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ةَ اآلتية اقَرأ   : أِجب ثُم   الِقصَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سم َخفيفَة  ,  األلوان َكثيرة فَراَشة أبَصرَ , عصر اليوم اْلَحديقة   في يَلعَب   راشد كانَ  بَينَما ف   اْلج   ت َرفر 

 , َعليها ل يَقب ضَ  راشد َرَكضَ و. واْلَحمراء والّسوداء الّزرقاء ألوانها فَأعَجبَته  .  الّزهور فَوقَ 

نه   فََهَربَتْ  قَ .م  َكّسًرا,  اْلَخضراءَ  األعشابَ  دائ ًسا, تَفكير   دونَ  ب ها لَح   . اْلَوردَ  م 

ن فجأة  َونجت َجبينه َوَجَرحَ  األرض على َوقَعَ  فَ  اْلبرت قال   بشجرة   ا صطدمَ ,  انتباه غير وم 

راخه ب كاؤه   ا رتَفعَ ,  اْلفَراشة قابكَ  القيتَ  لقدْ :"  له   َوقالتْ  أّمه إليه   أسَرعتْ .  َوص  ب,  ع   ال أن يَج 

 " َضعيفَة ألنّها اْلفَراشات ت ؤذي

 

 :األولالسؤال 

 اإلجابة  الصَّحيَحة . الً: َضْع دائ َرةً َحْوَل َرْمز  أو

 مالجملة التي تدل على إعجاب راشد بالفراشات: 1.

 

 

 . لماذا ركض راشد؟2

 

 

 لماذا كان يبكي ويصرخ راشد؟ 3.

 

 

 مالحدث الذي يمثل خاتمة  القصة ؟ 4.

 

 

 ؟. كيف كانت نهاية األحداث في القصة5

 .البرتقال يأكل لكي -ب                                         .الفراشات على يقبض لكي -أ

 .الحديقة في يلعب لكي -ث                                             .البيت إلى يذهب لكي -ت

 .الورد كسر ألنه -ب                                                     .حزينة أمه ألن -أ

 .بالفراشة اإلمساك يستطيع لم ألنه -ث                          .وأصيب البرتقال بشجرة اصطدم ألنه -ت

 اصطدم بشجرة  البرتقال. -ب                             .الفراشات على ليقبض راشد  ركض -أ

.                    -ت ه  راخ  ه  وص  ه   -ج                        ارتفع بكاؤ   .....الخ" لقد القيت عقابكَ قول أم 

 .واْلَحمراء والّسوداء الّزرقاء ألوانها فَأعَجبَته   -ب.                                          األلوان َكثيرة فَراَشة أبَصرَ  -أ

 .اْلفَراشة َونجت َجبينه َجَرحَ  -ث.                    األرض على َوقَعَ  فَ  اْلبرت قال   بشجرة   ا صطدمَ  -ت

 حزينة ألن راشد أصيب بجبينه. -ب                            .سعدة ألن الفراشات طارت -أ

 س األعشاب الخضراء.حزينة ألن راشد دا -سعيدة ألن راشد أمسك الفراشات.                     ج -ت
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ً : أجب عن األسئلة اآلتية.  ثانيا

 حلل القصة بكتابة اإلجابة على السطر المنقط.  6.

  

مالعنوان المناسب للقصة؟

---------------------------------------------------------

ما الزمن الذي جرت فيه أحداث القصة؟

---------------------------------------------

بم تصف هذه الشخصية؟

---------------------------------------------

ما المكان الذي جرت فيه األحداث؟

---------------------------------------------

من الشخصيات الرئيسية في القصة؟

---------------------------------------------

ْن الق َصةَ؟  مالدرس المستفاد  م 

--------------------------------------------- 

 

.7  .  وظف كلمة ) ترفرف  ( في جملة من أنشائَك مستعيناً بالكلمات  التي في المربعات 

 
 

 اإلمارات

 

 يوم العلم

 

 األعالم

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------:الجملة

8. . ة   اقترح خاتمةً تَتََوقَّع ها ل ْلق صَّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ةَ اآلتية اقَرأ  : أِجب ثُم   الِقصَّ

 

 

  

 :السؤال الثاني

 اإلجابة  الصَّحيَحة . الً: َضْع دائ َرةً َحْوَل َرْمز  أو

 ما الصورة التي تمثل الكهف؟ 9.

 

 

ْحبَة   كهف ه   من األول   اإلنسان   خرجَ  ، السنين آالف   قبلَ  ه   زلَّتْ  ، صيد عن باحثا ، عاليةً  صخرةً  يتسلَّق   كانَ  وبينما.  للّصيد   كلب ه    ب ص   قَدَم 

ْجل ه فانكسَرتْ  ر   الصياد   أخذَ .  ر  ْجل ه   ب َكْسر   قبيلتَه بها يخبر   ة بوسيل يفّك   ؟ عملَ  فماذا.  الكتابةَ  يعرف   ال الّصياد   ،وكانَ  ر 

ل صورةَ  عليه   ،ورسمَ  أملسَ  اً  رقيق حجراً  تناولَ  ْجل ه   ب م صا َرج  ْستَْلق بر   ، النهر   ق ْربَ  األرض   على وم 

ه   الحجرَ  يحمل   وهوَ  الكهف   نحو الكلب   ركضَ .  القبيلة   إلى يرجعَ  أن وأمَره   َكْلب ه فَم   في الحجرَ  وضعَ  ثمَّ   ما فعرفوا الحجرَ  القبيلة   أهل   رأى.  بفم 

 . التاريخ في رسالة أولَ  الحجر   هذا كانَ  وهكذا...  لنجدته   فأسرعوا ، للصياد   جرى

 

 ب.

 .ت

 أ. 

 .ث

 ..أنشئ جملة اسمية وفق النمط اآلتي 10 

 .الكهف   نحو الكلب   : ركضَ النمط

 ............................................الجملة:
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 اْمأل المخطط اآلتي وفق المطلوب. 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفكرة الرئيسية للنَّص

---------------------------------------------------------

عيةالفكر الفر

 

-------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------- 


