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املقدمة
يهدف هذا الكتاب إىل تنمية مهارات اللغة العربيةة
لطةةاب املسةةتوى املتوسةةطت والةةق صسةةت دام القصةةص
الفكاهيةةة ادادفةةةت وبتفريةةحم حمتةةوى األفةةام واملسلس ةات
الدراميةت مةع إاةافة سةيناريوهات مناسةبة ترةرأ أحةدا
القصةةص لطةةاب املسةةتوى املتوسةةطت مةةع مةةل تةةدريبات
تنمي مهارات اللغة وتسا د لى الفهم واالستيعاب.
وتسا د طريقة تفريحم الطاب للمحتوايت الدراميةة
ل ةةى اكتر ةةاف أءط ةةاب الط ةةاب ومق ةةا ا ةةعفهم لتق ةةد
التغذيةةة الراجعةةة املناسةةبةت فالكلمةةة الةةأي ف الفهةةا الطالة
جيد صعوبة صلغة يف مسا ها انهيق ن كتابتهات وهنا يةز
دور املعلةم يف إ طةاب التغذيةة الراجعةةت وكةم تكةو سةعادة
الطاب ندما يدركو ما يعجزو

ةن مسا ة ت فةالطاب

يتعلمةةو م ةةن أءطةةا هم أكث ةةرت ويسةةتمتعو صلدراس ةةة إاا
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شاركوا يف إ داد حمتواهةا التعليمةيت ويرةعر الطةاب أهنةم
مركةةز العمليةةة التعليميةةةت ومكةةن للمعلةةم بعةةد تعلةةيم هةةذ
القصة ةةص أ يطل ة ة مة ةةن الطة ةةاب إ ة ةةادة تقة ةةد هة ةةذ
القصصت و راها بطريقة متثيلية وبدو تركيلت فةالنص
الدرامي الناطق يسا د الطةاب لةى قةرابة اللغةة العربيةة
بةةدو ترةةكيلت كمةةا يسةةا دهم لةةى فهةةم املعةةا الكلةةي
للنص.
والطة ة ةةاب يبة ة ةةد و يف ة ة ةةر ومتثية ة ةةل القصة ة ةةص
الدرامية واملسلسات واألفامت فقد يطابق العر أصةل
القص ةةة أحي ةةاانت وه ةةذا جي ةةدت فه ةةذ الطريق ةةة ه ةةي طريق ةةة
متثيلية درامية يتم فيهةا متثيةل املعةايت والتةدري
النةةوم مةةن القصةةص يهةةدف إىل التةةدري

لةى هةذا

لةةى االسةةتمام

والفه ةةم والكتاب ةةة وس ةةر ة القة ةرابةت وك ةةل م ةةا س ةةبق ي ةةد م
الطاقة والفصةاحة يف التقةد والعةر ت ويف متثيةل املعةاي
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وتقليةةد الفريةةق التمثيلةةيت وتتميةةز هةةذ الطريقةةة مكاميةةة
التكرار دو ملل حىت يتمكن الطاب من اللغة.
ومنص ة ة مة ةةن يسة ةةت دم هة ةةذا الكتة ةةاب أ يرة ةةاهد
القصة ويستمع إليهةات وأ جيية

ةن األسةللة املتةوفرة يف

هةذا الكتةةابت ومكةةن إ ةةادة االسةتمام والقةرابة أكثةةر مةن
مرة حس املستوىت وحسة درجةة اسةتيعاب الطةابت
كمةةا مكةةن أ مطل ة مةةن الطةةاب تسةةجيل القصةةص أو
را ةةها أم ةةام ما ه ةةمت وال خيف ةةى أذ ةةر ه ةةذ الطريقة ةة يف
الوصول إىل الفصاحة وتقوية حفظ املفردات اجلديدة مةع
سةةر ة تنميةةة مهةةارات اللغةةة امل تلفةةةت مس ة ل
هبا طاب اللغة العربية يف كل مكا .
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أ ينفةةع
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القصة األوىل :بيت العنكبوت
املرهد األول
استيقظت فرشاة مبكرة فشاهدت بيت عنكبوت أمام
مسكنها ،فنادت صغري لريى:
صغري امظر! بيت نكبوت! تسابلت دا ما كيف هو
بيت العنكبوت ن قُرب؟
فرحت فرشاة وأسرعت ومعها الفرشاة صغري إلخبار
معجون.
تعجب معجون من فرشاة وصغري :هنضتما صكرا.
قالت فرشاة :معجو  ..وجدان بيت نكبوت.
تعجب معجون :بيت نكبوت! هذا جيد! وبعد تفكري
قال :لكن ال توجد ناك هنا.
ولكي يتأكد معجون ذهب مع أصدقائه ملشاهدة بيت
العنكبوت.
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قالت فرشاة:
امظر اي صغري .لقد حاكتها العنكبوت بدقة وأت  .وبعد
تفكري سألت :لكن ..كيف تفعل الق؟
أجاب معجون :متضي العنكبوت سنوات ديدة يف
مدرسة بيوت العنكبوتت هذا أمر معروف.
فرشاة :لكنها حاكتها بت ودقة.
معجون :تستعمل العناك تصميما ءاصا من السهل أ
تنسج بيتا كهذا البيت .امظري!
فرشاة :وهل هو متني معجو ؟
رد معجون وهو خيترب بيت العنكبوت :إىل حد أم يتحمل
فيا .أمسك معجون بيت العنكبوت قائال :امظري إم ...
إم  ...دبق! مث قال حبزن :يبدو أمين لقت
صاحت فرشاة :كن حذرا اي معجو ! ستفسد بيت
العنكبوت!
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رد معجون :لكن! ال مكنين أ أبقى القا ببيت
العنكبوتت فقد تظنين طعاما!
علق معجون ببيت العنكبوت مث سقط من فوق مائدة
التربج ،فصاحت فرشاة :معجو ! أو !
انزعجت أنيقة من الضوضاء فسألت :ما هذا؟ من يفسد
لي منامي اآل ؟
ّ

فرشاة :إم معجو اي أميقةت فلقد لق يف بيت
العنكبوت.
أنيقة :أو  ...ايألسف!
حاول معجون الصعود على طاولة التربج قائال :يف الواقعت
ف أكن أ لم أم دبق.
حزنت العنكبوت هلدم بيتها
أغضبت العنكبوتت ليق
فرشاة :امسع اي معجو ! لقد
َ
أ تنسج دا بيتا جديدا!

معجون متعجبا :أان!
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فرشاة :قلت إ ما يلزمق هو تصميم مناس .
معجون :حقا! تصميم ...البد من أ إسفنجة تعرف
شيلا ن التصميم ..إاا كامت العنكبوت تستطيع القت
فلم ال مستطيع حنن؟
أنيقة :معمت فكروا فحس .
معجون :اي صغري ..اجل كل ءيو األسنا !
انطلق صغري مسرعا
املرهد الثاي
معجون وإسفنجة حياوالن وضع تصميم لبيت العنكبوت
فرشاة تنادي :معجو ..إسفنجة ..مىت سنبدأ حبياكة بيت
العنكبوت؟ وجد صغري كومة من ءيو األسنا .
معجون :ال مستطيع أ مبدأ ما ف منت من التصميم.
وتصميم بيت العنكبوت يستلزم جهدا كبريا
إسفنجة :يفضل معجو التصميم املربع الركل.
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معجون :مجيل....
إسفنجة :أما أان ف فضل الدا ري
معجون :قبي .....اي...
قاطعت إسفنجة كالم معجون :ف أطل رأيق
أعد صغري وفرشاة خيوط األسنان ،مث قالت فرشاة :معتقد
أم

ليكما مسجهما لتحصا لى تصميم مصف مربع

ومصف دا ري
إسفنجة :إا  .فلنبدأ حبياكة البيت.
املرهد الثالث
ربطت فرشاة اخليط قائلة :حسنا معجو  ..لقد ربطت
هذا الطرف صحلنفية.
أتكد معجون من التصميم قائال :أحسنت!
إسفنجة :لقد ربطت طرف اخليط صلدرج هنا.
تعجبت أنيقة :يوجد بيت نكبوت يف درجي!
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إسفنجة :إم لنا اي زيزيت أميقة.
سأل معجون صغري :أتستطيع أ ترمي اخليط لى سكة
الستارة؟ وافق صغري ابإلشارة.
فكر معجون :من جي أ أرسل اللتقاط ؟
متسك فرشاة وإسفنجة بطرف مث يرمي صغري اخليط
فكر معجون :لذا أظن أ االءتيار سوف يقع....سوف
لي أان!.
يقع ....جييب معجون على نفسه وهو خائفّ :

صعد معجون فوق سكة الستارة مناداي اي صغري :حسنا

ارم ءيط األسنا صجتاهي! أو .....
أمسك معجون بطرف الشبكة ،ولكنه سقط فصاحت
فرشاة :لقد جنحنا اي معجو  .بيت العنكبوت جاهز
معجون :أان أمحد
العناك

أمين لست نكبواتت فحياكة بيوت

ليست من اءتصاصيت ولكن بيت جيد!

أفضل ما رأيت!

سخرت منهم أنيقة :هذا الطريق ملتَ ٍو بعض الريب.
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غضب معجون :مت كد أ العنكبوت تعجز حىت ن
حياكة بيت ٍ
ءال من العيوب.
فرشاة :ها هي العنكبوت آتية.
ستسر كثريا.
معجون:
ّ

شاهدت العنكبوت البيت اجلديد ،فضحكت ساخرة :هي

هي هي
فرشاة :ال أ تقد أم يعجبها كثريا! إهنا تضحق.
معجون :لكن بيت ممتا صستثناب الطرف امللتوي .أمزلو
اآل فورا!
فرشاة :ومااا ن العنكبوت؟
معجون :من الصع

إرااب العناك ت فلتؤمن لنفسها

بيتا آءر ..معم!
فرشاة :أو ! إهنا مسكينة.
رأت إسفنجة العنكبوت حتوك بيتها بسرعة وإتقان ،فنبهت
اجلميع:
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امظروا اي دا من نكبوت اكيةت إهنا حتوك بيتا آءر.
معجون :ال حتتاج إىل املسا دة!
فرشاة :مسا دة! ال أ تقد الق اي معجو ..
ضحكوا مجيعا هيه ..هيه ...هيه ...هي  ..هي  ...هي ...
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التدري األول :أج

ن األسللة التالية:

 .1مىت وجدت فرشاة بيت العنكبوت؟
...................................................
 .2كيف حتوك العنكبوت بيتها؟
....................................................
.3هل بيت العنكبوت متني؟
....................................................
 .4ملاذا أراد معجون أن يبين بيتا للعنكبوت؟
....................................................
 .5هل بناء بيت العنكبوت أمر سهال؟
....................................................
 .6مع من صمم معجون بيتا للعنكبوت؟
....................................................
 .7ماذا استخدم معجون وزمالؤه يف بناء بيت العنكبوت؟
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....................................................
 .8من الذي رمى اخليط على سكة الستارة؟
....................................................
 .9ماذا فعلت العنكبوت عندما شاهدت بيتها اجلديد؟
....................................................
 .10أين حدثت هذه القصة؟
...................................................
التدري الثاي :هات مفرد الكلمات اآلتية:
 -1العناكب............
 -2تصاميم............
 -3بيوت............
 -4أشكال............
 -5آراء............
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التدري الثالث :هات مجع الكلمات اآلتية:
 -1خيط............
 -2مساعدة.........
 -3معجون..........
 -4كومة............
 -5طرف............
التدري الرابع :أكمل اجلمل اآلتية بكلمة مناسبة
-1
-2
-3
-4
-5

لقد ...........اخلياط العباءة بدقة وأتن
اإلنسان ..............عن حياكة بيت
للعنكبوت.
من الصعب.............الطماع
 .............العلماء سنوات عديدة يف طلب
العلم
لقد ..............أمك عليك أن تسمع
كالمها!
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التدري اخلامس :صل الرتكي مبعنا
 1كن حذرا
 2من يفسد علي منامي
 3اجلب كل خيوط األسنان
 4اي هلا من عنكبوت ذكية
 5يستلزم جهدا كبريا

أحضرها
مدح
انتبه
صعب
يزعجين

التدري السادس:
 -1اع نواان آءر للقصة.
 -2أ د قرابة القصة بطريقة متثيلية مع طاب الفصل.
 -3مااا أ جبق يف هذ القصة؟
 -4أ د حكاية القصة أبسلوبق.
 -5مستعينا مبا جاب يف يف القصة أ د كتابة أحدا
القصة مثرا أبسلوبق يف حدود  100كلمة.
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القصة الثامية :الزوار
املرهد األول
حضرت إسفنجة بسيارهتا مسرعة ،واندت أصدقاءها:
استيقظوا اي أصدقابت لدينا مب مهم
معجون متضجرا :أو !
ذهب اجلميع لسحب إسفنجة ولرفعها على طاولة التربج
إسفنجة موخبة معجون :أال مكنق أ تسح بسر ة؟
معجون ساخرا :أكر أءبار إسفنجة التافهةت ف تكن يوما
مهمةت وتسب يل أملا يف الرأس.
إسفنجة :إم أهم ءز مسعتمو يف حياتكمت سي يت أقاربنا
لتمضية الليلة ندانت وسيجلبو معهم فراشيهم.
فرشاة :ايوف!
معجون :إم ءز سارت ولكن ليس مهما.
إسفنجة :امتظر حىت تعرف دد القادمني.
مخن معجون قائال :اذنا ؟
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إسفنجة :أو !
فرشاة :ذاذة؟
إسفنجة :ما رأيق يف ررة؟
معجون متعجبا :ررة....أو  ..ررة !
إسفنجة :أليس هذا ءزا مهما؟ سي يت جدي وجديتت
وأربعة كبارت وأربعة فراش أسنا .
معجون :وأين سنستقبلهم؟
فرشاة :سيبقى الصغار معنا يف بيت فراشي األسنا .
معجون :مااا تقولني؟ لن يتسع املكا لعررةت املكا
ايق.
إسفنجة :حنن مضطرو ت ال مريد أ اءذوا صورة سيلة
نات وأ يسيلوا فهمنا
معجون :متاما يستوج هذا األمر ختطيطا دقيقا
املرهد الثاي
اندى معجون :فلننظم أمكنة النوم
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فرشاة :سنضع اذنني يف هذا الكوب
إسفنجة :موافقة
أنيقة :مكن للجد واجلدة أ يناما معي
إسفنجة :موافقة
فرشاة :واذنا يف هذا املرطبا
معجون :ال مكن أ يناما يف داءل مرطبا ت مااا
سيقولو

نا؟ ستكو هذ الزايرة كارذة!

إسفنجة :مكن أ مغلف صملناديل
إسفنجة :سنغطي الكوب أيضات فا يعرف أحد الفرق
معجون :فكرة جيدةت قد يعتقدو أهنم ان مو يف داءل
كوبني أو ان مو يف داءل مرطبتني.
معجون :أو ! لكن مااا ن الصغار؟
فرشاة :سينامو معنا اي معجو ت لقد صنعت أرجوحة
للنوم
معجون :جيدت هذا يفي صلغر .
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إسفنجة :حسنا
معجون :مااا بعد؟
إسفنجة :بقي لينا أ مبتسم.
معجون :مبتسم
إسفنجة :لقد وصلوا.....هي ...هي ....
املرهد الثالث
فرشاة تنادي :واآل من يريد أ يذه لاستطام؟
الضيوف مجيعا :أان ....أان ....أان......
فرشاة :هيا بنا
اصطدمت الفراشي مبعجون فصاح غاضبا :ال تركضوا لى
طاولة التزج
فرشاة :آسفة معجو
معجون جملموعة الفراشي اليت تسبح يف املاء :أحضرت لكم
املناشف
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أحد الضيوف :أرى أ محامكم أكثر احلمامات ترتيبا
معجون :ال يكو

ادة لى هذا الرتتي

الفراشى يركضون ويصطدمون مبعجون
معجون :أمتم..توقفوا مااا قلت لكم؟
فرشاة :أان آسفة معجو
املرهد الرابع
معجون :حسنا ستنامو هنا
أحد الضيوف :امظروا ...أحضروا لنا األغطية
معجون :لقد وجدان كوص واحدات أما اآلءر فهو مرطبا .
أحد الضيوف :مرطبا ؟! أو  ...أو ...
ضيفة :أمتم أاكياب للغايةت آءر مرة أاتان فيها ا رو
ااطروا أ يناموا يف لبة فارغة
وعندما اطمئن معجون قال :إا س تفقد الصغار اآل
يصيح معجون يف الصغار :ليكم أ تذهبوا للنوم بسر ة
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فرشاة :لكننا مرعر صلعطش
معجون :حسنا أحضروا املاب و ودوا للنوم
يصرخ معجون قائال :من دو اجة ..ايلضيوف!
املرهد اخلامس
مضت الليلة ،وأتى الصباح مشرقا ،واستعد الضيوف
للرحيل ،وعندئذ شكر أحد الضيوف معجون وأصحابه:
لقد أمضينا مجيعا وقتا را عا شكرا لكم
ضيفة :ف مزر يوما محاما مجيا كهذا من قبل!
أحد الضيوف :جي أ مزوركم جمددا
معجون أحضر فرشاة صغرية ختلفت عن الضيوف قائال:
ينتظرومق بفارغ الصز
الضيوف :إىل لقاب  ...شكرا لكم سرران بكم
معجون :أءريا! امتهى كل شيب

24

إسفنجة :أمضينا وقتا را عا اي معجو مث سألت معجون:
مااا نق؟
معجون :ف أفكر يف الق لكثرة مراغلي ومسلوليايت..
ررة أش اص! هذا دد كبري جدا
حضرت إسفنجة بسيارهتا :معجو لدي مب مهم لق
معجون :ال أصدق
إسفنجة :هناك اجتمام ا لي األسبوم التايلت وسيقضي
أربعو ش صا الليل ندان
معجون متعجبا :أربعو ! ال ...ال ...ال...
مث يسقط مغشيا عليه
ضحكوا مجيعا هيه ..هيه ...هيه ...هي  ..هي  ...هي ...
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التدري األول :أج

ن األسللة التالية:

 – 1كيف كان معجون عندما صرخت إسفنجة واندت
على أصدقائها؟
...............................................
 – 2ما اخلرب املهم الذي أخربت به إسفنجة أصدقاءها؟
................................................
 – 3كم عدد الضيوف؟
................................................
 – 4اذكر أمساء الضيوف؟
................................................
 – 5أين وضعوا اجلد واجلدة؟
................................................
 – 6اذكر أمكنة النوم للضيوف؟
................................................
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 – 7مباذا غطوا الكوب واملرطبان؟
................................................
 – 8من الذي أحضر املناشف للضيوف؟
................................................
 – 9ماذا قال الضيوف عن زايرهتم؟
................................................
 – 10كم شخصا سيحضر يف األسبوع القادم؟
................................................
التدري الثاي :هات مفرد الكلمات اآلتية:
 1أصدقاء  6 ............فراشي
 7 ............مناديل
 2أبناء
 3أخبار  8 ............مناشف
 4أقارب  9 ............محامات
 5ضيوف  10 ............أمكنة
27

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

التدري الثالث :هات مجع الكلمات اآلتية:
 1بيت  6 ............كارثة ............
............
 2كوب  7 ............جد
............
 3معجون  8 ............جدة
 4أرجوحة  9 ............صغري ............
............
 5طاولة  10 ............وقت
التدري الرابع :أ -صل الرتكي مبا يناسب
مسعتموه يف حياتكم
 1استيقظوا اي أصدقاء
2

إنه أهم خرب

املناشف

3

ال نريد أن

للنوم بسرعة

4

أحضرت لكم

لدينا خرب مهم

5

عليكم أن تذهبوا

أيخذوا صورة سيئة
عنا
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ب -صل الرتكي مبا يناسب
 1فلننظم أمكنة النوم
 2موافقة
 3مل أفكر يف ذلك لكثرة
مشاغلي
 4لن يتسع املكان
 5عليكم أن تذهبوا للنوم
بسرعة

نعم
ضيق
غاضب
نرتب
ال يهتم

التدري اخلامس :أكمل صست دام كلمات مناسبة:
 -1مل أفكر يف ذلك لكثرة  ...........ومسئوليايت
 -2ال ...........يف الطريق العام.
 -3لقد ...........أرجوحة للنوم
 -4ميكن للجد واجلدة أن  ............معي
 -5سيأيت أصدقائي لـ ............الليلة عندان
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التدري السادس:
 -1اع نواان آءر للقصة.
 -2أ د قرابة القصة بطريقة متثيلية مع طاب الفصل.
 -3مااا أ جبق يف هذ القصة؟
 -4أ د حكاية القصة أبسلوبق.
 -5مستعينا مبا جاب يف يف القصة أ د كتابة أحدا
القصة مثرا أبسلوبق يف حدود  100كلمة.
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القصة الثالثة :اجلرافة
املرهد األول
استيقظ صغري من النوم على صوت خميف،ففر إىل
معجون ،فقال له معجون:
د ين أستوا األمر اي صغري! هل أمت واذق أمق رأيت
وحرا يف احلمام؟
حرك صغري رأسه مؤكدا أنه رأى وحشا
معجون :أو  ...هذا األمر ليس جيدات أي موم من
الوحوش كا ؟
أشار صغري بيديه وبفمه.
معجون :أو  ...وحش يغينت هذا أمر جيدت الوحوش
الأي تغين ال ختيف لى اإلطاق.
غضبت إسفنجة من معجون :الت صغري يعين أم وحش
يضج.
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معجون :أو  ...جيدت أءزان املزيد ن هذا الوحشت
صغري.
فتح صغري عيناه وأشار إليهما
شرحت فرشاة :ينا كبريات وجاحظتا .
خاف معجون :وحش او ينني جاحظتنيت هذا أمر
سيبت قد يكو يف أي مكا هناك.
إسفنجة :حنتاج إىل ءطةت لينا أ متفرقت ومبحث ن
الوحش اي صغري.
فرشاة :سوف أاه مع إسفنجةت مكننا أ مبحث حتت
النافذة.
معجون :سي يت صغري معيت وسنبحث لى طاولة التزج.
ال يوافق صغري ،مث يشري إىل أسفل.
فرشاة :وهل الوحش هناك اي معجو ؟
معجون :حسنا ...حسنا...
معجون :لن منام هنا طاملا حنن ءا فو هكذا.
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املرهد الثاي
فرشاة :أر

احلمام غري مرتبة مكن أ يكو الوحش يف

أي مكا .
إسفنجة :جي أ مواصل التفتيش.
معجون وهو خائف :قد يكو الوحش ءلف الصندوقت
فلنقرتب حبذر.
ذهب صغري مع معجون هبدوء :أحسنت اي صغري.
جاء صوت من مكان قريب ،قال معجون لصغري:
أمسعت! مثة شيب يف هذ السدادة؟
خاف معجون مث قال لصغري :امظر أمت.
معجون :هل ترى الوحش الضاج؟
صغري يؤكد أنه رأى الوحش ،وهو يبتسم.
تعجب معجون :ال تبدو ءا فا؟
ذهب خوف معجون عندما رأى الوحش قائال:
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فهمت! يبدو اي زيزي صغري أ وحرق ليس سوى
جرافة مساملة.
اجلرافة تتحرك حنو معجون ،فيخاف معجون قائال لصغري:
صحي يف الواقع إهنا جرافة مفرتسةت هروب..
صاح معجون يف أصدقائه لكي يهربوا :هيا!
اجلرافة تتجه حنو اجلميع فتفر إسفنجة وفرشاة أيضا :أو !
صاح معجون خائفا :بسر ة إىل هنا .هيا!
اختبأ معجون مع أصدقائه قائال :اآل لن جيدان الوحش
الضاج أبدا.
خاف معجون مرة أخرى :لقد أتى...
مث صاح معجون يف أصحابه :بسر ة إىل طاولة التزجت
فلنصعد .هيا!
غضبت أنيقة :ما هذا الضجيج كل ؟ مثة مرط هنا حياول
أ ينام.
ردت فرشاة :وهناك جرافة متوحرة حتاول أ تسحقنا.
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إسفنجة :وهي ءلفنا مباشرة.
أنيقة :جرافة متوحرة! هل هذا كل شيب؟
مث انتبهت أنيقة أن اجلرافة قادمة إليها فصرخت :أو !
جرافة متوحرة!  ...النجدة ...أو !
اجلرافة تدمر كل شيء يف طريقها ،ومعجون وأصحابه
خيتبئون ،مث قال معجون:
حنن يف أما هنا.
فرشاة :مااا ن اجلرافة اي معجو ؟
معجون :لن تتوقف قبل أ تفرغ بطاريتها.
إسفنجة :ولكن قد تكو بطارية جيدةت فتدمر اجلرافة
احلمام كل ؟
اشتد خوف معجون :إا قضى لينا
إسفنجة :إال إاا...؟
فرشاة :إال إاا مااا؟
معجون :إ كا لديق فكرة فقوليها اآل !
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إسفنجة :مبا أمين أقود سيارة دميةت فهذا يعين أمين
أستطيع قيادة اجلرافةت بسر ة لنلفت امتباهها
اندوا مجيعا على اجلرافة :جرافة ...
املرهد الثالث
قفزت إسفنجة على اجلرافة يف الوقت املناسب قائلة:
هجوم ..وبعد أن متكنت من السيطرة على اجلرافة قالت:
أان أسيطر ليهات ال فرق بينها وبني السيارة.
مث قالت إسفنجة ألصدقائها :مااا تريدو أ أفعل
صجلرافة؟
أنيقة :جي

ليها أ تعيد ترتي املكا

لى الفور!

إسفنجة :أمسعت اي جرافة؟ مفذي
أنيقة :ما من أحد سواك أيتها اجلرافة ينظم احلمامت
هكذا؟
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معجون :لكن يف الواقعت مااا كنا سنفعل من دو جرافة
تسهل لينا حياتنا؟
فرشاة :شكرا لق!
ردت اجلرافة :أها بكم!
تعجبوا مجيعا من اجلرافة :أو !
مث ضحكوا مجيعا
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التدري األول :أج

ن األسللة التالية:

 -1مىت مسع صغري صوت الوحش؟
.................................................
 -2من القائل ":هل أنت واثق أنك رأيت وحشا يف
احلمام؟"
..................................................
 -3هل هذا الوحش ذو عينني جاحظتني؟
.................................................
 -4أين حبثت فرشاة وإسفنجة عن هذا الوحش؟
.................................................
 -5من ذهب مع معجون فوق طاولة التربج؟
.................................................
 -6من القائل ":ما الوحش سوى جرافة متوحشة؟"
................................................
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 -7هل كانت اجلرافة مساملة؟
.................................................
 -8من استطاع قيادة اجلرافة؟
.................................................
 -9هل هناك فرق بني قيادة اجلرافة والسيارة؟
.................................................
 -10ماذا قالت اجلرافة بعد أن شكرهتا فرشاة؟
.................................................
التدري الثاي :هات مفرد الكلمات اآلتية:
1
وحوش ............
2
خائفون ............
3
صناديق ............
4
أماكن ............
5
بطارايت ............
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التدري الثالث :هات مجع الكلمات اآلتية:
1
............
عني
2
............
انفذة
3
............
طاولة
4
مساملة ............
5
متوحشة ............
التدري الثالث :أ -صل الرتكي مبا يناسب
السدادة
 1أرض احلمام
 2أمسعت مثة شيء يف هذه
 3يبدو أن وحشك ليس

تسحقنا
أهال بكم

سوى
جرافة

 4هناك
حتاول أن
 5شكرا لكم و

متوحشة

غري مرتبة
جرافة مساملة
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ب -صل الرتكي مبعنا
 1القط حيوان أليف

مفرتس

2

لدي فكرة رائعة

تنظيم

3

سيقوم برتتيب املكان

مسامل

4

األسد حيوان متوحش

متأكد

5

هل أنت واثق مما تقول

رأي

التدري اخلامس :أكمل صست دام كلمة مناسبة:
 -1ماذا تريدون أن ...........ابجلرافة
 -2هناك جرافة متوحشة ...........أن تسحقنا
 -3علينا أن ............ونبحث عن الوحش
 :-4لن تتوقف قبل أن ...........بطاريتها
 -5ما من أحد سواك أيتها اجلرافة ...........احلمام
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التدري السادس:
 -1اع نواان آءر للقصة.
 -2أ د قرابة القصة بطريقة متثيلية مع طاب الفصل.
 -3مااا أ جبق يف هذ القصة؟
 -4أ د حكاية القصة أبسلوبق.
 -5مستعينا مبا جاب يف القصة أ د كتابة أحدا القصة
مثرا أبسلوبق يف حدود  100كلمة.
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القصة الرابعة :الضجيج
معجون حيمل وسادته وهو يف طريقه لالسرتاحة قالت
فرشاة :إىل أين تذه معجو ؟
معجون :إم صباأ السبت وأان ااه

آلءذ قيلولأي

املعتادة.
فرشاة :مكنق أ أتءذ قيلولتق هنا...
آ...آ...
صغري يلعب مبزمار قوي
معجون :س جد مكاان أكثر هدوبا إ ف يكن لديق
مامع...
وجد معجون مكاان مناسبا :آ  ...هذا مكا را ع
للقيلولة ...أءريا
مسع معجون صوت الضجيج من جمفف الشعر فغضب
قائال :أميقة!
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أنيقة :آسفة اي معجو ! إم صباأ يوم السبت وهو
املو د املعتاد لتجفيف مرطي.
غضب معجون :كما ترا ني!! س انم قرب املرآة...
فتحت إسفنجة شفاط اهلواء لتهوية احلمام فاستيقظ
معجون غاضبا :إسفنجة!
إسفنجة :آسفة اي معجو ! إم يوم السبت وهو مو د
هتويلة احلمام.
ذهب معجون إىل النافذة قائال :ال أحد وال شيب
سيز جين هنا.
جاء طائر يغرد فغضب معجون صارخا :ارحل من هنات
هيا!
حاول معجون النوم ولكن ضجيج الشارع أزعجه فحاول
البحث عن مكان هادئ :ال بد من وجود مكا واحد
هادئ يف احلمام ...مث فكر قليال :رفت ...غرفة
الغسيل.
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ذهب معجون غلى غرفة الغسيل :هناك اجة قوية!
أنيقة :آسفة اي معجو ! ال أستطيع مسا ق بسب
الضجيج.
تعجب معجون :قلت إ هناك اجيجا قواي!
غضبت إسفنجة :معجو !
معجون :بسب الضجة ال أمسع مفسي وأان أفكر.
تعجبت إسفنجة :ظننت أمق تريد أءذ قيلولة ال
التفكري!
معجون :أستطيع التفكري وأءذ قيلولة يف الوقت مفس .
أفكر أفضل ندما آءذ قيلولةت وحيق يل أ أ يش يوما
هادائ يف هذا احلمام.
أنيقة :يوم هادئ؟ مستحيل.
معجون :سوف مرى اآل ...
أغلق معجون النافذة وأبعد الغسيل قائال :وأءريا وجدت
بعض اددوب .أستطيع أءذ قيلولة.
45

انطلق صوت املوسيقى ،وفرشاة وصغري يرقصان ،ولذلك
غضب معجون مث فصل الكهرابء عن اجلهاز ،ولكن فرشاة
صرخت غاضبة :معجو !
معجون :اجة كبرية.
فرشاة :إم صباأ السبتت وهو يوم دروس الرقص يل
ولصغري.
معجون :ليس اليومت إم يوم ءال من الضجيج
واإل اج.
فرشاة :ءال من الضجيج! مث ضحكت :آ ..آ  ..هذا
مستحيل.
معجون :هذا معقول جدا.أترين؟ ال تسمعني شيلا.
شاهد معجون قطرة ماء تريد أن تنزل من احلنفية فحذرها:
إايك! أ تبد ي..
فرح معجون عندما توقفت قطرات املاء :ختلصت من
صوت القطرات.
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فرشاة :املكا هادئ جدات اي معجو !
معجون :آ  ...جيد .واآل ال شيب سيز ج قيلولة
صباأ يوم السبت.
مهست فرشاة يف أذن صغري :األفضل أال تصدر اجة
هنا.
معجون :مسعتق
فرشاة :هيا بنا!
معجون :مسعت أيضا.
معجون :من يصدر هذا الضجيج؟
أنيقة :أمت اي معجو ! إمق تر ر.
معجون متعجبا :أان!
فرشاة :طبعا أمت اي معجو ! ف مت تصدر أقوى اجة
يف احلمام كل .
معجون :أان ال أش ر لى اإلطاق.
إسفنجة :لكنق ف تسمع مفسق من قبل.
47

فرشاة :مااا ستفعل اآل ؟
معجون :شيب واحد أفعل إ كنت سآءذ قيلولة صباأ
السبت.
فتح معجون الباب والنافذة ،مث فتح شفاط اهلواء ،وأدار
الراديو ،وجمفف الشعر قائال:
اآل سآءذ قيلولة صباأ السبتت ولن أمسع صوت
ش ريي وسط هذا الضجيج.
ضحكوا مجيعا
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التدري األول :أج

ن األسللة التالية:

 -1ماذا يفعل معجون صباح يوم السبت عادة؟
.............................................
 -2ماذا تفعل أنيقة صباح يوم السبت عادة؟
............................................
 -3مىت املوعد لتهويئة احلمام؟
.............................................
 -4هل يستطيع معجون أن يفكر وهو انئم؟
.............................................
 -5كم فرشاة ترقص يف احلمام ،وملاذا؟
.............................................
 -6هل صار احلمام هادائ بعد أن ختلص معجون من
صوت القطرات؟
.............................................
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 -7ما الصوت األكثر ضجة يف احلمام؟
.............................................
 -8ما الذي مل يسمعه معجون من قبل ،وملاذا؟
.............................................
 -9ماذا فعل معجون لكي ال يسمع شخريه؟
.............................................
 -10ماذا أراد معجون ذلك اليوم ،وهل استطاع؟
.............................................
التدري الثاي :هات مفرد الكلمات اآلتية:
1
2
3
4
5

دروس
قطرات
أمشاط
أصوات
غرف

............
............
............
............
............
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التدري الثالث :هات مجع الكلمات اآلتية:
1
2
3
4
5

مكان
مزعج
يوم
قوي
محام

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

التدري الرابع :أكمل صست دام كلمة مناسبة:
 -1هذا مكان رائع...........
 -2سأانم ..............أيب
 .............-3معجون من الضجيج
 .............-4من كل مشاكلي
 -5لن أمسع ............بعد اليوم
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التدري اخلامس :صل الكلمة مبعناها
1

ضجيج

دخول الشمس واهلواء

2

هدوء

انزعج

3

ئهويئة

ضوضاء

4

غضب

أعتذر

5

آسف

سكون

التدري السادس:
 -1اع نواان آءر للقصة.
 -2أ د قرابة القصة بطريقة متثيلية مع طاب الفصل.
 -3مااا أ جبق يف هذ القصة؟
 -4أ د حكاية القصة أبسلوبق.
 -5مستعينا مبا جاب يف القصة أ د كتابة أحدا القصة
مثرا أبسلوبق يف حدود  100كلمة.
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القصة اخلامسة :ايرة الديناصور
املرهد األول
اجلو ابرد ،والرايح شديدة ،ومعجون يرتعد من شدة الربد،
ولكنه مسع صوات فتعجب قائال :غري ! ادة ال يصدر
ن احلمام أصوات غريبة كهذ  ..ا  ...ما هذا اي ترى؟
حاول معجون معرفة مصدر الصوت ولكنه رأى شيئا غريبا
ففر هاراب :أ ! أ ! ديناصور!
فرشاة :إمق تسحقنا اي معجو .
معجون :ديناصور يف املغسلة.
فرشاة :أ  ...لنتودد إلي إا .
معجون :مستحيل! هذا الديناصور ل أسنا حادةت
وخمال حادةت سن تبئ حىت الصباأ.
فرشاة :ومااا سنفعل؟
معجون :مبقى خمتبلني بقية اليوم.
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املرهد الثاي
انم معجون يف بيت فراشي األسنان فتعجبت إسفنجة
سائلة فرشاة:
فرشاي ملااا معجو ان م ندك؟
فرشاة :لقد شاهد ديناصورا يف املغسلة.
إسفنجة :البد من أم سقط من النبتة بسب

العاصفة.

انطلقوا حنو املغسلة
فرشاة :آمل أم ما ال هناك قد متودد إلي فيصب
ديناصورا أليفا.
إسفنجة:هدوب ال مريد إءافت .
فرشاة :أو ..لألسف ليس هنا!
استيقظ معجون سائال :هل وجدمت الديناصور؟
إسفنجة :كا هنا يف املغسلة لكن هرب ال معرف أين؟
معجون :أين هو اآل اي ترى؟
فرشاة :إم ءلفق اي معجو .
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صرخ معجون :إي ديناصور إي !
إسفنجة :جي

لينا أ معيد ديناصور إىل النبتة بطريقة

ما.
معجون :مهمة صعبة أل الديناصور يز طنا تقريبا.
جلس معجون على طرف عصى احللوى اليت جلست
عليها أنيقة ،فارتفعت أنيقة يف اهلواء ،مث سقطت على
األرض ،فصرخت يف معجون :أ ...معجو أيها السااج!
معجون :أان قد أكو سااجا اي أميقة لكنين وجدت حا
ملركلتنا .حنن يف الواقع مستطيع است دام صى
احللوى لدفع هذا الديناصور إىل النبتة.
دفع معجون العصى بقوة فصعدت أنيقة إىل أعلى مث
سقطت على األرض.
أنيقة :أ ...
فرشاة :أمت واذق أمنا سننج ؟
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لينا القيام ب ت هو واع

معجون :طبعا كل ما جي

الديناصور لى طرف هذ العصى.
فرشاة :إم حي أكل الورق
معجون :إا سند و للعراب
قذف معجون بورقة فالتمها الديناصور بشراهة :أ  ..إ ..
معجون :إهنا أول فكرة ختطر ببايل وتكو انجحة.
املرهد الثالث
وضع معجون وأصدقاؤه أوراقا للديناصور لكي يصل إىل
طرف العصى :هذا صحي واآل اعيت واحدة ند
طرف هذ العصى .حسنا! اءتبلوا.
إسفنجة :يف احلقيقة ال أ لم إ كامت فكرة جيدة.
معجون :أتى الديناصور .واآل امطاق!!
قفز معجون على طرف العصى فصعد الديناصور إىل أعلى
وكاد أن يصل إىل مقره.
56

إسفنجة :يبدو أ فكرة معجو قد جنحت.
صعد الديناصور إىل أعلى :أو ...أو ..
أنيقة :بل كادت أ تنج
معجون :هيا! اءتبلوا فورا إهنا متطر ديناصورات!..
النجدة! النجدة!
سقط معجون على األرض.
خاف اجلميع :أ ..أ ..أ ..
علق معجون بشبكة الشعر فاستنجد أبصحابه :النجدة!
النجدة!
فرشاة :مسكني معجو .
إسفنجة :لى األقل حل مركلة الديناصور
فرشاة :أمت را ع اي معجو .
معجون :أءرجوي من هنا هيا!!!
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املرهد الرابع
أعد معجون وأصدقاؤه شبكة الشعر ووضعوا بداخلها ورقة،
َ
مث انتظروا حىت يدخل الديناصور إىل الشبكة.
قالت إسفنجة :قد جاب الديناصورت تعرف ما جي فعل ؟
معجون :طبعا فربكة الرعر كامت فكريت .اخلطة جمددا.
إسفنجة :أ ..س قوم هبا أان.
معجون :الت بل س قوم هبا أانت أ ! أ !
سقط معجون من فوق الطاولة وهو ميسك حببل الشبكة،
فقالت فرشاة :أحسنت صنعا اي معجو لقد جنحت.
تعجب معجون ،ألنه ال يدري كيف جنحت الفكرة :لكن!
لكن مااا فعلت؟
إسفنجة :أحسنت معجو أ دت الديناصور ساملا إىل
النبتة
معجون مفتخرا :حسنا! كامت ملية سهلة جدا.
شكر الديناصور اجلميع
58

التدري األول :أج

ن األسللة التالية:

 .1ماذا وجد معجون يف املغسلة؟
.............................................
 .2إىل أين فر معجون عندما شاهد الديناصور؟
.............................................
 .3من جاء إىل بيت فراش األسنان يف يوم الصباح التايل؟
.............................................
 .4كيف حاول معجون إعادة النبتة؟
.............................................
 .5كيف سقطت أنيقة على األرض؟
.............................................
 .6ماذا أكل الديناصور؟
.............................................
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 .7هل دخل الديناصور يف فخ معجون؟
.............................................
 .8ماذا فعل معجون عندما وصل الديناصور إىل
طرف العصى؟
.............................................
 .9كم مرة حاول معجون إعادة الديناصور؟
.............................................
 .10ما التصميم الذي جنح يف إعادة الديناصور؟
.............................................
التدري الثاي :هات مفرد الكلمات اآلتية:
1
2
3
4

مشاكل ............
العواصف ............
مقرات ............
َّ
............
شباك
60

5

طُرق

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

التدري الثالث :هات مجع الكلمات اآلتية:
1
2
3
4
5

............
خملب
............
ورقة
ديناصور ............
مصدر ............
صوت ............

التدري الرابع :أكمل صست دام كلمة مناسبة:
 -1اللص كا هنا ولكن ...........
 -2الفيل يز  ..............تقريبا
 -3إهنا فكرة.............
 .............-4صنعا اي أمحد لقد جنحت.
 -5كامت حماولة .............جدا
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التدري اخلامس :صل الرتكي مبعنا
 1نتودد إليه
 2له أسنان
وخمالب حادة

مفرتس
حادة

ثقيل

 3القط حيوان

حناول التقرب منه

 4الديناصور يزن طنا

مل تفهم

 5أنت ساذج

أليف

التدري السادس:
 -1اع نواان آءر للقصة.
 -2أ د قرابة القصة بطريقة متثيلية مع طاب الفصل.
 -3مااا أ جبق يف هذ القصة؟
 -4أ د حكاية القصة أبسلوبق.
 -5مستعينا مبا جاب يف يف القصة أ د كتابة أحدا
القصة مثرا أبسلوبق يف حدود  100كلمة.
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القصة السادسة :أر األسنا
املرهد األول
صوت سقوط فتاة األسنان على انفذة احلمام ،فاستيقظ
معجون ،مث ذهب يبحث عن مصدر الصوت ،ولكن فرشاة
استيقظت أيضا وسألت:
معجو مااا تفعل؟ حنن يف منتصف الليل.
مسعت صوات غريبا اي فرشايت وك م صوت َرش.
معجونُ :
معمت أان واذق أم ٍ
آت من النافذة.
ذهبت فرشاة مع معجون للبحث عن مصدر الصوت ،مث
قالت فرشاة :أو ! إهنا فتاة األسنا .

أي س ٍّن هنا.
معجون :مااا تريد اي تُرى؟ ليس لدينا ُّ
فتح معجون النافذة ،واندى على فرشاة:

بسر ة اي فرشاة .بسر ة أحضري اآل فتاة األسنا هيا!
فرشاة :مرحبا اي فتاة.
الفتاة :أين معجو ؟
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يعلق معجون يف النافذة مث يصيح :النجدة ...أان

الق

النجدة ...النجدة...
سحبت فرشاة وفتاة األسنان معجون من حتت النافذة ،مث
غضبت فتاة األسنان من معجون قائلة :هذا ليس وقت
اللع

اي معجو ت أمتم مجيعا مطلوبو حاال يف أر

األسنا .
فرشاة :حنن؟
ي معجو وال
فتاة :مواج مركلة صعبةت ف يَةعُ ْد لدينا أ ُّ
أيّة فرشاية أسنا ت وقد أصبحت األسنا كلها متوحرةت
الضرس الكبري مستاب للغاية.

فرشاة :وكيف مصل إىل أر األسنا ؟
الفتاة :ستقلكم آلأي إىل هناك .هناك ّر أصفر للحاالت

الطار ة فقط...

مث ضغطت فتاة األسنان على زر الطريان قائلة:
متسكوا وال تنسوا ءيط األسنا .
64

استيقظت إسفنجة قائلةَ :من يصدر هذا الصوت؟

فرشاة :سنذه إىل أر األسنا إسفنجة متسكي.
مث طاروا إىل أرض األسنان
قالت فتاة األسناة :حنن قادمو ...
املرهد الثاىن
وعندما وصلوا إىل أرض األسنان رحبت هبم فتاة األسنان
األسنا ت فلنقابل الضرس

قائلة :أها وسها يف أر
الكبري.

معجون :هناك العديد من األسنا يف بادكم.
الفتاة :لكنها متوحرة وغري مهذبةت هذا ما حيد

ندما

ال تغسل األسنا صمتظام.
الضرس الكبري :توقفوا ن الق من املفرت

بكم أ

حترتموا الضرس الكبري .آمركم أ تتوقفوا.
أحضرت معجو األسنا والفرشايتني اي سيدي.
الفتاة:
ُ
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الضرس الكبري :لقد وصلتم أءريا د ين وش يت ما الذي
تعرفوم ن تنظيف األسنا ؟
معجون :أوال مرتبها مث...
الضرس الكبري :هي ! ...هي ! ...هي ! ...قال مرتبهات إهنا
متوحرة ولن تقوى ليهات ليق أ تقوم بتقييدها أوال.
فرشاة :هي ! ...هي ! ...هذ سنت هيا اي معجو ! د نا
مري .
مث حاولوا اإلمساك ابألسنان ،ولكنهم فشلوا فضحكت
األسنان :هي ! ...هي !...
جرى معجون خلف األسنان قائال :فلننظف هذ األسنا
اآل هيا!! تعاىل! ..هيا! ..هيا!
مث بدأ معجون يف العمل ،وبدأت إسفنجة قائلة :وأان
مظفت بعضها
يصيح معجون قائال :هيا اتبعا العمل!
إسفنجة حتاول التنظيف بصعوبة :أو !
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معجون :فرشاة صغري اتبعا العمل جبد.
جنح معجون وأصدقاؤه يف تنظيف األسنان ،وفرح الضرس
الكبري ،مث مجع األسنان قائال :أيتها األسنا الصغرية
امتبا  ..إىل اليسار استديريت إىل السرير هيا! .م م م
مث قال الضرس ملعجون وأصدقائه:
كامت الفتاة حمقةت أمتم فعا تعرفو كيف تنظفو
األسنا جيدات لقد أحسنتم.
معجون :شكرا أيها الضرس الكبريت كامت مهمةً مضنية
جدا جدا.
دت يف التنظيف أيضا.
إسفنجة :ال تنسويت لقد سا ُ

استغرق معجون وأصحابه يف النوم ،فقال الضرس الكبري:

أو ..لألسف لقد انموا مجيعات ف يتثن لنا أ متحد ولو
قليات من األفضل أ معيدهم إىل دايرهم.
ضغطت الفتاة زر العودة :الزر األمحر.

67

عاد معجون وأصحابه إىل احلمام اثنية ،فاستقبلتهم أنيقة
قائلة :وأءريا لقد دمتت أين كنتم مجيعا؟
فرشاة :يف أر األسنا اي أميقة.
أنيقة :آ  ..كيف هي؟ لطاملا رغبت يف أ أ ورها!
امرغلت يف
معجون :ال أ رفت ف يتثن استطا ها
ُ
تنظيف األسنا .
فرشاة وإسفنجة :وحنن أيضا.
اجلميع يضحكون :هي ! ...هي ! ...هي !
التدري األول :أج

ن األسللة التالية:

 )1ماذا مسع معجون ىف هذا الليل؟
.............................................
 )2من كان عند النافذة؟
.............................................
 )3ماذا طلبت فتاة األسنان من معجون وأصدقائه؟
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.............................................
 )4ما مشكلة أرض األسنان؟
.............................................
 )5وكيف وصلت فرشاة وأصدقاؤها إىل أرض األسنان؟
.............................................
 )6ماذا رأى معجون ىف أرض األسنان؟
.............................................
 )7ملاذا هذه األسنان متوحشة؟
.............................................
 )8من الذى قابلهم أوال ىف أرض األسنان؟
.............................................
 )9ماذا فعلت فرشاة وأصدقاؤها ىف أرض األسنان؟
.............................................
 )10هل انجحوا ىف تنظيف األسنان؟
.............................................
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التدري الثاي :هات مرادف الكلمات اآلتية:
1
متأكد ............
2
غاضب ............
3
............
مؤدبة
4
............
مرهقة
5
............
فراش
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التدري الثالث :هات مضاد الكلمات اآلتية:
1
............
هنار
2
............
بطيء
3
............
قليل
4
............
أليف
5
............
آيت
التدري الثالث :صل الرتكي مبعنا
 1دعين وشأين
 2مل يتثن يل
 3أان عالق النجدة

ال يستطيع احلركة
عمل صعب
مل أستطع
اتركين

 4هذا ليس وقت اللعب
 5كانت مهمةً مضنية

األمر جاد
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التدري اخلامس :أكمل صست دام كلمة مناسبة:
 -1حنن يف ...........النهار
 -2هذا ليس ...........اللعب اي أمحد
َ -3من يصدر هذا..........؟
 -4أنتم فعال تعرفون كيف تذاكرون الدروس........
 -5مل يتثن يل أن ........الدرس
التدري السادس:
 -1اع نواان آءر للقصة.
 -2أ د قرابة القصة بطريقة متثيلية مع طاب الفصل.
 -3مااا أ جبق يف هذ القصة؟
 -4أ د حكاية القصة أبسلوبق.
 -5مستعينا مبا جاب يف القصة أ د كتابة أحدا القصة
مثرا أبسلوبق يف حدود  100كلمة.
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القصة السابعة :السيارة اجلديدة
املرهد األول
إسفنجة تستطلع املكان مبنظارها
فرشاة :هل من شيب مفيد إسفنجة؟
إسفنجة :أو ! ليس هناك من جديد.
حضر معجون سائال :م تبحثني؟
فرشاة :ن أي شي جديد ومثري اي معجو ت مللنا
األشياب القدمة.
إسفنجة :آ ..مها.
معجون :مااا؟
إسفنجة :ال شيبت ال أستطيع الرؤية.
محل معجون إسفنجة لكي ترى بوضوح قائال :س صل
الواع.
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فرحت إسفنجة قائلة :أو ! أو ! هذا أفضل..أ احزروا
مااا وجدت؟ لدينا سيارة جديدة .هي  ..هي  ..هي .
سقطوا مجيعا ابلقرب من السيارة ،فضحكوا وفرحوا هبا:
هي  ..هي  ..هي  ..هي ..
املرهد الثاي
فرشاة :امظروا إهنا سيارتنا اجلديدة .أو !
إسفنجة :هيا! واآل تراجعوا مجيعا حىت أتفحصها..
بطارايت جديدة هذا جيدت أو ! امظروا إىل هذا احملرك
الكهرص ي ...مبحرك هبذا احلجم مكن دذ اآللة الصغرية
أ تسري ررة كيلومرتات يف السا ة.
معجون :لألسف السر ة القصوى يف هذا احلمام مخسة
كيلومرتات يف السا ة.
فرشاة :ما موم السيارة؟

74

إسفنجة :سيارة الر د املكروفة من طرا األلعابت
الحظوا مصابي

البث الوهاجةت إهنا ماركة مسجلة

لسيارة الر د.
معجون :لطاملا رغبت يف قيادة سيارة سباق محراب ف مة
كهذ ت هذا را عت ال أ تقد أمكم متامعو .
فرشاة :لكن معجو أمت ال جتيد القيادة.
معجون :ال أريد قيادهتا يف الواقع أريد اجللوس وراب هذا
املقود الرا ع.
إسفنجة :إاا كا األمر هكذا ال أبس ال أرى أية أ رار
وال أية مفاتي كي ترغلهات لذا ال ءوف من احلواد
معجو ..هي ..هي ..
ركب معجون السيارة مسرورا
معجون :أو ت شكرا لق إسفنجة هي ..هي  ..مقا د
باستيكية حقيقية...
فرشاة :معجو ت يرغ يف السباق.
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إسفنجة :صلت كيد معجو سيكو سا قا ماهرا لو ءسر
بعض الو وتعلم القيادة.
اجلميع يضحكون :هي ..هي ..
فرشاة :أو ..أرأيت الق؟
إسفنجة :أان ال أصدق الق أو !
فرشاة وإسفنجة تضطرابن وختافان وترتبكان ،وتضغطان
على أزرار التشغيل جبهل ،فاضطربت السيارة ،وحتركت
لألمام وللخلف ابضطراب ،ولكن صغري يتحكم يف املقود
فيتفادى اصطدام معجون إبسفنجة وفرشاة.
معجون غاضبا :أبعدوها ين...
انتبه صغري ،وضغط على زر اإليقاف ،فتوقفت السيارة.
املرهد الثالث
سأل معجون :هل صغري من فعل الق؟
فرشاة :حال صغري دو اصطدامق بنا.
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معجون :أو ..أان آسف
فرشاة :ا تقدان أان وإسفنجة أ هذ األ رار هي مقا د.
إسفنجة :إ ما حصل كا جمرد ءط اي معجو ت ف مفعل
الق مدا.
معجون :أجلت كما أمكما ف تكوان يف السيارة! كامت
أءطر رحلة يف حيايت.
إسفنجة :أ رف كيف حد هذا اخلط ت هذا جها حتكم
ن بُة ْعدت فنحن ف مصادف مثل قبا يف احلمامت إم يف
سل ومفيد.
الواقع أمر ُم ٍّ

معجون :أو ! جها حتكم ن بُة ْعد! هذا يعا إمكامية
قيادة السيارة من دو اجللوس فيها ..ممتا .
إسفنجة :هذا غري منصف معجو ت ف ان ف ألع هبا.
معجون :امتظري حىت ينتهي دوري.
فرشاة :توقفا ن اجلدالت هناك متسع من الوقت
للجميعت لى أية حال صغري كا أبرم سا ق.
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قال معجون لصغري :حقا ما تقولت أمكنق أ تقودان يف
احلمام من دو االصطدام بريب؟ لنجرب سيارة
السباق.
ركبوا مجيعا السيارة وحرك صغري آلة التحكم عن بعد،
فسارت السيارة داخل احلمام
معجون مسرورا :احلياة مجيلة.
فرشاة :امتب صغري..
اجلميع :يلعبون ويفرحون هي  ..هي  ..هي ..
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التدري األول :أج

ن األسللة التالية:

 .1ما اآللة اليت استخدمتها إسفنجة الستطالع املكان؟
.............................................
 .2ماذا رأت إسفنجة؟
.............................................
 .3ما حجم احلمام؟
.............................................
 .4ما نوع السيارة؟
.............................................
 .5ما لون السيارة؟
.............................................
 .6هل رغب معجون يف قيادة تلك السيارة أم ال؟ وملاذا؟
.............................................
 .7من أي شيء صنعت مقاعد السيارة؟
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.............................................
 .8ماذا فعل صغري إليقاف السيارة؟
.............................................
 .9من قائد السيارة املاهر؟
.............................................
 .10هل اتفق معجون مع إسفنجة على قيادة السيارة؟
.............................................
التدري الثاي :هات مفرد الكلمات اآلتية:
1
مناظري ............
2
أحجام ............
3
............
أنواع
4
............
أزرار
5
............
أجهزة
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التدري الثالث :هات مرادف الكلمات اآلتية:
1
............
انفع
2
النهائية ............
3
............
ممتاز
4
............
درس
5
............
ماهر
التدري الثالث :صل الرتكي مبعنا
 1توقف عن اجلدال
 2أنت غري منصف
 3حال دون اصطدامك بنا
 4هناك متسع من الوقت
 5تقود دون االصطدام

ظامل
منع ذلك
ال تتكلم
ماهر
يكفي
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التدري اخلامس :أكمل صست دام كلمة مناسبة:
أنت من ........ذلك؟
 -1هل َ
 -2لدينا سيارة........
 -3ال أستطيع ........جيدا
 -4ما ........السيارة؟
 -5لطاملا رغبت يف........
التدري السادس:
 -1اع نواان آءر للقصة.
 -2أ د قرابة القصة بطريقة متثيلية مع طاب الفصل.
 -3مااا أ جبق يف هذ القصة؟
 -4أ د حكاية القصة أبسلوبق.
 -5مستعينا مبا جاب يف القصة أ د كتابة أحدا القصة
مثرا أبسلوبق يف حدود  100كلمة.
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القصة الثامنة :السمق الكبري
املرهد األول
حياول معجون التسلل خفية فتسأله فرشاة :معجو ت إىل
أين تذه ؟
معجون :إىل صيد السمقت املد مرتاجع يف املغطس.
فرشاة :لكن ملااا هتمس؟
معجون :أان ال أريد أ تعرف إسفنجةت فهي كلما اهبت
إىل الصيد تس ر مين.
تقرتب فرشاة من معجون سائلة :ملااا؟
معجون :تقول ما من مسق هناكت لكن توجد مسكة كبرية
وهى تنتظر من يصطادهات واليوم س لتقطها.
فرشاة :أمستطيع مرافقتق؟
معجون :حسنا! لكن ال حتداث اجةت ال مريد أ تس ر
إسفنجة منا مجيعا.
قابلتهم إسفنجة فجأة :وإىل أين تذهبو مجيعا؟
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فرشاة :إىل صيد السمق
ضحكت إسفنجة ساخرة :هي ..هي ..هي
معجون :أرأيت؟
متوجا
فرشاة :صغري وأان رأينا ّ

موج
إسفنجة :إ ادواب الصباحي هو الذي جيعل امليا تت ّ
معجون :سوف مت كد أبمفسنا! آسفو لى إ اجق اي
إسفنجة.
محلت إسفنجة مسكا بالستيكيا وقالت:
سآيت معكم أيضات أان واذقة أمين س لتقط واحدة من
هذ .
قال معجون غاضبا :مسكة باستيكية! لقد أفسدت
رحلأي..
املرهد الثاي
اجلميع يصطادون يف املغطس
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فرشاة ضاحكة :هي ..هي  ..مسكة باستيكية أءرى صيد
السمق ممتع
معجون ساخرا :أو ! مسكة باستيكية ا فة أان أصطاد
مسكة حقيقية!
إسفنجة :ولكنين أكرر لى مسامعق اي معجو ! ما من
مسق هنا يف املغطس.
لقت واحدة! إهنا مسكة
معجون :سوف مرى اآل !
ْ
كبرية أيضا ..آو ! كبرية..
إسفنجة :آو ! ال أصدق!
ضحكت فرشاة ساخرة :هي ...هي  ..إهنا منرفة!
معجون :س يد احملاولة حىت أصطاد واحدة
إسفنجة :سنبقي هنا إىل األبد
وقعت
فرشاة حمذرة :التنحين كثريا وإال
َ
فرشاه انتبهت أن صغري رأى مسكة كبرية :لقد رأى صغري
مسكة..
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صغري يشري بيديه خمربا أن السمكة كبرية فقالت فرشاة:
مسكة كبرية!
معجون :مسكة هبذا احلجم قد تكو حوات .هذا ءيايل..
اصطاد معجون السمكة ولكنها سحبته يف املاء
صاحت فرشاة :معجو
قال معجون :أرأيتم الق؟ كنت أ رف أ هناك مسكة!
فرشاة :إهنا مسكة اهبية.
إسفنجة :إهنا مسكتنا الذهبية يبدو أهنا ءرجت من الو اب
هناك.
معجون :ال تزال مسكة وأان من اصطادها
فرشاة ساخرة :وك هنا هي من اصطادك اي معجو !
إسفنجة :وإ ف تعدها إىل الو ابت فستنزلق يف البالو ة
ندما مفرغ املغطس من املاب
معجون :معيدها إىل الو ابت أان اجز حىت ن مقلها إىل
القارب
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إسفنجة :مكن استعمال الربكة
فرشاة :مكننا استعمال شبكة الرعرت سنصطادها ندما
متر اثمية من هنا!
معجون :هيا اآل !!
محلت فرشاة صغري إىل فوق لكي ميسك بشبكة الشعر يف
ْ
الوقت املناسب مث اندت:
أمسق اي صغري!
سقطت الشبكة فوق معجون فغضب :يفرت أ متسكي
صلسمكة
فرشاة :ها هي السمكة الذهبية!
معجون :بسر ة! ارموا الربكة يف املاب!
معجون :لقد أمسكنا هبا.
املرهد الثالث
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إسفنجة تراقب حوض املاء بينما اجلميع ينتظرون أمر
إسفنجة لكي يسحبوا ،وعندما اندت إسفنجة :هيا
اسحبا!
قالت فرشاة :البد من أهنا مسكة كبرية اي معجو
معجون :إهنا أكز مسكة اصطدهتا يف املغطس اي فرشاة.
إم رقم قياسي.
حاولت إسفنجة إعادة السمكة إىل حوضها ،فأخربهتم
مبكان حوض السمكة قائلة :إىل اليمني!
سجلت كثريا من األرقام القياسية صصطياد
قال معجون:
ُ

هذ السمكة.
فرشاة :كيف؟

معجون :أوالًت إمين أول من اصطاد مسكة يف هذا
املغطس
فرشاة :كلنا معرف الق! هي ..هي ..
معجون :صإلاافة إىل أهنا أكز مسكة وأصغر مسكة.
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إسفنجة ساخرة :ها هو يبدأ من جديد....
معجون :أكز مسكة وأصغر مسكةت أطول مسكة وأقصر
مسكةت أكثر السمكات اكاب وأكثرها محاقةت أسعد مسكة
وأتعس مسكة.
ذهبوا مجيعا وتركوا معجون وحده يتكلم مع نفسه ،فصاح
لتو
غاضبا :أو ! إىل أين تذهبو ؟ ف أمت بعد لقد بد ُ
أت ل ّ
فرشاة :سنذه إىل صيد السمق...
غضب معجون :إي !!
مث ضحكوا مجيعا هي  ..هي  ...هي ...
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التدري األول :أج

ن األسللة التالية

( )1ملاذا يريد معجون الصيد وحده؟
....................................................
( )2ما الذى جيعل املياه تتموج؟
....................................................
( )3هل مسكة إسفنجة حقيقية؟
...................................................
( )4أين اصطاد معجون وزمالؤه؟
....................................................
( )5ماذا اصطاد معجون يف املرة األوىل؟
...................................................
( )6ما رأى معجون يف حجم السمكة اليت أخربه هبا
صغري؟
....................................................
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( )7ما اسم السمكة اليت اصطادها معجون؟
....................................................
خرجت السمكة الذهبية؟
(ِ )8من أين
ْ
....................................................
( )9كيف اصطادت فرشاة السمكة؟
...................................................
( )10اذكر أنواع األمساك الىت ذكرها معجون ىف آخر
القصة؟
..................................................
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التدري الثاي :هات مرادف الكلمات اآلتية:
1
ضوضاء ............
2
............
متيقن
3
............
إانء
4
............
غيب
5
صاحب ............
التدري الثالث :هات مضاد الكلمات اآلتية:
1
............
أطول
2
............
ذكاء
3
............
أصغر
4
............
دخل
5
حقيقي ............
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التدري الثالث :صل الرتكي مبعنا
 1إنه رقم قياسي
بدأت للتو
 2لقد ُ
 3ال حتداث ضجة

اآلن
هدوء
خارج عن العادة
متأكد

 4أرأيتم ذلك
 5أان واثق

شاهدمت

التدري اخلامس :أكمل صست دام كلمة مناسبة:
 -1ها هي احلقيبة........
 -2سنذهب إىل ........السمك
 -3مل أنته بعد لقد ........للتو
 -4سأعيد احملاولة حىت ........مسكة
 -5إهنا ساعة........
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التدري السادس:
 -1اع نواان آءر للقصة.
 -2أ د قرابة القصة بطريقة متثيلية مع طاب الفصل.
 -3مااا أ جبق يف هذ القصة؟
 -4أ د حكاية القصة أبسلوبق.
 -5مستعينا مبا جاب يف القصة أ د كتابة أحدا القصة
مثرا أبسلوبق يف حدود  100كلمة.
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القصة التاسعة :يوم الوصول
تنظم إسفنجة وأنيقة قماشا وفرشاة وصغري قد استيقظا
معجون :فرشاة وصغري مقبا

لن تبئ ومستعد

للمفاج ة .أو !
أنيقة وإسفنجة مسروراتن :كم أح املفاجآت!
خيتبئون مجيعا ،ومل جتد فرشاة أحدا
فرشاة :ال أرى أحدا هنا اي صغري .أين اءتفوا؟ فجأة
خيرجون مجيعا ،فقالت فرشاة :مااا لقد فعلتم؟ لقد أءفتم
صغري!
معجون :آسف اي صغري .لقد صلغنا يف مفاج تنا.
أو ..أو ..
أنيقة :أو ..أو ..
فرشاة :ملااا تريدو مفاج تنا؟
أنيقة :اليوم هو يوم الوصول.
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فرشاة :يوم الوصول!
معجون :يوم وصولكما إىل احلمام.
إسفنجة :يوم الثااثب .إا الثااثب هو يوم الوصول.
معجون غاضبا :ملا تقحمني مفسق .كنت س ءزمها
جاءت أنيقة بنقش الصابون.
فرشاة :مقش الصابو ؟
معجون :أجل .لقد مقرنا الصابو

لى شكليكما

احتفاال بيوم الوصول السعيد .اتبعوي اآل ! هيا!
سنضعها أمام بيت فراشي األسنا

لتذكركم بيوم

الوصول.
فرشاة :يوم الوصول .هذا را ع .املركلة أ صغري وأان ال
متذكر يوم الوصول مطلقا.
أنيقة :كنتما فرشاتني صغريتني.
معجون :وف يكن صغري يتكلم.
إسفنجة :وما ال معجو .
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معجون :شعران بفرحة كبرية ندما وصلتما.
أنيقة :لقد كا الق اليوم يوم صيف را عا يف احلمام.
املرهد الثاي
جاءت إسفنجة ابلسيارة وحتمل علبة.
إسفنجة :وصلت فراشي األسنا اجلديدة ..وصلت
فراشي األسنا اجلديدة!
فرح معجون :وصلت فراشي األسنا أءريا.
سحب معجون الصندوق فوق الطاولة مث قال :أمر مثري
جدا! كيف سيكو شكلهما اي ترى؟
أنيقة :هل جهزت ءطابق اي معجو ؟
معجون :أءذ مين وقتا طويا .إمسعي ..أو ..أو  ..أها
صلفراشي! ما رأيق؟
أنيقة :إم قصريت معجو .
معجون :اخلطاصت الطويلة مملة.
إسفنجة :لقد وصلوا.
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معجون :افتحا العلبة وأان س لقي ءطايب.
إسفنجة :إهنما ان متا .
أنيقة :إهنما فرشتا صغريات .
معجون :آمل أ جتيد فرك األسنا .
أنيقة :معجو ت حا وقت ءطابق اآل .
معجون :أها بفراشي األسنا !
فرشاة :ما هي فراشي األسنا ؟
معجون :مااا؟ إهنا تنظف األسنا .
فرشاة :ما هي األسنا ؟
معجون :أظن أمنا مواج مركلة كبرية.
فرشاة :أتعين أمين وصغري ال حنسن فرك األسنا .
معجون :كنتما جتها أمكما فرشايتا .
أنيقة :لعلكما ف تذهبا إىل مدرسة التدري
األسنا .
إسفنجة :أراد معجو إ ادتكما.
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لى فرك

معجون :أو !.ال! اقرتب اآل مو د فرك األسنا .
فرشاة :مااا فعلت؟
إسفنجة :قرران إرسالكما إىل مدرستنا لتدري

فراشي

األسنا .
إسفنجة :جي أ تكو اويتكما مخسا وأربعني درجة.
معجون :مث حتافظا

لى احلركة الدا رية لى السن

هكذا.
غضبت إسفنجة من معجون ألنه رسم فوق رمسها :كفى
معجو إمق تفسد رمسي!
معجون :إم رمسي أيضا!
معجون :هل من سؤال؟
فرشاة :سؤال واحد .ما هو السن؟
معجون :حالة صعبة.
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أنيقة :أ تقد أي أملق احلل .بسر ة! هنا! تبحث أنيقة
عن شيء يف درجها .ها هي!! فجأة أخرجت أسناان زائفة
هي هي .
خافوا مجيعا من األسنان الزائفة ،فرشاة :ها هي؟
معجون :إهنا أسنا .
إسفنجة :أسنا ا فة.
معجون :حقيقية أم الت جي

لينا أ مستعد لفرك

األسنا .
حتاول فرشاة فرك األسنان مسرورة :فرك األسنا سهل
جدا .كيف أبدو؟
معجون :را عة.
فرشاة :واآل أصبحنا جاهزتني لفرك األسنا .
أنيقة :الفضل يعود لألسنا الزا فة.
فرشاة :يسري أمق ف ترسلنا بعيدا.

100

معجون :أان أيضا اي فرشاة .أان أيضا ..ضحكوا مجيعا
هيه ..هيه ...هيه....
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التدري األول :أج

ن األسللة التالية:

 )1مىت يوم الوصول؟
...........................................
 )2ماذا أحضرت أنيقة؟
...........................................
 )3ما اهلدف من نقش الصابون؟
...........................................
 )4كيف نقش معجون وأصدقاؤه الصابون؟ وملاذا؟
...........................................
 )5أين وضع معجون النقش؟
...........................................
 )6ما مشكلة فرشاة يف يوم الوصول؟ وملاذا؟
...........................................
 )7من محل علبة فراشي األسنان اجلديدة؟
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...........................................
 )8ما وظيفة معجون وإسفنجة يف املدرسة؟
...........................................
 )9هل جنح معجون يف تعليم الفرشاتني يف املدرسة؟
...........................................
 )10ملاذا اختار معجون وأصدقاؤه ذلك اليوم؟
...........................................
التدري الثاي :هات مضاد الكلمات اآلتية:
1
............
خيرج
2
............
خلف
3
............
كبري
4
............
قدمي
5
............
طويل
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التدري الثالث :هات مجع الكلمات اآلتية:
1
............
سن
2
............
فرشاة
3
مشكلة ............
4
............
سؤال
5
خطاب ............
التدري الثالث :صل الرتكي مبعنا
 1ال أتذكر مطلقا

ال تتدخل
يسعدين

 2ال تقحم نفسك
 3يسرين

غري حقيقية

 4فرك األسنان
 5أسناان زائفة

ت
نسي ُ
تنظيفها
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التدري اخلامس :أكمل صست دام كلمة مناسبة:
 -1إهنما طالبتان.........
 -2أخذ مين ........طويال
 -3شعران ........كبرية عندما جنحتما
 -4أان ........حماضريت
 ........-5وقت الدرس اآلن
التدري السادس:
 -1اع نواان آءر للقصة.
 -2أ د قرابة القصة بطريقة متثيلية مع طاب الفصل.
 -3مااا أ جبق يف هذ القصة؟
 -4أ د حكاية القصة أبسلوبق.
 -5مستعينا مبا جاب يف القصة أ د كتابة أحدا القصة
مثرا أبسلوبق يف حدود  100كلمة.
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القصة العاشرة :القطرة األءيةرة
املرهد األول:
استيقظ معجون من النوم قائال :أو ! أكر النهو

يف

الصباأ الباكر
فرشاة وصغري يلعبان :هيا اي صغري لن متسق يب
معجون :توقفا أمتما االذنا ت تعرفا جيدات كيف يكو
مزاجي قي الصباأ الباكر
فرشاة :سنفت صنبور املاب
فرح معجون وذهب إىل صنبور املاء قائال :ءرير املاب
يسةا دي لى النهو
تعجبت فرشـاة واندت :معجو !
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معجون يعتقد أن املاء ينزل من الصنبور ،فيحاول غسل
يديه ووجهه قائال :ومن مث أرش وجهي صملاب املنعش
فيسا دي لى االستيقاظ
تعجبت فرشـاة اثنية واندت :معجو !
معجون :ولكن هل تعرفني ما الذي يوقظين؟ أ أغوص
يف محام منعش مث قفز معجون يف احلوض مسرورا
تعجبت فرشـاة واندت :معجو !
سأل معجون :مااا؟
فرشـاة :ال يوجد ماب.
سقط معجون يف احلوض الفارغ صارخا :آ  ..ال!
صرخ معجون يف فرشاة :أف تفتحي صنبور املاب؟
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فرشاة :طبعات فعلنا معجو .
فتح معجون صنبور املاء ولكنه صاح حزينا :آ ! امليا
مقطو ة! هنةاك مقص يف امليةا  ..آ  ..آ .
املرهد الثاي:
نصح معجون أصدقاءه :أوال جي

لينا أال مذ ر

إسفنجة :لكنق ا رت اي معجو
معجون :لقد كا الق تدريبات وال مدري كم سيدوم
االمقطام؟
أنيقة :أاكر مرة أ جفافا سبّ امقطام املاب مخسة أايم
فرشاة :مخسة أايم! ومااا فعلت؟
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أنيقة :است دمنا ءزا الطوارئت ف ان أحتفظ دا ما
ببعض املاب يف درجي لألايم الصعبة
فرح معجون ابلقارورة اليت أحضرهتا أنيقة قائال :لقد جنوانت
وبعد أن محلها :حلظةت إهنا فارغة متاما
أنيقة :أجلت األمس كا من األايم الصعبةت فرربت املاب
كل .
معجون :حسنات سنبحث يف كل أرجاب احلمام ن أي
قطرة ماب متوافرة
فرشاة :ومن األفضل أ مسرم هذ األ هار حباجة إىل
املاب
معجون :ال أ تقدت جي

أ حندد األولوايتت فنحن

حباجة إىل كل قطرة ماب جندها حىت آءر قطرة.
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إسفنجة :لى األ هار تدبر أمورها بنفسها اي فرشاة
فرشاة :اي ال األ هار املسكينة!
معجون :أان طش ملية البحث ن املاب متعبة جدا
فرشاة :حلظة معجو ت صوت قطرة ماب.
معجون :لن تفيدان القطرة اي فرشاةت حنتاج إىل دة
قطرات
فرشاة :الصوت قادم من هناك
فرشاة :امظر اي معجو ت صنبور ماب
معجون :كنت أ لم أ هناك صنبورا يف مكا ما
معجون :إم ءزا الطوارئت لقد جنوان
فرشاة :امتب اي معجو ت حنن حباجة إىل كل قطرة.
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محل معجون إانء املاء قائال :أ لمت ف ان جيد يف هذ
األمور
إسفنجة لصغري :ال يوجد ماب هنا اي صغريت إ املكا
جاف متاما كالصحراب
رأى صغري شيئا يدل على وجود ماء فقالت إسفنجة:
أحسنت اي صغري! قد حتصل لى وسام
املرهد الثالث
فرحت فرشاة وأسرعت إىل أنيقة :وجدان بعض املاب أميقة
معجون :ومتموجة أيضا
إسفنجة :لقد وجدان أان وصغري بعض املاب
معجون :هذا ليس دال آمل أب جند املاب أوال
111

عندما تعثر معجون انكب املاء فصرخت فرشاة :معجو
إسفنجة :ال أبس اي معجو ت لقد وجدان أان وصغري ما
يكفينا دذا اليوم
فرشاة :ولكن مااا ن األ هار؟
معجون :قلت جي أ أتيت صملاب بنفسها
فرشاة :ال تستطيع أ تتحرك
معجون :مركلتها
فرشاة :جي

لينا أ هنتم صلطبيعة اي معجو ت س طيها

ما ي
أنيقة :وأان أؤيد فرشاة
إسفنجة :وأان أيضا
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فرشاة :هيا صغريت لنعطي األ هار بعض املاب
معجون :حسنا حنن هنتم صلطبيعةت ولكن هل هتتم الطبيعة
بنا؟
ظهر الرعد والربق يف السماء ،وسقطت األمطار ،فقالت
إسفنجة :هذا ما حيصل اآل اي معجو ت إهنا متطر .
أنيقة :لقد امتهينا من مركلة املاب
مث ضحكوا مجيعا هيه ..هيه ...هيه...
معجون :أحسنت أيتها األ هارت إ الطبيعة مهمة جدات
مث خاطب األزهار ساخرا :ما رأيق يف تقد الغداب؟
مث ضحكوا مجيعا هيه ..هيه ...هيه...
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التدري األول :أج

ن األسللة التالية:

 -1من فتح صنبور املاء؟
........................................
 -2ماذا يسـاعد معجون على االسـتيقاظ؟
........................................
 -3ملـاذا غضب معجون عندما سقط يف احلوض؟
........................................
 -4كم يوما انقطع املـاء عن أنيقة؟
........................................
 -5أين حبثوا عن املـاء؟
........................................
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 -6هل وجدوا ماء؟
........................................
 -7كيف عرفوا بوجود املاد؟
........................................
 -8من الذي عرف بوجود املاء؟
........................................
 -9ماذا فعلوا ابملاء؟
........................................
 -10ماذا حدث بعد أن سقوا األزهار؟
........................................
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التدري الثاي :هات مرادف الكلمات اآلتية:
-1
-2
-3
-4
-5

هنوض
خالية
شِ
اهد
َ
كل
أظن

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

التدري الثالث :هات مجع الكلمات اآلتية:
-1
-2
-3
-4
-5

زهرة
قطرة
أمر
مطر
طاريء

............
............
............
............
............
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التدري الثالث :صل الرتكي مبعنا
 1ملكان جاف متاما
 2أكره النهوض يف الصباح
 3خرير املاء
 4أغوص
 5سنبحث يف كل األرجاء

ال أحب
صوته
أسبح
األماكن
كالصحراء

التدري اخلامس :أكمل صست دام كلمة مناسبة:
 -1أان أحب .........املاء
 -2أستيقظ من النوم........
 -3إن البنت مجيلة كالـ......
 -4جيب علينا أن هنتم ابلـ......
 -5إن الطبيعة ......جدا
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التدري السادس:
 -1اع نواان آءر للقصة.
 -2أ د قرابة القصة بطريقة متثيلية مع طاب الفصل.
 -3مااا أ جبق يف هذ القصة؟
 -4أ د حكاية القصة أبسلوبق.
 -5مستعينا مبا جاب يف القصة أ د كتابة أحدا القصة
مثرا أبسلوبق يف حدود  100كلمة.
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القصة احلادية ررة :القراصنة
املرهد األول
معجون يستطلع املكان مبنظاره
فرشاة :مااا تفعلت معجو ؟
معجون :إي أمتظر رحال قا د القراصنة الذي جيوب
البحار السبعة.
ضحكت فرشاة :هي ..هي  ..رحال قا د القراصنة ف ير
أحد من قبل وال حىت أمت .مت كد أم حقيقي؟
معجون :طبعا إم حقيقي .خيتب هنا ويتسلل هناكت لذا ف
ير أحد من قبل.
فرشاة :حسنا معجو ! حنن ااهبا إىل الفراش ألمنا
متعبا .
معجون :موما هنيلا .لن يؤايكما رحالت ما دمت أان هنا.
املرهد الثاي
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استيقظت فرشاة وعندما شاهدت خيتا اندت صغري:
أو  ...امظر صغريت خيت مجيلت أتسابل إ كا في
أحد.
صغري وفرشاة ذهبا إىل اليخت مث اندت فرشاة :مرحبات هل
يوجد أحد؟
وملا مل تسمع فرشاة إجابة قالت :يبدو أم مهجورت اي
صغريت لنلقي مظرة لي .
ظهر رحال فجأة ضاحكا :هي ..هي  ..قراصنة!
فرشاة :أين؟ أين القراصنة؟
رحال :أمتما قراصنة .كل من يتسلل إىل مرك

اآلءرين

ال بد من أ يكو قرصاانت وهذا شا ع.
فرشاة :حنن ...فرشتا أسنا .
رحال :فراشي األسنا ليست جيدة .أحتاج إىل قراصنة
حقيقيني ينضموا إىل فريقي.
فرشاة :إا ت أمت هو رحالت قا د القراصنة؟
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رحال :ال أستطيع أ أكو قا د قراصنة إ كنت ال
أملق فريق قراصنة.
فرشاة :كيف تصب قرصاان؟
رحال :ليق الذهاب إىل مدرسة القراصنة.
فرشاة :أرغ أان وصغري أ مكو قراصنة.
رحال :فرشتا أسنا ؟ مع شعريات قوية واثبتةت ها؟
فرشاة :حنن معتين برعرياتنا جيدا.
رحال :لقد بدأت مدرسة القراصنة اآل لننطلق إىل
البحار الواسعةت هيا!
فرحت فرشاة وضحك صغري
املرهد الثالث
حبث معجون عن فرشاة وصغري يف كل مكان ،واندى:
فرشاة...
واندت أنيقة :صغري...
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معجون :ليسا يف بيت الفراشي.
أنيقة :ومها حتما ليسا يف درجي.
استطلعت إسفنجة املكان ابملنظار مث قالت :لقد وجدهتما.
يبدو أهنما يقوما برحلة حبرية.
معجون :د يين أرى .ال شيب يضاهي رحلة حبرية يف
الصباأ الباكرت اي ل من خيت مجيل ...أو ! مث استدرك
كالمه قائال :هذا ليس خيتات إم مرك للقراصنة ...وهذا
هو رحال .لقد احتجز الفرشاتنيت هيا!
املرهد الرابع
رحال أيمر فرشاة ومعجون بتنظيف اليخت :هيا ...افركات
واغسات وملعات ال تفوات شيلا وإال رميتكما يف املابت
هيا...
فرشاة :حياة القراصنة ليست مرحية! أليس كذلق اي
صغري؟ إهنا مل شاق.
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رحال :وهناك أيضا أ مال أءرى ىف امتظاركمات ا ما...
هي هي .
فرشاة :مااا تعين؟
رحال :اصفة استوا ية متجهة حنوان امظرا.
فرشاة :أو  ...ترك أحدمها الر ا مفتوحا.
رحال :أسدال األشر ة صديقي العزيزينت ومتسكا جيدا.
امتبها ...أي! ...وعندما سقط رحال يف املاء صرخ:
النجدة! ...النجدة! ...أان ال أجيد السباحةت
النجدة!...
فرشاة للصغري :وقع قا د القراصنة يف املاب جي

أ

منقذ .
رحال :النجدة! ...رمى الصغري حبال يف املاء فأمسك به
رحال :شكرا لكما شكرات لقد أمقذمتا حيايت .وبعد أن
استقر رحال على اليخت قال :واآل  ...ودا إىل العمل
بسر ة!
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فرشاة :أو ! هذا ليس دالت أمت سيب جدا!
رحال :أان قا د القراصنةت وجي أ أكو كذلق.
فرشاة :وحنن سيلا أيضا .لنعيد إىل املاب صغري.
رحال مسرتمحا ومستعطفا :أي! ...حسنات حسنات كنتما
سيلني جدات وهذا جيد .القراصنة احلقيقيو يتصرفو
هبذا السوب دومات مكنكما االمضمام إىل فريقي مىت
ترابا  ...هي هي .
املرهد اخلامس
معجون وأصدقاؤه يبحثون عن صغري وفرشاة يف املاء ،قال
معجون :واآل ت أين اه مرك القراصنة؟ ...أو !
وعندما اصطدم مركب معجون بيخت رحال صاح
معجون :سلمنا الفرشاتني اي رحال و لى الفورت هيا!
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رحال :ال يوجد هنا فراشت اي معجو ت يوجد قراصنة
مثلي فقط .مث أمر فرشاة وصغري :هيات أمت وهوت اقبضا
لى املرك وارميا اجلميع يف املابت وبسر ة هيا!
معجون وإسفنجة وأنيقة :أو ! ال ...النجدة...
فرشاة :هذ أان!
معجون :أصبحتما من القراصنة؟
فرشاة :بعد أ خترجنا من مدرسة القراصنة.
معجون :مدرسة القراصنة!
مت القبض على معجون
املرهد السادس
رحال أيمر معجون بتنظيف املركب قائال :حسنات اي
معجو ت حسنا .افرك سط السفينةت ومظف اجملاريت
وأغلق صلو ة السفينة.
معجون :أستحق هذا فعا .مث ضحكوا مجيعا
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التدري األول :أج

ن األسللة التالية:

 -1مباذا استطلع معجون امليدان؟
.................................................
 -2ما اسم قائد القراصنة؟
.................................................
 -3ماذا وجدت فرشاة بعد استيقاظها صباحا؟
.................................................
 -4كيف أصبح رحال قرصاان؟
.................................................
 -5كيف وجدت إسفنجة فرشاة وصغري؟
.................................................
 -6مباذا أمر رحال فرشاة وصغري؟
.................................................
 -6كيف رأت فرشاة حياة القراصنة؟
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.................................................
 -7ماذا حدث يف منتصف اإلحبار؟
.................................................
 -8ملاذا طلب رحال النجدة عندما سقط يف املاء؟
.................................................
 -9من رمى احلبل إلنقاذ رحال من املاء؟
.................................................
 -10ملاذا أعادت فرشاة وصغري رحال إىل املاء؟
.................................................
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التدري الثاي :هات مفرد الكلمات اآلتية:
-1
-2
-3
-4
-5

............
خيوت
عواصف ............
قراصنة ............
أشرعة ............
............
جماري

التدري الثالث :هات مجع الكلمات اآلتية:
-1
-2
-3
-4
-5

عمل
مراكب
رحالت
حبر
شعرية

............
............
............
............
............
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التدري الثالث :صل الرتكي مبعنا
 1دعيين أرى
 2لنلقي نظرة عليه
 3متجهة حنوان

نشاهده
أتيت إلينا
لنذهب
اتركيين

 4ال شيء يضاهي
 5لننطلق إىل البحار

هي مجيلة

التدري اخلامس :أكمل صست دام كلمة مناسبة:
 -1حياة القراصنة ليست........
 -2ال شيء يضاهي........
 -3كيف تصبح........؟
 -4أرغب أن أكون........
 -5ميكنك االنضمام إىل........

130

التدري السادس:
 -1اع نواان آءر للقصة.
 -2أ د قرابة القصة بطريقة متثيلية مع طاب الفصل.
 -3مااا أ جبق يف هذ القصة؟
 -4أ د حكاية القصة أبسلوبق.
 -5مستعينا مبا جاب يف القصة أ د كتابة أحدا القصة
مثرا أبسلوبق يف حدود  100كلمة.
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القصة الثامية ررة :صغةري يتكلم

املرهد األول
صغري مع العصفور يتكلم بلغة العصافري ،ويصفر
فرشاة :صغري! مااا يفعل هناك؟ فرشاة تنظر إىل صغري
وتقول :صغري يتكلم لغة العصافري ..س ءز معجو ..
املرهد الثاي
ركبت إسفنجة السيارة مث أوقفتها ،مسعت إسفنجة صوت
اهلرة
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لدي جلة مثقوبة واآل دءل ادر
إسفنجة :اي لألسف ّ
احلمام ارتفع صوت اهلرة ال مكن أ يكو هناك هرا يف
احلمام ..ليس لدينا هرا..
صغري يتكلم مع اهلرة بلغة اهلررة
إسفنجة :هي هي  ..صغري يتكلم لغة ادررة ..جي

أ

أءز معجو ..
املرهد الثالث
ضفدع يتكلم مع الصغري
أنيقة :هناك افضع يف احلمام ..بل أسوأ من الق هناك
افد ا  ..إم صغري ..صغري يتكلم لغة الضفادم..
جي أ أءز معجو ..
املرهد الرابع
133

اجتمع معجون مع أصدقائه يتناقشون يف أمر صغري ،قالت
إسفنجة :هذ لغة ادررةت رأيت أبم يين..
فرشاة :ال ..تلق لغة العصافري ..لقد أءز العصفور
مكتة فضحق األءريت لقد مسعت ..
أنيقة :حسنا ..لو رأيت الصغري يكلم الضفدم لظننت
افد ا..
معجون :لو كا يتكلم لغتنا جيدا لقال لنا مااا حيصل؟
ها هو ٍ
أت فلنحاول حل املس لة..أهاً صغري ..مسعت
أمق تكلم العصافري وادررة والضفادم..
أكد صغري ما قاله معجون ،مث قال معجون:
هل تعرف لغات أءرى؟
صغري حياول أن يتكلم كالبقر
134

معجون :إهنا لغة البقر..
يقلد صغري صوت احليواانت
فرشاة :احليواانت الزية؟
يقلد صغري لغة األسد
فخاف معجون وإسفنجة وفرشاة وأنيقة مث هربوا
فرشاة :هذ لغة الليو !
معجون :أظن أمنا سنمنع لغة الليو يف هذا احلمام!
فرشاة :أان ال أفهم ..مبا أ الصغري يتكلم كل هذ
اللغاتت ملا ال يتكلم لغتنا ..لغة احلمام؟؟
معجون :صلطبع ..جي

لي أ جييد لغتنا من بني

اللغات األءرى..
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إسفنجة :ما لينا سوى است راجها؟
فرشاة :ند ذ سيتمكن صغري من التكلم معنا..هي
املرهد اخلامس
حياول معجون أن يعلم صغري لغة احلمام قائال :امسع
اآل ..كلمة احلمام كلمة جيدة
إسفنجة :ومفيدة كثريا يف احلمام
معجون :حاول اآل أ تقول "محّام"
حياول صغري أن يقلد صوت الكلب (هو هو هو)
معجون :ال ..إهنا لغة الكاب ..حاول من جديد..
مل يهتم صغري وأخذ كرة ولعب هبا
إسفنجة :يظن اآل أم فقمة ..فرلنا..
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معجون :هذا ما أمسي فرشاة نيدة..
املرهد السادس
مسع صغري صوت العصفور والضفدع فذهب إليهما
تعجب معجون من الصوت قائال :ولكن مااا حيصل اآل
اي تُرى؟
صغري يتكلم مع العصفور
سألت فرشاة صغري :مااا جيري صغري؟
اندى صغري فرشاة ومعجون لينظروا ماذا جيري؟
فرشاة :امظر معجو بيضة العصفور!
معجون :كيف وصلت إىل هنا؟
إسفنجة :لقد وقعت من العش..
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أنيقة :جي

أ

معيدها إىل مكاهنا ..أحضروا سلة

الصابو ..
محل معجون وإسفنجة بيضة العصفور إىل النافذة ،مث وصل
العصفور ليأخذ بيضته
قال معجون للعصفور :ال تنسى اي صفور أتكد من
إبقا ها يف العش هذ املرة..
أحسنت اي صغري ..لو ف تكن جتيد كل هذ
فرشاة:
َ
اللغات ملا استطعنا أ جند بيضة العصفور هنا..
معجو  :وكيف فعلت الق؟
مل يقل صغري سره
املرهد السابع
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جيتمع صغري مع الكلب واهلرة والعصفور والضفدع ويتكلم
معهم
فرشاة :صغري ليس حباجة إىل التحد إلينا فنحن معرف
مااا يريد قول ؟
إسفنجة :هذا صحي ..
معجون :اي ليت تكلم لغتنا لسب واحد فقط..
إسفنجة :وما هو؟
معجون :ملعرفة ما تقول الضفادم واجلنادب والعصافري
نا..
مث ضحكوا مجيعا هيه ..هيه ...هيه...

139

التدري األول :أج

ن األسللة التالية:

 -1من رأى صغري عندما تكلم مع العصفور؟
....................................................
 -2مع من صغري كان يتكلم عندما مسعته أنيقة؟
...................................................
 -3ما اللغات اليت يستطيع صغري أن يتكلمها؟
....................................................
 -4كيف حاول معجون وفرشاة وإسفنجة وأنيقة حل
املشكلة؟
...................................................
 -5ما أول كلمة تعلمها صغري من معجون؟
....................................................
 -6ماذا وجد معجون وإسفنجة وفرشاة يف املغطس؟
....................................................
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 -7من أين وقعت بيضة العصفور؟
....................................................
 -8ماذا فعلوا ليعيدوا البيضة إىل مكاهنا؟
.....................................................
 -9هل جنح اجلميع يف إعادة البيضة؟
.....................................................
-10هل يستطيع صغري أن يتكلم لغة احلمام؟
...................................................
التدري الثاي :هات مفرد الكلمات اآلتية:
-1
-2
-3
-4
-5

............
ليوث
............
بقر
ضفادع ............
............
هررة
العصافري ............
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التدري الثالث :هات مجع الكلمات اآلتية:
-1
-2
-3
-4
-5

لغة
كلب
أسد
سيارة
حيوان

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

التدري الثالث :صل الرتكي مبعنا
 1اي لألسف
 2رأيته أبم عيين
 3ليس لدينا هرا

متأكد
ال يوجد
ملاذا
نتمىن

 4ملا ال يتكلم
 5اي ليته تكلم لغتنا

اي للخسارة

142

التدري اخلامس :أكمل صست دام كلمة مناسبة:
 -1انظر اي أمحد هذه........
 -2إهنا لغةُ........
 -3لقد قال أمحد نكتة .........الطالب
 -4اي لألسف لدي ........صغرية
 -5ليس لدي..........
التدري السادس:
 -1اع نواان آءر للقصة.
 -2أ د قرابة القصة بطريقة متثيلية مع طاب الفصل.
 -3مااا أ جبق يف هذ القصة؟
 -4أ د حكاية القصة أبسلوبق.
 -5مستعينا مبا جاب يف القصة أ د كتابة أحدا القصة
مثرا أبسلوبق يف حدود  100كلمة.
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مبذة ن املؤلفني:
الدكتور حممد حمي الدين أمحد ،حصل على ليسانس لغة عربية ودراسات إسالمية
من كلية دار العلوم جامعة القاهرة ،كما حصل على درجيت املاجستري والدكتوراة
من اجلامعة الوطنية املاليزية ،وهو اآلن حماضر أول مبركز لغات جامعة برواني دار
السالم ،له كثري من املقاالت العلمية احملكمة وغري احملكمة ،وحضر كثريا من
املؤمترات العاملية ،وكان مستشارا للمعهد املعهد الوطين للرتمجة التابع لوزارة الرتبية
املاليزية ،ومستشارا للمعهد العايل للغة العربية والدراسات اإلسالمية مبدينة موار
(جوهور) ماليزاي ،وهو عضو عامل برابطة األدب اإلسالمي العاملية ،وعضو جلنة
إعداد مناهج اللغة العربية بوزارة الرتبية الربوانوية.
الدكتورة فردوس أمحد جاد ،ليسانس من كلية الدراسات اإلنسانية شعبة الرتبية
قسم الدراسات اإلسالمية واللغة العربية جامعة األزهر ،ماجستري ودكتوراه يف تعليم
اللغة العربية للناطقني بغريها ،يف الرتبية ،كلية الرتبية ،ابجلامعة الوطنية املاليزية ،هلا
كثري من املقاالت العلمية احملكمة وغري احملكمة ،وحضرت كثريا من املؤمترات
العاملية ،وهلا خربات طويلة يف تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها ،وهلا سلسلة
تعليم مهارات اللغة العربية ابالشرتاك مع آخرين.

146

