
 
 

        

      

    

 ٢٠٢٠- ٢٠١٩                               الّلغة العربّية                                                                                     

 :الّصّف األساسّي الّرابع

 ٢٠٢٠حزيران  ١٩إلى  حزيران ١5من بطاقة الّدروس تصحيح 

 :المفّكرة

 "الغراُب َوالثَّْعَلُب" ِبطاَقِة اْلَمَثِل اْلُخرافياإلجابة َعِن  *

 الجزء الثّاني  -ُمراَجَعُة ِبطاَقَتي اْلفاِعل اللَّتَْيِن ُأْرِسَلتا ساِبًقا + تمارين تطبيقّية في َتطبيق الَقواِعد  في القواعد: *

 ٧رقم  ۱۲٩صفحة +   ٣_۲_۱رقم ۱۲۲صفحة                

 

 

 

 

 

 

 

 

۱ 



  َأْقرُأ النَّصَّ اآلتي، ثُمَّ ُأجيُب َعِن األْسئَلِة الّتالَيِة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :َأعوُد إلى قّصة "الغراُب َوالثَّْعَلُب"

ُن ۱ ليَّ _ ُأَلوِّ ِة . اْلَوْضَع اأَلوَّ  ِللقصَّ

 ؟ اْلُمَبدِّل العنُصرُ _ في َأيِّ فْقَرٍة َظَهَر ۲

 َظَهَر العنُصُر اْلُمَبدِّل في الفقَرِة الثّاِنَيِة.
  

 الَّتي َحَصَلْت في القّصة: اْلُمْشِكَلةَ _ َأْذُكُر ۳

 اْلُمْشِكَلَة الَّتي َحَصَلْت في القّصة، َأنَّ الثَّْعَلَب ِاْحتاَل على اْلُغراِب َوَأَخَذ ِمْنُه اْلُجْبَنَة.     

۲ 

 الُغراُب والثَّْعَلبُ 
في َيْوٍم ُمْشِمٍس، َحطَّ ُغراٌب على ُغْصِن َشَجَرٍة، ِلَيأُكَل قْطَعَة   

 ُجْبَنٍة.
َفْجأًة، َمرَّ َثْعَلٌب ِباْلُقْرِب ِمَن الشََّجَرِة، َفشاَهَد اْلُغراَب َواْلُجْبَنُة   

ْلغراُب! َفِلماذا ال في ِمْنقاِدِه. َفقاَل َلُه:" ما َأْجَمَل َصْوَتَك، َأيُّها ا
 ُتْسِمُعني ُأْغِنَيًة ِمْن َأغانيَك اْلَجميَلَة؟".

َصدََّق اْلُغراُب َكالَم الثَّْعَلِب اْلُمْحتاِل. َوما كاَد َيْفَتُحَ ِمْنقاَدُه، 
 َحّتى َوَقَعِت اْلُجْبَنُة على اأَلْرِض، َفتَناَوَلها الثَّْعَلُب َوَمضى. 

ى شاَهَد َصّياٌد الثّْعَلَب َيْرُكُض َفَأْطَلَق َوما هي إاّل َلَحظاٍت حتّ   
َفرَّ ، َفاْسَتْرَجَعها اْلُغراُب وَ الَناَر َعَلْيِه، طاَرِت اْلُجْبَنُة ِمْن َفِمهِ 

 هاِرًبا. َاّما الثَّْعَلُب َفَقْد َسَقَط على األْرِض ُمَضرًَّجا ِبالدِّماِء.
           َلْوٌن ِمْن َأْلواِن اْلَكِذِب. الّصْدُق اْلمؤقَّتُ  َهَكذا َتَعلََّم الُغراُب    



 هذِه اْلُمْشِكَلة؟ ُحلَّتْ _ َكْيَف ٤

 َفطاَرِت اْلُجْبَنُة ِمْن َفْمِه َواْسَتْرَجَعها اْلُغراُب. ،ُحلَّْت هذِه اْلُمْشِكَلة، ِعْنَدما َأْطَلَق َصّياٌد الّناَر على الثَّْعَلبِ     
 
 ها في الفْقَرِة األخيَرِة ِمَن اْلقّصِة؟الَّتي َتَعلَّْمتُ  الِعْبَرةُ ما _ ٥

 لُِّمهم.َعلَّْمُت ِمَن اْلِفْقَرِة األخيَرِة َأاّل ُأَصدَِّق ُكلَّ ما ُيقاُل لي، َوَأْن َأَتَأكََّد ِمْن َنوايا األشخاِص الَّذيَن ُأكَ تَ     

 "الغراُب َوالثَّْعَلبُ قّصِة " َأعوُد إلى

 :َأْمأُل الَتْرسيَمَة اآلِتَيَة ِبما ُيناِسبُ _ ۱

   

  

 

   

 

 

 

  

 

 

٣ 

 

 

ليُّ      الَوْضُع األوَّ

الُغراُب على ُغْصِن 
َشَجَرٍة واْلُجْبَنُة في 

 ِمْنقاِدِه.

 

 الَحَدُث اْلُمَبدِّلُ  

رؤَيُة الثَّْعَلِب 
للُغراِب َوالجبَنُة 

 في ِمْنقاِدِه .

. 

 اْلُعْقدة        

ِاْحِتياُل الَثْعَلِب على 
 اْلُغراِب وَسْلُبُه اْلُجْبَنَة.

 اْلَحلُّ            

ِإْطالُق َصّياٍد الّناَر على الثَّْعَلِب 
اّلذي طاَرِت الُجْبَنُة ِمْن َفِمِه 

 فاْسَتَردَّها اْلُغراُب.

 

 النِّهائيُّ اْلَوْضُع         

 َعَدُم َتْصديِق الماْكريَن َواْلَكّذابين.

 



 :ِحَكمٍ ِعَبٍر وَ َأْرُبُط اْلُجَمَل اآلِتَيَة ِبما ُيناِسُب حّتى َأْحُصَل على َمْجموعِة _ ۲

 َوَصلَ    •              •َمْن َصَبَر َوَتَأّنى          

 ناَل ما َتَمّنى  •               •َمْن ساَر على الدَّْرِب     

ديُق                   َفالسُّكوُت ِمْن َذَهب  •               •الصَّ

ٍة   ِبَأْمٍر َسْهلٍ    •               •إذا كاَن الَكالُم ِمْن ِفضَّ

 َوْقَت الّضيقِ    •               •ليَس الظََّفُر َلْوال اْلِحْنَكِة          

 

ِة "_ َأْختاُر ۳ :َأَضُعها َمكاَن " وَ الغراُب َوالثَّْعَلبُ ِعْبَرًة ُمناِسَبًة ِلِقصَّ  الَفراِغ في النَّصِّ

 َلْوٌن ِمْن َأْلواِن اْلَكِذِب. الّصْدُق اْلمؤقَّتُ     

 َتْصحيُح الَتماريِن التَّْطبيقّيِة في الَقواِعِد:

 : ۱رقم ۱۲۲صفحة 

 الفاِعلُ  اْلِفْعلُ 
 ُقرونٌ  تَْنُبتُ 
 اْلَحَيواناتُ  َتْفَرحُ 
بيعُ  ُيْلِبُس   الرَّ

 

 :  ۲رقم ۱۲۲صفحة 

 الشَّْمُس ... غاَبتِ اْلُعْصفوَرُة...       _  َحطَّتِ _  

 الّطائراُت ... َأْقَلَعتِ _  الّديُك ...  صاحَ _ 

 

٤ 



 

 :   ٣رقم ۱۲۲صفحة 

 اْلَكْلبُ _   الّديكُ _   النَّْعَجةُ _    اْلَقَرِويُّ _   اْلُعْشبُ _   الثُّلوجُ _    الرَّبيعُ _    َفْصُل 

 

 :٧رقم  ٩۱۲صفحة 

َكْت بالَكْسِر َمْنًعا اللتقاِء  ِإْنَتَظَرِت:   فعل ماض مبنّي على الفتحة الّظاهرة على آخره. والّتاء للّتأنيِث َوَقد ُحرِّ

 الّساِكَنْيِن.          

ّمة الّظاهرة على آخره. اْلُمروُج:  فاعٌل للفْعِل ِإْنتظرت مرفوع َوعالمة رفعه الضَّ

 فعل ماض مبنّي على الفتحة الّظاهرة على آخره. : َأْنَجزَ 

 فاعل للفعل َأْنَجَز مرفوع َوعالمة رفعه األلف ألّنه في المثّنى. اْلَوَلداِن:

 

 

 

 

 

 

 

 



٥ 
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