


الطبعة الأوىل  1442هـ - 2021م



اأُلَِّف هذا الكتاب بموجب القرار الوزاري 261/ 2019 

تم اإدخال البيانات والتدقيق اللغوي والر�صم والت�صميم والإخراج 

في مركز اإنتاج الكتاب المدر�صي والو�صائل التعليمية

بالمديرية العامة لتطوير المناهج

 ج��م��ي��ع ح���ق���وق ال��ط��ب��ع وال���ت���األ���ي���ف وال��ن�����ص��ر م��ح��ف��وظ��ة ل������وزارة ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م

 ول يجوز طبع الكتاب اأو ت�صويره اأو اإعادة ن�صخه كاماًل اأو مجزاأً اأو ترجمته اأو تخزينه في 

الوزارة، وفي حال  باإذن كتابي م�صبق من  اإل  الأ�صكال  باأي �صكل من  المعلومات  ا�صتعادة  نطاق 

القتبا�س الق�صير يجب ذكر الم�صدر.



حضـرة صـاحب الجـاللـة
 السلطان هيثم بن طارق المعظم 

-حفظه اهلل ورعاه-

المغفور لـه

 السلطان قابوس بن سعيد -طّيب الّله ثراه-
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�صلطنة ُعمان





ِبالنُّفـــــــو�ِس ُيْفـــــــَتدى

ُّ
النَّ�شيُد الْـَوَطِني

خــاء
َّ
َوا�ْسَعدي َواْنَعمـي ِبالر

َلـنــــا اْحَفــْظ  َربَّـنـــا  يــا 

ْعــَب فــي الأَْوطـــان َوال�سَّ

يَّــــــًدا ُ�ؤَ
مـــ ـــــــــُدْم 

َ
َوْلـــي

ــان ــط ــْل
ُّ

ــس ــ� َجــــاَلــــَة ال

مـــــــــان ِبــــاْلــــِعــــزِّ والأَ

ــــًدا ــــجَّ ــــَم ـــــًا ُم عـــــاِه

يا ُعماُن َنْحُن ِمْن َعْهِد النَّبي

مــاء
َّ

فــاْرَتقـــي هـــــاَم ال�س

ِب
َ
اْلَعر ــراِم  ِك ِمــْن  ــيــاُء  اأَْوِف

يـــاء َواْمَلـئـي اْلَكـــْ�َن الـ�سِّ
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الحمــد هلل رب العالمين، وال�ســاة وال�سام على اأ�سرف المر�سلين، �سيدنــا محمد وعلى اآله و�سحبه 

اأجمعين،،،

�سعــت وزارة التربية والتعليم اإلى تط�يــر المنظ�مة التعليمية في ج�انبها المختلفة؛ لم�اكبة التط�رات 

المت�سارعــة في مجال المعرفة والتقانة، وتلبيــة متطلبات م�ؤ�س�سات التعليم العالي، واحتياجات المجتمع 

الُعمانــي و�ســ�ق العمل، وهي بذلك تت�افق مع اأهداف روؤية عمــان 2040 وركائزها التي اأكدت اأهمية 

رفع ج�دة التعليم وتط�ير المناهج الدرا�سية والبرامج التعليمية؛ لإعداد متعلم معتز به�يته، مبدع ومبتكر، 

ا في جميع المجالت.
ًّ
ومناف�س عالمي

كمــا جاءت المناهج الدرا�سية من�سجمة مع فل�سفــة التعليم في ال�سلطنة، وال�ستراتيجية ال�طنية للتعليم 

2040 فــي تهيئــة الفر�ــس المنا�سبة لبنــاء ال�سخ�سيــة المتكاملــة للمتعلمين، والحر�س علــى امتاكهم 

مهارات القرن الحادي والع�سرين؛ كريادة الأعمال والبتكار، واأخاقيات العمل، والتعامل مع معطيات 

التكن�ل�جيــا الحديثــة واإنتاج المعرفة، وتعزيز مهارات التفكير والبحــث العلمي، ورفع م�ست�ى وعيهم 

بالق�سايا الإن�سانية، وقيم ال�سام والح�ار، والت�سامح والتقارب بين الثقافات.

ويمثــل هذا الكتاب المدر�سي ترجمــة للمحت�ى المعرفي والمهاري للمنهــاج الدرا�سي، وقد و�سع 

لي�ستر�ســد بــه المعلم والمتعلــم لل��س�ل اإلــى معل�مات �ساملــة ومتن�عة، ولكت�ساب مهــارات تعليمية 

مختلفة؛ لتحقيق ما ت�سب� اإليه ال�زارة من اأهداف ترب�ية، وغايات �سامية ت�سهم في تقدم هذا ال�طن العزيز 

تحت ظل القيادة الحكيمة لم�لنا ح�سرة �ساحب الجالة ال�سلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه اهلل 

ورعاه-.

والّلـه ولـي الت�فيق

د. مديحـة بنت اأحمـد ال�شيبانيـة  

وزيـرة التربيـة والتعليـم  

تقدمي
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املقدمة
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الفا�ضل ولي اأمر التلميذ/ التلميذة:

هذا كتاب ابنك / ابنتك: 

اأردنا اأن ن�ضتهّله بر�ضالة اإليكم؛ كونكم ال�ضريك في التربية والتعليم؛ حيث يعمل كل من موقعه لخير 

المتعّلم اأخالًقا ومعرفًة ومهارًة و�ضلوًكا. وتلك غاية ل ندركها اإّل بوجود �ضراكة حقيقّية وتكاملّية 

منك  نرجوه  بما  نذّكرك  اأن  الأمــر-  ولّي  عزيزي  علينا-  وجب  لذا  والمدر�ضة.  البيت  بين  فاعلة 

لتحقيق ما ن�ضبو اإليه مًعا:

• اأنت ل تحتاج اإلى مهارات خا�ضة ليكون ابنك مجيًدا... فهو يحتاج منك وقًتا تق�ضيه معه يوميًّا في 	

اأثناء قيامه باأن�ضطته.

• التعّلم يحدث في المدر�ضة... ويحدث في البيت اأي�ضا عندما تتحّدث، ب�ضفتك ولّي اأمر مع ابنك/	

ابنتك، وتناق�ضه في مو�ضوعات لها عالقة بالتعّلم... ل تفّوت هذه الفر�ص في الأ�ضرة كي يكون ابنك 

مجيًدا.

• �ضاعد ابنك/ابنتك على تنظيم وقته، واجعل من اإنجاز اأن�ضطته البيتية وقًتا للمتعة، ل وقًتا ممالًّ وثقياًل.	

• ا مالئًما للقراءة واإنجاز الواجبات، ول تن�ص حّظه من اللعب الهادف؛ فاإّن ذلك 	 ر لبنك/ابنتك جوَّ وفِّ

ي�ضاعده على تطوير مهاراته الحركية والذهنية والنف�ضية.

• ا، اأو اجعله يقراأ اأو ي�ضرد عليك 	 اجعل من القراءة عادة يومية ل تنقطع، فاقراأ لبنك/ابنتك ق�ض�ضً

ة؛ فهذا ينّمي مهاراته اللغوية، ويقّوي ثقته بنف�ضه.  ق�ضّ

• كن على توا�ضل م�ضتمر مع مدر�ضة ابنك/ابنتك، واطلب اإليها الم�ضاعدة كلما احتجت اإليها.	

كتاب »اأحّب لغتي« لل�صّف الرابع:

         يتاأّلف كتاب »اأحّب لغتي« لل�ضّف الرابع من اأربعة محاور، كلُّ محور منها في جزء م�ضتقلٍّ بذاته؛ محوران 

في الف�ضل الدرا�ضّي الأّول، ومحوران في الف�ضل الدرا�ضّي الثاني. وهذه المحاور تتدّرج عبر ف�ضاءات التلميذ، 

وتحاول الولوج اإلى عالمه حّتى ُيقبل على الدر�ص بال�ضغف ذاته الذي ُيقبل به على اللعب. فكّلما كانت و�ضعّيات 

التعّلم قريبة من حياة المتعّلم ومن واقعه، كان اإقباله عليها اأكبر. لذلك كان اختيارنا للمحاور الآتية: 

)في ربوع وطني - ق�ض�ص وعبر - اآفاق علمية- لعب وترفيه(.
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         وفي هذا الجزء نعر�ص على التلميذ محتوى المحور الثاني )لعب وترفيه(؛ بهدف اإك�ضابه مهارات اللغة 

الأ�ضا�ضية انطالًقا من ن�ضو�ص تتحدث عن مواقف واأحداث باأ�ضلوب ق�ض�ضي �ضائق، تت�ضمن مجموعة من 

القيم والمبادئ والعبر.

       اأّما بنية المحور فتقوم على در�ص ا�ضتماع، وم�ضتند ب�ضري وثالثة درو�ص قرائّية، ون�ص للحفظ.

د له بلوحة محادثة لتنمية مهارات           وُيعدُّ الدر�ص القرائي منطلًقا ُتبنى عليه كّل المهارات والأن�ضطة، اإذ ُيمهَّ

التوا�ضل ال�ضفوي، ثّم يت�ضّفح المتعّلم الن�ّص ليبني توّقعات حوله، ومن َثمَّ ي�ضرع في القراءة وفق اأربع خطوات 

تمّثل م�ضتويات الفهم القرائي، وهي:

الم�ستوى الأول: فهم المعنى ال�ضريح، والح�ضول على معلومات مبا�ضرة من الن�ّص، كاأحداث اأو اأقوال   -

اأو �ضخ�ضيات ذكرت �ضريحة باللفظ في الن�ّص.

لكن هناك  اللفظ  ب�ضريح  ُيذكر  لم  اأو معنى  فكرة  ا�ضتنتاج  اأو  الخفّي،  المعنى  فهم  الثاني:  الم�ستوى   -

موؤ�ضرات تدّل عليها، كا�ضتنتاج زمن الأحداث، اأو �ضفات لم يرد ذكرها في الن�ّص، اأو ا�ضتنتاج عالقة بين 

العنوان وم�ضمون الن�ص، اأو توّقع نتيجة منطقّية ل�ضير الأحداث، اأو مقارنة بين �ضخ�ضّيتين...

الم�ستوى الثالث: تف�ضير، اأو دمج وتطبيق اأفكار ومعلومات: كاقتراح عنوان اآخر، اأو تحديد نوع الن�ص   -

اأو  �ضابًقا،  لها  التي عر�ص  بالن�ضو�ص  التلميذ  معارف  اإلى  ا�ضتناًدا  �ضعري...(  معلوماتي-  )ق�ض�ضي- 

ل اإلى المغزى والعبرة من الن�ّص... التو�ضّ

اإحدى  مع  التعاطف  اأو  الن�ّص،  قراءة  بعد  �ضعوره  كبيان  الراأي؛  واإبداء  الن�ّص  تقييم  الرابع:  الم�ستوى   -

ال�ضخ�ضيات اأو معار�ضتها، اأو اقتراح نهاية اأخرى، اأو تقييم بع�ص عبارات الن�ّص وتراكيبه...

        كما يت�ضّمن الدر�ص القرائي اأن�ضطة نمط لغوّي واإمالئّي، ودر�ًضا في الخط، و�ضول اإلى ن�ضاط في الإنتاج 

الكتابي، يتدّرب فيه التلميذ على كتابة ن�ضو�ص مختلفة.

هكذا عزيزي ـ ولي الأمر ـ يمكنك اأن ت�ضاعد ابنك، وت�ضاعد المدر�ضة، لنكون �َضريَكْين في تعليم 

اأبنائنا وتعلُّمهم، نحيطهم بعنايتنا، ونوّفر لهم كل اأ�ضباب الّنجاح.

                                                         واهلل ولي التوفيق                                                  الموؤّلفون
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اْلَمْو�شوعاُت

اني:  َلِعٌب َوَتْرِفيٌه اْلِمْحَوُر الثَّ
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اني  ُمْخَرجاُت اْلِمْحَوِر الثَّ

ٍة ْنُع َطاِئَرٍة َوَرِقيَّ ِا�ْشِتَماٌع: �شُ

ُموٌع ِريٌّ َم�شْ َتَنٌد َب�شَ : َم�شْ ِريٌّ َتَنٌد َب�شَ ُم�شْ

ِغْيًرا ُل: ِعْنَدَما ُكْنُت �شَ ْر�ُس اْلأَوَّ الدَّ

اِني: َكاَن �َشْهًرا َكاْلُحْلِم ْر�ُس الثَّ الدَّ

ْمِل اِلُث: ِاْلَعْب ِبالرَّ ْر�ُس الثَّ الدَّ

ُد َواأَْحَفُظ: َحلِِّقي اأُْن�شِ

ٌة : َبْيَن ُرفوِف َمْكَتَبتي ِقَراَءٌة ُحرَّ

ُم اأََداِئي  اأَُقيِّ





َل������ِع������ٌب 

ِفيٌه َتْر َو

اني: اْلِمحَوُر الثَّ

15





يُتََوقَُّع ِمَن �لتِّْلميِذ يف ِنهايَِة َهذ� �ْلِْحَوِر �أَْن:

ْنُع طاِئَرٍة َوَرِقيٍَّة«. لَْيِه »�صُ 1 - يُِجيَب َعْن �أَ�ْصِئَلٍة تَتََعلَُّق ِبَما ��ْصتََمَع �إِ

.”
ٌّ
ِريًّا “�َصِريٌط َوثَاِئِقي 2- يَْقَر�أَ ُم�ْصتَنًَد� بَ�صَ

ِة َعَلْيِه. َوِر �لَْمْعُرو�صَ ُموِن �ل�صُّ َث ِبُلَغٍة �َصِليَمٍة َعْن َم�صْ 3- يَتََحدَّ

ِحيَحًة ُمَعبَِّرًة َعِن �لَْمْعنَى. َرَة َعَلْيِه ِقَر�َءًة َجِهيَرًة �صَ و�َص �لُْمْقرَّ 4- يََقَر�أَ �لنُّ�صَ

.
ِّ
َطِة �لَْفْهِم �لِْقَر�ِئي 5- يُِجيَب َعْن �أَنْ�صِ

َف �لُْمْفَرَد�ِت َو�لتََّر�ِكيَب ِفي ُجَمٍل ِمْن �إِنْ�َصاِئِه. 6- يَُوظِّ

و�ٍص.   �ْلأَ�َصاِليَب �لتَّْعِبْيِريََّة ِفي �إِنْتَاِج ُجَمٍل �أَْو نُ�صُ
َ
7- يَُحاِكي

�لُْمثَنَّى  ِفي  �لُْمْفَرِد  ِبْنيَِة   
ْ
َفي يَاَدُة  َو�لنَّْهِي، و�لزِّ �ْلأَْمِر  )�أُ�ْصُلوبَا  �للَُّغِويََّة  �ْلأَنَْماَط  َف  يَُوظِّ  -8

ِث َو�لِْقَر�َءِة َو�لِْكتَابَِة. اِلِم( ِعْنَد �لتَّْحدُّ اِلِم َوَجْمِع �لُْموؤَنَِّث �ل�صَّ ِر �ل�صَّ َوْجْمِع �لُْمَذكَّ

ْرَطتَاِن، َوَعَلَمُة  وَرُة َو�ْلأَِلُف �لَْقاِئَمُة، و�ل�صَّ َف �ْلأَنَْماَط �ْلإِْمَلِئيََّة )�ْلأَِلُف �لَْمْق�صُ 9- يَُوظِّ

ِث َو�لِْقَر�َءِة َو�لِْكتَابَِة.  ي�ِص ( ِعْنَد �لتََّحدُّ �لتَّْن�صِ

10-  يَْكتَُب ُمَحاِكيًا ُجَمًل ِبَخطِّ �لنَّ�ْصِخ.

.) ، نَ�صٍّ �َصْرِديٍّ
ِّ
ٍة ِمَن �لَْخيَاِل �لِْعْلِمي ، ِق�صَّ يِريٍّ َب َعَلى ِكتَابَِة )نَ�صٍّ تَْف�صِ 11- يَتََدرَّ

يَد » َحلِِّقي«. ٍح نَ�صِ ْوٍت َو��صِ َد ِبَطِريَقٍة ُمَعبَِّرٍة، َوِب�صَ 12- يُْن�صِ

َها َمَع ُزَمَلِئِه �أَْو ِبُمْفَرِدِه. ٍة َقَر�أَ 13- يُْبِدَي َر�أْيَُه َحْوَل ِق�صَّ

14- يَُقيَِّم �أََد�َءُه َذ�ِتيًّا.

اِن: َلِعٌب َوَتْرِفيٌه ْحَوِر الثَّ َرَجاُت اْلِ ُمْ

17 َلِعٌب َوَتْرِفْيٌه 



ْنِع طاِئَرٍة َوَرِقيٍَّة. ِزَمَة ِل�صُ ُر �ْلأََدو�ِت �للَّ 1      �أُْح�صِ  

اِئَرِة. ْنِع �لطَّ غي �إِلى تَْعليماِت �صُ 2      �أُ�صْ  

ْنِع طاِئَرتي. قََّة في �صُ 3      �أَلْتَِزُم �لدِّ  

َد . 4      �أَلْتَِزُم �لَْوْقَت �لُْمَحدَّ  

�أَنْتَِبــُه

ُت، ثُمَّ �أُنِْجُز �لَْمْطُلوَب: �أُنْ�صِ

اال�ْسِتماُع
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)
ٌّ
  )�َصريٌط َوثاِئقي

ِّ
موٌع: لُْعبٌَة ِمَن �لتُّر�ِث �لُعماِني َتنٌد َب�سريٌّ َم�سْ ُم�سْ

.) راِث الُعماِنيِّ  )�َسريٌط َوثاِئقيٌّ ُم�ْسَتنٌد َب�سريٌّ َم�ْسموٌع: ُلْعَبٌة ِمَن التُّ

IÉ«◊G Ωƒªg ∂à≤gQCG GPإ
Qô°†dG º«¶Y É¡æe ∂°ùeh

â«µH ≈àM øjôeC’G âbPh

ôéØfG ≈àM ∑OGDƒa è°Vh

ÜhQódG πc ∂¡LƒH äó°Sh

ôØ◊G ÚH §≤°ùJ âµ°ThCGh

áØ¡d ‘ ˆG ¤EG ºª«a

ô°ûÑdG Üôd IÉµ°ûdG åHh

إذا أرهقتك هموم الحياة
ومسك منها عظيم الضرر
وذقت األمرين حتى بكيت
وضج فؤادك حتى انفجر

وسدت بوجهك كل الدروب
وأوشكت تسقط بين الحفر

فيمم إلى هللا في لهفة
وبث الشكاة لرب البشر

IÉ«◊G Ωƒªg ∂à≤gQCG GPEG

Qô°†dG º«¶Y É¡æe ∂°ùeh

â«µH ≈àM øjôeC’G âbPh

ôéØfG ≈àM ∑OGDƒa è°Vh

ÜhQódG πc ∂¡LƒH äó°Sh

ôØ◊G ÚH §≤°ùJ âµ°ThCGh

áØ¡d ‘ ˆG ¤EG ºª«a

ô°ûÑdG Üôd IÉµ°ûdG åHh

 �أَتَاأَمَُّل �لَْم�ْصَهَد، ثُمَّ �أُجيُب َعِن �ْلأَ�ْصِئَلِة �لآِتيَِة:

 1     ماذ� َر�أَيَْت و�َصِمْعَت في �لَْم�ْصَهِد؟

حيَحِة: جابَِة �ل�صَّ  2     �أُكِمُل �لِعبار�ِت �لآِتيََة ِباْلإِ

ُة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
َ
ّمى َهِذِه اللُّْعب

َ
     اأ     ُت�س

   ب    الّلِعبوَن في الَم�ْسَهِد ِمْن ِوالَيِة ــــــــــــــــــــــــــــــ.

   ج     َعَدُد الّلِعبيَن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

ماِح لَُه ِبالُْخروِج  ِعبيَن ِبال�صَّ ِعُب �لُْمْحتََجُز ِليُْقِنَع بَِقيََّة �للاّ ُدها �للاّ  3     ما �لِْعبار�ُت �لَّتي يَُردِّ

�ِئرِة؟ ِمَن �لدَّ

�ِئرِة؟ َف لِعُب �لَْو�َصِط ِلْلُخروِج ِمَن �لدَّ رَّ  4     َكيَف تَ�صَ

�ِئرِة؟ ِعِب �لَّذي كاَن َمْحُجوًز� د�ِخَل �لدَّ ِعبيَن �َصيَِحلُّ َمَحلَّ �للاّ  5     �أَيُّ �للاّ

و�َب( ِعبيَن:   )�أَتََخيَُّر �ل�صَّ ويِر �للاّ َرْت �آلَُة �لتَّ�صْ وَّ  6     �صَ

       اأ      ِمْن اأَْعلى اإِلى اأَ�ْسَفَل.        

لى اأَْعلى.             ب    ِمْن اأَ�ْسَفَل اإِ

َتوى النََّظِر.                                                                                                                      
ْ

      ج    َعَلى ُم�س
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ْحيانًا �أُْخرى. ِعبيَن �أَْحيانًا، َوتَتََر�َجُع �أَ ويِر ِمَن �للاّ   7      في �لَْم�ْصَهِد تَْقتَِرُب �آلَُة �لتَّ�صْ

ويِر ِبَذِلَك؟           �أ -  ِلماذ� تَُقوُم �آلَُة �لتَّ�صْ

       ب -  �أُْعِطي ِمثاًل َعَلى ُكلٍّ ِمْن هاتَيِن �لَْحَرَكتَيِن.

يًّا؟
ِعبوَن ِلبا�ًصا ِريا�صِ   8     ِلماذ� لَْم يَْرتَِد �للاّ

َلْت هِذِه �للُّْعبَُة؟ َوَكيَف َعَرْفَت َذِلَك؟   9     في �أَيِّ َوْقٍت �ُصجِّ

َمِة �لْبَْرناِمِج َقْبَل بَْدِء �لَْم�ْصَهِد؟ 10    ما �لْفاِئَدُة �لاّتي �أََخْذتَها ِمْن ُمَقدِّ

يْتَُه َو�َصِمْعتَُه؟ َوِلماذ�؟ 11    ما َر�أْيَُك في �لَْم�ْصَهِد �لَّذي َر�أَ

12    �أَلَْعُب َمَع ُزَملِئي لُْعبََة " بَاْقَطْع �صنا�ِصل َوبَطير".
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ُث واأََتَحدَّ اأُ�ساِهُد 

َوِر. ُف اْلَم�ْساِهَد الَّتي اأَراها في ال�سُّ 1- اأَ�سِ

َك في اأَْوقاِت اْلَفراِغ؟ فُِّه َعْن َنْف�سِ
َ
َف ُتر

ْ
2- َكي

ُث ُزَملئي َعْن ِرفاقي في اللَِّعِب.  3- اأَُحدِّ

21 ِغْيًرا ُل: ِعْنَدَما ُكْنُت �سَ ْر�ُس االأَوَّ الدَّ



ُح: فَّ َت�سَ اأَ

ا يَِلي: �أُ �لُْعْنَو�َن، ثُمَّ �أُِجيُب َعمَّ
َ
، َو�أَْقر �ِفَقَة ِللنَّ�صِّ

َ
وَرَة �لُْمر 1    �أَتَاأَمَُّل �ل�صُّ

.                                                                           : َمَكاُن �أَْحَد�ِث �لنَّ�صِّ          �أ  

؟ َح�ْصَب َر�أِْيَك.                                                  . ُث �لنَّ�صُّ تََحدَّ
َ
َعمَّ �َصي        ب  

ْفُل َعَلى َكِتِفِه ِفي بَْلَدِتَك؟                            . ي َما يَْحِمُلُه �لطِّ َماَذ� تُ�َصمِّ        ج  

                                                                    : 2    كاِتُب �لنَّ�صِّ

                                                                  : َدُر �لنَّ�صِّ 3     َم�صْ

)�أُْكِمُل(.

)�أُْكِمُل(.
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ِغرًيا ِعْنَدَما ُكْنُت �سَ

ُل: ْر�ُس الأَوَّ الدَّ

ْحِر، 
َ
ور« َعلى �ساِحِل اْلب ْحراِء اإِل��ى »�سُ « في ُعْمِق ال�سَّ

ِّ
َبْعَد ُقدوم��ي ِمْن »وادي اْلُمر

ِة.. 
َّ
ْوِمي

َ
َطِة ااْلأَْطفاِل اْلي ْحنا َن�ْسَتِرُك  في اأَْغَلِب اأَْن�سِ

َ
ب �سْ

ٍد، َواأَ ي ُمَحمَّ َتَوثََّقْت َعلَقتي ِباْبِن َعمِّ

ي �ساِلٍم اإِلى ميناِء اْلخوِر اِل�ْسِتْقباِل  لى اْلَمْدَر�َسِة، اأَِو اللَِّعُب، اأَْو ُمراَفَقُة َعمِّ هاُب اإِ �َس��واٌء الذَّ

ِة.
َ
�َسفيَنِة االأُ�ْسر

 
َ

طِح، اأَْو َوِهي
َ
َفاأِ خوِر اْلب

ْ
ها في َمر فيَنِة َعْنَد ُر�ُسوِّ لًِّيا َعلى َظْهِر ال�سَّ َوُكّن��ا ُنْم�سي َوْقًتا ُم�سَ

ْو َن�سيُد  َقَط اأَْو ِمْنها. ُنتاِب��ُع َتْفريَغ ُحموَلِتها، اأَ
ْ

لى َم�س ��ٌة ُقباَلَة اْلح��اَرِة ِلَنْقِل اْلُم�ساِفريَن اإِ
َ
ي را�سِ

نَّاَرِة، َو�َسكِّ  ّحاَرُة في َرْبِط ال�سِّ
َ
ّناَرِة َوُخيوِط الّناْيلوِن... ُي�ساِعُدنا اْلب َمَك ِبا�ْسِتْخداِم ال�سِّ ال�سَّ

.
ْ
ياِن اْلحاَرِة َوَت�ساليِهم

ْ
ب ُب َعلى اأَْلعاِب �سِ ٍد، َبَداأُْت اأََتَدرَّ ديقي ُمَحمَّ ْعِم. َوِبَت�ْسجيٍع ِمْن �سَ الطُّ

د بْن عيد �لعريمي  ُمَحمَّ

كاِتٌب ُعمانيٌّ ُوِلَد في وليِة 

1954م،  عــاَم  )�صــور( 

َدَر�َص فــي �أَْمريكا �لَْهْنَد�َصَة 

�أَ�ْصــهــِر  ِمــْن  ـَة،  نـاِعيَـّ �ل�صِّ

ْبِر(  �ل�صَّ )َمــذ�ُق  ُموؤلَّفاِتــِه: 

و)حــــزُّ �لْقـــيــِد( و)بَْيــَن 

ْحر�ِء و�لْماِء(. �ل�صَّ
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ها ِمَن 
ُ
َتاأِْجر

ْ
��ِة، َن�س

َّ
ّراَج��ِة اْلَهواِئي ُب َعلى ُرك��وِب الدَّ َخ��ْذُت اأََتَدرَّ ِة اأَ

َ
ف��ي ِتْل��َك اْلَفْتر

ّراَجِة   ااِلْعِتماُد َعل��ى َنْف�سي في َتَعلُِّم ُركوِب الدَّ
َّ
اْلَمَح��لِّ اْلَوحيِد في اْلَمديَنِة، َوكاَن َعَلي

ُه اْلحيَلُة في َتَعلُِّم 
َ
َك��ُب اْلِجماَل َلْن ُتجاِفي

ْ
ْحراِء الَّذي َير ياَقِته��ا... َظنًّا ِمّني اأَنَّ اْبَن ال�سَّ َو�سِ

ّراَجِة!«.  ُركوِب ِقْطَعِة اْلَحديِد ِتْلَك: »الدَّ

َنما 
ْ
ي
َ
َفب ااْلإِْطلِق؛  َعلى  َقًة  ُمَوفَّ َتُكْن   

ْ
َلم ِة 

َّ
اْلَهواِئي ّراَجِة  الدَّ كوِب 

ُ
ِلر ااْلأولى  ُمحاَوَلتي 

َقٍة، 
ِّ
ي ٍة �سَ كَّ ّراَجِة في �سِ دي َعلى الدَّ

َ
ُكْنُت ُمْنَهِمًكا في اْلِحفاِظ َعلى َتواُزني، َواإِْبقاِء َج�س

َذِلَك  َوُمْنُذ  �ساقي.  في  ٍح 
ْ
ِبُجر َذِلَك   

َ
اإِْثر ُت 

ْ
ب واأُ�سِ َدْمُتُه،  َف�سَ باِرٍز  ِجداٍر  ْكِن 

ُ
ِبر َتفاَجاأُْت 

ِة الَّتي َيَقُع فيها ُدّكاُن َتاأْجيِر  كَّ
ِّ

ْبُت َحّتى ِمَن ال�س
َ
ّراَجِة، َوال اْقَتر  اأُحاِوْل ُركوَب الدَّ

ْ
ْوِم َلم

َ
اْلي

ّراجاِت. الدَّ

َم�ساَفٍة  َعلى  �ساِطِئِه  َعلى  ُتنا 
ْ
َبي َيَقُع  الَّذي  ْحِر 

َ
اْلب ْوَب  َواْلَتَفتُّ �سَ ّراجاِت،  الدَّ ْكُت 

َ
َتر

 اأَ�ساليِب 
ِّ
مُ واِحَدًة ِمْن اأََهم

َلِتنا، َوُهَو ما َجَعَلني اأََتَعلَّ
ْ
ا ِمْن َنواِفِذ �َسب

ً
ال َتَتجاَوُز ِع�ْسريَن ِمْتر

ّمى 
َ

ٍة َوَلذيَذٍة ُي�س
َ
غير �ْسماٍك �سَ غاُر ِللإيقاِع ِباأَ َمُة، الَّتي كاَن ُيماِر�ُسها ال�سِّ

ْ
ر

ُ
َمِك: اْلب

َّ
ِد ال�س

ْ
ي �سَ

ِخ، اأَّما َنْحُن َفَقْد 
ْ
ب ِن اأَْو ِللطَّ

َ
ب َتْخَدُم ِلِحْفِظ اللَّ

ْ
َمُة ِقْدٌر ِمْن َفّخاٍر ُي�س

ْ
ر

ُ
ُدها )حا�سوْن(.. َواْلب

َ
ُمْفر

َمِك!
َّ

ِد ال�س
ْ
ي ٍك ِل�سَ

َ
ْلناُه اإِلى �َسر ا ثاِلًثا ِعْنَدما َحوَّ �سً َ

اأَْوَجْدنا َلُه َغر

ُقما�ٍش  ِبِقْطَعِة  َوْجَهها  َواأَُغّطي  َمِة، 
ْ
ر

ُ
اْلب داِخَل  ْعَم  الطُّ اأَُد�شُّ  َف 

ْ
َكي ٌد  ُمَحمَّ لي  َح 

َ
�َسر

ٍة في اْلقاِع 
َ
 ُحْفر

َ
لى َم�ساَفٍة ُتتيُح لي َحْفر  اإِ

َ
ْحر

َ
ُت اْلب ْكُتها، َوُخ�سْ

َ
ْم�س َمْثقوَبٍة في اْلَو�َسِط، َفاأَ

 َدَفْنُتها َعلى َوْجِهها، َوَرَجْعُت 
َّ
ِد ااْلأُْخرى ، ُثم

َ
ْطِح ِباْلي

َّ
َمِة َفْوَق ال�س

ْ
ر

ُ
ٍد َواإِْبقاَء اْلب

َ
 ِبي

ِّ
ْمِلي

َّ
الر

اإِلى اْلَخْلِف اأُراِقُب ااْلأَ�ْسماَك.
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َمِة: 
ْ
َوَهَتْفُت ِباأُْهزوَجٍة َتْدعو اْلَحوا�سيَن ِبُكلِّ اأَْحجاِمها َوِمْن ُكلِّ اْلِجهاِت ِلِلْقِتراِب ِمْن اْلُبر

ِبي.... اأوْه ِمْن َرا�ْش اْلميْل.... اأوْه اإِلى َرا�ْش اْلقاْد، اْدِخْل ِمْن 
ْ
.... اأوْه َغر

ّ
ِقي

ْ
»اأوْه.... اأوْه �َسر

باْب َواْطَلْع ِمْن باْب....اأوْه ... حا�سون«.

�َسْكُلها  َذِلَك  في  ُي�ساِعُدها  َوَر�ساَقٍة  ٍة  ِبِخفَّ ُك 
َّ
َتَتَحر اْلَحوا�سيُن..  جاَءِت  ما  عاَن 

ْ
َو�ُسر

َمِة 
ْ
ر

ُ
َكِتها، َتحوُم َحْوَل ُفْتَحِة اْلب

َ
. َوَعلى اإيقاِع ااْلأُْهزوَجِة كاَنْت ُتباِلُغ في َحر

ُّ
ي َوَلْوُنها اَلْف�سِّ

َعُه 
َ
َيْتب  

َّ
ُثم اأََحُدها،  َيْدُخَل  َدًة َحّتى  دِّ َ

ُمَتر َعْنُه  َتِعُد 
ْ
َوَتب الثُّْقِب،  َنْحَو  ُك 

َّ
َتَتَحر ًة 

َ
ُل داِئر كِّ ُت�سَ  

َّ
ُثم

َمِة! .
ْ
ر

ُ
ٍب َمْجهوٍل َتْعَجُز َعِن اْلُخروِج ِمَن اْلب

َ
ب

َ
اآَخروَن َلِكنَّها ِل�س

د بن عيد العريمي  ُمحمَّ

ْحراِء واْلماِء )بت�سّرف( َبْيَن ال�سَّ

ُل  وَّ
�ْسَتوى اْلأَ اْلُ

ِه. ْفِل �لْيَْوِميََّة َمَع �بِْن َعمِّ َطَة �لطِّ ُد �أَنْ�صِ ، ثُمَّ �أَُعدِّ 1    �أَْقَر�أُ �لِْفْقَرَة �ْلأولى ِمَن �لنَّ�صِّ

هاُب اإِلى اْلَمْدَر�َسِة.        اأ    الذَّ

       ب   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ج    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         د    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25 ِغْيًرا ُل: ِعْنَدَما ُكْنُت �سَ ْر�ُس االأَوَّ الدَّ



ُدها ِبالَْعْوَدِة �إِلى       6    ِلْلبُْرَمــِة َغَر�صــاِن �أ�َصا�ِصيَّاِن، َوَغَر�ٌص ثاِلٌث �أَْوَجَدُه لَها �ْلأَْطفاُل؛ �أَُحدِّ

: �لِْفْقَرِة �لثاّاِلثَِة ِمَن �لنَّ�صِّ

      

 َهتََف ِبَها �لَْكاِتُب ِلَجْلِب �لَْحَو��ِصْيِن.
ْ
  7    �أَْقَر�أُ ِمَن �لنَّ�صِّ �ْلأُْهُزوَجَة �لَِّتي

                 

َب َعَلْيِه �لَْكاِتُب؟    2     َما �لَِّذي تََدرَّ

          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ِطَد�ِمِه  ُد �َصبََب ��صْ �َجَة ِبُرْكِن ِجَد�ٍر بَاِرٍز. �أَُحدِّ رَّ ثْنَاِء ِقيَاَدِتِه �لدَّ َطــَدَم �لَْكاِتــُب في �أَ   3     ِ��صْ

. ِمَن �لنَّ�صِّ

          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  4    �أَيَْن يََقُع بَْيُت �لَْكاِتِب؟

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

ِدَقاوؤُُه با�ْصِتْخد�ِم �لبُْرَمِة؟ َمَكِة �لَّتي كاَن يَ�صيُدها �لكاِتُب َو�أَ�صْ   5    ما نَْوُع �ل�صَّ

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      
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َغَر�ٌض َجديٌد

َلِعٌب َوَتْرِفْيٌه 26

اِن يَّ َغَر�ساِن �أ�َسا�سِ



ِحْيَحَة ِمْن بَْيِن �لْبََد�ِئِل �لُْمْعَطاِة ِفيَما يَاأِْتي: َجابََة �ل�صَّ   1     �أَْختَاُر �ْلإِ

تَ�َصاَرَعْت

   َمَطاًر�

ُحْفَرًة

ُعَفْت     �صَ

    �ُصوًقا

      َقاِربًا

 َقِويَْت

 ِمينَاًء

يََدًة   ِم�صْ

 تَ�َصاَرَكْت

   ُمتَنزَّ ًها

   لُْعبًَة

اُد َكِلَمِة )تََوثََّقْت(: ٍد«.  ُم�صَ ي ُمَحمَّ  ِبابِْن َعمِّ
ْ
    �أ     »تََوثََّقْت َعَلَقِتي

 

َها ِفــي َمَرَفاأِ خوِر �لْبطِح«. َكِلَمُة  ِفْينَِة ِعْنَد ُر�ُصوِّ  َوْقتًــا ُم�َصلِّيًا َعَلى َظْهِر �ل�صَّ
ْ
ــي ـا نُْم�صِ   ب    »َوُكنَـّ

)َمْرَفاأ(، تَْعِني:

َمِك«.   َكِلَمُة )�َصَرٍك(، تَْعِني: ْيِد �ل�صَّ لْنَاُه �إِلَى �َصَرٍك ِل�صَ     ج     »َحوَّ

�ْسَتوى الّثاين اْلُ

. 2    �أَْكتُُب َكِلَمًة �أَْو ِعباَرًة لَها �لَْمْعنى ذ�تُُه ِلما تَْحتَُه َخطٌّ

ها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فيَنِة ِعْنَد ُر�ُسوِّ
َّ

ا َعلى َظْهِر ال�س
ً
لِّي

َ
          َوُكّنا ُنْم�سي َوْقًتا ُم�س

َقًة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َتُكْن ُمَوفَّ
ْ
ِة َلم

َّ
اَجِة اْلَهواِئي رَّ كوِب الدَّ

ُ
          ُمحاَوَلتي ااْلأولى ِلر

ْحِر. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ْوَب اْلب           اْلَتَفتُّ �سَ

َمِة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ
ر

ُ
         َتحوُم َحْوَل ُفْتَحِة اْلب

27 ِغْيًرا. ُل: ِعْنَدَما ُكْنُت �سَ ْر�ُس االأَوَّ الدَّ



ْحَر�ِء �لَِّذْي يَْرَكُب �لِْجَماَل لَْن تَُجاِفيَُه �لِْحيَلُة ِفي تََعلُِّم ُرُكوِب  ـي �أَنَّ �بَْن �ل�صَّ ـا ِمنِـّ   4      »َظنًـّ

اِبَقُة تَُدلُّ َعَلــى �أَنَّ �لَْكاِتَب َكاَن يَُظنُّ  �َجِة(«. �لِْعبَــاَرُة �ل�صَّ رَّ ِقْطَعــِة �لَْحِديــِد ِتْلَك: )�لدَّ

�َجِة: رَّ ُرُكوَب �لدَّ

                    

 

  5     �أَْقَر�أُ ِمَن �لنَّ�صِّ َما يَُدلُّ َعَلى �أَنَّ �لَْحَو��ِصيَن لَْم تَُكْن تَْدُخُل ُفْتَحَة �لْبُْرَمِة �َصِريًعا َوِب�ُصهولٍَة.            

ُف  ـِة لَْم تَُكْن ُمَوفََّقًة َعَلى �ْلإِْطَلِق(. �أَُوظِّ �َجِة �لَْهَو�ِئيَـّ رَّ )ُمَحاَولَتــي �ْلأولى ِلُركوِب �لدَّ     6  

تَْركيَب )َعلى �ْلإِْطلِق( في ُجْمَلٍة ِمْن �إِنْ�صائي.

          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُد َزَمَن �ْلأَْحد�ِث َوَمكانَها.   3    ِبالنََّظِر في �لنَّ�صِّ �أَُحدِّ

����������������������������������������������������������������������������������������

�ْلَمكاُن ماُن �لزَّ

ْعبًا   ُم�ْصتَِحيل  ُمُمِكنًا      �َصْهل�صَ

َواَب(.  ال�سَّ
ُ
ر

َّ
)اأََتَخي
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ْيُد �لَْحَو��ِصيِن ِبا�ْصِتْخَد�ِم �لْبُْرَمِة.    1     �أَ�ْصَرُح ِلَزِميِلي َكْيَف يُْمِكنُُه �صَ

          

اِبِق :                                                              2    �أَْحَد�ُث �لنَّ�صِّ �ل�صَّ

اِلُث �ْسَتوى الثَّ اْلُ

ٌة
َّ
اِلي

َ
ٌةَخي

َّ
َواِقِعي

َواَب(  ال�سَّ
ُ
ر

َّ
)اأََتَخي

َواَب(  ال�سَّ
ُ
ر

َّ
)اأََتَخي

     .��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

  3     �أَيُّ �للُّْعبَتَْيِن تُِحبُّ ُمَماَر�َصتََها؟

َمِة.
ْ
ر

ُ
َد ِباْلب

ْ
ي اَجِة.               ال�سَّ رَّ          ُرُكوَب الدَّ

          َوِلَماَذ�؟

اِبُق نَوُعُه:   4    �لنَّ�صُّ �ل�صَّ

ٌة            َمقاَلٌة
َّ
ٌة َذاِتي

َ
ير �سِ يَدٌة    َق�سِ ٌة   

َّ
ِحي

َ
ر

ْ
        َم�س

ًة �أُْخرى؟ َوِلَماذ�؟ �َجَة َمرَّ رَّ   5    َهْل �َصيَْرَكُب �لَْكاِتُب �لدَّ

           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29 ِغْيًرا. ُل: ِعْنَدَما ُكْنُت �سَ ْر�ُس االأَوَّ الدَّ



اِبُع �ْسَتوى الرَّ اْلُ

ًل: وَّ
َو�لنَّْهِي:�أَ �ْلأَْمِر  �أُ�ْصُلوبا  اللُّغويُّ َمُط  النَّ

لَى �أُ�ْصُلوبَي �أَْمٍر َونَْهٍي: نََة �إِ ُم �لُْجَمَل �لُْمَلوَّ َق�صِّ   1    �أَْقَر�أُ �لِْفْقَرَة، ثَُماّ �أُ

َمِة، 
ْ
ر

ُ
ْعمَ َداِخَل اْلب يُد اْلَحا�ُسوَن، َفَقاَل: ُد�شَّ الطُّ َف اأَ�سِ

ْ
ٌد َكي ي ُمَحمَّ َح ِلي ِاْبُن َعمِّ

َ
           �َسر

اَفٍة ُتِتيُح َلَك 
َ

 اإَِلى َم�س
َ
ْحر

َ
 ُخ�ِش اْلب

ََّ
َوَغ��طِّ َوْجَهَها ِبِقْطَعٍة ِمْن ُقَما�ٍش َمْثُقوَبٍة ِفي اْلَو�َسِط، ُث��م

َة، 
َ
 اْلُحْفر

ُ
َمَة ِباْلَماِء َواأَْنَت َتْحِفر

ْ
ر

ُ
َمَة ِفيَها... َوَلِكِن اْنَتِبْه ! اَل َتْمَلأ اْلب

ْ
ر

ُ
ٍة. َواْدِفِن اْلب

َ
 ُحْفر

َ
َحْفر

ْنِتَظاِر.  ْم ِمَن ااْلِ اأَ
ْ

ِبها، ِاْرِجْع اإَِلى اْلَخْلِف َوَراِقِب ااْلأَ�ْسَماَك َواَل َت�س
ْ
َق ِبُقر

ْ
َوَبْعَد َدْفِنَها اَل َتب

ْهِياأُ�ْسُلوُب ااْلأَْمِر اأُ�ْسُلوُب النَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�َجِة«  رَّ   1     » َوُمْنُذ َذِلَك �لْيَْوِم لَْم �أَُحاِوْل ُرُكوَب �لدَّ

�َجِة؟ رَّ ُف َمْوِقَف �لَْكاِتِب ِمْن ُركوِب �لدَّ ِبَم تَ�صِ   �أ 

تَْختاُر �ِل�ْصِت�ْصلَم �أَِم �لُْمحاَولََة ِمَر�ًر� َوتَْكَر�ًر�؟ �إِذ� َمَرْرَت ِبتَْجِربٍَة ُم�صاِبَهٍة �أَ ب 

  2    �أَْحِكي ِلُزَمَلِئي َمْوِقًفا َطِريًفا َحَدَث ِلي في �أَثْناِء �للَِّعب ِبُلَغٍة �َصِليَمٍة.
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 �أَْمٍر َونَْهٍي َكَما ِفي �لِْمثَاِل:
ْ
�ْصُلوبَي وُغ ِمَن �ْلأَْفَعاِل �ْلآِتيَِة �أُ   2    �أَ�صُ

ْهِياأُ�ْسُلوُب ااْلأَْمِراْلِفْعُل اأُ�ْسُلوُب النَّ

ْب�َسِرَب
َ
ْبِا�ْسر

َ
اَلَت�ْسر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�َسِمَع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقاَل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اأََخَذ

ِحْيِح، وَعَلَمَة )5 (  ُع َعَلَمَة ) 4( �أََماَم �لتَّْوجيِه �ل�صَّ �صَ   3     �أَْقَر�أُ �ْلإِْر�َصاَد�ِت �ْلآِتيََة، ثُمَّ �أَ

. بًا �لَْخَطاأَ وِّ �أََماَم �لتَّْوجيِه �لَْخَطاأ، ُم�صَ

يَّاَر�ِت ) × ( ـ �َجتََك ِفي َم�َصاِر �ل�صَّ    ُقْد َدرَّ

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

   تَ�َصلَّْق �ُصوَر �لَْحِديَقِة  )   ( ـ

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

اِحِن )   (  ْلِك �ل�صَّ  ِعْنَدَما يَُكوُن ُمْرتَِبًطا ِب�صِ
َّ
   َل تَ�ْصتَْعِمِل �لِْجَهاَز �للَّْوِحي

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

   َل تُ�َصاِرْك �إِْخَوتََك ِفي �أَلَْعاِبَك )   ( 

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ْل َمَع �لُْغَربَاِء ُدوَن ِعْلِم َو�ِلَديَْك  )   (     تََو��صَ

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  

اراِت
َّ
ي

َّ
ال َتُقْد َدّراَجَتَك في َم�ساِر ال�س
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ِدَقاِئي ِعْنَد ِزيَاَرِة َهِذِه �ْلأََماِكِن. ُه �إِْر�َصاَديِْن ِلأَ�صْ َوَر �ْلآِتيََة، ثُمَّ �أَُوجِّ   4    �أَُلِحُظ �ل�صُّ

ْمٍر : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. �أُ�ْصُلوُب �أَ

�أُ�ْصُلوُب نَْهٍي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ْمٍر : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. �أُ�ْصُلوُب �أَ

�أُ�ْصُلوُب نَْهٍي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ْمٍر : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. �أُ�ْصُلوُب �أَ

�أُ�ْصُلوُب نَْهٍي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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وَرٍة َكِلَماٌت َمْختوَمٌة ِباأَِلٍف َقاِئَمٍةَكِلَماٌت َمْختُوَمٌة ِباأَِلٍف َمْق�صُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

�لَْقاِئَمُةثانيًا: َو�ْلأَِلُف  وَرُة  �لَْمْق�صُ �ْلأَِلُف  االإِْمالِئُيّ َمُط  النَّ

نََة:     1    �أَْقَر�أُ �لِْفْقَرَة �ْلآِتيََة، َو�أَُلِحُظ �لَْكِلَماِت �لُْمَلوَّ

  :
َ
اِبَقِة، ثُمَّ �أُْكِمُل �لَْجْدَوَل �ْلآِتي نََة ِفي �لِْفْقَرِة �ل�صَّ   2     �أَنِْطُق �لَْكِلَماِت �لُْمَلوَّ

َمِة، ِعْنَدَها 
ْ
ر

ُ
ْعِم َداِخَل اْلب ِع الطُّ ��ِة َو�سْ َلى ُخطَّ  اْنَتَهى اإِ

َّ
��ٌد ِبِفْكِرِه، ُثم َد ُمَحمَّ

َ
           �َس��ر

َع ِفي َتْنِفيِذَها.
َ
ِتِه، َو�َسر

َ
ا ِتَجاَه ِفْكر �سَ ِّ

 ِبالر
َ
�َسَعر

ى َوْجَهَها ِبِقْطَعِة ُقَما�ٍش َمْثُقوَبٍة ِفي  َمِة َبْعَد اأَْن َغ���طَّ
ْ
ر

ُ
ْع���َم َداِخَل اْلب ��ٌد الطُّ َد�شَّ ُم�َحمَّ

َنَما 
ْ
ٍد، َبي

َ
 ِبي

ِّ
ْمِلي

َّ
ٍة ِفي اْلَقاِع الر

َ
 ُحْفر

َ
اَفٍة ُتِتيُح َلُه َحْفر

َ
 اإَِلى َم�س

َ
ْحر

َ
 َخا�َش اْلب

َّ
اْلَو�َس��ِط، ُثم

اِقُب 
َ
 َدَفَنَها َعَلى َوْجِهَها، ِعْنَدَها اأََخَذ ُير

َّ
ى، ُثم

َ
ِد ااْلأُْخر

َ
ْطِح ِباْلي

َّ
َمَة َفوَق ال�س

ْ
ر

ُ
اأَْبَق��ى اْلب

ِة.
َّ
ْعِبي  َتل َبْع�َش ااْلأََهاِزيِج ال�سَّ

َّ
ِه، ُثم ِر ِفي َنْف�سِ ْوُت النَّ�سْ ااْلأَ�ْسَماَك، َوَقْد َعل �سَ
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ى( ِفي ِنَهايَِة  ا، ى،ـ  ِع �أَِلٍف َمْق�صوَرٍة �أَْو �أَِلــٍف قاِئَمٍة )ـ    3      �أُْكِمــُل �لَْفَر�َغــاِت �ْلآِتيَــَة ِبَو�صْ

�لَْكِلَماِت �ْلآِتيَِة، ثُمَّ �أَْقَروؤَُها:  

وَرٍة �أَْو َقاِئَمٍة:   ْندوِق تَْنتَِهي ِباأَِلٍف َمْق�صُ   4    �أَْمَلأُ �لَْفَر�َغاِت ِبَكِلَماٍت ِمَن �ل�صُّ

َفت����ـــــــــــــــــــــــ     

����ــــــــــــــــــــــ    
َ
ُعْلي

َحى ، �َصقى ، َعفا ، �َصْلَمى ا،  �َصَد� ، �ل�صُّ �لَْع�صَ

َدَع�����ــــــــــــــــــــــ

  ُه�����دـــــــــــــــــــــ 

 َف���ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اْلَمْزُروَعاِت.
ُ
َنَزَل اْلَمَطر

يِء. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اْلُموؤِْمُن ِعِن اْلُم�سِ

ِدَنا ُمو�َسى.
ِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِمْن ُمْعِجَزاِت �َسي

ِف ا�ْسُمَهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َجاَرِتي ِفي ال�سَّ

ُفوُر �َسْدًوا َجِميًل. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اْلُع�سْ

اآِن اْلَكِريِم.
ْ
ِتيِب اْلُقر

ْ
ِل ِفي َتر

ْ
�ُسوَرُة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َتاأِْتي َبْعَد �ُسوَرِة اللَّي
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ُن ُكلٌّ ِمْنُهَما َما يَِلي:   مَّ ُئ ُجْمَلتَْيِن تَتَ�صَ   5    �أُنْ�صِ

�أَِلًفا َمْق�صوَرًة

: 
َّ
  6     �أَْكتُُب ما يُْملى َعَلي

  7     �أُعيُد ِكتابََة �لِْفْقَرِة �لإِْملِئيَِّة �َصليَمًة ِمَن �لأَْخطاِء.

�أَِلًفا َقاِئَمًة

35 ِغْيًرا. ُل: ِعْنَدَما ُكْنُت �سَ ْر�ُس االأَوَّ الدَّ



  -  �أَْكتُُب �لآيََة �لآِتيََة ِبَخطِّ �لنَّ�ْصِخ:

1

2

3

4

ِلثًا  اْلَخطُّ ثَا

.هو �لَّذي �أر�سل ر�سوله بالهدى)33 :التوبة(

.هو �لَّذي �أر�سل ر�سوله بالهدى

ـه
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ُر ر�ِبًعا  َعبِّ اأُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِمْن  ُقدوم��ي  َبْع��َد 

ِّ
وادي اْلُمر

مــاُن يَّاُت�لْـَمكــاُن�لزَّ
ْخ�صِ �ْلأَْحـد�ُث�ل�صَّ

ياّاِت َو�ْلأَْحد�َث في �لِْفْقَرِة �لآِتيَِة:
ْخ�صِ ماَن َو�لَْمكاَن َو�ل�صَّ ُد �لزَّ 1    �أَُحدِّ

َعلى  "�سور"  اإِلى  ْحراِء  ال�سَّ ُعْمِق  في   "
ِّ
اْلُمر "وادي  ِمْن  ُقدومي  َبْعَد 

َن�ْسَتِرُك  في  ْحنا 
َ
ب �سْ

َواأَ ٍد،  ُمَحمَّ َعّمي  ِباْبِن  َتَوثََّقْت َعلَقتي  ْحِر، 
َ
اْلب �ساِحِل 

اأَِو اللَِّعُب،  لى اْلَمْدَر�َسِة،  اإِ هاُب  ِة.. �َسواٌء الذَّ
َّ
ْوِمي

َ
َطِة ااْلأَْطفاِل اْلي اأَْن�سِ اأَْغَلِب 

ِة.
َ
�ْسر لى ميناِء اْلخوِر اِل�ْسِتْقباِل �َسفيَنِة االأُ اأَْو ُمراَفَقُة َعّمي �ساِلٍم اإِ

37 ِغْيًرا. ُل: ِعْنَدَما ُكْنُت �سَ ْر�ُس االأَوَّ الدَّ



ِللَِّعِب   ُخروجي  ُن  مَّ يَتَ�صَ نَ�صٍّ  ِلِكتابَِة  �ْلأَيَْمِن  �لْهاِم�ِص  َعلى  ِبالتَّْوجيهاِت  �أَ�ْصتَْر�ِصُد    2 

ِدقاِء. ِبِرْفَقِة �ْلأَ�صْ

�لتَّْوجيهاُت

َحِد اأَّياِم  باَح اأَ م��اُن: �سَ - الزَّ

االإَِجاَزِة.

�ساَح��ِة  ف��ي  اْلَم��كاُن:   -

.
ِّ
الَحي

��اُت: اأَنا، َثلَثٌة 
ّ
ي ْخ�سِ - ال�سَّ

ِدقاِء . �سْ
ِمَن ااْلأَ

َعلى  ااِلتِّفاُق  ااْلأَْحداُث:   -

ب��اَح َي��ْوِم  اْلُخ��روِج �سَ

ااْلإِج����اَزِة، ااِل�ْسِتْع��داُد 

اإِلى  ِلْلُخروِج، اْلُو�سوُل 

َعلى  ااِلتِّفاُق  اْلَحديَقِة، 

��روُع  َن��ٍة، ال�سُّ
َّ
��ٍة ُمَعي

َ
ُلْعب

ف���ي اللَِّعِب، ااِل�ْسِتْمتاُع 

ِة، 
َ
ِباللَِّع��ِب، ِنهاَي��ُة اللُّْعب

ِت.
ْ
ي
َ
اْلَعْوَدُة اإِلى اْلب

قيِم 
ْ
- اأَ�ْسَتْخِدُم َعلماِت التَّر

في   )-/:/،/.( ��َة: 
َ
ااْلآِتي

ِب. اْلَمكاِن اْلُمنا�سِ

�لتَّْحـريــــُر
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ُف اللَّْوَحَة اأَمامي ِبُجْمَلٍة واِحَدٍة. 1   اأَ�صِ

2   ِبَم َت�ْصُعُر ِعْنَدما َتْلَعُب َمَع ِرفاِقَك؟

3   اأََتباَدُل اْلَحديَث َمَع ُزَمالئي َحْوَل اللَِّعِب.

39

ُث و�أََتَحدَّ �أُ�شاِهُد 

اني: كاَن �َشْهرًا كاْلُحْلِم. ْر�س الثَّ الدَّ



ُح: فَّ َت�شَ اأَ
                

: 1     ُعْنَواُن النَّ�صِّ

ْهَر َكاَن:  تََوقَُّع اأَنَّ ال�شَّ 2     اأَْقَراأُ ُعْنَواَن النَّ�صِّ َواأَ

ُث َعْن: تََوقَُّع اأَنَّ اأَْحَداَث النَّ�صِّ �َستَتََحدَّ . َواأَ اِحبََة ِللنَّ�صِّ وَرَة الُْم�سَ اأَتَاأَمَُّل ال�سُّ  3

 

: 4    َكــاِتُب النَّ�صِّ

                                                                                     : ــَدُر النَّ�صِّ 5    َم�سْ

ْعبًا                         باِرًدا  ُمِملاًّ             َجِميًل              �سَ

 ِطْفٍل              َرُجٍل              ِاْمَراأٍَة                          ِبْنٍت

َواَب(.  )اأَتََخيَُّر ال�سَّ

)اأُْكِمُل(.

)اأُْكِمُل(.
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ْلِم كاَن �َشْهًرا كاْلُ

اني:  ْر�ُس الثَّ الدَّ

ّم��ي، َوَيُحثُّه��ا داِئًما َعلى    كاَن اأَب��ي َي�صي��ُق ِبُعْزَل��ِة اأُ

ُه اأَْن   �ص��اَء اللَّ
َّ
��ها. ُثم َي َعْن َنْف�صِ

ِّ
��ر

َ
ُمخاَلَطِة النَّا�ِس ِلُت�ص

 
َ

ِتنا ِهي
ْ
ي
َ
َفًة ِبب

ْ
��ي ��َتنا، َفَحلَّ��ْت خاَلت��ي �صَ  َوْح�صَ

َ
ُيوؤِن���س

�ِس   َمَع َزوِجه��ا- ُمَدرِّ
ُ
ُتها! كاَن��ْت خاَلتي ُتقيم

َ
واأُ�ْص��ر

ِة- في َمديَنٍة َبعي��َدٍة، فاْنَتَقلوا اإِلى َمديَنِتنا 
َّ
ِبي

َ
اللَُّغ��ِة اْلَعر

ِة.
َّ
يِفي ا ِمَن اْلإِجاَزِة ال�صَّ

ً
َننا �َصْهر

ْ
ْق�صوا َبي

َ
ِلي

ِمَن  تٍَّة  �صِ َن 
ْ
َبي َنْف�صي  َوَجْدُت    

ماُم ِمْن َيَدْي  اأُّمي  الأَْوَلِد، َفاأَْفَلَت الزِّ

في  الأَْوَلِد   
ُ
اأَْكَبر َوكاَن  َعْنها.  ُرْغًما 

فاْنَقَلَب  َيْحبو،  ُهْم 
ُ
َغر �صْ

َواأَ ِة، 
َ
ر اْلعا�صِ

ًكا َيُعجُّ ِباْلَبْهَلواناِت 
ْ
ر ُت اْلهاِدُئ �صِ

ْ
اْلَبي

حّتى  َوَلَهْوُت  ُت 
ْ
َفَلِعب ِجيَن، 

ِّ
َواْلُمَهر

روِر،  َوال�صُّ ِح 
َ
اْلَفر ِمَن  اأَُجنُّ  ِكْدُت 

في  َنْعِرُفُه  ها  َبْع�صُ ًة، 
َ
َكثير اأَْلعاًبا  نا 

ْ
َلِعب

ِت اْنَطَلْقنا اإِلى خاِرِجِه، 
ْ
ْقنا ِباْلَبي  جاَء ِبِه اأَْبناُء خاَلتي. َوَلّما �صِ

ُ
ها الآَخر َمديَنِتنا، َوَبْع�صُ

َن الْنِطالِق َمَعُهْم، َلِكنَّ خاَلتي 
ْ
ني َوَبي

ْ
ُق. َواأَراَدْت اأُّمي اأَْن َتحوَل َبي دِّ �صَ

َواأَنا َل اأَكاُد اأُ

ْت َلها قاِئَلًة: » َدعيِه َيْلَعْب َمَع الأَْوَلِد يا اأُْختي...«. دَّ َت�صَ

نَجيب  محفوظ: 

ُل  اأَوَّ  ، ريٌّ َم�سْ َوِروائيٌّ  كاِتٌب 

نوبَل  جاِئَزِة  َعلى  حاِئٍز  َعَربيٍّ 

 11 فــي  ـــَد  ُوِل الأََدِب.  فــي 

في  َوتوفِّي   ،1911 دي�سمبر 

30  اأغ�سط�ص 2006م. ِمْن 

ْولُد  ْعماِلِه: الثُّلثيُة، َواأَ اأَ�ْسَهِر اأَ

راُب. حاَرتنا، وال�سَّ

41 اني: كاَن �َشْهرًا كاْلُحْلِم. ْر�س الثَّ الدَّ



َتْمِتُعوَن". 
ْ

 َي�ص
ْ
ِهم

ْ
- "ل َتخافي يا اأُْختي .. َهوؤلِء اأَْطَفاٌل َدِعي

َلْمُت 
ْ

�ِس َواْلَحَذِر، َوا�ْصَت�ص
ْ
اِمَلِة َدواعي اْلِحر اأَّما اأَنا َفَقْد َن�صيُت في �َصعاَدتي ال�صَّ

ُت ِبَنْف�صي في اأَْح�صاِن 
ْ
ْلَقي هيِج، َواأَ

َ
َة كاْلُحْلِم اْلب

َ
تيب

َّ
ا �صاَدَف َحياتي الر

ً
روِر �َصْهر

ُّ
ِلل�ص

ِت، 
ْ
ي
َ
ا َول َمَلاًل. َوفي اللَّيِل اإِذا  اآَوينا اإِلى اْلب

ً
 َتَعب

ُ
راَهٍة َوَنَهٍم، ل اأَ�ْصَت�ْصِعر اللَِّعِب ِب�صَ

في  َلْهَجَتها  َواأَْحكي  َعْنها،  اأُْت 
َ
َقر اأَْو  �صاَهْدُتها  اٍت 

ّ
ي �َصْخ�صِ اأَْدواَر  اأَُمثُِّل  ُكْنُت 

 
ْ
ُكم

َ
ْعَجب اأَ قاِئاًل:"َهْل  َذِلَك  َعِقَب  َتْمِتمُ  َواأُ َواأَُقْهِقُه  َواأََتَنْحَنُح  َحُك  َواأَ�صْ اْلَحديِث، 

َحكوَن. ْوُر؟" وُكلُّ َمْن َحْولي َي�صْ الدَّ

ِة 
َ
ِن اْلَح�ْصر

ْ
ا كاْلُحْلِم، َلِكنَّ الأَْحالَم ل َتدوُم، َوَقِد اْنَق�صى، وَراأَيُت ِبَعي

ً
كاَن �َصْهر

حيِل، َوُحمَّ اْلِفراُق، َفكاَن ِعناٌق َو�َصالٌم، 
َّ
ُم ا�ْصِتْعداًدا ِللر  ُتَعدُّ َوُتَكَوَّ

َ
اْلَحقاِئَب َوْهي

ٍف داِم�ٍع َك�صيٍر.
ْ
ُعُهْم ِبَطر نا اأَُودِّ ْت، َواأَ اَرُة َجميًعا َوَم�صَ

ّ
ي َوَحَمَلْتُهُم ال�صَّ
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َلَعلَّ اأُّمي َلْم َتُكْن ُمرتاَحًة ل�ْصِتْئثاِر اأَْبناِء خاَلتي بي ِمْن ُدوِنها، َواْبِتعاِدِهْم بي َعْنها.. 

 
ْ
ِحَكْت خاَلتي، َوقاَلْت ِبَلْهَجٍة َلم ريِق، َف�صَ  ِمْن اأَْخطاِر الطَّ

َّ
ًة ما َتخاُفُه َعَلي

َّ
َو�َصَكْت َمر

َتْخُل ِمْن َلْوٍم :



ل  ُكْنَت  َكما   
َّ
اإِلي َوُعْد  اْلخاِرِج،  في  يًا 

ْ
َوَجر ا 

ً
َلِعب َكفاَك   

«
اأُّمي:  لي  َوقالْت 

.
»
ُتفاِرُقني َول اأُفاِرُقَك

ها ِمْلَء ُفوؤَادي َوَلِكّني ُكْنُت اأَْهفو َكذِلَك 
ُّ
ْمٍت، ُكْنُت اُأِحب َليها في �صَ َغيُت اإِ اأَ�صْ

ِح.
َ
ِللَِّعِب َواْلَمر

اِز،  اْلَهزَّ ويِل  الطَّ ِمْقَعِدِه  َعلى  َفِة 
ْ
ر ِبال�صُّ جاِل�ٌس  َوْهَو  اأَبي  َدعاني  َيْوٍم  ذاَت 

الأَْطفاِل،  ِمَن  اأَْتراِبَك  اإِلى  ماِم  الْن�صِ في  َت 
ْ
َرِغب طاَلما 

«
ا: 

ً
ُمداِعب اأُْذني  َك 

َ
َوَعر

َطوياًل...  ا 
ً
ُعُمر  

ْ
َحياِتِهم في   

ْ
َمَعُهم ِبال�ْصِتراِك  َلَك  �َصَناأَْذُن  ذِلَك،  َنعي  َوَنْحُن 

.
»
�َصَتْدُخُل اْلَمْدَر�َصَة

 في َت�ْصجيٍع 
َّ
مُ اإَِلي

َت�صِ
ْ
اأَيُتها َتب

َ
لى اأُّمي َفر ُت اإِ

ْ
ٍة، َوَنَظر تُّ اإِلى اأَبي في َدْه�صَ اأَْن�صَ

ْدري، َوَهَتْفُت ِباأَبي ُمَت�صاِئاًل: َعَث اْلُحبوُر اإِلى �صَ
َ
َوَحناٍن، فاْنب

ْلَعُب في اْلَمْدَر�َصِة؟  َفَهزَّ َراأْ�َصُه َوقاَل: - َهْل �َصاأَ

فيما   
ُ
َت�صير  

َّ
ُثم ا... 

ً
َكثير مُ 

َو�َصَتَتَعلَّ ا، 
ً
َكثير �َصَتْلَعُب  ًعا... 

ْ
َطب ًعا... 

ْ
َطب  -

َتكوَن  ْن  اأَ ْئَت  �صِ ما  اأَْو  ُمَهْنِد�ًصا..  اأَْو  ا، 
ً
َطبيب اأَْو  ِمْثلي،  �صاِبًطا  اأَْو  ُمَعلًِّما،  َبْعُد 

 

.
ُ
ر

ُ
ِعْنَدما َتْكب

ْلُتُه في َلْهَفٍة:  َمتى اأَْذَهُب..؟  اأَ
َ

     َف�ص

َنجيُب َمْحفوظ

ٍف( راُب، �س11-12 )ِبت�صرُّ ال�صَّ
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ُد ِمَن الِْفْقَرِة اْلأُولَى ِمَن النَّ�صِّ الَْحَدَث الَِّذي َغيََّر ِمْن َحيَاِة اْلأُ�ْسَرِة. 1    اأَُحدِّ

  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

بََح َعَدُد اْلأَْوَلِد ِفي الَْمْنِزِل؟  2    َكْم اأَ�سْ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3     اأَْقَراأُ ِمَن النَّ�صِّ التََّغيَُّر الَِّذي َطَراأَ َعَلى الَْمْنِزِل بَْعَد ُقُدوِم اأُ�ْسَرِة َخالَِة الَْكاِتِب.

ْفعاَل الَّتي  تَُدلُّ َعلى لَِعِب اْلأَْطفاِل في النَّهاِر َوفي اللَّْيِل.   4     اأَْكتُُب اْلأَ

 5     ِممَّ َكانَْت تََخاُف اْلأُمُّ َعلى ابِْنَها؟

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ُل  وَّ
�ْسَتوى اْلأَ اْلُ

اللَّْيُلالنَّهاُر

   اأَُمثُِّلَلِعْبُت

�����������������������������������������������������������������������������������   

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
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�ْسَتوى الثَّاين  اْلُ

: 1    اأَْكتُُب ُمراِدَف ما تَْحتَُه َخطٌّ

•  واأُ�ْسَرتُها. �����������������������������������������	
َ
ْيَفًة ِببَْيِتنا ِهي  َحلَّْت خالَتي �سَ

•  َوفي اللَّْيِل اإِذا اآَويْنا اإِلى الْبَْيِت. ����������������������������������������� 	

• ماِم اإِلى اأَتْراِبَك ِمَن الأَْطفاِل. �����������������������������������������	  طالَما َرِغْبَت في النْ�سِ

•  َونَْحُن نَعي َذِلَك. �����������������������������������������	

ْفَل( َحِزينًا َوَعْينَاُه تَْدَمَعاِن. 6     اأَ�ْستَْخِرُج ِمَن النَّ�صِّ الَْحَدَث الَِّذي َجَعَل الَْكاِتَب )الطِّ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ــُه َكثيًرا، َويُِحبُّ اللَِّعَب، اأَْكتُُب ِمَن الِْفْقَرِة الثَّاِلثَِة الُْجْمَلَة الُْمَعبَِّرَة َعْن  مَّ
ْفُل اأُ   7    يُِحــبُّ الطِّ

عوِر. َهذا ال�سُّ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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  2     اأَْختاُر ما يُواِفُق َمْعنى الِْعباراِت اْلآِتيَِة:

مِّي:
           اأ   يَ�سيُق ِبُعْزلَِة اأُ

                  َيْكَرُه ُعْزَلَتها.

        ُيِحبُّ ُعْزَلَتها.

        ُي�صاِرُكها ُعْزَلَتها.          

        

 

مِّي:
ماُم ِمْن يََدْي اأُ   ب   اأَْفَلَت الزِّ

ْيَطَرَة َعلى اْلأَْمِر.          َفَقَدِت ال�صَّ

         َبِقَي اْلأَْمُر َتْحَت �َصْيَطَرِتها.

ْيِطَر َعلى اْلأَْمِر.  ُي�صَ
ْ
              َدَعْت اأَبي َكي

        ج    ُحمَّ الِفراُق:

     ِاْقَتَرَب الِفراُق.

َر الِفراُق.      َتاأَخَّ

َل الِفراُق. جَّ
     َتاأَ
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ُل بَْيَن الَْكِلَمِة ِفي الَْعُموِد )اأ( َوُمَراِدِفها ِفي الَْعُموِد )ب(: اأَ�سِ  3

ِل الْبَْيِت ِمَن الُْهُدوِء اإِلَى الَْحَرَكِة. اأَ�ْستَْخِرُج ِمَن الِْفْقَرِة الثَّاِنيَِة َكِلَمًة تَُدلُّ َعَلى تََحوُّ  4

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

: ْفِل َوخالَِتِه، َكما َفِهْمُت ِمَن النَّ�صِّ : اأُمِّ الطِّ
ْ
يَّتَي

5    اأُقاِرُن بَْيَن �َسْخ�سِ

ْفِل ْفِلاأُمُّ الّطِّ خالَُة الطِّ

�����������������������������������������������������������������������������������   

������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

اأ 

َتُحوُل

ِا�ْصِتْئَثاٌر

ُة
َ
ِتيب

َّ
الر

وُر
ُ
اْلُحب

ب 

اْلُمِملَُّة

روُر
ُّ

ال�ص

ا�ْصِتْحواٌذ

َتْمَنُع
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َعبُِّر َعْن ُكلِّ حالٍَة ِبُعْنواٍن ُمنا�ِسٍب ِلُكلِّ ِفْقَرٍة:            
ْفُل في اأُ�ْسَرِتِه ِباأَْربَِع حالٍت؛ اأُ   1    َمرَّ الطِّ

• ِت.	
ْ
ي
َ
كوِن َواْلُهدوِء في اْلب

ُّ
: حاَلُة ال�ص

َ
الأُولى

• ُة:    ������������������������������������������������������������������������������������������   	
َ
الثَّاني

• الثَّاِلَثُة:  ������������������������������������������������������������������������������������������   	

• اِبَعُة:  ������������������������������������������������������������������������������������������   	
َّ
الر

ُد َزَماَن اْلأَْحَداِث َوَمَكانََها.   6     اأَُحدِّ

اِبَعِة َوظيَفَة اْلأَِب.   7    اأَ�ْستَْخِرُج ِمَن الِْفْقَرِة الرَّ

  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

بُْن ِبَذِلَك؟ ِبَم َوَعَد اْلأَُب ابْنَُه؟ َوِلَماَذا َفِرَح اْلِ  8  

  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َماُن الزَّ

الَْمَكاُن

����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

اِلُث  �ْسَتوى الثَّ اْلُ
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       ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

       ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

:   2    اأَْقتَِرُح ُعْنوانًا اآَخَر ِللنَّ�صِّ

ُدها ِبالنََّظِر في ِكلِم اْلأَِب اَلْواِرِد  ْفِل ِبثَلثَِة اأَْدواٍر؛ اأَُحدِّ    3    تَُقوُم الَْمْدَر�َسُة في َحياِة الطِّ

      . في اآِخِر النَّ�صِّ

• 	   ������������������������������������������������������������������������������������������  

• 	   ������������������������������������������������������������������������������������������  

• ِل. 	
َ
َتْقب

ْ
اْلإِْعداُد ِلْلُم�ص

؟  4      َما الَِّذي ا�ْستََفْدتَُه ِمَن النَّ�صِّ

  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

َحاِن َمْعنَاُهَما: ُع التَّْرِكيبَْيِن اْلآِتيَْيِن ِفي ُجْمَلتَْيِن ِمْن اإِنْ�َساِئي تَُو�سِّ 5     اأَ�سَ

• َماُم.	 اأَْفَلَت الزِّ

  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

• ُحمَّ الِْفَراُق.	

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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. ْوٍت ُمَعبٍِّر الِْفْقَرَة الَِّتي اأَثَاَرْت َم�َساِعِري ِفي النَّ�صِّ   1  اأَْقَراأُ ِب�سَ

َحاِبَك؟ ْيِفيَِّة ِبِرْفَقِة اأَقاِرِبَك اأَْو اأَ�سْ   2    َما الَِّذي �َستَْفَعُلُه ِفي اْلإَِجاَزِة ال�سَّ

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

   ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

اِبُع  �ْسَتوى الرَّ اْلُ

َلِعٌب َوَتْرِفْيٌه 50



ًل: وَّ
الُْمْفَرِداأَ ِبْنيَِة  ِفي  يَاَدُة  الزِّ اللُّغويُّ َمُط  النَّ

نََة: 1    اأَْقَراأُ الِْفْقَرِة ، َواأُلِحُظ الَْكِلَماِت الُْمَلوَّ

َلَة في ِبْنيِة الُمْفَرِد ِعْنَد تَْثنيتَِه وَجْمِعِه.  ياَدَة الحا�سِ بَيُِّن الزِّ
2    اأُِكِمُل الَجْدَوَل، َواأُ

ماُم ِمْن َيَدْي اأُّمي ُرْغًما َعْنها،  تٍَّة ِمَن الأَوَلِد، َفاأْفَلَت الزِّ َن �صِ
ْ
           » َوَجْدُت َنْف�صي َبي

َحّتى  َوَلَهْوُت  ُت 
ْ
َفَلِعب جيَن، 

ِّ
واْلُمَهر ْهَلواناِت 

َ
ِبالب َيُعجُّ  ًكا 

ْ
ر �صِ اْلَهاِدُئ  ُت 

ْ
ي
َ
اْلب َفاْنَقَلَب 

ها  ها َنعِرُفُه في َمديَنِتنا، وَبْع�صُ ًة، َبْع�صُ
َ
نا اأَْلعاًبا َكثير

ْ
روِر، َلِعب

ُّ
ِح َوال�ص

َ
ِكْدُت اأَُجنُّ ِمَن اْلَفر

ِن في َتعاُمِلهِما َمعي؛ َفُكلَّما 
ْ
ي وَخاَلتي ُمْخَتِلَفَتي مِّ

 َجاَء ِبِه اأْبناُء اْلَخاَلِة، َوكاَنْت اأُ
ُ
الآَخر

، َقالْت َلها َخاَلتي: َدعيِه َيْلَعْب َمَع 
ْ
َن اْلْنِطالِق َمَعُهم

ْ
ي اأَْن َتُحوَل َبيني َوَبي مِّ

اأَراَدْت اأُ

اْلأوَلِد َيا اأُْختي...«. 

اْلُمَثّنىاملُْفَرُد
ياَدُة في ِبْنيِة  الزِّ

الُمْفَرِد
الَجْمُع

ياَدُة في ِبْنيِة  الزِّ

الُمْفَرِد

ْهَلواُن
َ
ْهَلواناِت  ���������������������  ���������������������اْلب

َ
اِتالب

جاِن ���������������������
ِّ
جيَناِناْلُمَهر

ِّ
يَناْلُمَهر

اِتاْلَخالِت  ���������������������  ���������������������اْلَخالُة

ِن ���������������������
ْ
 ��������������������� ���������������������يِنُمْخَتِلَفَتي

51 اني: كاَن �َشْهرًا كاْلُحْلِم. ْر�س الثَّ الدَّ



يَاَدَة ِفي الَْكِلَماِت اْلآِتيَِة، ُمبَيِّنًا نَْوَعَها ِمْن َحْيُث التَّْثِنيَُة َوالَْجْمُع: ُح الزِّ   3    اأَُو�سِّ

ُل الَْكِلَماِت الُْمْفَرَدَة اْلآِتيََة اإِلَى ُمثَناًّى َوَجْمٍع، َكَما ِفي الِْمثَاِل:   4    اأَُحوِّ

الَْكِلَمُة
نَْوُعَها

الُْمْفَرُد
الّزياَدُة في 

ِبْنيَِة الُْمْفَرِد َجْمٌعُمثَناًّى

وَن
ُ
ُمغاِمر

ٌ
ونُمغاِمر

َكاأْ�َصاِن
__________________________________

لِِّقيَن
َ

ُمَت�ص
__________________________________

َراِئَداٌت
__________________________________

َقاِئَدْيِن
__________________________________

الَْكِلَمُة
الَْجْمُعالُْمثَنّى

ٌر ٌرُموؤَنٌَّثُمَذكَّ ُموؤَنٌَّثُمَذكَّ

������������������������������������������َر�ّصاَمتاِن���������������������َر�ّصاَمٌة

ٌ
وَن������������������������������������������ُمِدير

ُ
���������������������ُمدير

���������������������
َفاِئَزاٌت������������������������������������������َفاِئزان

4
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وَرَة ، واأُْكِمُل الَْفَراغاِت ِبُمْفَرٍد اأَْو ُمثَناًّى اأَْو َجْمٍع :   5     اأَتَاأَمَُّل ال�سّ

ًة ًة، والَْجْمِع َمرَّ يَغِة الُْمثَنَّى َمــرَّ ــُف الَْكِلَمتَْيــِن اْلآِتيتَْيــِن ِفي ُجَمٍل ِمــْن اإِنْ�َساِئي ِب�سِ    6    اأَُوظِّ

اأُْخَرى.                          )  لِعٌب   -   �ساَعٌة   (

الْيَْوُم الَْمْفتُوُح ِلْلِهَوايَاِت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًة.
َّ
ِعي

ْ
                         َلْوَحًة َطِبي

ُ
�ُصم

ْ
َتر

ا.
ًّ
ِحي

َ
ر

ْ
ا َم�ص �صً ْ

ي                   َعر ُيوؤَدِّ

ِة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
اِئر ِة الطَّ

َ
َتْمِتُع                      ِبَلِعِب اْلُكر

ْ
َت�ص

َداِن. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ
ُك�ُس                         َحْوَل اْلَمي

ْ
َير

����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

اْلَجْمُع اْلُمَثّنى 

الُمَمثِّلوَن
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ي�ِص(ثانيًا: التَّْن�سِ َوَعَلَمُة  ْرَطتَاِن،  ال�سَّ التَّْرِقيِم:  َعَلَماِت  )ِمْن  الإِْمالِئيُّ َمُط  النَّ

نََة:      1    اأَْقَراأُ الِْفْقَرَة الآِتيََة، َواأُلِحُظ َعلماِت التَّْرقيِم الُْمَلوَّ

   2    اأَنْتَِبُه ِللتَّْوِجيَهاِت اْلآِتيَِة َوالِْعبَاَراِت الَِّتي تَُقاِبُلَها:

َها ِمْلَء ُفوؤَاِدي َوَلِكنِّي ُكْنُت 
ُّ
ْمٍت، ُكْنُت اأُِحب  �صَ

ْ
ي - َرَعاَها اهللُ - ِفي مِّ

ُت اإَِلى اأُ
ْ
��َغي �صْ

 اأَ

ِح.
َ
اأَْهفو َكَذِلَك ِللَِّعِب َواْلَمر

 اأََحقُّ النَّا�ِس 
َ

ِقيَقِة؛ ِلَذا َفِه��ي
َّ
��َمِة الر

ْ
 ِمَن النَّ�ص

َّ
َل َنَه��اَر، َتَخاُف َعَلي

ْ
َعاِن��ي َلي

ْ
  َكاَن��ْت َتر

��َدَق َر�ُص��وُل اهلِل -       - اْلإَِجاَبَة ِعْنَدَما �ُصِئَل: »َمْن اأََحقُّ النَّا�ِس  ِتي، َوَقْد �صَ
َ
��ْحب ِب�صُ

 َمْن؟ َقاَل: 
َّ
َك«. َقاَل: ُثم مُّ

 َمْن؟ َقاَل: »اأُ
َّ
َك«. َقاَل: ُثم مُّ

��َحاَبِتي«؟ َقاَل: »اأُ ��ِن �صَ
ْ

ِبُح�ص

 اأَبوَك«. 
َّ
 َمْن؟ َقاَل: »ُثم

َّ
َك«. َقاَل: ُثم مُّ

»اأُ

َها، 
ْ
َن ِذَراَعي

ْ
 ِباْلأَْمِن َواْلأََماِن اإِلَّ َبي

ُ
�ْصُعر اِن اللَِّعِب، َفاَل اأَ ��ي ِفي اأَْح�صَ ُت ِبَنْف�صِ

ْ
َوَمْهَما اأَْلَقي

مِّي«.
ِن اأُ  اأَْطَمِئنَّ - َقطُّ - اإِلَّ َواأََنا ِفي ِح�صْ

ْ
َفاأََنا َكَما َقاَل اأَْفاَلُطوُن: »َلم

الِْعباراُتالتَّْوجيهاُت

ُة.
َّ
ي ا�صِ

َ
ْعِتر َنُهَما اْلُجَمُل اْلِ

ْ
ُع َبي َطَتاِن ُتو�صَ

ْ
ر     ــ          ــال�صَّ

َنُهَم��ا اْلُجَم��ُل 
ْ
��ُع َبي ��ي�ِس ُتو�صَ َعاَلَم��ُة التَّْن�صِ

ِو الَِّتي َتاأِْتي َبْعَد  َها اأَ ��ُة )اْلَمْنُقوَلُة( ِبَن�صِّ
َ

�ص
َ
اْلُمْقَتب

اْلَقْوِل.

َحاَبِتي « ِن �صَ
ْ

  » َمْن اأََحقُّ النَّا�ِس ِبُح�ص

َك « مُّ
  » اأُ
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3      اأَ�ْستَْخِرُج ِمْن نَ�صِّ )َكاَن �َسْهًرا َكالُْحُلِم( ِعبَاَراٍت اأُْخَرى َوَقَعْت بَْيَن �َسْرَطتَْيِن اأَْو َعَلَمَة 

ي�ٍص. تَْن�سِ

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ي�ِص ِفي الَْمَكاِن  ْرَطتَْيِن َوَعَلَمــَة التَّْن�سِ ــُع ال�سَّ ، ثُمَّ اأَ�سَ
َ
ِريَف اْلآِتي   5    اأَْقــَراأُ اَلَْحِديــَث ال�سَّ

الُْمنَا�ِسِب: 

ُمتََّفٌق َعَلْيِه

ا يَاأْتي: ِعها الُْمنا�ِسِب ِممَّ ي�ِص في َمْو�سِ ْو َعَلَمَة التَّْن�سِ ْرَطتَْيِن اأَ ُع ال�سَّ 4      اأَ�سَ

َدَقٌة.	• ُة �صَ
َ
ب
ِّ
ي  َقاَل َر�ُصوُل اهلِل ـ      ـ : اْلَكِلَمُة الطَّ

ِديَن. 	• ا�صِ
َّ
ُل اْلُخَلَفاِء الر وَّ

يُق      اأَ دِّ  اأَُبو َبْكٍر ال�صِّ

َها ِمْعَطاٌء، 	• �ٌس، َواأَْر�صُ اُبَها ُمَقدَّ
َ
اُه: ُعَماُن ُتر

َ
َب اهللُ َثر

َّ
ْلَطاِن َقاُبو�َس َطي

ُّ
ِمْن اأَْقَواِل ال�ص

َها َعِريٌق.
ُ
َو�َصْعب

اِب 	•
َ
��ر َعاِم َوال�صَّ �َص��دُّ ِمْن َحاَجِتِه ِللطَّ َذاِت اأَ ِد ِلْلُمَعوِّ

ْ
ِم: َحاَج��ُة اْلَعب

ِّ
 َيُق��وُل اْبُن اْلَقي

ا�ِس.
َ
َواللِّب

ى َمِديَنِة َنْزَوى.	•
َ
ٍق ِمْن ُقر

ْ
 ْبُن َزْيٍد اْلأَْزِديُّ َرِحَمُه اهللُ ِفي َبْلَدِة َفر

ُ
ُوِلَد اْلإَِماُم َجاِبر

��ِد اهلِل ْب��ِن َعْم��ِرو ْبِن اْلَعا�ِس )   (      )    ( اأَنَّ َر�ُص���وَل اهلِل )   (
ْ
        َع��ْن َعب

 
��بُّ 

ُ
ُجِل َواِلَديِه )   ( ِقيَل: َوَهْل َي�ص

َّ
اِئِر �َص��ْتُم الر

َ
      )  ( َق��اَل:  )  ( ِم��َن اْلَكب

بُّ 
ُ

ُجُل اأََباُه، َوَي�ص
َّ
بُّ الر

ُ
�ص

َ
ُجِل، َفي

َّ
بُّ اأََبا الر

ُ
، َي�ص

ْ
ُجُل َواِلَديِه؟ َقاَل: )    ( َنَعم

َّ
الر

ُه )   (.  مَّ
بُّ اأُ

ُ
�ص

َ
ُه َفي مَّ

اأُ
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: 
َّ
  6     اأَْكتُُب ما يُْملى َعَلي

  7     اأُعيُد ِكتابََة الِْفْقَرِة الإِْملِئيَِّة �َسليَمًة ِمَن الأَْخطاِء.
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  -  اأَْكتُُب الِْعبارَة الآِتيََة ِبَخطِّ النَّ�ْسِخ:

1

2

3

4

ِلثًا  اْلَخطُّ ثَا

» العلم يبني بيوتًا ال عماد لها«

» العلم يبني بيوتا ال عماد لها«

ُق َطبِّ اأُ
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ُر راِبًعا  َعبِّ اأُ

ْرِديِّ ُر اْلأَْحداِث في النَّ�سِّ ال�شَّ َتَطوُّ

  1     اأُعيُد ِقراَءَة  نَ�صِّ »كاَن �َسْهًرا كالُْحْلِم« ِقراَءًة �ساِمتًَة  ُم�ْستَعينًا  ِبالتَّوِجيهاِت 

الآِتيَِة :

ُع   الِْبدايَِة 1- َو�سْ

       )الُْهدوُء( 

ِل  2- �سياُق التََّحوُّ

ِطراُب(       )اِل�سْ

ُع الِْختاِم  3- َو�سْ

      )َعْوَدُة الُْهدوِء(

ْيِفيَُّة. ماُن: اْلإِجاَزُة ال�صَّ ♦  الَزَّ

♦ اْلَمكاُن: اْلَبْيُت.

ْفِل، اأٌَب، خاَلُة  مُّ الطِّ
اُت: ِطْف��ٌل،  اأُ

ّ
��ي ْخ�صِ ♦ ال�صَّ

ُتها.
َ
ْفِل َواأُ�ْصر الطِّ

♦  اللَِّعُب في اْلَبْيِت َوخاِرِجِه.

♦  اللَِّعُب ِبالنَّهاِر واللَّْيِل.

مِّ َعلى اْلأَْحداِث. ♦  ُفْقداُن �َصْيَطَرِة اْلُ

ْفِل. ♦  �َصَفُر اأَْبناِء خاَلِة الطِّ

ِه. مِّ
ْفِل اإِلى اأُ ♦ َعْوَدُة الطِّ

هاِب اإِلى اْلَمْدَر�َصِة. ♦ اِل�ْصِتْعداُد ِللذَّ

♦  ُقدوُم اْلخاَلِة َواأُ�ْصَرِتها.الَْحدُث 
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ْرِديِّ الآتي: ِط ال�سَّ ْوِء الُْمَخطَّ ا �َسْرَدياًّا َعْن ِزياَرِة اأَْقِربَائي اإِلى بَْيِتنا ِللَِّعِب في �سَ 2    اأَْكتُُب نَ�ساًّ

ُع   الِْبدايَِة   )الُْهدوُء(. 1- َو�سْ

َيْوِم  ��باَح  �صَ م��اُن:  الزَّ  -

اْلإِجاَزِة .

ُت .
ْ
ي
َ
- اْلَمكاُن: اْلب

اأَن��ا،  اُت: 
ّ
��ي ْخ�صِ ال�صَّ  -

َمْجموَعٌة ِمْن اأَْقربائي. 

- الَْحَدُث : ُقدوُم الأَْقِرباِء.

ِل  ـــَحـــوُّ ـــتَّ ال ــاُق  ــي ــس �  -2

ِطراُب( . )اِل�سْ

ِت َوفي 
ْ
ي
َ
- اللَِّع��ُب في اْلب

اْلَحديَقِة .

- ُمماَر�َص��ُة اأَْن��واِع َلِعٍب 

ُمْخَتِلَفٍة .

- ُوجوُد ِخالفاٍت َحْوَل 

َنتاِئِج اللَِّعِب .

التَّْحـريــــُرالتَّْوجيهاُت

59
اني: كاَن �َشْهرًا كاْلُحْلِم. ْر�س الثَّ الدَّ



ــاِم  ــت ــِخ الْ ـــُع  َو�ـــسْ  -3

)َعْوَدُة الُْهدوِء(

- ا�ْص��ِتْعداُد الأَْقِرب��اِء 

ِلْلُمغاَدَرِة.

- اِلتِّفاُق َعلى اإِعاَدِة 

ِت.
ْ
ي
َ
النِّظاِم اإِلى الب

لى  - َع��ْوَدُة الأَْقِرباِء اإِ

.
ْ
ُبيوِتِهم

التَّْحـريــــُرالتَّْوجيهاُت
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61

ُث َو�أََتَحدَّ �أُ�شاِهُد 

وَرِة �أَمامي. ُف ما �أَر�ُه في �ل�صُّ 1-  �أَ�صِ

يِّ في َمْدَر�َصتي. ر��صِ ُد ِنهاَيَة �ْلعاِم �لدِّ وَرَة، ثَُّم �أَُحدِّ ُل �ل�صُّ مَّ
2- �أََتاأَ

ْيِفيََّة؟ َوِلماذ�؟ جاَزَتَك �ل�صَّ َي �إِ 3- �أَْيَن َتَودُّ �أَْن َتْق�صِ

ْمِل. اِلُث: ِ�ْلَعْب ِبالرَّ ْر�ُس �لثَّ �لدَّ



ُح: فَّ َت�شَ �أَ

ُث . تََحدَّ
َ
تََوقَُّع َعّما �َسي َة لَُه، ثُمَّ �أَ

َ
اِحب وَرَة �لُْم�سَ مَُّل �ل�سُّ

تَ�أَ ، َو�أَ �أُ ُعْنَو�َن �لنَّ�صِّ
َ
1     �أَْقر

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

وَرِة.      في �ل�سُّ
ُ
ي �لَْمَكاَن �لَِّذْي يَْظَهر 2    �أُ�َسمِّ

         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وَرِة؟ ْفالِن في �ل�صُّ 3    َم�َذ� يَْفَعُل �لطِّ

         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

َو�ِطِئ ِفي بََلِدي. ُد بَْع�َض �أَ�ْصَم�ِء �ل�صَّ 4    �أَُعدِّ

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

)�أُْكِمُل(. : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــ�ضِّ 5    َك�ِتــُب �لنَـّ
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ْمِل ِ�ْلَعْب ِبالرَّ
اِلُث:  ْر�ُس الثَّ الدَّ

 

 َجْعفُر م�جد :

 ،
ٌّ
ك�ِتــٌب و�ص�ِعــٌر تون�صي

ُوِلَد ع�َم 1940 في مدينِة 

 
َ
ـــي وتـــوفِـّ �لَقيــــرو�ِن، 

ِمــْن  2009م.  ف���������ي 

�أََهــمِّ �أعم�ِلِه: )نُجوٌم على 

تَـْطـُلــــُع  ريــِق، غــًد�  �لطَّ

ـم�ُض، �لأَْفك�ُر( . �ل�صَّ

ْمِل َوال َتْتَعــــــْب
َّ
ِ�ْلَعْب ِبالر

�أََملــــــــــي يا   
ُ
ر

ُ
َتْكب ا 

ً
َوَقريب

ُفَك �أَْن َيْذَهْب
ْ
ي َقْد �أَْو�َصَك �صَ

َتْلَعـْب َوال  ُف 
ْ
ي �ل�صَّ َوَيعوُد 

ُمْمَتِثــــــــــٌل            اِلأْْمِرَك   
ُ
ْحر

َ
�ْلب

ــــــــٌع             َو�اْلأُْفُق �أَماَمـَك ُمتَّ�صِ

 �َصـفــاِئَنــــــــُه             
ِّ
ـم

َ
ُتْلــقــي ِلْلي

َوُت�صـيُد ُق�صــوَرَك �صاِمَخـــًة             

ْب
ُ
َدْيَك َفَلْن َيْهـــــــر

َ
ُخْذُه ِبي

ما  �أَْرَحَب �أُْفَقَك! ما  �أَْرَحــْب!

ْب
َ
َتْطــر َغِرَقْت  �إِذ�  ــاأَر�َك  َف

ــــْب َتْغ�صَ َوال  َلَدْيَك   
ُّ
َفَتِخر

َوُزْرَقُتــــــُه              
ُ
ْحر

َ
�ْلب َهذ�  َلَك 

َلـــــــــٌة              ُمَكلَّ ِباْلـــَوْرِد  َوُرًبا 

َك َوْحَدَك َتْخِدُمها             َلَك �أَْر�صُ

�ْلَكْوَكــــْب ُم�ْصِرَقُة  َو�َصماٌء 

َثْعَلـــــْب ِبها   
َ

�س
ْ
َلي َوُحقوٌل 

َتْطُلـْب ما  َعْزِمَك  ِمْن  َوَلها 

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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يَدِة �ْلأَبْيَ�َت �لُْمنَ��ِصبََة ِلْلَمَع�ِني �ْلآِتيَِة: ُد ِمَن �لَْق�صِ   3     �أَُحدِّ

اِطِئ. نِّ َفاإِنََّك َلْن َتْلَعَب ِبِرَماِل �ل�صَّ ِّ
 ِفي �ل�ص

ُ
ر

ُ
ِعْنَدَما َتْكب 	•

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

ْئَت.  َتْحَت �أَْمِرَك، َفاْغِرْف ِمْن َماِئِه َما �صِ
ُ
ْحر

َ
�ْلب 	•

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

. َة ِللنَّ�ضِّ   4    �أَْذُكُر �لِْفْكَرَة �لَْع�مَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

ُل  وَّ
�ْسَتوى اْلأَ اْلُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

�ِبَقِة: �ِعُر ِفي �ْلأَبْيَ�ِت �ل�صَّ   1     يَُخ�ِطُب �ل�صَّ

�بَّ                         �لَْمْر�أََة ْيَخ                  �ل�صَّ ْفَل               �ل�صَّ                    �لطِّ

�ِطِئ. ْفُل َعَلى �ل�صَّ   2     �أَْقَر�أُ �لَْمْقَطَع �لثَّ�ِني، ثُمَّ �أَْذُكُر �ْلأَلَْع�َب �لَِّتي يَتَ�َصلَّى ِبَه� �لطِّ

َو�َب(.  �ل�صَّ
ُ
ر

َّ
)�أََتَخي
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              :   2    �أَْختَاُر �لَْمْعنَى �لُْمنَ��ِصَب ِلَم� تَْحتَُه َخطٌّ

  1     �أَْكتُُب ُمَر�ِدَف �لَْكِلَم�ِت �لَِّتي تَْحتََه� َخطٌّ ِفْيَم� يَ�أِْتي:

ْب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
َ
   َفاأََر�َك �إَِذ� َغِرَقْت َتْطر

وَرَك �َصاِمَخًة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . يُد ُق�صُ    َوُت�صِ

ْب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .  َلَدْيَك َواَل َتْغ�صَ
ُّ
   َفَتِخر

               

ْن يَْذَهْب: ْيُفَك �أَ          �أ    �أَْو�َصَك �صَ

َب                  َحلَّ 
ُ
       َم�صى     َبُعَد      َقر

        ب   َم� �أَْرَحَب �أُْفَقَك َم� �أَْرَحْب:

َق     َما �أَْجَمَل                 ما �أَْبَعَد
َ
ي        َما �أَْو�َصَع    َما �أَ�صْ

 ِلْليَمِّ �َصَف�ِئنَُه:
ْ
        جـ    تُْلِقي

َكِة
ْ
ِة                     للِبر

َ
اِب�ص

َ
ْحِر     ِلْلي

َ
       ِللنَّْهِر    ِلْلب

وَرَك �َص�ِمَخًة: يُد ُق�صُ        د     َوتُ�صِ

عيَفًة ًة     َقِويًَّة             َحِديَثًة                     �صَ
َ
      َعاِلي

�ْسَتوى الثَّاين  اْلُ
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ُموِنِه.                 3     �أَ�ْسَرُح �لَْعاَلَقَة بَْيَن ُعْنَو�ِن �لنَّ�ضِّ َوَم�صْ

�ِبِع َو�لثَّ�ِمِن.   َكَم� َوَرَد ِفي �لْبَْيتَْيِن �ل�صَّ
َّ
ِبيِعي ُف �لَْم�ْصَهَد �لطَّ   4    �أَ�صِ

: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ٌ
•	َبْحر

•	�َصَماٌء: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

•	ُرًبا: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

•	ُحُقوٌل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ْفَل �أَْن يَ�ْصتَِغلَّ ُطُفولَتَُه ِفي �للَِّعِب؟ َح�ْصَب َر�أِْيَك.                �ِعُر �لطِّ   1     ِلَم�َذ� يَُحثُّ �ل�صَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

ٌع           َم� �أَْرَحَب �أُْفَقَك! َم� �أَْرَحْب!   2    َو�ْلأُْفُق �أََم�َمَك ُمتَّ�صِ

�ِبِق؟ وُد ِب�ْلأُْفِق ِفي �لْبَْيِت �ل�صَّ           َم� �لَْمْق�صُ

اِلُث  �ْسَتوى الثَّ اْلُ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

ْوٍت ُمَعبٍِّر، ثُمَّ �أَُعلُِّل �ْخِتيَاِري.  ُه ِب�صَ ُ ْقَروؤ يَدِة بَْيتً� �أَْو َمْقَطًع� �أَْعَجبَِني. �أَ   1    �أَْختَاُر ِمَن �لَْق�صِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

ُل �للَِّعَب ِب�ْلأَلَْع�ِب �ْلإِِلْكتُروِنيَِّة �أَِم �لَْحَرِكيَِّة؟ َوِلم�ذ�؟   2    �أَتَُف�صِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

�لَِّة َعَلى �لْبَْحِر.  يَدِة َعِن �لِْعبَ�َر�ِت �لدَّ �أَبَْحُث ِفي �لَْق�صِ   4  

ُح �َصبََب َذِلَك.  ) َوَقريبً� تَْكبُُر ي� �أََملي(، ن�دى �ْلأَُب �بْنَُه ِبـ )ي� �أََملي (.�أَُو�سِّ   5  

اِبُع  �ْسَتوى الرَّ اْلُ

يَدِة �ْلآِتيَِة: َع ُعْنَو�نً� ُمنَ��ِصبً� ِلُكلِّ َمْقَطٍع ِمْن َمَق�ِطِع �لَْق�صِ �أَ�سَ   3  

- �لْ�بَ�ْي�تَ����اِن )1(  و  )2(: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

- �ْلأَبْيَ�ُت ِمْن )3( �إِلَى )6(: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

- �ْلأَبْيَ�ُت ِمْن )7( �إِلَى )9(: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

 

 
ُ
ْحر

َ
ْفُل و�ْلب �لطِّ
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ًل: وَّ
)َمَر�َجَعٌة(�أَ �للُّغويُّ َمُط  �لنَّ

ُن ُجَماًل ِفْعِليًَّة ُمِفيَدًة ِمْن �إِنْ�َص�ِئي ُم�ْصتَِعينً� ِبَعُموِد �لف�ِعِل َوَعُموِد �لَْمْفعوِل ِبِه:   1    �أَُكوِّ

�لَْف�ِعُل

�لِْقَط�َر�ُت

ِعُب �للَّ

�لَْفنَّاُن

ٌد ُمَحمَّ

ِبيب�ُت �لطَّ

�لَمْفعوُل ِبِه

َهَدًف�

�َصَمَكًة

ى �لَْمْر�صَ

�لُْم�َساِفِريَن

�ْلأَلَْحاَن

1    تَْنُقُل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          2    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               4   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5     تَُع�ِلُج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ُن �ْلأَ�ْصَم�َء �لَْمْو�صولََة �ْلآِتيََة: مَّ   2     �أَْكتُُب ُجَماًل ِمْن �إِنْ�َص�ِئي، تَتَ�صَ

�ِلِم ِفي �ْلأَْمِثَلِة �ْلآِتيَِة، ثُمَّ �أَُحلُِّلَه�  � �أَ�ْصَفــَل �لَْجْمِع �ل�صَّ ��ُع َد�ِئــَرًة َحْوَل �لُْمثَنَّى، َوَخطًّ    3     �أَ�سَ

َح�ْصَب �لَْجْدَوِل:

�ْصُم �لَْمو�صوُل �لُْجْمَلُة�ْلِ

ِتي �للَّ

�للََّذ�ِن

�للَّتَ�ِن

�لُْمْفَرُد�ْلأَْمِثَلُة
�ِئَدُة  �لُْحُروُف �لزَّ

َعَلى ِبْنيَِة �لُْمْفَرِد

{ ڦڦڦڄڄ} )�لرحمن:46(.

ًة ِب�لُْمْختَِرِعيَن. ْلَطنَُة ِعنَ�يًَة َخ��صَّ   تُولي �ل�صَّ

 { ۓڭڭڭ} )هود: 114(.

. رُّ ُد ِب�لنَّْجَديِْن: �لَْخْيُر َو�ل�صَّ   يُْق�صَ

  {ۈٴۇۋ} )�لحجر�ت: 10 (.
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ِريِْف، َو�أَ�ْصتَْخِرُج ِمْنَه� ثاََلثََة �أَ�َص�ِليِب �أَْمٍر  َحِف �ل�صَّ   4    �أَُعوُد �إِلَى �ُصوَرِة ) نُوٍح ( ِفي �لُْم�صْ

َوثََلثََة �أَ�َساِليِب نَْهٍي.

ُح �لَْكِلَم�ِت �لَْمْكتُوبََة َخَط�أً َفَقْط ِفيَم� يَِلي: حِّ   1    �أُ�صَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�أَ�َساِليُب نَْهٍي ْمٍر �أَ�َص�ِليُب �أَ

: )ُمَر�َجَعٌة(ث�نيً� �لإِْمالِئُيّ َمُط  �لنَّ

ْحَماِن                      ِماَئَتاِن  
َّ
ُد �لر

ْ
     َهَذ�                     �أُواَلِئَك                َعب

ـــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــ              ـــــــــــــــــــــــ

َلُتْن                    َذِلَك                       َهاوؤُاَلِء                              �للَِّتي    �صَ

ـــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــــــ             ـــــــــــــــــــــــ

اُح                                �إاَِلهي
َ
ب    �َصاِئًل                      اَلِكن                     ��صَّ

ــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــ              ــــــــــــــــــــــ
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  2    �أَْر�ُسُم )  ـــى / ى /  ���ا ( ِفي ِنَه�يَِة �لَْكِلَم�ِت �ْلآِتيَِة:

ـــــــــــ �ْلَجِميِع   َتْحَظـــــــــــــ ِباإِْعَجاِب َوِر�صَ
َ

ــــــــــــ ، َوِهي
َ
ب ــِديَقِتي ��ْصُمَها �صَ �صَ

ِرُع �ْلُخَطــــــــــ 
ْ

اَعَدِة ُت�ص
َ

ــــــــــ �إِْحَدى َزِميَلِتَها ِبَحاَجٍة ِلْلُم�ص
َ
 ِعْنَدَما َتر

َ
َعْنَها، َفِهي

ُد َقْوَلُه  دِّ َ
 ُتر

َ
ــَماِت، َوِهــي َن �ْلُمَتَخا�صِ

ْ
ــْلِح َبي ــَعــــــــــــ �إَِلى �ل�صُّ

ْ
� َما َت�ص

ً
َها، َوَكِثير

ْ
�إَِلي

ُه َعَلى �هلِل(.
ُ
َلَح َفاأَْجر �صْ

َتعالـــــــــــ: )َفَمْن َعَفــــــــــــ َو�أَ

ِعه� �لُْمنَ��ِصِب:   ُع َعاَلَم�ِت �لتَّْرِقيِم )  ؟ /  ! / »  « /  �       � ( في َمْو�صِ   3    �أَ�سَ

ُه َذ�َت 
ُ
اِحب �آُه �صَ

َ
اَعَة، َفر اِن ِفي ِتَجاَرٍة، َوَكاَن �أََحُدُهَما َيُغ�سُّ �ْلِب�صَ

َ
ــاِحب َك �صَ

َ
     ��ْصــَتر

ْنُدوِق)  (  �ْصَفَل �ل�صُّ َدِة �أَ ــِع �ْلفاِكَهِة �ْلَفا�صِ  ِفي َو�صْ
ُ
ر َلُه: َما �لَِّذي َجَعَلَك ُتَفكِّ ــاأَ

َ
َيْوٍم َف�ص

َحاَن 
ْ
ــِريُك: َيا �ُصب ْبُح. َقاَل �ل�صَّ

ِّ
ِزيَد �لر

َ
ــْنُدوِق َفي  َحْجمُ َما ِفي �ل�صُّ

َ
ر

ُ
َفَقاَل َلُه: َحتَّى َيْكب

ــاَعَة) ( َفَقْد َقــاَل َر�ُصــوُل �هلِل ) (      )  (: �هلِل )  ( �أََتْعَلــمُ �أَنَّــَك ِبذِلــَك َتُغ�ــسُّ �ْلِب�صَ

 
 ِمنَّا ) (.                                                                                           رو�ُه �لإم�ُم �أحمُد في ُم�ْصنِدِه

َ
�س

ْ
َنا َفَلي  )  ( َمْن َغ�صَّ

  4    �أَْكتُُب ِمْن �إِنْ�َص�ِئي ُجْمَلًة ِبه�: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.     

ٍب )!( َعاَلَمُة تََعجُّ

 َكِلَمُة: �أُولَِئَك
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: 
َّ
  5     �أَْكتُُب م� يُْملى َعَلي

  6     �أُعيُد ِكت�بََة �لِْفْقَرِة �لإِْمالِئيَِّة �َصليَمًة ِمَن �لأَْخط�ِء.
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 ِبَخطِّ �لنَّ�ْصِخ :
َ
ْعِريَّ �لآِتي �أَْكتُُب �لْبَْيَت �ل�صِّ

2

أعز مكان في الدنا سرج سابح

وخير جليس في الزمان كتاب

أعز مكان في الدنا سرج سابح

وخير جليس في الزمان كتاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِلثً�  �ْلَخطُّ ث�

3

1

ُق َطبِّ �أُ
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ُر ر�ِبًع�  َعبِّ ْرِديُّ �ْلُمْكَتِمُل�أُ �لنَّ�سُّ �ل�شَّ

�لتَّْح�ري����ُر�لتَّْوجيه�ُت

- �أَ�ْصتَْخِدُم �لِْفْعَل �لْم��صَي في 

�َسْرِد �لَْحَدِث.

بْــــِط  ـــُف �أََدو�ِت �لــرَّ - �أَُوظِّ

ْرِد؛  �لُْمنا�ِسبَ��َة ِلتَْنظي��ِم �ل�سَّ

ْن، َقْبَل، ِعْنَدم�،  ِمْثَل:بَْعــَد �أَ

بَْينَم�...

�لتَّْرقيِم  ــُف َعالمــ�ِت  �أَُوظِّ  -

تَْوظيًف� َجيًِّد�:

ِة   ).( ِنهــ�يَــُة �لُْجْمَلــــِة �لتّــ�مَّ

�لَْمْعنى.

 ):( بَْعَد �لَْقْوِل.

 )،( بَْيــَن �لُْجَمــِل �لُْمتَر�ِبَطِة، 

بَْعــَد �لنِّد�ِء، بَْيــَن �ْلأَ�ْصم�ِء 

�لَْمْعطوَفِة.

� تَ�َصْل�ُصَل �ْلأَْحد�ِث ِمْن ِبد�يَِة 
ً
ُد َحَدثً� ِع�ْصتُُه في َمْدَر�َصتي َوَمَع ُزَمالئي، ُمر�ِعي

ُ
1     �أَ�ْسر

�لْع�ِم �إِلى �ْلآَن.
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�لتَّْح�ري����ُر�لتَّْوجيه�ُت

 )؟( بَْعَد �ِل�ْصِتْفه�ِم.

ِب.  )!( بَْعَد �لتََّعجُّ

 )-( ِلْلِحو�ِر.

ِع َعالَمِة ) ✓ ( في �لَْمكاِن �لُْمنا�ِسِب: ُم تَْعبيري ِبَو�صْ
ِّ
2    �أَُقي

ُم تَْعبيري
ِّ
                                        �أَُقي

ِع ِخت�ٍم؟ ٍل، َو�صْ ِع ِبد�يٍَة، �صي�ِق تََحوُّ ُم تَْعبيري �إِلى: َو�صْ َهْل يَْنَق�صِ

اًل؟ ر��ِصيِّ تَْرتيبً� َزَمنيًّ� ُمتَ�َصْل�صِ َهْل َرتَّْبُت �أَْحد�َث �لْع�ِم �لدِّ

؟ ر��ِصيِّ َهْل ��ْصتَْخَدْمُت ِفْعَل �لْم��صي ِل�َصْرِد �أَْحد�ِث �لْع�ِم �لدِّ

ْرِد؟ بِْط �لُْمن��ِصبََة ِلتَْنظيِم �ل�صَّ ْفُت �أََدو�ِت �لرَّ َهْل َوظَّ

ْفُت َكِلم�ٍت ِمْن ُمْعَجمي �لَْجديِد؟ َهْل َوظَّ

َهْل ��ْصتََفْدُت في تَْعبيري ِمْن ُدرو�ِض �ْلأَنْم�ِط �للَُّغِويَِّة َو�ْلأَنَْم�ِط �ْلإِْمالِئيَِّة؟

ْفُت َعالم�ِت �لتَّْرقيِم �لَّتي تََعلَّْمتُه�؟ َهْل َوظَّ

ٌح؟ ي و��صِ َهْل َخطِّ

IÉ«◊G Ωƒªg ∂à≤gQCG GPإ
Qô°†dG º«¶Y É¡æe ∂°ùeh

â«µH ≈àM øjôeC’G âbPh

ôéØfG ≈àM ∑OGDƒa è°Vh

ÜhQódG πc ∂¡LƒH äó°Sh

ôØ◊G ÚH §≤°ùJ âµ°ThCGh

áØ¡d ‘ ˆG ¤EG ºª«a

ô°ûÑdG Üôd IÉµ°ûdG åHh

إذا أرهقتك هموم الحياة
ومسك منها عظيم الضرر
وذقت األمرين حتى بكيت
وضج فؤادك حتى انفجر

وسدت بوجهك كل الدروب
وأوشكت تسقط بين الحفر

فيمم إلى هللا في لهفة
وبث الشكاة لرب البشر

IÉ«◊G Ωƒªg ∂à≤gQCG GPEG

Qô°†dG º«¶Y É¡æe ∂°ùeh

â«µH ≈àM øjôeC’G âbPh

ôéØfG ≈àM ∑OGDƒa è°Vh

ÜhQódG πc ∂¡LƒH äó°Sh

ôØ◊G ÚH §≤°ùJ âµ°ThCGh

áØ¡d ‘ ˆG ¤EG ºª«a

ô°ûÑdG Üôd IÉµ°ûdG åHh

IÉ«◊G Ωƒªg ∂à≤gQCG GPإ
Qô°†dG º«¶Y É¡æe ∂°ùeh

â«µH ≈àM øjôeC’G âbPh

ôéØfG ≈àM ∑OGDƒa è°Vh

ÜhQódG πc ∂¡LƒH äó°Sh

ôØ◊G ÚH §≤°ùJ âµ°ThCGh

áØ¡d ‘ ˆG ¤EG ºª«a

ô°ûÑdG Üôd IÉµ°ûdG åHh

إذا أرهقتك هموم الحياة
ومسك منها عظيم الضرر
وذقت األمرين حتى بكيت
وضج فؤادك حتى انفجر

وسدت بوجهك كل الدروب
وأوشكت تسقط بين الحفر

فيمم إلى هللا في لهفة
وبث الشكاة لرب البشر

IÉ«◊G Ωƒªg ∂à≤gQCG GPEG

Qô°†dG º«¶Y É¡æe ∂°ùeh

â«µH ≈àM øjôeC’G âbPh

ôéØfG ≈àM ∑OGDƒa è°Vh

ÜhQódG πc ∂¡LƒH äó°Sh

ôØ◊G ÚH §≤°ùJ âµ°ThCGh

áØ¡d ‘ ˆG ¤EG ºª«a

ô°ûÑdG Üôd IÉµ°ûdG åHh
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�أُْن�ِشُد َو�أَْحَفُظ

، ُوِلَد عاَم  �صاِعٌر �صوريٌّ

فــي  �صــاَرَك  1928م، 

َتاأْ�صــي�ِس ر�ِبَطِة �لُكّتاِب 

�لَكثيَرُ  َلــُه  �ل�صــوريين، 

ــْعِريَِّة،  ِمن �الأْعماِل �ل�صِّ

منهــا: �أَْكَثــُر ِمــن َقْلٍب 

و�ِحٍد، �صــوٌت ِبَحْجِم 

�لَفِم.

�صوقي بغد�دي

َمع�ِني �لَكِلم�ِت:

ُب. تَثُوُر: تَْغ�صَ

ميمي. ِبَعْزمي: ِب�إِر�َدتي َوتَ�صْ

ِل �لّليِل. وَّ
�لَغ�َصُق: ُظْلَمُة �أَ

َحلِّقي

َوَرِق ِمــْن   �
ً
بــي حلِّــــقــي طاِئــر َحلِّقــي 

ِطــِك �لُمْنَطِلِق
ْ
�إِلــى َخي طــي 

ْ
و�ْرُبطــي َخي

�أُُفــِق فــي  ــَعدي  فا�صْ َلنــا  يــُح 
ّ
�لر َهــِذِه 

ِق
ِّ
ــي تي �ل�صَّ

ْ
َحلِّقــي بي َفــْوَق ُجْدر�نــي َوَبي

ْن َتْزُلقي ــْئِت َلِكْن حاِذري �أَ َو�ْرُق�صي ما �صِ

هــا َو�ْرَتقي
ْ
ي َعَلي يــُح فاْرَتدِّ

ّ
َقْد َتخــوُن �لر

َوِثقــي ِبَعـــْزمــي  فا�ْصــَتـّدي  ُرّباُنــِك  �أَنــا 

َو�ْلَعبــي ُكلَّ َنهــاري فــي �لَف�صــاِء �لُمْطَلِق

ــِق
َ

 �ْهِبطي في �لَغ�ص
ُ

ــْم�س َفاإِذ� ما غاَبِت �ل�صَّ

ُم�ْصــِرِق َوَيــْوٍم  �أَْبهــى  ِلَغــٍد  َو��ْصــَتِعّدي 

)�صوقي بغد�دي(
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�أُجيُب َعِن �ْلأَ�ْصِئلِة �لآِتيَِة:

ْوٍت َجميٍل. بْي�َت �لَق�صيَدِة ِب�صَ ُد �أَ 1    �أُنْ�صِ

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2     يُخ�ِطُب �ل�ّص�ِعُر في �لأُنْ�صوَدِة �ل�ّص�ِبَقِة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     )�أُْكِمُل(. 

ُد �لأَْفع�َل �لَّتي َطَلَب �ل�ّص�ِعُر �إِلى ط�ِئَرِتِه �لِْقيَ�َم ِبَه�. 3     �أَُعدِّ

       حلِّقي، ــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــ

ْفُل( نَْف�َصُه في �لْبَْيِت �ل�ّص�ِبِع؟ 4     ِبَم �َصبََّه �ل�ّص�ِعُر )�لطِّ

         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُد �لَوْقَت �لَّذي ك�َن يَْق�صيِه �ل�ّص�ِعُر في �للَِّعِب ِبط�ِئَرِتِه �لَْوَرِقيَِّة. 5     �أَُحدِّ

         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�أَْحَفُظ �ْلأَبْي�َت َغْيبً�.  6

         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

77 �أُْن�ِشُد َو�أَْحَفُظ: طاِئَرتي.



َبْيَ ُرفوِف َمْكَتَبتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

�لُْعْنو�ُن :

�لُْموؤَلُِّف : 

تي ُم�ْصتَْخِدًم� �لِْبط�َقَة �لآِتيََة: ُف ِبِق�صَّ 1    �أَُعرِّ

تي: ُل �لْبَي�ن�ِت �لآِتيََة َعْن ِق�صَّ 2     �أُ�َصجِّ

ِة يَّ�ُت �لِْق�صَّ
�َصْخ�صِ َكِلم�ٌت تََعلَّْمتُه�

َفُتها �صِ ُة
َّ
ي ْخ�صِ �ل�صَّ َمْعناها �ْلَكِلَمُة
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ُة َعْن: ُث �لِْق�صَّ 3    تَتََحدَّ

ِة: يي يف �لِْق�صَّ 4    �أُبْدي َر�أْ

تُه�. ِة �لَّتي َقَر�أْ �أَْقتَِرُح ِنه�يًَة �أُْخرى ِلأَْحد�ِث �لِْق�صَّ

َن�شاٌط:

79 َبْيَن ُرفوِف َمْكَتَبتي



 �أَد�ئ�ي
ُ
�م

ِّ
�أَُقََ�ي

�ْلأد�ُء

��ْصَتَمْعُت ِباْهِتماٍم.

ْثُت َمَع ُزَملئي ِبَطلَقٍة. َتَحدَّ

ًة ِبدوِن َتَعثٍُّر.
َ
�أُْت ِقر�َءًة َجهير

َ
َقر

�للَِّعِب  ــاِت  َو�أَْوق �ْلِجــــدِّ  �أَْوقــاِت  َن 
ْ
َبي �ُأو�ِزُن  ْحُت 

َ
ب �صْ

�أَ

فيِه.
ْ
َو�لتَّر

يي في �أَْنو�ِع  �اْلأَْلعاِب َوما َيِجُب �اْلْلِتز�ُم ِبِه في  �أَْبَدْيُت َر�أْ

�أَثناِء �للَِّعِب. 

ْفُت �أُ�ْصلوَبي �اْلأَْمِر َو�لنَّْهِي في َحديثي َوِكتاَبتي. َوظَّ

َو�أَِلٌف  َمق�صوَرٌة  �أَِلٌف  ِبها  َكِلماٍت  �أَْخطاٍء  دوِن  ِمْن  ُت 
ْ
ْكَتب

قاِئَمٌة.

ديٍّ ُمَتكاِمٍل. 
ْ
ْحُت قاِدًر� َعلى ِكتاَبِة َن�سٍّ �َصر

َ
ب �صْ

�أَ

ِة.
َّ
َطِة �ْلَجماِعي َتعاَوْنُت َمَع ُزَملئي في �إِْنجاِز �اْلأَْن�صِ

َة ِبَنْف�صي.
َّ
ِتي

ْ
ي
َ
�أَْنَجْزُت و�ِجباتي �ْلب

َحِفْظُت �أُْن�صوَدَة )َحلِّقي( ِحْفًظا َجيًِّد�.

ْكَثَر. َقَر�أُْت ِكتاًبا َجديًد� �أَْو �أَ
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