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غزالة على 
وشك الموت
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بعدماأنشطة
:القراءة

ألنه يريد التأكد من عدم وجود البشر في الجوار 
.وألنه كان يريد رؤية الغزالن أيضا 
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- تثيرهدارةتصرفاتبعضكانتلم-2
؟ئكقارلكذلكيؤكدهالذيما؟النعاماستغراب
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- .لالفصهذافيالغزالنتصفالتيالفقرةاقرأ-3

الغزالن مخلوقات خجولة جداً وتخاف من كل ما " 
منها في قترابحولها ولذلك لم يتمكن هدارة من اال

. "الكل في آن واحد.....................السابق 
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التيالغزالةعنتحدث- 4
سردأعدو ,هدارةساعدها
.بلغتكحكايتها

كانت غزالة كبيرة وجسدها نحيف له لون 
الرمل تنام على جانبها مغمضة العينين ما

جلس بجانبها ووضع يده , زالت تتنفس 
ا عليها فارتعشت من الرعب الذي سببه له

.لقد كانت مريضة إنها ساخنة جدا  
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 ,جدامؤثرمشهدالفصلهذافي--5

وحدده ,الشفقةوالرحمةمشاعريحرك
.زمالئكعلىاقرأه

مشهد الغزالة و هي ممددة على األرض ال 
تقوى على الحراك و محاولة هدارة 

مساعدتها بجلب أوراق األشجار لها فبدأت 
أجفانها ترتجف ثم رأى ما لن ينساه أبداَ 
عندما فتحت الغزالة عينيها و قد فاضتا 
.بالدموع و كان أول مرة يرى حيواناَ يبكي
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معهوأحضرها ,الغزالةهدارةأنقذ-6
فيراكضةغادرتلكنها ,السربإلى
؟لهايحدثأنتتوقعماذا .التالياليوم

دعنا 
نفكر 
معا؟

تترك 
اإلجابة 
للطالب

.
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. وجدت عشاً قرب البحر له لون الرمل

.اشتريت سترةً قاتمة اللون
.رأيت السماء بلون أزرق غامق 
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مفعول فيه ظرف مكان منصوب و : خلف 
.عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
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مفعول فيه ظرف مكان : خلف 
منصوب و عالمة نصبه الفتحة 

.الظاهرة على آخره
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 ً مفعول فيه ظرف زمان : يوميا
منصوب و عالمة نصبه الفتحة 

.الظاهرة على آخره 
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مفعول فيه ظرف زمان منصوب : كل 
.وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره
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alManahj.com/aeمد هللاــــبحتم  



هجوم 
اللبؤة
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تشنجت عضالت اللبؤة كلها حين استعدت للهجوم ، لقد" 
اختارت النعامة الكبرى ستبدأ بها وإذا حالفها قد تحصل 

وعادت أدراجها ................. على النعامة األخرى 
".راكضة تجاه البحيرة 
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في اللحظة التي رأى فيها هدارة اللبؤة ، ظهرت 
في ذهنه ذكرى سابقة وذلك عندما هجم عليه اسد 
بالقرب من البحيرة وقد سبب له جروحا في فخذه

، وقد شفيت اآلن ولكنها ال تزال مخالبهبواسطة 
لهذا شعر بالخوف ووقف . موجودة كقشور قاسية 

.سلبيا مشلوال مستعدا للهرب 
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3

تترك اإلجابة للطالب يبحث عنها 
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O92

عندما اقتربت اللبؤة من النعامات واشتمت 
لكنها اشتمت رائحة كائن بشري  ..... " رائحتها 

في الوقت ذاته كان يقف على مسافة قصيرة من 
".النعامات 
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5

أة رأى آثار أسد كبير وقد انقطعت تلك اآلثار فج
.   حين التقت بنوع آخر من اآلثار alManahj.com/ae
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مفعولَفيهَظرفَمكانَمنصوبَوعالمةَنصبهَ: فوقَ 1-
.الفتحةَالظاهرةَعلىَآخره

مفعولَفيهَظرفَزمانَمنصوبَوعالمةَنصبهَ: ـَبينما2
.فيَمحلَجرَمضافَإليه: الفتحة،َوهوَمضافَ،َوما
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يتركَللطالب
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أنشطة ما بعد قراءة الفصل

كتاب التدريبات
ص  40
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عندما خّطط في حال تمكنّه من صيد الشبل إنه سيتمّكن من بيعه ■
.ليكسب المال ، ويعوض تكاليف رحلته

على الجلوس ( لوك ) عندما أعّد الصحراوي الشاي لم يوافق ■ 
.، بل أمر الصحراوي أن يأتيه بطاولته الصغيرة مقرفًصا

ينفجر من الضحك بين الوقت واآلخر سخريةً من ( لوك ) عندما كاد ■
.. ناكًرا موهبته ، وغير مقتنع بها( سيدي إبراهيم ) كالم 

alManahj.com/ae



ال يمكن تفسير ذلك ، كما قال هو، أنها موهبة لديه منذ الوالدة 
، وهو امر ال يمكن تعلّمه ، فعندما يرى أثًرا ما ، يرى الحيوان 

alManahj.com/ae. أو اإلنسان أمامه بكل وضوح 



كان سيدي إبراهيم مستاًء من سخرية الصياد المتكررة 
:له ودليل ذلك 

حين لّف قطعة القماش بشّدة حول فمه ، ونظر إلى ■ 
.األمام ولم ينطق بشيء بعد ذلك

حين انتهى سيدي إبراهيم من صالته صعد إلى ■
.السيارة ، وأقفل الباب بصوت عاٍل 
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سافَر األب إلى بلد آخر، فترك على
عاتق ابنه الكبير مسؤولية األسرة
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قراءة الفصل التالي من الرواية التنس
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أنشطة ما بعد
قراءة الفصل

حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق

كتاب التدريبات ص 41
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41حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق
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41حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق

كان موقفا غريبا فهذه أول مرة           ■
ال يستطيع أن يجيبه على أسئلته بخصوص

.الكائن حافي القدمين 
:الدليل■
ليس هذه المرة قالها باختصار ثم عاد ) 

( وجلس
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41حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق

يتفقان في أن هدارة أنقذ كال الحيوانين من ■
الموت عطشا بنفس الطريقة بوضع الماء في 

.قشرة بيض النعام 
يختلفان في المكان فقد وجد هدارة الظبي في ■

مكان وسط بعض األشجار اما الشبل ففي مغارة
يدل الموقفان على ذكاء هدارة وإحساسه ■

.باألخرين 
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41حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق
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41حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق
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41حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق
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41حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق
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حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق

إعرابهاالكلمة

تحت
اوحيد  
اساند  
طوال
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حامد جمعة هجرس/ مع تمنياتي بالتوفيق
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التنسي قراءة الفصل التالي من الرواية 
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ها عندما وضع يده في النار وهوال يعلم ما هي فأحرقته فنزع
.وقلب  الطاولة عندها استيقظ الصياد ورآه ثم طارده 

.حبه للفرخ وإصراره على إنقاذه ■
.محاولة معرفة الجديد عن المخلوق المسمى باإلنسان ■
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ال  القمَر الذي صعَد في األفقِّ  َن النوورِّ وكأن ه أسطوانةٌ مسط حةٌ مِّ متأم ِّ
.َكَستِّ الَمكاَن بضوئِّها األبيضِّ 
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 ♦♦ حل الفصل الثالث والعشرون
 موقع المناهج اإلماراتیة
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 جنة طیور النعام
 

 1. اكتب وصفًا للمكان الجدید الذي استقر
 السرب فیه؟

 
 تساقط المطر الغزیر واكتساء األشجار باألوراق
 ووجود كثیر من النباتات والشجیرات واألزهار

 والبطیخ الذي كان یحبه هداره على من عدم
 وجود بحیرة أو نبع

 
 2. یتنازع هدارة في هذا القصیر شعورًا

 متناقضان . اقرأ ما یدل على ذلك
 

 قراءة صفحة 157 أول فقرة
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 3. ما سبب هذا التناقض؟

 
 شعوره بالخوف واألمل في نفس الوقت هل من

 الممكن أن یقترب من كائن بشري آخر وهو
 یرید فعل ذلك .

 
 4. برأیك لم أخفي سیدي إبراهیم عن التحري

 الصحراوي ما عرفه عن هدارة؟
 

 حتى ال یلحق به الصیاد األذى اذا عرف أنه من
 سرق فرخ النعام

 
 5. حدد الجملة التي ورد فیها خبر كان وأخواتها

 جملة فعلیة في الجمل اآلتیة:
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 أ. لم یكن هناك حیرة أو تبع
 

 ب. ما زالت أفراح النعام عاجزه
 

 ت. كان (حوج) ینادي كلما حدث ذلك
 

 ث. أصبحت األفراخ أجمل.
 موقع المناهج اإلمارتیة
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 ♦♦ حل الفصل الرابع والعشرون

 
 فریق البحث عن الولد البري

 
 1. اختلف هذا الفصل عن باقي الفصول

 الماضیة في أنه قلیل األحداث، یعتمد على
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 الحوار الطویل بین الشخصیات. كیف شعر
 وأنت تقرأ هذا الفصل؟ ما السبب في رأیك؟

 
 البعد عن الشعور بالملل والمساعدة في رسم

 شخصیات الروایة
 

 والسبب للتخفیف من رتابة السرد
 

 2. ما الذي یؤكد هذا الفصل من صفات الصیاد
 «لوك أو كونور)؟

 
 الذكاء – قوة المالحظة – اإلصرار والعزیمة –

 الشجاعة
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 3. ما رأي مجلة (ناشونال جیوغرافیك في
 قصص أطفال قیل إنهم عاشوا مع الحیوانات؟

 هل توافقهم على ذلك؟
 

 لم تصدق هذه القصص لعدم وجود أدلة كافیة
 وحقیقة تلك القصص

 
 4. كیف استفاد «لوك من لقائه الفاشل مع فریق

 (ناشیونال جیوغرافیك في إقناع شركة إنتاج
 األفالم

 
 أدرك بأن الجمیع یخشى مشكلة عدم قدرة الكالم
 عند أطفال مثل ذاك وقال بان الولد صرخ بلغة

 لم یفهمها
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 5. ما الذي تتوقع أنه سیحدث في الفصول
 القادمة؟

 
 ممكن أن یجد هدارة أهله وأن یتعلم الكالم.

 
 موقع المناهج اإلماراتیة
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 ♦♦ حل الفصل الخامس والعشرون

 
 لقاء مع صدیق قدیم

 
 1. اقرأ الفقرة التي تصور حلم هدارة.

 
 2. ما الذي قد یوحي به هذا الحلم؟ وعلى

 ضوئه: كیف تتوقع أن تتجه األحداث؟
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 انه سوق یتم امساك هدارة، أنا أتوقع أن یمسك
 به لوك

 
 3. من توقع أن یكوین الرجل صاحب الجمل

 الذي رآه هدارة؟ ما دلیل على ذلك؟
 

 التحر الصحرواي , الدلیل تحریه ألثار هدارة
 عند البركة

 
 4. كیف عبرت ظبي عن وفائها لهدارة؟ اذكر

 دلیلین
 

 حذرت هدارة من وجود البشرعرفته على القطیع
 لیكون صدیقًا لهم
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 5. عاش هدارة في هذا الفصل أیامًا سعیدة
 انعكست على روحه وجسده. اكتب موضحًا ذلك

 
 بعد أن تعرف على القطیع عاش بسعاده معهم
 ولعب مع صغارهم وشرب الكثیر من الحلیب

 
 6. ما الصفة التي یؤكدها مرة أخرى هذا الفصل

 للبشر؟ اقرأ المقطع الذي یؤكد ذلك.
 

 قتل الحیوانات ربما القسوة
 

 7. ما الجملة التي تتضمن ضمیر نصب منفصل
 من الجمل اآلتیة:

 
 أ. …. ساحبین جناحیهما على األرض
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 ب. رفعوا رؤوسهم وراحوا یمعنون
 

 ت. لقد رأینا العدید من سیارات الجیب
 

 ث. یالحقوننا عندما نركض ویطلقون النار
 

 ♦♦ حل الفصل السادس والعشرون
 

 ولد بري في فرنسا
 

 1 للصیاد «لوك أو كونور) وللباحث اللغوي
 (غاي میكلوي) رأیان متباینان عن الصحراء.
 أقرأ الجزء الذي یعبر عن رأي (لوك، ولیقرأ

 زمیلك الجزء المعبر عن رأي (غاي.
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 – كیف تمكنت من المكوث في الصحراء ثالث
 سنوات متتالیة؟ تساءل 1 لو ومسح العرق عن

 جبینه بكم قمیصه ، الصحراء الكبرى مكان قبیح
 1 جدًا ورتیب جدًا ولیس أكثر من جحیم حاژ

 کالجمر ، أال توافقني الرأي؟
 – لست أدري ، قال غاي میکلوس الصحراء

 مكان جمیل ومتنوع في نظري والحر أمر یمكن
 االعتیاد علیه ، اللیالي رائعة هنا ، الناس هنا

 متشوقون جدا وكذلك لغاتهم . أتمنى أن تتسنى
 لي العودة ثانیة إلى هنا في السنة القادمة . أتمنى

 أن یتاح لي البقاء هنا لمدة ثالث سنوات
 

 2. أي الموقفین تؤید؟ اذكر تجارب وخبرات
 شخصیة تفسر بها رأیك
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 3. في حدیث الفریق عن قدرة سیدي إبراهیم
 على التقصي استخدم الفعل «یدعي»

 والفعل«زعم» إشارة إلى الشك والریبة. استخدم
 الفعلین في جملتین من إنشائك مشككا في خبر ما

 
 یدعي الرجل أنه قادر على جعل الحجارة العادیة

 أحجارًا كریمة نفیسة
 

 زعم اللص بأن الخزینة كانت مفتوحة من قبل
 

 4. وضع المنتج (بوب مخططًا لسیناریو الفیلم
 الذي سیصورونه. ارسم المشاهد التي كان

 (بوبیضع لها مخططا
 

 الفلم األول نطارد فیه الولد الذي یعیش مع سوب
 التعام، یمكننا أن نقود الحي بمحاذاة الولد حین
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 یرض مع التعامات ، وهكذا تصوره من الجیب.
 ثم سنصوره أیضًا حین شمس به وحین یحاول
 صاحبنا ثابغة اللغة أن یتحتت معه جالكا وإیاه
 قرب النار یتحدثان ، ثم یقش علیه الولد قصة

 حیاته في البریة
 الفلم الثاني سیتحدث بالطبع عن اصطحابنا للولد

 إلى نیویورك کیث سیلتقي معجزات الحضارة
 كلها ، تخیلوا فقط فكرة العود مع الولد الذي
 یعیش مع الثعامات ، إلى أعلى مبنى إمبایر

 ستیت .
 في الفلم الثالث سیكون قد تحول إلى إنسان عادي

. 
 

 5. ذكر الكتاب الذي كان یقرؤه (بوب تفسیرات
 مختلفة لحالة الولد البري الذي وجدوه في فرنسا،

 أي هذه التفسیرات تؤید. علل رأیك.
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 6. تشترك الجملتین اآلتیان في إنهما تتضمنا

  وظیفة نحویة واحدة، ما هي؟
 

 أن یعض على أسنانه غیظا
 

 • أرادا اإلطمئنان على المعدات خوفًا من أن
 تكون قد تعطلت

 
 غیظًا : مفعول ألجله.

 
 خوفًا: مفعول ألجله.

 
..………………… 

 
 مع تمنیاتنا لكم بالتوفیي والنجاح
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 ♦ موقع المناهج اإلمارتیة
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 الفصل للثالث 2020
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