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تيعاب
الْ َف ْه ُم َو ْال ْس ُ

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

تمرين :1

جيب َع ِن األَ ْس ِئلَ ِة اآلتِ َية:
أَنْظُر في ِغالف ِق َّصة “صو َرة عائِلِ َّية” َوأُ ُ
 1ما ِه َي َع ِ
ناصر الْ ِغ ِ
الف؟

الصو َر ِة
ئيس ِة ْاس ِتنا ًدا إِلى الْ ُع ْنوانِ َو ّ
 2ما ت َ َوقُعاتِك لِق َِض َّي ِة ال ِق َّصة ال َّر َ
ال ُمرا ِف َق ِة؟

َ 3ه ْل لَ َديْك صو َرة ُمف ََّضلَة َم َع عائِلَ ِتك؟ أَيْ َن َو َمتى الْتَ َقطْتها؟

 4ما ِه َي الْ ُم ِ
ناسبات التّي تَلْتَ ِق ُط بِها عائِلَتُك
ُص َو ًرا َجما ِع َّية؟

1

2

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

تيعاب
الْ َف ْه ُم َو ْال ْس ُ

تمرين :2

جيب َع ْن األَ ْس ِئلَ ِة إِ ٍ
جابات تا َّم ٍة:
أَ ْق َرأُ ال َّن َّص اآلتي ثُ َّم أُ ُ
أَ ْخشى ما أَ ْخشا ُه ُه َو ال َّن ْو ُم في الْ َعتَ َم ِة .فَما إِ ْن يُطْف ََئ ال ّنو ُر َويَسو َد
فافيش كَبي َر ًة تَـحو ُم في
الظَّال ُم َحتّى يُ َخ َّي َل إِل ََّي أَ َّن في الْ ُغ ْرفَ ِة َخ َ
َليل ِع ْن َد ال َّن ْو ِم،
باب ُغ ْرفَتي َمفْتو ًحا ق ً
أَ ْرجائِها .لِذا ا ْعتَدْتُ أَ ْن أَتْ ُر َك َ
لِ َي ْد ُخ َل ِم ْن ُه نو ُر الْـ َم َم ّر.
الم فَ ُه َو يَعو ُد إِلى َمشْ َه ٍد َرأَيْتُ ُه في أَ َح ِد
أَ ّما َس َب ُب َخ ْوفي ِم َن الظَّ ِ
ْالم ُم ْن ُذ َس َن ٍ
الم الْ َبطَ َل
وات َم َض ْتِ ،ع ْن َدما فا َجأَ ُخف ٌ
َّاش كَبي ٌر في الظَّ ِ
ْالَف ِ
فَأَ ْر َعبَ ُهَ ،ولَـ ْم يَ ْستَ ِط ْع الْبَطَ ُل أَ ْن يَ ْه ُر َب ِم ْن ُه ،فَظَ َّل يَ ْرك ُُض َمذْعو ًرا في
الم.
الظَّ ِ

تيعاب
الْ َف ْه ُم َو ْال ْس ُ

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

 1لِ َماذَا ت ُ
َخاف ِه ْند ِم َن الْ َعتَ َم ِة ؟

 2كَ ْي َف ا ْعتادَتْ ِه ْند أَن ت ُعالِ َج َخ ْوفَها ِم َن الْ َعتَ َم ِة ؟

 3كَ ْي َف َرك ََض الْ َبطَ ُل في الفيلْم؟
 4اكْتُ ْب َع ْن شَ ي ٍء يُخيفك ُم َو ِّض ًحا أَ ْسباب َخ ْو ِفك منه.

 5بِالْ َع ْو َد ِة إِلى ال ِق َّص ِةَ ،حا َو َل ْالَ ُب ُم َسا َع َد ِة ِه ْن ٍد لِلتَّ َغل ُِّب َعلَى َخ ْو ِف َها
ِم َن الْ َعتَ َم ِة .اُكْتُ ْب أَ ِدلَّ َة َمنِ ال َّن ِّص ُم َو ِّض َحا َه ِذ ِه الْ ُم َحا َو َل ِت؟
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أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

تيعاب
الْ َف ْه ُم َو ْال ْس ُ

تمرين :3

أوال :أُ َرت ُِّب ْالَ ْح َ
داث َح َس َب ُورو ُدها في ِق َّص ِة “صو َرة عائِلِ َّية”.
الْ َحدَ ُث ْالَ ّو ُل ُم َحدَّ د ِب َر َقم .1
َعلِ ْمنا أَ َّن الطِّف َْل الْقا ِد َم َولَ ٌد َولَ ْي َس ِب ْنتًا.
الصغي ُر َ
حال بَ ْي ِتنا َرأْ ًسا َعلى َع ِقب.
قَل ََب َهذا الطِّف ُْل َّ
ازْدادَتْ الْ َم ْسؤولِ ّياتُ َعل ََّي َو َعلى َس ْي ٍف.
 1تمنيت أَ ْن ت ََض َع أُ ّمي ِب ْنتًا تُشا ِركُني ُغ ْرفَتي.

انْتَظَ ْرتُ قُدو َم أَخي الْ َجديد َعلى أَ َح ّر ِم َن الْ َج ْمرِ.

ثانيا :أُ َرت ُِّب ْالَ ْح َ
داث َح َس َب ُورو ُدها في ِق َّص ِة “صو َرة عائِلِ َّية”.
الْ َحدَ ُث ْالَ ّو ُل ُم َحدَّ د ِب َر َقم .1
جا َء أَبي لِ َي ْص َح َبني إِلى الْ َم ْن ِز ِلَ ،وأَ ْخ َب ْرت ُ ُه بِما َح َدثَ َم َع سا َرة.
خيف ِع ْن َدما شا َه ْدت ُ ُه لِلْ َم َّر ِة الثّانِ َي ِة.
لَ ْم يُ ْر ِع ْبني الْ َمشْ َه ُد الْ ُم ُ

 1اقْتَ َر َح ْت سارة أَن نُشا ِه َد فيلْ َم ُر ْع ٍب.

قَ َّر َر أَبي أَ َّن ما َح َص َل َجدي ٌر ِبأَ ْن يُقا َم لَ ُه ا ْح ِت ٌ
خاص.
فال ٌّ

كُ ْن ُت ُم َص ِّم َم ًة َعلى أَ ّل أَفْتَ َح َع ْي َن َّي ِخ َ
الل ُمشا َه َد ِة الْفيلْم.

تيعاب
الْ َف ْه ُم َو ْال ْس ُ

تمرين :4

جيب َع ْن األَ ْس ِئلَ ِة إِ ٍ
جابات تا َّم ٍة:
أُ ُ
 1ا ْرت َ َب َط قُدو ُم الطِّفْلِ الْ َج ِ
ديد في ِذ ْهن هند بِصو َر ٍة َو ْر ِديَّ ٍة،
ماذا تَق ِْص ُد هند ِب َذلِك؟

 2كَ ْي َف ازْدا َد ِت الْ َم ْس ُؤولِ َّي ِ
وم َس َند؟
ات َعلَى ِه ْن ٍد َو َس ْي ِف بَ ْع َد قَ ُد ِ

 3لِماذا ْاستا َءتْ سا َّر ُة ِم ّما َس ِم َعتْ ُه ِمن هند عندما تَ َم َّنت أن
يَكو َن لَ َديْها أُ ْخت؟

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة
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6

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

اكيب
الْ ُم ْف َرداتُ َوالتَّر ُ

تمرين :4

أَ َّو ًل :أَ ِص ُل الْكَلِ َم َة ِب ُمرا ِد ُفها في الْ َم ْعنى.
الْ َكلِ َمة
أَ ْخشى
يُ َؤنِّ ُسنا
نَشَ َب ِخالف
آثرت
الْ َعتَ َم ِة
ث َناياها
الْـ َمأْهولَ َة

الْ َم ْعنى
َوقَ َعت ُمشْ ِكلَة
فضلَت
َّ
أَخاف
طَ ّياتِها
يُ َسلّينا
الظّالم
الْ َم ْسكونَة

ثانِ ًيا :أَ ْخ َتا ُر الْ َم ْعنى الْ ُم َن ِاس َب لِك ُِّل كَلِ َم ٍة ِم َن ال ُم ْس َتطيل أَ ْدناه،
َوأَكْ ُت ُب َها ِفي الْ َف َرا ِغ الْ ُمقَابِلِ .
الص ْبر ُمتْ َع َبة
قَري ًبا انْ َد َهشْ ُت َم ْسرورون أُ َج ِّهز بِفا ِر ِغ َّ
ا ْعتَ َرتْني ال َّد ْهشَ ة

َوشيكًا

أَ َح ِّر ِم َن الْ َج ْم ِر

أُ َه ّيىء

ُمبْتَهِجو َن

ُم ْن َهكَة

اكيب
الْ ُم ْف َرداتُ َوالتَّر ُ

تمرين :5

أَ َّو ًل :أَ ْخ َتا ُر الْ َم ْعنى ال ُمعاكس لِك ُِّل كَلِ َم ٍة ِم َن الْمستطيل أَ ْدناه،
َوأَكْ ُت ُب َها ِفي الْ َف َراغِ الْ ُمقَابِلِ .
ِ
صاخب
َرف ََض نائِ ًما الشَّ ْر ِقيَّة ت َ َح َّس َنت ملَ َّوث
يَ ِقظًا

سا َءتْ

الْ َغ ْر ِب َّية

قي
نَ ّ

َر ِض َي

ها ِدئٍ

ثانِ ًياِ :
أص ُل الْكَلِ َم َة ب ِِضدِّ ها كَما في الْ ِم ِ
ثال
الْ َكلِ َمة
نَ ْف ًعا
الص ْبر
بِفا ِر ِغ َّ
التَّوا ُز َن
يَطْ َم ِئن
َعالقَة َحمي َمة
الْـ َم ْهجو َر َة

الضد
ّ
ب َِص ْبر
يَ ُ
خاف
َض ًّرا
َعالقَ ٌة بَعي َدة
الْ َمأْهولَة
االض ِطراب
ْ

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة
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أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

اكيب
الْ ُم ْف َرداتُ َوالتَّر ُ

تمرين :6

أوال :أَبَ ْح ُث في الْ ِق َّص ِة َع ْن ُم ْف َر َد ٍ
ف“
ات ُم ْرتَ ِبطَ ٍة بِشُ عو ِر “الْ َخ ْو َ
َوأَكَ َت ُب َها في الْ ُم ْس َتطيلِ أَ ْدناه.

أوال :أَ َب ْح ُث في الْ ِق َّص ِة َع ْن ُم ْف َر َد ٍ
ات ُم ْرتَ ِبطَ ٍة بِشُ عو ِر “البهجة“
َوأَكَ َت ُب َها في الْ ُم ْس َتطيلِ أَ ْدناه.

اكيب
الْ ُم ْف َرداتُ َوالتَّر ُ

تمرين :7

أَ ْف َه ُم َد َلالت الْ ِع َبا َر ِ
ات ْالتِ َي ِةَ ،وأُ َوظِّفُها في ُج َملٍ ُمفيدَ ة من تَأْليفي:
شَ َع ْرتُ بِالْ َخ ْي َب ِة (صفحة )15

َعلَى أَ َح ّر ِم َن الْ َج ْم ِر (صفحة )16

صو َر ٌة َو ْر ِديَّة (صفحة )16

قَل ََب بَ ْيتَ َنا َرأْ ًسا َعلَى َع ِق ٍب (صفحة )19

ْت ِلَفْكاري الْ ِعنا َن (صفحة )47
أَطْلَق ُ

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة
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أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

ال َب ْحث َوالتَّقَصي

تمرين :9

أب َحث وأَتَق َّصى:
اص ٍة ِفي نُف ِ
ُوس أَفْ َرا ِد الْ َعائِلَ ِة.
الصو َر الْ َعائِلِ َّي َة لَ َها َمكَانَ ُة َخ َّ
ُّ
دام الْ َهواتِ ِف
الْ َي ْوم ،أَ ْص َب َح التَّ ْصوي ُر ُمتا ًحا َو َس ْه ًل في أَ ِّي َوق ٍْت ب ِْاس ِت ْخ ِ
ال َّذكِ َّية.
َ 1ه ْل لَ َديْ َك َهاتِفًا َذكِ ًّيا ؟ بِرأيِك ما ُه َو ال ُع ْم ُر الْ ُم ِ
ناس ُب ِلقْ ِتنا ِءه؟

ناسباتُ الَّتي ت َ ْحر ُِص في َها َعلى اِلْ ِت ِ
الصو ِر الْ َعائِلِ َّية؟
قاط ُّ
َ 2ما ِهي الْ ُم َ

ْ 3اسأَ ْل َوالِ ِديْك َعنِ التَّ ْصوي ِر ِفي أيَّا ِم ِه ْم وقَا َر َن بَ ْي َن ُسهولَ ِة اِلْ ِتق ِ
َاط
الصو ِر الْ َي ْو َم َوفي الماضي.
ُّ

ال َب ْحث َوالتَّقَصي

ْتب َع ّما
 4ابْ َحثْ في الشَّ َب َك ِة الْ َع ْنكَبوتِ َّي ِة َع ْن تاري ِخ التَّ ْصويرِ ،ث ُ َّم اك ْ
ت َ َعلَّ ْمتَهَ ،م َع ِذكْ ِر الْ َم ْص َد ِر الذّي ْاستَ َق ْي َت ِم ْن ُه َم ْعلوماتِك.

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة
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أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

تَ ْحليل َع ِ
ناصر الْ ِق َّصة

تمرين :10

َب ْعدَ ِقرا ِء ِة ِق َّصة “صو َر ٌة عائِل ّية” ،أَ ْمأل الْ َفرا َغ فيما يلي:
يُ َس َّمى نَ ْوع َهذا الْ َف ِّن ْال َدب ِِّي
ئيسة:
الشَّ ْخ ِص َّية ال َّر َ
الشَّ ْخ ِص َّيات الثَّانَ ِويَّة:
ال َمكان:
ال َّزمان:
الْ ُمشْ ِكلَة:
الْ َح ّل:
أَكْثَر مشهد أَعجني ُه َو ِع ْن ِدما

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

تَ ْحليل َع ِ
ناصر الْ ِق َّصة

تمرين :11

أَخْتا ُر أربع شَ خ ِْص ّي ٍ
ات من ِق َّص ِة “صو َر ٌة عائِل ّية”َ ،وأوا ِف ُق َب ْي َنها َو َب ْي َن
الس َم ِة ال ّتي ت ِ
ُناس ُبها َوأُ َعلِّل ا ْخ ِتياري ،كَما في ال ِمثال:
ِّ
ُم ِح ٌّب لِلْ َم ْع ِرفَة
متسامح ُمجازِف
ُم ْهتَم
ُم ْض ِحك
َح َسن التَّ َص ُّرف أناني شُ جاع
الشخصيه

السمة

التعليل

األب

ُم ْهتَم

بَذ ََل األب ُج ْه ًدا كَبي ًرا
كَي يُ َب ِّد َد َخ ْوف هند.
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أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

تَ ْحليل َع ِ
ناصر الْ ِق َّصة

تمرين :12

يب َع َّما َيأْتِي.
َب ْعدَ ِق َراء ِة ا ْلف َْصلِ الثَّالِ ِث أُجِ ُ
ظَ َه َر ْت شَ خ ِْص َّي ُة َجديدَ ٍة ِفي الْ ِق َّص ِةَ ،غ َّي َر ْت َم ْج َرى ْالَ ْحدَ ِ
اث َوأَثَ ْر ُت َعلَى
َح َيا ِة أَ ْف َرا ِد ْالُ ْس َر ِة.
ِم ْن ِهي هذه الشخصية؟
ِصلَ َة قَ َرابَ ِت َها ِب ِه ْن ٍد:
نَ ْو َع الشَّ ْخ ِص َّي ِة:
َع َّم َر َها:

ف أثَ ِر ظُهو ِر َه ِذ ِه الشَّ خ ِْص َّي ِة َعلَى َح َيا ٍة ك َُّل َم ْن:
كَ ْي َ
األم

األب
هند

تَ ْحليل َع ِ
ناصر الْ ِق َّصة

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

أَتَ َفكَّر!
تمرين :13

بَ ْعدَ ِق َراء ِة الْف َْصلِ ال َّرابعِ ِم َن الْ ِق َّص ِة ،أَتَ َفكَّ ُر في َما يَأْتي ،ثُ َّم أَ َع ِّب ُر ِك َتاب ًّيا:
وم الْ َم ْولُو ِد الْ َج ِد ِيد “ َس َن َد “ زَا َد َع َد ُد أَفْ َرا ِد أُ ْس َر ِة ِه ْندَ .ه ْل
َم َع قَ ُد ِ
ت َ ْعتَ ِب ُر أُ ْس َر ُة ِه ْند َصغي َرة أَ ْم كَبِي َرة؟ فَ ِّك ْر بِإيجا ِبيّات َو َسلْ ِبيّات ك ُُّل
َو ِ
اح َدة ِم ْنها.

الصغي َرة َوالعائِلَة ال ُم ْمتَدَّ ة.
تَطَ َر َق ْت ِق َّص ُة “صو َر ٌة عائِل ّية” إلى َمفْهو َم ْي العائِلَة َّ
ف سا َعدَ ْت شَ خ ِْص َّية الخالَة ِم َن العائِلَة ال ُم ْمتَدَّ ة في ال َّتأثير َعلى
ِب َرأْيِك كَ ْي َ
أَ ِ
حداث ال ِق َّص ِة بشَ كْلٍ إيجاب ِّي؟
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أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

تمرين :13

االس ِم،
أَ ْق َرأُ الْ ُج َم َل ال ّتالِ َي َة َوأَضَ ُع َخطًا تَ ْح َت ال ِف ْعلِ َو َخطَّ ْين تَ ْح َت ْ
كَما في الْ ِمثال:
َو َص َل َسري ُر الطِّفْلِ .
حا َول َْت أُ ّمي أَ ْن ت َـ ْج َعلَني أَت َ َغل َُّب َعلى َمـخا ِوفـي.
َز َّو َدت ْنـي بِالْ َع ِ
ديد ِم َن الْق ََص ِص َوالْـ َم ِ
قاالت.
ال ت ِ
فافيش ْالَماكِ َن الْـ َمأْهولَ َة.
ُـح ُّب الْـ َخ َ
تُف َِّض ُل هذه الْكائِنات األماكِن الْـ َم ْهجو َرة.
َعلِ ْمنا أَ َّن الطِّف َْل الْقا ِد َم َولَ ٌد َولَ ْي َس ِب ْنتًا.
لَ ْن أَ ْح ُص َل َعلى أُ ْخ ٍت تُشا ِركُني ُغ ْرفَتي.
ازْدادَتْ الْ َم ْسؤولِ ّياتُ َعل ََّي َو َعلى َس ْي ٍف.
قي يَ ْم َلُ ِرئَتَ ْي ِه.
يَ ْح ُ
تاج َس َند إِلى َهوا ٍء نَ ٍّ
ظام َحياتِنا.
بيب َوأَ ْوقاتُ نَ ْو ِم ِه ال تَتَواف َُق َم َع نِ ِ
أَبي طَ ٌ
يَ ْع َم ُل في الّل ْيلِ َويَنا ُم في ال َّنهار

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

ُحروف ال َج ِّر ِ :من إِلى َع ْن َعلى بِـ في
تمرين :14

أَ ْم ًلُ ال َفراغ بِح ْر ِف ال َج ِّر الْ ُم ِ
ناس ِب كَما في الْ ِمثال:
طَلَ ْب ُت ِم ْن أُ ّمي أَ ْن ت ََض َع ُه في ُغ ْرفَتي.
َذ َه َب ال َبطَ ُل

َعيش
الْـ َمكانِ الَّذي ت ُ

انْتَظَ ْرتُ

الص ْبرِ.
ـفا ِر ِغ َّ

َعثَ ْرتُ

إِطا ِر الْ َك ْرتونِ الْ َم َزيَّنِ
حا َج ٍة

كانَ ْت

نَ ْج َد ٍة

تَأَ َّخ َر الْ َم ْولو ُد ب ِْض َع َة أَيّ ٍام
عادَتْ أُ ّمي
يَ ْو ٍم

فافيش
ـ ِه الْـ َخ ُ

ـالْ َخ َرزِ.
الس ْر َع ِة.
َو ْج ِه ُّ

الْ َم ْو ِع ِد.

الْ ُم ْستَشْ فى.
ْالَيّ ِام َو َّض ْب ُت أَشْ يائي َوجواريري.

ما أَ ْج َم َل أَ ْن أَ َض َع اإلطا َر

ـجانِ ِب َسريري.
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أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

تمرين :15

ملُ الْ َفراغ ِألتْمام صي َغ ِة الْ ُم ْف َر ِد َوالْ ُم َث ّنى َوالْ َج ْم ِع كَما في الْ ِم ِ
أَ َ
ثال:
الْ ُم ْف َرد

الْ ُمثَ ّنى

الْ َج ْمع

صو َرة

صورتان

صور

قصة
مقالة
فافيش
َخ َ

خفّاش
رحلتان
ِطفْل
اح ِتفال
طاس ْين
ِق ْر َ
قُ ْبلَة

َمتاجِر
بَطَل

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

تمرين :16

أوال :أَضَ ُع دا ِئ َر ًة بِاللّونِ ْالَ ْز َرق َح ْو َل الْكَلِمات الّتي تَحوي تَ ْنوين الْ َف ْتح،
َوب ِْالَخْضَ ر َح ْو َل الْكَلِمات الّتي تَحوي تَ ْنوين الضَّ مَ ،وب ِْالَ ْح َمر َح ْو َل الْكَلِمات الّتي
تَحوي تَ ْنوين الْك َْسرِ ،كَما في الْ ِمثال:
َعلِ ْمنا أَ َّن الطِّف َْل الْقا ِد َم َولَ ٌد َولَ ْي َس ِب ْنتًا
تاج إِىل رِعايَ ٍة كَب َري ٍة.
يَ ْح ُ
نَ ْنتَ ِظ ُر َح َدث ًا َسعي ًدا ِج ًّدا.
ت َ ْر ِبطُنا ِب ِه ْم َعالقَ ٌة َحمي َم ٌة.
ميلَ ،وكَأَنَّ ُه لُ ْع َب ٌة.
ك ُُّل ما في ِه َصغ ٌري َو َج ٌ
الس َع ِة.
كانَ ْت يف حا َج ٍة إِىل نَ ْج َد ٍة َعىل َو ْج ِه ُّ ْ
يف ال َّت ْنوِي َن الْ ُم َن ِاس َب لِلْكَلِ َم ِ
ات الَّ ِتي تَ ْح َت َها خ ٌّ
َط.كَما في الْ ِمثال:
ثانيا :أُ ِض ُ
ويل.
إِ َّن بُكا َء َس َند ُم َؤق ٌَّت َولَ ْن يَدو َم طَ ً
ْدام.
ذ َه ْب ُت َم َع َس ْيف يف نُ ْز َهة طَويلَة َعىل ْالَق ِ
أَ ْد َرك ُْت أَ َّن ُمفا َجأَة لَذيذَة ت َ ْنتَ ِظ ُرين.
َر َم َقتْني ُم ْستَ ْغ ِربَة ِب َنظْ َرة رسيعة.
َسأَل َْت هند ها ِم َسةَ :و َه ْل َهذا الْفيلْ ُم ُم ِ
ناسب لِ ُع ْمرِنا؟
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أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

تمرين :17

أَعيدُ ِك َتابَة الْ ُج ْمل ْالتِ َي ِة ُم ْس َت ْب ِد ًل كَلِ َم َة( أَبي) ِبكَلِ َم ِة( أُ ّم َّي)َ ،و ُم ْج َريًا ال َّت ْع ِ
ديالت
الال ِز َم ِة َعلى نَ َم ِط الْ ِمث ِ
َال:
َم َّر أَبي َعلى بائِعِ الْ ُمثَل ِ
طاس ْينِ ِم َن الْبوظَ ِة.
َّجات َواشْ تَرى ِق ْر َ
َم َّرتْ أُ ّمي َعلى بائِعِ الْ ُمثَل ِ
طاس ْينِ ِم َن الْبوظَ ِة.
َّجات َواشْ تَ َرتْ ِق ْر َ
بَذ ََل أَبي ُج ْه ًدا كَبي ًرا ك َْي يُ َب ِّد َد َخ ْوفي.
ْاستَ ْق َبلَني أَبي ِب َحفَا َو ٍة.
كا َن أبي ُمتْ َع ًبا ُم ْعظَ َم ْالَ ْحيانِ .
قَ َّر َر أَبي أَ َّن ما َس َر ْدت ُ ُه لَ ُه َجدي ٌر باال ْح ِتفال.
طَل ََب ِم ّني أَبي أَ ْن أَ ْر ِو َي لَ ُه ِق َّص َة الَّل ْيلَ ِة الْفائِتَ ِة.
انْ َف َج َر أَبي ِ
ضاحكا  ،و َو َع َدني ِبأَنَّ ُه َس ْو َف يَ ْكتُ ُم ِس ّري.

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

تمرين :18

أً َم ِّي ُز بين التاء المفتوحة ت والتاء الربوطة ة  ،وأمأل الفراغ بشكل التاء
المناسب ،كَما في الْ ِم ِ
ثال:
اقْتَ َرب َوقْـ تُ ِوال َد ِة الطَّفل
ا ْحتا َجـ
أَلَ َّحـ
شَ َع ْر
قمـ

أ ّمي إلى ُمساع َد

كَبي َر

أُ ّمي أَ ْن أُرا ِفقَها في ِر ْحال
ِب َب ْع ِض الْ َخ ْي َبـ

.
الشِّ را ِء.

.

االس ِت ْعدادا
بالكثير من ْ

.

والتَّ ْحضيرا

حلمـ

بِصو َر

َو ْر ِديَّـ

كانـ

العائلـ

في ِق َّمـ

السعا َد
َّ

أ ْح َض ْر

زينـ

َوبالونا

زا ِه َيـ

اشْ تَ َريْـ

بوظَـ

لَذي َذ

من ُدكّان ال ُمثَلَّجا

تَ َوقَّ ْعـ

زيارا

كَثير

َو َهدايا رائِ َعـ

.

َجميلَـ
.

ت َ ْم َلُ زَوايا الْ َب ْيـ
.
.

.

21

22

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

ْاسماء اإلِشا َر ِة َ :هذا َه ِذه تِل َْك َذلِ َك َهذان هاتان َهؤُالء
تمرين :19

أَضَ ُع ْاسم اإلِشا َر ِة الْ ُم ِ
ناس ِب في الْ َفراغِ،كَما في الْ ِم ِ
ثال:
َو َه ْل َهذا الْفيلْ ُم ُم ِ
ناس ٌب لِ ُع ْمرِنا؟
ْالم
ُم ْخرجو ْالَف ِ
ال بُ َّد أَ َّن

باتوا بارِعي َن في ِخدا ِع الْ ُمشا ِهدي َن.
الْ ُج ْز َء َه ُو الْ ُهدو ُء الَّذي يَ ْسب ُِق ال ِ
ْعاصفَة.

في

ْالَيّام ِ،كانَ ْت أُ ّمي تَ ْنتَ ِظ ُر َم ْولو ًدا َجدي ًدا.

طَا َر

َّاش بَعي َدا َعنِ الْ َبطَلِ .
الْ ُخف ُ

ما فَ ِتئَ ْت

الصو َر ُة ت ِ
ُالحقُني في أَ ْحالمي.
ّ
الْ ِق ْرطاسانِ لَذيذانِ ِج ًدا.
ْال ْختانِ ُمتَ ِ
خاص َمتان.

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

ف  ،ك َْم َ ،ه ْل ،ماذا ،ما
االس ِتفْهام ِ  :أَيْ َنَ ،متى  ،كَ ْي َ
أَ َدوات ْ
تمرين :20

ْهام ُم ِ
ناس َب ٍة ،كَما في الْ ِم ِ
ثال:
أُكْ ِم ُل ِبأَدا ِة ْاس ِتف ٍ
أَين َذ َّه َب ْت ِه ْن ُد َم َع خالَ ِت َها؟
أَخ أَ ْص َب َح لَدى ِه ْند؟
يش الْ َخ ِ
فافيش؟
ت َ َع ُ
ْاستَ ْق َبل َْت َسارة َوهالَ ُة اِبْ َن ِة خالَ ِتهِما؟
خيف ِه ْن ٌد في الْ َعتَ َم ِة؟
الَّذي يُ ُ
ت َ َم َّك َن ْت ِه ْند ِم َن التَّ َغل ُِّب َعلى َمخا ِو ِف َها ؟
أَكلَت ِه ْند َم َع َوالِ ِدها َع ْن َدما ا ْحتَف ََل َم ًعا؟
يُنا ِو ُب والِ ُد َسار ُة َوهالَة في الْ ُم ْستَشْ فى؟

تمرين :21

الص َّف ِة َو َخطَّ ْي ِن تَ ْح َت الْ َم ْو ُص ِ
وف كَ َما ِفي الْ ِمث ِ
َال:
أَْضَ ع َخطًّا تَ ْح َت َّ
كا َن يَ ِش ُّع ب ِْالَلْوانِ ال ّزا ِه َي ِة الْ َب ّراقَ ِة

فافيش ْالَماكِ َن الْ َمأْهولَ َة الْ ُمني َرةَ.
ال ت ُِح ُّب الْ َخ ُ

الصغي ُر َ
حال بَ ْي ِتنا.
قَل ََب َهذا الطِّف ُْل َّ

والَقار ُِب ُمبْتَهِجونَ.
أُ ّمي َوأَبي َم ْسرورانِ ْ ،

اشْ تَ َريْنا زي َن ًة زا ِه َي ًةَ ،و َحلْوى َوشوكوالتَه لَذي َذةً.

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة
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أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

ال َّن ْس ُخ َوالْ َخ ُّط

تمرين :21

أَن َْسخُ الْ ُج َم َل ال ّتالِ َية ِبخ ٍَط ِ
نيق،
واضحٍ َوأَ ٍ
ُمرا ِع ًيا َع ِ
قيم َوالضَّ ْب ِط.
المات ال َّت ْر ِ
انْ َتظَ ْر ُت قدو َم أَخي الْ َجدي ِد َعلى أَ َح ِّر ِم َن الْ َج ْمرِ.

الس َ
عال بُ ْر َه ًة.
بَلَ ْع ُت ريقي وا ْف َت َعل ُْت ُّ

إلى المعلّم

انطلقًا من منهجنا المعاصر في اكتساب اللّغة عبر الدب ،ارتأت دار روائع مجدالوي للنشر
أن ت ُلحق مختارات من إصداراتها القصصيّة بـ كُتَيِّب التَّطْبيق الْ ِكتابي ،خدمة للطّالب والمعلّم،
وتيسي ًرا لتعليم اللّغة العربية وتعلمها .تهدف هذه ال ُكتَ ِّيبات إلى تحقيق نتاجات تعليمية محددة
عبر التمرين .وعمدنا في الدار ،اعتماد العربية الفصحى المعاصرة التي يتداولها كافة الناطقين
بالعربية كلغة مكتوبة مشتركة ،بعيدا عن المفردة العامية لي من اللّهجات العربية .ويتضمن
روعي فيها التّنوع واالستفادة من المادة القرائية (القصة)
كُتَيِّب التَّطْبيق الْ ِكتابي تمارين كتابية َ
على وجوه متعددة .كما اعتمدنا مبدأ المحاكاة في الكثير من التمارين ليحاكي الطالب المثال
ويقتدي به .وتشمل هذه النشطة تمارين تدعم مهارات القراءة ،والتعبير الكتابي ،والقواعد
واإلملء ،والنسخ والخط.

ال ّنتاجات ال ّتعليمية المستهدفة:
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ات الْقرا َء ِة وال ِكتابَ ِة لِط ُّل ِب ال َم ْر َحلَ ِة
عريف بِالْ َمبا ِدىء اللُّ َغ ِويَّ ِة الْ َ ِ
الَ ِ
ساس َّي ِة .تَ ْه ِد ُف لِلتَّ ِ
ساس َّي ِة َو ُمحاكاتِها ِع ْبر ت َـمارينٍ ُمتَ َن ِّو َع ٍة
الصو َرة.
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