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                 :      

قَطَْت       َدُمَھا وَس ْت قَ َرَب فََزلَّ ِر لِتَْش ى النَّْھ ةٌ إِلَ ْت نَْملَ ارِّ َذَھبَ ْيِف الَح اِم الصَّ ْن أَيَّ ْوٍم ِم  في يَ
اِء، وأَ  ي الم اطِ ف ِن الشَّ اُر َع َدَھا التِّيَ ِرُف ئْبَع ا ال تَْع اِء أِلَنََّھ َن الم ُروَج ِم تَِطْع الخ ْم تَْس ولَ

بَاَحةَ.  السِّ
ِكينَِة .    ِة الِمْس َدَث لِلنَّْملَ ا َح َكانَْت َحَماَمةٌ بَْيَضاُء َجِميلَةٌ َواقِفَةً َعلَى َحَجٍر في الَماِء ، فََرأَْت َم

ةُ وَرَجَعْت بُِعودٍ  البَرِّ  إِلَى ُمْسِرَعةً َذَھبَْت الحَماَمةُ  ِت النَّْملَ ِة. تََعلَّقَ ِمَن الَحطَِب وَرَمْتهُ قُْرَب النَّْملَ
  بِاْلُعوِد َحتَّى َوَصلَْت إِلَى الشَّاِطِئ و َخَرَجْت ِمَن الْماَِء بَِساَلٍم . 

َب إِلَْيَھا بُْنُدقِيَتَهُ فََرأَْتهُ النَّْملَةُ وَجَرْت  بَْعَد قَلِيٍل أََراَد َرُجٌل أَْن يَْصَطاَد الَحَماَمةَ       نَْحَوهُ فََصوَّ
ْتهُ في ِرْجلِِه فَاْرتََعَشْت يَُد َّ َھمَّ بِإِْطاَلِق النَّاِر َعلَى الَحَماَمِة َعضَّ وَصَعَدْت َعلَى ِرْجلِِه، ولَما

يَّاِد فَلَْم يُِصْب الَحَماَمةَ. وَھَكَذا نََجِت الَحمَ  يَّاِد َجَزاَء ُحْسِن َصنِيِعَھا َمَع النَّْملَةِ الصَّ   . اَمةُ ِمن الصَّ
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 ن)3.5أسئـــــلة الفـــــھم: (    
  نا مناسبا للنص .اختر عنوا -1
 متى وقعت ھذه القصة ؟ -2
  كيف ساعدت النملة الحمامة؟ -3

   تََمسََّكْت  ، أمانھات مرادف الكلمتين  التاليتين من النص :  -4
  : البارد ،  القبيحة ھات أضداد الكلمتين التاليتين من النص   -5

  ن)3.5أسئـــــلة اللــــــغة: (
  من النص .ـ أمأل الجدول بما يناسب  1   

  الحال  الصفة  الجملة الفعلية
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......................  

  

  في المكان المناسب  )اللّتان - ذانلّ ال(ـ أضع 2
  ......طارا رأيتھما في البستان .العصفوران ..... –الفراشتان ........طارتا جميلتان   
    وقف  /  قالصغ اسم الفاعل من األفعال التالية :  –3
  

  قرأت قصة أثرت فيك .أعد كتابتھا في فقرة ال تقل عن ستة أسطر) : ن3الوضعية اإلدماجية: (
  موظفا الجملة االسمية و الصفة .                                              
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