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  :السند 

دَ فَوقَ ، َعاَش ُعْصفُوٌر لَِطٌفٌ  ، بِأْنَواِع الطٌُّوِر والَحٌَوانَات األْشَجار، َمِلٌئَة  َكثٌِفَِة  فًِ َغابَة           ، بَِصوتِِه  األْغَصان اِْعتَادَ أَْن ٌُغَّرِ

نَان.  ٌَران،فَاْندَلَعَْت أَلِسنَة النِّ  ، َهائِلٌ َشب  فًِ الغَابَِة َحِرٌٌك  ، والَهواُء الَفِحٌ  ، ةالشمس محرلكانت  ، وفًِ ذَاِت ٌَْوِم َشِدٌِد الَحَراَرة الر 

ا ذَِلَن  تَاِرَكة  بٌُُوتََها ِفً الغَابَِة َحت ى تَْنُجَو بِنَْفِسَها. ئَاُب واألُُسودُ والِفٌَلَةُ والنُُّموُر إلى الَهَرِب،ذِّ فَتََسابَمَْت ال َمَكان. واِْمتد ْت إلى ُكلِّ  أم 

َ  العُْصفُور فَلَْم ٌَْهُرْب ولمْ  الفَوِر ٌَْعَمُل بِإِْخالَص  وِصدْق. فََطاَر  العُْصفُوُر َعلىتُْرِهْبهُ النٌَِّراُن الُمندَِلعَة وال ُسُحُب الدَُّخاِن ، بَْل بَدَأ

ِغٌر لََطَرةَ َماء ثُم  أْلمَى بَِها َعلى الَحِرٌِك و ٌَْرةِ وأََخذَ بِمْنمَاِرِه الص  ٌْنََما َراَحْت الَحٌَوانَاُت َراَح ٌُكَ  ُمَرْفِرفا  إلى البَُح ُر َهذَا العََمل. بَ ّرِ

ِغٌر، وِهً تَمُولالَهاِربَة تَْسَخُر ِمْن العُْصفُوِر  ِغٌر أَن َن لَاِدٌر َعلى إِْطفَاِء  :الص   ة ؟بَِهِذِه الُمَحاَوالِت الٌَائِسَ  الَحِرٌكِ أَتَُظنُّ أٌَُّها الص 

ِغٌر   ِإْطفَاَء الَحِرٌِك ولَِكنًِّ أَلُوُم بَِواِجبًِ فَمَْط . ً لَْن أَْستَِطٌعَ أَنِّ  أَْعلَمُ : لَال العُْصفُوُر الص 

 بَدَُؤواوَخِجلَْت بَالًِ الَحٌَوانَاِت و ، ِبَخَراِطٌِمَها ِلتُْطِفَئ الن اَر الُمْشتَِعلَة الِمٌَاهِ ، فَبَدَأَْت بِنَْمِل ِفٌَلَةُ َما لَالَهُ العُْصفُورال َسِمعَت       

  من كتاب "لغتنا اجلميلة" بتصرف                                                                                   . إِْطفَاِء الَحِرٌكَعلَى العُْصفُوَر والِفٌَلَةَ  ٌَُساِعدُونَ 

 ن(3:)البناء الفكري

 .صللن   با  اسِ نَ مُ  وانا  نْ ات عُ هَ  -1

 : ّصِ ً الن  فِ  دَ رَ ا وَ مَ  عَ ب مَ اسَ نَ تَ ا ٌَ مَ ، بِ ً تِ أْ ا ٌَ ٌمَ فِ  (( ال )) أوْ  (( بنعم ))ب جِ أَ  -2

 اءرَ حْ ً الص  فِ  ٌشُ عِ ور ٌَ فُ صْ العُ  كانَ ـ 

َ بِ  ورُ فُ صْ العُ  امَ لَ ـ   ه                 بِ اجِ وَ  اءِ دَ أ

 تَْهَزأُ ـ   اِْشتَعَلَتْ :   نٌْ تَ الٌَ الت   نِ ٌْ تَ مَ لِ الكَ  فَ ادِ رَ مُ ص الن   نَ ج مِ رِ خْ تَ سْ اِ  -3

  .نٌْ تَ ٌدَ فُ ن مُ ٌْ تَ لَ مْ ً جُ ن فِ ٌْ تَ جَ رَ خْ تَ سْ ن المُ تٌْ مَ لِ الكَ  فْ ظِّ وَ  م  ثُ 

 ن(3):اللغويالبناء 

 .ّصِ ً النّ فِ  طْ خَ  هُ تَ حْ ا تَ مَ  بْ رِ عْ أَ  -1

ِ لِ الكَ  لْ كِ شْ أَ  -2 ًّ  قةر مح سمالشكانت     الٌة:ة الت  لَ مْ ً الجُ فِ  طْ ا خَ هَ تَ حْ تَ  مات الت

 و فِعال  ِمن األفعَال الَخْمَسة.  فا  وَ جْ أَ  ال  عْ فِ  لً: ا ٌَ مَ  ّصِ ن الن  مِ  رجْ خْ تَ سْ اِ  -3

 . ((  وِر ٌَْعَمُل ِبإِْخالَص  وِصدْقالفَ َعلى بَدَأَ  ))      : بائِ الغَ  الُمذك ر عِ مْ ـجَ ـال ىــإلالٌة ـارة الت  بَ ــــد العِ نِ ــسْ أَ  -4

   بَدَُؤواة : مَ لِ ً كَ ة فِ زَ مْ ة الهَ ابَ تَ كِ  بَ بَ سَ  لْ لِّ عَ  -5

 ن(5):الوضعية اإلدماجية

 << وتَعَاونُوا َعلَي البِّرِ َوالتَّقَْوى َوالَ تَعَاَونُوا َعلي اإِلثِْم َوالعُدَْوانِ  >>الى :عَ تَ  للاُ  ولُ مُ ٌَ  

 ن اوُ عَ ة الت  ٌ  مِ هَ أَ  نُ ٌِّ بَ وتُ  هُ لَ احِ رَ مَ  حُ رَ شْ وتَ  نَ الؤُ مَ وزُ  تَ نْ ه أَ بِ  تَ مْ لُ  ا ٌ وعِ طَ تَ  ال  مَ ا عَ ٌهَ فِ  فُ ِص تَ ر طُ سْ أَ  11إلى  8ن ة مِ رَ مْ فَ  بْ تُ كْ اُ      

َرا تَْحتَه . ال  عْ ا فِ ف  وظِّ مُ  انِ سَ اإلنْ  اةِ ٌَ ً حَ فِ     لِفٌفَا،ُمسّط 
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