
 معاناة شاب:                                         قراءة وظيفية

السكانٌة القضاٌا المتعلقة بحٌاة المتعلم بهتم ت -اختالف بنٌاتهاعلى -نصوصاالسكانً ٌقدم هذا المجال   تمهيد:

    . وفً هذا النص الموسوم ٌر البٌئة وحوادث السٌر والهجرة واألمراض.......التلوث وتدم من قبٌل ظواهر

 " سنقف على ظاهرة من هذه الظواهر.معاناة شاببـ " 

 . على دفتركهام تماما كما كنا نفعل فً القسمثم أنجز الم نقترح علٌك أن تقرأ النص على األقل ثالث مرات ،

 أنشطة التعلم المراحل

I.  المالحظة
 :واالستكشاف

:دراسة العنوان 

:نوعية النص 
 
 
 
 
 

 :مجال النص 
 
 
 

 

:صاحب النص 
 
 
 
 
 

 
 

:فرضية القراءة 
 
 
 
 
 
II. :الفهم 

 إيضاحات
 لغوية:

 
 
 
 

 ............................................................:..................داللة العنوان -1
............................................................................................. 

 .والمعاناة دلٌل وجود أزمة ماٌدل العنوان على مكابدة وألم شاب،  ←
 ................................................: .....................حدد نوعية النص -2

........................................................................................... 
بالنظر إلى بداٌة النص ونهاٌته ستالحظ هٌمنة األفعال فً زمن الماضً ) أقبل،  ←

أن النص  ٌعنًالطف، هّدأ...( وتوظٌف فعل الكٌنونة ) كان( ومقول القول )قال(، مما 
نف النص ضمن خانة النصوص السردٌة، . وُحقَّ لنا أن نصائعٌتضمن أحداثا ووق
 ب ٌحكً عن جانب من حٌاة شخص آخر.ألن الكات الغٌرٌةوبالتحدٌد  السٌرة 

 ............................................................:..............حدد مجال النص -3
.............................................................................................. 

بالنص وربطها بالعنوان و بداٌة النص ونهاٌته،  بالرجوع إلى الصور المرفقة ←

ستكتشف أن النص ٌتحدث عن وباء بالكاد خفت وطأته داخل مدٌنة معٌنة، وعن شاب 
 ٌعانً مرارة اإلصابة. من هنا نستنتج أن النص ٌنتمً إلى المجال السكانً .

 : صاحب النص ومصدرهب عرف -4
................................................................................................ 
................................................................................................ 

"طه بالرجوع إلى أسفل النص واستعانة بمصادر أخرى، ستجد أن الكاتب هو  ←

 نال منه وفً  درسبصره وهو صغٌر،  فَّ ، كُ مصري مشهور أدٌبوحسٌن" ناقد 
شعره ونثره  فرنسا، اهتم باألدب العربً شهادة الدكتوراه من أحرز الشهادة العالمٌة، ثم 

" ياماأل" و "الفتنة الكبرى" و " األربعاء حديث" و "على هامش السيرةومن أعماله: " .
 التً اقتطف منها هذا النص.

 ............................................................................فرضية القراءة: -5
............................................................................................. 

على مؤشرات النص وعتباته ) العنوان، بداٌة النص ونهاٌته، الصورتان  بناء ←

اة شاب مع وباء اجتاح أرجاء المرفقتان بالنص(، نقترض أن ٌحكً النص عن معان
 .مدٌنته

 
 

 :اشرح الكلمات الصعبة  المستغلقة  في النص -6
 .....................................:الوباء............................... 

 ...................................................................:الوطأة 

 .....................................................................:الهلع 

 .................................................................:الدهلٌز.. 

 

 معهد تحكمه قيم

 

دروس وأوشطة تعليمية تعلمية عه بعد لضمان استمرارية 

 الدراسة

ثاوىٌ إعدادٌ ًالمادة: اللغة العربية            المستىي: السىة األول  

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

:األحداث الجزئية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الحدث العام 
 
 
 
 
 

III. :التحليل 
:الشخصيات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

:الزمان 
 
 

 ................................................................:الحشرجة 
 .................................................................... :واجم 

 
من أجل شرح الكلمات الصعبة البد من مراعاة سٌاقها داخل النص بعد االستعانة  ←

 بالمعجم.

  حالة انتشاره بٌن الناس .المعدي الوباء: المرض 

 الوطأة: الشدة والحدة 

 الهلع: الخوف والفزع 

 الدهلٌز: المسلك الطوٌل الضٌق وهو ما بٌن الباب والدار 

 الحشرجة: الغرغرة وتردد النفس عند الموت 
 عابس -واجم: حزٌن 
 :استخرج األحداث الجزئية في النص -7
 -.............................................................................................. 
 -.............................................................................................. 
 -.............................................................................................. 
 -.............................................................................................. 
 -.............................................................................................. 

 بإعادة قراءتك للنص ستجده مفعما بأحداث جزئٌة تشكل هٌكل القصة:  ←

 .عودة الشاب إلى بٌته باسما 
 .مالعبة الشاب ألخوته قبل نومه 
 .وصف حالة الشٌخ وأبنائه عند النوم 
 .إصابة الفتى بوباء الكولٌرا وتضامن أهل القرٌة مع عائلته 
 ن مضاعفات وباء الكولٌرا.معاناة الشاب م 
 ..................:...........................................................الحدث العام -8

ضمن أحداث القصة، هناك حدث محوري غٌر مجرى السرد وهو إصابة الشاب   ←

 .من معاناةوما ترتب عنه  بوباء الكولٌرا

 
 

 النص:اجرد الشخصيات الرئيسة والثانوية في  -9
 الشخصيات الرئيسة:أ: 

 ................................................. 
لعلك وجدت نفسك أمام شخصٌة واحدة هٌمنت على أطوار القصة، واضطلعت بدور  ←

 وهو "الشاب المرٌض".، أساسً ومحوري داخل القصة
  الشخصيات الثانوية:ب: 

 ................................................. 
 ................................................ 
 ............................................... 
 ............................................... 

 وإلى جانب الشخصٌة الرئٌسة، هناك شخصٌات ثانوٌة كثٌرة منها: ←

 لشٌخ )األب(ا 
 األم 
 إخوة الشاب 
 الطبٌب 
 الرجالن 
 نساء القرٌة 

 حدد مؤشرات الزمان في النص: -01
-.....................-.........................-........................-..................... 

 أزمنة عدةحداث القصة، وفً هذه القصة نجد لكل قصة وعاء زمانً ٌحتضن أ ←



 
 
 

:المكان 
 
 

 
 

:أبعاد النص 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 مقصدية الكاتب:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IV. التركيب 
 :واالستثمار

 
 
 
 
 

 االمتداداتالبحث و: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبرزها:
  -الصبحقبل  -صف اللٌل  ـ منت  قبل اللٌل -آخر هذا الٌوم   -
 
 حدد مؤشرات المكان في النص:  -02

-..................-......................-..........................-......................... 
ال شك أنك الحظت أن القصة التً بٌن أٌدٌنا دارت أحداثها فً فضاءات مكانٌة  ←

 مختلفة كـ: 
 الخالء... -القرٌة –الدار  -الدهلٌز -المدٌنة -البٌت –الحجرة  -

البعد مظاهرأبرز  ، والبعد االجتماعي( السكاني: )البعد بعدان تجاذب القصة  ي -11
:  في القصة السكاني

............................................................................................... 
................................................................................................... 

 : ٌحضر البعد السكانً من خالل ←

االهتمام بالبٌئة ومراقبتها وإبعاد كل : ٌتجلى فً دعوة النص اإلنسان إلى البيئيالجانب   
 المهلكات والمدمرات عنها كاألوبئة.

ٌمكن اعتبار النص دعوة صرٌحة لإلنسان إلى االهتمام بالصحة  الصحي: الجانب
 وحماٌتها من األمراض واألوبئة.

: وٌتجلى فً تضامن الناس وقت الشدائد واألزمات من أجل تمتٌن القيميالبعد وأخٌرا 
 االجتماعٌة.الروابط 

 حدد في فقرة مركزة مقصدية الكاتب من هذا النص: -01
.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 
 

 أعد تركيب النص بأسلوبك الخاص: -02
.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

" الذي اجتاح 19ره اآلن هو فٌروس " كوفٌد لعل الموضوع الذي شغل العالم بأس -14

جمٌع األقطار، مهما بلغت من قوة فً التطبٌب والبحث العلمً، والنص الذي بٌن أٌدٌنا 
 ٌتناول وباء الكولٌرا الذي أودى بحٌاة المالٌٌن فً حقبة  زمنٌة معطاة.

 ئة اإلنسان من ظاهرة األوبدث فٌه عن أنجع الوسائل لحماٌة اكتب موضوعا تتح
  الفتاكة.

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 



 


