
 

 

             ----    1    ––––مذكرة في نشاط القراءة وفهم النص رقم  مذكرة في نشاط القراءة وفهم النص رقم  مذكرة في نشاط القراءة وفهم النص رقم  مذكرة في نشاط القراءة وفهم النص رقم  

  ا�را��� �	و�ط:  ا��
	وى      ا���وم وا�	دم ا�	��و�و��                             :  ا�و�دة
  ز��ري: ا�
ـ	ـذ      �ـــراءة                                           :  ا���ط

�ب ا��در��ا: ا��ـر��                          ���رة ا���	�ل                :  ا��و�وع	��  
                                                                     

ءات ا��
	�د�� ��  ةا�در: ا���&�) ا�راءة ا'&را��� ا�% � � ��$�رج  روف ����� وا����ر ��ن ا�	���ر ا� 

ءة  ا��را�ل �
#ــــــــــر ا�ـــــدرس  �ؤ�ر ا��  

  
  ا�	�(�د 
  
  
  ا��رض

  	و��, ا�+�رة 
  
  

  
�ط�/ &�) أھم 

�ء �1 ا��ص   ���  
  

  	ر��2 ا�+(م 
  
  

  
ة إ&را��� �رأ �راء
 � � %  

  �+(م ا�+رة ا4و�) 
  

  
  

 ����  �+(م ا�+رة ا�5
  
  
  

  
  

  �5��  �+(م ا�+رة ا�5
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�درك �ن $6ل 
ا�+�� ا�+�رق ��ن 
� وا����ز �  ا� 

  
	���ز ��ن ا����) 
  ا� �ق وا����زي 

 1+� �ل �وم �ظ(ر ا��د�د �ن. �دم ا���م ا���5ر �ن ا�$د��ت ���9�ن و�� زال �	دم 
1�ت وا=$	را&�ت �1 ���/ ا����=ت ، و�ن ھذه ا=$	را&�ت ا=$	را&�ت �A	�=ا
 ��ن  ��� و$��= �1 و�ت �� �  . �1 ا���دان ا�	��و�و�� ا�	� ���ت ا'���ن � ق �

  . �ـراءة %ـ��	ـ�
  : أ�ــ�Bـ� ا�+ـ(ــم 

  إ=م �د&وك ا���	ب �1 �دا�� ا��ص ؟   -
  ؟  ��ف أ%�F ا����م �+Eل ا� ��وب -
  ھل 	رى 	�	 ق ا�را � وا��	�� ���9�ن ؟ . �ن $6ل �وا%+�ت ���رة ا���	�ل  -

���  : ا�+�ــــرة ا��ــ
  . �+Eل ا�	طور ا�	��و�و�� 	��ن ا'���ن �ن 	 �ق  ��, �1 ���رة ا���	�ل 

����  : �ــراءة �5ــ
  ا���&� .... 	$�ل  :ا�+رة ا4و�) �راءات 1رد�� 

�م �(� وأ�ت 	ود ���رة ا���	�ل ؟ �� ا�(وا��ت ا�	�  -�  ���ن ا�
� ا�ذي 	�Aر ��H, �ل 	�ك ا�(وا��ت ؟  -�  
  ھل ���ن أن ��د ���رة �(ذا ا�	طور؟  -
  . ا�(وا��ت ا�	� ��ن أن �وم �(� ا'���ن &�د ���د	, ���رة ا���	�ل :  1ا�+�رة  

�دة  –��ر ���ن ا�+رس ا����ن : ا��+ردات �  ذا	�� ا�
  ″.. ا����
رة ................ ���  ″: ا�5���� ا�+رة 

  ��ف أ%�F ا����م �+Eل ا� ��وب ؟  -
  ��ف ��ظر ا�����ء إ�) ا� �م ا�ذي �راود ا���	ب ؟  -
� وا����م ا=1	را�E ؟  -�� ا�+رق ��ن ا����م ا� �  

�+Eل ا� ��وب و���A ا=�	ر�ت أ%�F ھ��ك إ������ ا�و%ول إ�)  :  2ا�+�رة 
  . ا����م  أر��ء

��� : ا��+ردات  � :,��A� –  5ل��د  –���      
 �5��   ″. د��ق ....... �د �دأت  ″ : ا�+رة ا�5

� ا�	دل ا���	ب &�) إن 	��و�و��� ا����رات �	د�� ؟  -��  
  		��ز ���رة ا���	�ل ��دد �زا�� أذ�رھ� ؟  -

�رة ا���	�ل :  3ا�+�رة �� �  . ا���زات ا�	� 		 �) �(
  .ا��ر��� : ا��ظم : �+ردات ا�

  ا���ـــــ�ء ا�+��
�ا�  .  ھ� ا�	���ل ��+ض ��1� وE/ �, أ6%: � 

ظ �ن ا��وم و		��ول ا�%��ح : �5�ل           �	�	 .  
   .ھو ا�	���ل أ��+ظ �H �1ر �� وE/ �, أ%6  :ا����ز  

   		�, %وب ���ر	ك ، 1	ر��(� و		رك �(� ا����ن   : �5�ل            
   ″. �ل وا دة ��(� ذ���  ″ھل ا�	��Lر �1 &��رة  : 	در�ب 

� أم ���زي ؟ ���ذا ؟  �  	���ر  
�ه ا�ر��ب اM$ر�ن : ا����رة �	�  . 5م 	د�ر �ر��ك �

����� �	

�� ا��� ا�ا�	��ات ���ط ا��اءة ��دة ا��� ا�� 



 

 

    .  وا����زي 



 

 

        02القــراءة رقم  القــراءة رقم  القــراءة رقم  القــراءة رقم  مذكرة في نشاط  مذكرة في نشاط  مذكرة في نشاط  مذكرة في نشاط  

    
� ا�	��&��         : ا�و�ـدة ��E�                                              وى	
  را��� �	و�ط : ا��
  ز%#ري : ا�
	ــذ                                                       �ــراءة       :ا���ـط 

  ا��	ــ�ب ا��در�� : ا��ر�ـ�                                           ��5             ا��د��� ا� د: ا��و�وع 
  

ءة ا��
	�د���  ا�راءة ا'&را��� ا�% � � ��$�رج  روف �����  ا�درة &�)*  :  ا��
�ر ا�	دم *                      �E� �1 درك أن ا���م ھو ا�ذي �د1/ ا�4م�                 .      

                                                                  
ءة   ا��را�ل �
#ر ا�درس   �ؤ�ر ا��  
  	��#د 

  
  

  ا�)رض 

  
  	و��, ا�+�ر 

  
 ����ط�/ &�) أھم ��

  ا��ص
  
  
  
  
  

رأ �راءة ���رة �  
  
  
  

  �+(م ا�+رة ا4و�) 
  
  
  
  

 ����  �+(م ا�+رة ا�5
  
  
  
  
  
  

�5��   �+(م ا�+رة ا�5
  
  
  
  
  

  

�ن ��OAب = �ؤ�Oس O�� =ره و�O5م وآOن ا���O& دةO��� ش�O�	 �O�4 ة��  =
�دة و ,  ��	, &�O) ا���Oم �Oرج ا���O�� �O1 ء�O�ح ا�ر��O و ا=ر	O	+� وO)1

  و��ن ھل ��+� ا���م و ده ؟, ا�ر$�ء 
 * �	�  +راءة *

  :أ
.-� ا���م 
� ھو ا�و�, ا� �ن ���د��� ا� د��5 ؟ -�  
- ��A� ت  ل&�  ل ا'������ ؟ھل ا�	ط
د�, ا���م أ �ن ا�	6Lل ؟ -� �  ��ف ���ن ���9���� ا�	6Lل �

�0��ء �د���O  د��O5 :  ا���رة ا�)O��� ن�O6ز�	ن ��O��ا���Oم و ا6O$4ق أ�
  	+�د ا'���ن �1 �ل ا��وا � 

  +راءة ��وذ�#� * 
  +راءات �رد#� * 

  )ھ�ن... �د �	U : (  +راءة ا��2رة ا�و�1
- & U	� ا�ذي �  ن 	دم ا���م ؟�
�6� &ظ��� ؟ -�ذا ���ه ا���	ب ا���  
�ت أم ا������ت ؟ -���  ھل �� ذ�ره ا���	ب ��د �ن ا=��

  إ�راز ا���	ب ��دور ا� �ن ���د��� ا� د��5 :  1ف 
  &ظم �WA, : �ل  -&ظ�م      : ���م :  ��ردات

�#�� ... ھذا ھو : (  +راءة ا��2رة ا�4)���(  
-  �Oأن ���د�� �O�� نO�  ���Oإ� ,OOو� �O5م . ا� د��OO1 ن ؟�O5 ,Oو� �OO)� لO)1

  �	�5ل ؟ 
  أ�ن 	�رز �ظ�ھر ا������ �1 ا� ��ة ا� د��5 ؟ -

��ب ا��Eف �1 ا��د��� ا� د��5 إ�راز ا���	ب :   2ف ��  
�ت : �%رت  -:  ��ردات�Hف ا�ر�  	(ذ��(� : &�زت     	5

� : ��ت  -          )�WA 6&+�ت و	ار  
  )و ا'�5�ر ... إن ا�4م : (  4��4+راءة ا��2رة ا�

-  ,OOو��ذا �%OOد ا���	Oب �O� ) F�OO%	 �OO� درO����م �OO� F�O%	 = مOO�4إن ا
�ب و ا4$6ق ��  ؟) �

� رأ�ك �1 ذ�ك ؟ -�  
د�, ا���م أ �ن ا�	6Lل ؟ -� �  ��ف ���ن ���9���� ا�	6Lل �

  ا� ��ة = 	�ون آ��� إذا طL) ا���م &�) ا4$6ق :  3ف 
� , 	Lذ�(� : 	ذ��(� :  ت��ردا)��A	  

 

        



 

 

            3مذكرة في نشاط القراءة رقــم  مذكرة في نشاط القراءة رقــم  مذكرة في نشاط القراءة رقــم  مذكرة في نشاط القراءة رقــم  

  ا�را��� �	و�ط :ا��
	وى                                              وق ا'���ن   : ا�و�دة 
  ز��ري: ا�
ـ	ـذ                                             �ـــراءة    :ا���ط 

  ا��	�ب ا��در�� : ا��ـر��                                      ا4ط+�ل    ا(رو= 	 :ا��و�وع       
ءات ا��
	�د���ا�درة &�) ا�راءة ا��Aر�� ا����رة ���Aر ا� د�ث �درك أن ھ��ك  و�� ��ط+ل ��ب  :ا��

 �)  . 	ط��

  

  

ءة  ا��را�ل �
#ــــــــــر ا�ـــــدرس  �ؤ�ر ا��  

ا��	 دة ��5�ق  وق ا�ط+ل 	و���(� &��, ���ش أط+�ل رHم إ�رار ا�4م     	�(�د 
 ����  . &�ر ا����م ��س ���ب ا�+ر وا� روب وا=�	6Lل و�وء ا���

  : �ــــراء %ــ��	ـ� 
  : أ�ـــ��B ا�+(ـم 

�&ر �1 �دا�� ا�%�دة ؟  -Aء ا��  إ�) �� د&
�&ر ؟ �ـــ��ذا ؟  -A$وف ا�	م ��  
  

  : ا�+�ــرة ا����ــ� 
�&ر إ�) ا 	رم  وق ا�ط+ل ��ل إن 	 ل ا���ر�5 د&وة ا    A� .  
  . �ــراءة �5ـ���ــ�  -   
  . �ــراءة 1ـــرد��  -   
  . �ــراءة ا�و دة ا4و�)  -   
�&ر �و�,  -Aو�, ا�	ل ″إ�) �ن ��  ؟  ″= 	(روا وا4ط+
� ا4&��ل ا4$رى ا�	� ��(� &�(� ؟  -�  
5�ر ا�	� 	$�+(� ھذه ا4&��ل -Mا �  ؟  �

  .ا��	�UB ا������ ا�	� 	%� ب �(ر ا4ط+�ل  :  1ا�+ــ�رة 
  أ1واه = L5ور  –	�ز&وا = 	��وا : ا��+ــردات 

-  �����ر&� ا��		Eل ا����&ر ا��د�د �ن ا�14A$دم ا�	ذا؟ . ا��  ��ـ
, ؟  -�� ھو  �م ا4ط+�ل ؟ ھل ��ن 	 �  

  . ��ل ا�د&وة إ�) �ر ا4ط+�ل � ��ون ��� ھو �:  2ا�+ــ�رة 
  ا����ن ا���Eف =  را�و&� –ا��+�وز = ا��ط��F :  ا��+ــردات 

  : ا���ــــ�ء ا�+�� 
� را�ط )�� /���&ر ا��د�د �ن ا�4���ب ا��ؤ5رة &�) ا���A$دم ا�	ا�

 ���	���  ) . ا�	���ل ( ا���ب �
   �� �/ و�/ �و��)� ����  وا�	���ل ا����ز ��5رة وا$	��ر ����ت �		



 

 

        4نشاط القـــــراءة  نشاط القـــــراءة  نشاط القـــــراءة  نشاط القـــــراءة  مذكرة في  مذكرة في  مذكرة في  مذكرة في  

��ن ا'�����:ا�و�دةE	وى                                             ا�	
  ا�را��� �	و�ط :ا��
       ز��ري: ا�
ـ	ـذ                                              �راءة �Aرو � :ا���ط

�ت ا�زرق    : ا��و�وع      ��   ا��	�ب ا��در��: ا��ـر��                                         ا�
ءات ا��
	�د��  �ا�درة &�) ا�راءة ا'&را��� ا�% � � ��$�رج  روف ����� و إدراك                                                                :ا��

�ت ا�ز��  رقا���ل ا����ل ا�ذي 	وم �, ا�

  ��ــــــــــر ا�ـــــدرس  �ؤAر ا��+�ءة  ا��را ل 

  ا�	�(�د 
  
  

  ا��رض
  

, �	$ذة   	و��, ا�+�رة �		ر�م ھ��B ا�4م ا��	 دة ��وح ا��Aر�� '�رار ا���م و 	��) ��ھدة �	 
  . �ذ�ك �A	) ا�و��Bل ��(� إر��ل ��ود ا���ـم إ�) أ���ن ا��ز&�ت 

,	��  �ـراءة %
  	���, ��ظ�� ا�4م ا��	 دة �1 ا����م ؟ �� ھو ا�دور ا�ذي  - 
�ت ا�زرق ؟ - ��� ھو ا���ل ا��و�ل ���  

���  ا�+�ـرة ا��
�ت ا�زرق ��ود �1 $د�� ا���م ����ن 	 ت إ�رة ا�4م ا��	 دة ��  .ا�

 ����  �ــــــراءة �5
  �ــــراءات 1ـرد��

  )ا����م ........... ��م (  1ا�+رة 
- ���ت ا�زرق �1 �دا�� �%, ؟���ذا ا�	دح ا���	ب ا�  
� �(�� ھؤ=ء ا���ود ؟ -�  
�ت ا�زرق ؟   -�����ذا أط�ق &��(م ���  

�ت ا�زرق �دح ا���	ب: ا�+�رة ��  . ���(�� ا�	� �وم �(� ا�
  )&ظ�م .............ھم (  2ا�+رة 

�ت ا�زرق ؟ -��  أ�ن �	وا�د ا�
�ت ا�زرق  -��  &ددھ� ؟. �(�م ا�
��� �ل 	�ك ا -H ��م ظ�)��  

  ا�$%و��ت : ا��ز&�ت : ا��+ــردات 
  ا��		�ــ� : ا��	�� رة                

�ت ا�زرق : ا�+�ـــرة ��  .ا��(�م ا'������ ا�	� �وم �(� ا�
  )ا�دول ........إن ھؤ=ء (  3ا�+رة 

�ت ا�زرق �د �E ون � ��	(م �4ل ا'������  دد �� ��Aر إ�� ذ�ك ؟   -��  ا�
- �Lا� ��ت ا�زرق  ���6ح ��� أ�(م ر��ل �6م ؟���  �� �ن  �ل  ا�

�ت ا�زرق إ�) ا�	E �ــ�: 3ا�+�ـرة ����   +ظ ا��6م �د �ؤدي  �
  .�Wروا (م   

  ا��ف و ا�ردع :  ا�ردع: ا��+ــردات
  ا���ــ�ء ا�+ــ��

�ت ا�	� � ��و�(� �	���زھم &ن -����ود آ$ر�ن و ��	��ل ا��ون  ا�رزق ���� إ�) ا�
�ص	���ز �$Aزون �(ذا ا��ون أ��	�.  

  



 

 

        05قـــراءة رقم  قـــراءة رقم  قـــراءة رقم  قـــراءة رقم  مذكرة في نشاط المذكرة في نشاط المذكرة في نشاط المذكرة في نشاط ال

        

  را��� �	و�ط : ا��
	وى                    ا�د�ن ا������ــ�                                  : ا�و�ـدة 
  ز%#ري : ذ ا�
	ــ                  �ــراءة                                           : ا���ـط 

�Bل ا�ر�ول : ا��و�وع �A ر�ـ�                  >                        ص < �ن�ب ا��در�� : ا��  ا��	ــ
  

ءة ا��
	�د���  .ا�درة &�) ا�راءة ا4&را��� ا�% � � ��$�رج  روف �����*  :  ا��
�Bل ا�ر�ول *                      �A ص < �درك ��ض < �  . و�	 �) �(

  

ءة   ا��را�ل �
#ر ا�درس   �ؤ�ر ا��  
  	��#د
  

  ا�)رض 
  

  
  	و��, ا�+�ر

�ء �1 � ��ط�/ &�) أھم �
  ا��ص
  
  
  
  
  

رأ �راءة أ&را��� % � � �  
  
  

  �+(م ا�+رة ا4و�) 
  
  
  
  
  

  
  

 ����  �+(م ا�+رة ا�5
  
  
  
  

�5��(م ا�+رة ا�5�  
  

  
  

� و ��درك ا=�	���ل ا� 
 �ا����زي ����� 	د1ق و��(

  ��) ا=�	��رة  �درك �
  
    

 ����  ا'�6م د�ن أ$وة و	���F و �ن ��
  .دروس و&�ر ��در ��� ا'�	داء �(� > ص<و�1 ��رة ا���� 

 �	��  �راءة %
  أ���B ا�+(م 

� ھ�� ؟ . ���م ا���س إ�) ����ن  -�  
  ؟ > ص<���ذا أھ	م ا��+�رون و ا�دار�ون � ��ة ا����  -
- ,%� ���  ؟  إ�) �� د&� ا���	ب �1 �(

��أ�Oس �+	Oدي > ص< �ن ا������� و�رم ا4$6ق &�د ا����O  : ا���رة ا�)
 �)�.  
  �راءة ��وذ��� * 
  �راءات 1رد�� * 
  ) و�, ..... إن : ( �راءة ا�+رة ا4و�) * 
  أذ�رھ� . ذ�ر ا���	ب ا��د�د �ن ا�%+�ت ا��	����E ��ن ا���س  -
� ؟  -���� أ5ر 	�ك ا�%+�ت &�) أ% �  
  ؟> ص<�%+�ت 	�درج %+�ت ا���� &�) أي ا -

�ل ا�$�ر 	�ري �1, دون 	��ف > ص<$%�ل ا����  :  1ف %$  
�ء: ا�� OOك   ��00رداتOO�ر و ا=�	OO�	$6� ,OO� كOO � رOO� ,����OOق و : ا���OO�$ا�

  ��س ا�$�ق : ا��ر��� , ا�ط���� , ا�$�� : ا�ط���� ���ـ� 
 * ����  )و ا4داء .... و�د : ( �راءة ا�+ر ة ا�5
-  �  ؟> ص<ا����=ت ا�	� 		��(� ا�دار�ون �A$%�� ا���� �
��� �ن 		�/ 	�ك ا����=ت ؟ -Lا� ��  
  ھل و�دوا 1�رق ��ن أ$�6, و ����6	, ؟ -

�1 ����6	O, ا�	��ر��O و ا������O > ص<ا���� � ا�	� 	 �) �(� ا���� :  2ف 
.  

 * �5��  )Aر�ف .... و ا� ��� : ( �راءة ا�+رة ا�5
��� دا��B إ�) ا�	ذ��ر � �ن ا������� ؟���ذا �رى ا - � ��	ب أ����  
  �د&و ا���	ب �1 �(��� ا��ص ؟ ���ذا ؟ إ=م -

�ر ا'�6م> ص< �ن ا������� &�د ا���� :  3ف A	أدت إ�) ا� �	ھ� ا�.  
5��  :  ا�%�ـء ا�

�دة O& ل��	O�	 �O	د1ق ا�		 ���� �ا�	��ل �1 ا��ص &دة &��رات ���ز�� و��(
���	���رة  . (� ا���	ب ��� �� ����ء 1�	�=�� (��� �  .وھذا �
� و ا����O) :  ا6
	)ــرة ���(� ��ن ا����) ا� A, ا��	ز &�6�ا=�	��رة ��

  .ا����زي 
�ل 	$ر دد ا=�	��رة ا��و�ودة �1 ھذه ا����رة و ا�O:  	در#بO%$ تO��� �)�

 > ص<ا�$�ر 	�ري �1 ا���� 
  

        



 

 

        06القراءة رقم  القراءة رقم  القراءة رقم  القراءة رقم  مذكرة في نشاط  مذكرة في نشاط  مذكرة في نشاط  مذكرة في نشاط  

        

�ت �وھو��: �و�ـدة ا�%$A                                                     وى	
  را��� �	و�ط : ا��
   ز%#ري :ا�
	ــذ                                                      �راءة             :ا���ـط 

  ا��	ــ�ب ا��در�� : ا��ر�ـ�                                      ا�+��ن � �د 	��م                 :ا��و�وع 
  

ءة ا��
	�د���.                                                                ا�درة &ل ا�راءة ا'&را��� ا�% � � ��$�رج  روف ����� * :  ا��
                              .إدراك ���ب �(م �ن ا� ��ة ا�+��ن � �د 	��م *                      

                                                                     
ءة   ا��را�ل �
#ر ا�درس   �ؤ�ر ا��  

  	��#د
  
  

  ا�)رض 
  

  	و��, ا�+�ر
  
  

�ء �1 � ��ط�/ &�) أھم �
  ا��ص 

  
  
  
  
  

رأ �راءة ������  
  
  

  �+(م ا�+رة ا4و�) 
  
  
  
  

��  �� �+(م ا�+رة ا�5
  
  
  
  
  
  
  

 �5��  �+(م ا�+رة ا�5
  
  
  
  
  
  

�درك ���) ا=�	��رة 
  ا������
  

�د ا�Lر���ن و ھOو �%Oف ا�+Oن ا��زاOBري ��وا < : ��ل أ د ا��O� رقOAا� ���Oإن ر�
  > �ن أE1ل أو�Bك ا�ذ�ن 	���وا �ن 	 و�ل أ�� ��(م إ�) &د��ت 

� ا��%ود �(ذا ا�ول ؟ ھل 	�رف أ د أو ��ل ا�ر����ن  -�.  
 *� �	��  راءة %

  : أ���B ا�+(م 
� ا�+ن ا�ذي ا 	ر1, � �د 	��م ؟  -�  
� ا��ر �1 ��وغ ھذا ا�ر��م ؟ -�  
  �	) �دأت �ر �� ا��ط�ء و ا'�	�ج ا�ر�1/ ؟  -

��� و �دم ا���5ر ��+ن ا��زاBري :  ا���رة ا�)B�  .� �د 	��م ر��م أظ(ر �را&� 1
  : �راءة ��وذ��� * 
   :�راءة 1رد�� * 
�ر ... �1�ن < : ة ا��2رة ا�و�1 +راء* 	�  >ا�
-  �  .&دد ا���	ب ا��د�د �ن ا��وا%+�ت � �د 	��م &ددھ
� ا�+�ون ا�	� أ��دھ� ؟  -�  
  &6م �دل �را&	, �1 �ل 	�ك ا�+�ون ؟  -

  ا��وا%+�ت ا�	� 	 �) �(� ا�+��ن � �د 	��م ؟ :  1ف
  .��س �, ��5ل , �	+رد  : 1ذ : ��ردات 

  >أور�� ... و�د < : ا�4�#� +راءة ا��2رة * 
  �	) ظ(ر ���, ��9داع ؟  -
  ھل ��� �ط ا�ذي � ,�1 WA	�5Wر &�) A$%�	, ؟  -
  أ�ن �ظ(ر ذ�ك ؟  -
  �ن ھم ا�+���ون ا�ذ�ن إ 	ك �(م ھذا ا�+��ن ؟  -

  .ا��وا�ل ا�	� أ5رت �1 ��وغ � �د 	��م :  2ف
  �وا��, : ��� �,  –ا�A(رة : ا�%�ت : ��ردات 

  .ا�ر�وم ا�	%و�ر�� 	ز�ن ا��$طوط�ت ا4د��� : �ت ا������
 * �4�  >و 	وا�1 ... &�د < : +راءة ا��2رة ا�4
  أ�ن �ظ(ر 	5Wر � �د 	��م ����در�� ا=�ط��&�� ؟  -
� ا��Aء ا�ذي اھ	م �, � �د 	��م ��د &ود	, �ن 1ر��� ؟  -�  

��, &ودة � �د 	��م إ�) ا��زاBر ���ت ا�ط��6 �د�رة '�راز أ:  3ف�&.  
�ردات �:-  (  ط�ب و أ$ذ : ا�	
         -  Uدر�	ن : ا��� 	ز��ن و ا�	ا�.  

  
 5��  : ا�%�ء ا�

 �OOرة ا�������	OO�=ن : اOO� ء�OOA ذ�رOO� �OOو إ�� ,OO� ,�OOAظ ا��OO+�� ,OO�1 رحOO%� مOO� ,��OOA	
��, إ�O) �در��O ا�+�Oون : �5ل . �واز�, O�	رة ا�O	1 6لO$ ا�$�رة �1 1ن ا�ر�م (ا�	

  .ا�ز$ر��1 
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  را��� �	و�ط : ا��
	وى ظواھر ط�����                                                       : ا�و�ـدة 
  ز%#ري: ا�
	ــذ �راءة                                                                 :ا���ـط 

  ا��	ــ�ب ا��در�� : ا��ر�ـ� ا���وف و ا�$�وف                                                 :ا��و�وع 
  

ءة ا��
	�د���  ا�درة &�) ا�راءة ا'&را��� ا�% � � ��$�رج  روف ����� *  :  ا��
  إدراك ا�	+��ر ا����� ا�% �F �ظ�ھر	� ا���وف و ا�$�وف      *                      

                                
ءة  ا��را�ل �
#ر ا�درس  �ؤ�ر ا�� 

  	��#د
  
  
  

  ا�)رض 
 

  	و��, ا�+�ر 
  
  
  

�ط�/ &�) ا��ص و�درك 
�ء �1, � �  أھم �

  
  
  
  
  

رأ �راءة إ&را��� �
 � � %  

  
  

  �+(م ا�+رة ا4و�) 
  
  
  

 ����  �+(م ا�+رة ا�5
  
  
  
  
  

 �5��  �+(م ا�+رة ا�5
  
  
  
  
  

�رة �درك ���) ا=�	�
 ا�	%ر� ��

�طق &د�Oدة �Oن ا4رض O�� �1 دث 	 �	ك ا��د�د �ن ا�ظواھر ا�ط����� ا��ھ�
�ھرة �Oن أ�O5ر Oذه ا�ظOك أن ھA =ا�$�وف و ا���وف و �أو �1 ا����ء و��(

�ر�� �O/ اO 4داث . ا4 داث ا�+���� إ5�رة ���و= ��ود ذ�ك ��در	(�� 1 �ب �
� �Hر ا=&	��دي �)���  .ا4$رى �ل �ط

  :اءة %��	� �ر* 
  : أ���B ا�+(م 

� ��ب ا�ر&ب ا�ذي ��طر &�) ا�دا�) ؟ -�  
�ذا 	�Lرت 	�ك ا��ظرة �1 &%ر�� ھذا ؟ -��  
�ذا 	�د ظ�ھرة ا�$�وف و ا���وف &�د ا���5ر �ن ا���س ؟ -�  

��� :  ا���رة ا�)�B6ن ��ظرا را�A	 ن�ا�$�وف و ا���وف ظ�ھر	�ن ط����	
  �دل &�) �درة ا�$��ق 

  ة ��وذ��� �راء* 
  �راءات 1رد�� * 
  )د��ق ... = �$+) : (   +راءة ا��2رة ا�و�1 -
� ا��ؤال ا�ذي ��ن �	داو= �1 ا�د�م ؟ -�  
�ذا و%ف ا���	ب ��ظر ا�$�وف و ا���وف �����ظر ا�طر�ف ا��وم ؟ -��  

  �ظرة ا'���ن �ظ�ھرة ا�$�وف و ا���وف ا�د��� و ا� د��5 ؟:  1ف 
  �را�ب : �ر%د , ا���در Hر�ب  : طر�ف :  ��ردات 

–  �#�  )&��(م .... ���ت : (+راءة ا��2رة ا�4
  ا�د�م ظ�ھرة ا�$�وف و ا���وف ؟ ��ف �1ر ا'���ن -
  ھل أ5رت ھذه ا�ظ�ھرة &��(م ؟ -
� ا��5�ل ا�ذي �ر�, ا���	ب �ذ�ك ؟ -�  

�دات ا��د�دة  ول ظ�ھرة ا�$�Oوف و ا���Oوف أد$�Oت ا�ر&Oب :  2ف ا=&	
�ن ا�د�م إ�) ا��'.  

-  �4�   ....  )أ�� اMن: (+راءة ا��2رة ا�4
  ��ف �1ر ا'���ن ا����%ر ھذه ا�ظ�ھرة ؟ -
  .%ف ��ظر ا��Aس  -.%ف ��ظر ا��ر �1  �ل ا�$�وف  -
�ء $طر ا��A4 أ�5�ء ا���وف �/ ا=�	�	�ع �����ظر ؟ -  ��ف ������ ا	

�ھرة ا�$�OOOوف و ا���OOOو:  3ف OOOظ� �OOO5رة ا� د�OOOرة ا��ظOOOا��ظ �OOO)�1 �OOO�� ف
  .ا�% � � 

  .دارة ا��ر : ا�(���  -, 	 �ر و	�	رض : 	 ول :  ��ردات
 5��ا=�	��رة ا�	%ر� �� 	O  ,��OAذف ��O, ا���OA, و%Oرح ��+Oظ :  ا�%�ء ا�

 	Lرب ا��Aس ا�	� 	�A, ا��روس   : ا���A, �, �5ل 
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  را��� �	و�ط : ا��
	وى                                                     أ�راض ا��%ر : ا�و�ـدة 
  ز%#ري: ا�
	ــذ ا�راءة                                                               :ا���ـط 

  ــ�ب ا��در�� ا��	: ا��ر�ـ� ا���ــري                                                         :ا��و�وع 
  

ءة ا��
	�د���  ا�درة &�) ا�راءة ا'&را��� ا�% � � ��$�رج  روف �����           *  :  ا��
  إدراك أA(ر أ�راض ا��%ر داء ا���ري وأھم ��زا	, *                      

  
ءة  ا��را�ل �
#ر ا�درس  �ؤ�ر ا�� 

  	��#د
  

  ا�)رض
 

  
  	و��, ا�+�ر 

��� �ط�/ &�) أھم ��
  ا��ص 

  
  
  
  

رأ �راءة إ&را��� �
 � � %  

  
  �+(م ا�+رة ا4و�) 

  
  
  
  
  

 ����  �+(م ا�+رة ا�5
  
  
  
  

 �5��  	+(م ا�+رة ا�5
  
  
  
  

�درك ��ض $%�Bص 
  ا��ص 

 

�ن �1 ا����م ��'�� ��را و1	�A	د ا���ري أ�5ر ا�4راض ا��� , ����رHم إ��
   ا�	���ش ��, دون &��ء ���ر

��	� �راءة %:  
Bم�� ا�+أ�) :  

  �رض ا���ري ؟ ��ذا &د ا���	ب -
� &�) ھذا ا��رض ؟ -���	 �E  ھل و�Eت أدو�� 	

���را رHم إ������ ا�	���ش : ا���رة ا�)A	وا� �ا���ري أ�5ر ا�4راض 1	�
 ,��  

  �راءة ��وذ��� * 
  �راءات 1رد�� * 

  )��ل ا��وت: (  +راءة ا��2رة ا�و�1
  اض ؟�1م �$	�ف �رض ا���ري &ن ��� ا�4ر -
�ف �رE, ؟ -A	ب �داء ا���ري ا���ذا ���ر &�) ا��%��  

  .�رض ا���ري �%�ب ا'���ن $��� �ن  �ث = �دري  :  1ف 
�ردات�  : ���$ : ��+H , ل���م : ا�	+ +	  

 �#��د ... 1���رض :  ( +راءة ا��2رة ا�4�(  
�ذا و%ف ا���	ب ا�داء ���$��ث ؟ -��  
- �� �)  ���م ؟�� ھ� اE4رار ا�	� �� 
  ا���ري �1 �ظر ا���	ب 1	�ك وود�/ ��ف ذ�ك ؟ -

  ا���ري �رض $��ث ���/ ��ن اE4داد :  2ف 
�دا: ط��� , = ��+/ : = ��دي :  ��ردات��     

 �4�  )ا���Aودة ... و= &�ب (  :+راءة ا��2رة ا�4
  ھل ��رض ا���ري دواء ؟ -
�ء &�) ھذا ا��رض ؟ -E  أ�ن 	�رز �(ود ا�����ء ��

ا��(ود ا����رة ا�	� ��ذ�(� ا�����ء '���د ا��6ج ا�����ب �(ذا :  3ف 
  .ا��رض 

5��  : ا�%�ء ا�
 ��	��ز ا��ص ���و%ف ا�د��ق ��رض ا���ري وھذا �� زاده ���= ���و�

  .رHم أن ا��ص &��� ھ��ك ا��د�د �ن ا��%ط� �ت ا�ط��� ا���	���� 
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  را��� �	و�ط : ا��
	وى                                                    ا�5روات ا�ط�����: دة ا�و�ـ

  ز%#ري: ا�
	ــذ �راءة                                                                :ا���ـط 
�                                       :ا��و�وع �	�  ا��	ــ�ب ا��در�� : ا��ر�ـ�            ا��	رول �1  �

  
ءة ا��
	�د���  ا�درة &�) ا�راءة ا'&را��� ا�% � � ��$�رج ا� روف ����� *  :  ا��
  إدراك أھ��� ا�5روة ا��	رو��� ا�	� 	��م �(� ا��زاBر                  *                      

  
ءة  ا��را�ل �
#ر ا�درس  �ؤ�ر ا�� 

  	��#د
  

  ا�)رض
 

  	و��, ا�+�ر 
  

 ����ط�/ &�) أھم ��
  ا��ص
  
  
  

رأ �راءة إ&را��� �
 � � %  

  
  

  �+(م ا�+رة ا4و�) 
  
  
  
  
  

 ����  �+(م ا�+رة ا�5
  
  
  
  
  

�5��  �+(م ا�+رة ا�5
  
  
 

1واOBده �� = �O	 O%) , ا��	رول أ د ا�5روات ا�ط���� ا�	� 	��م �(� ا��زاBر 
  .و = 	�د 

 * �	��  �راءة %
  : (م أ���B ا�+

�ذا د&� ا���	ب إ�) ا�	�Wل �1 أ��A ا��Aس ا�ذھ��� ؟ -��  
  ھل ا��	رول ��	��ل �1 ���=ت � ددة ؟ -

��  ا��	رول 5روة ط����� ا�	� ت ��ظم �وا � ا� ��ة ا��Aر�� :  ا���رة ا�)
  �راءة ��وذ��� * 
  �راءات 1رد�� * 

  )WAن �1, ... &�د�� : ( +راءة ا��2رة ا�و�1 
- �  ا�ذي 	$�+, ا��Aس &�) ا� ��ة ؟�ر ا4 �
  ��ف ��ن ا��	رول ��ل أن ��ون 5روة ����B ؟ -
-  �  .ذ�ر ا���	ب &��رة 	دل &�) أھ��� ا��	رول  ددھ

�ت ا� ��OO ا��OO � ���OOAرارة :  1ف OO�B�ا��	OOرول OO5روة �	 و�OO& �OOن 	ر�OOب ا��
  ا��Aس 
��A م : ا�	A �م , �	��ول ا�Lذاء : �L	ذي : ��ردات � �)���  

�ت ... وإذا ذھ�ت : (  ا��2رة ا�4�#� +راءة 	A�(  
  ھل ا���س �1 ا���وت ��	�Lون &ن ا��	رول ؟  -
� ھ� ا�	���=ت ا��	رول �1 ا���ت ؟ وا���	ب ؟ -�  
� &��6 ا�Lذاء ا��	��ول ����	رول ؟ -�  

��� ا����زل إ�) ا��	رول �و���� أ����� ���5ر �ن ��و��	, :  2ف  .  
�ردات � : �� �ط�(: �و1(  

 �4�  ....) وإن A+ت : ( +راءة ا��2رة ا�4
���	رول ؟ -� �)	�6& ��ر ا���	ب إ�) ا�را � ا���د�� ��د ا�	�ب �1Aأ  
  أ�د ا���	ب �1 ا4$�ر &�) أھ��� ا��	رول  دد ا����رة ا�	� 	�Aر إ�)  -

  ذ�ك ؟   
  ا�	 �م ا��	رول ���ل ا�% � و&�6, ��ض ا�4راض :  3ف 
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  را��� �	و�ط : ا��
	وى                                             	�ر�$�� �	� ف و����م : ا�و�ـدة 
  ز%#ري: ا�
	ــذ ا�راءة                                                              :ا���ـط 

  ا��	ــ�ب ا��در�� : ا��ر�ـ�                                    	�ــ�د                        :ا��و�وع 
  

ءة ا��
	�د���  ا�درة &�) ا�راءة ا��Aر�� ا����رة *  :  ا��
  إدراك 4 د أھم ا�����م ا54ر�� ا��زاBر�� ا�	� $�+(� ا�رو��ن *                      

  
ءة  ا��را�ل �
#ر ا�درس  �ؤ�ر ا�� 

  	��#د
  

  ا�)رض
 

  	و��, ا�+�ر 
  

 ����ط�/ &�) أھم ��
  ا��ص 

  
  
  
  

رأ �راءة �Aر�� ���رة �  
  
  

�+(م ا�و دة ا4و�) 
 �  و�Aر (

  
  
  
  

 �����+(م ا�و دة ا�5
 �  و�Aر (

  
  
  
  
  
  
  

 ����درك ���) ا��	
 ��Eا��رو  

  
  

	��5ت 1وري � +ظ 
 ا�%�دة

�رات �$	�+� E  ب��5�ر ا��	�و&� ا�دا�� &�) 	�M�� �ھذه �ن , 	�U �6د�
 ��	��د ا�	� ���ھ� ا�رو��ن �رب �  ا�����م ا54ر�� �د��� 	��

 * �	��  �راءة %
�د ا54ر�� ؟ -  �ن ��) �د��� 	�
  �م 	ذ�ر ھذه ا��د��� زاBرھ� ؟ -
� �را ا�دھ�A ا���ط��� &�) و�, ا�زاBر ؟ -�  

���د �ن أھم ا�����م ا54ر�� ا��زاBر�� ا�	� 	دل &�) :  ا���رة ا�)�د��� 	�
  &ظ�� ا�رو��ن 

  �راءة ��وذ��� * 
  �راءات 1رد�� * 

  )دواBل .... و�+ت : ( +راءة ا�و�دة ا�و�1 
�د ؟ -�&ر ا��د��� 	�Aرة ا��� ��ب ز��  
�&ر �ن ھذه ا��د��� ؟ -Aب ا���	ذا ���  

�د &�د ز��ر	(� :  1ف �&ر �ن آ5�ر 	�Aب ا���	.  
�ل �ن  �: دواBل , ط�Bف  : ��Bل : ��ردات   ل إ�)  �ل ا=�	

  �رح ا�و�دة * 
* �#��( +راءة ا�و�دة ا�4) B�  )ا��	��Bل  .. %+
-  �)��5��د ؟ ��ف ظ(رت 	��&ر �1 	�Aه ا��� ھ� ا�����م ا�	� �ذ�ت ا�	��

�&ر ؟ A��  
  &6م �دل ��ر (� و �وار�(� ؟ و ا���(د و ا�د�وان ؟  -
�&ر إ�) ر�� ا�+ن ا�رو���� ا�	$رج �� �دل &�)  -Aر ا��Aذ�ك أ  

�د :  2ف   .ا�����م ا�	� 	�ذب ا�	��ه ا�زاBر &�د ز��رة �د��� 	�
  $%6ت  �Aره ��و��  : ��د ا�$%�Bل  -���ن  , �د�ن : ��دن : ��ردات 
  ا��ول : ا�ذھ�� 

  �رح ا�و�دة * 
 5��  ا�%�ء ا�

  $طوة �وم �(� ���ر�1 � ر ا�%�دة ا��Aر�� ا��	��� ا��رو��E ھ� أول  
 ���ا��رو��E ��	ب �ل �� �	�+ظ �, ا���ت و �(�ل �ل ��= �	�+ظ �, �1 ا��	
 ,�	�� 61  

  :  	�-#ـف
-  ��Eرو& ���	� ���  أ�	ب ا���	�ن ا4ول و ا�5
  إ +ظ ا�%�دة -

  



 

 

        11مذكرة في نشاط القراءة رقم  مذكرة في نشاط القراءة رقم  مذكرة في نشاط القراءة رقم  مذكرة في نشاط القراءة رقم  
 

  را��� �	و�ط : ا��
	وى                                       &��م ا�LAل                  : ا�و�ـدة 
  ز%#ري: ا�
	ــذ �راءة                                                               :ا���ـط 

  ا��	ــ�ب ا��در�� : ا��ر�ـ� ا� ث &�) ا���ل                                                  :ا��و�وع 
  

ءة ا��
	�د���  . �Aر�� ا����رة ا�درة &�) ا�راءة ا�*  :  ا��
  .  �درك أھ��� ا���ل �1  ��ة ا����م *                        

ءة  ا��را�ل �
#ر ا�درس  �ؤ�ر ا�� 
  	��#د
  

  ا�)رض
 

  	و��, ا�+�ر 
  

�&ر Aرف &�) ا��	�  
  

  �ط�/ &�) أھم ����� ا��ص 
  
  
  
  

رأ �راءة �Aر�� ���رة �  
  

  �+(م ا�و دة ا4و�) 
       

  
  

  
  
  
  ا�5����  �+(م ا�و دة

  
  
  
  

  
 �5��  �+(م ا�و دة ا�5

  
  
  
  
  
  

  
  �درك ��ض $%�Bص ا��ص 

  
  

  
�درك ���) ا�	ر��ز و ��+�� 

�Eو,  
  
  
  

 

 ����و , �����ل 		 ق ���دة ا14راد و ��م ا�ر$�ء ا���	���ت ���1� �ذ��� �(دا أ��ر �1 أ&�
 ��1���ت ��5رة �� ���� ��ن �1(  .	و$��� ا'	

:ر	)ر#ف ا��  :  
�	� +راءة * :  

  : أ
.-� ا���م 
�&ر ھذه ا�%�دة ؟  -Aدة ؟  -     ��ن و�, ا��%� ا�Lرض �ن ھذه ا��  

��وا ���د	(م و ���دة ا��Aر�� :  ا���رة ا�)  . ث �����ل �Wداء وا���	(م ا��(��� �� 
  .�راءة ��وذ��� * 
  .�راءات 1رد�� * 

  ) 03-01: ( +راءة ا�و�دة ا�و�1 
- &�Aا� ��&ر ؟  -     ر ا����ل ؟ إ�) �� د&A4رض  �ب ا��� &��6 ا����ل ��  
�&ر 	و��(, �����ل ؟   &6م �دل ذ�ك ؟  -Aا�ذي أراد ا� ��  

�&ر �����ل و &	��, &�) 	ر�(م ����(م :  1ف Aط�� ا��$�.  
  ا=A	داد �1 ا���ل و ا'� �ح �1 ط��, : ا��د : ��ردات 
           ����� : �  1را�

�تAرح ا4* ��  :  
 * �#�   ) 7-4: ( +راءة ا�و�دة ا�4
�د أ�16(م ���ذا ؟ -��W� ل��&ر ا���Aن ذ�ك ؟  -  ذ�ر ا�� ,EرH ��  
ت �+�E(م  -       �� ھ� ا��4�ب ا�	� 	دل &�) ذ�ك ؟  -  .أذ�ر ا=���زات ا�	� 	 

�د أ�16(م و �� أ��زوه �+Eل ا���ل :  2ف ��W� ل��&ر ����Aذ��ر ا�	.  
�ب :  ��ردات%	H=وة : ا��  ا4$ذ �

�ت * �Mرح اA.  
 * �4�  ) 12-8( : +راءة ا�و�دة ا�4
�س ؟  -OOد ^ و ا��OO�& ,OO���� ن	OOزاء ا��OO� وOOھ �OO�   -  ,��OOE	 ذيOOوي ا�OOد�ث ا���OO ر ا�OOأذ�

�&ر ا����ل إ�) 	���ق ا�وا� - ا���ت ا�5��ث ؟ Aا� �وق د& ��� ����ھو ب ا��(�� &�) ا��ط
  .�ل إ���	ك 	وا1, &�) ذ�ك ؟ &

وق :  3ف  ��� �����&ر ا����ل إ�) 	���ق ا�وا�ب ا��(�� ��ل ا��طAد&وة ا�.  
  ط��� ��رزق : ار	��دا :  ��ردات

  Aرح ا��4�ت  -
5��  :  ا�%�ء ا�

� و HرE, ا=�	���د  -�  ورد �1 ا���ت ا�را�/ ا�	+(�م �Hر  
  ا�	���ل ا����رات ا����ز�� �5ل ��وه �, ا�دھر -
�رة ا�	� -�	�=�� ��H6ل ا�%ور ا����  
�ر�ز إ��, �$ط ��OBل ) 1	F , ��ر , Eم ( ��د ا��	��� ا��روE� ��E/ ا�ر�وز ��� ر��  -

  : وا���ون �� رف ا����ن �5ل 
�  أ�ن ا�	م  �ن �دودن $��دوھ� د 		را�

                                    /0/   /0 /0    /0     //0 /0      /0 //0/0  /   0//0/0  

  إ +ظ ا�%�دة  - :  	ط%#ق
  ا�	ب ا���ت ا4ول �	��� &رو��E وE/ �, ا�ر�وز  -         
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�ب و ا���	�ل          : ا�و�ـدة �Aوى                                       ا�	
  را��� �	و�ط : ا��
  ز%#ري: ا�
	ــذ                                         �ــراءة                   :ا���ـط 

  ا��	ــ�ب ا��در�� : ا��ر�ـ� ا��Aــ�ب                                                        :ا��و�وع 
  

ءة ا��
	�د���  ا�درة &�) ا�راءة ا'&را��� ا����رة ��$�رج  روف �����                *  :  ا��
�ب �1  ��ة ا��Aوب *                      �Aإدراك أھ��� 5ورة ا�  

     
ءة  ا��را�ل �
#ر ا�درس  �ؤ�ر ا�� 

  	��#د
  

  ا�)رض
 

  	و��, ا�+�ر 
  

  �ط�/ &�) أھم ����� ا��ص 
  
  
  
  
  
  

رأ �راءة إ&را��� % � � �  
  
  
  

  �+(م ا�+رة ا4و�) 
  
  
  
  

 ����  �+(م ا�+رة ا�5
  
  
  
  
  

5��  � �+(م ا�+رة ا�5
  
  
  
  
  

 �درك ��ض $%�Bص ا��ص 

�در إذا %F ��, ا��زم أن � �Oل � وھو ا�)���ب �1 �ل ا�� &��د  �Eرھ� وأ�ل ��	�Aا�
�ء إ�) ا��4�ء �Mا�را�� �ن ا.  

 * �	��  �راءة %
   أ
.-� ا���م

� ا�	(ل ا���	ب �%, ؟  -��  
�ب  �ب ا���	ب ؟ -�Aذا ��د ا���  
�ب �1� ا�Lرض ��, ؟ ھذا ا��ص �و�, �%ورة �Hر ���Aرة -�A��  

��� :  ا���رة ا�)Oدھ��& ,O�4 ,O	�W� ل ا���ؤو��� �1 ا��(وض� 	ب إ�) ��Aب ا�	�د&وة ا��
.  

  �راءة ��وذ��� * 
  �راءات 1رد�� * 

  ) �+�, ... ر م ^ : (  +راءة ا��2رة ا�و�1 
�ب ؟ و�ن ا��ذ�وم ؟ -�Aرك �ن ا��  �ن ا���
�ب ؟�� ا�	�ر�ف ا�ذي �د�, ا���	ب  -�A��  
�ب ؟ -�Aا� (�& �)���ذا 	��� ا��4 ��	��  

� :   1ف )���ب ا�ط��F ھو ا�ذي 	��� &��, ا��4 ��	�Aا�  
  ���ر   : �(�ب :  ��ردات

 �#��ب : ( +راءة ا��2رة ا�4�Aإن ا�(.. ...  
���� �1 ا��4  -�Aا� �E)ق ا�� 		 (	�  
�ب ؟ ���ذا ؟ -�Aب ا�	�� �A, ا����  

�ب:  2ف �Aا�  �)��A� و�ن ا��4 و �ل�	ھو ا���%ر ا4ھم �1   
  ا���� � : ا�+�رھ�  ,ا�4+� : ا'��ء , أ�() وأرAد  : أ�Eر :  ��ردات
) &�) ا�+�E و� وھ� �1 و�, ذھ�� : أ���ر �� ��  

�4�  )��وف ... و=�د : ( +راءة ا��2رة ا�4
�ب &�دة ؟ ���ذا ؟  -�Aف &�) �ر �� ا��W	� ن ا�ذي�  
�ب  �ب ا���	ب ؟�� ھ�  -�Aت ا��  وا��
�ب ا��وم ؟ -�A ت�� ھ� وا���	, �1 رأ�ك ���ء &�) �� 	راه �ن 	ط���  

�ب ا�	6Lل ھذه ا�+	رة �4(� ��	(�� :  3ف �Aب &�) ا���  
5��  :  ا�%�ء ا�

� �وO�� �Oرة ا�������	O�=ا �)�1 ��ت �1 ا��ص ا�	���ل �	����ر ���ز�� ��)��OA	ض ا�O�� دO�
�د ����د�د �ن ا��4�ت ا��Aر������ �و�د �1 ا�)A	ص ا�  �  و��(

�ب �د�/ &���                 �Aء و= ا��         ���ت &�) ا��  �ب�1م �Lن ا���
�ب �د�/ &���          �AA�& ء     ���ت ������L� و��� ��و �1م  

                  //0 /    //0//0  /    //0 /   /0/0                      //0  /0/0//0     ///0//0/0   

�1و�ن                             / �+�&�	ن / �1و�ن              �+�&�	ن / �+�&�	ن / �+�&�	ن            
  

  ز
��ي/.�- ا+��ق �+*�ظ� ا)���ذ 
�2�34  /.�- ا+��ق �+*�ظ� 9ى ��7- ��6ن ا

  
  


