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مقّدمة
جاءت هذه الوحدة - الطفولة - لِتضَع بعًضا من ُصَور الطفولة حتت املجهر، فتتيح للتلميذ فرصة 
للتعّرف على جوانب مختلفة من عوالم الطفولة، كما تثير البحث والتساؤل، واملقارنة والتأمل 

في مناذج مختلفة أو متناقضة من مشاهد حياتّية ألطفال معّينني.
عمدنا في هذه الوحدة أن يكون النّص األّول واملركزّي مرّكًبا في مبناه، إذ أّنه يشتمل على نصٍّ 
حقوق  )اّتفاقّية  وصفيٍّ  إخباريٍّ  ونصٍّ  عّواد،  يوسف  توفيق  للكاتب  العلكة"  "بائع  قصصّي 
النّص جديد في  اليونيسيف. هذا  املقتبس من موقع  النّص األصلّي  الطفل( بصيغة مبّسطة من 
املعّلم في قراءته وتوضيح مضمونه، وقد مّت توظيفه  إلى وساطة  مضمونه ومفرداته، ويحتاج 

لتنمية مهارة التكّلم.
قّصة "بائع العلكة": تعالج قضّية ِعمالة األطفال في عاملنا العربّي. حتكي قّصة طفل دخل عالم 
يتجاوز  لم  الذي  الطفل-  هذا  للخطر.  حياته  ُتعّرض  قد  ظروف  وفي  مبّكرة،  سّن  في  العمل 
أبناء جيله، بكونه  أترابِِه األطفال  يبيع العلكة في الشوارع، وهو يتمّيز عن  الثامنة من عمره - 
متمّسًكا  عليه،  وتصّدقهم  الناس  شفقة  رافًضا  كالبالغني،  الذات  فرض  على  وُيِصّر  يتحّدى 

بالعيش بكرامة )"من فضلك يا أفندي، أنا بائع علكة ال شحاذ! خذ علكتك"(.
هذا الواقع الذي يعيشه الطفل، يتناقض مع حقوق الطفولة ومبادئها التي ترى باألطفال شريحة 

اجتماعّية لها احلّق في احلصول على رعاية الكبار وحمايتهم.
جاء نّص "بائع العلكة" كتمهيد لنّص "اّتفاقّية حقوق الطفل" بهدف إثارة العاطفة في نفوس 
القّراء من ناحية، وإثارة التفكير الناقد من ناحية أخرى، وذلك من خالل االنكشاف على منوذج 
طفولّي، قد يكون مماثاًل أو مغايًرا لواقع التالميذ الذي يعيشونه، والذي ال يستطيعون جتاهله أو 
تزييفه. الهدف من ذلك أن يدرك التالميذ أهمّية رفض ظاهرة ِعمالة األطفال ومحاربتها، حّتى 

ولو كان مبستوى القول - ال الفعل - وهذا أضعف اإلميان.
أّما نّص "اّتفاقّية حقوق الطفل" فقد جاء ليعّرف التالميذ على بعض البنود التي تتعّلق بحقوقهم 
بهدف توعيتهم، تثقيفهم وإثرائهم. وهو يقوم بدور الرابط بني املشهَدين املتناقَضني املتمّثلني في 

نّص "بائع العلكة" والنّص التالي "الّرّسام الّصغير".



3 َالّطفولة وزارة الّتربية والّتعليم • اإلدارة الّتربوّية - قسم الّتعليم االبتدائّي • الّسكرتارّية الّتربوّية - إدارة املعارف العربّية

1 انظروا املنهج ص 35.

2 انظروا املنهج ص 36.

العلكة"  "بائع  املتناقضني:  املشهدين  هذين  بني  الرابط  ليكون  االّتفاقّية  نّص  توظيف  ميكننا 
و"الّرّسام الّصغير"، بهدف توسيع آفاق األطفال القّراء، وإتاحة الفرصة لتمّعنهم وتعّمقهم في 

مشاهد من عاملهم، ولبناء مردوٍد ذاتيٍّ حول طفولتهم.
الوجدان  من  ينبع  موسيقّي(،  إيقاع  )له  موزون  شعرّي  نّص  الّصغير"  "الّرّسام  الثاني:  النّص 
اخليال،  التصوير،  اإليحاء،  املجازّية:  واللغة  العاطفّية  العبارات  باستعمال  وميتاز  والعقل، 
التشبيه، التشخيص...، واستعمال احملّسنات اللغوّية التي تدخل في تكوين الشكل اإليقاعّي 

للقصيدة،1 مثل: اجلناس والتكرار...
تندرج هذه القصيدة ضمن شعر التفعيلة، الذي يقوم على وحدة التفعيلة، ال على البحر كاماًل.2 
ال يلتزم الشاعر فيها بأسطر ثابتة الطول، أو بنظام ثابت للقافية، بل يتصّرف وفقا لرغبته ورؤيته 

الفنّية.
يختلف هذا النّص في مضمونه ومفرداته عن النّص األّول؛ إذ يصف طفال تختلف ظروف حياته 
عن ظروف ذاك الطفل في "بائع العلكة"؛  فهو يحصل على احتياجاته األساسّية، ويجد من 
يلّبي طلباته وينّمي رغباته وهواياته الذاتّية، فيعيش طفولة طبيعّية. أما مفردات النّص فهي سلسة 
وسهلة تالئم الفكرة وتخاطب القارئ الطفل، مبعنى أنها تعتمد على القراءة الذاتّية للتلميذ  في 

هذه الفئة العمرّية، وقد ال حتتاج إلى وساطة املعّلم.
ب الذاتّي واملستقّل، أّما التلميذ املستصعب  لذا باإلمكان أن يتعامل التلميذ املتمّكن مع النّص للتدرُّ

فينبغي أن يحظى باهتمام خاّص من ِقَبل املعّلم.
هو  االستماع،  مهارة  خالل  من  تدريسه  ارتأينا  والذي  الطفل"  بيوم  "احتفال  الثالث  النّص 
في  اختالفهم  أن األطفال رغم  مفادها  إنسانّية  ليلى صايا، يحمل رسالة  للكاتبة  نّص قصصّي 
ظروف حياتهم، وفي خلفّياتهم وصفاتهم وألوانهم، لكّنهم متساوون باملنظور اإلنسانّي البسيط 

الواسع.
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بائُع الِعْلَكِة
عِر، في الّسابعِة أِو الّثامنِة  ، ُمَبْعَثَر الشَّ ِ كِة حاِفَي القَدَمنينْ كاَن بائُع الِعلنْ

َة،  ِمَن الُعمِر، يحِمُل ُعلبًة َويقِفُز مننْ رصيٍف إلى رصيٍف، ُمستوِقًفا املارَّ

كِة في َأنِفَك!  "مناِدًيا" على بضاعتِِه. وقدنْ ال يترّدُد عننْ َدفِع الِعلنْ

ُه َأَصرَّ على ذلك، ثّم  ُت. لكنَّ َكَتُه، َفَرفضنْ اِستوَقَفني وَعَرَض َعليَّ ِعلنْ

حَلَِقني، َونظَر إَِليَّ قائاًل:

َتِر ِمّني. - اِشنْ

ُت َلُه: َسَة ُقروٍش، َوُقلنْ ُتُه َخمنْ َفناَولنْ

كَة َمَعَك. ها، َوَأبنِْق الِعلنْ - ُخذنْ

َص ِمننُْه. َفَلِحَق بي، وأنا ُأحاِوُل التََّخلُّ

كَة في َيدي، َوُهَو يقوُل: ني إاّل َبعَد َأننْ َدسَّ الِعلنْ َوَلمنْ َيتُركنْ

كَتَك. وَقَفَز إلى  كٍة ال َشّحاٌذ! ُخذنْ ِعلنْ ِلَك يا َأَفْندي، َأنا بائُع ِعلنْ - ِمننْ َفضنْ

الّرصيِف اآلَخِر.

َة،  ِلكنْ في حياتي أبًدا. ولكّني َتناَولنُْت، هِذِه املرَّ َويشهُد اللُه، لمنْ َأعنْ

نِّ َأنَّ  ٍة عجيبٍة، وُكلُّ الظَّ ُت َأْمَضُغها بَِلذَّ غيِر، وَجعلنْ كَة بائعي الصَّ ِعلنْ

ُم الَكراَمِة! ُه َطعنْ َطعَمها َلننْ ُيفاِرَقني؛ ألنَّ
 بائع العلكة للكاتب توفيق يوسف عواد
من: راجي األسمر وأميل بديع يعقوب. )2000(.
املعني في اإلنشاء. عالم الكتب، بيروت

ّ
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ْفِل اّتفاقّيُة ُحقوق الطِّ
ِع َقواننَي ُتداِفُع َعِن األطفاِل ِضدَّ اإلهماِل  جاءتنْ هِذِه االتِّفاقّيُة لَِوضنْ

ٍة في جميِع الُبلداِن.  واإلساءِة، وهو ما ُيواِجهوَنُهما بِصورٍة َيوِميَّ

فِل. َوحتِرُص االّتفاقّيُة على َأَهّمّيِة َمصلحِة الطِّ

نستطيُع تقسيَم ُحقوِق االّتفاقّيِة إلى ثالِث مجموعاٍت َرئيسيٍَّة:

ي َأشياَء َأونْ َخدماٍت ِمثنِْل احلصوِل  ِك، َوفي َتَلقِّ َملُّ التَّمتُّع: احَلقُّ في التَّ

ِعِب، ِرعايِة  يَِّة، الّتعليم، الّراحِة واللَّ حِّ عايِة الصِّ على االسِم والُهوّيِة، الرِّ

امُلعاقني واأَليتام...

احلماية: احلقُّ في احلمايِة ِمَن األفعاِل واألعماِل املؤِذَيِة ِمثِل: االنفصاِل 

ِة أو الّتشغيِل في سوِق  َعِن الوالَدينِْن، اإلساَءِة اجلسدّية َأِو النَّفسيَّ

العمِل...

ُر على  فِل في َأننْ ُيسَمَع َرأُيُه لدى اّتخاِذ َقراراٍت تؤثِّ امُلشارَكُة: َحقُّ الطِّ

ِر ُقدراتِِه، ينبغي للّطفِل أننْ َيحصَل على ُفَرٍص  حياتِِه. َوَمَع َتطوُّ

ُرُه لَِينَدِمَج في حياِة الِكباِر،ِمثنِْل  للمشاركِة في نشاطاِت ُمجَتَمِعِه اّلتي حُتضِّ

ٍة َولغوّيٍة...  ٍةَ،دينِيَّ أنِْي، والقياِم بنشاطاٍت: َثقافيَّ ِل، إِبداِء الرَّ ِة الَقونْ يَّ َ ُحرِّ
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فيما يلي َأَهمُّ ما جاَء في اتِّفاِقيَّة حقوق الطفل:

َنُهمنْ  ، َأونْ َمَع أولئَك الَّذين َيرَعونْ قُّ في البقاِء َمَع ُأَسِرِهمنْ َ فاِل احلنْ لأَِلطنْ 	•

. َوُيَرّبوَنُهمنْ

قُّ في احُلصول على غذاٍء كاٍف ومياٍه نظيفٍة. َ فاِل احلنْ لأَِلطنْ 	•

َتوى َمعيشٍة ُمالئٍِم. ِع مِبُسنْ َمتُّ قُّ في التَّ َ فاِل احلنْ لأَِلطنْ 	•

حيَِّة. عايِة الصِّ قُّ في احُلصوِل على الرِّ َ فاِل احلنْ لأَِلطنْ 	•

ريٍب  قُّ في احُلصوِل على ِرعايٍة خاّصٍة َوَتدنْ َ فاِل الـُمعاقنَي احلنْ لأَِلطنْ 	•

ُمالئٍِم.

ِعِب. قُّ في اللَّ َ فاِل احلنْ لأَِلطنْ 	•

قُّ في احُلصوِل على التَّعليِم املَّجانِّي. َ فاِل احلنْ لأَِلطنْ 	•

. مالِِهمنْ قُّ في احِلفاِظ َعلى َسالَمتِِهمنْ َوفي َعَدِم إِهنْ َ فاِل احلنْ لأَِلطنْ 	•

تِخداُم اأَلطفاِل في سوِق النَْعَمِل. ال يجوُز اسنْ 	•

ِة  الّدينِيَّ َشعائِِرِهِم  َومُماَرَسِة   ، ُلَغتِِهمنْ داِم  تِخنْ بِاسنْ فاِل  لأَِلطنْ ماُح  السَّ َبِغي  َيننْ 	•

َوعاداتِِهِم االجتِماِعيَِّة.

. قُّ في التَّعبيِر َعننْ آرائِِهمنْ َ فاِل احلنْ لأَِلطنْ 	•
فِل من َموقع اليونيسيف اّتفاِقيَّة ُحقوِق الطِّ
http://www.unicef.org/oPt/index.html
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اقتراحات لتعليم النّص األّول

أسئلة للمحادثة الشفوّية بعد االستماع إلى منوذج قراءة من ِقَبل املعّلم:
ما الغريُب في هذا البائع؟ مباذا يختلف عن سائر البائعني الذين نلتقي بهم عادًة؟  •

حسب رأيك، ما الذي َدفَع هذا الطفَل أَلننْ يبيَع العلكة؟  •
تخّيل أحداث القّصة، ثّم صف املشهد الذي أّثر في نفِسَك؟   •

هل هذا املشهد مألوٌف؟  •
ما هو شعوُرك جِتاهه؟  •

ما رأيك في شخصّية بائع العلكة؟  •
هل هذه القّصة واقعّيٌة؟ عّلل.  •

مباذا شعرت وأنت تقرأ النّص؟  •

االستنتاج: االستنتاج الذي ينبغي أن يتوّصل إليه املعّلم مع التالميذ أن الطفل )بائع العلكة( ال 
ميارس طفولته، ومن حّقه أن يجد من يعيله ويتكّفل به.

مناقشة إجابات التالميذ، يلي ذلك توجيه سؤال إضافّي يربط بني النّصني:
الرابط بني النّصني من خالل السؤال، التالي:

هل يحّق لهذا الطفل أن يعيش كبقّية األطفال؟ عّلل.
ملعرفة اإلجابة عن هذا السؤال دعونا ننتقل إلى نّص اّتفاقّية حقوق الطفل، )ُيطلب من التالميذ 

قراءة نّص الوثيقة قراءة صامتة(.
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اقتراحات لتعليم النّص الثاني
أّي بند من بنود الوثيقة له عالقة بقّصة "بائع العلكة" ويخّص حّقه في أن يحيا طفولته؟

استراتيجّية احلّل: املطلوب من التالميذ قراءة الوثيقة قراءة قافزة )انظروا الوحدة الثانّية( والبحث 
عن مفردات: العمل، الِعمالة أو أّي تعبير يخّص حّق الطفل مبمارسة طفولة طبيعّية...

من اإلجابات املتوّقعة:
ال يجوز استخدام األطفال في سوق العمل. 	•

لألطفال احلّق في اللعب. 	•
لألطفال احلّق في التعليم املّجانّي. 	•

لألطفال احلّق في التمّتع مبستوى معيشة مالئم. 	•

. مناقشة إجابات التالميذ، يلي ذلك توجيه سؤال إضافّي يربط بني النّصنينْ

الثروة اللغوّية
طرائق مقترحة لإلثراء اللغوّي )انظروا الوحدتني السابقتني(:

تصنيف كلمات: 	•
كلمات حتمل مدلوال سلبّيا من وثيقة حقوق الطفل، ثّم إضافة كلمات إيجابّية الداللة من   1

مخزون التلميذ وقاموسه اللغوّي.
تصنيف إلى حقول داللّية، نحو: عالم العمل وعالم الطفولة.  2

ً
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3 انظروا املنهج ص 28.

أ. امأل اجلدول الذي أمامك، استعن مبخزن الكلمات:  3

حاجات عاطفّية شعورّية )نفسّية(حاجات اجتماعّية ثقافّيةحاجات جسدّية

عدم اإلهمال واإلساءة / مياه نظيفة / تعّلم / غذاء / أمان / مسكن / عناية صحّية /
أن ُنصغي للطفل / احلماية القانونّية من اإلذالل / العيش ضمن عائلة / اللعب بأمان /

مالبس مالئمة ملمارسة اللعب / حّب / حرّية الكالم / الهوّية

برأيك من ُيلّبي هذه احلاجات؟ )األهل/ الّدولة/ املجتمع( ب. 
من املهّم أن يقوم التالميذ باستعراض جميع االحتياجات الواردة في القسم األّول من   
الفّعالّية، والبحث عن الهيئة املسؤولة بشكل مباشر على توفيرها واملتمّثلة في: الدولة 

مبؤسساتها، املجتمع والعائلة.

•	مجال التكّلم:3
التكّلم هو أحد مجاالت اللغة األربعة، الذي ال يأخذ حّقه في عملّية التعليم بشكل عاّم، وتعليم 
اللغة بشكل خاّص، وهذا األمر يعود لسببني أساسّيني: األّول يتطّرق إلى كون املعّلم هو املتكّلم 
أمام  ومعارفه  مبعلوماته  ُيدلي  الذي  فهو  التعليمّية،  السيرورة  في  والفّعال  الرئيسّي  )املرسل( 
التالميذ. أما التلميذ فيكون في هذه احلالة مبثابة املتلقي اخلامل الذي يحاول أن يستوعب، يفهم 

ويتدرك هذه املعلومات واملعارف. 
واقعنا  في  املعيارّية  للغة  االنكشاف  وكون  العربّية،  اللغة  ازدواجّية  إلى  يعود  الثاني  والسبب 
التعليمّي مقصوًرا على القراءة، وال يتطّرق إلى املهارات الشفوّية )االستماع والتكّلم(؛ فقّلما 
تستمع آذاُننا إلى لغة معيارّية سليمة، وقّلما نتكلم بها في حياتنا اليومّية، فالفرص التي ُتتاح أمام 
التالميذ لالنكشاف على املعيارّية هي فرص نادرة تنحصر في بعض برامج األطفال التي ُتبّث من 

العالم العربّي.
التربوّية،  املؤّسسات  املعيارّية خارج  للغة  التالميذ  َيُحّد من ممارسة  والذي  اللغوّي  الوضع  هذا 
يزيد من أهّمّية دور املدرسة واملعّلم في كشف التالميذ للغة املعيارّية، بل وإتاحة الفرصة أمامهم 

ًالستعمالها كوسيلة للتعبير )كتابّيا وشفوّيا(. ً
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4 انظروا حقيبة فرص العمل في مجموعات صغيرة .)2009( ص.26

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/AgafAravit/OfekChadas/OfekChadas2.htm

وحتّفز  تثير  والتي  املختلفة،  وجوانبه  مبمّيزاته  األطفال  عالم  عن  تتحّدث  الوحدة  هذه  أّن  ومبا 
أن ُيخّصص اجلزء األكبر  ارتأينا  فقد  للتحّدث والتعبير عن جتاربهم وآرائهم اخلاّصة،  التالميذ 

منها لتنمية مهارة التكّلم باللغة املعيارّية.
إتاحة  بهدف  تالميذ(،   6-4( صغيرة  مجموعات  في  العمل  بطريقة  التكّلم  مهاّم  تطبيق  يتّم 
الذين يعانون من صعوبات  التالميذ  الفعّالة، خاّصة ألولئك  التالميذ باملشاركة  الفرصة جلميع 
توّترهم وتخوّفهم من عدم  قد يخّفف من  املجموعة  إطار  في  التحّدث  إن  أو عاطفّية.  تعّلمّية 
املشاركة. من املهّم أن يأخذ املعّلم دور املوّجه واملرشد.4 كما ويقوم أيًضا بتلبية ودعم احتياجات 
التالميذ في استخدام املفردات املعيارّية، واستخدام البدائل للمفردات احملكّية. بإمكان املعّلم 
توثيق هذه املفردات، كتابتها على بطاقات وعرضها على اللوحة؛ إلثراء القاموس اللغوّي لدى 

جميع التالميذ، وتفعيل البيئة التعليمّية الداعمة في الصّف.

إستراتيجّية العمل في مجموعات: 
متهيد للعمل في مجال التكّلم:

نعرض فيما يلي ثالث فّعالّيات يتّم تناولها والعمل بها في مجموعات صغيرة، بحيث حتصل 
كّل مجموعة على نفس الفّعالّية بشكل تتابعي. بعد تداولها، تختار كّل مجموعة مندوًبا عنها، 
يقوم بعرض شفوّي يتناول فيه تلخيًصا ملا توّصلت إليه املجموعة، وَيعرض نتاج عملها شفوّيا 

أمام الصّف.
يقوم املعّلم بإجمال النقاش والعمل الذي مّت في املجموعات الصغيرة.

الفّعالّية األولى: لنتعّرف على بنود الوثيقة، )الغرض: اإلقناع(.
سّلم أولوّيات: كّل تلميذ يختار أربعة بنود يعتقد أّنها األهّم في الوثيقة، ثّم ُيجرى نقاش داخل 
املجموعة حول اختيارات التالميذ. يحاول كّل تلميذ الدفاع عن اختياره عن طريق إقناع زمالئه 

بوجهة نظره.

ً
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يقوم املعّلم بالتنّقل بني املجموعات، يستمع، يشارك، ويطرح رأًيا آخر مختلًفا، بهدف توسيع   *
وتنويع وجهات النظر وتعددّية اآلراء.

الفّعالّية الثانية: مواقف سعيدة وحزينة في طفولتي، )الغرض: القّص والسرد(.
قّص حادثة حياتّية أو موقًفا تتذّكره )ذكرى(:

مفرحة.  1
جتاهلني فيها أبي /أو جتاهلتني فيها أّمي أو معّلمي.  2

لم يصِغ إلّي أحد )أبي، أّمي، معّلمي...(.  3

الفّعالّية الثالثة: برأيك، هل حّقا جميع األطفال متشابهون؟ )الغرض: اإلخبار والوصف(.
 متهيد: ) يتّم في إطار الصّف كّله(: تعال نبحث عن اختالفات بني األطفال.

على التالميذ استعراض املعايير التالية بوساطة املعّلم وتوجيهه.
من املعايير املقترحة:  العمر)رضيع - طفل- صبّي(/ اجلنس )ولد - بنت(/ أطفال معاقون

)جسدّيا - عقلّيا(/ أطفال موهوبون )في املوسيقى، الرسم، التفكير الرياضّي(/ أبناء األسرى 
أو السجناء، أيتام/ أطفال مختلفون في انتماءاتهم الدينّية، القومّية...

ينبغي التوضيح للتالميذ بأّن:
هنالك اختالفات فردّية بني األفراد في الفئة نفسها.  1

لنا  عدّو  وكأّنه  معه  فنتعامل  دمغة؛  بصاحبها  وتلحق  سلبّيا  شكال  تأخذ  االختالفات  بعض   2
)الصراعات الطائفّية أو العائلّية(.

املطلوب: )لعبة احملاكاة والتمثيل(: اختر واحًدا من هؤالء املختلفني، ِصف ما هو شعورك إذا 
كنت واحًدا منهم؟

ما هي معاناته جسدّيا، اجتماعّيا )عالقاته مع َمن حوله( ونفسّيا )شعوره وإحساسه( ؟

ً

ً ً

ً

ًًً
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•	اقتراحات لتعليم التالميذ في مجال الكتابة:
اإلهانة  لكنَّ  مقبول،  والتنبيه  مطلوب  "التأديب  األصلّية:  الطفل  حقوق  وثيقة  في  ورد   1
مرفوضة والتعذيب بكافة أنواعه ممنوع". هل توافق على هذه املقولة؟ وّضح وجهة نظر. 

)باإلمكان االستشهاد بقّصة حياتّية عشتها أو سمعت عنها(.
أكمل اجلمل اآلتية )كيف أشعر عندما...(؟  2

جاء في االّتفاقّية: لألطفال احلّق في التعليم املّجانّي، وال يجوز استخدام األطفال في سوق   
العمل.

أنا تلميذ الصّف الثالث، أتعّلم في املدرسة وال أعمل.  
أجد صعوبة في ماّدة/ أو/ موضوع   

أجد صعوبة في حّل الوظائف البيتّية   
أتعّلم ماّدة أو موضوع ال أحّبه   

أتعّلم في مجموعة صغيرة   
أتعامل مع احلاسوب   

أقرأ قّصة   
أتعّلم شيًئا جديًدا من   

وصف طفل فقير: شكله، لباسه، سلوكه وشعوره.  3
االستعانة بصور ورسومات تظهر معاناة إنسانّية: وصفها، كتابة تعليق...  4

كتابة شعارات: استعمال كلمات مسجوعة- تالعب باأللفاظ، االستعانة  5
بإشارات ورموز...  
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ُدِهَشتنْ ماما

ُسُم كوًخا حنَي َرَأتنْنِي َأرنْ

َعُب فيِه احَليواناتنْ َتلنْ

قاَلتنْ ماما:

في الكوِخ يعيُش اإلنساننْ

َلُفها احليواننْ والغابُة َيأنْ

قلُت ملاما:

أصحابي َقدنْ َدخلوا كوخي

جوِك ابنَْتِسمي لُِضيوفي َأرنْ

ُكلنْ َفالثَّعلُب في املطبِخ َيأنْ

ًما مرشوًشا بِالُفلُفلنْ حَلنْ

ُد ُهناكنْ والِقرنْ

ّباكنْ على الشُّ

مُينِْسُك جيتاًرا وُيَغنِّي

يا موٌز إّني أهواكنْ

َأّما الّطاووُس املسكنينْ

جوني أاّل أنساهنْ َيرنْ

َنِفَدتنْ أقالُم الّتلويننْ

؟ آهنْ فبماذا ُأكمُل َمرنْ

قالتنْ ماما:

عندي احَللُّ

باغي فيها علبُة َأصنْ

ما حَتتاُج ِمَن اأَللنْواننْ

كى َفّناننْ ها يا َأذنْ ُخذنْ

وشرعُت أمّتُم ما َنَقصا

اللوُن.. اللوُن.. لقد َرَقصا

في ذيِل الّطاووِس اخلاّلبنْ

َحهنْ ونْ فابتسمتنْ في احلاِل اللَّ

حابنْ َوَتَغنَّى بالَفنِّ اأَلصنْ

طفلة وسنونوة - خير الدين عبيد - مجموعة شعرّية لألطفال
من موقع احتاد الكتاب العرب:

http://awu-dam.net/index.php?mode =bookList&id=6&page=2

الّرّسام الّصغير
1

5

10

15

20

25
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دليل األسئلة واإلجابات في مجال القراءة )تعتمد األسئلة على أبعاد الفهم األربعة(

األسئلة: ميكن صياغة األسئلة بحسب أبعاد الفهم ومرّكباته املختلفة.5
ملعاجلة هذا النّص بإمكان املعّلم االستعانة باالقتراحات التي جاءت في الوحدتني السابقتني 

ذاكًرا بعض مميزات النّص الشعرّي.6 

البعد األّول: فهم املعنى الصريح في النّص/حتديد معلومات

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

حتديد معلومات 
صريحة في النّص.

أحط بدائرة رقم اإلجابة الصحيحة: )سؤال مغلق(
ما  هي موضوعة القصيدة ؟

2. اللوحة. 1. الطفولة.      

4. األصدقاء. 3. األمومة.      

يطلب من التالميذ الرجوع إلى النّص الشعرّي واستخراج 
العبارات التي تدّل على رسم ووصف اللوحة، مثل: 

أرسم، يرجوني أال أنساه، ابتسمت اللوحة.

حتديد تعريفات وأفكار 
صريحة في النّص.

قال الرّسام ألمه: "أرجوك ابتسمي لضيوفي" )السطر9(. 
َمن يقصد الرّسام بكلمة ضيوفي؟ )سؤال مفتوح(

يطلب من التالميذ فهم املقصود في اجلملة باالعتماد على 
ما جاء قبلها وبعدها. )يقصد أصحابه الذين دخلوا كوخه، 
وهم الثعلب والقرد والطاووس، أي أّن ضيوف الرسام هم 

احليوانات التي رسمها في اللوحة(.

5 انظروا املنهج ص 27.

6 انظروا الوحدة ص 3.
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األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

حتديد معلومات/ 
تعريفات وتفسيرات 

صريحة في النّص.

اكتب األسطر التي تتحّدُث عن الثعلب. )سؤال مفتوح(

اجلمل  واستخراج  النّص  إلى  الرجوع  التالميذ  من  يطلب 
التي تتحّدُث عن الثعلب. )األسطر10-11: "فالثعلُب في 

املطبِخ يأكلنْ حلمًا مرشوشًا بالفلفل"(.

تنظيم معلومات صريحة 
في النّص للحصول على 

مضمون القّصة.
فهم عناصر النّص 
القصصّي املصّرح 

بها: الفكرة املركزّية، 
تسلسل األحداث، 

الشخصّيات، الزمان 
واملكان.

رّتب أحداث القّصة التي تتحّدث عنها القصيدة بوضع األرقام 
املالئمة: )سؤال مغلق(

1. رقصت اللوحة.
2. نفدت ألوان الرّسام.

3. رسم الرّسام كوًخا تسكنه احليوانات.
4. قّدمت الوالدة علبة األصباغ البنها الرّسام.

تتحّدث  التي  القّصة  أحداث  تنظيم  فهم  التالميذ  من  يطلب 
عنها القصيدة.

الترتيب )1-4-2-3(

البعد الثاني: فهم املعنى اخلفّي في النّص/ استنتاج

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

املنطقّية  العالقات  فهم 
بني أجزاء النّص.

له؟   كأصحاٍب  رسمها  التي  احليوانات  الرّسام  اعتبر  ملاذا 
)سؤال مفتوح(

يطلب من التالميذ العودة إلى النّص الشعرّي، 
)األسطر8-9(، والربط ما بني عبارة: "أصحابي َقدنْ َدخلوا 
جوِك ابنَْتِسمي لُِضيوفي". )دخولهم  كوخي"، وعبارة: "َأرنْ

كوخه يجعلهم ضيوًفا وأصحاًبا. فالتلميذ يفهم أن الرّسام 
يعتبر هؤالء احليوانات أشخاًصا عادّيني، فيعاملهم معاملة 
اإلنسان ألخيه اإلنسان، لذلك ُيدخلهم كوخه بدل الغابة 

ويعتبرهم ضيوفه بدل اعتبارهم وحوشا مخيفني(.
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األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

فهم عالقات منطقّية 
غير مصّرح بها في 

النّص.

أحط بدائرة رقم اإلجابة الصحيحة:
ملاذا وصف الرّسام الطاووس باملسكني؟ )سؤال مغلق(

1. ألّنه لم يسمح له بدخول الكوخ.

2. ألّن مرأى الطاووس لم يكتمل.

املاما لم تعطه علبة األصباغ. 3. ألّن 

4. ألّنه لم يأكل املوز.

يطلب من التالميذ العودة إلى النّص الشعرّي )األسطر التي 
تتحّدث عن الطاووس(، واالستنتاج بأّنه يرى الطاووس 

مسكيًنا ألّن مرآُه لم يكتمل بعد )بسبب نفاد األلوان(.

وصف العالقة بني 
الشخصّيات في 

النّص.

"قالت ماما: عندي احلّل... يا أذكى فنان". ماذا ميكن أن 
نقول عن العالقة بني الطفل الرّسام وأّمه؟ )سؤال مفتوح(

يطلب من التالميذ العودة إلى النّص، والتوّصل إلى أّن العالقة 
بني األّم وابنها هي عالقة جيدة: فهي تلّبي احتياجاته، تعينه، 

تساعده في إيجاد احللول، تشّجعه وتقدم له الدعم النفسّي.

فهم العالقات 
املنطقّية غير الصريحة 

في النّص.

ملاذا ابتسمت اللوحة في النهاية؟ )سؤال مفتوح(

يطلب من التالميذ العودة إلى النّص، والربط بني أجزائه 
لِيدركوا أن اللوحة ابتسمت؛ فالّطفل الرّسام قد أكملها ومّتم 

رسم ذيل الطاووس، وعندها رقص اللون وابتسمت اللوحة.

فهم العالقات 
املنطقّية غير الصريحة 

في النّص.

هل أعجبت األّم باللوحة؟ وّضح. )سؤال مفتوح(

اإلجابة بِنعم، تشير إلى أّن التلميذ قد أدرك مفهوم وداللة 
عبارات األّم وتصّرفها مع ابنها، أّما اإلجابة بال، فتشير إلى أن 

التلميذ لم يفهم املقصود من عبارات األّم وتصّرفها مع ابنها.
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األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

فهم كلمات 
وعبارات باالعتماد 

على النّص.

ما هو املعنى املناسب لكّل كلمة مّما يلي بحسب النّص؟ أحط 
بدائرة اإلجابة الصحيحة.

25 (: بدأ - نقص - مشى - ابتسم 1. شرع )السطر 
27 (: مدّور - طويل - جميل - كبير 2. خالب )السطر 

3. أمّتم )السطر25(: أبدأ - أحتاج - أكمُل - آخذ
22(: ألوان - أشكال - أوراق - لوحات 4. أصباغ )السطر 

البعد الثالث: تفسير، دمج، وتطبيق أفكار ومعلومات

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

صياغة فرضّيات 
باالعتماد على 

املكتوب.

لو كنت مكان الرّسام الصغير، ما اللوحة التي سترسمها؟ 
اشرح سبب اختيارك. )سؤال مفتوح(

إلجابات التالميذ عّدة احتماالت، تختلف بحسب ميولهم 
وخبراتهم. ُيشير كّل تلميذ من خاللها إلى ميوله ورغباته، 

وإلى ما يحّبه.

مقارنة ومقابلة 
معلومات.

قارن بني مضموني النّصني: قصيدة "الرّسام الصغير" وقّصة 
"بائع العلكة"، معتمًدا على ما جاء في وثيقة حقوق الطفل. 

)سؤال مفتوح(

يطلب من التالميذ إجراء مقارنة بني النّصني والتوّصل إلى نتيجة 
مفادها أّن وجه الشبه بني النّصني يكمن في كونهما يتناوالِن 

قّصة طفل، لكّن وجه االختالف بينهما، ميكن في كون الطفل 
في النّص األّول محروم من طفولته، فهو يضطّر ألن يعمل 
من أجل احلصول على احتياجاته األساسّية، أّما الطفل في 

النّص الثاني فيعيش طفولته، ألّن هناك من ُيلّبي له احتياجاته 
األساسّية التي ال تنحصر فقط في املاء والغذاء.

ّ
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األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

معرفة الوسائل الفّنّية 
املستعملة في النّص: 

التكرار، السجع، 
التشبيه والتأنيس.

يطلب من املعّلم مراجعة 
مصطلح التأنيس،7 من 

الوحدة األولى.

عامل الشاعر اللوحة معاملة اإلنسان. اكتب اجلملة التي 
تبنّيُ ذلك.

على التالميذ فهم ظاهرة التأنيس، وهي أن يعامل غير 
العاقل من األحياء واجلماد معاملة اإلنسان العاقل: اللوحة 

تبتسم مثل اإلنسان.

معرفة الوسائل الفّنّية 
املستعملة في النّص: 

التكرار، السجع، 
التشبيه والتأنيس.

يطلب من املعّلم شرح 
مصطلح االّسجع.8

الئم بني أزواج الكلمات املسجوعة في املجموعتني التاليتني 
واكتبهما.

أ .     اإلنسان- مرشوًشا- صفوفي- أصحاب
ب . أحباب- احلرمان- مغشوًشا- ضيوفي

على التالميذ فهم أسلوب السجع )توافق نهايات اجلمل أو 
العبارات باحلرف األخير مّما يشّكل تناغًما صوتّيًا(.

البعد الرابع في الفهم: تقييم املضمون ووظيفة املرّكبات اللغوّية والنّصّية

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

هل أعجبتك القصيدة؟ وّضح. )سؤال مفتوح(تقييم هدف النّص.
كّل إجابة منطقّية تعتبر سليمة.

ما هو أكثر مشهد أعجبك في لوحة الرّسام؟ وّضح.التعبير عن موقف معّلل.
)سؤال مفتوح(

يطلب من التالميذ حتديد مواقفهم وآرائهم اخلاّصة.

7 مبا أن النّص يحتوي علي استعارات وعبارات مجازّية؛ لذا من احملّبذ أن يعطي املعّلم أمثلة

   وفّعالّيات عديدة ليفهم التلميذ داللة العبارات.
8 انظروا الوحدة ص 36.
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األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

أ.    أحط بدائرة اإلجابة الصحيحة:متييز اجلّو السائد في النّص.
        يسود القصيدة جو من: الفرح - احلزن - الغضب-

         األلم
ب. اكتب كلمات وتعابير تثبت إجابتك:

        )تلعب، ابتسمي، يرقص، جيتاًرا، يغني، تغّنى،   
         ابتسمت. هذه الكلمات توحي باجلّو الذي يسود 

         القصيدة، أال وهو جّو الفرح(.

املعرفة اللغوّية: تعتمد على مضمون النّص وتتالءم مع مضامني املنهج

األسئلة املقترحةاقتراحات للمعّلم

معرفة ثروة لغوّية مالئمة من 
حقول داللّية مختلفة.

اكتب كلمات تابعة للحقلني الداللّيني التاليني:
           عالم الرسم:          عالم األطفال:

الصرف.
التمييز بني أزمان الفعل: 
ماٍض، مضارع، أمر.9 

أكمل اجلمل التالية بوضع الفعل املناسب بحسب ما ورد 
في القصيدة، ثّم حّدد زمن الفعل.

 اللوحة.                            )فعل  (
 القرد.                               )فعل  (
 احليوانات.                      )فعل  (
 اإلنسان في الكوخ.       )فعل  (
 األصحاب إلى الكوخ. )فعل  (
 األّم للضيوف.                )فعل  (

9 انظروا الوحدة ص 96.
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داللة األلفاظ

األسئلة املقترحةاقتراحات للمعّلم

معرفة ثروة لغوّية مالئمة من 
حقول داللّية مختلفة.

اكتب خمس كلمات تابعة للحقلني الداللّيني التاليني:
           عالم الرسم:          عالم األطفال:

فهم كلمات وعبارات جديدة 
باالعتماد على السياق.

في  بارزٍة  كلمة   لكّل  املناسب  املرادف  املخزن  من  اختر 
العبارة التالية.

وقف الرّسام  أمام املَِرآة فشاهد َمرآه اجلميل.
منظره - ما تنعكس فيه صورة األشياء
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هاًرا. ها بِطاَقًة َرَسَمتنْ عليها َأزنْ َمتنْ سلمى أُلمِّ " َقدَّ في "يوِم اأُلمِّ

َكَتَبتنْ حتَتها : ماما ..ُأِحبُِّك.

مَتَنَّتنْ سلمى أننْ َتطوَل َيداها لَِتُضمِّ كلَّ األطفاِل،  فِل"،  ِم الطِّ َوفي "َيونْ

َوتي. : َأنتمنْ إِخنْ وتقوَل َلُهمنْ

تِفااًل. َطَلَبتنْ سلمى مننْ ألوانِها أننْ ُتساِعَدها لُِتقيَم احنْ

َلتنْ األلواُن بالوناٍت، َوُزهوًرا، َوهدايا. بِسرعٍة َشكَّ

ُمضيئٌة،  ُعيوُنهم  ِر،  عنْ والشَّ الَبَشَرِة  سوُد  َأطفاٌل  َدَخَل  اأَلطفاُل.  َأتى 

َوثِياُبُهمنْ زاِهَيٌة، َوُهمنْ مَينَْرحوَن. 

َنٌة  ٌة، وشعوُرُهم سوداُء، وثياُبُهم ُمَزيَّ َمرَّ َتبَِعُهمنْ َأطفاٌل َبَشَرُتُهم غاِمقٌة ُمحنْ

بِاخَلَرِز. 

ُضُهمنْ  َوَبعنْ َنٍة.  ُمَلوَّ َوُعيوٍن  َبينْضاَء،  َبَشرٍة  َذوو  ُضُهمنْ  َبعنْ َظَهَر آخروَن،  ُثمَّ 

َتدوَن البِننْطاَل َأِو الَعباَءَة. داَء، َوَيرنْ راَء، َوُعيوٍن َسونْ َذوو َبَشَرٍة َسمنْ

َقًة،  َتدوَن َسراويَل َضيِّ َفِر، َيرنْ ُنُهمنْ إلى اأَلصنْ َأخيًرا، َدَخَل َأطفاٌل مَييُل َلونْ

َرًة َطويلًة. َوِستنْراٍت ُمَزرَّ

اِحتفاٌل بَِيْوِم الّطفِل

1

5

10
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َدِت اأَللنْواُن:15 َردَّ

َتِلفي اأَللنْواِن... َلَقدنْ َجَعَل اللُه الَبَشَر ُمخنْ

ٍة َوإِخاٍء. ُن َندعوُهمنْ لَِيعيشوا مِبََحبَّ َوَنحنْ

صايا، ليلى، )2006( احتفال بعيد الّطفل، عربّي - إنكليزّي، دار ربيع، سوريا.

ّ
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املهّمة في فهم املسموع

دليل األسئلة واإلجابات في مجال االستماع )تعتمد األسئلة على أبعاد الفهم األربعة(
ميكن صياغة األسئلة بحسب التحصيل املطلوب في مجال االستماع،10

. وميكنكم االستعانة مبا جاء في الوحدتني السابقتنينْ

البعد األّول: فهم املعنى الصريح في النّص/ حتديد معلومات
األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

ارسم مشهًدا من وحي القّصة. )سؤال مفتوح(فهم املعنى العاّم/ الفكرة املركزّية.

البعد الثاني: فهم املعنى اخلفّي في النّص / استنتاج
األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

اكتب عنوانًا مناسًبا للنّص. )سؤال مفتوح(التمييز بني األفكار الرئيسّية والثانوّية.

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

صياغة افتراضات باالعتماد على 
النّص.

لو كنت مكان الطفلة سلمى، ماذا تتمّنى في 
يوم الطفل؟ )سؤال مفتوح(

البعد الرابع في الفهم: تقييم املضمون ووظيفة املرّكبات اللغوّية والنّصّية

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

التعبير عن آرائهم في: موضوعة 
النّص، أحداثه وشخصياته، مع 

التعليل.

الله البشر 1. قالت األلوان: "لقد جعل 
       مختلفي األلوان...". هل أعجبك هذا

       القول؟ وّضح.
2. بحسب رأيك،  هل هناك رابٌط بني هذا

فِل؟ عّلل        النّص ونّص وثيقة حقوق الطِّ

10 انظروا املنهج ص 68.

ّ
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مهمة الوظيفة

اقتراحات ملهمة الوظيفة: اعطاء وظيفة اجمالّية.

للّتذكير: ميكن االستعانة بنشرة "الوظائف البيتية في املدرسة االبتدائية" )اإلدارة التربوّية، 
قسم التعليم االبتدائّي، القدس، 2009(. كذلك من خالل موقع قسم التعليم االبتدائّي 

باللغة العربّية:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/AgafAravit/tatwer.htm


