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 الكتكوت الشقي (قصة )                أوال:   القراءة والفهم
قاء في المنزل، وأمه طيق البَ س إخوته، وال ي  عاك  ه ي  ر سن  غَ م ص  شقي، رغْ  َصْوَصْو كتكوت  

 يور الكبيرة. يوانات والط  ؤذيه الحَ ده، حتى ال ت  روج وحْ ه من الخ  حذر  ت  

ه وخَ  ي سأثبت ألمي غير ، ولكن  أنا صَ  سه : صحيح  فْ نزل وحده، وقال في نَ من المَ  رجَ غافل ْ أم 

 .ي شجاع أن  

قال لها: أنا : كاك كاك.  ها ، فمد ت رقبتها وقالتأمامَ  ، فوقفَ األوزةقابل الكتكوت في طريقه 

 ال أخافك .. 

رفت عنه صَ لها، انْ يوانات التي قابَ يور والحَ جاعته، فكل الط  شَ بحان سروراً، فرْ سار كتكوت مَ 

ئناً، وفجأة سمع طنيناً مزعجاً، وهجمت مَ طْ مر  على بيت النحل، فدخله ثابتاً م  ثم  .ه،ؤذ  ولم ت  

نزل، وأغلق ل المَ خَ ى دَ ، حت  خائفا ارعً ه، فجرى مسْ أس  رتها في رَ ته بإبْ عَ عليه نحلة صغيرة، ولسَ 

 ه. س  فْ على نَ  البابَ 

ت كل ث : لقد تحديْ قالت أم َصْوَصْو له : ال بد أن الحيوانات الكبيرة قد أفزعتك . فقال وهو يلهَ 

 سي.فْ ر نَ ني قدْ تْ ـَ فغيرة عرَ لة الص  بار، ولكن هذه النحْ الك  

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

 

 ؟ كما فهمت الدرس المستفاد من القصة  كتبا 2س 

 

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

 من النص ما يلي:  استخرج.3س

      --------------الحيوان  :جمع          .................. .....................:  أصغر  ضد:  *

 

 --------------------ولماذا  ------------هل توافق الكتكوت على تصرفه ؟ *

 

  ––––––––––––––––––––––كثر جملة أعجبتك في القصة أاكتب 

   

 النحو

مضارعة من عندك ..واقرأ ماضية وأفعاال فعااًل أفكر واكتب  ما كتبت.  

1 *  ----------------               ------------------        

  

2  *----------------               ------------------   

       

اقرأ  كثيراً    

وتتعلم  تفهم

. 



 اإلمالء                                                                                          

                      من قصة قرأتها ... استخرج واكتب      ......                                                                                   .

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

 

       --------------     -----------------لواو كلمات بها مد ااكتب 

    

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

  :التعبير    
 

 موضحا سبب اختيارك مستخدماً ؟عندما تكبر ما المهنة التي تحب أن تعمل بها بدع وتخيل نفسك ....ا*

 عالمات الترقيم . مراعياً جميل  معبرة ومميزة بخط االفاظ

 

 ارسم مخططا ذهنيا قبل أن تبدأ بالكتابة 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

                                   


