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 ام الفحم  -ماتيا 

 أم الفحم االحتياجات الخاصة مركز الدعم للطالب ذوي

 

 الثَْعلَب  والحَ َجل  

   

فهم مقروء ( –لغة عربية ) وحدة تعليمية  

 للصف الثالث 

 من كتاب : العربيةُ لغتنا 

سلمى بيادسةإعداد المعلمة :   

 

 

 نتاج عمل لسيرورة إرشاد مهنية من قِبَْل :

قعدان –أ . سلمى ناطور   

1122/1121  
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 الثَّْعلَُب َواْلَحَجلُ 

 

 

 

 

 

 

     بِالِخداعِ َسِمَع ثَْعلٌَب َحجالً يَنِقُّ , فَأراَد اْفتِراَسهُ 

الَحَجُل ! فَفَِرَح الَحَجُل بِذلَِك َكثيراً .فَبََدأَ يَْمَدُحهُ بِقَْولِِه ما أَْجَمَل َصْوتَك أَيُّها   

ما تَتََمنَّى .  نِْلتَ فَقاَل الثَّْعلَُب : َولِكْن يَْنقُُصَك شٌئ واِحٌد إذا اْصلَْحتَهُ   

 فَقاَل الَحَجُل : َوما هذا الَّذي يَْنقُُصني يا صاِحبي ؟ 

 الثَّْعلَُب : أَْن تَتََعلََّم اْلِغناَء َعلى اْْليقاعِ  " دو ري مي "   َوهذا أَْمٌر يَْحتاُج ِِلَساتَِذٍة ماِهريَن . 

ِة فَأَْدُرُس ِعْنَدهُ . الَحَجُل : ُدلَّني َعلى أََحِد اِْلَساتِذَ   

 الثُّْعلَُب : أَنا واِحٌد ِمْنهُْم , َوَسأَُعلُِّمَك َمجاناً لَِوْجِه هللا.

ْل بِإْلقاِء الدَّْرِس فَأَكوَن  ِمَن آلّشاِكريَن . الَحَجُل : َعجِّ  

دُ فَأََخَذ الثّْعلَُب  أَماَم الَحَجِل " دو ري مي " طالِباً ِمْنهُ أَْن يُعيَدها بَْعَدهُ . َوكاَن يَْقتَِرَب ِمْنهُ ُرَوْيداً  يَُردِّ

ُرَوْيداً لِيَْهِجَم َعلَّْيِه , َوبَْينَما هُما َعلَى هذا اْلحاِل , واْلَحَجُل غافِل   َعْن حيلَِة الثّ ْعلَِب , جاءَ  نِْمٌر ِمْن 

ا َرآهُ آلثَّْعلَُب َولَّى هاِرباً .  َوراِء اْلَحَجِل , فَلَمَّ

 فَصاَح اْلَحَجُل : يا أُستاْذ لِما تََرْكتَني ؟ أَْرجوَك أن تُْكِمَل َدْرسي " دو ري مي " .

يُِّد " فا ص ول ال سي " , فَهَُو أَْعظَُم ِمْن " دو ري مي فَأجابَهُ الثّْعلَُب : لَْقْد َجاَء اِلُْستاُذ اِلَْكبَُر السَّ

. " 
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 معاني الكلمات

 

 

 

 أسئلة للمحادثة :

 ترى في الصور ؟ ماذا  (2

_____________________________________________________ 

هل شاهدت مرة ثعلباً ؟ صفه لنا  (1  

_____________________________________________________ 

هل قرأت مرةً قصةً عن الثعلِب ؟ (3  

 _____________________________________________________ 

أذكر اسماء حيوانات واسماء طيور تعرفها . (4  

_____________________________________________________ 

. هل قمت بخدعة ) حيلة ( لتحصل على شئ تريده؟(5  

_____________________________________________________ 

                                               

-1- 

 فهم مقروء أسئلة

 ماذا سمع الثعلب ؟ ( 1

 __________________ .سمع الثعلب 

 ماذا قال الثعلب للحجل ؟ ( 2

 قال الثعلب للحجل ما ______________.

 الكلمة المعنى

 بالخداع بالحيلة

 غافل ساٍه / عدم االنتباه

 اْليقاع األصواتتناغم 
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 من سمع الحجل ينق ؟  (3

 ج. الذئب     ب. الثعلب      أ . النمر  

 :ركب كلمات من المقاطع التاليه ( 4

 َس + ِم + َع = ________

 َح + َج + ٌل = ________

 َصو + َت + َك = _________ 

 __أَْج + َم + َل = _______

 _________ وا + ِح + ٌد =

 )استعن بالمخزن(  أكمل المقطع الناقص للكلمات( 5

 ثَْعلَـ ...       يَنُـ ...      ... ـوتََك 

 وا...ـٌد       أ...ـَمَل     نِـ ... ـَت 

 

 

 ( االولأستخرج من النص )السطر ( 6

 ________ -أ . إسم حيوان 

 ________ -ب . إسم طائر 

 _______ -ج . فعل ماضي 

 _______ -د. فعل مضارع 

 بعد كل جملة . ₓأو  √ضع ( 7

 أ . سمع ثعلب حجالً ينُق . ___

 ب. صاَر الثعلب يردد فا صو ال سي. __

 ج. جاء نمٌر من وراء الحجل . ___

 ___د. سمع ثعلٌب ضفدعاً ينق . 

 حـِ      قُ    َص    ـلـْ    جـْ      بٌ 
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 . رتب الجمل المبعثرة( 8

 أ . حجالً سمع ينُق ثعلٌب .

________________________ 

 ب. جاء وراء نمٌر من الحجل .

________________________ 

 ج. أجمل أيّها صوتك ما الحجل .

________________________ 

 :أنسخ بخط جميل ومرتب  (9

 ما أجمل صوتك أيّها الحجل   

 

 

 بين الكلمة وعكسها :صل خطاً ( 11

 أ . أجمَل                      عدو

 ب. صاحٌب                   حزن

 ج. فرح                      أقبحَ 
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 أكتب الكلمات بصيغة الجمع  )استعن بالمخزن(( 11

 جمع                           مفرد

 ____   صوت                      

 ____        صاحٌب               

 ثعلٌب                          ____

 

 ثعالبٌ   أصواتٌ   أصحابٌ  

 

 

 رسم دائرة حول الكلمة المالئمة للصورةأ( 21

 

 

 

 

أسد    

 

 ثعلب قط
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 فهم مقروء:

 ضع دائرة حول االجابة الصحيحة (1

 . ماذا سمع الثعلب ؟ 2

 ينقأ . سمع حجالً 

 ب. سمع جرساً يدق

 ج. سمع ضفدعاً ينق

 

 

 

 صوص حجل ديك
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 ماذا قال الثعلب للحجل ؟ (1

 أ. ما أجمل ريشك

 ب. ما أقبح صوتك

 ج. ما أجمل صوتك

 لماذا مدح الثعلب صوت الحجل ؟ (3

 أ. ِلن له صوت جميل

 ب. كي يخدعه ثم يفترسه

 ج. كي يصبحا صديقان

 

 أكتب ما هو رأيك بالثعلب ؟ (4

 ِلنه ________________الثعلب حيوان مكار 

 

 أكتب ما هو رأيك بالحجل ؟  (5

 الحجل طائر مغرور النه _______________

 قطع الكلمات :( 6

 َسِمَع = ___ + ___ + ___

 َصْوتََك = ___+___+____

 ماِهريَن= ___+___+____+____

 نِْلَت = ____+____

 ُرَوْيداً = ____ +___+____
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 الفقرة االولى (استخرج من النص ) ( 7

 أ . إسم حيوان : ________

 ب. إسم طائر : ________

 ج. إسم اشارة : ________

 د. حرف جر : ________

 ه. فعل ماضي : _______

 و. فعل مضارع : _______

 

 

 اكتب صح أو خطأ بعد كل جملة :( 8

 أ. َسِمَع الثعلب ضفدعاً ينق . ______

 ______ب. جاء نمٌر من وراء الحجِل . 

 ج. صار الثعلب يردد فا صو ال سي . _____

 د. سمع ثعلٌب حجالً ينقُ  . ______
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 رتب الجمل التاليه :( 9

 أ . هذا الشئ وما صاحبي يا .

_________________________ 

 ب. الثعلب فأخذ أمام يردد الحجل . 

_________________________ 

 ج. جاء نمر وراء من الحجل

_______________________ 

 أكمل الناقص:( 01

 جمع                       مفرد

 ثعلٌب                      ____

 صوت                    ____

 ____     صاحب            

 درس                     ____

 أكتب عكس الكلمات ) استعن بالمخزن ( (11

 أجمل : _____

 فرح : _____

 صاحب : _____

 أمام : _______

 

 حزن  وراء    عدو    أقبح  
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 أكتب مرادف الكلمات ) استعن بالمخزن (( 12

 خدعة : _____

 صاحب : _____

 وراء : ______

 يردد : ______

 خلف  حيلة     صديق   يكرر  

 

 إمأل الجدول حسب المطلوب :( 13

 هو هي هم

 سمع ....... .......

 ....... قالت .......

 ....... ....... أخذوا

 نال ....... .......

 

 ضع الكلمات التاليه في جمل مفيدة :(13

 ثعلٌب : ______________________

 صوٌت : _____________________

 صاحٌب : ___________________
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 إمأل الجدول حسب المطلوب :( 11

 ٌٌ  تنوين ضم  تنوين كسر   ٍ  

 ثعلبٌ  ...........

 ......... حجلٍ 

 صوتٌ  ..........

 ......... واحدٍ 

 

 :ا يقول الثعلب للحجل أكتب بلغتك ماذ( 11

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 فهم مقروء: 

:التالية األسئلةأجب عن   

ماذا سمع الثعلب؟ (2  

______________________________ 

ماذا قال الثعلب للحجل؟ (1  

______________________________ 

لماذا مدح الثعلب صوت الحجل؟ (3  

____________________________ 

هل َصدََّق الحجل كالم الثعلب؟ (4  

____________________________ 

 دائرة حول االجابة الصحيحة.ما هو المغزى من النص؟ ضع  (5

 أ . الحيلة تؤدي الى الغش.

 ب. النمر أعظم من الثعلب.

 ج. فوق كل قوي من هو أقوى منه  

 

 6) أكتب صفات للكلمات التاليه:

 ثعلٌب : ______                   نمٌر : _____

 حجٌل : ______                  إيقاٌع : _____
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إستخرج من النص :  (7 

إسم حيوان : _______أ .   

 ب. إسم طائر : _______

 ج. إسم إشارة : _______

 د. عكس كلمة أمام : _______

 ه. مرادف كلمة حيلة : ______

 

أكتب صح أو خطأ بعد كل جملة :(  8 

 أ . َسِمَع الثعلُب ضفدعاً ينُق . _____

 ب. قاَل الثعلُب سأعلمَك مجاناً . _____

الحجِل . ______ج. جاء أسٌد من وراِء   

 د. أخَذ الثعلُب يردُد " دو ري مي " . ______

 

أكتب عكس الكلمات التاليه :(  9 

 أجمل .......

 فََرحْ  .......

 أمامَ  .......

 صاحبٌ   .......
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 10) أكتب مرادف الكلمات التاليه :

 خدعة ........

 وراءَ  ........

 يرددُ  ........

 صاحبٌ  ........

 مجاناً  ........

 

 

إمال الجدول حسب المطلوب :( 11  

 هو هي هما )مذكر( هم

 َسِمعَ  ........ ......... .........

 ....... قالتْ  ........ .........

 ........ ........ أخذا .........

 ........ ........ ......... نالوا

 َمَدحَ  ........ ......... .........

 

:إمال الجدول حسب المطلوب   (12 

 مفرد مثنى جمع

 ثعلبٌ  ......... .........

 ........... صوتان .........

 ........... ......... أصحاب

 درسٌ  ......... .........
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ضع الكلمات التاليه في جمل مفيدة :( 13 

 حيلةٌ : _____________________

 إيقاٌع : _____________________

 ثعلٌب : _____________________

 أجمَل : _____________________

 

 14) أنا أ صنِف  الكلمات التاليه :

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َحمامةٌ 

 ِذئبٌ 

 َحَجلٌ 

 أسدٌ 

 نِْسرٌ 

 ثَْعلَبٌ 

 حيوانات  طيور 
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 15) إمأل الجدول حسب المطلوب :

 تنوين الفتح  اً ً  ٌٌ  تنوين الضم  تنوين الكسر  ٍ  

 ثعلباً  .......... .........

 ......... صوتٌ  .........

 ......... .......... واحدٍ  

 إيقاعاً  .......... .........

 

رتب الجمل المبعثرة :( 11  

 أ . جاَء لقد أالستاذ اِلكبر . 

____________________________ 

 ب. أجمَل ما صوتََك الحجُل أيّها .

____________________________ 

 ج. على أحِد ُدلَني اِلساتذِة .

____________________________ 
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:أكتب بلغتك ماذا يقول الثعلب للحجل     (17 

 
___________________________________________________

___________________________________________________ 


