
األساسيالصف الخامس /اللغة العربية 

درس أَنا ُحرٌّ 

عائشة المهيري : للكاتبة اإلماراتية 

قراءة النص قراءة صحيحة ومعبرة :  األهداف 

أن يتعرف الطالب على المفرادات  
. الجديدة ومعانيها 

أن يوظف المفرادات في جمل مفيدة : نواتج التعلم 

مروج علي : معلمة المادة 

muroojJ@alainamericanschool.ae

2درس أنا حر في كتاب الطالب الجزء 



المفرادات الجديدة من كتاب 
11+10الطالب ص

التدحرج : التزحلق 
تزحلق أخي  فانكسرت 

ساقه 
أي خرج خفية:  اْنَسل  

اْنَسل  اللص في عتمة
الليل 

يخادع : ُيناِوُر  
الولُد يناور صديقه على 

الكرة 

يهتم : يَْأبَُه 
ال يَْأبَُه الواثُق بكالم الحاسد

شديد      :  عاِرٌم 
رمى نفسه :  الُمغاَمَرُة .اً تُِحُب األُم طفلها حباً عارم

. في الشدائد 
.  ُيهوى محمد المغامرة 



الخوف والتوتر : اإلرباك 

شعرُت باإلرباك عند مفترق

.ذلك الطريق 

تابع لمعاني 

المفرادات 

. ُمَتخوف  :ُمَتَوج ِسا
سعيٌد متوجس من نتيجة 

الرياضيات هذا الفصل 
             .

غير مهتم  : مستهتر 
.           التستهر بالقوانين 

تعدي بالباطل :  تََهكٌُّم 
إياك أن تتهكم على 

.أصدقائك بالعمل 



نهاراً  : الزمان-1

والشارع / المنزل : المكان -2

،وأمه  ، وسائقي السيارات في الشارع العام (  البطل   ) ناصر   : الشخصيات-3

نجاح ناصر شراء والدته له الحذاء التزحلق ، ارتداء ناصر لللحذاء  ،وتحذير األم له : األحداث-4
.بأن اليخرج إلى الشارع ويلعب وسط الشارع  ،خروج ناصر للعب خارج المنزل 

تأزم األحداث عندما خرج البطل وسط الشارع  ، وتعرض للخطر كما عرض غيره : العقدة-5
.أيضاً 

) بينه وبين الحذاء حوارو// شعور ناصر بالخوف الشديد ، عودة ناصر إلى المنزل : النهاية-6
(  من وحي الخيال 



- تدور أحداث القصة حول فتى صغير ،حقق نجاحاً ،وقد وعدته والدته بهدية عبارة عن 
.حذاء التزحلق ،ولونه أحمر 

- وكان شرط أمه الوحيد أن اليلعب به في الشارع ، ولكن هذا الطفل ، لم يستمع -
لكالم أمه ، ولبس حذائه وخرج للشارع ، وصار يمشي بسرعة هائلة في الطرقات بين 
المحال والسيارات ،والهواء يالمس وجهه ، وهو اليخاف من السرعة،وفي لحظة ،عندما 
شعر أنه اليتحكم بالحذاء والبالسرعة ،خاف جداً وكان يحاول الوقوف ،لكن لم يتوقف 

.الحذاء وهواليستطيع التحكم به

- مليئاً حتى وصل إلى حل وهو فك رباط الحذاء ويعود إلى المنزل (ناصر )فكر الطفل -
.،وكان وجهه يبدو عليه الخوف 

- .في تلك اللحظة أخذ عهداً على نفسه أن يسمع نصائح والدته واليعصي لها أمراً -

الشرح





11حل ص


