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 حمب أعلى حـضرة،     ""من مؤسس مجعية    

مة موالنا  أمري أهل السنة، العالّشيخ الطريقة،
ّ)١(الرضوي دام ظلّه العايل الضيائي ،:  

                                         
)١  (         ة، شيخ الطريقة، أمري أهل السند  بة، أ قامع البدعة حامي السنو بالل، العالّمة موالنا حمم

 ٢٦يف  " كراتـشي "إلياس عطّار القادري الرضوي دامت بركام العالية ولد يف مدينة           
 حياته املباركة   ع،عامل، عامل، تقي، ورِ    .م١٩٥٠ املوافق   ه١٣٦٩املبارك عام   رمضان  
، مع  عليه وآله وسلّم  ى اهللا تعاىل    صلّ اهللا عز وجلَّ وعشق احلبيب املصطفى        شيةمظهر خل 

"وأمـري ومؤسـس جلمعيـة         للعالَم اإلسالمي  داٍع كونه عابداً وزاهداً، فإنه   
 " ة، حماوالته املخلصةة لتبليغ القرآن والسنة، العالَمياملؤثّرة، مـن  غري السياسي 

واحملاضرات  )ة اليومية أسئلة حول أهم املسائل الديني    (  املذاكرات املدنية  تصانيفه وتأليفاته 
املليئة بالسنن النبوية، ورسائله اإلصالحية يف األردوية كثرية، ومن بعض رسائله يترجم            

، "ضـياء الـصالة والـسالم     "،  "مهوم امليت "،  "عظام امللوك : "إىل اللغة العربية، منها   
لشباب، وأسلوب تربيته أدى إىل حصول انقالب يف حياة املاليني من املسلمني، خاصة ا            

 :وأعطى هذا املقصد املدين بأنه
" "َّوجل إن شاء اهللا عز  

بتاج العمائم   ولتحقيق هذا املقصد انتشر الدعاة املستفيضون منه إىل أحناء العامل، املزينون          
قوافـل  " (لقوافل املدنية ا"يف  ) السنن النبوية (" اإلنعامات املدنية "بـ اخلضر، واملعطّرون 

 فالشيخ مع كونه كثري الكرامـة     . للدعوة إىل الكتاب والسنة   ) تسافر للدعوة إىل اهللا عز وجلّ     
 ه صـورة للـشريعة والطريقـة    فهو نظري نفسه يف أداء األحكام اإلهلية واتة، إنباع السن

اإلرادة من شيخ   يذكّرنا بعهد السلف الصاحل، وتشرف ب      العملية والعلمية حيث مبظهره   
ـ   ل رمحه اهللا، واخلليفة     العرب والعجم ضياء الدين املدينّ      ¼باكـستان ½ـلمفيت األعظم ل

 رمحـه  جمدياألاحلق شريف  " اهلند" رمحه اهللا، واملفيت وفقيه       القادري موالنا وقار الدين  
 =الطرق األخـرى   اهللا أيضاً جعله خليفة له، وأعطاه اخلالفة أيضاً عدة من املشايخ من           

  

 )١( 



  

  )٢( 

احلمد هللا الذي أنزل القرآن، وعلّم البيان، والصالة والسالم         
خير األنام سيدنا وموالنا حممد املصطفى أمحد اتىب، وعلى آله          على  

برمحتك يـا أرحـم   . الطيبني الطاهرين، وصحبه الصديقني الصاحلني 
  :وبعد! ....الرامحني

فإنّ سيدي وموالئي، إمام أهل السنة واجلماعـة، عظـيم          
ماحي البدعة،  ين وامللّة، حامي السنة،     الربكة، عظيم املرتبة، جمدد الدِ    

مـة موالنـا    عامل الشريعة، شيخ الطريقة، باعث اخلير والربكة، العالّ       
عليه رمحة الرمحن كان احلاج احلافظ القاري اإلمام     

بطَالً جليالً، ورجالً فطيناً، وعاملاً نبيالً، وفقيهاً ذكياً، ال مثيـل لـه             
ه كـان   أنم، وال شك يفمتكلّماً، وال معادلَ له راسخاً يف سائر العلو   

يفـت  يتفوق يف العلوم اجلديدة والقدمية باملهارة التامة، وتصانيفه قد نِ    
على عدد األلْف، كلّها تدلّ على عقْله الكبري، وتدبره املنري، وتبحره           

  .يف علم الفقه واحلديث والتفسري
": وكتب اإلمام اليت نالت رفعتها يف العالَم كثريةٌ، منها      

"       وهو ترمجة ملعـاين القـرآن الكـرمي إىل 
األردوية، وتعد هذه الترمجة أمجل وأكمل عمل يف حقله وهي مفخرة           

                                          
=             ة مع إجـازات يف احلـديث النبـوية والنقشبندية والسهروردية واجلشتيكالقادري

نسأل اهللا عز وجلَّ أن يغفر لنا جباه هؤالء         . الشريف، لكنه يعطي الطريقة القادرية فقط     
  . آمني،األولياء



  

  )٣( 

 ،العربية واألردوية:  العامل ودليل على سعة اطّالعه وتبحره باللّغتني  اهلذ
تقوم هـذه  " "املعروفة بـ" ": منهاو
م وذكر معجزاتـه    ى اهللا تعاىل عليه وسلّ    ظومة على مديح النيب صلّ    املن

   وصفاته وأفعاله، ولذا فإنة من القرآن ها تسجل أحداثاً وأعماالً مستمد
م وسريته مبا جاء    ى اهللا تعاىل عليه وسلّ    الكرمي أو من أحاديث النيب صلّ     

يوان يف يف الكتب املوثقة عن حياة سيد املرسلني وأخباره، وهكذا له د        
 .""العربية املسمى بـ

: "ومنها    "   وهـذا
الكتاب حيتوي على ثالثة وثالثني جملّداً كبرياً، ويشتمل على املسائل          
املستندة والتحقيقات النادرة، واألحباث العجيبة، حينما سأله الـسائل       

مثالً باألردويـة والعربيـة والفارسـية       يف أي لغة فأجابه وفقاً هلا،       
ظـام  رام والفقهـاء العِ  ما يطالعها العلماء الكِ    واإلنكليزية، فلهذا عند  

  .يتعجبون ويتحيرون من عبقرية اإلمام يف كلّ حني ومكان
وكتب اإلمام أمحد رضا خان عليه رمحة الرمحن مشعلة الطريق          

  .للمسلمني إىل يوم الدين
  د هللا عزة، احلَمة الدعوة العاملية  احلركة  وجلّ مجعيغري الـساسي 

""     ر وإحياءم لدعوة اخلية تصملتبليغ القرآن والسن
السنة وإشاعة علم الشرائع يف العالَم، وألداء هذه اُألمور حبسن فعـل     

، ""جملـس   : وج متكامل أُقيمت االس، منها    
ـ   وهـم    وتعاىل أركان هذا الس      باركاهللا ت وحبمد   رام العلمـاء الِك



  

  )٤( 

ظام كثَّرهم اهللا تعاىل عزموا عزماً مصمماً إلشاعة األمـر          واملفتون العِ 
والتحقيقي اخلالصي العلْمي.  

  :، فهي وأنشأوا لتحصيل هذه اُألمور
)١(  د الدين اللكتب أعلى حضرة، إمام أهلة، جمدسن

 ي السنة، ماحي البدعة، عـامل الـشريعة،       وامللّة، حام 
عليه رمحة الرمحن . 

)٢( ةللكتب اإلصالحي. 
)٣(     لتراجم الكتـب)    ـ ـة إىل اُألردوية مـن العربي

من :أيضاً، مثالً " الباكستان"، ومبوافق ألسنة    بالعكسو
ةاُألردوية والسندية إىل الفارسي.( 

)٤( ةللكتب الدراسي. 
)٥( لتفتيش الكتب. 
)٦( للتخريج. 

 أن يقـدم    "" ترجيحات جملس    ن أولِ وِم
التصانيف اجلليلة الثمينة ألعلى حضرة، إمام أهل السنة، عظيم الربكة،   
عظيم املرتبة، جمدد الدين وامللّة، حامي السنة، ماحي البدعة، عـامل           

ا، احلاج، احلافظ، القـاري،     مة، موالن الشريعة، شيخ الطريقة، العالّ   
 عليه رمحة الرمحن بأساليب الـسهلة       الشاه  

  .وفقاً لعصرنا اجلديد



  

  )٥( 

 وليعاونْ كلّ أحٍد من اإلخوة واألخوات يف هذه اُألمـور          
من الس ولريغّب   طبعت   بنفسه الكتب اليت     نية ببساطه، وليطالع  املد

 . أيضاًمن سوا نفسه
  ما         أعطا اهللا عزالس األخـرى ال سـيوجلّ ا"

" ًـة         ارتقاءنـاً حبلْياً، وجعل أُمورنـا يف الـدين مزيمستمر 
وجلّ الشهادةَ حتت    وأعطانا اهللا عز  . اإلخالص ووسيلة خلير الدارين   

 ،)من املسجد النبوي على صاحبها الصالة والـسالم       (القبة اخلضراء   
  ".البقيع، واملسكن يف جنة الفردوسواملدفن يف روضة 

  .آمني جباه النيب األمني صلّى اهللا تعاىل عليه وآله وسلّم

                                                
  ھ١٤٢٥رمضان املبارك 

  )تعريب املدينة العلمية(
  



 

  )٦( 

  

  

﴿                    

     ﴾ ]٢٥-٢٨: طه[  
نهج   نا يف كتاب احملاد ثة العربي  ة للمدارس االبتدائي ة ة والنموذجي

  : يتمشى مع أمثل الطرق، وأحدث الوسائل يف تعليم الناشئنيجاً
 إن   هم جيدون فيه املاد ة يف السؤال    واألساليب املختلف  ،ةة اللغوي

وار، واالستفهام  واإلخبار، ِحي واإلثبات، والتمثيل والْواجلواب، والنفْ
  .دة املتعديئااهوالتعبري عن األشياء يف 

ة يف أعماله وألعابه     حلياة الطفل الطبيعي   كما جيدون فيه وصفاً    
 ة صحيحة خالية من احلواشي    غ عربي يذلك يف صِ   كلّ   :وأنواع تسليته 

  .فواملتكلّ
  .وبه قطع احملفوظات واإلمالء واخلطّ 
      احلـديث وأدب االسـتماع      وهو يف مجلته يعلّمهـم أدب 

وخليق باملدرسني أن حيذوا    . واإلصغاء، ويطلق ألسنتهم بالقول املبني    
حذوة للدارسني املبتدئني، واهللا وحده  هذا الكتاب يف تعليم اللغة العربي

  .هو املعني
 



 

  )٧( 

  

 
  

 فِط، وأع باريت الكِ وي وإخ  والدِ أحترمأنا  
ِتعلى إخوغاري الص.  

 إىل يُءِسأُس، وال قري الباِئ إىل الفَنِسحأنا أُ 
  .إنسان

  .ِد إىل الغ اليوِم عملَرخؤ، وال أُي بإتقاٍنِلمي عدؤأنا أُ
  . يف وقت العمللُب، وأعمِع اللَِّتقْ يف وبعلْأنا أَ
ِظأنا نالْ يفِسِبالَمح ساِهلن ناِمد.  

ـ  هركْ ي ابذَّ الكَ  ألنَّ ؛تلِْئ إذا س  بأنا ال أكذِ   ه الناس ،
وياِقعبهاللَّه .  

  
 

)١ (ا يأيتأجب عم:  
   إىل الفقري؟نِسحا تاذَم ِل-ا
  ؟ ومىت تلعب؟بعلْا تاذَم ِل-ب

  .¼ يكْرهه الناسالكَذَّاب إنَّ½ :د اجليب باخلطِّكتاُ) ٢(



 

  )٨( 

  

 

  
مدري يف مكاٍنِتساهلواءِقلْ طَيٍّ صح .  
ـ  عس، فأجِلاحِةي فيه وقت الرِض أقْ يحِس فَ اٌءنها فِ ولَ ى لَ

نـاك مـع   نا وهي هِرة، أو أج ظلَِّم الْ  حتت ف فيه، أو أقِ   أريكٍة
الميذإخواين الت.  
، الميـذُ ها الت ِداِعقَ على م  سِلج ي راِطم قَ ٍلصفَ كلِّ ويف

ويضعواِتون أدهاراِجهم يف أد.  
  .ادد فيها ِم دواةًها أمامنِم  كلٌّد وجوإذا أردنا الكتابةَ

 ط أمـام   على احلائِ  ةٌقَلَّع م اُءدو س ورةٌل سب فص  كلِّ ويف
الت  لَالميذ ليكتب عيه ا املدرـ  وفيه أَ  ،ريباِش بالطَ س ـ  ضاًي خطٌر 
وصوردةٌ متعدم ةٌقَلَّعى الْلَ عجراِند.  

  



 

  )٩( 

 
  .اسِةررة الدجف حص يف وٍلم جب ثالثَتكْاُ) ١(
  :ا يأيتب عمِجأ) ٢(

  ؟ِلصفَ يف الْسب املدر شيء يكت على أي-ا
  ك؟ أدواِتعض تن أي-ب
  ؟وِلصفُ الْاِندر على جقلَّعي يِذالّ  ما-ج
  ؟اِغرفَ الْتقْي وِضقْ تاٍنكَ ميف أي - د
  ؟ِلصفَ يف الْسِلج شيء تي على أَ-ھ
  ؟ورة أسودب السنُو لَ كانَم ِل-و
  ؟سِةدرم الْن ِمودع أن تد بعلُمع ماذا ت-ز

)٣ (ضأسئلةًع بة اآلتيِةِو لألجم ستماًِدخمىت½ك ؤاِل يف س¼:  
  .اِحب يف الص املدرسِة إىل أذهب-ا
  .راًصل عِزنم إىل الْ أعود-ب
  .راًهام ظُع الطَّلُناو أت-ج

  كلمةً لٍةمج  كلِّ رزيد يف آخِ   بعد أن ت   ل اآلتيةَ مجط الْ رِبِا) ٤(
  :كِدن ِعنِم

أذهإىل الْب مدرِةس........       ِلأجيف الفَس ِلص........  



 

  )١٠( 

ِغأصسي إىل املدر.........  
)٥ (نا أسئلةٌهِو وأجبها؛تح لكلِّبةَد اإلجابة املناِسد س الؤ.  

  :ي ِهواألسئلةُ
)١ (متى تضر إىل املدرسة؟ح  
)٢ (أين تلعكُ بالْبة؟ر  
  عك؟ مشاًر ِقمكَ) ٣(
)٤ (أيتقابلُن الض ي؟وف  
)٥ (كم حجةًريف م م؟كُِلِزن  
)٦ (كم شاكاًبيف ح ِرجم لكُِزن؟م  
)٧ (ِم جهٍةيف أي الْن مِلِزني بى الْنطْمب؟خ  

  :واألجوبة هي
  . يف احلديقةرِةكُ بالْبعألْ) ١(
)٢ (يبى املطبنالِق يف اجلهِةخ بلية الغرةبي.  
)٣ (يف حِرجم زِلننا خسةَمعش رش اكاًب.  
)٤ (يف مزِلننا خمسح جاٍتر.  
)٥ (ِعمي عقروٍشرةُش .   
)٦ (اِمر إىل املدرسة يف الثَّأحضباحاًنة ص.  
  .قباِلِترة االسج يف حيوف الضلُقاِبأُ) ٧(



 

  )١١( 

  

  

 
  يف أي شارٍع منِزلُكم؟  :مسري
  .منِزلُنا يف شارع الْمِنريِة  :خالد
  كم؟ما الَِّذي يشتِملُ عليه منِزلُ  :مسري
، ويشتمل علـى    اٍترج ح ِسما على خ  نلُِزن م لُتِميش  :دخال

  .حاضرِمام والْ واحلمخبطْم وهي الٍْةام عقمراِف
  ؟ديقةٌ حمكُزِلنمأِب  :مسري
  .ديقةا حنزِلنم ِب،معن  :خالد
  ها؟حيط ِبذي يوما الَّ  :مسري
  .نيِت مروحييط ا س  :خالد



 

  )١٢( 

 
  :بها صحيحةًتكْا و اآلتيةَقرأ القطعةَ ِا)١(

  ه ذا ملٌِزن   مجيل، وهو ي حت  وي على خِسم ـ  ح جاٍتر 
ـ  عام، وواحدةٌ  الطَّ ِلتناواها لِ  إحد تدِع، أُ فسيحٍة باِلقِْت لالس ،
جرتان أُ وحخياِنر للن و ـ  فقـد أُ   سةُ اخلامِ ةُا احلجر م، أم  تدِع

  .بتكْملِْل
   هذه الْ  وبه غريحِرج املرافق  ِهِب فَ؛ةُ العامح مامـ  وم  خبطْ

 ات ذَ ارهنها األز يزة، ت ميلَ ج ةٌغري ص يقةٌِده ح اموأم. اضحروِم
  .بِةيوائح الطَ والرِةد املتعداِنولْاَأل
)٢ (ضواستفِهبة اآلتيِة لألجِو أسئلةًع أَ½بـفيها  مين¼:  

  . االستقباِل يف حجرِةيوفلض اقابلُ أُ-ا
  .ِمو النجرِة يف حام أن-ب
  .تِبكْمرة الْجروسي يف ح درِكتذْس أَ-ج

)٣ (ضكلمةًع م اِسناخلايل يف املكاِنةًب :  
  .اُءرض خعاليةٌ....  ايهِفحيط ا، وي  ....ديقِةحلْ ِل-ا
  .دة ألوان متعداتذَ....  باحلديقة -ب
  .األشجار....  يف سنا أجِل أ-ج
  .هادهيتع وي احلديقةَِوري....  -د



 

  )١٣( 

  
  

 

أنامجرِة يف حوِم النيرِر على الس.  
ِضوقد وع على السِشرير حفَةٌي قَوةٌساد وِوةٌالَءها م.  
غطَّوأتى يف الشحاف باللّاِءت.  

 عـضِ  عليهما يف ب   ، أستريح يِسر وكُ ةٌيكَِروحبجرة النوم أَ  
ِماألحيان، وصباح ئُِضي.  

 ضعق عليه ب   أعلِّ بجشسي، ومِ الِب فيه م   أضع انٌوها صِ وِب
  .سيالِب ممظّن ُأل؛ فيهارظُنرآة أَها ِم، وِبهذه املالبِس

ـ ي، وز  مجيلٌ ساطٌ بِ  هذه احلجرةِ   على أرضِ  شِروقد فُ  نت 
  .ِروها بالصيطانِح



 

  )١٤( 

  وإذا ما صحوت  يف الص  ظَّباح نف هذه احلجـرةَ    اخلادم  ،
  .يفِظ الن اهلواُءلَخد، ويمسها الشلَختدها ِلذَتح نواِفوفَ

  
 

)١ (ا يأيتأجب عم:  
  ؟امن ت أين-ا
  ؟امن شيء ت على أي-ب
  تاء؟ى يف الشطَّغت تم ِب-ج
  ك؟سِبالَ مقلِّع ت شيٍء على أي-د

  ة؟ِرجح الْ على أرِضشرفْلذي ي ا ما-ھ
  
  :ا يأيتمِم  كلٍّفائدة ما) ٢(

  انُوالص - ةُياحلِش - بجشاِمل
  
  :ا يأيتر عمطْ عن سأجب فيما ال يقلُّ) ٣(

ماذا يعِل؛مل اخلاِدم لَّظَتح رةُجالن ِصِمو ؟ةًحي  



 

  )١٥( 

  

  

 
اليمامةُ توقع   يف ش ِةكَب الص اد، فقالَ يـ ½:  لـه  ت ين إن

ال أُ  غريةٌص ِبشعك فات ي، وسأذْ ِنكْرهإىل الْ  ب ـ   وأقولُ ماِمي : ه لَ
ـ  ¼ صافياً ، وماءً  كثرياً ابح يف هذا املكان     إنَّ½ أِت؛ في  ؛ ي إليـك
  .¼هيدِصتفَ

ـ واخ ألَ  خائنـةً  ِتن كُ ، هذا ِتلْعو فَ لَ½: ها لَ فقالَ . ِكِت
ها  لَ حها جزاءً ب ذَ م ثُ .¼ خائنةٌ ابةٌ كذَّ ، فأنتِ ٍق صادِ  غري ناِئخوالْ

على عِمدالص والِْقد فاِءو.  
  

 
  : مفيدٍةٍلمج اآلتية ِبِةلَِئ األسب عِنأِج) ١(

  ؟مامةُ اليِتع أين وقَ-ا



 

  )١٦( 

  ؟ اليمامةُِت ماذا قالَ-ب
  اد؟ ماذا قال الصي-ج
  ؟امِةمياد بالْي ماذا فعل الص-د
  ؟ اليمامِةجزاُء  ما-ھ

  
)٢ (اآلتيةَب الكلماِترت ن ِم، وكونملة مفيدةها ج:  

  يف - هذا - املكاِن - ب ح- ريِثكَ



 

  )١٧( 

  

 

  
  

زرت ِد ص يقي أمحد الْ  يوم جمِةع    املاضـي يف م ـ ن ه زِل
فاسقْتالِبلين ِببشر والتيف غُحابر رقِْتفة االسالب.  

 لَوفيها جست  مجيلٍ  على كرسي  ووج ،دت  يف و ِطس 
ـ  ارهها أز  بِ اتيِرهوعليها ز : ادض األن هذه احلجرةِ  وأب ،صرت 

جدانَراحلجرة م زنةًيبالص ِرو.  
  .مني الثَّاِل غَاطٌس احلجرة ِبِضروكان على أَ
  وبعد أن قدلِ م  لذيذاً باًراي ش  وت ،حثَادن ديثاًا ح  اسـار 

  . يل زياريت لهين شاكراًع فودتنأذَتسا
  



 

  )١٨( 

 
)١ (ا يأيتأجب عم:  

   صديقك؟ زرت يوٍم يف أي-ا
  لك؟قب است غرفٍة يف أي-ب
  ؟تسلَ ج شيٍء على أي-ج
  ليك؟إه ملذي قد ا ما-د
  ؟يقِدك الص شكرم ِل-ھ
  ؟ االستقباِلجرِة حراِند على جور الصقلَّع تم ِل-و

  
  :فيدة من الكلمات اآلتية يف مجلة مكلمٍة كلّ ضع) ٢(

  .ةٌكَيأِر -ج   .دض ن-ب   .اطٌس ِب-ا
  
)٣ (اآلتيةب اجلملةَرت :  

الضييف – وف –ي سبلُقْت –ح رِةجقِْت االساِلب –الن اس.  



 

  )١٩( 

  

 

  
 يف  ةًر، م ِم يف اليو  اٍت مر الثَ ثَ  األكلِ جرةَ ح نا أدخلُ أَ  

الصاح، وأُبخى يف الظُّريف الْةَر، والثالثه ماِءس.  
الْ فيها على    وأجلسِئامةد ى مِ ، وأرحويل أُ  ن ي ي وأبِ م

  .ةداِئم الْوا حولَفُّطَيت قد اصوخإو
   فْى مِ وعلى هذه املائدة أرشاًر فاًيِظ ن ي يهـا طِّغ .ى وأر

  كلِّ  أمام تعز قد و  وطَ، والفُ كاِتو، والش ، واملالعق باقاألطْ
  .ني من اجلالِسفرٍد

ـ  واِك الفَ اِعو ألن راًو أرى ص  اِمع الطَّ رِةجحوِب  اناًوه، وِص
  .ِل األكْواِت أدِظفِْحِل

  



 

  )٢٠( 

 
)١( ا يأيتأجب عم:  

  عام؟ الطَّلُ تتناون أي-ا
  ؟عاِم الطَِّةرج يف حسِلج ت شيٍء على أي-ب
  ؟لُ األكْعضو ي شيٍء على أي-ج
  ؟عام الطَّلُ تتناوم ِب-د
  ؟ األكِلاِءنه على مالبسك يف أثْعضلذي ت ا ما-ھ

  :أكمل اجلمل اآلتيةَ )٢(
  .عامالطَّ.... ة قَعلِْمالِْب
  .ث من التلويمالبس.... الفوطة ِب
  .ألنواع الفواكه.... عام  الطَّرةجحِب

  :ه خطّتح ما تكس عع وض اآلتيهكتب اجلملةَاُ) ٣(
  .اس النههركْي رِذالقَ لُفْالطِّ



 

  )٢١( 

  

½التليفون¼  

 
ه ِعبص بأَ صر القُ راد، فأ ِةرسِم يف الْ  ملَّكَتي لِ ؛ كمالٌ بهذَ

 على حِبس األ ِهِذ ه اِمقَر مِ اًيبتد، م الْن ي٤٩٨٦٦: اِرس .ووضع 
السفَ. ِهِنذُاعة على أُ  مِمسمِ ع ن ها الصودار املعارف ½:  يقول ت¼ 

وسأل الْ  ثَفتحد ،مظَّوف  يف املكت قائالً ِةب  :½عندكم اجلزء   لْه
األو   فأجابه ¼ةل يف احملادثة العربي  :½نعفَ. ¼مسهذه  ن مِ  كمالٌ ر 
ثِةاحملاد.  

  
 

  : اآلتيةأجب عن األسئلِة
)١ (م يف اِمل تتكلَّكيفسة؟ر  
)٢ (ما رقم) تليفون (مكم؟رسِتد  
  كم؟ مدرسِتة طبيِبرس ِمرقم ما) ٣(
)٤ (كيف تاِمل عن رقِمثُبح ة ِلسرلك؟ديٍقص   



 

  )٢٢( 

  

 

  
  
النهري ِرجياِدي يف الو.  
  .ذي اجلسمؤ يرِذ القَاملاُء
نحنن ضِم الْعِةلَّ يف القُياهأو الد وِقر.  
صور اِملنبِملُِزياه ين املاُءنه ِق ناي.  
يبرداملاء يف الص جةالَّ يف ثَِفي.  

حنن واحليوانُ  والطري  والن الَ بات  ن ستِنغ ن املاءِ ي ع  فهو ضروري  
  .ِضى األرلَ عياِةحلِْل

  
  
  



 

  )٢٣( 

 
 

  :ا يأيت عمبِجأَ) ١(
  ؟ياه اِملدرب كيف ن-ا
  ؟ياًِذؤ م املاُءىت يكونُ م-ب
  اء؟ املَِني عِنغتس هل ن-ج

)٢ (ضيف ثالِث¼املاء½  كلمةَع ج ٍلميدةِف م.  
  :ةي اآلِتلَمجل الْكِمأَ) ٣(

يتفَّديف املاُءق ................  
أشراملاَءب ..................  
يمنل املاُءِزن ................  
ِستيرفوق املراكب ...........  



 

  )٢٤( 

  

 
 

  
  
ـ  نب اللَّ بلُح ت ةُحالَّ الفَ ِههِذ ـ  اموسـةِ ج الْ ن ِم  ٍرد يف ِق

، الًيه أو ِلغنها ون  مِ يِهِرتش ن وحنن.  صافٍ  أبيض هنو لَ نَِّإ .نظيٍف
ونشره أو ب نضع  لَه ع عِ اِيى الش نواللَّ .طاِر اإلفْ دبن طعام  م فيد 

يشربه الصغاروالكبار . ومنه يؤذُخالز بوالْد جبوالِقن شةُد.  
  

 
)١ (ا يأيتأجب عم:  

  ن؟ب اللَّذُخأ ن حيواٍن من أي-ا
  ؟ِنب اللَّنُولَ  ما-ب



 

  )٢٥( 

  قرة؟لب باح الفالَّيِنع يم ِل-ج
  ن؟ب اللَّبِح هل ت-د

  
)٢ (كْضع عساآلتيةبارة يف الِعه خطٌّ ما حتت :  

  .مسِجلْ ِلضر مثُامللو نباللَّ
  
)٣ (ضيف املكان اخلايل مناسبةً كلمةًع :  

يرالَّي الفَبحو الغنم .....منها اللَّ.....  لـواجلاموسنب.  
  
)٤ (ِمكلمٍة  كلَّعض ا يأِتمي يف جٍةلَمِف مةيد:  

الزالْ - دبجالِق - نبشةد.  



 

  )٢٦( 

  

 

  
  .ميلٌ جها أزرقنو، لَديدةً جارةًى والدي سيشترِا  
  ِكربت الس ي وأختِ  مع أبِ  ارةَي  ي يف نـ ز يف طريـقٍ   ٍةه  

  .ِع واملزاِرقوِل للحٍل، موِصواسٍع
  .ِةهز هذه الننا ِمدا ِجرورس منتكُ  
  نظرن نافذةِ  مِ ت الس عاليـةً  ارة فرأيـت أشـجاراً    ي  ،
  .وِلقُى يف احلُعر ت، وأغناماً واسعةًراَءض خوحقوالً
  .نها مجيعاًنا ِمرِر، سةٌميلَ جةٌلَحها ِرنِإ  

  
 

)١ (كلمٍة  كلَّعضاآلتيِة الكلماِت من ملٍة يف ج:  
السناماألغْ – احلقول - ارةي.  

  



 

  )٢٧( 

  : اآلتيةلِةن األسِئ عبأِج) ٢(
  ؟ارِةي هذه السنُو ما لَ-ا
  ؟ارةَي الستن ركب مع م-ب
  ِلماذا ركبت السيارةَ؟ -ج
  ماذا رأيت ِحينما نظرت من نافذِة السيارِة؟ - د
  ؟لِةحه الرك يف هِذ ما رأي-ھ

 
  ؟ارةُي السبكَّرت تم ِم)١(

تتكَّربالس ِمارةُي نص نوٍقدو عٍلجو عٍةد.  
)٢ (ا فاِئمةُدالص ن؟وِقد  

يِلجسكَّ الرابى الكَلَ عاِسرداخلَي الص نوِقد.  
  ارة؟يلس ِلةًلَج عمكَ) ٣(

  .التج عارة أربعيلسِل
)٤ (شيٍء يف أيت ستعلُمالس ارة؟ي  

تستعلُمالس ارةُيوِبكُ يف الرو ِلقْنالب ِعاِئض.  



 

  )٢٨( 

  

 
  

نحنن جِمتيف الْع ميوٍم  كلَّسِةدرما عد الْا يوم جمِةع.  
  .ينايح وهو يحتراماًم ا للمعلِّفحنن نِق
حنن نلعأحياناًرِة بالكُب فت نطَشأج سامان.  
حنن ني بكُِنعِبتا، وكُناساِترِلان لَّظَتظيفةً ن.  
حنن نجِهتدِللُ ونعم ننجحيف ع ناِلم.  
حنن نؤد  اهللاِ ي حق  لَ عـ ي ن  الِةا بالـص 
والداءع.  

ِححنن نبطَ ونيِهِدفْنا ونناواِح بأر.  
  

 
  : اآلتية الكلماِت كتابةَر مث كرةَ السابقكتب اجلملَاُ) ١(

  .تلِْئس – بِعاللَّ - رخؤأُ - يدؤأُ - ئِسأُ - البائس
  : اجلميلكتب باخلطّاُ) ٢(

½نحالَن ن ؤخرع لَمالي لَ ِإِموِدى الغ¼.  



 

  )٢٩( 

  

 

  
  الزرع أخ ضر والز ،هر يلٌِم ج اَأل، وشجواملاء   عاليةٌ ار ،

ـ  والْ  باملاءِ ورةًرسي م نغ ت ، والطيور عر الز قيسي وي ِرجي هاء، و
وِروالن و الشواألطفالُ. ِرج لْ يعب لَون ع ـ ِجى الن ِلي ـ ، وي جونَر 
بعضلْهم خفب عض، وبيِر األشجاَن.  

   ِحوهم يلِ ون احلديقةَ ب  جماهلا، ون ها، ونظافتِ واِئقاء ها، ه
وحكلِِّنس  ِف امايه.  

* * *  
  .ٍد جيك خبطٍِّتاسرها يف كُبتكْ، ثُم اُابقةَ السأ القطعةَقرِا

  
  



 

  )٣٠( 

 
)١ (أين تزرع؟ األزهار  

تزرعيف احلدائِق األزهار ساِت والبني.  
)٢ (متلْى نبالْس ِبالَم؟ اخلفيفةَس  

لْنباملالِبس يف اخلفيفةَس الص ِفي.  
)٣ (أيني شلُِغتالب ساِنت؟ي  

يشلُِغتالب تاِنسيف احلديقِةي .  
)٤ (لْماذا يبسالب ساِنت؟ي  

لْيبسالب ساِنتلْ اِجليبلَ، والقَابنسةَو.  
)٥ (عملُماذا يالب ساِنت؟ي  

يِزعاَألق رضِطيقْ، واَألف زهارو ،يذِّشاَألب شجار.  
  ؟اجج الدأكلُذا يام) ٦(

أكلُيالد جالْاج حبوب.  
)٧ (متى تِرشقالش م؟س  

تِرشقالش مسيف الص يءيجاح، فَبالن هار.  
)٨ (متأيت اللَّى ي؟لُي  

يروِب غُأيت الليل عندِس الشم.  



 

  )٣١( 

  ؟ ةظلَِّم الْفائدةُ ما) ٩(
ـ  الْ ف، ومن ي يف الص  ِسم الش نا مِ ينِمحة ت ظلَِّمالْ  يف  ِرمطَ
تاِءالش.  

   ؟طور الععنص تمِم) ١٠(
  .تصنع العطور من الورِد واَألزهاِر   
)١١ (؟  الفواكهما أهم  

ـ ، والْ احفَّ، والت الُقَترالب:  الفواكهِ همأَ مووالكُ ز ،ـ م ى، رثْ
  .قوقر، والبحلَب، والْانُم، والرخوخوالْ

)١٢ (تعلَّأين ت؟ م  
 مة، ثُانوي يف املدرسة الثَم، ثُِة االبتدائيِة يف املدرس  متعلَّي أَ ِننِإ

  .ِةجلامعايف 
)١٣ (أينتوض ؟ س املالِبع  

توضاملالِبع سواِن يف الصأو ت ،لَّعقى اِمللَ عشِبج.  
)١٤ (فَيف أي ٍلصثُكْ تاَألر زهاروت فَتت؟ ح  

ثُكْتراألز هارتفَ وتتيف فَح ِلصبيع الر.  



 

  )٣٢( 

  

 
  

لَ رتقالُالب ـ و ـ  ن فَه أصر ،
وشكله ِم جوطَ لٌي عموفيه  يذٌِذ لَ ه ،

ـ  وصصفُ ذْ، يهـ  ب  إىل  ماِد اخلَ
  .وِفيلض ِلهمدقَه، ونلَنأكُ ِلقاالًترا بن لَيِرتشي ِليِهالفاِك

   أرلَس عم  ِم أقفاٍص مخسةَ باملزرعِةي املقيم رتقـالِ ن الب 
  .عِةر املزن ِم مجيلةًةًيِد ه، فكانتِةديناملَ ِباملقيِم يإىل والِد

 
  ؟ رتقالة الواحدِةا يف البصكم فَ) ١(

 يف الب رتقالة عشفُ ةُر أو أَ . وٍصصحد ع ر فَ شثنـا  اأو  . اص
عر فَشاص.  

)٢ (ما وصف؟ رتقالة الب  
ـ ها أَ كل، ولون  الش ةُيِرالربتقالة كُ  فَصـ  ، وِبر  وصصهـا فُ

تحتوي عصالطَّ لذيذةَةًار ِمعوب ،اًروزاِف نةًع.  
)٣ (اِك الفَِنم؟ هي  

الفاكهيه الِذو ي يهةَ الفاِكبيع.  



 

  )٣٣( 

  

½¼½¼ 
  هذه؟ ما - ؟هذا ما - هذه - هذا

 

  

  
  .هذه دواةٌ     ما هذِه؟    .هذا ِكتاب         ما هذا؟

 

  

 
 .هِذِه ِممحاةٌ   ما هِذه؟    .هذا درج          ما هذا؟

     
  ما هذا؟

  .هذا قلم ِحبر
  وما هِذِه؟

  ).نشافَةٌ(هذه مجفِّفَةٌ 
  ما هذا؟و

  .هذا قلم رصاٍص
  
  



 

  )٣٤( 

  

؟ 
  .هذا هو الطَّربوش

  

  .وهِذه ِهي الِعمامة
  

  .وهذه ِهي القُبعةُ
  

  .وهذه ِهي القَلَنسوةُ
  

 حنن نِصبر الن اس ي لب  سون فـوق ـ وؤ ر  أو  ممـائِ  الع مِهِس
  .سِن أو القالَعاِتبرابيش أو القُالطَّ

موهي لبسونِزها لتينهوِلم توظ رؤفَحسهِش من أَمِةعمِس الش.  
  اًءذَورة حِ أرى يف الص  من  ، وهو مصنوع 

   .اُءعه احلذَّنوقد ص. لد املتنياِجل
 وأرى جوباًر  وهو ي ،صنـ ن القُ  مِ ع  أو  ِنطْ

  .احلريِر
  



 

  )٣٥( 

أمحدي لبسةًلَّ حِم جمصنوعةًةًلَي وف من الص.  
وقد اشتراها له أبوه من الباِزز.  

  .اِطي إىل اخلَا أمحده ِببهفذَ
ه اُأل لَودفعهها لَ، فخاطَرةَج.  

  .ِدر والبرحالْ  شريِهِقه وتزينة تلّوهذه احلُ
 

 
)١ (ضلَأل أسئلةًع ِه، واستفْ اآلتيِةوبِةجكلمِة فيها ِبم ½اذام¼:  

ألبفَس وي طَ رأِسقرباوش.  
س الفَيلبرِعِه فوق رأِساش امةًم.  
يلبِبس الصيلَ قَ رأسِه فوقنسةًو.  
يلبسقُ األجنيب بةًع.  

  
  :¼نم½ كلمِةم فيها ِبِهوبة اآلتية واستفْجَأل ِلضع أسئلةً) ٢(

  .اَءذَي اِحل ِلىرت اشأِبي
  .اَءذَنع اِحلاء صاحلذَّ 

  .اَءذَ اِحلسبأنا ألْ



 

  )٣٦( 

)٣ (أجب عيا يأِتم:  
  ؟وجسني املَتِرش ننم ِم-ا
  ؟سِبالَمنا الْ لَخيطُ من ي-ب
  ة؟لَذْك البى لَرتن اش م-ج
  ؟لَلَ احلُسبلْ نم ِل-د

  
  .يلالت - الصوف - احلرير - طنالقُ) ٤(

  :ا يأيتمب ِم املناِسكاِنم يف الْا سبقم ِمكلمٍةلّ  كُضع
لْنبسيف الش تاء مالبسمن وعةً مصن ....  

ونلبسيف الص الًلَيف حم صأو من ....  من وعةًن....  
واملالبس الدمن ة مصنوعةٌاخلي ....  

  
  :اقرأ ما يأيت) ٥(

تلباملرأةُس ب قعاًر.  
لْوتبسيدة قُ السوِمعةًب دبالطو (عاًر.(  
وتزيأذُن رٍطها بقُنوي ،ِسها ِبداٍرو.  
لْوتبسيف الش ازاًفَّ قُاِءت.   



 

  )٣٧( 

  

َ 
  

   هذا الركلـه كـان    ي نأ ِذ الَّ غيف
ـ  هعر، ز نابلَا يف س  حمقَ ـ  حالَّ الفَ وتعه ده 

حتِضى نج.  
ـ   فنظَّ ازبخراه الْ واشت. اهه وذر سه ودر دص ح مثُ    مفه، ثُ

  .كِلَأل ِلحاً صاِل رغيفاًه فصارزب وخهنجنه وعحطَ
  .هاِدوا يف إعدبِعين تِذء الّ هؤالَركُشنلْفَ  

 
  :يةَ اآلِتمالء الكلماِت اِإلاسِةرب يف كُكتاُ) ١(

  .ينِذالّ - اهرتواش - غيفالر - هؤالء - هذا
  :ا يأيتب عمأِج) ٢(

  ؟ِفيِغ هذا الرمِل يف عكترن اش م-ا
  ؟قيق الدنِجع من ي-ج    ؟ح القمدصحن ي م-ب
  ؟فيِغ الرزِبخن ي م-د

)٣ (رتاآلتيةَ الكلماِتب ثُ حبيت كَتنُومنها ج ةٌلَمت ةٌام:  
  .يِف - ِنرالفُ - زِبخي - غيفالر - ازخبالْ



 

  )٣٨( 

  

 
  : اآلتيِةئلِةس اَألِن عبأِج) ١(

  ؟ ميذُلْ التسِلج يٍءي شعلى أي -ا
  ؟ س املدربكت ييء ش على أي-ب
  ؟ دونج الْلُ مكان يقاِت يف أي-ج
  ؟ يِطر الشدِج نن أي-د

)٢ (عبر عن الصور األرِب اآلتيِةِعب جٍلمفيدة م:  
  )ِطفْل وسرير(  )ماشية وحقْل(

  )ملَّ وسدلَو(  )ساعةُ حاِئٍط(

  :ةً تاملةًم ج اآلتيِةاِتمِل الكَن ِمٍةوعمجم  كلِّن منوكَ) ٣( 
  .بيب الطَّ-ى  املرض- يف - تِهاد عي- عاجلُ ي-ا 

  .يف-ي اِضالقَ- مِةكَاحملْ-على- مجِرمالْ- مكُحي-ب 



 

  )٣٩( 

  

 
على الرأس ينمو الشعر.  

  .ناِن األذُيِهي جانبوِف
  .ي رأِسلُأنا أغِس
وأمشط شريع.  
    .ين أذُفوأنظِّ

 يناِنوبالوجه الع والفَ  واألنف م. 
. اٍحب ص ي كلَّ ِهجل و غِسوأنا أَ 
  .ِنوجرف أسناين بالِفوأنظّ

  .يني على عظُوأحاِف
وذُل الفِخبالرجاق والقَ والسدم.  

 س أن ألـب   قبلَ يِلج رِ فنظِّأنا أُ 
  .ذاَءاِحل

  .ع واألصاِبفوباليد الكَ 
ِبلُأنا أعم يِدي.  
  .امها داِئفُوأنظِّ

  
وتظهر بالصالَدر األضع.  

ِبوه القلبوالر اِنئت.  

  . اجلسِمنى ِمرخ أُ وأجزاٌءاُءع واألمةُعدوبالبطن اِمل
  : اآلتيةَقرأ اجلملَِا) ا(

د أَباليعلُم.    باألسناِنوأم الطَّغُض عام.  
وبالرل أِسجسان أتكلَّوباللِّ    .ريم.  



 

  )٤٠( 

وبالعأُِني صرب.    وباألنف أشم.  
عوباألذن أمس.    ئَوبالرسني أتنفَّت.  

  .امع الطَّمض يهِةدويف املِع  .عوم الطُّوقسان أذُوباللِّ
ها بناِس ما ي  ِل األو موِدع ال لماِت كَ ن مِ مٍةِلكَ  كلِّ امم أَ عض) ب(
  :أيتي فيما ياِنمود الثَّ العاِتلم كَنِم

  رِصبأُ      ن ذُباُأل
أتكلَّ      اِنباألسنم  
ِفباألن       أسمع  
  امع الطَّضغُمأَ      اِنسباللِّ
  مأش       ِنعيبالْ

 
  احلواس خ وهي مس  :العن وبِ ي هـا   وبِ نُذُبصر، واألُ ها ن
نسموِبع، واألنف ها نشمسانُوائح، واللِّ الروبه ن الطُّذوق عوم، 
  .اَءيش اَألسلِم وبه ندلْواِجل

  ؟رِصب نمِب) ٢(    ؟اَء األشيشم نمِب) ١(
  ؟عمس نمِب) ٤(    ؟عام الطَّغُضمم نِب) ٣(
  ؟وق الطعومذُم نِب) ٦(      ؟ريِسم نِب) ٥(



 

  )٤١( 

  

 
ـ  جاِح الن رسِةد م  فريق بلِع   ِة االبتدائي 

،  للبـنني  ِة االبتدائي رص مِ رسِةد م ريِقللبنني مع فَ  
وو يف الْ  الميذُقف الت ـ  ِبملع ح ني،  الفـريقَ  لَو
وجالْلس مدرسون واملتفرجون على الكراسي.  

ـ  ير واحٍد  كلُّ  وكان ريقاِن الفَ بلِع ي ِم
  .ةلَّ يف السلَِزن تيرة كَالك

  االنتـهاءِ بعدو .ريق الفائز استحساناً  للفَ الميذُ الت قصفَّ
  .نيِحِرهم فَا إىل منازِلوا مجيعفُب انصرِعمن اللَّ

 
)١ (اآلتيِة عن األسئلِةأجب :  

  ؟ِةلَّ الس كرِةِةبع لُ ما أدوات-ا
  ون؟سلس املدرن ج أي-ج       ؟ التالميذُفقَ أين و-ب
  ة؟لَّ السِةركُ ِبب كان يلع كم فريقاً-د
   للفائزين؟الميذُ التقماذا صفَّ ِل-ھ

)٢ (ضِلكَ كلّ عن الكِل ِمٍةماآلتيِةاِتم يف ج لٍةم:  
الْ - ةلَّكرة السلْمبع -الميذ الت.  



 

  )٤٢( 

  

½ ¼½¼½¼½¼ 
  هذا ِكتاب؟هل 

ابذا ِكتنعم ه.    
  هل هذه ِمسطَرةٌ؟

    . ِمسطَرةٌهنعم هذ
  هل هذا قلم ِحبٍر؟

    . إنه قَلم رصاٍص،ال
  هل هذه ِممحاةٌ؟

    ).نشافَة( إنها مجفِّفَةٌ ،ال
  هل هذا درج؟

    . ما هذا درج ولكنه مقْعد،ال
  هل هذه ِمسطَرةٌ ؟

   . ما هذه ِمسطرةٌ ولكنها ِمبراةٌ،ال

  ِكتاب؟ هل هذا
   . ما هذَا ِكتاب ولكنه كراسةٌ،ال



 

  )٤٣( 

  وهل هذه كراسة ؟
   . ما هذه كُراسة ولكنها سبورةٌ،ال

  وهل هِذه سبورةٌ ؟
 ما هذه سـبورة ولكنهـا حاِمـل         ،ال

   .السبورِة

  
  :يا يأِتمِم  كلٍّال يفؤ عن السيحِحكتب اجلواب الصاُ
ل هذا قلَه؟  حٍربم  
  .صاٍصلم ره قَولكن ٍرب ما هذا قلم ِح،ال

  .نعم هذا قلم حٍرب
  ؟ هل هذا كتاب

نعمذا كتاب ه.  
   .ةٌاسه كر ولكنذا كتاب ما ه،ال

وِمنا دواةٌهل ه م؟ اةح  
  ، ولكناةٌحم وِمواةٌ ما هنا د،ال
هنا كروِمةًاس باةًر.  
نعمه وِمواةٌنا د ماةٌح.  



 

  )٤٤( 

  
 

)١ (ِذن الَّم؟رةوي تراه يف الص  
أرى يف الصورة حاداًد.  

  ؟ احلديدقطر يمِب) ٢(
احلدادي طرقِةرقَطْ باِمل احلديد.  

)٣ (شيٍءعلى أي ي طر؟ق احلديد  
  .اِندن على السق احلديدريطْ

)٤ (على أيشيء ي ِمح؟ي احلديد  
احلدادي ِمحي احلديداِر على الن.  

  ؟ احلديِدعطَ ِقكمِس يمِب) ٥(
مِسيطَ ِقكِطقَلْ باِمل احلديِدع.  

  ؟اد احلدعنا يصماذَ) ٦(
يصنالْ ع حدمِ كثرياً اد األَ ن شـ فَ: اِءي هـ  و ي صنـ  األقْ ع  الَفَ

 يدِد، وح  األبوابِ ، وبعض نيكاِكى والس دم والْ اتيحواملف
وافِذالنذِل وغري ك.  



 

  )٤٥( 

  

 
  ل؟ املناِزع أثاثَنصي يِذمن الَّ) ١(

يصناملناِز أثاثَع ل النجار.  
)٢ (ماذا يصنع النجاألثاث؟ار غري   

يصنع األبواب  والن ذَاِفو واِت وأد 
  .هاريغَ وِحالفالَّ

  ؟ اخلشبقش يمِب) ٣(
يشقباِل اخلشب ماِرنش.  

  ؟يِهوس يموِب) ٤(
يسِم بالْيِهوسِجح.  

  ؟ٍضعب ِبهضع بشبخ الْقِصلْ يمِب) ٥(
النجارلْ يصقاخلشب ب بالِغعٍضه ِبعض اِءر.  

)٦ (ِنمِذناع الَّ الصينون على ِب يتعاوننل؟اِزاء املن  
يل املناِزناِء على ِبنُتعاو :البناء والنجار واحلدادجاج والز.  



 

  )٤٦( 

  

 

  
  ليبيع؛وِقىل السب ِإهذْى أن ير القُ  أهلِ ن مِ لٌ رج عتادِا  

الدجواألرانِ اج ب . وكان يكَرعلى ظَ  لُ وحيمِ  محاراً ب هذا ِره  
ـ   من اجلانبِ  ةًلَّن، وس م األي  من اجلانبِ  ةًلَّ س حماِرالْ األي ر، س

  .ودقُ فيه النعضما يهني بيساً ِكطُويرِب
  يومٍ وذات  باع   هذا الر ـ   أرنباً لُج ِس، وني  ـ  أن ي  ضِبقْ

ـ  -س ي م ولَ مار احلِ نَِزح، فَ  االنصراف  أراد مثَّ. منالثَّ وع رف 
الرمِ لُج ن  ه لَ  ذلك أنم الثَّ ِضِبقْ ي مِ ، ألنّ من  أالّ ماِرِح الْ ِةن عاد  
ِسيريحت ى يسمعص وتقوِد الناليت ت وضيس يف الِكع.  

  

ر




 

  )٤٧( 

 
 

  :ئلة اآلتيِة األسِن عبأِج) ١(
  ؟بيع ييرِو القَ ماذا كانَ-ا
  ار؟مِح الِْره على ظَلُِمح يذا كانَا م-ب
  ؟بكَر ياذا كانَ م-ج
  ني؟تلَّ الس بنيطُِبر ي ماذا كانَ-د

  
)٢ (كون خمسج ِمٍلم الِقن السابقةِةص .  
  
  .ٍدي جها خبطٍّ كلَّب القطعةَكتاُ) ٣(



 

  )٤٨( 

  

 
كل  الـش   مجيلُ هذا احلصانُ   
سريع الع ذُ، وأُ ِودِص قَ ناهرياِنت ه ، ونظر
حاد وص دره م ِستع لُ، وأرج  ه األربـع 
ِصه قَيلُ، وذَةٌقويريي نهي ِبتشويٍل طٍَرع.  

   يف الْ  وهو نافع روِبح كَ فريه الْ بجنود وي هجعلى  ونَم 
وا ضِبقْيى لِ ر يف القُ  ونَوفُطُ وي ،ةطَر الش جالُه رِ ويركب. األعداء
ـ ونركَ. جالِت الع وهو جير . وِصصعلى اللُّ  ه فَ بـ ي ـ ي بِ ِرج ا ن

معاًِرس.  
 

  :ماهطِْب ارم ثُِنيتلَما يأيت جم ِمنْوكَ) ١(
  .نحن - بكَرن - صانَاِحل

  .عطَقْي - عاًِرسم - انِب - املسافاِت
  .ه يف مجلتني أذكر فوائد، مثٍَّلم ج يف ثالِثانَص اِحلِفِص) ٢(
)٣ (أجبع ا يأيتم:  

  ؟ مار اِحلِم أَصانُاِحل: عهما أسرأي -ا
  ؟ صانُى اِحلذَّغت يم ِب-ب



 

  )٤٩( 

  

 ؟-  ؟- ؟ 
بأييء شت كت؟ب  

م اِحل بقلَأكتبأو بقلَِرب صاصم الر.  
لْهباِمل تكتب طَس؟ِةر  
  .لِم بالقَرة ولكن أكتبطَس باِمل ال أكتب،ال

يف أييٍء شقْ ت؟أُر  
  .تابأقرأ يف الِك

قْهل ييف الكُ اآلنَيذُِملْرأ الت اسة؟ر  
  .تاِبلِكا يف أُرقْه ي، ولكنِةاسر يف الكُأ التلميذُرقْي  ال،ال

  ؟ِةاسر يف الكُتنهل تقرأ هذه الِب
  .ةاسر يف الكُه البنتنعم تقرأ هِذ

هل يالكُ يف قرأ األوالد؟ِبت  
هم ، ولكن  اآلنَ ِبت يف الكُ   األوالد قرأُ ال ي  ،ال
قْيونَؤراإلمالِءاساِت يف كر .  

  .ِبت يف الكُ األوالديقرأُ: أو نعم
شيءعلى أي ي ؟ هذا التلميذُجلس  

يعلى الكُ هذا التلميذُجلس ِسري.  



 

  )٥٠( 

جاِللميذُهل هذا الت ؟ على األرِضس  
 علـى   ه جالس لميذ جالس على األرض، ولكن    ما هذا الت   ،ال
  .يِسرالكُ
هل تعلى األرض؟جلس   

  .عدقْم على الْسِل أجض، ولكنى األرلَ عس ال أجِل،ال
لميذُهل هذا التعلى كرِس جالس ؟ي  

  .ي على كرِس جالسنعم هذا التلميذُ
ِلهالَ التميذ يِلجونَسى األرِضلَ ع.  
ون علـى   لسجهم ي ، ولكن  على األرضِ   التالميذُ لسجي  ال ،ال
  .ِدقاِعمالْ

هل جتلسيذةُلِم هذه التقْ على م؟ٍدع  
ها  ولكن ٍدعقْ على م  لميذةُلس هذه الت  ج ال ت  ،ال
تِلجعلى كرِسس ي.  

  ورة؟ب توضع الس شيء أيىعل
توضع السل على احلاِمورةُب.  

ورهل هذه السبة مائط؟ على احلَةٌقَلَّع  
 على  وعةٌوضها م  على احلائط ولكن   ةٌقَلَّعورة م ب ما هذه الس   ،ال
  .املاحلَ



 

  )٥١( 

يءعلى أيش ي لَّعقاملصو الْر جغاِفر؟ي  
  .ِط على احلاِئياِفرغج الْر املصوقيعلّ

هل هذا املصواجلُر غاِفريم لَّععلى احلائط؟ق   
نعممعلَّر اجلغرايفُّ هذا املصو على احلائطق .  

  
 

  :أكمل اجلمل اآلتية) ١(
الساملعلى احلَ.... ورة ب.  

املصوعلى احلائط....   اجلغرايفُّر.  
  .... ب با وأكت.... أ يف قرأ
أموا الكتابةَح .... فِّوأجاِحلف بر....   
  ....ورة بالس  وأضععلى احلائِط .... قلِّعأُ

على جلست  ....ووضعالِكت اب على ت....  
  

)٢ (اضع خطت حالكِلت ِةمكلِّحيحة يف الص  جلةم:  
  .دعقْ املَ-  الكرسي-األرض :  علىسِلجأَ

أضع الساحلائط- احلامل - األرِض: ورة علىب .  



 

  )٥٢( 

  .اةرب باِمل- بالقلم -طرة باملِس: كتبأَ
أمفِّ: ابةو الكتحباِمل-فة با مباِمل-اة ح باةر.  
باِمل:  املستقيمةَم اخلطوطَأرسبباِمل- اِةر مسطرة باِمل-اة ح.  

  
)٣ (كلِّن منكو  مجممن الكلمات اآلتية عبارةًٍةوع ةً تام:  

 -  الكرسـي - علـى  - على  - تسلَج - تعضوو) ا
  . الدرج-الكتاب 

 - احلـائط  - علـى  - على - تق وعلّ - وضعت) ب
  .ورةَالسب – املصور اجلغرايفّ - احلامل

ـ مباِمل - فـة بافِّ -بعض الْخضراواتِ  احلـرب  - اةح - 
  .الكتابةَ



 

  )٥٣( 

  

 
  تِرخج لن  ـ  من الْ   كثرياً ا األرض ضراواِتخ .ـ وب عها ض

يلُكَؤ طْ موخاًبوالبعض ،اآلخ ري كلُؤن ـ ي ـ و. ائً هـا   أنواِعنِم
ـ  سخ، والْ جانُنيط، والباذِ ِبن، والقُ بنر، والكُ ماطمالطَّ ر ، وغي
. يِرضخى الْ مسها ي وبائع. ذلك

 وهو يذُِخت  اناًكّ له د ِب يِه هذِ  فيهِ يع 
األنواع.  

 
 ٍةلَمها يف ج  نِم  كلٍّ  اسم ِع ض م، ثُ  اآلتيةِ ِرضخ الْ قرأ أنواع ِا) ١(
يدةِفم:  

  .راجلز - لةجالر - اسلقَالقُ - وفشرخالْ - ريِجرجالْ
)٢ (ضبة مناِس يف املكان اخلايل كلمةًع:  

  ....ها لـ بيع يمثُ.... ها عرز يضراواتخلْاَ
)٣ (لتتكَ اآلتيةَب الكلماِترت ِمنَو نها جةٌلَمفيدةٌ م:  

الطَ - ىلَعباخ - الطعام - طْيالْ - وهمِقود.  
)٤ (ِمكلمٍة  كلِّعض ما يأيت يف جلةم:  

  .لُوفُلْ اَ- مالثو - سدعلْاَ - لُصبالْ



 

  )٥٤( 

  

 
ه يف  كُ حير يلٌاء، وذَ ضهما يف الفَ   بِ طري ي ناحاِنر ج اِئلطَِّل

  .سار اليهةَمني وِج اليه جهةَِنرايطَ
لَومِ ه نقار  بـه   طُِق يلـت 

  .مارر به الثِّقُني وبوبحالْ
وهو ي ِنب  ي له عـ  ش ا بين 

الغِبصون، وييضفيه، وي حضالِبن يضح تِقفْى يس.  
ـ    أفراخ تذا خرج وِإ ـ  يه من الِب هـا  ملَّاها وع ذَّض غَ

  .رانَيالطَّ
يـشه،   بِرعفَتن ما ي:ه، ومنها مح لَ لُكَؤ ما ي  :وِر الطي نِم

  .ِضر اَألن ِميدانَ الدطُِقتلْي فَ،حالَّ الفَعفَن ما ي:ومنها
 بطـرِ ي فَ ،يالًِم ج يداًِرغت) ينغي(د  رغ ما ي  :وِري الطُّ نِم

نيِعاِمالس.  
  
  

 
 



 

  )٥٥( 

 
)١ (تِم لٍّ كُ  عن ثْحدالْ ن حمِةام و الدـ ج ـ  ِةاج راب يف   والغ

  .ٍلم جثالِث

  
ةُاحلمام - الدجةاج – الغراب.  

  
)٢ (كلمةً اآلتيِة اخلايل من اجلمِلع يف املكاِنض بةناِس م:  

ذْحنن نونأكلُ.... ح ب....  
ِبوهي تيض....   

تسباإلح ويف ةُز ....  
تغالَّى الفَنةُحبت ِبرِةي....   
  ....ور ي الطُُيشِر



 

  )٥٦( 

  

 

  
 مـن   ه قطعةٌ ِمهر، ويف فَ   الن  على حافةِ   يسري بلْكان كَ   

 ه كلب  أن نظَه، فَ يالَ، فرأى خ   مراتٍ ةَ يف املاء عد   م، فنظر حاللَّ
أُه قطعةًل يف فِم حيِمآخر خحمى من اللَّر.  

فوقَعت ه،  ها من فَِطخ أن ي  مه، وأراد تح فَ معه فَ ه طَ دولِش  
اللَّ طعةُ قِ منه  حم، وغاصيف املاء، فأكلها     بعيدةٍ  إىل مسافاتٍ  ت 
السوهذه عاقبةُ  .مك م  ن يعِدت فيفِق. هى غريِ لَي عكلَّ همِع بطَ د  

حاجة كانتهِد يف ي.  
 

)١ (لُحِمماذا كان يه؟ يف فِم الكلب  
  ه؟م فَتح الكلبملاذا فَ) ٣(        ؟ى يف املاِءماذا رأَ) ٢(
)٤ (أين وقعتطعة اللَّه ِق منم؟ح   )ما) ٥ الطَزاُءج ؟ اِعم  



 

  )٥٧( 

  

½....¼ 
ما؟ هذَن  ممن هذان؟  ه؟ هِذن  مان؟ن هات  ؟ن هؤالِءم  
هذا؟ من    هذا شاب     .  متاةٌهذه فَ     ذه؟  ن ه.  
منهذاِن؟ ذاِن ه ر من هاتان؟   .   ِنالَج    اتاِنهاتان فت.  

  .لٌج هذا ر!نعم ؟ لٌجهل هذا ر .   جالٌمن هؤالء؟ هؤالء ِر
  .ساٌءمن هؤالء؟ هؤالء ِن

  .لٌجها ر ولكنةٌأَ ما هذه امر،ال       ؟ هل هذه امرأةٌ
  ل؟ج رهل هذه صورةُ

نم هِذعه صٍلورة رج.  
  ؟ٍلفْ ِطه صورةُهل هِذ
  . طفله صورةُنعم هِذ

  ؟تاٍة فَهل هذه صورةُ
  . شابها صورةُ ولكنتاٍة فَ ما هذه صورةُ،ال

؟هل هذه صورة شاب  
  .ٍلفْها صورة ِط ولكن، ما هذه صورة شاب،ال

  ؟وٍزج عهل هذه صورة رجٍل
  .وٍزج ما هذه صورة رجل ع،ال



 

  )٥٨( 

  ؟جوٍز عهل هذه صورة امرأٍة
  .وٍزجأة ع ما هذه صورة امر،ال

 
مني كُسنمع ك يف بم؟كُِتي  

من يلِّعمبالْك مدر؟ِةس  
منذْ يهبىل املدرسة؟ك ِإ مع  
منحاِف يظام يف الطُّظ على النقات؟ر  
مني صنع األبوابباِب والش؟يك  
من ي؟بين البيوت  
من يصن؟ع اخلبز  
خيطُمن ي؟ املالبس  

 ¼ٍءي ش يأَ½ أو   ¼نم½ أو   ¼ام½ اآلتية بوضع    ل األسئلةَ ِمكْأَ) ٢(
  :الؤس كلّ جب عنأمث 

  هذا الشيء؟) .... ا
  ؟ق هذه الصورةَلَّع) .... ب
  هذه؟.... صورة ) ج
  ؟ى يف هذه الصورةرت) .... د



 

  )٥٩( 

  امسك؟) .... ھ
  ناظر مدرستكم؟) .... و
  م؟كُ لَةَ العربيغةَ اللّسيدر.... ما اسم ) ز
  لها إىل املنازل؟ ويوص اخلطاباِتلُِمحي) .... ح
  ورة؟ب السلونُ) .... ط
  ورة؟بتب على السكْي) .... ي

)٣ (ضعا حتت الكلمِة خطحيحة يف األسئلة اآلتية الص:  
   أبيك؟اسم    ما – من )ا
  ؟كيبري    ما - من) ب
  ؟ي على الكرِسسِلجي    ما  - من )ج
  ؟عاِمم هذا الطَّعطُ    ما  - من )د
  الد؟ِب الِْن عافعدي    ما  - من )ھ
  ؟ِةاحفّ التكلُش    ما  - من )و
  ؟ِةدر الو هذِهلونُ    ما  - من )ز
  م؟لَي القَِربي    ما  - من )ح
  ؟ض األرعرزي    ما  - من )ط



 

  )٦٠( 

  

 

  
  .نم األيواِررع على الطَّا يف الشريِسأَ

ىفأر اراِت السي ت مر  يف و ـ  ِطس ه معةًِرس  ـ ، وأرى الع الِتج 
والدجاِتار.  
ـ ارع أعِ  الش ِيباِن على ج  رِصبوأُ الكَ دةَم هر   بـا، واألشـجار 
  .ينار املَلُلِّظَي تِت الَّاَءرضخالْ
 دكـاكني ، و اليـةً  ع لَاِزن م  أيضاً ِعاِري الش باِنى ج لَى ع روأَ

  .ةًفخمتِل
لْوعند مقَتأِجِعواِرى الش دم ييحاًِس فَاناًد.  

  أنا ال أسري  يف و ِطس الش  ارع، وإن  الطَّ ما أمشي فوق  وار خيةَش 
ِصأن يِنيبي ضررمن الس راميارات أو الت.  



 

  )٦١( 

 
  :يا يأِتجب عمأ) ١(

  ؟اِروى الطَّلَ عريِس تم ِل-ا
  وارع؟ الشِطوس يف ي يسريِذالَّ  ما-ب
  وارع؟ي الشباِني تراه على جِذالَّ  ما-ج

  :ي اخلاِل يف املكاِنلمٍة كَِعوضي ِبا يأِت ملِْمأكْ) ٢(
املرور يف .... م نظِّي....  

املصابيحة  الكهربي....  
  .ينماراألشجار الْ.... 
  .الشوارع.... ف ينظّ

  ....عند اجتياز ....  من ساحتر
  .ارعيف الش....  وأنت  كتاٍبال تقرأ يف

)٣ (ضعكلمٍة كلّ  أمامالِئ ما يها ِممقابلِة املُ الكلماِتن:  
مفتوحةٌ       املصابيح  
األشجار       مِرسةٌع   

السارات ي     ِنمةٌري  
عاليةٌ     كاكني الد  
  راُءضخ       نازلُاملَ



 

  )٦٢( 

  
 

 
)١ (مىت تِرشقمس؟ الش  )ِل) ٢ِحماذا تبالش م؟س  
)٣ (جئمىت يالن ؟هار    )ي اللَّمىت يأِت) ٤؟لُي  
)٥ (لُطْمىت يقمر؟ الْع    )ِل) ٦ِحماذا نب؟ القمر  
)٧ (أيهاَ: ما أكربلشمأم القَس م؟ر  

 
)١ (تشرقالش مأَ صباحاًس لَوهاِر الن.  
)٢ (ِحنبالش مَأل؛س نها تفَنعان.  
)٣ (ئِجيالن ِعهار ندلُطْ ما تعالش مسباحاً ص.  
  .ِب يف املغِرساًء ممسب الشرغ ما تدن ِعلُيي اللَّيأِت) ٤(
)٥ (لُطْيعلَ القمر الًي.  
)٦ (ِحنب؛ القمرألن ِنه ييرنيا ليالً الد.  
)٧ (الشمسِم أكرب نر القم.  
اآلتيةَع الكلماِتض يف ج ٍلم:  

الشمس - يلُاللَّ - القمر - النهار.  



 

  )٦٣( 

  

؟ 

  
  . واحلقولَ املنازلَس وحيرحنب، يليف أَوانٌ حي الكلبأنَّ ) ١
  نأكـلُ  طري، وحنن ها ال ت  يور، ولكن  الطُّ ن مِ ةَاجج الد وأنَّ  )٢

  .ِمع الطَّذَذيحمها اللَّلَ
  .ِرج الفَتقْ ويحِص ييك الدوأنَّ ) ٣
  .اجج الد ويأكلُراِك موانٌ حيبعلَ الثَّوأنّ ) ٤

  
  .يلِديك الب الدن ِمماًج ح أكربومي الريك الدوأنّ ) ٥
  .ستِر مفْوانٌ حيئب الِذوأنّ ) ٦
  .ريِغروف الصخ هو الْلَمح الْوأنّ ) ٧



 

  )٦٤( 

  
 

)١ (مع زيادِة حكايةً اآلتيِةن من العباراِتكو لزم ما ي:  
  .ارع الشربعفل ي ِط-ا
  .ارةيه ستمد ص-ب
  .اِفعس اِإلةُاري س-ج
  .ىفَشتسير يف املُِرعلى الس-د
 . أُمه تبِكي-ھ
 . أبوه ينصحه-و
  شِفي ِمما أصابه-ز
 .حتِرس من السياراِت ي-ح

   
)٢ (اآلتيةَ  الكلماتِ ِعض   هـا يف   بة لَ مناِس الْ نة اخلالية ِك يف األم

  :ة اآلتيةصالِق
  عفْد - عجلةً - عبالت - الصباح - يلةٌِقثَ

املساعدة - إبراهيم - كرش – ِصقْيهد  
  



 

  )٦٥( 

  

 
   إىل املَ   ذاهباً كان إبراهيم ة يف   رسد ....د رجـالً  فوج 

ِسمن ا يفَدع أمام وقد ظَ  .... عليها أمحالٌ  .... ههر ليـه    ع ....
فتقد  م إليه وعاونالعجلِة.... ي   فِ ه ي ِذ الَّ ى وصل إىل املكانِ   حت
  .....هِذ على هإبراهيم .... لُج الرصلَو.... امولَ
 وضـع الكلمـاتِ   ها بِ لِْمكْة فأ ابقَة الس صملة القِ  تكْ هذِه) ٣(
  : اخلاليةِةن يف األمِككِدن ِعن ِمبِةناِساملُ

ة اللغة العربي  .... هدإىل املدرسة وج  .... ب  ا ذه مولَ
متفسألهباًع ،ع نس هذا ِبب ....  

فقص  عليه إبراهيم ....  فس ،ـ   .... ر سن  من ح ....
أن يقتِر ....  من تالميذَوطلبأ  يكافَةًأافوا مكح....  

 إنّ ؟فقال مسري  مكافأةٍ  أحسن  إلبراهيم   أن نكت هذه  ب 
 ....يف كركْ ِذ لتكونَ؛ احملادثِةِةاسى ِلرمل هذا الع....  

  .....  إبراهيمموصار اس.... على هذا  .... قفوافَ



 

  )٦٦( 

  

 

  
  
  ؟ِدض النقو فَ كتاباًمكَ           ؟ِقب يف الطَّاحةًفَّ تمكَ

 .ب كتعةُب أرِدض النقوفَ         .اٍتاحفَّ تالثُ ثَِقبيف الطَّ
  ها؟تح توراًفُصوكم ع         ؟جرِةى الشلَ عوراًفُص عمكَ
لَعى الشجرة عوراِنفُص.         ها ثَحتتصاِفالثة عري.  
   له؟ باباًموكَ          تراها يف هذا البناء؟افذةًم نكَ
ى يف هذا الِبأرناء عشرن ذَاِفو.         له بابواحد .  

  ؟هيا يف اجلنشركم ِق
رٍش ِق مئةُيهيف اجلن.  

  ؟تابلِكاي هذا ِرتش تمكَِب
تِرأشذا الِكي هةَالثَثَ ِبتابع شِقر شاًر.  



 

  )٦٧( 

  

 
  كانت  بنتـاً  ةُ صـفي  

ت وكان. طَطَ القِ حب ت مةًيرح
ها ِسفْنها بِ تيلة رب ِم ج ةٌطَّها قِ لَ

ِبى كَ حترت و ،لَودثالثَ ت  
وكانت  .كل الش  بديعةِ ٍططَِق
صةُفيت ها، وتعِطحبعليها كثرياًف .  

ـ  ضع أن ي  رأ فَ ات أراد ة من املر  ي مر وِف ص وهـي   ةَفي 
نائمة، فهجموقَطُطَ عليه هذه الِقت ،تاله يف احلَلت.  
نايـة واإلكـرام     يف العِ  تذلك، وزاد  لِ ةُيِف ص ترسفَ

  .التيِمها اجلَِططَِقِل
  

 
)١ (أجباآلتيةاألسئلِة ِن ع :  

  ؟ ةَيِفي كانت عند صِت الَِّططَ الِقدد عم كَ-ا
  ؟طَطَ الِقحب تةُفي صل كانت ه-ب
  ل؟ع أن يفْر الفأ ماذا أراد-ج



 

  )٦٨( 

  ر؟أفلْ ِلططُ الِقعلِت ماذا فَ-د
  ر؟أ الفِلت بعد قَِططَلِقل ةُيِف ص ما فعلت-ھ

  
)٢ (وكَ اآلتيةَب الكلماِترت نها مجلةًن ِموفيدة م:  

  .هلتوقت - رأالف - متهج - ىلَع - طُطَالِق



 

  )٦٩( 

  

 

  
  شِتب الن   ٍلِزار يف من ـ   صغريٍ  بطفلٍ ، وأحاطت ذ ، فأخ

يصرويستغيثُ خ  .فتقد يف املدارس الثَ   م طالب انوي ة وهو يلُِمح 
ورأى أنّ  ،ماًلَّس  إحد  ى النلَ افِذو  إِ لِْصم ت  ريانُليها الن . فوضـع 
دار وتسلَّ م على اجلِ  لّالسثُ.  عليه قم من النافِ  ذَفَ ن  ـ ذة، وح لَم 
مها  أحدصاب ي دون أنرِض به إىل اَأله، ونزلَيراع بني ذِ  لَفْالطِّ
  .ىبأذً

  .هِتروَءه ومِتهاموه على شرون وشكرق له احلاِضفصفّ  



 

  )٧٠( 

 
 

  :يا يأِت عمب أِجمابقة ثُقرأ القطعة السِا) ١(
  ؟فلُ أين كان الطِّ-ا
  ه؟ذَقَن الذي أن م-ب
   الطَّاِلِب؟لَم ِبم تِصف ع-ج
  ؟اس النهركَ شم ِل-د

  
  اآلتية حكايـةً   ِروصن من ال  وكَ) ٢(
لةًِصمت:  

١ (فَ ورةُص ىت ِس يري   ارِع يف الـش 
لْويةَ حافظَقطُتقوِد الن.  

  .ابِط للضةَ احلافظَملِّسى يتالفَ) ٢
٣ (طاُءإع ِطاِب الض  له م ـ  لغاًب  ن ِم

  .املاِل
٤ (حصاحبِ ضور  وِدقُ الن و ه ثناؤ

ى الفَلَعىت.  



 

  )٧١( 

  

 
هيلُالص : صوتِس الفر.  
النباح  : توِب الكلْص.  
ئالزري  : توصِد األس.  
  .ِم احلماَصوت :  يلُِداهلَ
  .ِبئْ الذِّصوت :  اءوعالْ
   .طِّ الِقصوت :  اءومالْ

  .باِب الذُّصوت :  ننيالطَّ
  .اءم الْصوت :  يرِراخلَ

  .رج الشصوت : احلفيف
التيكونُ :صفيقباليد فإنَِّني دةً واِحداً يال ت فِّصق.  

اخلاتم  : لْيبيف اُألس صِلِعب لزِةين.  
  . به املرأةُنتزيت ما :  يِلحالْ

فالسوار : يوضيف اليد ِلع ينةلز.  
  .ينِة للزِلج يف الرعيوض :الُخلْخوالْ
ب هؤلؤ أو الـذَّ    أو اللُّ  زرخ فيه الْ  ذي يكونُ  الّ طُيخالْ :  قدِعوالْ
ويجِفلُع ي العِقنوالقُ  .ينِة للزطر : تنُذُى به اُأللَّح.  



 

  )٧٢( 

  

 
  طار ع فُصور ص غري ود لَخ   مـن الـش ـ  ِإاِكب  ِلىل داِخ

  .يرِري الس ِفورصن م، وكانَزِلنمالْ

أَر ى منصور  هذا الع فُصور ِغ الصري  الْ ِلاِخ يف د ـ ح رِةج 

ـ ن ي ذَ، وأخ ِهناِح ج ن مِ ِه بِ كس وأم ذَواِف والن  األبواب قفأغلَ  رظُ

  .ِهيلَج وِرِهيِش وِرِهقاِرن، وإىل ِمِهيلَِإ

ـ  الطَّ يِهم إلَ ديور، وقَ لطُّ لِ عدم الْ ِصفَ يف القَ  عه وض مثُ عام 

والشلَ، فَ رابم ولَ أكلْ ي م ي شرونظَ ب ، ر العصفور  إىل م نور ص

وكأنهولُقُ يله :  

ـ ي وأُ  إىل أبِ  ودع أَ نْ أَ يدِرأُ ـ ي وإِ م خِتو ـ أَي، و  يف  ريِط

ـ ، وأَ  األغصانِ ، وفوق اءِِِضالفَ ـ    لَِزن إىل األرض، وأص عإىل  د 

ماِءالس.  



 

  )٧٣( 

، ِصفَ القَ ن مِ هقَلَ وأطْ وِرصفُعا ال  على هذَ  ورصن م قفَشأَفَ

  .رورس ومحانٌرفَ و وهطار فَ،بابيك والش األبوابه لَحتوفَ

 
  ؟صفور العما دخلَين منصور ِحأين كانَ) ١(

  ؟صفوِر منصور مع العماذا فعلَ) ٢(

)٣ (؟ماذا قال العصفور  

)٤ (هل أطلقمنصور الع ؟صفور  

)٥ (الُ ح كانَكيفصفور وهو يف القفص؟ الع  

  وهو يطري يف اهلواء؟   ½  ½  ½  ½  ½) ٦(



 

  )٧٤( 

  

 

  
  ِعص د حممود  إىل الس   طح، فرأى الدجفـصِ  يف القَ  اج .
ورأى عداًدمن الب وأَِضي ،عجبههذا املنظر .  
  راقـدةً   الكبريةَ اجةَج، فرأى الد   ثانياً د حممود ِع ص مثُ  

 ها الفـراريج  ، وحولَ اجةَج الد د شاه اٍموبعد أي . ضيها الب حتتو
  .غريةُصال

 مِعطْ لت ؛رة والذُّ  والقمح زرها األَ لَ رضحأو ح حممود ِرفَ  
الصغار.  
  



 

  )٧٥( 

 
  : اآلتيِة األسئلِةِن عبأِج) ١(

  فص؟ يف القَ ماذا رأى حممود-ا
  رية؟ الكبجاجةُت الد أين كان-ب
  ؟ أين جاءت الفراريجن ِم-ج
  اج؟ج الدعام ما طَ-د

)٢ (وكَ اآلتيةَب الكلماِترت نْومنها ج لةًميدةِف م:  
وتحالكبريةُ - راقدةٌ - هات - البيض - الدجةُاج.  



 

  )٧٦( 

  
 

  :ن األسئلة اآلتيةب عأِج) ١(
  جاج؟ل الدأكُ ماذا ي-ا
  ؟وِره الزراتيج شعرز أين ت-ب
   مىت تلبس املالبس اخلفيفة؟-ج

)٢ (راآلتيةَب الكلماِتت وكو مفيدةملةًن منها ج :  
  .ةَاجلديد - بِحي - األطفالُ - بسالَاملَ

)٣ (اآلتيِة من الكلماِتمٍةكِل  كلَّعض يف ج لٍةم:  
  .درغي - اعةُمالس - ارةيالس - ةُرساِمل

)٤ (كلٍّر عنعب  من الصمفيدةر اآلتية جبملٍةو :  
  .صورة مكتب) ا(
  .صورة مخس وردات) ب(
  .صورة كوب) ح(
  سِن ِتصورة ثالث كراِت) ء(
  .صورة دواة) ھ(
  .نيتابصورة ِك) و(



 

  )٧٧( 

  

 
 وِعسـب نا يف األُ  ِملِّع مع م  لٍةحقائي يف رِ   أنا وأصدِ  تهبذَ  

  .راتتوِميلُ ِكةَالثَ ثَسِةردم الِْن عيٍةرلة إىل قَح بالرناَمقُفَ اضي،مالْ
  مشيف الْ  ناَي ح  قول، وشـاهدن ا الناتـاتِ ب  واألشـجار  
وأعطَواألزهار ،ا معلِّانمنا دساًرع ها، وعلَّنما أَنساَءماه.  
   ِعوقد صد   نا يف هذه الر  نـا   يف طريقِ   كـانَ  لٍّحلة إىل ت

  .ه يف أسفِل اخلصيب الواديِهِتم على ِقية، ورأينا وحننرلقَِل
ـ  على الْ  يعاًِم ج ناَسلَهر ج وعند الظُّ    ِششاِئح  وحتـت  
  .اَءدنا الغناولْ، وتاألشجاِر
وبعد الغ اِءد لَ جس  دائرٍةيئِةنا على ه ح ِم معلِّلَونا، فقص 

  .ةًار سثريةً كصاًصعلينا ِق
  وكن وا نأن منكُ  د  ي الْ  فِ ِموي ال ناك طولَ ث هِقلْ الطَّ واِءه 

ولكنعلِّ مناَمنْنا أَ أخربن ِجرعنا يف الْنا إىل بيوِت فرجعساِءم.  
  ي الَِنإنأنس ى هذه الرةَلَحالس ةَار.  

 
  .حلةهذه الر ِلصفاً على إخوانك وصقُ) ١(
  . هذه الرحلةص ملخكتباُ) ٢(



 

  )٧٨( 

  

 

 
   يا كمال؟ك ساعةٌعهل م  :  فتحى
ينما الدي حِ ي و راها لِ  اشت ، صغريةٌ  ساعةٌ م معي عن  :  كمال

  .حان يف االمِتتحجنَ
  .ةَعاي هذه السِنِرأَ  :  فتحى
ـ  من اجلِ  ها شريطٌ  لَ ٍد ي ها ساعةُ إن. يا هي ذِ  ه  :  كمال د لْ

  .يِمصع يف ِمةٌتثب كما ترى مض وهياألبي
  ؟ِطب بالض الوقِتينيع تف تعِرهلْ  :  فتحى
ي كيـف  ِنمي قد علَّ والدِ  أعرف ذلك؛ ألنَّ   .نعم  :  كمال

  .اعةظر إىل الس بالن الوقتنعيأُ
  ؟ اآلنَاعةُكم الس  :  فتحى
  .ِطب بالضعس اآلن ِتاعةُالس  :  كمال
  ؟ الوقتفِرعوكيف ت  :  فتحى



 

  )٧٩( 

ـ  وهو ي   صغري واحد: باِنرقْاعة ع لسِل  :  كمال بين  عـدد  
اعاِتالس .وواحد كبري  يبي   وأنت . قائقن عدد الد
تلِ ى أنّ ر مِ اعةلس فوقَ ناَءي  ١٢ إىل   ١ من   ها أرقام .

  مسافةٍ  كلُّ نيب ت سافاٍت م  رقمني مخس  وبني كلِّ 
 قِم رقو فَ اآلنَ واقفريِغ الص فالعقرب؛ها دقيقةً نِم
٩والكبري ١٢ رقم  واقف فوق .  

 ٣ إىل رقـم     لَى وص  حت  الكبري  العقرب اروإذا س   :  فتحى
  ؟ةُاع الس تكونُذافما

 غري الص ربقْ الع  ألنّ ؛عاًب ور عاًس تِ  حينئذٍ ةُاع الس تكونُ  :  كمال
 على رقم    واقف لعقرب الكبري  ا نَّ وألَ ،٩ رقم   جبانِب

  .ةًقيقَ دةَرش عسم خ١٢قم ي بينه وبني رِذ ال٣َّ
ى أيـن    فإلَ ٦ إىل رقم     الكبري  العقرب وإذا وصلَ   :  فتحى

يصل العقربغري؟ الص  
 بني رقم   ف املسافةِ نتصغري إىل م   الص صل العقرب ي  :  كمال

  .رى كما ت١٠ ورقم ٩
  ؟ حينئٍذاعةُن السوما ذا تكو  :  فتحى
ـ ك ت ألن؛   ونصفاً عاًساعة تِ تكون الس   :  كمال ـ  دِج ني  ب

وهي . ةً مسافَ ثالثني ١٢ رقم    وبني  الكبريِ العقرِب



 

  )٨٠( 

تبيالثني دقيقةً ثَن.  
ـ  هاليس لَ ساعةً  اك  ن ه  أنَّ !كمال  يا ظُالِحهل ت   :  فتحى ريطٌش 

  د؟لِْجالْمن 
  بدالً ةًلَِسلْها سِ  لَ ظ أنّ الِحوأُ. ذلك ظِحال أُ !معن  :  كمال

؛ِدلْيط اِجلِرمن شها ساعةُ ألنج ٍبي.  
 لَ اليد، وشكْ   ساعةِ لَ شكْ ! اآلن يا كمال   عرفت  :  فتحى

 أنـواعِ  نِم آخر  نوعاً رفعفهل ت  ،اجليب ساعِة
اعات؟الس  

ى  آخر يسم   نوعاً ف أعرِ !نعم  :  كمال
هـا   لَ وهو سـاعةٌ  . ¼هبنمالْ½
جرسي ِرضبي ِذ الَِّتقْ يف الو
يدهِرت.  

 يلـةٍ ي كلّ لَ والِدهملؤ ي هنب وعندنا م  ،حيحهذا ص   :  فتحى
 لـه   ثٌ ثالِ ربقْوم وله ع   الن راِشه إىل فِ  هاِب ذَ قبلَ

ـ و الْ ددحي ي ِذ وهو الَّ  اص خ ارمسِم ـ  تقْ ي ِذ الَّّ
يِرضبفيه اجلر س.  

  ي عندكم؟ِذه الَّ املنبرس جبِرضمىت ي  :  كمال



 

  )٨١( 

 وم، ونظرت ت من الن  م، فقُ ةًر م ه يضِرب تعِمقد س   :  فتحى
 إليه فوجدت العقرب  األصغ  ر فوق ٦ ِمقْ رو الكبري 

فوق؟ حينئٍذ الساعةُ فماذا تكون١٢ُ ِمقْ ر  
  .ماماً تادسةَ الس تكون حينئٍذاعةَ السإنّ  :  كمال
   الساعات؟ من أنواِع رابعاًوهل تعرف نوعاً  :  فتحى
  :  كمال

  
  

  :  فتحى
  :  كمال

نعم لْ ه ت ى يف بعض الْ   رياديِنم 
 فـوق    موضـوعةً   كبريةً ساعةً
عوٍدمم ع؟تِفر  

  .نعم أتذكَّر اآلن
وهل ترى يف مدرسِتكم ساعةً     

 ـ كبريةً م تـِض     ثبعب ة فـوق
  جدراِنها؟

  .ر ذلك أيضاًكَّ أتذمعن  :  فتحى
 ¼داٍني م ساعةَ½ى  سمت يِنياِدمراها يف الْ  ي ت ِتاعة الّ الس  :  كمال

  .¼حائٍط ساعةَ½ىتسم دار اِجلراها فوقي تِتوالَّ
   فقط؟دارِسمط يف الْ احلاِئرى ساعةَوهل ن  :  فتحى
زارات رات يف وِ  جح من الْ   تراها يف كثريٍ   ك إن ،ال  :  كمال

  .لناِزم والْر الكبريِةتاِجم الْي بعِض وِفكومة،حالْ



 

  )٨٢( 

  يدان؟م الْوما فائدة ساعِة  :  فتحى
  :  كمال

  
  
  
  

  :  فتحى

يف اعات الكــبريةُتوضــع الــس 
فـوا  ِرعاس، وي راها الن يين لِ اِديمالْ
قْالو بط إذا لَ  ت بالضم كُ يمعهم  ن 

هم طوا سـاعاتِ  ِبض لي  أو ،تساعا
  .هم ساعات معذا كانتعليها ِإ

 فقد عرفـت    ، يا كمالُ  شكركأَ
أشياَء كثريةً عن أنواِع الساعاِت     

  .وعن كيفيِة معِرفِة الوقِت
  .قاء وإىل اللِِّةالم السع م يا أخي،واًفْع  :  كمال
  .قاءى اللِّ وإلَ اللَّهكملَّس  :  فتحى

  



 

  )٨٣( 

  

 
)يالُفَها األطْلُثِّم(  

  
ـ   ، وأنتِ  حزينةً ةُأدها احلِ ت أي اِكي أر ماِل  :ردانأبو ِق يف ع ك ش

وبك؟ن أفراِخي  
ـ عي مـن الثَّ   ي على أفراخِ  وِفخي حزينة لِ  ِننِإ  :ةأداِحل ب، لَ

يأيت اآلنَ فس ب ِمطلُ ويِقلْي أن أُنـ  إليـه أفْ ي ي راِخ
هالَيأكُ ِلغريةَالص.  

  ؟لُعفْ فماذا يِك أفراخإليِه ِقلْ تموإذا لَ  :أبو قردان
  .يلِنأكي ِلخلِة الن فوقعود إيلَّي بالصِنددهه يإن  :ةأاحلد

  ؟دث ذلك منه كثرياًوهل ح  :أبو قردان
ـ  قـد فَ   ضي الب  أنّ مِلما ع ه كلَّ عم فإن ن  :ةأاحلد ـ  سقَ ى  أت



 

  )٨٤( 

وهدِندإليِهِقلْم أُ لَعود إنْي بالص األفراخ .  
 ِكفإذا جاءَ . ودع الص ستطيعه ال ي  ، فإن ئةٌخِط م ِكنِإ  : قردانأبو

 ِا: ي له وِل فقُ ةَهذه املرصعإنِ د  فإِ ؛ استطعت نن  إِ ك
لْفعطِ ت رت أن   ا يف اجلو ون جوت .لَ إنْو  ِطعتسم ت 
ِلسمتِل وسمتياِخ أفر.  

* * * * *  
ـ   وإالّ ،ِكراخفْ أَ ِقلْة أَ أها احلد تأي  :علبالثَّ ِع صدإليـكِ  ت  

وافترسِكت.  
 تر طِ تدِع إن ص  ك فإن ،يع تستطِ تن إن كُ  دعصِا  :ةأاحلد

أن ا وجنوم تستطِ وإن لَ . تعِم جنوت نش روجنَك ت 
ياِخأفر.  

  ؟  هذا الكالممِكلَّن عم  :علبالثّ
  .دانري أبو ِقمِنلَّع  :ةأاحلد

 * ** * *  
يور، فمـا   ا بـالطُّ   جد بِجعي م ِن إن !يا أبا قردان    :علبالثَّ

أجها وأَ لَمحسن ولقد مسِ  ،ها ريش عالطُّ  أنّ ت  يـور 
تتِمح ِني بأجِتح  ها من الر  يح إذا هبـ  ، فهلْ ت ذا  ه

؟صحيح  



 

  )٨٥( 

  .انِتحيح بأجِن من الريحتِم أن نتطيعسنا ن إن!عمن  :أبو قردان
  ؟صنع فما تكاِلم عن ِشك الريحإذا أتت  :الثعلب

  .منيي اَألناِحع رأسي حتت جأض  :أبو قردان
  ل؟عفْينك فما تك عن ِميوإذا أتت  :الثعلب

  .ي األيسِرناِح جتي حتْأضع رأِس  :أبو قردان
  ؟.... جهٍة من كلِّوإذا أتتك  :الثعلب

  . رأسي علىياحن جقطِبأُ  :أبو قردان
  .رظَنم هذا الْ لرؤيِةي مشتاقنِإعل؟ فَا تفْي ماذَرِنأَ  :الثعلب

  .¼هسكَم وأَبلَعم عليه الثَّجعل ها فَمولَ½
  !ك؟سى نفْسن وتجاهلُ ك يا غريمعلِّتأَ  :الثعلب

 
)١ (ماذا كان يفعل الثعمع اِحللب ة؟أد  
)٢ (اِحللُماذا كانت تفع ة؟أد    )ِل) ٣م؟ة حزينةًأدت اِحل كان  
)٤ (طائٍرأي ن صها؟ح     )ها؟ لَماذا قالَ) ٥  
  ها؟ عندما جاَءعلِبه للثَّذي قالتلّ اما) ٦(
  دان؟ري ِق أِبن ِمعلبم الثَّكيف انتقَ) ٧(
)٨ (ا؟ماذَ؟ وِل راً ماِكهل كان الثعلب  
  ب؟لَع الثَِّةضب يف قَراِئع الطَّ وقَمِل) ٩(



 

  )٨٦( 

  

 
اِوللمرحوم اهلري  

ــ ــأن و أَى ذُا فتبد  
  

ـ  خ أُرقْأَ   يـ  الكُ ر ِبت  
  

ـ  ِت غاب نِْإ األص حاب  
  

ــ   ــي الِكِباِحصفَ تاب  
  

ـ   يثُِدفيه ح  الـس ِرم  
  

  مزنــاًيبالــص رو  
  

ـ ي حِ  لِ ص قَ مكَ كايه  
  

ــلْ ِلةًيفَـــِطلَ     هغايـ
  

  ــــــ
  :رح الكلماتش  -ا

  .ونرامس ويتاس الن جيتمعني ِحالًي لَاحلديثُ: رمالسحديث 
  : اآلتيةئلِةس اَألِنب ع أِج-ب

  ؟صص ِقيِه ِفتاباً ِكتأْر قَهلْ) ١(
)٢ (يكونُكيف الكتاب باًاِح ص؟ لك  
  ها؟بِحيت تتب الَّ الكُما أمساُء) ٣(
)٤ (ما معأَ½ى نا فَنو أَى ذُتِبد¼.  
  .داًي جظاًفْ ِحةَعطْ الِقِهِذ هظْفَح ِا-ج
  . واضٍحٍتوصك ِبواِن على إخ القطعةَِهقرأ هِذاِ  -د
  .دي ج خبطٍّ القطعةَ هذِهكتباُ -ھ



 

  )٨٧( 

  

 
  بالْ عض حيوالْ ماِلِج، والْ غاِل، والبِ يِلكاخلَ: اِنو ،مري ح

تلُِمح األح مِ قيلةَ الثَّ الَم ن   مكان إىل م  مـال  ِجلْوِل. كان آخر
كبريةٌ رةٌِدقْم   على الس ِرييف الص ها تـساعِ  أخفافَ ألنّ؛راِءحها د

  .على ذلك
قـوم  ، وتوارِع يف الـش جالِت العرج ت غالُ والبِ واخليل  

  يف بعض األحيانِ   لُِمحيت ت فهي الَّ ؛  وبر يف احلُ  يلٍةِل ج ماٍتدِخب
الزوالذَّاد خائر.  

ـ  ،ح الفـالَّ  داِعس ي حماروالْ    ماد لـه الـس    لُ فيحِم
  .واحملصوالِت

  
 

)١ (ِئأسبةِولة وأج:  
  ؟  املاشيةُ فيم تبيت-ا

املاشية يف احلظريِةتبيت .  
  ؟ صانُبيت اِحل فيم ي-ب

  .ِلبطَص يف اإليبيت احلصانُ



 

  )٨٨( 

  ؟ولُحصم الْلُقَن يم ِم-ج
يمل الْقَنِلقْول من احلَحص.  

  ؟حم القَحالَّد الفَصح يم ِب-د
الّده الفَحيصباِملح نِلج.  

  
)٢ (عبرِم  كلٍّ عنمي ِبأِتا يجٍةلَمم ٍةفيد:  

  .وق محاراًح يس فالّ-ا
  .له عجرج بغل ي-ب
  .الًم يقود جيعراِب أَ-ج



 

  )٨٩( 

  

 
ـ د أن أَ  لَب قَ ابوِني باملاء والص  ي وفمِ ِد ي لُِسغْنا أَ أَ   لَخ 

حجِل األكْةَر.  
  و لَإذا جست ى كُ لَ عِسرالْ ي ائدِةم ِض، ووالطَّ ع  ال  عـام 

  .بار الِكدأَبى ي حتأُدبأَ
 ئالّ ِل؛يِسِبالَ على م وطةَفُ الْ عوأض. يا أمامِ م مِ لُنا آكُ وأَ  

ـ   تدِم ح كِلن األَ  مِ تهيتفإذا ان . ثَوتتلَ ـ  تلْس اهللا وغَ ي ِد ي
يِمفَو.  

 
  :الِءإلمِل) ١(

  : الكلمات اآلتيِة كتابةَر كرم، ثُابقةَ السكتب القطعةَاُ
أ - ابونالصدأُب - يالَّئَِل – لُآكُ - دأب.  

  :ية اآلِتِةئلَس عن اَألوٍح بوضبِجأَ) ٢(
   األكل؟ ما آداب-ا
  ؟ األكِلك قبلَمك وفَ يدلُ تغِساَماذ ِل-ب
   األكل؟عدهما بلُغِسا تماذَ وِل-ج
  ؟وطِةة الفُد ما فاِئ-ھ  ها؟لُِسماذا تغ وِب-د



 

  )٩٠( 

  

 
½١¼  

  
الجالد:  ِنإن ي عفْرت أن  جلٌك ر طي ب ؟ وأن ك تلُِهأتس اخلري  

غَ ونَد يمِ رك ن ـ  ان هـذه القريـةِ    كّ س ذلك ، وِل
أَسِرعضلَ عك مسألةًيِه مةًمفيها خري ع ظيملك .  

ـ   اخلـري  ي؟ وما هذاَ  ِخه املسألة يا أَ   وما هذِ   :حالفالّ ذي  الَّ
ينِظتي؟ِنر  

ـ   األر ن مِ عِةقْي هذه الب   فِ نَِّإ  :الالدج زاًض كن ـ  م آالفِ ذُن  
ِنالسوقَني دع فْرتم ِضوعاله اِجلبناِء بأصايلت ن.  



 

  )٩١( 

 مِلو! ظِّ احلَ ِنسحة، يا لَ  عادسا للَ يم؟ ي ِظ ع زنا كن أه  :حالفالّ
عرضت لَ عا هذ ي األم ؟ ولِ رلَ م م ت سـ ج الكَ خِرت نز 
  ك؟ِسلنفْ

ـ  نّ، وألَ ِض األر ك صاحب ألن  :الالدج ِت اسـ  خراج ِز الكن 
يحتوليس ِع إىل ماٍلاج نالٌدي م.  

  ؟موِل! ىل ماٍل ِإاجتحي  :حالفالّ
 ينـة؛ ِم الثَّ ِر اجلواهِ ِضع، وإىل ب  خوٍرىل ب  إِ اجتحسن  :الدجال

  .ِنيئَيين الش ذَالَّ ِإتحفْ ي الَز الكنألنَّ
ـ حي ت ِت الَّ ريده؟ وما اجلواهر  ي ت ِذ الّ وما املالُ   :حالفالّ اج ت

  إليها؟
 موعـةٍ جىل م  وإِ نيهاٍت ج ِةرش إىل ع  الًاج أو تحسن  :الالدج

ئِدالَ، والقَراِطر واألقْاِومن األس.  
.....!  من األسـاورِ    وجمموعةٍ نيهاٍتجرة ِ شإىل ع   :حالفالّ

أَسجِهتيا أخيد .  
  هذه األشياءِ  حضاِر يف إِ  أْباطَتوال ت . ا أحد رِبخال ت   :الالدج

خشةَيِض أن تالفُيع رةُص.  
  .ِدساء الغاء يف مقَىل اللِِّإ  :الالدج
  .اءقَإىل اللِّ  :حالفالَّ



 

  )٩٢( 

  

½٢¼  

  
ـ   فماذا ح  يخ الش رأخد ت قَ لَ ¼هسفْ ن بخاِطي½  :حالفالّ ادث ي 

تر ِنى؟ إن ى أالّ ي أخش يع ود فيضيع ،  ـ  الغِ  علـي ى ن
والسةعاد.  

  .يقيِدا صك ييلَ عالم الس¼رضحي½  :الالدج
  .ييِقِد يا ص كثرياًترلقد تأخ. الموعليك الس  :حالّالف

 ؛نِج الْ بناِء مع أَ  اٍعز يف نِ  تني كُ ن ألَ ؛ترنعم تأخ   :الالدج
ـ ِز ومـا . قِحتسك ال ت  إن: ضهم يقولُ ع ب فإنّ  تلْ

  .ب طيك رجلٌهم بأنتعنقْى أَتيهم حِف
  .ك يا صديقيأشكر  :حالفالّ

  ه منك؟ ما طلبت كلَّتروهل أحض  :دجالال



 

  )٩٣( 

. هاضع ب تترض، وقد اقْ  ةرش الع  اجلنيهاتِ ترأحض  :حالفالّ
 عليه  لَصح أَ  أنْ تع ما استطَ   كلُّ اهذفَ: يِلحا الْ مأَ
ريد نا ن هم أن تمهو أَ نْ أَ دعريان، ب ي ومن اجلِ  ِلِزن م نِم

أن نشِرتهلَثْ ِمي.  
 ال  لـي حالْ: ولقُوي. ¼ليح الْ بلِّقَ وي قودذ الن خيأ½  :لدجالا

ي يا ِفكْت ِدص  يقي، وال بإىل   األمـرِ   من تأجيـلِ   د 
ساء الْ مِدغ  ،أكْوسي اللَّ ِفتة بإطالقِ لَي الوِةخور وتِ  الب 
  .لةقِبم يف الليلة الْرِمتسممل الْلع ِل متهيداً؛زميةعالْ

  :حالفالّ
  

  :الدجال

تِهسأجد   لَ يف أن أحص  على ب الْ ِضع ـ ح  مـن   يِل
  .راِني واِجلاألقارِب

ـ  ع  بعيدٍ  إىل مكانٍ  هبك، وسأذْ  يف مكانِ  قبِا ك، ن
  . اآلنَباًجرى ع، وستميةَ العِزلو وأتخور البقِلطُْأل
½الُ إىلذهب يجبعيٍد مكاٍنالد ِلطْ ويقالب خور¼  

بحالش:   ال ختف  وال ت ل مِ تِقنن ك فإِ كاِن مـ ي سأُ ن سك يف  عد
، ن األرضِ اِط ب ن مِ زك الكن رج لَ خ، سأُ هذه احلياةِ 

سأجك أغْلُعنى ملوٍقخ.  
سِجتسبائك الذَّ  د ـ   ب الَّ ه يت ال تمـالُ ِجيع الْتِطس 

  .هالَِمح أن تالكثريةُ



 

  )٩٤( 

  .كِدع بن ِمكِتير ذُتيبتك ويأل بمد ما يستِج
ـ ا ما ت   أحق ¼داًِعتر م فاً خائِ بعد أن يقف  ½  :حالفالّ  ول يـا  قُ

ِلم؟ اجلانِّك  
ـ  وا لَ ق كالمي؟ وأن  دصأال ت   :اجلانّ ـ  اآلن جلَتئْ ِش  تعلْ

هالَ ساِف األرِضايلَع.  
  .ك يف حقِّين فقد أخطأتذْال تؤاِخ  :حالفالَّ
 ما   كلَّ ِدغ يف الْ  رِضحيك أن ت  لَ ع  ولكن !فخال ت   :اجلانّ

لُطْيه ِمبنكهذا الش يخ.  
  .يِدا سي يِبحعلى الر  :حالفالّ
 خي الـشي  نِفَلَّ ما كَ  مِتُأل؛  ِدغيك يف الْ  ، وآتِ  اآلنَ بهذْأَس  :اجلانّ

  .هعملَ
 ي أراك مـالِ ¼  خائفاً  فيجد الفالح   قليلٍ دعيأيت ب ½  :الدجال

   يا صديقي؟خائفاً
ـ يع بِ  اجلانّ  فقد رأيت  :يدك يا سي  تقْدلقد ص   :حالفالّ ي ِن

  .اآلنَ
  ي قبل اآلن؟ ِلقاًصد مم تكنألَ  :الدجال

ـ لْ ولكن زاد قَ   ،قاًلقد كنت مصد    :حالفالّ . انـاً نئِْمي اطْ ِب
أُوسِضحكلَّر إليه ما حتتاج .  



 

  )٩٥( 

. ها البخـور   بِ رحِض؛ ألُ  العشرةَ ترك يل اجلنيهاتِ  أُ  :الدجال
  .قاء وإىل اللِّهمِتى ت، حتليحعك الْ مقيبولْ

  .قاءإىل اللِّ  :حالفالّ
½٣¼  

  
ـ ريِع أريد أن ت   :¼مث إىل صديق متعلّ   يتحد½  :حالفالّ ي ِن

يٍِّلكلّ ما عندك من ح.  
  ب؟لَ هذا الطَلبطْ تامِلو  : ماملتعلّ
  .يتجوزه ِللَثْ ِميِرتأش أن ي أريدنَأل  : حالفالّ
  .بب هذا السِةح يف ِصكي أشنِإ  : ماملتعلّ

  .يحِح الصببو السهذا ه  :الفالّح
ـ  نِإ، فَ ي احلديثَ ِنقِْدأص  :املتعلّم ي أخى أنْشـ  ي  يف ونَكُ

ِراألم ش ألَ ؛ٌءي ي قَ نأْركثرياً ت    يف الـص أنّ ِفح  



 

  )٩٦( 

بعض الد اِلجحـني،  الَّون علـى الفَ    حيتـالُ  ني
 فيأخذون حليم ومالَ همه .وأخقد  ى أن تكونَ  ش 

  . هؤالِءن ِم واحٍدباِك يف ِشتعوقَ
م هضع ب  إنَّ !مهالَوذون أم ليهم، ويأخ ون ع حيتالُ  :الفالّح

 ، واستخراجِ حضار اجلانّ  على إِ   عجيبةٌ رةٌده قُ لَ
  .ِضر اَأل باطِنن ِموِزنالكُ

ـ ين بكلِّ رِبخأَتك، فَ لَأَس م  اآلنَ تفْرلقد ع   :  ماملتعلّ ش ٍءي 
وسوفأكت ا هذمالس ر.  

 وقـد رأيـت   ،ر ماِهه رجلٌ إن¼ يقول د مثَّ يترد½  : حالفالّ
  .يِنيع ِبِس أماجلانّ

ط أن  ر على ش   ولكن لب،طْ ما ت  يك كلَّ ِطعأُس  :  ماملتعلّ
س بعيداً ِلأج ع ما ألَ كُنى ماذاَ ر فْ يعاِهوأُ. لُعدك 
أن  تِري ال أشك  فيما ت حـ  ل عليهِ ص .  كنـوزٍ  ن ِم

  .الٌج دلٌجه ر أنكفَرع ُألك ذِللُعوسأفْ
  .يتاِرفَ عليك العطَلِّسن ي أَيةَ خشل ذلكقُ تالَ  : الفالح
ر حِضوي½ لكالِم هذا ا   لكلِّ اعي وال د  نا،قْفَقد ات لَ  :املتعلّم

  .¼فِرصن فيليحله الْ
  بعيداً سجال جالِ  والد ،ِزن يف مكان الكَ   جالس½  :الفالّح



 

  )٩٧( 

  .¼حب الشرهظْزمية، مث ي العولُالم ليتعنه يف الظَّ
ـ  خشت ك وال قل من مكانِ  تنال ت   :ح للفالّاجلانّ ش ا إذا مـا    ئًي

اهتِتز األر ض  أو أبصر نِ ت ياناًر  ـ ، أو و جدت 
خالًي لَ عها فُ يـ . سانٌر فإن  ك إذا انـ قَت ـ  تلْ  ن ِم
ك قبلَ كاِنم الص ب كْلَاح هفْ وإذا خِ  تمِ ت ن أي  

  .اكنكْ وأهلَاكنبِك رشيٍء

  

  . وطاعةًعاًمس  : حالفالّ
 ما  ا جبانبِ  جد وهي قليلةٌ .  معي اآلن  كيِل ح إنَّ  : اجلانَّ

سراه من كُ  تنفأكْ. ٍزوال ِمت سر  كُذْ، وال تألحدٍ ر  
أنك وجدكَت زاًن.   
أَستكُراآلنَ ك  ألعود ، ي بعـد    مع إخوانِ   إليك

  .لِقتن، فال ت ساعاٍتثالِث
  .دي يا سيطاعك مأمر  :الفالّح

ح الَّمع الفَ س ي هٍةرا وبعد ب  عِرس م ري اجلانُّ ِس ي مثَّ½  
ـ  لُِقتنه ال ي   ولكن ،اف فيخ راخاًص و ماًكال  ن ِم
ي صديقُ فيأِت. ¼هاِنكَم معلِّه املت،  ومعه الش ح، وقد  ب
أمسك بيده مساًسد.  

   يا صديقي؟أهذا هو اجلانّ  : ماملتعلّ



 

  )٩٨( 

  ؟ثَد وماذا ح!معن  : الفالح
ـ حم الْ الُجهـا الـد   ي أَ  هذه املالبس  علَخِا  : ماملتعلّ الُت ،

  .اٍل وميِلك من ح ما معجِرخوأَ
ـ  سـي  ي يـا  ِنح سامِ ¼ املالبس علَخي½  : الدجال د دي فقَ

أخطأت.  
  ا؟ان ج؟ ألست أنتومن  : حالفالّ
ه تريه، وأحـض  لَ ع تي قبض ، ألن انٌب ج ه جانٌّ إن  : ماملتعلّ

  .إليك
؟  يِلح الْ نأي. اقال ح جه د إن. جله الر  إن ¼لبتأم½  : حالفالّ

  ؟أين املالُ
  .طأتخد أَقَين فَحاِمي سِنحاِمس  : الدجال

ـ   دك، وال ب  حاِمسلن أُ   : ماملتعلّ من ت رجـال  ليمك لِ س
العالِةدلي اِقعبوك.  

  .مِرجما الْهينا أَا أماميه  : حالفالّ
ي لَِنإنأُن صدقب عاليد ومأم ثالك.  
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  )) الدراسية الدراسيةلشعبةلشعبةلل(( العلمية العلميةكتبكتب
  

ــع حاشـــ …۰۱ ــراح االرواح مـ ــية مـ اء يضـ
  )۲۴۱:   ت( االصباح

  )۲۸۸:   ت(نصاب النحو…۱۵

 يـة ث النبويـ حادٔ فـی اال يـة  النوونياالربعـ …۰۲
  )۱۵۵:   ت(

  )۹۵: ت  (ثينصاب اصوِل حد…۱۶

ــ شــرح دةاتقــان الفراســ…۰۳  ةوان احلماســي
  )۳۲۵:   ت(

  )۷۹: ت  (دينصاب التجو…۱۷   

 اصــول الــشاشی مــع احــسن احلواشــی…۰۴
  )۲۹۹:   ت(

        )۱۰۱: ت  (ية  العربةاحملادث…۱۸

ــنوراال…۰۵ ــع حاشــي ــضية ضاح م  ءايالنوروال
  )۳۹۲:   ت(

  )۴۵: ت  (ية فاِت حنويتعر…۱۹

 مجــع الفرائــدية شــرح العقائــدمع حاشــ…۰۶
  )۳۸۴: ت  (

         )۱۴۱: ت  (ات ابوابيخاص…۲۰

ــرح  م  …۰۷ ــی شـ ــل علـ ــرح الکامـ ــةالفـ  ئـ
  )۱۵۸: ت  (عامل

  )۴۴: ت  ( عاملةشرح  مئ…۲۱

ــةعنا…۰۸ ــرح   يـ ــی شـ ــو فـ ــة النحـ  هدايـ
 )۲۸۰:   ت(النحو

         )۳۴۳: ت  (نصاب الصرف…۲۲

ــ …۰۹  ــ صــرف  صــرف  يةائی مــع حاش
 )۵۵: ت  (بنائی

  )۱۶۸: ت  (نصاب املنطق…۲۳

  )۴۶۶: ت  (   ا ارا …۲۴ )۲۴۱: ت  ( ة مع مشوس الرباعةدروس البالغ…۱۰
  )۱۸۴:   ت(نصاب االدب…۲۵  )۱۱۹: ت  ( يةاملرضةخ مع التحفيالشة مقدم…۱۱
ــهــةنز…۱۲   (  الفکــرة النظــر شــرح خنب

  )۱۷۵: ت
  نيانواراحلرمية  مع حاشنياجلاللريتفس…۲۶ 
  )۳۶۴: ت  (

ــو م…۱۳ ــع حاشــ ريحن ــن يةم ــو م   (ري حن
 )۲۰۳: ت

  (ة الـربد ةدي شـرح قـص  ةده الـش  ةديعص…۲۷
  )۳۱۷: ت

   ے را    …۲۸  )۱۴۴:   ت( ص اصول الشاشیيتلخ…۱۴
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