
 

 

 نص االنطالق: مع1

 الُمَهنِدُس الِميَكانِيِكيُّ البَاِرعُ 

ِك السَّيَّاَرِة فَأَْسَرعَ  تُ َسِمعَ  إِلَى أْقَرِب َوْرَشٍة  تُ َصْوَت َخْشَخَشِة َعاِليَِة يَْصِدُر َعِن ُمَحر ِ

ِِ شَ َوبِِاْبتَِساَمِة َمْرُسوَمِة َعلَى  لَ اْلَخيَا قُ فوُ فَِاْستَْقبَلَنِي اْلِميَكانِيِكيُّ الشَّابُّ ِبَحَراَرِة تَ  ، فَتَي

ثَتُِْ َعِن اْلَخْشَخَشِة فََرْفعِ ِغَطا ُس فِي َوْجهِ  ءَ فََحدَّ ِك َوَكاَن َيتَفَرَّ َل غ ِ أُشَ أَْن  ينِ مِ  بَ َوَطلَ  ياْلُمَحر ِ

َ فَالْ  د  َحامِ  يَيا َسي ِدِ  بَ ُح اْلعَطَ لِ أَصْ س الً : َحالَ َوقَا َسُِ السَّيَّاَرةَ فَأَْنَصَت ثُمَّ َهزَّ َرأْ   لَة  َسهْ  ةُ لَمسأ

 ِلي " أَْنَت ُمْمتَاز  فِي قُولُُِ َما تَ  ذُكرُ َوَماِزْلت أَ  ِلي  " فَأََجاَب:" أَنَا تِْلميذَُك عَ أَتَعِرفُِني؟فَقُْلُت " 

يَاِضيَّاِت واإليقاظ اْلِعْلِميَّ َواْْلَْشغَاَل التَّْطبِيِقيَّةَ، َستَُكوُن ِبِإْذِن هللِا ِمَن اْلمُ   اْلَمَهَرِة َهْنِدِسينَ الر ِ

بُِكل ِ اِْعتَِزاِز "  تُ فََردَّدَ  تَ ِْلَْصلََح السَّيَّاَرا ة  َهِذِه اْلَوْرشَ  تُ ي َوفَتَحَ تِ ِدَراسَ  تُ اِْستَْكَملَ  دقَ " َولَ 

ِ َهَذا أَقَ  طثََمَن قَْطعِ اْلِغيَاِر فَقَ  َوَلِدي؟َكْم يَْلَزُمَك يَا  هللاُ!هلل َوَما َشاَء  دُ اْلَحم  يُمِكنُ  َما لَّ يَا َسي ِِدي 

ِِ ُمعَل ِِمي فَاْلفَْضُل يَعُوُد لََك َوَما تَعَلَّْمنَاهُ ِمْنَك َوقَ أُ أَْن  ْبَل أَْن أَُغاِدَر اْلَمَكاَن َسأَلَتُِْ َعْن َجاِزَي بِ

 ُظروِف اْلعََمِل: فَأََجابَنِي ِبُكل ِ أََسِف " اْلعََمَل َجي ُِد َولَِكنَّ ُمِصيبَتَنَا فِي ُدَخاَلَِء اْلِمْهنَِة الَِّذينَ 

ِ َذِلَك اْلمِ  لَنَا َدائَِما قُلفِي ُكل ِ َشْيِء " أَلَْم تَ  ةَ َواْلَمْعِرفَ  مَ ُعوَن اْلِعلْ دَّ يَ   ِل اْلقَائِِل"ثَايَا َسي ِِدي 

 َديَّ ى يَ َعلَ  تَتَلَمذَ بَِمْن  ر  َوفَُخو م  َوأَنَا ُمْبتَسِ  نَ اْلَمَكا رتُ اَء " َغادَ يَحِفْظتُم َشْيئ ا َوَغاَبْت َعْنُكْم أَشَ 

ِِ َوأَْصبََح ُمَهْندِ  ِِ ا فِي ع  ا بَارِ يً ا ِميَكانِيكِ س  َواِْجتََهَد فِي ِدَراَستِ  َعَمِل
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أوقات فراغك حلت عطلة الثالثي األول فاخترت ورشة أبيك كمكان مفضل لقضاء  الموضوع:

في إصالح عطب طرأ له على جهازه  كوبينما أنت منهمك في العمل إذ دخل معلمك طالبا مساعدت

   .كترونيلاال

أدوات  النهاية مستعمالتحدث عن ذلك وكيف تصرفت تجاه معلمك ذاكرا ما آل إليه األمر في 

  .التنقيط المناسبةوعالمات  المدروسة الربط

 

 

 

 وضع النهاية أو الوسط سياق التحول      البدايةوضع 
........................................ 

 
........................................ 

 
........................................ 

 
........................................ 

 
........................................ 

. 
........................................ 

 
...................................... 

 
..................................... 

 

................................................................................. 
 

................................................................................. 
 

................................................................................. 
 

................................................................................ 
 

................................................................................ 
 

................................................................................ 
 

.................................................................................. 
 

................................................................................ 

.............................. 
 

............................... 
 

............................... 
 

............................... 
 

.............................. 
 

................................ 
 

................................. 
 

................................ 

 

 

 

 4مع-3مع-2مع-1مع

ر فقرة بسيطة   حاول أن تحر 

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                           

 

 

 أنتـــــــــــــــج
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