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  .مفتشة مضامني ومناهج األدب العريب للمرحلة فوق االبتدائية، مركز ختطيط وتطوير املناهج التعليمية_ راوية بربارة

  .مفتشة مضامني ومناهج اللغة العربية للمرحلة فوق االبتدائية، مركز ختطيط وتطوير املناهج التعليمية_ رنا صبح

  .شدة قطرية للّغة العربية يف املدارس االبتدائيةمر_ إميان يونس

   :مراجعة ومالحظات

  .مرشدة قطرية للّغة العربية يف املدارس فوق االبتدائية_ مها سليمان

  . العربية، مركز ختطيط وتطوير املناهج التعليميةللّغةا مفتشة مضامني ومناهج _كرين شقحة 

  .يمان جربان بروفسور سل:استشارة ومراجعة لغوية

  .مرشد حاسوب يف وزارة التربية والتعليم_ ور ندمي جب:تصميم وإخراج فني

  

  .  املوسوعة احلرة-، أُخذت من موقع ويكيبيديا��4، �4، �2، ��، �2، �9: الصور يف الصفحات

  . عمر-هزار ريناويهي من رسم املعلمة  ،�1، �6، �5، �6، �5: الرسوم يف الصفحات

  

  ����، وق حمفوظة لوزارة التربية والتعليممجيع احلق© 

  

                                                           

عبري قاسم، ": اخليول"ويف نص . فتية مصاروة، مسر عيسىجنان زعيب، ": والت ديزين"، "مغامرة احللزون الصغري: "شارك يف اإلعداد يف املراحل األوىل، يف نصي 1
  . وفاء سكس، أمون حليحل، هدى عليمي": التلميذ النجيب العب كرة"ويف نص . مساهر الطوري، سوس دغش
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  כתיבה ופיתוח

באגף תכנון ופיתוח תכניות קחת תכנים ותכניות חינוך לשוני מרכזת אשכול  רוח ומפ_ ראודה כרייני

  .  לימודים

 מפקחת תכנים ותכניות ספרות ערבית לבית הספר העל יסודי באגף תכנון ופיתוח _ראויה ברבארה

  .  לימודיםתכניות 

 מפקחת תכנים ותכניות לשון ערבית לבית הספר העל יסודי באגף תכנון ופיתוח תכניות _רנא סובח 

  .לימודים

  .מדריכה ארצית לשפה הערבית בבית הספר היסודי_ אימאן יונס 

  קריאה והערות

  . מדריכה ארצית לשפה הערבית בבית הספר העל יסודי–מהא סולימאן 

  .ת עברית באגף תכנון ופיתוח תכניות לימודים מפקחת תכנים ותכניו-קרין שוקחה

  .ובראן'סולימאן ג' פרופ: ייעוץ ועריכה לשונית

  . מדריך ארצי למחשוב-בור'נדים ג:  גרפיקה ועיצוב

  

  .האנציקלופדיה החופשית, מתוך ויקיפדיה, 114, 94, 92, 68, 32, 19: התמונות בעמודים

  . עומר-הזאר רינאויהמורה ציירה , 91, 66, 65, 16, 15: האיורים בעמודים

  

  

  ����             ,כל הזכויות שמורות למשרד החינוך© 
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  ، عزيزيت التلميذةعزيزي التلميذ

  كراسةإليك 

  

  
 

  . يف االستماع والقراءة والتكلّم والكتابة، وفعاليات ممتعة، فيها نصوص متنوعة

  ع بكلّ جديدستمت ون،فهيا نقرأ ونستفيد

  

  اكتبوا لنا

   على عنوان الربيد اإللكتروين
http://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/arabicmigzar  
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  والت ديزين                                        
                                       

 سومِالر والمِفْاَأل وةروص املُصِص القاللِ خنها ميلَنا ععرفْ ت اليتياتخصشال ثريةٌ هيكَ   

املتحكَرة...ش خصاتيان تالًويناها طَظرع لى شاشنا التلفزيون، ةكتفأضح،و عمعها نا ش

مغامطريفةًرات ... أَوحبناهاب .هذهاتلَ الشخصي متوج فَ،جأةًذا فَ هكَد هناكسانٌ إنت عالً طويب 

حظْى أَتلْإىل اها هروجود...هوالت  " إنزينيد."  � 

لد و"يف شيكاغو" زينيوالت د ،يف الوالياتحد املت1901  سنةَ،ة. مذُننس  السابعةدأَ بي رسم 

مل ااحليواناتجودةَويف املزرعة اليت ي كانَ فيها، إذْعيش الر سمهوايت لةَفَ املهكانَ. ضي رسم، 

كانَوي لُحأنْ بِمي لَتواصىلإ  يومص فالمٍ أَناعةسين ةبِمائي واسطةسوم الر.  

تقوم . لمِ هذا احلُقيقِحلى ت عه، ساعدرنسي فَهو و،"ميل رينولدإ "ه امس صديقه لَكانَ

 �� ب الذي يطلَِء يف اجلزسيط بيريٍتغ بِماتس الررارِكْعلى ت   يف الرسومِ املتحركةالطريقةُ

ذا تالحقَإِ، فَحتريكُهتالص وبِر سكَرعة ظَبرية ،هرتمس الروكَات هاأن  

كتحرلُ. تأوش خةصيم ظَرسومة هرتم كةًتحرأَ كانت ا امسأُزولد"ه رنب "  

وتبع1926 عام هطَ فأر ريفامس مورتيمر "ه"زين ي دثَبِما لَ، و  

  " ميكي ماوس" يف اجلديدو". ميكي ماوس "هماس وأَ هذا الفأرور طَأنْ

 ��  . قةً ناطخصيةً ش كانَنهأَ

  

إذا نظرتميكي"ىل دا إِ جي  "
تظ أنَّالحه سهلةٌ شخصيت 
فَ. لرسملهي مةٌنكوأساس ا من 

جمموعةدوائر  :دائنِرتين  صغريتي
ُأللذنين، دائرةلْ لوجهدائرة ، 
َأللنفدائرة ،لجسم ل.  
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ميكي، بعد تالَتتالش اتاُألخصي خرى عأَالذي  ،زيني دلى يدصفيما بعد بح رئيسم سةؤس 

واسجِ عةاد، تلُعمنتاجِلى إِ عإِ وفالمِ أَراجِخسومِ الركَ املتحرةو القصِص املصرةو، ويساعده 

  .امنيس الر ذلك مئاتيف 

  مبكانملُح يذَخ أَلْ، برة املصوصصِالق واألفالمِ، بِغارِ الصديق، ص"زينيوالت د "تفكْ يملَ

يالعائلةَجمع ،ثُ حبيهلُتسلّى اَأل يواألو الديف الوقت فِس نكَ. هيفطَ خرلَت ههذه ؟كرةُ الف    �� 

 كان ،لعبانتا ت كانحنيو.  العامةىل احلديقة إِهي ابنترافق، يبت سارِ  كلَّهعادت كَ، كانَقدلَ

هو ينتظرمها وفعلُال يفَ. ستقِكلِ الفُوى أَ شيئًا سحيلُراح م مبكانيت عفي مته الكبارو الصغار،  

  ". لوس أجنلوس"  يفتحقّق يلم احلْ بدأ1945ََيف عام و

مات1967زين سنة ي والت دلكن ، "نا هذا" زين النديدى يومتوجودةً حال تزالُ م.  
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  :زيني والت دها شركةُنتجت اليت أَفالمِ اَألبعضِ  التايل أمساُءيف اجلدولِ

 سنة اإلنتاج  الفيلم  التسلسل

 1937 قزام السبعةواأل سنووايت  1

 1940  بينوكيو  2

 1942  فانتازيا 3

 1941 باميب  4

 1950  سندريال  5

 1951 يف بالد العجائب أليس 6

 1953 بان بيتر 7

 1959 النائمة  ةاألمري  8

 1967 األدغال كتاب 9

 1973 هود روبني 10

 1989 البحر حورية 11

 1991 والوحش اجلميلة 12

 1992 الدين عالء  13

 1994  امللك األسد 14

 1995 نتسبوكها 15

 1998 موالن 16

 1999  طرزان 17

 2000  2000 ا فانتازي 18
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  جمال القراءة                                        

1( مكة هو نالرسومِ املتحر اتشخصي ؟مبتكر  
______________________________________________  

  
2( لُمىت ظهرتأو ةشخصي كة؟ متحر  

  .1926سنة   . أ
 .1901سنة  . ب
  .1926 سنة قبلَ. ج

  .1901 سنة بعد. د

  د على الرسوم؟عتمليت ت السينمائية األفالمِ يف ارعة هي أمهية الس ما )3

______________________________________________  

4( مباذا يميكي ماوس "ختلف "؟"مورتيمر"ن ع  

______________________________________________  
  
  يف رسومه املتحركة؟ وملاذا؟" والت ديزين" اهلندسية استعملها  األشكالِ'يأَ )5
  . بالنص داخل اإلطاراستعيين/ استعن 

______________________________________________
______________________________________________  

  :  ظهورها زمنياتحركة التالية حبسب  املسومرالي شخصيات /رتب )6

  ".مورتيمر "، "أزولد"، "ميكي ماوس" 

1(_____________ ،2(___________ ،3(______________  
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7(  البصري ما هي وظيفةُ النص)املوجود داخل اإلطار؟) صورة ميكي  

  
  . النص املكتوبتزيني. أ

  . األشكال اهلندسيةتعليم. ب

  . النص املكتوبتوضيح. ج

  .فالم ميكي ماوسأل ترويج. د

  

  ؟)18السطر(" ذلك"ما املقصود بكلمة  )8

_____________________________________________  

  ؟  ، حبسب رأيك"صديق الصغار"قّب والت ديزين ملاذا لُ )9

______________________________________________  

  املقصودة؟ما هي الفكرةُ" ؟رت له هذه الفكرةُطَكيف خ "20 سطر  يفورد )10

_____________________________________________  

 ."والت ديزين" تطور ي مراحلَ/ لتبين التاليةي األحداثَ/رتبِ )11

  . رسوما لشخصيات متحركةيرسمأ  بد___

 ___ة بواسطة الرسومكان حيلمبصناعة أفالم سينمائي .  

  .ه األهل واألوالدفي أنشأ مكانا يتسلّى ___

___كة أصبح رئيسسة إلنتاج وإخراج أفالم الرسوم املتحرمؤس .  

___على حتقيق حلمه"رينولدميل إ"ه صديقُ  ساعده .   
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  .ي بينهما/ي اجلدول لتقارن/كان لديزين يف حياته حلمان، امأل )12

  هل حتقّق؟  يف أي فترة من حياته؟  ؟احلُلمما هو

      :األول

      :الثّاين

  

  .ي إجابتك/تستنتجها من النص، وعلّل" والت ديزين"  من صفاتصفةًي /اكتب )13

  __________________________________________:الصفة

  _________________________________________: التعليل

  

  ؟"ديزين الند"ما هي  )14

  .سوم املتحركةرشركة إلنتاج ال  . أ
 .مدينة للمالهي للصغار فقط . ب
  .مدينة للمالهي للصغار والكبار. ج

  .شركة إلخراج األفالم السينمائية. د

  

15( ؟"ت ديزينوال"اسم  ُ ختليد متَّكيف  

______________________________________________  

  

   وفاته؟ندع" والت ديزين"ر م ع كانَمك )16

______________________________________________  
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17(ن  أيبي؟"ديزين الند" وراء إنشاء الدافع قول مما يلي ي  

  .ز ال يفىنـالقناعةُ كن.أ       

 .اجةُ أُم االختراعاحل. ب       

  .الصرب مفتاح الفرج. ج       

  .القرش األبيض لليومِ األسود. د       

  ؟ للنصي األساسدفاهلهو  ما )18

  .الرسوم املتحركةمن شخصيات رويج لالت. أ

 .سم والتمثيل الرتعليم. ب

 ".والت ديزين" بشخصية التعريف. ج

  ". ديزين الند"دينة م ُوصف. د

  ؟ األفالم يف اجلدولظهرت  كيف)19

  .حبسب الترتيب الزمين. أ

 .حبسب الترتيب اهلجائي. ب

 .حبسب شهرة األفالم.     ج

  .حبسب عدد كلمات العنوان.      د

  ، إىل 1988ج عام نتالذي أُ" أولفري وأصدقاؤه" الفيلم  تضيف إذا أردت أنْ)20

  ؟لي التسلس رقمهيكونذا مافاجلدول،       

___________________________________________  
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  املعرفة اللغوية                                        

  ي التغيريات/ مثّ أجر،"صديقة"يف اجلملة التالية بكلمة " صديق"ي كلمة /استبدل )1

  .الالزمة

كان له صديق،احلُلم، ساعده يف حتقيق  وهو فرنسي.  

_____________________________________________  

  ).14-13ان سطرال( .."أن...ما لبث"فة معىن التعبري  ملعرلسياقاستعيين با/استعن )2

_____________________________________________ 

  ".زينيد" الشخصيات األخرى على يد تتالت : الفاعل يف مجلةي/عين )3

  _______________:   الفاعل

    إميل " ، "زينيوالت د ": نيزدوجم بني ، يف النص، الكلمات التاليةظهرتاذا مل )4
 ؟ "ميكي ماوس"  ،"رينولد    

___________________________________________  

 .ي التغيري الالزم/ بكلمة، وأجرالتاليتني يف اجلملتين 7ي العدد /استبدل) 5
  ). سنة7(رسم عندما كان عمره زين ميارس هواية اليبدأ والت د. أ 

___________________________________________  

   ). عام7( عندما كان عمره  الرسمِبدأ والت دزين ميارس هوايةَ. ب

__________________________________________     
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                                 يف جمال الكتابةاتفعالي  :  

  .، باالعتماد على ما ورد يف النص"والت ديزين"عن   التاليةيةبطاقة اهلو ي/ امأل )1

  ويةبطاقة اهل

  

  

  _________________________  :ماالس

  ______________________: ةوالدالتاريخ 

  ______________________: رأسالمسقط 

  ________________________: ياتوااهل

  ________________________: ءصدقااأل

  ___________________: يقضي فيه عطلة اية األسبوعكان املكان الذي 

  _____________________": زينيوالت د"املكان الذي اختاره لبناء مدينة 
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2( جويف"والكلب "  ميكي"ور بني الفأر ي احلوار الذي يد/ي مث اكتب/لختي :"  

  

  _________________________________________:ميكي

  __________________________________________:جويف

  __________________________________________:ميكي

  __________________________________________:جويف

  __________________________________________:ميكي
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ي داخل الفقاعات ما يدور /ي مث اكتب/لختي. تان من الرسوم املتحركة شخصيأمامك )3

  :   منهما يف هذه اللحظةيف ذهن كلّ
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مغامالْ ةُرلَحزون غريِالص  

 جاهاتبِ كرحتي نْأَ ،ةًحتافةً يمادر ةًعقَوقَ هرِهظَ لىع لُمحي ذيالّ ،غريِالص زونلَحلْل آنَ   

نبتالْ ةخيتالّ س نضجت انَحو قْوطْقَ تهاف .عرالْ فزونُلَح ذلبِ كطَواسقُ ةرون 

استعارِشكَّأَ يتالّ هدلَ تنَّأَ ه النبأَ ةَتصبحت خراَءض، لَ إذا وم يرِسلَإِ عفَ هايفوس َتقُبِسه 

 �  .هافطْقَ ىلإِ ديياَأل

 ةتبن وحن غريالص زونُلَحالْ هجوت دى،النبِ هاهارزأَو ةديقَحالْ شابعأَ تلَّتاب دقَو ،رِجفَالْ يف

 دتشت نْأَ لَبقَ ،صولِوالْ نم نكَّمتي يكَل ابريكَ ادهج لَذُبي نْأَ هيلَع كانَ .ةعيانِالْ سخالْ

حةُرار الشفَ سِمتعيق مسعاه .زحالْ فبِ زونُلَحجسده الروِخ اَأل لىعشابِع الندية، وداب 

 لَبقَ ةديقَحالْ يف ةَعشبمالْ ةَسافَمالْ عطَقْي نْأَ طاعتاسفَ شيطًا،ن هارِالن نم تقْالو هذا يف

روقِش الشسِم .لكن نبالْ ةَتخالْ  سعةَزيز كانال ت زالُت بةًعيد، قوقَ ددبِ رطَواسقُ ةرون �� 

استعارِشال يتالّ ه تخنَّأَ ،ئُط لَعينْأَ ه طَقْيع ضعالْ فسافَمقَ كانَ يتالّ ةطَقَ دها،ع نْأَو 

واجِيه اللَخ ذلك مصاعكَ بةًثري .بعنْأَ د تجاوالْ زالْ ةَسافَمعمشةَب، وجالْ دزونُلَح 

الصغري فْنسأَ همام مساحة كانَ ،ٍبةترِم صاحالْ ببيقَ تد أَههاي زِلراعة بَألا ضِعهارِز، 

وىقَّن تهاراب من الشبِوائ .لذلكانَ ك لَعينْأَ نَاآل ه ثَكْأَ كونَير اناتباه ال نْأَو يزحف 

 �� رونَقُ زونُلَحالْ دم ديدش رٍذَحبِ. هعيوجِو هدسجبِ قصتلْي الئَل ،رابِالت لىع وِخالر هدسجبِ

استعارِشه ىحت تبين ولَ ةَقَريفَ ،ةًجافَّ مونزحف لَعثُ ها،يم تبين ثُ ،صاةًحا ما،يابِ عودثُ سم  
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وأُ ةًقَرثُ رى،خم كانَ. صاةًح يتبِ لُقَّنٍءطْب، الو يمد جسأَ ىلإِ هدي مذاإِ الّإِ كان وثق من 

وأَ جودرضية لْصبة يمكنْأَ ن يـنزلق لَعهاي .نَّإِفَ ذال قَتدمه نحو نبتالْ ةخلَ سم كُين 

مساتقيم لْب متعا،رج الْ طالَأَ ما هذاوأَ ةَسافَممامه .لكنلَ هم فْيقد حماسافْ وال ،هقَتد 

 �� ،اآلنَ سمشال تقَرشأَ. ةديقَحالْ يف ةبرِتمالْ ةيضراَأل نم ةيقِّبتمالْ تارِماَأل زِجاوتل ةَيلَحالْ

غَوردالطُّ تيور غْاَأل لىعصان، وفْرفَرفَالْ تراشاتح زهارِاَأل لَو الندية .حينكانَ ئذ 

 عيدبالْ نِكْالر هذابِ حيطُي يرِجح ياجٍس راِءو نم سخالْ ةتبن لىع فرِشي غريالص زونُلَحالْ

مالْ نديقَحة .شعالْ راالبِ زونُلَحرياحِت قَالثِّوة، وهو يقُبِ قّىلَترون استعارِشه الرائةَح 

السرةَاح لنبتالْ ةخيانِالْ سعفَ ،ةتجدد شاطُنلَ. هم يبق لْللَحنأَ الّإِ زون طَقْيع السياج 

 ��  .ةعائالر ةتبالن ههذ ةيافَض يف ونَكيل زوالًـنفَ عوداص يرِجحالْ

 دىالن سمالش تفَفَّج دقَفَ. غريِالص زونلَحالْ لىع الًهس هزولُن الو ياجِالس عودص نكُي ملَ

 دشأَو ةًوسقَ رثَكْأَ هايلَع وِخالر هدسج القزِان صارفَ ،ياجِالس ةَجارح لُلِّبِي كانَ ذيالّ

  .رٍبصو ةزميعبِ القِزِاالن آالم الًمحتم ٍءطْببِ مدقَتي هلَعج ما هذاو إيالما،

 رىخأُ ةٌليلَقَ واتطُخ. ةزيزعالْ هتتبن وحن يوِالس ريقِالطَّ لىع هسفْن زونُلَحالْ دجو خرياأَ

ويـنزلبِ قجسده بيأَ نوالْ هاراقلْمفَّتفَ ،ةأَ ضيقْيجأَ لَمياميف ه ذَتأَ قِووهاراق اللينالْ ةلْحوة .  �� 

 واتطُخبِو ،ةَغريالص ةهفاكالْ ةَلَّس هاديبِ لُمحت يهو ،تيبالْ ةُبر تلَبقْأَ ناِءثْاَأل ههذ يف  

سريعة فَقَوأَ تمام نبتالْ ةخيانِالْ سعثُ ،ةم ثَجت لىع كْربها،تي وتلَناوت اكّسين من لَّالسة،   
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طَقَوعت النبرِالطَّ ةَتةَي مذْجِ نذيالّ هاع يمتد يف اميقًع ثُ ،رابِالتم عادأَ تدهاراج لتعد  

ةَطَلَس بِ. باحِالصرٍذَح شديد مالْ دزونُلَح الصرونَقُ غري اسعارِتشالْ يف هفَ ،واِءهلَ دابه   

اواضنَّأَ ح نبتتالْ هعقَ ةَزيزد اخفَتت من هاكانِم .أَ خابلُمعامٍطَ يف ه تىمنْأَ ن يذَتقَوه،  �� 

ولكنه عاد مبِ لوًءامقَفَ ضا،الرد عاش ترِجةًب جةًًديد.  
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                      جمال االستماع                                    

  ورقة عمل

  :أجيبـي عن األسئلة التالية/ ة، بعد أن استمعت إىل النص، أجب/يت التلميذ/عزيزي

  :ي الفراغ/امأل -�

  . باحثةً عنه______، انطلقَت حنو _______، ومل جتد  إىل البيت ______عادت

 تملَحت أنّ ______ كومة القش قربالقوقعة كانت فارغة، فظن لكن ،
  . أكل صغريها_______

  . حبسب مجلة اإلطاربعد أو قبلي / اكتب-�

  

  

  . انقض النورس على القوقعة---- 

  . انطلقَت حنو الشاطئ تبحثُ عن حلزون---- 

  .ة فارغة مجدت يف مكاا حني رأت القوقع---- 

  .أطلق صيحةً غاضبةً ومضى مبتعدا ---- 

  :ي/ بدائرة، مثّ علّلأحيطي/  أحط- 3

  .مل تعجبين/  احلكاية أعجبتين-أ

  ________________________________:  السبب- ب


  ________________ هل احلكاية اليت استمعت إليها واقعية أم خيالية؟ - أ-

  ________________________________: ي/ علّل-    ب

  سرعان ما ختلّصت من قوقعتها   
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  _________________. اليت مسعتها احلكاية يناسب عنوانا ي/اقترح -�

  .مشهدا من وحي النص املسموع داخل اإلطار ي/  ارسم-�
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  :القراءة جمال                                        

  :ة بكلمات من املخزن/ي الفراغات مستعينا/ امأل)�

 يف  يعيش،_______   _______ ه، لَ احلجمِ________  حيوانٌلزونُاحلَ

________  ________ ،جسده _______ي ،حلَ أكْب _________.  

  ، رماديةملساحات املتربة رخو، قوقعة، النباتات، صغري، سوداء، ا

  

؟ )�-�األسطر  ( اخلس إىل نبتة احللزونَُ ملاذا أسرع)�

___________________________________________  

  .ي اثنتني منها/اذكر. ةكثري مصاعب كان على احللزون أن يواجه خالل رحلته )�

  _________________________________________ .أ

   ________________________________________.ب


  ؟)��السطر " )هيأها"يف " ها" تعود ماذا إىل (

__________________________________________  
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  استعيين/، مثّ استعن)
�السطر (" الشوائب"ي على السياق لشرح معىن / اعتمد)�

  .باملعجم لفحص إجابتك

_____________________________________________  

  ؟)��السطر (" هذا" ما املقصود بـ )�

___________________________________________  

  ؟��-��كون حركة احللزون أكثر سهولة قبل شروق الشمس حبسب األسطر ملاذا ت )	

______________________________________________

______________________________________________  

  .��-��يِ عنوانا مناسبا للفقرة الواقعة يف األسطر  / أعط)�

______________________________________________  

  .واقعة أو رأي: ي جبانب كلّ مجلة/ اكتب)�

   ___________. احللزون حيمل على ظهره قوقعة  . أ

  ___________. مل يكن صعود السياج وال النـزول منه سهال . ب

  __________ .ابدا يف هذا الوقت من النهار نشيطً . ج
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  . ي وظيفتني من وظائف قرون االستشعار حبسب النص/ اكتب)��

___________________________________________  

___________________________________________  

��( ا بني /مدناملواقعي أسهملى نبتة عصول حي مسار احللزون أثناء رحلته لل/، لتبي

اخلس.  

  

  

  

  :ي خبطّ بني السبب والنتيجة/صل )��

  النتيجة  السبب

ممل يكن مستقد احللزون حنو نبتة اخلس د نشاط احللزون  . اتقيمجتد.  

  .طالت املسافة اليت على احللزون أن يقطعها  .                       جفّفت الشمس الندى

  .صار انزالق جسد احللزون أكثر صعوبة  . اختفت نبتة اخلس من مكاا

  .خاب أمل احللزون يف تناول طعام يتمناه  .تلقّى احللزون رائحة اخلس الرائعة

   أرض معشبة ����          نقطة االنطالق ����         

  

    سياج حجري ����                                 أرض مترِبة ����

                         ���� نبتة اخلس 
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  .ة إجابتك/ي كم من الوقت استغرقت رحلة احللزون، معلّال/قدر )��

  _________________________________استغرقت رحلة احللزون 

  _________________________________________: التعليل

�
(ن كلّ صفة/ي للحلزون صفتني مناسبتني، واستخرج/ أعطمجلة تبي ي من النص.  

  ______________________________________:  األوىلالصفة

  __________________________________________: اجلملة

  ______________________________________: الثانيةالصفة 

  __________________________________________: اجلملة

  :�-� بوضع األرقام من كايةي أحداث احل/رتب )��

  .                 نفسه يف مواجهة مساحة متربة وجد احللزون___

  .     وجد احللزون نفسه على الطريق السوي حنو نبتته العزيزة___

___ات اليانعةخذ احللزون الصغري طريقه يف  ات جاه نبتة اخلس        .  

___شعر احللزون باالرتياح والثقة وهو يتلقّى بقرون استشعاره رائحة اخلس  .  

     .  ف احللزون جبسده الرخو على األعشاب الندية زح___
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.  يف اية احلكاية يعود احللزون راضيا، رغم خيبة أمله يف احلصول على طعام حيبه)��

  .ي/ين أن يعيد التجربة مرة أخرى؟ علّل/فهل تتوقّع

______________________________________________  

______________________________________________

______________________________________________  

___________________________________________________  
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  اللغوية املعرفة                                       

  . ني التعبري ومعناهي خطّا ب/ معاين التعابري التالية، مثّ مدي/ لتعرفاستعيين بالسياق/استعن )�

  املعىن  التعبري

يالُذُبالسطر (  جهد	يقلّ اهتمامه  )  

  ةً طاقصرفي  )�السطر  (تعيق مسعاه

  رجعت يف الطريق الذي جاءت منه  )��السطر (يفقد محاسه 

  تؤخر سريه  )��السطر ( أدراجها تعاد

  

اجلمع إىل صيغة املفرد، ي الكلمات اليت حتتها خطّ يف اجلملة اآلتية من صيغة / حول)2

  .ـة التغيريات الالزمة على اجلملة/مجريا

دتغر على الطيور تورفرفَ ،األغصان األزهارِ  حولَالفراشات ةالندي.  

____________________________________________  

  ؟"فقد جفّفت الشمس الندى" يف مجلة "الشمس"ما هي الوظيفة النحوية لكلمة  )3

_____________________________________________   
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  .��-�� األسطر من من الكلمات املتضادة ينزوجي /استخرج )4

_______  _______                    ________  ________  

  :ي التغيريات الالزمة/يف اجلملة التالية، وأجراحللزونة  بكلمة احللزوني كلمة /استبدل )5

  . أن يتحرك باجتاه نبتة اخلس،لصغري الذي حيمل على ظهره قوقعة رماديةآن للحلزون ا

______________________________________________

______________________________________________  

  :ي معناه يف كلّ مجلة/ يف اجلملتني التاليتني، اكتب"حلّ" خيتلف معىن الفعل )6

  ______________  .تة اخلس حلّ وقت قطف نب.أ 

   _______________   . حلّ هاين عقدة حذائه.ب
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  الكتابة جمال                                        

 :أكمليها/  أنّ قصة احللزون الصغري مل تنته، أكملهاي/ختيل )�

  ، فقرر أن ال يزال احللزون الصغري جائعا ألنه مل يتمكّن من احلصول على طعام

______________________________________ ______

____________________________________________

____________________________________________  

___________________________________________  

  

 /تربيه اين فيه طري/نص تصفي على /لتحصل ي الفراغ يف النص التايل/امأل )�

 . تربينه

، ________ مثل ___________ريشه   مجيلٌ،___________عندي 

،  _________، صوته_________، حجمه _____________لونه 

 يسكن_________________ .وكلّما_____________ه أُطعم ، 

  _______________،   ومن عاداته _________________رآين 

___________________________________________.  
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  التلْميذُ النجيب العب كُرة

 الْقَريبِ من" الشيخ بِحريي "  بدأَ نجيب محفوظ دراسته يف الرابِعة من عمرِه،  يف كُتابِ

يف حي هتيكانَ الْكُباحلسني، و الملى الطِّرازِ اِإلسع زِلٍ أَثَرِينيف م  ابت ي) قاياهب ما زالَت

هناك حفظَ نجيب أَجزاًء من الْقُُرآن الْكَرميِ، وبدأَ يتعلَّم مبادئ الْقراَءة ). موجودةً إِىل اآلنَ

ةسرديف الْم ةراسلدا لدادعتاس ةتابالْكاال. و ةسردخولُ الْمكانَ د قْتالْو كفَفي ذل ةيدائتب � 

ةيلاَألو رِفَةعالْم ضعب هدنع تلْميذُ إِالّ إِذا كانلُ التقْبال يو ،حانتيازِ امتاج دعب متي.  

 ،ةياسبالْع يإِىل ح قَلَتتانن، ويسالْح يةُ حراُألس كَترت ثُثُميفوظ ححجيب ملَ نخد 

 يحب الْمدرسةَ، َألنها تبعده عنِ يف البداية لَم يكُن جنيب حمفوظ. لْمدرسةَ االبتدائيةَا

ولكن ذات يومٍ مرِض التلْميذُ الصغري، .  ويتعرض بِسببِها للتأْنيبِ، وأَحيانا للضربِ،اللَّعبِ

م رغيظَ تالحرِقَّةًوطْفًا وع أَكْثَر تحبإِذْ أَص ،لَه هترأُس لَةأَنْ . عام دعبويفيف ش بغر �� 

همرارِ هذتفَاس ،ةبالطَّي لَةعامالْم ةراسيف الد دهتثَ إِالّ إِذا اجدحي أَنَّ هذا لَن دجو .

فَظَ نجيب محفوظ على مكانته بين الْمتفَوقني يف الدراسة، وبِالْفعلِ، منذُ ذلك الْمرضِ، حا

هدوال دعا أَسمرِها،مغَيلْوى وح نغريةَ مدايا الصالْهو روفصالْم لَه زيدي لَهعجو .  

راَءةيف الْق دجوالً، وعف لُّمعالت بفوظ أَححجيب من نةً إِىل لكوايهةً وديدةً جعتم ةرالْح 

 ��  سطُوانات اَألغاينعِ مع أَصحابِه، وسماعِ أُاللَّعبِ بالْكُرة يف الشارِ: جانِبِ هواياته اُألخرى
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ين الّذي على اَألقْدامِ من حي الْعباسية إِىل حي الْحس، والتنزه سريا "نوغرافالفو"على  

هياتطَوالَ ح لِّقًا بِهعتظَلَّ م.  

جيبلَقَدمٍ  كانَ نقَد ةكُر بفوظ العحيفًا" مرح"رِ سشع ةدمها لبلْعظَلَّ يأَثْناَء ، و واتن

 يعملُه، ويحب أَنْ يسمع فَقَد كانَ يحب أَنْ يتقن أَي شيٍء. انوِيةدراسته االبتدائيّة والثّ

 ��  .كَلمات التشجيعِ

 واياتالر عم ،ةوِيالثّان لَةحرالْم ةبِدايو ةيدائتاالب لَةحرالْم ةيف نِهاي أَتدفَب راَءةةُ الْقوايا هأَم

ةمجرتالْم ةالْبوليِسي .حجيب من فرعت ثُم تاباتلى كفَلوطي"فوظ عنالْم "ةسرديف الْم، 

  تييف الْب هتصور لَّقعلْ وفَلوطي، بنمالِ الْمكُلِّ أَع راَءةلى قع رِصحا، وبِها جِد أَثَّرفت

بِه جابِهإِع ةدلش.  

كتابة، وكانت مجرد تجارِب يقوم يف تلْك الْمرحلَة، ظَهرت رغْبةُ نجيب محفوظ يف الْ �� 

فيالص ةإِجاز ةربِها يف فَت . عيدهُ، يتبجأَع ةبوليِسي ةرِواي راَءةق نم هِيتنأَنْ ي دعكانَ ب فَقَد

طِّهها بِخلَيع بكْتيو ،ةاسها يف كُرتتابك :خيفوظ، وحجيب مأْليف نرٍ تناش ملَها اس تار

رغَييقيقتابِ .  حك قْليدت برج كذل دعرات"ببالع " اهمسفَلوطي، ونلْمرات"لسالْح" ثُم ،

 تابا كقَلِّدم هياتةَ حصق بكْتأَنْ ي برام"جاَألي " ةاسيف كُر هياتح نع بحسني، فَكَت طهل

اها أُخمسوام"رى واَألع!"  �� 
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اهلِْواياتو ماماتتااله ددعتم هفْسفوظ نحجيب من دجأَنْ . و بحيةَ وراسالد بحي وفَه

 كُرة القَدمِ، ويحب االستماع إِىل اَألغاين، والْخروج مع وق فيها، كَما يحب لَعبيتفَ

دوارِعِ اَألصيف ش مهعم ريالسيالقاهرة قاِء وقاهموجيب . هان جِدي نا لَمه نلُ؟ مفْعفَماذا ي

محفوظ وسيلَةً للْجمعِ بين كَلِّ ما يحب سوى تنظيمِ وقْته طَوالَ أَيامِ اُألسبوعِ تنظيما  �� 

لَ حياته، فكانت دقَّته يف تنظيمِ الْوقْت عامال كَبريا من وهي صفَةٌ الزمته طَوا.. دقيقًا

  .عواملِ نجاحه الْكَبريِ فيما بعد

  يكونَ أَولَ أَديبٍا عالَميا مشهورا، وأَنْ نْ يصبِح نجيب محفوظ أَديبيس غَريبا أَلذا، لَ

بِيرنوبِع ةزلى جائلُ عصحك يف عام  يذلل، و����.  
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  جمال االستماع                                                          

  ورقة عمل

  :أجيبـي عن األسئلة التالية/ ة، بعد أن استمعت إىل النص،  أجب/يت التلميذ/عزيزي

 شخصياته ومواضيع رواياته؟ جنيب حمفوظ من أين استوحى )�

______________________________________________  

 _________________املذكورة يف النص     ي عنوان إحدى رواياته /اذكر )�

 _________________________ن مؤلّفاته؟ ما هي اجلائزة اليت ناهلا ع )�


  : مستعينا مبخزن الكلماتي الفراغ/امأل )

، __________ ، وحتول العديد من رواياته إىل________ جنيب حمفوظ يف ولد

، نال جائزة ����عام . _________ ___________كما ترجِم بعضها  إىل 

  . يف األدب_________

  

  .مختلفةلغات، القاهرة، نوبل، أفالم، : املخزن
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  جمال القراءة                                            

  قرآن الكرمي؟يف أي مرحلة عمرية حفظ جنيب حمفوظ أجزاء من ال )�
 

  .بعد التحاقه باملدرسة االبتدائية  . أ
  .لدى انتقاله من املدرسة االبتدائية إىل اإلعدادية. ب
  .قبل التحاقه باملدرسة االبتدائية. ج
  .لدى انتقاله من املدرسة اإلعدادية إىل الثانوية. د

 .ي/؟ وضحماذا كان الشرط لاللتحاق باملدرسة االبتدائية يف زمن جنيب حمفوظ )�

 

______________________________________________  
  االبتدائية؟ املدرسة يف بداية املرحلة إىل الذهاب يف  ملاذا مل يرغب جنيب حمفوظ )�

______________________________________________ 
______________________________________________  


ي معناها يف /، مثّ افحص)�سطر ) "التأنيب" ي معىن/وقَدري على السياق، / اعتمد(
  .املعجم

______________________________________________  

  يب حمفوظ عن سروره بتفوق ابنه؟ كيف عبر والد جن)�

______________________________________________
______________________________________________  

  .اذكريهما/غري يف حالتني، اذكرمهاة لنجيب الصهرت معاملة األهل الطيبظ )�

  ____________________________________________ .أ

  ___________________________________________ .ب
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ي عالقة هذه /، اشرح" لكموعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خري: " جاء يف القرآن الكرمي)	
  .يب حمفوظاآلية مبرض جن

______________________________________________
______________________________________________  

  . يف صغرِهي هوايات جنيب حمفوظ/ عدد)�

_____________________________________________  

_____________________________________________  

ستعمل بدال منه يف ب ما تفهمه من النص؟ وأي جهاز نس حب"وغرافالفون" ما هو جهاز )�
  أيامنا؟

_____________________________________________  

_____________________________________________  

  .ي إجابتك/ وليست واقعة؟ علّلرأي أي مجلة من اجلمل التالية )��

 .ابِعة من عمرِهوظ  دراسته يف الربدأ جنيب حمف  . أ

 .تركت أسرة جنيب حمفوظ حي احلسني وانتقلت إىل حي العباسية . ب

 ".حريفًا"كان جنيب حمفوظ العب كرة قدم .ج

  . مارس جنيب حمفوظ هواية كرة القدم مدة عشر سنوات. د

  _________________________________________: التعليل
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ى أنّ جنيب حمفوظ كان يقوم بكلّ عمل على أحسن  اجلملة اليت تدلّ علي/ جد)��
  :بيها/وجه، واكتبها

___________________________________________  

  :  يف كلميت"ءاهلا" إىل من يعود الضمري )��


�السطر (" إعجابه "( ____________  


�السطر ("  به  "(  ____________  

  

   الكتابة؟ يف أي مرحلة ظهرت رغبة جنيب حمفوظ يف)��

______________________________________________  

  

�
  : فات التاليةي أمساء أصحاب املؤلَّ/ اذكر)

  _________________:         األعوام____________:  العربات

  _________________:          األيام___________ : احلسرات

  .ي طريقتين/نفلوطي؟ اكتب كيف عبر جنيب حمفوظ عن إعجابه بامل)��

  ____________________________________________. أ

  ___________________________________________ .ب
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  : يعترب،  لطه حسني "األيام"  كتاب )��

  .سرية ذاتية.أ

 .قصة قصرية. ب

 .رواية تارخيية.ج

  .مسرحية.د

. عوامل جناح جنيب حمفوظ هي أحد نظيم الوقتالدقّة يف ت  جاء يف اية النص أنّ)	�
  .، حبسب النصعاملَين آخريني /اذكر

  ___________________________________________ .أ

  ___________________________________________. ب

   للنص؟الرئيسي ما هو اهلدف )��

  . تقدمي معلومات عن األديب جنيب حمفوظ.أ

  . حتقّق التقدم يف الدراسةالقدم على أنّ ممارسة كرة  التأكيد.ب

  . التأكيد على أنّ قراءة الكتب جتعل الطالب كاتبا ماهرا.ج

  . يف الدراسةتقدمي طرق لالجتهاد .د
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  :املعرفة اللغوية                                       

  .بينهما. فسريان الواردة يف عنوان النص ت"النجيب" الستعمال كلمة  )�

  ____________________________________: التفسري األول

  ____________________________________: التفسري الثاين

 .ي التغيري الالزم/ي العدد يف اجلملة التالية بكلمة، وأجر/استبدل )�

 همرما كانَ عندحفوظ عجيب من رِضسنة (�م(.  

______________________________________________  

  رغب يف استمرار هذه "يف اجلملة " رغب يف"استعيين بالسياق لشرح معىن /  استعن. أ)�

  ).استعيين بالسياق/استعن(؟  )��سطر (" املعاملة الطيبة      

_____________________________________________  

  ، هل تغير املعىن؟ة نفسها يف اجلمل"عن"بِـ " يف"ي احلرف / استبدل.ب

  .استعيين باملعجم لفحص إجابتك/ استعن

______________________________________________ 


ي التغيريات /يف اجلملة التالية، وأجر" سعاد"باسم العلم " جنيب"استبدل اسم العلم  )
  .الالزمة

  .التشجيعكان جنيب حيب أن يتقن أي شيء يعمله، وحيب أن يسمع كلمات 

______________________________________________  
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 :ي املفعول به يف اجلملة اآلتية/عين )�

"جنيب حمفوظ القراَءةَأحب ."  

  _____________:املفعول به

 ؟)��سطر ( (:)  ملاذا وضعت عالمة الترقيم)�

_____________________________________________  

بكلمة فصيحة من عندك، شريطة أن حتافظ  )��السطر (" حريفًا " كلمةي/استبدل )7
  . نفِسهعلى املعىن

_____________________________________________  
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  جمال الكتابة                                         

البلدة،  مباراة كرة قدم شاهدا يف التلفزيون أو يف ملعب يصفي تقريرا / اكتب)�
  :ق إىلطر ميكن الت.وكنت من مشجعي أحد الفريقين

  . نتيجة املباراةمجهور املشاهدين؛ الفريقين املتباريني؛ املكان والزمان؛

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________  

 .ع أحد األدباء احمللّيني وطُلب منك إجراء مقابلة م،ة/ي أنك صحفي/ختيل )�

  ______________________ين؟ / كنت ختتارمن من األدباء احمللّيني. أ

  :ا/لتوجهيها له/  أسئلة لتوجههاثالثةي /اكتب. ب

�: __________________________________________  

�: __________________________________________  

�: __________________________________________  
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  اخليول

الكَثريونَ ه مارِسالطّيورِويو واناتيالْح ةبِيرايةَ ت . قْتالو نم الكَثري طَلَّبتوايةُ تاهل هذه

وانباعِ احلَيطو فاترِفَةَ صعمو ،نايةالعو دبذْلَ اجلُهاملالِ، والذيالطّريِ  وأ و يهبرن . قَدو 

م ، ألنها تحتاج إِىل مساحة أَرضٍ واسعة، وإىل اهتماتكونُ تربِيةُ اخلُيولِ أَصعب من غَيرِها

خاص اأيض.  � 

 ،ةجالض نم عفْزالّيت ت اسةاحلَس واناتاحلَي ناخليولُ مةفُجائي كَةرح أَي نمو. ضرعفَإذا ت 

هأْسر نم رِبقْتنا أَنْ نليع ،هكَهذ حالةصانُ لاحل هثَ إِليدحتنطٍْء، وبِب بِه أنْ منُِسكو ،

 ولكَي يهدأََ ويطْمئن نداعب شعر رأْسه بِيدنا، وكَأَننا منَُشطُه، .أننا نتحدثُ مع إنسانوكَ

الص بحفَاخليولُ ت ،هِهجيف و خرصال نبِرِفْقٍ و هإِلي ظرننو بحةَ، تدحالو هكْرتةَ وبح

ـَّةَ وتكْره االنحباس يف اإلسطَبلِ دائما  ��  .الْحري

للحصانم دةٌعغريةٌ صت هضكَم مليلةًقَ ةًيم عامِ الطّنطَ، وعامالطّه بيعي هوالع شبالطّري  ،

 ىوالَحاحلصانُ  برشيو . والقَشريِ والتبنِ والذُّرة واجلَزرِالبرسيمِ والشعب كَما يتغذَّى أَيضا

27-36ل ترا مايف  املاِءنالص يمواي.  

يقدرع مراحل عن طريق الن عِ أَ  إىلظرِصانوننانِسو ههاعدد. هرفَالْمهنانلَ أَس بةٌ فيها ني

 ،عقواطو طواحنيها وددا، و24عنا سها صانُحلددعةٌ ومدائ هنانها 40 أَسنا، من4 س �� 

  .، وال أَنياب هلَا36 هاعدد أسنانِأما الفرس ف. أَنياب
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 احلِْصانو يبرالْع ةٌ، كَاحلِْصانديدها عواعأَنا، وعام رينشعلى الْع زيدةً تداخلْيولُ م عيشت

وهلا أَلْوانٌ كَثريةٌ؛ . ا، وتختلف فيما بينها يف الشكْلِ والْحجمِ والسرعةنجليزي وغَيرِمهاإل

  .أَشهرها اَألشقَر واَألحمر والعسلي واَألسود

                                      يبرصانُ العالْح  �� 

عريب من أَشهرِ أَنواعِ الْخيولِ وأكْثَرِها جماالً؛ رأْسه صغري، تعلوه يعتبر الْحِصانُ الْ

 هفاعتار حراوتطُ الطّولِ، يوستتان، ميصاف تانعواس نانعيو ،تانبصتنم طَويلَتان أُذُنان

 نيب���-�	�ريضع هردا، صترتيمنس ، هطْنطَويلٌ ب لُهذَيو ،مناع هرعةٌ، شتديرسم    .  

 لَهو ،علُّمالت بحي يذَك وهكْلِ، وقِ الشناستو شاقَةالرو ةعربِِالس يبرصانُ الْعِالْح تازمي

خلَطَرِ قَبلَ وقوعهِ، ذاكرةٌ حادةٌ يف تذَكُّرِ اَألماكنِ، وقُدرةٌ خاصةٌ على اإلحساسِ بِا �� 

  .عض احلاسةَ السادسةبيسميها ال

تي زمي  طَشِ، الْحصانُ العريبالْعلِ الْجوعِ ومحلى تع هتريولِ بِقُدالْخ نم رِهغَي نع

وألنه ال يخشى . والتأَقْلُمِ مع درجة حرارة اجلَو، والصبرِ على مصاعبِ السفرِ

  .الْحيوانات الْمتوحشةَ، يستخدم يف صيدها

يبرصانُ الْعالْح    هتوص نم رِفُهعيو ،فِْسهلى نع هبلُ صاحفَضي ،سانإلنل يفو ديقص ،. �� 

و ظَلُّ بِجانبِهي أُصيبو رِهظَه نع هبقَطَ صاحكي فإِذا سبي كادلْ يا، بكَثري أَثَّرتي  
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هفارِس موتي ةً . حنيإِصاب أُصيبو ،صانِهرِ حظَه نقَطَ عى سفَت نكى عحما ي ثالُ ذلكم

النجدةَ، حىت بالغةً ملْ  يستطع بسببها أَنْ يتحرك، فَبقي حِصانه قُربه يصهلُ ثَالثَةَ أَيامٍ طالبا 

صابذُ الفىت الْمقني نأَتى م.  

  ،كذللهكْرِمي كَيرِ لشماِء الْببِأَس هصانح يبرالْع يمسأَنْ ي بجال ع. يبرالْع صانلْحلو �� 

مانرى، الْجشةُ، بليمح ،قادالص ،جيبالن ،مهها األدنديدةٌ، مماٌء على أَسع مكْري هةُ، وألن

وادى بِالْجمسٍء ييلِّ شبِك جيودو ،صاحبِه.
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  رشادات لتربِية الْخيولِإِ

 .ي الطَّعام للْحصان، بِكَميات قَليلة ويف أَوقات منتظمة/  قَدمِ-

- رتاِء/أَكْثلِ الشالطّعامِ يف فَص اتي كَمي. 

- صخمٍ/صوكُلَّ ي صانريبِ الْحدتل قْتالْو ضعي ب.  

- فِّررارٍ/ومتبِاس ظيفالْماَء الن صانلْحي ل. 

 .ي الْحجارةَ الْخشنةَ من حافرِ الْحصان بعد الْجولَة الْيومية/استخرجِ -

- ظِّفا/نيمولَ يطَبي اإلس. 

. الالزِماِء الْحصان التطْعيمِي على إِعط/حافظْ -
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  جمال االستماع

  

  

  

  ورقة عمل

  :أجيبـي عن األسئلة التالية/ ة، بعد أن استمعت إىل النص، أجب/يت التلميذ/عزيزي

  

  .ي عنوانا مالئما للنص الذي مسعته/اكتب) �

____________________________________________  

  .باالعتماد على السياق" كَلَّ"ما معىن كلمة ؛ " دعه يسترح،إنْ كَلَّ: " الشاعر قال)�

____________________________________________  

  ؟"كام يف جوارِأو يظْ  كا  يف دارِعو ال جي: " ماذا يطلب منا الشاعر يف البيت)�

  ________________________ وأن ______________أن 

 
 ؟" مقطوعلسان احليوان" بقوله  ماذا قصد الشاعر)
____________________________________________  

   هل يبكي احليوان حبسب رأي الشاعر؟)�

______________ ______________________________  
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  جمال القراءة                                       

�( عترب البعضمن ت تربيةَملاذا ي ربية غريها من احليوانات  اخليل أصعب)سطراأل �-
 ؟)

___________________________________________

___________________________________________  

�( رغ-�سطر األحبسب ما املطلوب منها .  مىن يف تربية أرنببت�؟  

___________________________________________

___________________________________________  

  : يف"ءااهل"عود تإىل ماذا  )�

  ______________________________ )��سطر(" عددها ".أ

 _________________ _____________)��سطر(" أسنانه".ب


   كم لترا من املاء يشرب احلصان كلّ يوم؟ )

___________________________________________ 

ةً على املعلومات الواردة يف /بني املهر واحلصان، معتمداي ثالثة فروق / اكتب)�

�األسطر -��.  

 _______________________________________  . أ

  ______________________________________ . ب

 _______________________________________ . ج
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 معايري ي أربعة/اقترح.  أرادت حنان أنْ تقارن بني حصاا وحصان زميلها عنان)�
  .��-	�للمقارنة، حبسب األسطر 

____________              _____________                    

____________              _____________                    

	( من صفات احلصان العريب ) األسطر��-��(:  

  . طويلٌ وضخم اجلثّة. أ

  .قصري وضخم اجلثّة. ب

  .الصدرمتوسط وعريض . ج

  .متوسطُ وضيق البطن.    د

  

  ): ��سطر "(حاسة سادسة " ما الصفة اليت يعتربها البعض )�

  . القدرة على تذكُّر األماكن.أ 

  . الذكاء وحب التعلّم.ب 

  . اإلحساس باخلطر قبل وقوعه.ج 

  .    حتمل اجلوع والعطش.    د 

  

  توحشة؟ ملاذا يستخدم احلصان يف صيد احليوانات امل)�

___________________________________________  
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�-��األسطر (ن يدالّن على وفاء احلصان لصاحبهي مثالي/ اذكر)��.(  

  _________________________________________ .أ

  ________________________________________ .ب

   كيف يكرم العريب حصانه؟)��

___________________________________________  

��(رأي أوواقعة :ي جبانب كلّ مجلة/ اكتب :  

 _____________________. بالربسيم والشعري يتغذّى احلصانُ  . أ

 __________________. قد تكون تربية اخليل أصعب من غريها . ب

  ___________________. احلصانُ العريب  صديق ويفٌّ لإلنسان . ج

��(ي سعيد حصانإرشاد، من قائمة اإلرشادات، ال يستطيع سعيد أنْ . ا يرب أي
  ه وحده، وملاذا؟ينفّذَ

___________________________________________

___________________________________________  

�
، إرشادا يتعلّق بنوع طعام احلصان املعطاة اإلرشادات قائمة إىل أضيفي/أضف )
  .علومات الواردة يف النصةً من امل/مستفيدا

___________________________________________  
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  .ي بني األسباب والنتائج/ الئم)��

  النتيجة  السبب

  .حدة ويكره الوِحيب الصحبةَ  .للحصان معدة صغرية

إصدار ضجةة أو حركةا  . فجائي هزنا خارج اإلسطبلحلصانَنيومي .  

ياحلصانُكره التقي دات قليلة من الطعام  . واالحنباسم للحصان كمينقد.  

  .يفزع احلصان  
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  املعرفة اللغوية                                       

  : الكلمات اليت حتتها خطّ إىل املفردي/حول )�

، الفهود، واألسود، واألرانب، والعصافريرأيت ذهبت إىل حديقة احليوانات، ف
   .رافاتالزو

إىل حديقة احليوانات، فرأيت و________ ذهبت ________ 

  .________و_________ و __________ و

  : األعداد بالكلماتي/ استبدل)�

  . أكيال من الشعري______ )�( يأكل احلصان.أ

  . مرات يف السنة_______) �(  نطعم احلصان .ب

  : الكلمات حبسب املثال املعطىي/ اكتب)�

  .إىل املكتبةصديقي ) صديق يل(ذهبت مع : لمثا

، ________ )إسطبلٍ له(من  _________) حصانٌ يل(ذات يوم خرج 

 )لنابسيارة ( أن نلحقه ________) يلأخت(ردت اللحاق به، فطلبت من وأ

  .، فوافقت على طليب مشكورة_________
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ات الالزمة، على ما ي التغيري/ ، وأجرِ"فرس" بكلمة "حصان" كلمة ي/ استبدل)
  .حتته خطّ

صغري، تعلوه أذنان رأسه يعترب احلصانُ العريب من أشهرِ أنواعِ اخليولِ وأكثرِها مجاال؛ 

 بين ارتفاعه الطّولِ، يتراوح متوسطُطويلتان منتصبتان، وعينان واسعتان صافيتان، 

  .     طويلٌوذيله ناعم وشعره مستديرةٌ، وبطنه عريض صدره سنتيمترا، �	�- ���

  :اإلجابة

 صغري، تعلوه _____تعترب الفرس العربية من أشهر أنواع اخليول وأكثرها مجاال؛ 

الطول، يتراوح   _______أذنان طويلتان منتصبتان، وعينان واسعتان صافيتان، 

 ______ عريض و______ سنتيمترا، �	�-���بني  ________

  . طويلٌ_______ناعم و ______مستدير، و
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 :ي أزواج الكلمات التالية حبسب العالقات املنطقية الواردة يف اجلدول/ صنف)�

 ،) جحر-فأر (،)حمل - نعجة (،)مهر -حصان (،)خلية -حنل (،) جناح- عصفور(
  .)شعري - حبوب  (،) ذيل-حصان (،) جرو- كلب ( ،) إسطبل- حصان(

  

  

  

  

  

  
  يف كلّ مجلة من اجلمل اآلتية؟" جواد" ما املقصود بكلمة )�

  _______________________.  يف الصف الرابعجواديتعلّم . أ

  _____________________. م على احملتاج مباله يكراجلواد .ب

  ___________________________.  عاليااجلواديصهل  .ج      

  

  

  

  احليوان وابنه  هاحليوان وبيت  الكلّ واجلزء
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  جمال الكتابة                                         

  . عنه نصا وصفيا ي/، واكتبحتبينه/ حيوانا حتبهاختاري/اختر )�

لو تعلمون كم أحبهذا احليوان، لن أخرب احلجم، _______ ه، فهو كم ما امس

، _________ ، عيناه__________ هول، رأسالطّ ________

ا رجاله فَـ__________هصوتأم ،_____________ .  

هل عرفته م امسه؟ إن______________.  

  .أعطيها عنوانا مالئما/عطهاأمثّ  إىل إرشادات، ��-� املادة يف األسطر ي/ حول)�

  _______________________________________. أ

  ______________________________________. ب

  _______________________________________.    ج

  _______________________________________. د

  _____________________________________. هـ

 _______________________________________. و

  

  
 : العنوان
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  الْكَنز الْمدفونُ   

  قصةٌ من إيطالْيا

يفيزِلِ الرنالْم جياين باب فَعنادىدو ةبِقو " :ديرِ يا سيالْخ باحبرونوص ."ديالس هلَيع دفَر  

  ".اجلس وتناولْ كَأْس عصريٍ. يتكرؤعيد جِدا بِ يا صديقي، إِني س، ادخلْادخلْ: "برونو

صريالْع جالنالر رِباملَحاصي،شلَ الطّقْسِ ووثا حدحتو هِمالِ ويلَتقالَ . عائ ي : "جياينثُمإن � 

  ".فَما هو؟. أَراك مشغوالً بِأَمرٍ ما يا سيد برونو

يرقُد يف .  هو شاب طَيب، ولكنه كَسولٌ.فيدي ماريوإنه ح: "تنهد السيد برونو وقالَ

  ". وال أَدري ماذا أَفْعلُ معه.  أي عملٍ إىلد يدهم ويرفُض أنْ يجوحة،راُأل

. طّتهوأَخبر السيد برونو بِخ". لَدي فكْرةٌ قَد تحلُّ املشكلَةَ: "فَكَّر جياين برهةً ثُم قالَ

 ��  ".جحنونتمىن أَنْ ت. طّةٌ جيدةٌإِنها خ: "ضحك الْجد الْعجوز وقالَ

ذي كانَ فيه ماريو يف الساعة احلاديةَ عشرةَ من صباحِ الْيومِ التايل، سار جياين إِىل املنزِلِ الّ

ةكيبالش ةجوحلى اُألرمسِ عا يف الشدراق .تخاف توقالَ جياين بِص" : باحالْصخرِ يا ي

  . من جيبِه ونظَر إلَيهاجعدةًم ورقٍ قَدميةًوأَخرج قطْعةَ ". ماريو

  لَكن يبدو أَنها تقولُ. يطَةً قدميةً يف أَحد احلُقولِ، ومن الصعبِ قراَءتهالَقَد وجدت خر: "قالَ

 سنيمخ ناكفونةٌإنَّ هدبِ مالذَّه نةً مطْعاحلَقْلِق كماريو".  يف ذل دقالَ،قَعسونَ: " ومخ  �� 

  رجوحة،مثَّ قَفَز من فَوقِ اُأل". قطْعةً من الذّهبِ؟ إِنها تستحق أَنْ نذْهب ونبحثَ عنها
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  .كَثيفَة كانَ مغطى بِحشائش طويلَة.  ثُم توقَّفا ونظرا إليه،أسرع ماريو وجياين معا إِىل احلَقْلَِو

ثُم عاد مسرِعا إِىل ". د أَنْ نزيلَ هذه الْحشائش قبلَ بدِء الْبحث عنِ الذَّهبِال ب: "قالَ ماريو

ضارِ بزِلِ ِإلحنالْماَألضِ ع،واتقْدالْح ظيفنمِ يف تولُ طَوالَ اليمعي كذل دعظَلَّ بو  نلِ م

 ��  .الْحشائشِ

 استيقَظَ ماريو مبكِّرا، وعندما وصلَ جياين إِىل الْحقْلِ كانَ ماريو ،يف صباحِ الْيومِ التايل

ا أَدى إِىل تصاعد سحبٍ كَبرية من الْغبارِ،  مم،ةً جِداربةُ جافَّكانت الت. حفْرِمشغوالً بِالْ

  .رطومٍ، وروى الْحقْلَ كُلَّه ماريو إلحضارِ خذَهبفَ". ماِءال بد أنْ نروِيه بِالْ: "فَقالَ جياين

ربما ينبغي أَنْ تحفر هناك الستخراجِ : " مثَّ قالَ مشريا، أَخرج جياين خريطَته ونظَر إليها

أَخذوا يجرونَ يف  و، طْفالِ من الْمدرسةظَة عادت مجموعةٌ من األيف تلْك اللّح". الذَّهبِ �� 

سوف أُغَطِّيه بِروث .  فَقَد يجِدونَ الذّهبنا،ن هال بد أنْ أُبعدهم م: "ريوقالَ ما. الْحقْلِ

  ".فَذلك سوف يبعدهمنات، الْحيوا

 ونشره يف ،اإلسطَبالتحملَ الْعربةَ بِالروث من . حضارِ حصان وعربةأَسرع ماريو إل

م ثٌُبدأَ الْحفْر أَوالً يف الْجانِبِ الشمايلِّ، ثُم حفَر الْجانِب الْجنوبِي، .  ثُم بدأَ الْحفْرلِ،الْحقْ

يقرا الشأَخريو ،بِيرالْغ .ذَه أي جيِد لَم هنلك ،قْلَ كُلَّهماريو الْح فَررٍ . بٍحلى قَدكانَ عو �� 

  .جعلَه يقَرر الْعودةَ إِىل الْمنزِلِما كَبريٍ من التعبِ 

مباريو يف الْم قلَح زِلِقالَ جياين حنيإِ: "نأَقْر ما لَمبحيحِركْلِ الصريطَةَ بِالشالْخ  .فوس  
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ريطَةَ إِىل صلُ الْخسرٍ، أُرتديقٍ ماهسي ةريبالْغ ةتابالْك هراَءةَ هذق طيع".  

تعالَ وانظُر إِىل : " جاَءه جياين ذات صباحٍ وقالَويف النهاية. ع وأَسابيعانتظَر ماريو أَسابي

 �� شا؛ريو مندهنظَر إِلَيه ما.  إِىل الْحقْلِ،  برونود السيجوز، الْعدسارا ومعهما الْج". لكحقْ

ى بِصطغم قْلُ كُلُّهكانَ الْحٍفوفسالْخ نتازِ  ممقالَ. الْمجياين و كحةَ ما : "ضتيجن تأَيأَر

تقُمظيفنت نم بِه ستو يرفْرٍ؟  وحو ذورِميدضِ الْبعب ذْرب وأَنا ه بِه تكُلُّ ما قُم ."  

اليف ت لْكبِع جاَء تاجِر ظَةلحصانِهحو هتبر .قالَ لَهالس  دذَ هذا : "برونويأَنْ تأْخ كنكمي

قَطَع .  وأعطاه للْجد الْعجوزِ،عد التاجِر الذَّهب". الْخس كُلَّه بِخمسني قطْعةً من الذَّهبِ

كُلَّه سجياين الْخماريو و ،حاجِرِ والت ةبرلى عع لوهم .دالْج كحطي ،ضعي وهقالَ وو 
� 

طَوالَ لَقَد كانت هناك يف الْحقْلِ . هبِ الْخمسون قطْعةً من الذَّيها ه: "الذَّهب ملاريو

،قْتهاالْوبِتنأنْ ت كلَيكانَ عو ."  

هدإِىل ج ظَرإِىل جياين ثُ،أَطالَ ماريو الن ا،مقالَ عابِسو " :هذاأَظنما لطَّطْتكُما خأَن  ." ثُم

حض،جياينكطاَءها لإِع أَرادو ،قودلَى النع هدج كَرشقالَل.  وذَها وأَخ فَضجياين ر نك :

"هلَيصولِ عقابِلَ الْحم لْتمع تأَنو ،مالُك هذُ ذل ".إننمكلَهميف  احلني، يواصلُ ماريو ع 
� 

يعطي جياين  ويف كُلِّ عامٍ كانَ. وات الرائعةرضثريةً من الْخمزرعة جده، ويزرع محاصيلَ كَ

سالْخ نلٍ مقْلٍ كامح ةزِراعذورِ لالْب نكْفي مما ي.
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 ال القراءةجم                                       

 :يعين ،)�سطر (" يرفض أنْ ميد يده إىل أي عملٍ" التعبري )�

  .ال يقبل أن يقوم بأي عمل.         أ

  .ال يريد املساعدة من أحد.       ب

  .خياف أن تتلوث يده إذا عمل.       ج

  .  يبتعد عن األعمال اليدوية فقط.       د

  ؟)��- ��األسطر ( ما الذي جعل قراءة اخلريطة صعبة )�

___________________________________________  

 ؟)��سطر (ز ماريو من فوق األرجوحة ملاذا قف )�

___________________________________________  


  ؟)��سطر )" ذلك"املقصود بكلمة ما  (

___________________________________________  

  لها ماريو إلبعاد األوالد عن احلقل؟ما هي احليلة اليت استعم )�

___________________________________________  
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�( دي/مدن ونوع العالقة بينهما حبسب  متيا بني الشخصيطةخالقص:  

  )جد وحفيد(عالقة أُسرية   برونو وجياين

  )صديقان( عالقة صداقة   جياين وماريو

  )شتري والبائعامل(عالقة عمل   برونو وماريو

  )زمالة يف العمل( عالقة زمالة   التاجر وماريو

  

    " اخلريطة بالشكل الصحيحا مل أقرإِربم": ن جياين صادقًا عندما قال ملاريوهل كا )	

  . إجابتكي/ علّل؟)��-��سطر (   

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________  

�(ماريو أن يزيل احلشائش الطويلة من احلقل؟ ملاذا اضطُر  

  . امتصت املياه وأصبحت التربة جافّةًألنّ احلشائش  . أ

 .زـا باحثًا عن الكنكي يستطيع احلفر عميقً ل.ب

 . لطوهلاها أن يرى الذهب املخبأ حتتعألنه مل يستط .ج

  .ف املزروعاتمن إضعا  احلشائشلكَي مينع. د
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  من الذي زرع اخلس يف احلَقْلِ؟ )�

_____________________________________________ 

 ؟)��سطر (  وحصانإحضار عربة أسرع ماريو إىل  ملاذا)��

______________________________________________

______________________________________________  


جاء يف السطرين  )���- 
لقد كانت هناك . هي اخلمسون قطعة من الذهب ها  "�

 كيف ميكن أن تنبت النقود يف احلقل؟". يف احلقل طوال الوقت، وكان عليك أن تنبتها

______________________________________________

______________________ ________________________  

��( ملاذا رفض جياين أن يأخذ النقوده؟ من ماريو، رغم أنّ الفكرةَ فكرت  

  .ألنّ جياين مل يتعب يف حرث وإعداد احلقل. أ

 .ألنّ النقود اليت عرضها عليه ماريو كانت قليلة. ب

 .ألنّ ماريو مل ينجح يف إجياد النقود حتت التراب. ج

  .و اجلد بعدم أخذ النقود من ماريألنّ جياين وعد. د
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  كيف كافأ ماريو جياين على معروفه؟ )��

______________________________________________

______________________________________________  

�
  :سب تسلسلها يف القصةحب األحداث ي/رتب )

  .  أصبح ماريو مزارعا ماهرا____

  .حد التجار احملصول كلّه اشترى أ____

  . نظّف ماريو احلقل وسقاه ومسده____

____ هخرج ماريو من كسلرسم جياين خطّة لي.  

  .قطعة من الذّهب �� قبض ماريو ____

  . رش جياين حبوب اخلس يف احلقل____

  

 ،_________________ وصف  ماريو يف بداية القصة بأنه كسولٌ ألنه )��

  ._____________________ ألنه،_________اية القصة يف أصبحو
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  ملغزى القصة؟  ما هو املثل املالئم)��

   .  ليس كلّ ما يلمع ذهبا.أ

  .بئ قرشك األبيض ليومك األسودخ. ب

  .من جد وجد ومن زرع حصد .ج

  .زرعوا فأكلْنا ونزرع فيأكلون. د
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  املعرفة اللغوية                                      

  : التاليةماتي أمساء العلم من بني الكل/حوط )�

  .إيطاليا، برونو، حصان، عربة، ماريو، عجوز، حقل، جياين، كأس

  :ي اجلملة التالية إىل صيغة املؤنث/حول )�

ه السيد ، فرد علي"صباح اخلري يا سيد برونو: "دفَع جياين باب املنزِلِ الريفي بِقوة ونادى

  ".اجلس وتناولْ كأس عصريٍ. رؤيتكخل يا صديقي، إني سعيد جدا بادخل، اد: "برونو

  :اإلجابة

صباح اخلري يا : "_______باب املنزِلِ الريفي بِقوة  جمانة______ 

 ______: " رنا______ _______ ______، "رنا________ 

  ______.رؤيتكجدا ب ________ ، إني_______ يا _______

  ". كأس عصريٍ_______و

  .ي خطا حتت الفاعل يف اجلمل التالية/ضع )�

  ________.  العصري الرجالنشرب. أ

 __________. برهةًجياين  رفكَّ. ب

  _________. بعربته وحصانهتاجر  جاَء. ج
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  )انة باملخزنبإمكانك االستع)لة؟ يف كلّ مج" دفَع"ما معىن كلمة  (

  _____________________________.  جياين الباب ودخلَدفع. أ

 __________________________ . فاتورة الكهرباءأميعت دف. ب

  ________________________________ . اهللا البالء عنادفع.ج

  سدد  الثمن، أبعد املصيبة، حرك بقوة، دافع عن املظلوم

  

 :استعملت هنا، )النقطتان( نستنتج أنّ عالمة الترقيم 	�-��ر حبسب األسط )�

  ."قال "بعد الفعل  . أ

 .بني الشيء وأقسامه . ب

  .بني اجلُمل القصرية. ج

 .لتفصيل ما ورد قبلها. د

�( ا يلي كلمة على وزن / غْصجارةصوغي من كلّ جذر ممت: 

  .تجارة: ر.ج.ت

  .______: ع.ر.ز

  .______:ث.ر.ح

  .______:ط.ي.خ

  .__________على عادةً  يدلّ فعالة نستنتج أنّ وزن 
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  : يف اجلمل التالية اليت حتتها خطّ الكلمةضدي /اكتب )	

". أظن أنكما خطّطتما هلذا: "عابساأطالَ ماريو النظر إىل جده مثَّ إىل جياين وقال  -

  مثَّ تابع________.  

- وأخذَ يف تلك اللحظة الذّهب للعجوز ________ التاجر اخلس. 

 دون قبعة، عندما كان يقطف النبات من حقل مكشوفًاكان رأس ماريو  -

_______ باخلس .  
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 .حلوار الذي دار بني جياين وماريوا  ،بكلماتك داخل الفقاعاتي /اكتب

  جمال الكتابة                                  
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سباقالدر تور دي فرانس" اجات"  

ما ركُأيمكوبِ يف رالدر اجاتملد سابي أَ ثالثةةعمتتالية ،و إىل اجلبالِصولِالو أوِ العالية   

 3300 إىل  تصلُ؟ وملسافة الغزيرةمطارِ األ أوِبةلتهِ املُ الشمسِة أشعة؟ حتتفضخ املنديانالوِ

تور "باق  يف سسنيتناف للم كذلك بالنسبة ليسهنإ؟ ! غريبايبدو هذا األمر لْها؟ قريب تكيلومترٍ

 �  .يةً وأمههرةًها ش أكثره، لكنه يف العاملِ من نوع الوحيد هذا السباقليس! "!دي فرانس

   :ةٌ تارخييحملةٌ

جرى سأل" تور دي فرانس "باقلِوم ر1903  يف عامِةو  ،مذُنأَ احلنيِ ذلك صبحا  تقليد

اسنوي .استمرالس باقأَ مخسةَ آنذاك سابيع،لَمشَ وةَ ستم قاططَع ويلةكانَ. ا جدسون  املتناف

يبدأونَآنذاك الس باقيومي الفجرِا يف ساعات و ،ينهونهليلِل ا يف ساعاتاملتأخ ةر .  

 �� هم فيما أنإالّ. باقِ يف الس املشاركنين م املالِنا مبلغ معونَجم يمونَ املنظِّ، كانَدايةبِيف الْ

بعدقر كْروا عسذلك  ،نا لقلّظرةع دشارِ املُدكنيفَباقِ يف الس ،فَدلِّكُعوا لم نافسٍتم لَبا غ

ا قًالئلِّ كُلَقابِمي مٍوي جتازبِه أَ. جاحٍنا الْمفائزقَ فَباقِ يف السدصخ لَص هبلغٌ ما جِ كبريد .  

معورِر م الزنِمت زايدتش ةُعبيباقِ هذا السو شهرتنّ أَالّإِ. هذلك عاد ع ليبِه الضيف رِر 

 رِثْن وزِواجِح الْعِضو بِدينشاه املُضِع بيامِ قبِبس بِ،ةٌريط خثُواد ح فيهتر جذْ؛ إِدايةالبِ
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 �� دعصوا برِ حمنيظّن املُنّ أَالّإِ. رغَبونَ بِفَوزِهمال ي تنافسنيم صولِ ولَب قَقِر على الطُّسامريِاملْ

  .ناآمزيها و نباق السكونَ ينْ أَفةؤسم الْداثحهذه األََ

  :ماليو  السباقِمراحلُ

يستمرس األ"تور دي فرانس" باق أَالثةَ ثَيامِ،، يف هذه سابيعتنافَ، يساللَ خبو ها راك

الدرطعِ قَ يف اجاتوارِشعش حناِءى يف أَتفرنسا؛ ي صدون إِعىل قالْلبِ األبالِ جِمِم ية، عال

ىل املُ إِلونَزِـينونحدبِرات سرعةج لة، نونيكونَتقطةُ ناية يف باريسباقِ الس .   �� 

يجري السباق اليومع لى مكَلَراح ،ابقِما يف السَإِارِ املسسيمِقْ، بت ىل مقاطعو ،يستمعلى ر 

23دى ما يوم  .يجالْ تازمتنافاللَسون خ21  ذلكقْ ما،طع مبسافاتم خيف مجيعِتلفة ، 

 ، فإنَّقاطعىل م إِقسم مباق السنَّمبا أَو. ةعتنو مةضير أَساراتيف م و،ةوي اجلَوالِحاأل

انيف  املتنافسِتصار أحداملقاطعِ هذه ي منحهالت قديرو االحترامو املشاعركَ، لَبةَ الطينال ه 

يضلَمن هاالن والْتصار فوزلَ الكامفَ. هلِّ كُباقِ يف السالْاملتنافس فائزلَباقِ يف الس يسم ن �� 

يأَلُص ال إِوطّىل خالن هايةو ،ما ذلك الّإنقْذي يمجطع صرِقْيف أَ  املقاطعِيعقْ وتبِ، وذلك 

يظى بِحاراألصفرِالقميصِ "داِءت "تمييزِ، لهيف الس باقاتمة القاد.   
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 يعتبرس تور دي فرانس" باق"أكثر الس يتناولُ. مِا يف العالَرهاقً إِباقاتسونَ املتنافلَّ كُ فيه 

.  شاء عجبةَو و،ةي العاد يف احلاالتراد أفْةَالثَكفي ثَت، وفطارٍ إِةَجب؛ ونِيمتخ ضنِيجبت ويومٍ �� 

رغمذلك يفق دسونَ املتنافاللَ خامِ أيباقِ السم 5 لَعدهمزانِ كغم من أو .  

اآلن، وبعنْ أَدع فْرالكثري تم ناملع لوماتع فَباقِن هذا الس ،مالْن ؤكَّمأَد نلَك نت ندهش 

   !هائ يف إِحونَجن يقطْ فَباقِ يف السسنيتنافم الْفص نِنَّ أَتذا عرفْإِ

 د وقواعوانني قَةُد عناك هلكن.  واحد يف آنعةٌتم وياضةٌ رِة اهلوائيةاجر الدكوب رنَّإِ

لٍّ على كُجيبم نبِا أن يتعها، لكيي ضمننْ أَكوبِ هلذا الركونَ يم متواع اآمن   .  �� 

قواننيركوبِ  وقواعدالدر اجةاهلوائية :  

- يجبسائقِلى  عالد راجةاهلوائي نْ أَةيسوق د راجقْ أَتهربىل حافّ إِكونُ ما ية 

عِارِالشالي منْأَىن، وها بِسوقَ يرٍذَحال س ،يما عندتيازِ اجهس ارةًيأَفةً واق ،وس يةًار 

تيف نفسِسري جاه االت.  

- جِيبإِسائقلى ال ع مساكقْوامل بِد تا الْلْكينِديلكن ،ي حلَق هر إِفْع حدى يديه 
� 

  .دوقْها حاال إىل املت إعاد، مثَّشارة اِإلضِرغبِ

- جِيبسائقِلى  عالد رنْ أَاجةي ظَحافع لى مسافةم عقولةب ينهو بنيالس يت  الّيارة

تأَسري مامه.  
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- سال يمحسائقِ لد راجةهوائي نْ أَةي حلَمم عهش خصا على دراجتا إِلّ، إِهذا كانت 

مبِنوعةًص لٍكْشي سبِمح ذلك. 
� 

- ال يسمح لمنمل ي نْ أَ سنة14ً لغْبي ملَحم عهش خصا آخرع لى دراجتهة اهلوائي. 

- ال يسمحسائقِ لالد راجة اهلوائيأَلِنقْ بِة غَي ضٍري منعهم ن السيطرةالتامة لى  ع

الدراجةطولُ يكونُ،  أو أكْه ثرم سم، أ70َ ن وي متداَأل اجلزِء خارج مامأوِي  

اخللفيم ن الداجةر .فَا الكرةُأم ،يجبو ها دائما يف كيسٍضعي ثبتجيدا باملقعد  

 �� .لفياخلَ

- ال يسمحبِلسائقِ ل إىل جانبِفرِالس م رأُكبة رى، بِخما يف ذلكراجةُ الديةُ اهلوائ ،

 . طقَها فَجتاوزِ إِذا رغب يف إالّ

  :اكب الرسالمة لملوازِ

جِيلْ إِبعاكسِصاق الض سائق الجلِ على رِِءوالي سرى، وعلى يدهالي مىن، ولى الْعخوذة 

الْوذاءح .  �� 

ذكّتلْما أَلّكُ:  رصأَقت أفضلَ كانَكثر !!! 
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أَلوازم مانتوض ععلى الد راهلَاجة ةوائي:  

ال يسمركوبِ بِحش صٍخع لى دراجةه إِ، إالّوائية ذا كانتما يلي لِّكُبِ دائما دةً مزو :  

1 .رسج.  

  .ف والتوقّإلبطاِء لةرملَ فَهازجِ. 2

3 .عاكسض أٍَءو محرع لى مرِؤخالد اجرةة اهلوائي.  

4 .عاكسٍء ضوأَ بني شةعوالب الد.  

5 .عاكساتض ٍءواسات على الدو.  

الرسمالتايل يوض أَح زاَءجالد راجة اهلوائية احلديثة :  
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  جمال القراءة                                           

1(ن إىل ميوج هالكاتب ؟ األسئلة يف بداية النص  

  .اجاتراكيب الدرإىل   . أ
 . النصراءقُإىل  . ب
  . السباقمينظّإىل م. ج

   .قي اجلبالمتسلّإىل . د

�(5-2 سطر الصحيحة حبسب األ املعلومةُ ما هي:  
  .اجات الوحيد يف العاملهو سباق الدر" تور دي فرانس"  . أ

 ".تور دي فرانس" من سباق  شهرةًخرى أقلّاجات اُألسباقات الدر . ب
  .هو سباق غريب من نوعه بالنسبة للمتنافسني" فرانستور دي . "ج

  .اجات يف العامل درل سباقِهو أو" تور دي فرانس. "د

  

   ؟)7سطر (، "ذلك احلني"  ما املقصود بـ)3

______________________________________________  

4( ا من املال لكلّر املنظّملاذا قرمون أن يدفعوا مبلغي/ح متسابق؟ وض.  
______________________________________________

______________________________________________  

  . )27-10األسطر ( "تور دي فرانس"ا الفائز يف سباق ن حيصل عليهميي جائزت/اذكر )5
  ____________________________________________ . أ

 ___________________________________________. ب
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6( أحد املتسابقني املقْاجتاز طعذلك هل يعين؛  من السباق قبل غريه األخري ه الفائز؟  أن
  .ي إجابتك/لعلّ

______________________________________________

______________________________________________  

   يف السباقات األوىل؟ املتسابقني للخطركيف عرض املشاهدون حياةَ)7
______________________________________________

______________________________________________  

عدد املقاطع، املدة : يف املاضي واحلاضر من حيث" تور دي فرانس"ي بني سباق /قارن )8
ة، مكان السباقالزمني:   

  

  يف احلاضر  يف املاضي   املقارنةوجه

املدباألسابيع(ة ة الزمني(      

      عدد مقاطع السباق

      )الدولة(مكان السباق 

  
  .    النصسباقًا مرهقًا، حبسب" تور دي فرانس"ن جيعالن سباق بيي سب/ذكر ا)9
  ____________________________________________. أ

 ___________________________________________. ب
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 ي/لة؟ علّأكثر من مر" تور دي فرانس" يشارك يف سباق  املتسابق أنْهل يستطيع  )10
  إجابتك

_________________________________________________  

_________________________________________________  

     واقعة؟وليست  رأيي أي من بني اجلمل اآلتية ه)11

  .1903عام جرى سباق تور دي فرانس ألول مرة . أ

  .مقطعا 21جيتاز املتنافسون خالل السباق . ب

  .ركوب الدراجة اهلوائية رياضةٌ ومتعة يف آن واحد. ج

  .يستمر سباق تور دي فرانس ثالثة أسابيع .د

  :جييب عن األسئلة التاليةأ/جبأي قواعد وقوانني ركوب الدراجة اهلوائية مث /اقرأ

12( لمى فتاةٌسيف التاس معة مرِن عها، اشترى هلا والدها دراجة مبناسبة ميالدهايوم  .
أرادت سلمى أن جتربدر أها اجلديدة، فأخذت اجتها الصغريةَخت،وركب تا الدرااجة مع .
ما ها كلّح بيد، تلو مسرورةًحةً فرِ الشارع، وكانتتها يف وسطاجت سلمى درساقَ
قَالتب تأحدرأى. ها أصدقائاملرورِ شرطي ها يف احلالِفَلمى، فأوقَ س.  

  لمى؟ارتكبتها سما هي املخالفات اليت 

______________________________________________

______________________________________________  

  . عب املل حنواجة، مث انطلق الدردقوه على مقَلة يف كيس علّ الس كرةَباسل وضع )13

  ؟باسلما القانون الذي خالفه  .   أ

______________________________________________  
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______________________________________________  

  ماذا كان عليه أن يفعل كي ال خيالف القانون؟. ب  

______________________________________________  

  

14( طلبتهبة من صديقتها م ىن أن تقود درأحدامها األخرىاجتها إىل جانبها، فال تسبق .  

  ها؟ هبة على طلبِين/هل توافق. أ

______ _______________________________________ 

  ك؟ت يف إجابت قانون اعتمدعلى أي.ب

_____________________________________________  
  

  

  :أجييب/ مث أجب النص، ايةللدراجة يف  يف الرسم التوضيحيي/متعن

15( ا كم راكبيبالركوبِ له سمح على هذه الدر؟اجة  

______________________________________________  

______________________________________________  

  

ب  دون أن يسب، وميكن االستغناء عنه الذي يظهر يف الرسم التوضيحيما الشيُء )16
  .ي/ل؟ علّبِلراكعلى اا خطرذلك 

______________________________________________  
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  :ةوياللغاملعرفة                                        

 ا من املالِمون جيمعون مبلغكان املنظّ": يف اجلملة" امبلغ" لكلمة  النحويةُ ما الوظيفةُ)1
  ؟"من املشاركني

______________________________________________  

  : التغيريمبينة/نا اجلملة مبيي/ الفقرة بصيغة املاضي، مث اقرأي/ اكتب)2

"يستمريتنافس أسابيع، ثالثةَ" تور دي فرانس " سباقخالهلا راكبو الدر اجات يف شوارع 
إىل قممِيصعدون ؛ى يف أحناء فرنساشت إىلويرتلون،  جبال األلب العالية املنح درات 

بسرعةج ةنوني"!  

  :اإلجابة

اجات خالهلا راكبو الدر _______ثالثة أسابيع، " تور دي فرانس"سباق  _____"
يف شوارع؛ فرنساى يف أحناِء شت ______ إىل  _____ األلب العالية،  جبالِمِإىل قم

املنحدرات بسرعة جةنوني"!  

 معىن الفعل يف كلّ مجلة من اجلمل ي/قدر .حبسب السياق" جرى"خيتلف معىن الفعل  )3
  . باملعجم لفحص إجابتكاستعيين/اآلتية، مث استعن

  .1903باق ألول مرة عام  السجرى  . أ
 . احلصان حنو مدربهجرى  . ب
  .  املاء فجرى سقط الدلو. ج

  . التغيريات الالزمةي/ وأجر، يف اجلملة التالية"ساعات" بكلمة "أسابيع" كلمة ي/  استبدل)4

"ما رأيكم يف ركوب الدرمتتاليةاجة ملدة ثالثة أسابيع ".  

______________________________________________  
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 الكلمات اليت حتتها خطّ يف الفقرة التالية بكلمات تعطي املعىن نفسه ي/استبدل) 5
  :)مرادفة(

ما رأيكم يف ركوب الدرل إىل اجلبالِوالوصو؟  متتالية اجات ملدة ثالثة أسابيع أو العالية 
الودياناملنخفضة أشعة الشمسِ؟ حتت  أو األمطارِ امللتهبة ؟ الغزيرة  

  :اإلجابة

ما رأيكم يف ركوب الدراجات ملدوالوصول إىل اجلبال ، ______ ة ثالثة أسابيع
______ أو الوديان املنخفض؟ _____أو األمطار _____ ة الشمسة؟ حتت أشع  

  

 التغيريات ي/جرِأ و،يف الفقرة التالية" راكبة"بكلمة " راكب" كلمة ي/بدلاست) 6
  .الالزمة

ال  على راكبِجيبدراهل اجةةوائيأن يسوق در اجتبِحذَرٍه  وة  إىل حافّب ما يكونُأقر
  .ةارة واقف، ال سيما عند اجتيازه سيالشارع اليمىن

______________________________________________

______________________________________________  
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  جمال الكتابة                                        

1( ي/ مث أكملي،/لختي :  

  :ما يليراته،  يف دفتر مذكّ" تور دي فرانس" كتب أحد الفائزين يف سباق 

 تاستيقظْ.  األولُها اليوم كان أصعب؛ها لن أنسااما رائعةً قضيت أي. مذهلةًتجربةُالكانت 
اباكر،وجبةَ وتناولت فطور كبرية وشهي ذلك اليوم، مل حيالفين احلظّ. نا للسباقة، مث خرج 

  __________________________________  ذلكوعلى الرغم من

______________________________________________ 
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________  

2(وعد ك أن يشتري لك دراجةًك والد همن العمللدى عودت  .معه، ي/ك لن تكونَمبا أن 
فقد طلبي/ منك أن تكتبله مواصفات الدر تريدينها/هااجة اليت تريد .ي/اكتب 

فاتباختصار هذه املواص.  

   _____________________________________ دراجةًأريدأيب، 

______________________________________________  

 لك الفرصة بذلك؟ تح مسإذا" تور دي فرانس" يف سباق ي/ أن تشاركين/ هل تقبل )3
ي إجابتك/ل املالئمة، مث علّي اإلجابةَ/طحو.  

  ______________________________________: نعم، ألنّ.  أ

  ______________________________________: ال، ألنّ. ب
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الْقغريديلُ الصن  

زِنحرٍ مبلى خةُ عدينالْم تحلِ، : صدبِالْع كَمالَّذي ح جوزالْع بالطَّي املْلَِك مات لَقَد

اسالن هبفَأَح. كُمحها أَنْ تعسيف و سةً لَيغريةً صناب كرتو.  

ا وضأَي كرت كانَ قَد املْلَِك نلكيقالَ فيهاص هتنبأَنْ " :ةً ال جِبكَةً يلبِحي مصت كَيل

تحملي الشمس إِىل الْقَصرِ، وإِذا لَم تستطيعي ذلك فَإِنك ستقْضني حياتك يف صندوقٍ  � 

ا لَكقابلَقٍ عغم بِيشخ."  

دتفَاس ،ةَ املْلَِكيصةُ واَألمري أَتقَر  ةهِمكَلَّفَها بِم إِنّ أَباها قَد لَه قالَترِ، والْقَص كيمح تع

  ...عسرية، ويبدو أَنها لَن تكونَ ملكَةً أَبدا

جوزالْع كيمنا يف :"قالَ الْحلَكَتمم تعاش لَقَد ،هواجِب عرِففيها ي دَألنَّ كُلَّ واح ،ةعادس

هال يورهنم ب .كدكانَ وال سِ إِىل لقَدمالش ضارإِح كلَيإِنَّ ع قالَ لَك ا حنيكيمح �� 

  ".الْقَصرِ،  أَوِ الْعيش يف صندوقٍ

يف صباحِ الْيومِ التايل، سأَلَت اَألمريةُ الْحكيم إِنْ كانَ بِإِمكانِها أَنْ تحضر الشمس إِذا 

لَّقَتستجانِبِه نم سمالش رمالَّذي ت يلَ الْعالبالْج  . رضحها أَنْ تلَيبِأَنَّ ع كيمها الْحأَجاب

دأَح ةدساعدونَ م سمالش .يلَ الْعالبالْج لَّقستةُ تاَألمري أَتدب، حني فَتشها اكْتنلك 

عادت اَألمريةُ حزينةً .  الشمس بعيدةٌ، ال يمكنها أَنْ تمِسكَهاوصلَت قمةَ الْجبلِ، أَنَّ �� 
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باكيةً، إِالّ أَنها قَررت أَنْ تواصلَ بحثَها عنِ الشمسِ، حتى إِذا اضطُرت إِىل تسلُّّقِ الْجبلِ 

  .كُلَّ يومٍ

ايل، جاَء الْحمِ التوباحِ الْيلَها   يف ص تيطةَ الَّيت أُعصقالَ لَها إِنَّ الْفُرو ،ةإِىل اَألمري كيم

شو ،هِيتنأَنْ ت كالًتوشقائ كذل كيمالْح حأَنْ " :ر هفاتلَ وصاين قَبكانَ أَو كلالْم إِنَّ أَباك

ابت قَبلَ أَنْ تهتدي إِىل الشمسِ صار عقابك  أُشعلَ شمعةً كَبريةً بعد وفاته مباشرةً، فَإِذا ذ �� 

 عنها الْمالبِس سها وقد خلَعتحزِنت اَألمريةُ حزنا شديدا، وهي تتخيلُ نفْ". واجِبا

دةَ إىل اَألبيلَكالْم..  

ز يحاوِلُ  أَنْ يدخلَ الْقَصر، لكن كانت األمريةَُ  غارِقَةً يف حزنِها، وإِذا رجلٌ عجو

إِالّ أَنَّ الْعجوز كانَ عنيدا، فَأَخذَ . الْحراس كانوا يمنعونه محاوِلني طَرده بِشتى الْوسائلِ

 �� :بِه يقولُأصغت اَألمريةُ  لصياحه، وإِذا ". أُريد أَنْ أُساعد اَألمريةَ" :يصيح بِصوت عالٍ

" سملَ الشخدأَنْ ت عطْمت فرِها، فَكَيلَ إِىل قَصخدجوزٍ أَنْ يع سانعِ إِنسيف و كُني إِذا لَم

حاولَت اَألمريةُ اللَّحاق بِه، وطَلَبت من الْحرسِ أَنْ يبحثوا . ثُم أَدار ظَهره ومضى". إِلَيه؟

  .الّ أَنه اختفى يف الزقاقِ الْمجاوِرِعنه، إِ

عادت اَألمريةُ إِىل غُرفَتها يائسةً، وأَخذَت تفَكِّر بِما قالَه العجوز، لكنها لَم تستطع أَنْ 

هدما الَّذي قَص رِفعلِ. تجنِ الرع هأَلَتسسِ، ورالْح دقائ تعدتاس ثُم هدجوزِ الَّذي طَرالْع �� 

لَ ذلرِ قَبلْ جاَء إِىل الْقَصهو ،اسرسِالْحرالْح د؟ فَقالَ قائك" :ها إنملُ دائمحي ، لٌ فَقريجر   
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مهخولِ، َألنالد نم هعوننمي اسرساٍء، إِالّ أَنَّّ الْحأْيت كُلَّ مي وها ، وغريديالً صندونَ ققتعي 

". إَذا جاَء الرجلُ الْعجوز فَاسمحوا لَه بِالدخولِ"  :فَقالَت لَه اَألمريةُ". أَنه رجلٌ مجنونٌ

لكْنها تذَكَّرت أَنَّ الْوقْت ضيق، وأَنَّ . إِالّ أَنَّ الرجلَ لَم يأْت، فَعادت اَألمريةُ إِىل يأْسها

الشالْبنَ وزأَنَّ الْحو ،ذوبأَنْ ت كشلى وةَ ععلَمشاكالْم الّنحكاَء ال ي . دقائ تعدتاس �� 

أُريد أَنْ تحضروا إِىل الْقَصرِ كُلَّ رجلٍ يف الْمملَكَة يحملُ قنديالً :" حرسِ فَورا، وقالَت لَهالْ

  ."حلَّصغريا، فَقَد أَجِد الْ

 جالِ الَّذينالر قُدوم رظتنتارِعِ، وإِىل الش ظُرنت ذَةافالن ةُ أَماماَألمري تلَسساِء، جالْم دنع

 فَفي اُألفُقِ الْمظْلمِ الْبعيد، نظَرا عجيبا؛ فَجأَةً شاهدت اَألمريةُ م..يحملونَ قَناديلَ صغريةً

 رِكانَ آالفالْقَص وحمونَ نقَدتيلونَ الْقَناديلَ، ومحجالِ يخولَ . الرطيعوا الدتسي لَم مهنلك 
� 

إِىل الْقَصرِ بِسببِ اَألبوابِ الصغرية، فَطَلَبت اَألمريةُ من الْخدمِ أَنْ يهدموا اَألسوار الْعاليةَ، 

نزلَت اَألمريةُ من . ب ليتمكَّن الْجميع من الدخولِ إِىل باحة القَصرِوأَنْ يوسعوا اَألبوا

حني . غُرفَتها إِىل باحة الْقَصرِ، وإِىل جانِبِها قائد الْحرسِ ليتعرف على الرجلِ الْعجوزِ

نه الشمس، فَلَم تتمكَّن من فَتحِ عينيها لكَثْرة وصلَت إِىل الْباحة، كانَ الضوُء يتوهج كَأَ

الرجالِ والْقَناديلِ، ولَم يتمكَّن قائد الْحرسِ من التعرف على الْعجوزِ َألنَّ الْوجوه كُلَّها  
� 

  .متشابِهةٌ
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: سأَلَ الْحكيم اَألمريةَ".  يف مملَكَيت كَلُّ هذه الْقَناديلِلَم أَتصور أَنه يوجد:"قالَت اَألمريةُ

 �� ."طَبعا ال:" ةُقالَت اَألمري"  فْعةً واحدةً؟ دهلْ تستطيعني أَنْ تحملي كُلَّ هذه الْقَناديلِ"

  "... أَوِ امرأَةٌ واحدةٌ...احدوكَذلك الشمس، إِنها أَكْبر من أَنْ يمِسكَها رجلٌ و:"فَقالَ

شمس الَّيت قَصدها  إِنَّ الْقَناديلَ الصغريةَ مجتمعةً هي ال.اآلنَ فَهِمت" :ت اَألمريةُقالَ

، يف تلْك اللَّحظَة، كانت الشمس قَد بدأَت تشرِق، وتدخلُ أَشعتها إِىل الْقَصرِ". والدي

هذا َألنكَ هدمت اَألسوار " :فَقالَ الْحكيم". لِ مرةهذا يحدثُ َألو" :فَصاحت اَألمريةُ

واباَألبرِ...وخولِ الْقَصد نها متعنمسِ، ومةَ الشعأَش واراَألس لْكت تبجح لَقَد ."  �� 

الْم اجالت كيمها الْحسأَلْب ثُمصقالَ لَهاررِ، وواهبِالْج ع: "ككَةً، َألنلم تحبأَص ها قَد  

  .ت بِذلك وصيةَ والدكفَنفَّذْ ،استطَعت أَنْ تحملي الشمس إِىل الْقَصرِ

)بتصرف(غسان كنفاين 
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                           االستماعجمال                                               

  ورقة عمل

  :أجيبـي عن األسئلة التالية/ ة، بعد أن استمعت إىل النص أجب/يت التلميذ/عزيزي

�-  ة الصاد؟ما هي عديد اليت استعملها الصي  

__________________________________________________  

�-اد شبكته على شجرة ملتفّ ملاذا نصب الصياألغصان ة ؟سب رأيكحب،  الورقوكثرية  

__________________________________________________  

  اد؟ها من شبكة الصي وصاحبات كيف ختلّصت احلمامةُ-�

__________________________________________________  


-ة؟ هل أعجبتال / نعم ك القص  

  _________________________________________________ألنّ

  ال / ؟ نعم أم خياليةٌ واقعيةٌ هل احلكايةُ-�

  ________________________________________________ألنّ 

  _______________________________ .ا مناسبا للحكاية عنواني/ اقترح-�

  .مشهدا من وحي احلكايةيف دفترك ي /ارسم -	
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   جمال القراءة                                         

�(ملاذا أحب ملكَ الناس م؟ ه)السطر �-�(  

______________________________________________  

  :)�-	 سطراأل(  عسرية كلّفها مبهمةإنّ امللك  قالت األمريةُ)�

  _______________________________ ؟ما هي هذه املهمة.       أ

  ____________________________ملاذا هي مهمة عسرية؟ .       ب

   يف تنفيذ وصية والدها؟  األمريةُ إذا فشلتلنتيجةُ ماذا ستكون ا)�

______________________________________________  


  .)	�-��األسطر ) يأس بعد فشلهاي اجلملة اليت تدلّ على أنّ األمرية مل تستسلم لل/ اكتب(

_______________________________________________  

  ؟ )	�-�� األسطر( رت ا األمرية إلحضار الشمس فكّ ما هي الطريقة اليت)�

______________________________________________  

  :ي اجلدول/ي األسباب املالئمة وامأل/استنتج) 6

  النتيجة  السبب

  )�السطر ( على خرب حمزن صحت املدينةُ  

  )�السطر ( يف سعادة عاشت اململكةُ  

  ) ��-��سطر ال( باكية حزينةًعادت األمريةُ  
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	(ةًمعةُ ملاذا كانت الشة؟ مهميف القص   

  . ألنها أضاءت عتمة قصر  امللك.أ

  .كرى من امللكذبقيت   ألنها .ب

  . وصية امللك تنفيذت مدةَ ألنها حدد.ج

  . وصية امللك تنفيذت طريقةَ ألنها بين.د

�(ت األمرية بالبحث عن الرجل العجوز  ملاذا اهتم)؟)��-�� سطراأل  

______________________________________________  

  ؟)��-��سطر ألا( ملاذا مل يسمح للعجوز الفقري بالدخول إىل القصر )�

______________________________________________  

  ؟)	�-��األسطر (  ما احللّ الذي اقترحته األمرية للعثور على العجوز)��

______________________________________________  


األسطر (ما مها .  الرجال على دخول القصرن لتساعد حلّي اقترحت األمريةُ)���-

  ؟ )

  _______________________________________: احللّ األول

  _______________________________________: احللّ الثاين

  ف على العجوز؟  تعرتمكَّن القائد من الملاذا مل ي )��

______________________________________________      
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  . إدخال الشمس إىل القصريفين فيها األمرية /ي طريقة أخرى تساعد/ اقترح)��

______________________________________________  

�
  .�-� من حبسب تسلسلها يف احلكاية، التالية األحداث ي/ رتب)

___ رجل حيمل قنديال كلّ استدعاَءرت األمريةُقر   .  

___م رجلٌ قدإىل القصرِ عجوز األمرية ملساعدة .  

  . صغريةً حيملون قناديلَ الرجالِ آالف قدم إىل القصرِ___

 ___مات امللك  الطيبة صغريةً وترك ابنةً العجوزووصي .  

  . إىل القصر بالدخولِلعجوزِل اس احلر  مل يسمحِ___

  

��(هناك م ة ن اقترحامللك احلكيم" أن يكون عنوان القص ."  

  ____________________________ هذا العنوان مالئما؟ين/هل ترى. أ

  ______________________________________: ي/علّل. ب
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، باالعتماد على ة سبب اختيارك كلّ صفة/، معلّالن لألمريةن مالئمتيي صفتي/ اذكر)��
  لنصا

  ______________________________________: الصفة األوىل

دليل من النص :_____________________________________  

  ______________________________________: الصفة الثانية

دليل من النص :_____________________________________  
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  املعرفة اللغوية                                     

  :ي التغيريات الالزمة/وأجرِ" امللكة"يف اجلملة اآلتية بكلمة " امللك"ي كلمة /استبدل) �

ه الناس مات امللك الطيب العجوز الذي حكم بالعدل، فأحب.  

______________________________________________  

�(صوغي سؤاال تكون إجابته ما حتته خطّ/ غ ص    .  

  ؟________________________________________:  السؤال

  . بعيدةٌأنّ الشمسة اجلبل  قم حني وصلت األمريةُاكتشفت: ةاباإلج

  :ي األفعال اليت حتتها خطّ من املاضي إىل املضارع/ حول)�

األمريةُحاولت وطلبت بالعجوز،  اللحاقاس اللحاق به، إال أ من احلربسرعةاختفىه ن .  

________                _________                     _________  


ة التغيريات يف /ي اجلملة اآلتية من صيغة اجلمع إىل صيغة املفرد، مجريا/حول) 
  : فقطالكلمات اليت حتتها خطّ

  صغرية قناديل حيملون الذين الرجالتنتظر قدوم 

  _  _____________  ______ ________  ______تنتظر قدوم 

  : املفعول به يف اجلملة اآلتيةي/عين) �

حيملون القناديلَ الرجالِكان آالف  .  

  _____________________________________:   املفعول به
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جين دت بني مزدوِاختاري مجلة ور/اختر. "ناجاملُزدوِ" عالمة الترقيم كثر استعمالُ) �

  .ي سبب استعماهلما/واذكر

  _________________________________________ :اجلملة

  ____________________________________: سبب االستعمال

  )ميكنك االستعانة باملعجم( اجلمل اآلتية؟  كلّ مجلة منيف" غرقت" ما معىن الكلمة )	

  _____________________________:  الفتاة يف حزاغرقت -

 _____________________________:  الطفلة يف النومغرقت -

  _________________________: وارق الورقية يف املاء الزغرقت -

�(طّا بني التعبري ومعناه/ مدي خ:  

       يقترب من اخلتام                         شتى الوسائل        .            أ

   تستطيع     ال                      يوشك أن ينتهي       .           ب

  ةلفت خمطرق                            ليس يف وسعها   .            ج
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  جمال الكتابة                                          

 .يها العرشي نئة لألمرية مبناسبة تولّ/اكتب )�

  ___________:التاريخ

  _________________ حضرة 

، ____________________يكات مبناسبة  الترب________ك يلإأتقدم 

، ____________________________ ___________ى لكأمتنو

 اململكة ودامت ،________________________دمت__________ 

_________________.  

  ____________ة /                                                    املُخلص
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مرية نصيحة باسم حكيم القصر، ونصيحة أخرى باسم الرجل العجوز،   لألي/قدم )2
  ). يف كلّ بالون نصيحةي/اكتب. (للمحافظة على حمبة الشعب هلا
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  إِديسون

م ةسردةَ الْمأَنَّ إِدار غْمررٍ فَقَطْ، وهإِالّ ثَالثَةَ أَش ةسرديف الْم لَّمعتي ه لَمأَن غْمر  نم هتعن

 ،راعاتتخاال نم الْكَثري قّّقح همِ، إِالّ أَنلى الْفَهرٍ عقاد رغَي ،ليدب هةً أَنمزاع ،هليمعت لَةواصم

هالمستمِ اسدعو هلِ طُموحبِفَض .رباحِ الْكَهصراعِ الْمتلَ إِىل اخصوت الّذي أَفَقَد ،يضاَء بائ

الْعالَمريكا وأَم هلَدب يا . بِهنالد توماس إِديسون الّذي أَنار ه؟ إِنوه نم مفْترلْ عفَه � 

بِمصباحه، فَلَم تعد كَما كانت أَبدا، وما زِلْنا بِفَضله ننعم يف هذه اَأليامِ أَيضا بِهذا الضوِء 

  .الْمتوهجِ

 رِ شباط عامهإِديسون يف ش دلو��
 يف مدينة ميالن اَألمريكية، ويعتبر من أَعظَمِ 	

كانَ يف طُفولَته كَثري الْقراَءة، ومنذُ أَنْ تعلَّم الْكَالم، راح يطْرح . الْمخترِعني يف التاريخِ

ةَ يف كُلِّ ملَةَ الْكَثريئمالِ . جالٍاَألسعتنِ اسع فِْسرتسفُنِ، فَيبِناِء الس الّتحم دقْصكانَ ي �� 

 لى واجِهاتع لَّقَةعالُم تاتخِ الالفسالطِّوالَ يف ن اعاتيقْضي السو ،اآلالت نم كُلِّ آلَة

خازِنالْم .  

هليمعاَألثَرِ يف ت ظيمع هما . كانَ ألُِمنيفَب هتربتاع

 ،ةسردالْم مزاعم هأُم قدصت ا، لَمفْالً غَبِيةُ طسردالْم

 هإِلَي تفَأَعاد ،هادتجااللُّمِ وعالت لَةواصلى مع هتعجلْ شب �� 

فِْسهالثِّقَةَ بِن كبِذل . ،سابالْحةَ وتابالْكراَءةَ والْق هتلَّمع
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ظتنم قاتيف أَو تيأَها يف الْبقْريةَ ليلْمالع بالْكُت لَه تفَّروو رِوايات لَه أَتكَما قَر ،ةم

شارلْز ديكنـز، ومسرحيات شكسبري، وكُتبا يف التاريخِ الرومانِي تالْكاتبِ الشهريِ 

يالْعالَمو. كإِديسون ذل أَكَّد هلين: "  يف قَوتعنالّيت ص يي هيب . أُم قثتين، ورِمتحت تكان

أَشعرتين أَني أَهم شخصٍ يف الْوجود، فَأَصبح وجودي يف نظري ضرورِيا من . كَثريا �� 

تشف الْمصباحِ حاولْت أَنْ أَحيا ُألحقِّق ثقَتها، فَصرت توماس إِديسون مكْ. أَجلها

رالكَهيبائ ."  

 هفَعفَد ،رِفَةعلْما لبحهاهذاكانَ إِديسون ملَيصولِ علْحرى للَ أُخسائو نع ثحإِىل الْب  .

ة من ويف السادس. يت حولَه وتفْكيكهافَقَد قام بِتجارِب كَثرية، وبدأَ بِتركيبِ اَألشياِء الّ

رِهمن ،عزخاَر يف ملَ النعفَأَش ،جارِبِهلِ تبِأَو ثُحبوبٍ قامدحرى ماذا ييل ،هدوال كُهلمي  . �� 

لكنه لَم يكُف . كانت النتيجةُ طَبعا احتراق الْمخزن، بلْ كادت النار تلْتهِم إِديسون أَيضا

  . بِه، ِإلميانِه بِأَنَّ التجرِبةَ هي الْوسيلَةُ الْوحيدةُ لالكْتشافعن تجارِ

جارِبِهرِ تبتخويلِ ممتإِىل الْمالِ ل تاجحي هِإلديسون أَن نيبت ،رِهمع نم ةرأْذَنَ . يف الْعاشتاس

 هيدلَليعوالامعبائ حلصالً لوجتم الْحو ا فا كَبريدهذَلَ جأَنْ ب دعقا إِالّ بوافي فَلَم ،ياتلْو

هطَّتهِما بِخيف إِقْناع.  �� 

باِء، وبعد تدريبٍ قَصريٍ تعلَّم إِرسالَ الْبرقيات، هتمامه إِىل مجالِ الْكَهريف شبابِه، تحولَ ا

لى ولَ عصناوِفَحم ظيفَةيلفَ. بٍ لَيغش نالً لكمهم ،راَءةيف الْق رِقغتسي لَهعج رِفَةعبِالْم ه
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ظيفَةالْو نم هئيسر لَهزفَع ،لَهمع . درشالتو رى، فَعاىن الْجوعإِىل أُخ ظيفَةو نقَّلُ منتذَ يأَخ

  .بائيغْنِياِء الْعالَمِ، بِفَضلِ اختراعه الْعظيمِ؛ الْمصباحِ الْكَهرقَبلَ أَنْ يصبِح من أَبرزِ أَ

 لْمالْع وه همكُلُّ هو ،فيدم وبِما ه هقْتلُ كُلَّ وغشالْفَراغِ، فَي قْتو هكْركانَ إِديسون ي �� 

رِفَةعالْم وحن يعري. وِالسجالت قشعكانَ يو أَو فشكْتلَ أَنْ يقَب ةرِبجت بِأَلْف قومفَي ،ب

ميلُهز قولُ لَهما يدنعئًا، ويش رِعتخي :اَأللْف لَةحاويف الْم تحجا نكانَ إِديسون ،!!أَخري 

 طَريقَةً ال تؤدي إِىل ���ك بلْ نجحت من أَولِ محاولَة، إِذ اكْتشفْت أَنَّ هنا: يرد قائالً

شودنالْم فدالْه.  

جارِبةَ تدرى إِديسون عأَج ،يقيقباحٍ حصلى مصولِ علَ الْحأَ يف. قَبدب طْويرِ فَقَدت 
� 

رباحِ الْكَهصالْمالْم ةناعصرِكَةً لأَ ششأَن ثُم ،ةيمالْفَح ذي الْفَتيلَة يصابيحِبائ . ،كذل دعب

واعأَن عرتاخرالْكَه اتطّارِيالْب نا م ةيبائرالْكَه كاترحالْمعِ، ومشقِ الْمرالْوو ،الْجافَّة ةيبائ

 التيارِ  أو ضعفبائي الّذي يحدد قُوةَما اخترع الْقَلَم الْكَهركَ. لمختلف اَألغْراضِ

رمٍالْكَهجِس يف أَي جودوالْم يبائ.   

رِعتخما، وظيما عمإِديسون عال ربتعأْيت ييا، ورا باه 
� 

 ومن أَكْثَرِهم تأْثريا يف ،دائما يف طَليعة عظَماِء التاريخِ

ةسانِياِإلن ياةح .عام هفاتو موذا، كانَ يريكا  ���� لأَم  فيه أَطْفَأَت ا، فَقَدمظْلا مموي

هلَيا عنزها كُلَّها، حصابيحف(     علي املقري                              !مبتصر(
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                              جمال االستماع                                            

  

  ورقة عمل

  :أجيبـي عن األسئلة التالية/ ة، بعد أن استمعت إىل النص أجب/التلميذيت /عزيزي

  ما اهلدف من إطالق محلة إطفاء املصابيح؟ -�

___________________________________________________  

   املشاركة يف محلة إطفاء املصابيح؟ي إذا قررتِ/عليك أن تفعل ماذا -�

___________________________________________________  

�- كرة ملاذا ورد ذ؟"سيدين" املدينة األسترالييف النص   

___________________________________________________  


.  ي عنوانا مناسبا للنص/ اقترح-
___________________________________________________  

  ".إطفاء املصابيح"اء باملشاركة يف محلة ين فيه القر/ي إعالنا تقنع/ اكتب-�
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  :جمال القراءة                                     

  

  ملاذا تعلّم إديسون يف املدرسة ثالثة أشهر فقط؟ )�

______________________________________________  

تعيين باملعجم اس/، مثّ استعن)�سطر (" بليد"ي على السياق لشرح معىن / اعتمد)�
 .لفحص إجابتك

______________________________________________  

   ملاذا كان إديسون يذهب إىل حمالت بناء السفن يف صغره؟)�

______________________________________________
______________________________________________  


 طرق ساعدا ثالثالثقة بالنفس البنها؟ اذكر  كيف متكّنت أم إديسون من إعادة )
  .على ذلك

______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________  

  .ي مجلة من النص تدلّ على تقدير إديسون لوالدته/ اكتب)�

______________________________________________
______________________________________________  

  ؟)��سطر " (هذا"ما املقصود بكلمة  )�

______________________________________________  
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   ما هي التجربة األوىل اليت قام ا إديسون؟ وماذا كانت نتيجتها؟)	
  _________________________________________: التجربة

  _________________________________________: النتيجة

   كيف جنح إديسون يف متويل خمترب جتاربه؟)�
______________________________________________
______________________________________________  

  لربقيات؟ ما الذي سبب طرد إديسون من عمله يف إرسال ا)�
______________________________________________
______________________________________________  

نجحت من أَولِ محاولَة، إِذ "  :أي األقوال التالية يالئم ما جاء على لسان إديسون )��
 ناكأَنَّ ه فْتشاكْت���ي إِىل الْهدؤطَريقَةً ال ت شودنالْم ف؟"د  

  .العلم يف الصغر، كالنقش يف احلجر. أ

  .من سار على الدرب وصل. ب

  .لم ولو يف الصنياطلب الع. ج

  . إىل اللحد من املهدلماطلب الع.د

  

  . منها حبسب النصثالثةي /اذكر.  لقد حقّق إديسون الكثري من االختراعات)��

  __________________________________________. أ

  _________________________________________ .ب

  _________________________________________ .    ج
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  . منهاثالثةي /اذكر. ساعدت على جناح إديسون عوامل  وردت يف النص عدة)��

  ____________________________________________.  أ

  ___________________________________________. ب

  ___________________________________________. ج

   كم كان عمر إديسون حني توفِّي؟ )��

  .عاما �
 .أ     

  .عاما 
� .ب    

  .عاما 	� .ج    

  .عاما �
  .    د

�
  .ي إجابتك/ وليست واقعة؟ علّلرأي أي مجلة من اجلمل التالية )


��شباط عام ولد إديسون يف شهر . أ	.  

 .يعترب إديسون عاملًا عظيما، وخمترعا باهرا. ب

 .أنشأ إديسون شركة لصناعة املصابيح  . أ

 . اخترع إديسون املصباح الكهربائي  . د

: التعليل
______________________________________________ 

   كيف عبرت أمريكا عن حزا على وفاة إديسون؟)��

______________________________________________
______________________________________________  
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  املعرفة اللغوية                                          

 ي /يف اجلملة التالية، وأجرِ" ماري"م لَباسم الع" إديسون"م لَ اسم العي/استبدل )�
  .التغيريات الالزمة

  .فة، فقد قام بتجارب كثريةكان إديسون حمبا للمعر

______________________________________________  

  .استعيين باملعجم لفحص إجابتك/، مثّ استعن من السياقي معىن الكلمتني التاليتين/قدر )�

  ___________________________________: )�سطر (" عمنن. "أ

  _________________ _______________:)	سطر (" املتوهج. "ب

  :املضارعة اليت خطّ حتتها بأفعاهلا املاضية األفعال ي/ استبدل)�

دقْصفُنِيبِناِء الس الّتحم  ،فِْسرتسفيو ،مالِ كُلِّ آلَةعتنِ اسيقْضي ع اعاتخِ  السسيف ن
تاتالالف.  

______________________________________________
______________________________________________  


  :ي املفعول به يف اجلملة اآلتية/عين )

  ".أشعلَ إديسون النار يف خمزن للحبوبِ"

  _____________:املفعول به 


�السطر ( من الكلمات املتضادة ازوجي / استخرج)�(.  

  
______________________________________________  
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  جمال الكتابة                                        

  . إرشادات لتحذير اآلخرين من خماطر الكهرباءثالثةي /اكتب )�

______________________________________________
______________________________________________

_____________________________________________   

  

  .ة مثل؛ غسالة، نشافة، مدفأة لترويج إحدى األدوات الكهربائينا جتارياي إعال/ اكتب)�
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  الرائع، غذاء لذيذ ونافع ولْح الْلُسعالْ

  لُسعالْ   

  

     

 مالْذُن قمِداع تباِإلر الْسانُن علَسطَذاًء غ يا وبما، وفيداستخدمهاَألالجِ يف ع راضِموِالْ وقاية  

مهان .تلُّدالص ورالْ ومخطوطاتقُ لالْماِءد مرِصينيو السرِومينيإل انَّلى أَ، عأَسانَن درك � 

خصائالْص علِسةَ الطبيم ذُنذل الْك قْوت.و تكِّؤكُ الْدتبينِ الدأَةُي همالْةَي عذْ إِ؛لِسو رد 

كْذرقُ يف الْهررميِكَ الْآنالْ والْتابِك قَمسِد.  

   النلُحه الْو منتالْج وحيدلْ لعلِسذا كانَ، لال ب دم نويرِطْ تت بِريةالن لِحو ،جعلها من 

 نمؤيت تلَّ اةرطع الْهارِز اَألتبنم،  وةعاط السسِم الشالد بِ؛ناالد يف بِةراع الزروعِوى فُقْأَ

مصدا غرذائيا مما لتازلنلِح.  �� 

عملطْ قَةُيالْف علِس:  

 غِفارِ بِرظتن يوه فَ؛لِح النةيبِر تن مةُيئيِس الرحالِ النةُ غايو هلِسعلى الْ عصولُحالْ    

الصرِبلولَ حم وعالْد جيِنو قْوطْقَلْ اتف  .يختلفم وعطْقَ الْدبِف اختالْالف مقِناط ،

لكه نناكةً عادم وعدانئيِس رانيل ذلك،ما ه :شهرت موز، حنيطَقْ يفع أَلُس هارِز 

 �� لُس عفطَقْ ي، حنيلِو اَألرينش تره وش،هارِيغَ وسونيانالْكينا والْ وةرمثْم الْجارِشاَأل
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 منحلَه يف حالُ النعض و ذاإِو. ريةبالْ وةيلبج الْهارِزاَأل وسِم الشبادع ونِطْقُ الْهارِزأَ

  .يار أَرِه يف شياتضمح الْلُس عفطَقْ يدقَ، فَبيعِ الرعِلَطْم وتاِء يف الشةيلاح السةقَطَنمالْ

 عنالْد بِيامِق عمليطْقَ الْةف يرتالُدي النحل ا واقاباسي، كَ مونا من :  

بلَدةالِ النلُ):رولأوفَ (ح وها أَنبيضو ،هيم صةٌنوعم ماشٍ قُنس ميكال ي حلُمو با وال ر

شعا، لرتقيالن الَحم لَن عِسالن لِح.  �� 

ناعِالق: ي حمي وجهالِ النحم لَن سعاتالن لِح.و هوم صنوعم ماشِقُ الْنو ،منلْ سك 

شبكلَي ثُه قوبقيقةٌ دم الْلِّ كُن بِوانِج.  

ى ت حداع السةمايحل، ماشٍ قُنم، وقيقٍ ردلْ جِن معنيص و،دي الْفي كَطّغ ي :فّازِالقُ

  .قِفَرمالْ

 �� نكمي، وضيب أَهنو لَكونَ ينْ أَلُض، يفَطّاطم الْن منوعص عالٍ مذاٌء حيه و :ةمزجالْ

استمالُعبِوارِ جالن ايلونب الًدم نه.  

عنالْد بِيامِق عمليطْقَ الْةفي ،راعي النطْ قَالُحالْراصِقْ اَألف مختومبِة الشذْ، إِعِمكونُ ي  

علُسةًها عادكْ متلَمالت أَ.  كيزِرقْا اَألمالَّراص طَقْيت تقَف لَبخ تها بِمالشفَعِم نِكونُت سةُب 

ا ضي أَحالُ النصرِحما يكَ. زينِخ التدن عفلَلت للَسع الْضرعما ي ؛ةًبريها كَلس يف عماِءالْ

لى إِعقاِءبب الْضِع علِسم ةًؤونل لنيف فَلِح لِصتاِء الش.  �� 
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  :لِسع الْدوائفَ

   بِثْتتالد راساتالْةُي الطب ةُديثَحما ب ينتهخ بةُرآالف ننيِ السو ،ما اعقَتداَأله جدادم ،ن 

 ن مثريٍكَ لةٌيالجِع وةٌيقائ وِةٌ مادهن، َألساننِإل لفيد مةلَدتع مياتمكَ بِلِسع الْلَناو تنَّأَ

 لِسع الْمالُعت اسك ذلثالُم. ياترِطْفالْ وفريوسات الْضِعب ليوِي حضادم، وراضِماَأل

لعالَمجالْة روحِجالْ والْناَءثْ أَروقِح حعالَ الَبِرمياألوىلة .  �� 

يف ب حأَث جرتهخ دماتالص حالْة عامبِ يف الْةالدم ،ؤخر300لى ا، علٍفْ طت تراوح 

 فالِطْ اَألعالِس لعالٌ فَضاد ملَس العنَّ أَنيب، تواتن ستس وةد واحةن سني بمهمارعأَ

، )قريبا تةًغري صةًقَعلْم (لِِسع الْن م غرامات10 ةَعرلوا جناوذين ت الّفالُطْاَأل؛ فَيلياللّ

انفَخضلَت دهِيمو ةُتريعالِ السو ضفَعتش دتهطَ، وأَرت حسنحوظٌلْ ملى حالَ عمِهِت 


  .ةيحصالْ� 

 نسح، يمهِتوقُ وينياضي الرة طاقَن مزيدا ييمو يلِسع الْلَناو تنَّإِ، فَركىل ما ذُ إِةضافَاِإلبِ

هِالشةَيي ،نطُشع ملالْةَي همِضي جِقَ، يوالْهاز مناعةي الْقَ، يبِكَوود عضبِلْقَ الْالتي ،هِسم 

يف التصِلُّخم اَألن قِر... معذل كمي ،نفالُطْاَأل عالر ع، قَضلَبب هِلوغمالس ةَنم  ،نت لِناو 

  .مِمس التن ممهِيلَفًا عو خلِِسعالْ

  
� 

  



 104

  :لِسع الْواعنأَ

يتنوالْع عبِلُس حبِس م صرِدالّحيقِ الر ذي يذُؤخم نهو ،يختلفت با لعذللَك الْنُو علِس 

ورائحتهطَ وعمهقَ؛ ودت بيالْنَّ أَن علَس الداكثَكْ أَنرفائ ةًدالجِ يف ععالِ السم الْن علِس 

 ��  .حِفاتالْ

  

  

  

كَّذَتر!!  

إىل  ةَال حاجوالْعِض عالّ يف الثَّلِسجفَة ،هوال ي لَتإِف ذا وضعاٍء يف وِعم القِغْ اِإلمِكَح،و رِتيف ك 

 .ةييادتع االةفَرغ الْةرار حةجر يف د، جِارِاخل
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  جمال القراءة                                           

 املكتوبة داخل اإلطار حتت العنوان مباشرة؟ما اهلدف من اجلملة  )1

  . الطعم لذيذُتبين أنّ العسلَ  . أ
 . القارئ استطالعِتثري حب . ب
  . كان عالجا مفيداين أنّ العسلَتب. ج

  . مجع العسل حول كيفيةتثري التساؤلَ. د

2( كيف نعرف اليوم أن قدماء املصريني عرفوا فوائد العسل؟ني والسومري  
______________________________________________  

3( أراد نحار، ماذا جيب عليه ال أن تكون لديه منحلة إلنتاج عسل احلمضيات يف شهر أي
  أن يفعل؟ 

______________________________________________  

4( ما أمهيال حبسب رأيك؟ة الثقوب الدقيقة يف قناع النح  
______________________________________________  

5( أضاع نال جزمته، مباذا ميكنه استبداهلا حني يقطف العسل؟ح  
______________________________________________  

6( تلالعسل الذيف رالني،  اشترته سلمى من أحد النحي ماذا ميكن أن يكون سبب /قد
؟ذلك باالعتماد على النص  

______________________________________________  

 بني األطفال الذين هل ميكن أن يكون من.  سنوات9عصام طفل يبلغ من العمر  )7
 .ي إجابتك/؟ علّل خدمات الصحة العامةحبثأجري عليهم 

______________________________________________  
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  .44-41 األسطر ي أربع فوائد للعسل حبسب /اذكر )8

  ____________________________________________. أ

   ___________________________________________ .ب

  ____________________________________________ .ج

  ____________________________________________ .د

9( أيهؤالء ي نع من تناول العسل؟م  
  .العب كرة قدم  . أ

 .رضيع حديث الوالدة . ب
  .ب بالسعالطفل مصا. ج

  . تعاين من األرقأم .د

مباذا ميكن أن خيتلف . عسل محضيات، واشترت لينا عسل أزهار بريةرمزي اشترى  )10
 .ي اختالفني على األقل/العسل الذي اشتراه عصام عن العسل الذي اشترته لينا؟ اذكر

______________________________________________

______________________________________________  

   ما هي وظيفة اجلملة املكتوبة داخل اإلطار يف اية النص؟)11

  .تقدمي معلومات عن قطف العسل  . أ
 .اإلقناع بأمهية أكل العسل يوميا . ب
  .تقدمي تعليمات للمحافظة على العسل. ج

 .اإلقناع بأمهية حفظ العسل يف الثالّجة. د
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  وية اللغاملعرفة                                       

  :ة التغيري/ناي اجلملة مبي/، مث اكتب"الطفلة"بكلمة " األطفال"ي كلمة / استبدل)1

   . غرامات من العسل، اخنفضت لديهم وترية السعال10األطفال الذين تناولوا جرعة 

___________________________________________الطفلة
______________________________________________  

  :ة مري املعىن املقصود يف كلّ/قدرا يلي،  مجلة مميف كلّ" أدرك" خيتلف معىن الفعل )2

   .ة للعسل منذ القدماإلنسان اخلصائص الطبيأدرك . أ

______________________________________________  

   .ر القطار ومل يتأخ فأدركجرى عدنان بسرعة،. ب

______________________________________________  

  ت  ن، ب،:  من اجلذرمأخوذةكلمة  9سطر  وردت يف )3

  ________________________________: ي هذه الكلمة/اكتب. أ

   .ثالث كلمات أخرى من اجلذر نفسهي /كتبا. ب

______________________________________________  

 ".يرتدي النحالُ لباسا واقيا"به يف مجلة ي الفاعل واملفعول / عين)4
  _________________________________________ :الفاعل

  ________________________________________: املفعول به
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 .ي الفعل ارد من املزيد/مثّ ميز. 7-4 الواردة يف األسطر  املاضيةاألفعالي /استخرج )5
  

  مزيد/جمرد: عهنو  الفعل املاضي

    

    

    

    

  

ي معناه يف كلّ مجلة من /كي تقدر على السياق لي/، اعتمد عدة معان"ورد"للفعل  )6
 :ة باملعجم/اي إجابتك مستعين/، مث افحصتين التاليتيناجلمل

  ___ ____________________________. ليشرب املاَء القطيعدرو. أ
  _________________________ . الدينية الكتبِ يف العسلِكر ذدرو. ب
  
  . ل.ح.على وزن فعال من اجلذر ن" نحال ")7
  .ور التالية كلمات على الوزن نفسهصوغي من اجلذ/ صغ. أ

  ____________________________________: ح .ل.ف

  ____________________________________: د .ص.ح

  ____________________________________: ر .ط.ع

  ____________________________________: د .ي.ص
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  جمال الكتابة                                          

ي عليه /اقترح. قها أمام منحلتهال نشيط، أراد أن يكتب دعاية على الفتة يعلّح ن سليم)1
ابةا لدعاية جذّنص.  

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________  

2( ونافعلذيذالعسل احللو الرائع، غذاء : "جاء يف عنوان النص "  

  : عن مسجوعة من عندكي على منط اجلملة السابقة، ثالث مجل/اكتب

  ____________________________________ :احلليب  . أ
 _____________________________________: التفّاح . ب
  ____________________________________: اللّيمون. ج

3( ي القصة/ي ماذا حدث، مث أكمل/لختي:  

كان مسريلُ يتجوعِزارِ يف إحدى مالقرية ع، فرأى عن باللون بيضاَءد صناديق  .مل يعرف 
مسري أننحلةٌها مفاقترب ،م الصناديقِن وراح يتفح ها عن قُصبر .هذه الأثارت صناديق 

...   وفجأةً، الصناديقِ أحد عنها، فرفع الغطاَءداخليف  ما  يعرفه، وأحب أنْفضولَ
______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________  
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ل النصاألو  

  الشمسِ عباد وجنِّيةُ اَألعمى        

 اَألعمى جلَس. الشمسِ لعباد حقْلٍ يف بِالصدفَة سهنفْ ووجد طَريقَه، أَعمى ضلَّ األيامِ أَحد يف   

. الـريح  تحملُها اليت اَألصوات إِىل وأَصغى ،أنفاسه يلتقطَ أَنْ حياول وهو اَألرضِ، على الضالُّ

 بـشرٍ  وجود على دلُّي كالبٍ نباح حىت أو عربة، صوت أَو وات،خطُ صوت يسمع أَنْ تمنى

 � أَوراقِ حفيـف  فَقَطْ إِلَيه حملَت الرِّيح لَكن. يساعدوه أَنْ بِمقْدورِهم يكونُ املَكان من بِالقُربِ

ادبسِ، عمةَ  الششخشخحايل واليت الس طارِدت راتيف هذا كانَ. احلَش دامِ أَحأَي ،فيالص كانَو 

قْتما الو دعب ةالظَّهري .أَتدب مسالش برغا تديوا، رديور كرمى فَأَدأنَّ اَألع هلَيةَ  عدـوإِىل الع 

  ضوٍء؟ بصيص تريان ال وعيناه ،االتجاه يعرِف أَنْ لَه كَيف ولَكن البيت؛

  .بِكَفََّيه وجهه وغَطَّى" أتجِه؟ أَين إِىل :"مسموعٍ بِصوت األعمى ساَءلَت"  اآلنَ؟ أَفْعلُ ماذا "

 ��  :يقولُ منه، قَريبا ضاحكًا صوتا األعمى سمع فجأةً

  "حزين؟ أَنت ملاذا الرجلُ؟ أيها بالُك ما "- 

 -" ن؟ مناكأَلَ" همى، ساألع فَتالْتو بِاتجاه توّالص.  

  .الصغريةُ تساَءلَت" تراين؟ أَال "- 
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 -" ن؟ مناكأَلَ" همى سةً األعرةً، مأخذَ مثَّ ثانِي حلوي  ،هيدواصلَ بِيو هأَنْ دونَ كَالم  ـرظتني 

 ��  :إجابتها

-" جوكمى، أَنا! ساعديين أَرأَع  قَدو لَلْتطَريقي ض .أُريد رِفَةَمع جاهبِ اترالْغ ناكيت فَهيب ."  

ميخ تمالص ضعب ،قْتأةً الْوفَجو لَتغريةُ واصالص الْكالم نمى، اآلخرِ اجلْانِبِ مَألعل هأَلَتسو:  

  ". تراين؟ ال أَنت أَحقا "- 

فَتةً األعمى الْترةً مإِىل ثانِي توالص نم جاهاآلخرِ االت هةَ هذرالْم.  

- "حيحص"!، مى، أَجاباألع أَلَ ثُمس":نمو تيا أَن نها معمأَس دورت نيل؟ موح"!  �� 

 نحـن . وعائلَيت أَنا أَسكُنه الّذي الْحقْلُ هو هذا. الشمسِ عباد جِنيات من ميخال، أنا " -

فابِ أَقْزامتعِار ةرهقِ زشقائ النمانع." 

  "الْغربِ؟ إِىل االتجاه أَين...ميخالُ يا أَخربيين:"صربه نفد وقد قائالً، األعمى قاطَعها       

 هتلةً فَأَجابقائ":تطيعسةُ تريجش ادبسِ عمأَنْ الش كبِرخت."  

 ��  .متعجبا ىاألعم قالَ ،!"عفْوا؟..عفْوا"

"معن "تإِنََّ "ميخالُ، أَجاب صقُر ادبسِ عمالش دورهارِ طَوالَ يالن عسِ، ممالش  وهبـذلك  و 

طيعتسأَنْ ي كدشرإِىل ي جاهبِ، اترألنّ الْغ سمالش جِهتت هيف إِلَي ههذ ةاعالس نِهارِ مالن."  
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 لَقَد. وقَلق منهك ظَمآنُ، فَأَنا للمزاحِ، الْوقْتِ من متسع اآلنَ لَدي لَيس! عزيزيت:"اَألعمى بأَجا

طَأْتما أَخدنع كْترت برالّذي الد ،رِفُهكُلُّ أَعما و هأُريد وةُ هدويت إِىل الْعيفَقَط ب .نم كلفَض �� 

  ".وشأنك وسأَتركُك الْغربِ إِىل االتجاه أَين ينأََخربي

تمٍ ميخالُ أَجابزما كُلُّ:"بِح كليأَنْ ع لَهفْعت وأَنْ ه سسحتت صقُر ادبسِ، عمالش لكي رِفعت 

  " إِلَيه يشري الّذي بِاالتجاه تسري ثُم يتجِه، أَين إِىل

  . األعمى سأَلَ ،"معينا؟ قُرصا أَحتَسس أَنْ علَي ينبغي هلْ"

 �� وتتجِـه  الـسماِء،  كَبِد يف الشمسِ أَثَر تقْتفي الشمسِ عباد راتزه كُلُّ "ميخالُ، أَجابته ،"ال"

  ".ذاته االتجاه نحو الْوقْت والَطَ

 سسحمى تهارِ كُلَّ األعالّيت األز نم هلوح ،هيدبِي كرما أَنَّ فأَد قولُهت صحيح .  

-" فكَي نكملَ أَنْ يصحأَلَ" هذا؟ يمى ساألع توعٍ، بِصفترلْ "مه عتبتت ةُ هذهرهءَ  الزـوض 

  ".الشمسِ؟


  .ميخالُ أَجابت ،"كَالّ "- � 

 فَعمىاأل فَرع هيحاجِب ،ٍٍةشهبِد ثُم أَضافَت ":عةُ تتتبرهةَ الزرارسِ حمالش كَي جضنها  تـذورب 

  . ٍ"وجه أَتم على
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  !".يصدق ال أَمر :"خافت بِصوت األعمى غَمغم ،!"الشمسِ دفَء تتتبع زهرةٌ"

 كَرمى شميخالَ، األع ودج طْوالْخ جاهالّذي بِاالت تأَشار هإِلَي راتهز ادبسِ  عمالـش . 
� 

"رأَم دفَقَطْ واح"، هتميخال ناد.  

. تقـولُ  مـا  سماعِ من يتمكََّن كَي وأَصغى قليال، توقَّف الّذي اَألعمى سأَلَ ،"هو؟ ما"

قالَت": ذَكََّرا تمأَنْ دائ عَء تتتبفد ،هكَذا قَلْبِكو لَن دفْقا تدأَب نور كروح."  

" كدأَع كها  ،!"بِذلمى أَجابعانَ الذي األعرما س ثَرلى علِ الطَّريقِ عإِىل املْوص هتيب 

 ��  .بِسالمٍ

  ازپهر الڤيو: بقلم

  )بتصرف (رجب أبو طارق: ترمجة
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الثاين النص :  

ادبسِِ عمالش   

باتاتن ذات سيقان روفَةٌ ،طَويلَةعهارِها مفْراِء بِأَزالص ،ةهيجالْب زيديو ددها عواعلى أَن60 ع 

 رأْسٍ من أَكْثَر منها ولكُلٍّ أَمتارٍ، وثَالثَة واحد مترٍ بين ما اَألنواعِ هذه أَغْلَبِ طُولُ يتراوحَ .نوعا

،ديف واحلِّ وأْسٍ كر هارلىمستديرة  أَزكْلِ عصٍ شغريٍ قُرلُ .صصي أْسِ قُطْرر ادبسِ عمإِىل الش 

  .النهارِ أَثْناَء كانت أَينما الشمس ليواجِه الرأْس ويدور ذْرة،ب أَلْف من أَكْثَر وفيه سنتيمترا، 30

رهةُز ادبسِ عمةٌ الشحيقِ غَنِيالّذي بِالر هصتملُ يحالن عنصيل هنلَ مسالْع .هذورةٌ ببِالْربوتنيِ، غَنِي 

لَصختسيها ونم تيذو الطَّعامِ ز ةالْقيم ةذائيالْغ ،ةيالْعال أَو صمحكونَ تتةً لبجفيفَةً، وأَ خو 

  .الْمنزِلية للطُّيورِ طَعاما لتكونَ أُخرى حبوبٍ مع تخلَطُ
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   القراءة جمال                                         

صل الناألو:  

  الريح؟ حتملها اليت األصوات إىل األعمى أصغى ملاذا )1

______________________________________________  

______________________________________________ 

  :تغيب الشمس أنّ على تدلّ )7سطر( "رويدا رويدا تغرب الشمس بدأت "مجلة )2
  

  .ببطء  . أ
 .بسرعة . ب

 .إىل األبد . ج

 .مرة واحدة  . د

  
  ؟)6 السطر(" هذا "بـ املقصود ما )3

______________________________________________  


 ).2-9 سطراأل )والضياع باخلوف األعمى شعور على يدالّن نتعبريي ي/اذكر (

  

  ____________________________________________. أ

  ___________________________________________. ب

  الصوت؟ هذا مصدر هو ما ،)10 سطرال" (ضاحكًا صوتا األعمى مسع فجأة" )5
______________________________________________  

  ؟الصغرية نم األعمى طلب ماذا )6
______________________________________________  
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 ألعمى؟ا بيت يقع ن حقل عباد الشمسم جهة أي يف )7

  .الشرق -
 .الشمال -

 .الغرب -

  .اجلنوب -
   ؟)21 سطرال(" أسكنه "كلمة يف "اهلاء" ماذا تعود إىل )�

______________________________________________  

  حوله؟ تدور كانت إنما ثابتة، واقفةً نتكُ مل الصغريةَ أنّ األعمى عرف كيف )9

______________________________________________
______________________________________________  

  النتيجة؟ ستكون ماذا النص، حبسب الشمس، عباد قرص األعمى حتسس إذا )��

                           .البذور كلّ تساقط  . أ

 .االتجاهات كلّ معرفة . ب

  .عباد الشمس هرةز إتالف . ج

   . الشمس عباد جنية إمساك .د

��( يف تسلسلها حبسب األحداث ي/برت النص 

  .الشمس عباد جنية صوت األعمى مسع فجأةً، ___

  .احلقل يف أناسا جيد مل ألنه واحلزن باحلرية شعر ___

 .احلقول أحد يف أعمى ضاع  ___

___ هميخال أخربت اد زهرة سرمس عبالش. 

  .بيته حنو االتجاه وعرف الزهرة، األعمى حتسس ___

  .الغرب حنو االتجاه عن ختربه أن ميخال من األعمى طلب ___
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��( اد أقراص من قرصٍ أيمس، عبس أن األعمى على كان الشيعرف حىت يتحس جاهات 
  ؟الشمس

______________________________________________

______________________________________________  

 ؟احلكاية آخر يف الشمس عباد زهرات إليه أشارت ذيال االتجاه هو ما )13

_____________________________________________  

  

الثاين النص:  

  

 األعمى "حكاية عليها الكاتب وبىن النص، هذا يف  وردت اليت املعلومة هي ما )14
   ؟"الشمس عباد وجنية

____________________________________________  

  
  الثاين؟ النص ي/تقرأ أن ميكن أين )15
  .شعر ديوان يف. أ  

  .قصصية جمموعة يف. ب

  .علمية موسوعة يف. ج

  .الدينية الكتب يف. د
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  :حي كائن لكلّ الشمس عباد نبتة فائدة ي/لتبين اجلدول ي/امأل )16

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النبتة من يأخذها اليت املادة  الكائن احلي

  .أ  اإلنسان

  .ب

    رالطيو

    النحل
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 بكلمات ،"األرض على الضال األعمى جلس "مجلة يف" الضال "كلمة ي/استبدل )1
  ): باملعجم االستعانة بإمكانك (مرادفة

______________________________________________ 

  ________________________ هو النص حبسب الشجر أوراق صوت )2
  :فنقول لألصوات عادةً عمليست الوزن هذا

  . احلصان ________:ل.هـ.ص اجلذر من 

  .األفعى _________ : ح.ح.ف اجلذر من 

  .الشجر ورق _________: ف.ف.ح اجلذر من 

  .الذباب __________: ن.ن.ط اجلذر من 

  

  .داركم: لكم دار: مثال املالئم، املتصل الضمري مع قوسني بني اليت الكلمات ي/اكتب )�
 عربةً (فشاهدت ،__________) لنا بيت (إىل _______) يل طريق (يف تكن

______ ) لك جار (حصان ومسعت الطريق، جانب على تقف ________) لكم
  . يصهل

  


 اكتبيها/اكتبها. اآلتية الكلمات أواخر من واملربوطة املفتوحة: بشكليها التاء سقَطَت )
  :الصحيح بالشكل

  .الشمس عباد  ___زهر     ____جلنيـا    _____ أمسكـ. أ

  .الكالم ميخال  ____الصغري  ____ واصلـ. ب

  املعرفة اللغوية
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  .____ مجيلـ الشمس عباد  ____ زهرا كلّ: ميخال  ____ أجابـ. ج

�( ا ي/مدعبري بني خطبالسياق يين/استعن ومعناه، الت: 

  
  املعىن  التعبري

متم الصحملتمل يعد ي  خي  

  وقت طويل  نفد صربه

  أسرع يف السري  متسع من الوقت

اخلطو دساد اهلدوء  ج  
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  جمال الكتابة                                        

  

  .الشمس عباد أزهار فيه تكثر حلقل زيارتك فيه تصف نص كتابة يف ي/توسع )1

 ،____________و  ________لوا مجيلة بأزهار مليئًا حقال وصلنا

 رؤوس مجيع أنّ ،أبدا ننساه ولن رأيناه الذي والغريب ،___________ساقها

 إىل: تساءلنا ،_________________ كانت ________________

 ._______________ فرأيناه الزهرة قُرص نا تتبعترى؟ يا األزهار هذه تنظر ماذا

  ___________________________ الذي الغريب الشيء هذا ما إهلي يا

 مثل نرى أنْ نتوقّع نكن مل_______________________________

 وعدنا __________________________________ املنظر هذا

______________________________________________

______________________________________________



  122

  .بلغتك الناقص ي/ملأك. التفاصيل بعض تنقصها احلكاية كاتب إىل رسالة أمامك )2

  _____________: التاريخ

  احملترم _______________ السيد حضرة
  ____________________ حكاية كاتب

  وبعد، حتية
    تك قرأتها ______________فـ ،_________________ قصألن 

 _________ تقدم أنها كما ____________________________
 _______________  احلكاية هذه. ______________________

 ________________ لو أفضل وكنت____________________ 
_______________________________.  

 ________________________________ لك أقول أن بد ال وأخريا
_____________________________________________  

  مع احترامي وتقديري
____________  
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  زيزي التلميذ، عزيزيت التلميذة،ع

  ، كتبت وأبدعت،أحسنتعت، تكلّمت وبعد أن قرأت واستفدت، مسعت واستمت

  : كراسة وحيي من/ي أو اكتب/ارسم

  

  

    

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


