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ي كلِّ ُجْمَلـٍة ِمَن الُجَمِل الآتية.   
ي تَحَتها َخّط �ف

ْ ُمراِدًفا ِلْلـكـلَمِة الَّ�ت َ
اْخ�ت

هذا حصاٌن عريٌق . 1

قويٌّ	 

رسيٌع	 

أصيٌل	 

ٌضد  ُمَروَّ

وايِة. 2 َسئَم عامر مْن قراءِة الرِّ

َمـلَّ	 

انـتـهى	 

َن	  تَـَمكَّ

استفاَدد 

)أبو القاسم الشابـي(وَمْن يتهـــيَّْب صعـوَد الجبــاِل 4 3 هــِر بيــَن الُحــَفِر يَـِعْش أبَــَد الدَّ

يَرُفْض	 

يَـتـرُْك	 

يَْخ�ش	 

يَـَتَجنَّْبد 
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ْكماِل ُكـلٍّ ِمَن الُجَمِل الآتـَيـة. ِ الَكِلَمَة الَمْكتوبَـَة ِبَشْكـٍل َصحيٍح لإ َ
اْخ�ت

ي المدينِة                 . 4
كاَن �ف

مرفأن	 

مرفآن	 

مرفئان	 

مرفأاند 

هاتان                 شاِسعتان. 5

َصْحراءان	 

َصْحرائان	 

َصْحراوان	 

َصْحروان د 

6  . ي
ي وصَلت�ف

               أقرأُ الرِّسالَة الَّ�ت

ها أنا ذا	 

هأنذا	 

ها أنذا	 

هئانذاد 
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	ْكِمِل الُجَمَل الآتـَيَة ِباْختياِر الَكـِلَمِة/ الَكـِلماِت الُمناِسَبِة. 

َزيَّنوا الَمْدرََسَة                          . 7

زيَنـًة َجميَلـًة	 

زيَنـٌة َجميَلـًة	 

زيَنـٍة َجميَلـٍة	 

زيَنـًة َجميَلـٌةد 

وا. 8 باق استعدُّ يا                 السِّ

ُمشاِركـي	 

ُمشاِركو	 

ف	  ُمشاِرك�ي

ُمشاِركوند 

ي الطَّائرِة                        راكًبا. 9
جلَس �ف

يَن	  خمس وع�ش

يَن	  خمسة وع�ش

وَن	  خمس وع�ش

وَن د  خمسة وع�ش
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أُخطُّ أو أُْخطئ؟ 
َّي أْصَبْحُت بارعًة 

طور ُمستخِدَمًة الكومبيوتـَر، أِجُد أ�ف بينما أُخطُّ هذِه السُّ

ٍ ِمَن الكتابـِة  ي أِجُدُه أسهَل بكث�ي
ا فـي الكتابِة عىل الكومبيوتِر ِلدرجِة أنَّ�ف ِجدًّ

نَّ جودَة خطِّي بَـَدأْت تَـتَدهوُر.
ي الآَن بَـَدأُت أقلُق ِلأ

باليِد. لكنَّ�ف

أْن  الآَن   َّ َعىَلي َولكْن  ي،  أُمِّ خطَّ  يُْشِبُه  جميٍل  بخطٍّ  أكتُب  ُكْنُت  فقد 

ًة عنَد تـنقيِط الحروِف.  َر ِبُكـلِّ َحرٍف قبَل أْن أُخطَّـُه خاصَّ أَُفكِّ

أستْخِدُم  ِعندما  توَضُع؟  أيَن  أُضيَف؟  أْن   َّ َعىَلي نقطـًة  كْم 

! ِ الكومبيوتـَر ل أُْضَطرُّ للتَّفك�ي

ها وأَكـَلْت ِمَن الكلماِت، فهناَك  ِ َمَشْت ع�ب يقوُل أخي أنَّ صفحًة مكتوبًة بخطِّ يدي تبدو وكأنَّ دودًة مليئًة بالح�ب

ي 
ٍ مَن الأحياِن أنَّ�ف ي كث�ي

ي أِجُد �ف
ُ إحراًجا هو أنَّ�ف

فحِة. والأمُر الأك�ش ي كلِّ أرجاِء الصَّ
ِ �ف ْ َخْربَشاٌت وَلَطخاٌت ِمَن الِح�ب

ُر  ل أستطيُع قراءَة خطِّي، فال أْجرؤ عىل عرِضِه عىل أيِّ أحٍد. عندما أرى كتابًة أنْـَتَجـتها يٌد ثابتٌة ُمَتَمرِّنَـٌة، أَُقدِّ

ي المعارِض ورُدهاِت 
َ �ف ف بُب وراَء عرِض َلوحاِت الخطَّاط�ي ِ عىل الورِق ولعلَّ هذا هو السَّ جماَل وثَباَت الح�ب

، فأنا  ي
ـًة وانضباًطا تُـْبِهُر�ف ، أِجُد فيها ِدقَّ ي

�ت ي َكـَتـَبـْتها لي جدَّ
َّ ِعندما أنُْظُر إل الرَّسائِل الَّ�ت ي الفخَمِة. وح�ت

المبا�ف

لْن أستطيَع أْن أكُتَب صفحًة كاملًة دوَن أْن أقوَم بتصليحاٍت. هْل أنا أْفِقُد - أْم يَْفِقُد جيىلي ِبأكمِلـِه - مهارَة 

الكتابَة بخطِّ اليِد؟

. حاَن الوقِت ِلأُْطِفَئ الكومبيوتـَر وأُْمِسَك القلَم  ُه ُمِحقٌّ يقوُل أبـي »ما ل تستخدُمُه، تَـْفِقُدُه« وبَـَدأُت أعتقُد أنَـّ

َ القياُم  ف ُه ل يزاُل ِبَمقدوِر اليافع�ي ي وأُثِْبَت لها أنَـّ
�ت ِعَوًضا عنُه. لقْد عرفُت ما سأفعله، سأكُتُب رسالًة إل جدَّ

ـًة ول تَشوبُها شائبـًة. َّ لو اْضُطِررُْت إل إعادِة كتابَـِتـها ِمراًرا وتَـْكراًرا إل أْن تُْصِبَح مثاليَّ ِبذِلَك، ح�ت

كريمة 
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ي َخطِّها؟ 10
ما رأيُّ كريمَة �ف

َن.	  لقْد ازداَد سوًءا.	 لقْد تَحسَّ

ُه لطالما كاَن سيًئا.	  ًدا.د إنَـّ ُه لطالما كاَن َجيِّ إنَـّ

كيَف تَْشُعُر كريمُة عندما تـكتُب بالقلِم؟ 11

بالمللِّ	 

بالفخِر	 

ِة	  بالح�ي

بالرَّاحِةد 

ِتها؟ 12 ي خطِّ َجدَّ
ماذا يُْعِجُب كريمُة �ف

تَـرْتيَبـُه	 جماَلـُه	 

ـة	  ثَباَت حروِفِهد براعَتُه الفنيَّ

زُُه وصُف أِخ كريمَة ِلَخطِّها؟ 13 ِ ْ ما الأمُر الَّذي يُـ�ب

ِتـكراُر الكلماِت	 

سوُء َشْكـِل الحروِف	 

رَُة	  التَّصحيحاُت الُمتكرِّ

الستخداُم الزَّائِد لحركاِت التَّشكيِلد 

ِتها؟   14 رْت كريمُة أْن تَـْكُتَب ِلجدَّ لماذا قرَّ

نَّها ملَّْت ِمَن استخداِم الكومبيوتِر.	 
لأ

نَّها أرادْت أْن تـتمرََّن عىل الكتابِة بخطَّ اليِد.	 
لأ

تَها تُِحبُّ الرَّسائَل المكتوبَة بخطِّ اليِد.	  نَّها كانْت تَْعَلُم أنَّ جدَّ
لأ

َ َلْم يَفِقدوا مهارَة الكتابِة بخطِّ اليِد. د  ف نَّها أرادْت أْن تُـْثِبَت أنَّ اليافع�ي
لأ

ِفَق َمَعُه والُد كريمَة؟ 15 ُح أْن يَـتَّ أيٌّ ِمَن الأمثاِل الآتيِة يُـرَجَّ

ي إل الكماِل.	  الأفعاُل أبْـَلُغ ِمَن الأقواِل.	 الِمراُن يُؤدِّ

يِف.	  ًة ِمَن السَّ اِنـُع الُمهِمُل يلوُم أدواِتـِه. د القلُم أشدُّ قوَّ الصَّ


