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

 

 َشجاَعةُ ُعْصفور                                              
 ه للِعب في ِلِزياَرته , َخَرَج َمَع أَْصحابِ به أَْصحا ه , جاءَ يُِحبُّ أَْصحابَ  ٌر تِلميذٌ نَشيٌط َسمي

 

 إلْيِهم . َوفَْجأَةً , طاَر الشََّجَرِة يَْنُظر  ميرالصَّغير على ُغْصنِ سَ  رُ ديقَِة البَْيِت , َوقََف ُعْصفوحَ 

 

 قَهم , نََظَر اْْلَْوالدُ إِلَْيِه َوَرَكضوا َخْلفَه , َعَرفواأَنَّهُ يُريدُ أَْن اْلعُْصفوُر َوُهَو يَُرْفِرُف بَِجناحْيِه فَوْ 

 

غار مَن النّارِ ,ماهذا النّار تَْحِرُق بَْيت سمير  ---, نَظَر اْلَْوالدُ يُْخبِْرُهم بِشيٍء ُمِهم   , خاَف الّصِ

 

  فور طاَر إِلى اْلَمطافىء , فَِرحَ اْلعُصْ  َصبَّ اْلَْوالدُ اْلماَء على النّاِر . لكنَّ  ,رعينسْ َرَكضوا مُ 

 

                               . َشَكَر َسميٌر ُعْصفورهُ الصَّغير على َشجاَعتِه  . اْْلَْوالدُ َوَحمدوا اَّللَّ على السَّالمةِ 

 

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

     :  1س     

 ------------مكان القصة                    --------- --للقصة  ااكتب عنوان     

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

 

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

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

 تخيل نفسك مكان العصفور ماذا سوف تفعل : : 2س  

 

-------------------------------------------------------------------------------- . 

  أستخرج من القصة ما يلي : : 3س   
 --------------كلمة بها مقطع ساكن                     -------------ة بها مد األلف كلم

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

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

 

 



 يعبر عنها :  ا  القصة , وأرسم رسممن كتب جملة أعجبتني أ   4س
 

 

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

 

 

 

 

َشَكَر َسميٌر ُعْصفوَره الصَّغير ) في الجملة التالية :       2 - 10: يوم األربعاء  اإلمالء   

 . ( على َشجاَعتِِه 

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

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

 ( وفي القصةأ

 

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

 .يومي 

 
 

  األسبوع القادم سوف نبدأ بمشروع عن ) األرض والطقس والبيئة ( وسيتم ة :مالحظ

 

 . إعطاء نص خارجي عن األرض والطقس والبيئة ( 

 

 

 مع الشكر الجزيل على تواصلكم المستمر معي .

 

 

 

                                                             

  

 


