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 & ملخص الفصل :
ٌعٌشهه تعمرهها كاانهار برٌبهة  & كان مفهوم الصبً عن القناة )الترعة التً فً قرٌته( فً ذهنه عالماً مستقالً عن العالم الذي

من التماسٌح التً تبتله  النهاس و ومنهها المسهحورون الهذٌن سهحرهم الخهن فهً خٌهال أههل الرٌهف ومنهها أسهما   هخمة تبتله  
 األطفال وقد ٌخد فٌها بع هم )خاتم سلٌمان( عندما ٌدٌره بإصبعه ٌحقق له خادماه من الخن كل ما ٌتمناه .

سمكة من هذه األسما  فٌخد فً بطنها هذا الخاتم الذي كان فً حاخة شدٌدة إلٌه لكن كانر هنا  & كم تمنى الصبً أن تلتهمه 
أهوال كثٌرة تحٌط به قبل أن ٌصل إلى هذه السمكة ولكهن حقٌقهة ههذه القنهاة التهً لهم ٌكهن بٌنهها وبٌنهه إن خطهوار أن عر هها 

ان وأنه ٌنقط  عن القناة من حٌن آلخهر بحٌهث تصهبح حفهرة  اٌل ٌمكن أن ٌقفزه شاب نشٌط وٌمكن أن ٌبلغ الماء إبطً اإلنس
 مستطٌلة ٌبحث األطفال فً أر ها اللٌنة عن صغار السم  الذي مار ننقطاع الماء . 

& كانر هنا  أخطهار حقٌقٌهة حهول ههذه القنهاة ٌشههدها الصهبً و فعهن ٌمٌنهه خماعهة )العهدوٌٌن( األشهرار وعهن شهماله )سهعٌد 
بس"( القتلة . أخذ الصهبً ٌتهذكر أحهداث طفولتهه عهن السهٌاز والمزرعهة والقنهاة و العهدوٌٌن و)سهعٌداً األعرابً وامرأته " كوا

وكوابس( ٌتهذكر كهل ذله  عنهدما عبهر القنهاة علهى كتهف أحهد إخواتهه وأكهل مهن شهخر التهور كمها أكهل التفها  وقطهف لهه النعنهاع 
             والرٌحان .

  .طفولة الكاتب و وكما عرف حقٌقتها فٌما بعد  وازن بٌن صورتى القناة كما رسمتها مخٌلة (2
   كبٌ ػهٗ ٚقٍٛ أَٓب ػبنى غشٚبت ثبّ انزًبعبٛل انزبٗ رجزهبغ انُببط ٔفٛٓبب انًغبذٕسٌٔ انبزٍٚ ٚؼٛلبٌٕ رذبذ انًبب    ٔ األعبًب

إثطٛبّ    أٌ ٚجهغ انًبب  انضخًخ انزٗ رجزهغ األطفبل   ٔقذ ػشف فًٛب ثؼذ أٌ ػشضٓب ضئٛم ٔأٌ انشجم ٚغزطٛغ أٌ ٚؼجشْب دٌٔ

 ٔأٌ انًب  ُٚقطغ ػُٓب فزصجل حفشح ٚؼجث فٛٓب انصجٛبٌ ثذثب ػٍ صغبس األعًب  . 

 لماذا كان الكاتب فى طفولته ٌتمنى أن ٌنزل القناة ؟ (0
  كبٌ ٚزًُٗ أٌ رجزهؼّ عًكخ نٛظفش فٗ ثطُٓب ثخبرى انًهك عبهًٛبٌ   نٛذقبأ أحهيبّ ٔٚذًهبّ أحبذ انخببديٍٛ إنبٗ يبب ٔسا  انقُببح

 ب ُْب  يٍ األػبجٛت . نٛشٖ ثؼض ي

  .كان شاطئ القناة محفوفا بالخطر و و ح ذل   (7
  ػببٍ ًُٚٛببّ كبببٌ انؼببذٌٕٔٚ ٚقًٛببٌٕ فببٗ داس كجٛببشح   ٚقببٕو ػهببٗ ثبثٓببب كهجبببٌ يخٛفبببٌ ا ُٚقطببغ َجبحًٓببب   ٔػببٍ  ببًبنّ عببؼٛذ

 اإلػشاثٗ ٔصٔجزّ كٕاثظ انًؼشٔف ثلشِ ٔعفك انذيب  . 

 ذا فعل عندما عبرها ؟كٌف أمكن الطفل أن ٌعبر القناة ؟ وما (4
  ػجشْب ػذح يشاد ػهٗ كزف أخّٛ   ٔأكم يٍ  جش انزٕد 

  .مثل لذكرٌار الكاتب التى تالشر ؟ و الذكرٌار التى مازال ٌذكرها  (1
  انغٛبج ٔانًضسػخ انقُبح ٔعؼٛذ اإلػشاثٗ ٔصٔجزّ كٕاثظ   ٔكهة انؼذٍٔٚٛ  انزٙ ٚزكشْبيٍ انزكشٚبد :.  

أَبّ كببٌ ًٚضبٗ   ٚبزكشة انجٕٛد انزٙ أقًٛبذ يكببٌ انغبٛبج ٔانًضسػبخ سجببا َٔٔغبب  ٔأطفببا كًبب : ٚزكشكثٛشا يٍ أصذب ٔاٚضب

عبػبد ػهٗ  بطئ انقُبح يجزٓجب ثُغًبد حغٍ انلبػش   ٔركشٚببد يبب كببٌ ٚهكهبّ يبٍ ربٕد ٔرفببي فبٗ حذٚقبخ انًؼهبى   ٔيبب كببٌ 

  .ٚقطف يٍ َؼُبع ٔسٚذبٌ 

انغٛبج ٔانًضسػخ ٔعؼٛذ ٔكٕاثظ نى ٚؼذ نّ ٔجٕد   ٔحم يكبَبّ ثٛبٕد قبةًبخ  ش كٛف اٌايب انزكشٚبد انزٙ ره ذ فٓٙ اَّ ا ٚزك

 ٔ ٕاسع يُظًخ رُذذس يٍ جغش انقُبح يًزذح يٍ انلًبل نهجُٕة

  .و ح ذل  بالدلٌل  .ذاكرة األطفال واإلنسان برٌبة  (6
  َّنى ٚؼشفٓب ركشٚبد انطفٕنخ رزجغذ ثؼضٓب ٔاضذخ كهٌ نى ًٚش ػهٛٓب ٔقذ   ٔانجؼض ٚخزفٗ كه.  

  .انذنٛم : إٌ انكبرت ٚزكش انغٛبج ٔانًضسػخ ٔعؼٛذ ٔكٕاثظ   نكُّ ا ٚززكش يصٛش كم رنك كهٌ نى ًٚش ثّ 

  .و ح ذل   .ٌرى الكاتب أن وخه األرض قد تغٌر من طوره األول إلى طور خدٌد  (3
 يُظًبخ رُذبذس يبٍ جغبش انقُببح يًزبذح  انغٛبج ٔانًضسػخ ٔعؼٛذ ٔكٕاثظ نى ٚؼذ نّ ٔجٕد   ٔحم يكبَّ ثٕٛد قبةًخ ٔ بٕاسع

  .يٍ انلًبل نهجُٕة 
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 تدرٌبار
 

 بارة بٌر الصحٌحة:أمام الع)×( ( أمام العبارة الصحٌحةو وعالمة    عالمة )-)أ(  

 )       (.    كان مفهوم الصبً عن القناة فً ذهنه عالماً مستقالً عن العالم الذي ٌعٌشه. .2
 )       (.         كانر القناة فً الواق  كما تخٌلها الصبً .0
 )       (.     كانر القناة عر ها  اٌل لدرخة أن اإلنسان ٌستطٌ  عبورها قفزا .7
 )       (.       عالم ملئ بالكاانار الغرٌبة القناة فً مخٌلة الصبً .4
 )       (.      المسحورون فً القناة ٌخرخون لتنسم الهواء فً وقر الظهٌرة .1
 )       (.      ٌستحٌل عبور القناة ألنها عمٌقة تغرق من ٌحاول عبورها .6
 )       (.    ٌمان.كان األطفال ٌبحثون فً طٌن القناة الرخو عندما ٌنقط  عنها الماء عن خاتم سل .3
 )       (.   زدرد)تبتل  الناس( كانر  خمة بحٌث  ت -كما تخٌلها الصبً –التماسٌح فً القناة  .8
 )       (.       كان الصبً مطمانا إلى أن الدنٌا تنتهً عن شماله بهذه القناة. .9

 )       (.  اتم سلٌمانكان الفتى ٌتمنى أن تبتلعه سمكة من تل  األسما  الطوال العراض لٌعثر  على خ .22
 )       (.    تمنى الفتى أن ٌظفر بخاتم سلٌمان لٌطلب من الخادمٌن أن ٌدا إلٌه بصره .22
 )       (.       كان شاطئ القناة محفوفا بالمخاطر عن ٌمٌنه وشماله .20
 )       (.     القناة لوخود العدوٌٌن وكلبهم. ه على لم ٌكن الفتى ٌستطٌ  الذهاب عن شمال .27
 )       (.      انر كوابس تختلف على بٌر الصبً فتقبله وٌؤذٌه خٌزومهاك .24
 )       (.       عرف سعٌد األعرابً بحبه للخٌر ومساعدة الناس .21
 )       (.      استطاع الصبً أن ٌعبر القناة عدة مرار على كتف أحد إخوته .26
 )       (.    هة األخرى عبر الصبً القناة وأكل من شخرة التفا  القاامة هنا  على الخ .23
 )       (.      كان الفتى ٌخلس على شاطئ القناة لٌستم  إلى بناء حسن الشاعر. .28
 )       (.    وص الفتى إلى حدٌقة المعلم عن شماله على  القناة حٌث قطف نعناعا ورٌحان .29
 )       (.      ذاكرة األطفال برٌبة حٌث تتخٌل أحداثا لم تق  فً الواق  .02
 )       (.   ر الفتى خٌدا السٌاز والمزرعة ولكنه ن ٌذكر متى حل محلهما البٌور والشوارع ٌذك .02
 )       (.        كان الصبً ٌمل من دنٌاه ال ٌقة المحدودة. .00
 )       (.     تخٌالر الصبً عن القناة تدل على خٌال خصب تمت  به الصبً منذ طفولته. .07
 )       (.      شاعر ٌدل على حبه لألدب..شغف الصبً بانستماع إلى حسن ال .04
 )       (.     ن ٌذكر الصبً أحدا من سكان البٌور التً قامر مكان السٌاز والمزرعة. .01
 )       (. تمنى الفتى أن ٌعثر على خاتم سلٌمان لٌحمله الخادمان إلى ما وراء القناة حٌث ٌرى هنا  األعاخٌب .06

 
 -)ب( تخٌر الصواب مما ٌلً:

 

  :ان الصبً مطًمانا إلى أن الدنٌا تنتهً عن ٌمٌنه إلىك - .2
 . سٌاز□                         مزرعة□ .               بٌر سعٌد األعرابً □ .                قناة ماء . □

 القناة فى مخٌلة الصبى :  - .0
 كحقٌقتها .  □    .      ٌقة قصٌرة محدودة □     بها كاانار برٌبة.   □    على شاطاٌها مخاطر .  □ 

  :ا لصبً مطمانا إلى أن الدنٌا تنتهً إلى قناة ؛ ألنه لم ٌكن ٌعلم أنكان   - .7
 .عر ها  اٌل□ .        حٌاة الناس وبٌرها متصلة بعدها □
 كل ما سبق .□         . الرخل النشٌط ٌمكن أن ٌعبرها وهً عن آخرها بالماء□  

 :   ألنه  القناة زولن ٌتمنى طفولته فى الكاتب كان - .4
  نقوده على لٌعثر□                                   النسٌم شم فى فٌها انستحمام ٌحب□    
    القناة قاع فى األسما  صغار عن لٌبحث□                      سلٌمان خاتم على وٌحصل سمكة لتلتهمه□    

 كانر القناة محفوفة بالمخاطر و فعن شماله  : - .1
 سعٌد األعرابى المعروف بمكره وشره وزوخته كوابس□     التماسٌح التى تزدرد الناس□ 
 المسحورون وهم خطر على األطفال وفتنة للرخال والنساء□      العدوٌون وكلباهما□ 

 خزامها : هٌؤذٌكانر تزور أم الصبً وتقبل الصبً ف - .6
 قا ً اإلقلٌمزوخة □ .    .هٌألب هخدت□      ةٌالفان هألم تهخد□ .     . كوابس□ 
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  :ن ٌمٌن خوفاً منعكان الصبً ن ٌستطٌ  أن ٌبلو من القناة مسافة بعٌدة  - .3
  عمق القناة□ .   األولى والثانٌة.□    كالب العدوٌٌن□ .    .  هسعٌد األعرابً وزوخت □

  :كاانار برٌبة ن تحصى ( تعبٌر ٌدل على )– .8
 . الكثرة□ .    العظمة  □       السعة. □ .     الفخامة □

  :ن ا لصبً ٌخد فً هذه الدنٌا ال ٌقة المحدودة  روباً منكا  - .9
 اللهو والعبث التً تمأل نهاره□       المخاطر التً تحٌط بالقناة□ 
 حوادث الطفولة الوا حة الخلٌة.□     األهوال والمخاطر للوصول إلى خاتم سلٌمان□ 

 لمزرعة والقناة دنلة على أن :عدم تذكر الصبى لمصٌر السٌاز وا - .22
 ذاكرة األطفال برٌبة□        ذاكرته تتسم بال عف □ 
 الدنٌا  ٌقة قصٌرة □       كل شئ تغٌر من حول الصبى□ 

 على القناة بأنها : شهاٌعٌالتً  اٌوصف الصبً الدن - .22
 انباألحز اةٌمل□ .             . ةٌوالثان األولى□       محدودة  رةٌقص قةٌ □ .     باللهو واللعب . اةٌمل

  :ذاكرة اإلنسان كما ذكرها الكاتب - .20
 برٌبة□    عظٌمة□    خبٌثة □     عخٌبة □ 

  :وصف الصبً ذاكرة اإلنسان بالغرابة و ألنها - .27
   ن تنسى أي شٌئ□      تتذكر بعض الحوادث وتنسى البعض اآلخر□ 
 تتمثل أشٌاء برٌبة مخالفة للواق □     كن القناةسلٌمان والكاانار الغرٌبة التً تس تتمثل خاتم□ 

  :ٌق ً ساعار على شاطئ القناة سعٌد اً مبتهخاً بً لصبكان ا - .24
 النسٌم العذب□   خ رة الزرع□            نغمار حسن الشاعر□    مٌاه القناة□ 

 :  مرار القناة ٌعبر للصبً أن أمكن - .21
 . صغٌر بقارب  □       .      أخواته أحد كتف علً □       .     ةبالسباح  □        .     والوثب بالقفز □ 

  :الذي ٌعخز عنه الكاتب كل العخز هو أن ٌذكر - .26
  كم كان عمره□    كٌف استحال وخه األرض من طوره األول إلى طوره الخدٌد□ 
 كٌف تخطى القناة□       السٌاز والمزرعة والبٌور القاامة□
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