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 اقرأ النص وأجب عن السئلة : الفهم واالستيعاب :

حدث هذا من زمان بعيد، عندما كان يعيش بألفة ووئام على بقعة جميلة من األرض قرب بحيرة 

  .وبطة وأوزة وأرنب وغرابصغيرة، عدد من الحيوانات والطيور: حمار وحمامة 

  :وفي أحد األيام خطرت للحمار فكرة، فاقترحها على أصدقائه قائلا 
إننا مجموعة من الكسالى أيها األصدقاء! نعيش عالة على هذه األرض الكريمة نأكل ونشرب ونسرح 

  .ونمرح، ولم يخطر لنا أن نعمل عملا نستفيد به من تربتها الخصبة
  نزرع قسماا من األرض قمحاا وشعيراا، نضمن بهما مؤونة الشتاء؟ما رأيكم في أن 

  .أعجبت األصدقاء فكرة الحمار، وجلسوا يفكرون بخطة يبدؤون بها العمل
قال الغراب: أوالا علينا أن نحلف يميناا على أن نكون أمناء على الزرع ونحافظ عليه، حتى ينضج قمحاا 

  .بدأ كل واحد منهم ينفذ العمل الذي أُسند إليهأقسم الجميع يمين األمانة، و.وشعيراا 
كان إعداد التربة من نصيب األرنب، الذي انطلق متحمساا ينكشها ويهيئها لتبذر فيها الحمامة والبطة 

  . .ووقف الغراب على شجرة يراقب الطيور الغريبة ليمنعها من االقتراب واألوزة بذور القمح والشعير

  .شرا  على تنفيذ العملأما مهمة الحمار فكانت اإل
بعد فترة من الزمن، نمت الحبوب سيقاناا يانعة تميس رؤوسها فرحاا بسنابلها الخضراء. وفي غمرة 

سعادة البطة واألوزة والحمامة واألرنب والغراب بهذا اإلنجاز، لم يلحظوا أن الزرع كان يضمر ويقل 

زرع أثراا. حرك األرنب أنفه محتجاا، وهدلت الحمامة شيئاا فشيئاا، إلى أن أصبح عليهم يوم لم يجدوا فيه لل

متألمة ومثلها فعلت البطة واألوزة، ونعب الغراب متأسفاا، بينما نهق الحمار بحدة متهماا الجميع 

نظر كل واحد منهم إلى اآلخر متسائلا حائراا عن غريمهم آكل الزرع الذي انتظروا نضجه  .بالخيانة

 سنابل ذهبية شهوراا طويلة

  قالت الحمامة: لقد خطر لي خاطر، هل ترغبون في سماعه؟
  .وقال األرنب والغراب: نعم، نرغب بسماعه .نعم، بكل سرور :قالت البطة واألوزة

  .وقال الحمار: ال أريد أن أسمع شيئاا، فليس لديكم غير الحكي. ثم نهق ضجراا متبرماا 
البحيرة ، ويحلف أنه لم يأكل الزرع، لنعر  من على كل واحد منا أن يقف أمام ت الحمامة: عظيم،قال

  .المذنب ومن البريء
وقفت الحمامة، وقالت: حم حم إذا أكلته، حم حم إذا لمسته، حم حم يرميني هللا، حم حم في بحرة هللا. ثم 

  .حركت جناحيها وطارت إلى الطر  المقابل

راوغ وتململ، وطلب أن يسبقه وجاء دور الحمار ف ف الغرابووقزة،ووقفت األو قفت البطة، وو

األرنب إلى ذلك. لكن الجميع أصروا عليه أن يبدأ قبل األرنب ويحلف اليمين أمام البحيرة مثلما 

فوقف، وقال: حيق حيق إذا أكلته، حيق حيق إذا لمسته، حيق حيق يرميني هللا، حيق حيق في بحرة هللا. وما أن  .فعلوا

وقع في البحيرة وغرق في مائها. فعرفوا أنه خائن العهد وآكل القمح والشعير،  حاول القفز إلى الطر  المقابل، حتى

 .وقد نال جزاء ما صنع



 .ا للفقرة اقترح عنوان   -

.............................................................................................................................. 
 لماذا أقسم الجميع يمين األمانة ؟ -

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

 وعلى ماذا دل تصرفه؟ماالخطأ الذي وقع فيه الحمار ؟ولماذا ؟ -
............................................................................................................................. 

 ما الدرس المستفاد من القصة؟-
 

 (:......................البحيرةجمع ) –( :.....................     غريمهممرادف ) -

 مفرد]سنابل[:.....................–(:.......................     الغرقضد )  -

 
 ( : الجملة اإلسميةدرس )بالرجوع إلى  النحو : -

 عين المبتدأ والخبر في الجمل اآلتية مع إعرابهم إعرابا صحيحا. -

 ..........................................................................................المهذب محبوب  -

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

 ............................................................................................الزهور جميلة . -

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

 
 :االمالء

 بالرجوع إلى الهمزة المتوسطة المنفردة:

 أكمل الفراغ بكلمة فيها همزة متوسطة على السطر :

 الكتابة و.....................أساس العلوم. 

 ................وال تتشاءم في كألمرك. 

 ...................من الفضائل المرغوبة.

 

 ضع كلمة] كفاءة [في جملة من عندك.
 التعبير : 

 كلمة، 300أطفال اليوم رجال المستقبل وللمرأة دور عظيم في صناعة النهضة  .اكتب فيما اليزيد عن  -

 استعن بالفكار التالية وفق المخطط المرفق :  -

  اهتمام العالم بالطفولة.، الدين بالطفالاهتمام  أطفال اليوم هم رجال الغد . -

 اهتمام الدين بالمرأة. مكانة المرأة في المجتمع.، واجبنا نحو الطفال . -
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