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 :أكٓيه بيا يناسب ىن اميفردات
َمت َراضَيُة في أٓرَجاّء  ّْ ًّ مَّحاّل ...........َتَج َساُخ ............. َفَشُعَرت باألم ِٓ َفاأل

ا َرائَحة .............. ُىكَْدَسة ّفي  ََ . تٓتكً األُنَّو .......... األرٓكَان َقد آنَبَعَحت  ىٓن
امُجٓدَران َقٓد َتَشْقَقت َتكَاُد أٓن  َِ ............... 

ا  ََ ًْ َقاَمت في َنٓفس ًة ىَن امْتَىن ُج ٍَ مَياُء : " َفْكَرت امبٓنُت ُبٓر ِٓ ن األ َِ  ال ُبْد أن َيَتَعا
د امْساَحة بامْنَظاَفة .......................ِ  َْ َِ َتَع  .َعَنى صَياَنة  أَجاث  امَيٓدَرَسة 

 
: امْنْص 

ا  ََ ا أْى ََ ا َفَباَدَرٓت ََ َّ ٓج َِ َعَلََىاُت امُحٓتّن َباّدَيًة َعَنى  َِ َعاَدت َراضَيُة إَمى امَيٓنتّل 
ّل  ّٓ ا " ٓخّبّريّني َىا َحَصَه َمكأأَراّك ىَتكَْدَرًة َيا َعتيَتتي "بّامَق ََ أٓخَبَرٓت امّبٓنُت أْى

ا َِقاَمٓت َمَا  ََ ّع ِٓ ْدأٓت ّىٓن َر ٍَ  َِ ا األْو  ََ امعبَرة َتٓخُنُقَا ّىٓن ّشْدّة امحٓتّن َفَلََطَفٓت َِ
َِ َنَظاَفةٍة منيٓدَرَسةّ " َو أْتّصُه بّّنَساّء امَحْي ّىٓن أٓجّه امّقَياّو بَحٓيَنّة ّصياَنةٍة  ّٓ " َس

ا ََ َُ ٓج َِ ْنَه  ََ َِ َت مَّياُء ّفي َساَحّة . فرَّحت َراضَيُة باميَباَدَرّة  ِٓ َِ ّىَن امَغّد َتَجْيَع األ
اّت  َِ َِ أَد ٓضّع امُقَياَىّة  َّ َِ األكَٓياَس ىَخْصصًة مّ َل  ِّ امَيٓدَرَسّة َيٓحّينَّن امَيَعا

َيَك امَجّييُع ّفي  ََ اَر َعَنى امَحاّضّريَن آن َِ ًْ َصامّح األٓد َع امَع ْز َِ َِ َبٓعَد أٓن  امْتٓنّظيّف 
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ا . امَعَيهّ  ََ َِ ُتكَْدُسَا فَيٓنَتّقُط ٌّ َىٓجُيّعِة ّىَن امْرَجاّل َتَقْنع األٓعَشاَب امْطَفيّنْيَة  ّذ ٍَ
الَّت  ِّ َيَك ّفي إٓصَلَّح امْطا ََ ذا فّريِق آخر َقٓد آن ٍَ  َِ ا ّفي األكَٓياّس  ََ األٓطَفاُل مّّٓضّع
ٓحَدة امْصحْية  ّّ ُة فُكْن ُيَنْظٓفَن ام َّ ًْ َتٓتِيقَا بأٓمّانٍة َزاٍيةٍة أْىا امْنٓس امكَراّسي ُج َِ .
َل امَجّييُع امْطَعاَو  َِ ّعٓند امْتِاّل أٓحَضرت امَعْيُة َخديَجُة امَغداء منُيَشارّّكين َفَتَنا

ُت َفٓجأًة َعَل. أَخُذِا ّقٓسًطا َصغيًرا ىَن امْراَحةّ َِ  ّٓ ًْ َىٓحُيّد  ص ْيا َنٓسَتأنُّف " امَع ٍَ
َفَعاَدت امَحرَكُة ىٓن َجّديدٍة ِ أٓصَبحت " امْنَشاَا َىاَزاَل أَىاىَنا امكَحيُر ىَن امَعيهّ 

امَعَرّق  َِ ًَ امْتَعّب  َِ رٓغ  ُّ ُد ّفي َعَيّن َّ امْساَحُة كَأْنَا َخّنْية َنٓحهٍة فامُكْه َيٓجَت
َساّخ ّفي األكَٓياّس َتٓحَت امْشٓيّ  امَحاّرَقةّ  ِٓ اَصه األٓطفاُل َجٓيع األ َِ   .امُيَتصْبّب 
اُق َيَناُل ّىَن امَجّييّع مّكْن امْنّتيَجة  ٍَ أَخَذ اإلٓر َِ أٓشَرَفت امْشٓيُ  َعَنى امُغرِّب 

َنةً  ٍّ رٍة ِكْه . كَاَنٓت ىٓذ ٍّ ا َيُد َفْنانٍة َىا ََ َحًة فْنْيًة َرَسَيٓت ّٓ َمقٓد أٓصبَحت امْساحُة كأْنَا م
اركٓنٍة ّىٓن  ََ َِ  َيٓنبُب بامَحياّة بَّفٓضّه امْنباَتاّت أرٓكَانّ ارّ    ٍَ ا األٓز ََ  امتي َغَرَس
ًٓ ّفي . امُيَشارّكّنُ  نَّ ُِ َِ َشكََرًٍ بَحَرارةٍة َعَنى تَعا َسَط امَحاضّريَن  َِ َقَف امُيّديُر  َِ

ا حْتى َتٓبَقى  ََ ًْ َذكَْر األٓطَفال بَضُرَِرّة امُيَحاَفَظّة َعَنى َنَظاَفّت ّصياَنّة امَيٓدرسّة ج
 ًّ  .َىناَرًة منّعٓن

 

 
 


