مدرسة البيان السيد
صف الرابع
مهمة لغة عربية لل ّ

تاريخ تسليم الوظيفة02.2.9191 :
عزيزي الطالب :اقرأ النّص التالي بتمعن ثم أجب عن األسئلة التي تلي ِه على الدفتر.
دُمتُم في رعاية هللا وحفظه
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صحراء
الفيل في ال ّ
صدي ِق ِه ْال َج َملُ " :أنا أ ْقوى
غير ُم ْع َجبًا بِنَ ْف ِ
كانَ ْالفي ُل ال ّ
ص ُ
س ِِهُ ،م ْغتَ ًّرا بِقُ َّوتِ ِهَ ،وقَ ْد قا َل يَ ْو ًما ِل َ
ق
ِم ْنكَ َ ،وأَ ْنتَ ال تَ ْم ِلكُ ُخ ْرطو ًما َك ُخ ْرطومي" .قا َل ْال َج َملُ " :ال
داعي للتّفا ُخ ِر ،فَ ِل ُك ِّل َم ْخلو ٍ
َ
صفاتُهُ الّتي تَ ْمنَ ُحهُ قي َمتَهُ ".
ِ
َّث َكما تَشا ُء ،سأ َ َ
قا َل ْالفيلُ " :تَحد ْ
ظ ُّل أ َ ْقوى ِم ْنكَ ".
هل تَ ْستَطي ُع ْ
قا َل ْال َج َملُْ " :
كامال؟"
ص
حراء يَ ْو ًما ِ
ِ
سير في ال ّ
أن تَ َ
ي؟"
قا َل ْالفيلُ " :أتَت َ َحدّاني؟ أنا ْالفي ُل ْالقَ ِو ُّ
قا َل ْالج َملُ " :إنّي أَتَ َحدّاكَ ".
ث ُ َّم اتَّفَقَ ْالفي ُل ْ
ق ال ّ
وال َج َم ُل على ْ
راء بَدْ ًءا ِم ْن ُ
ش ْم ِس َحتّى
ص ْح ِ
أن يَسيروا في ال َّ
شرو ِ
غير إلى اال ْستِ ْعدادِ ،فَ َح َم َل على َ
ُ
ثيرةً
ع ْالفي ُل ال َّ
غرو ِبها ،وأَس َْر َ
ص ُ
ظ ْه ِر ِه َج َّرةَ ماءٍ َوأَعْشابًا َك َ
ي زادٍ.
َخضْرا َء ،أ ّما ْال َج َم ُل فَلَ ْم يَ ْح ِم ْل أَ ْ
سار ْالفي ُل ْ
راء الّتي يَ ْغ ُم ُرها ضو ُء ال َّ
حارةِ ِجدًّاَ ،وبَ ْعدَ سا َعةٍ،
ص ْح ِ
ش ْم ِس ْال ّ
وال َج َم ُل في ال َّ
َ
ط ِش ْ
س ْالفي ُل ْ
بالعَ َ
ب ْالما َءَ ،و َرمى ْال َج َّرةَ
والجوعِ ،فأ َ َك َل ما يَ ْح ِم ُل ِم ْن عُ ْش ٍ
أَ َح َّ
بَ ،وش َِر َ
راءَ ،وبَ ْعدَ فَتْ َرةٍ
ص ْح ِ
سي َْرهُما َعب َْر ال َّ
نان َ
ِ
فار َغةً .أ ّما ْال َج َم ُل فَلَ ْم يَأْ ُك ْل َولَ ْم يَ ْش َربْ َ ،وتابَ َع االثْ ِ
ط ِش ثانِيَةً ،فَصا َح " :أنا َع ْ
س ْالفي ُل بالعَ َ
ِمنَ ّ
طشان ".
الز َم ِن ،أَ َح َّ
ي ال يُبالي ْ
بال َع َ
ط ِش ".
قا َل ْالفيلُْ " :القَ ِو ُّ
عدْ أ َ ْحتَ ِملُ ،لَقَدْ َع ِط ْشتُ ".
خ َِج َل ْالفيلَُ ،ولَ ِكنَّهُ َب ْعدَ قَلي ٍل صا َح " :لَ ْم أَ ُ
ص ِب ْر على ْال َع َ
صب ِْرِ ،إنّي مو ِشكٌ
ص َر َخ ْالفيلُ " :اللّ ْعنَةُ على ال َّ
قا َل ْال َج َملُ " :ا ْ
ط ِش " ،فَ َ
ت ".
على ْال َم ْو ِ
سقَ َ
ع ْال َج َم ُل إلى َح ْم ِل ِه
الرما ِل فاقِدَ ْال َو ْعيِ،
َوما ِإ ِن ا ْنتَهى ِم ْن َك ِ
فسار َ
ط َعلى ّ
الم ِه َحتّى َ
َ
على َ
ظ ْه ِرهَِ ،وأَعادَهُ إلى غابَتِ ِه.
ي
ق ُم َميّزاتٍ ،فأ ْنتَ قَ ِو ٌّ
ِع ْندَما أفاقَ ْالفيلُ ،قا َل لَهُ ْال َج َملَُ " :ه ِل ا ْقتَنَ ْعتَ اآلنَ بِأ َ َّن ِل ُك ِّل َم ْخلو ٍ
َوتَ ْم ِلكُ ُخ ْرطو ًما ال ْأم ِلكُ ِمثْلَهُ ،ول ِكنّني ْأم ِلكُ ْالقُد َْرةِ على تَ َح ُّم ِل ْالجوع ْ
والعَ َ
ط ِش ".
ِ
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أجب عن األسئلة التّالية:
 )0ماذا حمل الفيل الصغير على ظهره؟
_________________________________
_________________________________
 )9لماذا تحدى الجمل الفيل في القصة؟
_________________________________
_________________________________
 )2ما هي صفات الفيل والجمل ،كما ظهر ذلك في النص؟
صفات الفيل__________________________________ :
صفات الجمل_________________________________ :
 )4األسلوب الغالب على النص هو:
ب .الحوار
أ .السرد
 )5قال الجمل للفيل" :ال داعي للتفاخر ،فلكل مخلوق مزاياه التي تمنحه قيمته" .ماذا
كان يقصد الجمل اشرح وبين رأيك؟
____________________________________________
____________________________________________
 )6صف شعور الفيل:
أ .قبل التّحدي____________________________________ :
ب .أثناء تنفيذ التّحدي________________________________ :
ج .بعد التّحدي___________________________________ :
 )7لماذا يستطيع الجمل القدرة على تحمل الجوع والعطش في الصحراء؟
__________________________________________
__________________________________________
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 )01لمن يعود الضمير في الكلمات التالية؟
 .0بنفسه سطر __________ :0
 .9غروبها سطر _________ :2
 .2يغمرها سطر _________ :00
 )00استخرج من النص:
 )0تعبيرين يدالن على زمان_________ :
 )9تعبيرين يدالن على مكان_________ :

_________
_________

 )09أكمل بطاقة الهوية للنّص:
الزمان______________ :
المكان______________ :
الشخصيات____________ :
نوع النص___________ :
 )02المغزى من النص هو:
 .0ال تستضعف من هو أضعف منك.
ب .كن مغرورا وافتخر بنفسك.
ج .أن نقدر على تحمل العطش والجوع.

بالنجاح لجميع
الطالب
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