
 الفٌل الحزٌن

 

 

 

ا..كان الفٌل الضخم ٌسٌر فً الغابة وحٌد          ا.. حزٌن 

بخطوات بطٌئة متثاقلة بٌنما ٌشاهد الطٌور وهً  اشارد  

والحٌوانات الرشٌقة ، تحلق فً السماء بحرٌة وسعادة 

وكلما  .والخٌول ، والُحمر الوحشٌة ، السرٌعة مثل الظباء 

شاهد مرحهم وهم ٌجرون وٌلعبون كلما شعر بالضٌق 

ٌستطٌع الطٌران فً السماء أو  ى الحٌد الذوالحزن ألنه الو

  فً أراضً الغابة الشاسعة . اسرٌع   الجري

 

ومع هذا قرر ! !ولكن كٌف وهو ثقٌل الوزن؛ ر فً حٌلة ٌستطٌع بها الطٌران فك  

فً الغابة وربط فوقف فوق أضخم وأقوى شجرة أن ٌحاول 

أن  منه اأقدامه بؤجنحة مصنوعة من رٌش الطٌور ، وقفز ظن  

ولكنه سقط على األرض وفوقه أغصان  !! الهواء سٌحمله

فضحكت منه ،  الشجرة التً سقطت بسبب ثقل جسده 

االحٌوانات والطٌور بٌنما جلس هو حزٌن     . ا مكتئب 

 

 

 



 

فً الغابة شعر بتعب شدٌد فاستلقى  وأثناء سٌره

فرأى  ؛ تحت شجرة كبٌرة وراح فً سبات عمٌق 

نفسه فً الحلم قد تحول إلى ظبً رشٌق جمٌل 

. فً منتهى  وأخذ ٌغنً أنا ظبً . افجرى وفرح طرب  

االرشاق  ٌ  . ة .. إنه ٌوم جمٌل وقد أصبحت ظب

 

 

 

غٌاب الفٌل الضخم وهو وظل ٌمرح فً أرجاء الغابة والحٌوانات ٌتساءلون عن 

ه نمر جائع فؤخذ المسكٌن تتبعف،   اٌنظر إلٌهم ضاحك  

بؤقصى سرعة حتى  ٌركضو  من النمر .. اٌجري هرب  

كً ال ا كهف مظلم وتمنى حٌنها أن ٌصبح نمر   إلىوصل 

ا فجرى أمنٌته وأصبح نمر   ت وتحقق،  ٌؤكله أي حٌوان مفترس 

ا نً أنا نمر .. قوي وشجاع .. بتحوله الجدٌد وأخذ ٌغا سعٌد   مسرع 

 أخٌف الحٌوانات .. وال أحد ٌخٌفنً ..

 

 

ن ٌتتبعونه قائلٌن نرٌد جلد النمر ٌوجد الصٌاد وبعد قلٌل

حتى وصل إلى  خائف االرائع ، فسمعهم وأخذ ٌجري 

،  شاطئ النهر وفكر أنه قد أخطؤ فً أمانٌه السابقة 

تحققت " ف الغابةك مل "  اٌتمنى لو ٌصبح اآلن أسد   وأنه

ك دٌد وأخذ ٌغنً أنا أسد .. أنا ملبهذا التحول الج افرح جد   .أمنٌته وتحول إلى أسد

ا آخر ٌتجه وجد أسد  وفجؤة : الغابة وٌزأر وٌخٌف بصوته حٌوانات الغابة .. 

واعلم أن علٌك إما الرحٌل ، له : أنا ملك الغابة ولٌس أنت  ناحٌته  و ٌنهرهُ قائل  

 ء أو نتقاتل حتى أقتلك .. وأتخلص منك .اآلن فً هدو

 

 



 

افآثر السل ٌشعر بالخٌبة حتى وجد نفسه  مة ، ومشى فً هدوء ولكنه كان حزٌن 

 ؟!!هذا  فً شبكة الصٌادٌن .. فسؤلهم فً دهشة : ما

ولكننا نرٌد ؛ هل ترٌدون جلد األسد فؤجابه أحدهم : ال 

قفص أن نؤخذك إلى حدٌقة الحٌوانات .. ونضعك فً 

  األسود .

أنا فٌل ..  !ا !تضعوننً فً قفص ولكننً لست أسد   ؟!قائل  : ماذا  من األمرففزع 

فؤنقذه فؤر صغٌر فً الشبكة ٌواجه مصٌره ،  افضحك الصٌادون منه وتركوه حبٌس  

 . اهرب مسرع  والشبكة قرض 

 

 

ن آلبعد ا : نفسه قائل  تب ، وبدأ ٌعاا فزع  استٌقظ من حلمه 

 أبقىعلى طبٌعتً ألنً أعرف قٌمتها .. وأرٌد أن أسخط لن 

وإنً أحبها  بها هللا نً إنها طبٌعتً التً خلق ، لٌها ع

 .اكثٌر  

الغابة وأخذ ٌغنً وحٌوانات  اجد   اوحٌنها أصبح فرح  

ا  وألول مرة مٌنظرون إلٌه فً دهشة ألنه ٌرونه سعٌد 

  : وأخذ ٌغنً اومبتهج  

 جمٌل اأنا حق   ..أنا فٌل .. أنا فٌل 

 طبٌعتً الجمٌلة ، هً لً كل شًء  

 لو تخلٌت عنها ، لن أصبح أي شًء    

 

 منقولة / بتصرف

 

 

  



" إذا كانت  ×" اذا كانت اإلجابة صحٌحة ، وعلمة "  √ أجب بعلمة ":  1س

 اإلجابة خاطئة :

 )     ( اأ/ ٌشعر الفٌل بالحزن والكآبة ألنه ال ٌستطٌع الطٌران والجري سرٌع  

 ٌستطٌع الفٌل الوقوف فوق أضخم وأقوى األشجار فً الغابة )     (ب/ 

 

 

 : الحرٌة والسعادة تمثلت لدى الفٌل من خلل: 2س

 .التحكم بحٌوانات الغابة والسٌطرة علٌهم  -أ

 . الدهاء والمكر، وإٌجاد الِحٌل -ب

 . التحلٌق فً السماء ، ورشاقة الخطوات  -ج

 . الحٌواناتضخامة الحجم ، وإخافة جمٌع  -د

 

 

 هل :؟ : ما رأٌك بالحٌلة التً احتالها الفٌل لٌستطٌع الطٌران  3س

 توافقها □

 ترفضها □

 : بٌن السبب 

  

 

 

 

 

 



 

 

ا وتتبعه  : أفسد  4س  ٌ  :  إلى الكهفحلم الفٌل عندما أصبح ظب

 األسد –أ 

اد  -ب ٌّ  الص

 النمر -ج

 الفؤر -د

 

 

 : مابما ٌناسبه نٌالتالٌ ن ٌ: امأل الفراغ 5س

تمنى الفٌل الحزٌن أن ٌتحول من نمر إلى أسد ألن ................... وٌرٌدون 

 ............... الرائع .

 

 

 بحسب تسلسلها : الشخصٌات التً تمنى الفٌل أن ٌجسدها: رتب  6س

 الفٌل الحزٌن أن ٌكون : أراد 

  اأسد   -أ

ٌ   -ب   اظب

  انمر    -ج

  فٌل    -د

 

 

 



 

 

: بٌن السبب الذي جعل الصٌادٌن ٌضعون الفٌل وهو بشخصٌة األسد فً  7س

 .الشبكة 

 

 

 : الذي أنقذ الفٌل من شبكة الصٌادٌن :  8س

 النمر -أ

 الظبً -ب

 األسد -ج

 الفؤر -د

 

 : طبٌعته: قرر الفٌل العودة إلى  9س

 أ/ ما رأٌك بقراره :

 صحٌح □

 غٌر صحٌح □

 ب/ دلل على ما تقول :

 

 

 : الفٌل توصل إلى حقٌقة جمٌلة فً نهاٌة القصة . 11س

 .وضح تلك الحقٌقة


