سُ دُ نْ القُ  عَ طَ ق.  
 حاَوَل السِّْنجاُب َأْن يـَْنسى َشَجَرَة اللَّْوِز٬ َلِكْن ِبال َجْدوى.  

  

  
  

  
  

  :زِ وْ اللَّ  ةُ رَ جَ شَ  تْ ) عاشَ ٨س
  َةً دَ واحِ  ةً نَ س.    َواتٍ نَ سَ  الثَ ث.       َْني تَـ نَ س.        َواتٍ نَ سَ  الثِ ثَ  نْ مِ  ثرَ كْ أ  

  

  ؟وى" دْ ال جَ ـ "بِ بِ  صودُ قْ مَ ما الْ ) ٩س
  ِياهٍ ال مِ ب.      ِلَ داوِ جَ  دونِ ب.       ِةٍ يَّ ؤولِ سْ ال مَ ب.        ِةٍ دَ فائِ  دونِ ب.  

  

  ماذا؟ها؟ لِ عِ طْ قَ  لَ بْ اْسَتطاَع السِّْنجاُب َأْن يـَْنسى َشَجَرَة اللَّْوِز قَـ  ) َهلِ ١٠س
  

__________________________________________________________  
  

__________________________________________________________  
  

  :ةِ اصَّ خَ الْ  كَ ماتِ لِ كَ بِ  ةَ يَ الِ التَّ  عابيرَ التَّ  حِ رَ اشْ ) ١١س

  َهُ نانَ سْ أَ  سُ دُ نْ القُ  لَ مِ ع:  ._____________________________________  

  َهُ ـــــــــــــــــــــــــــسَ أْ رَ  قَ رَ ــــــــــــــطْ أ:  ._____________________________________  

  ُةً دَ ـــــــــــــــامِ ـــــــــــه ةً ـــــــــــــثَّ ج:  ._____________________________________  

 .اجٌ ـِفّي / ِاْسِتْنتـنى اْلخَ ـْهُم اْلَمعْ ـي: فَ ـُد الثّانـعْ ـاْلبُ 
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  ؟صِّ في النَّ  كورٌ ذْ مَ  ُهوَ  ماكَ   جابِ نْ السِّ وَ  سِ دُ نْ القُ  نَ يْ بَـ  ةُ القَ ما العَ ) ١٢س
  ُةٌ وَّ خُ أ.        َةٌ داقَ ص.           ٌجريان.        َةٌ بَّ حِ أ.  

  

  ؟سدُ نْ القُ  مُ الئِ تُ  ةِ يَ الِ التّ  فاتِ الصِّ  نَ مِ  يٌّ أَ ) ١٣س
  ٌسارِق.        َشوشٌ ب.           ُبالٍ ال م.        َيٌّ وِ ق.  

  

  في: ةِ صَّ القِ  داثُ حْ أَ  تْ عَ قَـ وَ ) ١٤س
  َضارِ خُ ـلْ ا لِ قْ ح.      ْتانِ سْ بُ ال.           ْةِ غابَ ال.        ْةِ عَ رَ زْ مَ ال.  

  

  ؟زِ وْ اللَّ  ةَ رَ جَ شَ  عَ طَ قْ يَـ  نْ أَ  جابُ نْ السِّ  رادَ ماذا أَ لِ ) ١٥س
  

__________________________________________________________  
  

__________________________________________________________  
  

  ؟اللَّْوزِ  َشَجَرةِ  عِ طْ قَ  دَ عْ بَـ  ًدابَ أَ  ةِ احَ الرّ بِ  جابُ نْ السِّ  رِ عُ شْ يَ  مْ ماذا لَ لِ ) ١٦س
  

__________________________________________________________  
  

__________________________________________________________  
  

!) ١٧س   َضْع ِبجاِنِب ُكلِّ ُجْمَلٍة (صح) َأْو (خطأ) َأماَم اْلُجَمِل الّتالَِيِة ُمْعَتِمًدا َعلى النَّصِّ

  َها.تِ هايَ ـيف نِ وَ  ةِ صَّ قِ الْ  ةِ دايَ يف بِ  ةِ احَ الرّ بِ  جابُ نْ السِّ  رِ عُ شْ يَ  مْ ـل  __________  

  تاءِ الشِّ  لِ صْ فَ  عَ مَ  زِ وْ اللَّ  ةُ رَ جَ شَ  تْ تَ بَ نَـ.        __________  

  َزِ وْ اللَّ  ةَ رَ ذْ بِ  قَ رَ سَ  هُ نَّ أَ بِ  سَ دُ نْ قُ الْ  جابُ نْ السِّ  رَ بَـ خْ أ.      __________  
  

  _________________________________ !) اقْـَتِرْح ُعْنواناً آَخَر ِلْلنَّصِّ ١٨س
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  (َضْع دائَِرًة َحْوَل الرَّْسِم الصَّحيِح) ِلهِذِه اْلِحكايَِة ِهَي:) اْلَحْبَكُة اْلُمناِسَبُة ١٩س
  
  
  
  
  

  

  
  

  
  

  :" ُهوَ زِ وْ اللَّ  ةُ رَ جَ شَ َنّص ") ٢٠س
  ٌِشْعر.        ٌِقصَّة.           ٌرِساَلة.        ٌأُْغِنَية.  

  

  )ةٍ جابَ إِ  نْ مِ  رُ ثَـ كْ أَ  دُ توجَ ( !ةِ صَّ لقِ اْ  داثِ حْ ألَ  مَ الئِ مُ الْ  لَ ثَ مَ الْ  وِ أَ  لَ وْ القَ  رِ تَ اخْ ) ٢١س
  ِخيصٌ رَ  رُ بْـ الصَّ فَ  مُ حْ ال اللَّ غَ  نْ إ.  
 رِ جَ حَ ـيف الْ  شِ قْ النـَّ كَ  رِ غَ يف الصِّ  مُ لْ عِ لْ ا.  
  َهِ هاتِ  مانُ الزَّ  هُ لَ  قالَ  ًئايْ شَ  ذَ خَ أَ  نْ م.  
  ِةِ ضاعَ وَ يف الْ وَ  صِ رْ حِ ـيف الْ  لَّ الذُّ وَ  ةِ ناعَ يف القَ  زَّ العِ ىن وَ الغِ  نَّ إ.  
  َعٍ طِ قَ نْـ مُ  ثريٍ كَ   نْ مِ  رٌ يْـ خَ  مٌ دائِ  ليلٌ ق.  

  

   نْ أَ  دَ عْ بَـ  ةُ رَ ذْ بِ الْ  هِ هذِ  تْ تَ بَ نَـ ٬ وَ هِ بِ عَ تَـ وَ  هِ دِّ كَ ها بِ يْ لَ عَ  لَ صَ حَ  لْ بَ ٬ ةَ رَ ذْ البِ  قِ رِ سْ يَ  مْ لَ  جابَ نْ السِّ  نَّ أَ  وْ لَ ) ٢٢س
  ؟ثَ دُ حْ يَ  نْ أَ  نُ كِ مْ ماذا يُ فَ ها٬ عَ ضَ وَ  نَ يْ أَ  يَ سِ نَ           

  

__________________________________________________________  
  

__________________________________________________________  

+  
  

_ 

+  
  

_ 

+  
  

_ 

+  
  

_ 

ْعُد الثّالِ   اتـاٍر َوَمْعلومـٌج َوَتْطبيُق َأْفكـُث: تـَْفسيٌر٬ َدمْ ـاْلبـُ
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  ؟ثَ دُ حْ يَ  نْ أَ  نُ كِ مْ ماذا يُ ٬ فَ ةِ رَ جَ الشَّ  عِ طْ لى قَ عَ  قْ وافِ يُ  مْ لَ  سَ دُ نْ القُ  نَّ أَ  وْ لَ ) ٢٣س
  

__________________________________________________________  
  

__________________________________________________________  
  

  ) ماذا تـََعلَّْمَت ِمَن الِقصَِّة؟٢٤س
  

__________________________________________________________  
  

__________________________________________________________  
  

  !ةِ صَّ القِ  نَ مِ  اي� الِ عفِ انْ  بيًراعْ تَـ  جْ رِ خْ تَ اسْ ) ٢٥س
  

__________________________________________________________  
  

  :ليما يَ  صِّ النَّ  نَ مِ  جْ رِ خْ تَ اسْ ) ٢٦س

  __________________________________________________  :راركْ تَ . ١

  __________________________________________________  :نيسأْ تَ . ٢
  

  ِإلى َمْن يَعوُد الضَّميُر في اْلَكِلماِت الّتالَِيِة؟ )٢٧س

  ْ2(سطرجاُه"هاُء يف "رَ ـال(:  __________    ْـال)"4سطرهاُء يف "ِإلَْيِه(   :  __________  

  ْ3(سطرهاُء يف "ِمْنها"ـال( :  __________    ْسطر"هاُء يف "َخبََّأهاـال)5(:  __________ 
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  ؟ةٌ يَّ قيقِ حَ  ةَ صَّ القِ  نَّ أَ بِ  ديقُ صْ التَّ  بِ عْ الصَّ  نَ ماذا مِ لِ ) ٢٨س
  

__________________________________________________________  
  

  ؟هُ لَ  قولُ ماذا تَ ؟ وَ جوزِ عَ الْ  جابِ نْ السِّ  فِ رُّ صَ في تَ  كَ يُ أْ ما رَ ) ٢٩س
  

__________________________________________________________  
  

__________________________________________________________  
  

  ؟هِ يْ لَ عَ  حُ رِ تَ قْ ماذا تَـ ؟ وَ سِ دُ نْ القُ  فِ رُّ صَ في تَ  كُ يْ أَ ما رَ ) ٣٠س
  

__________________________________________________________  
  

__________________________________________________________  
  

  :وَ هُ  صِّ في النَّ  دُ ائِ السَّ  وُّ جَ الْ ) ٣١س
  ُنٌ زْ ح.          َةٌ عادَ س.               َبٌ ضَ غ.       ُةٌ كاهَ ف.  

  

  ماذا؟لِ وَ  ؟هاعَ مَ  تَ فْ عاطَ تي تَ الّ  ةُ يَّ صِ خْ الشَّ ما ) ٣٢س
  

__________________________________________________________  
  

__________________________________________________________  
  

  ؟ةٌ روقَ سْ مَ  ةٌ رَ ذْ ها بِ لُ صْ أَ  ةَ رَ جَ الشَّ  نَّ أَ  تَ فْ رَ ما عَ دَ نْ عِ  كَ عورُ شُ  كانَ   فَ يْ كَ ) ٣٣س
  

__________________________________________________________  
  

__________________________________________________________  

ْعُد الّراِبُع: تـَْقييُم اْلَمْضموِن َوَوظيَفُة اْلُمرَكَّباِت اللَُّغِويَِّة َوالنَّصِّيَّةِ   اْلبـُ
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