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1 المنهج، ص13.

مقّدمة
تتمّيز هذه الوحدة باعتمادها على النّص املرئّي- املسموع وسيلًة لتعزيز مجاالت اللغة العربّية؛ 

االستماع، التكّلم، القراءة والكتابة لدى التالميذ. األمر الذي يخدم نفس أهداف التربية اللغوّية 
التي تتحّقق باستعمال النّص املقروء واملسموع. فمن أهداف التربية اللغوّية التي وردت في 

املنهج:"لكي يصبح التلميذ متنّوًرا معتّزا بلغته العربّية وبانتمائه، قادًرا على استعمال اللغة الشفوّية 
واملكتوبة بشكل سليم....، عليه أن يكون قادًرا أيًضا على استعمال مصادر املعلومات املختلفة، 

كاملوسوعات واإلنترنت وغيرها، تلبية حلاجات البحث والتعّلم واملتعة"1. واألفالم السينمائّية 
والتلفزيونّية )النصوص املرئّية-  املسموعة( التي يشاهدها التالميذ أكثر مّما يقرأون في الكتب، هي 

وسيلة مهّمة لتحقيق التعّلم التفاعلّي، ما يجعل التالميذ، أثناء مشاهدتهم لهذه النصوص أكثر 
وعًيا وقدرة على نقد مبنى ومضمون هذه النصوص، األمر الذي سيؤّثر في تعاملهم أيًضا مع النّص 

املقروء. 
ومبا أّن تالميذنا يستحّقون األفضل دائًما، فقد رأينا أن نلفت انتباه معّلمي اللغة العربّية إلى وجود 

وسائل أكثر متعة وجاذبّية لتدريس أبنائنا من الوسائل التقليدّية التي تقّدم املعارف بطرائق جاّفة 
وممّلة، دون مراعاة بيئة التالميذ واحتياجاتهم، باإلضافة إلى أّنها ال تأخذ بعني االعتبار قدراتهم 

العقلّية املختلفة التي تقتضي تنّوًعا في أساليب التدريس ملخاطبة كّل فئة مبا يتناسب مع طريقتها في 
التعّلم. هذه الوسائل التقليدّية وّلدت لدى التالميذ الشعور بالرتابة وامللل والنفور جتاه املواّد الدراسّية 

واملعّلمني الذي يّتبعون طرائق منطّية تقليدّية ال جتديد فيها، خاّصة أّننا في عصر يتاح فيه التعامل 
مع العديد من الوسائل التعليمّية املتطّورة التي أنتجتها التكنولوجيا، مثل: برمجّيات احلاسوب 

واإلنترنت، وامليديا، والتي متنح التالميذ املعرفة بطرائق شائقة وقريبة إلى قلوبهم. 
ورغم أّن جهاز التربية والتعليم قد بدأ في السنوات األخيرة في توجيه املدارس إلى استعمال 

احلاسوب في التدريس، وحتويل املواّد التعليمّية إلى محوسبة، وإلى استعمال وسائل تعليمّية غير 
تقليدّية، إاّل أّن استعمال امليديا، كوسيلة تعليمّية هادفة، ما زال قلياًل.  

اعتمدنا في هذه الوحدة على فيلم من أفالم الرسوم املتحّركة احملوسبة التي أنتجت لألطفال، 

ًً
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وجتذب الكبار أيًضا؛ فيلم "مدغشقر"2 الذي أنتج عام 2005، وذاع صيته وما زال، وقد أنتج اجلزء 
الثاني منه عام 2009. لغة الفيلم األصلّية هي اإلجنليزّية، والنسخة التي نتعامل معها مدبلجة 3 إلى 

اللغة العربّية. 

مبنى الوحدة
تتكّون الوحدة من: 

•  فّعالّيات لتدريس فيلم "مدغشقر" كنموذج للنّص املرئّي- املسموع. ميكن ملعّلم اللغة العربّية 
والتالميذ مشاهدته وتطبيق الفّعالّيات، واإلجابة عن األسئلة الواردة في الوحدة 4.

نّص قصصّي، يلّخص أحداث الفيلم بأسلوب سردّي 5، تليه أسئلة في فهم املقروء ودليل   •
إجابات لبعضها.

أهداف تدريس الوحدة
تعزيز استعمال التالميذ وسائل تعليمّية غير تقليدّية تعتمد على امليديا واإلنترنت.  •

تعزيز فهم النّص املرئّي- املسموع، بشكل خاّص، باإلضافة إلى مجالي القراءة والكتابة.  •
إطالع التالميذ على فّعالّيات في تدريس الوحدة من شأنها تقريب اللغة العربّية من التالميذ.  •

ربط النّص املرئّي- املسموع بالنّص املكتوب.  •
تطوير التفكير واإلبداع لدى التالميذ.  •

2 فيلم متحّرك حاسوبّيا، أنتجته "درمي ووركس أنيمايشن". تدور أحداثه حول مغادرة مجموعة من احليوانات حديقة 
احليوان في نيويورك، ووصولها إلى جزيرة مدغشقر. في الطريق حتدث مغامرات مثيرة وأحداث شائقة.

3 الدبلجة هي ترجمة صوتّية مرئّية، يتّم من خاللها نقل الكالم الذي تنطق به الشخصّيات من لغة معّينة إلى لغة أخرى.
4 ميكن االستعانة مبحّرك البحث "غوغل" لتنزيل الفيلم ومشاهدته.

5 عن النّص القصصّي وعناصره، انظر املنهج ص32.

ًً
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أهّمّية استعمال النّص املرئّي وسيلة تعليمّية

تعتبر األفالم املتحّركة وسائل لها إمكانّيات تعليمّية متعّددة ومتنّوعة، فهي تثير اهتمام التالميذ وترّكز 
انتباههم، وتزّودهم بخبرات غنّية يصعب احلصول عليها في كثير من احلاالت عن طريق وسائل 

تعليمّية أخرى 6.ميكن أن تستخدم الرسوم املتحّركة، خاّصة، في أفالم العلوم. 

من فوائد استعمال الفيلم كوسيلة للتدريس: 
التغّلب على البعد املكانّي والزمانّي: فاألفالم بإمكانها أن تنقل إلى التالميذ الكثير من األحداث   •

واألشياء التي تتضّمنها برامج الدراسة، والتي تعتبر بعيدة من حيث املكان. كذلك ميكن لهذه 
األفالم أن تعيد املاضي البعيد إلى غرفة الدراسة بإحضارها صوًرا ألحداث تاريخّية مضت عليها 

مئات السنني.
إثارة فضول التالميذ وحتفيزهم للمزيد من التعّلم.  •

تطوير التفكير السليم والناقد.  •
تنمية الذائقة اجلمالّية من خالل الفّن واألدب.  •

تعزيز فهم املواّد الدراسّية التي يتعّلمها التالميذ.  •
ترسيخ املعلومات التي يتعّلمها التلميذ وإبقاؤها مّدة أطول في ذهنه.  •

اكتساب مهارات في حّل املشكالت والتغّلب على الصعوبات التي  يواجهها التلميذ في حياته.  •
حتقيق نتائج تعليمّية أفضل، وذلك عن طريق اجلمع بني هذه الوسيلة التعليمّية والوسائل التعليمّية   •

األخرى. 

مع ذلك، ال ميكن لألفالم أن تؤّدي وحدها وظيفة الوسائل التعليمّية األخرى، أو أن حتّقق كّل   
شيء. فنحن ال نريد لها في النهاية أن تتحّول إلى وسيلة للتسلية فقط، أو الترويح عن التالميذ 

من مشّقة الدروس، فهذه ليست رسالة األفالم التعليمّية.

6 الوسائل التعليمّية واملنهج، ص126.
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كيف نحّول هذه الوسيلة التعليمّية إلى وسيلة ناجعة؟
على املعّلم أن يختار الفيلم املناسب، بحسب عنوانه، مضمونه، املرحلة التعليمّية التي يناسبها،    •

مدى مالءمة هذه األفالم للمواقف التعليمّية واألغراض التي تخدمها.
على املعّلم أن يشاهد الفيلم قبل عرضه أمام التالميذ، ويدرسه بعناية. هذا من شأنه مساعدة   •

املعّلم في معرفة الفيلم والعالقة بني مشاهده وشخصّياته، واملفردات اللغوّية التي يشتمل عليها، 
ومعرفة نقاط القّوة والضعف في الفيلم. في حالة كان هناك أكثر من فيلم يناسب أغراض التعّلم 

بالنسبة ملوضوع معنّي، فإّنه يتّم اختيار الفيلم األفضل.
على املعّلم أن يحّدد األهداف التعليمّية التي يحّققها الفيلم، ويحّدد املفاهيم واملهارات التي   •

سيخدمها الفيلم، وكيفّية االستفادة منها.
على املعّلم أن يثير انتباه التالميذ إلى مواقف معّينة في الفيلم، أو إلى أجزاء مهّمة.  •

على املعّلم أن يوّجه تالميذه إلى حتضير مواّد، أو يكّلفهم بالقيام بوظائف ومهاّم معّينة متعّلقة   •
مبضمون الفيلم. كذلك ميكنه أن يكتب بعض األسئلة التي يستطيع التالميذ اإلجابة عنها من 

خالل مشاهدة الفيلم )أثناء املشاهدة(.
على املعّلم أن يكّلف تالميذه بالقيام ببعض الفّعالّيات واإلجابة عن بعض األسئلة أثناء املشاهدة.  •

في أعقاب املشاهدة، على املعّلم أن يجري مناقشة حول مضمون الفيلم، األمر الذي يؤّكد فهم   •
التالميذ ملضمون الفيلم واملعلومات الواردة فيه.

 فّعالّيات لتدريس الوحدة
ما قبل املشاهدة

يتضّمن اجلدول التالي اقتراًحا لبعض الفّعالّيات التي تسهم في  إزالة  املعيقات غير اللغوّية التي  أ. 
ميكنها أن تؤّدي إلى كشف الرموز التي ترتكز عليها أحداث الفيلم، مثل: املكان الذي تقع فيه 
مدغشقر، ُبعد نيويورك عن مدغشقر، تنّوع الكائنات احلّية في مدغشقر، التضاريس الطبيعّية 

ملدغشقر وتنّوعها، خطر انقراض بعض احليوانات بسبب صيدها...
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طريقة الفّعالّية
العمل

الهدف بحسب هدفهانوعها
املنهج

سير الفّعالّية

إثراء 
ومدخل 

إلى 
موضوعة 

الفيلم

قراءةذاتّية
مصادر،

بحث
ومناقشة

التعّرف على 
املكان الذي 

تدور فيه أحداث 
الفيلم، األمر 

الذي يسهم 
في بناء تصّور 
ملا يدور حوله 

الفيلم، ويساعد 
التلميذ في حتديد 

توّقعاته حول 
فكرة الفيلم.

استعمال مصادر 
املعلومات 

املختلفة لتلبية 
حاجات التعّلم 

واملتعة.
استنتاج مكان 

حدوث القّصة.

يطلب املعّلم من التالميذ 
حتضير معلومات 

عن مدغشقر، 
باالستعانة مبصادر 

املعلومات املختلفة، 
من موسوعات، 

إنترنت...

البعد 
املكانّي

- الربط بني اسم كتابةصّفّية
الفيلم واملكان 

)مدغشقر(.
- توضيح البعد 

املكانّي، مبا يعّزز 
فهم التالميذ 

للمسافة/ البعد 
بني مدغشقر 

واألماكن 
األخرى من 

العالم واملذكورة 
في الفيلم.

استنتاج مكان 
حدوث القّصة.

- يحضر املعّلم خريطة/ 
الكرة األرضّية، ويعّرف 

التالميذ موقع جزيرة 
مدغشقر.

- يطلب منهم أن يكتبوا 
وصًفا للطريق التي تصل 

بني مدغشقر وأماكن 
مختلفة من العالم. 

)يختار التالميذ الدول 
التي يريدون وصف 

الطريق التي تصل بينها 
وبني مدغشقر. من املهّم 
أن تكون مدينة نيويورك 

إحداها.(

شخصّيات
الفيلم

فردّية/
مجموعات

بحث
وعرض

التعّرف 
على صفات 

احليوانات.

استنتاج 
بعض صفات 

الشخصّيات من 
خالل سلوكها 

ومظهرها 
اخلارجّي.

يبحث التالميذ عن 
صفات احليوانات 

الواردة في الفيلم، 
وذلك في مصادر 

املعلومات املختلفة.
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الهدف بحسب هدفهانوعها
املنهج

سير الفّعالّية

إثراء 
ومدخل 

إلى 
موضوعة 

الفيلم

قراءةذاتّية
مصادر،

بحث
ومناقشة

التعّرف على 
املكان الذي 

تدور فيه أحداث 
الفيلم، األمر 

الذي يسهم 
في بناء تصّور 
ملا يدور حوله 

الفيلم، ويساعد 
التلميذ في حتديد 

توّقعاته حول 
فكرة الفيلم.

استعمال مصادر 
املعلومات 

املختلفة لتلبية 
حاجات التعّلم 

واملتعة.
استنتاج مكان 

حدوث القّصة.

يطلب املعّلم من التالميذ 
حتضير معلومات 

عن مدغشقر، 
باالستعانة مبصادر 

املعلومات املختلفة، 
من موسوعات، 

إنترنت...

البعد 
املكانّي

- الربط بني اسم كتابةصّفّية
الفيلم واملكان 

)مدغشقر(.
- توضيح البعد 

املكانّي، مبا يعّزز 
فهم التالميذ 

للمسافة/ البعد 
بني مدغشقر 

واألماكن 
األخرى من 

العالم واملذكورة 
في الفيلم.

استنتاج مكان 
حدوث القّصة.

- يحضر املعّلم خريطة/ 
الكرة األرضّية، ويعّرف 

التالميذ موقع جزيرة 
مدغشقر.

- يطلب منهم أن يكتبوا 
وصًفا للطريق التي تصل 

بني مدغشقر وأماكن 
مختلفة من العالم. 

)يختار التالميذ الدول 
التي يريدون وصف 

الطريق التي تصل بينها 
وبني مدغشقر. من املهّم 
أن تكون مدينة نيويورك 

إحداها.(

شخصّيات
الفيلم

فردّية/
مجموعات

بحث
وعرض

التعّرف 
على صفات 

احليوانات.

استنتاج 
بعض صفات 

الشخصّيات من 
خالل سلوكها 

ومظهرها 
اخلارجّي.

يبحث التالميذ عن 
صفات احليوانات 

الواردة في الفيلم، 
وذلك في مصادر 

املعلومات املختلفة.
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ب. يتضّمن اجلدول التالي اقتراًحا لبعض الفّعالّيات التي تسهم في حتديد توّقعات التالميذ حول   
  موضوعة الفيلم.

أسئلة عن اإلعالن:
من هي الشخصّيات املذكورة في اإلعالن؟  -

يطلب من التالميذ الذين شاهدوا الفيلم من قبل )إن ُوجدوا( أن يضيفوا إلى اإلعالن جماًل تساعد   -
في جذب زمالئهم ملشاهدته.

يطلب من التالميذ الذين لم يشاهدوا الفيلم من قبل أن يكتبوا ثالثة أسئلة يوّجهونها لصاحب   -
اإلعالن، كي يقنعهم مبشاهدته.

اذكر ثالثة أمور وردت في اإلعالن، وشّجعتك على مشاهدة الفيلم.  -
اذكر أمرين يتمّيز بهما الفيلم، بحسب اإلعالن.  -

وصفهاالهدف بحسب املنهجهدفهانوعهاطريقة العملالفّعالّية

إعالن
)ميكن 

احلصول 
على إعالن 

كهذا في 
مواقع 

اإلنترنت( 
7

أزواج أو
مجموعات

التعّرف على تكّلم
موضوعة 

الفيلم.

فهم موضوعة 
القّصة.

يعرض املعّلم اإلعالن 
ويسأل بعض األسئلة 
حوله. تدور األسئلة 
حول الشخصّيات، 

القّصة، عالقة 
احليوانات فيما 

بينها...
انظر: األسئلة عن 

اإلعالن.

قراءة فردّيةقّصة
)فهم 

املقروء(

االّطالع على 
قّصة الفيلم، 

والتعّرف على 
عناصر القّصة 

من خاللها. 

فهم عناصر النّص 
القصصّي: الفكرة 
املركزّية، تسلسل 

األحداث، الزمان، 
املكان.

يقرأ التالميذ قّصة 
الفيلم، ويجيبون عن 

األسئلة التي تليها.

7 هنالك أكثر من إعالن في مواقع اإلنترنت ميكن الوصول إليه عن طريق محّرك البحث "جوجل".

7
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ُة َاْلِقصَّ

، َوَفَرُس  َيعيُش َأْرَبَعُة َأْصِدقاَء ِمَن اڑْلـَحَيَواناِت:" َأَسٌد، َوَزراَفٌة، َوِحماٌر َوْحِشيٌّ

ٍة في نيويورك... ماٍء" في َحديَقِة َحَيواٍن َمْرَكِزيَّ

ْرَض في اڑْلَوْقِت  َأْصِدقاُؤنا ُمَدلَّلوَن ِجّدا، إْذ َيْظَهُر "َأليْكس" َوُهَو َيْفَتِرُش اڑأْلَ

ْعِر، َأّما "ماْرتي" َفُهناَك  ِف اڑلشَّ اڑلَّذي َيْعَمُل فيِه اڑْلـَخَدُم َعلى َتْنشيِف َوَبِرِه بِـُمَجفِّ

ُم َأظاِفَرُه، "ْجلوِريا" َتْسَتْلقي َعلى َبْطنِها َوُهناَك َمْن َيقوُم بَِعَمِل َمساٍج  َمْن ُيَقلِّ

ميرِة. َلها، َوَتْأتيها َوْجَبٌة ساِخَنٌة، َو"ميْلمان" بَِدْوِرها َتْبدو َكاڑأْلَ

ُر إْطالَع  ِة، إْذ َتْنُبُع اڑْلِفْكَرُة في ِذْهنِِه، َفُيَقرِّ يَّ لِكنَّ "ماْرتي" َيتوُق إلى اڑْلـُحرِّ

ِرَبِة َحياِة اڑْلغاِب، في  َأْصِدقائِِه َعلى ِفْكَرِة اڑْلُهروِب إلى اڑْلعاَلِم اڑْلـخاِرِجيِّ َوجَتْ

اڑْلَوْقِت اڑّلذي ُيحاِوُل فيِه "َأليْكس" إْقناَعُه بِاڑْلُعدوِل َعْن ِفْكَرتِِه دوَن َجْدوى.

َاْلَفْرَحُة باڑْلُهروِب َلْم َتْكَتِمْل، َفـ"ماْرتي" َهَرَب ِمَن اڑْلـَحديَقِة بِـُمساَعَدِة ُطيوِر 

َه "َأليْكس" إلى هاتٍِف في  َ ِة َشَعَرْت باڑْلـَخْوِف َعَلْيِه، فاڑجتَّ لَّ َة اڑلشِّ اڑْلبِْطريِق، لِكنَّ َبِقيَّ

َر َأنَّ ُلَغَة اڑْلـَحَيواناِت ُمْخَتِلَفٌة َعْن ُلَغِة اڑْلَبَشِر... ْرَطِة، ُثمَّ َتَذكَّ اڑْلـَحديَقِة َواڑتََّصَل بِاڑلشُّ

َيْهُرُب اڑأْلْصِدقاُء ِمَن اڑْلـَحديَقِة لِْلَبْحِث َعْن "ماْرتي"، َويـَُمرُّ اڑلثَّالَثُة بـُِمغاَمراٍت 

ِة، َوَبَدَل َأْن  ِة اڑْلِقطاِر اڑْلـَمْرَكِزيَّ َطريَفٍة، إلى َأْن َيِجدوا َصديَقُهم ماْرتي في َمَحطَّ

َيُعودوا َأْدراَجُهم إلى َحديَقِة اڑْلـَحَيواِن، َيتِمُّ َشْحُنُهم َعْن َطريِق اڑْلـَخَطإِ داِخَل 

ْندوُق في اڑْلَبْحِر  ُفِن. َولَِكْي َتْكَتِمَل اڑْلـُمغاَمَرُة، ُيْفِلُت اڑلصُّ َصناديَق َعلى إْحدى اڑلسُّ

َوَيْرسو بِِهم َعلى شاِطِئ َجزيَرِة َمْدَغْشَقر...

ْرِض،  ْوا بَِحياتِِهم، َوُهْم َعلى ِقْطَعٍة ِمْن ِجناِن اڑأْلَ ٍة! َأْصِدقاُؤنا جَنَ يَّ يا َلها ِمْن ُحرِّ

ً

'

'
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8 الفوسا حيوان من فصيلة السّنورّيات، يشبه أسد اجلبل. يعيش في جزيرة مدغشقر فقط، ويتغّذى على قرود الليمور فقط.
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ْصِدقاُء اڑْلـَمكاَن بَِدْهَشٍة ُثمَّ  ُل اڑأْلَ َنٍة َوَشْمٍس َوِمياٍه... َيَتَأمَّ َنخيٍل َوَشَجٍر َوثِماٍر ُمَلوَّ

ْيُموِر... ُهْم َعلى َأْرِض َمـْمَلَكِة ُقروِد اڑللَّ ُيفاَجأوَن بُِقروٍد َغريَبٍة، إِنَّ

َدٌة َدْوًما ِمْن  ْيموِر هِذِه، َعَدُدها َكبيٌر ِجّدا على اڑْلـَجزيَرِة - َوِهَي ُمَهدَّ َوُقروُد اڑللَّ

َحَيواناِت اڑْلفوسا 8   اڑّلتي َتْقُتُلها َوُتهاِجُمها باڑْستِْمراٍر، ُيصاُب َبْعُضها باڑْلِهْستِيْريا 

ُصُل َتْسِوَيٌة لِْلَمْوضوِع، َبْعَد اڑلتَّشاُوِر َمَع َزعيِم  َبْعَد ُرْؤَيِة "َأليْكس"، ُثمَّ حَتْ

ْيموِر  ٌة "إِْنسانِيٌَّة" لِـُمساَعَدِة ُقُروِد اڑللَّ ْرَبَعِة َمَهمَّ ْصِدقاِء اڑأْلَ اڑْلـَمْمَلَكِة، َفُيْصبُِح لأِْلَ

َشِة. اڑْلـِمْسكيَنِة َوَتْخليِصها ِمْن َبْطِش اڑْلفوسا اڑْلـُمَتَوحِّ

ٌش،  ُه َحَيواٌن ُمَتَوحِّ ُه ُمْخَتِلٌف، َوَأنَّ ميَلِة َيْكَتِشُف "َأليْكس" َأنَّ زيَرِة اڑجْلَ َعلى هِذِه اڑجْلَ

ا ُطُيوُر اڑْلبِْطريِق اڑلَّتي  ِب َعلى َغريَزتِِه َفال ُيَؤذي َأَحًدا... َأمَّ َغلُّ ُن ِمَن اڑلتَّ ُه َيَتَمكَّ لِكنَّ

، َفَقِد اڑْكَتَشَفْت  اِه اڑْلُقْطِب اڑْلـَجنوبِيِّ ْت بِاڑجتِّ فيَنِة، َوَفرَّ كاَنت َقِد اڑْسَتْوَلْت َعلى اڑلسَّ

ْقِس اڑْلباِرِد ُهناَك، َفعاَدْت إلى َجزيَرِة َمْدَغْشَقر..  ِل اڑلطَّ مُّ َأنَّها َغْيُر قاِدَرٍة َعلى حَتَ

ْقِس اڑْلـُمْشِمِس َواڑلّداِفِئ. إلى اڑلطَّ

ُدُهْم في  َاْلـَحياُة في اڑْلـَجزيَرِة ُمْخَتِلَفٌة َعْنها في َحديَقِة اڑْلـَحَيواِن... اڑْلـَخَطُر ُيَهدِّ

ُكلِّ َلـْحَظٍة... َواڑْلـَحَيواُن اڑْلالِحُم َيْلَتِهُم اڑْلـَحَيواَن اڑْلعاِشَب... ُهنا َيُسوُد قاُنوُن 

ْد َعَلْيها َأْصِدقاُؤنا... ماُن، َوهِذِه ُأُموٌر َلْم َيَتَعوَّ اڑْلغاِب َوَيْنَعِدُم اڑأْلَ

فيَنَة َغْيُر قاِدَرٍة  ُ َأنَّ اڑلسَّ ْصِدقاِء بِاڑْلَعْوَدِة إلى َحديَقِة اڑْلـَحَيواِن، َيَتَبنيَّ َبْعَد اڑْقتِناِع اڑأْلَ

َعلى اڑإْلْبحاِر، َفِمْن َأْيَن َلُهم بِاڑْلَوقوِد اڑْلَن؟

ً

'

'

'

'
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أسئلة عن القّصة في مجال القراءة 

فهم املعنى الصريح في النّص/ حتديد معلومات
اذكر أسماء األماكن التي ذكرت في القّصة.  -

اذكر أسماء احليوانات التي ذكرت في القّصة.  -
ملاذا فّكر مارتي بالهروب من حديقة احليوان؟  -

من الذي ساعد مارتي في الهروب من حديقة احليوانات؟  -
ملاذا عادت طيور البطريق إلى جزيرة مدغشقر؟  -

فهم املعنى اخلفّي/ استنتاج
ملاذا أطلق الكاتب اسم "مهّمة إنسانّية" على املهّمة التي قام بها األصدقاء األربعة إلنقاذ القرود؟  -

ملاذا حاول "أليكس" االّتصال بالشرطة؟  -
ملاذا تراجع "أليكس" عن االّتصال بالشرطة؟  -

ما معنى التعبير أن "يعودوا أدراجهم" في السطر 15؟  -

تفسير، دمج وتطبيق أفكار ومعلومات
مباذا يختلف "أليكس" عن باقي األسود، بحسب النّص؟  -

ما هو الفرق بني احلياة في اجلزيرة واحلياة في حديقة احليوان، بحسب النّص؟  -
بعد أن اقتنع األصدقاء بالعودة إلى حديقة احليوان، تبنّي لهم أّن السفينة غير قادرة على اإلبحار.   -

ماذا سيحدث لهم، بحسب رأيك؟

تقييم املضمون ووظيفة املرّكبات اللغوّية والنّصّية
ورد في النّص أّن األصدقاء األربعة كانوا مدّللني جّدا. اذكر كيف ظهر ذلك في النّص؟  -ً



11النّص املرئّي واملسموع وزارة الّتربية والّتعليم • اإلدارة الّتربوّية - قسم الّتعليم االبتدائّي • الّسكرتارّية الّتربوّية - إدارة املعارف العربّية

دليل إجابات عن بعض األسئلة

املطلوب من التلميذاإلجابةبعد الفهمالسؤال

من الذي ساعد مارتي 
في الهروب من 

حديقة احليوانات؟

فهم املعنى 
الصريح في 

النّص/ حتديد 
معلومات.

استخراج املعلومة التي تتحّدث عن طيور البطريق
هروب مارتي من حديقة احليوان 

مبساعدة طيور البطريق.

ملاذا أطلق الكاتب 
اسم "مهّمة إنسانّية" 

على املهّمة التي قام 
بها األصدقاء األربعة 

إلنقاذ القرود؟

فهم املعنى 
اخلفّي/ 

استنتاج.

ألّن ما قام به األصدقاء 
األربعة بعيد عن عادات 

احليوان وسلوكه. مساعدة 
الخرين وإنقاذ حياتهم 

من اخلطر هي عمل إنسانّي 
فقط.

• معرفة املقصود من التعبير
   "مهّمة إنسانّية".

• ربط التعبير بسلوك اإلنسان
    وعالقته بأخيه اإلنسان.

• ربط ما قام به األصدقاء األربعة، 
    وهم من احليوانات من أعمال       

    تخّص اإلنسان فقط.
• استنتاج أّن التعبير ذكر ألّن 

    األصدقاء قاموا بعمل إنسانّي، 
    وهذا يعود  إلى أنسنة 

    الشخصّيات  احليوانّية في النّص.

ما هو الفرق بني احلياة 
في اجلزيرة واحلياة 

في حديقة احليوان، 
بحسب النّص؟

تفسير، دمج 
وتطبيق أفكار 

ومعلومات.

احلياة في احلديقة أكثر 
أمًنا وأماًنا، ففي اجلزيرة 

يتهّددهم اخلطر دائًما. في 
احلديقة كانوا مدّللني، أّما 

في اجلزيرة فيسود قانون 
الغاب.

• استخراج املعلومات التي تدّل 
    على طبيعة احلياة في حديقة      

    احليوان، وعلى احلياة في
    اجلزيرة. 

• مقابلة ومقارنة هذه املعلومات.
• ذكر املختلف بينها.

ورد في النّص أّن 
األصدقاء األربعة 

كانوا مدّللني جّدا. 
اذكر كيف ظهر ذلك 

في النّص؟

تقييم املضمون 
ووظيفة 

املرّكبات 
اللغوّية 

والنّصّية.

في بداية النّص ورد أّن 
األصدقاء األربعة كانوا 

يعاملون بدالل، فاخلدم 
ينّشفون وبر األسد، 

ويقّلمون أظافر احلمار 
الوحشّي، ويقّدمون وجبة 
ساخنة للزرافة، أّما فرس 

املاء، فتبدو كاألميرة. 

• معرفة املقصود من كلمة 
    "مدّللني".

• استخراج املعلومات التي تشير 
    إلى طريقة حياة األصدقاء في

    حديقة احليوان.
• تقييم ما يحصل عليه األصدقاء

     في احلديقة بأّنه حياة دالل. 

ً
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أثناء املشاهدة )مشاهدة فّعالة(
تتّم مشاهدة الفيلم في أكثر من حّصة تعليمّية، ويختار املعّلم مشهًدا معّيًنا من مشاهد الفيلم في كّل 

حّصة، بحسب ما يراه مناسًبا. 
يقسم التالميذ إلى مجموعات، كّل مجموعة تراقب أمًرا معّيًنا في املشهد املختار، ويكتب كّل فرد 

من املجموعة عن هذا األمر. أمثلة: 
سّجل كلمات جديدة سمعتها أثناء املشاهدة.  -

اذكر أمًرا أضحكك أثناء املشاهدة.  -
-  اكتب أسماء أماكن ظهور الشخصّيات في الفيلم.

ما هي املعلومات احلقيقّية التي تذكر في الفيلم، بحسب رأيك؟  -
ما هي املعلومات اخليالّية التي تذكر في الفيلم، بحسب رأيك؟  -

صف شعور شخصّية معّينة في املواقف املختلفة...  -
من املمكن أن يرافق املعّلم في هذه الفّعالّية تالميذه خالل ربع الساعة األولى من الفيلم، ثّم يتابع 

التالميذ املهّمة بشكل مستقّل.

بطاقات توضيح لعمل املجموعات- كّل مجموعة تأخذ بطاقة وتعمل مبوجبها: 
املجموعة 1: تعرض في الفيلم قّصة، تدور أحداثها في أماكن مختلفة. سّجل أثناء املشاهدة هذه 

األماكن، ثّم ِصفها.
املجموعة 2: يعتمد الفيلم على معلومات حقيقّية. سّجل أثناء املشاهدة هذه املعلومات. 

املجموعة 3: يعتمد الفيلم على قّصة خيالّية، سّجل أثناء املشاهدة األمور اخليالّية التي تعتمد عليها 
القّصة. 

 املجموعة 4: سّجل في اجلدول التالي أسماء الشخصّيات التي ظهرت في الفيلم وحّدد مكان 
ظهورها.

مالحظة: عندما تظهر الشخصّية في حديقة احليوان، نضع دائرة حول حديقة احليوان رغم أّن 
احلديقة تقع في مدينة نيويورك. وعندما تظهر الشخصّية في قرية "الليمور"، نضع دائرة حول قرية 

"الليمور" رغم أّنها تقع في اجلزيرة. 
يكفي أن نضع دائرة مّرة واحدة  لكّل شخصّية حول أحد أماكن الظهور وزمانها.    
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اسم 
الشخصّية

ضع إشارة + في كّل مكان الظهور
مّرة تظهر بها الشخصّية

وصف الدور الذي 
قامت به الشخصّية

حديقة احليوان- مدينة نيويورك- الطريق إلى 
مدغشقر- جزيرة مدغشقر – قرية الليمور

حديقة احليوان- مدينة نيويورك- البحر- 
جزيرة مدغشقر – قرية الليمور

حديقة احليوان- مدينة نيويورك- البحر- 
جزيرة مدغشقر – قرية الليمور

حديقة احليوان- مدينة نيويورك- البحر- 
جزيرة مدغشقر – قرية الليمور

حديقة احليوان- مدينة نيويورك- البحر- 
جزيرة مدغشقر – قرية الليمور

حديقة احليوان- مدينة نيويورك- البحر- 
جزيرة مدغشقر – قرية الليمور

حديقة احليوان- مدينة نيويورك- البحر- 
جزيرة مدغشقر – قرية الليمور

املجموعة 5: تتغّير مشاعر الشخصّيات في القّصة بحسب األحداث. سّجل داخل اجلدول املشاعر 
التي شعرت بها كّل من الشخصّيات املذكورة، واذكر السبب.

مالحظة: يشتمل اجلدول على إجابات.
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السبباملشاعرالشخصّية

عيد ميالد صديقه مارتي، ويصادف أيًضا يوم الرحلة امليدانّية، والذي يقوم فرحأليكس
فيه بتقدمي العروض.

يقّدم عرًضا أمام اجلمهور في حديقة احليوان، وسط هتافهم وتشجيعهم فخر وكبرياء
القوّي.

ألّنه وقع في األسر، ثمَّ يتّم نقله حلديقة أخرى.غضب

كان وحيًدا على اجلزيرة، وال يعرف مصير رفاقه.خوف وبؤس

ألّنه سيعود إلى نيويورك.فرح وسعادة

متّر السنون وما زال يفعل الشيء نفسه، أيًضا عندما عارض األصدقاء فكرته خيبة أملمارتي
في الهروب إلى البراري.

استطاع الهروب من حديقة احليوان.سعادة

يحاول الهروب من حديقة احليوان، لكّنه يفشل.غضبالبطريق

 خالفت أنتاركتيكا توّقعاته، ومتّنى العودة.خيبة أمل

لوجوده في اجلزيرة- بسبب الطقس اجلميل املخالف لطقس أنتاراكتيكا.سعادة وارتياح

يشعر بأّن بقًعا بنّية جديدة ظهرت على جسمه، ولديه أيًضا التهاب باملثانة.مرضميلمان

ألّنهم عالقون في اجلزيرة.إحباط

تعيش مدّللة في حديقة احليوان.سعادةجلوريا

ألّن أصدقاءها يتعاركون.حزن

ملك 
الليمور

ألّن أليكس ينافسه على لقب امللك.حزن

ألّن أليكس جلب السالم لديارهم.فرح وسعادة

ألّن خّطتهم فشلت.غضبموريس

ألّن أليكس جلب السالم لديارهم.فرح وسعادة
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جدول أبعاد الفهم، تنفيذ فّعالّيات مكّملة ودليل اإلجابات

دليل اإلجاباتفّعالّيات مكّملةأبعاد الفهموصف املهّمة

كتابة أوصاف 1
لألماكن التي 

جتري فيها  
أحداث الفيلم.

حتديد 
املعلومات 

الصريحة في 
النّص.
االلتزام 

مبوضوع 
الكتابة.

العمل في املجموعة 
من أجل دمج 

املعلومات. 
حتضير لوحة 

موضوعها األماكن 
وأوصافها. 

عمل فردّي:
1( كّل تلميذ يأخذ 

مكاًنا ويجمع كّل 
املعلومات التي 

سجلها  أصدقاؤه 
ويعيد كتابة الوصف. 

2( يطّور التلميذ 
األوصاف لكّل مكان 

باالعتماد على مواّد 
خارجّية.

حديقة احليوان - حديقة كبيرة، مرّتبة 
ونظيفة جّدا، حتيطها أشجار وأسوار 

مختلفة، فيها أقفاص كبيرة لبعض 
احليوانات، كالقرود، وبعضها 

الخر يعيش في برك مائّية، كفرس 
النهر والبطريق. وهنالك فئة أخرى 
من احليوانات التي تعيش في منطقة 

مفتوحة، لكّنها محاطة بأسوار، 
كاألسد واحلمار الوحشّي.

نيويورك - مدينة كبيرة، تعّج بالناس 
واملتاجر املتنّوعة، شوارعها تبدو 

مزدحمة بعض الشيء، توجد فيها 
محّطة قطار كبيرة، ساحاتها واسعة 

ونظيفة.
جزيرة مدغشقر- جزيرة استوائّية، 

شاطئها رملّي فيه بعض الصخور 
الكبيرة، أشجارها ونباتاتها كثيرة 

ومتنّوعة - تعيش فيها مجموعة كبيرة 
من حيوانات الليمور- وهي املسيطرة 

هناك.

ً
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دليل اإلجاباتفّعالّيات مكّملةأبعاد الفهموصف املهّمة

تسجيل 2
املعلومات 

احلقيقّية املوجودة 
بالفيلم.

التمييز بني 
احلقيقة 

واخليال في 
النّص.

العمل في املجموعة 
من أجل دمج 

املعلومات. 
حتضير  لوحة 

موضوعها حقائق من 
الفيلم. 

عمل فردّي: أن 
يسّجل التالميذ 

كيف قّرروا أّن هذه 
املعلومات حقيقّية؟ 
إذا كان التالميذ غير 

متأّكدين من صّحة 
معلومات معّينة، 
فعليهم فحصها.

الوقائع واحلقائق: حديقة احليوانات، 
مدينة نيويورك، احليوانات التي تعيش 

في أقفاص أو خارجها في حديقة 
احليوانات،  والية كونيتكت في 

الواليات املّتحدة األمريكّية، البراري،  
األسد هو آكل لّلحوم.   وجود 

محّطة قطار في املدينة، خوف وهلع 
املسافرين من احليوانات عند صعودهم 

إلى القطار هو أمر طبيعّي، محّطة 
"جراند سنترال" املركزّية،  الشرطة 

ترمي احليوانات بإبر مخّدرة لكي تلقي 
القبض عليها، وضع احليوانات في 

أقفاص ونقلها إلى مكان آخر، جزيرة 
مدغشقر- حتيطها البحار واألشجار 

والنباتات، وتعيش فيها احليوانات 
املتنّوعة، وجود نباتات مفترسة في 

اجلزيرة.
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دليل اإلجاباتفّعالّيات مكّملةأبعاد الفهموصف املهّمة

تسجيل املعلومات 3
اخليالّية املوجودة في 

الفيلم.

التمييز بني 
احلقيقة واخليال 

في النّص.

العمل في املجموعة 
من أجل دمج 

املعلومات. 
حتضير  لوحة 

موضوعها خيال من 
الفيلم. 

عمل فردّي: أن يقّيم 
التالميذ أهّمّية  هذه 

األفكار اخليالّية حلبكة 
نّص "مدغشقر".

املعلومات اخليالّية: احليوانات 
تتكّلم بلغة اإلنسان،  احليوانات 

حتتفل بعيد ميالد مارتي وتقّدم له 
الهدايا، احليوانات تستقّل القطار 

كاإلنسان، األسد يرى األحالم في 
منامه ويتحّدث بصوت جهرّي، 

األسد يستعمل الهاتف لإلبالغ 
عن فقدان احلمار الوحشّي- لكّنه 

سرعان ما يتذّكر بأّن اإلنسان ال 
يفهم لغته، مارتي يتزّلج في ساحة 

التزلج بخّفة ومهارة، أليكس 
يجيد قراءة الصحيفة ومّطلع على 

األخبار الرياضّية، امرأة عجوز 
تضرب أليكس وتستطيع حمله 

ورميه على األرض بالرغم من ثقل 
وزنه وكبر سّنها، تسّلل البطريق 

إلى منت السفينة كلّص محترف، 
أحد طيور البطريق ميسح وجهه 

بدهون للحماية من أشّعة الشمس، 
طيور البطريق تضع خّطة لإليقاع 

بحيوانات الليمور، يبني األصدقاء 
كلمة "النجدة- Help"  بواسطة 

جذوع األشجار.
متشي احليوانات على اثنتني وليس 

على أربع.
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• كّل الفّعالّيات املكّملة تبدأ بعمل داخل مجموعات، يقوم فيها أفراد املجموعة بدمج املعلومات التي حصلوا عليها.

دليل اإلجاباتفّعالّيات مكّملةأبعاد الفهموصف املهّمة

تسجيل أسماء 4
الشخصّيات، حتديد 

مكان ظهورها 
وعدد املّرات التي 

ظهرت بها.

تنظيم تفاصيل 
صريحة في 

النّص بحسب 
معايير معطاة. 

العمل في املجموعة 
من أجل دمج 

املعلومات. 
حتضير لوحة 

موضوعها 
الشخصّيات 

وظهورها.

مرفق جدول.

تسجيل املشاعر 5
التي شعرت بها 

كّل شخصّية 
من شخصّيات 

الفيلم، وتسجيل 
السبب الذي جعل 

الشخصّية تشعر 
بهذه املشاعر.

التعّرف 
على ممّيزات 
الشخصّيات

وفهم عالقات 
منطقّية غير 

صريحة.

العمل في املجموعة 
من أجل دمج 

املعلومات. 
حتضير لوحة 

موضوعها شخصّيات 
ومشاعر.

مرفق جدول.

يوصى أن تكتب األعمال النهائّية لكّل مجموعة على لوحة وتعرض في الصّف.   •
مّت اعتبار املعلومات املرئّية كمعلومات واضحة في النّص، بينما مّت اعتبار النبرة كمعلومات     •

مستنبطة وخفّية في النّص.  
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ما بعد املشاهدة
يشمل هذا القسم فّعالّيات في ثالثة مجاالت؛ التكّلم، القراءة والكتابة.

مجال التكّلم
املهّمة 1: حوار بني شخصّيات 

الهدف: تشجيع التالميذ على التكّلم بلغة معيارّية في مواقف مختلفة وألغراض مختلفة.
املواّد: يحضر املعّلم بطاقات عليها أسماء الشخصّيات في الفيلم.

أسماء الشخصّيات: ميلمان، جلوريا، اليكس، مارتي، البطريق، مجموعة طيور البطريق، الليمور 
القائد، الليمور موريس، السنجاب الصغير، حيوان الفوسا، جندّي، احلصان الذي يصادف مارتي 

في نيويورك، شرطّي نيويورك، زائر من حديقة احليوان، قبطان السفينة.

عدد املشاركني: 2
الفّعالّية:  يقوم كّل واحد من املشتركني بسحب بطاقة، ثم يبدأ احلوار بني الشخصّيتني بعد أن يقترح 
املعّلم موضوعة احلوار بينهما )احلياة في مدغشقر، احلياة في حديقة احليوانات، مغامرات الهرب، 

عيد ميالد مارتي...(. يجلس التلميذان ويّتفقان على جمل احلوار بينهما، ثّم  يقومان بتمثيل ذلك 
احلوار أمام الصّف. 

املهّمة  2: متثيل الفيلم.
الهدف: تشجيع التالميذ على القراءة اجلهرّية، وعلى التكّلم بلغة معيارّية.

املواّد: سيناريو الفيلم. 
عدد املشاركني: بحسب عدد  الشخصّيات.

الفّعالّية:  يقسم املعّلم التالميذ إلى مجموعات. يوّزع على كّل مجموعة مشهًدا من سيناريو الفيلم. 
على التالميذ التدّرب على عرض السيناريو. بعد التحضير تقوم كّل مجموعة بعرض السيناريو أمام 

التالميذ. يتعاون التالميذ في قراءة السيناريو أثناء التمثيل. 
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مجال االستماع )من النّص املرئّي واملسموع(
فهم املعنى الصريح في النّص/ حتديد معلومات  •

ما هي املخاطر التي تعّرض لها قرد الليمور؟  -
ماذا كان يتمّنى "مارتي" في بداية الفيلم؟  -

ملاذا خاف "أليكس" عندما عرف أّن "مارتي" هرب من حديقة احليوان ؟  -
أ. خاف أن يعاقبه مدير حديقة احليوان ألّنه لم يخبر عن نّية "مارتي" في الهرب من حديقة احليوان.  
ب. خاف أن يجدوا "مارتي" ويرسلوه إلى حديقة حيوان أخرى وال يتمّكن من رؤيته مّرة أخرى.  

ج. خاف أن يصاب "مارتي" مبكروه خارج احلديقة.  
د. خاف أن تسافر طيور البطريق بدون "مارتي".   

واجه األصدقاء األربعة مشاكل أثناء هربهم؟ اذكر مشكلتني منها.  -
ملاذا أحّب "أليكس" حديقة احليوان؟  -

ملاذا توّجه "أليكس" و"جلوريا" و"ميلمان" إلى محّطة القطار؟  -
ملاذا أطلق اجلنود على "أليكس" السهام؟  -

• فهم املعنى اخلفّي/ استنتاج
تعّلمت، أثناء مشاهدتك الفيلم،  أموًرا عن احلياة في "مدغشقر". اذكر أمرين منها.  -

حدث خالف بني قرود "الليمور"  في موضوع "أليكس". ماذا كان موقف كّل طرف؟  -
. كانت عالقة "أليكس"  بـ "مارتي" في حديقة احليوان     -
. السبب:  
. كانت عالقة "أليكس"  بـ "مارتي" في جزيرة "مدغشقر"   -

. السبب:  

ملاذا قّرر "مارتّي في نهاية الفيلم أن يعود إلى حديقة احليوان؟  -

من وضع "أليكس" وأصدقاءه  في الصناديق؟ وملاذا؟    -
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املطلوب من التلميذاإلجابةبعد الفهمالسؤال

ماذا كان يتمّنى 1
"مارتي" في 
بداية الفيلم؟

فهم املعنى 
الصريح في 

النّص/ حتديد 
معلومات.

كان يتمّنى أن يغادر 
احلديقة ويذهب إلى 

البراري.

أن يستمع إلى احلوار الذي دار بني 
أليكس ومارتي، ومنه يستخرج 
األمنية التي كان يتمّناها مارتي. 

ملاذا قّرر 2
"مارتي" في 

نهاية الفيلم أن 
يعود إلى حديقة 

احليوان؟

فهم املعنى 
اخلفّي/ 

استنتاج.

ألّنه لم يجد ما كان 
يبحث عنه من حّرّية 
وأمان في البراري.

• متابعة الفيلم حّتى نهايته.
• متابعة مسيرة مارتي منذ   

    مغادرته حديقة احليوان،   
    حّتى قرار عودته إليها.

• استنتاج السبب الذي من   
    أجله قّرر العودة إلى حديقة

    احليوان.

تفسير، دمج وتطبيق أفكار ومعلومات  •
تعّلمت، أثناء مشاهدتك الفيلم، أموًرا مختلفة عن احلياة في نيويورك. اذكر أمرين منها.  -  

كان هناك تغّير في العالقة بني "أليكس" و "مارتي" في حديقة احليوان وفي "مدغشقر".     -  
صف هذا التغّير واذكر سببه.  

ما هو املغزى األساسّي من قّصة فيلم "مدغشقر"؟  -  
ماذا حدث بعد أن غادر األصدقاء إلى نيويورك على منت السفينة، بحسب رأيك ؟ عّلل.  -  

ماذا كان سيحدث لو ركب "مارتي" القطار ووصل إلى البراري، بحسب رأيك؟  -  

تقييم املضمون ووظيفة املرّكبات اللغوّية والنّصّية  •
لعبت طيور البطريق دوًرا مهّما في القّصة. وّضح ما هو هذا الدور؟  -  

ما هي الشخصّية التي أعجبتك من شخصّيات الفيلم؟ عّلل.  -  

دليل إجابات لبعض األسئلة

ً
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مجال الكتابة
يطلب من التالميذ: 

كتابة حوار بني شخصّيتني من شخصّيات الفيلم التي أحّبها التالميذ.  -
كتابة إعالن عن فيلم شاهدوه بهدف إقناع زمالئهم مبشاهدته.  -

كتابة قّصة هزلّية مصّورة )كوميكس( عن بعض احليوانات املذكورة في الفيلم.  -
فّعالّيات أخرى:

يطلب من التالميذ رسم  طريق الرحلة التي قطعتها بعض احليوانات في الفيلم.  -
يقارن التالميذ بني املعلومات التي جمعوها عن شخصّيات الفيلم من املصادر املختلفة،      -

واملعلومات التي حصلوا عليها عن نفس الشخصّيات من خالل مشاهدتهم الفيلم.

املطلوب من التلميذاإلجابةبعد الفهمالسؤال

ما هو املغزى 3
األساسّي من 

قّصة فيلم 
"مدغشقر"؟ 

تفسير، دمج 
وتطبيق أفكار 

ومعلومات.

التوّصل  إلى مغزى أخالقّي منطقّي 
تعّلمه التلميذ من خالل املشاهدة، 

مثل:
• األمان هو أهّم ما يحتاج إليه أّي

    مخلوق.
• الصداقة أمر ضرورّي في حياتنا.

• ليس مهّما املكان الذي نعيش فيه، 
    املهّم مع من نعيش.

• الثقة بالخرين مهّمة لتحقيق الهدف. 

متابعة الفيلم وفهم مضمونه 
وأحداثه والعالقات بني 

الشخصّيات.
التوّصل إلى مغًزى تعّلمه 

التلميذ من الفيلم.

ما هي 4
الشخصّية 

التي أعجبتك 
من شخصّيات 
الفيلم؟ عّلل.

تقييم املضمون 
ووظيفة 

املرّكبات 
اللغوّية 

والنّصّية.

يستطيع التلميذ اختيار الشخصّية 
التي يريدها مع تعليل منطقّي.

• متابعة الفيلم.
• التفاعل مع مضمونه

    وأحداثه.
• ذكر الشخصّية التي تعاطف 
    معها التلميذ وأحّبها من بني

    شخصّيات الفيلم.
• ذكر السبب الذي من أجله

    أحّب التلميذ هذه الشخصّية.    

ً
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أسئلة دمج بني النصوص

هل ُذكرت جميع أحداث الفيلم في النّص القصصّي؟  نحّسن النّص القصصّي.   -

في أعقاب مشاهدتك الفيلم، هل ترغب في زيارة "مدغشقر"؟ ملاذا؟ عّلل باالعتماد على     -

معلومات من النصوص املختلفة.

في أّي نّص ميكن أن جند معلومات عن تاريخ إصدار الفيلم؟  -

املشاهدة الثانية للفيلم
الفّعالّية: كتابة السيناريو وحتويله إلى مسرحّية.

األهداف

تعزيز مهارة الكتابة من خالل حتويل النّص املرئّي واملسموع إلى نّص مكتوب.  -

تعزيز مجال التكّلم من خالل متثيل مسرحّية.  -

سير الفّعالّية

يختار املعّلم مجموعة من التالميذ )4-5( لكتابة سيناريو مقطع من الفيلم، مّدته ربع ساعة. يجلس 

التالميذ في غرفة يتوّفر فيها جهاز تلفاز، بحيث يستطيعون متابعة املقطع دون معيقات خارجّية. كّل 

تلميذ يختار شخصّية من الفيلم ويسّجل ما تقوله خالل املقطع الذي اختاره املعّلم. أحد التالميذ يقوم 

بتسجيل ترتيب ظهور كّل شخصّية من الشخصّيات خالل املقطع.

بعد انتهاء املقطع، يطلب املعّلم من مجموعة أخرى متابعة املقطع التالي والقيام بنفس ما قامت به 

املجموعة األولى... وهكذا دواليك. يراجع املعّلم سيناريو الفيلم الكامل، ثّم يختار املشاهد 

الضرورّية ويحذف ما ال يؤّثر على مجرى أحداث الفيلم؛ وذلك كي يحصل على مسرحّية تدور 

حول نفس موضوعة الفيلم.

يقوم املعّلم بتوزيع األدوار على التالميذ بهدف عرض املسرحّية أمام التالميذ؛ بحيث يحاول أن 

يشرك مستويات مختلفة من التالميذ، حّتى املستصعبني منهم، بحسب سهولة الدور أو صعوبته.  
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لعبة بطاقات
املواّد: 

30 بطاقة مسجل عليها مقاطع من الفيلم.  -
لوحة مقّسمة لثالثة مراكز:   -

مركز الشخصّيات )أليكس، البطارقة، مارتي، الليمور(.  .1
2. مركز املكان )حديقة احليوان، محّطة القطار، مدغشقر، النهر(.

مركز األحداث )العيش في احلديقة، الهرب من احلديقة، الوصول إلى مدغشقر، التغّلب على     .3
 مشكلة رئاسة القبيلة(. 

في كّل مركز يوجد مكان ألربع بطاقات، لكّل مكان ممّيزاته، مثاًل: في مركز الشخصّيات،      
هناك مكان ألليكس، مكان ملاوتي، مكان للبطارقة، مكان لـليمور(. 

عدد الالعبني: 3.
مّدة اللعب: 10 دقائق.

أهداف اللعبة: استعمال ممّيزات القّصة، سرد وتغيير أحداث، قراءة البطاقات، اّتخاذ قرار، فهم املعنى 
الصريح واخلفّي.

سير اللعبة:
يختار كّل تلميذ مركًزا، ويقوم بسحب بطاقة من مخزن البطاقات. إذا كانت البطاقة تالئم أحد األماكن في 

مركزه، يضعها عليه. أّما إذا لم تالئم، فيرميها. عندها، يستطيع الالعب الثاني أن يأخذها أو أن يسحب 
من مخزن البطاقات. عندما تنتهي البطاقات من املخزن، يقوم بإعادة البطاقات املرمّية إلى املخزن.

عندما ينهي أحد الالعبني األماكن، تنتهي اللعبة ويكون هذا الالعب هو الرابح.
إذا حصل الالعب على بطاقة مسّجل عليها أسماء شخصّيات، فعليه أن يختار من مركز الشخصّيات   -

البطاقة التي يريدها.
إذا حصل الالعب على بطاقة مسّجل عليها حدث، عليه أن يختار من مركز األحداث البطاقة التي يريدها.  -
إذا حصل الالعب على بطاقة مسّجل عليها مكان، فعليه أن يختار من مركز املكان البطاقة التي يريدها.  -

إذا حصل الالعب على إشارة "قف"،  فعليه أن يقوم بسحب بطاقتني على التوالي.  -
إذا حصل الالعب على بطاقة "تغيير"، عليه أن يرفع البطاقة املرمّية على األرض وأن يغّير في أحداث   -

الفيلم بحيث تالئم البطاقة املكان الذي يناسب مركزه )عليه أن يسرد القّصة اجلديدة لاّلعبني:  دور 
الشخصّيات، أو املكان(.
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إذا حصل الالعب على بطاقة "تغيير"، عليه أن يرفع البطاقة املرمّية على األرض وأن يغّير في أحداث   -

الفيلم بحيث تالئم البطاقة املكان الذي يناسب مركزه )عليه أن يسرد القّصة اجلديدة لاّلعبني:  دور 
الشخصّيات، أو املكان(.
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ِقْفِقْفِقْف

َتْغييٌرَتْغييٌر

َمكاٌنَشْخِصّياٌتَشْخِصّياٌت

َحَدٌثَحَدٌثَمكاٌن
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َبْعَد َوْقٍت َطويٍل ِمَن اڑلتَّْفكيِر، 

نََّك  ْرُت َأْن َأْشُكَرَك أِلَ َقرَّ

الَم إِلى َجزيَرتِنا.  َجَلْبَت اڑلسَّ

لِذلَِك ُأريُد َأْن ُأْهديَك تاجي. 

ال َتْقَلْق، ِعْندي تاٌج َجديٌد.

ُف َصديَقُه  َسُد َأليكس ُيَنظِّ َاأْلَ

ُه  ِحماَر اڑْلَوْحِش ماْرتي، إِنَّ

َحنوٌن، ال َتَخْف ِمْنُه. َيِجُب 

َتنا؛ َأْن ُنْحِضَرُه  َذ  ُخطَّ َأْن ُنَنفِّ

إِلى َقْرَيتِنا، َكْي َيْحِمَينا. 

حيَنها، َلْن ُيهاِجَمنا َأَحٌد.

ها اڑْلَعمالَِقُة،  ال َتخافوا َأيُّ

ِخالَل َنْوِمُكْم َنَقْلناُكْم إِلى 

ُه َجميٌل،  نَّ هذا اڑْلـَمكاِن أِلَ

َوُهَو َأْفَضُل ِمَن اڑلّشاِطِئ 

َة. َفَأْهاًل بُِكْم في  َوُيْشبُِه اڑْلـَجنَّ

َمْدَغْشَقر.

ها اڑْلُقروُد، إِنَّنا َطواَل  َأيُّ

َحياتِنا ُنهاَجُم ِمْن ِقَبِل َحَيواِن 

اڑْلفوسا. َعَلْينا َأْن َنْسَتِغلَّ 

ُوجوَد َعمالَِقِة نيويورك 

لَِتْحمينا.

َسُأْحِضُر َلَك َطعاًما، اِْفَتْح 

َفَمَك َوُأْغِلْق َعْيَنْيَك، ُقْل لي 

عاَم اڑْلـَجديَد؟ َهْل َأْحَبْبَت اڑلطَّ

َط َكْي َنَكَسَب  َعَلْينا َأْن ُنَخطِّ

َة ُسّكاِن اڑْلـَجزيَرِة.  َمَودَّ

فيَنُة َفَسْوَف ُنْعطيها  َأّما اڑلسَّ

لِـَمْجموعِة نيويورك. َوَنْحُن 

َنعيُش ُهنا.

فيَنِة  ْحُت بَِتْحريِك اڑلسَّ َلَقْد جَنَ

َوبَِتْوجيِهها إِلى َمْدَغْشَقر.

َنْأَسُف َأنَّنا َخَرْجنا ِمَن اڑْلـُجْحِر 

َوَوَصْلنا إَِلْيَك، َولِكْن َأْيَن 

َنْحُن؟ .. ماِزْلنا في َحديَقِة 

اڑْلـَحَيواِن، َأَرْدنا َأْن َنِصَل إِلى 

.  َسْوَف  اڑْلُقْطِب اڑْلـَجنوبِيِّ

َق َهَدَفنا. َنْهُرُب لُِنَحقِّ

، َلَقْد َوَضعونا  المَّ ال ُأِحبُّ اڑلظَّ

ناديِق ... ال ُأِحبُّ  في اڑلصَّ

اڑْلَبرارَي، َلْيَتني َأعوُد...

'

'

'
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َأَرْدنا َأْن ُنعيَد َصديَقنا إِلى 

اڑْلـَمْنِزِل، إِلى َحديَقِة اڑْلـَحَيواِن، 

ها اڑْلـُجنوُد،  ما اڑلَّذي َأصاَبُكْم َأيُّ

َأنا َصديُقُكْم ِمْن َحديَقِة 

اڑْلـَحَيواِن...

هاَم؟ لِـماذا َأْطَلْقُتْم َعَليَّ اڑلسِّ

يا إِلهي! َلَقْد فاَتني اڑْلِقطاُر 

ريُع، َعَليَّ َأْن َأْرَكَب  اڑلسَّ

ِقطاًرا آَخَر َكْي َأِصَل اڑْلَبراِرَي 

بُِسْرَعٍة.

ما اڑلَّذي َأصاَبني؟ َأنا 

ٌش، ُأريُد َأْن َأْرَحَل ِمْن  ُمَتَوحِّ

ُهنا. ال ُأريُد َأْن َأْهُجَم َعلى 

َأْصِدقائي.

ني، لِـماذا؟  َأْنَت َتُعضُّ

َأُتريُد َأْن َتْأُكَلني...؟

َعَليَّ َأْن َأْهُرَب بُِسْرَعٍة.

هِذِه اڑْلَبراري ِهَي اڑْلـَمكاُن 

اڑلَّذي َتكوُن فيِه اڑْلـَحَيواناُت 

بِـُمْفَرِدها. َتْأُكُل َوْحَدها... 

يا َلْلَهْوِل! َأْخِرجوني ِمَن 

اڑْلَبراري. َأعيدوني إِلى 

اڑْلـَمْنِزِل.

 ، ُمْشِكَلتي َأنَّ عاًما َجديًدا َيـُمرُّ

َوَأنا ما ِزْلُت ُهنا َأقوُم بَِنْفِس 

ْفعاِل. ُكلُّ ما َيْطُلبوَنُه ِمّني -  اڑأْلَ

ِقْف ُهنا، ُاْرُكْض ُهنا. 

ْيُت بِعيِد  لَِيراَك اڑلّناُس. َتـَمنَّ

ميالدي َأْن َأِصَل إلى اڑْلَبراري.

ٌة طاِرَئٌة َعَلْينا َأْن  إِنَّها َمَهمَّ

ُنْحِضَر ماْرتي، َوُنعيَدُه إلى 

ُه  َحديَقِة اڑْلـَحَيواِن. قاَل لي إنَّ

َسَيْأُخُذ اڑْلِقطاَر َوَيْذَهُب إلى 

اڑْلَبراري.

ني َبْعَد اڑْلَيْوِم اڑْلَعْيُش  ال ُيِهمُّ

في اڑْلَبراري َأْو في َأيِّ َمكاٍن 

ْسَبِة لي  آَخَر. َأَهمُّ َشْيٍء بِاڑلنِّ

ُهَو َأْن َنعيَش َمًعا، َهّيا َنُعْد إلى 

نيويورك.

فيَنِة  َلْن ُنْخبَِرُهْم َأنَّ ُوقوَد اڑلسَّ

حوا َلُهْم  َقِد اڑْنَتهى، َفَقْط َلوِّ

َواڑْبَتِسموا.

'
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نيويورك

مدغشقر

مركز الـمكان

مارتيأليكس

الليمورالبطارقة

مركز الشخصّيات

مدغشقر
مدغشقر
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مشكلة 
االفتراس 

وحّلها

الوصول 
والتأقلم 
بالـجزيرة

نيويورك العيش في
الهرب السفينة

الـمنزل 
- حديقة 
الـحيوان

مركز األحداث

مدغشقر
مدغشقر
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أخيًرا

حاولنا في هذه الوحدة اخلروج عن املألوف في طرائق التدريس؛ فاخترنا نّصا مرئّيا تعتمد عليه 
فّعالّيات وأسئلة في مجاالت اللغة األربعة. نعود ونؤّكد على أهّمّية اّتباع طرائق جديدة ومتنّوعة في 

تدريس اللغة العربّية، بحيث يتعّزز لدى التالميذ انتماؤهم ومحّبتهم لّلغة العربّية.
نأمل أن تسهم هذه الوحدة في فتح آفاق جديدة أمام معّلمي اللغة العربّية من خالل استعمال األفالم 

السينمائّية الناطقة بالعربّية املعيارّية، كوسيلة تعليمّية هادفة، ومن خالل الفّعالّيات غير التقليدّية  
التي عرضت فيها، األمر الذي من شأنه أن يعّزز االنتماء إلى اللغة العربّية، ويحدث تغييًرا في 

نظرة التالميذ إليها، فهي لغة تصلح أن تكون لغة السينما التي يحّبونها، إلى جانب كونها لغة العلم 
واألدب.

ًً


