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http://www.annabaa.org/nbanews/62/207.htm.  1

2   املرشد في تدريس اللغة العربّية للصفوف: الرابع واخلامس والسادس.   
  

مقّدمة

تختّص هذه الوحدة باللون األدبّي املسّمى "باألسطورة". واألسطورة 1 هي معلومات 
قصصّية منّظمة، تدور حول املعتقدات أو أصول الكون أو املؤّسسات االجتماعّية أو تاريخ 
شعب من الشعوب. وهي عبارات تصف احلقيقة والواقع، وتعكس املعتقدات. مع هذا، 

ال ميكن تصديق ما تّدعيه األساطير من قصص وحكايات ومعتقدات تتناقض مع اجلانب 
العلمّي واملنطقّي للعقل السليم. قد تكون األسطورة خيالّية أو مختَلقة، وقد ترتبط بالظواهر 

، تصّور األّولون أّن للمطر آلهة تصّب املاء من إناء في السماء، وأّن  والكوارث الطبيعّية. فمثلاً
للريح آلهة تنفخها مبراوح، وأّن للشمس آلهة ُتشعل النيران وُتضيء الدنيا. وقد كان اإلنسان 

ا لطلب احلصول على هذه األشياء، أو لطلب احلماية منها. األّول يؤّدي طقوساً

 تعتبر األساطير حكايات مقّدسة لشعب أو قبيلة، ولها صلة باإلميان والعقائد الدينّية. كما 
تعّبر عن واقع ثقافّي ملعتقدات الشعوب البدائّية حول املوت وحياة اآلخرة. وهناك امللحم 

)الِسَير الشعبّية امللحمّية( التي تروي الشعوب من خللها روايات عن األجداد، حروبهم 
وانتصاراتهم. 

ا 2 بأّنها سرد قصصّي يبتدع حكايات فلسفّية أو قومّية وغيرها،  وميكن تعريف األسطورة أيضاً
ا على اخليال واملبالغة. شخصّياتها خارقة من اآللهة؛ وذلك لتفسير بعض خوارق  تعتمد كثيراً

الطبيعة وبعض العادات والتقاليد وأسماء األماكن. إلى جانب هذه الوظيفة التفسيرّية، 
لألسطورة وظائف أخرى: منها أخلقّية، وتعليمّية، وتعويضّية نفسّية، تهدف إلى انتصار 

العدل واحلّق في النهاية، كأسطورة "سيزيف" وأسطورة "العداوة بني القط والكلب". 

 وجدنا أّنه من املهّم أن يّطلع التلميذ على هذا اللون األدبّي، بهدف توسيع آفاقهم حول ألوان 
أدبّية مترجمة، أساطير وقصص شعبّية لبعض شعوب العالم غير العربّية من ناحية، وإلثارة 
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فضولهم ودافعّيتهم للمطالعة والقراءة احلّرة من ناحية أخرى، فاملطالعة 3  ضرورة حضارّية 
ا  لإلنسان في جميع مراحل حياته؛ فباإلضافة إلى كونها وسيلة الكتساب املعرفة، تعتبر أيضاً

وسيلة للمتعة وإشباع ميول القّراء، وحتقيق ما يلتمسونه من حاجات نفسّية أساسّية، كاحلاجة 
إلى األمان واحملّبة والتحقيق الذاتّي والتطّهر من املشاعر السلبّية، وحاجات اجتماعّية كتنمية 

مهارات املشاركة والصداقة وإشغال دور اجتماعّي وإشباع احلاجة إلى االنتماء اخلاّص والعاّم. 
ا على  ا كبيراً وقد أثبتت األبحاث أّن الڑكتساب اللغة وتنمية الوعي القرائّي في سّن مبّكرة تأثيراً

تنمية القدرات الذهنّية املختلفة، والقدرة على التركيز والتأّمل وتنمية اخليال، وغير ذلك. 

 تشتمل هذه الوحدة على ثالثة نصوص قصصّية: 

النّص األّول واملركزّي "لي تشي"، وهي أسطورة صينّية حتكي قّصة "لي تشي" ابنة الثانية 
ا، وبناءاً  عشرة التي تغّلبت على التّنني الذي كان يحكم القرية ويختطف فتياتها، لكن الحقاً

على حلم عجوز من القرية، يتّم عقد اّتفاق معه ُيلزم أهل القرية بتقدمي إحدى الفتيات له في 
كّل ربيع. يعيش أهل القرية في خوف وقلق حّتى تقّرر "لي تشي" تقدمي نفسها للتّنني، إذ 

ه. تفلح فيما بعد في قتله؛ فتنقذ أهل القرية من شرِّ

نصبو من خلل هذا النّص إلى تدريب التلميذ في مجالي القراءة واملعرفة اللغوّية.

النّص الثاني"بنات امللك وبذور األزهار"، قّصة بوذّية حتكي قّصة امللك الذي أراد اختبار بناته 
الثلث، كي يختار من بينهّن وريثته في احلكم بعد مماته.

نصبو من خلل النّص إلى  تفعيل التلميذ في مجال املطالعة /القراءة الذاتّية. 

3  للتعّرف على املعايير التي ينبغي اختيار القصص املناسبة للصّفني الثالث والرابع بحسبها، انظروا املنهج، ص65.
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النّص الثالث "النجم الذهبّي"، أسطورة روسّية حتكي قّصة الفتاة "أنوشكا" التي أحّبت مراقبة 
النجوم كّل مساء، فدعاها أحد النجوم والذي ُيدعى "جنيم الشظّية" لزيارته والتعّرف عليه 

وعلى سّكانه، وملعرفة سبب تسميته بهذا االسم.

نصبو من خلل هذا النّص إلى تدريب التلميذ في مجال االستماع.

نالحظ أّن النصوص الثالثة التي وردت في هذه الوحدة تعتمد على الشخصّيات النسائّية 

كشخصّيات مركزّية لها تأثير واضح على سير األحداث في القصص واألساطير.

اقتراحات لتعليم النّص األّول:
متهيد

إْطلع التلميذ على مجموعة قصص مختلفة )حكايات، أساطير، قصص(، بعضها     •
من أصل عربّي وبعضها مترجم من أصل غير عربّي، ثّم التحّدث عنها وعن مّيزاتها،     

وإجراء مقارنة بينها وتصنيفها.   

سرد قّصة/حكاية/أسطورة عاملّية ثّم التحّدث عنها: مضمونها ومّيزاتها.  •

ملعاجلة القراءة والثروة اللغوّية، انظروا النماذج التعليمّية السابقة.  •
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ٌة "لي تشي" – ُأْسطوَرٌة صينِيَّ

، إِْذ َيقوُم ِرجاُل  غيَرِة ُيقاُم في ُكلِّ َربيٍع َطْقٌس خاصٌّ في إِْحدى ُقرى اڑلّصنِي اڑلصَّ

ْرِب اڑْلـُمَؤّدي إِلى اڑْلـَجَبِل اڑْلعالي  هوِر َعلى اڑلدَّ اڑْلَقْرَيِة َونِساُؤها بَِوْضِع باقاٍت ِمَن اڑلزُّ

ْرِب اڑّلذي ُيَسّمى "َدْرَب لي تشي"، َفل يوَجُد في  اڑْلواِقــِع بِِجواِر اڑْلَقْرَيِة، اڑلدَّ

َة اڑْلـَمْشهوَرَة. َة "لي تشي"، تِْلَك اڑْلِقصَّ اڑْلَقْرَيِة َمْن ال َيْعِرُف ِقصَّ

َقْبَل َسَنواٍت َعديدٍة َحَكَم اڑْلَقْرَيَة تِّننٌي َفظيٌع، كاَن َيعيُش في َمغاَرٍة في اڑْلـَجَبِل 

ّننُي َيْنِزُل إِلى اڑْلَقْرَيِة، َيْخِطُف اڑْلَفَتياِت  اڑْلـُمجاِوِر لِْلَقْرَيِة. َبنْيَ اڑْلـحنِي َواڑآْلَخِر كاَن اڑلتِّ

َوُيْحِضُرُهنَّ إِلى َمغاَرتِِه. َوَهكذا عاَش َأْهُل اڑْلَقْرَيِة في َخْوٍف دائٍِم.

يالي َحَلَمِت اڑْلَعجوُز "ننني جو"، َوهي َأْكَبُر نِساِء اڑْلَقْرَيِة ِسّنا،  في إِْحدى اڑللَّ

ّننَي َوهو َيقوُل: َلَقْد َتِعْبُت ِمْن َلَعناِت َوُبكاِء َأْهِل اڑْلَقْرَيِة؛ َلْو َأنَّ  ا رَأْت فيِه اڑلتِّ ُحْلماً

، َلـما ُعْدُت إِلى اڑْختِطاِف َأيِّ َفتاٍة  َأْهَل اڑْلَقْرَيِة َأْرَسلوا إَِليَّ في ُكلِّ َربيٍع َفتاةاً واِحَدةاً

ِمْن َبناِت اڑْلَقْرَيِة.

ِت اڑْلَعجوُز ُحْلَمها َعلى َأْهِل اڑْلَقْرَيِة اڑلَّذيَن واَفقوا بِاڑْلِْجماِع َعلى ُقبوِل اڑْقتِراِح  َقصَّ

ُر َعَلْيِهم ُفْقداَن َعَدٍد َكبيٍر ِمَن اڑْلَفتياِت. َوبِاڑْلِفْعِل، ُمْنُذ َأْن َوفى  ُه َسيوفِّ نَّ اڑلتِّّننِي، أِلَ

ّننُي اڑْلَفظيُع  ِدِهْم َوَأْرَسلوا إِلى اڑْلـَجَبِل َفتاةاً في ُكلِّ َربيٍع، َوَفى اڑلتِّ َأْهُل اڑْلَقْرَيِة بَِتَعهُّ

ا بَِوْعِدِه، َوَلْم َيُعْد َيْخَتِطُف َفَتياِت اڑْلَقْرَيِة. َولِكْن ُمْنُذ ذلَِك اڑاِلڑتِّفاِق، َوَمَع  َأْيضاً

ِة  اڑْقتِراِب ُكلِّ َفْصِل َربيٍع، كاَن ُسّكاُن اڑْلَقْرَيِة ال َيْسَتْمتِعوَن َوال َيْبَتِهجوَن بَِأِشعَّ

' '
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بيِع ذاِت  ِح َأْزهاِر اڑلرَّ طيَفِة اڑلّرائَِعِة، َكما َلْم َيْبَتِهْج َأيُّ واِحٍد ِمْنُهْم بَِتَفتُّ ْمِس اڑللَّ اڑلشَّ

بيِع كاَن اڑْلـُحْزُن َواڑْلَقَلُق ُيَخيِّماِن  وائِــِح اڑْلَعِطَرِة. َفَمَع ُحلوِل اڑلرَّ ْلواِن اڑلّساِحَرِة واڑلرَّ اڑأْلَ

ّننِي  َعلى ُكلِّ َبْيٍت فيِه فتاٌة شابٌَّة: َمْن َسَتَقُع َعَلْيها اڑْلُقْرَعُة َوَسَتـكوُن َفريَسةاً لِلتِّ

بيِع اڑْلَقريِب؟  َة في اڑلرَّ اڑْلَفظيِع؟ َوَمْن هي اڑْلعائَِلُة اڑلَّتي َسَتْفِقُد اڑْبَنَتها اڑلّشابَّ

 . كاَنْت لَِطّحاِن اڑْلَقْرَيِة بِْنٌت اڑْسُمها "لي تشي"، َبَلَغْت ِمَن اڑْلُعْمِر اڑْثَنَتي َعْشَرَة َسَنةاً

تاُء َقْد َأْوَشَك َعلى اڑاِلڑْنتِهاِء، َفقاَلْت لِوالَِدْيها: والَِديَّ اڑْلَعزيَزْيِن، ها هو  كاَن اڑلشِّ

َة  ْبواِب، َوَأنا َقْد َأْتـَمْمُت اڑْثَنَتي َعْشَرَة َسَنةاً ِمْن ُعْمري. هِذِه اڑْلـَمرَّ بيُع َعلى اڑأْلَ اڑلرَّ

ّننِي اڑْلَفظيِع. َقَضْت ُأمُّ "لي تشي" َيْوَمها َوِهَي َتْبكي  ُأريُد َأْن َأْذَهَب َأنا إِلى اڑلتِّ

ا َلْم َيْثِن "لي تشي" َعْن َقراِرها. َذَهَبْت  َوَتْنَتِحُب، َوَغِضَب والُِدها إاِّل َأنَّ َشْيئاً

َنَة ال حاَجَة إِلِْجراِء اڑْلُقْرَعِة؛  "لي تشي" إِلى ُوَجهاِء اڑْلَقْرَيِة، َوقاَلْت َلُهم: هِذِه اڑلسَّ

، َوَبْعٍض  دوني بَِسْيٍف حادٍّ َأنا َسَأْذَهُب إِلى اڑلتِّّننِي، َوُكلُّ ما َأْطُلُبُه ِمْنُكم هو َأْن ُتـَزوِّ

ْحِم اڑْلـَجيِِّد، َوَكْلٍب َأْسَوَد. ِمَن اڑللَّ

ْيِل. َوُقَبْيَل  اِْجَتَمَع ُوَجهاُء اڑْلَقْرَيِة َيْبَحثوَن في َطَلِب "لي تشي" َطواَل اڑلنَّهاِر َواڑللَّ

اڑْلَفْجِر اڑْسَتْدَعْوا "لي تشي" َوقالوا: "َلْم َيْحُدْث في َقْرَيتِنا َحّتى اڑآْلَن ِمْثُل هذا: َأْن 

ْرنا َأْن ُنـَلبَِّي َطَلَبِك".  نا َقرَّ ّننِي! َولِكنَّ ٌة بَِتْقدمِي َنْفِسها َفريَسةاً لِلتِّ َتقوَم َفتاٌة شابَّ

ٌد َوزاٌد  ةاً فيها َلـْحٌم َجيِّ في اڑْلَيْوِم اڑلّتالي َحَمَلْت "لي تشي" في َيِدها اڑأْلولى َسلَّ

ْيِف َوبَِحْبٍل َرَبَطْت بِِه  ْخَرى َفَأْمَسَكْت بِاڑلسَّ ريِق َوَحَطٌب، َأّما في َيِدها اڑأْلُ لِلطَّ

'

'

'
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م والفراغ، دائرة تطوير البرامج )بتصّرف(.  املصدر: قصص على الساحل، شركة املراكز اجلماهيرّية في إسرائيل، مديرية املجتمع والتربّية والفراغ،  قسم التعّلّ

ْرِب اڑْلـُمَؤّدي إِلى اڑْلـَجَبِل. ُرَوْيًدا  ْسَوَد في ُعُنِقِه؛ ُثمَّ اڑْنَطَلَقْت في اڑلدَّ اڑْلَكْلَب اڑأْلَ

َمْت في اڑْلـَمْشِي  ما َتَقدَّ ا َبَدَأْت "لي تشي" َتْبَتِعُد َعِن اڑْلَقْرَيِة. وكاَنْت ُكلَّ ُرَوْيداً

؛ َفَجَرَحِت اڑْلـِحجاَرُة َقَدَمْيها، َولِكنَّها  ريُق َأْكَثَر ُوعوَرًة َوُصعوَبةاً َأْصَبَحِت اڑلطَّ

ْسَوُد َيْتَبُعها.  ْت في ُصعوِدها َوَكْلُبها اڑأْلَ اڑْسَتَمرَّ

ساَرْت "لي تشي" َثلَثَة َأّياٍم بَِلياليها َحّتى َوَصَلْت باَب َمغاَرِة اڑلتِّّننِي. كاَنِت  

، َوَقْد فاَحْت ِمْنها رائَِحٌة َكريَهٌة، َوِعْنَدها َبَدَأ َقَلُبها َيْخِفُق  اڑْلـَمغاَرُة َكبيَرةاً َوُمْظِلَمةاً

َبْتُه َعلى َشْكِل َمْوِقٍد ُثمَّ َأْشَعَلْت  َلِة َورتَّ ٍة. َأْخَرَجْت "لي تشي" اڑْلـَحَطَب ِمَن اڑلسَّ بُِقوَّ

ْحَم َعلى اڑلّناِر َواڑْخَتبَأْت َمَع اڑْلَكْلِب َوراَء َصْخَرٍة َكبيَرٍة.  فيِه اڑلّناَر، َوَضَعِت اڑللَّ

ّننُي لِساَنُه  ّننِي اڑْلَكبيَرْيِن، َفَأْخَرَج اڑلتِّ ْحِم اڑْلـَمْشِويِّ إِلى َمْنَخَرِي اڑلتِّ َوَصَلْت رائَِحُة اڑللَّ

ْحِم اڑْلـَمْشِويِّ َوُهَو  اِه رائَِحِة اڑللَّ ا بِاڑتِّ َة، ُثمَّ اڑْنَتَفَض خاِرجاً ا َأْسناَنـُه اڑْلـحادَّ الِحساً

َيقوُل: ما َأْشهى هِذِه اڑلّرائَِحَة!

ّننُي َمْشغوالاً  ْحَم َعلى اڑلّناِر َهَجَم َعَلْيِه بَِجَشٍع. َوَبْيَنما كاَن اڑلتِّ ّننُي اڑللَّ  ِعْنَدما َرَأى اڑلتِّ
ٍة في ِرْجِلِه.  ُه بُِقوَّ ، َهَجَم اڑْلَكْلُب َعَلْيِه َوَأَخَذ َيُعضُّ ْحِم اڑْلـَمْشِويِّ ا بَِأْكِل اڑللَّ َوُمْسَتْمتِعاً

ْيَف اڑْلـحادَّ في ُعُنِقِه؛  ْثناِء، َهَجَمْت َعَلْيِه "لي تشي" َوَغَرَزِت اڑلسَّ في تِْلَك اڑأْلَ

بَِِثَ َبْعَدها َأْن َلَفَظ  ٍة، ما َلَ ْرِض َوُهَو ُيْصِدُر َصْوَت َحْشَرَجٍة َقِويَّ ّننُي َعلى اڑأْلَ َفَوَقَع اڑلتِّ

خيَرَة. َأْنفاَسُه اڑأْلَ

'

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

األسئلة: مّتت صياغة األسئلة، بنوعيها؛ املفتوحة واملغلقة، بحسب أبعاد 
الفهم ومرّكباتها املختلفة.  

البعد األّول: فهم املعنى الصريح في النّص / حتديد معلومات

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

حتديد املعلومات 
الصريحة في 

النّص )كأسماء 
الشخصّيات، 

الزمان واملكان، 
األحداث...(.

ُاكتب كلمة "صحيح" أو "غير صحيح" بجانب كّل جملة: )سؤال 
مغلق(

أ.     دارت أحداث القّصة في إحدى غابات الصني.غير صحيح
ب. كان عمر "لي تشي" اثنتي عشرة سنة.  صحيح

ت. أشعلت "لي تشي" املوقد قرب باب املغارة. صحيح
ث. غرزت "لي تشي" السهم في بطن التّنني.   غير صحيح

يطلب من التلميذ الرجوع إلى النّص وحتديد اإلجابات التي تظهر بشكل 
صريح في النّص، فالقّصة حدثت في إحدى قرى الصني وليس في إحدى 

غابات الصني، كان عمر "لي تشي" اثنتي عشرة سنة، أشعلت "لي 
تشي" املوقد قرب باب املغارة، وغرزت "لي تشي" السيف في عنق 

التّنني، ال السهم في بطنه.

حتديد املعلومات 
الصريحة في 

النّص )كأسماء 
الشخصّيات، 

الزمان واملكان، 
األحداث...(.

ماذا رأت العجوز "ننني جـو"، في منامها؟ )سؤال مفتوح(

يطلب من التلميذ الرجوع إلى النّص )الفقرة الثالثة( وحتديد اإلجابة التي 
تظهر بشكل صريح، وذلك باالعتماد على اجلمل: "في إحدى الليالي 
ا إذ رأت  حلمت العجوز "ننني جو"، وهي أكبر نساء القرية سّنا، حلماً

في حلمها التّنني وهو يقول: لقد تعبت من لعنات وبكاء أهل القرية؛ لو 
أّن أهل القرية أرسلوا إلّي في كّل ربيع فتاة واحدة، ملا عدت إلى اختطاف 

أّي  فتاة من بنات القرية". 

اً
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األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

حتديد املعلومات 
الصريحة في 

النّص )كأسماء 
الشخصّيات، 

الزمان واملكان، 
األحداث...(.

ما هي األغراض التي أخذتها "لي تشي" معها في سفرها؟
)سؤال مفتوح(

يطلب من التلميذ الرجوع إلى النّص )الفقرة السابعة( وحتديد األشياء التي 
أخذتها " لي تشي": "في اليوم التالي حملت "لي تشي" في يدها األولى 

سّلة فيها حلم جّيد وزاد للّطريق وحطب، أّما في يدها األخرى فأمسكت 
بالسيف وبحبل ربطت به الكلب األسود في عنقه".

التعّرف على 
العلقات املنطقّية 
الصريحة، مبا في 

ذلك التسلسل 
الزمنّي.

ُاكتب كلمة "قبل" أو "بعد" بحسب جملة اإلطار:

أشعلت "لي تشي" النار أمام املغارة.

- هجم الكلب على التّنني وعّضه. بعد
- حملت "لي تشي" سّلة فيها حلم وزاد. قبل

- وقع التّنني على األرض. بعد
- اجتمع أهل القرية ووافقوا على طلبها. قبل

يطلب من التلميذ الرجوع إلى النّص وحتديد تسلسل األحداث بالنسبة 
للحدث املكتوب في اإلطار. 
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البعد الثاني: فهم املعنى اخلفّي في النّص / استنتاج

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

فهم الكلمات 
والتعابير باالعتماد 

على السياق.

ما هو أقرب مرادف لكلمة "تنتحب" في العبارة: "قضت أّم "لي تشي" 
يومها وهي تبكي وتنتحب"؟ )سؤال نصف مفتوح(

يطلب من التلميذ حتديد املرادف األقرب لكلمة تنتحب وذلك من خلل 
تعاقب الكلمتني املترادفتني: تبكي وتنتحب، واملعنى بأّنها تبكي بصوت 

عاٍل.

فهم العلقات 
املنطقّية غير 

الصريحة في النّص، 
مبا في ذلك التسلسل 

الزمنّي.

ملاذا ُيسّمى الدرب املؤّدي إلى اجلبل بدرب "لي تشي"؟ )سؤال مفتوح(

يطلب من التلميذ العودة إلى النّص، وربط مقّدمة النّص بأحداث قّصة 
"لي تشي" )هذا الدرب هو الذي سلكته "لي تشي" عندما صعدت 

اجلبل  بهدف قتل التّنني(، ثّم استنتاج سبب التسمّية؛ الشكر والعرفان 
لها ملا فعلته "لي تشي" إلنقاذ فتيات قريتها من التّنني. 

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

فهم العلقات 
بني أجزاء النّص 

باالستعانة بالروابط 
كالضمائر، أسماء 
اإلشارة، حروف 

العطف...

متى هجم كلب "لي تشي" على التّنني؟ )سؤال مفتوح(

يطلب من التلميذ حتديد اإلجابة باالعتماد على كلمة الربط "بينما" في 
الفقرة األخيرة: "وبينما كان التّنني مشغوالاً بأكل اللحم املشوي، هجم 

الكلب على التّنني وأخذ يعّضه بقوة في رجله. وفي تلك األثناء هجمت 
عليه "لي تشي" وغرزت السيف احلاّد في عنقه".  
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األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

فهم العلقات 
املنطقّية غير الصريحة 

في النّص، مبا في 
ذلك التسلسل 

الزمنّي.

ملاذا لم يكن أهل القرية يستمتعون بحلول الربيع؟ )سؤال مفتوح(

يطلب من التلميذ استنتاج اإلجابة باالعتماد على الروابط املوجودة والتي 
تساعد في فهم السبب في عدم االستمتاع بالربيع، مثل: لكن، منذ، مع 

اقتراب، ال... وال، فمع حلول...
عدم استمتاع أهل القرية بالربيع ناجت عن معرفتهم أّن في هذا الفصل 

سيأخذ التّنني منهم إحدى فتيات القرية.

فهم العلقات 
بني أجزاء النّص 

باالستعانة بالروابط 
كالضمائر، أسماء 
اإلشارة، حروف 

العطف...

أحط اإلجابة الصحيحة بدائرة: )سؤال مغلق(
كان أهل القرية يختارون الفتاة ليتّم تقدميها للتّنني، بحسب:

أ. اجلمال.
ب. العمر.

ت. القرعة.

ث. الرغبة.

يطلب من التلميذ االستنتاج بأّن اختيار الفتاة كان يعتمد على القرعة 
وذلك باالعتماد على االستفهام الذي جاء في الفقرة الثالثة: من ستقع 
ا على الروابط التي  عليها القرعة وستكون فريسة للتّنني الفظيع؟ وأيضاً

وردت في الفقرة اخلامسة: هذه السنة ال حاجة إلجراء القرعة؛ أنا 
سأذهب إلى التّنني...
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األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

فهم العلقات 
بني أجزاء النّص 

باالستعانة بالروابط 
كالضمائر، أسماء 
اإلشارة، حروف 

العطف...

أحط اإلجابة الصحيحة بدائرة: )سؤال مغلق(
في الفقرة األخيرة وردت العبارة "وفي تلك األثناء". فما املقصود بها؟

أ.    عندما هجمت "لي تشي" على الذئب.
ب. عندما كان الكلب يعّض التّنني.

ت. عندما كان التّنني في املغارة.
ث. عندما رأى التّنني اللحم املشوّي.

يطلب من التلميذ فهم الرابط "في هذه األثناء" الذي يدّل على الزمان، 
ويقصد به احلدث الذي مّت قبله مباشرة. )هجم الكلب على التّنني وأخذ 

يعّضه بقوة من رجله. وفي تلك األثناء هجمت عليه "لي تشي".( 

فهم الكلمات 
والتعابير باالعتماد 

على السياق.

ُاكتب معنى كلمة "طقس" في كّل عبارة من العبارتني التاليتني. )سؤال 
نصف مفتوح(

 أ.   في كّل ربيع يقام في الصني طقس خاّص. )طريقة دينية الحتفال      
         وتنظيم برنامج ما...(

. )حالة اجلو( ب. في كّل ربيع يكون الطقس في الصني جميلاً

يطلب من التلميذ استنباط املرادف املناسب لكلمة "طقس" بحسب 
السياق.
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البعد الثالث: تفسير، دمج، وتطبيق أفكار ومعلومات

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

التعّرف على ممّيزات 
الشخصّيات بحسب 

املكتوب.

وافق أهل القرية باإلجماع على اقتراح التّنني الذي عرضه في احللم الذي 
قّصته العجوز عليهم. 

نستنتج من ذلك أّن أهل القرية: )سؤال مغلق(
أ.     يؤمنون باألحلم.    ب. يحّبون الربيع.

ت. يؤمنون بالتّنني.         ث. يحّبون العجوز. 

يطلب من التلميذ استنتاج ما ميّيز أهل القرية من خلل قبولهم ملا ورد في 
حلم العجوز وتنفيذهم له. وهذا يتوافق مع كون األسطورة تعتمد على 

اإلميان باملعتقدات والغيبّيات.

التعّرف على ممّيزات 
الشخصّيات بحسب 

املكتوب.

ماذا تستنتج عن شخصّية "لي تشي"؟ عّلل. ) سؤال مفتوح(

ميكن للتلميذ أن يستنتج صفات كثيرة متّيز شخصّية "لي تشي" من خلل 
ما قامت به من عمل شجاع، رغم صغر سّنها. من هذه الصفات:

أّن "لي تشي"  فتاة شجاعة، قوّية، تضّحي بنفسها، واثقة من نفسها، 
ذكّية، حتّب احلّرّية، حتّب أهل القرية... 

صياغة فرضّيات 
باالعتماد على 

املكتوب.

ماذا تتوّقع أن يحدث لو أّنه: )سؤال مفتوح( 
• لم تقتل "لي تشي" التّنني؟

• لم يوافق وجهاء القرية على طلب "لي تشي"؟
• لم يِف أهل القرية بوعدهم للتّنني؟

يطلب من التلميذ دمج املعلومات واألحداث الواردة في النّص مع 
معرفتهم، وتاربهم السابقة ومفاهيمهم من أجل صياغة فرضّيات جديدة 

تتعّلق بتوّقعاتهم. ُتقبل كّل إجابة منطقّية.
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األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

صياغة حجج ومغاٍز 
أساسّية.

أحط رقم اإلجابة الصحيحة بدائرة: )سؤال مغلق(
نفهم من جملة: "يقوم رجال القرية ونساؤها بوضع باقات من الزهور 

على الدرب املؤّدي إلى اجلبل" أّن أهل القرية:
 أ.    لم ينسوا "لي تشي".
ب. يفرحون بقدوم الربيع.

ت. لم ينسوا التّنني.
ث. يحتفلون بِـــ "لي تشي".

يطلب من التلميذ دمج األحداث واملعلومات الواردة في النّص، 
والتوّصل إلى أّن أهل القرية يضعون باقات من الزهور على الدرب املؤّدي 

ا بجميل "لي تشي"، وإحياءاً لذكراها، مّما يدّل على  إلى اجلبل؛ اعترافاً
أّنهم لم ينسوها.

البعد الرابع في الفهم: تقييم املضمون ووظيفة املرّكبات اللغوّية والنّصّية

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

وردت في قّصة "لي تشي" عّدة أمور تدّل على أّنها غير واقعّية. اذكر تقييم واقعّية املروّي.
اثنتني منها. )سؤال مفتوح(

يطلب من التلميذ البحث عن أحداث وأمور في القّصة تدّل على أّنها ال 
ميكن أن حتدث في الواقع، وتقييم واقعّيتها، ثّم اختيار أمَرين منهما:

-  هجوم التّنني على أهل القرية وخطفه فتيات من القرية.
-  الفتاة الصغيرة التي تقّرر مواجهة التّنني.

-  القرارات التي ُتـّتخذ بحسب األحلم.
-  قبول والدي "لي تشي" بقرارها حول الذهاب إلى التّنني.
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املعرفة اللغوية

األسئلة املقترحةمرّكبات املعرفة اللغوّية

االملء، الترقيم، 
اخلّط.

ارسم علمة الترقيم املناسبة في املكان اخلالي: ).   ،  :  !   ؟(
1. كان التّنني ينزل إلى القرية )،( يخطف الفتيات ويحضرهّن إلى

      مغارته ).(
2. يقول التّنني ):(  لقد تعبت من لعنات وبكاء أهل القرية ).(

3. من ستقع عليها القرعة وتكون فريسة للتّنني الفظيع )؟(

4. من هي العائلة التي ستفقد ابنتها الشابة في الربيع القريب )؟(

5. قالت "لي تشي" لوالديها ):( ها هو الربيع على األبواب )،( وأنا

       قد أمتمت اثنتي عشرة سنة من عمري ).(
6. ما أشهى هذه الرائحة )!(

اختر املعنى امللئم للعبارات التالية:داللة األلفاظ.
1.  التعبير "الربيع على األبواب" تعني: رحل الربيع، جاء الربيع، بدأ   

        الربيع، اقترب الربيع.
ا" تعني: ببطء، بسهولة، بنظام، بترتيب. ا رويداً التعبير "رويداً   .2

3.  التعبير "لفظ أنفاسه األخيرة" تعني: مات، تنّفس ببطء، لفظ      

        كلماته األخيرة، تنّفس الصعداء.     
       



16 وزارة الّتربية والّتعليم • اإلدارة الّتربوّية - قسم الّتعليم االبتدائّي • الّسكرتارّية الّتربوّية - إدارة املعارف العربّية16  من قصص وأساطير الشعوب

4 البوذّية: إحدى ديانات العالم الكبرى. مؤّسسها هندّي، تأّسست حوالى عام 600 ق.م.

1
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ٌة 4 ٌة بوِذيَّ ْزهاِر - ِقصَّ َبناُت اڑْلـَمِلِك َوُبذوُر اڑأْلَ

ْأِن، َلُه ثلُث َبناٍت. ِعْنَدما َهِرَم اڑْلـَمِلُك  ماِن، َمِلٌك َعظيُم اڑلشَّ كان يا ما كان، في َقدمِي اڑلزَّ

َر اڑْلـَمِلُك  ُكُم اڑْلبِلَد َبْعَد َمْوتِِه. َفكَّ َوشاَخ َأراَد َأْن َيْختاَر ِمْن َبنْيَ َبناتِِه اڑلثَّلِث َمْن َتِرُثُه َوحَتْ

ْنَسُب لِْلُجلوِس َعلى ُكْرِسيِّ اڑْلَعْرِش؛ َوذلَِك  ُه اڑْحتاَر َمْن ِمْن َبناتِِه هي اڑأْلَ ، إاّل َأنَّ َطويلاً

جاَعِة. اِْسَتْدعى اڑْلـَمِلُك  نَّ َبناتِِه اڑلثَّلَث ُكنَّ َعلى َدَرَجٍة عالَِيٍة ِجّدا ِمَن اڑْلـِحْكَمِة َواڑلشَّ أِلَ

ْمِر، َوَيِصَل َمَعها إِلى َحلٍّ لِـُمْشِكَلتِِه. في ُغْرَفِة  َة لُِيشاِوَرها في اڑأْلَ ُمْسَتشاَرَتُه اڑْلـخاصَّ

ْت َجْلَسُة اڑْلـَمِلِك َمَع اڑْلـُمْسَتشاَرِة ُزهاَء اڑلّساَعِة، َوفي نِهاَيتِها َخَرَج  اڑْلـَجَلساِت اڑْسَتَمرَّ

ا. في َصباِح اڑْلَيْوِم اڑلّتالي اڑْسَتْدعى اڑْلـَمِلُك َبناتِِه اڑلثَّلَث إِلى َمْكَتبِِه.  ا َوُمْبَتِسماً اڑْلـَمِلُك راِضياً

َم اڑْلـَمِلُك لُِكلِّ واِحَدٍة ِمْن  ِعْنَدما َدَخَلِت اڑْلَبناُت اڑلثَّلُث َوَجَلْسَن َعلى اڑْلـَمقاِعِد اڑْلَوثيَرِة، َقدَّ

ا َسَأْبَدُأ َجْوَلةاً في  ْزهاِر، ُثمَّ قاَل:" َبناتي اڑْلَعزيزاِت، َغداً ا بُِبذوِر اڑأْلَ ا َمليئاً ا َصغيراً َبناتِِه كيساً

. ِعْنَدما َأعوُد،  َقلِّ اڑْلـَمْمَلَكِة، َوَسَتكوُن هِذِه اڑْلـَجْوَلُة َطويَلةاً َتْسَتِمرُّ َسَنةاً َأْو َسَنَتنْيِ َعَلى اڑأْلَ

ُأريُد ِمْن ُكلِّ واِحَدٍة ِمْنُكنَّ َأْن ُتعيَد إَِليَّ هِذِه اڑْلُبذوَر. هِذِه اڑْلَفْتَرُة َسَتـكوُن بِـَمثاَبِة اڑْختِباٍر 

َفِظ اڑْلُبذوَر َعلى َأْفَضِل َوْجٍه َسْوَف َتكوُن هي َوريَثتي، َوَسْتُحُكُم اڑْلبِلَد ِمْن  : َمْن حَتْ َلُكنَّ

َبْعدي".

َرِت اڑْلبِْنُت اڑْلُكْبرى: "َكْيَف ُأحاِفُظ َعلى  َبْعَد َأْن غاَدَر اڑْلـَمِلُك اڑْلَقْصَر ُمْبَتِدئاًا َجْوَلَتُه، َفكَّ

ا َكما َأَخْذُتها ِمْنُه؟" َوَضَعِت اڑْلبِْنُت  اڑْلُبذوِر، بَِحْيُث ُأعيُدها إِلى والِدي اڑْلـَمِلِك مَتاماً

يٍّ ِجّدا.  اڑْلُكْبرى اڑْلُبذوَر في اڑْلـَخْزَنِة اڑلَّتي في ُغْرَفتِها، واڑْحَتَفَظْت بِاڑْلـِمْفتاِح في َمكاٍن ِسرِّ

َة َسَنٍة َأْو َسَنَتنْيِ َحّتى َعْوَدِة والِدي  َرْت:" إِذا اڑْحَتَفْظُت بِاڑْلُبذوِر ُمدَّ َأّما اڑْلبِْنُت اڑْلُوْسطى َفَفكَّ

ُس". َأَخَذِت اڑْلبِْنُت اڑْلُوْسَطى اڑْلُبذوَر إِلى اڑلّسوِق  ُن هِذِه اڑْلُبذوُر َوُتَسوِّ ِمْن َجْوَلتِِه، َفَسَتَتَعفَّ

اً

'

اً

''

'

'

'
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م والفراغ، دائرة تطوير البرامج )بتصّرف(.  املصدر: قصص على الساحل، شركة املراكز اجلماهيرّية في إسرائيل، مديرية املجتمع والتربّية والفراغ،  قسم التعّلّ
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اً

َوباَعْتها، َواڑْحَتَفَظْت بَِثَمنِها قائَِلةاً لَِنْفِسها: "ِعْنَدما َيعوُد والِدي َسَأْرِجُع إِلى اڑلّسوِق 

ا ِمْثَلها، َولِكْن َجديَدةاً َوطاَزَجةاً ُأعيُدها إِلى والِدي"، َوهَكذا َفَعَلْت. َأّما  َوَأْشَتري ُبذوراً

ْغرى، َفَقْد َخَرَجْت إِلى اڑْلـَحديَقِة اڑلَّتي َخْلَف اڑْلَقْصِر َواڑْلُبذوُر بَِيِدها، َوبَِحَرَكٍة  اڑْلبِْنُت اڑلصُّ

ٍة واِسَعٍة َبَذَرْتها في اڑْلَهواِء في َجميِع اڑْلـِجهاِت. دائِـِريَّ

َبْعَد َسَنَتنْيِ عاَد اڑْلـَمِلُك ِمْن َجْوَلتِِه إِلى اڑْلَقْصِر. َأْخَرَجِت اڑْلبِْنُت اڑْلُكْبرى اڑْلُبذوَر ِمْن 

َخْزَنتِها َوَأعاَدْتها إِلى والِِدها. َسَأَلها اڑْلـَمِلُك ُمْسَتْغِرباًا: "ما هذا؟ هِذِه َلْيَسِت اڑْلُبذوَر اڑلَّتي 

َسٌة...." َأْسَرَعِت اڑْلبِْنُت اڑْلُوْسطى إِلى  َنٌة ِجّدا َوُمَتَسوِّ َأْعَطْيُتِك إِّياها! هِذِه اڑْلُبذوُر ُمَتَعفِّ

َمْتها إِلى والِِدها اڑلَّذي  ، َوَقدَّ ا َكتِْلَك اڑلَّتي باَعْتها، َولِكْن َجديَدةاً اڑلّسوِق َحْيُث اڑْشَتَرْت ُبذوراً

َسَأَلها ُمْسَتْغِرباًا: "ما هذا؟ هِذِه َلْيَسِت اڑْلُبذوَر اڑلَّتي َأْعَطْيُتِك إِّياها! َصحيٌح َأنَّها َلْيَسْت 

َسةاً ِمْثَل ُبذوِر ُأْختِِك، إاِّل َأنَّها َلْيَسِت اڑْلُبذوَر اڑلَّتي َأْعَطْيُتِك إِّياها".  َنةاً َوُمَتَسوِّ ُمَتَعفِّ

: "َوَأْنِت، َأْيَن  ْغرى سائِلاً َم ِمِن اڑْبَنتِِه اڑلصُّ خاَب َرجاُء اڑْلـَمِلِك ِمِن اڑْبَنَتْيِه، ُثمَّ َتَقدَّ

ُبذوُرِك؟". َأَخَذِت اڑْلبِْنُت بَِيِد َأبيها َوَخَرَجْت بِِه إِلى اڑْلـَحديَقِة اڑلَّتي َخْلَف اڑْلَقْصِر، َحْيُث 

َعِة اڑلّزاِهَيِة، َوقاَلْت: "هِذِه هي اڑْلُبذوُر اڑلَّتي  ْزهاُر يانَِعةاً ُمَتَفتَِّحةاً بَِأْلوانِها اڑْلـُمَتَنوِّ كاَنِت اڑأْلَ

ْزهاِر ُبذوَرها َوِعْنَدها َسُأعيُدها  َأْعَطْيَتني إِّياها، ِعْنَدما َيحنُي اڑْلَوْقُت َسَأْجَمُع ِمَن اڑأْلَ

:" َأنا ُأِحبُّ ُكّل ِمْنُكنَّ ُحّبا َجّما، َولِكْن  إَِلْيَك". اِْحَتَضَن اڑْلـَمِلُك َبناتِِه اڑلثَّلَث َوقاَل َلُهنَّ

َتِفظي مِبا َتـْمَتِلكنَي. َوَأْنِت،  مي َكْيَف ال َتْخِزني َوحَتْ َأْنِت، يا ُبَنيَّتي اڑْلبِْكَر، َعَلْيِك َأْن َتـَتَعلَّ

مي َأاّل َتعيشي  ا، َولِكْن َعَلْيِك َأْن َتـَتَعلَّ يا َأْوَسَط َبناتي، َفَقْد َوَهَبِك اڑلّلُه َعْقلاً َوَذكاءاً خاِرقاً

خاِء  ا ِمْن ِخلِل إِْجراِء اڑْلـِحساباِت. َفَقْط َمْن َتْفَتُح َيَدها َوَقْلَبها، َوَتـَتَحّلى بِاڑلسَّ دائِماً

ْبتِكاِر ُيـْمِكُنها َأْن َتـكوَن َوريَثتي". َواڑاِلْ

' '

''

'

''

'

'

اً

اً 'اً

'
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اقتراحات لتعليم النّص الثاني:
تعبئة استمارة

• من املمكن أن يقوم املعّلم مع تلميذه بتحديد عدد املهّمات اإللزامّية املطلوبة للحّل، أّما    

     املهّمات األخرى فيمكن جعلها اختيارّية، نحو: اختر مّما يلي ما ال يقّل عن سّت مهّمات.

ا.  • أو حتديد املهّمات اإللزامّية واملهّمات االختيارّية مسبقاً

• امإل الفراغ في املكان املناسب، وضع دائرة حول اإلجابة املناسبة في اجلمل التالية.

َااِلڑْستِماَرُة

ِة ُة اڑْلِقصَّ ِة:ُهِويَّ ُعْنواُن اڑْلِقصَّ

ُة ِمْن َأْصٍل   . َاْلِقصَّ

ِة ِة هي: .َشْخِصّياُت اڑْلِقصَّ َشْخِصّياُت اڑْلِقصَّ

ُة   ؛    أِلنَّها   . َأْعَجَبْتني َشْخِصيَّ

؛ أِلنَّها  . ُة  َلْم ُتْعِجْبني َشْخِصيَّ

ماُن َواڑْلـَمكاُن َدْيِن، َوَنْعِرُف ذلَِك ِمْن َالزَّ ِة في َمكاٍن َوَزماٍن َغْيِر ُمَحدَّ َتدوُر َأْحداُث اڑْلِقصَّ

ِعباَرِة   .

ِة ِة:                                                                 َأْحداُث اڑْلِقصَّ ِة في اڑْلِقصَّ ئيِسيَّ ْحداِث اڑلرَّ ِمَن اڑأْلَ

         .                                                                                                                            

ِة:  ِة في اڑْلِقصَّ ْحداِث اڑلّثاَنِويَّ ِمَن اڑأْلَ

                      

.                                                                                                                            

'
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َااِلڑْستِماَرُة

ِة ؛َأْحداُث اڑْلِقصَّ ِة هو:  َاْلـَحَدُث اڑلَّذي َأْعَجَبني في اڑْلِقصَّ

. نَّ   أِلَ

؛ ِة هو: َاْلـَحَدُث اڑلَّذي َلْم ُيْعِجْبني في اڑْلِقصَّ

. ُه  نَّ أِلَ

ْسئَِلُة  اڑْلـُمْقَتَرَحُة                                 َاأْلَ

ْرِد َواڑْلـِحواِر.ُأْسلوُب اڑْلِكتاَبِة ُة بُِأْسُلوِب اڑلسَّ ُكتَِبِت اڑْلِقصَّ

ِة:                                                                                        .  ْرِديَّ ِمَن اڑْلـُجَمِل اڑلسَّ

ِة:                                                                                      . ِمَن اڑْلـُجَمِل اڑْلـِحواِريَّ

ِة نَّ نِهاَيُة اڑْلِقصَّ ِة؛ أِلَ َأْعَجَبْتني/ َلْم ُتْعِجْبني نِهاَيُة اڑْلِقصَّ

.                                                                                                                             

ِعباراٌت َوَكِلماٌت 
َجديَدةٌ 

ِة َكِلماٌت َوِعباراٌت َجديَدٌة َعَرْفُتها،  في اڑْلِقصَّ

َوهي: 

.                                                                                                                             

ِة. َمْردوٌد ذاتيٌّ اڑْلِقصَّ بِِقراَءِة  أْسَتْمتِــْع  َلْم  • اِْسَتْمَتْعُت/ 

ِة: اڑْلِقصَّ ِمْن َشْخصّياِت  ٍة  َتْغييٍر في َشْخِصيَّ • َأْرَغُب في إِْحداِث 

ِة: اڑْلِقصَّ َأْحداِث  ِمْن  َتْغييٍر في َحَدٍث  • َأْرَغُب في إِْحداِث 

ِة. اڑْلِقصَّ نِهاَيِة  بِداَيِة /  َتْغييٍر في  • َأْرَغُب في إِْحداِث 

بِِقراَءتِها؛  َأْنَصُح ُزملئي  • َأْنَصُح / ال 

    أِلَ نَّ                                                                                                                  .
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اً

راِث اڑلّروِسيِّ َهبِيُّ - ُأْسطوَرٌة ِمَن اڑلتُّ  َالنَّْجُم اڑلذَّ

في َبْلَدٍة نائَِيٍة، عاَشْت َفتاٌة َصغيَرٌة اڑْسُمها "َأنوْشكا". كاَنْت "َأنوْشكا" حُتِبُّ 

ريَكِة لُِتْمِضَي َوْقتاًا  ِلُس َعلى اڑأْلَ ا(، َوكاَنْت غالِباًا ما َتْ اڑلنُّجوَم ُحّبا َجّما )َكبيراً

ْيٌم  َنِة بِاڑلنُّجوِم. َوَأْكَثُر ما كاَن ُيْعِجُبها جُنَ ماِء اڑْلـُمَزيَّ َطويلاً ُمْسَتْمتَِعةاً بَِجماِل اڑلسَّ

ُمُه َأْحياناًا. في إِْحدى  ا َحّتى إِنَّها كاَنْت ُتَكلِّ ُلُه َكثيراً َذَهبِيٌّ َصغيٌر. كاَنْت َتَتَأمَّ

ا في َلـَمعانِِه،  ُثُه َكعاَدتِها الَحَظِت اڑْزِدياداً دِّ ُل اڑلنَّْجَم َوحُتَ اڑْلـَمّراِت، َبْيَنما كاَنْت َتَتَأمَّ

ْوِء، لَِتـْكُتَب َعلى ُزجاِج اڑلّناِفَذِة اڑْلِعبارَة: "َأنا  ْت ِمْنُه ُحْزَمٌة َرقيَقٌة ِمَن اڑلضَّ ُثمَّ اڑْمَتدَّ

ِظيَِّة". َوَأْنِت ما اڑْسُمِك يا َفتاتي"؟ ْيُم اڑلشَّ اڑْسمي "جُنَ

ِظيَِّة": َهْل َتْقَبلنَي َدْعَوتي  ْيُم اڑلشَّ  قاَلِت اڑْلَفتاُة: َأنا اڑْسمي "َأنوْشكا". قاَل "جُنَ

ا ِمَن  َهبِيُّ ُشعاعاً َجْيُم اڑلذَّ َلِك لِزياَرِة َوَطنِنا؟ واَفَقِت اڑْلَفتاُة، َوِعْنَدها َأْرَسَل اڑلنُّ

َنِة بِاڑلنُّجوِم إِلى ُربوِعِه.  ِة اڑْلـُمَزيَّ ْيِليَّ ماِء اڑللَّ ْوِء لَِيْحِمَل اڑْلَفتاَة بِِرْفٍق َعْبَر اڑلسَّ اڑلضَّ

ا  ا َمليئاً ا رائِعاً َتْت َحْوَلها، َفَرَأْت عاَلـماً َجْيِم َتَلفَّ ِعْنَدما َوَصَلْت "َأنوْشكا" إِلى اڑلنُّ

ْعشاُب َواڑلثِّماُر كاَن َلْوُنها َذَهبِّيا، َحّتى  ْشجاِر َواڑأْلَ ِة، َأْوراُق اڑأْلَ َهبِيَّ ْنواِر اڑلذَّ بِاڑأْلَ

، َخَرَج ِرجاٌل  اڑْلـَحَيواناُت َغّطى ِجْسَمها َوَبٌر َذَهبِيٌّ مائٌِل لِِلڑْحِمراِر. َوَفْجَأةاً

َهِب.  َوَأْوالٌد ِقصاُر اڑْلقاَمِة َوكانوا َجميُعُهْم َيْلَبسوَن َملبَِس بَِلْوِن اڑلذَّ

ِة؟  ِظيَّ ُمُكْم بِاڑلشَّ َسَأَلِت اڑْلَفتاُة: لِـماذا ُيَسّمى جَنْ

ا ِجّدا،  ُمنا َكبيراً : كاَن ذلَِك ُمْنُذ َزَمٍن َبعيٍد، َفَقْد كاَن جَنْ َأجاَبها َرُجٌل ُمِسنٌّ قائِلاً

ُمنا ُكلَّ ما  َر َلنا جَنْ َوُكّنا َجميُعنا ِطواَل اڑْلقاَمِة، َوَنعيُش في َسلٍم َوِوئاٍم. َوَقْد َوفَّ

اً

اً

اً'
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ْقوياُء َمكاناًا اِلڑْستِْخداِم ُقواُهم؛ َفقاموا  جاُل اڑأْلَ َنْحتاُج إَِلْيِه دوَن َعناٍء. َلْم َيِجِد اڑلرِّ

بَِتْنظيِم اڑْلُبطوالِت إِلِْظهاِرها. َولِكْن َمَع ُمروِر اڑْلَوْقِت، َأْصَبَح اڑْلفائِزوَن َأْكَثَر َقْسَوةاً 

. في  تيَجُة َحْرباًا قاِسَيةاً َوَدَمِويَّةاً َوَبَدأوا في َقْتِل ُخصوِمِهم اڑْلـَمْهزومنَي، َوكاَنِت اڑلنَّ

إِْحدى اڑْلـَمّراِت، َوفيما كاَن اڑلّناُس َمْشغولنَي في ُجنونِِهْم َوَعلى َوَشِك َتْدميِر 

ْطفاِل َواڑْنُقلوُهم  ماِء قائِلاً َلُهْم: اِْجَمعوا ُكلَّ اڑأْلَ ا، َدّوى هاتٌِف ِمَن اڑلسَّ َبْعِضِهْم َبْعضاً

إِلى ُبْقَعٍة َبعيَدٍة َواڑْتُركوُهم ُهناَك. 

ٌة َصغيَرٌة،  َهبيُّ اِلڑْنِفجاٍر َرهيٍب، َسِلَمْت ِمْنُه َشِظيَّ َض اڑلنَّْجُم اڑلذَّ َبْعَد ذلَِك، َتَعرَّ

، لِكنَّ اڑلّلَه َوَهَبُهُم اڑْلَعْطَف  ُموِّ فوا َعِن اڑلنُّ غاُر اڑلَّذيَن َتَوقَّ ْطفاُل اڑلصِّ عاَش َعَلْيها اڑأْلَ

َة، َوُمْنُذ ذلَِك اڑْلَوْقِت َوُهْم َيعيشوَن بِسلٍم َوُودٍّ واڑْبتِهاٍج.  َواڑْلـَمَحبَّ

نَّ  ِة لَِتْلَتِصَق بِها ِمْن َجديٍد؛ أِلَ ِظيَّ َهبِيِّ َتعوُد إِلى اڑلشَّ ْجِم اڑلذَّ ا َبَدَأْت ِقَطُع اڑلنَّ الِحقاً

َة َواڑلّطيَبَة.  ا اڑْلـَمَحبَّ ِذباِن َأْيضاً َة َواڑلّطيَبَة َتْ اڑْلـَمَحبَّ

ْيَفُة "َأنوْشكا" َتْسَتِمـُع بَِلْهَفٍة لِـِحكاَيِة اڑْلَعجوِز، ُثمَّ راَحْت في ُسباٍت  كاَنِت اڑلضَّ

َهبِيُّ في ُأْرجوَحٍة ِمْن َضْوٍء َحَمَلَتها بَِحَذٍر إِلى َسريِرها  َجيُم اڑلذَّ َعميٍق، َفَنَقَلها اڑلنُّ

. مِّ َوَمْوِطنِها اڑأْلُ

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

  األسئلة: مّتت صياغة األسئلة؛ املفتوحة واملغلقة، بحسب أبعاد الفهم ومرّكباتها املختلفة.

البعد األّول: فهم املعنى الصريح في النّص / حتديد معلومات

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

حتديد املعلومات الصريحة 
في النّص )كأسماء 

الشخصّيات، الزمان 
واملكان، األحداث...(.

إلى أين كانت رحلة الفتاة "أنوشكا"؟ )سؤال مفتوح(

كانت رحلة الفتاة إلى جنيم "الشظية".

حتديد املعلومات الصريحة 
في النّص )كأسماء 

الشخصّيات، الزمان 
واملكان، األحداث...(.

كيف وصلت الفتاة "أنوشكا" إلى مكان الزيارة؟ )سؤال مفتوح(

بأن أرسل جنيم "الشظية" شعاعا من الضوء حملها إلى ربوعه.

التعّرف على العلقات 
املنطقّية الصريحة، مبا في 

ذلك التسلسل الزمنّي.

ا؟ )سؤال مغلق( ما السبب الذي جعل النجم األّم يصبح جُنيماً
أ.    تغييرات في املناخ أدت إلى تفتت النجم األّم.

ب. ازدياد حجم النجم األّم بشكل كبير أدى إلى انقسامه.
ت. تعّرض النجم األّم إلى انفجار كبير.

ث. كثرة احلروب بني أبنائه أّدت إلى تقّلص حجمه.
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البعد الثاني: فهم املعنى اخلفّي في النّص / استنتاج

األسئلة املقترحة مرّكبات أبعاد الفهم

فهم العلقات املنطقّية غير 
الصريحة بني أجزاء النّص.

متى جرت أحداث القّصة؟ )سؤال مفتوح(

باالعتماد على الوصف الوارد في الفقرة األولى، "مستمتعة 
بجمال السماء املزينة بالنجوم..."، فمن املنطق أن تكون رؤية 

النجوم في السماء في ساعات املساء.

فهم العلقات املنطقّية غير 
الصريحة في النّص، مبا في 

ذلك التسلسل الزمنّي.

بحسب أحداث القّصة، نفهم أّن إظهار القوة واستخدامها يؤّديان 
إلى: )سؤال مغلق(

االنتصار.   السلم.   العدل.   الدمار.

على التلميذ أن يستنتج أّن الشعور بالقوة واستخدامها من منطلق 
ا إلى الدمار والهلك، في  الغطرسة واالستعلء، سيؤّدي حتماً
ا للعيش بسلم  حني أّن احملّبة والتعاطف سيشّكلن حصناًا منيعاً

وأمان.

البعد الثالث: تفسير، دمج، وتطبيق أفكار ومعلومات

األسئلة املقترحة مرّكبات أبعاد الفهم

صياغة فرضّيات باالعتماد 
على املكتوب.

هل يؤّيد الرجل الـُمسّن ما قام به أهل النجم الذهبّي؟ عّلل. )سؤال 
مفتوح(

من الواضح أّن الرجل املسّن ينبذ القوة ألّنها أّدت إلى دمار وطنه 
وهلك أبناء شعبه، في حني أّن احملّبة والتعاطف هما من أنقذا بقّية 

شعبه، وأعادا بناء الوطن.
على التلميذ أن يدرك مفهوم تلك القيم املتصارعة: القّوة، البطش 

االستعلء، احملّبة، التعاطف... وتأثيرها في حياة الشعوب.
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البعد الرابع في الفهم: تقييم املضمون ووظيفة املرّكبات اللغوّية والنّصّية

األسئلة املقترحةمرّكبات أبعاد الفهم

ا على أحداث القّصة. )سؤال تقييم واقعّية املروّي. هذه القّصة خيالّية؟ عّلل معتمداً
مفتوح(

على التلميذ أن يرّكز بحثه عن تلك املرّكبات النّصّية التي تعتمد 
اخليال وال تاري الواقع واملنطق. )احلوار اجلاري بني الفتاة 

والنجيم، رحلة الفتاة إلى السماء(

اقتراحات ملهّمة...

اقتراحات ملهّمة التعبير 
الكتابّي.

- اِبحث عن أسطورة أخرى مشابهة واكتبها.
- اِبحث عن قّصة أخرى من األدب الصينّي واكتبها.

- اِبحث في املوسوعات عن معلومات عن الصني ثم اكتب نّصا
    إخبارّيا حول ذلك.

- ُاكتب حكاية أخرى خيالّية.
- هناك تشابه بني أسطورة "لي تشي" وبني أسطورة "عروس

    النيل". اِبحث عنها، ثّم عنّي مباذا تتشابهان؟

ُانظروا النماذج السابقة.الوظيفة البيتّية.

أنشطة لغوّية أخرى. 
حتضير فّعاليات ونشاطات 
حِلّث التلميذ على املطالعة 

والقراءة من أجل املتعة. 

- بناء بيئة تعليمّية داعمة للمطالعة. 
- إقامة مكتبة صّفّية.

- زيارة املكتبة العاّمة في البلدة.
- زيارة معرض للكتب.

- االشتراك في برنامج "مسيرة الكتاب".
- االشتراك في برنامج "كتاب في كّل بيت".

- اإلعلن عن مسابقة القارئ املاهر واملتمّيز...

اً
اً


