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 السند


 إلى ال�ن�ا ال�ي �ان� ت�ألها األش�ار ال��
اء ي�ما واأل �زهار ال�ل�نة فل0 /�� س�. الف�اء ال�اسع مأله جل' آدم ح"!�ا ي�
�E ال�Dن . وأخ5 ي�;اءل: ماذا ح�ث؟ أي? اخ�ف�� أي�ها األش�ار ال��
اء ؟ اب�;�� األش�ار أسفا : لق� �ال�خان ال45 �اد /

ب��تا ج��لة م? خIFي ه�اك . ون;�ا أن ي"رع�ا ش�ًال  قJع�ي اإلن;ان ل��عل م�ي حIJًا /;��فئ ب�ار4 في ب
د ال�Fاء وآخ
ون ب��ا

. وX YZعW ال�قائE م�أمًال م�أل�ًا وقال له: ماذا أصاب [Iه م��ها إلى ال

 ف�ع�د و!ل�ح ل��قي ال��. أدار آدم \هI^ل� 
آخ


[Iقل�  صفاءك أيها ال 
[Iائ;ًا /ائ;ا. ص�� الX ع أن أر. س�. ماًء م�;�ًا، وغ�وت�Jقائًال: أال تعل0 /ا فل0 أع� أس� 
ال ث0ّ انف�
ألق� ب�فا/اتها إلي؟ أك�� سأت]�ل �ل ه5ا؟   آدم أن اإلن;ان ق� مّ� شI^ة ال��ار4 إلى مائي . ث0ّ إن تلh ال�gانع م�ع�دة اإلن�اج


 أدم إلى اله�اء ال45 اس��Fقه نق�ا في ال�اضي م�;ائًال : وأن� /ا ع"!"4 اله�اء أه� اإلن;ان سjI تل�ثh أ�/�ا؟ن  

4؟ gIَا ع? ال�ل�ث الmف ش�
اله�اء: أتع  


 إل�ه م
!]ا�
ه ول0 /ع� ال��
 أل4 شيء ت�Fه م��وف�ه انع�ام ال��ال ؟  أدم : ه� ال�  

 فهي ال�ي ت�ف
 لإلن;ان الغ5اء،ح�o إن ال���Iات وت
اك0 ال�فا/ات أتعIها.[Iة ش^� لي ، لق� أصابها ما أصاب الr
  اله�اء:أخ�ي ال�

ساع�ني ماذا أفعل؟ آدم :  
اله�اء: حاول أن /^�ن ل��ا قائال : ال�ل�ث /ع�ي اإلXادة الm�JIة لل]�اة عل�h أن ت]افs على الm�Iة و ت����ها وال;�
 على ق�ان�? 

 ت�عها لI�اء سل�0 وآم? ، إنFاء شI^ات لل��ار4 وال��اد ال�g�عة ال;ائلة Xع��ا ع? ال��اEt ال;^��ة والI]ار. 
  بل�ته ل�Igح بل�ا ن��فا  عاد آدم إلى األد/0 م]Iا جامعا للق�امة في ال�Fارع وال��ارس ، وال�]X Eه األص�قاء وم? ث0ّ أهل


ة وال�"ه
ة ، وعلى الف�ة في م�خل الIل� أهال وسهال X^0 أح�Iا ال��ال واس��Fق�ا ه�اء بالد4 الFافي�xاألش�ار ال�X وسا
.  مغ

 4
^X ار عاب�gان�                                                                    
        ن 6البناءالفكري: 

 ._ �ات عنوانا مناسبا  للسند1     

 _ ما س#ب جزن وتألم آدم  ؟2

 إبادة_ األديم )-_ �ات معا-ي ال+لمات التالية؟ (شتال  3
 ._ عدد النصائح الA@ قدم<ا ال<واء آلدم  4

          ن 2الفE@:  البناء

ا بدNعيا لفظيا وKLن نوع<عن السند  HI_ ابحث  1     
ً
 ذذ.محسن

 ._ استخرج من السند ثالثة روابط نصية مختلفة وسم<ا 2

 ن4البناء اللغوي: 
 .أعرب ما فوق اXYط HI السند.1

̀ه.2 aة   معينا  اسمه وخLاستخرج من السند . فعل مقار 

 ن8الوضعية اإلدماجية: 

̀ �نا  Kل  وعلب العصiعض التالميذ يرمون بقايا األk زائري ، وأثناء الغذاء رأيتnYارة أحد الغابات اpالسياق:  نظمت مدرستكم رحلة لز

 و�ناك ، صرخت HI وج<<م قائال حافظوا عst نظافة البrئة . 
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 أثر نظاف��ا عst الفرد وا�nتمع   . a`زاأكتب نصا �nاجيا تبKن فيه لزمالئك  ضرورة ا�Yفاظ عst البrئة مالتعليمة:  
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