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مقّدمة
الهدف من هذه الوحدة هو تعزيز االنتماء جتاه اللغة العربّية باعتبارها لغة التراث واألدب، وتعزيز 
قدرة التلميذ على التذّوق األدبّي من خالل التعّرف على َعَلٍم من أعالم األدب العربّي2, ومن 
أحمد شوقي موّجهة لألطفال بأسلوب  خالل قراءة نصوص أدبّية جميلة كتبها أمير الشعراء, 

. شعرّي, مّتت إعادة صياغتها الحًقا بأسلوب نثريٍّ
تشتمل هذه الوحدة على ثالثة نصوص؛ اثنني من تأليف أحمد شوقي، وثالث يتناول سيرة حياته. 

النّص األّول واملركزّي - "العصفورتان والريح": وهو نّص من النوع األدبّي امُلسّمى "أمثولة". 
األمثولة: فّن قصصّي خيالّي ُيسرد على لسان احليوان أو الطير أو اجلماد, ويحتوي على مغزى 
أخالقّي واضح, مثل حكايات "كليلة ودمنة"3. جاءت هذه األمثولة على ألِسنة العصفورتني 
والريح, أّما مغزاها األخالقّي فهو االنتماء وتعّلق اإلنسان مبسكنه, وصموده أمام املغريات التي 

تدعوه إلى الهجرة.
تتبع هذا النّص مهامُّ  متنّوعة حتاكي املهارات املختلفة؛ إذ تشمل أسئلة بحسب األبعاد األربعة 

لفهم املقروء, وأيضا فّعالّيات في التعبير الكتابّي, وأسئلة ومتارين في املعرفة اللغوّية.

النّص الثاني - "أحمد شوقي في سطور": هو نّص وظيفّي؛ إخبارّي معلوماتّي, جاء ليعّرف 
التلميذ على سيرة حياة األديب والشاعر الكبير أحمد شوقي: نشأته وبعض من محّطات حياته 
حّتى وفاته. ويعّرفنا أيضا على آثاره ومؤّلفاته؛ ليحيطنا مبعلومة قد تهّم تالميذنا وتثير فضولهم, 
أال وهي كتاباته لألطفال. كما يلي النصَّ اقتراٌح ملهّمة ملء استبيان يتعامل مع النّص بحسب ُبْعِد 
التدّرب  التدّرب على املهاّم السهلة قبل  الفهم الصريح؛ وذلك من باب احلرص على ضرورة 
االستبيان هو ضرورة حياتّية  فإّن ملء  ذلك,  إلى  إضافة  املستوى األصعب.  ذات  املهاّم  على 
ينبغي أن يتدّرب التالميذ عليها. هذه النوعّية من النصوص مناسبة لتنفيذ مثل هذه املهّمة. جتدر 

اإلشارة إلى إمكانّية التعامل مع هذا النّص الحّقا وفق االقتراحات املرافقة للنّص املركزّي.

النّص الثالث - "النعجة الشجاعة": هو نّص قصصّي سردّي يتطّلب تفعيل مهارة االستماع.

1 وزارة التربية والتعليم, السكرتارية التربوية, مركز تخطيط وتطوير املناهج التعليمية )2008(. التربية اللغوية العربية: 

لغة, أدب, ثقافة للمرحلة االبتدائية, القدس.
2 انظروا املنهج ص 13.

3 انظروا املنهج ص 33. 

1



3 أحمد شوقي

َاْلُعْصفوَرتاِن َواڑلريُح
في  َتعيشاِن  َوكاَنتا  َجميَلتاِن,  ُعْصفورتاِن  اڑْلَعَرِب  باِلِد  إْحدى  في  كاَنْت 
اڑْلَحديَقِة  تِلَك  في  َوكاَنْت  َوَرَقًة.  َوال  َثَمَرًة  ُتْنبُِت  ال  اڑْلَمْنَظِر,  َكئيبِة  َحديقٍة 
اڑْلَحشائُِش  َحْوَلها  وَتْنَتِشُر  ُغصونِها,  َبْيَن  اڑْلَعناِكُب  ُش  ُتَعشِّ ٌة,  جافَّ َشَجرٌة 
باتاُت اڑلّضاّرُة. َرْغَم سوِء ذلِك اڑْلَمكاِن, كاَنِت اڑْلُعْصفوَرتاِن ُمْعَجبتْيِن  واڑلنَّ

بِه إْعجاًبا َكبيًرا, وكاَنتا ُتِحّباِن اڑلَحياَة فيِه وال ُتطيقاِن اڑاِلْبتِعاَد َعْنُه.

من  َجوٍّ  في  َجَرِة  اڑلشَّ ُغْصن  َعلى  اڑْلُعْصفورتاِن  كاَنِت  َبْيَنما  َليَلٍة,  ذاَت 
اڑْلِعْطِر,  رائَِحُة  ِمْنها  َتفوُح  ُمْنِعَشٌة  ريٌح  َعَلْيِهما  َهبَّت  روِر,  َواڑلسُّ اڑلّسعاَدِة 
َفقاَلِت اڑْلُعْصفوَرتاِن في َصْوٍت واِحٍد: "ما َأْجَمَل هِذِه اڑلّريَح! ُتَرى ِمن أْيَن 
ِمَن  َعَلْيِهما: "إنِّي قاِدَمٌة  ْت  َردَّ ُثمَّ  َة  ِحيَّ اڑلتَّ اڑلّريُح  َعَلْيِهما  َأْلَقْت  جاَءْت؟", 

اڑْلَيَمِن". َتساَءَلِت اڑْلُعْصفوَرتاِن: "َوَأْيَن َتكوُن اڑْلَيَمُن؟"

ِة اڑلَّتي َتِقُف َعَلْيها اڑْلُعْصفوَرتاِن:  َجَرِة اڑْلجافَّ قاَلِت اڑلّريُح, َوِهَي َتْنُظُر إلى اڑلشَّ
َوَأْوراُقها  ُمْثِمَرٌة  َأْشجاُرها  َوَجميٌل.  رائٌِع  فيها  ما  ُكلُّ  َبعيَدٌة,  باِلٌد  "ِهَي 
ِر, َواڑْلماُء ُهناَك صاٍف  كَّ َخْضراُء َجميَلٌة, َواڑْلَحبُّ فيها َكثيٌر َوَلذيٌذ ِمْثُل اڑلسُّ
هذا  "َوما  قائِلًة:  اڑْلَحديَقِة  َنواِحي  في  اڑلّريُح  َنَظَرِت  اڑْلَعَسِل".  ِمْثُل  َوُحلٌو 
ذاِهَبٌة  َفإنِّي  َمعي؟  َتْأتِياِن  َأال  فيِه؟  اڑْلَعْيَش  الِن  ُتَفضِّ اڑّلذي  اڑْلَمْهجوُر  اڑْلَمكاُن 
ِدياُر  ُهناَك َحْيُث  َتِجداِن َسعاَدَتُكما  ِمْن ساَعٍة, َوَسْوَف  َأَقلَّ  اڑْلَيَمِن في  إلى 
َعَدَن,  َوَمديَنِة  َصْنعاَء  َمديَنِة  في  بُِكما  َأطوُف  َوَسْوَف  اڑْلَجميَلُة,  اڑْلَيَمِن 
اڑلَّتي  َكتِْلَك  َأَبًدا,  ِمْثَلها  َتَريا  َلْم  َجميَلًة  وَحدائَق  ُقصوًرا  ُأريُكما  َوسْوَف 
كاَن َيْمَتِلُكها َسْيُف ْبُن ذي َيَزٍن, أَحُد ُملوِك اڑْلَيَمِن اڑْلُعَظماِء. َهّيا, ال َتَدعا 

اڑْلُفْرَصَة َتفوُتُكما.

ِّ



أحمد شوقي44

للشاعر أحمد شوقي
زغلول, أحمد. )2000(, العصفورتان والريح: 

من روائع أميرالشعراء أحمد شوقي, سلسلة زهور, مصر.

َتباَدَلِت اڑْلُعْصفوَرتاِن اڑْلَجميَلتاِن اڑلنََّظَر, ُثمَّ قاَلْت إْحداُهما بِِحْكَمٍة: "َمْعِذَرًة 
ماِن َعلى  هاَب َمَعِك, َفَأْنِت َتُهّبيَن ُمْنُذ َقديِم اڑلزَّ ُتها اڑلّريُح! َلْن َنْسَتطيَع اڑلذَّ َأيَّ
َوَطُننا  اڑْلَحديَقُة  َوهِذِه  َوَطًنا.  َأْو  َسَكًنا  َلِك  بِأنَّ  َنْعِرْف  َوَلْم  اڑْلباِلِد,  َجميِع 
َسِمْعنا  َمْهما  بِها  ُسَعداُء  َوَنْحُن  َأْرِضها,  َعلى  ْينا  َوَتَربَّ فيها  َنَشْأنا  َوباِلُدنا, 
َعْن باِلٍد َأْجَمَل ِمْنها. إْذَهبي َوْحَدِك, َلْن َنْتُرَك َوَطَننا َحّتى َوَلو كاَنِت اڑْلَيَمُن 

ْنيا َأْفَضُل ِمْن هذا اڑْلَوَطِن اڑلَّذي َنعيُش فيِه".  َجميَلًة؛ َفال َشْيَء في اڑلدُّ
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مضمون األمثولة "العصفورتان والريح"
وموارده  بيئته  في  وفقير  مهمل  مهجور,  مكان  في  سكنتا  عصفورتني  قّصة  األمثولة  هذه  حتكي 
الطبيعّية, وبالرغم من ذلك فقد كانتا راضيَتنِي وقانعَتنِي مبوطنهما. عندما أقبلت الريح عليهما, 
حاولت إقناعهما بترك املكان املهجور ومرافقتها إلى بالد اليمن اجلميلة, فما كان من العصفورتني 
سوى رفض ذلك االقتراح, انطالًقا من إميانهما املتمّثل بالقول: "هِذِه احَلديَقُة َوَطُننا َوباِلُدنا, َنَشْأنا 
ْينا َعلى َأْرِضها, َوَنْحُن ُسَعداُء بِها َمْهما َسِمْعنا َعْن باِلٍد َأْجَمَل ِمْنها. اِْذَهبي  َوْحَدِك, َلْن  فيها َوَتَربَّ
ْنيا َأْفَضُل ِمْن هذا الَوَطِن الَّذي َنعيُش  َنْتُرَك َوَطَننا َحّتى َوَلو كاَنِت الَيَمُن َجميَلًة؛ َفال َشيَء في الدُّ

فيِه".

اقتراحات لتدريس النّص 
متهيد

يهدف التمهيد إلى:
1. تهيئة أذهان التالميذ للنّص. 2. تدريب التالميذ على التعبير الشفوّي )مهارة الّتكّلم(. 

النّص, عرض صورة,  عنوان  ذهنّي, حتليل  وأساليب: عصف  أشكال  بعّدة  التمهيد  يأتي  قد 
وغير ذلك. في هذه الوحدة ارتأينا أن يتّم التمهيد من خالل عرض صورة ملكان مهجور  وقاحل, 
فيه رسم لعصفورتني وريح تهّب في املكان. تتبُع العرَض محادثٌة تشتمل على أسئلة حتضيرّية، 

نحو: 
ماذا ترون في الصورة؟   1

أين تتواجد الريح والعصفورتان؟  2
حسب رأيكم, ماذا تفعل العصفورتان في ذلك املكان؟  3

ماذا تفعل الريح في ذلك املكان؟  4
هل للريح مسكن واحد؟ وّضحوا.  5

ماذا ترى الريح أثناء تنّقلها من مكان آلخر؟  6
ماذا تتوّقعون أن يكون موضوع احلديث الذي دار بني الريح والعصفورتني؟    7
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الثروة اللغوّية
شرح املفردات، نحو: العناكب, الضاّرة, سوء, تطيقان, تفوح, أطوف, تهّبني, نشأنا...

مثل  حلٌو  جاّفة,  شجرة  صاٍف,  ماٌء  مهجور,  مكان  املنظر,  كئيبة  نحو:  اجلديدة  والعبارات 
العسل, قالت بحكمة, هّيا ال تدعا الفرصة تفوتكما...

عند شرح هذه العبارات وتفسيرها قد يتّم استخدام أكثر من إستراتيجية واحدة, نحو: املعنى 
املعجمّي, املعنى السياقّي, الترادف, التضاّد واحلقل الداللّي.4

العبارة,  أو  الكلمة  فيه  الذي وردت  السياق  املفردات من خالل  مع  التعامل  مّت  النّص  في هذا 
نحو: تفوح منها رائحة العطر, فعبارة رائحة العطر توحي مبعنى كلمة تفوح... 

من احملّبذ التعامل مع جميع املفردات الصعبة واجلديدة في هذا النّص بعّدة مستويات: بدًءا من 
التعّرف عليها, متييزها وفهمها, ووصواًل إلى استخدامها في التعبير الشفوّي أو الكتابّي.

قبل البدء بالقراءة؛ وذلك لتمكني التلميذ من فهم أفضل وأعمق  كما ُينصح بتناولها وشرحها 
من  املستصعبني  الحتياجات  واستجابة  التالميذ,  بني  الفردّية  للفروق  مراعاًة  وأيضا  للنّص, 
بينهم. ميكن تنفيذ ذلك عن طريق عرض بطاقات للمفردات اجلديدة وملعانيها, األمر الذي من 
وبهذا  معانيها,  التعّرف على  ثّم  وقراءتها, ومن  لتهجئتها  التالميذ  املجال ألولئك  إتاحة  شأنه 

يتحّقق التمهيد للقراءة الصامتة املستقّلة.

قراءة النّص
أن  أهدافها.5 لذلك من احملّبذ  منهما  َجهرّية وصامتة, ولكلٍّ  نوعان:  األداء  القراءة من حيث 
يتّم التدريب على الّنوَعني, بل وتدريب التالميذ على مالءمة نوع القراءة للهدف املنشود. إنَّ 
التعّرف على مضمون النّص )مكاشفة أّولّية( يتّم من خالل القراءة الصامتة, التي يسبقها عرض 
التلميذ من  يتمّكن  الريح؟(. لكي  بعد حديثهما مع  العصفورتني  قرار  )ماذا كان  لسؤاٍل موّجه 
اإلجابة عن سؤال كهذا, عليه أن يقوم بقراءة النّص كّله, فالسؤال هنا يهدف إلى حّث التلميذ 

على القراءة, والبحث عن اإلجابة التي يتّم تداولها بعد االنتهاء من القراءة الصامتة. 

4 انظروا املنهج ص 58.

انظروا املنهج ص 26.  5
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أّما التعّرف على مضمون النّص بشكل مكّثف ودقيق فيتّم من خالل القراءة اجلهرّية املعّبرة من 
قبل املعّلم/ة، ثّم من ِقبل بعض التالميذ.

اقتراح آخر: ميكن أيضا البدء بالقراءة اجلهرّية من ِقبل املعّلم/ة كنموذج للقراءة, بهدف إتاحة 
ف على النّص وفهمه, ومن ثّم تأتي القراءة الصامتة للنّص. املجال أمام التالميذ للتعرُّ

يلي ذلك أسئلة للنقاش، نحو:
ماذا تتوّقعون أن يكون رّد فعل العصفورتني لو طلبت إليهما الريح أن ترافقاها في رحلتها؟    1

هل هذه القّصة حقيقّية أم خيالّية؟ كيف عرفتم؟  2
لو كنتم مكان إحدى العصفورتني ماذا تفعلون؟  3

لو لم تتخذ العصفورتان نفس املوقف, ماذا سيحدث؟ وّضحوا.   4

انظروا املنهج ص 27.  6

دليل األسئلة واإلجابات في مجال القراءة )تعتمد األسئلة على أبعاد الفهم األربعة(

األسئلة: ميكن صياغتها بحسب أبعاد الفهم ومرّكباته املختلفة،6 
ومن املهّم أن تكون متنّوعة في صياغتها )مفتوحة، مغلقة(

البعد األّول: فهم املعنى الصريح في النّص/حتديد معلومات

األسئلة املقترحة   مرّكبات أبعاد الفهم                                    

أين وقعت أحداث القّصة؟ )سؤال مفتوح(

يطلب من التالميذ الّرجوع إلى النّص 
واستخراج الداللة املكانّية التي تشير إلى مكان 

وقوع أحداث النّص. )السطر 2-1(: 
"في حديقة كئيبة املنظر".

حتديد معلومات صريحة في النّص.
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حتديد معلومات صريحة في النّص.
فهم عناصر النّص القصصّي املصّرح بها:                                                                                                       

الفكرة املركزّية, تسلسل األحداث, 
الشخصّيات, الزمان واملكان.

أحيطوا بدائرة رقم اإلجابة الصحيحة: 
)سؤال مغلق(

الفكرة املركزية للقّصة هي:
1. حياة العصفورتني في حديقة جرداء 

والبحث عن مكان أفضل للعيش فيه.
2. محاولة الريح املتنّقلة إقناع العصفورتني 

بترك حديقتهما اجلرداء واالنتقال للعيش 
في مكان أفضل. 

3. حلم العصفورتني بهجرة حديقتهما 
الكئيبة اجلرداء واالنتقال إلى حديقة في 

دولة اليمن. 
4.هبوب الريح بني البالد املختلفة لتحمل 

معها األخبار عن املناطق التي تزورها.

يطلب من التالميذ فهم الفكرة املركزية 
باالعتماد على اجلمل التي  تؤكد البند 2.

قالت العصفورتان للريح )األسطر 22-23( حتديد تعريفات وأفكار صريحة في النّص.
"فأنت تهّبني منذ قدمي الزمان على جميع 

البالد..."
ما املقصود بهذا الكالم؟

يطلب من التالميذ فهم املقصود في اجلملة 
باالعتماد على تتّمتها, و "لم نعرف لك 

سكًنا أو وطًنا".
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حتديد معلومات/تعريفات وتفسيرات 
صريحة في النّص.

تنظيم معلومات صريحة في النّص للحصول 
على مضمون القّصة.

ابحثوا في النّص عن وصٍف للحديقة التي 
تعيش فيها العصفورتان, واكتبوه. )سؤال 

مفتوح(

يطلب من التالميذ الرجوع إلى النّص 
واستخراج اجلمل التي تصف احلديقة. 

)األسطر 4-1(.

رّتبوا أحداث القّصة بوضع األرقام املالئمة: 
)سؤال مغلق(

3. كانت عصفورتان  تعيشان في حديقٍة 
     كئيبة املنظر.

1. فجأة هّبت عليهما ريٌح منعشٌة تفوح منها
     رائحة العطر.

5. قالت الريح للعصفورتني: اليمن بالٌد 
     بعيدة, كلُّ ما فيها رائٌع وجميٌل.

2. ما هذا املكان املهجور الذي تعيشان فيه؟
4. رفضت العصفورتان أن تتركا وطنهما 

    حتى لو كانت هناك بالد أجمل منه.

يطلب من التالميذ فهم تنظيم أحداث 
القّصة.

)ترتيبها: 4-2-5-1-3(
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البعد الثاني: فهم املعنى اخلفّي في النّص/استنتاج

ملاذا فّضلت العصفورتان العيش في احلديقة فهم العالقات املنطقّية بني أجزاء النّص.
مع أّنها كئيبة؟ )سؤال مفتوح(

يطلب من التالميذ العودة إلى النّص, األسطر 
األخيرة  )22-26(, والتي مفادها أّن هذه 

احلديقة بالرغم من كآبتها وفقرها, إاّل أنها 
خاصة وترتبط بهاتني العصفورتني ارتباطا 

عاطفيا وثيًقا, فهي البيت وهي األرض وهي 
الوطن.

فهم عالقات منطقّية غير مصّرح بها في 
النّص. 

أحيطوا بدائرة رقم اإلجابة الصحيحة:
قالت الريح للعصفورتني: "ال تدعا الفرصة 

تفوتكما". )األسطر 19-20( ماذا قصدت 
بذلك؟ )سؤال مغلق(

1. اتركوا هذه الفرصة.
2. اتركوا هذه البالد.

3. ال تتركوا بالد اليمن.

4. ال تتركوا هذه البالد.

يطلب من التالميذ العودة إلى النّص, األسطر 
)19-20(, و فهم القصد من قول الريح: 

مبا أّن انتقال العصفورتني لليمن ُيعتبر فرصة 
ثمينة, فاألفضل لهما اغتنام هذه الفرصة 

والسفر إلى اليمن, ولن يتّم ذلك إاّل إذا تركتا 
البلد الذي تسكنان فيه. 

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم                                    
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فهم األفكار املركزّية املستنبطة )غير املصّرح 
بها( من النّص.

أحيطوا رقم اإلجابة الصحيحة: )سؤال 
مغلق(

نستطيع القول بأّن العصفورتني:
1. ال حتّبان السفر.

2. ال تفّضالن العيش في بلدهما.
3. ال حتّبان التجربة.

4. ال تستغنيان عن بلدهما.

يطلب من التالميذ الرجوع إلى النّص, 
األسطر األخيرة )23-26(, واختيار اإلجابة 

األكثر مالءمة ملضمونها.

فهم كلمات وعبارات باالعتماد على 
النّص.

استخرجوا من الفقرة الثانية الكلمة التي تدّل 
على زمان.)سؤال مفتوح(

يطلب من التالميذ الرجوع إلى النّص )السطر 
6( واستخراج الداللة الزمانّية "ذات ليلة".
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البعد الثالث: تفسير، دمج، وتطبيق أفكار ومعلومات

ماذا تتوّقعون أن يحدث لو أّن العصفورتني صياغة فرضّيات باالعتماد على املكتوب.
وافقتا على اقتراح الريح بانتقالهما إلى بالد 

اليمن؟ )سؤال مفتوح(

إلجابات التالميذ عّدة احتماالت:
فالذي يفهم املغزى ويوافقه, سيكون 

توّقعه أّن العصفورتني لن تشعرا بالراحة 
واالطمئنان واالنتماء, بل ستشعران حتًما 

بالغربة والوحدة.
والتلميذ الذي مييل إلى البحث عن ظروف 

أفضل سيحاول االندماج واالنخراط في 
مسكنه وموطنه اجلديد, لكن من املهّم أن 

تشير املعلمة وتوّضح لتالميذها أّن هذا 
االنخراط والعيش في البلد اجلديد لن يكون 

بسهولة ويحتاج إلى ثمن...

قارنوا بني البلد الذي تسكنه العصفورتان  مقارنة ومقابلة معلومات.
والبلد الذي حتّدثت عنه الريح. )سؤال 

مفتوح(

يطلب من التالميذ إجراء مقارنة بني حديقة 
العصفورتني )األسطر1-4(, والبالد التي 

حتدثت عنها الريح )األسطر 14-12(.
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ما هواملغزى من القّصة؟ )سؤال مغلق( صياغة حجج ومغاٍز أساسّية.
1. الهجرة إلى بالٍد جميلة.

2. السفر مع الريح.
3. تعّلق اإلنسان ببيته وبالده مهما ساءت 

الظروف.
4. ترك اإلنسان لِبيته وبالده إذا ساءت الظروف.

متييز وسائل بالغّية: التأنيس.
يطلب من معّلم املوضوع أن يفّسر معنى 

مصطلح "التأنيس". 

أّي من اجلمل التالية تشتمل على التأنيس:
1. قالت الريح، وهي تنظر إلى الشجرِة اجلاَفِة.

2. كانت في تلك احلديقة شجرٌة جاّفٌة.
3. وقفت العصفورتان على غصن الشجرة.

على التالميذ فهم ظاهرة التأنيس, وهي معاملة 
غير العاقل من األحياء واجلماد معاملة اإلنسان 

, فهي "تنظر"  العاقل, كاعتبار أّن للريح حواسَّ
و "تتكّلم".

معرفة الوسائل الفّنّية املستعملة في النّص: 
التكرار، التشبيه والتأنيس.

يطلب من معّلم املوضوع أن يفّسر معنى 
مصطلح "التشبيه".

1. ملاذا شّبه الكاتب املاء بالعسل؟ )سؤال مغلق(
2. ُاكتبوا جملة تشبيه أخرى من الفقرة الثالثة. 

)سؤال مفتوح(

على التالميذ فهم أسلوب التشبيه, وهو عقد 
مقارنة بني شيئني أو أمرْين اشتركا في صفة ما, 

وزاد أحدهما فيها عن اآلخر, مع إظهار أداة 
الّتشبيه ووجه الّشبه أو حذفهما.  والهدف من 

الّتشبيه إضفاء اجلمال على العبارة في الّتعبير 
االنفعالي, والتوضيح في التعبير املوضوعي.
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البعد الرابع في الفهم: تقييم املضمون ووظيفة املرّكبات اللغوّية والنّصّية

أحيطوا بدائرة اجلملة العاطفّية من بني اجلملتني فهم وظيفة املرّكبات اللغوّية واألسلوب.
التاليتني:)سؤال مغلق(

1. وكانتا حتّبان احلياة فيه, وال تطيقان االبتعاد 
عنه.

2. وكانت في تلك احلديقة شجرٌة جاّفٌة, 
تعّشش العناكب بني غصونها.

يطلب من التالميذ متييز اجلمل العاطفّية 
باالعتماد على فهم مضمونها, فاجلملة 

العاطفّية تعتمد على املشاعر واالنفعاالت 
الذاتّية.

ما رأيكم في موقف العصفورتني؟ )سؤال تقييم موقف الشخصّيات/الكاتب.
مفتوح(

يطلب من التالميذ حتديد موقفهم ورأيهم
باالعتماد على تقييم موقف العصفورتني 

وتصّرفهما, ودعم اإلجابة مبعلومات وردت 
في القّصة.
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املعرفة اللغوّية: تعتمد على مضمون النّص وتتالءم مع مضامني املنهج

الصرف.

معرفة أسماء اإلشارة واستعماالتها: 
هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤالء، ذلك، 

تلك.7 

حّولوا اجلمل اآلتية إلى صيغة املؤّنث.
اِمألوا الفراغ بوضع اسم اإلشارة املالئم:

1. نقول: ما هذا املكان املهجور الذي تعيشان 
فيه؟

     وما  البلدة املهجورة التي تعيشان 
فيها؟

2. نقول: ال شيء في الدنيا أفضل من ذلك 
الوطن. 

     وال شيء في الدنيا أفضل من  
األرض.

3. نقول: ما أجمل هذه الريح!
     وما أجمل  املطر!

4. نقول: كانت في تلك احلديقة البعيدة شجرة 
جاّفة.

     وكانت في  البستان البعيد شجرة 
جاّفة.

انظروا املنهج ص 96.  7
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داللة األلفاظ

معرفة ثروة لغوّية مالئمة من حقول 
داللّية مختلفة )كائنات حّية، 

حاالت الطقس(.

1. صّنفوا الكلمات اآلتية في حقلني دالليَّني.
     رياح/أمطار/طيور/زواحف/رعود/أسماك/ 

حشرات/عواصف.
2. ُاكتبوا اسًما مالئًما لكّل حقل.

3. أضيفوا كلمة جديدة لكّل حقل.

فهم كلمات وعبارات جديدة 
باالعتماد على السياق.

ما هو املعنى املناسب للكلمات التالية بحسب النّص؟ 
أحيطوا اإلجابة الصحيحة بدائرة:

1. كئيبة )السطر2(: حزينة-جميلة-واسعة-جرداء
2. تطيقان )السطر 5(: حتتمالن-حتمالن-حتّبان-تبتعدان

3. تفوح )السطر7(: تنتشر-تهّب-تروح-تلوح
4. ديار )السطر16(: بالد-حدائق- جدار-أسوار

5. أطوف: )السطر17(: أجتّول-أحيا-أسكن-أعرف

ُاكتبوا حواًرا دار بني عصفورة وشجرة في موسم كتابة حوار.
هجرة الطيور. موضوع احلوار: حتاول الشجرة إقناع 

العصفورة بالبقاء وعدم الهجرة, أّما العصفورة حتاول 
تفسير سبب هجرتها للشجرة.

األسئلة املقترحةاقتراحات للمعلم                                    
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َأْحَمد َشْوقي في ُسطوٍر  

ِة في اڑْلَقْرِن اڑْلِعْشريِن. ُولَِد في اڑْلقاِهَرِة عاَم  ِة اڑْلَعَربِيَّ مَّ ُهَو َأَحُد َأْشَهِر ُشَعراِء ِمْصَر واڑأْلُ
راَسِة َدَخَل اڑْلُكّتاَب, ُثمَّ الَتَحَق بِاڑْلَمْدَرَسِة  ٍة. َوَلّما َبَلَغ ِسنَّ اڑلدِّ ْسَرٍة َغنِيَّ 1868م, أِلُ

َة  اڑْلَفَرْنِسيَّ َغَة  اڑللُّ َفَأْتَقَن  ْرَجَمِة  اڑلتَّ بِِقْسِم  ُثمَّ  اڑْلُحقوِق,  ِة  يَّ بُِكلِّ اڑْلَتَحَق  وَبْعَدها  ِة  اڑلّثاَنويَّ
ُمْنُذ  َشْوقي  َوكاَن  ِمْنها.  َة  اڑْلَفَرْنسيَّ ًة  وخاصَّ ِة  اڑْلَغْربِيَّ اڑلثَّقاَفِة  َعلى  ِلُع  َيطَّ َجَعَلُه  ِمّما 
َعراِء. َوِعْنَدما َأَحسَّ حاِكُم ِمْصَر  ِة َوَدواويِن اڑلشُّ َدبِيَّ ِصَغِرِه ُيِحبُّ ِقراَءَة اڑْلُكُتِب اڑأْلَ
َلَع َعلى َثقاَفتِها  ِق َشوقي في ِدراَستِِه َأْرَسَلُه إلى َفَرْنسا لِِدراَسِة اڑْلقانوِن؛ فاڑطَّ بَِتَفوُّ

ْعِر. ِقِه في ِكتابة اڑلشِّ َعراِء" لَِتَفوُّ َب بَِلَقب "َأميِر اڑلشُّ وُفنونِها. ُلقِّ
ِة اڑْلَعَربِّيِة ُتراًثا ِشْعريا رائًِعا. قاَمت ِمْصُر بَِتْكريِمِه  مَّ َي َشْوقي عاَم 1932 تارًكا لأِْلُ ُتُوفِّ
واِرِع, َوتَحّوَل َمْنِزُلُه إلى َمْرِكٍز َثقافيٍّ  َوَأْطَلَقِت اڑْسَمُه على َكثيٍر ِمَن اڑْلَمداِرِس واڑلشَّ
َكذلَِك,  َمْنِزلِِه.  َمْدَخِل َحديَقِة  َكبيٌر في  تِْمثاٌل  َلُه  َوُأقيَم   , َفنِّيٍّ ُمْتَحٍف  َوإلى  هامٍّ 

َمْتُه إيطاليا بِإقاَمِة تِْمثاٍل َلُه في إْحدى َحدائِِق روما.   َكرَّ
ْعِريََّة, وَأْشَهُرها "َمْجنوُن ليلى". ِمْن  ُل شاِعٍر َعَربيٍّ َألََّف اڑْلَمْسَرِحّياِت اڑلشِّ ُهو َأوَّ
َأْشَهُرُهْم  ُمْطِربوَن,  َوَكِلماتِِه  بِِشْعِرِه  َتَغّنى  ْوِقّيات".  "اڑلشَّ ديواُن  َدواوينِه  َأْشَهِر 
ُه كاَنت لَِشْوقي َتْجِرَبٌة في  ْكِر, َأنَّ ُد َعْبُد اڑْلَوّهاِب َوُأمُّ ُكْلثوم. َوِمَن اڑْلَجديِر بِاڑلذِّ ُمَحمَّ

تي" َوَمْطَلُعها: ْطفاِل, ِمْنها َقصيَدُة "َجدَّ ِكتاَبِة َقصائَِد لأِْلَ

ٌة َتْرَأُف بي            َأْحنى َعَلّي ِمْن َأبي لي َجدَّ

ُمْعَظَم  اڑْلَحَيواناُت  ُل  ُتَشكِّ  , اڑْلِقَصِصيِّ ْعِر  اڑلشِّ ِمَن  َمْجموَعٌة  َأْيًضا  َولَِشْوقي 
َشْخِصّياتِها.

ژ

فنانون حول العالم, مكتبة الشروق الدولّية, القاهرة, )2006(.

ُ
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اقتراحات لتدريس النّص

شرح املفردات والعبارات اجلديدة في هذا النّص على النحو الذي متَّ اّتباعه في النّص األّول   1
)العصفورتان والّريح(, أي قبل القراءة.
قراءة النّص بنوعيها: اجلهرّية والصامتة.   2

محادثة شفوّية حول مضمون النّص. )ما هي املعلومات التي عرفتموها بعد قراءة النّص عن   3
الشاعر أحمد شوقي؟(.

مهّمة: ملء االستبيان املرفق, وذلك من أجل التدّرب على استخراج املعلومات الصريحة   4
التالميذ  تعّرف  أثناء  املعلومات واملعطيات األساسّية  النّص, والتعّرف على مهارة متييز  من 

إلى شخصّية مشهورة. 
ميكن أيًضا التعامل مع هذا النّص بنفس املراحل التي ُاقترحت في النّص األّول, من حيث   5

التمهيد والقراءة وصياغة األسئلة املختلفة بحسب أبعاد الفهم األربعة.
استبيان: سيرة حياة أحمد شوقي.   6

استبيان: سيرة حياة أحمد شوقي

خصّيِة: إْسُم الشَّ

َمكاُن اڑمليالِد:تاريُخ اڑمليالِد:

َدَرَس اڑالْبتدائّيَة في:عاَش في زمِن ُحْكِم:

َدَرَس في اجلامعِة َمْوضوَع:َدَرَس اڑلّثانوّيَة في :

َب ب: ِة:   ُلقِّ َدبِيَّ َأهمُّ أْعمالِه  اڑأْلَ

َي عاَم:  وكاَن ُعمُرُه:ُتوفِّ

َ
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َخَرَج اڑلّراعي لَِيْرعى نِعاَجُه في َأَحِد اڑْلَمراعي اڑْلَخْضراِء. 

ْعشاِب واڑْلَحشائِِش اڑلّطاِزَجِة, َوَتْشَرُب  كاَنِت اڑلنِّعاُج َسعيدًة, َفَقْد كاَنْت َتأُكُل ِمَن اڑأْلَ

ِمْن ُعيوِن اڑْلماِء اڑلنَّقيَِّة. َوكاَن اڑلّراعي َحريًصا َعلى َسالَمتِها, َفكاَن َيسيُر َبْيَنها َوَكْلُبُه 

ْمِس كاَن اڑلّراعي َيْأُخُذ  ْئُب اڑلنِّعاَج. ِعْنَد ُغروِب اڑلشَّ َيسيُر َخْلَفُه؛ َحّتى ال َيأُكَل اڑلذِّ

نِعاَجُه وَيناُم  في َسْفِح اڑْلَجَبِل.

ْت ساِهَرًة لَِتْطَمئِنَّ َعلى  ذاَت َلْيَلٍة, ناَم اڑلّراعي بِِجوار اڑلنِّعاِج, لِكنَّ َنْعَجًة واِحدًة َظلَّ

ْيِل, َلَمَحْت ِذْئًبا َيْقَتِرُب ِمَن اڑلنِّعاِج اڑلّنائَِمِة, َفَلْم  َحَمِلها اڑْلَمريِض. َوفي ُمْنَتَصِف اڑللَّ

إلى  َنَظَرْت  ُثمَّ  َعميٍق,  َنْوٍم  في  َيُغطُّ  بِاڑلّراعي  َفإذا  َحْوَلها  َنَظَرْت  َتْفَعُل.   ماذا  َتْدِر 

اڑْلَكْلِب َفَوَجَدْتُه ُهَو اڑآْلَخَر ُمْسَتْغِرًقا في اڑلنَّوِم؛ َفَصَرَخْت بَِصْوٍت ُمْرَتِفٍع َأْيَقَظ َبْعَض 

ْئَب َبَدَأْت َتْصُرُخ بَِصْوٍت َأْعلى.  اڑلنِّعاِج. َلّما َرَأِت اڑلنِّعاُج اڑلذِّ

َأْمَسَك  اڑْلَبَصِر  َلْمِح  َوفي  اڑلنِّعاِج,  ِمَن  َيْقَتِرُب  ْئَب  اڑلذِّ َفَرأى  اڑلّراعي  اڑْسَتْيَقَظ  ِعْنَدها 

ُيطاِرداِن  وَظاّل  َيْنَبُح,  َخْلَفُه  َكْلُبُه  َواڑْنَطَلَق  ْئِب.  اڑلذِّ َخْلَف  َوَجَرى  اڑْلَغليَظَة,  َعصاُه 

ُل نِعاَجُه  ْئَب َحّتى اْبَتَعَد َعِن اڑْلوادي َوزاَل اڑْلَخَطُر. َبْعَد ذلَِك, عاَد اڑلّراعي َيَتأمَّ اڑلذِّ

ْعَجُة َفَنَظَرْت  ها سوٌء, َفَذَهَب إلى َمكاِن َنْوِمِه وناَم. َأّما اڑلنَّ َفَوَجَدها َسليَمًة َلْم َيَمسَّ

ها اڑلّراعي وَأنا َسْوَف  إلى َحَمِلها اڑْلِمريِض َفَوَجَدْتُه نائًِما, َفقاَلْت في َنْفِسها: "ُنم َأيُّ

َأْحُرُسَك".

جاَعُة ْعَجُة اڑلشُّ َالنَّ

للشاعر أحمد شوقي
زغلول, أحمد. )2000(, النعجة الشجاعة: 

من روائع أميرالشعراء أحمد شوقي, سلسلة زهور, مصر.
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عالم  من  قريبة  وأحداثها  أبطالها  ألّن  املسموع,  لفهم  ا  نّصً القّصة  هذه  تكون  أن  ارتأينا  لقد 
احلكايات, وهذه احلكايات حتديًدا محّببة عند األطفال, وخاّصة في هذه الفئات العمرّية. ُيذكُر 

ل أن ُتقرأ قراءة معّبرة من ِقبل املعلمة. أنَّ لغة القّصة سهلة وبسيطة, وُيفضَّ

اقتراحات لتدريس النّص
متهيد

سؤال في املعرفة السابقة للتالميذ: هل تعرفون قّصة عن الذئب والراعي؟ قّصوها لنا.  1
شرح املفردات الصعبة للتالميذ خالل مهّمة االستماع, أي تفسير الكلمات عند سرد قّصة   2
"النعجة الشجاعة" أو قراءتها, نحو: عندما تصل املعّلمة في قراءتها أو سردها إلى عبارة 
"وكانت النعاج تشرب من عيون املاء النقّية", تشرح: أي أّن النعاج كانت تشرب من ينابيع 

املاء النظيفة والصافية.
شرح املهّمة التي ترافق االستماع قبل البدء بسرد النّص أو قراءته.  3

تقوم املعّلمة بسرد القّصة مّرتني أمام تالميذها؛ املّرة األولى لالستماع فقط, وفي املّرة الثانية   4
لتنفيذ املهّمة.

باإلمكان سرد القّصة مّرة إضافية إذا استدعى األمر.  5
ة بشكل يراعي الفروق الفردّية بني  من املهّم أن يعَلم املعّلمون أّن املهّمة يجب أن تكون ُمعدَّ  6
تالميذ الصّف, وذلك من خالل حتضير مهاّم تتفاوت في درجة صعوبتها, إلتاحة الفرصة 
للتلميذ الختيار عدد ما من املهاّم املقترحة, أو جعل بعض من املهاّم إلزامّيًة وبعضها اآلخر 

اختيارّيًة.

مقّدمة
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املهّمة في فهم املسموع

دليل األسئلة واإلجابات في مجال االستماع )تعتمد األسئلة على أبعاد الفهم األربعة(
ميكن صياغة األسئلة  بحسب أبعاد الفهم ومرّكباته املختلفة,8

ومن املهّم أن تكون متنّوعة في صياغتها )مفتوحة, مغلقة...(.

البعد األّول: فهم املعنى الصريح في النّص/ حتديد معلومات

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم                                    

1. ارسموا دوائر حول شخصّيات القّصة:حتديد معلومات وتفاصيل صريحة في النّص.
الراعي,   النعاج,   البقرة,   الثعلب,   

الذئب,    الكلب,   الولد
2. أحيطوا بدائرة اإلجابة الصحيحة:

ملاذا بقيت النعجة مستيقظة؟ 
• ألنَّ حملها مريض. 

• ألنَّ حملها صغير.

• ألنها مريضة.

• لتحرس النعاج.

فهم تسلسل األحداث أو التعليمات في 
النّص. 

رّتبوا أحداث القّصة بوضع األرقام املالئمة:
1. حملت النعجة ذئًبا يقترب من النعاج 

النائمة.
2. طارد الراعي الذئب حّتى ابتعد عن 

الوادي.
3. نام الراعي بجوار النعاج.

4. صرخت النعجة بصوٍت مرتفع.

)ترتيبها: 2-4-1-3(

انظروا املنهج ص 72-68.  8
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البعد الثاني: فهم املعنى اخلفّي/استنتاج

فهم معاني كلمات وتعابير وردت في القّصة، 
باالعتماد على السياق.

ما مرادف كلمة "عيون" في العبارات 
التالية:

شربت النعاج من عيون املاء. 
   ينابيع، العضو الذي يستخدم للرؤية

في أّي فصل من فصول السنة حدثت هذه استنتاج زمن حدوث القّصة غير املصّرح به.
القّصة؟ عّللوا.

)في فصل الربيع؛ ألّن املراعي خضراء(

انظروا املنهج ص 33.  9

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم                                    
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البعد الثالث: تفسير، دمج وتطبيق أفكار ومعلومات

صياغة فرضّيات باالعتماد على املكتوب في 
القّصة.

ماذا تتوّقعون أن يحدث لو أّن الراعي لم 
يستيقظ؟

)ُتقبُل كّل إجابة منطقّية(

صياغة فرضيات باالعتماد على املكتوب في 
القّصة.

لو كنتم مكان النعجة, ماذا تفعلون؟

)ُتقبُل كّل إجابة منطقّية(

معرفة بعض الوسائل الفّنّية والّتعبيرّية 
املستخدمة في السرد واحلوار في النّص: 

التكرار، التشبيه، والتأنيس.

جعَل الكاتب النعجة تقوم بأفعال تخصُّ 
اإلنسان, اكتبوا دلياًل على ذلك.

ْت ساِهَرًة لَِتْطَمئِنَّ  )العبارات واجلمل: َظلَّ
َعلى َحَمِلها املَريِض, َفَلْم َتْدِر ماذا َتْفَعُل, 

َفَصَرَخْت بَِصْوٍت ُمْرَتِفٍع, َفقاَلْت في َنْفِسها(.

التعبير عن آرائهم في: موضوعة، أحداث 
وشخصيات النّص، مع التعليل.

قالت النعجة في نفسها "من أّيها الراعي وأنا 
سوف أحرسك", ما رأيكم في ذلك؟

)ُتقبُل كّل إجابة منطقّية(

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم                                    

الُبعد الرابع في الفهم: تقييم املضمون ووظيفة املرّكبات اللغوّية والنّصّية

األسئلة املقترحة   مرّكبات أبعاد الفهم                                    
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اقتراحات ملهّمة الوظيفة

اقتراحات ملهّمة الوظيفة:

قد تكون إجمالّية وفي مجال البحث, نحو:

هل تعلمون أّن مدينة صنعاء هي عاصمة دولة اليمن؟ ُاكتبوا أسماء خمس دول 
تعرفونها, ثّم ُاكتبوا أسماء عواصمها.

ابحثوا في املصادر اخلارجّية )كالكتب واإلنترنت( عن معلومات حول دولة اليمن.
ُذكر في النّص "سيف بن ذي يزن" أحد ملوك اليمن العظماء. 

ابحثوا في املصادر اخلارجّية )كالكتب واإلنترنت( عن معلومات حول "سيف بن ذي  
يزن".

ابحثوا عن نصوص أخرى ألحمد شوقي. 
ابحثوا عن نصوص عربّية جميلة.        

ابحثوا عن سير ذاتية ملشاهير وأدباء عرب.
ُاكتبوا قّصة عن عصفورة/نعجة/ذئب.

قد تقوم املعّلمة بتدريب تالميذها على مهاّم مشابهة في نّص آخر, بحيث تتّم صياغة 
أسئلة مختلفة بحسب أبعاد الفهم, املعرفة اللغوّية, التكّلم والكتابة, مع مراعاة الفوارق 

الفردّية واالنتباه إلى درجة صعوبة األسئلة )بعضها اختيارّي واآلخر إجبارّي(.
ميكن االستعانة بنشرة " الوظائف البيتية في املدرسة االبتدائية" )اإلدارة الّتربوّية, 

قسم الّتعليم االبتدائّي, القدس, 2009(.
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حرصنا أن جند وأن نذكر اسماء جميع أصحاب احلقوق على النصوص الوارد في هذا الكتاب.  ونحن نعتذر سلفا عن كل خطأ 
أو اغفال وقع سهوًا وإننا نتعهد بتصحيحه  في الطبعة القادمة اذا ما نّبهنا لذلك. 


