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: التَّمارين التَّمهيدّية: صفحة   133-132أوًَّلا

 : 1رقم

غار   - ثوَن مع أصدقائهم َوَيضَحكوَن. َويأكلوَن، َيلعبوَن، كاَن الصِّّ  َوَيمشوَن َوَيَتحدَّ

 .عن األسئلة َوَيْطُلُب الُمساعدَة من ُأختِّهِّ  ُل َوُيجيبُ َوَيْسأ َيمشي َوُيَفك ُِّر،كاَن َصديقي  -

ُح التَّمارينَتْشَرُح وَ كاَنتِّ الم َعلَِّمة   - ُه الُمالحظات. ،ُتراقُِّب َوُتَصح ِّ  َوُتَوج ِّ

 :2رقم

،كاَنت َبَشَرتي  - ٌم كالَحرير. الجذ اب، َتَتَميَُّز بَِّلْونِّها الحنطي   َملمسها ناعِّ

ُل بَِّلْونِّهِّ األشقر،كاَن َشعري  - ال اللَّم اع، َيْنَسدِّ  ل.طوُلُه كالشَّ

، َتَتوقَّدانِّ َذكاًء،كاَنْت َعْيناَي  -  َنظرتهما ساحرة. ناقَِّدتانِّ

 :3رقم

فات الحسنة فات  الصِّّ يِّئةالصِّّ  السَّ
ر  َيْحتَ -بٌِّق َوًلئٌِّق في التَّعام لِّ مع األكبر سنًّالَ  رِّم  أهله َوي قدِّ

 َتضحياتهم.
ذ  بِّها هو -ًل ي ْصغي إلى النَّصائح واإلرشادات َوًل َيأخ 

ا في التَّعامل مع الرِّفاق.ليَس وَ   دودا
ٌق ًل َيْعرِّف  الكذب.   عاا.َوَلْيَس َقنو َيَتَذمَّر  مّني في م عَظمِّ األحيان   صادِّ

باع  –َفظ   َصريٌح. -رابِّط  الجأشِّ  –نزيه  -َسخي   -م سالم –َحنون   م َتَعجرف. –جشع  -غّدار -ماكِّرٌ  –حادُّ الطِّّ
 َوقٌِّح. -أناني   -ف ضولي   -قودٌ ح-م َتَغْطرٌِّس -َضعيف  القلبِّ   َوديٌع.-َصبورٌ  -خدومٌ  -مؤمِّنٌ 

 قصير  األناة.-كّذابٌ  
 

 :4رقم

.◄األنف الّطويل   كمنقارِّ النِّسرِّ

عر األسود  َكَظالمِّ اللَّْيلِّ الحالِّك.◄الشَّ
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رقاوان ْيف.◄الَعْينانِّ الزَّ  مثَل سماءِّ ل ْبنان في فصل الصَّ

ثَل َلونِّ َشقائِّقِّ النُّعمان.◄الخّدانِّ أحَمرانِّ   مِّ

 كالفهد الَّذي ي طارِّد  َفريَسَته .◄خ طواٌت َسريَعٌة 

 مثل سنابِّلِّ القمح.◄ألبشرة حنطيَّةٌ 

 

حّتى ص   118تصحيح الّنّص الّتطبيقّي ) د. تطبيق القراءة ص  –الخامس األساسّي  :فّ الصّ  -  اإلبتدائّيةلمرحلة أ
 الجزء الّثاني ( – 122

 في الّشكل  أوًلا :

عر، الُعنق، العْينان.  ألموصوفاُت ال تي تناَولها الكاتُب في المقطع الث اني هي : 1رقم  ان، األنف، الجبهة، الش   الوجه، الخد 

فاُت ال تي تبعتِّ   2رقم   الموصوفات في الن ص  بحسب الجدول الت الي هي :  ألص 

فة      ألموصوف    ألص 

 فاحشاً       ورماً 

 دقيقٌ             أنفٌ 

 دقيقة  ضي قة              جبهة  

م            شعُره   الكثيف الجْعد الَفاحِّ

غيرتان            عيناهً   الص 

كل"  3رقم  اهد على ذلك الجملة الت الية: " كاَن قبيَح الشَّ ة الن ظر أو البصر والش   إعتمَد الكاتُب في وصفِّه على حاس 

 الفاحم كَسوادِّ الل يل" ورَد في الن ص  الت شبيه الت الي : " ال يكاُد يبيُن عنها شعرُه الكثيُف الجْعُد  4رقم 

 شب ه الكاتُِّب من خاللِّه شعَر الموصوف الفاحم بَسواد الل يل.

واهد على ذلك هي :   5رقم  ة الن ظر والش  كل الخارجي  للموصوف من خالل استخدامه لحاسَّ  يصُف الكاتُب هنا الشَّ

س الظ هر إذا قام"    " ضخم األطراف، مقو 

 "كاَن وجهه جهمًا، غليظًا"
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فات ال تي نَقلها الكاتُب ُتظهُر مدى بشاعةِّ المظهر  6 رقم " رجٌل قبيٌح" هو من العناوين المناسبة لهذا الن ص  ألن  الص 
 الخارجي  لهذا الر جل. 

  اا في الخلقثاني

ل الحقل المعجمي  لها هي :لكلمات ال تي تتعل ق بأخالق المدر  من ا 1رقم  مهت مًا بتالميذه، غريب األطوار، يشتدُّ  س وتشك 
 غضبه، في منتهى الل طف والظ رف.

  من الت صر فات ال تي ذكرها الكاتب: 2رقم 

ه في تقديم األفضل لهم -  .أالهتمام بتالميذه وهذا دليٌل على مدى حرصِّ

رب وهذا دليٌل على  - ف  وال تي تدفع به أحياناً األغضب والض   .إلى الت صر ف بغضب إلحالل الن ظام لفوضى ال تي تعم  الص 

جر والت عب عن تالميذه - ف  بهدف إبعاد الض   .ألل طف والظ رف وهذا ما يسعى إليه األستاذ لتلطيف جو  الص 

، تعلو وجهه نظرٌة ثاقبة وناقدة ويتمت ع  إنطالقاً  3رقم  ن  ٌم في الس  من تصر فاته وأخالقه ُيخي ل إلي  أن  هذا المعل م شخٌص متقد 
 بصوت  جهوري  وواضح.

 ألعنوان المناسب لهذا الن ص  : مدر ٌس غريُب األطوار. 4رقم 

 في العمل ثالثاا 

بغ والد هن، مله هي: ينظ ف، يمسح، يجف ف، يلم ع، يشاألفعال المعب رة عن حركات هذا العامل في أثناء ع 1رقم رع في الص 
  ع من جديد.م  يجف ف ويل

 ألفرشاة والخرقة هما األداتان الل تان يستعملهما هذا العامل. 2رقم

 و . –ف  -ثم   –و  – 3رقم

من وصف الكاتب يتحل ى هذا العامل بطول البال من خالل دق ته في عمله كما ويتمي ز بسخائه إذ أن ه  إنطالقاً  – 4رقم
 يستخدم أحسن األصناف إلنجاز عمله على أكمل وجه. 

 ألعنوان المناسب لهذا الن ص  هو: ألعامل الن شيط. – 5رقم 
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 موضوع اإلنشاءتصحيح  –األساسّي الخامس  :فّ الّص  -اإلبتدائّيةلمرحلة أ

 الكفاية: ألقدرة على استخدام تعابير بليغة في موضوع اإلنشاء.
 

دوق هو حضٌن َمتيٌن، َوَمْلجٌأ أميٌن،       ديق الصَّ عيٌن محبٌَّة ترعى َوتحرُس. َفحيَن َتْحَترُِّق البهجة في أعماقِّنا، ُيْسرُِّع  ألصَّ
غاًرا أش .َصديُقنا لُِّيْسنَِّدنا َوُيفرَِّحنا. ُكن ا صِّ ديق العزيز الَّذي راَفَقني في كل   قياء، نلعُب طوال الوقت َوال نمل  هو الصَّ

رُع الواقية والحارُِّس األمين. إنَُّه َصديقي، المراحل،  الد ِّ
ُط القاَمةِّ،       عتانِّ بَِّلونِّ العسل تَ  َجبيُنُه َضي ٌِّق، َيمشي بِّخًطى ثابَِّتًة، نحيُل الجسمِّ، صديقي ُمتوس ِّ َتوقَّدانِّ ذكاًء َعْيناُه واسِّ

باُه َفَكثي َنْظَرُتُه َتْسَحُرني َوَتْنُقُلني إلى عاَلمِّ األحالمِّ. َوفِّْطَنًة. َفهو  َوماذا ُأخبُِّركم عن أنفه، .فانِّ َكَقوَسْينِّ َفْوَق الَعْيَنينأم ا حاجِّ
ه الَبْيضاء. اُه ُمَتَور ِّدان صغيٌر كحبَّةِّ َكَرز  في َصفَحةِّ َوْجهِّ ة والعافية.بُحْمَرةِّ  خد  ح  عة الَبياض كحب اتِّ اللُّؤلؤ  الص ِّ أسناُنُه ناصِّ

عُّ َوجهه.  إنَُّه ُيحِّبُّ الموضة، ُمَصفٌَّف َدْوًما. َشْعُرُه أْشَقر كسنابِّلِّ الَقْمح، الن ادرة الَّتي ال َتظهر إال  حيَن َيرُسُم اْبتِّساَمًة َفُيشِّ
يًَّة أَفَيْرَتدي ثِّياًبا أنيَقًة حي  َصْوُتُه َعْذٌب َيَقُع في اأُلُذنِّ كاألغرودة. .حياًنا ُأخرى ًنا َورِّياضِّ

، ال َتَسلء عن َأخالقِّهِّ َوَتَصرُّفاتِّهِّ: .إنَُّه ارِّ الجميع واحترامهم َوتقديرهمكما أنَُّه َمَحطُّ أنظ َفُهَو صوَرٌة ُمْشرَِّقٌة عن شكلِّهِّ الخارجي 
بابَلْيَس  َلبٌِّق َوالئٌِّق في التَّعامل مع األكبر سنًّا. بعيٌد كلَّ الُبْعدِّ عن  َقنوٌع، فهو يحَترُِّم أهله َوال َيْعرُِّف الكذب. ، كباقي الشَّ

ُبني ُحبُُّه لُِّمساَعَدةِّ اآلخرين. َوهو َسخيٌّ ُعنواُنُه العطاء، ُمسالٌِّم ال ُيحِّبُّ المشاكل، الطَّمع واألناني ة،  ُيعجِّ
يًّا ُدروَب الحياة َوأن ُيبارَِّك الرَّبُّ َصداَقَتنا مدى العمر َسَلُه َّللاَُّ لي،َفُهَو بَِّمثاَبةِّ َأخ  َأرْ  ُأحِّبُّ َصديقي،        أَتمن ى أن َنْقَطَع َسوِّ

 َجُز لِّساني عن التَّعبير عم ا في قلبي.َوَمهما َكَتْبُت َيع
 

 

 

 

  

 
 


