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 دولة اإلمارات العربية المتحدة
 وزارة التربية والعليم

1للتعليم األساسي حمدرسة سعد بن أبي وقاص   

انثانث  األساسينهصف   

:..............................................مجتهداسم ال  
 

)..............( الثالث:الصف  

2018-2017 الثالثالفصل الدراسي   
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 مهارات اللغة العربية
 مهارات الفصل الثالث

:مهارة الكتابة  -1  

 

تلخٌص قصة أو نص معلوماتً -  

 

:مهارة اإلمالء -2  

 

عالمات الترقٌم-  
(فً –الكاؾ  -الفاء–الالم –الباء ) اتصال الكلمات بالحروؾ -  

 

:مهارة النحو-3  

 

.جملة إنّ -  

.جملة كان -  

 

 

:مهارة الفهم واالستيعاب -4  

 

(المقاطع الصوتٌة للكلمات ) الوعً الصوتً  -  

استٌعاب النصوص المقروءة والقدرة على تحدٌد الفكرة الرئٌسة واألفكار-  
-أحداث القصة–الزمان والمكان –الشخصٌات –التضاد -الترادؾ-الفرعٌة 

.المفرد والجمع   
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 مهارة الكتابة

تلخيص قصة أو نص معلوماتي: مهارة الفصل الثالث   

:ٌكتب الطالب تلخٌصا لقصة أو نص معلوماتً قام بقراءته  مع مراعاة -  

- .الكتابة بخط واضح ومقروء-  

- .االلتزام بصحة الكتابة اإلمالئٌة  

- كالفاصلة والنقطة وعالمة التعجب وعالمة ) االلتزام بعالمات الترقٌم -

(.االستفهام   

- قد ٌطلب من الطالب كتابة تلخٌص عن قصة أو نص من المنهج : مالحظة 

رحلة بٌبو-بائع الحكاٌات: قصص المنهج الدراسً   

- الفصول األربعة –الخبز حول العالم : النصوص المعلوماتية  

 

- .وقد ٌكون من قراءات الطالب الخارجٌة  
 

 مخطط لكتابة التلخيص
 
 : ....................................عنوان القصة أو النص         

 

 ....................................للكاتب....................................تتحدث قصة .

 

 ............................................................................................عن

 

 ......................................................................................فً البداٌة

 

 .................................................ثم...............................................

 

 ....................................................................................وفً النهاٌة.
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التنظٌم فً تلخٌصا لقصة قمت بقراءتها مراعٌا صدٌقً الكاتب المبدع اكتب 

 :بناء النص ووضوح الخط وجماله وتوظٌؾ عالمات الترقٌم
 
 

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

 

 

 ....................................للكاتب....................................تتحدث قصة .

 

 

 ............................................................................................عن

 

 

 ......................................................................................فً البداٌة

 

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

 

 .................................................ثم...............................................

 

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

 

 

 ....................................................................................وفً النهاٌة.
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التنظٌم فً تلخٌصا لقصة بائع الحكاٌات مراعٌا صدٌقً الكاتب المبدع اكتب 

 :بناء النص ووضوح الخط وجماله وتوظٌؾ عالمات الترقٌم
 
 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

.................................................................................................. 
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التنظٌم فً تلخٌصا لنص الفصول األربعة مراعٌا صدٌقً الكاتب المبدع اكتب 

 :بناء النص ووضوح الخط وجماله وتوظٌؾ عالمات الترقٌم
 
 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

.................................................................................................. 
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 مهارة اإلمالء

 1-مهارة الفصل الثالث :عالمات الترقيم
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 مهارة اإلمالء
 مهارة الفصل الثالث :عالمات الترقيم

َن َصدٌقُُكْم َعْبُد هللا )   ( اْلُمَعلُِّم لِلتَّالِمٌِذ قاَل -1 ٌْ ()   أَ  
 

َفَذَهَب () َوُدواٍر فً َرْأِسهِ )   ( لََقْد أََحسَّ ِبَمْؽٍص فً َبْطِنهِ )   ( قاَل التَّالمٌذُ 

ِة  ٌَّ حِّ )   ( إلى اْلِوْحَدِة الصِّ  
 

()   َوأَعاَدهُ سالًِما )   ( َشفاهُ هللاُ )   ( قاَل اْلُمعلُّم   
 

ٌد  ()   َسأَزوُرهُ ٌا أْستاُذ َبْعد اْلَعْصِر إِْن شاَء هللاُ )   ( قاَل ُمَحمَّ  
 

َوُدعاَءنا لَُه )   ( َبلِّْؽُه َسالمً َوَسالَم ُزَمالِئِه َجمًٌعا )   ( قاَل اْلُمَعلُِّم 

()   ِبالشِّفاِء اْلعاِجِل   

 
 

ِه قاَل -2 ؽٌُر ألمِّ ( ) األمُّ َضِحَكت () أَنا أَْؼلُُب اْلِقطَّ اْلَكبٌَر ( ) اْلَفأُْر الصَّ  

 

ٌُّها اْلَفأُْر اْلَمْؽروُر )   ( َوقالَْت   أَْجري)   ( قاَل )   ( َكٌَؾ َتْؽلُِب اْلِقطَّ أ  

 
)   (َوأَْدُخُل اْلُجْحَر )   ( ِبُسْرَعةٍ    

 ضْع عالمة الترقٌم المناسبة فً الفراغ :
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 مهارة اإلمالء
 2-مهارة الفصل الثالث :اتصال الكلمات بالحروف

:أعد كتابة الكلمات متصلة بالحروؾ : مثال   

 الكلمة الفاء الباء الالم الكاف في

 الشجرة فالشجرة بالشجرة للشجرة كالشجرة فً الشجرة

 الحدٌقة فالحدٌقة بالحدٌقة للحدٌقة كالحدٌقة فً الحدٌقة

:أعد كتابة الكلمات متصلة بالحروؾ  :تدرٌب  

 الكلمة الفاء الباء الالم الكاف في

 الكتاب

 القلم

 المدرسة

 البٌت

 العلم
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 مهارة اإلمالء
 مهارة الفصل الثالث :اتصال الكلمات بالحروف

 1-ضع الكلمات موصولة بالحروف المطلوبة في جملة :
  

((الباء ... )) الفانٌال  *   
................................................................... 

 
((الكاؾ ... )) النور *   

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

((الالم ... )) مدٌنة األلعاب *   
................................................................... 

 الكلمة الخطأ التصويب

 فلملعب

 الحاسوب

 كللصدٌق

 بلحلٌب

:كتابة إمالئية صحيحة كتابة الكلمات أعد -2  

 هاجر مطرو   ابتسام رشود:  ٌنالمعلمتإعداد 

www.almanahj.com



 طَ  ِشـ َنـ َنِشطَ 

ـ ٌَِصلُ   لُ  ِصـ ٌَ

 ـ قُ  َفـ ِمرْ  ِمْرَفقُ 

 ـ تُ  َجْحـ َنـ َنَجْحتُ 

 رُ  ِكـ َذا ٌُـ ٌَُذاِكرُ 

 ـ لٍ  ِمٌـ َجـ َجـِمٌلٍ 

كُ  َتَحرَّ ـ ٌَ  ـ كُ  َحرَّ  َتـ ٌَ

ـ ُتـ ُتلَبِّسُ   ـ ـ سُ  لَبِّ

 ـ لُ  َفصْـ  اْلـ اْلَفْصلُ 

 ـ عٍ  ُبو أُْسـ أُْسُبوعٍ 

 ـ ًما َعلِـّ ُمـ ُمَعلًِّما

 يهخص انـًقاطع انصٕذيح ْٔي كانراني
 ـ انحشف انًضًٕو أٔ انًفرٕح أٔ انًكسٕس يعرثش يقطعا صٕذيا ٔاحذا يثم  1
 
 

 
 
 :ـ انحشف انساكٍ يع انحشف انزي قثهّ يثم  2  
 
 
 

ـ   ثُٕ   ُجٕ   ثِيتِيـ   ذِيـ     ََا   َدا  َصا:ـ حشف انـًذ يع انحشف انـًًذٔد انزي قثهّ يثم  3

 ُسٔ
 
 
 

 ـ انحشف انـًشذد يع انـحشف انزي قثهّ يثم 4

 

 

 
إرا كاَد ( ال ) ـ انالو انقًشيح يع ًْزج انٕصم قثهٓا  يعرثش يقطع صٕذي ٔاحذ أي   5

 انالو قًشيح

 

 

 
 انحشف انًٌُٕ يعرثش يقطعا صٕذيا ٔاحذا يثم: ـ انرُٕيٍ   6
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 تحلٌل الكلمة حسب المقاطع الصوتٌة الكلمة

 َقَرأَ 

 َنَشرَ 

 َفِرحَ 

ْعِرؾُ  ٌَ 

 ِمْرَفقُ 

 مٌ عِ نْ مُ 

 َنامَ 

 ُعْثَمانُ 

 ٌَُذاِكرُ 

 أَْشَجارُ 

 َسِفٌَنةِ 

 ُشُهورُ 

 َمْسُرورٍ 

قُولُ  ٌَ 

َمةُ   اْلُمَكرَّ

كُ  َتَحرَّ ٌَ 

د  ُمـَحمَّ

مَ   َفهَّ

 حلل الكلمات اآلتٌة إلى مقاطع صوتٌة 
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ٌة  ٌَ ةٌ  الّسماُء صافِ ٌَ ماَء صافِ  إِنَّ السَّ

ْحلَُة ُمْمِتَعةٌ     الرِّ

   األَْلعاُب َكثٌَرةٌ 

   اْلَمَحلُّ ُمْؽلَقٌ 

   اْلَحدٌَقُة واِسَعٌة 

   اْلِكتاُب ُمفٌٌد 

ةٌ  ٌَ ُة ُمَسلِّ    اْلقِصَّ

 :على الجملة وغير ما يلزم وفق النمط( إن)أدخل 

 

 :على الجملة وغير ما يلزم وفق النمط( كان)أدخل 

ٌة   ٌَ ماءُ  كانت الّسماُء صافِ ةً  السَّ ٌَ  صافِ

ْحلَُة ُمْمِتَعةٌ     الرِّ

   األَْلعاُب َكثٌَرةٌ 

   اْلَمَحلُّ ُمْؽلَقٌ 

   اْلَحدٌَقُة واِسَعٌة 

   اْلِكتاُب ُمفٌٌد 

ةٌ  ٌَ ُة ُمَسلِّ    اْلقِصَّ

 مهارة النحو

 مهارة الفصل الثالث :جملة كان + جملة إنّ 
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 الجمل بعد إدخال إن  الجمل بعد إدخال كانالجمل                            

 

 لشواطئ ُ  نظٌفة ُ ا
  
 المهرج ُ مضحكٌ  
  
 البنت ُ مهذبة ُ ُ  
  

 العلم ُ نور ُ ُ 
  

 الثعلب ُ مكار ُ ُ 

. 

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

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

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

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

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

. 

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

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

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

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

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

مرة أخرى ، وغير ( إن)على الجمل اآلتية مرة ، و أدخل عليها ( كان)أدخل 

 :                ما يلزم 

                                

                                 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                              

       

                                    

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الجمل بعد الحذؾ   الجمل قبل الحذؾ      

 كان الولد ُ مشاؼبا                      
  

 إن الصؾ َ واسع ُ ُ
  

 كانت األم ُ حنونة ً 
  

 إن الكذب َ فجور ُ ُ  
  

 كان اإلمام ُ خاشعا ً

 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 :  من  الجمل اآلتية  ، وغير ما يلزم ( إن)و (  كان)احذف  

 هاجر مطرو   ابتسام رشود:  ٌنالمعلمتإعداد 
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 مهارة الفهم واالستيعاب

.استٌعاب النص المقروء-  

 

.اختٌار العنوان المناسب للنص-  

 

.تحدٌد الفكرة العامة أو الفكرة الرئٌسة واألفكار الفرعٌة-  

 

.القدرة على تخمٌن معانً الكلمات-  

 

.تحدٌد مرادؾ الكلمات -  

 

.تحدٌد ضد الكلمات-  

 

.تحدٌد جمع أو مفرد الكمات-  

 

.الزمان والمكان واألحداث -تحدٌد الشخصٌات-  

 

.ترتٌب أحداث القصة -  

 

(أو ماذا تعلمت من القصة-الهدؾ)تحدٌد المؽزى من القصة-  

 هاجر مطرو   ابتسام رشود:  ٌنالمعلمتإعداد 
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 وزارة التربية والتعليم
2نطاق د\قطاع العمليات المدرسية   

1مدرسة سعد بن أبي وقاص للتعليم األساسي ح  

 :اقرأ النص التالي بتمعن ثم أجب عن األسئلة التي تليه

 قشاءج حشج

 بائعة الكبريت

وارَِع َمْكشوَفُة الرَّأِس، حاِفَيَة اْلَقَدميِن، َحْيُث       َنِة كاَنِت الطِّْفَلُة َتجوُب الشَّ َلِة رأِس السَّ في لَي ْ
 .كاَن البْرُد َشديًدا والثَّلُج يَتساَقطُ 

وكانِت الطِّفلُة َتحمُل في ثوِبها َعَدًدا من ُعَلِب اْلكبريِت لِبَ ْيِعها، َومضى النَّهاُر ُكلُُّه ولم تَِبْع    
الطِّْفَلُة تُعاني اْلجوَع والبرَد وتَورََّم خّداها من  وكانت.ِبمالٍ ُيْحِسُن إلَْيها أَحٌد  ولم.واحدةً ُعْلَبًة 

ِة اْلبَ ْرِد فََأَخَذ الثلُج االبْ َيُض يتساَقُط على َشْعرِها األصفر الطَّويلِ   ,ِشدَّ
َعبِ    ِة الجوع والبرِد والت َّ َهكًة من ِشدَّ ولم تُكن َتْجُرُؤ , َجَلسِت الطِّْفَلُة على َرصيِف الّشارِع ُمن ْ

 ,على العودِة إلى البيِت َخْوفًا من أبيها ألنها لم تَِبْع أيَّ ُعْلَبٍة من ُعَلِب الكبريتِ 
لَِتْشُعَر بالِدفِء، وعلى ضوِء كلِّ  عوًداَشَعَرت الطفلُة بالبرِد فأَخَذت ُتْشِعُل العيداَن عوًدا    

َلت  َلت ِمْدفَأًة، وأخرى ماِئَدَة طَعاٍم، وعوًدا آخر تخي َّ ًنا، َفَمرًَّة َتَخي َّ عوٍد كانت تَتَخيَُّل َشْيًئا ُمَعي َّ
َتها التي تُ ُوِفَيت فطلبت من جّدِتها أن تَأُخَذها معها، فأْشَعَلت َجميَع عيدان الثِّقاِب الّتي   َجدَّ

نَ ُهما ت الجدُة ِذراَعْيها لَتحمَل الطفلَة بَ ي ْ  .كانت في الُعْلَبِة لترى طَْيَف جدتها، فمدَّ
وفي َصباح العيِد كاَن المارَُّة في طريِقِهم للصَّالِة في اْلَكنيَسِة، رَأْوا في زاوية الّشارِِع الطِّْفَلَة    

ِة البرِد، دون أن يعِرَف أَحَدا ما عانتُه  بيَن عيدان الكبريت الُمْحَترَِقِة ، وقد ماتت من ِشدَّ
 .وقاَسْتُه تِْلَك الطِّْفَلُة المسكيَنةُ 

 هاجر مطرو   ابتسام رشود:  ٌنالمعلمتإعداد 
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 متى كانت الطفلُة تجوب الشوارَع؟ -1

___________________________________________ 

 .صف بائعة الكبريت -2
____________________________________________________________ 

 في أي فصٍل من فصوِل الّسَنِة حدثت القصة؟ أْعِط إثباتات من النص -3

____________________________________________________________ 
 ماذا كانت الطفلُة تحمُل في ثوِبها ؟ ولماذا؟  -4

____________________________________________________________
______________________________ 

 لماذا لم تجرْؤ الطفلُة العودَة إلى البيِت؟ -5

____________________________________________________________
_______________ 

 لماذا كانت الطفلُة ُتشعُل عيدان الكبريِت ؟ وماذا تخيلت على ضوِء عوٍد؟  -6

____________________________________________________________
____________________________ 

  6-1رتب األحداث من  -7

     طفلٌة تحمل علَب الكبريت لِبَ ْيِعها في الشوارِِع والحارات

ديد       شعرت بالجوِع والتعِب والبرِد الشَّ

َلِة شتاء شديدُة البرودِة       في لَي ْ

     أشعلت عيدانًا من الكبريت لتشعَر بالدِفءِ 

      لم تنجح الطفلة في بيِع أي علبٍة 

 .    ُوِجَدت الطفلة ميَِّتًة في إحدى زوايا الشوارع
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 وزارة التربية والتعليم
2نطاق د\قطاع العمليات المدرسية   

1مدرسة سعد بن أبي وقاص للتعليم األساسي ح  

 قشاءج حشج
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:قم بتلخٌص النص ٌا بطل   

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

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

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

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

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

--------------------------------------------------------------------------  
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 وزارة التربية والتعليم
2نطاق د\قطاع العمليات المدرسية   

1مدرسة سعد بن أبي وقاص للتعليم األساسي ح  

 :اقرأ النص التالي بتمعن ثم أجب عن األسئلة التي تليه

 قشاءج حشج

 ناألَْلواِشجاُر 

حاِت األَْلتتتواِن اْلجالَِستتتِة فتتتً اْلُعْلَبتتتِة   كانتتتِت   ٌْ َقظِت الفُرشتتتاةُ ذاَت صتتتباٍح َعلتتتى َصتتت ٌْ اْستتتَت

ًة  َفلَْم َتفَهْم َسَبَب الشِّجارِ  ٌَ َر َشتْعُرها . األَْصواُت ُمخَتلَِطًةَ عالِ ٌَ َكِت اْلفُْرشاةُ َرْأَسها  َفَتطا َحرَّ

ُة؟!  َصهْ : "األَْسَوُد الّناِعُم  ُثمَّ قالَتْ  ِة  ما الِقصَّ جَّ  "لَِم ُكلُّ هِذِه الضَّ

تهِ    ٌْ ُر ِمتُن َعٌَن ٌَ َتطتا ٌَ تَرُر  ُتهتا اْلفُْرشتاةُ  أَلَْستُت أَنتا َمتْن  أَجٌبٌنتً: "َردَّ اللَّوُن األَحَمُر  والشَّ ٌَّ أَ

ماِء  َواْلُوروَد اْلَحمراَء       َوأَْلِسَنَة الّناِر؟ إَِذن  أَنا َملُِك األَْلوانِ  ُل لَْوَن الدِّ  ".  ٌَُمثِّ

 اْلَبحرُ  َفأَنا ِبِمٌاهً  ناَركَ  أَْطَفأْتُ  َوإاِل !اُْسُكتْ ":بُِبرودٍ  َوقالَ  األَْزَرُق  اللَّونُ  َقْهَقهَ    

ماُء  أَنا واْلُمحٌُط   ."اْلُملوكِ  َملِكُ  أَنا اْلَفضاُء    أَنا السَّ

نِ  أَؼلَى إلى أَْرُمزُ  أنَّنً َجمٌُعُكم  لَِتْعلَموا":قاِئال األَْصَفُر  اللَّْونُ  قاَطَعهُ     ٌْ َئ ٌْ  فً َش

َهبِ  اْلُوجوِد      الذَّ

 ."اْلَملِكُ  َوْحدي أَنا َوالشَّْمِس    

ُكنْ  لَمْ  إِذا اْلَحٌاِة  فاِئَدةُ  ما":َوقالَ  ِرفاِقِه  ِمنْ  األَْخَضرُ  اللَّونُ  َسِخرَ    أَْخَضُر  ِعْرقٌ  فٌها ٌَ

ٌّا     الّتاَج  أَْعطونً َه

بونً      ُكم َملًِكا َوَنصِّ ٌْ  ."َعلَ

ُكمْ ":َوقالَتْ  َرْأَسها  اْلفُْرشاةُ  َحكَّتِ   ال الواِحَدةَ  اْلَكؾَّ  ِبأَنَّ  َتْسَمعوا أَلَمْ  أَْنفَُسُكم  َتْخَدعونَ  إِنَّ

 !"ُتَصفُِّق؟
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 األَْصَفرِ  ِمنَ  اْقَتَرَبتْ  لِكنَّها َفَعَطَسْت  َشْعَرها َوَبلَّلَتْ  اْلماِء  َكأْسِ  َنْحوَ  ساَرتْ  ُثمَّ  

ْفَرةِ  َشْعُرها َفاْصَطَبػَ  ِبلُْطٍؾ  َرْأِسهِ  َعلَى َوَمَسَحتْ   .ِبالصُّ

ٌْضاَء  َصْفَحةٍ  ِمنْ  اْلفُْرشاةُ  َدَنتِ            :َسأَلَتْ  ُثمَّ  َصْفراَء  داِئَرةً  َوَرَسَمتْ  َب

ُتها الشَّْكلُ  هذا ما"    ٌَّ  "األَْلواُن؟ أَ

ٌَتْ  لِكنَّها الّداِئَرِة  إِلَى األَلوانُ  َنَظَرتِ               إِنَّها" :اْلفُْرشاةُ  قالَتِ  صاِمَتًة  َبِق

لُ  َفإِنَّها َزْرقاَء  َسماءً  َنْرُسمُ  ِعْنَدما ولِكنْ  َصْفراُء  داِئَرةٌ      ".َشمسٍ  إِلَى َسَتَتَحوَّ

َدها أَنْ  اْلفُْرشاةِ  ِمنَ  َوَطلََبتْ  َنْفِسها  ِمنْ  األَْلوانُ  َخِجلَتِ   .واِحَدةٍ   َوَرَقةٍ  َعلَى ُتَوحِّ

   األَْشجاَر  َوَرَسَمتِ  ِبلُْطٍؾ  األَْخَضرِ  اللَّْونِ  َرْأسِ  َعلَى اْلفُْرشاةُ  َمَسَحتِ       

  َوَفراشاتٍ  ُتَزْقِزقُ  َعصافٌرَ  َوَتْرُسمُ  األَْلواِن  ُرؤوسِ  َعلَى َتْمَسحُ  راَحتْ  ُثمَّ     

ْرقُصونَ  ٌَُؽّنونَ  وأَْطفاالً  َتْلَعُب      ٌَ  .َو

   َفَصفََّقتْ  اْلَحٌاِة  ِسرَّ  األَْلوانُ  َفِهَمتِ  اللَّْوَحِة  َرْسمِ  ِمنْ  اْنَتَهتْ  أَنِ  َوَبْعدَ 

        ".اْلَملَِكةُ  عاَشتِ " :واِحدٍ  ِبَصْوتٍ  َوصاَحتْ  لِْلفُْرشاةِ      
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 :أجب عن االسئلة التالٌة

 ِلماذا َلْم تَ ْفَهِم الُفْرشاُة َسَبَب شجاِر األَْلواِن؟ 1.

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

 :  كُتْب َثالثََة أُموٍر يَُمث ُِّلها اللَّْوُن اأَلْزَرقُ . 2

  -------------.ج  --------------.ب --------------.أ

 ؟"اْلَكفُّ اْلواِحَدُة ال ُتَصفِّقُ " ماذا َقَصَدْت اْلُفْرشاُة بَِقوِلها . 3

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

 ما َسَبُب ِشجاُر األَْلواِن؟ . 4

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

 لماذا اعتبر اللون االصفر نفسه ملكًا؟   . 5

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

ما هذا الَشكُل؟ : " في رَأِيَك، لماذا َلْم ُتِجِب األَْلواُن اْلُفْرشاَة ِعْنَدما َرَسَمْت بِالّلوِن اأَلْصَفِر َوَسأََلْت . 6
  " 

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

 اقترح عنواناً اخر للنص. 7

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

 "  ِشجارٌ "َكِلَمِة   ُمراِدفُ . 8

 َرحيقٌ . َوعٌد             د. أَْغصاٌن             ج. ِخصاٌم            ب. أ
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َفَة اْلُمناِسَبَة ِلُكلِّ َلوٍن ِمَن األَْلواِن الّتاليِة ُمْسَتعيًنا بِاْلَمخَزنِ . 9  : ِاْخََتِ الصِّ

 __________   : اللَّْوُن اأَلزَرقُ . ب_________    : اأَلْْحَرُ  أللَّْونُ . أ    

 __________  : اللَّْوُن اأَلْخَضرُ . د________ : اأَلْصَفرُ  أَللَّْونُ . ج   

 مندفع                                                                 -ساخر       –منفعل      -غاضب          

؟ . 10  ما ُهَو ِسرُّ اْْلَياِة اّلذي َفِهَمْتُه األَْلواُن يف ِِنايَِة النَّصِّ

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

 (حوط االجابة الصحٌحة ) : َمْغَزى اْلِقّصِة ُهوَ . 11

جاُر ال يُناِسُب اأَلْصِدقاءَ . أ       . الشِّ

اُد َأساُس النَّجاحِ . ب      . االِّتِّ

َهبِ . ج      .أْلَوقُت أَغَلى ِمَن الذَّ

ةُ : أَغَلى َشْيئَ ْْيِ يف اْلُوجوِد ُُها. د     َهُب َواْلِفضَّ  .الذَّ

ماذا تعلمت من قصة االلوان ؟ولو طلب منك ان تكون شخصية ما اي شخصية تختار ؟ .12
 ولماذا

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

------------------------------------    
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 (، ( ) : ( ). ( )؟ ) ! ( ) اكتب عالمة الترقيم المالئمة  . 13

 )  (وأنتم االطفال ِّتبوِنا بشكٍل خاٍص )  ( الشوكوالتة من اْللويات اليت حيبها مجيع الناس -1

 )  (كيف تبدو مثار أو قرون الكاكاو )  (ما هو مصدر الكاكاو  -2

 )  (أنا أحب الكاكاو )  (  قال أخي  -3

 

 .بعد قراءتك للقصة خلصها . 14

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

----------------------------------------. 
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 وزارة التربية والتعليم
2نطاق د\قطاع العمليات المدرسية   

1مدرسة سعد بن أبي وقاص للتعليم األساسي ح  

 :اقرأ النص التالي بتمعن ثم أجب عن األسئلة التي تليه

 قشاءج حشج

 َوفاُء َكْلٍب 
وكاَن لَُهما طفٌل صؽٌٌر . ٌُحكى أنَّ َرجال وزوجَتُه كانا ٌقطناِن فً قرٌٍة نائٌةٍ 

با َكلبُهما على حراسِة البٌِت أثناء ؼٌابِهما . ٌُحّباِنِه كثًٌرا وفً َصباِح .وقْد درَّ

ٌّام   خرَج الّزوُج ٌبحُث عن الّرزِق  كما اضطّرت الّزوجُة  للُخروِج  أَحِد األ

ًْ ٌحُرَس الّطفَل  ًْ تمألَ جّرَة  الماِء من نبٍع بعٌٍد   فأشارْت إلى الكلِب َك   ك

فً المهِد الّذي فً داخِل البٌِت   ففهَم اشاَرَتها  وجلَس إلى جانِب المهِد 
 .ٌنظُر ٌمٌناً وٌساًرا 

وفجأًة   أخَذ ٌتسلُّل إلى المهِد ثْعباٌن كبٌٌر   فانقَض علٌه الكلُب  وجرْت 
ِة  مّما َجَعَل الّدُم من َفِمه ٌّ  .معركٌة انتهْت بمقتِل الّثعباِن بأسناِن الكلِب القو

عادِت األمُّ إلى البٌِت تحِمُل جّرة على رأِسها  فَنَظرْت من بعٌٍد إلى المهِد 

 فلم َتِجْد صؽٌَرها   والحَظت الّدَم ٌسٌُل من َفِم الكْلِب  فّظّنْت أّنُه قتَل 

مَّ أخذْت . َصؽٌَرها فجنَّ ُجنوُنها ألقِت الجّرَة على َرأِس الكلِب  فسقَط مًٌتا  ثَّ
 .َتبكً َصؽٌِرها

بعَد وقٍت قصٌٍر  َسمعِت األمُّ ُصراًخا ٌنبعُث من ناحٌِة المهِد  فإذا بصؽٌِرها 
ٌّت  ٌٌرم  .قد سقُط تحَت الّسرٌِر وبجانبِه ثعباٌن كب

ًّ  وحّدَثت زوَجها َبْعَد عودتِه بما  ندمْت األمُّ ندماً شدٌدا لقتلِها الكلَب الوف
 .    فً التأّنً الّسالمة   وفً العجلِة الّندامةِ : جرى فقاَل لها
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 :أجب على االسئلة التالية 
  
أيَن كاَن الّرُجلُ وزْوَجَتُه َيْقطناِن؟ -1

   _____________________________________________ 
  ______________________________________________ 

 ماذا َحَصلَ بيَن الكلِب والثعباِن ؟ -2
  ______________________________________________ 
  ______________________________________________ 

َة على َرأِس اْلكلِب ؟-3  لِماذا ألَقِت األمُّ الجرَّ
  ______________________________________________ 
  ______________________________________________ 

 ؟َكْيَف َعَرَفِت األمُّ أنَّ الكلَب لم يقتلْ صغيرها-4
  ______________________________________________ 
  ______________________________________________ 

 لماذا ندَمِت األمُّ ؟ -5
______________________________________________   

  ______________________________________________ 
 هلْ كاَن تَصّرِف األمِّ َصحيًحا؟ لِماذا؟ -6

  ______________________________________________ 
______________________________________________ 

  
 : اكتب صح أو خطأ بجانب كل جملة-7 

 ____  كانا الّزوجاِن ٌقطناِن فً قرٌٍة قرٌبٍة  
 ______  َدّرب الّزوجان َكلبُهما على ِحراسِة الحدٌقِة 

 ____خرَج الّزوُج ٌبحُث على ِرزقِه 
 ____  لدغ الثعبان الطفُل 

_____ األمُّ قتلْت الكلَب   
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 : رتب االحداث حسب ورودها في النص_  8
 ___  .      أشارت األمُّ الى الكلِب لٌحرَس البٌتَ 

 ___ خرج الّزوُج ٌبحُث عن الّرزِق             
 ___تسلَل الّثعباُن الى المنزِل                    

 ___  .             َخَرَجْت الّزوجُة  لتمأل جّرَتها
 ___ .            َهَجَم الكلُب على الّثعباِن فقَتلَُه 

  
 :  كتب مرادف الكلمات االتية من المخزنا-9-

 ______  ٌقطناِن ______                 نائٌٌة -
 ________  فناٌء ______           ناحٌٌة 

 ________  الّتأّّنً                
 ( الّتَمّهٍل __ساحةٌ ___يسكناِن __ جهٌة __ بعيدةٌ ) 
  

 :اكتب عكس الكلمات االتية  -10

 ______الّتأّنً _______             القوٌُة 
ٌٌّت   _______  م
 _______  ٌُِحُب 
 ًُ  _____الوف

 :اكمل الفراغ في الجمل اآلتية كما ورد في الدرس11
 .نائٌة______ كان الّرجُل وزوجُتُه فً 

 .ٌبحُث عن الّرزقِ _______ َخَرَج 
 .كبٌر______ أخَذ ٌتَسلُّل إلى المهِد 

 .إلى البِت تحمُل الجّرة على رأسها______ عادت 
 .  على رأِس الكلبِ ______ وما كان منها إال أْن أْلَقت 

 ._________سمعت األمُّ صراخاً ٌنبعُث من ناحٌِة 
 ._______ لقتلها الكلب ________ ندمت األم ندما 

  
اكتب المغزى من الّدرس ؟  -12

  _____________________________________________ 
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 .بعد قراءتك للقصة خلصها . 13

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
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----------------------------------------------------
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----------------------------------------------------
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 مالِك اْلحزين اإلرجواني
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:اختر اإلجابة الصحٌحة ( مالك الحزٌن األرجوانً ) قراءة  النص المعلوماتً بعد   

القصة              نص معلوماتً         مسرحٌة:    ينتمي النص السابق إلى-1  

 

 

المستنقعات          الجبال              الصحراء:       يعيش مالك الحزين في  -2  

 

 

الؽزالن           الضفادع           األرانب:      يتألف طعام مالك الحزين من-3  

 

 

األشجار                الصخور          القصب:  يبني مالك الحزين عشه بين -4  

 

 

5-3         6-4         5-4:   بيضات......تبيض أنثى مالك الحزين بين -5  

 

 

عشرٌن     ستة عشر   أربعة عشر: يوما ...تفقس بيضات مالك الحزين بعد مرور -6  

 

 

ٌأكل كثًٌرا                 ٌأكل قلٌاًل             ٌجوع كثًٌرا( :  شِره )معنى كلمة -7  

 

 

شهر      شهرٌن      ثالثة أشهر:تصبح الفراخ قادرة على الطيران وعمرها حوالي -8  

 

 

دول الخلٌج             بالد الرافدٌن       بالد الشام:      يفّرخ مالك الحزين في -9  

 

 

لون      شكل      حجم: تدل على ( أرجواني ) مالك الحزين األرجواني ، كلمة -10  
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 الذئبان والثعلب

المزارع والحقول  ٌبحث عن  لىإجاع ذئب ٌوما  فخرج    

خرا جائعا   فاتفق آوبٌنما هو ٌفتش  لقً ذئبا . فرٌسة ٌأكلها 

ذا وجداها قسماها إن ٌبحثا معا عن فرٌسة فأمعه على 

 .بالتساوي 

.  ن ٌجدا شٌئا أخذ الذئبان بالبحث   ومضى وقت طوٌل قبل أ

 .اشتد بهما الجوع فهجما على قرٌة   واختطفا منها دجاجة 

 كانت الدجاجة صؽٌرة ال تكفً ذئبا واحدا   من ٌأكلها منهم ؟

 آكلها   ناأ: قال الذئب االول

 آكلها   ناأ: قال الذئب الثانً 

 الذي آكلها ألنً خطفتها وحدي  ناأ: قال االول 

 كلها معا كما اتفقنا أكال ن: قال الثانً

خذ أاشتد النزاع بٌنهما فتشاتما   وهجم كل منهما على زمٌله و

 ٌعضه 

مر الثعلب فرآهما ٌتعاركان فخطؾ الدجاجة وفر بها هاربا 

 .كلها وحده أو
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 :اختر اإلجابة الصحٌحة
 

  -------تقاتل الذئبان على :1
 على ثعلب              على فرٌسة                         على رسالة       

 

 -------اتفق الذئبان على:2

  ن ٌتصالحاأ           الفرٌسة ٌتقاسمان أ         ن ٌتخاصماأ

 -----خطؾ الذئب الدجاجة من  3
 

 حارة المدٌنة                القرٌة                ال   

 ---------نه أمن صفات الثعلب  4
 ماكر                  نشٌط      قبٌح                      

 -------جمع كلمة ذئب  5

    ذٌب                    ذئاب                   ذئوب    

 -----تتحدث القصة عن  6

  ربح الذئبان  الثعلب ةراخس   حٌلة الثعلب        

 (1-4 (القصةحدا ث أرتب  7
 

 عن فرٌسة  ابحثو جاع الذئبان ٌوما  

 خطؾ الذئبان الدجاجة من القرٌة   

 ن الذئبان ٌتعاركان فخطؾ الدجاجة وهربأرأى الثعلب   

 تخاصم الذئبان على الدجاجة
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  الَمشاقِّ  ِمنَ  َوَسِئما األدؼال فً تسٌرُ  قاِفلةٍ  فً كانا َوِحماًرا َجَمال أنَّ  ٌُحكى 

را واألحمال   أصحابُهما بهما ٌَفطن َولم .االستراحاتِ  إحدى أثناء الَهَربَ  فقرَّ

 .األوان َفواتِ  َبْعدَ  إال

ًَ  أن الحمارُ  أرادَ  الؽابةِ  فً َهما َوبٌنما     فَعل أال الَجَملُ  فاْستْعطفهُ  ٌُؽنِّ ٌَ 

لَ  أن أو ذلكَ    َرفَض  الحمارَ  أنَّ  إال آخَر  مكان إلى الِؽناءَ  ٌَُؤجِّ

 َوأخذوهما إلٌهما فأتوا َصوتهُ  القاِفلة سِمَعتِ  وعندها بالؽناِء  وابتَدأ

 ظهر فوق تْحِملهُ  بأنْ  القاِفلة فَرأتِ  الَمسٌر  َعن الِحمارُ  امتنعَ  الطرٌق فً    

 .ظهرهِ  فوقَ  الِحمار َِحْمل على الَجَملُ  أْجبرَ  وهكذا الَجَمل 

تِ  أنْ  الظروؾُ  وشاَءتِ  الؽٌِظ  ِمنَ  ٌنفجرَ  أنْ  الجملُ  كادَ       فً القاِفلة َمرَّ

رَ  عندها عمٌق  ووادٍ  بُمنَحَدر طرٌِقها  فاْستْعطفهُ  ٌَرقَص  أنْ  الَجَملُ  قرَّ

لَ  أن أو ذلَك  ٌفَعلَ  أال الِحمارُ  قصَ  ٌَُؤجِّ  الَجملُ  فَرفضَ  آَخَر  َمكان إلى الرَّ

قص وبدأ الحمار طلبَ   إلى َوتَدْحَرجَ  الَجَمل ظهر َعن الحمارُ  َسقط ...بالرَّ

     .ومات العمٌق الوادي

 الجمل والحمار
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حٌح اإلجابة ضع داِئَرة َحْوَل ( 1  :   ة الصَّ

 :تعنً" ِمن المشاقِّ سئِم " أ ـ     

 عِطشَ ( 4         َملَّ    ( 3       تِعب    ( 2    َمرض     ( 1         

 

نفجَر ِمَن " ب ـ       :تعنً" الغيِظ ٌَ

 الَملل الشدٌد ( 2                   الثقل الشدٌد          ( 1       

 الؽضب الشدٌد   ( 4                      التعب الشدٌد        ( 3     

ث النَّّص َعن  ج   :  َيتَحدَّ

 .ذكاِء الِحمار فً التخلص ِمَن الَجَمل( أ                  

 .تخلص الَجَمل مَن الِحمار( ب                 

قص( ت                   .رؼبة الِحمار فً الرَّ

قص( ث                   .  َمَحبِة الَجَمل للرَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة؟ ( 3 ُر فً أحداِث القصَّ ٌَّ تؽ ٌَ ٌُؽنِّ ماذا كاَن   لو أنَّ الحماَر لم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

  5ـ  1أِعد ترتٌَب أحداِث القصِة بَوضع األرقام المناسبة ِمن ( 2

 .أعادِت القافلة الَجمَل والِحمارَ          

 .َرفَض الِحماُر الَمسٌَر  َفُحِمَل على ظْهر الَجَمل         

 .َرقَص الَجَمُل فَوقَع الِحماُر َعن ظهرهِ          

 .  َهَرَب الحماُر والَجَمُل ِمَن القاِفلةِ          

 .  ؼنى الحماُر فَسِمَعتُه القاِفلة         
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 الديُك والّثعلبُ 

جاَع الّثعلُب يوًما جوًعا شديًدا حتى أشرَف على الموِت، فراَح يفّتُش     

عن طعاٍم يأكلُُه، أو لقَمًة يسدُّ بها جوَعه، فوَجَد في الحديَقِة ديًكا مزهّوا 

بنفسه، يصيُح بين الحيِن واآلخَر من على الحائِط المرتفِع، ويرفُع بُعرفِه 

 .األحمَر إلى أعلى بكبرياءٍ 

عرَف الثعلُب الذكيُّ أنَّ الديَك المغروَر ضعيُف العقِل، فصّمَم أن يحصلَ     

عليِه ليكوَن طعاَمُه لهذا األسبوع، فتقّدَم منُه بحذٍر، وراَح يعُرُج مظِهًرا 

صباُح الخيِر أّيها الّديُك الجميلُ، :" الّضعف والمرَض والعجز، ثّم قالَ له

 " .يا ملك الّطيور وسّيد الّدجاج

أهالً بَك أّيها المشلولُ، ماذا تريُد : ُسرَّ الديُك بهذا الكالم، وقال للثعلب   

أنا ال أطلُب شيًئا لنفسي، : الثعلُب بخبثٍ  تطلُب؟فردَّ مني؟ وأّية مساعدٍة 

لكّنني سمعُت أّن جماعًة من الّدجاِج تبحُث عن ديٍك شجاٍع وصاحِب 

 .  ُعرٍف ليكوَن ملَك الّدجاِج، فتعالَ معي ألنّصَبَك ملًكا قبلَ فواِت األوان

مشى الثعلُب على مهٍل، والديُك أمامه يمشي بسرعٍة، ليصلَ إلى     

المملكِة، وفي الطريِق هجَم الّثعلُب عليه من الخلِف، ودّق عنقه وأكله ، 

دُ   : ثّم لَحَس شفَتْيِه وهو يردِّ

 “هذا جزاُء الغروِر " 
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 انسؤال األٔل 

 :                                            اخرْش اإلجاتح انصحيحح 

 :شعش انثعهة  ب 1.

 األنى -انجٕع                         ج  -انعطش                         ب -أ

 :ٔجذ انثعهة ديًكا في   .   2

 انحذيقح  -انغاتح                    ج -انًزسعح                     ب -أ

 :تظاهر الثعلب بالعرج  لكي .   3

 يساعذِ انذيك -يخذَع انذيَك                  ج -ب.                    يشفَق عهيّ انذيكُ  -أ

 :وصف الثعلب الديك ب .  5

 سيّذ انحيٕاَاخ -يهك انحيٕاَاخ                 ج -يهك انطيٕس                     بأ-

 :َصف انذيك تأَّ .  6

 يّكاس -يغشٔس                 ج -تخيم                         بأ-

 :السؤال الثاني

 :  (   X)    أو      (        √)   ضع إشارة  

 .     )       (تمّكن الثعلب من خداع الديك ألّن الديك كان ضعيف العقل 1.

 .                                )       (من صفات الثعلب المكر والخداع 2.

 .                        )       (كانت نهاية القصة سعيدة بالنسبة للديك 3.

 :السؤال الثالث 

 :نتعلّم من قّصة الثعلب والديك 

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