
  

  

  
  :النص

قدیما ، عاش الحصان طوال حیاتھ حّرا طلیقا ، یلعب في المروج الخضراء ویأكل 

ن،       ى في أنحاء المرج ، فاغتاظ الحصابیا كبیرا یرعضوذات یوم رأى . أعشابھا 

  .اندفع نحوه یرید أن یطرده و

، عندما رأى الضبي یتحّفز ، ، توّقف دفعة واحدة  الضبيقبل أن یصل الحصان إلى 

ماذا تفعل في مرجي أّیھا : قال الحصان بصوت غاضب . مصّوبا قرونھ الحاّدة إلیھ 

المروج واسعة ، والعشب وفیر یكفي . بي بھدوء ضأجاب ال" . الّضبي الّدخیل ؟

  ".المئات مّنا

ر وتذّك. بي ضد بھا النصرف الحصان مھّددا ، متوّعدا ، یفّكر في طریقة یطرإ

فذھب إلیھ یطلب منھ المعاونة في . من المروج المزارع الذي یعیش على مقربة  

  .بي الّدخیل ضطرد ال

، وكان قد اندھش المزارع عندما رأى الحصان الطلیق یسعى بنفسھ إلى مزرعتھ 

. ، لكن الحصان كان یرفض ذلك دائما حاول من قبل أن یغریھ بالعمل في المزرعة 

لن أستطیع أن ألحق بالّضبي الّسریع ، إّال إذا : "وبعد أن سمع طلب الحصان قال لھ 

  " .متطیت ظھرك آ

. خل المزارع إلى البیت ، وعاد یحمل قوسھ وسھامھ ، ومعھا الّسرج والّلجام ود

  .ستسلم آخر األمر  آوعندما بدأ الّرجل یثّبت الّلجام ، ترّدد الحصان قلیال ، ثّم

بي للخطر ، وأسرع ضرع الحصان ، واندفع بھ بین المروج ، فانتبھ الإمتطى المزا

  .بي ضبالفرار من المروج ، والحصان یضحك من قلبھ سعیدا بانتصاره على ال
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عندما عاد المزارع إلى مزرعتھ ، شكره الحصان ، وطلب منھ أن یرفع الّسرج ، 

جام ، لسیبقى اّل. ساعدني أن تلقد ساعدتك ، وعلیك : " قال المزارع . ویفّك الّلجام 

: " فندم الحصان وقال في نفسھ " . ألربطك بھ ، وأستعین بك في أعمال المزرعة 

  ...".بي ، ففقدت حّریتيضرفضت صحبة ال
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لتفوز في الّدارین وحّتى تنال رضا علیك یا بنّي أن تسیر على ھدي الّرسول الكریم (

  .) الّلھ 

  ........................................................................... علیك یا بنّیتي -

  .......................................................................... علیكم یا أبنائي -

  ............................................................................. علینا جمیعا -
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  .المنزل حامال إلى زوجتھ وأوالده ما یحتاجون إلیھ 

علّیة الواردة في الفقرة الّسابقة إلى جمل أسمّیة وأكتبھا في  أحّول الجمل الف-ب
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