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  ليهالّيت ت لَةئنِ األسع أَجِب نٍ ثُمعمبِت يالالت صإِ النقْرا:  
  

  ورقَةُ التوت الْخشنةُ
رو ترعغريةٌقَشص بالْ ةُ توتلِ مجخشونخ لْنم ةتارصا، وِسهِس محتورهز د 

  .هاتعوملى نع ةَعونتملِ الْقْحالْ
 هاروقع، وميلِجالْ رِضخها اَألنِولَ مغْها، رلكْشبِ ةًعيدس التوت ةُقَرن وكُت ملَ

  .هارِزاَأل لَثْم لُمايت، تةًافَفّش ةًمناع كونَت نْى أَنمتت يهِفَ ..ةقَناستمالْ
ويف يمٍو، شاهدرو ةُقَت التوت كَقَ ةَدود زةًبري بالسن، تسري لى اَألعحاوِ ضِرلُت 

صعود شجروتالت ؛ة للَكُأْت بأَع ضواقرِها الطَّريلَ ،ةها لَكنم تستطفاقْ ،عتربت الدةُود من 
وردة صغرية ميلَجة ناعماَأل ةراقِو.  

  ها.بِ عتمتسردة وتوراق الْوأَ لُكُأْت فوس ةَودالد نّّأَ وتالت ةُقَور نتظَ
قْاتربالد تةُود مأَ نالْ راقِووردة، قَوضمفَبِ تها قَمضةًم ريغلَ ،ةًصكن الدةَود  متر

  ها.ريِمصل ةُودالد فاستسلمت ،هابولَم يعجِ ،امرمها عطَ كَانَ دقَفَ ،عةَطْقالْ
 تزتفاه ،هابلْقَ قر .جوعِن الْف تموت موس جوزعالْ ةَودالد نَّأَ وتالت ةُقَرو تكَردأَ

  .ةمسكينالْ ةودالد مامأَ تطَقَسها وقَنع تعطَى قَتح فنعبِ
عدذَنلَها بت الدةُود هدكَ اجابري وزفَحت حنها ثُوم بأَدت لْتهِتمنها م شةا.ج دهوع  

كانو تةُقَر التفَ وتخِسفْبنَِ ةًورها وقَهي تمد فْنسداًءها ف للدودة، وكانت الدةُود 
الْ لُكُأْتوبِ ةَقَرذَّلفَ ،ةشعرالْ توةُقَر ها أَعدننَّ خشونها الَّتيت كانت تخلُج مطْها أَنيب 
عند الدم ةالْود ةومعن نوةدر، ةً جِدعيدس تكاناو ت يهونةَقودالْ ذُ الد نممو.ت  

 ددحِ ، الْعلَّةُ الْفاتجم :ردصةُ: د /   ٢٠٤الْمصكْري .قطارِق الْب 
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 __________________________   لماذا شعرت ورقَةُ التوت بالْخجلِ؟ )١س

  

 __________________________  ؟التوت ذات يومٍت ورقَةُ ماذا شاهد )٢س
  

 التوت أَنْ: ) كانت أُمنِيةُ ورقَة٣س

 نراَء اللَّوضكونَ خت.         كونَت ناعةًم ةًافَفّش. 

  ًةركونَ حالكَتد.ةود         ُةكينسةُ الْمودأْكُلَها الدت.  
  

 اعمة َألنها:الدودةُ من الْوردة الْجميلَة الن اقْتربت) ٤س

 ِعطتست لَم .وتالت ةرجلى شع عودالص  
 فَضوتالت ةرجلى شميلَةَ عةَ الْجدرالْو لَت. 

 ِنشالْخ نم أَكْثْر ماعالن قرأْكُلَ الْوأَنْ ت بحت. 

  بحسِال تلْمالْم ةنشخ وتراقِ التأَكْلَ أَو.  
  

  ؟لماذا لَم تكْملِ الدودةُ أَكْلَ ورقَة الْوردة ورمتها بعيدا رغْم جوعها) ٥س
  

____________________________________________________  
  

  _____________________________________الْقصة!  اتشخصياُذْكُر  )٦س
  

 .ولُ على معلوماتالْبعد اَألولُ: فَهم الْمعىن الصريح / الْحص
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  ةُ من النص:الْفكْرةُ الْمركَزِي )٧س
      ُةنشالْخ وتقَةُ الترو توالْم نم جوزةَ الْعودذُ الدقنها تتيمأَه فشكْتتو .        
      ُةنشالْخ وتقَةُ الترو موتكَها ترتتةَ وكينسةَ الْمودالد دساعأَنْ ت فُضرت.  
      ةماعها النراقباهى بأَوتتو ةنشالْخ وتالت قَةرو نم رخسميلَةُ تةُ الْجدرالْو.  
      ِببالْجوعِ بِس ةدش نم موتةُ تكينسالْم جوزةُ الْعودالد وتالت قَةرو.  

  

  ورقَةُ التوت الدودةَ من الْموت؟ كَيف أَنقَذَت) ٨س
  

__________________________________________________  
  

  كانت ورقَةُ التوت سعيدةً جِدا يف النهاية َألنها:) ٩س

        ِسلْمةُ الْممها ناعأَن فَتشكْتا اضأَي طَوعجِ ذيذٌها لَمدا لالْ ميعِجكائنات.  
        َميلَةةَ الْجدرالْو أَكَلَتةُ وودأْكُلْها الدت لَم، هكَوذا نجت مالْ نمواَأل تكيد.  
        ميلَةالْج ةدرالْو نا مسلْممكْالً ولُ شمالَّ أَجيت كانت لَإِ سيُءتلَّها كُي مرة.  
        َأذَقَنت ةَ مودالدالْ نموت وةدرالْو ةعومن نم ةودالد دنع بها أَطْيأَن فَتشاكْت.  

  

  
  

    

ـالْبالثّانـع ـي: فَـدعالْم مـهتـىن الْخنتسا / يـفاج. 
     
  

  هو:،  11 طرس )أَدركَت(كَلمة  مرادف) ١٠س
 تبذَه         فَترع           ترغاد       أَكَلَت  

  

  ؟هابِ عتمتسردة وتوراق الْوأَ  لُكُأْت فوس ةَودالد نّّأَ وتالت ةُقَور نتظَلماذا  )١١س
  

___________________________________________________  
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  :هو) ،  11طر (سها" بلْقَ قـ "ربِالْمقْصود ) ١٢س
 َأقَفَشت           َغضبت        زِحنت     رِمضت  

  

                           تعين أَنَّ:، "ةًصغري ةًمضها قَمفَبِ تمضقَو" ) الْعبارة١٣ُس
 ةَ أَكَلَتودالد الن ىتقَةَ حرالْوةهاي.          
 ًقَليال ةدرالْو قَةرو نم قَتذَوةَ تودالد.  
 ادأَب ةدرالْو نم رِبقْتت ةَ لَمودالد.  
 ذَّةبِل ةدرقَةَ الْورو تمهلْتةَ اودالد.   

  

   أَنَّ الدودةَ: "..ها.ريِمصل الدودةُ تماستسلَـ ") الْمقْصود ب١٤ِس
 رها الْممطَع غْمر ةدرقَةَ الْورو أَكَلَت.          
 .رىةً أُخرم وتةَ الترجش دعصأَنْ ت لَتحاو  
 اجوع موتضى أَنْ ترت نِ لَنثَ عحبتسالطَّعامِ و.  
  توللْم تلَمستاسالْوهالْجوعِ. الك ةدش نم  

  

  هو:) فداٌء() مرادف كَلمة ١٥س
 ٌةفَريس       تضحةٌي          ٌةرجش       طَعام  

  

  علَى ورقَة التوت حسب النص: ال تنطَبِق) الصفَةُ الَّيت ١٦س
    ٌةأَنانِي      يحضةٌم          ٌةجاعش       ٌةكَرمي  
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  ) مد خطا بين السببِ والنتيجة!١٧س
 ببةُ                 الستيجالن  

رو ترعالةُ قَشتبِ وتخشونة لْمهاِسم.       تلمستاس ودةُالد ريِلصها.م  
  

  .اسعيدةً جِد ورقَةُ التوت كانت        .امر أَوراقِ الْوردة معطَ كَانَ
  

كانت ودةُالد لُكُأْت وةَقَر التبِ وتذَّلة.      تارِس صحتورهز الْ دلِقْح.  
  

  
  



  الْبعد الثّالـثُ: تفْسري، دمـج وتطْبيق أَفْكـارٍ ومعلومـات
  

  

  ؟ظاهرةُ التأْنيسِفيها  رهظْال ت ةيالالت لِمجالْ نِيب نم ةلَمج يأَ) ١٨س
 ْاقتربت الدةُود من وردة صغرية ميلَجة.  
 تارص رالةُ قَوتِس وتحتورهز الْ دلِقْح.  
 رو ترعغريةٌقَشص لِبالْ ةُ توتجخ.  
 تمتن رالةُ قَوتنْأَ وت كونَت ناعةًم.  

  

  :النص) نوع ١٩س
   ٌةصق          لوماتعم          رعش         ٌرِسالَة  

  

  من النص؟ هملَّعتال ن ةيالالت يزامغالْ نِيب نى مزغم يأَ) ٢٠س
 رِ الْخارِجِيظْهبالْم عدخنأَنْ ال ن.  
  دساعأَنْ ن.بِهِمصائيف م ريناآلخ  
  ظُرنإِىل أَنْ ننلُ مأَفْض مهَألن مهِسدحنرِنا وا.غَي  
 َنْأ نضحأَبِ يِسفُننا مأَ نلِج اآلخرين.  
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  ؟تتوقَع أَنْ يحدثَ ماذا كُنتبِنفِْسها من أَجلِ إِنقاذ الدودة  نَّ ورقَةَ التوت لَم تضحلَو أَ) ٢١س
  

__________________________________________________  
  

  استعملَ الْكاتب يف النص أُسلوب:) ٢٢س
 .د فَقَطرالس       .وارِ فَقَطِالْح        .درالسوارِ وِالْح       لَه لوبال أُس.  

  
  

  

  
  

  ؟رأْيك بِشعورِ ورقَة التوت بالْفَخرِ عندما أَنقَذَت الدودةَ من الْموت) ما ٢٣س
  

___________________________________________________  
  

  ؟قَبلَ أَنْ تساعدها ورقَةُ التوت استسلَمت الدودةُ لمصريِهاشعورك عندما  ) كَيف كان٢٤َس
  

___________________________________________________  
  

  ؟ عللْ!تعاطَفْت يف النص ة) مع أَي شخصي٢٥س
  

___________________________________________________  
  

  :جو من نِهايةَ النّص يسود) ٢٦س
 توالْم نم ةودالد قاذها إلنتيمبأَه وتالت قَةرعورِ وبِ شببِس ةعادالس.  
 ًةمراقًا ناعأَو لُكمالَّيت ت ميلَةالْج الْورود نم ةالْغريو دسالْح.  

            َّاَأللَمِ َألنو نزالْحوتالت قَةرو الْجوعِ أَمام نم تةَ ماتودالد. 

           .توالْم نم ةودالد قاذبإِن وتالت قَةرلِ وفَشلِ لاَألم ةبيخ  

 مونضالْم قْييمت :ابِعالر دعالْبةيصالنو ةوِياللُّغ كَّباترظيفَةُ الْموو 
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