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 10:حل الوضعية 

 :إلى صديقي العزيز 

إن وطني من خير األوطان وأجملها ألن له مناخ معتدل صيفا وشتاء وأرضه ثرية بالموارد الطبيعية والمناظر الطبيعية     

بال وشواطئ وسهول فنعم األماكن السياحية هو الجزائر ،وإن بلدي مضيافة للسياح ،تستقبل مختلف األجناس الخالبة من ج

من كل األوطان ،فعليك يا صديقي أن تفكر في زيارة هذا البلد الجميل ألنك ستستمتع بأماكنه السياحية الخالبة وستسعد بها 

. 

 صديقك الوفي                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :2حل الوضعية 

الجزائر بلد جميل ألنه يحتوي عدة مناخات مختلفة حسب موقعها ومن أجمل هذه المناطق جنوبنا الكبير والشاسع      

ة ما زالت تحافظ على العادات والتقاليد وخاصة منطقة وادي سوف التي زرتها في الربيع الماضي ،فهي منطقة عريق

ورمالها الذهبية وخيوط الشمس تنبعث من السماء ،والمنازل هناك ما زالت تفترش الزرابي وتتخذ الخيم حجرات وأهلها 

جد لطفاء وكرماء فيما بينهم ،فيقيمون األفراح في كل سنة وفي كل مناسبة ،إن الزائر للمنطقة ليحس بينهم كأنه بين أهله 

 .وذويه ،فبئس اإلنسان الذي ال يحس بجمال الصحراء 

 

 

 

 

 

 

 :10ل الوضعية ح

في يوم من األيام كان لي صديق مقرب جدا لكنه سريع الغضب وال يقبل النصيحة ،فمرة رأيته يصاحب جماعة من      

يا : ة فذهبت إليه ةقلت له المشاغبين الذين ال يهتمون بدراستهم ويؤذون غيرهم فهم رفقاء سوء ،فقررت أن أجه له نصيح

صديقي الوفي ابتعد عن تلك الجماعة ألنها ال تدلك على الخير ،بل تؤدي بك إلى المشاكل ،لكنه لم يتقبل هذا الرأي وصرخ 

ال تتدخل في شؤوني ،فضبطت أعصابي وابتعدت عنه وبعد أيام جاءني معتذرا بعدما حصلت له مشكلة :قائال في وجهي 

لرفقة السيئة ،ثم تعانقنا وتسامحنا وأخذ درسا من تلك النصيحة المقدمة إليه وشكرني جزيل الشكر مع تلك الجماعة وا

 .وأصبح ال يفارقني إال في الليل وازدادت محبتنا أكثر من ذي قبل 

ر مععا وهععب لممععم مععن األوطععان ،مناخععه طيععب ومن ععره جميععل وهبععك و وطنععا مععن خيعع 0:الوضعععية اإلدماجيععة

 .وأرضه ثرية 

 .أقمت عالقة صداقة عبر شبكة األنترنيت 

أكتب رسالة لصديقك تعرفه فيها بوطنك ،وتصف طبيعته الخالبة ،وت هر إمكانياته السياحية وتدعوه لزيعارة -

 .دك موظفا خبر إن والصفة بال
 

 :2الوضعية 

 .لك صديق في الجنوب ،دعاك لزيارة مدينته 

أسطر تصف من خالله المدينة التي زرتها ،عادات وتقاليد سكانها وتعبر عن شعورك وأنت  01إلى 8أكتب نصا من 

 .تغادر المدينة موظفا جملة منسوخة بإحدى أخوات إن والصفة 

 :10الوضعية

 .مت مع صديقك في يوم من األيام فلم تعد تحادثه وال يحادثكحدث أن تخاص

أسطر تشرح فيه سبب خصامكما ،وتبين فيه موقفك منه وتصف شعورك وهو يصالحك  01إلى 8اكتب نصا من 

 .ويعتذر منك موظفا فعال مزيدا وجملة منسوخة بإن أو إحدى أخواتها 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :10حل الوضعية 

لنشء ويزودهم بالمعارف والمعلومات إن المعلم كاألب المتحمل مسؤولية أبنائه ،فدور المعلم جد مهم فهو الذي يربي ا    

 .من أجل النجاح ويهتم بمستقبل تالميذه ،وله مكانه مرموقة في المجتمع فهو يبني الوطن المزدهر ويعمل من أجل تطويره 

فعلينا أن نرد جميل المعلم باالحتفال معه بيوم المعلم الذي يصادف الخامس من شهر أكتوبر وذلك وفاء أو تقديرا للجهود 

 :تي يبذلها طول حياته وكما قال الشاعر ال

 قم للمعلم وفه التبجيل                                كاد المعلم أن يكون رسوال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :10حل الوضعية

إن العمل هو نشاط يقوم به الفرد من أجل كسب قوته وليعيل به أبنائه وعائلته ،وال ينجح هذا العمل إال إذا كان حالال      

متقنا ،وللعمل فوائد كثيرة للفرد والمجتمع فهو يجني به األموال ليقضي بها حوائجه ويبتعد عن البطالة ألن الكسل ينجر و

عنه الفقر والذل والمهانة كما يقول الرسول صلى و عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى فعلال رب كل عائلة ان يقوم 

 .خا فأعمل أيها اإلنسان ألن العمل ينجيك من السؤال والذل واالحتقار بمسؤولية أبنائه أبا كان أو أ

 

 

 

 

 

 

 

 :10حل الوضعية 

في يم من األيام كنت امشي في الطريق  يأمرنا ديننا الحنيف بمساعدة المحتاجين ،وهذا تعلمناه من خالل درسنا     

عنها تلك القفة وسألتها عن المكان الذي تقصده  فصادفت عجوزا تائهة في الطريق تحمل قفة ثقيلة فذهبت إليها وحملت

وبكل ترحيب ،فتوجهنا .بكل سرور يا جدتي : إني أضعت الطريق للمحطة ،فها تدلني عليه يا بني ؟ فأجبت :،فقالت لي 

إلى المحطة المطلوبة وتأكدت أنها ركبت في الحافلة الصحيحة ،ودعت لي أن يحف ني و ويرعاني وبعد عودتي إلى 

هذه التربية التي أردت أن :نزل سألتني أمي عن سبب تأخري فرويت لها القصة التي جرت معي  فعانقتني وقالت لي الم

 .أزرعها فيك ،فشكرا لك يا بني 

 

 

 

 

 :10الوضعية 

 د المعلم أن يكون رسوال قم للمعلم وفه التبجيل            كا

 في اليوم الخامس من شهر أكتوبر تحتفل األسرة التربوية بيوم المعلم 

أسطر تتحدث فيه عن الدور الذي يقوم به المعلم من أجل تربية النشء وتبرز مكانته في المجتمع  01إلى 8أكتب نصا من 

 .لخمسة وجمع تكسير ،وتبين الغرض من االحتفال بيوم المعلم موظفا اسما من األسماء ا

 :10الوضعية 

 .العمل واجب وشرف 

أسطر تعرف من خالله العمل ،وتبين سبل النجاح فيه ،وت هر فوائده بالنسبة للفرد  01إلى  8أكتب نصا من 

والمجتمع ،وعواقب الكسل وما ينجر عنه من فقر وذل ومهانة ،موظفا كلمات تحتوي على جمع تكسير واسما من 

 . األسماء الخمسة

 :10الوضعية

 يأمرنا ديننا الحنيف بالتعاون والتآزر مع اآلخرين 

سطرا تتحدث فيها عن مساعدة قدمتها لشخص ما ،وتبين موقف من ساعدته ،وتصف  02إلى  01أكتب نصا من 

 .شعورك وأنت تقوم بهذا العمل موظفا جملة منسوخة 

 10الوضعية

 .تالحظ يوميا سلوكات سلبية في استغالل الماء 

سطرا تتحدث فيه عن أهمية الماء وضرورته في حياة الكائن الحي ،وتنبذ التصرفات  02إلى  01اكتب نصا من 

 السيئة ،وتقترح حلوال وتدابير للمحاف ة على هذه النعمة ،موظفا جملة منسوخة بأن أو إحدى أخواتها 



 

 

 

 

 :10حل الوضعية 

وجعلنا من :" تعالى  إن الماء نعمة من أع م النعم التي انعم و بها على اإلنسان ،فلوال الماء لما وجدت الحياة قال و    

فبه نشرب ونسقي ونغسل ،فهو مصدر الن افة ،وهناك عدة أشخاص ال يعرفون قيمة هذه النعمة " الماء كل شيء حي 

عدم التبذير واستغالله استغالال عقالنيا ،والماء :فيقومون بتصرفات سلبية كتبذير الماء ،فعلينا المحاف ة على الماء وذلك ب

حتى االقتصادية فمجمل الصناعات ال تقوم بدون الماء مثل صناعة األدوية والمواد الغذائية ،فله يدخل في كل المجاالت 

 .فضل كبير في ازدهار الوطن ورقيه 

 

 

 

 

 

 

 

 :18حل الوضعية

في يوم من األيام الحارة من فصل الصيف ، كنت في شرفة غرفتي فإذا بي أسمع صراخا وضجيجا في الحي ،فلمحت      

قق البنايات دخانا منبعثا من النوافذ ،فنزلت مسرعا إلى الحي ألرى ماذا جرى ،فما إن وصلت حتى وجدت في أحدى ش

سيارة الحماية المدنية يسيطرون على الحريق ويمدون بخراطيم المياه إلى الشرفة ،متسلقين الشرفات من دون خوف أو 

م ،فهم يقدمون ويضحون بأنفسهم من أجل القيام وما أشجعه !ما أصعب مهنة رجال اإلطفاء : تردد وقلت في نفسي 

 . بواجبهم ،متحدين كل الصعاب ومن أجل أن يعيش الناس آمنين مطمئنين في حياتهم 

 

 

 

 

 

 

 

 :10حل الوضعية 

عند عودتي من المدرسة مساء وجدت على قارعة الطريق قطا جريحا يتألم ويصدر أنينا كأنه يترجى المساعدة فذهبت      

عا ،وحملته بين ذراعي وقررت أن آخذه معي إلى المنزل ألعالجه وما إن طرقت الباب حتى خرجت أمي مسرإليه 

أرجوك يا أمي إنه جريح : ما الذي تحمله بيديك يا ولد ؟ فطأطأت رأسي وأردت الدخول ،فمنعتني فقلت لها :مندهشة 

ا ورويت لها قصة تلك المرأة التي دخلت إلى النار ويحتاج إلى الدواء لكنها رفضت دخوله إلى المنزل ،فبدأت أتوسل إليه

بسبب قطة حبستها ال هي أطعمتها وال هي دعتها تأكل من خشاش األرض ،فتأثرت أشد التأثر بهذه القصة وأذرفت الدموع 

م وقالت لي بوركت يا بني ، وسمحت لي بإدخال القط إلى المنزل وعالجه فعالجته وقدمت له الماء والدواء والطعام ث

 .أطلقت سراحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :18الوضعية 

 .شاهدت تدخال لرجال الحماية المدنية فأبهرت به 

سطرا تتحدث فيه عن رجل الحماية وتصف تدخالته من أجل إنقاذ اآلخرين ،وتعبر عن  02إلى  01ا من اكتب نص

 .إحساسك وتمنياتك وأنت تراه يعمل ،موظفا جملة تعجبية وفعال معتال 

 :10الوضعية 

 .استوقفك من ر قط جريح في الشارع عند عودتك من المدرسة

رفك معه ،وتبين موقف أمك وهي تراك تحمله ،كيف أقنعتها أسطر تشرح فيه تص 01إلى 8صفه في نص من 

 .بمساعدته موظفا جملة استفهامية مدعما موضوعك بشواهد 

 :01الوضعية 

 :القانون فوق الجميع 

أسطر موظفا  8كنت في سيارة رفقة أبيك ،وفجأة أشار له شرطي المرور بالوقوف ،أكتب الحوار الذي دار بينهما في 

 .ستفهام أدوات النهي واال



 

 :01حل الوضعية 

في نهاية األسبوع قررت عائلتي أن تذهب في جولة ،فقصدنا السيارة وركب أبي دون أن يفحص أضواء السيارة      

 :وانطلقنا فرحين وما إن خرجنا إلى الطريق العام حتى أوقفنا الشرطي بإشارته وقال ألبي 

 راق السيارة ؟السالم عليكم ،أعطني أو:الشرطي 

 .وعليكم السالم ،تفضل يا أخي :أبي 

 لماذا كنت مسرعا جدا ؟: الشرطي 

 .لم أكن أسرع :أبي 

 هل فحصت كل أجزاء سيارتك قبل االنطالق ؟:الشرطي 

 .نعم فحصتها :أبي 

 فلماذا لم تستعمل األضواء عند الدوران ؟:الشرطي 

 .استعملتها لكنها لم تشتعل : أبي 

غرامة مالية على هذا اإلهمال ويجب عليك أن تفحص جيدا سيارتك قبل االنطالق ألن القانون فوق الجميع لديك :الشرطي 

 .، وال تنسى تطبيقه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :00حل الوضعية 

م بواجب ياعندما بلغ أخي سن الثامنة عشر اتاه استدعاء من البلدية يخبره فيه بأنه مدعو للفحص الطبي من أجل الق     

لوطنية العسكرية ،لكن أخي استاء وقرر عدم الذهاب إلى هذا الواجب وأراد الفرار إلى منزل جدي في الريف الخدمة ا

ال يا بني إن الخدمة الوطنية واجب  وشرف لكل شاب ،ألن الوطن محمي بأبنائه الشجعان وإن واجبك : ،فقال له أبي 

سالح ،وتكون جاهزا في االحتياط ألي عدو ،فذهب طائعا الوطني يحتم عليك التصدي ألعدائه فإنك تذهب لتتدرب على ال

: ألبي وبعد مرور شهرين جاء في زيارة لنا وكان جد فرح ،وظل يروي لنا الحكايات عن تدريباته وأصحابه وقال ألبي 

 . شكرا لك ألنك شجعتني على الذهاب فهكذا أصبحت رجال ال أهاب شيئا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :02حل الوضعية 

 :00الوضعية 

 .تلقى أخوك استدعاء ألداء الخدمة الوطنية فرفض االلتحاق 

أسطر تبين كيف أقنعه أبوك بهدا الموضوع ،وتبين فوائد الخدمة الوطنية في حياة الشباب  01إلى  8اكتب نصا من 

وظفا جمال منسوخة وفعال والوطن ،وتصف شعور أخيك بعد أدائه لهذا الواجب الوطني وكيف تغيرت ن رته نحوه ،م

 .أجوفا 

 :02الوضعية 

 الوقاية خير من العالج :تقول الحكمة 

 .تفشت في مجتمعنا ظاهرة االقبال على تناول الوجبات الخفيفة في الشوارع 

سطرا تبرر فيه األضرار الناجمة عن تناولها ،وتصف الوجبة المتوازنة وتبين منافعها موظفا  02إلى  01اكتب نصا من 

 .لحال ا



ن في الحي الذي أقطن فيه ،عدد كبير من المحالت التي تبيع الوجبات السريعة ،وأجد االكت اظ فيهم ،فهؤالء الزبائن إ    

ال يريدون األضرار الصحية الناجمة عن هذه األطباق ألنها تفقد الن افة والقواعد المتوازنة التي يحتاجها جسم اإلنسان 

البروتينات ،الغلوسيدات ،والنشويات ،والسكريات :ميع أنواع الفيتامينات مثل ،فالوجبة المتوازنة هي التي تحتوي على ج

... 

فعلى " العقل السليم في الجسم السليم " فالغذاء المتوازن يجعل الجسم قوي ومحميا من األمراض كما تقول الحكمة     

 . الج الذين نجدهم مسرعين إلى المحالت انب فكروا في صحتهم ألن الوقاية خير من الع

 

 

 

 

 

 

 

 :00حل الوضعية   

رياضة السباحة ألنها :كل الرياضات لديها فوائد كبيرة على الجسم ،لكن الرياضة التي اخترتها وأفضل ممارستها هي      

علموا أوالدكم السباحة :" توسع في القصبات الهوائية ونصحني بها الطبيب  كما أن الرسول عليه الصالة والسالم يقول 

فمنذ بدأت التدريب في هذا النادي زاد اجتهادي وعرفت كيف أنطم وقتي بين الدراسة والتدريب " ية وركوب الخيل والرما

 .فمنذ خمس سنوات وأنا مواظب على هذه الرياضة وأحلم أن أشارك في المسابقات المائية ألنال الجائزة األولى 

 

 

 

 

 

 

 

 :00حل الوضعية 

التلوث واألضرار التي تخلف بسبب إهمال :ر تهدد البيئة ،ومن أهم هذه المشاكل إن التطور الصناعي جلب مخاط    

اإلنسان ،فدخان السيارات والغازات المنبعثة من المصانع يسبب تلوثا جويا الذي أحدث ثقبا في طبقة األزون ،فأصبح يهدد 

هار العذبة والوديان ،يسبب تلوثا مائيا أضر حياة الكرة األرضية ،أما عن القنوات المائية الموجهة نحو مياه البحار واألن

إخراج المصانع من التجمعات : وذلك بطار يجب تفاديها من أجل بيئة ن يفة ان والكائنات الحية ،وكل هذه األخباإلنس

 ....السكانية ،إبعاد المجاري الملوثة عن المياه العذبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :00حل الوضعية 

ختراعات حديثة ،ومن أهما اختراع الهاتف النقال الذي سهل االتصال بين األفراد وأصبح عرف العصر الحديث عدة ا     

يستعمل في كل مجاالت الحياة  العائلية والمهنية ،واستفاد منه اإلنسان كثيرا في عمله وحياته ،وهذا الهاتف النقال رغم 

المفاتيح والبطارية ،وأرقى أنواعه هي المزودة الشريحة ولوحة :صغره في الحجم إال أن لديه عدة أجزاء مكونة له مثل 

 :00الوضعية 

 العقل السليم في الجسم السليم 

أسطر تتحدث فيه عن الرياضة التي تحب ممارستها ،وتنوضح سبب اختيارك لها ،وكيف  01إلى  8أكتب نصا من 

 .تن م وقتك بين الدراسة والتدريب موظفا الحال والصفة 

 :00لوضعية ا

 .ألضرار التي لحقتها بسبب اإلنسان لقد كثر الحديث في أيامنا هذه عن تلوث البيئة وا

سطرا تبين فيه األضرار تلوث وتناشد اإلنسان لحماية البيئة ،وتقترح تدابير للتقليل من  00إلى  01اكتب موضوعا بين 

 .التلوث موظفا أسماء اإلشارة 

 :00الوضعية 

ر مجال استعماالته وما استفاد أسطر تتحدث فيه عن اختراع من الختراعات الحديثة ،وأذك 01إلى  8اكتب نصا من 

 اإلنسان منه ،موظفا االستثناء بإال 



بآلة تصوير والكميرا ومميزات أخرى جد متطورة ،ولكن رغم هذه المميزات فيجب أال نستعمله إال بما ينفعنا دون أن 

 .نزعج اآلخرين 

 

 

 

 

 

 

 

 :00حل الوضعية 

يبة والمفيدة ومن بين هذه االختراعات جهاز الحاسوب ،وهو جهاز من عصرنا هذا عصر االختراعات الجميلة ولعج     

األجهزة المتطورة التي تساعد على البحث العلمي ،فالحاسوب يجمع عدد كبير من الكتب ويختصرها في نص ملخص 

فهو ،والحاسوب سريع في اكتشاف الحل وبالسرعة الفائقة والعامة وذلك اختصارا للجهد والوقت ،أما عن أضراره 

يستقطب أذهان مستعملي األلعاب ويجعلهم مدمنين عليه ،فيمضون جل وقتهم في اللعب ويضيعون بذلك أوقاتهم ويهملون 

 .دراستهم ،فالحاسوب من الوسائل المفضلة لدي ويجب المحاف ة عليه وعدم إجهاده وصيانته 

 

 

 

 

 

 

 

 :00حل الوضعية 

لقرن ،ومن أشهر هذه الوسائل االنترنت الذي جعل العالم قرية صغيرة عرف مجال االتصاالت تطورا كبيرا في هذا ا    

،وهو وسيلة اتصال تختصر المسافات واألوقات ،ولديه عدة منافع خاصة في مجال المعلومات ،فو مصدر المعرفة الحديثة 

كهرباء ،واالستعمال  ألعاب االنترنت المضيعة للوقت واستهالك ال:والبحوث العلمية أما عن أضراره فهي متنوعة  مثل 

 . استغالل إيجابياته واالبتعاد عن سلبياته :الجيد لهذا االختراع يكون ب

 

 

 

 

 

 

في أحد أيام العطلة الصيفية خرجت مع عائلتي في نزهة إلى جبال شفة أين كان االزدحام ،بائع األسماك :08حل الوضعية 

ستيكية داخل ماء مخصص لها فطلبت من أبي أن يتوقف الصغيرة المعروضة على حافة الطرقات في أكياس صغيرة بال

للتمتع بمن رها ،فأعجبتني سمكة سوداء مميزة كثيرة الحركة ،ونشيطة ،فترجيت أبي أن يشتريها لي فرفض ألنها غالية 

الثمن ،لكنني أكملت المبلغ الناقص من مصروفي اليومي ،ونسيت أن أشتري لها طعامها المخصص ،وعندما وصلنا إلى 

لمنزل وضعتها في وعاء زجاجي وأعطيت لها فتات الخبز ونمت وفي الصباح وجدتها تتحرك على قاع الوعاء ف ننتها ا

 .نائمة ،لكنني فوجئت بأبي يقول لي إنها ميتة فحزنت كثيرا لموتها 

 

 

 

 

 

 

 :00حل الوضعية 

 :00الوضعية 

وسائل االتصال كثيرة ومتنوعة ،اكتب نصا تصف فيه وسيلتك المفضلة وتبين منافعها وأضرارها موظفا األسماء 

 .الموصولة 

 :00الوضعية 

 .علت العالم قرية صغيرة حتى أنها ج.وسائل االتصال غيرت حياة الناس ،وقربت المسافات 

سطرا تتحدث فيه عن الخدمات التي تقدمه لنا شبكة االنترنت وتوضح إيجابياتها  02-01اكتب موضوعا بين 

 .وسلبياتها ،وتنصح الذين يقضون مع م أوقاتهم في النادي العلمي مهملين دراستهم موظفا األسماء الموصولة 
 

 :08الوضعية 

 .تهواك من ر تلك األسماك الصغيرة المعروضة على حافة الطرقات كنت في نزهة مع عائلتك فاس

أسطر تبين فيه كيف أقنعت أباك بشراء سمكة اخترتها ،وكيف اعتنيت بها ،وتصف شعورك 01-8اكتب نصا من 

 .حين تفاجأت بموتها موظفا خبر إن أو إحدى أخواتها 

 :00الوضعية 

 .مياه البحرالكائنات البحرية معرضة لالنقراض بسبب تلوث 

سطرا تتحدث فيه عن أسباب تلوث مياه البحر وانعكاسه على الثروة السمكية وتنصح  00اكتب موضوعا ال يقل عن 

 .اإلنسان بالحفاظ على هذه الثروة البحرية موظفا كان او إحدى أخواتها 



كية ،لكنها مهددة باالنقراض ،وذلك بسبب من الثروات الطبيعية التي تساعد على نمو االقتصاد الوطني الثروة السم    

تلوث مياه البحر وانعكاساته ،فالقنوات الصرفية للمياه القذرة تتوجه مباشرة إلى األنهار التي تصب في البحر وذلك يقتل 

في  الكائنات المائية فعلينا أن نحافظ على هذه الثروة وذلك بالقضاء على التلوث المائي ونحمي الثروة السمكية ونصطاد

األماكن المخصصة وفي األوقات المعينة للصيد ،ويجب على اإلنسان أن ال يرمي القاذورات والنفايات عندما يذهب إلى 

 .البحر لالصطياف حتى ت ل هذه الثروة محمية 

 

 

 

 

 

 

 :21حل الوضعية 

البنتي جارتها ،وفي ذلك  في العطلة الصيفية ذهبت ألقضي أياما عند جدتي في الريف فأخذتني معها إلى حفل زفاف    

 شواترالصباح كان كل الحي يساعد على تجهيز المكان الذي كان في حديقة المنزل فربطوا المصابيح بين األشجار وأف

فتسللت إلى حجرة العروس ،فوجدت حولها عدة نساء يزينونها  حتى عاد المكان جميال جدا ، الزرابي على األراضي

تقودها العجوز إلى أريكة مخصصة لها والمدعوون يطوفون حولها تقليديا مطرزا ثم  بتمشيط شعرها وهي تلبس لباسا

وبدأت الحاضرات يرقصن بعدما بدأت إحدى العجائز بالطبل على الدف والزغاريد تعلو المكان وبدأت النساء تقدمن لها 

 .  هذا  الهدايا وفي األخير عدت مع جدتي فرحة ،وبقيت صورة ذلك العرس في ذهني إلى يومنا

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :21الوضعية 

 .حضرت حفل زفاف في الريف 

عرس مركزا على م هر العروس وتعبر عن مشاعرك بعد انتهاء أسطر تصف فيه أجواء ال01-8اكتب موضوعا من 

 .الحفل موظفا األفعال الخمسة 

 :20الوضعية 

 .يقال أن المسرح أبو الفنون 

 .شاهدت مسرحية على شاشة التلفاز أو على خشبة المسرح 

 .أسطر تتحدث فيه عن موضوع المسرحية وتصف حركات الممثلين على الخشبة  01-8اكتب نصا من 

 .وتبين ما استفدت من هذا العرض موظفا مفعول به 


