
Û َأّواًل - َأْعِرف
ِة القّصة: ١- أمأُل ِبطاَقَة ُهِويَّ

................................................. - اسم القّصة: 

...................................................... - المـــؤلِّف: 

...................................................... - الّرّسامة: 
٢- َأَضُع اإلشارة þ قبَل اإلجابة الّصحيحة:
أ ـ تدور أحداث القّصة في مراحلها األولى في:

قرية بقاعّية.
قرية جنوبّية.
قرية شمالّية.

ب ـ الّشخصّيتان الّرئيسّيتان الواردتان في أّول القّصة هما:
شادي وزاهدة.
سامي وزاهية.
سامي وناهدة.

ج ـ توّجها إلى المستشفى:
إلصابة الّزوجة بوعكة صّحّية.

لقرب موعد والدة الّزوجة.
إلصابة الّزوج بآالٍم في معدته.

٣- ُأجيب عن األسئلة اآلتية:
أ ـ ماذا أنجبت الّزوجة؟

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

ب ـ لَم سيبقى الّطفل المولود الجديد في المستشفى؟
.....................................................................................................................................................................................

ج ـ ما اّلذي أبكى الّزوج بكاًء مريًرا؟
.....................................................................................................................................................................................

٤- أمأل الفراغ بالكلمة المناسبة:
ــر و .............. نفســه كيــف ســيخبرها  ــى .............. زوجتــه وهــو يفّك ــة إل مشــى .............. بخطــى متثاقل

بــأّن .............. ســيكون ...............و ...............

أنــا أقرأ... أنا أفرح
بطاقة مطالعة

الّتاريخ:............/.........../...................االسم:............................................................................



٥- أربط ما بين العمودين:
سامي                                       موهوب

ناهدة                                       حنون
رامي                                       حريص

٦- أرّتب األحداث بحسب تسلسلها:
تعّرض رامي للكثير من الّتهّكم واالنتقاد من أقرانه.
آمنت الّسّيدة أمل بقدرات رامي ورغبت بمساعدته.

بدأ رامي بالخروج من بيته في الّرابعة من عمره.
انضّم رامي إلى المؤّسسة اّلتي تعمل بها الّسّيدة أمل.

تفّوق رامي بدراسته وتخّرج من المرحلة الّثانوّية.
٧- أمأل الجدول اآلتي:

الحدثالّزمان

حفل الّتخّرج من المرحلة الّثانوّية

رامـــــــــــي:
أمـــــــــــــــل:
الـوزيــــــر:
الوالــــدة:
لــــــــد:  الوا

رامـــــــــــي:أّول يوم في الجامعة
مـــــــايــــــــا:

رامـــــــــــي:الفصل األخير من الّدراسة الجامعّية

حفل الّتخّرج من الجامعة

Û ثانًيا - َأَتَعلَّم
أكتب ثالثة دروس تعّلمتها من القّصة.

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

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

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

Û ثالًثا - ُأَعبِّر
هل أعجبتني الّسّيدة أمل؟ لماذا؟

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

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

Ûرابًعا - ُأشارك
أزور مؤّسسًة تعنى بذوي االحتياجات الخاّصة، وأقّدم لهم ما يفرحهم.

Ûخامًسا - ُأؤّلف
ا شخصّيتها الّرئيسة من ذوي االحتياجات الخاّصة. أكتب قّصة قصيرة جدًّ

الفكرة واإلعداد
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