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احلمامة والثعلب 
 ومالك احلزين

الفهم الدقيق : التناول 
 والثروة اللغوية

 إعداد األستاذ حامت أبو عوف





 التهيئة
 َتْفَعُلوَن َيا َأُيَها اَلِذيَن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما َلا ): " تعالى ،

   (َكُبَر َمْقًتا ِعْنَد الَلِه َأْن َتُقوُلوا َما َلا َتْفَعُلوَن

 َأَتْأُمُروَن الَناَس ِباْلِبِر َوَتْنَسْوَن َأْنُفَسُكْم َوَأْنُتْم } : تعالىوقال

 {َتْعِقُلوَن َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفال 

 اآليتين استخلص قيمة مستفادة من. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 :استنتاج 

ينبغي لآلمر بالخير أن يكون  

، أول الناس إليه مبادرة

وللناهي عن الشر أن يكون  

 أبعد الناس منه 



بني  رأيك يف موقف احلمامة عندما 
 للثعلب بفراخهارمت 

لم تتحَّل بالذكاء وحسن التصرف 

 في الموقف
 

مناقشة الجهد 

 الذاتي 
 الفريق األول



 ولماذا ؟ عشها ؟ـ أين  وضعت الحمامة 

 

وضعت الحمامة عشها  في رأس نخلة 

فهي تبعد بصغارها وال  فراخهاخوفا على 

 تدعها في متناول من يضمر لها الشر

 تنمية الفريق األول



 وماذا طلب إليها؟ الثعلب ؟متى جاءها 

 

جاءها الثعلب عندما  ينهض ويشتد عود 

ويطلب إليها متوعدا ومهددا أن   فراخها

 . بفراخهاتلقي إليه 

 



  طلبه ؟وما موقفها من 

وما تفسيرك  لسلوك الثعلب وتصرف  

 الحمامة؟

 

 لكي تنجو بنفسها فراخهاكانت تلقي له 

الثعلب إنه رمز األنانية الغادرة التي تستحّل كّل حرام لتحقيق  

لقد ألم بالحمامة   .اآلخرينوهو في ذكائه يستفيد من غباء  .هدفه

وأن ضعيفي   .وغبائهابعد أن استفاد من خوفها  فراخهاوأكّل 

   .والمكرالحيلة والتدبير في الوجود هم ضحايا ذوي الحيلة 

 



تامة صف  شخصية مالك الحزين في جملة 

. 

مالك الحزين •

من طيور  هوطائر

محسن لكن ،الماء 

في غباء جعله يعطي 

النصيحة لغيره 

    .نفسه وينسى 
 



 األسئلة البنائية 

 الحمامة ؟ما موقف مالك الحزين من •

 تفقد أحوالها وسألها عن حالها   •

  عليها ؟وبم أشار .•

 بعدم االستجابة للثعلب فلن يصعد إليها  أشارعليها•

  جاءها؟وماذا  فعلت مع الثعلب عندما •

 فأخذت بالنصيحة   ولكنها أعلمت الثعلب بأن مالك هو من نصحها  •

    علمها ؟ولماذا سألها الثعلب عمن •

 لينتقم منه •

    الحمامة ؟وما رأيك في إجابة  •

 أخطأت   فقد كشفت المعاون لها والمساعد •

 هالك مالك الحزين  إجابتها ؟وما النتيجة المترتبة على  •

 



. 

 

ينجو مالك الحزين من مكر   بهاقترح حال 

 ودهاء الثعلب 

 

 
ال يقترب منه ـ  ال يعطي له األمان ـ  يكلمه   من  

 مكان يصعب على الثعلب الوصول إليه ـ يفر منه  



 تابع األسئلة البنائية
   الحزين ؟وكيف تخلص الثعلب من مالك 

   بهخدعه  بالمدح حتى أوقع  

  للموقف ؟وما تفسيرك  

 دهاء الثعلب  أوقع بمالك الحزين    

    الثعلب ؟وكيف كان لمالك أن ينجو من  

 بالحذر  وعدم االستجابة للثعلب  

 .ذلك ؟وما العبرة من 

يجب الحذر من الماكرين المخادعين  مع استخدام العلم  

 والعقل وحسن التصرف 



 تابع الفريق  الثاني 

 ضد كئيبة  •

 ، ُمْغَتِبطةُمْبَتِهجة ، َمْسرورة ، َفِرحة مبتهجة  ـ •

 .كئيبة هات مترادفات لكلمة •

،   َمْكروبة، ساِهمة ، َكِمدة ، َشِجّية ، َحِزينة  : َكِئيبة•

 . ُمْغَتّمة

 .جملة حداها في ‘وظف •

 

 

 



 

 

تشرع الحمامة في بناء عشها  فينالها التعب 

 .وسحقها لطول النخلة 

  

 :  القوسين اختر الصواب  من بين  

ـ   (ترفع تبدأ ـ  تمهد   ـ تفتح ـ  ) : تشرُعمعنى 
 (هالكها طولها ـ دقتها ـ  .بعدها )  : ُسْحُقها 

 



 :الثالث الفريق 

 .لغويين وظف كلمة أدرك في سياقين 

 
  "الُرْشِد َأْدَرَك الَوَلُد ِسَن " •

 راَهَق، َبَلَغ : •

 ”الَطِريِق َأْدَرَك َصاِحَبُه ِفي ُمْنَتَصِف " •

 .َلِحَقُه :  •

  "َهَدَفُه َأْدَرَك " •

 .َناَلُه ، َبَلَغُه ، ِإَلْيِه َوَصَّل : •

   "الِرَياِضَيَة ُيْدِرُك اْلَمَساِئَّل ." •

 َيْفَهُمَها: •

 



 األسئلة البنائية

 :يأتي هات معنى ما تحته خط فيما •

   ".َجِهيٍد َهَدَفُه َبْعَد ُجْهٍد  ُيْدِرَكِاْسَتَطاَع َأْن " •

 .يحقق •

 ".ِبَثْأِرِه َأْدَرَك "  ".َحاَجَتُه ِمْنُه َأْدَرَك " •

 َأَخَذَه: ، َأَخَذَها : •

 

 



  التقويم

يروى أن فياًل أحمقًا مغرورًا كان ينظر إلى جيرانه من  •

وذات يوم وهو سائر  ،  واستهتزاء بإحتقارالحيوانات والطيور 

فقتل أطفالها الصغار بقسوة   القبرةنحو الماء داس على عش 

؛ فاستغاثت بالطيور  بالظلم وأحست  القبرةفغضبت ، ووحشية 

الذين اتحدوا جميعًا ضد الفيل األحمق والمغرور فأعموا بصره 

من الفيل   لإلنتقاموساعدتهم الضفادع في تدبير وتنفيذ خطة 

،  األحمق والمغرور فحفروا حفرًة ساعدت على اإليقاع بالفيل

فهذا الفيل األحمق سمع نقيق الضفادع في الحفرة فأسرع إلى 

الحفرة فسقط فيها متألمًا وصارخًا إن القوي دون عقل ال قيمة  

 .تغني سعيدة في السماء وهي  القبرةفرفرفت  .له 



 :األسئلة 

 :الصحيحة ـ اختر اإلجابة  1

 *(شجاع ظالم ومتكبر ـ رحيم ـ قوي ـ )  ...بأنه نصف الفيل في القصة 

 (سبق التعاون ـ التخطيط ـ العقل ـ كل ما )  بـعلى الفيل  القبرةانتصرت 

 :خطأ ـ مضمون العبارات التالية صح أم  2

 .التواضع اإلحسان إلى الضعفاء من مظاهر 

 .ظلم محاسبة المقصر في عمله 

 .األحوال الضعيف منهزم  في كل 

 .القصة ـ هات فائدة أفدتها من  3

 : ..................مغرور : مرادف ـ  4

 .....................جملة في  : ..........................وضدها 

 



 حفظكم اهلل جميعا 
 


