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ـة الـَبحـُث َعـْن �َسـقَّ

26

الـِحـَوار 

�َسـعـيـد :
ف : الُمـَوظَّ

�َسـعـيـد :
ف : الُمـَوظَّ

�َسـعـيـد :

ف : الُمـَوظَّ

�َسـعـيـد :

ف : الُمـَوظَّ

�َسـعـيـد :

ه. ـالُم َعـَلـْيـُكـم َوَرْحـَمـُة اللَـّ الـ�سَّ
ـل.  َتـَفـظَّ َوَبـَركـاُتـُه.  اللَّـِه  َوَرْحـَمـُة  ـالُم  الـ�سَّ َوَعـَلـْيـُكـُم 

اْجـِلـ�ْس ُهـنـا. 
ـبـًا فـي َحـيِّـُكْم ؟ َهـْل اأَ�ْسـَتـطـيُع  اأَْن اأَِجـَد َمـ�ْسـَكـنـًا ُمـنـا�سِ

ـَقـٌق  َنـَعـْم، َفـُهـَو َحـيٌّ َجـديـٌد َوَكـثـيـٌر ِمـْن ِعـمـاراِتـِه فـيـهـا �سِ
ِلالإِيـجـاِر.

َعـًة،  ـِة وا�سِ ـقَّ الـشسَّ ُغـَرُف  َتـكـوَن  اأَْن  اأُريـُد  نـي  َوَلـِكـنَـّ َحـ�َسـنـًا 
ـاُمـها َوَمـْطـَبـُخـها. َوَكـَذِلَك َحـمَّ

الَحـديـِث،  ـراِز  الطِّ َعـلى  َمـبْـِنـيَّـٌة  ـَقـُق  الـشسِّ َفـَهـِذِه  ِاْطـَمـِئـنَّ 
ـَقـِق  ـَعـٌة. وَلـَدْيـنـا اأَْنـواٌع ُمـْخـَتـِلـَفـٌة ِمـَن الـشسِّ َوُكـلُّ ُغـَرِفـها وا�سِ

ـغـيـَرِة َوِهـَي ُمـَتـفـاِوَتـُة الأَ�ْسـعـاِر. الَكـبـيـَرِة َوال�سَّ
ِللْـُجـلـو�ِس،  ُغـْرَفـٍة  ِمـْن  ُن  َتـَتـَكـوَّ ـٍة  �َسـقَّ فـي  اأَْرَغـُب  اإِنَّـني 

ـاٍم. ْوِم، َوَمـْطـَبـٍخ َوَحـمَّ َوُغـْرَفـٍة ِللـنَـّ
ها  َوَبـْعـ�سُ ُمـوؤَثَّـٌث،  ـها  َبـْعـ�سُ ْوِع  الـنَـّ َهـذا  ِمـْن  ـَقـٌق  �سِ َلـَدْيـنـا 

َغـْيـُر ُمـوؤَثَّـٍث، َفـمـاذا ُتـريـُد ؟
ـًة َغـْيـَر ُمـوؤَثَّـَثـٍة. اأُريـُد �َسـقَّ

ـاري(  )فـي الَمْكـَتـِب الَعـقَّ
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ـروِريَّـاِت. ـٌة ِبـها ُكـلُّ ال�سَّ اْنـُظـْر، َهـِذِه �َسـقَّ
ـَبـة لـي، َكـِم الأُْجـَرُة ؟ َنـَعـم، ِهـَي َتـبْـدو ُمـنـا�سِ
ـْهـِر الـواِحـِد. ـِة اأَلْـُف يـورو فـي الـشسَّ ـقَّ اأُْجـَرُة الشسَّ

َهـْل ُيـْمـِكـُن اأَْن اأَراهـا الآَن ؟
ـُة َبـعـيـَدًة ِمـْن ُهـنـا. ـقَّ َطـبْـعـًا، َلـْيـ�َسـِت الشسَّ

ـِة( ـقَّ )داِخـَل الشسَّ
خـوِل. ـل ِبـالـدُّ ـة، َتـَفـ�سَّ ـقَّ َهـذِه ِهـَي الشسَّ

ـْوَء  َو�سَ ـَعـًة،  وا�سِ َنـواِفـَذهـا  ِلأَنَّ  ـيَّـٌة  ـحِّ َو�سِ ـَبـٌة  ُمـنـا�سِ اإِنَّـها 
َمـَتـى  ـٍع.  وا�سِ َمـْيـداٍن  َعـلى  َوُتـِطـلُّ  َيـْدُخـُلـها،  ـْمـ�ِس  الشسَّ

اأََتـ�َسـلَّـُمـها ؟
ـُة َنـْذَهـُب اإِلـى الَمـْكـَتـِب، ِلـَتـْوقـيـِع  ـقَّ اإِذا نـا�َسـَبـتْـَك َهـِذِه الـشسَّ

م الَمـفـاتـيَح. َعـْقـِد الإِيـجـاِر، ُثـمَّ َتـَتـ�َسلَـّ
ِلأَنَّـنـي  الـَعـْقـِد،  ْجـراءاِت  اإِ ِلأُْنـِهـَي  الآَن  َمـَعـَك  �َسـاأَْذَهـُب 

ـروِريَّـَة. َدواِت الَمـْطـَبـِخ الـ�سَّ �سـَتـِرَي اْلأَثـاَث َواأَ اأُريـُد اأَْن اأَ

ـاري( )فـي الَمكـَتـِب الـَعـقَّ
َهـذا ُهـَو الـَعـْقـُد َيـْحـتـاُج اإِلـى َتـْوقـيـِعـَك.

َحـ�َسـنـًا، هـاِت الَمـفـاتـيح.
ـْل، ُخـْذهـا. َتـَفـ�سَّ

�ُسـْكـرًا. َوبـاَرَك اللَّـُه فـيـَك.
ـالَمـة. َمـَع الـ�سَّ

ف : الُمـَوظَّ
�َسـعـيـد :

ف : الُمـَوظَّ
�َسـعـيـد :

ف : الُمـَوظَّ

ف : الُمـَوظَّ
�َسـعـيـد :

ف : الُمـَوظَّ

�َسـعـيـد :

ف : الُمـَوظَّ
�َسـعـيـد :

ف : الُمـَوظَّ
�َسـعـيـد :

ف : الُمـَوظَّ
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َلِحْظ َوُاْدُر�ْسُمفَرَدات َجديدة

ِة َكبـيَرٌة َوُتِطلُّ  قَّ �ُسرَفُة الشَسَّ
ئي�سّي.  اِرِع الرَّ على الشسَّ

ِعماَرٌة �َسَكـِنيٌَّة َع�سِريٌَّة ِمن 
ِة َطوابق في و�َسِط الَحّي. ِعدَّ

َعٌة ِبها �ُسرَفٌة  ُغرَفُة َنـوٍم وا�سِ
َكبـيَرٌة ُمِطـلٌَّة على الَحديَقة. 

َهذا الَمنِزُل َمعرو�ٌس ِللَبـيِع
َوَقد ُبـِنـَي َحديـثًا.

َراِء      َقاَم ِبـَتوقيِع َعْقِد �سِ
الَمنِزِل َبعَد اأَن َقَراأَ كّل ُبنوِده.

نْـعاَء الَقديَمة ِبالَيَمن  َمناِزُل �سَ
َتمتاُز ِبَروَعِة َفـنِّها الِمعماري.

اِريَّـِة  اأََحُد الَمكاِتِب الَعـقَّ
الَمشسهوَرِة في َفَرْن�سا.

يوِف َغير  ُغرَفُة ا�ْسِتـقباِل ال�سُّ
ُموؤَثَّـَثـة َوَتحتاُج اإلى التَّرتيِب.

ا�سَترى ُجزءًا من اأَثاِث َبـيـِتِه 
َو�َسَيـشسَتري الباِقي َغدًا.

َلوَحـٌة اإِ�سهاِريَّـٌة ِلَمكَتـٍب 
اِريٍّ في ِم�سر. َعقَّ

وِم َوُغَرُف  ُتفـَتُح ُغرَفـُة النَـّ
الأَطفاِل َعلى َمدَخٍل َطويٍل. 

ُع �َسّياَرَتُه في َموِقـِف  َي�سَ
فلي. ّياراِت في الّطاَبِق ال�سُّ ال�سَّ

َمجموَعٌة َكبيَرٌة ِمَن الِعماراِت 
َكِنـيَِّة ُمحاَطٌة ِبالَحَداِئـِق. ال�سَّ

ًة  َرُجٌل َوَزوَجـُتُه َيزوراِن �َسقَّ
ِللَبـيِع َفـُيـعَجـباِن ِبها.

َحديَقٌة َمنِزِليَّـٌة َتـزَخُر ِباأَنواِع 
َقة. هوِر الُمَتـنا�سِ الزُّ

يك الُمواِفـِق  َقاَم ِبَتحريِر الشسِّ
َراِء الَمنِزِل. ِلقيَمِة �سِ
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— اأَنَت :  ..........................
اِحُب الَمْكـَتب :  ................. — �سَ
— اأَنَت :  ..........................
اِحُب الَمْكـَتب :  ................. — �سَ
— اأَنَت :  ..........................
اِحُب الَمْكـَتب :  ................. — �سَ
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ـَوِر َمـَع َزِمـيـِلـَك. ـوؤَاَل َوالْـَجـَواَب َحـْوَل الـ�سُّ َتـْدِريـب 2 :  َتـَبـاَدِل الـ�سُّ

ـٍة ِلالإِيَجـار. الـَكـاَلم        ـاِري َتـبْـَحـُث َعَلى �َسـقَّ َتـْدِريـب 1 :  َدَخلَْت َمكـَتـَب الُهـَدى الَعـقَّ
َوِر التَّـاِلـَيـة : ـاِحـِب الَمكـَتِب،  ُم�سَتـعـيـنًا ِبـال�سُّ             اأَْجِر ِحوارًا ِفي َذِلَك َمَع �سَ

............. —

............. —

............. —

............. —
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�سَّ :الـِقـَراَءة  1. ِاقـَراأ الـنَـّ

30

في َمـْكـَتـِب الـتَّـاأْجـيـر
ـٍة  �َسـقَّ فـي  ُمـقـيـمـًا  ُمـهاِجـرًا  عـاِمـاًل  َجـْعـَفـر  بـن  َحـ�َسـن  ـيِّـد  ال�سَّ كـاَن 
َوكـاَنـْت  ِبـاأَلْمـاِنـيـا.  كـولـوِنـيـا  َمـديـنَـة  ْحـيـاِء  اأَ اأََحـِد  فـي  ِجـّدًا  ـغـيـَرٍة  �سَ
ـْر َمـَعـُه. َوَبـْعـَد َفـتْـَرٍة  اأَراَد  ـَر َوَلـْم َتـْحـ�سُ اأُ�ْسـَرُتـُه ُمـقـيـَمـًة فـي َوَطـِنـِه ِمـ�سْ

ـَر اأُ�ْسـَرَتـُه. ـَعـٍة ُمـوؤَثَّـَثـٍة َوُيـْحـ�سِ ـٍة َوا�سِ اأَْن َيـ�ْسـُكـَن فـي �َسـقَّ
ـاِريَّـِة الإِْعـالَن الـتَّـالـي :  َقـَراأَ فـي َواِجـَهـِة اأََحـد الَمكـاِتـِب الَعـقَّ

ُكـلُّ  َوِبـها  َوَمـْطـَبـٌخ  ـٌع  وا�سِ ـاٌم  َوحـمَّ ُغـَرٍف  اأَْرَبـُع  ُمـوؤَثَّـَثـٌة،  ـٌة  »�َسـقَّ
هـاِتـف  ـاري.  الَعـقَّ عـيد  ال�سَّ الـَبـْيـت  ِبـَمكـَتـِب  التِّـ�سـاُل  روِريَّـاِت.  ال�سَّ

َرْقـم 241885875«.
ـاري وَدَخـَل. اأَ�سـاَر اإِلى الإِْعـاَلن قـاِئـاًل : »َهـْل  َدَفـَع بـاَب الَمـْكـَتـب العـقَّ

�ْسـخـا�ٍس ؟« ـَبـٌة ِلأُ�ْسـَرٍة ِمـْن اأَْرَبـَعـِة اأَ ـُة ُمـنـا�سِ ـقَّ َهـِذِه الـشسَّ
ـُة في َحـيٍّ هـاِدٍئ، ُتـِطـلُّ عـلى  ـقَّ اأَجـاَبـُه �سـاِحـُب الَمـْكـَتـِب : َنـَعـْم، الـشسَّ
َوالَهـواُء  ـْمـ�ُس  الـشسَّ َتـْدُخـُلـها  َوَنـظـيـَفـٌة،  ـَعـٌة  َوا�سِ َوِهـَي  َجـمـيـٍل،  ٍه  ُمـَتـنَـزَّ

ـروِريَّـاِت َواإيـجـاُرهـا ُمـْعـَتـِدٌل.  َوفـيـها ُكـلُّ ال�سَّ
الَمـْكـَتـِب  �سـاِحـُب  َفـواَفـَقـُه  ـِة  ـقَّ الـشسَّ ِزيـاَرِة  فـي  َحـ�َسـن  ـيِّـد  ال�سَّ َرغـَب 
ـيِّـد َحـ�َسـن ُمـبـا�َسـَرًة  ـَه ال�سَّ ـاَل اإِلـى الِعـمـاَرِة،َتـَوجَّ َعـلى َذِلَك.َوِعـنْـَدمـا َو�سَ
»َلـْن   : الَمـْكـَتـِب  �سـاِحـُب  َلـُه  َفـقـاَل  بـاِبـِه  َفـتْـَح  َواأَراَد  ـَعـِد  الِمـ�سْ اإِلـى 
ـَعـُد َعـلى  ِل، �َسـْوَف َنـ�سْ ـاَبـِق الأَوَّ ـُة فـي الطَّ ـقَّ ـَعـِد، الـشسَّ َنْحـتـاَج اإِلـى الِمـ�سْ

ـلَّـِم«. ال�سُّ
ـيِّـد َحـ�َسـن  ـِة َحـتَّـى اأََخـَذ ال�سَّ ـقَّ مـا اإِْن َفـَتـَح �سـاِحـُب الَمـْكـَتـِب بـاَب الشسَّ
واِفـَذ  الـنَـّ َفـَتـَح  ـُبـُه.  ُيـنـا�سِ اأَنَّـُه  ِمـْن  ـَد  ِلـَيـَتـاأَكَّ ـٍة  ِبـِدقَّ الَمكـاَن  ـ�ُس  َيـَتـَفـحَّ
ـِمـا َراأَى ُثـمَّ �َسـاأَل َعـْن  ـِة َوَعـلى الأَثـاِث َفـاأُْعـِجـَب ب ـقَّ َج َعـلى الـشسَّ َوَتـَفـرَّ
اأَلْـٌف  ـِة  ـقَّ الـشسَّ »اإِيـجـاُر   : الَمـْكـَتـِب  �سـاِحـُب  َلـُه  َفـقـاَل  الإِيـجـاِر  َثـَمـِن 

30
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ـٍة َجـِديـَدة ؟  ـيِّـد َحـ�َسـن َعـن �َسـقَّ 1. ِلماَذا َيـبْـَحـُث ال�سَّ
2. َعَلى ماذا َيـحَتـِوي الإِْعـالُن الإِ�سـهاِريُّ ؟ 

ـة الموجوَدة في الإِْعـالن ؟ ـقَّ 3. َماِهـَي َخـ�ساِئـ�ُس الشسَّ
�سِّ ؟ ـم َجواَبَك ِبَدليٍل ِمَن النَـّ ـَقـة ؟ َدعِّ ـة ُمَوفَّ ـقَّ ـيِّـد َحـ�َسـن للشسَّ 4. َهْل َكاَنت ِزياَرُة ال�سَّ

5. َعَلى َماَذ ا َيـْحـَتـوي َعـْقـُد الإيـجـاِر ؟ 

 2. ِافَهِم الأَلفاَظ :

 3. اأَ�سِئَلٌة في َفهِم النَّ�ّس :

�سِّ الَكـِلـماِت الَجـديـَدة. َواْبـَحـْث َعـن َمـعاِنيـها في الُمعَجِم. - ِا�ْسـَتـْخـِرْج ِمـَن الـنَـّ
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ـْهـِر. َوالـتَّـاأِْمـيـُن اإِيجـاُر �َسـْهـَرْيـِن )َثـاَلَثـُة اآَلِف  ـِمـاَئـِة يـورو فـي الـشسَّ َوَخـْمـ�سُ
.» ُة الـَعـْقـِد �َسـنَـٌة َعـَلى الأََقـلِّ يـورو( َوُمـدَّ

ـيِّـد َحـ�َسـن الإِيـجـاَر ُمـرَتـِفـعًا َقـلـيـاًل. َفـَطـْمـاأََنـُه �سـاِحـُب الَمـْكـَتـِب  َوَجـَد ال�سَّ
َوَلـْن  َوُمـوؤَثَّـَثـٌة  ُمـْمـتـاَزٌة  ـُة  ـقَّ الـشسَّ اأََبـدًا.  ُمـْرَتـِفـعـًا  الإِيـجـاُر  »َلـْيـ�َس   : قـاِئـاًل 
ـيِّـد َحـ�َسـن ِبـَهـذا الأَمـِر َفـقـاَل َلـُه �سـاِحـُب  َي ال�سَّ «. َر�سِ اأََقـلَّ َتـِجـَد اإيـجـارًا 

ـروِط في الَمـْكـَتـِب«. ُث َعـن الَعـقـِد َوالـشسُّ الَمـْكـَتـِب : »َنـَتـَحـدَّ
ـيِّـد َحـ�َسـن  َم �سـاِحـُب الَمـْكـَتـِب اإِلى ال�سَّ َرَجـَع الإِْثـنـاِن اإِلـى الَمـْكـَتـِب. َقـدَّ
َوُعـنْـواَنـَك،  ا�ْسـَمـَك،  اْكـُتـْب  ـِلَك  َفـ�سْ ِمـْن   : قـاِئـاًل  اإيـجـاٍر  َعـقـِد  ـوَرَة  �سُ
الَّـتـي  ِرَكـَة  َوالـشسَّ َوَوظـيـَفـَتـَك،  َتـْعـريـِفـَك،  ِبـطـاَقـِة  َوَرْقـَم  ـيَّـَتـَك،  َوِجـنْـ�سِ
ـيِّـد َحـ�َسـن َعـْقـَد الإيـجـاِر �َسـلَّـَمـُه �سـاِحـُب  ـَع ال�سَّ َتـْعـَمـُل ِبـها. َوَبـْعـَد اأَْن َوقَّ
َدَفـَع  اأَْيـ�سًا.  ـعـها  َوُيـَوقِّ َجـيِّـدًا  ُيـراِجـعـها  َحـتَّى  الأَثـاِث  َقـاِئـَمـَة  الَمـْكـَتـِب 
ُثـمَّ  َوالِمـْفـتـاَح  فـِع  الدَّ َو�سَل  َوَت�َسلََّم  اأَ�ْسـُهـٍر  َثـاَلَثـِة  اإيـجـاَر  َحـ�َسـن  ـيِّـد  ال�سَّ

�َسـَكـَر �سـاِحـَب الَمـْكـَتـِب.
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ْن( يف َتْكويِن َثالِث ُجَمٍل ُمشساِبَهٍة ِللُجمَلِة التَّاِلَية :تَراِكيب َجِديَدة     َتْدِريـب 1 : ا�ْسَتخِدْم )َهل اأَ�ْسـَتطيُع  اأَ

ـبـًا فـي َحـيِّـُكْم ؟ َهـْل اأَ�ْسـَتـطـيُع  اأَْن اأَِجـَد َمـ�ْسـَكـنـًا ُمـنـا�سِ

............................................................. .1

............................................................. .2

............................................................. .3

ُن ِمْن( يف َتكويـِن َثالِث ُجَمٍل ُمشساِبـَهـٍة ِللُجمَلـِة التَّـاِلـَية : َتـْدِريـب 3 : ا�ْسَتـخـِدْم )اأَْرَغُب في.. َتـَتَكوَّ

َتـْدِريـب 2 : ا�ْسَتـخـِدْم )َكـثـيـٌر ِمـْن.. فـيـها( يف َتْكويـِن َثـالِث ُجَمـٍل ُمشساِبـَهـٍة ِللُجمَلـِة التَّاِلَية :

ـَقـٌق ِلالإِيـجـاِر. ُهـَو َحـيٌّ َجـديـٌد َوَكـثـيـٌر ِمـْن ِعـمـاراِتـِه فـيـها �سِ

............................................................. .1

............................................................. .2

............................................................. .3

ـاٍم. ْوِم، َوَمـْطـَبـٍخ َوَحـمَّ ُن ِمـْن ُغـْرَفـٍة ِللْـُجـلـو�ِس، َوُغـْرَفـٍة ِللـنَـّ ـٍة َتـَتـَكـوَّ اإِنَّـني اأَْرَغـُب فـي �َسـقَّ

............................................................. .1

............................................................. .2

............................................................. .3
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ْن( يف َتْكويِن َثالِث ُجَمٍل ُمشساِبَهٍة ِللُجمَلِة التَّاِلَية : ها( يف َتْكويـِن َثـالِث ُجَمـٍل ُمشساِبـَهـٍة ِللُجمَلـِة التَّاِلَية :َتْدِريـب 1 : ا�ْسَتخِدْم )َهل اأَ�ْسـَتطيُع  اأَ ها.. َوَبـْعـ�سُ َتْدِريـب 4 : ا�ْسَتـخـِدْم )َبـْعـ�سُ

ثَّـٍث. ها َغـْيـُر ُمـوؤَ ـها ُمـوؤَثَّـٌث، َوَبـْعـ�سُ ْوِع َبـْعـ�سُ ـَقـٌق ِمـْن َهـذا الـنَـّ َلـَدْيـنـا �سِ

............................................................. .1

............................................................. .2

............................................................. .3

َتـْدِريـب 6 : ا�ْسَتـخِدْم )َبـْعـَد اأَْن .. َحـتَّى( يف َتْكويـِن َثـالِث ُجَمٍل ُمشساِبـَهـٍة ِللُجمَلـِة التَّاِلَية :

َتـْدِريـب 5 : ا�ْسَتـخـِدْم )َلـْن َنْحـتـاَج اإِلـى.. �َسـْوَف( يف َتْكويـِن َثـالِث ُجَمٍل  ُمشساِبـَهـٍة ِللُجمَلـِة التَّاِلَية :

ـلَّـِم. ـَعـُد َعـلى ال�سُّ ِل، �َسـْوَف َنـ�سْ ـاَبـِق الأَوَّ ـُة فـي الطَّ ـقَّ ـَعـِد، الـشسَّ َلـْن َنْحـتـاَج اإِلـى الِمـ�سْ

............................................................. .1

............................................................. .2

............................................................. .3

ـيِّـد َحـ�َسـن َعـقَد الإيجاِر �َسلََّمُه �ساِحُب الَمكـَتِب َقاِئـَمَة الأَثاِث َحـتَّى ُيـراِجعها َجـيِّدًا. ـَع ال�سَّ َبـْعـَد اأَْن َوقَّ

............................................................. .1

............................................................. .2

............................................................. .3

ـَقـٌق ِلالإِيـجـاِر. ُهـَو َحـيٌّ َجـديـٌد َوَكـثـيـٌر ِمـْن ِعـمـاراِتـِه فـيـها �سِ

............................................................. .1

............................................................. .2

............................................................. .3

33



L’Arabe pour les Jeunes  _Elève_Niv. 4

34

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

َعـْن  َتـبْـَتـِعـُد  َمـديـنَـٍة  فـي  الـَعـَمـُل  َطـَفى  ُمـ�سْ َنـ�سـيـِب  ِمـْن  َيـكـوَن  اأَْن  ـروُف  الظُّ �َساَءِت 
لـى  اإِ َوُهـَو فـي َطـريـِقـِه  ِبـالـِقـطـاِر،  َيـْومـًا كـاِمـاًل  ى  َقـ�سَ َلـَقـْد  َبـعـيـَدة.  َمـ�سـافـاٍت  اأَْهـِلـِه 

الَمـديـنَـِة الَّـتي �َسـَيـْعـَمـُل ِبـها. 
زِل الَّـذي  ْجـَرٍة، فـي اتِّـجـاِه الـنُـّ ـَل الَمـديـنَـَة الَمـْقـ�سوَدَة ُمـنْـَهـكـًا. َفا�ْسـَتـَقـلَّ �َسـيَّـاَرَة اأُ َو�سَ

ـْوُه ِبـالإِقـاَمـِة ِفـيـِه.  اأَْو�سَ
ُهـَو  اأَنَّـُه  ِمـْن  ـَد  ِلـَيـَتـاأَكَّ ـٍة  ِبـِدقَّ الَمكـاَن  ـ�ُس  َيـَتـَفحَّ اأََخـَذ  َحـتَّى  ـيَّـاَرِة  ال�سَّ ِمـَن  َنـَزَل  اإِْن  مـا 
ـُة  َمـَحـطَّ َوِتـلْـَك  الـقـاِطـراُت،  َتـْحـِتـِه  ِمـن  َتـُمـرُّ  الَّـذي  الِجـ�ْسـُر  ُهـَو  َهـذا  الَمـْقـ�سوُد، 

زُل الَّـذي �َسـَيـاأْويـِه اأَيَّـامـًا. ـُة الـِبـنْـزيـِن، َوهـا ُهـَو الـنُـّ الحـاِفـالِت، َوَهـِذِه َمـَحـطَّ

الـَبـحُث َعـن َمـ�سَكٍن
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َعـًة َبـْيـَن ِقـيـاِمـِه ِبـَعـَمـِلـِه، َوَبـْيـَن الـَبـْحـِث  ُزِل، َقـ�ساهـا ُمـَوزَّ اأَقـاَم اأَيَّـامـًا فـي الـنُـّ
. ـْهـِريَّ َعـْن َمـ�ْسـَكـٍن َيـَتـنـا�َسـُب َوَدْخـَلـُه الشسَّ

ـاًل َبـْيـَن الحـاِفـالِت َو�َسـيَّـاراِت الأُجـَرِة، َوَقـْد ُيـِحـ�سُّ  َلـْم َيـْفـَتـاأْ اأَْثـنـاَءهـا ُمـَتـنَـقِّ
َمـْقـًهى،            اإِلـى  اأَْو  ُعـمـوِمـيَّـٍة،  َحـديـَقـٍة  اإِلـى  َفـَيـْذَهُب  َوالـَوْحـَدِة،  ِبـالَمـَلـِل 

ـِنـماِئـيَّـٍة. اأَْو اإِلـى قـاَعـٍة �سِ
الَجـراِئـِد،  ْعـالنـاِت  اإِ �َسـَكـٍن،ِبـِقـراَءِة  َعـْن  َبـْحـِثـِه  َيـ�ْسـَتـعـيـُن،فـي  كـاَن 
ـَقـٌق ِللـِكـراِء،  َفـَتـُمـرُّ اأَمـاَم َعـْيـنَـْيـِه �َسـيَّـاراٌت ِللـَبـْيـِع، َوِعـمـاراٌت َومـنـاِزُل َو�سِ
ـُر اأَنَّـُه، ُهـَو َنـْف�َسـُه، �سـاِئـٌع فـي َهـِذِه  ـحـاِبـها، َفـَيـَتـَذكَّ َوِكـالٌب �سـاِئـَعـٌة ِلأ�سْ

الَمـديـنَـِة الُمـَتـراِمـَيـِة الأَْطـراِف، َوَل اأََحـَد ُيـ�سـاِعـُدُه. 

35

َطـَفى اإَِلى ُمـغاَدَرِة َمـديـنَـِتـِه ؟  1. َماِهـَي الأَ�سـَبـاُب الَّـِتي َدَفـَعـت ُمـ�سْ
زِل الَّـذي �َسـُيـقـيـُم ِفـيـه ؟  ـُد ِمـَن الـنُـّ َطـَفى َيـَتـاأَكَّ 2. َمـاِهـَي الَعـاَلماُت الَّتي َجَعـَلـت ُمـ�سْ

زِل ؟  َطـَفى َعـْن َمـ�ْسـَكـٍن َجـديـٍد ِعـَو�سـًا َعـِن الـنُـّ 3. ِلَمـاَذا َيـبْـَحـُث ُمـ�سْ
َطـَفى الـَوْحـَدَة َوالَمـَلـل ؟ 4. َكيَف ُيـواِجـُه ُمـ�سْ

َطـَفى ؟ ـعـوبات الَّـتي ُيـواِجـُهـها ُمـ�سْ 5. اذُكـر ال�سُّ

 2. ِافَهِم الأَلفاَظ :

 3. اأَ�سِئَلٌة في َفهِم النَّ�ّس :

�سِّ الَكـِلـماِت الَجـديـَدة. َواْبـَحـْث َعـن َمـعاِنيـها في الُمعَجِم. - ِا�ْسـَتـْخـِرْج ِمـَن الـنَـّ
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َد ُدّكان َبـيِع الَجراِئِد  َق�سَ
راِء َجريَدته الأُ�سبوعيَّة. ِلشسِ

ة في  �سَ حيَفُة القِت�ساد ُمَتَخ�سِّ �سَ
الأَخباِر والتَّحاِليل القـِت�سادية.

ُحَف الإنجليِزيَّة  اأَقَراأُ ال�سُّ
ـني من َهِذه اللُّغة. َن َتَمكُّ ِلأَح�سِّ

َتهَتمُّ الَمَجالَُّت النِّ�ساِئـيَُّة ِباأَحواِل 
الَمراأَة والَبـيِت َوالأُ�سرة.

حيَفُة الُقد�س الَعربي َيوِميٌَّة  �سَ
وؤون العالم الإ�سالمي. َتهَتمُّ ِبشسُ

ُيَتاِبُع َمحمود اأَخباَر ُمحاَكَمة 
ئي�س الَمخلوِع ِبشَسَغٍف �سديد. الرَّ

ابُّ اأََهمَّ الأَنباء  َيقَراأُ الشسَّ
حيَفـِة الَيوِم. في �سَ

ـُز اهِتمامي على الَمقالِت  اأَُركِّ
ة. القـِت�ساديَِّة الجادَّ

َلم َيُكن َمحمود َيقَراأُ الَجراِئد 
َفـاأَ�سَبَح موَلعًا ِبها.

الَعمُّ �ساِلح ُمواِظٌب على 
يَّة يا�سِ ُمتاَبَعِة اأَحداِث ِبالِدِه ال�سِّ

وِريَُّة على  َتعَمُل الَمَجالَُّت الدَّ
ع. َنشسِر الثَّـقاَفِة على ِنطاٍق وا�سِ

ة في  �سَ حيَفُة الَميدان ُمَتَخ�سِّ �سَ
يَّة. يا�سِ الأَخباِر والتَّحاِليل الرِّ

َيشسَتري َجريَدَتُه الَيوِميَّة ِمن 
باِئِع الَجراِئِد الَقريِب من َبيِتِه.

اأَنا ُمغـَرٌم ِبِقراَءِة ُمخَتلِف 
الآراِء والتَّحاليِل الُمَتـباِينَة.

ِلمَجالَِّت الأَطفال َدوٌر هامٌّ في 
َتنميِة خياِل الأَطفال َوُقُدراتهم. 

حيَفُة الُقد�س الَعربي  َموقُع �سَ
على الإِْنـترنيت.

اأَْقـَراأُ َجـريـَدًة َعـَرِبـيَّـًة
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