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 ، ثم أجب عن األسئلة اآلتية:جيدا لنصاقرأ ا

 السََّمَكةُ الكبيرةُ 

يَّادُ كعادتِه كلَّ       رمى الصيادُ شبكتَهُ مرةً تلَو ، صباحٍ إلى شاطىِء البحِر حامالً عدّةَ صيدِه، مؤمالً النفَس بصيٍد وفيرٍ ذهَب الصَّ

َكْت الشمممبكوُ بعنٍ ، فرَح الصممميادُ وسمممحَب الشمممبكوَ بعد ، المرة، وكانْت تخرُج كلَّ مرةٍ دوَن أن تعلَق بها سممممكوا واحدةا  وفجأةً تحرَّ

زوجوُ الصمممياِد ما أْن رأَْا الةممممكوَ حتى . كبيرةا فرَح بها، وأخذَها لتراها زوجتهُ قبَل أَْن يبيعَهاصمممرامٍ ماِ الةممممكو، كانْت سممممكوا 

قالْت لهُ: ما رأيَك أْن أقطعها  .فرحْت وأصمممممابتْها دهشممممموا كبيرةا، فهذِه هأل المرةُ ايولى التأل يعودُ زوُجها بمصِل هذا الصممممميِد الصمي ِ 

فها ونأكل بعضاً منها وتبي سعُرها أعلى، فهأل كبيرةا وقْد يَْعَجُز واحدا مَ  الناِس  ،ا بعَضها اآلخرَ وأنّظِ فإذا نّظفتُها وقطعتُها يصبح 

، وحظُّهُ عاثرا  ،وافَق الصيادُ امرأتَهُ ، عْ  ِشَرائِها وال يصطادُ ، وسعدَ يَنها أصبحْت راضيوً عنهُ، فهأل دائماً غاضبوا منهُ ينهُ فقيرا

فَها حتى اكتشممممفْت بها خاتماً م  ذهْب، على الفو، سمممممكاً كصيراً  ُ  الةمممممكوَ، وما أْن فتحْت المرأةُ الةمممممكوَ لتنّظِ ِر قامْت المرأةُ تنّظِ

وبعدَ أْن هدأَ هو وزوجتُهُ  ،كادَ الصمممميادُ يُْىَمى عليِه م  َهْوِل المفاجأةِ  وعليِه جوهرةا عظيموا لونُها أحمرا لْم تَر مصيالً لها فأل حياتِها.

صمماَر الصمميادُ يدوُر ، تفكيَرُهما، قّررا أْن يحمَل الرجُل الخاتَم ويذهَب به إِلى سمموِ  الصمماغِو ويبيعَهُ لمْ  يدفُا أعلى سممعرٍ واسممتعادا 

َُ بعُأ أصمممحاِ  الحاِل م  أْن يكوَن الصممميادُ قْد  ْعَر، فيما خا َا الةمممِّ مْ  محّلٍ إلى آخَر عارضممماً الخاتَم وحاوَل البعُأ أْن يرّخِ

َر الصيادُ العودةَ إلى بيتِِه، لكنهُ كاَن  ،َم م  مكاٍن ما فلم يقبلوا أْن يشتروه منهُ سرَ  الخاتَ  ر الوقُت وغربْت الشمُس، قرَّ وبعدَ أْن تأخَّ

، وعرَض دخَل الصيادُ المحلَّ  فقاَل فأل نفِةِه ِيَدخَل هذا المحلَّ ربّما أنجُح فأل بيعِه ولو بةعٍر قليْل. ،خائفاً م  كالِم زوجتِِه القاسأل

َُ الصمممميادُ الخاتَم على البائاِ، ما أَْن رأى البائُا الخاتَم حتى أمةممممَك بِه بقوةٍ وصمممماَح هذا هو الخاتُم، ِمْ  أيَ  أتيَت بِه، ِمْ  أيْ   خا

هُ، وشمممرَح لهُ أنَّهُ كاَن يقوُم وزوجتُه برحلٍو بحريٍو فأل القارِ ، فهبَّتْ  ريحا عنيفوا وحاوَل هو  وكادَ يهرُ  لوال أن تدارَك البائُا نفةمممَ

َُ القارِ  بقوةٍ. وفأل أثناِء ذلَك سمممممقَا هذا الخاتُم م  يِد زوجتِِه ومعه خاتما آخر كا أطرا فرَح الصممممميادُ بما قالهُ ، وزوجتُه أن يمةمممممِ

 ،يضممماً غالأل الصم قاَل لهُ الصمممائُ : سمممأعطيَك ألَ  ديناٍر ينهُ خاتما عزيزا جداً على زوجتأل وهو أف ،الرجُل وأخبرهُ بقصمممِو الةممممكِ 

ها. ،ولكنأل سأعطيَك عشرةُ آالُ ديناٍر لو أتيتنأل بالخاتَم الصانأل، فهو غاٍل جداً   وزوجتأل تعتزُّ بِه فقْد ورثتْهُ ع  أّمِ

 

مكو  تكوُن لك  ِمْ  أيَ  يأتأل بةمكٍو كبيرةٍ مصَل تلَك الة ،وقّرَر أْن يبدأ عمليوَ البحِث ع  الخاتمِ  ،فرَح الصيادُ بعرِض الصائ ِ       

وكانَت تخرُج أسماكا صىيرةا ال  ،وخرَج الصيادُ م  لحظتِه إلى البحِر وفأل المكاِن نفةِه بدأ يرمأل الشبكوَ ، قد ابتلعْت الخاتَم الصانأل

اْ  ،ومضْت ايياُم على هذِه الحالْ ، قيموَ لها فيعيدُ رميها فأل البحرِ  ِس، وكادَ الماُل حتى كادَ الصيادُ يُصاُ  باليأ ،أسابياا طويلوا مرَّ

 الذي أخذهُ م  الصائُ  ينفدُ.
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فاهتزْا الشمممبكوُ  ؛فأل الوقِت الذي ال يفضمممُل فيِه الصممميادوَن الصممميدَ، رمى الصممميادُ شمممبكتهُ وانتظرَ  ،وفأل ظهِر يوٍم حاٍر جداً        

ةِ الةممابقو وبعدَ صممرامٍ عنيٍ  أخرَج الرجُل الةمممكو وكانْت ضممخموً وتشممبهُ ، بعنٍ ، وبدأَ يصممارمُ سمممكوً كبيرةً مصلما فعَل فأل المرَّ

 هل تبيعنأل سمكتْك  ،أيها الصيادُ العزيزُ  وفأل الطريِق شاهدَهُ رجلا فاستوقفَهُ قائالً: ،أتِهِ الةمكوَ ايولى. فأخذها على الفوِر إلى امر

 قال: ال يا سيدي، آنا آسْ  

 قال: سأشتريها بمئِو ِديناْر،

جابَهُ الرجُل: يا صممممديقأل، فأ هناَك َمْ  دَفََا أكصَر م  هذا المبل ِ بكصيٍر.، ضممممحَك الصمممميادُ وقال: مئوُ دينار ه ما أتفهَ هذا المبل ْ       

وقبْل أْن يدخَل قال  ،وظلَّ الصممميادُ يرفُأ والرجُل يمشمممأل وراَءهُ حتى وصمممَل إلى بيتهِ  ،المئوُ ديناٍر مناسمممبوً، ولكنأل سمممأدفُا مئتي 

 الصمميادُ، دخَل لم يتكلمْ . وهذا عرضممأل ايخير ،أنا أهوى ايسممماَك الكبيرة سممأدفُا لَك ألَ  ديناٍر نقداً  ،اسمممعنأل يا صممديقأل الرجُل:

 بيتهُ وأغلَق الباَ  فأل وجِه الرجِل.

 

تظ ُّ أنها سممممتجدُ الخاتَم اآلخَر  ،حملْت الةمممممكوَ ووضممممعتْها على الطاولِو وفتحْت بطنَها ،اسممممتقبلت المرأةُ زوَجها بالزغاريدِ         

شيئاً، وأُصيَب الصيادُ بصدمٍو، وطلب ُِ دينار، لكنها لْم تجْد  ةمكِو، وكررْا البحَث  لتفوَز بعشرةِ آال م  زوجتِِه أْن تبحَث فأل ال

 وضمممممىطْت عليها مراراً دوَن فائدة، فجلس الرجُل يبكأل وروى لزوجتِه قصممممموَ الرجِل الذي تبعهُ ليشمممممتري الةممممممكوَ بألِ  دينار،

وخرَج الصمميادُ يركُأ  الةمممكوَ،لحْق بِه، سمميكوُن ما زاَل فأل الطريِق، واُْعِرْض عليِه أْن يشممتري ااً، فصمماحْت به، أُخرْج إليِه فور

َل الرجُل  عفواً يا سممميدي أنا آسمممْ ، سمممأبيعَُك الةممممكوَ. فأل كِل مكاٍن حتى عصَر على الرجِل فأل الةممموِ ، فقدَم لهُ الةممممكوَ قائالً: تأمَّ

راً وقال: سممأبيعَك إياها بخمةمممائِو ديناٍر  ولما هّم بالرحيِل، قاَل الصمميادُ: إذنْ . خةممارة، لم تعْد تنفعُنأل الةمممكوَ، ثم هزَّ رأسممهُ متحةممِّ

 ضحَك الرجُل ولْم يُِجْبهُ، .فقاْ 

 .قاَل الصيادُ: خالْص، بمئْو، بمئٍو ال غير

 قاَل الرجُل: يا سممميدي أنا رجلا أحبُّ ايسمممماَك الكبيرةَ حيُث أحنُطها وأضمممعُها فأل قصمممري الكبيْر، والةممممكوُ لم تعْد تنفُا للتحنيِا،

سيجدُ الخاتَم، وندَم، وقديماً قالوا: تندُم اآلن، والَا حيَ  ؛ شديدةٍ فأُصيَب الصيادُ بحةرةٍ  ُر باعتقادِه أنه  ينهُ أضاَم فرصوً ال تتكرَّ

 .َمْندَمِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مديرة المدرسة: فاطمة الحوسني                                                      مدرس المادة: إسماعيل أحمد حراحشة                                    

 



 

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة. السؤال األول:* 

 

 :استقبلت زوجة الصياد زوجها حينما اصطاد السمكة الثانية. -1

 

 .بالزغاريد -                   .بالصياح عليه. -أ

 

 .برميها ين رائحتها كريهو -.                                               دبالبكاء وأرادا بيعها للتاجر. -ج

 

 :استوقف الصياَد رجٌل وطلب منه أن يبيعه السمكة الكبيرة ألنه -2

 

 .يحّب أكل ايسماك الكبيرة والطازجو -                     .قد أعدّ وليمو كبيرة ودعا إليها أشخاص مهمي . -أ

 

 .باهظ الصم   ايعلم أّن بداخلها خاتم -د                                      .يحّب ايسماك الكبيرة ويريد تحنيطها .-ج

 

 :حينما كان يصطاد الصياد السمك الصغير كان -3

 

 .يرسله إلى زوجته لتطهوه يسرته -                     .يةتخدمه طعما لألسماك الكبيرة. -أ

 

 .يتصد  به على الفقراء والمحتاجي  -د                                           .فأل البحر ينه غير مهتم به يرميه .-ج

 

 :بــ باع الصياد الخاتم الذي وجده في السمكة األولى على الصائغ -4

  

 .خمةمائو دينار -                          .مائو دينار. -أ

 

 أل  دينار . -د                                                                  .عشرة آالُ دينار .-ج

 

 :ماذا فعلت الزوجة بالسمكة الكبيرة األولى التي أحضرها زوجها -5

 

 .باعتها لجارتها -                           .نظفتها وقطعتها. -أ

 

 .رمتها خارج المنزل -د                                                                   .. وضعتها فأل كيس-ج

 

 :بلغ ثمن السمكة الثانية -6

 

 .خمةمائو دينار -                          .مائو دينار. -أ

 

 أل  دينار . -د                  .                                                عشرة آالُ دينار. -ج

 

 :وعد الصائغ بأن يعطي الصياد عشرة آالف دينار لو أتاه بالخاتم الثاني؛ ألنه -7

 

 جته تعتز به فقد ورثته ع  أمهاوالصم  وز ألغال -                                                .صاد  وأمي ؛ فقد أخبره بالحقيقو. -أ

 

 وعده بإيجاد الخاتم المفقود. -.                                                          دالخاتمتردد بإعطائه يلم . -ج
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 :؛ ألنفض الصياد بيع السمكة الثانية للرجل الثرير -8

 

 .يريد تحنيطها ووضعها فأل بيتهالصياد  -                        .الصم  كان قليال. -أ

 

 .يظ  أّن الخاتم الصانأل موجود فيها -د                                                           .الرجل كان يةخر منه .-ج

  

 :كان الصياد في كل صباح يذهب للصيد ويؤمل نفسه بــ -9

 

 .العصور على الخاتم اآلخر -                       .الصيد الوفير. -أ

   

 .التعرُ على صيادي  جدد -د                                                         .صيد أسماك كبيرة فقا .-ج

 

 :الّسوق عندما ذهب لبيع الخاتمعاد الصياد متأخرا من  -10

 

 .خوفا م  كالم زوجته القاسأل -                     .خوفا م  اللصوص. -أ

 

 .ينه أضام الخاتم وبقأل يبحث عنه -د                                                  .. كأل ال يراه أحد م  الجيران-ج

 

 

 ( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي: X: ضع إشارة ) / ( أمام العبارة الصحيحة، وإشارة ) السؤال الثاني* 

 

 كان الصياد يذهب كل صباح إلى شاطئ البحر برفقو زوجته ليصطاد ايسماك.                          )                 ( -1

 )                 (                  .           م  فضو وداخله جوهرة خضراء اوجدا زوجو الصياد داخل الةمكو خاتم -2

 أخذ الصياد الةمكو الكبيرة ايولى إلى زوجته؛ ينها المرة ايولى التأل يعود بها بهذا الصيد الصمي .  )                 (    -3

 للةمكو مبل  زهيد وتافه.)                 ( المبل  الذي يدفعه ثمنا قال الصياد للرجل الذي أراد شراء الةمكو الصانيو أن  -4
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 اقرأ النص، ثم أجب عن األسئلة اآلتية:

 ُمغَاَمَراُت فَْهٍد ونَْوف

 ــــ 1ــــ 

فَِرَح فَْهدُ بَِهِذِه  .اَرةِ َجِزْيَرةِ فيلكاَخَرَج فَْهد ونَْوُ بِِرْحَلٍو بَْحِريٍَّو ِلْلتََمتُّاِ بِِمَياِه البَْحِر َوِلتَْخِفْيِ  اْلَحَراَرةِ الُمْرتَِفَعِو َوِزيَ 

َتأَمَّ  َل الَوْقِت يَ ى أَوَّ ْحَلِو َوقَضممممممَ َهاُ  الّرِ َتهُ أََماَم أُْخِتِه وأَنَّهُ الَ يَ ْهدُ يُْظِهُر بُُطولَ ُل البَْحَر إِلى َجاِنِب أُْخِتِه نَوُ. َراَح فَ

ِفينَوُ َوَصاَر َرأُْس فَهد يَتََمايَ  ِا الةَّ لَمْوجِ. َوَكادَ ُل َمَا تَمايُِل االبَْحَر وال يَْشعَُر بِأَّيِ دَُواٍر َكَما يُِصْيُب النَّاَس. فَْجأَةً اْهتَزَّ

 .يَقَُا َعلَى ايَْرِض. أَْمَةَكْت نوُ أََخاَها وَصاَرْا تَْضَحُك ِمْ  َشْكِلِه فَقَْد أُِصْيَب بِدُواِر بَْحٍر َشِدْيد

ْوٍا ُمتَقَطِّ  َحُك، فَقَاَل فَهد بِصمممممَ اٍ وفأل فَِمِه ِمْيَزاُن ِعْندََما َعادَا إلى الَمْنِزِل أَْخبََرْا نوُ َواِلدَْيَها بما َحدََث َوِهأَل تَضمممممْ

ْحلَِو القَاِدَموِ .الَحَراَرةِ، َوَمَا ذَِلَك َسأَْبقَى أَْقَوى ِمْنكِ  َُ أُِرْيِك بِالّرِ  .. َسْو

 ــــ 2ــــ 

وِ  يَْبَحُث فأل ا       ِو فَذََهَب إلى الةمممممُّ ُروعاً ِعْلِميبا َكبِْيًرا وَمْهماً ِلْلَمْدَرسمممممَ َر فهد أَْن يُْنِجَز َمشمممممْ لَمْكتَبَاِا َعْ  أَْفَكاٍر قَرَّ

ُمهُ أََحدا ِمْ  قَْبِلهِ  .َجِدْيدَةٍ. لَْم يَْعصُْر فهد َعلَى فِْكَرةٍ تُْعِجبُهُ  ُروعاً ُمَميَّزاً لَْم يُقَدِّ ِو  .فَُهَو يُِرْيدُ َمشممممممْ ويَُكوُن َحِدْيَث الَمْدَرسممممممَ

َعوِ َعادَ إلى البَْيِت َوَجلََس أََماَم اإِلْنتِْرِنْت ورَ  .ُكلِّها ،  الَكصِْيَرةِ َحْوَل الَعالَمِ اَح يَْبَحُث َعْ  فِْكَرةٍ َجِدْيدَةٍ فأل الَمَواقِاِ الُمتَنَّوِ

 .ِمَ  اليَابَان َولَدَْيِه االْهتَِماَماِا نَْفِةها .دََخَل َمْوقِعاً ِلْلِحَواِر الِعْلِمأّلِ وَراَح يَتََحدَُّث َمْا فَتًى فأِل ِمصِْل َصفِّهِ 

ّيٍو ُمَميََّزةَ يَقُوُمون بِها. وكاَنا يَتَحدّثَ  تََبادََل فهد اِرْيَا َمْدَرسممممممِ اِن ِباللَُّىِو َمَعهُ ايَْفَكاَر َوأَْخبََرهُ الفَتَى الَياَبانأِل َعْ  َمشمممممممَ

َر تَْنِفْيذََها بَِمعُونوُ الفَتَى اليابانأّل َوَوعَ  اإلْنجِليزيّو. ُرومِ تَعَلَّم فهد فِْكَرةً يابانيوً رائِعَوً وقَرَّ َمهُ َعلَى الَمشممْ َا اسممْ دَهُ أَْن يَضممَ

 ..ويكوُن الَمْشُرومُ ُمْشَركاً بَْينَُهما

 ــــ 3ــــ 

اَهدَ الطُّيوَر الُمَهاِجَرةَ تَْرقُاُ  اِطىِء البَْحِر َوَكاَن الَجّو َجِمْيالً ُمْعتَِدالً.شمممممَ هُ َعلَى شمممممَ َجاَر َخَرَج فَْهد يَتَنَزَّ  وَرأَى ايَشمممممْ

ُهور الَجِمْيلَِو، َصاَح فهد بِِهْم الَجِمْيلَوَ   .ِليَْبتَِعدُواالَّتأِل ُزِرَعْت بِِعنَايٍَو. فَْجأَةً لََمَح َمْجُموَعوَ أَْطفَاٍل يَدُوُسوَن َعلى الزُّ

ل دَْولَتَنا ّمِ هد: ايَْزهاُر تَُج َحافَِظ َعلَْيها.َقاَل فَ ها ونُ نا أَْن نَْحِمأل َجَمالَ هد أُمَّ .. َعلَي ْتهُ أَْخبََر فَ أَْتهُ َوَوَعدَ نَّ َما َحدََث، فََه هُ بِ

ً  .بَِهِديٍَّو َجديدةٍ   ..قالْت نوُ: نَعَْم. يَْةتَِحقُّ الَهِديَّوَ لَِكّ  ذَِلَك واِجبا َعلَينا َجِمْيعا

 ــــ 4ــــ 

وِ  يَاِم.اْجتََهدَ كصيراً فأِل الَمْدَرسممَ الَةِ والصممِّ اَن الُمبَاَرَك بالصممَّ ْهَر َرَمضممَ ى فهد شممَ ْيَ .قَضممَ سممِ ل َعلى تَْهنِئَِو الُمدَّرِ   َوَحصممَ

ْبَر. اَط والُمصَابََرةَ والصممَّ اُن النَّشممَ اِطِه واْلتَِزاِمِه. قاَل فهد: لَقَْد َعلََّمنَا َرَمضممَ ه بِنَشممَ قالْت نوُ: َجيِّدا، أْرُجو أْن  فَِرَحْت أُمُّ

 ّم إنأِّل َصائِما.تَْبقَى َكذَِلَك َسائَِر العَاِم. فهد يَْكتُُم َغَضبَهُ: اللَّهُ 

 



 ــــ 5ــ 

ْت أَيَّاما ونوُ على َهِذِه الَحال، وكا ُر دََخَلْت نوُ ُغْرفَتَها وأَْغلَقَِت البَاَ ، وبَِقيَْت فِْيها فَتَْرةً َطِوْيلوً. َمضممممممَ َن فَهد يُفَّكِ

هُ فقالْت لهُ إْن نوُ َمْشىُولَوا بَِشأْنِ   َها َوَعلَْيَك أَْن تَُكوَن َمْشىُوالً بُشؤونَِك.بَِةبَِب اْختِفَاِء نوُ. َسأََل فهد أُمَّ

ها إنَّها قَاَربَْت ع ِمَا نوُ تقوُل ِيُّمِ بََب. بَْعدَ أَيَّاٍم سمممممَ ُِ الةمممممَّ ِريّوُ فهد شمممممديدةً لَِكنَّهُ لَْم يَْعِر لى اإلْنتَِهاِء ِمْ  كانَْت ِحشمممممْ

ْستِْعدَاداً ِلْلعَ  ْةتَْدِرَك ما فَاتَهُ ُمَراَجعَِو كّلِ دُروِس العَاِم الَماِضأل ا راً، وفَكََّر أْن يَ اِم الجديِد. اْكتََشَ  فهد ِسرَّ نوُ ُمتَأَّخِ

 لَِكنَّهُ تَذَكََّر أَنَّهُ تََخلََّا ِمْ  ُكّلِ ُكتُبِِه فَْوَر اْنتَِهاِء العَاِم الَماِضأل.

 ــــ 6ــــ 

ْيِ  بَدَأَْا ُمْنذُ اْنتِ  هُ َوأَبَاهُ َوَضَا فهد ِخطَّوً ِيَْشُهِر الصَّ َراِسأّلِ الَجديِد. أَْخبََر أُمَّ َهاِء الَمْدَرَسِو َوتَْةتَِمرُّ َحتَّى بِْدِء العَاِم الدِّ

ِو والتَّْعِلْيِم. َراسمممممَ يَقُوُم بإِْعدَاِد ِكتَاٍ  ع  الدِّ اِخَرةً: ماذا   كتا ا دُْفعَوا  بُِخطَّتِِه وقاَل إنَّهُ سمممممَ ِحَكْت نوُ وقالْت سمممممَ ضمممممَ

ُهوراً   .واِحدَةا  بُِح َمشمممْ تُصمممْ ِهْيرٍ  .سمممَ ِقْيقَوَ ُمَؤلٍِّ  شمممَ بُِح شمممَ أُصمممْ ْوتِِه: تََوقَِّفأْل َعِ   .وأنا سمممَ اَح بِأَْعلَى صمممَ اْنَزَعَج فَهد وصمممَ

َل تَْعِلْيقَاتِِك الُمْزِعَجوِ  تَِطْيُا تََحمُّ ْخِريَِو، لَْم أَُعْد أَسممْ َمعَا .الةممُّ َُ َمْ  ُهَو ايَْكصَُر ِلنُْجِر تَنَافُةمماً بَ  .قالِت ايُمُّ: اسممْ ْينَُكَما ِلنَْعِر

  .إِْنَجازاً فأِل ُشُهْوِر الصَّْي ِ 

 .قاَل فهد: أنا ُمَوافِقا يَنأِّل الفَائُِز بِالتَّأِْكْيد

ُُ أُصوَل الُمنَافََةااِ   .َضِحَكْت نوُ وقالْت: أَنا ال أُِحبُّ ُمنَافََةوَ فهد فَُهَو ال يَْعِر

َُ أُِرْيِك َمْ  ُهَو ايَْفَضُل.قَاَم فَهد يَْرُكُأ َخْلفَ   ها: َسْو

 ــــ 7ــــ 

تَْعَجلٍَو دُْوَن أَْن يُْخبَِر أحداً إلى أَْيَ  ُهَو ذَاِهبا  يٍَّو وُمةممممْ ّرِ ٍو سممممِ بَاحِ البَاِكِر فأل ُمِهمَّ إتََّجهَ نَْحَو ِمْنَطَقٍو  ذََهَب فهد فأل الصممممَّ

َعِو والُمْختَِلفَِو ايَْحَجاِم وايَْشَكاِل وايَْلَواِن.زراعيٍو تَكصُر فيها َمَشاتُِل الُوروِد وأَْنَواما   ِمَ  ايَْزَهاِر الُمتَنَّوِ

نَِو. .كاَن فَهد يحمُل كيةاً كبيراً  َعِو والشُّتُوِل الَخْضَراِء والُوُروِد الُملَّوِ  صاَر يُدَقُِّق فأل الَمْزُروَعاِا الُمتَنَّوِ

 وَمْا ذَِلَك َظلَّ يَدُوُر ويَْبَحُث. .َولَْم يَعُْد يَْةتَِطْيُا فهد أَْن يَْحِمَل الِكْيَس بُِةُهولَوٍ الِكْيُس الذي يَْحِملُهُ اْمتأَلَ 

ِ  النََّهار َعادَ فهدُ إلى بَْيتِِه ودََخَل ُغْرفَتَهُ دُْوَن أَْن يََراهُ أََحدا  ى فَهد فأِل ُغْرفَتِِه  .فأل ُمْنتَصممممممَ وأَْغلََق بَاَ  الىُْرفَِو قَضممممممَ

اِء فَافَتْ  ِو فأل الَمةممَ َراسممَ ىُولا بِاْلدِّ ِه أَنَّهُ َمشممْ َواتاً وكاَن قَْد قاَل ِيُّمِ ِدُر أصممْ َرتَهُ بِلَْوَحٍو َرةً َطِوْيلوً َولَْم يَُكْ  يُصممْ َجأَ فهد أُسممْ

َمَها بِاْلُوروِد َكتََب فأل َوَسِطَها: )ُكلُّ عاٍم َوأَْنتُْم أَْحلَى أُْسَرة(.  َكبِْيَرةٍ َصمَّ
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 * اقرأ النص اآلتي قراءة متفحصة، ثم أجب عما يليه من أسئلة:

 

 َجدَّتأل فأل ِعيِدها التِّةعي 

 

نَوً        عُوَن سممَ ً  .اْرتَدَْا أَْحلَى ثِيَابَِها .اْحتَفَلَْت قَْبَل يَْوَمْيِ  بِِعْيِد ِمْيالَِدَها .َجدَّتأل ُعْمُرَها تِةممْ نا َها َمْنِديالً ُملَوَّ عَْت َعلَى َرأْسممِ َوَزيَّنَْت  .َوضممَ

 .فََجدَّتِأل تُِحبُّ اْلَحيَاةَ  .َصْدَرَها بِِعْقٍد ِمَ  اللُّؤلُؤ، َوَوَضعَْت فأل َشْعِرَها َوَردَةً َحْمَراءَ 

َمعَتْنَا َجدَّتِأل فأل ِعْيِد ِمْيالَِدَها ايَ        ىٍَ  وُحبٍّ أَسمممممْ ِمْعنَاَها بِشمممممَ ةِ ايَْلِ ، وَمْا ذَِلَك، سمممممَ أََعادَتْنَا إلى  .ِخيِر ِحَكايَاٍا تَْرِويَها ُربََّما ِلْلَمرَّ

 .ِلَها بِاْلِعْيِد الِمئَِو ِمْ  ُعْمِرَهاوقَالَْت إِنََّها َستَْرِوي لَنَا قَِصًصا أُْخَرى َجِديدَةً ِعْندَ اْحتِفَا .ذَكََّرتْنا بُِطفُولَتِنَا .الَوَراِء أَْعَواماً َطِويلَوً 

ْةعُوَن َجَمَا ُكلَّ أَْفَراِد اْلعَائِلَوِ        ً  .اْلِعْيدُ التِّ َسْبعُوَن َسنَوً  .أَْطفَاالً وَشبَاباً وُشيُوخا ْي ُعْمُرهُ  وِهأَل فأل الَحِقْيقَِو لَْيَةْت َجدَّتِأل، بَْل أُمُّ  .فََجدِّ

ي، أَْعنِأل أَنَّها جَ   .وأَبِأل ُعْمُرهُ َخْمسا وأَْربَعُوَن َسنَوً  .دَّةُ أَبِألَجدِّ

ا أَنَا فَُكْنُت  .الُكلُّ تََةابََق ِليُْهِديََها َهِديَّوً تُعَبُِّر َعْ  ُحبِِّه لَها .قََضْينَا َوْقتَاً َطِوْيالً ونَْحُ  نَْفتَُح الَهدَايا الَّتِأل َمألَْا دَاَر َجدَّتِأل الَواِسعَوَ        أَمَّ

تِِر َهِديَّوً ِمْ  َمَحّلٍ وال م  ) سممموبِّْر ماْرِكْت( .أُِرْيدُ َهِديَّوً ُمْختَِلفَوً  ْيئاً بِيَدَيَّ أنا .لَْم أَشمممْ نََا لََها شمممَ ناً  .أََرْدُا أَْن أَصمممْ نَْعُت لها ثَْوبَاً ُملَوَّ صمممَ

ْدنَنِأل َعلَى ذَِلكْ  .وً رائِعَوً بِِقَطاِ قَِماٍش َكصيرةٍ ِليَْبدُو الصَّْوُ  تُْحفَ  تِأل يَْحةممممُ فَقَْد َعلََّمتْنأل َجدَّةُ أَبأل  .فأنا َخيَّاَطوا ماِهَرةا، وُكلُّ طاِلباُا َمْدَرسممممَ

 .بَْل َجاِمعَوا ِلُكّلِ الُكلِّياِا الَجاِمِعيَّوِ  .أَْشيَاَء َكصيرةً، فهأَل َمْدَرَسوا 

نَا مَ       أل اْلُمَهاِجر فأل َكنَدا وَخاقَْبَل يَْوَمْيِ  فَقَْا، ِعشمممممْ َر ِمْ  ُكّلِ ايَْنَحاِء، حتَّى َعّمِ لَتأِل َا َجدَّتأل لََحَظاٍا عائِِليٍَّو نَاِدَرةٍ، اْلَجِميُا َحضمممممَ

أل الَِّذي يَْدُرُس فأل فََرْنَةا تِأل الَّتِأل تَِعْيُش فأل َمِدينٍَو بَ  .الَّتِأل تَْعَمُل َطبِْيبَوً فأل الكويت. واْبُ  َعّمِ  .ِعيدَةٍ وَعمَّ

أل اْلَوْقَت لَِكنَّنِأل فأل الَحقيقِو ال أْدري َكْيَ  اْستَْوَعَب َمْنِزُل َجدَّتأل ُكلَّ هذا العَدَِد ِمَ  النَّاِس، بَْعُضُهْم كاَن يَْقِض  .كاَن اْحتِفَاالً َحقيقيبا     

ْطحِ  ُهْم َخَرَج إلى سممَ الَِو، وبَْعضممُ ُهْم َجلََس فأل الصممَّ َق الَهواَء الُمْنِعشَ فأل الَحديقِو، وبَْعضممُ وكنَّا َجميعاً نَْحِرُص على  . اْلَمْنِزِل ِليَةممتَنشممّ

ْيلََها ى تََفاصممممممِ ُرها دوَن أْن تَْنةممممممَ تَِمَا إلى ِحَكاياتِها الَّتِأل تَُكّرِ تََطامِ ِلنَةممممممْ ُِ َحْولَها َقْدَر اْلُمةممممممْ فِْيَما  .ودُْوَن أَْن تََملَّ ِمْ  ِذْكِرَها ااْلْلتَِفا

تَ  ٍو مِ اْلُمةممممْ تَِمْا إلى قِصممممَّ تَِمامِ إلَْيَها، فَِمَ  النَّاِدِر َحقبا أَْن تَِجدَ واِحداً لَْم يَةممممْ ةً واِحدَةً ِيَنَّها تَْرِويها ِمعُوَن ال يََملُّوَن ِمَ  ااْلسممممْ ْنَها َولَْو َمرَّ

 .باْستِْمرارٍ 

فَِهأَل ِعْندَما تَْروي  . قَِصَا َجدَّتِأل َعْ  َظْهِر قَْلٍب، وأَُطاِلبُها باْلَمِزيِد وتَْكَراِر الِقَصِا أَْحفَظُ  .أّما أنا فَقَْد ُكْنُت الُمْةتَِمعَوَ الدَّائَِموَ        

ةُ ايُْولَى الَّتِأل تَْرِويها فِيْ  وً وتُِعيدُ ِرَوايَتَها تَْرِوْيَها بِأُْسلوٍ  َجِدْيٍد يَْبدُو ِلأل وَكأَنَّها الَمرَّ أل ُطفُولَتأل وِصبَاَي، فبَْيتُنَا ها، ِعْشُت َمْا َجدَّتِ قِصَّ

لُوَن العَْيَش فِْيَها، َوِمَ  اْلنَّاِدِر أَْن يُ  .قَِرْيبا ِمْ  بَْيتَِها ِه يُِحبُّوَن الَحيَاةَ فأل القَْريَِو ويُفَّضِ  .ىَاِدُروا اْلقَْريَوَ إالَّ ِلَةبٍَب قَاِهرٍ فَأَبأل ِمصُْل أَبِْيِه وَجدِّ

ّ ِ بَْينأل وبَْينَهاِلذَا فإنَّنا قَليالً ما نَ ُُ َكْم أُِحبُّها .ْبتَِعدُ َعْ  َجدَّتأل، الَّتأل أَْعتَبُِرَها َصِدْيقَتِأل َرْغَم فاِرِ  الّةِ  .والَجِمْيُا يَْعِر

ها        َلوُ ُكلُّ َعِت الَعائِ ْبَل يَْوَمْيِ  فَقَْا اْجتََم ْيِد ِمْيالَِد الجَ  .قَ َىاراً ِليَْحتَِفلُوا بِِع َباراً وصممممممِ َفاٍل أَْكبََر فأل  .دَّةِ العَُجوزِ ِك وَكاَنْت تَِعدُُهْم باْحتِ

ُعوا َجدَّ .ِعْيِدها الِمئَو  .المفاجئتِأل الَودَاَم . اْليَْوَم َصبَاًحا َوِمْ  دُْوِن َمْوِعٍد ُمْةبٍَق؛ عادَ أَْفَرادُ العَائِلَِو ِليَْجتَِمعُوا َجِمْيعًا َوِليَُودِّ
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 يليه من أسئلة:* اقرأ النص اآلتي قراءة متفحصة، ثم أجب عما 

 

 بَقََرةُ ُجحا

َمُا َعْ  َمصٍَل َعَربِأّلٍ يَقوْل: )قَدّ بَقََرة ُجحا( أَْو )أَْغلى ِمْ  بَقََرةِ ُجحا(، فََهْل تَْعِرفون يا أَ        ِدقائأل ما ِهأَل بَقََرةُ ُجحا  َكصيراً ما نَةممممْ صممممْ

وُ َهِذِه البَقََرةُ مصالً يدوُر َعلى أَْلِةنَِو النَّاِس ُمْنذُ ِسنِي  َ  طويلوً َوَكْيَ  َصاَرْا قِصَّ

اِحبِ          ِمَا فأل يَْوٍم ِمَ  ايَيَّاِم أَنَّ البَقََر ايَْبيََأ اللَّْوَن يَْجِلُب الَحظَّ ِلصمممَ  ،ِه، َوقَْد َكاَن البَْعُأ فِأل الماضمممألتَقُْوُل الِحَكايَوُ إنَّ ُجحا سمممَ

َحوَ أَْو تُْبِعدُ الَحَةدَ، فَلَْيَس ُهنَاِلَك َكما ِهأَل الَحاُل فِأل َهِذِه ايَيَّاْم، يُْؤِمنُوَن بِالَحّظِ َوبِايَشْ  يَاِء الَّتِأل يَُروَن أَنََّها تَْجلُُب الةَّعَادَةَ َوالَماَل َوالّصِ

 .اً َوَحتَّى فِأل أَْصعَِب ايَْحَوالِ فائالً دَائمتَِمْيَموا َوالَ َوَرقَوا َوالَ بَقََرةا َوالَ َشأْلءا يَْجلُُب الَحظَّ ِلإِلْنَةاِن َوأَنَّ َعلَى اإِلْنَةاِن أَْن يَْبقى ُمتَ 

ِمَا بِعََجائِِب ايَْبقَاِر ذَاِا اللَّ       َواِ  َعْ  بَقََرةٍ بَْيضمماَء بَْعدَما سممَ ِو نَِجدُ ُجَحا يَْبَحُث فِأل ايَسممْ لَِك َّ بَْحصَهُ لَْم تُكْ  لَهُ  ِون ايَْبيَِأ،فأل الِقصممَّ

ُر بِبَقََرةٍ َرَماِديَّ أَيُّ فَائِدَةٍ فََهذَا البَقَُر نَاِدرُ  اَر يُفَّكِ عَِو البَيَاِض، فَصمممَ ٍو، َوفَْجأَةً قَاَل لَهُ  الوُجوِد، َوَكادَ ُجَحا يَْيأَُس ِمَ  العُصُوِر َعلَى بَقََرةٍ نَاصمممِ

اَء يَْملُُكها ُمَزاِرما فِأل قَْريٍَو قَِرْيبٍَو لَ  ِمَا َعْ  بَقََرةٍ بَْيضمممَ اِر أَنَّهُ سمممَ ، أََحدُ التُّجَّ ِكنَّها َعِزْيَزةا َعلَْيِه َوالَ يَبِيعُها بِىاِلأل الصََّمِ . َوَهذَا أَْمرا َطبِيِعألٌّ

ْعِل قِْيَموا َحِقْيِقيَّوا، وَعلَى الفَ فَُكلُّ َما ُهَو َناِدُر الوُجوِد َوَمْطلُو ا ِمَ  النَّاِس يَُكوُن ذا قِْيَمٍو َعاِلَيٍو َحتَّى َوإِْن لَْم يَُكْ  َلهُ ِبال ْوِر اْنتََقَل ُجحا فَ

 .إلى القَْريَِو القَِرْيبَِو َساِعياً َوَراَء البَقََرةِ البَْيضاءِ 

ْعٍر بَاِهٍظ لَْم يُْعرَ      َراَء البَقََرةِ بِةممممِ ّ ِ فَعََرَض َعلَْيِه شممممِ اِحَب البَقََرةِ َوَكاَن َكبِيراً بِالةممممِّ َُ أَنَّ اْلتَقَى ُجحا صممممَ دَ  ْض َعلَْيِه ِمْ  قَْبُل، َوصممممَ

ِعيداً بها، يَظُ  اِء سممَ تُْفتَُح لَهُ أَْبواَ  الَحّظِ َوالَماِل الُمَزاِرَم َكاَن بَِحاَجٍو ِللَماِل فََطلََب مبلىاً أكبَر، َوَعادَ ُجَحا بِِرْفقَِو البَقََرةِ البَْيضممَ  ُّ أنَّها سممَ

 َوالةَّعَادَةِ.

وُ البقرةِ فِأل بَْلدَ        َرْا قِصممَّ َرَ  البَقََرةَ ِمْ  َحِظْيَرتِها .ةِ ُجحاَوبَْعدَ أَْن اْنتَشممَ ِرقَوَ َكادَ يَُموُا ِمَ   .قَاَم ِلاٌّ َوسممَ َ  ُجحا الةممَّ ا اْكتَشممَ َولَمَّ

َر أَْن يُفَتَِّش ُكلَّ بُيوَا البَْلدَةِ بَاِحصاً َعْنها، لَِكنَّهُ لَْم يَِجْد لها أَثَراً، فالةممارُ  َكانَ  اِرُ  ذكياً جداً وضمماَ  الُحْزِن، َوقَرَّ  خطوً عجيبوً. قاَم الةممَّ

َر تنفيذَ بَِصْب ِ البَقََرةِ باللَّْوِن ايَْسَوِد فال يَْعِرفُها أََحدا فأل البَْلدَةِ، وأخفاها فَتَْرةً طويلوً وبَْعدَ أْن تأكَّدَ أنَّ   ُجحا فَقَدَ ايََمَل بالعصوِر َعلَْيها قرَّ

 الشّقِ الصانأل ِمْ  خطَّتِِه.

يَِو خارَج البَْلدَةِ شممماَهدَ بَقََرةً بيضممماَء َمْعرذََهَب ال       َر لِّاُّ إلى َمْنِزِل ُجحا وقَاَل لَهُ إنَّهُ بَْينََما َكاَن فأل سممموٍ  للَماشمممِ وً ِلْلبَْياِ فقرَّ وضمممَ

ِديِقِه َوَجاِرِه واْبِ  بَْلدَتِِه ُجحا، وسممماَوَم البائَا طويالً لِك َّ  َراَءها على الفَْوِر ِمْ  أَْجِل صمممَ  الصمَ  كاَن باهظاً ورغَم ذلَك اشمممتراها ِمْ  شمممِ

َرهُ بِالبَقَ   .َرةِ الجديدةِ أَْجِل ُجحا َوأََخذَها إلى حظيرةِ بيتِه وأطعََمها وسقاها ثم تََركها تَْرتاُح وَحَضَر إلى َمْنِزِل ُجحا ِليُبَّشِ

ٍو وَهَرَم نَْحَو بَْيِتِه ِلَيأُخذَ البقرةَ طاَر عقُل ُجحا ِمَ  الفََرحِ وعلى الفَْوِر دَفََا مبلىاً كبيراً          وَكاَن  . ِلْلجاِر الصممممممديِق دُْوَن ُمَناقَشممممممَ

َا البياِض، وهكذا اْنَطلَِت الِحْيلَوُ   على ُجحا الجاُر الكاذُ  قْد غةمممَل البقرةَ وأزاَل عنها الطالَء ايسمممودَ حتى اسمممتعادْا لَْونَها الناصمممِ

َهُر على « الحظِّ »أسمماِس أَنَّها بقرةا أُخرى، سممعيداً بِعَْودَةِ وعادَ بِبَقََرتِِه القديمِو على  يَةممْ هُ أَنَّهُ لَْ  يَتُْرَك البقرةَ أبداً وسممَ إليِه واعداً نَْفةممَ

تِها فِأل اللَّْيِل قَْبَل النَّهارِ  َرْا فِأل جمياِ البالِد،  .ِحراسممَ وَ جحا والبقرة واْنتَشممَ َُ النَّاُس قِصممَّ وصمماروا يَتَنَدَُّروَن َويَقُولُوَن وَماِ ايَيَّاِم َعَر

وُ ُجَحا وبَقََرتُهُ مصالً فأل ُكّلِ زماٍن ومكانٍ «أَْغلى ِمْ  بَقََرةِ ُجَحا»َعْ  ُكّلِ شألٍء َكلََّ  أكصَر ِمْ  قِْيَمتِِه:   ..، وهكذا صارْا قِصَّ
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 لنّّص، ثّم أجب عن األسئلة التالية:         اقرأ ا

 
 إنما المؤمنون إخوة

 

ويضربهم حتى أصبحت كان سامأل م  أكصر ايوالد المشاغبي  فأل المدرسو، فقد كان يظلم ايطفال الصىار ويأخذ طعامهم        

سامأل وتتقأل شره، ودائماً يتعرض إلى عقا  المعلمي  ينه كةول ومشاغب، وأّما أحمد فكان تلميذاً مجتهداً  المدرسو كلها تكره

 .نال تقدير المعلمي  ورفاقه

 

ففرح أحمد وشكر المدير،  فأل يوم م  اييام كرم المديُر أحمد ينه نال أعلى الدرجاا وأعطاه وساماً كأل يضعه على صدره،       

 .ولك  سامأل لم يعجبه ذلك وقرر أن يأخذ الوسام عنوة م  أحمد، فاعترض طريق أحمد وهو عائد م  المدرسو ليأخذ الوسام منه

 

ومرا أيام متتاليو لم يأا فيها سامأل إلى المدرسو، وفرح معظم ايوالد لعدم قدومه وتمنوا لو أنّه يىيب ع  المدرسو إلى        

ولكنأل سأذهب، فقال له : نزوره، فقال لهم أحمد سامأل ال يةتحق منا أن: أحمد قلق عليه لتىيبه الطويل، فأجابه رفاقه ايبد، لك 

 .سأذهب معك يا أحمد وفعالً توجه أحمد وعامر إلى بيت سامأل، ورحبت أم سامأل بهما وأدخلتهما إلى غرفو سامأل: عامر

 

ه المرض، وعندما رأى أحمد وعامر بدأ يبكأل ويقول لهما أرجو أن تةامحانأل على ما فعلت بكما كان سامأل متعباً ويبدو علي       

هلل على سالمتك، ال تقلق إنأل أسامحك يننا مةلمون والمةلم يةامح أخاه المةلم، وتعانق ايصدقاء،وعندما  الحمد: فقال له أحمد

 .بل أنت ستضعه ينه وسام الصداقو التأل تجمعنا: أراد سامأل أن يعيد الوسام إلى أحمد، رفأ أحمد وقال له

 

                                                    

 كان سامأل طالباً مشاغباً؛ ولذلك أعطاه المدير وساماً ليضعه على صدره.         )              ( -1

 )              (       ذهب أحمد وصديقه عامر وحدهما لزيارة سامأل.                                -2

 فرح معظم ايوالد لتىيب سامأل ع  المدرسو وتمنّوا لو أنّه يىيب لألبد.           )              (  -3

 بقى ما أحمد.       )             (أخذ سامأل الوسام م  أحمد؛ يّن الوسام أعجبه وال يريده أن ي -4

 نال أحمد تكريماً ووساماً م  المدير؛ ينّه مجتهد وقد نال أعلى الدرجاا.         )             ( -5

 لم يشعر سامأل بالنّدم على أفعاله، وطرد أحمد وعامراً م  بيته عندما زاراه.     )             ( -6
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 أّي التصرفين أعجبك، تصرف أحمد أم زميله سامي؟ ولماذا؟                               -ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  السؤال الثاني: رتب الجمل اآلتية؛ لتكّون قصة قصيرة. 

 

 .          )          (لشراء هديو للملك عادا كريةتي  إلأل منزلها وهأل تبكأل ينها ال تملك المال .1

 .     )          (فأل يوم م  االيام أعل  فأل إحدي مدن اليابان ع  حضور الملك لزيارة المدرسو  .2

 .            )          (قدم جميا ايطفال الهدايا، أّما كريةتي  فقدمت الصلج الذي قد ذا  فأل اإلناء .3

 الكل بعد أن تبنأل الملك طفلو م  هذه المدرسو .         )          (صفق جميا الحاضري  وتهلل  .4

 شر  منه وقال : يا لك م  طفلو محبو وحكيمو جداً، لقد قدمت لأل أثم  هديو.          )          ( .5

 

        أكمل الجدول اآلتي بما يناسبه:                                                                     •

 نوم الخبر الخبر المبتدأ الجملو الرقم

    الطالب المجتهد محبو . -1

    الكتا  تحت الطاولو. -2

    كتا  اللىو العربيو فأل الحقيبو. -3

    المعلم يشرح الدرس. -4
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 اقرأ النص اآلتي قراءة متمعنة فاحصة، ثم أجب عّما يليه.* 

 
 َصِديقَتِي الَّتِي أُِحبَُّها َوتُِحبُّنِي

 

اِطىء َحارٌّ ِجدبا        -1 عُُر بَِحَراَرتِِه .َرْمُل الشممَّ ِديدَةِ َرْغَم ِحذَائِ . أَشممْ ِميكِ الشممَّ ْمِس ُمْحِرقَوا ، أل الةممَّ عَّوُ الشممَّ تأِل َرْغَم أَنِّأل أَْحِمُل ِمَظلَّ  ،أَشممِ

نَوَ  ىيرةَ اْلُملَوَّ ْمِس الَ يُْزِعُجنأِلاْلقََمُر أَْلطَ ، َكادَ يُبَلُِّل ثِيابِأل ،ذَاَ  قَْبَل اْنتَِهائِأل ِمْنهُ  ،تَنَاُوَل اآْليس كريم اللَّذيذِ لَْم أَْستَِطْا ، الصَّ ، ُ  ِمَ  الشَّ

أل . قَالَْت:.َعادَْا ُمْةِرَعوً إِلى اْلبَْيتِ   الشَّْمُس أَِم اْلقََمُر . .َمِ  اْيَْكبَُر َوَمِ  اْيَْنفَاُ  .أُّمِ

 

َمِت اْيُمُّ         -2 ْمُس أَْكبَُر بِ  قَالَْت: تَبَةممَّ يلَوا َعلى اْلقََمِر؛ نُوُرهُ مُ ِمْنُهَما فَ  َكصِيٍر ِمَ  اْلقََمِر، ِلُكلالشممَّ ْمِس فَضممِ ةممتََمدٌّ وائِدُهُ َوَمنَافِعُهُ، وِللشممَّ

 بَْينََها َوبَْيَ  اْلقََمِر أَْسالَكا َكْهُربَائِيَّوا. ،َكْهُرباءٍ  ِديَ  أَنَّ الشَّْمَس َمَحطَّوقَالَْت َضاِحكوً: َهْل تَْقصُ ، واْستَْىَربَْت ُسعاد .ِمْ  َضْوِء الشَّْمِس 

 ُ : اْي عَادُ.بِالتَّأِْكيِد، لَْيسَ »مُّ ْمُس بَ   َكَما تَقُوِليَ  يَا سمممُ ا ِجدبا َعِ  اْلقََمرِ الشمممَّ ْمِس ثُمَّ ، ِعيدَة ْوَء الشمممَّ تَْقبُِل ضمممَ ٍو، يَةمممْ لَِك َّ اْلقََمَر ِمصُْل ِمْرآةٍ َعاِكةمممَ

 القََمُر يَأْتِأل فِأل الظَّالِم.وَ  ،لَِك َّ الشَّْمَس ال تَُكوُن فِأل اللَّْيلِ سعاد:  لَِكْ  دُوَن َحَراَرةٍ.، هُ ِمْ  َجديٍد إِلى اْيَْرِض يُْرِسلُ 

 

ْوَءَها، نَْحُ  ال نَراَها ِيَنَّها تَُكوُن فِأل الجِّ ايم:        -3 ُل ضمممَ ْمُس تَْبقَى فِأل َمَكانَِها، تُْرسمممِ عَادُ، الشمممَّ ِحيحا يَا سمممُ َهِو اْيُْخَرى ِمَ  هذا صمممَ

ْمُس ثَابِتَوا، اْلقََمُر يَدُوُر  أَْنتِ  ،اْيَْرِض  ُك ِمصَْل اْيَْرِض تَْعلَِميَ  أَنَّ اْيَْرَض تَدُوُر والشممممممَّ ىُرُ  ،َويَتََحرَّ  َوأَْحيَاناً يَْختَِفأل. ،نََراهُ يَْكبُر َويَصممممممْ

ْمُس واْلقََمُر نِْعَمتَاِن َعِظيَمتَاِن لَْوالَُهَما ِلَما َعَرْفنَا اللَّْيَل َوالَ النَّ  نيَ  وايعوامِ هاَر، َوالَ َعَرفْ الشممَّ َكَما أَنَّ اْيَْقَماَر َوالنُُّجوَم ، نَا ِحةمماَ  الةممِّ

ْحَراِء قَْبَل َمْعِرفَِو اْلبُوْصلَ   ِو َوالطُُّرقَاِا اْلَحِديصَِو.كانَتَا دليَل اْلُمَةافِريَ  فِأل الصَّ
 

أل»         -4  «..أُّمِ

 «..نَعَمْ »           

 «..يدُ أَْن أَقُوَل لَِك َشْيئاً َوبَِصَراَحوٍ أُرِ »           

ِلأل يَا َحبِيبَتِأل»             «..تَفَضَّ

 «..لِكنََّها الَ تُِحبُّنأل .لِك َّ الشَّْمَس الَ تُِحبُّنِأل، أُِريدَُها َصِديقَتِأل ،ْمَس أَْكصََر ِمَ  اْلقََمرِ أَنَا أُِحبُّ الشَّ »

ِهأَل تَقُوُم بَِواِجبِها بُِكّلِ إِْخالٍَص. إِنََّها تَْحِرُ   .الشَّْمُس الَ تَْكَرهُ أََحداً  َمْ  قَاَل لََك ذِلَك يَا ُسعَادُ  ُس الَ تُِحبُِّك هالشَّمْ  تَْضَحُك اْيُمُّ َوتَقُوُل:

َء َوالنُّوَر َعلَى الدُّْنيَا. ُْ دُ َطاقَتَِها ِلتَْنُشَر الدِّ  نَْفَةَها، تُبَدِّ

عَاد:  ْمَس تُْؤِذينِأل بَِحَراَرتَِها وَ ُكلََّما »سممُ عُُر أَنَّ الشممَّ ْي ِ َخَرْجُت إِلَى اْلَحِديقِو ِيَْلعََب، أشممْ ِل الصممَّ وصمماً فِأل فَصممْ ِه ،ُخصممُ ِعْندََما أَْخُرُج ِللتَّنَزُّ

 «..أضطِر ِلالْحتَِماِء ِمْنَها بِاْلِمَظلَِّو أَْو َخْلَ  ِستَاٍر أَْو تَْحَت اْيَْشَجارِ 

 

5-      ُ : اْي ِ، تُنَفِّذُ أَواِمَرهُ بِِدقٍَّو ُمتَنَ أَْنِت تُصِيِريَ  َعَجبِأل. ،ُسعادُ مُّ ِةيُر بِأَْمِر َّللاَّ ْمِس أَْن تَُك َّ َعْ  َعَمِلَها ه ِهأل تَ شَّ اِهيٍو، الَ أَتُِريِديَ  ِمَ  ال

دَ َعلَْيِه. ْمِس  يُْمِكُ  أَْن تُْعِصيِه أَْو تَتََمرَّ تَِك َوِهأَل تَْمنَُحِك أَْسبَاَ  اْلَحيَاةِ ه ُكلُّ َشأْلٍء فِأل  َكْيَ  يُْمِكُ  ِللشَّ  الدُّْنيَا يَْحتَاُج إِلَْيَها.أَْن تَُكوَن َعدُوَّ

ُل اْيَْرُض إِلَ  َهْل تَتََخيَِّليَ  الدُّْنيَا ِمْ  دُوِن الشَّْمِس ه َُ تَتَحوَّ  .الَ تَْبقَى فِيها حياة، ى ُكَرةٍ ِجِليِديٍَّو َضْخَموٍ َسْو

 .ينِأل َواْلقََمُر الَ يُْؤِذينِأللَكنََّها تُْؤذِ  ،يدُ أَْن تَُكوَن َصِديقَتِألأُرِ ، ُسعَادُ: أَنَا أُِحبُّ الشَّْمسَ 
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ْنَةاُن َعْ  َواِجبَاتِِه . َوَكذِلَك الشَّْمُس، الَ »اْيُمُّ:       -6 دَاقَوُ أَْن يَتََخلَّى اإْلِ لَْو لَْم تَُكْ   .الشَّْمُس تُِحبُّكِ ، بُدَّ أَْن تَقُوَم بِدَْوِرَهاَهْل تَْعنِأل الصَّ

ْوئَِها َوَوْهِجَهاَوَخفَّ  ،تُِحبُِّك لَفَعَلَْت ِمصْلََما تُِريِدي َ  َُ تَْرتَاُح ِهأَل َوتَُموُا اْلَكائِنَاُا اْلَحيَّوُ ثُمَّ تَْنعَِدُم اْلَحيَاةُ فَْوَ  اْيَْرِض  ،فَْت ِمْ  ضممممَ ْو  ،سممممَ

ِ َعلَْينَا، فَالشَّْمُس تَ  نِي َ َوَهذَا ِمْ  فَْضِل َّللاَّ ُِ الّةِ ً لَْم تَتََوقَّْ  َعِ  اْلعَ  ،ْعَمُل ُمْنذُ آال  «.َمِل لَْحَظوً َواِحدَة

 ُسعَاد بِاْنِدَهاٍش: ُكلُّ هذَا َسيَْحدُُث ه.
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ُك ِمصَْل اْيَْرِض اْلقََمُر يَدُوُر   -.                                      تَدُوُر والشَّْمُس ثَابِتَوا  اْيَْرضُ  -أ  .َويَتََحرَّ
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 فعل األمر الفعل الماضي الفعل المضارع الرقم

1-    

2-    

3-    
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