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ه الطيب، يذهب الجد كل صباح الصطياد السمك، وعند      في كوخ صغير قريب ِمن أحد األنهار، يعيش عالء مع جدِّ
.مغيب الشمس يعود وفي َجْعَبتِه ثالث َسمكات وبعض النقود التي كَسبها ِمن بيع باقي األسماك

بة خارج الكوخ، فمدَّ رأسه من النافذة ليرى ما هذه الضوضاء    فرأى رجًال ينقل أمتعًة ! ذات يوم سمع عالء صوت جلَ
من العربة ويضعها على األرض، ومعه امرأة وولد ُيقاربه في العمر، إنهم جيرانهم الجدد، وسَيسكنون في الكوخ 

فه هذا.الُمجاور  ذهب إليهم، وسلَّم ، ثم عرض بعض الُمساعدة،  لكن الفتى لم يردَّ عليه التحية، استغرب من تصرُّ
وراح ينقل معهم أمتعتهم، ثم سأل الفتى عن رأيه في المنزل الجديد، لكنه لم ُيجب أيًضا، عندها انزعج عالء وعاد 

 المغرور؟ الولدما هذا : لمنزله وهو يقول في نفسه
عند حلول المساء عاد الجدُّ كما العادة، ومعه سلَّة فيها ثالث سمكات، فوضعها في المطبخ ثم طلب من األم أن      

، وجئت في السلة سمكَتين فقط،  لكن الجد ، مع بعض الخضارقامت بطهيهماَتطهوها،وبعد أن ذهبت األم للمطبخ لتعدهنَّ
من يا : أخبرته األم بأنها لم تجد إال اثنتين، فقالوا جميعهم! لقد أحضرُت ثالًثا: تفاجأ عندما لم يَر السمكة الثالثة، وقال
ترى أخذ السمكة الثالثة من المطبخ؟
 الفتى ابن  ذلك أعرف من سرق السمكة،ال بد أنه: عالء حاجَبيه، وهزَّ رأسه قائًال     زرع الشك في قلب عالء فقطب 

ا، : جيراننا الجُدد، نظر الجدُّ إلى عالء باستغراب ثم أردف قائًال  أرأيته يأخذها يا بني؟ ال يا جدي، لكنه ولد مغرور جّدً
.ويبدو أنه سارق

قوني، إنه ذلك الولد في الكوخ المجاور، هو من فعلها، : ؛ عندها قال عالءتكررت نفس الحادثة في اليوم التالي    صدِّ
ر في طريقة نعرف بها من هو سارق السمكةه بدًال من اتهام: تجهَّم وجه الجد، ونظر إلى عالء قائًال  ! دون دليل، فكِّ

أقَتِرح أن تختبئ يا عالء غًدا في خزانة المطبخ، وِمن َثمَّ َتنظر من أحد الشقوق فيها فترى من سارق: أردفت األم قائلةً 
وفي اليوم التالي فعل عالء كما قالت أمه، وبعد أن وضع الجد سلَّة السمك في المطبخ وخرج، دخلت قطة  .السمك

عرفت َمن سارق السمكات؛: خرج عالء ِمن مخبئه يصيح.. صغيرة من النافذة ثم أمسكت بفمها سمكًة وهربت مسرعةً 
فأومأ عالء رأسه أسًفا، وأردف ! أرأيت بني أنك كنت مخطًئا باتهامك للفتى: رفع الجد إصبعه معاتًبا، وقال! إنها قطة

ا، ألقيت عليه التحية وكلمُته فلم ُيجْبني  قاطعته أمهإن بعض الظن إثم :قائًال  وكيف سُيجيبك إن كان :  لكنه مغرور جّدً
ه به، ووعد نفسه أن يتعلم بعض.أصمَّ ال يسمع اإلشارات التي تخص   ازداد عالء خجًال من نفسه، وندم على ما تفوَّ

مِّ  لغة الصُّ
وما هي إال أيام قليلة حتى أصبح هو والفتى ابن جيرانهم من أعز األصدقاء، يعتنيان بالزهور مًعا، ويلعبان مًعا،     

.وعندما ُيريد عالء أن يحادثه يصنع إشارات بيديه فَيفهمها صديقه ويبتسم له  
  _�يمام�خرsش–قصص�ومسرحيات�

المراقبة المستمرة األولى للثالثي األول

 في مادة اللغة العربية 
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ي كوخ صغيرفي كوخ صغير قري   
الشمس يعودغيب الشمس يعود وفي

 سمع عالء ص يوم سمع عالء صوت
ضعها على األرة ويضعها على األرض،

َّممهم، وسلب إليهم، وسلََّّم ، ثمم ، ثم عر
تهم، ثم سأل الأمتعتهم، ثم سأل الفتى

والولدما هذاما هذا : : هي نفسه  اm  ا
ُّداد الجدُُّّ كما العادة كما العادة، ومع

، و، وجئت َّطبخ لتعدهنللمطبخ لتعدهنَّ
د أحضرلقد أحضرت::لة، وقال  
خ؟

يييجبء حاجبيه،يه، وهزَّ رأسه ََ
أرأيت:: ًًأردف قائالب ثم أردف قائًالً

قوني، إنقوني، إنه : الل عالء صصدِّ
ر فير في طر رن دليل، فكدون دليل، فكِِّّ ِِّّ

ن َتنظر ممَّ َ
ي
مممن ثن ث ِنطبخ، وم المطبخ، وم

َّةةة الجد سلضع الجد سلَّة السمة السمك ف
ِِنننالء مج عالء من مخبئن مخبئه يصي

فأومأ!! امك للفتى باتهامك للفتى
ي  قاطعته أمهني  قاطعته أمه نجْب ي جم و:ُ

اإلشان يتعلم بعضسه أن يتعلم بعض

االزهور معتنيان بالزهور معا، وي ً
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.نوع�من�الغش��  
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قال أوس بن حجر
فون،�و¡ق«�=�الناُس�أمَرxُم  ��مانِة�ص¢بوٌر�لص¢بورِ  مخلَّ  غشُّ

  
: التعليمة�  

. اu°®�قصة�~غلب�عل¤6ا�السرد�القص¯�=�sعا	®�من�خالل,ا�آفة�الغش���معتمدا�عg��عناصر�القصة���  
 
 
 
 

 
 

وفقكم�هللا�أعزا�ي�
 نجمة معيريف : ا��ستاذة  
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