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 قصة الغراب والثعلب المكار

  أوال:   القراءة والفهم

 سم ممتلئ،تبدو عليهصفر رفيع،وجأسود الريش،ذو منقار أيام وقف غراب ألحد اأفي 
 غصان في وسط حديقة جميلة،ألوقف على شجرة عالية كثيرة ا ة.عالمات الطيب

رضها فسيحة خضراء تكثر فيها الطيور المغردة،و الزهور الملونة ،و قد أشجارها كثيفة،و أ
عيناه  ثناء مر ثعلب رمادي الفراء،أل و في تلك ا ضع في فمه قطعة جبن صفراءو 

 ،ةسنانه حادأو  سمه نحيل من شدة الجوع،و جةسنانه حادأو  غائرتن،وفكه كبير،
   يبدو عليه المكر و الحيلة و الدهاء.

ن الشجرة عالية،وهو ال أراد الثعلب خداع الغراب للحصول على قطعة الجبن؛وألنه يعلم أ
ن إن يغني ليستمتع بصوته الجميل،وما ألى الغراب،طلب منه إيستطيع الطيران للوصول 

جرى و هو يشعر بالفخر و  طعة الجبن في فم الثعلب الذيفتح الغراب فاه حتى وقعت ق
 ر.االنتصا

 المستفاد سالدر 
 .  (حتياط واجبخذ اإلأن الحرص و إ)                                

 .........................................................................................قصة :لل اخر  عنوانا اقترح*1س 

 

 

 ؟ كما فهمت الدرس المستفاد من القصة  كتبا 2س 

 

 ------------------------------------------------------------------------------ 

 من النص ما يلي  استخرج.3س

 

 ----------------: كثيفة  معنى..................  .....................:  أ بيض  ضد:  *

 

---------------:  فسيحة معنى   .............................................:  ثعالب   :مفرد *

----- 

 

 --------------:  الغراب ...........        بماذا تصف ................. :  الثعلب بماذا تصف 

 عزيزي الطالب

إذا لم تجد طريقا 

 للنجاح

 فاصنع أنت الطريق

 وعزيمتك بجهدك



 

 ...... لخص ما فهمته في جملة : ................................................

  

 ---------------------------في هذا الموقف   ماذا ستفعل الغراب لو كنت مكان 
   

   

اإلمالء :    من خالل دراستك لالسماء واألفعال والحروف  اكتب جمال تحتوي على اسماء وأفعال وضع 
  . الحرف ودائرة حول  خطا تحت االسم وخطين تحت الفعل 

1 ..................  *......................................................................... 

 

  

2   .......................................................................................... * 

 

  النحو .. 
   -----------------------------------------------------------جماد لاكتب خمس اسماء 

 

 --------------------------------------------------------------اكتب خمس اسماء لنبات 

 

---------------------------------------------------------- أل القمرية اكتب خمس كلمات بها 

- 

 ----------------------------------------------------------أل الشمسية اكتب خمس كلمات بها 

 

 -------------------------------------------------------جملة تامة المعنى من اختيارك اكتب 

 

بجملة واحدة معبرة واكتبها بخط جميل :شعورك في أول يوم دراسي صف   

-------------------------------------------------------------------------- 

  :التعبير   
 

معبرا فيها عن   حديقة الزهورفي مع اسرتك يوم العطلة  اكتب قصة قصيرة تصف فيها يوميا قضيته *

 مراعياً عالمات الترقيم .مدى استمتاعك مستخدما ما تعلمته من الفاظ معبرة ومميزة بخط جميل 

 

 ارسم مخططا ذهنيا للتعبير قبل الكتابة
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 مالحظة هامة جدا

 :األسبوع القادم سيتم إعطاء
 2016أكتوبر  12لعربية يوم األربعاء اختبار في مادة اللغة ا(  1 

 كامال  (مدرستي)في درس    

                                                   

 بالتحضير اليومي ومتابعة ما يأخذ  الطالبالرجاء االهتمام 

 ولكم جزيل الشكر                                
 


