
 )عناصر اإلجابة( معاناة شاب:                                         قراءة وظيفية

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

بـ "   دث السٌر والهجرة واألمراض... وفً هذا النص الموسومٌر البٌئة وحواالتلوث وتدم من قبٌل ظواهر

 " سنقف على ظاهرة من هذه الظواهر.معاناة شاب

  دليل اإلجابة.، ال شك أنك أنجزت المطلوب منك، وستجد فً هذا الملف ةمٌبعدما تتبعت الترس

 أنشطة التعلم المراحل

I.  المالحظة
 :واالستكشاف

:دراسة العنوان 

:نوعية النص 
 
 
 

 

 :مجال النص 
 
 

 

:صاحب النص 
 
 
 

 

:فرضية القراءة 
 

 
II. :الفهم 

 إيضاحات
 لغوية:

 
 
 
 
 

 

األحداث الجزئية 
 
 
 
 
 

  :داللة العنوان -1
لعلك أمعنت النظر فً تركٌب العنوان، فوجدته ٌتؤلف من كلمتٌن: األولى ) معاناة( والثانٌة  ←

المعاناة دلٌل  وذكر شاب،" ألم "و "مكابدة" أن معاناة تفٌد) شاب( وبالرجوع إلى المعجم ستجد 
 ) سنكتشفها بعد قراءتنا للنص(. وجود أزمة ماعلى 

 :حدد نوعية النص -2
بداٌة النص ونهاٌته ستالحظ هٌمنة األفعال فً زمنن الماضنً ) أقبنل، الطنف، بعد قراءتك ل ← 

ٌتضنمن أحنداثا أن الننص  ٌعننًهّدأ...( وتوظٌف فعل الكٌنونة ) كان( ومقول القول )قنال(، ممنا 
 الغٌرٌنة وبالتحدٌند السنٌرةنف الننص ضنمن خاننة النصنوص السنردٌة، . وُحقَّ لنا أن نصنووقائع

 ألن الكاتب ٌحكً عن جانب من حٌاة شخص آخر.
 :حدد مجال النص -3

بالنص وربطها بالعنوان و بداٌنة الننص ونهاٌتنه، ستكتشنف أن  بالرجوع إلى الصور المرفقة ←

النننص ٌتحنندث عننن وبنناء بالكنناد خفننت وطؤتننه داخننل مدٌنننة معٌنننة، وعننن شنناب ٌعننانً مننرارة 
 اإلصابة. من هنا نستنتج أن النص ٌنتمً إلى المجال السكانً .

 : صاحب النص ومصدرهب عرف -4
ستجد أن الكاتنب هنو "طنه حسنٌن" ناقند  بالرجوع إلى أسفل النص واستعانة بمصادر أخرى، ←

الشهادة العالمٌنة،  و نال منه األزهر فً درسبصره وهو صغٌر،  فَّ ، كُ مصري مشهور أدٌبو
على  ومنن أعمالنه: " شنعره ونثنره . فرنسنا، اهنتم بناألدب العربنً شهادة الدكتوراه من أحرز ثم 

 " التً اقتطف منها هذا النص.األيام" و "الفتنة الكبرى" و " األربعاء حديث" و "هامش السيرة

 فرضية القراءة: -5
) العننوان، بداٌنة الننص ونهاٌتنه، الصنورتان المرفقتنان بنالنص(،  بناء على مإشرات النص ← 

 .اة شاب مع وباء اجتاح أرجاء مدٌنتهنقترض أن ٌحكً النص عن معان

 
 :في النصاشرح الكلمات الصعبة  -6

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

  المعدي حالة انتشاره بٌن الناس .الوباء: المرض 

 الوطؤة: الشدة والحدة 

 الهلع: الخوف والفزع 

 الدهلٌز: المسلك الطوٌل الضٌق وهو ما بٌن الباب والدار 

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

 بإعادة قراءتك للنص ستجده مفعما بؤحداث 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 
 .معاناة الشاب من مضاعفات وباء الكولٌرا 

 

 معهد تحكمه قيم

 

دروس وأوشطة تعليمية تعلمية عه بعد لضمان استمرارية 

 الدراسة

ثاوىٌ إعدادٌ ًالمادة: اللغة العربية            المستىي: السىة األول  

  



 

 العام: الحدث 
 
 
 
 
 

III. :التحليل 
:الشخصيات 
 
 
 
 
 
 

 
 

:الزمان 
 

:المكان 
 

 

:أبعاد النص 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مقصدية الكاتب:
 
 
 

 
 

IV. التركيب 
 :واالستثمار

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االمتداداتالبحث و: 

 
 
 
 
 

 :الحدث العام -8
ضمن أحداث القصنة، هنناك حندث محنوري غٌنر مجنرى السنرد وهنو إصنابة الشناب بوبناء   ←

 .وما ترتب عنه من معاناة الكولٌرا

 
 والثانوية في النص:اجرد الشخصيات الرئيسة  -9

 الشخصيات الرئيسة:أ: 

لعلك وجدت نفسنك أمنام شخصنٌة واحندة هٌمننت علنى أطنوار القصنة، واضنطلعت بندور  ←     

 وهو "الشاب المرٌض".، أساسً ومحوري داخل القصة
   الشخصيات الثانوية:ب: 
 وإلى جانب الشخصٌة الرئٌسة، هناك شخصٌات ثانوٌة كثٌرة منها: ←

 )الشٌخ )األب 
 األم 
 إخوة الشاب 
 الطبٌب 
 الرجالن 
 نساء القرٌة 

 حدد مؤشرات الزمان في النص: -01
 أبرزها: أزمنة عدةحداث القصة، وفً هذه القصة نجد لكل قصة وعاء زمانً ٌحتضن أ ←

   -قبل الصبح -قبل اللٌل  ـ منتصف 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  -
فىىي  السىىكانيالبعىىد  مظىىاهرأبىىرز  ، والبعىىد االجتمىىاعي( السىىكاني: )البعىىد بعىىدان تجىابب القصىىة  ي -11

 :  القصة
 : من خالل ٌحضر البعد السكانً ←

: ٌتجلننى فننً دعننوة النننص اإلنسننان إلننى االهتمننام بالبٌئننة ومراقبتهننا وإبعنناد كننل البيئىىيالجانىىب   
 المهلكات والمدمرات عنها كاألوبئة.

ٌمكن اعتبار النص دعوة صرٌحة لإلنسان إلنى االهتمنام بالصنحة وحماٌتهنا منن  الصحي: الجانب
 األمراض واألوبئة.

وٌتجلى فً تضامن الناس وقت الشدائد واألزمنات منن أجنل تمتنٌن النروابط : القيميالبعد وأخٌرا 
 .والتغلب على المصاعب االجتماعٌة

 حدد في فقرة مركزة مقصدية الكاتب من هبا النص: -01
 

، وبنالرجوع إلنى هنذا صناحبه اٌتغٌاهن لكل ننص رسنالة ومقصندٌةإن ما ٌمكن التسلٌم به، هو أن 
الذي اجتاح أرجاء المدٌنة، ومعاناة شناب ٌصنارع  الكولٌرا الفتاكالنص نجد أنه ٌحكً عن وباء 

بؤهمٌنة الوقاٌنة وحماٌنة الصنحة  والتوعٌنة المرض فً صمت ودون أنٌن، فكان القصد التحسٌس
 عند الشدائد. التضامن والتآزرعالوة على ضرورة تثبٌت أواصر رابطة 

 
 النص بأسلوبك الخاص:المعطيات المتوصل إليها في أعد تركيب  -02

دٌننب المصننري " طننه بقلننم األ ٌننندرض ضننمن المجننال السننكانًنننص سننردي  نحننن أمننام

دون أن  إلنى قرٌتنه مصنابا بوبناء الكنولٌرا قصة شاب عاد من المدٌننةٌسرد فٌه  ،حسٌن"

، األمنر النذي صنابةأعنراض اإلبعند ظهنور لوقنت سناءت حالتنه ً اِضنٌعً بذلك، ومع مُ 

مننع عائلننة الشنناب  جعلننه ٌعننانً مننرارة شنندٌدة، كمننا بننٌن مظنناهر تضننامن أهننل القرٌننة

األزمننات فنً تمتننٌن الننروابط االجتماعٌننة بننٌن أفننراد  سنناعةالمصناب، لٌبننرز دور التننآزر 

 المجتمع.

 قناع.قصد اإلفهام واإلوقد اعتمد الكاتب على لغة أدبٌة تقرٌرٌة واضحة،       

 
" النذي اجتناح 19 كوفٌندكوروننا لعل الموضوع الذي شغل العنالم بؤسنره ا ن هنو فٌنروس "  -14

جمٌع األقطار، مهما بلغت من قوة فً التطبٌب والبحث العلمً، والنص النذي بنٌن أٌندٌنا ٌتنناول 
 وباء الكولٌرا الذي أودى بحٌاة المالٌٌن فً حقبة  زمنٌة معطاة.

 الموضوع:
ب التنفسننً الحنناد الننوخٌم االلتهنناتسننبب تعنند فٌروسننات كورونننا مننن الفٌروسننات التننً        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ته أواخر السنة الماضٌة تمت تسنمٌ، وقد تم اكتشاف نوع جدٌد من فٌروسات كورونا )السارز(
بفعنل حركٌنة  العندوى النى بناقً أقطنار العنالم تانتقلن ا" فنً الصنٌن، وسنرعان من91"كوفٌد بـ

 .السكان
 

فماهً أعراض المرض؟ وماهً انجع الوسنائل لحماٌنة االنسنان منن االصنابة بفٌنروس كوفٌند 
 ؟91

ٌنتشر بٌن األشخاص الذٌن ٌوجند بٌننهم احتكناك مباشنر، حٌنث ٌمكننه  الفٌروس ٌبدو أن      
أن ٌنتشر عن طرٌق الرذاذ الصادر من الجهاز التنفسً عندما ٌسنعل المصناب بنالفٌروس أو 

نا إذا لمنس و .ٌعطس ا علٌنه الفٌنروس ثنم لمنس فمنه أو أنفنه أو قند ٌنتشنر أٌض  الشنخص سنطح 
 .عٌنٌه

نا  91بعد ٌومٌن إلى  9191قد تظهر عالمات وأعراض مرض فٌروس كورونا          ٌوم 
باإلضنافة  ضنٌق الننَفَس أو صنعوبة فنً التننفس -السنعال-الُحّمنىمن التعرض له، وقد تشمل: 

 .ةاإلسهال.. التهاب الحلق-سٌَالن األنف-األوجاع -التعبالى أعراض أخرى: ك
اإلصابة بفٌروس كورونا الجدٌد، تبقنى الوقاٌنة خٌنر عنالض،  لعالضعدم توفر لقاح  وأمام     

وذلك بـاتخاذ الخطوات التً توصً بها منظمة الصنحة العالمٌنة ومراكنز مكافحنة األمنراض 
شننخص مننرٌض أو لدٌننه كتجنننب التجمعننات الكبٌننرة والمخالطننة اللصننٌقة مننع أي  ،واألوبئننة
ا بالماء والصابون لمندة ومن وسائل الوقاٌة أٌضا أعراض.  ثانٌنة علنى  91غسل الٌدٌن كثٌر 

 والفننم واألنننف العٌنننٌنٌحتننوي علننى الكحننول وتجنننب لمننس  ٌنندوي   م مطهننر  ااألقننل، أو اسننتخد
   بالٌدٌن قبل غسلهما جٌدا.

، إال أن وكٌفٌنة توقٌنف انتشناره وفً الختام، كثر القٌنل والقنال حنول خطنورة هنذا الوبناء     
تعامنل " الصنٌنً:الصنحة  وزٌنر  نصنٌحة، وهننا نستحضنر فً محاصنرته بدأتالصٌن مثال 

ونلننزم  منع أي شننخص علنى أنننه مصناب وتصننرف أننت مننع كنل شننخص علنى أنننك مصناب"
 .عافٌةنسؤل ال وللاَ ، بٌوتنا لننقد بالدنا مما هو أسوأ 

 

 

 


