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 تقدمي

 

، مرحةل 19بسبب انتشار وابء كوروان املس تجد كوفيد  ،ال شك أ ن املرحةل اليت مير مهنا املشهد التعلميي حاليا
طارئة وصعبة بلك املقاييس. ويه مرحةل اكن من البدهييي أ ن يفرض علينا طابعها الاس تثنايئ التفكري بنسق مغاير 

  .من خالل أ ساليب ومقارابت وأ دوات معظمها مس تجدية والشمول بنوع من الرسعة والنجاعة  والتدخل
ىل وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي،  من هذا املنطلق ابدرت التصدي ا 

غالق املؤسسات التعلميية وتوقيف ادلراسة  وابء واحلد من أ اثره عىل املشهد التعلميي املغريب،اللتداعيات تفيش  اب 
طالق برامج لدلراسة وادلمع عن بعد من خالل بث لدلروس عرب  والتحصيل احلضوري مؤقتا ومت تعويض ذكل اب 
طار أ قسام افرتاضية، أ و عرب منصات  القنوات التلفزية الوطنية، أ و نرشها وتقامسها مع املتعلامت واملتعلمني يف ا 

 ملبدأ  الاس مترارية البيداغوجية. ضامانو وال طر الرتبوية،  حامية لصحة وسالمة التالميذ رمقية،

جراءات أ خرى تراعي حتقيق عداةل جمالية بني  أ بناء الوسطني بنات و وهكذا، واس تكامال لهذا اجملهود وتعزيزا هل اب 
املناطق النائية ابجملال القروي  وتأ خذ بعني الاعتبار افتقار بعض املتعلامت واملتعلمني يف احلرضي والقروي،

ال ماكنيات تلقي ادلروس عن بعد، قررت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي  واملناطق ذات اخلصاص
عداد كراسات لدلمع  الرتبوي والتعمل اذلايت  العايل والبحث العلمي، بتعاون مع موهجة امجلعية املغربية للنارشين، ا 

املزتامنة مع ال سدوس الثاين من الس نة  التلميذات والتالميذ أ فق دمع مكتس بات وتعلامت، يف لهذه الفئة
للمس توايت ، اللغة العربية، الرايضيات، اللغة الفرنس ية التالية: واداملادلراس ية احلالية. وختص هذه الكراسات 

 لوزارة عىل الفئات املس هتدفة.، وسوف يمت توزيع هذه الكراسات جماان من طرف االست بسكل التعلمي الابتدايئ

ذ تقدم هذه الكراسات كدعامة تربوية وزارة وال ، جديدة للتلميذات والتالميذ ال عزاء بربوع وطننا احلبيبا 
ىل مجموعة من دور النرش املنضوية حتت لواء امجلعية املغربية للنارشين مؤازرة مبؤلفهيا تتوجه ، ابلشكر والامتنان ا 

سهاهمم القمي يف  جناز هذا العملعىل ا  يف ظل الظروف الاس تثنائية والعصيبة اليت متر مهنا  يف أ رسع وقت ممكن ا 
 بالدان.

 د. سعيد أ مزازي
 وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي

 الناطق الرمسي ابمس احلكومة
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َمةٌ
ِ
ُمقَّد

َعزيزاتي ٱْلُمَتَعّلماِت، َأِعّزائي ٱْلُمَتَعلِّميَن،

ْكويِن  ِة َوٱلتَّ ِبَيِة ٱْلَوَطِنيَّ ْر طاِر َمْشروِع ِوزاَرِة ٱلتَّ ؛ في ِإِِ ْرَبِويِّ ْعِم ٱلتَّ ُة ِبَأْنِش�����������َطِة ٱلدَّ َتْأتي هِذِه ٱْلُكّراَس�����������ُة ٱْلخاصَّ

�����������ذي ٱْنَطَلَق ُمْنُذ 16 ماِرَس 2020،  ْعليِم َعْن ُبْعٍد" ٱلَّ ، "ِللتَّ ْعليِم ٱْلعاِليِّ َوٱْلَبْح�����������ِث ٱْلِعْلِميِّ ٱْلِمْهِن�����������يِّ َوٱلتَّ

ِة  روَن َعلى ِإْمكاِنيَّ ، ُخصوصًا ٱلَّذيَن ال َيَتَوفَّ ِة َبْيَن َأْبناِء ٱْلَوَسَطْيِن ٱْلَحَضِريِّ َوٱْلَقَرِويِّ َتْحقيقًا ِلْلَعداَلِة ٱْلَمجاِليَّ

ْرِف  ٍة َوِمْن َتْعِبَئٍة، في َهذا ٱلظَّ ٍة َوِوقاِئيَّ يَّ ِة، في ِظلِّ ما َتْشَهُدُه ِبالُدنا ِمْن َتدابيَر ٱْحِتراِز ْقِميَّ ُولوِج ٱْلَبّواباِت ٱلرَّ

. ِلهذا، كاَن ِمْن َأْبَرِز َأْهداِف ِإْخراِج هِذِه ٱلُكّراَسِة، َتْحقيُق َتكاُفِؤ ٱْلُفَرِص َبْيَن َجميِع ٱْلُمَتَعلِّميَن  ٱاِلْس�����������ِتْثناِئيِّ

َوٱْلُمَتَعلِّماِت، في ساِئِر َأْنحاِء ٱْلَوَطِن.

ِة  ماِتُكْم َوُمْكَتَس�����������باِتُكْم؛ ِلُتراِفَقُكْم، ِإلى جاِنِب ُكّراَسِتُكْم ٱْلَمْدَرِسيِّ َوَقْد َتمَّ َوْضُع هِذِه ٱْلُكّراَس�����������ِة ِلَدْعِم َتَعلُّ

ِم ٱلّذاِتيِّ َأْو ُرْفَقَة  َعلُّ ْحصيِل َوُمماَرَس�����������ِة ٱلتَّ ْرِس َوٱلتَّ ِة، َوَأْنُتْم في ُبيوِتُكْم؛ ُتواِظبوَن َعلى ٱلدَّ ِبيَّ َغِة ٱْلَعَر في ٱللُّ

لى َمداِرِس�����������ُكْم  روِف الَّتي َنْرجو َأْن َت�����������زوَل في َأْقَرِب َوْقٍت، َوَتعودوا َجميعًا ِإِ ُأْس�����������ِرُكْم، في ِظلِّ َه�����������ِذِه ٱلظُّ

َوَأْقساِمُكْم.

ْعِم، َأْن َتك�����������وَن َلُكْم َعْونًا؛ َوَمجااًل  َوِم�����������ْن َبْيِن ٱْلغاياِت الَّتي َأْمَلْت َوْضَع َأْنِش�����������َطِة َهِذِه ٱْلُكّراَس�����������ِة في ٱلدَّ

صوِص، َواْس�����������ِتْثماِرها؛ اْنِطالقًا ِمَن  ماِتِكْم؛ َحْيُث َتِجدوَن فيها ما ُيعيُنُكْم على مواَصَلِة ِقراَءِة ٱلنُّ ِلَدْعِم َتَعلُّ

ِمُكْم  ْوجيهاِت ٱْلَبس�����������يَطِة ٱْلُمراِفَقِة َلها. وُكلُّ َهذا، َسُيساِعُدُكْم َعلى ُحْسِن ٱْسِتْغالِل َوْقِتُكْم َوُمتاَبَعِة َتَعلُّ ٱلتَّ

ْفِع. َوِمْن ُهنا، َفِإنَّ َأْنِش�����������َطَة هِذِه ٱْلُكّراَس�����������ِة ٱلّداِعَمِة، ال َتُحلُّ َمَحلَّ ُكّراَسِتُكْم  َعْن ُبْعٍد، ِبما َيعوُد َعَلْيُكْم ِبٱلنَّ

ُزُكْم َعلى ُمواَصَلِة ٱْلِقراَءِة؛ َوما َيْرَتِبُط  ِة، ِبَقْدِر ما َسَتكوُن َرفيَقُكُم، الَّذي َسُيَحفِّ ِبيَّ َغِة ٱْلَعَر ِة في ٱللُّ ٱْلَمْدَرِسيِّ

. َفِهيِّ َوٱْلِكتاِبيِّ ْعبيِر ٱلشَّ ُنُكْم ِمِن ٱْكِتساِب َمهاراِت ٱْلِكتاَبِة َوٱلتَّ ِبها ِمْن َأْنِشَطٍة ُأْخرى؛ ُتَمكِّ

ماِتُكْم  ْفِع ِمْن َجْوَدِة َتَعلُّ ْفِع ِمْن ُمْسَتوى َأداِئُكْم َوَتْنِمَيِة َمهاراِتُكْم، َوٱلرَّ َنْأُمُل َأْن ُتساِهَم هِذِه ٱْلُكّراَسُة في ٱلرَّ

ِة في َمناِزِلُكْم ُرْفَقَة ُأْسِرُكْم. َوُمباَدراِتُكُم الّذاِتيَّ

ُق. َوالّلُه اْلُمَوفِّ
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ــةِِ��اَءُة �َّصٍ يَ ـرْ ديـکُ ا�لْـقَ
ُظ:  َأْقَرُأ: ُأالحِ

ْلَقْرَيِة ديٌك َنشــيٌط، َيْســَتْيِقظوَن ُكلَّ َصباحٍ َعلى َصْوتِِه ا�ْلَجميِل،  كاَن ِألَْهِل ا�

ياِح. إِلى َأْن َكُبَر، َوَلْم َيُعْد َيْقوى َعلى ا�لصِّ

ْلَقْرَيِة؟ ا� َأْهُل  َيْسَتْيِقُظ  • َمتى 
ا�لَّذي يوِقُظهم باكِرًا؟ • ما 

ُأجيُب: ُأجيُب:

1
َاْلَحْلَقُة

َاْلَقْرَيُة َوا�ْلَمديَنُةاَلمَْجاُل: 4





ُظ:  ُأالحِ

 ُأجيُب:

 َأْقَرُأ:

غيُر ِألَبيِه؟ يُك ا�لصَّ ا�لدِّ • ماذا قاَل 
غيُر َأْن َيقوَم بَِهِذِه ا�لمهّمِة؟ ا�لّديُك ا�لصَّ • لِماذا أراَد 

غيُر َأباُه َلْم َيُعْد قاِدرًا َعلى ا�ْلِقياِم بَِعَملِِه، قاَل َلُه:  َوحيَن َرأى ا�لّديُك ا�لصَّ
ْلَقْرَيِة! اِْسَتِرْح يا َأبي! َأنا َأقوُم َمقاَمَك في إيقاِظ َأْهِل ا�

قاَل ا�لّديُك ا�ْألَُب: إِنَّها َمْسؤولِيٌَّة َكبيَرٌة يا َوَلدي!
غيُر: َوَأنا قاِدٌر َعلى ا�ْلِقياِم بَِهِذِه ا�ْلَمْسؤولِيَِّة ! قاَل ا�لّديُك ا�لصَّ

ُأجيُب:

غيُر: َوَأنا قاِدٌر َعلى ا�ْلِقياِم بَِهِذِه ا�ْلَمْسؤولِيَِّة ! قاَل ا�لّديُك ا�لصَّ

ــةِ يَ ـرْ ديـکُ ا�لْـقَ





ْلَقْرَيِة؛ َفَأْوَصْوُه بَِأْن َيكوَن في ا�ْلَمْوِعِد،  ْبنَُه ِألَْهِل ا� َم ا�لّديُك ا�ْلَكبيُر ا� َوفي ا�ْلَغِد، َقدَّ
ِمْثَل َأبيِه..

 ُأجيُب:

ُظ:  َأْقَرُأ: ُأالحِ

ــةِ يَ ـرْ ديـکُ ا�لْـقَ

ْلَقْرَيِة؟ ا�لّديُك ا�ْلَكبيُر ِألَْهِل ا� َم  • ماذا َقدَّ
ْلَقْرَيِة؟ ا� َأْهُل  • بَِم َأْوصاُه 





ْيِل ُمْسَتْيِقظًا.. َوَلّما ا�ْقـَتـَرَب  غيُر َمْزُهّوًا بِنَْفِسِه؛ َفَبِقَي َطواَل ا�للَّ عاَد ا�لّديُك ا�لصَّ

ْبُح َلْم َيْسَتطِْع َأْن ُيقاِوَم ا�لنَّْوَم، َفناَم َوُهَو َيْحُلُم بُِحبوِب ا�ْلَقْمِح ا�ْلَكثيَرِة.. ا�لصُّ

روا َعْن َأْعمالِِهْم. غيِر؛ َفَتَأخَّ ْلَقْرَيِة ِصياَح ا�لّديِك ا�لصَّ َلْم َيْسَمْع ُسّكاُن ا�

ْبُح َلْم َيْسَتطِْع َأْن ُيقاِوَم ا�لنَّْوَم، َفناَم َوُهَو َيْحُلُم بُِحبوِب ا�ْلَقْمِح ا�ْلَكثيَرِة.. ا�لصُّ

روا َعْن َأْعمالِِهْم. غيِر؛ َفَتَأخَّ ْلَقْرَيِة ِصياَح ا�لّديِك ا�لصَّ َلْم َيْسَمْع ُسّكاُن ا�
 ُأجيُب:

ُظ:  َأْقَرُأ: ُأالحِ

ــةِ يَ ـرْ ديـکُ ا�لْـقَ

غيِر باكِرًا؟ ا�لّديِك ا�لصَّ • ما َسَبب َعَدِم ِقياِم 
ْلَقْرَيِة َعْن َأْعمالِِهْم؟ ا� • لِماذا َتأَخرَّ ُسّكاُن 
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كِتابَُة  كَلِماٍت

 َأْقَرُأ، َوَأْكُتُب:

 َأْقَرُأ، َوَأْكُتُب:

 َأْقَرُأ، َوَأْكُتُب:

 َأْقَرُأ، َوَأْكُتُب:

•تـــوٌت•ُتـّفـاَحـٌة•َتــْمـــٌر

•َثـْعـَلـٌب•ُمـَثــلَّـٌث•ثِـــمــاٌر

•د و َد ٌة•َد ْلـــــٌو•ديـــٌک

•ِذ ْئــٌب•ُقــنْــُفـٌذ•ُأْستاٌذ

•ِضــْر ٌس•ِضـْفـَدٌع•َضــُبــٌع

•ِعــظــاٌم•َظـــال ٌم•َحـظـيـَرٌة

•هــــذ ا ِن•هـــِذ ِه•هـــــذا

•هــــُؤالِء•تِــْلــَک•َذلِــَک

َاْلَقْرَيُة َوا�ْلَمديَنُةاَلمَْجاُل: 4



ِإنمْتاجٌ  كِتابِـّيٌ



: ُظ:      َأْبني ُجَمالً َعْن ُكلِّ َمْشَهدٍ  ُأالحِ
ِة بِناِء ا�ْلُجَمِل: ا�ْلَفراغاِت بَِكلِماتٍ ُمناِسَبةٍ لَِتتِمَّ • َأْمَألُ 

ا - ا�ْلَفاّلُح ْلُقبََّعَة - ُغْصِن - عاِصَفٌة - َرْأِسِه - ُعشًّ ا�ْنَصَرَف - ا�

ا�ْلُجَمِل لِبِناِء فِْقَرةٍ: َبْيَن  • َأْربُِط 

ـتـي؟ ـبَّـعَ ـنَ قُ أَيْ

ا - ا�ْلَفاّلُح ْلُقبََّعَة - ُغْصِن - عاِصَفٌة - َرْأِسِه - ُعشًّ ا - ا�ْلَفاّلُحا�ْنَصَرَف - ا� ْلُقبََّعَة - ُغْصِن - عاِصَفٌة - َرْأِسِه - ُعشًّ ا�ْنَصَرَف - ا�

َاْلَقْرَيُة َوا�ْلَمديَنُةاَلمَْجاُل: 4

ُل في َضْيَعـتِـِه. - كاَن .................. َيَتَجوَّ

ْلُقبََّعُة َعلى .................. َشَجَرةٍ  ِت ا� - اِْسَتَقـرَّ
ا�تََّخَذها طائٌِر ....................... .

ْلُقبَّـَعـَة - َعَصَفْت ....................... َفنََزَعت ا�
ِمْن ....................... .

- َتـَرکَ .................. لِلّطائِِر َو ....................... .
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ِ��اَءُة �َّصٍ

ُظ:  َأْقَرُأ: ُأالحِ
غيَر نائِمًا. ؛ َفَوَجدوا ا�لّديَك ا�لصَّ ْلَقْرَيِة إِلى ا�ْلُخمِّ َه ُسّكاُن ا� َتَوجَّ

- لِماذا َلْم َتْسَتْيِقْظ باكِرًا لِتوِقَظنا!

ُه َخَجٌل َعلى َتْفريطِِه في َوْعِدِه َهَرَع ا�لّديُك ِمْن َمكانِِه َمْذعورًا، َوُكلُّ
َر َهذا ا�ْألَْمُر ! َوقاَل: ساِمحوني! َلْم َأَنْم باكِرًا ! َلْن َيَتـَكرَّ

 ُأجيُب:

- لِماذا َلْم َتْسَتْيِقْظ باكِرًا لِتوِقَظنا!

ُه َخَجٌل َعلى َتْفريطِِه في َوْعِدِه ُه َخَجٌل َعلى َتْفريطِِه في َوْعِدِهَهَرَع ا�لّديُك ِمْن َمكانِِه َمْذعورًا، َوُكلُّ َهَرَع ا�لّديُك ِمْن َمكانِِه َمْذعورًا، َوُكلُّ

ــةِ يَ ـرْ 2ديـکُ ا�لْـقَ
َاْلَحْلَقُة

َاْلَقْرَيُة َوا�ْلَمديَنُةاَلمَْجاُل: 4

ْلَقْرَيِة؟ ا� َه ُسّكاُن  َأْيَن َتَوجَّ • إِلى 
• ماذا قاَل َلُهْم؟ غيَر؟    ا�لّديَك ا�لصَّ • َكْيَف َوَجدوا 





ُظ:  ُأالحِ

 ُأجيُب:

 َأْقَرُأ:
ها ا�لّديُك، َوَنْحُن َنْقَبُل ا�ْعتِذاَرَك؛ َفِمَن  ْلَقْرَيِة: ما ِزْلَت َصغيرًا َأ يُّ قاَل َشْيُخ ا�

ا�ْألَْخطاِء َنَتَعلَُّم!
ْلَقْرَيِة. َوَلْم  غيُر َعلى َأْن َيكوَن َغًدا في ا�ْلَمْوِعِد َمَع َأْهِل ا� َعَزَم ا�لّديُك ا�لصَّ
َينَْس َأْن َيْعَتِذَر ِألَبيِه َعْن َتْفريطِِه في َمْسؤولِيَّتِِه، َوَوَعَدُه بَِأْن َيكوَن ِمْثَلُه..

ُأجيُب:

ــةِ يَ ـرْ ديـکُ ا�لْـقَ

غيُر؟ ا�لّديُك ا�لصَّ • َعلى ماذا َعَزَم 
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غيُر باكِرًا، َوَقْبَل ُبزوِغ نوِر ا�ْلَفْجِر، كاَن واِقفًا َعلى  َوفي ا�ْلَمساِء، ناَم ا�لّديُك ا�لصَّ
ُغْصن َِشَجَرةٍ؛ َيصيُح بَِأْعلى َصْوتِِه: كوكو .. كوكو .. كوكو .. كوكو..

 ُأجيُب:

ُظ:  َأْقَرُأ: ُأالحِ

ــةِ يَ ـرْ ديـکُ ا�لْـقَ

غيُر؟ ا�لّديُك ا�لصَّ • َمتى ناَم 
غيُر َيصيُح؟ لِماذا؟ ا�لّديُك ا�لصَّ • َمتى كاَن 
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ْلَقْرَيــِة َيْخُرجوَن إِلى َأْعمالِِهْم، َوَيُمّروَن  غيُر َيصيُح، َوَأْهُل ا� َظــلَّ ا�لّديُك ا�لصَّ

ِمْن َأماِمِه؛ َيْشُكروَنُه َعلى َعَملِِه ا�ْلَحَسِن...

ْلَقْرَيِة،  غيُر َعْن َمْوِعِد إيقــاِظ َأْهِل ا� ِر ا�لّديــُك ا�لصَّ ْلَيْوِم، َلْم َيَتَأخَّ َوُمنْــُذ َذلِــَك ا�

َوُهَو َسعيٌد با�ْلِقياِم بَِعَملِِه .. !!َوُهَو َسعيٌد با�ْلِقياِم بَِعَملِِه .. !!

 ُأجيُب:

ُظ:  َأْقَرُأ: ُأالحِ

ــةِ يَ ـرْ ديـکُ ا�لْـقَ

َة؟ ماذا قالوا َلُه؟ ْلَقْرَيِة إِلى َعَملِِهْم َهِذِه ا�ْلَمرَّ ا� َأْهُل  • َمتى َخَرَج 
غيُر َسعيدًا؟ ا�لّديُك ا�لصَّ • لِماذا كاَن 
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�ِثمْماُر �َّصٍ ِاسمْ

ُف َعناِصَر ا�ْلحِ   كاَيِة (َخريَطُة ا�ْلِحكاَيِة):   َأَتَعرَّ

غيُر  - ُمنُْذ َذلَِك ا�ْلَيْوِم  - َاْلُخمُّ ا�ْلَفراغاِت بِما ُيناِسُب: -  َالّديُك ا�لصَّ • َأْمَألُ 

ُة لِْلِحكاَيِة): ْرِديَّ 2  (َاْلبِنَْيُة ا�لسَّ

• ُأْكِمُل بِما ُيناِسُب، ُثمَّ َأْربُِط َبْيَن ا�ْلَمْقَطِع َوا�ْلُجْمَلِة ا�ْلُمناِسَبِة: ا�لّديُك - ناَم - ديٌك

- َلْم َيُعْد ..... – َأنا..... َمقاَمَك –  َبِقَي ..... – َيْعَتِذُر ...... – َيْشُكروَنُه - َلْم.....

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

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

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

َاْلَمكاُن

ْلَقْرَيِة ديُك ا� ماُن َالزَّ

ْخِصّياُت َالشَّ

َاْألَْحداُث

ْر – َأقوُم – ُمْسَتْيِقظًا - َيْقوى - ِمنُْهْم ا�ْألَْحداَث في َمكانِها:  َيَتَأخَّ • ُأَرتُِّب 

أُ رَ أَقْ ، وَ بُ ناسِ لُ بِما يُ مِ َاْلُجَمُل: أُكْ

. تِهِ وْ لى صَ باحٍ باِكراً عَ لَّ صَ ظونَ كُ تَيْقِ سْ ، يَ ةِ ......... نَشيطٌ يَ رْ قَ لِ ا�لْ َهْ كانَ ألِ

. ةِ يَ رْ قَ لِ ا�لْ َهْ نَهُ ألِ بْ مَ ا� دَّ . قَ ياحِ لى ا�لصِّ و عَ قْ دْ يَ عُ مْ يَ لَ ، وَ بيرُ كَ بُـرَ ......... ا�لْ  كَ

باحُ  لَّ ا�لصَّ ــا حَ مّ لَ ظاً. وَ ــتَيْقِ سْ يَ مُ بَقِ ؛ فَ ــهِ سِ اً بِنَفْ وّ هُ زْ غيرُ مَ يــكُ ا�لصَّ عادَ ا�لدّ
نْ  روا عَ ـتَـأَخَّ ؛ فَ غيرِ يكِ ا�لصَّ ياحَ ا�لدّ ةِ صِ يَ رْ قَ انُ ا�لْ كّ عْ سُ ــمَ مْ يَسْ ......... . لَ

. مْ مالِهِ أَعْ

َاْلَمْقَطُع
ةُ بِدايَ اَلْ

لُ وُّ اَلتَّحَ

كِلُ شْ مُ اَلْ

لُّ اَلْحَ

ةُ اَلنِّهايَ

ــةِ يَ ـرْ ديـکُ ا�لْـقَ َاْلَقْرَيُة َوا�ْلَمديَنُةاَلمَْجاُل: 4





3  َأْكُتُب ُجَماًل ُمْخَتلَِطًة:

: ْسَم بِإِضاَفِة َمنَْظرٍ َطبيِعيٍّ لَِقْرَيـةٍ • ُأْكِمُل الرَّ

لى   ، كانَ واقِفاً عَ رِ جْ فَ بْلَ بُزوغِ ا�لْ قَ • َحلُّ ا�ْلُمْشــكِِل: - نامَ   ...... باكِراً، وَ

ةٍ. غيرَ ...... صَ

. ــمْ مالِهِ جــونَ إِلــى أَعْ رُ غيــرُ  ......؛ وَ  ...... يَخْ يــكُ ا�لصَّ • َالنِّهاَيــُة: - ظَــلَّ ا�لدّ

ــةِ يَ ـرْ ديـکُ ا�لْـقَ





..!ِ��اَءُة �َّصٍ لَبُ جاءَ ا�لثَّعْ عاَلُم ا�ْلَحَيواِناَلمَْجاُل: 5

ُظ:  َأْقَرُأ: ُأالحِ

جاجاُت داِخَل ا�ْلِقْسِم. َاْلَجميُع َحَضَر، إاِّل  اِْجَتَمَعِت ا�ْألَرانُِب َوا�ْلَبّطاُت َوا�لدَّ

ا�ْألَْرَنَب (ِسْمِسمًا).

َدَخَلِت ا�ْألُْستاَذُة ا�ْلَحماَمُة، َوَشَرَعْت في ا�ْلَعَمِل..

ُأجيُب: ُأجيُب:

1
َاْلَحْلَقُة

خوِل إِلى ا�ْلِقْسِم؟ َر َعِن ا�لدُّ ا�ْلحيواُن ا�ّلذي َتَأخَّ • ما 





ُظ:  ُأالحِ

 ُأجيُب:

 َأْقَرُأ:

غيُر (ِسْمِسٌم) باَب ا�ْلِقْسِم، َوَدَخَل َيْلَهُث. َوَفْجَأًة، َدَفَع ا�ْألَْرَنُب ا�لصَّ

!.. لَبُ جاءَ ا�لثَّعْ

غيُر "ِسْمِسٌم " ا�ْلُحْجَرَة؟ ا�ْألَْرَنُب ا�لصَّ • َكْيَف َدَخَل 



8

؛  َة َأْخطاءٍ قاَلِت ا�ْألُْســتاَذُة ا�ْلَحماَمُة لِلتَّالميِذ: َلَقْد َأْخَطَأ َصديُقُكــُم ا�ْألَْرَنُب ِعدَّ
َفما ِهَي؟

رًا! جاَجُة ا�ْلَكبيَرُة: جاَء ُمَتَأخِّ قاَلِت ا�لدَّ
! َوقاَل ا�لّديُك ا�ْألَْحَمُر: َوَدَخَل باِل إِْذنٍ

َوقاَلِت ا�ْلَبطَّـُة ا�ْلَجميَلـُة: َوَلْم ُيْلِق َعَلْينا ا�لتَِّحيَّـَة..!َوقاَلِت ا�ْلَبطَّـُة ا�ْلَجميَلـُة: َوَلْم ُيْلِق َعَلْينا ا�لتَِّحيَّـَة..!

 ُأجيُب:

ُظ:  َأْقَرُأ: ُأالحِ

!.. لَبُ جاءَ ا�لثَّعْ

غيُر؟ ا�ْألَْخطاُء ا�لَّتي ا�ْرَتـَكـَبـها ا�ْألَْرَنُب ا�لصَّ • ما 





غيُر، َوا�ْلَعَرُق َيَتَصبَُّب ِمْن َجبينِِه: َأْعَتِذُر َلُكْم َعْن َأْخطائي،  صاَح ا�ْألَْرَنُب ا�لصَّ

اًل.. َلكِِن ا�ْسَتِمعوا إَِليَّ َأوَّ

غيُر؟!  ها ا�لصَّ قاَل ا�ْألَْرَنُب ا�ْألَُب: ما ا�ْلَخَبـُر َأ يُّ

غيُر، َوُهَو َيْسَتعيُد َأْنفاَسُه: َلَقْد َجاَء ا�لثَّْعَلُب..! َأجاَب ا�ْألَْرَنُب ا�لصَّ

غيُر؟!  ها ا�لصَّ قاَل ا�ْألَْرَنُب ا�ْألَُب: ما ا�ْلَخَبـُر َأ يُّ

غيُر، َوُهَو َيْسَتعيُد َأْنفاَسُه: َلَقْد َجاَء ا�لثَّْعَلُب..! َأجاَب ا�ْألَْرَنُب ا�لصَّ
 ُأجيُب:

ُظ:  َأْقَرُأ: ُأالحِ

!.. لَبُ جاءَ ا�لثَّعْ

غيُر؟ ا�ْعَتَذَر ا�ْألَْرَنُب ا�لصَّ • َعْن ماذا 
َأْخَبـَرُهْم؟ • بَِم 
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كِتابَُة  كَلِماٍت
عاَلُم ا�ْلَحَيواِناَلمَْجاُل: 5

 َأْقَرُأ، َوَأْكُتُب:

 َأْقَرُأ، َوَأْكُتُب:

 َأْقَرُأ، َوَأْكُتُب:

 َأْقَرُأ، َوَأْكُتُب:

•َز و ا يــــا•َد نـــــــا

•َقــــفــــا•َعــصــا

•ُمـْصـَطـفـى•َفـــتـــًى

•اِْشـــَتــــرى•َمــشــى

•هـــــذا•هـــــِذ ِه

•هـــُؤالِء•هـــذ ا ِن

•َالَّــتـــي•َالَّـــذ ي

ـواتـي•َالَّــذ يـَن •اللَّ



ِإنمْتاجٌ  كِتابِـّيٌ

2

: ُظ:      َأْبني ُجَمالً َعْن ُكلِّ َمْشَهدٍ  ُأالحِ

عاَلُم ا�ْلَحَيواِناَلمَْجاُل: 5
ةٍ راشَ نَجاةُ فَ

• • ُأتِمُّ بِناَء ا�ْلُجَمِل:

ا�ْلُجَمِل لِبِناِء فِْقَرةٍ: َبْيَن  • َأْربُِط 

- َرأى ...................... في ........................

- اِْصَطَدَم بِـــ .................. و ....................... 
َعلى ا�ْألَْرِض .

- َتبَِعها ....................... لِــ....................... .

َقْت ....................... . - َنَجِت .................. َوَحلَّ
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ِ��اَءُة �َّصٍ
عاَلُم ا�ْلَحَيواِناَلمَْجاُل: 5

ُظ:  َأْقَرُأ: ُأالحِ
ْتُه عاِصَفٌة ِمَن ا�ْلُغباِر، َلْم َتْتُرْكُه َيرى َأيَّ َشْيءٍ... َوما كاَد ُينْهي َكالَمُه، َحّتى َلفَّ

ْرِس؛ َحّتى ا�ْألُْستاَذُة ا�ْلَحماَمُة.. َفرَّ ُكلُّ َمْن كاَن في قاَعِة ا�لدَّ

 ُأجيُب:

ْرِس؛ َحّتى ا�ْألُْستاَذُة ا�ْلَحماَمُة.. َفرَّ ُكلُّ َمْن كاَن في قاَعِة ا�لدَّ

ُأجيُب:

!.. لَبُ 2جاءَ ا�لثَّعْ
َاْلَحْلَقُة

ْرِس؟ ْت ِمْن قاَعِة ا�لدَّ ا�ْلَحَيواناُت ا�لَّتي َفرَّ • ما 
• لِماذا؟
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ُظ:  ُأالحِ

 ُأجيُب:

 َأْقَرُأ:
ْلُمَبْعَثَرَة ُهنا  غيُر َعْينَْيِه، َفَلْم َيِجْد َأَحدًا، إاِّل ا�ْلَكراِسَي ا� َفَتَح ا�ْألَْرَنُب ا�لصَّ

َوُهناَك، َفقاَل: لَِم َلْم َيْتُركوني ُأتِمُّ َلُهْم َبـِقـيَّـَة ا�ْلَخَبِر؟!

جاُع (هوْب)،  فِْعاًل َلَقْد جاَء ا�لثَّْعَلُب، َوَلكِِن ا�ْعَتـَرَض َطريَقُه ا�ْلَكْلُب ا�لشُّ
َوَأْرَغَمُه َعلى ا�ْلَهَرِب..!

َوُهناَك، َفقاَل: لَِم َلْم َيْتُركوني ُأتِمُّ َلُهْم َبـِقـيَّـَة ا�ْلَخَبِر؟!

جاُع (هوْب)،  فِْعاًل َلَقْد جاَء ا�لثَّْعَلُب، َوَلكِِن ا�ْعَتـَرَض َطريَقُه ا�ْلَكْلُب ا�لشُّ

!.. لَبُ جاءَ ا�لثَّعْ

رِس؟ ا�لدَّ َبِقَي َوحيدًا في قاَعِة  • َمْن 
ا�ْلَحيواُن ا�لَّذي ا�ْعَتـَرَض ا�لثَّْعَلَب؟ • ما 
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ُد: يا َلُهْم ِمْن  غيُر َوْحَدُه في ا�ْلقاَعِة؛ َمْزُهّوًا بِنَْفِســِه، َوُهــَو ُيَردِّ َبِقــَي ا�ْألَْرَنُب ا�لصَّ
ُجَبناَء ! َيخافوَن ا�لثَّْعَلَب ا�ْلماكَِر َوَأنا َمْوجوٌد؟!

 ُأجيُب:

ُظ:  َأْقَرُأ: ُأالحِ

!.. لَبُ جاءَ ا�لثَّعْ

غيُر؟ ا�ْألَْرَنُب ا�لصَّ • َكْيَف كان 
ُد؟ ُيَردِّ • ماذا كاَن 
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غيُر ِجَهَة نافَِذِة ا�ْلِقْسِم، َفَأْبَصَر ا�لثَّْعَلَب  ْحَظِة ا�ْسَتداَر ا�ْألَْرَنُب ا�لصَّ َوفي تِْلَك ا�للَّ
واِقًفا َخْلَف ُزجاِجها، َفَوّلى فاّرًا؛ َوُهَو َيصيُح: َأْيَن  َأْنَت يا هوْب؟!

هوْب! هوْب! ..

 ُأجيُب:

ُظ:  َأْقَرُأ: ُأالحِ

!.. لَبُ جاءَ ا�لثَّعْ

غيُر هاِربًا؟ لِماذا؟ ا�ْألَْرَنُب ا�لصَّ • َمتى َوّلى 
• ماذا كاَن َيقوُل َوُهَو هاِرٌب؟
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�ِثمْماُر �َّصٍ ِاسمْ

ُف َعناِصَر ا�ْلِحكاَيِة (َخريَطُة ا�ْلِحكاَيِة):   َأَتَعرَّ

- ا�ْلَحماَمُة- ا�ْلغاَبُة ا�ْلَفراغاِت بِما ُيناِسُب: -  ذاَت َيْومٍ • َأْمَألُ 

ُة لِْلِحكاَيِة): ْرِديَّ 2  (َاْلبِنَْيُة ا�لسَّ

ا - ا�لثَّْعَلُب - ا�ْألَْرَنُب • ُأْكِمُل بِما ُيناِسُب، ُثمَّ َأْربُِط َبْيَن ا�ْلَمْقَطِع َوا�ْلُجْمَلِة ا�ْلُمناِسَبِة: فارًّ

....... ا�ْألَرانُِب - َلْم ...... ا�لتَِّحيََّة - ........ ا�ْلَكْلَب - ..... هاِربًا

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

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

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

َاْلَمكاُن

جاَء 
ا�لثَّْعَلُب..! ماُن َالزَّ

ْخِصّياُت َالشَّ

َاْألَْحداُث

ا�ْألَْحداَث في َمكانِها:  اِْجَتَمَعت - َأْبَصَر - َوّلى - ُيْلِق • ُأَرتُِّب 

أُ رَ أَقْ ، وَ بُ ناسِ لُ بِما يُ مِ َاْلُجَمُل: أُكْ

. ثُ لْهَ لَ يَ دَخَ ، وَ مِ سْ قِ ( بابَ ا�لْ مٌ سِ مْ غيرُ )سِ فَعَ ......... ا�لصَّ ، دَ أَةً فَجْ

اءَ .........! دْ جَ قَ .  لَ طاءٍ ةَ أَخْ دَّ نَبُ عِ َرْ مُ ا�ألْ كُ ديقُ طَأَ صَ دْ أَخْ قَ  لَ

لّى .......... وَ ها، فَ جاجِ لْفَ زُ ا خَ لَبَ واقِفً رَ ا�لثَّعْ أَبْصَ فَ

َاْلَمْقَطُع
ةُ بِدايَ اَلْ

لُ وُّ اَلتَّحَ

كِلُ شْ مُ اَلْ

لُّ اَلْحَ

ةُ اَلنِّهايَ

..!عاَلُم ا�ْلَحَيواِناَلمَْجاُل: 5 لَبُ جاءَ ا�لثَّعْ



2

3  َأْكُتُب ُجَماًل ُمْخَتلَِطًة:

4  َأْبني َمقاطَِع ِحكاَيةٍ َجديَدةٍ:

• َأْمَألُ ا�ْلَفراَغ بِما ُيناِسُب ِمَن ا�ْلَكلِماِت ا�ْآلتَِيِة:

َحَلْمُت – َأْمَسَك - ا�لّطْفُل - ا�ْلُحْلِم - َيِفرُّ

ا�لثَّْعَلِب َكما في ا�ْلِمثاِل: • ُأعيُد َرْسَم َرْأِس 

غيرٍ  نَــبٍ صَ ــدْ .............. بِأَرْ قَ : لَ ، فَقــالَ ــهُ بِجانِبِهِ ــدَ أُمَّ جَ ، فَوَ يْنَيْــهِ غيــرُ عَ تَــحَ ............. ا�لصَّ فَ

؟ لْ ........... بِهِ هَ : وَ ُمُّ دَّتِ ا�ألْ . رَ لَبِ ا�لْماكِرِ نَ ا�لثَّعْ باً مِ ............. هارِ

 ، نَبِ َرْ لَبُ با�ألْ قَ ا�لثَّعْ دْ لَحِ قَ الً لَ يَّةَ ........... ؟! فِعْ قِ مْ بَ كُ كوني أُتِمُّ لَ تْرُ مْ تَ : لِمَ لَ غيرُ لُ ا�لصَّ      أَجابَ ا�لطِّفْ

!.. بِ رَ هَ لى ا�لْ هُ عَ مَ غَ أَرْ جاعُ )هوب(، وَ لْبُ ا�لشُّ كَ هُ ا�لْ ضَ طَريقَ تَـرَ لَكِنِ ا�عْ وَ

. مِ سْ قِ لَ ا�لْ تِ      وَ     وَ     داخِ عَ تَمَ • َاْلبِداَيُة: - اِجْ

! ! هوبْ نَ أَنْتَ يا  ؟! هوبْ • َالنِّهاَيُة: - أَيْ

!.. لَبُ جاءَ ا�لثَّعْ
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ــبْــشُ ا�لْـعيــدِِ��اَءُة �َّصٍ كَ
ُظ:  َأْقَرُأ: ُأالحِ

عاَد َأْحَمُد َوُأْخُتُه َلْيلى ِمْن ســوِق ا�ْلَمواشــي َمَع والِِدِهما، َوكانوا َقِد ا�ْشَترْوا 

َكْبَش ا�ْلعيِد.

 ُأجيُب:

اَلمَْجاُل: 6

1
َاْلَحْلَقُة

َاْلَحَفالُت َوا�ْلَْعياُد

ا�ْشَترى ا�ْألَُب َوَوَلداُه ِمَن ا�لّسوِق؟ • ماذا 
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ُظ:  ُأالحِ

 ُأجيُب:

 َأْقَرُأ:
َرَبَط ا�ْألَُب ا�ْلَكْبَش في فِناِء ا�لّداِر، َوَأْوصى َأْحَمَد َوَلْيلى بِا�اِلْعتِناِء بِِه، َوَعَدِم 

ا�اِلْقتِراِب ِمنُْه.

قاَلْت َلْيلى: ُاْنُظْر يا َأْحَمُد! َكْبُشنا َمليٌح َوَأْقَرُن! َهْل َأْعَجَبَك؟
- َنَعْم يا ُأْختي، َأْنِت َسُتَقّدميَن َلُه ا�ْألَْكَل، َوَأنا َسَأْعَتني بَِتنْظيِف َمكاِن ُجلوِسِه.

ا�اِلْقتِراِب ِمنُْه.

قاَلْت َلْيلى: ُاْنُظْر يا َأْحَمُد! َكْبُشنا َمليٌح َوَأْقَرُن! َهْل َأْعَجَبَك؟

ــبْــشُ ا�لْـعيــدِ كَ

ا�ْألَُب َوَلَدْيِه؟ • بَِم َأْوصى 
ا�لطِّْفَلْيِن: َأْحَمَد َوَلْيلى؟ • بَِم َسَيقوُم ُكلٌّ ِمَن 
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 ُأجيُب:

ُظ:  َأْقَرُأ: ُأالحِ

ــبْــشُ ا�لْـعيــدِ كَ

ا�ْسَتْأ َنَس ا�لطِّـْفالِن؟ • بَم 

اِْســَتْأَنَس ا�لطِّْفــالِن بَِكْبِش ا�ْلعيِد، صارا ال ُيفاِرقانِِه، إِلــى َأْن َحلَّْت َصبيَحُة 
َيْوِم ا�ْلعيِد.
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اِْسَتْيَقَظ َأْحَمُد باكِرًا،
َوَأْيَقَظ ُأْخَتـُه، َوقاَل

َلها: َأبي َسَيْذَبُح
َصديَقنا َكْبَش ا�ْلعيِد،
َوَلْن َيكوَن َلنا َصديٌق
ْلَيْوِم! َنْلَعُب َمَعُه َبْعَد ا�

- َصَدْقَت يا َأخي! َوَلكِْن ما ا�ْلَعَمُل؟!
ْرُت في ُخطَّةٍ ُننِْقُذ بِها َصديَقنا َكْبَش ا�ْلعيِد! - َلَقْد َفكَّ

- َوما ِهَي؟!
صًا لِْألَْغراِض ا�ْلَقديَمِة، َوَأْدَخال فيِه  َأْفَرَغ ا�لطِّْفالن دوالبًا َكبيرًا كاَن ُمَخصَّ

. َكْبَش ا�ْلعيِد، َوَأحاطاُه بَِأْفِرَشةٍ بـالِـَيـةٍ
قاَل َأْحَمُد: َهِذِه ِهَي ُخطَّتي يا َلْيلى.. َلْن َيِجَد َأبي َكْبَش ا�ْلعيِد!

اِْسَتْيَقَظ َأْحَمُد باكِرًا،

َوَلْن َيكوَن َلنا َصديٌق
ْلَيْوِم! َنْلَعُب َمَعُه َبْعَد ا�

- َصَدْقَت يا َأخي! َوَلكِْن ما ا�ْلَعَمُل؟!- َصَدْقَت يا َأخي! َوَلكِْن ما ا�ْلَعَمُل؟!

 ُأجيُب:

ُظ:  َأْقَرُأ: ُأالحِ

ــبْــشُ ا�لْـعيــدِ كَ

• ماذا قاَل َأْحَمُد ِألُختِه؟
ا�لطِّْفالِن ا�ْلَكْبَش؟ • َأْيَن َأْخفى 
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كِتابَُة  كَلِماٍت
َاْلَحَفالُت َوا�ْلَْعياُداَلمَْجاُل: 6

• ُأالِحُظ َرْسَم اْلَكلِماِت، َوَأْقَرُأها، َوُأعيُد كِتاَبَتها:

 َأْقَرُأ، َوَأْكُتُب:

•َدَأَب•َكـــْأ ٌس•َســـَأ َل

•ُمَؤدٌَّب•هــٰـُؤالِء•ُكؤوٌس

•بـيــَئــٌة•بِـــْئــــٌر•َأْسـئِـَلـٌة

•ُبـــْطٌء•ُوضــوٌء•مـــــاٌء

•بِــنــاٌء•َســمــاٌء•َقــــَرَأ

ــٌة•َمْحبوَبـٌة•َجــــدَّ ٌة •َعـــمَّ

•َزكـــــا ٌة•َصـــال ٌة•َمـْزَرَعـٌة

•قـــاَلـْت•َكـَتــْبــُت•َسـَكـَت

•َسّياراٌت•تـــــــوٌت•َبـــْيـــٌت



ِإنمْتاجٌ  كِتابِـّيٌ
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: ُظ:      َأْبني ُجَمالً َعْن ُكلِّ َمْشَهدٍ  ُأالحِ
: �ْلَكلِماِت لِبِناِء ُجْمَلةٍ َعْن ُكلِّ َمْشَهدٍ ا • ُأَرتُِّب 

َُاْلَحَفالُت َوا�ْلَْعياُداَلمَْجاُل: 6 ـبـيـلُ ُ نَ ـقُ ـلُ خُ

: �ْلَكلِماِت لِبِناِء ُجْمَلةٍ َعْن ُكلِّ َمْشَهدٍ ا ُأَرتُِّب 

ا�ْلُجَمِل لِبِناِء فِْقَرةٍ: َبْيَن  • َأْربُِط 

َسيَِّدٌة - َحقيَبَتها - َنِسَيْت - َعلى َمْقَعدٍ

َمها يَِّدُةلِصاِحَبتِها - َفَحَمَلها - َوَقدَّ ُجَل - َفَشَكَرِت - ا�لنَّبيَل - َهذا - ا�لسَّ ا�لرَّ

َرُجٌل - َرآها
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ــبْــشُ ا�لْـعيــدِِ��اَءُة �َّصٍ كَ َاْلَحَفالُت َوا�ْلَْعياُداَلمَْجاُل: 6

ُظ:  َأْقَرُأ: ُأالحِ
َد َكْبــَش ا�ْلعيِد، َفَلْم َيِجــْدُه في َمكانِِه،  َوحيــَن عــاَد ا�ْألَُب ِمَن ا�ْلُمَصّلــى، َتَفقَّ

َفصاَح: َلَقْد َفرَّ ا�ْلَكْبُش! َأْيَن َأْنَت يا َأْحَمُد؟ َأْيَن َذَهْبِت يا َلْيلى؟!

 ُأجيُب:

2
َاْلَحْلَقُة

ا�ْألَُب َصبيَحَة َيْوِم ا�ْلعيِد؟ َأْيَن عاَد  • ِمْن 
ُد؟ َهْل َوَجَدُه؟ َيَتَفقَّ • ماذا كاَن 
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ُظ:  ُأالحِ

 ُأجيُب:

 َأْقَرُأ:
َحَضَر ا�لطِّْفالِن، َوا�ْنَطَلَق ا�ْلَبْحُث َعْن َكْبِش ا�ْلعيِد، في َمناِزِل ا�ْلجيراِن، َوفي 

. ؛ َفَلْم َيْعُثروا َلـُه َعلى َأ َثرٍ ُكلِّ َمكانٍ

ــبْــشُ ا�لْـعيــدِ كَ

ا�ْلَبْحُث؟ َأْيَن َتمَّ ا�ْلَبْحُث َعنُْه؟ َبَدَأ  • َعمَّ 



3

ــُر فيما َســَيْفَعُلُه، إِذا بَِكْبِش ا�ْلعيِد َيْخــُرُج ِمْن ُحْجَرِة  َوَبْينَمــا َجَلَس ا�ْألَُب ُيَفكِّ
ا�لطِّْفَلْيِن، َوَعلى َظْهِرِه َأْغطَِيٌة َقديَمٌة، َوُهَو َيصيُح: َبْعَبْع... َبْعَبْع... َبْعَبْع... !!
َر ُكلٌّ ِمْن َأْحَمَد َوَلْيلى في  َفِرَح ا�ْألَُب، َوقاَم إِلى ا�ْلَكْبِش ُيعانُِقُه؛ في حينٍ َتَســمَّ

َمكانِِهما..

قاَل ا�ْألَُب: َأْنُتما َمْن َأْخفى َكْبَش ا�ْلعيِد؟! َأجاَبْت َلـْيـلى: َنَعْم يا َأبي! ساِمْحنا!

َمكانِِهما..

قاَل ا�ْألَُب: َأْنُتما َمْن َأْخفى َكْبَش ا�ْلعيِد؟! َأجاَبْت َلـْيـلى: َنَعْم يا َأبي! ساِمْحنا!

َمكانِِهما..

 ُأجيُب:

ُظ:  َأْقَرُأ: ُأالحِ

ــبْــشُ ا�لْـعيــدِ كَ

• ماذا َيقوُل َوُهَو َيصيُح؟ ا�ْلَكْبُش؟     َأْيَن َخَرَج  • ِمْن 
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قاَل َأْحَمُد: َلَقْد َأْحَبـْبناُه َكثيرًا يا َأبي!

: عيُدكُم ُمباَرٌك َسعيٌد! اِْبَتَسَم ا�ْألَُب.. َوقاَلِت ا�ْألُمُّ

 ُأجيُب:

ُظ:  َأْقَرُأ: ُأالحِ

ــبْــشُ ا�لْـعيــدِ كَ

• ماذا قاَل َأْحَمُد ِألَبــيــِه؟
ْبَتَسَم ا�ْألَُب؟ ا�ْألُمُّ َلّما ا� • ماذا قاَلِت 
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�ِثمْماُر �َّصٍ ــبْــشُ ا�لْـعيــدِِاسمْ كَ
ُف َعناِصَر ا�ْلِحكاَيِة (َخريَطُة ا�ْلِحكاَيِة):   َأَتَعرَّ

ا�ْلَفراغاِت بِما ُيناِسُب: • َأْمَألُ 
 -  َصبيَحُة َيْوِم ا��ْلعيِد

- فِناُء ا�لّداِر
- َلْيلى َوَأْحَمُد

ُة لِْلِحكاَيِة): ْرِديَّ 2  (َاْلبِنَْيُة ا�لسَّ

• ُأْكِمُل بِما ُيناِسُب، ُثمَّ َأْربُِط َبْيَن ا�ْلَمْقَطِع َوا�ْلُجْمَلِة ا�ْلُمناِسَبِة: ُحْجَرِة - ُمباَرکٌ - َكْبَش

 َرَبَط ا�ْألَُب ا�ْلَكْبَش.      اِْشَترْوا َكْبَش ا�ْلعيِد.

َد َكْبَش ا�ْلعيِد، َفَلْم َيِجْدُه.     اِْسَتْأَنَس ا�لطِّْفالِن بَِكْبِش ا�ْلعيِد.  َتَفقَّ

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

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

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

َاْلَمكاُن

َكـْبُش ا�ْلعيِد ماُن َالزَّ

ْخِصّياُت َالشَّ

َاْألَْحداُث

، بَِوْضِع ا�ْألَْرقاِم (1 - 2 - 3 - 4): ا�ْألَْحداَث ا�ْآلتَِيَة بَِحَسِب ُوروِدها في ا�لنَّصِّ • ُأَرتُِّب 

أُ رَ أَقْ ، وَ بُ ناسِ لُ بِما يُ مِ َاْلُجَمُل: أُكْ

! بْشُ كَ رَّ ا�لْ دْ فَ قَ : لَ ؛ فَصاحَ كانِهِ هُ في مَ دْ لَمْ يَجِ ، فَ عيدِ دَ ا�ألَبُ ......... ا�لْ قَّ فَ تَ

 ، ةٌ طِيَةٌ قَديمَ هِ أَغْ رِ لى ظَهْ عَ ، وَ يْنِ لَ نْ ......... ا�لطِّفْ جُ مِ رُ عيدِ يَخْ بْشِ ا�لْ  إِذا بِكَ
. وَ يَصيحُ هُ وَ

! عيدٌ مْ ......... سَ كُ : عيدُ ُمُّ قالَتِ ا�ألْ .. وَ َبُ مَ ا�ألْ تَسَ اِبْ

َاْلَمْقَطُع
ةُ بِدايَ اَلْ
لُ وُّ اَلتَّحَ
كِلُ شْ مُ اَلْ

لُّ اَلْحَ
ةُ اَلنِّهايَ

َاْلَحَفالُت َوا�ْلَْعياُداَلمَْجاُل: 6
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3  َأْكُتُب ُجَماًل ُمْخَتلَِطًة:

4  َأْبني َمقاطَِع ِحكاَيةٍ َجديَدةٍ:

• َأْمَألُ ا�ْلَفراَغ بِما ُيناِسُب ِمَن ا�ْلَكلِماِت ا�ْآلتَِيِة:

يوُسُف – ا�ْلُعْصفوَر - َجميٌل – َأْسماَء - َمكاِن

ُنُه: ا�ْلَحشائِِش في َيِد َأْحَمَد لُِمساَعَدتِِه َعلى َتْقديِم ا�ْألَْكِل لِْلَكْبِش، َوُأ َلوِّ • َأْرُسُم َبْعَض 

. مالِهِ مِ إِهْ دَ عَ ، وَ تِناءِ بِهِ عْ تَهُ ...... بِا�الِ صى أُخْ أَوْ ، وَ فَصِ قَ فُ ...... في ا�لْ عَ يوسُ ضَ وَ

؟ بَكِ جَ لْ أَعْ ! هَ بٌ ذْ هُ عَ تُ وْ صَ فوري ......  وَ صْ ! عُ ماءُ قالَ ......: اُنْظُري يا أَسْ

. هِ لوسِ تَني بِتَنْظيفِ ...... جُ أَعْ أَنا سَ ، وَ لَ َكْ هُ ا�ألْ مُ لَ دِّ تُقَ مْ يا أَخي، أَنْتَ سَ نَعَ

• َاْلبِداَيُة:

ما. هِ عَ والِدِ نْ سوقِ  ....... مَ ....... مِ تُهُ أُخْ ....... وَ - عادَ

، صــارا ال  ........ عيــدِ بْــشِ ا�لْ ــتَأْنَسَ  ....... بِكَ ُل: - اِسْ • َالتََّحــوُّ

ــبْــشُ ا�لْـعيــدِ كَ
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