MER att SKRIVA
إلى المعلّم
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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 “تام الْفَتى الْ ُم َت َس ِّو ُل” َوأُ ُ
 1ما ِه َي َع ِ
ناصر الْ ِغ ِ
الف؟

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

 3ما تَ َوقُعاتِك لِل َّن ْو ِع ْال َدب ِِّي الَّذي تُ َق ِّد َم ُه ال ِّروايَ ُة (واقعي /خيالي/
معاصر /تاريخي)؟ اِ ْد َع ْم إِجابَتَ َك ِب َدليل ِم ْن َع َن ِاص ِر الْ ِغ َل ِف.

ِيسةَ ،والْ َم َ َلب َِس الَّتي يَ ْرت َِدي َها،
 4اِ ْس ِتنا ًدا إِلى ت َعابِي ِر َو ْج ِه الشَّ ْخ ِص َّي ِة ال َّرئ َ
أَ ْع ِط َو ْصفًا َخا ِر ِج ًّيا لِ َه ِذ ِه الشَّ ْخ ِص َّي ِة.
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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 ُ
ِع ْن َدما عا َد إِىل َو ْع ِي ِه ثانِ َي ًةَ ،و َج َد أَنَّ ُه يف َمكانٍ يَ ْع ِرفُ ُه َج ِّي ًدا.
ُص ْدفَ ٌة َعجيبَ ٌة َج َعل َِت ال َّر ُجل ْ َِي اللَّ َذيْنِ يَ ْع َمالنِ يف َح َر ِس الْ َمدي َن ِة

يَ ْ ُتكانِ ِه ِع ْن َد سو ِر الْ َمدي َن ِة الْخا ِرج ِِّيَ ،عىل َم ْق ُربَ ٍة ِم َن الْ َمكانِ الَّذي
يَ َق ُع فيه كو ُخ ُه!
لَ َق ْد َح َّل اللَّ ْي ُلَ ،و ُربَّـام َو َجدا بَ ّوابَ َة الْ َمدي َن ِة الْخا ِر ِج َّي ِة الْكَب َري ِة ُم ْق َفلَ ًة
ِع ْن َدما َو َصال إِلَيْها .لِ َهذا ا ْختا َرا أَ ْن يَ َضعا ُه يف َذلِ َك الْ َمكانِ الْ ُم ْق ِفرِ.
فَ َّك َر تام :لَ ْم أَتَـ َم َّك ْن ِم ْن ُمشا َه َد ِة التّنان ِني تَط ُري َهذا الْ َمسا َء .ث ُ َّم
ت َ َوق ََّف َعنِ التَّفْكريِ ِب َذلِ َك.
ِإنَّ ُه يُعاين ِم ْن َمشاكِ َل أَك َ َْب ِبكَثريٍ ِم َن تِل َْكَ ،مشاكِ ُل ت ُث ُري َخ ْوفَ ُه .كا َن
َع ِطشً ا إِىل َح ٍّد َج َعلَ ُه يَشْ ُع ُر َوكَأَ َّن فَ َم ُه َميل ٌء بِال ِّرما ِل!

تيعاب
الْ َف ْه ُم َو ْال ْس ُ

الص ْدفَ ُة الْ َعجي َب ُة الَّتي َح َدث َْت لِتام؟
 1ما ِهي ُّ

 2لِماذا َو َض َع الْ ُح ّراس تَام ِع ْن َد ُسور الْ َمدي َن ِة الْ َخا ِرج ِّي؟ِ

 3لِماذا تَ َوقَّف تام َعنِ التَّفْكي ِر في التَّنانينِ ؟

َ 4ح ِّد ْد الْ َح َدثُ ال َّرئيس في الْ ُم ْقتَطَ ِف؟

ْ 5استَ ْخرِج ِم َن الْ ُم ْقتَطَ ِف ُج ْملَة ت ُ َع ِّبر َع ْن َمشَ ا ِعر َسلْ ِب َّية.

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة
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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 “تام الْفَتى الْ ُم َت َس ِّو ُل”.
الْ َحدَ ُث ْالَ ّو ُل ُم َحدَّ د ِب َر َقم .1
اشْ تَ َّد ْالَلَ ُم في َرأْ ِس تامَ ،وأَ َح َّس بِـما يُشْ ِب ُه َصفي ًرا في أُ ُذنَ ْي ِه.
لس تام يُ َح ِّدث إندر َع ْن ُخطَّة في رأسه.
َج َ
َد َخ َل تام َم ْنز ُِل تا ِج ِر الْ َبهار ِ
ات رينالْدر.

 1ك ُُّل َمسا ٍء ،يَ ِق ُف تام َعلى سو ِر الْ َمدي َن ِة الْخا ِرج ِِّي ،لِ ُيشا ِه َد التَّناني َن.
َو َص َل تام إِلى َع َربَ ٍة َض ْخ َم ٍة ُم َح َّملَ ٍة بِالْق َِّش تَ ِق ُف خار َِج الْ َب ّوابَ ِة ُمباشَ َرةً.

بَدا تام في أَ ْس َوأِ أَ ْحوالِ ِهِ ،م ّما ْاضطُ َّر الْ ُجنو َد إِلى َم ْن ِع ِه ِم ْن ُعبو ِر السورِ.

َو َج َد تام ُص ْندوقًا َمل ْيئًا بِالْ َخشَ ِب َوالْ َف ّخارِ ،وشيئا ما يَل َم ُع في الْ َق ْع ِر

لصدي ِق ِه تامِ :ع ْدني ِبأَنَّ َك َس ْو َف تَتَ َو ّخى الْ َح َذ َر.
قال إِنْدر َ

ت ََسلَّق تام حافَّ ِة الْ َع َربَ ِةَ ،و َح َف َر لِ َنف ِْس ِه ُح ْف َر ًة ِ
داخ َل الْق َِّش.

الس ْجنِ !
أَ ْد َر َك تام َمكا َن ت َوا ُج ِد ِه .ال بُ َّد أَنَّ ُه في إِ ْحدى زَنازينِ ِّ

تيعاب
الْ َف ْه ُم َو ْال ْس ُ

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

تمرين :4

جيب َع ْن األَ ْس ِئلَ ِة إِ ٍ
جابات تا َّم ٍة:
أُ ُ
 1كيف بُن َي ْت َمدي َنة ديمار؟

عيش فيه تام.
ِ 2صف الْكوخ الّذي يَ ُ

 3من الّذي ا ْعتنى بتام بعد َوفا ِة والِ َديْه؟

 4كَ ْي َف ْاستَطا َع تام أَ ْن يَ ْع ُب َر سور الْمدي َنة الثّاني؟

 5كَ ْي َف ْاستَ ْق َب َل س ّواس التَّنانين تام ِع ْن َد ُوصولِه إِلى ْاسطَ ْبالت التّنانين؟
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أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

اكيب
الْ ُم ْف َرداتُ َوالتَّر ُ

تمرين :4

أَ َّو ًال :أَ ِص ُل الْكَلِ َم َة ِب ُمرا ِد ُفها في الْ َم ْعنى.
الْ َكلِ َمة
َعلى َم ْق ُربَة
الْ ُم ْق ِفر
يَ ْعدو َص ْوبَه
ْاستَ ْج َم َع ِقواه
ُمتَ َرنِّ ًحا
أَت َ َم َّك ْن

الْ َم ْعنى

يُسرع إِلَ ْيه
ِم ْن َمسافَة قَريبَة
الْ َم ْهجور
ِاض ِطراب
متمايال ب ْ
أَ ْستَطيع
استعاد قدرته ونشاطه

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 َراغِ الْ ُمقَابِلِ .
تُ َحل َِّق الْـ ُم ِّس َّن ُة قَلِقًا َح َّد َق ت ََسل ََّل الْ ُمجا َزفَ َة
نَظَر

الْ ُمخاطَ َرة

ُمتَ َوت ِّ ًرا

الْكَبيرة في الْعمر

تَطير

َمشى ِخ ْف َية

اكيب
الْ ُم ْف َرداتُ َوالتَّر ُ
تمرين :5

أَ َّو ًال :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 َرا ِغ الْ ُمقَابِلِ .
يَتَ َذكَّر ري َبة ُم ْكتَظّة يَ ْستَ ْسلِم ب ُِسهولَة الظَّالم
بِصعوبَة

ثِقَة

يَ ْنسى

ال ّنور

خا ِويَة

يُقاتِل

ثانِ ًياِ :
أص ُل الْكَلِ َم َة ب ِِضدِّ ها كَما في الْ ِم ِ
ثال
الْ َكلِ َمة

الضد
ّ

ا ْعتَ َر َض
يُ َو ِّض َح
بائِ َس ٍة
صا ِف ًيا
ُم ْستَ ْم ِت ًعا
َخ ْرقاء

يُ ْخفي
ُم َع َّك ًرا
واف ََق
ُمتَ َق ّززا
َرصي َنة
بَهي َجة

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 ٍ
ات ُم ْرتَ ِبﻄَ ٍة بِشُ عو ِر “التعب”
َ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 “القلق”
َ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:
ي َـ ْمتَ ُّد بِا ْم ِتدا ِد ذاكِ َرتِ ِه (صفحة )11
يَ ْبذُل أَقْصى ُج ْه َده (صفحة )14

نَ ِف َد َص ْب َر ُه (صفحة )15
يَتَ َدبَّر أُمو َره (صفحة )29

يَتَ َو ّخى الْ َحذَر (صفحة )34

ساب ِب ُهدو ٍء (صفحة )51
انْ َ

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة
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أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

البَ ْحﺚ َوالتَّقَصي

تمرين :8

أب َحﺚ وأَتَق َّصى:
يَ ْحلَ ُم ت َام بِالطَّ َيرانِ َعلى ظَ ْه ِر تِ ِّنينٍ َ .والطَّ َي َرا ُن َحلِ ٌم َد ْﻏ َد َغ أَفْكَا ُر
الس َّن ْينِ .
الْ َك ِثيرِي َن ُم ْن ُذ َآال َِف ِّ
ْتب َع ْن ُه َم َع
أبْ َحﺚُ في الشَّ َب َك ِة الْ َع ْنكَبوتِ َّي ِة َع ْن تاري ِﺦ الطّ َيران ،ث ُ َّم أَك ُ
ِذكْ ِر الْ َم ْص َد ِر الذّي ْاستَ َق ْي ُت ِم ْن ُه َم ْعلوماتي.

البَ ْحﺚ َوالتَّقَصي

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

تمرين :9

أب َحﺚ وأَتَق َّصى:
اس ِفي َمدي َن ِة ديمار ِب َع َر ٍ
بات ت َ ُج ُّرها ْال ْح ِص َن ُةَ ،ويَ ْح ُصلو َن َعلى
يَتَ َنق َُّل ال َّن ُ
الْ َما ِء ِم ْن ِم َض َّخ ٍ
ات خار َِج الْ َم ْن ِز ِلَ ،ويَطيرون َعلى أ ْج ِن َح ِة التَّنانين.
قَا ِر َن بَ ْي َن َه ِذ ِه الْ َو َسائِلِ َوالْ َو َسائِلِ الْ َع ْص ِريَّ ِة الْ ُمتا َح ِة لَ َنا الْ َي ْوم.

11

12

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

تَ ْحليل َع ِ
ناصر الْ ِق َّصة

تمرين :10

بَ ْعدَ ِقرا ِء ِة ِق َّصة “تام الْفَتى الْ ُم َت َس ِّو ُل” ،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:
أَنْ َصح /ال أَنْ َصح ِب ِقرا َء ِة َه ِذ ِه ال ِق َّصة ألن ...

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

تَ ْحليل َع ِ
ناصر الْ ِق َّصة
تمرين :11

أَخْتا ُر أربع شَ خ ِْص ّي ٍ
ات من ِق َّص ِة “تام الْفَتى الْ ُم َت َس ِّو ُل”َ ،وأوا ِف ُق بَ ْي َنها
الس َم ِة ال ّتي ت ِ
ُناس ُبها َوأُ َعلِّل ا ْخ ِتياري ،كَما في ال ِمثال:
َو َب ْي َن ِّ
ُم ْهتَم متسامح ُمجازِف ُم ِح ٌّب لِلْ َم ْع ِرفَة
َح َسن التَّ َص ُّرف أناني شُ جاع ُمتَ َك ِّبر
الشخصيه

السمة

التعليل

ِه ْند

ُم ْهتَ َّمة

َمدَّتْ ِه ْند يَ َدها إِلى َج ْيبِها
َوأَ ْخ َر َج ْت شَ طي َر ًة أَ ْعطتها لتام

13

14

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

تَ ْحليل َع ِ
ناصر الْ ِق َّصة

تمرين :12

يب َع َّما َيأْتِي.
َب ْعدَ ِق َراء ِة ا ْلف َْصلِ الثاني عشر 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 تام.
ِم ْن ِهي هذه الشخصية؟
ما عالقتها بتام؟
تتبع تصرفات هذه الشخصية عبر الفصل .كيف يمكن وصفها؟

كَ ْي َف أث َّر ظُهو ِر َه ِذ ِه الشَّ ْخ ِص َّي ِة يف شعور تام أن حياته لن تكون
أسهل؟

تَ ْحليل َع ِ
ناصر الْ ِق َّصة

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

أَتَ َفكَّر!
تمرين :13

أَتَ َفكَّ ُر في َما يَأْتي ،ثُ َّم أَ َع ِّب ُر ِك َتاب �يا:
طوري يَ ْر ِم ُز إِىل
تَظْ َه ُر التَّ َنانِ ُي ِيف كَ ِثريِ ِم َن ِق َص ِﺺ الْ َخ َيا ِل .والتِّني ُه َو كَائِ ٌن أُ ْس ٌّ
الص َ َالبَة َوالْ ُق ْد َرة الْخا ِرقَةِ .ب َرأْي َِك َه ْل أث َّ َرتْ شَ ْخ ِص ّي ِ
ات التَّنانِ ِي يف َج ْعلِ
الْ ُق َّو ِة َو َّ
ِق َّصة ”ت َا َّم الْ َفتَى الْ ُمتَ َس ِّو ِل“ أَك َ َْﺮﺜ إِث َا َر ٍة؟ ا ْد َع ْم إِجابَتك ِبأَ ِدلَّة ِم َن الْ ِق ّصة.

تَﻄَ َر َق ْﺖ ِق َّص ُة “تام الْفَتى الْ ُم َت َس ِّو ُل” إلى َمفْهو َم ْي الصداقة والوفاء.
ف سا َعدَ ْت شَ خ ِْص َّية إندر ال َّتأثير َعلى أَ ِ
حداث ال ِق َّص ِة بشَ كْلٍ إيجاب ِّي؟
ِب َرأْيِك كَ ْي َ

15
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أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

تمرين :14

قيم ال َمفْقودة في َم ِ
أَضَ ُع َع ِ
واض ِعها ال ُمناسب ِة ،كَما في الْ ِمثال:
المات ال َّت ْر ِ

ُهنا  ،الْ ُبيوتُ كَب َري ٌة

:،.؟!

خاص ٌة تُحي ُط بِها ْالَ ْسوا ُر
لَها َحدائِ ُق َّ

َوالشَّ وا ِر ُع جادّاتٌ ِ
َّي ِم َن ْالَشْ جا ِر
واس َع ٌة يُظَلِّلُها َصف ْ ِ
ُهنا َعىل َهذا الْ َق ْد ِر ِم َن الْ َجام ِل

إِذا كا َن الْ َمكا ُن

الس َك ِن َّي ُة
فَ َك ْي َف تَ ْبدو ْالَ ْحيا ُء َّ

ِ
داخ َل سو ِر الْ َمدي َن ِة ال ّرا ِبعِ
ْخام
تَـ َم َّد َد تام َعىل َسي ٍر َصل ٍْب با ِر ٍد يُ َح ِّد ُق ِبجِدا ٍر ِم َن الْ َح َج ِر ال ِ
أَ ْد َر َك يف الْحا ِل َمكا َن تَوا ُج ِد ِه

الس ْجنِ
ال بُ َّد أَنَّ ُه يف إِ ْحدى زَنازينِ ِّ

الم الَّذي َخ َّي َم َعىل
َو ِع ْن َدما َرفَ َع َرأْ َس ُه لِ َي ْنظُ َر َح ْولَ ُه يف ِش ْب ِه الظَّ ِ
الْ َمكانِ

شَ َع َر ِبك ُِّل ما يَدو ُر َح ْولَ ُه

َوت َـ َم َّد َد ثانِ َي ًة
ناك أَ َح ٌد ما يُ ِ
ُه َ
خاط ُب ُه
أَيْ َن أَنْ َت

أَيْ َن أَنْ َت

أَيْ َن أَنْ َت

فَعا َد

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

الْقوا ِعد َو ْ ِ
اﻹ ْمالء
تمرين :15

قاعدة تنوين النصب:

عىل ِ
آخ ِر َح ْرف يف الْ َك ِل َم ِة الْ َم ْن ُصوبَ ِة إذا انْتَ َهت ال َكلِ َمة
يُ ْكتَ ُب ت َ ْنوي ُن ال َّن ْص ِب َ
ِبتَا ِء َم ْربوطَ ِةِ ( ،مثالُ :م َحلِّقَة ُم َحلِّ َق ًة) أو َه ْم َزة قَ ْبلَها ألف (مثالَ :سامء سام ًء)
اف ألِف إِىل ِ
ت َُض ُ
آخ ِر َح ْرف يف الْ َكلِ َم ِة إِذَا اِنْتَ َه ِت الْ َكلِ َم ُة ِب َح ْرف َص ِحي ِح
تس ِبقُها ألف (مثال :جزء جز ًءا)
ً
(مثال :متسائل
متسائال) أَ ْو َه ْم َز ٌة َال ْ
الْكَلِ َم ِة

ثانِ َية
أذى
ِح َدة

َسيع
َمساء
ُم َرفرف
ُمتَسائل
مملوء
شء

مع تنوين النصب

ثانِ َي ًة

التعليل

تُكتب بدون ألف تنوين النصب ،لن ُه اسم
ينتهي بتاء مربوطة.
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18

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

تمرين :16

أُ َح ِّو ُل ال ِف ْعل من صي َغ ِة الْماضي إِلى الْ ُمضارع في ال ُج َملِ اآلتِ َي ِة ،كَما في الْ ِم ِ
ثال:
ِإص َب ِع ِه.
فَ َر َك تام َحلَ َم َة أُ ْذنِ ِه ب ْ

ِإص َب ِع ِه.
يَ ْف ُر ُك تام َحلَم َة أُ ُذنِ ِه ب ْ

ا ْهتَ َّزتْ ال َع َربَ ُة ف َ
الص ّوانِ .
َوق أَ ْحجا ِر ُّ
طا َر ِت التَّنان ُني إىل ُهناك.
الصدا ِع يف َر ِأس ِه.
ا ْحتَدّتْ نَ َبضاتُ ُّ
قال َْت ِه ْند ُم ْبتَ ِس َم ًة.
تَ َ َّد َد تام عىل َسي ٍر َصل ٍْب با ِر ٍد.
ش ِء إِىل فَ ْوىض.
ت َ َح َّو َل ك ُُّل َ ْ
ت ََسل ََّل تام ُمق َ ِْتبًا ِب َح َذرٍ.
س ًة
َر َم ْت ِب ُع ُن ِقها الطَّويلِ يَـ ْم َن ًة َويَ ْ َ

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء
تمرين :17

أوال :أُ َح ّو ُل ك َُّل فعلٍ ُمضَ ا ِرعٍ تَ ْحتَهُ خَط إلى ِفعلٍ ٍ
ماض ،كما في ال ِمثال:
ِ
الفارس عالِيا.
يَ ْبدو َصوت

...بَدا.....

فل ِم َن الطّاعون.
ينجو الطِّ َ

...........

يَختَفي تام بني الق َّش.

...........

يجري إندر ِمن أَمام املّارة.
يركض نَ ْح َو ال َبواب ِة.

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

أَنْ َت تَـتَنا َو ُل الطَّعا َم َوأَنا أَت ََض َّو ُر جو ًعا
ت َـتَ َح َّدثُ هند ِب ِج ِّديَ ٍة.
أَتَسا َء ُل ماذا َستَ ْف َع ُل يف الشِّ تا ِء.

............ .........
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أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

تمرين :18

ف الْكلمات الَّتي تَ ْح َتها خ ّ
َط في الْ َف ْق َر ِة ال ّتالِ َي ِة َح ْسب صيغتها الْ ُم َن ِاس َبة
أُ َص ِّن ُ
(مفرد ،مثنى ،جمع) ،وأَ َ
ملُ الْ َفراغ ِألتْمام صي َغ ِة الْ ُم ْف َر ِد َوالْ ُم َث ّنى َوالْ َج ْم ِع كَما
في الْ ِم ِ
ثال:
لص ْب َي ِة َوالْ َب ِ
ت َ َوق ََّف الْ ُم َعلِّ ُم تفْرت َوقَ َّد َم ال َّنصائِ َح َوالتَّ ْع ِ
نات الَّذي َن كانوا
ليامت لِ ِّ

السو ِج َع ْن تَناني ِن ِه ْم .كا َن ك ٌُّل ِم ْن ُه ْم يَ ْرتَدي بَ ْذلَ ًة ذاتَ لَ ْونٍ َرما ِد ٍّي
ُم ْن َه ِمك َني ِب َن ْز ِع ُّ
فاتِ ٍح ،يُ َزيِّ ُن َص ْد َرها ِشعا ٌر ُمطَ َّر ٌز َعىل شَ كْلِ تِ ّننيٍَ .وكا َن لَ ْو ُن الشِّ عا ِر َعىل َص ْد ِر

ك ٍُّل ِم ْن ُه ْم يَ ْختَلِ ُف بِا ْخ ِت ِ
الف لَ ْون التِّ ّن ِني الَّذي يَقو ُم ِبرِعايَ ِت ِهَ .ح َّد َق الْ َجمي ُع بِتام،
َو َه َمسوا بِانْ ِفعا ٍل .سا َر تام بِساق ْ َِي ُم ْرتَ ِج َفتَ ْ ِي َعىل بُ ْع ِد ُخطْ َوت ْ َِي َورا َء الْ ُم َعل ِِّم،

َو َد َخال ِم َن الْ َب ّوابَ ِة الْك ُْبى إِىل إِ ْسطَ ْبلِ التَّناننيِ.

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

الْ ُم ْف َرد

الْ ُم َث ّنى

الْ َج ْمع

الْ ُم َعلِّ ُم

ال ُم َعلِّمان

ال ُم َعلِّمون
ال َّنصائِح
الص ْب َية
ِّ
الْ َبنات
السوج
ُّ

بَ ْذلَة
الشِّ عار
لَ ْون
ساق َْي
ُخطْ َوت َْي
الْ َب ّوابَة
ِإ ْسطَ ْبل
التَّنانني

21

22

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

تمرين :19

أَعيدُ ِك َتابَة الْ ُج ْمل ال ّتالية ُم ْس َت ْب ِدال اسم (تام) باسم ( هند) َو ُم ْج َريًا
ال َّت ْعديالت الال ِز َم ِة َعلى نَ َم ِط الْ ِمث ِ
َال:
َض ِحك َْت هند بِطي َب ٍة.
َض ِح َك تام بِطي َب ٍة.

تَأَ َّملَت هند الْ ُج ْن ِديَّ َة الْ ُم ِس َّن َة ما َح ْولَها.
صل يف م ْن ِز ِل وينالدر.
لَ ْم ت َ ْعر ِْف ِه ْند ما َح َ
كانَ ْت هند ت َْستَ ِن ُد بِكا ِملِ ثِ ْقلِها َعىل ُر ْم ِحها الطَّويلِ .
َمدَّتْ ِه ْند يَ َدها إِىل َج ْيبِها َوأَ ْخ َر َج ْت ِم ْنها شَ ط َريةً.

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

تمرين :20

أَعيدُ ِك َتابَة الْ ُج ْمل ال ّتالية ُم ْس َت ْب ِدال اسم (هند) باسم ( تام) َو ُم ْج َريًا ال َّت ْعديالت
الال ِز َم ِة َعلى نَ َم ِط الْ ِمث ِ
َال:
َه َّز تام َرأْ َس ُه بِال َّنف ِْي.

َه َّزت هند َرأْ َسها بِال َّنف ِْي.

خل إِىل ُه َ
ناك.
لَ ْن يُ ْس َم َح لِ ُمتَ َس ِّو ٍل ِمثْل تام أَن يَ ْد َ
اكْتَشَ َف تام أَ ْم ًرا َج َعلَ ُه يَ ْع ِق ُد حا ِج َب ْي ِه.
ويل بِالشَّ ْم ِس.
فَ َر َك تام َع ْي َن ْي ِه ،فَ َق ْد َح َّد َق طَ ً
أَ َخ َذ تام الشَّ ط َريةَ ،ث ُ َّم ْاستَدا َر يَ ْعدو.

23

24

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

ْاسماء اإلِشا َر ِةَ :هذا َه ِذه تِل َْك َذ ِل َك َهذان هاتان َهؤُالء
تمرين :21

أَضَ ُع ْاسم اإلِشا َر ِة الْ ُم ِ
ناس ِب في الْ َفراغِ،كَما في الْ ِم ِ
ثال:
باح.
بَدا تام في أَ ْس َوأِ أَ ْحوالِ ِه َهذا َّ
الص َ
ُصوص الشَّ ما ِل.
هم ل ُ
الْ َم ْبنى ُه َو َم ْنز ُِل تا ِج ِر الْ َبهار ِ
ات رينالْدر.

إ َّن

لَ ْم يُ َخطِّ ْط لِ ُدخو ِل المدينة ِب
فَ َّك َر تام أَ َّن

الطَّريقَةِ.

ال َّر ُجالنِ ال بُ َّد أَ ْن يَكونا ِم َن الل ِ
ُّصوص

التي تقف بعيدا هي هند الْ ُج ْن ِديَّ َة الْ ُم ِس َّن َة
َو ُم ْن ُذ

الْحينِ ْ ،اضطُ َّر تام أَ ْن يَتَ َدبَّ َر أُمو َر ُه ِب َنف ِْس ِه.
الفتاتان تتهامسان.

الْقوا ِعد َو ْ ِ
ال ْمالء

أَكْتُ ُب ِبطَالقَة

تمرين :22

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 ِ

في ال َّربي ِع ،انْ َتق ََل الْ َخ ّبا ُز َو َز ْو َج ُت ُه الْ َجميلَ ُة إِلى خا ِر ِج الْ َمدي َن ِة.

ت َْسكُ ُن ال َّتناني ُن في أَ ْعلى الْ َمدي َن ِة بِجِ وا ِر َق ْص ِر الْ َملِ ِك.
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