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الدرس السابع

ألوان الطيف

احملتوى

* حوارفي ألوان الطيف
* مفردات

* أسئلة الفهم
* تراكيب: � اآلخر، األخرى�

* أنشطة مفردات
* كتابة
* إمالء
* أتكّلم

* القواعد:  الفعل المضارع المرفوع، مراجعة
* من الصحف والمجالت: احتفاالت المغرب، خارطة المغرب

* شخصيات عربية: نزار قباني
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ألوان الطيف

استمع اىل احلوار مث  اقرأ   

منية: ماذا َتْرسم يا نادر؟

نادر: َأرسم َقْوَس قَزٍح.

منية: وما نوع األلواِن اليت َتْسَتْعِمل؟

نادر: َأْسَتْعِمل أنواعًا كثريًة منها: األلوان املائّية والزَّيتّية والباستيل والَفْحم والرَّصاص.

منية: هل تفّضل نوعًا معّينًا؟

نادر: أفّضل األلواَن الزّيتيَة ألّنها َسْهلة االسِتخداِم وِمن املمكِن الّرسم أكثَر ِمن مرٍّة على 
ْهِل تْصحيح األْخطاء. الّلوحِة نفِسها فيصبح ِمن السَّ

منية: أنا شخصّيًا أفّضل الّرسَم بالفحِم ألّنه سهل.  على ِفكرٍة، ما ألوان  الّطيِف أو َقوِس 
قزٍح الّسبعة؟

واأَلزَرق   واألَْخَضر  واأَلصَفر  والرْبتَقاِلي  األَحر  هي:  ْبَعِة  السَّ يِف  الطَّ ألَوان  نادر: 
والَبَنْفَسِجي. والنِّيِلي 

منية: وَلكن َلَديَك َثاَلثة ألَواٍن َفَقط فكيف سرتسم األلوان السبعة؟

نادر: عندما َأْمِزج هذه األلَواَن الّثاَلْثة أَْحصل على األلواٍن األْخرى. 

منية: أنت َمْوهوٌب يا نادر.

نادر: شكراً يا مْنَية. الّرسم يف احلقيقِة هواييت املفّضلة.  وأنِت يا 

منية هل َلديَك هوايٌة معّينة؟  
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منية: الوي هواييت. 

نادر: الوي؟  وما هذا؟

منية: الوي لعبٌة الكرتونيٌة ِلكرِة امَلضِرِب والغولف والرياضِة عاّمًة تاكي الواقع.  سأريَك إّياها 
عندما تأتي ِلزيارتي.

نادر: سأزورِك غداً إذن ان شاء اهلل. 

منية: سأكون باالنتظاِر. 

 Vocabulary املفردات 

CharcoalفحمI draw or I am drawingأرسم

LeadرصاصRainbowقوس قزح

Mistakeخطأ/أخطاءThe colorsلون/ األلوان

PersonallyشخصيّاYou useتستعمل/ تستخدم

The rainbow colorsألوان الطيفKind, typeنوع/أنواع

Redأحمر / حمراءWater-basedمائي

Orangeبرتقالي / برتقاليةOil-basedزيتي

Greenأخضر / خضراءYellowأصفر / صفراء

OnlyفقطVioletبنفسجي / بنفسجية

Indigoنيلي/ نيليةBlueزرقاء أزرق

TalentedموهوبI mixأمزج

DrawingرسمIn realityفي الحقيقة

SpecificمعينةHobbyهواية

I will show youأري + كGameلعبة

RealityواقعImitatesتحاكي

You comeتأتيVisitزيارة
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   Comprehension Questions         أسئلة فهم 

�١ من يتكّلم يف هذا النصّ؟

�٢ ماذا رسم نادر؟

�۳ ما هي ألوان قوس قزح؟

�٤ ماذا يفعل نادر بااللوان الثالثة؟

�٥ ما لونك املفضل؟  ملاذا؟

�٦ أكتب عن املوهبة اليت لديك.

Sentence Structures                 تراكيب       

The other )sing. masculine( :اآلخر

The other )sing. Feminine( :األخرى

The others )plural Masculine( : اآلخرون/اآلخرين

رّكب مجال فيها اآلخر، األخرى، اآلخرون )شفهيا(.

اآلخر:
اآلخرى: 

اآلخرون:
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Vocabulary Activities      أنشطة مفردات
 ۱  �  صل بسهم الكلمات باللون املناسب:

Read the color not the word  �  ٢
أسود  أبيض   

برتقالي أصفر   

أخضر أحمر   

رمادي بنفسجي  

أزرق بني   
 

  Writing  كتابة        
 أكتب فقرتني عن هواياتك مستخدمًا الكلمات التالية

أرسم ـ قوس قزح ـ األلوان ـ موهوب

Black

Purple

Green 

Orange 

Yellow

Blue

Brown

Red 

White 

أزرق

أسود

بني

 أحمر

 برتقالي

أبيض

بنفسجي

أخضر 

أصفر
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Spelling امالء  

ْيِف. نادر: َنَعْم، أَْلَوان َقْوِس قَزِح تَسَمى أَْلَوان الطَّ

ْبَعِة؟ ْيِف ألسَّ منية: َو َماِهَي أَْلَوان الطَّ

ر، والربْتَقاِلي، ْبَعِة ِهَي: اأَلْحَ ْيِف السَّ نادر: أَْلَوان الطَّ

 واألَْصَفر،واألَْخَضر، واألَْزَرق، والنِّيِلي والَبَنْفَسِجي.

Speaking أتكّلم  

تكّلم مع زميل لك يف الصف عن لونك املفضل وسبب ذلك.

Grammar القواعد 

الفعل املضارع املرفوع

Write a paragraph using ۱  �  أكتب فقرة مستخدما هذه األفعال

يرسم، يكتب، ذهب، أكل، قرأ، قال  

٢  �   ضع خطا حتت كّل األفعال املاضية واألفعال املضارعة يف النص.

۳  �  ما مصدر: أستعمل؟

٤  �   ما جذر: موهوب؟
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٥  �  ضع اسم االشارة املناسب:
 هذا - هذان - هاتان - هذه -  هؤالء

________   أستاذة
________  أساتذة
________  أستاذ
________  زهرة

________  زهرتان 
________  زهرات

From newspapers and magazines     من الصحف واجملالت
  املغرب

فبراير/شباط
موسم اللوز - تافراوت

مايو/ أيار
موسم الورود - قلعة مكونة

موسم الشموع - سال
مهرجان موازين - الرباط

يونيو/ حزيران
 موسم الكرز )َحب امللوك( - صفرو

مهرجان املوسيقى الروحية العاملية - فاس
مهرجان فن ُكناوة واملوسيقى العاملية - 

الصويرة 
مهرجان الرباط - الرياط

يوليو/ تموز
املهرجان الوطين للفنون الشعبية - مراكش

موسم اجِلمال - ُكليم
موسم العسل - إيداوتنان

أغسطس/ أيلول
موسم اخلطوبة - إميل شيل

موسم الفروسية - نيّسا
موسم املوىل إدريس زرهون - مكناس

أكتوبر/ تشرين األول
موسم التمور - أرفود
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Arab Celebrities شخصيات عربية   

نزار قباين 1998-19٢٣

نزار قباني دبلوماسي وشاعر عربي. ولد يف دمشق )سوريا( عام 19٢٣ من عائلة دمشقية 
عريقة هي أسرة قباني، حصل على البكالوريا من مدرسة الكلية العلمية الوطنية بدمشق، 

ثم التحق بكلية احلقوق باجلامعة السورية وخترّج فيها عام 1945 . 
يقول نزار قباني عن نشأته "ولدت يف دمشق يف آذار )مارس( 19٢٣ يف بيت وسيع، كثري املاء 
والزهر، من منازل دمشق القدمية  عنيت يف بداية حياتي بالرسم. فمن اخلامسة إىل الثانية 
عشرة من عمري كنت أعيش يف حبر من األلوان. أرسم على األرض وعلى اجلدران وألطخ 
كل ما تقع عليه يدي حبثا عن أشكال جديدة. ثم انتقلت بعدها إىل املوسيقى ولكن مشاكل 

الدراسة الثانوية أبعدتين عن هذه اهلواية". 
التحق بعد خترجة بالعمل الدبلوماسي، وتنقل خالله بني القاهرة، وأنقرة، ولندن ، ومدريد، 
وبكني، ولندن. ويف ربيع 966 ، ترك نزار العمل الدبلوماسي وأسس يف بريوت دارا للنشر 
شعرية  جمموعة  وأربعني  إحدى  الشعرية  مسريته  مثرة  وكانت  للشعر.  وتفرغ  امسه،  تمل 

ونثرية، كانت أوهلا " قالت لي السمراء " 1944 . 
من أشهر قصائده السياسية "هوامش على دفرت النكسة" 1967 اليت تناولت هزمية العرب 
"الرسم   ،)1961( "حبيبيت"  أعماله  أهم  من  حزيران.  نكسة  يف  إسرائيل  أيدي  على 

بالكلمات" )1966( و"قصائد حب عربية" )199٣(. 
يقول نزار قباني:" الن احلب يف العامل العربي سجني و أنا اريد تريره، أريد ترير احلس 
نزار  الرجل واملرأة يف جمتمعنا غري سليمة". مات  العالقة بني  العربي بشعري، الن  واجلسد 
قباني يف لندن يوم 1998/4/٣0 عن عمر 75 عاما قضى منها أكثر من 50 عامًا يف احلب 

والسياسة والثورة. 

قولي احبك- نزار قّباني
 قولي احبك

كي تزيد وساميت
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http://nizar.ealwan.com

Notes مالحظات 

 قولي احبك
 كي تزيد وساميت

 فبغري حبك ال أكون مجيال
 قولي احبك كي تصري أصابعي

 ذهبا وتصبح جبهيت قنديال
 قوليها أالن وال ترتددي بعض اهلوى

 ال يقبل التأجيال
 سأغري التقويم لو أحببتين

 أحمو فصول أو أضيف فصوال
وسينتهي العصر القديم على يدي

 وأقيم عاصمة النساء بديال
 ملك انا لو تصبحني حبيبيت
 أغزو الشموس مراكبا وخيوال
 ال ختجلي مين فهذه فرصيت

ألكون بني العاشقني رسوال
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