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  ليهالّيت ت لَةئنِ األسع أَجِب نٍ ثُمعمبِت يالالت صإِ النقْرا:  
  

 ةُحواللَّ
رسأَ محمد جبالً ينوارِىل جِإِ سابه نهر ذْعب.  
رسأَ ميا أَضشا كَجارةًثري تحطُو سهالً يتماوج الْ فيهعشب، لَوم يننْأَ س 

يرسم شمسةًكَا ضاح من ورائها تبماٌءدو س زقاُءر صافةٌي.  
أَتأَ لَمحملَ دوحته جيا، فَدوجأَ دنها ما زالت ناقكَّ. فَةًصثُر ،م تفُالْ لَناوشاةَر ،

ورسفاالًطْأَ م دورونَي حاَأل لَوجارِش وعكَ صافريةًثري تزِقْزفَ قهاقَو.  
أَتأَ لَمحماللَّ دوثانِ ةَحةًيكَّفَ، ور:  

   !ةًثريم تسيها لَنإِ -
مسالْ حفالَطْواَأل عصافريو ،رسم شةًكَب تتخطُب يف داخلها مجةٌموع من 

  .ةنولَمالْ عصافريِالْ
وحني انتهفَّى، صرِفَ قحا، وصاح:  
  !ةٌعها رائن! إِةٌعها رائنإِ -
ترأَ كحماللَّ دوةَح لجِتلْأَ فوانها، وخرىل الْإِ جديقَحة.  

  :هفاقرِل فورصع قالَ
  .رعصافيالْ هركْي هن! إِلِفْهذا الطِّ بلْى قَسقْما أَ -
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قالَو عصفور آخر:  
- ويحب تعهاذيب.  
  :ةٌفورصع تقالَ
- سيحضر الصياد بعليلٍقَ د وأْينا إِذُخىل بيته، يا لصريِمنا التسِع!  
سمعت هنالَّ ديت دلَخالْ تغةَفَر لها كَتوالْ المعصفورفاقْة ،تربت ماللَّ نوحة .

أَتلَمتها جيا، ثُدم تلَناوت الرةَيشم .سحت الشةَكَبو ،تحكَرصابِأَ تعةُشيقَها الر 
ي نغت تيت راحالَّ صافريِعبالْ جارشاَأل تَألتما ام عانَرسو ،ةقَروالْ قوفَ ةراعببِ

سرورفَا وراح.  
  :فورصعلَ قا
  !ةلَفْالطِّ ههذ بلْقَ بيطْما أَ -

  :رآخ فورصع قالَ
  .جارشاَألو صافريعالْ بحها تنإِ -
  :ةُفورصعالْ تقالَ
  !ةًديقَين صلَبقْها تتيلَ -
ابتسمت هندت .لَناوت الرةَيشو ،رسمت بِ ةًلَفْطضفريتذَ نِيبِهيتنِي وعيننِي 

زرقاوكَ نِيعينيها. تحكَرةُلَفْالطِّ تو ،راحت تثُنر حبقَالْ اتحِم لْلصافريِع.  
طْاأَمنالْ تعصةُفور، قَفَّصبِ تجناحها، ثُيم طَّحت لَعى راحلَفْالطِّ ةة .

ابتسمةُلَفْالطِّ ت، فابتسمت هند.  
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:األسئلة  
  

  ) ما الْموضوعةُ الَّيت يتحدثُ عنها النص؟١س
 ةُ الْفَنحةُ.اللَّوي           .صافريالْعو دنه  
 .صافريالْعو دمأَح         .صافريالْعو اديالص  

  

  ؟رسم أَحمد يف الْبِداية ماذا) ٢س
  

__________________________________________________________  
  

  ؟هاقَوفَ قزِقْزت ةًثريكَ صافريعو جارِشاَأل لَوح دورونَي فاالًطْأَ رسم أَحمدلماذا ) ٣س
 .صافريلْعالْكَبريِ ل هببِ حببِس  
  هةٌ.َألنصةَ ناقحأَنَّ اللَّو ظُنكانَ ي  
 .اكَثري صافريالْع بحال ي هَألن    
 .هامسرأَنْ ي هنم تطَلَب صافريَألنَّ الْع  

  

  نم ةٌموعجها مليف داخ طُبختت ةًكَبش مسر، وفالَطْواَأل عصافريالْأَحمد  حسم) لماذا ٤س
  ؟ةنولَمالْ عصافريِالْ        

  

__________________________________________________________  
  

  لْحديقَة؟إِىل الماذا ترك أَحمد اللَّوحةَ وخرج  )٥س
  

__________________________________________________________  
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  سمعت الْعصافري تتحدثُ؟ماذا فَعلَت هند بعد ما ) ٦س
  

__________________________________________________________  
  

__________________________________________________________  
  

  ؟اهينيعكَ نِيقاورز نِينيعو نِيتيبِهذَ نِيتفريضبِرسمت هند طفْلَةً ) لماذا ٧س
 ِصافريالْع عم ةحيف اللَّو رظْهأَنْ ت بحها تَألن.  

   .ةحيف اللَّو ةفورصداقَةَ الْعص ها قَبِلَتَألن  
   .كَةبها يف الشعضتو صافريالْع ِسكمى تتح    
   ُةحاللَّو بِحصى تتماالً. حجةً وإِثار أَكْثَر  

  
 ) يف الْمربعِ!1 - 4( رتب أَحداثَ الْقصة بِوضعِ اَألرقامِ من) ٨س

 سمعت هنالَّ ديت دلَخالْ تغةَفَر لها كَتوالْ المعصفورة.  
 مسحت الشةَكَبو ،تحكَرصابِأَ تعبِ ةُشيقَها الربراعفَ ةوالْ قوقَرة.  
 رسأَ محمد جبالً ينوارِىل جِإِ سابه نهر ذْعب.  
 طْاأَمنالْ تعصةُفور. قَفَّصبِ تجناحها، ثُيم طَّحت لَعى راحلَفْالطِّ ةة. 

  
  هذا  ،".ةنولَمالْ عصافريِالْ نم ةٌموعجها مليف داخ طُبختت ةًكَبش مسرو" :) جاَء يف النص٩س

  :الْعصافري يعين أَنَّ        
 .كَةبةٌ يف الشعيدس       فَةٌ جِدا.خائ  
 .كَةبةٌ يف الشتيم       .ًةرورسم بلْعت    
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  ) لماذا حكَم عصفور على أَحمد بِأَنَّ قَلْبه قاسٍ وال يحب الْعصافري؟١٠س
  

__________________________________________________________  
  

  ؟"سِعنا التصريِميا ل: "التعبريِمعنى ما ) ١١س
 .ةعيدنا الستنِهاييا ل       .ةزيننا الْحتنِهاييا ل  
 .قَةينا الضكَتبشيا ل         حياتيا لةبعنا الص.  

  
  ؟"صافريِعللْ حِمقَالْ اتبح رثُنت تراحو" :معنى كَلمة "تنثُر" يف جملَةما ) ١٢س

 عرزت       دصحت       لْقيت       قيتس  
  

  _____________________ ؟الْقصةأَين وقَعت أَحداثُ ) ١٣س
  

  مع التعليلِ! دا علَى النصممعتمناسبةً للشخصيات التالية خلُقيةً عط صفَةً أَ) ١٤س
  

  :دمأَح  ___________________  
  

 :ُليلعالت __________________________________________________  
  

  دنه:  ___________________  
  

 :ُليلعالت __________________________________________________  
  

  "؟ةفورصعالْ الموها كَتل ةَفَرغالْ تلَخيت دالَّ دنه تعمس" :معىن "لتوها" يف الْعبارةما ) ١٥س
 دحهاو       هادفْرم         ًحاال       أَختةٌمر  
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  راحةُ الْيد هي: ،"ةلَفْالطِّ ةى راحلَع تطَّح" :) جاَء يف النص١٦س
 الْكَف نباط     عباِإلص         الذِّراع     فالْكَت  

  
  ) مد خطا بين السببِ والنتيجة فيما يلي:١٧س

  

ببةُ            الستيجالن  
  

  مسحت هند الشبكَةَ          لَيست مثريةًاللَّوحةُ 
  احرِفَأَحمد  قفَّص          الْعصافري حزينةٌ

رسم شةًكَب يف داخصافريها لع      كَةبيف الش صافريع مسر  
  

  يف النص أُسلوب:) استعملَ الْكاتب ١٨س
 ْفَقَط درالس    ْوارِ فَقَطالْح     ِوارالْحو درالس     ةالْفُكاه   

  
  هو نص خيالي أَم واقعي؟ علِّلْ مستشهِدا بِجملٍ من النص! "نص "اللَّوحةُ) ١٩س

  

__________________________________________________________  
  

__________________________________________________________  
  

  جمالً أَو تعابري انفعاليةً!) استخرِج من النص ٢٠س
  

__________________________________________________________  
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  ) لو أَنَّ هند لَم تسمعِ الْعصافري وهي تتحدثُ، ماذا كُنت تظُن سيحدثُ لَها؟٢١س
  

__________________________________________________________  
  

__________________________________________________________  
  

  ) ماذا تعلَّمت من الْقصة؟٢٢س
  

__________________________________________________________  
  

__________________________________________________________  
  

  :نص " هو) نص "اللَّوحة٢٣ُس
 يشادإِر       يصقَص     ٌةأُغْنِي       ٌّلومايتعم  

  
  الْجو السائد يف نِهاية النص:) ٢٤س

  ِصريماَأللَمِ لو نزالْح نم وسِ.جعصافريِ التالْع  
 .اديالص نبِ معالرو فوالْخ نم وج  
 .ةحلَّول دنيريِ هغبِ تببِ بِسضالْغ نم وج  
 دنه هلَترورِ بِما فَعالسو ةعادالس نم وج.  

  
  ؟ وضح!يريِ لَوحة أَحمد دونَ أَخذ إِذْنِهلنفِْسها بِتغك بِتصرف هند عندما سمحت ) ما رأْي٢٥س

  

__________________________________________________________  
  

__________________________________________________________  
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