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46صفحة  ُة  ُف الثَّاني –اللَُّغُة الَعَربیَّ الصَّ

ِكيُّ  ِكيُّ الّطاِئُر الذَّ الّطاِئُر الذَّ

ْرُس  ُة –الَحلََقُة األُْولى 26الدَّ اللَُّغُة الَعَربیَّ

ِكيُّ  ِكيُّ الّطاِئُر الذَّ الّطاِئُر الذَّ



ِكيُّ  الّطاِئُر الذَّ

)أ )أ 
یور، َفأََعدَّ ُیْحكى أَنَّ اْلَبْبغاَء أَراَد أَْن ُیقیَم َحْفًال ألِْصِدقاِئِھ ِمَن  َطعاًما الطُّ

.َكثیًرا، َوأَْرَسَل اْلُغراَب َیْدعو ُطیوَر اْلغاَبِة إِلى َھذا اْلَحْفلِ 

ِكيُّ  الّطاِئُر الذَّ

أ ( أ ( 
ُیْحكى أَنَّ اْلَبْبغاَء أَراَد أَْن ُیقیَم َحْفًال ألِْصِدقاِئِھ ِمَن 

َكثیًرا، َوأَْرَسَل اْلُغراَب َیْدعو ُطیوَر اْلغاَبِة إِلى َھذا اْلَحْفلِ 



)ب 
ُھ أَْخَطأَ، َوَدعا  یور، َوَلِكنَّ اَر الطُّ ْعَلَب اْلَمكَّ الثَّ

یوُر ِبَھذا الَخَبِر َحَزَنْت َوخاَفْت،  َعلِْمِت الطُّ
ُھ أَْخَطأَ، َوَدعا  یور، َوَلِكنَّ اَر الطُّ ْعَلَب اْلَمكَّ الثَّ

یوُر ِبَھذا الَخَبِر َحَزَنْت َوخاَفْت،  َعلِْمِت الطُّ

ب ( 
ُھ أَْخَطأَ، َوَدعا َذَھَب اْلُغراُب َفَدعا ُكلَّ إِْخواِنِھ ِمَن  یور، َوَلِكنَّ الطُّ

یوُر ِبَھذا الَخَبِر َحَزَنْت َوخاَفْت، اْلَحْفِل، َوِعْنَدما إِلى ُحضوِر َھذا  َعلِْمِت الطُّ
ُھ أَْخَطأَ، َوَدعا َذَھَب اْلُغراُب َفَدعا ُكلَّ إِْخواِنِھ ِمَن  یور، َوَلِكنَّ الطُّ

یوُر ِبَھذا الَخَبِر َحَزَنْت َوخاَفْت، اْلَحْفِل، َوِعْنَدما إِلى ُحضوِر َھذا  َعلِْمِت الطُّ
ر، َوَتقولُ َوأََخَذْت  :ُتَفكِّ

ْعَلِب اْلماكِر؟ َكْیَف َنَتَخلَُّص ِمْن َھذا الثَّ



.َلْم َتِصْل إِلى اْلَحلِّ َطویالً ،َوَلِكنَّھا  .َلْم َتِصْل إِلى اْلَحلِّ َطویالً ،َوَلِكنَّھا 
ْعَلِب الشِّریرِ َسأُریُحُكْم  .ِمْن َھذا الثَّ

َفماذا َفَعَل؟

یوُر  َرِت الطُّ یوُر َطویالً ،َوَلِكنَّھا َفكَّ َرِت الطُّ َطویالً ،َوَلِكنَّھا َفكَّ
َسأُریُحُكْم : اْلُھْدُھدُ َبْعَد َفْتَرٍة قاَل 

َفماذا َفَعَل؟



)جـ 
اِر، َوَوَقَف َبعیًدا َعْنُھ ، َوقاَل  :َلھُ اْلَمكَّ

ُھ  ْبِت، َوَلِكنَّ ْعَلُب، َلَقْد أَْخَبَرَك َصدیقي اْلُغراُب أَنَّ َحْفَلنا َسَیكوُن َیْوَم السَّ أَیُّھا الثَّ
اِر، َوَوَقَف َبعیًدا َعْنُھ ، َوقاَل  اْلَمكَّ

ُھ  ْبِت، َوَلِكنَّ ْعَلُب، َلَقْد أَْخَبَرَك َصدیقي اْلُغراُب أَنَّ َحْفَلنا َسَیكوُن َیْوَم السَّ أَیُّھا الثَّ
ُب ِبَك في َحْفلِنا، یوُر ُتَرحِّ أَْخَطأَ في َقْولِِھ، ِألَنَّ َحْفَلنا َسَیكوُن َیْوَم اْالْثَنْیِن، َوالطُّ

جـ ( 
ْعَلِب  اِر، َوَوَقَف َبعیًدا َعْنُھ ، َوقاَل َذَھَب اْلُھْدُھُد إِلى اْلثَّ اْلَمكَّ

ُھ  ْبِت، َوَلِكنَّ ْعَلُب، َلَقْد أَْخَبَرَك َصدیقي اْلُغراُب أَنَّ َحْفَلنا َسَیكوُن َیْوَم السَّ أَیُّھا الثَّ
ْعَلِب  اِر، َوَوَقَف َبعیًدا َعْنُھ ، َوقاَل َذَھَب اْلُھْدُھُد إِلى اْلثَّ اْلَمكَّ

ُھ  ْبِت، َوَلِكنَّ ْعَلُب، َلَقْد أَْخَبَرَك َصدیقي اْلُغراُب أَنَّ َحْفَلنا َسَیكوُن َیْوَم السَّ أَیُّھا الثَّ
ُب ِبَك في َحْفلِنا، یوُر ُتَرحِّ أَْخَطأَ في َقْولِِھ، ِألَنَّ َحْفَلنا َسَیكوُن َیْوَم اْالْثَنْیِن، َوالطُّ



ْیدِ  ِكالبِ  ِبجاِنبِ    ِكالبِ  ِبجاِنبِ  أَمْ  الصَّ

 َمْشغولٌ  ِألَّني اْلَحْفَل، أَْحُضرَ  َلنْ  اْلَجمیُل،

)د 
ْعَلبَ  .اْلَحْفلَ  َیْحُضرَ  َلنْ  الثَّ ْعَلبَ  .اْلَحْفلَ  َیْحُضرَ  َلنْ  الثَّ

.َوُتَغّني َتْلَعُب، َوأََخَذتْ  

 ُجلوُسكَ  َیكونَ  أَنْ  أَُتِحبُ  :َلكَ  َوَتقولُ 
اْلِحراَسِة؟اْلِحراَسِة؟

ْعَلبُ  قالَ  اِئرُ  أَیُّھا َلكَ  ُشْكًرا :الثَّ اْلَجمیُل، الطَّ
.اْالْثَنْینِ  َیْومَ 

د ( 
یوِر، إِلى اْلُھْدُھدُ  عادَ  ْعَلبَ  أَنَّ  َوأَْخَبَرھا الطُّ الثَّ یوِر، إِلى اْلُھْدُھدُ  عادَ  ْعَلبَ  أَنَّ  َوأَْخَبَرھا الطُّ الثَّ

یوُر، َفِرَحتِ   اْلَكبیَر، َحْفَلھا َوأَقاَمتْ  الطُّ



اْلَبَشرُ  اْلَحَیواناتُ 

تدریب
1-1

حیَحةَ أَْختاُر اإلِجاَبَة  :  الصَّ

ما الطائر الذي أرسلھ الببغاء لدعوة أصدقائھ؟

اْلُغرابُ 

َعَدَم اْحتواِء الَحْفِل َعَلى َطعامٍ  ْعَلبِ  إقاَمُة اْلَحْفلُ ِبقُْرِب َبْیِت الثَّ

لَِمْن أَراَد اْلَبْبغاُء إقاَمَة الحفلِة؟ -
اْلَحَیواناتُ  یورُ  الطُّ

أَْختاُر اإلِجاَبَة 

ةُ  اْلَبطَّ

ما الطائر الذي أرسلھ الببغاء لدعوة أصدقائھ؟ -

اْلُھْدُھدُ 

یوُر َوَحَزَنْت؟ - لَِماذا َخاَفِت الطُّ

ْعَلبُ  ُحُضوُر الثَّ

یوُر َوَحَزَنْت؟ - لَِماذا َخاَفِت الطُّ

ْعَلبِ  إقاَمُة اْلَحْفلُ ِبقُْرِب َبْیِت الثَّ



ْعَلِب؟ یوَر ِمْن الثَّ اِئُر اْلذي َخَلَص الطُّ ما الطَّ
اْلُغرابُ  اْلُھْدُھدُ 

تدریب
1-2

َمَرُضھُ 

َخْوَفُھ ِمْن اْلِكالبِ  یورِ  َخْوَفُھ ِمْن الطُّ

ْعَلِب؟ - یوَر ِمْن الثَّ اِئُر اْلذي َخَلَص الطُّ ما الطَّ
اْلُھْدُھدُ  ةُ  اْلَبطَّ

اْنِشغالُھُ 

ِبماذا اعتذر الثعلب؟ -

َنْوَمھُ 

ْعَلِب؟ - َبُب اْلَحقیقي الْعِتَذاِر الثَّ ما السَّ

َخْوَفُھ ِمْن اْلَبَشرِ 

ْعَلِب؟ - َبُب اْلَحقیقي الْعِتَذاِر الثَّ ما السَّ

یورِ  َخْوَفُھ ِمْن الطُّ



:ُثمَّ أََمألُ َخریَطَة األُْقصوَصةِ 

:ُعْنواُن األُْقصوَصةِ 
كيُ  ائُِر الذَّ الطَّ

تدریب
2

:الشَّْخصّیاتُ  :الّزمانُ 
النَّھارُ 

كيُ  ائُِر الذَّ الطَّ

اْلَبَبغاءُ 
اْلُغرابُ 

اْلُھْدُھدُ 
ْعلَبُ  الثَّ

:الَحلُّ 
َعلِب وإْعطاؤهُ َمْوِعًدا  ِخداُع الثَّ

آخَر وَتْخویفُُھ بُِحُضوِر 
.اْلِكالبِ 

كي(أَْقَرأُ َنصَّ  اِئُر الذَّ ُثمَّ أََمألُ َخریَطَة األُْقصوَصةِ ) الطَّ

ُعْنواُن األُْقصوَصةِ 
كيُ  ائُِر الذَّ الطَّ

الّزمانُ :اْلَمكانُ 

النَّھارُ اْلغاَبةُ 

كيُ  ائُِر الذَّ الطَّ

:الُمْشِكلَةُ 

ْعلَِب واْحتِمالُ  ُحُضوُر الثَّ
یورِ  .أْكلَُھ للطُّ



تدریب
3 ْفَة اْلُمناِسَبَة لُِكِل َحیواٍن، َكما  : َفَھْمَت َمْن النَّصِّ أَْختاُر الصِّ

ارٌ َغاِضبٌ ُمْزِعجٌ ِشریرٌ  َسریعٌ َمكَّ

ْفَة اْلُمناِسَبَة لُِكِل َحیواٍن، َكما  أَْختاُر الصِّ

ِشریرٌ َغبيٌ ُمَتجاِھلٌ ُمَتَسِرعٌ َذكيٌ 



تدریب):  َقریًبا(أَْو ) َبعیًدا
3

فیَنُة  - .اْلَقْومِ َعْن  ----- ُتْبِحُر السَّ فیَنُة  - .اْلَقْومِ َعْن  ----- ُتْبِحُر السَّ

َبعیًداَقریًبا

َبعیًدا(أُْكِملُ اْلُجَملَ َمْسَتْعِمالً 

ْفلُ  - ھِ ِمْن  -----َیْمشي الطَّ .أُمِّ
َبعیًداَقریًبا

ْفلُ  - ھِ ِمْن  -----َیْمشي الطَّ .أُمِّ



):  َقریًبا(أو ) َبعیًدا
تدریب

3-2

الُب یقِفوَن  - سِ ِمْن  ----- الطُّ .اْلُمَدرِّ الُب یقِفوَن  - سِ ِمْن  ----- الطُّ .اْلُمَدرِّ

َبعیًداَقریًبا

َبعیًدا(أُْكِملُ اْلُجَملَ َمْسَتْعِمالً 

.الّتْلفازِ َعْن  ----- َیْجلسوَن األطفالُ  -

َبعیًداَقریًبا

.الّتْلفازِ َعْن  ----- َیْجلسوَن األطفالُ  -



َوفََّقَك هللاَوفََّقَك هللاَوفََّقَك هللاَوفََّقَك هللاَوفََّقَك هللاَوفََّقَك هللا



أَْحَسْنتأَْحَسْنت
أكمل حل بقیة األسئلة

أَْحَسْنتأَْحَسْنت



َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى
الرجوع لحل بقیة األسئلة

َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى



أَْحَسْنتأَْحَسْنت
أكمل حل بقیة األسئلة

أَْحَسْنتأَْحَسْنت



َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى
الرجوع لحل بقیة األسئلة

َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى



أَْحَسْنتأَْحَسْنت
أكمل حل بقیة األسئلة

أَْحَسْنتأَْحَسْنت



َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى
الرجوع لحل بقیة األسئلة

َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى



أَْحَسْنتأَْحَسْنت
أكمل حل بقیة األسئلة

أَْحَسْنتأَْحَسْنت



َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى
الرجوع لحل بقیة األسئلة

َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى



أَْحَسْنتأَْحَسْنت
أكمل حل بقیة األسئلة

أَْحَسْنتأَْحَسْنت



َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى
الرجوع لحل بقیة األسئلة

َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى


