
 مدرستنا                                                                                                                    مدرسة صغيري

 

medrassatouna.com 

  
 
  

 

 :الْنص
ٌّ ُنٓسرًّعا  ٓو َفَقَفَز ّنٓن ّفَراّش ًّ رّ لَبٓيّت ٍّ َت أنّيٓن َقاّدٍم ّنَن الَبٓيّت الُٓهَجا َٓ َسّٓهَع أٓحَٓهُد َص
ٌُ ّٓبّن الّٓجيَراّن َلَقٓد  ّت ، إْن َٓ ٓحَدُى َباّحًثا َعٓن َنٓصَدرّ الْص ٍَ ٌّ ّفي الْظَّْم  َفَتَح َباَب َبٓيّت ٍَ
ٌُ األمُّ َفأٓدَرَك َعَلِ  ُع الَباَب َفَتٓفَتُح َل َيٓقَر ٍَ َيّقُف الْطٓفُل أَناَم الَبٓيّت  ٍَ  ٌُ َف ٍّ َتأكَْدٓت َنَٓخا

ا الْصَغارّ  ًَ ا أْن َنَرًضا َقٓد أَلٓوَّ بأَحّد أٓبَناّئ ًَ ًّ ٓج ٍَ ّع الّذي آرَتَسَو َعَلِ  رّ ّنَن الَفَز َٓ الَف
َفة  ًٓ ا ّفي َل ًَ ؟ َيٓل أٓسَتّطيُع الُٓهَساَعَدَة؟'':َفَسأَلٓ ٌُ ٓو ؟َنا ّعْلُت ًُ  ''أْي

ا ًَ َدٓنَعِة َتلَهُع ّفي َعٓيَنٓي ٍَ َلَقٓد َخَرَج '':َقاَلٓت األمُّ  ٍَ ِ الْشّديَدَة  ٌُ ُيَُسَف ُيَعانّٓي الُحهَّ إْن
ٍَ َلٓو َيُعدٓ  الُّدُى ُنٓنُذ الَفجر  ٍَ''. 

ٍَ أٓحَ َرىُ  ََ ّعَياَدّة الْطّبيّي  َفَحَص الْطّبيُي .َلٓٓو َيٓنَتّظٓر أٓحَٓهُد ااَشاَرة َبٓل آنَطَلَ  َنٓٓح
ااَ  ٍَ َصَف الدَّ ٍَ اَا ُ ٓوَّ  ٍَ َشْخَص الدَّ ارّ ُيَُسَف '':َقاَا أٓحَٓهدُ .الَهريَي  ََ َسأٓبَقِ بّّج

ّعّدىّ  َٓ اَا ّفي َن ٍَ ٌُ الدَّ ٍَ َسأَقْدُم َل  ٌّ ُر َعَلِ َراَحّت ًَ َسأٓس ٍَ. '' 
ٌّ الْصّغيرّ َساّيًرا ُ ََا الْليٓ   َحْتِ إَذا َنا َ َلَع اّ أَجٓل َلَقٓد َباَت أٓحَهُد بَّجانّّي َصّديّق

 ٌُ اُر كَاَنت الُحْهِ َقٓد َفاَرَقٓت ًَ ٌّ الَبّرياّ . الْن ًّ ٓج ٍَ َعاَدت آّبّتَساَنُة الَعٓذَبُة إَلِ  ٍَ. 
                

 األسئلة
 :أٓشُطُي َنا َّ ُيَناّسُي الْنص-1              

ٌُ َخاَف ّنٓن َساّرق ٌّ ألْن ََ َبٓيّت َصّديّق . َجَرُ أٓحَٓهُد َنٓح
 ٌّ ٌّ لَنٓجَدّت ََ َبٓيّت َصّديّق . َجَرُ أٓحَٓهُد َنٓح

ََ َبٓيّت الّجيَراّن لَيٓسَتٓطّلَع األٓنرَ  .  َجَرُ أٓحَٓهُد َنٓح
َنٓن أٓعَلَو أٓحَٓهَد بَّٓهَرّض الْطٓفّل؟ -2

ا ًَ  . الَجاَرُة أْم ُيَُسَف  يَي الّتي أٓعَلَهت أٓحَهَد بَهرّض آبّن

                                              أٓسَتٓخّرُج ّنَن الْنْص َنا يدعو إَجاَبّتٓي-ب

ا ًَ َدٓنَعِة َتٓلَهُع ّفي َعٓيَنٓي ٍَ ِ الْشّديدةّ '':َقاَلٓت األمُّ  ٌُ ُيَُسَف ُيَعانّٓي الُحهَّ   .إْن

إصْح تقييو نكتسبات الهتعْلهين في 
 السنة الثالثة نًاية الثْ ي الثاني

 نادة القرااة

 

 أ2معـ

   

 

 

 
 أ2معـ

 

 

 



 مدرستنا                                                                                                                    مدرسة صغيري

 

medrassatouna.com 

 َنا ّيَي؟. َعَرَض أٓحَهُد ُنَساَعَدًة َعَلِ الَعاّئَلة للَهْرّة الْثانَّية-3
َباَت الْلٓيَلَة  ٍَ ّفي الَهْرّة الْثانَّيّة َعَرَض أٓحَهُد َعَلِ األْم أٓن َيٓعَتنَي بُيَُسَف 

 ٌُ  . َنَع
4- ٌُ ٌُ َسٓطِر بَها ُيّفيُد الَهٓعَنِ َنٓفَس : أعيُد كََتاَبَة َنا َتحَت
* ٍَ ٓفُل أَناَم الَبٓيّت  َقَف الْطٓ عَ ٍَ .     الَباَب َقَر

 ٍَ َقَف الْطٓفُل أَناَم الَبٓيّت  ٍَ .           الَباَب  َ َرَق   
.   بأحّد األٓبَنااأَلْٓو إْن َنَرًضا َقد *

. بأَحّد األٓبَنااّ  أَصاَب إْن َنَرًضا َقٓد 
ااَ َشْخَص * ٍَ َصَف الْد ٍَ ٍَ .                           الْداا 

دَ  ااَ  َحدَّ ٍَ َصَف الْد ٍَ ٍَ .     الْداَا 
اَ - 5 ٍَ  :أُعَُد إلِ الْنْص ٍ أَعْهُر الَجٓد

 ااَ اُر الْزناني الَعَهل الذي َقاَنت بٌ الْشخصْية
 الْليل تطلي الهساعدة نن جاريا أحهد األم
 الْليل أح ر الطبيي أحهد

 الْليل فحص الطفل الهريي الْطبيي 
6- ٌّ ار َصديّق ََ . َباَت أحَهُد بج

 تََصرّف أْحَمَد ألنُّو َسهَر َعلَى الِعَنايَِة أٓسَتٓحّسنُ َنا َرأُيَك في َيَذا الْسُلَك؟  

 .بَِجاِرِه الَمِريضِ َوَساَعَد األّم 

 
ُقََف الَجارّ َنَع َجارّّى - ب ٍُ  ٌّ ًّ آَخَر أٓبّرُز ّفي . أٓعّطي ّنَثا

اقف الّتي َيّجُي أن َنّقف َنَع ّجيَرانّنا ٍ أٓذكُر َخاْصًة  ََ َعّديدًة ّيي الَه
اَساّة ّعٓند األٓحزاّن كََها َيّجي َعَلِ الجارّ  ََ الُه ٍَ ّد  ّفي األٓفَراّح  ًٓ الُهَساَعَدَة بّالُج

ّن لّجارّّى ّعٓند آّحّتَياّج إَلِ الَهااّ  َٓ  . أن َيُهْد َيَد الَع
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