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 آلُة أكِل البروكلي

أْكُل البروكلي عذاٌب كبير. لقْد طفَح كيُل صفاء! لطالما حاوَلْت إقناع أبوْيها بالّسماِح لها بأْكِل شيء  -  1   
 آخر من غير نتيجة. البروكلي مفيٌد للجسم وعلى ابنتهما أْن تأكَله، األمُر غير قابٍل للّنقاش!

. رمَق والُدها اآللة بنظرِة ارتياٍب وسألها:"ما هذا عند الّظهر، آِكلُة البروكلي جاهزٌة قرَب كرسّي صفاء – 2  
 الّشْيء؟ "رّدْت صفاء ُمتصّنعًة الجهل والبراءة:"أّي شْي؟ آه تقصد آلتي؟ إّنها جميلة، أليس كذلك؟"

أوه.... بالّتأكيد جميلة! رائعة! و.... فيَم ُتْستْخَدم بالّتحديد؟ -  
الت لتقوَم عنهم بالَمهّمات الّضرورّية لطالما أخبْرَتني أنَّ الّناَس اخترعوا اآل -

 والُمتعبة، أليس كذلك؟
بلى، بلى -  
حسٌن، أنا اخترْعُت هذه اآللة اّلتي ستقوم بداًل مّني بالمهّمة األصعب  -

علّي. قال األب ضاحًكا:"أهي آلٌة ِلكتابة الوظائف؟ "رّدت صفاء بنبرة جاّدة: 
البروكلي.""ال، هي ألمٍر أشّد من ذلك، إّنها آلة ألكل   

آلٌة ألكل البروكلي؟ ُمذهل! و.... كيف تعمل؟ -  
قاَمْت صفاء، ووضَعْت صحَنها المليء بالبروكلي داخل اآللِة وضغَطْت على زّر الّتشغيل، وبلمح  – 3   

 البصر اختفى كّل البروكلي.
هذا الّطعام المغّذي ورغبة  صِعَق الوالدان ولم يْنبسا بِبنِت شفٍة! كان يتنازعهما شعور بالغضِب ِلضياع – 4  

 شديدة في الّضحك. صاَحْت صفاء بفخٍر:"هذا تقّدم هائل! واآلن سأتناوُل الحلوى."
شعَرْت صفاء بَرغبٍة في الغناء والقفز وهي تقول في نفسها: " لقد ربْحت! هذا فوٌز ساحٌق! إّنها نهاية   - 5

 البروكلي!"
ّنما  – 6 لكن فْرحة صفاء لم تدْم. لقد طلب والدها منها أن تستعمَل اآللة كّل يوم، وليس ألكل البروكلي فقط وا 

 لكّل شْي بما في ذلك البيتزا والّشوكوال. تْمَتَمْت صفاء وهي محنية رأسها:" هذه كارثة!"
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أجيب عن األسئلة الّتالية:  - 1  
أحّدد في القّصة: –أ   

__________________________________________________الّزمان:   
 المكان: __________________________________________________
 الّشخصّيات الّرئيسة: __________________________________________
 الّشخصّيات الّثانوّية: __________________________________________

اء؟ما ُمشكلة صف – 2  
________________________________________________________ 

ِلَم يصّر الوالداِن على أكل البروكلي؟ - 3  
________________________________________________________ 

كيف كانت رّدة فعل الوالدين على عمل االلة؟ - 4  
________________________________________________________  

هل نجحْت خّطة صفاء؟ لماذا؟ - 5  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

لو كنت مكان والدْي صفاء، كيف كنَت لتتصّرف؟ لماذا؟ – 6  
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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أصل كّل جملة باإلحساس اّلذي تعّبر عنه:  – 7  

لقد طفح كيُل صفاء! -  

  آه، بالّتأكيد جميلة! رائعة! خّّلبة! -

لقد ربحت! -  

إّنها نهاية البروكلي! -  

كارثة! هذه -  

أستخرج من الّنّص جملة تدّل على حقيقة وجملة تدّل على رأي:  - 8  

 حقيقة: _______________________________________________

 رأي: ________________________________________________

أستخرُج مَن الفقرة الّثانية مرادًفا لكّل من  الكلمتْين الّتاليتْيِن:  -9  

= ____________                  شّك = _____________ نظرَ   

ا لكّل من الكلمتْين الّتاليتْين:  – 10 أعطي ضدًّ  

 مفيد = ________________        األْصعب = __________________
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 فرح وارتياح

 ضيق

 استهزاء



أكتب السؤال المناسب ليكون ما تحته خّط هو الجواب:  – 11  
- _____________________________________________  

 شعَر الوالداِن بالغضب.
- _____________________________________________  

 اخترعْت صفاء آلة ألكل البروكلي.
 

أضع أداة الّربط المناسبة:  -12  

  

ُتّلحقني بإرشاداٍت متتاليٍة. هذا العام ......... أذهُب إلى المدرسة أّمي شديدُة القلق .........    
وحدي في الحافلة ......... تضاعَف قلقها وزادْت أسئلتها. كتْبُت لها رسالة مليئة بالّنصائح 

المضحكة واألسئلة المزعجة ....... تحّس بما أشعر به. ......... قرأُت الّرسالة فهمُت المطلوب 
علم إن كانت ستلتزم به دائًما.لكّنني ال أ   
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 فقد لذلك كي حين ألنّني



 

 الّراعي الكاذب

عمله  غنام. كان يحب  من األ قطيعٍ  عاة كان يقضي اليوم في حراسةِ ا من الرّ ولدً  نّ أحكى يُ    
.حمقاء عماالً أ  ا يرتكبُ ا طائشً ه كان ولدً ا، لكنّ كثيرً   

نجدوني، أعلى صوته:" أب القرية، فصاحَ هل أ على  ن يحتالَ أفي باله  خطرَ في يوٍم من األّيام    
على القطيع!" ئبُ الذّ  هجمَ   

  ما وصلْت  كلّ  ه، هرعوا حاملينَ استغاثتَ  القريةِ  هلُ أ  ا سمعَ لمّ    

، إلى الحقل . وحين وصلوا وفؤوسٍ  دواتٍ أيديهم من أليه إ  

  ا وهو يضحكُ رًض أا منطرحً  ا، بل وجدوا الولدَ لم يجدوا ذئبً 

ليس كذلك؟أتكم. لهم بمرح: " لقد خدعْ  ويقولُ   

لكّن الولَد لم يرتدْع إذ . تكراره من روهقيل وحذّ الثّ  لهذا المزاحِ  بالغضبِ  وهم يشعرونَ  اُس النّ  عادَ    
 كّرر مزاحه الّثقيل وكذبه في األسبوع الّتالي، فحضَر الّناُس ثّم عادوا ساخطيَن بعد تأنيبه.

. فأخَذ الّصبي  يصيُح بأعلى صوتِه طالًبا الّنجدة، لكَن  بعد يوميِن ، هاجَم القطيعَ     ذئٌب حقيقيٌّ
 الناَس في القريِة لم يصّدقوه.

ندَم الّصبي  وأيقَن أّن من حّق الّناس أن ال يصّدقوا من يكذب مّرة، ألّنه يمكن أن يكذَب ألَف مّرة    

 رعد يكن

 منتديات الّنور واألدب
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لية:أجيب عن األسئلة الّتا  

العنوان: ____________أوّثق الّنص:  - 1  

الكاتب: _____________                     

المصدر: ____________                     

أحّدُد في هذه األقصوصة: - 2  

 الّزمان: ______________________________________

 الّشخصّيات: __________________________________

ل : ________________________________الحدث  المبدِّ  

 الحّل:    _____________________________________ 

 الوضع الّنهائي: _______________________________

كيف كان الولد يقضي وقته؟ - 3  

___________________________________________________________ 

تاَل على أهِل قريته؟ماذا فعل الّراعي كي يح – 4  

___________________________________________________________
هل حاولوا نجدَتُه في المّرة األخيرة؟ لماذا؟ - 5  

____________________________________________________ 

أستخرج من الّنّص جملة تدّل على مروءِة ونخوِة أهل القرية؟ - 6  

_______________________________________________________ 
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ما الّصفة اّلتي تناسب كالًّ من الّراعي وأهل القرية؟ - 7  

____________________________________________________ 

ما الّدرس الذي تعّلمته من هذه القّصة؟ - 8  

____________________________________________________  

أستخرج من الفقرة الّثالثة مرادف الكلمتين الّتاليتين:  - 9  

 هرعوا= _________       ممّددا= _____________

أكتب ضّد الكلمتين الّتاليتين:  - 10  

يصّدقوه= ______________          مرح = _______________     

أستخرج من الّنص:  - 11  

_________________جملة تقريرّية: _______________  

 جملة طلبّية: __________________________________

 جملة استفهامّية: _______________________________

أستخرُج من الّنّص: - 12  

 عبارة فيها سرد: __________________________________

 عبارة فيها حوار: ________________________________

الفقرة الّثالثة ثالث أدوات ربط تفيد الّتسلسل الّزمنيّ أستخرج من  - 13  

__________________________________________________ 
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 :في القراءة والّتحليل. 
 حسن كامل الّصّباح

ولد المخترع الممّيز حسن كامل الّصّباح في"مدينة الّنبطّية".  – 1  
ومنذ نعومة أظفاره ظهر عليه الّذكاء الحاّد. كان يروي ألّمه 

قصًصا خيالّية وواقعّية كّل ليلة، وهي بدورها راحْت تستمُع إلى 
المزيد من القصص العلمّية الغريبة، وتقرأ الكتَب اّلتي مأل بها 

  غرفته.
ن ال يكّف عن قراءة العلوم، الّتاريخ والكثير من المغامرات... في الوقت اّلذي كان كا – 2  

أصدقاؤه يشكون من صعوبة مناهج العلوم والّرياضّيات. كان يشتري الكتَب كي يعّمق فهمه لهذه 
لغات منها  . أتقَن عّدةانتشر صيته بسرعة في المدرسة، وأطلقوا عليه"العبقرّي"العلوم الّصعبة، 

 لعربّية والفرنسّية واإلنكليزّية واأللمانّية والّتركّية.ا
حين سافر إلى تركّيا، وعمل مدّرَسا للّرياضّيات. ثّم انتقل  1920بدأت أولى رحّلته عام  –3  

إلى نيويورك وانتسب إلحدى جامعاتها. حيث تأّلق نجم هذا الّشاّب العبقرّي. بعد ذلك، عمل خبيًرا 
 ربائّية الكبرى "جنرال إلكتريك".في إحدى الّشركات الكه

من االنجازات اّلتي حّققها هي: الّسّخان الّشمسّي، والبّطارّية اّلتي تولد الّطاقة من الّشمس،  –4  
 كما عمل على تطوير محّرك يمكنه زيادة سرعة الّطائرة.

 بر ويتحّمل.له يصعانى الّصّباح في حياته العلمّية من ضائقة مالّية، إاّل أّن حّبه للعلم جع – 5  
 13قّرر العودة إلى لبنان ليقّدم اختراعاته فيه، لكّن الموت فاجأه فتوّفي في  1935سنة  -6  

 آذار إثر حادث سّيارة.
 أجيب عن األسئلة اآلتية: 

                                من هي الّشخصّية اّلتي يتكّلم الكاتب عنها؟ -1
__________________________________________________________ 
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 أين ولد؟ وبَم تمّيز منذ صغره؟                                               –2
___________________________________________________________
_________________________________________________________ 

                                    ؟اّللقب اّلذي ُأطلق عليه في المدرسةما  – 3
__________________________________________________________ 

                                        ؟العمل اّلذي مارسه في نيويوركما  - 4
___________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 اذكر انجازين من إنجازاته.                                                   –5

__________________________________________________________ 
                                                          وفاته؟ في أي سنة توّفي؟ وما كان سبب -6

___________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 أ. ما رأيك بالمخترع "حسن كامل الّصّباح"؟                                    -7

___________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 ب. أذكر صفتين للمخترع "حسن كامل الّصّباح" بحسب ما ورد في الّنّص.         

___________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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                             :ا لكّل من الكلمات اآلتيةالّثانية مرادفً أستخرج من الفقرتين األولى و  -8
 ____________ = بانَ        ___________صغره =      
 يتوّقف = __________        يحكي= ____________    
 ورد في الفقرة األولى كلمة وضّدها. استخرجهما.                            –9

     __________ ___________ ≠          
 الّنّص. معّلاًل.                                                 أحّدد نوع  –10 

_______________________________________________________ 
 .            أحّول الفقرة الّثانية من أسلوب الغائب إلى أسلوب المتكلم أ. –11

___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 

                                          ّلذي تغّير في نوع الّنّص؟ما ا ب.     
__________________________________________________________ 

                                              أكمل األفكار الّرئيسة لكّل فقرة من فقر الّنّص: – 12
1 - ______________________________________________________ 
2 – ____________________________________________________ 
 .األماكن اّلتي سافر إليها وبرع فيها - 3
4 – ______________________________________________________ 
 .معاناته من ضائقة مالّية - 5
6 - ______________________________________________________ 
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 المضارع المجزوم
حذف حرف العّلة –الّسكون      
 ُيجزم الفعل المضارع إذا سبقه حرف جزم.

لم، الم األمر، ال الّناهية. مْن أحرف الجزم:  
 مْن عالمات جزم المضارع:

لم يّحضْر، ال تتسّرْع، لُنفّكرْ  الّسكون: -  
إذا كان الفعل معتّل اآلخر:حذف حرف العّلة  -  

تبَق تحت المطر، لنشتِر ما ُنريد.لم تشُد الّطيور، ال   
أضُع دائرة حول أداة الجزم وخطًّا تحت الفعل المضارع المجزوم: – 2  

لم يتواَن المخرج عن توجيه الممّثليَن قائًّل:" لنقِض على الكسل، ولُيدّرْب كّل منكم على دوره،    
وِلُتؤّدوا المطلوب منكم بكّل إحساس كي ال يشعَر المشاهدوَن أّنكم ُتمّثلوَن. يا مازن ال تبالغ في 

؟ ال أقبُل بتأّخٍر ُمماِثٍل مّرة تحريك يدْيَك، ويا سميرة ِلَم لْم تحضري إلى الّتدريب في الوقت المحّدد
أخرى. ال بّد من تعاوننا لتنجَح المسرحّية، ألْم أُقْل ذلك سابًقا؟ ألْم يبُد كّلمي جّديًّا؟ هّيا، ِلَنُعْد إلى 

 العمل بحماسٍة."

أصّرف " لْم يأِت ولم يعتذر". – 3  

..................هو .................................... هما .....................  

 هم .................................... هي .......................................

 هّن .................................... أنَت .......................................

...................أنتما .................................... أنتم ....................  

 أنِت .................................... أنتّن .......................................
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أحّوُل إلى المضارع المرفوع فالمنصوب فالمجزوم: -4  

 الماضي المضارع المرفوع المضارع المنصوب المضارع المجزوم
 َصُعَبِت الّسّباحة اليوم   
العيُش في المدينةحّل      
 رعى القطيع في المرج   
 الّصّيادوَن انتشروا   
 أنِت فرْحتِ    
 العصافير غّنْت    

أكمل الّتصريف ُمّتبًعا: - 5   

 أبي لم يشتِر من الّتاجر اّلذي يُغّش في بيعه

 أبي وأّمي ................................... الّتاجر ...........................

 أّمي ................................... الّتاجرْيِن ................................

 أنِت ................................... الّتاجراِت ................................

..أنَت ................................... الّتاجرتْيِن ..............................  

 أنتّن ................................... الّتّجار ................................

أحّوُل إلى المثّنى فالجمع: - 6  

، وْلُيْلِق القصيدة اّلتي حِفظها.  ليتقّدْم هذا الّشاب 

 المثّنى:  ___________________________________________________

______________________________________الجمع: ______________  
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 أنِت تحترميَن هذه الّسّيدَة ألّنها لم تجِن على أحد. 

 المثّنى: ___________________________________________________

 الجمع: ____________________________________________________

اعرُب ما تحته خطّ  - 7  

 ال تهمْل درسَك - ال تحِك يا فؤاد قصًصا مخيفة 

  لم ترُس  الّسفن بسهولة وسط العاصفة. 

 ال: ______________________________________________

 تهمْل: __________________________________________________

 ال _______________________________________________

___________________يحكي:_________________________  

 ال   _____________________________________________

 تحِك _____________________________________________

 لم __________________________________________________

 ترُس ______________________________________________
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 المبتدأ والخبر
 المبتدأ اسم ُنخبر عنه وتبدأ به الجملة االسمّية. والخبر يخبر عن المبتدأ ويتّم به المعنى: الّسياحة ُمْمتعة.

 المبتدأ والخبر مرفوعاِن، ومْن عّلمات رفعهما:
الّنعجاُت هادئٌة. –: العنُب ناضٌج الّضّمة الّظاهرة – 1  
: الُمسافراِن مستعجّلنِ األلف في الُمثّنى – 2  
: المسافروَن مستعجلوَن.الواو في الجمع المذّكر الّسالم – 3  

: هي متحّمسٌة، أوضميًرا : البنُت ُمتحّمسٌة، أواسم جنس : سحُر ُمتحّمسٌة، أواسم علميكون المبتدأ   
: هذا شابٌّ متحّمٌس.اسم إشارة   

: الّسائُح يتجّوُل بسعادٍة.ةجملة فعليّ  ) ليس جملة(: الّسائُح سعيٌد. وقد يكون اسًما مفرد يكون خبر المبتدأ   
ُأعّين المبتدأ والخبر:  -1  

 الصّيادون  –شجُر الّنخيِل ينبُت في الُمناخاِت الحاّرة  –المطالعُة المستمّرة مفيدٌة  –الّنمُل نشيٌط 
 – خط  الّتلميِذ واضحٌ  –الّرّسامون اّلذين التقْيتهم أمس بارعوَن في فّنهم  –ألَقوا شباكهم في البحر 

المسافرون جوًّا يشّدوَن أحزمة األمان –الولداِن يْحلماِن بالّدّراجاِت الّنارّية   
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 المبتدأ الخبر
  
  
  
  
  



 

أجعُل الفاعَل مبتدًأ في الجمل اآلتية: – 2  

تطهو األم  طعاًما لصغارها. ....................................................... -  

الجّداُت الحكاياِت الممتعة. ....................................................... تروي  -  

مألِت الّصبّيتاِن جّرتْيهما. ....................................................... -  

. .......................................................يكتُب أمين الّسّر المحاضر -  

أحّول المبتدأ المفرد إلى المثّنى ثّم إلى الجمع:  - 3  

 هذه هي الخّياطة اّلتي خاطت ثوَب األميرة.
-المثّنى: _____________________________________________  
 الجمع: ____________________________________________

 هو سعيٌد ألّنه حّقَق رقًما قياسيًّا.
-______________________________________المثّنى: _______  

 الجمع: ____________________________________________
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 " كان" و " إنَّ "
 تدخل كان على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ ويسّمى اسمها، وتنصب الخبر ويسّمى خبرها.

اسمها، وترفع الخبر ويسّمى خبرها.تدخل إّن على المبتدأ والخبر، فتنصُب المبتدأ ويسّمى   
الّسائَق حذٌر.إّن الّسائُق حذًرا.         كانَ   

.جملة فعلّيةوقد يكون اسًما مفرًدا خبر "كان" و " إنَّ " قد يكون   
 

أضُع خطًّا تحَت اسم" كاَن " وخّطْين تحت خبرها: – 1  

 –ذات يوٍم، كان الملُك المحبوُب نائًما، بينما كانِت الجاسوسُة الّشّريرُة تضُع ِنقاط ُسمٍّ في البئر 
 –كان المصطافوَن المْستْمتعيَن بنسيم الجبل فرحيَن  –كان المصطافون مْستْمتعيَن بنسيم الجبل 
 كانت سائقاتُ  –حثا عن عمٍل كان الفقيراِن جائعْيِن فب –كان جميٌل يتتّبُع أخبار البركان الّثائر 

 الّسّياراِت ُمْسرعاٍت.

أضُع خطًّا تحَت اسم" إنَّ " وخّطْين تحت خبرها: –2  

 –إّن هذْيِن الولدْيِن سائراِن تحت المطر  –إنَّ الّطرقاِت الوعرَة قديمٌة  –إنَّ الّطرقاِت القديمَة وِعرٌة 
إّن  –إّن المذيعتْيِن المريضتْيِن غائبتاِن  –الحّق" قال القائد:" إّن المحاربيَن متحّمسوَن ليدافعوا عن 

 أبواَب الخير مفتوحٌة أمام الجميع.

أدخل "كاَن" ثّم إنَّ على كّل من الجمل الّتالية: – 3  
 الّسائحتاِن سعيدتاِن. .........................................................

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

 الّسائحتاِن المتجّولتاِن سعيدتاِن. .........................................................
                                .........................................................  
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القاضي إياس ................................................المواطنوَن َيثقوَن بعدل   
                                       ..............................................  

 سعيٌد معروٌف بسرعة البديهة. ........................................................
                               ......................................................  

 الخائنوَن مْحتقروَن          ......................................................
                              ....................................................  

 

 

 

                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 



 في الّتعبير الكتابّي:

اكتب قّصة قرأتها أو سمعَت بها تعّلمت منها درًسا، ذاكًرا الّزمان، المكان الّشخصّيات، العقدة، 
 والحلّ 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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 في الّتعبير الكتابي:

ا تبرهن فيه أّن الّدّراجة أنسب وسيلة للمواصّلت داخل المدينة، مّتبًعا   اآلتي: الّتصميم اإلجمالياكتب نصًّ
 ذكر رأيك المقّدمة:
 سّيئات وسائل المواصّلت األخرى في المدينة. الجسم:
 حسنات الّدّراجة        
 استنتاج يثبت رأيك الخاتمة:

 وّسع الّتصميم بذكر سّيئات وحسنات مقنعة –أ 
 اكتب نّصك واجعل له عنواًنا مناسًبا –ب 

الحافلة  –ابير) سّيارة األجرة يمكنك االستعانة ببعض هذه الّتع
 –تلّوث  –محّطة بعيدة  –غاٍل  –موقف  –ازدحام سير  –

 كما أنّ  –إضافة إلى  –بينما  –عملّي......   لكن  –سريعة 
 وهكذا ......( –أيًضا  –

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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 :                                                           . في الّتعبير الكتابيّ 

 أكتب بطاقة تعريف بنفسك تخبرنا عن أهّم المحّطات في حياتك مراعًيا الّتسلسل اآلتي:
 اسمك بالكامل. – 1
 مكان الوالدة وزمانها. – 2
 الّتعريف بأفراد العائلة. –3
 المدرسة اّلتي تتعّلم فيها. – 4
 ماذا توّد أن تكون في المستقبل؟ – 5
 هواياتك. – 6
 أكلتَك المفّضلة. – 7
 ما أكثر ما يعجبك وأشّد ما يزعجك في ما تراه حولك؟ – 8
  قه على نفسك، أو يطلقه عليك اآلخرون؟ما هو اّللقب اّلذي تحّب أن تطل – 9

 )ال تنَس تقسيم الّنّص( مالحظة:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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