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 مكتب العٌن التعلٌمً

1روضة ومدرسة الولن للتعلٌم األساسً ح  

 ورلة عمل فً لصة ) أمٌر الجمل الصؽٌر  ( 

: ......................... الشعبة : اسم الطالب/ة : .......................................................................الصؾ 

....................... 

 

 

 

ٌَِلٌها ِمْن أَْسئَِلة :  ا   اْلَرأْ اْلِفْمَرةَ التَّاِلٌَةَ لِراَءةً َواِعٌَةً ثُمَّ أَِجْب َعمَّ

 

 

 

 

 

 

 مرادؾ الكلمة التً تحتها خط فً العبارة هو:  ( إِلَى الِجبَالِ  السُُّكونَ َوَجلََب )  -1
  الحركة              الضجٌج                    اإلزعاج                     الهدوء                

 ( ضد الكلمة التً تحتها خط فً العبارة هو : فًِ ِخٌَاِمِهمْ  رابُ األعْ  فََهَجعَ ) -2

 دخل         سافر                            استٌمظ                     نام                         

 ( مفرد الكلمتٌن اللتٌن تحتهما خط بالترتٌب هما :  الُمُروجِ فًِ  الَمَواِشًنَاَمْت )َ -3

 ماشًٌا ، مرج            ماشٌة ، مرجة            اْلماِشٌَةُ ، اْلَمْرُج           الَمْرُج ، الشَّامٌةُ   

ً َولَاَل: "َهٌَّ ) -4  (  نوع الفعل فً العبارة :!اِْنَهِضًا ٌَا أُّمِ

 مستمبل              أمر                                        ماٍض         مضارع                 

ً ؟" ) -5  ( األسلوب فً هذه العبارة :  أَََل تَُرافِِمٌنًِ فًِ نُْزَهٍة ٌَا أُّمِ

 أسلوب أمر                أسلوب تعجب                 أسلوب استفهام               أسلوب نهً     

ٌِْه َفْوَق الٌَابَِسةِ نََشَر ) -6 ٌُْل َجَناَح  ( األسلوب فً هذه العبارة : اللَّ

 أسلو مجازي                  أسلوب والعً                أسلوب تعجب     أسلوب حمٌمً            

ه أْن :  -7  طلب أمٌٌر ِمْن أُّمِ

 له حكاٌة.               تستٌمظ لتأكل معه. ترافمه فً نزهة .         تجهز له الطعام.             تحكً   

 أم أمٌر لم تسمع له وكانت تحلم بـ :  -8

 وعاء به ماء تروي بها عطشها .     كومة أعشاب خضراء لذٌذة .        كومة كبٌرة من البلح اللذٌذ.        

ٌْهِ  فَْوَق الٌَابَِسةِ ، َوَجلََب السُُّكونَ  ِإلَى الِجبَاِل. فََهَجعَ  األعْ رابُ  فًِ ِخٌَاِمِهْم، َونَاَمْت الَمَواِشً  ٌُْل َجنَاَح نََشَر اللَّ

ِغٌُر، َكاَن َما ٌََزاُل َصاِحًٌا. تَ حَ سَّ سَ  أُمَّ هُ  ٍء َعْن الَحَرَكِة. أَِمٌٌر فَمَْط; الَجَمُل الصَّ ًْ فًِ الُمُروجِ ، وامْ تَ نَعَ  ُكلُّ َش

ٌَْل أَْرَوعُ  ِمْن أَنْ  نَْمِض ٌَ هُ فًِ النَّْوِم! اْنظُ ِري إلى َجَمالِ   بَِخْطِمهِ  الطَِّرّيِ، َولَاَل: "َهٌَّ ا ٌَا أُمِّ ً اِْنَهِضً! إِنَّ اللَّ

ٌْئًا، فَمَْد  ً ؟" َلِكنَّ أَمَّ  أَِمٌرٍ  لَْم تَْسَمْع شَ  لَةُ! أَََل تَُرافِِمٌِنً فًِ نُْزَهٍة ٌَا أُّمِ ًْ الُمفَضَّ البَِرٌكِ  الَِّذي ٌُِشعُّ  ِمْن َنْجَمتَ

اللّذٌِذ . تَْحلُُم بَِكْوَمٍة َكِبٌَرةٍ ِمْن البَلَحِ  ْت نَائَِمةً َكانَ  
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 مكتب العٌن التعلٌمً

1روضة ومدرسة الولن للتعلٌم األساسً ح  

 ورلة عمل فً لصة ) أمٌر الجمل الصؽٌر  ( 

: ......................... الشعبة : اسم الطالب/ة : .......................................................................الصؾ 

....................... 

 

 
 

ٌَِلٌها ِمْن أَْسئَِلة : اْلَرأْ اْلِفْمَرةَ التَّاِلٌَةَ لِراَءةً َواِعٌَةً ثُمَّ أَِجْب َعمَّ  ا   

 

 

 

 

 
ِؽٌُر ِلنَْفِسهُ, ) - 1  مرادؾ الكلمة التً تحتها خط فً العبارة هو:  (َونََهضَ لَاَل الَجَمُل الصَّ

  لام                            جلس                            لام                          نام    

 ( ضد الكلمة التً تحتها خط فً العبارة هو :ِمْن َمِسٌَرتِِه الطَِّوٌَلةُ  بِاإِلْعٌَاءِ َشعََر ) -2

 الراحة                           التغب                المرض                            اإلجهاد     

3- ( ًَ  خط بالترتٌب هما : الكلمتٌن اللتٌن تحتهما  جمع( الَمِدٌَنةِ َعلَى  لَِرٌبَةً  نَْظَرةً أَْن ٌُْلِم

  المدائن،  ناظر       المدن،  نظرات            مدٌنات،  نظارات           المدن،  نظائر  

 (  نوع الفعل فً العبارة : أَِمٌٌر الَمِدٌنَةَ  ٌَْبلُػَ َولَْبَل أَْن  ) -4

 مستمبل                   مضارع                     ماٍض                          أمر             

لَةِ وَ ) -5  فً هذه العبارة :  الحوار( "أَتَْذَهِبٌَن َمعًَ?"."َطْبعًا َسأَْفعَُل،": بَِمَودَّةٍ  ٌَْؽِمُزَهاَوُهَو  لَاَل ِلَنْجَمتِِه الُمفَضَّ

                             ذاتً                        داخلً                                   خارجً     

 ( األسلوب فً هذه العبارة : ؟ أَتَْذَهبٌَِن َمعًَ ) -6

 نهًأسلوب                 استفهامأسلوب  ب أمر                  أسلو              تعجبأسلوب    

رَ  -7  أمٌٌر أْن :  لرَّ

ُل فً المدٌنة.      .   ٌذهب فً رحلة برٌة    بَ جَ ٌُ          ٌتجوَّ ٌَّةَ  ّرِ  .ٌبحث عن طعامٍ       .          الُحّرِ

 :  من الذي سٌرافك أمٌر فً تجربته -8

 أحد األعراب                         صدٌمه             نجمته المفضلة                             أمه    

ٌَِجُب أَْن أُ  ٌَّةَ" لَاَل الَجَمُل ا" َب َهِذِه الُحّرِ ِغٌُر ِلنَْفِسهُ، َجّرِ .َونََهضَ لصَّ  

َر بَِدافِعِ الفُُضوِل، بَِعٌدِ فًِ الَواِدي الْ  الُمِشعَّةَ  َرأْي األَْنَوارَ   ًَ نَْظَرةً لَِرٌبَةً أَْن ٌُ ، فَمَرَّ لَاَل َعلَى الَمِدٌنَِة. وَ  ْلِم

لَةِ  لَةُ ُمِجٌبَةً هُ َنجْ ْمَزتْ "أَتَْذَهِبٌَن َمعًَ?"."َطْبعًا َسأَْفعَُل،" غَ : بَِمَودَّةٍ  ٌَْؽِمُزَهاَوُهَو  ِلنَْجَمتِِه الُمفَضَّ . َمتْهُ الُمفَضَّ   

ِمْن َمِسٌَرتِِه الطَِّوٌلَةُ  ِباإِلْعٌَاءِ ، َشعََر ةَ الَمِدٌنَ أَِمٌرٌ  ٌَْبلُػَ ، َولَْبَل أَْن َولَِكنْ  . َخْضَراءَ  َمةٍ أَجَ أَْرًضا لُْرَب  فَتََهالَنَ  ,

.َمٍة ِمْن البَلَحِ اللَِّذٌذِ ٌَْحلُُم بَِكوْ  ُهَو اآلَخرُ َوُسْرَعاَن َما بََدأَ   
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 مكتب العٌن التعلٌمً

1روضة ومدرسة الولن للتعلٌم األساسً ح  

 ورلة عمل فً لصة ) أمٌر الجمل الصؽٌر  ( 

: ......................... الشعبة : اسم الطالب/ة : .......................................................................الصؾ 

....................... 

 
 
 
 
 

ٌَِلٌها ِمْن أَْسئَِلة : اْلَرأْ اْلِفْمَرةَ التَّاِلٌَةَ لِراَءةً َواِعٌَةً ثُمَّ أَ  ا  ِجْب َعمَّ  

 

 

 
 
 

 اختر اإلجابة الصحٌحة : ( 5

 مرادؾ الكلمة التً تحتها خط فً العبارة هو:  (َوِعًراَكاَن الطَِّرٌُك ) - 1
  طوًٌل                           صعبًا                          سهًل                        ٌسًٌرا    

 : هًا خط فً العبارة متحته نتٌلال العاللة بٌن الكلمتٌن(  َوَذَهابًا ةً ئَ ٌْ جَ تَزُّ بِِخفٍَّة تَهْ ) -2

 ممابلة                           تضاد                 تجانس                            ترادف     

 ب هما : الكلمتٌن اللتٌن تحتهما خط بالترتٌ مفرد(  َوأََوانًِ لُُدورُ  ) -3

  إناءة،  ممدورإناء                    لِْدر ، آنٌة                لِْدَرة ، وعاء             لِْدر،  

ًرا أَنَّ ) -4  (  نوع الفعل فً العبارة :الِحَماُر ُمتََذّمِ

 مستمبل      مضارع                     ماٍض                          أمر                          

َرةٌ َضِجًٌجا  ) -5  :  ضد الكلمة التً تحتها خط (  .َعاِلًٌاُمَصّدِ

                مزعًجا                         مرتفعًا                       منخفًضا                      صاخبًا    

 ارة :( األسلوب فً هذه العب فََهْل تَْرَؼُب فًِ ُمَرافَمَتًِ؟ ) -6

 نهًأسلوب                 استفهامأسلوب  ب أمر                  أسلو              تعجبأسلوب    

ِن!الِمْسِكٌنَ  ٌَا َظْهِريَ  ) -7 ٌْ ًَّ الِمْسِكٌنَتَ  : ( لائل هذه العبارة هو  ! َوٌَا أُْذنَ

                 المزارعُ           الحماُر                    أمُّ أمٌٍر                                         .   أمٌرٌ    

 :  طلب أمٌر من الحمار أن  -8

 السوق  ٌدلُّه على  ٌرافمه فً تجربة الحرٌة.              ٌكونا صدٌمٌن.         رافمه فً نزهة .    ٌ   

َها، َوذَ الٌَْوِم التَّاِلً ِمْظ أَِمٌٌر إَِّلَّ فًِ َصبَاحِ لَْم ٌَْستٌَْ  ٌَُجرُّ .        ِحَمارٌ  ِلَن ِعْنَدَما َمرَّ بِِه ُمَزاِرٌع َمَع َعَرَبتِِه الَّتًِ 

َّنَِن الُمعَلَّمَةِ ا َوأََوانًِ لُُدورُ ، َوَكاَنْت َوِعًراِرٌُك َكاَن الطَّ  َرةٌ  ةً ئَ ٌْ َعلَى العََربَِة تَْهتَزُّ ِبِخفٍَّة جَ  لَت  َضِجًٌجاَوَذَهابًا، ُمَصّدِ

ةَ ََّل تُْحتََمُل!الِمْسِكٌنَ  .. ي...! ٌَا َظْهِريَ ... ي.آ... آ .َعاِلًٌا ٌِْن! آَْخ... آَْخ...! إِنَّ َهِذِه الضَّجَّ ًَّ الِمْسِكٌَنتَ " ! َوٌَا أُْذنَ

ًرا أَنَّ الِحَمارُ  ٌَِّة َوتَْجِرَبتَ ً أَْنِوي تَعَ فَمَاَل لَهُ أَِمٌٌر: "إِنِّ   .ُمتََذّمِ َف الُحّرِ          ?".ُمَرافَمَتًِتَْرَغُب فًِ  َها. فََهلْ رُّ

فًِ السُّوِق!". ةِ عَ مَ عْ مَ مُ الْ  ُص ِمْن َهِذِه البَِضاَعةِ "آ... آ... إٌِه... آ... آ...!" َرّد الِحَماُر، "َحالََما أَتََخلَّ   
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 مكتب العٌن التعلٌمً

1روضة ومدرسة الولن للتعلٌم األساسً ح  

 ورلة عمل فً لصة ) أمٌر الجمل الصؽٌر  ( 

: ......................... الشعبة : اسم الطالب/ة : .......................................................................الصؾ 

....................... 

 
 

 

 

ٌَِلٌها ِمْن أَْسئَِلة :  اْلَرأْ اْلِفْمَرةَ التَّاِلٌَةَ لِراَءةً َواِعٌَةً ثُمَّ  ا  أَِجْب َعمَّ  

 

 

 

 

 
 
 

 مرادؾ الكلمة التً تحتها خط فً العبارة هو:  (النَّابِِض بِالَحٌَاةِ  دِ الَحشْ َوالِفًا فًِ السُّوِق َوْسَط  ) - 1
  جماعة من الناس                          الرجال                       الرْكب                       السُّوق    

 : هًتحتها خط فً العبارة  التً ضد الكلمة( أَِمٌٌر َوَراَء الِحَمارِ  َهْرَولَ ) -2

 أكرم                            أبطأ                         أسرع                         مشى     

 :  الكلمة التً تحتها خط نوع من(  الُخَزاَمى َوَزْهرِ ) -3

  نبات له رائحة طٌبة وٌسمى اللفندر      النبات الشوكً    النبات الصحراوي          نبات رائحته كرٌهة  

 (  نوع الفعل فً العبارة :نِ لتَّنْ اُحُمولَتَهُ ِمْن أََوانًِ  أَْفَرغَ َحتَّى الُمَزاِرُع ) -4

 ر                            مستمبلمضارع                     ماٍض                          أم    

 :  ضد الكلمة التً تحتها خط (  الُمْكتَظُّ ِخاَلَل الشَّاِرعِ  هُ َطِرٌمَ  َوَشكَ ) -5

                الهادئ                المملوء بالناس             الفارغ من الناس           المزدحم بالناس     

 ( األسلوب فً هذه العبارة : ْهَرْب لَْبَل أَْن ٌَْنتَبِهَ!َهٌَّا... بُِسْرَعٍة, ا) -6

 نهًأسلوب                 استفهامأسلوب  ب أمر                  أسلو              تعجبأسلوب    

ٌَِّة َرائِعةً َحمًّا. ! ") -7  : ( لائل هذه العبارة هو فََهتََؾ: "إِنَّ َرائَِحةَ الُحّرِ

                 المزارعُ          أمُّ أمٌٍر                       الحماُر                                       .   أمٌرٌ    

 :  فً السوق  رأى أمٌرٌ   -8

ٌَتََصاٌَُحونَ        ٌِْن                     ِكَلبًا تَْنبَحُ           أَْطفَاًَّل  ٌِْن َغاِضَب  ٌع ما سبكجم            َكْبَش

ٌْنَاهُ  دِ الَحشْ  هُ َوالِفًا فًِ السُّوِق َوْسطَ نَْفسَ  دَ أَِمٌٌر َوَراَء الِحَماِر. َوِعْنَدَما َوجَ  َهْرَولَ  النَّابِِض بِالَحٌَاةِ، أَْصَبَحْت َع

َرتَاِن أَْكَبرَ  ٌِْن ٌَتَنَاَطَحاِن  . ِمْن لَْبلُ  الَكبٌَِرتَاِن الُمَدوَّ ٌِْن َغاِضَب ٌَُحوَن، َوِكَلبًا تَْنبَُح، َوَكْبَش َرأَى أَْطفَاًَّل ٌَتََصا

ةً َعِظٌَمةً  اُر لَْد فََرُدوا بََضائَِعُهْم ِفً لَْلِب تِْلَن الْ بِمُُرونِِهَما الَّتًِ أَْصَدَرْت َضجَّ عَِة، َحتَّى الُمَزاِرعُ مَ عْ مَ . َوَكاَن التُّجَّ

 ِخَللَ  هُ َطِرٌمَ  ِللِحَماِر، َوَشكَ  " لَاَل أَِمٌرُ  لَْبَل أَْن ٌَْنتَبِهَ! بْ رَ هْ ا"َهٌَّا... بُِسْرَعٍة،  ..نِ لتَّنْ اأَْفَرَغ ُحُمولَتَهُ ِمْن أََواِنً 

ِغٌِر بَِراِئَحِة  َخٌَاِشٌمُ !" أََجاَب الِحَماُر َوَجَرى َوَراَء أَِمٌَر. ِاْمتََلَْت  .. "آ... آ... إٌِهالُمْكتَظُّ الشَّاِرعِ  الَجَمِل الصَّ

أِْن الَمْشِوّيِ  مِ حَ ْبِز الطَّاِزجِ، َولالخُ  َف: تَ ، فَهَ الُخَزاَمى ، َوَزْهرِ ونِ مُّ ، َوالكَ ، َوالُجلُودِ النَّْعنَاعِ السَّاِخنِ  ، َوَشَرابِ الضَّ

ٌَِّة َراِئع . ! "َحمًّا ةً "إِنَّ َرائَِحةَ الُحّرِ  
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 مكتب العٌن التعلٌمً

1روضة ومدرسة الولن للتعلٌم األساسً ح  

 ورلة عمل فً لصة ) أمٌر الجمل الصؽٌر  ( 

: ......................... الشعبة : اسم الطالب/ة : .......................................................................الصؾ 

....................... 

 

 

 

 

ٌَِلٌها ِمْن أَْسئَِلة :  ا   اْلَرأْ اْلِفْمَرةَ التَّاِلٌَةَ لِراَءةً َواِعٌَةً ثُمَّ أَِجْب َعمَّ

 

 

 

 

 
 
 مرادؾ الكلمة التً تحتها خط فً العبارة هو:  ( َهائِلٌ  شٌ فَْجأَةً َظَهَر فًِ السُّوِق َوحْ  ) - 1

  ُمْرِعبٌ                           ُمخٌفٌ                          َضْخمٌ                         لَِوي      

 : هًتحتها خط فً العبارة  ضد الكلمة التً ( َكثَبٍ َدْعنَا نََراَن َعْن  ) -2

 أهمٌة                           بُْعدٍ                          اهتمامٍ                          لُْربٍ      

 : الوحشَ  العبارة تدل على أن(  ً اِْلتِفَاتٍ نَ لَْم ٌُِعْرهُ أَدْ  ِكنَّ الَوْحشَ لَ  ) -3

 َّل ٌحب أمٌر                    ٌحب أمٌر                     لم ٌهتم بأمٌر                 ٌهتم بأمٌر.    

ٌْهِ  ٌََطأَهُ َوبََدا َوَكأَنَّهُ ٌَْنِوي أَْن  ) -4  فً العبارة : الذي تحته خط فعل(  نوع ال بِمََدَم

 مضارع                     ماٍض                          أمر                            مستمبل    

 :  ضد الكلمة التً تحتها خط ( !العَِجٌبِ َد ِمثَْل َذِلَن الَمْخلُوِق َشاهَ  فَُهَو لَْم ٌَْسِبْك َلهُ أَنْ ) -5

                المألوف                        المخٌف             المدهش                               الغرٌب    

 : الفعالن :جعجعت وزعَك ٌدَلن على( السَّائِكُ  كَ َوَزعَ الفََراِمُل,  تْ َجْعَجعَ  فًِ تِْلَن اللَّْحَظةِ ) -6

 عدم اَّلهتمام                    لمباَّلة لوة الصوت وشدته           ال           انخفاض الصوت   

 :  الشاحنة كانت محملة بـ -7

                  الدجاج                         الخٌول                       الجمال                          الخراف   

 :   اعتمد أمٌر أن الشاحنة وحٌش بسبب  -8

 شكلها كان مخٌفًا        أنها أصدرت صوتا مخٌفا     حجمها كان كبًٌرا         لبل أنه لم ٌَر شاحنة من      

عِ ٌَتَمَدَُّم َوْسَط الَحشْ  ، َوَراحَ َهائِلٌ  شٌ ْجأَةً َظَهَر فًِ السُّوِق َوحْ فَ  رَ ; ِد الُمتََجّمِ فًِ أَْرِضِه، َوَرالََب الَوْحَش  أَِمٌرٌ  فَتََسمَّ

. الَوْحشَ  ،" َخاَطَب أَِمٌرٌ َعْن َكثَبٍ َن ! "َدْعنَا نََراالعَِجٌبِ َل َذِلَن الَمْخلُوِق َد ِمثْ َشاهَ  لَْم ٌَْسِبْك لَهُ أَنْ فَُهَو  بِِاْهتَِماٍم،

ٌْهِ  َطأَهُ ٌَ ، َوبََدا َوَكأَنَّهُ ٌَْنِوي أَْن هُ بُِسْرَعٍة َهائِلَةٍ ، َوَواَصَل تَمَدُّمَ ً اِْلتِفَاتٍ نَ أَدْ لَْم ٌُِعْرهُ  لَِكنَّ الَوْحشَ  ... دْ "اِْبتَعِ  .بِمََدَم

َك الفََراِمُل، َوَزعَ  تْ َجْعَجعَ  فًِ تِْلَن اللَّْحَظةِ َهِذِه َشاِحنَةٌ! َوإِْن لَْم تَْبتَِعْد فََستَْدَهُسَن!" إِنَّ !" َصاَح الِحَماُر. "دْ اِْبتَعِ 

 قُ وِّ مَ وٌَ  هُ ِرُف أَْجِنَحتَ ٌَُرفْ  ذَ فًِ الشَّاِحنَِة أَخَ  لَ الُمَحمَّ  الدََّجاجَ  لَِكنَّ  اًما.تَمَ  أََماَم أَِمٌرٍ  َولَّفَْت الشَّاِحنَةُ َهاِمَدةً السَّائُِك، َوتَ 

ِغٌرِ فََزًعا. فََصاَح الحِ  ".  ! لَائًِل: "َدْعنَا َنْهُرُب ِمْن ُهنَا َماَر َعلَى الَجَمِل الصَّ  
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 مكتب العٌن التعلٌمً

1روضة ومدرسة الولن للتعلٌم األساسً ح  

 ورلة عمل فً لصة ) أمٌر الجمل الصؽٌر  ( 

: ......................... الشعبة : اسم الطالب/ة : .......................................................................الصؾ 

....................... 

 

 

 

 

ٌَِلٌها ِمْن أَْسئَِلة :  ا   اْلَرأْ اْلِفْمَرةَ التَّاِلٌَةَ لِراَءةً َواِعٌَةً ثُمَّ أَِجْب َعمَّ

 

 

 

 

 
 
َجاِجٌَّةِ  فَْوَق َطاِولٍَة َمِلٌئَةٍ  َكبَا ) - 1  مرادؾ الكلمة التً تحتها خط فً العبارة هو:  (.بِاألََوانًِ الزُّ

  سمط                          ضرب                         صعدَ                         جلسَ     

ٌنٌٍَِّة ) -2  : هًتحتها خط فً العبارة  ضد الكلمة التً (بِمََواِرٌر ُعُطورٍ  َرةٍ مِ اعَ َسمََطْت فَْوَق ّصِ

 كبٌرة                           غامرة                         فارغة                         ةمملوء     

ٌَّتَِن الَمْزُعوَمةِ  ) -3 ًَ َذاتُ , لَمَْد َسئِْمُت ِمْن ُحّرِ  : األسلوب فً العبارة  ( ِجدًّا لَِوٌَّةٍ  َرائَِحةٍ  فَِه

 تعجب                        والعً                     مجازي                        حمٌمً         

 فً العبارة : ٌن(  نوع الفعلَوتََحطََّمتْ مََواِرٌُر أَْرًضا الْ  تَنَاثََرتِ َعلَى الفَْوِر ) -4

 مضارع                     ماٍض                          أمر                            مستمبل    

 :  العبارة تدل على أن رائحة العطور( َحْت ِمْنَها َرائَِحةٌ نَفَّاَذةٌ َوَطٌِّبَةٌ فَا ) -5

                َّل توجد إجابة صحٌحة لوٌة وجمٌلة                              لٌست طٌبة                     لٌست لوٌة    

 : ة األسلوب فً هذه العبار(  لَها ِمْن َجَلبٍَة!اَوٌَ  ) -6

 نهً                     تعجب                                أمر           استفهام              

 :  نفهم فً نهاٌة هذه الفمرة أن الحمار  -7

 سٌظل معه فً التجربة               سٌشجعه على مواصلة التجربة        سٌتخلى عن أمٌروٌتركه          

َجاِجٌَّةِ  فَْوَق َطاِولٍَة َمِلٌئَةٍ  رٌ أمٌ َكبَا  -8  : ألنَّ  بِاألََوانًِ الزُّ

َّل توجد إجابة صحٌحة       خاف من الشاحنة     اصطدم بصخرة كبٌرةخفه علك بمدٍر نحاسٌة                

َجاِجٌَِّة. َوٌَ بِاألَ  ْوَق َطاِولٍَة َمِلٌئَةٍ فَ  َوَكبَا، نَُحاِسٌَّةٍ  ْدرٍ لِ  َداِخلَ  أَِمٌرِ  ؾَّ خُ َك َعلِ  ا الِحَماُر الَِّذي َجلَبَةٍ َها ِمْن لاَواِنً الزُّ ! أَمَّ

ا بَ فًِ أَثْنَاِء ُولُوِعِه، َجذَ . وَ فَْوَق أَِمٌرٍ  ، فََولَعَ َف فًِ اللَّْحَظِة الُمنَاِسبَةِ َكاَن َخْلفَهُ، َوالَِّذي لَْم ٌَْستَِطْع التََّولُّ   َذاتَ  َدةً َسجَّ

ٌنٌٍَِّة . َوَهِذِه بَِدْوِرَها سَ َساِرٌَةٍ َعلَى  َوَصْفَراَء َكانَْت ُمعَلَّمَةً  أَْلَواٍن َحْمَراَء َوَزْرلَاءَ   بِمََواِرٌر َرةٍ مِ اعَ مََطْت فَْوَق ّصِ

َوَطٌِّبَةٌ.  نَفَّاَذةٌ ِمْنَها َرائَِحةٌ  َوفَاَحتْ ُطوُر، العُ  ٌُر أَْرًضا َوتََحطََّمْت، فَاْنَسَكَبتِ مََوارِ الْ  تَنَاثََرتِ ُعُطوٍر. َوَعلَى الفَْوِر 

ٌَّتَِن الَمْزُعوَمةِ  "، َذا!" لَاَل الِحَماُر أِلَِمٌرٍ "َحَسنًا... اِْسَمْعِنً ٌَا هَ  ًَ َذاتُ َلمَْد َسئِْمُت ِمْن ُحّرِ  ِجدًّا, لَِوٌَّةٍ  َرائَِحةٍ  , فَِه

ًٌْضا َصاِخبَةٌ َكثًٌِرا." ًَ أَ  َوِه
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 مكتب العٌن التعلٌمً

1روضة ومدرسة الولن للتعلٌم األساسً ح  

 ورلة عمل فً لصة ) أمٌر الجمل الصؽٌر  ( 

: ......................... الشعبة : اسم الطالب/ة : .......................................................................الصؾ 

....................... 

 

 

 
ٌَِلٌها ِمْن أَ  ا  ْسئَِلة : اْلَرأْ اْلِفْمَرةَ التَّاِلٌَةَ لِراَءةً َواِعٌَةً ثُمَّ أَِجْب َعمَّ  

 

 

 

 

 
ٌَةٍ ُهَناَن َرأَى َشابًّا َجاِلًسا َعلَى َحِصٌَرٍة ) - 1  مرادؾ الكلمة التً تحتها خط فً العبارة هو:  (.بَاِل

 كبٌرة                          لدٌمة وممزلة               جمٌلة                        جدٌدة    

 : هًتحتها خط فً العبارة  ضد الكلمة التً (بَِدٌعًالَْحنًا  ٌِمٌَّةِ ٌَْعِزُؾ َعلَى آلَتِِه الُموسِ ) -2

 جمٌع ما سبك          لبًٌحا                                         رائعًا                         جمًٌل      

 : األسلوب فً العبارة  (  لَْحنًا بَِدٌعًا, َخِفٌفًا َكالؽََمامِ  ) -3

 تعجب                      والعً                    مجازي                      مً          حمٌ    

ةٍ  سُ أْ ِمْنَها رَ  كَ ْنبَثَ ا ) -4  فً العبارة : (  نوع الفعل أَْفعى َسامَّ

 ستمبلمضارع                     ماٍض                          أمر                            م    

 :  العبارة تدل على أنهذه  ( ُهَو اآلَخرُ  لَصَ بِاللَّْحِن, فَرَ  َن أَِمٌرٌ تِ اِْفتُ  ) -5

    َّل توجد إجابة صحٌحة            اللحن كان غٌر جمٌل      اللحن لم ٌعجب أمٌر          اللحن كان جمٌل ومؤثًرا     

 :  بٌن الكلمتٌن اللتٌن تحتهما خط  العاللة(  َهابًاذِ  وَ  ةً ئَ ٌْ جَ  َوتَْهتَزُّ  ) -6

 تضاد                         ممابلة                         تجانس                       ترادف     

  ماذا رأى أمٌٌر فً طرٌمه عندما الترب من البئر؟   -7

  شابًّا ٌعزف على آلٍة موسٌمٌة       رجًل ٌلعب ألعابًا بهلوانٌة             شًٌخا كبٌر ٌجلس تحت شجرة    

 :  عندما سمع أمٌٌر اللحن   -8

    حرن لوائمه              جمٌع ما سبك                        لَصَ رَ                    ه     بِ َن تِ اِْفتُ       

 

ٌَِمٌنًا ِعْنَد أََحِد الْ  فَّ َدفََع أَِمٌٌر إِلَى األََماِم اِْنِدفَاًعا، َولَ اِنْ  ٌِْن، َواْستََداَر  تَ ٌَتََولَّْف ٌََساًرا َمرَّ اٍت، َولَْم  ُمْنعََطفَاِت ثََلَث َمرَّ

ٌْتُوٍن، ٌَْعِزُف َعلَى آلَتِِه  ٌَةٍ َبالِ إَِّلَّ بَْعَد أَْن َوَصَل إِلَى ِبئٍْر. ُهنَاَن َرأَى َشابًّا َجاِلًسا َعلَى َحِصٌَرةٍ  تَْحَت ِظّلِ َشَجَرةِ َز

،  .، َحِزٌنًا، َوُمِرًٌحا ِللنَّْفِس َكالؽََمامِ ، َخِفٌفًا بَِدٌعًاَلْحنًا  الُموِسٌِمٌَّةِ  ةٍ  سُ أْ ِمْنَها رَ  كَ ْنَبثَ اَوأََماَمهُ َسلَّةُ لَّشٍ  أَْفعى َسامَّ

كً  لَصَ بِاللَّْحِن، فَرَ  أَِمٌرٌ  نَ تِ اِْفتُ َها. ِلَسانَ نُ َحرِّ َهابًا، َوتُ َوذِ  ةً ئَ ٌْ جَ  ُص َطَربًا، َوتَْهتَزُّ ْرلُ َكانَْت تَ   هُ ا لََواِئمَ ُهَو اآلَخُر، ُمَحّرِ

األُْخَرى، تَاِرًكا َسنَاَمهُ ٌَتََماٌَُل َمَع األَْنغَاِم ِمْن َجانٍِب إِلَى َجانٍِب. تِْلوَ َواِحَدةً   
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 مكتب العٌن التعلٌمً

1روضة ومدرسة الولن للتعلٌم األساسً ح  

 ورلة عمل فً لصة ) أمٌر الجمل الصؽٌر  ( 

: ......................... الشعبة : اسم الطالب/ة : .......................................................................الصؾ 

....................... 

 

 

    
ٌَِلٌها ِمْن أَْسئَِلة : اْلَرأْ اْلِفْمَرةَ التَّاِلٌَةَ لِراَءةً َواِعٌَةً ثُمَّ أَِجْب عَ  ا  مَّ  

 

 

 

 

 
 
َ كَ اتَّ ) - 1 ِؽٌُر َعلَى َحَجٍر َكبٌِرٍ  أ  مرادؾ الكلمة التً تحتها خط فً العبارة هو:  (.الُجَمُل الصَّ

 ركب                          جلس                          أسند                        صعد    

 : هًتحتها خط فً العبارة  ضد الكلمة التً ( رابِ عْ اأْلَ  تَْدِلٌلِ َكاَن ُمْعتَاًدا َعلَى  ) -2

 جمٌع ما سبك                          لسوة                         حنان                         عطف     

 : األسلوب فً العبارة  (  هه, َلَبُدَّ أَنََّن تَْمَزُح!) -3

 نهً                           أمر                            تعجب                      استفهام    

 فً العبارة : نوع الفعل  ( َعلَى َنْفِسهُ! ٌَْعتَِمدَ ْن أَ  َمْرءِ َوُهَنا َعلَى الْ  ) -4

 مستمبل                   مضارع                     ماٍض                          أمر             

َ كَ اتَّ ) -5 ِؽٌُر َعلَى َحَجٍر َكبٌِرٍ  أ  : العبارة تدل على أن ( هذه , َوَؼاَب فًِ التَّْفِكٌرِ الُجَمُل الصَّ

    َّل توجد إجابة صحٌحة                 أمٌر كان سعًٌدا                   أمٌر كان حزٌنًا      أمٌر كان مجهًدا              

ٍء نَأُْكلُ ) -6 ًْ  :   هذه العبارة ( " َسأَلَهُ أَِمٌر ؟ هُ ُهنَا"َمتَى َسنَْحُصُل َعلَى َش

 جمٌع ما سبك                حواًرا خارجًٌا                تعبٌرا مجازًٌا                حواًرا داخلًٌا     

 ؟  فً الصحراء ماذا رأى أمٌٌر   -7

           كلبا                           حصانا                       ضبًّا                    ثعلبًا           

 :   لال الثعلب ألمٌر  -8

 جمٌع ما سبكأهل بن                       هٌَّا لتأكل معً          ْن ٌَْعتَِمَد َعلَى نَْفِسهُ أَ  َمْرءِ َعلَى الْ      

َ كَ اتَّ  ِغٌرُ  أ ْحَراِء ٌُْخِرُج َرأَْسهُ ِمْن ُجْحِرِه. َعلَى َحَجٍر َكبٌِرٍ  الُجَمُل الصَّ ، َوَغاَب فًِ التَّْفِكٌِر. ثُمَّ َشاَهَد ثَْعلََب الصَّ

ٍء نَأُْكلُ  ًْ ٍة لَهُ بَِمأُْكوَّلَ  رابِ عْ الَِّذي َكاَن ُمْعتَاًدا َعلَى تَْدِلٌِل اأْلَ  " َسأَلَهُ أَِمٌرٌ  ? هُ ُهنَا"َمتَى َسَنْحُصُل َعلَى َش ٍت َخاصَّ

ٌَْكِفً ِمنَ  ٌَُكوُن ُهنَاَن َما  .الُمُروجِ فًِ  لَِ كَ الْ  ِعْنَدَما ََّل   

ْحَراِء ٌَا َصِدٌمِ     ْن ٌَْعتَِمَد َعلَى نَْفِسهُ!" أَُجاِبهُ ثَْعلَبُ أَ  َمْرءِ ً. َوُهنَا َعلَى الْ "هه، َّلَبُدَّ أَنََّن تَْمَزُح! َنْحُن فًِ الصَّ

ْحَراءِ  .الصَّ  
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 مكتب العٌن التعلٌمً

1روضة ومدرسة الولن للتعلٌم األساسً ح  

 ورلة عمل فً لصة ) أمٌر الجمل الصؽٌر  ( 

: ......................... الشعبة : اسم الطالب/ة : .......................................................................الصؾ 

....................... 

 

 

 

    
ٌَِلٌها ِمْن أَْسئَِلة : اْلَرأْ اْلفِ  ا  ْمَرةَ التَّاِلٌَةَ لِراَءةً َواِعٌَةً ثُمَّ أَِجْب َعمَّ  

 

 

 

 

 
ٌِْه إِلَى السََّماءِ  صَ َشخَ , فًِ تِْلَن اللَّْحَظةِ ) - 1 ٌْنَ  مرادؾ الكلمة التً تحتها خط فً العبارة هو:  (.بِعَ

 ركب                            نظر       أسند                                           صعد    

ِمُع  ) -2  : هًتحتها خط فً العبارة  ضد الكلمة التً ( الُمْعتَادَ  ٌَفُوقُ َكاَن بَِرٌمَُها الالَّ

 جمٌع ما سبك                           ٌرتفع                           ٌزٌد                         ٌمل     

ً  ونِ ْرجُ أَ  ) -3  : األسلوب فً العبارة  (  ْرِوي ِلً ِحَكاٌَةً لَْبَل أَْن أَنَامَ اٌَا أُّمِ

 نهً                         أمر                    تعجب                      استفهام              

 فً العبارة : نوع األفعال  (َرِة َرْمٍل ِمْنهُ َخُر ذَ آ اِْختََفتْ َوْجَه اْبنَِها بِِلَسانِِه َحتَّى  تَْلَعكُ  فَتْ َولَ إِْذ ) -4

 مضارع                     ماٍض                          أمر                            مستمبل    

 : العبارة تدل على أن ( هذه  تَْلَعُك َوْجهَ اْبنَِها ِبِلَساِنهِ  فَتْ إِْذ َولَ  ) -5

    َّل توجد إجابة صحٌحة                          أم أمٌرخائفة             أم أمٌر حزٌنة                 أم أمٌر حنونة      

6- (  ُ ِه: "أَنَا تَْعبَاُن!َولَاَل أِل  ( هذه العبارة    : ّمِ

 جمٌع ما سبك     حواًرا خارجًٌا                تعبٌرا مجازًٌا                 حواًرا داخلًٌا               

   الذي ساعد أمٌر على العودة إلى أمه :  -7

 جمٌع ما سبك                                       نجمته المفضلة                ثعلب الصحراء                     الحمار      

 : طلبأمٌٌر من أمه لبل أن ٌنام أن   -8

 جمٌع ما سبك             ترافمه فً نزهة          تجهز له الطعام    تحكً له حكاٌة                 

 

ٌِْه إِلَى السََّماِء، َورَ  صَ َشخَ ، َن اللَّْحَظةِ فًِ تِلْ  َن ٌْ لَةَ هُ الْ نَْجَمتَ  أَىبَِع ِمُع ُمفَضَّ    الُمْعتَاَد. ٌَفُوقُ . َكاَن بَِرٌمَُها اللَّ

ٌْتِ  َسأُْرِشُدنَ " ا َرأَْوا الْ  وقُ تَفُ  رابِ عْ !" َوِمَضْت النَّْجَمةُ ُمِشٌَرةً إِلَى أَِمٌَر! َكانَْت َسعَاَدةُ اأْلَ  إِلَى َطِرٌِك الَب َوْصَف لَمَّ

ِغٌَر ٌَ  ٌَّاتٍ  َعلَفًالَهُ  اوُد َسِلًٌما َوُمعَافًى. فَمَدَُّموعُ الَجَمَل الصَّ ِ بَلَحِ الْ  ِمنَ  َكبٌَِرةً  َطاِزًجا، َوَكّمِ ًّ                   . الشَِّه

ِعْنَدئٍِذ  .َرةِ َرْمٍل ِمْنهُ َوْجهَ اْبِنَها بِِلَسانِِه َحتَّى اِْختَفَْت آَخُر ذَ  تَْلعَكُ  فَتْ ، إِْذ َولَ َسعَاَدةً  َجِمٌعِ َكانَْت أَْكثََر الْ  أَِمٌرٍ  مَّ أُ  لَِكنَّ 

ِه: "أَنَا تَْعبَاُن! َولَِكنْ تَثَاَءَب أَِمٌٌر، َولَاَل أِلُ  ً  ْرُجونِ أَ  ّمِ ْرِوي ِلً ِحَكاٌَةً لَْبَل أَْن أَنَاَم."اٌَا أُّمِ  
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 مكتب العٌن التعلٌمً

1روضة ومدرسة الولن للتعلٌم األساسً ح  

 ورلة عمل فً لصة ) أمٌر الجمل الصؽٌر  ( 

: ......................... الشعبة : اسم الطالب/ة : .......................................................................الصؾ 

....................... 

 

 

 

 

 وفك المخطط التالً : (  أمٌر الجمل الصؽٌر : ) هٌا بطل لم بتتبع أحداث لصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................... ............................................................................................................................. ........ 

..............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................. 

......................................................... ..................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................ ..... 

 البداٌة ) الحدث األول (

 الوسط

( ) الحدث األخٌر النهاٌة  
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 مكتب العٌن التعلٌمً

1روضة ومدرسة الولن للتعلٌم األساسً ح  

 ورلة عمل فً لصة ) أمٌر الجمل الصؽٌر  ( 

: ......................... الشعبة : اسم الطالب/ة : .......................................................................الصؾ 

....................... 

 

 

 

 
 مصة : ) أمٌر الجمل الصؽٌر (  وفك المخطط التالً :ل بتحدٌد العناصر الفنٌة هٌا بطل لم 

 

 الشخصٌات 

...................................  

..................................  

.................................  

..................................  

األحداث نزم  

...................................  

..................................  

.................................  

..................................  

األحداثكان م  

...................................  

..................................  

.................................  

..................................  

فً المصةلعمدة ا  

...................................................................  

...................................................................  

فً المصةلعمدة ا  

...................................................................  

...................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

ألحداثا  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  
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