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:.............................اسمي

:.............................صفــي

سالمة أحمد البلوشي : اعداد المعلمة 
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. َذَهَب َشريِف وأمير إِلى اْلَمتَْجِر 

. َهيّا نَْجري ِســباقًا :بََدأَ َشريُف بِاْلَجْري َوقاَل 

َر  . حاَوَل أَميُر اْلَجْري َولَـِكنَّه تَعَـثَـّ

. عاَد َشريُف ِلُمساَعَدةِ أَمير 

ََ ُرْكبَت َََ ال تَـْقلَْق ، َسنَْجري ِسـباقًا آخر عندما تَتَ :قاَل َشريُف  .َحسَّ

أمير َوشريف
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P4  إلى P1 ثم أجب عَ األسئلة مَ ( شريف وأمير)اقرأ نص * 

َِ ؟(  ََ َذَهَب اْلواِلدا أَْي P1

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

:َسيَْجري َشريُف وأمير(   P2

ماذا َحَدَث ألمير ؟(    P3

؟َهْل َشريُف َصديق ِجـيد ألمير(   P4

:واحد، وعلّل إجابت َ في ضوء فهم َ للنص ضع عالمة          في مربع

َوْجـبَـةً 

َشرابًا

أ

ضاَع                                       تَِعبَ 

أُصيَب                                    جاعَ 

نعم                                     

ال                                 
.......................................................................

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

اِســباقً 

ُمشاَجَرةً 
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ِه ماِء الْ  َْ أَْذَهَب إِلى ُمتَنَّزِ ّيِ أُِحبُّ أَ َحْيُث . َواِدي اْلبَّرِ

ُق َعلى اْلمْنَزلَقاِت أَْذَهُب َمَع واِلدي َوأَْصِدقائي ، َونَتَزلَّ 

ما ِعْندَ !  أَْحيانًا نَْصَطِدُم اْلمائِيَِّة َويَُرشُّ بَْعُضنا بَْعًضا ، وَ 

.يَرةِ اِل إِلى اْلُمْنَزلَقاِت اْلَكبأَْكبُُر َسيَْسَمُح ِلي َواِلدي بِاالْنتِق

هاَب لإلقاَمِة َمَع َجدَّتي ؛ لِ  تُْخبُِرني قَِصًصا أُِحبُّ الذِّ

َْ ُطفولَتِها ، وِعْنَدما َذَهْبُت إِلَيْ  ةِ األَخيَرةِ، َع ها في  اْلَمرَّ

، أُِحبُّها ِجدًّا أَرتْني َكْيِفيَّةَ َعَمِل َعصـــــيِر اللَّ  ِِ َِ ْيمو

.ِعْنَدما تُغَنّي لي قَْبَل النَّْوِم 

َْ تَْذَهَب ِلتَِجَد ُمتعَةً خاَصةً؟ هذا م ََ تُِحبُّ أَ ...ا قالَهُ أَْربَعَةُ أَْطفاٍل أَْي

َْ أَُخيَِّم َمَع عائِلَتي في الصَّْحراِء ، َوأَْلعََب أُِحبُّ أَ

ْملِ  َِ الرَّ يَِّة ،         َو أَْحيانًا أَنا َوإِْخَوتي َعلى اْلُكثْبا

ةً ِسحليَّةً في نُْمِس َُ السَّحالي ، َوقَْد َوَضْعنا َمرَّ 

ْمنا  َعلى َذِل ََ فيما َسريِر أُْختي عائَِشةَ ، لَِكنَّنا نَدِ 

.بَْعدُ 
ُل ُهَو َحديقَةُ اْلحَ  َِ ، فاألُسوُد َمكاني اْلُمفَضَّ يَوا

نَّها ُمِخيفَةٌ ِعْنَدما َوالنُّموُر َحيَواناٌت ُمْدِهَشةٌ ، لَكِ 

ةِ األخيرةِ عند ما َذَهْبنا ، تَْقتَِرُب ، في اْلَمرَّ

!ّما أَنا ؟ أَبًَدا أَْمَسَكْت أختي َحيَّةً َضْخَمةً ، أَ 

حمد

مريم

خالد

نوره

لَةُ ْلُمفَضَّ اأَماِكني 
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لَةُ )اقرأ نص*  :، ثم أجب عَ األسئلة ( أَماِكني اْلُمفَضَّ

. بصْصِدقائِهِ االْصِطدامُ .                                    االْنتِقاُل إلى اْلُمْنَزلَقاِت الَكبيرةِ 

. هِ رشُّ أَْصِدقائِ .                                                            النُّزوُل في اْلماِء 

َْ يَ  ْفعَلَهُ ؟الذّي ال يُْسَمُح ِلَحَمٍد أ

َِ اْلَحيَواناِت ؟ َِ تََحدَّثا َع فلي أيُّ الّطِ

.َمْريٌَم وخاِلدٌ .                                                                     خاِلٌد ونوَرةٌ أ

. َمْريٌَم وَحَمدٌ .                                                                      َحَمٌد ونوَرةٌ 

َْ َجدَّتِها َكْيَف ؟ تَعَلَّمْت َمْريَُم ِم

.تَناُم بُِسْرَعةٍ .                                                                                تُغَنّيأ

 َِ .تَْروي اْلِقَصصَ .                                                       تَْعَمُل َعصيَر اللَّيمو

َْ يُِحبُّ النَّوم في اْلَخْيَمِة ؟ م

َحَمدُ .                                                                     خاِلٌد أ

.  َمْريَمُ .                                                                        نوَرةُ 

؟” أَبًَدا ”ماذا تَْعني نوَرةُ ِعْندما تَقوُل 

ََ األفاعيأ .األْفعى  لَْيَسْت َكبيَرةً .                                                   ال تَخاُف ِم

َْ تُْمِس ََ األْفعى ُق أُْختَها.                                              ال تُريُد  أ . ال تَُصّدِ

أيُّ الِعباراِت التّاِليَةَ َصحيَحةٌ على األْرَجحِ؟

يَةً .                                                    أ       عائِشةُ تُِحبُّ األفاعي .عائِشةُ قَتَلَْت ِسْحلِّ

ََ السَّحالي.                                                    عائِشةُ تُْمِس َُ َسحالي .عائِشةُ تَخاُف ِم
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ي تَْلَمُع ف)) ْلٌمَصغََّرةَ الَّتي لَِعْبُت َمَع أُْختي اْلُكْبرى لُْعبَةَ اْلجوْلِف ا

َْ تَْستَطيُع إِْدخا(( الظَّالِم  الً تَسابَْقنا ِلنَرى َم َل ُكراتِها في الثُّقوِب أَوَّ

!،َربَِحْت أُْختي ألَنَّني َظلَْلُت أَْفِقُد ُكراتي

.ْم أَثْناَء ُعْطلَِة نِهايَِة األُْسبوعِ يَتََحدَُّث أَْربَعَةُ أَْطفاٍل َعّما فَعَلوهُ َمَع إِْخَوتِهِ 

َْ اْصَطِحَب أَخي الصَّغيَر إِلى اْلَحد ََ َعلَيَّ أَ ِة ِليَْلعََب كا يقَِة اْلعامَّ

ْمِل، َوبِما أَنَّني ال أُحِ  ْمِل إِلى بِشاِحناتِِه في ُحْفَرةِ الرَّ بُّ ُدخوَل الرَّ

 َْ . بَعيدٍ ِحذائي ،فَقَْد َجلَْسُت أُراقِبُهُ َطواَل اْلَوْقِت ِم

حمدة

مريم

خالد

راشد

ْلعائِلَِة ااْلَمَرُح َمَع  

هاِب  لَقَْد َسَمَح لي والدي أَخيًرا بَْعَد عِ ! يا ِلَسعاَدتي دَّةِ ُمحاَوالٍت بِالذِّ

القاتِ اللَِّعِب َعلى إِلى َمدينَِة األَْلعاِب اْلمائِيَِّة ، َواالْستِْمتاعِ بِ  الزَّ

َْ قَلَِقِه  َعلَيَّ اْلمائِيَِّة شاِهقَِة االْرتِفاعِ َمَع أَخي األَْكبَِر عَ  ْغِم ِم لى الرَّ

َْ َهِذِه اللُّْعبَِة اْلَخطيَرة .ِم

َُ أَْربَعَةُ إِْخَوةٍ ، اْعتَدنا لَِعَب ُكَرةِ الّطاوِ  لَيٍَّة لَِة، لَِعْبنا ٌمباراةَ تََحّدٍ عائِ نَْح

َِ وَ َمَع واِلَدْينا ، ُكنّا أَنا  !ِجدًّا ِلفَْوِزنا  َعلَْيِهماأَخي الصَّغيُر َسعيَدْي
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:، ثم أجب عَ األسئلة ( اْلَمَرَح َمَع اْلعائِلَِة ) اقرأ نص* 

.خاِلدٌ .                                                                          َحْمَدةُ 

. راِشــدُ .                                                                             َمْريَُم 

َِ ا-1 َْ قاَم بِاللَِّعِب  في اْلَمكا ْلُمْعتِِم ؟َم

.خاِلدٌ .                                                                        َحْمَدةُ أ

. راِشٌد .                                                                             َمْريَُم 

.خاِلٌد .                                                                            َحْمَدةُ أ

. راِشٌد .                                                                                َمْريَُم 

. اْلٌكراتِ ألَنَّها فَقََدتْ .                                                ألَنَّها كانَْت بَطيئَةُ أ

َْ قَْبُل ألَ .                                         ألَنَّها لَْم تَْستَْمتِْع بِاللُّْعبَِة  .نَّها لَْم تَْلعَْب ِم

.أَخو خاِلٍد .                                                                     َمْريََم أَخوأ

. أَبو خاِلٍد .                                                                            َمْريَُم 

.جيرانِهِ .                                                                           أ       عائِلَتِهِ 

.أَْقاِربِهِ .                                                                       أَْصِدقائِِه 
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َِ الَّذي لَْم يَْستَْمتِْع بِوَ -2 ْقتِِه؟َم

ََ لَهُ اْلقُْدَرةُ عَ -3 لى اإِلْقناعِ ؟أَيٌّ األَْطفاِل كا

غََّرةِ ؟في لُْعبَِة اْلجوْلِف اْلُمصَ َحْمَدةُ ِلماذا َخِسَرْت -4

َْ يَتَغَلََّب َعلى االضْ -5 َِ اْحتاَج أَ ِطراِب ؟َم

:لَِعَب راِشٌد َمعَ -6
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َِ بِ  ََ بِِقطْ سَ مْ َعلى َشَجَرةٍ َوأَ ابُ رغُ فَ َوقَ  رَّ ثَْعلٌَب َعلى َمْهلِ ، إِْذ مَ ِمْنقاِرهِ عٍَة ِمَ اْلُجْب

َِ ، فَتَ  . ةِ رَ جَ َف تَْحَت الشَّ قَّ وَ َوَشمَّ َرائَِحةَ اْلُجْب

َِ ، مَ يَِة اللَّ اْلغُراُب ، ريَش ََ في غنيقًا اْليَْوَم أَيُّها ار ، تَْبدو أَ يْ اْلخَ َصباحُ : ُب لَ عْ قاَل الثَّ  عا

ََ َصْوت ََُ َجميالً  .ماِل ريِش ََ قَْدَر جِ أَْنِت طائٌِر َجميٌل ،أَتَساَءَل إَِ كا

َْ يُبَ  َْ فَ ْعلَبِ ََ ِللثَّ يِّ َشعََر اْلغُراُب بِالسَّعاَدةِ َوأَراَد أَ ي نّ هُ ِليُغَ َح ِمْنقارَ تَ  ِجمال صوتِه َوما أَ

َِ َعلى األرْ َحتّى َسقََطْت قِطْ  . ِض عَةُ اْلُجْب

َِ َوَجرى بَعيًدا وَ ُب بِِقطْ لَ عْ  ََ الثَّ سَ أَمْ  . َُ ْضحَ ُهَو يَ عَِة اْلُجْب

بُ اْلغُراُب والثَّْعلَ 
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:، ثم أجب عَ األسئلة( الغراب والثعلب) اقرأ نص* 

َِ .                                                                 أ      رأى الغراب .َشمَّ َرائَِحةَ اْلُجْب

. رأى قطعة الجبَ.                                                                 سمع الغراب  د

ب

ج

نَهالثَّْعلَُب أَْسفََل الشََّجَرةِ  َِ : ألَّ

:شعر الغراب عندما سمع هذه العبارة بصنه ” تبدو أنيقًا اليوم أيها الغراب 

.فخور.                                                                        محظوظ

. مرتب َ.                                                                      مرعوب   

:حصل الثعلب على قطعة الجبَ بعد أَ 

.طار الغراب بعيًدا وتر َ قطعة الجبَ.                                أ      سقطت قطعة الجبَ مَ الغراب

. هز الثعلب الشجرة ليسقط قطعة الجبَ.              تسلق الثعلب الشجرة وأمس َ بقطعة الجبَ

:كاَ الثعلب يضح َ في النهاية ألنه 

.ألنه خدع الغراب.                                                   أ     حكى قصة مضحكة

.  جعل الغراب يبكي.                             كاَ مسروًرا لمعرفة صديقًا جديًدا

بَم شعر الغراب في نهاية القصة؟

هل تعتقد بصَ الثعلب استحق الحصول على قطعة الجبَ؟
:ضع عالمة         في مربع واحد، علل إجابت َ في ضوء فهم َ للنص

.                                                   نعم

.                                                   ال 

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

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

....................................................................................................................
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باحِ اْلباِكِر ، ثَمَّ أَُؤّدي واِجباتي اْلَمنْ  ِزِليَّة َعْقَب تَناوِل طعام اإلفطار ، اْستَْيقََظ في الصَّ

ياِضياِت وأؤجُل َواِجَب اللُّغَةَ اْلعَرَ  ُع بِيَّةَ إِلى النِّهايَِة ألنني أَْستَْمتِ ُمْبتَِدئًا بِواِجِب الّرِ

. بصدائه

َُ الطَّْقُس حاًرا َوبَْعَد تَناوِل اْلغَداِء ، أَْلعَُب َمَع أَْصِدقائي بِاْلخاِرجِ ، وَ  ِعْنَدما يَكو

.نمارس أَلعابَنا بِالدَّاِخِل 

َُ ِحذائي َوعقَب الظَّهيَرةِ نَْلعَُب ُكَرةَ اْلقََدِم بِاْلخاِرجِ ، َوِعْندَ  ما أَعوُد إِلى بَْيتي يَكو

َْ اْليَْوِم ، َوبَْعَد اْلِعشاء ، ُمتَِّسًخا دائًِما ، فَصَقوُم بِتَْنظيِفه بِنَْفسي ، َوَهذا ُهَو أس وأ ُجْزء ِم

َُ ُمتْعبًا فيغلبني النعاُس بينما أُشاِهَد التلفاز .غاِلبًا ما أَكو

أحـمـد

اسمي أحمد، وهذه لعبتي !  مرحبًا 
.المفضلة دائًما يوم السبت
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:، ثم أجب عَ األسئلة ( أحمد) اقرأ نص* 

.يَتَناوُل اإلفطار.                                                                  أ    يْلعُب اْلُكَرة 

. يُشاِهُد التلفاز.                                             يَُؤّدي واِجباتُهُ اْلَمْنِزِليّة 

ياِضياِت ُمباَشَرةِ ألَنَّه  :يَقوُم أَْحَمُد بصداء واِجَب اللُّغَةَ اْلعََربِيَّةَ اْلَمْنِزِليَّ َعْقَب واِجِب مادَّةِ الّرِ

.             عََربِيَّةَ َكثيًرا ال يُِحبُّ اللُّغَةَ الْ .                                                     أ     يُِحبُّ اللُّغَةَ اْلعََربِيَّةَ َكثيًرا

ساَعَدةِ في واِجِب اللُّغَةَ يَْحتاُج إِلى مُ .                يَْستَطيُع أَداَء واِجب اللُّغَةَ اْلعََربِيَّةَ بِصوَرةٍ أَْسَرعَ 

.                اْلعََربِيَّةَ 

.يَْستَريحُ .                                                                            أ    يُْلِعبُ 

.       يُساِعَد عائِلَتُهُ .                                                              ينظف حذاءه

.اللُّعُب في الدَّاِخلِ .                                                                أ    تَْوسيُخ نَْفسه 

.  تنظيف حذائه.                                                أَداُء اْلَواِجِب اْلَمْنِزِلّيِ ' 

َْ أَْحَمد قَْد َحِظَي بَْوقٍَت ُمْمتِعٍ يَْوِم السَّبْ  َ ِت؟َهْل تَْعتَِقُد بِص
:ضع عالمة         في مربع واحد، علل إجابت َ في ضوء فهم َ للنص

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

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

َْ النَّْوِم يَوْ  َل ِشي يَقوُم بِِه أََحْمد بَْعَد اْستيقاظه ِم :َم السَّْبِت أَوَّ

 َْ َْ يَْوِم السَّْبِت أَ :اْعتاَد أَْحَمُد بَْعَد اْلعَشاِء ِم

:بـــ يَـْكِرهُ أَْحَمُد اْلِقيامِ 

ة  َُ اْلُمناسُب الَّذي أَْختاُرهُ ِلَهِذِه اْلِقصَّ :اْلعُْنوا

.حيِد ِيَْوُم السَّْبِت اْلوَ .                                                    أ    يَْوُم السَّْبِت اْلحافِِل 

.  ِليِ يَْوُم السَّْبِت اْلعَائِ .                                                      يَْوُم السَّْبِت الخاص

.                                                   نعم

.                                                   ال 
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َْ مَ أَنَّه قَ : ويلَةً ، َوذات يَْوم قالُل ُمْنذُ فتَْرةٍ طَ ْنزِ هللا في َهذا اْلمَ عاَش السَّيُِّد عبد ِلِه اْلقَديم ؛  ِلذا َذَهَب ْنزِ ْد َسئَِم ِم

. اِزل نل يَبيُع اْلمَ َرجُ يَةِ ِلُرؤْ 

َْ فَضْ : عبدهللا قالَ  ِل آخر ؟ْنزِ ِشراَء مَ َدتي في بيعِ َمْنِزلي وَ  ََ َهْل يُْمِكن ََُ ُمساعَ لِ ِم

َْ ثمَّ اْستَقَلّوا سَ ”يا َسيِّد عبدهللا ،مْ عَ نَ“ :أَجاَب اْلَوسيطُ اْلعَقاِريُّ قائاِلً  . اْلَمناِزل بَْعضَ يَةِ يّاَرتَهُ سويًا ِلُرؤْ ، َوِم

ََ اْلعَقاُر األول ع َْ مَ باكا َصغيٌر جدًّا ،ل ، لَِكنه ل َجميْنزِ مَ إِنَّه لَ : عبدهللا ، قالَ َجميلٍ َصغيرٍ لٍ ْنزِ َرةً َع

َْ يَحْ حِ أُ  َْ غُ رل َعلى أَْكثَ ْنزِ ِوَي اْلمَ تَ ّب أَ .فٍَة رْ ِم

ََ اْلَمْنِزلُ  َْ يَحْ نَّ يًرا ِلْلغايَِة لَكِ بثَاني الَّذي َشاَهدوهُ كَ لاَوكا لَة فْ َِ كافِيٍَة ِلحِ وي َعلى َخزائِ تَ ـه لَْم يَِك ظ األدوات اْلُمفَضَّ

. لََديه

َِ ، ا بَْعض الشَّيِء ، وَ ََ َكبيرً اكهللا فَقَدْ يِِّد عبدُل الثّاِلُث الَّذي أَراهُ اْلَوسيطُ اْلعَقاِريُّ ِللسَّ ْنزِ أَّما اْلمَ  يَْحتَوي  َعلى َخزائ

َْ يَْحتَِوَي َعلى َحديقَِة بَِحْيُث يَْستَطيُع السَّيُِّد عبدهللا زِ نّ لَكِ  . راَعة ُزهوَرهُ فيها ه لَْم يَِك

َْ أَِري َََ مَ تَ ال َعلَي َِ ، أَسْ : قاِريُّ سيطُ اْلعَ اْلوَ قالَ  تّى ات ََِ ، َواْستَقَلّوا السَّيّاَرةَ مجدًدا حَ بكافَة ُمتََطلَّ ّيِ بآخر يُلَ الً ْنزِ طيُع أَ

ََ َهذا اْلمَ زنْ فوا أَماَم اْلمَ َوقَّ تَ  نَعَْم : قاَل السَّيُِّد عبد هللا .                  عبدهللا ُل ُهَو اْلُمْنَزُل الخاص بِالسَّيِّدِ ْنزِ ُل ، لَقَْد كا

ََ َحراأَْنت َعلى َحّقٍ لَْم أُْدِر َ يَْوًما بصنني أَْمتَِل َُ َهذا اْلَمْنِزُل اْلَجميُل ، أَْعتَقِ   َ ، َوأَْنَشَد السَّيِّدُ ُد أَنَني َسصْمِكُث ُهـنّا دو

َْ َسعاَدتِه بِعَْوَدتِه إِلى َمْنِزِله .عبد هللا بَْعض األغاني ِلنَْفسه تَْعبيًرا َع

عبدهللا/ ُل السَّيِّدِ ْنزِ مَ 
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:، ثم أجب عَ األسئلة ( عبدهللا/ منزل السيد ) اقرأ نص* 

.ألََ المنزل بارد ومظلم جدًّا .ِلعَدَم ُوجوُد َحديقَةٍ 

ََ اْلعَْيِش فيهِ .ِلعَدَم ُوجوُد ِخزاناتٍ  .ألَنَّه َسئَِم ِم

بأ

دج

َْ قَرَّ  َل َشْيء قاَم بِِه السَّيِّد عبدهللا َعْقَب أَ :َر بيع مْنزلهُ أَوَّ

.غادر بَعيًدا في َسيّاَرةٍ 

َْ مْنزٍل َصغيٍر َجميلٍ  .بَحث َع

.اْشتَرى مْنزالً َجديًدا

.ذهب إلى رجل يبيع المنازل 

بأ

دج

:بد هللا ُمْشِكلَةُ اْلمْنزِل األول الَّذي أَراهُ اْلَوسيطَ اْلعَقَاِريَّ ِللسَّيِِّد ع

ََ قَديًما ِلْلغايَةِ  .كا

َْ يَْحتَِوي َعلى ُزهور .لَْم يَِك

ََ َصغيًرا ِلْلغايَةِ  .كا

َْ يَْحتَِوي َعلى َحديقَةٍ  .لَْم يَِك

َْ اْلَوسيطَ اْلعَقَاِريَّ  َ ِة بِص َْ َهِذِه اْلقصَّ :نَْستَفيُد ِم

ََ غاِضبًا .كا

َْ يُِحبُّ السَّيُِّد عبدهللا .لَْم يَِك

ََ يَتََحدَُّث َكثيًرا .كا

َْ يَْجعََل السَّيِّد عبد هللا َسعيًدا .أَراَد أَ

بأ

دج

بأ

دج

: ِليَعيُش فيه اْختاَر السَّيُِّد عبدهللا َمْنِزلَهُ 

:أراد السيد عبدهللا بيع منزله 

َِ اْلَمدينَ ناِزَل الَّتي رآها كانَْت بَعيَدةُ جًدا َع َِ .ةِ ألََ اْلَم

.ألَنَّه لَْيَس لََديه نُقود كافِيَة ِلِشراِء مْنزٍل َجديدٍ 

َْ غَ  ََ اْلَمناِزِل ألَنَّه اْكتََشَف بِصََ َمْنِزلَهُ أَْفَضَل ِم .ْيِرِه ِم

َْ يَْنتَِقَل إِلَى منْ  ََ أمًرا ُمْزِعًجا ِلْلغايَِة أَ .ِزل آخر ألَنَّه كا
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يُّ َهَدٍف ِلْلقياِم بِِه ، في إجازة َمْدَرِسيَّة( أََكَرَم وأمير َوأَحمُد ) “ أ ” َخَرَج أَْفراَد ِعصابَِة الثَّالثَِة  َِ ََ تَْحديِد أَ دو

ََ ِجدُّ أَْحَمَد يُْنقل َمْنِزلهُ ، فَطلَب ِمْنه اْلُمساِعَدةَ ، و بينما كانَْت اْلعِ  تَهُ  وأَثاَث بَيْ صابَةُ تَقوم بِحزِم أَْمتِعَةَ اْلِجدِّ َوكا

، َوُهنا فَقَط كانَْت بدايَةُ ُمغاَمَرتُِهْم َعثَروا َعلى َخْنَجِر َذَهبِي فِي ُصْندوِق َصَدىء: ، َعثَروا َعلى َشْيٍء ُمْدِهٍش 

.اْلَجديَدةَ 

عائشة يوسف: بقلــــم
2007 صقر الخليج للنشر: إصدار

يَّ َواْلخْنَجَر الذََّهبِ ” أ ” ِعصابَةُ الثَّالثَِة 

تَْعليقاُت النُّقّادِ 

:سليماَ

ٍة ألَْفَضَل ُمغاَمَرة َحِظيَْت بِ  َْ قِصَّ ، أَنا أَْحبَْبُت “أ ” ها ِعصابَة الثَّالثَة يَتََحدَُّث َهذا اْلِكتاُب َع

َْ قوى خاصَّة ، أَتَ  مَ اْلُجْزَء الَّذي َعَرفوا فيه ما ِلْلَخْنَجِر الذََّهبِي ِم َِ َمنّى لَْو أَْستَطيَع السُّفَر بِالزَّ
.إِلى الوراء أَيًضا 

:حمد 

َْ أْخبر ََ َشيْ لَْم أَْستََطْع تَْر ََ اْلِكتاب جانِبًا ؛ ألَنني أََرْدُت َمْعِرفَةَ سّر الْ  ئًا َخْنَجِر الذََّهبِي ، لكنني لَ

ََّ األرنَب أَْحَمَر اللَّوْ  َْ َهَذا الّسّر ، اْقَرأْ اْلكتاب بِنَْفس َِ ، إِ .َِ ُمْضِح ََ َحقًّا َع

:مريم

لَةَ ، َوما يعجبني في ُكـتُبِهَ  ، ا ُهَو َوْصفُها ِللشَّْخِصيّاِت اْلُمْرِعبَةِ تعُد عائَِشةُ يوسف َكاتِبَتَي اْلُمفَضَّ

َْ ِعصابَ  ي ِة الثَّالثَِة ؛ ِلذا قَْد أَقوُم بِتَْغيِيِر اْسمَوَعْقَب قَِراَءةِ ُكتُبِها َستَْشعُر حقًّا بِصَنَّ ََ ُجْزٌء ِم

ََ أَْفراد اْلِعصابَِة  .ألَْصبََح ِضْم

نادي الكتب اإللكترونية 
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:، ثم أجب عَ األسئلة ( نادي الكتب اإللكترونية) اقرأ نص* 

َْ " أ " َدعا ِجدُّ أَْحَمد ِعصابَِة الثَّالثَِة  :إِلى َمْنزِله ألَنه أَراَد أَ

.يُساِعدوهُ في حزِم اْلَحقائِِب 

ْندوِق الصَّدئ .يَقوُم أَْحَمد بِفَتْحِ الصُّ

.يَصُْخذُُهْم في ُعْطلٍَة 

.يريُهْم اْلخْنَجَر الذََّهبِيَّ 

بأ

دج

ةُ الَّتي يَتََمتَُّع بِها اْلَخْنَجرَ  ةُ اْلخاصَّ الذََّهبِيَّ ؟ما اْلقُوَّ

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

َْ َهِذِه اْلُجَملَِة ...."َوُهنا فَقَط كانَْت بدايَة ُمغاَمَرتُِهْم اْلَجديَدةَ "  :اْلَهَدُف ِم

.”أ " إخبار َ َمتى بََدأَْت ِعصابَةُ الثَّالثَِة 

َْ اْلِكتاَب يَْحتَوي َعلى نهايٍَة َسعيَدة َ .إخبار َ بِص

َْ ماذا َسيْحِدُث ُمْستَْقباِلً  .جعل ََ تَتَساَءُل َع

اَب َطِويل ِلْلغايَِة  َِ َْ اْل َِ َ .جعل ََ تفكر بِص

:اْلَمْقصوُد بَِهِذِه اْلِعباَرةُ "ا لَْم يَْستَطْع تَْر َ اْلكتاب جانِبً " قاُل َحَمد بِصَنَّه 

.أََ طاِولَتَهُ َمليئة بِاْلُكتُِب دائًِما

.أََ أصدقاءه أَرادوا اْستِعاَرةَ اْلكتاب ِمْنه 

َِ اْلكتاِب  َْ فْقدا .أَنَّه خائٌِف ِم

.أَنَّه يريُد ُمواَصلَةُ قِراءة اْلِكتاِب 

 ََ َِ اْلكتاِب أَنَّه كا :قاَل سليماَ َع

.ُمَسلِّـيًا 
عِ  َِ ََ اْلُمتََوِقّ .أَْفَضَل ِم

.مليئًا باإلثارة 
.ممالً لَِكْنه يَْحتَوي َعلى أَْجزاء ِجيَِّدة 

ََ أَْفراد اْلِعصابَ "  َْ "ِة قَْد أَقوم بِتَْغيِيِر اْسمي ألْصبح ِضْم :قالَْت مريم َذِل ََ ، ألَنَّها أَراَدْت أَ

.تَـكوَ كاتِبَة 

".أ " تَنظم إِلى ِعصابَِة الثَّالثَِة 
.تَْشتَري اْلَخْنَجُر الذََّهبِيُّ 

ا  .تَْبقي رأيها سرًّ

بأ

دج

بأ

دج

بأ

دج

بأ
دج

َْ ِعصابَِة الثَّالثَ  ؟” أ ” ِة َكْيَف نعَرُف بِصََ ُهنا ََ ُكتُبًا أخرى َع

.................................................................................................................
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َِ َمَع َهِذِه الَوْصفَ  .ِة السَّْهلَة ال يَلَزُم ََ اْستِْخداُم اْلفُْر

:المكوناتُ 

ََ الدَّقيِق - .كوباَ ِم

.كوٌب مَ الِمْلحِ -

.ِمْلعقةٌ كبيرةٌ مَ َزْيِت الطَّْبخِ -

ََ اْلماِء - .نِْصُف كوٍب ِم

َِ  الطَّعاِم األْزَرق - َِ + نُْقطةٌ مَ ُملَّوِ .الطَّعاِم األْصفَرِ نُْقطةٌ مَ ملو

:َطريقَةُ التَّْحضيِر 

.َضعِ الدَّقيَق َواْلِمْلَح معًا في وعاٍء َكبيٍر -1

ْيَت واْخِلِط اْلُمْحتََوياِت -2 .أَِضِف اْلماَء والزَّ

.َضعِ اْلَخليَط َعلى الّطاِولَِة -3

4- َِ .اْقسِم اْلَخليَط إِلى قِْسَمْي

َْ ُكلَّ قِْسٍم َجيًِّدا ُمدَّةَ َخْمِس َدقائقَ -5 .اْعِج

َِ الطَّعاِم إِلى اْلَخليطِ -6 َْ ُملَّوِ َِ َوَسْوَف تَرى أَ أَِضْف نُْقَطةً ِم ََ أَثْناَء اْلعَْج ََّ اْلعَجي

ََ الَّذي أََضْفتَهُ  .اْكتََسَب اللَّْو

، يُ  َِ َُ َهِذِه اْلِكِميَّةُ كافِيَةً ِلَصديقَْي ََ سوف تَكو َْ يُلَوَّ َُ ِلكّلٍ ِمْنُكما أَ ٍَ ْمك َعجينتَهُ بِلَْو

َِ ِلتَْحصُ  يَتَْي ٍَ َجديٍد أَثْناَء اللَّعَِب ُمْختَلٍَف، يُمِكـنُـُكما َخلُّط كّمِ .ال على لَْو

عجينة اللعب
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:، ثم أجب عَ األسئلة ( عجينة اللعب) اقرأ نص* 

:هذا النَُّص يُْخبُِرنا عَ كيفية

 َِ .َخْبِز اْلعَجي

َِ َطعاِم َ  .تَْلوي

.َعَمِل َكْعكٍة 

.َعَمِل َعجينِة اللَّعِب 

بأ

دج

ِلَم يجب علي َ قسمة العجينة إلى قسميَ ؟

َُ اْلَخليطَ  ََ تَعِج :أَْي

.في اْلِوعاِء 

.َعلى الّطاِولِة 

.َعلى األَْرِض 

 َِ .في اْلفُْر

:َمتى تُـْقَسُم اْلعَجينةُ إِلى قِْسميَ 

َ الطَّعاِم  .بَْعد إِضافَِة ُملَوَّ

.في اْلَوْقِت الَّذي تَْعِجنُها فيِه 

.قبل أَ تضعها على الّطاولَِة 

.بعد أَ تَْخلَُط ُكلَّ َشيٍء 

ناِت تَْخِلطُ في اإِلناء ؟ ََ اْلُمَكوَّ َكْم ِم
3

4

6

ما المكوَ األكثر استخداًما في اْلعَجينَة ؟

.الدَّقيُق 

ْيت  .الزَّ

.اْلِمْلُح 

.اْلماُء 

بأ

دج

بأ

دج

بأ

دج

بأ
دج

لمَ ُكتَِب هذا النَّصُّ ؟

.ألنها ثقيلةٌ 

.حتى تَْستَطيَع إِضافَةَ َمزيٍد مَ اْلماِء 

ٍَ ُمْختَِلفٍَة  .لعمِل أَلوا

.كي تَْحتَِفظَ بِنَِصِفها ِلْلغدِ 

بأ

دج

.ِللطُّهاةِ 

.لألَْطفاِل 

 َِ .ِللواِلَدْي

 ََ سي .ِللُمدّرِ

بأ

دج

5

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7
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:ما تَْحتاُج إِلَْيِه 

- َِ ََ الطَّحي َِ ِم .كوبا

َِ مَ اْلماِء الّدافِئ- .كوبا

ََ اْلِمْلحِ - .كوٌب ِم

ْيِت اْلنَباتّيِ - ََ الزَّ َِ ِم .ِمْلعَقَتا

نَةٌ للطَّعامِ - .مادَّةٌ ُملَّوِ

.إِناٌء َكبيٌر -

.ِمْلعَقَةٌ َخَشبِيَّةٌ َصْلبَةٌ -

ْنعِ  :َطريقَةُ الصُّ

ناِت اْلَمْذكوَرةَ أَْعالهُ في اإِلناِء اْلَكبيِر -1 نَِة ِللطَّعاِم باْستِ ) اْمِزجِ اْلُمَكّوِ (.ثْناِء اْلمادَّةِ اْلُملَّوِ

َِ اْلَخليِط َعلى ال-2 ََ أََحِد اْلِكباِر ِلتَْسخي ٍة َمَع يَِجُب َطْهُي اْلَخليِط َعلى ناٍر هاِدئَ )نّاِر اْطلُِب اْلُمساَعَدةَ ِم

(.التَّْحري َِ َحتّى يَْصبَِح َعجينَةً ُمتَماِسَكةً 

.اتِْر َْ اْلَخليَط ِليَْبُرَد فَتَْرةً قَصيَرةً -3

ْلصاِل ، قُْم بِتَْقسيِمها إِلى أَْربَ -4 َْ ْونًا ُمْختَ عِ ُكتٍَل ، ثَُم أَِضْف إِلى ُكّلِ ُكتْلٍَة لَ ِعْنَدما تَْبُرُد َعجينَةُ الصَّ ِلفًا ِم

ٍَ الطَّعامِ  .أَْلوا

َُ َمَع الْ -5 َْ يَْمتَِزَج اللَّْو َْ ُكلَّ ُجْزٍء بِيََدْي ََ إِلى أَ .عَجينَةِ اْعِج

ْلصاِل جاِهَزةً للَِّعِب َويُْمِكنُ  َِ ََ ، أَْصبََحْت َعجينَةُ الصَّ . ََ َعَمُل األَْشكاِل كافةً ِمْنها َواآل

ْلصاِل، قُْم  بَِوْضِعِه في كيٍس  ََ اللَِّعِب بالصَّ ةِ بِهِ  باِلْستيكّيٍ ؛ لالْحتِفاِظ  ِعْنَد االْنتِهاِء ِم .اْلقاِدَمِة ِلْلَمرَّ

لْ  .صاُل َطِريًّااْحِرْص َعلى َعَدِم ُدخوِل اْلَهواِء إِلى اْلكيِس ؛ ِلَكْي يَْبقى الصَّ

للَِّعِب اْلَمْنِزِلّيِ َصْلصاُل ا...اْصنَْعها بِنَْفِس ََ 

فِْكَرةٌ ُمـفيَدةٌ 

ٍة ِلَشْخٍص ما ، اْطلُْب ُمساعَ  ِلَخْبِز َدةَ األَْشخاِص األَْكبَِر ِمْن ََ ِسنًّاإِذا َرِغْبَت في َعَمِل َهِديٍَّة خاصَّ

.  جينَةُ قاِسيَةُ ِمئَِويَّةً َحتّى تُْصبَِح اْلعَ 180األَْشكاِل الَّتي َصنَْعتَها َعلى َدَرَجِة َحراَرةِ   
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:، ثم أجب عَ األسئلة ( َصْلصاُل اللَِّعِب اْلَمْنِزِلّيِ )اقرأ نص* 

ْيُت النَّباتيُّ .                                                              اْلماُء الّدافُئ  .الزَّ

نَةُ  َُ .                                                           اْلمادَّةُ اْلُملَّوِ . الطَّحي

َُ الَّذي يُضاُف أَخيًرا  ؟-1 ما اْلُمـَكّوِ

.ْلبًا يُْصبُِح صَ .                                                              يُْصبُِح َطِريًّا أ

. ِزًجا  يُْصبُِح لَ .                                                             يُْصبُِح ُمْنتَِفًخا

 َِ .باِلْستيكّيِ يََضعَهُ في اْلكيِس الْ .                                                       يَْخبُِزهُ في اْلفُْر

ٍَ َجميٍل  نُهُ بِلَْو .ةِ يََضعُهُ َعلى الّطاِولَ .                                                   يُلَّوِ

َِ َعجينَِة الصَّْلصالِ  .ةُ ُصْنعِ اْلَهداياَكْيِفيَّ .                                َكْيِفيَّةُ تَْلوي

ْلصاِل َطِريًّا  . ةُ ُصْنعِ َعجينَِة الصَّْلصالِ َكْيِفيَّ .                        َكْيِفيَّةُ اْلِحفاِظ َعلى الصَّ

.3اْلُخْطَوةُ .                                                             2اْلُخْطَوةُ  

. 5اْلُخْطَوةُ  .                                                              4اْلُخْطَوةُ  

.إِْنذاٌر .                                                                      ُسؤاٌل 

.َدْعَوةٌ .                                                                     اْقتِراٌح 
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ج

د

ب

ج
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ج

ْلصاِل إِذا َدَخَل اْلهواُء إِلى اْلكيِس ؟-2 ماذا يَْحُدُث ِللصَّ

َْ يَْحتَِفظَ بِ -3 ْلصاِل ،َوأَراَد أَ َْ َعجينَِة الصَّ َْ يَ قاَم َحَمُد بُِصْنعِ ُدّبٍ ِم ْفعََل ؟َشْكِلِه النِّهائّيِ ، فَماذا َعلَْيِه  أَ

ِِ ؟-4 ما ُهَو َمْوضوعُ النَّّصِ

ـيَّةَ ؟في أَّيِ ُخْطَوةٍ تَستَْخِدُم اْلِمْلعَقَةَ اْلَخَشـــبِ -5

لوماِت اْلواِرَدةِ فيها ؟ما نَْوعُ اْلَمعْ (.فِْكَرةٌ ُمفيَدةٌ ) اْنُظْر إِلى فِْقَرةِ -7

أ

أ

د

ب

ج

أ

 اْلَمْنِزِلّيِ  ؟ِلماذا نَْحتاُج ُمساَعَدةَ اْلِكباِر في َعَمِليَِّة ِصناَعِة الصَّْلصالِ -6
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َر ثِيابَهُ النَّظيفَةَ ُكلَّ لَيْ  َْ يَُحّضِ ََ َعلى بِالٍل أَ لٍَة كا

ََ جاِهَزةً ِلَصباحِ اْليَْوِم التّالي ، َوفي إِْحدى ِلتَـكو

اللَّيالي َشعََر بِاْلَكَسِل ، فَصَْلقى ثِيابَهُ َعلى األَْرِض ،

َْ يَصْوَي  َوراَح يَتََسلّى بِصَْلعاِب اْلحاسوِب قَْبَل أَ

.إِلى السَّريرِ 

باحِ التّالي ،اْرتَدى بِالٌل ثِيابَهُ اْلٌمَجعََّدةَ بِسُ  ْرَعٍة ،في الصَّ

َِ اْلَحّظِ أَنَّها لَمْ  هُ َذِل ََ ،َوِلُحْس َْ تاُلِحْظ إِْطالقًا ، لَِكنَّهُ في اْلواقِعِ لَ آِمالً أاَلّ تاُلِحْظ أُمُّ ْم يَـُك

.َمْحظوًظا ؛ فَُهَو لَْم يَْستَِطْع إِيجاَد فَْرَدةِ ِحذائِهِ 

فوِف اْلَمليئَِة بِصَْحِذيَِة الْ بََحَث تَْحَت السَّريِر ، بََحَث بِجانِِب التِّْلفاِز ، بََحثَ  عائِلَِة ، ال ِحذاَء َعلى الرُّ

                                                                                                                         .

هُ  ََ :) ناَدتْهُ أُمُّ هاُب اآل ََ بِ (أَْسِرْع يا بِالُل ، َعلَْينا الذِّ ٍَ آلَخَر َعلى،كا َْ َمـكا قََدٍم الٌل يَْقِفُز ِم

.                                                                                                                      واألُْخرى َغْيُر ُمْنتَِعلٍَة واِحَدةٍ ُمْرتَِديًا ثِيابَهُ اْلُمَجعََّدةَ ،بَقََدٍم ُمْنتَِعلَةٍ 

:ةَ قَفََز إِلى اْلباِب األَماِمّيِ ، فََوَجَد َعلَْيِه َهِذِه اْلَمْلحوظَ 

ََ اْلخاِرج  ...ها ِهَي َعلى الدََّرجِ وَ فََدفََع اْلباَب ،( بيبْ .. بيبْ ) َسِمَع السَّيّاَرةَ ِم

.فَْرَدةُ اْلِحذاِء اْلَمْفقوَدةِ 

وَدةُ فَْرَدةُ اْلِحذاِء اْلَمْفق
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:، ثم أجب عَ األسئلة ( فَْرَدةُ اْلِحذاِء اْلَمْفقوَدةُ )اقرأ نص* 

هُ ساَعَدتْهُ في تَْحضيِر َمالبِِسِه اْستِْعداًدا ِلْلَمدْ  ََّ أُمَّ .                      َرَسِة ألَ

ّظِ  ؟ِلماذا اْعتَقََد باِلٌل أَنَّهُ َسعيُد اْلحَ -1

.عاقَـبَـتْهُ .                                                                       كافَصتْهُ 

.تَجاَهلَتْهُ .                                                                     نََصَحتْهُ 

ََ ُمتْ .                                                    ألَنَّهُ َشعََر بِاْلـَكَسِل  .عَبًا ألَنَّهُ كا

ـُزها ألَنَّهُ اْعتَقَدَ .                                    ألَنَّهُ اْنَشغََل بِصَداِء واِجــباتِِه  هُ َسـتَُجـّهِ ََّ أُمَّ َ .  بِص

رْ .                                         ألَنَّها كانَْت َعلى األَْرِض  هُ لَْم تَُحّضِ ََّ أُمَّ .                              هاألَ

.  ـهايَْرتَديـُهَو وَ ألَنَّهُ ناَم .                                                  ألَنَّها ُغِسلَْت َحديثًا 

.يَْوٌم ناِجٌح  .                                                          اللَّْيلَةُ اْلهاِدئَةُ  

.َدْرٌس ال يُْنسى .                                                    الثِّياُب اْلَجديَدةُ  
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ةِ -2 فَِت األُمُّ َمَع بِالٍل في َهِذِه اْلِقصَّ ؟َكْيَف تََصرَّ

ـْز باِلٌل ثِيابَهُ ِلماذا لَْم -3 ِلْليَْوِم التّالي  ؟يَُجـّهِ

َكْيَف َوَصلَْت فَْرَدةُ اْلِحذاِء إِلى الدََّرجِ ؟-4

َُ اآلَخُر اْلُمناِسُب  ِللنَّّصِ ؟-6 ما اْلعُْنوا

أ

أ
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ب

ج

أ

ِلماذا كانَْت ثِياُب باِلٍل ُمَجعََّدةً ؟-5
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ج

أ

َْ َمالبَِسهُ كانَْت ُمَجعََّدةً  هُ لَْم تاُلِحْظ أَ ََّ أُمَّ .                     ألَ

َِ اْلَمْدَرَسِة  ْر َع .ألَنَّهُ لَْم يَتَصَخَّ

.ألَنَّهُ ُسِمَح لَْه بِاللَِّعِب َعلى اْلحاسوبِ 
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َعةٌ بَِشْكلٍ  أَْغصانُها، تَقي  َمهيٍب َوَكَذِل ََ ُجذوُرها َوأَْوراقُها وَ َعلى حافَِّة  اْلغابَِة َوقَفَْت َشَجَرةٌ َكبيَرةٌ ،أَْغصانُها ُمتَفَـّرِ

ََ الشَّْمِس  ََ الطُّيوِر وَ النّاَس ِم غيَرةِ األُْخرى اْلَمخْ وَ تَُوفُِّر اْلَمصْوى ِلعََدٍد ال يُْحصى ِم كانَِت الشََّجَرةُ . لوقاِت الصَّ

َع أََرّقِ ةٌ ،كانَْت َرشيقَةً َوناِعَمةً ، تَْنَحني مَ تَْحفَُل بِالنَّشاِط َطواَل اْلَوْقِت، َوفي أَْسفَِل ِجْذِعها نََمْت نَْبتَةٌ َصغيرَ 

ـَسماتِ  .النَـّ

 َِ َِ تَتََحدَّثا .في أََحِد األَيّاِم، كانَِت اْلجاَرتا

ْبـتَةِ  ََ قَدَ :))قالَِت الشََّجَرةُ للنَـّ غيَرةُ،ِلَم ال تَْغِرسي ٌَ أَيَّتُها الصَّ ََ َرأَْس َِ في اْلهوَحَس اِء َمْي َِ َعميقًا في األَْرِض ، َوتَْرفَعي

(( بُِجْرأَةٍ ِمثْلي ؟

َسِخرِت .((                 ني أَْكثَُر أَمانًا َهَكذا ال أَِجُد حاَجةً ِلِفْعِل َذِل ََ ،فَفي اْلواقِعِ ،أَْعتَِقُد أَنَّ :  )) َهَمَسِت النَّْبتَةُ 

ََ أَنَّ َِ أَْكثَُر أَمانًا منّي ؟!أَْكثَُر أَمانًا : )) الشََّجَرةُ  ََ َعلى أَّيِ ُعْمٍق َمْطموَرةٌ ُجذوري ، َوكم ُهَو أَتَعلَمي! ، أََو تَْزُعمي

َْ يَ وَ َسمي ٌَ  َْ ُجذوري ، أَْو أَ َْ يَْقتَِلعَني ِم َْ يَْسـتَطيُع أَ أَداَرِت وَ (( ْحنَِي َرأْسي َعلى األَْرِض ؟ قَِويٌّ ِجْذعي ؟  َم

ْبـتَِة باْستِياٍء َشديٍد  َِ النَـّ .الشََّجَرةُ َوْجَهها َع

ََّ ما َسـيَْحُدُث َسـيَْجعَُل الشََّجَرةَ تَْنَدُم َعلى َكالِمها َعّما قَريٍب ، فَف ، َوفي ي إِْحدى اللَّيالي،َهبَّ إِْعصاٌر َعظيمٌ لَِك

ْخَمِة الَّتي كاَدْت تاُلِمُس ال .  في اْلغابَِة سَّماَء ، َوقَْد تَناثََرْت أَْغصانُها اْلغابَِة باتْت ُجذوًعا َمْبتورةً تِْل ََ األَْشجاُر الضَّ

ةٍ هائِ  َْ ُجذوِرها  ، َوَرماها بَعيًدا بِقُوَّ .لٍَة اْقتَلََع اإِلْعصاُر الشََّجَرةَ اْلَكبيَرةَ ِم

ةَ  ََ ثَمَّ غيَرةُ لََطَمتْها ضَ : اْسـتِـثْـناٌء َوحيٌد َغْيَر أَنَّهُ كا َْ النَّْبتَةُ الصَّ راَوةُ اإِلْعصاِر ، َوَحنَتْها َعلى األَْرِض ، َوما إِ

َْ َجديٍد  َدْت واْنتََصبَْت واقِفَةً ِم .اْنتَهى اإِلْعصاُر َحتّى تَنَهَّ

ْخَمةِ  .إِنَّما لَْم يَْبَق أَيُّ أَثٍَر ِلجاَرتِها الضَّ

 َِ اْلجاَرتا

alm
an
ah
j.c
om
/ae



َِ )اقرأ نص*  :، ثم أجب عَ األسئلة ( اْلجاَرتا

.بِهااْنبََهَرْت .                                                     َرِغبَْت في ِحمايَتِها 

. يِرها َرِغبَْت في تَْدم.                                                               بِهااْستََخفَّْت 

بْ -1 ــتَِة  ؟بِماذا َشعََرِت الشََّجَرةُ تِجاهَ النَـّ

َُ .                                                                    الضَّجيُج أ .السُّــكو

. اْلَحماُس .                                                                        اْلَخَطُر 

ََ الطَّبيعَةِ َخْوُف الشَّ .                                                 ُحبُّ الشََّجَرةِ ِللنَّْبتَِة  .َجَرةِ ِم

.ةِ بِنَْفِسها إِْعجاُب الشََّجرَ .                               نََدُم الشََّجَرةِ َعلى ما َصَدَر ِمْنها

.النَّْبتَةُ .                           الشََّجَرةُ 

 َِ َُ ُمعاَملَِة اْلجيرا .ُح دائًِما األَْضَخُم ُهَو الّرابِ .                                             ُحْس

 ََ ْعِف ِصغَُر اْلَحْجِم لَيْ .                                 االْستِماعُ إِلى نُْصحِ اآلَخري .َس َدليَل الضَّ
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ِة  ؟ما الّصوَرةُ الَّتي اْرتََسَمْت في ُمَخيِّلَت ََِ في نِهايَِة الْ -2 ِقصَّ

َْ يَْحنِـَي َرأْسي َعلى األَْرِض ؟ )) -3 َْ ُجذوري ،أَْو أَ َْ يَْقتَِلعَني ِم َْ يَْستَطيُع أَ ذي تَُدلُّ َعلَْيِه َهِذِه اْلِعباَرةُ ؟ما الَّ (( َم

ماذا َحَصَل أَثْناء اْلعاِصفَة ؟-4

ِة ؟ما-6 َمْغزى َهِذِه اْلِقصَّ

أ

َِ أَْعالهُ ، ثُمَّ َعلِّْل إِجابَت َََ مِ  .َْ ِخالِل فَْهِم ََ للنَّّصِ َضْع َعالَمةَ             في أََحِد اْلُمَربَّعَْي

د

ب

ج

أ

ْبتَةُ ؟: أَيُُّهما أَْقوى -5 الشََّجَرةُ أَِم النَـّ

َْ ُجذوِرها اْقتُِلعَِت النَّبْ .                                كاَدِت الشََّجَرةُ تاُلِمُس السَّماء .تَة ِم

َرت الشَّجَ .                                                فَقََدِت النَّْبتَةُ فُروَعها  .َرةُ ُدّمِ د
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نورا َحريم: نَْقُد 

َِ بَشايرُ : إِْخراُج  َسِمّيِ الّدي

جاِسُم َعزيٍز : ِكتابَـــةُ 

.ُمناِسٌب ِلْلَجميعِ بِإِْرشاٍد عائِِلّيٍ : التَّْصنيُف 

عِ ُكَرةِ قََدٍم ُعْمُرهُ (( اْلُمباراةُ )) ٌَ ِلفيْلٍم يَتَـتَـبَُّع َحياةَ ُمَشّجِ َدما يُشاِهُد َسْيٌف يَْبَدأُ اْلفيْلُم ِعنْ . َسنَواٍت يُْدعى َسْيٌف 8ُعْنوا

ُل لََدْيِه َعْبُد اْلعَزيزِ  ! ((  واِجِه التََّحّدي ! تََحّداني : )) موسى ، يَقوُل فيهِ َعلى التِّْلفاِز إِْعالنًا يَُمثِّلُهُ الالِّعُب اْلُمفَضَّ

ََ فَريِق َمْدَرَستِِه َوفَر ََ اْلقََدِم اْلُمْحتَ يِق أَْحالِمِه الَّذي يَُضمُّ الِعبي ُكَرةِ أَْعَجبَتْهُ اْلِفْكَرةُ فَحاَوَل تَْنظيَم ُمباراةٍ بَْي ِرفي

ََ لََدْيِه  لي .اْلُمفَضَّ

ََ نَْظَرةِ َسْيٍف ِلألٌموِر َوواقِعِ ما يَْجري ، فَفي أَثْناِء حِ  َُ اْلفيْلُم بَْي ٍة تَدريبيٍَّة ِلُكَرةِ اْلقََدِم ،يَ يُقاِر َسهُ يَقوُم تََخيَُّل نَفْ صَّ

َكالِت بَِمهاَرةٍ  بَهُ ، ِلِكنَّهُ فيوَ ثِقٍَة تُْدِهُش ِرفاقَهُ وَ بِإِْحدى الرَّ َْ ُكَرةٍ تَضْ ُمَدّرِ ِرُب اْلواقِعِ يَتَلَقّى َكْدَمةً في َعْينِِه ِم

ََ ،األَْمرُ َهذا ُهَو نََمُط اْلفيْلِم َحْيُث عالَُم سَ .َوْجَههُ ألَنَّهُ غاِرٌق في أَْحالِم اْليَقََظِة  ْيٍف اْلَخياِليُّ يُناقُِض واقِعَهُ اْلَحزي

ِح َِ أَْحيانًا ، َوُربَّما تَْجعَل ََُ َطريقَةُ تَْصويِر اْلفيْلمِ  هُ أَْم َحقيقَةً ،ألَنَّ تَتَساَءُل ما إِذا ُكْنَت تُشاِهُد َخياالً الَّذي يَْدعو ِللضَّ

ََ اْلَحقيقَِة  .اْلَخياِل وَ ِعْنَدما تَسوُء األُموُر يُْمـِكن ََُ حينَها التَّمييُز بَْي

ََّ وَ  َْ أَ ْغِم ِم ََّ ُمَشجِّ (( اْلُمباراةَ )) َعلى الرَّ َْ ُكَرةِ اْلقََدِم ،إِالّ أَ ََ بَِخْيبَِة األََملِ فيْلٌم َع ، إِْذ ال عي ُكَرةِ اْلقََدِم قَْد يَْشعُرو

َْ يَُضمَّ اْلفيوَ يَْظَهْر الِعٌب واِحٌد َمْشهوٌر في اْلفيْلِم ُكلِِّه،  ََ يَِجُب أَ ََّ اْلُمَمثِّلكا ََ ،ألَ ََ ْلُم الِعبي ُكَرةِ قََدٍم َحقيقيّي ََ الَّذي ي

َُ أَداؤُهْم في اْلَمْلعَِب َضعيفًا ِجدًّا ََ َدْوَر نُجوِم ُكَرةِ اْلقََدِم يَكو ََ    ، َعلى ِخالِف الِعبي ُكَرةِ اْلقََدِم ايَْلعَبو .ْلُمْحتََرفي

ِظْر ُصدوَرهُ في األَْقراِص اْلُمْدَمَجِة ، بَْل اْنـتَ (( الّسينَما )) في دوِر اْلعَْرِض (( اْلُمباراة )) ال تَْهَرْع ِلُمشاَهَدةِ فيْلِم 

.، أَْو قُْم بِتَْحميِلهِ 

((اْلُمباراةُ )) 
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:، ثم أجب عَ األسئلة ( اْلُمباراةُ ) اقرأ نص* 

.                                    بََدأَ التَّدريبَ .                                                    حاَوَل تَْنظيَم ُمباراةٍ 

. يْلٍم قاَم بِعََمِل ف.                                                    َذَهَب ِلُمقابَلَِة بََطِلِه 

؟((  واِجِه التَّحّدي ))ماذا فَعََل َسْيٌف ِعْنَدما َسِمَع ِعــبارةَ -1

.ْدَرَسِة ُزَمالَءهُ في اْلمَ .                                            الِعبي ُكَرةِ قََدٍم قُدامى 

ََ لََدْيهِ  لي ََ ُمفَضَّ ََ ُمْحــتَِرفي ََ نُـجومَ .                              العبي . أَْفالٍم َمْشهوري

َل َهَدفًا بَِرأِْسِه  .اْلقََدمِ ُضِرَب بُِكَرةِ .                                                  َسجَّ

.َسقََط َعلى َوْجِههِ .                                               تَقاتََل َمَع الِعٍب آَخَر 

.هوَرةً َشْخِصيَّةً َمشْ .                                                        َشْخِصيَّةً حاِلَمةً 

. ةً  َكسولَةً َشْخِصيَّ .                                                        َشْخِصيَّةً َعَصبِيَّةً 

تْهُ  .باإلْحباِط  قَْد تُصابُ .                                                  إِنَّهُ رائٌِع ، فاَل تفَّوِ

.َوْقٍت شاِهْدهُ بِصَْسَرعِ .                                                         َستَْكَرُههُ َحتًْما 
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:فَريُق أَْحـالِم َسْيـٍف يَُضمًّ -2

َِ َسْيٍف ؟-3 ما َسبَُب اْلَكْدَمِة َحْوَل َعْي

؟َكْيَف يَْظَهُر َسْيٌف في اْلفيْلِم ِ-4

عِ ُكَرةِ الْ -7 ُهها النّاقَِدة ِلُمَشّجِ سالَةُ الَّتي قَْد تَُوّجِ َِ اْلفيْلِم  ؟ما الّرِ قََدِم َع

أ

أ

َِ اْلفيْلِم  ؟النّاقَِذةُ ما الَّذي اْقتََرَحتْهُ -5 ِلتَْحسي
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ِح َِ في اْلفيْلِم  ؟-6 ما الَّذي يَْدعو للضَّ

َُ الَّتي يَقوُم  َِ بِهاالتَّماري .ََ الشَّْخِصيّاِت اْلِحواُر بَيْ .                          اْلُمَمثِّلو

ََ الضَّعيفُ  .َدْعَوةٌ .                                           أَداُء الالِعبي د
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ل َطعامي اْلُمفَضَّ 

لمقرش الَّذي أَنا أُِحبُّ اللَّْحَم اْلَمْشوي ا

تي،  ِلتَناَوَل يَِعّدهُ أَبي عندما تَُزوُرنَا َجدَّ 

 اللَُّحَم َمَع اْلغَداء َمعَنا ،َجدَّتي تُِحــــــبُّ 

.َخضرواتاألَرِز ، أَّما أُّمي فَتُِحبُّ الْ 

كوالتة الَّذي أَنَا أُِحبُّ اْلبسكويت بالشو

وُم أَنا َو تَْصنعَهُ أُّمي ، َحْيُث نَق

ْعُض اْلعَصائِرأَْصدقائي بِتَناُوِلهُ َمَع بَ 

.نافي اْلِفناِء اْلِخْلفي لبْيتِ 

ـــدَُّها في اْلبَْيتِ أَنا أُِحبُّ اْلبيتزا الَّتي أُعِ 

ََ َواللُّْحَم َحْيُث أََضُع َعلَْيها اْلُجــــ ــْب

ََ اْلَمْفروَم َوالطَّماِطَم َو لَكُ  ََّ دو

َِ ، ثُمَّ آخذُها إِلى ْيــــــتو اْلَمْدَرَسِة َو الزَّ

.أَتَناَولُها أَثْناَء اْلغَداِء 

هُ دائًِما ِعْنَدما أَنا أُِحبُّ السََّم ََ ، َوأَْطلبُ 

اْلعَشاء في أَْذَهُب َمَع عائِلَتي ِلتَناولَ 

لَةَ ْجبَتي اْلُمفَضَّ اْلَمْطعَِم ُكلَّ َخميٍس ، َووَ 

 ََ َسَم َُ الّصافي  ِهَي َسَم َُ اْلَكْنعَد َو َكَذلِ 

.و َاْلهامور 

مريمجاسم

عمرعلي
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َل ) ْقَرأْ نَصَّ ا* َِ األسئلة (َطعامي اْلُمفَضَّ :، ثَمَّ أَجب َع

.جاسم .مريم 

.علي.عمر 

بأ

دج

:الذي يُحبُّ اللحَم المقرمَش 

.جاسم 

.والدة جاسم 

.والد جاسم 

.جدة جاسم 

بأ

دج

:علي ال يحبُّ تناوَل البيتزا مع 

.اللحم المفروم 

.الجبَ 

.الزيتوَ 

.الطماطم 

:الذي تحدث عنه جميع األطفال بخصوص طعاِمهم الُمفَّضل 

.مذاقه 

.مكاَ تناوله 

.كيفيَّة إعداده 

.مرات تناوله 

بأ

دج

بأ

دج

:تحدَث عمُر عَ سم َ الكنعد ألنَّه 

:الذي يُِحبُّ مشاركة طعامه المفضَّل مع األصدقاء 

.الكنعدال يحب سم َ 

.مَ األسما َ المفّضل لديه 

.الكنعدال يصكل إال سم َ 

.مَ قبل الكنعدلم يصكل سم َ 

بأ

دج

.مريم

.ثاني 

.جاسم 

.علي 

بأ

دج

:الذي يقوم بإعداد طعامه بنفسه 

-2

-1

-4

-3

-5

-6

alm
an
ah
j.c
om
/ae



ََ األَْشجاِر األُْستُراِليَِّة، لَها أَْوراٌق الِمعَةٌ  ، ُهنا ََ أَ نَْوعٌ ِم ٍَ ٍَ أَْخَضَر داِك ْنواعٌ  ذاُت لَْو

الِل يَرةٌ، تَْنمو في األَْوِديَِة ذاِت الَعديَدةٌ ِمْنها، بَْعَض أَْشجاِرها َطويلَةٌ، َوبَْعُضها قَص ّظِ

يِف األُْستُرالّيِ، َوفي َحدائِِق اْلبُيوِت  .في الّرِ

َْ تَصُْكَل َحبّاتها فَِهَي َهشَّةٌ، لَكِ  وُر تُِحبُّ َْ لَْيَس لَها َطْعٌم ُمَميٌَّز، الطُّييُْمِكن ََُ أَ

َْ ثِماَرها أَْيًضا ، َو ِعْنَدما تُْطبَُخ َحبّاتها يُْصبِ  نَْصنََع ِمْنها ُح لَْونُها أَْحَمَر، يُْمِكنُنا أَ

َِ اْلُمَركَّز  .اْلُمَربّى أَِو اْلعَصيِر

ْستُراِلّيِ ما يَْحُدُث ِلَشَجَرةِ اْلَكَرِز األُ  اْلفَْصلُ 

َِ تُ  .غَّطي الشََّجَرةِ ُظهوُر أَْزهاٍر بَْيضاَء اللَّْو بيعُ  الرَّ

َِ َعلى ا .لشََّجَرةِ وجود ثِماٍر َوْرِديِّة اللَّْو ْيفُ  الصَّ

ستراليالكرز األ
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:، ثَمَّ أَجب عَ األسئلة (األستراليالكرز) ْقَرأْ نَصَّ ا*

.طير  .شجرة 

.نكهة.مكاَ 

بأ

دج

:الكرز األسترالي يحتاج إلى 

.الشمس 

.الشواطئ 

.الظل 

.الجبال 

بأ

دج

:تغطي الزهور شجرة الكرز األسترالي في 

.الربيع 

.الخريف 

.الصيف 

.الشتاء 

:تعلَّمُت عَ شجرة الكرز األسترالي 

.سبَب ِزراَعتِها 

.أساطيَر حولها 

.بهاكيفية االعتناء 

ها  .كيفية نُُمّوِ

بأ

دج

بأ

دج

ََّ ثمار الكرز األسترالي  :ِطْبقًا فإ

ما الكرز األسترالي ؟

.كبيرةٌ 

.لذيذةٌ 

.َهـشَّــةٌ 

ةٌ  .سامَّ

بأ

دج

. أحمرُ 

.أبيُض 

يٌّ دِ رْ وَ 

.أخضُر 

بأ

دج

:يها لوَ ثمار الكرز األسترالي بعد َطهْ 
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