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  1التعليمة  

 تعمير الجدول  أكمل -*                  

 االطار المكاني اإلطار الزماني الشخصّيات
 
 
 
 

  

َرأَمَلُة واب أُنها                                            السند   اْلأ

ُُ َمْرِبِضِه َوَسَكَنتْ  ِفي ساُن ِفي َمْنزِِلِه واْلَحَيوانُ َهَجَم اللَّْيُل ُمْسرًِعا َواْخَتَبأَ االُّن  َرََ ََ ُر ََيٍّ َوَلْم يَ ْبَق غَ  َُلَّ    ي ْ
 ُمخيٍف  ْمَهرير َشديد َولَْيل ُمْظِلمِبَرٍد قاِرٍس َوزَ 

َفرِ  اَن ِفي َمْنِزٍل ُمن ْ ُ   ٍد بَ ْيَن الُقَرى اْمَرَأة  ََ الَّى  َمَرةً  ها يَ ْنَظرُ ِبُقْرِبها َوَلدُ ِرداًء وَ  َماَم مَوقٍَّد تُ ْنَسُج الّصوفَ أَ  جاِلَس
ُِ الّناِر وَ   الَّى َوْجَه أُمِِّه الهاِدِئ الَجميِل  ةً رَّ مَأِشعَّ

ٍة َوَهزَّْت اُرَْاَن ا ُِ َعَصَفْت الّرياُح ِبِشدَّ اقْ تَ َرَب ِمْن أُمِِّه ُمْحَتميًّا ِمْن و  لبَ ْيِت َفَخاَف الصَّبيُّ ِفي تِْلَك الّساَع
ُِ َفَضمَّتْ  َبت َ  ب ََّلِتهُ الَّى َصْدرَها َوق َ ُه أُمُُّه َغَضِب الطَّبيَع َها قَاَلْت ااَلمُّ ِلَوَلِدها : ثُمَّ َأْجَلْسُتُه َعَلى ُرَْ " اَل َتْجَزُع  -ي ْ

ُُ اَلَِّتي ابْ َتَسَمْت ِفي الرَّبيِع َوضَ   ِفي الَخريِف تُرِيُد ن تَ ْبِكي ااَلِن تْ ِحَكْت ِفي الصَّْيِف َوتََأوَّهَ يَا بُ َني فَاَْلطَبيَع
ًُ َنْم يَا يَا َوَلدي َفِفي الَغِد َتْستَ ْيِقُظ َوت َ  مْ . . . نَ  َوالَبَساتِينَ  لشِّتاِء لَِتْسقَي الُحُقولَ ي افِ  َرى السَّماَء صافَي

نْ َيا . " َُ ِعْنَدَما َيجيُء الرَّبيُع َوتَ ْبَتِسُم الدُّ ِبيِبي ِبَهِذِه الدُّموِع َسْوَف َتْجني اأَلْزهاَر الَجميَل ََ 

ِبَشَفتيِن ُمْرَتِجَفِتين ثُمَّ رََجَعْت  ْت َجبيَنهُ بّ لَ أُمُُّه َعَلى ِفراِشِه َوق َ  نَ ْفَس الصَّبيِّ ُمدَّدَّْتهُ  النُّعاسُ  عاَنقَ  اَوِلمَّ  
 َج َلُه ِمْن الّصوِف ِرداء  مْوِقِد لِتُ ْنسِ َوَجَلُسْت َأَماَم ال

 ( ُجْبران َخليل ) ُجْبران
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 ا خاف الولد ؟مم   -2التعليمة  

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

 أستخرج قرينة من النص تدعم جوابي 
...................................................................................... 

 
 

 اسند النص لكل فصل مشاعر استخرجها وأكتبها  -3التعليمة  

 ......................الربيع 
 الصيف...................
 الخريف...................

 الشتاء ......................

 أين تسكن االرملة ؟ -4التعليمة  

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

 أستخرج من النص قرينة تدعم جوابي 
.......................................................................... 

 

 أغير التراكيب والكلمات المسطرة  بمرادف 

 ا...................َوِلمَّ  =.. الصَّبيِّ  نَ ْفسَ  النُّعاسُ  عاَنقَ  اَوِلمَّ 
 = ..................... َشديد ْمَهريرزَ 

ُُ  َسَكَنتْ  َرََ ََ .................................... = 

  

 أستثمر النص : 

ُِ الّناِر وَ  ةً َمرَّ  ها يَ ْنَظرُ َوِبُقْرِبها َوَلدُ   الَّى َوْجَه أُمِِّه الهاِدِئ الَجميِل  ةً رَّ مالَّى َأِشعَّ
نى تراكيب أخرى لها نفس المعأن نبدله بيمكن  بين أحداث متعاقبة و لمراوحةيستعمل التركيب ل

 وهي 

ُِ الّناِر وَ  تَارَةً  ها يَ ْنَظرُ َوِبُقْرِبها َوَلدُ   ِل الَّى َوْجَه أُمِِّه الهاِدِئ الَجمي َطْورًاالَّى َأِشعَّ
 

يًنا ها يَ ْنَظرُ َوِبُقْرِبها َوَلدُ  ُِ الّناِر وَ  َِ يًنا آَخرَ الَّى َأِشعَّ  الَجميِل  الَّى َوْجَه أُمِِّه الهاِدئِ  َِ
 التعليمة 

 
 أستعمل التراكيب الثالث في جمل من انتاجي مستندا الى السند 
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*-         

 أنتج

 أكتب فقرة في ثالث أسطر أصف فيها فصل الشتاء مستعينا بكلمات من النص  -  

 أَقبل الشتاء فـ...................................................................................................   

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

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

 

 

 

 

 
 

 عَ ر  س  م   بَ باَ ت ال  حَ تَ فَ وَ  ة  سَ رَ د  مَ ال   نَ م   ة  يمَ ر  كَ  ت  ادَ عَ  
  ة 

 
 ت  انَ كَ فَ  ة  دَ عاَ سَ  ةَ يمَ ر  كَ  ب  ل  قَ  ارَ طَ  . اهَ امَ مَ أَ  ت  ي  بَ ال   ن  عَ  ره  ش  أَ  ذ  ن  م   بَ ائ  غَ ا ال  هَ دَ ال  وَ  ت  أَ رَ فَ 

 .ح  رَ فَ ال   ة  د  ش   ن  ...............)تضحك ..../..تبكي (.........م  

 

 الجملة التركيب

ة   ة ....َوَمر    ...َمر 
...................................................................... 

 

ا.......َتاَرة   ر    ....َوَطو 
................................................................ 

 
 

ا  ا.....وح ين  ......ح ين 
 آَخَر....

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

 أستعمل التراكيب في جمل من انتاجي  -*
 
 


