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 ي ــــــــــــــي ريادي عاملـــــــــــــــم ابتكاري ملجتمع معرفــــــــتعلي

 

 صناع الغد الخاصةالمدرسة :                                       المعلمة : نسرين نجيب جمول    
 

 

........................االسم  :   

.......................الشعبة :   

 
 

  ــ اِْقرأْ نََص ) الديك الذكي والثعلب المكار ( ثُمَّ أَِجْب عِن اْْلَْسئِلة الّتي تَليه : 

 شجرة وهو يصيح بصوتهكان هناك ديك ذكي جميل يجلس فوق غصن أنَّهُ يحكي 
 غصنها الديك، فسمع ىالشجرة التي يجلس علالعذب الرائع، مر ثعلب من تحت 

 فقال!  وهو يقول له : يا له من صوت جميل أيها الديك العجيبنظر إليه  ،صوته
بشكلك الجميل وصوتك العذب، فهل ا كثير  لك أيها الثعلب ، فقال الثعلب : إني معجب ا له الديك : شكر  

ها الثعلب، وبدأ الديك يصيح من ي  أ ان تصيح من جديد ألجلي أيها الصديق ؟ فقال له الديك : حسن  أيمكنك 
ن يصيح، فصاح الديك وهكذا استمر الثعلب يطلب منه أن يصيح أخري أجديد، فطلب منه الثعلب مرة 

 . في كل مرة ويصيح من أجله للمرة الثالثة والرابعة والديك يقبل

جميل ولديك صوت عذب ورائع وقلب طيب، لماذا طائر قال الثعلب بصوت رقيق هادئ : إنك  اوأخير  
هيا لنقم عهد صلح ونعيش في صداقة  ؟  صداقة جميلةا ، لماذا ال نعيش مع  ؟ نعيش في عداوة وخوف

 . الصداقة والحبنزل أيها الديك لكي أقبلك قبلة ا، هيا  وأمان وسالم

ثم قال : لتصعد أنت إلي أيها الثعلب إن كنت تريد المصالحة والصداقة، فقال  فكر الديك الذكي قليال  
معك صداقتنا الغالية أ أن أقبلك وأبدا الثعلب : ولكن أنا ال استطيع الصعود، فلتنزل أنت ألني مشتاق كثير  

يد أن أعلن مصالحتك قبل أن أغادر ألداء مهمتي، قال ألن لدي مهمة عاجلة اآلن وأر ا.. هيا انزل سريع  
جري بسرعة كبيرة نحونا يمن بعيد وا قادم   اكلب   ىر دقيقتين ألني أرظالديك : ال مانع لدي، ولكن انت
ن يقبلك ويتصالح أعلي صداقتنا لكي يفرح معنا وربما يشتاق هو اآلخر  اوأود أن يكون هذا الكلب شاهد  

 . معك وتنتهي عداوتكم

اآلن، ا وهرب وهو يقول : أنا مشغول حق  ا ترك الموضوع سريع  ا بمجرد أن سمع الثعلب أن الكلب قادم  
.. وسط ضحكات الديك الذكي الذي نجا من قبالت ا لنؤجل اجتماعنا إلي يوم آخر، وأخذ يركض مسرع  

 . ه وحيلته الرائعةئالثعلب المكار القاتلة بذكا
 

جابَةَ الصَّحيَحةَ :ــ َحّوِط  1 اْْلِ  

 أ ــ ما نَْوُع النَّّص الّسابِِق ؟

نَشيٌد           قِصَّةٌ                                  نَصٌّ َمْعلوماتِيٌّ                   

  ب ــ  " هيا انزل أيها الديك لكي أقبلك قبلة الصداقة والحب "

: الثَّْعلبَ  ِعْنَدما َسِمَع َهِذِه اْلِعباَرةَ بِأَنَّ  ّديكُ َشعََر ال  

أَمينٌ                                 ُمخاِدعٌ                               صاِدٌق         
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 صناع الغد الخاصةالمدرسة :                                       المعلمة : نسرين نجيب جمول    
 

 

........................االسم  :   

.......................الشعبة :   

 
 ت ــ الّصفَةُ الَّتي نَِصُف بِها الّديك :

َمّكاٌر                َذِكيٌّ                                  َغبِيٌّ                           

 ث ــ كاَن الّديكُ  يَْضَحُك في النّهايَةَ ِْلَنَّهُ :

     .َحكى قِصَّةً ُمْضِحَكةً    

. اْلَمّكارَ  ثَّْعلبَ َخَدَع ال       

     اَن َمْسروًرا ِلَمْعِرفَِة َصديٍق َجديٍد .ك    

يَْبكي . ثَّْعلَبَ َجعََل ال      

 ج ــ ُمراِدف َكِلَمِة ) عاِجلٌ  ( :

  تَأَّخرٌ مُ                             َسريعٌ                                   بَطيءٌ    

 ح ــ ضّد َكِلَمة ) قاِدٌم ( :

ذاِهبٌ                            وافِدٌ                                      ُمْقبِلٌ      

 خ ــ الدَّْرُس اْلُمْستَفاُد ِمَن اْلِقصَّةِ  الّسابِقة :

.نُصاِدَق الثَّْعلَبَ أَْن     

.َوأَْن نَْستَْخِدَم َذكاَءنا أَْن نَأُْخَذ اْلحيَطةَ َواْلَحَذَر، َوال نَثَِق بِكالِم اْلغًَرباِء ،    

أَْن نَثَِق بِاْلغُِرباِء دائًِما ، َونُصاِدقَُهْم .     

 د ــ التَّْحليل الصَّحيح ِلَكِلَمِة ) الّديكُ  ( :

  كُ /  ــ يــ/   داْلـ   /  ــ   

  كُ ــ /ديــ  ــ /  دْ ال   

كُ /  ــ ديـ/  ــ دالــ / ــ     

كُ ــيـ /ِد /  ــ دال     
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........................االسم  :   

.......................الشعبة :   

 
  ذ ــ ما نَْوع اْلَهْمزِة في َكِلَمِة ) أَخيًرا ( :

َهْمَزةٌ ُمتََوِسَطةٌ                  َهْمَزةُ َوْصٍل               َهْمَزةُ قَْطعٍ                 

 ر ــ " أَ نا ال أَ سْ تطيعُ  الص  عودَ ." 

 مانَْوع اْلُجْملَة الّسابِقَة ؟

ِشْبه ُجْملَة                   ُجْملَة فِْعِليَّة                 ُجْملَة اْسِميَّة              

 ز ــ عدُد اْلَمقاطع في كلمة ) اْلَمّكاُر ( :

   4                               5                                    6  

: إلى ُجْملة اْسِميٍَّة س ــ التَّْحويُل الصَّحيح لْلُجْملة اْلِفْعليَّة التّاليَة   

 ) أُْعِجَب اْْلَْطفاُل بَِهِذِه اْلِقصَّة . (

اْْلَْطفاُل أُْعِجَب بَِهِذِه اْلِقصَّة .     

ْطفاُل أُْعِجبا بَِهِذِه اْلِقصَّة .اْْلَ     

اْْلَْطفاُل أُْعِجبوا بَِهِذِه اْلِقصَّة .    

 ش ــ التَّْحويُل الصَّحيح لْلِفْعِل اْلُمضارع التّالي إلى فِْعِل اْْلَْمِر :

) يُِحب  الط اّلُب َدْرَس اللًّغَِة اْلعََربِيَِّة . (   

بِيَِّة .أَِحبّوا َدْرَس اللًّغَِة اْلعَرَ      

اَِحبّوا َدْرَس اللًّغَِة اْلعََربِيَِّة .     

أَِحَب َدْرَس اللًّغَِة اْلعََربِيَِّة .     

 ص ــ الّرابط الّذي يْجَمُع بْيَن اْلَكِلَمتَْيِن التّاليَتَْيَن ) اْلَمّكاُر ــ اْلُمخاِدُع  ( :

تَراُدف                                                تَضاد                                           

 مع أمنياتي بالنجاح والتوفيق


