
 جدول توزيع الّدروس من اإلثنين ٤ إلى الجمعة ٨ تشرين الثّاني ٢٠١٩

(على دفتر الّصّف أو على  ٢و ١+ رقم (دخل....المال؟) قراءة نّص "مساكن العصافير"  اإلثنين:-
  ورقة)

  ٦و ٥و ٤و ٣األرقام ة النّّص كامًال +معالجةقراء الثّالثاء:-

التّمارين  معالجة ي آخر الفعل الماضي الثالثي + إمالء:  شرح قاعدة األلف ف األربعاء:-
 اإلمالئيّة 

  LZDCO code: nearpod            (على دفتر الّصّف أو على ورقة) + حفظ القاعدة على

(في التّرسيمة)ه :  قواعد: شرح الفعل المضارع المنصوب+ حفظ عالمات نصب :الخميس-  

Nearpod code: KWLPG  

تمارين المضارع المنصوب (على دفتر الّصّف أو على ورقة) معالجة الجمعة:-  

Nearpod code:   KWLPG    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      ثانويّة راهبات القلبين
الّصّف األساسّي الخامسعين نجم                                                          

ُّة وآداُبهاطاقة في  ٢-الّلغُة العر  
: قراءة وتحليل نصّ الماّدة  

العصافیر مساكنُ   

قةِ یومً  ...دخَل الّناُس      مُ ّ خیُ  الُمرع اّلذ ُم الّصمتُ الهُ ، فهَ والمتعةَ  احةَ الرّ  طلبونَ  ا إلى الحد
قةِ  على سماءِ  قةِ  حّوَل أرَض  ذالّ  نُ ز ، َوَأَفَرَعُهُم اْلحُ الحد األلوان. َأْیَن  قاتمةِ  إلى مقبرةٍ  الحد
الغناِء والفرِح؟ تي تمالّ  اْلَعصافیرُ  انَ  نُ لوِّ تي تُ الّ  األزهارُ  أینَ ُأل الجوَّ  اة؟الو  الفرحِ  الم ح  

 
ارُ  جالُ الرّ  لَّ مَ     قةَ تر ف نظرَ مال الك إلى  عِ لُّ طَ تَّ ال ةَ ُمتاَعَ  ستطعنَ  لم ساءُ إلى بیوتهم، والنّ  وا الحد

ل  قِة، نحاءِ أالفراغ الُمنتشر في  انَ  فغادرنَ  الحد ، فتساءلوا مفجوعة. أّما األطفالُ  قلوبِ  الَم
َمة، َوَتوَّ  عاسةِ التّ  عن سرِّ  ةً  طلبُ ة، َ مَ رِ هَ رٍو سَ  َْعضهم إلى شجرةِ  هَ جّ الُمق یدور  سؤالٍ  لكلِّ  أجو

لَّ  مَعَلْیه ةُ جر الشّ  تِ في رأسه، َفَقّص  یف أنَّ  ُ ة، و ا ها ال ّرت إلى الهجرة ألنّ اضطُ  العصافیرَ  الح
قةها الّص عشاشِ أل ُه َبَدل إیجارٍ َتَدَفعُ  تملك ماالً  .غیرة في الحد  

  
سِ  ه األطفالُ توجّ     قةِ  إلى رئ طلبونَ طِ ْسَتعَ  الحد للعصافیرِ  فوَنُه، و  
ُس الرّ  مُ هُ ، فصدَّ فرانَ والغُ  حمةَ الرّ   البیتِ  جارِ إی لَ دَ بَ  الّساكنُ   َأن َیَدفعَ  َیجبُ "لهم:  ئالً قاِ  قسوةٍ  ئ

قطُ  ."هنُ الذ   
؟"  المال رُ ومن أین تأتي العصافی"أسى:  صاح األطفالُ      

 
ُس     قةِ  َلْم ُعرُهم رئ األموالِ  ا، َوعاَد إلى َعَمِله في عدِّ تً التفا الحد  

قةِ  األطفالُ  الكثیرة. خرجَ  أصدقاءُ  ، فاألطفالُ ونَ ة یَ ّذَ اْلُمعَ  إلى الحد  
.في مأزق  األطفالِ  عصافیر، وأصدقاءُ لل  

".  إیجار بیوتهم بدلَ  جمع للعصافیرِ نلِ "طّیب:  قال طفلٌ      



؟" ، نحن األطفالومن أین لنا المالُ " آخر ببراءة: تساءل طفلٌ      
اةِ  في إعادةِ  على المساهمةِ  األطفالُ  وصّممَ     قة، فق الح هم في سِ على أنفُ  رواتّ إلى الحد

عدَ لالمصروف؛ ال ح لُّ  و  م غَور  العصافیر. من أجلِ  جمعَ أن تُ  یجبُ  لیرةٍ  الیوم َوال َأْلعاب، َو
اء مشروعَ  سِ  افٍ  مبلغٍ جمِع لوا إلى توّص  األطفال، ُمعاَرضة اآل  من المال، ُثمَّ َدَفعوه إلى رئ
قة، َفَتَسلََّمُه بجشعٍ  أن یدعوا العصافیَر للعودِة، مرأبیر، و  الحد اَتُه  .صافیرت اْلعَ یَ عِ َفدُ  ُج   

 
ذا     قة، وعادتِ إلى  رُ العصافی عادتِ  ه اةُ  الحد ًال  إلى األشجارِ  الح ًال قل  الجذورُ  ، وعادتِ قل

قةُ  جدید، َفَتَلّونتِ  من األزهارَ  تُ بِ نتُ  في األْرضِ  ةُ المدفون اد یختفي من الّ  الفرحِ  الحد  اةِ حذ 
اِه َواْلَشر والفراشاتِ  والعصافیرِ  واألزهارِ  األشجارِ  .َواْلِم  

ولید إخالصي   
ة"القاس في العیونِ  هشةُ الدّ "  

 
 معجم اْلُمفردات

 
: ضِجرَ             قاتمة: سوداء َملًّ  

َقتََّر: وفََّر في المصروف.          مفجوعة: حزنة  

لفون بتحصیل  اة: الموّظفون الم األموال الُمسَتَحّقة.ُج  
 أسئلةٌ في تحليل النّّص (معالجة األسئلة على دفتر الّصف أو على ورقة)

 
لكلمات اآلتية.اوّضد  أ) أعِط مرادف ١  

=يقُطنُ =                 هالَ   
≠التّعاسة ≠                 قسوة  

 
في جملة مفيدة. اآلتيتين المفردتين  منكالًّ  وّظف) ٢  

 أخاَف:



 يقُطُن:

؟في المصروف على أنفسهم ونَ رُ تِّ قَ لماذا راح األوالد يُ ) ٣  

 

ن ) أذكر ٤ ا.ممنه من مؤّشرات الّسرد في النّّص وأعِط شاهًدا على كلٍّ مؤّشر  

 

اة العصافیر؟) ٥ ما الحدث المفاجئ الذ غّیر ح  

 

انت العقدة في هذه القّصة هي عَ ) ٦ بدِل اإلیجار، فما هو الحّل؟ ز العصافیر عن دفعِ جِ إذا   

 


