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مقّدمة
تعرض هذه الوحدة منوذًجا لنّص أدبّي – قصصّي بعنوان "ذكاء قاٍض"، مّتت صياغة أسئلة حوله  
بحسب أبعاد فهم املقروء األربعة، إضافة إلى دليل لإلجابات واقتراحات لقراءة النّص األدبّي 

وفهمه.

األهداف التدريسّية التي تتحّقق من هذه الوحدة:
القراءة الكتساب خبرة أدبّية واخلوض في جتربة بطريقة غير مباشرة تستدعي التلميذ للتأّمل في   	•

أحداث القّصة.
فهم القّصة املقروءة بحسب أبعاد الفهم املختلفة، وبحسب إستراتيجّيات التفكير.  •

العاّمة، األحداث، احلبكة، الشخصّيات، املكان  التدّرب على أسئلة تتطّرق إلى املوضوعة   •
والزمان.

التعّرف على التعابير العاطفّية املستعملة في النّص.  •
التعّرف على أسلوب، مبنى ومضمون نّص قصصّي.  •

التعّرف على بعض القيم التربوّية واالجتماعّية؛ القناعة، العدل، احلكمة...  •

متنّوعة  بنصوص  املكتوبة  اللغوّية  املباني  واستعمال  فهم  على  القدرة  املقروءة  املاّدة  فهم  يشمل 
يتعامل معها القّراء الصغار. إذ إّنهم يقرؤون ليتعّلموا ولينخرطوا في مجتمع القّراء في املدرسة 
وفي احلياة اليومّية، كما يقرؤون من أجل املتعة. ومن خالل قراءة النّص قراءة فّعالة، يستخدم 
األسئلة  اإلجابة عن  في  أيًضا  تساعدهم  التي  والطرائق  اللغوّية  املهارات  التالميذ مجموعة من 

املرافقة للنّص.1

   Walter,D.A.(1991).Defining literacy and its consequences in the developing world.International Journal of
Lifelong Education, 18, (31 - 48)
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الزمان،  املكان،  األحداث،  في  ينغمس  لكي  النّص؛  مع  القارئ  يتعاطف  األدبّية  القراءة  في 
اإلثارة، الشخصّيات، اجلّو العاّم، املشاعر واألفكار، وكذلك يتمّتع باللغة بحدِّ ذاتها. ولكي 
يفهم ويقّدر األدب، يتعّي على القارئ أن يستحضر معه إلى النّص جتربته اخلاصة، مشاعره، 
الكتشاف  فرصة  الصغار  للقّراء  األدب  يقّدم  وعليه،  األدبّية.  لألشكال  ومعرفته  غة  للُّ تقديره 

حاالت ومشاعر لم يواجهوها من قبل.

يشمل  أن  الوارد  ومن  الرئيسّية،  الشخصّية  نظر  وجهة  أو  املؤلف  نظر  وجهة  النّص  يعكس  قد 
يتّم تقدمي املعلومات واألفكار في  النّص األكثر تعقيًدا عّدة وجهات نظر من هذا القبيل. وقد 

النّص بطريقة مباشرة أو من خالل احلوار والوقائع املوصوفة في النّص.

النصوص األدبّية

وصف الوحدة التعليمّية

مضمون النّص

ينتمي النّص إلى النصوص األدبّية، وهو نّص قصصّي يقوم على سرد حادثة، بطلها أمير يسعى 
من  أحد  استطاعة  وعدم  وذكائه  حكمته  عن  سمع  إمارته،  في  يقطن  قاض  على  التعّرف  إلى 
أن يصادف  األقدار  القاضي. شاءت  مدينة  إلى  تاجر وذهب  زّي  في  فتنّكر  احملتالي خداعه؛ 
عجوًزا يقوم بخداعه، األمر الذي دفعهما للذهاب إلى القاضي للحكم بينهما. وكان القاضي 
يحاول حّل مشكلة أخرى بي النّجار والسّمان. في النهاية استطاع القاضي العادل واحلكيم أن 

يعيد احلّق ألصحابه.

القيم واملبادئ االجتماعّية والتربوّية التي يعكسها النّص:
العمل بصدق وإخالص.  •

عدم االستسالم للشّر واخلطأ.  •
التصّرف بحكمة ونزاهة.  •

الترّوي في اّتخاذ القرارات وإصدار األحكام.  •
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مبنى النّص وعناصره
بي  حصلت  األولى  القّصة  وذكائه؛  القاضي  حكمة  إلظهار  متداخلتان  قّصتان  النّص  هذا  في 
في  األحداث  تتوالى  والعجوز.  املتنّكر  األمير  بي  حصلت  الثانية  والقّصة  والسّمان،  النّجار 

القّصتي لتصل إلى احلّل العادل الذي أّدى إليه ذكاء القاضي. 
)املنهج،  القصصّي  للنّص  الرئيسّية  العناصر  من  مجموعة  على  قاٍض"  "ذكاء  قّصة  تشتمل 
القّصة  العليم؛ ألّنه يسرد  الزمان واملكان، الشخصّيات، احلبكة، الصراع والراوي  ص32(؛ 

بضمير الغائب ويعرف تفاصيلها.
املكان: تدور أحداث القّصة في مدينة القاضي )في اإلمارة(.

الزمان: غير محّدد.
وهي   القّصة،  أحداث  حولها  تدور  واحدة  مركزّية  شخصّية  النّص  في  الشخصّيات: 

شخصّية القاضي املشهور بحكمته، ذكائه وعدله.
األمير،  وهي:  القاضي،  وعدل  ذكاء  حكمة،  لتؤّكد  جاءت  الثانوّية  الشخصّيات 

السّمان، النّجار، والعجوز.
احلبكة: في البداية يصف الراوي شخصّية األمير الذي يدفعه حّب االستطالع للتعّرف 
على القاضي الذكّي، ثم تتصاعد األحداث حتى بلوغ القّمة؛ مّما يتيح للقارئ اخلوض 
في جتربة بطريقة غير مباشرة وتستدعيه للتأّمل في حاالت قد تلقي الضوء على تلك 

التي تدور على أرض الواقع. 
العقدة/املشكلة: تبدأ عندما يتمّسك العجوز برداء "التاجر" ويطلب منه أن يأخذه إلى 

املدينة.
الذروة: عندما يّدعي العجوز أّن اجلواد ُملكه.

احلّل: إصدار احلكم العادل الذي يعيد اجلواد لألمير، والنقود للنّجار.
على  مكافأة  تلّقي  القاضي  ويرفض  للقاضي،  هوّيته  األمير  يكشف  النهاية:عندما 

عدله.
الراوي: هو راٍو عليم يسرد القّصة بضمير الغائب، ويفّسر األحداث ويحّللها.
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لغة النّص

عدد مفردات النّص 512، لغته سهلة. يحتوي النّص على تعابير وألفاظ جديدة من شأنها أن 
تثري لغة التلميذ، نحو "إمارته"، "لّبى"، "طافًيا"، "مستنكًرا"... بإمكان التالميذ معرفة 

املعنى من خالل السياق.

وزمان  مكان  شخصّيات،  بأحداث،  العليم  الراوي  زاوية  من  السرد  بي  بالدمج  النّص  يتمّيز 
القّصة، واحلوار الذي يدور بي شخصّيات القّصة.

اإلمكانية األولى:

يقرأ املعّلم النّص قراءة جهرّية.  ميكن، بعد ذلك، طرح أسئلة موّجهة حول  شخصّيات القّصة، 
األحداث الرئيسّية، الزمان، املكان...

فيتمّتع  األدبّي؛  للنّص  القارئ  فهم  على  وشعر  نثر  من  األدبّية  لألعمال  املعّبرة  القراءة  "تدّل 
بجمالّيات النّص ويتفاعل مع املقروء لغة وفكرة، ويعّبر من خالل النبرة واإليقاع الصوتّي عن 
تفاعله وتقييمه وموقفه من احلدث والشخصّيات واملاّدة املقروءة، وتتاح له وللمستمعي فرصة 

فهم مدى إسهام كّل عنصر من عناصر النّص في بناء داللته." )املنهج، ص26( 

اإلمكانية الثانية: 

النّص قراءة جهرّية؛ بحيث يؤّدي كّل  التالميذ  النّص ميكن أن تقرأ مجموعة من  أثناء تدريس 
منهم َدْور شخصّية من الشخصّيات. وبعد االنتهاء من تدريسه، ميكن أن يقوم التالميذ بتأدية 

أدوار شخصّيات النّص ضمن مسرحّية/متثيلّية، يعرضونها في املدرسة وحتمل نفس العنوان.

اقتراحات لقراءة النّص األدبّي
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اقتراحات منهجّية لدمج النّص األدبّي في التدريس

أحد األهداف املذكورة في املنهج التعليمّي هو الربط ما بي النصوص والواقع، وهذا يتحّقق في 
النصوص األدبّية - القصصّية. 

ميكن االستعانة باالقتراحات التالية لربط نّص "ذكاء قاٍض" بالواقع:

استخدام مقالة في الصحيفة اليومّية؛ املطبوعة منها واملصّورة، تتناول ظاهرة القضاء أو مشكلة   •
قانونّية اجتماعّية.

متابعة قضايا عاملّية، وإظهار طرائق احلّل.  •

التطّرق لدور القضاء في الدول الدميوقراطّية.  •

األسئلة املقترحة
ُيعرض في هذه الوحدة نوعان من األسئلة:

الذاتّية  للنزعة  يخضع  ال  تصحيحها  ألّن  االسم  بهذا  ُسّميت  )مغلقة(:  موضوعّية  أسئلة   •
للمصّحح، وألّن أسئلتها ال حتتمل إاّل إجابة واحدة صحيحة. 

أسئلة مقالّية )أسئلة مفتوحة(: اإلجابة عنها حتتاج إلى كتابة موضوع باستفاضة. في العادة،   •
فإّن في هذا النوع من األسئلة يقوم التلميذ باإلجابة بإسهاب؛ فيبحث ويوازن ويناقش ويصف 

ويحّلل... )انظر: املرشد في سلسلة كتب املورد في اللغة العربّية، القدس 2007.(

تفحص األسئلة جميع أبعاد الفهم وبعض إستراتيجّيات التفكير العالية، ومّت ترتيبها بحسب   
ورود إجاباتها في النّص. 
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َذكاُء قاٍض 
ِمَن  َأَحٌد  َيْسَتطيُع  ال  إِماَرتِِه،  في  عاِدٍل  قاٍض  وجوِد  َعْن  َمراِء  اڑأْلُ َأَحُد  َسِمَع 

إِلى  ًها  ُمَتوجِّ َجواَدُه  َوَرِكَب  تاِجٍر،  ِزيِّ  في  ميُر  اڑأْلَ َر  َفَتَنكَّ ِخداَعُه؛  اڑْلـُمْحتالَي 

َيْطُلُب َصَدَقًة،  ِمْنُه َرُجٌل َعجوٌز  اِْقَتَرَب  اڑْلـَمديَنِة،  ِعْنَد َمْدَخِل  اڑْلقاضي.  َمديَنِة 

َك بِِردائِِه، َوَطَلَب ِمْنُه  َفَأْعطاُه "اڑلّتاِجُر"، َوواَصَل َطريَقُه. إاِلَّ َأنَّ اڑْلَعجوَز مَتَسَّ

َوِعْنَدما  َخْلَفُه.  َوَأْرَكَبُه  َطَلَبُه  "اڑلّتاِجُر"  َفَلبَّى  اڑْلـَمديَنِة؛  ساَحِة  إِلى  َيْأُخَذُه  َأْن 

زوَل َعْن َظْهِر اڑْلـجـَواِد. َوَصال إِلى اڑلّساَحِة، َرَفَض اڑْلَعجوُز اڑلنُّ

ُه َرَفَض قائاًِل: لِـماذا َأْنِزُل َواڑْلـجـَواُد ُمْلكي؟ زوَل، لِكنَّ َطَلَب ِمْنُه "اڑلّتاِجُر" اڑلنُّ

إِلى  هاَب  اڑلذَّ َعَلْيِهما  َواڑْقَتَرحوا  َحْوَلُهما،  اڑلّناُس  َع  َفَتَجمَّ ُجالِن؛  اڑلرَّ َتشاَجَر 

اڑْلقاضي.

اٍر َوَسّماٍن كانا َيَتناَزعاِن َحْوَل  َذَهَب اڑاِلڑْثناِن إِلى اڑْلقاضي اڑلَّذي كاَن َيْحُكُم َبْيَ َنّ

ُنقوٍد بَِيِد اڑلنَّّجاِر.

ِمْحَفَظتي  َأْخَرْجُت  َوِعْنَدما  َسْمًنا،  ْخِص  اڑلشَّ هذا  ِمْن  اِْشَتَرْيُت  اڑلنَّّجاُر:  قاَل 

قوِد. َوهَكذا ِجْئنا إَِلْيَك؛ َيُدُه  َمَن اڑْخَتَطَفها ِمْن َيدي، ُمحاِواًل َأْخَذ اڑلنُّ ْعِطَيُه اڑلثَّ أِلُ

قوَد ُنقودي. َعلى َيدي َوِمْحَفَظتي، لِكنَّ اڑلنُّ

ُت َلُه  اڑلنَّّجاُر لَِيْشَتِرَي َسْمًنا،  َوَبْعَد َأْن َمأَلْ ّماُن َفقاَل: هذا َكِذٌب، جاَء  َأّما اڑلسَّ

ًة؛ َفَأْخَرْجُت ِمْحَفَظتي َوَوَضْعُتها  إِْبريًقا كاِماًل َطَلَب ِمّني َأْن َأُفكَّ َلُه ِقْطَعًة َذَهبِيَّ

إِلى  بِِه  َوِجْئُت  َيِدِه،  ِمْن  بِِه  َفَأْمَسْكُت  اڑْلَهَرَب،  َوَأراَد  َفَأَخَذها  اڑلّطاِوَلِة،  َعلى 

ُهنا.
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قوِد َواڑْلَعْوَدَة َغًدا. َصَمَت اڑْلقاضي، ُثمَّ َطَلَب ِمْنُهما َتْرَك اڑلنُّ

ِعْنَدما جاَء َدْوُر "اڑلّتاِجِر" َواڑْلَعجوِز، َقصَّ "اڑلّتاِجُر" ما َحَدَث. َوِعْنَدما َطَلَب 

ُكْنُت  قاَل:  ُثمَّ  "اڑلّتاِجُر"،  قاَلُه  ما  َأْنَكَر  َتُه  ِقصَّ َيْرِوَي  َأْن  اڑْلَعجوِز  ِمَن  اڑْلقاضي 

ْرِض، َفَطَلَب  راِكًبا َجوادي في ساَحِة اڑْلـَمديَنِة، َأّما ُهَو َفَقْد كاَن جالًِسا َعلى اڑأْلَ

اڑْلـَمكاِن اڑلَّذي َيْرَغُب،  كوَب َعلى َجوادي؛ َفَسَمْحُت َلُه، َوَنَقْلُتُه إِلى  ِمّني اڑلرُّ

عى َأنَّ اڑْلـَجواَد ُمْلٌك َلُه.  زوَل ، َواڑدَّ ُه َرَفَض اڑلنُّ لِكنَّ

َر اڑْلقاضي، ُثمَّ قاَل: ُاْتُركا  اڑْلـَجواَد ِعْندي، َوَتعاال َغًدا. َفكَّ

َم  َفَتَقدَّ اڑْلقاضي،  ُحْكِم  إِلى  لاِِلڑْستِماِع  اڑْلـُمَتخاِصموَن  اڑْجَتَمَع  اڑلّتالي  اڑْلَيْوِم  في 

ّماُن لِـَمْعِرَفِة اڑْلـحـُْكِم. اڑلنَّّجاُر َواڑلسَّ

ُهَو  َأّما  قائاًِل:  ّماِن  اڑلسَّ إِلى  َأشاَر  ُثمَّ  ُمْلُكَك،  قوُد  َالنُّ لِلنَّّجاِر:  اڑْلقاضي  قاَل 

ًة. َفـاڑْضِربوُه بِاڑْلَعصا َخْمسَي َمرَّ

َوِعْنَدما جاَء َدْوُر "اڑلّتاِجِر" َواڑْلَعجوِز، َوَقفا َأماَم اڑْلقاضي لَِسماِع اڑْلـحـُْكِم.

َسَأَل اڑْلقاضي "اڑلّتاِجَر": َهْل َتْسَتطيُع َمْعِرَفَة َجواِدَك ِمْن َبْيِ ِعْشريَن َجواًدا؟

َأجاَب "اڑلّتاِجُر": َنَعْم.

َسَأَل اڑْلقاضي اڑْلَعجوَز: َوَأْنَت؟

َأجاَب اڑْلَعجوُز: َنَعْم.

َزُه  ُثمَّ َأَخَذُهما إِلى اڑإْلِْسَطْبِل، َفَأشاَر "اڑلّتاِجُر" في اڑْلـحاِل إِلى َجواِدِه، َوَقْد َميَّ

َف اڑْلَعجوُز َعلى اڑْلـجـَواِد. ِمْن َبْيِ ِعْشريَن َجواًدا. َوَكذلَِك َتَعرَّ

عاَد اڑْلقاضي إِلى َمكانِِه، َوقاَل لِـ"اڑلّتاِجِر": َاْلـَجواُد َلَك، َفُخْذُه. َأّما اڑْلَعجوُز 
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ًة. َبْعَد اڑْنتِهاِء اڑْلـُمحاَكَمِة َذَهَب اڑْلقاضي إِلى َبْيتِِه،  َفـاڑْضِربوُه بِاڑْلَعصا َخْمسَي َمرَّ

َفساَر "اڑلّتاِجُر" َخْلَفُه.

اِْلَتَفَت اڑْلقاضي َوَسَأَلُه: ماذا ُتريُد؟ َأَلْسَت راِضًيا َعْن َقراري؟

قوَد لِلنَّّجاِر  َأجاَب "اڑلّتاِجُر": َبلى، لِكنَّني َأَرْدُت َأْن َأْعَلَم َكْيَف َعَرْفَت َأنَّ اڑلنُّ
َواڑْلـَجواَد لي.

رى  قوَد في َقَدِح ماٍء، ُثمَّ َنَظْرُت اڑْلَيْوَم إِلى اڑْلَقَدِح أِلَ قاَل اڑْلقاضي: َوَضْعُت اڑلنُّ

ّماِن،  لِلسَّ عائَِدًة  قوُد  اڑلنُّ كاَنِت  َفَلْو  اڑْلـماِء؛  َسْطِح  َعلى  طاِفًيا  ْمُن  اڑلسَّ كاَن  إِذا 

مالِِك  َمْعِرَفُة  َأّما  اڑْلَقَدِح.  في  ْمُن  اڑلسَّ َوَلَطفا  ِسَمَتْيِ،  اڑلدَّ بَِيَدْيِه  َثًة  ُمَلوَّ َلكاَنْت 

اڑْلـَجواِد َفكاَنْت َأْصَعَب؛ َفـاڑْلَعجوُز َأشاَر ِمْثَلَك في اڑْلـحاِل إِلى اڑْلـَجواِد ِمْن َبْيِ 

فاِن َعلى  رى إِذا ُكْنُتما َسَتَتَعرَّ ِعْشريَن َجواًدا. لِكنَّني َلْم آُخْذُكما إِلى اڑإْلِْسَطْبِل أِلَ

ُف َعَلْيِه اڑْلـَجواُد. ِعْنَدما اڑْقَتَرْبَت َأْنَت ِمْنُه،  رى َمن ِمْنُكما َسَيَتَعرَّ اڑْلـَجواِد، َبْل أِلَ

ُه إَِلْيَك. َوِعْنَدما اڑْقَتَرَب اڑْلَعجوُز ِمْنُه، َرَفَع ُأُذَنْيِه ُمْسَتْنِكًرا.  اڑْلَتَفَت بَِرْأِسِه، َوَمدَّ

َوهَكذا َعَرْفُت َأنََّك صاِحُب اڑْلـَجواِد.

ْعِرَف  أِلَ ُهنا  إِلى  ِجْئُت  اڑْلباِلِد،  َأميُر  َأنا  َبْل  تاِجًرا،  َلْسُت  َأنا  "اڑلّتاِجُر":  َفقاَل 

َحقيَقَة ما ُيقاُل َعْنَك. َوها َأنا َأرى اڑْلَن َأنََّك قاٍض عاِدٌل َوَحكيٌم. ُاْطُلْب ِمّني 
ما ِشْئَت َكْي ُأكاِفَئَك بِِه.

َعَملي  َأداِء  َعلى  ُمكافَأًة  َأْحتاُج  ال  َفَأنا  ميُر،  اڑأْلَ ها  َأيُّ َلَك  ُشْكًرا  اڑْلقاضي:  قاَل 
بِِصْدٍق َوإِْخالٍص.

ٍف( ٍة لِْلكاتِِب اڑلّروسيِّ "ليو تولستوي" )بَِتَصرُّ َعْن ِقصَّ     
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َفِر إَِلْيِه.  ميَر لِلسَّ ُاْذُكْر ِصَفًة واِحَدًة ِمْن ِصفاِت اڑْلقاضي َدَفَعِت اڑأْلَ  .1
       

َرْأيَِك؟ بَِحَسِب  ًرا،  ُمَتنكِّ اڑْلقاضي  إِلى  هاَب  اڑلذَّ ميُر  اڑأْلَ اڑْختاَر  لِـماذا   .2

        
 

ُاْذُكْرُهما. َأْمَرْيِن،  ِمَن "اڑلّتاِجِر"  اڑْلَعجوُز  َطَلَب   .3

  أ.         
ب.       

5(؟ ْطر  َطَلَبُه" )َالسَّ اڑلّتاِجُر  َكِلَمة "َلّبى"، في ُجْمَلِة "َلّبى  َمْعنى  ما   .4

َر. َفسَّ أ.   
َقبَِل. ب.   

َفَحَص. ت.   
جَتاَهَل. ث.   

َواڑْلَعجوُز؟ لِـماذا َتشاَجَر "اڑلّتاِجُر"    .5

 
 

ْسئَِلُة َاأْلَ
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ّماِن. عاِء ُكلٍّ ِمَن اڑلنَّّجاِر َواڑلسَّ ُصَل َعلى اڑدِّ اِمإِل اڑْلَفراَغ في اڑْلـُجَمِل اڑلّتالَِيِة لَِكي حَتْ  .6

اِسَتِعْن بِـَمْخَزِن اڑْلَكِلماِت.  

ّماَن حاَوَل َأْن   ِعْنَدما َأَرْدُت َأْن  قوُد ُنقودي، لِكنَّ اڑلسَّ عاُء اڑلنَّّجاِر: َالنُّ اِدِّ  

. . لِذلَِك، ِجْئنا إَِلْيَك  ُأْعِطَيُه 

؛ َفَقْد َطَلَب ِمّني َأْن َأُفكَّ َلُه                                ،  ّماِن: َالنَّّجاُر  عاُء اڑلسَّ اِدِّ  
، َفِجْئنا إَِلْيَك. َوِعْنَدما  حاَوَل َأْن   

َمْخَزُن اڑْلَكِلمات:  

15(؟ ْطر  بِـ "هذا" )َالسَّ اڑْلـَمْقصود  ما   .7

 
 

ْسُطِر )24-20(. لأِْلَ ُمناِسًبا  ُعْنواًنا  َضْع   .8

 

ّماِن؟ لِلسَّ َوَلْيَسْت  لِلنَّّجاِر  قوَد  اڑلنُّ َأنَّ  اڑْلقاضي  اڑْكَتَشَف  َكْيَف   .9

 
 
 

ًة – َيْأُخَذها َوَيْهُرَب – َثَمُن اڑلبِضاَعِة – كاِذٌب –  ِقْطَعًة َذَهبِيَّ

َيْخِطَف ِمْحَفَظتي – َأْخَرْجُت ِمْحَفَظتي – لَِتْحُكَم َبْيَننا
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ْسُطِر 50-45. ُف اڑْلـَجواُد َعلى صاِحبِِه عاَدًة؟ اِْعَتِمْد في إجاَبتَِك َعلى اڑأْلَ َكْيَف َيَتَعرَّ  .10

 
 
 

؟ لِـماذا ُوِضَعْت َكِلَمُة "اڑلّتاِجِر" َبْيَ ُمْزَدِوَجْيِ  .11

ِة اڑْلـَمْرَكِزيِِّة. ْخِصيَّ أِلنَّها َتُدلُّ َعلى اڑلشَّ أ.   
ِمُل َمعًنى َجديًدا َوُمْخَتِلًفا. نَّها حَتْ أِلَ ب.    

أِلنَّ اڑلّتاِجَر غيُر َمْعروٍف في اڑإْلماَرِة. ت.    
أِلنَّ اڑلّتاِجَر َلْيَس تاجًرا في اڑْلـَحقيقِة.  ث.   

ّماِن ؟ َفُة اڑْلـُمْشَتَرَكُة َبْيَ اڑْلَعجوِز َواڑلسَّ ما ِهَي اڑلصِّ  .12

 

ميُر َعَلْيِه؟ لِـماذا َرَفَض اڑْلقاضي اڑْلـُمكاَفَأَة اڑلَّتي َعَرَضها اڑأْلَ  .13

 

ْطر 51(؟ ما اڑْلـَمْقصوُد بِـ "ُهنا")َالسَّ  .14

أ. َاإْلِْسَطَبُل.  
ب. ساَحُة اڑْلـَمديَنِة.  

َمديَنُة اڑْلقاضي. ت.   
َاإْلماَرُة.  ث.   
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؟ 15.  َأيُّ َقْوٍل مِمّا َيلي َيْصَلُح اڑْعتِباُرُه َمْغًزى لِلنَّصِّ

َاْلـَحسوُد ال َيسوُد. أ.   
َاْلَقناَعُة َكْنٌز ال َيْفنى. ب.   

َمْن راَقَب اڑلّناَس مات َهّما. ت.   
، ما َنَفَع. َمُع َضرَّ َالطَّ ث.   

ِة  ِقصَّ َأْحداُث  فيها  َوَقَعت  اڑلَّتي  َة  َمنِيَّ اڑلزَّ اڑْلَفْتَرَة  َيْذُكروا  َأْن  اڑلتَّالميِذ  ِمَن  َمُة  اڑْلـُمَعلِّ َطَلَبِت   .16

ِة  اڑْلِقصَّ ِمَن  َدليَلْيِ  ُاْذُكْر  اڑْلَبعيِد".  اڑْلـماضي  َوديع: "َوَقَعْت في  َفَأجاَبها  "ِذكاُء قاٍض"، 
َعَلْيِهما َوديع في إِجاَبتِِه. اڑْعَتَمَد 

  أ.        
ب.       

ً
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دليل األسئلة واإلجابات في مجال القراءة )تعتمد األسئلة على أبعاد الفهم األربعة(
األسئلة: ميكن صياغة األسئلة بحسب أبعاد الفهم ومرّكباته املختلفة. 

من املهّم أن تكون األسئلة متنّوعة في صياغتها )مفتوحة، مغلقة(  

األسئلة املقترحةبعد الفهم ومرّكباته

فهم املعنى الصريح في 
النّص/ حتديد معلومات.

حتديد املعلومات الصريحة 
في النّص )كأسماء 

الشخصّيات، الزمان 
واملكان، واألحداث...(.

ميَر  اڑأْلَ َدَفَعِت  اڑْلقاضي  ِمْن ِصفاِت  ِصَفًة واِحَدًة  ُاْذُكْر   .1
َفِر إَِلْيِه. لِلسَّ

اإلجابة: 
ذكر صفة واحدة مّما يلي:

1. عادل.

2. ال يستطيع أحد من احملتالي خداعه.

ويستخرج  األولى،  الفقرة  يقرأ  أن  التلميذ  من  يطلب 
صفتي القاضي اللتي ذكرتا في النّص صراحة؛ وهما: 

العدل، وعدم استطاعة احملتالني خداعه. 
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األسئلة املقترحةبعد الفهم ومرّكباته

تفسير، دمج 
وتطبيق أفكار 
ومعلومات. 

صياغة فرضّيات 
باالعتماد على 

املكتوب.

ًرا، بَِحَسِب     هاَب إِلى اڑْلقاضي ُمَتنكِّ ميُر اڑلذَّ 2. لِـماذا اڑْختاَر اڑأْلَ
      َرْأيَِك؟

اإلجابة:
ذكر سبب منطقّي حمل األمير على التنّكر، مثل:

•	أراد أن يتنّقل بحّرّية دون أن يعرفه الناس؛ كي يتأّكد مّما سمعه           
     عن القاضي العادل.

•	كي يتصّرف القاضي، كما يتصّرف دائًما دون أن يتأّثر بوجود      

     األمير.

فيها  ُذكر  التي  النّص  من  األولى  الفقرة  يقرأ  أن  التلميذ  من  يطلب 
كّل  متنّكًرا.  إليه  التوّجه  فقّرر  العادل،  القاضي  األمير سمع عن  أّن 
التلميذ في  الرابط "الفاء" الذي يساعد  ذلك، باإلضافة إلى وجود 
صياغة فرضّية حول سبب تنّكر األمير، وهو التنّقل بحّرّية لكي يتأّكد 
أحد. يعرفه  أن  دون  القاضي،  وعدل  ذكاء  حكمة،  عن  سمعه  مّما 

3 . َطَلَب اڑْلَعجوُز ِمَن "اڑلّتاِجِر" َأْمَرْيِن، ُاْذُكْرُهما.

اإلجابة:
ذكر األمرين اللذين طلبهما العجوز من "التاجر"، وهما:

       أ.    صدقة.
      ب. أن يأخذه إلى ساحة الـمدينة.

يطلب من التلميذ أن يقرأ الفقرة األولى، ويستخرج املعلومات التي 
تدّل على ما طلب العجوز من األمير، وقد طلب منه أمرين، ال ثالث 
لهما. يساعد الربط باألدوات؛ "الفاء"، "الواو"، "إاّل أّن"... 

في حتديد األمرين. 

فهم املعنى الصريح 
في النّص/حتديد 

معلومات.

حتديد املعلومات 
الصريحة في 

النّص )كأسماء 
الشخصّيات، 

الزمان واملكان، 
واألحداث...(.
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فهم املعنى اخلفّي/ 
استنتاج.

فهم الكلمات 
والتعابير باالعتماد 

على السياق.

4 . ما َمْعنى َكِلَمة "َلّبى"، في ُجْمَلِة "َلّبى "اڑلّتاِجُر" َطَلَبُه"      
ْطر 5(؟        )َالسَّ

َر.       ب.  َقبَِل.     ت.  َفَحَص.       ث.  جَتاَهَل.         أ. َفسَّ

اإلجابة: ب - َقبَِل.
يطلب من التلميذ أن يبحث عن معنى الفعل "لّبى" من خالل 

السياق الوارد فيه. فقد "طلب العجوز من "التاجر" أن يأخذه 
إلى ساحة املدينة، فلّبى طلبه وأركبه خلفه". والطلب يحّتم 

القبول أو الرفض. وألّن "التاجر" أركب العجوز خلفه عندما 
طلب منه أن يأخذه إلى الساحة، فإّن معنى ذلك أّنه قبل طلبه. 
ولو كان األمر غير ذلك، ملشى "التاجر" دون أن يلتفت إليه. 

الرابط "الفاء" في الفعل "لّبى" يساعد في فهم املعنى أيًضا ألّنه 
يدّل على نتيجة الطلب.

فهم املعنى اخلفّي/ 
استنتاج.

فهم العالقات 
املنطقّية الصريحة 
في النّص، مبا في 

ذلك التسلسل 
الزمنّي.

5 . لِـماذا َتشاَجَر "اڑلّتاِجُر" َواڑْلَعجوُز؟

اإلجابة:
ذكر السبب الذي حمل "التاجر" والعجوز على التشاجر، وهو 

أّن العجوز اّدعى أّن اجلواد ملكه، ورفض أن ينزل عن ظهره.

يطلب من التلميذ أن يستنتج السبب الذي أّدى إلى شجار 
"التاجر" والعجوز، وذلك من خالل تسلسل األحداث بينهما؛ 
منذ طلب العجوز أن يركب مع "التاجر" حّتى وصال إلى املدينة 
ورفض العجوز النزول عن اجلواد؛ مّدعًيا أّنه له، فعدم استجابة 

العجوز لطلب "التاجر" بالنزول عن اجلواد أّدى الى الشجار. 
على التلميذ أيًضا أن يستنتج ويقّدر الرابط الضمنّي قبل جملة 

"تشاجر الرجالن" وهو " الفاء".
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فهم املعنى الصريح 
في النّص/ حتديد 

معلومات.

حتديد املعلومات 
الصريحة في النّص 
)كأسماء الشخصّي

ات،الزمان...(
.واملكان،األحدا

ث...(

عاِء ُكلٍّ ِمَن  ُصَل َعلى اڑِدّ 6. اِمإِل اڑْلَفراَغ في اڑجْلـَُمِل اڑلّتالَِيِة لَِكي حَتْ

ّماِن. اِسَتِعن مِبَْخَزِن اڑْلَكِلماِت.       اڑلنَّّجاِر َواڑلسَّ

ًة – َيْأُخَذها َوَيْهُرَب – َثَمُن اڑلبِضاَعِة – كاِذٌب – َيْخِطَف       ِقْطَعًة َذَهبِيَّ

ِمْحَفَظتي – َأْخَرْجُت ِمْحَفَظتي – لَِتْحُكَم َبْيَننا

اإلجابة:

اّدعاء النّجار: النقود نقودي، لكّن السّمان حاول أن يخطف 

محفظتي عندما أردُت أن أعطيه ثمن البضاعة. لذلك جئنا إليك 
لتحكم بيننا.

اّدعاء السّمان: النّجار كاذب؛ فقد طلب مّني أن أفّك له قطعة 
ذهبّية، وعندما أخرجت محفظتي حاول أن يأخذها ويهرب، 

فجئنا إليك.

يطلب من التلميذ أن ميأل الفراغ في اجلمل الواردة في السؤال 
مبفردات وجمل من النّص تكمل املعنى وتؤّدي إلى صياغة اّدعاء 

كّل من النّجار والسّمان وما دفعهما للقدوم إلى القاضي؛ كي 
يحكم بينهما.

.
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فهم املعنى اخلفّي/ 
استنتاج.

 فهم العالقات 
بي أجزاء النّص 

باالستعانة بالروابط 
كالضمائر، أسماء 
اإلشارة، حروف 

العطف...

ْطر 15(؟ 7. ما اڑْلـَمْقصود بـِ "هذا" )َالسَّ

اإلجابة: 

اّدعاء النّجار/ كالم النّجار/ ما قّصه النّجار، وكّل إجابة بنفس 
املعنى.

يطلب من التلميذ أن يفهم وظيفة اسم اإلشارة "هذا" الذي 
يحّل محّل جملة وردت قبله. وأن يفهم طريقة الربط باإلحالة؛ 

وهي اإلشارة إلى مفردة أو جملة سابقة في الكالم. إذا قرأ 
التلميذ اجلملة التي تسبق اسم اإلشارة، وربطها معه، سيستطيع 

أن يستنتج أّن اسم اإلشارة "هذا" حّل محّل الكالم الذي قاله 
النّجار، أو اّدعاه، أو قّصه... وهذا هو املقصود.

فهم املعنى اخلفّي/ 
استنتاج.

صياغة تعميمات.

ْسُطِر )24-20(. 8. َضْع ُعْنواًنا ُمناِسًبا لأِْلَ

اإلجابة:

إعطاء عنوان مناسب، مثل:
•	قّصة "التاجر" والعجوز.

•	اّدعاء "التاجر" والعجوز.
•	عرض قضّية "التاجر" والعجوز أمام القاضي.

يطلب من التلميذ أن يقرأ الفقرة التي تشتمل على األسطر 
20-24؛ فيجد أّنها تنحصر في قّصة العجوز و"التاجر" أمام 

القاضي الذي طلب من كّل منهما أن يروي قّصته، والتي اّدعى 
كّل منهما فيها ملكّيته للجواد. عندها سيصوغ التلميذ تعميًما 

ملضمون الفقرة بحيث يشّكل عنواًنا يناسب هذا املضمون،  
ويشّكل اسًما عاّما له.
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فهم املعنى الصريح 
في النّص/ حتديد 

معلومات.

فهم العالقات 
املنطقّية الصريحة 

في النّص، 
مبا في ذلك 

التسلسل الزمنّي.

ّماِن؟ قوَد لِلنَّّجاِر َوَلْيَسْت لِلسَّ 9. َكْيَف اڑْكَتَشَف اڑْلقاضي َأنَّ اڑلنُّ

اإلجابة:
وضع النقود باملاء، فظّل املاء نظيًفا ولم يطُف السمن على سطح 
املاء. هذا يدّل على أّن النقود للنّجار، ألّنها لو كانت للسّمان، 

لكانت مليئة بالسمن، ولَطفا السمن على سطح املاء.

يطلب من التلميذ أن يستخرج من النّص ما رواه القاضي
 لِـ "التاجر" حول كيفّية توّصله إلى معرفة صاحب النقود، 
وذلك بحسب تقديره أّنه ال بّد أن تكون  النقود قد امتألت 

بالسمن، إذا كان صاحبها هو السّمان. وألّنها كانت نظيفة، فإّن 
هذا دليٌل على أّن النّجار هو صاحب النقود.

تفسير، دمج 
وتطبيق أفكار 

ومعلومات.

تطبيق األفكار 
واملعلومات الواردة 

في النّص.

ُف اڑْلـَجواُد َعلى صاِحبِِه عاَدًة؟ اِْعَتِمْد في إجاَبتَِك  10. َكْيَف َيَتَعرَّ
ْسُطِر 50-45.          َعلى اڑأْلَ

اإلجابة:
يتعّرف اجلواد على صاحبه، عادًة، إذا التفت إليه ومّد عنقه نحوه 

عندما يراه.

يطلب من التلميذ أن يتوّصل إلى اإلجابة من خالل الفحص 
الذي قام به القاضي، عندما أراد أن يعرف من هو صاحب 

اجلواد، كي يحكم بالعدل. فعندما حضر "التاجر"،  التفت 
اجلواد إليه ومّد عنقه نحوه؛ مّما يدّل على أّنه صاحبه. وما فعله 

جواد "التاجر"، ينطبق على أّي جواد يتعّرف على صاحبه. من 
هنا تكون اإلجابة واحدة.
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تقييم املضمون 
ووظيفة املرّكبات 
اللغوّية والنّصّية.

 وظيفة املرّكبات 
اللغوّية 

واألسلوب.

11. لِـماذا ُوِضَعْت َكِلَمُة "اڑلّتاِجِر" َبْيَ ُمْزَدِوَجْيِ؟

ِة اڑْلـَمْرَكِزيِِّة. ْخِصيَّ نَّها َتُدلُّ َعلى اڑلشَّ             أ. أِلَ

ِمُل َمعًنى َجديًدا َوُمْخَتِلًفا. نَّها حَتْ ب. أِلَ  

ت. أِلنَّ اڑلّتاِجَر غيُر َمْعروٍف في اڑإْلماَرِة.  

نَّ اڑلّتاِجَر َلْيَس تاجًرا في اڑْلـحـَقيقِة.  ث. أِلَ  

اإلجابة :
ث. ألّن "التاجر" ليس تاجًرا في احلقيقة.

يطلب من التلميذ أن يفهم ما فعله األمير عندما تنّكر بزّي تاجر؛ 
لكي يتأّكد مّما سمعه عن القاضي العادل الذي يعيش في إمارته. 
عندها سيستنتج التلميذ أّن وظيفة املزدوجي اللذين ُوضعت كلمة 
"التاجر" بينهما، هي إظهار أّن التاجر ليس تاجًرا حقيقّيا، بل هو 
أمير تظاهر أّنه تاجر؛ لكي يستطيع التنّقل بحّرّية في أنحاء إمارته 
دون أن يعرفه أحد. لذلك سيختار التلميذ اإلجابة )ث(، وهي: 

ألّن "التاجر" ليس تاجًرا في احلقيقة.

ً
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تفسير، دمج 
وتطبيق أفكار 

ومعلومات.

مقابلة ومقارنة 
معلومات.

؟ ّماِن  َواڑلسَّ ْلَعجوِز  اڑ َبْيَ  ْلـُمْشَتَرَكُة  ڑ ا َفُة  اڑلصِّ ِهَي  ما   .12

اإلجابة:
ذكر صفة واحدة مّما يلي:

كالهما مخادع، كاذب، ال يقول الصدق، سارق.
أو أّي صفة مشابهة.

فيها  التي يشترك  إلى معرفة الصفة  يتوّصل  التلميذ أن  يطلب من 
العجوز والسّمان، من خالل عقد مقارنة بي ما فعله كّل منهما. 
فالعجوز والسّمان قاما بالسرقة؛ العجوز سرق اجلواد واّدعى أّنه 
يتمّكن  عندها  ملكه.  أّنها  واّدعى  النقود  سرق  والسّمان  ملكه. 
صفة  أّي  أو  كاذب...  سارق،  كليهما  أّن  معرفة  من  التلميذ 

مناسبة أخرى.

فهم املعنى 
الصريح/ حتديد 

معلومات.

فهم العالقات 
املنطقّية غير 

الصريحة في 
النّص، مبا في ذلك 

التسلسل الزمنّي.

َعَلْيِه؟ ميُر  اڑأْلَ َعَرَضها  اڑلَّتي  اڑْلـُمكاَفَأَة  اڑْلقاضي  َرَفَض  لِـماذا   .13

اإلجابة:
إلى مكافأة على عمله بإخالص وصدق/ ألّن  ألّنه ليس بحاجة 
اإلخالص في العمل ليس بحاجة إلى مكافأة/ ال يكافأ اإلنسان 

على الواجب... 

يطلب من التلميذ أن يحّدد اإلجابة من خالل الرابط "الفاء" الذي 
ورد في اجلملة األخيرة في النّص "فأنا ال أحتاج إلى مكافأة على 
عملي بإخالص...". هذا الرابط يدّل على السبب الذي دفع 

القاضي أن يرفض أخذ مكافأة على قيامه بواجبه.
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فهم املعنى اخلفّي/ 
استنتاج.

فهم العالقات 
بي أجزاء النّص 

باالستعانة 
بالروابط 

كالضمائر، أسماء 
اإلشارة، حروف 

العطف...

ْطر 51(؟ 14. ما اڑْلـَمْقصوُد بِـ "ُهنا")َالسَّ
         أ. َاإْلِْسَطَبُل                          ب. ساَحُة اڑْلـَمديَنِة

ت. َمديَنُة اڑْلقاضي.           ث. َاإْلماَرُة.  

اإلجابة:
ت. مدينة القاضي.

يطلب من التلميذ أن يربط بي "هنا"، الكلمة التي تدّل على مكان، 
ومدينة القاضي التي حتدث فيها كلٌّ من قّصة األمير والعجوز وقّصة 
أّن  نعرف  للقّصة،  والنّجار. من خالل األحداث األولى  السّمان 
وحكمته.  عدله  من  يتأّكد  كي  القاضي؛  مدينة  إلى  توّجه  األمير 
مدينة  املكان؛  نفس  إلى  تشير  هنا..."  إلى  "جئت  واجلملة 

القاضي.

تفسير، دمج 
وتطبيق أفكار 

ومعلومات.

صياغة حجج 
ومغاٍز أساسّية.

؟ 15. َأيُّ َقْوٍل مِمّا َيلي َيْصَلُح اڑْعتِباُرُه َمْغًزى لِلنَّصِّ

َاْلـَحسوُد ال َيسوُد. أ.   
َاْلَقناَعُة َكْنٌز ال َيْفنى. ب.   

َمْن راَقَب اڑلّناَس مات َهّما. ت.   
، ما َنَفَع. َمُع َضرَّ َالطَّ ث.   

اإلجابة:
ث.الطمع ضّر،  ما نفع.

يطلب من التلميذ أن يفهم مضمون القّصة التي تتحّدث عن القاضي 
تتمحوران  قضّيتي  في  بالعدل  يحكم  أن  استطاع  الذي  العادل، 
حول الطمع والنظر إلى ما ميلكه الخرون. وعلى التلميذ أن يفهم 
القّصة.  خالل  من  نتعّلمها  أخالقّية  قيمة  إلى  يتطّرق  املغزى  أّن 
في  املطروحة  اخليارات  من  الرابعة  اإلجابة  اختيار  ميكنه  ذلك  بعد 

السؤال؛ ألّنها تفيد ما ميكن أن نتعّلمه من النّص.
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األسئلة املقترحةبعد الفهم ومرّكباته

تقييم املضمون 
ووظيفة املرّكبات 
اللغوّية والنّصّية.

فهم وظيفة 
املرّكبات اللغوّية 

واألسلوب.

اڑلَّتي  َة  َمنِيَّ اڑلزَّ اڑْلَفْتَرَة  َيْذُكروا  َأْن  اڑلتَّالميِذ  َمُة ِمَن  اڑْلـُمَعلِّ 16. َطَلَبِت 

ِة "ِذكاُء قاٍض"، َفَأجاَبها َوديع:  َوَقَعت فيها َأْحداُث ِقصَّ
ِة  اڑْلِقصَّ ُاْذُكْر َدليَلْيِ ِمَن  اڑْلَبعيِد".  اڑْلـماضي  "َوَقَعْت في 

َعَلْيِهما َوديع في إِجاَبتِِه. اڑْعَتَمَد 

باإلجابة:
ذكر دليلي مّما يلي:

•	استعمال اجلواد كوسيلة نقل.
•	استعمال القطع الذهبّية كعملة نقدّية.

•	عدم وجود محاكم.

•	وجود مهنة السمانة.

كّلّي  فهم  إلى   التلميذ  يحتاج  السؤال،  هذا  عن  يجيب  لكي 
مختلفة  مواضع  من  معلومات  بدمج  يقوم  ثّم  القّصة،  ألحداث 
يقّيم  أن  عليه  مختلفة،  أمور  إلى  تتطّرق  املعلومات  هذه  فيها. 
كاّل منها  ويحاول أن يستخرج منها ما يتعّلق بالفترة الزمنّية التي 
وقعت فيها أحداث القّصة؛ فلم يعد اجلواد وسيلة يتنّقل بواسطتها 
اإلنسان من مكان إلى آخر، وكذلك العملة املتداولة اليوم تغّيرت، 

أّما احلكم بي األشخاص، فيتّم في احملاكم...
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قّدمنا في هذه الوحدة منوذًجا لنّص قصصّي يشتمل على جميع العناصر القصصّية التي متّيز هذا 
النوع من النصوص، مبا فيها األحداث التي حتتوي على عناصر تشويق وإمتاع وإثارة فضول؛ مّما 
يجعل التلميذ يتفاعل معها، رغم بعدها الزمنّي. فموضوعتها تصلح لكّل زمان ومكان؛ إذ إّن 

االحتيال والطمع واخلديعة، صفات نصادف أصحاًبا لها، أحياًنا، في حياتنا اليومّية. 

قّصة "ذكاء قاٍض" هي إحدى قصص األديب الروسّي تولستوي، الذي ُعرف بتصوير احلياة 
اإلنسانّية من خالل رواياته. درس األدب الشعبّي العربّي وتأّثر به؛ مّما ينعكس في قّصتنا التي 

تشعر وأنت تقرؤها أّنها حتدث في بيئة قريبة من تراثنا الشعبّي. 

العربّية، كونه  باللغة  التالميذ وحتبيبهم  أهّم عامل في جذب  أنواعه  األدبّي بجميع  النّص  يظّل 
يهدف أساًسا إلى التذّوق واملتعة، باإلضافة إلى أّنه مرتبط بالفطرة بحياة التلميذ، خاّصة القّصة 

واحلكاية.

حاولنا في هذه الوحدة أن نعطي منوذًجا لنّص قريب من التالميذ في موضوعته ولغته وأسلوبه. 
كما أوردنا أسئلة ميكن اعتبارها منوذًجا ألسئلة حول نّص قصصّي ، يستطيع التلميذ أن يجيب 

عنها دون مساعدة املعّلم.  

إجمال


