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  أوال:   القراءة والفهم

 ) اقرأ (   قّصة األرنــــــب والّسلحـــــفاة
 
 يعيش في الغابة، وكان يفتخر دائماً  أرنبًا مغروراً  ان يا ما كان في قديم الّزمان، كان هناكك

األّيام شاهد سلحفاًة  نبأّنه أسرع الحيوانات، وال أحد يستطيع أن يتغّلب عليه، وفي يوٍم م
مسكينًة تمشيء ببطٍء شديد، وراح يستهزئ بها ويقول لها: يا لك من مسكينة، فأنت بطيئٌة 

وافق ا وأنت وسوف نرى من سيفوز؟!!جّدًا جّدًا، فقالت له الّسلحفاة: ما رأيك أن نتسابق أن
 األرنب على عرض السلحفاة وذهبا معًا، وبدأ الّسباق واألرنب يكّرر لن تغلبني هذه البطيئة.

أثناء السباق توّقف األرنب من الركض لكي ينام ويأخذ قسطًا من الراحة فالسلحفاة ما زالت 
ف أبدًا، ووصلت إلى الّنهاية وما في بداية الّطريق، ولكّن السلحفاة تابعت المشي ولم تتوقّ 

زال األرنب المغرور نائمًا، فلّما استيقظ األرنب من نومه وجد أّن السلحفاة قد انتصرت 
 عليه، فتفاجأ بذلك، وأخذ يبكي على خسارته المّرة.

 .........................................................................................قصة :لل اخر  عنوانا اقترح*1س 

 

 ؟ كما فهمت الدرس المستفاد من القصة  كتبا 2س 

 

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

 من النص ما يلي  استخرج.3س

 ----------------الركض : معنى..................  .....................: كلمة سريعة  ضد:  *

 

 -------------------:  الفوز ضد  .............................................: أرانب  : مفرد *

 

 --------------: ؟بماذا تصف السلحفاة   ........... ................. : ؟بماذا تصف األرنب *

 

 ................................ في جملة : ...................... من القصة  لخص ما فهمته*

  

---------------------------لو كنت مكان األرنب ماذا ستفعل عند السباق مع السلحفاة *

    

 عزيزي الطالب

إذا لم تجد طريقا 

 للنجاح

 فاصنع أنت الطريق

 وعزيمتك بجهدك



اإلمالء :    من خالل دراستك لألسماء واألفعال اكتب جمال تحتوي على أسماء 
  وأفعال وضع خطا تحت االسم وخطين تحت الفعل .

1 ...............  *............................................................................ 

  

2   .......................................................................................... * 

 

  النحو .. 
   -----------------------------------------------------------من عندك سماء أاكتب خمس 

 

 --------------------------------------------------------------اكتب خمس أفعال من عندك 

 

 -----------------------------------------------------------اكتب خمس كلمات بها مد األلف 

 

 ------------------------------------------------------------اكتب خمس كلمات بها مد الواو 

 

 ------------------------------------------------------------اكتب خمس كلمات بها مد الياء 

 صف صفك بجملة واحدة معبرة واكتبها بخط جميل :

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

  :التعبير   
 

 ، في حديقة الحيوانسرتك يوم العطلة أمع  ا قضيته صيرة تصف فيها يوم  ب قصة قاكت*

لفاظ معبرة أا فيها عن مدى استمتاعك بالمناظر الجميلة مستخدما ما تعلمته من كلمات ومعبر  

 ومميزة بخط جميل ومنسق 

 كّون أسئلة  عن الموضوع  .ا عالمات الترقيممراعي     

 
 

 ضوع قبل أن تكتب الموضوع ارسم مخططا ذهنيا للمو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة الموضوع مقدمة
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