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لْكَ عاشب في بيت بِصاحه زما ن
 دعبي، و تيبالْ سرحـ، يويالًـطَ
 لِّكُ يف هبِصاح راَءي وشمي، وصوصاللُّ
مكان.  

ما كانَكَو يحب صاحبانَـ، ك ه 
يحأَ بوالد سيدهو ،يالعبهمو ،يتحلُم 

  .مهنى مذَاَأل
متض السنواتكَ، وبلْكَالْ رب في السنأَ، وصبح ال يستنْأَ طيع يحرس 

  .لُبقَ نم لُعفْي ما كانَ، كَصوصاللُّ دعبي، ولَزِنمالْ
أَرى صاحبنْأَ ه يتلَّخص منفَه ،نْأَ أراد بِييعهلَ، وكلَ نم قْيأَ لْبحنْأَ د 

يشرِتيَأله ،نبِكَ هري وضعيف.  
 عيدب كانى مإلَ هذَخأَ، فَبِلْكَالْ نها مبِ صلَّختي ةريقَي طَف لُجالر ركَّفَ
 طاعتاس بلْكَالْ نكلَ. وهتاريسا بِعرِسم عجر، وناكه هكَرت، وةدينمالْ جخارِ

  .ةًيثانِ ةًرم هبِصاح لِزِنى مإلَ عودي نْأَ هكائذَبِ
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تضايق الرَأللُج ،نلَ هم يستطنْأَ ع يتلَّخص مبِلْكَالْ نلَ، وم تفَنلُّكُ ع 
 نم الصِخلْل ةريقَطَ نسحأَ : إنَّهِسفْي نف ا، قالَخري. أَهنع هعادإلب لِيحالْ
نْ، أَبِلْكَذا الْه ذَآخه أَورميه ي الْفبفَرِح .ركقارِ ببأَا، ولْكَالْ ذَخب معه ،
ودلَخ ماِءي الْف ةًسافَم بةًعيدو .في وسالْ طبرِحح ،لَمه بين يديه و ،رماه 
لَماِءي الْف .كلْكَالْ نكانَ ب يغوص ماِءي الْف مةًرو ،ظْيهر مأُ ةًرخى، ر
ويرِجي نحو بِصاحه بِقارِي الْفو ،الرلُج يفَدعه بعيدا عنه.  

في هذاللَّ هظَحجاَءة ،ت موةٌج 
شةٌديد ضرقارِالْ بتلَقَ، فَببتهو ،طَقَس 
الرلُج ماِءي الْفو ،كاد يغرقر .آه 
. هذَقَنأَا، وعرِسم هيلَإِ جاَء، فَبلْكَالْ
لى ـع مدن، و هلزِنى مإلَ لُجالر هذَخأَفَ
فعله كْأَورمهح ،تى مات.  
  
 شركَالْ حلالْ    :ماتوفالْي :مخلص.  
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  ؟هبِصاح تيي بف بلْكَالْ لُعفْي ) ماذا كان١َس
  

  ._____________________________________________________  
   

  ؟هديس الدوأَ عم بلْكَالْ لُعامتي كانَ في) ك٢َس
    

  ._____________________________________________________  
  

  !ني السف ربكَ نْأَ دعب بلْكَالْ ف) ص٣س
  

  ________________________._____________________________  
  

  ا؟عيفًض آهر نْأَ دعب هبِ لَعفْي نْأَ بِلْكَالْ بصاح رر) ماذا ق٤َس
    

  ._____________________________________________________  
  

  !هنم صِلُّخلتل بِلْكَالْ بها صاحيلَإِ أجي لَالت قرالطُّ رِكُذْ) أ٥ُس
  

١.________________________________________________ .  
  

٢.________________________________________________ .  
  

٣.________________________________________________ .  
  

  ؟هدحو بلْكَالْ كرت نْأَ دعب هتاريى سا إلَعرِسم بِلْكَالْ بصاح عجماذا رل) ٦س
    

  ._____________________________________________________  
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  ؟ةًيثانِ ةًرم هبِصاح لِزِنى مإلَ عودي نْأَ بلْكَالْ طاعتاس فيكَ) ٧س
    

  ._____________________________________________________  
  

  !رِحبي الْف وهو بِلْكَالْ حالَ ف) ص٨س
    

  ._____________________________________________________  
  

  ماذا؟ل؟ ورِحبي الْف قِرغالْ نم لَجالر ذَقَني أَالذّ نِ) م٩س
    

  ._____________________________________________________  
  

  ._____________________________________________________  
  

  .؟ ____________________________ةصقالْ ةهايي نِف هبِلْكَ عم لُجالر لَعامت في) ك١٠َس
  

  ______________________؟ ____________هبِلْكَ عم لِجالر فرصتبِ كيأْ) ما ر١١س
    

  ._____________________________________________________  
  

  ماذا؟ل؟ وبلْكَالْ مِأَ لُج: الرةصقالْ بسح لُضفْأَ ماهي) أ١٢َس
    

  ._____________________________________________________  
    

  ._____________________________________________________  
  

  ؟سِرذا الده نم تملَّع) ماذا ت١٣س
    

  _____________________________________________________  
    

  ._____________________________________________________  
  

  ___________________________________.!صلنا لبناسم را آخنوانع بتكْ) أ١٤ُس
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  :ةحيحالص ةاإلجاب مِقَر تحا تطخ عض) ١س

١ .لْكَ عاشب في بيت بِصاح١    :هي .و٢      امس .غ٣َ    ةًن .ير كورٍذْم  
  عٍضارِم لُع. ف٣  ماضٍ لُع. ف٢      رٍمأَ لُع. ف١      :ي" هلُمحت"ي ةُملكَالْ. ٢
  فر. ح٣    م. اس٢        لٌع. ف١      :ي" هتض"م ةُملكَالْ .٣
٤ .كْعكَالْ سلمة ض"١      ":عيفس .وِ. ق٣َ    ويلٌ. ط٢َ      منيي  
٥ .لَحاو الرلُج التلُّخص م١    :بِلْكَالْ نم .رتالثَ. ث٢َ      نِي مرأ٣َ  ات .ربع مرات  
٦ .فْمركَ دلمة ح"لٌيه "٢      ةٌ. حيل١َ      :وم .٣    تالٌحلٌّ. ح  
  ني السف رب. ك٣َ  هدساعي م. ل٢َ      هض. ع١  :هنَأل بِلْكَالْ نم صلُّخالت لُجالر رادأَ. ٧

  

  
  

  :ةحيحالص ةاإلجاب فرح لَوح ةًردائ عض) ٢س
  

 َأراد الرنْأَ لُج يلْكَالْ بيعَأل بنه:  
  .بِلْكَالْ لَدب ةًطَّق يرِتشي نْأَ رادب. أَ       .قودى نإلَ ةحاجبِ أ. كانَ

  .مآذاهو هالدوأَ ضد. ع      .فعضو ني السف ربج. كَ    
  

 َلم تنجالْ لُّكُ ححلِي ي إِفببِلْكَالْ عاد نِع الرنَّ، َأللِج:  
  .هعم ياةَحالْ أَلفو لَجالر بحي بلْكَالْب.       .لِجالر نكى مذْأَ كانَ بلْكَالْأ. 

  .غَير صحيحة اإلجابات ميعجد.   .حيحٍص لٍكْشبِ ةَحيلَالْ ذُفِّني نكُي ملَ لَجالر ج.  
  

 ثَاألكْ ةُفَالصر مناسةًب بِلْكَلْل هي:  
  تانحيحاإلجابتان (أ+ج) صد.   يفوج.     ني السف بريكَب.      صلخمأ. 
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 ْالكْفالْ ةُرمزِكَرةُي للنص هي:  
  ني السف ةُبريكَالْ البكالْب.   كَلْب كَبر يف السن وأَراد صاحبه أَنْ يتخلَّص منه فَلَم ينجح.أ. 

  يوتبي الْف البِكالْ ةُيبِرتد.          .قٍفْرِبِ هعم لِعامالتو يوانحالْبِ مامتااله ج.  
  

  

  :ةيالالت لِمجي الْف ةزبارِالْ ماتلكَالْ نيى بنعمي الْف قرفَما الْ) ٣س
  _______________________.  .ةضاعبِالْ نمثَ عفَدي يكَ وقِى السإلَ راجِالت به. ذ١َ

  

  _______________________.      .هنا ععيدب بلْكَالْ عفَدي لُجالر . كان٢َ
  

١م .ضت السنوات كَوبلْكَالْ رب ي فالسن.    ._______________________  
  

  _______________________.  .ةَملؤمالْ نالس جعاليل يبِبِالطَّ ةيادى عخي إلَأَ به. ذ٢َ
  

  _______________________.      .ةَراسحالْ طيعتسال ي بلْكَالْ حبصأَ. ١
  

  _______________________.          ؟تحبصأَ في. ك٢َ
  

  

  :ةيالالت ماتلكَي الْف مريالض عودي نم إِىل بتكْ) أ٤ُس
  

  ): _____________٢/٢: (فمهبالعيو  ): _____________٣/س١(ف هباحص
  

وتكَر٢/س٥(ف ه( _____________ :  ـمعف ه)٣/س٦(  _____________ :  
  

  : _____________  )٢/س٤( هـريتشي  : _____________ )٢/س٧(ف هتبلَقَفَ
  

  

  :ةيالالت ماتلكَالْ عكْس بتكْ) أ٥ُس
  

 ___ :بيعي_______          :فَعنت__________  
  

 ___ :يفو_______                 :ديس__________  

mailto:contact@alarabeyya.com
http://www.alarabeyya.com


  موقع هيا إلى العربية

  نموقع تعليمي للغة العربية للمرحلتي

 عداديةإلائية وااالبتد

contact@alarabeyya.com 

    

www.alarabeyya.com الكلب الوفي  
 

 2009©  العربية إلى هيا لموقع محفوظة النشر حقوق

 

  

 
    

 

 

  :اإلطارِ ةلَمج بس) حلَبقَ وأَ دع(ب بتكْأُ) ٦س
  

  بِلْكَالْ نم صلَّختي نْأَ لُجالر عِطتسي ملَ
  

 َكبلْكَالْ رب ي افلسن.        ________  
 ندم الرلُج على فعله.        ________  
 حلَم الرلْكَالْ لُجب ورماه ي الْفبرِح.    ________  
 لْكَ عاشب في بيت بِصاحه.      ________  
 َكَّفر الرلُج في التصِلُّخ مبِلْكَ نه.      ________  

  

  
  

  :عِبرمي الْف مِالئمالْ مِقَالر عِضوبِ ةصقالْ داثَحأَ بت) ر٧س
 لْكَ عاشب في بيت بِصاحه زمويالًا طَن.  
 َألْكَالْ ذَقَنب صاحبه وندم الرلُج على فلَعته.  
 ضربةٌ تجوقارِالْ مفَ بلَقَانبِ ببِصاحه.  
 َأذَخ الرلْكَالْ لُجب ورماه ي الْفبرِح.  
 َكَّفر الرلُج ريقَي طَفة ليتلَّخص مبِلْكَ نه.  
 َكبلْكَالْ رب في السن وغَ صاريرٍر قاد لى الْعحراسة.  

  
  

  :ةيالالت بابِاألس نم بٍبس لِّكُ ةَتيجن بتكْأُ) ٨س
       السبال               بنةُتيج  

 ضربت موةٌج شقارِالْ ةٌديدب.    _______________________  
 َكبلْكَالْ رب في السن.      _______________________  
 َأراد الرلُج بيبِلْكَالْ ع.      _______________________  
 َأذَخ الرلْكَالْ لُجإلَ بى مكان بعيد.  _______________________  
 ساعلْكَالْ دب صاحبه أَوذَقَنه.    _______________________  
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  :صاقالن لِمكْأَ) ٩س
  (أنت) رمأَ  عضارِم  ماضٍ    (أنت) رمأَ  عضارِم  ماضٍ
تبالع          قتضايي    
    سرري      أُحجي    

طاعتاس            دع  
  

  

  :صاقالن لِمكْ) أ١٠َس
دفْرى  مثَنم  عمج    دفْرى  مثَنم  عمج  
  أماكن            موجةٌ
  لٌ          قارِبانيح  
صل        رحب      

  

  
  

  :ةفيدم لٍمي جف ةَيالالت ماتلكَالْ عِ) ض١١س

 وـفي :_______________________________________________  
 ِقارب   :_______________________________________________  
 تضايق  :_______________________________________________  
 ـندم  :_______________________________________________  

  
  

  :ةاألخري ةرقْفالْ نم جرِختاس) ١٢س
    )عالٍفْ) أ١٠َ :     ..........................   .............   .............   .............    

           .............   .............   .............   .............   .............  
    )٥ماٍء) أس:  .............   .............   .............   .............   .............  
    )٥ح (روف:  .............   .............   .............   .............   .............  
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