
مى مسرح الد                                        

 في دراسة الّنّص : 

ذىَب باسم مع رفاِق َصفِِّو في المدرسِة الى مسرِح الد مى . ورأى الد مى أماَمُو تَتحّرُك     
 عمى المسرِح وتتكمَُّم ، وَتحكي حكاياٍت جميمًة . 

ِو : ماما ... َأحضري لي بعض الد مى ، كي أَحرَِّكيا حين      عاَد الى البيِت ، قاَل ألمِّ
صنَع باسم مسرحًا في ُغرَفِتِو ، فَوَضَع منيا ، وَأكتَب حكاياٍت جميمًة . بالخيوِط ، وأتكّمَم بداًل 

ساِن الد مى اّلتي ُيحرُِّكيا لوحًة َرَسَميا وِستارًة ، وبدَأ يسُرُد ِحوارًا جمياًل ِلحكايٍة َيعِرُفيا عمى لِ 
ُعُو ، وُتَصفُِّق لُو .   بالخيوِط ، بينما ُأم ُو ُتشجِّ

جرت ىذه الّقّصة في مكاَنيِن ىما :  -١  

 ________________________    و _______________________

لماذا َطمَب باسم من ُأّمِو أن ُتحِضَر لُو بعض الد مى ؟  – ٢  

________________________________________________________ 

أيَن صنَع باسٌم مسرحًا ؟  -٣  

________________________________________________________ 

 في القواعد واالمالء : 

َأذكر ُمفرد كّل كممٍة :  -١  

 الّدمى : ________________     الحكايات : ________________

 الخيوط : _______________     الّموحات : _________________



ُأحّول المفرد الى الجمع :  -٢  

 الّصّف : ___________     المسرح : ______________

 األّم : _____________     الُغرفة : _______________

باسمة ، ثّم أُغّيُر ما يجُب تغييرُه :  ـِ أستبدُل باسم ب -٣  

 ذىَب باسم مع رفاِق صفِِّو في المدرسِة الى مسرِح الّدمى .

________________________________________________________
________________________________________________________ 

 في الّتعبير الكتابي : 

أدِخل ُكلَّ فعٍل في ُجممٍة من تأليفي :  -١  

 ذىَب : 

 عاَد : 

 حضَر : 

 أحضَر : 

 

 

 

 



ناجي والَفراشُة                                 

 في دراسة النَّّص : 

عندما كاَن ناجي يمعُب في الحديقِة ، أبصَر فراشًة جميمَة األلواِن ، َخفيَفَة الجسِم ،    
رّكَض لُيمِسَكيا ، ُترفرُف فوَق الّزىوِر . فأعجَبَبْتُو ألواُنيا الّزرقاُء والّسوداُء والحمراُء ، ثمَّ 

، فداَس األعشاَب الخضراَء ، وكّسَر الوروَد الّصغيرَة.  فيَرَبْت ِمنُو . َلِحَق بيا من دوِن تفكيرٍ 
وِمْن غيِر انتباٍه ، صدَم شجرَة البرتقاِل ، فوقَع عمى األرِض ، وجرَح جبيَنُو ، ثمَّ راَح يبكي... 

راشاِت الجميمَة . لقد ناَل عقاَبُو ألّنُو حاوَل أن ُيؤذَي الف  

أيَن كاَن ناجي يمعُب ؟ -١  

______________________________________________________ 

لماذا ركَض ناجي خمَف الفراشِة ؟  -٢  

______________________________________________________ 

لماذا صدَم ناجي شجرة البرتقال ؟  -٣  

_____________________________________________________  

ماذا حدَث لناجي بعَد أن صدَم شجرة البرتقال ؟ -٤  

_____________________________________________________ 

في القواعد واالمالء :    

أكتُب ىذا أو ىذه قبَل كّل اسٍم :  -١  

 _____ ناجي .     _______ حديقة .  _______ فراشٌة .  ______ ِجسٌم .

أستخرج األفعال من الُجممِة األخيرِة في الّنّص ) لقد نال ... الجميمة (  -٢  

_______________________________________________________ 



الّديك المغرور                                   

 في دراسة الّنّص : 

فقاَل َلُو :  عمى غصِن شجرٍة ، شاىَد ثعمٌب جائٌع جّدًا ديكًا مغرورًا .      

سمعُت ديكًا آخَر يقوُل انَُّو أقوى ُديوِك القريِة . -  

أقوى مّني أنا ّ؟!  -  

ىكذا قاَل ، وأضاَف أّنُو يتحّداَك . -  

يتحّداني أنا ، ىذا الجباُن المغروُر ؟  -  

نعم ، يا مِمَك الّديوِك .  -  

راَع بيني وبيَنُو .  - ُدلَّني عميِو ، وشاِىِد الصِّ  

جرِة ، حّتى ىجَم عميِو الّثعمُب وكسَر ُعنقُو وأكَمُو .   ما ان نَزَل الّديُك عن الشَّ

أذكر المكان اّلذي جرت فيو أحداث القّصة : _________________ -١  

 الّشخصّيات الثالث المذكورة فييا : _________________________________

أشطب الّصفة اّلتي ال تنطبق عمى :  -٢  

سريع الّتصديق  . –ذكيٌّ  –جباٌن  –خائٌف  –ك : مغرور الّدي  

) غير ذكيّ  ( . –محتاٌل  –صادٌق  –الّثعمب : كّذاٌب  غبيٌّ  

ىذه الحكاية خرافّيٌة ألنَّ ___________________________________ -٣  

 



 في القواعد واالمالء : 

ىذان .  –ىذه  –أكتب قبل كّل اسم : ىذا  -١  

 ________ ديٌك .    ___________ ديوٌك .  _________ ديكان . 

أحّول الى المؤّنث :  -٢  

 ىذا الّديك مغروٌر : _______________________________________

 ىذا الّثور قويٌّ : _________________________________________

________ىذا األُب محترٌم : _________________________________  

أحّول الى المذَكر .  -٣  

 ىذه نعجٌة بيضاء : ________________________________________

 ىذه معّممة لطيفٌة . ________________________________________

 ىذه الجارُة محبوبٌة . ________________________________________

 

 

 

 

 

 



عند طبيب األسنان                        

 في دراسة الّنّص : 

َشَعَر زاىي بألٍم شديٍد في أسناِنِو . فأخذه واِلُدُه الى طبيب األسناِن . فحَص الّطبيُب       
سًا . فقَمَعُو ، ثمَّ قاَل : ال تخْف يا زاىي ، سوَف ينمو  أسناَنُو ، فوجَد أحد أضراِسِو ُمسوَّ

ْر من أكل الحموى . ِضرٌس آخُر بداًل منُو . ولكْن ، عميَك أن ُتحاِفَظ عمى أسنانَك .ال ُتكثِ 
ف أسناَنَك بعد كلِّ وجبٍة . فاألسناُن ُتساِعُدنا عمى قطِع الّطعاِم ، وتفتيتِو ، فيسُيل ىضَمُو  نظِّ

 وبمَعُو ، وعمى ُنطِق الكمماِت بطريقٍة صحيحٍة ، وىَي تزيُد منَظَر الوجِو جمااًل . 

ُأكمل ذاكرًا الّسبب :  -١  

رِسِو .سبب وجع سامي ىَو : ________ ِض   

 سبب ىذا الّتسّوس ىو : _____________

ماذا فعل الّطبيب بالّضرس المسّوس ؟  -٢  

______________________________________________________ 

ما الّنصيحتاِن الّمتاِن أعطاُىما الّطبيُب لزاىي ؟  -٣  

_______________________________________________________ 

فوائد األسنان :أذكر  -٤  

_______________________________________________________ 

 

 



 في القواعد واالمالء : 

أحّول الى المؤّنث الكممة الممّونة ُمغّيرًا ما يجب تغييره :  -١  

األسنان . طبيِب الى والَدُه أخَذُه   

_______________________________________________________ 

أكمل :  -٢  

 ىو نظََّف أسناَنُو . 

 ىي _____________________________________

 أنَت ______________________________________

 أنتم _______________________________________

 نحن ______________________________________

  

 

 

 

 


