
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/9arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/9arabic3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade9                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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بدردرس 
حل رواية عساكر قوس قزح 
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https://seraj-uae.com/


تقلدت بو مس منصب القائد الذي يرفض الهزيمة حين 
راحت تشجع تالميذها على الصمود بعبارات قوية 

اقتبست بعضها من القرآن الكريم ، وحرصت أال تسمح 
.لليأس بأن يستولي على قلوبهم حتى في أحلك الظروف 

https://seraj-uae.com/


كان لينتانج بمثابة بصيص النور الذي الح أمام مدرسة المحمدية 
.ألنه أظهر ذكاء غير عادي منذ اليوم األول له فيها 

: الجمل الدالة على ذلك 
.ساور بو مس شعور بأنه صبي موهوب -
.وبين يديها الثابتتين بدأ ذكاؤه يتألق -
. .ذاك الصبي الذي يجمع األصداف كان حاد الذهن للغاية -
.عيناه المشرقتان تشعان ذكاء -

https://seraj-uae.com/


جعل تفوق لينتانج نيران التنافس تتأجج في أعماق إكال
الذي واظب على الدراسة بجد محاوال تجاوزه ، وفي 

الوقت ذاته كان هذا األخير يبادله مشاعر الحب واألخوة 
. الخالصة 

زمالؤه فقد كانوا يستمدون منه األمل ويعتبرونه حامي أما 
.المدرسة 

https://seraj-uae.com/


ما يدل على أن التنافس لم يؤثر على 
كان صديقي : " عالقتهما هو قول إكال 

ورفيق مقعدي الذي أحببته حبي ألخي هو 
."خصمي اللدود وعدوي األول 

https://seraj-uae.com/


لم يساهم التفوق الدراسي في جعل لينتانج
يتكبر على رفاقه ويستحقرهم وإنما على 

العكس تماما من ذلك ، حيث أنه دأب على 
مساعدتهم في الدراسة وشرح كل ما 

يستعصي عليهم فهمه بكل صبر 
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ال يوجد أي فرق بينهما ، فحتى لو لم يكن-
هارون ليجابه ذكاء لينتانج إال أنهما في 
نظر بو مس كانا على الدرجة نفسها من 
البطولة فكل واحد من تالميذها كان ثمينا 

.بالنسبة لها 

https://seraj-uae.com/


تمت دعوة مدرسة المحمدية للمشاركة -
في مباراة تحد أكاديمي تقام سنويا في 

العاصمة مما جعل قلوب الجميع تتسارع ، 
وسيكون لهذا الحدث غير المتوقع دور كبير 

.في تغيير مسار األحداث فيما بعد 

https://seraj-uae.com/

