
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/4arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/4arabic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس عمرو رجب سليمان اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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                                                                                          : عمرو رجب سليمانإعداد                                                                          االبتدائي  رابعوراق عمل الصف الأ
               

 حقيقة السعادة
يُقال إّن تاجراً قد أرسل ابنه عند أحكم رجٍل في العالم كي يعلمه سرَّ السعادة، سار الفتى مسافةً طويلةً جداً، وبعد أربعين يوماً 

أخبره الناس أّن الحكيم الذي يبحث عنه يعيش في هذا القصر، فدخل إليه، وصل إلى قصٍر بهيٍّ مبنيٍّ على قّمة جبل مرتفع، 
ولكنّه وجده ممتلئاً بالكثير من األشخاص الذين جاؤوا لطلب المشورة من الرجل الحكيم، فانتظر عّدة ساعاٍت حتى حان دوره. 

تي ال ه الحكيم بانتباه، ثّم قال له: "إّن وقحين جاء دور الفتى ووقف بين يدي الحكيم يسأله عن سر السعادة الحقيقية أنصت إلي
يتّسع اآلن لإلجابة عن سؤالك، ولذلك أرجو منك أن تتجّول في القصر حتى أنتهي من عملي، وعد إلّي بعد ساعتين"، أضاف 

القصر،  يالحكيم بعد أن قّدم للفتى ملعقةً صغيرةً تحتوي على القليل من الّزيت: "أمسك هذه الملعقة في يدك وأنت تتجول ف
ولكن احذر أن تسكب الزيت في أنحاء القصر!" بدأ الفتى يتجّول في القصر، وظّل طوال هذا الوقت مركزاً على الملعقة التي 

في يديه خشية سقوط الزيت منها حتى عاد كي يقابل الحكيم سأله الحكيم، والذي بدأ بسؤاله: "هل رأيت التحف القديمة والثمينة 
رفة جلوسي؟ وهل رأيت األزهار التي تُزيّن الحديقة الجميلة؟ وهل استوقفتك الكتب الثمينة التي أحتفظ التي أحتفظ بها في غ

بها في مكتبتي؟ شعر الفتى باالرتباك والصدمة، وأخبر الحكيم أنّه يُعر هذه األمور أّي اهتمام، فقد كان مركزاً على أاّل ينسكب 
ُعد وتجّول في القصر مّرةً أخرى"، عاد الفتى للتجول في القصر، وأخذ ينظر إلى الزيت من الملعقة التي يده، فقال الحكيم: "

اللوحات الجميلة الُمعلّقة على الجدران، واستمتع بمشهد الحديقة الجميلة والّزهور العطرة، وحين عاد إلى الحكيم روى له 
د وداً في الملعقة؟" نظر الفتى إلى الملعقة، فوجبالتّفصيل ما رأى في القصر، فسأله الحكيم: "ولكن أين الزيت الذي كان موج

أنّه قد انسكب دون أن ينتبه، فقال له الحكيم: "هذه النّصيحة التي أستطيع أن أسديها إليك! إّن سّر الّسعادة هو أن تكون قادراً 
طيع لسعادة هي بأن يستعلى االستمتاع بالحياة وجمالها دون أن تسكب الزيت من ملعقتك". فهم الفتى مقصد الحكيم، فسّر ا

 .اإلنسان الموازنة بين األمور، ويستمتع بحياته مع االنتباه إلى صحته وعمله، والمحافظة على سمعته الطيبة
    

                                                              :*بعد قراءتي القصة أحدد عناصرها
 عناصر القصة                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

                                                                                                    


