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 ليها:االيت ت لَةئنِ األسع أَجِب ةَ ثُميالةَ التطْعإِ الققْر  
  

  

  

  

  فاعلُ خيرٍ
  
  

 دمأَح جركْسورِ، خجاجِ الْمطَعِ الزق ضعأَى بفَر ،ةسردالْم نم
 ضعب اسِ ، أَوالن ضعب جاجالز حرجأَنْ ي دمأَح خاف .ُأل الطَّرِيقمت

  جاجالز يهف عمجذَ يأَخو ،هتيبقح نا ميسك جرغارِ، فَأَخاألطْفالِ الص
كْسورةً. الْمطْعةً قطْعق  

  دوقنص دجإلَى أَنْ و سارو ،كْسورالْم جاجالز فيهو يسلَ الْكمح
الْقُمامة، فَرمى الْكيس فيه، وعاد إلَى بيته ، وهو يحمد اَهللا الذّي 

  ساعده على منعِ األذَى عنِ الناسِ.
 يذالمالت دأَح آهر بِه ا قاملِّمِ معلْمكَى لحلَ، ومذَا الْعه هبجفَأَع ،

 : لِّمعرٍ. قالَ الْميخ نم دمـلَ "أَحثْلَ ما فَعلَ مفَع لْميذأَنَّ كُلَّ ت لَو
  ."أَحمد من خيرٍ، ومنع األذَى عنِ الناسِ، لَعاش الْجميع سعداَء

  
    _________________________  
  املصدر: كتاب الرائد.    
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:األسئلة  
  

 !ةرةَ بِدائحيحةَ الصاإلجاب طأَح  
  
  

  )اتدرج٣(                   :وه ةصقالْ دوثح كانُم  )١س
 ْالةُغاب.        َّالطريق.    ْالبيت.     الْ ةُساحمدرسة.  

  
  )درجات٣(                    :حدثَت الْقصةُ  )٢س

 الْ باحِيف الصرِباك.    ْيف الساِءم.    بعالظُّ درِه.   بعالْ دمبِرِغ.  
  

  )درجات٣(              :يه ةصقيف الْ ةُيزِكَرمالْ ةُيصخالش  )٣س
 الميذُالت.        َأحمد.      ْالملِّعم.     الزجاج.  

  
  )درجات٣(               :سوركْمالْ جاجالز دمحأَ عضو) ٤س

 ْكيسِيف ال.    ْيف الحقيبة.    يف الصدوقِن.     على الرصيف.  
  

  )درجات٣(    أَنَّ: لىع لُّدت ،"اسِالن ضعب جاجالز حرجي نْأَ دمحأَ "خاف :ةُبارعالْ) ٥س

 َأحمإِ دسانٌن سئٌ.ي         َأحمإِ دسانٌن صادق.  
 َأحمد يحالْ بخير لاسِلن.       َأحمإِ دأَ سانٌنمني.  

  
  )درجات٣(                    :صالن نم ملَّعتن) ٦س

 َنْأ كْال نذب لى أَعصدناقائ.     َنْأ فْنالْ لَعخير ونساعد الناس.  
 َنْأ نفَشق لى الْعحوانايت.       َنْأ نجمع الزجاج مالطُّ نرقات.  
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  )درجات٣(:لىع لُّدي لُمعهذا الْ ,"ةمامقُالْ دوقِنيف ص هعضوو جاجِالز كيس دمحأَ لَمح"  )٧س
 َأَ نَّأحمقَ دذر.        َأَ نَّأحمد نظيف.  

    َأَ نَّأحمذَ دكي.     َأَ نَّأحمد يلٌمج.  
  

 َجِأب اَأل نِعسلَئة التاليإِ ةةًجاب ةًلَكام!  
  )درجات٣(          ؟ريقِيف الطَّ جاجأى الزما ردنع دمحأَ لَعماذا فَ) ٨س

  

____________________________________________________  
  

  )درجات٣(            ؟دمحأَ نع ملِّعمالْ الميذالت دحأَ ثَدماذا حل) ٩س
  

____________________________________________________  
  

 )درجات٣(          ؟كيسِ الْيفالْمكْسور  جاجالز دمحأَ عمج فيكَ) ١٠س
  

____________________________________________________  
  

 )درجات٣(      ؟ه يف صندوقِ الْقُمامةورما يف كيسٍ جاجالز دمحأَ عمماذا جل) ١١س
  

____________________________________________________  
  

  !)٤-١(بِوضعِ األرقامِ الْمناسبة  صها يف النرودو بسحرتب أحداثَ الْقصة ) ١٢س
  )درجات٦(

 أَأى رحد التأَ الميذحمد يجمع الزجاج.  
 خرج  دمأَحمالْ نمدرسة ورأى الزريقِيف الطَّ جاج.  
 جمع  دمأَحالزجاج ووضعه يف صقُالْ دوقِنمامة.  
 ُأجِعالْ بملِّعبِ معلِم  دمأَحلَطَونْأَ ب فْيالْ لَعجميع ثْمله.  
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  لى ع لٍمج الثثَبِ لِمعالْ كذل نع بتكْ, اُدمحأَ لِمعا لهشابِم الًمع ةًرم تلْعفَ لْه) ١٣س
  )درجات٥(                      .لِّقَاَأل         

____________________________________________________  
  

____________________________________________________  
  

____________________________________________________  
  
  )درجات٦(          :ةيالالت ماتلكَالْ سكْع صالن نم جرِختسا )١٤س

  

  _________: باركالْ     _________: دقَفَ       _________: لَخَد
  

 :رثعبي_________       الشر :_________     تساءع :_________    
  
  )درجات٨(                :ةيالالت ماتلكَالْ عمج بتكْ) ا١٥ُس

  

دفْرم  عمج    دفْرم  عمج  
مدرةٌس      صندوق    

    ملِّعم      ريقطَ
حةٌقيب        سداءع  
طْقةٌع        الميذٌت  
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  )درجات٨(                  :صالن نم جرِختسا) ١٦س
 َكلمات تحـتـوي على توينن :  ___________    ___________  

  

  ماتكَلـتلُّد ـعلى جعٍـم  :  ___________    ___________      
  

  لىوي عتحت ماتكَلال شِسمة:ي  ___________    ___________ 
  

  لىوي عتحت ماتال قَكَلرِمة ي :  ___________    ___________  
  

  )درجات٧(    ). فرح/  مسا/  لٌع( ف ةيالالت لِمجيف الْ ماتلكَالْ واعنأَ بتكْاُ) ١٧س
  

   خرأَ    جحمد         مالْ     نمدرسة   
  

_______       _______    _______    _______  
  

   حلَم    لَدالْ        الْوكيس    
  

_______       _______    _______  
  

  )درجات١٠(            :ةيالالت ماتلكَلى الْوي عتحت الًمج بتكْاُ) ١٨س
  

 اسـالن  : __________________________________________  
  

 يحماَهللا د: __________________________________________  
  

 ْقُالةـمام: __________________________________________  
  

 يجـمع  : __________________________________________  
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  )درجات٦(              ) الِءؤ/ ه هذ/ ه هذا : (بتكْاُ) ١٩س
  

   ________ ْالمدرةُس ةٌظيفَن.    ________ ْاللَود شيطٌن.  
  

   ________ فالُطْاَأل صغار.    ________ ْالملِّعم مجهِتد.  
  

   ________ الزجاج كْمسور.    ________ ويلٌطَ الْقَلَم.  
  

  )درجات٥(            !غِفارِالْ كانميف الْ مٍالئم رج فرح بتكْاُ) ٢٠س
  

  
  
  

 خرأَ جحمالْ ______ دمدرسة.  
  

 وضالْ عكيس ______ الصدوقِن.  
  

 سار ميذُلْالت ______ بيته.  
  

 ساعداُهللا ه ______ منِ ذى اَأل عِنعاسِالن.   
  

 َأخرالْ جكيس ______ حقيبته.   
  

  )درجات٦(             :ةيالالت ماِءسىل اَألإِ حٍتفَ ويننت فضأَ) ٢١س
  

 ْالمدرةس:  __________     كْسـورالْم :  __________  
  

 جاجالز  :  __________     الطَّـريـق :  __________  
  

 ْالعلـم :  __________      :ـةقـيبالْح  __________  

  لىع ,  ن م ,  ىل إِ ,  ن م ,  يف 

mailto:contact@alarabeyya.com
http://www.alarabeyya.com

