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أهم شخصيات الفصول
الثالث–األول 

الرحيل-الغريبة –الوهم 
الدليل الصفات الشخصية 

القريةمؤسسسعد

القبيلةشيوخ

وضع قوانين ال فائدة  التغطرس
–تعلم المرأة ) منها 

(الزواج 

يرجعون السبب في الجهل

مصائبهم إلى أشياء 

غريبة 

رأيهم ال يقبلون إالالتعصب للرأي

رجال القبيلة 

وخ شيملتزمون بقوانينااللتزام 

القرية 

ي يعتقدون أن السبب فاألفقالجهل وضيق

مصائبهم هروب سليمان

الراضي

نساء القبيلة 

الرضوخ للقوانينقلة الحيلة

يضنون أن جواهر الجهل

تأكل اوالدهمستأكلهم أو

اعترافهم بفضل جواهراالعتراف بالفضل

..قبل وبعد وفاتها 

أم سعيد 

انها تحب ابنها قولهامحبة البنها 

وانها سامحته

مسامحتها لجواهر ومتفهمة متسامحة

وطلبها ان تصبر



الدليل الصفات الشخصية 

سعيد

للقراءة محب
رغبته في شراء الكتب والتزامه 

بالذهاب للمكتبة يوميا 

ة رغبته في التحرر من قيود القريمستكشف

منطلق فكريا 

بار بوالدته 
سماعه بمرض العودة للقرية عند

أمه ومواجهة حكم شيوخ القرية 

جواهر

بة لساعات تقرأ في المكتتمضيتهاالقراءة شغف

الصبر على معاملة اهل القرية صبر

تفانيها في خدمتهم ا محبة لزوجها وبناته

لكل سؤال كان عندها جوابصاحبة علم واسع 

أهل القرية وساعدت نسائهاسامحتومعطاءة متسامحة

كشفت سر الشجرة العظيمة مستكشفة

عمر

من هروب لم يأخذ موقفا سلبياصديق وفي 

ة صديقه كما فعل باقي رجال القري

كان يواسي صديقه وأسرته في 

أزماتهم 

بقوانين متمسك

قريته

لم يهرب من المدينة رغم رغبته في

ذلك 

شمس
حبها ألطفالها أم حنونة

شغفها وحبها للمدينة بساطة تفكيرها 

عائشة

ل بحثها المتواص–اعتنائها بالبنات مخلصة وفية 

بعد وفاة جواهرفي الغرف

ذهابها لزيارة الجدة شجاعة 

أهم شخصيات الفصول
الثالث–األول 

الرحيل-الغريبة –الوهم 



أهم شخصيات الفصل الرابع

:  .الرحلة 

الدليل الصفات الشخصية 

أم نجم 

لقمرمعاملتها الحسنةطيبة 

اجتماعية 
بة تتحدث مع الجميع بطي

وبال حدود

كريمة وفاضلة 
في تقبل أن تبيت قمرلم

الخان بل دعتها لبيتها

كان يعاملها كابنته طيبأبو نجم

متغطرس الطبيب 
كك وشلم يتقبل رأي قمر

في علمها 

بمثل طيبة أبي نجمطيبأبو الحسن 

رئيس العصابة 

عندما صفع قمرالقسوة 

التحكم 
التحكم في تفاصيل

الحكايات 

الجشع 
سعر قمر برغبته في بيع

أكبر 

القسوة الطرققطاع

ضربهم للنساء والرجال

شي الذين يتوانون في الم

تركهم لبعض الرجال 

يواجهون والنساء

مصيرهم في الصحراء 

دون زاد 



أهم شخصيات الفصل الخامس

.نور الهدى  

الدليل الصفات الشخصية 

مر مطالبته لسعر أكبر لقالجشع والطمع التاجر 

مواهب 
غيور

كنت تطلق الشائعات 

بسبب غيرتها من قمر 

معاملة قمر تحسنطيبة ياسمين 

الملك تقي الدين 

متقلب المزاج 
هيغضب ويهدأ على التف

األسباب

غريب األطوار
ال يأكل اللحوم ويريد 

الملوخية كل يوم 

نينصاع لكالم المشعوذيضعيف الشخصية 

األميرة نور الهدى 

بالقراءةلديها شفققارئة شرهة 

ذات نظر ثاقب 
ر أموحكمتها في تسيير

..الحكم 

عادلة 
الناس تنظر في مظالم

وشكاويهم

واجهة الموت بشجاعة شجاعة 

جبور 
متسلط ومخادع 

وسيطرته و تحكمه

للملكخداعه



أهم شخصيات الفصول

الثامن -السادس 

دالمالك األسو-المعلم

الكشف
الدليل الصفات الشخصية 

المعلم أبو عبد هللا

الفقيه 

يقصده طلبة العلم صاحب علم واسع 

علمه إلى خارج البالد وصلت شهرة

علم بصعوب قبل أن يعلم قمر فهو ال يمتحيز في تعليمه 

النساء

زوجة المعلم
تطلب شيء ثم ترفضهصعبة المراس/ مزاجية 

مر الشكوى للمعلم والتذمر من قكثيرةر كثيرة الشكوى والتذم

القبطان عالء 

الدين 

يفرض رأيه على اآلخرين قوي الشخصية 

شديدا ومتى يعرف متى يكون جاداقائد ناجح 

يمزح مع البحارة 

يتنقل بخفة بين المهاجمين شجاع مقاتل

ذو عين واحدة عبدون 

في أشد حاالتهيطلق النكات حتىخفيف الظل شيخون 

ياةله نظرته الفلسفية الخاصة بالحفيلسوف 

الحركة سريع سريع

الغضب

يتسلق كل شيء بخفة

ضربة بالخنجر لزميل له 

ال يبتسموحازم جديعنفرة

تغذية عجيب هدفهطيب/ خفيف الظل ملفوفة 



أهم شخصيات الفصول

التاسع والعاشر 

نجمة –العزلة 

الصباح 
الدليل الصفات الشخصية 

أحمد

محب للقراءة 
قراءته للكتب وشراء 

كمية كبيرة منها 

سافر كثيرا مغامر

حنون 

حنون على ابنته 

رغم قسوة فطوم إال أنه 

أبعدها بلطف 

فطوم
تشتكي من قمر كثيرة الشكوى والتذمر

في وجه نجمة صراخهاال تحب األطفال 

نجمة الصباح

اجتماعية 
بال خوف بين تتنقل

..الغرباء وتحادثهم 

مرحة 
حر تغلبت على غثيان الب

بسبب مرحها 



..الفكرة رقم الصفحة

السفر إلى مراكش ولقاء البروفسور حميدي

كان مترددا في لم..:تردد البروفسور وغموض يلف الراوية 

؟ ما معنى مـخطوطة ؟.إعطائها اللفافة 

ية والدة الراو/صعوبة الرحلة وسبب  اختيار هذا الوقت بالذات  

وتوأمها 

ي عنما قصة الشيخ سعد وبناء القرية ؟ تحدث.. القرية المعزولة 

.. معتقدات أهل القرية وترسخها ؟

حال أهل القرية بعد هروب سعيد .. هروب سليمان الراضي

المصائب تتوالى عل أهل القرية 

المقارنة بين البلد والمدينة /زيارة سعيد للمدينة ألول مرة 

قوانين شراء الكتب في البلد

لقاء سعيد بجواهر وذهوله بها .. عرض الوراق لسعيد 

عودة سعيد للبلد وبين طيات ثيابه هدية .. 

عيد زواج س/  خطة الهروب!!! .. الزيارة الثانية بعد سبع سنوات 

.....  بجواهر 

..البلد الخيبة والخوف يحالن برجال 

مرض أم سعيد ... 

...قرار العودة .. 

:  ..الفصل األول الوهم 

سئلة سجلي أرقام الصفحات التي وردت فيها هذه األفكار و أجيبي عن هذه األ



..الفكرة الصفحة 

كيف استقبلوهم ؟/وصول سعيد وأسرته الصغيرة للبلدة 

.أسرة سعيد على أطراف القرية استقرار

ة ؟لم كانت الجدة خائف/ الجدة لعائشة مع خوف كبير استقبال

صفي الحفيدتين ؟/ عائشة تصف الحفيدتين للجدة

أوصت الجدة ؟بم/ وصية الجدة

كيف ودع سعيد والدته ؟/ وفاة الجدة وتوديع سعيد لها 

ها فيكيف كانت تقضي األسرة وقت/ في موسم قطف الزيتون      

موسم قطف الزيتون ؟

/تساؤالت بريئة عن أطفال القرية

رة ؟ ما السبب الذي دفعها للزيا/ وسبب زيارتها الزائرة الغريبة

...صفي هذه المكتبة/ مكتبتنا الصغيرة 

..تحلقان في عالم الكتب الصغيرتان

/  تعليم بناتها جواهر تتولى

أشياء 4ماذا كانت تعلم جواهر بناتها ؟

ته في   ماذا أهدى الوالد بنا/      يعلم بناته الزراعة والصيد    سعيد

.عامهما الرابع؟            

ما سبب اختفاء سعيد المتكرر؟ /    رحالت سعيد الغامضة    

لماذا بنى سعيد الجسر 

وكم مكث فيما اثر احتراق الجسر على سعيد ؟/ احتراق الجسر 

..    مكتبته  ؟                                    

.ما سبب زيارة عمر لسعيد ؟   / زيارة عمر 

ما سر المرأتين ؟/ زيارة المرأتين 

..الغريبة : الفصل الثاني 
سئلة عن هذه األأجيبيسجلي أرقام الصفحات التي وردت فيها هذه األفكار و 



..الفكرة رقم الصفحة

/عاما استرجاع أحداث مضى عليها أربعون

..اذكري بعض التفاصيل العالقة في ذهن قمر 

/سر الشجرة العظيمة وسط القرية 

ما سر الشجرة ؟وما أصلها ؟ وكيف اكتشفت جواهر ذلك ؟ 

الشجرة؟ولم في هذا الوقت بالذات ظهر تأثير

ما الحل ؟

لم سُّر سعيد  بذلك ؟/ عمر رئيسا لمجلس الشيوخ

ما سبب وفاة جواهر  ؟/ أمي وفاة

متى توفي سعيد وكيف ؟/ وفاة سعيد 

ها ؟                   ما أثر والدة أنثى في القرية على نسائ/ أول مولودة أنثى 

/اعتراف نساء القرية بفضل جواهر 

ما المنظر الذي اعتادت شمس وقمر على رؤيته ؟

بم اوصت جواهر عائشة ؟/ وصية جواهر لعائشة 

..وقمر ترفضها شمس ترحب بفكرة الرحيل

قمر على البقاء ؟لماذا آثرت/ رحيل شمس وبقاء قمر 

قمر السنوات الثالث ؟كيف أمضت/ ثالث سنوات قراءة 

/عن القرية رحيل قمر

ما الشرارة التي عرفت قمر من خاللها انه موعد ترك القرية ؟

لماذا تركت الكتب ولم تأخذ معها إال كتابا واحدا ؟

ما أخبار شمس وعائشة ؟/ قمر بشقيقتها شمس لقاء

لمرة ؟؟ ما إشارة السفر هذه اما سبب السفر/ السفر إلى القدس 

..الرحيل : الفصل الثالث 

سئلة سجلي أرقام الصفحات التي وردت فيها هذه األفكار و أجيبي عن هذه األ



..الفكرة رقم الصفحة

ذي كيف تقربت المرأة الغريبة من قمر ؟ ما ال/ رفيقة الرحلة 

استغراب كل منهما باألخرى 

/وصف لمدينة القدس 

؟ ما الذي جعل أم نجمالسيدة تطلب من قمر ان تكون ضيفتها 

تشك بقمر؟

كيف أمضت قمر أيامها في/ القدس وحياة الناس فيها أسواق
2القدس ؟ أكثر ما كان يمتعها 

ها لماذا كانت قمر خائفة ؟؟ وماذا فعلت قمر من أجل/ أم نجم مرض

؟ كيف اكتشف أبو نجم سر قمر ؟

..هاجس السفر من جديد 

وداع الزوجين الطيبين لقمر

مشهد البحر 

لتها في لم تنسها قمر عن رحما األشياء الثالثة التي/في مدينة غزة 

. غزة 

وعا تنقافلة مصر أكبر وأكثر

../وبداية الحكايات .العائلة الواحدة 

..هجوم من قطاع الطرق 

..طلبهم سماع باقي القصة والتدخل في تفاصيلها 

..الرحلة : الفصل الرابع 

سئلة عن هذه األأجيبيسجلي أرقام الصفحات التي وردت فيها هذه األفكار و 



..الفكرة رقم الصفحة

عللي كانت هذه الرحلة شاقة جدا /الرحلة الشاقة 

زيزة البسيطة أمنيات عأحيانا تكون طلباتنا/األماني اليسيرة 

(اشرحي )

لماذا طالب اللصوص بسعر أعلى لقمر ؟ /سوق العبيد في

عر قمرالسيدة في سلماذا لم يستطع التاجر أن يفاصل/ منقذتي 

القصر صفي/في قصر ملك مصر

نور الهدىكيف تتخيلين األميرة/لقاء األميرة نور الهدى 

حياة الجواري في القصر / وياسمين كوزيدة

/  حكايات قمر

من جديد الكتاب األحمر 

صفتين من صفات الملك مع الدليل هاتي/ الملك الغاضب

غيرة مواهب من قمر 

وفاة الملك وتولي نور الهدى الحكم 

لماذا تآمر الوزراء ضد نور ؟/ قمرمكيدة حول الملكة وتخليص

لماذا أصرت نور على قمر لتكمل رحلتها ؟ 

..نور الهدى  : الفصل الخامس

سئلة عن هذه األأجيبيسجلي أرقام الصفحات التي وردت فيها هذه األفكار و 



..الفكرة رقم الصفحة

معلم ؟ في أي مدينة التقت قمر ال/ شرط قبولي كطالبة 

مت وما شرط قبولها ولم وضع المعلم هذا لشرط ؟ وماذا تعل

على يديه ؟

وما الملكة نور ؟كيف توفيت/ وفاة الملك نور الهدى 

تأثير ذلك على قمر ؟

هاتي موقفا يدل على مزاجية هذه/زوجة المعلم المزاجية 

السيدة 

موقف كيف انتهت عالقة قمر بالمعلم ؟ وما كان/ زلة لسان 

..المعلم وما رأيك فيه 

/شروط السفر بالبحر 

ل ؟ دفع قمر للتنكر بهيئة الرجاما الذي/ فكرة مجنونة 

لماذا خرجت تمشي في األسواق ؟

؟لماذا رفض القبطان قبول عجيب/ لقائي األول بالقبطان 

/  تردد في ركوب البحر

في خدمة القبطان 

دوار البحر

ي وما الطقوس الترحيبية الت( طقوس)ما معنى / طقوس ترحيبية 

؟يقوم بها البحارة عادة بمن ينضم إليهم حديثا

..المعلم  : الفصل السادس

سئلة عن هذه األأجيبيسجلي أرقام الصفحات التي وردت فيها هذه األفكار و 



..الفكرة رقم الصفحة

ة ؟ حددي وظيفة وصفة واحدالرفقة الجديدة 

–ة ملفوف–عنفرة –على األقل لكل من شيخون 
عبدون 

/ اصنة القرما معنى سفينة/ سفينة القراصنة 

ولم لم يكن لها علم بمجرد خروجها من الميناء ؟

لماذا خافت قمر ؟ 

هجوم في البحار 

ائر صفي بعض الخس/ آثار المعركة البحرية 

؟ ما الدور المميز الذي قام به عجيب ؟ 

عبر كيف/ تقدير البحارة والقبطان لعجيب 

كل من القبطان والبحارة لعجيب ؟

جنوةالوصول  إلى 

..المالك األسود : الفصل السابع 
(89-80(

عن هذهأجيبيسجلي أرقام الصفحات التي وردت فيها هذه األفكار و 

األسئلة 



..الفكرة ة رقم الصفح

صفي السوق ؟ ما اذا اشترت قمر/جنوةأسواق 

ولماذا اشترته ؟ 

ذا لماذا في رأيك سمي هذا الفصل به/ الكشف 

تم ؟ االسم ؟ وهل

من أنقذ حياة /في مواجهة سفينة قراصنة أخرى 

ماذا فعلت قمر بالقرصان الذي حاول قمر ؟ 

ا نفسهاالعتداء على أحد البحارة ؟ لما حبست

يومين في صندوقها ؟ 

ما الذي جذب قمر لحياة / القرصنة حياة

القراصنة وما تأثير هذا االنجذاب عليها ؟ 

إصابة القبطان 

..الكشف  : الفصل الثامن  
(100-91)

عن هذهأجيبيسجلي أرقام الصفحات التي وردت فيها هذه األفكار و 

األسئلة 



..الفكرة ة رقم الصفح

نة لماذا تركت حياة القرص/ وداع حياة القرصنة

عاشت قمر في عزلتها اين وكيف/ العزلة

ما الذي جعل قمر ترتاح /والعزلةاألربعيني

للشاب وما الذي أزعجها منه ؟

محاورة الذكريات

ما لمصادفة التي/أحمد يدخل حياتي من جديد 

تحدثت عنها قمر ؟

ماذا فعلت قمر بالحانوت ؟ما / الزواج عرض

ت وجه الشبه بين فطوم وزوجة المعلم ؟أين عاش

قمر بعد الزواج ؟

..العزلة  : الفصل التاسع 
(110-102)

عن هذهأجيبيسجلي أرقام الصفحات التي وردت فيها هذه األفكار و 

األسئلة 



..الفكرة ة رقم الصفح

نجمة الصباح 

لماذا قرر / تتضايق من نجمة الصباح فطوم

أحمد االستغناء عن فطوم؟

ما المفاجأة والهدية التي احضرها / أحمد مفاجأة

أحمد لقمر ونجمة ؟

انت ما اسم السفينة وإلى أين ك/ وساوس وتشاؤم

عارضت قمر القيام برحلة ؟ لموجهتها ؟

تقلب الجو 

وحدي في عرض البحر 

نجاتي وبصيص أمل 

..نجمة الصباح  : الفصل العاشر 
(127-112)

عن هذهأجيبيسجلي أرقام الصفحات التي وردت فيها هذه األفكار و 

األسئلة 


