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                               :مايلي أقرأ القصة التالية جيدا ثم أجيب عما : 1س 

ج  الـخ       ص  ما ـل  , و  اح  ــبــل  ص  ــكُ  –ه  ــاد ت  ــعـ  ك –ادُ ـيـص  ـر  مـى ى ـل  إ لـو  ن ارت هُ اْلـب ـْحر  ر   ،ص 

 

ُهــو   أ عـاد هـا إ لـى اْلـمـ يـاه و  ة  ،فـ  ـغـيـر  ـك ة  ص  ـتّـى  :ا ي قولُ فـ عـ لـق ـْت بـ ها س ـم  ـري ح  ظ   ْنـتـ 

 

ْكـبري، ل ـق تـ  عـ  ة  أُْخـرى فـ  ـر  ــم  ثـّم رمـى صـنّـارتـه م  ـه   بإ ْلقائ هاـْت ب ـها الـّسـمـك ةُ ن ـْفـُسـها ،  فـ 

 

ـْوت  ض عيف     ص  ـقـوُل ل ــهُ بـ  ، فـإ ذا ب ـهــا تـ   أْرجــوك   ال تــلُــق  بـي  فـي الـمــاء 

 

ـْحــر  ثــانـ ي ة. ــشــا  : فــي الـبـ    الّصغيرةُ؟قالت:الــمــاذا أيّــتُــهــ قــال  الــّصـيــادُ ُمــْنــد ه 

 

ــبُّ الــع ــْودة  إلــى  أُْكــُل الـســمــك  ُ الــك ــبــيـُر الــسـ  ـبـ  الــمــاء  ؛ ف ــفــي الـْ ال أُح   ـمـك  حــر  يـ 

 

!الـصـ   ْوض  يـادُ ، ووضــع ــهـا فــي ـذ ها الــصـ  خـ  أ   غـيـر  مُ  لــهـا  زجــاجي ،ح   وكــان يُــقــدّ 

 

ُب رأس ــها  عام  الط   ـْضــر  ـد ة  أيّــام  إذا بــالــس ـمـكـة  تـ  ــوضوبــعــد  ع    فــي ُزجــاج  الــح 

 

ـصـيُح : ــي  تـ  ه  ـْجـري ُهــنا وُهــنـاك و  تـ  ــْدنـي إلــى الــبـحـر  ، ال أريــدُ أْن  و   أْرجوك  أع 

 

ة  الـسـمـكـة ، فــأعــادهــا إلــى الْ  أْبــقــى ُهــنـا . ْغــبـ  ـل  الــصــيـادُ ل ـر  ـثـ   ــبـحـراْمــتـ 

 

ـق ــْت ب ــُصـّوْيـحــب ـالــتـ  ح  الــجــمــيُع ب ــع ــْودت ــهــا وقُــلــن  لــهــا : ال فـ  ـر   ت ْخشيْ ـات ــهـا . فـ 

 

ـش ـتـ  ـطــيــُع أْن نـ  ن ــْحــمي أنــفــس ــنــا مــن ـيــئأ  ؛ ن ــســـتـ  ـف  و   يـر  ,ــكــبــالــس ــمــك  الْ كاتـ 

 

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

          

 ------------مكان القصة                    --------- --اكتب عنوان للقصة      

 
  -----------------الشخصيات                       -------------------------- البداية       

 

                    ----------------------النهاية    

                                          



. 

 أستخرج من القصة ما يلي :  

 --------------كلمة بها مقطع ساكن                     -------------كلمة بها مد األلف 

 

 ---------------كلمة تدل على فعل                    -------------كلمة تدل على اسم 

 

 -------------كلمة بها مد الياء                     --------------كلمة بها مد الواو 

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

 

 

 القصة , وأرسم رسما يعبر عنها : من أكتب جملة أعجبتني          

 

 

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

 

 

 

 

يادُ السََّمَكةَإِلى اْلبَْحِر . () أَعادَ افي الجملة التالية :       1 - 27: يوم األربعاء  اإلمالء     لصَّ

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

ولي األمر الفاضل : سيكون هناك اختبار يومي في القراءة ) نص القراءة  في الكتاب  - 

 وفي القصةأ

 

دروسه وتثبيت القراءة بشكل  أرجو مساعدتي واالهتمام بمساعدة الطالب على تحضير -

 .يومي 

 

 مع الشكر الجزيل على تواصلكم المستمر معي .

 

 

 


