
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 مؤشــرات األداء: 
 

.يقرأ المتعلم النص قراءة جهرية*  

 ويوظفها في جمل مفيدة.*يستخرج المتعلم المفردات الجديدة 

 

 اقرأ النّص اآلتي ثّم أجب :
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أوًلا : ضع خطًّا تْحت اإلجابة الصحيحة فيما يأْتي 
 حرف -فعل                   -اسم                              -                   :كلمة )وقف(-1
 صغيًرا -كبيًرا                 -قليًًل                              -     :       ضدّ كلمة )كثيًرا( -2
 الخوف -الحّر                    - الشتاء                              -ضدّ كلمة )البرد( :              -3

 ؟ديكرفضت النملة طلب اللماذا ثانيًا : 

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

 ثالثًا : استخرج من النص:

 كلمة بها تنوين نصب: ................................                                                -2ضدّ كلمة )قبيًحا( :  ................................  -1

 :..................................كلمة بها مد باأللف  -4كلمة تنتهي بتاء مربوطة : ........................  -2

 رابعًا : وّظف الكلمتين اآلتيتْين في جملتْين من إْنشائك: 

 : ...............................................................................................................الديك -1

 ................................................................................البْرد : ................................... -2

 :لعبارة التي تشتمل على فعل ماضي ( أمام ا✓خامًسا: ضع عالمة )

 )                 (          ( قادم.                       أفسحو الطريق )الديك -1      

 )                 (          كثيًرا.                                      جاع الديك-     2 

 )                 (       في مساعدة اآلخرين.                     هّب الديك  -3

 

 منسق المادة أ/ تامر شاكر        معلم المادة / محمود عبدالعزيز                                 
 

 نص أدبيالموضوع : 
 

   ...........................................:ادة ــــــالمـ

 2018/  1    / 25   خ : ـــــالتاري

 

8201-7201العام الدراسي   

  الثانيالفصل الدراسي 

 دةـارات العربية المتحـدولة اإلم

 دائــــــرة التعليـــــم والمعرفــــة

ة الخاصــةــمــدرســة الــرؤيـــ  

 

  ........... الشعبة:    الرابـــــع  الصف:

 ورقة عمل
 

 

مل مخلوق في الدنيا جأنا أالملون الجميل , ثم صاح بفخر: " ونظر الى ريشه ،مام المرآةأا يومً  ديكوقف ال   

حتاج اليه من طعام".أن تطيعني وتقدم لي ما أوعلى الطيور   

لى البطة وقال :"هيا! إلم تفعل ، فبدا عليه الغضب وجاء ن تسرع الطيور الى طاعته .ولكنها أ ديكالانتظر    

جمل الطيور." قالت البطة : "ابحث عن طعامك  بنفسك".أبطعامك فأنا  ليّ إتقدمي   

شة جميلة". قالت النملة:" عطيتك ريأعطيتني حبة القمح أذا إنملة تحمل حبة قمح، فقال لها : " ديكشاهد ال  

صنع بريشك ؟ النمل يفضل القمح على الريش الزاهي ".أوماذا   

ه". وافقت  من القمح ألعطيك ريشي كلّ عطيني قليًًل أى بيت الدجاجة وقال لها:" إلا فسار كثيرً  ديكجاع ال   

من البرد.تجف ا وبدأ ير  قبيحً  ديكلدجاجة على ذلك , فصار منظر الا  

ب بك في بيتي ". خاف رحّ أن تموت من البرد يا صديقي, وأنا مه , وقال له: " أخشى أطمع بلح  رآه الثعلب ف

عندما سمع كًلم الثعلب...ديك ال  
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