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اْحَذِر ٱلَْمْوَت َعلى ٱلطُُّرِق

قاَل َفهيم: ِعْنَدما كُْنُت ذاِهًبا اإِلى ٱلَْمْدَرَسِة، َراأْيُت َصديقي ِزياًدا 

كّاِن،  ٱلدُّ اإِلى  لَِيْذَهَب  اِرَع  ٱلشَّ َوَيْقَطُع  ٱلرَّصيِف،  ِمَن  َفْجاأًة  َيْنِزُل 

َوَيْشَترَي َدْفَتًرا. لَْم َيْنُظْر َيساًرا َوَيميًنا ثُمَّ َيساًرا، َوكانَْت َسيَّاَرٌة اآتَِيًة، 

ٱلتَّلاميُذ!  اأيُّها  ٱلُْمَعلَِّمُة:  َفقالَِت  ٱلُْمْسَتْشفى،  اإِلى  َونُِقَل  َفَصَدَمْتُه. 

َعلى  اْمُشوا  دائًِما.  الرَّصيِف  َعلى  اْمُشوا  َحياتُِكْم.  َعلى  حاِفُظوا 

اِرِع.  اِرِع. اُنُْظروا َيساًرا َوَيميًنا ثُمَّ َيساًرا َقْبَل َقْطِع ٱلشَّ َيساِر الشَّ

مجلة السندباد

2



3

أْسِئَلِة ٱلتّالَِيِة .  اأجيُب َعِن ٱْل�

ماذا َراأى ِزياد؟	 

لِماذا نََزَل ِزياد ِمَن ٱلرَّصيِف؟	 

ّياَرُة؟	  لِماذا َصَدَمْتُه ٱلسَّ

لِماذا َيِجُب اأْن َتْنُظَر َيميًنا َوَيساًرا َقْبَل َقْطِع ٱلّشاِرِع؟	 

َمِن ٱلَّذي قاَل: »حاِفظوا َعلى َحياتُِكْم«؟  	
 َفهيم
 ِزياد

 ٱلُْمَعلَِّمُة
 ٱلتَّلاميُذ
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ما َيشاء

ْيف َمها تُِحبُّ ٱلصَّ

تاء َرشا تُِحبُّ ٱلشِّ

سامي ُيِحبُّ اأْن َيسيَر حاِفًيا

رامي ُيِحبُّ اأْن َيطيَر في ٱلَْفضاء

ُهدى تُِحبُّ لَْوَن ٱلَْبْحِر

رازي ُيِحبُّ َوْرَدًة َحْمراء

َوكُلُّ واِحٍد ُيِحبُّ ما ُيريُدُه

َوكُلُّ واِحٍد َيْختاُر ما َيشاء

)فاضل علي(
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أْسِئَلِة ٱلتَّالَِيِة. اأجيُب َعِن ٱْل�

ماذا تُِحبُّ َمها؟	 

تاِء؟	  َمْن تُِحبُّ َفْصَل ٱلشِّ

رازي ُيِحبُّ َوْرَدًة:  	
 َصْفراَء.
 َحْمراَء.
 َبْيضاَء.

اأْكُتُب َثلاَث ُجَمٍل َتْبَداأ بـِ: اأِحبُّ اأْن....
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اَلِْبْذَرُة

اَلِْبْذَرُة َمْصَدُر ُمْعَظِم ٱلنَّباتاِت. َفِعْنَدما نَْزَرُع ٱلِْبْذَرَة ِفي ٱلتُّْرَبِة، َونَْرعاها، 

نَّها َتْنُمو َوتُْعطينا نَباًتا َجديًدا، َيْبَداأ َصغيًرا، ثُمَّ َيْكُبُر . َفاإِ

َوٱلُْمْسَتطيُل،  َوٱلُْمْسَتديُر،  ٱلُْمَثلَُّث،  ِمْنها:  ُمْخَتِلَفٌة،  ٱلُْبذوِر  اأْشكاُل 

. َوٱلُْكَرِويُّ

أْخَضُر  أْصَفُر، َوٱْل� أْبَيُض، َوٱْل� أْسَوُد، َوٱْل� َكما اأنَّ األْوانَها ُمْخَتِلَفٌة، ِمْنها: ٱْل�

أْحَمُر، اإِلى َغْيِر َذلَِك. َوٱْل�

ُط. غيُر، َوٱلُْمَتَوسِّ َواأْحجاُم ٱلُْبْذوِر ُمخَتِلَفٌة اأْيًضا، ِمْنها ٱلَْكبيُر، َوِمْنها ٱلصَّ

َوِهَي َكَذلَِك ُمْخَتِلَفُة ٱلَْمْلَمِس، ِمْنها ٱلَْخِشُن، َوِمْنها ٱلنَّاِعُم.

)ال�أضواء(
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َتْبَداأ ٱلنَّباتاُت ِمْن:

أْرِض. نَْزَرُع ٱلِْبْذَرَة__________ ٱْل�

. لِْلُبذوِر اأْشكاٌل ُمْخَتِلَفٌة. اْذكُروا َشْكَلْيِن َوَردا في ٱلنَّصِّ

لَِكي َتْنمَو ٱلنَّْبَتُة َيِجُب اأْن___________.

نَْقَطعها. 2نَْرعاها. 1

ُغْصٍن. 3بِْذَرٍة . 2َوَرَقٍة . 1

خاِرَج . 2داِخَل . 1

اأْكُتُب بَِخطٍّ َجميٍل.

ل� ُيْمِكُن لِْلُبذوِر اأْن َتْنُبَت بِدوِن َهواٍء.
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َجَرُة ٱلنَّاِفَعُة اَلشَّ

النَّاَس.اأْشجاُر  اأنَْفُع  ل�  اأنا  َتْبكي:  َوِهَي  ْفصاِف  ٱلصَّ َشَجَرُة  قالَْت 

ٱلَْحديَقِة لَها ثِماٌر، َواأنا بِلا ثِماٍر.

َجَلُسوا  َتِعُبوا،  َوِعْنَدما  ٱلَْحِديَقِة،  ثِماَر  َوَجَمُعوا  ٱلَْفّلاُحوَن،  َحَضَر 

ْفصاِف. َتْحَت َشَجَرِة ٱلصَّ

َصغيٌر،  واأنا  َكثيًرا  َتْحَتها  لَِعْبُت  ناِفَعٌة!  َجَرُة  ٱلشَّ َهِذِه  َفّلاٌح:  قاَل 

آَن اأْسَتريُح في ِظلِّها َواأنا َكبيٌر. وٱْل�

اَلَْحْمُد لِله، اأنا ناِفَعٌة ِمْثُل َبِقيَِّة اأْشجاِر ٱلَْحديَقِة.
)سلاح التلميذ(
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أْسِئَلِة ٱلتّالَِيِة. اأجيُب َعِن ٱل�

ْفصاِف؟	  لِماذا َبَكْت َشَجَرُة ٱلصَّ

اأْيَن َجَلَس ٱلَْفّلاحوَن؟	 

ماذا َعِمَل ٱلَْفّلاحوَن؟	 

ْفصاِف؟	  ماذا قاَل ٱلَْفّلاُح َعْن َشَجَرِة ٱلصَّ

أْحَمِر اإِلى ٱلُْمْفَرِد اأِو ٱلَْجْمِع. نََة بِٱل� ُل ٱلَْكِلماِت ٱلُْمَلوَّ اأَحوِّ

َيْجَمُع ٱلَْفّلاُح ٱلثِّماَر.

ٱلثِّماَر.َيْجَمُع 
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اَلُْبْلُبُل 

َم َحـْمدان  صاَد َحـْمدان ُبْلُبًلا َصغيًرا، َوَوَضَعُه في َقَفٍص َجميٍل. َقدَّ

ٱلْـماَء َوٱلطَّعاَم لِْلُبْلُبِل، ثُمَّ َوَقَف اأماَم َقَفِص ٱلُْبْلُبِل، َوقاَل لَُه:

ُد بَِصْوتَِك ٱلْـَجميِل؟  اأيُّها ٱلُْبْلُبُل لِـماذا اأنَْت َحزيٌن؟ لِـماذا ل� تُغرِّ  -

اأجاَبُه ٱلُْبْلُبُل:

أنَّني ل� اأِحبُّ ٱلَْعْيَش في ٱلَْقَفِص، َواأِحبُّ اأْن اأطيَر  اأنا َحزيٌن لِ�  -

ماِء. في ٱلسَّ

َفكََّر َحـْمدان، َوقاَل: 

َيـِجُب اأْن اأْطِلَق َسراَح ٱلُْبْلُبِل.  -

َعلى  َوَحطَّ  ٱلنَّاِفَذِة،  ِمَن  ٱلُْبلُبُل  َفطاَر  ٱلَْقَفِص،  باَب  َحـْمدان  َفَتَح 

ُغْصِن َشَجَرٍة.

َد ٱلُْبْلُبُل ُشْكًرا لِـَحْمداَن. َغرَّ
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اأْكِمُل ٱلْـَجواَب بِِكتاَبِة ٱلَْكِلَمِة ٱلُْمناِسَبِة.

صاَد َحـْمدان

• ماذا صاَد َحـْمدان؟	

• لِماذا صاَر ٱلُْبْلُبُل َحزيًنا؟	

• لِماذا َفِرَح ٱلُْبْلُبُل ؟	

. اأْكُتُب ُعْنوانًا اآَخَر لِلنَّصِّ

ها ٱلُمناِسِب في )ب(. اأِصُل كُلَّ َكِلَمٍة في )اأ( بِِضدِّ

َيْفَرُح
َيْضَحُك
َيِقُف

ُيِحبُّ

َيْقُعُد
َيْحَزُن
َيْكَرُه
َيْبكي
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أْجَمُل؟ َمِن ٱْل�

قالَِت ٱلِْقطَُّة لِْلُعْصفوَرِة:
أنَّ لَِي اأُذنَْيِن َطويَلَتْيِن.  - اأنا اأْجَمُل ِمْنِك، لِ�

قالَِت ٱلُْعْصفوَرُة:
- اأنا لِي َجناحاِن، اأطيُر بِِهما اإِلى ٱلَْبعيِد.

قالَِت ٱلِْقطَُّة:
ٌة! َواأنِْت بِلا اأْسناٍن. - اأنا لِي اأنْياٌب حادَّ

قالَِت ٱلُْعْصفوَرُة:
- اأنا لِي ِمْنقاٌر حادٌّ َوَجميٌل.

قالَِت ٱلِْقطَُّة:
- ُموائي َعْذٌب.

قالَِت ٱلُْعْصفوَرُة:
- َتْغريدي اأْعَذُب.

قالَِت ٱلِْقطَُّة:
- لِي اأْرَبُع َقوائَِم، َولَْيَس لَِك ِسوى قائَِمَتْيِن.

قالَِت ٱلُْعْصفوَرُة ضاِحَكًة:
- ٱلُْكْرِسيُّ لَُه اأْرَبُع قوائَِم.

)محمد قرانيا(
12



13

. شاَرَة )√( في ٱلَْعموِد ٱلُْمناِسِب لِْلُجْمَلِة، َحَسَب ٱلنَّصِّ اأَضُع ٱْل�إِ

َمِن ٱلْقائُِل؟

اَلُْعْصفوَرُةاَلِْقطَُّةاَلُْجْمَلُة

لي َجناحاِن، اأطيُر بِِهما.

ُموائي َعْذٌب.

اأنِْت بِلا اأْسناٍن.

. لي ِمْنقاٌر حادٌّ

لي اأْرَبُع َقوائَِم.

وَرِة، ثُمَّ اأْكُتُب ُجْمَلًة اأْو اأْكَثَر في َوْصِفها . اأنُْظُر اإِلى ٱلصُّ
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اأْسِئَلــــٌة
َساألَِت ٱلُْمَعلَِّمُة لَْيلى:
  - َهْل تُِحبِّيَن ٱلَْوْرَد؟

ْت لَْيلى: َردَّ
  - اأِحبُّ ٱلَْوْرَد، لِكنّي اأِحبُّ َسنابَِل ٱلَْقْمِح اأْكَثَر.

  - َوَهْل تُِحبِّيَن ُمشاَهَدَة » ٱلتِّْلفاِز«؟
  - اأِحبُّ ُمشاَهَدَة » ٱلتِّْلفاِز«، َولِكنِّي اأِحبُّ ٱلَْمْدَرَسَة اأْكَثَر.

أْصِدقاِء؟   - َهْل تُِحبِّيَن ِزياَرَة ٱْل�
أْصِدقاِء ، لِكنّي اأِحبُّ ٱلُْمطالََعَة اأْكَثَر.   - اأِحبُّ ِزياَرَة ٱْل�

  - َوَهْل تُِحبِّيَن ٱلُْمَعلَِّمَة؟
. َصَمَتْت لَْيلى، َولَْم َتُردَّ

َساألَْتها ٱلُْمَعلَِّمُة:
  - األ� تُِحبِّيَن ٱلُْمَعلَِّمَة؟

  - اأِحبُّها َكثيًرا.
ِك اأْكَثَر؟   - َولكْن، األ� تُِحبِّيَن اأمَّ

َفَضِحَكْت لَْيلى، َوقالَْت:
أنَّها اأمِّي ٱلثّانَِيُة.   - اأِحبُّها ِمْثَل اأمِّي، لِ�

)محمد قرانيا(
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شاَرَة )√( في ٱلَْعموِد ٱلُْمناِسِب لِْلُجْمَلِة، َحَسَب ٱلنَّصِّ . اأَضُع ٱْل�إِ

َغْيُر َصحيٍحَصحيٌحاَلُْجْمَلُة

َساألَْت لَْيلى ٱلُْمَعلَِّمَة.

تُِحبُّ لَْيلى ٱلَْمْدَرَسَة اأْكَثَر ِمَن ٱلتِّْلفاِز.

تُِحبُّ لَْيلى ٱلُْمَعلَِّمَة َكثيًرا.

تُِحبُّ لَْيلى اأمَّها َكثيًرا.

أْصِدقاِء. َتْكَرُه لَْيلى ِزياَرَة ٱْل�

لِماذا َصَمَتت لَْيلى، َحَسَب َراأْيَِك؟ 

وَرِة . اأْكُتُب ُجْمَلًة اأْو اأْكَثَر َعِن ٱلصُّ
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كائِناٌت َحيٌَّة ِمْن َحْولِنا

َجَلَسْت اأْسـمـاء َتْلَعُب بُِدْمَيِتها، َوجاَء اأُخوها اأْكَرم، َوَمَعُه َبْعُض 

لَُعِبِه: َسيَّاَرٌة، َوِقطاٌر، َواأْحَضَرْت اأْسـماء ِقْطَعًة ِمَن ٱلْـُجْبِن، لَِتاأْكَُلها، 

َواأْحَضَر اأْكَرم كُوًبا ِمَن ٱللََّبِن، َواأْقَبَلْت ِقطَُّتُهما َتْلَعُب َحْولَـُهما. َدقَّ 

َجَرُس ٱلْباِب َفَجرى كُلٌّ ِمْن اأْسـماَء، َواأْكَرَم؛ لَِيْعِرفا َمِن ٱلطَّاِرُق.

عاَد اأْكَرم َواأْسـماء اإِلى لَُعِبِهما َفَلْم َيـِجدا ٱلْـُجْبَن، َول� ٱللََّبَن، َفَنَظَر 

أْخِتِه: آَخِر، ثُمَّ قاَل اأْكَرم لِ� كُلٌّ ِمْنُهما اإِلى ٱْل�

تَُرى يا اأْسـماُء، َمْن اأَكَل ٱلْـُجْبَن َوَشِرَب ٱللََّبَن؟

َتْشَرِب  َولَـْم  ٱلْـُجْبَن،  َتاأْكُِل  لَـْم  ُدْمَيتي  اأنَّ  اأكيٌد  اأْسـماء:  قالَْت 

أنَّها َجماٌد، ل� َتاأْكُُل َول� َتْشَرُب. ٱللََّبَن؛ لِ�

قاَل اأْكَرم: اإَِذن ٱلِْقطَُّة ِهَي ٱلَِّتي اأَكَلِت ٱلُْجْبَن، َوَشِرَبِت ٱللََّبَن.

16
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ِة. َوِر، َحَسَب َتَسْلُسِل اأْحداِث ٱلِْقصَّ اأَرقُِّم ٱلُْمَربَّعاِت َتـْحَت ٱلصُّ

حيَحِة. جاَبِة ٱلصَّ شاَرَة )√( داِخَل ُمَربَِّع ٱْل�إِ اأَضُع ٱْل�إِ
	  لَِعَبْت اأْسماء 

 بُِدْمَيِتها.    َمَع ِقطَِّتها.      بِِقطاِرها.

ْمَيُة ٱلُْجْبَن َول� ٱللََّبَن؟ لِماذا لَْم َتاأْكُِل ٱلدُّ

. اأْكُتُب ُعْنوانًا اآَخَر ُمناِسًبا لِلنَّصِّ

17
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ِقطَُّة َسميَرة

ًة  ِهرَّ ٱلطَّريِق  في  َفَلِقَيْت  ٱلَْبْيِت،  اإِلى  ٱلَْمْدَرَسِة  ِمَن  َسميَرة  عاَدْت 
ُيْطِعُمها،  َمْن  َولَْيَس  َجْوعى  اأنَّها  ُبدَّ  ل�  َفقالَْت:  َتموُء،  َصغيَرًة 

َوَعْطشى َولَْيَس َمْن َيْسقيها.

ها:  أمِّ َحِزنَْت َسميَرة على ٱلِقطَِّة َكثيًرا، َفَحَمَلْتها اإِلى ٱلَْبْيِت َوقالَْت لِ�
أَربَِّيها. قالَْت  غيَرَة َجْوعى َعْطشى، َفاأَتْيُت بِها لِ� َة ٱلصَّ لَِقْيُت هذه ٱلِْهرَّ
لَها اأمُّها: اأْحَسْنِت يا َسميَرة، َولِكْن َيِجُب اأْن َتْعَتني بِها بَِنْفِسِك.
ُة  صاَرْت َسميَرة تُْطِعُم الِقطََّة َوَتْسقيها، َوَتْهَتمُّ بِها. َفَلْم َتْلَبِث ٱلِْهرَّ

اأْن األَِفِت ٱلَْبْيَت، َواإِذا لَْم َتِجْد َمْن ُيلاِعُبها لَِعَبْت َوْحَدها.

)الجديد(
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ماذا لَِقَيْت َسميَرة في ٱلطَّريِق؟

لِماذا َحِزنَِت َسميَرة َعلى ٱلِْقطَِّة؟

أمُّ ِمْن َسميَرة؟ ماذا َطَلَبِت ٱْل�

. اأْكُتُب ُعْنوانًا اآَخَر لِلنَّصِّ

عاَدْت َسميَرة ِمَن ٱلَْمْدَرَسِة. 



اأْكُتُب ٱلُْجْمَلَة ٱلتَّالَِيَة بِصيَغِة ٱلُْمَذكَِّر.
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الِعْملاُق الَوحيُد

ماِن ِعْملاٌق َيعيُش َوِحيًدا َفْوَق َجَبٍل شاِهٍق، ولَم َيُكْن  كاَن في َقديِم الزَّ

لَُه َزْوَجٌة، َول� اأْول�ٌد، َولَم َيُكْن لَُه اأْصِدقاء. 

َر اأْن َيْنِزَل ِمَن الَْجَبِل.ساَر في  أيّاِم َقرَّ َشَعَر الِْعْملاُق بِالَْمَلِل، َوفي اأَحِد اْل�

َطريِقِه َحتّى صاَدَف َقَزًما، فَساألَُه:

   - اأتُِحبُّ اأْن َتكوَن َصديقي؟

ولّما َسِمَع اْلَقَزُم َكلاَم الِْعْملاَق َهَرَب ِمْنُه، َواخَتَباأ َبْيَن ال�أْشجاِر.

واَصَل الِعْملاُق َسْيَرُه، َولَِقَي َولًَدا َصغيًرا، َفَساألَُه:

   - اأتُِحبُّ اأْن َتكوَن َصديقي؟

نََظَر الَْولَُد اإِلى الِْعْملاِق، ثُمَّ َصَرَخ ِمَن الَْخْوِف َوَولَّى هاِرًبا اإِلى َبْيِتِه.

تاَبَع الِْعْملاُق َسْيَرُه، َفقاَبَل في َطريِقِه اأَسًدا، َساألَُه الِْعْملاُق:

   - اأتُِحبُّ اأْن َتكوَن َصديقي؟
أَسُد: َفاأجاَبُه اْل�

  - نََعْم، َساأكوُن َصديَقَك اإِْن صاَرْعَتني، َكي َتْعِرَف اأنَّني اأْقوى ِمْنَك!
في  َواْخَتَباأ  الَجَبَل،  َوَتَسلََّق  ِمْنُه،  َفَهَرَب  أَسِد،  ال� ِمَن  الِعْملاُق  خاَف 

َبْيِتِه.
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اأْيَن كاَن َيعيُش الِْعْملاُق؟

َر الِْعْملاُق اأْن َيْنِزَل ِمَن الَْجَبِل؟ لِماذا َقرَّ

ماذا َتْفَعُل لَْو كُْنَت َمكاَن الِْعْملاِق؟

؟ ئيِسيَُّة في النَّصِّ ْخِصيَُّة الرَّ َمْن ِهَي الشَّ



22

اَلَْخروُف

أْبَيَض ٱلَّذي  شاَهَد َسعيٌد في ٱلَْمْزَرَعِة َخروًفا، َفَنَظَر اإِلى صوِفِه ٱْل�
َيْكسو ِجْسَمُه، َوَراأى َقْرنَْيِه ٱلَْمْعقوَفْيِن، َوَسِمَع ثُغاَءُه ٱلنَّاِعَم ٱللَّطيَف، 

َثُه َعْنُه. ِه اأْن تَُحدِّ َفاأْعِجَب َكثيًرا بِِه، َوَطَلَب ِمن اأمِّ
نْساُن ٱلَْخروَف، َفُيْطِعُمُه ٱلُْحبوَب، َوٱلَْحشائَِش،  أمُّ: ُيَربِّي ٱْل�إِ قالَِت ٱْل�
َفْصِل  في  َيْرَتديها  األِْبَسًة،  ِمْنُه  لَِيْصَنَع  َوَيُجزُّ صوَفُه،  َوٱْل�أْعشاَب، 
ى  تَُسمَّ ُبَنيَّ  يا  ٱلَْخروِف  َواأنْثى  لَْحَمُه.  َوَياأْكُُل  َوَيْذَبُحُه  تاِء،  ٱلشِّ

ٱلنَّْعَجَة، َوِهَي تُْعطينا ٱلَْحليَب.
اإِلى  َمها  َوَقدَّ أْخَضِر،  ٱْل� ٱلُْعْشِب  ِمَن  باَقًة  َوَجَمَع  َسعيٌد،  اأْسَرَع 

ٱلَْخروِف، َفَتناَولَها بَِفِمِه.
اأمِّي!  يا  لَطيٌف  َحَيواٌن  ٱلَْخروُف  ِه:  أمِّ لِ� َوقاَل  َكثيًرا،  َسعيٌد  ُسرَّ 
لُِيْصِبَح  َفاأَربِّيِه  َصغيًرا،  َحَمًلا  لي  َيْشَتِرَي  اأْن  اأبي،  ِمن  َساأْطلُُب 

َخروًفا َكبيًرا. 

)المشّوق في اللغة العربية(
22
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أْسِئَلِة ٱلتَّالَِيِة. اأجيُب َعِن ٱْل�

 	. ْخِصيَّاِت ٱلَّتي ُذِكَرْت في ٱلنَّصِّ ُد ٱلشَّ اأَحدِّ

 	. ُد ٱلَْمكاَن ٱلَّذي ُذِكَر في ٱلنَّصِّ اأَحدِّ

ماذا شاَهَد َسعيٌد في ٱلَْمْزَرَعِة؟	 

ماذا َسِمَع َسعيٌد؟	 

ماذا َياأْكُُل ٱلَْخروُف؟	 

ماذا َسَيْطلُُب َسعيٌد ِمْن والِِدِه، َولِماذا؟	 

23
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ياَضَة اأِحبُّ ٱلرِّ

ياَضُة ٱلَّتي تُِحّبونَها؟ أْطفاَل: ما ٱلرِّ ياَضِة ٱْل� َساألَْت ُمَعلَِّمُة ٱلرِّ
أنَّها تَُعلُِّمني ُسْرَعَة ٱلَْحَرَكِة،  قاَل َسمير: اأِحبُّ لُْعَبَة كَُرِة ٱلَْقَدِم، لِ�

َوٱلتَّعاُوَن َمَع اأْصِدقائي، َوٱلَْفريُق ٱلُْمَتعاِوُن ُهَو ٱلَْفريُق ٱلَّذي َيفوُز.
في  اأطيُر  َتْجَعلُني  أنَّها  لِ� بِٱلَْحْبِل،  ٱلَْقْفِز  لُْعَبَة  اأِحبُّ  َهْيفاء:  قالَْت 

ٱلَْهواِء ِمْثَل ٱلُعْصفوِر.
ي ِجْسمي، َوَقْد َتَعلَّْمُتها في  أنَّها تَُقوِّ باَحَة لِ� قاَل ِسنان: اأِحبُّ ٱلسِّ

َمْسَبِح َبَلِدنا.
َفَر َكثيًرا. أنَّني اأِحبُّ ٱلسَّ قالَْت َجميَلة: اأِحبُّ لُْعَبَة ٱلِْقطاِر، ل�

َوُمَسلَِّيٌة،  ُمفيَدٌة  األْعاُبُكْم  اأْحبابي،  يا  لَُكْم  ُشْكًرا  ٱلُْمَعلَِّمُة:  قالَِت 
ُحبَّ  َوتَُعلُِّمنا  ٱلُْعقوَل،  ُط  َوتَُنشِّ ٱْل�أْجساَم،  ي  تَُقوِّ ياَضِة  ٱلرِّ األْعاُب 
ُسَعداَء  لَِتعيشوا  ياَضَة  ٱلرِّ تُِحبُّوا  اأْن  اأريُد  ٱلنِّظاِم،  َوُحبَّ  ٱلتَّعاُوِن 

اأْقِوياَء.

)قراءتي(
24
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أْسِئَلِة ٱلتَّالَِيِة. اأجيُب َعِن ٱْل�

ْرِس؟	  ألْعاُب ٱلَّتي ُذِكَرْت في ٱلدَّ ما ِهَي ٱْل�

ماذا تُِحبُّ َجميَلة؟	 

لِماذا ُيِحبُّ َسمير لُْعَبَة كَُرِة ٱلَْقَدِم؟	 

أنَّها تَُعلُِّمُه لِ�

أنَّها تَُعلُِّمُه َولِ�

نَِة. اأرُسُم دائَِرًة َحْوَل ُمراِدِف ٱلَْكِلَمِة ٱلُْمَلوَّ

األْعاُبُكْم ُمفيَدٌة َوُمَسلَِّيٌة.

َسْهَلٌةُمْمِتَعٌةَغريَبٌة

25
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ِحواُر ٱلَْحواسِّ

نْساُن ٱلَْمناِظَر  قالَِت ٱلَْعْيُن َيْوًما: اأنا َجْوَهَرٌة َثميَنٌة، بِواِسَطتي ُيشاِهُد ٱْل�إِ

ٱلَْجميَلَة. لَْول�َي لَعاَش في َظلاٍم!

لي يا اأْختي، َفِمَن ٱلنَّاِس َمْن ل� َيرى، َولِكنَُّه َيْسَمُع  أُذُن: َتَمهَّ قالَِت ٱْل�

بَِفْضلي ٱْل�أْصواَت ٱلَْعْذَبَة َكٱلْموِسيقى َوَغْيِرها.

فُُه َعلى ٱلرَّوائِِح دوَن  ِس، َواأَعرِّ نْساَن َعلى ٱلتََّنفُّ أنُْف: اأنا اأساِعُد ٱْل�إِ قاَل ٱْل�

اأْن ُيشاِهَد َمصاِدَرها.

نْساَن َعلى  ِق، اأَعرُِّف ٱْل�إِ قاَل ٱللِّساُن: اأنَِسيُتْم َدْوري؟! اأنا ُعْضُو ٱلتََّذوُّ

ُز َبْيَن ٱلُْحْلِو َوٱلْمالِِح َو... أْشياِء، َفُيَميِّ َذْوِق ٱْل�

نْساُن اأْن  قاَطَعُه ٱلِْجْلُد قائًِلا: اأنا ُعْضُو ٱللَّْمِس، بِواِسَطتي َيْسَتطيُع ٱْل�إِ

اِخِن. َز َبْيَن ٱلْباِرِد َوٱلسَّ ُيَميِّ

لَْم َيْسَتِطِع ٱلِْجْسُم اأْن َيْصُمَت اأْكَثَر، َفقاَل: َواأنا ل� اْسَتْغني َعْن واِحَدٍة 

ي. ِمْن َحواسِّ
)كتابي في اللغة العربية(

26



27

أْسِئَلِة ٱلتَّالَِيِة. اأجيُب َعِن ٱْل�

ماذا قالَِت ٱلَْعْيُن؟	 

أنُْف؟	  ماذا قاَل ٱْل�

ماذا اأجاَبُهما ٱللِّساُن؟	 

ما ِهَي َوظيَفُة ٱلِْجْلِد؟	 

اأَرتُِّب ٱلَْكِلماِت ٱلُْمَبْعَثَرَة في ُجْمَلٍة ُمفيَدٍة.

أْزهاِراأُشمُّ  ال� بِاأنْفي  رائَِحَة

27
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َغباُء ُجحا

كاَن لُِجحا ِحماٌر َيْرَكُبُه لَِقضاِء حاجاتِه. َرِكَب ُجحا ِحماَرُه َيْوًما، 
وِق، َواْشَترى َبْعَض ٱلُْخَضِر َوٱلَْفاِكَهِة، َوَوَضَعها في  َوَذَهَب اإِلى ٱلسُّ

لََّة َعلى َظْهِرِه. َسلٍَّة َكبيَرٍة، ثُمَّ َرِكَب ِحماَرُه َوَحَمَل ٱلسَّ

ا َراآُه النَّاُس، َعِجبوا ِمْن اأْمِرِه، َوقاَل لَُه اأَحُدُهْم: لِماذا تُْتِعُب  َفَلمَّ
لََّة َعلى َظْهِرَك؟ َضْعها اأماَمَك لَِتْسَتريَح، َفقاَل  نَْفَسَك، َوَتْحِمَل ٱلسَّ
لََّة،  لَُه ُجحا: اإِنَّ ٱلِْحماَر َضعيٌف، َول� َيْقِدُر اأْن َيْحِمَلني اأنا َوٱلسَّ

َفَضِحَك ٱلنَّاُس ِمْن َغبائِِه.

)المنهل(
28
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أْسِئَلِة ٱلتَّالَِيِة. اأجيُب َعِن ٱْل�

ِة؟	  ْد َشْخِصيَّاِت ٱلِْقصَّ َعدِّ

لِماذا كاَن ُجحا َيْقَتني ِحماَرُه؟	 

ماذا َساأَل ٱلرَُّجُل ُجحا؟	 

وِق؟	  ماذا اْشَترى ُجحا ِمَن ٱلسُّ

ماذا اأجاَبُه ُجحا؟	 

لِماذا َعِجَب ٱلنَّاُس ِمْن ُجحا؟     	 

ماذا كُنَت َتْفَعُل لَْو كُْنَت َمكاَن ُجحا؟	 

29
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اَلُْغراُب ٱلَْعْطشاُن

ًة فيها ماٌء َقليٌل. اأراَد ٱلُْغراُب اأْن َيْشَرَب  َراأى ُغراٌب َعْطشاُن َجرَّ

َواأَخَذ َحصاًة َصغيَرًة، َوَرماها في  ٱلُْغراُب،  َيْقِدْر. َفكََّر  َفَلْم  ٱلْماَء 

ِة، َفَراأى ٱلْماَء َيْرَتِفُع. َفِرَح ٱلُْغراُب َواأَخَذ َحصاًة ثانَِيًة َواألْقاها  ٱلَْجرَّ

ثالَِثًة،  َحصاًة  ٱلُْغراُب  َرمى  اأْكَثَر.  َيْرَتِفُع  ٱلْماَء  َفَراأى  ِة،  ٱلَْجرَّ في 

َوَحصاًة رابَِعًة، َوَظلَّ َيْرمي ٱلَْحصى، َفاأْصَبَح ٱلْماُء َقريًبا ِمْن ُعُنِق 

ٱلَْجرَِّة.

 َشِرَب ٱلُْغراُب ٱلَْعْطشاُن ٱلْماَء َوقاَل: الَْحْمُد لِلِّه، َمْن ُيَفكُِّر َجيًِّدا 

َوَيْعَمْل، َيْنَجْح، َوَيْفَرْح، َوَيْلَعْب.
)قراءتي(
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أْسِئَلِة ٱلتَّالَِيِة. اأجيُب َعِن ٱْل�
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ماذا َراأى ٱلُْغراُب ٱلَْعْطشاُن؟	 

لِماذا لَْم َيْقِدِر ٱلُْغراُب اأْن َيْشَرَب ٱلْماَء؟	 

ماذا َحَدَث لِْلماِء؟	 

َعلى ماذا َحَصَل ٱلُْغراُب في ٱلنِّهاَيِة؟	 

ماذا َفَعَل ٱلُْغراُب؟	 
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لَْو كُْنَت َمكاَن ٱلُْغراِب، ماذا كُْنَت َتْفَعُل؟

اأْكُتُب اأْسماَء َثلاَثِة ُطيوٍر اأْعِرفُها.

اأْختاُر ُمراِدَف ٱلَْكِلَمِة )األْقاها(

َكَسَرهاَرماهااأَخَذها

اأْكُتُب َمقاِطَع ٱلَْكِلماِت ٱلتّالَِيِة .

َفِرَحَحصاًةُغراٌب


