
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/9                   

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

                 https://almanahj.com/om/9arabic                   

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

 

                  https://almanahj.com/om/9arabic1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade9                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس شيخة العمري اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 .المكتب موافاتي بغرفة( جوليا فاسيليفنا ) من مربية أوالدي  -قبل بضعة أيام  -طلبت 

 . كيما نسوي مستحقاتك -قلت لها  -( جوليا فاسيليفنا ) تفضلي بالجلوس  -

 ... كنا إذا قد اتفقنا على مبلغ ثالثين روبال في الشهر... حسنا ... الماسة للمال  ويبدو أنك تلبسين رداء الرسمية والتعفف إذ أنك لم تطلبيها رسميا مني رغم حاجتك

 .بل أربعين قالت باستحياء -

 .. لقد عملت هنا مدة شهرين لذا. أدفع إلى المربيات ثالثين روبال عادة . مالحظة بذلك  اتفاقنا كان على ثالثين ، دونت.. كال  -

  شهران وأيام خمسة قالت مصححة -

أجر تسعة أيام تعرفين تماما أنك لم  لقد دونت مالحظة بذلك ، وهذا يعني أنك تستحقين ستين روبال يخصم منها -قلت بإصرار  - بالتمام والكمال بل عملت لمدة شهرين -
 قد مرض( كوليا ) كما وأن ... ثالث إجازات فلنخصم من ذلك إذا اثنى عشر روبال  هناك أيضا... بالخروج به للنزهة  أيام األحد وكنت تكتفين( كوليا ) تعملي شيئا لـ 

اثنا عشر وسبع ... بعد الظهر  عفتك زوجتي خاللها من العملوأهناك أيضا أيام ثالثة شعرت فيها بآالم في أسنانك ... فاستغرق ذلك ثالثة أيام لم يتلق عبرها أي درس 
  !أليس كذلك؟ ...واحد وأربعون روبال  ... آ... يساوي تسعة عشر ، واطرحي ذلك فيتبقى بعد ذلك 

  لم تنبس بحرف... أنها  إال... وسعلت بشدة ثم مسحت أنفها ... بالدمع ، فيما تشنج ذقنها وارتعش  اغرورقت ... ثم( لجوليا فاسيليفنا ) واحمرت العين اليسرى 

بعد ...  الواقع أكثر من ذلك إذ إنه كان ضمن تركة قيمة ذلك روبالن رغم أن تكلفة الكوب هي في قبيل ليلة رأس السنه كسرت كوب شاي وصحنه ، يخصم من.. وأكملت 
ينبغي أن ( فانيا ) بسبب المباالتك حذاء  -سرقت  قدة كما وأن الخادم... شجرة فتمزق معطفه ، يخصم من المجموع عشرة روبالت ( كوليا  )دذلك ونتيجة إلهمالك صع

  الحذر والحيطة أن تتوخيو ... تفتحي عينيك جيدا 

ني... لك ثمن ذلك  فنحن ندفع   قد أعطيتك عشرة روبالت يوم العاشر من يناير حسنا نطرح من كل ذلك خمسة روبالت وا 

 (فاسيليفنا جوليا) لم يحدث ذلكّ  همست   -

  (قلت بإصرار . )بلى دونت مالحظة بذلكـــ 

 . (كسيرة أجابت بنبرات )حسنا  -

  روبال تبقى لك أربعة عشرفإذا ما خصمنا سبعة وعشرين من واحد وأربعين فسي -

 ... بالدموع حينها  فيما ظهر العرق على أنفها الصغير الجميل امتألت عيناهاو 

 . جيبها ودفع إليها بالمبلغ فتناولته بأصابع مرتجفة ثم دسته في

 (.شكًرا: )قالت هامسةـــ  

  سألتها( شكرا ) ولماذا هذه الـ  -

 . (الذي دفعته لي مبلغ: )قالت  - 

  شكرتني أني قد سرقتك ونهبت مالك فلماذا... تعرفين أني قد غششتك  لكنك

  في أماكن أخرى لم يكونوا ليدفعوا لي شيئا البتة -

 -كن ل... مسبقا  لقد وضعتها في هذا الظرف... ثمانون روبال ... حقوقك ، سأعطيك اآلن مستحقاتك كاملة  لقد دبرت هذا المقلب كي ألقنك درسا في المحافظة على -
بالظلم  أيعقل أن يوجد في هذا العالم النابض...  !؟لم كل ذلك الصمت الرهيب !؟لماذا لم تعترضي أيعقل ذلك أن يتسم إنسان بكل ذلك الضعف واالستسالم -تساءلت مشدوها 

 !؟ واألحقاد والشراسة إنسان بال أنياب أو مخالب إنسان في سذاجتك وخضوعك

 قصة قصيرة  هذا العالم يحقا ما أسهل سحق الضعفاء ف - 

 ألنطون تشيخوف
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:ـ اقرئي القصة القصيرة ، ثم أجيبي عما يلي   

 

.ـ ضعي عنوانا للقصة 1  

 

غش وسرقة المربية ؟ـ لماذا عمد الكاتب 2  

 

من الدفاع عن حقها ؟( جوليا فاسيليفنا ) ـ ما الذي منع المربية 3  

 

 

ـ ماذا استفدت من هذه القصة؟4  

 

: ....................................اسم الطالبة   

: ............................الصف          
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