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*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا    
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* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/6arabic                   

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

https://almanahj.com/ae/6arabic3     

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

https://almanahj.com/ae/grade6                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 إلیكم تلخیص الفصول من
 

 27 إلى 33
 

 من روایة أحالم لیبل السعیدة
 

 ♦ الصف السادس
 

 ♦ لغة عربیة
 موقع المناهج
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 ♦ تلخیص الفصل الثامن والعشرون

 
 

 عنوان الفصل (السبت إفطار قصیر وغذاء
 طویل)
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 أثناء تناول طعام اإلفطار أخبرت السیدة یعقوب
 (لیپل) أن علیه إعادة التفكیر في موضوع الغداء
 مع صدیقیه عند السیدة (بشكى) وإنه إن فعل ذلك
 فعلیه أال یفكر في العودة إلى المنزل، وبالطبع لم

 یسمع لها (لیپل) فعند عودته من المدرسة اتجه
 مع صدیقیه صوب منزل السیدة (بشكى) التي

 رحبت بهم وأعدت لهم حساء المعكرونة
 بالحروف الهجائیة، ولحم البقر المحمر مع
 فطائر البطاطا المهروسة، مما نال إعجاب

 الثالثة خاصة الرفیقین، وبعد إنتهاء الغداء ذهبوا
 للعب ثم غادروا المنزل وهم یشكروا السیدة

 (بشكى) على كرمها.
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  ♦ تلخیص الفصل التاسع والعشرون

 
 

 عنوان الفصل (السیدة یشكي تقرر التدخل)
 
 

 كان (لیپل) مازال موجود في منزل السیدة
 (بشكى) وحكى له سبب امتناعه عن الذهاب
 للمنزل، لذا ذهبت معه للمنزل حتى ال تأذیه

 السیدة (یعقوب)، حاولت السیدة (بشكى)
 التغاضي عن أسلوب السیدة (یعقوب) وقدمت

 نفسها لها بأدب وبهدوء رغم أسلوب السیدة
 (یعقوب) غیر الالئق في مقابلتها، ولما تمادت
 في أسلوبها أخبرتها السیدة (بشكى) بأنها علیها
 مغادرة المنزل وأنه ستتولى أمر العنایة بالفتى،
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 ومن أجل إنهاء األمر قامت باإلتصال بوالد
 (لیپل) وحكت له الموقف فأید كالمها، لكن

 السیدة (یعقوب) حاولت الخروج من الموقف
 بالتحجج بطول المسافة إال منزلها، مما استدعى
 (لیپل) لطلب تاكسي ودفع لها حقه من صندوق
 الطوارئ لیتخلص منها سریعًا، وبعد أن تحقق
 مراده جلس مع السیدة (بشكى) لالحتفال بذلك

 النصر.
 موقع المناهج
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  ♦ تلخیص الفصل الثالثون
 
 

 عنوان الفصل (األحد كتاب لیبل)
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 سألت السیدة بشكى (لیپل) عن سبب استیقاظه
 من النوم غاضبًا ظنًا منها إنها من أیقظته

 بترانیمها، فأخبرها بأنه لم یستطع مواصلة حلمه
 لیلة أمس، وهو ما أدهش السیدة (بشكى) فحكى

 لها قصة حلمه، األمر الذي دعاه لتخبره أن
 األحالم أحیانًا ال یمكن استكمالها، وعرضت
 علیه فكرة لم یكن ینتبه إلیها وهي كتابه الذي

 یحوي الحكایات األصلیة، ولما وجد الكتاب وبدأ
 في القراءة ُصدم ألن الحكایة لم تكن مثل أحداث

 أحالمه، وهنا حاولت السیدة (بشكى) التخفیف
 من حزنه بأن یساعدها في إعداد الغداء لوالدیه

 العائدین من السفر.
 

 موقع المناهج
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  ♦ تلخیص الفصل الحادي والثالثون
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 عنوان الفصل (العودة)
 
 

 وصلت عائلة (ماتنهایم) وقت الظهیرة للمنزل،
 وعانقوا صغیرهم الذي ُسر بعودتهم جدًا،

 ورحبوا بالسیدة (بشكى) أشد ترحیب التي ما
 لبثت أن طلبت منهم اإلنضمام منهم لمائدة

 الطعام، واعتذرت عن نوع األكل الموجود
 والذي أحضرته من قبل السیدة (یعقوب). ثم بدأ
 (لیپل) حكایته بالتفصیل طوال تغیبهم عنه، وبعد
 أن أكال الحلوى وأكمل المائة نقطة بنقاط التجمیع
 التي أعطاه إیاه والده، تبعته الوالدة بهدیتها وهي

 كتاب ذكره بحلمه الذي لم یكمل خاتمته حتى
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 اآلن، وهنا كان المفاجأة حیث أخبرته والدته
 بأنها تعرفها.

 موقع المناهج
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  ♦ تلخیص الفصل الثاني والثالثون

 
 

 عنوان الفصل (نهایة الحكایة)
 
 

 سلم الحراس (لیپل) إلى حراس البالط الملكي
 الذین سلموه بدورهم للقائد األعلى للحرس

 وبعدها تم تسلیمه لقائد الحرس الخاص بالملك
 الذي سأله عن نفسه وسبب تواجده، وهنا طلب
 (لیپل) مقابلة الملك، وبعد أن تحقق مراده حكى

 للملك كل شيء بدایة من مكیدة الخالة، وهنا
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 طلب الملك إحضارها، وما إن رأت (لیپل)
 أمامها حتى اضطربت وحاولت نفي التهم التي

 وجهت لها، مدعیة بأن (لیپل) أجنبي كاذب
 ویجب قطع رأسه، وإنها حزینة لوفاة األمیر

 واألمیرة، لكنها صدمت مرة أخرى عندما رأت
 أحیاء یرزقون فطلبت الغفران من الملك، لكنه لم

 یعرها انتباه وأمر بقطع رأسها مثلما تمنت
 لـ(لیپل)، وما خلصها من الحكم إلى األمیر

 (أسلم) الذي طلب من أبیه معاقبتها بالنفي خارج
 المملكة طیلة حیاتها، وهو ما تم التصدیق علیه.

 موقع المناهج
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  ♦ تلخیص الفصل الثالث والثالثون
 
 

 عنوان الفصل (الخاتمة)
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 تساءلت األم عن إن كانت خاتمة الحكایة
 أعجبتهم، وهو ما تم تأییده من الثالثة، وهنا

 اضطجع (لیپل) فوق الكنبة وأخذ یقلب صفحات
 الكتاب، وهو یفكر في ذلك الیوم الرائع منذ
 وصول والدیه حتى تعرفه أخیرًا على نهایة
 الحكایة التي لما یكملها في أحالمه السابقة.

 
.…………………… 

 
 مع التمنیات لكم بالتوفیق والنجاح

 ♦ موقع المناهج اإلماراتیة
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