
 

 

 إ
 

 

  :6 إمٓ 1أرّتب األحداث امتامية حسب تعاقبَا في امّزىن  ىن 

ُِ َحِزَن امُعْصُفُّر مُحْزِن ٖ  اَصِديَقِت ٍَ ا َعْن َقَراِر ََ َل أْن ُيحِني َِ َحا َِ ْ َِ  . َمِكْن ُدَِن َجْد
َقاُىّا بُِكهِّ َىا اْعَتاُدِا ٖ  َِ ً إَمٓ امَغاَبِة  َِ َب األْطَفاُل كََعاَدِت ٍَ امِي َذ ِفي األْسُبِّع امتَّ َِ

 ُِ  .امِقَياَو بِ

اِو َرَأْ امُعْصُفُّر .ٖ ٍو ِىَن األيَّ ّْ ُُ  ِفي َي ُيَّىَة امَبالِ َصِديَقَت َْ َنْحَفاَا َتْ ِنُ  َحِزيَنةًة َى   امسُّس
اِ أخبرتُ   ََ ا ُتريُد أْن َتْرَحَه َعْن َبْيت ََ َفاَياِت ِفي ُكّه  بأنَّ بَِسبِب ِصْبَيٍة  اْعَتاُدِا رْىِي امنِّ

 . َىكَانٍ 
ًْ ُيَنّظْف ٖ  َا َم ٌِ امَيرَّ ِذ ٍَ َمِكن  امَيكَاُن َبِقَي كََيا امَيكَانَ َِ َِ َنْحَفاُا َقْد َرَحَنْت   أَحد ، َفامسُّس
 َّ ٍُ. 

ُِ  األْطَفالُ أَقرّ ٖ  امُيَحاَفَظِة َعَنْي َِ َعَزُىّا َعَنٓ َتْنِظيِف امَيكَاِن  َِ ًْ امَقِبيَحة  َِ   . بِِفْعَنِت

ْبَيُة إَمٓ امَغاَبِة َىّراًة أْخَرْ َتَفاَجُئّا ٖ  ِعْنَدَىا َعاَد امصِّ َفاَياُت بِامَيْنَظِر    َِ يئ   َفامنِّ  امسَّ
  .َتْي  األْنَحااَ 

 :أربط بين ٍذٌ األحداث ِ أنتج نّصا 
او َرَأْ امُعصُفُّر  ُُ في َيّو ىَن األيَّ َنحَفاَا َت نُ  َحزيَنةًة َصديَقَت امسُّس

ا  ََ َبب امذي َجَعَن ا َعن امسَّ ََ ا ، َفَسأَم ََ َناَك َىا َيشَغُن ٍُ َىَُيَّىَة امَبال كَأنَّ 

ا في امَغاَبة  ََ ا ُتريُد أن َترَحَه َعن َبيت ََ َنحَفاُا بأنَّ ُُ امسُّس َحزيَنةًة ، أَجاَبت

اَب إَمٓ امَغاَبة  ٍَ ذمَك بَسبب صبَية  اعَتاُدِا امذَّ َِ ا  ا كَبيرًة ُُ ُحبًّ ت امذي أَحبَّ

رىي امّنَفاَيات في ُكّه  َِ َ َرا  امّنعب َتحَت امشَّ َِ ا ،  ََ بامُقرب ىن َىنزم

ة  ا بَسنَّ ًَة َِ األكه ُيصبُح امَيكَاُن َشبي ائًَ ىَن امّنعب  ََ عنَد انت َِ َىكَان ، 
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َنحَفاُا اميسكيَنُة إَمٓ  ِائُح َفتضَطرُّس امسُّس ُُ امرَّ َٕت َتنَبعُخ ىن امُيََي

ابق عَتنظيف نَفاَياتًَ ُكهَّ أسُبّ .  َحّتٓ َيُعَّد امَيكَاُن إَمٓ َجيامُ امسَّ

ا بَترك  ٍَ ا َعن َقَرار ََ َل أن ُيحني َِ َحا َِ َنحَفاا  َحزَن امُعصُفُّر مُحزن امسُّس

َنحَفاا كَاَنت َقد  مكنَّ امسُّس َِ اب إَمٓ امَغاَبة امُيَ اَِرا ،  ٍَ امذَّ َِ ا  ََ َىنزم

ا أَِمئَك  َِ َتعَبت ىن َشَقا َِ حيه َفَنَقد كَُبَرت بامّسّن  ا بامرَّ ٍَ َحَسَيت أىَر

ًّ انَصَرَفت َباكيةًة َحزيَنةًة  . امُيَشاكسين ُج

َقاُىّا بُكّه َىا  َِ َب األطَفاُل كََعاَدتًَ إَمٓ امَغاَبة  ٍَ امي َذ في األسُبّع امتَّ َِ

َِ َعاُدِا إَمٓ بُيّتًَ   ً َُ ًّ َترُكّا امّنَفاَيات َخنَف اعَتاُدِا امقَياَو بُ ، ُج

َا َمً ُيَنّظف  ذٌ امَيرَّ ٍَ َمكن  َِ ا ،  ً َمً َيفَعُنّا َشيئًة َُ  أَحد ، امَيكَانَ كَأنَّ

 َّ ٍُ امَيكَاُن َبقَي كََيا  َِ َنحَفاُا َقد َرَحَنت  . َفامسُّس

يئ    عنَدَىا َعاَد امّصبَيُة إَمٓ امَغاَبة َىّراًة أخَرْ َتَفاَجُئّا بَينَظرٌ امسَّ َِ

َٔ ُيَّجُد أيُّس َىكَان منُ ُنّس َِ          أِ األكهُ   َفامّنَفاَياُت َتي  األنَحاَا 

ِا  َِ أَقرُّس حيد  َّ ام َِ ً امُيَحّبب  َُ َّ َىكَاُن أِ امّنعُب فيُ  ، َفَحزُنّا مَذمَك َفَ

امُيَحاَفَظة َعَنيُ َحّتٓ  َِ َعَزُىّا َعَنٓ َتنظيف امَيكَان  َِ بفعَنتًَ امَقبيَحة 

بًةا  ّٕ َِ َخ ا  ا َرائعًة ً َىكَانًة َُ .  َيُدَِو َم

ائع  ٌُ َفُدٍَشت بامَينَظر امرَّ ا كَي َتُزَِر ََ َنحَفاُا إَمٓ َىنزم َعاَدت امسُّس

بَندو  َِ ا امُعصُفُّر بَيا َجَرْ  ََ ا َصديُق ٍَ ًَّ أخبَر ام ييه منَيكَان ، ُج َِ

ا  ََ َنحَفاُا امَعَّدَا إَمٓ َىنزم َرت امسُّس ا َقرَّ ٍَ ٌُ ، عنَد األَِٔد َعَنٓ َىا َفعُنّ

َٕ َشيَا يعدُل امَينزَل امَدافَئ  .  امَيحُبّب َف

 

 

 

 

 

 

 


