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فُّ الّثاني ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

أَماَمَك الرَّْسَمُة الّتالَِيُة، أَِجْب َعّم تَْحَتها ِمْن أَْسِئلٍَة:

ماذا تَْفَعُل الِْقطَُّة؟

حيَحُة؟ ما الُْجْملَُة الصَّ

أَنا الِْقطَُّة بُسبُس، فَْروي نَظيٌف.

تُِحبُّني صاِحبَتي نايا، َوتََضُع يل ِوساَدًة لَيَِّنًة أَرْقُُد َعلَيْها؛ أِلَنَّها تَْعرُِف أيَّن أُِحبُّ 

ْفَء. الدِّ

َوتََضُع يَل الَْحليَب يف َصْحني، فَأَلَْعُقُه ِبلِساين.

َوإِذا َرأَيُْت الِْفْئاَن يف الْبَيِْت، أَصيُدها َوأَقْتُلُها.

1

1

2

3

     تَْقِفُز      تَلَْعُق           تَلَْعُب

اَب.   ْحَن.اَلِْقطَُّة تَلَْعُق الَْحليَب.  اَلِْقطَُّة تَلَْعُق الرتُّ اَلِْقطَُّة تَلَْعُق الصَّ

يف لِسانِها.ِمْن لِسانِها.   ِبلِسانِها.  

اَلِْقطَُّة بُسُبس

أَكِْمِل الُْجْملََة الّتالَِيَة: اَلِْقطَُّة تَلَْعُق الَْحليَب ____________.

1
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فُّ الّثاني ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

تََدرَّْب َعىل اْسِتْخداِم الَْحرَْفْيِ )يف ، ِبـ(! 2

أَكِْمِل الّناِقَص:

ماذا تَْفَعُل هِذِه الِْقطَُّة؟ اُكُْتْب ُجْملًَة كاِملًَة! 3

____________________________________________________اَلُْجْملَُة: 

التَّلْميُذ يَْكتُُب ِبـ                  .

يَرُْسُم خالٌِد َخطًّا                   الِْمْسطَرَِة.

يّارَِة. يَْجلُِس ُمنرٌي                   السَّ

الاْمُء                  الِْقّنيَنِة.

1

2

3

4
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فُّ الّثاني ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

أَماَمَك الرَّْسَمُة الّتالَِيُة، أَِجْب َعّم تَْحَتها ِمْن أَْسِئلٍَة: 4

ما ِصَفُة الِْوساَدِة الَّتي تَرُْقُد َعلَْيها الِْقطَُّة؟

ِبناًء َعىل الرَّْسَمَتْيِ الّتالَِيَتْيِ أَكِْمِل الّناِقَص!

ماذا تَْفَعُل هِذِه الِْقطَُّة؟

لَيَِّنٌةَخَشِنٌة    قاِسيٌَة    

بَْعَد أَْن  اْلِقطَُّة  ِبلِسانِها، تَْذَهُب لـِـ  َعىل  

لَيَِّنٍة.

اِب. تَرْقُُد َعىل الرتُّ

تَرْقُُد َعىل الِْوساَدِة.

يِر. تَرْقُُد َعىل السَّ

1

2

3
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فُّ الّثاني ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

َوُمْسَتعيًنا  الّساِبَقَة،  التَّعابريَ  ُمْسَتْخِدًما  الرَّْسَمَتْيِ  هاتَْيِ  ِخالِل  ِمْن  َصغريًَة  ِفْقرًَة  ْن  كَوِّ

بالُْجَمِل أَْدناُه:

5

َمْت لَها...  ،  ناَمِت الَْقطَُّة َعىل... َوَجَدْت نايا ِقطًَّة....  ،  َحَملَْت نايا...  ،  قَدَّ

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

اُكُْتْب ُجْملًَة ِمْن ِعْنِدَك َعىل ِغراِر ما َسَبَق يف الَْبْنِد )3(:

__________________________________________________بَْعَد أَْن

4
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فُّ الّثاني ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

حيَحِة! ِجِد الْكَلَِمَة الَْخطَأَ َواْسَتْبِدلْها ِباللَّْفظَِة الصَّ

ماذا نَقوُل؟

2

4

غريُة. ها ُدكّاَن الطَّبيِب الْبيطَِريِّ َوَمْعُهام الِْقطَُّة الصَّ َوَصلَْت نايا َوأُمُّ

كانَِت الِْقطَُّة تَْعوي ِبَصْوٍت خاِفٍت.    

قالْت نايا للطَّبيِب َوِهَي فَرَِحٌة: إِنَّ ِقطَّتي تَتَأَلَُّم!

! قاَل الطَّبيُب لِنايا: ال تَْقلَقي يا َصغرييت َستَكوُن الِقطَُّة ِبَشٍّ

)َصْوٌت خاِفٌت( تَْعني )َصْوٌت َضعيٌف(.

اُكُْتْب ِصفاٍت أُْخرى ُمْمِكَنًة لِكَلَِمِة َصْوٍت:

3

َصْوٌت

َصْوٌت

َصْوٌت

َصْوٌت

ال نَقوُل ُدكْتور بَْل نَقوُل: 1

ال نَقوُل تَلَفون بَْل نَقوُل: 2

ال نَقوُل كوْمبيوتَر بَْل نَقوُل: 3

1

2

3

4
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فُّ الّثاني ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

اِْسَتْخِدِم التَّْعبريَ )بَْعَد أَْن( يف 3 ُجَمٍل ُمْخَتلَِفٍة َحْسَب الِْمثاِل الّتايل: 6

1

2

3

أَكِْمْل َحْسَب الِْمثاِل الّتايل ُمْسَتعيًنا ِبالَْمْخزَِن، ثُمَّ اْقَرإِ الُْجَمَل ِبصوَرٍة تَْعبريِيٍَّة!

أَكِْمْل ِمْن ِعْنِدَك:

5

قالَْت َسلْوى لَِصديَقِتها َوِهَي  : لََقْد ُشِفيَْت ِقطَّتي!

َسأَلَْت ُمنريَُة أَخاها َوِهَي  : َمْن فََعَل هذا ِبِقطَّتي؟

ها َوِهَي  : لََقْد ضاَعْت ِقطَّتي! قالَْت َمها أِلُمِّ

أ

ب

1

2

3

َسعيَدٌة  ، َحزيَنٌة   ، َغْضبانٌَة  اَلَْمْخزَُن: 

___________________ َوِهَي خائَِفٌة: _______________________.

بَْعَد أَْن أَنَْهيُْت َحلَّ واِجبايت الَْمْدرَِسيَِّة،          

ِة،         بَْعَد أَْن أَنْهى َسليٌم ِقراَءَة الِْقصَّ

بَْعَد أَْن            

قالَْت نايا للطَّبيِب َوِهَي َقلَِقٌة: إِنَّ ِقطَّتي تََتأَلَُّم! اَلِْمثاُل:

بَْعَد أَِن انَْتهى الطَّبيُب ِمَن الَْفْحِص، أَْعطى والَِدتَها َدواًء لِلِْقطَِّة. اَلِْمثاُل:
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فُّ الّثاني ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

ِشفاِء  بَْعَد  لَِتْشكُرَُه  ِبِه  اتََّصلَْت  ِعْنَدما  والطَّبيِب  الُمِّ  بَْيَ  داَر  الّذي  الِْحواَر  لَِنَتَخيَِّل  َهّيا 

الِْقطَِّة! أَكِْمِل الِْحواَر الّناِقَص ُمْسَتعيًنا ِبالَْمْخزَِن!

16

اَلِْحواُر ِعباَرٌة َعْن َحديٍث يَدوُر بَْيَ َشْخَصْيِ أَْو أَكَْثَ.

! َهيَّا ِبنا نُِعْد ِكتابََة الِْحواِر الَّذي َجرى بَْيَ نايا َوالطَّبيِب الْبيطَِريِّ

15

1

2

قالْت نايا للطَّبيِب َوِهَي قَلَِقٌة:  

قاَل الطَّبيُب لِنايا:  

- ألو، َمرَْحبًا أَيُّها الطَّبيُب!

 -

- أَنا والَِدُة نايا، اتََّصلُْت أِلُْخرِبََك ِبأَنَّ الِْقطََّة ُشِفيَْت َوالَْحْمُد لِلِّه.

 -

- أَرَْدنا أَنا ونايا أَْن نَْشُكرََك َعىل َذلَِك!

 -

اَلَْمْخزَُن: 

اَلَْحْمُد للِّه، أَْسَعَدين ذلَِك!

ال ُشْكَر َعىل واِجٍب!

ُث؟ أَْهاًل، َمِن الُْمتََحدِّ
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فُّ الّثاني ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

 ، اْستَطاَعْت نايا أَْن تَْعتَِنَي ِبِقطَِّتها َجيًِّدا َحتّى كَرُبَْت، َوأَْصبََحتا َصديَقتنَْي َحميَمتنَْيِ

تَْقِضياِن َمَع بَْعِضِهام أَْوقاتًا َجميلًَة َوُمْمِتَعًة!

َقضاُء أَْوقاٍت َجميلٍَة َمَع بُْسُبس

حيَح ِمَن الَْمْخزَِن! ماذا تَْفَعُل نايا َمَع ِقطَِّتها؟ اِْخَتِ الِْفْعَل الصَّ 1

نايا ِقطَّتَها.

نايا ِقطَّتَها.

نايا َمَع ِقطَّتَها.

نايا ِقطَّتَها.

5
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فُّ الّثاني ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

ُ َجيًِّدا َعْن هِذِه الرَّْسَمِة؟ أَيُّ ُجْملٍَة ِمّم يَيل تَُعبِّ

ِصْل َخطًّا بَْيَ الْكَلَِمِة َوَمْعناها!

4

3

اَلَْمْعنىاَلَْكلَِمُة 

تاُلِعُب

تَلَْعُب

تَْهتَمُّ

تَْعتَني

تُداِعُب

َتَْرُح

 تَرْكُُض نايا ُمْسَِعًة إِىل َمْدرََسِتها الَْجميلَِة.

 نايا فَرَِحٌة ِبَعْوَدتِها إِىل الْبَيِْت ِمْن الَْمْدرََسِة.

 تَْقيض نايا َمَع ِقطَِّتها أَْوقاتًا َجميلًَة َوُمْمِتَعًة.

 تَْخُرُج نايا ِمْن بَيِْتها لِتَلَْعَب ِبُكرَتِها الَْجميلَِة.

أَكِْمِل الّناِقَص ِمَن الَْمْخزَِن: 5

َتوُء سوسو ِعْنَدما   ، تَجوُع 

تَْشبَُع سوسو ِعْنَدما   ، َتَْرُح 

تَناُم سوسو ِعْنَدما   ، تَْنَعُس 

1

2

3



25

فُّ الّثاني ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

أَكِْمْل ِمْن ِعْنِدَك َحْسَب الِْمثاِل:

ًة َقصريًَة َعِن الِْقطَِّة بُْسُبس!  َهّيا ِبنا نَكُْتْب ِقصَّ

)حاِوْل أَْن تَْسَتْذِكَر الَْحداَث الَّتي َمرَّْت َمَعَك ساِبًقا دوَن الرُّجوعِ إِلَْيها(

6

8

يَذوُب الثَّلُْج ِعْنَدما يَْسُخُن.اَلِْمثاُل: 

يَبْيك الطِّْفُل ِعْنَدما 1

يَْنَجُح التِّلْميُذ ِعْنَدما 2

يَْسرَتيُح الْعاِمُل ِعْنَدما 3

ِصْف ِبكَلِمتَِك ما تُشاِهُدُه يف كُلِّ َرْسَمٍة ِمّم يَيل! 7

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

تَْجلُِس...



33

فُّ الّثاني ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

     اِْمَرأٌَة حاِمٌل تَْجلُِس َوِهَي َسعيَدٌة َعىل األَريَكِة.

يٍر.  اِْمَرأٌَة حاِمٌل تَْجلُِس َوِهَي ُمتَْعبٌَة َعىل السَّ

     َعْكُس كَلَِمِة "َسعيَدٌة" ُهَو:

 ُمتَأَلَِّمٌة     َحزيَنٌة     نَْعسانٌَة

     َعْكُس كَلَِمِة "ُمتَْعبٌَة" ُهَو: 

 َسعيَدٌة     َغْضبانٌَة     ُمْسرَتيَحٌة

كُرِْسٌّ ُمريٌح ِمْن َحديٍد َمَزيٌَّن ِبأَلْواٍن.

ٌن َغرْيُ ُمَزيٍَّن. كُرِْسٌّ ِمْن ِبالْستيٍك ُملَوَّ

َمْقَعٌد ُمريٌح ُمَغطًّى ِبُقامٍش أَْو ِجلٍْد.

َسيٌر ُمريٌح لِلنَّْوِم ُمَغطًّى ِبُقامٍش ُمَزيٍَّن.

َمْولوٌد َجديٌد

ماذا تُشاِهُد يف الرَّْسَمِة؟

اِْخَتْ َعكَْس الْكَلِمِت الّتالَِيِة:

اَْلَريكَُة ِهَي:

1

2

3

1

1

2
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أَكِْمِل الّناِقَص! 6

ِعْنَدما نََتفاَجأُ تَظَْهُر َعلَيْنا َمالِمُح الُْمفاَجأَِة.

. ِعْنَدما نََتأَلَُّم تَظَْهُر َعلَيْنا َمالِمُح 

ِعْنَدما  تَظَْهُر َعلَيْنا َمالِمُح الَْفَرحِ.

ِعْنَدما  تَظَْهُر َعلَيْنا َمالِمُح الَْخَجِل.

. ِعْنَدما  تَظَْهُر َعلَيْنا َمالِمُح 

. ِعْنَدما 

أَكِْمِل الّناِقَص َحْسَب الِْمثاِل! 7

أنا أَْشُعُر ِبالُْحزِْن؛ أِلَن1َّ

أنا أَْشُعُر ِباأْلَلَِم؛ أِلَن2َّ

أنا أَْشُعُر _____________ ؛ أِلَن3َّ

1

2

3

4

5

6

عاَدِة؛ ِلَنَّ أُّمي حاِمٌل.اَلِْمثاُل:  أنا أَْشُعُر ِبالسَّ
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هِذِه أُّمي...

عاَدِة.  إِنَّها تَْنتَِظُر َحَدثًا َسعيًدا؛ أِلَنَّ َمالِمَح َوْجِهها تََدلُّ َعىل السَّ

عيُد ُهَو قُدوُم َمْولوٍد َجديٍد إىِل عائِلَِتنا. اَلَْحَدُث السَّ

عائِلَتُنا َستَزيُد فَرًْدا َجديًدا؛ ألَنَّ أُّمي َستُْنِجُب ِطْفاًل َصغريًا.

أُّمي َسعيَدٌة

      أُّمي ُمتَْعبٌَة؛ أِلَنَّ الَْحْمَل أَتَْعبَها.

  أُّمي َسعيَدٌة؛ أِلَنَّها تَْنتَِظُر َمْولوًدا َجديًدا.

حيَحُة َحْسَب الرَّْسَمِة أَْعالُه؟ ما الُْجْملَُة الصَّ 1

أَطَْعَمْت َمْولوًدا.أَرَْضَعْت َمْولوًدا.     

صارَْت ذَكِيًَّة.َولََدْت َمْولوًدا.      

ما َمْعنى التَّْعبري: "أَنَْجَبِت الَْمْرأَُة"؟ 2

أَكِْمْل َحْسَب الَْمالِمحِ الَّتي تاُلِحظُها يف الرَّْسَمِة ُمْسَتعيًنا ِبالَْمْخزَِن! 3

، لِذلَِك أَنا َوأُْختي نَقوُم  أَْحيانًا تَْشُعُر أُّمي  ِبَسبَِب 

ِبـ  ِبـ  الَْمْنزِلَيَِّة.

َحْملِها  ، بالتََّعِب   ، ُمساَعَدتِها   ، األَْعامِل  اَلَْمْخزَُن: 

2
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بِْط الُْمناِسَبِة، َواكُْتْبها يف الَْفراغِ! اِْخَتْ أَداَة الرَّ 4

أُّمي َسعيَدٌة؛  َستََضُع َمْولوًدا َجديًدا.

لِكنَّها  ، أِلَنَّها   ، ِعْنَدها 

1

َستُْنِجُب أُّمي ِطْفاًل َصغريًا؛  َستَزيُد عائِلَتُنا فَرًْدا َجديًدا.

لِكنََّك  ، أِلَنََّك   ، لِذلَِك 

2

 أَنَْجبَْت أُّمي َولًَدا، فََسأَلَْعُب َمَعُه داِئًا ِبالُْكرَِة.

إِذا  ، كَأَنَُّه   ، ِعْنَدما 

3

أَنا َسعيٌد ِبُقدوِم الَْمْولوِد الَْجديِد، َو  أُْختي.

َكْ  ، ِعْنَدما   ، كَذلَِك 

4
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! أَِعْد تَرْتيَب كَلِمِت الُْجْملَِة ِبطََريَقَتْيِ ُمْخَتلَِفَتْيِ 3

1

2

يَتََغّذى الرَّضيُع ِبالَْحليِب لِيَْنُمَو.

اُكُْتْب ُجُماًل َعىل ِغراِر الُْجْملَِة الّتالَِيِة: 4

1

2

3

4

َعلَيَْك أَْن تَْقَرأَ لاِلْمِتحاِن لِـ

َعلَيَْك أَْن تَتََدرََّب َجيًِّدا لِـ

َعلَيَْك أَْن

َعلَيَْك أَْن

اُكُْتْب ُجْملًَة تَْبَدأُ ِبِفْعٍل َعّم تَقوُم ِبِه الُمُّ يف الرُّسوماِت الّتالَِيِة: 5

__________________________________________________________

َي الرَّضيَع ِبالَْحليِب لِيَْنُمَو. َعلَيَْك أَْن تَُغذِّ
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َسأََل التَّالميُذ ُمَعلَِّمتَُهْم َعْن تَرْتيِب األَلْواِن يف قَْوِس قُزٍَح.

ْتيِب التّايل: أَجابَِت الُْمَعلَِّمُة: أَلْواُن قَْوِس قُزٍَح بالرتَّ

. اأَْلَْحَمُر فَالرُْبْتُقايِلُّ فَاأْلَْصَفُر فَاأْلَْخَضُ فَاأْلَْزَرُق فَاأْلَْزَرُق الْغاِمُق َوأَخريًا الْبََنْفَسِجيُّ

3تَرْتيُب أَلْواِن َقْوِس ُقَزحٍ

رَتِّْب َوسائَِل النَّْقِل التّالِيََة َحْسَب ُسَْعِتها كَام يف النَّامِذِج الّساِبَقِة! 2

ّراَجُة  ____________________________________________________اَلدَّ

أُرَتُِّب َوسائَِل النَّْقِل الّساِبَقَة َحْسَب ُسَْعِتها كَام ييَل:

يّارَُة ّراَجُة، الطّائِرَُة، السَّ اروُخ، الِْقطاُر، اَلدَّ الصَّ

َرتِِّب النَّمِذَج الّتالَِيَة كََتْتيِب الُْمَعلَِّمِة ِلَلْواِن َقْوِس ُقَزحٍ! 1

اِْصطَفَّ َمْجموَعُة أَْوالٍد يف طابوٍر لِلَْقْفِز يف الرِْبْكَِة، فََقَفَز إِىل الرِْبْكَِة الَْولَُد األَوَُّل فَالثّاين 

    َوأَخريًا الْخاِمُس.

بَْعَد أَْن َوقََفْت أَْربََعُة َحامماٍت َعىل ُغْصِن َشَجرٍَة، طارَِت األوىل فَالثّانِيَُة  

. َوأَخريًا 
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      َحقيَقٌة                   َخياٌل        َسحاٌب

ما َمْعَنى كَلَِمِة "طَْيف"؟ 1

قَْوُس  ُن  يَتََكوَّ كَيَْف  تَْعلَموَن  َهْل  َوَسأَلَتُْهْم:  َحْولَها  التاّلميَذ  الُْمَعلَِّمُة  َعِت  َجمَّ

قُزٍَح؟

قاَل أََحُد التاّلميِذ: 

امِء.  السَّ إىل  مَيْتَدُّ  كَالِْجْسِ  إنَُّه   -

عوَد َعلَيِْه؟ فََهْل مُيِْكُننا الصُّ

َضِحَكِت الُْمَعلَِّمُة َوقالَْت:

- بالطَّبْعِ ال، قَْوُس قُزٍَح ِعبارٌَة َعْن 

طَيٍْف!   

ُن َقْوُس ُقَزحٍ 4كَْيَف يََتكَوَّ

أَكِْمْل ُمْسَتعيًنا ِبالَْمْخزَِن! 2

بـِ  ُنِْسَكُه  أَْو  نَلِْمَسُه  أَْن  نَْستَطيُع  ال  أِلَنَّنا  ؛  بأَلْواِن  قُزٍَح  قَْوُس  َي  ُسمِّ

.  لِكنَّنا قاِدريَن َعىل ُرْؤيَِتِه ِبـ 

الطَّيِْف  ، أَيْدينا   ، أَْعيُِننا  اَلَْمْخزَُن: 

أ
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      كَالَْعموِد             كَالْحائِِط           كَالِْجْسِ

ِباذا َشبََّه أََحُد التَّالميِذ َقْوَس ُقَزحٍ؟ 4

! اِْسَتْخِرْج َعكَْس الْكَلِمِت الّتالَِيِة ِمَن النَّصِّ 3

اَلنُّزولفَرَّقَت

تَْجَهلوَنبََكْت

َوِر َوَمْخزَِن الْكَلِمِت! أَكِْمِل الُْجَمَل التَّْشبيِهيََّة الّتالَِيَة ُمْسَتعيًنا بالصُّ 5

حابَُة كَالـقَْوُس قُزٍَح كَالـ السَّ

اَلَْقَمُر ييُضُء كَالـ اَلُْعْشُب اأْلَْخَضُ كَالـ

يِر ، الِْجْسِ اَلِْمْصباِح ، اَلِْبساِط ، اَلسَّ اَلَْمْخزَُن: 
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ماذا ِمَن الُْمْمِكِن أَْن يَْحُدَث لَْو لَْم تَْدُخْل َسَحُر َوَصديَقُتها َحبيَبُة الَْبْيَت ِعْنَدما نََزَل 

الَْمطَُر ِبَغزاَرٍة؟

8

____________________________________________________________

ْقيِم! اِْقَرإِ الُْجْملََة الّتالَِيَة واِقًفا َعىل َعالماِت التَّ 9

ْمَس َوأُِحبُّ الَْقَمر. قالَْت َسَحر: كَْم أُِحبُّ قَْوَس الَْمطَر، كَام أُِحبُّ الشَّ

ماذا تاُلِحُظ؟

الَْوقِْف،  َمواِضعِ  يف  اأْلَخريَُة  الُْحروُف  فيها  تَوافََقْت  كَلِامٍت  الُْجْملَِة  يف  أَنَّ  أاُلِحُظ 

فَأَْعطَْت نَْغَمًة موسيِقيًَّة َجميلًَة، َوهِذِه الَْكلِامُت ِهَي: َسَحر ، َمطَر ، َقَمر. َوهذا ما 

ْجعِ. يَُسّمى يف اللَُّغِة ِبالسَّ

أَْمِثلٌَة أُْخرى لُِجَمٍل َمْسجوَعٍة:

ٌد َوفُؤاد.  يف الّساَحِة بَْعُض األَْوالد، ِمْنُهْم ُمَحمَّ

امء! َوما أَلَذَّ ُشَْب الاْمء!  ما أَْجَمَل السَّ

بيع، كَام أُِحبُّ َصديقي بَديع.  أُِحبُّ فَْصَل الرَّ



77

فُّ الّثاني ْعبيرِ - الصَّ ناِفَذٌة إِلى التَّ

أَِجْب َعِن اْلَْسِئلَِة الَّتي تَْحَت الَْمْشَهِد الّتايل: 18

اُكُْتْب ِفْقرًَة َحْوَل الَْمْشَهِد أَْعالُه ِبناًء َعىل أَْجِوبَِتَك الّساِبَقِة! 19

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 مِباذا يَلَْعُب طاِرٌق؟

 أَيَْن يَلَْعُب طاِرٌق؟

 يف أَيِّ َوقٍْت كاَن طاِرٌق يَلَْعُب َحْسَب َرأِْيَك؟

 ما الَّذي ظََهَر َخلَْف طاِرٍق َوُهَو يَلَْعُب؟

 كَيَْف تَرى ُشعوَر طاِرٍق؟
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ْمَس، فَقاَل يف نَْفِسِه:  امِء فَلَْم يََر الشَّ ْمُس فََحلَّ الظَّالُم، نَظََر ساِمٌر إىِل السَّ غابَِت الشَّ

ْمُس يا تُرى؟ أَيَْن َذَهبَِت الشَّ

ْمِس ُة الشَّ 1ِقصَّ

اِْسَتْخِرْج ِمَن الِْفْقرَِة أَْعالُه ُمراِدًفا لِكَلَِمِة "اللَّْيل"! 

ْمُس َفَحلَّ الظَّالُم"؟ ( يف الُْجْملَِة: "غابَِت الشَّ ما َمْعنى كَلَِمة )َحلَّ

1

2

     فَكَّ      َذَهَب          جاَء

( يف الُْجَمِل الّتالَِيِة: حيَح ِمَن الَْمْخَزِن لِكَلَِمِة )َحلَّ اِْخَتِ الَْمْعنى الصَّ 3

غرُي اللُّْعبََة الَّتي قُْمُت ِبرَتْكيِبها.1 َحلَّ أَخي الصَّ

ديِد.2 تاِء ِبأَْمطارِِه الَْغزيرَِة َوبَرِْدِه الشَّ َحلَّ فَْصُل الشِّ

َحلَّ الطَّبّاُخ الْجاِمَد الْسِتْخداِمِه يف الطَّبِْخ.3

جاَء  ، فَكَّ   ، أَذاب  اَلَْمْخزَُن: 

أَْدِخِل الِْفْعَل َحلَّ الَّتي ِبَْعنى جاَء يف ُجَمٍل ُمفيَدٍة ِمْن ِعْنِدَك! 4

َحلَّ َوقُْت: 1

2 : َحلَّ
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مِء. : نَظََر ساِمٌر إىِل السَّ جاَء يف النَّصِّ

حيَحَة ِمَن الَْمْخزَِن!( َميِِّز الَْفْرَق بَْيَ الَْحرِْف )إِىل( َوالَْحرِْف )يف( فيم يَيل: )اِْخَتِ اإلجابََة الصَّ

13

نَظََر َوليٌد يف الِْبْئِ.1

نَظََر َوليٌد إِىل الِْبْئِ.2

الِْبْئِ داِخَل  نَظََر     ، الِْبْئِ    ِجَهَة  نَظََر  اَلَْمْخزَُن: 

أَكِْمِل الْكَلَِمَة الّناِقَصَة ِمْن ِعْنِدَك! 14

11

22

33

44

نَظََر ساِمٌر يف _________نَظََر ساِمٌر إِىل _________

نَظََر ساِمٌر يف _________نَظََر ساِمٌر إِىل _________

نَظََر ساِمٌر يف _________نَظََر ساِمٌر إِىل _________

نَظََر ساِمٌر يف _________نَظََر ساِمٌر إِىل _________

َث ِبَصْوٍت ُمرْتَِفعٍ َوَسِمَعُه الَْجميُع. تََحدَّ

َث َمَع نَْفِسِه َولَْم يُْخِرْج َصْوتًا. تََحدَّ

ْمُس يا تُرى؟ قاَل ساِمٌر يف نَْفِسِه: أَيَْن َذَهَبِت الشَّ

ما الَْمْقصوُد بالتَّْعبريِ "قاَل يف نَْفِسِه"؟

15

مِء. نَظََر ساِمٌر يف الْكيِس.نَظََر ساِمٌر إىِل السَّ
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ْمُس! ما أَْجَملَِك! َوما أَْجَمَل َوْجَهِك! فَِإنَّ َوْجَهَك  ساِمٌر: كَْم أَنِْت رائَِعٌة أَيَّتُها الشَّ

دائُِم اإلِْشاِق.

ْمُس: إِنَّني أُْشُِق لََك َولُِكلِّ َمْخلوقاِت األَرِْض؛ ألَنَّ َجميَعها ِبحاَجٍة إِيَلّ.  الشَّ

والُِد ساِمٍر: هذا َصحيٌح! فََنْحُن َوجميُع الْكائِناِت الَْحيَِّة ال نَْستَطيُع الْحياَة ِبدونِِك، 

فَِبجانِِب َضْوئِِك، تَْحتاُج أَْجساُمنا إِىل ِدْفِء َحرارَتِِك.

ُحُب وتَْهطُُل  ُن السُّ ْمُس: َوال تَْنَسْوا أَيًْضا أَنَّني أَقوُم ِبتَْسخنِي ِمياِه الِْبحاِر، فَتَتََكوَّ الشَّ

اأْلَْمطاُر، كَام ِبَفْضِل َحراَريت أُنِْضُج لَُكُم الُْحبوَب َوالثِّامُر.

ْمُس! لََقْد تََعلَّْمُت ِمْنِك الَْكثرَي، فاَم أَكَْثَ  ا مِبَْعرِفَِتِك أَيَّتُها الشَّ ساِمٌر: أَنا َسعيٌد ِجدًّ

فَوائَِدِك!

ْمِس َوَفوائُِدها 3َجمُل الشَّ

اَلُْجَملَُة االنِْفعالِيَُّة:

ُ َعِن انِْفعاٍل  ْمُس!". ِهَي ُجْملٌَة انِْفعالِيٌَّة؛ ألَنَّها تَُعربِّ اَلُْجْملَُة: "كَْم أَنِْت رائَِعٌة أَيَّتُها الشَّ

وَمشاِعَر.

ْمِس. اِنَْفَعَل ِمْن َرْوَعِة َجامِل الشَّ

ْمِس. اِنَْفَعَل ِمْن قُبِْح َجامِل الشَّ

ْمِس. ِة َحرارَِة الشَّ اِنَْفَعَل ِمْن ِشدَّ

ْمُس؟ ِمْن ماذا انَْفَعَل ساِمٌر ِعْنَدما قاَل: كَْم أَنِْت رائَِعٌة أَيَُّتها الشَّ 1


