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كان سعيد الحطاب يقطع الحطب في غابة على شاطئ نهر، وبينما هو يقطع الحطب سقطت الفأس من يده 

 النهر، فصار يبكي النه فقير ال يستطيع شراء غيرها.  في

له عن سبب بكائه، فلما أخبره بالسبب، غاص المالك في أوفيما هو على هذه الحالة ظهر مالك، فس      

النهر، ثم ظهر وبيده فأس ذهبية أعطاه اياها، فلم يأخذها النها ليست فأسه. ثم غاص مرة اخرى وجاءه 

 يقبلها ايضا، النها ليست فأسه.بفأس من الفضة، فلم 

أخيرا غاص وجاء بفأسه الحقيقية فأخذها. أعجب المالك بصدق الحطاب، وكافأه بعد ذلك بالفأس       

 الذهبية. فعاد الحطاب الى منزله فرحا مسرورا.

 أجب عن االسئلة التالية: 
 . عدد فقرات النص هو : ____________________________ 1
 . مكان حدوث القصة هو : ___________________________ 2
 . الشخصيات الواردة في النص هي: _____________________3
 . نوع النص هو __________________________________  4

 الفكرة المركزية من النص هي : 
 أ. المالك

 ب. صدق سعيد الحطاب
 . الحطاب ج

 يمكن ان نصف سعيد بانه: 
 صادق وامين            ت. محتال كاذب                 ب. أ. 
 .المغزى من النص هو : 10

 أ. ان نقطع الحطب في الغابة
 ب. ان ال نبكي على ضياع شيء 

 . ان نصدق في اقوالنا ج
 
  كان يعمل سعيد في الغابة؟_____________________________________________ماذا .
 د؟_____________________________________________ . ماذا حدث لفأس سعي2

 من ظهر للحطاب وهو يبكي؟______________________________________________.3

 
 القواعد :

 استخرج من القصة السابقة ثالثة أفعال ناسخة واذكراسم كل منها وخبره

 خبره           اسمه            الفعل الناسخ       

   

   

   

 
 
 
 



 صنف األفعال التالية إلى أفعال صحيحة وأفعال معتلة :
 سأل  -عاد  –أخذ  –أعطى  –غاص  –ظهر 

 أفعال معتلة                    أفعال صحيحة             

  

  

  

 
 اإلمالء :

 صوب األخطاء اإلمالئية في الكلمات التي تحتها خط :
غذاء العقل  لقرأةا، ألن األطفال هم غرس اليوم وثمار الغد ، وألن الدولة على االهتمام بالطفولة  تحرس

 الحياة وعقول المفكرين صورتوالروح ونافذة يطل منها الطفل على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


