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شوجورج برنارد
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غطاء الفراش

نواتج التعلم:
 – يحدد جوانب معينة من النصوص األدبية ويفهمعا ......1
 – يتعرف تقنية االستباق � الزمن .2
 – يتتبع مواضع ظهور عال مات  � السرد توجه القارئ3

نحو نهاية القصة ,

يستغرق
تنفيذ هذا
الدرس
ثالث

حصص
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القـــــــراءة
القصة

القصيرة
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االستعداد لقراءة
العنصر األد�النص

االستباق � زمن القصة
يعد االستباق من تقنيات توظيف الزمن � الكتابة القصصية أو الروائية ، ويمكن[ الرواية ]

تع�يفه بأنه ظهور عالمات
 � السرد توجه القارئ نحو نهاية القصة ، فهو استشراف الحدث الرئيسي �

القصة بواسطة أحداث أولية
كثر ما يضيفه االستباق إ� الحكاية أنه يضع القارئ � حالة من الترقبتشير إ� ذلك الحدث ، أو توجه ذهن القارئ نحو التنبؤ به . وأ

واالنتظار ؛ إذ تعمل اإلشارات
والتلميحات التي تشير إ� الحدث المستقبلي على أن يكمل القارئ قراءة

النص حتى يعرف ماذا سيحدث
وهل ستطابق النهاية ما كان قد خمنه هو أم ال ؟ ولكن الرؤيا ال تكتمل إال بعد أن

ينتهي القارئ من القصة
ُ أ أ
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� هذه القصة ستجد تلميحات وإشارات توحي بما حدث لغطاء الفراش
الذي يسأل عنه الراوي ،

حاول أن تتبعها ، وأن تتنبأ بمصير هذا الغطاء ، ثم انظر : هل جاءت
النهاية كما تنبأت أم أنها

المهارة القرائيةكانت خالف توقعاتك ، فكانت مفاجئة لك تماماً .
التنبؤ

:
مهارة التنبؤ من المهارات األساسية والمهمة جداً � الحياة والتعلم . وهي تتمثل

� قدرة المرء على وضع
افتراضات شخصية حول ما سيقع � المستقبل اعتماداً على مؤشرات من الواقع

أو � النص .
وأنت تقرأ قصة " غطاء الفراش" ستمر بجمل وتلميحات تشير إ� ما حدث لهذا

ع هذه التلميحات الغطاء ، جم�
أ ً أ
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المعجم والمفردات

تطبيق على مفردات
المعجم :

استخدم الكلمات التالية � جمل من إنشائك:♦
ناشد أو يناشد :∆

رّجح أو يرجح :∆

استساغ أو يستسيغ :∆

أزجى أو يزجي :∆

محنةٌ أو محٌن :∆

ناشد المتهم القاضي أن يخفف عنه
الحكم الصادر بحقه .

رجحت لجنة تحري الهالل أن يكون يوم الخميس
أول أيام العيد .

أزجى الرجل شكره للمسؤولين
لالهتمام بقضي�ته

وقفوا بجوار صديقهم
مْحنته. �

ال أستسيغ هذا
عام بسبب رائحته . الط�
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أثناء قراءة النص

اقرأ وأجب عن األسئلة على جانبيه ، واستعد للمنافسة
أنشطة ما بعدمع معلمك وزمالئك .

النص
حول النص

كيف أثرت الحرب � عائلة الراوي وجدته ؟ خاله❶
وزوجة خاله ؟

لو أن جدة الراوي حملت معها غطاء الفراش حين غادرت هولندا إ� أم�يكا❷
كيف تتصور

      ما حدث للخال وزوجته .

لم يستطع �يارة هولندا ليحضر جدته ألم�يكا. أما جدته فقد اضطرت للبقاء �
أم�يكا ثمان سنوات بدل

الستة أشهر . وأما الخال وزوجه فأصبحا فقي�ين ال يملكان شيئاً فباعا كل ما
� البيت ..

أعتقد أن معاناتهما ست�يد � سبيل الحصول عل الطعام ، أو أنهم
سيحاولون إيجاد البديل

ه ط ت الت ف الظ ف التك تط ته ط ان اإلن ألن
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وأنت تقرأ القصة كان كالَم الخال وزوجته يستبق النهاية ويضع لك❸

تلميحات عن مصير غطاء
     الفراش لكن� النهاية جاءت مخالفة تماماً لما أوحت به تلك التلميحات

. ما رأيك � النهاية؟
     وهل ترى أّن تلك التلميحات كان لها هذا التأثير القوي عليك كقارئ؟

إالم يرمز غطاء الفراش ؟ وكيف غيرت الحرب❹
رسومه وهندسته ؟

النهاية جميلة ألنها غير متوقعة وتجعل القارئ
وكان للتلميحات التأثير القوي علّي كقارئ وخاصة عندما تكلم عنمتشوقاً لمعرفتها

أهمية الجوارب � تلك الفترة
حيث كانت ال تقدر بثمن .

يرمز غطاء الفراش إ� الوطن والدفء الذي يشعر به اإلنسان ، وما تحدثه
الحروب من دمار وتفكك

وتشتت وموت .
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حول لغة النص

هات مرادف لكل من الكلمات اآلتية ثم ضعها �❶
جملة من إنشائك :

رضخت :◘

دأبت :◘

أَُعر�ج :◘

عق�ب :◘ اذكر كل مرادفات كلمة " محنة " التي❷
تكررت � النص .

   أذعنت
 وخَضعت

الزمت واعتادت
دون فتور

َعر�َج بالمكاِن : نزل به ، َمر� بِِه
َوتََوق�َف ِعْنَدُه 

َن د عليه وبي� َب على فالن : ند� َعق�
 عيوبَه وأغالطه

جمع ِمْحَنات وِمَحن : بالء وِشّدة ، ما ُيمتحن اإلنساُن به من بلي�ة ، تج�بة
شديدة مؤلمة ، وخاّصة تلك

ل :- وقع � ِمْحنة ، - وقفوا بجوار َة أو القدرَة على التحم� خصي� التي تمتحن الش�
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حول قارئ النص

هل يذكرك الّنص بالواقع الذي تعيشه بعض 
الدول الع�بية ؟ كيف ؟

ما المشاعر التي ولدتها القصة � 
نفسك ؟ لماذا ؟

نعم حيث إن كثيراً من الدول الع�بية قامت بها حروب بسبب الظلم والقهر
أدت إ� تشرد الماليين

من البشر وتعرضهم للجوع والبرد واألمراض . فويالت الحروب عظيمة تأ�
على األخضر واليابس .

مشاعر الحزن واأللم  بسبب ما أحدثته الحرب من دمار وتش�يد
الناس عن أوطانها ...
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نظرك ، موضحاً أسبابك .

●

●

●

1           2              3               4               5               6               7               8                9               10

استخدام الكاتب تقنية االستباق التي أبقتنا ال نستطيع
أن نجزم بالنهاية.

النهاية غير المتوقعة
للقصة .

براعة
الكاتب .


