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مقـــدمة
مّتت  األنهار"،  "أسرار  بعنوان  تعليمّي  إخبارّي   - وظيفّي  لنّص  منوذًجا  الوحدة  هذه  تعرض 
أبعاد فهم املقروء األربعة، إضافة إلى دليل لإلجابات واقتراحات  صياغة أسئلة حوله بحسب 

لقراءة النّص الوظيفّي وفهمه.

األهداف التدريسّية التي تتحّقق من هذه الوحدة:
االستفادة من املعلومات الواردة في النّص.  •

فهم املاّدة املقروءة بحسب أبعاد الفهم املختلفة،وبحسب بعض إستراتيجّيات التفكير العالية.  •
التعّرف على النّص الوظيفّي الذي يهدف أساًسا إلى التعّلم واكتساب املعرفة.  •

التعّرف على مبنى النّص اإلخبارّي التعليمّي الذي يصف ظاهرة طبيعّية ويشرحها.  •

متنّوعة  بنصوص  املكتوبة  اللغوّية  املباني  واستعمال  فهم  على  القدرة  املقروءة  املاّدة  فهم  يشمل 
يتعامل معها القّراء الصغار. إذ إّنهم يقرؤون ليتعّلموا ولينخرطوا في مجتمع القّراء في املدرسة 
وفي احلياة اليومّية، كما يقرؤون من أجل املتعة. ومن خالل قراءة النّص قراءة فّعالة، يستخدم 
أيًضا في اإلجابة عن األسئلة  التي تساعدهم  اللغوّية والطرائق  املهارات  التالميذ مجموعة من 

املرافقة للنّص.1

ميكن التركيز على ثالثة جوانب للتنّور القرائّي لدى التالميذ وهي:
استخالص  واسترجاعها،  الصريحة  املعلومات  على  التركيز  تشمل  الفهم:  1. عملّيات 
االستنتاجات الصريحة، تفسير ودمج األفكار واملعلومات وفحص وتقييم املضمون، اللغة 

وعناصر النّص.
القراءة: تشمل اخلبرة األدبّية واكتساب واستخدام املعلومات. أهداف   .2

3. سلوكّيات القراءة: تشمل تكوين معاٍن من نصوص متنّوعة، سلوكّيات تدعم القراءة املستمّرة 
مدى احلياة، وُتسِهُم في حتقيق كامل طاقة الفرد الكامنة داخل املجتمع املتنّور.
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أنواع النصوص2

تنقسم النصوص التي يتّم اختيارها في مناذج التنّور القرائّي إلى نوعني أساسّيني، وهما: النصوص 
األدبّية والنصوص الوظيفّية.

العاطفّية  اللغة  باستعمال  عادة  ومتتاز  واملتعة.  التذّوق  إلى  أساًسا  تهدف  األدبّية:  النصوص 
والتعابير املجازّية.

النصوص الوظيفّية: تهدف أساًسا إلى التعّلم واكتساب املعرفة. متتاز عادة بلغة أحادّية الداللة، 
وتعابير تقريرّية، وتشمل جميع أنواع النصوص غير األدبّية. )انظر منهج التربية اللغوّية، ص 30(

نّص "أسرار األنهار" هو نّص وظيفّي من النصوص اإلخبارّية - التعليمّية.
الهدف األساسّي لهذا النوع من النصوص هو تعريف وشرح وتوسيع دالالت، مصطلحات، 

مفاهيم، ظواهر وسيرورات، تناول حياة شخصّيات، وسرد أحداث هاّمة.
واملعاجم،  كاملوسوعات  املختلفة:  املعلومات  مصادر  في  عادة  النصوص  من  النوع  هذا  جند 

والنشرات، وكتب التعليم، و"بنوك" املعلومات احملوسبة. )املنهج، ص 38(
احلقائق،  إيراد  على  تعتمد  واضحة  لغة  بصياغة  التعليمّي   - اإلخبارّي  النّص  أسلوب  ميتاز 
الضمائر  استعمال  بتفضيل  تتمّيز  التي  الرسمّية  اللغة  استعمال  للمجهول،  املبنّي  واستعمال 
املّتصلة، واإلضافة، والروابط اخلاّصة بالعالقات املنطقّية، مثل: صحيح أّن، من أجل، بغية، 

باملقابل...
ترافق النّص أحياًنا وسائل بصرّية تهدف إلى توضيح، متثيل وجتسيد املعلومة الواردة فيه. من 

هذه الوسائل: اجلدول، الرسم البيانّي، اخلارطة، الرسوم التوضيحّية... )املنهج، ص 40(
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وصف الوحدة التعليمّية

مضمون النّص
يشمل نّص "أسرار األنهار" املوضوعات التالية:

1. مصادر مياه األنهار وممّيزات كّل مصدر.

التي تغّير مياه األنهار، من خاللها،شكل األودية التي جتري فيها. الطرائق   .2

أشهر أنهار العالم: أطوالها، مساراتها، جريانها، ومصاّبها.  .3

استخدام اإلنسان لألنهار.  .4

مّت اختيار موضوعة النّص لتوّسع معلومات التالميذ عن هذه الظاهرة الطبيعّية املعروفة نوًعا ما 
من خالل وجود األنهار في بيئتهم. كما تعتبر مشكلة املياه أمًرا متداواًل عامليا في الوقت الراهن؛ 
كونها إحدى القضايا املهّمة. فالتطّرق إلى هذه املوضوعة يشّجع التالميذ على التزّود مبعلومات 

جديدة في هذا السياق، مثل: مصادر املياه في بالدنا وفي العالم.

مبنى النّص
يتأّلف نّص "أسرار األنهار" من خمسة أقسام.

يهدف القسم األّول، وهو مبثابة مقّدمة، إلى تشويق القارئ وإثارة فضوله ملتابعة القراءة. تليه 
قسم  كّل  حتديد  مّت  النّص.  يعاجلها  التي  املوضوعات  إحدى  إلى  منها  كّل  يتطّرق  أقسام  أربعة 

بعناوين جانبّية.

األمازون،  النيل،  وهي:  العالم  في  أنهار  ثمانية  أشهر  عن  معلومات  فَيعِرُض  اجلدول،  أّما 
بحسب  األنهار  هذه  ترتيب  مّت  وأوب.  األصفر،  النهر  ينسي،  بارانا،  ميسيسيبي،  يانغتسي، 

طولها مع ذكر القاّرة والدول اّلتي ميّر فيها كّل نهر، وذكر مصّب كّل من هذه األنهار الثمانية.
ترتيب، وجتسيد  متثيل،  توضيح،  إلى  تهدف  للنّص  مرافقة  بصرّية  اجلدول كوسيلة  وُيستخدم 
املعلومة الواردة فيه. يعمل اجلدول على ترتيب املعطيات وعرضها بحسب فئاتها، لتمكني الناظر 
إلى اجلدول من حتديد أنواع عديدة من العالقات بني البنود في الوقت نفسه. )املنهج، ص 40(

ژ
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لغة النّص
عدد مفردات النّص هو 620. لغته سهلة وواضحة؛ إذ ميكن فهم الكلمات والتعابير اجلديدة، 
وهي قليلة جدا، من خالل السياق، مثل: "يتغلغل داخل األرض"، "تتشّكل من"...، وهناك 

قسم آخر ميكن فهمه من خالل التفسير املرفق بني قوسني مثل كلمتي: املنبع واملصّب.
استعملت في النّص املصطلحات العلمّية، واجلمل املبّسطة والقصيرة نسيّبا.

ميتاز النّص بلغة أحادّية الداللة وبتعابير تقريرّية. بالرغم من ذلك، يتوّجه النّص مباشرة للقارئ 
في املقّدمة عن طريق اجلملة التالية: "هّيا نكتشف مًعا..."، وهي تهدف إلى التشويق، ويطرح 
أسئلة على القارئ مثل: "ما هي مصادر األنهار؟" تهدف إلى تعريفه باملوضوعات التي سيتطّرق 

إليها النّص.

اقتراحات لقراءة النّص اإلخبارّي التعليمّي

اإلمكانية األولى:
ُيطلب من التالميذ قراءة كّل فقرة على حدة قراءة صامتة. ميكن، خالل ذلك، طرح سؤال حول 

معلومة واضحة أو غير واضحة في الفقرة.
سيرورة القراءة الصامتة أسرع من اجلهرّية، وأدعى إلى الفهم والتفكير، وحتتاج إلى جهد آلّي 
أقّل من القراءة اجلهرّية، وتتّم في جّو حميمّي ذاتّي، ميّكن التلميذ من التركيز واالنتباه لتحقيق 

غايته. )املنهج، ص 26(

اإلمكانية الثانية:
بالعناوين  واالستعانة  أقسام،  إلى  النّص  تقسيم  املفّضل  من  جهرّية.  قراءة  النّص  املعّلمة  تقرأ 

الفرعّية التي تساعد على ترتيب أفكار النّص وتنظيمها.
تعتبر القراءة اجلهرّية مهارة اّتصال، ووسيلة لتوصيل املعلومات إلى املستمع، فهي تتيح له تتّبع 
األفكار ووجهات النظر، وتساعد في حتقيق أهداف االستماع وإشراك اآلخرين في املعلومات، 

والقصص واحملاّجات والتعليمات. )املنهج، ص 26(

ً
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اقتراحات منهجّية لدمج النّص الوظيفّي في التدريس

تقدمي ربط للموضوع
أحد األهداف املذكورة في املنهج التعليمّي هو الربط ما بني النصوص والواقع. وهذا يتحّقق في 
النصوص الوظيفّية، ألّن مصدر املعلومة هو البيئة احمليطة بالتالميذ؛ مّما يساعدهم في فهم هذه 

الظاهرة أكثر إذا ربطنا النّص الرئيسّي بنّص آخر له نفس املضمون.

ميكن االستعانة باالقتراحات التالية لربط نّص "أسرار األنهار" بفعالّيات أخرى:
مشكلة  أو  األنهار  ظاهرة  يتناول  واملصّورة،  املطبوعة  اليومّية؛  الصحيفة  في  مقال  استخدام   •

نقص املياه وكيفّية معاجلة هذا األمر في منطقتنا.
مشاهدة إعالن يتناول نقص املياه وتأثيره على السكان.  •

التطّرق إلى حدث يتعّلق ببيئة املدرسة أو املدينة ويتناول موضوعة مشكلة املياه.  •
وصف رحلة إلى أحد األنهار.  •

األسئلة املقترحة
وأسئلة  اإلجابات(،  )متعّددة  موضوعّية  أسئلة  األسئلة:  من  صيغتان  الوحدة  هذه  في  ُتعرض 
مقالّية )أسئلة مفتوحة(. تفحص األسئلة جميع أبعاد الفهم وبعض إستراتيجّيات التفكير العالية، 

وقد مّت ترتيب األسئلة بحسب ورود إجاباتها في النّص.
إّن تعامل التلميذ مع أسئلة تفحص جميع أبعاد الفهم، من شأنه توسيع دائرة خبرته وإثراء تفكيره 

وإشباع حّب االستطالع واملتعة لديه. كما متّكنه أبعاد الفهم من التفاعل والتحاور مع النّص.
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املصادر

ُجِمَعت املعلومات من مصادر علمّية وموسوعات، ثّم جرى ترتيبها وتنسيقها لغوّيـا وعلمّيـا، 
بعد أن أجريت عليها تغييرات لتتالءم مع مستوى تالميذ الصّف الرابع. املصادر هي:

مكتبة  مطلق،  ألبير  الدكتور  العربّي  النّص  أعّد  الّشاملة،  األرض  كوكب  موسوعة  األنهار،   •
لبنان ناشرون، ص 123–131.

تونس،  للنشر  املتوّسطّية  الدار  القرن،  – موسوعة  واملستنقعات، الروس  واألنهار  اجلداول   •
.49–48 1، ص  2006، املجّلد 

جامعة  مطبعة  شينيدر،  أتش.  أش.  للنشر  أعّده  والطقس،  املناخ  موسوعة  املياه،  موارد   •
أكسفورد، نيويورك، املجّلد 2، ص 828-817.

http://www.morguefile.com  •

ًً
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ْنهــــــاِر َأْســـراُر اڑأْلَ
َظَر في َخريَطِة  ْقنا اڑلنَّ ِة اڑلَّتي َنعيُش َعلى َسْطِحها ُمَغّطى بِاڑمْلِياِه. إِذا َدقَّ ْرِضيَّ ُجْزٌء َكبيٌر ِمَن اڑْلُكَرِة اڑأْلَ

َوِمْنها  ويَلُة  اڑلطَّ ِمْنها  َقُة،  يِّ اڑلضَّ َوِمْنها  اڑْلواِسَعُة  ِمْنها  ْنهاِر؛  اڑأْلَ آالِف  ُرْؤَيُة  مُيِْكُننا  ِة،  ْرِضيَّ اڑأْلَ اڑْلُكَرِة 

َعْذَبٍة  ِمياٍه  َمجاري  َأنَّها  في  َتَتشاَبُه  ْنهاِر  اڑأْلَ َجميَع  لِكنَّ  ْحَلُة.  اڑلضَّ َوِمْنها  اڑْلَعميَقُة  ِمْنها  اڑْلَقصيَرُة، 

ْقَطِة اڑلَّتي َيُصبُّ فيها  ْهُر( َواڑْلـَمَصبِّ )اڑلنُّ ْقَطِة اڑلَّتي َيْبَدُأ ِمْنها اڑلنَّ ٍة، َوَأنَّها مَتَْتدُّ ما َبنْيَ اڑْلـَمْنَبِع )اڑلنُّ َطبيِعيَّ

َتنْيِ. ْهُر في اڑْلَبْحِر(، َوَأنَّ َلها ِضفَّ اڑلنَّ

ِري فيها؟ ما ِهَي َأْشَهُر  ْوِدَيَة اڑلَّتي جَتْ ْنهاِر َشْكَل اڑأْلَ ُر ِمياُه اڑأْلَ ْنهاِر؟ َكْيَف ُتغيِّ ما ِهَي َمصاِدُر ِمياِه اڑأْلَ

ْنهاِر؟ َوَكْيَف َيْسَتفيُد اڑإْلِْنساُن ِمْنها؟ اڑأْلَ

. ْرِضيِّ ْنهاِر َعلى َكْوَكبِنا اڑأْلَ ا َنْكَتِشْف َمًعا َبْعَض َأْسراِر اڑأْلَ هيَّ

ْنهاِر؟ 1. ما ِهَي َمصاِدُر ِمياِه اڑأْلَ
لوِج اڑلَّتي َتذوُب َعلى ِقَمِم اڑجْلِباِل، َوِمْن َذَوباِن  ْمطاِر، َوِمْن ِمياِه اڑلثُّ ْنهاِر ِمْن ِمياِه اڑأْلَ ُل ِمياُه اڑأْلَ َتَتَشكَّ

ِة. ليِديَّ اڑْلُكَتِل اڑجْلَ

ْمطاِر ِمياُه اڑأْلَ
َجداِوَل  َشْكِل  َعلى  ُع  َيَتَجمَّ َحْيُث  ْرِض،  اڑأْلَ َسْطِح  َعلى  ِمْنها  ِقْسٌم  َفَيْبقى  ْمطاِر،  اڑأْلَ ِمياُه  َتْهِطُل 

ٍة. َيْنَضمُّ َبْعُضها إِلى َبْعٍض لَِتُصبَّ في َأْنهاٍر مائِيَّ

َة اڑلَّتي َتعوُد إِلى َسْطِح  ْوِفيَّ ُن اڑمْلِياَه اڑجْلَ ْرِض؛ َفُيَكوِّ ْمطاِر َيَتَغْلَغُل في باِطِن اڑأْلَ اڑْلِقْسُم اڑآْلَخُر ِمْن ِمياِه اڑأْلَ

ْهِر. ُل ُنْقَطَة بِدايٍة ُأْخرى لِلنَّ ْرِض َعلى َشْكِل َينابيَع. هِذِه اڑْلَينابيُع ُتَشكِّ اڑأْلَ

ً

'

'
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ائَِبِة لوِج اڑلذَّ ِمياُه اڑلثُّ
لوُج اڑْلـُمَتراِكَمُة َعلى ِقَمِم اڑجْلِباِل، فَتْنُتُج  َتذوُب اڑلثُّ

َجَرياُن  َيكوُن  مائِيٍَّة.  َأْنهاٍر  في  ُع  َتَتَجمَّ ِمياٌه  َعْنها 

ْنهاِر عادًة َشديَد اڑاِلڑْنِحداِر، لِذ�لَِك، َيِجُب َعلى  اڑأْلَ

َأْن  ْنهاِر  اڑأْلَ في  َتعيُش  اڑلَّتي  َيواناِت  َواڑحْلَ باتاِت  اڑلنَّ

باَحِة  خوِر، َأِو اڑلسِّ ِك بِاڑلصُّ َتكوَن قاِدَرًة َعلى اڑلتََّمسُّ

ّياِر لَِكْي َتَتَجنََّب اڑاِلڑجْنِراَف. ِضدَّ اڑلتَّ

ُة ليِديَّ َاْلُكَتُل اڑجْلَ
ماِكِن اڑْلباِرَدِة، ِمْثِل ِقَمِم اڑجْلِباِل اڑْلعالَِيِة، َأِو اڑْلـَمناِطِق اڑْلباِرَدِة ِجّدا اڑْلَقريَبِة  ُة في اڑأْلَ ليِديَّ توَجُد اڑْلُكَتُل اڑجْلَ

ليِد. إِذا َتساَقَط  ُن ُكْتَلًة ِمَن اڑجْلَ ْلِج َفُتَكوِّ ُع َطَبقاٌت َكثيَفٌة ِمَن اڑلثَّ ِمَن اڑْلُقْطَبنْيِ. في تِْلَك اڑمْلَناِطِق، َتَتَجمَّ

َبِل. َتكوُن  اِه َأْسَفِل اڑجْلَ ِك بِاڑجتِّ ِة َيْزداُد َوْزُنها، َوَتْبَدُأ في اڑلتََّحرُّ ليِديَّ ْلِج َفْوَق اڑْلُكْتَلِة اڑجْلَ اڑْلـَمزيُد ِمَن اڑلثَّ

ِة ِعْنَدما  ليِديَّ راَرِة في اڑمْلَناِطِق اڑمْلُْنَخِفَضِة َأْعلى عادًة، َولِذ�لَِك َيذوُب َبْعُض هِذِه اڑْلُكَتِل اڑجْلَ َدَرَجُة اڑحْلَ

ُل إِلى َأْنهاٍر مائِيٍَّة. َيِصُلها، َوَيَتَحوَّ

ْوِدَيَة اڑلَّتي َتْري فيها؟ ْنهاِرَشْكَل اڑأْلَ ُر ِمياُه اڑأْلَ 2. َكْيَف ُتَغيِّ
ْمِل، فَتَتَدْحَرُج هِذِه  اِت اڑلرَّ خوِر َوَذرَّ ْتِربَةَ َوَأْجزاًء ِمَن اڑلصُّ ْهِر، ِخالَل َجَريانِها، اڑأْلَ ُرُف ِمياُه اڑلنَّ جَتْ  •

ُعُه. ُق َمْجراُه َوُتَوسِّ ْهِر َوَجوانِبِِه، َفُتَعمِّ َتكُّ بِقاِع اڑلنَّ ، َوحَتْ اڑْلـَموادُّ

َعُلها قاِدَرًة  ٍة، جَتْ ٍة حاِمِضيَّ ْمطاِر َعلى مادَّ اڑأْلَ َتوي ِمياُه  ْمطاِر. حَتْ اڑأْلَ ْنهاِر ِمْن ِمياِه  اڑأْلَ ُل ِمياُه  َتَتَشكَّ  •

ْوِدَيِة اڑلَّتي جَتْري فيها. خوِر في اڑأْلَ َعلى َتْفتيِت َبْعِض َأْنواِع اڑلصُّ

ً

'
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ْنهاِر؟ 3. ما ِهَي َأْشَهُر اڑأْلَ
ُ َأْشَهَر َأْنهاِر اڑْلعاَلِم: َأْطواَلها، َمساراتِها، َجَرياَنها َوَمصابَّها: فيما َيلي َجْدَوٌل ُيَبنيِّ

ْهِر ْهِراِْسُم اڑلنَّ ِة اڑلَّتي طوُل اڑلنَّ َالقارَّ
مَيُرُّ فيها

َوُل اڑلَّتي مَيُرُّ فيها ُهَالدُّ َمَصبُّ

ودان، ُأوَغْندا، َأْفريقيا6650 كم*َالّنيل َأْثيوْبيا، َأِريتريا، َالسُّ
كينيا، َتْنزانيا، رواْندا، بوروْندي، 

اڑْلكوْنغو، ِمْصر 

َاْلَبْحُر 
ُط اڑْلـُمَتَوسِّ

مازون َأْمِريكا 6440 كمَاأْلَ
ُة نوبِيَّ اڑجْلَ

َاْلَبرازيل، بيرو، بوليْفيا، كولوْمبيا، 
اڑإْلِْكوادور، ِفْنزويال، غينيا

َاْلـُمحيُط 

ْطَلِسيُّ اڑأْلَ

نيآْسيا6300 كمياْنِغتسي نِيَالصِّ َبْحُر اڑلصِّ

ميسيِسبي 
)ميسوري(

َأْمِريكا 6275 كم
ُة مالِيَّ اڑلشَّ

ْمريِكيَُّة، َكَندا ِحَدُة اڑأْلَ َخليُج َاْلِوالياُت اڑْلـُمتَّ
اڑْلـَمْكسيِك

َأْمِريكا 6170 كمبارانا
ُة نوبِيَّ اڑجْلَ

ْرَجْنتني، باراْغواي،  َاْلَبرازيل، َاأْلَ
بوليْفيا، أوروْغواي 

َاْلـُمحيُط 

ْطَلِسيُّ اڑأْلَ

َبْحُر كاراروْسيا، َمْنغوْلياآْسيا5539 كميِنسي

ْهُر  َالنَّ
ْصَفُر  اڑأْلَ

)هوانغ هي(

نيآْسيا5464 كم َبْحُر َالصِّ
بوهاي

ني، آْسيا5410 كمأوب روْسيا، َقرغيِزْستان، َالصِّ
َمْنغوْليا

َخليُج 
أوب

* كم = كيلوِمْتر
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نا  َقًة َنظيَفًة، َفإِنَّ ْنهاِر ُمَتَدفِّ ُتْعَتَبُر اڑمْلِياُه َمْصَدًرا َأساسّيا في َحياِة اڑلّناِس َجميًعا؛ َفإِذا حاَفْظنا َعلى اڑأْلَ

َنْحمي َمْصَدًرا ُمِهّما ِمْن َمصاِدِر اڑمْلِياِه اڑْلَعْذَبِة َعلى َكْوَكبِنا.

ً

ً

َأْطَوُل َنْهٍر في اڑْلعاَلِم ُهَو َنْهُر اڑلنِّيِل؛ َفُهَو َيْجري َمساَفًة َتزيُد َعلى 6650 كم، وَيُصبُّ في اڑْلَبْحِر 

ٍة  يَّ ِري ِفيِه َأْكَبُر َكمِّ ْهَر اڑلَّذي جَتْ ِط، في شاِطِئ ِمْصَر ِشمااًل. لِكنَّ َأْكَبَر َنْهٍر في اڑْلعاَلِم، َأِو اڑلنَّ اڑْلـُمَتَوسِّ

َأْمريكا  َعْبَر  وَيْجري  كم،   6440 َنْحُو  ُطوُلُه  نوبِيَِّة.  اڑجْلَ َأْمِريكا  في  مازوِن  اڑأْلَ َنْهُر  ُهَو  اڑمْلِياِه،  ِمَن 

. ْطَلِسيِّ ْرِق، َوَيُصبُّ في اڑْلـُمحيِط اڑأْلَ ِة ِمَن اڑْلَغْرِب إِلى اڑلشَّ نوبِيَّ اڑجْلَ

ْنهاِر؟ 4. َكْيَف َنْسَتفيُد ِمَن اڑأْلَ
باتاِت. َيواناِت َواڑلنَّ ٌة بالَِغٌة لإِْلِْنساِن، َولُِكلِّ َأْنواِع اڑحْلَ يَّ ْنهاِر أَهمِّ لأِْلَ

راِعيَِّة، َولِْلِمالَحِة؛ إِْذ َتْعُبُر فيها  راضي اڑلزِّ ْرِب، َولَِريِّ اڑأْلَ ْنهاَر لَِتْوفيِر ِمياِه اڑلشُّ َيْسَتْخِدُم اڑإْلِْنساُن اڑأْلَ

ُفُن ِمْن َمكاٍن إِلى آَخَر، لِْلُحصوِل َعلى اڑْلِغذاِء َوَنْقِل اڑآْللِيَّاِت. اڑمْلَراِكُب َواڑلسُّ

ُفُن،  ٍة اڑْصِطناِعيٍَّة، ُتَسّمى اڑْلَقناالِت؛ ُتْبِحُر فيها اڑلسُّ اٍت مائِيَّ ْنهاَر َأْيًضا َكَمَمرَّ َيْسَتْعِمُل اڑإْلِْنساُن اڑأْلَ

قوِل. ِة بِواِسَطِة َحْفِر َقَنواٍت لَِتْحويِل ِمياِهها إِلى اڑحْلُ راِعيَّ راضي اڑلزِّ َوَيْسَتْعِمُلها لَِريِّ اڑأْلَ

اَقِة اڑمْلائِيَِّة، لَتْشغيِل َطواحنِي  ْنهاِر اڑجْلاِرَيِة لَِتْوليِد اڑلطَّ َة ِمياِه اڑأْلَ َأِخيًرا، اِْسَتْخَدَم اڑإْلِْنساُن ُمنُذ اڑْلِقَدِم ُقوَّ

ِة  اڑْلَكْهَربائِيَّ اَقِة  اڑلطَّ َتْوليِد  في  ديِث  اڑحْلَ اڑْلَعْصِر  في  َيْسَتْخِدُمها  َوَبَدَأ  شاَبَه،  َوما  َواڑْلـَمناشيِر  بوِب  اڑحْلُ

َأْيًضا.

'
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سـْــــئَِلُة َاأْلَ
ْنهاِر. ُاْذُكْر ِصَفَتنْيِ َتَتشاَبُه فيِهما َجميُع اڑأْلَ  .1

أ. 

ب. 

ْنهاِر؟ اڑلثَّالَثُة لِـِمياِه اڑأْلَ اڑْلـَمصاِدُر  ِهَي  ما   .2

أ.   

ب. 

ت. 

ُن اڑْلَينابيُع؟ َكْيَف َتَتَكوَّ  .3

 

ّياِر؟ باَحِة ِضدَّ اڑلتَّ خوِر َأِو اڑلسِّ ِك بِاڑلصُّ َيواناُت إِلى اڑلتََّمسُّ َواڑحْلَ باتاُت  اڑلنَّ ُتْضَطرُّ  مِلاذا   .4

لِْلَبْحِث َعِن اڑْلَغذاِء. أ. 

ب.  لَِتْمَنَع َنْفَسها ِمَن اڑْلَغَرِق.

ِب َخَطِر اڑاِلڑْفتِراِس. ت.  لَِتَجنُّ

لَِتْحِمَي َنْفَسها ِمَن اڑاِلڑجْنِراِف. ث. 

ِة إِلى َأْنهاٍر مائِيٍَّة؟ ليِديَّ ِل اڑْلُكَتِل اڑجْلَ وُّ ِقْسٍم ِمَن اڑلنَّصِّ جَنُِد َمْعلوَمًة َحْوَل حَتَ في َأيِّ   .5
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اِْشَرْح. ْنهاِر ِخالِل َجَريانِها؟  اڑأْلَ َيْطَرُأ َعلى َشْكِل  اڑلَّذي  ْغييُر  اڑلتَّ ُهَو  ما   .6

 

ْدَوِل: بِاڑجْلَ ُمْسَتعيًنا  اڑلّتالَِيِة  اڑْلبِنوِد  َعِن  َأِجْب   .7

ِة آْسيا؟  ما ُهَو َأْطَوُل َنْهٍر في قارَّ أ. 

 

ْنهاِر اڑلثَّالَثِة اڑلَّتي مَتُرُّ في اڑلّصنِي. ُاْذُكْر َأْسماَء اڑأْلَ ب. 

 .1

 .2

 .3

مازوِن َوَنْهُر بارانا. ُاْذُكْر َأمَرْيِن َيْشَتِرُك فيِهما َنْهُر اڑأْلَ ت. 

 .1

 .2

ْنهاِر؟ ُاْكُتْب َثالَث َفوائَِد. َنْسَتفيُد ِمَن اڑأْلَ َكْيَف   .8

أ. 

ب. 

ت. 
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؟ ْنهاِر َعْذَبًة َنظيَفًة، بَِحَسِب اڑلنَّصِّ َأْن ُنحاِفَظ َعلى ِمياِه اڑأْلَ َعَلْينا  مِلاذا   .9

 

؟ ِة في اڑلنَّصِّ ما ِهَي َوظيَفُة اڑْلَعناويِن اڑجْلانِبِيَّ  .10

. ْكِل اڑخْلاِرِجيِّ لِلنَّصِّ َتْزينُي اڑلشَّ أ. 

. َتْسهيُل َفْهِم َمْوضوعاِت اڑلنَّصِّ ب. 

ْدَوِل. َتْلخيُص اڑْلـَمْعلوماِت في اڑجْلَ ت. 

ْدَوِل. َتْوضيُح اڑمْلَْعلوماِت في اڑجْلَ ث. 

؟ ئيسيُّ ِمْن هذا اڑلنَّصِّ ما ُهَو اڑْلَهَدُف اڑلرَّ  .11

ْنهاِر. َفِر إِلى اڑأْلَ ِة اڑلسَّ يَّ َأْن ُيْقنِــَع اڑْلقاِرَئ بَِأَهمِّ أ. 

ليِديَِّة. َأْن َيِصَف لِْلقاِرِئ ِرْحَلَة اڑْلُكَتِل اڑجْلَ ب. 

َر لِْلقاِرِئ َكْيَف َيتِمُّ َتْوفيُر اڑمْلِياِه. َأْن ُيَفسِّ ت. 

ْنهاِر. َم لِْلقاِرِئ َمْعلوماٍت َعِن اڑأْلَ َأْن ُيَقدِّ ث. 

'
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دليل األسئلة واإلجابات في مجال القراءة 

األسئلة املقترحةبعد الفهم ومرّكباته 

فهم املعنى الصريح في 
النّص/ حتديد معلومات.

حتديد معلومات صريحة 
في النّص.

ْنهاِر. ُاْذُكْر ِصَفَتنْيِ َتَتشاَبُه فيِهما َجميُع اڑأْلَ

اإلجابة:

ذكر صفتني مّما يلي:

1. مجاري مياه عذبة طبيعّية.

املنبع واملصّب. 2. متتّد ما بني 

3. لها ضّفتان.

على التلميذ أن يتوّجه إلى األسطر األولى للنّص، ويحّدد 
الصفات املشتركة لألنهار )وهي موجودة بصراحة(، ثّم يختار 

منها صفتني لإلجابة.

فهم املعنى الصريح في 
النّص/ حتديد معلومات.

حتديد معلومات صريحة 
في النّص.

ْنهاِر؟ ما ِهَي اڑْلـَمصاِدُر اڑلثَّالَثُة لِـِمياِه اڑأْلَ

اإلجابة:

ذكر املصادر الثالثة وهي:

أ.    مياه األمطار.

ب. مياه الثلوج الذائبة.

ت. الكتل اجلليدّية الذائبة.

يتوّجه التلميذ إلى السؤال األّول في النّص )العنوان اجلانبّي: ما 
هي مصادر مياه األنهار؟(، والذي يسأل السؤال نفسه، ثّم يجيب 

عنه باالستعانة بالرابط "الواو" الذي يربط بني هذه املصادر.
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األسئلة املقترحةبعد الفهم ومرّكباته 

فهم املعنى الصريح في 
النّص/ حتديد معلومات.

التعّرف على العالقات 
املنطقّية الصريحة في 

النّص، مبا في ذلك 
التسلسل الزمنّي. 

ُن اڑْلَينابيُع؟ َكْيَف تَتَكوَّ

اإلجابة:

تتكّون الينابيع نتيجة تتغلغل مياه األمطار في باطن األرض، والتي 
تصبح مياًها جوفّية التي تعود إلى سطح األرض على شكل ينابيع.

على التلميذ أن يحدد العالقة بني تغلغل مياه األمطار وتكّون 
الينابيع من خالل الروابط املوجودة، وأهّمها الرابط "الفاء" الذي 

يدّل على النتيجة، مّما يساعد على فهم هذه العالقة.

فهم املعنى اخلفّي/ 
استنتاج.

فهم العالقات املنطقّية 
غير الصريحة في النّص، 

مبا في ذلك التسلسل 
الزمنّي.

باَحِة  خوِر َأِو اڑلسِّ ِك بِاڑلصُّ َيواناُت إِلى اڑلتََّمسُّ باتاُت َواڑحْلَ مِلاذا ُتْضَطرُّ اڑلنَّ
ّياِر؟ ِضدَّ اڑلتَّ

أ. لِْلَبْحِث َعِن اڑْلَغذاِء.

ب. لَِتْمَنَع َنْفَسها ِمَن اڑْلَغَرِق.

ِب َخَطِر اڑاِلڑْفتِراِس. ت. لَِتَجنُّ

ث. لَِتْحِمَي َنْفَسها ِمَن اڑاِلڑجْنِراِف.

اإلجابة:

ث. لَِتْحِمَي َنْفَسها ِمَن اڑاِلڑجْنِراِف.

على التلميذ أن يفهم العالقة بني جريان مياه األنهار شديد االنحدار 
نتيجة ذوبان الثلوج على قمم اجلبال، وبني النباتات واحليوانات 

التي تعيش في تلك األنهار. إذا لم تكن هذه النباتات قادرة على 
التمّسك بالصخور، أو السباحة ضّد التّيار، فلن تبقى على قيد 

احلياة. فهم اإلجابة بحاجة إلى الربط بني "ُتضطّر" في صيغة 
السؤال، وبني "يجب على" املوجودة في النّص. فألّن هذه 

الكائنات معّرضة للخطر في حالة جريان النهر شديد االنحدار، 
فهي مضطّرة للتمّسك بالصخور أو السباحة ضّد التّيار.
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األسئلة املقترحةبعد الفهم ومرّكباته 

فهم املعنى الصريح 
في النّص/ حتديد 

معلومات.

حتديد تعريفات 
وتفسيرات وأفكار 

صريحة في النّص.

ِة إِلى  ليِديَّ ِل اڑْلُكَتِل اڑجْلَ وُّ في َأيِّ ِقْسٍم ِمَن اڑلنَّصِّ جَنُِد َمْعلوَمًة َحْوَل حَتَ
َأْنهاٍر مائِيٍَّة؟

اإلجابة:

في قسم: "الكتل اجللبدّية".

على التلميذ أن يجري بحًثا عن إجابة السؤال من خالل استمرار 
إجابته عن األسئلة السابقة بحسب ترتيب ورودها في النّص. 

سيجد التلميذ عنواًنا جانبّيـا هو: الكتل اجلليدّية وفيه سيبحث عن 
املعلومة التي تتحّدث عن ذوبان الكتل اجلليدّية وحتّولها إلى أنهار 

مائّية.

فهم املعنى اخلفّي/ 
استنتاج.

فهم العالقات املنطقّية 
غير الصريحة في النّص، 

مبا في ذلك التسلسل 
الزمنّي.

ْنهاِر ِخالِل َجَريانِها؟ اِْشَرْح. ْغييُر اڑلَّذي َيْطَرُأ َعلى َشْكِل اڑأْلَ ما ُهَو اڑلتَّ

اإلجابة:

يتعّمق مجراها ويتوّسع، ألّن األنهار جترف، خالل جريانها، 
األتربة وأجزاء من الصخور وذّرات الرمل التي تتدحرج وحتتّك 

بقاع النهر.

على التلميذ أن يستنتج التغيير الذي طرأ على شكل األنهار من 
خالل الروابط: "الواو" ،والتي تدّل على املشاركة في العمل، 

و"الفاء" التي تدّل على النتيجة في اجلملة: "فتعّمق مجراه 
وتوسعه".

ً
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األسئلة املقترحةبعد الفهم ومرّكباته 

فهم املعنى اخلفّي/ 
استنتاج.

فهم العالقات املنطقّية 
غير الصريحة في النّص، 

مبا في ذلك التسلسل 
الزمنّي.

ِة آْسيا؟  ما ُهَو َأْطَوُل َنْهٍر في قارَّ

اإلجابة:

أطول نهر في آسيا هو يانغتسي.

على التلميذ أن يقرأ اجلدول، وخاّصة فيما يتعّلق باألنهار التي متّر 
في قاّرة آسيا، ثّم يستنتج من خالل عملّية حسابّية تبنّي الفرق في 

أطوال األنهار، أّن أطول نهر هو يانغتسي.

فهم املعنى الصريح في 
النّص/ حتديد معلومات.

حتديد املعلومات الصريحة 
في النّص.

ْنهاِر اڑلثَّالَثِة اڑلَّتي مَتُرُّ في اڑلّصنِي. ُاْذُكْر َأْسماَء اڑأْلَ

اإلجابة:

ذكر األنهار الثالثة اّلتي متّر في الصني:

1. يانغنسي.

النهر األصفر )هواجن هي(.  .2

3. أوب.

على التلميذ قراءة املعلومات الواردة في اجلدول، والتعّرف على 
الدول التي ميّر فيها كّل نهر. ثّم يبحث عن األنهار الثالثة التي متّر 

في الصني. عندها سيجد أّن األنهار الثالثة هي املذكورة في اإلجابة 
الصحيحة. 



19 أسرار األنهـاروزارة الّتربية والّتعليم • اإلدارة الّتربوّية - قسم الّتعليم االبتدائّي • الّسكرتارّية الّتربوّية - إدارة املعارف العربّية

األسئلة املقترحةبعد الفهم ومرّكباته 

تفسير، دمج وتطبيق 
أفكار ومعلومات.

 مقارنة ومقابلة 
معلومات.

مازوِن َوَنْهُر بارانا. ُاْذُكْر َأمَرْيِن َيْشَتِرُك فيِهما َنْهُر اڑأْلَ

اإلجابة: 

ذكر أمرين مّما يلي:

1. ميّران في قاّرة أمريكا اجلنوبّية.

البرازيل. 2. ميّران في دولة 

3. يصّبان في احمليط األطلسّي.

على التلميذ أن يفهم معنى املقارنة، وهي إيجاد الشبه واالختالف 
بني أمرين أو أكثر، بحسب معايير معّينة. ومبا أّن السؤال يفحص 

املشترك بني نهري األمازون وبارانا، فإّن عليه أن يبحث في اجلدول 
عن املعلومات التي يسأل عنها السؤال، والتي تخّص النهرين 

املذكورين، ويستنتج أّن النهرين يشتركان في ثالثة أمور هي القاّرة 
والدولة اللتني ميّر فيهما النهران، واملصّب الذي يصّب فيه كّل 

منهما.

فهم املعنى الصريح في 
النّص/ حتديد معلومات.

فهم العالقات املنطقّية 
الصريحة في النّص، 
مبا في ذلك التسلسل 

الزمنّي.

ْنهاِر؟ ُاْكُتْب َثالَث َفوائَِد. َكْيَف َنْسَتفيُد ِمَن اڑأْلَ

اإلجابة:

ذكر ثالث فوائد مّما يلي: 

أ. توفير مياه الشرب.       ب. رّي احملاصيل الزراعّية.

ت. املالحة.                      ث. توليد الطاقة الكهربائّية.

ج. توليد الطاقة املائّية.

على التلميذ أن يبحث عن اإلجابة في القسم الذي يتحّدث عن 
فوائد األنهار، وكيف يستفيد اإلنسان منها. عندها سيجد عدًدا من 

الفوائد، وعليه اختيار ثالث منها.
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األسئلة املقترحةبعد الفهم ومرّكباته 

فهم املعنى اخلفّي/ 
استنتاج.

فهم العالقات بني 
أجزاء النّص باالستعانة 

بالروابط كالضمائر، 
أسماء اإلشارة، حروف 

العطف...

ْنهاِر َعْذَبًة َنظيَفًة، بَِحَسِب  لِـماذا َعَلْينا َأْن ُنحاِفَظ َعلى ِمياِه اڑأْلَ
؟ اڑلنَّصِّ

اإلجابة:

ألّن مياه األنهار تعتبر مصدًرا مهما من مصادر املياه العذبة في الكرة 
األرضّية، يعتمد اإلنسان عليها أساًسا من أجل الشرب.

على التلميذ أن يفهم أهّمّية احملافظة على األنهار عذبة نظيفة 
باالستعانة بالروابط املوجودة في اجلملة األخيرة من النّص. 

فأداة الشرط "إذا" تبنّي الشرط األساسّي في حماية مصادر املياه 
العذبة في كوكب األرض، وهو احملافظة على األنهار نظيفة؛ ألّن 

اإلنسان يستخدمها مصدًرا مهما ملياه الشرب.

تقييم املضمون ووظيفة 
املرّكبات اللغوّية 

والنّصّية.

فهم وظيفة مرّكبات 
املبنى. 

؟ ِة في اڑلنَّصِّ ما ِهَي َوظيَفُة اڑْلَعناويِن اڑجْلانِبِيَّ

. ْكِل اڑخْلاِرِجيِّ للنَّصِّ أ.    َتْزينُي اڑلشَّ

. ب. َتْسهيُل َفْهِم َمْوضوعاِت اڑلنَّصِّ

ْدَوِل. ت. َتْلخيُص اڑْلـَمْعلوماِت في اڑجْلَ

ْدَوِل. ث. َتْوضيُح اڑمْلَْعلوماِت في اڑجْلَ

اإلجابة:

تسهيل فهم موضوعات النّص.

على التلميذ أن يجري تقييًما للعناوين اجلانبّية في النّص ويفهم 
أهّمّيتها في مبنى النّص. فقد وضعت العناوين من أجل ترتيب 

املعلومات في النّص بحسب موضوعات؛ مّما ُيساعد في فهم النّص 
بشكل أفضل.

ژ

ژ
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األسئلة املقترحةبعد الفهم ومرّكباته 

تقييم املضمون ووظيفة 
املرّكبات اللغوّية 

والنّصّية.

تقييم هدف النّص.

؟ ئيسيُّ ِمْن هذا اڑلنَّصِّ ما ُهَو اڑْلَهَدُف اڑلرَّ

ْنهاِر. َفِر إِلى اڑأْلَ ِة اڑلسَّ يَّ أ.    أْن ُيْقنَِع اڑْلقاِرَئ بَِأَهمِّ

ليِديَِّة. ب. أْن َيِصَف لِْلقاِرِئ ِرْحَلَة اڑْلُكَتِل اڑجْلَ

َر لِْلقاِرِئ َكْيَف َيتِمُّ َتْوفيُر اڑمْلِياِه. ت. أْن ُيَفسِّ

ْنهاِر. َم لِْلقاِرِئ َمْعلوماٍت َعِن اڑأْلَ ث. أْن ُيَقدِّ

اإلجابة:

ث.    أن يقّدم للقارئ معلومات عن األنهار.

على التلميذ أن يقرأ النّص كّله، وأن يفهمه فهًما شمولّيا، ويدمج 
بني املعلومات الواردة في الفقرات املختلفة ليحّدد الهدف من 

النّص. 

يتّم حتديد هدف النّص من خالل دمج بني املعلومات وفهم املوضوع 
الرئيسي الذي عرض في النّص. 

ً

'
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إجمال

اعتاد التلميذ، حّتى وقت قصير، على التعامل مع اللغة العربّية كوسيلة لتذّوق األدب والتراث، 
وغاية للمتعة. وجاء منهج التربية اللغوّية العربّية للمرحلة االبتدائّية ليغّير النظرة إلى اللغة العربّية 
لتصبح نظرة وظيفّية ومعاصرة، باعتبارها وسيلة يكتسب التلميذ بواسطتها املعارف واملعلومات، 

مع االهتمام باألدب والتراث باعتبارهما وسيلة وغاية. )انظر املنهج، ص 12(

تفتح النصوص الوظيفّية أمام التلميذ آفاًقا جديدة نحو املعرفة والتعّلم، واالنفتاح على وسائل 
املعرفة املختلفة؛ الورقّية والرقمّية. وبات التعامل مع هذا النوع من النصوص حاجة ملّحة؛ إذ 

يتعّلم التلميذ بواسطتها التاريخ واجلغرافية والعلوم املختلفة والدين...

العربّية،  اللغة  التلميذ في حّصة  يتعامل معه  لنّص وظيفّي  األنهار" منوذًجا  نّص "أسرار  يعتبر 
ميكن فيه دمج اجلوانب اللغوّية مع مجال املعرفة. انكشاف التلميذ على هذا النوع من النصوص 
والتعامل معه بحسب أبعاد الفهم املختلفة وإستراتيجّيات التفكير العالية، من شأنه تقريب اللغة 
ن  متكُّ املختلفة.  املعرفة  مجاالت  بواسطتها  تدّرس  حّية  كلغة  إليها  والنظر  التلميذ  إلى  العربّية 
التلميذ من لغته األّم ومن فهم مثل هذه النصوص بواسطة توظيف أبعاد الفهم، يسهم في تقريب 
املختلفة  املعرفة  التلميذ وتعزيز محّبته لها، وبالتالي، متّكنه من فهم مجاالت  العربّية من  اللغة 

ورفع حتصيله فيها.

العربّية  اللغة  معّلم  بها  يستعني  أن  ميكن  مناذج  مجّرد  هي  النّص  نهاية  في  وردت  التي  األسئلة 
ومعّلم اجلغرافية على حّد سواء، من أجل تدريس هذا النوع من النصوص. فكّل معّلم يدّرس 
باللغة العربّية هو معّلم للعربّية. وكّل مدّرس للغة العربّية عليه أن يطلع تالميذه على نصوص 

متنّوعة من مجاالت معرفة مختلفة.


