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ِفـي الـِقـطـار

الِْحـَوار 
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ـَل الـِقـطـار ؟ َلـْو �َسـَمـْحـَت َهـل َو�سَ
اأَيَّ ِقـطـاٍر َتـعـنـي ؟

الـِقـطـاَر الـُمـتَّـِجـَه اإلـى الـقـاِهـَرة.
ـَة، َبـعـَد ِنـ�سـِف �سـاَعـة. َنـَعـْم َو�َسـُيـغـاِدُر الـَمـَحـطَّ

حَلـُة اإِلـى الـقـاِهـَرة ؟ َكـْم �سـاَعـًة َتـ�ْسـَتـغـِرُق الـرِّ
حَلـُة َخـمـ�َس �سـاعـاٍت َتـقـريـبـًا. َتـ�ْسـَتـغـِرُق الـرِّ

َخـمـ�َس �سـاعـاٍت ؟! َهـِذِه ِرحـَلـٌة َطـويـَلـٌة َواأَخـشَسى اأَن َتـُكـوَن 
ُمـتـِعـَبـًة َوُمـِمـلَّـًة.

َو�َسـَط  َيـُمـرُّ  الـِقـطـاَر  ِلأَنَّ  ُمـْمـِتـَعـًة،  ِرحـَلـًة  �َسـَتـكـوُن  ِبـالـَعـكـ�ِس 
ِمـن  الـُقـرى  َجـمـاَل  َو�َسـُتـشسـاِهـُد  الـَخـ�سـراِء  َوالـُحـقـوِل  الـِجـبـاِل 

اِفـَذة. ِخـالل الـنَـّ
ِلـَك، اأَعـِطـنـي َتـذِكـَرة. ِمـن َفـ�سْ

َدَرَجـة اأُوَلـى اأَو ثـاِنـَيـة ؟
َرجـِة الـثَّـاِنـَيـة. اأُريـُد َلـو �َسـَمـْحـَت َتـذِكـَرًة في الـدَّ

َعـشْسـُر ُجـنَـْيـهات.
ـل. َتـَفـ�سَّ

اِك َبـيـِع الـتَّـذاِكـر، َيـ�سـاأَُل َعـن َمـواعـيـِد الـِقـطـاراِت  )َكـمال َيـِقـُف اأَماَم �ُسـبَـّ
ُثـمَّ َيـشسـَتـري َتـذِكـَرًة اإِلى الـَقـاِهـَرة(.
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َكـمـال : 
ُم�ساِفـر :

َكـمـال : 
ُم�ساِفـر :

َكـمـال : 
ُم�ساِفـر :

َكـمـال : 
ُم�ساِفـر :

َكـمـال : 
ُم�ساِفـر :

)َرِكـَب َكـمـاُل الـِقـَطـاَر، ِفـي الـَعـَرَبـة َرقـم 5(.

داَء الـتَّـالـي : ما اإِن َجـَلـ�َس كـمـال في َمـقـَعـِده َحـتَّى �َسـِمـَع الـنِـّ

اأَهـاًل  اِلنـِتـبـاه..  َنـرجـو  ِعـّزاء،  الأَ الـُمـ�سـاِفـروَن  اأَيُّـهـا  �سـاَدتـي،  اآِنـ�سـاتـي،  �َسـيِّـداتـي،   «
َو�َسـهـاًل ِبـُكـم.. َتـبـَداأُ الآَن ِرحـَلـُتـنـا اإِلـى الـقـاِهـَرة، َنـرجـو ِمـَن الـُمـ�سـاِفـريـَن اِلمـِتـنـاَع َعـِن 
َنـَتـَمـنَّى َلـُكم �َسـَفـرًا  ـَرة، َمـ�سـاًء اإن �سـاَء اللَّـه..  ـُل فـي الـ�ّسـاَعـِة الـعـا�سِ الـتَّـدخـيـن.. �َسـنَ�سِ

َطـيِّـبـًا َواإِقـاَمـًة �َسـعـيـَدًة «.

ـبـاَح الـَخـيـِر. �سَ
ْمـِتـَعـَتـَك َكــثـيـَرة ! َهـْل اأُ�سـاِعـُدَك  ـبـاَح الـَخـيـِر، اأََرى اأَنَّ اأَ �سَ

ْرِج الـعـاِلـي ؟ عـلـى َو�سـِعـهـا في الـدُّ
َنـَعـْم، �ُسـْكـرًا، اإِنَّـهـا َثـقـيـَلـٌة ِبـ�َسـَبـِب مـا فـيـهـا ِمـَن الـُكـُتـِب.

مـا َرقـُم َمـْقـَعـِدَك ؟
13 )اأ(

َمـْقـَعـُدَك ِبـجـاِنـِب َمـقـَعـدي.
ـَفـُر َجـيِّـدًا ؟ ـُع اأَن َيـكـوَن الـ�سَّ َهـْل َتـَتـَوقَّ
ُه �َسـَيـكـوُن ُمـتـِعـبًا َقـلـيـاًل. َنـَعـْم، َوَلـِكـنَـّ

ـريـِق ؟ ـُف الـِقـطـاُر فـي الـطَّ َهْل َيـَتـَوقَّ
َنـَعـْم، الـِقـطـاُر َيـِقـُف فـي ُكـلِّ َمـديـنَـٍة َكـبـيـَرٍة.
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ُمفَرَدات َجديدة

ّكاُب ِلأَنَُّهم  َتزاَحَم الرُّ
عوَد في َوْقـٍت  ُيريدوَن ال�سُّ

واِحٍد.

ِة َكثيروَن  النَّا�ُس في المَحطَّ
َبيَن داِخليَن َوخاِرجيَن.

وا ِلَيشْسَتروا  َطفُّ الُم�ساِفرون ِا�سْ
َتذاِكَر �َسـَفِرِهم.

اْقـَتـنَى الُم�ساِفـُر َتـْذِكَرَة 
َفِر.  ال�سَّ

ِة  الِقطاُر َيـنَْطِلـُق ِمَن الَمَحطَّ
ِبـُبْطٍء حاِماًل الُم�ساِفرين.

َعَرَبُة الِقطار َواِقـَفٌة 
ك. ل َتـَتَحرَّ

َيْقـَتِطُع الُم�ساِفُر َتْذِكَرًة ِمن 
ِع الآِليِّ للتَّذاِكِر  الُمَوزِّ

َوَيْدَفُع َثَمنَها.

َيْحِمُل الُم�ساِفرون اأَْمِتـَعًة 
َكثيَرًة.

ُع الآِليُّ للتَّـذاِكِر. الُمَوزِّ

اُب في الَمقاِعِد  كَّ َجَل�َس الرُّ
ِة َلُهم. �سَ الُمَخ�سَّ

ِعنَْدما َيحـيُن الَوْقُت َيـنَْطِلُق 
الِقطاُر.

َيَتـَثـبَُّت الُم�ساِفر ِمن َمْوِعِد 
ُو�سوِل الِقطاِر في َلْوَحِة 

الإِْعالناِت.

ريُع اإِلى  َل الِقطاُر ال�سَّ َو�سَ
ِة َفـنََزَل الُم�ساِفروَن. الَمَحطَّ

َفَر  الَمْقـَعُد ُمريٌح َوَلِكنَّ ال�سَّ
ُمـتْـِعٌب.

َجَل�َس الُم�ساِفـُر على َمْقَعٍد 
ُقْرَب النّاِفـَذِة.

َلِحْظ َوُاْدُر�ْس

َيـنْـُظُر في �ساَعـِتِه ِمن حيٍن 
اإِلى اآَخَر.
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ـَوِر َمـَع َزِمـيـِلـَك. ـوؤَاَل َوالـَجـَواَب َحـْوَل الـ�سُّ َتـدِريـب 2 :  َتـَبـاَدِل الـ�سُّ

............. —

............. —

............. —

............. —

............. —

............. —

............. —

............. —

............. —

............. —

............. —

............. —

............. —

............. —

............. —

............. —

َتـدِريـب 1 :  َتـَبـاَدِل الأَ�سِئَلَة َوالأَْجِوَبَة َمـَع َزِمـيـِلـَك.الْـَكـاَلم       

ّياَرة ؟ َفَر ِبالِقطاِر اأَو ِبال�سَّ ُل ال�سَّ 1 — َهْل ُتَف�سِّ
ياِحيَّة ؟ َرَجِة الأولى اأَِو ال�سِّ َفَر ِبالدَّ ُل ال�سَّ 2 — َهْل ُتَف�سِّ

باِح اأَو في اللَّيل ؟ َفَر في ال�سَّ ُل ال�سَّ 3 — َهْل ُتَف�سِّ
َفَر َوْحَدَك اأَو َمَع اأَ�سِدقاِئك ؟ ُل ال�سَّ 4 — َهْل ُتَف�سِّ

5 — ما الَبَلُد الَّذي �ساَفْرَت اإَِلْيِه ؟
َة  ؟ 6 — َمتى غاَدَر الِقطاُر الَمَحطَّ

ريق ؟ 7 — ما الُمُدُن والُقَرى الَّتي �سال�ساَهْدَتها في الطَّ
ريق ؟ 8 — ما الأَ�ْسياء الَجميَلة الَّتي �ساَهْدَتها في الطَّ

حَلُة ُمْمِتَعًة ؟ ِلماذا ؟  9 — َهْل كاَنِت الرِّ

9
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ـاَلُتالـِقـَراَءة ْقـُل والُمـَوا�سَ الـنَـّ

اِئـِع  َوالـَبـ�سَ الأَفـَراِد  َنـْقـِل  َعـَمـِلـيَّـُة  ِهـَي   : ـاَلُت  والُمـَوا�سَ ْقـُل  الـنَـّ
اإَلـى  الأَفـَراَد  َتـْحـِمـُل  ْقـِل  الـنَـّ َفـَو�َسـاِئـُل  اآَخـر.  اإَِلـى  َمـَكـاٍن  ِمـْن 
َلـُهـْم  َوَتـاأِْتـي  اإَِلـْيـَهـا،  َهـاِب  الـذَّ فـي  َيْرَغـُبـوَن  الَّـِتـي  الأََمـاِكـِن 
ْقـِل  الـنَـّ َو�َسـاِئـِل  َوِبـُدوِن  اإَِلـْيـَهـا.  َيـْحـَتـاُجـوَن  الَّـِتـي  ـاِئـِع  ِبـالـَبـ�سَ
ـاَلِت َلـْن َتـُكـوَن ُهـنَـاَك ِتـَجـاَرٌة، َوِبـُدوِن الـتِّـَجـاَرِة َلـْن  والُمـَوا�سَ

ـاَرُة. ُر الَحـ�سَ َتـنْـشَسـاأَ الُمـُدُن َوَتـَتـَطـوَّ
ِلـَو�َسـاِئـِل  َرِئـيـ�َسـاِن  َنـْوَعـاِن  ُهـنَـاَك   : ـاِب  كَّ الـرُّ َنـْقـِل  َو�َسـاِئـُل 
َيـ�ْسـَتـْخـِدُمـَهـا  الَّـِتـي  ـُة  الَخـا�سَّ ـاَلُت  الُمـَوا�سَ  : ـاِب  كَّ الـرُّ َنـْقـِل 
�َسـِرَكـاٌت  ُتـِديـُرَهـا  الَّـِتـي  ـُة  الـَعـامَّ ـاَلُت  َوالُمـَوا�سَ ـَحـاُبـَهـا،  اأَ�سْ
ـاُب َبـْعـَد َدْفـِع اأُُجـوِر  كَّ ٌة اأَو ُحـُكـوِمـيَّـٌة، َوَيـ�سـَتـْخـِدُمـَهـا الـرُّ َخـا�سَّ

ُكـوِب. الـرُّ
اَجـاُت  رَّ والـدَّ ـيَّـاَراُت  الـ�سَّ ـَهـا  اأََهـمُّ  : ـُة  الَخـا�سَّ ـاَلُت  الُمـَوا�سَ اأ- 

ـُة. ـاِئـَراُت الـَخـا�سَّ اِريَّـُة، والـطَّ اَجـاُت الـنَـّ رَّ الْـَعـاِديَّـُة، والـدَّ
ـيَّـٍة  َرِئـيـ�سِ اأَْنـَواٍع  َثـاَلَثـُة  ُهـنَـاَك   : ـُة  الـَعـامَّ ـاَلُت  الُمـَوا�سَ ب- 
ـِة : داِخـَل الُمـُدِن، َوَبـْيـَن الُمـُدِن،  ـاَلِت الـَعـامَّ ِلـِخـْدَمـاِت الُمـَوا�سَ

َوِل. َوَكـَذِلـَك َبـْيـَن الـدُّ
الَحـاِفـاَلُت  ُتـَعـدُّ   : الـُمـُدِن  َداِخـَل  ـاَلِت  الُمـَوا�سَ ِخـْدَمـاُت   .1
َكـَمـا  الـَعـاَلـِم،  ُمـُدِن  ـِم  ُمـْعـ�سَ ِفـي  ـاَلِت  ِللُمـَوا�سَ ـيـَلـٍة  َو�سِ اأََهـمَّ 
َتـْحـَت  الأَْنـَفـاِق  ِقـَطـاَراُت  الـَكـِبـيـَرِة  الُمـُدِن  َبـْعـ�ِس  ِفـي  ُتـوَجـُد 

الأَْر�ِس )الـِمـتْـُرو(.

�سَّ :  1. ِاقـَراأ الـنَـّ
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ـُرَهـا  ُتـَوفِّ  : َوِل  الـدُّ َوَبـْيـَن  الُمـُدِن  َبـْيـَن  ـاَلِت  الُمـَوا�سَ ِخـْدَمـاُت   .2
َوِفـي  ـُفـُن.  َوالـ�سُّ ـاِئـَراُت  َوالـطَّ َوالـِقـَطـاَراُت  الَحـاِفـاَلُت  اأَ�َسـا�سـًا 
ـاِئـَراُت ِبـنَـْقـِل  اأُ�ْسـتـَراِلـَيـا َوالـِوَلَيـاِت الُمـتَّـِحـَدِة الأَْمـِريِكـيَّـِة َتـُقـوُم الطَّ
الـَيـاَبـاِن  ِفـي  َوُيـوَجـُد  َطـِويـَلـٍة.  ِرْحـاَلٍت  ِفـي  الُمـُدِن  َبـْيـَن  ـاِب  كَّ الـرُّ
ـاَعـِة،  ِقـَطـاَراٌت �َسِريـَعـٌة َتـبْـُلـُغ �ُسـْرَعـُتـها 210 ِكـيـُلـوِمـتْـَرات ِفـي ال�سَّ

ـاَب َبـْيـَن الُمـُدِن ِفـي الـُجـُزِر الُمـْخـَتـِلـَفـِة. كَّ َتـنْـُقـُل الـرُّ

 2. ِافَهِم الأَلفاَظ :

غة الَعـَرِبـيَّـة(. - َرِغَب / َيـْرَغُب في : اأََراَد َوَطَلَب )َيـْرَغُب ُمحـّمـد في ِدرا�َسة اللُـّ
ن اأُ�ْسـَرتي ِمن اأربـعـة اأَفـراد(. - اأَْفـَراٌد : )َتـَتـَكوَّ

ـركة و�ساَرت عاَلـمـيَّـة(. رت الـشسَّ َل ِمـن َطـور اإلى َطـور. )َتـَطوَّ َل َوَتـَحـوَّ ُر : َتـَعـدَّ َر / َيـَتـَطـوَّ - َتـَطـوَّ
ـيارة(. ـنـٌف )َنـوع مـن الـُقـطـن( )َنـوع الـ�سَّ - َنـوٌع : �سِ

جـوِرهم(. - اأُجـوٌر : َجمع اأَجـر : تـكـِلـَفـة َوقـيـَمـة )طاَلب العّمال ِبـزيادِة اأُ
- ُحـُكـوِميَّـة : ِن�سَبـة ِلـُحكومة : الأفراُد اّلذين َيقومون باإدارِة �سوؤوِن الـدولِة َكرئي�ِس الوزراِء والُوزراء.

َم اإَِليِه ِخدَمًة َكبيَرًة(. - ِخدَمٌة : ُم�ساَعدة )َقدَّ
ُه النّا�ُس عاِلمًا(. ُه : ِاْعَتَبَرُه )َعدَّ - َعدَّ / َيُعدُّ : 1. َعدَّ ُنقوَدُه. 2. َعدَّ

- ُجُزٌر : جمع َجزيَرة. َوِهَي اأَر�ٌس َحوَلها ماٌء ِمن ُكلِّ الِجهات. )جزيرُة قبر�س(.

ِة ؟          اَلِت الخا�سَّ ُد ِبالُموا�سَ ح َذِلك ؟ 2. ماذا َنْق�سِ الُت في َنشساأَِة الُمُدن. َو�سِّ 1. ُت�ساِعُد الُموا�سَ
يَُّة في  ئي�سِ ُد ِبالنَّْقِل الَمَحلِّي ؟ 5. ما الَو�سيَلُة الرَّ ة ؟ 4. ماذا َنْق�سِ الِت العامَّ 3. ما اأََهمُّ اأَنواِع الُموا�سَ

ّكاِب في َبَلِدك. ولّي ؟ 6. َتَكلَّم عن اأََهمِّ َو�سيَلٍة ِلنَقِل الرُّ النَّْقِل الدَّ

 3. اأَ�سِئَلٌة في َفهِم النَّ�ّس :

11
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تـَراِكـيـب َجـِديـَدة    

نَّ الِقـطاَر َيـُمـرُّ َو�َسـَط الِجـباِل َوالُحـقوِل الَخـ�سراِء. �َسـَتكوُن ِرحـَلًة ُمـْمـِتـَعـًة ِلأَ
الَحقـيـَبُة  َثـقـيَلـٌة ِبـ�َسـَبـِب مـا فـيـها ِمـَن الُكـُتـِب.

ُه �َسـَيـكوُن ُمـتـِعـبًا َقـلـيـاًل. َفـُر َجـيِّـدًا َوَلِكـنَـّ �َسـَيكوُن ال�سَّ
ِعـنْـَدما َيـحيـُن الَوْقُت َينَْطِلُق الِقطاُر.

َبـْيـنَما ُكـنُْت اأَْنـَتـِظـُر الِقـطاَر َقـاَبـلُْت اأَْحـَمـَد.
الَجـوُّ باِرٌد ِلـَذِلَك َلـِب�ْسُت الِمْعـَطـَف.

اْخـُرْج باِكرًا َكْي َتـلْـَحـَق ِبالِقـطاِر.

بط ِمن اأََدوات الرَّ
)ِلأَنَّ - ِب�َسَبِب - َلِكنَّ - ِعنَْدما - َبْينَما - ِلَذِلَك - َكْي(

َلِحْظ َوُاْدُر�ْس

َل الِقطاُر ................... الُم�ساِفريَن َلْم َيـركبوا. 1. َو�سَ
2. اأَ�ْسَرَع الُم�ساِفـُر .................. َيـلَْحـَق ِبالِقطاِر.

ديقي.  3. ........... ُكـنُْت اأَماَم �ُسّباِك الـتَّـذاِكِر، َقاَبـلُْت �سَ
4. �َساَفـْرُت ِبالِقطاِر .............. الَم�ساَفـَة َبعـيـَدٌة.

َفـِر. 5. َيـْفَرُح الأَبـناُء .................. َيـعوُد اأَبـوُهم ِمَن ال�سَّ
واِرِع. وِر ............ اْزِدحـاِم الشسَّ ـْرُت في الُح�سُ 6. َتـاأَخَّ
َفـِر، اأَْرَكُب الحاِفـَلـَة. 7. ........... اأَْقـَطـُع َتـذِكـَرَة ال�سَّ

8. الَم�ساَفـُة َبـعـيَدٌة ............... �َساَفـْرُت ِبالِقطاِر.
ْل في الـَوْقـِت ............ الأَْمـَطاِر الَكـثـيَرة. 9. َلْم اأَ�سِ

ْزِدحاُم �َسـديٌد .............. َلْم اأَْرَكِب الحاِفـَلـَة. 10. اْلِ

َتْدِريـب 1 : ارِبط َبيَن ُجمَلـَتـْيِن ِباأَداِة َرْبٍط منا�سبة : )ِلأَنَّ -ِب�َسَبِب -َلِكنَّ -ِعنَْدما -َبْينَما -ِلَذِلَك -َكْي(
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ن ُجَماًل َكما ِفـي الِمَثال. ن ُجَماًل َكما ِفـي الِمَثال.َتْدِريـب 2 : َكوِّ َتْدِريـب 3 :  َكوِّ

قل - ِتـجاَرٌة. َو�ساِئُل الـنَـّ
قِل َلْن َتـكوَن ُهـناَك ِتـجاَرٌة. ِبدوِن َو�ساِئِل الـنَـّ

َهواء - حياة.
................................

ماء - زراعة.
................................

مدار�س - َتعليم. 
................................

ناَعة. حديد - �سِ
................................

يَّـة. اأَلوان - َلوَحـة َفـنِـّ
................................

ُم�ْسَتـشسفـيات - ....
................................

نار - ....
................................

اأَدِوَيـة - ....
................................

�ُسْغـل - ....
................................

اَلت. الحاِفاَلُت -  الُموا�سَ
اَلِت. ُتَعدُّ الحاِفـاَلُت اأََهمَّ َو�سيـَلـٍة ِللُموا�سَ

الأَدِوَيـُة - الِعـالج.
................................

الأَلعاُب - الـتَّـرفيه.
................................

المدار�س - الـتَّـعليم. 
................................

الم�ساِنع - التَّـشسغـيل.
................................

الُكـُتُب -  ....
................................

ّراجاُت - .... الـدَّ
................................

 الـُقـطُن - ....
................................

الِجـلْـُد - ....
................................

الّطـاِئـَرُة - ....
................................

َتْدِريـب 1 : ارِبط َبيَن ُجمَلـَتـْيِن ِباأَداِة َرْبٍط منا�سبة : )ِلأَنَّ -ِب�َسَبِب -َلِكنَّ -ِعنَْدما -َبْينَما -ِلَذِلَك -َكْي(
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ِفـي  َوَحـلَّـَقـْت  ِبـُتـْرِكـَيـا،  اإِ�ْسـَطـنْـُبـوَل  َمـَطـاِر  ِمـْن  ـاِئـَرُة  الطَّ اأَْقـَلـَعـِت 
اِئـَمـِة.  الدَّ ُلـوِج  الـثُـّ ِبـاَلِد  اإَِلى  ـَمـاِل  الشسَّ َنـْحـَو  ُمـتَّـِجـَهـًة  ـَمـاِء  ال�سَّ
َوَتـَراَكـَمـِت  ًة،  َفـْجـاأَ الَجـوُّ  َعـَبـ�َس  ـوِل  الُو�سُ َعـَلى  اأَْو�َسـَكـْت  ـا  َوَلـمَّ
اَء َحـَجـَبـِت  اٍت َبـْيـ�سَ َفـٌة َتـْحـِمـُل َذرَّ ْت ِرَيـاٌح َعـا�سِ ـُحـُب، َوَهـبَـّ الـ�سُّ

ـا اأََمـاَمـُه.  ـاِئـَرِة اأَن َيـَرى �َسْيـئـًا ِمـمَّ َر َعـَلى َقـاِئـِد الـطَّ وؤَْيـَة، َفـَتـَعـذَّ الـرُّ

ة .الِْقـَراَءة الُحـرَّ فِّ ، َوُحلَّ َتْدريباِتِه في الَمنِزِل، ِلُتناِقشَسُه َمَع ُزَمالِئَك في ال�سَّ 1.  ِاْقـَراأ النَّ�سَّ

ـاِئـَرُة  ـلَّـِت الـطَّ َو�سَ
ـِدَقـاِء، َوَكـاَن َفـَرُحـُهـْم َعـِظـيـمًا  ـَفـِر اإَِلى ِبـاَلِد »الأَ�ْسـِكـيـُمو« َمـَع َجـمـٍع ِمـَن الأَ�سْ ـيَّـاُر ِللـ�سَّ َتـَهـيَّـاأَ الطَّ

ْحـَلـِة الَّـتي �َسـَيـْعـِرُفـوَن ِفـيـها ِبـالدًا َجـِديـَدًة، َوَيـَرْوَن َعـاَداٍت َلـْم َيـاأَْلـُفـوَهـا. ِبـَهـِذِه الرِّ

، َوَتـْقَطـُع َعـَلـْيـِهْم َطـِريـَقـُهـْم  ـَفـَة الـثَّـلْـِجـيَّـَة َتـشْسـَتـدُّ اِب ِحـيـَن َراأَوا الـَعـا�سِ كَّ َمـاَلأَ الَخـْوُف ُقـُلـوَب الـرُّ
ـاِبـَها،  ـاِئـَرِة َوُركَّ ـيَّـاَر َلـْم َيـَخـْف، َبـْل اأََخـَذ َيـبْـَحـُث َعـْن َطـِريـٍق َيـْخـُرُج ِمـنَْهـا ِلـَيـنْـُجـَو ِبـالطَّ َوَلـِكـنَّ الـطَّ
ِلـَيـْعـِرَف  ـلْـِكـيِّ  �سِ ـاِئـَرِة الالَّ ِبـِجـَهـاِز الطَّ الَمـَطـاَراِت  ِباأََحـِد  َل  ِللـُهـُبـوِط.ِاتَّـ�سَ اِلٍح  َمَكـاٍن �سَ َوَيـنْـِزُل ِفي 

َفـِة. ِة الـَعـا�سِ ـدَّ ُه َلـْم َيـ�ْسـَتـِطْع ِلـشسِ اأَْيـَن ُهـَو، َوَلـِكـنَـّ
َوَفـْجـاأًَة  َيـنْـَفـَد.  اأَْن  َوُقـوُدَهـا  اأَْو�َسـَك  َحـتَّى  ـَبـاِب  ال�سَّ َهـَذا  َو�َسـَط  ـاِبـَهـا  ِبـُركَّ َتـُدوُر  ـاِئـَرُة  الطَّ َظـلَّـِت 
ـْت  ـيَّـاُر َيـْهـِبـُط ِبـَمْرَكـَبـِتـِه ُهـُبـوطًا َبـِطـيـئـًا َحـتَّـى َمـ�سَّ ـَبـاُب َفـاأََخـَذ  الـطَّ َيـاُح، َواْنـَقـشَسَع الـ�سَّ �َسَكـنَـِت الـرِّ
ـَفـْت َفـَحـِمـَد  ـَعـَة اأَْمـَتـاٍر َفـْوَق الـثَّـلـِج َحـتَّى َتـَوقَّ ـيـُر ِبـ�سْ ـاِئـَرُة َتـ�سِ َعـَجـاَلُتـَهـا الأَْر�َس. َوَلـْم َتـَكـِد الطَّ

َجـاِة. ـاُب اللَّـَه َعـَلى الـنَـّ كَّ الـرُّ
ـاِئـَرُة،  َوَبـْيـنَـَمـا ُهـْم َيـَتـ�َسـاَءُلـوَن َعـِن الـَمـَكـاِن الَّـِذي َنـَزَلـْت ِفـيـِه الطَّ
َبـْيـِن  ِمـْن  َلـُهـْم  َظـَهـَرْت  ُثـمَّ  ِمـنْـُهـْم،  َتـْقـَتـِرُب  ـَواتـًا  اأَ�سْ �َسـِمـُعـوا 

الأَْكـَواِم الـثَّـلْـِجـيَّـِة َجـَمـاَعـٌة ِمـَن الأَ�ْسِكـيـُمـو ..                  
محمد �سعيد العريان، »جزيرة اللوؤلوؤ« )بت�سرف(
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4. ِا�ْسِتـيعـاب       

ماِلّي. - الأَ�ْسـِكـيـُمو : �ُسّكاُن الُقطِب الشسَّ
َرة. - َعـاَداٌت : )جمع عاَدٌة( ما يعتادُه الإِن�ساُن اأَي َيعود اإِليه ِمرارًا ُمَتَكرِّ

ـاِئـَرُة َعن �َسطِح الأَر�ِس. ـاِئـَرُة : ِاْرَتَفَعِت الطَّ -  اأَْقـَلـَعـِت الطَّ
َطِتِه الُمرا�َسَلُة اإِلى َم�ساَفٍة َبعيَدٍة دوَن اِلعِتماِد على الأَ�ْسالِك. ـلْـِكـيُّ : ِجهاٌز ُيمِكُن ِبوا�سِ �سِ - الالَّ

- َنِفَد الَوُقوُد : َلْم َيبَْق في الَخّزاِن ِبنزيٌن.

َبَح  حَلِة ؟ 2. ِمْن اأَيِّ َمطاٍر اأَْقَلَعِت الّطاِئـَرُة ؟ 3. َكْيَف اأَ�سْ ِدقاُء ِبالرِّ 1. لماذا َفِرَح الأَ�سْ
ـَفِة الثَّـلْـِجيَّـة ؟  ـّيـاُر اأَماَم العا�سِ َف الطَّ ـرَّ ّكاُب ؟ 5. َكـْيـَف َتـ�سَ ـقـ�ُس ؟ 4. ِممَّ خاَف الرُّ الطَّ

ّكاُب ؟ ـّيـاُر ِبطاِئـَرِتِه ؟ 7. ِبـَمـِن ِالْـَتـَقـى الرُّ 6. َمَتى َهـَبَط الطَّ

 2. ِافَهِم الأَلفاَظ :

 3. اأَ�سِئَلٌة في َفهِم النَّ�ّس :

ـَبـة. ، ُثـمَّ ار�ُسـم داِئـرة َحـول َرقـم الـتَّـكـِمـَلـة الـُمـنـا�سِ  ِاْقـَراأ النَّ�سَّ

َفـٌة ِعـنـَدمـا : ْت ِرَيـاٌح َعـا�سِ َهـبَـّ

ـماِء. ـاِئـَرُة في ال�سَّ ـَفـِت الطَّ )1( َتـَوقَّ

ـاِئـَرُة َفـْوَق الـثَّـلـِج.  ـَفـِت الطَّ )2( َتـَوقَّ

ـاِئـَرُة في الـَبـْحـِر. ـَفـِت الطَّ )3( َتـَوقَّ

ـاِئـَرُة ِمـْن َمـَطـاِر اإِ�ْسـَطـنْـُبـوَل. )1( اأَْقـَلـَعـِت الطَّ

اِب. كَّ )2( َمـاَلأَ الَخـْوُف ُقـُلـوَب الـرُّ

ـوِل. ـاِئـَرُة َعـَلى الُو�سُ )3( اأَْو�َسـَكـِت الطَّ

َجـاِة ِعـنـَدمـا : ـاُب اللَّـَه َعـَلى الـنَـّ كَّ َحـِمـَد الـرُّ
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ـفـَحـة     العناوين َرقـُم الـَوحَدة      الـ�سَّ

الـفـهـر�س

ُمـفَرداٌت ُم�ساِنَدة

الت )11-10(  -  قـُل َوالُموا�سَ الحوار : في الِقـطار )6-7( - الِقراءة : النَـّ
اِئـَرة )15-14(. لَّت الطَّ القراءة الُحّرة : َو�سَ

الحوار : َكيَف اأَ�سَتخِدُم القامو�َس الَعَرِبّي )16-18( - الِقراءة :  اأَ�سَتخِدُم 
القامو�َس الَعَرِبّي   )21-19( .

الحوار : في الُفـنُدق )22-23( - الِقراءة : الَفـناِدُق )26-27(  - القراءة الُحّرة : 
ِبناُء الَبيِت )31-30(.

الحوار : ماذا َنفَعُل الَيـوم ؟ )32-33( - الِقراءة : َيوٌم في حياة فاِطَمة )37-36(  
- القراءة الُحّرة : َتـنظيُم الَوقت )41-40(.

ـوق ؟ )42-43( - الِقراءة : �ُسـرِطيُّ الُمـرور  الحوار : َكيَف َنذَهُب اإلى ال�سُّ
)46-47(  - القراءة الُحّرة : الإ�ساراُت الُمروريَّـة )51-50(.

ُق  ناعات التَّـقليِديَّـة )52-53( -  الِقراءة : �ُسـعاُد َتـَتـ�َسـوَّ الحوار : في �سوِق ال�سِّ
)56-57(  - القراءة الُحّرة : في الَمـتـَجِر العاّم )61-60(.

الحوار : الأَ�سِدقاُء في الَمطَعم )62-63( - الِقراءة : الَعـمُّ الأَكوُل )67-66(  - 
القراءة الُحّرة : َطـعاُم الإفـطار )71-70(.

ـياِحـيُّ )77-76(   ـُد ال�سِّ ـَفـر )72-73( - الِقراءة : الُمر�سِ ُر في الـ�سَّ الحوار : اأَُفـكِّ
- القراءة الُحّرة : اأُ�سـبوٌع في بـيـكـيـن )81-80(.
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