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الرؤية
يتمحور منهاج فّن اللغة العربية حول رؤية تؤمن بضرورة إتقان الطالب ملعايري اللغة العربية الفصيحة 

ومهاراتها وسرب غورها حبيث يتمكّنون من استخدامها بسهولة وسالسة كي يفكروا بها ومن خالهلا وكي 
يبحثوا بها ويناقشوا ويبدعوا ويتواصلوا بها.

الرسالة
يهدف منهاج فّن اللغة العربية إىل إحاطة الطالب باللغة العربية من خالل برنامج غيّن باألنواع األدبية 
واألجناس املختلفة. كما يهدف ِإىل حتضري الطالب وتدريبهم على استخدام اللغة العربية الفصيحة يف 
النقاشات واملناظرات املتعددة املواضيع أكانت اجتماعية، سياسية، فكرية، علمية، تارخيية أم اقتصادية كي 

يوّضحوا وجهة النظر العربية يف احملافل القطرية والدولية على السواء.      

األهداف
1- تصميم برنامج يضّم طرائق التعليم الفضلى من حيث تصميم املنهاج واحملتوى والتقييم  للناطقني 

بالعربية.   
2- تطوير معايري وعالمات تقّدم ومؤّشرات أداء للغة العربية.

3- تصميم منهاج مبين على تلك املعايري.
4- حتضري الئحة بعناوين الروايات والقصص املرفقة للمنهاج واليت ستكون عماده وحمتواه األساسي  

يكتسب الطالب من خالهلا مهارات القراءة والتحليل والتفكري ويتعّلمونها.

هذا هو الكتاب الثامن من سلسلة )قصص( وهي سلسلة مبنية على التعليم والتعّلم باستخدام املعايري 
وباستخدام القصص والروايات على أنواعها األدبية املختلفة وأجناسها املتنوعة.  

يعّد هذا الكتاب مصدرا للمدّرس يساعده على حتديد أهداف التعّلم وأهداف الوحدة بالنظر اىل املعايري 
املطلوب التمّكن منها على هذا املستوى اللغوي.  

ستالحظون أّن الوحدات طويلة واألنشطة كثرية جدا.  ليس املطلوب إنهاء الكتاب كّله وعمل كّل 
األنشطة وإمنا هي موضوعة يف الكتاب لتساعدكم على اختيار ما يناسب كّل طالب أو كّل جمموعة من 
الطالب.  هذا جزء من عملية التمايز واليت حتّث املدّرس على اختيار األنشطة والتمارين وكتب أدب 



األطفال اليت تناسب كّل طالب من حيث املستوى التحصيلي واللغوي وحتى من حيث الوعي العاطفي 
واالجتماعي.  فلطفا مراعاة أّن األنشطة كّلها ال تتناسب وكّل طالب وأّن الطالب الواحد ال يستطيع يف 

الغالب أن يتّم كّل األنشطة يف الوحدات مجيعها ويكون قرار »من يفعل أّية أنشطة« عائدا اىل املدّرس 
والطالب معا ألنهما الشريكان األساسيان يف العملية التعلمية داخل الصف.  وحبسب توملينسون 2004 فأّن 

تطبيق التعلم املتمايز يف الصف يضمن أّن مضمون ما تعّلمه الطالب والطريقة اليت تعّلم بها وخمرجات 
التعّلم ستكون كّلها مطابقة ملدى استعداد الطالب للتعّلم والهتماماته وأسلوب التعّلم املفّضل لديه.     

بمودّة
د. هنادا طه



  إطار فنون اللغة العربية للمستويات اللغوية المختلفة
اعداد: د. هنادا طه

• معرفة تراكيب الكلمات وفهمها واستعماهلا.	
• اكتساب املفردات.	
• معرفة اسرتاتيجيات القراءة والفهم والتقييم  الذاتي.	
• قراءة النصوص اإلقناعية واألكادميية.	
• قراءة النصوص األدبية.	
• العملية الكتابية.	
• لكل مقام مقال.	
• السالمة اللغوية.	
• البحث األكادميي.	
• التعبري الشفهي واالستماع.	

املعايري 
للناطقني 
بالعربية

• يتمحور التعّلم حول األنواع األدبية املختلفة ويكون النص األصيل واألسئلة 	
اإلنسانية املهمة أساسا للتعّلم.

• ينظر اىل التعّلم على أنه عملية مؤّلفة من عّدة خطوات وحلقات حتتاج اىل تدّرج 	
وتأٍن.  فعملية الكتابة مثال حتتاج اىل خطوات عدة تبدأ بتوليد األفكار ووضع خطة 

للكتابة ثم مجع للمعلومات وكتابة فتنقيح فإعادة كتابة وهكذا.
• يكون تعّلم مهارات اللغة األربع )قراءة- كتابة- حتّدث-استماع( مبنيًا على 	

استخدام النصوص األصيلة املستقاة من الكتابات الكالسيكية واحلديثة ويقارن 
الطالب بينها كما يقارن أحداثها ومضامينها حبياته اليومية.

• يعطى الطالب كّل الفرص املتاحة واملمكنة لتحقيق النجاح والختبار أهمية العمل 	
التعاوني.

• تعتمد اللغة العربية الفصيحة كأساس للتخاطب والتواصل مع املدرس والطالب 	
داخل وخارج غرفة الصف.

• تستخدم التكنولوجيا والتقنيات احلديثة يف عملية التعّلم. 	

مسات 
الربنامج



التحّدث واالستماع

يستخدم الطالب اللغة العربية الفصيحة للتواصل يف الصف وللتعبري عن احتياجاتهم 
ومشاعرهم وآرائهم وملناقشة النصوص املسموعة واملكتوبة.  كما يستمعون اىل نصوص 

أصيلة ويناقشونها.  

القراءة

يقرأ الطالب نصوصا أصيلة )فصيحة وفصحى( من األدب الكالسيكي العربي 
واحلديث وحيللون ما قرأوا على املستويات املعنوية واللغوية والبالغية والشعورية.  كما 

يشاركون يف أنواع القراءة األربعة )املشرتكة واجلهرية واملوجهة واملستقلة(.    

 الكتابة

يكتب الطالب بشكل مكّثف من خالل مشاركتهم يف أنواع الكتابة املختلفة من 
مشرتكة إىل  موّجهة ومستقلة ويتعّرفون إىل أنواع ومزايا وفنون اخلط العربي. 

السياقات                                     

• تقدميات شفهية.	
• مناقشات موّجهة.	
• حمادثات.	
• حتليل واجابة عن أسئلة متعّلقة بنصوص مقروءة ومسموعة.	
• قراءة جهرية ومشرتكة وموجهة ومستقلة.	
• إمالء وكلمات بصرية واكتساب للمفردات	
• كتابة موّجهة ومشرتكة ومستقلة.	
• خط عربي.	

اسرتاتيجيات 
التعّلم

ل1أ- للناطقني بالعربية.  ملن هم على مستوى الصف قراءة وكتابة وحتدثًا واستماعاً.
ل1ب-ألبناء اللغة العربية ممن يعرفون الثقافة وهلجة من اللهجات ولكنهم ال يعرفون 

العربية الفصيحة قراءة وكتابة.  
ل2أ- للناطقني بغري العربية.  ملن درس اللغة العربية لسنة على األقل.

ل2ب- للناطقني بغري العربية املبتدئني.

تباين التعّلم 
حبسب مستوى 

املتعّلم 



معايري اللغة العربية للمستوى الثامن وعالمات تقدمها 
ومؤشرات أدائها

• معيار الوعي الصوتي ومتييز الكلمات والطالقة	

يف هذه املرحلة يتوقع أن يكون الطالب قد اكتسب طالقة مع دّقة يف القراءة فيقرأ مستخدمًا نربة الصوت 
والتعبري املالئمني للموضوع.  يقرأ الطالب يف هذه املرحلة بسرعة أكرب يساعده يف هذا املخزون الذي 

اكتسبه من الكلمات البصرية.  كما يتوقع من الطالب أن يقرأ بيسر مواضيع أكثر تعقيدًا وتصبح القراءة 
الصامتة/ املستقلة نوع القراءة الذي يفّضله.

• معيار اكتساب املفردات	

الظاهرة  للمعاني  حتليله  وموّظفًا  والفقرات  اجلمل  سياق  مستخدمًا  املفردات  معاني  يكتشف   أ. 
املبطنة. واملعاني 

 ب. يكتشف معاني الكلمات من خالل حتليل جذورها وأصوهلا واشتقاقاتها وحتليل ما إذا كانت دخيلة على 
اللغة العربية أم أصيلة.

 ج. يستعمل تعابري: مرادفات وأضداد وطباق وجناس وسجع وتشبيه وقافية واستعارة وتورية.
 د. يقرأ الكلمات البصرية بطالقة وبشكل صحيح )600-500(.

 هـ. يكتشف املعنى الظاهر واملعنى العميق للنص الذي يقرأه .  
 و. يستخدم القاموس الورقي أو اآللي )من خالل احلاسوب( للتعّرف  إىل  معاني الكلمات الصعبة.

• معيار مفهوم النص واسرتاتيجيات القراءة والفهم والتقييم الذاتي	

 أ. حيّدد اهلدف من القراءة من املتعة إىل إجياد إجابة عن سؤال لديه أو اكتساب املعلومات أو لبحث يقوم به.
 ب. يستطيع التنبؤ مبضمون الكتاب أو القصة اليت يقرأها من خالل مفاتيح النص كالعناوين وكيفية سري 

األحداث ونوعية الشخصيات.
 ج. حيّدد أوجه الشبه واالختالف العميقة من حيث مزاج القصة والشخصيات وأسلوب الكاتب   بني 

النصوص اليت قرأها يف مادة اللغة العربية ويف غريها من املواد.
 د. يلّخص النصوص ويضع األفكار الرئيسة والتفاصيل اليت قرأها يف ترتيبها الصحيح.

 هـ. يستخدم اجلداول والرسومات كرسم فن وشبكات املعلومات كدليل على فهمه للنص.
 و. يسأل/ جييب عن أسئلة تتعّلق بالنص بشكل مباشر وغري مباشر.



 ز. يقرأ مطبوعات ورقية وأخرى الكرتونية. 
 ح. يتحّقق من مدى فهمه للنص عرب مراعاة مدى سرعة قراءته، وإعادة قراءة بعض اجلمل الصعبة، والقراءة 

املسحية والتصحيح الذاتي وتدوين املالحظات واألفكار.
 ط. يقرأ كتبًا من اختياره قراءة مستقلة وألهداف خمتلفة )املتعة، البحث عن معلومات، اخل(.

 ي. يصغي  إىل  القراءة اجلهرية )تلك اليت تقرأها املدّرسة( ويكثر من القراءة املستقلة.
• معيار قراءة النصوص اإلقناعية والتقنية واملعرفية	

 أ. يستخدم الفهارس وعناوين الفصول واحلواشي للوصول  إىل  املعلومات اليت حيتاجها وملساعدته على 
فهم النصوص.

 ب. يطرح أسئلة مهمة تتعلق بالنصوص املقروءة )ملاذا، من، أين، متى، كيف، ماذا( وجييب عنها.
 ج. حيّلل املعاني مستخدمًا اجلداول والرسومات كرسم فن وشبكات املعلومات.

 د. يلّخص األفكار الرئيسة يف النصوص املعرفية وجيد التفاصيل املهمة يف املصادر املختلفة اليت يقرأها 
كاجلرائد والكتب واجملالت واملطبوعات االلكرتونية.

 هـ. يقّيم آليات اإلقناع اليت استخدمها الكاتب من حيث دّقتها وصحتها ومالءمتها هلدف الكتابة ويرصد أية 
حماوالت من الكاتب للتحيز ولوضع اآلخرين يف قوالب. 

 و. يقارن أسلوب النص الذي يقرأه بأساليب نصوص كان قد قرأها سابقاً.
 ز. ميّيز بني ما هو مهم وبني احلشو وغري مهم يف النصوص اليت يقرأها.

 ح. حيّدد ويفهم هدف األديب من الكتابة واألساليب اليت استخدمها كي يوصل فكرته للقارئ.
 ط. يقارن بني النص األصلي وبني ملّخص عنه ويقّيم ما إذا كان امللّخص يعكس أفكار النص الرئيسة 

وتفاصيله املهمة.

• معيار قراءة النصوص األدبية	

 أ. يشرح احلوارات املختلفة بني اجملتمع والطبيعة )جربان خليل جربان مثاًل( يف النص والنزاعات اليت حتصل 
أحيانًا بني اإلنسان ونفسه أو بني شخصيات القصة املختلفة.

 ب. حيّلل »الصوت« الذي يستخدمه الكاتب يف القصة: أهو صوت املتكلم أم الغائب، أهو رمسي خطابي أم 
شعيب وحيّدد التعابري اليت تثبت ذلك الصوت. 

 ج. يعيد سرد القصة مركزًا يف املشكلة واحلّل فيها.



 د. مييز بني اخلصائص املختلفة للقصة والشعر واملسرحية واألسطورة والقصص ذات الفصول والقصة 
األخالقية أو احلكمة والسرية.

 هـ. يالحظ اختيار الكّتاب املختلفني للمفردات والتعابري البالغية يؤّثر يف اجلّو العام للقصة.
 و. حيدد املغزى الواضح واملبّطن من القصص.

 ز. يصف أساليب الكّتاب يف التأثري يف مشاعر القارئ )نوع الصور واستخدام التعابري البالغية(.
 ح. يشرح خصائص املكان والزمان يف القصص مبّينًا أهميتها فيها.

الكلمات كإطار  قراءتها وفهم أسباب استخدام  العربي وحياول  يتعّرف  إىل  لوحات من اخلط   ط. 
اإلسالمي. للفن 

• معيار العملية الكتابية	

 أ. يوّلد أفكارًا من خالل النقاش يف الصف ومن خالل قراءاته.
 ب. حيدد الفكرة األساسية للموضوع وذلك بعد أن يقرأ بكثافة عن املوضوع.

 ج. حيدد اهلدف من الكتابة واجلمهور الذي خياطبه ويكتب مستخدمًا ما يناسب ذلك اهلدف.
د. يعيد الكتابة مستخدمًا احلاسوب للطباعة ومضيفًا رسومات ويعرض نتاجه على زمالئه واآلخرين.

هـ. يستخدم اسرتاتيجيات التخطيط من توليد األفكار واللوائح والشبكات قبل البدء يف الكتابة.
و. يكتب مستخدمًا لغة فصيحة يدرك معها أنها ختتلف عن العامية اليت يتكلمها كما يكتب مقّلدًا لغة 

الكتب اليت يقرأها عادة.
 ز. يعيد قراءة ما كتب للتنقيح.

 ح. يستخدم التكنولوجيا للطباعة )احلاسوب(.
 ط. يستخدم املصادر كحائط املفردات والقاموس املصور الختيار املفردات.

 ي. يراجع ما كتب مراعيًا عالمات الرتقيم واإلمالء.
 ك. يستخدم أدوات تقييم الكتابة كاستمارات التقييم الذاتي لضمان جودة عمله.

 ل. يستخدم املسودة لينظم كتابته اليت جيب أن تتضمن بداية، صلبًا ونهاية مع تفاصيل ذات معنى.
 م. يستخدم يف كتاباته مجاًل خربية واستفهامية وتعجبية وبالغية ذات تعقيد لغوي ومعنوي.

 ن. يضيف الكلمات الوصفية والتفاصيل ويتجنب احلشو غري املفيد.



• معيار »لكل مقام مقال« يف العملية الكتابية	

 أ. يكتب مقاالت فيها مقدمة وصلب وخامتة وصفات وحوارات وتفاصيل حيكمها ترتيب منطقي لألحداث 
ويضيف إليها التعابري البالغية )تشابيه، تسجيع، اخل.(.  

 ب. جييب عن أسئلة تتعلق بكتاب أو قصة أو قصيدة أو مسرحية قد قرأها حيّلل فيها وينقد أحداثها ويتفّكر 
يف معانيها.  

 ج. يكتب قصصًا ورسائل وأشعارًا إضافة  إىل  املذكرات اليومية أو شبه اليومية.
 د. يكتب تقارير يضع فيها تفاصيل ومعلومات دقيقة تستند إىل حبوث كان قد أجراها.

 هـ. يكتب مقاالت إقناعية حتتوي على موقف واضح وبراهني وتفاصيل وأرقام وأمثلة تدعم ذلك املوقف.
• معيار السالمة اللغوية يف الكتابة	

 أ. يكتب خبّط واضح ومجيل مستخدمًا خط النسخ ومراعيًا املسافات املناسبة بني الكلمات.
 ب. يكتب الكلمات بشكل صحيح.

 ج. يكتب الكلمات مراعيًا القواعد اإلمالئية )كتابة التاء واهلمزة(.
 د. يستخدم صيغ املاضي واملضارع واملستقبل واألمر مع تصريفها الصحيح يف كتاباته.

 هـ. يستخدم اجلمل االعرتاضية.
 و. يستخدم عالمات الرتقيم كالنقطة والفاصلة وعالمة التعجب وعالمة االستفهام إضافة  إىل  القوسني 

واملزدوجني.
 ز. يستخدم املصادر املتوافرة ملساعدته على الكتابة مثل حائط املفردات واملدّرسة والقاموس والكتب األخرى.

 ح. يستخدم األفعال املرفوعة واملنصوبة واجملزومة واألمساء والصفات واإلضافة واحلال )جلس وحيدًا( 
واملفعول املطلق )شكرًا، أهاًل( والتمييز )اشرتيت مخسني كتابًا( وأنواع اجلموع املختلفة وصيغة املثنى 
واجلمل الفعلية واالمسية وأمساء اإلشارة واألمساء املوصولة وأدوات النفي وظريف الزمان واملكان واملبين 

للمجهول ويستعمل املفعول املطلق واملفعول ألجله يف كتاباته.

• معيار البحث األكادميي	

 أ. خيتار موضوعًا للبحث فيه من الئحة تقرتحها املدّرسة أو موضوعًا من اهتماماته.
 ب. يستخدم مصادر البحث املختلفة كاملكتبة والكتب املوجودة يف الصف واحلاسوب ويراعي يف هذه املصادر 

مدى علميتها وحيادها، تاريخ نشرها واللغة املستخدمة فيها.



 ج. يلّخص أهم املعلومات اليت وجدها.
 د. يعرض نتائج حبثه على زمالئه واملدّرسني شفهيًا وكتابيًا وصوريًا مستخدمًا طرق العرض اإللكرتونية الباور 

بوينت وغريها.
 هـ. يدّون ويوّثق املصادر اليت استقى منها معلوماته وحسب املعايري العاملية.

• معيار التواصل والتعبري الشفهي واالستماع	

 أ. يصغي باهتمام ملا يقال ويطرح أسئلة ذات معنى.
 ب. حيدد الطرق واألساليب اإلقناعية اليت اعتمدها املتحّدث: الوقائع، األرقام، النربة اخلطابية واللغة الرّباقة، 

الوعظ، الرتهيب، الدين، املشاعر،وغريها.
 ج. ميّيز بني الرأي واحلقيقة فيما يستمع إليه.

 د. يتحّدث بوضوح مستخدماًً اللغة العربية الفصيحة ونربة وانثناءات صوت وسرعة ووترية مناسبة.
 هـ. يعطي تقدميات شفهية )إقناعية( عن موضوع من املواضيع املدروسة يربهن فيها عن فهمه للموضوع 
ويعطي بعض املعلومات والتفاصيل املرتبطة باملوضوع وتكون املعلومات اليت يعطيها منّظمة )هناك بداية 

ونهاية( ويعطي رأيه باملوضوع.  
 و. يقّدم موضوعًا يتوقع من خالله أن يقنع املستمع إليه بوجهة نظره وذلك بأن: حيّدد بوضوح موقفه من 
املوضوع الذي يطرحه، يتضمن حديثه براهني تثبت صّحة موقفه كإعطاء أسباب ونتائج أو مقارنة موقفه 

مبواقف أخرى قد تكون أقّل إقناعاً.
 ز. يستخدم يف تقدمياته الشفهية حمّسنات صورّية وصوتية جتذب املستمع ويرّكز يف املقدمة واخلامتة الالفتتني.

 ح. يستخدم عّدة مصادر ويوّثقها.
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ُل                                                                                                                                          ألّو ا ُط  لّنشا ا  

ناِقْش هذه األسئلَة َمَع َزميٍل لَك:

رَت يوًما يف َأْن تذهَب َحْوَل العاملِ يف ِرْحَلٍة؟. 1 َهْل فكَّ

                                                                                                                                                     

ما ِهي، ِبرأِيَك، َأْفَضُل َطريَقًة ِللّذهاِب يف هذه الرِّْحَلِة؟. 2

                                                                                                                                                     

ماذا ستأُخذ َمعَك يف هذه الرِّْحَلِة؟ َمْن َستأُخُذ َمَعَك؟ ملاذا؟. 3

                                                                                                                                                      

ني                                                                                                          لّثا ا ُط  لّنشا ا  

اقرأ الفصوَل 1-13 ِمْن ِرواَيِة »َحْوَل العاملِ يف َثاننَي َيْوًما« ُثمَّ َأِجْب َعِن اأَلسئلِة التَّاليِة:

1. ما ُهَو الرِّهاُن اّلذي َجرى بنَي »فيليس فوغ« وبنَي ِرفاٍق آخريَن من »نادي اإلصالح«؟

                                                                                                                                                     

ْرَطِة الرَبيطاِنيَِّة، من َمدينِة  َهها َرُجُل  اأَلْمِن »فيكس« ِإىل الشُّ 2. ما هو َنصُّ الرَبقّيِة اّليت وجَّ
ويس يف مْصَر، وفيها ُيعِلُن أنَُّه َيتعقَُّب ساِرَق امَلْصِرِف؟ السُّ
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3. كيف اسَتطاَع اخلاِدُم »باسبارتو« َأن ُيْنِقَذ املَْرَأَة »آوودا« ِمَن اإِلحراِق يف اهِلْنِد؟

                                                                                                                                       

لُث                                                                                                             لّثا ا ُط  لّنشا ا  

خصّياِت وَأعِط ِلكلِّ َشخصيٍَّة  استْخِرْج ِمَن الُفصوِل اّليت َقَرْأَتها الزَّماَن واملكاَن والشَّ
ِصَفًة َأساِسيًَّة.

بُع                                                                                                                                         ا لّر ا ُط  لّنشا ا  

اسَتْخِرْج من الُفصوِل الَّيت َقَرْأَتها َعْشَر ُمفرداٍت َجديدٍة بالّنسَبِة إَلْيَك، مَخِّْن َمعاِنيها 
ِد. ياِق  ُثمَّ ارِجْع ِإىل امُلْعَجِم للتَأكُّ حِبََسِب السِّ

مُس                                                                                                اخلا ُط  لّنشا ا  

ر َمَع َزميٍل َلَك ِحواًرا َبنْيَ فيليس فوغ وخاِدِمِه باسبارتو حِبَْيُث حياوُل فيليس ِإْقناَع  َحضِّ
باسبارتو ِبَأَهميَِّة هذِه الرِّْحَلِة وَضروَرِتها ولِكنَّ باسبارتو حياِوُل َثيْنَ َسيِِّدِه َعْن َهذه الرِّْحَلِة 

ملا ِفيها ِمْن خَماِطَر.

دُس                                                                                              لّسا ا ُط  لّنشا ا  

اخرَتْ مَخَْس مجٍَل ِمَن الُفصوِل اّليت َقرْأَتها وَتدرَّْب عَلى ِكتابِتها ِبدوِن َأخطاٍء ِإمالئيٍَّة 
مبساَعَدِة َزميٍل َلَك.
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ِبُع                                                                                                                                        لّسا ا ُط  لّنشا ا  

ًة للُفصوِل الَّيت َقرْأَتها ُثمَّ شاِرْكها  ِبرْأِيَك، ماذا َسَيْحَصُل يف الُفصوِل القاِدَمِة؟ اكُتْب َتِتمَّ
َمَع َزميٍل لَك.

ِمن                                                                            لّثا ا ُط  لّنشا ا  

الََّة عَلى َذِلَك. ما ُهَو الزََّمُن امُلسيطْر عَلى َأحداِث الرِّواَيِة؟ ملاذا؟ اسَتْخِرِج اأَلفعاِل الدَّ

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                      

سُع                                                                                               لّتا ا ُط  لّنشا ا  

ُم َلُه ِفيها َنصاِئَح َحْوَل ما جَيُِب َأْن َيفعَلُه ِخالَل ِرْحَلِتِه  اكُتْب ِرساَلًة ِإىَل فيليس فوغ ُتقدِّ
ويَلِة.   الطَّ

شُر                                                                                                                    لعا ا ُط  لّنشا ا  

؟  كاَن هناك قراٌر بِإحراِق املرَأِة »آوودا« ِعقاًبا هلا. ما رُأيَك يف ُعقوَبِة اإِلعداِم؟ َهْل ِهي َحلٌّ
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َعَشَر                                                                                                   دي  احلا ُط  لّنشا ا  

ناِقْش هذا الّسؤاَل َمَع َزميٍل َلَك:
َفِر َحْوَل العاملِ؟ ما ِهي الفواِئُد اّليت َقْد جَيِْنيها اإِلنساُن ِمَن السَّ

َعَشَر                                                                                                          ني  لّثا ا ُط  لّنشا ا  

اقرأ الُفصوَل 14- 26 ُثمَّ َأجْب َعِن اأَلسئلِة الّتاليِة:

كان الفيُل ِمْن وساِئِل النَّقِل الَّيت اسَتخدمها . 1
بُب يف  »فوغ« ورفاُقه يف ِرحلِتهم؛ ما هو السَّ

استخداِم هذه الوسيَلِة؟

                                                                                                                                     

ما ُهو سبُب ُمثوِل »فوغ« وخادِمِه َأماَم الَقضاِء . 2
ينيَِّة؟ ِبُتهَمِة االْعِتداِء على املقدَّساِت الدِّ

                                                                                                                                     

3. َكْيَف استطاَع رُجُل اأَلْمِن »فيكس« َأْن ُيْبِعَد اخلاِدَم »باسبارتو« عن َسيِِّدِه وَأْن جيعَله 
ِر الرَِّهيِب؟ َيفِقُد َصواَبُه حَتَْت تْأثرِي امُلَخدِّ
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َعَشَر                                                                                           لُث  لّثا ا ُط  لّنشا ا  

خلِِّص الُفصوَل 14-26 يف ِمَئٍة ومَخسنَي َكِلَمٍة ُثمَّ اعِرْض َتلخيَصَك على َزميٍل لَك.

َعَشَر                                                                                                   بُع  ا لّر ا ُط  لّنشا ا  

اسَتْخِرْج ِمَن الُفصوِل 14-26 َعْشَر ُمفرداٍت َجديَدٍة ِبالنسبِة إَلْيَك، مَخِّْن معاِنيها حِبََسِب 
ِد. ياِق  ُثمَّ اْرِجْع إىل امُلْعَجِم للتَأكُّ السِّ

َعَشَر                                                                                                          اخلامس  ُط  لّنشا ا  

لو واَجَهْتَك امَلصاِعُب َنْفُسها الَّيت واَجَهْت َهؤالِء الّرّحاَلِة، َكيَف َتتعامَل َمعها؟

َعَشَر                                                                                           لسادس  ا ُط  لّنشا ا  

اخرَتْ مَخَْس مجٍَل ِمَن النَّصِّ وَتدرَّْب 
على ِكتابِتها ِبدوِن َأخطاٍء ِإمالئيٍَّة 

مبساَعَدِة َزميٍل لَك.
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َعَشَر                                                                                                   بُع  لّسا ا ُط  لّنشا ا  

اكُتْب َتوقُّعاِتَك ملا َسيحَصُل يف الُفصوِل القاِدَمِة ُثمَّ شاِرْكها مَع َزميٍل لَك.

َعَشَر                                                                                                          من  لّثا ا ُط  لّنشا ا  

ْ َدْوَرها امَلعنويِّ ُثمَّ  استْخِرْج ِمَن الُفصوِل اّليت َقَرْأَتها مَخَْسَة َأفعاٍل َمْبنيٍَّة للَمْجهوِل َوبنيِّ
َحوِّهلا ِإىل َأفعاٍل َمْبنيٍَّة للَمعلوِم.

َعَشَر                                                                                           لتاسع  ا ُط  لّنشا ا  

َوِر َأماَم ُزمالِئَك. اكُتْب َتفاصيَل ِرحَلٍة مَجيَلٍة ُقْمَت ِبها ُثمَّ اْعِرْضها ُمْرَفَقةًَ ِبالصُّ

لعشرون                                                                                                  ا لّنشاط  ا  

ا ُرؤيٌة َجديَدٌة  ناِقْش هذا القوَل مَع جَمموَعٍة ِمْن ُزمالِئَك: »َليسْت ُوْجَهُة اإِلنساِن َمكاًنا وِإمنَّ
لأُلموِر«- هنري ميلر؟
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لعشرون                                                                                                          وا دي  احلا لّنشاط  ا  

ناِقْش َهذِه اأَلسئَلِة َمَع َزميٍل لَك: 

1. ما رأُيَك يف الّناِس اّلذين ال ُيغاِدروَن مكاَن َسَكِنِهْم ِطيَلَة َحياِتِهْم؟

                                                                                                                                     

2. ما ِهَي اأَلشياُء الَّيت َتفوُتُهْم؟

                                                                                                                                     

3. َهْل أنَت ِمْن هؤالِء اأَلشخاِص؟ ملاذا؟

                                                                                                                                     

لعشرون                                                                                     وا ني  لثا ا لّنشاط  ا  

اقرأ الُفصوَل 27-37 ُثمَّ َأِجْب َعِن اأَلسئَلِة التَّاِلَيِة: 

لَقِد اسَتطاَع َرُجُل اأَلْمِن »فيكس« َأْن ُيْلقي الَقْبَض عَلى . 1
»فوغ« ِباْسِم َمِلَكِة َبريطانيا. َكيَف متَّ الَقْبُض عَلى »فوغ« 

وَكْيَف ُأْطِلَق َسراُحُه؟

                                                                                                                                     

ما ِهَي الكاِرَثُة اّليت َأْعَقَبها َزواُج »فوغ« بـ »آوودا«؟. 2
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3. ما ِهَي امُلفاجأَُة الُكربى اّليت َحَصَلْت يف اللَّْحَظِة اأَلخرَيِة وَجَعَلْت »فوغ« َيربُح الرِّهاَن؟ 
وما ِهَي َأسباُبها؟

                                                                                                                                     

لعشرون                                                                                                   وا لّثالث  ا لّنشاط  ا  

اْخرَتْ مَع جَمموَعٍة ِمْن ُزمالِئَك حاِدَثًة ِمَن الُفصوِل 27-37 ومثِّلوها. 

لعشرون                                                                                                          وا بع  لرا ا لّنشاط  ا  

اْشرْح ما حَتَْتُه َخطٌّ يف اجُلَمِل التَّاِلَيِة:

1. َتستْأِنُف الباِخَرُة َسرْيَها امُلرَتنَِّح.

عِر. 2. شاهَد امُلساِفروَن َرُجاًل ُمَشعََّث الشَّ

3. كاَن »باسبارتو« يتفادى االلتقاَء ِبه. 

4. َأطلَق »فوغ« خِلاِدِمِه الَعناَن.
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لعشرون                                                                                           وا اخلامس  لّنشاط  ا  

ا رَأيَت ومَسِْعَت وَفَعْلَت. خَتَيَّْل بَأنََّك ُكنَت يف هذه الرِّحَلِة َحْوَل العاملِ. اكُتْب َبْعَض اْنطباعاِتَك عمَّ

لعشرون                                                                                                   وا لسادس  ا لّنشاط  ا  

علَّْل ِكتاَبَة الّتاِء يف: َفَبَدْت أِلَنظاِر امُلساِفريَن الُبحرياُت الَّيت َتْظهُر 
اِرَبُة إىل اخُلْضَرِة. عَلى ُشْطآِنها التَّماِسيُح الضَّ

لِعشرون                                                                                             وا ِبُع  لّسا ا ُط  لّنشا ا  

ارُسْم عَلى َلْوَحِة َعْرٍض ُصَوًرا ُتعربُِّ َعْن َأحداِث ِكتاِب »َحْوَل العاملِ يف َثاننَي َيْوًما« 
وَأرِفْقها ِبَتعليقاٍت مكتوَبٍة ُثمَّ اْعِرْضها َأماَم ُزمالِئَك.

لِعشروَن                                                                                           وا ِمُن  لّثا ا ُط  لّنشا ا  

انتشَرْت يف الُفصوِل 27-37 اأَلعداُد الرّتتيبيَُّة واأَلعداُد اأَلْصِليَُّة. اسَتْخِرْج َبْعَض 
ْ َسَبَب استْخداِمها واْنتشاِرها. الّشواِهِد عَلى َذِلَك وبنيِّ
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لِعشروَن                                                                                           وا ِسُع  لتا ا ُط  لّنشا ا  

ًرا َسَبَب االختياِر. َضْع ُعنواًنا آَخَر ُمناِسًبا هلذِه الرِّواَيِة ُثمَّ شاِرْكُه َمَع َزميٍل لَك ُمَفسِّ

ّلثالثوَن                                                                                           ا ُط  لّنشا ا  

َهْل َأعَجَبْتَك ِنهايُة الرِّواَيِة؟ ملاذا؟
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مشروُع الوحدِة
املشروع األّول:

. فِّ َأجِر اسِتْبياًنا َحْوَل ِرْحالٍت قاَم ِبها زمالؤَك ُثمَّ اْعِرِض الّنتاِئَج يف الصَّ

املشروع الّثاني:

لوا   ُقْم ِبِرْحَلٍة مَع َأصدقاِئَك َحْوَل املديَنِة الَّيت َتسكنوَن ِفيها )َأو َحْوَل املدَرَسِة( وَسجِّ
فِّ حَتَْت  َوِر ُثمَّ اْعِرضوا َعَمَلُكْم يف الصَّ ا ُتشاِهدوَنه والَتِقطوا َبْعَض الصُّ اْنِطباعاِتكم َعمَّ

ُعنواِن »َحْوَل امَلديَنِة يف ساَعَتنِي« َأو »َحْوَل امَلدرسِة يف ساَعٍة«.





    14    التفكري بالتفكري

أختاُر نشاطًا من األنشطة اّليت أعجبتين يف هذه الوحدة.  ما اّلذي ساعدني على 
الّنجاح يف حّل/عمل هذا النشاط؟ ما الصعوبات اّليت واجهتين؟
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