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 أطفا- وداعب ال(مات، أح� زوجته وبادل ... وشكرا �دا هللا وص� ... ا�عاس آثار من وجهه وغسل نومه، من نهض
 H سيارته أن من تأكد السيارة Dرك أدار أن بعد ... عمله إ? <ذهب سيارته استقل ثم األبيض، معطفه ارتدى ،مداعبة أ0ل
  .طيبة وروح صاف بقلب الصباح Nية فباد- عمله إ? <ذهب جاره خرج ... جيدة حالة

 ولم... ا\اهه  يغZ لم ... روراW إشارات عند السيارات ازد�ت...  اWرور بقواعد ملUما سيارته يقود وهو يقظا Rن لقد
  .أمامه الf السيارة تلكأت عندما اWزعج اcوق يستخدم ولم ،الرصيف صهود [اول

 اWكتب جدار n يضع Rن ... باkخول اWواطنون وبدأ ، مكتب دخل...  صادقة بابتسامة زمالءه Dييا عمله إ? وصل
 وقتا تستوجب خدمة يطلب مواطن عليه دخل...  اWبدأ بهذا نفسه \اه ملUما نوr الغد، إ? ا<وم عمل تؤجل ال: تقول عبارة

  .اWعاملة تكملة عليه اzي الزميل مكتب إ? صاحبها وأرشد باWعاملة، اxاصة األوراق عن وwث بنفسه، قام ... إلtازها
 ... صاحبنا ابتسم ... ب�عة بإtازها إياه �اطبا أمامه بالورقة ور� وتعاٍل، ... وشموخ ... بك~ياء مندفعا شخص جاء

 للشخص صاحبنا �ح فقد ... بالقصZ ليس وقت إ? [تاج اWعاملة إtاز أن وبما ... أب لكنه ... با�لوس الرجل وتر�
 بها سود ا�قدية، األوراق من �موعة وأخرج جيبه، H يده أدخل ثم ... موقفه n وأ� رفض الشخص لكن إtازها، طريقة

 ... خدمته لقاء اkولة من راتبا يتسلم أنه مبينا صاحبها إ? الورقات ورد صاحبنا ابتسم ... صاحبنا أمام اWوجودة اWلفات ب�
 إ? Nتاج اWعاملة بأن عبارته وردد صاحبنا ابتسم ... اWعاملة تأخZ تعمد أنه Wديره يشكو بأن وهدد الشخص، غضب زاد

 <ذهب خارجا وهرول ورقته، وسحب الئقة، غZ عبارات الشخص أل� ... إ<ه اkخول يودون ا�اس من كثZين وأن ... وقت
  .اWدير إ?

  .با�Wل <قرأها اWكتب أسفل و�اها ... شكره ... ا<ومية با�رائد الفراش دخل
 حديث H يستميله أن حاول اzي اWوظف� أحد مع تقابل اWب� سلم وn ... مكتبه من وخرج ... اkوام وقت انت�

 ... اxروج باب عند اWوظف� من �موعة قابل...  السلم درجات ونزل باWوضوع، معرفته بعدم اعتذر لكنه. آخر زميل عن
 باح�ام حياه صاحبنا لكن...  منمقة بكلمات إ<ه يتوددون باWوظف� فإذا اWدير نزل...  ورزانة اح�ام بكل إ<هم فتحدث

  .وثبات قوة بكل ن¡وت
 ... صفراء وrنت الضوئية اإلشارة إ? وصل...  اWرور إشارة فأعطاها مستعجلة سيارة هناك Rنت الشارع تقاطع عند

  .السZ فواصل خ¥اء الشارة صارت ح¤ ووقف £عته، من خفف
 اWساء و© ... الغداء وتناول ا<وم، جرائد وقرأ ... األخبار ن§ة إ? واستمع العمل، هموم ¦ وترك ... م�- إ? وصل

 !!!الفاضلة اWدينة رجل إنه ا¬لفزيون برامج وشاهد أ£ته، مع اللطيف با»ديث وبدأ جولة، ª Hئلته صاحب

 .)بتصرف( 130: ص ،1984 ،الدوحة ،الفجاءة بن قطري دار ،الصحراء بذور ،الملك عبد أحمد
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I - عتبة القراءة:  
  :مالحظة مؤشرات النص الخارجية – 1

  :ب النصحاص –أ 

  بطاقة التعريف بالكاتب أحمد عبد الملك

  أعماله  مراحل من حياته

  .1951ولد بالدوحة سنة  -
إلعالم من جامعة ويلز حائز على درجة الدكتوراه في الصحافة وا -

  . ببريطانيا
  . القطرية» الشرق«عمل رئيس تحرير لجريدة  -
  عمل مذيعا ومنتجا بتلفزيون قطر  -
  . يكتب في الصحف القطرية والخليجية وفي مجالت متخصصة -
شارك في العديد من المؤتمرات والندوات، وحصل على العديد  -

  .من شهادات التقدير

  ).نثر(ترق رسائل إلى إمراه تح -
  .)نثر( لطائف الكالم -
  ).نثر(شيء من الهمس  -
  .قصص قصيرة) 405(الغرفة  -
  .)خواطر(أوراق نسائية  -
  .)رواية(أحضان المنافي  -
  ).مسرحية( المعري يعود بصيرا -
  ... رواية(القنبلة  -

  :مجال النص -ب 
  .المجال االجتماعيضمن النص يندرج 

  :مصدر النص – ج
  .للكاتب أحمد عبد المالك» بذور الصحراء«من رواية مقتطف النص 

  :نوعية النص -  د
  .نص سردي ذو بعد اجتماعي  

  :)سلوك مدني( العنوان – هـ
 .يتكون العنوان من كلمتين تكونان فيما بينهما مركبا وصفيا :تركيبيا �
 .)ألهمية السلوك المدني في المجتمع(ينتمي العنوان إلى المجال االجتماعي  :معجميا �
 .يوحي العنوان بتصرف حضاري وإيجابي، وهو في مقابل السلوك الهمجي أو المتخلف :دالليا �

  :ةالمرفق الصورة -  و
  .تنسجم الصورة المرفقة مع عنوان النص، فهي تجسد سلوكا مدنيا ممثال في احترام قانون السير من طرف السائقين والراجلين

  :بداية النص ونهايته –ز 
  ).الصباح(النص بمؤشر زمني  يبتدئ :بداية النص �
مما يدل على أن السلوكات المدنية المتحدث عنها في هذا النص تغطي فترة يوم  ) المساء(بمؤشر زمني النص ينتهي  :نهاية النص �

  .كامل
  :بناء فرضية القراءة -  2
  .أهمية السلوك المدني في المجتمعيتناول س نفترض أن موضوعه لنصاألولية ل المؤشراتناء على ب

II  - القراءة التوجيهية:  
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  :االيضاح اللغوي – 1
o متحضر :مدني .  
o العب ومازح :داعب.  
o متنبها وحذرا :يقظا.  
o أبطأت في السير :تلكأت.  
o مزينة ومزخرفة :منمقة.  
o دس الشيء أخفاه :دس.  
o ترفع :كبرياء.  
o رفض وامتنع :أبا.  
o  ُاشبالعامية المغربية" الشاوش"اَْلَعْوُن أو  :اَْلَفر.  
o  يتملقون :نيتوددو.  
o ابتعد وانسحب :تنحى.  

  : للنصالفكرة المحورية  -  2
  .إبراز السارد نماذج من السلوكات المدنية من خالل التصرفات الحضارية لبطل القصة

III - القراءة التحليلية للنص:  
  :السلوكيات المتحضرة الصادرة عن بطل القصة -  1

  :السلوك المدني لبطل القصة يتجلى في
 .محب ألسرته، لطيف معها، عارفا بواجباته تجاهها :رتهعالقته بأس �
  .ملتزم بقواعد المرور :عالقته بالشارع أو الطريق �
 .مخلص في عمله –محترم للمواطنين على اختالف أصنافهم  :عالقته بالمواطنين �
 .احترامه لزمالئه في العمل وكذا مديره، وترفعه عن الغيبة والرشوة :عالقته بزمالء العمل �

    :شخصيات النص -  2
  . وهو نموذج لإلنسان المتحضر العارف بحقوقه وواجباته :بطل القصة �
  .يمثل نموذجا لسلوك غير متحضر، وإنسان انتهازي يبحث عن مصلحته الخاصة :الشخص المندفع بكبرياء �
  ...الفراش  - المدير  - زمالء العمل  –المواطنون  –األطفال  –الزوجة  :شخصيات أخرى ثانوية �

  :لزمان والمكان في القصةا -  3
يتميز الزمن في القصة بكونه زمن يغطي فترة يوم كامل من الصباح إلى المساء، وذلك للتعبير على أن السلوك المدني لهذا  :الزمن �

  .الشخص مالزم له طيلة يومه
إلى مواظبة هذا الشخص على  لإلشارة) –مكان العمل  –الشارع  –البيت (تتنوع األمكنة التي وقعت فيها أحداث القصة  :المكان �

  .سلوكه المدني في مختلف األمكنة
VI  -  التركيب والتقويم:  

  :التركيب  -  1  
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السلوك المدني هو النموذج المثالي لما يجب أن تكون عليه تصرفات األفراد وأخالقهم داخل مجتمعهم، والنص المدروس   
ألسرته اتخذ التصرف اإليجابي شعارا في حياته سواء في عالقته مع أهل بيته يجسد نموذجا لهذا السلوك المتحضر من خالل رجل محب 

   .أو في الشارع أو مع المواطنين أو مع زمالئه في العمل
  :التقويم -  2

  :من القيم التي يحملها النص
  .تتجلى في ضرورة التخلق باألخالق الفاضلة في معاملة اآلخرين وتجنب التصرفات السلبية :قيمة أخالقية �
  .يعرض النص نماذج من فئات المجتمع وما تتميز به من صفات إيجابية أو سلبية :قيمة اجتماعية �


