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ღ.. وفـــاُء كلب | قصة قصيرة ..ღ 
 

 ذات مرة , كنت عائدا من سفر طويل , فوصلت الى مدينتي في ساعة متأخرة من الليل , وقد اقتربت كثيرا من منزلي ,
 علّي الطريق , فخلعت حزامي , مستعدا الي هجوم مباغت ,غير ان قطيعا من الكالب السائبة سد 

 في اثناء ذلك , وقبل ساعة الصفر , جاء كلبا مسرعا , فوقف بيني وبين القطيع , فتحركت الكالب الى طرفي الطريق ,
 ت البيت ,فمضيت قدما , وذلك الكلب يسير خلفي , حتى وصلت المنزل , وطرقت الباب , الحظت ان الكلب لم ينصرف , فدخل

 واستسلمت لنوم عميق .
 

 في الصباح , اخبرتني امي ان كلبا يقف قريبا من الباب , وقد طردته , فنالتني الدهشة , لماذا فعل كل هذا ؟ ! ,
 هل بيني وبينه أي صداقة ! ,

 لقد كان جروا اسود اللون ,فتذكرت يوما حيث كان االطفال يرمون جروا بالحجارة , فأنقذته منهم , واعطيته اليسير من الطعام , 
 مع بقعة بيضاء فوق عينيه , والمزيد من البقع البيضاء في ارجله , انه نفس الكلب الذي انقذني من قطيع الكالب ,

 رد لي الجميل , لقد انقذته من ابناء جنسي , فأنقذني من ابناء جنسه ! , لكنه زاد على ذلك , حراسته لمنزلي طوال الليل..
 
 ث فجأة للشخص الذى يروى قصته ؟ما ذا حد 1
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 ماذا أخبرت االم ابنها ؟ 2
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 ماذا كان يفعل االطفال بالجرو الصغير  ؟
............................................. 

 النحو :  -2
 اعرب هذه الجمل 

 المعلم مجتهد فى شرحه
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 كان الطالب منتبهآ
 ثن واجمع الجمل التالية
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