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صفحة 
31

ْمَلةُ  ْعَلُب َوالنَّ ْرُس الثَّ 24الدَّ

ة  اني/ اللُّغُة الَعَربیَّ ُف الثَّ الصَّ

ْمَلةُ  ْعَلُب َوالنَّ الثَّ

ة / الَحلََقُة األُولى اللُّغُة الَعَربیَّ



وَرةِ  ا أَُشاِھَدهُ ِفي الصُّ وَرةِ أَُعبُِّر َعمَّ ا أَُشاِھَدهُ ِفي الصُّ أَُعبُِّر َعمَّ



لَ َبْیَن اْلَمزاِرِع، َفشاَھَد َنْمَلًة َكبیَرًة َتْبَحُث َعْن َطعامٍ  ْعلُب لَِیَتَجوَّ .َخَرَج الثَّ

) أ( 

لَ َبْیَن اْلَمزاِرِع، َفشاَھَد َنْمَلًة َكبیَرًة َتْبَحُث َعْن َطعامٍ  ْعلُب لَِیَتَجوَّ .َخَرَج الثَّ
ْعَلُب َكثیًرا ِمْن َمْشَیِتھا اْلَبطیَئِة، َوقالَ َلھا َمتى َتِصلیَن إِلى َبْیِتِك؟: َضِحَك الثَّ

لَ َبْیَن اْلَمزاِرِع، َفشاَھَد َنْمَلًة َكبیَرًة َتْبَحُث َعْن َطعامٍ  ْعلُب لَِیَتَجوَّ َخَرَج الثَّ

 )

لَ َبْیَن اْلَمزاِرِع، َفشاَھَد َنْمَلًة َكبیَرًة َتْبَحُث َعْن َطعامٍ  ْعلُب لَِیَتَجوَّ َخَرَج الثَّ
ْعَلُب َكثیًرا ِمْن َمْشَیِتھا اْلَبطیَئِة، َوقالَ َلھا َضِحَك الثَّ



َرةٌ، َوَسْوَف أَفوُز  ٌة ُمْجَتِھَدةٌ ُمَفكِّ ني َذِكیَّ ْعَلُب اْلَمْغروُر، إِنَّ أَیُّھا الثَّ

ْعَلُب َكثیًرا ِمْن َقْولِھا، َوقالَ َلھا ْعَلُب َكثیًرا ِمْن َقْولِھا، َوقالَ َلھا:َضِحَك الثَّ :َضِحَك الثَّ
باقَ  ا َنْبَدْأ السِّ .َھیَّ

یوُر َوَبْعُض الَحَیواناِت، لُِتشاِھَد َھذا  ْمَلُة َعلى َذلَِك، َوجاَءِت الطُّ واَفَقِت النَّ

ْملَةُ  َرةٌ، َوَسْوَف أَفوُز : قاَلِت النَّ ٌة ُمْجَتِھَدةٌ ُمَفكِّ ني َذِكیَّ ْعَلُب اْلَمْغروُر، إِنَّ أَیُّھا الثَّ
.إِذا َتساَبْقنا

ْعَلُب َكثیًرا ِمْن َقْولِھا، َوقالَ َلھا ْعَلُب َكثیًرا ِمْن َقْولِھا، َوقالَ َلھاَضِحَك الثَّ َضِحَك الثَّ
غیَرةُ  ْمَلُة الصَّ ُتھا النَّ باقَ ! أَْنِت، أَیَّ ا َنْبَدْأ السِّ َھیَّ

یوُر َوَبْعُض الَحَیواناِت، لُِتشاِھَد َھذا  ْمَلُة َعلى َذلَِك، َوجاَءِت الطُّ واَفَقِت النَّ
باقَ  .السِّ



ْمَلُة َتْسَتِعُد لِْلَجرْ  ْعَلُب َیْسَتِعدُّ لِْلَجْريِ ،َوالنَّ ْمَلُة َعلى َخطِّ اْلِبداَیِة، الثَّ ْعَلُب َوالنَّ  ي،َوَقَف الثَّ
یوُر َفْوَق األَْشجاِر َفِرَحًة َمْسروَرًة، َوالَحَیواناُت، َتْضَحُك ،َوَتْضَحكُ  .َوالطُّ

)ب(

یوُر َفْوَق األَْشجاِر َفِرَحًة َمْسروَرًة، َوالَحَیواناُت، َتْضَحُك ،َوَتْضَحكُ  .َوالطُّ
ْمَلُة َتْسَتِعُد لِْلَجرْ  ْعَلُب َیْسَتِعدُّ لِْلَجْريِ ،َوالنَّ ْمَلُة َعلى َخطِّ اْلِبداَیِة، الثَّ ْعَلُب َوالنَّ َوَقَف الثَّ

یوُر َفْوَق األَْشجاِر َفِرَحًة َمْسروَرًة، َوالَحَیواناُت، َتْضَحُك ،َوَتْضَحكُ  َوالطُّ

)

یوُر َفْوَق األَْشجاِر َفِرَحًة َمْسروَرًة، َوالَحَیواناُت، َتْضَحُك ،َوَتْضَحكُ  َوالطُّ
:َقالَ الُھْدُھُد ِبَصْوٍت ُمْرَتفِعٍ 

.واِحد، اْثنان، َثالَثة



یوُر َواْلَحَیواناُت َتْنُظُر  ْعَلُب َیْرُكُض، َوَیْرُكُض، َوالطُّ ْعلَُب ِبُسْرَعٍة َكبیَرٍة، الثَّ الثَّ
ْعَلُب َعِن اْلَجْريِ، َواْلَتَفَت َخْلَفُھ، َوراَح  ھاَیِة ِبَقلیٍل َتَوقََّف الثَّ إَِلْیِھ ِبإِْعجاٍب، َوَقْبلَ َخطِّ النِّ

)ج(

یوُر َواْلَحَیواناُت َتْنُظُر  ْعَلُب َیْرُكُض، َوَیْرُكُض، َوالطُّ ْعلَُب ِبُسْرَعٍة َكبیَرٍة، الثَّ الثَّ
ْعَلُب َعِن اْلَجْريِ، َواْلَتَفَت َخْلَفُھ، َوراَح  ھاَیِة ِبَقلیٍل َتَوقََّف الثَّ إَِلْیِھ ِبإِْعجاٍب، َوَقْبلَ َخطِّ النِّ

یوُر َواْلَحَیواناُت َتْنُظُر  َرَكضَ  ْعَلُب َیْرُكُض، َوَیْرُكُض، َوالطُّ ْعلَُب ِبُسْرَعٍة َكبیَرٍة، الثَّ الثَّ
ْعَلُب َعِن اْلَجْريِ، َواْلَتَفَت َخْلَفُھ، َوراَح  ھاَیِة ِبَقلیٍل َتَوقََّف الثَّ إَِلْیِھ ِبإِْعجاٍب، َوَقْبلَ َخطِّ النِّ

)

یوُر َواْلَحَیواناُت َتْنُظُر َرَكضَ  ْعَلُب َیْرُكُض، َوَیْرُكُض، َوالطُّ ْعلَُب ِبُسْرَعٍة َكبیَرٍة، الثَّ الثَّ
ْعَلُب َعِن اْلَجْريِ، َواْلَتَفَت َخْلَفُھ، َوراَح  ھاَیِة ِبَقلیٍل َتَوقََّف الثَّ إَِلْیِھ ِبإِْعجاٍب، َوَقْبلَ َخطِّ النِّ

ْملَةَ  ُھ َلْم ُیشاِھْد النَّ .َیْرقُُص َمَن الَفَرِح، ألَنَّ



ْقِص، َفماذا َحَدَث؟ ًبا َشدیًدا، َوَتَوقََّف َعِن الرَّ ْعَلُب َتَعجُّ َب الثَّ َبْعَد َقلیٍل َتَعجَّ
.

)د(

ْقِص، َفماذا َحَدَث؟ ًبا َشدیًدا، َوَتَوقََّف َعِن الرَّ ْعَلُب َتَعجُّ َب الثَّ َبْعَد َقلیٍل َتَعجَّ
ھاَیةِ  ْمَلَة واقَِفًة َبْعَد َخطِّ النِّ ْعَلُب النَّ .َرأَى الثَّ

ْمَلُة ُتَصفُِّق َلُھ، َوَتقولُ  ْمَلُة ُتَصفُِّق َلُھ، َوَتقولُ :كاَنِت النَّ :كاَنِت النَّ
ْرَت َكثیًرا یا صاِحبي !َتأَخَّ

ْعلََب؟ ْمَلُة الثَّ َفَكْیَف َسَبَقِت النَّ



أَْفَھُم النَّصَّ 

؟ ؟ما أَْسماُء الَحَیواناِت الَّتي ُذِكَرْت فِي النَّصِّ ما أَْسماُء الَحَیواناِت الَّتي ُذِكَرْت فِي النَّصِّ
.

ْمَلِة الَبطیَئةِ  ْعَلُب َكِثیًرا َعلى َمْشَیِة النَّ .َضِحَك الثَّ

یجیُب الطالب شفھًیا عن األسئلة السابقة

أَْفَھُم النَّصَّ 

؟ - 1 ما أَْسماُء الَحَیواناِت الَّتي ُذِكَرْت فِي النَّصِّ ؟ - 1 ما أَْسماُء الَحَیواناِت الَّتي ُذِكَرْت فِي النَّصِّ
.الثعلب، النملة ، الھدھد، الطیور -
أَْیَن داَرْت أَْحداُث القَِّصِة؟  - 2
.بین المزارع -
ْعَلُب َكِثیًرا؟  - 3 لِماذا َضِحَك الثَّ ْعَلُب َكِثیًرا؟  - 3 لِماذا َضِحَك الثَّ

ْمَلِة الَبطیَئةِ  ْعَلُب َكِثیًرا َعلى َمْشَیِة النَّ َضِحَك الثَّ



أَْفَھُم النَّصَّ 

  (

 --------------  ،------------------   . َرةٌ ُمْجَتِھَدةٌ  ُمَفكِّ

 ------------------------------------------------------------------------------   .

:أََضُع         َحْولَ اِإلجاَبِة الَّتي َوَرَدْت فِي الفِْقَرةِ  - 2

ْعلََب بِأًْنُھ - ْملَُة الثَّ اعٌ  - َمْغرورٌ  – َكسولٌ  :(َوَصَفْت النَّ ) َطمَّ

أَْفَھُم النَّصَّ 

ْعلََب بِأًْنُھ - ْملَُة الثَّ اعٌ  - َمْغرورٌ  – َكسولٌ  :(َوَصَفْت النَّ ) َطمَّ

ْملَُة َعلَى - ْعلَُب َوالنَّ باِق ( اَتَفَق الثَّ َمكِ – اْللَِعبِ –السِّ )  َصْیِد السَّ

َزْت : أُْكِملُ  - 3 فاُت الَّتي َتَمیَّ ْملَةُ  بِھاالصِّ -------------- ،  َذِكیةٌ : النَّ

باِق؟  - 4 ِمْن َحَضَر لُِمشاَھَدِة السِّ

ُمْجَتِھَدةٌ 

یوُر َوَبْعُض اْلَحَیواناتِ  الطُّ
باِق؟  ِمْن َحَضَر لُِمشاَھَدِة السِّ

- ------------------------------------------------------------------------------

    

یوُر َوَبْعُض اْلَحَیواناتِ  الطُّ



أَْفَھُم النَّصَّ 

یجیُب الطالب شفھًیا عن األسئلة السابقة

:  أَِصلُ ِضدَّ الَكلَِمٍة َكما فِي الِمثالِ 
اْلِبداَیُة                              ُمْنَخفِضٌ -

أَْفَھُم النَّصَّ 

اْلِبداَیُة                              ُمْنَخفِضٌ -
َفْوَق                                  َتْبِكي -
َمْسروَرةٌ                             َتْحَت -
َتْضَحُك                              َحزیَنةٌ -
ُمْرَتفٌع                                النِّھاَیةُ - ُمْرَتفٌع                                النِّھاَیةُ -



ِحیَحِة َوَعالمةَ  :أََماَم الُجَمِل الَخاِطَئةِ ) ( أماَم الُجَمِل الصَّ

أَْفَھُم النَّصَّ 

  (     ) .
ْعَلُب َعِن اْلَجري ھاَیِة ِبَقلیٍل َتَوقََّف الثَّ .(    )  َوَقْبلَ َخطِّ النِّ

                         (    ) .



 ✓  

                   

ِحیَحِة َوَعالمةَ ) ✓(أضُع عالمة  -1 أماَم الُجَمِل الصَّ
ْعلَُب ِبُسْرَعًة َكبیَرةً - ✓ . (     )  َرَكَض الثَّ

أَْفَھُم النَّصَّ 

ْعلَُب ِبُسْرَعًة َكبیَرةً - . (     )  َرَكَض الثَّ
یوُر َواْلَحَیواناُت َتْنُظُر إَِلْیِھ ِبَغَضبٍ - . (     )  الطُّ
ْعَلُب َعِن اْلَجري- ھاَیِة ِبَقلیٍل َتَوقََّف الثَّ َوَقْبلَ َخطِّ النِّ
ْمَلةَ - ُھ لْم ُیشاِھْد النَّ ْعَلُب؛ ألَنَّ . (    )                         َحِزَن الثَّ
:  ما َیلي) ج(اْسَتْخِرُج ِمَن الفِْقَرِة  -2

    

 ✓
 

 

    
یُر ( َجْمُع َكلَِمِة - ) :   الطَّ
عالِبُ ( ُمْفَرُد َكلَِمِة -                            ) :    الثَّ

یورُ  الطُّ
ْعَلبُ  الثَّ



ْمَلةِ  لُِنْكِملْ الَخریَطَة الَمْعِرفیَة ِباالْسِتعاَنِة ِبَدْرسِ  ْعَلِب َوالنَّ :الثَّ

ْمَلةُ  ْعَلُب َوالنَّ الثَّ
:الُعْنوانُ 

:الّشخصّیات :الّزمانُ 

ْمَلةُ  ْعَلُب َوالنَّ الثَّ

ْعلَُب،  ْملَُة، الثَّ النَّ
یورُ  الَحَیواناُت، الطُّ

النَّھارِ 

:الَحلُّ 
ْعلَِب   - ْملَِة َوَفْوِزھا َعلى الثَّ ُمثاَبرةُ النَّ

لُِنْكِملْ الَخریَطَة الَمْعِرفیَة ِباالْسِتعاَنِة ِبَدْرسِ 

ْمَلةُ  ْعَلُب َوالنَّ الثَّ
الُعْنوانُ 

الّزمانُ :الَمُكانُ 

ْمَلةُ  ْعَلُب َوالنَّ الثَّ

النَّھارِ  يفِ َبْیَن الَمزارعِ 

:الُمْشِكلَةُ 

َضِحُك الَثْعلَِب من مْشَیِة الَنْملَِة 
.وبْطئھا



ُط اْلَكلَِمَة اْلَغریَبَة في ُكلِّ َمْجموَعةٍ  :أَُحوِّ

ُربیان 
سمكة 
حوت حوت 
أرنب 

ُط اْلَكلَِمَة اْلَغریَبَة في ُكلِّ َمْجموَعةٍ • أَُحوِّ

أســد 
عصفور 
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ھاَیِة َقْبلَ َجمیِع اْلَحَیواناِت ُھَو   اْلَحَیواُن الَّذي َوَصلَ إِلى َخطِّ النِّ

لَْحفاَة ِھَي             و               واْلَحَیواناُت الَّتي َسَبَقِت السُّ الَغَزال

َلْحفاةَ  .السُّ
.الَغزال

ةالَكْلب .القِطَّ لَْحفاَة ِھَي             و               واْلَحَیواناُت الَّتي َسَبَقِت السُّ ةالَكْلبالَغَزال .القِطَّ

  ھاَیِة َقْبلَ َجمیِع اْلَحَیواناِت ُھَو اْلَحَیواُن الَّذي َوَصلَ إِلى َخطِّ النِّ
                    وَ اْلَكْلُب َسَبَق  
 القِطُّ َسَبَق
              لَْحفاَة ِھَي             و الَغَزالاْلَحَیواناُت الَّتي َسَبَقِت السُّ

َلْحفاةَ  السُّ ةَ  القِطَّ
َلْحفاةَ  .السَّ

              لَْحفاَة ِھَي             و اْلَحَیواناُت الَّتي َسَبَقِت السُّ
 أَْسَرُع الًحَیواناِت ُھَو
 أَْبَطأُ الَحَیواناِت ِھَي

الَغَزال
.الَغَزال

َلْحفاةُ  .السُّ



:) ب(ِبما ُیناِسُبھا ِمَن الَمْجموَعِة 

.َخَرَج أَْحَمُد من َمْنِزَلِھ؛ لِیْذَھَب إِلى الَمْدَرَسةِ 

.لَِتْرُسَم لَْوَحًة َجمیلَةً  -
.لُِیدافَع ِعْن َنْفَسھِ -
.لِیشاِھَد اآلثاَر الَقدیَمةَ  -

یجیُب الطالب شفھًیا عن األسئلة السابقة

ِبما ُیناِسُبھا ِمَن الَمْجموَعِة )  أ( أِصُل اْلُجَمَل في الَمْجموَعِة •

َخَرَج أَْحَمُد من َمْنِزَلِھ؛ لِیْذَھَب إِلى الَمْدَرَسةِ : مثال 

ٌد الُمْتَحَف؛زاَر  - ُمَحمَّ
اْشَتَرْت لَْیلَى ُكراَسَة  -

َرْسٍم؛
َیْسَتْعِمُل القِطُّ َمخالَِبُھ؛

َرْسٍم؛
َیْسَتْعِمُل القِطُّ َمخالَِبُھ؛ -



                               متى َتِصُل إِلى َبْیِتَك؟                      متى َتِصلیَن إِلى َبْیِتِك ؟

َھْل ُتِحبیَن الَفواِكھ؟ 
باِق؟ یَن لِْلسِّ َكْیَف َتْسَتِعدِّ

َتْذِھبیَن إِلى الَمْدَرَسِة؟  َمَتى
لِماذا َتْحتاجیَن إلى الھاِتِف؟

:أَْعَملُ َكما في الِمثاِل •
متى َتِصُل إِلى َبْیِتَك؟                      متى َتِصلیَن إِلى َبْیِتِك ؟           

باِق؟  َكْیَف تْسَتِعدُّ لِْلسِّ

َھْل ُتِحبُّ اْلَفواِكھ؟
َتْحتاُج إِلى الھاِتِف؟ لِماذا

َمَتى َتْذَھُب إلى الَمْدَرَسِة؟



أَْحَسْنتأَْحَسْنت
االنتقال إلى  حل بقیة األسئلة 
أَْحَسْنتأَْحَسْنت



َحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرىَحاِوْل َمّرةً أُْخرى
العودة إلى األسئلة


