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مقّدمة

تتطّرق الوحدة إىل تحسني إستاتيجيّات مواجهة قراءة نّص معلوماتّي طويل، والتعامل معه من أجل 

فهمه. 

يهدف النّص املعلوماتّي إىل نقل معلومات لآلخرين بشكل دقيق، واضح ومفهوم. 

تختلف مجاالت املوضوعات الّتي يتناولها النّص املعلوماتّي، لكن جميعها تتحّدث عن حقائق، ظواهر 

وأفكار؛ تعرضها وتفّصلها وترشح العالقات بينها. هذا النوع من النصوص ال يشمل، عادًة، تعبريًا 

عن موقف شخيّص للكاتب، أو عن رغبتِِه ومراِدِه، أو مطالِبِه ومشاِعرِه. يميل النّص املعلوماتّي إىل 

املوضوعيّة، ومع ٰذلك علينا أن نتذّكر أّن موقف الكاتب ينعكس، إىل حّد معنّي، يف كّل ما يكتب. يجيب 

النّص املعلوماتّي، عادًة، عن أسئلة تميِّز النّص املعلوماتّي، مثل: ما هذا؟ ما الفكرة؟ ما هي الظاهرة؟ 

كيف تتكّون؟ كيف تعمل؟  ممَّ يتّكب؟ ملاذا األمر كذلك؟ عمَّ ينجم هذا؟1

ٍة  يف هذه الوحدة ُنطلع التالميذ عىل نصوص تتناول موقع "خريّية". تحوَّل موقع "خريّية" ِمْن َمَضَّ

يٍَّة إىل َمنَْفَعٍة )َمْوِرٍد(؛ ِمْن كومة َنفايات إىل ُمنشأة تدوير )استحداث(، تعمل فيها محّطة عبور  ِصحِّ

ه أكثر من 100,000 زائر سنويًّا.  للُقمامة ومصانع تدوير. كما تحوَّل إىل مركز للتبية البيئيّة يؤمُّ

يضّم املوقع ُمتَنَزًَّها أيًضا، وهو منطقة خضاء مساحتها 8,000 دونم تتوّسطه منطقة سكنيّة.

لع عليه التالميذ يف هذه الوحدة يف مجلّة "عينايم"، يف العدد الّذي ُكرِّس  ُنرِشَ النّص الرئيس الّذي سيطَّ

كلّه ملوضوع "النَّفايات". لغة هذا النّص هي اللغة الّتي تميِّز النصوص الواردة يف الكتب التعليميّة 

ومجاّلت األطفال: النّص مكثَّف، ويفتض أّن لدى القرّاء معلومات مسبقة، كما أّنه يشمل استعماالت 

ألسماء ومصطلحات غري معروفة.

يف هذه الوحدة سنرى كيف ُيْمِكُننا أن نتغلّب عىل العقبات الّتي قد تعتض طريقنا يف فهم نّص من 

هذا النوع.

1)انظر ماّدة: لغة، فهم وتعبي. سارة أڤينون، إصدار مطاح(
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غايات يف الرتبية اللغوّية

تفعيل إستاتيجيّات ملواجهة نّص معلوماتّي طويل، وذلك بواسطة التعرّف عىل عدد من سمات 

النّص املعلوماتّي:

الصياغة بلغة رسد الحقائق، بشكل مكثَّف وبدون زوائد )رشوح زائدة(.  -

استعمال كلمات ربط لبيان العالقات املنطقيّة: ألّن، أيًضا، مع ذلك.  -

إشارات.  -

فقرة ختام إجماليّة.  -

َوْصف الوحدة
تحتوي هذه الوحدة عىل مقال يقّدم معلومات بعنوان "خريّية"، ُنرِشَ يف مجلّة "عينايم" يف العدد 

الّذي ُكرِّس كلّه ملوضوع النَّفايات )العدد رقم 135(، وفيلم ُصَور متحرّكة قصري حول نفس املوضوع 

بعنوان "جبل التغيري الكبري". نّص "خريّية" هو النّص الرئيس للتدريس. يهدف الفيلم املرافق 

للنّص إىل توسيع عالَم املعرفة الضورّي لقراءة النّص.

ترتيب مراحل التدريس املقرتَحة يف هذه الوحدة 

مشاهدة الفيلم "جبل التغيري الكبري" برعاية: رابطة مدن "دان" الصّحيّة )اّتحاد مدن للخدمات   .1

الصّحيّة العاّمة(، ُمنشأة التدوير "خريّية"، ومركز التبية البيئيّة "إنتاج خريّية".

2. قراءة نّص "خريّية" بقلم مارتن فايل.

3. الختيار املعلّم/ ة: مشاهدة إضافيّة للفيلم "جبل التغيري الكبري". 

اعتبارات اختيار املوضوع

ُيثري التغيري الهائل الّذي مّر به موقُع "خريّية" الفضوَل واالهتمام. يمكن النظر إىل التغيري كجزء 

سات كثرية )عىل سبيل املثال: سلطات محلّيّة، مدارس وكذلك عائالت  من العمليّة الّتي تمّر بها مؤسَّ

وأفراد( تعمل من أجل املحافظة عىل البيئة. يتجنّد مواطنون بالغون، شبّان وأوالد من أجل جمع 

النَّفايات وتصنيفها، ومن ثّم إلقائها يف أوعية تدوير خاّصة. يصف النّص ُمنشأة "خريّية" الّتي 
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ُتعترب اليوم نموذًجا للمحافظة عىل العالَم ومركزًا للنشاطات التبوّية ذات الصلة بجودة البيئة عاّمة، 

وبالتدوير خاّصة. 

يمكن تدريس هذه الوحدة يف سياق يوم الكرة األرضيّة، أو أسبوع حماية الطبيعة الّذي يحّل يف شهر 

شباط )فرباير(، أو ُقبيل القيام بجولة يف ُمنشأة "خريّية".

اعتبارات اختيار النّص الرئيس: "خيّية" - بقلم: مارتني فايل/املصدر: مجلّة "عينايم"         

)العدد 135(

يصف النّص تاريخ موقع "خريّية" واملشكلة الّتي نجمت عنه، ويستعرض اقتاحات الفنّانني لبناء 

وتصميم املوقع بهدف ترميمه. يحتوي النّص عىل أقوال عاّمة حول اقتاحات الفنّانني، إىل جانب 

طات ورسوًما توضيحيّة لبعض االقتاحات. كان كاتب النّص، مارتن  ع يشمل مخطَّ تفصيل موسَّ

فايل، عىل رأس عمليّة التغيري يف موقع "خريّية"، وكان ُمشاِرًكا فّعااًل ولديه معلومات كثرية عن 

املوضوع.

لقد تّم اختيار هذا النّص ألهّميّة مضمونه من جهة، ومن جهة أخرى ألّن قراءته تتطلّب إستاتيجيّات 

 متنوّعة، ُيميِّز بعُضها النصوَص الّتي تهدف إىل إضفاء الطابع العلمّي والتعليل. 

ف عن النص األصيلّ. النّص الّذي بني يديك هو نّص متجم بترصُّ

اعتبارات اختيار الفيلم "جبل التغيي الكبي" - خيّية

ّية، ويجّسد التغيري الّذي  َور املتحرّكة تاريخ موقع "خريّية" بإيجاز وبطريقة ُودِّ يستعرض فيلم الصُّ

طرأ عىل املوقع خالل الـ 20 سنة األخرية. فاز الفيلم بالجائزة األوىل يف املسابقة العامليّة الّتي أجرتها 

هيئة األمم املتّحدة يف مجال النشاطات من أجل جودة البيئة. تساعد مشاهدة الفيلم يف فهم الخلفيّة 

الّتي يتطّرق إليها النّص املركزّي باختصار يف هذه الوحدة. 



5 ٍة إىل َمنَْفعٍةوزارة الّتبية والتّعليم • اإلدارة الّتبوّية - قسم التّعليم االبتدائّي • الّسكرتارّية الّتبوّية - إدارة املعارف العربيّة ِمْن َمرضَّ

سي التدريس

6 االستعداد لقراءة النّص )مشاهدة الفيلم( . . . . .  .  . . . .  

7 النّص "خيّية". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11 نّص الفيلم: مرشوع "خيّية"- جبل من التغيي   .  . . . .  

13 قراءة النّص . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14 بعد قراءة النّص . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  . . . . . . . . . . . . . 

تمحيص املشكلة الرئيسة الّتي يطرحها النّص . . . . . . . . . . . .  14  

16 تجزئة النّص كوسيلة للفهمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

18 إستاتيجيّات لقراءة نّص معلوماتّي . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

تشخيص كلمات متادفة وإشارات كعوامل مساعدة يف القراءة . . 21  

22 فقرة الختام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

23 إجمال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

24 إعادة مشاهدة الفيلم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



وزارة الّتبية والتّعليم • اإلدارة الّتبوّية - قسم التّعليم االبتدائّي • الّسكرتارّية الّتبوّية - إدارة املعارف العربيّة6 ٍة إىل َمنَْفعٍة ِمْن َمرضَّ

االستعداد لقراءة النّص – مشاهدة الفيلم القصي

نقتح، قبل البدِء بقراَءة النّص، إجراء فّعاليّة تمهيدّية: الحصول عىل معلومات حول املوضوع الّذي 

يتناوله النّص "خريّية". 

عن  معلوماتيٍّ  نصٍّ  لقراءة  االستعداِد  ِضْمَن  أّنه  للتالميذ  نرشح  قصري،  فيلم  مشاهدة  خالل  من 

دوا لذلك ِبَجْمِع معلومات عن موضوع النّص؛ ألّنه يف كثري  موضوع ال يعرفونه، ينبغي عليهم أْن ُيمهِّ

من الحاالت يفتض كاتبو هذا النوِع من النصوص وجود معلومات مسبقة لدى القارئ، وهي غري 

ل علينا َفْهَم النّص الّذي َننْوي قراءته. موجودة يف الحقيقة. توسيع املعرفة عن املوضوع الجديد ُيسهِّ

تمهيد
مع الصّف بأكمله

نوّضح للتالميذ أّننا َننْوي قراءة نّص معلوماتّي عن "خريّية" ُنرش يف أحد أعداد دورّية "عينايم". 	•
نسأل التالميذ ماذا يعرفون عن "خريّية"؟ هل سمعوا عن هذا املكان أو سبق لهم أن زاروه؟ 	•
إذا ُوجد تالميذ زاروا املكاَن، نطلب منهم أن يرشكوا زمالءهم يف انطباعاتهم عن هذه الزيارة.  

نرشح للتالميذ أّننا سنشاهد الفيلم القصري "جبل التغيري الكبري"، للحصول عىل معلومات َعّما  	•
حدث يف "خريّية" خالل السنوات األخرية.

مالحظة تعليمّية: يضّم الفيلُم القصرُي )حوايل دقيقتنَْي( تشكيلًة واسعًة من الوسائِل 

البرصّيِة والسمعيِّة؛ ومن الصعب عىل التالميذ - من خالل مشاهدة واحدة للفيلم - أن 

يستخلصوا منه الخلفيَّة للنّص الّذي سيقرؤونه الحًقا. لذلك، نقتح مشاهدة الفيلم 

مرّتني متتاليتنَْي: األوىل ألخذ انطباع أّويلّ والثانية )بعد األوىل مبارشة( ترافقها مهّمة 

مشاهدة.
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َخْيِيَّة / ِبَقلَِم ماْرِتْن فاْيل
َعْت ُكلُّ ِزبالَِة ِمنَْطَقِة َتل أبيب في َموِقٍع َعلى َمْقُرَبٍة  لِغايِة ما َقبَْل ِستّيَن َسنًَة َتْقريبًا، ُجمِّ

يّاٍت ِمَن ٱلنَّفاياِت َتِقلُّ َكثيرًا َعّما ُينْتِجوَنُه  ّكاُن َكمِّ نَواِت أَْنتََج ٱلسُّ ِمْن َمدينَِة يافا. في ِتلَْك ٱلسَّ

ٱلْيَوَْم، َوبٱلرَّْغِم ِمْن ٰذلَِك َتَحوَّلَِت ٱلَْمزْبلُة ٱلْبَلَِديَُّة ِتلَْك إلى َمضرٍّة ِبَسبَِب ما اْحتَوَْت َعلَيِْه ِمْن 

ُقماَمٍة َوَرواِئَح َكريَهٍة فاَحْت ِمنْها. وَقد َتَقرََّر، َتلْبِيًَة لَِطلَِب سّكاِن يافا، َنْقُل َموِْقِع ٱلنَّفاياِت 

ْرِق ِمْن يافا، كما َتقرََّر أَْن ُتقاَم في ٰهذا  إلى مكاٍن َيبُْعُد َسبَْعة كيلومتراٍت تقريبًا إلى ٱلشَّ

الموقِع الجديِد ُمنشأٌة لتدويِر النَّفاياِت، فيها َيتمُّ ٱلَْفصُل َبيَْن أنواِع ٱلنَّفاياِت لُِتنتََج ِمْن 

َبْعِضها أَسمدٌة ُتْستَْعَمُل في ٱلّزراعِة؛ إاّل أنَّ ٰهذا ٱلْمشروَع َفِشَل ألسباٍب اقتصادّيٍة. أّما 

ٱلّشاِحناُت الّتي َتنُْقُل ٱلزّبالَة ِمْن َتل أبيب َفَقِد استمرَّ ُوصوُلها إلى ٱلَْموِقِع لتفريِغ ُحموالِتها 

ْت إلى َتل أبيب َجميُع بلدّياِت جنوِب ِمنَْطَقِة "وسِط ٱلْبالِد" حتّى َبلََغ  فيِه. َمَع ٱلْوَْقِت، اْنَضمَّ

عدُد ٱلّشاِحناِت ألَف شاحنٍة في ٱلْيوِم، َوَبلََغْت ُحموالُتها ثالثَة آالِف ُطنِّ ِزبالٍة تقريبًا.

ُم وََتعلو شيئًا  أََخَذِت ٱلْمنَْطقُة، ٱلّتي كاَنْت فيما َمضى ِمنَْطَقَة بيّاراٍت )َحمضيّاٍت(، َتتََضخَّ

نوا في أماكَن مختلفٍة ِمَن ٱلْبالِد؛  َل سّكاُن ٱلَْمناِطِق ٱلْقريبِة ِمَن ٱلْموِقِع وُوطِّ فشيئًا. ُرحِّ

أّما َجبَُل ٱلزِّبالِة َفَقِد اْستََمرَّ َيعلو َوَيرتفُع حتّى وََصَل ارتفاُعُه، خالَل أربعيَن سنًة تقريبًا، 

ستّيَن مترًا فوَق َسْطِح ٱأْلَرِض، وثمانيَن مترًا فوَق َسْطِح ٱلْبحِر. واْمتَدَّ طوُلُه على كيلومتٍر 

واحٍد تقريبًا، َوَيِصُل َعرُْضُه إِلى أربِع مئٍة وََخمسيَن مترًا.
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ِبما أنَّ ِنْصَف ٱلنَّفاياِت ٱلْبيتيِّة تقريبًا هي َفَضالُت موادَّ ِغذائيٍّة، َفَقْد َجَذَبْت إلى ٱلَْموِْقِع 

آالَف ٱلّطيوِر. ٰهذا ٱلْعدُد ٱلْهاِئُل ِمَن ٱلّطيوِر باَت َمْصَدَر َقلٍَق وَمضرٍَّة، وٰذلَِك لِسببَيِْن: أّوُلهما 

ُل  ، أنَّ هذِه ٱلّطيوَر ُتشكِّ ٱلّضّجُة ٱلْعاليُة ٱلّتي ُتْصِدُرها هذه ٱلّطيور؛ وثانيُهما، وَُهَو ٱأْلهمُّ

خطرًا على ٱلّطائراِت ٱلّتي ُتْقلُِع ِمْن مطاِر بن غوريون ٱلْمجاوِر، وٱلْقادمِة إليه. كما أَْصبََح 

َجبَُل ٱلُْقمامِة َمْصَدًرا للّروائِح ٱلْكريَهِة والْنبعاٍث دائٍم لغاِز ٱلْميثاِن ٱلّسامِّ أيًضا. َبْعَد َتَخبٍُّط 

وََجَدٍل َطويلَيِْن تمَّ في سنِة 1998 إْغالُق ٱلَْموِْقِع، وُمنُْذئٍذ ُتنَْقُل ٱلنَّفاياُت ِمْن وََسِط البالِد إلى 

جنوِبها.

ؤاُل: ما الَْعمُل ِبَجبَِل ِزبالٍة َينْتَِصُب شاِمـًخا في وََسِط ٱلّدْولَِة؟ كاَن ُوجوُد  وَِعنَْدما ُطِرَح ٱلسُّ

هِذِه ٱلْـَمَضرَِّة ٱلْبيئيِّة ٱلّضْخمِة وٱلَْقبيحِة في "َقلِْب" ٱلّدولِة أمرًا ُمزِْعًجا، وأّنُه ِمَن ٱلاّلئِق 

َتحويَل هذا ٱلُْقبِْح إلى َجماٍل، َتحويَل ٱلْـَموِْقِع ِمْن َمكاٍن َكريٍه َقبيٍح إلى َموِْقٍع َجّذاٍب وُمثيٍر. 

ُه إلى ِعْشريَن فنّاًنا وَُطلَِب ِمنُْهم أْن َيْقترحوا أْفكاًرا ُمبْتََكرًة إلْصالِح حاِل  لََقد تّم ٱلتَّوَجُّ

ٱلَْجبَِل، أو َترْميِمِه ِمْن أْجِل اْستغاللِِه في ٱلْـُمستقبَِل. لَـْم ُتْفرَْض َعلَيِْهم أيُّ َتوْجيهاٍت َولَـْم 

ِهم. َووُِعَد  ـِ َيتِّم وَْضُع َتحديٍد َتْفصيليٍّ لِلُْمِهّمِة؛ ألّنُه لَـْم َتُكْن ُهناَك َرْغبٌة في َتْقييِد َخيال

ِهم في ُمتَْحٍف هامٍّ في ٱلْبالِد. ـِ ٱلَْفنّانوَن ِبَعرِْض اْقتِراحات

ُه إليهم كثيرًا، وََعِملوا ِبِجدٍّ ونشاٍط، َوبشكٍل جذريٍّ  َس ٱلفنّانوَن ٱلّذيَن تّم ٱلتَّوَجُّ لََقْد َتَحمَّ

ًعا ِمَن ٱلْفنّانيَن، َعَكَسْت أعماُلهم أفكاًرا مختلفًة جدًّا. ِمنْهم َمِن  ٍق. كما كاَن ُمتوقَّ وُمتََعمَّ

اْقتََرَح تحويَل ٱلْمكاِن إلى ُمتنزٍَّه طبيعيٍّ فيِه ُبحيراٌت وغاباٌت وََمراصُد؛ وٱْقتََرَح آخروَن 

، َيكوُن بمثابِة ُمتَْحٍف زراعيٍّ ُيحافُظ على نماِذَج من ٱلَْمناِظِرِ  إقاَمَة ُمتنزٍّه ذي طاَبٍع زراعيٍّ

ٱلّزراعيَِّة ٱلْمختلفِة ٱلّتي َتتَميُّز بها ٱلْبالُد؛ وكاَن ِمنْهم َمْن َحلَُم ِبُمتنزَِّه تدويٍر ُيَعبُِّر عِن 

ٱلْجانِب ٱإليجابيِّ لُِمعالَجِة ٱلنَّفاياِت، على عكِس ما َحَدَث ُهناَك حتّى ٰذلك ٱلْوَْقِت؛ في حيِن 

اْعتََقَد آخروَن أّنه يجُب االمتناُع عِن اإلْضراِر بٱلَْجبَِل، وََفْسُح ٱلَْمجاِل للّطبيعِة لِتقوَم ِبَعَملِها 

حتّى َيكتَسَي ٱلَْجبَُل بٱلنّباتاِت، َوُيْصبَِح بإمكاِن ٱلنّاِس أَْن َيتَجوّلوا فيِه.

ِقْسٌم كبيٌر ِمَن ٱٱلقتِراحاِت كاَن ِمثاليًّا للغاَيِة، إْذ كاَن ِمَن ٱلْواِضِح أّنُه ال ُيْمِكُن تطبيُقها. على 

سبيِل ٱلْمثاِل، اقتََرَح فنّانوَن إقامَة ُمتنزََّهيِْن؛ َيعكُس ٱأْلّوُل ِمنُْهما ٱلْوَْجَه ٱلّسلبيَّ وٱلَْمرفوَض 
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للنَّفاياِت، َوُيَعبُّر اآلَخُر َعِن ٱلَْجماِل ٱلّذي ُيْمِكُن استخالُصُه ِمنْها. اْقتََرَح فنّانون آخروَن 

إقامَة قريٍة بيئيٍّة للّسكِن وللزِّراعِة، َيجوُبها قطاٌر يتحرُّك على سّكِة حديٍد حاماًل ٱلّزّواَر إلى 

قّمِة ٱلَْجبَِل.

َطَرَح كثيروَن أفكاًرا تتعلُّق بتحسيِن َجودِة ٱلْبيئِة. كانْت ُهناَك اْقتِراحاٌت العتباِر ٱلْمكاِن 

ماِت ٱلْبيئيِّة، وَجْعلِِه مرَكزًا للتّفكيِر في مواضيَع حياتيٍّة، مثَل: "ما هي  شعاًرا للُمنظَّ

ٱلْبيئُة؟" و"ما هو َجوَْهُر ٱلزِّبالِة؟". على سبيِل ٱلْمثاِل، اْقتََرَح أحُد ٱلْفنّانيَن بناَء َمْدَرَسٍة 

للزَّبالِة على ِقّمِة ٱلْجبِل. وََقْد َشَرَح ٰذلَك بقولِِه إنَّ ٱلتاّلميَذ يتعلّموَن ٱلْيوَم في ٱلْمدارِس 

َعْن مواضيَع ُمتعدِّدٍة ومتنوِّعٍة، وعليِه فإّن ٰهذه فرصٌة ساِنَحٌة ألْن يتعلَّموا َعِن ٱلْجواِنِب 

، وََعْن جاِنِب ٱلّطاقِة. ، ٱلْفنّيِّ ، ٱلْكيميائيِّ ٱلُْمختلفِة للنَّفاياِت: ٱلْجانِب ٱلْفيزيائيِّ ٱلْماّديِّ

ِضْمَن مجموعِة ٱلْفنّانيَن كاَنْت فنّانٌة متميّزٌة، ِهَي ٱلْفنّانُة ٱأْلمريكيُّة "يوكلس"- رئيسُة ِقْسِم 

ٱلّصّحِة في بلدّيِة نيويورك، ٱلّتي أنتَجْت أعمااًل فنّيًّة في إطاِر ٰهذا ٱلِْقْسِم. كانِت ٱلنَّفاياُت 

مصدَر َوحيٍ لها في اإلنتاِج واإلبداع، إْذ كانْت َتقضي ُمْعَظَم وَْقتِها في ٱلتّجوُِّل في مواقِع  

تجميِع ٱلنَّفاياِت. 

ٌص لِساعاِت ٱلنَّهاِر، وٱلثَّاني لِساعاِت ٱللَّيِل. اْقتَرََحْت  ُل ُمَخصَّ َشمَل اقتراُحها َبرنامَجيِن؛ ٱأْلوَّ

َل في ٱلنّهاِر أربُع َنوافيَر مختلفِة ٱأْللواِن، بحيُث َتْعِكُس ٱأْللواُن وَْضَع ٱلْبيئِة في  أَْن ُتَشغَّ

البالِد. على سبيِل ٱلْمثاِل: ِعنَْدما َيكوُن وَْضُع ٱلْبيئِة جيًّدا َيكوُن لوُن ٱلّساِئِل أخضَر، وَِعنَْدما 

راٍت؛ أْي أجهزِة  يكوُن وَْضُعها سيّئًا َيكوُن لوُنُه أحمَر. وٰهكذا أصبحِت ٱلنَّوافيُر ِبمثابِة مؤشِّ

قياٍس وأجهزٍة لَِعرِْض نتاِئِج ٱلْقياساِت. اِْقتَرََحِت ٱلْفنّانُة "يوكلس" إقامَة طاولٍة كبيرٍة على 

ِقّمِة ٱلْجبِل طوُلها 200 متٍر؛ لكي يجلَس َحوْلَها ٱأْلشخاُص ٱلّذيَن يزوروَن ٱلَْموِْقَع للتّنزُِّه 

وٱأْلكِل في أحضاِن ٱلّطبيعِة، وليناقشوا أحواَل ٱلْبيئِة في ٱلْبالِد. أّما في ٱلْلَيِل، َفيَبْدو ٱلَْجبَُل 

َكَصنٍَم أْو حيواٍن قديٍم أو مخلوٍق خطيٍر ُيْطلُِق غازاٍت ساّمًة. لذا اْقتَرََحْت أْن َيْعرضوا في 

ساعاِت ٱلَْعتَْمِة على ُسفوح ٱلَْجبَِل ُصَوًرا وقصاِئَد لُشعراَء وُصَوًرا أخرى ُمتنوّعًة، جميلًة 

وحيوّيًة.
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ِن ٱلْفنّانوَن ِمْن إخراِج َبراِمِجهم إلى َحيِِّز ٱلتّنفيِذ ِبَسبَِب  في ِنهاَيِة ٱلْمطاِف، لْم َيتَمكَّ

ٱلَْمشاِكِل ٱلَْهنْدسيِّة ٱلْمعّقدِة ٱلّتي في ٱلَْجبَِل، مثَل: َمشاكِل ٱأْلماِن، ٱلْغازاِت ٱلُْمنْبَِعثَِة ِمَن 

ٱلزِّبالَِة ٱلَْفوّارِة في باِطِن ٱلْجبَِل، َمشاِكَل  َتتَعلَُّق ِبِعلِْم ٱلْمياِه )ٱلَْهيْدرولوجيا( وَغيْرِها. 

لكنَّ ٱلْجهوَد ٱلّتي َبَذلَها ٱلْفنّانوَن لم َتذَهْب أدراَج ٱلّرياِح، وبٱلّذاِت ألّننا َنَجْحنا أْن ُنغيَّر 

ِبواسطتِهم َمواِقَف ٱلُْجمهوِر ٱلْواِسِع وٱلَْمسؤوليَن في ٱلّدولَِة ِتجاَه َموِْقِع "خيرّية"، حتّى 

أنَّ ٱلْكثيريَن َبدؤوا َينْظروَن إلى ٱلَْموِْقِع على أنَُّه َمكاٌن َفريٌد ال َنظيَر له. َكَما أّن ٱأْلفكاَر 

ٱلّتي اْقتَرَحوها لم َتذَهْب ُسدًى، إْذ إنَّ ٱلْكثيَر ِمِن اْقتِراحاِتهم ٱلُْمتَعلَِّقِة بٱلتّدويِر، وٱلتّعليِم، 

َذْت، وأخرى َكثيرًة َسُتطبَُّق في ٱلُْمستقبَِل ٱلَْقريِب.  وٱلْعناَيِة بٱلْبيئِة، وإشراِك ٱلُْجمهوِر ُنفِّ
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© جميع الحقوق محفوظة للكاتب ولـ "عينايم".

ُمَتَجم بإيجاٍز َعْن تقريٍر َصحفيٍّ ُنرِشَ يف مجلِّة "ِعيناِيم"، العدد 135، الصادُر يف ترشين الثاني سنة 2011.

اِقِتاُح الفنّاَنِة األمريكيَِّة ِمرييل الِدْرمان يوْكلِس: "أْرٌض حيٌَّة وَتتَنفَُّس"

َتْعَمُل يف املوِقِع يف ساعاِت النهاِر أرَبُع َنوافريَ ُملوَّنٍة، َتعِكُس وَْضَع البيئَِة يف الباِلِد. وُتْعرَُض يف الليِل عىل َسْفِح 

الجبَِل صَوٌر ُمثريٌَة ِمْن تاريِخ َدْولة إرسائيل. 
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نّص الفيلم: مرشوُع "خيّية"- جبٌل ِمَن التغيِي

بارك تدوير "خريية" 

ِة  اّتحاُد مدِن "دان" للصحَّ

 CDM مرشوُع

يقدِّموَن

ا.  ما يحدُث ُهنا رائٌع حقًّ

كانْت هذِه الـمنطقُة ذاَت مرٍَّة ُمستويًة، إىل أْن بدؤوا بإلقاِء ٱلنَّفاياِت فيها ِمْن ُكلِّ البالِد. تراكَم 

الـمزيُد والـمزيُد ِمَن ٱلنَّفاياِت؛ حتّى صارْت جباًل..... ِمَن ٱلنَّفاياِت! كاَن ضخًما وكانْت رائحُتُه 

كريَهًة جدًّا. عانى منه الكثرُي ِمَن الناِس. وقْد كاَن مليئًا باملخاطِر: َخطِر االنهياراِت، َخطٍر يف الجوِّ 

عىل العصافريِ، وخطٍر يف األسفِل بسبَِب غاِز الـميثاِن الساّم الّذي يتكوَُّن داِخَل الجبِل، ويلوُِّث 

الِغالَف الجوّّي... واو! َتخيّلوا ماذا كاَن ِمَن الـممكِن أْن يحُدَث!

َي بالتاِب. كاَن الجميُع راضنَي.  يف العاِم 2000 قرََّر الجميُع: كفى! تمَّ إغالُق الـموقِع وُغطِّ

حسنًا... ُربَّما ليَس الجميُع. )نحُن نفايات! كفى للجوِع! الطعاَم اآلَن!( هْل تعتِقدوَن أنَّ هذا قْد 

. اّتحاُد  ا ُمخِطئوَن! استمرَّ الغاُز يف التكوُِّن واالنبعاِث إىل الغالِف الجوِّيِّ حلَّ الـمشِكلَة؟ أنتم حقًّ

ِة أخَذ األمَر عىل عاتِقِه وقرََّر إحداَث تغيريٍ. َتمَّ َحْفُر أربٍع وثماننَي برئًا يف بطِن  ُمدِن "دان" للصحَّ

الجبِل. 

َبقَي الغاُز وُنِقَل إىل مصنٍع للنسيِج يف الـِمنَطَقِة. يف الـمصنَِع- استَبَْدَل غاُز "خريّية" الوقوَد 

الـملوَِّث. 

موران بن زيڤ، ُمديٌر عامٌّ يف "أيلون بيوغاز" أخَذ جباًل ِمَن ٱلنَّفاياِت واستَْحَدث َشبَكًة َتستَْخِرُج 

الغاَز، لِيَتِمَّ َنقلُُه إىل الـمصنِع بجودٍة عالِيٍَة. لَقْد أصبََح ٰهذا الغاُز اليوَم رِشياَن الحياِة الرئييسَّ 

للطاقِة يف الـمصنِع". 
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َر طاقًة َنظيفًة لـمصنٍع بأْكَملِه؟ َتمَّ فتُح بارك  َمْن كاَن َيظنُّ ذاَت َمرٍَّة أنَُّه ُيمِكُن للنفاياِت أْن ُتوَفِّ

. ِمئاُت آالِف الزّواِر ِمْن أنحاِء البالِد والعالـِم ُيجرِّبوَن  التدويِر "خريّية"، وَمرَكٍز للتثقيِف البيئيِّ

وُيمارسون فيِه َتشكيلًة ِمْن َنشاطاِت التدويِر. كيَف َتعتِقدوَن أّني أعرُِف ٰهذا ُكلَُّه؟

"دورون شبري"، القاِئُم باألعماِل ونائُب رئيِس بلديَِّة تل أبيب-يافا: "عنَدما أَْحُضُ إىل ُهنا أرى 

ًة، َوَيعوَن أكثَر  ًة، وجوَدَة البيئِة عامَّ األوالَد وأبناَء الشبيبَِة يتعلَّموَن مواضيَع ُمعالَجِة ٱلنَّفاياِت خاصَّ

مواضيَع البيئِة- ٰهذا ِمْن أهمِّ األشياِء الـموجودِة". 

ُر أنَُّه ُيمكُن َحلُّ  والجبُل؟ الجبُل َيُمرُّ بثْوَرٍة ويتَّحوَُّل إىل بارك َجميٍل. وهَو َيِقُف َرمزًا، وُيذكِّ

ا!  الـمشاِكِل الكبريِة ِمْن ِخالِل األفكاِر اإلبداعيَِّة، وأنَّ التغيريَ البيئيَّ ُممِكٌنٌ َحقًّ

النهايُة؟  إّنها البدايُة فقْط!
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مع الصّف بأكمله

مشاهدة الفيلم القصري مًعا. 	•
ا )مركزيًّا(، مثريًا لالهتمام بشكل خاّص يف املعلومات الّتي  محادثة: ما الّذي يبدو مدهًشا، مهمًّ 	•

يعرضها الفيلم.

َي الفيلُم "َجبََل التغيريِ الكبري"؟  مشاهدة الفيلم مرّة ثانية من أجل اإلجابة عن السؤال: ملاذا ُسمِّ 	•

يف أزواج 

يكتبان ماذا كان يف موقع "خريّية" ذات مرّة، وماذا يوجد فيه حاليًّا )ُيْمِكن تحضري جدول(. 	•
َي الفيلم "َجبَل التغيري الكبري"؟  يجيبان خّطيًّا عن السؤال: ملاذا ُسمِّ 	•

يكتبان أسئلة أُثريت يف أعقاب املشاهدة، مثل:  	•
ما هي "هذه املنطقة"؟ أين تقع؟  -

ملاذا ُتعترب الغازات الّتي تنبعث من ٱلَْجبَِل خطريًة؟   -

ملاذا ُتعترب الطيور يف هذا املوقع خطرية؟   -

من قّرر إغالق املوقع؟   -

إىل أّي مكان ُتنقل النَّفايات اآلن؟  -

قراءة النّص

نقتح البدء بقراءة النّص قراءة فردّية مستقلّة )صامتة(. من أجل مساعدة التالميذ عىل التكيز يف 

القراءة وتشخيص املوضوع الرئيس يف النّص. علينا أن نصوغ سؤااًل ُقبيل القراءة: أّي فكرة من 

أفكار الفنّانني تفّضل/ ين، وملاذا؟

بما أّن التالميذ شاهدوا الفيلم القصري عن "خريّية"، وكذلك طرحوا أسئلة أُثريت لديهم يف أعقاب 

القراءة، نويص بدعوتهم إىل البحث عن إجابات لهذه األسئلة يف النّص الّذي سيقرؤونه.

باإلضافة إىل ذلك، ستثري القراءة األوىل للنّص ُردود ِفْعٍل حرّة أيًضا، ال تتطّرق بالضورة إىل هذا 

ب أو ذاك من النّص. يستطيع التالميذ، يف هذه القراءة، الربط بني ما يقرؤونه يف النّص وما  املركِّ

شاهدوه يف الفيلم، والحصول عىل معلومات جديدة.

قراءة النّص والبحث عن إجابات لألسئلة الّتي ُطرحت يف أعقاب مشاهدة الفيلم.  	•
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بعد قراءة النّص

مع الصّف بأكمله

نطلب من التالميذ أن يتفاعلوا بشكٍل حّر )ماذا أثار اهتمامهم؟ ما الّذي ترك أثرًا فيهم؟ ما الّذي  	•
لم يكن واضًحا؟ ما الّذي أضافته لهم القراءة؟ هل وجدوا إجابات عن األسئلة الّتي أُثريت يف أعقاب 

مشاهدة الفيلم؟ أين توجد اإلجابات يف النّص؟ ماذا تعلّموا من النّص؟ ...( 

 

تمحيص املشكلة الرئيسة الّتي يطرحها النّص

عادًة، يف املقال - حتّى الّذي يقّدم معلومات - هناك مشكلة، موضوع أو فكرة يدور حولها النّص 

)املشكلة الّتي يعرضها هذا النّص َترِد يف السطر: "ما العمُل بجبل ِزبالة ينتصب شامًخا يف وسط 

الدولة؟"(. أحياًنا ُتعرض املشكلة، املوضوع أو الفكرة بشكٍل رصيح، وأحياًنا بشكٍل خفّي. وُيساِهم 

تشخيص املشكلة، املوضوع أو الفكرة، يف فهم النّص، ألّن قسًما كبريًا من النّص مبنّي حولها ويأتي 

لإلجابة عنها وعرض حلول لها. يف اللحظة الّتي يفهم فيها القارئ السؤال الّذي ُوِضع عليه حجر 

األساس للنّص، يبدأ بانتقاء التفاصيل األساسيّة يف النّص وينّظمها ويرّكز عليها. يستند تشخيص 

املشكلة إىل السياق املضمونّي، وأحياًنا إىل املباني اللغوّية أيًضا، عىل سبيل املثال: قبل عرض املشكلة 

َوَرَد القوُل: "وعندها ُطِرَح السؤاُل ..."؛ الكلمة "وعندها" تربط بني وَْصف الوضع وَعرْض املشكلة.

يف مجموعات

َيِجدون املشكلة	األساسيّة الّتي يطرحها "فاْيل" يف النّص )"وعندها ُطرح السؤال: ما العمل بجبل  	•
زبالة ينتصب شامًخا يف وََسط الدولة؟..."(. 	

ُيْكِملون كتابيًّا الجملة التالية: "املشكلة األساسيّة الّتي يطرحها النّص هي...". 	•
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مع الصّف بأكمله

يقرأ ممثّلو املجموعات املشكلة الّتي صاغوها ويرشحون كيف توّصلوا مع املجموعة إىل االستنتاج  	•
بأّن هذه هي املشكلة.

يرّكزون عىل الوظيفة اللغوّية للكلمة "وعندها"، ككلمة تربط بني وصف الوضع القائم وعرض  	•
املشكلة.

يستعيدون مًعا املعلومات الواردة يف النّص )تبدأ االستعادة من الوضع املوصوف يف آخر النّص  	•
رجوًعا إىل الوضع يف املايض(.

يمكن تجسيد املشكلة بواسطة التحويط: 

- يرسمون مرّبًعا ويكتبون بداخله "جنوب البالد"، ويقولون: "ينقلون نفايات وسط البالد إىل

جنوبها".

- يرسمون دائرة ويكتبون داخلها: "خريّية – جبل زبالة بدون فائدة" ويقولون: هذا هو الوضع  

   يف "خريّية" اآلن، بناًء عىل النّص. 

- يرسمون دائرة ثانية ويسألون: "كيف كان الوضع قبل ذلك؟" )يشريون إىل دائرة خريّية اآلخذة

باالزدياد(.

- نسأل: "ماذا كان الجبل يف البداية؟" )يمكن التجسيد بواسطة رسم دائرة املزبلة يف يافا(.

- يفحصون ما املشكلة مع "جبل عمالق من الزبالة بدون فائدة"؟ يمكن تذكريهم بأّنهم

يستطيعون اإلجابة بناًء عىل الفيلم. )بناًء عىل الفيلم: روائح كريهة، انبعاث غازات ساّمة، طيور 

تشّكل خطرًا عىل الطائرات(.

نناقش: كيف يساهم تشخيص املشكلة يف فهم النّص؟ 	•
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تجزئة النّص كوسيلة لفهمه

تجزئة النّص إىل أقسام من املمكن أْن تساهم يف فهم النّص – فهي تشري إىل مواضيع مختلفة يف 

النّص وتساعد عىل فهم تسلسل النّص.

لكي نعطي عنواًنا ثانويًّا لكّل قسم يجب إجراء تعميمات. إجراء التعميمات ينبّه القرّاء إىل املوضوع 

الرئيس يف القسم، ويساعد عىل الفهم العاّم للنّص. 

يمكن تقسيم هذا النّص بعّدة ُطُرق. نستعرض هنا طريقتنَْي رئيستنَْي:

•	التقسيم إىل قسَمنْي: القسم األّول – من بداية النّص وحتّى آخر الِفْقرة الثالثة )تاريخ موقع
الفنّانني  )اقتاحات  النّص  آخر  وحتّى  الرابعة  الِفْقرة  بداية  من   – الثاني  القسم  "خريّية"(. 

واملعلومات حول مصريها(.

•	تقسيم النّص إىل ثالثة أقسام: القسم األّول – من بداية النّص وحتّى آخر الِفْقرة الثالثة )تاريخ 
موقع خريّية(، القسم الثاني – من هناك وحتّى آخر الِفْقرة السابعة )اقتاحات الفنّانني(، القسم 

الثالث – من هناك وحتّى آخر النّص )تلخيص(.

مع الصّف بأكمله

•	نرشح للتالميذ أّنه بهدف التكيز عىل املواضيع املختلفة يف النّص ومتابعة تسلسله، عليهم أْن
موا النّص إىل أقسام، حسب املواضيع املختلفة الّتي يجدونها فيه، وإعطاء كّل قسم عنواًنا  يقسِّ

ثانويًّا. العناوين الثانوّية هي عمليًّا تعميمات يكوِّنها التالميذ ملا هو مكتوب يف األقسام املختلفة، 

وهي تحدِّد ببضع كلمات ما هو موضوع القسم الّذي ييل كّل عنوان. 

يف مجموعات

م التالميذ النّص إىل أقسام بحسب املواضيع املختلفة الّتي َيِجدونها يف النّص، ويعلِّلون •	يقسِّ
هذا التقسيم، ثّم يقتحون عنواًنا ثانويًّا لكّل قسم حدَّدوه.



17 ٍة إىل َمنَْفعٍةوزارة الّتبية والتّعليم • اإلدارة الّتبوّية - قسم التّعليم االبتدائّي • الّسكرتارّية الّتبوّية - إدارة املعارف العربيّة ِمْن َمرضَّ

مع الصّف بأكمله

تعرض املجموعات اقتاحاتها حول تقسيم النّص وتعلِّله. 	•

مالحظة تعليمّية: إذا لم تقدِّم املجموعات عّدة بدائل لتقسيم النّص، من املحبّذ أن نعرض 

عليهم بدياًل إضافيًّا، ولو ملجرّد عرض تفسري آخر.

ل  نسّجل العناوين الثانوّية الّتي اقتحتها املجموعات لألقسام املختلفة، ونفحص إذا ما كانت تشكِّ 	•
تعميًما فعاًل. من املحبّذ أْن نقول إّنه من املمكن أْن تكون هناك، بكّل تأكيد، صياغات مختلفة 

ًما ملا ورد يف القسم – فهو جيّد ومالئم. لنفس التعميم، وإذا كان العنوان معمِّ

نسأل: كيف يساعد تقسيم النّص عىل تسهيل عمليّة القراءة؟ وما الفائدة من  إعطاء اسم )عنوان(  	•
لكّل قسم؟ 

نناقش: أّي تقسيم يسّهل عيلّ أكثر، وملاذا؟ )كّل تلميذ وطريقته(. ٰهذا النقاش ال يتوّصل  	•
بالضورة إىل استنتاجات ذات معنى واحد ووحيد، ولكن مجرّد التفكري بهذه اإلستاتيجيّة يساهم 

يف الفهم عند قراءة نصوص يف املستقبل.
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إسرتاتيجّيات لقراءة نّص معلوماتّي

النّص املعلوماتّي هو، عادًة، نّص مكثَّف؛ أي َترِد فيه ُجَمل كثرية تقدِّم الكثري من املعلومات الجديدة، 

بدون تفصيل أو رشح يسّهالن عىل القارئ. النقص يف التفاصيل والرشوح يدفع القارئ إىل أْن يسّد 

بنفسه املعلومات الناقصة أثناء القراءة. إضافة إىل ذلك، فإّن النّص يف كثري من الحاالت يحتوي عىل 

عدد كبري من املصطلحات، أسماء أماكن، أشخاص، مباٍن لغوّية خاّصة بالنّص املعلوماتّي والّتي 

تزيده تكثيًفا، مثل: إشارات، ضمائر متّصلة، أفعال مبنيّة للمجهول أو لغَة ُمبَهمة غامضة.

كة للنّص املكثَّف": تفكيك الِفْقرة إىل جمل، وقراءة كّل  نقتح هنا، تعليم إستاتيجيّة "القراءة املفكِّ

جملة عىل ِحَدة مع االنتباه إىل النقطة كعالمة تشري إىل نهاية الجملة. عىل الرغم من أّنها عالمة التقيم 

األساسيّة جدًّا، إاّل أّنه يتبنّي أّن التالميذ يواجهون صعوبة يف فهم معنى عالمة التقيم هذه )بناًء عىل 

رأي بروفيسور دوريت رڤيد( ومواجهة الصعوبات الّتي تطرحها كّل جملة.

لقد اختنا أن نتطّرق، يف الِفْقرة الّتي نطبّق عليها هذه اإلستاتيجيّة، إىل ثالثة جوانب يف النّص – 

مصطلحات غري واضحة، كلمات الربط، والضمائر العائدة؛ وإعطاء أمثلة عىل كيفيّة التعامل معها 

أثناء القراءة.

بعد التطرُّق إىل هذه الجوانب يجب صياغة املعلومات األساسيّة يف الِفْقرة وربطها بالجملة أو الجمل 

الّتي قبلها. بهذه الطريقة ُيْمِكُننا أن نفحص كيف َرَبْطنا بني املعلومات الجديدة واملعلومات القديمة 

يف النّص، وبهذا الربط نكّون تسلسَل فهٍم شامٍل.

يف الفّعاليّة التالية سنقرأ الِفْقرة األوىل من النّص، لكي نطبّق عليها طريقة العمل املقتَحة.

عندما نتحّدث عن الِفْقرة األوىل يف النّص تزداد الصعوبة، ألّنه ال تتوّفر للقارئ إمكانيّة الرجوع إىل 

الوراء إىل الِفْقرة السابقة إليجاد معلومات سابقة قد يربط بها املعلومات الجديدة. يف هذه الِفْقرة 

يجب االنتباه إىل كلمات الربط، إىل الكلمات املتعلّقة بالزمن، وإىل التكرار املعجمّي )سنوّضح ذلك 

الحًقا(.
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مع الصّف بأكمله

نقرأ مًعا الجملة األوىل )لغاية ما قبل ستنَّي سنة تقريبًا، ُجمِّعت كّل زبالة منطقة تل أبيب يف موقع  	•
عىل َمْقُربة من مدينة يافا.(. نتأّكد من أّن جميع الكلمات واضحة واملضمون واضح.

نقرأ مًعا الجملة الثانية )يف تلك السنوات أنتج السّكان كّميّات من النَّفايات تقّل كثريًا عّما ينتجونه  	•
اليوم، وبالرغم من ذلك تحوّلت املزْبلة البلدّية تلك إىل مّضة بسبب ما احتوت عليه من ُقمامة 

وروائح كريهة فاحت منها(. نفحص ما املقصود بـ "تلك السنوات"، أيَّ سنوات يقصد الكاتب؟ 

)لإلجابة نعود إىل الجملة األوىل: "حتّى قبل ستنّي سنة". أي أّن املقصود هو السنوات الّتي كانت 

قبل أكثر من ستنّي سنة. 

نسأل: ما املقصود بكلمة "َمزبلة"؟ وما هي "املزْبلة البلدّية تلك"؟ ترمز كلمة "تلك" إىل مزبلة  	•
سبق أن َورَد ِذْكُرها ِمْن َقبْل، ولكن مثل هذه الكلمة غري موجودة يف الجملة األوىل. ومع ذلك، يتّم 

الحديث يف املرّة األوىل عن "املكان الّذي فيه ُجمِّعت ِزبالة منطقة تل أبيب"، ولذلك ُيْمِكُننا أْن 

نستنتج أّن هذا املكان هو املزبلة الّتي تتحّدث عنها الجملة الثانية. االستنتاج هنا منطقّي ولغوّي 

أيًضا. )كلمة من نفس العائلة، من نفس الجذر: مزبلة – زبالة(.

•	نسأل: كم قسًما يف الجملة؟ ما العالقة بني الجملتنَْي )كلمات الربط "بالرغم من ذلك" تشري
إىل االستدراك – بالرغم من الكّميّات القليلة من النفايات تحّولت املزبلة إىل مّضة(؟ أّي كلمات 

ربط أخرى كان يمكن أن نستعملها للتعبري عن هذا االستدراك )مع ذلك، برغم ذلك، رغًما عن، 

عىل الرغم ...(؟
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يف أزواج

•	َيْقرآن الجملة الثالثة وَيستعِمالن نفس الطرق الّتي اسُتعِملت عند قراءة الجملتنَْي السابقتنَْي:
يفحصان إذا كانت معاني جميع الكلمات معروفة وواضحة لهما )عىل سبيل املثال: ما هو "موقع 

 ، النَّفايات"؟(، يصوغان الجملة بكلماٍت أخرى )بلغتهما أو من داخل النّص(. بما أّن العمل زوجيٌّ

فإّن الصياغة تتّم يف البداية شفويًّا وبالتعاون بني الزميلنَْي؛ بعد ذلك يقوم كّل منهما بكتابتها يف 

الدفت. يربطان املعلومات بالجملتنَْي السابقتنَْي.

مالحظة تعليمّية: يمكن متابعة الفّعاليّة عىل هذا النحو حتّى نهاية الِفْقرة، مع دمج فّعاليّة 

بأزواج ويف الصّف بأكمله. ولكن، إذا كان انطباعنا أّن طريقة العمل هذه مفهومة جيًّدا 

للتالميذ، نقتح التوقُّف عن القيام بهذه الفّعاليّة يف هذه املرحلة.

مع الصّف بأكمله

بة من النّص. تشمل عمليّة •	نصوغ مًعا "توصيات للعمل" مخّصصة لقراءة قطع صعبة/ مركَّ
اتهم من هذه  الصياغة عمليّة تأّمليّة ملا فعله التالميذ أثناء قيامهم بالعمل. يمكنهم طرح تبرصُّ

العمليّة مع اقتاح طرائق يجدونها مساعدة، عىل سبيل املثال: ُتفّضل قراءة النّص مع زميل، 

ل التوقُّف عند  وُيفّضل التوّقف عند الكلمات غري الواضحة ومحاولة تحديد معانيها. كذلك ُيفضَّ

أجزاء يف الجملة تدّل عىل عالقة معيّنة بينها )مثل: "بالرَّغم من"(. 
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تشخيص كلمات مرتادفة وإشارات كعوامل مساعدة يف القراءة 
وفًقا العتبارات املعلّم/ة

"أحياًنا تكون لدى الكاتب رغبة يف االمتناع عن تكرار اللفظ ذاته )استعمال نفس املُفرَدة(، فيَستعِمل 

ُمفردات متنوّعة وكلمات متادفة. قد يستفيد القارئ من هذا التنويع؛ فعندما يصادُف كلمًة غري 

واضحة الداللة فإّن املرادفة تساعده عىل فهم داللتها"2.

عىل سبيل املثال: يف الِفْقرة األوىل وردت أسماء مختلفة لنفس املكان: "املكان الّذي ُجمِّعت فيه كّل 

الزِّبالة"، " املزْبلة البلدّية"، " موقع النَّفايات"، " املوقع ". وقد وردت يف النّص يف السياق التايل: 

َعْت ُكلُّ ِزبالَِة ِمْنَطَقِة َتل أبيب يف َموِقٍع َعىل َمْقُرَبٍة ِمْن َمدينَِة  لِغايِة ما َقبَْل ِستنَّي َسنًَة َتْقريبًا، ُجمِّ

يّاٍت ِمَن النَّفاياِت َتِقلُّ َكثريًا َعّما ُينْتِجوَنُه ٱلْيَوَْم، ِوبالرْغِم ِمْن  يافا. يف ِتلَْك السنَواِت أَْنتََج السّكاُن َكمِّ

ٰذلَِك َتَحوَّلَِت املَزْبلُة ٱلَْبلَِديَُّة ِتلَك إىل َمّضٍة ِبَسبَِب ما اْحتَوَْت َعلَيِْه ِمْن ُقماَمٍة َوَرواِئَح َكريَهٍة فاَحْت 

ِمنْها. 

وَقد َتَقرََّر، َتلْبِيًَة لَِطلَِب سّكاِن يافا، َنْقُل َموِْقِع النَّفاياِت إىل مكاٍن َيبُْعُد َسبَْعة كيلومتاٍت تقريبًا 

إىل الرشِق ِمْن يافا.

كما َتقرََّر أَْن ُتقاَم يف ٰهذا املوقِع الجديِد ُمنشأٌة لتدويِر النَّفاياِت، فيها َيتمُّ الَفصُل َبنْيَ أنواِع 

النَّفاياِت لُِتنتََج ِمْن َبْعِضها أَسمدٌة ُتْستَْعَمُل يف الزراعِة.

إاّل أنَّ ٰهذا املرشوَع َفِشَل ألسباٍب اقتصادّيٍة. أّما الشاحناُت الّتي َتنُْقُل الزبالَة ِمْن َتل أبيب َفَقِد 

استمرَّ وصوُلها إىل املوِقِع لتفريِغ ُحموالِتها فيه.

َمَع الوقِت، انضّمْت إىل تل أبيب جميُع بلدّياِت جنوِب ِمنَْطَقِة "وسِط البالِد" حتّى َبلََغ عدُد 

الشاحناِت ألَف شاحنٍة يف اليوِم، َوَبلََغْت ُحموالُتها ثالثَة آالِف ُطنِّ ِزبالٍة تقريبًا. 

 2 بناء عىل كوهني، أ. َولڤنات ز. )2011( لغة املواضيع: املعرفة اللغوّية ومصطلحاتها يف املواضيع التعليميّة املختلفة يف  

    املرحلة اإلعدادّية. استعراض كماّدة خلفيّة لعمل لجنة اللغة والتنّور. 

http:/education.academy.ac.il
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يف أزواج

•		يقرآن مرّة ثانية الِفْقرة األوىل ويشريان إىل الكلمات الّتي استعملها الكاتب لإلشارة إىل
املوضع )املكان( الّذي فيه ُتْجَمع الزِّبالة )املزْبلة البلدّية، موقع النَّفايات، املوقع، املكان(.

مع الصّف بأكمله

نكتب هذه الكلمات عىل اللوح. 	•

نعود إىل النّص لنفحص إذا كان املقصود هو نفس املوضع أو عّدة مواضع )يف كّل جملة ُذكر  	•
فيها املوضع نعود إىل الوراء لنفحص ما هو املوضع الّذي نتحدث عنه. عىل سبيل املثال: يف الجملة 

الثانية َوَرَد: "وبالرّغم من ذلك تحوّلت املزْبلة البلدّية تلك ..." نعود إىل الجملة األوىل فنستنتج 

أّن املقصود هو "املوقع الّذي ُجمِّعت فيه كّل ِزبالة منطقة تل أبيب". يف الجملة الثالثة َوَرَد: 

"تقرَّر... نقُل موقع النَّفايات إىل مكان..." نقرأ ما ورد سابًقا ونفهم أّن "املزْبلة البلدّية" َو "موقع 

النَّفايات" هما مصطلح واحد(.

نسأل: هل َوَرَدت يف القطعة أسماٌء أخرى مختلفة، ولكنّها يف الحقيقة كلمات متادفة ودالالت  	•
معجميّة؟ )ِزبالة، نفايات، ُقمامة(

فقرة الختام 

يلّخص الكاتب يف الفقرة األخرية، عادًة، أهّم العنارص الّتي تتعلّق باملوضوع الّذي يتحّدث عنه النّص، 

ويف بعض األحيان يطرح أفكاًرا وتوصيات تتعلّق بطرائق العمل يف املستقبل. 

املقصود من قراءة الفقرة األخرية يف هذا النّص هو أْن نفحص مع التالميذ العالقة بني فقرة الختام 

والسؤال املوّجه إىل قراءة املقال، والعالقة بينها وبني عنوان الوحدة التدريسيّة – من مّضة إىل 

َمنفعة. قد يشّكل تشخيص هذه العالقات تلخيًصا لكّل ما ُذكر يف املقال.
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مع الصّف بأكمله

•	نقرأ ِفْقرة الختام.
•	نعود إىل السؤال الّذي ُطرح قبل قراءة النّص: "أّي فكرة من أفكار الفنّانني تفّضل/ ين،

وملاذا؟" نسأل: هل الفكرة الّتي فّضلتموها هي الّتي ُقبِلَت؟ هل ُقبِلَت فكرة غريها؟ 

•	نوّضح للتالميذ أّنه قد يكون للمقال عنوان ثانوّي. نشري إىل عنوان الوحدة - من مّضة إىل منفعة
– ونسألهم: هل يمكن، حسب فقرة الختام، أْن نقول إّن اسم الوحدة يمكن أْن يكون عنوانا ثانويًّا 

للمقال؟ نطلب منهم أن يشريوا إىل جمل يف فقرة الختام تدعم إجاباتهم.

إجمال

•	نسأل: أّي إجراءات اتُّخذت للتغلُّب عىل الصعوبات يف النّص؟
)محادثة حول موضوع النّص، مشاهدة تمهيدّية لفيلم قصري، تجزئة النّص إىل مقاطع واختيار 

عنوان لكّل َمْقَطع / قسم، "قراءة مفّككة للفقرة"(.
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إعادة مشاهدة الفيلم 
وفًقا العتبارات املعلّم/ة

ل الفيلم املعلومات املوجودة يف الِفقرات الثالث األوىل من املقال )تاريخ املوقع( ويف الفقرة  يكمِّ

األخرية )برامج ملستقبل الجبل(.

نقتح التفكري يف مشاهدة الفيلم مرّة إضافيّة )ثالثة( يف مرحلة اختتام الوحدة.

استعداًدا للمشاهدة ُيْمِكن أن نطرح للنقاش األسئلة التالية )أو قسًما منها(:

-  ما هو هدف ُكلٍّ من النصِّ والفيلم؟

-  ما العالقة بني خاتمة النّص وبني الفيلم؟ 

-  أيُّ قسم من النّص يتالءم مع املعلومات الواردة يف الفيلم )أو بالعكس(؟ 

-  هل موقف املؤلّف/ الكاتب واضح يف املقال ويف الفيلم؟

يف أعقاب مشاهدة الفيلم ُيْمِكن املقارنة بني عنوان النّص "خريّية"، واسم الفيلم "جبل التغيري 

الكبري"، وكذلك أْن نفحص أّي اسم/ عنوان يقدِّم معلومات أكثر، ويساعدنا يف فهم املوضوع الّذي 

يدور عنه الحديث. 


