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 القراءة    
ُحكي أّن ُبستانّياً كان له بستاٌن يعتني بأشجارِه كّل يوٍم، يسقيها،  الُبستانّي و الّثعلبُ 

لّتربة حولها، ويقلّم أغصانها، ويقلع األعشاب الّضارة المحيطة بها. َنَمْت أشجار ويقلّب ا
ماره ثالبستان وأثمرْت، فتدلّْت أغصانها، وذات مساٍء مّر بالبستان ثعلٌب جائع، فرأى 

الّناضجة، وسال لعابه، واشتهى أن يأكل منها، لكن كيف يدخل البستان؟ وكيف يتسلّق 
قي الّثعلب يدور حول الّسور، حّتى وجد فتحًة في أسفله، فنفذ منها هذا الّسور العالي؟ ب

بصعوبة، وبدأ يأكل الفواكه حّتى انتفخ بطنه، ولّما أراد الخروج لم يستطع، قال في 
نفسه:" أتمّدُد هنا كالمّيت، وعندما يجدني البستانّي هكذا يرميني خارج الّسور، فأهرب 

ه، فرأى بعض األغصان مكّسرًة، والقشور مبعثرًة، وأنجو، وجاء البستانّي ليعمل كعادت
عرف أّن أحداً تسلّل إلى البستان، فأخذ يبحث حّتى وجد ثعلباً ممّدداً على األرض، بطنه 

منفوخ، وفمه مفتوح، وعيناه مغمضتان، فقال البستانّي: نلَت جزاءك أّيها الماكر، 
تنة، خاف الّثعلب فهرب سأحضر فأساً، وأحفر لك قبراً، كي ال تنتشر رائحتك النّ 

واختبأ، وباَت خائفاً، وعند الفجر خرج من الفتحة التي دخل منها، ثّم التفت إلى 
البستان، وقال: ثمارك لذيذة، ومياهك عذبة، ولكّني لم أستفد منك شيئاً، دخلت إليك 

 .جائًعا، وخرجت منك جائعاً، وكدت أن أدفن حّياً 

 
 :عما يليجب أ(الثعلبالبستاني وتك لقصة )ءقرا *من خالل
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 استخدم المفردات التالية في جمل من إنشائك-

 .........................................................................................................الضارة

 

 ..............................................................................................الثعلب
 

 

 الفهم واالستيعاب     
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 .. اطلب المساعدة

 ........من والديك

 إذا احتجت لها....
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 النحو  

 أكمل وفق النمط   ا

 لـيأك أكل

  درس

  لعب

 

 

 )التنوين(: اإلمالء  

                                      

 *أدخل التنوين على الكلمات مراعيا التغيير المناسب:

 تنوين ضم                 تنوين كسر                   تنوين فتح 

  مصعد

 

  

  سماء 

 

  

  حديقة

 

  

 

 

 التعبير   

وكيف ستستغل كل  ، اكتب كيف ستقضي إجازة الربيعستقضي إجازة جميلة مع أسرتك ،  

،وتناسق  المنظم ملتزما بالخط ،مستخدما  عالمات الترقيم يقة فيها في عمل كل ما هو مفيد ،دق

لالكلمات في الجم     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عزيزي الطالب 

اقرأ قصةة واكتةب أهةم  ةالث أحةداث فيهةا فةي بطاقةة أو فةي كراسةة خا ةة 

 بالقصص وكن من الفائزين بجائزة )الكاتب الصغير(
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