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 نرفق لكم تلخیص الفصول من 18 إلى 22 مع
 الحل

 
 ♦ تلخیص الفصل 18 درس تحفة فنیة

 
 بدأ 17 أغسطس باالقتراب وبدأ أمل تالمیذ

 مدرسة المحمدیة في االزدیاد في تأدیة عرض
 فني كبیر یلیق بهم ویشرفهم في الكرنفال القادم،
 وكان لهم الحق في ذلك، فمهار منحهم االعتقاد

 بأنهم یمكنهم الفوز بعد ابتكاره عرضًا فنیًا
 مستوحى من رقصة ماساي االفریقیة، لكن

 بإضافة معان وتلمیحات لها تتمثل في مهاجمتهم
 من طرف فهود وهم بصدد الرقص، وبرغم

 التشتیت الذي یتعرضون له إال أنهم یبقون كتلًة
 واحدًة ویستمرون في أداء رقصتهم إلى حین أن
 یأتي جنود بواسل یدفعون عنهم الفهود. لم تكن
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 هذه الفكرة إال من ابداع مهار، فنان مدرسة
 المحمدیة األول.

 
 حلول االسئلة بشكل نصي:

 
 1- تمنى تالمیذ مدرسة المحمدیة في البادئ

 تجاهل الكرنفال ألنهم لم یریدوا أن یتعرضوا
 لإلحراج والمهانة والمشاركة من أجل احتالل

 مراكز أخیرة فیه.
 

 2- صحیح أن الفقر یؤثر بشكل كبیر على تفوق
 المواهب وانفجارها، لكن ذلك قد یكون أیضا
 حافزا لإلبداع أیضا، فلوال الفقر لما خطرت

 فكرة الرقصة االفریقیة لمهار، وذلك لخلوها من
 المالبس الكثیرة، وبذلك غطوا عجزهم في

 اإلتیان بمالبس خاصة بالكرنفال.
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 3- تشجیع المعلم له دور كبیر في تطویر حالة

 الطالب.
 

 4- أتوقع أن فكرة مهار ستجلب أنظار الجمیع
 الى تالمیذ مدرسة المحمدیة، وهذا الحتمالیة

 تقدیمهم لعرض هائل بإمكانات معدومة.
 

 5- عناصر السعادة هي اإلیمان بنفسك رغم شح
 االمكانیات الذي یعترضك، واالبداع الذي یصدر

 عنك وااللهام حین تخذلك الموارد.
 

 6- أن تبدع شیئًا من الشيء.فقرة فردیة خاصة.
 

------------------------ 
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 ♦ تلخیص الفصل 19 درس جریمة محكمة
 التخطیط

 
  وجاء یوم الكرنفال أخیرًا، اجتمع أفراد مدرسة

 المحمدیة وراء منصة العرض وهو ملونون
 بلون بني كاألبقار االفریقیة مرتدین لقالئد

 مصنوعة من فاكهة نخیل السكر وتیجانًا كبیرة
 من أقمشة محفوفة بریش اإلوز، وكان مهار قد

 خطط أوالد المراحل األدنى للمدرسة بلونین
 أصفر وأسود مخططین نسبة للفهود، انتظر

 األوالد انتهاء دور المدارس األخرى التي قدمت
 أداًء مثالیًا إلى أبعد الحدود، خاصة مدرسة ب

 نیما. وبعد أن حّل دورهم فاجأ مهار منصة كبار
 الشخصیات وقارعو الطبول بقرع لها مهیئین
 للعرض، ثم دخل راقصو الرقصة األفریقیة

 وبدؤوا بأداء حركاتهم المصممة لهم، وبعدها
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 دخل التالمیذ األبقار وهم یشتكون حكاك شدیدًا
 في صدورهم جراء قالئد نخیل السكر، لكن ما
 الحیلة؟ علیهم أن یكملوا العرض وإال لن ینجح

 العرض، زاد ذاك الحكاك في روعة أداء األبقار
 وهیجانها ثم دخل الفهود وبدؤوا بمهاجمة االبقار

 التي تدافع عن نفسها ومع نشوة قرع الطبول
 دخل جنود القبیلة للدفاع عنها من الفهود في

 عرض لم ُیخیَّل ألحد أن یكون بتلك الروعة إال
 لمهار، عرض لم یكن لُینَجز فقط لیكون العرض

 الفائز، وهو ما كان فعًال! لقد فازت مدرسة
 المحمدیة بجائزتها األولى التي ستمأل خزانة

 العرض الزجاجیة الفارغة.
 

 حلول االسئلة بشكل نصي:
 

 1- رسم.

alManahj.com/ae



 
 2- األمر الذي حدث وكان خالف المتفق علیه

 هو حركات األبقار والتي كان من المفترض أن
 ُتهاَجم من طرف الفهود فیدخل الجنود لیذودوا
 عنها، لكن حدث العكس، إذ بدأت األبقار في

 مهاجمة الفهود وجرت معركة بینهما، ما جعل
 العرض أكثر إثارة وسببًا في فوز المدرسة

 بالجائزة.
 

 3- الفوز المستحق هو فوز یأتي بعد بذل جهد
 كبیر وإصرار وعزیمة وابداع في العمل وإیمان

 في النفس بأن الفوز هو حلیفك.
 

------------------------- 
 

 ♦ تلخیص الفصل 20 درس الشوق:
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 بعد نشوة الفوز، حان اآلن وقت وضع الجائزة
 في خزانة العرض الزجاجیة، كانت لحظة فخر
 بالنسبة للتالمیذ، المعلمة بو مس وباك هرفان،
 لكن شعور مهار بالفخر كان ال ُیقارن بتاتًا، لقد

 أنهى عقمًا دام أربعین سنة! أبدت بو مس
 استعدادها لتلبیة مطلب واحد لمهار، فما كان منه

 إال أن طلب ما طلبه دومًا منها، تعلیق ملصق
 بروس لي على جدار الصف! لبت المعلمة طلب

 تلمیذها وشعر مهار بالسعادة الكبرى. أما إكال
 فقد كان یشعر بالغرابة تلك األیام، أصبح حزینًا
 یهوى العزلة ال یسعده شيء، ما الذي حدث له؟

 إنه الشوق إلى تلك الفتاة من متجر الطباشیر،
 فعل إكال المستحیل كي یصبح المسؤول الوحید

 عن شراء الطباشیر في صفه وهو ما حدث فعًال.
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  ازدادت لقاءات ید إكال بید الفتاة وأصبحا على
 درجة من التفاهم دون النظر إلى بعضهم البعض

 مجددا، ترجى إكال صدیقه شهدان أن یأتي له
 بإسمها وهو فعله األخیر، بل فعل أكثر من ذلك،

  لقد اكتشف أنها ابنة عم آكیونج!
 

 توسل إكال هذه المرة آكیونج أن یتوسط بینه
 وبین آلینغ فهذا هو اسمها، فسیكون ساعي

 رسائله إلیها، بعد القلیل من التفاوض والخدمات
 وافق آكیونج على ذلك، ِلَم یفعل إكال كل هذا؟

 إنه الحب.
 

 حلول االسئلة بشكل نصي:
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 1- أنهى الفوز بجائزة الكرنفال مئة سنة من
 الحرمان بالنسبة لمدرسة المحمدیة، ألن تأسیسها

 كان منذ مئة سنة، ولم یسبق لها الفوز بجائزة.
 

 2- المكافأة التي طلبها مهار هي تعلیق ملصق
 بروس لي على جدار الصف. المكافأة التي كنت

 سأطلبها هي كتاب قیم للمطالعة.
 

 3- أتوقع أن یأتي یوم ویفید ملصق بروس لي
 مدرسة المحمدیة، ربما سیكون لبوریك عالقة

 باألمر، هذا هو توقعي.
 

 4- یمیل كل ماهو جید إلى تولید المزید من
 األشیاء الجیدة، أرى أن نیة المعلمین باك هرفان
 والمعلمة بو مس الجیدة قد وّلدت األشیاء الجیدة
 في عساكر قوس قزح، فأخرجت الجانب الفني
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 في مهار والجانب العلمي من لینتانج والحب
 واللحمة بین التالمیذ والقیم األخالقیة التي حظوا

 بها.
 

 5- الذي كان یؤرق إكال هو الشوق إلى آلینغ،
 وتغلب على هذا الشعور بأن سعى إلى أن یكون
 المشرف الوحید على شراء الطباشیر لكي یتفقد

 الفتاة في المتجر.
 

 6- عالقة إكال بشهدان عالقة صداقة حقیقیة،
 عالقة مواقف ستدوم للحیاة حتى بعد أیام

 الدراسة.
 

 7- الوظیفة النحویة التي تكررت في الجمل هي
 ظرف زمان/ ظرف مكان.
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  8- اإلعراب:
 

 حال منصوب وعالمة فتحه الفتحة الظاهرة على
 آخره.

 
 9- النعوت في الجمل:

 
 • الشائك، المستدیر السمین.

 
 • المتصبب، السحریة.

 
 • جمیل، مستدیر.

 
------------------------- 

 
  ♦ تلخیص الفصل 21 درس طقس التخاطف
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 لقد منح السید صمدیكون مدرسة المحمدیة

 فرصة أخرى وأخیرة على ما یبدو، فبعد أن
 أنهى تقریره وأخذ صور للمدرسة وغادر،

 وصلت دعوة لتالمیذ المحمدیة للمشاركة في
 مسابقة تحد أكادیمي ُتعقد سنویًا، وتعتبر حدثًا
 مهیبًا للغایة. كانت آخر مشاركة للمدرسة في

 هذه المسابقة منذ سنوات طوال، بعد أن ارتأى
 التالمیذ آنذاك عدم المشاركة لتجنب اإلهانة

  والفشل، لكن هذه المرة األمر مختلف،
 

 صحیح أنه أمر مخیف یجعل دقات القلب
 تتسارع ولكن للمدرسة أمل، إنه لینتانج! البدر

 الفذ الذي تعتمد علیه اعتمادًا كلیًا في انقاذها من
 شبح اإلغالق. أحس لینتانج بثقل المسؤولیة

 الملقاة على عاتقه وما كان منه إال أن ینكب على
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 الدراسة لتقدیم مسابقة مشرفة من شأنها خلط
 حسابات المفتش والوزارة.

 
 حلول األسئلة بشكل نصي:

  
 

 1- طقس التخاطف هو طقس یحضره كل أهالي
 بیلیتونج الصینیین من أجل الظفر بكیس فونغ فو

 الذي یرمز إلى الحظ السعید، من یحصل علیه
 یمكنه بیع بمالیین الروبیات، وحین یجده أحد

 یبدأ خطف األغراض المتبقیة فوق الطاوالت،
 لهذا سمي طقس التخاطف.

 
 2- الساوانج منظمون یعملون كفریق واحد

 باستراتیجیة واضحة للحصول على فونغ فو، أما
 المالیویین فكل یعمل لنفسه.
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 یتمیز الساوانج بالوحدة والتخطیط المحكم.

 
 3- حضرت آلینغ بعد نهایة الطقس ومغادرة
 الحشود، انقلبت مشاعر إكال من الحزن إلى

 السعادة التامة.
 

 4- وقف كالحطام: تشبیه مجمل.
 

 وما لبث أن ابلعته الظالم: استعارة تصریحیة.
 

 كان رقیقا رقة التوفو: تشبیه مرسل.
 

 اتسع قلبي واتسع و أنا أرى أضواء دوالب
 فیریس تضيء السماء.
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  الجزء األول هو استعارة مكنیة، والثاني
 استعارة تصریحیة.

 
 5- الصورة التي أراها جمیلة هي االستعارة

 المكنیة، ألنها تمنحك الخیار لتخیل المشبه به.
 

-------------------------- 
 

 ♦ تلخیص الفصل 22 درس توك بیان توال
 

 تفقد الیوم أربعة رجال من شركة ب نیما مدرسة
 المحمدیة بغیة أخذ عینات من األرض لیعرفوا

 مستوى القصدیر، فإن رأوا أنه عال سیباشرون
 جر الجرافات نحوه كي یستخرجوه. مع تلك
 المحنة التي كان یمر بها عساكر قوس قزح،

 جاء رجل یطلب منهم مساعدة فرق الكشافة في
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 البحث عن فتاة ضاعت ولم یظهر لها أثر، من
 هذه الفتاة یا ترى؟ إنها فلو، عازفة البیانو

 المتثائبة! قرر مهار وزمالؤه مساعدة فرق
 الكشافة واقترح األول االستنجاد بقدوته األعلى

 توك بیان بوال. فعل مسؤولو ب نیما ما طلبه
 مهار وسخروا امكاناتهم الیجاده، وما إن وجدوه
 وطلبوا مساعدتهم حتى دلهم على مكان تواجدها،

 شریطة بحث مكثف ألن المكان الذي وصفه
 یوجد الكثیر من أمثاله. مضت الساعات والشيء

 یذكر، ال وجود لفلو، بدأ الشك بالشامان یتزاید
 ومعه حزن مهار، لم یتبق الكثیر للبحث عنه إال
 أمام نهر بوتا المرعب، الذي ما إن اقتربت منه

 لن تعود. قرر األوالد مساندة مهار في قراره
 بالبحث أمام النهر والمفاجأة كانت سارة للغایة،

 لقد صدق مهار وتوك بیان بوال، لقد وجدوا فلو.
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 حلول االسئلة بشكل نصي:
 

 1- فلو هي فلورینا عازفة البیانو المتثائبة ابنة
 رئیس الجرافات، ورد ذكرها في الفصل

 الخامس.
 

 2- الشخص الذي اقترح االستنجاد بتوك بیان
 بوال هو مهار، فهو یعتبره قدوته األعلى بجانب
 بروس لي، أما موقف إكال فكان عدم التصدیق

 بقدرات الشامان.
 

 3- اتجه فریق عساكر قوس قزح إلى حقول بها
 أكواخ أمامها شجرات المانغروف.
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 4- المثال العمیق للصداقة هو مساندة عساكر
 قوس قزح لصدیقهم مهار رغم معارضتهم

 لقراره باالتجاه نحو ضفاف نهر بوتا الممیت.
 

 5- نعم وقع ذلك في كثیر المرات، أنني فعلت ما
 أراده صدیقي رغم معارضتي.

 
 6- لیس مقبوال وصحیحا دائما، یجدر أن یكون

 الهدف نبیال كي هذا األمر، أما إن طلب منك
 مساعدته في أمر خاطئ فال یجب ذلك، بل علیك

 أن تثنیه عنه.
 

 7- مناقشة، نعم قد تحدث هذه األمور الغیبیة، قد
 تقودنا الى االیمان بالغیبیات كما قد تقودنا الى

 االیمان بالخرافة، هي سالح ذو حدین.
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  8- الجمل التي تحتوي تشبیها:
 

 ما مات منها یشبه أشباحا عمالقة عائمة في
 النهر.

 
 یستطیع التحلیق في الهواء كالضباب.

 
 ساكن كصفحة زجاج.

 
--------------------- 

 موقع المناهج اإلماراتیة یتمنى لكم النجاح
 والتفوق
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