
 وحدة تعليمية للصف الثالث 2 

 لغة عربية 

  َوفاُء َكْلب  

 عزيزي الطالب مرفق في الملف التالي مهمات يومية في مادة اللغة العربية 

"وفاُء كلٍب"سنتعلم معاً نصاً جديداً بعنوان   

وإرسالها على البريد اإللكتروني للمعلمة : رشا تايهأرجو حل المهمة   

Rasha_m.r@hotmail.com 

 سيتم فحص المهمة لكل طالب 

 حل المهمات يعتبر واجبًا وعليه نسبة من العالمة النهائية 

 سيتم إدراج مهمات بشكل يومي 
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 َكْلب  َوفاُء 

 بعنوان وفاء كلب حدة سوف نتعلم نصاً خارجيًا في هذه الو

 عليك قراءة النص ثم تنفيذ ما يليها 

 

 2020/3/22يوم االحد 

 المهمة االولى قراءة النص وكتابة هويته : 

 

  َوفاُء َكْلب  

يُحكى أنَّ َرجال وزوجتَهُ كانا يقطناِن في قريٍة نائيٍة. وكاَن لَُهما طفٌل صغيٌر 

با َكلبُهما على حراسِة البيِت أثناء غيابِهما .وفي َصباحِ أَحِد  يُحبّانِِه كثيًرا. وقْد درَّ

األيّام ، خرَج الّزوُج يبحُث عن الّرزِق، كما اضطّرت الّزوجةُ  للُخروجِ ، كْي 

تمألَ جّرةَ  الماِء من نبعٍ بعيٍد ، فأشارْت إلى الكلِب َكْي يحُرَس الّطفَل في المهِد 

ي في داخِل البيِت ، ففهَم اشاَرتَها ،وجلَس إلى جانِب المهِد ينظُر يميناً ويساًراالذّ   . 

وفجأةً ، أخَذ يتسلُّل إلى المهِد ثْعباٌن كبيٌر ، فانقَض عليه الكلُب ،وجرْت معركةٌ 

 .انتهْت بمقتِل الثّعباِن بأسناِن الكلِب القويِّة، مّما َجعََل الّدُم من فَِمه

إلى البيِت تحِمُل جّرة على رأِسها ،فنََظرْت من بعيٍد إلى المهِد ،فلم  عادِت األم  

تَِجْد صغيَرها ، والحَظت الّدَم يسيُل من فَِم الكْلِب، فّظنّْت أنّهُ قتَل َصغيَرها. فجنَّ 

 .ُجنونُها ألقِت الجّرةَ على َرأِس الكلِب ،فسقَط ميتًا ،ثَّمَّ أخذْت تَبكي َصغيِرها

ٍر ،َسمعِت األم  ُصراًخا ينبعُث من ناحيِة المهِد ،فإذا بصغيِرها قد بعَد وقٍت قصي

 . سقُط تحَت الّسريِر وبجانبِه ثعباٌن كبيٌرميّت

ندمْت األم  ندماً شديدا لقتِلها الكلَب الوفّي، وحّدثَت زوَجها بَْعَد عودتِه بما جرى 

     فقاَل لها: في التأّني الّسالمة ، وفي العجلِة النّدامةِ 



 

 

 

 :هوية النّص*

 .:العنوان*

  :النوع*

 .:عدد الفقرات*

 الّشخصيات:*

 

 

 المهمة االولى فهم المقروء 

 على الدفتر قراءة نص وفاء كلب ثم االجابة عن االسئلة التي تليه 

 

 أيَن كاَن الّرُجُل وزْوَجتَهُ يَْقطناِن؟ -1

 ماذا َحَصَل بيَن الكلِب والثعباِن ؟  -2
ةَ على َرأِس اْلكلِب ؟ ِلماذا ألقَِت األم   -3  الجرَّ

 َكْيَف َعَرفَِت األم  أنَّ الكلَب لم يقتْل صغيرها؟ -4

 لماذا ندَمِت األم  ؟  -5

 هْل كاَن تَصّرِف األّمِ َصحيًحا؟ ِلماذا؟  -6

 

 

 اجب عن االسئلة التالية بناًء على نص وفاء كلب 

 

 اكتب صح أو خطأ بجانب كل جملة_1

 ريٍة قريبٍة  ____كانا الّزوجاِن يقطناِن في ق •

 َدّرب الّزوجان َكلبُهما على ِحراسِة الحديقِة ______ •

 خرَج الّزوُج يبحُث على ِرزقِه ____ •

 األم  قتلْت الكلَب _____ •

 



 اكتب مرادف الكلمات االتية من المخزن_2

 فناٌء ________        نائيةٌ ______

 التّأّنّي ________      ناحيةٌ ______       يقطناِن ______

 ) بعيدةٌ __ جهةٌ __ يسكناِن ___ساحةٌ__التَّمّهٍل (

 

 تعبير كتابي _ 3

 

      عزيزي الطالب أمامك قصة رسومات متسلسلة، أرجو منك أن تكتب

 بكلماتك الجميلة قصة قصيرة.                 

 )أكتب بخط جميل وواضح، استعمل عالمات الترقيم، وأعط اسم لكل شخصية(. 
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