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  االسم و اللقب
.......................  

  ................ العدد المسند

 

  :النص

لقد , كان اليوم شديد الحرارة و كان البحر مكتظا بالناس 

اللطيفة و فجأة جاؤوا يستحمون و ينعمون بالنسمات 

" ! النجدة طفل يغرق... النجدة :"ارتفعت أصوات منادية 

وبدون أن أشعر ارتميت وسط البحر و خضت الماء حتى 

دنوت من الغريق و أمسكت بيده و بقيت أغالب الموج 

بالطفل فوق الرمال و سقطت  فألقيت الشاطئحتى بلغت 

  .مغشيا علي من شدة التعب 

ا في غرفة دنفسي ممد و عندما فتحت عيني وجدت

ابتسمت لي وقالت  .أعرفھااإلسعاف و أمامي امرأة ال 

أنت ولد شجاع لقد أنقذت ذلك الطفل بأعجوبة و ھذه :"

  ".  عائلته جاءت لتطمئن عليك و تشكرك 
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  .سقط الراوي مغشيا عليه ألنه شرب من ماء البحر

  .تعب كثيرا  سقط الراوي مغشيا عليه ألنه
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 ..ارتمى السباح وسط الماء

 ..البحر شاطئبلغ 
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