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

 

  

  

   :النص

. الصغير يرعى العـشب األخـضر ويتجـّول بـين األشـجار      خرج الجدي األبيض    

فتـسّلل خلـسة   . فجأة خطر بباله أن يتقّدم في الغابة آي يآتشف عالمـا جديـدا ال يعرفـه              

انــدهش لآثافــة أشــجارها . ودون أن تــتفّطن لــه أّمــه وبــدأ يتوّغــل فــي أعمــاق الغابــة 

ھـا وآـان آّلمـا يتقـّدم إال ويـزداد شـوقه آـي يـصل إلـى                   وتشابآھا وانبھر بجمـال نباتات    

آخرها، لم يحّس أّنه آان يبتعد عن أّمه وإخوتـه، آانـت الرغبـة تدفعـه إلـى االآتـشاف                    

والشوق إلى التحّرر، وعندما انحدرت الّشمس إلى المغيب تمّلآه شعور غريـب أحـّس         

يـه فـسالت الـّدموع مـن        برغبة في العودة إلى أّمه وبحنين يشّده إلى وآره الـذي ولـد ف             

  ...عينيه ورّق قلبه الصغير فوقف حائرا
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 ...........................................................  ........................:االسم و الّلقب 

  

  األسئلة

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

  الحقل الّصغير في       الغابة في        المنزلحديقة في 
  

   أمام اإلجابة الصحيحة x أضع عالمة-2

 ق الغابة تسّلل الجدي الصغير خفية إلى أعما ♦

 استأذن الجدي أّمه قبل أن يتوّغل في الغابة  ♦

  فرح الجدي الّصغير عندما انحدرت الّشمس إلى المغيب  ♦
  

 أرتب األحداث حسب ورودها بالنص –3

   الرغبة في العودة إلى األم  

  خروج الجدي إلى الغابة آي يرعى العشب األخضر

   التوغل في الغابة الآتشاف أعماقھا 
  

  : ف الجدي الصغير  يتص-4

  بحب المغامرة     باألنانية    بالخوف
  

   لماذا شعر الجدي الّصغير برغبة في أن يتقّدم في الغابة ؟-5

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

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

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

   آيف وجد الجدي الّصغير أعماق الغابة ؟-

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

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

   أ2معـ 

   أ2معـ 

   أ2معـ 

   ج2معـ 
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............................................................................................................  

   بماذا شعر الجدي الّصغير عند غروب الّشمس ؟-

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

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

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

  :في النص مفردات بمعنى  – 6

  .... = ..................................جال -  

  ....= .................................خفية  -  

   = ...................................جبأع -  
  

   الجدي الّصغير ؟ ولماذا ؟ ما رأيك في تصّرف -7

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

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

  .  لو آنت مآانه هل تقدم على ما فعله ؟ ولماذا ؟-

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

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

  .  بماذا تنصح الجّدي؟-

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

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

  

 معيار التميز معايير الحد األدنى 

 2مـعـ   أ2مـعـ  
3مـعـ   ج2مـعـ  ب  

1عتبة  0 0 0 انعدام التملك 2عتبة   3عتبة    

 1،5 1،5 2,53 11,52 0,5 دون التملك األدنى

 3 3 4 التملك األدنى
   

 5 4,5 4,5 6 5,5 5 4,5 التملك األقصى

 

   ج2معـ 

 3مـعـ 

  1عتبة 

  2عتبة 

  3عتبة 
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