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 ص اآلتي قراءة جيدة ثم أجب عن األسئلة الالحقة :اقرأ الن  

 ياد صالحالص  
يد الذي يمتلكو ، وىو فقير اليستطيع مت قارب الص  كان الص ياد صالح في منزلو حزيناً  مكتئباً  ، فالعاصفة حط    – 1

 شراء قارب جديد ، بينما كان يفكر ، سقط إبريق الماء الزجاجي من يد زوجتو وانكسر .
ذىبت زوجة الص ياد إلى المطبخ وعادت مع مادة الصقة وأعادت لصق اإلبريق وىي تقول لزوجها : سيكون إناءً  صالحاً  

 للورد ، سأطلب من ابنتنا أن تلونو وتزينو . للزينة أو مزىرية  
 عزيزة .... شكرا لك .لك يا زوجتي ال ىب  الص ياد صالح من مكانو وصاح مبتهجاً  : وجدتها ! ... وجدتها ! ... شكراً 

 نظرت إليو زوجتو بدىشة وتساءلت في نفسها : ما الت ي وجدىا يا ترى ؟
 انطلق صالح إلى الش اطئ وسحب بقايا قاربو المحط م إلى المنزل ، ثم استعار أدوات النجارة من جاره . – 2

 ثم طلب من ابنتو أن تلونها وتزينها . وصار يصنع من األخشاب قوارب صغيرة ،
 أعجب الن اس بالقوارب الصغيرة ، وطلبوا شراءىا ألطفالهم ، وطلبها الس ياح ليحتفظوا بها كتذكارات .

  ياد صالح من جديد لكسب الر زق .وىكذا بدأت رحلة الص  

 م نفسك :الن ص السابق في دقيقة فأنت تستطيع ذلك ثم قي   من خالل قراءةنفسك  ياصغيري البطل تحد  

 ................. دقيقة  فيهيت القراءة في المرة األولى أن

 ................. دقيقة فينهيت القراءة في المرة الثانية أ

 ................. دقيقة يـفنهيت القراءة في المرة الثالثة أ
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 اختر عنواناً آخر للقصة ؟ - 1
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 ؟لماذا كان الص ياد صالح حزيناً  مكتئباً   - 4
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 صالح قادراً على شراء قارب جديد ؟لماذا لم يكن  - 5
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 ما ىو العمل الذي بدأه صالح ؟ - 6

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

 ما الدرس الذي نستفيده من ىذه القصة ؟ - 7
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  . ........................ جمع كلمة ) قارب ( : ....... ................. اكتب جمع كلمة ) منزل ( : - 1

  ........................  مفرد كلمة ) تذكارات ( : ........................  ( :فقير ) ضد كلمة اكتب       

 ......................... مرادف كلمة )بدىشة ( ::........................   مرادف كلمة  ) مبتهجا (       

 ا ؟مفائدته وبينترقيم ؟ العالمات  ين منتاثنص استخرج من الن   – 2

 مثال : عالمة الترقيم ) ؟ ( تستخدم في أسلوب االستفهام عند السؤال عن شيء ما .

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

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

 ص ؟ وبين فائدة حرف العطف ) ثم   ( ؟في الن   د حروف العطف التي وردتعد   – 3

.................. ، .................. ، .................. 

 ................................... فائدة حرف العطف ) ثم   ( :

 ص أسلوب عطف وبين أقسامو ؟استخرج من الن   – 4 
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...................................................................................................... 

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

 

 

 


