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ةغة�العر�يّ ة�اللّ 

الَ�ْلُب�َوا�َ�َماَمةُ 
.

ةغة�العر�يّ ة�اللّ 
القراءة

الَ�ْلُب�َوا�َ�َماَمةُ 
.

ا��امس��بتدا�ّي 

ة�اللّ درس����مادّ 

الَ�ْلُب�َوا�َ�َماَمةُ 
.

ة�اللّ درس����مادّ 
القراءة

الَ�ْلُب�َوا�َ�َماَمةُ 
.

ا��امس��بتدا�ّي �ّف الصّ 



 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

أستمع إلى القصيدة 
بانتباه 



الَكْلُب َوالَحَماَمةُ 
: ا يليه من أسئلة

َيدعو الشَّاِعُر إلى الوفاِء بالعهِد، وردِّ الجميِل بالمساعدِة 

ُد الشَّاِعُر الشَّخصيَّاِت الرَّئيسَة التي َتُدوُر حولَـها  ُد الشَّاِعُر الشَّخصيَّاِت الرَّئيسَة التي َتُدوُر حولَـها ُيَحدِّ ُيَحدِّ
.أحداُث القصَِّة وهَي الكلُب والحمامةُ 

الَكْلُب َوالَحَماَمةُ 
ا يليه من أسئلةأجيُب عمّ ثُّم أقرأُ شرح األبيات بتمعُّن، 

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

َيدعو الشَّاِعُر إلى الوفاِء بالعهِد، وردِّ الجميِل بالمساعدِة : ةُ الفكرُة العامّ 
.والتَّعاونِ 

ُد الشَّاِعُر الشَّخصيَّاِت الرَّئيسَة التي َتُدوُر حولَـها : العنوانِ  شرحُ  ُيَحدِّ ُد الشَّاِعُر الشَّخصيَّاِت الرَّئيسَة التي َتُدوُر حولَـها : العنوانِ  شرحُ  ُيَحدِّ
أحداُث القصَِّة وهَي الكلُب والحمامةُ 



معاني مفردات القصيدة
املع��

الَ�َساِت�ن
َ�ادَ َ�ادَ 

يخون�
أْشَفَقْت 

ُتْنِجُد 
ا�َ�َماَمةُ ا�َ�َماَمةُ 

َقَفَز 
ُر  ھُ /  ُيَحّذِ ُيَ�ّبِ

�اء�َجْمُع�ِفْطَنة،�بمع�� الذَّ

معاني مفردات القصيدة  
َ
ُف ِش �َ ْك أ

ال�لمة
الّرَِ�اض

َ�مَّ َ�مَّ 
َ�ْغِدَر 
ت َرقَّ

ُ�غيُث 
الَوْرَقاءُ الَوْرَقاءُ 

َ�بَّ 
ُيْنِذَر 

َجْمُع�ِفْطَنة،�بمع�� الِفَطْن 



الَكْلُب َوالَحَماَمةُ 
الّشرح

يرِوي الشَّاِعُر قصََّة كلٍب كاَن يسُكُن البساتيَن، وذاَت يوٍم، هاَجَمُه 
من الخلِف ثعباٌن مخيٌف يشبه الشيطان، فلمَّا أدركت الحمامُة 

ُد الكلَب َحنَّت عليه، وسارعت إلى تنبيِهِه؛  الخطَر الذي يُهدِّ
لتُنِقَذُه؛ فقفَز هاربًا، وشكر اهللا على سالَمِتِه، وَحِفَظ المعروَف 
ُد الكلَب َحنَّت عليه، وسارعت إلى تنبيِهِه؛  الخطَر الذي يُهدِّ

لتُنِقَذُه؛ فقفَز هاربًا، وشكر اهللا على سالَمِتِه، وَحِفَظ المعروَف 

الَكْلُب َوالَحَماَمةُ   
َ
ُف ِش �َ ْك أ

األفكار الرَّئيسة 

يرِوي الشَّاِعُر قصََّة كلٍب كاَن يسُكُن البساتيَن، وذاَت يوٍم، هاَجَمُه 
من الخلِف ثعباٌن مخيٌف يشبه الشيطان، فلمَّا أدركت الحمامُة 

ُد الكلَب َحنَّت عليه، وسارعت إلى تنبيِهِه؛  الخطَر الذي يُهدِّ
لتُنِقَذُه؛ فقفَز هاربًا، وشكر اهللا على سالَمِتِه، وَحِفَظ المعروَف 

الحمامِة للكلِب  إنقاذُ 
من الخطرِ 

ُد الكلَب َحنَّت عليه، وسارعت إلى تنبيِهِه؛ )5-1األبيات ( الخطَر الذي يُهدِّ
لتُنِقَذُه؛ فقفَز هاربًا، وشكر اهللا على سالَمِتِه، وَحِفَظ المعروَف 

.للحمامةِ 
)5-1األبيات (



الَكْلُب َوالَحَماَمةُ 
الّشرح

يشيُر الشَّاِعُر إلى موِقٍف آخَر َردَّ  فيِه الكلُب المعروَف إلى 
الحمامِة، فأنَذَرَها بالخطِر حيِن الحَظ أنَّ ماِلَك البستاِن قد وجََّه 

.البندقيََّة نحَوها، فطارت محلِّقًة، ونجت من الموتِ .البندقيََّة نحَوها، فطارت محلِّقًة، ونجت من الموتِ 

الَكْلُب َوالَحَماَمةُ   
َ
ُف ِش �َ ْك أ

األفكار الرَّئيسة 

يشيُر الشَّاِعُر إلى موِقٍف آخَر َردَّ  فيِه الكلُب المعروَف إلى 
الحمامِة، فأنَذَرَها بالخطِر حيِن الحَظ أنَّ ماِلَك البستاِن قد وجََّه 

البندقيََّة نحَوها، فطارت محلِّقًة، ونجت من الموتِ 

ردُّ الكلِب المعروَف 
إلى الحمامِة 

البندقيََّة نحَوها، فطارت محلِّقًة، ونجت من الموتِ )9-6األبيات ( )9-6األبيات (



الَكْلُب َوالَحَماَمةُ 
الّشرح

يسَتْخِلُص الشَّاِعُر في البيِت األخيِر عبرَة القصَِّة، مشيًرا إلى أنَّ 
المعروَف لدى أهِل الفطنِة والذكاِء يقوُم على مبدأ التَّعاوِن بين 

.النَّاِس، فَمْن يساعد اآلخريَن ويصنع لهم معروفًا يـَُعْد عليِه بالخْيرِ .النَّاِس، فَمْن يساعد اآلخريَن ويصنع لهم معروفًا يـَُعْد عليِه بالخْيرِ 

الَكْلُب َوالَحَماَمةُ   
َ
ُف ِش �َ ْك أ

األفكار الرَّئيسة 

يسَتْخِلُص الشَّاِعُر في البيِت األخيِر عبرَة القصَِّة، مشيًرا إلى أنَّ 
المعروَف لدى أهِل الفطنِة والذكاِء يقوُم على مبدأ التَّعاوِن بين 

النَّاِس، فَمْن يساعد اآلخريَن ويصنع لهم معروفًا يـَُعْد عليِه بالخْيرِ 

أهّمّية المعروِف 
ومساعدِة اآلخرين

النَّاِس، فَمْن يساعد اآلخريَن ويصنع لهم معروفًا يـَُعْد عليِه بالخْيرِ )10البيت (  )10البيت ( 



............................................................................. :
............................................................... :............................................................... :

كيَف أنقذت الحمامُة الكلَب من خطِر الثُّعباِن؟
............................................................................................
........................................................................................................................................................................................

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

:َأْسَتْخِرُج ِمَن األْبياِت ما َيُدلُّ على. 1
: .............................................................................مكاِن األحداثِ •

: ...............................................................حاِل الكلِب عند مجيِء الثُّعبان

ْفَ�ُم 
َ
أ

: ...............................................................حاِل الكلِب عند مجيِء الثُّعبان•

كيَف أنقذت الحمامُة الكلَب من خطِر الثُّعباِن؟. 2
............................................................................................
........................................................................................................................................................................................

ُد الحمامَة؟. 3 ما الخطُر الذي كاَن يهدِّ
.............................................................................................



ُد الحمامةَ  .أُبيُِّن تصرَُّف الكلِب حيَن َأَحسَّ بالَخَطِر الذي يـَُهدِّ
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................

:  أْسَتخِدُم كلَّ كلمٍة ممَّا يأتي في ُجْملٍة تـَُوضُِّح مْعَناَها
................................................................................. :................................................................................. :

.................................................................................. :

ْفَ�ُم 
َ
أ

ُد الحمامةَ . 4 أُبيُِّن تصرَُّف الكلِب حيَن َأَحسَّ بالَخَطِر الذي يـَُهدِّ
........................................................................................................................................................................................
............................................................................................

أْسَتخِدُم كلَّ كلمٍة ممَّا يأتي في ُجْملٍة تـَُوضُِّح مْعَناَها. 5
: .................................................................................َهبَّ      : .................................................................................َهبَّ     
: ..................................................................................الرِّيَاض    



.دارت أحداث القصة في أحد البساتين
.كان الكلب عنَد مجيء الثّعبان غارقًا في الّنوم

أقّيم�إجاب���

.كان الكلب عنَد مجيء الثّعبان غارقًا في الّنوم

كيف أنقذت الحمامُة الكلَب من خطر الثعبان؟
ُد الكلَب، أسرعْت إليه، ونقَرْتُه لتنبيهه من الخطِر، فقفَز  عندما أحسَّت الحمامُة بالخطِر الذي يهدِّ

ُد الحماَمَة هو محاولُة َصاِحِب البستاِن تصويَب بندقيَِّتِه نحَو الحمامِة  الخطُر الذي كاَن يُهدِّ

:َأْسَتْخِرُج ِمَن األْبياِت ما َيُدلُّ على. 1
دارت أحداث القصة في أحد البساتين: مكاِن األحداِث •
كان الكلب عنَد مجيء الثّعبان غارقًا في الّنوم: حال الكلب عنَد مجيِء الثُّعبانِ •

ْفَ�ُم 
َ
أ

كان الكلب عنَد مجيء الثّعبان غارقًا في الّنوم: حال الكلب عنَد مجيِء الثُّعبانِ •

كيف أنقذت الحمامُة الكلَب من خطر الثعبان؟. 2
ُد الكلَب، أسرعْت إليه، ونقَرْتُه لتنبيهه من الخطِر، فقفَز  عندما أحسَّت الحمامُة بالخطِر الذي يهدِّ

.مسرًعا، وابتعَد عن الثُّعبانِ .مسرًعا، وابتعَد عن الثُّعبانِ 

ُد الحمامَة؟. 3 ما الخطر الذي كان يهدِّ
ُد الحماَمَة هو محاولُة َصاِحِب البستاِن تصويَب بندقيَِّتِه نحَو الحمامِة  الخطُر الذي كاَن يُهدِّ

. لصيِدَها



ُد الحمامةَ  .أُبيُِّن تصرَُّف الكلِب حيَن َأَحسَّ بالَخَطِر الذي يـَُهدِّ
ُد الحمامَة، أسرَع بالنَّْبِح لينبـَِّهَها، فطارت مسرعًة، وتجنَّبت  حين أحسَّ الكلُب بالخطِر الذي يـَُهدِّ

أقّيم�إجاب���

ُد الحمامَة، أسرَع بالنَّْبِح لينبـَِّهَها، فطارت مسرعًة، وتجنَّبت  حين أحسَّ الكلُب بالخطِر الذي يـَُهدِّ

:  أْسَتخِدُم كّل كلمة مما يأتي في ُجْملٍة تـَُوضُِّح مْعَناَها

.تكتسي الرِّياُض باألزهاِر في فصِل الرَّبيعِ 

ْفَ�ُم 
َ
أ

ُد الحمامةَ . 4 أُبيُِّن تصرَُّف الكلِب حيَن َأَحسَّ بالَخَطِر الذي يـَُهدِّ
ُد الحمامَة، أسرَع بالنَّْبِح لينبـَِّهَها، فطارت مسرعًة، وتجنَّبت  حين أحسَّ الكلُب بالخطِر الذي يـَُهدِّ

َرصاَص مالِك البستانِ 
ُد الحمامَة، أسرَع بالنَّْبِح لينبـَِّهَها، فطارت مسرعًة، وتجنَّبت  حين أحسَّ الكلُب بالخطِر الذي يـَُهدِّ

.َرصاَص مالِك البستانِ 

أْسَتخِدُم كّل كلمة مما يأتي في ُجْملٍة تـَُوضُِّح مْعَناَها. 5
)الُجَمُل الـُمْقترحةُ (     )الُجَمُل الـُمْقترحةُ (    
.َهبَّ الشَّباُب لخدمِة الوطنِ : َهبَّ     
تكتسي الرِّياُض باألزهاِر في فصِل الرَّبيعِ : الّرياض    



.َأمألُ الجدَوَل اآلتي بعناصِر هذه الِقصَّةِ 

.أستخرُج من البيِت الثَّاني صورًة َخياليًَّة ، وأُبيُِّن معناها.أستخرُج من البيِت الثَّاني صورًة َخياليًَّة ، وأُبيُِّن معناها
................................................................................ :
........................................................................................ :

َأمألُ الجدَوَل اآلتي بعناصِر هذه الِقصَّةِ . َوَرَدت القصيدُة في شكِل قصَّةٍ 1.

ُل  َحّلِ
ُ
أ

الزَّمان

أستخرُج من البيِت الثَّاني صورًة َخياليًَّة ، وأُبيُِّن معناها. 2

الزَّمان
المكان

الشَّخصيَّات
العقدة األولى وحلُّها
العقدة الثَّانية وحلُّها

أستخرُج من البيِت الثَّاني صورًة َخياليًَّة ، وأُبيُِّن معناها. 2
: ................................................................................الصُّورة الخياليَّة

: ........................................................................................معناها



ُأْسِنُد ُكلَّ قيمٍة ِمن ِقَيِم النَّصِّ اآلتيِة إلى شخصّيٍة من شخصّياِت القصَِّة، وُأَدلُِّل على ذلَك مْن 

�ع���القيمِة�من�القصيدةِ �الب�ُت  الُّ الدَّ

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

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

ُأْسِنُد ُكلَّ قيمٍة ِمن ِقَيِم النَّصِّ اآلتيِة إلى شخصّيٍة من شخصّياِت القصَِّة، وُأَدلُِّل على ذلَك مْن . 3
.أبياِت القصيدةِ 

ُل  َحّلِ
ُ
أ

.أبياِت القصيدةِ 

.ُأَوضُِّح ذلكَ . اخَتَتَم الشَّاعُر قصََّتُه بحكمةٍ . 4

الب�ُت  ةُ  �صيَّ ال�َّ القيمةُ 
�حسان

رد�ا��ميل

.ُأَوضُِّح ذلكَ . اخَتَتَم الشَّاعُر قصََّتُه بحكمةٍ . 4
................................................................................................
................................................................................................



.َأمألُ الجدَوَل اآلتي بعناصِر هذه الِقصَّةِ 

أقّيم�إجاب���

.أستخرُج من البيِت الثَّاني صورًة َخياليًَّة ، وأُبيُِّن معناها

.مالك البستان/ الثعبان 
.نقُر الحمامُة للكلِب وقفُزُه إلى مكاٍن بعيد هجوُم الثُّعباُن على الكلِب 

.تنبيُه الكلِب للحمامِة، وهروبُـها محاولُة مالِك البستاِن صيَد الحمامِة 

.أستخرُج من البيِت الثَّاني صورًة َخياليًَّة ، وأُبيُِّن معناها

.شبَّه الشَّاعُر هيئَة الثُّعباِن عنَد هجوِمِه على الكلِب بالشَّيطاِن المخيِف إبرازًا ِلُقْبِحهِ 

َأمألُ الجدَوَل اآلتي بعناصِر هذه الِقصَّةِ . َوَرَدت القصيدُة في شكِل قصَّةٍ 1.

ُل  َحّلِ
ُ
أ

.ذات يومٍ  الزَّمان
.بين الرِّياض المكان

أستخرُج من البيِت الثَّاني صورًة َخياليًَّة ، وأُبيُِّن معناها. 2

.بين الرِّياض المكان
الثعبان / الحمامة / الكلب  الشَّخصيَّات

هجوُم الثُّعباُن على الكلِب  العقدة األولى وحلُّها
محاولُة مالِك البستاِن صيَد الحمامِة  العقدة الثَّانية وحلُّها

أستخرُج من البيِت الثَّاني صورًة َخياليًَّة ، وأُبيُِّن معناها. 2
.منتفًخا كأنَّه الشَّيطان: الصُّورة الخياليَّة

شبَّه الشَّاعُر هيئَة الثُّعباِن عنَد هجوِمِه على الكلِب بالشَّيطاِن المخيِف إبرازًا ِلُقْبِحهِ : معناها



ُأْسِنُد ُكلَّ قيمٍة ِمن ِقَيِم النَّصِّ اآلتيِة إلى شخصّيٍة من شخصّياِت القصَِّة، وُأَدلُِّل على ذلَك مْن 

أقّيم�إجاب���

�ع���القيمِة�من�القصيدةِ الب�ُت  الُّ الدَّ �ع���القيمِة�من�القصيدةِ �الب�ُت  الُّ الدَّ
ا�ُ�ِغيُث�الَ�ْلَبا� ا.. َوَنَزَلت�َتو� َفَنَقَرْتُھ�َنْقَرًة�َفَ�بَّ

َ�َرْه� ْنَذَرهْ .. الَ�ْلُب�ِلِتْلَك�ال�َّ
َ
ْ�َ��َكَما�َقْد�أ ِلُيْنِذَر�الطَّ

ُمه ِمْن َعْوٍن لآلَخرين يـَُعوُد  أكََّد الّشاعُر في البيِت األخيِر على أهميَِّة التَّعاوِن بيَن الناِس، وأنَّ ما نقدِّ

ُأْسِنُد ُكلَّ قيمٍة ِمن ِقَيِم النَّصِّ اآلتيِة إلى شخصّيٍة من شخصّياِت القصَِّة، وُأَدلُِّل على ذلَك مْن . 3
.أبياِت القصيدةِ 

ُل  َحّلِ
ُ
أ

الب�ُت  ةُ  �صيَّ ال�َّ القيمةُ 
.أبياِت القصيدةِ 

.ُأَوضُِّح ذلكَ . اخَتَتَم الشَّاعُر قصََّتُه بحكمةٍ . 4

الب�ُت  ةُ  �صيَّ ال�َّ القيمةُ 
ا�ُ�ِغيُث�الَ�ْلَبا� َوَنَزَلت�َتو� ا�َ�َماَمةُ  �حسان

َ�َرْه��َفَسَبَق  الَ�ْلُب�ِلِتْلَك�ال�َّ ال�لُب  �ا��ميل ردُّ

.ُأَوضُِّح ذلكَ . اخَتَتَم الشَّاعُر قصََّتُه بحكمةٍ . 4
ُمه ِمْن َعْوٍن لآلَخرين يـَُعوُد  أكََّد الّشاعُر في البيِت األخيِر على أهميَِّة التَّعاوِن بيَن الناِس، وأنَّ ما نقدِّ

َنا بالخيِر والنَّفعِ  .َعليـْ



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

.َأدعُم هذا الرَّأَي بما يناسبُ 
................................................................................................................................................................................
........................................................................................

   .هل القّصُة حقيقيٌَّة أم خياليٌَّة؟ ُأعّلُل إجابتي. 1
  ........................................................................................

ُم  قّيِ
ُ
أ

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

َأدعُم هذا الرَّأَي بما يناسبُ . االختالُف بيَن النَّاِس ال يمنعُهم من التَّعاونِ . 2
................................................................................................................................................................................
........................................................................................



أقّيم�إجاب���

يمكُنها أن تتواصل فيما بينها كما يتواصل ، والحيواناُت ال 

.َأدعُم هذا الرَّأَي بما يناسبُ .َأدعُم هذا الرَّأَي بما يناسبُ 
التَّعاوُن مبدأٌ يمكُن أن يجمَع بيَن النَّاِس، ومن أمثلِة ذلَك التَّعاوُن بين أفراِد األسرِة الواحدِة على إنجاِز 

.األعماِل، والتَّعاوُن داخَل المؤسَّساِت لتنفيِذ المهامِّ، وتحقيِق أفضِل النَّتائجِ 

.هل القّصُة حقيقيٌَّة أم خياليٌَّة؟ ُأعّلُل إجابتي. 1 
.  القصَُّة خياليَّة -  

ُم  قّيِ
ُ
أ

.  القصَُّة خياليَّة -  
، والحيواناُت ال ألنَّ شخصّياتِها من الحيوانات -  

.البشر

َأدعُم هذا الرَّأَي بما يناسبُ . االختالُف بيَن النَّاِس ال يمنعُهم من التَّعاونِ . 2 َأدعُم هذا الرَّأَي بما يناسبُ . االختالُف بيَن النَّاِس ال يمنعُهم من التَّعاونِ . 2
التَّعاوُن مبدأٌ يمكُن أن يجمَع بيَن النَّاِس، ومن أمثلِة ذلَك التَّعاوُن بين أفراِد األسرِة الواحدِة على إنجاِز 

األعماِل، والتَّعاوُن داخَل المؤسَّساِت لتنفيِذ المهامِّ، وتحقيِق أفضِل النَّتائجِ 



انت���الدرسانت���الدرس


