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كتاب النشاط ص 9



.لم يتبق سوانا أنا و أنت : عندما أخبرته أمه قبل أن ترحل 

. ألنهما سأال بعضهما نفس السؤال في نفس اللحظة 



جمعة بعد شروق الشمس
أخفى على صديقه عثوره على المحمية

ربما اصطادها قناص أو وقعت في الفخ

واسعة

لعله يجد نمًرا أرقط مثله
الجبل

ترتع
أرجاء

االنقراض



النمر األرقط
النمر األرقط

الفتى





يلمع فيها البرق
يظهر عليها الفرح

.  ل الشتاءتبرق السماء في فص. / تبرق السماء الليلة بشدة 
.ت برقت عين الفتاة بشدة عندما حصلت على أعلى العالما



عصفوًرا في قفص ،و أالال يحبس أعرف عاطف معنى الحرية وقرر
.يالحق العصافير في أعشاشها

14كتاب النشاط ص 

.ذهاب عاطف إلى الحقل لمساعدة جده في األعمال الزراعية 

ى وقوع عاطف أثناء محاولته التقاط أحد األعشاش و مكوثه في المستشف
أياًما خضع خاللها لعملية جراحية لساقه 



الَّذي
الَّتي

الَّتي
الَّذي

17كتاب النشاط ص 



ل  فصائصفحة  حظيرة  

المحمية الطبيعية منطقة محظورة لحماية الحيوانات

النّمُر من أسرع الحيوانات 

.الّصداقةُ أجمل ما في الحياة 



مكانشرقصحار

طيرانطيورطْيـر طيارة



18كتاب النشاط ص  





19كتاب النشاط ص 



إنشاء المحميات الطبيعية ومراكز اإلكثار للحيوانات 
وضع القوانين الصارمة لحماية الحيوانات ومنع الصيد 

العناية واالهتمام بها وبسبب مراكز االكثار والمحميات الطبيعية
.وحمايتها من الصيد بالقانون 

من المها العربي لجزيرة  لصير 4نقل 1978/ إنشاء محمية لإلكثار في العين 1968
.إطالق أول قطيع في براري محمية المها 2006/ زيادة أعداد المها 1999/ بني ياس 





محمية كبيرة
مالذ اإلنسان

.لعقت األم وجه ابنها عند عودته 

حب الوطن 

خط مستقيم

.قرأت قصة حقيقية ممتعة جدا
.  ذهب الفتى مع النمر في رحلة البحث عن بقية النمور

.قرأت قصة حقيقية ممتعة جدا
.  ذهب الفتى مع النمر في رحلة البحث عن بقية النمور



تركيب
جملة

جملة
تركيب



.الوطن العظيم ينتظر أبناءه بكل شوق

.المحبة في القلوب

.هذا النمر سريع
.الوطن الذي يعيش فينا عظيم  

.يعمل المواطنون الصالحون بإخالص

.تناول الغذاء الصحي 
.مارس التمارين الرياضية كل يوم 

.األطعمة الجاهزة والمشروبات الغازية تجنب تناول





كتاب النشاط 
(23) صفحة 



24كتاب النشاط ص  يرجى نسخ الفقرة في الكتاب



.أمي ، ألنها أعز إنسان على قلبي

أمي جميلة تمتلئ بالحيوية و النشاط ،و وجهها منير، و شعرها أسور 
.ارتداء الحريرطويلة،وتحبقصير، ولون عينيها بني ، وقامتها 

أمي حنونة و صبورة، تحب الطبخ ، وتمارس الرياضة

.أحب أمي كثيراً وأحترمها، وأطيعها 

.هي أغلى إنسان على قلبي ،  و أتمنى لها السعادة! ما أروع أمي 

(25) كتاب النشاط صفحة 
هذا فقط نموذج للعرض يرجى من كل طالب اختيار

الشخصية المناسبة ثم الكتابة 


