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مقدمة
ّ
املعرفية عند
تعالج هذه الوحدة موضوعة علم الفضاء والفلك ،وتهدف إلى توسيع اآلفاق
ّ
وحب العلم والطبيعة.
دافعيتهم للبحث
التالميذ ،وإثارة
ِّ
ّ

وصفية.
إخبارية
مت تناول هذه املوضوعة عن طريق عرض ثالثة نصوص
ّ
ّ
ّ

1

علمية عن
إخباريا وحقائق
يقدم وصفًا
واملركزي بعنوان "املنظومة
األول
الشمسية"ّ :
ًّ
ّ
ّ
النص ّ
ّ
ّ
ثم يعرض االستنتاجات التي تتعلّق
الشمسية
خصائص املنظومة
ّ
ومركباتها :الكواكب والنجومّ ،
ّ
تتكون من جنم واحد وثمانية
الشمسية
وأن املنظومة
جنم والقمر
كوكبّ ،
بحقيقة ّ
ٌ
أن الشمس ٌ
ّ
ّ
الشمسية.
مبسطة ملجموعة الكواكب في هذه املنظومة
كواكب .تلي هذا ّ
النص تعريفات ّ
ّ

النص مأخوذ من كتاب" :املنظومة
املركزي
الشمسية" للدكتور مصطفى عصفور 2،ومبا أ ّنه
ّ
ّ
ّ
مت بناء أسئلة حوله بحسب أبعاد فهم املقروء األربعة إضافة إلى املعرفة
في هذه الوحدة ،فقد ّ
اللغوية ،وبعض األنشطة املقترحة في مجالي التكلّم والكتابة.
ّ

أولاً إلى إثارة االعتزاز باحلضارة والثقافة
النص الثاني بعنوان
"البيروني" :يهدف هذا ّ
ّ
النص ّ
ّ
األدبية
العلمية منها،
واملتعددة املجاالت؛
الثرية مبعاملها ومعارفها وأعالمها العريقة،
ّ
العربيةّ ،
ّ
ّ
ّ
الكالسيكية األصيلة ،واسعة الثقافة
ة
العربي
األعالم
بأحد
التعريف
إلى
يهدف
ا،
وثاني
ة.
والفني
ً
ّ
ّ
ّ
تطور علم الفلك وعلوم أخرى ،وما
واملعارف ،وهو
البيروني الذي كان له األثر الكبير في ّ
ّ
الفلكية احلديثة .يستعرض
معتمدا في األبحاث
مرجعا
زالت دراساته ،حتى ّأيامنا هذه ،تعتبر
ً
ً
ّ
بدءا من نشأته ،ووصولاً إلى ثقافته وآثاره املو ّثقة،
عامليا .لقد
ً
النص سيرة حياته ً
ّ
وانتهاء بتكرميه ًّ
استراتيجيات ،طرق وأساليب تدريب التالميذ على طالقة
النص تقدمي
ارتأينا من خالل هذا ّ
ّ
العنكبوتية (االنترنت) ،وقد
رقمي ُنقل عن أحد مواقع الشبكة
نص
النص الذي أمامنا ّ
القراءةّ .
ّ
ّ
مت التصرف فيه مراعا ًة لعوامل مقروئية النص3.
ّ
ّ
ّ
ّ

أساسية
النص الثالث بعنوان "القمر" :وقد اقتبس من كتاب القمر 4،الذي يستعرض معلومات
ّ
ّ
ُ
النص من أجل تطوير مهارة االستماع لدى التالميذ.
ومبسطة عن كوكب القمر .أ ّ
عد هذا ّ
ّ
1
الثانية "الديناصورات".
اإلخبارية
ميزات وخصائص النصوص
ّ
التعليمية ،انظروا املنهج (ص )38 .والوحدة ّ
ّ
ملراجعة ّ
وتدرس في بعض املدارس كجزء من برنامجها
 4 ,2هذا الكتاب هو جزء من مجموعة كتب
تعليمية في موضوع الفضاء ّ
ّ
التعليمي.
ّ
لالستزادة في املعلومات حول هذا املوضوع ،ميكنكم الدخول إلى موقع املرصد .http://marsad.almashhad.org/
 3انظروا الرابطhttp://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=26944&pg=67 :
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5

ڑلش ْم ِس َّي ُة
ظوم ُة ا َّ
َال َْم ْن َ

س،
دور َح ْو َل ا َّ
ظومةُ ا َّ
ڑلش ْم ِ
بار ٌة َع ْن َم ْج َ
َال َْم ْن َ
سام اڑلَّتي َت ُ
ڑلش ْم ِس َّيةُ ِع َ
موع ٍة ِم َن اڑلأْ َ ْج ِ
دور ثَمانِ َيةُ َأ ْجسا ٍمِ ،ه َيُ :عطار ُِد،
فا َّ
س َم ْوجو َد ٌة في اڑل َْم ْركَ ِز َو َح ْو َلها َت ُ
ڑلش ْم ُ
ل ،أورانوس ونِبتون5.
يخَ ،ال ُْم ْش َتريُ ،ز َح ُ
ا َُّلز َه َر ُةَ ،الأْ َ ْر ُ
ضَ ،ال َْم ّر ُ
ُ َ ْ

ُس ِّم َي ِ
س في
دور َح ْو َل ا َّ
ظومةُ ا َّ
ڑلش ْم ِ
ڑلش ْم ِس َّيةُ بِهذا اڑلاِ ْس ِم لأِ َ َّن ه ِذ ِه اڑلأْ َ ْج َ
ت اڑل َْم ْن َ
سام َت ُ
ٍ
نِظا ٍم َد ٍ
َوانين.
ظام َي ْع َت ِم ُد َعلى ِح
سابات َوق َ
قيق جِ ًّداَ ،وهذا اڑل ِّن ُ

ديد ٍةَ ،و ِه َي َت ْخ َت ِل ُف َع ْن
ظومةُ ا َّ
ڑلش ْم ِس َّيةُ  -كَ ما ذَكَ ْرنا ِ -من َأ ْجسا ٍم َع َ
َت َت َك َّونُ اڑل َْم ْن َ
ض في ِصفاتِها َو َم ِّيزاتِهاَ ،و ِ
ڑلش ْم ِس َّي ِة إلى
ظوم ِة ا َّ
َب ْع ِضها اڑل َْب ْع ِ
سيم اڑل َْم ْن َ
لك ْن ُي ْم ِك ُن َت ْق ُ
ب.
جوم واڑل َْكوا ِك ِ
عائِ َل َت ْي ِن َم ْركَ ِز َّي َت ْي ِن :اَل ُّن ِ

10

15

رارتِها عالِ َيةٌ جِ ًّداَ ،و َت ْص ُد ُر
جوم َأ ْج ٌ
اَل ُّن ُ
بير ٌة جِ ًّدا َو ُم ْل َته َِبةٌ َ ،و َد َر َجةُ َح َ
سام غاز َِّيةٌ كَ َ
ڑلسماو َِّي ِة في اڑلل َّْي ِل ُنشا ِه ُد
ِم ْنها َأ ِش َّعةٌ َق ِو َّيةٌ ُت َس ّمى ا ّ
ڑلض َ
وءِ .ع ْن َد اڑل َّن َظ ِر إلى اڑل ُّْق َّب ِة ا َّ
بار ٌة َع ْن ُنجو ٍم كَ ٍ
ڑلضو ِء .ه ِذ ِه اڑل ِّن ُ
ثير ِم ْن نِ ِ
بيرة جِ ًّدا َت ْبدو لنا كنِ ِ
قاط
قاط ا ّ
قاط ِع َ
اڑل َْك َ
ٍ
ض.
جوم َب َ
عيد ٌة جِ ًّدا َع ِن اڑلأْ ْر ِ
ضوء؛ لأِ َ َّن ه ِذ ِه اڑل ُّن َ

ماء َي ْع َت ِقدونَ
طيع اڑلإْ ِ ْنسانُ َع َّدهاَ ،ل ِك َّن اڑل ُْع َل َ
بير جِ ًّداَ ،وال َي ْس َت ُ
َع َد ُد ه ِذ ِه اڑل ُّن ِ
جوم كَ ٌ
بِ َأ َّنه في كُ ِّل َل ْي َل ٍة ُي ْم ِك ُن َأ ْن َنرى َأ ْك َث َر ِم ْن َألف َْي َن ْج ٍم .إِ َّن ِص ِ
جوم َت ْن َطبِ ُق
فات اڑل ُّن ِ
س َأ ْك َب َر
س َن ْج ًما ً
أيضاَ .ل ِك ْن ،لِماذا َنرى ا َّ
س ،لِذا ُت ْع َت َب ُر ا َّ
َعلى ا َّ
ڑلش ْم ِ
ڑلش ْم َ
ڑلش ْم ُ
جومَ ،وإِذا ا ْڑب َت َع ْدنا َع ْنها
جوم؟ ذلِ َك لأِ َ َّن ا َّ
َريبةٌ ِم ّنا َأ ْك َث َر ِم ْن باقي اڑل ُّن ِ
ِم َن اڑل ُّن ِ
ڑلش ْم َ
سق َ
ٍ
ٍ
َ
غير ٍة جِ ًّدا.
بِ َشكْ لٍ كاف َس َت ْبدو ِه َي أ ْي ًضا كَ ُن ْق َط ِة ضوء َص َ

س
بِما َأ َّن ا َّ
َريبةٌ جِ ًّدا ِم ّناَ ،فإِ َّن َض ْو َءها َق ِو ٌّي جِ ًّدا .إِذا َن َظ ْرنا إلى ا َّ
ڑلش ْم ِ
ڑلش ْم َ
سق َ
بِ َشكْ لٍ ُم ِ
باش ٍر ف َُي ْم ِك ُن َأ ْن ُن ْؤ ِذ َي اڑل َْع ْي َنَ ،و ُي ْم ِك ُن َأ ْن ُي َؤ ِّد َي ذلِ َك إلى اڑل َْعمى؛
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 5انظروا
َ
العربية
ربوية  -إدارة املعارف
الس
ربوية  -قسم ال ّتعليم
كرتارية ال ّت ّ
ّ
وزارة ال ّتربية وال ّتعليم • اإلدارة ال ّت ّ
االبتدائي • ّ
ّ
ّ

جوم
ِب واڑل ُّن ُ
َا ْلكَ واك ُ

3

20

25

باش َر ًة.
س ُم َ
لِذلِ َك ُي َحذَّ ُر ا ِ
إل ْنسانُ ِم َن اڑل َّن َظ ِر إلى ا َّ
ڑلش ْم ِ

سام اڑلبا ِر َد َة" .ال
رارتِها ُم ْن َخ ِف َضةٌ ؛ لِذلِ َك ُت َس ّمى "اڑلأْ َ ْج َ
َالْكوا ِك ُب َأ ْج ٌ
سام َد َر َجةُ َح َ
ٍ
ُي ْم ِك ُن ُر ْؤ َي ُتها إِ ّ
سام
ال إِذا َوق ََع ْت َع ْليها َأ ِش َّعةُ ا َّ
ڑلش ْم ِ
س ه ِذ ِه اڑلأْ َ ْج ُ
س؛ َو ِع ْن َدئِذ َت ْع ِك ُ
شاه َد ُتهاِ .م ٌ
ثال َعلى ذلِ َك" :اڑ ْل َق َم ُر"َ 6،ف َن ْح ُن َنرى اڑ ْل َق َم َر
َأ ِش َّع َة ا َّ
ڑلش ْم ِ
س ف َُي ْم ِك ُن ُم َ
ضَ ،و َ
هكذا
في اڑلل َّْي ِل ِع ْن َدما َت ْس ُق ُط َأ ِش َّعةُ ا َّ
س َعلى َسطْ ِح ِهَ ،ي ْع ِك ُسها َعلى اڑلأْ َ ْر ِ
ڑلش ْم ِ
عوه
ورَ ،و َن ْد ُ
ُنشا ِه ُد اڑ ْل َق َم َرَ .وه ِذ ِه اڑلأْ َ ِش َّعةُ اڑل ُْم ْن َع ِك َسةُ َتكونُ َضعي َف ًة جِ ًّدا َو ُت َس ّمى اڑل ّن َ
طيع اڑل َّن َظ َر إلى اڑل ّنو ِر َف َق ْط ،دونَ
"نور اڑ ْل َق َم ِر"ِ .م ْن ُهناَ ،ن ْس َت ْنتِ ُج َأ َّن اڑلإْ ِ ْنسانَ َي ْس َت ُ
َ
س.
َض ْو ِء ا َّ
ڑلش ْم ِ
سي َة َت َت َك َّونُ ِمن َن ْج ٍم ِ
َماني ِة
واح ٍد َو ُه َو ا َّ
ظوم َة ا َّ
َي َت َب َّي ُن إ ًذا َأ َّن اڑل َْم ْن َ
ڑلش ْم ُ
سَ ،وث َ
ڑلش ْم َّ
س.
دور َح ْو َل ا َّ
ڑلش ْم ِ
كَ وا ِك َب َت ُ
ڑلش ْمسِ َّيةُ" ،د .مصطفى عصفور.
نظوم ِة ا َّ
المصدر " :اڑل َْم َ

العربية  -القدس 2007
الشرق
مسية ،ص – 5.ص ،11 .مطبعة ّ
المنظومة ّ
ّ
الش ّ
تصرف)
(بِ ُّ

1

قاموس اڑل ُْم ْص َط َل ِ
حاتَ :ال َْكوا ِك ُب
ُ

سُ .س ِّم َي بِهذا اڑلاِ ْس ِم لأِ َ َّن ُه َأ ْس َر ُع كَ ْوكَ ٍ
ُعطار ُِدُ :ه َو َأ ْق َر ُب كَ ْوكَ ٍ
ب؛ َأ ْي
ب إلى ا َّ
ڑلش ْم ِ
س.
كَ أ َّن ُه ُيطار ُِد ا َّ
ڑلش ْم َ

سُ ،س ِّم َي بِهذا اڑلاِ ْس ِم لأِ َ َّن ُه َأ ْس َط ُع
ا َُّلز َه َر ُةُ :هو اڑل َْك ْوكَ ُب اڑل ّثاني اڑلأْ َ ْق َر ُب إلى ا َّ
ڑلش ْم ِ
كَ ْوكَ ٍ
ماوي ِة.
ڑلس َّ
ب في اڑل ُْق َّب ِة ا َّ

املريخ
قمر
 6من اجلدير أن ُيذكر للتالميذّ ،
ٌ
أن لبعض الكواكب أقمار تدور حولها ،فكوكب األرض له ٌ
واحد ،وكوكب ّ
له قمران ،بينما كوكب الزهرة ال قمر له.
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سُ ،س ِّم َي ِ
ض بِهذا اڑلاِ ْس ِم
َالأْ ْر ُ
ت اڑلأْ َ ْر ُ
ضِ :ه َي اڑل َْك ْوكَ ُب اڑل ّثالِ ُث اڑلأْ َ ْق َر ُب إلى ا َّ
ڑلش ْم ِ
توج ُد َع َل ْي ِه َحيا ٌة؛ لِ َ
ض َأ ْي ًضا:
ذلك ُت َس ّمى اڑلأْ َ ْر ُ
لأِ ّنها اڑل َْك ْوكَ ُب اڑل َْو ُ
حيد اڑلَّذي َ

" َال َْك ْوكَ َب اڑل َْم ْسكونَ ".

7

ب
سَ ،وقد ُس ِّم َي ً
َال َْم ّر ُ
أيضا بِاڑل َْك ْوكَ ِ
يخُ :ه َو اڑل َْك ْوكَ ُب ا ّڑلرابِ ُع اڑلأْ َ ْق َر ُب إلى ا َّ
ڑلش ْم ِ
اڑلأْ َ حمر؛ نِسب ًة إلى َلون ِ ِه اڑلْمائِل إلى اڑلْحمر ِة8.
ِ
ْ
ْ َ ِ َْ
ُ ْ َ

10

ب
وس ِّم َي بِهذا اڑلاِ ْس ِم بِ َس َب ِ
س بِ ُب ْع ِد ِه َع ِن ا َّ
ڑلش ْم ِ
سُ ،
َال ُْم ْش َتريُ :ه َو اڑل َْك ْوكَ ُب اڑلْخا ِم ُ
ُس ْر َعتِ ِه اڑلْهائِ َل ِة َح ْو َل َن ْف ِس ِه.

9

اس
س بِ ُب ْع ِد ِه َع ِن ا َّ
ڑلش ْم ِ
سَ ،و ُس ِّم َي بِهذا اڑلاِ ْس ِم لأِ َ َّن اڑل ّن َ
ڑلسا ِد ُ
ُز َح ُلُ :ه َو اڑل َْك ْوكَ ُب ا ّ
َ
ا ْڑع َت َقدوا ق ً َ َ
سي ِةَ ،أ ْي َأ َّن ُه َز َحلَ َو ا ْڑب َت َع َد.
ظوم ِة ا َّ
خير في اڑل َْم ْن َ
َديما بِأ ّن ُه اڑلأْ ْب َع ُد َو اڑلأْ ُ
ڑلش ْم َّ

15

ب
سَ ،و ُس ِّم َي بِهذا اڑلاِ ْس ِم بِ َس َب ِ
ڑلسابِ ُع بِ ُب ْع ِد ِه َع ِن ا َّ
ڑلش ْم ِ
أورانوسُ :ه َو اڑل َْك ْوكَ ُب ا ّ
لأْ َ
ڑلسما ِء ِع ْن َد ا ّڑلرومانِ
ڑلسما ِء َ
َل ْونِ ِه اڑ ْز َرقِ اڑلْمائِ ِل إلى اڑلْفاتِ ِح ِم ْث ِل َل ْونِ ا َّ
(و ُس ِّم َي َم ِل ُك ا َّ
با ْڑس ِم "أورانوس").

ب َل ْونِ ِه
سَ ،و ُس ِّم َي بِهذا اڑلاِ ْس ِم بِ َس َب ِ
نِ ْبتونُ :ه َو اڑل َْك ْوكَ ُب اڑل ّثا ِم ُن بِ ُب ْع ِد ِه َع ِن ا َّ
ڑلش ْم ِ

(وس ّم َي َم ِل ُك اڑ ْلبِحا ِر ِع ْن َد ا ّڑلرومانِ بِا ْڑس ِم
اڑلأْ َ ْز َرقِ اڑلْمائِ ِل إلى اڑلْغا ِم ِق ِم ْث ِل َل ْونِ اڑل َْب ْح ِر ُ
"نِب ْتون").
العربية  -القدس .2007
الشرق
مسية ،د .مصطفى عصفور ،مطبعة ّ
المصدر :المنظومة ّ
ّ
الش ّ
تصرف)
ب
(
ِ
ُّ

7
ض يعني سكن.
تأر َ
الفعل ّ
 8الفعل َأ ْم َر ُخ :ذو ُبق ٍَع بيضاء وأخرى حمراء.
تتابع ملعا ُن ُه (لسان العرب)،
 9سبب تسمية الكوكب اخلامس باملشتري :مصدر التسمية َ -
"ش ِر َي"َ :ش ِر َي البرق = َ
وهو بهذا املعنى يتوافق مع طبيعة هذا الكوكب.

العربية
ربوية  -إدارة املعارف
الس
ربوية  -قسم ال ّتعليم
كرتارية ال ّت ّ
ّ
وزارة ال ّتربية وال ّتعليم • اإلدارة ال ّت ّ
االبتدائي • ّ
ّ
ّ
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األول
اقتراحات لتعليم ّ
النص ّ
متهيد

يتم استطالع معلومات التالميذ
ِّ
ميهد املعلّم للموضوعة بتوظيف مهارة التعبير الشفويّ ،إذ ّ
عرض
ومعرفتهم السابقة حول الفضاء والكواكب ،ودمجها مع معلومات جديدة ،يقترح أن ُت َ
التحدث عن مضمون الفيلم وأفكاره بهدف تثبيت املعرفة
يتم
ّ
في فيلم يتناول هذه املوضوعةّ .
السابقة عند التالميذ أو َن ْق ِضها ،واكتساب معلومات جديدة ُتضاف إلى معارفهم السابقة.

اللغوية
النص ومعاجلة الثروة
قراءة ّ
ّ

انظروا إلى االقتراحات التي جاءت في الوحدات السابقة.

تعليمية داعمة
بيئة
ّ

وذلك من خالل:
علمية مالئمة لتالميذ
• إثراء املكتبة الص ّف ّية مبوسوعات ،مقاالت ،مجلاّ ت ،كتب وقصص
ّ
الصف الثالث.
ّ

• إنشاء زاوية حول املوضوعة :رسومات ،وصور ،قُصاصات ،مفردات وعبارات تتبع للحقل
الداللي ملوضوعة الفضاء والفلك.
ّ
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العربية
ربوية  -إدارة املعارف
الس
ربوية  -قسم ال ّتعليم
كرتارية ال ّت ّ
ّ
وزارة ال ّتربية وال ّتعليم • اإلدارة ال ّت ّ
االبتدائي • ّ
ّ
ّ

دليل األسئلة واإلجابات في مجال القراءة (تعتمد األسئلة على أبعاد الفهم األربعة)
املهم أن تكون
األسئلة :ميكن صياغة األسئلة بحسب أبعاد الفهم
ّ
ومركباتها املختلفة ،ومن ّ
متنوعة في صياغتها (مفتوحة ،مغلقة)10.
ّ
النص  /حتديد معلومات
األول :فهم املعنى الصريح في ّ
البعد ّ

مركبات أبعاد الفهم
ّ

حتديد معلومات صريحة
النص.
في ّ

األسئلة املقترحة

صحح األخطاء في املعلومات
ً
النصِّ ،
بناء على ما ورد في ّ
التالية:

 .1ال ُنجوم عبارة عن أجسام باردة.
غازية كبيرة
اإلجابة الصحيحة :النجوم عبارة عن أجسام ّ
جدا وملتهبة.
ّ
 .2تدور الشمس حول مجموعة من الكواكب.
اإلجابة الصحيحة :تدور مجموعة من الكواكب حول
الشمس.
عدة جنوم وكواكب.
تتكون املنظومة
الشمسية من ّ
ّ .3
ّ
الشمسية من جنم
تتكون املنظومة
اإلجابة الصحيحةّ :
ّ
وعدة كواكب.
واحد ّ

وبتمعن الكتشاف األخطاء
النص
يطلب من التالميذ قراءة ّ
ّ
الكامنة في اجلمل ،وعليهم أن يبحثوا عن كلمة املفتاح في
كلّ جملة

تتكون ،املنظومة
( .1جنوم ،أجسام  .2تدور ،حول ّ .3
الشمسية)
ّ

 10انظروا املنهج ص.27 .
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مركبات أبعاد الفهم
ّ

حتديد معلومات صريحة
النص.
في ّ

األسئلة املقترحة
النص
أكمل العبارة التالية من املخزن ،ميكن أن
َ
نستنتج من ّ
أن :األرض تنتمي ملجموعة الكواكب
َّ
الشمس تنتمي ملجموعة النجوم
يطلب من التالميذ االستنتاج بأن األرض تنتمي ملجموعة
بناء على
الكواكب ،والشمس تنتمي ملجموعة النجوم ً
النص وقاموس
املعلومات التي جاءت في الفقرة األخيرة من ّ
املصطلحات.

تنظيم معلومات في
جدول.

قارن بني النجوم والكواكب بحسب املعايير التالية.
املعيار

درجة
احلرارة

مدى
رؤيتها

احلركة

النجوم

الكواكب

جدا
عالية ًّ

منخفضة

ميكن رؤيتها
ليال

ميكن رؤيتها
عند سقوط
أشعة الشمس
ّ
عليها

ثابتة

متحركة
ّ

النص بإمعان للبحث عن ا ُملعطى أو
يطلب من التالميذ قراءة ّ
املعيار املطلوب ،وملء الفراغ داخل اجلدول.
فهم عالقات بني أجزاء
النص.
ّ
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الشمسية بهذا االسم ،بحسب ما جاء
ملاذا ُس ِّم َيت املنظومة
ّ
في الفقرة الثانية؟ (سؤال مفتوح)
يطلب من التالميذ حتديد املعلومات التي تظهر في الفقرة
"ألن الكواكب تدور
ألن:
َّ
الثانية والتي تعتمد على الرابط َّ
جدا ،وهذا النظام يعتمد على
حول الشمس في نظام دقيق ّ
حسابات وقوانني".

العربية
ربوية  -إدارة املعارف
الس
ربوية  -قسم ال ّتعليم
كرتارية ال ّت ّ
ّ
وزارة ال ّتربية وال ّتعليم • اإلدارة ال ّت ّ
االبتدائي • ّ
ّ
ّ

النص  /استنتاج
البعد الثاني :فهم املعنى
اخلفي في ّ
ّ

مركبات أبعاد الفهم
ّ

املنطقية
فهم العالقات
ّ
النص
بني أجزاء ّ
باالعتماد على الروابط.

منطقية غير
فهم عالقات
ّ
النص.
مصرح بها في ّ
ّ

األسئلة املقترحة

من النظر مباشرة
"ي َحذَّ ُر اإلنسان َ
جاء في الفقرة السادسةُ :
وضح السبب( .سؤال مفتوح)
إلى الشمس"ِّ .
املنطقي
يطلب من التالميذ تفسير ذلك باالعتماد على التفسير
ّ
الذي يعتمد على حقيقة كون الشمس قريبة من األرض،
قويينْ ِ قد يؤذيانِ العينني
مما ّ
يؤدي إلى إصدار ضوء وإشعاع ّ
لدرجة فقدان البصر.
ما العالقة بني النور والضوء( .سؤال مغلق)
 .1كلمة النور تعني الضوء.
 .2النور هو نتيجة للضوء.
 .3الضوء أقوى من النور.
 .4الضوء هو انعكاس للنور.
يطلب من التالميذ حتديد العالقة بني النور والضوء،
باالعتماد على الفقرتني السادسة والسابعة ،فأشعة الشمس
املهم أن
تسمى
ً
سمى ً
ضوءا ،وانعكاس هذا النور ُي ّ
ّ
نورا .من ّ
العلمي بني كلمتي نور وضوء باالعتماد
يوضح املعلّم الفرق
ّ
ّ
النص.
على مضمون ّ
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مركبات أبعاد الفهم
ّ

األسئلة املقترحة

املركزية
فهم األفكار
ّ
املصرح
املستنبطة (غير
ّ
النص.
بها) من ّ

متحركة أم ثابتة؟ اشرح ذلك باالعتماد على
هل الشمس
ّ
الفقرتني األولى والثانية( .سؤال مفتوح)

فهم الكلمات
والعبارات باالعتماد
على السياق.

النص ،ما هو التفسير املناسب لكلّ كلمة أو عبارة.
بحسب ّ
(سؤال مغلق)
نظام :ترتيب بحسب طريقة واحدة.
العديد من :عدد من أو الكثير من.
غازية :أجسام مكونة من غاز.
أجسام ّ
(عدد من أو الكثير من ،أجسام مكونة من غاز.،ترتيب
بحسب طريقة واحدة).

فهم الكلمات
والعبارات باالعتماد
على السياق.

ِ
الشمس ّية
ما معنى "عائلة" في جملة" :يمُ كن تقسيم املنظومة
ركزيتني( "...الفقرة ال ّثالثة) ؟
إلى عائ َلتني َم ّ

يطلب من التالميذ استنتاج اإلجابة باالعتماد على املعلومات
التي جاءت في الفقرتني األولى والثانية:
"الشمس موجودة في املركز ،وحولها تدور"...
جدا،
"هذه األجسام تدور حول الشمس في نظام دقيق ّ
وهذا النظام يعتمد على حسابات وقوانني".
أن كلمة منظومة أتت من كلمة "نظام،
على املعلّم أن يشرح ّ
أن الكواكب
تنظيم ،منظّ م ،أنظمة"...؛ ليفهم التالميذ ّ
غير أماكنها أو حاالت
مر ّتبة في نظام وتسير بحسبه ،فال ُت ّ
دورانها وما إلى ذلك.

يطلب من التالميذ فهم كلمة نظام باالعتماد على العبارة التي
تليها "وهذا النظام يعتمد على حسابات وقوانني" .والعبارة
غازية
العديد باالعتماد على اجلذر (ع.د.د) والعبارة أجسام ّ
باالعتماد على كلمة غاز.

جوم
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نوع  -مجموعة  -منظومة  -كوكب.
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ّ

البعد الثالث :تفسير ،دمج ،وتطبيق أفكار ومعلومات

مركبات أبعاد الفهم
ّ

فرضيات
صياغة
ّ
باالعتماد على
املكتوب.

مقارنة ومقابلة
معلومات.

التمييز بني الواقعة
والرأي.

األسئلة املقترحة

أن الشمس اقتربت من األرض؟
ماذا تتو ّقعون أن يحدث لو ّ
(سؤال مفتوح)
فرضية باالعتماد على املعلومات
يطلب من التالميذ صياغة
ّ
في الفقرة الثانية" :األجسام تدور حول الشمس في نظام
جدا ،وهذا النظام يعتمد على حسابات وقوانني".
دقيق ّ
وإلى حقيقة كون الشمس ثابتة ،وأيضا باالعتماد على الفقرة
غازية
أن الشمس
الثالثة :والتي تشير إلى ّ
جسم من "أجسام ّ
ٌ
جدا" .على
عالية ّ
كبيرة ّ
جدا وملتهبة ،ودرجة حرارتها ّ
أن اقتراب الشمس من األرض قد يخلّ
أن يدركوا ّ
التالميذ ْ
يسبب كارثة
بهذا النظام ،وينافي حقيقة كونها ثابتةّ ،مما ّ
تودي بحياة املخلوقات على األرض.
ملاذا نستطيع النظر إلى القمر وال نستطيع النظر إلى الشمس؟
يطلب من التالميذ مقابلة املعلومات التي جاءت في
االستنتاجني واملعلومات التي سبقت كلّ استنتاج (القمر هو
جنم).
كوكب ّأما الشمس فهي ٌ

اُكتب كلمة "واقعة" أو "رأي" بعد كلّ عبارة ،حسب ما
مناسبا( .سؤال مغلق)
تراه
ً
 .1يعتقد العلماء بأننا نستطيع أن نرى أكثر من ألفي جنم كلّ
ليلة .رأي
 .2يظهر ضوء النجوم في الليل .واقعة
يطلب من التالميذ أن يمُ ّيزوا بني العبارات التي تورد احلقائق
وتلك التي تورد اآلراء ،مثال الكلمة" :يعتقد" تدلّ على
آراء وليس وقائع.
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والنص ّية
اللغوية
املركبات
البعد الرابع في الفهم :تقييم املضمون ووظيفة ّ
ّ
ّ

مركبات أبعاد الفهم
ّ

النص والتعبير عن
تقييم ّ
النص.
رأي التلميذ في ّ

األسئلة املقترحة

النص ؟ علّل( .سؤال مفتوح)
هل أعجبك ّ

النص والتعبير عن
تقييم ّ
النص.
رأي التلميذ في ّ

نقترح على املعلّم مراجعة أدوات االستفهام مع التالميذ.

تقييم الهدف.

النص ؟ (سؤال مفتوح)
ما الهدف من ّ

اُكتب ثالثة أسئلة تكون اإلجابة فيها  -الشمس.

مميزات
يطلب من التالميذ حتديد الهدف باالعتماد على ّ
النص في مضمونه (تقدمي حقائق) ،وفي لغته (جمل
ّ
موضوعية وتهدف إلى تقدمي
أحادية الداللة،
تقريرية،
ّ
ّ
ّ
حقائق ومعلومات دقيقة).

النص وتتالءم مع مضامني املنهج
املعرفة
اللغوية :تعتمد على مضمون ّ
ّ
مجال اللغة

الصرف.
األصلية
معرفة احلروف
ّ
لكلمات مفتاح وردت
النص.
في ّ

متييز اسم العدد مع
املعدود
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األسئلة املقترحة

األصلية (اجلذر) للكلمات:
 .1ما هي احلروف
ّ
"منظومة" و "نظام" ؟
 .2اُكتب كلمات أخرى تتبع لنفس اجلذر.
اُكتب العدد بالكلمات:
الشمسية عبارة عن ()8
 .1املنظومة
ّ
أجسام تدور حول جنم ()1
شاهدت في السماء ()8
.2
ُ
وقمرا ()1
نوجم
ً

.
.

العربية
ربوية  -إدارة املعارف
الس
ربوية  -قسم ال ّتعليم
كرتارية ال ّت ّ
ّ
وزارة ال ّتربية وال ّتعليم • اإلدارة ال ّت ّ
االبتدائي • ّ
ّ
ّ

مجال اللغة

داللة األلفاظ

األسئلة املقترحة

لغوية مالئمة
معرفة ثروة ّ
داللية مختلفة
من حقول ّ
(الكواكب).

أحاج عن الكواكب:
ٍ
بسرعة هائلة وعظيمة ،اسمي هو...
 .1أنا كوكب أمتاز
 .2أنا الكوكب الذي يحمل اسم ملك البحار عند الرومان،
اسمي هو...
 .3أنا كوكب ظ ّنوا قد ًميا أ ّنني األبعد عن الشمس في
الشمسية ،اسمي هو...
املنظومة
ّ
الشمسية،
املميز والوحيد في املجموعة
ّ
 .4أنا الكوكب ّ
اسمي هو...
 .5أنا الكوكب األسطع ،اسمي هو...
 .6أنا الكوكب األحمر ،اسمي هو...
 .7أنا الكوكب الذي يشبه السماء في لونها ،اسمي هو...
 .8أنا الكوكب األقرب للشمس واألسرع في املنظومة
الشمسية ،اسمي هو...
ّ

مجال اللغة

األسئلة املقترحة

نص.
كتابة ّ

مجال الكتابة

نصا
إقناعيا حتاول من خالله إقناع اآلخرين بأضرار
اُكتب ًّ
ًّ
النظر إلى الشمس.
بإمكانك االستعانة باملفردات والعبارات التالية:
هام ،احذروا ،ال تنظروا ،جت ّنبوا ،ابتعدوا،
حتذير ّ
شمسية ،لذلك ،قد ،حاولوا،
يضر ،نظارات
ّ
يؤذيّ ،
قدر املستطاع...

كتابة تعليق.

إن عمر الشمس نحو خمسة
"عمر الشمس" :يقول العلماء ّ
ُ
مليارات سنة ،وسوف تنطفئ بعد خمسة مليارات سنة
أن الشمس اليوم في عمر الشباب.
أخرى؛ أي ّ
اُكتب تعليقًا حول هذه املقولة.
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1

روني
َال َْب ْي ُّ

َ
َ
عام
روني َ
روني"ُ .ولِ َد اڑل َْب ْي ُّ
مي "اڑل َْب ْي ُّ
ُه َو أبو ا َّڑلر ْيحانِ ُم َح َّم ُد ْب ُن أ ْح َم َد اڑل ُْخوار ِْز ُّ
كستانَ 11.
973م في ِ
حاليا في ُأ ْ
عاص َم ِة ُخوار ِْز َم ،اڑلَّتي َت َق ُع ًّ
وز َب ِ ْ
جاالت َم ْع ِر َفتِ ِه .ف َُه َو ُم َؤ ِّر ٌخُ ،ج ْغرا ِف ٌّيَ ،ف َل ِك ٌّي،
روني عالِ ٌم ُم َم َّي ٌزَ ،ت َن َّو َع ْت َم
ُ
َال َْب ْي ُّ

5

َ
ِ
صي ٍة ِع ْل ِم َّي ٍة َعلى َم ِّر
رياض ٌّيْ ،
فيزيائِ ٌّيَ ،و ُم َت ْرجِ ٌمَ .ب َر َز اڑل َْب ْيرونِ ُّي كَ أ ْش َه ِر َش ْخ َّ
اڑل ُْعصو ِر اڑل ُْم ْخ َت ِل َف ِة ،كَ ما َب َر َز ْت ُم َؤلَّفا ُت ُه كَ ِ
واح َد ٍة ِم ْن َأ َه ِّم اڑل ُْم َؤل ِ
ْمي ِة اڑلَّتي
َّفات اڑ ْل ِعل َّ

ياضي ِ
ت اڑل َْمكْ َت ِ
ات َواڑ ْل َف َل ِ
َأ ْغ َن ِ
ك َواڑل ُْج ْغرافيا ُم ْن ُذ
روني ُح ُّب ُه لِ ِّ
لر ّ
باتُ .ع ِر َف َع ِن اڑل َْب ْي ِّ
هورين.
لوم ُه َع ِن اڑل َْعدي ِد ِم َن اڑل ُْع َلما ِء اڑل َْم ْش
َ
ِص َغ ِر ِهَ ،و َأ َخ َذ ُع َ

روني بِ َت ْأ ِ
سوع ٍة في ِعل ِْم اڑ ْل َف َل ِ
كَ ،و َس ّماها "اڑ ْلقانونَ اڑل َْم ْسعو ِد َّي
ليف َم ْو َ
َ
قام اڑل َْب ْي ُّ
قام
تاب َم ْو َ
جوم"ُ .ي َع ُّد هذا اڑل ِْك ُ
لومَ ،وق َْد َ
سوع ًة َض ْخ َم ًة في اڑل ُْع ِ
في اڑلْحيا ِة واڑل ُّن ِ

10

َقام
ڑلسلْطانِ اڑل َْم ْسعو ِد ِّي اڑلَّذي ُأ ْعجِ َب بِهذا اڑل َْع َم ِل ا ّڑلرائِ ِع؛ ف َ
روني بِإِ ْهدائِـ ِه إلى ا ُّ
اڑل َْب ْي ُّ
بِ ُمكا َف َأتِ ِهِ .
روني اڑلَّذي طا َلما َب َذ َل َحيا َت ُه ِم ْن َأ ْج ِل ِخ ْد َم ْة اڑ ْل ِعل ِْم َواڑل َْم ْع ِر َف ِة،
لك َّن اڑل َْب ْي َّ
َ
َ
َ
س ِم ْن
ا ِ ْع َت َذ َر َع ْن قَبولِ اڑل َْه ِد َّي ِة؛ َوأ ْو َض َح أ َّن ُه َي ْخ ُد ُم اڑ ْل ِعل َْم ِم ْن أ ْج ِل اڑ ْل ِعل ِْم َف َق ْطَ ،و َل ْي َ
َأ ْج ِل اڑلْمالِ .

15

روني َأ ْي ًضا ِم ْن َت ْأ ِ
ض فيها َأ ْبحاث َُه
ب اڑلَّتي َع َر َ
ليف اڑل َْعدي ِد ِم َن اڑل ُْك ُت ِ
َت َمكَّ َن اڑل َْب ْي ُّ
ِ
َوا ْڑكتِشافاتِ ِه في اڑل َْعدي ِد ِم َن اڑل َّنواحي اڑ ْل ِع ْل ِم َّي ِة في ُم ْخ َت ِل ِ
جاالت :اڑ ْل َف َل ِك َّي ِة
ف اڑل َْم

َواڑل ّت ْأ ِ
ِ
ريخ َّي ِة َوا ِّڑلر ِ
ماد ًة
ياض َّي ِة َوغَ ْي ِرها ِم َن اڑل َْم
جاالت اڑ ْل ِع ْل ِم َّي ِة َواڑلَّتي ما زا َل ْت ُت ْع َت َب ُر َّ
هام ًة في اڑلأْ َ ْب ِ
ماء في َأ ّيا ِمنا.
قوم بِها اڑل ُْع َل ُ
حاث اڑ ْل ِع ْل ِم َّي ِة اڑلَّتي َي ُ
َّ

11
قارة آسيا ،شمال أفغانستان.
تقع أوزبكستان في منتصف ّ
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رينَ ،وق َْد ُت ْرجِ َم ْت إلى اڑل َْعدي ِد ِم َن اڑلل ِ
ُّغات،
َت ْب ُل ُغ ُم َؤل ُ
روني اڑ ْل ِما َئ َة َواڑ ْل ِع ْش َ
َّفات اڑل َْب ْي ِّ
20

جليزيةُ َواڑ ْلف ََر ْن ِس َّيةُ َوغَ ْي ُر ُهما ِم َن اڑلل ِ
قام َأ ْي ًضا
ِم ْنها اڑلإْ ِ ْن
ُّغات .بِاڑلإْ ِضا َف ِة إلى ذلِ َكَ ،
َّ
ب ِم َن اڑلل َُّغ ِة اڑ ْل ِه ْن ِد َّي ِة َواڑلْيونانِ َّي ِة إلى اڑلل َُّغ ِة اڑل َْع َر َّبي ِة.
بِ َت ْر َج َم ِة َع َد ٍد ِم َن اڑل ُْك ُت ِ

وز َب ِك ْستانَ َت َّم
ريم في َف ْت َر ِة َحياتِ ِه َو َب ْع َد َوفاتِ ِه؛ فَفي َد ْو َل ِة ُأ ْ
روني بِاڑل َّتكْ ِ
َح ِظ َي اڑل َْب ْي ُّ
ٍ
قيم َل ُه تِ ْم ٌ
راه في َأ َح ِد اڑل َْم ِ
تاح ِ
ف
ثال ُي َخ ِّل ُد ِذ ْك ُ
إِ ْن ُ
روني ،كَ ما ُأ َ
شاء جا ِم َعة بِا ْڑس ِم اڑل َْب ْي ِّ

ض اڑل َْم ِ
موسكوَ ،و َت َّم إِطْ ُ
راص ِد اڑ ْل َف َل ِك َّي ِة؛ َوذلِ َك
الق ا ْڑس ِم ِه َأ ْي ًضا َعلى َب ْع ِ
في جا ِم َع ِة ْ
ديرا لِ ُجهو ِد ِه في ِعل ِْم اڑ ْل َف َل ِ
ك.
َت ْق ً

25

َ َ
آخ ُر
ريخ"َ ،و َي ِصفُ ُه عالِ ٌم َ
روني َأ ْك َب ُر َع ْق ِل َّي ٍة في اڑل ّت ْأ ِ
قال أ َح ُد اڑل ُْع َلما ِء َع ْن ُه" :إِ َّن اڑل َْب ْي َّ
حيل َأ ْن َيكْ َتمِلَ َأ ُّي َب ْح ٍ
ريخ َأ ِو اڑل ُْج ْغرا ِفيا دونَ اڑلاِ ْعتِما ِد
بِ َق ْولِ ِهِ " :م َن اڑل ُْم ْس َت ِ
ث في اڑل ّت ْأ ِ
َعلى َأ ْعمالِ هذا اڑلْعالِ ِم اڑل ُْم ْب ِد ِع".

س َحيا َت ُه لِ ِخ ْد َم ِة اڑ ْل ِعل ِْم.
روني َس َن َة 1048مَ ،ب ْع َد َأ ْن كَ َّر َ
ُت ُوف َِّي اڑل َْب ْي ُّ
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=26944&pg=67
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اقتراحات للتعليم
طالقة القراءة

واستراتيجيات تعليمها.
النص لتطوير مهارة طالقة القراءة
يكرس هذا ّ
ّ
سوف ّ

الطالقة في القراءة تعني القدرة على قراءة الكلمات بد ّقة وسرعة ،مع مالءمة نبرة الصوت
مهمتني في
فكري
وتوجه
للمضمون،
وذهني للفهم أثناء القراءة ،مبعنى ّ
ّ
ّ
أن القارئ يقوم بأداء ّ
ّ
ٍ
النص والبحث عن دالالتها ومعانيها لفهمه .ينجح القارئ املاهر في
آن واحد :قراءة كلمات ّ
أوتوماتيكي ،فيقرأ الكلمات دون بذل مجهود كبير في تهجئتها أو
قراءة الكلمات وفهمها بشكل
ّ
النص.
حتليل أصواتها،
ويصب كلّ جهوده في فهم تلك الكلمات دالالتها وأخذ العبرة من ّ
ّ

12
آليات القراءة ،إذ
في املراحل األولى من اكتساب القراءة ،يتمحور التعليم بإكساب التلميذ ّ
التدرب عليها ،ليصل إلى مرحلة متكُّ نِ ِه
نتعلّم لنقرأ ،وبعد أن يكتسب أسس القراءة يأتي دور
ّ
يصب
ماهرا
من القراءة السريعة
ّ
األوتوماتيكية .القارئ الذي وصل إلى هذه املرحلة يصبح قار ًئا ً
ّ
جهده في فهم املقروء ،ليصل إلى مرحلة القراءة من أجل التعلّم.

اللغوية
معاجلة الثروة
ّ

أن
النص كلمات جديدة بنسبة  20( 5%كلمة صعبة من مجمل  400كلمة) ،ومبا ّ
وردت في ّ
النص هو تدريب التالميذ على طالقة القراءة (سرعة ود ّقة)؛ ُيقترح التعامل مع
الهدف من هذا ّ
حتد من
املفردات اجلديدة ومعاجلتها قبل البدء
بالتدرب على ذلك ،بهدف حصر املعيقات التي قد ّ
ّ
للنص.
سرعة القارئ ومن فهمه ّ

تطور الكفاءات
الغنية
أن الثروة
تجُ ِمع أبحاث عديدة على ّ
ِّ
ّ
كبيرا في ّ
تأثيرا ً
واملتطورة تؤ ّثر ً
اللغوية ّ
معياري
اللغوية عند التالميذ :االستماع والتكلّم والقراءة والكتابة .تعتمد طالقة القراءة على
َ
ّ
الهامة واملؤ ّثرة في سرعة القراءة
الد ّقة والسرعة ،وقد ُأثبت في تلك األبحاث ّ
أن أحد العوامل ّ
اللغوية من
عد الثروة
هو الثروة
اللغوية ،ويعتبره البعض أ ّنه العامل األهم في فهم املقروء .و ُت ّ
ّ
ّ
النص يحوي كلمات صعبة يكون
املنبئات
النص ،فكلّما كان ّ
األساسية والتي تكشف صعوبة ّ
ّ
ّ
صعبا .هذا ليس رأي األبحاث فقط ،بل رأي التالميذ أنفسهم (ووهل .)1998 ,تشغل
فهمه ً
لغوية واسعة
حيزا ّ
هاما في اكتساب اللغة واملعرفة ،وعندما يقرأ التلميذ ينكشف على ثروة ّ
القراءة ّ
واللغوية (كراشني.)2003 ،
القرائية
ويطور من مهاراته
وغنية،
ّ
ّ
ّ
ّ

اللغوية.2009 ،
التربية
 12انظروا برنامج
ّ
ّ
جوم
16
ِب واڑل ُّن ُ
َ 16ا ْلكَ واك ُ

العربية
ربوية  -إدارة املعارف
الس
ربوية  -قسم ال ّتعليم
كرتارية ال ّت ّ
ّ
وزارة ال ّتربية وال ّتعليم • اإلدارة ال ّت ّ
االبتدائي • ّ
ّ
ّ

اللغوية ،فالتلميذ
طردية بني النجاح في امتحانات الفهم وبني حجم الثروة
ومن هنا فالعالقة
ّ
ّ
جي ًدا (جريبيل.)2001 ,
لغوية
الذي ميلك ثروة ّ
ّ
متطورة ُيعتبر قار ًئا ّ

النص ،وينجح في تخمني معاني الكلمات اجلديدة من
حتى يتمكّ ن القارئ/التلميذ من فهم ّ
اللغوي
النص كلمات مألوفة وشائعة في قاموسه
ّ
السياق ،يجب أن تكون  95%من مفردات ّ
(الوفير.)1992 ،

نص جديد وتطوير طالقتهم
من هنا نخلص إلى ّ
أن الطريقة الفُ ضلى لتدريب التالميذ على قراءة ّ
النص  -باعتبارها عاملاً معيقًا للفهم  -وإدخالها
في القراءة ،هي معرفة الكلمات اجلديدة في ّ
الذهني.
إلى قاموس التلميذ
ِّ

اقتراحات لتحسني طالقة القراءة وتطويرها
املتكررة ()Repeated Reading
 1طريقة القراءة
ّ

املتكررة ،يقرأ التلميذ
حتسن الطالقة؛ بواسطة القراءة
متكررة
قراءة
للنص ذاته ّ
ّ
ِّ
تؤدي إلى ّ
ّ
مرات ،ح ّتى يصل إلى وتيرة القراءة املتو َّقعة (عدد الكلمات في الدقيقة).
النص نفسه ّ
ّ
عدة ّ
ليتوصل إلى درجة ِّ
متكنه من معرفة
االستراتيجية ملساعدة القارئ غير املاهر
جاءت هذه
ّ
ّ
فوري؛ أل ّنه بهذه الطريقة تقلّ أخطاؤه
أوتوماتيكي /
الكلمات بشكل
تدريجيا وتزداد سرعته
ّ
ًّ
ٍّ
وطبعا في فهمه ملا
عام،
في القراءة .وقد تحُ ّسن هذه
االستراتيجية من قراءة التلميذ بشكل ٍّ
ً
ّ
يقرأ .إضافة إلى أن هذا يؤدي إلى استعادة التلميذ لثقته بنفسه وبقراءته.

املتكررة مع دمج منوذج للقراءة ()Modeling
 2طريقة القراءة
ّ

إحدى الطرق التي يستطيع املعلّم من خاللها مساعدة تالميذه في حتسني طالقة القراءة
منوذج للقراءة السليمة ( ،)Modelingوذلك عن طريق
عندهم ،هي أن يكون لهم مبثابة
ٍ
اجلهرية أمامهم( ،كذلك األمر بالنسبة لألهالي الذين يقرؤون القصص ألبنائهم).
القراءة
ّ
خاصة فيما
أن هذه
يبدو ّ
االستراتيجية التي حت ّتم وجود موديل /منوذج هي أجنع من األولىّ ،
ّ
منوذجية ،يتعلّم التلميذ
ُّمية؛ أل ّنه أثناء اإلصغاء لقراءة
ّ
يتعلّق بتالميذ ذوي صعوبات تعل ّ
القراءة بد ّقة أكثر ،بسرعة أكبر ومع نبرات صوت مالئمة للمضمون .باإلمكان االستعانة
يزود التلميذ
مبوارد أخرى مثل جهاز التسجيل ،أو احلاسوب؛ فاحلاسوب مثلاً يستطيع أن ِّ
مبردود حول أخطائه في القراءة والفهم أيضا.
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احلث على القراءة السريعة ()Acceleration Phenomenon
3
ّ

يستطيع جميع القراء ،ومن ضمنهم ذوو الصعوبات أيضا ،حتسني سرعتهم ود ّقتهم في
شجعناهم على القراءة السريعة .وكلّما كانت
القراءة ،وبالتالي فهمهم ملا يقرؤون ،ذلك إذا ّ
احلث والتشجيع أكبر.
الفجوة ما بني أداء التلميذ والتحصيل املتو ّقع منه أكبر ،يكون تأثير ِّ

إجمال :هنالك  10أدوات أو مفاتيح لتحسني القدرة على القراءة:

أي قارئ ماهر ،متابعة
موجهة :قراءة مبرافقة منوذج للقراءة الصحيحة من قبل املعلّم أو ّ
 .1قراءة ِّ
وإعطاء مردود ودعم وتصحيح لقراءة التلميذ.
مبعدل 5-4
 .2تدريب على القراءة بواسطة القراءة
النص ّ
املتكررة :يجب تكرار قراءة ّ
ِّ

متكررة لكلمات أو جمل منفردة ُتتيح الفرصة
مرات ،بهدف حتقيق الفائدة القصوى .قراءة
ِّ
ّ
لتحسن ملموس في القراءة.
ُّ

مكونات القراءة
 .3جودة التعليم (إعطاء التالميذ تعليمات واضحة) :على التالميذ معرفة ّ
وفعالة بهدف حتسينها.
الطلقة ،وا ّتباع
استراتيجيات ناجعة ّ
ّ

نهجا
يوميا.
 .4التدريب على القراءة :توفير فرص عديدة للتدريب على القراءة وجعلها ً
ًّ
يوميا  20-10دقيقة
يجب توفير
اإلمكانيات لتدريبات قصيرة ومتزامنة ،بحيث ُي ّ
خصص ّ
ّ
للقراءة.

مقروئيتها ،ليصل التالميذ إلى
مقروئية النصوص :االستعانة بنصوص مالئمة في مستوى
.5
ّ
ّ
كحد أقصى .عند اختيار
درجة من الد ّقة تتراوح نسبة األخطاء فيها بني  5%إلى 10%
ٍّ
نسبيا لتوفير فرصة
النصوص ينبغي جت ّنب إحباط التالميذ ،لذا ُي ّ
فضل البدء بنصوص سهلة ّ
التدرج مبستوى الصعوبة.
النجاح للتالميذ ،ومع الوقت ميكن
ّ

 .6متابعة َت َق ّدم التالميذ في القراءة :يجب توفير احمل ّفزات والتعزيزات للتدريب على القراءة،
تقدم كلّ تلميذ في سرعة قراءته ود ّقتها،
مثال معايير /مقاييس محسوسة تشير إلى مدى ّ
مثال :إحصاء عدد النصوص املقروءة.

محددة وواضحة لفحص
املفضل إتباع معايير
 .7حتديد معايير َت َق ّدم التالميذ في القراءة :من ّ
ّ
تقدم قراءة التالميذ؛ أل ّنها تساعد على تخطيط العمل وفقا الحتياجات التالميذ.
مدى ّ
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استراتيجية
تدخل" في
 .8دمج أنشطة في فهم املقروءُ :يستدلّ من األبحاث أن ا ّتباع "برامج ُّ
ّ
حتسن في طالقة
القراءة
املتكررة ،والتي تشمل ً
أيضا على أنشطة في فهم املقروءّ ،أدت إلى ّ
ّ
وأيضا إلى نتائج أفضل في فهم املقروء.
القراءة عند التالميذ،
ً

مبعيار ْي سرعة القراءة ود ّقتها :مقاييس الد ّقة والسرعة في القراءة هي معايير
 .9األخذ دائما
َ
أساسية في حتسني طالقة القراءة.
ّ

املتكررة
استراتيجية القراءة
 .10مالءمة التدريبات وفق احتياجات التالميذ املختلفة :عند تطبيق
ّ
ّ
اخلاصة لكلّ تلميذ .فمثال مع التلميذ ذوي الصعوبات،
وامليزات
ّ
يجب األخذ بالفروق ّ
مقروئيتها،
ينبغى على املعلّم تكرار التوجيهات واالستعانة بنصوص بسيطة وسهلة من حيث
ّ
النص الكامل ،والتدريب على
إضافة إلى تدريبات على كلمات وجمل منفردة قبل قراءة ّ
استراتيجية منوذج القراءة الصحيحة.
قراءة فقرات صغيرة ،وا ّتباع
ّ

واستراتيجيات للتدريب على طالقة القراءة
مقترحات
ّ

جهرية ،بينما ُيصغي التالميذ إلي ِه ،مع اإلشارة
النص قراءة
في املرحلة األولى يقوم املعلّم بقراءة ّ
ّ
النصّ .أما في املرحلة التالية ،ف ُتجرى محادثة حول
بأصابعهم إلى الكلمات املقروءة في
ّ
األيام التالية
النص إلثارة انتباه التالميذ بهدف مساعدتهم في فهم ّ
مضمون ّ
النص ،بعدها وفي ّ
النص.
يقوم التالميذ
بالتدرب على قراءة ّ
ّ

والتقنيات اآلتية:
باالستراتيجيات
للتدريب والتمرين بإمكانكم االستعانة
ّ
ّ

ثم يقوم التلميذ بقراءة الفقرة نفسها
قراءة صدى  /قراءة صائتة :يقرأ املعلّم فقرة من ّ
النصّ ،
بصوت مسموع.

معا  -بحسب وتيرة قراءة املعلّم ال
قراءة
جماعية :يقوم املعلّم والتلميذ بالقراءة في آن واحد ً
ّ
يحبذ أن يقوم التلميذ أثناء قراءته بتمرير إصبعه أو قلم
التلميذ .وجلعل هذه
االستراتيجية ناجع ًة ّ
ّ
ملون ( )markerعلى ما يقرأ.
ّ

مرة يقوم املعلّم باختيار تلميذين متقاربني في مستوى قراءتهما،
قراءة من ِقبل الزمالء :في كلّ ّ
تتابعي،
دوري
القرائية ،كلّ حسب دوره /بشكل
ليشاركا املعلّم في قراءته مع االلتزام بوتيرته
ّ
ّ
ّ
ملخص ملا قرأه بكلماته.
ثم ُيطلب من كلّ واحد منهما سرد ّ
ّ
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وفرضياتهم حول
اليات التدريب باإلمكان الطلب من التالميذ اإلدالء بتو ّقعاتهم
ضمن ّ
ّ
فع ّ
فرضيتهم وتثبيتها
النص ،مثال باالعتماد على العنوان .بعد القراءة يقومون بفحص
موضوعة ّ
ّ
النص بلغتهم.
ثم إجمال ّ
أو دحضها ،ومن ّ
معيارا الد ّقة والسرعة (عدد الكلمات في الدقيقة)

مقياسي الد ّقة والسرعة املتو ّقعة من
علمية لفحص
أي بحث قام بتحديد معايير
لألسف ال يوجد ّ
َ
ّ
العربية ،باستثناء فحص القراءة
العمرية املختلفة في مهارة القراءة في اللغة
التالميذ في املراحل
ّ
ّ
علمية ثابتة وواضحة.
األول 13،والذي قام بتحديد معايير
والكتابة
ّ
للصف ّ
ّ

العمرية املختلفة،
ولك ّننا ارتأينا أن نضع نصب أعينكم املعايير املتو ّقعة من التالميذ بحسب فئاتهم
ّ
والعبرية ،بهدف تقدير مستوى قراءة التالميذ؛ علّها تساعد -
اإلنكليزية
واملعتمدة في اللغتني
ّ
ّ
ولو قليلاً  -في وضف صورة القراءة عندهم؛ وذلك بهدف بناء خطّ ة عمل تعالج وتتابع مدى
تقدم كلّ واحد منهم في القراءة.
ّ
العبرية
اللغة
ّ

حقيبة أ -ت

األول
ّ
الصف ّ

الصف الثاني
ّ

الصف الثالث
ّ

الصف الرابع
ّ

الصف اخلامس

الصف السادس
ّ

الصف السابع
ّ

الصف الثامن
ّ

اإلنكليزية
اللغة
ّ
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Hasbrouck Tindal
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َا ْل َق َم ُر

14

َا ْل َق َم ُر جِ ْس ٌم ِ
يوج ُد
ڑلسما ِءَ ،و ُه َو َأ ْص َغ ُر ِم َن اڑلأْ َ ْر ِ
ض بِ َكثي ٍر .ال َ
ساط ٌع َيظْ َه ُر في ا َّ

ل ْنسانِ َأ ِو اڑلْكائِ ِ
نات اڑل َْح َّي ِة اڑل ُْم ْخ َت ِلف ِة
واء؛ لِذلِ َك ال ُي ْم ِك ُن لِ إْ ِ
ماء َوال َه ٌ
َعلى اڑ ْل َق َم ِر ٌ

طار،
اڑل َْع ْي ُ
ش َع َل ْي ِهَ ،وبِ َس َب ِ
دام اڑل َْهوا ِء َعلى اڑ ْل َق َم ِر ال َ
توج ُد َع َل ْي ِه ر ٌ
ِياح َوال َأ ْم ٌ
ب اڑ ْن ِع ِ

طار َوغَ ْي ُرها) َعوامِلَ اڑل َّت ْع ِر َي ِة؛
َوال غُ ٌ
يوم َأ ْي ًضاُ .ت َس ّمى ه ِذ ِه اڑل َْعوا ِم ُل (ا ِّڑلر ُ
ياح َواڑلأْ َ ْم ُ
5

ِ
ض .ف ََم َث ً
َأ ْي َأ َّن ه ِذ ِه اڑل َْعوامِلَ ُت ُ
ال َل ْو َحف َْرنا
زيل اڑل َْع
ثار َع ْن َسطْ ِح اڑلأْ َ ْر ِ
المات َو ڑالآْ َ

ب َت ْأثي ِر
ض َو َر َج ْعنا َب ْع َد َف ْت َر ٍة َز َم َّني ٍة ُم َع َّي َن ٍةَ ،ت ْخ َتفي ه ِذ ِه اڑل ُْح ْف َر ُة بِ َس َب ِ
ُح ْف َر ًة َعلى اڑلأْ َ ْر ِ

ياح َواڑلأْ َ ْمطارَِ .ل ِك َّن َعوامِلَ اڑل َّت ْع ِر َي ِة ه ِذ ِه غَ ْي ُر َم ْوجو َد ٍة َعلى اڑ ْل َق َم ِرَ ،ولِذلِ َك َت ْبقى
ا ِّڑلر ِ
الم ٍة َو َي ْبقى كُ ُّل َأ َث ٍر َعلى َسطْ ِح ِه إلى اڑلأْ َ َب ِد.
كُ ُّل َع َ

ري.
ض َم َّر ًة كُ َّل َ 29.5ي ْو ًماَ ،وهذا ما ُي َس ّمى بِا َّ
دور اڑ ْل َق َم ُر َح ْو َل اڑلأْ َ ْر ِ
ڑلش ْه ِر اڑ ْل َق َم ِّ
َي ُ

ڑلش ْه َر في ُم ْن َت َص ِ
ڑلش ْه ُر
ماء َأ ْن َيكونَ ا َّ
َ 10ولأِ َ َّن ُه ال ُي ْع َق ُل َأ ْن ُن ْنه َِي ا َّ
ف اڑل َْي ْو ِم؛ ق ََّر َر اڑل ُْع َل ُ
دور اڑ ْل َق َم ُر َح ْو َل َن ْف ِس ِه َم َّر ًة كُ َّل 29
اڑ ْل َق َم ِر ُّي َم َّر ًة َ 29ي ْو ًماَ ،و َم َّر ًة ُأ ْخرى َ 30ي ْو ًماَ .ي ُ
تقريبا.
ض ُم َتساو َِيةٌ
َي ْو ًما؛ َأ ْي َأ َّن َد ْو َر َت ُه َح ْو َل َن ْف ِس ِه َو َح ْو َل اڑلأْ َ ْر ِ
ً

ل ْنسانِ َأ ْن ُيشا ِه َدها دائِ ًماِ ،ه َي َت َغ ُّي ُر َشكْ ِل َسطْ ِح ِه
َأ ْو َض ُح ظا ِه َر ٍة لِ ْل َق َم ِر ُي ْم ِك ُن لِ إْ ِ
اڑل ُْمضي ِء ِم ْن َل ْي َل ٍة إلى ُأ ْخرى؛ َف َق ْد َيكونُ اڑ ْل َق َم ُر ُمحاقًا َأ ْو ِهاللاً َأ ْو َب ْد ًرا.

الضاد ،في طريقة مختلفة.
مت تناول هذا املوضوع سابقًا ،من خالل موقع ّ
ّ 14
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ِ 15م ْن َأ ْج َم ِل اڑل َْم ِ
ب ا ُّڑلز ْه َر ِة .هذا اڑلاِ ڑ ْقتِرانُ
ناظ ِر اڑ ْل َف َل ِك َّي ِة اڑ ْقتِرانُ اڑ ْل َق َم ِر (اڑ ْل ِهاللِ ) َوكَ ْوكَ ِ
ضَ ،و َد َورانِ
َي ْح ُد ُث بِ َس َب ِ
ب َد َورانِ اڑ ْل َق َم ِر َح ْو َل اڑلأْ َ ْر ِ
ب ا ُّڑلز ْه َر ِة كَ َأ َّن ُه
شاه َد ِة كَ ْوكَ ِ
ا َّ
ڑلش ْم ِ
سِ ،م ّما ُي َؤ ِّدي إلى ُم َ

ب ا ُّڑلز ْه َر ِة َح ْو َل
كَ ْوكَ ِ
َي ْق َت ِرنُ َم َع اڑ ْل َق َم ِر؛ َأ ْي

ُي ْصبِحانِ جِ ْس ًما ِ
ريبا ،ف ََم َثلاً في
واح ًداَ .ي ْح ُد ُث هذا اڑلاِ ڑ ْقتِرانُ كُ َّل َ 88س َن ًة َت ْق ً

ويرها.
تاريخ َ 28/10/1992ح َدث ْ
ِ
َت ه ِذ ِه اڑلظّ ا ِه َر ُة في َم ْن ِط َقتِناَ ،وقَد َت َّم َت ْص ُ

ڑلس َب ُب في اڑ ِّتخا ِذ ِه ْم تِل َ
أص َب َح ْت تِل َ
ْك اڑلظّ ا ِه َر َة
وي ُ
ْك اڑلظّ ا ِه َر ُة َر ْم ًزا لِل ُْم ْس ِل َ
مين؛ َ
ْ 20
عود ا َّ

َت َو ْق َت ِه ْج َر ِة ا َّڑلرسولِ ُم َح َّم ٍد َ -صلَّى اڑلل ُّه َع َل ْي ِه َو َسل ََّم ِ -م ْن
َر ْم ًزا إلى َأ َّنها َح َدث ْ
ويم اڑلإْ ِ ْسال ِم َّي َي ْب َد ُأ ِم َن اڑ ْله ِْج َر ِة؛ لِذلِ َك ا ْڑر َتأى
َمكَّ َة إلى اڑل َْمدي َن ِةَ ،وبِما َأ َّن اڑل َّت ْق َ
وعالم ًة َل ُه ْم.
اڑل ُْم ْس ِلمونَ اڑ ِّتخا َذ ه ِذ ِه اڑلظّ ا ِه َر ِة َر ْم ًزا َ

العربية  -القدس 2008
الشرق
المصدرَ :ا ْل َق َم ُر ،د .مصطفى عصفور ،مطبعة ّ
ّ

تصرف)
(بِ ُّ
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دليل األسئلة واإلجابات في مجال االستماع
النص  /حتديد معلومات
األول :فهم املعنى الصريح في ّ
البعد ّ
النص املسموع
حتديد معلومات وتفاصيل صريحة في ّ
السؤال املقترح

الم ِ
ناسب في كُ لِّ
مما يلي( .سؤال مغلق)
ٍ
اُكتب اسم الكوكب ُ
فراغ ّ
َا ْل َق َم ُر جِ ْس ٌم ِ
ڑلسما ِءَ ،و ُه َو َأ ْص َغ ُر ِم َن
بِ َكثي ٍر.
ساط ٌع َيظْ َه ُر في ا َّ
ل ْنسانِ َأ ِو اڑلْكائِ ِ
نات اڑل َْح َّي ِة
يوج ُد َعلى
واء ،لِذلِ َك ال ُي ْم ِك ُن لِ إْ ِ
ال َ
ماء َوال َه ٌ
ٌ
طار،
اڑل ُْم ْخ َت ِلف ِة اڑل َْع ْي َ
ش َع َل ْي ِهَ ،وبِ َس َب ِ
دام اڑل َْهوا ِء َعلى اڑ ْل َق َم ِر ال َ
توج ُد َع َل ْي ِه ر ٌ
ِياح َوال َأ ْم ٌ
ب اڑ ِ ْن ِع ِ
طار َوغَ ْي ُرها) َعوامِلَ اڑل َّت ْع ِر َي ِة؛ َأ ْي َأ َّن
َوال غُ ٌ
يوم َأ ْي ًضاُ .ت َس ّمى ه ِذ ِه اڑل َْعوا ِم ُل (ا ِّڑلر ُ
ياح َواڑلأْ َ ْم ُ
ِ
 .ف ََم َث ً
ه ِذ ِه اڑل َْعوا ِم َل ُت ُ
ثار َع ْن َسطْ ِح
زيل اڑل َْع
ال َلو َحف َْرنا ُح ْف َر ًة
المات َواڑلآْ َ
َعلى
ياح
َو َر َج ْعنا َب ْع َد َف ْت َر ٍة َز َمنِ َّي ٍة ُم َع َّي َن ٍةَ ،ت ْخ َتفي ه ِذ ِه اڑل ُْح ْف َر ُة بِ َس َب ِ
ب َت ْأثي ِر ا ِّڑلر ِ
وي ْبقى
َواڑلأْ َ ْمطارَِ .ل ِك َّن َعوامِلَ اڑل َّت ْع ِر َي ِة ه ِذ ِه غَ ْي ُر َم ْوجو َد ٍة َعلى اڑ ْل َق َم ِر؛ ولِذلِ َك َت ْبقى كُ ُّل َع َ
الم ٍة َ
كُ ُّل َأ َث ٍر َعلى َسطْ ِح ِه إلى اڑلأْ َ َب ِد.
َح ْو َل
دور
ڑلش ْه ِر
يوماَ ،وهذا ما ُي َس ّمى بِا َّ
َم َّر ًة كُ َّل ً 29.5
َي ُ
ڑلش ْه َر في ُم ْن َت َص ِ
ڑلش ْه ُر
ماء َأ ْن َيكونَ ا َّ
اڑ ْل َق َم ِر ِّيَ .ولأِ َ َّن ُه ال ُي ْع َق ُل َأ ْن ُن ْنه َِي ا َّ
ف اڑل َْي ْو ِم؛ ق ََّر َر اڑل ُْع َل ُ
دور
َح ْو َل َن ْف ِس ِه َم َّر ًة كُ َّل 29
يوماَ ،و َم َّر ًة ُأخرى ً 30
اڑ ْل َق َم ِر ُّي َم َّر ًة ً 29
يوماَ .ي ُ
تقريبا.
يوما؛ َأ ْي َأ َّن َد ْو َر َت ُه َح ْو َل َن ْف ِس ِه َو َح ْو َل
ُم َتساو َِيةٌ
ً
ً
دائماِ ،ه َي َت َغ ُّي ُر َشكْ ِل َسطْ ِح ِه اڑل ُْمضي ِء ِم ْن
َأ ْو َض ُح ظا ِه َر ٍة لِ ْل َق َم ِر ُي ْم ِك ُن لِ إْ ِ
ل ْنسانِ َأ ْن ُيشا ِه َدها ً
َل ْي َل ٍة إلى ُأ ْخرىَ ،ف َق ْد َيكونُ اڑ ْل َق َم ُر ُمحاقًا َأ ْو ِهاللاً َأ ْو َب ْد ًرا.
ِم ْن َأ ْج َم ِل اڑل َْم ِ
ب
ناظ ِر اڑ ْل َف َل ِك َّي ِة اڑ ْقتِرانُ
(اڑ ْل ِهاللِ ) َوكَ ْوكَ ِ
ب َد َورانِ
ب ا ُّڑلز ْه َر ِة
هذا اڑلاِ ڑ ْقتِرانُ َي ْح ُد ُث بِ َس َب ِ
ضَ ،و َد َورانِ كَ ْوكَ ِ
َح ْو َل اڑلأْ َ ْر ِ
ب ا ُّڑلز ْه َر ِة كَ َأ َّن ُه َي ْق َت ِرنُ َم َع
َح ْو َل
؛
شاه َد ِة كَ ْوكَ ِ
ِ ،م ّما ُي َؤ ِّدي إلى ُم َ
َأ ْي ُي ْصبِحانِ جِ ْس ًما ِ
ريبا.
واح ًداَ .ي ْح ُد ُث هذا اڑلاِ ڑ ْقتِرانُ كُ َّل َ 88س َن ًة َت ْق ً
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اخلفي  /استنتاج
البعد الثاني :فهم املعنى
ّ

القصة باالعتماد على السياق.
فهم معاني كلمات وعبارات وردت في ّ
السؤال املقترح

أن هذه العوامل تزيل العالمات واآلثار عن
النص املسموع( ،السطر " :)5أي ّ
جاء في ّ

سطح األرض".
ِ
معنى كلمة آثار( :سؤال مغلق)
رياح ،أمطار ،عوامل ،بقايا.

البعد الثالث :تفسير ،دمج وتطبيق أفكار ومعلومات
النص املسموع وخبراتهم السابقة.
الربط بني ّ
السؤال املقترح

النص (األسطر " :)14-13أوضح ظاهرة للقمر يمكن لإلنسان أن يشاهدها
جاء في
ّ

تغير شكل سطحه المضيء"
ً
دائما ،هي ّ

شاهدت.
بناء على ما
َ
مر ًة؟ َو ّضح الظاهرة املذكورة سابقًا ً
هل راقبت شكل سطح القمر ّ
(سؤال مفتوح)
النص ّية
املركبات
البعد الرابع :تقييم املضمون ووظيفة ّ
اللغوية ّ
ّ

النص املسموع مع التعليل.
التعبير عن مشاعرهم وآرائهم في ّ
السؤال املقترح

النص ؟ علّل( .سؤال مفتوح)
هل أعجبك ّ

التعليمية السابقة.
البيتية :اُنظروا النماذج
ّ
الوظيفة ّ
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