
 الثانيالجزء  -مراجعة عامة 
 

 اقرأ ثمَّ اسحِب اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ إلى الفراغِ. 
هُ سقَط ِمن إحدى "  فقْد شاهَد أحُدهم صخرةً على الشَّاطِئ كثيًرا ِمن ثََمِر النَّاَرنجِ األحمِر الطَّازجِ، فظنَـّ

كُ  إذاوتناوَل واحدةً منها وجذبَها بِشدَّةٍ، فـ السُّفُِن أثناَء إبحاِرها،  ". بها حيواٌن يتحرَّ
بِط الُمظلّلة باألصفر؟   ماذا أفادْت أداةُ الرَّ

 إضافـةَ ُعنصِر الُمفاجأِة. 
 تَعليَل معلومـٍة سابقـٍة. 
 إضافـةَ معلومـٍة جديدٍة.
 نْقَض معلومـٍة سابقـٍة. 

 

 اقرأ ثمَّ أجْب. 
 ِ ُم ألواَن الفولكلوِر البَحري  راِت الَّتي تُقد ِ ِ تُضمُّ حصيلـةً وافرةً ِمن تلَك التَّصوُّ ُكتُُب التُّراِث العربي 

ِ، ِمن ذلك مثًًل؛ ( في )ُمروجِ الذَّهِب( لظاهرةِ الَمد ِ والَجْزِر.... العربي   ما ذَكَرهُ )الَمسعوديُّ
 اتُب ِلتَوضيحِ فكَرتِـِه؟ ما نوعُ المعلوماِت الَّتي استخَدَمها الك

.  الدَّليــُل الِعلمــيُّ
 التَّجربـةُ والِخبرةُ.

 .الُمباِشرِ  غيرُ  االقتباسُ 
 االقتبــاُس الُمباشــُر. 

 

 اقرأ ثمَّ أجْب. 
ُل: ويقد م لنا )بَُزْرك بُن َشهريار( في كتابِـِه تَعليًًل طريفًا لظاهرةِ الوَهجِ الَّذي يَكسو سطَح الماِء، فيقو

ِ، ما يَراهُ النَّاُس فيه باللَّيِل، فإنَّ األمواَج إذا اضطربْت، وتَكسََّر بعُضها على "  وِمن عجيِب الخليجِ العربي 

 ".بحٍر ِمن نارٍ   بعٍض، انقدَح منه النَّاُر، فيُخيَُّل إلى راكِب البحِر، أنَّه يَسيُر في

 تِه في الفقرِة السَّابقـِة؟ ما الطريقـةُ الَّتي اتَّبَعَها الكاتُب ِلَدْعِم فكر 

.  الدَّليــُل الِعلمــيُّ

 االقتباُس غيُر الُمباِشِر. 

 التَّجربـةُ والِخبرةُ.

 .الُمباِشــرُ  االقتباسُ 
 

 اقرأ ثمَّ أجْب. 

ماِن( حكاياٍت عن أسماٍك تَطيُر ليًًل، ِلتَْرعى النَّدى، وأسماٍك لها "  ( في )أخباِر الزَّ ونقَل )الَمسعوديُّ

روٌن تنطِلُق منها النَّاُر، وأُخرى تضخُم حتَّى تبتِلَع الفيلـةَ، وتطَحُن في أجوافِها ُكتََل الصُّخوِر، وأسماٍك قُ 

ٍة تتراكُم على ظهوِرها األصدافُ   ".تَبدو لضخامتِها كجزائَز صخريَـّ

 ما المعلومـةُ الَّتي أراَد الكاتُب دْعَمها ِمن خالِل االقتباِس غيِر الُمباِشِر؟ 

ةُ األسماِك الكبيرةِ وَطعاُمها.   أهميَـّ

 أشكاُل األسماِك الطَّائرةِ وُخطورتُها. 

 البحريَّـِة وأحجاُمها. األسماكِ  أنواعُ 

ِة.  حاجـةُ األصداِف لألسماِك البَحريَـّ
 



 اقرأ ثمَّ أجْب. 

ِ( في )ُمروجِ الذَّهِب( لظاهرةِ الَمد ِ والَجْزِر، إْذ يقوُم الَملُك الُموكَُّل "  ِمْن ذلك َمثًًل تعليُل ذكِرِه )الَمسعودي 

يِن، فيَفوُر منه الماُء ويحدُث الَمدُّ، ثمَّ يَرفعُه مَن البحِر،  بالبحاِر، بغْرِس إبهاِمه في أقصى بحِر الص ِ

 ".ليهفيرجُع الماُء إلى ما كاَن ع

 ما األسلوُب الَّذي اتَّبَعَـهُ الكاتُب ِمن خالِل االقتباِس لنْقِل المعلومـِة للقارِئ؟ 

ةٌ لظاهرةِ الَمد ِ والَجْزِر مع ملِك البحاِر.   رسوٌم توضيحيَـّ

مــِن الغابِـِر البعيِد. ـِة َملِك البِحــاِر في الزَّ  َســْرُد قصَّ

 ُحدوِث الَمد ِ والَجْزِر. ِحواٌر بيَن َملِك البِحاِر والبحِر ل 

 وْصـُف عَمِل َملِك البِحاِر في ظاهرِة الَمّدِ والَجْزِر.
 

 اقرأ ثمَّ أجْب. 

ِة، تَشكَّلْت فيها"  منيَـّ ِة، لكل ِ شعٍب، بفعِل التَّراُكماِت الزَّ يَـهُ بالظَّاهرةِ الِفطريَـّ  يوجُد هناك ما يُمِكُن أْن نُسم ِ

ـ ةً ُمعتَقَداتُـهُ الخاصَّ ةً، أو قُدرةً َعجائبيَـّ  ".ةُ الَّتي ارتبطْت بَمخلوقاٍت تَمتِلُك قًُوى سحريَـّ

 كيَف عَرَض الكاتُب فِكرتَـهُ حوَل تَشكُِّل المثيولوجيا؟ 

ـِة.  عن طريِق االستشهاِد بالُمعتقَداِت الخاصَّ

َمِن.  عن طريِق طْرحِ األمثلـِة الُمرتبطـِة بالزَّ

 ِة كل ِ َشـْعٍب.عن طريِق توضيحِ ُخصوصيَـّ

 عن طريِق َرْبِطها بطبيعـِة الخلِق اإلنسانّيِ.
 

 اختِر اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ. 

ِة "  َسَمًكا صغيًرا يُشبِـهُ لونُـهُ لوَن  -يَقصُد خليَج العقبـةِ -وقد رأيُت في )جون آيلـةَ( مَن البًلِد الشَّاميَـّ

 ".يَطيُر ُمغاِدًرا الماَء ثمَّ يعوُد ليَغوَص فيه -وهو نوعٌ مَن الطُّيورِ -الش قراِق 

ئيسـةُ فيما سبََق؟   ما الفكرةُ الرَّ

 ش قراِق. ِذْكــُر سماِت طائِِر ال

ِة.   وصُف أحِد الطُّيوِر األُسطوريَـّ

ٍة.   أنواعُ المخلوقاِت في بًلٍد شاميَـّ

 وصُف أحِد األسماِك األُسطوريَّـِة.
 

 اقرأ ثمَّ اسحِب اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ. 

ماِن( حكاياٍت عن أسماٍك تَطيُر ليًًل ِلتَرعى النَّدى، وأسماٍك لها قروٌن "  ( في )أخباِر الزَّ ونقََل )الَمسعوديُّ

ةٍ   ".تنطِلُق منها النَّاُر، وأُخرى تَضُخُم حتَّى تَبتِلَع الِفيَلَـةَ، وأسماٍك تبدو لضخامتِها كجزائَر صخريَـّ

   عْرِض ما سبَق هو األُسلوُب الَّذي استخدَمـهُ الكاتُب في

 التَّفصيلُ 

 االستداللُ 

 االقتباسُ 

 التَّفســيرُ 
 



 اقرأ ثمَّ أجْب. 
ا تَناقلوهُ عْن َخبايا البحاِر وأسراِرها، تصويُر األعاصيِر الَهوجاِء الَّتي تَحُجُب السَّماَء، بحيَّاٍت "  وممَّ

 ". ُسوٍد، تتعاَظُم وتتكاثَُر في قاعِ البحرِ 
 على النًّّصِ السَّابِق؟ ماذا يُطلَُق 

 .  تصويٌر تَقريبيٌّ

 .ميثولوجي تفسير  

 تناقُــُل أسراٍر. 
 .  تفسيٌر واقعـيٌّ

 

 اقرأ ثمَّ أجْب. 
ٍة شفَّافـٍة تَطفو بكميَّاٍت وفيرةٍ على "  لكنَّ التَّعليَل الحديَث يَنسُب الظَّاهرةَ إلى وجوِد حيواناٍت فسفوريَـّ

 ".سطحِ الماءِ 
ا يلي يَصلُح لدْعِم الفكرِة السَّابِقـِة؟   أيُّ دليٍل ممَّ

 أسطورةٌ قديمـةٌ.
 .  شاِهـٌد تُراثِيٌّ

 . ِعلمي   كتاب  
 .  كتاٌب تاريخيٌّ

 

 اقرأ ثمَّ اختِر اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ مَن القائمـِة الُمنسدلـِة. 
ُم لَنا )بَُزْرك بُن َشهريار( تَعليًًل طريفًا لظاهرةِ الوَهجِ الَّذي يَكسو سطَح الماِء في بعِض البحاِر إْذ "  يُقد ِ

نسُب الظَّاهرةَ إلى وجوِد حيواناٍت يَبدو كما لو كاَن بِساًطا مَن اللَّهِب. لكنَّ التَّعليَل الِعلميَّ الحديَث يَ 
ٍة شفَّافـٍة تَطفو بكميَّاٍت وفيرةٍ على سطحِ الماءِ   ".ِفسفوريَـّ

   العالقـةُ الَّتي ربَطْت بيَن الفكرتَيِن فيما سبَق، هي عالقـةُ 

 ُمقاَرنـةٍ 
 

 اقرأ ثمَّ أجْب. 
وِم".  "اهتمَّ الُمسلموَن بصناعـِة ُسفُنِهم، لحمايـِة ُحدوِدهم وَموانِئِهم ِمن تهديِد الرُّ

  
 ما الدَّليُل الدَّاِعُم لفكرِة اهتماِم الـمسلميَن بصناعِة السُّفِن؟ 

 أسَّسوا دوًرا لصناعـِة السُّفُِن في ِمصَر والشَّاِم. 
 انتشَر اإلسًلُم في ذلَك الوقِت انتشاًرا كبيًرا.
وَم في صناعـِة ُسفُنِهم في األُسطوِل.   قلَّدوا الرُّ

وِم.انتصروا في معركـِة ذاِت الصَّواري عل  ى الرُّ
 

 اسحِب اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ إلى الفراغِ. 
الُمسلموَن صناعـةَ السُّفُِن اهتماًما كبيًرا بعَد انتصاِرهم في هذه المعركـِة، حتَّى قيَل إنَّ عدَد  أْولى "وقد

ِ ُسليماَن بِن عبِد الَمِلِك   سفينـٍة". 1800السُّفُِن بلَغ في عهِد الخليفـِة األُموي 
 ( الواردةِ في الفقرةِ السَّابقـِة؟أَْولىما معنى كلمـِة )

  اْهتَــمَّ 

 َعِمـلَ 
 أْقَسمَ 
 أْدَرجَ 

 



 اقرأ ثمَّ أجْب. 
ٍة  ينيُّوَن يَستخدموَن قوارَب أَطلقوا عليها اسَم )الجنك( أو )الينِك(. وكانت تتميَُّز بوجوِد دفَـّ بدأ الص ِ

ضافـِة إلى َمقصوراٍت وعوارَض تَمنُع الماَء مَن الوصوِل إلى األشرعـِة. ِلتَوجيـِه حركـِة القارِب، باإل
وهذا جعَل )الينك( أقوى بكثيٍر مَن القوارِب السَّابقـِة حيُث كانْت قوارُب )الينِك( تُستخَدُم في النَّقِل 

 والقتاِل.
ئيسـةُ للفقرِة السَّابقـِة؟   ما الفكرةُ الرَّ

 بســاطـةُ قوارِب الينك.
 أنـواعُ قوارِب الينـك.

 .الينك قواربِ  خصائصُ 

 ضْعــُف قوارِب الينـك.
 

 اقرأ ثمَّ أجْب. 

ُل قوارِب إبح 4000في عام  اٍر في العالَِم. ق.م، استخدَم قُدماُء الـمصري ِيَن القََصَب لبناِء ما يُعتقَُد أنَّه أوَّ

 كانْت زوارُق القََصِب تحتوي على أْشرعـٍة وساريَـٍة وتمَّ استخداُمها في نهِر الن ِيـِل. 

 ما المعلومـةُ الصَّريحـةُ في الفقرِة السَّابقـِة؟ 

ُل وسيلـِة نْقٍل استخَدَمها البَشُر.  وارُق هي أوَّ  الزَّ

ُل َمن عَرَف نهَر ا  لن ِيـِل.قُدماُء الِمصري ِيَن هم أوَّ

ُل َمْن صنََع القوارَب.  قُدماُء الـمصريِّيَن هم أوَّ

ُل وسيلـِة نْقٍل استخدَمها الِمصريُّوَن. وارُق هي أوَّ  الزَّ
 

 . اقرأْ ثمَّ اسحِب اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ إلى الفراغِ 

ٍة لها رؤوٌس كثيرةٌ، ووجوهٌ ُمخ ٍة بَحريَـّ ( عن دابَـّ تِلفـةٌ، وأنياٌب ُمعقَّفـةٌ، طعاُمها ِمن وحدَّثَنا )الَمسعوديُّ

ِ البحِر، تَعيُش في جزيرةٍ نُِسبَْت إليها.   دواب 

  فيما سبق، هي:  الُمباِشرِ   االقتباِس غيرِ  المعلومـةُ الَّتي أراَد الكاتُب تَوضيَحها ِمنَ  

 .الَبحريَّـةِ  الدَّابَّـةِ  َميِّزاتُ 

ِة. ِة البَحريَـّ  نُدرةُ الدَّابَـّ

ِة. ِة البَحريَـّ ةُ الدَّابَـّ  أهميَـّ

ِة.  ِة البَحريَـّ  ُخطورةُ الدَّابَـّ
 

 اقرأ ثمَّ أجْب. 

  ِ وقد أكََّد الدُّكتوُر )حسين فوزي( في كتابِـِه الَّذي ضمَّ باقَـةً مَن البُحوِث الُممتِعَـِة حوَل الفولكلوِر البَحري 

هُ شِهَد هذه الظَّاهرةَ )الو ِ أنَـّ  م".1933َهجِ( على َمدى ساعتَيِن أثناَء إبحاِرِه في الخليجِ سنـةَ العربي 

 ( في تقديِم المعلومـِة السَّابقـِة؟ االقتباِس غيِر الُمباشرِ ما سبُب استخداِم الكاتِب أُسلوَب )

 لَدْعــِم فكرِة ظاهــرِة )الَوَهــجِ(. 

ِة.   لتنظيِم فكرةِ األساطيِر البَحريَـّ

 لوَهجِ( بغيِرها. لُمقاَرنـة ظاهرةِ )ا

 إلقناعِ القارِئ بظاهرةِ )الوَهجِ(. 
 



 اقرأ، ثم اختر اإلجابة الصَّحيحة: 

"كلُّ شيٍء   وعندما عاد في المساء قال:  "سآخذكما إلى الحبشة بنفسي"،قال عنفرة مخاطبًا أحمد وقمر:

ولْن نترَك مكانًا إال وسنبحُث فيه، إْن  جاهٌز، وسنرحُل صباَح الغد، هناك سفينـةٌ صغيرةٌ في انتظارنا،

 .»  كانت حي ةً، سنجُدها إن شاء ّللا 

 ما صفةُ عبِد ّللّا )عنفرة( التي نستنتُِجها من خالِل أفعاِله وأقواله؟ 

 التَّردُّد والخوف.

 . واإلخالص الشَّهامة

 مُع واالستغًلُل. الط  

 اليأس والتَّشاؤم.
 

 امأل الفراَغ بالكلمــِة الُمناسبــِة فيما يلي: 

بأنَّ ابنتنا نجمة ربما ما زالت على قيد الحياة. سمعنا طرًقا على الباب  األمل قالت قمر: أعاد أحمُد لي

ّللا  يطلب اإلذن بأن يرى  ففتح أحمد، وكان هناك ولد من الذين يعملون في الخان يقول: "السيد عبد

 الخان". بَْهوِ  السيدة في

 االستقبالِ  قاعةُ      وُمرادف كلمة )البَْهو(: ،   اليأس  (:ِضدُّ كلمة )األمل
 

 اقرأ ثمَّ أجْب. 

لم تُستخَدِم السُّفُن كوسيلـٍة للنَّقِل فقط، إنَّما تمَّ استخداُمها أيًضا ألغراٍض أُخرى، كنقل البضائع وصيِد 

ياضِة والت رفيـِه واالستِرخاِء.  األسماِك، والت صد ي لألعداِء، والر 

ةُ مَن الفقرِة السَّابقِة؟ ما المعلومـةُ الّضِ   منيَـّ

ِ للحضاراِت.  أدَّى استخداُم السُّفُِن إلى التَّميُِّز الِعلمي 

 أدَّى استخداُم السُّفُِن إلى زيادةِ الُحروِب والمعاِرِك.

 أدَّى استخداُم السُّفُِن إلى تطويِر مظاهِر الحياِة. 

ِ.أدَّى استخداُم السُّفُِن إلى ضْعِف التَّباُدِل الت ِ   جاري 
 

 اقرأ ثمَّ أجْب. 

وهي َسفينـةٌ ضخمـةٌ وُمسطَّحـةٌ،   استخدَم الفينيقيُّوَن ِمن حضارةِ َكنعاَن القديمـِة سفينـةَ )القادس(،

، وكانْت تُستخَدُم في الَحْرِب أِو تَحتوي على ِشراعٍ واحٍد أو أكثَر، وصفوٍف طويلـٍة مَن الَمجاديفِ 

 القَْرَصنَـِة.

 مَن األفكاِر اآلتيـِة تَدَعُمها المعلومـةُ الـملّونةُ؟ أي  

 .ِ ِ واألكاديمي  ِق الِعلمي   اهتماُم الفينيقي ِيَن بالتَّفوُّ

ُق الِفينيقّيِيَن في صناعـِة السُّفُِن وبنائِها.  تَفوُّ

.ِ ِة السًَّلِم العالَمي   تركيُز الفينيقي ِيَن على أهميَـّ

ِة.  ُر الفينيقي ِيَن في استخداِم السُّفُِن الَحربيَـّ  تأخُّ

 

 
 



 اقرأ ثمَّ أجْب. 

ٍ شكَّلَـهُ الُمسلموَن هو أُسطوُل معركـِة ذاِت الصَّواري الَّتي  َل أُسطوٍل بَحري  تَذُكُر ُكتُُب التَّاريخِ أنَّ أوَّ

وِم.أ َن أُسطوُل الُمسلميَن ِمن   قاَمها الُمسلموَن ضدَّ الرُّ وِم  200حيُث تكوَّ سفينـٍة، بينَما زاَد عدُد ُسفُِن الرُّ

وِم انتصاًرا عظيًما. .500على   وقد انتصَر فيها الُمسلموَن على الرُّ

نـِة لَدْعمِ  ؟ ما الدَّليُل الَّذي استعاَن بِه الكاتُب في الُجملـِة الُملوَّ   النَّّصِ

ةُ.   االقتباساُت التَّاريخيَـّ

 اإلحصاءاُت الُمثْبَتَـةُ.

 .ِ مني   عْرُض الَخط ِ الزَّ

 ربُط السَّبِب بالنَّتيجـِة. 
 

 اقرأ ثمَّ أجْب. 

راٍت كثيرةٍ، ُمنذُ بناِء سي ِِدنا نوحٍ عليه السًَّل ْت صناعـةُ السُّفُِن الَّتي عاصرْت تاريَخ البَشِر بتطوُّ ُم مرَّ

سفينتَـهُ الَّتي كانْت َسببًا ِلنَجاةِ الُمؤمنيَن مَن الطُّوفاِن؛ فكانْت تلك السُّفُُن تَجوُب البِحاَر والُمحيطاِت تَحِمُل  

اِء، وفي الُحروِب والسًَّلِم. رَّ اِء والضَّ  النَّاَس في السَّرَّ

 كيف ربََط الكاتُب األفكاَر في الفقرِة السَّابقـِة؟ 

 ـةَ والشَّواِهَد.ذََكــَر األدلَّ 

 ذََكـَرعدَّةَ أفكاٍر ُمتسلِسلـٍة. 

 ذََكــَر األسباَب والنَّتائَج. 

 ذََكــَر الفكرةَ ثمَّ تفاصيلَها.
 

 اختِر اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ. 

ِ في تَنظيِم محتواها؟  مني   أيُّ العناويِن اآلتيـِة يُمكُن استخداُم الخط ِ الزَّ

 وصُف وظيفـِة الكبِد عنَد اإلنساِن.

 دراســةُ أنواعِ السَّيَّاراِت في العالَِم.

ِر الهاتـِف الُمتنقِّــِل. مراحلُ   تَطوُّ

 طرُق الدَّفعِ اإللكتروني في العالَِم.
 

 اقرأ ثمَّ أجْب. 

الُمسلموَن صناعـةَ السُّفُِن اهتماًما كبيًرا بعَد انتصاِرهم في معركـِة ذاِت الصَّواري مَع  "وقد أَْولى 

وِم".  الرُّ

 ما الدَّليُل األَْنَسُب لدْعِم هذه الفكرِة؟ 

وِم بشكٍل   ُمباِشٍر ِمن ُحدودِهم.وقَعوا تحَت تهديِد الرُّ

 انتصَر الُمسلموَن في تلك المعركـِة انتصاًرا حاِسًما. 

 سفينـٍة.  1800بلََغ عدُد ُسفُنِهم في عهِد الخليفـِة ُسليماَن  

 سفينـٍة.  200بلَغ عدُد ُسفُنِهم في معركـِة ذاِت الصواري 

 
 



 اقرأ ثمَّ أجْب. 
نيِن، لكنَّها لْم "تُعَدُّ السُّفُُن والقوارُب ِمن أقدِم  ةٍ، منذُ آالِف الس ِ ِل مرَّ أنواعِ وسائِل النَّْقِل الَّتي تمَّ بناؤها، ألوَّ

تُستخَدْم وسيلـةً للنَّقِل فقط، بْل تمَّ استخداُمها أيًضا ألغراٍض أُخرى كنَْقِل البضائعِ وصيِد األسماِك، 
ياضـِة والتَّرفيـِه واالسترخا ي لألعداِء، والر ِ  ِء".والتَّصد ِ

 أي  مَن العباراِت اآلتيـِة تُمثُِّل جملـةً افتتاحيَّـةً؟ 

 لكنَّها لْم تُستخَدْم وسيلـةً للنَّقــِل فقط.

ي لألعداِء.  كنَْقِل البضائعِ وصيِد األسماِك، والتَّصد ِ

 بْل تمَّ استخداُمها أيًضا ألغراٍض أُخرى. 

 النَّْقِل. تُعَدُّ السُّفُُن والقوارُب ِمن أقدِم أنواعِ وسائلِ 
 

 اسحِب اإلجابـةَ الصَّحيحـةَ إلى الفراغِ. 

كنَْقِل البضائعِ وصيِد  "لكنَّها لْم تُستخَدْم وسيلـةً للنَّقِل فقط، بْل تمَّ استخداُمها أيًضا ألغراٍض أُخرى،

ياضـِة والتَّرفيـِه واالسترخاءِ  ي لألعداِء، والر ِ  ".األسماِك، والتَّصد ِ

نـِة؟ ئيسـِة في العباراِت الُملوَّ  ما األُسلوُب الَّذي استخَدَمـهُ الكاتُب لبياِن وتفصيِل الفكرةِ الرَّ

 األمثلـةِ  َضْربُ 

 قصَّـةٌ قصيـرةٌ 

 إحصاءاٌت وأرقامٌ 

 ُمقاَرنـةُ األفكارِ 
 

 اقرأ ثّم أجب: 

ليه وتوقََّف قلبي عن النَّبض، وبدأَِت الدُّنيا سمْعُت صوتًا مألوًفا وحبيبًا يَْهتُِف: »قمر، قمر! نظْرُت إ

ْدَمة.  تدورُ   بي: »أحمد!« وَسقَطُُّت َمْغِشيًّا َعلَيَّ ِمْن َهْوِل الصَّ

 المقتطف السابق؟   كيف كان مشهُد لقاِء قمَر بأحمَد كما َوَرَد في

 أحمد بِبَشاَشٍة وابتسامٍة َمِرَحٍة.   اِْستَْقبَلَت قمرُ 

 ةَ أحمَد؛ ألنَّه ترَكها تغرُق. رفَضْت قمُر مقابل

 بالصُّراخِ والعويل والبكاِء.  أحمدَ   قابلَْت قمرُ 

 الصدمة.  من ِشدَّة  فقَدْت قمُر الوعيَ 
 

  اقرأ ثّم أجب:

ت وأنا أحاول أن أنجب طفل يناديني أمي...!« وأسلمت نفسها للبكاء، ثم عادت تقول: »هل  سنوات مر 

تعرفين كم هو مؤلٌم أال يكون لك طفٌل تًلعبينه وتضحكين معه؟ لماذا ال أرزق بطفٍل ككل النساء؟ 

 يني أمي!«لماذا يكون هذا األمر طبيعيًا لديهن وأحرم أنا منه؟ أريد طفًًل واحًدا فقط يناد

 ما الحدُث الرئيُس الذي يعبُر عنه المقتطُف السابُق؟ 

 األميُر ال يريُد أطفااًل من األميرةِ.

 خشيةُ األميرةِ من زواج األميِر بأُخرى.

 َعْجُز األميرِة عن الحمِل والوالدِة. 

 رغبةُ األميرةِ في تبن ي طفٍل صغيٍر. 



 

  اقرأ ثم أجب:
  الجمال والبهاء. غاية كانت األميرة في مثل عمري تقريبًا، وكانت في 

 ما الجملة التي يتوافق فيها المعنى السياقي لكلمة )غاية( في الجملة السابقة؟ 
ُر الوسيلةَ.   يُقاُل: إنَّ الغايةَ تُب ر ِ

 ٌج للمرض لغاية اآلن.لم يُْكتَشْف عًل

 التعَلُّم أمُر في غاية األهميَّة.
رَّ لغايٍة في نفسي.   أخفيُت الس ِ


