
1 ُةوزارة الّتربية والّتعليم • اإلدارة الّتربوّية - قسم الّتعليم االبتدائّي • الّسكرتارّية الّتربوّية - إدارة املعارف العربّية ْعبيَّ ُة  اڑلشَّ َاْلقصَّ

الّسكرتارّية الّتربوّية اإلدارة الّتّربوّية 
إدارة املعارف العربّية قسم الّتـعليم االبتدائّي 

دولة إسرائيل
وزارة الّتـربية والّتعليم

ُة ْعبِيَّ
لشَّ

ُة  اڑ
صَّ

َاْلِق



وزارة الّتربية والّتعليم • اإلدارة الّتربوّية - قسم الّتعليم االبتدائّي • الّسكرتارّية الّتربوّية - إدارة املعارف العربّية22 ُة ْعبيَّ ُة  اڑلشَّ َاْلقصَّ

مقّدمة
فّن احلكاية: “كان يا ما كان...”، تلك العبارة السحرّية التي كانت تنقل املستمعني/ات إلى 
تأخذ  أن  في  نرى حاجة  فإّننا  التكنولوجّي  التطّور  الرغم من  السحرّي. وعلى  احلكايات  عالم 

احلكاية مكانتها كفّن له أصوله وشعبّيته.1
جند في احلكاية الشعبّية النقد اللذع والسخرّية املّرة والنادرة، فضلاً عن العبرة الرادعة.

احلكاية الشعبّية كاملخلوقات احلّية تؤثِّر في البيئة وتتأّثر بها؛ لذلك ال بّد لها أن تتطّور مع الزمن 
جانب  على  تقتصر  وال  أغراضه،  وتعّدد  مصاحله  تنّوع  في  تتبعه  وهي  املجتمع.  تطّور  نتيجة 
األفراد  بني  والتعامل  التواصل  أسلوب  في  املختلفة  البيئة  جوانب  تشمل  بل  آخر،  دون  واحد 
األفراد،  وحياة  والتدّين  بالدين  علقة  له  وما  واحلّكام،  احلكم  أسلوب  نقد  في  واجلماعات 

الواضحة واملستورة.
التاريخ  أحداث  من  لكثير  وعاءاً  الشعبّية  احلكاية  أصبحت  والبيئة  احلكاية  بني  التفاعل  وبهذا 

ا شعبّيا له.  وتصويراً
َيعتبر علماء النفس أّن سماع احلكايات الشعبّية في الطفولة هو أحد الشروط لبناء شخصّية سليمة 
ومتنحهم  يواجهونها،  التي  احلياتّية  الصعوبات  مع  التأقلم  على  األطفال  تساعد  ألّنها  نفسّيا، 

القدرة على مواجهة الصعوبات في املستقبل.2

كانت احلكاية وسيلة إلكساب القيم املتوارثة عبر األجيال، إضافة إلى كونها سبيلاً للحفاظ على 
لطفلها،  األولى  احلكواتّية  العربّية هي  األّم  باملاضي.  وكانت  احلاضر  والتراث، وربط  الهوّية 
احلضارة  في  وحكاياتها  احلكواتّية  قدرة  على  مثال  أّول  ولعّل  لينام.  البسيطة  الَتهويدة  له  تغّني 
العربّية هو “ألف ليلة وليلة”، إذ استطاعت شهرزاد أن ُتشفي شهريار من ُعقِدِه النفسّية، وأن ترّد 

له إنسانّيته من خلل سردها املتمّيز ومقدرتها على تأليف القصص.
ال خلف على أّن الغرب قد تعّرف على عالم احلكايات واحلكواتّية مّنا نحن العرب، ومن اجلدير 
املجالس  في  أو  املقاهي  في  يحكون  كانوا  إذ  الرجال،  مارسها  مهنة  كان  احلكاية  أّن سرد  ذكره 
اخلاّصة السيرة الهللّية، سيرة الزير سالم والظاهر بيبرس... وهي في أغلبها قصص بطوالت 

1  أسعد، دنيس.(2007) فّن حكاية القصص، دليل دورة املكتبات. مؤّسسة تامر للتعليم املجتمعّي، رام ا�.
Women Who Run with the Wolves. Estes, Clarissa Pinkola. London: Rider, 1992.  2
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لذا  الناس؛  عاّمة  ومفاهيم  عقول  تساير  أن  ألَّفها(،  من  )أو  احلكايات  وتتوّخى  وحروب.3   
لسان  على  بعضها  جاء  وقد  األّمّي،  اإلنسان  على  حّتى  الفهم  سهلة  سلسة،  بسيطة،  جاءت 

احليوان، كما في حكايات كليلة ودمنة للفيلسوف بيدبا.

مواصفات احلكاية الشعبّية 4
ا أدبّيا، تنطبق عليه كّل املواصفات اجلمالّية الفّنّية للنّص األدبّي.  ُتعتبر احلكاية الشعبّية نتاجاً

وهي نوع أدبّي له أصوله وممّيزاته:
هي نتاج شعبّي، ال ُيعرف له مؤّلف، تعرف باسم من قام بجمعها )األخوين غرمي(، تنتقل   .1

شفوّيا من شخص إلى شخص، ومن جيل إلى جيل.
2. ليست وليدة حلظة أو موقف محّددين، لكّنها تعكس، بأحداثها، الفترة الزمنّية التي انتشرت 

فيها.
منها  طبيعّية،  فوق  قوى  متتلك  البطل/ة، شخصّية خارقة  إلى جانب  فيها،  تكون  ما  عادة   .3

الطّيبة “كاجلّنّية”، ومنها الشّريرة “كالغول أو الساحرة...”.
4. تكون شخصّياتها عادة مسّطحة ومقولبة، ال أسماء لها، فهي ُتسّمى بأوصافها أو ِمَهنِها )ُنّص 

نصيص، الديك الهادر، النّساج الذكّي...(.
5. ُيكافأ فيها الطّيبون وُيعاقب األشرار.

6. يكون عنصرا الزمان واملكان فيها ُمبهَمني.
7. تتمّيز بدايتها بعبارة افتتاحّية )كان يا ما كان...(.

8. تتمّيز بنهاية سعيدة وخامتة ممّيزة )توتة توتة...وسكتت عن الكلم املباح(.

ا على يد أحمد  من املعروف أّن أدب األطفال العربّي، في العصر احلديث، قد بدأ ظهوره شعراً
ا على  شوقي (1868 - 1932)، في اجلزء األّول من “الشوقيات” عام 1898م؛ وبدأ ظهوره نثراً

يد كامل كيلني (1897 - 1959)، وذلك عام 1927 حيث نشر قّصته السندباد البحرّي.

3 مهّوي، إبراهيم (2001) قول يا طير: نصوص ودراسة في احلكاية الشعبّية الفلسطينّية، بيروت.

4 انظروا املنهج أيضا، ص. 33.
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وُيعَتَبر كامل كيلني الرائد العربّي ألدب األطفال، حيث ُيجمع أكثر الباحثني على أّنه األب 
العربّية  البلد  في  الناشئة  الكاتبني  مدرسة  وزعيم  العربّية،  اللغة  في  األطفال  ألدب  الشرعّي 

كّلها.5

ا  ا ومترِجماً فاً أمضى هذا الرائد العربّي ألدب األطفال أكثر من ثلث عمره وهو يكتب لألطفال مؤلِّ
ا، في ِريادة عاملّية النزعة، إنسانّية الروح، وهو في ذلك عميق النظر،  حاً ا ومفصِّ ماً ا ومقوِّ ومقتبِساً
بعيد اأُلُفق، يجعل من التسلية في العرض القصصّي سبيلاً إلى األمان والتأثير، فجاذبّية القّصة 

عنده وسيلة ال غاية.6

“نعمان”.  بعنوان  وهو  كيلني”،7  “كامل  األطفال  لكاتب  األّول  النّص  يكون  أن  اخترنا  وقد 
“نعمان”، الذي آمن بقّوته وِصدقه بعد  الفتى  لنا أحداثاًا عن  حكاية شعبّية خرافّية تسرد  النّص 
ا من الذباب، فقّرر أن يقوم برحلة يذيع فيها خبر انتصاره. خلل رحلته هذه قام  أن هزم سبعاً
ق بذكائه ودهائه االنتصار في جميع معاركه، والفوز باألميرة؛ ابنة ملك  مبغامرات عديدة، وحقَّ

البلد.

مّت توظيف هذا النّص للتدّرب في مجال القراءة والفهم.

الناس، وقّصته  ُيتداول بني  “على رأسه ريشة”.8  وهو مثل  بعنوان  َمَثل  الثاني: حكاية  النّص 
تتمحور حول شيخ ُسرقت دجاجته فشكا أمره للحاكم )وُيقال إنَّ احلاكم كان النبّي ُسليمان – 
رأسه  وعلى  جاره،  دجاجة  يسرق  أحدكم  بال  ما  قائل:  الناس  في  فخطب  السلم(.  عليه 
ريشها؟ فمّد السارق يده إلى رأسه ليتفّقد الريشة ويزيلها، فقال احلاكم: خذوه فهو السارق. 
فذهب هذا املثل على من يتلعثم وتظهر حقيقته، رغم أّنه يحاول إخفاءها؛ مبعنى أّن احلّق سيظهر 

ال محالة، وأّن لكّل باطل نهاية، ولو طال الزمن.

مّت توظيف هذا النّص للتدّرب في مجال القراءة والفهم.

5 خليل، محمود.(2008) دور قصص كامل كيلني في تنمية القيم الثقافّية لألطفال: بحث دكتوراه. معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني 
شمس، القاهرة.

http://www.alukah.net/Literature_Language /0/9382 :6  انظروا البحث كامل
7 ولد الكاتب املصرّي واألديب كامل كيلني عام 1897، وهو أّول من كتب قصص األطفال في األدب العربّي احلديث.

8  انظروا املنهج ص. 33.
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النّص الثالث: حكاية َمَثل بعنوان “مواعيد ُعرقوب”، وهو مثل عربّي قدمي، ُيضرب فيمن ُيخلف 
الوعَد. وعرقوب هو رجل رزقه الّله بخير وفير، فكان ميلك بساتني النخيل في مدينة يثرب، 
، ال يتصّدق على الفقراء. كان َيِعُد الفقراء الذين يطرقون بابه بالعطاء، إاّل أّنه  لكّنه كان بخيلاً

كان يخلف وعده وال يفي به،  لذا صارت العرب تضرب هذا املثل فيمن ال يفي بوعوده.

مّت توظيف هذا النّص للتدّرب في مجال االستماع.

في هذا النموذج، مّت اختيار نّصني من قصص األمثال؛ وذلك لينكشف التلميذ على هذا اللون 
ا لعدم توّفره في كتب األطفال، القصصّية منها والتعليمّية. األدبّي بشكل أوسع؛ نظراً

اقتراحات للتعليم

متهيد
يتّم التمهيد للموضوع من خلل سرد قصص شعبّية يعرفها األطفال، وذكر ممّيزات هذه القصص 
وخصائصها: عناوين القصص،  أنواعها، املؤّلفون، البداية، األحداث، الشخصّيات، اخلامتة، 

األسلوب، املفردات، املفاهيم السلوكّية واألخلقّيات، احلكواتّي ...

الهدف: التدّرب على التعبير الشفوّي، توظيف مفردات قاموس التلميذ اللغوّي، اإلثراء، بناء 
معرفة جديدة، ربط ومتهيد لنصوص الوحدة. 

معاجلة القراءة والثروة اللغوّية: انظروا النماذج السابقة. 
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ُنْعمان 9
ماِن، ُغالٌم  ُيْدعى ُنْعمان. ذاَت َصباٍح،  كاَن يا ما كاَن، في سالِِف  اڑْلَعْصِر َوَقدمِي  اڑلزَّ
فاڑْسَتْدعاها   ، َعَسلاً َتبيُع  ا  َعجوزاً َسِمَع  اڑأَلْثواِب،  َبْعَض   َيخيُط  ُنْعمان  كاَن  َبْيَنما 

واڑْشَترى اڑْلَعَسَل ِمْنها، ُثمَّ َوَضَعُه في َرغيٍف َوَتَرَكُه َحّتى َيْنَتهي ِمْن َعَمِلِه.

غيِف،  باَب عاَد  إلى  اڑلرَّ ُه؛ لِكنَّ  اڑلذُّ ََبْعَد َقليٍل َلََح ُنْعمان ُذباباًا َيحوُم َحْوَل َرغيِفِه، َفَنشَّ
باڑْنتِصاِرِه  َفِرَح  َحّتى  ذلَِك  َيرى  َيَكْد  َوَلْم  ا.  َسْبعاً ِمْنُه  َوَقَتَل  َوَضَرَبُه  ُنْعمان  َفَغِضَب 
َر  ”، َوَقرَّ ْمَلَة “َضْرَبٌة واِحَدٌة َتْقُتُل َسْبَعةاً َز على ِحزاِمِه اڑجْلُ َوُأْعِجَب بَِشجاَعتِِه. َفَطرَّ
أْن َيطوَف اڑْلبلَد لُيذيعَ َخَبَر  اڑْنتِصاِرِه. َأَخَذ َمَعُه ِقْطَعةاً ِمَن  اڑجْلِْبِ لَِتكوَن ِغذاَءُه في 

ا في َجْيبِِه. ا على  اڑلّناِفَذِة، َفَوَضَعُه َأْيضاً ِرْحَلتِِه. َوَرَأى ُعْصفوراً

نِْظَرَة   إَلْيِه  َيْنُظُر  ا،  َضْخماً ا  ِعْملقاً َفَرَأى  اڑْلغاباِت،  إْحَدى   إلى  َوَصَل  َطريِقِه  َوفي 
بَِك إلى ُهنا؟” َفَأجاَب  اڑّلذي جاَء  اڑْلَقَزُم؟ َوما   ها   َأيُّ َأْنَت  “َمْن  َوَيْسَأُلُه:  اڑْحتِقاٍر، 
َب  اڑْلِعْملُق ِمْن َشجاَعتِِه َوَأراَد  ُنْعمان: “ُاْنُظْر إلى هذا  اڑحْلِزاِم َتْعِرْف َمْن َأنا؟” َفَتَعجَّ
َأْن َيْخَتبَِرُه؛ َأْمَسَك بَِحَجٍر ُصْلٍب، َوَقَبَض َعَلْيِه َفَسَحَقُه. َأّما ُنْعمان َفَقْد َأْخَرَج ِمْن 
َجْيبِِه ِقْطَعَة  اڑجْلِْبِ – موِهًما اڑْلِعْملَق َأنَّها َحَجٌر ُصْلٌب - َوَعَصَرها بَِيِدِه، َفَتساَقَط 
َجَر َوُتْخِرَج ماَءُه؟” فاڑْغتاَظ   ا: “هل في ُقْدَرتَِك َأْن َتْعِصَر  اڑحْلَ ماُؤها، َوقاَل ساِخراً
ا. َفَأْخَرَج ُنْعمان  اڑْلُعْصفوَر ِمْن  ا آَخَر َسَقَط َبعيداً اڑْلِعْملُق َوَقَذَف في  اڑْلَهواِء َحَجراً
ا دوَن َأْن َيْسُقَط. َوقاَل ُنْعمان  َجْيبِِه، َوَقَذَف بِِه في  اڑْلَفضاِء؛ َفطاَر  اڑْلُعصفوُر َبعيداً
هاِزًئا: “َلَقْد عاَد َحَجُرَك إلى  اڑألْرِض، َأّما َحَجري َفَلْن َيعوَد”. فاڑْغتاَظ  اڑْلِعملُق 
َر َأْن َيْقُتَلُه َوَيْنَتِقَم ِمْنُه، َفَدعاُه إلى َبْيتِِه. َوَبْعَد َأْن َتناَوال َوْجَبَة  اڑْلَعشاِء كاَن  ِمْنُه َوَقرَّ

ْوِم، َفَذَهَب ُكلٌّ ِمْنُهما إلى ِفراِشِه. َقْد حاَن َوْقُت  اڑلنَّ

1

5
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ريِر، َوَبْعَد َقليٍل َدَخَل   َت  اڑلسَّ َأْدَرَك ُنْعمان َأنَّ  اڑْلِعْملَق َينوي َقْتَلُه، فاڑْخَتَبَأ َتْ
 ، ةاً ا َغليَظًة، َوَمَعُه َأخوُه َوكاَن َيْحِمُل ِسّكيناًا حادَّ اڑْلِعملُق  اڑْلُغْرَفَة َيْحِمُل َعصاً
َهَجما َعلى  اڑْلِفراِش َوُهما َيْحَسباِن أنَّ ُنْعمان نائٌِم فيِه، ُثمَّ َخَرجا ِمَن  اڑْلُغْرَفِة 
ا َحّتى َوَصَل َقْصَر   َل ُنْعمان ِمَن  اڑْلُغْرَفِة َوَفرَّ َبعيداً دا َأنَُّهما َقَتلُه. َفَتَسلَّ َبْعَد َأْن َتَأكَّ
عاُس َوناَم. َوَبْيَنما ُهَو َعلى تِْلَك  اڑحْلاَلِة َمرَّ بِِه َبْعُض  اڑلنَّاِس  اڑمْلَِلِك، َفَغَلَبُه  اڑلنُّ
بَِذلَِك.  اڑمْلَِلَك  َوَأْخَبروا   ِمْن َشجاَعتِِه  ُبوا  َفَتَعجَّ ِحزاِمِه،  َعلى  ُكتَِب  ما  َوَقَرأوا 
ِص ِمَن  اڑْلِعْملَقنْيِ ُمقابَِل َزواِجِه  اڑمْلَِلُك َوَطَلَب ِمْنُه ُمساَعَدَتُه في  اڑلتََّخلُّ اِْسَتْدعاُه 

. باڑْبَنتِِه. َوَأَمَر بَِتْجهيِز َجْيٍش َكبيٍر لُِيساِعَدُه في َمْعَرَكتِِه ِضدَّ  اڑْلِعْملَقنْيِ

َأماِكنِِهم  في  َيْبَقْوا  َأْن  ُجنوِدِه  ِمْن  َطَلَب  َوُهناَك  اڑْلغاَبِة،  إلى  ُنْعماُن  اِْنَطَلَق 
َت  َتْ نائَِمنِي  اڑْلِعْملَقنْيِ  َوَجَد  َحّتى  َوْحَدُه  ْيَر  اڑلسَّ واَصَل  إَلْيِهم.  َيعوَد  َحّتى 
َوُسْرَعٍة،  ٍة  بِِخفَّ َجَرِة  اڑلشَّ َأْعلى  إلى  َوَصِعَد  باڑحْلِجاَرِة،  َجْيَبُه  َفَمأَلَ  َشَجَرٍة، 
َرفيَقُه  َأّن  ا  حاِسباً َنْوِمِه،  ِمْن  اڑْلِعْملُق  فاڑْسَتْيَقَظ   بَِحَجٍر.  َأَحَدُهما  َرمى  ُثمَّ 
ُنْعمان   َقَذَف  ظاٍت  حَلَ َوَبْعَد  ْوِم.  لِلنَّ َوعادا  غاِضباًا،  َفَرَكَلهُ  ِمْنُه،  َيْسَخُر 
صاِحَبُه،  َوَضَرَب  َمْذعوًرا،  َفَهبَّ  َأْنَفُه،  َأصاَب  بَِحَجٍر  اڑلّثاني  اڑْلِعملَق  
بَِحَجَرْيِن  ُنعمان  َفَقَذَفُهما  َفناما.  َتِعبا  َحّتى  َيتصاَرعاِن  اڑْلِعملقاِن  َفصاَر  
ا ِمْن َنْوِمِهما َمْذعوَرْيِن، َوَتقاَذفا باڑألْحجاِر َوُجذوِع  اڑألشجاِر.  َكبيَرْيِن، َفَهبَّ
ُه  بَِأنَّ نوَد  اڑجْلُ لِيوِهَم  بَِسْيِفِه  ُنعمان  َفَضَرَبُهما  بَِهلِكِهما،  اڑمْلَْعَرَكُة  واڑْنَتَهِت 
َأْن  َر  َوَقرَّ اڑْلعملَقنْيِ؛  َعلى   ُنعمان  اڑْنتِصاِر  َخَبُر   اڑمْلَِلَك  َبَلَغ   بَِنْفِسِه.  َقَتَلُهما 
نوِد”. اڑجْلُ َوقائِِد   ْوَلِة  اڑلدَّ “حامي   َلَقَب  َوَمَنَحُه  اڑْبَنَتُه،  َجُه   َفَزوَّ بَِوْعِدِه  َيِفَي 
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دليل األسئلة واإلجابات في مجال القراءة )تعتمد األسئلة على أبعاد الفهم األربعة(
األسئلة: ميكن صياغة األسئلة بحسب أبعاد الفهم ومرّكباته الختلفة. 

من الهّم أن تكون األسئلة متنّوعة في صياغتها )مفتوحة, مغلقة(  
البعد األّول: فهم العنى الصريح في النّص / حتديد معلومات

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

حتديد معلومات صريحة في 
النّص.

اذكر ثلثة أماكن ُوجد بها نعمان. )سؤال مفتوح(

يطلب من التلميذ الرجوع إلى النّص واستخراج 
الدالالت واأللفاظ التي تشير لألماكن التي َظهر بها 

نعمان وهي: بيته، الغابة، القصر امللكّي.

حتديد معلومات صريحة في 
النّص.

ِمَّ تكّونت وجبة نعمان؟  )سؤال مفتوح(

يطلب من التلميذ البحث عن إجابة للسؤال في السطر 
الثاني:“واشترى العسل منها، ثم وضعه في رغيف”.

حتديد معلومات صريحة في 
النّص.

فهم عناصر النّص 
القصصّي املصّرح بها:                                                                                                       

الفكرة املركزّية، تسلسل 
األحداث، الشخصّيات، 

الزمان واملكان.

ما هي األغراض، التي أخذها نعمان معه في سفره؟ 
وكيف ساعدته؟ )سؤال مفتوح(

يطلب من التلميذ التوّجه إلى السطرين 7 - 8 حيث 
ُيشار إلى قطعة اجلب التي أخذها معه، والعصفور الذي 

التقطه نعمان عند خروجه.
واألسطر 10- 14، تبنّي استعماله لهذه األغراض، عند 

تّديه للعملق واستعراضه لقّوته أمامه.

حتديد معلومات صريحة في 
النّص.

ماذا كان هدف نعمان من سفره؟ )سؤال مفتوح(

يطلب من التلميذ التوّجه إلى األسطر 6 - 7  والتي 
ُتشير إلى السبب الذي من أجله قّرر نعمان السفر، وهو 

“ليذيع في البلد خبر انتصاره”.
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األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

حتديد تعريفات 
وأفكار صريحة في 

النّص.

حتديد تعريفات 
وأفكار صريحة في 

النّص.

ماذا كان وعد امللك لنعمان؟ )سؤال مفتوح(

يطلب من التلميذ تديد املعلومات املصّرح بها في األسطر
 25 - 27:  “فاستدعاه امللك وطلب منه مساعدته في التخّلص 

من العملقني مقابل زواجه بابنته”.  

ما هي احِلَيل التي اّتبعها نعمان للتخّلص من العملقني؟ )سؤال 
مفتوح(

يطلب من التلميذ تديد املعلومات املصّرح بها في الفقرة 
األخيرة، وتلخيصها في مراحل متتابعة متسلسلة.

حتديد تفسيرات 
وعالقات منطقّية 

صريحة في النّص.

الئم بني كلِّ عمل ونتيجته فيما يلي: )سؤال مغلق(

اجلزء الّثاني: النتيجةاجلزء األّول: العمل

1. كان الذباب يدور حول 

رغيف العسل 
قام نعمان مبهاجمته

ا منه2. غضب نعمان من الذباب   قتل سبعاً
طّرز جملة على حزام لديه3. أعجب نعمان بشجاعته  

ا منه، طّرز جملة على حزام لديه ، قام نعمان  املخزن: قتل سبعاً
مبهاجمته.

يطلب  من التلميذ البحث عن نتيجة كّل عمل في الفقرة الثانية.
استراتيجّية احلّل: باإلمكان اقتراح آلّية للتعامل مع هذه األسئلة 

بواسطة البحث داخل النّص عن اجلمل الواردة في التمرين، 
ووضع خّط تت كّل منها، أو تلوينها، ومن ثّم البحث عن رابط 

يبنّي تسلسل/ترابط اجلملة أو الفقرة.
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البعد الثاني: فهم العنى اخلفّي في النّص/ استنتاج

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

فهم العالقات النطقّية 
بني أجزاء النّص.

ملاذا غضب نعمان من الذباب؟ )سؤال مفتوح(

يطلب من التلميذ العودة إلى النّص، األسطر:4 - 5 ، 
واستنتاج سبب غضب نعمان، وهو انزعاجه من الذباب، 

إضافة إلى أّن الذباب مصدر لتلّوث الطعام ونقل اجلراثيم. 

فهم العالقات النطقّية 
بني أجزاء النّص.

ما املقصود بعبارة: “وهو على تلك احلالة” )السطر 24(؟ 
)سؤال مغلق(
1. وهو نائم.

2. وهو يتحّدى العملق.

3. وهو تت السرير.

4. وهو يتحّدث مع امللك.

يطلب من التلميذ الرجوع إلى اجلملة السابقة للجملة الواردة 
في السؤال، واستنتاج حالة النوم التي سيطرت على نعمان، 

النعاس ونام”. واملتمّثلة في جملة: “فغلبه 

فهم العالقات النطقّية 
غير الصريحة بني أجزاء 

النّص.

ملاذا طلب نعمان من جنوده أن يبقوا في أماكنهم حتى يعود 
إليهم؟ )سؤال مفتوح(

يطلب من التلميذ العودة إلى النّص - الفقرة األخيرة، 
واستنتاج السبب لطلب نعمان، وهو: كي ال يكتشف اجلميع 

أن انتصار نعمان ال يعتمد على قّوته وشجاعته. نعمان ال 
يستطيع مبارزة العملقني بقوته اجلسدّية بل العقلّية، فهو 
سيعتمد على ذكائه وحسن تدبيره في مواجهة العملقني 

ومحاولته التخّلص منهم.
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األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

فهم العالقات النطقّية 
غير الصريحة في 

النّص.

استخرج من النّص: )سؤال مفتوح(
1. جملة تصُف نعمان اجلريء.
2. جملة  تصُف  نعمان الفتى. 

يطلب من التلميذ تديد بعض ملمح الشخصّية املركزّية في 
القّصة، باالعتماد على سلوكها وتصّرفاتها.

1. جملة تصف نعمان اجلريء: اجلمل التي ُتشير إلى مبارزته 
مع العملق وتّديه له )الفقرة الثالثة(، واجلمل التي ُتشير 

إلى محاولة نعمان القضاء على العملقني )الفقرة الرابعة(.
2. جملة تصف نعمان الفتى: اجلمل التي ُتشير إلى وصف 

نعمان )الفقرة األولى(،  واجلمل التي ُتشير إلى غضبه على 
الذباب )الفقرة الثانية(.

فهم العالقات النطقّية 
غير الصريحة في 

النّص.

أحيطوا رقم اإلجابة الصحيحة بدائرة. 
ما املقصود بالكلمة “ذلك”، السطر 5؟ )سؤال مغلق(

ا من الذباب. 1. قتل سبعاً
2. نّش الذباب.

3. شراء العسل.
4. االنتهاء من العمل.

يطلب من التلميذ تديد العلقة بني اسم اإلشارة “ذلك” 
ا منه”. واملعلومات الواردة في العبارة السابقة “وقتل سبعاً

فهم عالقات منطقّية 
غير مصّرح بها في 

النّص.

ما هي مهنة نعمان؟ ادعم إجابتك بجملة من النّص. )سؤال 
مفتوح(

يستدّل التلميذ، باالعتماد على الفقرة األولى من النّص: 
“يخيط بعض األثواب”، والسطر الثاني من الفقرة الثانية: 

ا. “فطّرز على حزامه”، أّن نعمان كان يعمل خّياطاً
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األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

فهم األفكار الركزّية 
الستنبطة )غير 

الصّرح بها(  من 
النّص.

اكتب اجلملة التي تدّل على أن نعمان فهم قصد العملق.)سؤال 
مفتوح(

يطلب من التلميذ الرجوع إلى النّص واستخراج اجلملة التي 
تدّل على أن نعمان احتاط من انتقام العملق له، واملتمّثلة في 

السطر 20: “أدرك نعمان أن العملق ينوي قتله، فاختبأ تت 
السرير”.

فهم كلمات 
وعبارات باالعتماد 

على النّص.

استخرج من الفقرة الثالثة: )سؤال مفتوح(
ا : هازئاًا. 1. كلمتني مترادفتني: ساخراً

2. كلمتني متضادتني: عملق: قزم / سأل : أجاب 

يطلب من التلميذ استنباط املرادفات واألضداد من الفقرة 
الثالثة.

البعد الثالث: تفسير, دمج, وتطبيق أفكار ومعلومات

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

صياغة فرضّيات 
باالعتماد على 

الكتوب.

ماذا ميكن أن يحدث لو: )سؤال مفتوح( 
• لم يقتل نعمان الذباب؟

• نام نعمان في السرير في بيت العملق؟
• لم يِف امللك بوعده لنعمان؟

هنالك عّدة احتماالت إلجابات التلميذ، وُتقبل كّل جملة منطقّية.

صياغة فرضّيات 
باالعتماد على 

الكتوب.

كيف شعر العملق عندما: )سؤال مفتوح(
ا. 1. التقى بنعمان؟ احتقره واعتبره قزماً

2. قال له نعمان: “ لقد عاد حجرك إلى األرض، أّما حجري 
       فلن يعود”؟ اغتاظ العملق منه وقّرر أن يقتله وينتقم منه.
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األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

صياغة فرضّيات 
باالعتماد على 

الكتوب.

ملاذا شّبه العملُق نعماَن بالقزم؟ )سؤال مفتوح(

يطلب من التلميذ تفسير سبب التسمية والوصف الذي أطلقه 
العملق على نعمان بكونه قزما أمام حجم جسم العملق 

وضخامته. )ألّن حجم جسم نعمان صغير جّدا بالنسبة حلجم 
جسم العملق وضخامته(.

صياغة فرضّيات 
باالعتماد على 

الكتوب.

ماذا تتوّقع أن يكون شعور نعمان في نهاية القّصة؟ )سؤال 
مفتوح(

باالعتماد على النهاية السعيدة للقّصة، وجناح نعمان في 
ا بانتصاره  مهّمته، ُيستدّل من ذلك أّن نعمان سيكون سعيداً

وفوزه باألميرة.

البعد الرابع: تقييم الضمون ووظيفة الرّكبات اللغوّية والنّصّية

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

تقييم النّص والتعبير 
عن رأي التلميذ في 

النّص.

هل أعجبتك  القّصة؟ عّلل رأيك. )سؤال مفتوح(

كّل إجابة منطقّية تعتبر سليمة.

التعبير عن موقف 
معّلل.

مباذا يّتصف نعمان، بحسب أدائه؟ عّلل رأيك. )سؤال مفتوح(.

يطلب من التلميذ فهم وتقييم صفات نعمان )اجلرأة والذكاء(، 
شخصّيته، وسلوكه، بحسب ما قام به. 

التعبير عن موقف 
معّلل.

ما رأيك في شخصّية نعمان؟  )سؤال مفتوح( 

يطلب من التلميذ تديد مواقفهم وآرائهم اخلاّصة. كّل إجابة 
منطقّية تعتب سليمة.

اً
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األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

متييز اجلّو السائد في 
النّص.

هل قّصة “نعمان” واقعّية؟ اكتب جملة تدعم رأيك. )سؤال 
مفتوح(

يطلب من التلميذ متييز اجلّو الذي يّتسم بعدم الواقعّية، واملتمّثل 
خاّصةاً بوجود شخصّيتي العملقني، ومن ثّم مبارزة نعمان 

لهما، التحايل عليهما والتغّلب عليهما.
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َعلى َرْأِسِه ريَشٌة
يوِر  اڑلطُّ َأْنواِع  ُكلِّ  ِمْن  فيها  َوَضْخَمٌة،  َكبيَرٌة  َمْزَرَعٌة  اڑلَفّلحنَي  َحِد   أِلَ كاَنْت 

بِها  َوَيْعَتني  ِجّدا،  َوُطيوَرُه  َحَيواناتِِه  ُيِحبُّ  اڑْلَفّلُح  هذا   َوكاَن  َيواناِت.  َواڑحْلَ

َوَقْد  ا.  دائِماً تِها  ِصحَّ َعلى  َوَيْطَمئِنُّ  ُفها،  َوُيَنظِّ َزرائَِبها  َلها  ُم  َوُيَنظِّ بَِيِدِه،  َوُيْطِعُمها 

 ... ا، َكْم َدجاَجةاً َبَلَغ ُحبُّ  اڑْلَفّلِح مِلاِشَيتِِه َوُطيوِرِه َأَنُّه كاَن َيْعِرُف َعَدَدها َجميعاً

ا  َأْيضاً ِهَي  كاَنْت  اڑّلتي  َيواناِت   َواڑحْلَ يوِر  اڑلطُّ آِخِر   إلى  ةاً..  إَِوزَّ َوَكْم   ... ةاً َبطَّ َوَكْم 

ُتِبُّ هذا  اڑْلفّلَح. 

، َوَبْعَد َيْوٍم اڑْكَتَشَف  اڑْختِفاَء  في َيْوٍم ِمَن  اڑألّياِم الَحَظ  اڑْلَفّلُح َأنَّ ُهناَك َدجاَجةاً ناِقَصةاً

، ُثمَّ  اڑْكَتَشَف  اڑْختِفاَء َثلٍث ِمن... َوهكذا... َتنْيِ ِمَن  اڑْلَوزِّ َوزَّ

ْعَلَب  اڑّلذي َيراُه ِمْن َوْقٍت ِلَخَر بِِجواِر  اڑمْلَْزَرَعِة  في  اڑْلبِداَيِة كاَن َيُظنُّ  اڑْلَفّلُح أنَّ  اڑلثَّ

ُه مَلّا َأعاَد  اڑلتَّْفكيَر، قاَل في َنْفِسِه: “ال مُيِْكُن  يوَر، َولِكنَّ هو  اڑّلذي َيْسِرُق هِذِه  اڑلطُّ

وَر  : َأنَّ  اڑلسُّ الاً ِة َأْسباٍب، ِمْنها َأوَّ ْعَلُب هو َمْن َيْفَعُل هذا، َوذ لَِك لِِعدَّ َأْن َيكوَن  اڑلثَّ

ُة َثْغَرٍة  وِر َأيَّ ْعَلُب  اڑْلَقْفَز َفْوَقُه، َكما َأّنُه ال توَجُد في  اڑلسُّ ُمْرَتِفٌع ِجّدا، َوال َيْسَتطيُع  اڑلثَّ

ْعَلُب  ْيِل، َوَلْو كاَن  اڑلثَّ ا في  اڑللَّ مُيِْكُن َأْن مَيُرَّ ِمْنها. ثانِياًا: َأنَّ  اڑلّطيوَر ال ُتْصِدُر َصْوتاً

كاَن   َلْو  ثالِثاًا:  اڑلنَّوِم.  ِمَن   يوِقُظني  َقِوّيا  ا  ِصياحاً َلصاَحْت  َيْسِرُقها  اڑّلذي  هو  ِفْعلاً 

ا: َأنَّ  ْيِر. رابِعاً ا ِمْن ِدماٍء َأْو ريٍش ِمَن  اڑلطَّ ْعَلُب َمْن َيْفَعُل ذلَِك َلكاَن َقْد َتَرَك َأَثراً اڑلثَّ

ُه كاَن َسَيْنَبُح بِِشّدٍة إذا  ظيَرِة َلْم َيْنَبْح، َمَع اڑْلِعْلِم بَِأنَّ َكْلَب  اڑحْلِراَسِة  اڑمْلَْربوَط َأماَم  اڑحْلَ

َشمَّ رائَِحَة َثْعَلٍب َأو شاَهَدُه”.

ُق   ا َيَتَسلَّ َعُه، َلَقْد شاَهَد لِّصا ُمَلثَّماً ، َوبِاڑْلِفْعِل َحَدَث ما َتَوقَّ راَقَب  اڑْلَفّلُح َحظيَرَتُه َلْيلاً

، ُثمَّ َيَضُعها في كيٍس َمَعُه َبْعَد َأْن َيْكُتَم َصْوَتها.  ةاً اڑلّسوَر َوَيْأُخُذ إَِوزَّ

1

5
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اً

اً

اً

اً
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ِعْنَدها صاَح  اڑْلَفّلُح ُثمَّ َأْطَلَق َعَلْيِه َكْلَب  اڑحْلِراَسِة، لِكنَّ  اڑللِّصَّ  اڑْسَتطاَع َأْن َيْهُرَب 

ِن  اڑْلَفّلُح ِمَن  اڑإْلِْمساِك بِِه. ا، َوَلْم َيَتَمكَّ َسريعاً

ا ُينادي ُكلَّ  في  اڑْلَيْوِم  اڑلّتالي َشكا  اڑْلفّلُح ذلَِك إلى  اڑلقاضي؛ َفَبَعَث  اڑْلقاضي ُمنادياً

ا ِعْنَدُه.  َأْهِل  اڑْلَبْلَدِة لِلڑْجتِماِع َغداً

َوفي  اڑْلَيوِم  اڑلّتالي َحَضَر ُكلُّ َأْهِل  اڑْلَبْلَدِة، َفقاَل َلُهُم  اڑْلقاضي: “َأال َيْخَجُل َأَحُدُكم 

ا ِمْن إْحدى  اڑمْلَزاِرِع، ُثمَّ َيْأتي َأماَم  اڑْلقاضي َوَعلى َرْأِسِه ريَشٌة؟!”.  أْن َيْسِرَق ُطيوراً

َس  اڑلّريَشَة؛  َوَلْم َتُكْن َعلى َرْأِس َأَحٍد ريَشٌة، َولِكْن َمدَّ َرُجٌل َيَدُه إلى َرْأِسِه لَِيَتَحسَّ

، َوَأَمَر  اڑجُلنوَد باڑلَقْبِض َعَلْيِه.  ُه  اڑللِّصُّ َفَعَرَف  اڑْلقاضي َأنَّ

مثل عربّي قدمي, ال ُيعرف له مؤّلف
الصدر: سلسلة أسرار وأشرار, دار الفاروق للّنشر, القاهرة, مصر

20

25
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اقتراحات للتعليم

الصرف،  الكتابّي،  ومتثيلها  اللغوّية  األصوات  مجاالت:  خمسة  على  اللغوّية  املعرفة  تشتمل 
اللغة  اللغوّية إحدى مجاالت  املعرفة  تعتبر  والترقيم10   األلفاظ، اإلملء واخلّط  النحّو، داللة 
يسّهل  فهذا  النصوص،  خلل  من  تدريسها  يتّم  أن  ينبغي  لذلك  ؛  التلميذ  يستصعبها  التي 
أّن الهدف األسمى في املعرفة اللغوّية هو معرفة، فهم،  على التلميذ استيعابها وتذويتها، إذ 

واستعمال املباني اللغوّية كتابّيا وشفوّيا بشكل سليم.  
ينبغي أن يتّم التدريب على املعرفة اللغوّية دومنا تعقيد من خلل النصوص التي تدّرس للتلميذ. 
ا من التحصيلت املطلوبة واملناسبة  ذلك يتّم بعد معاجلة النّص وشرحه؛ إذ يختار املعّلم واحداً
في املعرفة اللغوّية، شرط أن تتوّفر في النّص مناذج وأمثلة كثيرة حول التحصيل املطلوب. ومن 

اجلدير ذكره أّنه ال حاجة لتخصيص حصص منفردة لتدريس املعرفة اللغوّية والتدريب عليها.

ممّيزات معايير التدريب اجلّيد 11
الصداقّية / سريان الفعول )validity(: يجب أن يكون التمرين مصداقّيا، أي أّنه    1

يدّرب التلميذ بحسب الهدف الذي من أجله مّت إعداده وتضيره. 

مرحلة ما قبل التعّلم )pre-learning(: ينبغي على املعّلم أن يشرح املوضوع للتلميذ قبل    2
بالتدريبات،  ومن الواجب شرح املوضوع بطريقة مشّوقة: إعطاء أمثلة، استخدام  البدء 
وسائل إيضاح، إجابة عن أسئلة التلميذ واستفهاماتهم... وقد يضطّر املعّلم في بعض 

األحيان ألن يشرح املاّدة من جديد.

ا جلميع التلميذ، بل  التمايز والتباين )heterogeneity(: ينبغي أاّل يكون التمرين ُموّحداً   3
عليه أن يراعي الفوارق الفردّية بينهم: باإلمكان مثلاً التدّرج في التمارين من السهل إلى 

الصعب، أو جعل بعض التمارين إجبارّية وأخرى اختيارّية.

10  انظروا املنهج ص. 52.

 . Ur, P. (1988) Grammar practice activities.Cambridge: Cambridge University Press :11 باالعتماد على املقال

اً

اًاً
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وساطة العّلم بهدف الساعدة )teacher assistance(: أثناء التدريب  ينبغي على املعّلم أن    4
يتجّول بني التلميذ، بهدف تقدمي العون للتلميذ الذين يحتاجون إلى توضيح أو إجابة عن 
ا أو  استفسار/ سؤال ما، أو شرح مضامني غير واضحة: باإلمكان مثلاً أن يقّدم املعّلم رمزاً

إشارة أو مثاالاً قد يوّجه التلميذ للحّل السليم.

ملئمة  وتدريبات  متارين  املعّلم  يعّد  أن  ينبغي   :)success - orientation( للنجاح  ُمعّد    5
هذه  تكون  أن  ينبغي  تنفيذها.  من  التلميذ  ليتمّكن  الصّف؛  في  شرحها  مّت  التي  للماّدة 

ل أن تبدأ مبثال أو منوذج للحّل السليم. التمارين مناسبة للفئة العمرّية، وُيَفضَّ

ا من التمارين والتدريبات كافياًا ألْن يجعل  الكّمّية )quantity(: ينبغي أن يعّد املعّلم عدداً  6
التلميذ متمّكنني من فهم املاّدة املشروحة وتذويتها؛ مّما يساعدهم في حّل التمارين بسهولة 

وبشكل أوتوماتيكّي.

اهتمام )interest(: ينبغي أن يعّد املعّلم متارين ملئمة الهتمامات التلميذ وميولهم، أو   7
مرتبطة بأحداث الساعة، فمثل بإمكانه أن يطلب من التلميذ كتابة جملة مفيدة تبدأ بفعل 

لشيء يحّبونه، كلعٍب مشهور أو صديق حميم.

مّت تناول موضوع القواعد الوظيفّية في هذا النموذج من خلل نّص “على رأسه ريشة”، كاقتراح 
للتدريب على واحد من التحصيلت املطلوبة في مجال املعرفة اللغوّية. فيما يلي نعرض متارين 
في مجال الصرف بهدف التمييز بني األسماء احملسوسة واألفعال.12  جاءت التدريبات في عّدة 

مستويات: معرفة، فهم واستعمال األسماء احملسوسة واألفعال.

12 انظروا املنهج ص. 96. 
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التمارين والتدريبات القترحة )باالعتماد على العايير القترحة أعاله(:
 القسم األّول: متارين إجبارّية ُملزمة

10 من الكلمات التي في املخزن بني أسماء وأفعال، كما يظهر في املثال:  1. صّنف 8 - 

فها، الحَظ، ثعلب، دجاجة، تّب، الفّلح، بّطة، يعتني، اكتشَف، إوّزة،  مزرعة، ينظِّ  
راقَب

باللون  أسماء   4  -  3 لّون  ثّم  األحمر،  باللون  أفعال   4  -  3 أمامك  الذي  النّص  في  لّون    .2
األخضر.

ة، ثّم يضعها  ا يتسّلُق السور، ويأخذ إوزَّ ، وبالفعل وجَد لّصا ُملثَّماً “راقَب الفّلح حظيرته ليلاً   
في كيس معه بعد أن يكتم صوتها. عندها صاح الفّلح ثّم أطلق عليه كلب احلراسة، لكّن 

ا”. اللّص استطاع أن يهرب سريعاً

• ُاكتب أسماء محسوسة ألشياء مختلفة تعرفها، نحو: بّطة، فيل...  
• صّنف األسماء التي كتبتها في التمرين السابق بحسب اجلدول التالي:   

إنسان حيوان نبات جماد

• أضيفوا للجدول أسماء أخرى.

اً

أسماء أفعال
دجاجة راقب
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3. ُاكتب أفعاالاً مختلفة قام بها صديقكم أو يقوم بها الن، نحو: قرأ، يجلس...

القسم الثاني: متارين اختيارّية
1. فردّيا: اختر حيواناًا أو أّي شيء آخر تّبه، ثّم اكتب 3 - 5 جمٍل عنه تشتمل

على أسماء وأفعال.  
زوجّيا: اقرأ لصديقك إحدى اجلمل التي كتبتها، ثّم اختر كلمة ما، واطلب منه  

أن يحّدد نوعها. سّجل األفعال التي عرفتها في قائمة، وكذلك األسماء.  
2. اكتب عن نفسك 3 - 4 جمل، شرط أن تشتمل اجلمل على أسماء وأفعال.

3. اكتب أسماء وأفعاالاً من نفس اجلذر، كما في املثال: 

كتب - ِكتاب،  رسَم -.....  

القسم الثالث: ألعاب
لعبة الدومينو:  

فردّيا: اخَتْر كلمات تعرفها )أسماء - أفعال(، ثّم اكتبها على بطاقات.  
       اكتب كلمة اسم أو فعل بجانب الكلمات التي اخترتها. 

ا، فعلى زميلك أن يبحث عن بطاقة  زوجّيا: اِختر بطاقة. انتبه! إذا كانت البطاقة تمل اسماً  
أخرى تشتمل على اسم، وهكذا.

اقتراحات أللعاب أخرى: لعبة الذاكرة، مرّبع سحرّي )يقوم املعّلم باختيار املفردات  
من مفردات النصوص التي مّت التعامل معها في الوحدة(.  

أسد اسم؟
شرب فعل؟

اسم؟
 فعل؟

فيل اسم؟
 فعل؟

اً

اً

اً

اً
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َمواعيُد ُعْرقوٍب
َذلِك،  لِْلَمَثِل في  َمْضِرباًا  أْصَبحوا  باڑْلَكَرِم، حتَّى  اڑْشَتَهروا  اڑلَعَرَب   َأنَّ  ِمْن  ْغِم  باڑلرَّ

فإّن ِمْنُهم َمْن ُعِرف باڑْلُبْخِل. َوِمْن هؤالِء َرُجٌل  اڑْسُمُه ُعْرقوب؛ كاَن مَيَْتِلُك اڑْلَكثيَر 

اڑلتُّموِر. ذاَت َيْوٍم جاَءُه َرُجٌل ِمْسكنٌي، َوَطَلَب ِمْنُه  ُيْنتُِج َأْفَضَل  اڑلنَّخيِل اڑّلذي  ِمَن 

ْمِر، َفقاَل َلُه ُعرقوب: ال مَتَْر ِعْندي الَن؛ اِْذَهْب ُثمَّ ُعْد ِعْنَدما  َأْن ُيْعِطَيُه َبْعَض اڑلتَّ

هوِر.  َتْبدُأ  اڑلثِّماُر في اڑلظُّ

ُه ِعْنَدما عاَد في  ُجُل َعلى َأَمِل َأْن َيعوَد إلى ُعْرقوب لُِيْعِطَيه ِمْن مَتِْرِه. لِكنَّ اِْنَصَرَف اڑلرَّ

ا؛ قاَل َلُه ُعْرقوب: إِنَّ اڑلثِّماَر الَن َصغيَرٌة  ِد، َوَطَلَب ِمْن ُعْرقوب مَتْراً دَّ َ اڑملَْوِعِد اڑحمْلُ

ا. فاڑْنَصَرَف اڑلّرُجُل َوجاَء َبْعَد  ْلُع بلحاً ِجّدا، اِْذَهِب الَن، واڑرِجْع ِعْنَدما ُيْصبُِح اڑلطَّ

ُمّدٍة َكما َوَعَدُه، َفقاَل َلُه ُعْرقوب: َاألْفَضُل َلَك َأاّل َتْأُخَذ  اڑْلَبَلَح؛ اِْنَتِظْر َحتَّى ُيْصبَِح 

هذا  اڑْلَبَلُح ُرَطباًا. فاڑْنَصَرَف  اڑلّرُجُل، ُثمَّ َحَضَر إلى ُعْرقوب َبْعَد ُمّدٍة َكما َوَعَدُه، 

ا، َحتَّى َيَظلَّ  َطُب َوُيْصبَِح مَتْراً َفقاَل َلُه ُعْرقوب: إِنَّ األْفَضَل َأْن َتْنَتِظَر َحتَّى َيِجفَّ  اڑلرُّ

ا،  َطُب مَتْراً ا. َوِعْنَدما َأْصَبَح  اڑلرُّ َمَعَك َفْتَرةاً َأْطَوَل، َوَأْنَت ِمَن  اڑْلبِداَيِة ُكْنَت ُتريُد مَتْراً

ُجُل  اڑلرَّ َأُه. جاَء   ُثمَّ َخبَّ ُه  ُكلَّ َوَأَخَذُه  ْمَر  اڑلتَّ َقَطَف    ، َلْيلاً اڑلنَّْخِل  َصِعَد ُعْرقوب إلى  

ا َعلى  اڑلنَّْخِل، َفَفِهَم َأنَّ ُعْرقوباًا كاَن َيْخَدُعُه ُمْنُذ  اڑمْلِسكنُي في َمْوِعِدِه، َفَلْم َيِجْد مَتْراً

اڑْلبِداَيِة.

“َمواعيُد  اڑلّناس:  َفَيقوُل   باڑْلَوْعِد،  اڑْلَوفاِء  َعَدِم   لِْلَمَثِل في  َمْضِرًبا  ُعْرقوب  َوصاَر 

ُعْرقوٍب”.

 َوقاَل  اڑلّشاِعُر: كاَنْت َمواعيُد ُعْرقوٍب َلها َمَثلاً         َوما َمواعيُدُه إالَّ  اڑأَلباطيُل

مثل عربّي قدمي, ال ُيعرف له مؤّلف
الصدر: سلسلة أسرار وأشرار, دار الفاروق للّنشر, القاهرة, مصر

1
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15

اً
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الهّمة في فهم السموع  

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

ميكن صياغة األسئلة  بحسب أبعاد الفهم ومرّكباتها الختلفة, ومن الهّم أن تكون متنّوعة في  
صياغتها )مفتوحة, مغلقة(

البعد األّول: فهم العنى الصريح في النّص/ حتديد معلومات

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

حتديد معلومات وتفاصيل 
صريحة في النّص.

أكمل بيت الشعر: )سؤال مغلق(
كانت  مواعيد  عرقوب لها مثلاً                              

وما مواعيده إاّل األباطيل

حتديد معلومات وتفاصيل 
صريحة في النّص.

ُاكتب املثل الذي قيل بعد حادثة عرقوب؟ )سؤال مغلق(

فهم تسلسل األحداث في 
النّص.

رّتب مراحل نضوج التمر بوضع األرقام من 1 إلى 4:
)سؤال مغلق(

 متر    بلح    رطب    َطْلع.

َطْلع – بلح – رطب – متر

البعد الثاني: فهم العنى اخلفّي في النّص/ استنتاج

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

التمييز بني األفكار الرئيسّية 
والثانوّية في النّص السموع.

اقترح عنواناًا آخر مناسباًا للنّص. )سؤال مفتوح(

فهم معاني كلمات وتعابير 
غير مألوفة باالعتماد على 

نبرة الصوت والسياق.

ما معنى العبارة “صار عرقوب مضرباًا للمثل”؟ )سؤال 
مفتوح(
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األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

التمييز بني الواقع واخليال في 
النّص السموع.

هل هذه القّصة واقعّية؟ اكتب جملة تدعم رأيك.

فهم العالقات بني أجزاء النّص 
السموع باالستعانة بالروابط.

فيَمن ُيضرب املثل “مواعيد عرقوب”؟ )سؤال 
مفتوح(

البعد الثالث: تفسير, دمج وتطبيق أفكار ومعلومات.

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

صياغة فرضّيات باالعتماد على 
الكتوب في القّصة.

لو كنت مكان عرقوب، ماذا كنت ستفعل مع 
الرجل املسكني؟ )سؤال مفتوح(

صياغة فرضيات باالعتماد على 
الكتوب في القّصة.

لو َوفى عرقوب بوعده، أيُّ مثل أو قول سُيقال عنه 
حسب رأيك؟ )سؤال مفتوح(

الربط بني النّص السموع 
وخبرات التلميذ السابقة.

هل تعرف قّصة أخرى تتحّدث عن عدم الوفاء 
بالوعد؟ اذكرها. )سؤال مفتوح(

البعد الرابع: تقييم الضمون ووظيفة الرّكبات اللغوّية والنّصّية

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

التعبير عن آرائهم في: موضوعة, 
أحداث

وشخصّيات النّص - مع التعليل.

ما رأيك في تصّرف عرقوب؟ )سؤال مفتوح(

التعبير عن آرائهم في: موضوعة, 
أحداث

وشخصّيات النّص - مع التعليل.

ح. )سؤال مفتوح(  هل أعجبتك قّصة املثل؟ وضِّ
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األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

فهم الهدف من النّص السموع 
مع  التعليل.

أحط اإلجابة الصحيحة بدائرة. )سؤال مغلق(
مغزى النّص هو:

•الوفاء بالوعد. 	
•مساعدة املساكني. 	

•جزاء البخيل. 	
•قطف التمور في مواعيدها. 	

مجاال التكّلم والكتابة 13

اقتراحات في مجالي التكّلم والكتابة

” • سرد قّصة أخرى للكاتب “كامل كيلني	
•سرد حكاية من حكايات جدتي. 	

•سرد قّصة من أّيام زمان. 	
• سرد قّصة حول مجموعة صور/رسومات.14	

•كتابة قّصة حول صوٍر معطاة. 	

مهّمة الوظيفة

اقتراحات لهّمة الوظيفة:

ُانظروا الوحدات السابقة.

اقتراح:  تكريس أسبوع/يوم التراث واحلكايات الشعبّية.

13  في الوحدة التالية سوف يتّم تكريس العمل لتنمية املهارات في مجال التعبير الكتابّي. 

14 باإلمكان تبسيط املهّمة للتلميذ املستصعبني عن طريق إرفاق جمل، ويقوم التلميذ بامللءمة بني الرسم واجلملة. 


