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تقدمي
و�صحبه  �آله  وعلى  �لمر�صلين،  �أ�صرف  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعالمين،  رب  هلل  �لحمد 

�أجمعين،،،

في  �لدر��صية  �لمناهج  تطوير  �صرورة  على   2040 للتعليم  �لوطنية  �ال�صتر�تيجية  توؤكد 
�صوء �لمعايير �لوطنية، و�أف�صل �لممار�صات �لدولية؛ لمو�كبة �لتطور�ت �لمت�صارعة في مجال 
تمتلك  تعليمية  مخرجات  و�صمان  �لعماني،  �لمجتمع  �حتياجات  ولتلبية  و�لتقانة،  �لمعرفة 
مهار�ت �لقرن �لحادي و�لع�صرين �لالزمة لمتطلبات �صوق �لعمل، و�لتعليم �لعالي، وتتما�صى 

مع معطيات �لثورة �ل�صناعية �لر�بعة.

 وتت�صم �لمناهج �لدر��صية �لعمانية �لحالية بالتجديد و�لمرونة، وتتو�فق مع مبادئ فل�صفة 
�لتعليم بال�صلطنة في تهيئة �لفر�ص �لمنا�صبة لم�صاعدة �لمتعلمين على �لنمو �لمتكامل روحيا، 
وج�صديا، و�جتماعيا، وفكريا، ورفع م�صتوى وعيهم بالق�صايا �الإن�صانية، وبقيم �ل�صالم و�لحو�ر 
و�البتكار،  �الأعمال  ري��ادة  مهار�ت  تنمية  على  وتحر�ص  �لثقافات،  بين  و�لتقارب  و�لت�صامح 
�لتكنولوجيا  معطيات  مع  �لتعامل  على  قدر�تهم  وتعزيز  لديهم،  و�الإنتاج  �لعمل  قيم  وغر�ص 
وتمكينهم من  �لعلمي،  و�لبحث  �لتفكير  بيئات محفزة على  وتوفير  �لمعرفة،  و�إنتاج  �لحديثة 

�لتعبير و�لم�صاركة �لفاعلة بالر�أي و�لنقد �لبناء ب�صكل ح�صاري. 

�إن �لكتاب �لمدر�صي بما يحويه من معارف ومهار�ت وقيم يعّد �أحد م�صادر �لمعرفة، وهو 
معلومات  من  �لمختلفة  �لمعرفة  م�صادر  تختزنه  ما  �إلى  للو�صول  �لطالب  به  ي�صتر�صد  دليل 
�صاملة ومعارف متنوعة كالمر�جع �لمكتبية وم�صادر �لتعلم �الإلكترونية �الأخرى، وعلى �لطالب  
�لقيام بعملية �لبحث و�لتق�صي للو�صول �إلى ما هو �أعمق و�أ�صمل؛ لتحقيق ما ن�صعى �إليه من 
�أهد�ف تربوية ت�صهم في  تقدم ونماء هذ� �لوطن �لمعطاء تحت ظل �لقيادة �لحكيمة لموالنا 

ح�صرة �صاحب �لجاللة �ل�صلطان قابو�ص بن �صعيد �لمعظم حفظه �هلل ورعاه. 

واللـه ولـي التوفيق

             د. مديحـة بنت اأحمـد ال�سيبانيـة
              وزي�رة �لرتبي�ة و�لتعلي�م

7
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المقدمة

الموؤّلفون 

عزيزتي �لطالبة/ عزيزي �لطالب...

كتاب لغتي �جلميلة- مهار�تي ف�ي �لقر�ءة، للف�صل �لدر��صي �لثاين ي�صري على نهج كتابك ف�ي �لف�صل 
�لدر��ص���ي �الأّول، �إال �أّن���ه يعر�ص عليك محاور جديدة ومو�صوع���ات ذ�ت �صلة باهتماماتك وميولك؛ ففي 
�ملحور �الأّول نتعّرف معك على بع�ص مفرد�ت �لبيئة �لعمانية، وبع�ص �لق�صايا �ملّت�صلة بالبيئة باعتبارها 
مو�صوع���ا ي�صغلك كم���ا ي�صغل �صائر �الأطفال ف�ي �لع���امل. وقد �أردنا ف�ي �ملحور �لث���اين من هذ� �لكتاب- 
مهار�ت���ك ف����ي �لقر�ءة- �أن نطلعك على بع�ص جتارب �الأطفال يف �لع���امل وق�ص�صهم ف�ي مناطق �أخرى 
لها عاد�ت وتقاليد قد تختلف �أو تت�صابه مع حياتك و ق�ص�صك. �أّما �آخر محاور كتابك فهو عن �لهو�يات 
�لت���ي ق���د ترغب ف�ي ممار�صتها لت�صق���ل �صخ�صّيتك وت�صهم ف�ي تنميتها، لذلك فق���د �خرتنا لك بع�صها 

وتركنا لك �لفر�صة لتقر�أ وتتحّدث وتكتب عن هو�يات �أخرى محببة �إلى نف�صك.

ف����ي هذه �ملحاور �صتتحّدث، �صت�صتمع، �صتقر�أ، �صتكتب و�صتجعل من �صّفك ور�صة ن�صاط وعمل دوؤوب؛ 
تعم���ل فيه���ا بنف�ص���ك �أو بالتعاون مع زمالئ���ك وباإ�صر�ف معّلم���ك �أو معّلمتك. وال تن����ص �أن تقّيم نف�صك، 
وتر�جع �أد�ءك ف�ي نهاية كل محور من خالل �أن�صطة و�صعناها لك لتقف على �مل�صتوى �لذي بلغته، وتعّد 

نف�صك ملرحلة جديدة ف�ي مغامرة �لتعّلم �لتي ال تنتهي. 

 وال تن�ص �أّن لكتابك هذ� جزء� �آخر يكّمله، وهو مهار�تي يف �لكتابة �لذي �صتجد فيه ن�صو�صا ق�صرية 
و�أن�صطة يف �لنحو و�ل�صرف و�الإمالء و�خلط و�لتعبري، فاجتهد يف توظيفه و�ال�صتفادة منه. 

و�أخ���ري�، �عل���م �أّن كتابك- لغتي �جلميلة- جز�آن ال ينف�صالن؛ يكّم���ل �أحدهما �الآخر، فاحر�ص على 
�جلمع بينهما، ووظفهما يف تطوير مهار�تك �ملختلفة و�صقلها. 

واللـُهُ ويّل الّتوفيق

8
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ِل مخرجاُت تعلُّمِّ المحوِر الأَوَّ

. ا مسموًعا ذا نمٍط تفسيريٍّ يحّلَل نصًّ

يتحّدَث عن منشوٍر توعويٍّ من خالِل قراءتِِه وتحليِلِه.

يق�رَأ نصوًصا علمّيًة وتفس�يريًة قراءًة مسترس�لًة، م�ع مراعاِة عالم�اِت الترقيِم، وخصائِص 
النمِط.

يستخدَم إستراتيجياٍت مختلفًة في فهِم المفرداِت والتراكيِب الجديدِة وتوظيِفها.

يفهَم النصوَص المقروءَة ويحّلَلها باستخداِم إستراتيجياٍت نشطٍة.

يحفَظ أبياًتا شعريًة ذاَت عالقٍة بالمحوِر.

يقرَأ نصوصا من مصادَر خارجيٍة ذاَت عالقٍة بالمحوِر.

يتمّثَل القيَم البيئيَة الواردَة في المحوِر.

1

2

3

4

5

6

7

8

11 المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

يتوقُع من الطالِب الدارِس لهذا المحوِر أْن:
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اال�ستماُع: بن �سولع

: تلَك الطبيعُة النَّ�صُّ ال�ّسعريُّ

ِقراءاتي  

مراجعٌة وتقومٌي

التحّدُث: قراءُة من�سوٍر توعويٍّ

الدر�ُص االأّول: على قمِة الجبِل 

الدر�ُص الثاني: هْل ِمْن حلٍّ لهذِه الم�سكلِة؟

الدر�ُص الثالُث: تدويُر النفاياِت

ُل البيئُة والحياُة الطبيعيُةالمحوُر االأَوَّ

13 المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة
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14

بن �سولع

اال�ستماُع

 ا�ستمْع اإىل الن�صِّ جّيًدا، ثمَّ اأجْب عن االأ�سئلِة االآتيِة:

1
2

. ا�ستنتْج الفكرَة العامَة للن�ِصّ

 بالمعلوماِت التي ا�ستمْعَت اإليها:
َ

املأْ الجدوَل الآتي

المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

الحيواُن  الذي
 يتحدُث عنه الن�صُّ

المكاُن الذي
 يعي�ُص فيه

الطعاُم
الذي يتغذى منه

م�سادُر الماِء
 التي ي�سرُب منها
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6

3

4

5

ْح ذلك. ِفه مع البيئِة المحيطِة به(. و�سّ
ُّ
)ي�ساعُد ج�سمُ بِن �سولع على تكي

اذكر مثاًل على قّوِة �سبِر )بن �سولع( وتحّملِه.

ِة)❋(  في ال�سلطنِة؟
ّ
ُة المها العربي

ّ
َئت محمي متى اأُن�سِ

ِة المها العربيِة.
ّ
عّدد الحيواناِت الأخرى الموجودَة في محمي

المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

ا.
ًّ
)❋( محمية الكائنات الحية والفطرية حالي
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المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة16

قراءُة من�سوٍر توعويٍّ

أّمْل المن�سورَ االآتَي، ثمَّ ناق�ْص زمالَءَك في �سوِء النقاِط التاليِة: تا

حماوُر الّنقا�ِص:

         ال�سورُة:
ْف المن�سوَر من حيُث ال�سكُل واللوُن. - �سِ

- تحدْث عن العالقِة بيَن اللوِن البارِز في المن�سوِر ومو�سوِعه )�ساعُة الأر�ص(.

ُث: الّتحدُّ

16

�أ
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17 المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

           الكتابة:

ف الكتابَة من حيُث الخطُّ والحجمُ واللوُن. �سِ  -

- ا�سرْح ما يدعو اإليه المن�سوُر.

- لماذا اختاَر م�سّممُ المن�سوِر اللوَن الأبي�َص للكتابِة؟

 المن�سوُر الذي اأماَمَك عن �ساعِة الأر�ِص؟
ُ
ر

ّ
- كيَف يعب

َمه لالأر�ِص في حالِة ا�ستراِكنا جميًعا بما يدعونا اإليه المن�سوُر. -  تحّدْث عما ُيمكُن اأْن ُنقدِّ

ب

 تح��ّدْث عنه من 
َّ
- تاأم��ل الج��زَء المقابَل م��ن ال�سعاِر، ثم

حيُث:

الإ�سارُة التي يرمُز اإليها ال�سكُل. اأ- 

ب- العالق��ُة بي��َن الأج��زاِء ال��واردِة في��ه )الأر���ص، 

الم�سطح��ات الخ�س��راء والم�سطح��ات المائي��ة، 

اللون الأ�سود(.
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على قمة الجبِل

اقراأْ احلواَر االآتَي، ثمَّ اأجْب عن ال�سوؤالني:

اقراأْ الّن�صَّ كامال، وحتّقْق مّما توّقْعَت.

1

2

ذاَت يوٍم قلُت لعّمي �سعيٍد : - غايتنا..

فقهقه عّمي وقاَل:     - ِزّمْ زاَدك.

َمن هما المتحاوراِن؟

اإلى اأين ينوياِن الذهاَب؟

18

�أ
ب

: اأوال: اأكت�سُف النَّ�صَّ

الدر�ُص االأّوُل
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على قمة الجبِل

: اأقراأُ الّن�صَّ

19

غِر اأموَر الفالح��ِة، و�سعوَد النخيِل، وكيف  في قريِتن��ا نتعّلمُ منُذ ال�سّ

ا 
ً
ا، نقترُب كثير

ً
، ومتى يك��وُن موعُد ماِء الفلِج حا�س��ر  الظلِّ

َ
 اأثر

ُ
نقي���ص

ها وح�سراِتها، نحرُثها ونقّلُب تربَتها،  م��ن الأر�ِص، من طيِنها وح�سائ�سِ

 نحفُظ 
ّ
نم�س��ي في ماِئها ، ونقط��ُف من ثماِرها، ون�ستظ��لُّ بظالِلها، ثم

مطالَع النجوِم في ليِلها، ون�ستمُع اإلى حفيِف اأوراِق اأ�سجاِرها في العتمِة.

كّن��ا نذهُب مًعا في موا�س��ِم القيِظ اإلى جنِي ثم��اِر النخيِل، اأنا وعّمي 

وزوجُته، واأّمي واإخوتي ال�سغاُر، كنُت اأ�سعُد اإلى النخلِة واأجزُّ العذوَق، 

 على الأر�ِص. 
َ
َطها، ولملمَة ما تناثر

ْ
واأْرميها، وهم يتولَّون جمَعها وخر

ذات يوٍم، قلت لعّمي �سعيٍد:  - غايْتنا..

فقهقَه عّمي وقاَل:   - ِزّمْ زاَدك.

 ُعْدنا اإلى رحالِتنا ال�سابقِة في الجباِل، ن�ساهُد الوعوَل في الودياِن، 
ّ
ثم

ن�سع��ُد القممَ ون�س��رُب من المياِه العذبِة التي تنب��ُع من تحِت ال�سخوِر، 

ها للعالِج،  وكّنا نعوُد ب�سّتى اأنواِع الح�سائ�ِص والأع�ساِب والزهوِر ؛ بع�سُ

 ُيعطي الأكَل مذاًقا لذيًذا.
ُ
ها الآخر ها للعطوِر، وبع�سُ وبع�سُ

المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

		 	 	

	 	

ُعم�اني  روائي  ك�اتب 

اأعم�ال��ه  م�ن  مع�ا�س�ر 

»اأم�س�ك�ن�ا  ال�روائ�ي��ة: 

ال��وع��ل م��ن ق��رون��ه، 

»اله�ي�ول�ى،   ،»2006

»اأغ��ن����ي   ،»2008

 ،»2008 واأم�����س��ي، 

»����س���ي���رة ال��ح��ج��ر ، 

»القنا�ص،   ،»2010

.»2014

زهران القا�سمي
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ُت اأنَّ كلَّ 
ْ
عندم��ا ُعْدنا اإل��ى نزهاِتنا في الجب��اِل، �َسَعر

 المياِه بيَن الح�سى 
ُ
ا؛ خرير

ً
�سيٍء خفَّ اإلى ا�ستقباِلنا ُمرّحب

وال�سخ��وِر، اأ�سجاُر الع�س��بِق َتْع��ِزُف باأ�ساِبعه��ا النحيلِة 

يِح، زه��وُر �سج��ِر الَقْف���صِ تتاأرجُح مثَل 
ّ
متمايل��ًة م��ع الر

 من اأزه��اِر الأر�ِص اإلى 
ُ
اأجرا���صٍ �سغيرٍة، النح��ُل الطائر

خالياه المعّلق��ِة في اأعالي الجب��اِل، الحيواناُت الحذرُة 

 تختفي خائفًة...
َّ
التي ُتِطُل من جحوِرها ثم

َة قّم��َة الجبِل، وكنُت خلَف 
ّ
كان��ْت ِوجهُتنا هذِه المر

عّم��ي )�سعيد( اأقتفي ُخُطواِتِه، واأتعلَّ��مُ منه ُحبَّ الطبيعِة 

ها الّل�ُه لنا.
َ
التي وهب

ا مو�سَع 
ً
ا راأ�َسه، مراقب كان عّمي يم�سي اأمام��ي منّك�سً

ُث ب�سوٍت خافٍت لكّنه قريٌب:  خطواِتِه، ويتحدَّ

ك للقريِب، ابحْث عن 
ْ
ك للبعيِد، واترْك اأذَني

ْ
»دْع عيَني

 ال�ستعداِد«. 
ِّ
م�سدِر ال�سوِت بب�سِرك، وُكْن دائًما على اأتم

 يق��ُف، ُيراقُب 
َّ
كاَن ي�سع��ُد اإل��ى الأماِم ُخط��واٍت ثم

 ي�سعُد ثانيًة، 
ّ
الأماك��َن، يتاأّمُل الكهوَف والمغ��اراِت، ثم

 اإلى الأ�سفِل، 
ُ
، ينظر

َ
يتوّقُف لي�ستري��َح من دوِن اأْن يجِل�ص

 ُيعاوُد التقّدَم.
َّ
ي�ساأُلني اإْن كنُت قد تعبُت، ثم

 
َ

 �س��اٌقّ و�سعٌب، فهي
ٌ
اإنَّ ال�سع��وَد اإل��ى قّمِة الجبِل اأمر

ا، ومن فوِقه��ا راأْيُت القرى البعي��دَة، وراأيُت  عاليٌة ج��دًّ

ة مّني، وهناَك في القّمِة كانت ن�سماُت 
ً
جبال اأخرى قريب

ًة باردًة ولطيفًة في تلِك ال�ساعاِت من النهاِر.
ّ
الهواِء نقي

	 	 	 	 	

	

					

	

�سج��رٌة معمرٌة ي�سُل ارتفاُعها اإلى �ستِة اأمتاٍر، 

 م��ن مار�ص اإل��ى مايو، وف��ي �سبتمبر. 
ُ
ُتْزِه��ر

مقاومٌة للجفاِف، ودائمُة الخ�سرِة. وتوجُد 

ف��ي معظِم اأنح��اِء ال�سلطن��ِة. م��ن  اأغ�ساِنها 

 اأ�سي��اُخ اللح��ِم، وم��ن ُل��بِّ البذوِر 
ُ
��ر ُتَح�سَّ

 زيٌت ُي�ستعمُل في ت�سكيِن الآلِم.
ُ
ر ُيح�سّ

المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة20

الَقْف�ُص :

الع�سبق

توج��ُد في جميِع اأرج��اِء ال�سلطنِة وتنمو على 

الح�سوّي��ِة.  المنح��درِة وال�سه��وِل  الجب��اِل 

والثم��اُر عب��ارٌة عن كب�سولٍة كروي��ِة ال�سكِل. 

ْي 
َ
وق��ُت الإزهاِر في �سماِل عماَن خالَل �سهر

فبراي��ر ومار���ص، وفي محافظِة ظف��اَر خالَل 

ي �سبتمبر واأكتوبر. 
َ
�سهر
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زهر�ن �لقا�سمي، رو�ية �لقّنا�ص 
)بت�سّرف(

وعلى القّمِة، �سجرُة �سمٍر وحيدٌة، وبالقرِب منها ينبُع 

الم��اُء من �سخرٍة متدّفًقا نازل على ال�سخِر حّتى يتجّمَع 

ا: "كيَف يبقى الماُء 
ً
في بركٍة �سغيرٍة. �ساأْلُت عّمي متعّجب

في اأعلى القّمِة، ومن اأين ياأتي؟"

كاَن جواُبه باأنَّ مخ��ازَن الماِء في الجباِل كثيرٌة، واأنَّ 

عروَق الأر�ِص بالداخِل مثَل �سواقي الأفالِج تاأخُذ الماَء 

من اأماكَن بعيدٍة وتاأتي به اإلى هذه العيِن وغيِرها المنت�سرِة 

ه...نّظفُت ِبركَة الماِء من 
ُ
ف��ي الجباِل...اأعجبني تف�سير

 مالأُت الِقربَة وعّلْقُتها 
ّ
الطحالِب التي ُتغّطي �سطَحها، ثم

مرِة.
ّ

على ال�س

رقُة وهذا  ا ناحي��َة الِبركِة، تجِذُبن��ي الزُّ
ً
��ُت حافي

ْ
ي م�سَ

الماُء الب��ارُد، َقَفْزُت اإلى َو�َسِط )الجابي��ِة()❋(، �سَهْقُت 

من برودِتها، كانت برودُة الماِء تزداُد كّلما تعّمْقُت اإلى 

الداخِل.

المبي��ُت في قّمِة الجبِل مختلٌف ع��ن المبيِت في اأيِّ 

، �سع��رُت باأّنني معّلٌق في 
ٌّ

؛ الهواُء بارٌد ونقي
َ
م��كاٍن اآخر

ا، لكنَّ  الف�س��اِء، راأي��ُت الأ�سياَء في الأ�سفِل �سغي��رًة جدًّ

ال�سم��اَء فوق��ي كانت وا�سع��ًة وعظيم��ًة. ا�ستلقيُت بعد 

 على النج��وِم، اأ�ستمُع اإلى حكاياِت 
َّ
الَع�س��اِء فاتًحا عيَني

عّمي اإلى اأن غرقُت في نوٍم عميٍق.

	 	 	 	 	

	

ها  في ال�سحراِء،  مر، تتمي��ُز بنموِّ
َّ

�سجرُة ال�س

وف��وَق الأ�سط��ِح ال�سخرّي��ِة. كم��ا تتحّمُل 

درجاِت الحرارِة العاليِة التي تتجاوُز خم�سيَن 

درجًة مئويًة، وتتحّمُل الجفاَف من �سهِر اإلى 

دِة 
ّ
 من الم�سادِر الجي

ُ
ا. ال�سمر

ً
 �سهر

َ
 ع�سر

ْ
اثَني

الأوراِق،  م��ن  ي�ستف��اُد  الموا�س��ي.  لعل��ِف 

والبذوِر، وال�سم��ِغ الأحمِر الذي يخرُج من 

ْمِر في تح�سيِر العالجاِت.
ّ

نباِت ال�س

21 المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

)❋( الجابيُة: َحْو�ٌص ُيجمُع فيه الماُء.

ال�ّسمر:
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امالأ الفراغ بمرادِف ما تحته خطٌّ في الفقرِة االآتيِة:

افتْح المعجَم على الحروِف والموادِّ المبينِة في الجدوِل، وا�سرْح الكلماِت االآتيَة:
 )اأجّز- خرطها- مذاقا- ال�ساهقة(

اأموَر الفالحِة )..................(، و�سعوَد  )..................(  غِر  في قريِتنا نتعّلمُ منُذ ال�سّ

ا من 
ً
ا، نقترُب كثير

ً
، ومتى يكوُن موعُد ماِء الفلِج حا�سر  الظلِّ

َ
 اأثر

ُ
النخيِل، وكيف نقي�ص

تربَتها،  ونقّلُب  نحرُثها  وح�سراِتها،   )..................( ها  وح�سائ�سِ طيِنها  من  الأر�ِص، 

 نحفُظ مطالَع النجوِم في 
ّ
نم�سي في ماِئها ، ونقطُف من ثماِرها، ون�ستظلُّ بظالِلها، ثم

ليِلها، ون�ستمُع اإلى حفيِف اأوراِق اأ�سجاِرها في العتمِة )..................(.

1

2

ُمعجمي/ ثروتي اللغوّيُة:اأ

22

: ثانَيا: اأفهُم الّن�صَّ

المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

الـمـادة ال�سرحالكلمة الحرف
ج   ز   زج

خ   ر  ط

ذ  و  ق

�ص ه�  ق

ذ

�ص

خ
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يبدو الكاتُب متعّلًقا باالأر�ِص، ا�ستخرْج من الفقرِة االأولى �سواهَد تدلُّ على ذلك.

ا�ستخــرْج مــن الفقرِة الثانيــِة من الن�صِّ الكلماِت الدالــَة على البيئِة، ثــمَّ �سّنْفها في الجدوِل 
االآتي:

1

3

:ب اأحّلُل الّن�صَّ

23 المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

معجم الحيوانمعجم النبات
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تزخــر البيئــُة الجبليُة العمانيُة بثــروٍة نباتيٍة مهمٍة، وقد ورَد ذكُر ثــالٍث منها، ا�ستخرْجها، 
: و�سْفها، ثمَّ اذكْر فوائَدها م�ستعيًنا بال�سوِر والهوام�ص المرافقِة للن�صِّ

ْح ذلَك من خالِل الحواِر الق�سيِر الذي داَر بيَنهما. ِه تفاهٌم وان�سجاٌم، و�سّ بيَن الكاتِب وعمِّ

ما الهدُف ِمن �سعوِد الكاتِب وعّمِه اإلى قّمِة الجبِل؟

3

2

الفوائدالو�سفالنبات

 هذِه الظاهرَة؟
ُّ
كيَف �سرَح العم

ُه؟
ُ
هْل اأقنَعَك تف�سير

 لها؟
ُ
 اآخر

ٌ
هْل لديك تف�سير

24

�أ
ب

ج

المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

. ادعْم اإجابتَك من الن�صِّ

ياأتي؟" اأيَن  ومن  القّمِة،  اأعلى  في  الماُء  يبقى  "كيَف  متعّجًبا:  عّمي  "�ساأْلُت 

4

5
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ما الأفعاُل الم�ستخدمُة في هذِه الجمِل؟

 الكاتَب عنَد �سعوِد الجباِل.
ُّ
مثّل بمالمِحك هذِه الأفعاَل التي ن�سَح بها العم

" المبيُت في قّمِة الجبِل مختلٌف عن المبيِت في اأّي مكاٍن اآخَر" ما وجُه االختالِف بيَنهما؟

ُل اال�ستمتاَع بها؟ لماذا؟ البحُر- الجبُل – ال�سحراُء؛ اأيُّ البيئاِت ال�سابقِة تف�سِّ

6

7

25

�أ
ب

المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

اأَْن�ِسْئ جملًة على المنواِل االآتي:

"دْع عيَنْيــك للبعيــِد، واتــرْك اأذَنْيك للقريِب، ابحْث عن م�سدِر ال�سوِت بب�سِرك، وكْن دائًما 

على اأتمِّ اال�ستعداِد".

1

2

ج

ها  ها للع��الِج، وبع�سُ " وكّن��ا نعوُد ب�سّت��ى اأنواِع الح�سائ���صِ والأع�ساِب والزه��وِر؛ بع�سُ

 ُيعطي الأكَل مذاًقا لذيًذا. 
ُ
ها الآخر للعطوِر، وبع�سُ

ب�سّتى

ُ
ها الآخر وبع�سُ

ها هابع�سُ وبع�سُ

اأطّوُر اأ�سلوبي:
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راأيُت القرى البعيدَة...". تو�ّسْع قليال في و�سِف م�سهِد القرى  ".. ومن فوِقها )قّمة الجبل( 

البعيدِة من اأعلى قّمِة الجبِل.

3

راأيُت القرى البعيدَة، وكانت

المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة26
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ثالًثا: اأتو�ّسُع:

وِر،  اختر من البيئِة العمانّيِة البحرّيِة اأو البرّيِة موقًعا، واجمْع عنُه بع�َص ال�سُّ
ثَم اعر�سها على زمالئَك ُمعّلًقا عليها.

)�سور من البيئة الُعمانية(

27 المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة
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هْل من حلٍّ لهذِه الم�سكلِة؟

: اأواًل: اأكت�سُف النَّ�صِّ

الدر�ُص الّثاين

28

. تاأّمل العنواَن والمل�سَق المرافَق، ثمَّ توّقع الم�سكلَة التي �سيعالُجها الن�صُّ

ِعَك. ، ثمَّ تحقْق من �سّحِة توقُّ اقراأ الن�صَّ

1

2

المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة
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 اأكيا�ُص البال�س��تيِك 
ُ
تتطاير

ف��ي كلِّ م��كاٍن، ُت��رى ف��ي 

ال�سارِع وعلى الأ�سجاِر وفي 

ال�سواطِئ.

29

اإّنه��ا من المنتجاِت الأكثِر انت�س��اًرا على كوكِب الأر�ِص؛ فالم�سانُع ح��وَل العالِم ُتنتُج مليوَن 

كي���صٍ بال�ستيك��ي كلَّ دقيقٍة؛ من كي�ِص القمام��ِة الكبيِر اإلى اأكيا�ِص الت�س��ّوِق ال�سميكِة اإلى اأكيا�ِص 

البقالِة الرقيقِة.

ا لحمِل  اإّن خّف��َة وزِن هذِه الأكيا�ِص، وانخفا�َص ُكلفِته��ا، ومقاومَتها للماِء تجعُلها مالئمًة جدًّ

البقالِة والمالب�ِص والم�سترياِت الأخرى. 

 منها في المرادِم، واإنتاَجها 
َ
ًزا اأ�سغر

ّ
بالمقارنِة مع اأكيا�ِص الورِق، فاإنَّ اأكيا�َص البال�ستيِك تحتلُّ حي

 والنفاياِت ال�سلبِة.
ِّ
ًة اأقلَّ من الطاقِة والماِء، كما يولُّد مقداًرا اأقلَّ من التلّوِث الهوائي

ّ
ي�ستهلُك كمي

 �ساّرٍة ل��ول اإنتاُجها باأعداٍد 
َ
لك��نَّ ه��ذِه الأكيا�َص الرقيقَة، التي ت��زُن ب�سعَة غراماٍت تب��دو غير

ٌة كبيرٌة منها ل تنتهي في مرادِم النفاياِت 
ّ
هائل��ٍة، ولول اأنَّه��ا ل تتحّلُل اإل بعَد مئاِت ال�سنيِن، وكمي

ي��اُح بعيًدا بعَد رمِيها. فتعَل��ُق على ال�سياجاِت واأغ�س��اِن الأ�سجاِر، وت�سدُّ 
ّ
دائًم��ا، بل تحمُلها الر

 عند دفِنها في 
َّ
قنواِت الت�سريِف، وتعيُق مجاري المياِه. والأ�سواأُ من ذلَك اأنَّها ت�سّممُ النظاَم البيئي

ها في الّتربِة.  ِة من الأ�سباِغ، ومن مادِة البال�ستيِك نف�سِ
ّ
ِب الموادِّ الكيميائي

ُّ
التراِب؛ من خالِل ت�سر

ا على 
ً
 �سلب

ُ
 اإلى حرِقها مّما قد يوؤّدى اإلى انبعاِث ج�سيماٍت وغ��ازاٍت �سامٍة توؤّثر

ُ
وق��د ينته��ي الأمر

الغالِف الجويِّ وعلى �سحِة الإن�ساِن.

المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

هْل من حلٍّ لهذِه الم�سكلِة؟
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المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة30

ا ج�سيًما على 
ً
ول ته��ّدُد الأكيا�ُص البال�ستيكيُة الأحياَء البريّ��َة فح�سُب، بْل اإّنها ت�سكُل خطر

 باأ�سعِة 
ِّ
كاّف��ِة الأحياِء البحريِة، فهذِه الأكيا���صُ تتجّزاأُ اإلى اأق�ساٍم �سغيرٍة نتيج��َة التحّلِل ال�سوئي

 تحمُلها الرياُح اإلى مياِه المحيط��اِت والبحاِر حيُث تاأكُلها الأ�سماُك والطيوُر عن 
َّ
ال�سم���صِ ثم

طري��ِق الخطاأِ ظنًّا منها اأّنها نوٌع من الأ�سماِك. ويق��ّدُر �سنويًّا عدُد الأحياِء البحريِة التي تموُت 

ب�سبِبه��ا حوالي مائَة األٍف؛ ت�سم��ُل الحيتاَن والدلفيَن والُفقمَ وال�سالح��َف والأ�سداَف. كما 

ٍة مزارٌع اإجراَء ت�سريٍح لعجٍل نافٍق، 
ّ
. وقد طلَب ذاَت مر

ِّ
��ُب في نف��وِق الموا�سي  على البر

ّ
تت�سب

َن وجوُد ثمانيِة اأكيا�ِص بال�ستيك في جوِفه اأّدْت اإلى وفاِته مختنًقا.
ّ
فتبي

خ��ْذ معك للت�س��ّوِق كي�ًسا من 

قما�ٍص، اأو حقيبًة مجرورًة؛لأّن 

في  يدخُل  البال�ستي��ِك  اأكيا�َص 

�سدي��دُة  م�ستق��اٌت  ت�سنيِعه��ا 

الم�وادِّ  م��ع  تتفاعُل  الخطورِة 

َع��ْت  ُو�سِ م��ا  اإذا  الغذائي��ِة 

بداخِلها.

ُعلب��ِة  ف��ي  م�سترياِت��ك  �س��ْع 

كرت��وٍن اإذا ل��م تك��ْن تحم��ُل 

معك كي�ًسا اأو حقيبًة.

�سكل )1(

المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة30

ماذا يمكنك اأن تفعل؟ 

لدينا الكثيُر مما يمكُن فعُله لنقّلَل من اآثاِر التلّوِث على بيئِتنا، اأعماٌل ب�سيطٌة لكنَّها قادرٌة على 
اإحداِث الفرِق. يمكنُك االلتزاُم بهذِه التوجيهاِت:
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31 المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

ُلفَّ مخّلفاِت الثماِر والخ�ساِر باأوراٍق قديمٍة، 

هكذا يمك��ُن نقُلها فوًرا اإلى حف��رِة الت�سميِد 

الع�س��ويِّ في الحديقِة فتتحّل��ُل ب�سرعٍة. على 

 قابلٍة 
ُ
عك���صِ اأكيا���صِ البال�ستي��ِك فه��ي غي��ر

للتدويِر وت�ستغرُق مئاَت الأعواِم لتتحلَل.

ح��اوْل اإع��ادَة ا�ستخ��داِم الأكيا���صِ ق��دَر 

 احر�ْص بعَد ذلك على رمِيها 
َّ
الم�ستطاِع، ثم

في الأماكِن المخ�س�سِة لإعادِة التدويِر، فلو 

امتنَع كلُّ مت�سّوٍق عن ا�ستهالِك كي�ٍص واحٍد 

في ال�سهِر وّفرنا ملياراِت الأكيا�ِص كلَّ �سنٍة.

لن�سارْك في تنظيِم حملٍة تطلُب من المتاجِر 

تقديمَ  توقَف  اأن  نرتاُدها  التي  والمحالِت 

الأكيا�ِص مّجانا اأو تقّدَم خ�سًما مقابَل عدِم 

ا�ستعماِلها.

��ا اإلى فرِز القمام��ِة في كي�سيِن  فلنبادْر اأي�سً

الع�سوي��ِة،  للقمام��ِة  اأولهم��ا  منف�سلي��ِن؛ 

والثاني لالأ�سياِء الت��ي يمكُن اإعادُة تدويٍرها 

مث��ُل البال�ستي��ِك والورِق المق��وى؛ لأّنها 

 رفًقا بال�سحِة والبيئِة.
ُ
المبادرُة الأكثر

�سكل )2(

من جمّلة "�لبيئة و�لتنمية"، )فرب�ير 2005( 

نا بال�سعِي الدائِم ِلنجَد له جواًبا.
ُ
ا هْل من حلٍّ جذريٍّ لهذِه الم�سكلِة؟ اإّنُه �سوؤاٌل يطالب

ً
واأخير

31 المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة
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: ثانًيا: اأفهُم الّن�صَّ

اأكمل الجدوَل االآتَي م�ستعيًنا بالبحِث في المعجِم: 1

اأ

الأ�سجار- ال�سواطئ- الأودية- الأفالج – ال�سواقي- التربة- 

المحيطات- الفقم- الأ�سداف- الموا�سي- ال�سالحف- الحيتان.

�سّنْف الكلماِت االآتيَة بح�سِب البيئِة التي تنتمي اإليها: 2

بيئة جوّيةبيئة بحريةبيئة برّية

32

مـادُة البحِث ال�سرُحالمفردُة حرُف البحِث

�َسميكٌة

نُنفوق

تتحّلُل

َج�سيٌم

ثخينٌة وغليظٌة، �سدُّ رقيقٍة.�ص م ك

ح ل ل
ه 

ُ
عنا�سر وتنف�سُل  اأج��زاوؤُه،  ُخ 

َّ
تتف�س

ها عن بع�ٍص. بع�سُ

ج �ص م

المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

ُمعجمي/ ثروتي اللغوّيُة:
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يطرُح المقاُل م�سكلًة بيئيًة رئي�سًة. حّدْدها من بيِن البدائِل االآتيِة:

تقديمُ المحاّلِت اأكيا�َص البال�ستيِك مّجاًنا للزبائِن.

نفوُق الكائناِت البحريِة نتيجَة ابتالِعها لأكيا�ِص بال�ستيِك.

الأ�سراُر الناتجُة عن الإفراِط في ا�ستخداِم اأكيا�ِص البال�ستيِك.

وجوُد ثمانيِة اأكيا�ِص بال�ستيك في جوِف عجٍل.

اأرجْع الجموَع االآتيَة اإلى مفرِدها:

�سّحْح االأخطاَء االآتيَة: 

3

1

2

:ب اأحّلُل الّن�صَّ

33

الجمع المفردالجمع المفرد

ال�سياجاتاأكيا�ص

الحيتانالنفايات

المرادم
ُ
الُفْقم مردم

المجاريال�سالحف

م�سكلُة البال�ستيك قديمٌة وما زالت متوا�سلًة 

في ع�سِرنا الحا�سِر.

 على البيئِة البحرّيِة دوَن غيِرها.
ُ
الم�سكلُة توؤّثر

 
ُّ
تهم ول  بعيِنها،  بلداٌن  منها  تعاني  الم�سكلُة 

 بلداِن العالِم. 
َ
�سائر

المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة
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-3

-4

-5

-6

عّدَد كاتُب المقاِل بع�َص اإيجابياِت ا�ستخداِم اأكيا�ِص البال�ستيِك. اذكْرها: 3

)اأُكمْل(

اإنتاُجها باأعداٍد هائلٍة.

اأ�سراٌر على الأحياِء البحريِة.

ا بالبيئِة لالأ�سباِب االآتيِة: اأ�سبَح ا�ستخداُم اأكيا�ِص البال�ستيك م�سرًّ

ما اأهمُّ االأ�سراِر الناتجِة عن اال�ستخداِم المفرِط الأكيا�ِص البال�ستيِك؟ 5

المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة34

    االإيجابيات

4
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في الق�سِم الثاني من المقاِل، اقترَح الكاتُب مجموعًة من الحلوِل: 6

 الكتُب.
َ

ٍز فيِه فهي
ّ
 حي

َ
اأّما اأكثُر ما في البيِت واأثمُنُه وما ي�سغُل اأكبر

يقّدُم ال�سكُل )1( مجموعًة من االأرقاِم والحقائِق حوَل االأكيا�ِص البال�ستيكيِة:

اقراأْ هذه الحقائَق.

اأبِد راأَيَك في هذِه الأرقاِم والحقائِق.

اقــراأ ال�ســكَل )2(، ثــمَّ بّيــْن كيَف ي�ســاهُم االحتفــاُل بيــوِم االأر�ِص فــي توعيِة النا�ــِص حوَل 
ا�ستخداِم اأكيا�ِص البال�ستيِك.

ينق�ســُم ن�صُّ "هل من حلٍّ لهذِه الم�ســكلِة؟" اإلى ثالثِة اأق�ســاٍم؛ ا�ستكمل العنا�سَر الناق�سَة في 
الجدوِل االآتي لتو�سيِح ذلك:

7

8

9

35 المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

ها.
ْ
اذكر

 من غيِره؟
َ
ا اأكثر

ً
اأيُّ الحلوِل تراه منا�سب

�أ

�أ

ب

ب

العنوانمن.... اإلىاأق�ساُم الن�صِّ

مقّدمة

ق�سم تف�سيري

ق�سم توجيهي

تتطاير)....( .......

....... )....( .......

ماذا يمكنك)....( البحرية

عر�ص

....... )....( النهايةخاتمة

انت�ساُر اأكيا�ِص البال�ستيك

اأ�سباُب انت�ساِر اأكيا�ِص البال�ستيِك 

واأ�سراُرها.
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المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة36

" الم�ســانُع حوَل العالِم تنتُج مليون كي�ٍص بال�ســتيكيٍّ كلَّ دقيقٍة". الجملُة ال�ســابقُة جملٌة 
ا�ســمّيٌة تعر�ُص حقيقًة عن اأكيا�ِص البال�ســتيِك؛ انظْر في ال�سكِل االأّوِل من الن�صِّ واأن�ِسْئ ثالَث 

جمٍل تعر�ُص حقائَق عن المو�سوِع نف�ِسِه:

اأو حقيبًة" اأعْد �سياغَة  لْم تكْن تحمُل معك كي�ًسا  اإذا  " �سْع م�سترياِتك في علبٍة كرتونّيٍة 
: هذه الجملِة متوّجًها اإلى زمالِئك في ال�سفِّ

1

2

ُر اأ�سلوبي:ج اأطوِّ
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37 المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

ثالًثا: اأتو�ّسُع:

ف مدافًعا عن الراأِي الذي تراُه منا�سًبا: تحاوْر مَع ُزَمالئَك في ال�سّ

 يوًما بعَد يوٍم لأّنه ل يمكُننا ال�ستغناُء 
ُ
ال��راأُي الأّوُل: م�سكلُة نفاي��اِت البال�ستيِك �ستكبر

عن هذِه المادِة في حياِتنا.

الراأُي الثاني: �سيوَجُد حلٌّ جذريٌّ لهذِه الم�سكلِة لتوفِر البدائِل.
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 تدويُر النفاياِت

: اأواًل: اأكت�سُف النَّ�صَّ

الدر�ُص الّثالث

38

، ثمَّ توّقع املق�سوَد بتدوير النفاياِت: تاأّمل العنواَن والر�سوماِت املرافقَة للن�صِّ

ْت من �سّحِة توّقِعَك. ، ثمَّ تثبَّ اقراأ الّن�صَّ

1

2

المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

• العالقَة بني البنِت )لورا( و�سوِر تدويِر النفاياِت.  

• املق�سوَد بتدويِر النفاياِت.  
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 تدويُر النفاياِت

39

نا من اأطناِن النفاياِت التي باتْت   اأر�سَ
َ

ا ل منا�َص منُه لنحمي
ًّ
ا حتمي

ً
 النفاياِت اأمر

ُ
لقد اأ�سبَح تدوير

، فالقمامُة التي َنرميها ما هي اإل اإهداٌر للموارِد، وت�سميٌم لالأر�ِص ، 
َ
تتراكُم في محيِطنا يوًما بعد اآخر

 الجميَل. 
َ
نا الأخ�سر  �سريًعا فاإنَّ النفاياِت �ستغّطي وجَه اأر�سِ

َ
 نعالْج هذا الأمر

ْ
و�سرٌر لالإن�ساِن. فاإْن لم

-  لكن ما معنى برنامِج تدويِر النفاياِت؟ وما اأهمّيُته؟  

المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

ر�سم الطالبة: �سند�س الوهيبية
مدر�سة رّواد العال)1-4(- محافظة م�سقط

)❋( المرجع: مواقع اإلكترونية مختلفة.

)❋(
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المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة40

�سكل )2(

- تعريُف التدويِر: 

ا�ستخداِم  اإعادُة  بالتدويِر:  المق�سوُد 

اأخرى.  منتجاٍت  لإنتاِج  المخلفاِت؛ 

المترابطِة  العملياِت  من  �سل�سلٌة  وهو 

م��واّد  بتجميِع  ت��ب��داأُ  ببع�ٍص،  ها  بع�سُ

 فرُزها 
َّ
ها، ثم

ُ
التي ُيمكُن تدوير القمامِة 

خاًما  م��واّد  لت�سبَح  اأنواِعها،  ح�سَب 

 ذلك اإلى 
َ
�سالحًة للت�سنيِع؛ وتحّوُل- اإثر

�سكل )1(منتجاٍت اأخرى قابلٍة لال�ستخداِم.

- النفاياُت القابلُة للتدويِر: 

من المواِد التي ُيمكُن اإعادُة تدويِرها: الورُق، 

والبال�ستي��ُك،   ، والقما���صُ والخ�س��ُب، 

اإطاراِت  مث��ُل  والمط��اُط  والزج��اُج، 

يع��اُد  الت��ي  المطاطي��ِة  ��اراِت 
ّ
ال�سي

ها، وتحويُلها اإلى مواّد مطاطيٍة 
ُ
تدوير

الحدي��ِد  مث��ُل  والمع��ادُن  اأخ��رى، 

والف��ولِذ والألمني��وم، وحت��ى المياُه 

ُتَعدُّ من الموادِّ القابلِة لإعادِة التدويِر؛ اإْذ 

، واإعادُة 
ِّ
يمكُن تنقيُة مي��اِه ال�سرِف ال�سحي

ا�ستخداِمها.
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- عملّيُة فرِز النفاياِت:
الفرُز هو و�سُع كلِّ نوٍع من اأنواِع الف�سالِت على حدة، وبما اأّنه ل ُيمكُن اأن نف�سَل كلَّ اأنواِع 

الم��وادِّ ف��ي �سالٍل مختلفٍة؛ اإذ �سنحت��اُج حيَنها الى ما يقارُب ع�سريَن �سل��َة مهمالٍت، فاإنَّ اأف�سَل 

طريق��ٍة للفرِز تكوُن بف�سِل ف�سالِت الطعاِم عن مخلفاِت الورِق والكرتوِن، وتخ�سي�ِص �سندوٍق 

 للمعادِن والزجاِج..
َ
للبال�ستيِك، واآخر

 اإلى مراكِز تجميِع 
َّ
ويمكُن اأن تبداأَ عمليُة الفرِز في البيوِت، قبَل اأْن تنتقَل اإلى ال�سوارِع، ومن َثم

النفاياِت ِليعاَد ت�سنيُعها وال�ستفادُة منها مجّدًدا.

• حمايُة الموارِد الطبيعيِة من ال�ستنزاِف.
ِة النفاياِت وذلك باإعادِة ت�سنيِعها للح�سوِل على منتجاٍت جديدٍة.

ّ
• التقليُل من كمي

 فر�ِص عمٍل جديدٍة في م�سانِع اإعادِة التدويِر.
ُ
• توفير

ماِد الع�سويِّ ومنتجاِت الورِق، والزجاِج، واأدواٍت 
ّ

فم��ن النفاياِت المنزليِة ُيمكُن �سناعُة ال�س

ا. من الحديِد والألمنيوم واللدائِن )البال�ستيك( والخ�سِب اأي�سً

- اأهمّيُة التدويِر:
منُذ اأْن َفِطَن العالمُ اإلى الم�سكالِت البيئيِة، فاإنَّ العديَد 

من البلداِن اّتخَذْت اإجراءاٍت لإعادِة تدويِر النفاياِت.

 يوؤّدي اإلى التقليِل من اعتماِد الم�سانِع على 
ُ
 فالتدوي��ر

الم��وادِّ الطبيعيِة اأ�سا�ًسا لمنتجاِتها؛ مّما يوؤّدي اإلى التقليِل 

من ا�ستنزاِف تلَك الموادِّ الطبيعيِة.

ومن الفوائِد البيئيِة والقت�ساديِة للتدويِر:

•  التقلي��ُل من تلّوِث البيئِة نتيجَة التخّل�ِص من النفاياِت 
عن طريِق دفِنها في الأر�ِص اأو حرِقها.

41 المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة
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: ثانًيا: اأفهُم الّن�صَّ

1

اأ

اأعد الكلماِت في الجدوِل اإلى اأ�سِلها الثالِثي، ثّم وّظفها في جمٍل من اإن�سائَك :

ا�ســتكمْل طريقــَة البحِث عن الكلمــاِت االآتيِة، ورّتْبها في الجدوِل وفَق رتبــِة الحرِف االأوِل من 
جذِرها، ثمَّ ابحْث عن معناها في المعجِم:

2

ُمعجمي/ ثروتي اللغوّيُة:

)اإهدار، الناجع، التدوير، اللدائن(

المعنى حرف البحث مادة البحث الكلمات

الجملة اأ�سلها الثالثي الكلمة

ٌ
تدوير

ا�ستنزاف

ُمخّلفات

المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة42
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1

2

3

:ب اأحلُل الّن�َصّ

، ثمَّ ا�ستخل�ْص منها ثالَث اأفكاٍر جزئيٍة ورَدْت فيِه. د الفكرَة العامَة للن�صِّ حدِّ

ا�ســرح العبارَة )القمامُة اإهداٌر للموارِد، وت�ســميٌم لالأر�ِص، و�سرٌر باالإن�ساِن( مع التمثيِل من 
الواقِع الذي ت�ساهُده اأو تعي�ُسه:

علْل: ُيعدُّ ال�سكُل رقم )3( غيَر �سالٍح لعمليِة تدويِر النفاياِت.

الفكرُة العامُة

الأفكاُر الجزئيُة

اإهداٌر للموارِد:

ت�سميٌم لالأر�ِص:

�سرٌر بالإن�ساِن:

43 المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة
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4

6

5

م�ســتعيًنا بال�ســكليِن )1و 2( وبمــا ورَد فــي الن�ــصَّ المكتــوِب، قــارْن بيــَن تدويــِر النفاياِت 
الع�سويِة وتدويِر المواِدّ البال�ستيكيِة والزجاجيِة من حيُث:

َبْت في عناويــَن فرعيٍة منا�ســبٍة(. اأعْد  )ت�ســّمن الّن�ــصُّ مجموعًة مــن المعلوماِت التــي ُرتِّ
تنظيَم المعلوماِت التي تعلْمَتها من الن�صِّ في خريطٍة ذهنيٍة:

بتاأمِل ال�سكِل )2(. اأجْب عما ياأتي:

مراحُل تدويِرها.

.
ُ
ها التدوير

ُ
الإمكاناُت التي يتطلب

فوائُد التدويِر لكلٍّ منهما.

 اأ- عدْد طرَق ال�ستفادِة من المخلفاِت الواردِة في ال�سكِل.

 ب- ما راأُيك فيها؟

ًقا اأخرى لال�ستفادِة من تلك المخلفاِت.
ُ
ج- اقترْح ُطر

�أ
ب
ج

المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة44

1- الأوراق

-2

-3

-4

-5

-6

1- مخّلفاٌت ع�سويٌة

-2

-3

-4

1- التقليُل من التلوِث

-2

-3

-4

التدويــر

فوائُد التدويِرالفرُز الموادُّ القابلُة للتدويِر

اإعادُة ا�ستخداِم المخّلفاِت الإنتاِج موادَّ اأخرى
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اأطوُر اأ�سلوبي:ج

. حاِك العبارَة االآتيَة م�ستخدًما ما تحَته خطٌّ

: ا�سرْح العبارَة االآتيَة، ثمَّ اأعْد �سياغَتها مغّيًرا الكلماِت التي تحَتها خطٌّ

...، حتى المياُه ُتَعدُّ من الموادِّ القابلِة لإعادِة التدويِر؛ اإْذ يمكُن تنقيُة مياِه ال�سرِف ال�سحيِّ

حتى                                                                 ؛ اإْذ 

الإ�سراُر هو الوقوُد الذي ل يتوقُف عن مدِّ �ساحِبه بطاقٍة ل تنتهي اإل لتبداأَ

1

2

ثالثا: اأتو�ّسع:

بم�ساعدِة اأ�سرِتك، قْم بعمليِة تدويٍر اأو اإعادِة ا�ستخداٍم لنوٍع من النفاياِت في منزِلك، ثمَّ 
. اكتْب في فقرٍة الخطواِت التي قمَت بها بخطِّ الرقعةِّ

45 المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة
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�ساري يا  بنا  ِقف  الطبيعُة،  تلك 

تا اهتزَّ وال�سماُء  حوَلَك  الأَر�ُص 

َدلَّت َعلى َمِلِك الُملوِك َفَلم َتَدْع

نِعِه �سُ في  ٌة 
َ
َفَنظر فيِه  �َسكَّ  َمن 

 َبع�ُص )بناتها(
َ

َكم في الَخماِئِل َوهي

ً
�َسنى الُدنيا  َتماَلأُ  نٍّ  �سِ حوِك  َو�سَ

ًة َوح�سَ َت�سكو  ِبالَنجِد  َوَوحيَدٍة 

َتخاُلُه الَغديِر  َعلى   
ُّ
َتُمر َوَلَقد 

ُه
ُ
َوَخرير َمْوُجُه  ِل  ل�سُ الَت�سَ ُحلُو 

الباري ْنِع  �سُ بديَع  اأُري��َك  حتى 

ل���روائ���ِع الآي������اِت والآث�����اِر

ِلأَِدلَّ�����ِة ال��ُف��َق��ه��اِء َوالأَح���ب���اِر

َوالإِن��ك��اِر كِّ  ال�سَ اأَثيَم  َتمحو 

واِر �سِ َوذاِت  َخلخاٍل  ذاِت  ِمن 

ال��ِم��دراِر َدمِعها  في  َوَغ��ري��َق��ٍة 

ت����راِب ِب��الأَغ��واِر ِة الأَ
َ
َوَك��ث��ي��ر

َوال��َن��ب��ت ِم���راآًة َزَه���ت ِب��اإِط��اِر

اأَوت���اِر َعلى  ت 
َّ
َم���ر َك��اأَن��اِم��ٍل 

اأحمد �سوقي )بت�سّرف(
)ديوان �سوقي(

مالحظة: حتفظ الق�سيدة كاملة

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

تلَك الطبيعُة

		 	 	

	 	

م�سري،  واأدي�����ٌب   
ٌ
���س��اع��ر

ُل�ق�ب  )1868-1932م(، 

بال�سعر  ا�ستهر  ال�سعراء،  باأمير 

الديني والوطني، ويعتبر رائداً 

له  الم�سرحي،  العربي  لل�سعر 

ديوان )ال�سوقيات(.

اأحمد �سوقي

46

الن�صُّ ال�سعريُّ
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ا�ستخرْج من المعجِم معانَي الكلماِت االآتيِة: 1

اأ

: اأواًل: اأفهُم الّن�صَّ

المعنىالكلمة الماّدُة

�ص  ر  ي

ء   ث   م

خ   م   ل

�ساري

اأثيم

الخماِئُل

2 ابحْث عن مفرِد الجموِع االآتيِة:

47 المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة

ُمعجمي/ ثروتي اللغوّيُة:

الجمع

المفرد

ُفَقهاءاآثارروائع اأت�راِباأَِدلَِّةاآياِت

1

:ب اأحلُل الّن�َصّ

. لماذا طلَب ال�ساعُر من )ال�ساري( التوّقَف؟ ا�ستخرْج اإجابَتك من الن�صِّ
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3

2

4

5

ماذا ق�سَد ال�ساعُر في البيتين 5 و6 بـ )ذات خلخال- ذات �سوار- �سحوك وغريقة( 
       الجبال                  االأزهار                     االأودية                 البحار 

تعّج ق�سيدة �سوقي بمفرداٍت تنتمي اإلى معجِم البيئِة الطبيعيِة، ا�ستخرْجها. 

قارَن ال�ساعُر في البيِت ال�سابِع بيَن )النجد( و )الغور(:
ا�سرْح معنى )نجد( و )غور(.

نجٌد: ....................................................................................................

َغْور: .....................................................................................................

ز كل منهما؟
ّ
بم يتمي

ًل ال�ساعُر بيَن م�ساهَد ِعّدٍة، اختْر اأحَدها وقْم  بر�سِمِه:  َتَنقَّ

ر ال�سواَب(   
َّ
)تخي

48

�أ

ب

الأر�ص
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الِقراءُة الُحّرُة

اأوًل:
َتها خالل ِدر��سِتَك ِلمحوِر  ْع د�ئرًة حول �لوْجِه �لذي ُيمّثُل عدَد �لُكُتِب �لتي َقَر�أْ   �سَ

�لبيئة و�لحياة �لطبيعية:

قر�أَت كتاًبا و�حًد�.

قر�أَت �أكَثَر من كتاٍب.
�ذكْر عناويَنها.

ْف بكتاٍب واحٍد َقَراأَْتُه َوْفَق العنا�سِر الآتيِة:ثانًيا: َعرِّ  

       العنواُن: ...........................               الموؤلُف: .............................

      داُر الن�سِر:...........................             رقُم الطبعِة: .........................

       نوُع الكتاِب:  

12

3

5

4

اأدبيٌّ

تاريخيٌّ

ِعلميٌّ

اأُْخرى )...(

1

3

2

4
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�أُخرىِقَيمَكِلمات

• حتّدْث عْن  مو�سوِع  الكتاِب.   

• حتّدْث عْن هْيكلِة الكتاِب.  

• اأَبِد راأًيَك في الكتاِب.  

َمْعلومات

المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة50

�ْس ما قراأَتُه يْف فقرٍة ق�سريٍة:رابًعا: َلِّ  

اأ�سياُء َتَعّلْمَتها ِمْن ِقراءِتك:ثالًثا:  
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مراجعة وتقويم

تاأّمْل �سعاَر المبادرِة، ثمَّ تحّدْث عنه اأماَم زمالِئك وفَق النقاِط التاليِة: 1

 مبادرٌة تقوُم بها وزارُة البيئِة وال�سوؤوِن الُمناخيِة للمحافظِة على النباتاِت البريِة 
َ

)اأ�سجار( هي

اإلى  بالإ�سافِة  والوقوَد،  والدواَء  الغذاَء   
ُ
توّفر ،حيُث  كبيرٍة  وثقافيٍة  اقت�ساديٍة  ٍة 

ّ
اأهمي مْن  َلها  ِلما 

دوِرها في الحفاِظ على توازِن الأنظمِة البيئيِة ودعًما لحياِة كثيٍر من الكائناِت من خالِل ا�ستزراِع 

الأ�سجاِر والنباتاِت البريِة العمانيِة  المختلفِة.                         )وزارة البيئة وال�سوؤون الُمناخية(.

- ا�سُم المبادرِة    

- لوُن ال�سعاِر      

 البيئِة المت�سمّنِة في ال�ّسعاِر  
ُ
- عنا�سر

- الأهداُف المتوقُع تحقيُقها من المبادرِة.

51 المحوُر الأوُل: البيئُة والحياُة الطبيعيُة
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ُيعتبُر ا�ستخداُم اأكيا�ِص البال�ستيك في حياِتنا اليوميِة خطًرا يتهّدُد بيئَتنا المحيطَة، 
اقترْح حلواًل منا�سبًة للتقليِل من مخاطِرها.

، اختْر  تعجُّ البيئُة العمانيُة باأنواٍع كثيرٍة من النباتاِت التي ت�ساهُم في التوازِن البيئيِّ
ثالثًة منها وتحّدْث عنها وعن فوائِدها المختلفِة.

اقترْح م�سروًعا للحفاِظ على البيئِة في المدر�سِة، وتحّدث عنُه اأمام زمالئَك: 

2

3

4
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ا�ستكمْل محّدداِت الخريطِة الذهنيِة االآتيِة:  5

�لن�صُّ �لثالُث�لن�صُّ �لثاين�لن�صُّ �لأّوُل

العنواُن:العنواُن:العنواُن:

نمط الكتابة:نمط الكتابة:نمط الكتابة:

الفكرة العاّمة:الفكرة العاّمة:الفكرة العاّمة:

القيم الم�ستفادة:القيم الم�ستفادة:القيم الم�ستفادة:

التقييم:التقييم:التقييم:

111

222

333

444

555
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اني مخرجاُت تعلُِّم المحوِر الـثَّ

يحلَل نًصا مسموًعا ذا نمٍط وصفي.

يتحدَث عن غلِف كتاٍب محلًل رمزيَته وقارًئا لتفاصيِله.

يقرَأ نصوًصا سرديًة قراءًة مسترسلًة، مع مراعاِة علماِت الترقيِم وخصائِص النمِط.

َف اإلستراتيجياِت المتنوعَة التي درَسها في فهِم المفرداِت والتراكيِب الجديدِة. يوظِّ

يستخدَم اإلستراتيجياِت النشطَة في تحليِل النصوِص.

يحفَظ نًصا شعرًيا ذا علقٍة بالمحورِ.

يقرَأ نصوًصا من مصادَر خارجيٍة  ذاَت علقٍة بالمحوِر.

يتمَثَل القيَم الواردَة في المحوِر.

1

2

3

4

5

6

7

8

يتوقُع من الطالِب الدارِس لهذا المحوِر أْن:
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اال�شتماُع: طفلٌة من القطِب ال�شماليِّ

اأطفاٌل مَن العالِم

ِقراءاتي  

مراجعة وتقويم

الن�ص ال�شعري: مرُح الطفولِة

التحّدُث: الدعايُة لكتاٍب جديٍد
الدر�ُص االأوُل: ر�شالٌة من اأال�شكا
الدر�ُص الثاني: بطالِن �شغيراِن

الدر�ُص الثالُث: طفلٌة تتحّدى ال�شمَت والظلمَة

اني المحوُر الثَّ

57الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل مَن العالِم
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 طفلٌة من القطِب ال�شماليِّ
اال�شتماُع

 ا�شتمْع اإىل الن�صِّ جّيًدا، ثمَّ اأجْب عن االأ�شئلِة االآتيِة:

1: �شْع عالمَة ) √ ( اأماَم الفكرِة العاّمِة التي تنا�شُب الن�صَّ

.
ِّ
 عن �شيِد غزاِل الرّنِة في القطِب ال�شمالي

ٌ
تقرير

يا. ـِ نبذٌة مخت�شرٌة عن الُمناِخ في البون

هم. �شِ
ْ
حديٌث عْن البونيا واأهِلها وطريقِة عي

يا. ـِ و�شٌف للبيوِت في البون

الِمحوُر الّثاني: اأطفاٌل من العالِم58
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حّدد املوقَع اجلغرافـيَّ لـ "البونيا":

ماليِة: ِة ال�شَّ
ّ
ُبعدها عن الدائرِة القطبي

ها :                                   ،                                     ،
َ
البلداُن الّتي تمتدُّ عبر

.                                     ،                                  

ْل بنَي بيوِت العائلِة واألواِنها ح�شَب الن�صِّ الذي ا�شتمعَت اإليِه: �شِ 3

2

بيُتنا  -

بيُت َعّمي  -

تي  بيُت عمَّ  -

تي  بيُت جدَّ  -

روزيٌّ
ْ
- َفي

ُ
- اأَخ�شر

ُ
- اأَحمر

ُ
- اأَ�شفر
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حياتيحياة كري�شتيانالعنا�شر

الطق�س

الطبيعة

البيوت

التنقل

م�شدر 

الرزق

زراعِة الحبوِب        

�شيِد االأ�شماِك      

تربيِة الرّنِة      

ا�شتقباِل ال�شّياِح

ما الَّذي لفَت انتباَهك يف حياِة الطفلِة )كري�شتيان( ُمقارَنًة بحياِتك؟

تعتمُد حياُة �شعِب "البونيا" على:

5

4

)اختْر ال�شواَب(

الِمحوُر الّثاني: اأطفاٌل من العالِم60
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اُن  ماِلّي ، يعتمُد عليِه ال�شكَّ ْبي يوجُد في القطِب ال�شَّ الرنَُّة: حيواٌن ثدييٌّ من ف�شيلِة الظَّ

قِل. َتو�ّشْع في البحِث عْن  م�شدًرا ِلّلحِم واللَّبِن والِك�شاِء ، كما ُي�شتخدُم في الجرِّ والنَّ

هذا الحيواِن م�شتخدًما ما تراه ُمنا�شًبا.

6
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6262

الدعاية لكتاب جديد

�شوِء  في  زمالِئك،  اأماَم  عنُه  تحّدْث  ثّم  الكتاِب،  غالِف  �شورَة  أّمْل  وتا التقديَم،  أْ  اقرا
التوجيهاِت التاليِة:

ُث: الّتحدُّ
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63 الِمحوُر الّثاني: اأطفاٌل من العالِم

1

2

4

3

5

6

 التوجيهات

�شْف ت�شميَم الغالِف: مكّوناتِه )عنواٌن بّخٍط عري�ٍص- عنواٌن �شغيٌر في االأ�شفِل- خلفّيٌة- 
�شورٌة(.

ما اّلذي يلفُت انتباَهك اأكثَر في الر�شِم الذي َتراُه على الغالِف؟

ما عنواُن الكتاِب؟ ما ا�شُم الموؤّلِف والمترجِم؟ ما مو�شوُع الكتاِب المذكوِر في الغالِف؟

كيف تدلُّنا ال�شورُة الموجودُة على الغالِف على م�شموِن الكتاِب؟

ما  البع�ِص؛  هم  بع�شِ باأْيدي  ُيم�شكوَن  والقاراِت  االأَلــواِن  مختلِف  من  اأطفاٌل  ال�شورِة  في 
الر�شالُة التي تفهُمها من ذلَك؟

هل �شتبحُث عن هذا الكتاِب ِلقراءِته؟ ِلماذا؟  

تاأليف: نور زاده

ترجمة: روال المغربي

 لحقوِق 
ّ
 "اأنا اإن�شاٌن" هو اأّوُل كتاٍب بالّلغِة العربيِة  يعر�ُس َثالثيَن ماّدًة من االإعالِن العالِمي

طِة. يهدُف الكتاُب اإلى َتعليِم االأطفاِل الذيَن تتراوُح اأعماُرهم 
ّ

االإن�شاِن في ن�سٍّ ور�شوٍم مب�ش

مــا بيَن 6-12 عاًما عــْن حقوِق االإن�شــاِن وَتمكيِنهم من الدفاِع عــن حقوِقهم وحقوِق 

االآخريَن خالَل رحلِتهم في الحياِة حّتى ُي�شِبُحوا كباًرا.
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ر�شالٌة من اأَال�شكا

: اأوال: اأكت�شُف النَّ�صَّ

: ُع اأْن يكوَن مو�شوُع الن�صِّ بالنظِر في العنواِن وال�شورِة المرفقِة؛ َتَتوقَّ

، وتاأكْد من �شّحِة توُقِعَك. اقراأ الّن�صَّ

1

2

الدر�ُص االأّوُل

الِمحوُر الّثاني: اأطفاٌل من العالِم64

ر�شالَة تلميٍذ من "اأال�شكا" اإلى معّلمِته.

َة معّلمٍة في "اأال�شكا" مع اأحِد تالميِذها. ق�شّ

ر�شالًة من اإدارِة مدر�شٍة في "اأال�شكا" الإحدى المعّلماِت.
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ر�شالٌة من اأَال�شكا
: اأقراأُ الّن�صَّ

65

 يحترُق، �شــَمْمُت 
❋

ُكّلَمــا �َشــَمْمُت رائحَة دخاِن خ�شــِب التَّنُّــوِب

ُت في حنيٍن موؤلٍم مثيٍر اأّوَل مجموعٍة 
ْ
"اأَال�شكا" ومباِنيها الخ�شبيَة، وتذّكر

ه االأ�شوُد 
ُ
من التالميِذ علَّمُتها في "اأال�شكا". وتجلَّى اأماِمي "اأوبير" و�شعر

الكثيُف فوَق عينيِن كبيرتيِن �شافيتيِن رماديتيِن وج�شُمه النحيُل، ولعّلَك 

 التالميِذ ح�شوًرا في ذهني بعَد تلَك الحقبِة الطويلِة. 
ُ
ال ت�شّدُق اأنَّــه اأكثر

 يكْن يكاُد ينطُق ا�شَمه في اأّول 
ْ
َعَف من علَّْمُتهم مَن التالميِذ، فلم كاَن اأ�شْ

يوٍم جاَء اإلى المدر�شِة. 

ٌة في َنْف�شي، فـقْد  َحْت  لـ "اأوبير" مكانـٌة خـا�شّ
َ
ْت االأيّـاُم، واأ�شب

َّ
ومـر

َغِر ج�شِمه ونحوِله، ن�شًطا كالنملِة، وكاَن بطيًئا في الدر�ِس،  كاَن على �شِ

لكّنُه �شريٌع فيما عدا ذِلَك.

ِة، وكاَن "اأوبير" 
ّ
ْعُت بطاقاِت النتائِج المدر�شي في اآخِر يوٍم درا�شٍي، وزَّ

اأحَد الثالثِة الرا�شبيَن. لَقْد كاَنْت �شدمًة �شديدًة بالن�شبِة اإِليه! لَمَعْت عيناه 

اَره، 
َ

 انك�ش
َ

ا ليخِفي
ً
ُذُل جهًدا كبير

ْ
البريئتاِن، وبدا على وجِهِه الدقيِق اأّنه َيب

دُّ وانهاَرْت الدموُع من عينيِه دافقًة. َ
 انهاَر ال�ش

َّ
ثم

		 	 	

	 	

		 	 	

	 	

اأمـريكـيـــٌة  كــاتـبــٌة 

معا�شرة، لها عدٌد من 

الــق�شـ�ِس الـقـ�شيرِة، 

ما  عــادًة  �شخ�شياُتها 

مَن  ماأخــوذًة  تكــوُن 

ْت ق�شَة 
َ
الواقِع. ن�شــر

التلميــِذ اأوبيــر عـــام 

1960م 

 ❋ التنوب: نوع �شجري من الف�شيلة ال�شنوبرية، وهو دائم الخ�شرة.

جني كوغالن
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 التعبيِر، حّتى و�شلت 
َ
�شّحُح دفاتر وذاَت يوٍم من اأوائِل �شهر) نوفمبر(، جل�شُت في مكتِبي اأُ

تني الفقرُة التي �شّوَر فيها حالَة اأبيه 
ّ
 "اأوبير"... لقد �شر

ُ
ا! كان دفتر

ً
اإلى اآِخِر دفتٍر، فراأيُت عجب

ا، بْل اكتفى بفقرٍة واحدٍة، لكّنها فقرٌة 
ً
وهو عائٌد من العمِل اإلى البيِت. لم يكُتْب "اأوبير" كثير

جعلْته اأف�شَل التالميِذ. 

ا، فاأَرجو اأْن  قاَبْلــُت اأباه يوًما عند مكتِب البريــِد، وقلُت له: "لقد بَداأَ "اأوبير" يكُتُب ق�ش�شً

َعــه في البيِت."، فاأجابني قائــاًل: "اإّنني اأَعِرُف اأّن "اأوبير" بطــيٌء، واأعِرُف اأّنك تبُذلين  ت�شجِّ

 
ُ
ُك المدر�شَة في القريِب العاجِل، فيكفي ما تعلََّمه عنَدك، و�شاأَ�ْشَهر

ُ
اًرا معه، لكنَّه �شيْتر

ّ
جهًدا جب

اأنــا على تعليِمه ما اأعرُفه من اإلقاِء ال�شباِك وزراعِة الحقــوِل. ُجننُت ل�شماِع ذلك، وقلُت له: 

ا."
ً
 بخاطِرِه، وتاأّمْل منُه خير

ْ
"دع الطفَل يكمُل درا�شَته، وال تك�شر

ا�َس 
ّ

ن اأرى ذلَك الطفَل الح�ش منُذ ذلَك اليوِم، ا�شتدَّ َميلي اإلى تعليِم "اأوبير"، فقْد كنُت ال اأطيُق اأَ

ه اإلى الر�شوِب.
ُ
بما ُوِهَب من رّقٍة وطيبٍة، ينتهي اأمر

ني منُه ذلك �شروًرا ما كاَن يزيُد على ذلَك 
َّ
 "اأوبير" تقّدًما مح�شو�ًشا في �شنِته الثانيِة، و�شر

َ
واأَظهر

�َس له وقًتا لتعليِمه  لــو اأّنه كاَن ابِني! ف�شاَعْفُت جهِدي، وا�شتطعُت َرْغمَ كثرِة م�شاِغلي، اأْن اأُخ�شّ

، حّتى اأ�شبَح بارًعا فيه، وامتدَّ ذلك اإلى كتابِته وتعبيِره واإلى غيِر ذلَك من المو�شوعاِت. الر�شمَ

ARABIC 6 p2 Q (M2).indd   66 1/10/19   12:41 PM



	 	 	 	 	 	

						

ْحُت واأيقْنُت اأنَّ ال�شنواِت التي ق�شيُتها 
َ
لم ي�شحْب االأُب ابنــه "اأوبير" من المدر�شِة، فا�شتر

ه، كاَن من 
َ
 تعبيٍر كتب

َ
 ثماَرهــا، وتاأّكَد ذلك حيَن قراأُت اآِخــر

َ
ُك اأن توؤتي اأ�شاعــُد "اأوبيــر" تو�شِ

 
َّ
ِة. قــاَل قبَل اأْن اأُهم فقرتيــِن، وكاَن ي�شتحــُق اأْن اأمدَحــُه، فاأبقيُته في ال�شــفِّ بعد نهايِة الح�شّ

 تخطْئ، وقد 
ْ
بالــكالِم: "ما الذنــُب الذي ارتكبُته يا معلِّمتي؟"، قْلُت: "ال يــا "اأوبير" اإّنك لم

 "اأوبير من 
ُ
ك اأروَع ما ُكتَب في المدر�شِة باأكِملهــا!". انفرَج فم

َ
اأبقيُتــك الأقوَل لك اإنِّ تعبيــر

 غاَمتا مْن وراِء الدموِع، وقاَل في هم�ٍس: 
َّ
 وجُهُه ا�شتحياًء ولمعت عيناُه، ثم

َّ
الده�شــِة، واحمر

ِك!".
ُ
ِك يا معلِّمتي اأ�شكر

ُ
"اأ�شكر

، منُذ �شنواٍت، غادرُت "اأَال�شكا" بعَد اأْن اأرَهقني �شتاوؤها، وعدُت 
ِّ
في نهايِة ذلك العاِم الدرا�شي

ة، وقاَل لي في اإحداها: اإلى "فلوريدا"، وقد كَتب لي "اأوبير" خالَل هذه الفترِة  ر�شائَل عدَّ

معّلمتي العزيزة:

"اأُتيحْت لي فر�صُة العمِل في المزرعِة التجريبيِة الحكوميِة. وكنُت قد كتبُت طلبًا للمديِر 
ليُِلِحَقن��ي بعم��ٍل دائٍم، فلّما قراأ كتاِب��ي جاَء بعربِته اإلى بيِتنا، وقاَل لأَبي:" ل��ْم اأكْن اأعِرُف اأبًدا 
اأنَّ "اأوبير" يح�ص��ُن الكتابَة. اإنّه الرجُل الذي اأحتاُج اإليه لي�ص��اَعدني في اإدارِة هذه المزرعِة". 
ري اأنّني اأتقا�ص��ى راتبًا محترًما. يقوُل لي اأبي  و�ُص��رْرُت للح�صوِل عل��ى اأّوِل وظيفٍة لي، ت�صوَّ
ِخَر مالَك في البنِك يا "اأوبير"، ولكنّني اأقوُل لهما اإنّني �صاأفعُل ذلَك بعَد  واأّمي: "عليَك اأن تدَّ

اأْن تتعّلَم �صقيقاتي، وبعَد اأْن تتخّل�َص اأ�صرتُنا من ديوِنها.

ولولِك يا معلِّمتي ما كنُت اأ�ص��تطيُع اأْن اأكتَب الر�ص��الَة اإلى مديِر المزرعِة، واأح�ص��َل على 
الوظيفِة".

قلَّــت ر�شائُل "اأوبيــِر، لكّنني ما زْلُت كّلما قــراأُت ر�شالًة من ر�شاِئِلــه، اأََرى عينيه الكبيرتيِن، 

...
ِّ
 ال اأكاُد اأنَتهي مْن قراَءِتها حّتى تفي�َس الدموُع مْن عيني

ّ
ه الكثيَف االأ�شوَد، ثم

َ
و�شعر
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: ثانَيا: اأفهُم الّن�صَّ

وبدا على وجِهِه الدقيِق اأنَّه يبذُل جهًدا كبيًرا ليخِفَي انك�شاَره.

�شـْل بيَن الكلمِة وم�شاِدها فيما ياأِتي:

 في اأيِّ مادٍة تبحُث عن معنى كلمِة )انك�شار(؟

.......................................................................................

 ارَجْع للمعجِم وا�شتْخرْج المعنى المنا�شَب لكلمِة )انك�شار( في العبارِة ال�شابقِة.

1

2

ُمعجمي/ ثروتي اللغوّيُة:اأ

م�شاُدها الكلمُة

الكثيُف

الّنحـيــُل

اأْيقنُت 

َهْم�ٌس

الممتلـُئ

�شـيـاٌح

�َشكْكُت

الخفيُف
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ب واأَال�شكا عنَد الكاتبِة. ح العالقَة بين رائحِة خ�شِب التَّنوُّ و�شّ

. فاِت )اأوبير( الج�شديَة والمعنوّيَة كما ورَدْت في الن�صِّ اذكْر �شِ

رُّ على تعليِم )اأوبير(. اذكْر الموقَف الذي جعَل الكاتبَة ُت�شِ

1

2

3

:ب اأحّلُل الّن�صَّ

ال�شفاُت المعنوّيُةال�شفاُت الج�شديُة
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م )اأوبير( في كتابِة التعبيِر. ا�شتخرْج من الن�صِّ العباراِت التي تدلُّ على تقدُّ

ْد من الن�صِّ ما يدُل على المهِن التي كاَن يزاوُلها والُد )اأوبير(. حدِّ

قارْن بين داللِة دموِع )اأوبير( في بدايِة النَّ�صِّ وفي اآخرِه.

4

5

6
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»لوالِك يا معَلمِتي ما كنُت اأَ�شــتطيُع اأْن اأكُتَب الر�شــالَة اإلى مديِر المزرعِة، واأح�شــَل على 
ــْح اأَثَر المعلِم اأو المعلمِة المخل�شــِة في  الوظيفــِة«. مــن العبارِة ال�شــابقِة لـ )اأوبير( و�شّ

حياِة المتعلِم م�شتقباًل.

ـت ر�شــائُل )اأوبيــِر(، لكننــي مــا زلــُت كلَّما قــراأُت ر�شــالًة مــن ر�شــائِلِه، اأرى عينيه  "قلَـّ
الكبيرتيِن، و�َشعَره الكثيَف االأ�شوَد..".

ِبَم ت�شُف العالقَة بين المعلمِة )الكاتبة( و)اأوبير( من خالِل العبارِة ال�شابقِة.

: من الِقَيِم االإن�شانيِة الحا�شرِة في الن�صِّ
)االإ�شراُر- االإخال�ُص – الوفاُء – المثابرُة(.

اذكْر قيمًة اإن�شانيًة لكلٍّ من المعلمِة واأوبير مما بيَن القو�شيِن.

 ا�صتخرْج من الن�سِّ ما يدُل على القيمِة التي ذكرَتها لكٍل منُهما.

7

8

9

اأ

ب
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72

حاِك الجملتيِن االآتيتيِن:

ا�شتخدْم التراكيَب االآتيَة في جمٍل من اإن�شاِئَك:

" كلما �شممُت رائحَة دخاِن خ�شِب التَّنُّوِب ِيحتِرُق، �شَمْمُت )اأال�شكا( ومباِنيها 

الخ�شبيَة".

اأ -

ِن.."ب -
ْ
ـه الكبيرتيـ

ْ
ـني مـا زلُت كلَّما قـراأُت ر�شالًة من ر�شائِلـِه، اأرى عيني

ّ
" لكنـ

توؤتي ثماَرها: 

 وجُهُه: 
َّ
احمر

1

2

اأُطوُر اأ�شلوبيج
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73

ثالًثا: اأتو�ّشُع:

بالتعاوِن مَع زمالِئَك، اجمْع معلوماٍت و�شوًرا عن )اأال�شكا(:
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: اأواًل: اأكت�شُف النَّ�صِّ

تاأّمْل ال�شوَرَة ثمَّ توّقْع االآتَي:

ْعَت. اقراأْ الن�صَّ كاماًل ثم حتّقْق مّما توقَّ

1

2

 الطفليِن الظاهريِن في ال�شورِة.
َ
ُعمر

ِمن اأّي َبَلٍد ُهما؟

ُك اأََحُدهما؟ ِبماذا ُيم�شِ

الدر�ُص الثَّاين  بطالِن �شغيراِن

74
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  بطالِن �شغيراِن

		 	 	

	 	

		 	 	

	 	

ـــٌب وكــــاتــــٌب  ـــي ـــب ط

ا�شكوتلندي.

ــه:  ــِب ــت ــِر ُك ــه ــش  مــن اأ�

ــيــح  الـــقـــلـــعـــة، مــفــات

المملكة، مغامرات في 

عالمين...(

اأر�شيبالد كرونني
)1896-1981م(

ارِة في اأحِد اأطراِف مدينِة "فيرونا"، تلَك المدينُة 
ّ
بيَنما كّنا نتجّوُل بال�شي

 وجهيِهما 
ُ
القديمــُة ب�شمــاِل اإيطاليا، ا�شتوقَفنــا طفالِن. وبعَث فينــا منظر

 من اأَثِر ال�شم�ِس، و�َشعِرهما الغزيِر، وعيوِنهما 
ّ
ال�شغيريِن بجلِدهما الُمحمِر

ث معُهما رفيقي  الداكنِة الجاّدِة رغبًة �شديًدة للوقوِف معهما قلياَل، وتحدَّ

ه ثــالَث ع�شرَة �شنة، 
ُ
 ا�شُمــه )نيقوال( وعمر

ُ
فعرْفنــا اأّنهمــا اأخواِن؛ الكبير

ه اثنتي ع�شرَة �شنًة. وقد اأهديانا �شّلًة 
ُ
 ُيدعى )يعقوَب(، وكاَن عمر

ُ
واَل�شغير

ّي قبَل اأن ننطلَق في طريِقنا نحَو "فيرونا".
ّ
من التوِت البر

في �شباِح اليوِم الثاني خرْجنا من الفندِق، وعنَد النبِع الذي في ال�شاحِة الرئي�شِة، راأينا الطفليِن، 

انا كلٌّ منهما بابت�شامٍة وّدّيٍة، فقلُت لهما: ماذا تفعالن هنا؟". اأجاب )نيقوال( 
ّ
تقّدمنا نحَوُهما، فحي

اِح بمدينِتنا". فابت�شمُت مغتبًطا، 
ّ
ي اأعمااًل كثيرًة نافعًة، ومنها تعريُف ال�شي بلهجٍة جاّدٍة: " اإّننا نوؤِدّ

فانا بالمدينة". وفي اأثناء تجوالنا معهما في ذلك النهار، اأده�شتني طريقتُهما 
ّ
ا عر

ّ
وقلت: "اإذن، هي

اِح. لقد كانا طفليــِن ولكّنهما كانا على قدٍر عظيٍم من الــذكاٍء، وكان )يعقوُب( 
ّ
فــي مرافقــِة ال�شي

�شديَد الحيويِة كال�شنجاِب، اأّما )نيقوال( فكانت ال تفارقه االبت�شامُة.

واإلــى جانِب ذلَك كاَن في وجهيهما ال�شغيريِن من الجدِّ والحــزِم ما يدُعو اإلى احتراِمهِما. 

 ما ُيده�شُني منهما رغبتُهمــا التي ال تعِرُف الملَل في تقديِم خدماٍت كثيرٍة لكلِّ من 
ُ
وكاَن اأكثــر

ٍة ون�شاٍط و�شروٍر.
ّ
يحتاُج اإليها بهم
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ذاَت يوٍم التقيتُهما عنَد النبِع كالعادِة، فقلُت لهما:

َم لكما اأيَّ معونٍة قبَل ذلك؟ �شنغادُر المدينَة يوم االإثنيِن المقبِل... فهل اأ�شتطيُع اأن اأقدِّ  -

فهّز )نيقوال( راأ�َشه نفيا، اأّما )يعقوُب( فتفّتَح منخراه فجاأًة وقاَل ب�شوِته ال�شغيِر الرفيِع:

اإّننــا نذهُب نهايَة االأ�شبوِع لزيـارِة قـريٍة عـلى ُبعـِد ب�شَعــِة كيـلو متراٍت من هنا، ومن عادِتنا اأْن 

ُة فما ُدمَت تبِدي هذا العطــَف الكريمَ علينا، فهل 
ّ
ــا اأو على دّراجتيِن. اأّمــا هذه المر

ً
نقطَعَهــا م�شي

ارِتك اإلى هناَك؟
ّ
ُل غًدا با�شطحاِبنا في �شي تتف�شّ

 قــاَل: "ال نريُد اأْن نزِعَجك 
ّ
 )نيقوال( اإلــى اأخيه نظرَة عتاٍب... ثم

َ
، ونظر

ٌ
و�شــاَد �شمــٌت ق�شير

 في ذلك اأيُّ اإزعاٍج لي".
َ

دي". قلُت: "لي�س
ّ
�شي

ارَة اإلى القريِة ال�شاحرِة، القابعِة على كتِف الجبِل و�شَط غاباِت 
ّ
في اأ�شيِل اليوِم التالي رِكبنا ال�شي

الك�شتناِء الجميلِة واأ�شجاِر ال�شنوَبِر، ومن تحِتها تترامى ُبحيرُة )جاردا( بزرقِتها الف�شيحِة ال�شافيِة. 

كنــُت اأظــنُّ اأَننــا �شنتوّقــُف عنــَد 

كــوٍخ ب�شيــٍط، اإاّل اأّن �شوَت يعقوَب 

قادنــي اإلــى  بنايٍة فخمــٍة ذاَت قرميٍد 

 محاطٍة ب�شوٍر عاٍل من الحجِر 
َ
اأحمــر

، وقبَل اأْن 
َّ
 اأ�شّدْق عيني

ْ
الجميِل، فلــم

اأفيَق من ده�شتي كان الطفالِن قد قفزا 

ارِة بخّفٍة وقال اأَحُدهما:
ّ
من ال�شي

 من �شاعٍة واحدٍة يا �شيِدي، وفي ِو�شِعَك اأن تتناوَل �شيًئا في المطعِم المجاوِر ريَثما 
َ
لْن نغيَب اأكثر  -

نعوُد.

)بحيرُة جاردا(
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 م�شيُت في اإْثرِهما حّتى و�شلُت اإلى الباِب، 
ّ
وب�شرعــٍة تواريا داخَل ال�شوِر، فانتظرُت قلياًل، ثم

وهنــاَك قرعــُت الجر�َس من غيِر تــرّدٍد، َفَفَتَحْت لي امراأٌة لطيفٌة بلبا�ــسِ التمري�ِس االأبي�ِس، وعلى 

عينيها نظارتاِن معدنيتاِن، فقلُت:

- كنُت منُذ لحظاٍت اأرافُق طفليِن دخال هنا.

فاأَ�شرَق وجُه المراأِة بالر�شا:  "اآه اإّنهما )نيقوال ويعقوُب(، تف�شْل، ادخْل". و�شاَرْت اأمامي في 

َعها على فِمها، ودَعْتني اإلى 
َ
ب َعت اإِ�شْ الم�شت�شفــى، حتى انتهينا اإلى عتبِة اإحدى الغرف، وقــْد َو�شَ

.
ِّ
 من وراِء الباِب الزجاجي

َ
اأْن اأنظر

هما بقليٍل ت�شتمُع اإلى ثرثرِتهمــا المرحِة بغبطٍة وحناٍن. 
ُ
ن مــع بنٍت  تكبر

ْ
كان الطفــالن جال�شي

كانْت �شعيدًة اإاّل اأّن التعَب واالإجهاَد كانا باديين عليِها من اأثِر المر�ِس، ومن يراها بين الطفليِن ال 

كُّ في اأّنهم اإخوٌة. ي�شُ

ا بروؤيِتــك". فهززُت راأ�شي 
ً
 كثير

ُّ
ر

َ
�شــُة: "اأال تريــُد اأن تدخَل؟ اإّن )لو�شيــا( �شُت�ش

ّ
�َشاألتنــي الممر

ا، وهممُت بالعودِة الأّنني لم اأ�شاأْ اأن اأُنّغ�َس على االإخوِة اجتماَعهم االأ�شريَّ ال�شعيَد.  ولكنّني  راف�شً

ت لي 
َ
َثني بما تعرُفه عن الطفليِن، فواَفقت على طلبي. وذكر �شَة اأن تحدِّ

ّ
توّقفــُت ورجوُت الممر

 لهم في هذه الَدنيا بعد وفاِة والِدهم �شوى اأخِتهمــا )لو�شيا(، وقد كانوا يعي�شوَن حياة 
َ

اأّنهــم لي�ــس

ت )لو�شيا( ودخلْت اإلى هذا  كريمــًة، ويذهبوَن اإلى المدر�شــِة، اإال اأّن اأحوالَهم تبّدلت. وقد مِر�شَ

الم�شت�شفــى، واأخواها )نيقوال ويعقوُب( يزورانها ، ويحمــالِن اإليها الكتَب والجرائَد واالأزهاَر 

 ا�شتاأنفْت حديَثها بنبــرٍة حا�شمٍة: " ال اأعرُف 
ّ
�شُة لتم�شَح دموَعَهــا، ثم

ّ
والفواِكــَه. �شكتــْت الممر

ْكُت 
َ
فــي هذه المدينِة اأخويــن بمثِل هذه ال�شهامِة". فقلت تّوا: " حّقا اإّنهمــا بطالِن �شغيراِن". َتر

 حّتى عاَد الطفالِن ورِجعا معي اإلى المدينِة.
ُ
ارِة اأنتظر

ّ
�شَة وم�شيُت اإلى ال�شي

ّ
الممر

ـــ بطالن �شغريان ـــ
اأر�شيبالد كرونني، ترجمة: عي�شى الناعوري

جمّلة "العربي" 
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: ثانًيا: اأفهُم الّن�صَّ

ا�شتخرْج من الن�صِّ كلماٍت تحمُل المعاِنَي االآتيَة:

على  تدلُّ  اأفعاٍل  خم�شَة  ا�شتخرْج  �شخ�شياِته،  بين  والتفاعُل  الحركُة  الن�صِّ  في  �شاَع 
الحركِة:

ابحْث في المعجِم عن معاني الكلماِت االآتيِة:

الكثيُف: .................................

مفيدٌة: .....................................

م�شاعدٌة: .................................

....................  ،  ....................  ،   ....................  ،  ....................  ،  ....................

2

3

1

ُمعجمي/ ثروتي اللغوّيُة:اأ

معناهاالكلمُة مادُة البحِث

َتترامى

القابعُة

ف ي ق اأفيُق

الِمحوُر الّثاني: اأطفاٌل من العالِم78

ARABIC 6 p2 Q (M2).indd   78 1/10/19   12:41 PM



اقراأْ الفقرَة االأولى ثم اأِجْب عن االآتي: 1

:ب اأحّلُل الّن�صَّ

دّلل من الن�صِّ على:

�شّنْف ال�شخ�شياِت الواردَة في الن�صِّ  اإلى رئي�شٍة وثانويٍة: 

نيقوال ويعقوُب �شقيقان اإيطاليان:

ما الذي دفَع الرجَل للوقوِف مع الطفلين؟

مكوِث الطفليِن طوياًل تحَت ال�شم�ِس.

كرِم الطفليِن مع الكاِتب

ما القوا�شمُ الم�شتركُة بينهما؟

بم يمتاُز اأحُدهما عن االآخِر؟

ْت الكاتَب فيهما؟ ما ال�شفُة التي اأده�شَ

ما العالقُة التي ترِبُط الطفليِن؟ 

4

3

2

اأ

اأ

ب

ب

ج

ال�شخ�شّياُت الثانويُةال�شخ�شّياُت الرئي�شُة
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كاَن الطفالِن على قدٍر عاٍل من االأدِب في اأُ�شلوِب حواِرهما، ا�شت�شهْد على ذلَك من الن�ّص.

ما �شرُّ �شعادِة  االأخِت ُرْغَم التعِب واالإجهاِد الباديين عَليها من المر�ِص؟

: ق الن�صُّ قيًما اإن�شانًية رائعًة، ا�شتخرج القرائَن الدالَة عليها ِمن الن�صِّ يوثِّ

5

6

7

ا�شتخدْم ما ياأتي في جمٍل مفيدٍة من اإن�شاِئك: 1

اأطّوُر اأ�شلوبي:ج

مغتبطا:

اأ�شيل:

في و�شعك:

هممت:

الرحمُة

الكفاُح    

التعاوُن

       
ُ
ال�شبر

ِة
ّ
احتراُم الخ�شو�شي

الوفاُء    

حبُّ العلِم

بعث منظر وجهيهما ......رغبة �شديدة فينا للوقوف معهما

القرينة الن�شية القيمُة

الِمحوُر الّثاني: اأطفاٌل من العالِم80
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: حاِك االأُ�شلوبْيِن االآتييِن محافظًا على ما تحَته خطٌّ 2

ثالًثا: اأتو�ّشُع:

زارَك �شديــٌق مــن مدينٍة مجاورٍة وطلَب منك اأن تاأخَذه في جولًة اإلــى قريِتك، اكتْب فقرًة ُتْبِرُز 
فيها جدوَل الجولِة.

81الِمحوُر الّثاني: اأطفاٌل من العالِم

يِّ قبَل اأَن ننطلَق في طريِقنا ّ
وقد اأهديانا �شّلًة من التوِت البر

  قْد .......................................قبَل اأْن ......................................

كاَن )يعقوُب( �شديَد الحيويِة كال�شنجاِب، اأّما )نيقوال( فكانت ال تفارُقه االبت�شامُة.

كان .................................................. اأّما .......................................... .
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طفلٌة تتحّدى ال�شمَت  والُظلمَة

: اأوال: اأكت�شُف النَّ�صَّ

الدر�ُص الثالُث

من خالِل العنواِن وال�شوِر المرافقِة، ا�شرْح ما تتوقُع المق�شوَد من )ال�شمِت( و)الظلمِة(.

ِعك. ، ثمَّ حتّقْق من �شحِة توقُّ اقراأ الن�صَّ

1

2
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83

طفلٌة تتحّدى ال�شمَت  والُظلمَة

		 	 	

	 	

عانــت  اأمريكيــٌة،  اأديبــٌة 

هــا عــاٌم 
ُ
المر�ــسِ وعمر

اإلــى  اأدى  ممــا  واحــٌد 

 
َ
فقداِنهــا ال�شمــَع والب�شر

ذلــك  ورغــم  تماًمــا.  

ت هيليــن فــي �شنِّ 
ّ
اأ�شــر

التعلُّــِم  علــى  ال�شابعــِة 

واجتاَزت كلَّ ال�شعوباِت 

حت من اأ�شهِر 
َ
حّتــى اأ�شب

الكّتاِب في ع�شِرها.

مــن كتبهــا: الخروج من 

الظالِم.

هيلني كيلر
)1968 -1880(

كانت اأّياُم حياتــي االأولى عادّيًة ت�شبُه حياَة ال�شغــاِر االآَخرين، ُولدُت 

 اأّوُل طفٍل في 
ُ
ُت دائما كمــا ينت�شر

ْ
وتفّتحــت عيناي علــى النوِر، وانت�شر

العائلــِة. وكاَن هنــاك الحديُث المعتاُد فــي مثِل هــذه المنا�شباِت، وهو 

 االتفاُق في النهايِة 
َّ
ِب للمولوِد الجديِد. وقد تم العثــوُر على اال�شِم المنا�شِ

على اال�شم الذي اختاَرْته لي والدِتي. وهكذا �ُشّميت )هيلين(...

ًة ومحبوبًة فيما َبعُد؟
ّ
فهْل كاَنت )هيلين( هذه ذكي

ــٍة ذاِت عزٍم، 
ّ
 عن �شخ�شي

ُّ
ُت دالئــَل كثيرًة تُنم

ْ
لقــد قيَل لــي اإّنني اأْظَهر

لقــد تلفْظُت باأَوِل كلمٍة في ال�شهــِر ال�شاد�ِس، وخطوُت خطواِتي االأولى 

وعمِري �شنــٌة واحدٌة عندما راأيــُت ِظالَل االأغ�شاِن تتمايــُل تحت �شوِء 

ا فحملِتني اأّمي  ُت وم�شيُت نحَوها، لكّنني �شقطُت اأر�شً ، فنه�شْ ال�شم�ــسِ

َحُك.  َت�شْ
َ

بين ذراعيها وهي
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 تُدْم طوياًل، عاٌم واحٌد 
ْ
لكــّن هذه ال�شعادَة المنطلقَة في طفولتي كانت ق�شيــرَة العمِر؛ اإّنها لم

 الماِء، وحفيَف االأ�شجاِر، وراأيُت األواَن الربيِع، لكنَّ العاَم �شرعاَن 
َ
�شمْعُت فيه �شدَو الطيوِر، وخرير

 وخلَّف ذكرياِته عنَد اأقداِم طفلٍة م�شرورٍة. 
َّ
ما مر

، وبَداأُْت اأتعّوُد على ال�شكوِن والظلمِة 
َّ
 واأُذَني

َّ
 فبراير، ونزَل بي المر�ُس، فاأغلَق عيني

ُ
 جاَء �شهر

ّ
ثم

 اأنَّ والدِتي واأ�شدقاِئي ال 
ُ
حولــي قلياًل قلياًل، وبــداأُت اأُدِرُك اأّنني اأخَتِلُف عْن االآَخرين: ُكنُت اأ�ْشعر

كون �شفاَههم. 
ِّ
ي�شتْعِملــوَن االإ�شاراِت كما اأ�شتْعِمُلها اأنا حيَن يرَغبون في اإتماِم عمٍل ّما: اإّنهم ُيحر

اأُتراهم يعملوَن بهذِه الطريقِة!!

 يكْن باإمكاِني 
ْ
 �شفاَهُهما. ولم

ُ
في بع�ــسِ االأوقاِت كنُت اأِقُف بين �شخ�شين يتحّدثاِن واأِلم�ــس

، ولكْن   واألّوَح بيديَّ
َّ
َك �شفتــي

ِّ
ِبي ال�شديَد، وقد حاولُت اأْن اأحر  غ�شَ

ُ
فهــمُ �شيٍء، فكاَن ذلك يثيــر

 
َّ
ت معّلمِتي اإلى البيِت... اآه ما اأروَعها! لقد كاَن مقّدًرا لها اأْن تعيَد اإلي

َ
ر دوَن فائــدٍة، اإلــى اأَن ح�شَ

َيتي المقيدَة.
ِّ
حر

اإّننا في اليــوِم الثالِث من مار�ٍس عام 1887م، 

ولــم يبَق على بلوغي ال�شابعــَة من عمري اإاّل ثالثُة 

 ،
ِّ
اأ�شهٍر. وهــا اأنا اأقُف عنَد مدَخــِل البيِت االأماِمي

�شاكنًة مترّقبًة، ال اأرى وال اأ�ْشَمُع،  حرارُة ال�شم�ِس 

 االأغ�شاَن والزهوَر 
ُ

�س
ّ

تلفُح وجهي، اأ�شاِبعي تتح�ش

التي نمْت لت�شتقبَل اأحَد ف�شوِل ال�شنِة، اإّن لها الحقَّ 

جٍر عميٍق،   ب�شَ
ُ
في ذلك... اأّما اأَنا فقد ظللُت اأ�ْشُعر

ياِح، اأدُعو اهلل دعاًء 
ّ
وكنُت مثَل �شفينٍة في مهبِّ الر

�شادًقــا �شامًتا ينبِعُث من اأعماِق قلبي: "يا رّب، يا 

واهَب النوِر، اعِطني النوَر!".

هيلين كيلر في عمر ال�شابعة
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ُت 
ْ

�ش
َ

 اإلى االأمــاِم، واأح�ش
َّ
ُت باأقداٍم تقترُب مّني.. مــددُت ذراعي

ْ
ها. �شعــر  فــي اللحظِة نف�شِ

 من 
َ
َح لي كلَّ االأ�شياِء، ال َبْل اأكثر  تو�شِّ

ْ
ْت لكي

َ
ر ، لقْد ح�شَ

َ
بنف�شــي محمولًة بيــن ذراعيِن، اإّنها ِهي

ِة والعطِف. اإّنها معلِّمتي؛ االآن�شُة "�شوليفان". 
ّ
هذا، لكي تحيَطِني بالمحب

َمــْت لي دميًة جميَلًة.  في �شبــاِح اليوِم التالي لو�شوِلهــا قاَدْتِني معّلمتي اإلى غرفِتها حيُث قدَّ

وَبعــَد اأْن لهــوُت بها فترًة من الوقِت، اأَخــَذْت االآن�شُة "�شوليفان" تتهجاأُ كلمــَة "دمية" في يدي. 

واأَثاَرت ُلْعبُة االأ�شابِع هذه اهتماِمي على الفوِر فحاولُت محاكاَتها. وعندما نَجَحْت اأ�شاِبعي في 

عمِل االأحرِف ب�شكٍل �شحيٍح، اأح�ش�شُت ب�شعوٍر من الفرِح واالعتزاِز.

ا مــن االأ�شماِء، بينها:   توالْت االأيــاُم.. وتعّلمُت التهجئَة بطريقــٍة مفهومٍة، لعدٍد كبيٍر جدًّ
ّ
ثــم

 بعَد 
َّ
.. ولكنَّ ذلك تم

ْ
، قْف، �شــر

ْ
عٌة، فنجــاٌن، ولبع�ِس االأفعاِل االأخــرى مثَل: اجل�س

ّ
دّبو�ــٌس، قب

اأن م�شــى علــى وجوِد معلِّمتي معي ب�شعُة اأ�شابيــَع، وبعَد اأن فهمُت اأنَّ لكل �شــيٍء ا�شًما. جاَءت 

مت لي  الخطوُة الثانيُة، وهي محاولُة تثقيفي، اأْي اأن اأتعلَّم القراءَة. فما ِكْدُت اأتِقُن التهجئَة حّتى قدَّ

قًة من الكرتون عليها حروٌف مطبوعٌة ب�شكٍل نافٍر. و�شرعاَن ما تعّلمُت  القراءَة 
ّ
معّلمِتي قطًعا �شي

باأناِملــي، وعرفُت �شال�شَل الجباِل والوديــاِن واالأخاديَد من خرائَط بالتربِة التي كانت ت�شنُعها لي 

معّلمِتــي، كما تعّلمُت الح�شاَب بخرزاٍت جمَعْتها لي في خيــٍط. وفي العلوِم بداأُت اأعرُف عالَم 

الحيوانــاِت، ومراحَل نموِّ النبــاِت، والكائناِت التي تعي�ُس في اأعمــاِق البحاِر بمج�شّماٍت كنُت 

 لخياِلي كي ين�شَج حولها الحكاياِت، وهكذا كنُت اأتعلَُّم من 
ّ
ها فاأُطلُق العناَن الأ�شئلتي، ثم

ُ
�ش

ّ
اأتح�ش

ها. وال يمكُنِني ن�شيــاُن الده�شِة وال�شروِر الّلذْين �َشَعرُت  الكُتــِب ومن معّلمِتي، ومن الحياِة نف�شِ

ُت بنف�شي اأحلُِّق في عالٍم من المعاِرف الجديدِة 
ْ
بهمــا عنَدما نطقُت بــاأّول جملٍة كاملٍة، فقد �َشَعر

َدْتها باالأمِل وال�شــروِر، واأدرْكُت اأّن الظلمَة وال�شمــَت من حولي قد بداآ  اأ�شعــَدْت روِحــي، وزوَّ

بالزواِل واأنا اأتعلَُّم.

هيلني كلري: �شل�شلة )ناجحون(
دار العلم للماليني- بريوت

)بت�شرف(
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: ثانَيا: اأفهُم الّن�صَّ

ا�شتكمل الجدوَل االآتَي بما ُهو مطلوٌب، م�شتعيًنا بالمعجِم: 1

ُمعجمي/ ثروتي اللغوّيُة:اأ

بّين العالقَة بيَن الكلمتين )�شدو+ الطيور(، ثمَّ ا�شتخرْج من الن�صِّ تركيًبا م�شاِبًها:  

)فاأُطلُق العناَن الأ�شئلتي(، تركيٌب يعني:  

ح العالقَة بين الجملتْيِن ال�شابقتْين.  )كانْت ق�شيرَة العمِر، اإّنها لْم تُدم طوياًل(، و�شِّ

2

3

4

معنى الكلمِة في الن�صِّ المعاِني الُمعجميُة مادُة البحِث في المعجِم الكلمُة

ِب�شجٍر

ُّ
تنم

نافٍر

ا
ً
ُد في ال�شوؤاِل    اأ�شاأُل كثير اأتردَّ

ا في اأ�شئلتي
ً
 كثير

ُ
ر اأمتنُع عن ال�شوؤاِل    اأُفكِّ

)اختر ال�شواَب(
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87الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم

َثْت هيلين في الن�صِّ عن نوعيِن من الحياِة عا�شتُهما: حياٍة عاديٍة، وحياٍة غيِر عاديٍة: تحدَّ

ما ال�شبُب الذي َجعَل هيلين تعتقُد اأنَّ �شعادَتها ق�شيرٌة؟

متى بداأْت هيلين ت�شعُر بال�شعادِة مجّدًدا؟

)وبداأُت اأُدِرُك اأّنني اأَخَتلُف عن االآَخريَن(، في �شوِء هذه العبارِة: 

1

2

3

4

5

:ب اأحّلُل الّن�صَّ

ْدهما وا�شتخرْج  ِة هيلين حدثاِن بارزاِن جًدا ومختلفاِن، غيَّرا مجرى حياتها...حدِّ في ق�شّ
دلياًل لكلٍّ منهما:

ماذا تق�شُد هيلين ِبهما؟

.  كلٍّ منُهما من الن�سِّ
َ
ا�شتنتْج مظاهر

 االختالِف الذي تق�شُده هيلين؟
ُ
ما مظاهر

ما �شعوُرَك واأنَت تقراأُ العبارَة ال�شابقَة؟

اأ

اأ

ب

ب

الدليُل من الن�ّصالحدُث
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الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم88

ْمِت؟ كيف ا�شتطاَعت هيلين اأخيًرا التغلَُّب على الُظلمِة وال�شَ 7

9

ُتعدُّ هيلين من ذوي االإعاقِة، في �شوِء ذلك اأِجْب:8

 ذوو االإعاقِة ؟
ْ
 َمْن ُهم

 كيَف يجُب علينا اأْن نتعامَل مَعُهم؟

يَك في كلٍّ مْن:  اأبِد َراأْ

 �شخ�شيِة هيلين وتغلُِّبها على ال�شكوِن والظلمِة.

 �شخ�شيِة المعّلمِة )�شوليفان(، وم�شاعدِتها للطفلِة هيلين.

فاِتها، داعًما ذلك بدليٍل من الّن�صِّ  َتبدو �َشخ�شّيُة "هيلين" �َشخ�شّيًة متمّيزًة. ا�شتخرْج اأهمَّ �شِ
كما في المثاِل. 

6

اأ

اأ

ب

ب

فاُت دليٌل من الن�صِّال�شّ

تلفظُت باأّوِل كلمٍة في ال�شهر ال�شاد�ِسذاُت عزٍم
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اأطوُر اأ�شلوبي:ج

89الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم

: حاِك التركيبْيِن االآتيْين محافًظا على ما تحَته خطٌّ 1

لكنَّ العاَم �ُشرعاَن ما مّر .

َمْت لي معّلمتي ُدمَيَة. فما ِكْدُت اأُتِقُن التهجئَة حّتى قدَّ

ثالًثا: اأتو�ّشُع:

ِت االإعاقَة، وحّققْت نجاحــاٍت باهرًة. تحّدْث مَع   فــي �شلطنــِة عماَن، نماذُج ل�شخ�شّيــاٍت تحدَّ
زمالِئَك عن اإحدى هذِه ال�شخ�شّياِت.

لكنَّ ........ �ُشرعاَن ما ........ 

فما ِكْدُت ........حّتى ........
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 من ُعهــوٍد عذبٍة في ُعْدوة الــوادي الن�شير
ْ
َكــم

كوْر
ُ
ــِة االأ�شائــِل والب

َ
ـــِة االأ�شحــار، ُمْذَهب

ّ
ي ِف�شِّ

كاَنــت اأرقَّ من الزهــوِر، ومن اأغاريــِد الطيور

با في َب�شمــِة الطفل الغرير حــِر ال�شِّ واألــذَّ من �شِ

رور
ُّ

ِح ال�ش
َ
نيا �شوى َمــر اأياَم لــم َنعرف مــن الدُّ

وبناِء اأكــواِخ الطفولــِة تحَت اأع�شا�ــسِ الطيوْر

ــجُّ وال َنثوْر نبنــي، فتهدُمهــا الريــاُح، فــال َن�شُ

ْ
ونعــوُد ن�شحُك للمــروج، وللزنابــِق، والغدير

ونخاطُب االأ�شداَء، وهي َتِرفُّ في الوادي الُمنير

ــاأَم اللهــَو الجميَل، ولي�ــس ُيدرُكنا الُفتوْر
َ

ال َن�ش

90

اأبو القا�شم ال�شابي

ديوان: اأغاين احلياة

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

مرُح الطفولِة الن�صُّ ال�شعريُّ

الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم90

مالحظة: حتفظ الق�شيدة كاملة

		 	 	

	 	

 -1909(  
ّ
تون�شــي �شاعــر 

ب�شـاعـــر  ُلّقــب   ،)1934

�شعــر  ديــوان  لــه  الخ�شــراء، 

الحيــاة"،  "اأغانــي  بعنــوان 

ومذكرات ور�شائل ومحا�شرة 

بعنوان "الخيــال ال�شعري عند 

العرب".

 اأبو القا�شم ال�شاّبي
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91الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم

: ثانَيا: اأفهُم الّن�صَّ

اأكمْل ما ياأتي ُم�شتعيًنا بالمعجِم: 1

ُمعجمي/ ثروتي اللغوّيُة:اأ

2 َتكُثُر في النَّ�صِّ االأَلفاُظ الّدالَُّة على الطبيعِة، ا�شَتْخِرجها .

حُث عنها في المعجِم في مادة َعَدَو، وتعني: �شاطئ الوادي وجاِنبه.
ْ
....................: ُيب

االأ�شائُل جمع اأ�شيٍل وهو الوقُت ُقبيَل .................... ، والبكوُر الوقُت في ....................

"الطفِل  ....................، ومعنى  ماَدِة:.................... ، وتعني:  ُيبَحُث عنها في   :
ُ
الغرير

الغريِر" ...........................

ٍج، وهو ...............................
ْ
المروُج جمع َمر

�ْص المعنى االإجماليَّ للن�صِّ ال�شعريِّ في �شطٍر واحٍد. لخِّ 1

:ب اأحّلُل الّن�صَّ
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�شّنْف كلماِت الن�صِّ في الأبياِت الخم�شِة الأولى بح�شِب الجدوِل الآتي: 2

اأفعاٌل حروٌفاأ�شماٌء

الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم92

اختْر بيًتا اأعجَبك من الق�شيدِة، ثم عّلْل اإعجاَبك.

ا�شتخَدم ال�شاعُر الو�شَف لي�شوَر لنا جماَل الطفولِة وبراَءَتها في الوادي الن�شيِر.  ا�شتخرْج 

ا من تلَك ال�شفاِت. بع�شً

)تتميز الق�شيدُة باإيقاٍع متنا�شٍق، وتنتهي اأبياُتها بحرِف الراِء ال�شاكِن الم�شبوِق بحرف مِد 

)وْر/ يْر(.

اختْر بيًتا ثم ا�شتبدْل باآخر كلمٍة فيه كلمًة اأخرى تحافُظ على اإيقاِع البيِت وتنتهي بحرِف 

. الراِء ال�شاكِن الم�شبوق بمدٍّ

3

4

5
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اأوًل:

ثانيا

ِدرا�شِتَك  خالل  َتها  َقَراأْ التي  الُكُتِب  عدَد  ُيمّثُل  الذي  الوْجِه  حول  دائرًة  �َشْع    
ِلمحوِر اأطفال من العالِم:

ْف بكتاٍب واحٍد َقَراأَْتُه َوْفَق العنا�شِر الآتيِة: َعرِّ  

قراأَت كتاًبا واحًدا.

قراأَت اأكَثَر من كتاٍب.

       العنواُن: ...........................               الموؤلُف: .............................

      داُر الن�شِر:...........................             رقُم الطبعِة: .........................

       نوُع الكتاِب:  

12

3

5

4

اأدبيٌّ

تاريخيٌّ

ِعلميٌّ

اأُْخرى )...(

1

3

2

4

• اذكْر عناويَنها.	

الِقراءُة الُحّرُة

93الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم
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ثالًثا:

رابًعا:

اأ�شياُء َتَعّلْمَتها ِمْن ِقراءِتك:  

�ْص ما قراأَتُه يْف فقرٍة ق�شريٍة: َلِّ  

اأُخرىِقَيمَمْعلوماتَكِلمات

حتّدْث عْن  مو�شوِع  الكتاِب. 

حتّدْث عْن هْيكلِة الكتاِب.

اأَبِد راأًيَك في الكتاِب.

الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم94
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مراجعة وتقويم

95الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم

بالنظِر اإلى ن�شو�ِص محوِر" اأطفال من العالم" تحّدْث عن ال�شخ�شّيِة التي اأثارْت اإعجاَبك، 
ذاكرا ال�شبَب:

اأوبير من اأال�شكا.

يعقوب ونيقوال من اإيطاليا.

هيلين من اأمريكا.

جّرد الكلماِت االآتيَة من الحروِف الزائدِة، ثمَّ اذكْر مرادًفا لها:

1

2

مادُة البحِث الكلمُة
في المعجِم

�شرح الكلمِةالمعاِني   الُمعجميُة

دافقة

يده�شني

لهوُت

: حاِك االأ�شلوَب االآتَي م�شتخدًما ما تحَته خطٌّ

كان )يعقوُب( �شديَد الحيويِة كال�شنجاِب، اأّما )نيقوال( فكانت ال تفارقه االبت�شامُة.

كان                                                           اأّما            فكان )ت(

3
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ا�شتكمْل محّدداِت الخريطِة الذهنيِة االآتيِة:  4

اختْر من اأن�شودِة )مرُح الطفولِة( ثالثَة اأبياٍت، األِقها اأماَم زمالِئك، ثمَّ علِّْل اختياَرك.  5

الن�صُّ الثالُثالن�صُّ الثاينالن�صُّ الأّوُل

العنواُن:العنواُن:العنواُن:

نمط الكتابة:نمط الكتابة:نمط الكتابة:

الفكرة العاّمة:الفكرة العاّمة:الفكرة العاّمة:

القيم الم�شتفادة:القيم الم�شتفادة:القيم الم�شتفادة:

التقييم:التقييم:التقييم:

111

222

333

444

555

الِمحوُر الثَّاني: اأطفاٌل من العالِم96
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الِث مخرجاُت تعلُِّم المحوِر الثَّ

ُيحّلَل نًصا مسموًعا ذا نمٍط تفسيرٍي.

يقّدَم عرًضا شفهًيا ذا عالقٍة بالمحوِر.

يقرَأ نصوًصا سرديًة مسترسلًة مراعًيا عالماِت الترقيِم وخصائَص النمِط.

يوظَف اإلستراتيجياِت المتنوعَة التي درَسها في فهِم التراكيِب الجديدِة.

يفهَم النصوَص المقروءَة مستخدًما اإلستراتيجياِت النشطَة في التحليِل.

يحلَل قصيدًة شعريًة.

ِم المختلفِة إلثراِء حصيلتِه حوَل الهواياِت وأنواِعها. يستخدَم مصادَر التعلُّ

يتمثَل القيَم الواردَة في المحوِر.

1

2

3

4

5

6

7

8

97

يتوقُع من الطالِب الدارِس لهذا المحوِر أْن:

الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي
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اال�ضتماُع: ممار�ضُة الهواياِت المف�ضلِة

هـوايـاتـي

ِقراءاتي  

مراجعٌة وتقومٌي

: هواية الن�صُّ ال�ضعريُّ

التحّدُث: تقديُم عر�ٍص �ضفهي

الدر�ُص االأوُل: ال�ضغُف باالألواِن

الدر�ُص الثاني: رحلٌة اإلى الجبِل

الدر�ُص الثالُث: اأجمُل عقاٍب

الُث المحوُر الثَّ

99 الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي
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اال�ضتماُع

اأ�ضِغ اإىل الن�صِّ جيًدا، ثمَّ اأَجْب عن االأ�ضئلِة االآتيِة:

ا�شرح المق�سوَد بقوِل الكاتِب: "الهواياُت محّطاٌت ممتعٌة يتوّقُف عنَدها الإن�ساُن..".

اذكْر اأمثلًة عن بع�ِض الهواياِت:

هواياٌت لم ُتذكْر في الن�صِّهواياٌت ُذكرْت في الن�صِّ

1

2

الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي100
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101

ما الوقُت المنا�سُب لممار�سِة الهوايِة؟

 تكوَن الهوايُة نافعًة، يجُب اتِّباُع اأربِع قواعَد اأ�سا�سيٍة، عّدد الثالَث المتبقيَة: 
ْ
لكي 4

3

5

 هوايَتك.
ْ
القاعدُة الأولى: اختر

القاعدُة الثانية:

القاعدُة الثالثة:

القاعدُة الرابعة:

الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي

ٌة والثانيُة فكريٌّة، 
ّ
ن؛ اإحداُهما عملي

ْ
ورد ف��ي الن�ض اأن على الإن�ساِن اأن يختاَر هوايتي

لماذا ؟
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102102

تقديُم عر�ٍص �ضفهي

اقراأ الفقرتني االآتيَتني، ثمَّ قّدْم اأماَم زمالِئك عر�ًضا �ضفهًيا عن هوايِتك:

ُث: الّتحدُّ

الفقرُة الأولى:

الفقرُة الثانيُة:

الهواياُت

الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي

الهوايُة نوٌع من الن�ساِط يوؤّديه الإن�ساُن في وقِت الفراِغ. ويمار�ُض ُمعظمُ النا�ِض الهواياِت 

من اأجِل المتعِة اأو تكويِن ال�سداقاِت. اأو بحًثا عن الراحِة وال�سعادِة.

يمكُن لأي نوٍع من اأنواع الن�س��اِط الذي ُيمار�ُس��ه الإن�س��اُن في وق��ِت فراِغه اأن يكون 

 الهواياِت اإلى اأربعِة اأنواٍع:
ُ
 معظم

ُ
هوايًة. وتنق�سم

الفنوُن: كالر�سِم والمو�سيقى والتمثيِل والت�سويِر والقراءِة...  -

الجمُع: كجمِع الطوابِع اأو العمالِت اأو الأ�سداِف...  -

الحرُف اليدويُّة: كالخزِف اأو الزراعِة اأو �سنِع الطائراِت..  -

الألعاُب: وت�سمُل الألعاَب الريا�سيَة اأو الفكريَة اأو الإلكترونيَة.   -

ARABIC 6 p2 Q (M3) 97-118.indd   102 1/10/19   12:45 PM



103 الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي

حماوُر العر�ِص: 

         القراءُة:
-   الفقرَة الأولى ب�سوٍت جهيٍر وم�سموٍع.

-   راأيَك حوَل: 

         التحّدث:
-  اختْر هوايًة من بين الأنواِع المعرو�سِة في الفقرِة الثانيِة.

تحّدْث عن هوايِتك المف�سلِة وفَق الخّطِة الآتيِة:   -

 ما الهوايُة التي ُتمار�ُسها؟

 متى تمار�ُسها عادًة؟

 لماذا اخترَتها؟

        ما الفوائُد التي جنيَتها من ممار�سِتها؟

اأ

ب

وقِت ممار�سِة الهوايِة.

�سبِب ممار�سِة النا�ِض الهوايَة.
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ال�ضغُف باالألواِن

: : اأكت�ضُف النَّ�صَّ اأواًلً

تاأمْل عنواَن الن�صِّ وال�ضورَة املرفقَة ثمَّ توقع االآتَي:

، وتاأكْد من �ضّحِة توّقِعَك. ِاْقراأ الّن�صَّ

1

2

الدر�ُص  االأّوُل

. ُقها الن�ضُّ
ُ
الهوايُة التي يطر

محتوياُت ال�سندوِق الذي بجانِب الطفِل.

اأ
ب

104
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ال�ضغُف باالألواِن

: اأقراأُ الّن�صَّ
 ! �سليمُ  -

 يا اأُماه. 
ْ
-   نعم

-   �سليمُ تعاَل، اأ�سِرْع.

....  -

-   �سليم! اأ�سِرْع.

 .....  -

 اأَعقَب ذلك غ�س��ُب الأمِّ ووعيُدها، ولكنَّ الوَلد �س��ليًما ما كاد 
َّ
 ُثم

ه للر�سِم لكنَّها 
ِّ
يها، ويقِنُعها بحب ِه، حتى راَح ي�ستر�سِ يلمُح غ�س��َب اأمِّ

ت على اأّن الر�س��مَ ل طائَل من ورائِه، وانتَهْت الم�ساألُة بتمزيِق 
َّ
اأ�س��ر

بْت الم�سكلَة. 
َّ
ورقِة الر�سِم التي كانْت ت�سغُل باَله و�سب

جرى ذلَك في البيِت الذي كاَنت ت�س��ُكُنه هذِه العائلُة المتو�سطُة، 

 حجارَته الرمليَة 
ُ
 الدهر

َ
يقُع في اأَحِد اأحياِء المدينِة، وهو بناٌء قديٌم نَخر

واأت��ى عل��ى نواِفِذه العتيق��ِة، ولكْن اأجم��ُل ما فيه باُب��ه ذو الزخارِف 

البديع��ِة، وقد تدلَّْت من فوِقه عري�س��ٌة ُتزّيُنه بظاِللها البنف�س��جيِة كما 

ُتزخِرُف ُجدراَنه. 

 في هذا البيِت، كاَنْت ت�سُكُن هذه العائلُة الموؤلَّفُة من رجٍل وزوجِته واأولِدهما الثالثِة. 

 الإح�سا�ِض، دقيُق المالحظِة، حباُه اللَّ�ه ذوًقا مرهًفا، فكان ُيم�سي وقَته في 
ُ
و�سليٌم هذا، ولٌد كثير

ه ويدفُعها اأحياًنا لُتبِعَده عن الر�سِم.  التلويِن والر�سِم، خالًفا لأقراِنه من الأولِد، مما كان ي�سايُق اأمَّ

 اأولِدها، ولُه من العمِر نحو �سبِع �س��نواٍت، اأَر�سَلْتُه اإلى المدر�سِة القريبِة من 
َ
 وكاَن �س��ليٌم اأ�سغر

البيِت، حيُث يتلقى بع�َض مبادِئ القراءِة والكتابِة، وكاَن َيَتحلَُّق حوله الرفاُق الذين كانوا ُيعجبون 

وٍر.  بما كاَنْت َتُخطُه اأنامُله ال�سغيرُة من اأ�سكاٍل و�سُ

105

		 	 	

	 	

الر�سامين  اأ���س��ه��ِر  م��ْن 

في  اللبنانيين  الت�سكيليين 

 
ُ
وُيعتبر الع�سرين.  القرِن 

 
ِّ
اللبناني الفنِّ  رواِد  من 

الأربعِة  واأح��َد  الحديث 

ا  خطوَّ ال��ذي��ن  ال��ك��ب��اِر 

الطريق للفنانين اللبنانيين 

الالحقين.

م�صطفى فروخ
 )1901- 1957م( 

105 الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي
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ه على هذه الر�س��وِم، وين�سُحه بترِكها، والبحِث 
ُ
ِه له، يعاتب

ِّ
 كاَن والُده، قبَل وفاتِه، على ُرغِم حب

�سِم. 
َّ
ه فكاَنت اأ�سدَّ اإلحاًحا عليه كي ُيقلَع عن الر عّما يفيدُه. اأما اأمُّ

، وكاَن  اأخواه كلما اأَرادا 
َ
 ي�سُع فيه وريقاِته وقلَمُه ال�سغير

ٌ
 وك�اَن ل�س��ليٍم ال�سغيِر �سندوٌق �سغير

عثران محتوياِته حتى يترَك �س��ليٌم 
ُ
ه ل�س��ندوِقه، َياأخذانه ويب

ِّ
اإغاظَته، وهما ُيْدِركاِن �س��ّدَة ولِع�ه وحب

ه من اأخويه،  ه عن مزاولِة هوايتِه. وقْد ا�ستكى ذاَت مرٍة عنَد اأمِّ
َ
، ولكْن كلُّ هذا ما كان ليثني الر�س��مَ

قان ر�س��وِمي؟ ويك�س��ران اأقالِمي؟ وَيعبثان ب�س��ندوِق ر�سِمي؟ هل توؤذيُهما  وقاَل لها: "لماذا يمزِّ

 ، ر�سوِمي؟ اأرجوِك يا اأُمي، واأَتو�سُل اإليِك اأْن تطُلِبي منُهما اأن يُكّفا عن �سنيعِهما، اإنِّي اأحبُّ الر�سمَ

ك يا اأِمي، واأُحبُّ اإخوتي.  
ُّ
ا، مثَلما اأحب

ً
ه كثير

ُّ
اأحب

 تكُن تدِرُك ما تعني هذِه الر�س��وُم وما يعني تعلُُّق الولِد بها، وما تخبئ وراَءها من 
ْ
ولكنَّ الأَم لم

َك ال�سغيِر به؟! 
ُّ

موهبٍة. ولالأِم عذُرها، واأنَّى لها اأْن تدرَك معنى الر�سِم وَتم�س

كان �س��ليٌم مختلًفا عن اأخويه واأَبناِء جيرانِه، كان هادىَء الطباِع، ل ي�س��اغُب، ول يتخا�سمُ مع 

 
ُ
 التاأّمِل في ما يحيُط بِه من مناظِر الطبيعِة، �سغفُه الأكبر

َ
غيِره من اأبناِء حارِته اأو زمالِء مدر�ستِه، كثير

َخويه.  ايُق اأّمه واأَ ؛ وهذا ما كاَن ي�سُ هو اأْن ير�ُسمَ

 يكْن خاماًل بين 
ْ
، طبًعا بعد اأْن يقوَم بواجباتِه المدر�س��يِة، فهو ل��م

َ
 وكاَن داأُبه الر�س��مَ الم�س��تمر

اأقراِنه، ولكنَّه كاَن يقوُم بهذه الر�سوِم في اأوقاِت فراغِه. 

ومْن غريِب اأمِر �س��ليٍم اأنَّه كاَن في اأوقاِت الإجازِة المدر�سيِة والأعياِد يذهُب اإلى �ساطِئ البحِر، 

ي اأوقاَته يتاأمُل ما حوَله من جماٍل بعيٍن واعيٍة، ثم يعوُد اإلى البيِت ي�سجُل  اأو اإلى الطبيعِة حيُث يق�سِ

ما عَلق في نف�سِه من مناظِر الطبيعِة الجميلِة في ر�سوٍم بديعٍة.
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م�صطفى فّروخ
)بت�صّرف(

الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي

ا مكاًنا 
ً
وعندما كاَن ُطاّلُب المدر�س��ِة يقومون برحلٍة باإ�س��راِف المعلمين، كان  �سليٌم ُيرى منتحي

ه بجماِلها.
َ
 اإلى م�ساهِد الطبيعِة يمالأُ ذهَنه وقلب

ُ
منفرًدا ينظر

ا يفح�ُض 
ً
ُل مرٍة يرى فيها �سليٌم طبيب ه وجاَء الطبيُب لمعاينِتها، وهي اأوَّ ْت اأمُّ  و�سادَف اأْن مِر�سَ

 ،  وهو ير�سمُ
َّ
ِبي ��ا باآلِته، فيتناوُل قلَمه وير�ُس��مُ هذا الم�س��هَد ِخفيًة، ولكنَّ الطبيَب َلَمَح ال�سّ مري�سً

 
ُ
فتعجَب ل�سرعِة خاطِرِه وقوِة مالحظِته، وقد اأَخَذْته الده�سُة ِلما راأى، فالتفَت اإلى الأِم وهو ي�سير

اإلى الر�سِم: "من يكوُن هذا الولُد؟".

قاَلت: "ولدي". 

ها لأيٍّ كان، عليِك بت�س��جيعِه كي 
ُ
 ق��اَل: "علي��ِك بالعنايِة به، فلُه موهبٌة ن��ادرٌة من الّل�ِه ل يهب

ُه ما 
َ
 به البالُد، اإّنه بحاجٍة لالنطالِق بحريٍة في قلِب الطبيعِة، فهو اأ�س��ب

ُ
يتقّدَم، وُي�س��بَح فّناًنا تفتخر

يكوُن بالع�سفوِر اأوالفرا�سِة.
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: ثانًيا: اأفهُم الّن�صَّ

ها: �ضْع من ال�ضندوِق مرادَف الكلماِت الواردِة في الجدوِل وم�ضادَّ

اْكتْب ُمفرداٍت تنتمي اإلى ُمعجِم الّر�ضِم:

1

2

ُمعجمي/ ثروتي اللغوّيُة:اأ

هامرادُفهاالكلمُة م�ضادُّ

108

تزين

العتيقة

تدرك

�سغف

خامل

ُل ُتجمِّ

ن�سيط

الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي

- ن�سيٌط- القديمُة- َتعي- ُكرٌه- ُت�سّوُه ُل- تجهُل- ك�سوٌل- الجديدُة- ُحبٌّ ُتجمِّ
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ما الهوايُة التي �ُضِغَف بها �ضليٌم؟
ما �ضبُب غ�ضِب اأمِّ �ضليٍم؟

مّمن تتاألُف عائلُة �ضليٍم؟

بيُت العائلِة َيمِزُج بين الِقَدِم والجماِل. ما مالمُح الِقَدِم والَجماِل في البيِت؟

وّزْع ال�ضخ�ضياِت الواردَة في الن�صِّ اإلى موؤيٍد ومعار�ٍص لهوايِة �ضليٍم:

ها: �ضَم �ضليٌم بجملٍة من ال�ضفاِت الح�ضنِة. اذكْر بع�ضَ اتَّ

1

2

3

4

5

6

:ب اأحّلُل الّن�صَّ

109 الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي

المعار�ُصالموؤيُد

�سليم

كثير الإح�سا�ض
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7

8

110

يمِلُك �ضليٌم ذاكرًة قويًة تعيُنه على االإبداِع في ممار�ضِة هوايِة الر�ضِم. دلِّْل على ذلك ب�ضاهٍد 
. من الن�صِّ

هها الطبيُب اإلى والدِة �ضليٍم؟ ما الن�ضيحُة التي وجَّ

حاِك التركيبيِن االآتييِن محافًظا على ما تحَته خٌط:

ا�ضتبدْل بالجملِة الملونِة جملًة تحمُل المعنى ذاَته

يها. ه، حتى راَح ي�ستر�سِ ما كاَد يْلَمُح غ�سَب اأمِّ

................................................................................................................

اأَنَّى لها اأْن ُتدِرَك معنى الر�سِم؟!   

.............................................................................................................    

ت على اأنَّ الر�سمَ ل طائَل من وراِئه.
َّ
اأ�سر

................................................................................................................

1

2

اأطّوُر اأ�ضلوبي:ج

الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي
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111 الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي

ثالًثا: اأتو�ّضُع:

تاأّمْل بع�َص لوحاِت م�ضطفى فروخ، ثّم عّلْق اأمام ُزمالِئَك على واحدٍة منها:
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رحلٌة اإلى الجبِل

: : اأكت�ضُف النَّ�صَّ اأواًلً

يوِحي عنواُن الن�صِّ باأنَّ الرحلَة �ضتكوُن:

ْعَت. اقراأ الن�صَّ كاماًل، وحتقْق مما توقَّ

1

2

الدر�ُص الّثاين

�ساقًة.

 مملًة.

 ممتعًة.

اأ

ب

ج

الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي112
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رحلٌة اإلى الجبِل

113 الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي

 المدينِة، اإّنه جميٌل 
َّ
يقُع الجبُل على م�سافِة ب�سعِة كيلومتراٍت �سرقي

ٌز، يكاُد ُيرى من كلِّ مكاٍن في البلدِة. كان الجبُل ُيغرينا بزيارتِه، 
ّ
ومتمي

َنا ُمعّلُمنا الأ�س��تاُذ را�سٌد اأنَّه �سياأخُذنا في رحلٍة يوَم الإجازِة 
َ
ر

َ
حتى اأََخب

!
ٌّ
ه، اإْن كان له �سر

َّ
ه، ونكت�سَف �سر المقبَل، لنخترَق معا غمو�سَ

اأَْت لي 
ّ
 اليوِم الموعوِد بحما�ٍض كبيٍر، َوهي

َ
َنه�س��ُت من الِفرا�ِض فجر

ا م�س��لوًقا، و�سعُتها مع بع�ِض الأغرا�ِض الأُخرى في  اأُّمي رِغيفا وبي�سً

حقيبِة الظهِر، واأ�سرعُت اإلى المدر�سِة حيُث تجّمعَّ الطاّلُب- وكانوا 

حوال��ي ثالثين- وخرجَنا بقيادِة المعلِّم اإل��ى الطريِق الذي انحدَر بنا 

َق فيها.
ُ
 ي�سعُد �سيًئا ف�سيًئا اإلى منطقٍة �سخرّيٍة ل ُطر

ّ
اأّوًل، ثم

كانْت هناَك اأّوَل الأمِر اأ�سجاٌر متباعدٌة، �سامرٌة، مهملٌة، قد ينطلُق 

 من بين 
ُ

منها ع�س��فوٌر اأو ع�س��فوراِن، وبي��ن الحيِن والآخ��ِر تنبج�ض

نا باأ�سماِئها. 
ُ
مَ فيخبر

ال�سخوِر �سجيراٌت �سائ�كٌة ن�س�اأُل عنها المعلِّ

نا، ونحن ما زلنا   فوَق روؤو�سِ
ّ
 تعلو في وجوِهنا، ثم

ُ
اأََخَذت ال�سم�ض

َ اأنَّه كّلما اتَجهنا نحَو 
مُ بتعليقاِته ونواِدِره. غير

ه فينا المعلِّ
ُ
في مرح يثير

 بداأَ العط�ُض!...
ّ
. ثم

ُ
الجبِل ابتعَد عّنا! اأو هكذا جَعَلنا ن�سعر

 �سغيرٍة مك�سّوٍة بقطعٍة من قما�ٍض، �سربوا 
َ
كان ثالثٌة اأو اأربعٌة من رفاِقنا في الرحلِة قد اأتوا بقوارير

ي، اأّنني لْن اأحتاَج اإلى  منها، و�س��ِرَب من كاَن بقرِبهم. فنفَد ماوؤُها. اأّما اأنا، فت�س��ّوْرُت ُرغمَ عط�سِ

الماِء ريثَما ن�سُل.. وكان المعّلمُ اأّكَد لنا اأنَّ على الجبِل عيًنا ماوؤها بارٌد كالثلِج، فاْلأنتظر!

 قلَّ الكالُم بيننا، وزاَد ن�س��ُح العرِق، ولي�ض بين الحجارِة ظلُّ �س��جرٍة اأو �سخرٍة. 
ّ
قلَّ المرُح، ثم

ًعا، مازًحا   يحثُّنا على الإ�س��راِع بال�س��يِر، وهو ُيراِوُح بين مقّدمِة الخطِّ وموؤّخرِته، م�س��جِّ
ُ
والمعّلم

با�ستمراٍر.

		 	 	

	 	

موؤل��ٌف ور�س��اٌم، وناق��ٌد 

، فل�سطيني، ُوِلَد 
ٌ
ت�سكيلي

 في 
َّ
في بيِت لحم، وا�ستقر

الع��راِق. اأنت��ج نحو 70 

م��ن الرواي��ات والكتِب 

المت�رجم���ِة،  والم���وادِّ 

بالإ�س��اف�ة اإل�ى �س��ي�رت�ه 

الذاتية )البئر الأولى(.

جربا اإبراهيم جربا
 )1920- 1994م( 
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 برفقِتي.
ُ
كان �سديقي عادٌل ي�سير

�ساألني فجاأًة: "ما الذي في حقيبِتك؟"

قلُت: "خبٌز وبي�ٌض و...

 عندك برتقاٌل؟"
َ

َقال: "اأَلي�ض

قلُت: "ل. واأنْت؟"

قاَل: "عنِدي برتقالٌة واحدٌة. عط�ْسَت؟"

"جّدا."  -

ا!" "واأنا اأي�سً  -

 يا 
ْ
مَ راآُه فاأ�س��رَع نح��َوه يقوُل: "انتظر

واأخرَج برتقالًة كبيرًة متوّهجًة من كي�س��ِه، ولكنَّ المعلِّ

ا �سن�س��ُل اإلى َمغاَرٍة. احتفْظ بالبرتقالة اإلى اأْن ن�سَل اإلى 
ً
عادُل... اأماَمنا م�س��افٌة طويلٌة بعد... قريب

الَمغاَرِة. اأترى ذلك التلَّ هناَك؟"

ٍي، بَلْغنا المغارَة  مراأى البرتقالِة، واختفاوؤها بعد ذلك زادا من عط�سي وعط�ِض عادٍل... بعَد َلأْ

��رها، فاأنع�س��تني،  ، ولجاأَنا اإلى ِظلِّها البارِد. واأخرَج عادٌل البرتقالَة، وق�سَّ التي َوعَدنا بها المعّلمُ

��مها اإلى "ح��زوٍز" ووّزَعها عليهم، 
َّ

��ًة له فيها. فق�س ��بيِة، كلٌّ يتوّقُع ح�سّ َع حوَله بع�ُض ال�سِ وتجمَّ

ه على مهٍل بين اأ�سناني، 
ُ
ر " واحٌد، و�س��عته في فمي، وُرحت اأع�سُ ونالني منها، كما ناَله هو "ِحزٌّ

ًة... ما األّذها! لم اأعِرْف ف��ي حياتي لّذًة في فاكهٍة كل��ّذِة ذلك الِحّز 
َ
واأبل��ُع ُع�س��ارَته َقطرًة َقط��ر

ال�سذيِّ ال�سغيِر من البرتقالِة!

ُتها في حلِقي، 
ْ
 حّتى وجْدُت اأنَّ الحالوَة الحام�سَة ال�سهّيَة التي قّطر

َ
 ولكْن ما ِكدنا َن�سَتاأْنُف ال�سير

نا.  بين ال�سخوِر وال�سم�ُض تزداُد حرارًة فوَق روؤو�سِ
ُ
نا نتعّثر

ْ
َبعَثْت فيه الآَن المزيَد من العط�ِض. و�سر

ْبنا يا �سباُب! عزًما يا ح�سُن! واأنت يا 
ُ
ْبنا! َقر

ُ
ُعنا: "َقر اأخذَنا ُن�س��رُع بَقَدِر طاقِتنا، والمعّلمُ ُي�س��جِّ

... تجلَّدوا يا 
ُّ
ْبنا... عادُل، هل لديَك برتقالٌة اأخرى؟ ل يَهم

ُ
ا، اأيَن ِهّمُتك يا رجُل، َقر

ً
 �س��بر

ُ
ُعمر

."
َ
 َظَفر

َ
بر �سباُب... من �سَ
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. ما ِكدَنا نهِبُط في��ه حّتى راأَينا على  ... وفج��اأًة انفرج الت��لُّ اأماَمنا عن منحدٍر �س��خريٍّ َه�ضٍّ

مُ يحاوُل �سبَط اندفاِعنا نحو الماِء، 
��نا اإليها، والمعلِّ م�س��افٍة مّنا عيًنا تنبُع من بيِن الحجارِة، رَك�سْ

 �س��رِب الماِء على جرعاٍت قليلٍة 
ّ
��نا، وُثم ��ِل اأطراِفنا، وتبريِد وجوِهنا وروؤو�سِ

ْ
فدعانا اأوًل اإلى َغ�س

ُر اأّنه �سي�سرُب العيَن كلَّها، لقد كاَن  حتى نرتوَي. اغت�س��ْلنا و�س��رْبنا واحًدا واحًدا، وكلٌّ مّنا يت�سَوّ

ا وبارًدا كالثلِج!!
ً
الماُء عذًبا �سافي

��ها، وجل�سنا على  كانْت هناَك �س��خوٌر عاليٌة تحيُط بالمكاِن كالعمالقِة. لجاأْنا اإلى ظالِل بع�سِ

ْجنا ما ِجئنا به من طعاٍم، وعندئٍذ ونحُن ناأكُل، َجَعْلنا نرى الم�س��هَد الذي اأماَمنا 
َ
، واأخر الأر���ضِ

ا ناعًما على وجوِهنا.
ّ
 الن�سيمَ يُهبُّ رخي

ُ
وحوَلنا، ون�ست�سعر

لعنا على اأنواِع ال�س��خوِر، واأخْذنا عين��اٍت منها ومن نباتاٍت  َتجّوْلَن��ا ف��ي اأرجاِء الجب��ِل، واطَّ

مختلف��ٍة، ووقفن��ا عنَد َمداخِل بع���ضِ الكه��وِف، وكاَن المعّلمُ في اأثناِء كلِّ ذلَك ي�س��رُح ونحُن 

ن�سّجُل مالحظاِتنا.

��نا اأج�س��اَمنا، وَغّذينا  كاَن يوُمن��ا حافاًل بالتعِب والُمتعِة، ُقلنا ونحُن نغاِدُر الجبَل: "لقد رّو�سْ

لعنا على عجائِب الطبيعِة، فيا لها من طبيعٍة!"... وهبطَنا  ، واطَّ
ِّ
عقوَلنا، ومالأنا رئاِتنا بالهواِء النقي

راك�سيَن... وكاَنت العودُة، ويا للمعجزِة، �سهلًة!

جبرا اإبراهيم جبرا: البئر الأولى 
)بت�صرف( 

115 الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي

ARABIC 6 p2 Q (M3) 97-118.indd   115 1/10/19   12:45 PM



: ثانًيا: اأفهُم الّن�صَّ

نبحُث عن معنى ) ُيغِرينا ( في مادِة:

عليِهم" ا�ضتخرْج من الُمعجِم معنى كلمِة )حزوز(. ووزَعها  حزوٍز  اإلى  مها  " فق�ضَّ

1

4

ُمعجمي/ ثروتي اللغوّيُة:اأ

غ- ر- و

رنا( الواردِة في الآيِة ال�سابقِة. ا�ستخرْج من الفقرة الثالثة من الّن�ضِّ كلمًة مرادفًة لمعنى )فجَّ

غ- ر- ا

غ- ر-ي

قال تعالى:  2

اأ

ب

ج

  القمر )12(

�ضـْل بيَن الكلمِة وم�ضاِدها فيما ياأِتي: 3

م�ضاُدها الكلمُة

�سامرة

ن�سح

رخيا

ع�سيرا

ممتلئة

توقف

ر ال�سواَب(   
َّ
)تخي
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ماأهولًة بالعابرين
جباأ �َسْهَلَة الُعبوِرَمْهجورًة

�ضف الجبَل الذي اأخبَر المعلُم الكاتَب وزمالَءه باأنَّهم �ضيزوروَنه.

كيف ا�ضتعدَّ الكاتُب للرحلِة؟

تها على وجوِهنا، ثمَّ فوَق روؤو�ِضنا" من خالِل العبارِة ال�ضابقِة  اأ�ضعَّ " اأخَذْت ال�ضم�ُص تر�ضُل 
ر المدَة التي قطَعها الطالُب نحو الجبِل. قدِّ

ح حاَل الطالِب عنَد بدايِة الرحلة ومنت�ضِفها. و�ضِّ

ُف؟ ما الذي فعَله عادٌل بالبرتقالِة وعالَم يدلُّ هذا الت�ضرُّ

ْن داللَة العبارِة ال�ضابقِة. كلَّها" بيِّ العيَن  �ضي�ضرُب  اأنه  وُر  يت�ضَ منا  "وكلُّ 

كيَف كانْت نهايُة الرحلِة؟

د الفوائَد التي خرَج بها الطالُب من الرحَلِة. عدِّ

ْح ذلك. ات�ضَف المعلُم را�ضٌد ِبح�صِّ القيادِة. و�ضِّ

" كانــت هنــاك اأوَل االأمــِر اأ�ضجــاٌر متباعــدٌة، �ضامــرٌة، مهملٌة، قــد ينطلُق منهــا ع�ضفوٌر اأو 
ع�ضفوراِن" العبارُة ال�ضابقة تدلُّ على اأنَّ الطريَق للجبِل كانت:

1

3

4

5

6

7

9

8

10

2

:ب اأحّلُل الّن�صَّ

ر ال�سواَب(   
َّ
)تخي
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الن�صُّ ال�ضابُق هو جزٌء من: 11

الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي118

روايٍة.
جباأ �سيرٍة ذاتيٍة.ق�سٍة ق�سيرٍة.

حاِك التعبيَر االآتَي محافًظا على ما تحَته خٌط:

ف الكلماِت االآتيَة في جمٍل من اإن�ضاِئك: وظِّ

وفجاأًة انفرج التلُّ اأمامَنا عن منحدٍر �سخريٍّ

...................................................................................... 

...................................................................................... :
ُ
ن�ست�سعر

حاِفٌل: ..........................................................................................

نا:......................................................................................... رو�سّ

1

2

اأطّوُر اأ�ضلوبي:ج

ر ال�سواَب(   
َّ
)تخي
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119 الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي

ثالًثا: �أتو�ّسُع:

قمَت برحلٍة لن تن�ساها برفقِة زمالئك. تحدْث عنها مبيًنا ما ياأتي:

�سبَب اختياِرُكم لمكاِن الرحلِة.

وقَت الرحلِة ومكانها.

ا�ستعداداتِكم قبَل الرحلِة.

ال�سعوباِت التي واجهْتُكم في اأثناِء الرحلِة.

 المتوقعِة في الرحلِة.
َ
الجوانَب الممتعَة وغير

وقَت الرجوِع ونهايَة الرحلِة.

الفوائَد من الرحلِة.
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�لدر�ُس �لثالث

الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي120

�أجمُل عقاٍب

: �أوال: �أكت�سُف �لنَّ�سَّ

ْع: تاأمْل عنو�َن �لدر�ِس، و�ل�سورَة �لمر�فقَة له، ثم توقَّ

ِعَك. ، ثمَّ حتقْق من �سّحِة توقُّ �قر�أ �لّن�سَّ

1

2

كيَف يكوُن �لعقاُب جمياًل.
�سبَب �لعقاِب �لجميِل.

اأ
ب
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121 الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي

�أجمُل عقاٍب

ا مدر�سيًة، 
ً
اأق��راأُ... اأقراأُ كلَّ ما تقُع عليه يداي اأو عيناي: جرائَد، وكتب

ومل�سقاٍت، وق�سا�ساِت ورٍق مطروح��ًة في الطريِق، وو�سفاِت طبٍخ، 

وكتَب اأطفاٍل، وكلَّ �سيٍء مطبوًعا... 

ف��ي الرابعِة من عمري، كنَّا ن�س��كُن بلدًة �س��غيرًة، واأب��ي هو المعلمُ 

 المدر�سَة عن بيِتنا �سوى �ساحٍة �سغيرٍة.
ُ
ل  الوحيُد فيها. وال يف�سِ

 باأْن نلعَب ف��ي الخارِج اأو عندَما ُنحِدُث 
ُ

عندما ال ي�س��مُح لنا الطق�س

ي اإلى  ُلنا اأمِّ  فادحًة في المطبِخ، ُتر�سِ
َ
اأنا واأِخي �سجيًجا مفرًطا اأو خ�ساِئر

اأبي كي "ُيعاِقبَنا"!

 ال�ساحَة، واأدخُل القاعَة الف�سيحَة، اأتوقَُّف 
ُ
ر

ُ
اأَخ��رُج من المنزِل... اأَعب

.
َّ
عند الباِب، واأْخِف�ُس عيني

يقوُل لي اأبي:

• اقتربي.

 في اأُذِنه:
ُ

اأقترُب واأهِم�س

• اأنا معاقبٌة.....

 ذلَك؟
َ
• ال �سيَء غير  

 ذلك.
َ
• كال، ال �سيَء غير  

ُيعطيِني كتاًبا م�سوًرا، ويقوُل لي:

ي هناك. • اجل�سِ  

		 	 	

	 	

		 	 	

	 	

�أغوتا كري�ستوف
)1935-2011م(

وك��اِت��ب��ٌة  روائ����ي����ٌة   

م�سرحية من الَمجر.  

م����ن م��وؤل��ف��ات��ه��ا: 

ال��م��ذك��رة، االأم��ي��ة 

وغ����ي����ره����م����ا م��ن 

الموؤلفات.

�أجمُل عقاٍب
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الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي122

اأَذه��ُب اأق�سى القاعِة، هناَك حيُث توجُد مقاعُد فارغ��ٌة خلَف التالميِذ االأكبِر �سًنا، اأنهِمُك 

ي اأراقُب التالميَذ وهم يتهجوَن الحروَف  في مطالعِة ال�سوِر وتقليِب االأوراِق، وتارًة اأرفُع راأ�سِ

.. وهم يقروؤون. وبذل��َك اأتقنُت دوَن ق�سٍد  والكلم��اِت، وهم يكتبوَنها عل��ى �سبورِة ال�سفِّ

من��ي وال من اأِبي قراءَة الح��رِف والكلمِة، ا�ستطعُت الربَط بيَن ال�س��وِر والن�سِّ المكتوِب في 

عاَقُب" ِبها... �ِس، ثم �ساَر باإمكاِني اأْن اأ�سترَط ن�وَع الق�سِة التي "اأُ الَق�سَ

ذاَت يوٍم دخلُت ال�سفَّ كعادِتي، فبادرني واِلدي بال�سوؤال:

• وماذا اليوَم؟  

فقلُت:

عاَقَب َفقط. ن اأُ • ال �سيَء ...ال �سيَء اأبًدا .... اأري�ُد اأَ  

ه عن ابت�سامِة �سعادٍة...ابت�سامٍة توحي اأنَّه 
ُ
 ثغر

ّ
، اأم��ا اأبي فقْد افتر �سح��َك جميُع من بال�سفِّ

 م�سَح على راأ�سي وهو 
َّ
 المتوقعِة، فاأخَذ كتاًبا من طاولِته، ثم

َ
ا ثمرَة العقاِب غي��ر

ً
اكت�س��َف اأخير

ي�سحُك:

• ُخذي ... هذا عقاُبك!  

 "مر�ُس" القراءِة الذي ال �سفاَء منه...
َ
وهكذا، اأ�ساَبني دون اأن اأَ�سُعر

ي من  تي اللذين ي�سكناِن في مدين��ٍة قريبٍة، ياأخُذني جدِّ ي وجدَّ وعندَم��ا نذهُب لزيارِة جدِّ

يَديَّ ونجوُل مًعا بيوَت الجيراِن.

ي جريدًة من جيب �ُسترِته، ويقوُل للجيراِن: ُيخرج جدِّ

• انظروا.. اأن�ستوا.  

ثم يقول لي:

• اقرئي.  
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123 الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي

اأغوتا كري�ستوف
    الأمية

     )بت�سرف(

واأق��راأُ... اأق��راأُ بطالقٍة، دون خط��اأٍ، وبال�سرعِة الت��ي ُتطَلُب منِّي...الجي��راُن م�سدوهوَن 

هم توح��ي بعالماِت االإعجاِب والر�سا من  ، تتوالى تعليقاُتهم، حركاُت روؤو�سِ
ّ
ُين�ستوَن اإل��ي

الطفلِة ال�سغيرِة التي تهوى القراءَة.

�ِس، َق�س�ٍس من ن�سِج خيالي.  روايَة الَق�سَ
َ
تلك القراءُة التي اأك�سبتِني الحقا دوَن اأن اأ�سُعر

اأحياًن��ا تزوُرنا جدِتي من المدينِة، ومع حلوِل الَعتَم��ِة تتولّى و�سَعنا في الِفرا�ِس، وتحاوُل 

تنويَمنا بحكاياٍت �سمعناها مائَة مرٍة قبل ذلك.

تي: اأخرُج من فرا�سي واأقوُل لجدَّ

اأنا من �سيروي الحكاياِت هذِه المرَة.  •  

ت�سُعني على حجِرها وتهدِهُدني:

احِكي اإذن، احِكي.  •  

 �سخ�سياٌت وتختِفي، ثمَة االأخياُر واالأ�سراُر، 
ُ
اأبداأُ بجملٍة، اأيِّ جملٍة، ويتوالى ال�سرُد، َتْظهر

الفقراُء واالأغنياُء، المنت�سرون والمنهزمون، ال نهايَة لل�سرِد، اأتثاءُب في ُحْجِر جدتي:

وبعُد...وبعُد...  •  

ها. تي في مهدي، وتخف�ُس فتيَل م�سباِح الغاِز، ثم تن�سرُف اإلى فرا�سِ ت�سُعني جدَّ
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الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي124

: ثانَيا: �أفهُم �لّن�سَّ

��ستخرْج من �لن�سِّ ثالَث كلماٍت لم تفهْم معناَها، ثم �أكمل �لجدوَل �الآتَي.

��سرح �لعالقَة بين عنو�ِن �لدر�ِس و�لهو�يِة �لتي تتحدُث عنها �لكاتبُة.

��ستخرْج من �لن�سِّ كلماٍت تنتمي �إلى هو�يِة �لقر�ءِة.

1

1

2

�أ

ب

ُمعجمي/ ثروتي �للغوّيُة:

: �أحّلُل �لّن�سَّ

�لمعنى �لمعجمي�لكلمُة مادُة �لبحِث  عنها 
�لمعنى �ل�سياقيفي �لمعجِم
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125 الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي

ما �سبُب ��ستمتاِع �لطفلِة بالعقاِب؟

)كان الأ�سرِة �لطفلِة ومجتمِعها �أدو�ٌر مختلفٌة في ت�سجيِعها على �لقر�ءِة وحكايِة �لق�س�س(. 
في �سوِء ذلَك ��ستنتْج دوَر كلٍّ ِمن:

ما ر�أُيَك في طريقِة معاَقبِة �الأِب البنتِه؟

�قترْح طريقًة �أُخرى لغر�س ُحبِّ �لقر�ءِة في نف�ِس �لطفلِة.

ما ر�أُيَك في و�سِف �لكاتبِة �لقر�ءَة بالمر�ِس �لذي ال �سفاَء منه؟

2

3

4

5

6

- �الأب:
- �الأم:

- �لجد:

- �لجدة:
- �لجير�ن:
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الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي126

. ها �لو�ردَة في �لن�سِّ ��ستنتْج خ�سائ�سَ �لذ�تيِة"،  �ل�سيرِة  �أدِب  �إلى  �لن�سُّ  "ينتِمي  7

. حاِك �لعبارَة �الآتيَة م�ستخدما ما تحَته َخطٌّ

 "مر�ُس" القراءِة الذي ال �سفاَء منه.
َ
وهكذا، اأ�سابني دوَن اأن اأ�سعر

1

�أُطوُر �أ�سلوبيج

ثالًثا: �أتو�ّسُع:

ها. ْث �أماَم زمالِئك عن هو�يٍة حُتبُّ حتدَّ
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127 الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي

هـو�يــة�لن�س �ل�سعري

الم�سِي                  ري��ا���س��َة  اأُح����بُّ 

اأَ�سح��اب���ي                
َّ
اإل��ي دَع��وُت 

ت���ب���اَدل���ن���ا ال��ت��ح��ي��اِت                    

ل��َم��دَر���س��ت��ي                   بيتي  وِم���ن 

��ْذَن��ا                 ��ي��ِر ن��فَّ
َّ

ن���ظ���اُم ال�����س

ثنا                 تح���دَّ . . . ْحنا َر َت�سا

                    ��
ْ
للَعي ��������ًة  ُخ��طَّ ��ْم��ن��ا  ر���سَ

��دن��ا ي����وَم ُع��ط��َل��ِت��ن��ا ق�����سَ

َق��َف��زن��ا م��ث��َل ���س��ن��ج��اٍب                                      

ُدوِريٍّ                    م�ث������َل  وِطرَن�����ا 

َبق�ن��ا                         ت���س��ا . . . َجْحنا ر تاأَ

 ب��ف��رح��ٍة ُك��ب��رى                    
ُّ

اأُِح�������س

ب����ال ع���ن���ٍف واإج����ه����اِد 

وم���ا اأَخ��َل��ف��ُت ِم��ي��ع��ادي 

اأَج���دادي   
ْ
اأو���س��ان��ي كما 

��ي��ن��ا ِم���ث���َل اآ����س���اِد  َم�����سَ

ب��اإر���س��اِد  َن���ه���َزاأْ  َل���م  ُه، 

النادي  عِن  الدر�ِس..  عِن 

ع���ي���اِد  ����سِ ف��ي ُح����بٍّ واأَ

��ن��ا ال��ه��ادي 
ِّ
ح��دي��ق��َة ح��ي

ت�����س��لَّ��َق َج����وزَة ال����َوادي 

ي���ح���اوُل ج��م��َع اأَع�����واِد 

ت���ب���اَري���ن���ا ب���اإن�������س���اِد 

اأَن������دادي الَق���ي���ُت  اإذا 

اإبراهيم عبد اهلل اإبراهيم

)جمموعة: العلم �سعادة(

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

		 	 	

	 	

 ولد عام 1951 وهو ع�سو 

الع��رب  الكّت��اب  اتح��اَدْي 

�س����درت  وال�فل�سطينيي��ن، 

ل��ه اأعم��ال �سعري��ة لالأطفال 

اأزاهير الجليل، والعلم  منها: 

�سعادة.

اإبراهيم عبد اهلل اإبراهيم
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الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي128

: ثانًيا: �أفهُم �لّن�سَّ

)�آ�ساٌد( في �لبيِت �لر�بِع جمٌع مفرُده )�أ�سٌد(، �بحْث لها عْن جموٍع �أخرى.

�بحْث في �لمعجِم عن معاِني �لكلماِت �الآتيِة:

2

1

ُمعجمي/ ثروتي �للغوّيُة:�أ

�لمعنى�لكلمُة �لماّدُة

نهزاأ

اأخلفت

ن   د   داأندادي

ه�  ز  ء

خ  ل  ف

اأ�سٌد

اآ�ساٌد
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129 الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي

ها  يمار�ــُس �ل�ساعُر مــع �أ�سحاِبه هو�يَة �لم�سِي ملتزًما مجموعًة من �لقيِم و�ل�سلوِك. عّدد بع�سَ
كما في �لمثاِل:

1

:ب �أحّلُل �لّن�سَّ

)نحن(  و�لجمِع  �أحياًنا،  )�أنا(  �لمفرِد  �لمتكّلِم  �سميِر  �إلى  م�سندًة  �أفعااًل  �ل�ساعُر  ��ستخدَم 
�أحياًنا �أخرى؛ ��ستخرْج هذه �الأفعاَل وقارْن بينها، ثّم بّيْن �سبَب ��ستخد�ِم �الأفعاِل �لم�سندِة 

�إلى )نحن( بكثافٍة. 

�لم�سُي هو�يٌة وريا�سٌة؛ ما �لفو�ئُد �لتي يمكُن �أن يجنَيها �الإن�ساُن منها؟

في �لبيِت �ل�سابِع ي�سيُر �ل�ساعُر �إلى �أّنه ر�سَم مع �أ�سحاِبه خطًة للعي�ِس معهم بحبٍّ ووئاٍم؛ بّيْن 
مالمَح هذه �لخّطِة.

بال عنٍف.

تبادلنااأحّب 

4

2

3

�أفعاٌل م�سندٌة �إلى �سميِر �لمتكّلِم �لجمع�أفعاٌل م�سندٌة �إلى �سميِر �لمتكّلِم �لمفرِد
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130

�لِقر�ءُة �لُحّرُةقراءاتي

اأوًلً:

ْف بكتاٍب واحٍد َقَراأَْتُه َوْفَق العنا�سِر الآتيِة:ثانًيا: اأماَم ُزمالِئَك  َعرِّ  

قراأَت كتاًبا واحًدا.

قراأَت اأكَثَر من كتاٍب.

       العنواُن: ...........................               الموؤلُف: .............................

      داُر الن�سِر:...........................             رقُم الطبعِة: .........................

       نوُع الكتاِب:  

12

3

5

4

اأدبيٌّ

تاريخيٌّ

ِعلميٌّ

اأُْخرى )...(

1

34

اذكْر عناويَنها.• 

الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي

َتها خالل ِدرا�سِتَك ِلمحوِر  ْع دائرًة حول الوْجِه الذي ُيمّثُل عدَد الُكُتِب التي َقَراأْ   �سَ
هواياتي:
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�ْص ما قراأَتُه يْف فقرٍة ق�سريٍة:رابًعا: َلِّ  

• حتّدْث عْن  مو�سوِع  الكتاِب.   

• حتّدْث عْن هْيكلِة الكتاِب.  

• اأَبِد راأَيَك في الكتاِب.  

الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي

اأُخرىِقَيمَمْعلوماتَكِلمات

اأ�سياُء َتَعّلْمَتها ِمْن ِقراءِتك:ثالًثا:  
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هم فيِه على �ختياِر هو�يٍة وممار�سِتها  ا في ثالِث دقائَق �أماَم زمالِئك تحثُّ ا �سفهيًّ قّدْم عر�سً
ِلما لها من فو�ئَد على �لج�سِم و�لعقِل و�لنف�ِس.

حّدد �لهو�ياِت �ّلتي �سَمَلْتها ن�سو�ُس �لمحوِر: 

�كتْب فقرًة ق�سيرًة عن هو�يِتك �لمف�سلِة: 

�لهو�يــاُت قــْد ير�ها �لبع�ُس �أنها هدٌر للوقــِت و�ن�سغاٌل عن �لدر��ســِة، وير�ها �آخرون �أنها 
��ستثمــاٌر للوقِت وم�سجٌع على �لنجاِح في �لدر��سِة؛ �أبِد ر�أَيك في هذ� �لمو�سوِع م�ست�سهًد� 

باأدّلٍة مقنعٍة.

1

2

4

3

132

مر�جعة وتقويم

�لهو�يُة �لن�سُّ

الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي
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الِمحوُر الثَّالُث: هـوايـاتـي

��ستكمْل محّدد�ِت �لخريطِة �لذهنيِة �الآتيِة: 
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