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 حقيبة"( إسمي فائز" ....... وينتهي بـــــ "" الجزء االول )يبدأ بـ ۸ص – هّيا الى المدرسة: ١النَّص 
 ؟في أي صف فائز  : ١س فائز في الصف الثالث

الجزء 
                          ؟  مع من يذهب فائز الى السوق :  ۲س مع ُأمِه الى السوقِ يذهُب فائُز  االول 

                      .أشياء يريد فائز ان يشتريها من السوق  3أذكر  :۳س يبة، حقص ميترة ، ق سُ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 "الى المدرسِة"(  وينتهي بـ  يستيقُظ فائز"....." يبدأ ب) الجزء الثاني ۸ص – الى المدرسة ايّ : ه١النَّص
 متى يستيقظ فائز ؟  : ١س يستيقُظ فائز في الصباِح الباكر

الجزء 
 : ماذا يفعل فائز عندما يستيقظ ؟ ۲س يغسل وجههُ  الثاني 

 ؟ سة مدر ذا يحمل فائز عندما يذهب الى الما :۳س يحمل حقيبتهُ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ("الباص" سمي سناء"......... وينتهي بـإ" )يبدا بـ الجزء األول ١۷ص - :عائلتي۲النَّص
 مع من تعيش سناء ؟  : ١س سناء مع عائلتها يشتع

الجزء 
 أين تعيش سناء ؟  : ۲س في بيٍت كبير االول 

 :كيف تذهب سناء الى المدرسة ؟ ۳س تذهب سناء الى المدرسِة بالباصِ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 "رياضة مفيدة"( "جارتي".......وينتهي بـ )يبدأ بـ الجزء الثاني ١٨-١۷ص - :عائلتي۲النَّص
 : ما أسم جارة سناء ؟ ١س لينة إسمها  

الجزء 
 ؟   رسةلمدكيف تذهب لينا الى ا : ۲س مشيا  تذهُب لينة الى المدرسِة   الثاني 

 ماذا تقول لينا عن المشي ؟  :۳س المشي رياضة مفيدة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  "لألحتفال( تقع مدرستي" ........وينتهي بـ" )يبدأ بـ ولالجزء األ ص ۲٦– : مدرستي۳النَّص
 : أين تقع المدرسة ؟  ١س في شارع عريض في وسط المدينةتقع المدرسة  

الجزء 
 كم باب للمدرسة ؟  : ۲س بوابتان كبيرتانللمدرسِة  االول 

 مالذي يوجد في الطابق األول للمدرسة ؟  :۳س تان للحاسوب وقاعة كبيرةصفوف وغرف 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 (سة"" حانوت المدر  "الطابق الثاني"..... وينتهي بـ الجزء الثاني)يبدأ بـ ٢٧-۲٦ص  – : مدرستي۳النَّص
 أشياء موجودة في الطابق الثاني للمدرسة؟  3:أذكر ١س صفوف وغرفة المدير وغرفة المعلمين

الجزء 
 ماذا تشاهد في الصورة ؟ : ۲س مالعب للرياضة الثاني 

 د غرفة المدير ؟ أين توج :۳س في الطابق الثاني
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 "ورود ملونة"( .... وينتهي بـ"توجد في المدرسة"....  الجزء الثالث )يبدأ بــ ٢٧ص  – : مدرستي۳النَّص
 كم ساحة توجد في المدرسة ؟  : ١س ساحتان كبيرتان

الجزء 
 كم ملعب رياضة يوجد في المدرسة ؟  : ۲س ثالثة مالعب للرياضة لث الثا 

 ماذا تحتوي الساحة الثانية في المدرسة ؟  :۳س حديقة جميلة وشجرتان كبيرتان
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 "صور الحيوانات"(  ... وينتهي بـسميرة" ..... " يبدأ بــالجزء األول ) ۳٦ص – : من أنا وما هوايتي٤النَّص
 : من أي بلد سميرة ؟  ١س ة من ُسورية سمير 

الجزء 
 ماهي هواية سميرة ؟  : ۲س قراءُة القصصِ  االول 

 من أين لميس ؟ وفي أي صف ؟  :۳س ف الثامني الصوهي ف  ،لميس من السودان
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 القدِم"( " لعبة كرة  ـ "ياسر" ........... وينتهي بـأ بــ)يبدثاني الجزء ال ۳٦ص – : من أنا وما هوايتي٤النَّص
 من أين ياسر ؟ وفي أي صف ؟  : ١س ياسر من العراق، وهو في الصف العاشر

الجزء 
 ماهي هواية ياسر ؟  : ۲س جمع صور الحيوانات الثاني 

 ؟ من أين خالد ؟ وماهي هوايته  :۳س وهو في الصف الثامن ،خالد من األردن
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 (خرى"يت األ "لوازم الب  بــ  تي"......... وينتهي )يبدأ بـ "أذهب مع أخ الجزء األول ٤٤ص - : التسوق ٥النَّص
 : الى أين تذهب األختان ؟ ١س تذهب األختان الى السوقِ 

الجزء 
 في أي يوم تذهب األختان الى السوق ؟  : ۲س يوم االحد االول 

 ماذا تشتري األختان من السوق ؟ :۳س اللحم والدجاج
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ( " ونرتب األغراَض" بـ  وينتهي  "مثل صابون المالبس" .... ) يبدأ بـ الجزء الثاني  ٤٥-٤٤ص -: التسوق ٥النَّص
 ؟ لماذا  لسوق و : ماذا طلبت أمهما أن يشتريا من ا ١س طلبت األم شراء باقة ورد جميلة 

الجزء 
 : لمن أشترت األختان الجريدة ؟ ۲س ألبيهم الثاني 

 :  الى أين ذهبت األختان بعد السوق ؟۳س الى البيتِ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 "ِلُتطِعَم ِفراَخها"( بـ دعا عادل"......... وينتهي" الجزء االول )يبدأ بـ ٥٤ص -غابة : نزهة في ال٦النَّص
 : الى أين دعا عادل صديقه ثامر ؟  ١س دعا عادل صديقُة ثامر الى نزهِة في الغابةِ  

الجزء 
 دل ؟ى عا: ماذا رأ ۲س رأى عادل عصفور يبني عشه االول 

 : ماذا تحمل الحمامة بمنقارها ؟ ولماذا ؟ ۳س ِفراَخها. لتطعم تحمل الحمامة الحبة بمنقارها
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 "ألوانها!"( "عادل:"........وينتهي بـ )"يبدأ بـ الجزء الثاني ٥٥ص،٥٤ص  –: نزهة في الغابة ٦النَّص
 : ماذا رأى عادل ؟ ١س رأى عادل ديك  

الجزء 
 ؟  : مالذي يفعله الديك في األرض ۲س في االرض عن الدودةيبحُث  الثاني 

 ؟ يفعل القرد: ماذا كان ۳س يتسلق فوَق األشجار
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 واِلِدها"( "مع تهي بـيقِضي" ......... وين" الجزء االول )يبدأ بــ ٧٤ص -األسبوع عطلة نهاية : ٧النَّص
 : أين تذهب زينب مع عائلتها ؟ ١س تذهُب زينب مع عائلتها الى الحديقةِ 

الجزء 
 : ماذا يأخذون معهم عند الذهاب الى الحديقة ؟ ۲س شراَب واللُّعبيأخذوَن معهم الطعاَم وال االول 

 بت ؟؟ وماذا لع: مع من لعبت زينب ۳س الكرةزينب لعبت  ...زينب مع والدها .  َلِعبت  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 "ويصطادون السمك"( بـ"...وينتهي  تتمشى أم زينب"  بــ أ)يبد الجزء الثاني ٧٥-٧٤ص -األسبوع عطلة نهاية : ٧النَّص
 : أين تتمشى أم زينب ؟  ١س شى أم زينب بيَن األشجارِ تتم

الجزء 
 : ماذا كانت تفعل أم زينب ؟ ۲س  تشاهد الطيور الثاني 

 : أين يذهب زيد ؟ وماذا يفعل ؟۳س يمارس السباحةيذهب زيد مع أصدقائه الى شاطئ البحِر.  و 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 " واإلثنيِن والثالثاِء"(  وينتهي بـ .جُد باِسم"....  "َيسُكنُ ــ )يبدأ ب الجزء األول ۸۳ص -: باسم في القرية  ۸صالنَّ 
 باسم ؟ د ج : أين يسكن ١س القريةِ في  باسمجد كُن يس

الجزء 
بتِ  االول   : متى ركب باسم القطار ؟ ومتى وصل للقرية ؟  ۲س ..... و وصَل القرية يوم األحدَرِكَب باسم  القطاَر يوَم السَّ

 اهي األيام ؟ القرية ؟ وم : كم يوما بقى باسم في۳س ، هي أيام األحد واإلثنين والثالثاءِ  َبقَي باسم  ثالثَة أيامٍ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 الى المدينِة"("  تهي بــوين .سُم"..."تجوَل با ــ)يبدأ ب الجزء الثاني ٨٤-٨٣ص –: باسم في القرية  ۸النَّص
 :  كيف كانت الطبيعة في القرية ؟   ١س كانت الطبيعُة رائعة  

زء الج
 : أين تجول باسم ؟  ۲س  تجوَل باسُم في شوارِع القريةِ   الثاني 

 : متى عاد باسم الى المدينه ؟ ۳س عاد باسٌم الى المدينِة يوَم االربعاءِ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 وينتهي بـ"وتلعُب مسرورة "( )يبدأ بـــ " كانت الفأرُة"...... األولالجزء  ٩۲ص ١-: الفأرة الصغيرة واألسد٩النَّص
 : أين كانت تعيش الفارة ؟ ١س غابةِ ُش في التعي

الجزء 
 : ماذا قالت الفأرة ؟ ۲س قالت الفأرة الجوُّ جميلٌ  والشمُس طاِلعٌة سألعُب طواَل اليوم االول 

 : ماذا فعلت الفأرة ؟۳س َخَرجت الفأرة ِمن َمكاِنها وبدأت تقفُز وتلعبُ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ت الفأرُة"......وينتهي بــ يبدأ بــالجزء الثاني ) ٩۲ص ١-: الفأرة الصغيرة واألسد٩النَّص  "وارَتَجَفت"( "َمرَّ
 : ماذا رأت الفأرة ؟ ١س ألسدِ  على وجِه ارأت الفأرة َفراَشة  واقفة  

الجزء 
 : مع من لعبت الفأرة ؟ ۲س َلِعبت  الفأرة مع الفراشةِ  الثاني 

 الفأرة ؟: لماذا خافت ۳س الن االسد استيقظ وكاَن غضبان وزأَر َزئيرا  ُمخيفا  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 "سَأقُتُلِك"( نظَر االسُد" .....وينتهي بــبــ" أ)يبد الجزء الثالث ٩٣ص - ١-: الفأرة الصغيرة واألسد٩النَّص
 فأرة ؟قال األسد لل : ماذا ١س : كيَف تقفزيَن على وجهي وأنا نائٌم؟قاَل األسد

الجزء 
 الفأرة لألسد ؟: ماذا قالت  ۲س : سامحني يا ملك الغابةقالت الفارة الثالث 

 : ماذا رد األسد على الفأرة ؟۳س : ال ..ال ُأسامحِك.. سأقُتُلِك!قاَل االسد
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 "ما يدفئها"( "في يوم ".....وينتهي بــ ) يبدا بـ األولالجزء  ١١٦ص -:ليلى والثلج ١۲النَّص
 : في أي فصل كان الجو باردا ؟  ١س في فصل الشتاءِ 

الجزء 
 عل ؟كانت ليلى تف ماذا : ۲س َتلعب في الثلج األول 

 أمها ؟  ليلى الى نصيحة : هل سمعت۳س الى نصيحة أمهاليلى مع تلم تس ال... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ها"( وينتهي بـ "كانت أمها".... )يبدأ بــ الجزء االول ١١٧-١١٦ص -ى والثلج ليل :١۲النَّص     "تسمع كالم أمِّ
 عادت الى البيت ولماذا؟: ماذا حدث لليلى عندما ١س عادت ليلى الى البيِت وهي ترتجفُ 

الجزء 
 وكيف ؟األم ليلى ؟   هل ساعدت:  ۲س نعم ساعدتها امها على خلِع ِحذائها وجواريبها الثاني 

 ؟  لماذا بقيت ليلى في الفراش اياما  : ۳س النها كانت مريضة 
  


