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مةمقد  

مبا يتالءم  مع روح املنهج  للصف الرابع يف املدرسة االبتدائية،  كراسة التلميذ يف التربية اللغويةأُعدت
 إىل اللغة العربية  املنهج املذكور ينظر."����  القدس،.لغة، أدب، ثقافة: التربية اللغوية العربية"ديد اجل

 مع االهتمام ،نظرة وظيفية ومعاصرة، باعتبارها وسيلة يكتسب التلميذ بواسطتها املعارف واملعلومات
 تنمية إنسان متنور معتز بلغته مر، هو املنهج، يف آخر األهدف. لتراث باعتبارمها وسيلة وغايةباألدب وا

طيع بلورة تصوره فوية واملكتوبة بشكل سليم ليستائه، قادر على استعمال اللغة الشالعربية وبانتم
 قراراته املستقلّة بطريقة واعية وناقدة، وليتمكّن من التفاعل واالندماج يف جوانب احلياة الفكري، واختاذ


�. املنهج ص. (املختلفة-��.(  

حكاية، قصة، (األديب : دف هذه الكراسة إىل ترسيخ إستراتيجيات التعامل مع النصوص بنوعيها
، يف جماالت ...)، مادة من موسوعة، نص إرشادي، إعالن تعليمينص إخباري (والوظيفي...) قصيدة

داللة األلفاظ،  الصرف، النحو، (ويةويف املعرفة اللغ) االستماع، التكلّم، القراءة والكتابة(اللغة املختلفة 
هذه  بذلك، تشكّل .)���- ��ص( حبسب التحصيالت املطلوبة الواردة يف املنهج )اإلمالء والترقيم

الكراسة وسيلة مساعدة يف تطبيق رؤيا املنهج، ويف مرافقة ودعم التالميذ ليتمكّنوا من بنينة معرفتهم يف 
عليميال التون؛ا فكري /هاراتوعه، ويف جمال م مضمون النصات التمج بني . إستراتيجيهذا الد

املضمون ومهارات التفكري من شأنه أن يوصل التلميذ إىل تعلّمٍ فعال ومفيد يرسخ املعرفة يف ااالت؛ 
  .التعليمية، التربوية والفكرية

ية وعاملية، مناسبة من حيث  على عشرة نصوص متنوعة؛ عربية ومترمجة، حملكراسة التلميذتشتمل 
ابع حبسب معايري متفق عليها حمليا لتالميذ الصف الر) املضمون، اللغة واألسلوب، اإلخراج(املقروئية 

  .وعامليا

فن، :  جماالت معرفة خمتلفة تثري اهتمام التالميذ يف هذه املرحلة العمرية، حنو النصوصناولتت: ضمونامل 
  . عامل احليوان، جمتمع، وغري ذلكطبيعة، أدب، رياضة،

فردات ال تتعدى نسبة امل.  مفردة�	�-�	�يتراوح عدد مفردات النص الواحد بني : اللغة واألسلوب 
 اجلديدة يف النص	ة الفهم لدى التالميذ، إذْ ميكن فهم معظمها من السياق، حبيث ال ت%عرقل عملي .

ار، واستعمال اللغة اازية والتعابري العاطفية، بينما اعتمدت النصوص األدبية أسلوب السرد واحلو
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املنهج، . (لغة أحادية الداللة وتعابري تقريريةية  اإلخبار والوصف، واستعمال اعتمدت النصوص الوظيف
��.(  

 شكال تاما حبسب وثيقة ضوابط التشكيل املوجودة يف والنص مشكّلحجم اخلط متوسط، : اإلخراج
  :طيط وتطوير املناهج التعليمية على الرابطموقع مركز خت

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/arabiclashon/tochnitchadasha/nikud.htm 

  .، جدول، صورة فوتوغرافيةرسم توضيحي: افق بعض النصوص وسائل بصريةتر

يف ، أسئلة ) سؤاالً�
 -��(، أسئلة يف جمال القراءة  عمل يف جمال االستماع ورقةوصنصبعض ال يلي 
  ). فعاليات �- �(فعاليات يف جمال الكتابة و، ) أسئلة�-	(املعرفة اللغوية 

  :  علىة/مرشد املعلّميشتمل 

  النص؛ -

 ؛مصدر النص، نوع النص ومبناه، اللغة واألسلوب: مميزات النص وارتباطه باملنهج، وتتضمن -

ترحة يف جمال االستماع، دف إىل فهم نصوص مسموعة متنوعة والتفاعل معها، فعاليات مق -
 ؛نص إرشادي، إعالن، وغري ذلكحكاية، قصيدة، نص إخباري، : حنو

فعاليات مقترحة يف جمال التكلّم، دف إىل التكلّم بلغة معيارية يف مواقف خمتلفة وألغراض  -
يا، حوار هفهيا، عرض موضوع معين ومناقشته شفعرض صورة والتعبري عنها ش: خمتلفة، حنو
نة، وغري ذلكبني تلميذَي؛ن أو أكثر حول موضوعة معي 

      يوصى بتنفيذ بعض فعاليات االستماع والتكلّم كفعاليات متهيدية للنص، وبعضها كفعاليات   
ة للنصإمجالي.  

، "لميذ النجيب العب كرةالت"، "مغامرة احللزون الصغري: "متّ اختيار ثالثة نصوص، وهي
 أبعاد الفهم  دليل أسئلة وإجابات مصنفة حبسب:كنماذج تعليمية مفصلة تتضمن، "اخليول"

 .وإستراتيجيات التفكري، باإلضافة إىل توصيات للتعليم

ة على جعل تطوير /مساعدة املعلّمودف إىل : إستراتيجيات التفكري العالية األساسيةوثيقة  -
جتدون يف . تفكري لدى التالميذ هدفًا تعليميا معروفًا وواضحا، كجزء من تعليم املضمونال

  .لغة التفكري اخلاصة بكلّ إستراتيجية، وا لكلّ إستراتيجية تعريفًالوثيقة
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ختطيط " ميكنك التوجه لوثيقة إستراتيجيات التفكري العالية، املوجودة يف موقعنا ،للتوسع
  :على الشابكة" ملناهج التعليميةوتطوير ا

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/arabicmigzar/ 

 بني طاقم تطوير التعلّم من خالل التواصل/دف إىل تنجيع عملية التعليم: استمارة تقييم -
  .وإعداد املواد وبني احلقل

  

  

  االمتحان/التعلّم، وليس من أجل التقييم_ ن أجل التعليم أُعدت هذه النصوص م:مالحظة

  



   زينيلت دوا

 سومِالر والمِفْاَأل وةروص املُصِص القاللِ خنها ميلَنا ععرفْ ت اليتياتخصشال ثريةٌ هيكَ   

املتحكَرة...ش خصاتيان تالًويناها طَظرع لى شاشنا التلفزيون، فَةأضحكت،و عمعها نا ش

مغامطريفةًرات ... أَوحبناهاب .هذهاتلَ الشخصي متوج فَ،جأةًذا فَ هكَد هناكسانٌ إنت عالً طويب 

حظْى أَتلْإىل اها هروجود...هإن " زينيوالت د."  	 

لد و"يف شيكاغو" زينيوالت د ،يف الوالياتاملت 1901  سنةَ،حدة. مذُننس  السابعةدأَ بي رسم 

مل ااحليواناتجودةَويف املزرعة اليت ي كانَ فيها، إذْعيش الر سمهوايت لةَفَ املهكانَ. ضي رسم، 

كانَوي لُحأنْ بِمي لَتواصإىل  يومص فالمٍ أَناعةسين ةبِمائي واسطةسوم الر.  

تقوم . لمِ هذا احلُقيقِحلى ت عه، ساعدرنسي فَهو و،"ميل رينولدإ "ه امس صديقه لَكانَ

،  حتريكُهب الذي يطلَِء يف اجلزسيط بيريٍتغ بِاتمس الركرارعلى ت   يف الرسومِ املتحركةالطريقةُ �� 

  هاأن وكَاتمس الرتهر، ظَبرية كَرعةس بِرو الصتذا تالحقَإِفَ

  " أُزولد"ه رنبا امس أَ كانتحركةًت متهر ظَرسومة مخصية شأولُ. حركتت

وتبع1926 عام هطَ فأر ريفامس مورتيمر "ه"زين ي دثَبِما لَ، و  

  " ميكي ماوس" يف اجلديدو". ميكي ماوس "ماهس وأَ هذا الفأرور طَأنْ

 	�  . ناطقةًخصيةً ش كانَنهأَ

  

إذا نظرتميكي"ىل دا إِ جي  "
تظ أنَّالحه سهلةٌ شخصيت 
فَ. لرسملهي منةٌكوأساس ا من 

جمموعةدوائر  :دائنِرتين  صغريتي
ُأللذنين، دائرةلْ لوجهدائرة ، 
َأللنفدائرة ،لجسم ل.  
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 كي،  ميبعدتالَتتالش اتاُألخصي خرى عأَالذي  ،زيني دلى يدصفيما بعد  بحرئيسم سةؤس 

واسجِ عةاد، تلُعمنتاجِلى إِ عإِ وفالمِ أَراجِخسومِ الركَ املتحرةو القصِصاملصو و، رةيساعده 

  .امنيس الر ذلك مئاتيف 

  مبكانملُح يذَخ أَلْ، برة املصوصصِالق واألفالمِ، بِغارِ الصقدي، ص"زينيوالت د "تفكْ يملَ

يالعائلةَجمع ،ثُ حبيهلُتسلّى اَأل يواألو الديف الوقت فِس نكَ. هيفطَ خرلَت ههذه ؟كرةُ الف    
� 

 كان ،لعبانتا ت كانحنيو. امة العىل احلديقة إِهي ابنترافق، يبت سارِ  كلَّهعادت كَ، كانَقدلَ

هو ينتظرمها وفعلُال يفَ. ستقِكلِ الفُوى أَ شيئًا سحيلُراح م مبكانيت عفي مته الكبارو الصغار ،

  ". لوس أجنلوس" يف تحقّق يلم احلْ بدأ1945ََيف عام و

مات1967زين سنة ي والت دلكن ،" وجودةً" زين النديدنا هذاال تزالُ مى يومتح .
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  :زيني والت دها شركةُنتجت اليت أَفالمِ اَألبعضِ  التايل أمساُءيف اجلدولِ

 سنة اإلنتاج  الفيلم التسلسل

 1937 قزام السبعةواأل سنووايت  1

 1940  بينوكيو  2

 1942  فانتازيا 3

 1941 باميب  4

 1950  سندريال  5

 1951 يف بالد العجائب أليس 6

 1953 بان بيتر 7

 1959 النائمة  ةاألمري  8

 1967 األدغال كتاب 9

 1973 هود روبني 10

 1989 البحر حورية 11

 1991 والوحش اجلميلة 12

 1992 الدين عالء  13

 1994  امللك سداأل 14

 1995 ستبوكهان  15

 1998 موالن 16

 1999  طرزان 17

 2000  2000 ا فانتازي 18
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      مميزات النص2009أدب، لغة، ثقافة، : ة وارتباطه مبنهج التربية اللغوي  

  .)ت.د( جملة سوا لليونسيف :مصدر النص

وص الوظيفية اليت دف ، ينتمي إىل النص تعليمي إخباري، هو نص"والت ديزين" :همبناو  النصنوع
ة والت ديزين وابتكاره  يزود التالميذ مبعلومات عن شخصيفالنص. م واكتساب املعرفةإىل التعلّ
من ات لشخصيمضمون النص لذا، ف. فت بامسهرِالرسوم املتحركة، ومدينة املالهي الشهرية اليت ع

" ميكي ماوس"قريب من عامل التالميذ، إذ يتطرق إىل شخصيات مألوفة وحمبوبة لديهم، مثل شخصية 
  .وغريها

الفقرة األوىل مبثابة متهيد يهدف إىل . ف النص من ست فقرات، ونص داخل اإلطار، وجدوليتألّ
والت "علومات عن بعض أفالم ا اجلدول فيعطي م أم،وإثارة فضوله ملتابعة القراءةتشويق القارئ، 

صورة  ( بصري إطار حيتوي على نصيظهر إىل جانب النص. بة حبسب سنة إنتاجها، مرت"ديزين
، تليه معلومات حول طريقة رمسه اليت تعترب سهلة، ألا تقوم أساسا على رسم دوائر )ميكي ماوس

ةهندسي.  

  

، يغلب  تعليمي هو نص إخباري النصم من أنّفعلى الرغ.  بسيطة وسهلة لغة النص:اللغة واألسلوب
إال أنّعليه األسلوب التقريري ،ا من األسلوب العاطفي الذي يعكس رأي الكاتب  لغته ال ختلو أيض

 ،شخصيات ضحكنا معها: "من جهة، ويقرب املضمون إىل القراء الصغار من جهة أخرى، حنو
   "..زين صديق الصغاريوالت دمل يكتف  ...وعشنا مغامرات طريفة وأحببناها
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  ) بعد قراءة النص-فعالية إمجالية(: جمال االستماع                               

  .مث جييبون عن األسئلة اليت تليه) تقرأه املعلمة/يقرأه املعلم(يستمع التالميذ إىل اإلعالن التايل 

  

  

  

  

       

  :األسئلة

  اإلعالن؟دعوماذا يإىل  )1
  ؟املُعلنمن هو  )2
 زين؟ي واجلمل اليت استعملها الكاتب لإلقناع بالسفر إىل مدينة والت دتعابريما ال )3
  احلجز، حبسب اإلعالن؟إىلسرون إذا مل تسارعوا ختماذا  )4
  .لوازين؟ علّيهل اقتنعتم بالسفر إىل مدينة والت د )5

            إعالنإعالنإعالنإعالن

  

  ؟  العامل يفللمالهيمدينة السفر إىل أكرب وأضخم يف  هل ترغبونَ

  اإلثارة واجلمال ... مدينة السحر واخليال،"زين النديد"إا 

  .للصغار والكبار ...مثريةرة ممغا ...متعة كبرية

ال تتردتوا الفرصةدوا وال تفو  

  األماكن حمدودة األسعار مغرية و

   احلجز اآلنإىلسارعوا 

        شركة فانتازيا للسياحة والسفرشركة فانتازيا للسياحة والسفرشركة فانتازيا للسياحة والسفرشركة فانتازيا للسياحة والسفر
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   ) قبل قراءة النص- تان متهيديتانفعالي( :تكلمجمال ال                              

  

  : عنها شفهيا، حنو إىل التالميذ لإلجابة بعض األسئلةيوجه املعلم/ ه املعلمةتوج :الفعالية األوىل

1( دوها يف بالدنا؟ املالهي نَهل تعرفون مدعد. 

2( ا يف مدينة املالهي؟ما هي األلعاب اليت تفضلو 

 وم لشخصيات كرتون معروفة، أي الشخصيات تذكروا؟تكثر يف مدن املالهي رس )3

  

 

 أسئلة خمتلفةه مث توجات والت دزين، شخصيحدى إلصورة   أمام التالميذتعرض :لفعالية الثانيةا

   : حنو،حوهلا

1( ماذا ترن يف الصورة؟و 

 ؟ اتالشخصيذه  هاءمسأهل تعرفون  )2

3( هذه الشخصيات؟رهل تعرفون من هو مبتك  

 ؟ ما هي هذه األفالم؟"زينيوالت د"أفالم كرتون من إنتاج شركة هل شاهدمت  )4
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مغامالْ ةُرلَحزون غريِالص  

 جاهاتبِ كرحتي نْأَ ،ةًحتافيةً مادر ةًعقَوقَ هرِهظَ لىع لُمحي ذيالّ ،غريِالص زونلَحلْل آنَ   

نبتالْ ةخيتالّ س نضجت انَحو قْوطْقَ تهاف .عرالْ فزونُلَح ذلبِ كطَواسقُ ةرون 

استعارِشكَّأَ يتالّ هدلَ تنَّأَ ه النبأَ ةَتصبحت خراَءض، لَ إذا وم يرِسلَإِ عفَ هايت فوسقُبِسه 

 	  .هافطْقَ ىلإِ ديياَأل

 ةتبن وحن غريالص زونُلَحالْ هجوت دى،النبِ هاهارزأَو ةديقَحالْ شابعأَ تلَّتاب دقَو ،رِجفَالْ يف

 دتشت نْأَ لَبقَ ،صولِوالْ نم نكَّمتي يكَل ابريكَ ادهج لَذُبي نْأَ هيلَع كانَ .ةعيانِالْ سخالْ

حةُرار الشفَ سِمتعيق مسعاه .زحالْ فبِ زونُلَحجسده الروِخ اَأل لىعشابِع الندية، وداب 

 لَبقَ ةديقَحالْ يف ةَعشبمالْ ةَسافَمالْ عطَقْي نْأَ طاعتاسفَ شيطًا،ن هارِالن نم تقْالو هذا يف

روقِش الشسِم .لكن نبالْ ةَتخالْ  سعةَزيز كانال ت زالُت بةًعيد، قوقَ ددبِ رطَواسقُ ةرون �� 

استعارِشال يتالّ ه تخنَّأَ ،ئُط لَعينْأَ ه طَقْيع ضعالْ فسافَمقَ كانَ يتالّ ةطَقَ دها،ع نْأَو 

واجِيه اللَخ ذلك مصاعكَ بةًثري .بعنْأَ د تجاوالْ زالْ ةَسافَمعمشةَب، وجالْ دزونُلَح 

الصغري فْنسأَ همام مساحة كانَ ،ٍبةترِم صاحالْ ببيقَ تد أَههاي زِلراعة بَألا ضِعهارِز، 

وىقَّن تهاراب من الشبِوائ .لذلكانَ ك لَعينْأَ نَاآل ه ثَكْأَ كونَير اناتباه ال نْأَو يزحف 

 	� رونَقُ زونُلَحالْ دم ديدش رٍذَحبِ. هعيوجِو هدسجبِ قصتلْي الئَل ،رابِالت لىع وِخالر هدسجبِ

استعارِشه ىحت تبين ولَ ةَقَريفَ ،ةًجافَّ مونزحف لَعثُ ها،يم تبني ثُ ،صاةًحا ما،يابِ عودثُ سم 
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وأُ ةًقَرثُ رى،خم كانَ. صاةًح يتبِ لُقَّنٍءطْب، الو يمد جسأَ ىلإِ هدي مذاإِ الّإِ كان وثق من 

وأَ جودرضية لْصبة يمكنْأَ ن يـنزلق لَعهاي .نَّإِفَ ذال قَتدمه نحو نبتالْ ةخلَ سم كُين 

مساتقيم لْب متعا،رج الْ طالَأَ ما هذاوأَ ةَسافَممامه .لكنلَ هم فْيقد حماسافْ وال ،هقَتد 


 ،اآلنَ سمالش تقَرشأَ. ةديقَحالْ يف ةبرِتمالْ ةيضراَأل نم ةيقِّبتمالْ تارِماَأل زِجاوتل ةَيلَحالْ� 

غَوردالطُّ تيور غْاَأل لىعصان، وفْرفَرفَالْ تراشات حزهارِاَأل لَو الندية .حينكانَ ئذ 

 عيدبالْ نِكْالر هذابِ حيطُي يرِجح ياجٍس راِءو نم سخالْ ةتبن لىع فرِشي غريالص زونُلَحالْ

مالْ نديقَحة .شعالْ راالبِ زونُلَحرياحِت قَالثِّوة، وهو يقُبِ قّىلَترون استعارِشه الرائةَح 

السرةَاح لنبتالْ ةخيانِالْ سعفَ ،ةتجدد شاطُنلَ. هم يبق لْللَحنأَ الّإِ زون طَقْيع السياج 


  .ةعائالر ةتبالن ههذ ةيافَض يف كونَيل زوالًـنفَ عوداص يرِجحالْ	 

 دىالن سمالش تفَفَّج دقَفَ. غريِالص زونلَحالْ لىع الًهس هزولُن الو ياجِالس عودص نكُي ملَ

 دشأَو ةًوسقَ رثَكْأَ هايلَع وِخالر هدسج القزِان صارفَ ،ياجِالس ةَجارح لُلِّبِي كانَ ذيالّ

  .رٍبصو ةزميعبِ القِزِاالن آالم الًمحتم ٍءطْببِ مدقَتي هلَعج ما هذاو إيالما،

 رىخأُ ةٌليلَقَ واتطُخ. ةزيزعالْ هتتبن وحن يوِالس ريقِالطَّ لىع هسفْن زونُلَحالْ دجو خرياأَ   

ويـنزلبِ قجسده بيأَ نوالْ هاراقلْمفَّتفَ ،ةأَ ضيقْيجأَ لَمياميف ه ذَتأَ قِووهاراق اللينالْ ةلْحوة . �� 

 واتطُخبِو ،ةَغريالص ةهفاكالْ ةَلَّس هادي يفِ لُمحت يهو ،تيبالْ ةُبر تلَبقْأَ ناِءثْاَأل ههذ يف

سريعة فَقَوأَ تمام نبتالْ ةخيانِالْ سعثُ ،ةم ثَجت لىع كْربها،تي ونتلَاوت اكّسين من لَّالسة، 

طَقَوعت النبرِالطَّ ةَتةَي مذْجِ نذيالّ هاع يمتد يف اميقًع ثُ ،رابِالتم عادأَ تدهاراج لتعد 
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ةَطَلَس بِ. باحِالصرٍذَح شديد مالْ دزونُلَح الصرونَقُ غري اسعارِتشالْ يف هفَ ،واِءهلَ دابه  

اواضنَّأَ ح نبتتالْ هعقَ ةَزيزد اخفَتت من هاكانِم .أَ خابلُمعامٍطَ يف ه تىمنْأَ ن يذَتقَوه، �	 

ولكنه عاد مبِ لوًءامقَفَ ضا،الرد عاش ترِجةًب جةًًديد.  
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  )���� ( لغة أدب ثقافة للمرحلة االبتدائية،اللغوية التربية مبنهج وارتباطه النص مميزات      

  

20 (��
 العدد ،)بتصرف( الصغري العريب جملّة :النص مصدر��(.  

 قصصي نص وهو دبية،األ النصوص إىل" الصغري احللزون مغامرة "نص ينتمي :ومبناه النص نوع
 يف النابتة اليانعة اخلس بتةن أوراق على حلصولإىل ا يسعى مثابر حلزون بطلها، حادثة سرد على يقوم

 التحدي عليه كان مرة كلّ ويف الصعوبات، من العديد تواجهه ،اخلسة حنو رحلته خاللو. احلديقة
 عن علوماتمب املتلقّي يزود النص أنّ كما. واإلثارة التشويق من نوعا كايةاحل أكسب ما جديد، من

 باإلضافة إىل القيمة التربوية الكامنة يف النص، ،وغذائه مسكنه حركته، شكله، وخصائصه؛ احللزون
وهي أمهية التمسك باهلدف، والسعي من أجل حتقيقه، دون االستسالم للكلل واليأس، مهما كانت 

  .النتيجة

املنهج، ( للنص القصصي الرئيسية العناصر من جمموعة على" غريالص احللزون مغامرة "حكاية تشتمل
  .والصراع الراوي احلبكة، ،)البيت وربة احللزون (الشخصيات ن،واملكا الزمان؛ )
�.ص

  :اللغة واألسلوب

 األحداث ونقل الزمن اختصار يف أمهيته وتكمن ،دون احلوار السرد أسلوب احلكاية تعتمد •
 .اخلسة أوراق حنو احللزون رحلة يف املتسارعة

•  بع أمر وهو التأنيس، استعماليرد يف النصاليت تاحلكايا يف مت تتة احليوان من ذخشخصي 
 اليأس بني مشاعره وتتراوح... ويتألّم يتمىن يفرح، فاحللزون .عربة طياا يف للتنق ،رئيسية
 .احلالة متليه ملا وفقًا واألمل

• ا من جديدةورواسم  ألفاظتعابري و على حيتوي النصاليانعة،: حنو التلميذ لغة تثري أن شأ 
 عادت ركبتيها، على جثت األثناء، هذه يف جهدا، يبذل وقت، حلّ ،عزمية آن،الشوائب، 

 ..أمله خاب واضحا، بدا أدراجها،
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  )فعالية متهيدية قبل قراءة النص( االستماع جمال                              

  

 ناسبي ،وصفي - ؛ حكاية أو نص إخبارياحللزون حول خارجي نص عن البحث ة/املعلّم منيطلب 
  : وإجراء الفعالية التالية)مقترح نص مرفَق (،العمرية ملرحلةا

نّ إعادة /، مثّ يطلب منهم)يرينه/يروه أن دون( ،التلميذات/ التالميذ من مسمع على لنصا يقرأ. أ
  .نّ/سرد احلكاية بلغتهم

   ورقة العمل املوجودة        أسئلةت لقراءة التلميذا/ ال للتالميذ، يعطى االثانية قراءة النص للمرة قبلَ. ب

    التلميذات مرة / ، مثّ تعاد قراءة النص على مسمع من التالميذ)س دقائقمخ (     يف كراسة التلميذ

 .أخرى     

  .املقترحة تقوم التلميذات بتنفيذ املهام يف ورقة العمل/ يقوم التالميذ. ج
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ـُقترح         النص امل

     

عادت احللزونةُ  بأسرع ما تستطيع إىل البيت، فهي ختشى أن خيرج صغريها حلزون يف غيابِها، ويتجولَ    
  .وحيدا على الشاطئ

  ".حلزون: "حاملا وصلَت إىل البيت هتفَت

حلزون مل يرد الشاطئ، . لكن وهو ليس يف البيت؟ وحني عرفَت احلقيقةَ انطلقَت حنو تبحثُ عن كيف يرد
  .حلزون من غريِ أن تبايلَ مبا قد يواجهها من أخطار

.  خيتبئ فيهاها، قالت احللزونة وهي حتسب أنّ صغري"إنه هو."ب كومة احلشائشِ، حملَت قوقعةوعلى منحدرٍ قر
ة، وراحت ، ومجدت يف مكانِها حني رأت القوقعةَ فارغ"حلزون.. حلزون: "انطلقت حنو القوقعة تصيح الهثةً

  ...".ال بد أنّ النورس قد.. يا ويلي: "تتمتم باكيةً

  !"النورس.. ماما: "ومن بنيِ احلشائشِ ارتفع صوت تعرفُه حيذّرها

انتفضت خائفةً وسرعانَ ما ختلّصت من قوقعتها، وانطلقَت حنو كومة احلشائش، لتختبئَ إىل جانبِ صغريِها 
  .حلزون

  .قوقعة الشبيهة باحللزون متاما، وحني أدرك أنها فارغةٌ أطلق صيحةً غاضبةً ومضى مبتعداانقض النورس على ال

  

لقد هامجين هذا النورس اللعني ! دفةيا للص: "    تنفّست احللزونةُ الصعداَء، فنظر صغريها حلزون إليها وقال
  ".نفسه من قبل

  ."وفعلت بقوقعتك كما فعلت بقوقعيت: "اب، وقالتهزت احللزونةُ رأسها فيما يشبه العت

  ". لقد كبر ابنك: "فغمز حلزون أمه وقالَ متفاخرا

  ".ستبقى صغريا مهما كبرت يا ولدي: " فحضنته أمه قائلة
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  )الفعالية متهيدية( التكلّم جمال                                        

  

التلميذات /  من التالميذتطلب/ة أن يطلب/ميكن للمعلّم. مبوضوع النص قةعال هلا صورة عرض

البحث عن صور للحلزون من مصادر خمتلفة، أو تصوير حلزون، مثّ إحضار الصورة إلجراء مناقشة 

  .حوهلا

  :التالية األسئلة عن اإلجابة التلميذات/ التالميذ من يطلب: األوىل املرحلة يف

  الصورة؟ يف نرى ماذا - 

 الصورة؟ يف حيدث ماذا ،وافكّر - 

 - الصورة؟ متذكّرك بِم 

  .الصورة ريهاثت أسئلة صياغة نّ/منهم يطلب: الثانية املرحلة يف
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   يف جمال القراءةدليل أسئلة وإجابات

  توصيات للتعليم  إستراتيجيات التفكري  الفهم أبعاد حسب وإجابات أسئلة

  األول السؤال

  :ة بكلمات من املخزن/مستعيناي الفراغات / امأل

رخو، قوقعة، النباتات، صغري، سوداء، 
  ، رماديةملساحات املتربةا

  : اإلجابة

  . ، رخو، النباتاتملساحات املتربةاصغري، قوقعة رمادية، 

املعىن فهم: عد الفهمب حتديد معلومات / الصريح يف النص
صرحية يف النص.  

  

 ،التذكّر إستراتيجية
ب تذكّر تفاصيل وتتطلّ

واردة يف النص.  

  

  

ملء  التلميذات/ التالميذاملطلوب من 
الفراغات مبا يتناسب مع املعلومات 

الواردة يف النص، وباالستعانة مبخزن 
 القراءةب وهنا ميكن االكتفاء ،الكلمات

اليت نعتمدها، عادة، عند البحث  القافزة
  .عن تفاصيل حمددة

  

  الثاين السؤال

 السبب الوارد يف ي/اكتب احللزون إىل نبتة اخلس؟ ملاذا أسرع

الفقرة األوىل، األسطر -5.  

  :اإلجابة

: ألنّ أسرع احللزون إىل نبتة اخلس حبسب الفقرة األوىل،
 .األيدي قد تسبقه إىل قطفها

املعىن فهم :عد الفهمب بني العالقات فهم :استنتاج/ اخلفي 
                                 .بالروابط باالستعانة النص أجزاء

  

 حتديد إستراتيجية
 ،والعالقات املركّبات
 عالقات حتديد وتتطلّب

  ).ونتيجة سبب(

  

  

  

 اجلملة فهم التلميذات/ التالميذ من يطلب
 إىل تشري اليت الروابط على باالعتماد

   .اإلجابة

اجلملة شرطية والروابط فيها تشري إىل 
  .السبب والنتيجة

  . السبب والنتيجةتربطة الشرط ، أدا"إذا"

  .مل يسرع): مجلة الشرط(السبب 

فسوف تسبقه ): جواب الشرط(النتيجة 
  .األيدي إىل قطفها، أي اخلسة

 سبق "فسوف"يف  " الفاء "الرابط أما
  .السبب
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  الثالث السؤال

. ةكثري مصاعبكان على احللزون أن يواجه خالل رحلته 
  . منهااثنتنيي /اذكر

  : اإلجابة

  : املطلوب ذكر اثنني من املعوقات املذكورة أدناه

 حرارة الشمس تعيق مسعاه، ألنها جتفّف الندى الذي -�
  .يساعد على انزالق جسده الرخو


-عد نبتة اخلسب .  

  . املساحة املتربة-�

  . تقدمه حنو النبتة كان متعرجا مما أطال املسافة-�

  . السياج احلجري-	

صياغة / ري دمج وتطبيق أفكار ومعلوماتتفس :بعد الفهم
  .فرضيات باالعتماد على املكتوب

  

 الدمج، إستراتيجية
 بني الربط وتتطلّب

 وتكوين اهلامة املعلومات
  .جديدة معلومات

  

العودة إىل  التلميذات/يطلب من التالميذ
اجلملة املذكورة  قراءةاألسطر املذكورة و

 "وأن يواجه خالل ذلك مصاعب كثرية"

�لسطر ا.  

على التلميذ أن يعرف أنّ  املقصود : أوال
  .هو رحلة احللزون" ذلك"بـ

حتديد املصاعب الواردة يف األسطر : ثانيا
باالستعانة " مصاعب كثرية"اليت تلي 

: بالتعابري اليت تدلّ على معاناته، مثل
يوجعه،  قسوة، إيالما، خاب أمله، 

 واالستعانة بالروابط اليت تدلّ على سبب
  : ونتيجة، مثل

 بني ويفصل يفسر،  �� السطر "لذلك"-
  ؛النتيجة قبل عادة ويقع والنتيجة السبب

عليه أن يكون أكثر انتباها، وأن ال 
  .يزحف على التراب

ويقع قبل السبب؛ : 	� السطر "لئال" -
  .الزحف على التراب يوجعه

، تفسر السبب الذي �� السطر "لذا" -
  .جعل املسافة طويلة
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  الرابع لسؤالا

  ؟��، السطر "هيأها"يف " ها" تعود  ماذاإىل

  : اإلجابة

  .املساحة املتربة

 بني العالقات فهم :استنتاج/ اخلفي املعىن فهم :بعد الفهم
  .بالروابط باالستعانة النص أجزاء

  

 حتديد إستراتيجية
 ،والعالقات املركّبات
حتديد العالقة  وتتطلّب

 وما" ها"بني الضمري الـ
  .قبلها

  

 كلّ قراءة التلميذات/يطلب من التالميذ
 ،"ها"الضمري  فيهايرد   اليت اجلملة

اجلملة اليت تبدأ من آخر نقطة قبل (
، للربط بني ما تقدمه وما تاله من )الضمري

معلومات، مثّ حتديد العالقة بني الضمري 
ألنّ الضمائر تعود إىل ما . وبني ما سبقه

  .يسبقها واألقرب هلا عادة

  :السؤال اخلامس

، مثّ ��السطر " الشوائب"ي على السياق لشرح معىن /اعتمد
  .استعيين باملعجم لفحص إجابتك/استعن

  :اإلجابة

  .العيوب واألوساخ، أو كل ما يناسب يف داللته: الشوائب

شاب : مادة .العيوب واألدناس واألهوال: يف املعجم،الشوائب
  .شوبا

 والتعابري الكلمات فهم :استنتاج/ فياخل املعىن فهم :بعد الفهم
  .السياق على باالعتماد

  

 االستنتاج، إستراتيجية
  حتديد تفاصيل وتتطلّب
   .علوماتامل بني العالقات

ستراتيجية املقارنة بني إو
املعىن الذي توقّعه وبني 

  .املعىن يف املعجم

  

 التلميذات/ التالميذ من يطلب: أوال
 معىن فهم، و��الرجوع إىل السطر 

  والقرينة، السياق على باالعتماد الكلمة
فصاحب األرض نقّى تراا من الشوائب، 

" نقّى"والكلمة اليت تتصل باملعىن هنا هي 
أي نظّف، ومن خالهلا ميكننا ختمني معىن 
  .الكلمة، فال شك أنه نظّفها من األوساخ

 املعجم من التعبري معىن استخراج: ثانيا
  .املعىن إىل للتوصل ،"شوبا-شاب "مادة

  :السؤال السادس

  ؟��السطر " هذا"ما املقصود بـ 

   :اإلجابة

  :إحدى اإلجابتني

  .تقدمه حنو نبتة اخلس مل يكن مستقيما بل متعرجا-

  .تقدمه حنو نبتة اخلس كان متعرجا-

 بني العالقات فهم :استنتاج/ اخلفي املعىن فهم :بعد الفهم
  .بالروابط ستعانةباال النص أجزاء

  

 حتديد إستراتيجية
 ،والعالقات املركّبات
حتديد العالقة  وتتطلّب

 الواردة بني املعلومات
  .وبعده" هذا "الرابط قبل

  

 كلّ قراءة التلميذات/يطلب من التالميذ
 ،اسم اإلشارة فيهايرد  اليت اجلملة

 )املقصود من آخر نقطة قبل اسم اإلشارة(
 ما تقدمه وما يليه الذي يربط بني ،"هذا"

  .من معلومات

 قبله ورد ما خيتصر إشارة اسم" هذا"
خدما املوضع هذا يف واستللتكرار منع.  
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  :السؤال السابع

ملاذا تكون حركة احللزون أكثر سهولة قبل شروق الشمس، 

حبسب األسطر �-
  ؟�

  :اإلجابة

تكون حركة احللزون أكثر سهولة قبل شروق الشمس ألنّ 
لشمس تعيق مسعاه، فهي جتفّف الندى الذي يساعد حرارة ا

  .على انزالق جسده الرخو فتؤخره عن هدفه

املعىن فهم :عد الفهمب بني العالقات فهم :استنتاج/ اخلفي 
  .بالروابط باالستعانة النص أجزاء

  

 حتديد إستراتيجية
 ،والعالقات املركّبات
 عالقات حتديد وتتطلّب

  ).ونتيجة سبب(

  

  

  

 اجلملة فهم التلميذات/ التالميذ من بيطل
 اليت والعبارات الروابط على باالعتماد

فقد جفّفت "الفاء يف  اإلجابة، إىل تشري
تفسر ما قبلها، صعود ..." الشمس الندى

ونزول السياج كان صعبا بسبب الشمس 
فصار "والفاء يف . اليت جفّفت الندى

تقدم النتيجة " أكثر قسوة... انزالق
  .ري لعملية جتفيف الندىوالتفس

  

  :السؤال الثامن


يِ عنوانا مناسبا للفقرة الواقعة يف األسطر  /أعط�-��.  

  :عناوين متوقّعة :اإلجابة

  .صعود السياج

  .آالم االنزالق

  .أو كلّ عنوان يتفق مع الفكرة

  .تعميمات صياغة :االستنتاج/ اخلفي املعىن فهم:بعد الفهم

  

إستراتيجية تكوين 
 فهومات والتعميمات،امل

ة /اليت تتطلّب من التلميذ
 بني إدراك العالقات

 يف الواردة التفاصيل
النص.  

  

 على يتعين السؤال هذا عن لإلجابة
املوضوعة  استخراج التلميذات/ التالميذ

فالفقرة تتناول . اليت تتحدث عنها الفقرة
مرحلة اجتياز السياج وصعوبة عملية 

 جفّفت الندى فصار اجتيازه، ألنّ الشمس
  .انزالق احللزون أكثر صعوبة

ميكنه أيضا اختيار العنوان من الفكرة 
جفاف الندى أدى إىل : املركزية للفقرة

  .أو ما شابه ذلك صعوبة صعود السياج،

  :السؤال التاسع

  .ي جبانب كلّ مجلة؛ واقعة أو رأي/اكتب 

  .   احللزون حيمل على ظهره قوقعة. أ

  . د السياج وال النـزول منه سهالمل يكن صعو.ب

  .بدا يف هذا الوقت من النهار نشيطا. ج

  

  

  

 ،االستنتاج إستراتيجية
 تكوين بوتتطلّ

 معلومات أو ادعاءات،
 بني عالقات على تعتمد

 كلّ يف الواردة التفاصيل
   .بند

  

  

 للتلميذات/ للتالميذ يوصى بأن يوضح
  .والواقعة الرأي بني التمييز كيفية

 العامل عن معلومات من مستمدة: الواقعة
 واملشاهدات التجارب على وتقتصر

 حوهلا، واسع إمجاع وهناك والقراءات،
ولغتها  ،وبراهني أحباث نتائج على وتعتمد

موضوعية خالية من الكلمات املشحونة 
وجود القوقعة على ظهر ف .عاطفيا
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  :اإلجابة

  .واقعة): أ(اجلملة 

  .رأي): ب(اجلملة 

  .رأي): ج(اجلملة 

  

 التمييز :ومعلومات أفكار وتطبيق دمج تفسري، :بعد الفهم
  النص يف والرأي) احلقيقة (الواقعة بني

  السلحفاة  معلومة حقيقية وموجودة

 املشاعر، األفكار، على يعتمد قول: الرأي
 وال وتفسريات، نظر، وجهات املعتقدات،

 ال أو عليه نوافق فقد إمجاعا حوله جند
، ويف الرأي قد جند صفات، أو نوافق

) اجلملة ب(سهل  :كلمتاف. مفاضلة
تدلّان على أمر نسيب، ) اجلملة ج(ونشيطا 

  . خيتلف من شخص إىل آخر

  :السؤال العاشر

ي وظيفتني من وظائف قرون االستشعار حبسب /اكتب
النص.  

  : مما يليذكر وظيفتين: اإلجابة

. سطة قرون استشعارهيعرف احللزون أنّ النبتة نضجت بوا: أ
  )�-�السطر (

يقدر احللزون، بواسطة قرون استشعاره، طول املسافة : ب
  .)��-��السطر . (اليت يتوجب عليه أن يقطعها

بواسطة قرون االستشعار يتبين احللزون معامل طريقه؛ : ج
  .)��-	�السطر .. (ورقة ليمون جافّة، حصاة، عودا يابسا

استشعاره الرائحة الساحرة لنبتة يتلقّى احللزون بقرون : د
السطر . (اخلس
�(.  

عرف بواسطة قرون االستشعار أنّ نبتته العزيزة اختفت : هـ
  .)	�-��السطر . (من مكاا

 تطبيق :ومعلومات أفكار وتطبيق دمج تفسري، :بعد الفهم
  .النص يف الواردة واملعلومات األفكار

  

  

  

 الدمج، إستراتيجية
 نيب الربط وتتطلّب

 وتكوين اهلامة املعلومات
  جديدة معلومات

  

التلميذات تتبع ظهور قرون / على التالميذ
االستشعار يف النص مبساعدة القراءة 
القافزة، ويف كلّ مرة سيجدون وظيفة 

  . خمتلفة لقرون االستشعار



 26  

  :السؤال احلادي عشر

- ن/مدا بني املواقع، لتبيي مسار احللزون أثناء /ي أسهم
  .ته للحصول على نبتة اخلسرحل

  : اإلجابة

) �أرض مترِبة، ) �أرض معشبة، )
نقطة االنطالق، ) �
احملطة االخرية مل يصلها .(نبتة اخلس) 	سياج حجري، 

احللزون، لذا فحىت إن مل يشر إليها التلميذ، فإجابته تعترب 
  .صحيحة

  

 ،إستراتيجية التطبيق
وتتطلّب نقل معرفة 
ى سابقة وتطبيقها عل

  .حالة جديدة

  

التلميذات تتبع /املطلوب من التالميذ
نص، ومد األسهم حتركات احللزون يف ال

حبسب تسلسل احملطّات الواردة يف النص.  

  :السؤال الثاين عشر

  :ي خبطّ بني السبب والنتيجة/صل

  النتيجة  السبب

�.ماحللزون حنو نبتة تقد 
  . اخلس مل يكن مستقيما

  .لزونجتدد نشاط احل


جفّفت الشمس .
.                       الندى

طالت املسافة اليت على 
  .احللزون أن يقطعها

اختفت نبتة اخلس من .�
  . مكاا

صار انزالق جسد احللزون 
  .أكثر صعوبة

تلقّى احللزون رائحة .�
  .اخلس الرائعة

خاب أمل احللزون يف تناول 
  .طعام يتمناه

  :اإلجابة

  .سافة اليت على احللزون أن يقطعهاطالت امل-�


  .  صار انزالق احللزون أكثر صعوبة-

  .خاب أمل احللزون يف تناول طعام يتمناه-�

  . جتدد نشاط احللزون-�

  

 حتديد إستراتيجية
 ،قاتوالعال املركّبات
 عالقات حتديد وتتطلّب

  ).ونتيجة سبب(

  

  

 اجلمل فهم التلميذات/ التالميذ من يطلب
 والعبارات الروابط على باالعتماد الواردة

فالسبب األول  اإلجابة، إىل تشري اليت
يجته وقعت بعده وارتبطت به بواسطة نت

، الذي يشري يف هذا "هذا"اسم اإلشارة 
بقه؛ تقدمه حنو املوضع إىل العبارة اليت تس

اخلسة مل يكن مستقيما، ونتيجة هذا أنّ 
  .املسافة طالت

" جفّفت الشمس الندى"السبب الثاين 
،   اليت ... "مرتبط بالفاء؛ فقد جفّفت

تستخدم للتفسري عادة وتقدم السبب 
مل لنتيجة معينة سبق ذكرها وهذه النتيجة؛ 

  .يكن صعود السياج وال نزوله سهال

 كرابط قد ترتبط بالنتيجة؛ والفاء أيضا
  .فصار انزالق اجلسد أكثر قسوة

مكاا  السبب الثالث؛ اختفاء اخلسة من
ة /أدى إىل خيبة نفسية، على التلميذ

  .استنتاجها من السياق

؛  تلقّى احللزون رائحة السبب الرابع
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املعىن فهم :عد الفهمب بني العالقات فهم :استنتاج/ اخلفي 
  .بالروابط باالستعانة النص أجزاء

د محاسه، الرابط هنا ا أدى إىل جتداخلس م
   ."تجددف"الفاء يف 

  :لثالث عشرالسؤال ا

 ما ة/ي كم من الوقت استغرقت رحلة احللزون، معلّال/قدر
  .أتيت به

  :اإلجابة

 طلوع الشمس، أي ما يقارب ثالث منذ الفجر وحىت
  .ساعات

املعىن فهم :عد الفهمب صياغة فرضيات  :استنتاج/ اخلفي
  .باالعتماد على املكتوب

  

  ،االستنتاج إستراتيجية
 إىل التوصل وتتطلّب

 جديدة علوماتم
 تفاصيل على باالعتماد

  . النص يف واردة

  

  

 اإلجابة باالعتماد تقديرة /على التلميذ
ا /عليه. على املعلومات الواردة يف النص

، تقريبا )الفجر(معرفة موعد االنطالق 
الساعة اخلامسة وحتديد موعد الوصول 

شروق الشمس واشتداد حرها لدرجة (
اعة الثامنة أو جتفيف الندى، تقريبا الس

  .التاسعة

  :السؤال الرابع عشر

-واستخرجي للحلزون صفتني مناسبتني/ أعط ،/ ي من النص
  . تبين كلّ صفةمجلة

  :اإلجابة

  :صفتني من الصفات الواردة أدناهذكر  

  .مثابر، بذل جهدا للوصول إىل اخلسة دون أن ييأس

يات والصعوبات دون كلل،متحدواجه التحد .  

ائل، على الرغم من عدم حصوله على اخلسة مل ييأس، بل  متف
  .شعر بالرضا ملروره جتربة جديدة

  .نشيط، مل يتوقّف أبدا عن السري باجتاه اخلسة

  .أو أي صفتني أخريني مالئمتني ومربرتني

التعرف :  تفسري، دمج وتطبيق أفكار ومعلومات:بعد الفهم
    .على مميزات الشخصيات حبسب املكتوب

  

  إستراتيجية االستنتاج 

التوصل إىل وتتطلّب 
معلومات جديدة 

باالعتماد على تفاصيل 
واردة يف النص.  

  

، وحماولة عمقة قراءة القصة بت/على التلميذ
ميكن . استنتاج الصفات املالئمة للحلزون

التلميذات / طرح أسئلة تساعد التالميذ
ما هي : "على تقصي تلك الصفات حنو

". الئمة للشخص الذي ال ييأس؟الصفة امل
التلميذات تتبع سلسلة / على التالميذ

األعمال اليت قام ا احللزون، واستنتاج 
  .الصفة اليت يدلّ عليها كلّ عمل منها
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  :السؤال اخلامس عشر

  :	-�ي أحداث احلكاية بوضع األرقام من /رتب

  :اإلجابة

             .    وجد احللزون نفسه يف مواجهة مساحة متربة �

.     وجد احللزون نفسه على الطريق السوي حنو نبتته العزيزة	

.         اختذ احللزون الصغري طريقه يف  اجتاه نبتة اخلس اليانعة�

شعر احللزون باالرتياح والثقة وهو يتلقّى بقرون استشعاره  �
رائحة اخلس .  


 خو على األعشاب النديةزحف احللزون جبسده الر  .  

التعرف على العالقات املنطقية / فهم املعىن الصريح:بعد الفهم
  .الصرحية، مبا يف ذلك التسلسل الزمين

  

إستراتيجية حتديد 
  املركبات والعالقات،

وتتطلّب حتديد العالقات 
  .الواردة بني املعلومات

  

ة قراءة النص منذ /يطلب من التلميذ
ته، وحتى انطالق احللزون باجتاه خس

وصوله متأخرا، مثّ فهم األحداث اليت 
جرت يف القصة حبسب تسلسلها الزمين، 

  .وحتديد اجلمل املطلوب ترتيبها

  : عشرالسادسالسؤال 

يف اية احلكاية يعود احللزون راضيا رغم خيبة أمله يف 
ين أن يعيد التجربة مرة /فهل تتوقّع. احلصول على طعام حيبه

  .ي/أخرى؟ علّل

  تعليل مالئم+ ال/  تعليل مالئم+ نعم  :ةاإلجاب

نعم أتوقّع أن يعيد التجربة رغم خيبته، ألنه عاش جتربة : مثال
، كما أنه متفائل ومثابر جديدة جعلته راضيا عن نفسه

  .ونشيط

ال، عاد مملوًءا بالرضا، فقد عاش جتربة جديدة، هذا :  وربما
 ربما سيكتفي ذه ال يدلّ بالضرورة على أنه سيكرر التجربة،

  .التجربة، فقد واجه صعوبات كثرية وكانت رحلته شاقّة

  .كلتا اإلجابتني صحيحتان

صياغة :تفسري، دمج وتطبيق أفكار ومعلومات: بعد الفهم
  فرضيات باالعتماد على املكتوب

  

 الدمج، إستراتيجية
 بني الربط وتتطلّب

 وتكوين اهلامة املعلومات
  .جديدة معلومات

  

ماذا منحت هذه التجربة : "السؤالنسأل 
قد تتراوح اإلجابات بني خيبة " للحلزون؟

األمل والرضا، فهذه هي املشاعر اليت 
. انتابته لدى فشله يف احلصول على اخلسة

 بعد الفشل، لكن فاخليبة شعور طبيعي
الذي يستعمل " لكن"استعمال الرابط 

لالستدراك يعين أنّ ما يليه يناقض الفكرة 
يت تسبقه، فاحللزون مل يستسلم للخيبة، ال

  . بل شعر بالرضا ألنه عاش جتربة جديدة
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  دليل أسئلة وإجابات يف املعرفة اللغوية

  توصيات للتعليم  إستراتيجية التفكري  أسئلة وإجابات

  السؤال األول

ي معاين /استعيين بالسياق لتعرف/استعن
عبري ي خطّا بني الت/ مدالتعابري التالية مثّ

  .ومعناه

  :اإلجابة

  .يصرف طاقته: يبذل جهدا

  .تؤخر سريه: تعيق مسعاه

  .قلّ اهتمامهي: يفقد محاسه

رجعت يف الطريق الذي : عادت أدراجها
  .جاءت منه

  

 املنهج (السياقي املعىن األلفاظ، مادة داللة
  )58. ص

  

 وهنا إستراتيجية االستنتاج
ة استنتاج /يطلب من التلميذ

العتماد على السياق املعىن با
 .وعلى فهمه لألحداث

  

ة أن يفهم معىن التعابري /على التلميذ
ا /املذكورة باالعتماد على خمزونه

اللغوي، وعلى السياق الذي وردت 
  فيه؛

  �السطر " يبذل جهدا"التعبري 
، فلكي "لكي"مرتبط بالرابط 

يتمكّن احللزون من الوصول كان 
عليه أن يبذل جهده أي يصرف 

  .قتهطا

 �السطر " تعيق مسعاه"والتعبري 
يتعلّق حبرارة الشمس اليت ستؤخر 

  .سري احللزون

، ��السطر " يفقد محاسه"والتعبري 
ميكن ربطه مع اجلملة التالية، وال 

الذي يؤدي نفس .. افتقد احليلة
  .اهلدف

السطر " عادت أدراجها"والتعبري 
، فها "لتعد" ترتبط بالالم يف ��

يت ترجع إىل بيتها هي ربة الب
  .إلعداد السلطة

ا /ا معرفة املعىن ميكنه/وإذا تعذّر عليه
  . املعجمب االستعانة
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  السؤال الثاين

ي الكلمات اليت حتتها خطّ يف اجلملة /حول
اآلتية من صيغة اجلمع إىل صيغة املفرد، 

  .ـة التغيريات الالزمة على اجلملة/مجريا

دغاأل على ورالطي تغرترفرفَو ،صان 
  .الندية زهاراأل  حولَاتالفراش

  

   :اإلجابة

دغر صنال على الطريةالفراش تورفرفَ ،غ 
  .الندية زهرةال حولَ

  )54.ص املنهج(، الصرف مادة

  

 وتتطلّب ،إستراتيجية التطبيق
نقل معرفة سابقة وتطبيقها 

  .على حالة جديدة

  

 ة/التلميذ معرفة على اإلجابة تعتمد
لمفرد واجلمع ل السابقة

  .واستعماالما

ورد يف هذا السؤال نوعان من 
مجع التكسري ومجع املؤنث : اجلموع

السامل، ويوصى بالتطرق إىل مجع 
   .املذكّر السامل

  السؤال الثالث

يف " الشمس"ما هي الوظيفة النحوية لكلمة 
  ."فقد جفّفت الشمس الندى"لة مج

  :اإلجابة

  .فاعل

  )57 ص جاملنه (النحو مادة

  

، وتتطلّب إستراتيجية التطبيق
قيام التلميذ بنقل معرفة سابقة 

  .إىل حالة جديدة

  

  

ة فهم أنّ /املطلوب من التلميذ
الشمس هي اليت جفّفت الندى، 
ما فالشمس اسم جييب عن السؤال 

وحبسب ".  جفّف الندى؟الذي
 الرابع، للصف املرحلية تحصيالتال

 يف علالفا معرفة ة/التلميذ على
 امسا يكون عندما الفعلية اجلملة
بإمكان ). 97ص املنهج (،ظاهرا
ة التوسع ومناقشة أمثلة أخرى /املعلّم

  .عن الفاعل
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  السؤال الرابع

 من من الكلمات املتضادة زوجااستخرج 
6
 األسطر -
�.  

  :اإلجابة

  .صعود ونزول

  أو 

  جفّفت ويبلّل

ة اختيار أحد الزوجني /على التلميذ
  .ذكورين أعالهامل

 ص املنهج (التضاد بند ،األلفاظ داللة مادة
58(  

  

 املركّبات حتديد إستراتيجية
حتديد  وتتطلّب ،والعالقات

بني ) عالقة التضاد(العالقة 
يف األسطر  الواردة الكلمات
  .املذكورة

  

  

ة قراءة األسطر وحتديد /على التلميذ
  .الكلمات اليت تتناقض فيما بينها

 "صعود" الكلمتان �
يف السطر 
، مثّ تليهما كلمة جفّفت "نزول"و

 السطر "يبلّل" وكلمة �
السطر 

� .  

 السابقة املعرفة على اإلجابة تعتمد
 إىل التوصل وميكن ة،/للتلميذ

 االستعانة خالل من العالقة الضدية 
  .السياقب

  

  السؤال اخلامس

لزون يف اجلملة التالية احلكلمة  ي/ استبدل-
  :ي التغيريات الالزمة/لزونة، وأجرِحلابكلمة 

آنَ للحلزون الصغري الّذي حيمل على ظهره 
ك باجتاه نبتة اخلسة أن يتحرقوقعة رمادي.  

  : اإلجابة

 الصغرية الّيت حتمل على ظهرها ةآنَ للحلزون
ك باجتاه نبتة اخلسة أن تتحرقوقعة رمادي.  

  )54 ص املنهج( الصرف، مادة

  

 وتتطلّب ،التطبيقإستراتيجية 
نقل معرفة سابقة وتطبيقها 

  .على حالة جديدة

  

  

 ة/التلميذ معرفة على اإلجابة تعتمد
لتذكري وتأنيث االسم  السابقة

  . والفعل) الصفة أيضا(
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  السؤال السادس

. يف اجلملتني التاليتنيحلّ خيتلف معىن الفعل 
  :ي معناه يف كلّ مجلة/اكتب

  . وقت قطف نبتة اخلسحلّ) أ

  . هاين عقدة حذائهحلّ) أ

  :اإلجابة

  .جاء الوقت): أ(حلّ يف اجلملة 

  .فك): ب(حلّ يف اجلملة 

  

 املنهج (السياقي املعىن األلفاظ، مادة داللة
  )58. ص

  

 وهنا إستراتيجية االستنتاج
ة استنتاج /يطلب من التلميذ

املعىن باالعتماد على السياق 
 .وعلى فهمه للجملتني

  

ة أن يفهم معىن التعابري /ذعلى التلمي
ا /املذكورة باالعتماد على خمزونه

اللغوي، وعلى السياق الذي وردت 
  .فيه

يف اجلملة األوىل كلمة وقت تدلّ 
  . على الداللة الزمانية للكلمة

يف اجلملة الثانية نستدلّ على معناها 
ا /وإذا تعذّر عليه. من عقدة احلذاء

 ا االستعانة/معرفة املعىن ميكنه
  . املعجمب
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  الكتابة جمال يفدليل الفعاليات                                    

  :أكمليها/ ختيل أنّ قصة احللزون الصغري مل تنته، أكملها) 1

  ... ال يزال احللزون الصغري جائعا، ألنه مل يتمكّن من احلصول على طعام، فقرر أن

  توصية                                               

ة طرح /ميكن للمعلّم. ة إكمال القصة باالستعانة باجلملة احملفّزة املذكورة أعاله/على كلّ تلميذ
، باإلمكان كتابة اإلجابات على اللوح، ومنها "ماذا كنت ستفعل لو كنت مكان احللزون؟: "السؤال

  .يتم االنطالق إىل توسيع ما كُتب

 مثّ يطلب . إخل...و، مثّ، لكن، ألنّ، كي: روابط اليت تساعد يف تطوير احلدث، حنوميكن كتابة ال
  .منهم إمتام القصة يف البيت كوظيفة بيتية

ة /كتبته، مع إبداء مالحظات من املعلّم/كتبه ما قراءة أكثر أو ة/تلميذ منيف احلصة التالية، يطلب 
  .والتالميذ حول اللغة واألحداث


 :الفقرة التاليةي /أكمل) 

، لونه ________مثل _____________ مجيلٌ، ريشه ____________ عندي 
، صوته ___________، حجمه __________________

________________ أُطعمه . _____________________، يسكن
،   ومن __________________________، وكلّما رآين _____________

  .________________________________________عاداته 

  توصية                                                   

التلميذات يف الكتابة، تعرض صورة ألحد الطيور أمامهم، ويطلب /، ملساعدة التالميذاملرحلة األوىل
 اللون، العينني، احلجم،: منهم وصفه شفويا، متطرقني إىل أوصافه اخلارجية الشكلية اليت تتناول

  .التلميذات على اللوح/ ، تتم كتابة ما يقوله التالميذ...املنقار، الريش 

أوصافه اخلارجية مستعينني : علىطلب من التالميذ كتابة وصف للطري، يركّزون فيه ي: املرحلة الثانية
 مكملني الناقص باملكتوب على اللوح، ومدى عالقتهم به، كما يتخيلوا أو كما يرغبون أن تكون،

  .يف الفقرة املعطاة
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  التلْميذُ النجيب العب كُرة

 الْقَريبِ من" الشيخ بِحريي "  بدأَ نجيب محفوظ دراسته يف الرابِعة من عمرِه،  يف كُتابِ

يف حي هتيكانَ الْكُبلى الطِّرا احلسني، وع زِلٍ أَثَرِينيف م  ابت يالمزِ اِإلس) قاياهب ما زالَت

هناك حفظَ نجيب أَجزاًء من الْقُُرآن الْكَرميِ، وبدأَ يتعلَّم مبادئ الْقراَءة ). موجودةً إِىل اآلنَ

ةسرديف الْم ةراسلدا لدادعتاس ةتابالْكو .خولُ الْمكانَ د قْتالْو كفَفي ذل ةيدائتاالب ةسرد 	 

ةيلاَألو رِفَةعالْم ضعب هدنع تلْميذُ إِالّ إِذا كانلُ التقْبال يو ،حانتيازِ امتاج دعب متي.  

 ،ةياسبالْع يإِىل ح قَلَتتانن، ويسالْح يةُ حراُألس كَترت ثُثُميجحلَ نخفوظ  دحيب م

 يحب الْمدرسةَ، َألنها تبعده عنِ يف البداية لَم يكُن جنيب حمفوظ. الْمدرسةَ االبتدائيةَ

ولكن ذات يومٍ مرِض التلْميذُ الصغري، .  ويتعرض بِسببِها للتأْنيبِ، وأَحيانا للضربِ،اللَّعبِ

 �� رغب يف وبعد أَنْ شفي. ةً تغير معاملَة أُسرته لَه، إِذْ أَصبحت أَكْثَر عطْفًا ورِقَّوالحظَ

همرارِ هذتفَاس ،ةبالطَّي لَةعامالْم ةراسيف الد دهتثَ إِالّ إِذا اجدحي أَنَّ هذا لَن دجو .

مرضِ، حافَظَ نجيب محفوظ على مكانته بين الْمتفَوقني يف الدراسة، وبِالْفعلِ، منذُ ذلك الْ

هدوال دعا أَسمرِها،مغَيلْوى وح نغريةَ مدايا الصالْهو روفصالْم لَه زيدي لَهعجو .  

الْقراَءة الْحرة متعةً جديدةً وهوايةً إِىل لكن نجيب محفوظ أَحب التعلُّم فعالً، ووجد يف 

سطُوانات اَألغاين عِ مع أَصحابِه، وسماعِ أُاللَّعبِ بالْكُرة يف الشارِ: جانِبِ هواياته اُألخرى �	 
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 الْحسين الّذي ظَلَّ على اَألقْدامِ من حي الْعباسية إِىل حي، والتنزه سريا "نوغرافالفو"على 

هياتطَوالَ ح لِّقًا بِهعتم.  

جيبلَقَدمٍ  كانَ نقَد ةكُر بفوظ العحيفًا" مرح"رِ سشع ةدمها لبلْعظَلَّ يأَثْناَء ، و واتن

 شيٍء يعملُه، ويحب أَنْ يسمع فَقَد كانَ يحب أَنْ يتقن أَي. انوِيةدراسته االبتدائية والثّ


  .كَلمات التشجيعِ� 

 واياتالر عم ،ةوِيالثّان لَةحرالْم ةبِدايو ةيدائتاالب لَةحرالْم ةيف نِهاي أَتدفَب راَءةةُ الْقوايا هأَم

ةمجرتالْم ةالْبوليِسي .ن فرعت ثُم تاباتلى كفوظ عحفَلوطي"جيب منالْم "ةسرديف الْم،ِ 

  تييف الْب هتصور لَّقعلْ وفَلوطي، بنمالِ الْمكُلِّ أَع راَءةلى قع رِصحا، وبِها جِد أَثَّرفت

بِه جابِهإِع ةدلش.  

حجيب مةُ نغْبر ترظَه ،لَةحرالْم لْكيف ت قومي جارِبت درجم توكان ،ةتابفوظ يف الْك 
	 

فيالص ةإِجاز ةربِها يف فَت . عيدهُ، يتبجأَع ةبوليِسي ةرِواي راَءةق نم هِيتنأَنْ ي دعكانَ ب فَقَد

طِّهها بِخلَيع بكْتيو ،ةاسها يف كُرتتابك :حجيب مأْليف نتخيرٍ فوظ، وناش ملَها اس تار

رغَييقيقتابِ .  حك قْليدت برج كذل دعرات"ببالع " اهمسفَلوطي، ونلْمرات"لسالْح" ثُم ،

 تابا كقَلِّدم هياتةَ حصق بكْتأَنْ ي برام"جاَألي "يف كُر هياتح نع بحسني، فَكَت طهل ةاس

 ��  "!اَألعوام"أُخرى وسماها 
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اهلِْواياتو ماماتتااله ددعتم هفْسفوظ نحجيب من دجأَنْ . و بحيةَ وراسالد بحي وفَه

ع  كُرة القَدمِ، ويحب االستماع إِىل اَألغاين، والْخروج موق فيها، كَما يحب لَعبيتفَ

ريالسقاِء ودوارِعِاَألصيف ش مهعم ةرجيب .  ومقاهيها الْقاهن جِدي نا لَمه نلُ؟ مفْعفَماذا ي

محفوظ وسيلَةً للْجمعِ بين كَلِّ ما يحب سوى تنظيمِ وقْته طَوالَ أَيامِ اُألسبوعِ تنظيما  �	 

مته طَوالَ حياته، فكانت دقَّته يف تنظيمِ الْوقْت عامال كَبريا من  وهي صفَةٌ الز...دقيقًا

  .عواملِ نجاحه الْكَبريِ فيما بعد

  يكونَ أَولَ أَديبٍا عالَميا مشهورا، وأَنْ نْ يصبِح نجيب محفوظ أَديبيس غَريبا أَلذا، لَ

بِيرلى جاعلُ عصحنوبِل، ي ةزك يف عام  ئذلو����.  

  �� 
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  )���� القدس (،اللغوية التربية مبنهج وارتباطه النص مميزات                

  )بتصرف ()
� -�� ص(" جنيب حمفوظ، من البداية"كتاب  :النص مصدر

ع فيه ؛ ويسترجاألدبيةإىل النصوص " التلميذ النجيب العب كرة"ينتمي نص  :نوع النص ومبناه
النص مقتطع من قصة عن حياة األديب جنيب . الكاتب احلياة املاضية للشخصية، لذا فهو نص سرية

روي فيها الكاتب بأسلوب سردي، حياة أديب مشهورٍ، ملقيا الضوء على مراحل تبلور ي حمفوظ،
وتأثريها على تعلّمه واملؤثّرات اليت بلورت شخصي ته؛ هواياته، حادثة مرضهته ككاتب مع شخصي

  .بداية املرحلة الثانوية، والعوامل اليت أثّرت يف جناحه

ينقل من العناصر البارزة يف النص، كأي  نص سرية، املكان والزمان يف طفولة حمفوظ، والراوي الذي 
بعد أن متّ شفاؤه رغب يف استمرار "ملم ، يسرد ظاهر األمور وخافيها؛ / لنا السرية، وهو راوٍ عليم

، ويروى النص بضمري الغائب، يصف ماضي الشخصيات، ودواخلها، ويعمد إىل "هذه املعاملة الطيبة
  ).   �� املنهج ص (...."ال حيب املدرسة ألنها تأخذه من اللعب"تفسري األحداث وحتليلها أيضا؛ 

  :اللغة واألسلوب

 ...".لعب الكرة: إىل جانب هواياته األخرى: "التفصيل •

فاملعىن القريب حتمل أكثر من معىن، ، "التلميذ النجيب العب كرة"ب يف العنوان؛ كلمة جني •
يف . للكلمة هو الفاضل النفيس من نوعه، واملعىن البعيد املقصود هو اسم الكاتب املشهور

 .   والصفة) املعرفة(هذا السياق ميكن للمعلم أن يتطرق أيضا، بشكل بسيط، السم العلم 

ضي لسرد سرية جنيب حمفوظ، مع إبراز أهم األحداث يف حياته؛ بدأ، حفظ، توايل الفعل املا •
 ...تركت، انتقلت

 .إيراد األحداث بتسلسل زمين منطقي وواضح •

وأمساء أعالم مروا يف حياة جنيب .. ذكر أمساء األحياء واألماكن؛ حارة الكباجبي، العباسية •
 .واقعيةمما يضفي على النص .. ، املنفلوطيطه حسنيحمفوظ؛ 

".فونوغراف"، "سطواناتأُ: "استعمال ألفاظ دخيلة •
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  )فعالية إمجالية بعد قراءة النص( فعالية يف جمال االستماع                          

  

 نص مرفَق(يتناول شخصية األديب جنيب حمفوظ،  خارجي نص عن  البحثة،/املعلّم من املطلوب
  ).مقترح

مقسمة إىل مرحلتني؛ األوىل عبارة عن أحجية، والثانية نص إخباري يليه مقترح الفعالية املقترحة 
  .لورقة عمل

. التلميذات أكثر من مرة، ملساعدم على معرفة اإلجابة/  تقرأ األحجية على مسمع من التالميذ.أ
  .الفعاليةة اإلجابة للتمكّن من مواصلة /وإذا تعذّر عليهم التوصل إىل اإلجابة، يعلن املعلّم

يروه، أو االستماع إىل النص عن  أن دون التالميذ، من مسمع على" جنيب حمفوظ" نص قراءة. ب
  .طريق آلة تسجيل

     أسئلة التلميذات لقراءة / ال للتالميذ، يعطى االثانية قراءة النص، أو االستماع إليه، للمرة قبلَ .ج

، مثّ تعاد قراءة النص على مسمع من )مخس دقائق( يذورقة العمل املوجودة يف كراسة التلم   
  .التلميذات مرة أخرى/ التالميذ
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  اُألحجية :املرحلة األوىل                                          

       أحجية

   يـحدث أمر غريب هيــا هيــا يا نـجـيب          مـا                       

   عـلى كل لسـان ملفوظ  اسـمك مـحفوظ       يف القـلب  

  )جنيب حمفوظ(          هل عرفتم من املقصود؟ 

  

      نص إخباري:املرحلة الثانية                                           

  جنيب حمفوظ  

حاقه باجلامعة، بدأَ يهتم عند الت.     هو كاتب روائي مصري، ولد لعائلة متوسطة احلالِ يف القاهرة
يا باألدبِ الروسمتأثر بالكتابة.  

   يعترب جنيب حمفوظ من أشهرِ اُألدباِء املصرِيني، وكان يف أوقات فراغه، يزور مصر القَدمية، ومنها 
هاتوشخصي هحى رواياتواست .  

و "  حارتناأوالد"و " قصر الشوق"و " ملدق ا زقاق"و " ريةكّالس"و " بني القصرين": من رواياته
   ."اللص والكالب" و"مريامار"

لَحتوت رواياتة، و سينماأفالمٍإىل  هيئرجِتةت مديدع ينالُ جائزةَ نوبل . إىل لغات ريبلَ أديبٍ عكانَ أوو
   .1988يف األدب، وذلك يف العامِ 

يف 30.8.2006يف  جنيب حمفوظ توفّي وهوه جبنازةدولت هتموأكر ،من عمرِه والثمانني اخلامسة رمس ية 
كبريةشار كرجالِ فيها كبار  الدولَةو نَواملصريالطَّلِّن كُ م قاتب.  
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  )فعالية متهيدية ( جمال التكلّم                                     

   

  )عمل يف أزواج(ة /ي لزميل/احك

  ؟فضلة هواياتك املما هي  . أ

 متارسينها؟ /  كيف متارسها  . ب

 ين ملمارسة هوايتك؟/     كم من الوقت ختصص  . ج

     هل تؤثّر هوايتك على القيام بالواجبات املدرسية؟  . د

 

   . ذ

  

ويوزع تالميذ الصف إىل أزواج، ويطرح أحدمها على . ميكن أن تطبع األسئلة أعاله على ورقة عمل
 . ة التحدث عن هواية زميله بلغة معيارية/ة املستمع/مثّ يطلَب من التلميذ. اآلخر األسئلة الواردة

 

  

  

  

  

  

  

                                                  توصية
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  دليل أسئلة وإجابات يف جمال القراءة

   توصيات للتعليم               إستراتيجيات التفكري   حبسب أبعاد الفهم أسئلة وإجابات

  :السؤال األول

يف أي مرحلة عمرية حفظ جنيب حمفوظ أجزاء 
 من القرآن الكرمي؟

  .بعد التحاقه باملدرسة االبتدائية.أ
لدى انتقاله من املدرسة االبتدائية إىل .ب

  .اإلعدادية
  .قبل التحاقه باملدرسة االبتدائية.ج
لدى انتقاله من املدرسة اإلعدادية إىل .د

  .الثانوية
  : اإلجابة

  .قبل التحاقه باملدرسة االبتدائية. ج

فهم : استنتاج/  املعىن اخلفيفهم : بعد الفهم
  .العالقات بني أجزاء النص باالستعانة بالروابط

  

 الربط ، وتتطلّبإستراتيجية االستنتاج
 بني عالقات على تعتمد معلومات بني

 .النص يف الواردة التفاصيل

  

كان عمر جنيب حمفوظ عندما بدأ يتعلّم يف الكتاب 
 اإلجابة، وحيفظ القرآن أربع سنوات، وللتوصل إىل

التلميذات االستنتاج أنّ هذا العمر يسبق /على التالميذ
 .عمر االلتحاق باملدرسة

  :السؤال الثاين
  

ماذا كان الشرط لاللتحاق باملدرسة االبتدائية 
  .ي/يف زمن جنيب حمفوظ؟ وضح

  
  :اإلجابة

  . اجتياز امتحان يف القراءة والكتابة
فهم : اجاستنت/ فهم املعىن اخلفي : بعد الفهم

  .العالقات بني أجزاء النص باالستعانة بالروابط

  

 

  

 الربط وتتطلّب ،االستنتاج إستراتيجية
 بني عالقات على تعتمد معلومات بني

 .النص يف الواردة التفاصيل

  

 "ذلك الوقت"التلميذات فهم أنّ / على التالميذ
تشري إىل زمن جنيب حمفوظ، مثّ حتديد  	السطر 

 بعد اإلشارة إىل الزمن وهو اجتياز الشرط الذي يرد
  .امتحان

، تدلّ على 6السطر ) النفي وإال(مثّ إنّ استعمال 
وجود شرط للقبول، فالتلميذ ال يقبل إال إذا كانت 

 .عنده بعض املعرفة األولية
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  :السؤال الثالث

ملاذا مل يرغب جنيب حمفوظ يف الذهاب إىل 
   املدرسة يف بداية املرحلة االبتدائية؟

  :اإلجابة

  : املطلوب كتابة السببني التاليني

  .ألنّ املدرسة كانت تأخذه من اللعب. �


  .ألنه يتعرض بسببها إىل التأنيب أو الضرب. 

فهم : استنتاج/ فهم املعىن اخلفي : بعد الفهم
 .العالقات بني أجزاء النص باالستعانة بالروابط

  

 والعالقات املركّبات حتديد إستراتيجية
  ).ونتيجة ببس(

  

التوصل إىل األسباب  التلميذات،/ التالميذ على
، وهو يربط بني 8السطر ) ألنّ(باالستعانة بالرابط 

والربط بني . السبب والنتيجة، وترد األسباب بعده
السببني متّ بواسطة حرف العطف الواو؛ ألا 

  .. يتعرض بسببهاو... تأخذه

 

  :السؤال الرابع

ي معىن /، وقدري على السياق/اعتمد
ي معناها يف / مثّ افحص�سطر " التأنيب"

  .املعجم

   :اإلجابة

التوبيخ، التعنيف :  تعين�التأنيب السطر 
  .واللوم

فهم : استنتاج/ فهم املعىن اخلفي: بعد الفهم
  .الكلمات والتعابري باالعتماد على السياق

  

، وتتطلّب الربط إستراتيجية االستنتاج
على عالقات بني بني معلومات تعتمد 

التفاصيل الواردة يف النص. 

  

التلميذات قراءة كل اجلملة اليت ترد فيها /على التالميذ
، واالستنتاج، مبساعدة الفعل "التأنيب"الكلمة 

، الذي يسبق التأنيب، أنّ التعبري � السطر "يتعرض"
تفتح اال لتوقّع " يتعرض"حيمل داللة سلبية ألنّ 

  ..  من خطر وعنف وما إىل ذلكاملفاجآت السلبية

باإلمكان أيضا االعتماد على قرينة أخرى هي اجلملة 
السابقة اليت تشتمل على كلمة توازي التأنيب، وهي 

لذا، . الضرب، الذي يعترب من أنواع العنف أيضا
  .فالتعنيف هو املعىن املقصود

  ."أنب" مادة باملعجم االستعانة ميكن املعىن من للتأكّد
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  :ل اخلامسالسؤا

كيف عبر والد جنيب حمفوظ عن سروره 
  بتفوق ابنه؟  

  :اإلجابة

 زاد البنه املصروف واهلدايا الصغرية من حلوى 
  .وغريها

فهم : استنتاج/ فهم املعىن اخلفي : بعد الفهم
 .العالقات بني أجزاء النص باالستعانة بالروابط

  

 والعالقات املركّبات حتديد إستراتيجية
  ).يجةونت سبب(

  

 ،حتديد دور والد جنيب التلميذات،/ التالميذ على
طريقة تعبريه عن  عن يسأل السؤال أنّ اعتبار على

فتفوق ابنه أسعده وهذا ما جعله  سروره بتفوق ابنه،
السطر ) مما(االستعانة بالرابط . يزيد املصروف واهلدايا

الذي يربط بني السبب والنتيجة توصلنا إىل  13
  :اإلجابة

  .سرور الوالد بتفوق ابنه: السبب

والنتيجة تقع بعد  زيادة املصروف واهلدايا: النتيجة
 ."مما"

  :السؤال السادس

ظهرت معاملة األهل الطيبة لنجيب الصغري يف 
  .حالتني، اذكرمها

  :اإلجابة

  .عند مرضه: احلالة األوىل

  .لدى اجتهاده يف الدراسة: احلالة الثانية

 أفكار وتطبيق دمج تفسري،: بعد الفهم
 الواردة واملعلومات األفكار تطبيق ومعلومات،

  .النص يف

 

  

 بني الربط وتتطلّب ،الدمج إستراتيجية
 معلومات وتكوين اهلامة املعلومات

 .جديدة

  

حتديد املوضع الذي يتناول معاملة  ة/التلميذ على
فمرض جنيب . األهل الطيبة واألسباب اليت أدت إليها

ري معاملة أسرته له، فأصبحت أكثر عطفا أدى إىل تغي
كان على جنيب إجياد طريقة للحفاظ على هذه . ورقّة

  .املعاملة فوجد أنّ االجتهاد يف الدراسة يضمنها له

  : للتوصل إىل اإلجابة ميكن االستعانة بالروابط التالية

، اسم إشارة خيتصر ما قبله، ��، يف السطر "هذا"-
  .عاملة الطيبةواملقصود به استمرار امل

 ،  يساعدنا على �� السطر) النفي وإال(القصر -
اكتشاف احلالة الثانية؛ فاملعاملة الطيبة لن تستمر إال 

  . إذا اجتهد جنيب يف املدرسة

  

  



 

 

44

  :السؤال السابع

وعسى أن تكرهوا : "جاء يف القرآن الكرمي
ي عالقة هذه /، اشرح"شيئًا وهو خري لكم

  .اآلية مبرض جنيب حمفوظ

  :اإلجابة

بعد أن مرض جنيب حمفوظ تغيرت معاملة أهله 
إىل األفضل، فصمم أن حيافظ على هذه املعاملة 

 عن طريق االجتهاد يف املدرسة، وهكذا  جد
  .وتفوق

 تفسري، دمج وتطبيق أفكار :بعد الفهم
  .ومعلومات، مقارنة ومقابلة املعلومات

  

، وتتطلّب حتديد إستراتيجية املقارنة
ه السليب والوجه اإلجيايب ملرض الوج

 .جنيب حمفوظ

  

ة، أوال فهم معىن اآلية، مثّ حتديد النتيجة /على التلميذ
  .��-�ملرض جنيب حمفوظ، األسطر اإلجيابية 

املرض هو أمر سليب ومكروه، ولكن يف حالة جنيب 
حمفوظ كانت له آثار إجيابية، وهذا انعكس يف معاملة 

 . لطفا ورقّةأهل جنيب اليت أصبحت أكثر

  :السؤال الثامن

  ي هوايات جنيب حمفوظ يف صغرِه؟/عدد

 :هوايات جنيب حمفوظ حبسب النص :اإلجابة
  .القراءة احلرة

  .اللعب بالكرة يف الشارع مع أصحابه

  .مساع أسطوانات األغاين على الفونوغراف

التنـزه مشيا على األقدام من حي العباسية إىل 
  .حي احلسني

 أفكار وتطبيق دمج تفسري،: الفهمبعد 
 الواردة واملعلومات األفكار تطبيق ومعلومات،

  .النص يف

  

التذكّر واستعادة  إستراتيجية
حتديد معلومات  وتتطلّب ،املعلومات

واردة يف النص. 

  

حتديد املوضع الذي يتناول هوايات  ة/التلميذ على
  هذه. جنيب حمفوظ، واألمور اليت حيب أن يقوم ا

  .��-��املعلومات جندها يف األسطر 
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  :السؤال التاسع

حبسب ما تفهمه " الفونوغراف"ما هو جهاز 
من النص؟ وأي جهاز نستعمل بدال منه يف 

  أيامنا؟

  :اإلجابة

.  جهاز لسماع اإلسطوانات"الفونوغراف"
واجلهاز املستعمل بدال منه يف أيامنا؛ آلة 

 إسترييو،  أو�.m.p، أو )املسجلة(التسجيل 
وغريه من اآلالت اليت ميكن من خالهلا مساع 

  .األغاين

 فهم استنتاج،/ اخلفي املعىن فهم: بعد الفهم
  .الكلمات والتعابري باالعتماد على السياق

  

وتتطلّب الربط  ،االستنتاج إستراتيجية
بني معلومات تعتمد على عالقات بني 

التفاصيل الواردة يف النص..  

 

  

التلميذات قراءة كل اجلملة اليت ترد فيها /ذعلى التالمي
، واالستنتاج بأنه آلة لسماع "فونوغراف"الكلمة 

ألنّ جنيب حمفوظ كان يستمع إىل أغاين اإلسطوانات، 
مثّ مقابلة املعلومات وتطبيقها . اإلسطوانات بواسطتها

ملعرفة األجهزة اليت تستعمل بدال منها يف يومنا، حنو؛ 
 أو إسترييو، �.m.p، أو )سجلةامل(آلة التسجيل 

 .وغريه من اآلالت اليت ميكن من خالهلا مساع األغاين

  :السؤال العاشر

 رأي وليست واقعة؟ أي مجلة من اجلمل التالية
  .ي إجابتك/علّل

بدأ جنيب حمفوظ  دراسته يف الرابعة من . أ
 .عمره 

تركت أسرة جنيب حمفوظ حي احلسني . ب
 .سيةوانتقلت إىل حي العبا

كان جنيب حمفوظ العب كرة قدم .ج
 ".حريفًا"

مارس جنيب حمفوظ هواية كرة القدم مدة . د
 . عشر سنوات

  

 تكوين وتتطلّب ،تنتاجاالس إستراتيجية
 على تعتمد معلومات أو ادعاءات،
 كلّ يف الواردة التفاصيل بني عالقات

   .بند

 

  

 االحتماالت؛ حذف طريقة على االعتماد باإلمكان
 من حتتويه ملا وقائع، متثّل" ج "و" ب "،"أ "فالبنود

  .موضوعية بعيدة عن الشحنة العاطفية عبارات

 وهي صفة" يفرح "صفةأما اجلملة األخرية فتشمل 
نسبية، فيها تفاوت، وتعبر عن اإلعجاب واالنفعال 

  .مما جيعل اجلملة مشحونة عاطفيا

 للتلميذات/ للتالميذ يوصى بأن يوضح: الحظةم
  .والواقعة الرأي بني التمييز كيفية

 ،العامل عن  واقعيةمعلومات من مستمدة: الواقعة
 والقراءات، واملشاهدات التجارب على وتقتصر
 أحباث نتائج على وتعتمد حوهلا، واسع إمجاع وهناك
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  :اإلجابة

كان جنيب حمفوظ العب كرة قدم : اجلملة ج
 ".حريفًا"

تفسري، دمج وتطبيق أفكار : بعد الفهم
التمييز بني الواقعة والرأي يف / ومعلومات

النص.  

ولغتها خالية من الكلمات املشحونة  ،وبراهني
  . وال تتغير بتغير الزمان واملكانعاطفيا،

 املعتقدات، املشاعر، األفكار، على يعتمد قول: الرأي
 ،إمجاعا حوله جند وال تفسريات،الو ظر،لنا وجهات

  .نوافق ال أو عليه نوافق فقد

  :السؤال احلادي عشر

ي اجلملة اليت تدلّ على أنّ جنيب حمفوظ /جد
كان يقوم بكلّّ عمل على أحسن وجه، 

  .بيها/واكتبها

  :اإلجابة

  .كان يحب أن يتقن أي شيء يعمله

فهم : استنتاج/  املعىن اخلفيفهم: بعد الفهم
  .الكلمات والتعابري باالعتماد على السياق

  

  جية االستنتاجإستراتي

وتتطلّب الربط بني معلومات تعتمد 
على عالقات بني التفاصيل الواردة يف 

النص. 

  


-�� العودة إىل األسطر التلميذات/على التالميذ� 

والتوصل من السياق أنّ معىن الفعل يتقن يحسن أو 
  . جييد

 

  :السؤال الثاين عشر

  :يف كلميت"  ـه"إىل من يعود الضمري 


السطر " بهإعجا "�.   


السطر " به"�.  

  :    اإلجابة

 تعود إىل جنيب �
السطر  " إعجابه"اهلاء يف 
  .حمفوظ

  .   تعود إىل املنفلوطي�
السطر " به"اهلاء يف 

  

 املركّبات حتديد إستراتيجية
حتديد العالقة  وتتطلّب ،والعالقات

  .الرابط وبني املعلومات الواردة قبله

 

  

  اليت الفقرة كلّ قراءة التلميذات/ يطلب من التالميذ

يف األسطر " به"و" إعجابه" الكلمتان فيهاترد �-

 ، للفهم بأنّ املعجب هو جنيب، واملعجب به هو �

  .املنفلوطي
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 فهم :استنتاج/ اخلفي املعىن فهم: بعد الفهم
  .بالروابط باالستعانة النص أجزاء بني العالقات

  :السؤال الثالث عشر

رحلة ظهرت رغبة جنيب حمفوظ يف يف أي م
  الكتابة؟

  :اإلجابة

يف اية املرحلة االبتدائية وبداية املرحلة 
  . الثانوية

استنتاج فهم / فهم املعىن اخلفي:بعد الفهم
  .العالقات بني أجزاء النص باالستعانة بالروابط

  

، وتتطلّب حتديد إستراتيجية االستنتاج
 .تتفاصيل العالقات بني املعلوما

  

ة تتبع مرحلة ظهور الرغبة يف الكتابة /على التلميذ
لدى جنيب حمفوظ، والفهم أنّ تلك املرحلة تعود إىل 

اية املرحلة االبتدائية وبداية املرحلة الثانوية، من 
السطر " تلك"خالل االستعانة بالرابط، اسم اإلشارة 


، والفهم أنّ هذا االسم يعود إىل املرحلة املذكورة 	
 . بله، يف الفقرة السابقة لهق

  :السؤال الرابع عشر

: ي أمساء أصحاب املؤلّّفات التالية/اذكر
  .العربات، األعوام، احلسرات، األيام

  :  اإلجابة

  .العربات للمنفلوطي

  .األعوام لنجيب حمفوظ

  .احلسرات لنجيب حمفوظ

  .األيام لطه حسني

فهم : استنتاج/ فهم املعىن اخلفي : بعد الفهم
  .لعالقات بني أجزاء النص باالستعانة بالروابطا

  

 املركّبات حتديد إستراتيجية
حتديد العالقة بني  وتتطلّب ،والعالقات

  .الرابط واملعلومات الواردة قبله

 

  

 يطلب من التالميذ حتديد األسطر اليت ظهرت فيها 
 تتبع مؤلّف كلّ كتاب أمساء الكتب املذكورة، مثّ

  .منها

ات واأليام مذكوران بشكل صريح، أما مؤلّفا العرب
احلسرات واألعوام، فعلى : بالنسبة إىل  الكتابني

ة االستنتاج بأما لنجيب حمفوظ من خالل /التالميذ
جنيب حمفوظ الذي يعود إىل " اهلا"االستعانة بالرابط 

 .يف كلمة حياته
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  :السؤال اخلامس عشر

كيف عبر جنيب حمفوظ عن إعجابه 
  .ي طريقتين/ اكتبباملنفلوطي؟

  :اإلجابة

  :ة كتابة طريقتني مما يلي/على التلميذ

  .قراءة كلّ أعمال املنفلوطي: الطريقة األوىل

ق صورة املنفلوطي يف تعلي: الطريقة الثانية
  .البيت

تقليد كتاب املنفلوطي : الطريقة الثالثة
  "العربات"

 فهم استنتاج،/ اخلفي املعىن فهم: بعد الفهم
  .النص يف الصرحية غري املنطقية العالقات

  

 الربط وتتطلّبنتاج، االست إستراتيجية
 بني عالقات على تعتمد معلومات بني

  .النص يف الواردة التفاصيل

 

  

الرجوع إىل األسطر اليت ورد  ة/التلميذ من طلبي

األسطر(نفلوطي يف النص،  اسم الكاتب املفيها
-

 من الطرق ، واستنتاج طريقَتني)�
 والسطر �
 عبر من خالهلا جنيب حمفوظ عن إعجابه اليت 

ورد يف هذه األسطر كلمات وتعابري تدلّ  باملنفلوطي؛
حرص :  على إعجاب جنيب حمفوظ باملنفلوطي، حنو

  .على قراءة، بل وعلّق، جرب تقليد

  :السؤال السادس عشر

  : لطه حسني، يعترب"األيام" كتاب 

  .قصة قصرية.أ

  .ارخييةرواية ت.ب

  .سرية ذاتية.ج

  .مسرحية. د

  :اإلجابة

  سرية ذاتية: اجلملة ج

 فهم استنتاج،/ اخلفي املعىن فهم: بعد الفهم
  .النص يف الصرحية غري املنطقية العالقات

  

 الربط وتتطلّب ،االستنتاج إستراتيجية
 بني عالقات على تعتمد معلومات بني

  .النص يف الواردة التفاصيل

  

 

  

 تتبع املعلومات الواردة يف النص عن ة/التلميذعلى 
فقد ذُكر أنّ جنيب حمفوظ جرب أن يكتب . الكتاب

قصة حياته مقلّدا كتاب األيام، وهذا يعين أنّ كتاب 
  .األيام ينقل سرية حياة طه حسني أي أنه سرية ذاتية
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  :السؤال السابع عشر

قت  تنظيم الو الدقّة يفجاء يف اية النص أنّ
ي /اذكر.  عوامل جناح جنيب حمفوظهي أحد

ن حبسب النصيرن آخعاملَي.  

  :اإلجابة

  :ة ذكر اثنني من العوامل التالية/على التلميذ

حفظ أجزاء من القرآن يف سن . (الذكاء
  )الرابعة

  . االجتهاد

  .تشجيع األهل له

  .إتقان كلّ ما يعمل

  .القراءة

 تفسري، دمج وتطبيق أفكار: بعد الفهم
  .ومعلومات، مقارنة ومقابلة املعلومات

  

 وتتطلّب الربط بني إستراتيجية الدمج،
املعلومات اهلامة وتكوين معلومات 

  .جديدة

  

 

  

 استنتاج الصفات والعادات اإلجيابية ة/على التلميذ
اليت متيز ا جنيب حمفوظ حبسب النص، وميكن 

ل، استنتاج هذه الصفات بناء على ما قام به من أعما
ما هي : والتوصل إليها من خالل طرح أسئلة حنو

 الصفة املناسبة ملن حيفظ أجزاء من القرآن يف سن
صغرية؟ أو ماذا نطلق على اإلنسان الذي جيتهد يف 

  الدراسة؟ 

عوامل شخصية متعلّقة : يوصى بتصنيف العوامل إىل
بالشخص فقط، وعوامل خارجية تتعلّق باألسرة 

  .م األهل وتشجيعهمواحمليط؛ حنو اهتما

  :السؤال الثامن عشر

   للنص ؟الرئيسيما هو اهلدف 

  .تقدمي معلومات عن األديب جنيب حمفوظ. أ

كرة القدم، حتقّق التأكيد على أنّ ممارسة . ب
  .التقدم يف الدراسة

التأكيد على أنّ قراءة الكتب جتعل الطالب . ج
  .كاتبا ماهرا

  .راسةتقدمي طرق لالجتهاد يف الد. د

  

  

  :إستراتيجية االستنتاج

 تعتمد معلومات بني الربط وتتطلّب
 يف الواردة التفاصيل بني عالقات على

النص. 

  

نتاج هدف النص من خالل املطلوب من التالميذ است
يقدم و  نوعه، وفهم مضمونه، فالنص أديبحتديد

 .معلومات عن شخصية أدبية بطريقة السرية
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  :اإلجابة

  .تقدمي معلومات عن األديب جنيب حمفوظ) أ

 املضمون ووظيفة املركّبات تقييم : بعد الفهم
ة، تقييم هدف النصياللغوية والنص.  
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  دليل أسئلة وإجابات يف املعرفة اللغوية

  توصيات للتعليم  إستراتيجية التفكري  أسئلة وإجابات

  

  :السؤال األول

الواردة يف عنوان " النجيب" الستعمال كلمة 
  .بينهما. لنص تفسريانا

  :اإلجابة

  .الفاضل النفيس يف نوعه: التفسري األول

  .ملَاسم ع: التفسري الثاين

  

 ص املنهج (السياقي املعىن األلفاظ، مادة داللة
58(  

  

  ويتطلب ،ستنتاجإستراتيجية اال
ة استنتاج املعىن /من التلميذ

  .باالعتماد على السياق

  

 ميكنه، السياق من الكلمة معىن فهم ة/التلميذ على
 وإذا فهم معىن اجلملة،ل من خمزونه بكلمة استبداهلا

 :املعجمب  يستعني  ميكن أناملعىن معرفة عليه تعذّر
  ."جنب"مادة 

 قد  الواحدة الكلمة معىن أنّ يوصى بالتطرق إىل
  .سب السياقحبيتغير 

  

  : السؤال الثاين

لمة، ي العدد يف اجلملة التالية بك/استبدل
 .ي التغيري الالزم/وأجر

  ). سنة (�مرض جنيب حمفوظ عندما كان عمره 

  :اإلجابة

مرض جنيب حمفوظ عندما كان عمره تسع 
  .سنني/سنوات 

  

-��. التحصيالت املرحلية ص (مادة الصرف،
95.(  

  

، وتتطلّب نقل إستراتيجية التطبيق
اخلربة يف عملية حتويل العدد من رقم 

  .عاة صيغة املعدودإىل كلمة، ومرا

  

  

  :ة/املطلوب من التلميذ

 مع مالءمة العدد ��-�معرفة واستعمال العدد من 
  .للمعدود
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  :السؤال الثالث

رغب "استعيين بالسياق لشرح  معىن /استعن)  أ
رغب يف استمرار هذه املعاملة "يف اجلملة " يف

  .��سطر " الطيبة

 يف نفس" عن"بِـ " يف"ي احلرف /استبدل) ب
استعيين باملعجم /، هل تغير املعىن؟ استعنعبري الت

  .لفحص إجابتك

  :اإلجابة

  .أراد وأحب": رغب يف"  ) أ

انقلب املعىن . كره وترك": رغب عن"  ) ب
  .إىل ضده

 املنهج ص(مادة داللة األلفاظ، املعىن السياقي
58(  

  

، وتتطلب من إستراتيجية االستنتاج
ة استنتاج املعىن باالعتماد /التلميذ
  .السياقعلى 

  

 ميكن .ة فهم معىن الكلمة من السياق/على التلميذ
وإذا فهم معىن اجلملة، لا /من خمزونهاستبداهلا بكلمة 

مادة املعجم ب  ستعنيتعذّر عليه معرفة املعىن ي
  ."رغب"

 تغير معىن الفعل، أحيانا، بتغير يوصى بالتطرق إىل
  . خرىتغير السياق يف أحيان أاحلرف الذي يليه، أو ب

  

  :السؤال الرابع

يف " سعاد"باسم العلم " جنيب"استبدل اسم العلم 
  .ي ي التغيريات الالزمة/اجلملة التالية، وأجر

 شيء يعمله، وحيب أن يتقن أي كان جنيب حيب
  .أن يسمع كلمات التشجيع

  

  :اإلجابة

كانت سعاد حتب أن تتقن أي شيء تعمله، 
  .وحتب أن تسمع كلمات التشجيع

-��التحصيالت املرحلية ص  (ادة الصرف،م
95.(  

  

  ،إستراتيجية التطبيق

وتتطلّب نقل اخلربة يف عملية حتويل 
الصياغة من املذكّر إىل املؤنث، مع 

  .األمساء واألفعال

  

  

  :ة/املطلوب من التلميذ

معرفة واستعمال االسم املذكّر واملؤنث، ومالءمة 
  .صيغ األفعال للمؤنث
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  : اخلامسالسؤال

 :ي املفعول به يف اجلملة اآلتية/عين

  ".أحب جنيب حمفوظ القراءة"

  :اإلجابة

  .القراءة

 املرحلية التحصيالت املنهج، (،مادة النحو
  )97ص

  

، وتتطلّب نقل إستراتيجية التطبيق
إىل حالة ) املفعول به(معرفة سابقة 

  .جديدة

  

 أحب ة الفهم أنّ جنيب حمفوظ/املطلوب من التلميذ
القراءة، وأنّ املفعول به جييب عن السؤال ماذا 

  أحب؟

 على الرابع، للصف املرحلية تحصيالتحبسب ال
 عندما الفعلية اجلملة يف املفعول به معرفة ة/التلميذ
ة /بإمكان املعلّم). 97 ص املنهج(.ظاهرا امسا يكون

  .التوسع ومناقشة أمثلة أخرى عن املفعول به

  :سالسؤال الساد

 ؟	�سطر (:) ملاذا وضعت عالمة الترقيم ) أ

  :اإلجابة

  .النقطتان للتفصيل  ) أ

  ).�� ص املنهج (واخلطّ الترقيم اإلمالء، مادة

  

، وتتطلّب قيام إستراتيجية التطبيق
وظائف (التلميذ بنقل معرفة سابقة 

  .إىل حالة جديدة) عالمات الترقيم

  

  

م، مبا فيها ة معرفة عالمات الترقي/يطلب من التلميذ
وقد وضعت يف هذا . النقطتان، ومعرفة مواضعها

 للتوسع،. السياق لتفصيل هوايات جنيب حمفوظ
مواضع أخرى  إىل التطرق ة/املعلّم من يطلب

كما بعد القول أو بعد الكالم املنقول، أو  للنقطتني؛
   .لإلمجال

  :السؤال السابع

  بكلمة فصيحة��السطر " حريفا"استبدل كلمة 
  .من عندك شريطة أن حتافظ على املعىن

  :اإلجابة

  .بارع، متميز

 ص املنهج (السياقي املعىن األلفاظ، مادة داللة
58(  

  

  وتتطلب ،ستنتاجإستراتيجية اال
ة استنتاج املعىن /من التلميذ

  .باالعتماد على السياق

  

 ميكنه، السياق من الكلمة معىن فهم ة/التلميذ على
  .فهم معىن اجلملةل من خمزونه ةبكلم استبداهلا

 الكلمة ميكن التوصل إىل معىن  هأن يوصى التطرق إىل
باالستعانة باجلذر مثّ اشتقاق كلمات منه تساعد على 

ومنها " حرف"جذرها " حريف"فهم املعىن؛ فكلمة 
مبعىن الطعم الالذع، " حريف"إذا استعملنا . احترف

  .تصبح فصيحة



 

 

54

  دليل الفعاليات يف جمال الكتابة                                   

  

ي تقريرا عن مباراة كرة قدم شاهدا يف التلفزيون أو يف ملعب البلدة، وكنت من /اكتب) �
  :مشجعي أحد الفريقين، ميكن التطرق إىل

  .املشاهدين، نتيجة املباراةمجهور  املكان والزمان، الفريقين املتباريني، 

  

  

 فيه على تسجيل األحداث والوقائع تركّزن/التلميذات كتابة تقرير، يركّزون/ ن التالميذ يطلب م
  :كما جرت بدقّة، وبلغة واضحة، وبتسلسل منطقي، مثال

 وذلك ___________ ، جرت مباراة بني فريق مدرسيت وفريق ضمن مباريات الدوري احمللي ،

، بدا ________________، يف ملعب _____________________يوم 

، مثّ ظهرت عليهم ___________________________الالعبون يف أول املباراة 

سجل __________________ ، ويف الدقيقة ____________________

، _________________ا، وسرعان ما بدأ اجلمهور هدفً________________ 

______________ نتيجة ، وانتهت املباراة بال______________وعاد احلماس إىل 

  .___________________، عدت من املباراة وأنا ________________ لصاحل 

  

  

  

  

  ةتوصي                                                 
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 ..ة، وطُلب منك إجراء مقابلة مع أحد األدباء احمللّيني/ي أنك صحفي/ختيل) 

  ____________________ين؟ / األدباء احمللّيني كنت ستختارمن من. أ

  :ا/لتوجهيها له/ لة لتوجههاي ثالثة أسئ/اكتب. ب

�:_________________________________________  


:_________________________________________  

     �:_________________________________________  

  

  

 أمساء ألدباء التلميذات تذكّر أمساء ألدباء حملّيني، أو استخراج/ يطلب من التالميذ: يف املرحلة األوىل
  ).كوظيفة(حملّيني من شبكة اإلنترنت 

  .منهن تذكّر أدوات االستفهام ويتم تسجيلها على اللوح/يطلب منهم: يف املرحلة الثانية

منهن اختيار أحد األدباء املسجلة أمساؤهم على اللوح، مثّ صياغة /يطلب منهم: يف املرحلة الثالثة
 .تفهام لتوجيهها لألديب الذي متّ اختيارهأسئلة باالستعانة بأدوات االس

   توصية                                              
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  اخليول

الكَثريونَ ه مارِسالطّيورِيو واناتيالْح ةبِيروايةَ ت . قْتالو نم الكَثري طَلَّبتوايةُ تاهل هذه

وانباعِ احلَيطو فاترِفَةَ صعمو ،نايةالعو دبذْلَ اجلُهاملالِ، ولذياالطّريِ  وأ و يهبرن . قَدو 

تكونُ تربِيةُ اخلُيولِ أَصعب من غَيرِها، ألنها تحتاج إِىل مساحة أَرضٍ واسعة، وإىل اهتمامٍ 

 	  .  أيضاٍصخا

 ،ةجالض نم عفْزالّيت ت اسةاحلَس واناتاحلَي ناخليولُ مةفُجائي كَةرح أَي نمفَإذ.و  ضرعا ت

 هثَ إِليدحتنطٍْء، وبِب بِه أنْ منُِسكو ،هأْسر نم رِبقْتنا أَنْ نليع ،هكَهذ حالةصانُ لاحل

 ولكَي يهدأََ ويطْمئن نداعب شعر رأْسه بِيدنا، وكَأَننا منَُشطُه، .أننا نتحدثُ مع إنسانوكَ

و بحةَ، تدحالو هكْرتةَ وبحالص بحفَاخليولُ ت ،هِهجيف و خرصال نبِرِفْقٍ و هإِلي ظرنن

ـَّةَ وتكْره االنحباس يف اإلسطَبلِ دائما  ��  .الْحري

للحصانم دةٌعغريةٌ صت هضكَم مليلةًقَ ةًيم عامِ الطّنطَ، وعامالطّه بيعي هوالع شبالطّري  ،

 ىوالَحاحلصانُ  برشيو . والقَشالبرسيمِ والشعريِ والتبنِ والذُّرة واجلَزرِب كَما يتغذَّى أَيضا

27-36ل ترا مايف  املاِءنالص يمواي.  

يقدرع مراحل عن طريق الن عِ أَ  إىلظرِصانونانِنسو ههاعدد. هرفَالْمهنانلَ أَس ةٌبفيها ني 

 ،عقواطو طواحنيها وددا، و24عنا سها صانُحلددعةٌ ومدائ هنانها 40 أَسنا، من4 س �	 

  .، وال أَنياب هلَا36 هادد أسنانِعأما الفرس فَ. أَنياب



 57

عشرين عاما، وأَنواعها عديدةٌ، كَاحلِْصان الْعريب واحلِْصان تعيش اخلْيولُ مدةً تزيد على الْ

وهلا أَلْوانٌ كَثريةٌ؛ . ا، وتختلف فيما بينها يف الشكْلِ والْحجمِ والسرعةاإلنجليزي وغَيرِمه

  .أَشهرها اَألشقَر واَألحمر والعسلي واَألسود

الْحيبرصانُ الع  
� 

 أُذُنان لوهعت ،غريص هأْسماالً؛ رأكْثَرِها جيولِ وواعِ الْخرِ أَنهأَش نم يبرصانُ الْعِالْح رعتبي

 نيب هفاعتار حراوتطُ الطّولِ، يوستتان، ميصاف تانعواس نانعيو ،تانبصتنم طَويلَتان�	�-

���س ريضع هردا، صترتيمطَويلٌ،ن لُهذَيو ،مناع هرعةٌ، شتديرسم هطْنب     .  

 لَهو ،علُّمالت بحي يذَك وهكْلِ، وقِ الشناستو شاقَةالرو ةعربِِالس يبرصانُ الْعِالْح تازمي

، وقُدرةٌ خاصةٌ على اإلحساسِ بِاخلَطَرِ قَبلَ وقوعهِ، يسميها ذاكرةٌ حادةٌ يف تذَكُّرِ اَألماكنِ 
	 

  .عض احلاسةَ السادسةبال

تيزمي  أَقْلُمِ الْحصانُ العريبالتطَشِ، والْعلِ الْجوعِ ومحلى تع هتريولِ بِقُدالْخ نم رِهغَي نع

اجلَو ةرارح ةجرد عفرِمبِ السصاعلى مرِ عبالصو ، . واناتيشى الْحخه ال يألنو

  .الْمتوحشةَ، يستخدم يف صيدها

يبرصانُ الْعالْحو نم رِفُهعيو ،فِْسهلى نع هبلُ صاحفَضي ،سانإلنل يفو ديقص   �� 

هتوظَ .ص نع هبقَطَ صاحكيفإِذا سبي كادلْ يا، بكَثري أَثَّرتيو ،ظَلُّ بِجانبِهي أُصيبو رِهه  
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هفارِس موتي ةً . حنيإِصاب أُصيبو ،صانِهرِ حظَه نقَطَ عى سفَت نكى عحما ي ثالُ ذلكم

 يصهلُ ثَالثَةَ أَيامٍ طالبا النجدةَ، حىت صانه قُربهالغةً ملْ  يستطع بسببها أَنْ يتحرك، فَبقي حب

صابذُ الفىت الْمقني نأَتى م.  

  ،كذللهكْرِمي كَيرِ لشماِء الْببِأَس هصانح يبرالْع يمسأَنْ ي بجال ع. يبرالْع صانلْحلو �	 

صادق، حليمةُ، بشرى، الْجمانةُ، وألنه يكْرم على أَسماٌء عديدةٌ، منها األدهم، النجيب، ال

وادى بِالْجمسٍء ييلِّ شبِك جيودو ،صاحبِه.  
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    رشادات لتربِية الْخيولِإ                                   

 . أَوقات منتظمةي الطَّعام للْحصان، بِكَميات قَليلة ويف/  قَدمِ-

- رتاِء/أَكْثلِ الشالطّعامِ يف فَص اتي كَمي. 

- صصمٍ/خوكُلَّ ي صانريبِ الْحدتل قْتالْو ضعي ب.  

- فِّررارٍ/ومتبِاس ظيفالْماَء الن صانلْحي ل. 

 .ولَة الْيوميةي الْحجارةَ الْخشنةَ من حافرِ الْحصان بعد الْج/استخرجِ -

- ظِّفا/نيمولَ يطَبي اإلس. 

. الالزمى إِعطاِء الْحصان التطْعيمي عل/ حافظْ-
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  )2009 (االبتدائية للمرحلة ثقافة أدب، لغة،: اللغوية التربية مبنهج وارتباطه النص مميزات    

  

 فهو .مطبوعة ومن مصادر اإلنترنت شبكة على خمتلفة مواقع من النص جتميع متّ :النص مصدر
 أجريتو نصوص، عدة مزج متّ لذا ،للتغيري بقابليته أي باملرونة؛ ميتاز رقمي نص األساس يف

 صورته يف اكتمل حىت مالئمة، فوتوغرافية صورة إىل النص وأُضيفت التغيريات، بعض عليها
  .النهائية

 إىل أساسا دف اليت اإلخبارية الوظيفية صوصالن إىل" اخليول "نص ينتمي : ومبناهالنص نوع
  ؛إضافة إىل النص البصري  وهو مكون من ثالثة أقسام،.املعرفة وإكساب اإلفادة

حياة احلصان، أنواعه، ( تزويد معلومات عن اخليول هدفه ،تعليمي إخباري نص :القسم األول
 ظواهر ،...)فق باحليوان، احلرية، الوفاءالر (مفاهيم؛و ...)أشكاله، ألوانه، عمره ونوع أسنانه

 املنهج(). التعامل مع ظاهرة فزع احلصان، إعطاء األمساء للحيوان حبسب صفاته (وسريورات؛
  ).39 ص

صفاته اخلارجية   (وهو أيضا نص إخباري تعليمي، يتناول موضوع احلصان العريب: القسم الثاين
)  اإلحساس باخلطر ذكي، له ذاكرة حادة، قدرة على؛شعره، لونه، ارتفاعه، وصفاته الداخلية

 ال هلا حبكاية قصريةميزة الوفاء لدى احلصان، ممثّويتناول النص.  

 تشتمل .ةالتفعيلي النصوص إىل اإلرشادات تنتمي،  وهو عبارة عن نص إرشادي:القسم الثالث
 كيفية( وتوضيحات تعليمات على الكامل، النص من كجزء وردت اليت اإلرشادات قائمة

 تقبل ال (واضحة قصرية فعلية مجل عن عبارة وهي. )آمنة بطريقة ممارسة هواية تربية اخليول
  ).46 ص املنهج( .السواء على ة/قارئ لكلّ موجهة النهي، أو األمر تعتمد) التأويل

 يدالتمه يف استخدامه ميكن ،)فوتوغرافية صورة (بصري نص أيضا الكالمي النص يرافق 
  . والتوضيح

    :اللغة واألسلوب

 إىل التشبيهات أو الوسائل وتفتقر، احلقائقلغة النص واضحة، غري مبهمة، تعتمد إيراد  
  . استخدام ضمري املتكلّموتتجنب ،البالغية
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  االستماع جمال                                         

  

  )فعالية متهيدية( :الفعالية األوىل

حول األسئلة   حديثىجر وي	�-�� من سطر) مرتين(تقرأ املعلّمة اإلرشادات /  املعلّميقرأ
  :التالية

 ما هو املوضوع الذي تناولته اإلرشادات اليت مسعتها؟ - 

  . إرشادا واحدا يف تربية اخليل مما مسعتهي/اذكر - 

 مىت جيب أن ندرب احلصان، حبسب اإلرشادات؟  - 

 

  )ية إمجالية بعد قراءة النصفعال( :الفعالية الثانية

  :يف فهم املسموع  عملال ورقة قصيدة املرفَقَة بعدها ينفّذون لل أكثر من مرةيستمع التالميذ

  

  

     حق لَه    علَيك                  خلْق احلَيوانُ  

   رِحتسي  هعإِنْ كَلَّ د        داوِهو    رِحإذا   ج    

يف  دارِكا   وال  ي  عيف جوارِكا         ج  ظْمي  أو           

م       هسانل   قْطوع                    وما     له موعد   
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  جمال التكلّم                                                 

  )متهيدية أو إمجالية: (األوىلفعالية ال

ت إحضار صورة حليوان حيبونه، والتحدث عنه أمام تالميذ الصف، التلميذا/من التالميذيطلب 
  ). إذا كانوا يعتنون حبيوان مرتيلّ( متطرقني إىل شكله، صفاته، كيفية العناية به 

  

  )متهيدية أو إمجالية: (الثانيةفعالية ال

ق على ظهرِها معجونة تلصوات /جيمع املعلّم صور احليوانات اليت جلبها التالميذ/جتمع املعلّمة
  :نّ/، تعلّقها على اللوح وتطلب منهم"فيمو"

مكان العيش؛ بري، ( نّ تصنيف احليوانات حبسبها/أن يتناقشوا معا إلجياد معايري ميكنهم - 
بعد ...).  جوي، مائي، برمائي؛ حجم احليوانات؛ النوع الذي تنتمي إليه؛ مفترسة، أليفة

، )أو احلائط الفعال( وتعليقها حبسب جمموعات على اللوح االتفاق،  يتم تصنيف الصور
وإعطاء اسم لكلّ جمموعة، مثّ إضافة حيوانات أخرى تنتمي إىل العائلة نفسها، تسجل على 

 .اللوح
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   يف جمال القراءةدليل أسئلة وإجابات

  توصيات للتعليم  إستراتيجيات التفكري  الفهم أبعاد حبسب وإجابات أسئلة

  األول السؤال

ملاذا يعترب البعض تربية اخليل أصعب من تربية غريها 
  ؟)�-
سطر (

  : اإلجابة

يعترب البعض تربية اخليل أصعب من تربية غريها، 
ألنها حتتاج إىل مساحة أرض واسعة، وإىل اهتمام 

خاص.  

  

  

حتديد / الصريح املعىن فهم: عد الفهمب
  .معلومات،وعالقات منطقية صرحية

  

 وتتطلّب التذكّر، ستراتيجيةإ
 وردت يف صرحيةتفاصيل  حتديد
النص.    

  

  

الرجوع  التلميذات/ التالميذ من يطلب
، والبحث عن )�-
 (األسطر إىل

تربية اخليول، وعن صيغة : الكلمات
، بعد أن نشرح هلم "أصعب"التفضيل 

بكلّ بساطة أنّ هذه الصيغة ترد 
ين هذا التمر: للتفضيل، ونعطي أمثلة

أصعب من ذاك، واجلو اليوم أمجل من 
  ...أمس، وما إىل ذلك

كي يربطوا " ألنها" واالستعانة بالرابط 
بني النتيجة اليت تأيت بعد هذا الرابط 

ألنها حتتاج إىل مساحة أرض واسعة، (
وبني السبب قبله)وإىل اهتمام خاص ، .   

  الثاين السؤال

منها حبسب ما املطلوب .ىن يف تربية أرنبرغبت م
    ؟)	-
( األسطر

  :اإلجابة

تتطلّب تربية األرانب الكثري من الوقت واملال، 
وبذل اجلهد والعناية، ومعرفة صفات وطباع 

  .األرنب

  

  

حتديد تعريفات / الصريح املعىن فهم: عد الفهمب
وتفسريات وأفكار صرحية يف النص.  

  

 تكوين  املفاهيمإستراتيجية 
من تتطلّب و ،والتعميمات

ة إدراك العالقات أو /التلميذ
التشابه واالختالف بني 

املعطيات، وحتديد الصفات 
املشتركة ووضعها يف فئة 

  .تصنيفية وإطالق اسم عليها

  

قراءة  التلميذات/ التالميذ من يطلب
األسطر املذكورة، ومعرفة أنّ تربية 

األرانب، مثلها مثل تربية أي حيوان، 
لوقت واملال وبذل حباجة إىل الكثري من ا

اجلهد والعناية، ومعرفة طباع وصفات 
 مفاهيمذا يكون التلميذ . احليوان

وتعميمات حول األمور املتشاة يف تربية 
  احليوان 
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  الثالث السؤال

  : يف"ءااهل" تعود ماذاإىل 

  .	�عددها سطر . أ

 .	�أسنانه سطر . ب

  :اإلجابة

  .إىل أسنانه  . أ

  .إىل احلصان  . ب

  

  

فهم العالقات بني / اخلفي املعىن فهم: مبعد الفه
  .أجزاء النص باالستعانة بالروابط

  

حتديد مركّبات  إستراتيجية
 حتديد وتتطلّب ،وعالقات
 بني العالقات تفاصيل 

   .علوماتامل

  

  

ة الرجوع إىل كلمة /على التلميذ
، وربط الكلمة مع ما 	�سطر " عددها"

ية على التلميذ معرفة اإلستراتيج. سبقَها
اليت يتطلّبها هذا النوع من األسئلة؛ 
فالضمري يعود عادة إىل أقرب اسم 
يسبقه، ولذا عليه دائما أن يرجع إىل 
الوراء يف اجلملة، باحثًا عن الكلمة اليت 

ميكن إجراء . ميكن أن نستبدل ا الضمري
ذلك عن طريق لعبة، تكتب املعلّمة 
اجلملة على بطاقات، كلّ كلمة على 

وتعلّقها على اللوح أو تطلب من بطاقة، 
جمموعة تالميذ أن حيمل كلّ منهم كلمة، 

تقسم ) عددها(والكلمة اليت فيها العائد 
ها، وتطلب من +البطاقة إىل قسمين عدد

 أن حيمل العائد التلميذات/أحد التالميذ
، )أسناا(وأن يعود به إىل كلمة ) ها(

ويأخذ كلمة أسناا ويضعها بدل 
 هذا السؤال حتديدا ميكن يف. الضمري

للكلمة الواقعة أيضا بعد الضمري العائد أن 
وعددها "تساعدنا على احللّ، فنحن قلنا 


كي نتجنب التكرار وعدد "  سنا�
 سنا، نعلّم التلميذ وظيفة �
أسناا 

الضمري العائد، وهي جتنب التكرار، 
  .وربط املعاين بعضها ببعض

سنانه، فاملطلوب  بالنسبة ألوكذلك األمر
العودة إىل اخللف يف الكلمات، واستبدال  

يف مثل هذا .الضمري بكلمة احلصان
السؤال ميكن استخدام نفس الطريقة 

التعليمية السابقة، مع التشديد على أنّ 
اجلملة القصرية هنا تساعدنا على معرفة 
العائد، وأننا استعملنا الضمري العائد كي 
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عندما نتعامل مع نتجنب التكرار، وأنه 
مثل هذا النوع من األسئلة علينا دائما أن 

حنمل الضمري ونعود به حبثًا عن كلمة 
  .سبقته

  الرابع السؤال

  كم لترا من املاء يشرب احلصان كلّ يوم؟

  : اإلجابة

  . لترا��-�
 حواىليشرب احلصان كلّ يوم 

  

 حتديد/النص يف الصريح املعىن فهم ،بعد الفهم
  .النص يف الصرحية املعلومات حتديد ،معلومات

  

، وتتطلّب لتذكّرا إستراتيجية
د تفاصيل صرحية وردت يف حتدي

  . النص

  

ألسطر اليت اإىل  يطلب من التالميذ العودة
تتحدث عن طعام احلصان وشربه وحتديد 

يشار . الكمية اليت يشرا احلصان يوميا
ليفهم " حواىل"يف هذا السؤال إىل كلمة 

التالميذ بأنّ معناها هو ما يقارب، 
ونؤكّد ذلك من خالل العدد أيضا؛ 

 لترا، أي أنه حبسب ��-�
حواىل 
حجم احلصان، أو نوعية أكله، أو حالة 

ميكن للحصان أن يشرب من ...اجلو

   . لترا يوميا��-�

  السؤال اخلامس

ةً /ي ثالثة فروق بني املهر واحلصان، معتمدا/اكتب
  .��- ��  ومات الواردة يف األسطرعلى املعل

  : اإلجابة

الفرق األول بني احلصان واملهر، حبسب األسطر 
فاملهر أسنانه لبنية بينما . ، هو نوع األسنان��- ��

  احلصان أسناه دائمة؛ 

ثانيا، للحصان أنياب باإلضافة إىل الطواحني 
  والقواطع؛ 

  سنا��وثالثًا،  اختالف عدد األسنان، فللحصان 
  . سنا�
بينما للمهر 

/ تفسري، دمج وتطبيق أفكار ومعلومات: بعد الفهم
  مقارنة ومقابلة املعلومات

  

، وتتطلّب إستراتيجية املقارنة
فهم املعلومات ومعرفة الفوارق 

  .  بينها

  

  

  

  

  

  

  

  

يتطلّب هذا  السؤال من التلميذ إعمال 
إذ .إستراتيجية تفكري عليا، هي املقارنة

يترتب عليه أن يقارن بني املعطيات عن 
احلصان وعن املهر، وال ميكنه ذلك إذا مل 
يعمل إستراتيجية االستنتاج، ألنّ املقارنة 

يف مثل . غري مصرح ا بشكل واضح
ة طرح أسئلة /هذه احلالة على املعلّم

تساعد التالميذ يف التوصل إىل الفرق بني 
يق كلمة لبنية ودائمة، وذلك عن طر

تفيد املقارنة بني ما قبلها " (أما"الرابط 
؛ يكتب على اللوح اجلملة )وما بعدها

، "___املهر أسنانه لبنية، أما احلصان"
ويطلب من التالميذ إكماهلا، و هكذا 

مثّ يعرض موضوع عدد . يتعلّمون املقارنة
املهر عدد أسنانه : "األسنان، فيكتب 
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 ، وبنفس"___، أما احلصان�
للمهر طواحني وقواطع، أما : "الطريقة

" ___و____و____ احلصان فله 
كملون الناقص من النصوهكذا ي.  

ذه الطريقة نزود  التالميذ بآليات 
" أما"للمقارنة، مشريين إىل أمهية الرابط 

  .يف املقارنة

األسطر   قراءة التلميذات،/ التالميذ على
 وبدء شطب املموهات غري ��-��

فقد ورد أنّ احلصان العريب . حملتملةا
متوسط الطول، لذلك ميكننا شطب 

االحتمالني األول والثاين، فاملموه األول 
يصفه  بالطويل والثاين بالقصري، أما 

املموهان الثالث والرابع فالصفة األوىل 
، لكن بقي على )متوسط(صحيحة 

التالميذ مقارنة الصفة الثانية مع املعطيات 
  .نصيةال

  السادس السؤال

أرادت حنان أنْ تقارن بني حصاا وحصان زميلها 
ي أربعة معايري للمقارنة، حبسب /عنان، اقترح

  .��-��األسطر 

  :اإلجابة

 ختتلف اخليول  يف ��-��حبسب األسطر 
الشكل واحلجم والسرعة واللون، لذلك ميكن حلنان 
أن تقارن بني حصاا وحصان زميلها عنان حبسب 

؛ )عينيه، رأسه، أذنيه، استدارة بطنه(شكل احلصان 
؛ ...)عريض، متوسط الطول(وحبسب احلجم 
؛ )سريع جدا، سريع، بطيء(وحبسب السرعة 

  ) أشقر، أمحر، أسود(وحبسب اللون 

  

وتتطلّب  ، املقارنةإستراتيجية
فهم املعلومات ومعرفة الفوارق 

  .بينها

  

يف مثل هذا السؤال يتطلّب الرجوع إىل 
 وفهم أنّ االختالفات 19 -17األسطر 

بني أنواع اخليول نابعة من اختالف 
الشكل واللون والسرعة واحلجم، و 

حبسب هذه األمور مييزون بني احلصان 
أرادت  ا لذلك إذ. العريب واإلجنليزي مثال

حنان أن تقارن بني حصاا وحصان 
عنان، جيب أن جتعل املقارنة حبسب هذه 

  .األربعة) املعايري(األمور 
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 /ومعلومات أفكار وتطبيق دمج تفسري،: بعد الفهم
  .النص يف الواردة واملعلومات األفكار تطبيق

  السابع السؤال

 األسطر (من صفات احلصان العريب
�-

�: (  

  . طويلٌ وضخم اجلثّة-

  . قصري وضخم اجلثّة-

  . متوسط وعريض الصدر-

  . متوسطُ وضيق البطن-   

  :اإلجابة

  . متوسط وعريض الصدر-

تفسري، دمج وتطبيق أفكار ومعلومات : بعد الفهم
التعرف على مميزات الشخصيات حبسب / 

  .املكتوب

  

حتديد العالقات  إستراتيجية 
 حتديد  وتتطلّبواملركّبات

 بني العالقات تفاصيل 
   .علوماتامل

  

  

  

لتحديد مفهوم كلّ ميزة من هذه 
تساعد املعلّمة / امليزات، يساعد املعلّم

 يف ربط املعلومات التلميذات/التالميذ
اهلامة الواردة يف النص، وذلك عن طريق 

الرجوع إىل مميزات احلصان العريب 
فإذا . وتصنيفها حبسب امليزات األربع

رأْسه صغري، تعلوه أُذُنان "وجدوا 
 تانعواس نانعيو ،تانبصتنم طويلتان

يتان، مصاف هفاعتار حراوتطُ الطّولِ، يوست
 سنتيمترا، صدره ���-�	�بين 

 مناع هرعشةٌ، وتديرسم هطْنبو ريضع
لُهذَيطَويلٌو " .  

  الثامن السؤال

سطر (سادسة ما الصفة اليت يعتربها البعض حاسة 

� (  

                  . القدرة على تذكُّر األماكن–أ 
                       . الذكاء وحب التعلّم-ب 
              . اإلحساس باخلطر قبل وقوعه-ت 
  .    حتمل اجلوع والعطش-ث 

  :اإلجابة

  . اإلحساس باخلطر قبل وقوعه-ث

 فهم :استنتاج/ اخلفي املعىن فهم: بعد الفهم
  .بالروابط باالستعانة النص أجزاء بني العالقات

  

  ،تراتيجية االستنتاجإس

 حتديد الروابط وتتطلّب
  .والعالقات بني املعلومات

  

 قراءة التلميذات/يطلب من التالميذ

السطرين 	-
 ومعرفة أنّ الضمري �

يعود على " يسميها"العائد يف كلمة 
؛ لذلك ميكن للتالميذ "القدرة"كلمة 

استبدال الضمري بالكلمة، فتصبح اجلملة 
 على درة اخلاصةالقيسمي البعض 

اإلحساس باخلطر احلاسة السادسة، 
نّ حلّ السؤال واختيار /وهكذا ميكنهم
   . املموه الصحيح
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  التاسع السؤال

  ملاذا يستخدم احلصان يف صيد احليوانات املتوحشة؟

  : اإلجابة

يستخدم احلصان يف صيد احليوانات املتوحشة، ألنه 
  .ال خيشاها

  

 فهم :استنتاج/ اخلفي ملعىنا فهم: بعد الفهم
  .بالروابط باالستعانة النص أجزاء بني العالقات

  

حتديد العالقات بني  إستراتيجية
 حتديد وتتطلّب املركبات،

    .مركّبات السبب والنتيجة

  

  

فهم التلميذات /من التالميذ املطلوب
العالقة بني السبب والنتيجة، يف هذا 

ملة اليت السؤال على التالميذ حتديد اجل
ذكرت استخدام احلصان للصيد، 

فالسبب دائما " ألنها"واالستعانة بالرابط 
يأيت بعده، وهو أنه ال خيشى احليوانات 

  .املتوحشة، لذلك يستخدم يف صيدها

  

  العاشر السؤال

. ي مثالين يدالّن على وفاء احلصان لصاحبه/اذكر
  ).��-�� األسطر(

حتماالت خمتلفة ة وضع ا/ميكن للتلميذ: اإلجابة
  : صحيحة

  .احلصان يفضل صاحبه على غريه-

 . إذا سقط صاحبه عن ظهره يظلّ جبانبه-

  . يكاد يبكي حني ميوت صاحبه-

تطبيق /دمج وتطبيق أفكار ومعلومات: بعد الفهم
األفكار واملعلومات الواردة يف النص.  

  

 وتتطلّب ،الدمج إستراتيجية
 اهلامة املعلومات بني الربط

  .جديدة معلومات تكوينو

  

  

األسطر  قراءةات /املطلوب من التالميذ
 اليت تتحدث عن وفاء احلصان، ��-��

وحماولة البحث عن األسباب اليت أدت 
إىل وصف احلصان بالوفاء؛ فهو يفضل 
صاحبه على نفسه، ويعرفه من صوته، 

ويظلّ  جبانبه إذا أصيب، ويتأثّر كثريا بل 
   .ارسهيكاد يبكي حني ميوت ف

  احلادي عشر السؤال

  م العريب حصانه؟كيف يكرِ

  :اإلجابة

  . يكرم العريب حصانه بأن يسميه بأمساء البشر

  

  

  

 املركّبات حتديد إستراتيجية
 حتديد وتتطلّب ،والعالقات

  ).ونتيجة سبب (عالقات

  

  

 

وال "ة البحث عن اجلملة، /على التلميذ
عجب أنْ يسمي العريب حصانه بأمساءِ 

هكرِمالعالقة بني ، وفهم"البشرِ لكي ي 
دائما " لكي"النتيجة والسبب، فالرابط 

تأيت النتيجة قبله والسبب بعده؛ فالنتيجة 
هي أنّ العريب يسمي حصانه بأمساء 
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بني  العالقات فهم/ اخلفي املعىن فهم: بعد الفهم
  .أجزاء النص باالستعانة بالروابط

.و تكرمي هذا احلصانالبشر، والسبب ه  

يساعدنا أيضا على " وال عجب"والتعبري 
فهم اجلملة، فال نستغرب أن يسمي 

العريب حصانه بأمساء البشر، ألنّ هذه 
. التسمية نوع من التكرمي له  

  الثاين عشر السؤال

  :رأي أو واقعةي جبانب كلّ مجلة /اكتب

. يتغذّى احلصان بالربسيم والشعري -
________. 

. ون تربية اخليل أصعب من غريهاقد تك -
_____________ 

-ويفٌّ لإلنسان صديق  احلصانُ العريب .  

  

اجلملة األوىل مجلة واقعة، واجلملتان الثانية  :اإلجابة
  .والثالثة، رأي

  

  

  

 :ومعلومات أفكار وتطبيق دمج تفسري،: بعد الفهم
  .النص يف والرأي) احلقيقة (الواقعة بني التمييز

  

  

 ،االستنتاج راتيجيةإست
 أو ادعاءات، تكوين وتتطلّب

 عالقات على تعتمد معلومات
 بند كلّ يف الواردة التفاصيل بني

.  

  

  

  

ات فهم أنّ اجلملة األوىل /على التالميذ
خالية من الكلمات املشحونة عاطفيا، 

ومن الصفات ومن أفعل التفضيل، وهناك 
  .واقعة/إمجاع حوهلا لذلك تعترب حقيقة

، "أصعب" اجلملة الثانية، ففيها كلمة أما
وهذه الكلمة تعطينا رأي الكاتب، فهو 

يعتربها أصعب من غريها، وهناك من 
ميكن أن يعتربها أسهل من غريها، عدا 

وتتعلّق بالشخص عن أنّ الصعوبة متفاوتة 
.  على كوا مجلة رأينفِسه، لذلك نتفق

يكون للتقليل " قد"كذلك فإنّ استعمال 
فعل املضارع، فمن املمكن أن بعد ال

تكون تربية اخليل أصعب، ومن املمكن 
أن ال تكون، وجمرد التشكيك ينفي كوا 

  ". واقعة"

/ للتالميذ يوصى بأن يوضح: الحظةم
 الرأي بني التمييز كيفية للتلميذات

  .والواقعة

 العامل عن معلومات من مستمدة: الواقعة
 تواملشاهدا التجارب على وتقتصر

 حوهلا، واسع إمجاع وهناك والقراءات،
 ،وبراهني أحباث نتائج على وتعتمد

ولغتها خالية من الكلمات املشحونة 
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  .عاطفيا

 األفكار، على يعتمد قول: الرأي
 نظر،ال وجهات املعتقدات، املشاعر،

 فقد ،إمجاعا حوله جند وال تفسريات،الو
  .نوافق ال أو عليه نوافق

  الثالث عشر السؤال

أي إرشاد من قائمة اإلرشادات . بي سعيد حصاناير
األسطر (ال يستطيع سعيد أنْ ينفّذه وحده، وملاذا؟ 

��-�	(  

  

  :اإلجابة

ال يستطيع سعيد أن ينفّذ اإلرشاد األخري وحده 
ي على إعطاء احلصان التطعيمات /حافظ: وهو

 .الالزمة

وذلك ألنه حباجة إىل طبيب ليعطي احلصان 
  .زمةالتطعيمات الال

فهم األفكار املركزية /فهم املعىن اخلفي ،بعد الفهم
  من النص) غري املصرح ا(املستنبطة 

  

 ،االستنتاج إستراتيجية
 أو ادعاءات، تكوين تتطلّبو

 عالقات على تعتمد معلومات
 كلّ يف الواردة التفاصيل بني
   .بند

  

  

التلميذات قراءة /يطلب من التالميذ
ا حبسب معيار اإلرشادات وتصنيفه

/ يبدأ التلميذ. التنفيذ املطلوب يف السؤال
تبدأ التلميذة بقراءة كلّ إرشاد، 

واالستنتاج إذا كان ميكن تنفيذه دون 
فمثال تدريب احلصان . مساعدة أحد

وإطعامه وتنظيف اإلسطبل، كلّ هذه 
أما . مهام ميكن لسعيد أن يقوم ا وحده
التطعيمات فهو يف حاجة إىل طبيب 

  .  تصخم

  عشر الرابع السؤال

إرشادا  املعطاة اإلرشادات قائمة إىل أضيفي/أضف
ةً من املعلومات /، مستفيدايتعلّق بنوع طعام احلصان

الواردة يف النص.  

  : اإلجابة

-م لقد لحُالطّ الطّعام صانكبيعي العبش ،الطّري 
  . والقَشزرأو البرسيم َ،الشعري،َ التبن،َ الذُّرة،َ اجلَ

قدم : " ميكن للتلميذ أن يكتب إرشادا آخر، مثال -

  

وتتطلّب  ،الدمج إستراتيجية
تكوين تعميمات تعتمد على 
اجلمع بني تفاصيل املعلومات 

  .املتنوعة

   

  

  

اإلرشادات  قراءة ة/التلميذ من يطلب
لفهم كيفية مبناها اللغوي، مثال فعل 
 األمر يف البداية، مثّ العودة إىل النص

وقراءة األسطر اليت تتعلّق بغذاء احلصان 
، واختيار أي إرشاد يريد ��-��طر س

أن يكتبه مستعينا بأنواع طعام  يأكلها 
  .احلصان ومذكورة يف تلك األسطر

اهلدف يف مثل هذا السؤال هو تعليم 
التالميذ كيفية صياغة إرشاد، مجلة 
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 .للحصان الربسيم بكميات قليلة

 ميكن للتلميذ أن يكتب أي إرشاد صحيح يتعلّق -
ة املوجودة يف النصبتغذية احلصان من املاد.   

/ تفسري، دمج وتطبيق أفكار ومعلومات: بعد الفهم
  .لى املكتوبصياغة فرضيات باالعتماد ع

واضحة، خمتصرة، فيها تفصيل واحد 
يتعلّق بكيفية تنفيذ أمر معين، باستعمال 

ة ومتتالية، واستعمال مجل فعلية قصري
ي /انظر. (الصيغ اليت ال تقبل التأويل

املنهج خصائص النص اإلرشادي، 
  ) ��.ص

  السؤال اخلامس عشر

  .ي بني األسباب والنتائج/الئم

  

  

  :اإلجابة

  النتيجة  السبب

للحصان معدة 
  صغرية

نقدم للحصان كميات 
  .قليلة من الطعام

إصدار ضجة أو 
  حركة فجائية

  صانيفزع احل

يكره احلصان 
  التقيد واالحنباس

نرتّه احلصان يوميا خارج 
  .اإلسطبل

حيب الصحبة ويكره   
  .الوحدة

، فهم استنتاج/ فهم املعىن اخلفي: بعد الفهم
  العالقات بني أجزاء النص باالستعانة بالروابط

  

 املركّبات حتديد إستراتيجية
 حتديد وتتطلّب ،والعالقات

  ).تيجةون سبب (عالقات

  

  

يطلب من التالميذ قراءة كلّ سبب على 
حدة، وحماولة مالءمة النتيجة الصحيحة 
املالئمة، عن طريق دحض اإلمكانيات 

للحصان معدة "فمثال،  . غري املمكنة
؛ ميكننا أن نستنتج مع التالميذ أنّ "صغرية

حيب الصحبة ويكره "النتيجة األوىل 
قة غري مالئمة للسبب وال عال" الوحدة

لذلك نتابع حبثًا عن .  تربط اجلملتني
نتيجة صحيحة، ألنّ للحصان معدة 
. صغرية نقدم له كمية قليلة من الطعام

ميكننا أن نعلّم التالميذ استعمال الروابط 
ووضع السبب والنتيجة يف مجلة واحدة 

  . للتأكّد من صحتها

تعمدنا أن يزيد عدد النتائج : مالحظة
  .على عدد األسباب
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  دليل أسئلة وإجابات يف املعرفة اللغوية

 للتعليمتوصيات  إستراتيجية التفكري أسئلة وإجابات

  السؤال األول

  :حول الكلمات اليت حتتها خطّ إىل املفرد

 إىل حديقة احليوان، ورأيت العصافريذهبت ،
   الزرافات، والفهود، واألسود، واألرانبو

  :اإلجابة

العصفور، يوان، ورأيت  ذهبت إىل حديقة احل
  . واألرنب، واألسد، والفهد، والزرافة

  

-��. التحصيالت املرحلية ص (مادة الصرف،
95.(  

 

  

 اليت إستراتيجية التطبيق
تتطلّب نقل اخلربة يف عملية 

حتويل الصياغة من اجلمع إىل 
 .املفرد

  

 السابقة ة/التلميذ معرفة على اإلجابة تعتمد
  .واستعماالماباملفرد واجلمع 

مجع : ورد يف هذا السؤال نوعان من اجلموع
نلفت نظر . التكسري ومجع املؤنث السامل

" العصافري واألرانب"التالميذ إىل أنّ كلميت 
، )احلرف الثالث(يوجد يف مجعها ألف زائدة 

لذلك يطلب منهم إعطاء كلمات يف صيغة 
دون ذكر (اجلمع، أوال على وزن مفاعيل 

، إنما يكتب على اللوح )امهمالوزن أم
عصافري، وكلّ الكلمات اليت يعطيها التالميذ 

عصافري، مفاتيح، : على وزا ترتب حتتها
  ...مكاتيب، مناقري، صراصري

 :لكلمات يف اجلمع على وزن مفاعمثّ إجياد 
أرانب، سناجب، سالحف، مدارس، خمالب، 

  ... أساور

تكسري الثانية مثّ يتم التطرق إىل صيغة مجع ال
املعلّم كلمة أسود وفهود، /بأن تعطي املعلّمة

ويعطي التالميذ مفردها وتتابع بإعطاء 
كلمات يف اجلمع على نفس الصيغة ويعطي 

فهود، : أسود، فهد: التالميذ مفردها؛ أسد
: ورود، بند: وعود، ورد: قرود،وعد: قرد

  .رعود: زنود،رعد: بنود، زند

زرافة: ث الساملنفس الطريقة مع مجع املؤن :
: شهادات، طالبة: زرافات، شهادة

 ...  طالبات
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  السؤال الثاين

  :استبدل األعداد بالكلمات

أكيال من ___ )  كيل�( يأكل احلصان-
  .الشعري

  .مرات يف السنة___ ) 	(  نطعم احلصان -

  : اإلجابة

  . أكيال من الشعريثالثة) �( يأكل احلصان-

  . مرات يف السنةمخس) رة م	(  نطعم احلصان -

-��. التحصيالت املرحلية ص (مادة الصرف،
95.( 

  

اليت  إستراتيجية التطبيق
تتطلّب نقل اخلربة يف عملية 

حتويل العدد إىل الكلمات 
  .ومراعاة تغيري املعدود

  

 

  

  :ة/املطلوب من التلميذ

 مع ��-�معرفة استعمال األعداد من 
تغير املعدود إىل املذكّر واملؤنث، وكيفية 

لمات ة بعدة ك/حالة اجلمع، لذلك يأيت املعلّم
 من اها أعدادلبمفردة مؤنث ومذكّر، ويضع ق

 بعدها حنلّ معهم املطلوب ونتابع ��-�
بتمرين خارجي لتذويت مفهوم العدد 

  .واملعدود

 تلميذة، � تلميذ و�اشترك يف الرحلة : مثال
اقة  بط� شاقل واشترى 	ودفع كلّ منهم 

 . للحفلة

  السؤال الثالث

  :اكتب األمساء حبسب املثال املعطى

  .إىل املكتبةصديقي ) صديق يل(ذهبت مع : مثال

   :اإلجابة

إسطبلٍ ( من حصاين) حصانٌ يل(ذات يوم خرج 
 أُخت(، وأردت اللحاق به، فطلبت من إسطبله) له
 ، فوافقتبسيارتنا) بسيارة لنا( أن نلحقه أُخيت) يل

  . طليب مشكورةعلى

. املنهج، التحصيالت املرحلية ص (مادة الصرف
��(  

  

  إستراتيجية التطبيق 

اليت تتطلّب نقل اخلربة فيما 
 .تعلّمه عن ضمائر امللكية

  

أن يعرف أننا نعبر عن ة /املطلوب من التلميذ
امللكية بضمائر متصلة باالسم، فيعدد مع 

اء املوجودة يف املعلّمة أوال جمموعة من األمس
احمليط، دفتر، قلم، كتاب، مقلمة، حمفظة، 

ة حبسب ... صفمثّ يبدأ بإضافة ضمائر امللكي
كيف : ما يطلب منه وذلك عن طريق األسئلة

" صفّي"، صف يل "صفُّنا"نقول صف لنا؟ 
  .بعدها نعود إىل حلّ السؤال. وهكذا

املعلّم يف هذه املرحلة /يؤكّد املعلّمة/تؤكّد
 . ارتباط ضمائر امللكية باألمساءىعل

  السؤال الرابع

ي /ة حصان بكلمة فرس، وأجر كلمي/استبدل
  .التغيريات الالزمة على ما حتته خطّ

  

  

 إستراتيجية التطبيق

اليت تتطلّب نقل اخلربة فيما 
 تعلّمه عن املذكّر واملؤنث

  

 الفرس مؤنث  أنّ ة أن يعرف/على التلميذ
بدل ( احلصان، لذلك تتغير الضمائر العائدة 

، ويكون ") ارتفاعها"نضع " ارتفاعه"كلمة 
ة كتابة الكلمة اليت تتغير من /على املعلّم
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   :اإلجابة

 العربية من أشهر أنواع اخليول الفرستعترب 
صغري، تعلوه أذنان طويلتان رأسها وأكثرها مجاال؛ 

توسطة ممنتصبتان، وعينان واسعتان صافيتان، 
 ���-�	�بني ارتفاعها  يتراوح الطول،

مستدير، وبطنها عريض صدرها سنتيمترا، 
  . طويلٌوذيلها ناعم شعرهاو

  

. املنهج، التحصيالت املرحلية ص (مادة الصرف
��( 

املذكّر إىل املؤنث ويتغير فيها الضمري العائد، 
 تبدل الضمري أمام أعني التالميذ وحتاول أن تس

  رأس احلصان: رأسه

   رأس الفرس:رأسها

وهكذا تضع كلّ الكلمات املطلوبة لتذوت 
أمهية تغيري الضمري العائد عندما حنول من 

كذلك األمر .  املذكّر إىل املؤنث وبالعكس
مع الصفات عند حتويلها من املذكّر إىل 

 .وما إىل ذلك) متوسطة__متوسط ( املؤنث 

  السؤال اخلامس

سب العالقات ي أزواج الكلمات التالية حب/صنف
 : اجلدولاملنطقية الواردة يف

  :اإلجابة

الكلّ 
  واجلزء

احليوان 
  وبيته

احليوان 
  وابنه

-عصفور
  جناح

 -حصان   خلية-حنل
  مهر

 -حصان
  ذيل

  محل-نعجة   جحر-فأر

 -حبوب
  شعري

 -حصان
  إسطبل

 -كلب
  جرو

  

معرفة ثروة لغوية مالئمة من  األلفاظ، مادة داللة
  )58. ص املنهج (.حقول داللية خمتلفة

 

  

  ،إستراتيجية التصنيف

وتتطلّب مجع مفردات يف 
جمموعات معينة، اعتمادا 
على خواص أو صفات 

جتمع كلّ فئة منها . حمددة
مع تقدمي األساس الذي 
استند إليه يف القيام ذا 

 .التصنيف

  

يهدف هذا النوع من األسئلة إىل إكساب 
عالية ة ثروة لغوية عن طريق ف/التلميذ

يعمل فيها التلميذ .  العالقات املنطقية
إستراتيجية تفكري عليا، وهي إستراتيجية 

لذا نبدأ مع التالميذ بإجياد املشترك . التصنيف
واملختلف بني أزواج الكلمات، فاجلناح جزء 

من العصفور، والذيل جزء من احلصان، 
 مفهوم  التطرق إىل.والشعري جزء من احلبوب

بإعطاء األمثلة؛  فاليد جزء من  جلزءالكلّ وا
اجلسم، واإلصبع جزء من اليد، والظفر جزء 

مثّ تنتقل إىل معلومات ...من اإلصبع وهكذا
هذا كله يزيد .  عامة كابن احليوان وبيته

 .ة اللغوية/ثروة التلميذ
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  السؤال السادس

يف كلّ مجلة من اجلمل " جواد"ما املقصود بكلمة 
  اآلتية؟

  : اإلجابة

  .يتعلّم جواد يف الصف الرابع

  .اسم علم

  . اجلواد يكرم على احملتاج مباله

  .الكرمي

  . يصهل اجلواد عاليا

  .احلصان

. ص املنهج (السياقي املعىن األلفاظ، مادة داللة
58(  

 

  

، إستراتيجية االستنتاج
استنتاج املعىن وتتطلّب 
  .على السياقباالعتماد 

  

  

 التعابري املذكورة ة أن يفهم معىن/على التلميذ
باالعتماد على خمزونه اللغوي، وعلى السياق 

  الذي وردت فيه؛

هي اسم علم، " جواد"يف اجلملة األوىل كلمة 
وهذا واضح ألننا نتحدث عن تلميذ يتعلّم يف 

  .الصف الرابع

يف اجلملة الثانية نستدلّ على معناها من 
" على احملتاج"و" يكرم"السياق، فكلمة 

،  أي "اجلواد" على فهم معىن كلمة تساعدنا
  .الكرمي

، فمعناها نستدلّ "جواد"أما الكلمة الثالثة 
عليه أيضا من السياق، ألنّ الصهيل هو 

صوت احلصان، وعاليا تساعدنا على فهم 
عالقة اجلواد بالصهيل العايل، فنستبدهلا بكلمة 

  . حصان
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  الكتابة جمالدليل الفعاليات يف 

  

  : ميكن استعمال النموذج املعطى)�

  . نصا وصفيا عنه ي/، واكتبحتبينه/ حيوانا حتبهاختاري/اختر

  

احلجم، _______ لو تعلمون كم أحب هذا احليوان، لن أخربكم ما امسه، فهو 
، _________، عيناه__________الطول، رأسه________ 

  . _____________، أما رجاله فـ_____________صوته

  .______________هل عرفتم امسه؟ إنه 

  

  )ميكن أن يعرض املعلّم هذا النموذج على التالميذ( أو

وتبدأ /، ويبدأ"القطة"ة صورة احليوان الذي حيب أن يكتب وصفًا حوله، مثال /ينتقي كلّ تلميذ
  :ة بالنموذج اآليت، ومبخزن األوصاف/بإعطاء أوصاف بشكل تدرجيي،  مستعينا

  

، _______، رأسها ____ شعرها كثيف ولونه. _____ين املفضل هو  حيوا
_______ ، ______هلا أذنان . _________،_______وعيناها

ا . ________وفمها حني تقفز حويل حبركاح بذيلها_______أحبّوتلو 
__________.  

  

  

  

  

دائري، القطّة، صغريتان زرقاوان، طويلتان منتصبتان، أبيض، 
 .حماطٌ بالشنبِ، الناعم، الرشيقة
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  .ا مالئماي عنوان/ إىل إرشادات مثّ أعط�- 	ي املادة يف األسطر /  حول)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة االستعانة باإلرشادات املوجودة يف النص وحتليلها من حيث /يف مثل هذه الفعالية على املعلّم
  .��. األسلوب، اللغة، املبىن، واالستعانة باملنهج ص

  

� (______________________________  


 (______________________________  

� (______________________________  

� (______________________________  

	 (______________________________  

�(______________________________ 
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  الْكَنز الْمدفونُ

  قصةٌ من إيطالْيا

بِقو يفيزِلِ الرنالْم جياين باب فَعنادىدو ة" :ديرِ يا سيالْخ باحبرونوص ."ديالس هلَيع دفَر  

  ".اجلس وتناولْ كَأْس عصريٍ. يتكرؤعيد جِدا ل يا صديقي، إِني س، ادخلْادخلْ: "برونو

صريالْع جالنالر رِبش،املَحاصيلِ ولَ الطّقْسِ ووثا حدحتهِماع ويلَتقالَ . ائ ي : "جياينثُمإن 	 

  ".فَما هو؟. أَراك مشغوالً بِأَمرٍ ما يا سيد برونو

يرقُد يف .  هو شاب طَيب، ولكنه كَسولٌ.فيدي ماريوإنه ح: "تنهد السيد برونو وقالَ

  ". وال أَدري ماذا أَفْعلُ معه.  عملٍأيد يده إىل م ويرفُض أنْ يجوحة،راُأل

. طّتهوأَخبر السيد برونو بِخ". لَدي فكْرةٌ قَد تحلُّ املشكلَةَ: "فَكَّر جياين برهةً ثُم قالَ

 ��  ".جحنونتمىن أَنْ ت. طّةٌ جيدةٌإِنها خ: "ضحك الْجد الْعجوز وقالَ

ذي كانَ فيه ماريو الساعة احلاديةَ عشرةَ من صباحِ الْيومِ التايل، سار جياين إِىل املنزِلِ الّيف 

ةكيبالش ةجوحلى اُألرمسِ عا يف الشدراق .تخاف توقالَ جياين بِص" : باحالْصخرِ يا ي

  . من جيبِه ونظَر إلَيهادةًجع مورقٍ قَدميةًوأَخرج قطْعةَ ". ماريو

  لَكن يبدو أَنها تقولُ. يطَةً قدميةً يف أَحد احلُقولِ، ومن الصعبِ قراَءتهالَقَد وجدت خر: "قالَ

 سنيمخ ناكفونةٌإنَّ هدبِ مالذَّه نةً مطْعاحلَقْلِق كماريو".  يف ذل دقالَ،قَعسو: " ومنَخ  �	 

  رجوحة،مثَّ قَفَز من فَوقِ اُأل". قطْعةً من الذّهبِ؟ إِنها تستحق أَنْ نذْهب ونبحثَ عنها
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  .كَثيفَة كانَ مغطى بِحشائش طويلَة.  ثُم توقَّفا ونظرا إليه،أسرع ماريو وجياين معا إِىل احلَقْلَِو

ثُم عاد مسرِعا إِىل ". نْ نزيلَ هذه الْحشائش قبلَ بدِء الْبحث عنِ الذَّهبِال بد أَ: "قالَ ماريو

ضارِ بزِلِ ِإلحنالْماَألضِ ع،واتقْدالْح ظيفنمِ يف تولُ طَوالَ اليمعي كذل دعظَلَّ بو  نلِ م


  .الْحشائشِ� 

يقَظَ ماريو مبكِّرا، وعندما وصلَ جياين إِىل الْحقْلِ كانَ ماريو  است،يف صباحِ الْيومِ التايل

ا أَدى إِىل تصاعد سحبٍ كَبرية من الْغبارِ،  مم،ةً جِداربةُ جافَّكانت الت. حفْرِمشغوالً بِالْ

  .رطومٍ، وروى الْحقْلَ كُلَّهو إلحضارِ خذَهب ماريفَ". ماِءال بد أنْ نروِيه بِالْ: "فَقالَ جياين

ربما ينبغي أَنْ تحفر هناك الستخراجِ : " مثَّ قالَ مشريا، أَخرج جياين خريطَته ونظَر إليها

ا يجرونَ يف  وأَخذو، طْفالِ من الْمدرسةظَة عادت مجموعةٌ من األيف تلْك اللّح". الذَّهبِ 
	 

سوف أُغَطِّيه بِروث .  فَقَد يجِدونَ الذّهبنا،ن هال بد أنْ أُبعدهم م: "ريوقالَ ما. الْحقْلِ

  ".فَذلك سوف يبعدهمنات، الْحيوا

 ونشره يف ،بالتحملَ الْعربةَ بِالروث من اإلسطَ. حضارِ حصان وعربةأَسرع ماريو إل

م ثٌُبدأَ الْحفْر أَوالً يف الْجانِبِ الشمايلِّ، ثُم حفَر الْجانِب الْجنوبِي، .  ثُم بدأَ الْحفْرلِ،الْحقْ

يقرا الشأَخريو ،بِيربٍ. الْغذَه أي جيِد لَم هنلك ،قْلَ كُلَّهماريو الْح فَرح .رٍ ولى قَدكانَ ع �� 

  .جعلَه يقَرر الْعودةَ إِىل الْمنزِلِما كَبريٍ من التعبِ 

مباريو يف الْم قلَح زِلِقالَ جياين حنيإِ: "نأَقْر ْما لَمبحيحِركْلِ الصريطَةَ بِالشالْخ  .فوس  
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ريطَةَ إِىل صلُ الْخسرٍ، أُرديقٍ ماه تطيعسي ةريبالْغ ةتابالْك هراَءةَ هذق".  

تعالَ وانظُر إِىل : " جاَءه جياين ذات صباحٍ وقالَويف النهاية. ع وأَسابيعانتظَر ماريو أَسابي

 	� شا؛ندهنظَر إِلَيه ماريو م.  إِىل الْحقْلِ،  برونود السيجوز، الْعدسارا ومعهما الْج". لكحقْ

ى بِصطغم قْلُ كُلُّهكانَ الْحٍفوفسالْخ نتازِ  ممقالَ. الْمجياين و كحةَ ما : "ضتيجن تأَيأَر

تقُمظيفنت نم بِه ستو يرفْرٍ؟  وحو ذورِميدضِ الْبعب ذْرب وأَنا ه بِه تكُلُّ ما قُم ."  

يمكنك أَنْ تأْخذَ هذا : "برونويد  السقالَ لَه. ربته وحصانِهة جاَء تاجِر بِعلحظَيف تلْك ال

  قَطَع.  وأعطاه للْجد الْعجوزِ،عد التاجِر الذَّهب". الْخس كُلَّه بِخمسني قطْعةً من الذَّهبِ

كُلَّه سجياين الْخلو، ماريو ومحاجِرِ والت ةبرلى عع ه .دالْج كحطي ،ضعي وهقالَ وو �� 

طَوالَ لَقَد كانت هناك يف الْحقْلِ . هبِ الْخمسون قطْعةً من الذَّيها ه: "الذَّهب ملاريو

،قْتهاالْوبِتنأنْ ت كلَيكانَ عو ."  

هدإِىل ج ظَرإِ،أَطالَ ماريو الن ا،ىل جياين ثُمقالَ عابِسو " :هذاأَظنما لطَّطْتكُما خأَن  ." ثُم

حض،جياينكطاَءها لإِع أَرادو ،قودلَى النع هدج كَرشقالَل.  وذَها وأَخ فَضجياين ر نك:  

"هلَيصولِ عقابِلَ الْحم لْتمع تأَنو ،مالُك هإن." ذُ ذلكناحلم لَهميف ني، يواصلُ ماريو ع �	 

يعطي جياين  ويف كُلِّ عامٍ كانَ. وات الرائعةرثريةً من الْخضمزرعة جده، ويزرع محاصيلَ كَ

.عة حقْلٍ كاملٍ من الْخسما يكْفي من الْبذورِ لزِرا
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  ) ����(،االبتدائية للمرحلة ثقافة أدب، غة،ل: اللغوية التربية مبنهج وارتباطه النص مميزات

 أعادت روايتها هيذر آمري "قصص من أحناء العامل"النص مأخوذ من كتاب  :النص مصدر

. �.دار الشروق، ط:إصدار القاهرة(وترمجها أمحد حممود، ���(.  

 إىل ساأسا دف اليت األدبية النصوص إىل "الكرت املدفون" نص ينتمي : ومبناهالنص نوع
  ).��. املنهج ص( التذوق واملتعة، وميتاز عادة باستعمال اللغة اازية، والتعابري العاطفية

  األديب عترب هذا النصنحكايةيبتراث شعبٍ معي ة اليت ختتص؛  من احلكايات الفلكلوري
 العامل، هو االطّالع اهلدف من تعليم حكايات من كلّ أحناء. ويتناقَلُها شفهيا من جيلٍ إىل آخر

 . على الثقافات املختلفة اليت تثري اإلنسان، وتقرب الشعوب، وتعزز التفاهم والتسامح بينها

 اإليطايل، لكن يف القصة نفسها ال ألنّ القصة من املوروث الشعيب" إيطاليا"تدور األحداث يف 
  د  املكان العاما املكان ا).  اسم قرية أو مدينة(حيدأم كذلك األمر ". احلقل" فهو خلاص

، وعدم حتديد املكان والزمان رت أحداث هذه احلكايةجبالنسبة للزمان؛ ال ندري يف أي عصرٍ 
 يف أي زمان ومكان؛ لذلك نتعلّم من النص العربة اليت ميكن أن جيعل  األحداث قابلة الوقوع

  . تكون مشتركة لكلّ الناس ولكلّ البشرية

باب، :  املفردات والتعابري معيارية، لكنها مألوفة يف اللهجة احملكية، مثل:باللغة واألسلو
  ... احلشائش، خرطوم، حقل، مغطى بصفوف من اخلس املمتاز

، وعلى استعمال اجلمل ...دفع، تنهد، أسرع، حفر: نص على احلركة واحلَدث، مثليعتمد ال
)	�.املنهج، ص. (الفعلية السردية، واحلوار
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  )عالية متهيديةف(جمال االستماع                                    

ة أو أي شخص آخر، ومن املفضل /سطوانة، بصوت املعلّمتسجل احلكاية على كاسيت أو أُ
تسمع القصة ...).  السيد برونو، السيد جياين والراوي(إظهار احلوار فيها بأصوات خمتلفة 

  :التالميذ أسئلة عامة ومفتوحة، مثل ويسأل ،��حىت سطر 

  من ميكنه سرد األحداث بلغته وبكلماته؟ - 

 ما هي أمساء الشخصيات املذكورة يف احلكاية؟ - 

 .علّلوا هل احلكاية عربية أم عاملية؟ - 

   .كما يتوقّعوالب من التالميذ كتابة خطّة جياين يط

يذ للمتابعة، ملعرفة اخلطّة اليت خطّط هلا السيد متهد هذه الفعالية، لقراءة القصة، وتشوق التالم(
  ).جياين

      )فعالية إمجالية(جمال التكلّم                                         

تقوم املعلّمة بفعالية تكلّم،  لإلمجال /  االنتهاء من كلّ الفعاليات، يقوم املعلّمبعد - 
  :والتلخيص، فتسأل

 اية يف مناطق أخرى من العامل؟هل ميكن أن حتدث هذه احلك - 

  يف هذا االتهام؟نّ/ماتهم أحدهم جياين بالتآمر والكذب، ما رأيك - 

  يف احلكاية، وملاذا؟نّ/أي شخصية أعجبتكم - 

 ؟  من احلكايةنّ/مماذا تعلّمت -

يوجه النقاش حول املقارنة بني قيمة الكرت وقيمة العمل، فالكرت ميكن أن :  ة/مالحظة للمعلّم(
. ده ملرة واحدة ونضيعه،  فنعود إىل ما كنا عليه، بينما يدر العمل علينا النقود بشكل دائمجن

.)كذلك تؤكَّد  أمهية العمل يف بلورة شخصية اإلنسان و استقالليته
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سباقالدر تور دي فرانس" اجات"  

ما ركُأيمكوبِ يف رالدر اجاتملد ةثالثة  َأسابيعمتتالية ،و إىل اجلبالِصولِالو أوِ العالية   

 3300 إىل  تصلُ؟ وملسافة الغزيرةمطارِ األ أوِبةلتهِ املُ الشمسِة أشعة؟ حتتفضخ املنديانالوِ

تور "باق  يف سسنيتناف للم كذلك بالنسبة ليسهنإ؟ ! غريبايبدو هذا األمر لْها؟ قريب تكيلومترٍ

 	  .ةي وأمهّهرةًها ش أكثره، لكنه يف العاملِ من نوع هو الوحيدهذا السباق ليس! "!دي فرانس

   :ةٌ تارخييحملةٌ

جرى سأل" تور دي فرانس "باقلِوم ر1903  يف عامِةو  ،مذُنأَ احلنيِ ذلك صبحا  تقليد

ا سنوي .استمرالس باقأَ مخسةَ آنذاك سابيعلَمشَ، وةَ ستم قاططَع ويلةكانَ. ا جدسون  املتناف

يبدأونَآنذاك الس باقيومي الفجرِا يف ساعات و ،ينهونهليلِ الّ يف ساعاتاملتأخ ةر .  

هم فيما  أنإالّ. باقِ يف الس املشاركنين م املالِنا مبلغ معونَجم يمونَ املنظِّ، كانَدايةبِيف الْ �� 

بعدقر كْروا عسذلك ن  ،ا لقلّظرةع دشارِ املُدكنيفَباقِ يف الس ،فَدلِّكُعوا لم نافسٍتم لَبا غ

ا قًالئلِّ كُلَقابِمي مٍوي جتازبِه أَ. جاحٍنا الْمفائزقَ فَباقِ يف السدصخ لَص هبلغٌ ما جِ كبريد .  

معورِر م الزنِمت زايدتش ةُعبيباقِ هذا السو شهرتنّ أَالّإِ. هذلك عاد ع ليبِه الضيف رِر 

 رِثْن وزِواجِح الْعِضو بِدينشاه املُضِع بيامِ قبِبس بِ،ةٌريط خثُواد ح فيهتر جذْ؛ إِدايةالبِ
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 	� دعصوا برِ حمنيظّن املُنّ أَالّإِ. ال يرغبون بفوزهم  متنافسنيصولِ ولَب قَقِر على الطُّسامريِاملْ

  .ناآمزيها و نباق السكونَ ينْ أَفةؤسم الْداثحهذه األََ

  :ماليو  السباقِمراحلُ

يستمرس األ"تور دي فرانس" باق أَالثةَ ثَيامِ،، يف هذه سابيعتنافَ، يساللَ خبو ها راك

الدرطعِ قَ يف اجاتوارِشعش حناِءى يف أَتفرنسا؛ ي صدون إِعىل قالْلبِ األبالِ جِمِم ية، عال

ىل املُ إِلونَزِـينونحدبِرات سرعةج لة، نونيكونَتقطةُ ناية يف باريسباقِ الس .   
� 

يجري السباق اليومع لى مكَلَراح ،ابقِما يف السَإِ املسارِسيمِقْ، بت ىل مقاطعو ،يستمعلى ر 

23دى ما يوم  .يجالْتاز  متنافاللَسون خ21  ذلكقْ ما،طع مبسافاتم خيف مجيعِتلفة ، 

 ، فإنَّقاطعىل م إِقسم مباق السنَّمبا أَو. ةعتنو مةضير أَساراتيف م و،ةوي اجلَوالِحاأل

اناملتنافسِتصار يف أحد املقاطعِ هذه ي منحهالت قديرو االحترامو املشاعركَ، لَبةَ الطينال ه 

يضلَمن هاالن والْتصار فوزلَ الكامفَ. هلِّ كُباقِ يف السالْاملتنافس فائزلَباقِ يف الس يسم ن 
	 

يأَلُص ال إِوطّىل خالن هايةو ،ما ذلك الّإنقْذي يطعصرِقْ يف أَ املقاطعِ مجيعقْ وتبِ، وذلك 

يظى بِحاراألصفرِالقميصِ "داِءت "تمييزِ، لهيف الس باقاتمة القاد.   

  



 85

  

 يعتبرس دي فرانستور" باق "أكثر الس يتناولُ. مِا يف العالَرهاقً إِباقاتسونَ املتنافلَّ كُ فيه �� 

.  شاء عجبةَو و،ةي العاد يف احلاالتراد أفْةَالثَكفي ثَت، وفطارٍ إِةَجب؛ ونِيمتخ ضنِيجبت ويومٍ

رغمذلك يفق دسونَ املتنافاللَ خامِ أيباقِ السم 5 لَعدهمزانِ كغم من أو .  

اآلن، وبعنْ أَدع فْرالكثري تم ناملع لوماتع فَباقِن هذا الس ،مالْن ؤكَّمأَد نلَك نت ندهش 

   !هائ يف إِحونَجن يقطْ فَباقِ يف السسنيتنافم الْفص نِنَّ أَتذا عرفْإِ

 	� د وقواعوانني قَةُد عناك هلكن.  واحد يف آنعةٌتم وةٌياض رِة اهلوائياجةر الدكوب رنَّإِ

لٍّ على كُجيبم نبِا أن يتعها، لكيي ضمننْ أَكوبِ هلذا الركونَ يم متواع اآمن   .  

قواننيركوبِ  وقواعدالدر اجةاهلوائية :  

- يجبسائقِلى  عالد راجةاهلوائي نْ أَةيسوق د راجقْ أَتهربىل حافّ إِكونُ ما ية 

عِارِالشالي منْأَىن، وها بِسوقَ يرٍذَحال س ،يما عندتيازِ اجهس ارةًيأَفةً واق ،وس يةًار 

تيف نفسِسري جاه االت.  �� 

- جِيبإِسائقلى ال ع مساكقْوامل بِد تا الْلْكينِديلكن ،ي حلَق هر إِفْع حدى يديه 

  .دوقْها حاال إىل املت إعاد، مثَّشارةاِإل ضِرغبِ
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- جِيبسائقِلى  عالد رنْ أَاجةي ظَحافع لى مسافةم عقولةب ينهو بنيالس يت  الّيارة

تأَسري مامه.  

- سال يمحسائقِ لد راجةهوائي نْ أَةي حلَمم عهش خصلى ا عدراجتإِإالّ، ه ذا كانت �	 

مبِنوعةًص لٍكْشي سبِمح ذلك. 

- ال يسمح لمنمل ي نْ أَ سنة14ً لغْبي ملَحم عهش خصا آخرع لى دراجتهة اهلوائي. 

- ال يسمحسائقِ لالد راجة اهلوائيأَلِنقْ بِة غَي ضٍري منعهم ن السيطرةالتامة لى  ع

الدراجةطولُ يكونُ،  أو أكْه ثرم سم، أ70َ ن وي متداَأل اجلزِء خارج مامأوِي  

اخللفيم ن الداجةر .فَا الكرةُأم ،يجبو ها دائما يف كيسٍضعي ثبتجيدا باملقعد  	� 

 .لفياخلَ

- ال يسمحبِلسائقِ ل إىل جانبِفرِالس م رأُكبة ما رى، بِخيف ذلكراجةُ الديةُ اهلوائ ،

 . طقَها فَجتاوزِ إِذا رغب يف إالّ

  :اكب الرسالمة لملوازِ

جِيلْ إِبعاكسِصاق الض سائق الجلِ على رِِءوالي سرى، وعلى يدهالي مىن، ولى الْعخوذة 		 

الْوذاءح .  

ذكّتلْما أَلّكُ:  رصأَقت أفضلَ كانَكثر !! 
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  :ةوائي اهلَاجةر على الدع توضمان أَملواز

ال يسمركوبِ بِحش صٍخع لى دراجةه إِ، إالّوائية ذا كانتما يلي لِّكُبِ دائما دةً مزو :  

1 .رسج  

  ف والتوقّإلبطاِء لةرملَ فَهازجِ. 2

3 .عاكسض أٍَءو محرع لى مرِؤخالد رةاجة اهلوائي  

4 .عاكضس ٍءوأَ بني شةعوالب الد  

5 .عاكساتض ٍءواسات على الدو  

الرسمالتايل يوض أَح زاَءجالد راجة اهلوائية احلديثة :  
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  )2009 (لغة، أدب، ثقافة، للمرحلة االبتدائية: مميزات النص وارتباطه مبنهج التربية اللغوية

 منعبارة عن دمج بني عدة نصوص  وه" الدراجات تور دي فرانسسباق " :مصدر النص 

كما . ، من حيث األسلوب واملضمون واللغةقصودةلتالئم الفئة العمرية املها  التصرف فيمتّ .اإلنترنت
 صدرت عن وزارة  أضيفت إىل النص جمموعة من اإلرشادات املتعلقة بقوانني سري الدراجات اهلوائية،

  .ع احلذر على الطرقالتربية والتعليم ضمن منشور خاص يتعلق مبوضو

   :ومبناه نوع النص

  :ن من ثالثة نصوص خمتلفة، هي، يتكو وظيفيهو نص" سباق الدراجات تور دي فرانس"نص 

اعتباره أحد ويهدف إىل التعريف بسباق الدراجات تور دي فرانس، ب:  التعليميالنص اإلخباري. أ
  .  سباقات الدراجات اهلوائية يف العاملأشهر

ويهدف إىل إيراد جمموعة من اإلرشادات والتعليمات املتعلقة بقوانني سري :  اإلرشاديالنص. ب
ق اموعة األوىل إىل القوانني تتطر: هذه اإلرشادات تنقسم إىل ثالث جمموعات. الدراجات اهلوائية

اوالقواعد اليت جيب على راكب الدراجة التقي د،من سالمة ق الثانية إىل اللوازم اليت تض وتتطر
ق الثالثة إىل لوازم األمان اليت توضع على الدراجة اهلوائيةالراكب، وتتطر .  

اهلدف . ، تظهر فيه أجزاء الدراجة اهلوائية املختلفةوهو عبارة عن رسم توضيحي:  البصريالنص. ج
من إيراد هذا النصالتوسع يف  اإلرشادي، و هو حتديد مكان األجزاء اليت مت احلديث عنها يف النص

التعرف على أجزاء أخرى من الدرةاجة اهلوائي.  

  :اللغة واألسلوب

املعتمد يف إيراد هذه اإلرشادات، مبا يلييتميز األسلوب اللغوي :  

جيب على الراكب إمساك : "استعمال الصيغ اليت ال تقبل التأويل على أكثر من وجه، مثل - 
  .."املقود بكلتا اليدين

جيب على راكب الدراجة أن يسوق دراجته : " صرية ومتتالية، حنواستعمال مجل فعلية ق - 
أو سيارة تسري ..، وأن يسوقها حبذر، ال سيما عند اجتيازه سيارة واقفة.أقرب ما يكون

 "بنفس االجتاه
  ."ما يلي بكلّ"، "رتذكّ: "إبراز وتوظيف كلمات خاصة لضمان تنفيذ اإلرشادات بدقة، حنو - 
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   )متهيديةة فعالي(جمال التكلم                                          

  

املعلمة، جييب التالميذ من خالله عن أسئلة عامة، مثل/  بني التالميذ واملعلمجيري نقاش شفوي:  

 ؟من منكم حيب ركوب الدراجة؟ وملاذا )1

 ما هي األماكن اليت تذهبون إليها راكبني الدراجة؟ )2

 أين تقودون الدراجة عادة؟ )3

 قوانني وإشارات مرور لراكيب الدراجات؟ هل توجد  )4

 :   ماذا تعين إشارات املرور التاليةقدروا )5
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  )متهيديةة فعالي( جمال االستماع                               

 مث ،) لمةتقرأها املع/ يقرأها املعلم(قبل قراءة النص، يستمع التالميذ إىل القصيدة التالية 

ا عن األسئلة اليت تليهاجييبون شفهي .  

  فرحـة     يف   أركبـها            نـزهـيت   يف           دراجيت   
  قريتـي فيهـا  أَجوب              َألنـنـي             أُحبهــا  
ـَنـة  يف  كأَنــها              حقولُـــها       وقريتــي      اجل

  كَاللَّـوحـة  مرسـومةٌ               جميــلةٌ          وقريتــي  
 ـا    أطوفومــين              بِـهـا  يم ـــلـ حارةحارة  

  رِفْقَـتـي وباحثًـا عن             حاجتـي  ركبت أَبــغـي  
  خفَّــة  يف وسـيـرها               أنيـقَـةٌ                دراجيت  

  نـنـيلك          رـحـاذكونَ  أالّ              مقْـ تـيتــوع  
   كلُّ   فاخلَوف  اخلَوف   ـِرِ       نــــم   السيارة       مخاطـ

  )فاروق مواسي.د(                                                  

1 (الذي تتحدث عنه القصيدة؟ ما هو املوضوع الرئيسي   

  .والم يف هذه القصيدة ولد أم بنت؟ علّ هل املتكلّ)2

3 (م يف القصيدة دراجته؟  أغراض يركب املتكلّألي  

  م أثناء ركوب الدراجة؟ ر منه املتكلّ الذي حيذّألمرما ا) 4

 م قريته؟  وصف املتكلّكيف) 5
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غريديلُ الصنالْق  

زِنحرٍ مبلى خةُ عدينالْم تحص :مات لِ، لَقَددبِالْع كَمالَّذي ح جوزالْع بالطَّي املْلَِك 

اسالن هبفَأَح. كُمحها أَنْ تعسيف و سةً لَيغريةً صناب كرتو.  

ا وضأَي كرت كانَ قَد املْلَِك نقالَ فيهالك هتنبةً اليأَنْ : "ص جِبكَةً يلبِحي مصت كَيل

دوقٍ تنيف ص كياتح قْضنيتس كفَإِن كطيعي ذلتست إِذا لَمرِ، وإِىل الْقَص سملي الشمح 	 

ا لَكقابلَقٍ عغم بِيشخ."  

كَلَّفَها بِم إِنّ أَباها قَد لَه قالَترِ، والْقَص كيمح تعدتفَاس ،ةَ املْلَِكيصةُ واَألمري أَتقَر  ةهِم

  ...عسرية، ويبدو أَنها لَن تكونَ ملكَةً أَبدا

جوزالْع كيمنا :"قالَ الْحلَكَتمم تعاش يفِ لَقَد ،هواجِب عرِففيها ي دَألنَّ كُلَّ واح ،ةعادس

هال يوهنم بر .كدكانَ وال لقَدكلَيإِنَّ ع قالَ لَك ا حنيكيمسِ إِىل  حمالش ضارإِح �� 

  ".الْقَصرِ،  أَوِ الْعيش يف صندوقٍ

يف صباحِ الْيومِ التايل، سأَلَت اَألمريةُ الْحكيم إِنْ كانَ بِإِمكانِها أَنْ تحضر الشمس إِذا 

جانِبِه نم سمالش رمالَّذي ت يلَ الْعالبالْج لَّقَتست .أَجاب رضحها أَنْ تلَيبِأَنَّ ع كيمها الْح

دأَح ةدساعدونَ م سمالش .يلَ الْعالبالْج لَّقستةُ تاَألمري أَتدب، حني فَتشها اكْتنلك 

ةُ حزينةً عادت اَألمري. وصلَت قمةَ الْجبلِ، أَنَّ الشمس بعيدةٌ، ال يمكنها أَنْ تمِسكَها �	 
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باكيةً، إِالّ أَنها قَررت أَنْ تواصلَ بحثَها عنِ الشمسِ، حتى إِذا اضطُرت إِىل تسلُّّقِ الْجبلِ 

  .كُلَّ يومٍ

يطةَ الَّيت أُعصقالَ لَها إِنَّ الْفُرو ،ةإِىل اَألمري كيمايل، جاَء الْحمِ التوباحِ الْيلَها   يف ص ت

شو ،هِيتنأَنْ ت كالًتوشقائ كذل كيمالْح حأَنْ : "ر هفاتلَ وصاين قَبكانَ أَو كلالْم إِنَّ أَباك

  كقابع سِ صارمي إِىل الشدتهلَ أَنْ تقَب تةً، فَإِذا ذابرباشم هفاتو دعةً بةً كَبريعملَ شعأُش 
� 

 عنها الْمالبِس سها وقد خلَعت حزِنت اَألمريةُ حزنا شديدا، وهي تتخيلُ نفْ".واجِبا

دةَ إىل اَألبيلَكالْم..  

 نلك ،رلَ الْقَصخدحاوِلُ  أَنْ يي جوزلٌ عجإِذا رنِها، وزةَُ  غارِقَةً يف حاألمري تكان

نمكانوا ي اسرلِالْحسائى الْوتبِش هدطَر حاوِلنيم هذَ . عونا، فَأَخنيدكانَ ع جوزإِالّ أَنَّ الْع


 :أصغت اَألمريةُ  لصياحه، وإِذا بِه يقولُ". أُريد أَنْ أُساعد اَألمريةَ" :يصيح بِصوت عالٍ	 

"خدجوزٍ أَنْ يع سانعِ إِنسيف و كُني إِذا لَم سملَ الشخدأَنْ ت عطْمت فرِها، فَكَيلَ إِىل قَص

حاولَت اَألمريةُ اللَّحاق بِه، وطَلَبت من الْحرسِ أَنْ يبحثوا . ثُم أَدار ظَهره ومضى". إِلَيه؟

  .عنه، إِالّ أَنه اختفى يف الزقاقِ الْمجاوِرِ

ىل غُرفَتها يائسةً، وأَخذَت تفَكِّر بِما قالَه العجوز، لكنها لَم تستطع أَنْ عادت اَألمريةُ إِ

هدما الَّذي قَص رِفعت . هدجوزِ الَّذي طَرلِ الْعجنِ الرع هأَلَتسسِ، ورالْح دقائ تعدتاس ثُم �� 

   رجلٌ فَقري ، يحملُ دائما إنه: "ك؟ فَقالَ قائد الْحرسِبلَ ذلالْحراس، وهلْ جاَء إِىل الْقَصرِ قَ
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قنديالً صغريا ، وهو يأْيت كُلَّ مساٍء، إِالّ أَنَّّ الْحراس يمنعونه من الدخولِ، َألنهم يعتقدونَ 

إِالّ ". إَذا جاَء الرجلُ الْعجوز فَاسمحوا لَه بِالدخولِ" :فَقالَت لَه اَألمريةُ". أَنه رجلٌ مجنونٌ

لكْنها تذَكَّرت أَنَّ الْوقْت ضيق، وأَنَّ الشمعةَ . أَنَّ الرجلَ لَم يأْت، فَعادت اَألمريةُ إِىل يأْسها

كاَء ال يالْبنَ وزأَنَّ الْحو ،ذوبأَنْ ت كشلى ولَعشاكالْم الّنسِ . حرالْح دقائ تعدتاس �	 

لَه قالَتا، ورا، " :فَوغريديالً صنلُ قمحي لَكَةملٍ يف الْمجرِ كُلَّ رروا إِىل الْقَصضحأَنْ ت أُريد

  ."فَقَد أَجِد الْحلَّ

نت ذَةافالن ةُ أَماماَألمري تلَسساِء، جالْم دنع جالِ الَّذينالر قُدوم رظتنتارِعِ، وإِىل الش ظُر

 فَفي اُألفُقِ الْمظْلمِ الْبعيد، ؛نظَرا عجيبا فَجأَةً شاهدت اَألمريةُ م..يحملونَ قَناديلَ صغريةً

لكنهم لَم يستطيعوا الدخولَ . كانَ آالف الرجالِ يحملونَ الْقَناديلَ، ويتقَدمونَ نحو الْقَصرِ �� 

إِىل الْقَصرِ بِسببِ اَألبوابِ الصغرية، فَطَلَبت اَألمريةُ من الْخدمِ أَنْ يهدموا اَألسوار الْعاليةَ، 

لَت اَألمريةُ من نز. وأَنْ يوسعوا اَألبواب ليتمكَّن الْجميع من الدخولِ إِىل باحة القَصرِ

حني . غُرفَتها إِىل باحة الْقَصرِ، وإِىل جانِبِها قائد الْحرسِ ليتعرف على الرجلِ الْعجوزِ

كَثْرها لينيحِ عفَت نم كَّنمتت فَلَم ،سمالش هكَأَن جهوتُء يوكانَ الض ،ةإِىل الْباح لَتصو ة

الرجالِ والْقَناديلِ، ولَم يتمكَّن قائد الْحرسِ من التعرف على الْعجوزِ َألنَّ الْوجوه كُلَّها  �	 

  .متشابِهةٌ
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: سأَلَ الْحكيم اَألمريةَ". لَم أَتصور أَنه يوجد يف مملَكَيت كَلُّ هذه الْقَناديلِ:"قالَت اَألمريةُ

". طَبعا ال" :ةُقالَت اَألمري"  فْعةً واحدةً؟ دهلْ تستطيعني أَنْ تحملي كُلَّ هذه الْقَناديلِ" 	� 

  "... أَوِ امرأَةٌ واحدةٌ...وكَذلك الشمس، إِنها أَكْبر من أَنْ يمِسكَها رجلٌ واحد:"فَقالَ

شمس الَّيت قَصدها  إِنَّ الْقَناديلَ الصغريةَ مجتمعةً هي ال.تاآلنَ فَهِم: "ت اَألمريةُقالَ

يف تلْك اللَّحظَة، كانت الشمس قَد بدأَت تشرِق، وتدخلُ أَشعتها إِىل الْقَصرِ، ". والدي

هذا َألنكَ هدمت اَألسوار : "كيمفَقالَ الْح". لِ مرةهذا يحدثُ َألو: "فَصاحت اَألمريةُ

واباَألبرِ...وخولِ الْقَصد نها متعنمسِ، ومةَ الشعأَش واراَألس لْكت تبجح لَقَد ."  		 

صرالْم اجالت كيمها الْحسأَلْب قالَ لَهاثُمرِ، وواهبِالْج كَةً، َأل: "علم تحبأَص ها قَدكن  

  .ت بِذلك وصيةَ والدكفَنفَّذْ ،استطَعت أَنْ تحملي الشمس إِىل الْقَصرِ

  )بتصرف(غسان كنفاين 
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  )���� ( لغة، أدب، ثقافة للمرحلة االبتدائية،مميزات النص وارتباطه مبنهج التربية اللغوية   

مصدر النص: ان كنفاين هذه القصلتكرب معها "ة للميس ابنة أخته يف عيد ميالدها الثامن، كتب غس
  .لتتناسب والفئة العمرية املستهدفةها التصرف في، ومتّ "كلّما كبرت

ميوت والدها ويترك هلا وصية ، مرية صغرية مشوقة ألنص أديب يتناول حكاية :نوع النص ومبناه
دخيشترط فيها أن تيف تولّي العرش رغبتذا إىل القصر إل الشمس استدعى التعامل مع قيم عدة، ا مم 

  :مثل

  .عدم االستسالم لليأس * 

  .مواجهة مشكالت احلياة والقدرة على اختاذ القرارات * 

 * ة والتكافل والتعاون على البِرإرساء الروابط االجتماعي.  

  .التضامن مع كلّ شرائح اتمع* 

  .القدرة على حتمل املسؤولية* 

  .  القصة هرمي؛ فيها بداية ويتصاعد للحدث حتى الوصول إىل القمة مثّ يتهافت للوصول إىل احللّمبىن

  :اللغة واألسلوب

  :  تشتمل القصة على العناصر التالية- 

هو الراوي العليم، ألنه يسرد القصة بضمري الغائب، : الراوي، احلبكةاملكان، الزمان، الشخصيات، 
  .القصة ظاهرها وخافيها، احلدث، وصفات الشخصية وتصرفااويعرف كلّ تفاصيل 

  .لغة القصة معيارية سهلة، قلّما تتخلّلها كلمات عسرية على الفهم - 

 .يتميز أسلوب القصة بالدمج بني السرد واحلوار - 

  ". دةدفعة واح"، "بشىت الوسائل"، "ليس يف وسعها: "، حنو)الرواسم(استعمال قوالب لغوية جاهزة  - 
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  )فعالية متهيدية (جمال االستماع                                   

 ناسبشريطة أن ي ،موضوعا ذا صلة باحلكايةيتناول  خارجي نص عن البحث ة/املعلّم من املطلوب
  ). عن قيمة التعاونمقترح نص مرفَق (العمرية ملرحلةا

  ).يروه أن ندو( التالميذ، من مسمع على النص قراءة. أ

 ورقة العمل يف أسئلةللتلميذات لقراءة / ال للتالميذ، يعطى االثانية قراءة النص للمرة قبلَ. ب
  .التلميذات مرة أخرى/ ، مثّ تعاد قراءة النص على مسمع من التالميذ)مخس دقائق (كراسة التلميذ

  :النص املقترح

،اديلَ صومٍ أَقبي و     ذاتكَلى عهفت شكَبهت،ُو يف يدهه،صا ع  اَألغْصان فّةلْتم ةرجش وحن

  يقالُةٌمامح ه بِترمفَ .هانريباً م قَانتظرو،  احلَبرثَن وعليها، هتكَب شبصنَ .كثرية الورقِ

 فَخ، النِع هاباتصاح وي هتيم ع.ثري كَمامها حعم و،مامِ احلَةَدي ستكان و،ةوقَطَها املُلَ

 أَخذَتا، فَسرورما حرِ فَادي الصلَقبأَ. ةكَب يف الشنهلُّ كُنقْلع فَ،هنطْقتلْ ي احلَبعلى نعقَوفَ

 نكُال ت: قةُطواملُ ةُمام احلَت قالَ.هاِسفْن لالص اخلَطلُبت و،ها يف حبالبرِض تمامة حلُّكُ

نإحداكُفس أَن همإليها م سِفْن نصاح باهت .لنْنتعاوميعاً جطائرٍ كَ فنطريواحد ، وينجو 

نا بِبعضعضٍب.ج معاحلمامات نفُ أَتسهن،و ثَوبنةً وثبلَقَفَ، ةً واحدعنالش بِةَكَب تهِنِعاون 

جا ميع،و لَعها يف اجلَ بِنَوو.  
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  )فعاليتان متهيديتان (جمال التكلم                                    

  . طرح أسئلة حول صورة قنديل أو مشس ، أو أي صورة هلا عالقة مبضمون النص :الفعالية االوىل

  :لة التاليةالتلميذات اإلجابة عن األسئ/ يطلب من التالميذ: يف املرحلة األوىل

 ين يف الصورة؟/ماذا ترى •

  إىل ماذا يرمز القنديل أو إىل ماذا ترمز الشمس؟ •

 .ين كلمة قنديل أو مشس/ ماذا يتبادر إىل ذهنك حني تسمع •

  

 .يف املرحلة الثانية يطلب من التالميذ صياغة أسئلة تثريها الصورة

  

   فعالية املنصة أو املنرب:الثانيةفعالية ال

  :اللوح املثالن السائران املقترحانيعرض على 

  ."التعاون أساس النجاح": املثل األول

  ."من اعتمد على زاد غريه طال جوعه": املثل الثاين

ن منفردين، من خالل طرح أسئلة على التالميذ حنو؛ ما  التوصل إىل شرح املثلي:يف املرحلة األوىل
  ..املقصود باملثل؟ ومىت يتم استعماله؟

. يقسم الصف إىل فريقني؛ فريق مؤيد للمثل األول، وفريق مؤيد للمثل الثاين: حلة الثانيةيف املر
املطلوب من كلّ فريق أن حياول اإلقناع مبوقفه، مستعمال اللغة املعيارية، من خالل إيراد احلجج 

  .والرباهني
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  إِديسون      

الّ ثَالثَةَ أَشهرٍ فَقَطْ، ورغْم أَنَّ إِدارةَ الْمدرسة منعته من  رغْم أَنه لَم يتعلَّم يف الْمدرسة إِ

 ،راعاتتخاال نم الْكَثري قّّقح همِ، إِالّ أَنلى الْفَهرٍ عقاد رغَي ،ليدب هةً أَنمزاع ،هليمعت لَةواصم

هالمستمِ اسدعو هلِ طُموحبِفَض .رباحِ الْكَهصراعِ الْمتلَ إِىل اخصوت الّذي أَضاَء فَقَد ،يبائ

الْعالَمريكا وأَم هلَدب يا . بِهنالد توماس إِديسون الّذي أَنار ه؟ إِنوه نم مفْترلْ عفَه 	 

لما زِلْنا بِفَضا، ودأَب تكَما كان دعت فَلَم ،هباحصِء بِموا بِهذا الضضامِ أَياَألي هيف هذ معنن ه

  .الْمتوهجِ

 رِ شباط عامهإِديسون يف ش دلو����ظَمِ أَع نم ربتعيو ،ةيريكميالن اَألم ةدينيف م 

 تعلَّم الْكَالم، راح يطْرح كانَ يف طُفولَته كَثري الْقراَءة، ومنذُ أَنْ. الْمخترِعني يف التاريخِ

كانَ يقْصد محالّت بِناِء السفُنِ، فَيستفِْسر عنِ استعمالِ . اَألسئلَةَ الْكَثريةَ يف كُلِّ مجالٍ �� 

 لى واجِهاتع لَّقَةعالُم تاتخِ الالفسالطِّوالَ يف ن اعاتيقْضي السو ،اآلالت نم كُلِّ آلَة

خازِنالْم .  

هليمعاَألثَرِ يف ت ظيمع هكانَ ألُِم . هتربتما اعنيفَب

 ،ةسردالْم مزاعم هأُم قدصت ا، لَمفْالً غَبِيةُ طسردالْم

 هإِلَي تفَأَعاد ،هادتجااللُّمِ وعالت لَةواصلى مع هتعجلْ شب �	 

علَّمته الْقراَءةَ والْكتابةَ والْحساب، . ثِّقَةَ بِنفِْسهبِذلك ال
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ظتنم قاتيف أَو تيأَها يف الْبقْريةَ ليلْمالع بالْكُت لَه تفَّروو رِوايات لَه أَتكَما قَر ،ةم

تبا يف التاريخِ الرومانِي شارلْز ديكنـز، ومسرحيات شكسبري، وكُتالْكاتبِ الشهريِ 

يالْعالَمو. هليف قَو كإِديسون ذل ين: " أَكَّدتعنالّيت ص يي هيب . أُم قثتين، ورِمتحت تكان

أَشعرتين أَني أَهم شخصٍ يف الْوجود، فَأَصبح وجودي يف نظري ضرورِيا من . كَثريا 
� 

حاولْت أَنْ أَحيا ُألحقِّق ثقَتها، فَصرت توماس إِديسون مكْتشف الْمصباحِ . أَجلها

رالكَهيبائ ."  

 هفَعفَد ،رِفَةعلْما لبحهاهذاكانَ إِديسون ملَيصولِ علْحرى للَ أُخسائو نع ثحإِىل الْب  .

بو ،ةكَثري جارِببِت قام ياِء الّفَقَدكيبِ اَألشرأَ بِتهادفْكيكتو لَهويت ح . نم ةساديف السو

رِهمن ،عزخاَر يف ملَ النعفَأَش ،جارِبِهلِ تبِأَو ثُحبوبٍ قامدحرى ماذا ييل ،هدوال كُهلمي  . 
	 

تلْ كادب ،نزخالْم راقتحا اعةُ طَبتيجالن تاكانضإِديسون أَي هِملْتت ارالن  . كُفي لَم هنلك

شافكْتالةُ لحيدسيلَةُ الْوالْو يةَ هرِبجبِأَنَّ الت جارِبِه، ِإلميانِهت نع .  

رِ تبتخويلِ ممتإِىل الْمالِ ل تاجحي هِإلديسون أَن نيبت ،رِهمع نم ةريف الْعاشأْذَنَ . جارِبِهتاس

 هيدلَليعوالامعبائ الْحو فحلصالً لوجتا  ما كَبريدهذَلَ جأَنْ ب دعقا إِالّ بوافي فَلَم ،ياتلْو

هطَّتهِما بِخيف إِقْناع.  �� 

قَصريٍ تعلَّم إِرسالَ الْبرقيات، باِء، وبعد تدريبٍ هتمامه إِىل مجالِ الْكَهريف شبابِه، تحولَ ا

لى ولَ عصفَحيلناوِبٍ لَيم فَ. ظيفَةغش نالً لكمهم ،راَءةيف الْق رِقغتسي لَهعج رِفَةعبِالْم ه



 100

ظيفَةالْو نم هئيسر لَهزفَع ،لَهمر. عإِىل أُخ ظيفَةو نقَّلُ منتذَ يأَخ درشالتو ى، فَعاىن الْجوع

رباحِ الْكَهصظيمِ؛ الْمالْع هراعتلِ اخزِ أَغْنِياِء الْعالَمِ، بِفَضرأَب نم بِحصلَ أَنْ يقَبيبائ.  

وه همكُلُّ هو ،فيدم وبِما ه هقْتلُ كُلَّ وغشالْفَراغِ، فَي قْتو هكْركانَ إِديسون ي لْمالْع �	 

رِفَةعالْم وحن يعوِالس . أَو فشكْتلَ أَنْ يقَب ةرِبجت بِأَلْف قومفَي ،ريبجالت قشعكانَ يو

ميلُهز قولُ لَهما يدنعئًا، ويش رِعتخي :اَأللْف لَةحاويف الْم تحجا نكانَ إِديسون ،!!أَخري 

 طَريقَةً ال تؤدي إِىل ���بلْ نجحت من أَولِ محاولَة، إِذ اكْتشفْت أَنَّ هناك : يرد قائالً

شودنالْم فدالْه.  

جارِبةَ تدرى إِديسون عأَج ،يقيقباحٍ حصلى مصولِ علَ الْحأَ يف. قَبدب طْويرِ فَقَدت �� 

رباحِ الْكَهصالْم يصابيحِبائالْم ةناعصرِكَةً لأَ ششأَن ثُم ،ةيمالْفَح ذي الْفَتيلَة . ،كذل دعب

واعأَن عرتاخرالْكَه اتطّارِيالْب نا م ةيبائرالْكَه كاترحالْمعِ، ومشقِ الْمرالْوو ،الْجافَّة ةيبائ

 أو ضعف التيارِ بائي الّذي يحدد قُوةَ اخترع الْقَلَم الْكَهرماكَ. لمختلف اَألغْراضِ

رمٍالْكَهجِس يف أَي جودوالْم يبائ.   

رِعتخما، وظيما عمإِديسون عال ربتعأْيت ييا، ورا باه �	 

 تأْثريا يف  ومن أَكْثَرِهم،دائما يف طَليعة عظَماِء التاريخِ

ةسانِياِإلن ياةح . عام هفاتو موذا، كانَ يريكا  ����لأَم  فيه أَطْفَأَت ا، فَقَدمظْلا مموي

هلَيا عنزها كُلَّها، حصابيحف(                                  علي املقري !مبتصر(
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                                وارتباطه باملنهجممي صزات الن  

ف، بقلم علي"العريب الصغري"، كتاب "إديسون صديقي ":مصدر النصاملقري بتصر .  

  

املخترع العظيم   يهدف إىل التعريف بشخصيةتعليمي_ ، إخبارينص وظيفي :نوع النص ومبناه
ختراع املصباح الكهربائي، ايتكون النص من عدة فقرات، تتناول كلّ فقرة موضوعة معينة؛ . سونيإد

  .، دور والدته يف صقل شخصيته، عوامل جناحه، وغريهاإديسون هوايات

     

 لغة النص سهلة وواضحة، تعتمد على إيراد احلقائق، تكاد ختلو من الوسائل :اللغة واألسلوب
، إال أنه، الذي، هذا، رغم أنه: البالغية، ويكثر استعمال الروابط لإلشارة إىل العالقات املنطقية، مثل

  ...منذ، بينما، بل، ذلك، كما، لكن، قبل، لذا 

يغلب استعمال الفعل املاضي لسرد سرية إديسون، مع إبراز أهم األحداث ببتسلسل منطقي؛ حقّق، 
  .، كما يتميز النص باستعمال األسلوب احليادي...ولد، شجعته، قام بتجارب
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  )فعالية إمجالية(جمال االستماع                                      

ة البحث عن نص خارجي يتناول معلومات حول الكهرباء، أو حول شخصية /املطلوب من املعلّم
  ).مرفَق نص مقترح(خمترِع، 

  ).دون أن يروه(قراءة النص على مسمع من التالميذ،   . أ

، مثّ )مقترح أدناه(التلميذات، ورقة عمل /لتالميذقبل قراءة النص للمرة الثانية، توزع على ا . ب
، مثّ يعاد قراءة النص على مسمع )مخس دقائق(التلميذات لقراءة األسئلة /يعطى اال للتالميذ

  . التلميذات/من التالميذ

  محلة إطفاء املصابيح: النص املقترح

 واليت دف إىل احلفاظ على مناخِ الكرة تشارِك معظم دولِ العالَمِ يف حملة إطفاِء املصابيحِ     

ةأهلَ . األرضي عليها، فهذا اإلجراُء يذكّر فقتي واحدة ساعة ةتنادي هذه احلملةُ بإطفاِء األنوارِ ملد

باليت قد تتسب ةاملُناخي التغيريات باِء، حفاظًا على األرضِ منالكهر استهالك قلّلوا مناألرضِ بأن ي 

بكارِثة.  

 عام إلطفاِء املصابيحِ أُطلقَت لَ محلةإنّ أو
��� تمخدسيدين، حيثُ است األسترالية يف املدينة 

ةواملباين السياحي املنازلِ واملباين العامة أنوار ئَتوأطف خاللَ هذه الساعة موعالش.  

الِ بيومِ الكرة األرضية،  ففي هذا اليومِ يتساوى  آذار من كلِّ عامٍ لالحتف�
حددت األمم املتحدةُ 


لكن يف كثريٍ من البلدان حيتفلونَ ذا اليومِ يف . الليلُ مع النهار
 الوعيِ للحفاظ زيادة دف نيسان 

  .على بيئة األرض
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  جمال التكلّم                                          

  

  )العمل يف أزواج (جناحقصة : وىلاأل الفعالية

 اهلدف الذي رغبت يف حتقيقه، كيف :ة إىل/ي لزمالئك عن قصة جناح مررت ا، متطرقا/حكا
من ) العائلة واألصدقاء(حقّقته، املدة الزمنية اليت استغرقها حتقيقه، املصاعب املرافقة، موقف اآلخرين 

  .هذا النجاح

  )العمل يف جمموعات صغرية( ائيانقطاع التيار الكهرب: الفعالية الثانية

  :ي لزمالئك/الكَهربائي فجأة يف بيتك، احك انقطع التيار

  .كيف شعرت، وماذا فعلت
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  الرائع، غذاء لذيذ ونافع ولْح الْلُسعالْ

  لُسعالْ   

  

     

 مالْذُن قمِداع تباِإلر الْسانُن علَسطَذاًء غ يا وبما، وفيداستخدمهاَألالجِ يف ع راضِموِالْ وقاية  

مهان .تلُّدالص ورالْ ومخطوطاتقُ لالْماِءد مرِصينيو السرِومينينَّلى أَ، ع ْأَسانَاإلن درك 	 

خصائالْص علِسةَ الطبيم ذُنذل الْك قْوت.و تكِّؤكُ الْدتبينِ الدأَةُي همالْةَي عذْ إِ؛لِسو رد 

كْذرقُ الْ يفهررميِكَ الْآنالْ والْتابِك قَمسِد.  

   النلُحه الْو منتالْج وحيدلْ لعلِسذا كانَ، لال ب دم نويرِطْ تت بِريةالن لِحو ،جعلها من 

 نمؤيت ت الَّةرطع الْهارِز اَألتبنم،  وةعاط السسِم الشالد بِ؛ناالد يف بِةراع الزروعِوى فُقْأَ

مصدا غرذائيا مما لتازلنلِح.  �� 

عملطْ قَةُيالْف علِس:  

 غِفارِ بِرظتن يوه فَ؛لِح النةيبِر تن مةُيئيِس الرحالِ النةُ غايو هلِسعلى الْ عصولُحالْ    

الصرِبلولَ حم وعالْ دجيِنو قْوطْقَ الْتف  .يختلفم وعطْقَ الْدبِف اختالْالف مقِناط ،

لكه نناكةً عادم وعدانئيِس رانيل ذلك،ما ه :شهر تموز، حنيطَقْ يفع أَلُس هارِز 

 	� لُس عفطَقْ ي، حنيلِو اَألرينشتر ه وش،هارِيغَ وسونيانالْكينا والْ وةرمثْم الْجارِشاَأل
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 منحلَه يف حالُ النعض و ذاإِو. ريةبالْ وةيلبج الْهارِزاَأل وسِم الشبادع ونِطْقُ الْهارِزأَ

  .يار أَرِه يف شياتضمح الْلُس عفطَقْ يدقَ، فَبيعِ الرعِلَطْم وتاِء يف الشةيلاح السةقَطَنمالْ

 عنالْد بِيامِق عمليطْقَ الْةف يرتالُدي النحل ا واقاباسي، كَ مونا من :  

بلَدةالِ النلُ):رولأوفَ (ح وها أَنبيضو ،هيم صةٌنوعم ماشٍ قُنس ميكال ي حلُمو با وال ر

شعا، لرتقاي لنالَحم لَن عِسالن لِح.  
� 

ناعِالق: ي حمي وجهالِ النحم لَن سعاتالن لِح.و هوم صنوعم ماشِقُ الْنو ،منلْ سك 

شبكلَي ثُه قوبقيقةٌ دم الْلِّ كُن بِوانِج.  

ى ت حداع السةمايحل، ماشٍ قُنم، ويقٍق ردلْ جِن معنيص و،دي الْفي كَطّغ ي :فّازِالقُ

  .قِفَرمالْ


 نكمي، وضيب أَهنو لَكونَ ينْ أَلُض، يفَطّاطم الْن منوعص عالٍ مذاٌء حيه و :ةمزجالْ	 

استمالُعبِوارِ جالن ايلونب الًدم نه.  

عنالْد بِيامِق عمليطْقَ الْةفي ،الُراعي النطْ قَحالْراصِقْ اَألف مختومبِة الشذْ، إِعِمكونُ ي  

علُسةًها عادكْ متلَمالت أَ.  كيزِرقْا اَألمالَّراص طَقْيت تقَف لَبخ تها بِمالشفَعِم نِكونُت سةُب 

ا ضي أَحالُ النصرِحما يكَ. زينِخ التدن عفلَلت للَسع الْضرعما ي ؛ةًبريها كَلس يف عماِءالْ

لى إِعقاِءبب الْضِع علِسم ةًؤونل لنيف فَلِح لِصتاِء الش.  �� 
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  :لِسع الْدوائفَ

   بِثْتتالد راساتالْةُي الطب ةُديثَحما ب ينتهخ بةُرآالف ننيِ السو ،ما اعقَتداَأله جدادم ،ن 

 ن مثريٍكَ لةٌيالجِع وةٌيقائ وِةٌ مادهن، َألساننِإل لفيد مةلَدتع مياتمكَ بِلِسع الْلَناو تنَّأَ

 لِسع الْمالُعت اسك ذلثالُم. ياترِطْفالْ وفريوسات الْضِعب ليوِي حضادم، وراضِماَأل

لعالَمجالْة روحِجالْ والْناَءثْ أَروقِح حعالَ الَبِرمياألوىلة .  �	 

يف ب حأَث جرتهخ دماتالص حالْة عامبِ يف الْةالدم ،ؤخر300لى ا، علٍفْ طت تراوح 

 فالِطْ اَألعالِس لعالٌ فَضاد ملَس العنَّ أَنيب، تواتن ستس وةد واحةن سني بمهمارعأَ

، )قريبا تةًغري صةًقَعلْم (لِِسع الْن م غرامات10 ةَعرلوا جناوذين ت الّفالُطْاَأل؛ فَيلياللّ

انفَخضلَت دهِيمو ةُتريعالِ السو ضفَعتش دتهطَ، وأَرت حسنحوظٌلْ ملى حالَ عمِهِت 

 ��  .ةيحصالْ

 نسح، يمهِتوقُ وينياضي الرة طاقَن مزيدا ييمو يلِسع الْلَناو تنَّإِ، فَركىل ما ذُ إِةضافَاِإلبِ

هِالشةَيي ،نطُشع ملالْةَي همِضي جِقَ، يوالْهاز مناعةي الْقَ، يبِكَوود عضبِلْقَ الْالتي ،هِسم 

يف التصِلُّخم اَألن قِر... معذل كمي ،نفالُطْاَأل عالر ع، قَضلَبب هِلوغمالس ةَنم  ،نت لِناو 

  .مِمس التن ممهِيلَفًا عو خلِِسعالْ

  �	 
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  :لِسع الْواعنأَ

يتنوالْع عبِلُس حبِس م صرِدالّحيقِ الر ذي يذُؤخم نهو ،يختلفت با لعذللَك الْنُو علِس 

ورائحتهطَ وعمهقَ؛ ودت بيالْنَّ أَن علَسالد اكثَكْ أَنرفائ ةًدالجِ يف ععالِ السم الْن علِس 

.حِفاتالْ

كَّذَتر!!  

إىل  ةَال حاجوالْعِض عالّ يف الثَّلِسجفَة ،هوال ي لَتإِف ذا وضعاٍء يف وِعم القِغْ اِإلمِكَح،و رِتيف ك 

 .ةييادتع االةفَرغ الْةرار حةجر يف د، جِارِاخل
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  )2009(لمرحلة االبتدائية قافة، للغة، أدب، ث: يزات النص وارتباطه مبنهج التربية اللغويةمم    

ة، مستقاة من مواقع خمتلفة :مصدر النصعلى مقاالت عد اإلنترنتمن اعتمد بناء النص  .  

  

العسل"ينتمي نص  : ومبناهنوع النص "دف أساسا إىل إكساب املعرفةإىل النصوص الوظيفي ة اليت .
فهو نصإخباري تعليمي كمادة غذائية وعالجية مفيدة ف على العسل ، اهلدف منه هو التعر
  . لإلنسان

 منها حول يتناول النص موضوع العسل من زوايا عديدة، ويقسم إىل عناوين فرعية يتمحور كلّ
فوائده العالجية و يف البداية يتطرق النص إىل تاريخ العسل واكتشاف قيمته الغذائية .فكرة مركزية

 قطف العسل، مث يصف لباس النحال مليةع بعد ذلك يتطرق إىل. منذ القدم وحىت يومنا هذا
ناولمث يت. بعة، وطريقة عمل النحالناته األرومكوإىل أنواع   يتطرقبعد ذلك  ، فوائد العسل النص
  . بتذكري هام حول كيفية ختزين العسل للحفاظ عليهوأخريا خيتم الكاتب النص ،العسل

  :اللغة واألسلوب

شأن معظم النصوص ا ،تتميز لغة النصلوظيفيفيه ترد إذ؛)39. املنهج، ص(، ة والوضوحة، باحليادي  
  الذي صيغ، باستثناء العنوان الفرعي، مباشر، وموضوعيواملعلومات بأسلوب تقريريلوقائع ا

بأسلوب عاطفيغري موضوعي .  

؛  يف جزء كبري منه، من اإلقناع،ال خيلو النصيف إيراد  ما دفع الكاتب إىل توظيف األسلوب اإلقناعي 
ة املدعومة  بواسطة إيراد احلجج املنطقي،، فاستخدم كلمات وتعابري ختاطب العقل وتقنعهوقائعال

يف حبث أجرته خدمات الصحة "،  "تثبت الدراسات: "   حنو)43.املنهج، ص (باألمثلة والرباهني،
  ". العامة

ظهار أمهية املوضوع املطروح،  يف حماولة منه إل،عمد الكاتب أيضا إىل استخدام أسلوب املبالغة
كان ال بد من تطوير تربية النحل، وجعلها من أقوى فروع الزراعة يف بالدنا، بالد الشمس : "كقوله

الساطعة، ومنبت األزهار العطرة، اليت تؤما ممتازا للنحلن مصدرا غذائي  ."  
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  )يةفعالية متهيد (:جمال االستماع                                  

 منهم اإلجابة شفهيا عن أسئلة يطلَبيقرأ املعلم القصيدة التالية أمام التالميذ، بعد ذلك / تقرأ املعلمة
  . تتعلق باملضمون العام

  

  عجيبة         صغريةٌ    غريبة              خملوقةٌ

خاليا         يف تعيش    الزوايا          كثرية  

والثمارِ        زهرِوال           لألشجارِ    تطري  

املاء          منها متتص    الغذاء         وجتمع  

ها     وجنتين من كد    ما نشتهي مهان شهد  

  نشفىفَ         نأكله    ى     صفّ ممن عسلٍ

                                                        

  

  : أسئلة مقترحة

   تتحدث القصيدة؟عن أي خملوق )1

  ؟وله إا غريبة وعجيبةاذا يصف الشاعر النحلة بقمل )2

  ؟ جتمع منها النحلة غذاءهاما هي املصادر اليت )3

  ؟"العسل"أي كلمة وردت يف القصيدة مرادفة لكلمة  )4

 ما فائدة العسل بالنسبة لإلنسان حبسب القصيدة؟ )5
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  )فعالية متهيدية: (جمال التكلم                                  

اهلدف من هذه . علمة أمام التالميذ الصورة التالية، مث تطرح عليهم أسئلة خمتلفة حوهلاتعرض امل
  .  فكرة عامة عن العسل وعن عمل النحالتكوين األسئلة هو التمهيد للدخول يف موضوع النص، و

  

  :أسئلة مقترحة

  ماذا ترون يف الصورة؟ .1

 صفوا مالبس الرجل الذي يظهر يف الصورة؟ .2

 مهنة هذا الرجل؟ ما هي قدروا .3

 هل يستطيع هذا الرجل مزاولة مهنته بدون هذه املالبس؟ عللوا .4

 ماذا تتوقعون أن يكون مضمون النص الذي سنتناوله فيما بعد حبسب هذه الصورة؟. 5
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ل النصاألو  

  الشمسِ عباد وجنِّيةُ اَألعمى        

 اَألعمى جلَس. الشمسِ لعباد حقْلٍ يف بِالصدفَة نفْسه ووجد طَريقَه، أَعمى ضلَّ األيامِ أَحد يف   

. الـريح  تحملُها اليت اَألصوات إِىل وأَصغى ،أنفاسه يلتقطَ أَنْ حياول وهو اَألرضِ، على الضالُّ

 بـشرٍ  وجود على يدلُّ كالبٍ احنب حىت أو عربة، صوت أَو وات،خطُ صوت يسمع أَنْ تمنى

 	 أَوراقِ حفيـف  فَقَطْ إِلَيه حملَت الرِّيح لَكن. يساعدوه أَنْ بِمقْدورِهم يكونُ املَكان من بِالقُربِ

ادبسِ، عمةَ  الششخشخحايل واليت الس طارِدت راتيف هذا كانَ. احلَش دامِ أَحأَي ،فيكانَ الصو 

قْتما الو دعب ةالظَّهري .أَتدب مسالش برغا تديوا، رديور كرمى فَأَدأنَّ اَألع هلَيةَ  عدـوإِىل الع 

  ضوٍء؟ بصيص تريان ال وعيناه ،االتجاه يعرِف أَنْ لَه كَيف ولَكن البيت؛

  .بِكَفََّيه وجهه وغَطَّى" أتجِه؟ أَين إِىل :"مسموعٍ بِصوت األعمى تساَءلَ"  اآلنَ؟ أَفْعلُ ماذا "

 ��  :يقولُ منه، قَريبا ضاحكًا صوتا األعمى سمع فجأةً

  "حزين؟ أَنت ملاذا الرجلُ؟ أيها بالُك ما "- 

 -" ن؟ مناكأَلَ" همى، سالْ األعوفَتت جاهبِات توّالص.  

  .الصغريةُ تساَءلَت" تراين؟ أَال "- 
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 -" ن؟ مناكأَلَ" همى سةً األعرةً، مأخذَ مثَّ ثانِي حلوي  ،هيدواصلَ بِيو هأَنْ دونَ كَالم  ـرظتني 

 	�  :إجابتها

-" جوكمى، أَنا! ساعديين أَرأَع  قَدو لَلْتيطَريق ض .رِفَةَ أُريدعم جاهبِ اترالْغ ناكيت فَهيب ."  

ميخ تمالص ضعب ،قْتأةً الْوفَجو لَتغريةُ واصالص الْكالم نمى، اآلخرِ اجلْانِبِ مَألعل هأَلَتسو:  

  ". تراين؟ ال أَنت أَحقا "- 

فَتةً األعمى الْترةً مإِىل ثانِي الصتو نم جاهاآلخرِ االت هةَ هذرالْم.  

- "حيحص"!، مى، أَجاباألع أَلَ ثُمس":نمو تيا أَن نها معمأَس دورت نيل؟ موح"!  
� 

 نحـن . وعائلَيت أَنا أَسكُنه الّذي الْحقْلُ هو هذا. الشمسِ عباد جِنيات من ميخال، أنا " -

 ".عمانالن شقائقِ زهرة ارتفاعِبِ مأَقْزا

  "الْغربِ؟ إِىل االتجاه أَين...ميخالُ يا أَخربيين:"صربه نفد وقد قائالً، األعمى قاطَعها       

 هتلةً فَأَجابقائ":تطيعسةُ تريجش ادبسِ عمأَنْ الش كبِرخت."  


  .متعجبا األعمى قالَ ،!"عفْوا؟..عفْوا"	 

"معن "تإِنََّ "ميخالُ، أَجاب صقُر ادبسِ عمالش دورهارِ طَوالَ يالن عسِ، ممالش  وهبـذلك  و 

طيعتسأَنْ ي كدشرإِىل ي جاهبِ، اترألنّ الْغ سمالش جِهتت هيف إِلَي ههذ ةاعالس نِم هارِالن."  
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مى أَجابعزيزيت:"اَألع !سلَي ياآلنَ لَد عستم نم ِقْتزاحِ، الْولمآنُ، فَأَنا لظَم كهنم ققَلو .لَقَد 

طَأْتما أَخدنع كْترت برالّذي الد ،رِفُهكُلُّ أَعما ُ و هأُريد وةُ هدويت إِىل الْعيفَقَط ب .نم فَضكل �� 

  ".وشأنك وسأَتركُك الْغربِ إِىل االتجاه أَين أََخربيين

تمٍ ميخالُ أَجابزما كُلُّ:"بِح كليأَنْ ع لَهفْعت وأَنْ ه سسحتت صقُر ادبسِ، عمالش لكي رِفعت 

  " إِلَيه يشري الّذي بِاالتجاه تسري ثُم يتجِه، أَين إِىل

  . األعمى سأَلَ ،"معينا؟ قُرصا أَحتَسس أَنْ علَي ينبغي هلْ"

 	� وتتجِـه  الـسماِء،  كَبِد يف الشمسِ أَثَر تقْتفي الشمسِ عباد راتزه كُلُّ "ميخالُ، أَجابته ،"ال"

  ".ذاته االتجاه نحو الْوقْت والَطَ

 حتسمى سهارِ كُلَّ األعالّيت األز نم هلوح ،هيدبِي كرما أَنَّ فأَد قولُهت صحيح .  

-" فكَي نكملَ أَنْ يصحأَلَ" هذا؟ يمى ساألع توعٍ، بِصفترلْ "مه عتبتت ةُ هذهرهءَ  الزـوض 

  ".الشمسِ؟

 ��  .ميخالُ أَجابت ،"كَالّ "- 

 فَعمى فَراألع هيحاجِب ،ٍٍةشهبِد ثُم أَضافَت ":عةُ تتتبرهةَ الزرارسِ حمالش كَي جضنها  تـذورب 

  . ٍ"وجه أَتم على
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  !".يصدق ال أَمر :"خافت بِصوت األعمى غَمغم ،!"الشمسِ دفَء تتتبع زهرةٌ"

 كَرش ميخالَ، مىاألع دجو طْوالْخ جاهالّذي بِاالت تأَشار هإِلَي راتهز ادبسِ  عمالـش . �	 

"رأَم دفَقَطْ واح"، هتميخال ناد.  

. تقـولُ  مـا  سماعِ من يتمكََّن كَي وأَصغى قليال، توقَّف الّذي اَألعمى سأَلَ ،"هو؟ ما"

قالَت": ذَكََّرا تمأَنْ دائ عَء تتتبفد ،هكَذا قَلْبِكو لَن دفْقا تدأَب نور كروح."  

" كدأَع كها  ،!"بِذلمى أَجابعانَ الذي األعرما س ثَرلى علِ الطَّريقِ عإِىل املْوص هتيب 

 �	  .بِسالمٍ

  ازپهر الڤيو: بقلم

  )بتصرف (رجب أبو طارق: ترمجة
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الثاين النص :  

ادبسِِ عمالش   

باتاتن ذات سيقان ،روفَةٌ طَويلَةعهارِها مفْراِء بِأَزالص ،ةهيجالْب زيديو ددها عواعلى أَن60 ع 

 رأْسٍ من كْثَرأَ منها ولكُلٍّ أَمتارٍ، وثَالثَة واحد مترٍ بين ما اَألنواعِ هذه أَغْلَبِ طُولُ يتراوحَ .نوعا

،ديف واحلِّ وأْسٍ كر هارلىمستديرة  أَزكْلِ عصٍ شغريٍ قُرلُ .صصي أْسِ قُطْرر ادبسِ عمإِىل الش 

  .هارِالن أَثْناَء كانت أَينما الشمس ليواجِه الرأْس ويدور ذْرة،ب أَلْف من أَكْثَر  وفيه سنتيمترا، 30

 بِالْربوتنيِ، غَنِيةٌ بذوره. الْعسلَ منه ليصنع النحلُ يمتصه الّذي بِالرحيقِ غَنِيةٌ الشمسِ عباد زهرةُ

لَصختسيها ونم تيذو الطَّعامِ ز ةالْقيم ةذائيالْغ ،ةيالْعال أَو صمحكونَ تتةً لبجفيفَةً، وخ أَو 

  .الْمنزِلية للطُّيورِ طَعاما لتكونَ أُخرى حبوبٍ مع تخلَطُ
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  )2009( االبتدائية للمرحلة ثقافة أدب، لغة،: اللغوية التربية مبنهج وارتباطه النص مميزات        

  

 ،)العنكبوتية الشبكة (الشابكة على" هربز يوفال "الكاتب نةمدو من األول النص أُخذَ :النص مصدر
 http://blog.yuvalimcenter.co.il\���8\�4\1�\the-blind-man-story:الرابط على

  . 1991 الثامن، الّد للكتاب، العامة يةراملص اهليئة: مصر الطفل، موسوعة: فمصدره الثاين النص أما

  . موسوعة من ومادة حكاية،: نصني من النموذج هذا نيتكو :ومبناه النص نوع

 القصة عناصر بعض على ويشتمل األدبية، النصوص من" الشمسِ عباد وجنِّية اَألعمى" حكاية 
 الدرامي التطور من وخيلو جهة، من اخليال حنو جينح أنه إالّ واحلدث، والشخصيات واملكان كالزمان
 هربز يوفال كتبه العربية، من مترجم نص وهو). 33.ص املنهج، (والتأزم صاعدالت ومن للحدث
 اإلنساينّ القاسم لنجد الغري، ثقافة على تكشفنا النصوص هذه ومثل رجب، أبو طارق للعربية وترمجه
  .املختلفة واحلضارات الشعوب بني املشترك

 )38. ص املنهج، (موسوعة يف املادة ؛تعليمي باريإخ نص الوظيفية، للنصوص فينتمي الثاين النص أما
  ).الشمس عباد زهرة (ما ملوضوعة شامل تعريف عن عبارة وهو

 

 بعض على تشتمل جزلة؛ مفرداته ،"الشمس عباد وجنية األعمى "األول؛ النص :واألسلوب اللغة
 كذلك. السياق من فهمه كنمي ومعظمها "...منهك "،"تقتفي "،"أدرك "مثل، اجلديدة الكلمات
 نفاد "،"الصمت خيم: "مثل استعملَت أينما نفسه املعىن تؤدي اليت اللغوية الرواسم بعض استعملت

  ".... الوقت من متسع "،"صربٍ

  .واحلوار السرد أسلوبا يتداخل احلكاية ويف

 والسهولة املباشرة على يعتمد لذا ملرفَقة،ا العلمية املادة تالئم حيادية موضوعية فلغته الثاين النص أما
 .مفرداته يف
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  التكلّم جمال                                              

  )النص قراءة قبل متهيدية، (األوىل الفعالية

  

  

  

  

  

  

  

  :التالميذ وتسأل الشمس، عباد صورة املعلّم يعرض/ املعلّمة تعرض

  ماذا ترونَ يف الصورة؟ - 
 اسم هذه الزهرة؟ما  - 

 ).السبب ومعرفة النص لقراءة نّ/نشوقهم نّ/معرفتهم عدم حالة يف (االسم؟ ذا سميت ملاذا - 

  الزهرة؟ هذه من نستفيد ماذا - 
  

  )النص قراءة بعد إمجالية (الثانية الفعالية

  .معيارية بلُغة ة،اجلني دور لتمثّل وتلميذة األعمى، دور ليمثّل تلميذ اختيار يتم: متثيل فعالية
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 مثّ التايل، النص مسامعهم على ويقرأ التالميذ، أمام معلّقة اللوحة تبقى التكلّم، بفعالية القيام بعد
  : تليه اليت األسئلة عن اإلجابة منهم يطلب

هدى هذإِح حاتاللو ةّالْعاملَِي ،ةهورةُ "املْشحلَو ادبسِ عمالش"،  سامللر ديفان الشهري الْهولَن 

عمل يف شبابه تاجرا فنيا مع أعمامه وأخيه، انتقلَ إىل لندن، وزار العديد من املعارض . جوخ

كان حيلم أن يصبح .الفنية واملتاحف، وأصبح معجبا بالكُتاب الربيطانيني، وأثّرت فيه أعماهلم

إىل مناطق التنقيب عن الفحم يف املناجم، فتعاطف مع عمال وزيرا، إالّ أنّ حلمه مل يتحقّق مثّ انتقلَ 

مارس الرسم . املناجم الفقراء، وأخذ يعطيهم من مالبسه وأغراضه ومأكله، وقد مات فقريا

 فوقما ي رِهمع نم واتنسِ سمرِ خيف آخ مسور ،هفَتعاطو رِهشاعم نبريِ عع8للت�� يز لوحة ،ةيت

  . وبعض لوحاته من أَكْثَرِ الْلوحات شهرةً وشعبِيةً وأَغْالها سعرا في الْعالَمِ

  

  :أسئلة املسموع

 ماذا اشتغل يف شبابِه؟ -

 مباذا تأثّر فان جوخ عندما كان يف إجنلترا؟ -

 ماذا كان حلمه، وهل حتقّق؟ -

 ملاذا مات فقريا حبسب رأيك؟ -

 آخر مخس سنوات من حياته؟كم لوحةً رسم يف  -

  
  

  جمال االستماع                                          
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  ستراتيجيات التفكري العالية األساسيةإ

  .حتديد أوجه الشبه واالختالف بني طرفني أو أكثر بناء على عدد من املعايري: املقارنة .1

حيدد أوجه الشبه وأوجه االختالف، مييز بني يصنف، ينوع يقابل، يواجه، يفرق،  يقارن،  :لغة التفكري
ملقارنة مع، يف أما، كما أنّ، مثلما، إال أنّ، لكن، كذلك، باإلضافة إىل ذلك، باخبالف ذلك، ، طرفني

  ...، يف مقابلنفس الوقت

  .بلورة  ادعاءات تعتمد على العالقات بني تفاصيل املعلومات :االستنتاج. 2

  ...عمم، مييز، يربط، يسقطيقيس، يقر، يبلور، ينبع من، ينبثق عن، يشتق من، ي  يستنتج،: لغة التفكري

حتديد املركّبات والعالقات يف املعلومات وبني مصادر املعلومات  :حتديد املركّبات والعالقات. 3
كلمات مفتاحية، املغزى، الفكرة املركزية، الواقعة والرأي، املباين الداخلية، : مركّبات مثل .املختلفة

رئيسي وهامشي، تضاد وتوافق، سبب ونتيجة، : وعالقات مثل.خفيةمواقف واضحة، فرضيات 
  .مستخرجات واستنتاجات، تراتب، تتالٍ، ادعاء وتعليل، إكمال، تفصيل، تعميم

يسبب، ألجل، نتيجة لِـ، يف أعقاب، يؤثّر على، على العكس من، باملقابل، ينايف، خيتلف : لغة التفكري
 يسبق، يفوق، حيلّل، حيدد، مييز، يذكر الفوارق، عن، يتشابه مع، مثل، كما، مبا يتناسب مع، أهم من،

  ...يربط مع، يعمم يفضل، يقابل، يكمل

  .)فئات(جتميع أجزاء يف جمموعات على أساس صفات مشتركة  :التصنيف. 4

  يصنف، يرتب، ينسب، مييز، يطلق اسم، جيمع، ينظّم، يصوغ، يعرف الفرق: لغة التفكري

  ....رج، حيدد، يد....وبني....بني

صياغة أسئلة تتناول ظواهر، أو قضايا أو معضالت تتطلّب استمرارية االستيضاح أو  :طرح األسئلة. 5
  . البحث

 ،...يؤثر على .. ، هل..هل، كيف، ملاذا، ما العالقة، أحقّا، مىت، ماذا سيحصل لو :لغة التفكري
  ...يصوغ، حيدد

  



 

120

 

قييم تشكيلة واسعة من وجهات النظر املختلفة بشأن جهد موجه لطرح وت: طرح وجهات نظر متنوعة .6
  .موضوعة، مشكلة، مسألة أو ظاهرة

رأي، يربر الرأي، /يلقي نظرة، يشاهد، يفسر، يراعي، يتفهم اآلخر، يرجئ احلكم، مييز موقف :لغة التفكري
  ...يقيم، يدعي، يقارن

اد، حتديد واكتشاف إمكانيات غري مصرح جمهود موجه إلجي: سألةم حلّ دف متنوعة احتماالت طرح .7
  .جمهود موجه إلجياد بدائل أو إمكانيات متنوعة يف ماهيتها. ا يف املعلومات

يقترح، يرجئ، يفكّر، يقترح بديال، تبادل أفكار وآراء، خيتار، يعلّل، يدرج، يطرح، يزِن  :  لغة التفكري
  ...، يوسع، خيتار، يضيفاألمور، يفضل، حيلّل، يقيم، يقارن، يعلّل

  .  صياغة مقولة تشكّل إجابة حمتملة عن سؤال أو مسألة أو تقدمي تفسري محتمل لظاهرة ما:الفرضية .8

، التفسري املمكن ...عندها...، كلّما ...نفترض أنّ....، مبا أنّ ....وبني...هناك عالقة بني : لغة التفكري
  ...ندهاع... ، إذا...نفترض أنّ، ...هلذا هو 

  .تتضمن احلجة إدعاء أو أكثر وأدلّة وتعليالت تدعمها: احلجة. �

 املبين من claim)" (التعليل"تربير االدعاء أو دحضه يعتمد . هدف احلجة اإلقناع بصحة ادعاء ما أو دحضه
  . مثبتةdata)(معطيات 

 نقاط ونستوضح دعاءاتا ندحض أو ندعم بواسطتها ومفاوضات حبث سريورات يشمل احلجاجي اخلطاب
  .الفاخل ونقاط االتفاق

 مييز، يعمم، يربهن، يقدم مناذج، يثبت، على، يستند يواجه، يدعي، يعلّل، يفسر، حيدد، :التفكري لغة
  ...يدحض يفترض، يناقش، يربر، ،يتقمص اآلخر ينتقد، يقيم، يصوغ،

 أكثر، أو واحد معلومات مصدر من مهمة معلومات وتفاصيل مركزية أفكار بني اجلمع :الدمج .10
  .جديدة معرفة لتكوين

 حيدد، ،يربر ينتقد، يدرج، جديدة، معلومة يكون يقيم، ينظّم، جيمع، يدمج، يربط، ميزج، :التفكري لغة
  ...جيمع ،)معلومات معطيات، (اجليع ،...بني عالقات يصف يلخص، يدعم، ،ثبتي
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  ،علّمةعزيزيت امل/ عزيزي املعلّم

 بالتعبري عن رأيك يف مجيع معايري  يف جتربتك التعليمية، ، نتوخى منك مشاركتنابعد االنتهاء من تعليم كلّ نص وتناول املهام اليت تليه
  �1�11: يديملناهج التعليمية، القدس، الرمز الربمركز ختطيط وتطوير ا: وإرساله إىل العنوان التايل الواردة يف اجلدول أدناه، التقييم

       معيار التقييم

  النصاسم 

مدى مالءمة النص للفئة 
  العمرية

فعاليات االستماع 
  والتكلّم

  املعرفة اللغويةأسئلة   فعاليات الكتابة  القراءةأسئلة 

  والت ديزين

  

  

          

مغامرة احللزون 
  الصغري

  

  

          

التلميذ النجيب 
  العب كرة

  

          

  اخليول

  

  

          

  الكرت املدفون
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        معيار التقييم

  

  النصاسم 

مدى مالءمة النص للفئة 
  مبىن، أسلوب،/ العمرية

  لغة، مضمون

فعاليات االستماع 
  والتكلّم

  املعرفة اللغويةأسئلة   فعاليات الكتابة  القراءةأسئلة 

 سباق الدراجات
  "تور دي فرانس"

  

  

          

  القنديل الصغري

  

  

          

  إديسون

  

  

          

  العسل

  

  

          

األعمى وجنية 
  عباد الشمس

  

  

          


