
  (٢)في الجزء  ٥٦نّص : قّبعة الحكايا ص     الّله محّبة 
  ٥٥قراءة الّصورة: ص 

 هذه الّصورة رسم يدوّي. -۱
 في هذا الّرسم أشجاٌر خضراء، أعشاٌب، نهٌر، ورجٌل وفتاٌة وقّبعٌة. -٢
اللّوووا اربوورز فووي هووذا الّرسووم هووو اللّوووا ارخضوور، لوووا الّتجووّدد والحيوواة والجمووال. ومووا ارلووواا  -٣

 ، والّلوا ارصفر والبّنّي...الماءلوا الّسماء ارزرق اّلذي انعكس على صفحة ارخرى لوا 
 تبدو الفتاة فرحًة، أّما الجّد فمهتّم بأمٍر ما... -٤
 تمّهد لموضوٍع مرتبٍط بالّطبيعة والبيئة... ما الواضح أّا هذه الّصورة -٥

  ٥٩إضاءٌة على الّنّص ص 
هذا الّنّص بعنواا "قّبعة الحكايا" للكاتبوة "أنجوي عامواا" موا كتواب "صوديق ارشوجار" الصوادر  -۱

 .٢۰۱٧عا دار "نيواليا" سنة 
الكاتبوة فوي حاشوية لقد خضع هذا الّنّص للّتعديل بودليل وجوود كلموة "بتصوّرل" جلوى جانوب اسوم  -٢

 الّنّص السفلى.
 يوحي عنواا هذا الّنّص بأّنه قّصٌة خيالّيٌة. -٣

  ٦۰ -٥٩في مفرادات الّنّص وتعابيره ص 
 -الّضوووفادع -ارعشووواب -الّطبيعوووة -موووا ارلفووواّ والّتعوووابير المرتبطوووة بالبيئوووة "ضوووّفة الّنهووور -أ-۱

 سمكة..." -المبيدات -المواّد الّساّمة
للّطبيعوووووة كانوووووت اايتهوووووا جّهوووووار جمالهوووووا  الكاتبوووووة الحقووووول المعجمووووويّ لّموووووا اسوووووتخدمت    

 وروعتها، جاّل أّنها اصطدمت بالواقع المرير بعد رحلة القّبعة وما نقلته لها عا الّتلّوث. 
ميواه الّنهور موبى بوالمواّد : اا في اإلساءة جلى البيئة هودور اإلنس المعجمّي اّلذي يمّال  حقل -ب

رٍر كبيووووٍر يلقوووووا بفضوووووتهم وسوووومومهم... ضوووو -ويووووةارسوووومدة الكيما -المبيوووودات...ألقووووى  -الّسوووواّمة
ّّفات وسوائل الّتعقيم -قطع الّزجاج اّلتي رمى بها اروالد -للمخلوقات   المياه المبتذلة...". -المن

ى عناصوورها سووببه تووربط هووذيا الحقلوويا عوقووة تعووارٍو، فووالّتلّوث الّووذي يووضذي الّطبيعووة ويقضووي علوو
 جلى البيئة بأشكاله المختلفة. نساا المسيءعمل اإل

 المقصود بالعبارات: -٢
 دعيني أسترّد أنفاسي: تمّهلي قليًو حّتى تخّل مّاهر الّتعب والقلق عّني. -



 كأّنها تلفّ أنفاسها ارخيرة: كأّنها على وشك الموت. -
 تنفست الّسمكة الّصعداء: ارتاحت واطمأّنت بعد زوال الخطر. -
 رأيت: لم أعد قادًرا على االحتمال لشّدة انزعاجي.ضاق صدري بما  -

 سأقّص...: سأروي الجملة: سأروي لكم حاداًة حصلت معي البارحة. -أ-٣
 الجملة هي: قّص الخّياط قطعة القماش.

 
 ألقى الجندّي الّتحّية. ألقى الرئيس الخطاب.ألقى...: رمى الجملة:  -ب
 رقع: ررى الجملة:  -ج
 

  ٦۰في فهم الّنّص وأبعاده ص 
 اصطحب الجّد حفيدته في نزهٍة جلى ضّفة الّنهر. -۱
، فأخبرهوا بوأا حكاياتوه تخورج موا اقووب قّبعووة سوألت عبيور جوّدها عوا مصودر حكاياتوه الممتعوة -٢

 القّش اّلتي يعتمرها.
 ا...ألقت عبير القّبعة في الّنهر لتعود وتلتقطها عند المصّب، وقد امتبت بالحكاي -٣
 كانت القّبعة مبتّلة متعبة، ازدادت اقوبها، وتعّلقت بها ارعشاب... -٤
كانووت الّضووفادع تنووّق نقيقًووا ضووعيًفا حزيًنووا بسووبب المووواّد الّسوواّمة القاتلووة اّلتووي تسووّربت جلووى ميوواه  -٥

 الّنهر.
بسووبب  تصوودر صووياًحا ااضووًبا حزيًنوواكانووت طيووور الووبّط تقفووز علووى قائمووٍة واحوودٍة، وطيووور اروزّ  -٦

ّّفوات، وسووائل  قطع الّزجاج اّلتي رمى بها اروالد على ضوّفة الّنهور، وبسوبب الموواّد الكيماوّيوة والمن
 التعقيم والمياه المبتذلة اّلتي يستخدمها اإلنساا.

 انتزعت القّبعة كيس "الّنايلوا" اّلذي كاا يسّد بلعوم الّسمكة، ويكاد يمنع عنها الهواء. -٧
له البيئة بحيواناتها ونباتاتها سببه اإلنساا باسوتخدامه ايور المودروس لعناصور كّل ما تتعّرو  -٨

لقائه نفاياته في مياه الّنهر...  الّطبيعة، واستعماله المواّد الكيماوّية الّضاّرة وا 
كانووت الّطبيعوووة فووي الماضوووي نقّيوووًة سووليمًة موووا الّتلووّوث، وارفوووة ارشوووجار، ت ووّرد فيهوووا العصوووافير  -٩

سووعد اإلنسوواا فووي أحضووانها... أّمووا واقعهووا الحووالي فمضسووٌل وحووزيٌا، فووالّطيور هوواجرت، والّطيووور، وي
 رّا اإلنساا أخّل بنّام الّطبيعة، وبكّل شيء على وجه اررو. وتقّلص عدد ارشجار،



علّوق الجووّد القّبعوة علووى أحود أاصوواا ارشوجار القليلووة المتبقّيوة لووتقّص حكاياتهوا الحزينووة علووى  -۱۰
فساد البيئة. كّل ما يمرّ   بذاك الّنهر، عّله يرتدع عا اإلساءة جلى الّطبيعة، وا 

أنهت الكاتبة نّصها متمّنية أا يعي اإلنساا خطورة ما يقوم به، ويمتنع عا رموي نفاياتوه فوي  -۱۱
ارنهار والبحار، لتعود الميواه جلوى صوفائها ونقائهوا، وتعوود ارطيوار والحيوانوات جلوى سوابق سوعادتها 

 وهنائها.
 أحداث هذا الّنّص خيالّية، لكّنها هادفة. -۱٢
اإلنسوواا جلووى المخوواطر البيئّيووة اّلتووي يتسووّبب  نّوور أرادت الكاتبووة مووا خووول هووذا الووّنّص لفووت -۱٣

ووود ضووورره عوووا  بهوووا، واّلتوووي تووونعكس سووولًبا عليوووه وعلوووى سوووائر الكائنوووات الحّيوووة... علّوووه يرتووودع، وِيبعض
 البيئة...

ا بشوكٍل ايور مباشوٍر، رّا اإلنسواا ولقد استخدمت الكاتبة طريقًة جد يدًة فيهوا الّتسولية، والتوجيوه، وا 
 كايًرا ما ينفر ما الوعّ المباشر...

جذا التزم اإلنساا بالّشروط الّصّحّية الّسليمة، وأقلوع عوا الّتصورفات المسويئة جلوى البيئوة يكووا  -۱٤
كافًيوا، وتوجيهًوا  موًة، ووعًيواقود خطوا خطواتوه ارولوى فوي جصووف موا أفسوده. وهوذا يتطلّوب قووانيا ملز 

    سليًما ما ارسر المدارس ووسائل اإلعوم...
  ٦۱-٦۰في دراسة نوع الّنّص وبنائه ص 

 الّنّص قّصٌة خيالّيٌة. -أ -۱
 يتناول هذا الّنّص موضوًعا بيئيًّا. -ب
 العقدة: وجود كيس ما "الّنايلوا" يِسدُّ بلعوم الّسمكة. -٢

والحوووّل جووواء محووودوًدا جزئّيوووا رّا مشوووكلة التلوووّوث  بووواخراج هوووذا الكووويس...الحوووّل: قيوووام القّبعوووة  -
 تتطّلب الوعي ما المواطا  واالنتباه جلى تصّرفاته للتخّلص ما كّل ما يضذي البيئة نهائيًّا.

 تمّال الفقرة ارولى في هذا الّنّص الوضع ارّول )الّتمهيد للقّصة(. -٣
الّسورد، فموا الّطبيعوّي أا يوضّما تودّرج ارحوداث فيوه الّتماسوك بما أّا الّنّص بمعّمه يقووم علوى  -٤

 ا الّنّص.والّترابط بيا أقسام هذ
 في ما مضى. -بعد وقٍت قصيرٍ  -الّزماا: بعد دقائق -٥

 المكاا: ضّفة الّنهر. -
 البّط واروّز. -الّسمكة -الّضفادع -القّبعة -حفيدته -الّشخصّيات: الجدّ  -



 يلحقه اإلنساا بالبيئة والّطبيعة.الِعقدة: الّضرر اّلذي  -
 الحّل: جقوع اإلنساا عا اإلساءة جلى البيئة )الحّل المنتّر(. -

 المبيدات...( -قطع الّزجاج -)مع موحّة وجود ِعقٍد جزئّيٍة وحلولها: جلقاء أكياس الّنايلوا
 وما مضّشراته:بما أّا هذا الّنّص اّتخذ شكل قّصة، فالّنمط اربرز فيه هو النمط الّسردي،  -٦
 -نّووورت -تناولوووت -أعطوووى -سوووألته -توقّووول -قالوووت -كاووورة ارفعوووال الماضوووية "اصوووطحب -

 ضاق..." -تعّلقت... أجابت -ازدادت -وضعتها
 توافر عناصر القّصة ما زماا، ومكاا، وشخصّيات، وِعقدة، وحّل، وم زى. -
 -اووومّ  -أيوووا -بينموووا -اسوووتخدام الكلموووات والوووّروابط الّدالوووة علوووى زمووواٍا أو مكاٍا:"ضوووّفة الّنهووور -

 البيت..." -الوادي -صفحة الماء -فوق -عند
 الفكرة الّرئيسة للفقرة: -٧
ارولوووى: خوووروج الجوووّد وحفيدتوووه فوووي نزهوووٍة جلوووى ضوووّفة الّنهووور، وتسووواضل الحفيووودة عوووا مصووودر  -

 حكايات جّدها الممتعة.
سوواءة جلووى ارخيوورة: عووودة الحفيوودة مووع جووّدها جلووى البيووت، وتمّنيهووا أا يقلووع اإلنسوواا عووا اإل -

 البيئة، لتعود جلى سابق عهدها.
 البيئة حياتنا...( -كيل نسيء جلى البيئة؟! -ججابات حّرة )آفة الّتلّوث -٨

   ٦٣حّتى  ٦۱في أساليب الكالم ص 
 وصلت القّبعة...". -توّقل الجّد... -جمل سردّية:" اصطحب الجّد... -۱

ميواه  -... تنّق نقيًقا هامًسا حزيًنوا -وتتهادىتطفو  -جمل وصفّية:"حكاياِتك ممتعٌة ومضنسةٌ  -
 الّنهر مبى بالمواّد الّساّمة..."

 رفعت عبير القّبعة ما الماء. -حقيقة: جّا حكاياتضك ممتعةٌ  -٢
 وصلتض القّبعة متعبٌة. -مجاز: القّبعة مليئٌة بالحكايات -
 الّصور البيانّية:  -٣
أنفاسوووها... فوووي هوووذه الجملوووة تشوووبيه يوضوووح حالوووة الّضوووفادع  تنوووّق الّضوووفادع... كأّنهوووا تلفوووّ -

 الموشكة على الموت.
 ضاق صدري ...: استعارة تّهر مدى انزعاج القّبعة. -

ا كاا المقصود االنزعاج(.  )هذه الجملة كناية أيًضا، فضيق الّصدر حقيقة ممكا، وا 



أحضوانها. )يووم  يفرف الّصفصال...: استعارة توضوح جموال الّطبيعوة، وسوعادة اإلنسواا فوي -
 كانت سليمة(.

جملووة اسووتفهامّية: "مووا أيووا تووأتي بهووا؟" اسووتخدمت هووذه الجملووة االسووتفهامّية لطلووب المعرفووة  -٤
 )االستعوم(.

 يفيد لفت االنتباه والّتوّدد. جملة نداٍء: "يا عزيزتي". هذا الّنداء -
 متعبًة.فعل أمٍر: "تمّهلي". في هذا ارمر طلب بالّتمّهل رّا القّبعة كانت  -
 جمع مضّنث سالم: "حكاياتك". عومة نصبه الكسرة عوًضا عا الفتحة. -٥
 أحد ارفعال الخمسة: يسيراا. عومة رفعه ابوت النوا. -
 المفعول الاّاني: القّبعة. -فعل تعّدى جلى مفعوليا به:"أعطى". المفعول ارّول: حفيدَته. -٦
حووذل الّنوووا رّا مضووارعه مووا ارفعووال انتّووري". مبنووّي علووى  -ارمووي -فعوول أمووٍر:" خووذي -٧

 الخمسة )تأخذيا...(.
 مجزوٌم: لم تصّدق: عومة جزمه الّسكوا. -فعل مضارع -٨
 على ارلل للّتعّذر( -تتهادى. )الّضّمة المقّدرة على الواو للاّقل -مرفوع: تطفو -
 اسم في الماّنى: أذناه. عومة رفعه ارلل. -
 سم فاعلٍ ممتعة: ا   مشاهدة: مصدر ميمي  -٩

 المصّب: اسم مكاا    وصولها: مصدرٌ  
 نقيًقا: مصدر   مليئة: صفة مشّبهة 
 الجميل: صفة مشّبهة   ارخيرة: صفة مشّبهة 
 اررعا: اسم تفضيل   عابئيا: اسم فاعل 
 الّروابط: -۱۰

 قد: حرل تحقيق يضّكد ما بعده )ازدياد الاّقوب(.
 )انتابها الّذعر بمجرد أا حّطت على صفحة الماء(.حّتى: حرل جّر يفيد ال اية الّزمنّية. 

اّم: حرل عطول يفيود الّترتيوب والّتعقيوب )موع الّتراخوي فوي الوّزما(: فبعود أا اموتب القلوب حزًنوا، 
 تابعت القّبعة انسيابها مع الماء.

 أو: حرل عطل يفيد الّتخيير والمساواة، فطيور البّط كانت تعرج تارًة، وتقفز أخرى.
 حكايات القّبعة تعّبر عا حقائق محزنة.جاَّ  -۱۱



 يرمي اإلنساا الفضوت العضوّية في أماكا قريبة ما ارنهار. -
 اإلعراب: -۱٢

  )تخرج(: جملة فعلّية واقعة في محّل رفع خبر "جّا".
  دقائق: مضال جليه مجرور، وعومة جّر الفتحة عوًضا عا الكسرة رّنه ممنوع ما الّصرل.

ّّاهرة على آخره.حزيًنا: نعت "نقيقً   ا" منصوب، وعومة نصبه الفتحة ال
 )يسّد(: جملة فعلّية واقعة في محّل نصب نعت "كيًسا".
 )يمنع(: جملة فعلّية واقعة في محّل نصب خبر "يكاد".

ّّاهرة على آخره.  الهواء: مفعول به للفعل " يمنع" منصوب، وعومة نصبه الفتحة ال
 
 
 
 
 
 
  

 
 


