
 وصف الطبيعة

  ةُ احَ وَّ الفَ  ارُ األزهَ ر فَ اط أخضَ سَ بِ  ضُ األر وَ   انُ نَالحَ  وَ  طفُ ا العَ هَ لؤُ ة مِ قَ دَ حَ  ، السََّماءُ يفٌ طِ لَ  وُّ الجَ 
 وقَ ت فَ رَّ قَ استَ ى دَ النَّ  اتُ حبَّ  ا وَ انهَ ألوَ  حرِ بسِ  ي األرضَ شِّ وَ ــتُ  ر وَ طِ ى العَ ذَ الشَّ بِ  اءَ األرجَ  رُ عطِّ تُ 

  . رِ جي الفاع فِ دَ الوَ  ندَ عِ  يلُ ا اللَّ هَ بَ كَ وع سَ مُ دُ ة كَ رَ ِض ات النَّ يقَ رَ الوُ 
 

ي فِ  اةُ يَ الحَ  يرِ سْ تَ فَ  ةَ ئَ افِ الدَّ ا هَ تَ عَّ شِ أَ  لُ سِ رْ تُ  ةٌ عَ اطِ سَ  سٌ مْ شَ  ،هُ ورنُ  اءَ ضَ أَ  مِ وْ يَ  نْ ا عَ نً لِ عْ مُ  حُ بْ الصُّ  جَ لَ بَ انْ 
َ تَ تَ  ن وَ وْ الكَ    ة .طَ بْ ــغِ و ةوَ شْ نَبِ  هِ الِ بَ ــقْ ـتِ السْ  ةُ يَّ الحَ  اتُ نَائِ الكَ  بُ هَّ أ

 

 شُ عِ نْ و يُ  لبَ القَ  رُ غمُ يَ  ليلٌ عَ  يمُ سِ ة، النَّ رَ ابعَ ة ابَ حَ ا سَ هَ فوَ صَ  رُ ــكّ عَ يُ  الَ  ،ةٌ افيَ صَ  اءُ مَ ، السَّ وٌ حْ صَ  وُّ الجَ 
َ بِ  ةٌ حَ ادِ صَ  لُ بِ َال ، البَ ادَ ؤَ الفُ    .رِ غْ الثَّ  ةُ مَ سِ تَ بْ مُ  ةُ يعَ بِ الطَّ  وَ  انُ ذَ ا األهَ لَ  بُ رَ طْ ة تُ يَّ جِ ة شَ بَ ذْ عَ  يدَ اشِ نَأ

 

 بُّ هُ تَ  حُ ايَ الرِّ  وَ  اءُ مَ ـا السَّ هَ لُّـ تَ ـسْ ـر تَ اِ ـــالنَّ  نَ مِ  وفٍ يُ سُ كَ  عُ مَ لْ يَ  قُ رْ البَ  وَ  ةً رَ ادِ هَ  ةً ويَّ دَ مُ  فُ ِص قْ تَ  ودُ عُ الرُّ 
ا هَ انِ نَأفْ  ضُ عْ بَ  رُ سَّ كَ تَ و تَ  ارُ جَ األشْ  لُ ايَ مَ تَ تَ فَ ، عِ ذِ لالَّ ا رّ ــلقَ  انَ مِ  اطٍ يَ سِ بِ  ادَ سَ األجْ  عُ سَ لْ تَ  ةً يَ اتِ ا عَ عً زَ عْ زَ 
  . ةً ارَ رَ دْ مِ  ةً يرَ زِ ــغَ  رُ مِ ـهَ ـنْ ـتَ  ي التِّ  اهِ يَ و المِ  اقِ رَ وْ األَ  يفَ فِ حَ  إالَّ  عُ مَ سْ تَ  َال فَ 
 

 ةً ارَ رَ دْ مِ  ةً يرَ زِ غَ  رُ مِ هَ نْ تَ  اهُ يَ ا المِ ذَ إِ فَ  يَ وقَوِ  دَّ تَ اشْ  نْ أَ  ثَ بِ ا لَ ا مَ يفً فِ ا خَ اذً ذَ رَ  ابِ حَ السَّ  وعُ مُ دُ  تْ احَ سَ 
َ كَ    بِ رَ القِ  اهِ وَ فْ ن أَ مِ  قُ فَّ دَ تَ ا تَ هَ نَّ أ

  .ِس امِ دَّ ال هِ مِ الَ و ظَ  وفِ لُ أْ المَ  هِ ادِ وَ سَ بِ  نَ وْ لكَ ا مُ الَ الظَّ  نَ قِ حْ يَ  أنْ  بلَ ة قَ رَ اتِ الفَ  بِ ورُ الغَ  ارُ وَ نْ أَ  تْ جَ لَ تَ اخْ 
 

اء فرَ ي صَ ا هِ إذَ مس فَ ة الشَّ عَّ شِ أا تهَ نَضَ والحقول احتَ  ةاقَ ا إشرَ هَ جهِ ي وَ فِ ة وَ سمَ بَ  ةيعَ بِ الطَّ  غرِ ي ثَ فِ 
 اتِ بَ اسَ ى المنَي إحدَ ت فِ دَ يس أوقِ انِ وَ ا فَ هَ أنَّ كَ  ارِ مَ ة بالثِّ انَ ة مزدَ لَ دّ هَ ار متَ ونا واألشجَ لَ  بَ هَ ي الذَّ اكِ تحَ 
  اء.هَ ة وبَ وعَ رَ  رِ نظَ المَ  لَ امَ جَ يد زِ تَ ر فَ ّي األخضَ ندسِ اط السّ سَ البِ  ىلَ ثر عَ نتَ ة تَ يلَ مِ ار الجَ األزهَ  وَ 
 

ت دَّ ة امتَ اريَ عَ  ارُ ة واألشجَ مجرَ زَ مُ  ة ولولَ وَ ة، مُ نيفَ عَ  احُ ة، الّريَ ثيفَ ب كَ حُ بسُ  اءُ كنَاء دَ مَ السَّ 
 ادُ كَ ميضا يَ وَ  ومضُ يُ  رقُ البَ  وَ  القى الخَ إلَ  لنَ لَّ هَ تَ يَ وَ  ةَ حمَ الرَّ  بنَ طلُ ع يَ أذرُ اء كَ وَ ا في الهَ انهَ أغصَ 

 .رَ ااألبصَ  خطفُ يَ 
  عبارات عن الخوف:

  ّب الّريح.هَ ار في مَ جَ ألشْ ااق رَ أوْ  افَ تجَ ف ارْ جَ تَ يّت. / ارْ ه المَ جْ وَ  ارَ فرَ اصْ  هُ هُ جْ وَ  رَّ ـفَ اصْ -
ه بُ ـلْ  قَ زَّ تَ ـاهْ  /لقه.ات في حَ ارَ العبَ  تْ قَ نَع. / اختَ زَ ة الفَ شدَّ  اض منْ يَ البَ  اصعَ ن نَطْ القُ كَ  هُ هُ جْ وَ  حَ بَ أصْ -
 رُ عْ شَ  بَ صَ تَ . / انْ هُ تَ كَ رَ حَ  لَ طَّ ه وعَ امَ دَ أقْ  فُ وْ الخَ  دَ يَّ وقه. / قَ رُ في عُ  مُ الدَّ  دَ مَّ جَ ة./ تَ عه خيفَ لُ ن أضْ يْ بَ 
  أسه.رَ 

  عن الفرح: عبارات
اح االرتيَ  اءُ مَ ت سيمَ سَ ارتَ  /ة. اطقَ ة نَرحَ يه بفَ ينَعَ  ةُ ظرَ ت نَلَ عَ اشتَ -جهه. / وَ  اريرُ ت أسَ طَ سَ بَ انْ -

بشرا  فيضُ ات يَ رَ بَ النَّ  ادئَ زنا هَ تَّ مُ  هُ وتُ ى صَ ادَ هَ تَ -جهه. /ة وَ فحَ ى صَ لَ اح عَ االنشرَ  اتُ ارَ وأمَ 
  ة.ادَ عَ السَّ  يض منَ ر بفَ عُ وشَ  هُ غرُ  ثَ رَّ افتَ -ورا. / بُ وحُ 

ات احَ ّل المسَ كُ  زهرُ تُ ى فَ طشَ ا العَ اقنَاء أعمَ حرَ صَ  لىَ عَ  نزلُ يث تَ الغَ ا كَ هَ ح انَّ رَ لفَ ات اظَ حَ  لَ عَ ا أروَ مَ 
 ا.ة بنَاحلَ القَ 


