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ليبل     رواية أسئلة حل
إلى     الول الفصل من
. العاشر

الول  :  الفصل
 ليبل



اذذكر     .  -1 لذذيستجيدة بذذاذذلطقس لذذيبل علقة
ذذلذك   دذلذيًلعلى  

مذن         -2 يذذستعيرها لذذيبل اذذلتيكذان اذذلكتب نذذوع مذا
أذنذتأذن          تذذفضل اذذلتي اذذلكتب نذذوع وذما ؟ اذذلمكتبة

؟    اذذلمكتبة مذن تذذذستعيرها

يخرج        عندما فجأة يتغير الطقسكان أن
للبس       للبيت العودة على يجبره مما

الشمس    فتشرق ، . المعطف

الشرق    كتبعن



وأذنذت        -3 يذذومذهذ؟ يذذقسم لذذيبل كذذيفكذان
اذذلمشترك        مذا يذذومذك؟ تذذذقسم كذذنت كذذيف

؟   بذذذينكما واذذلمختلف

      ، للمدرسة يذهب الصباح في كان
أو      التسوق إلى الظهر وبعد

 المكتبة



فذذي      -4  يذذومذهذ تذذركيبسذذحابة اذسذتخدم
إذنذشائذك   مذن : جملة

أن       دون الكسول يوم سحابة تمر
ينفعه    بما وقته يستغل



لذذيبل       -5 تذذواذجهذ كذانذت اذذلتي اذذلمشكلة مذا
أذيمذشاكل        هلواذجهتك اذسذمهذ؟ بذذذسبب

إذنوذجدت      اذذكرها اذسذمك؟ بذذذسبب  .

يخطئون     كانوا التلميذ أن
يعرضه       كان مما ، اسمه بنطق

  للحراج



اذذلرسذم،        - 6 حصة تذذذبدأ كذانذت كذذيف وضذح
تذذذنتهي   كذانذت وذكيف  . 

على       الرسم أوراق بتوزيع تبدأ كانت
بقراءة      الستاذ يأخذ حيث التلميذ

ليبل        على الستاذ بصراخ وتنتهي ، الجريدة
نطق        في الخطأ بسبب استجابته لعدم

 اسمه



الثاني   الفصل
اءلءقءرءاءءءة  مءخءبءأء  



بذذذين    -1 اذذلعلقة وضذح
كذذل  : 

الحليب-     وعلب الصور أ
والكريما   واللبن

المحفوظة -    الفواكه ب
يشكي)  ( والسيدة

وغرفة -    القراءة ج
 الدرج

على         الموجودة النقاط خلل من يحصل الطفل كان
جمعها   –      يحب التي الصور على والكريما اللبن عبوات

ليبل        وأكلها ، الطعام بعد تأكلها كانت
عندها   مرة  لول

للفتى     ملذاً الغرفة كانت
بالقراءة    رغبته فيها   ليحقق



بالسيدة –        2 ليبل لقاء يصور الذي المشهد اقرأ
تمثيله)  (      .  في زميلك وشارك ؟ يشكي

مع      المشهد بتمثيل طذالبين تكليف
الصوت   نبرة   مراعات



العلقة –       3 النصعلى من اذكردليلً
؟    )  (  يشكي والسيدة ليبل بين الحسنة

باستمرار      يزورها ظّل ليبل أّن
وأحّبحديثها     لها ارتاَح  لنّه



حبه –      4 يظهر ليبل كان كيف
؟   للقراءة

ظرٍفوبأّي        تحَتأّي يقرأ كان أنّه
تحَتسريره      يجلس كأْن وسيلٍة

الضوء    توفر صعوبة  ويتحّمل



المقروءة –       5 المادة أن يرى ليبل كان
وضح        ؟ بنفسه النسان انفرد كلما تزداد

ذلك . 

       ً تركيزا أكثر بالنفسيجعلها فالخلء ، نعم
كِل          عن بعيداً ، تحبّه ما ومع ذاتها مع

الذّهن      تُشتّت قد التي والشياء  المعيقات



معلومات –       6 من لديك تحصل مما اكتب
ثلثة       في لشخصيته وصفا ليبل عن

أسطر . 
َمْن           كّل به يسعد الذي المطيع اللطيف الفتى ذلك ليبل

المحّبللسعادة          للطفِلالشغوف مثاٌل إنّه ، معه يتعامل
قلبَُه          تغذي التي بالقراءة وقته والّذييملُ الشياء بأبسط

لكل           يجعل يعرُفاليأسمتيّقظاً ل فتى ، نفَسُه وتريُح
والذكاء        والوعي للنضج مثاٌل إنّه ، مشكلٍةحلً



الثالث  الفصل



الّسفر   ُخطُط
أبيه -         1 مع حواره أثناء في ليبل صفمشاعر

أمه    .  مع ثم ،   (    ، الذهول أبيه مع حواره في
المتعاض   ( ، الغضب

     (    ، الهدوء ، القلق أمه مع حواره في
مع –        2 التقبل ( الوالدان استخدمها التي الحوار لغة هل

         ً مبينا ، رأيك وضح ؟ ومقنعة جيدة كانت ابنهما
انفراد         السبب . على حاوراه فلقد ، ومقنعة جيدة كانت نعم

للعمل           هو السفر سبب وأن له حبهما عن له وذكرا
منه    استغرب ما  وفسرا

لو         حتى وحيدا يتركاه لن بأنهما بالطمأنينة وأشعراه
السفر   ألغيا



دون –       3 يسافرا الوالدان حق من هل
؟       الّسفِر لهذا الّضوابط ما ؟ نعمأبنائهما

يشكي –     )  ( 4 السيدة ليبل أخبر كيف
هذا         في رأيها وما ؟ والديه سفر بموضوع

؟   السفر
نفسه       وجعل ، مباشرة غير بطريقة

آخر    طفل يتحدثعن
السفر     هذا على موافقة  كانت



ما-     )  (    5 خلل من يشكي السيدة لشخصية اكتبوصفاً
والثاني      .  الول الفصلين في عنها قرأته

ومحبة       وكريمة طيبة يشكي السيدة
وذكية      ، بنفسها وتعتني للطفال

الحوار    وتحسن
في –   )   (  6 الصدر منشرح تركيب استخدم

 . إنشائك   من جملة
منشرح      وأنا الدولة بتعليمات ألتزم

الوطن      على يحافظ هذا أن  الصدر



الرابع  الفصل



الجابة   تُترك
للطالب



الفصل 
السادس



حياة      في جديدة شخصيات ظهور
ليبل

اذذلرذض    – 1 فذذي يذذحدقان وهما
أذذنذهذ          – 2 فذذي شذذيئا لذذهذ وهمست أذخيهذا مذن اذذلفتاة اذقذتربذت



ومحاولة     الفضول علي تدل
التعرفعليهما 

بذذذهذز        -1 لذذيبل أذسذئلة عن واذذلجابة اذذلصمت اذذلتزاذمذهذ
اذذلرأذس

اذذلسكاكر    – 2 مذن أذعطاهذحبة

اذذلمدنذي         - اذذلدفاع وتدخل فذذجأة اذذلقرية فذذي اذذلحريذق اذندلذع
اذذلنيراذن    خمدت . وسرعانمذا

لكل    متروكة الجابة
طالب



السابع  :الفصل



.1. أكلها          يحب ل وهو ، الغداء على الطماطم حساء وجود
فيسلة           2. ورميها اللبن، أغطية من نقاط ثلث ضياع

المهملت.

:متشنجة

: متعالية
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  : أنت  المربية الصلح   قالت على عصي أقدم   ولد لن ،
أتركك      وسوف مجددا الطعام جوعا لك تتضور .

التعلم       منصات على وابعثا أسطر ثلثة   دون



الفصل 
:الثامن



لذذيصل        -1  لذذيبل واذذلدا اذسذتخدمذهذا اذذلتي بذذاذذلطريذقة رأذيذك مذا
) واذذلكتاب؟    )  اذذلشوكولتة، لذذهذ إذذلىهديذتهما اذبذنهما

2- لذذيبل؟         واذذلدي عن اذذلطريذقة هذهذ بذذهذ تذذخبرك اذذلذي مذا

مكانه          من يتحرك ليبل تجعل ، وممتع جميل أسلوب
حواسه   . ويستخدم

وهما          حتى ، ليبل مع يكونا أن يحاولن أنهما
بالقرب         أنهما ليشعراه ، المنزل في معه ليسا

به    ويهتمان ويحبانه  . منه



واذذلداذك            -3 لذذك يذذترك تذذذفضلأذن كذذنت مذاذا لذذيبل، كذذنتمذكان لذذو
واذذلكتاب؟   اذذلشوكولتة بذذدل  

للطالب   تترك

 4-  ! قذاطذعتهذ      وذقذم اذذلكتاب اذذلحديذثوأذعطني تذذوقذفعن
       .) اذذلسيدة) بذذذهذا تذذذحدثذت اذذلتي اذذلطريذقة مذثل يذذعقوب اذذلسيدة
) يذذعقوب) .

للطالب   تترك



5-  " بذذدل      "  اذذلنساء مذكر يذذقرأ أذن وذقرر اذختيارذهذ، لذذيبل غير
      " مذناسذبة"  أذكثر أذنذهذا رأذى لذنذهذ اذذلفاعي مذلكة قذصة
علقة          لذذهذ وذهل اذذلكلم، مذعنىهذا مذا اذذلحاذذل، لذذمقتضى

يذذعقوب؟   بذذاذذلسيدة

يذذقرأ         -6 ضذذبطتهذ لذذيبلعندما يذذعقوب اذذلسيدة عاقذبت بذذذم
يذذستحقهذا          تذذراذهذ هل واذجباتذهذ؟ حلهذ أذثذناء فذذي اذذلكتاب

رأذيذك؟   مذا اذذلعقاب؟

مع       معناه يتناسب الفعل أو القول أن
فيه      يقال أو يفعل الذ  الموقف

والمواقف       نعم ، يعقوب بالسيدة علقة له
معها    به تمر ،   التي

الكتاب   عنه يحافظعلى.       أخذت لم لنه يستحق نعم
يعقوب      السيدة إياه أعطته التي .الثقة



يذذدفذع          -7 اذذلذي مذا لذذيبل؟ تذذذصرف مذثل تذذذصرفذتيذذوماً هل
رأذيذك؟        فذذي اذذلطريذقة بذذذهذذهذ يذذتصرفوا أذن اذذلناسأذحياناً

8-   )  (  ) فذذي  )  اذذلبرق بذذذسرعة و اذذلسمع أرذهف اذذلتركيبين ضذذع
إذنذشائذك    مذن واذحدة .جملة

للطالب   تترك

البرق       وبسرعة للصوت، السمع الرجل أرهف
مكانه   من  .اختفى



التاسع  .الفصل



. 1     ) فذذيهذا )  لذذيبل مذع لذذطفاً يذذعقوب اذذلسيدة أذظذهذرت
اذذللطف؟         هذا مذظهذريذنمذنمذظاهر سذذجل اذذلفصل،

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

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

ينهي          أن الكتابشرط يقرأ أن له سمحت عندما
التالي    اليوم في   واجباته

إلى       له وقالت النور أطفأت عندما
خير    على تصبح  اللقاء

البيت       الجلوسفي بسبب والملل الضجر
المدرسة      في الزملء ولقاء الخروج  وعدم



أذحداذث :       - لذذمعذرفة واذذلفضول بذذاذذللم يذذشعذر كذان لذذيبل
اذذلصامذت   اذذلمذير .حكاية

-    :) بذذاذذلغضب ) تذذشعذر كذانذت يذذعقوب اذذلسيدة .

لذذيبل   - أذتذعذاطذفمذع  

السمع الجملة :  أصاخ  
إنشائك   :  من أحسبصوت      جملة عندم السمع محمد أصاخ

الغرفة   خارج



بالوحش    :     الملل شبّه العبارة في الجمال
بمطاردته    يقوم الذي

الحقائق         اكتشاف القراءة لّنغرضه نعم
القصة         في الحداث إليه ستصل ما ومعرفة



. والقلق-    التوتر على تدل

يعرف        حتى بالحلم يستمر أن ليبل قرر
الحكاية  .تفصيلت



الشدائد 
والمصائب  

الصغيرة  النهار

الدمعة 
السفينة  
الناقة  



العاشر  :الفصل



الناسوأنواعها        أحلم عن يتحدث الكاتب لن
تتطور         لم حيث ، الرواية لحداث يتطرق ولم

الحداث



رذساذذلة          - اذذلماضذي اذذلسذبوع فذذي جاءنذذي هل مذرة واذذلدتذهذ سذذأذذل عندما
مذنجدتذيوجدي؟    

- اذذلحلم        -  فذذي اذذلرأذي يذذحلموا     اذختلف اذذلناسأذن لذذكل بذذد لذ
- يتذكرها       ل وبعضهم أحلمهم      بعضالناسيتذكرون
واذذلحقيقة      -  اذذلحلم بذذذين يذذخلط اذذلناس بذذذعض  



- فوق           الحلم أن المزعجة الحلم أحد في ليبل قرر
نومه       من استيقظ لذلك الحتمال على .قدرته

اذذلجميلة       - اذذلحلم إذطاذذلة قذرر .

اذذلحل           - طذبيعذة يذذختار أذن اذسذتطاع نذذادرة أذحيانًا
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