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  : النص

في يوم صيفي حار قّررت الذهاب صحبة أصدقائي إلـى الشـاطئ ألسـتمتع    

  .بجمال البحر وأمال في أن يلطّف نسيمه العليل حرارة الطقس

وما إن وطئت قدماي الشاطئ حتى اندفعت نحو أمواجه أداعبها أّما أصـدقائي  

فجأة دّوت صـرخة  . فقد فّضلوا البقاء على الرمال الذّهبية لللعب وبناء قصور رملية

عالية فتسّمر كل واحد في مكانه ولّما تتّبعنا مصدر الّصوت وجدنا طفـال صـغيرا   

  .قطّعبتخّبط وسط الماء ويطلب النّجدة بصوت مت

فارتمى صديقي أحمد في البحر وبدأ يصارع األمواج العاتية تدفعـه عزيمـة   

ويحدوه إصرار على إنقاذ الغريق حتّى وصل إليه فسحبه إلى الشـاطئ حيـث قـام    

  .بإسعافه فعادت إليه الحياة وجرى الدم في عروقه
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  األسئلة

  )أمام اإلجابة الصحيحة  xأضع عالمة(دارت أحداث النص في  -1  

  فصل الخریف     فصل الرّبيع      فصل الصيف 
  

  أربط آل شخصية بالعمل الذي قامت به  -2  

  یتخّبط وسط الماء  -      األصدقاء  -  

  بناء قصور رملية  -      الّطفل  -  

  یصارع األمواج  -      أحمد  -  

  أرتب األحداث التالية حسب تعاقبها الزمني في النص -3

  . دّوت صرخة عالية -

   استمتع بأمواج البحر -

  ارتمى أحمد في الماء -

  سحب الغریق إلى الشاطئ  -

  یصارع األمواج العاتية -

........................................................................................................................

........................................................................................................................  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................

.......................................................................................................................  

  .استخرج من الّنص قرائن تدّعم األفكار الّتالية -4  

  لهفة الكاتب لالرتماء في البحر  -  

  .....................................:.........................................................................القرینة 

  .عجز المستحّمون عن الحرآة -

أ2معـ

أ2معـ

  أ 2معـ 

أ2معـ

  ج2معـ 
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  :..............................................................................................................القرینة 

  نجح أحمد في الوصول إلى الغریق وإنقاذه -  

  ............................................................................................................:..القرینة 

  

  :أبحث عن مرادف للكلمات المسّطرة -5  

  : ................................................قدماي  وطئتما إن  -

  : ............................................مكانه آّل مّنا في  تسّمر -

  : .....................................................إلى الشاطئ  سحبه

  ما رأیك فيما أقدم عليه أحمد؟ -6  

........................................................................................................................  

........................................................................................................................

........................................................................................................................  

  لو آنت مكانه آيف تتصّرف ؟ وما هي القيمة التي یؤسس لها الّنص ؟ -9
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