
 

 

Baraemalain private school/baniyas    مدرسة براعم العين الخاصة بني ياس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وأمته  رؤية المدرسة: شخصية قيادية مبدعة لجيل واعي يسمو لتطوير ذاته ووطنه
م العين الخاصة تهدف إلى تعليم متميز إلعداد جيل واع يستفيد من قدراته ويواجه تحديات العصر طبقاً للمنظومة  عمدرسة برا: مدرسةرسالة ال

 اإلمارات العربية المتحدة التربوية والتعليمية بدولة 

 

(  اللغة العربية )لغتي قوتي    
 

 معلم المادة : أشرف عطيه 



 :اقرأْ ثمَّ أجبْ -1

وايِة ) إكال( تتسارعُ بشدَّة    . كانْت دقَّاُت قلِب والِد بطِل الر ِ
 عل ِْل ما السَّبُب في ذلك؟ 

 .سـةِ ضماِم ابنِـِه إلى هِذِه المدرنألنَّ والَد )إكال( مسروٌر با

ِل نفقاِت المدرسةِ ألنَّ والَد   .)إكال( كاَن يدرُك أنُّه سيكوُن عاجًزا عْن تحمُّ

 .ألنَّ والَد )إكال( كاَن يعاني من مرض  في عضلِة القلبِ 

 .ألنَّ والَد )إكال( لم يكْن يرغُب بإرساِل ابنِه إلى المدرسة 

 
المدرسِة، ومَع ذلَك تسارعوا إلى المشاركِة في حفِل  ساِل أبنائِهم إلى لم تكْن لديهم قناعةٌ بإر أولياُء أموِر الطُّالبِ -2

 عل ِْل ما السبُب الَّذي دفَعَهم للمسارعِة والمشاركـِة في حفِل افتتاحِ المدرسِة؟                         .افتتاحِ المدرسةِ 
لون ألبنائِهم امتهاَن األعمالِ  ُن لهم حياةً أفضلَ  ألنَّهم يفض ِ ِة ال تي تُؤم   .الحرَّ

 .نَّهم أذعنوا لمتطلَّباِت العصِر الَّتي تستوجُب تحريَر األبناِء مَن الجهِل واألميَّةِ أل

لون أْن يشاركوا في االحتفاِل ليتسلُّوا وينسوا هموَمهم   .ألنَّهم يفض ِ

 .لَّتي يُتقنُها اآلباءُ الألعماِل   ألنَّهم يخافوَن على أبنائِهم مْن عدِم إتقانِهم

 

ديَِّة االبتدائيَّـةِ كاَن -3  .الخوُف والقلُق يسيطراِن على المعلمِة )بو ُمس( وعلى ) باك هرفان( مؤسِس المدرسِة المحمَّ

 ما السبُب اْلذي سبََّب لهما الخوَف والقلَق؟ 
 .ألنهما خشيا مْن إغالِق المدرسـةِ                                         .يرغبا بحضوِر أولياِء األمورِ   ألنهما لم

ب  .يرغبا بتنظيِم حفِل افتتاحِ المدرسةِ   ألنهما لم                                                 .ألنهما لم يرغبا بحضوِرالطُّالَّ

 
  :زَّ كتفيِه وقالَ هبعيد  وتطلََّع إلى )بو ُمس( و  ابتسَم ) باك هرفان( بعدما شاهَد طالبًا قاِدًما من -4

  ما العبارةُ الَّتي أراَد أنَّ ينطَق بها مؤس ُس المدرسـِة )باك هرفان(؟
               .هذا يجعلُهم عشرةً                                                         .هذا العٌب بارٌز في الجزيرةِ 

 .هذا ضيٌف عزيٌز قادٌم من بعيد                                                                   .هذا صديٌق حميٌم لي 

 

 .اقبْل هاروَن، ألنَّ مدرسِة ذوي االحتياجاِت الخاصَِّة تقُع في جزيرة  بعيدة  قالْت أمُّ هاروَن وهي تلتقطُ أنفاَسها: رجاًء -5

   :تقُع المدرسـةُ في جزيرةِ 
 بالي                                 جاوة                          رةمطوس                                 بانجكا

 

ِة األولى في حياتِه ستثبُت السُّنوُن المقبلةُ -6 أنَّ كلَّ ما لن أنسى ذلَك الصَّبيَّ السَّاحليَّ الَّذي يُمسُك قلًما ودفتًرا للمرَّ
 الَّتي تؤدي معنى الجملِة الملونة في الفقرِة السَّابقِة؟  جملةُ لما ا                  .يكتُبُـهُ هو ثمرةُ ذهن  متَّقد  

 .أنَّ كلَّ ما يكتبُـهُ ال عالقةَ له بالواقع            .كلَّ ما يكتُبُـهُ يدلُّ على مستوى عال  من الذَّكاِء وسرعِة البديهةِ أنَّ 

ُد محاوالت                                        .أنَّ كلَّ ما يكتبُـهُ يوحي بحاجتِه إلى المراجعةِ   .متواضعة  أنَّ كلَّ ما يكتبُه مجرَّ

 

جُل الَّذي لم يعرفْ -7 ةٌ، هذا الر  جُل الصَّنوبَرةُ اندفاَع ابنِـِه ) لينتانج(المتَّقِد وعلى وجهِه ابتسامةٌ حلوةٌ ومرَّ   راقَب الرَّ

الث انيـِة من  إذا اضطرَّ إلى مغادرِة المدرسِة في السَّنِة األولى أو  حتَّى متى ولَد يتخيَُّل قلَب ابنـِه وقد كسرتهُ الخيبـةُ ، 
ِ الماِل أو مطالِب الحياِة، رغَم أنَّ والَد) لينتانج( كاَن أميًّا مَع ذلَك كاَن قلقًا على مصيِر   الثَّانويِة لألسباِب المعروفِة، كشح 

راسةِ   خصيَّةَ والِد )لينتانج(؟ صُف شتبَم                 .وحاِل ابنِـِه في سنواِت الد ِ
 .بأنَّهُ رجٌل خامٌل يرسُل ابنَـهُ إلى المدرسِة ليرتاَح منه                          .يهتمُّ إالَّ بنفِسِه وراحتِهِ بأنَّهُ رجٌل أنانيٌّ ال 

  .راء ولجمعِ الكثيِر من المالِ  محٌب للثَّ لٌ بأنَّهُ رج                   .بأنَّه رجٌل يتفانى لينتشَل ابنَـهُ مَن الفقِر واألميَّةِ 

 

الَّتي خيََّمْت على هذِه المدرسِة لفترة  طويلة    السَّحابةَ الدَّاكنةَ ستثبُت السُّنوُن أنَّ ذلَك الصَّبيَّ السَّاحليَّ الفقيَر، سيقشُع -8

من ياِق  حسَب وروِدها(بالسَّحابِة الدَّاكنةِ ) ما المقصودُ                .مَن الزَّ  الس ابِق؟ في الس ِ
 .صورةُ المقاعِد المهترئِة والَّتي ال تصلُح لالستعمالِ          .والقلُق مْن إغالِق المدرسِة في المستقبلِ الجهُل والخوُف  

ِس الَّذي يحيطُ بباِب المدرسةِ   .فيها  الغباُر واألتربةُ وصدأُ األدواِت الموجودةِ                    .صورةُ اإلطاِر المقو 

 

ف عطية   المعلم :  1 أشر  



السَّحابةَ الدَّاكنةَ الَّتي خيََّمْت على هذِه المدرسِة لفترة  طويلة    سيقشعُ  صَّبيَّ السَّاحليَّ الفقيَر ، ستثبُت السُّنوُن أنَّ ذلَك ال-9

من ياِق السَّابقِ            .مَن الزَّ نة )سيقشُع( َوْفَق الس ِ    :المعنى المرادُف للكلمِة الملوَّ
 سيُعلي                        سيضيفُ                      سيزيدُ                           سيزيلُ 

 

سوِم المدرسيَِّة باإلضافِة إلى خشي-10 ديَّةُ شكَّلْت حافًزا لتسجيِل األبناِء فيها؛ ألنَّها ال تتطلَُّب دفَع الرُّ ِة  المدرسةُ المحمَّ

 ما سبُب رغبـِة األهالي في انضماِم أوالِدهم إلى المدرسـِة؟                  .أبنائِهماألهالي مْن ضعِف نفوِس 
ِب في الجزِر األُخرى  .لكي يكتسبوا مهارات  عاليةً في أعماِلهم                    .لكي يتواصلوا مَع الطُّالَّ

 .اِرهمسالميَّة  منذُ نعومِة أظفإلكي يحصلوا على توجيهات                .يحصلوا على مساعدات  مالي ـة  مَن األغنياءِ   لكي 

 

ةٌ  جُل الصَّنوبََرةُ اندفاَع ابنِِه المتَّقِد وعلى وجهِه ابتسامةٌ حلوةٌ ومرَّ  .راقَب الرَّ
ةٌ( هي عالقةُ      :العاَلقةُ الَّتي تربطُ بيَن المفردتين )حلوةٌ ومرَّ

 .جناس                                 .سجع                        .ترادف                     .تضاد   
 

   :كاَن والُد )لينتانج( يسعى إلى أْن ينتشَل ابنَـهُ مَن الفقِر؛ لذلك لم يشأ البنِـِه البكِر )لينتانج( أنْ -11

 .يكوَن بائَع خضار  في الس وقِ                                        .يصبَح صيَّاَد سمك  مثلَهُ 
ااًل في الس وقِ                                           .حمِ فيعمَل في مناجِم ال  .يُصبَح حم 

 

   :َوَصَف الكاتُب والَد )لينتانج( بأن ـهُ -12

 .عنيٌف وقاسي القلبِ   رجلٌ                                       .رجٌل دمٌث وطي ُِب القلِب ومتفائلٌ 
 .رجٌل ذكيٌّ وفِطٌن وحكيمٌ                                                      .رجٌل خامٌل وكسولٌ 

 

جُل -13 الصَّنوبََرةُ( بينما كانت في  بدْت )بومس( كبرعِم زنبقة  عمالقة  من زنابِق جباِل هماليا في الفصِل الثاني) الرَّ

ِل ) عشرةُ أطفال  ُجدد( حزينـةً   يََّر حاَل ) بومس(؟ غما السَّبُب الَّذي                    .الفصل األوَّ
بَ مْن جديد  وستستقبُل الطُّ   ألنَّها تيقَّنَت مْن أنَّ المدرسةَ ستُفتَحُ                   .ألنَّها ستشاهُد األطفاَل وهم يلعبونَ    .الَّ
 .في الحفلِ   ألنَّ رغبتَها تحقَّقْت بالمشاركةِ                  .ألنَّها كانْت مريضةً وتماثلْت للشفاءِ 

 

هَ ) لينتانج( نحو أبيـِه، أخذَ االستمارةَ منه  -14 قاَل والُد )لينتانج( اعذريني ال أعرف القراءةَ والكتابةَ، سرعاَن ما توجَّ
 .بنوَد هذِه االستمارِة الحقًاأنا أستوفي   :وهتفَ 

نةُ  ُح العبارةُ الملوَّ  الس ابقـةُ؟ والتى تحتها خط إالَم تلم ِ
 .إلى حب ِِه للظهوِر أماَم الحضورِ                               .ذي حصَل مَع والِدهِ إلى خجِلِه من الموقِف الَّ 

 .إلى تصميمِه على التَّعلُِّم في المدرسةِ                              .االستمارةِ إلى مشاركِة والِدِه في كتابِة بنوِد 

 
 أيَن تقُع قريةُ ) لينتانج( الس احليَّةُ؟ -15

 .في أقصى شرِق جزيرِة سومطرةَ                                           . هايكورِق جزيرةِ شفي أقصى 

 .في أقصى شرِق جزيرِة رودس                                         .في أقصى شرِق جزيرِة صقليةَ 

 

ب  ، : بنبرة  مخنوقة  قالِت المعل ِمةُ ) بومس(  -16    فقط ذَ تسعةُ تالميتسعةُ طالَّ

 ؟ والتى تحتهما خط  ما اإليحاُء الَّذي نستنبطُهُ مَن العبارتبن الملونتين
 .يدل ِ على مدى حب ِها للتَّالميِذ وتعل ِقها بهم                            .اللَّذين سيطرا عليهايدل ِ على مدى الخوِف واليأس 

 .ل ِ على رغبتِها بمشاركِة عدد  كبير  مْن أولياِء األموِر بحفِل االفتتاِح دي    .يدل ِ على رفِضها لمشاركِة التَّالميِذ في الحفلِ 

 

َد صبي   -17 خارَج المدرسِة، كاَن أبي يجلُس إلى    صغير  عندما جلْسُت في ذلَك الصَّباحِ على مقعد  طويل  كْنُت مجرَّ

 .جانبي، ذراعُهُ تعانُق كتفي 
ِ من خالِل محتوى الفقرِة أال تتذكَُّر في أ وايِة الرَّ ي   اوي )إكال(؟   جزيرة  كاَن يعيُش بطُل الرَّ

 .في جزيرِة بانجكا                .في جزيرِة بالي              . سومطرةَ في جزيرة                 .في جزيرِة بيليتونج
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انتشاِل أنفِسهْم من الفقِر، و هذا ما   لىال ريَب في أنَّ جميَع األجياِل السَّابقَـِة من رجاِل عائلِة ) ليتانج( لم يقدروا ع- 18
  . )الماليوي(، لكنَّهم عجزوا عِن االستقالِل و العمِل منفردينتمعِ جعَل امتهانَهم لصيِد السَّمِك حتميًّا في المج

ئيُس الَّذي جعلَهم غيَر قادرين على االستقالِل والعمِل منفردين؟   حسَب وقائعِ األحداِث، ما السَّبُب الرَّ
زمـةِ توفُّ  مُ عد ُث شواِطئ جزيرِة )بيليتونج(                                             .ِر القوارِب الال   .تلوُّ

 .كثرةُ الشَّواِطئ الصَّخريَّـةِ                                                       .كثرةُ الشَّواِطئ الطينيَّـةِ 

 

إلى الفصِل؛ ليعثَُر على مقعِدِه بمفرِدِه، كاَن مثَل صبي    أبيـِه، قفَز، وانفلَت مسرًعا  تملََّص ) لينتانج( مْن قبضةِ -20

  .كما كاَن مفعًما باالبتهاجِ وغيَر راغب  بالنُّزوِل عنهُ   ُمهًرا؛صغير  يمتطي  
 )لينتانج( في هذِه الل حظـِة؟  العلِم ، ما ال ذي أَدرَكـهُ  مْن خالِل ما اختزنَتْـهُ ذاكرتَُك عْن رغبِة )لينتانج( باكتسابِ 

 .أن ـه أمسَك بلجام المهرِ                                                               أن ـهُ أتقَن ركوَب الخيلِ 

 .هِ فيأن ـهُ أمسَك العلَم مْن طر                                                       أن ـهُ أمسَك العلَم مْن قرنيـهِ 

 
 .قالْت أمُّ هاروَن وهي تلتقطُ أنفاَسها، رجاًء اقبْل هاروَن، ألنَّ مدرسةَ ذوي االحتياجاِت الخاصَِّة تقُع في جزيرِة ) بانجكا( -21

ديَِّة، ماقدَّمْت أمُّ هاروَن سببًا وجيًها ؛   أمُّ هاروَن؟  السَّبُب المقنُع الَّذي قدََّمتْـهُ   ليتمَّ قَبوُل ابنِها في المدرسِة المحمَّ
 .ألنَّهم اليملكوَن مااًل ليرسلوهُ إلى مدرسِة ذوي االحتياجاِت الخاصَِّة الَّتي تقُع في جزيرِة ) بانجكا(

 . متطلَّباِت مدرسِة ذوي االحتياجاِت الخاصَِّة الَّتي تقُع في جزيرِة ) بانجكا(ألن هم غيُر قادريَن على تعليِمِه في البيِت، حسَب 

 . خاصَّةً توصلهُ إلى مدرسة  لذوي االحتياجاِت الخاصَِّة الَّتي تقُع في جزيرِة ) بانجكا( كوَن سيَّارةً مل ألنَّهم الي

 . مدرسة  لذوي االحتياجاِت الخاصَِّة الَّتي تقُع في جزيرِة ) بانجكا(ألنَّهم اليملكوَن الوقَت الكافي ليقوموا بتوصيِلِه كلَّ يوم  إلى  

 

 ما التشبيـهُ الوارُد في العبارِة ، وبَم يوحي؟    .نابِق جباِل هماليازنبقة  عمالقة  من ز بدْت )بومس( كبرعمِ -22

يةِ   .تشبيـهُ )بومس( بجذعِ زنبقة  من زنابِق البر ِ

 .زنبقة  عمالقة  تشبيـهُ )بومس( ببرعِم  

  .يوحي بالعزيمـِة واإلصراِر والنَّصرِ 

 .تشبيـهُ )بومس( بجباِل هيماليا

فعـةِ   .يوحي بالضَّخامِة والر ِ

 .باهي بالجماِل واالعتزاز بهِ بالتَّ ي يوح

 

ُل في المدرسِة االبتدائيَّـِة، وكاَن صفُّ المقاعِد الط ويلِة ينتهي عنَد باب  مفتوح    -23 ا، فهو اليوُم األوَّ كاَن يوًما مهمَّ

راسِة،  ًساوخلفَهُ حجرةُ الد ِ  .كاَن إطاُر ذلك الباِب مقوَّ
َح وصُف الباِب إلى قدِم وتهالِك   ائِِه، بَم ربَط حالَـهُ وشكلَـهُ؟ بنلمَّ

  .الَـهُ وشكلَهُ بحا ِل الواقعِ المترد ِي ألهالي الجزيرةِ ربَط ح

ِ لحظة    . ربَط حالَـهُ بحاِل المدرسِة شبِه المتداعيِة واآليلِة لالنهيار في أي 

 .ربَط حاَل وشكَل الباِب بالتُّراِث المستوحى من معالِم الجزيرةِ 

 .)بيليتونج(ائدِة في جزيرِة عِة األجواِء السَّ بيربَط حالَـهُ بط

 

جُل الصَّنوبََرةُ( تذكَّْر أنَّ األهالي كانوا يعانوَن مَن الجهِل واألميَِّة، فوالُد لينتانج ال يعر-24 ُف  بعَد قراءتَِك للفصِل )الرَّ

 .القراءةَ والكتابةَ، ولم يستطْع ملَء االستمارِة المطلوبِة لتسجيِل ابنِـهِ 
 أْن يؤمنوا بِـِه ليتخلَّصوا مَن األميَّـِة؟  ال ذي كاَن على اإلندونسي ين  ألمرُ ا ما

 .أنَّ تلقي المساعداِت الماليَِّة ضروريٌّ وحتميٌّ                                          .أنَّ إلقاَء األوامِر أمٌر ال يمكُن تقبُّلهُ 

 .أنَّ تلقيَّ العلِم هو مْن ُصلِب حقوِق اإلنسانِ                                   .أنَّ إلقاَء الخطاباِت الحادَِّة أمٌر مرفوضٌ 

 

 .يَعتقُد الكثيروَن أنَّ الّسعادةَ أسلوُب حياٍة، ليَس أكثَر، هم فقط الّذيَن يَعيشوَن بسعادٍة وهناٍء إلى آخِر العمرِ -25
  :تدلُّ على َداللٍة قريبـٍة مَن القوِل الّسابِق، هي  قزحٍ( والّتي س )عساكُر قوالعبارةُ الّتي ذكَرها الكاتُب في روايتِـِه 

 .كنّا نضّطُر إلى تلبيـِة نداِء الّطبيعـةِ                                 .الحياةُ سعيدةٌ حتّى مَع الفَقرِ 
 .رٍض يُشفي كّل م ي  دواٌء سحرالحبّـةُ                     .نُهلُّل بفرٍح مَع ُرؤيـِة النّفثاِت البيضاء
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 .َوَصَف الكاتُب الّطالَب )آكيونج( قائًًل: كانَْت ابتسامتُـهُ عريضـةً، ووجنتاهُ تصتبغاِن بالُحمرةِ -26
  :الَوصُف المناسُب لـ )آكيونج(، مْن خًلِل الحَدِث الّسابِق، هو

 .الخوفُ                           .الّسذاجـةُ                              .التَّردُُّد                            .الخجلُ 
 

ما على المرِء ليقَف على حاِلنا إاّل أْن يستعرَض في ُمخيّلَتِـِه أسوأَ المشاكِل الممكنـِة بالنّسبـِة إلى حجرِة دراسـٍة في  -27

فةُ المناسبةُ والمس          .ابتدائيّـةٍ   مدرسـةٍ   المقطعِ الّسابِق؟   في تنتجةُ مَن الحدِث الواردِ ما الّصِ
 .هذا العًلُج الّشامُل هو الحلُّ الّذي قّدمتْـهُ الحكومـةُ تعويًضا عْن قلّـِة األموالِ 

 .زائُرها الّروتينيُّ الوحيُد كاَن رجًًل يلبُس مثل )النّينجا(

 .واٍق مَن المطرِ يُعطينا المعلُّم حبّـةً كبيرةً مستديرةً تُشبـهُ زّر معطٍف 

 .جدًّا، بحيث يُشاهُد التًّلميذُ الّطائراِت المحلّقـةَ في الّسماءِ  فجواٌت واسعـةٌ  ـهُ سقٌف تتخلّلُ 

 

 ما الحدُث الّذي يَصُف مشكلـةَ المدرسـِة الّتي كاَن الكاتُب يتلقّى تعليَمـهُ فيها؟ -28
 .جا(زائُرها الّروتينيُّ الوحيُد كاَن رجًًل يلبُس مثَل )النين

 .العمرانيّـِة الُمناسبـةِ شييَدها لم يَخضْع للمبادِئ  تكلُّ شيٍء فيها يدلُّ أنَّ 

 .ال شيَء يستدعي إقفاَل المدرسـِة على أيّـِة حالٍ 

 .ال يحتوي الفصُل على صورِة رئيِس إندونيسيا أو نائبِـِه أو رمِز دولتِنا

 

ِل  -29 ا حقًّا بتبسيِط شبدا )باك هرفان( مستعدًّا لتحمُّ األُموِر، بحيث يستوعبُها اآلخروَن بيسٍر،  رِح المخاطر كافّـة، ومهتمًّ

 . ال يَنقُل المعرفـةَ فقْط، بل هو صديٌق لطًّلبِـهِ شخصٌ 
 الّتي نستنتُجها لـ)باك هرفان( مْن خًلِل المقطعِ الّسابِق؟ 

 ما الّصفـةُ
 .الفَقُر الّشديدُ                       .فاني التّ  التّضحيـةُ و                .الّرقيُّ والّرفعـةُ                    .الِحشمـةُ والتّواضعُ 

 

 ما الجملـةُ الّتي تتضّمُن كلمـةً بمعنى )التّساقِط(؟-30
 .أَعمَدتُها الخشبيّـةُ العتيقـةُ المائلـةُ تكاُد تنوُء بحمِل الّسقِف الثّقيلِ 

 .يبدو للنّاظِر إلى مدرستِنا مْن بعيٍد كأنّها في طريِقها إلى التّهاوي

 .نا إلى أّيِ حراسـٍة، ألنّها لْم تحتِو على ما يستحقُّ الّسرقـةَ  مدرستُ عْ تخضلم 

 .ال يمكُن إغًلُق نوافِذها وأبوابِها لعدِم تَناظُِرها مَع أطِرها

 

 )باك هرفان( بالحضوِر والتّأثيِر القوّيِ؟ما الحدُث الّذي يتضّمُن وصفًا لشخصيّـِة -31
 . بإعطاِء أّي تفسيرٍ ـِه الُمتشابكـِة، ال يُكلُّف نفَسـهُ حيتِ عنَدما يسألُـهُ أيُّ شخٍص عْن ل

 .رجٌل اختبَر صعوباِت الحياِة المريرِة، وَحَصَل على علٍم بوسعِ المحيطِ 

 .الموجودِة في فِناِء بيتِـهِ أعاَل أهلَـهُ مْن محاصيِل الحديقـِة 

 .بفارغِ الّصبِر عباراتِهِ ظُر كلّما تكلَّم استمْعنا إليـِه مأخوذيَن، نُراقبـهُ بشغٍف، وننت

 

 ما الجملـةُ الّتي تتضّمُن معنى ) اجتمَع وَكثَر في غيِر طوٍل وال رقّـِة(؟ -32
 . أظهَر ذاَك الملَصُق رجًًل كثَّ اللّحيـةِ                                  .كاَن قميُصـهُ الّداخليُّ ُمفعًما بالثّقوبِ 

 .كاَن حزاُمـهُ الُمتشقُّق مصنوًعا مَن البًلستيك                                  .ولِ عزَم على مقاومـِة الكسِل والخم

 

      :العبارةُ الّسابقـةُ تدلُّ على       .بدا مستعدًّا لتحّمِل المخاطِر كافّـةً  -33
 التّهّورِ                                الحكمـةِ                        العنفِ                       الّشجاعـةِ 

 

الّسماِء، ويضّطّروَن إلى  سقُف المدرسـِة تتخلّلُـهُ فجواٌت واسعـةٌ جدًّا، بحيث يُشاهُد التًّلميذُ الّطائراِت المحلّقـةَ في -34

ياٌح عاتيـةٌ تُزعزعُ  ، رَحمِل الِمّظًّلِت في أَثناِء الّدراسـِة في األيّاِم الماطرِة، وأرٍض إسمنتيّـٍة تتحلُّل باستمراٍر إلى تُرابٍ 

 ؟ ما الحدُث الّرئيسيُّ للمقطعِ الّسابقِ                    .أَرواَح التًّلميِذ خوفًا مْن سقوِط المدرسـةِ 
ُد على الواقعِ              .الهروُب مَن الواقعِ          .التّعايُش مَع الواقعِ   .التّفاوُض لتغييِر الواقعِ                   .التّمرُّ
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 :حّدِد الحدَث الّذي تضّمَن أُسلوَب تشبيـٍه فيما يلي -35
 .عروِشهاخزانـةُ العرِض الّزجاجيّـِة تقُف في الّزاويـِة خاويـةً على 

 .أعمدتُها الخشبيّـةُ العتيقـةُ كأنَّها سقيفـةُ لّب جوِز الهندِ 

 .يضاءَ الّساريـةُ عُلّقَْت عليها لوحـةٌ خضراُء تعرُض شمًسا ذاَت أشعّـٍة ب

 .يبدو للنّاظِر مْن بعيٍد أنّها في طريِقها إلى التّهاوي

 

 :يقوُل أحُد الّشعراءِ -36
 عطيتَـهُ***عــلى الثّناِء وإْن أغلـى بِـِه الثّمنـــاليَس الكريُم الّذي يُعطي 

 بِل الكريُم الّذي يُعطي عطيّتَـهُ***لغيِر شيٍء سوى استحسانِـِه الحسنا
 ييِن الّسابقيِن؟مَع معنى البيتيِن الّشعرابُق ما الحدُث الّذي يتط

 .فاخرةٍ في تلَك المدرسـِة جماٌل فريٌد ال أُقايُضـهُ بأّيِ مدرسـٍة 

 .أعاَل )باك هرفان( أهلَـهُ مَن المحاصيِل الَّتي تنتُجها حديقـةُ بيتِـهِ 

 .يأخذُ الحياةُ سعيدةٌ حتّى مَع الفَقِر، ماداَم اإلنساُن يُعطي بصدٍق أكثَر مّما  

 .رجٌل اختبَر صعوباِت الحياِة المريرِة، وحصَل على علٍم بوسعِ المحيطِ 

 

   :َداللـةُ الجملـِة الّسابقـِة، هو        .بقى مغلقًا إاّل إذا أُقحَم بينَـهُ وبيَن إطاِرِه لساٌن ورقي  يأبى باُب الخزانـِة أْن ي-37
 .قياساُت الباِب غيُر متطابقٍة مَع إطاِرهِ                                     .تلُف الباِب وصعوبـةُ إغًلقِـهِ 

 فتحِ الباِب بعَد 
 .امتًلُء الِخزانـِة باألغراِض الّتي تُعيُق إغًلقَـهُ                                 .إغًلقِـهِ صعوبـةُ

 

شاكِل الممكنـِة بالنّسبـِة إلى حجرِة دراسـٍة   المما على المرِء أْن يقَف على حاِلنا إاّل أْن يستعرَض في ُمخيّلتِـِه أسوأَ -38

 ما َداللـةُ العبارِة الّسابقـِة؟           .في مدرسـٍة ابتدائيّـٍة متهالكةٍ 
 .بساطـةُ المدرسـِة يُحيُّر كلَّ َمْن يراها                              .سهولـةُ مًلحظـِة حاِل المدرسـِة السَّيءِ 

 .االنضماِم إلى المدرسـةِ تخيُّل مدى صعوبـِة                                    .في المدرسـةِ اكِل صعوبـةُ حّلِ المش

 

 .عيناهُ الوديعتان تتمعّناِن فينا بنظراٍت ذاِت مغزى، كما لو أنّنا األطفاُل األغلى -39
 :الشُّعوُر الّذي نستنتُجه مَن الحدِث الّسابِق، هو 

 .الفرُح والسَّعادةُ                        .الحبُّ والحنانُ                .ةُ والطُّمأنينـةُ كينـ السّ            .الحزُن واألسى

 

َوصَف الكاتُب شخصيّـةَ )باك هرفان( قائًًل: لطالما همَس في آذانِنا بطًلقـٍة ما يحفظُـهُ مْن أبياِت الّشعِر واآلياِت  -40

 .اوُدهُ أحًلُم اليقظـةِ  تُرالقرآنيـِة، ثمَّ يَغرُق بالّصمِت كشخٍص 
   :)باك هرفان( في الحدِث الّسابِق، هي الّصفـةُ الّتي تستنتُجها لـ 
 .األسى والُحزُن واأللمُ                               .العلُم والمعرفـةُ والحكمـةُ 

 .قيدُ التّعالغموُض والغرابـةُ و                                 .الّصبُر والحلُم والَجلَدُ 
 

 األوالِد في المدرسـِة واستمتاِعهم بأبسِط األشياِء؟ما الحدُث الّذي يدلُّ على بساطـِة -41
 .كنّا نصيُح ونفرُح كلّما رأينا النّفثاِت البيضاَء تتصاعُد كأنّها إشاراٌت دخانيّـةٌ 

 .كلّما َدخْلنا إلى الّصّفِ كنّا نطرُد الماعَز مَن الفصِل، وهذا ما اعتدناهُ 

 .اسـِة في األيّاِم الماطرةِ ضّطُر إلى حمِل الِمظًّلِت في أثناِء الّدرا نكنّ 

 .األطفاُل الصغاُر يَفزعوَن مْن رؤيـِة )باك هرفان(، ألنّـهُ يُشبـهُ الدُّبَّ األشهبَ 

 

وريّـٍة في جميعِ أنحاِء   أسطتلَك الحبّـةُ الّتي كنّا نتناولُها عنَد شعوِرنا بإسهاٍل أو انتفاٍخ أو سعاٍل وهي ذاُت سمعـةٍ "-42

 .")بيليتونج(، باعتباِرها دواًء سحريًّا يُمكُن أْن يُشفَي أيَّ مرٍض وضواحي 
 لماذا َوَصَف الكاتُب الحبّـةَ بأنّها ذاُت سمعـٍة أُسطوريّـٍة؟ 

 .ألنّها تُعدُّ الّدواَء الوحيَد المتوفَّر والّذي يشفي كلَّ األمراِض 

 .دويِة المركَّبةِ األكبيرِة تُشيُر إلى عدٍد مَن  حروفٍ ألنّها تحتوي على خمسٍة 
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 .ألنّها مْن ُصنعِ أشهِر األطبّاِء في المدينـِة الفقيرِة الُمعدمـةِ 

 .ألنّها تنتشُر في جميعِ أنحاِء وضواحي جزيرِة سومطرةَ 

 
الّصبِر سلسلـةَ  شغٍف، وننتظُر بفارغِ ـهُ بيَصُف الكاتُب )باك هرفان( قائًًل: كلّما تكلَّم استمْعنا إليـِه مأخوذين نُراقبُ -43

 في المقطعِ الّسابِق؟                      .عباراتِـِه الُمتتاليـةِ 
 ما الّداللـةُ الّضمنيـةُ المستنتجـةُ

 .)باك هرفان( أفعالِ رغبـةُ التًّلميِذ بتقليِد تصّرفاِت و                        .رغبـةُ التًّلميِذ بمعرفـِة الكثيِر مَن المعلوماتِ 

 .شجاعـةُ التًّلميِذ الّتي تظهُر في تجاهِل مشاكِل مدرستِهم                        .تعلُّق التًّلميِذ بمعلِّمهم، وحبُّهم الّشديُد لـهُ 

 

َك  إذا شعْرَت أنَّ فسَك، حاَولَْت بوُمس إقناَع )آكيونج( بالتّجاوِب للمّرِة األخيرِة، )حسنًا، هذِه فرصتَُك األخيرةُ لتقّدَم ن-44

    :العنصُر الفّنّيُّ الّذي يَظهُر في الحدِث الّسابِق، هو              .لسَت مستعدًّا بعُد، عليَك أْن تعوَد إلى مقعِدَك(

مانُ  كانُ الم                  .الحلُّ والنِّهايةُ                       .الحواُر الّداخليُّ                      .الحواُر الخارجيُّ   .والزَّ
 

 الّسابقـِة؟والتي تحتها خط ما الجملـةُ الّتي تتضّمُن ضدَّ الكلمـِة الملّونـِة    .لتهّدَمْت وانهاَرتْ  مهتاجٌ  لو نَطَحها تيسٌ -45
 .أخي يتّصُف بأنّـهُ قليُل الّصبرِ                                              .اقترَب الّرجُل من ابنِـهِ 

 .كانَْت أفكاُر أختي مشوشـةً                                                    .الفتاةُ أختَهاأِت دّ ه

 

َشعْرُت على نحٍو ال يُصّدُق أنّني محظوظٌ ألنّني هناَك، وسط أولئَك األشخاص الّرائعين، كاَن في تلَك المدرسـِة جماٌل -46

 ما الدّرُس الّذي نتعلُّمـهُ مْن موقِف الكاتِب الّسابِق؟        .رةٍ ٍة فاخفريٌد، جماٌل ال أُقايُضـهُ بألِف مدرسـ 
ِد والّرفِض   .البحُث عْن نقاِط القّوِة في اآلخرين ومحاكاتِهم                         .الّظروُف القاسيـةُ قْد تكوُن سببًا للتّمرُّ

 .البحُث عِن التّغييِر الّذي يًُلئُم مشاعَرنا ورغباتِنا                         .لمعطياتِهاجماُل الحياِة يرتبطُ بتفاعِلنا معها، وحبّنا  

 

 :    الجملـةُ الّتي تتضّمُن معنى َرَمَق في الجملـِة الّسابقـِة، هي            .أكيونج )بوُمس( بنظراٍت متعّددةٍ َرَمَق  -47
 .عنَدما َشعْرُت بالخوِف أغلْقُت بصري بيديَّ وأنا أرتجفُ                      .نظراٍت متتابعـةً كلّما كنُت أتكلُّم تنظُر إليَّ أّمي 

 .كانَْت تطلّعاُت الّرجِل إلى األشياِء مرتبطـةً بمعتقداتِـهِ                  .كفَّ الّرجُل عْن طرِح األسئلـِة على ولِدِه الّصغيرِ 
 

 .يّاِت الموجودةِ في المدرسـِة، وتعوَدهم على اإلمكانرئـِة التًّلميِذ مَع الّظروِف الطاصّوَر الكاتُب تأقلَم  -48
 ما الّدرُس الّذي يجُب أْن نتعلَّمـهُ مْن مواقف التًّلميِذ الّسابقـِة؟

 .نيّاتِهم وإمكانيّاتِناإمكا   إقامـةُ مقارنـٍة بينَ                          .اإلصراُر على تحقيِق النّجاِح مهما كانِت الّظروفُ 

 .للّظروِف الجويَّةِ   تعويُد أنفِسنا على التّصّدي                                         .اعدِة مَن اآلخرينطلِب المسةُ ولـ محا 

 

 :الًّلزمـةِ حّدْد حدثين مَن األحداِث التاليـِة يُعبّراِن عْن فقِر المدرسـِة )المحمديّـِة( بالمستلزمات -49

 .لم تتوفّْر لدينا اإلسعافاُت األّوليّـةُ 

 .ال طًّلَب فيها يُمكُن التّفاخُر بهم

 .فوَق مبنى المدرسـِة ساريـةٌ للعلمِ 

 .ّيٍ رسمّيٍ  مدرسلم نحَظ بلباٍس 

 .زائُر المدرسـِة رجٌل وحيٌد يُشبُـهُ )النينجا(

 .لْم يكْن فيها مسرٌح أللعاِب الدُّمى

 

 ."ِر، ما داَم المرُء يُعطي بصدٍق أكثَر مّما يأخذُ الفَق يقوُل الكاتُب: "أَقنَعَنا )باك هرفان( بأنَّ الحياةَ قْد تكوُن سعيدةً معَ -50
 ما الّدرُس الّذي يرغُب )باك هرفان( أْن يُعلَّمـهُ لطًّلبِـِه؟ 

 .ال شيَء يحدُّ مَن الحصوِل على الّسعادِة، والّتي تكمُن في الهبـةِ 

 .الّسعادةُ تكمُن في حصوِل اإلنساِن على الحياِة المريحـةِ 

 .مرَّ حياتُهُ بخيٍر وهناءٍ  بدَّ أْن يَعطي لتستأخذُ الالمرُء عنَدما ي

 ليَس مَن الّضروري الّشعوُر بالّسعادِة ما داَم اإلنساُن يُعطي
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 .في الملكيَّةِ لم تقبْل مدرسةُ الـ )ب ن( إالَّ أبناَء الموظَّفين الَّذيَن يعيشون -51
 قـِة؟ ما اإليحاُء الَّذي تستنبطُـهُ من مضموِن العبارِة السَّاب

ٍب آخريننَّ أ ب   جسَّدِت التَّمييزَ   أنَّها                  . وسائَل التَّعليم المتوفرةَ غيُر كافيٍة الستقباِل طًلَّ  .في التَّعامِل بيَن الطًُّلَّ

ٍب آخرين ستيعابَ أنَّ المدرسةَ ال تستطيُع ا                                     .للمراحِل العليا فقطأنَّ المدرسةَ مخصَّصةٌ   .طًّلِ

 

 :اختِر اإلجابةَ األكثَر دقَّـةً و إقناًعا-52
نـةٌ بسياجاٍت  وأسواٍر عاليٍة وتحذيراٍت قاسيِة الملكيَّةُ منطقةٌ مخصَّصةٌ للنُّخبِة، كانَْت تخضُع لحراسٍة مشدَّدٍة وهي ُمحصَّ

 ْت على األسواِر؟ي كُتِبَ ما التَّحذيراُت الَّت            .اللَّهجِة كُتبْت بثًلِث لغاتٍ 
واِر والغرباءِ                                                 .يُمنَُع دخوُل الخبراِء والعلماءِ    .يُمنَُع دخوُل الزُّ

 .يُمنَُع دخوُل األطفالِ                                                  .ليَس لـهُ حق  يُمنَُع دخوُل َمْن 

 

 :وِن الفقرِة اآلتيـِة، ثمَّ اختِر اإلجابـةَ الّصحيحةَ قًا في مضتعمِّ أ ماقر-53
اِل، وبارًعا في حّلِ أصعِب  ، وناجًحا في اإلشراِف كاَن والُد) فلو( قادًرا على إدارِة مناوباِت آالِف العمَّ ِِ المشاكِل التَّقنيَّـِة

 هي األصغُر من بيَن أوالِدِه؟ اجهُ هذِه البنَت الصَّغيرةَ، بلندما يوبَم كاَن يشعُر الوالُد ع  .على أصوٍل بمًليين الدُّوالراتِ 
ِة والقُدرِة على إدارِة الشَّركـةِ                                       .يقُف عاجًزا مكتوَف اليدين أماَمها   .يشعُر بالقوَّ

 .ما يواجُههُ   يكوُن قادًرا على تحّدِي                                            . يشعُر بأنَّـهُ رجٌل قويُّ اإلرادةِ 

 

اِل، وبارًعا في حّلِ أصعِب المشاكلِ رغَم أنَّ والَد )فلو( كاَن قادًرا على إدارِة من-54 التَّقنيـِة، إالَّ أنَّهُ يقُف    اوباِت آالِف العُمَّ

 .)فلو( عاجًزا ومكتوَف اليدين أماَم ابنتِـهِ 
ِف والدِ  لسَّابقِة، ما المشاعُر الَّتي فقرِة امن خًلِل ما ورَد في ال  (؟  فلو)  كانَْت تكمُن وراَء تصرُّ

مباالةُ                                                والحنانُ الحبُّ والعطُف   .القسوةُ واإلهماُل والًلَّ

  .تِ على الذَّااُء نطواال                                .اإلحساُس بالعجِز النَّفسّيِ والجسدّيِ 

 

اوي في الفصِل األوِل: انتاَب األهالي -55 نحُن )  باك هرفان( الخوُف والقلُق، ما مصيُرنا والمعلمةَ) بوُمس( و)  قاَل الرَّ

وفي الفصل الخامِس قاَل: لم تقبِل المدرسةُ إاّل أبناَء                      األطفاُل التِّسعةُ العالقون في الوسِط(؟

 (. دخوِل َمْن ليَس لهم حقٌ التَّحذيُر الَّذي ينصُّ على عدِم )  ن(  وقدعُلَِّق على بّوابـِة مدرسِة الــ) ب  ، وظَّفينالم
نتين ستجُدرابًطا يجمُع بينَهما، ما هو؟  لو قْمَت بالمقارنِة بيَن العبارتين الملوَّ

 .قّـي علٍم على مستوًى عالٍ ِمْن تلأنَّ هناَك واقعًا مريًرا فُرَض على أبناِء )بيليتونج( يحرُمهم 

 .بمناقشِة تسجيِل أبناِء )بيليتونج( المحلِّيينأنَّ هناَك رغبةً لدى المسؤولين في مدرسِة ) ب ن( 

 .أهالي )بيليتونج( المحليين يُسمُح لهم بالتّسجيِل في مدرسِة )ب ن( الحقًا   أبناءَ   أنَّ 

 .والتَّعليِم ومسؤولي المدرسِة بشأِن تسجيِلهم ربيـةِ أنَّ هناَك تعاونًا بيَن مسؤولي وزارِة التَّ 

 

اوي الفصَل الخا-56 فَهِم وإدراِك المغزى البعيِد لسخريَّتِـِه حوَل واقعِ األهالي في   مَس بتساؤٍل يحفِّزنا علىختَم الرَّ

  نج(؟بيليتو ما الَّذي كاَن في نظِرِه يستدعي السُّخريـةَ األعظَم في حياِة أهالي )     .)بيليتونج(
الن بنسبِة مئـٍة ب  .المئـِة مْن وزارِة التَّربيـِة والتَّعليِم في سومطرةَ أنَّ مجَد الملكيَّـِة وسحَر مدرسِة الـ ) ب ن( يموَّ

الن بنسبِة مئـٍة بالمئـِة مَن القصديِرالُمستخَرِج مْن أراضينا  .أنَّ مجَد الملكيَّـِة وسحَر مدرسِة الـ ) ب ن( يموَّ

الن بنسبِة عشرين بالمئـِة مَن ملكيَّـِة وسالمجَد أنَّ   .البتروِل الُمستخَرِج مْن أراضيناحَر مدرسِة الــ ) ب ن( يموَّ

الن بنسبِة عشرين بالمئـِة مَن القصديِر الُمستخَرِج مْن أراضينا  .أنَّ مجَد الملكيَّـِة وسحَر مدرسِة الـ ) ب ن( يموَّ

 

اوي )إكال( نحُن -57 َل في مدرسِة ) ب ن(أهالي )بيليتونج( المحلّـيين، ال يأبناُء قاَل الرَّ ؛ وهذا يعني أنَّنا  حقُّ لنا أْن نسّجِ

ِد ممَّ يتألَُّف مجتمُع أهالي )بيليتونج(؟ .ال نملُك أدنى فرصٍة في تلقِّي تعليٍم جيِّدٍ   حّدِ
 .نيتألَُّف مَن مستثمري القصدير في شركِة ) ب ن (، والمسؤولين التَّنفيذيي

اِل المياومينمْن صيَّادي السَّمِك، ومغربلي القصدير، وناقلي األنابيب، ُف يتألّ   .والعمَّ

 .يتألَُّف مَن الموظَّفين والمسؤولين التَّنفيذيين، والعاملين في مدرسِة ) ب ن(

ديَِّة االبتدائيَّـِة(  .يتألَُّف مَن المسؤولين التَّنفيذيين، والعاملين في مدرسِة ) المحمَّ
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ةً، أعلَمني بهذا في  يٌر من المعلِّمين في مدرسِة ) ب ن( ُزعَق ) أمران م كثعنده-58 إنسياني( الَّذي ارتاَد المدرسةَ مرَّ

ديَّـةِ   ما الَّذي أعلَمـهُ به ) أمران إنسياني(؟           .اللَّيلِة السَّابقِة على أوِل يوٍم لي في ابتدائيَّـِة المحمَّ
ديَّـةِ المدرسِة، مقارنةً بعدِد ال ليٌل في بأنَّ عدَد الصفوِف ق  .صُّفوِف في المحمَّ

، رغَم كونِها في الملكيَّةِ    .بأنَّ المدرسةَ ال يوجُد فيها إالَّ معلِّماِن اثناِن لكّلِ المواّدِ

بِ  ديَّـةِ   بأنَّ عدَد الطًُّلَّ ِب المحمَّ  .قليٌل في المدرسِة، مقارنةً بعدِد طًُلَّ

، بما في ذلها معلِّ بأنَّ كلَّ مادٍة  لُ ُمها الخاصُّ  .لك الصَُّف األوَّ

 

إذا كاَن مْن أبناِء الملكيَّـِة،   ن( قانونًا يقضي عدَم السَّماِح بتسجيِل أّيِ طالٍب، إالّ   أصدَر المسؤولون في مدرسِة )ب -59

في المدرسِة، وِعلًَّق على    هم أبنائِ وقْد ُضبَِطْت بقانوٍن رسمّيٍ نوعيَّةُ رتبـِة الموظَّفين الَّذين يحقُّ لهم تسجيلُ 

ابةِ   .َر المتعلَِّق بتسجيِل األبناِء في المدرسةِ التَّحذي البوَّ
ْل مضموَن الفقرِة السَّابقـِة ثمَّ اذكْر ما الَّذي تستنبطُهُ من هذا القانون؟   تأمَّ

 .بأَن عدَد المعلِّمين في المدرسِة ال يسمُح إالَّ بتسجيِل أبناِء الملكيَّـةِ 

 .ٍب آخرينَد الفصوِل في المدرسِة غيُر كاٍف الستقباِل طًُلَّ  عدبأنَّ 

  .بأنَّ أبناَء ) بيليتونج( المحلّيين ال يُسمُح لهم بالتّسجيِل في مدرسِة )ب ن(

 .بأنَّ المدرسةَ مبنيَّـةٌ فوَق تلٍَّة يصعُب الوصوُل إليها 

 

َن قراُر المدرسِة بعدِم تسجيِل أّيِ طالبٍ -60 ْت عمليَّةُ تسجيِل  ن( إالَّ ألبناِء الموظَّفين، حيُث ُضبطَ   سِة الـ )بفي مدر تضمَّ

َد فيها نوعيَّـةُ رتبـِة الموظَّفين الَّذين يحقُّ لهم تسجيُل أطفاِلهم في المدرسةِ   .الطَّلبِة بقانوٍن رسمّيٍ، ُحّدِ
ْل ما ورَد في الفقرِة   ِد ماالَّذي يرم  تأمَّ  قانوُن المدرسِة ؟ي إليه السَّابقِة، ثمَّ حّدِ

   .)بيليتونج( المحلِّيين ال يملكون أدنى فرصٍة في تلقِّي تعليٍم جيِّدٍ بأنَّ أبناَء 

 .بأنَّ قراَر تسجيِل الطًُّلِب في المدرسِة مؤقٌت، وهو خاضٌع للظروِف المستجدَّةِ 

زيبأنَّ تسجيَل الطًُّلِب في المدرسِة متاٌح لجميعِ األبناِء المقيمين في   . رةِ الجَّ

 .ن(  محلِّيين ال يرغبون بتسجيِل أبنائِـهم في مدرسِة الـ )ببأنَّ أهالي )بيليتونج( ال

 

يوٌم مدرسّي تصطُف عشراُت السَّيارِت أماَم باِب المدرسِة، ويُؤخذُ مقياُس مئاِت الطًُلِب، ليَس من أجل زّيٍ مدرسّي -61

ِت             .واحٍد بل مْن أجِل ثًلثِة أنواعٍ مَن األزياءِ  لون من الحافلِة؟بَم ذكّرِ اوي رؤيةُ التًَّلميِذ وهم يترجَّ  الرَّ
مِل في بعِض التَّقاويم   .بصورِة أطفاٍل يلعبون على شاِطئ البحر في الرَّ

 .بصورِة أطفاٍل يسابقوَن زنابَق الحقوِل في بعِض التَّقاويم 

سِم في بعِض التَّ   .قاويم بصورِة أطفاٍل يمارسون هوايةَ الرَّ

 .مجموعِة أطفاٍل بيٍض يحلِّقوَن فوَق الغيوِم في بعِض التَّقاويمبصورِة 

 

ال يختلُف الفرُق بيَن هذِه المدرسِة، مدرسِة الـ )ب ن( وبيَن مدرستِـنا عِن الفرِق بيَن األرض والسَّماِء، لم يستخدموا  -62

ـةً  ائ كريهةَ  في صفوِف المدرسة الطَّباشيَر، بل استخدموا أقًلًما خاصَّ  .حِة؛ ألنَّ ألواَحهم بيضاءُ الرَّ
اوي فروقًا عديدةً أخرى ، منها  :ذكَر الرَّ

سوِم التَّعلميَّـِة، وخرائِط العالمِ   .كانَْت صفوفُها تطلُّ على شاِطئ البحرِ                        .كانَْت صفوفُها مزيَّنـةً بالرُّ

 .كانَْت جدراُن صفوفِـها خاليةً من كّلِ شيءٍ                                     .ثَّمنِ كانَْت صفوفُها مزيَّنـةً بلوحاٍت باهظِة ال

 

ِة ذاِت  في ليلٍة هادئـٍة كاَن الجّو في الُملكيَّـِة ساِكـنًا جدًّا، بل كاَن السُّكوُن ُمطبقًا تقريبًا، ومْن أحِد البيوِت الفيكتوريَّـ -63

َب صوتُ   .بيانو األعمدِة الطَّويلـِة تسرَّ
َب على إثِر ذلَك صوُت البيانو؟   مْن خًلِل تواصلُِلَك مَع أحداِث الفصوِل، َمْن كاَن يتلقَّى درًسا في الموسيقا، وتسرَّ

 .بنٌت صغيرةٌ صبيانيَّـةٌ اسُمها )فلو(                           .بنٌت ذكيَّـةٌ ماهرةٌ في العزِف اسُمها) آلينغ(

 .صبيَّـةٌ شابَّةٌ وجميلـةٌ اسُمها )سهارى(                                      .)إيرن(اسُمها بريئـةٌ طفلةٌ صغيرةٌ 
 الملكيَّـِة بقًلعِ النُّبًلِء؟  لَم شبِّهْت منازلُ     . الملكيَّـِة ذاُت الّطابعِ الفيكتوري مظهَر قًلعِ النُّبًلءِ   اكتسبْت منازلُ -64

 .ألنَها بُنيَْت وسَط الحقولِ                                             .حراطِئ الببالقرِب مْن شألنَّها بُنيْت 

 8 .ألنَّها بُنيْت على بقعـِة أرٍض منبسطةٍ                                         .ألنَّها بُنيْت على بقعـِة أرٍض مرتفعـةٍ 
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 .كأنَّها قًلعٌ للنُّبًلءِ ٍض مرتفعـٍة، فبدْت و وَق أرالفيكتورّيِ، ف  بُنيْت منازُل الملكيَِّة بطابِعها-65
اوي منازَل الملكيَِّة بالقًلعِ؟  لَم شبَّـهَ الرَّ

 .ليُدلَّ على أنَّها بُنيِت منذُ زمٍن بعيدٍ                             .ليدلَّ على جودِة تصميِمها، وصعوبِة الوصوِل إليها 
 .ليشيَر إلى مهارِة المهندسين والمنفِّذين لبنائِها                                                  .بساطِة تصميـِم بنائِهاليشيَر إلى 

 

ُن لديِه انطباعٌ بأنَّ حالَها يقولُ -66 ُز هذا االنطباَع رؤيةُ صّفِ األشجاِر  ، ( الزْم حدوَدكَ ) :من يشاهُد الملكيَّةَ يتكوَّ ويعّزِ

نةُ؟                             .حمراَء بلوِن الَّدمِ ٍت  كرياالطَّويلَـِة، الَّتي تُساقطُ  ْد إالَم ترمُز العبارةُ الملوَّ  حّدِ
 .إلى تفضيِلـه للَّوِن األحمِر على باقي األلواِن؛ ألنَّهُ يرمُز للنَّشاطِ  

 .وجنتيـِه المصطبغتين باللَّون األحمر بعَد ممارسِة رياضِة الجريإلى وصِف 

  .، ورفِضـِه الدَّاخلّي للواقعِ السَّائدِ  باأللم والظُّلمِ إلحساِس إلى مرارِة ا

سِم، وتلويِن لوحاتِه باللّوِن األحمرِ   .إلى رغبتِـِه بممارسِة هوايِة الرَّ

 

صةٌ مخصَّصٍة لهم ال يدخلُها أحٌد مَن )المًليويين ( )البيليتونجيين(، وهذِه الِمنطقةُ مخصَّ عاَش الموظَّفوَن في ِمنطقٍة -67

 .نُّخبِة فقطلل
وايـِة، ولإليحاِء الوارِد في العبارِة، مااالسُم الَّذي أُطِلَق على هذه المنطقِة وكانَْت تُدع   ى بِه؟بناًء على تذكُّـرَك ألحداِث الّرِ

 المنطقةُ السَّاحليَّةُ                           الملكيـَّةُ                       .القلعةُ التُّراثيَّـةُ                 .المنطقةُ الحضريَّـةُ 

 

افاِت الفوالذيَّـِة ال يستطيُع شيٌء الوقوَف في طريِقـها، وكاَن حجُمها ضخًما ومخيفًا.-68 رَّ  كانْت أوعيةُ الجَّ
اوي طوَل  افاِت الفوالذيَّـِة، بـ : شبَّهَ الرَّ رَّ  أوعيِة الجَّ

 .طوِل مضماِر سباِق الهجن       طوِل مًلعِب كرِة القدمِ        .لـةِ ِة السَّ طوِل مًلعِب كر          .طوِل مًلعِب كرِة اليدِّ 

 

المدرسِة إلى البيِت، وحينئٍذ نبدأ  غالبًا ما أجرينا فيما بينَنا رهاناٍت حمقاَء، وعلى الخاسِر منَّا أن يعوَد القهقرى مَن -69

 .لبطريقمثَل ابالضَّرِب على الّدفوِف، ونتبَعُـهُ وهو يتهادى إلى الوراِء  
هاناِت الَّتي دارْت بينَهم،  هاُن الّذي كاَن  جسَّدِت الفقرةُ السَّابقةُ براءةَ الطُّفولِة مْن خًلِل عرِض الّرِ اذكْر ما الّرِ

افاِت؟  فيما يتعلَّقُ   محوَرحديثِهم  بالجرَّ
 كْم يوًما تستغرُق الجّرافَـةُ لجرِف النُّفاياِت المتراكَمـِة على الشَّواِطـئ؟ 

 تحتاُج الجّرافَـةُ لنقِل األنقاِض إلى مكّبِ النُّفاياِت؟اعةً كْم س

َل أَكَمةً إلى أرٍض مستويٍة؟  كْم دقيقـةً تستغرُق الجّرافَـةُ لتحّوِ

َل مناجَم الفحِم إلى أرٍض مكشوفـٍة؟ كْم أسبوًعا تستغرُق   الجّرافَـةُ لتحّوِ

 

معِ، لمتفرِّ جزيرةُ )بيليتونج( الصَّغيرةُ النَّائيـةُ وا-70 لطالما لمَع القصديُر إلى وقٍت  دةُ بنفِسها، والَّتي تشعُّ بالقصديِر الًلَّ

ٍر مَن اللَّيلِ   :نيَّـِة بالقصديِر، هوالتَّشبيـهُ المناسُب لتربِة جزيرة )بيليتونج( الغ.متأّخِ
 .قناديُل مضاءةٌ في الشَّارع        .النَّارِ  مَن قطعةٌ ُملتَهبةٌ          .منارةٌ ترشُد قباطنةَ السُّفنِ     .مصباٌح له ضوٌء قوي  

 

 غناها؟ ما الدَّليُل على       .جزيرةُ )بيليتونج( مْن أغنى جزِر إندونسيا، وهي جزٌء مْن سومطرةَ   تُعتبرُ -71
 .لو أدخَل المرُء يَدهُ في الطَّمي الضَّحِل، لعادْت إليِه ممتلئةً بالوحلِ 

 .للَّونِ الضَّحِل، لعادْت إليِه حمراَء ا لطَّمي لو أدخَل المرُء يَدهُ في ا

ملِ   .لو أدخَل المرُء يَدهُ في الطَّمي الضَّحِل، لعادْت إليِه ممتلئةً بالرَّ

 .مي الضَّحِل، لعادْت إليِه متأللئةً بالقصديرِ لو أدخَل المرُء يَدهُ في الطَّ 

 

ر-72 ِق، فيكتورّيِ، كانَْت غرُف المعيشِة فيها مفروشـةً باألثاِث العتياِز الكانْت منازُل الملكيَّـِة الفاخرةُ مبنيَّـةً على الّطِ

 .وعلى الجدراِن عُلِّقَْت لوحاتٌ 
ًلِعَك على أحداِث  فــةُ الَّتي تناسُب وصَف تلَك اللّوحاِت المعلَّقَـِة على الجدران؟مْن خًلِل اّطِ وايَـِة، ما الّصِ  الّرِ
 .مهترئةٌ ومرسومـةٌ بألواٍن داكنةٍ                                .الجدرانِ  على  متواضعةٌ وال يليُق بها أْن تُعلَّقَ 

 .معروفـةٌ ويمتلكُها كلُّ أهالي )بيليتونج(                                                         .غامضةٌ وباهظةُ الثَّمنِ 
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ان( والّذين كاَن يُشاُر إليهم عادةً باسِم الموظَّفين، أ  لـ )بشغَل المسؤولون التَّنفيذيون الطَّبقةَ األعلى في ا-73 الطبقةُ   مَّ

 . عملوا لدى الشَّركـِة، وخضعوا للهيمنِة الَّتي مارَستها عليهم  عِ إالَّ ِمْن أهالينا الَّذيناألدنى فلْم تتألَّْف في الواق
لوَن الطَّبقةَ الدُّ    ا األعماُل الَّتي كانوا يمارسونها لدى الشَّركـِة؟نيا، مكاَن األهالي في جزيرِة )بيليتونج( يشّكِ

الو أنابيَب، محاسبو الشَّركةِ                           . الدَّوامِ موظَّفو الشَّركِة، مهندسو البناِء، مراقبو   .سائقو حافًلٍت، حمَّ

اٌل مياومون الو أنابيَب، مغربلو القصديِر، عمَّ م              .حمَّ اٌل مياومونًلِت، بائعو و الحفمنّظِ ِت، عمَّ  .الصحِف والمجًلَّ

 

النّافرِة جلْسنا حوَل )بو ُمس( نستمُع إليها وهي تحكي لنا قّصةَ »روبن هود «، وعنَد جذورشجرِة )الفيلسيوم( -74

 .وتحَت ظًلِلها لعْبنا قفزةَ الّضفادعِ وتدّرْبنا على المسرحيّاتِ 

  :غيِرهمالمحّمديَِّة تًلميذَ مختلفيَن عْن  مدرسةِ األمُر الّذي يجعُل تًلميذَ ال
 .الميُل إلى اللّهِو، وعدُم االهتماِم بالّدرِس                       .بسِط األمورِ واإلحساُس بالفرحِة من أ العَفَِويَّةُ 

ُر من بساطِة المدرسِة وتهالُِك جدرانِها  .ضعِف إمكانيَّاتِِهمِس من الشُّعوُر باليأ                        .التَّذمُّ
 

)باندونج(، هنا أمضى مدَّة َمحكوميَّتِـِه، ومَع ذلك درَس يوميًّا وقرأ طواَل هذِه كانَْت زنزانةُ )سوكارنو( في سجِن -75

 . الوقِت، كاَن أّوَل رئيٍس لنا وواحًدا من ألمعِ النّاس الّذين أنتجتْهم أّمتُنا 
  :تًلميذَها درًسا مفاُدهُ   تعلّمَ عرَضْت )بو ُمس( المثاَل الّسابَق ل

فاهيَّةُ مطلٌب أّولي  للتَّعلُّمِ                                      .بالّظروفِ عدُم التّذّمِر والتّحّججِ   .التَّجهيزاُت والرَّ
يةُ والعمُل للوصوِل إلى المناصبِ   .ذّكاءِ ِء بالأهميّةُ القراءِة في االرتقا                            .الجّدِ

 

 .لَك الكلماُت ذاَت وقعٍ مختلٍف وذاَت أثٍر أقوى، حيُث تدّوِي في قلوبِنابطريقٍة ما، عندما تقولُها )بو ُمس(، تغدو ت-76
ُك لمشاعِر التًَّلميِذ َحْسَب ما ورَد في الفقرة، هو   :الّسبُب الّرئيسيُّ والمحّرِ

يةُ والحداثةُ والعمُق في محتوى النَّصيحةِ                                          .تأثُّر التًَّلميِذ بنصيحـِة معلِّمتِهم  .الجّدِ
 .خوُف التًَّلميِذ من الشَّخصيّـِة القويّـِة للمعلِّمةِ                  .نوعُ النّصيحِة المطروحِة كاَن معروفًا لدى التًَّلميذِ 

 

لخياطِة أغطيِة الّطعاِم الُمزركشِة، وتستمرُّ في الخياطِة إلى  فّرغُ )بو ُمس(، تَتَ الموادِّ وبعَد يوٍم حافٍل مْن تعليِم جميعِ  -77

 ما الّصفةُ الّتي تتميُّز بها المعلّمـةُ )بو ُمس( مْن خًلِل الحدِث الّسابِق؟      .وقٍت متأّخٍر مَن اللّيِل؛ فهذا َمصدُر رزقِها 
  .الحبُّ والحنانُ                   .السُّرعـةُ في اإلنجازِ                  .يةُ والتّضح الّصبرُ            .الّشجاعـةُ واإلقدامُ 

 
ج وبشكٍل غيِر متوقّعٍ معلِّمةً شابّةً صلبةً، ذاَت جاذبيَّـٍة -78 اوي: جميُع هذه العراقيِل جعلَْت )بو ُمس( بالتَّدرُّ يقوُل الرَّ

 لِّمتَهُ بهذا الّشكِل؟ ُم معما الّذي جعلَهُ يقيّ             .مميّزٍة في الحقيقةِ 
  .لخجِلها وحساسيّتِها المفرطـةِ                                          .الهتماِمها الّشديِد بمظهِرها الخارجّيِ 

  .عـةٍ ٍل سريصراِرها ونجاِحها على إيجاِد حلوإل                                             .لغرابـِة تصّرفاتِها في كّلِ المواقفِ 

 

أريُد أْن أصبَح معلّمةً قالَْت )بوُمس( ابنـةُ الخمسةَ عشَر ربيعًا، ولم تتزحزْح عْن هدفِها قيَد أنملٍة على الّرغِم مِن  -79

 .استغراِب َمْن حولَها ِمْن موقِِفها وانتقاِدهم لخياِرها في الحياةِ 
 ِث؟ي الحدوجْدتَها في المعلّمة )بو ُمس( كما بدا فما أبرُز صفٍة 

 الّصْبرُ                                    التّحّدي                                      األملُ                        الكرمُ 

 

 ..الوارفِة، على جذِعها حفْرنا عهوَد صداقتِنا أقْمنا البيوَت الّشجريَّةَ على أغصانِها، لعْبنا الغُميضةَ بين أوراقِها  -80
 .ْبنا قفزةَ الّضفادعِ وضِحْكنا وبكينا وغنّينا وتشاجْرناِلها لع ظًلحتَ وت

 :الّذي جعَل شجرةَ )الفيلسيوم( ذاَت أهميٍَّة كبيرٍة بالنّسبِة للكاتِب، هو 
 .هااهتماُم المختّصيَن بعلِم النّباِت بزراعتِ                           .حصوُل أهِل القريِة على المحاصيِل والثّرواتِ  

  .ارتباطُ الّشجرِة بذكرياِت الّطفولـةِ                                           .ادةُ الّطيوِر من ثماِر الّشجرةِ تفاس

 

 .التّاليِة، ومَع ذلَك لم نتخلّْف يوًما عِن المدرسِة، ولم نتذّمْر أبًداهطلِت األمطاُر بًل انقطاعٍ طيلةَ األشهِر األربعِة -81
وايِة؟قيَّةُ الَّتًل األخالقيمةُ ما   ي نتعلُّمها من تصّرِف شخصيَّاِت الّرِ
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  .اإلصراُر على مواصلـِة التَّعلُِّم، والتّكيُُّف مَع الّظروِف الطَّارئـةِ 

  .باألصدقاِء الُجدِد، رغَم كّلِ الّظروفِ اإلصراُر على االلتقاِء 

  .األمُل في تحقيِق مستقبٍل جيٍّد والعيِش في ظروٍف أفضلَ 

  .للّظروِف الّطارئـِة، وانتظاُر ما هو أفضلُ  سًلمُ االست

 

 لةُ تصّرِف )لينتانج(؟ ما َدال  .على الّرغِم مْن أنَّ بيتَـهُ هو األبعُد، حضَر )لينتانج( دائًما قبَل الجميعِ في ذلَك اليومِ -82
 .مللُهُ وعدُم تحّمِسِه للّدراسةِ                                                .اهتماُمهُ وحرُصهُ على طلِب العلمِ 

 .تجاهلُهُ لنظاِم المدرسةِ                                                          .هروبُهُ من مشاكِل قريتِـهِ 

 

الّصًلِة،   وضأ قبلَ كاَن )پاك هرفان( و)بو ُمس( ُمعلّمْينا، وصديقْينا، أريانا كيَف نصنُع بيوَت الدُّمى، وبيّنا لنا كيَف نت-83

  :)باك هرفان( و)بو مس(، هما     .بالمعرفةِ كانا أميري الّطيبـِة، وبئرْيِن ينضحاِن 
 .يتجاهًلِن توعيةَ التًّلميِذ في مجاالِت الحياةِ                         .يحرصاِن على أْن يكونا قدوةً حسنةً في كّلِ األمورِ 

 .يّةَ الّزائدةَ في التّعاملِ يعتمداِن الجدّ                                     .لمدرسةِ يُفّكراِن فقط بتحصيِل الماِل من ا 
 

باحتُنا مكتّظةٌ بالّشجيراِت واألوراِق المخمليِّة وأزهاِر الخبّازى، وقنواِت المياِه القاتمِة الّراكدِة. وكانْت داُرنا  -84

 الّسابِق؟ ما نوعُ المقطعِ   .المنطقِة نفِسهاورةً في المتهالكةُ القائمةُ على الّركائِز الخشبيّـِة محش
 حواٌر خارجي                          .مقطٌع سردي                     حواٌر داخلي                  مقطٌع وصفي  

 

التّسجيِل  بمْلِء استمارِة عَد أباهُ عُنِوَن الفصُل الّسابُع مِن الّروايِة بـ )وعُدهُ األّول(، وهذا ألنَّ )لينتانج( كاَن قْد و-85

 بَم تُفّسُر ما قاَم بِـِه )لينتانج(؟        .بنفِسِه حيَن يتعلُّم الكتابةَ 
  .برغبتِـِه في إبهاِر معلّمتِـِه وزمًلئِـهِ                              .برغبتِـِه في مواصلـِة اكتساِب العلِم والمعرفـةِ 

  .بخوفِـِه مْن طرِدِه مَن المدرسـةِ                                                        .هِ بخوفِـِه مْن إغضاِب والدِ 
 

حضْرُت إلى المدرسة مبكًرا جدًّا، لم أطْق صبًرا على رؤيِة )پاك هرفان( و)بو ُمس(، ُدهْشُت عندما فتْحُت باَب  -86

، طالعتني في الزاوية بقرةٌ ناعسةٌ، وفي    .)لينتانج( يجلُس بهدوء تامٍّ مقابلة رأيُت ال اويةِ الزَّ الصَّّفِ
 ما الحدُث الّرئيسيُّ الوارُد في المقطعِ الّسابِق؟  

 .إعجاُب )لينتانج( بالبقرِة النّاعسةِ                                 .عدُم رغبِة الكاتِب بالحضوِر إلى المدرسةِ 

  .مجيُء أمٍر من الّدولِة بإقفاِل المدرسةِ                                               .حضوُر )لينتانج( قبَل الجميعِ 
 

عندما ينتهي اليوُم المدرسيُّ نتذّمُر مَن العودِة إلى بيوتِنا، وعندما يقترُب يوُم األحِد، يوُم عطلتِنا، ننتظُر حلوَل يوِم -87

 عِن التًّلميِذ؟ّسابقِة جاَء في العبارِة الما َداللةُ ما    .االثنيِن بفارغ ِالصَّبر 
  .انتظاُر يوِم العطلـِة بفارغِ الّصبرِ                                             .تشّوقُُهم وتعّطشُُهم للعلمِ 

  .متِهمانتظاُرهُم للحوافِز والهدايا مْن معلّ                                  .رغبتُهم في اللّعِب تحَت األشجارِ 
 

 .الّصورةَ لرأينا أنَّ قريتَنا قْد تظهُر مْن أغنى القرى في العالمِ نا لو صغّْرنا نّ  في أال ريبَ -88
 لماذا تبدو قريةُ )بيليتونج( مْن أغنى القرى في العالِم؟ 

 .النتشاِر المناجِم فيها                                      .الحتوائِها على معالَم سياحيٍَّة جذّابةٍ 

  .لغناها بالثّروِة الحيوانيَّـةِ                                                 .والغازِ  النّفطِ  لوجوِد حقولِ 
 

 .نعم )لينتانج( -89
 .أكتَب بنوَدهاأيمكننُي الحصوُل على استمارِة التّسجيِل في المدرسِة؟ أريُد أْن -

 ما العنصُر الفنِّيُّ المستخدُم في المقطعِ الّسابِق؟ 
 .الحواُر الخارجيُّ                     .العقدةُ                          .الحواُر الدَّاخليُّ                     .الخاتمةُ  

 

مَن األسبوعِ الثّاني في المدرسِة والَّذي قام بهما )باك  األّولِ العمِل الّذي حصَل قبَل اليوِم ما الحدُث الّذي يُشيُر إلى -90

 هرفان( و )بوُمس(؟ 
 .تعلَّم الكاتُب مَع أصدقائِـِه الحروَف وكيفيّةَ كتابتِها                     .إلى قصٍص فيها الحكُم والعبرُ  ألصدقاءُ استمَع ا

 .ذهَب األصدقاُء في رحلٍة خلَف أسواِر الُملكيَّةِ             .جويّةِ امتنَع األصدقاُء عِن الحضوِر بسبِب سوِء األحواِل ال
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حريةَ من األراضي البعيدة الَّتي تتحدَُّث عِن الحكمِة وصراعاِت الحياِة، مثَل لّمةُ للتًَّلميِذ  ُر والمع قرأَ المدي-91 واياِت الّسِ الّرِ

واياِت؟        . قصِص العبِر الواردِة في كتاِب )ألف ليلة وليلة(  ما سبُب اختيار المعلَّمْين لهذا النّوعِ مَن الّرِ
 .لتعليِم التًّلميِذ ألبجديِّة القراءِة والكتابـةِ                  .قِلها بالحكمـِة والوعي ميِذ، وصلتقويِة شخصيَّاِت التًَّل

 .الكتشاِف مواهَب جديدٍة يتمتَُّع بها تًلميذُهما                                            .لعدِم توفُِّر ماّدٍة تعليميٍّة مناسبةٍ 

 

َمْت على الذَّهاب إلى العاصمِة؛ لتحصَل تقاداِت الّتي صادفَتها المعلّمـ ِت واالنعلى الّرغِم مَن المغريا-92 ةُ )بو ُمس(، صمَّ

 .تمنُحهُ المدرسةُ حيُث تنوي التّعليمِ على دبلوٍم يفوُق في مستواه ذاك الّذي 
فةُ الَّتي تستنتُجها مَن الفقرِة السَّابقةِ    ؟ تميَِّزِت )بو مُس( بصفاٍت عديدٍة، ما الّصِ

ؤيةِ ةُ ووضالعزيم دُ           .وُح الرُّ ُر والتّمرُّ   .التّهّوُر والُمجازفَـةُ                .حبُّ السُّلطِة والشُّهرةِ                .التّذمُّ

 

ا، تأخذُها الحقًا في الّصّفِ الثّان-93 تتعلُّم   ي عندَماابتسَمت )بوُمس( وقالْت:"صبًرا يا )لينتانج(، لم نتعلَِّم األبجديّةَ إال توًّ

سالةُ الّتي أراَدْت )بو ُمس( إيصالَها؟                       ".كتابةَ الجملِ   ما الّرِ
 .عدُم التّدّرِج في التّعلّمِ        .الصَّبُر في طلِب العلمِ      .تجنُّب االنجراِر وراَء األوهامِ        .األهداِف مّرةً واحدةً تحقيُق 

 

، كلّما حدَث هذا، تصحبُنا )بو ُمس( إلى الخارِج، وتستخدُم عجِزنا عن شراِء الّطباشيرِ  لى درجةِ وقْد يسوُء األمُر إ-94

  :أبرُز مشكلٍة واجهِت الّطًّلَب والمعلّمةَ في المدرسِة هيَ    .ها لوٌح كبيرٌ األرَض كما لو أنّ 
ُب المياهِ                             .لّصفوفِ ضيُق ا                       .قلَّةُ المعلِّمينَ                       .شحُّ المالِ   .تسرُّ

 

 .التدّرِب على إنشاِد أركاِن اإليماِن الّستِة بدأَْت )بوُمس( تعلُِّمنا األبجديَّهَ في ذلَك اليوِم السَّعيِد، بعَد  -95
 وصِف الكاتِب لليوِم األّوِل من األسبوعِ الثّاني باليوِم الّسعيِد؟ 

 ما َداللةُ
 .أملُهُ بوصوِل المساعداِت إلى المدرسةِ                                       .ى مكافأةٍ لحصوِل علُحهُ بارف

راسِة الفعليَّةِ                                         .رغبتُـهُ باجتماعِ العائلِة فيهِ   .سعادتُهُ ببْدِء الّدِ

 

اوي ) إكال( في نهايِة الفصلِ -96 التَّاسُع والعاشُر إالَّ )لينتانج(، و)مهار( إنَّ الحديَث عنهما يحتاُج مِن، وهل  الثَّاقاَل الرَّ

 ماذا تستنتُج من تخصيِص الفصِل التّاسعِ للكًلِم عن )لينتانج( كما حصَل في الفصِل الثّاني؟    .إلى فصٍل كاملٍ 
 .الفاعلُ   )لينتانج( وأهميّـتُها و دوُرها يّةِ  شخصتميّزُ                        .كثرةُ المشاكِل المرافقِة لشخصيِّة )لينتانج(

 .تسلّطُ شخصيِّة )لينتانج( على الباقينَ                               .فقُرهُ وضعُف أهميِّة شخصيِّة )لينتانج(

 

ِر خمَس عشرةَ سنةً، ابتسَم  عمال( مَن التفتْنا، لمْحنا مْن بعيٍد صبيًّا طويًًل ونحيًًل، ومعَهُ امرأةٌ سمينـةٌ، يبلُغ )هارونُ -97

 ")باك هرفان(، تطلََّع إلى )بو ُمس( وهزَّ كتفيِه،" هذا يجعلُهم عشرةً 
  .عْد بذاكرتَِك إلى الفصِل األّوِل وتذكَّـْر كيَف شكََّل وصوُل ) هارون( انفراًجا ألزمِة افتتاِح المدرسةِ  

 ون(؟ ار)هأّي الّصفاِت التّاليِة هي من صفاِت شخصيِّة 
 .عجُزهُ عجًزا كامًًل عِن استيعاِب الّدروِس                                                  .رتُهُ على قيادِة الصَّفِّ دق

 واللّجوُء إلى الخداعِ 
 .تقديُره لألدِب الجيِّد، ومعاداةُ )آيكونج(                              .االنتهازيّةُ واألنانيّـةُ

 

وهي تحلُّق وتلُج رأَسهُ، كما لو أنّهُ جالٌس إلى الّطاولِة نفِسها مَع رّواِد الهندسِة، في اليوِم   اُم والحروفُ ألرقِت اأضاء-98

 .التّالي في المدرسِة استغرَب )لينتانج( حيرتَنا في فَهِم إحداثيّـِة ثًلثيّـِة األرقامِ 
  :هو ذكاِء )لينتانج(إلى   فيه )إكال(  الفصُل الَّذي أشارَ  
 .الملكيّةُ                 .عساكُر قوِس قُزح                       .الّدبُّ األشهبُ                             .جُل الصَّنوبَرةُ رّ ال
 

 المسافِة إلى هنا لم أحبِّـذِ روى )إكال( على لساِن )لينتانج( بعَد اعتراِض التِّمساِح لطريِقِه، بعَد أْن قطْعُت منتصَف -99

 .اَت والعودةَ بسبِب ذلَك التّمساِح االلتف

 ما تعليلَُك لسبِب تحّمِل )لينتانج( لكّلِ هذه المصاعِب في حياتِه وذهابِه إلى المدرسِة؟
 .)لينتانج( ال يحبُّ مهنةَ الّصيدِ ألنَّ                                   .ألنَّ لـ )لينتانج( هدفًا ساميًا طريقهُ العلمُ 

 .ألنَّ )لينتانج( يُشفُق على والِدِه كثيًرا                                      .ج( يخاُف مْن والدِه كثيًرانتانيلألّن )
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ا على بصِرِه، باإلضافِة إلى ما  كاَن )كوتشاي( يعاني في طفولتِـِه األولى مْن سوِء التَّغذيِة؛ حالتُـهُ هذِه أثَّرْت كثيرً -100

 كوتشا خارت قوىذا اخترنا باإلجماعِ أْن يكوَن عريَف الصَِّف، لكْن سرعاَن ما األنانيَّـِة؛ لهتهازيَّـِة وبِه مَن االنيتَّصُف 
   الجملِة الّسابقِة؟ما اإليحاُء الَّذي نستشفُّـهُ من العبارِة الملّونِة )خارت قوى كوتشاي( في .وهَو يقرُّ بهزيمتهِ 
 .الحزُن والبكاءُ                      .الّضعُف واالنكسارُ                   .الفرُح والسُّرورُ                          .الّشّدةُ والعزيمةُ 

 

 .بيعِ طاقتِِه الجسديَّةِ اعتاَد والُد )لينتانج( أْن يعتمَدعلى قدراتِِه البدنيَّـِة، فقد كان رجًلً يكسُب قُوتَـهُ مْن خًلِل  -101
   في الجملِة الّسابقِة ؟  والتي تحتها خط  ّونةُ المل  ةُ إليِه العبارما َداللةُ ما ترمُز  
لُ                      .القّوةُ الجسديَّةُ                   .التَّعُب واإلرهاقُ                .األجرةُ المكتََسبَـةُ   .الّشحاذةُ والتَّسوُّ

 

حشِر  يتخيّل صعوبَةَ يَّ معلٍّم بالكآبِة وهو هِه ستصيُب أاحدةٌ إلى وجفمظهُر )آكيونج( يدلُّ على أنَّه منبوذٌ، ونظرةٌ و-102

 في الجملِة الّسابقـِة؟والتي تحتها خط  ما َداللةُ العبارِة الملّونةِ          .المعرفِة في رأِسهِ 
 .التَّعليُم والتَّدريسُ                   .نةُ الذّكاُء والفط                 .التَّدريب والتَّمرينُ                      .القراءةُ والكتابةُ 

 

ي الشَّعَر والعضًلِت، ونجَح في مسعاهُ بسبِب العمِل الّشاِقّ والتّمريِن،  بعَدما حظَي )بوريك( بزحاجٍة لمنتجٍ -103 ينّمِ

 جِل تحقيقِه؟بجّدٍ مْن أ ما الُحلُم الّذي عمَل )شمشون(   .واستحقَّ عن جدارٍة لقَب )شمشون(؛ لقٌب نبيـٌل حملَهُ باعتزازٍ 
 .حلُم )شمشوَن( هو بناُء عضًلِت جسمهِ                                .حلُم )شمشوَن( هو بأْن يصبَح مدّرًسا
 .ُحلُم )شمشوَن( هو السَّفُر إلى خارِج القريةِ                              .حصوُل )شمشوَن( على درجاٍت عاليةٍ 

 

 الموصوفةُ في الجملِة الّسابقِة؟مِن الّشخصيّةُ  .طافيٍة، قريبـُهُ الوحيُد هَو والدهُ األبترُ   خشٍب وحيدةٍ يبدو مثَل قطعةِ -104
 .لينتانج                                 .بوريك                                    .بويا                     .بودينغا

 

تحَت شجرٍة، احتضَن الوقَت لم يتجاوْز منتصَف اللّيِل بعُد، جلَس ّن  أوانِه، وأقد صاَح قبلَ  أدرَك )لينتانج( أّن الّديكَ -105

   ما األمُر الّذي كاَن يمكُن أْن ينقذَ )لينتانج( من هذه األزمِة ؟     .ساقيـِه، وقبَع يرتعُد برًدا منتظًرا طلوَع الّصباِح 
 .الخروِج من البيتِ نظرهُ للّساعِة قبَل                          .ناسبِ ي الوقِت المامتًلُك )لينتانج( لساعٍة تنبُِّههُ وتوقظهُ ف

 .الخروُج من المدرسِة وعدُم إكماِل تعليمهِ                                               .امتًلُك )لينتانج( لدّراجٍة هوائيّـٍة حديثةٍ  
 

 لينتانج( و)بوريك(؟ ما الّصفةُ المشتركةُ بيَن ).التَّفصيلِ ِب العشرِة بمن الطًُّلَّ ذُكَرت في الفصِل الثَّامِن صفاُت كّلٍ -106
ةُ البدنيَّـةُ                        .الّصبُر والتّحّملُ   .الذّكاُء والحنكةُ                      .الّضعُف والوهنُ                      .القوَّ

 

فائقٍة، وفي اليوِم التَّالي  ، استوعَب ) لينتانج( بسرعٍة ندسةِ عن علِم اله تي تتحدَّثُ عندما وصْلـنا إلى الفصوِل الَّ   -107

ليِه في المدرسِة استغرَب )لينتانج( حيرتَنا في فَهِم حداثيَّـِة ثًلثيَِّة األرقام، تماًما كما قد يتعذُّر على المرِء إدراُك ما هَو ع

 .م مَن النُّخبِة المميّزةِ ألحياِن أنّهي كثيٍر من امن غباٍء أحيانًا، ال يدرُك بعُض النّاِس ف
 ؟    ما الَّذي قصدهُ الكاتُب في هذه الفقرِة 

       .عدُم فهِم واستيعاِب )لينتانج( لعلِم الهندسةِ                             .عدُم فهِم الّطًّلِب إلحداثيَّـِة ثًلثيَّـِة األرقامِ 

 .طاعِة )لينتانج( لشرِح اإلحداثيّـةِ عدُم است                             . عن أصدقائهِ عدُم إدراِك )لينتانج( لتميّزهِ 

 

ومنذُ ذلَك الحيِن دأَب )بودينغا( على قضاِء معظِم وقتِه وحَدهُ وإلى فتراٍت طويلٍة مَن اللّيِل وهَو يمعُن النّظَر في -108

 ِل )بودينغا(؟ن فعتستنتُجها م ما الّصفةُ الّتي               .مجرى نهِر )مارانج(
 .حبُّ )بودينغا( للنّهِر والتّماسيحِ                                         .)بودينغا( من وجودِه قرَب النّهرِ ملُل 

 خوُف )بودينغا( من تماسيحِ                                           .تعلُّق )بودينغا( بوالدِه وحزنهُ عليهِ 

 
)صمديكون( وهَو يرى ثقةَ )هاروْن(، أدَرَك أنّهُ ارتَكَب خطأ فادًحا، السُّؤاُل سهٌل للغايِة، ندَم على الّسيِِّد تشنَّج وجهُ -109

  :في ندِم وارتباِك الّسيِّد )صمديكون( رسالةٌ مفاُدها          .طرِحِه لهذا الّسؤاِل الّسهلِ 
 .اقتناعُ )صمديكون( بضعِف المدرسةِ                                         .إقراُر )صمديكون( بأهليِّة المعلّمةِ 

ديَّةِ   13 .مراعاةُ )صمديكون( لمشاعِر اآلخرين                          .سعي)صمديكون( إلى دعِم المدرسِة المحمَّ



 .ٍش مباغتةٍ غدا وجهُ )بوُمس( بشحوِب األشباِح عندما وصَل السَّيُِّد )صمديكون( في زيارِة تفتي- 110
 العاطفةُ المسيطرةُ على المعلّمِة )بوُمس(؟ ما 

  .الّشجاعـةُ والتّحّدي                                             .الّصدمةُ والقلُق والتّوتّرُ 

 .الفرُح والبهجةُ والّسرورُ                                                .الملُل واليأُس والحزنُ 

 

ِء الّصغاِر عْن أهاليهم، وال يُمكنُهم أْن يتحّملوا نفقاِت ارتياِد مدرسٍة هناك، مدرسةُ )پ ن( فصُل هؤال  لِ المستحي نَ م -111

 .قريبـةٌ إالَّ أنَّهم هناك يرفضون قبوَل أطفاٍل على هذِه الدَّرجِة مَن الفقرِ 
فتان اللَّتان تميََّزْت بهما المعلّمِة كما اتَّضَح من خًل  لسَّابِق؟ ا نقاِشهاِل ما الّصِ

 .العناُد وعدُم تقبِّل الحلولِ                                                  .الذّكاُء والتّعاطُف مَع اآلخرين

 .االستسًلُم والّرضوخُ                                                .الُجْبُن وعدُم القدرِة على التّعبيرِ 
 

ِش حكايتَـهُ الخالدةَ عْن قّطتِـِه ذاَت األلواِن الثًّلثـِة، الّتي َوَضعَْت ثًلَث قطٍط في اليوِم تّ على الُمف  قصَّ )هارون(-112

 ِه الُمعتادِة عِن القطِط؟ما داللةُ إخباِر )هارون( المفتَّش بقّصتِ   .الثّاني مَن الّشهرِ 
 .ِر الحواجِز بيَن المفتِّش والتًّلميذِ هارون( كس) محاولةُ                      .استعراُض )هارون( لموهبتِـِه في التّأليفِ 

 .تنفيِرِه منهُ خوُف )هارون( مَن المفتِّش ومحاولةُ                     .عفويّـةُ )هارون( وعدُم علِمِه بمعادِن النّاِس 
 

 طيَب، أريُد أْن أعرَف ماذا تعلََّم )هارون( في السَّنواِت الخمِس الماضيِة؟  - 113
  :أنَّ  )صمديكون( ظرِ من وجهِة ن

 .)بوُمس( تبذُل جهوًدا جبّارةً                                                    .المدرسةَ غيُر مناسبٍة لـ )هارون(
 .ن( مع )هاروالمعلّمةَ تُحسُن التّصّرفَ                                                               .هارون ال يحتاُج لمدرسةٍ 

 

 اثنيِن واثنين؟ طيّب يا )هارون(، اختباٌر أخيٌر، ما حاصُل جمع -114
 ما هدُف المفتِّش )صمديكون( من الّسؤاِل الّسابِق؟ 

 .إضحاُك التًّلميذِ                  .التّقّرُب من )هارون(               .إهانةُ )بوُمس(                    .مكافأةُ )هارون(
 

  . أْن تُغلَق هذه المدرسةُ َر، ال بُدَّ آخال خياَر -115
ُس هنا خمُس سنواتٍ  -  .مستحيٌل يا سيّد، مضى علينا ونحُن ندّرِ

 ؟  بَم اتَّصفَِت الُمعلّمـةُ في موقِفها الّسابقِ   :في ضوِء الحواِر الّسابِق بيَن المفتِّش و)بو ُمس(
 .بالشَّجاعِة والتَّحّدي                .بالتّكبِّر والتّعالي              .مِ واالستسًلبالخنوعِ                   .بالتّروي والصَّبرِ 

 

 .لكْن بدا واضًحا أنَّ اإلهانةَ لم تُوهْن وال قيَد أُنملٍة من اعتزاِزها بنا  ابتلعْت )بوُمس( اإلهانةَ، -116
  :الّداللةُ التّعبيريّةُ لعبارِة )ابتلعِت اإلهانةَ( هي 

 .التّسريُب والنَّفاذُ                     .الغرُق والهًلكُ                    .الغضُب والثّرثرةُ                      .والّصمتُ التّحّمُل 
 

شيئًا يعرفُهُ هارون، حاوَل الّصبيُّ أْن يحيَّي  الُمحاباةُ طلَب السَّيُِّد )صمديكون( من هاروَن أن يأتَي إليِه، لم تكِن - 117

  :المعنى الّسياقيُّ لكلمِة )المحاباةُ( هو          .ةٍ طريقٍة وّديّ ب )صمديكون( السَّيِّدَ 
  .الُمفارقـةُ                            .الُمصافحـةُ                     .التّحيّةُ                                   .المجاملةُ 

 

كلَّنا  الخوَف لجَمنا أرْدنا أْن نِقَف إلى جانِب )بو ُمس( لكنَّ  ، بدُ يُرغي ويُزالسَّيِِّد )صمديكون( كثيًرا فأخذَ  تعّكَر مزاجُ -118

 .هَ شيئًا مّما كاَن يجريطواَل الوقِت مْن غيِر أْن يفق ارتسَمِت االبتسامةُ على وجِههِ ما عدا هارون، هارون الّذي 
  :العبارةُ المجازيّةُ الّتي تعبُّر عِن التّهديِد والثّرثرِة هي 

 .ارتسَمِت االبتسامةُ على وجههِ         .تعّكَر مزاُج )صمديكون(         .الخوُف لجَمنا                    .دُ زبغي ويُ يُر أخذَ 
 

  :المثِل القائِل: )ما ال يقتلَُك يجعلَُك أقوى( وذلَك ألنُّهميقوُل الكاتُب كنّا مثًًل حيًّا على -119
 .يئسُوا من بقائِِهم في المدرسةِ                              .للنَّجاِح حّولُوا ظروفَُهم الّصعبةَ إلى فرٍص  

 .تفاعلوا مَع األحداِث، وتأثّروا بالِمحنِ                                              .خاُضوا التّجارَب النّاجحةَ 
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 خاّصِة؟ما التّعميُم الّذي أجراهُ الكاتُب حوَل موضوعِ دمجِ ذوي االحتياجاِت ال-120
 .يسهُل على جميعِ المعلّميَن التّعامُل معَُهم                                    .فصلُُهم ووضعُهم في مدارَس خاّصةٍ غي بني 

 .يُسَمُح للمفتّشيَن بتقييِمِهم أماَم الجميعِ                                           .ينبغي احتضانُُهم ودمُجُهم في المجتمعِ 

 
لى الحلوِل الوسِط، كلمةٌ واحدةٌ منهُ يمكُن أْن تغلَق مدرسةً بأكملِها، ِم مرونتِِه في اللّجوِء إالّرجُل بعدا اشتهَر هذ-121

  .يمكُن أْن تفصَل المديرين، يمكُن أْن تحرَم األساتذةَ مَن التّرقيِة، أو ربّما تنفيهم إلى جزيرٍة معزولةٍ 
 بَق؟ س فتِّش مّما ما الّصفةُ الّتي تستنتُجها عِن الم

 .متغافٌل ومتجاهلٌ                    .رقيٌق ومتعاونٌ                   .مستبد  وصاحُب سلطةٍ              .ذكي  وفِطنٌ 
 

يحّدُد اإلجراءاِت الًّلزمةَ الستكماِل تقريِرِه،  انتهى أخيًرا التفتيُش المباغُت والمحرُج، وبدأ الّسيُّد )صمديكون( -122

 .حصلَْت مَع )هارون(ي لحادثِة الّتا  ذلك بعدَ حدثَ 
 ما األمُر الّذي كاَن يمكُن أْن يقلَّل من ثقِل وإحراِج هذا التّفتيِش؟  

 )هارون( بجواٍب صحيحٍ 
 .عدُم ظهوِر )هارون( في الّصورِ                                                  .إجابةُ

 .عدُم حضوِر )صمديكون( للتّفتيِش                                             .عدُم تسجيِل )هارون( في المدرسةِ 
 

تفّجَرْت فينا األسئلةُ، كيَف استطاَع )لينتانج( أْن يقوَم بذلَك، فقدََّم لنا هذه الوصفةَ: أّواًل، احفظوا عن ظهِر قلٍب  -123

  :ّروايِة تدلُّ على أّن )لينتانج(لا ّسابقةُ منالفقرةُ ال     ."جداوَل ضرِب األعداِد الفرديِّة فهي مخادِعـةٌ 
 .شخٌص متكبٌّر على أصدقائهِ           .متأثٌّر بعلِم الهندسةِ         .شخص  يحبُّ التّعلُّمَ          .شخٌص يحبُّ المساعدةَ 

 

 .ي الصَِّف األولارِة فتماالسبنوَد ساوَر )بوُمس( شعوٌر بأنَّه صبيُّ موهوٌب، منذُ ذلك اليوِم الَّذي كتَب فيه )لينتانج( - 124
 ماذا تستنتُج من ربِط الكًلِم عن حادثِة المفتِّش بالكًلِم عن تميِّز )لينتانج( في الفصِل الحادي عشَر؟

 .نقُل المفتِّش لـ )لينتانج( إلى مدرسٍة أُخرى                              .انشغاُل المدرسِة عِن المفتِّش بتميِّز )لينتانج(

 .دوُر )لينتانج( في إنقاِذ المدرسِة مستقبًلً                                .تقبِل بسبِب )لينتانج(َل في المساكحدوُث مش

 

عـةُ التَّنويِر ضوَءها، فالذَّكاُء  -125 إذا لم يشعِر القلُب بالغيرِة مْن شخٍص يمتلُك المعرفةَ؛ يمكُن حينَها أْن تسلَِّط عليِه أّشِ

  :قوُل )إكال( السَّابُق، إلى  يرمزُ          .ُمعدٍ  كالغباءِ 
ِب في األنشطِة الصَّفيَّـةِ                               .تحفيِز الّطًّلِب على االقتداِء بالطَّالِب المتميِّزِ    .مشاركِة الطًُّلَّ
مًلءِ   زمِة لحمايِة الزُّ  .أهميَّـِة تشجيعِ )لينتانج( على المبادرةِ                                        .اتِّخاِذ اإلجراءاِت الًلَّ
 

 .عْن مدرستـنِالندافَع  روَح التَّصميمِ نفَخْت فينا )بوُمس( -126
 الواردِة في الجملِة الّسابقِة ؟    والتي تحتها خط ما َداللةُ العبارِة الملّونِة 

 .الفرُح والّسرورُ               .نكسارُ الالّضعُف وا               .والبكاءُ الحزُن         .العزيمةُ واإلصرارُ 
 

 أذهلَنا اندفاعُ )لينتانج( لتحّدِي نفِسِه، فاندفعَْت )بوُمس( قائلةً: "هيَّا يا أوالُد، ال تتركوا هذا الّصبيَّ السَّاحليَّ يجيبُ -127

 ".وحَدهُ عِن األسئلةِ 
  األسئلِة؟عنِ باإلجابِة لألوالِد على المشاركِة  ما تعليلَُك لتحفيِز )بوُمس(

  .ألّن )لينتانج( كاَن يحبُّ الظهوَر والتَّباهي بذكائِهِ 

 .ألّن )بوُمس( تدرُك قدرةَ )لينتانج( وهي تريُد أْن تفسَح المجاَل أماَم الجميعِ 

  .منهًكا  ألّن )لينتانج( ما كاَن يرغُب بالمشاركِة؛ نظًرا لكونِهِ 

 .ةِ ِه األسريَّ وفِ ( بسبِب ظر)بوُمس( أشفقَْت على )لينتانجألّن 

 

على   تركيزهُ منصبًّا كاَن يمتلْك ) هارون( أدنى فكرٍة أنَّ تلَك الصُّوَر تُلتقَطُ لتحطَّ مْن شأنِِه ولتُغلَق مدرستَنا؛   لم-128

 ِة؟ في الجملِة الّسابق والتي تحتها خط ما َداللةُ العبارِة الملّونِة    .الوضعيِّة الّتي يتّخذها في الّصورِ 
 .القّوةُ والجهدُ                                                       .ضُ واالنقضاُم الهجو

 15 .االهتماُم والتّوّجهُ                                                       .االنسكاُب واالنحدارُ 



في العاصمِة اإلقليميَّـِة    أكاديمّيٍ تحدٍّ مباراِة  جاَءْت أخباٌر جعلْت قلوبَنا تتسارعُ، ُدعيْت مدرستُنا لتشارَك في - 129

لمسابقِة زمٌن طويٌل جدًّا، ولطالما فشْلنا فشًلً ذريعًا، دان( رغَم أنَّهُ مضى على آخِر مشاركٍة لنا في تلَك ا)تانجونج بان

  الشُّعوُر الّذي تستنتجهُ من قوِل )إكال(؟   ما    .فقّررنا أالَّ نتبارى مْع أحدٍ 
 .تأّمُل الّطًّلِب بالفوزِ                                                             .فوزِ َل بالألم الّطًلبِ فقُد ا

ِب منَ   .ملُل الّطًّلِب من المشاركات الريّاضيَّـةِ                                            .المباراِة الريّاضيَّـةِ  خوُف الطًُّلَّ
 

ينطوي على تفسيراٍت من سورِة الّروِم الّتي تتضّمُن على األقّلِ أربعةَ عشَر عاًما الَك ؤس يري، جوابُ صبًرا يا صغ"- 130

 ما َداللةُ قوِل )بوُمس( هذا لــ )لينتانج(؟           ."مَن المعرفَِة، ندرُس التَّفسيَر الحقًا في الّصفوِف العليا
 . تمييُز )بومس( لشخصيِّة )لينتانج( على رفاقِهِ                           .ذكاُء وتميُّز )لينتانج( عن باقي أصدقائهِ  

 .ضعُف وتردُُّد شخصيِّة )لينتانج(                                  .شجاعةُ وجرأةُ شخصيِّة )لينتانج(

 

 .لطالما تملّكِت اإلثارةُ )لينتانج( كلّما حاَن دورهُ ليكنَس مكتَب )باك هرفان(-131
 كَّْت )لينتانج( عندما دخَل مكتَب )باك هرفان(؟ ي تملتالَّ   ثارةُ ما اإل

 . اللَّوحاُت الموجودةُ في المكتبِ                                  .الكتُب العلميَّـةُ الموجودةُ في المكتبِ 

 .( عليهِ عطُف )باك هرفان                                           .رغبةُ )لينتانج( بالمساعدةِ  

 

تلَك البذوُر تضّمنْت فيما تضّمنتـهُ فكرةَ  ، خاًماالمدهُش في كّلِ ذلك امتًلكُهُ العديَد من الخطِط والمسوّداِت الّتي بقيت -213

 ما داللةُ الكلمِة الملّونِة في الفقرِة الّسابقِة؟           .رفعِ األشياِء الثّقيلِة من قاعِ النّهرِ 
 .الحداثةُ والتَّجديدُ                    .الجماُل والُحْسنُ                  .حالةُ الطَّبيعيَّةُ  واللُ صاأل          .التّعداُد والكثرةُ 

 

أطلقَْت علينا )بوُمس( اسَم )الْسكار پًِلنجي(: )السكار( تعني عساكَر، و)پًِلنجي( تعني قوَس قزَح، وبذلك أصبْحنا  -133

 للّطًّلِب بعساكِر قوِس قزَح؟  يِة )بوُمس(تسمما سبُب               .عساكَر قوِس قزحَ 
 .تميُّز الّطًّلِب عن غيرهم كتميِّز القوِس عنَد ظهورهِ                .ًّلِب واختًلفُها كألواِن قوِس قُزحَ تنّوعُ شخصيّاِت الطّ 

 .كّلِ عاصفٍة للبحِث عن قوِس قُزحَ  دَ ًّلِب بعاجتماعُ الطّ              .استماعُ الّطًّلِب لقصِص )مهار( الخرافيِّة واألسطوريّةِ 

 

شهْدنا أداَءهُ استوعْبنا من هَو )مهار(، كانَْت تصّرفاتهُ طواَل الوقِت خرقاَء، وثيابهُ خارجةً عِن فقْط بعَد أْن -134

  :ابقِة، هو السّ قرةِ ي مَن الفما قَصَدهُ الّراو  .المألوِف و كاَن حديثُـهُ هراًء، اعتبْرناهُ صبيًّا بوهيميًّا غريَب األطوارِ 
ِب بموهبِة   .بياُن صفاِت الطَّالِب )مهار(                                                .)مهار(جهُل الطًُّلَّ

 .اختًلُف )مهار( عْن أهِل القريةِ                                     .إظهاُر افتقاِر الطَّالِب )مهار( للمواهبِ 
 

واضًحا كوضوِح النّهاِر أنّهُ يتوهُّج فخًرا؛ ألنّهُ في هذِه المّرِة َسيُهدي هُ بحضوِر أبيـِه، وقد بدا سلُّم بطاقتَ يت َن عادةً اك-135

 ما الّذي تستنتجهُ من توهّجِ )لينتانج( فخًرا؟               .بطاقةَ تفّوقِه ألّمهِ 
 . )لينتانج( لمجهودِه المبذولِ عدُم تقديِر والدِ                                          .تعلُّق )لينتانج( الّشديُد بأّمِه وحبُّهُ لها

قِـهِ   .رغبةُ )لينتانج( بإظهاِر تميُِّزِه أماَم الحاضرينَ                                 .عدُم علِم أّمِ )لينتانج( بتميِّز ولِدها وتفوُّ

 

 .أقعَدها المرُض الشَّديُدأّمهُ ُدهُ ميٌت ولبقاِء، فوالى ائلتَهُ علاضطرَّ )مهار( إلى العمِل ليساعَد عا-136
فةُ الّتي تستنتُجها من فعِل )مهار(؟  ما الّصِ

هُ بأّمهِ   .سذاجةُ )مهار( وعدُم حبِِّه للعملِ                                          .تحّمُل )مهار( المسؤوليَّةَ وبرُّ

 كسُل )مهار( وتراخيِه بالعملِ                                              .الدهِ إحباطُ )مهار( وحزنُهُ على و

 

 الّتي نالَها )مهار( على عمِلِه الفنّّي إلى حرمانِه مَن النَّوم، كاَن في الواقعِ مشغوَل الباِل أكثَر من أّيِ -137
 لم تؤّدِ العًلمةُ

 .وهو يوُم االحتفاِل بعيِد االستقًللِ  آب؛  17ال رنف ًدا لكعدااستوقٍت مضى، كاَن في أوّجِ غليانِِه الفكرّيِ 
 ما أبرُز صفتْيِن تقيُّم بهما )مهار( من خًلِل ما سبَق؟

 .القلُق والغضُب والتَّوتُّرُ                                                 .الحساسيّةُ الّزائدةُ والحزنُ 

 16 .بالماضي وترقُّب الجديدِ   الًّلمباالةُ                                                     .الّطيبـةُ والمرُح والفكاهةُ 
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في بدايِة األمِر لْم يكْن )إكال( يرغُب بالذَّهاِب إلى )متجر النّثرياِت الفوضوّي( لجلِب الطَّباشيِر، ولكْن تغيََّرْت بعَد  -138

ةِ متجِر، لى اإل  هابِ الذَّ ذلك بشكٍل الفٍت للنَّظر، فلم يعْد يتضايُق مَن   .بل طلَب مْن رفاقِِه أْن يسمحوا له بالقياِم بهذِه الُمهمَّ
المشاعَر الَّتي    األحداُث الَّتي تمَّ عرُضها في الفصِل األخيِر )الحبُّ في متجِر النّثرياِت الفوضوّي( بيَّنْت بشكٍل واضحٍ  

 )إكال( ؟ حةً علىضوا تْ تي بدَ الَّ  ما أبرُز الشاعرِ        (.تجلَّْت واضحةً على )إكال
ٌر وحالمٌ                         .مِرٌح وإيجابي                       .سريُع الغضبِ                     .هادٌئ ورزينٌ   .ُمتَذّمِ

 

ّيِ، طلبَْت  اديماألكالتحّدي ألفوَز بمباراِة  ال تريُدني أّمي أْن أغيَب عِن المدرسِة، قالَْت إنَّ عليَّ أْن أجتهَد في الّدرِس -139

 ما التّقييُم المناِسُب ألّمِ )لينتانج(؟    .إليَّ أن أبيَع الخاتَم ألشتري بثمنِِه سلسلةً جديدةً للدَّراجةِ 
ُد معانَي الحّبِ              .هي شخصيّةٌ ُمترفَةٌ تهتمُّ بالمظاهِر االجتماعيَّةِ   .ضحيةِ والعطاِء والحناِن والتَّ هي شخصيّةٌ تجّسِ

ُر أهميَّةَ التَّعليِم في حياِة األجيالِ            . بخيلةٌ وأنانيَّـةٌ وحريصةٌ على ذهبِها وماِلهاصيَّةٌ شخ ي ه  .هي شخصيَّةٌ ال تقّدِ

 

 .هِ ا لذهابِ صديقٍة جديدٍة في المحّلِ كاَن حافزً كانْت ُمهّمةُ الذّهاِب لشراِء الّطباشيِر ُمهّمةً ثقيلةً على )إكال( لكنَّ وجوَد -140
   : لو كاَن )هارون( مكلّفًا بهذِه المهّمِة فالحافزُ لكّلِ طالٍب أمٌر يُحفُّزهُ في الّروايِة. 

 . صوٌر لبعِض كتُِب الحسابِ                                            .ظهوٌر لرقِم ثًلثٍة في السُّوقِ 
 .اللَّوحاُت الموجودةُ في المتجرِ                                           .المتجِر للعطوِر المتنّوِعةِ بيُع 
 

 ...كاَن ينبِغي علينا ضمَن برنامجِ التّخييِم أْن نقّدَم واجبًا ّما؛ موضوَع إنشاٍء، لوحةً، شيئًا نصنعُهُ يدويًّا-141
  :التّربويّةُ هيَ وجهةُ نظِر المعلّمِة )بو ُمس( 
ِد التَّسليِة والتَّرويحِ                                  .عليمِ َع التَّ دمُج النَّشاطاِت الًّلمنهجيَّـِة م    .التَّرفيهُ عِن التًّلميِذ لمجرَّ

اِت التَّعلُّميَِّة في الصَّفِّ   .لتًَّلميِذ بأهداِف الدُّروِس أهميَّةُ تزويِد ا                                     .حصُر المهمَّ
 

العبرةُ منها أنَّ مِن اعتاَد الكِذَب على النّاِس، فإنّهُ يأتي وقُت الّشدَِّة ليؤّكَد لُهم على اِب  لكذَّ لّراعي اهناَك قّصةٌ عِن ا-142

 )عساكر قوِس قُزح(؟ ما الموقُف المقابُل لهذِه العبرِة من روايِة         !صدقِِه، لكنُّهم أبًدا لن يصّدقُوه
 .معاقبةُ )بو ُمس( لـ )إكال( بسبِب خسارِة بعِض الّطباشيرِ             .ةِ ى المدرستعّرُض )لينتانج( للمخاِطِر في طريِقِه إل

 .الّطيورِ تعامُل األصدقاِء مَع اّدعاِء )مهار( لرؤيِة                .تجاهُل )شهدان( لنحيِب )إكال( وهما في الطريقِ 
 

حّولَْت إلى حكاٍك، وسرعاَن  ي، سخونـٍة توأذني وصدري في سياِق ترقُّبِنا المتوتِّر، َشعْرُت بسخونـٍة تسري في عنق-143

 . أنَّ رفاقي يُعانوَن مّما أُعاني، ثمَّ أَدرْكنا األَمَر: كاَن الحكاُك ناجًما عْن نسغِ القًلئِد مْن نخيِل السُّكَّرِ ما رأيتُ 
 الحدُث الّرئيسيُّ في المقطعِ الّسابِق؟ ما 

 .انزعاُج التًّلميِذ صادٌر عْن إزعاِج الجمهوِر لهم                             .األلمِ انزعاُج التًّلميِذ نابٌع مْن شعوِرهم ب

 .ي نتيجـةٌ لحماسـِة الجمهورحماسـةُ التًّلميِذ ه                                  .تفّرُق التًّلميِذ بسبِب شعوِرهم باأللمِ 
 

 .نادورَ  الّصبرِ  سارْعنا إلى تأليِف صفوفِنا، وانتظْرنا بفارغِ - 144
   :الوصُف المناسُب للتًّلميِذ مَن خًلِل الحدِث الّسابِق، هو

 .الخوُف والقلُق مْن رّدِة فعِل الجمهورِ                                       .االستعداُد والتّأهُّب لتأديـِة الّرقصـةِ 
 .التّراجُع واالنكساُر أماَم الجمهورِ                                    .االنتقاُد الشَّديُد ألداِء العروِض األُخرى

 

الكأِس، هي الكأُس الّتي يُمكُن أْن تحوَل دوَن أْن تتعّرَض هي المّرةُ األولى الّتي تَحصُل فيها مدرسـةُ قريٍة على -145

 ؟ السَّابقِ ما الّذي نستنتُجهُ مَن الحدِث                           .مدرستُنا للسُّخريـِة ثانيـةً 
 .إيجابًا على مستقبِل مدرستِهمتحقيُق التًَّلميِذ لنجاٍح انعكَس           .اُح التًَّلميِذ سيؤثُِّر سلبًا على المدارِس األُخرىجن

 .حصوُل التًَّلميذ على الكأِس سيمنُحهم فرصةَ المشاركـِة مّرةً أُخرى      .حصوُل التًَّلميِذ على الكأِس سيجعلُهم أثرياءَ 

 

الّركبتين، طُليْت أجساُمنا باللّوِن الفاتحِ مثَل نا فنّيّـةً، لبْسنا بنطلوناٍت قانيـةَ الحمرِة، تمتدُّ مَن الّسّرِة إلى أزياؤُ  تْ نَ كا-146

 .األبقاِر اإلفريقيّـِة، وُخّطَطْت وجوهُنا، طُّوقَْت كواحلُنا بخًلخيَل وأجراَس وشُراباتٍ 
 ؟ ّسابقِ ي المقطعِ التُب فها الكاما التّقنيَّـةُ الّتي استخَدم

 17 الحوارُ                             الَوصفُ                             الّسردُ                             الخطابـةُ 



ارةٌ على جيوبه ش  لكنَّ حدثًا ما صرْفنا مؤقتًا عن التّفكيِر في متاعبِنا، اندفَع إلى مدرستِنا رجٌل بلباٍس عسكريّ -147

ةَ فريُق كشَّافٍة ه ّرزتْ طُ   نا؟ بكلمِة الكشَّافِة، وانبرى مْن فوره يسألُنا: أثمَّ
 ِة؟المدرسما السَّبُب الَّذي دفَع رجَل الكشَّافِة إلى القدوِم إلى 
 .ليبلَّغَهم بوصوِل "موجيس" الَّذي يُبيُد البعوضَ 

َد على تهديِد الّسيد"صمد يكون " بإغًلقِ   .فوًراالمدرسِة   ليؤّكِ

  .ليخبَر عْن وصوِل الجّرافات والعماِل وهم يحملوَن أدواِت الحفرِ 

 .ليطلَب المساعدةَ والمشاركةَ في رحلِة البحِث عْن صبيَّـٍة مفقودةٍ 

 

 .فدوَن لفافةَ من ورٍق من )توك بيان توال( ورَووا لنا عنه قصَّةً عجيبـةً ومخيفةً المو أحضرَ -148
 على شامان )توك بيان توال( والّتي تصبُّ في جانِب العجائِب المخيفِة؟لقَها طأْن نلَّتي يمكُن ما الّصفةُ ا 

 .أنَّه يعيُش في غابٍة تحيطُ بها األنهاُر والينابيعُ                               .أنَّه يمكنُه أْن يعيَش في أعماِق األنهاِر والبحارِ 

 .أنَّهُ يعيُش فوَق قمِم التًّلِل والجباِل العاليةِ                   .بغاءِ عيني ب مثلَ   متوهّجتانِ أنَّهُ يعيُش في كهٍف مظلٍم وعيناهُ 

 

، ومضَ -149 بَرْت بواباِت الموِت الّتي ال عودةَ منها، القوُل إنّها قد عْت شمااًل، يمكُن وفي حاِل صاحَب )فلو( سوُء الحّظِ

 هَّر )بوتا(، ما المعنى الَّذي يناسبُهُ ويدلُّ عليِه؟الن  اسمُ     .هُ )بوتا(تلك البواباُت يسّدها نهٌر ال يرحُم اسمُ 
 .المتدفّقةُ مَن الشًّلالتِ  يِه المياهُ غزيٌر تغذِّ                                  .عميٌق واسٌع ومًلئٌم للمًلحِة النّهريـةِ 

 .لّطحالب و الّشعاِب المرجانيّـةِ  باغني                                           .مظلٌم، أعمى، بًل دليٍل أو مخرٍج 

 

عابيُن سوداُء كصفحِة زجاٍج، وتحَت السَّطحِ الهامِد تماسيُح هائلةٌ وثسطُح ذلِك النّهِر هادٌئ كسطحِ بحيرٍة، وساكٌن - 150

 السَّابقِة؟ ما َداللةُ الفقرِة          .نزعاٌت غريبـةٌ  تستوطُن القاَع، ولدى تماسيحِ نهِر )بوتا(
 .جماِل سطحِ النّهِر وهدوِء مياِههِ وصُف                .ى زيارِة النَّهِر لمعرفِة نوعيِّة التَّماسيحِ الموجودِة فيهِ وةُ إلعالدَّ 

 . و األفاعي خطورةُ المكاِن ألنَّه يعجُّ با لتّماسيحِ                            .في النَّهرِ ثعابيِن المتواجدِة وصُف التّماسيحِ وال

 

َب )شهداُن( المنظاَر البًلستيكيَّ وقال: انظروا هناَك شجرةُ مانغروف عنَد - 151 حافَِّة النَّهِر، استولى )مهاُر( على جرَّ

ُك، ها نحُن نرى قرًدا أبيضَ إلى حافَِّة الصَّخرِة ونظَر إلى األسفِل، قاَل: هناَك كوٌخ. بدأنا المنظاِر، أصرَّ على النزوِل    نتحرَّ

كاَن ذاك القرُد)فلو(، عثْرنا  ا أطلَق ضحكةً رنّانةً من دهشتِـِه بمظهرنا الّشاحِب والمرتبِك، ندما رآنا، وعنً لي غصباشًّا يعت

 كَر قوِس قَُزح؟ يميُّز عسا ما أبرُز ما         !أخيًرا على )فلو(
 .العمِل واالهتماُم بالمصلحِة الشَّخصيَّـةِ ُد باالنفراتيّـةُ واذّ ال            .األنانيـّةُ والغيرةُ وحبُّ التَّميِّز على حساِب اآلخرين

 .ُم لألمِر الواقعِ اليأُس والتَّشاؤُم واالستسًل           .والعزيمةُ واإلصراُر على النَّجاِح العمُل بروِح الجماعِة 
 

ها، تأسينا  بحث عنلِة ا أمل في عمليّ  هبَط اللّيُل، وكاَن قْد مضى على غياِب )فلو( عشُر ساعاٍت، لْم يشعَّ بصيصُ -152

 ْل : لماذا انتاَب الحزُن عساكَر قوِس قزح على )فلو(؟ بناًء على ماورَد في الفقرِة علّ   .وحزنَّا عليها كثيًرا
 .ِجها وحيدةً ألنَّها ستُعاقُب من قِبِل أهِلها بسبِب خرو        . عدِم ذهابِها إلى المدرسةِ ن قِبِل أهِلها بسببِ ألنَّها ستُعاقَُب م

 . ألنَّها ستَسيُر وحَدها وسَط األدغاِل الموحشةِ               .لةٌ مسكينـةٌ تهيُم وحَدها في غابٍة حالكِة الظًَّلمِ ها طفألنَّ 
 

، أو بمزيٍد مَن الدقِّة، يمكُن أْن ينتزَعـهُ أيُّ شخٍص، لهذا الّسببِ  ، يصبُح كلُّ شيءٍ في منتصِف اللّيلِ -153
 لقمةً سائغةً

ى طق  األساسيُّ من طقِس التّخاطُِف؟ ما الهدُف    .ي كو « طقَس التَّخاطُِف أيًضايونغ سشُس »تيُسمَّ
 .االستيًلُء على األجهزِة واألدواِت المنزلـيَّةِ                               .االستيًلُء على المنسوجاِت واأللبسِة القطنيَّـةِ 

 ."صغيٍر اسُمهُ"فونغ فو االستيًلُء على كيٍس                                  .اتِ ـِة والمشروباالستيًلُء على المواّدِ الغذائيَّ 

 

بِل )سوليمار(، أراَد الجميُع المساعدةَ في عمليـَِة كانْت فترةُ العصِر تُشرُف على نهايتِها عندما وصْلنا إلى سفوِح ج-154

وايةِ .البحثِ  بيَّـِة الَّتي فُقَدْت في َر ضَ ي حَ َمِن الَّذِ .من خًلل قراءتَك لهذا الجزء من الّرِ  جبل سوليمار؟للبحِث عِن الصَّ
 .الّشرطةُ وفرُق البحِث واإلنقاِذ، وفرُق الكشَّافِة وبعُض أفراِد المجتمعِ 

اُل الحفِر والتَّنقيبِ ألراضي منْ مسَّاحو ا  . شركِة الـ)ب ن(، وعمَّ

مِل وحرَّ   .ةِ اُس الُملكيَّ الّشرطةُ والصيادون ومغربلو الرَّ

  .قِس التَّخاطُفِ ُق اإلنقاِذ والمشاركون في احتفاالِت مناسبِة طرف
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ُق واضًحا على الَّذين يريدون المشاركةَ بّطقِس التَّخاطِف، وه-155  .م ينتظرون لحظةَ إعًلِن بدايِة الهجومِ بدا التَّشوُّ
 ُم ؟وجأ الهمتى يبدطِف، َحْسَب التَّقاليِد المعتَمَدِة في االحتفاِل بّطقِس التَّخا

ةُ  احِة مْن عناِء العملِ                           .في منتصِف اللّيِل عندما تُكسُر الجرَّ  .في الّظهيرِة وهو الوقُت المخصَُّص للرَّ

باِح الباكِر عندما تنطلُق أص         .لتعلَن بدايةَ االحتفالِ ما تنطلُق الصَّفارةُ اِء عندفي المس  .راتِ واُت السَّيافي الصَّ

 

يتمتَُّع الّشاماُن )توك بيان توال( بشهرٍة واسعٍة، يُقاُل إنَّه يستطيُع التَّحليَق في الهواِء كالضَّباِب، ويستطيُع أْن -156

 .ودينغا(، وأقوى من أّي شاماٍن آخرَ حشيٍش، فهو أقوى من شامان )ب يتوارى وراَء ورقةِ 
 ال(؟ يان توب)توك سبةُ لشامان بناًء على ماتقّدَم ما الصفةُ المنا

 .أنَّه الوحيُد في هذا العالِم القادُر على عبوِر األدغاِل والغاباِت الموحشةِ 

حرِ أنَّه الوحيُد في هذا العالِم القادُر على عبور البحِر ب  .واسطِة الّسِ

 .الوحيُد في هذا العالِم القادُر على القفِز فوَق التًِّلِل والجبالِ أنَّه 

 . ِم القادُر على الغوِص في أعماِق البحاِر والمحيطاتِ لاا الع في هذلوحيُد أنَّه ا

 

المنحدراُت، هناك على عليها  في حاِل تاَهْت )فلو( جنوبًا، واتّجَهت نحَو روافِد تيَّاراِت نهر)لينغانج(الّتي تطغى-157

كةٌ تبدو للنّاظِر ُصلب لقدُم حتّى تبتلَع الجسَم كلَّهُ  طأها اتإْن  ةً، ولكْن مامستوى األرِض المنبسطِة والممتّدِة، رماٌل متحّرِ

 الُمتوقَُّع لــ)فلو( كما فهْمَت مَن المقتطِف السَّابِق؟    ما المصيرُ .دفعةً واحدةً 
كـ                      .ومفترسةً في البريِّـةِ  ستواجهُ حيواناٍت ضخمةً  ماِل المتحّرِ  .ةِ ستواُجهُ مصائَد الموت في أعماِق الّرِ

كـةِ  ةَ مواصلتستطيُع  ماِل المتحّرِ كةِ              .السَّيِر بخفَّـٍة فوَق الّرِ ماِل المتحّرِ  .ستتمتَُّع بمناظِرالكثباِن والتًِّلِل والّرِ

 

نذُ بدايِة  جوَم طقِس التَّخاطُِف بًل منازعٍ، كانوا يتدارسون فيما بينَـهم أماكَن األغراِض الثَّمينـِة مانج( نالّساوكاَن )  -158

 ذلَك؟وايا الّتي عليهم شنُّ الهجوِم منها، وما عدُد األشخاِص الًّلزمين ل، والزَّ لمساءِ ا
 َك التّنظيِم و التّخطيِط؟على ذلتََّب بناًء على ما قرأتَهُ في الفقرِة السَّابقِة، ما الَّذي تر
 .جاُح في كّلِ سنٍة بفضِل تنظيِمهم المتماسكِ لنَّ ا همُ حالفَ                 .حالفَهُم النَّجاُح في كّلِ سنٍة بفضِل قّوتِهم الجسديَّـةِ 

 .حالفَهُم النَّجاُح في كّلِ سنٍة؛ ألنَّهم اعتمدوا على الخداعِ واالحتيالِ 
 .اعتمدوا على قوى خارقـةٍ  ي كّلِ سنٍة؛ ألنَّهمحالفَهُم النَّجاُح ف

 

كُهم أفكاٌر متضاربةٌ ي طقس التَّخاطُِف، تحرِّ نِة ف السَّ اركةَ في هذهِ شاهْدُت أخيًرا )المًليويين(الَّذين قّرروا المش- 159

 .بُب طبعًان، لم يغْب عنِّي السَّ وآماٌل مضطربةٌ، وبدالً من تكوين مجموعاٍت متآزرٍة وقفوا متفّرقين مختلفي
 :ورَد في المقتطِف السابق كلمتان متضادتان، هما

 .متضاربةٌ، مجموعاتٍ                  .مضطربةٌ، متآزرةٍ               .تفّرقينمتآزرٍة، م            .تكوين، مجموعاتٍ 

 

نَّخيِل  ِت المتغلغلِة في خمائِل أشجاِر المطلقًا، بَدْت لنا مياهُ المستنقعا ال يتضّمُن حديثي عن أهواِل نهِر)بوتا( مبالغاٍت -160

 مْن جميعِ األشكاِل واألحجاِم الضَّ  واحفُ ، سعَِت الزَّ مثَل مملكِة أرواٍح شريرٍة، وأرٍض ِخصبٍة لمختلِف األشباِح 
خمةُ

 الكاتُب في هذا المقتطِف؟  ما األسلوُب الَّذي استخدَمهُ    .ا غيَر متأثّرٍة بتاتًا بحضورناكعادته
 .يُّ لدَّاخالحواُر ال            .السَّرُد والوصفُ                   .الحواُر الخارجيُّ         . السَّرِد والحوارِ  ةُ بينَ المزاوج

 

 .مضى على غياِب ) فلو( زمٌن طويٌل؛ لذلَك عرَض بعُض األشخاِص اقتراًحا مثيًرا-161
 الَّذي عرَضه بعُض األشخاِص؟ما االقتراُح 
 .التَّالي ترُك أمِر البحِث عنها إلى صباِح اليوِم                               .ُمهُ )بودينغا(ساعدِة شامان اساللُّجوُء إلى م

حِر وبعِض                    .ى مساعدِة شامان اسُمهُ )توك بيان توال( إلءُ جولُّ ال  .التَّعويذاتِ اللُّجوُء إلى الّسِ

 

 .ربْنـا تأّكْدنا مْن أنَّهُ يقُع في حقٍل مهجورٍ ا بحوالي مئِة متٍر، وكلَّما اقتقّدْرنا مسافةَ بُعِد الكوِخ عنّ -162
   :ي سَّابقـِة ،هَداللةُ الفقرِة ال
 .خضرةُ الحقلِ               . المكانِ جماُل                    .كثرةُ أشجاِر الحقلِ                    .خطورةُ المكانِ 
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عةً، بيَد أنَّ )كانْت أخباُر )موجيس( -163  عنَّا  بو ُمس( رفعَْت معنويَّاتِنا كعهِدها دائًما، طلبْت منَّا أْن ندعَو هللاَ ليكفَّ مرّوِ

افاِت، خصوًصانا لبثْ م ذى، األ  .أخباٌر أكثُر إثارةً فاجأتني  أنا بعَد أنْ   ا أْن نسينا تهديَد الجرَّ
     سبِّة إليه؟أكثَر إثارةً بالنِّ    ما الخبُر الَّذي اعتبَرهُ )إكال(

 .عبارةٌ كُتبْت بخّطِ )صمديكون( تشيُر إلى عدِم إغًلِق المدرسةِ 
 . بقدوِم رجِل الكشَّافةِ بُ رحِّ ت )باك هرفان( عبارةٌ كُتبْت بخطِّ 

افاتِ عبارةٌ كُتبْت بخّطِ )بو ُمس( تشيُر   .إلى مخاوفِها من وجوِد الجرَّ

 .الطَّباشيرِ عبارةٌ قرأها )شهدان( كُتِبْت في أسفِل علبِة 

 

لْت أنظاُر الجميعِ إلى شخٍص طويٍل ونحيٍل، هو رجٌل مَن )السَّاوانج( -164 قِس في طيٍر كب يحظى باحترامٍ فجأةً، تحوَّ

ةَ اصطياِد الــ)فونغ فو( ، جاَء البًسا رداًء أسوَد  ىالتَّخاطُِف، عيَّنَتْـهُ جماعتُهُ العرقيَّةُ على مد سنواٍت ليتولَّى َمهمَّ

 .كمين، يتبعُهُ طفٌل صغيٌر مْن عشيرتِـهِ كالمًل
ينيّـِة وغيرِ  ( برأيَك ما هو  للفصِل )الحادي والعشرين  كَ اءتِ قر ها، من خًللِ لكّل شعٍب طقوٌس تُماَرُس في المناسباِت الّدِ

فِل أْن يقومَ الدَّوُر    بِه؟   الَّذي يجُب على الّطِ
 .اوانجيين(بخفٍَّة وسرعٍة قبَل انضماِمِه إلى فريِق )السَّ يتبعُهُ ليتعلَّم كيَف يلتقطُ الكيَس الصَّغيَر 

 .( )السَّاوانجيينفريقِ اِء عضأ إلى بقيَّةِ   يتبعُهُ ليأخذَ منهُ رداَءهُ حالما ينضمُّ 

 الكيِس الصَّغيِر، قبَل انضماِمِه إلى أعضاِء فريِق )السَّاوانجيين( يتبعُهُ ليساعَدهُ في التقاطِ 

 .حالما ينضمُّ إلى بقيَِّة أعضاِء فريِق )السَّاوانجيين( لكيَس الَّذي التقَطهُ يتبعُهُ ليأخذَ منهُ ا

 

( على الطَّاولِة ------------------)في خصِرِه، ثمَّ بقفزٍة واحدٍة نطَّ بخفٍّة  (وف اس( الـ)فونغدسَّ )بوجانغ نك-165

ةٍ   .واستقرَّ على األرِض مْن غيِر ضجَّ
 مِن الَّذي قفَز بخفٍَّة؟  ي و العشرين(ِث الواردِة في الفصل )الحاد مْن خًلِل استرجاِعَك لألحدا
 .امِ بطٌل مَن السَّاوانج الِضخ                                      .شامان )بودينغا التَّماسيحِ(

 .واحٌد مْن شعِب السَّارونغ                                        .أسطورةُ طقِس التَّخاطُفِ 

 

ى إلى  هناَك شجرةُ مانغروف عنَد حافّـِة النهر!" استولى )مهار( على منظاِر )شهدان(، جر  ، انظروا وانتبهوا"- 616

نةِ  .""وهناَك )كوٌخ(   احَ ، صخرةِ صَّ الحافِة   ؟ والتي تحتها خط  ما نوعُ األسلوِب في العبارِة الملوَّ
 .أسلوٌب إنشائي  )ترّجي(                     )منادى(أسلوٌب إنشائي                       أسلوٌب إنشائي  )أمر(

 
مْن يفوقُنا حماقةً، تقدَّْمنا بخطواٍت حذرٍة هم ليَس هناَك كلِّ  ينهمب نْ البقعةَ، وم  قًلئُل هم النَّاُس الَّذين ارتادوا تلكَ -167

  :وئيدٍةهو معنى كلمةِ    .ووئيدةٍ 
 .سريعـةٌ                   .قريبـةٌ                        .معروفـةٌ                                .غريبـةٌ                       .بطيئـةٌ 

 

رِة، ونادًرا ما  لَّ ن( ايييوُت )المًلهدْ شا- 168 روا المشاركةَ في هذِه السَّنِة، تراهْم يشغلون أنفَسهم بالمشاداِت المدّمِ ذين قرَّ

غبِة في التَّميِز ، فكلُّ واحٍد منهم  ي، بل روحأظهروا استعداًدا لًلنغماِس في تفّكرٍ  تراهم يتبنُّون آراًء مخالفةً لمجرِد الرَّ

     .ةِ وعجمَن قائَد الميريُد أْن يكو
من خًلِل وصِف )إكال( لـلمًليويين برأيَك لماذا لم يحقِِّق ) المًليويون( الظَّفَر في طقس التَّخاطِف، بل عادوا بجروٍح و 

 بسيطٍة؟أشياَء 
 .أعداَدهم كانَْت قليلةً ال تتناسُب مَع متطلَّباِت االحتفاِل بطقس التَّخاطُفِ  ألنَّ 

 .ونوا على علٍم بأصوِل المشاركِة في طقس التَّخاطُفِ كي  م ا سابقًا، ولألنَّهم لم يشاركو

فهم في السَّنواِت السَّابقِة ليتًلفوا الخطأ زوا في أسلوِب تصرُّ  .ألنَّهم لم يرّكِ

ٍة يشاركوَن في االحتفاِل بطقس التَّخاطفِ نوا غرباَء كا  ألنَّهم  .عِن المنطقِة وهم ألوِل مرَّ

 

المحّمديَّـِة أْن أؤمَن بأفضليَّـِة التَّفكيِر العقًلنّي، وأْن أتجنََّب عالَم الِعرافِة الّجاهلّي،  في  تُ ملسنواٍت، تعلّ قاَل )إكال( -169

لُّ ما ذُكَر مَن المعلوماِت الواردِة من)توك بيان توال(  يان توال(، ولكن كعجيبـةً عن )توك بفقد روى القرويون قصًصا 

 : )توك بيان توال( و قرأها بصوٍت عالٍ ورقةَ فِد لوا . فتَح رئيسُ نالْت قبوَل أعضاِء الوفدِ 

02  



 ما الَّذي ورَد في رسالِة )توك بيان توال( بما يتعلَُّق برحلِة البحِث عن )فلو(؟ 
 .افاتِ تواجِد الجرّ   ابحثوا عْن )فلو( بالقرِب من مكانِ                           .ي حقلٍ رَب كوٍخ مهجوٍر فبحثوا عْن )فلو( قا

 . ابحثوا عْن )فلو( قرَب متجِر النَّثريَّاِت الفوضوي             .)فلو( في المستنقعاِت القريبـِة من نهِر )بوتا( عنْ ا ابحثو

 

سالـةُ في حفرة، بذْلُت جهدي  سيطرتي على الّدراجـِة فأفقدتني الرسالةُ الخفيّـةُ  -170 تمايْلت ثم سقّطُت واستقّرِت الّرِ

سالو  الطَّباشيرألنقذَ علبةَ  الّداكن، وفي حين َسِلَمْت علبةُ الطَّباشيِر المدّونةَ عليها، غُْصُت أنا و)شهدان( في الوحِل  الةَ ّرِ

ئيُس الَّذي ورَد في الفقرِة؟     .نا مَن الحفرة نقطُر وحًلً لم نسلْم نحُن، خرجْ   ما الحدُث الرَّ
 .ةِ اجر ًرا على الدَّ لم يهتمَّ )إكاُل( بما قالَهُ )شهدان( وظلَّ مسيط 

 .فقَد )إكاُل( الّسيطرةَ على الدَّراجِة، وسقَطِت الّرسالـةُ في الحفرةِ 

 .دِ لمدرسِة في الوقِت المحدَّ أنقذَ )إكاُل( علبةَ الطَّباشيِر، ووصًل إلى ا

  .من فوِق الدَّراجِة ولم يسقْط)إكال(  سقَط )شهدان(

 

ندريانوم « من زهرِة القلِب الَّتي تنتفُخ  تويجيات »األعبيرِ ِة ب قلثمالمنعشِة والوامألْ صدَرَك بالّرياِح الجنوبيَّـِة -171

 .العاليةِ بالخصوبِة، بينما ينمو أحفاُدها في األماكن 
  يمألَ صدَره بالّرياِح الجنوبيَّـِة؟افِر الى جبال )سوليمار ( أنْ لماذا طلَب الّراوي مَن المس 

 .ألنَّها مثقلةٌ برائحِة مياِه األنهاِر المتدفِّقَةِ                          .رِة القلبِ ألنَّها ُمثقلةٌ بعبير تويجاِت زه

ياح الممطرةِ                                            .الطَّلعِ ألنَّها ُمشبَّعةٌ بغباِر   .ألنَّها مليئـةٌ بالّرِ

 

ْهُت إلى ر-172 إليك ربّي أْن تجعلَني أيَّ شيٍء ما عدا عامَل بريٍد  لُ وسَّ تأ :بّي قائًلً ناَء قلبي بثقَِل نضاِل ساعي البريِد فتوجَّ

سائلَ عندما أكبُر، فهو يبدأ مَع صًلِة الفجِر،  اجتَهُ ليسلَِّمها إلى وفي المساِء يفتُح مكتَب البريِد يفرُز الرَّ ، ثمَّ يركُب درَّ

تُهُ إلى اللّيـلِ أصحابِه  ل( يدعو ربَّهُ أاّل يكوَن ساعَي بريٍد؟ إكا) نَ ماذا كا : لعلِّلْ  .ا، وأحيانًا تستمرُّ ُمهمَّ
 .ال يرغُب به أحدٌ  ألنَّ عمَل ساعي البريدِ                                   .ألنَّ عمَل ساعي البريِد ال يليُق بمكانتـِهِ 

 .لعمِل ساعي البريدِ  اديّ الم دِ ودلقلَِّة المر                                .لصعوبِة عملِه وكثرِة المهاِم الَّتي يقوُم بها 

 

رةٌ، ال بالخيزران، ولكْن بحقوٍل مَن الحشيِش البريّ ، كالثَّعابينالمتلّويةُ  مصبّاُت نهِر )النغكانج(-173  .بيوٌت مسوَّ
 ما نوعُ الصُّورِة البًلغيَِّة الّتي تحتها خط  ؟

 .استعارةٌ                             .كنايةٌ                            .تشبيـهٌ                                         .توريةٌ 

 9سؤال 
 

َف الجبِل األيسِر، وهو يماثُل قاربًا مقلوبًا رأًسا على وفي حاِل أراَد المرُء دخوَل قريتِنا مَن الّشماِل، عليِه أْن يعبَُر كت-174

مةُ الَّتي تُميُِّز جبَل ) سوليمار( ؟   .صعبًا  مًراِه أعلي  دُ وعيُصبُح الصُّ متطّرفًا وذا ُزرقٍة غامضٍة؛ عقٍب؛ وكونُهُ   ما الّسِ
 .ولةُ التَّنقُِّل بيَن جنباتِهِ هس                                              .قلَّةُ األشجاِر والحيواناتِ 

 .رقةُ الغامضةُ لزُّ وا التَّطرفُ                                            .وعورةُ وخطورةُ مسالِكهِ  

 

ِل، عنَداالنتصاِر عل-175 ِة صعٌب يجعُل أيَّ رحلٍة على الدَّراجِة أشبهَ باختباٍر لقدرِة التّحمُّ ى الطَّريُق الموِصُل إلى القّمِ

اجةُ في االنحداِر نزوالً   : امن متضادتان هفي العبارِة السَّابقِة كلمتا  .مصاعِب الصُّعوِد وتذليِلها تبدأ الدَّرَّ
ُل والمصاعبُ             .واالنتصارُ النُّزوُل  ةُ                 .التّحمُّ  .الصُّعوُد والنُّزولُ                    .الصُّعوُد والقمَّ

 

سائِل الصَّادرِة إلى كيسِه، أدهشتني رؤيةُ رسالٍة في داخِلهِ اعُد ساوأنا أس-176  .عي البريِد في نقِل الرَّ
 ِث في هذا المقتطِف؟تحدالماندهاِش بُب ما س 

 .ألنَّه وجَد رسالةً في داِخلها نقوٌد معدنيَّـةُ                                   .ألنَّه وجَد رسالةً عليها توقيُع )بودينغا(

 .هُ مَ اس رسالةً تحملُ ألنَّهُ وجَد                                             .ألنَّهُ وجَد رسالةً غريبـةَ الشَّكلِ 

 

نِة، .برأسِه إيماًء متكرًرا يُومئُ  رفَع حاجبيِه وكتفيِه في وقٍت واحٍد وراحَ -177 ياقيُّ للكلمِة الملوَّ  : يومئ المعنى الّسِ
 .يهزُّ                                 .يحّركُ                               .يرفعُ                           .يشيرُ 
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 .عْن أهميّـِة الجهِد غير الُمكافأ لسنواٍت وأنا أشتري الطَّباشير ، فانتَصبَْت أُذناها حديثي  في  أسهْبتُ -178
 )بو ُمس(؟ رّدِة فعلِ  ما األمُر الّذي اكتشفَـهُ )إكال( مْن خًللِ 

 .هاعٍ يخصّ لقلِق مْن موضوا باشعوُره                                .حزنُها على حاِلـِه، وخوفُها عليـِه مَن اآلخرين 
 .ي معرفتُها بكّلِ ما كاَن يجري معَـهُ في الماض                                            .تجاهلُها لـهُ، ومقاطعتُـهُ أماَم زمًلئِـهِ 

 

 ليها؟ ها إ لسبِب إرجاعِ )آلينغ( للقصائِد الّتي كاَن يُرسلُ   ما الحدُث الّذي يدلُّ على معرفـِة )إكال(-179
 .تابَْعُت القراءةَ إلى الجملـِة التّاليـِة والّتي تليها                            .َجهْلُت سبَب رغبـِة )آلينغ( في إعطائي لهذا الكتابِ 

 .الغًلفِ رَق َوجْدُت في الصُّندوِق مفّكرة وكتابًا أز         . بكّلِ ما أرسْلتُـهُ مْن قصائدَ صفحاتِها مسطورةً  ُدهْشُت وأنا أرى

 

كْنُت أعاني من خسارِة مشاعري، ومَع ذلَك أمْلُت بأْن يمتلَك شخٌص غريُب  عرْفُت بكّلِ جوارحي ماذا ألمَّ بي؟ - 180

حرّيِ الَّذي كاَن )إكاُل( ينتظُرهُ؟    .األطواِر مثَل )مهار( جوابًا سحريًا  ما العبارةُ الَّتي تشيُر إلى الجواِب الّسِ
ِل والصَّبرِ جواٌب ي                  .عنَد عساكِر قوِس قَُزح  انتي جواٌب يُشعرني بمك  .جعلني أقتنُع بقدراتي على التَّحمُّ

ةً عَن )بو ُمس(  .جواٌب يجعلني أرى حالتي على نوِر ضوٍء مختلفٍ                .جواٌب يحمُل في طيَّاتِِه أخباًرا سارَّ

 

   :يدلُّ تصّرُف )لينتانج(، على        .انبرى )لينتانج( يتفّحُص الصُّندوقَ -181
 .ما يراهُ إهماِلـِه ل تجاهِلـِه و      .قلِقـِه وخوفِـِه مّما يراهُ          .حيرتِـِه ودهشتِـِه مّما يراهُ        .وتدقيِق الّنظِر فيـهِ تركيِزِه 

 

طَر على الحكِم، اضّطهَد أولئَك الّذيَن وَسي عاَد إلى الّظهوِر )بودينغا( شامان التّماسيح الُمختفي ُمنذُ زمٍن طويٍل، - 182

 :   الّسابقـةُ تدلُّ على والتي تحتها خط  الجملـةُ الملّونـةُ    .أَجحفوا في معاملتِـِه هو وأبيـهِ 
 .ّرعِ لتّسالتّهّوِر وا              .اإلهماِل واالستهتارِ                   .الحلِم والّصبرِ                    .القسوِة والّظلمِ 

 

في الُحلِم الّذي رآهُ )إكال(، خجلَِت الحكومـةُ المركزيّـةُ في جاكرتا مَن العالَِم، وهي ترى أهالي )بيليتونج( األقزام، -183

 ما الخياُر الوحيُد الّذي كاَن أماَمها؟    .مْن مواطنيهااإلعتراَف بأنّهم وَرفََضِت 
 .محاصرةُ أهالي )بيليتونج(      .تحسيُن أحواِل أهالي )بيليتونج(      .عامٍّ  تاءٍ إجراُء استف         .طرُد أهالي )بيليتونج(

 

  :التّعبيريَّةُ لما سبَق، هي الدَّاللـةُ    .َوقْعُت فريسـةَ حّمى شديدةٍ -184
 .قتِه لواقِعهِ ، ومشّدةُ غضبِـِه، وكرِهـهِ                                           . مرِضـِه، وارتفاعُ حرارتِـهِ ةُ شدّ 

 .اآلخرينَ شّدةُ خوفِـِه، وقلقُـهُ مَن                               .شّدةُ اضّطرابِـِه، وعدُم تركيِزِه في األمورِ 
 

  تشبيًها؟ ما الحدُث الّذي يتضّمنُ -185
 .التّمّسَك بالحياِة الغاليـِة بًل جدوىاُم حاوَل األقز                                      .عِجْزُت عِن التّفكير بصورٍة صحيحـةٍ  

 .جَمعَهم وألقاهم في نهِر )مارانج( دوَن رحمةٍ                  .فنوا كلّهم وطفوا على سطحِ الماِء مثَل الّسمِك المتسّممِ 

 

 .تِـهِ ّرفااستفاَد )إكال( مْن قراءِة الكتِب، وأصبَح قارئًا بكّلِ معنى الكلمـِة حيُث انعكَس هذا على تص-186
 لَـهُ في حياتِـِه؟  ما الحكمـةُ الّتي أعجبَْت )إكال( واتّخذَها شعاًرا

 .يحدُث لَك بينما أنَت مستغرٌق في إعداِد خطٍط أُخرىالحياةُ هي ما 
 .ميُع للحصوِل على ما يريدون ةٌ يخوُضهاالجالحياةُ معركـ 

 .ِرهاتفكيفي طريقـِة   الحياةُ تتضّمُن شخصيّاٍت مختلفـةً ال تتساوى

 .الحياةُ صعبـةٌ وكلُّ ما فيها يبعُث على الحزِن واأللمِ 

 

 نائيٍة في )إدنسور(، شعْرُت ريقـٍة غير عاديّـٍة، فقَد تحدََّث عن طبيٍب بيطرّيٍ يعمُل في قريةٍ بدأَ )هيريوت( كتابَـهُ بط-187

 .سي، شُِدْهُت بقريِة )إدنسور( الصَّغيرةِ ا رأبدأَْت روٌح جديدةٌ تُبعُث في حنايبكّلِ عبارٍة من عباراِت) هيريوت(، و
 أنَّهم ينطقون فقط( للكاتِب )هيريوت(؟ما الَّذي أْعَجَب ) إكال( في كتاِب )لو  
 .الموضوعُ القديُم الَّذي قرأَهُ مْن قبلُ                                      .وصُف الكاتِب الّرائُع لقريِة )إدنسور(

 .ةُ الّتي تحتويها القصَّةُ الشَّخصيَّاُت الخياليَّ                                   .تي تَدوُر حولَها القصَّةُ الَّ الفكرةُ الخياليَّةُ  
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 .متفاجئٍة قليًلً َس عاصمـِة فرنسا، أَجاَب )لينتانج( بنبرٍة هذِه صورةُ برج إيفل يا )إكال(، وهو في باري-188
 ؟ عًلَم تدلُّ إجابـةُ )لينتانج( لـ)إكال(

 .على غرابـِة تصّرفاتِـِه، وتخيًّلتِـهِ                                                    .ى سذاجتِـِه وبساطـِة تفكيِرهِ لع

 .على براءتِـِه وعفويّتِـهِ                                          .األمورِ  على ثقافتِـِه ومعرفتِـِه لكثيٍر منَ 

 

 .ُجعبتي الباليـةِ عندي ُحّب جديٌد في  بحَ وهكذا شُفيُت أص-189
 ما القرار الَّذي اتَّخذَهُ )إكال( بعَدما أتمَّ قراءةَ كتاِب )هيريوت(؟

 .التّوقُّف عِن الّشعور باألسى والحزنِ                                   .شراُء جميع كتِب )هيروت( وقراءتُها
 .التّركيُز على الماضي الّذي عاشـهُ بألمٍ                                              .االبتعاُد عْن مخالطـِة اآلخرين

 

ا بدايـةً مْن شراِء الطَّباشيِر مَن عرَف )إكال( أّن معلّمتَـهُ )بو ُمس( كانَْت على درايـٍة بكّلِ ما حدَث معَـهُ سابقً - 190

 َوصَف )إكال( موقَف )بو ُمس( مّما سبَق؟ كيَف  .جرِ تالممَن الذّهاِب إلى  المتجِر، وماذا كاَن يَفعُل بها، لكي يتمّكن 
عِ والحماقةِ               .بالغضِب واالنفجارِ              .بالتّهديِد والوعيدِ   .ـِة والّصبرِ حكمبال                .بالتّسرُّ

 

اوي: َعجْزُت عِن التّفكيِر بصورٍة صحيحـٍة، راودتني الكوابيُس  -191  .ني خياالٌت غريبـةٌ تْ حقواليقوُل الرَّ
 ما اإلحساُس الَّذي سيطَر على )إكال( في الحدِث السَّابِق؟ 

ُد والعصيانُ                              .اإلهماُل والكسلُ                  .الحلُم والصَّبرُ   .االضطراُب والضَّياعُ            .التّمرُّ

 

 .ى الجملـِة التَّاليـِة، والّتي تليها ثّم الّتي تليهال إتابْعُت القراءةَ بعَد تلَك المقّدمـِة، -192
 ما اإليحاُء الَّذي تستنتُجهُ مَن العبارِة السَّابقِة؟ 

رُ التَّ                        .اإلنجاُز واالنتهاءُ   .تمتاعُ االنجذاُب واالس               .العمُل واإلتقانُ                  . والّسرعـةُ هوُّ

 

فارغٍ وأنفاٍس محبوسـٍة قرأْ ُت َوصَف قريـِة )إدنسور(، وعندما وصَف المروَج المنتشرةَ على تًلل )دير  فمٍ ب -193

 وأتركَ بيشاير( تمنيُت أْن أستلقَي فوقَها ألريَح قلبَي الُمتعَب، 
 قِة؟ باذكرهُ في الفقرِة السَّ عًلَم يدلُّ ما تمَّ      .هواَء القريِة الُمنعَش والعليَل يقبُِّل وجهي 

 .على التّعِب واإلرهاقِ               .على الخوِف والقلقِ           .على الملِل واليأِس         .على الّدهشـِة واإلعجابِ 

 

 .صدقَهُ ! أرْدُت أْن أقفَز وأزعَق، أتعرفون أّن هذا )لينتانج( حدسي غمرتني البهجةُ، أثبََت - 194
 :لواردِة في العبارِة ، هي ا  ط والتي تحتها خ معنى الكلمِة الملّونةِ 

 الحس                        التأكد                         .الّظنُّ والتّخميُن والِفراسةُ 
 

، ما انفكَّ إشراُق ملكاتِِه يزداُد يوًما بعَد يوٍم ، بيَد  ِسِه لمباراِة التَّحّدِي األكاديميّ كاَن )لينتانُج( غارقًا في تحضيِر نف-195 

قِ ك نا أنَّ   . على ذكاِء تًلميِذ الـ ) ن( ثيًرا ما تساءْلنا ما إذا كاَن يمتلُك القدرةَ للتَّفوُّ
 :التَّقنيَّـةُ الّتي اعتمَد عليها الكاتُب في الفقرِة، هي  

 .توظيُف عنصِرالّزمانِ                   .تقنيَّـةُ الحواِر الخارجيّ                  .تقنيّـةُ الحواِر الّداخليّ           .لسَّردِ تقنيَّـةُ ا
 

ياضيَّاتِ ، نفَسكَ أغلْق فمَك وراقْب -196 َل عندما يتعلَُّق السؤاُل بالّرِ  .إيَّاَك أْن تتدخَّ
  :، هو والتي تحتها خط  ةِ األسلوُب الوارُد في العبارِة الملّونـ 

 أسلوب ذم                    أسلوب مدح                     أسلوب أمر                   .أسلوُب تحذيرٍ 
 

 (؟المتداعيةِ  ) ما المعنى الصحيُح لكلمةِ      .، يقبُع كنٌز دفينُ (المتداعيةِ )تحَت مدرستِنا العاجزِة و-197
عةُ والمتهاويةُ              .المرتفعةُ والعاليةُ              .المبنيَّـةُ منذُ القديمِ    .ةُ نـ الُمزخرفةُ والمزيَّ             .المتصّدِ
 

 .رجٌل جليُل الوجـِه وفتاةٌ صبيانيّـةٌ  :التفتَْت )بو ُمس( بسرعـٍة لتواجهَ مدخَل الباِب حيُث وقَف شخصان-198
 ؟ والتي تحتها خط  ّونةِ ما العنصُر الفنِّيُّ الوارُد في العبارِة المل

 .الوصفُ                        .اخليّ دّ ال الحوارُ                          .السَّردُ                .الحواُر الخارجيّ  
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 . حرِ إنّـهُ شيٌء كالسِّ الشَّيُء المدهُش في الطُّفولـِة القدرةُ على ترميِم قلٍب مكسوٍر بسرعـٍة بالغـٍة بمساعدِة كتاٍب، -199
نـةِ   ما نوعُ األسلوبِ   ؟ والتي تحتها خط  الَّذي ورَد في العبارِة الملوَّ

 .أسلوُب تشبيـهٍ                 .أسلوُب نهيّ                     .أسوُب أمرٍ                       .أسلوُب مدٍح  
 

صّورِت الواقَع االجتماعيَّ واالقتصاديَّ ألهالي ( يصطفُّ ممثلو فئاِت المجتمعِ الّذين ال عمَل لديهم )هذِه العبارةُ -200

نةُ اةُ  ما الَّذي لّمَحْت إليِه العبار .جزيرِة )بيليتونج(  الواردةُ في الفقرِة؟  والتي تحتها خط  لملوَّ
 .تنِس الّريشةِ  إلى أنَّ كلَّ فئاِت المجتمعِ يمارسون رياضةَ     .إلى انتشاِر البطالِة بيَن بعِض فئاِت مجتعِ جزيرِة )بيليتونج(

ةَ   المجتمعِ اِت ئ فإلى أنَّ كلَّ       .إلى أنَّ المستوى االقتصادّي لألهالي يؤهلُهم لتظميِم المبارياتِ   .يمارسوَن األعماَل الحرَّ

  
 .في مساِء يوٍم بارٍد بعَد هطوِل أمطاٍر غزيرٍة ، أدَّْت )فلو( قسَم االنضماِم إلى عضويّـِة عساكِر قوس قزح -201
 بماذا تعّهَدْت؟   نضمام )فلو( إليهم ابعدَ 

          .تعّهدْت بالمحافظـِة على مقتنياِت المدرسِة المحّمديّــةِ 

  .تعّهدْت بتقديِم المساعدِة الماليّـِة للمدرسِة المحّمديّـةِ 

 .تعّهدْت بالمحافظـِة على أواصِر الّصداقـِة مع عساكر قوِس قزح 
 .قوِس قزح عساكر   ِت معَ تعّهدْت بالمشاركـِة في االحتفاال

 

ُض لًلختباِر، قالَْت أّمي مّرةً: إنَّ -202 لَِّم الَّذي يفتُح عيوَن التًَّلميِذ؛ ليفكُّوا ألغاَز القراءِة عالمأدرْكُت أنَّ معلِّمتَنا تتعرَّ

 .بَ ى ذلَك فقط، بل هي أيًضا تفتُح القلوماتفعلُـهُ معلِّمتُنا لم يقتصْر عل جزيٍل، وافْقتُها، مع العلِم أنَّ  والكتابِة يُكافأُ بعطاءِ 
 ما الهدُف البعيُد الَّذي ترمي إليِه الفقرةُ الّسابقةُ؟ 

 .هو أنَّ عمَل المعلِِّم ينحصُر في التَّعليِم فقط                      .المعلَِّم دوُرهُ ينحصُر في إعداِد المناهجِ التَّعليميَّةِ  أنَّ هو 

ا                            .فقطله إالَّ كسُب الماِل  أنَّ المعلَِّم ال هدفَ هو   .لحياةِ افي هو أّن للمعلِّم مكانةً عظيمةً ودوًرا مهمًّ

 

 بيَن الواقعِ والخياِل، إاّل أنّـهُ بًل شّكٍ هو-203
فتًى المٌع،    ربّما كاَن )مهار( ولًدا غريَب األطواِراجتاَز المنطقـةَ الُمشّوشـةَ

 .معرفـةً واسعـةً   تفكيٍر منّظمـٍة جدًّا، باإلضافـِة إلى أنّـهُ يَمتلكُ يتميُّز بطريقـةِ 
  :ها )مهار(، هي كُمتلالمعرفةُ الواسعةُ التّي ي

 عِن تاريخِ جزيرِة )بيليتونج(                              .معرفتُهُ الواسعةُ عِن العالِم فوَق الّطبيعيّ 
 .معرفتُهُ الواسعةُ

يرِة الذّات  معرفتُهُ الواسعةُ                                     .السَّمكِ  بمهنِة صيدِ   ةُ معرفتُهُ الواسع  .ِة لــ )فلو(ـ يَّ بالّسِ
 

شعْرُت بالتّكريِم؛ ألّن مجموعةً مَن النّاِس الّذين يصادقون األشباَح قّرروا أْن يعيّنوني سكرتيَرهم، حتّى لو أّن   -204

كثيًرا؛ ألّن عملي سكرتيًرا في منّظمِة )السوسيتيت( يمثُّل تقرون إلى التّفكير الّسوّي، سُرْرُت العرَض جاَء من أشخاٍص يف

ا ادثً لي ح  :سُرَّ )إكال( كثيًرا بعِمِلِه في المنّظمـِة؛ ألنّهُ                     .....مهمًّ
 .كاَن أّوَل مكتٍب زاَرهُ في حياتِهِ                                                       .كاَن أّوَل وظيفـٍة لهُ  

 .كاَن أّوَل نظاٍم أتقنَهُ بدقَّـةٍ                                                   .كاَن أّوَل مكاٍن ذهَب إليهِ 
 

 .جيَّـةِ جالزُّ انظروا إلينا اآلَن مَع كأسينا المجيدين، انظروا إلى اعتزاِزنا ونحُن نقُف أماَم ِخزانِة العرِض ا-205
 ما التّعبيُر الّذي يدلُّ على االعتزاِز واالفتخاِر والثّقـِة؟ 

 .النِّهايـةِ كنَّا أكثَر قربًا مْن خّطِ                                         . الماضي نَ  م كنّا أكثَر خشونةً وصًلبةً 

 .كنّا أقوى مْن أّي وقٍت مضى                                        .كنّا أكثَر رغبـةً بالحصوِل على الهدايا

 

عبّروا عْن قناعتِهم يسألوا بنبرٍة مفعمٍة باالتّهاِم، ثّم  أنْ ما العبرةُ من المدرسِة ؟" دأَب أطفاُل القريِة على "- 206

راسةِ   ما َداللةُ الفقرِة الّسابقِة؟        ."بقوِلهم:"لن نقدَر في األحواِل جميِعها على متابعِة الّدِ
 . الجامعةِ ى ل إاإلحساُس بأنَّ الوقَت آَن للدُّخولِ                                     .اإلحساُس باإلحباط واليأِس 

غبِة في متابعِة                                    .اإلحساُس بالفخِر واالعتزازِ  راسةِ اإلحساُس بالرَّ  .الّدِ

 .اإلحساُس باألمِل في انفراِج العُقدةِ 
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 التّعاليُم قّوةَ إقناعٍ لكَ ت ألجياِل، تحملُ )الليمباي( جذوُرها في تعاليِم )بيليتونج( القديمِة والمتناقلِة عبَر القّصِة  -207

 ما الهدُف من قّصِة ) الليمباي(؟   .عظيمةً 
 . الشَّواطِئ في الجزيرةِ ناظرِ التَّمتُّعِ بم يُع علىالتَّشج               .التَّحذيُر مْن إساءِة استقباِل السُّيَّاِح القادميَن إلى الجزيرةِ 

 .التَّحذيُر مْن إساءِة استغًلِل الغاباِت ومصادِر المياهِ                          .ـةِ حيَّ ايالتّنبيـهُ إلى ضرورِة استغًلِل األماكِن السِّ 

 

ي اإلقباِل على تحصيِل العلِم، وجعَل أهالي )بيليتونج( لنّاِس فرغبةَ ا طبّقَتْهُ الـ) ب ن( أْوهنَ  التَّمييُز التّربويُّ الّذي-208

 ما العبارتان اللّتان تكّمًلن الفقرةَ؟     ......الــ)ب ن(، هم فقط في ظّ يعتقدون أنَّ التًّلميذَ من أبناِء مو

 .(وا في )الكرنفاليمكُن أْن يشارك

 .يستطيعون تقديَم امتحاناِت نهايـِة العام

 .تواتيهم فرصةُ الذَّهاِب إلى الجامعةِ 

 .يمكُن أْن ينجحوا في الّدراسةِ 

 .نظيم رحًلٍت مدرسيّـةٍ لهم بتيسمُح  

 .)سوليمار( بلِ المشارَكةَ بتسلِّق جيستطيعون 

 

ليبنَي امتهَن )باك هرفان( التّعليَم منذُ سّنِ المراهقَـِة، ألكثَر من إحدى وخمسيَن سنةً، قطَع الخشَب مَن الغابـِة -209

 .ِس في صفِّنا خشٍب، القطعةَ الّتي تشّكُل عموَد الّدعِم الّرئيَل على كتفيِه أّوَل وأثقَل قطعةَ  المدرسةَ المحّمديّـةَ، وحم
 فةُ البارزةُ في شخصيَِّة )باك هرفان( كما لّمحْت إليها الفقرةُ الّسابقةُ؟ ّصِ الما 

دُق والوفاءُ   .الكرُم والتَّسامحُ                    .تَّضحيةُ لواي فانالتَّ                    .النَّشاطُ والمرحُ                  .الّصِ

 

لغابـةُ آالَف الحكاياِت  طقةُ األوحُش في )بيليتونج( حيُث تخفي تلَك امنالذهبوا مّرةً إلى غابِة)جينتينج أبيت(، وهي -210

 .ا على اإلطًلِق ظاهرةُ ضباِب) الهيولى(المخيفِة، وأبرُزه
 :هو المقصوُد بظاهرِة ضباب )الهيولى(، 

 . ذي يغّطي الجزيرةَ الّ  ذاك الضبابُ                                                  .ذاك الضباُب الّذي يحادُث نفَسهُ 
 .ذاك الضباُب الّذي يختفي بسرعـةٍ                                        .ذاك الضباُب الّذي يلتقي مَع قوِس قزح 

 

يتيت( كانْت كثيرةَ األشغاِل، وتطلّبَْت جدوَل أعماٍل لضبِط اإلدارِة : إّن منّظمةَ )السوسويمكُن القوُل باختصارٍ -211

 .الممتلكاتِ  ولِ يوالتَّمو
  :بمتطلّباِت تنظيِم جدوِل األعماِل، هو  المقصودُ 

 .أنّها بحاجٍة إلى مديرٍ               .إلى عّمالٍ أنّها بحاجٍة           .ها بحاجٍة إلى خبيرٍ نّ أ             .أنّها بحاجٍة إلى سكرتير
 

َل في إثارتِـِه للّدهشِة، كما أثارِت الّدهشةُ الّتي ذكَرها عاديللْم يكِن اكتشاُف الّرسِم الخاّصِ بالعصِر الحجرّي القديِم -212

موريا، بينما استلقى هناَك وكاَن نصَف نائٍم ونصَف صاٍح "لي)مهار( عِن الهمِس الّذي جاَء من ذلَك الّرسِم، 

 ......... يا"همهَم )مهار(، قائًًل: هسهسِت الّرسوُم في أذني مثَل أفعى )مانوس( ثّم تابعَ ليمور
 :عبارةُ الّتي نطَق بها )مهار(، هي ال

 ل(؟ أتعرفون يا رفاُق أسطورةَ )برج باب                                        أتعرفون يا رفاُق أسطورةَ )ليموريا(؟
 (؟ دوأسطورةَ )روبن ه  أتعرفون يا رفاقُ                                  ورةَ )طائر العنقاِء(؟رفاُق أسط أتعرفون يا

 

قال )مهار( وفرائُصهُ ترتعُد ،"اخترقني الهمُس مثَل هاجٍس تحذيرّي ُمسبٍَق، حامًًل بيَن طيّاتِـِه نبوءةً مخيفةً تتعلُّق  -213

ُن النُّبوءةُ أمًرا خطيًرا، هو                   ."( بــ) بيليتونج   :تتضمَّ
 .للعادِة سيفاجُئ أهَل )بيليتونج(   أّن أمًرا خارقًا                                          .لْن تلبَث أْن تسقطَ أّن سلطةً فيها 

 .ُر )بيليتونج(أّن زلزااًل شديًدا سيدمِّ                      .أّن عدًدا من أفاعي)مانوس( سيغزو ) بيليتونج(
 

سهارى( و)فلو( و)تراباني( لـ) )لينتانج( يشرُح مسألةً رياضيّـةً مْن بيَن فجواِت جداٍر مازاَل صامًدا، لمْحُت -214

ِة؛ ألنّه ما عاَد هناَك سقٌف يستُر اللَّوَح، كاَن يتصبُّب عرقًا لكّن طاقَتَه تأجَّ  ،  َجتْ و)هارون(، كاَن يُعلّمهم تحَت الّشمِس الحاّدِ
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درستِنا المحتوِم،  مرِ يلينتانج( أُي استعداٍد لقبوِل مصعينيـِه، كاَن الموقُف مؤثًِّرا، لم يظهْر على ) وشّع البريُق منْ 

  :السُّؤاُل الّذي طرَحهُ )إكال(، هو                            .........سألتُهُ 
 لماذا تصرُّ على المشاركِة في المسابقِة يا )لينتانج("؟ "                              لماذا تصرُّ على الصُّموِد يا )لينتانج("؟"
 لماذا تصرُّ على ترِك الجزيرِة يا )لينتانج("؟"                      وِق يا )لينتانج("؟سُّ لاا تصرُّ على العمِل في اذلم"
 

، كانَْت تقوُم بما درَج )باك حثَْت )بوُمس( عن )كوتشاي(طويًًل، بعَد يومين نجَحْت في العثوِر عب-215 لى عريِف الصَّّفِ

 (؟ وُم به )باك هرفانيق نَ ما العمُل الّذي كا  . بِه تماًماهرفان( على القيامِ 
 .طفاِل بأهميّـِة ارتياِد المدرسةِ  األإقناعُ                        .إقناعُ تًلميِذ المدرسِة المحّمديّـِة بزيارِة مدرسِة الــ)ب ن(

واياتِ  األإقناعُ    . في العمل الخيريّ ركةِ اشإقناعُ األطفاِل بالم                                .طفاِل بضرورِة قراءِة القصص والّرِ

 

لسَّيِّد)صمديكون(، نظَرْت )بوُمس( حولَها، وعندما عاينَِت الجداَر فوَق  بدا لنا أنّنا أصبْحنا جاهزين الستقباِل ا-216

 ........ َل برهٍة بالحياِة، الحْقنا نظرتَها أدرْكنا في الحاِل أنّنا نسينامتقَع وجُهها الَّذي نبَض قباللّوِح؛ تشنَّجْت وا
  :الّشيُء الّذي نسيناهُ ، هو

 ."اِر الدَّولِة :"غارودا بانكاسيًلُصورةُ الّرئيِس، ونائِب الّرئيس، وشع
 .فان(صورةُ شعاِر المدرسِة المحّمديِّة وصورِة المديِر)باك هر  

 .سِة في الُملكيَّـةِ ن( وشعاِر المدر  بصورةُ مديِر الــ) 
 .""غارودا بانكاسيًل :ةِ لصورةُعساكر قوِس قزح، وشعاِر الّدو

 

ونجْحنا في تطويعِه، لكّن شركةَ الــ )ب ن( ال مَضْت سنواٌت ونحُن نرزُح تحَت وطأِة ضغوطاِت السَّيِِّد )صمديكون( -217

رِض القصدير، وإذا تطلّبَِت القضيّـةُ تعويًضا فمصادُرها ال تنضُب وال عترًضا على استغًلِلها ألأحَد يقُف في طريقها م

افاُت الحدائَق واألسواَق والقرىِف َن مَن المألوكا ، تجفُّ   .أْن تحرَث الجرَّ
 الواردِة في الفقرِة الّسابقِة؟ والتي تحتها خط العبارِة الملّونِة ما َداللةُ 

افاتِ ًلتدلُّ على استغ افاتِ دميتّ عِ القدرِة التدلُّ على شّدِة واتّسا                            .في تمهيِد األرِض   ِل الجرَّ  .ريَِّة للجرَّ

افاِت يقتصُر على ِمساحٍة محدَّدٍة مَن األرِض  راعةِ       .تُبيُِّن أّن عمَل الجرَّ  .تدلُّ على أنّها تحرُث األرَض لتكوَن صالحةً للّزِ

 

، ثّم قالَ -218 َر )لينتانج( نظَرهُ عليَّ يريدان أْن   (وأبي يا )إكال ّمي أ لْن أخيَِّب أملَ  : )قْلُت:"لكنّها لْن تلبَث أْن تنهاَر"، سمَّ

 .أحًلُمنا، أحًلٌم طموحـةٌ تكوَن لنا   تعليمي، ينبغي أنْ أكمَل 
 :، هي والتي تحتها خط  َداللةُ العبارِة الملّونةِ 
 .امتقديُر الوالدين واالعتراُف بفضِله                                              . بالوعِد والعهدالتّصميُم على الوفاءِ 

 .التّصميُم على متابعِة العمِل المثمرِ                                         .لتّصميُم على االنتقاِل إلى مدرسٍة أُخرىا
 

سالِة ي ت فصّمَمْت )بوُمس( على االستمرارِ -219 عليِمنا على الّرغِم مَن الّرسالِة التّحذيريِّة، بل لْم تتواَن في الّرّدِ على الّرِ

 ....مدرستُنا، وطلبَْت أيًضاـِة، مرفقـةً ردَّها بالتماٍس إلى أعلى سلطٍة في الــ)ب ن( حتّى ال تُهَدَم ريَّ يذالتّح
   :الّطلُب الثّاني الّذي قّدَمتْهُ في االلتماِس، هو

 .ترميم بناِء المدرسةِ  بمَ ومنُحها مساعدةً ماليّـةً لتق                           .ُحها فرصةَ التّحّدِث مَع المديِر شخصيًّانم
زمةَ للمدرسةِ لتحضَر األدوا   ةً منُحها فرصةً كافي                  . منُحها فرصةَ التّحّدِث مَع وزيِر التَّربيـِة والتَّعليمِ   .ِت الًلَّ

 

ُرنا..-220  . إذا شعَرْت) بوُمس( بأّن التّشاؤَم يسيطُر علينا تدعونا للتَّحدُِّث عْن كأسينا، وتذّكِ
 ذّكَرْت )بوُمس( عساكَر قوس قزح؟ بمَ 

 .عليمِ تَّ وال بأّن الكأسين مكافأةٌ مقّدمةٌ مْن وزارِة التّربيـِة                  .ن(  مكافأةٌ مقّدمةٌ مْن مدرسِة الــ)ب لكأسينبأّن ا

 .لْم يستسلموا للهزيمةِ ْن ملبأّن الكأسين مكافأةُ                .في البحِث عن)فلو(  بأّن الكأسين مكافأةُ مْن شاركَ 

 

، واقتصَر تًلميذُهُ على )سهارى( و)فلو( -221 و)تراباني( و)هارون( وما تولّى )لينتانج( ُمهّمـةَ )بوُمس( في الّصّفِ

 أْت )لينتانج(وُمس( بذلَك جاَءْت إلى المدرسِة؛ ُدهَشْت وارتعَش جسُمها عندما رصُّموِد، علَمْت )بجمعُهم هو رغبتُهم بال

ف عطية   المعلم :  26 أشر  



هم كيف جاهَد رئيُس إندونيسيا األول )سوكارنو( الّذي سجنهُ الهولنديّون في)باندانغ( ليواصَل دراستَهُ في وي لير

 .نو(قّصةَ )سوكار  ّرةً ن أجِل استقًلِل بًلِدِه، كانت)بوُمس( قد روت مالّسجِن م
   :القصَّةُ الّتي روتْها )بوُمس( عْن )سوكارنو(، هدفُها 

 .أْن تعلَّمنا أصوَل التّعليمِ                                                        . فينا صمودِ ل اأْن تؤّجَج روحَ 
 .)سوكارنو(أْن نكتَب لمحةً عن شخصيَّـِة                                                       .أْن نّطلَع على تاريخِ الشُّعوبِ 

 

افاِت، التزَم بالحضوِر أبكَر مَن هتمَّ لم ي ِة، بالمدرستمسََّك )لينتانج( -222  ألّن رفاقَهُ هجروها، ولم يهتمَّ بتهديِد الجرَّ

دُ  َر الّدعامةُ المقّدسةُ الّتي تسنُد هذه  ةَ إلى أْن تنهاسأواصُل الّدراس) اآلخرين، وكاَن آخَر واحٍد يعوُد إلى بيته، وهو يرّدِ

 .، ولطاما رآها )لينتانج( رمًزا لكفاِح مدرستِنا(نهرفا باكٌر من )المدرسةَ( تلَك الّدعامةُ هي تذكا
  :أشاَرِت الفقرةُ إلى أّن الّصفةَ البارزةَ في شخصيّـِة )لينتانج(، هي 

 .النَّشاطُ والحيويَّةُ               .حبُّ الذَّاتِ األنانيَّـةُ و                   .للشُّهرةِ هُ حبّ                 .الوفاُء واإلخًلصُ 
 

ابتسَم )لينتانج( وقال: " ألم يسبْق لي أن أخبرتَُك؟ سأستمرُّ في الّدراسِة إلى أْن تنهاَر دعامةُ مدرستِنا المقدَّسةُ"  -223

 سخةً، وحالَْت دوَن تهاوي الّدعاماِت األخرى المتّصلـِة بها، والّتي تعتمدُ تـةً وراإنّها الدَّعامةُ األساُس الّتي بقيت ثاب 

أنت ترى هذا بنفِسَك، صح؟ إنَّ   ".شخٍص يجاهُد ليُبقي عائلتهُ عائمـةً على وجِه الماِء لئًل تغرقَ  مثلَ  لي  عليها، بَدتْ 

  :الوارُد في العبارِة الملّونـِة، هو لوبُ األس   "الدعامةَ المقدَّسةَ لمدرستِنا مازالَْت صامدةً بقّوةٍ 
 أسلوب تعجب                          أسلوب إنشائي           أسلوب مدح                            .أسلوُب تشبيـهٍ 

 

  عنِ ا أيضً ما عليِك إاّل أْن تتخلّي أنِت لعلَّ أولئَك األشخاَص محقّون،  ":ناقْشُت)بوُمس( بالمنطِق، قْلُت لها-224

   ...أنّها لن ترضى، وال ألّي سببٍ شدََّدْت )بوُمس( قبَضتَها على مقوِد دّراجتها، بدا "المدرسةِ 
   :ألمُر الّذي لْن تقبلَهُ )بوُمس(، هوا

 .سواقِ يعملوَن في األ أْن تقَف وتتفّرَج على تًلميِذها                     .أْن تقَف وتتفّرَج على مدرسِة المحّمديّـِة تتهاوى
 .الجّرافات في الـ)ب ن(مِل لى ععَج أْن تقَف وتتفرّ                        .الــ)ب ن(  أْن تقبَل بخسارتِها لعمِلها في مدرسةِ 

 

آكيونج( و)مهار( بعَدما قابلَْت )بوُمس( التًّلميذَ، لم يخَف علّي أنَّ )كوتشاي( و)شمشون( وقفا كموقفي وموقِف )-225

َمنا وحّرَضنانفِسِه، فالماُل  ُل وجهةَ نظِر )إكال(  .....سمَّ  وتبيُّن عًلَم حّرَضهم ؟ما العبارةُ الّتي تكّمِ
 .المدرسةِ في تنظيِف حديقِة لنرفَض المشاركةَ                              .شاركةَ في النَّشاِط الّصيفيّ الم رفضَ لن

 .لنرفَض الذّهاَب إلى المكتبـِة في الجزيرةِ                                  .لنرفَض طلَب العودِة إلى المدرسةِ  

 

 يعتصُرنا؛ ننظُر مذهولين إلى نصِف باحِة مدرستِنا الّذي سحقتْهُ اآلالُت لحزنُ ا وصْرنا في فتراِت االستراحِة نجلسُ -226

تهُ باألرِض، كاَن هذا أعظَم اختباٍر ابتُلينا بِه، وما أفزَع )  لمدرستِنا هو خوٌف  الجّرافاتِ  قراِر تدميرِ  منْ   بوُمس( أكثرَ وسوَّ

 ......خشينا حدوثَهُ أكثَر مْن أّي شيٍء ، هوما  أنّ  تشارَكْت به مَع المرحوِم )باك هرفان(، ويبدو أخيًرا
  :األمُر الّذي كانوا يخشون حدوثَهُ، هو

 .ّسو سيتيت( سيؤثُِّر سلبًا عليهمهار( في)ال عمَل)منّ أ                              .أّن تدميَر المدرسِة أصبَح حقيقـةً واقعةً 
ِب المدرسِة المحّمديّ  مةً على عدِم تدريِسهم                                  .ـةِ أْن يقلَّ عدُد طًُلَّ  .أْن تظلَّ )بوُمس( مصّمِ

 

القصدير، وإذا تطلّبَِت القضيَّـةُ  ركةَ الــ )ب ن( ال أحَد يقُف في طريِقها معترًضا على استغًلِلها ألرِض ش  إنّ  -227

  : ، هي ي تحتهما خط والت لّونتينالم ندتيالعًَلقةُ بيَن المفر  .تنضُب وال تجفُّ تعويًضا فمصادُرها ال  
 عًلقة طباق                     عًلقة مقابلة                           عًلقة تجانس               .عًلقةُ ترادفٍ 

 

حْظنا تحسنًا ، الهِ تـِ ُد )صمديكون( استمارتَهُ وقائمةَ التّدقيِق، كنَسْت نظراتُهُ الصَّّف، وبدأ يدّوُن مًلحظالسَّيِّ رَج اأخ -228

موِز الوطنيَّـِة، رفَع نظَرهُ  للّوح، بدا أّن عليِه أْن يبذَل  إلى ما فوِق ا  بمستوى التقييِم، إاّل أنّنا قلْقنا عندما وصَل إلى بنـِد الرُّ

  :الّذي لمَسهُ )مهار( ، هو      .ا ليرى بوضوٍح؛ فقد أدرْكنا مغزى حيلِة )مهار( العبقريَّةِ كبيرً  جهًدا
 .أّن السَّيَِّد )صمديكون( يُعاني مْن بعِد نظٍر حادٍّ                            .لسَّيَِّد )صمديكون( يُعاني مْن قصِر نظٍر حادٍّ ّن اأ

 .دٍّ حا أّن السَّيَِّد )صمديكون( يُعاني مْن توتٍّر نفسيّ                        .ظهِرهِ في اكَل ني من مشون( يُعاأّن السَّيَِّد )صمديك
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 .وقفَْت )بوُمس( تحّدُق إلى ما بعَد حدوِد فِناِء المدرسِة بخوٍف يخالطهُ األملُ -229
 يدلُّ شعوُر )بوُمس( في الموقِف الّسابِق على   

 .افرحتِها وسعادتِه                   .هاخيبتِها وحسرتِ                  .رفضها وإعراِضها              .اضطرابِها وتشّوقِها
 

 .طالما أنا قادرةٌ على الوقوِف، لن يخسَر هذا الصَّفُّ طالبًا واحًدا" قالَْت )بوُمس( "- 230
فةُ الَّتي تستنتُجها لشخصيِّة )بوُمس( مْن خًلِل قوِلها الّسابِق هي      الّصِ

 .التَّكبُُّر والتَّعالي                 .والحرمانُ البؤُس                  ًلمُ الخضوعُ واالستس             .التَّحّدِي والصُّمودُ 
 

 .ن( أْن تسقَط هذه المدرسةَ، فعليها أْن تُسقَطنا قبلَها  شّكْلنا أماَم )بوُمس( درًعا بشريّةً، إذا أراَدْت شركةُ الـ )ب- 231
 المستفاُد مَن الموقِف الّسابِق؟ مغزى ما ال

 .الحبُّ والموّدةُ لمناصري المبادئِ                                                  .التَّعاوُن والتَّكاتُف لنُصرِة الحقِّ 

 .المواجهةِ  في القّوةُ والّصرامةُ                                                .التَّفاؤُل واالستبشاُر بالمستقبلِ 

 

القانوُن مدّوٌن بتحصيِل الِعْلِم؟ هذا  اطنِ مو القالَْت )بومس( : أأحتاُج يا سيُّد إلى تذكيِرَك بالقوانيِن الّتي تضمُن حقَّ -232

 لّي؟هَد بالنّّصِ األصفي دستوِر البًلِد، وعلى حّدِ علمي، الّدستوُر هو القانوُن األعلى المتّبُع على األرض، أتحبُّ أْن أستش
وايِة؟  ما  اإليحاُء الّذي تستنتُجهُ مَن المقطعِ الّسابِق مَن الّرِ

 .ِرهاُم معرفِة السَّيِِّد بقوانيِن البًلِد ودستوعد                                 .ُل به وتطبيقُهُ العمو نونِ أهميّةُ احتراِم القا

 .تدويُن القانوِن في دستوِر البًلدِ                           .استشهاُد )بوُمس( بالنّّصِ األصلّيِ من الّدستورِ 

 

نصَل إليه، وأنّنا أقلُّ مْن    رئيَس الـ)ب ن( أعلى مْن أنْ ا نحُن؟ كلُّنا يعرُف أنّ نَّ كُ ومنْ لكْن َمْن كانَْت )بوُمس( حقيقةً؟ -233

 قريٍة ال قيمةَ لها، وهكذا أوكلَْت شركةُ الـ)ب أْن يخّصَص لنا وقتًا، ما لديه مْن مشاغَل أهمُّ بكثيٍر من حّلِ مشكلِة مدرسةِ 

 .وٍل إدارّيٍ لديهاسؤنى م أدِط، ن( هذه المهّمةَ إلى رئيِس فريِق مسحِ الخرائ
 مشكلِة مدرسِة القريِة إلى أدنى مسؤوٍل لدى شركِة الـ )ب ن(؟اللةُ توكيِل ُمهّمِة حّلِ دَ  ما

ِب، والتَّ  بِهاإصراُر الشَّركِة على حّلِ مش                  .قليُل مْن شأنِهمعدُم االكتراِث بالمعلّمِة والطًُّلَّ  .كلِة المعلّمِة وطًُلَّ

ِب، ورفُع شأنِهم مامُ هتاال  .الشَّركِة بأموِر القريِة وسُكَّانِها اهتماُم                                  .بالمعلّمِة والطًُّلَّ

 

رأيُت وجهَ )بوُمس( يُْسِفُر عِن ابتسامٍة، وفي المدى  ظهَر، دفنَنا الصَّمُت، ثم فجأةً  قاربَِت الّساعةُ العاشرةَ وال أحدَ -234

وفي المقعِد الخلفّيِ جلَس معلُّمهُ )مهار(   درسِة، يسابُق الّريَح إلى الموُد دّراجتَهُ بسرعٍة جنونيّـٍة، كاَن ( يقنجآكيوظهَر )

 .إلى المدرسِة فهلّْلنا احتفاًء بهما الّذي بدا أنه يزأُر على )آكيونج( بأوامرِه، وصًل
 ؟ ابقِ سّ  الفي المقطعِ  والتي تحتها خط ما َداللةُ العبارِة الملّونةِ 
ياِح وشدَّتُها  .المشاركةُ في سباِق المدرسةِ                                                   .سرعةُ الّرِ

 .الحماُس والشَّوُق إلى المدرسةِ                                                  .المعلِم مْن تلميذهِ غضُب 

 

نّاِس أنَّ )بوُمس( أُصيبَْت بالجنوِن، ولكنَّ هذا لْم يكْن حاَل النّاِس جميِعهم، إذ  المنَ يُد بسبب سلوِكها هذا، اعتقَد العد-235

قين وباعةُ كثيًرا ما ق  .ِة والمشرفون على مواقِف الّسيَّاراتِ اُر أكشاِك القهوعصيِر التّمِر وزوّ ابلَها بالتَّصفيِق أعضاُء الحًلَّ
 ابقِة؟ السّ  فقرةِ ما اإليحاُء الّذي تستنتُجـهُ مَن ال 

 .اعتقاُد جميعِ النّاِس أّن )بوُمس( أُصيبَْت بالجنونِ                            .رفُض جميعِ النّاِس لتصّرِف )بوُمس(

 .تأييـُد جميعِ النّاِس لتصّرِف )بوُمس(                    .ُمس(بوتفاوُت مواقِف النَّاِس من تصّرِف )

 

 المدرسِة، مباشرةً نحو الّضجيجِ جأةً ف ُمس(بعَد ذلَك نهَضْت )بو-236
َهْت إلى الخارِج، مَضْت بسرعٍة قاصدةً باحةَ ، وتوجَّ

 ".وقِفوا هذه اآلالتأ"المتصاعِد وصاَحْت في وجِه مشغلّي المكائن الثّقيلِة، 
 !"أوقفوها  :ْلتْ أوقفوا هذه اآلالت! ق" .ذهَل العّماُل وتلفّتوا ينظُر بعضهم إلى بعٍض 

 قوِل )بوُمس( الملّوِن في المقطعِ الّسابِق؟  رِ تكرا  لةُ ما َدال
 .على الموقفِ  الشَّجاعةُ واإلصراُر والتَّأكيدُ                                               .العناُد والفظاظةُ في السُّلوكِ 

 .وحدَّةُ الّطباعِ سةُ رالشَّ ا                                                       .اليأُس وفقداُن األملِ 

ف  المعلم :  28 عطية  أشر  



تبلُغ ِمساحتُها عشرةَ أضعاِف هذا قال رقيُب العّماِل: "هذا ماٌل ضخٌم يا )بوُمس(، تستطيعوَن أْن تشتروا أرًضا -237

 "مدرسةً أفضَل عشَر مّراٍت مْن هذه المدرسةِ  الباحِة، ويمكنكم أْن تبنوا 
 ّي؟ ما سبُب رفِض )بوُمس( لعرِض رقيِب العّماِل المادّ 

 .المدرسِة اإلستراتيجيّ بسبِب تمسُِّك )بوُمس( بموقعِ               .المدرسةَ ليَسْت مدرستَها بل هي مدرسةُ الشَّعبِ  نَّ أل

َب يرفضوَن أيَّ مقابٍل مادّيٍ بديًًل عِن الِعْلمِ              .ِة لـ)بوُمس(بألنَّ العروَض األُخرى كانَْت أقوى بالنِّس  .ألنَّ الطًُّلَّ

 

ظّماُت والمؤسَّساُت استعداَدها  متِها المجانيَّـِة، وأبدِت المنَد شخٌص ما أْن يعّوَِض )بوُمس( ماليًّا عْن سنواِت خدأرا-238

 ْت عليها، ألنَّها لمساعداِت الَّتي عُرضَ رفَضت )بوُمس( بأدٍب ا   .لترميِم المدرسةِ 
 .تخشى تدّخلَهم في شؤوِن المدرسةِ                                              .سعَْت إلى تحقيِق الّربحِ الشَّخصّيِ 
 .عدةً من الغرباءالتحبُّ مسا                                               .تخاُف مِن استمًلِكهم للمدرسة

 

أْن تأخذَ مجراها أماَم   يجبُ  درسةِ قالَْت)بوُمس(: "رجاًء أخبْر رقيَب العّماِل أنَّنا إذا احتاَجنا، مناقشةُ مصيِر هذه الم-239

بي، في هذا الصَّفِّ  ِب في مناقشِة مصيِر      "طًُلَّ  المدرسِة؟لَم اشترَطْت )بوُمس( وجوَد الطًُّلَّ
بِها فيها وارت بِها                                 .باطُهم بها بسبِب تعلُِّق طًُلَّ  .ألنَّ )بوُمس( تشعُر بأنَّها أقوى مَع طًُلَّ

ِب يلعُب دوًرا في نجاِح القضيّـةِ  عدنَّ أل  .ألنَّهم المعنيِّون بهذِه المجازفِة أكثَر مَن اآلخرين                        .َد الطًُّلَّ

 

اِب، إلى جانِب أكابر المسؤولين الحكوميين، أصبحوا فجأةً  الّسياسيّون وأعضاُء األحز تناوَب على زيارِة مدرستِنا-240

 اهتماِم المسؤولين المفاجىِء بالمدرسِة؟   ما السَّبَُّب الخفيُّ الَّذي يقُف وراءَ   .ناتِ بمنحُمهتّميَن 
يَّاِت الهائلِة مَن القصديِر تحَت المدرسةِ جو                          .الفوُز بلقِب منقِذ قضيَِّة المدرسِة المحّمديّةِ   .وُد الكّمِ

ِب المدرسةِ                              .مِ عًلاإل التَّنافُُس على الّشهرِة بيَن وسائلِ   .التَّعاطُُف مع موقِف )بوُمس( وطًُلَّ

 

في الحقيقِة ُمعيّنـةٌ مَن ُمس( هي أنَّ )بوعْن ضمَن فترٍة ال تذكُر، ومْن أكشاِك القهوِة طبعًا انتشَرْت قصٌص -241

 .الحكومِة، ومتنّكرةٌ بزّيِ معلِّمِة مدرسِة المحّمديّةِ 
 ِة تلِك الّشائعاِت عْن قضيـَِّة المدرسِة بعَد شُهرتها في الصُّحِف؟إثار هدفُ  ما

 .ًدا المشاكِل وزيادِة األموِر تعقي بُ جل                                                 .تغييُر الحقائِق وكسُب الّرأي العامِّ 
 .تحقيُق الّربحِ المادّي ومكاسَب تجاريّةٍ                                                   .تعجيُل قراِر الشَّركِة بهدِم المدرسةِ 

 

مدرستُنا الَّتي تشبهُ سقيفةَ  وفي اليوِم التّالي ظهَرْت أخباُر مقاومتِنا في الصُّحِف المحليَِّة، وبطرفِة عيٍن أصبَحتْ -242

 مدرسِة المحّمديِّة؟ ى العلرِة ما انعكاساُت هذه الشُّه         .المبشوِر مشهورةً نِد جوِز اله
م في المنطقةِ                                     .حقَّقَْت تعاطفًا بالغًا مَع قضيَّتِهم   .أصبَحت مركًزا للعلِم المتقّدِ

َب الُجدَد للتَّسجيلِ                                    .سةِ قراِر هدِم المدرعّجلَْت بتنفيِذ   .افيه جذبِت الطًُّلَّ
 

ومَع أنَّ )بوُمس( أدرَكْت أنَّها بصدِد التَّعامِل مَع مسؤوٍل مشهوٍر بقسوتِِه حافَظْت على هدوئِها، لكّن )مهار( لم  -243

مُ يشعْر بكثيٍر من االرتياِح، وقاَل: إنَّ ا  .لوضَع قد يتأزَّ
 م؟ هتِ يَّ لَم وصَف )مهار( الوضَع بالمتأّزِم عنَد استًلِم رئيِس عّمال التَّعدين لقض

 .نَّ المدرسةَ قد تنهاُر مْن تقّدِم المكائِن وعدِم انتظاِر المفاوضاتِ أل

 .ألنَّ القضيَّةَ قد أخذَْت منًحى بعيًدا عِن الحّلِ وعْن مطالبِهم المحدَّدةِ 

 .نيّتِـِه أْن يطلَق العناَن لغضٍب مسعورٍ جاَء وفي ألنَّـهُ 

ِب   .اٍت صارمٍة بحقِّهمجراء إتخاذِ والمعلّمِة مِن الخوفِِه على الطًُّلَّ

 

صورٍة ضمنوا  هُ كاَن واعيًا بحضوِر المراسلين المتربِّصين اللتقاطِ أراَد رئيُس التَّعديِن أن يُفلَت عناَن غضبِِه، لكنَّ -244

)بوُمس(  أنَّ  بترافِ في بقعٍة ضيَّقٍة، واضطرَّ إلى االع الصَّفحةَ األولى، لذلك ُحشرَ  ِح اليوِم التَّالي ستحتلُّ أنَّها في صبا

 ما الَّذي دفَع رئيَس التَّعديِن بأْن يقبَل مطالَب )بوُمس(؟   .محقّةٌ 
اَء حضوِر المراسلين  .إكباُرهُ لشخصيَِّة )بوُمس( واحتراُمهُ لموقِفها                   .خشيتُـهُ أْن يحتلَّ عناويَن األخباِر جرَّ

ِب المدرسِة وتمّرِدهم عليهِ                              .يها فلعلمِ لطلبِة ااإلسًلميَِّة و احتراُمهُ للمدارِس   .خوفُهُ مْن غضِب طًُلَّ

29 



بعَض  تي لم يزْرها أحٌد قَطُّ من قبُل، أو منَحها ازدحَمْت مدرستُنا بالّزّواِر نتيجةَ ما حدَث مْن هرٍج ومرٍج، مدرستُنا الَّ -245

 .القصديِر الهائلِة تحَت مدرستِنا إلعطاِء الصُّورِة بأنَّهم يناصروَن الضُّعفاءَ ةُ ميَّ  وكعالَجْت عماهم األخبارُ وقتِِه. ثمَّ فجأةً 
 النّحَل الّطنّاَن"؟ ما المعنى المشترُك بيَن الموقِف الّسابِق والمثِل القديِم"تجلُب ضوضاُء العسلِ 

 .مدرستِنا عِن المسؤولين عْن تنظيِم شؤوِن الدَّولةِ عُد ب                             .منهُ ازدحاُم مدرستِنا بالّزّواِر أمٌر ال طائَل 

 .ِت الّزّوارَ الثّروةُ المدفونةُ تحَت مدرستِنا قْد جذبَ              .إهماُل مدرستِنا مْن قبِل أعلى المسؤولين في الحكومةِ 

 

ارةٌ كما قاَل )مهار( مّرةً، -246 الَّتي اختبَرتها يوَم وقفَْت تنتظُر التِّلميذَ   ِسهانف ربةِ )بوُمس( تمرُّ بالتَّجكانَْت ، األحداُث دوَّ

نِة في المقطعِ السّ         .إلى المدرسِة في ذلك اليوِم األّولِ   العاشَر عندما جئْنا  الجملِة الملوَّ
 ابِق؟ ما َداللةُ

 .عادةَ والسُّرورَ لُب السَّ  تجامَ أليَّ ا  أنَّ                                          أنَّ األحداَث تدوُر في حلقِة النّهايةِ 

ها  .أنَّ األيّاَم تتكّرُر في أحداثِها                                .أنَّ األحداَث تتفاوُت بيَن خيِرها وشّرِ

 

 .مهما كلََّف األمُر أْن نعيَدهُ إلى المدرسةِ  تشاي(: إنَّ علينابشأِن غياِب )كوقالَْت )بوُمس( -247
 لحازِم للغايِة من هذه المسألِة؟ س( اومُ  )بموقفِ ما سبُب 

 .ثمرةٌ وم مةٌ َن يبذلُها للمدرسِة قيّ ألنَّ الجهوَد الَّتي كا                   .ألنَّ أمَر المدرسِة متوقٌف على عودتِِه وتعلُِّمِه فيها

ِب عنَد )بوُمس( أمٌر ُمهم  للغايةِ ا ِد عد مالَ ألنَّ اكت                  .ألنَّ فقَد طالٍب واحٍد عندها يعادُل فقَد نصِف روِحها  .لطًُّلَّ

 

زَم لتدفعَهُ  َرْت )بوُمس( أْن تقبَل أكبَر قدٍر مْن طلباِت الخياطِة، انكبَّْت على العمِل ليًًل نهاًرا حتَّى تجمَع ارَّ ق-248 لمبلَغ الًلَّ

 ؟ ابقِ مِة السّ ما القيمةُ الَّتي تستنتُجها من موقِف المعلّ  .عن )كوتشاي(
 .الكفاُح في العمِل واإلخًلُص فيه ليًًل نهاًرا                                    .ملِ مُّ مْن نوعيِة الع الماديُّ أهلكسبُ ا

ِب وعودتِهم  .واجٌب على المرأةِ  العمُل بالخياطِة أمرٌ                                    .للتَّعلُّمِ  التَّفاني إلنقاِذ الطًُّلَّ

 

افاِت أْن تعمَل هنا" ي المكتُب نن عيَّ  "- 249 ألتباحَث معَِك بخصوِص نقِل هذِه المدرسِة إلى موقعٍ آخَر حتَّى يتسنّى للجرَّ

 .بالمجامًلتِ قالَها رئيُس المّساحين مْن غيِر أْن يهدَر الوقَت 
فةُ الُمستنتجةُ لرئيِس المسّ   احيِن من خًلِل الموقِف الّسابِق؟ ما الّصِ

 .وفُ الجزعُ والخ                     .الوضوُح والجديَّةُ                      .ُر والدَّهاءُ المك                .فاني تَّ وال اإلخًلصُ 

 

 .ن(  ـ )بسيرتُّب اجتماًعا بينَنا وبيَن رئيِس الهلَّْلنا عنَدما قاَل )تيكونج(: إنَّهُ -250
ُب المدرسِة مَع معلِّمتِ   ؟ ايتِهم في االجتماعِ بالّرئيِس األعلىَق غحقيهم تكيَف استطاَع طًلَّ

ِد والعصيانِ                .بالعزيمِة واإلصرارِ   ِة والعنفِ                   .بالتَّمرُّ  والدَّهاءِ كِر بالم                   .بالقوَّ
 

تألََّف من خمِس صفحاٍت مَن  ا، ظيمً ا عركَّْزنا على االجتماعِ، وضعَْت )بوُمس( بمساعدِة سياسيّنا )كوتشاي( خطابً -251

  تدلُّ الفقرةُ الّسابقةُ على    .ولَّْت )سهارى( كتابَتَـهُ الورِق األبيِض، استعْرنا آلةً كاتبـةً من مكتِب القريِة، وت
 .همعليوِط سيطرِة اليأِس والقن                                               . فيما بينَهموالتَّعاونِ  التَّكاتُفِ 

 .االتِّفاقِ التَّنافِر والتَّباعُِد وعدِم                                             .انتشاِر العدِل والمساواِة بينَهم 
 

  على  جملةُ  التدلُّ  .عُدنا أدراَجنا بخفّي حنينِ - 252
 الفرِح                                اؤلِ تَّف ال                     النَّجاِح                                    الفشلِ 

 

 .، الّذي يقوُل: إنَّ التَّعليَم هو حقُّ المواطنيَن جميِعهم33البنـَد قبَل إنهاِء الخطاِب اقتبسْت )بوُمس( -253
 ؟33)بومس( البنـَد  بستَ اقتمن أيَن 

 .مَن الصَّحيفةِ                    . الحائِط في المدرسةِ لوحةِ مْن                       .مَن الدُّستورِ                     .مَن المجلَّةِ 

 

ائِن الّذي أرهبَنا  عندما وصْلنا إلى المدرسِة في صباِح الثًُلثاِء، وجْدنا مفاجأةً بانتظاِرنا، لم نسمْع ضجيَج المك- 254

تعّدون للتّحّرِك، و أنَّ الجّرافاِت الّتي يس نمويوالتّ شهوٍر، رأينا عّماَل الــ)ب ن( يهدموَن الثّكناِت، وأنَّ فريَق النّقِل ل

    ....... اتّجَهْت شرقًا بانتظاِر هدِم مدرستِنا
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   :الّذي طرأ على الخّطِة، هو   التّغييُر الجديدُ  
 .جزيرةِ ئ الشواطإلى أّن الجّرافاِت توّجهِت اآلَن                            . إلى الّشمالتوّجهُ أصبَحِت اآلَن تأّن الجّرافاِت 
 .أّن الجّرافاِت بدأِت اآلَن بعمليَّـِة الهدِم و التَّدميرِ               .ِت أصبَحِت اآلَن تتوّجهُ إلى مدرسِة الـ) ب ن(أّن الجّرافا

 

 ذعانُ اإل  إالّ مدرستِنا، لم يبَق لنا ديُد دوَن أْن نتحّصَن بواجهٍة احترافيّـٍة للّدفاعِ عن )بوُمس( الشّ  حاَل انفعالُ - 255

 .ما فعلناهُ لنحمَي مدرستَنا ذهَب هباءً لمصيرنا، كّل 
 ما الحالةُ النّفسيّـةُ الّتي سيطَرْت على )بوُمس( وعساكر قوِس قزح؟ 

 .الّدهشةُ و االستغراُب والقلقُ                                     .اإلحساُس بالقدرِة على رفِض الواقعِ 

 .اإلحساُس بالضَّياعِ و الغربةِ                                                 .باطِ اإلحساُس باليأِس واإلح

 

ها اللّواتي أصبْحَن يعمْلن اِت صفّ كانَْت )بوُمس( مثَل شخٍص تاهَ في الّزماِن والمكاِن، في بعِض الغرِف قابلَْت رفيق-256

 "في شركِةالــ)ب ن( اقترَب رجٌل يلبُس سترةَ "سفاري 
خَل قاعةَ االجتماعاِت، بعَد وقٍت قصيٍر دخَل رجٌل افترضنا أنّه المديُر المسؤوُل، كاَن )تيكونج( أحَد دْن نا أ منّ و طلبَ 

   :تي اعتمدها الّراوي في الفقرِة، هي التّقنيَّـةُ الّ              .الّذين تسابقوا لخدمتهِ   الّرجاِل المتهندمين، 
 .تقنيَّـةُ الحواِر الّداخليّ             .تقنيَّـةُ الوصفِ                 .ـةُ الحواِر الخارجيّ قنيَّ ت                      .تقنيَّـةُ السَّردِ 

 

 .ا غورو(، ال تخافي تكلَّمي ضَّلي يا )إيبوندَم المديُر ، تف مَع ذلَك بقيَْت )بوُمس( صامتةً، فتكلَّ و -257
  بِق؟لّساعِ المقطما التَّقنيَّـةُ الفنِّيَّـةُ المستخدَمةُ في ا

 الحوارُ                                 السَّردُ                         الوصفُ                        التَّشبيـهُ 

 

حلةُ في باِدِئ ا-258   بعدَ  ثمَّ نا، فيُن مقدمةَ اْلَمْركِب، وَسَطعَِت الشَّْمُس الباهرةُ فوقَ ألمر بالَمَرِح، طاَرَدِت الدَّالاتََّسَمِت الّرِ

األمواُج تتقاذُف مركبَنا، وأخذَْت شراستُها تتصاعُد مَع مروِر وعِد صًلِة المغرِب، بدأَِت وقٍت ليس بالطَّويِل، ومَع حلوِل م

ثُّ تَحُ اِء ، ازداَدْت صعوبةُ السَّيطرِة على المركِب، وما لبثَْت أْن بدأَْت عناقيُد السُّحِب السَّودالدَّقائِق، وكلَّما أوغْلنا أكثرَ 

حلِة كما وصفَها الكاتُب؟ ما    .بُنا واحدةً تلَو أُخرىخطاها نحونا، وراَحِت الصَّواعُق تضر  األحداُث اإليجابيَّـةُ للّرِ

 .فُقداُن السَّيطرِة على المركبِ  

 .ركِب للم فينِ ُمطاردةُ الدَّال 

 .َضْرُب الصَّواعِق للمركبِ  

ع السُّحِب السَّوداءِ   .تََجمُّ

 .سطوعُ الشَّمِس فوَق المركبِ  

 .مواِج للمركبِ  األفاذفُ ت 

 

َص المدى بعينين خبيرتين، لمْحنا ظًلالً سوًدا أماَمنا، غيَر واضحٍة -259 َك، وتفحَّ بعَد فترٍة قصيرٍة، أطفأَ القبطاُن المحّرِ

: "جزيرةُ القرصانِ ويتخلَّلُها السَّ   ."ديُم، أشاَر وهو يصيُح بصوتِه األجّشِ
 رةُ القرصاِن؟  ِن عندما صاَح: جزيقبطا الموقفِ ما اإليحاُء الَّذي تستنبطُهُ من 

احة وتََجدُِّد األمِل بعَد طوِل سفٍر وتعٍب.  شعوُر القبطاِن بالرَّ

 يها. رغبةُ القبطاِن الشَّديدةُ في زيارِة الجزيرِة والتَّجوِل ف

 الّذيَن يسكنوَن في الجزيرِة.شوُق القبطاِن ألصدقائِـِه القراصنِة 

 جهوِل بسبِب هبوِب العاصفـِة.الم قبلِ لمستخوُف القبطاِن مَن ا

 

ْسُت في ندْمُت ألنّني انضمْمُت إلى بعثة معتوهي »السوسيتيت« ألقابَل الّشام-260 ان الّذي ال يكترُث حتَّى بحياتِِه هو، تَفَرَّ

 .قاتمِ  الغريبِ أفَزعني الغرُق في ذلَك العالِم ال، غيَرقادٍر على تخيُِّل ما يكمُن تحتَهُ  البحِر المظلِم وجهِ 
    في المقطعِ الّسابِق؟ والتي تحتها خط ا َداللةُ العبارِة الملّونةِ م

 النَّدُم                          الكسلُ                       الًّلمباالةُ                     الغموضُ 
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جسَمـهُ ممّزقًا، ووجهـُهُ في حالـٍة تُر ذي يس الّ َخرَج )توك بيان توال( مْن مدخِل الكهِف بخرٍق باليـٍة، كاَن القماشُ - 261

  :تَصُف الِفقرةُ الّسابقـةَ    .رثى لهايُ 
 .قيَّ للشَّخصيَّـةِ  األخًلعدَ البُ                                              .البُعَد الجسديَّ للشَّخصيِّةِ  

 .البُعَد الثّقافيَّ للشَّخصيَّـةِ                                                  .البُعَد النَّفسيَّ للشَّخصيَّةِ 
 

عظمتا ٍش أسوَد، شعُرهُ ولحيتُـهُ وشاربُهُ كلُّها غيُر مقصوصٍة وال مشذَّبٍة،  كاَن جسُم )توك بيان توال( مستتًرا بقما-262

ان عْن قدرٍة على إنجاِز األعماِل القاسيِة، حاجبا ن يداّلن على أنّهُ ال يخشى  اليافان وعه كثيخّديِه واضحتان ومحّددتان تُنِمَّ

 .تا مثَل عيني دّبٍ، عينين طغى عليهما سواٌد ُمطلقٌ شيئًا، أما ميزتُهُ األبرُز فتمثَّلَْت في عينيه اللّتين لمعَ 
  :ابقِة تقنيَّـةُ ِة السّ استُخِدمْت في الفقر

 الحواِر الدَّاخلّيِ                         ارجّيِ ِر الخالحوا                        السَّردِ                       .الوصفِ 
 

  وَن غيرهما؟هميةً دليهما أما األمُر الَّذي جعَل )توك بيان توال( يلتِفُت نحو )مهار( و )فلو(، ويو-263
 )مهار(، َوَشدَّْت يَدهُ، وجذبَتْـهُ نحَو )توك بيان توال(. شجاعةُ )فلو( عندما َدنَْت من ُجرأةُ و

 .اِت الشَّريرةِ المخلوق ضدَّ )مهار( في مساعدِة )توك بيان توال( في معركتِهِ ( و  )فلورغبةُ 

  االمتحاِن. منهُ لينجحا في  احتماليَّةُ َطْرِد )فلو( و )مهار( مَن المدرسِة، وطلبُهما المساعدةَ 

ُق  ْت ملَّذي ت)توك بيان توال( للسَّماعِ عِن الخطِر المميِت اتََشوُّ  يِق إليِه. طَّرفي ال هتُهُ واجمَّ

 

راعِ، ولو لم يكْن -264 ينيَّ الَّذين تمسَّكوا بالّشِ جَل الّصِ راعِ ضربَِت الشظيَّةُ األُخرى )موجيس( و)مهار( والرَّ تمسُّكهم بالّشِ

صياًحا، ُت َسِمعْ  طًلقِ ا، اْعتَقَْدُت أنَّ هذه نهايتُنا، وفي أصعِب لحظٍة على اإلر، زعقوِت البحا علفًا لمخلوقاُمْحَكًما ألصبحو

ٍة ونحُن نُقذَُف هنا وهناَك، والماُء يكاُد  ةً تلَو مرَّ ثم بدأَ  ، يمأل السَّطحَ كاَن مديُر الميناِء المتقاعُد يرفُع صوتَهُ باألذاِن مرَّ

نـةُ           . يئًا يهدأ شيئًا فشتًلطُم المركبِ     قـِة؟ابِة السَّ الفقرفي  والتي تحتها خط ماذا تُمثُِّل الُجملـةُ الُملوَّ
 .ُجملـةً افتتاحيَّـةً                 .تفاصيَل وشُروًحا               .فكــرةً رئيســةً                     .ُجملـةً ِختاميَّـةً 

 

اٍت ومرَّ َردََّد مديُر ا-265 ْصبََحِت ، أَ الهدوءِ إلى  َح أذانُهُ في المدى بدأَ عُباُب البحِر ينحوينما صد اٍت، وبلميناِء األذاَن مرَّ

 .األمواُج الوحشيَّةُ أليفةً، وبعَد لحظٍة توقَّفَِت العاصفةُ كما لو أنَّ أحًدا أطفأ مروحةً 
وايِة؟ذي يمثِّلُهُ )األذاُن( في هذا الجزء مَن ما العنصُر الَّ   الّرِ

مانُ                                    َدةُ قْ العُ                                انُ المك                                الَحلُّ    الزَّ

ةً خلوقاٍت شريرَسِمْعنا أصواتًا عاليةً تصرُخ في الكهِف، التََصْقنا ببعِضنا، كاَن على )توك بيان توال( أْن يحارَب م- 267

الكهِف ُمنتصًرا، ورفَع خِل من َمد وال( رَج )توك بيان تفلو(. خار( و )في كهِفِه، ويصدَّ آالَف األشباِح؛ ليتحقََّق ُمراُد )مه

 .بلوني لفافةَ الورِق الَّتي تَحوي أوامَرهُ عاليًا، كما لو أنّه يقوُل: ُخذُوا جائَزتكم؛ ألنّكم أطفاٌل شجعاُن صارَعتم الموَت لتقا
 الجائزةُ الَّتي تحدََّث عنها )توك بيان توال(؟ ما هي 

 .تدريٌب لألطفاِل على فنوِن قتاِل المخلوقاِت الشَّريرةِ                   .رسيَّةِ المد تغييُر عًلماِت امتحاناِت )فلو( و )مهار(

 .الَّذي َرِغَب فيِه )فلو( و )مهار(نِة كنُز القراص                 .صنةِ  القراجولةٌ سياحيَّةٌ مجانيَّـةٌ لألطفاِل في جزيرةِ 
 

اٍت ومرَّ -268 الهدوِء، أصبَحِت عُباُب البحِر ينحو إلى  َمدى بدأ في الَح أذانُهُ ا صد وبينم اٍت، ردََّد مديُر الميناِء األذاَن مرَّ

غ( أنَّهم في حاالِت البحِر الُمْهِلَكِة األمواُج الوحشيَّةُ أليفةً، وبعَد لحظٍة توقَّفَِت العاصفةُ. سمْعُت كثيًرا من شعِب )السارون

ذاِن. وقد أثبََت  لطِف هللاِ مْن خًلِل األ ي سؤالِ ِص هو فيَر للخًلاألخيلَهم  سبعندما يعدمون كلَّ حيلٍة لمساعدِة أنفِسِهم، فإنَّ 

منيَّةُ في الجملِة السَّابقةِ      .هذا االعتقاُد مصداقيَّتَـهُ   :ما المعلومةُ الّضِ
ينيَّـِة في حياِة شعِب )السَّارونغ(أهميَّةُ    .الجانِب الثَّقافّيِ والفنِّّيِ غ( بارون)السَّ  اهتماُم شعبِ                        . العقيدِة الّدِ

ياسةِ اُم اهتم  .ابِ اهتماُم شعِب )السَّارونغ( بقواعِد السُّلوِك واآلد                     . وحقوِق اإلنسانِ شعِب )السَّارونغ( بالّسِ
 

زيرِة قد حلَّ، وأنَّ الذَّهاَب إلى جصِف العوا فصلَ  رحْلنا في اْلَمساِء التَّالي، وحذََّرنا العديُد من صيَّادي السَّمِك مْن أنَّ -269

لم نتراجْع، انجذابُنا نحو قوى )توك بيان توال ( الخارقِة كاَن شديًدا، وكذلك كاَن محفوٌف بالمخاطر، لكنَّنا لقرصان ا

  .عُْرِض البحرِ   في مرصادِ ا بالْ )مهار( و)فلو( على معالجِة مشكلتِهما في اْلمدرسِة، لم ندرْك قطُّ أنَّ اْلَموَت وقَف لن  تصميمُ 
  الفقرِة؟ الَّتي تستنتُجها من خًللِ  وسيتيت«ِء »السما صفاُت أعضا

 .التَّراُجُع واالْستسًلُم واليأسُ      .عف والتَّردُُّد والتَّخاذُلُ الضَّ        .الُجرأةُ والعزيمةُ واإلقدامِ        .الَحذَُر والَخوُف الشَّديدُ 
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بالمركِب وكسَرِت السَّاريةَ الَّتي ربطْنا ها، مْن بعيٍد رأينا موجةً عاليةً جدًّا، اصطدَمْت شيناتي خةُ الَّ جاَءِت اللَّحظ- 270

 .الشَّظايا جسَم المركِب فراَح الماُء يتدفَُّق فيهِ قبَْت إحدى رتين، ثتين كبيأجساَمنا إليها محولةًّ إيّاها إلى شظيَّ 
 ؟ ما سبُب تدفُّق الماء في جسِم المركبِ 

 .ٍة أُخرىاصطداُم المركِب بسفين                                     .اِن الماِء في المركبِ َخزَّ نفجاُر ا

 .غزارةُ ماِء المطِر المنهمرِ                                         .فتحةٌ ِمْن شظيٍة في المركبِ 

 

 إلى السَّاريِة، إذا حدَث وغرْقنا فستطفو  نفَسهُ طَ ا ربهو أيض ،حدةٍ لْم ينبْئ وجهُ القبطاِن عن وجوِد بارقِة أمٍل وا-271

 .أجساُمنا بعَد أْن تستقرَّ نهاياُت الحباِل في قَعِر المحيط، ونبقى معلَّقين مثَل مجسَّاِت أخطبوطَ 
   :، هووالتي تحتها خط  العبارِة الملّونةِ َداللةُ 

ضا والقناعةُ                        ؤلُ التَّفامُل واأل                         اليأُس واإلحباطُ   التَّعُب واإلرهاقُ              الّرِ
 

غَْيبِيَّات الَّذي أفقَدهما االهتماَم )مهار( و)فلو( بال هوسُ اْلُمعَلِّمةَ )بوُمس( أكثَر مْن أّيِ شيٍء آخَر  أزعجَ  وقد-272

راسِة، ولزيادِة األموِر سوًءا حدَث هذا اال  . إسًلميَّةٍ درسةٍ في م ُك نتهابالّدِ
    ؟ا خط موالتي تحته السَّابقـِة، ما العًَلقـةُ بيَن الكلمتين الُملّونتَينِ ِمْن خًلِل فهِمَك للفقرِة 

 الكلمة الثَّانيـةُ دليٌل لألُولى                                                 الكلمةُ الثَّانيـةُ ســبٌب لألُولى
 الكلمةُ الثَّانيـةُ نتيجـةٌ لألُولى                                                    .األولىدُّ نيـةُ ضلثَّاالكلمةُ ا 

 

وهما بطبيعِة الحاِل يعرفان شخًصا يمتلك القدرةَ على تسخيِر  .يـةِ ا لعًلماتِهما اْلُمتدنِّ أراَد )مهار( و )فلو( حًلًّ سحريًّ -273

ب هُ شخْص قوي  جدًّا، هو نصُف رجٍل ونصُف شبحٍ، الّشامان )توك بيان توال(. رحَّ ، إنَّ الِحهماوى لصذلّك النّوعِ مَن الق

  .جزيرِة القرصانِ ارِة )توك بيان توال( في اُء »السوسيتيت« جميعُهم ترحيبًا بالغًا بفكرِة زي أعض
 ؟والتي تحتها خط  الدَّاعُم للعبارة الُملَّونةِ    ما الدَّليل
 .َهَوُس )مهار( و )فلو( بخوِض التَّجارب الواقعيَّةِ                       .لى مشاهدِة األفًلِم الخياليَّةِ و( ع( و )فل)مهارإدماُن 

 .قراُر )مهار( و )فلو( باللّجوِء إلى الكهانةِ                         .عةِ للطَّبيامتًلُك )مهار( و )فلو( لبعِض القوى الخارقِة 

 

مجدًَّدا، واسترجعَْت مدرستُنا عهَدها السَّابَق، هادئةً في أدائِها،  على رفعِ روِحنا اْلَمعنويَّة ةٍ ( بِِهمَّ بوُمس عملَْت )- 274

 .مساِلَمةً في فقِرهاتحتفي بالتَّعليِم حتَّى مَع قصوِرها، عظيمةً في تواضِعها، و
 ؟والتي تحتها خط  ما َداللةُ الجملِة الملّونةِ 

بِهاقويةِ  في تيجابيُّ َدْوُر )بوُمس( اإل  . وشّدِ عزيمِة ومعنويّاِت طًُلَّ

بِها بعد غيبـٍة طويلٍة عنَهمَشو   .ُق )بوُمس( ِلِلقاء طًُلَّ

ة )بوُمس( البدنيَّـةُ  بها إلرادتِهايةُ َمكَّنَتها مْن إخضاعِ  العالقُوَّ  .طًُلَّ

حِر والتَّعامِل مَع األرواِح   .قدرةُ )بوُمس( العجيبـةُ على الّسِ

 

 الّتي فوَق خمسٍة، والحمراُء للخمسِة وما  لنِّقاطِ ليِم بطاقاِت عًلماتِنا، تشيُر العًلماُت الّزرقاُء إلى ا  تساَء يومُ ج- 275

 . اَء، فلْن يُسمَح لنا بالترفُّع صفًّا فإذا حصْلنا على أكثَر مْن ثًلِث عًلماٍت حمر، دونِها
ِب على     :عًلماٍت حمراَء( و فكرِة ) الترفُّع صفًّا ( هي ِث مْن ثًل أكثرَ العًَلقـةُ بيَن فكرِة ) حصوِل الطًُّلَّ

 مماثلةٌ ومشابهةٌ                         تفصيٌل وشرحٌ                  أضداٌد ومقابلةٌ                          نتيجـةٌ سبٌب و
 24سؤال 

 

بِ -276 قةً شوقًا للقاِء طًُلَّ شعْرنا دائًما، أنّنا أهمُّ األطفال ) اْلمًليويين(، لم  كما شعْرنا ها، َضِحَكْت )بو ُمس( بسروٍر متحّرِ

 علينا، وال يمكن َوْصُف تعادُل نصَف روِحنا، نِْعَمةٌ َمنَّ بها هللاُ كانَْت  تُِرْد )بو ُمس( أْن تفقَد وال واحًدا منَّا، هي أيضا 

قََطْعُت على نفسي عهًدا: عندما أكبُر  قِة شجرِة اْلَمْوِز بور ِميَةً ُمْحتَ يها في تأديِة واجبِها. وبينما راقَْبتُها تعبُر الباحةَ تفان

نةِ ِة الملما َداللةُ الجمل       .سأكتُب ِلُمعَلَِّمتي هذه كتابًا  ؟والتي تحتها خط   وَّ
 .قديُر واالمتنانُ التَّ                         .والحنينُ الشَّْوُق                     .الَخْوُف والقلقُ               .كاءُ الحْزُن والب
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ْعدُ -277 ع في الصَّّفِ األحَد عشَر طالبًا، ولْم تكْن )بوُمس( قد حضَرْت بَْعُد، تزايد َزخُّ اْلَمطِر، َوقََصَف الرَّ   َوقَْفنا على، تََجمَّ

لقَلَُق ونحن نَْنتَِظُر )بوُمس(، ثم  فينا ا َكمَ تَحْ ِة، اسْ شبيَّـ أَْلواِح اْلحائِط اْلخَ  نَْستَِرُق النََّظَر ِمْن بَْيِن فََجَواتِ  ُرُؤوِس أصابِعنا

ِب على   .لََمْحناها من بعيٍد تَْجري بخطواٍت قصيرٍة تحت اْلَمَطِر اْلُمْنَهِمر   رؤوس أصابِعهم؟ما السَّبُب في وقوِف الطًُّلَّ
 .مْن تَبَلُِّل أحذيتِهم بسبِب َزّخِ الَْمَطرِ  ميذلتًلَخوُف ا        .)بوُمس(مجيِء  والتََّوتُِّر مِن اقتراِب شُعور التًَّلميِذ بالخوِف 

 .يحِ أَْلواِح الحائِط الَخَشبيَّةِ َرْغبَةُ التًَّلميِذ في تصل                       .تََرقُُّب وصوِل )بوُمس( وُرْؤيَتُها مْن خًلِل الشُّقوقِ 

 
ة األربع- 278  أْن ينقلَب بنا المركُب إذا حاوْلنا مصارعةَ األمواِج  هُ، خشيَ لَتْ نًا َخذَ ين حصاحاوَل القبطاُن االلتفاَف، لكنَّ قوَّ

ْعنا في دائرٍة صغيرٍة ، ساطتنا األمواُج اْل بَْعدُ والعاصفةُ الحقيقيَّة لم تصالَّتي بلَغ جنونُها ذروتَهُ، كلَّ ذلَك  لعمًلقةُ، تََجمَّ

  الفقرِة الّسابقِة، هو: في  والتي تحتها خط  نةُ لوّ الم الجملةُ عليِه  ما تدلُّ    حوَل السَّاريِة، وجاهْدنا لنصمَد. 

ر والُمخاطرةُ                   األمل والتَّفاؤل                         الخوُف والقلقُ   اليأُس والقُنوط                 التَّهوُّ
 

، البّد أّن هناَك مشكلةً من جديٍد. نعم مشكلةٌ؛ دجي(، رأةٌ متوسطةُ العمِر مَع رجٍل اسُمهُ )دهروام منّي اقتربَتْ -279

ي تفّحصتني المرأةُ الّتي بدا من أسلوِب نطِقها الغريِب لحرفي الّراِء والجيِم؛ بأنّها قَضْت مّدةً طويلةً في الخارج، ظهَر أنّ 

من وراِء ها  اشترتْ  لوحةٍ مكتب الجمارك لتسترّد بموجبها نقوَد ضريبـةِ ن إليها مأخطأُت في تصنيِف رسالٍة موّجهٍة 

  :الخطأ الّذي ترتَّب على الخطأ في تصنيِف الّرسالِة، هو  ........البحاِر، وترتَّب على هذا الخطأ
قةً من مك                     .أنَّ الّرسالةَ وصلتها متأ ّخرةً من مكتِب الجمارك  .ريد البتِب  أنّها استلَمْت رسالةً ممزَّ

 .أنَّ الّرسالةَ بقيْت في مكتِب الجمارك                               .لجماركِب امن مكت رسالةً أنَّها لم تستلْم 
 

بحثَْت كثيًرا ولم  امًًل، على غيرِه اعتماًدا ككانت)إرين( تودُّ إجراَء بحٍث عن حالٍة نفسيّـٍة يكوُن فيها الفرُد معتمًدا -280

)بانجكا(  رسالةً من مدير مستشفى )سنجايليات( لألمراِض العقليَّـِة في  َمتْ ن تسلَّ ها حيتجْد ضالَّتَها، ثّم طرقَِت البشارةُ بابَ 

رِز  لي في ففأخذُْت إجازةً من عمتشيُر إلى وجوِد الحالِة، وجزيرةُ )بانجكا( هي جارةُ )بيليتونج(، طلبَْت منِّي مرافقتَها؛ 

   :ها، هي أنّناْعنالّتي وضّطةُ االخ        ......الّرسائِل، وفي الوقِت نفِسِه خّطْطنا
 .ْطنا لزيارِة المدرسِة المحّمديَِّة في )بيليتونج(خطّ                          .خطَّْطنا لزيارِة قريتنا األّم في )بيليتونج(

 .والدتهِ عزيِة يت )لينتانج( لت إلى بخّطْطنا للذّهابِ                 .إلى مكتِب الجمارِك في )بيليتونج(خّطْطنا للذّهاِب 
 

ا ه-281 ائًًل مَن األلِم، عندما دخْلنا ازداَد االبُن التصاقًا بأّمِه، انتهْت بدِت األمُّ هّشةً، وأخفت عيناها في محجريهما كمًّ

ئْنا، كوَن من يغلِق الباَب، في تلَك اللّحظِة ناداني صوٌت )إكال( فوج أْن أفي الخروِج، وعليّ مقابلةُ المريضين، كْنُت األخيَر 

حنِت األمُّ رأَسها وبكى االبن، ارتعَشْت شفتاه وهو  ُت مّرةً أخرى، أدْرُت مقبَض الباِب بحذٍر، وقف االثنان، صَّوصاَح ال

، أزاَح الّشابُّ شعَرهُ عن وجِهِه وفي تلَك اللّحظِة  ألقتربَ  نواٍت،أشاَر إليّ يعيُد اسمي مّراٍت، كما لو أنّه كاَن ينتظرني منذُ س

   :رشدِه ،ألنّهالّسبُب الّذي جعَل)إكال( يغيُب عن            ....ُت أْن أصرخَ أردْ رشدي،  يُب عنكْدُت أغ
 .أّن المريَض يشكو من مرِض التّوّحدِ  يعرفُ                                        .يعرُف ذلَك الّرجَل؛ إنّهُ )تراباني(

 . يعرُف أّن ذلَك المريَض؛ كاَن صيّاَد سمكٍ                                       .ينغا(ه )بوديعرُف ذلَك الّشامان؛ إنّ 
 

نا  انتشرت قّصةُ نجاِح )السوسيتيت(بسرعٍة في القريِة، وذاعت شهرتُها؛ ولذلك احتشَد النّاُس في باحِة مدرستِ -282

 .شبحٌ ونصفُه رجٌل  نصفُهالمخلوِق الّذي بخصوص  ليهنئوا )مهار( على إنجازه الّشامانّي، وليشبعوا فضولَهم
 ؟ا خط حتهوالتي ت ملّونةِ الفنِّيَّـةُ الواردةُ في العبارِة ال  ما التّقنيًّـةُ 
 .التّشبيـهُ                            .الوصفُ                          .الّسردُ                              .الحوارُ 

 

ه أثٌر على مدى يومين، في حيٍن لم يتغيّْب )لينتانج( عِن  ْر للم يظه ، لكناحتْجنا إلى)لينتانج( ليزّوَدنا بالحلولِ  -283

ّي أثٍر، بدا الّصفُّ فارًغا  رغَم مروِر أربعِة أيّاٍم على غيابِِه، لم يظهْر له أضيِة، وخًلَل الّسنواِت الماالمدرسِة يوًما واحًدا 

  .......قدناكما افتـةَ، من دونِِه، افتقْدنا أجوبتَـهُ العظيمةَ، وكلماتِِه الذّكيّ 
  :األمُر اآلخُر الّذي افتقَده زمًلُء )لينتانج(، هو

 . ُد رئيَس الكّشافةِ راقبتُـهُ وهو يُساعم                                   .س(قُش المعلِّمةَ )بومُ متابعتُهُ وهو ينا
 .عتُهُ وهو يُحادُث أستاذَ الفيزياءِ متاب                                       .متابعتُهُ وهو يُراقُب مديَر الــ)ب ن(

 
ف عطية   المعلم :  34 أشر  



حيُل عن المدرسِة، على من حارَب حتّى الموِت من أجِل تحصيِل العلم؟! جاَء -284 نعْم لقْد بكينا كثيًرا، كيَف يتحتُّم الرَّ

 أْن نكوَن اَدتْ نّها أرَعها؛ ألولكن حبَسْت دمو  س(ا )بومُ لينتانج( يقاوُم بيأٍس عدَم رغبتِه بوداِعنا، وارتعَشْت شفت)

ُن، أقوياَء، حينها أدرْكُت أنّنا إخوةُ النُُّوِر والنّار، تعاهْدنا على اإلخًلص، كُتَب عهُدنا في طبقاِت الّسماِء، شهوُدهُ التّناني

  :قةُ، هي الّساب الفقرةُ ا عّززته القيمةُ األخًلقيَّةُ الّتي            .جمَل قوِس قزح أبدَعهُ الخالقُ ومعًا شّكلنا أ
 .التّسامُح، وتقبُُّل اآلخر، واالنفتاُح على الثّقافاِت المختلفةِ               .خًلُص والوفاُء للمدرسِة وللمعلِّمين و للزمًلءِ اإل

 . الحيّ الوفاُء لذكرياِت مًلعِب الطُّفولِة، ولرفاقِ                . هما، وطاعةُ أوامِر همااحتراُم الوالدين، وتقديُر فضلِ 
 

سََّد بيدِه حاويةَ كراِت  بًا، وم)مهار( على أعلى جذٍر من جذوِر الّشجرِة، وبدا كأنَّه يعتلي منّصةً، وألقى خطاقَف و-285

 :أبرُز المهاراِت الّتي أتقنها )مهار(، هي     .ه ولــ)فلو(الّريشِة الّتي حملت بوليصةَ التأمين التّعليمّي ل
 .مهارةُ صيِد األسماكِ             .مهارةُ تأليِف القصص            .ليِم األطفالِ ع ةُ تمهار                  .مهارةُ إلقاِء الخطبِ 

 

ْمُت النّموذَج  بعدئٍذ، فتَح الوزيُر الْسابُق مشروَع بحثي الّذي يتعلُّق بالقياِم ببحثٍ -286 لتحديِد األسعاِر التّحويليِّة، صمَّ

شغّلي بيَن م ما يمكُن أْن يُستخَدَم مرجعًا لحّلِ نزاعاِت التّرابُطِ ، كتّصاالتِ ماِت االلحّلِ مشاكِل تسعيراِت خدخصيًصا 

هذا " :.سرعاَن ما علََّق الوزيُر قائًلً االتّصاالِت عِن بعد، طّوْرُت النّموذَج معتمًدا على المبادئ الّتي تعلّْمتُها من )لينتانج(

راسِة، إنّهُ موضوعٌ يستحقُّ مزيدً  هَك في ، اتِ التّحديَّ حافٌل ب ا من الّدِ  "كتابتِـِه؟ مْن وجَّ
  :بِق علىالّسا ِيدلُّ مضموُن سؤاِل الوزير

 .ِد لموضوع البحث العلمّي الّذي اختاَرهُ رفِضه الّشدي                       .إعجابِه الكبيِر باختيارِه لموضوعِ البحث العلمّيِ 
 .أكيدِه على عدِم الفائدِة من طرح البحِث العلمّي الّذي اختاَرهُ ت        .يّ  العلموأهداِف بحثهِ رغبتِـِه بتوسيعِ مجاِل موضوعِ 

 

َن الّرجُل  فٍة، كاخوَل غرالمؤّسسِة، وللمّرِة األولى في حياتي وضْعُت ربطةَ عنٍق، طلْبْت إليَّ امرأةٌ دوصْلُت إلى -287

تم  برسالتَك الّتي تشرُح حافَزَك، أسبابََك، وإّن  ا مهاَل: "أن، ثّم قجالًسا هناك، دعاني إلى الجلوِس قبالَتَهُ وتفّحصني بعنايةٍ 

 ...ين(لمًليويجليزيَّـِة مؤثِّرةٌ" ابتسْمُت وقْلُت في سّري: إنّه ال يعرُف أنَّ الّرجاَل )اطريقةَ توضيِحَك لألموِر باإلن
   :الِصفّةُ الّتي تُعرُف عِن الّرجاِل )المًليويين(، هي 

 .أنّهم حاذقون في استعماِل مراكِب الصَّيدِ                                     .لماتِ ماِل الكفي استعأنّهم حاذقون 
ياضيَّةِ أنّه                                  .قبلِ أنّهم حاذقون في التَّخطيِط للمست  .م حاذقون في تنظيِم المبارياِت الّرِ

 

أُ، وفي ليلِة سبٍت ذهْبُت إلى سوِق)أنيار( في)بوجور(، التقيُت بائعًا  أقر أُت وأنا، بل قرا هائلةً مَن الكتبِ  أعدادً قرأْتُ -288

ِل تريُت الملصَق، في أسفمتجّواًل من )مينانج( يبيُع ملصقاٍت، عرْفُت أنّني في هذه المرحلِة احتاُج إلى اإللهام، اش

 .....َر فعاليَّةً أكث ْن أكونَ ئًما بأةُ الّتي ذكَّرتني داحريَّـ الُملصِق، كُتِبِت العبارةُ السِّ 
  :العبارةُ الّتي كُتِبْت وطلبَْت منهُ أْن يكوَن أكثَر فعاليَّةً، هي

 .الحياةُ هي ما يحدُث لك بينما أنَت مستغرٌق في إعداِد خطٍط أُخرى
 .يعةٍ سر  ينما أنَت تستعدُّ إلعداِد خططٍ ةُ هي ما يحدُث لك بالحيا

 .قدرتَك على إعداِد تقاريَر أُخرى  مننَت واثقٌ بينما ألحياةُ هي ما يحدُث لك ا
 .الحياةُ هي ما يحدُث لك بينما أنَت تعمُل على االهتماِم بأموٍر عديدةٍ 

 

 :سْكُت قلًما وبدأُت في كتابِة بنوِد خطٍَّة، تلك كانَْت خّطتي )ج( ذهْبُت إلى البيِت مباشرةً، بحثُْت عْن ورقٍة، أم-289
  :، هي تهالّتي وضعْ  )ج( االخطَّةُ الجديدةُ  

 !أردُت متابعةَ دعمي البنِة أخي )إرين(                                         !أرْدُت متابعةَ تحصيلي العلميّ 
 !أرْدُت متابعةَ عملي في مكتِب الجمارك                         ! عملي في مكتِب البريدِ متابعةِ  مْمُت علىص
 

 .مثَل سمكٍة قُِذفَْت خارَج حوِضها إلى أرِض غرفِة جلوٍس ، ا للهواءِ طلبً  قُ تشهن( الـ )ب وهكذا تُرَكِت -290
ُن    علىوالذي تحته خط يدلُّ التَّعبيُر الملوَّ
 .عدِم اعتراِف الشَّركِة بخسارتِها                                         .ا تعثِّر الشَّركِة ماديًّ 

 .شهرِة الّشركِة في التّجارةِ                                  .ىاندماِجها مع شركاٍت أُخر
 

35 



 ."قاَل لينتانج: "ال تحزْن يا) إكال(، على األقّلِ فأنا قد وفّْيُت بوعدي ألبي بأاّل أصبَح صيَّاَد سمكٍ -291
 شعوِر )إكال( بالحزِن؟ ما سببُ 

راسِة  ُق )لينتانج( عليِه في صفوِف الّدِ  .الماضيةِ نواِت في السّ تفوُّ

 .األغنياِء المدرسةَ بسبِب الشُّعوِر بالمللِ ِل طفاترُك األ

راسِة بالّرغِم من صعوبِة ظروفِهِ   .استمراُر )لينتانج( في الّدِ

 .ِف االقتصاديّةِ طفاِل األذكياِء المدرسـةَ بسبِب الظُّروترُك األ

 

غِم من بشرتِِه الجا-292 ثِة ب فِّة القاَل )إكال( واصفًا )لينتانج(:"على الرَّ حِم والمحروقِة بالنّفِط، زيّنَْت وجَههُ الشَّ ملوَّ

فةُ المستنتجةُ لشخصيَِّة )لينتانج( والَّتي بدْت واضحةً من خًلِل الوصِف الّسابِق؟  ." ومرحةٌ ةٌ حلوةٌ ابتسام  ما الّصِ
ضا                    .الوفاُء واإلخًلصُ  حمةُ                     .بؤسُ زُن والالح                .القناعةُ والّرِ  .المودَّةُ والرَّ

 

 .وهو يقوُد الشَّاحنةَ ما انفكَّ ينطُّ ويتقلقُل جلَس في مقعِد السَّائِق رجٌل ضئيـُل الجسِم - 293
ُن    في الجملِة الّسابقِة على ا خط والتي تحته يدلُّ التّعبيُر الملوَّ

 الشَّاحنةِ محاولتِِه لًلستهزاء بقيادتِِه وضخامِة                       .احنةِ  بين حجِمِه الصَّغيِر وضخامِة الشَّ تَّناسبِ عدِم ال
 .ـِه في قيادِة الشَّاحنةِ عدِم مهارتِِه ودرايتِ                         .كبِر حجِم الشَّاحنِة وسرعتِها الّزائدِة في الطَّريقِ 

 

لًّما تطلعاتِِه في أْن يصبَح عالَم رياضياٍت إلى  ا مسًًل ونهارً عمُل ليَم هو رجٌل يْن اليوكاَن )لينتانج( رفيَق مقعدي، لك-294

 ما دليُل براعتِِه في الّرياضياِت أياَم المدرسِة؟  .ري رمِل الّزجاِج من أجل أجٍر أسبوعّيٍ تافهٍ مدي
 .في أوقاِت الفراغِ  يّةً سائَل رياضيحلُّ مكاَن دائًما                       . عن سبعِ ثوانٍ ال يزيدُ ةً رياضيَّـةً صعبةً بما حلَّ مسأل

ةً كانَْت درجاتُهُ في اختباراِت  ياضيَّاِت دائًما تامًّ  .اباٍت خاّصةً للمعلِِّم في كل يوٍم ليساعَدهُ يجري حسكاَن                   .الّرِ

 

ألنّهم استكانوا   يًضاَزهم، بل أوا مراكتلقّى الموّظفون الَّذين يعيشون في الملكيَِّة الّضربةَ األعظَم، ليس ألنهم فقد-295

ةٍ   وَظفوَن التأثيَر البالَغ من سقوِط القّوِة العظيمِة في )بيليتونج(؟ الم تأثّرَ لمَ     .زمنًا طويًًل لعقليٍَّة إقطاعيٍَّة منظمَّ
 .هملوا معَ أْن يرحيهم لقديِم وعلظاِم ا ألنّهم من توابعِ النِّ                   .ظاَم الجديَد لم يكْن ليرحَمهم على ماضيهمألنَّ النَّ 

 .ألنَّهم تحّولوا فجأةً إلى فقراَء وبدوِن حمايٍة مَن النِّظامِ         .بسبِب تفكيِرهم غيِر العملّيِ في حّلِ المشاكِل الَّتي تواجُههم

 

 . المبنى وحاِل )لينتانج(؛ رثيُت النَّجابةَ المهدورةَ ُت لحالِ على لساِن الّراوي: رثي- 296
 ال( على صديِقِه )لينتانج(؟)إك بُب إشفاقِ ما س

 .لمعيشةِ ألنَّ حاَل المبنى غيُر مهيٍَّئ ل                                 .والنّفطِ بسبِب اتّساِخ بشرتِِه بالشَّحِم 

 .سبِة إليهِ بالنِّ  ألنَّ قيادةَ الشاحنِة خطيرةٌ                         .ِه الحالي مع علِمِه وذكائهِ لتعارِض مصيرِ 

 

 ."وهكذا أصبَحْت جزيرة )بيليتونج( كئيبـةً مثَل سفنيـِة أشباٍح هائمٍة معتّمٍة ومهجورٍة ووحيدةٍ "- 297
 ما الغرُض من التّشبيـِه الّسابِق؟ 

 .ونج()بيليت مدُح المشبّـِه وهو جزيرة                                  .وهو سفينـةُ األشباِح  المشبّـِه بهِ ذمُّ حالِة 

 .مدُح المشبّـِه بـِه وهو سفينـةُ األشباِح                                .الّسائدِة في جزيرة )بيليتونج(   حالـةِ  البيانُ 

 

 ."النَجابةَ المهدورةَ  رثيتُ  " :قيَل في وصِف حالـِة )لينتانج( -298
 بقِة؟ الّسافي العبارِة  والتي تحتها خط  الجملِة الملّونةِ   ما َداللـةُ 

 .انج( بسبِب ظروفِه القاسيةِ  )لينتلى ضياعِ ذكاِء وفطنةِ ُن عالحز

 .بفضِل اجتهاِدِه وذكائهِ سعادةُ )لينتانج( ألنّه حقَّق هدفَهُ 

 .يحلُم بهاحصوُل )لينتانج( على الحياِة الّتي كاَن 

 .ـُق النِّهايـِة الّسعيدِة لـ)لينتانج( كما توقّعَها اآلخرونتحقُّ 

 

 بقِة؟ ما َداللـةُ الجملِة الّسا ."اَعـهُ مع مصيرِه قد استنزفَهُ  صرواضًحا أنَّ بدا  "- 299
 .ا برغِم المكابدِة من أجِل العيِش َع بهمالهدوُء والّسكينـةُ الّلتان تمتّ 
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غباِت في النَّفِس األلُم النّاجُم من ا  .لتّعارِض بيَن القوى والرَّ

 .النّهارِ  والَ ِء العمِل طمُر ألداالنّشاطُ الّدائُم واالجتهاُد المث

 .بمستقبٍل مشرٍق وأحسَن من الماضي التّفاؤُل الّدائُم واألمُل 

 

واٌم من اوية أكالبحِر الباردِة، في الزّ   في الوسط يستخدُمهُ العّماُل ليدفِّئوا أنفَسهم مْن رياح كاَن ثّمـةَ موقٌد كبيرٌ "- 300

 ."فٍط وبراميَل وإبريِق ماٍء صالحٍ للشُّربِ ِت نفِة ومّضّخا المختلوالمفاتيحِ صفائحِ الكيروسين والّرافعاِت 
 ما التَّقنيَـةُ المستخدمةُ في الفقرِة الّسابقِة؟ 

راعُ                          الحوارُ                          الّسردُ                           فُ الوص   الّصِ
  

ِد َسَماِعــــِه القَ -301 ُمسِرًعا إِلَى الصَّّفِ ِليَعثَُر َعلَى َمقعَِدِه  َوانفَلَتَ َوقَفَـَز،  ِمْن قَبَضــــِة أَبِيــــِه،  (نجُ نتايل) صَ َملَّ تَ ، َرارِ بُِمَجرَّ

َهِذِه ي فِ ـــهُ نَّـ دِرًكا أَ ، ُمفعًَما بِاالبتَِهاِج َوَغيَر َراِغٍب بِالنُُّزوِل َعنـــهُ، َومُ ُمهًرا ِطي يَمتَ بُِمفَرِدِه، َوَكاَن ِمثُل َصبِّيٍ َصِغيٍر 

 .الِعلَم ِمْن قَرنَيـــــهِ  كَ أَمسَ اللَّحَظـــــِة قَـْد 
   الَوارَدِة فِي الَمقَطعِ السَّابِِق َعلَى تَوظيُف أَفعاِل وتَعابيِر الَحرَكــــةِ يَدلُّ  

              جلالتع             القوة                      الغضب                                      َحَماِس 
 

يِن العَِظيِم، ُمعِمًلً ُجهَدهُ فِي التَّ ذََرَع األَُب األَرَض ذََهابًا -302  .ِكيرِ فَوإِيَابًا، َحدََّق بِأًَسى ِمَن النَّافِذَِة فِي بَحٍر َجنُوَب الّصِ
 ؟ (ذََرَع األَرضَ ) َمعنَى   أَي  ِمَن الُجمِل اآلتيَــِة تَدلُّ َعلَى

جُل طُولَ قَاَس ال تَـــهُ فِيَما بَعدُ ستانِــِه بِِذراِعــِه وقَدََّر  بُ رَّ          .ِصحَّ

جُل الطَّر  .يَق بَِحرَكـــٍة خاطفٍة وَكأَنَّـــهُ يَقيسَُها بِِذراِعـــهِ قََطَع الرَّ

جُل بِِخفَّـــــٍة بَذَر األَرِض فِي ُخطوٍط ُمتواِزيَـــــــةٍ أَن   .َهى الرَّ

جَطاردَ  ــ ُل الدَّابَ  الرَّ  .القَمَح بَِحوافِرَهــا انَْت تَطَحُن ةَ بَينَما كَ ــ

 

 اطَّلع على المقطع التالي ثم أجب -303
ةً ِمنْ  (لينتانجُ )اَن َدَما كَ ِعن ِل َطلََب َمرَّ ــ فِي الصَّّفِ األَوَّ ا،  عَاَل بَابَ تَ "ــٍة،  أَبِيــِه أَْن يَُساِعَدهُ فِي َحّلِ َمسأَلَـــٍة ِحَسابِيَّــــٍة بَِسيَط

يِن  َحدَّقَ ذََرَع األَُب األَرَض ذََهابًا َوإِيَابًا، "َضرُب أَربَعَــــٍة؟،  أَربَعَـــٍة َما َحاِصلُ  بِأًَسى ِمَن النَّافِذَِة فِي بَحٍر َجنُوَب الّصِ

ا َما َعاَد العَ  َوَرَكَض ِليَطلَُب الُمَساَعَدةَ  اِب الَخلِفّيِ  ِمَن البَ ُدوءٍ لََّل بِهُ َر، تَسَ ِليَنظُ  (لينتانجُ )ِظيِم، ُمعِمًًل ُجهَدهُ فِي التَّفِكيِر، َولَمَّ

 .، َوَوقََف فَجأَةً َعلَى أَهبَّــــِة االستِعَداِد أََماَم ابنِــــهِ ، َوبَعَد َوقٍت قَِصيٍر، تََسلََّل َعائًِدا إِلَى البَيتِ ــــةِ ِمَن النَّاِس فِي َمكتَِب القَريَ 
ــ أَر"    بِعُمٍق  (لينتانجُ )نََظَر  ...نفَاِســــهِ قَاَط أَ أََجاَب َوهَُو يَلَهُث ُمَحاِواًل التِ  "، اَل أكثََر َواَل أَقَلَّ َهذَا ُمَؤكَّدٌ لَِدي، ا وَ ةَ َعَشَر يَ بَعَــ

 .يـــــِه َوَشعََر بَِوخـٍز فِي قَلبِــــهِ فِي َعينَّيِ أَبِ 
 :فِي الَجدولِ  يحةالصحتب اإلجابة اكبِِق، فِي َضوِء فَهِمَك للَمقطعِ السَّا

  

  
  
ــ   ســـةٌ ةٌ َرئيَشخصيَّــ

  

  
  

 َشخصيَّـــةٌ فَرعيَّـــةٌ 
  

 ِسَمــــةُ العًَلقَـــِة بَيَن الشَّخصيَّتينِ   

  

 :يِن الصَّحيَحتَينِ اختَِر اإِلجابتَ -304
دَ كُنُت مُ       )  ِح َعلَى َمقعٍَد َطـِويٍل َخاِرَج َمدَرَســـــٍة، يُظلِّلُنِي فِرعُ َشَجَرِة بَاذَِلَك الصَّ ُت فِي  َصـبِّيٍ َصِغـيـٍر ِعـنـَدَما َجلَسْ َجـرَّ

ــ َعـتِيـَدٍة، َوَكـانَ  (لسيومفَي  فِي اَل يَنفَكُّ يُوِمُئ َوهَُو يَبتَِسمُ ــــهُ ـــهُ تُعَانِـُق َكتِـِفـي، َوَرأسُ  أَبِي يَجـِلُس إِلَى َجـانِـبِي، َوِذَراعُ

اي َواألَطفَاِل الَجاِلِسيَن َعلَى الَمقعَـِد الُمَواِجـــِه لَنَا، َكاَن يَوًما مُ َهالِ جـــِه األَ وَ  ُل فِ  :ِهمًّ  .ي الَمدَرَســـِة االبتِـَدائِيَّـةِ اليوُم األَوَّ
اوَي فِي َما الَّ   ؟ اخِلي  ـــــِة)َعساِكُر قَوِس قُزح( َراٍو دَ ِروايَ  ذي يَدلُّ َعلَى أَنَّ الرَّ

37 



 .تَهميُش العَاطفَــِة واآلراِء الشَّخصيَّــِة فِي قَّصِ األَحداثِ  

اوي الشَّخصيَّـةِ َحيصُّ أَحداٍث ِمْن قَ    .اِة الرَّ

 .غَائِب فِي النَّّصِ  الوظيِف َضمائرِ  ِمْن تَ اإِلكثارُ  

وا  اِوي نَفِســــِه بَطًًل فِي الّرِ  .يَــــِة وَشاهًدا َعليَها تَقديُم الرَّ

اوِ   وايَــي ألَحدنَقُل الرَّ  .ـــةِ اٍث ِمْن َخارِج إِطاِر الّرِ

 

ـــهُ  التَّوكيدِ اَء فِيَها إِعَراُب ةَ التي جَ ُجملاختِر ال -053 ِه الفَتَحــةُ وهَُو  تَوِكيٌد َمعنِوي  َمنصوٌب وَعًلَمـــــةُ نَصبـِ  :َعلَى أَنَـّ

   .ليـهِ ضاٍف إِ تَّصٌل َمبني  فِي َمحّلِ َجّرِ مُ ُمضاٌف، والَهاُء َضميٌر مُ 
  .ــهُ ُمَس(، وبِسبَِب شُعوِري بِأَنَّ ِذراَع أَبِي تُثِقُل ِجسِمي كُلّــبُو عِ )بِسبَِب َهل ضَطَرْبتُ أَنَا أَيًضا اضَطَرْبُت، ا

  .َجــــٍة إِلَى تِلميٍذ آخرَ ا )پيماندو غورو(، َما ِزلنَا بَِحاقَْط يَ تِسعَـــــةُ تًَلميٍذ، تَسعَــــةٌ فَ 

ا بَقيَّـــــةُ األَطفاِل فَهم كُلّهم ِمنْ   .الَِّذيَن أَعرفُُهم َجيًِّدا بينَ َي الُمقرَّ  أَصدقائِ أَمَّ

حِف َعلَى األَرِض ألَلتَِقَط الِقَطَع الُمبعثَرةَ، َواحَدةً َواحَدةً، ِمَن الفَجواِت بَيَن ْرُت إِ اضَطرَ    .األَكياِس لَى النُّزوِل والزَّ

 

دَ  خترا-063  :فِي كُّلِ ُجملَــــٍة ِمَن الجَملِ   ايةِ لّروالفنّيّـةَ لتّقنياِت ال اإِلجابَاِت الصَّحيَحـــةَ إِلَى الَجدوِل لتُحّدِ
  

 التِّقنيـةُ الفنّيّـةُ  الجملةُ 

ةَ، ـمَّ ــةُ ِشـراِء الطَّبـاشيـِر بالنِّـسبَــِة إِلينَـا أَسـوأَ مهَعمِليَّ َكانَْت  ـٍة واَل تَشويَق فِيَها أَلبتَـّ

ــةُ األُخَرى الَّتي َكِرهنَاهَ   .رِ زهااألَ ِهَي ِريُّ  ا َحقًـاوالمهمَّ
  
  

ــ َكاَن )آمياو( َماِلُك َمتجِر »سينارهارپان«   جًًل ةً، ورَ َشخصيَّـــةً ُمرِعبَـ
 .فًّاوخُ َسمينًا يَلبُس َدائًما قَميًصا بًِل أَكماٍم وبَنطلونًا قَصيًرا 

  
  

َك ثَـمـَن تَضحـيَـتِـَهـا بِفَـوِزَك فِـي " حـ رَ ُمـبـا يابوي، تَدفَُع ألُّمِ ياِة التَـّ  ."األَكاِديِمّيِ  ّدِ
  
  

 

 اخِلي  دَ  ِحوارٌ                         َخارِجي  ِحواٌر               َوصٌف خارِجي                         َسردٌ               َوصٌف َداخِلي  
 

ُف -307  .دويٍن َسابقٍ و تَ ِن تَصميٍم أَ ِمْن ُدو بِأَنَّـــهُ: إِنجاٌز ألَداٍء َمسرِحّيٍ  (االرتَِجالُ )يُعرَّ
 َعلى االرتَِجاِل؟ أَيُّ الَمواقِف اآلتيَــــِة تَدلُّ 

قـُدوا َوهُم يَرونَنَا نَشتَِعُل بُِموسيقَاهُم، تَسارَ *  .َعْت َوتيَرةُ إِيقاِعِهم ِلتُواِكَب َحرَكتَنَاَعًَل قَاِرعُـو الطُّبوِل واتَـّ

ةً َعاوَدِت الفُهوُد الُهجومَ *  .َعلَى نَحٍو َغيِر ُمتوقَّعٍ َجوهَر الَحيوانَاتِ  ّصِ األَصِلّيِ أَبَرزَ  النَّ نِ هَا، االنِحَراُف عَ نَا أُخرى َصددْ ، وَمرَّ

 بُِروحٍ )إِسبارطيَّـــــةً(، ضَ *
 .ــــةِ صَ ق  الرَّ الَمكاُن بتَصِفيِق الُجمهوِر، فِي البِدايَــــِة َرقْصنَا ِوفقًا لتَصميمِ  جَّ هَاجْمنَا السَّاَحـــةَ

 .كِ ةُ للتَّخفيِف ِمْن َعذاِب الِحَكاا نَقِفُز كالَمجانِيِن؛ ألَنَّنا َرأينَا أَنََّها الطَّريقَــــةُ الَوحيدَ ـلنَـا َمـا نَحـُن فَيــــِه ِمْن بُؤٍس، وُرحنَ حـمَّ تَ *

 

 .احيَــِة الغَــرِب قَوُس قَُزٍح ِمثَالي  ن نَ مــاَء مِ لسَّ فتََرَش اافِي إحَدى األُمسياِت، بَعــَد يَوٍم َحافٍِل بالَمَطـِر الغَزيـِر، -308
نِ   الَواردُ   ًلغيُّ ما األُسلوُب البَ   ِمن الُجملَـِة السَّابقَــــِة؟   والذي تحته خط  فِي الُجزِء الُملوَّ

 .َمكنيَّـــةٌ استِعاَرةٌ                  .ليــغٌ يــهٌ بَ تَشبِ            .استِعَــارةٌ تَصريحيَّـةٌ                      .ـــهٌ ُمجَملٌ تَشبي
 

 .َعِملَِت السَّـيِّـَدةُ )بُو ُمس( َعلَى إِرَساِء العَِديِد ِمَن الَمبَاِدِئ بَيَن َطلَبَتَِها- 309
 ـــــِة؟ يُمقراطيَّ ــــِة الدِّ دلُّ َعلَى تَدريِب الطَّلبَــــِة َعلَى الُممارسَ اآلتيَــــِة يَ أَي  ِمَن الَمواقِِف  
َح أَنَّ َحالَــــةَ هَاروَن قَـْد تََحسَّنَْت َكثِيًرا فِي الَمدرَســـِة، وأَنَّـــهُ َعثََر َعلَىرادَ أَ * ْن َضليعَــــةً فِي ِعلِم  اَدِة َمعـنَا، لَْم تَكالسَّع  ْت )بُو ُمُس( أَْن تُوّضِ

 .تاُجـــــهُ األَطفالُ يَح  ـةَ ِهَي َمابيعيَّــــــةَ الطَّ البِيئ  النَّفِس، لِكنََّها َرأَْت أَنَّ 

غاِر َعْن أَهالِ * لُوا نَفـقاِت ارتِياِد َمدقَالَْت )بُو ُمُس(: ِمـَن الُمستحيِل فَصُل هَؤالِء الّصِ ةُ الــ )پ  رَســــدرَســــٍة هُناَك، مَ يِهم، َوال يُمكنُُهم أَْن يَتحمَّ

 .ٍل َعلَى هَـِذِه الدَّرَجــــِة ِمَن الفَقـرِ طفا وَن قُبوَل أَ َك يَرفضُ  أَنَُّهم هُـنان( قَريبَــــةٌ إاِلَّ 

ةَ والصَّعبَــةَ: َحاِسبَ بَْل َحقَّ * نَـــةٌ ونََجَحْت في ِشراَء بَِضاَعــــوصًلٍت، وةً، وبُ ـقَْت ) بُــو ُمس( أَيًضا َمَطاِلَب )صمديكون( البديهيَـّ ٍة  َطبَاِشيـُر ُملوَّ

 .ِمن َمالٍ  ــةُ ا الِخياَطــِه َعليهَ بَِما َعادْت بِـ

ـرْت ِللحَظــــٍة، َوَطـلبَـْت إِلينَا أَْن   بَهـِذِه الطَّريقَــــِة الُمباِشـَرِة، فَـكَّ ى َشيءٍ لَ )بُوُمس(، اَل أََحـَد أَبَـًدا ِمـْن تَـًلميِذهَـا َسبَق لَــهُ أَِن احتَجَّ عَ  ُصِدَمتْ *

 .طويَها ونَ ــــِة َورقٍ لَى قُصاصَ سَم َعريٍف َجديٍد عَ نَكتُـَب ا

ف عطية   المعلم :  38 أشر  



 لع على المقطع التالي ثم أجب اطَّ -310
ــــةٌ اَل يُمِكُن تََجاُوُزَها، فََكَما قِيلَ أَْو تََرفًا ثَقَافِـيًّا، إِنََّها َحاَجــــةٌ مُ  ــــةً عَ الِقَراَءةُ َضُروَرةٌ َحيَاتِيَّــــةٌ َولَيَسْت ُمت : "الِقَراَءةُ ِلحَّ

 . "يَّـــــةٌ أََساِسيَّـــــةٌ فَـــــةٌ َحيَاتِ ِظي؛ إِنََّها وَ نَفُِّس ِمثُل التَّ 
 

 

، ِرَها، َوَكغَيِرَها ِمـْن َمًلِمحِ الَحيَاِة َوَمَظاهِ  لَيَس  َوِمْن هُنَا نَِجُد أَنَّ َحقَل الِقَراَءِة َواِسٌع، فََوَسائُِل الِقَراَءِة فِي تََجدٍُّد ُمستَِمّرٍ

اَء فِي اتَِّجاَهاٍت ثًَلٍث، َمْن يُ فَقَْط، َوإِنَّمَ ـِة لَمعِرفَــــَجاالِت ابِالَمضُموِن َومَ  لُ ا بِالطَِّريقَــــِة أَيًضا، فَنَِجُد القُرَّ الِقَراَءةَ ِمَن  فَّضِ

ــ الَمَصاِدِر الَوَرقِيَّــــِة، وَ  قَِميَّــ ـُل قََراَءةَ الكُتُِب الرَّ اٌء يَختَارُ َمْن يُفَّضِ  َوَسعيًا  ُحبًّا فِي الِعلمِ َك، َهـذَا َوذا وَن بَينَ ـِة، َوقُرَّ

 .ِللَمعِرفَــــــِة 
  

 :ُمَؤيّدو الِقَراَءِة الَوَرقيَّـــــةِ 
  

ــ القُـرِب َوااللتَِصـاِق الَِّذي الكُتُـِب الَوَرقِيَّـــــِة َعْن شُعُـوِر  ستِطًلعِ َرأَي َحوَل الَموُضوعِ، َعبَّـَر ُمِحبُّوَوفِي ا      ــهُ يَمنَُح

ي َمَجاالٍت ُمعَيَّنَـــٍة، َوَعْن ِسيَن فِ يِديِهـم، َوَعـْن َضـُروَرِة اقتِنَاِء بَعـِض الكُـتُـِب للبَاِحثِيـَن َوالدَّارِ ِكتَـاِب بَيَن أَ  الامتًِلكُ 

ــ واِضيـعِ  كُـتُـٍب أُخَرى، َوَعـِن الَمـ بَعِض فِي َضّمِ ِكتَاٍب َجِديٍد إِلَى َجانِبِ َرغبَــــِة ال  .ُرفُوَف َمكتَبَاتِِهملَّتِي تَُزيُِّن ِة االشَّيِقَـ
  

 :ُمَؤيّدو الِقَراَءِة اإِلِلكتُرونيَّــــةِ 
  

ا  اءُ قُ َوأَمَّ انِيَّــــ َدَوافِعُُهم، فَِمنُهم َمْن يَسعَى ِللُحصُ الكُتُِب اإِللِكتُرونِيَّــــِة فَقَْد تَعَدََّدتْ  رَّ قَاِت فِي  فَ ُل ِمَن النَّ ٍة تُقَلِّ وِل َعلَى كُتٍُب َمجَّ

ــ  -َوُخُصوًصا إِْن َكانَْت َمحُدوَدةً  –يَّاتِِهم ِميَزانِ  َمـــِة وَن بِالتَّقِليِل ِمْن قَطعِ األَشَجاِر الُمستَخدَ  يُنادُ ةِ َوِمنُهم أَصِدقَاٌء ِللبِيئَـ

لُوَن َحمـَل َعـَدٍد َكبِيٍر ِمـَن الكُـتُـِب  والتَّنَقُِّل يُفَ اِل ُرو التَّرحَ اٌص َكثِي َضافَـــِة إِلَى أَنَُّهم أَشخَ ِلغَايَاِت تَصنِيعِ الَوَرِق، بِاإلِ  ّضِ

َدِة فِـي ِجَهاٍز  ــــٍة  َن ُمقَابٍِل َماّدِي أَْو َمَشقَّ ُدو  -َكالَّتِي تَدُرسَُها -عِليِميَّــــِة َصِغيٍر َوَخِفيـٍف، أَِو اقتِنَاَء الَمَواّدِ التَّ اِحٍد وَ الُمتَعَـّدِ

 .ي البَحثِ فِ 
  :صَّحيَحـــــةَ إِلَى الُمخطَِّط اآلتـــي اإِلجابَاِت ال راخت

ٌد                 إِلكترونِي                   َوصِفي                       ُمركَّبٌ               َشخِصي   معلوماتي    يِمي  لتَع        ُمتعّدِ

 

  
 ــــةُ َمشِقيَّ َداُرنَـــا الدِّ                                                  - 311  
  

بَِليغٍ، أَُحاِوُل ِرشَوتَكُم بِتَشبِيـــــٍه اَل َهْل تَعِرفُوَن َمعنَى أَْن يَسكَُن اإِلنَساُن فِي قَاُروَرِة ِعطٍر؟ بَيتُنَا َكاَن تِلَك القَاُروَرةَ، إِنَّنِي    

ــ َهــذَا بِ َولَِكْن ثِقُوا أَنَّنِي  ، َوإِنََّما أَظِلُم َداَرنَا، َوالَِّذيَن َسَكنُوا ِدَمشَق، َوتَغَلغَلُوا فِي َحاَراتَِها  الِعطرِ   أَظِلُم قَاُروَرةَ ِه الَ التَّشبِيـ

ـيِّـقَــــِة،  ابَـنتَِظُرويَ ــــةُ ِذَراَعيَها ِمْن َحيُث اَل ِرفُوَن َكيَف تَفتَُح لَُهُم الَجنَّـ يَع َوَزَواِريبَِها الضَّ ــ ن، بَوَّ  لَخَشبِ اةٌ َصِغيَرةٌ ِمــَن ــ

لّ   .َخامِ والرُّ  تَنفَتِـُح، َويَبَدأُ السَّيُر َعلَى األَخَضِر، َواألَحَمِر، َواللَّيلَِكّيِ، َوتَبَدأُ ِسيمفُونِيَّـــــةُ الضَّوِء والّظِ
بيََض َوَعلَّقَتُهم َعلى قُضبَاِن النََّوافِـِذ، َمٍر أَ قَ ــةُ َولََدْت أَلَف نَــَواليَاَسِمي َحاِمٌل،  تَِضُن ثِماَرَها، والدَّاِليَـــةُ َشَجَرةُ النَّاِرنجِ تَح    

َخاِم َحولَ  ِمرُّ الَماِء، َوتَنفُُخــــهُ، َوتَستَ بِرَكـــِة الُوسَطى تَمأَلُ فََمَها بِ  الَوأَسَراُب السُّنَونَِو اَل تَصَطاُف إاِلَّ ِعنَدنَا، أُسُوُد الرُّ

 .ا، اَل النََّوافِيُر تَتعَُب، َواَل َماُء ِدَمشَق يَنتَِهي نَهارً وَ ئِيَّـــــةُ لَيًًل لَماعبَــــةُ االلُّ 
َر َخصائَِص النَّ  اختر  39 . السَّابقِ ّصِ اإِلجابَاِت الصَّحيَحــةَ إلى الَجدوِل لتُفّسِ



  
 .يَهاتُ بوالتَّش تَكثُُر فِيــــِه التَّعابيُر الَمجاِزيَّــةُ                            األَفكاُر َغيُر ُمترابَطـــــٍة َعلَى ُمستَوى النَّّصِ 

 .هو نَص  ِمْن ِسيَرٍة ذَاتيَّــٍة تَِصُف َمنِزَل الشَّاِعــرِ                                .يَرةٌ َغيِريَّـــــةٌ تَِصُف َمنِزَل الشَّاعرِ هُـَو سِ 
 .الُجملِ اتِّساٌق بَيَن لدَّاخليَّـةُ ُمترابَطـةٌ وهُناَك ا األَفَكاُر                                      .تعدََّدْت فِيــــِه الَمصاِدُر والَمعلوَماتُ 

 

ــ  اإِلج اختَـرِ اقــَرأْ ثُمَّ -312  :الصَّحيَحـــــةَ  ــةَ ابَـ
ـالَ ذَا َعـنَى أَنَّ أَبنَاَء َصيَّاِدي السََّمـِك، َونَاقِـِلي األَنَابِيِب، َوالعُ َوهَ       قَـصِديَر، والُميَاِوِميَن ِمثَل األَِشدَّاَء الَِّذيَن يُغَـربِلُوَن ال مَّ

وا إِلَى االلتَِحاِق  فِ  كُوَن أَدنَى فُرَصـــةً يَملِ  اَل لِّيِينَ الَمحَ  (بيليتونجَ )أََهاِلينَا، َوُخُصوًصا أَبنَاَء  ي تَلَـقِّي تَعِليٍم َجيٍِّد، َوِلذَِلَك اضَطرُّ

ــ  ِديَّـــــِة، الَمدَرَســـــةُ الَّ ـِة المُ ـبَِمدَرَس ــ َحمَّ  .ـــةٌ تِي يُمِكُن أَْن تَنَهاَر إِذَا َداَعبَتَْها َمسَّــــةُ ِريَاٍح قَِويَّ
 ولََها الِفقَرةُ السَّابقَــــةُ؟حَ  ئيَســــةُ الَّتي تَدورُ لرَّ َرةُ اا الِفكمَ 

اِل الُمياوَمــةِ ُصعوبَــةُ َحياِة                               .فِي قَريَـــــِة )بيليتونَج( عمالِ ألَ أَهمُّ ا  .أَبناِء عُمَّ

 .َحّقِ التَّعليمِ ِة فِي اِغياُب الُمساو                                        .درَســــــِة وتَهالُِكَهاتَداِعي المَ 

 

يَ -313 اٍل؛ قَريَــةٌ ْن لَيَس ِمَن القَريَتَنَا َموِطَن الفُقََراِء، لَكِ  لَعَلَّه ِمَن الُمبَالَغِ فِيـــِه أَْن نَُسّمِ َخَطِأ القَوُل إِنََّها َكانَْت قَريَــــةَ عُمَّ

نَاِعيَّــةِ نذُ  مُ  النَِهائِي  ا كُسُوفٌ ليهَ طَّ عَ حَ   .فَجِر الثَّوَرِة الّصِ
 ي الُجملَــِة السَّابقَــِة؟الَواِرِد فِ  ( كُسُوٌف اَلنِهائِي  )  َما َداللَــــةُ التَّعبيرِ 

ناِعّيِ َركِب ااألَمواِل َعلَى اللَّحاِق بِ ِحرُص أَصحاِب ُرُؤوِس  ِر الّصِ  .لتَّطوُّ

 .َد الَجزيَرةِ ِل الَّتي استَغلَّْت َموارِ حتًِللَطــــِة االَماِت وسُ تَتَابُُع األَز

ناعيَّـــــِة َعلَى الُمحيِط البِيئِّيِ فِ   .ـــــِة وَما يُجاِوُرَهاالقَريَ  ي أَثُر الثَّورِة الّصِ

 . واألَرِض ــــةٌ تَحدُث ِعنَد تَواُجِد القَمِر بَيَن الشَّمِس َظاهِرةٌ فَلكيَّ 

 

إِلَى الَخـاِرِج  (بُوُمس)طَّـبَاِشـيـِر، كُلََّما َحـَدَث َهـذَا، تَصَحبُنَا اِء الرَ َدَرَجــــِة َعـجـِزنَا َعـْن ِشـ لَى ُء األَمُر إِ ـْد يَسُو قَ     -314

ِج وَ بِالتَّدَ  (سَ بُومُ )ْت ، َجِميُع َهِذِه العََراقِيِل َجعَلَ َها لَوٌح َكبِيرٌ َوتَستَخِدُم األَرَض َكَما لَْو أَنَّ  ــ ُمتَ  بَِشكٍل َغيرِ رُّ  ةً َوقَّعٍ ُمعَلَِّمـــةً َشابَّـ

، لََطالََما انبََرْت  "َجَزاًء َوفِيًراأَدُّوا َصلََواتِكُم فِي أَوقَاتَِها، َوَستَنَالُوَن "ــةً، َوذَاَت َجاِذبِيَّــٍة ُمَميََّزٍة فِي الَحِقيقَــِة، َصلبَ 

ُت أَثٍَر أَقَوى، َحيُث تَدِوي فِي قُلُوبِنَا،  َوذَافٍ الَكِلَمـاُت ذَاُت َوقعٍ ُمختَلِ  لكَ ، تَغـُدو تِ (بُوُمسُ )ا ـنَدَمـا تَـقُـولُهَ تَـنَصُحـنَـا عِ 

 .ـاًلِة فِي َوقتِهَ َوتَجعَلُنَا نَشعُُر بِالنََّدِم إِذَا تَقَاَعسنَا َعْن أََداِء الصَّ 
 :ينِ اختَـِر اإِلجابتَيِن الصَّحيَحتَ 

فاُت    بِق؟ السَّا ِمْن َموقِف )بُوُمَس( فِي الَمقطعِ دةُ ـــــةُ الوارالّداخليَّ َما الّصِ

ــ                 .انُ اإليم                    الَجمالُ             .التَّضحيَـــةُ               .الِعناُد         .ـةُ االنِهـَزاميَّـ

 .دَرةُ الُمبا                 الِجَدالُ                    .ارُ اإِلصر

                 

يَعنِيــــهُ الَماَل، َولَـْم اَل  ( بُوُمس) ِمثَل ا َكاَن َردُّ فِعِلَها َهاِدئًا، َوِمْن َطِريقَتَِها فِي الَكًلِم لَْن يَِغيَب َعْن أََحٍد أَنَّ َشخصً -315

غِم ِمنْ  طُّ َعلَىَهـا الَماُل قَ يَبَهرْ   .قِرَهـا الُمدقِـعِ  فَ الرَّ
 فِي الُجملَــــِة السَّابقَـــــِة؟ لُمدقِعِ( ــِة )اـ َما ُمراِدُف َكلَمـ 

 .الظَّاِهرُ                            .الشَّديدُ                                   .البَسيطُ                                .الَخِفيُّ 

 

 الخصائصُ  التَّفسيرُ 

   
 نَوعُ النَّّصِ َوصِفي     

    
 ّصِ َشخِصي  رُض النَّ غَ   

  

  تَنسيُق النَّّصِ ُممتد 
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بَاِن بِضُ ُمعَلَِّماِن ِمثُل ُمِضيِّفَينِ َف  البَاِب َوقَ ِعنَد َمدَخلِ - 316 يَن إِلَى َحفلَــــةٍ يُوٍف  يَُرّحِ  .َمدعُّوِ
  يــــهٌ فِي الُجملَـــــِة السَّابقِة هو تشبِ   نَوعُ التَّشبِيــــِه الواردُ  
 ُمجَملٌ                                 بَِليغٌ                               ُمَؤكَّدٌ                             صَّلٌ فَ مُ 
 

ِديَّــــِة ِمثِل: )پاكهرفاَن( ذَةِ ــــِة، "يَا َولَِدي، انظُْر ألََساتِ َحاقِي بِالَمدَرسَ أَتَذَكَُّر َشيئًا قَالَهُ ِلَي أَبِي قَبَل أَيَّاٍم ِمَن التِ -317  الُمَحمَّ

الِ سََّمكِ لِدي اَو )بوُمَس(، َوَكذَِلَك َصيَّا اِس السُُّدوِد، الزَّ  ، َوعُمَّ اِل َجوِز الِهنِد، َوُحرَّ يَِعيشُوَن فِي ِظّلِ ظُُروٍف   يِت، َوعُمَّ

َ َعلَى َما لََدينَاـٍة، َعلَيَك أَْن تَ َسيِئَــــ  لِقيَُم الَّتِي َكاَن يَسعَى األَُب ِلتعـِليِمَها البنِـــــِه ِهَي ا       ."شكَُر َّللاَّ
َضا وا ا ُل والتَّفكُّرُ                   التَّعاوُن والعَطفُ                    الَمحبَّــــةُ والِوئامُ                  ــــــةُ ـناعَ قَ للّرِ  التَّأَمُّ
 

اللَّيلَـــِة فِي نِي بَِهذَا لَمَ ةً، أَعَزَعَق )أمران إنسياني( الَِّذي ارتَاَد تَلَك الَمدَرَســــةَ َمرَّ  "ِمينَ ُمعَـلِّ لِعنَدهُم َكثِيٌر ِمَن ا"- 318

ـِديَّ  ِل يَوٍم ِلي فِي ابتِـَدائِيَّــــِة الُمَحمَّ ، ــــِة، "كُلُّ مَ السَّابِقَــــِة َعلَى أَوَّ ُل"،  َما فِ بِ ادٍَّة لََها ُمعَِلُّمَها الَخاصُّ ي ذَِلَك الصَّفُّ األَوَّ

ِسيَن فِي َمدَرَســـِة الــ )پ ن(اُر بَنِي الدُّوَ َصاـِة، أَ ـ ـ َعِجْزُت َعِن النَّوِم فِي تِلَك اللَّيلـَ   .َوأَنَا أَُحاِوُل إِحَصاَء َعَدِد الُمَدّرِ
 :ـِة َعلَىــــلَ للتَّعبيِر َعِن النَّبرِة للدَّال ( َزَعقَ ) ُب الِفعـَل َوظََّف الَكاتِ 
 الَخوفِ                           ِس الَحما                       الغَضِب                          الدَّهَشــــةِ 

 

ا بَِقيَّــــةُ األَطفَاِل فَُهم كُلُّ  -319 بِيَن الَِّذيَن أَعُهم ِمْن أَصِدقَاأَمَّ ـــِه، أَْو لقَا ا تراپاني  :ُهم َجيًِّدا، ِمثلُ ِرفُ ئَِي الُمقَرَّ بِعِ فِي ُحضِن أُّمِ

ــ اِلِس إِ الجَ  كوتشاي َها فِي َوقٍت َسابٍِق؛ ألَنََّها أََراَدْت ُدخُ ِضبَ الَّتِي غَ  (رىسهاِه، أَْو لَى َجانِِب أَبِيــ وَل الصَّّفِ ِمْن ْت ِمْن أُّمِ

ى فقََر َعلَ وٍل َمًليويَّـــــٍة، َواألَ ْن أُصُ مِ ، بيليتونجَ َجِميعُنَا ِمْن َجِزيَرِة افِْقـــهُ أََحٌد، كُنَّا ِجيَرانًا، ورَ يُ الَِّذي لَْم  شهدانفَوِرَها، أَْو 

ِديَّـالنِّسبَــــِة إِلَى َهِذِه الَمدَرَســــِة )َمدَرَســـَوبِ  اإِلطًَلِق،  َكانَِت األَفقََر، أَفقَُر   يًضاــــِة االبتَِدائِيَّـــــِة(، ِهَي أَ ـِة الُمَحمَّ

ــ  ا األَ أَ وَ ، بيليتونجَ فِي قَريَــــِة  ـٍة َمدَرَسـ ــ ِل أَواَلِدِهم فِيَها فًََل تَتََجاَوزُ سِجيوَن إِلَى تَ َهاِلي يَسعَ سبَاُب الَّتِي َجعَلَِت األَ مَّ  :ةَ الثًَّلثَـــ
اًل: الَ  ِديَّ تَتََطلَُّب ابتَِدائِيَّـــــةُ المُ  أَوَّ سُوِم الَمدَرِسيَّـَحمَّ  .ـــةِ ـــــِة َدفَع الرُّ

 .يَطاُن إِلَى َطِريِق الضًَّلِل بِسُُهولَـــــةٍ الشَّ  ْن يَقُوَدهُم يُمِكُن أَ َضعِف نُفُوِس أَطفَاِلِهم، بَِحيثُ  ي ِمنْ لِ هاثَانِيًا: َخِشَي األَ 
 .قبَاِل أَطفَاِلِهمتَرَضى بِاستِ هُنَاَك أَيُّ َمدَرَســـــٍة أُخَرى  ثَاِلثًا: لَيسَ 

ُمَها َركَّ َضاَعَف الَّتِي تَ   بُوُمسُ  ئِيِس؛ أَ َزْت نَ تََجهُّ ِديٍد آَخَر، َوَما َرأَينَاهُ ِمْن يَأِسَها  جَ ُصوِل تِلِميذٍ َمًًل فِي وُ َظَرَها َعلَى الطَِّريِق الرَّ

ُد تًَلِميِذ َمدَرَســـِة  َعدَ لَّ إِذَا قَ  :فِيــهِ قَالَْت عِليِم أَصَدَرْت بَيَانًا تَحِذيِريًّا  يَـــِة َوالتَّ ِوَزاَرةَ َجنُوِب سُوَمطَرةَ ِللتَّربِ أَفَزَعنَا؛ ألَنَّ 

ِديَّ  ــ ـــــِة االالُمَحمَّ  .َستُقفَـلُ  بيليتونجَ دَرَســــٍة فِي ــــةُ، أَقَدُم مَ الُجُدِد َعِن العَشَرِة، فََهـِذِه الَمدَرسَ  ــةِ بتَِدائِيَّ
ْد َعناص وايَــــِة الَوارَدةَ فِي الَمقطعِ َحّدِ  .هُ  أَعًلَر الّرِ

  

وائِيُّ عُنصُر لا الِمثاُل   الّرِ

 
  

 الشَّخصيَّاتُ 
  

 
  
 كانُ لمَ ا

  

 
  

ئا  يسُ لَحدُث الرَّ
  

 
  

 الُمشكلَـــةُ 
  

 
  

 الِفكـَرةُ الِمحوريَّــــةُ 
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َكائِِز َحيُث ِعشنَا َحيَاتَ تَحَت البُيَوِت القَائَِمـ -320 الثَّرَوِة، َوكُنَّا، نَحُن،  بَعَْت َطبَقَاٌت َوَطبَقَاٌت ِمنَ ، قَ نَا الَمحُروَمـــةَ ـــِة َعلَى الرَّ

ُر ُجوًعـا فِي َمخَزٍن يَغُصُّ بِاألَرُ تَتَضَ  ِة ُجرذَانٍ ــــثَل َمجُموَعـمِ  بيليتونجَ أََهاِلي   .زِّ وَّ
  قطعِ السَّابِق ِهيَ تابيَّـةُ الَّتي َوظَّفََها الَكاتُِب فِي المَ التِّقنيَّــةُ الكِ  

ياقيَّـةُ المُ   خارجي ر الالحوا                    ظية          المفارقة اللف                       فارقَـةُ الّسِ
 

ـــِه ِعن  ي َرأَيتُـــهُ بِيَدِ ُر أَنِّ نتانُج( َمـنديًًل ِمْن َجيِب بَنَطلُونِــــِه القَصـيِر، أَتَـذَكَّ َج )ِليأَخــرَ -321 َطاقَاِت  بِ  َدَما تََسلَّمنَاأُّمِ

ي، قَاَل َوهَُو يَرتَِعُش، اَل تُِريُدنِي اهُ أَبِ َواِج الَِّذي أَعطَ لزَّ ذَا َخاتَُم اَخاتٍَم، هَ  نِديَل، َوَوقَعَْت َعينَاَي َعلىَعًلَماتِـنَـا، فَتَـَح المَ  ي ألُّمِ

ي أَْن أَغِ  اَجـ  يَب َعنِ أُّمِ حَ   َعلَيَّ أَْن أَجتَِهَد فِي الدَّرِس نَّ ـــِة، قَالَْت إِ الَمدَرَســـِة بَِسبَِب الدَّرَّ اِديِمّيِ،  ـّدِي األَكَ ألَفُـوَز بُِمبَـاَراِة التَـّ

اَجــَخاتََم ألَشتَِرَي بِثََمنِــــِه ِسلِسلَــــةً َجـِديـَدةً ِللـدَّ يَع البِ ْت إِلَيَّ أَْن أَ لَبَ طَ  بََض قَ ـَطـِفئَتَيِن، انــِة، َكانَْت َعينَا )ِلينتانَج( ُمـنرَّ

ِفي ِلِشَراء ِسلِسلَــِة َما يَك األَيَّاِم، فَقطْ  لكَ والًرا فِي تِ دُ  50عاِدُل ُروبِيَّــٍة، َما يُ  125000ابَِل َصدِري ...بِـْيـَع الَخاتَُم ُمقَ 

اَجــــٍة َوإَِطاَرينِ   .َدرَّ
 .قَ  الَمقَطَع السَّابِ الَجدوِل ِلتَُحلِّلَ  اكمل

  

   
  الُمشكلَــــةُ 

  
  
  لَحلُّ ا

   
  انجَ  ِلينترُ َمشاعِ 

   
  َموقُِف الَوالَدةِ 

 

ــ أَيُّ الجُ -322 نُ مِل اآلتيَ  سلوَب التَّشخيِص؟ أُ ــِة تَتضمَّ
اِص األَمريكّيِ   .اللُّقاِح بوَب تًلتَِها تُطِلُق حُ ، ِعندَما تَتساقَطُ قَطراُت الَماِء َعلَى بَ َكاَن أَشبَـــــهُ بِنبتَـــــِة القرَّ

 .ـِة َشجَرِة َجوِز الِهندِ َمــهُنـاَك بَضخاساٌح َجاثٌِم ي تِمَطريقِ  استَطْعُت أَْن أَعبَُر الطَّريَق، فِـِفي َوسَطــــِه َسـدَّ َما 

 .أَقبَل الَمطرُ داهُ ليَحتَُموا تَحَت أَوراِق َشجَرٍة، وًلِم فَجأَةً، أَسرَع )لينتانُج( وَوالِ ماُء لَبوَس الظَّ اْرتَدِت السَّ 

 .َرأَســــهُ  لجُ  تُحلُِّق وتَ الُحروُف وِهيَ ِت األَرقاُم ولَى الصَّفحاِت القَديَمــــِة أَماَم َوجِهــــِه، أَضاءَ فَعَ 

 

ــ إِ َرنَْت  .انِفعَالٌ ، َصاحبَــهُ "يَا إيبوندا غورو" .َع َرفِيُق َمقعَدي يََدهُ َرفَ -323  (. لينتانجُ ) نَعَْم،  ،(بُوُمسُ ) ـِه لَيـ
  .ــاَب بُنُوَدهَ يُد أَْن أَكتُ ؟ أُرِ استَِماَرِة التَّسِجيِل فِي الَمدَرَســـــةِ  نِي الُحُصوُل َعلَىأَيُمِكنُ  -

ْ لَْم نَتَعَلََّم األَبَجِديَّــــةَ إاِلَّ ِللتَّوِّ  (، لينتانجُ ) َصبًرا يَا  -(، بُوُمسُ ) ابتََسَمْت  َما تَتَعَلَُّم  ُخذَُهـا اَلِحقًا فِي الصَّّفِ الثَّانِي ِعندَ ، تَأ

 أََوتَستَِطيُع؟   (، بوُمسُ )  تََردََّدتْ        .ْدُت أَبِي َوعَ ، لَقَـْد نداآلَن يَا إِيبوا  أَرَغُب فِي فِعِل َهذَا  - .بَــــةَ الُجَمِل ِكتَا
 .نَعَْم يَا إِيبوندا، أََجاَب )لينتانُج( -
 ة : وفق الفقرة السابق يِمّيِ ـاِت الصَّحيَحـةَ للُمخطَِّط التَّنظجابـَ إلِ ا كتبا
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 تم بحمد هللا
 أرجو لكم النجاح والتوفيق

شرف عطيهعلم المادة : أ م  
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