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مفردات

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

ْ ُمراِدًفا ِلْلـكلَمِة الَّ�ت َ
اْخ�ت

ي َريعاِن شباِبـِه. 1
قابَـْلُت الكاِتَب وهو �ف

ِعزِّ	 

آِخِر	 

َطيِش	 

مرحلِة د 

2  . ِ َشَعَر صديقي بالحبوِر عنَد سماِع الخ�ب

بالإحراِج 	 

بالبهجـِة	 

بالغضِب	 

بالخوِفد 

)أبو القاسم الشابـي(وَهْمِس النَّســيم، ولحــِن المطــْرَظِمئُت إلـى نََغمــاِت الطُّيـوِر، 4 3

أنَْصتُّ	 

ِاْشَتـْقُت	 

ِارتَْحُت	 

ِانَْجَذبُْتد 
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إمالء

تـَيـة.
آ

ْكماِل ُكـلٍّ ِمَن الُجَمِل ال َِ الَكِلَمَة الَمْكتوبَـَة ِبَشْكٍل َصحيٍح لإ اْخ�ت

               َقريٌب؟ 4

الَبيُت	 

آلَبيُت	 

ألَبيُت	 

أالَبيُتد 

استلَم                الحفِل بطاقاِتهم.  5

َمْدعو	 

َمْدعوا 	 

َمْدعوو	 

َمْدعوواد 

رأيُتَك                  وعرفُتَك. 6

حيَنـئٍذ	 

حينـإٍذ	 

َ إٍذ	  ف ح�ي

حينائـٍذد 
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قواعد

	ْكِمِل الُجْمَلـَة الآتـَيَة ِباْختياِر الَكِلَماِت الُمناِسَبِة. 

ي الطَّريِق                          . 7
َوَجَدُهم �ف

أخاَك خالًدا	 

أخوَك خالًدا	 

أخاَك خالٌد	 

أخوَك خالٌدد 

ِ الُجَمِل الآتـَية. 8
ف حيَحَة ِمْن بَ�ي ِ الُجْمَلـَة الصَّ َ

اْخ�ت

ًة.	  أُعِطَي الَوَلَديِن هديَـّ

ًة.	  أُعِطَي الَولداِن هديَـّ

أُعِطَي الَوَلَديِن هديـٍة.	 

أُعِطَي الَوَلداِن هديـٍة. د 

ِ الُجَمِل الآتـَية. 9
ف حيَحَة ِمْن بَ�ي ِ الُجْمَلـَة الصَّ َ

اْخ�ت

عبان بارعان. 	  إنَّ هذان اللَّ

عبان بارعان.	  إنَّ هذين اللَّ

 	. ف ف بارع�ي عَب�ي إنَّ هذان اللَّ

ف بارعان.د  عَب�ي إنَّ هذين اللَّ
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قراءة

ـِة المتِّحدِة ماراِت العربيَّ يُد فـي الإ الصَّ
ُة بمفتاِح  يِد التَّقليديَـّ قْد تُـْمِسُك ممارساُت الصَّ

المساعدِة عىل الحفاِظ عىل أكثـَر ِمَن الثَّقافِة 

ـِة المتَّحدِة.  ماراِت العربيَّ ي الإ
ـِة �ف ِة الغنيَّ البحريَـّ

 ، ٌ صغ�ي تـقليديٌّ  صيٍد  مركُب  اشُة”  “الشَّ
لنقِل  ادوَن  يَّ الصَّ يستخدُمُه  وَمِرٌن،  خفيٌف 

عادِتها.  مِك إل عرِض الَبحِر ولإ َمْصَيداِت السَّ

بشكٍل  يعتمُد  الَّذي  اشِة،  الشَّ بناُء  يستغرُق 

النَّخيِل،  مْن  ُمْسَتْخرََجٍة  موادَّ  عىل   ٍّ رئيسي

ُ تجريَد َسَعِف النَّخيِل مَن الأوراِق ونقَع  ِ المواِد. ويشمُل التَّحض�ي َ نصِف يوٍم ويوٍم كامٍل بعَد تحض�ي ف  ب�ي

لوُع وتُجمُع، ويُربُط ِكل َطرََفْيها بحبٍل  ُف هذِه الضُّ ـَنـًة. تَُجفَّ َلـيِّ ِة أسبوٍع لجعِلها  ي المحيِط لمدَّ
لوِع �ف الضُّ

. تُضاُف بعَد ذلَك عاِرضاٌت  مـصـنوٍع مْن أوراِق النَّخيِل الُمَجرََّدِة، ثمَّ تُجلُد عىل شكِل هيكِل سفينٍة خشبـيٍّ

ي 
ـٌة ِلـُتْمِسَك قاعدَة المركِب وجانـَبيِه. يستمدُّ المركُب قدرتَـُه عىل الطَّـْفِو مْن أقـساِم عنِق النَّخيِل الَّ�ت خشـبيَّ

َ المركِب طبقٌة  ًا، تُـْبَسُط ع�ب ـَتـًة إل باطِن المركِب. أخ�ي َن ُمَثـبَّ
كانْت يوًما َموصوَلـًة بجذِع النَّخيِل وأصبحْت الآ

ِ المركِب.
ف ْ مْن ضلوِع النَّخيِل المربوطِة لصنِع َم�ت

ا  ـٍة كانْت تُصنُع يوًما مْن َسَعِف النَّخيِل الَّذي يتفتَُّت طبيعيًّ ُ فهَي َمْصَيداُت سمٍك عىل شكِل قبَّ ا القراق�ي أمَّ

يُـناسُب  ل  حيُث  ـُة،  المرجانـيَّ عاُب  الشِّ فيها  تـتناثُر  ي 
الَّ�ت ِة  خريَـّ الصَّ المياِه  ي 

�ف تُستعمُل  كانْت  وبسهولـٍة. 

يضعونَها  كانوا  بالحجارِة.  لونَها  ويُـَثـقِّ الَمْصيداِت  ي 
�ف الطُّعَم  يضعوَن  ادوَن  يَّ الصَّ كاَن  باِك.  الشِّ استعماُل 

َمْصَيداِتـِهْم  فراِغ  لإ يعودوَن  وكانوا  الأسماِك،  مَن  أنواٍع مختلفٍة  لصيِد  بأوقاٍت مختلفٍة  أمكنٍة مختلفٍة  ي 
 �ف

. بشكٍل َدوريٍّ

نَّها أقوى 
اديَن بالتقاِط المزيِد مَن الأسماِك لأ يَّ لِك، وهَي تسمُح للصَّ ” الحديثُة مصنوعٌة مَن السِّ ُ “القراق�ي

ا يؤدِّي إل   اٍت أطوَل ممَّ ، فيمكُن ترُكها لف�ت َ َّ تمتىلأ ي أنَّها تستغرُق وقـًتا أطَوَل ح�ت
، وهذا يع�ف َ وذاُت سعٍة أك�ب

ُن  ِة تـتضمَّ ـِة لُتصبَح أشبَه بالَمْصَيداِت التَّقليديَـّ لكيَّ ِ السِّ فقداِن الَمْصيداِت أحيانًا. تمَّ تعديُل تصميِم القراق�ي

لطاُت  ِ النَّاضجِة بالهروِب. بالإضافِة إل ذلَك، تفرُض السُّ ِة وغ�ي غ�ي ثقوبًا أوسَع تسمُح لأنواِع الأسماِك الصَّ

ِب أثِرها إل مالكيها. َن ِمْن تعقُّ ِة المركِب عىل جميِع الَمْصَيداِت لتـتمكَّ اليوَم أْن يتمَّ لصُق أرقاِم هويَـّ

نَّ 
ي يُمكُن التقاُطها لأ

ـِة الأسماِك الَّ�ت ا لكميَّ ا طبيعيًّ ٌة تضُع حدًّ ( هَي ممارساٌت تـقليديَـّ ُ وُش( و)القراق�ي )الشُّ

ي المستقبِل، 
ـِة �ف ِع بالأسماِك المحلِّـيَّ مُة بالتَّمتُّ الَمْصَيداِت والمراكَب أصغُر حجًما. تسمُح هذِه الممارساُت القيِّ

ـِة. إضافًة إل توسيِع صناعِة النَّخيِل المحلِّـيَّ

� ��الفل

الحبل 
القرقور

 قمع
 (فتحة دخول ا�	سماك) 

قاع البحر

رسم توضيحي للقرقور 

سطح البحر
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قراءة

ي مياِه البحِر؟ 10
لماذا يتمُّ نقُع ضلوِع النَّخيِل �ف

للحفاِظ علْيها	 لجعِلها أقوى	 

للمساعدِة عىل جذِب الأسماِكد لجعِلها قابلًة للتَّشكيِل	 

 ماذا تفعُل أقساُم عنِق النَّخيِل؟ 11

ي قاعدَة المركِب.	 تُعطي الهيكَل شكَلـُه.	  تُـقوِّ

ـَتـًة.	  لوَع ُمَثـبَّ تُساعُد المركَب عىل العوِم.د تُبقي الضُّ

َة عِن الحديثِة إذا ُفِقَدْت؟ 12 ـُز الَمْصَيداِت التَّقليديَـّ ي تُـَميِّ
مُة الَّ�ت ما السِّ

أنَّ إيجاَدها أسهُل.	 

ا.	  أنَّها تـتحلَّـُل طبيعيًّ

اِد.	  يَّ ُب أثَِرها إل الصَّ يُمكُن تعقُّ

أنَّها تلتقُط المزيَد مَن الأسماِك.د 

ـُة، حيُث ل  13 عاُب المرجانـيَّ ي تـتناثُر فيها الشِّ
ِة الَّ�ت خريَـّ ي المياِه الصَّ

ُ »كانْت تُستعمُل �ف القراق�ي

باِك.«  يُـناسُب استعماُل الشِّ

ي هذِه المناطِق؟
باِك �ف لماذا ل يُـناسُب استعماُل الشِّ

ي هذِه المناطِق.	 
باِك أْن تـتمزََّق �ف ُه يُمكُن للشِّ نَـّ

لأ

باِك بأمـاٍن.	  نَّ المياَه أعمُق مْن أْن تسمَح ِبَنْصِب الشِّ
لأ

باِك.	  ٌ عىل الشِّ ي هذِه المناطِق كب�ي
نَّ حجَم الأسماِك �ف

لأ

ي هذِه المناطِق.د 
ي يتمُّ التقاُطها �ف

َة ِمَن الأسماِك الَّ�ت باَك أصغُر مْن أْن تحمَل الأعداَد الكب�ي نَّ الشِّ
لأ

ِة؟ 14 يِد التَّقليديَـّ ، ما فائدُة ممارساِت الصَّ وفًقا للنَّصِّ

ـُة	  بحيَّ هولـُة	 الرِّ السُّ

ـُةد الستدامُة	  الفعالـيَّ

ِة المركِب عىل الَمْصَيداِت«. 15 لطاُت اليوَم أْن يتمَّ لصُق أرقاِم هويَـّ »تفرُض السُّ

ما الوصُف الأفضُل لهذِه الُمقاربِة؟
ٍّ	 َكـَحلٍّ لِنـزاٍع ما	  ي

ٍم ِتـَق�ف َكـَتـَقدُّ

ٍة	  َكـاْسِتجابٍة لمشكلٍة ماد َكُمبادرٍة رمزيَـّ
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