
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/6                   

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

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

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

   

                  https://almanahj.com/bh/6arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade6                   
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ةغة العربيّ ة اللّ 

َعاَلُم الُمَفاَجآتِ 

ةغة العربيّ ة اللّ 
القراءة

َعاَلُم الُمَفاَجآتِ 
الّسادس االبتدائيّ 

ة اللّ درس يف مادّ 

َعاَلُم الُمَفاَجآتِ 

ة اللّ درس يف مادّ 
القراءة

َعاَلُم الُمَفاَجآتِ 
الّسادس االبتدائيّ  فّ الصّ 



 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

أقرأُ الّنصَّ 
بَِتَمعُّنٍ 

اضغط هنا لقراءة اضغط هنا لقراءة 
النص من الكتاب



َعاَلُم الُمَفاَجآتِ 
:  ا يليه من أسئلة

االرتقاُء �وايِة الرَّسِم مَن التعبِري عْن عامل الواقع احملدود إىل 
.بناء عامل خيايل بديل، مليء باملفاجآت

، )املفاجآت(يوحي العنوان بعامل مليء بِأشياء غري متوّقعة  ، )املفاجآت(يوحي العنوان بعامل مليء بِأشياء غري متوّقعة 

َعاَلُم الُمَفاَجآتِ 
ا يليه من أسئلةأجيُب عمّ ثُّم أقرأُ تقديم النص بتمعُّن، 

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

االرتقاُء �وايِة الرَّسِم مَن التعبِري عْن عامل الواقع احملدود إىل : ةالفكرة العامّ 
بناء عامل خيايل بديل، مليء باملفاجآت

يوحي العنوان بعامل مليء بِأشياء غري متوّقعة : العنوانشرح  يوحي العنوان بعامل مليء بِأشياء غري متوّقعة : العنوانشرح 
. وهو يشّوقنا لقراءة النص



َعاَلُم الُمَفاَجآتِ 
المعنى

يطبق اليدين على الرقبة

جمموعة من اجلزر 

ِقَطٌع ُمْسَتِقيَمةٌ 

َعاَلُم الُمَفاَجآتِ 
الكلمة

يطبق اليدين على الرقبة َخانًِقا
مرّة تَارَةً 

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

معاني 
مفردات 

الّنص

مرّة تَارَةً 
جمموعة من اجلزر  األْرَخِبيالت

ُتْدهُشين تـُْبِهُرِني
ِقَطٌع ُمْسَتِقيَمةٌ  َسَباِئك

النَّاِضَجة الَيانَِعة النَّاِضَجةالّنص الَيانَِعة
ُخمَْتِلًفا ُمغاَِيًرا
ُمْرتَِبطًا ُمتَـَعِلًقا
ُمتَـنَـقًِّال  ًال وِّ ُمَتجَ 



َعاَلُم الُمَفاَجآتِ 
استمراُر تـََعلُِّق الَكاِتِب 

ِبِهوايَِته 
العالم الخيالي ومكّوناته 

ِبِهوايَِته )2الفقرة (
)3الفقرة (

)2الفقرة (

 التعّلقِ  في الكاتبُ  يستمرُّ 
 مّكنتهُ  التي المفضلة بهوايتهِ 

 جميل واسع عالم بناء من
.الحواجزُ  فيه تزول

يتحّوُل الكاتُب من مجّرد رسِم 
ما كان يشاهدُه  إلى تصوير 

عالٍم خياليٍّ مليٍء بالمفاجآِت 
.الحواجزُ  فيه تزولومظاهِر الجماِل يطمُح إلى 

عالٍم خياليٍّ مليٍء بالمفاجآِت 
ومظاهِر الجماِل يطمُح إلى 

.  العيِش فيهِ 

َعاَلُم الُمَفاَجآتِ 
العالم الخيالي ومكّوناته  الّرسُم هوايُة الكاتِب المفّضلة 

)1الفقرة (
األفكار 
الرئيسة 

 
َ
ُف ِش �َ ْك أ

)1الفقرة ( الرئيسة 

يتحّوُل الكاتُب من مجّرد رسِم 
ما كان يشاهدُه  إلى تصوير 

عالٍم خياليٍّ مليٍء بالمفاجآِت 
ومظاهِر الجماِل يطمُح إلى 

يمثُِّل الّرسُم هواية الكاتب 
المفّضلة التي كان يوظّفها في 
رسِم الخرائط مستخدًما أقالم 
الرصاص، واأللوان المتناسقة؛  الّشرح

عالٍم خياليٍّ مليٍء بالمفاجآِت 
ومظاهِر الجماِل يطمُح إلى 

العيِش فيهِ 

رسِم الخرائط مستخدًما أقالم 
الرصاص، واأللوان المتناسقة؛ 

لينقل صورة العالِم كما 
. شاهَدها

الّشرح



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

.ُأَعّدُد األدوات التي كان الكاتب يستخدمها في ممارسِة هوايتهِ 
..............................................................................

.   ِبَم كان الكاتُب يشعر وهو يمارس هوايته؟ ُأعيُِّن في النصِّ دليًال على ذلك
..............................................................................
..............................................................................

)1(نشاط 
ما الِهوايَُة الِتي َكاَن الكاتب يُمِارُسها؟. 1

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

ْفَ�ُم 
َ
أ

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

ُأَعّدُد األدوات التي كان الكاتب يستخدمها في ممارسِة هوايتهِ . 2
..............................................................................

ِبَم كان الكاتُب يشعر وهو يمارس هوايته؟ ُأعيُِّن في النصِّ دليًال على ذلك. 3
..............................................................................
..............................................................................



كيَف كاَن العالُم يبُدو للكاتِب حين كان صغيًرا؟كيَف كاَن العالُم يبُدو للكاتِب حين كان صغيًرا؟
...................................................................................................

.َكاَن الكاتب يـََتَساَءُل عن الُخُطوِط الفاِصلِة بين الُبلداِن، أبّيُن داللَة هذا الّتساؤل
......................................................................................................................................................................................................

)1(نشاط 

كيَف كاَن العالُم يبُدو للكاتِب حين كان صغيًرا؟. 4

ْفَ�ُم 
َ
أ

كيَف كاَن العالُم يبُدو للكاتِب حين كان صغيًرا؟. 4
...................................................................................................

َكاَن الكاتب يـََتَساَءُل عن الُخُطوِط الفاِصلِة بين الُبلداِن، أبّيُن داللَة هذا الّتساؤل. 5
......................................................................................................................................................................................................

  



.الِهوايَُة الِتي َكاَن الكاتب يُمِارُسها هي الّرسم

أقّيم�إجاب���

.الِهوايَُة الِتي َكاَن الكاتب يُمِارُسها هي الّرسم

.ُأَعّدُد األدوات التي كان الكاتب يستخدمها في ممارسِة هوايتهِ 

.ِبَم كان الكاتُب يشعر وهو يمارس هوايته؟ ُأعيُِّن في النصِّ دليًال على ذلكِبَم كان الكاتُب يشعر وهو يمارس هوايته؟ ُأعيُِّن في النصِّ دليًال على ذلك

".وكنت أشعر بسعادٍة كبيرٍة وأنا أمرُِّر أقالَم الّزينِة على المساحاِت البيضاءِ 

)1(نشاط 
ما الِهوايَُة الِتي َكاَن الكاتب يُمِارُسها؟. 1

الِهوايَُة الِتي َكاَن الكاتب يُمِارُسها هي الّرسم    

ْفَ�ُم 
َ
أ

الِهوايَُة الِتي َكاَن الكاتب يُمِارُسها هي الّرسم    

ُأَعّدُد األدوات التي كان الكاتب يستخدمها في ممارسِة هوايتهِ . 2
.أقالم الّرصاص، األلوان المتناسقة    

ِبَم كان الكاتُب يشعر وهو يمارس هوايته؟ ُأعيُِّن في النصِّ دليًال على ذلك ِبَم كان الكاتُب يشعر وهو يمارس هوايته؟ ُأعيُِّن في النصِّ دليًال على ذلك. 3
.كان الكاتب يشعر بالسعادةِ  -      
وكنت أشعر بسعادٍة كبيرٍة وأنا أمرُِّر أقالَم الّزينِة على المساحاِت البيضاءِ : "الدليل -      



أقّيم�إجاب���

كيف كان العالُم يبدو للكاتب حين كان صغيًرا؟كيف كان العالُم يبدو للكاتب حين كان صغيًرا؟
.  كان العالم يبدو للكاتب حينها ضيّـًقا وممال� إلى حدٍّ ال ُيطَاقُ 

.َكاَن الكاتب يـََتَساَءُل عن الُخُطوِط الفاِصلِة بين الُبلداِن، أبّيُن داللَة هذا الّتساؤل
.يُدلُّ ذلَك على أنَّ الكاتَب كان يرى فيها حواجَز تفصُل بيَن البشِر وَتُحدُّ من التواصل بينهم.يُدلُّ ذلَك على أنَّ الكاتَب كان يرى فيها حواجَز تفصُل بيَن البشِر وَتُحدُّ من التواصل بينهم

)1(نشاط  ْفَ�ُم 
َ
أ

كيف كان العالُم يبدو للكاتب حين كان صغيًرا؟. 4 كيف كان العالُم يبدو للكاتب حين كان صغيًرا؟. 4
كان العالم يبدو للكاتب حينها ضيّـًقا وممال� إلى حدٍّ ال ُيطَاقُ 

َكاَن الكاتب يـََتَساَءُل عن الُخُطوِط الفاِصلِة بين الُبلداِن، أبّيُن داللَة هذا الّتساؤل. 5
يُدلُّ ذلَك على أنَّ الكاتَب كان يرى فيها حواجَز تفصُل بيَن البشِر وَتُحدُّ من التواصل بينهميُدلُّ ذلَك على أنَّ الكاتَب كان يرى فيها حواجَز تفصُل بيَن البشِر وَتُحدُّ من التواصل بينهم



.أْشرُح هذه العبارة. صرت أرسُم على الورِق خرائَط جديدة لبلداٍن جديدٍة أخترُِعَها
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................

رَسَم الكاِتُب في عالِمه الخياليِّ ُمدنًا من الزجاِج شوارُعها نظيفٌة،  أذُكُر من البحريِن شارعْيِن 

)2(نشاط 
صرت أرسُم على الورِق خرائَط جديدة لبلداٍن جديدٍة أخترُِعَها: قال الكاتب - 1

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

ْفَ�ُم 
َ
أ

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

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

رَسَم الكاِتُب في عالِمه الخياليِّ ُمدنًا من الزجاِج شوارُعها نظيفٌة،  أذُكُر من البحريِن شارعْيِن –2
.يتصفان بهذه الصفاِت الجميلةِ .يتصفان بهذه الصفاِت الجميلةِ 

-........................................
-........................................



.أمام الَخَيالِ ) خ(أماَم الحقِيَقِة و) ح ( إَلى َحِقيَقٍة أو َخَياٍل ِبوْضِع َحْرفِ 

الّتصنيف
(               ) .  َكاَن الكاتب يـَْرُسُم الَخَراِئَط تِلَو الَخَراِئطِ 
(               )
(               )(               )
(               )
(               )

)2(نشاط 
ْفَ�ُم 

َ
أ

إَلى َحِقيَقٍة أو َخَياٍل ِبوْضِع َحْرفِ  َصنُِّف َما يَأِتيأُ . 3

الجملة
َكاَن الكاتب يـَْرُسُم الَخَراِئَط تِلَو الَخَراِئطِ  - 
.ُشْطآُن الُبَحيَراِت َسبِائُك َذَهٍب وِفْضةٍ - 
.  كاَنت ُأمُّ الكاتب ُتَحضُِّر َلُه الَعِصيرَ  -  .  كاَنت ُأمُّ الكاتب ُتَحضُِّر َلُه الَعِصيرَ  - 
رَاَسِة الَجاِمِعيةِ -  .  بَلَغ الكاتب َمْرَحَلَة الدِّ
.  ِجِباٌل ِمن األْصَداِف والُّزُمرُِّد والَفيُروزِ - 



.أْشرُح هذه العبارة. صرت أرسُم على الورِق خرائَط جديدة لبلداٍن جديدٍة أخترُِعَها
لم يُعْد الكاِتُب يكتفي برسم ما يشاِهدُه في الواقِع، بل أصبح يرُسُم عاَلًما خيالي�ا يطَمُح إلى العيِش 

أقّيم�إجاب���

لم يُعْد الكاِتُب يكتفي برسم ما يشاِهدُه في الواقِع، بل أصبح يرُسُم عاَلًما خيالي�ا يطَمُح إلى العيِش 

رَسَم الكاِتُب في عالِمه الخياليِّ ُمدنًا من الزجاِج شوارُعها نظيفٌة،  أذُكُر من البحريِن شارعْيِن 

)2(نشاط 
صرت أرسُم على الورِق خرائَط جديدة لبلداٍن جديدٍة أخترُِعَها: قال الكاتب - 1

لم يُعْد الكاِتُب يكتفي برسم ما يشاِهدُه في الواقِع، بل أصبح يرُسُم عاَلًما خيالي�ا يطَمُح إلى العيِش 

ْفَ�ُم 
َ
أ

لم يُعْد الكاِتُب يكتفي برسم ما يشاِهدُه في الواقِع، بل أصبح يرُسُم عاَلًما خيالي�ا يطَمُح إلى العيِش 
.فيهِ 

رَسَم الكاِتُب في عالِمه الخياليِّ ُمدنًا من الزجاِج شوارُعها نظيفٌة،  أذُكُر من البحريِن شارعْيِن –2
.يتصفان بهذه الصفاِت الجميلةِ .يتصفان بهذه الصفاِت الجميلةِ 

.شارع الفاتح - 
شارع الحكومة-
.شارع الملك فيصل-



.أمام الَخَيالِ ) خ(أمام الحقِيَقِة و) ح ( إَلى َحِقيَقٍة أو َخَياٍل ِبوْضِع َحْرفِ 

أقّيم�إجاب���

الّتصنيف
)       ح(       
)        خ(       
)       ح(        )       ح(       
)       ح(       
)        خ(       

)2(نشاط 
ْفَ�ُم 

َ
أ

إَلى َحِقيَقٍة أو َخَياٍل ِبوْضِع َحْرفِ  َصنُِّف َما يَأِتيأُ . 3

الجملة
. َكاَن الكاتب يـَْرُسُم الَخَراِئَط تِلَو الَخَراِئطِ  -
.ُشْطآُن الُبَحيَراِت َسبِائُك َذَهٍب وِفْضةٍ -
.  كاَنت أُمُّ الكاتب ُتَحضُِّر َلُه الَعِصيرَ  - .  كاَنت أُمُّ الكاتب ُتَحضُِّر َلُه الَعِصيرَ  -
.  بَلَغ الكاتب َمْرَحَلَة الدِّرَاَسِة الَجاِمِعيةِ -
.  ِجِباٌل ِمن األْصَداِف والُّزُمرُِّد والَفيُروزِ -



، أُبِدي رأِيي  ، أُبِدي رأِيي اعتبر الكاِتُب عالَم الخياِل أجمَل من العالِم الواقعيِّ اعتبر الكاِتُب عالَم الخياِل أجمَل من العالِم الواقعيِّ

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

، أُبِدي رأِيي  اعتبر الكاِتُب عالَم الخياِل أجمَل من العالِم الواقعيِّ

َقّيُم 
ُ
أ

)3(نشاط 

، أُبِدي رأِيي  اعتبر الكاِتُب عالَم الخياِل أجمَل من العالِم الواقعيِّ
.في ذلك وُأعّلُل إَجابَِتي

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



اعتبر الكاِتُب عالم الخيال أجمل من العالم الواقعي، أُْبِدي رأيي في ذلك 

أقّيم�إجاب���

اعتبر الكاِتُب عالم الخيال أجمل من العالم الواقعي، أُْبِدي رأيي في ذلك 

لما فيه من مواطن جمالية ومفاجآت مدهشة جعلت الكاتب 
.يتمنى وجودها في عالمه الواقعي

لما فيه من مواطن جمالية ومفاجآت مدهشة جعلت الكاتب 
.يتمنى وجودها في عالمه الواقعي

اعتبر الكاِتُب عالم الخيال أجمل من العالم الواقعي، أُْبِدي رأيي في ذلك 
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اعتبر الكاِتُب عالم الخيال أجمل من العالم الواقعي، أُْبِدي رأيي في ذلك 
.وُأعّلُل إجابتي

.أعتبُره وصًفا مناسًبا: الرأي-
لما فيه من مواطن جمالية ومفاجآت مدهشة جعلت الكاتب : التعليل-

يتمنى وجودها في عالمه الواقعي
لما فيه من مواطن جمالية ومفاجآت مدهشة جعلت الكاتب : التعليل-

يتمنى وجودها في عالمه الواقعي
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