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ْعَلب اْشَتَرُكْوا فِي َصْيد  األسد أنَزَعُمْوا  ْئب َواْلثَّ  ,َواْلذِّ

فاقتنصوا
1
ْئب  األسدَفَقال . َوَخُروف َوِحَمار  أرنبا   لِْلذِّ

ْيد َيا :"  ؤالهذ أبااْقِسم َلَنا َهَذا اْلصَّ
2

ْئب ".   َنِصْيب  األرنب" َفَقال اْلذِّ

ْعَلب   اْسَتَشاط ". َواْلِحَمار َنِصْيب َحْضَرِتُكم , َواْلَخُرْوف َنِصْيِبي , اْلثَّ

َغْيَظا األسد
3
ة َرَفْعَته َعن ,  يَّ ْئب َكّفا َقوِّ  َفَتَعلَّق َبْين ,  األرضَفَضَرب اْلذِّ

ْعَلب  األسدُثم َقال . ُغْصَني َشَجَرة  ْيد َيا :" لِْلثَّ  ثعاله أبااْقِسم َلَنا اْلصَّ
4
 " 

ْعَلب  ا َمْوََل  َظاِهر َجلِي  َ  األمر: " َفَقال اْلثَّ
5
 فُُطْور  فاألرنب, 

 َسِمع ". َواْلِحَمار ِعَشاء ْلَجالْلِتُكم , َواْلَخُرْوف َغَداء لَِدْوَلِتُكم ,َفَخاَمِتُكم ل

َفَطاب َقْلِبه  َذلِك األسد
6
ْعَلب ,  قُل لِي َمن , ُثَعاَلة  أباِبَربِّك َيا :"َوَقال لِْلثَّ

ْوق فِي اْلقِ الَِّذ  َعلََّمك   ْسَمة َحَسن اْلذَّ

 َعلِّْمِني َيا َمْوََل  َحَسن"  فإجابة" ؟

                                                             
1
اصطادوا  

2
 كنايه للذئب  

3
 غضب غضب شديد 

4
كنايه للثعلب   

5
واضح   

6
 فرح 

ْوق  َحَسن اْلذَّ
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ْوق   ْئب اْلُمَعلَّق َفْوق َهَذا , اْلذَّ  ".اْلذِّ

 

 

 

:  المحادثة 

      ما هي طرق الصيد المعروفة لديك ؟  -1

      سم بعض الحيوانات المفترسة ؟  -2

      ماذا اصطاد الشركاء الثالثة ؟  -3

      ما الذ  دفع الثعلب َلن يقترح ما اقترحه للقسمة ؟ -4

      اشرح ماذا ترى في الصورة ؟  -5

      ماذا تتوقع ان يحدث للثعلب بد ذلك ؟  -6

 

 

:   التمارين

:  اَلسد هو ملك  -1

المدرسة   الحيوانات              الصف                 الغابه          

 اَلسئلة
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:  تصرف اَلسد في القصة يدل على انه  -2

عادل                      طماع غبي                  ذكي            

:  تصرف الذئب في القصة يدل على انه  -3

عادل   طماع                             غبي         ذكي            

:  تصرف الثعلب في القصة يدل على انه  -4

عادل  طماع                             غبي         ذكي            

      ؟ اشرح " لنا "كيف فسر الذئب  -5

      ؟اشرح " لنا "كيف فسر الثعلب  -6

 اختر اَلجابة الصحيحة بجانب كل جملة  -7

 اختر اَلجابه اَلسد ضرب الذئب َلنه قسم الصيد بطريقة عادلة  -

 اختر اَلجابه الذئب خدع اَلسد بقسمة الصيد  -

 اختر اَلجابه الثعلب اعطى اَلسد كل الصيد خوفا منه  -

 اختر اَلجابه الثعلب كان اذكى من الذئب  -

 اختر اَلجابه اَلسد مدح الثعلب اعجابا به  -

 اختر اَلجابه اجابه الثعلب على اَلسد منطقيه  -

 اختر اَلجابه القصة خرافيه  -

 ما معنى الكلمات التالية  -8

طاب قلبه استشاط غيظا جلي اقتنص  



 

נין 'סח –" דיר'אלג"  קהילתי ס"בי             سخنين –مدرسة الغدير الجماهيرية 

 30810 מיקוד 2660 ד.ת נין'סח                  30810ميكود –2660ب .سخنين ص 

                                                 04/6745569:   טל                              04\6745569 هاتف  

 04/6748915: פקס            217422סמל מוסד                                    04\6748915:   فاكس  

 

 اختر  اختر  اختر  اختر 

 

 : من قال هذه الجمل  -9

ْيد َيا  -  اختر  ؤالهذ أبااْقِسم َلَنا َهَذا اْلصَّ

ْعلَب َنِصْيب  األرنب -  اختر  َواْلِحَمار َنِصْيب َحْضَرتُِكم, َواْلَخُرْوف َنِصْيبِي , اْلثَّ

ْيد َيا  -  اختر  ثعاله أبااْقِسم َلَنا اْلصَّ

 اختر  ا َمْوََل  َظاِهر َجلِي َ  األمر -

ْوقفِي اْلقِ الَِّذ  َعلََّمك قُل لِي َمن , ُثَعالَة  أباَربِّك َيا ب -  اختر  ْسَمة َحَسن اْلذَّ

 

 اكمل الجدول التالي  -10

جمع مثنى مفرد 

            اسد 

اقتنصوا             

      حقالن       

            ذئب 

ثعالب             
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