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اللقب واإلسم ........................................................ :
كان باسم يساعد والده في الحقل  ،ثم جلس تحت شجرة يستريح  ،فشاهد نملة تحمل حبة قمح ،وكانت في طريق
النملة صخرة كبيرة  .صعدت النملة الصخرة  ،وقبل أن تصل إلى منتصفها سقطت  .حملت النملة حبة القمح وتسلقت الصخرة
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مرة ثانية لكنها سقطت  ،وظلت النّملة تصعد وتسقط  ،وفي ك ّل مرة تقطع مسافة أطول إلى أن نجحت أخيرا في الوصول
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إلى بيتها وراء الصخرة  ،ووضعت حبة القمح فيه .
تعجب باسم من النملة وأخبر والده بما فعلت  .قال والده  " :تعلم من النملة يا بني  ،كيف تحاول وتحاول حتى تصل
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أخيرا إلى ما تريد .

أسئلة حول فهم ال ّنص  03(:نقاط )
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النّملة الكسولة

ص:
 – 1اختر مما يلي عنوانا مناسبا للن ّ

النّملة النّشيطة

النملة الفاشلة
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 -2أين يقع بيت النملة ؟ .......................................................................................................... -
 -3استخرج من النص  :مرادف  :يعاون = .........................
ضد :أقصر ≠ .............................

 – 1استخرج من النص وامل الجدول :
اس م
......................

فعل ماض
........................
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أسئلة حول ال ّلغة  03( :نقاط )

فعل مضارع
.........................
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الجمع
المفرد
..........................
فلح
...........................
نملة
...........................
بيت
ّ
ّ
 – 3ضع مايلي في مكانها المناسب  :الذي – التي – سوى – سوف – لكن
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 – 2ح ّول مايلي :

كلمة تنتهي بتاء مربوطة
.............................

 حضر جميع التلميذ اإلمتحان .................التّلميذة ...............كانت مريضة  ............... ،المعلمصص لها وقتا آخر للمتحان بسبب المرض  ................منعها من الحضور اليوم " .
قال .............. " :نخ ّ

الوضعية اإلدماجية  04( :نقاط )

صة مش ّوشة الجمل ومبتورة من بعض الكلمات .
 ه ذه ق ّ ضع هذه الكلمات في أماكنها المناسبة  ،ورتّب الجمل حتى تكون لديك قصة كاملةش – بمناسبة – ول ّما – حكى – وفجأة – أن تتسلّقها –
( دون أن تعرف  -في أحد األيام – عاطفة األمومة – إلى الع ّ
الفرخ الصغير)
اقلب الورقة

www.ency-education.com/3ap.html

كي ال تفلت من فمها ..................................
العش ظنّتها تحاول أكل صغارها فراحت تنقرها .
 ...............عادت العصفورة ورأتها قريبة من
ّ
إلى أن وصلت  ..........................و ألقته بين إخوته الفراخ .
ّ
الهرة معها .
فابتعدت
القطة عن المكان  .........................العصفورة شيئا عن معروف هذه ّ
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 .....................رأى منظرا أدهشه ،
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ليهديها إلى أ ّمه  ............................عيد األم ّ .
فأخبرته قائلة  " :إنّها  ..................................يا ولدي  ،حتّى عند الحيوانات .
الربيع كان طارق يجمع ّ
الزهور من حديقة المنزل .
 ................................فصل ّ
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صة .
رجع طارق إلى أ ّمه و  ......................لها الق ّ
هرة تركت صغارها ووقفت تحت شجرة تحاول  ...........................بصعوبة .
ّ
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ربّنا يوفّقكم يا أبنائي وبناتي .

ص جيّدا
اقرأ النّ ّ
تتسرع
ر ّكز جيدا – ال
ّ
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اجب عن جميع األسئلة
راجع اجاباتك

ّ
ّ
بخط
نظم ورقتك واكتب
ّ
تشطب .
واضح و ال
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