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:  امنّص 

يّو األحد جنس اإلخّة امحٕث أحيد ِنجيب ِِحيد في قاعة امجنّس 
ىا رأيكيا مّ نقّو بإنجاز . مقد ىننت امجيّد : قال ِحيد . يشاٍدِن امّتنفاز 

فكرة رائعة : " فأجابُ أحيد ." ىشرِع نفاجئ بُ ِامدنا عند عّدتُ ىن امّسفر 
ًّ نحضر امّنّازو ِنقّسً األدِار  ِ أردف ." عنينا أن نختار اميشرِع ِنخّطط مُ ج

." متعنيّا أّن أساس امّنجاح في أّي عيه ٍّ امجّد ِامّتفاني : " نجيب 

انزِْ كّه ِاحد يعتصر رأسُ بين يديُ ىفّكرا ِ آىٕ أن يحض ىشرِعُ 
. باستحسان أخّيُ ِِامدٌ 

ىضت ساعة ًٍِ يتحاِرِن ِيتناقشّن حتٓ استقّر رأيًَ عنٓ إعداد ىدجنة 
أنا سأبدأ في : " قال أحيد ِفي نبرات صّتُ حياس . صغيرة في امحديقة 

تسييج ركن ىن  امحديقة ِ أنت يا نجيب عنيك بصبغ بيّت صغيرة ىن امخشب 
ًّ بإعداد أحّاض امعنف في انتظار أن  متبيض فيَا امّدجاجات أّىا ِحيد فسيَت

. نشتري امفراخ امّصغيرة ىن امّسّق األسبّعّية 

ِبعد ىّدة ىن امجّد ِامعيه صارت اميدجنة جاٍزة تعّج بامفراخ ِامّدجاج 
. ِامّديكة

فرحت األّو بيا تحصه عنيُ ىن بيض ِشكر األب أبنائُ عنٓ حسن امتفكير إتقان 
. ِامتدبير 

 

 تقييً في ىادة امقراءة 
 امسنة امحامحة امحٕجي األِل
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:  األسئنة 
أين أعّد األطفال اميدجنة ؟    ( 1

 .....................................................................................................
: أستخرج امقرينة اميدّعية ىن امنّص  (2

 ......................................................................................................
: أكتب في امفراغ امّشخصّية أِ امعيه امذي قاىت بُ   ( 3

 امعيه امذي قاىت بُ امشخصية
 .................................. أحيد

 صنع بيّتا صغيرة ىن امخشب .................
: أستخرج ىن امنّص قرائن أدعً بَا األفكار امّتامية  ( 4

. ضبط أحد األطفال شرِط نجاح اميشرِع 
: .......................................................................................... امقرينة 

 .......................................................................................................
. نجح األطفال في ىشرِعًَ 

: .......................................................................................... امقرينة 
 ........................................................................................................

:  أرّتب األحداث امّتامية حسب ِرِدٍا في امنّص  ( 5
 .امتخطيط منيشرِع ِتّزيع األدِار 

. نجاح امفكرة ِفرحة امّامدين 
. بعخ اميشرِع ِأجتَاد في امعيه 

ض امكنية اميسّطرة بأخرْ ىن امنّص تفيد نفس اميعنٓ  ( 6 ّّ . أع
.  األّو بصغارٍا دِن كنه أِ ىنهتعتني

 ........................................................
.  باميسافرين ىآلنةاميحّطة 

 ........................................................
 . امبقاء دِن نشاطأكرٌ : قنت ألّىي 

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

أ2مع  

 
 

ج2مع  

 
 

 

أ2مع  

 

 

 

 

ج2مع  

 
 

 
 

 

 

 

  أ2مع 

 

 

 

 

 
 

  ب2مع 
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. شكر األب أطفامُ عنٓ حسن امّتفكير ِ إتقان امّتدبير   ( 7
. أنتج قّٔ مُ 

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

مّ فّكرت في إنجاز ىشرِع ىاذا تختار ؟ ِمياذا ؟   ( 8
 ......................................................................................................
 ......................................................................................................
 ......................................................................................................

 

 
 
 
 

3      مع   

 
 

 

 

 

 

 

 


