
كيف نتعامل مع نص قصصي
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عنوان إخباري يرمز الى
فحوى النص  

عنوان اخباري يرمز إلى
ئيفحوى النص بشكل جز

العنوان المبهم

أنواع العناوين



نوع العنوان في نص السندباد البحري

.عنوان  اخباري ولكنه جزئي•

:اآلن ما هي توقعاتنا حول النص من خالل العنوان•

. عن شخصية سندبادحكاية -

.االحداث في البحرمكان -

مغامرة-



بل القراءةقوتمهيدية ما طرح أسئلة تحفيزية : المرحلة الثانية

ماذا فعل السندباد بالتركة التي تركها الوالد؟ •

ماذا حدث للسندباد بعد ان بذر أمواله؟•

ما هو المنظر الذي ُجذب اليه أنظار ركاب السفينة؟•

كاب؟• اين نزل الر 

ما هي حقيقة الجزيرة؟•

.مفيدةاالن احذفوا أداة االستفهام من كل سؤال واستنتجوا جماًل 



:مثال لجمل استنتاجية

.اسرف او بذر السندباد األموال•

.أنفق المال على نفسه واصحابه•

...المنظر الجذاب ممكن ان يكون البحر او السماء او جزيرة او اسماك•



قراءة النص: المرحلة الثالثة

الميذتقرأ المعلمة النص بِروي ٍة وبدون توقف وال شرح  على ان يكون النص امام الت•



نص  السندباد البحرّي 
ا ماَت ترَك لي ماالً وعقاًرا . كان أبي  من كباِر تُجار بغداَد  ا كبرُت أخذُت . يًراوكنُت حينئٍذ ولًدا صغ. فلم  فلم 

.أنفق على نفسي وأصحابي

.ذِه العاقبةِ ثم  إن ي وجدُت في أحد األياِم أنَّ مالي ،وحالي قد حاَل، َوذهَب جميُع ما كان معي، فخفُت من ه

جر بها، وسافرُت مع جماعة ثم عزمُت على السفِر، فبعُت ُكل  ما بقَي عندي من متاعِ، واشتريُت بثمنِه بضائَع أت  
.ٍة من التجارمن التجار من مدينة بغداد حتى وصلنا الى مدينة البصرة، حيث أقلعت بنا سفينةٌ كبيرة مع جماع

يع من كانوا وبينما نحُن في عرض البحر رأينا جزيرةً كأن ها روضة من رياض الجنة، فاقتربنا منها، ونزل جم
.في السفينة الى الجزيرة، وأوقدوا النار

ت الجزيرة اهتزاًزا عنيف. اجتمع الرك اب على اكٍل وشرٍب ولهو  ا، فصرخنا من وبينما نحن على هذه الحالة اهتز 
بان قالع السفينة، وصاح . الخوف وا  أنفسكم قبل أسرعوا الى السفينة، وخل ص!يا ركاب :" صوته باعلىنشر الر 

ولم يكد يتمُّ كالمه حتى تحركت الجزيرة ". ان تنزل بكم مصيبةٌ عظيمةٌ 

.ة في مياه البحرحركة عنيفة ثانية، فاسرع الى السفينة من كان قريبا منها فنجا، ووقع من كان بعيدا عن السفين

مثل ولم تكن هذه جزيرةُ وان ما كانت سمكة نائمة على سطح الماء زمنا طويال، فبنى عليها الرمل، فصارت
كت وغاصت ف .ي البحرالجزيرة ، وقد نبتت عليها األشجار، فلما اوقدنا عليها النار احست بالس خونة فتحر 



العمل وفقا لخريطة النص: المرحلة الرابعة

.من قراءة النص على الطالب كتابة المعطيات وفقًا لخريطة النصاإلنتهاءبعد •



خريطة النص القصصي



التطبيق من خالل النص

ية
لف
خ
ال

:زمان

في احد االيام

:مكان

بغداد والبحر

:الشخصيات

السندباد البحري، االصحاب 
،جماعة من الت جار، ركاب 
السفينة ،رب ان السفينة



:تسلسل االحداث
اموالمات أبو السندباد وترك -

.ابهكبُر السندباد وبذ ر أمواله على نفسه واصح-

.باع كل ما لديه واشترى بضاعة-

سافر مع الت جار الى البصرة -

رأى الركاب جزيرة جميلة ونزلوا عليها -

.اهتزت الجزيرة-

هرب الركاب الى السفينة -

.الجزيرة كانت سمكة كبيرة نائمة-

النهاية 
الجزيرة كانت سمكة نائمة ايقظها 

م الركاب بإشعال النار عليها فهرب قس

من الركاب الى السفينة  



.هذه احدى الطرق للتعامل مع النص االدبي •

م في نصوص قمنا بالتطبيق على نص السندباد البحري  حاولوا تطبيق الطريقة مع تالميذك•
.أخرى


