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سير الدرس
سنبدأ بـمرحلة التعرف على قصة •

مكننا ايجاد وسنتعلم كيف يوبعدها ننتقل معًا إلى مراحل اكتشاف الفكرة المركزية •

الفكرة من وراء نص او قصة نقرأها؟ 

سنتدّرب على كتابة الفكرة المركزية•

.في نهاية درسنا سنُجمل مراحل العمل•



ة  قص 
الدرس



عاقبة الّظلم

َل أجحاٍر صغيرةٍ ، عاَشت في قديِم الزماِن قبيلةُ أرانٍب في أرٍض فسيحٍة ، داخ

( . ظالم)وعلى بُعِد أمياٍل منها عاَش فيٌل ضخٌم غشوم 

 األرانَب في أجحاِرها، ذاَت يوٍم توّجه الفيُل نحَو األرِض الفسيحِة، وأََخذَ يدوسُ 

لحّلِ هذِه ِعنَدها اختار َملُك األرانِب أذكى األرانبَ . ويُفِسُد مزروعاتها

ا َمعَشَر األرانِب، ي”:المشكلِة، توّجه األرنُب الذكيُّ الى أّمِة األرانِب ونادى بها 

ا فاجتمعتِ . ”اتّحدوا ضدَّ العدّوِ ،فاالتّحاُد قوةَ الّضعاِف  األرانُب ونَصبت فخًّ

.  للفيِل، فحفرت حفرةً كبيرةً ، ثم اختبأت في ُجحوِرها

.  رةِ وَهلَك عاَد الفيُل الضخُم  مجدًدا ليدوَس األرانَِب فوقََع في الحف

لفيُل بغبائِِه وهكذا، انتصرِت األرانُب بذكائِها رغم ِصغَِر حجمها ، وخِسَر ا

.ُم عاقبتهُ وخيَمةٌ رغَم ضخامتِِه وقّوتِِه، وَهلََك بسبَِب ُظلِمِه، فالّظل



 باإلجابِة عن بعِض األسئلِة حو 
ُ
َل نبدأ

ص
ّ
الن

:السؤال األول
من هي شخصّيات القصة بحسب 
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__________________



عاقبة الّظلم

داخَل أجحاٍر عاَشت في قديِم الزماِن قبيلةُ أرانٍب في أرٍض فسيحٍة ،

( .  المظ)صغيرةٍ ، وعلى بُعِد أمياٍل منها عاَش فيٌل ضخٌم غشوم 

دوُس األرانَب في ذاَت يوٍم توّجه الفيُل نحَو األرِض الفسيحِة، وأََخذَ ي

كى األرانَب ِعنَدها اختار َملُك األرانِب أذ. أجحاِرها، ويُفِسُد مزروعاتها

يا ”: ونادى بها لحّلِ هذِه المشكلِة، توّجه األرنُب الذكيُّ الى أّمِة األرانبِ 

فاجتمعِت . ”ّضعاِف َمعَشَر األرانِب، اتّحدوا ضدَّ العدّوِ ،فاالتّحاُد قوةَ ال

ا للفيِل، فحفرت حفرةً كبيرةً ، ث م اختبأت في األرانُب ونَصبت فخًّ

.  ُجحوِرها

.  حفرةِ وَهلَك عاَد الفيُل الضخُم  مجدًدا ليدوَس األرانَِب فوقََع في ال

 الفيُل بغبائِِه وهكذا، انتصرِت األرانُب بذكائِها رغم ِصغَِر حجمها ، وخِسرَ 

.لُم عاقبتهُ وخيَمةٌ رغَم ضخامتِِه وقّوتِِه، وَهلََك بسبَِب ُظلِمِه، فالظّ 



عاقبة الّظلم

َل أجحاٍر صغيرةٍ ، في أرٍض فسيحٍة ، داخقبيلةُ أرانٍب عاَشت في قديِم الزماِن 

( . ظالم)ضخٌم غشوم فيلٌ وعلى بُعِد أمياٍل منها عاَش 

في أجحاِرها، األرانبَ نحَو األرِض الفسيحِة، وأََخذَ يدوسُ الفيُل ذاَت يوٍم توّجه 

لحّلِ هذِه األرانبَ أذكى األرانبِ ِعنَدها اختار َملُك . ويُفِسُد مزروعاتها

، األرانبِ ا َمعَشَر ي”:ونادى بها األرانبِ الى أّمِة األرنُب الذكيُّ المشكلِة، توّجه 

ا األرانبُ فاجتمعتِ . ”اتّحدوا ضدَّ العدّوِ ،فاالتّحاُد قوةَ الّضعاِف  ونَصبت فخًّ

.  ، فحفرت حفرةً كبيرةً ، ثم اختبأت في ُجحوِرهاللفيلِ 

.  رةِ وَهلَك فوقََع في الحفاألرانِبَ الضخُم  مجدًدا ليدوَس الفيلُ عاَد 

بغبائِِه لفيلُ ابذكائِها رغم ِصغَِر حجمها ، وخِسَر األرانبُ وهكذا، انتصرِت 

.ُم عاقبتهُ وخيَمةٌ رغَم ضخامتِِه وقّوتِِه، وَهلََك بسبَِب ُظلِمِه، فالّظل
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ما هي األحداث المهّمة ف
رأيكم؟

___________________________



عاقبة الّظلم

َل أجحاٍر صغيرةٍ ، عاَشت في قديِم الزماِن قبيلةُ أرانٍب في أرٍض فسيحٍة ، داخ

( . ظالم)وعلى بُعِد أمياٍل منها عاَش فيٌل ضخٌم غشوم 

 األرانَب في أجحاِرها، ذاَت يوٍم توّجه الفيُل نحَو األرِض الفسيحِة، وأََخذَ يدوسُ 

لحّلِ هذِه ِعنَدها اختار َملُك األرانِب أذكى األرانبَ . ويُفِسُد مزروعاتها

ا َمعَشَر األرانِب، ي”:المشكلِة، توّجه األرنُب الذكيُّ الى أّمِة األرانِب ونادى بها 

ا فاجتمعتِ . ”اتّحدوا ضدَّ العدّوِ ،فاالتّحاُد قوةَ الّضعاِف  األرانُب ونَصبت فخًّ

.  للفيِل، فحفرت حفرةً كبيرةً ، ثم اختبأت في ُجحوِرها

.  رةِ وَهلَك عاَد الفيُل الضخُم  مجدًدا ليدوَس األرانَِب فوقََع في الحف

لفيُل بغبائِِه وهكذا، انتصرِت األرانُب بذكائِها رغم ِصغَِر حجمها ، وخِسَر ا

.ُم عاقبتهُ وخيَمةٌ رغَم ضخامتِِه وقّوتِِه، وَهلََك بسبَِب ُظلِمِه، فالّظل



عاقبة الّظلم

 صغيرٍة ، وعلى عاَشت في قديِم الزماِن قبيلةُ أرانٍب في أرٍض فسيحٍة ، داخَل أجحارٍ 

(.  ظالم)بُعِد أمياٍل منها عاَش فيٌل ضخٌم غشوم 

 في أجحاِرها، ويُفِسُد وأََخذَ يدوُس األرانبَ ذاَت يوٍم توّجه الفيُل نحَو األرِض الفسيحِة، 

توّجه األرنُب ، ِعنَدها اختار َملُك األرانِب أذكى األرانَب لحّلِ هذِه المشكلةِ . مزروعاتها

 العدّوِ ،فاالتّحاُد قوةَ يا َمعَشَر األرانِب، اتّحدوا ضد  ”:الذكيُّ الى أّمِة األرانِب ونادى بها 

ا للفيلِ . ”الّضعاِف   كبيرةً ، ثم اختبأت في ، فحفرت حفرةً فاجتمعِت األرانُب ونَصبت فخًّ

.  ُجحوِرها

. ك فوقََع في الحفرِة وَهلَ عاَد الفيُل الضخُم  مجدًدا ليدوَس األرانَِب 

غبائِِه رغَم وهكذا، انتصرِت األرانُب بذكائِها رغم ِصغَِر حجمها ، وخِسَر الفيُل ب

.يَمةٌ ضخامتِِه وقّوتِِه، وَهلََك بسبَِب ُظلِمِه، فالّظلُم عاقبتهُ وخ



أجحاٍر صغيرٍة ، عاَشت في قديِم الزماِن قبيلةُ أرانٍب في أرٍض فسيحٍة ، داخلَ 

(.  ظالم)وعلى بُعِد أمياٍل منها عاَش فيٌل ضخٌم غشوم 

يدوُس األرانَب في أجحاِرها، ويُفِسُد 
.مزروعاتها

تّحدوا ضد  يا َمعَشَر األرانِب، ا”:توّجه األرنُب الذكيُّ الى أّمِة األرانِب ونادى بها 
ا للفيلِ فاجتمعِت األرانُب ونَصبت فخًّ . ”العدّوِ ،فاالتّحاُد قوةَ الّضعاِف 

فوقََع في الحفرِة وَهلَك



ي فقرة 
 
نستطيع االن دمج األحداث المهمة مًعا ف

واحدة
عاقبة الّظلم

حٍة ، داخَل أجحاٍر عاَشت في قديِم الزماِن قبيلةُ أرانٍب في أرٍض فسي

( .  ظالم)وم صغيرةٍ ، وعلى بُعِد أمياٍل منها عاَش فيٌل ضخٌم غش

ه األرنُب توجّ . يدوُس األرانَب في أجحاِرها، ويُفِسُد مزروعاتها

، اتّحدوا ضدَّ يا َمعَشَر األرانبِ ”:الذكيُّ الى أّمِة األرانِب ونادى بها 

ا فاجتمعِت األرانبُ . ”العدّوِ ،فاالتّحاُد قوةَ الّضعاِف   ونَصبت فخًّ

.  للفيِل، فوقََع في الحفرةِ وَهلَك 



:اىل االن
قرأنا قصة عاقبة الظلم •
ّصة وجدنا مًعا شخصّيات الق•
وجدنا االحداث المهّمة •
ّصةأصبح لدينا تلخيص للق•



هل بحسب رأيكم 
نستطيع تلخيص
؟ القصة أكثر

نع
م



نستطيع االن تلخيص األحداث أكثر بالتعرف عىل الكلمات 
الزائدة

عاقبة الّظلم

داخَل ، سيحٍة في أرٍض فقبيلةُ أرانٍب في قديِم الزماِن عاَشت 

خٌم غشوم ، وعلى بُعِد أمياٍل منها عاَش فيٌل ضأجحاٍر صغيرةٍ 

( . ظالم)

ّجه األرنُب تو. يدوُس األرانَب في أجحاِرها، ويُفِسُد مزروعاتها

انِب، اتّحدوا يا َمعَشَر األر”:الذكيُّ الى أّمِة األرانِب ونادى بها 

ِت األرانُب ونَصبت فاجتمع. ”ضدَّ العدّوِ ،فاالتّحاُد قوةَ الّضعاِف 

ا للفيِل، فوقََع في الحفرةِ وَهلَك .  فخًّ



عاقبة الّظلم

ٌل ضخٌم غشوم عاَشت قبيلةُ أرانٍب، وعلى بُعِد أمياٍل منها عاَش في

( . ظالم)

ه األرنُب توجّ . يدوُس األرانَب في أجحاِرها، ويُفِسُد مزروعاتها

ِب، اتّحدوا ضدَّ يا َمعَشَر األران”:الذكيُّ الى أّمِة األرانِب ونادى بها 

ا فاجتمعِت األران. ”العدّوِ ،فاالتّحاُد قوةَ الّضعاِف  ُب ونَصبت فخًّ

.  للفيِل، فوقََع في الحفرةِ وَهلَك

بعد حذف الكلمات 
الزائدة



نستطيع االن استبدال جمل 
بكلمات

عاقبة الّظلم

الم، يزعج عاَشت قبيلةُ أرانٍب، وبالقرب منها عاَش فيٌل ظ

ب باالتحاد نََصَح األرنب الذكّي أّمة األران. األرانب ويؤذيها

.ها وهلكضد الفيل، فحفرت األرانب حفرة للفيل فوقع في



:اىل االن
لم•

ّ
قرأنا قّصة عاقبة الظ

وجدنا مًعا شخصّيات القصة •
وجدنا االحداث المهّمة •
أصبح لدينا تلخيص للقّصة•

:ثم
حذفنا الكلمات والجمل•

ي التلخيص
 
الزائدة ف

قمنا باستبدال جمل •
بكلمات

وحصلنا عىل جملة •
ة واحدة أساسي 



 
 
ةالفكرة المركزي

هيا بنا نتذكر ماذا كان موضوع الدرس 



كيف يمكننا ايجاد الفكرة من وراء نص او قصة نقرأها؟ 

الجملة 
ي 
األساسية الت 
ةتلخص القّص 

الفكرة 
المركزّية 
للقّصة



ا ماذا فعلنا اليوم
ً
اذ

قرأنا قّصة سويّةً •

تعلمنا معًا مراحل اكتشاف الفكرة المركزية•

واالن، سنتدّرب على كتابة الفكرة المركزيّة•



قراءة القّصة •
إيجاد شخصّيات القّصة •
تحديد االحداث المهّمة •
حذف الكلمات والجمل •

الزائدة
استبدال الجمل بكلمات•

ة ع ة للقص 
 
ن طريق نستطيع إيجاد الفكرة المركزي

:القيام بالخطوات التالية

الفكرة 
المركزية 
للقّصة



االن هل تستطيعون كتابة فكرة 
مركزية؟

سأعرض عليكم قّصة جديدة
جدوا الفكرة المركزّية بحسب المراحل

ي تعلمناها
الت 
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