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 تَػػالَمِػػيػػذٌنَػػحْػػنُ                    تػِػلػْػميػػذَةٌأَنَػػا ِتػػػْلػػِمػيػػٌذ                      أَنَػػا 

 

 

 

 

 مُػػدِيػرُ الْػمَػدْرَسَػةِ هَػذَا ُمػػعَػلِّػػٌم                هُػػوَ  ُمػػعَػّلػػَِمػػٌة                   أَنْػػتِ 

 

 . أَرْبُػطُ بِػمَػا يُػنَػاسِػبُ:1التعليمة 

 ∙∙تَػالَمِػيػذٌ 

 ∙∙مُػعَػلِّػمَػةٌ

 ∙∙مُػعَػلِّػمٌ 

 .أشْػطُػبُ                    الْػكَػلِػمَػةَ الْػخَاطِػئَػةَ: 2التعليمة 

 أَنَا  

 

 هَذَا

   

 نَحْنُ

   

  

 

 

 

 

 

 مُدِيرُ الْمَدْرَسَةِ تِػلَمػِػيػذَةٌ

 

 مُػػعَػػلِّػػمٌ تِػلَمػِيػذٌ

 
 تِػلَمػِػيػذَةٌ تَػالَمِػيػذٌ

 

1 لنص عددا  
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 مَػدْرَسَػتِػي جَػمِػيػلَػةٌ

 سَػاحَػةُ الْػمَػدْرَسَػةِ وَاسِػعَػةٌ

 عَػلَػمُ بِػالَدِي يُػرَفْػرِؼُ عَػالِػيًّػا

َ  أَوْ نَػعَػمْأَكْػتػُبُ               : 1الػتػعػلػيػمػة   . 

 الػسَّػاحَػةُ صَػغِػيػرَةٌ

 الػسَّػاحَػةُ وَاسِػعَػةٌ

 .أُحِػيػطُ بِػخَػطٍّ مُػغْػلَػقٍ الْػجُػمْػلَػةَ الصَّػحِػيػحَػةَ فِػي الػنَّػصِّ: 2الػتػعػلػيػمػة 

 .أُكْػمِػلُ بِػالْػكَػلِػمَػةِ الْػمُػنَػاسِػبَػةِ مِػنَ الػنّػصِّ: 3الػتػعػلػيػمػة 

 .بِػالَدِي يُػرَفْػرِؼُ................  

 .أَشْػطُػبُ                    الػصُّػورَةَ الْػخَاطِػئَػةَ وَأَ ْػرَأُ : 4الػتػعػلػيػمػة 

 .                                            سَاحَةُ المَدْرَسَة جَػمِػيػلَػةٌ

 .                                      عَلَمُ بِػالَدِي يُػرَفِػرِؼُ عَػالِػيّػًا

 

.                                    االػمَػدْرَسَػةُ وَاسِػعَػةٌ

 

 

 

 صػورة

 

 

 

 

 

 

  2لنص عددا
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 .رِوَاؽُ الْػمَػدْرَسَػةِ طَػوِيػلٌ

 .مَػكْػتَػبُ الْػمُػدِيػرِ  ٌػرْبَ بَػابِ الػدُّخُػولِ

 .مَػلْػعَػبُ الْػمَػدْرَسَػةِ حِػذْوَ الْػقِػسْػمِ

 .أُلَػوِّنُ         اْْلِجَػابَػةَ الػصَّػحِػيػحَػةَ: 1الػتػعػلػيػمػة 

 

 

 

 .الْػكَػلِػمَػاتِ الػتَّػالِػيَّػةَ فِػي الػنّػصِّ...............أَسَػطِّػرُ :2الػتػعػلػيػمػة 

  رِوَاؽُ/    الْػمَػدْرَسَػةِ   /الْػقِػسْػمِ  

.أَكْػتُػبُ               الْكَلِمَاتِ الْمَوْجُودَةَ فِي النَّصِّ: 3الػتػعػلػيػمػة   

 

 

 

 

 

 .الْػمَػلْػعَػبُ  ُػرْبَ الْػقِػسْػمِ

 .الْػمَػلْػعَػبُ بَػعِػيػدٌ عَنِ الْػقِػسْػمِ
 .الػرِّوَاؽُ طَػوِيػلٌ

 طَوِيلٌ الْمَدْرَسَةُ رِوَاؽُ السَّػاحَةُ

 

 

 3لنص عددا
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 .أَحْػتَػرِمُ مُػعَػلِّػمِػي وَ مُػعَػلِّػمَػتِػي

 .أَحْػتَػرِمُ أَصْػدِ َػائِػي

 .أُحَػافِػظُ عَػلَػى نَػظَػافَػةِ مَػدْرَسَػتِػي

 .أَشْػطُػبُ الْػخَػطَػأَ: 1ػ الػتػعػلػيػمػة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .أُكْػمِػلُ              بِػكَػلِػمَػاتٍ مِػنَ الػنَّػصِّ: 2ػ الػتػعػلػيػمػة 

 

 .مُػعَػلّػِمِػي وَ مُػعَػلّػِمَػتِػي...................... ػ 

 .مَػدْرَسَػتِػي.........................ػ أُحَػافِػظُ عَػلَػى

.............................. ػ أَحْػتَػرِمُ 

 

 .أَحْػتَػرِمُ مُػعَػلِّػمَػتِػي فَػقَػطْ

أُحَػافِػظُ عَػلَػى نَػظَػافَػةِ  ِػسْػمِػي 

 .فَقَطْ.فَقَطْ

 . َ أَحْػتَػرِمُ أَصْػدِ َػائِػي

 .أَحْتَرِمُ أَصْدِ َائِي

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

 

 4لنص عددا
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 هَػذِهِ سَػبّػُورَةٌ خَػضْػرَاءُ

 تِػلػْكَ سَػبػُّورَةٌ بَػيْػضَػاءُ

 الْػخِػزَانَػةُ فِػي رُكْػنِ الْػقَػاعَػةِ

 .أَضَػعُ فِػي خَػطٍّ مُػغْػلَػقٍ            جُػمْػلَػةَ الػنَّػصِّ: 1ػ الػتػعلػيػمػة 

 .ػ الػنَّػافِػذَةُ مَػفْػتُػوحَػةٌ

 .ػ هَػذِه سَػبُّػورَةٌ خَػضْػرَاءُ

 .ػ الػسَّػبُػورَةُ فِػي رُكْػنِ الْػقَػاعَػةِ

.أٌرَتِّػبُ                     الْػكَػلِػمَػاتِ التػَّالِػيَػةَ ِِلَصِػفَ الػسَّػبُػورَةَ: 2ػ الػتػعػلػيػمػة   

 

 

 

 .أَشْػطُػبُ                الػِكَػلِػمَػاتِ الػدَّخِػيػلَػةَ عَػنِ الػنَّػصِّ: 2ػ الػتػعػلػيػمػة 

 

 

 

 

 

 

 

 5لنص عددا

 

 . سَػبػُّورَةٌ هَػذِهِ بَػيْػضَػاءُ

سِتَارٌ 

 

سَبُّورَةٌ

 

نَافِذَةٌ

 

خِزَانَةٌ

 

مَكْتَبَةٌ

 

………… 

1 ...... 2 ....... 3 ....... 
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 الػتػَّالَمِػيػذُ فِػي الْػقِػسْػمِ

 مُػعَػلِّػمَػتِػي تَػقِػفُ فَػوْؽَ الْػمِػصْػطَػبَػةِ

 مُػرَادٌ يَػجْػلِػسُ أَمَػامَ فَػاطِػمَػةَ

 .أَربُػطُ                 كُػلَّ كَػلِػمَػةٍ بِػضِػدِّهَػا: 1ػ الػتػعػلػيػمػة 

 وَرَاءَ∙                ∙تَػجْػلِػسُ

 تػقِػفُ∙                   ∙فَػوْؽَ 

 تَػحْػتَ∙                    ∙أَمَػامَ 

 .أَمَػامَ الْػجُػمْػلَػةِ الػصَّػحِػيػحَػةِ╳أَضَػعُ عَػالَمَػةَ   : 2ػ الػتػعػلػيػمػة 

 .ػ الػتػَّالَمِػيػذُ فِػي الػْمَكػْتَػبَػةِ

 .ػ مُػرَادٌ يَػجْػلِػسُ أَمَػامَ فَػاطِػمػةَ

 .ػ الْػمُػعَػلِّػمَػةُ تَػقِػفُ أَمَػامَ الْػقِػسْػمِ

 .ػ الػتػَّالَمِػيػذُ فِػي الْػقِػسْػمِ

. ػ مُرادٌ يَجْلِسُ وَرَاءَ فَاطِمَةَ

 6النص عدد 
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 فِػي مِػحْػفَػظَػتِػي كِػتَػابٌ وَكُػرَّاسٌ 

َّسَػةُ  فِػي الْػمِػقْػلَػمَػةِ أَ ْػالمٌ وَمِػبْػرَاةٌ وَطَػال

 أُرَتِّػبُ أَدَوَاتِػي فِػي الْػمِػحْػفَػظَػةِ

 .أَكْػتُػبُ                تَػحْػتَ كُػلِّ صُػورَةٍ اِْلِسْػمَ الْػمُػنَػاسِػبَ: 1الػتػعػلػيػمػة 

 

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

 .الْػكَػلِػمَػاتِ التَّاليَةَ فِػي الػنَّػصِّ...............  أُسَطِّرُ   :2الػتػعػلػيػمػة 

 الْػمِػحْػفَػظَػةِ              الْػمِػقْػلَػمَػةِِكػتػَابٌ           

 

 .أُلَػوِّنُ           كَػلِػمَػاتِ الػنَّػصِّ: 3الػتػعػلػيػمػة 

 

 

 

 

 

7النص عدد   

 
   

 

 كُػرَّاسٌ

 

 كِػتَػابٌ مِػمْػحَػاةٌ

َّسَػةٌ أَ ْػالَمٌ  أَدَوَاتِػي طَػال
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 فِػي مَػدْرَسَػتِػي أَرْسُػمُ صُػوَرًا، 

 وَأَ ْػرأُ وَأَكْػتُػبُ كَػلِػمَػاتٍ،

 وَأَلْػعَػبُ مَػعَ أًصْػدِ َػائِػي، 

 .وَأُنْػشِػدُ أُنْػشُػودَةً رَائِػعَػةً

 .أُلَػوِّنُ                 اْْلِجَػابَػةَ الػصَّػحِػيػحَػةَ: 1الػتػعػلػيػمػة 

 : يَػتػَحَػدَّثُ الػنَّػصُّ عَػنِ

 .أَكْػتُػبُ            تَػحْػتَ كُػلٍّ صُػورَةٍ مَػا يُػنَػاسػبُ مِػنَ الػنّػصِّ: 2الػتػعػلػيػمػة 

 

                 

 أَضَػعُ الْػجُػمْػلَػةَ الػتَّػالػِيَّػةَ فِػي خَػطٍّ مُػغْػلَػقٍ          : 3الػتػعػلػيػمػة 

 .فِػي الػنّػَصِّ

 .ػ  أُنْػشِػدُ أُنْػشُػودَةً رَائِػعَػةً

 .أُسَػطػِّرُ الْػكَػلِػمَػاتِ الػتَّػالِػيَّػةَ فِػي الػنَّػصِّ: 4الػتػعػلػيػمػة 

   

 8النص عدد 

 

 

 

  
 

 

 الْػمَػنْػزِلِ
 الْػمَػدْرَسَػةِ

 

  
 

       أَلْعَبُ      أَرْسُمُ    مَدْرَسَتِي
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 .نَػظػَّفَ فَػارِسُ أَسْػنَػانَػهُ

 غَػسَػلَػتْ فِػرْدَوْسُ وَجْػهَػهَػا وَ أَطْػرَافَػهَا

 .بِػالْػمَػاءِ وَالػصَّػابُػونِ

 .  كُلٍّ إِسْػمٍ مَػذْكُػورٍ فِػي النػَّصِّ╳أَضَػعُ عَػالَمَػةَ  : 1التعليمة

 

 

 .أَكْػتُػبُ                 جُػمْػلَػةَ الػنَّػصِّ: 2الػتػعػلػيػمػة 

 .ػ نَػظَّػفَ فَػارِسٌ أَسْػنَػانَػهُ

 .ػ نَػظَّػفَ مُػرَادٌ أَسْػنَػانَػهُ

 

 .أُوَافِػقُ أو   أُوَافِػقُأَكْػتُػبُ               : 3الػتػعػلػيػمػة 

 ....................      ػ أنَظِّفُ أَسْنَانِي دَائِمًا

 ...................  ػ  َ أُحَافِظُ عَلَى نَظَافَتِي

9النص عدد   

 

 فَػارِسٌ أَحْػمَػدُ فِػرْدَوْسُ
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 .تَػنَػاوَلَػتْ فِػرْدَوْسُ فَػطُػورًا صِػحِػيًّػا

 .شَػرِبَػتْ فِػرْدَوْسُ حَػلِػيػبػًا

 .أَكَػلَػتْ فِػرْدَوْسُ خُػبْػزًا وَجُػبْػنًػا

 .  تَػحْػتَ إِسْػمَ شَػخْػصِػيَّػةِ الػنَّػصِّ╳أَضَػعُ عَػالَمَػةَ : 1الػتػعػلػيػمػة 

 مُػرَادٌ             فِػرْدَوْسُ         رَبِػيػعٌ               أَحْػمَػدُ

 

 .أُكْػمِػلُ               بِػكػَلِػمَػاتٍ مِػنَ الػنّػصّ: 2الػتػعػلػمػيػة 

الْػمَػطْػبَػخَ، وَ شَػرِبَػتْ حَػلِػيػبًػا ................... دَخَػلَػتْ الػطِّػفْػلَػةُ الػذَّكِػيَّػةُ 

  .............  وَ ..............دَافِػئًا، ثُمَّ أَكَػلَػتْ 

 .أَشْػطُػبُ الْػخَػطَػأَ: 3الػتػعػلػيػمػة 

 ػ تَػنَػاوَلَػتْ فِػرْدَوْسُ فَػطُػورًا 

 ػ أَكَػلَػتْ فِػرْدَوْسُ  

 ػ شَػرِبَػتْ فِػرْدَوْسُ 

10النص عدد   

 

 

 غَيْرُ صِحِيٍّ صحِيًّا

 حَلْوَى جُبْنًا

حَلِيبًا

ات…  

 عَصِيرًا
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 ػ صَبَاحُ الْخَيْرِ يَا مُرَادٌ

 ػ صَبَاحُ الْخَيْرِ يَا أَحْمَدُ

 ػ كَيْفَ حَالُكَ يَا مُرَادُ ؟

 !ػ بِخَيْرٍ شُكْرًا يَا صَدِيقِي 

 .أَكْتُبُ              أَسْمَاءَ شَخْصِيَّاتِ النَّصِّ: 1التعليمة 

 

 .أَرْبُطُ             كَلَّ  َوْلٍ بِصَاحِبِهِ: 2التعليمة 

 صَبَاحُ الْخَيْرِ يَا أَحْمَدُ∙               ∙مُرَادٌ

 

 كَيْفَ حَالُكَ يَا مُرَادُ ؟∙               ∙أَحْمَدُ

 أُرَتِّبُ الْكَلمَاتِ                       ِِلَعْرِؼَ إِلَى أَيْنَ ذَهَبَ الصَّدِيقَانِ؟: 3التعليمة 

 

 

 

 

 

11النص عدد   

 

1 ...... 2 ....... 3 ....... 

 ∙ إِلَى ذَهَبَ الصَّدِيقَانِ الْمَدْرَسَةِ



 مدرستنا                                                                                                               مدرسة صغيري

       https://medrassatouna.com 

 

 ػ مَنْ بِالْبَابِ ؟

 .ػ اَنَا أَحْمَدُ يَا مُرَادٌ جِئْتُ ِِلَلْعَبَ مَعَكَ

 !ػ تَفَضَّلْ بِالدُّخُولِ يَا أَحْمَدُ 

 !ػ أَحْسَنْتَ يَا صَدِيقِي 

 .أرْبُطُ             كَلَّ كَلِمَةٍ بمُرَادِفِهَا: 1التعليمة 

 ِِلَمْرَحَ∙                 ∙جِئْتُ 

 أَتَيْتُ∙              ∙ِِلَلْعَبَ  

 .أُكْمِلُ                  بِالْكَلِمَاتِ التَّالِيَّةِ: 2التعليمة 

 

 يَا أَحْمَدُ............ ػ صَبَاحُ 

 .............ػ صَبَاحُ الْخَيْرِ يَا 

 يَا صَدِيقِي ؟.............. ػ كَيْفَ 

 ...............ػ بِخَيْرٍ 

 

12النص عدد   

 

 حَالُكَ شُكْرًا الْخَيْرِ مُرَادُ
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 .زَارَ أَحْمَدُ دَارَ  مُرَادٍ

 .رَحَّبَ مُرَاَدٌ بِأَحْمَدَ

 .لَعِبَ الصَّدِيقَانِ بِالْحَاسُوبِ

َ : 1التعليمة   أَكْتُبُ              نَعَمْ أَوْ  

 .ػ لَعِبَ الصَّدِيقَانِ بِالْحَاسُوبِ

 .ػ زَارَ مُرَادٌ صَدِيقَهُ أَحْمَدَ

 .ػ زَارَ أَحْمَدُ دَارَ مُرَادٍ

 أَرْبُطُ             بِمَا يُنَاسِبُ: 2التعليمة 

 .    دَارَ مُرَادٍ∙

 ∙ػ زَارَ أَحْمَدُ      

 .   دَارَ فِرْدَوْسَ∙

 .أُصْلِحُ             الْخَطَأَ: 3التعليمة 

 .ػ لَعِبَ الصَّدِيقَانِ فِي الْحَدِيقَةِ

 

 13الّنص عدد 
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 بَعْدَ الظُّهْرِ لَعِبَ اِْلَصْدِ َاءُ الرَّائِعُونَ، سَامِيوَ سَمَرُ

 . وَ مُرَادٌ الْغُمَيْضَى فِي الْحَدِيقَةِ الْغَنَّاءِ

 .أَكْتُبُ أَسْمَاءَ شَخْصِيَّاتِ النّصِّ: 1التعليمة 

 

 أَيْنَ                لَعِبَ اِْلَطْفَالُ؟: 2التعليمة 

 

 مَتَى               لَعِبَ اِْلَطْفَالُ ؟: 3التعليمة 

 

 .أُكْمِلُ               بِمُفْرَدَاتٍ مِنَ النَّصِّ: 4التعليمة 

.الغَنَّاءِ...................... فِي  ...................... ػ لَعِبَ اِْلصْدِ اءُ    

 .أَضَعُ كَلِمَاتِ النّصِّ فِي خَطٍّ مُغْلَقٍ : 5التعليمة 

 

 

 

14النص عدد   

 

 

 

 

 

 سَمَرٌ

 سَاحَةٌ

 مُرَادٍ

 الْغُمَيْضَى

 عَلَمٌ سَامِي

 خُبْزًا

 رِوَاؽٌ

 الْغَنَّاءِ
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 فِي عِيدِ مِيالَدِي أَحْضَرَتْ أُمِّي مُرَطّبَاتٍ 

 .وَشُمُوعًا

 .زَيَّنَ أَبِي الدَّارَ بِأَشْرِطَةٍ مُلَوَّنَةٍ

 .وَزَّعَتْ أُخِتِي الْمَشْرُوبَاتِ

 .أَكْتُبُ              أَمَامَ كلِّ عَمَلٍ اسْمَ مَنْ  َامَ بِهِ: 1التعليمة

 .ػ إحْضَارُ الْمُرَطَّبَاتِ وَالشُّمُوعِ

 .ػ تَزْيينُ الدَّارِ بِأَشْرِطَةٍ مُلَوَّنَةٍ

 .ػ تَوْزِيعُ الْمَشْرُوبَاتِ

 .أُكْمِلُ              الْفَرَاغَ بِالقُصَاصَاتِ الْمُنَاسِبَةِ: 2التعليمة 

 

،وَأَحْضَرَتِ اِْلُمُّ الْحَنُونُ ....................زَيَّنَ اِْلَبُ الطَّيِّبُ الْمَنْزِلَ بِأَشْرِطَةٍ  

 .....................،ثُمَّ وَزَّعَتِ اِْلُخْتُ النَّشِيطَةُ ...................مُرَطَّبَاتِ وَ 

 .أُلَوِّنُ                 الْعُنْوَانَ الْمُنَاسِبَ للنَّصِّ: 3التعليمة 

 

 

15الّنّص عدد   

 

 

 

 

 

 الْمَشْرُوبَاتِ مُلَوَّنَةٍ شُمُوعًا

 

 

 عِيدُ مِيالَدِي الْعَوْدَةُ الْمَدْرَسْيَّةُ


