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المقدمة
احل�صـة الأولـــى
مرح ًبا بك في الجولة الرابعة والأخيرة من جوالت اكت�ساب الكفايات اللغوية .نهنئك على الإنجاز العظيم الذي
حققته ،ونفخر بالم�ستوى اللغوي الذي و�صلت �إليه .نعلم تمامًا �أنك �أ�صبحت قاد ًرا على التوا�صل باللغة العربية ومعها،
ف�أنت تقر�أ وتكتب وتتحدث بعربية ف�صيحة خالية من الخط�أ النحوي والإمالئي ،وتتوا�صل مع الآخرين بلباقة عالية؛
فت�ؤثر في وجدانهم ،وتغ ِّير قناعاتهم ،وتحقق تواف ًقا نف�س ًّيا واجتماع ًّيا .ون�ؤكد لك �أننا ال نن�سب لمقررات اللغة العربية
�أي ف�ضل في هذا الم�ستوى الرفيع الذي بلغته� ،سوى �أنها �أتاحت لك الفر�صة لتتدرب وتتمهر وتبدع ،ولو لم تكن
متعل ًما ً
ن�شطا ،واع ًيا بم�صلحتك ،مدر ًكا لأهمية اللغة في الحياة ...لما حققت �شي ًئا يذكر .ويعدك هذا الكتاب بالمزيد
من التمهر والإتقان.
دعنا فقط نذكرك بمدى الإنجاز الذي حققته ،والإ�ضافة التي �ست�ضمها �إلى مح�صولك اللغوي خالل هذا
الف�صل الدرا�سي ،مع وحدات هذا الكتاب:
الكفاية اللغوية

الم�ستوى الأول

الم�ستوى الثاني

�ضبط المتممات
الكفاية النحوية �ضبط البنية الأ�سا�سية
المن�صوبة والمجرورة
للجملة العربية

الم�ستوى الثالث

الم�ستوى الرابع

�ضبط التوابع
والأ�ساليب النحوية

التطبيق ال�شفهي
والكتابي

ر�سم الألف في �آخر الكلمة

التطبيق
ر�سم الهمزة في �أول
الكفاية الإمالئية ا�ستخدام عالمات
و�صل الكلمات وف�صلها
الإمالئي ال�شامل
الترقيم و�أعراف الكتابة الكلمة و�آخرها وو�سطها
الحذف والزيادة

الكفاية القرائية

القراءة المركزة
لال�ستذكار

قراءة الن�صو�ص الأدبية

االت�صال الكتابي مهارات بناء المو�ضوع كتابة الن�صو�ص الأدبية

التوا�صل ال�شفهي

مهارات اال�ستماع

الذكاء التوا�صلي

القراءة التحليلية
الناقدة

القراءة ال�سريعة

الكتابة العلمية

الكتابة الوظيفية

التوا�صل الإقناعي

مهارات الخطابة
والإلقاء

نجاحا
�ألي�س �إنجا ًزا عظي ًما ي�ستحق المكاف�أة؟ وهل هناك مكاف�أة �أعظم من النجاح؟ وهل للنجاح قيمة �إن لم يكن ً
م�ستم ًّرا مدى الحياة؟
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لقد كانت جر�أتك في التعلم ،و�شجاعتك على المحاولة والخط�أ والت�صويب ،وحر�صك على التد ُّرب والإتقان
وراء كل نجاح حققته .والآن ف�إنك �أ�شد حاجة �إلى الجر�أة وال�شجاعة والحر�ص من ذي قبل؛ فالمهارات التي يدرب
عليها هذا الكتاب هي مهارات المواجهة ،مهارات الك�شف عن م�ستواك اللغوي.
هل ترغب في بع�ض الم�ساعدة؟ دعنا نقدمها لك عن العالمة عبدالرحمن بن خلدون.
يقول ابن خلدون في المقدمة ،وا�ص ًفا �أف�ضل الطرق الكت�ساب َملَ َكة اللغة ومهاراتها:
« ...ووجه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة ،ويروم تح�صيلها� ،أن ي�أخذ نف�سه بحفظ القر�آن الكريم والحديث
ال�شريف ،ومخاطبات فحول العرب في �أ�سجاعهم و�أ�شعارهم ,وكلمات المولدين � ً
أي�ضا في �سائر فنونهم؛ حتى
يتن َّزل لكثرة حفظه لكالمهم من المنظوم والمنثور منزلة من ن�ش�أ بينهم ،و ُل ِّقن العبارة عن المقا�صد منهم،
ثم يت�صرف بعد ذلك في التعبير ع َّما في �ضميره على ح�سب عباراتهم ،وت�أليف كلماتهم ،وما وعاه وحفظه من
ً
ر�سوخا وقوة،
�أ�ساليبهم ،وترتيب �ألفاظهم ،فتح�صل له هذه الملكة بهذا الحفظ واال�ستعمال .ويزداد بكثرتهما
وعلى قدر المحفوظ ،وكثرة اال�ستعمال ،تكون جودة المقول الم�صنوع نظ ًما ونث ًرا ،ومن ح�صل على هذه الملكات
فقد ح�صل على لغة م�ضر ،وهو الناقد الب�صير بالبالغة فيها .وهكذا ينبغي �أن يكون تعلمها».
وال�شواهد الم�ؤيدة لفكرة ابن خلدون تندُّ عن الح�صر ،ويمكنك اختبارها بنف�سك ف�إنها قابلة للتجريب واالختبار.
وت�أمل حال حفظة القر�آن الكريم ،وكيف ا�ستقامت �أل�سنتهم ،وارتفعت درجة �إتقانهم للغة العربية قراء ًة و�إلقا ًء
وتعبي ًرا.
�إننا نن�صحك بتجريب هذه الفكرة ،حاول �أن تحفظ جميع الن�صو�ص الأدبية التي اخترناها لك في هذا الكتاب،
و�أ�ضف �إليها ما تختاره من عيون ال�شعر العربي� ،إ�ضافة �إلى حفظ �أجزاء من القر�آن الكريم ،وعدد من الأحاديث ال�شريفة.
ا�ضبط الن�صو�ص المختارة بال�شكل قبل قراءتها ،واحفظها �صحيحة ال�ضبط ،حاول �أن ت�ستخدم (الم�سجل)
لت�سجيل قراءتك وحفظك ،واختبر �سالمة ال�ضبط وجودة الإلقاء .كرر المحاولة مرا ًرا ،حتى ت�شعر بالر�ضا عن �أدائك.
فقط نذكرك ب�أن نجاحك في اكت�ساب مهارات اللغة يعني نجاحك في الحياة� .ضع هذه الحقيقة �أمام عينيك،
وا�سع دائ ًما لتحقيقها.
لقد حاولنا �أن نعينك بكتاب يهتم بالتمهير والتدريب والإتقان ،ولكن ذلك وحده ال يكفي� ،إننا بحاجة �إلى
م�ساعدتك ،بحاجة �إلى �أن تكون �أنت مهت ًّما بتمهير نف�سك وتدريب ل�سانك ،كما عودتنا دائ ًما .وفقك اهلل و�سدد خطاك.
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توزيع درجات املقرر
�أ�ساليب التقومي
املشاركة

والتفاعل

واملهام

10

10

الصفي

طريقة
التقويم

الواجبات
املنزلية

املرشوعات

10

ملف

األعامل
5

االختبارات
القصرية
اختبار 1اختبار 2
10

اختبار
هناية

الوحدة

10

40

احلضور املجموع

5

100

ً
مستمرا ،وينهي تقويم أداء طالبه يف كل وحدة /كفاية قبل أن
تقويم
يقوم املعلم أداء الطالب
ّ -1
ًّ
ينتقل إىل غريها.

 -2يمثل هذا التوزيع تقويم الطالب يف الوحدة الدراسية الواحدة /الكفاية يف الكتاب ،ويقسم جمموع
الدرجات املتحصل عليه يف مجيع الوحدات يف هناية الفصل الدرايس عىل عدد وحدات الكتاب
للحصول عىل الدرجة النهائية للطالب يف الفصل الدرايس (.)100 = 5 � 500

ناجحا يف املقرر إذا كان جمموع درجاته ( )50درجة فأكثر.
 -3يكون الطالب
ً

وشفهيا ،والكفايتني اإلمالئية واالتصال
كتابيا
 -4جترى االختبارات يف الكفايتني النحوية والقرائية
ًّ
ًّ
شفهيا.
كتابيا ،وكفاية التواصل الشفهي
الكتايب
ًّ
ًّ
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الــمــحــتــــوى
الكفاية
اللغوية

مــدة
التنفيذ

13
40

الكفايـــة النحويـــة

التطبيق النحوي:
 4أسابيع مراجعة املعارف النحوية
التطبيق الشفهي والكتايب

• تلخص املعلومات األساسية للنحو العريب؛ تسهي ً
ال لفهمها.
• تضبط النصوص املقروءة بالشكل وفقا للقواعد النحوية.
نصوصا وفقرات مضبوطة بالشكل ،وخالية من األخطاء النحوية.
• تكتب
ً
• تتحدث وتلقي وتقرأ ،بلغة عربية فصيحة خالية من األخطاء النحوية.

41
61

الكفايـــة اإلمالئية

التطبيق اإلمالئي:
• مراجعة قواعد اإلمالء
أسبوعان
والرتقيم.
• التطبيق الكتايب.

• تعلل رسم بعض الكلامت بالصورة املعطاة يف كلامت معينة ،سواء
كانت تتعلق باهلمزة ،أم باأللف املتطرفة ،أم باحلذف والزيادة ،أم بالوصل
والفصل.
• تنشئ فقرات ونصوصا دون الوقوع يف أي خطأ إمالئي ،موظفا عالمات
الرتقيم وملتزما بأعراف الكتابة.
• تصحح األخطاء اإلمالئية ومواضع عالمات الرتقيم يف أي مجلة أو نص
يعرض عليك.

63
106

الكفايـــة القرائيــــة

القراءة الرسيعة
 3أسابيع
أنواعها  -اسرتاتيجياهتا

107
136

كفاية االتصال
الكتايب

الكتابة الوظيفية
• الرسائل اإلدارية
 3أسابيع • التقارير واملحارض
• اإلعالنات والعروض
• اخلطابة املحفلية

137
172

كفاية التواصل الشفهي

 3أسابيع مهارات اخلطابة واإللقاء

ال�صفحة

املو�ضـوعـات

الأهـــــــداف

• تتصفح الكتب ،واملقاالت ،واإلنرتنت ...بكفاءة عالية.
• تقرأ برسعات خمتلفة (متأنية ،بطيئة ،رسيعة ،فائقة الرسعة) بحسب اهلدف
من القراءة ،ونوع املقروء.
• تتخلص من املشكالت الست التي حتد من رسعة القراءة.
• تستخدم اسرتاتيجية (القراءة الذكية = الرتكيز  +القفز) بنجاح.
• تستخدم منظم القراءة للزيادة من رسعة القراءة.

ً
خمططا ملوضوعك قبل الرشوع يف كتابته.
• تصمم
• توظف أساليب البالغة والتأثري خلدمة أهدافك الكتابية.
• تكتب موضوعات وظيفية جيدة يف ضوء خصائصها الفنية وعنارصها األساسية.
• ُتعدّ موضوعا خطابيا ًجيدً ا ،مستخدما أساليب بالغية تضفي املتعة واجلاذبية عىل
حديثك.
• تلقي نصوصا متنوعة إلقاء متميزا باجلرأة والطالقة ،وسالمة الضبط والوقفات،
ونرب الصوت واستخدام لغة اجلسد.
• تتبع أساليب مناسبة لتفعيل املستمعني ودجمهم بروح املوضوع.
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ملخص بموضوعات الكتاب
كفاية االتصال الكتايب

كفاية التواصل الشفهي
مهارات اإللقاء

املحارض
مفهوم اخلطابة

اإلعالنات
والعروض
التسويقية

مهارات بناء اخلطبة

ا
لكفا
ي
ة
ا
لل
رابعغوية
ى ال
ستو
اسرتاتيجيات
امل
الترسيع
القراءة الذكية -
منظم القراءة

اخلطب املحفلية
التقارير
إصالح األخطاء

مراجعة عالمات الرتقيم التطبيق الكتايب
وأعراف الكتابة
الكتابة الصحيحة

أنواع القراءة الرسيعة
التمشيطية ،التصفح،
االنتقائية ،اإلنرتنت ،الوظيفية

الكفاية القرائية

رسائل الشكوى والطلب

مراجعة قواعد اإلمالء

الكفاية اإلمالئية

االرجتال

الضبط واإللقاء

مراجعة املعارف النحوية

الكفاية النحوية
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الوحدة التدريبية األولى
الكفاية النحوية

التطبيق النحوي

دﻟﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة

دﻟﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة

التطبيق النحوي
مدة التنفيذ

أربعة أسابيع = عشرون حصة.

مو�ضوعات
الوحدة

مراجعة عامة للموضوعات النحوية :المكونات األساسية للجملة ،المتممات
المجرورة والمنصوبة ،التوابع واألساليب النحوية ،عالمات اإلعراب.
ضبط النصوص المقروءة والمكتوبة بالشكل.
تحليل النصوص إلى كلمات وجمل ،وبيان وظائفها النحوية.

الأهداف
التدريبية
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ُيتوقع منك في نهاية هذه الوحدة �أن:

تلخص المعلومات األساسية للنحو العربي؛ تسهي ً
ال لفهمها.
تضبط النصوص المقروءة بالشكل دون أي خطأ.
نصوصا وفقرات مضبوطة بالشكل خالية من األخطاء النحوية.
تكتب
ً
تتحدث وتلقي وتقرأ ،بلغة عربية فصيحة خالية من األخطاء النحوية.
تط ِّبق الوظائف النحوية للمفردات -التي درستها -في تراكيب وسياقات جديدة.
تصحح أي خطأ نحوي في المكتوب أو المسموع.

دﻟﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة
دﻟﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة دﻟﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة

�إر�شادات
المتعلم

تمثل هذه الوحدة خاتمة المطاف في الدرس النحوي ،وفيها يتم التطبيق الشفهي

والكتابي لما تعلمته في المقررات السابقة ،وهذا يعني أن أمامك فرصة جديدة
تفوت هذه الفرصة.
لتحسين مستواك النحوي وقدرتك األدائية ،فال ِّ

ربما ال تكون المعلومات النحوية ضرورية في ذاتها ،ولكنها وسيلتك إلى إتقان

النحو ،فاحرص على تلخيصها من مراجعك النحوية ،وحفظها وفهمها ،أو تدوينها
على كتابك ،تمهيدً ا لتطبيقها في أدائك الشفهي والكتابي.

عندما يطلب منك كتابة فقرة ،أو إلقاء نص ،فاحرص على ضبطه بالشكل التام،

وراجع أستاذك وزمالءك للتأكد من سالمة الضبط؛ فهذا هو التدريب الحقيقي

على مهارات النحو.

حاول أن تطـ ِّبــق قدراتك النحوية في أدائك الشفهي والكتابي في جميع المقررات
الدراسية ،وحتى في أحاديثك الشخصية مع المعلمين واألصدقاء.

مــراجـــع
المتعلم

 -حاول أن تقتني المراجع النحوية اآلتية ،أو مايشبهها ،وأن تحتفظ بها في مكتبتك

المنزلية ،ويمكنك أن تحضر بعضها إلى المدرسة؛ لتستعين بها في أداء بعض التدريبات:
د .عبده علي الراجحي  -التطبيق النحوي.

علي الجارم ،ومصطفى أمين  -النحو الواضح للمرحلة الثانوية.

عبدالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام :أوضح المسالك إلى
ألفية ابن مالك ،المكتبة العصرية ،بيروت.
اللغة العربية ( .)3،2،1الكفايات اللغوية.
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رابط الدر�س الرقمي

ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
ا�ستعن بمراجعك النحوية ،و�أجب:
 1ا�ستكمل جزئيات الر�سم الآتي:
الن�صب

الرفع

الفعل الم�ضارع غير
الم�سبوق بنا�صب وال جازم

المبتد�أ  +الخبر
الفاعل  +نائب الفاعل
ا�سم كان و�أخواتها
تابع المرفوع
خبر �إ َّن و�أخواتها
الحاالت
الإعرابية
في النحو
العربي
الأ�سماء

الجر
2

الأ�سماء
الأفعال
ملخ�ص
الأفعال

الجزم

�شارك في �إكمال الملخ�ص الآتي:
المو�ضوع

معلوماته الأ�سا�سية

يتكون من� :أداة �شرط  +فعل ال�شرط  +جواب ال�شرط
�أ�سلوب ال�شرط من �أدوات ال�شرط.............................................................................. :
يتكون من :م�ستثنى منه � +أداة ا�ستثناء  +م�ستثنى
�أنواعه -1 :تام مثبت ،يجب ن�صب الم�ستثنى.
�أ�سلوب
 -2تام منفي ،يجوز ن�صب الم�ستثنى �أو �إبداله من الم�ستثنى منه.
اال�ستثناء
 -3ناق�ص منفي ،يعرب الم�ستثنى ح�سب موقعه في الجملة.
�أدواته........................................................................................... :
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المو�ضوع

معلوماته الأ�سا�سية

�أ�سلوب
النداء

يتكون �أ�سلوب النداء من :حرف نداء  +منادى.
ي�ستحق المنادى البناء على ما يرفع به �أو الن�صب.
ما ي�ستحق البناء على ما يرفع به ثالثة.................... ،.................... ،.................... :
ما ي�ستحق عالمة الن�صب ثالثة.................... ،.................... ،................... :

�أ�سلوب
التعجب

يتكون �أ�سلوب التعجب من..................................................................... :

الممنوع من ال�صرف هو اال�سم الممنوع من ....................
�أهم الأ�سباب المانعة من ال�صرف �أن يكون اال�سم:
الممنوع من
مختو ًما ب�ألف � ،............أو ب�ألف ونون� ،............أو يكون جمع تك�سير بعد �ألفه� .......أو ثالثة
ال�صرف
�أحرف� ،أو يكون على وزن (� ،)...........أو �شبيهًا بـ� ،..............أو يكون عل ًما م�ؤن ًثا �أو �أعجم ًّيا.
عالمة جر الممنوع من ال�صرف � ..............إال �إن كان م�ضا ًفا �أو معر ًفا بـ(�أل) ف�إ َّن عالمة جره
..............
حالة المعدود (تمييز العدد)
الأعداد ( )10-3تمييزها جمع  ،...............والأعداد ( )99-11تمييزها � .................أما
المئة والألف فتمييزها ...............
مطابقة العدد للمعدود
العدد العددان ( ............... )2-1المعدود في التذكير والت�أنيث.
الأعداد ( ............... )9-3المعدود في التذكير والت�أنيث.
العدد ( )10في حالة الإفراد  ...............المعدود وفي حالة التركيب  .............المعدود.
�ألفاظ العقود والمائة والألف ال تت�أثر بجن�س المعدود.

البدل

التوكيد
17
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3

ب ِّين نوع العالمة الإعرابية والكلمات التي ت�ستحقها في المثال:
نوعها
العالمة
الكلمات التي تعرب بها
ال�ضمة
الفتحة

عالمة رفع
عالمة ن�صب
عالمة جر

اال�سم المفرد  +جمع التك�سير  +جمع الم�ؤنث ال�سالم  +الفعل
الم�ضارع
 اال�سم المفرد  +جمع التك�سير  +الفعل الم�ضارع -اال�سم الممنوع من ال�صرف

الك�سرة
ال�سكون
الواو
الألف

عالمة رفع
عالمة ن�صب

الياء
ثبوت النون
حذف النون
حذف حرف العلة
4
�أ

ف�سر الأبيات الآتية ،من �ألفية ابن مالك في النحو:
وا�سم وفعل ثم حرف الكلم
			
كالمنا لفظ مفيد كا�ستقم

ب

		
وج ّر
فارفع ب�ضم وا ْن ِ�ص َبنْ فتحاًُ ،
		
واج ــزم بـتـ�س ـكـيـن وغ ـيـر مـا ُذكِر

ك�سراً كـذكــر اهلل عـبده َي ُ�س ّر
ينوب نحو :جا �أخو بني َنمِ ر

ج

			
وجر بالفتحة ما ال ين�صرف
ُ

ما لم ُي َ�ضف �أو يك بعد �أل ردف

د

			
واجـعـل لـنـحو يـفـعـالن الـنونا
			
وحذفها للجزم والن�صب �سم ْة

رفـ ـ ـ ًعا ،وتـدع ـيـن وتـ�سـ�ألـونــا
كلم تكوني لترومي مظلمة

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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هـ

الحال ٌ
		
نت�صب
و�صف َف ْ�ضل ٌة ُم ِ

أذهب)
ُمفهِم في حال كـ (فر ًدا � ُ

.............................................................................................................................................

		
و الـتـابـع الـمـق�صود بالحكم بال
مطاب ًقا �أو ً
		
بع�ضا �أو ما ي�شتمل

وا�س ـطــة هــو الـمـ�سـمـى بــدال
عليه ُيلفـَى �أو كمعطوف ببل

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

الكلمة في الم�صطلح النحوي تختلف عنها في الم�صطلح الإمالئي ،ففي حين ينظر الإمالئيون �إلى
كلمة مثل (�س�ألتك) على �أنها كلمة واحدة ،يراها النحويون ثالث كلمات هي� :س�أل  +ت (ا�سم � /ضمير)
 +ك (ا�سم � /ضمير).
الحظ التحليل النحوي للكلمات الآتية:
يعلمون = يعلم (فعل)  +واو الجماعة (ا�سم � /ضمير)  +ن (عالمة الرفع).
المعلمون = كلمة واحدة (ا�سم).

الكلمة �إما �أن تكون :ا�س ًما� ،أو ً
فعل� ،أو حر ًفا.
اال�سم يمكنك �أن ت�شير �إليه� ،أي ت�سبقه بكلمة (هذا  /هذه)� ،أو تدخل عليه (�أل) التعريف �أو التنوين.
الفعل يمكنك �أن تمثله حرك ًّيا ،حيث تقلد فاعله ،كما تمثل حالة َمن يجري �أو ي�أكل �أو يكتب...
وما عداهما الحرف.
5

ح ِّلل الجمل الآتية �إلى كلمات ،وب ِّين نوع كل كلمة ،با�ستخدام الخطوط والرموز (�س.ف.ح)

« :الب ُّر ح�سن الخلق» [رواه م�سلم]				.

قال
عن عبد اهلل بن عمرو  قال� :سمعت ر�سول اهلل يقول:
		
«ما زال جبريل يو�صيني بالجار حتى ظننت �أنه �سيورثه» [رواه �أبو داوود].
					
ريحا فقد القيت �إع�صا ًرا) مثل عربي.
(�إن كنت ً
			
[الم�سد]2:
قال تعالى:

عدد الكلمات ()3
عدد الكلمات ()15
عدد الكلمات ().....
عدد الكلمات ().....
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ً
تحليل نحويًّا علينا �أن نقوم بما ي�أتي:
عندما نريد تحليل الن�ص
�أ  -تحليل الن�ص �إلى جمل .ب -تحليل الجمل �إلى كلمات .ج -تحديد طرفي الجملة وما دخل عليهما من
نوا�سخ �أو نوا�صب �أو جوازم .د -تحديد متممات الجملة ،ونوع المتمم (متمم من�صوب ،مجرور ،تابع)
ً
و�صول �إلى بيان نوعه :حال ،تمييز ،مفعول� ،صفة� ...إلخ.
هـ -النظر في قيمة هذا المتمم المعنوية
6

ً
تحليل نحو ًّيا ،والحظ �أ َّن المكونات الأ�سا�سية قد ُم ِّيزت بلون مغاير:
ح ِّلل الجمل الآتية
الجملة

نجاحا باه ًرا.
حقق الطالب المجتهد ً

يقوم المعلمون والطالب بواجبهم
قيا ًما ح�س ًنا.

لن يعجز عن دخول الجنة �إال رجل
�ضعيف الهمة.

لي�س �أحد من �أهل ال�صناعات كلها �أحـوج
�إلـى اجتمـاع خِ اللِ الخيـر منكم يا
مع�شر ال ُك َّتاب.

20

الكلمة

وظيفتها النحوية

الكلمة

وظيفتها النحوية

حقق
المجتهد
باه ًرا
يقوم
و
بـ
هم
ح�سنا

فعل ما�ض
�صفة الطالب
�صفة النجاح

الطالب
نجاحا
ً

فاعل مرفوع
مفعول به من�صوب

المعلمون
الطالب
واجب
قيا ًما

الكفاية النحوية

تتكون �أي جملة من طرفين( :مبتد�أ  +خبر) �أو (فعل  +فاعل  /نائب فاعل) ،ويعد من طرفي الجملة ما يدخل
عليها من نوا�سخ �أو نوا�صب �أو جوازم.
بع�ض الجمل تحتوي على متمم �أو �أكثر من المتممات المجرورة �أو المن�صوبة �أو التوابع.
تنتهي الجملة حيث ينتهي طرفاها وجميع المتممات المنتمية �إليها.
7

ح ِّلل الفقرتين الآتيتين �إلى جمل� .ضع �شرطة مائلة ( )/عند نهاية كل جملة:

�أغلب النا�س يعي�شون في هذا العالم م�سلوبي الإرادة غير قادرين على اتخاذ قراراتهم ب�أنف�سهم اعتادوا
على ال�سير وراء غيرهم في ال�صواب والخط�أ والخير وال�شر ولهذا ال�سلوك عدة �أ�سباب �أهمها التربية الخاطئة
إح�سا�سا
من الآباء والأمهات ،حيث يعتقد بع�ض النا�س �أن توفير كل �شيء لأبنائهم دون �أخذ ر�أيهم يعطيهم � ً
بال�سعادة وي�ستمرون في ر�سم م�ستقبل �أبنائهم � ً
أي�ضا بدون الرجوع �إليهم مما يفقدهم الثقة بالنف�س وبذلك
ين�ش�أ جيل بال هوية �أو عنوان.
الم�شكلة ال تنتهي عند هذا الحد بل هي تبد�أ من خروجهم من بيوتهم واختالطهم بالآخرين فهم بدون
�إرادة �أو ر�أي �أو ا�ستقاللية يتحكم بهم القريب والبعيد فهم يحبون ويكرهون من �أجل غيرهم لي�س لهم مبد�أ �أو
هدف معين �أقوالهم و�أفعالهم متناق�ضة لأنهم م�ستعمرون من الداخل ولي�ست هذه الم�شكلة خا�صة به�ؤالء الأبناء
فقط ولكنها ت�ؤثر في المجتمع كله ،وذلك ب�أن تجعل المجتمع مجتم ًعا انهزام ًّيا ال ي�ستطيع �أن يقول للمح�سن
�أح�سنت وال للم�سيء �أ�س�أت.
من مقال (�أنا�س بال هوية) – الكاتب :عبد الرحمن بن محمد الم�سند� ،صحيفة الجزيرة ،العدد  ،11270الخمي�س 1424 /6 /9هـ 2003 /8 /7 -م.
8

تخ َّير �إحدى ال�سور الق�صار ،ثم حللها � -شفه ًّيا � -إلى جمل ،ثم �إلى كلمات ،مبي ًنا نوع كل كلمة.
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اﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺎﺋﻲ
� ً
أول :الكلمة ال�ضائعة:
بع��د �أن ت�ش��طب الم�صطلح��ات النحوي��ة
الآتي تعريفها  -بجميع االتجاهات � -أعط
�أمثل��ة على كل م�صطلح ت�ش��طب حروفه،
ث��م ك�� ِّون م��ن الح��روف ال�س��تة المتبقي��ة
م�صطلحا نحو ًّيا ثم ع ّرفه.
ً

ف
م
ب
ت
د
�أ
�س

ح
ع
ح
ا
ل
ى
ت

خ
ر
ل
م
م
ن
ن

ت
ب
ف
ن
و
ث
د

و
ف
ر
ن
ا
م
ا

ك
ا
ن
ل
ا
�س
ء

ي
ع
ع
د
ث
�س
خ

د
ل
ت
ب
ن
ى
خ

• الركن الأول في الجملة اال�سمية ()...................
• ا�سم مرفوع يدل على من قام بالفعل ()...................
• م�شتق من�صوب يبين هيئة الفاعل �أو المفعول به عند حدوث الفعل ()...................
• الركن الثاني في الجملة اال�سمية ()...................
• يرفع المبتد�أ وين�صب الخبر ()...................
• ين�صب المبتد�أ ويرفع الخبر ()...................
منتم �إليه ()...................
• تابع هو نف�س متبوعه �أو جزء منه �أو ٍ
• تابع يبين �صفة ا�سم قبله ()...................
• �أ�سلوب نحوي يبد�أ بـ(يا) ()....................
• ا�سم يرفع بالألف وين�صب ويجر بالياء ()...................
• تابع ي�ؤكد متبوعه ()...................
• ا�سم من الأ�سماء الخم�سة (.)...................
• الم�صطلح النحوي المتبقي هو)...................................( :
• تعريفه.......................................................................................................... :
ثان ًيا:
�أ ا�ضبط الن�ص الآتي بال�شكل ،وب ِّين الوظائف النحوية للكلمات المميزة( .د ِّون الإجابة فوق الكلمة).
وفد زياد الأعجم على �أمير �سابور ،عبداهلل بن الح�شرج الجعدي ،ف�أمر ب�إنزاله ،و�ألطفه ،وبعث �إليه ما يحتاج
في قبة �ضربت على ابن الح�شرج
�إليه ،ثم غدا عليه زياد ،ف�أن�شده� :إن ال�س��ماحة والم��روءة والن��دى
ل��ل��م��ع��ت��ف��ي��ن ي���م���ي���ن���ه ل�����م ت�����ش��ن��ج
					م ـ ـل ـ ـ ـ ٌـك �أغ ـ ـ ـ ــر مـ ـت ـ ــوج ذو نـ ــائـ ــل
بعد النبي الم�صطفى المتحرج
يا خير من �صعد المنابر بالتقى
�أل���ف���ي���ت ب�����اب ن���وال���ك���م ل����م ي��رت��ج
ل ـم ـ ــا �أتـ ـي ـ ـت ــك راجـ ـ ـيـ ــا ل ـنــوالكم
ب عدد الجمل في المقدمة النثرية ( ).....................وعدد كلمات الأبيات ال�شعرية ()....................
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رابط الدر�س الرقمي

ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
1

ما �أوجه ال�شبه بين دار�س النحو العربي ،وكل من ه�ؤالء الريا�ضيين؟
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

أعط ت�شبيهات مماثلة:
 2النحو العربي في �صور خياليةِ � ،
النحو من الكالم كالملح في الطعام ،فكما ال ي�سوغ الطعام بال ملح �إال مري�ض البدن ،فكذلك ال ي�سوغ الكالم
بدون النحو �إال �ضعيف الفهم.
النحو............................................................................................................................... :
طرفا الجملة.................................................................................................................... :
المتممات.......................................................................................................................... :
التوابع.............................................................................................................................. :
نوا�سخ الجملة اال�سمية...................................................................................................... :
...............................................................................................................................................

23

الوحدة التدريبية األولى

3

[التوبة]33-32 :
[التوبة]36 :

[التوبة]42-41 :
[التوبة]70 :
4

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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5

ح ِّول الأرقام في الجمل الآتية �إلى �ألفاظ عربية مراع ًيا الموقع الإعرابي ،ثم �أكمل الجدول:
رقم

الجملة

التحويل �إلى لفظ

حكم العدد

نوع المعدود

1

ل�صديقي خالد � 7إخوة
ال�صف الأول  6ف�صول
ح�صل الطالب على  14درجة
تغيب اليوم  12طال ًبا
ح�صلت على  8درجات
حلقت الطائرة � 11ساعة
يتكون الوفد من  16ع�ض ًوا
كان ال�شهر  29يو ًما

�سبع ُة �إخو ٍة

يخالف المعدود

جمع مجرور

2
3
4
5
6
7
8
6

ح ِّول كما هو مطلوب ،وا�ضبط بال�شكل:
الجملة

التحويل المطلوب

المتعلم مف ِّك ًرا خير منه ً
حافظا
انتفعت بالكتاب علمه
تمهل� ،أيها ال�سائق
قيادة النا�س �صعبة

اجعل الحال �صفة
بدل بع�ض من كل
منادى من�صوب
�أ�سلوب تعجب

يقي�س العاقل النا�س ب�أخالقهم

مبني لما لم ُي َ�س َّم فاعله

الجملة بعد التحويل

م�ستثنى من�صوب
ما رب َح �إال المجته ُد
اجعل كلمة ال�سورة مثنى،
حفظت ال�سورة كلها
وغ ِّير ما يلزم في الجملة
�ضع (�إ َّن) ً
بدل من (كان)
كان المعلمون مجتمعين
عدد مركب
مكثنا في ال�سفر �أربع ليال وثالثة �أيام
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7

لو كانت هذه الندوة حول النحو العربي ،ما المو�ضوعات التي يمكن �أن يناق�شوها؟
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

8

ن�صا �أدب ًّيا ق�صي ًرا من وحي ال�صورة الآتية ،وا�ضبطه بال�شكل ،ثم �أ�سمعه زمالءك( :ن�شاط منزلي)
اكتب ًّ
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
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9

�ص ِّنف الكلمات الملونة باللون الأحمر
[الحجرات]10:
[الم�سد]1:

[العنكبوت]54 :
[الطور]16 :

[طه]43 :

[التغابن]9:
[البلد]5:

المرفوع

10

عالمته

المن�صوب

عالمته

المجرور

عالمته

المجزوم

عالمته

املأ الفراغ بالبديل المنا�سب مما بين القو�سين:

			
 تقيم الإدارة  ..........لتكريم الطالب المتفوقين.						
 �إن الجهل ............						
 ال  ..........ذكر اهلل.					
 يا خالد ..........على ر�سول اهلل.			
 ح�صل على الجائزة  ..............من مدر�ستنا.				
 مازالت الفر�صة  ............للجميع.					
 يرفع اهلل المتقين ................					
 -ن�صحت طالبي � ْأن ................

ٌ
(حفلً ،
حفل ،حفلٍ )
(ظال ٌم  -ظال ًما  -ظال ٍم)
تن�س)
َ
تن�سَ .
(تن�سىْ .
(�ص ِّل� ،ص ِّليْ ،
�صل)
(طالبان ،طالبين ،طال ًبا)
(متاح ٌة ،متاح ًة ،متاحةٍ)
ٌ
(درجات ،درجا ًتا .درجاتٍ )
(يجتهدون .يجتهدوا ،يجتهد)
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11

ا�ضبط الن�صو�ص الآتية بال�شكل ،ثم تخ َّير �أحدها و�ألقه �إلقا ًء معب ًرا عن معانيه:
ولل�شاعر عبدالكريم الجهيمان (ولد عام 1333هـ) ،ن�ص �شعري ين�ضح بالت�شا�ؤم وال�شكوى من
الحياة والنا�س ،وزاد ت�شا�ؤ َمه وقل َقه حد ًة غرب ُته عن وطنه ،فيقول في و�صف حاله في الغربة،
محاوراً الوطن في ق�صيدته (�أ َّنة غريب) ،التي تعك�س انك�سار الذات ،وهزيمتها� ،أمام جبروت
�أ�صدقاء الم�صلحة وطغيانهم ،والغربة عن الوطن:
ذاب م��ن ف��رط �شوقه وجدان��ي
وتذكرت  -في البع ـ ـ ــاد  -بالدي
وت�ص ـ ـ ـ��ورت بل ـ��دتي و�ضح ـ ـ ـ ـ ـ ـ��اها
وتجـ ـ ـ��ولت بالخيـ ـ ـ ـ ـ ـ��ال مليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ��اً
�إن مر�أى القيـ ـ ــ�صوم وال�شي ـ ـ ـ ــح والحوذ
يا بالدي �سئمت من ك ـ ـ ــل �شيء
فف ـ���ؤادي �إليـ ـ ـ��ك يخف ـ ـ ـ��ق �شوقـ ـ ـ��اً
فا�سلم ــي وانه ــ�ضي وعيـ ــ�شي بعـز






و�أتانـ ـ ـ��ي م ـ��ن اله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ��وى م ـ ـ��ا برانـ ـ ـ ـ��ي
وتذكـ ـ ــرت  -في الن ــوى � -إخوانــي
وهواهـ ـ ـ ـ ـ��ا وطي ـ ـ ـ ـ��ب تل��ك المغ ـ ـ ـ ـ ـ��اني
ف ـ ـ��ي رب ـ ـ ـ ـ ـ��اها بمدم ـ ـ ـ ـ ـ��ع ه َّتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ��ان
ان �أ�ش��هى م��ن زخـ ـ��رفات المب ـ ـ ـ��اني
غير ذكـ ـ ـ ــراك �إنـ ـ ـ ــها ف ــي ل�سـ ـ ـ ـ ـ ــاني
وعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ��وني �إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ��ى رب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ��اك روانِ
فـ ـ ــي مغـ ـ ـ ــاني العـ ـ ـ ــال ونعم المغ ـ ــاني












النفحة الم�سكية في الرحلة الملكية
أن���س �أيام��ا م�ض��ت وليالي��ا
ل��م � َ
والعي���ش َغ� ٌّ��ض والحوا�س��د ُن�� َّوم
فــي رو�ضة �أبــدت ثغ ــور زهــورها
مد الربيــع على الخمائـ ــل َنوره
تبدو الأقـ ــاحي مثـ ــل ثغـ ــر �أ�شنب
وعيون نرج�سهـ ــا ك�أعيـ ــن غـ ــادة
والطير ت�صدح في فـ ــروع فنونه ــا

���س��ل��ف��ت وع��ي�����ش��ا ب��ال�����ص��ري��م ت�����ص��رم��ا

عن��ا وعي��ن ال َب ْي��ن ق��د ُكحِ ل��ت عم��ى
ل َّم ـ��ا بكـ ـ��ى فيه ـ ـ��ا الغم��ام تب�س��ما
فيه ـ ـ��ا ف�أ�صب ـ��ح كالخي ـ��ام مخيم��ا
�أ�ضح��ى المح��ب ب��ه كئي ًب��ا مغرم��ا
ترنـ ـ ــو فتـ ــرمي باللواح ـ ــظ �أ�سهم ـ ــا
�سحـ ـ ـ ًرا فتوقـ ــظ بالهدي ـ ــل الن َّومـ ــا
مقدمة نفح الطيب البن المقري التلم�ساني
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من ق�صيدة (و�صف الحمى)

لل�شاعر �أبي الطيب المتنبي

يح��ب العاقلون على الت�صافي
و�آن��ف م��ن �أخ��ي لأب��ي و�أم��ي
ول�ست بقان��ع م��ن كل ف�ض��ل
عجبـ��ت لمـ��ن ل ـ��ه قـ ـ��دٌّ وحـ ـ�� ّد
ومن يجد الطري َق �إلى المعالي
ولم �أر في عيوب النا�س عي ًبا
�أقمت ب�أر�ض م�صر فال ورائي
و َم َّلن َ��ي الفرا���ش وكان جنب��ي
قلي��ل عائ��دي َ�س��قِم ف���ؤادي








وحب الجاهلين على الو�سام
�إذا م��ا ل��م �أج��ده م��ن الك��رام
ب���أن �أُع��زى �إل��ى ج�� ّد هم��ام
وينب��و نب��وة الق َِ�ض��م الكه��ا ِم
ف�لا ي��ذ ُر المط َّ��ي ب�لا �س��نام
كنق�ص القادرين على التمام
ُ
تخ ُّ��ب ب��ي ال��ركاب وال �أمام��ي
يم ـ ـ�� ّل لقـ ـ��اءه ف��ي كـ ـ��ل ع��ام
كثي��ر حا�س��دي �صع��ب مرام��ي






من الق�صيدة الغزلية
�إ َّن الت��ي زعم��ت ف���ؤادك م َّله��ا
في��ك ال��ذي زعم��ت به��ا وكالكما
و�إذا وج ُ
��دت له��ا و�ساو���س �س��لوة
ل َّم��ا ْ
عر�ض��تُ م�س�� ِّلما ل َ��ي حاج�� ٌة
منع��ت تحيته��ا فقل��ت ل�صاحب��ي
فدنـ ـ ـ��ا وقـ ـ��ال :لعلهـ ـ ـ��ا معـ ـ��ذورة



(الق�ضم الكهام :كناية عن ال�سيف الرديء)

(تخب :ت�سير)



لل�شاعر الأموي عروة بن �أذينة

ُخلقت هواك كما خلقت هوى لها
�أب��دى ل�صاحب��ه ال�صباب��ة كله��ا
�ش��فع ال�ضمير �إلى الف�ؤاد ف�س�� َّلها
�أخ�ش��ى �صعوبتهـ ـ��ا و�أرج��و ح َّله��ا
م ـ ـ��ا ك ـ ـ��ان �أكثرهـ ـ��ا لن ـ ـ��ا و�أق َّلهـ ـ��ا
م��ن بع�ض ِر ْق َب ِته��ا فقل��ت :لعله��ا
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 12ا�شترك مع مجموعة من زمالئك في ندوة حول (م�شكالت النحو العربي) ،ناق�شوا المحاور الآتية� ،أو
بع�ضها ،و�أ�ضيفوا �إليها ما ترغبون .عليكم االلتزام بالعربية الف�صحى:
�صعوبة النحو العربي بين الوهم والحقيقة.
�أهم الأ�سباب التي تحول دون تطبيق قواعد النحو في �أحاديث النا�س وكتاباتهم.
هل الدر�س النحوي �ضرورة� ،أم ترف؟
الدر�س النحوي ،كيف يجب �أن يكون من وجهة نظر الطالب؟
ً
مطول ،تد َّرب على �ضبطه ،و�أدائه ،ثم اروه لزمالئك ،مراع ًيا التحدث بلغة
 13اختر ق�صة �أو حادثة� ،أو خب ًرا
ف�صيحة خالية من الأخطاء.
14
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بالتعاون مع �أحد زمالئك ،اكتب الحوار بينهما كما تتخ ّيله ،ث ّم م ِّثاله �أمام زمالئكما( :التزما بالف�صحى)
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ما المواقف التي تعتقد �أن على الإن�سان �أن ي�ستخدم فيها اللغة العربية الف�صحى؟
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

 16م ِّثل مع مجموعة من زمالئك الم�شهد الم�سرحي الآتي ،و ِّزعوا الأدوار بينكم ،وتعاونوا على �ضبط الن�ص،
وحفظ الأدوار ،ثم قدموا عر�ضكم.
م�شهد من م�سرحية (المتنبي �شاعر العرب)
للأديب ال�سعودي :عبداهلل بوق�س

ال�شخ�صيات( :حمدون� ،سالم� ،أبو الهيثم ،نزار) جال�سون ،و(رجل) قادم نحوهم ،وحين ي�صلهم ي�سقط من الإعياء والتعب،
فيهرعون نحوه ،وبعد ا�ستعادته وعيه ،ي�س�أله نزار:
نزار :ماذا وراءك؟
�أبو الهيثم� :أف�صح يا رجل...
�سالم :قلبي يحدثني ب�شر م�ستطير.
الرجل :قلبك �صدقك الحديث يا هذا...
�أبو الهيثم :هات ما عندك يا ر�سول ...
الرجل( :يهز ر�أ�سه ب�ألم) ماذا �أقول لكم وفي النف�س ح�سرة و�ألم؟ (يبكي)
�أبو الهيثم (وغيره) (بنفاد �صبر) :تكلم يا رجل.
الرجلُ :قتل �أبو الطيب المتنبي..
�صيحات ا�ستنكار :قتل؟!
الرجل :نعم قتل...
�صيحات :ومن المجرم الآبق ثكلته �أمه؟!
الرجل :فاتك الأ�سدي.
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�صيحات� :أين؟ لماذا؟ يا للم�صيبة!
الرجل :قتل قرب دير العاقول (ي�صمت ً
قليل) ،لقد ح َّذره الجبلي من فاتك ،ون�صحه ،وعر�ض عليه حرا�سته،
ولكنه �أبى ،و�أنتم �أعلم بكبريائه..
�سالم :قتله كبريا�ؤه...
الرجل :بل قتلته ق�صيدته...
�أ�صوات م�ستنكرة :ق�صيدته؟!
الرجل :نعم تلك التي هجا بها (�ضبة القرمطي) ف�أقذع..
�أبو الهيثم :وما �ش�أنه بفاتك الأثيم؟
الرجل :هو ابن �أخت لفاتك.
�سالم (مفك ًرا) :ولكن كيف عرف الجبلي فحذر �أبا الطيب؟!
الرجل :لقد نزل �أبو الطيب على �أبي ن�صر الجبلي قاد ًما من الأهواز...
حمدون (مقاط ًعا) :هو �صديقه ،وما في ذلك غرابة...
ً
متعجل� :أكمل يا رجل.
�أبو الهيثم
الرجل :كان فاتك قد نزل عند الجبلي قبل مقدم �أبي الطيب على وا�سط ،وجعل ي�س�أل عن �أبي الطيب بطريقة
�أثارت �شك الجبلي ،فلما �أدرك �أنه يريد االنتقام البن �أخته ،حاول �أن يرده فلم يفلح ..ثم َك َم َن له ٌ
فاتك الأ�سدي
مع عدد من رجاله ،و�أحاطوا به ثم قتلوه.
و�أ�ضاف الرجل :لقد قاتلهم قتال الأبطال ،ولكن ال�شجاعة وحدها ال تفيد ،كانوا كثرة ،ولم يكن معه غير
ابنه وغالمه�( ...صمت ،ثم بت�أثر) قتلوهم جمي ًعا...
حمدون :يرحمه اهلل ،عا�ش وحيدًا .ومات وحيدًا..
�سالم :هو القائل:
غير �أن الفتى يالقي المنايا
ولـ ــو �أن الحيـاة تبقـى لحي
و�إذا ل��م يكن من الموت بدٌّ

كالحـ ــات وال يالقـي الهوانـا
لعددن��ا �أ�ضلن��ا ال�ش��جعانا
فمن العجز �أن تموت جبانا

�أبو الهيثم :لقد ملأ الدنيا ...و�سيبقىً ..
�شاغل للنا�س.
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 17تدرب على قراءة �إحدى الخطبتين الآتيتين ،ت�أكد من �صحة ال�ضبط ،ومواطن الوقفات ،وطريقة التنغيم
والأداء ،ثم �ألقِها �أمام زمالئك:
�أ من خطبة لل�شيخ عبدالرحمن ال�سدي�س� ،إمام الحرم المكي ال�شريف
�ضي الحدَث
�أ ّيه��ا الم�س��لمون ،عن��د حل��ول ح��دث �أيِّ حدث يت�س��اءل النا���س :ماذا حدث؟ وكي��ف حدَث؟ وبع��د ُم ِّ
يت�س��اءل العق�لاء والحكم��اء ويتن��ادى الغي��ورون والنب�لاء :وم��اذا بع�� َد الح��دَث؟ في تف ّك�� ٍر ومحا�س��بات ،ومعا َلجة
ومراجعات ،وتحليل ومتابعات ،و�أبحاث ودرا�سات ،تربط النتائ َج بالمقدّمات ،وت�صل الأ�سباب بالم�س َّببات ،ال �س ّيما
يم���س دي َ��ن ال ّأم��ة و�أم َ��ن المجتمعات ،وما يع ِّكر ا�س��تقرا َر ال�ش��عوب والبيئ��ات ،وما يعوق بنا َء الأمجاد و�إ�ش��ادة
فيم��ا ّ
ت�شخي�صا محك ًما للدّاء ،وو�ص ًفا ناج ًعا للدّواء.
الح�ضارات ويعبث بالمكت�سبات والمقدَّرات،
ً
معا�شر الم�س��لمين ،ال يفت�أ المت�أ ِّمل في �أدواء � ّأمتنا وعللها المزمنة �أن يرى في بيدا ِء الأحزان �أ�ش��باح الأوهام
تتقاف��ز ف��ي �أ�ض��واء بواطِ ��ل الأح�لام ،ف���إذا م��ا دن��ا منه��ا وق��ف على ِفئ��ة ن�ش��از َ�س��مج ِة الفك��ر �صفيقة ال��روح �ض ِّيقة
َ
ب�س��فك الدّماء وقت��ل الأبرياء
العط��ن �ضعيف��ة ال�� ّر�أي عميق��ة ال ُعق��د وال ّن��زوات� ،أُرخِ �ص��ت لدَيه��ا الأعم��ار ،فقام��ت َ
عجب
وجل��ب الدم��ار و�إلح��اق الع��ار وال�ش��نار وخ��راب الأوطان والإ�س��اءة �إلى ُخال�صة ال�ش��رائع والأدي��ان .وال يكا ُد ُ
الغي��ور ي�أخ��ذ بالأف��ول م��ن �ض�لالِ تلك العقول التي ا َّتخ��ذت وراءها ظهر ًّيا المعقو َل والمنقول فيت�س��اءل ب� ًأ�س��ى:
م��ا ب ُ
��ال ه���ؤالء يرتك�س��ون ف��ي حم���أة الجه��ل الوبي��ل ،وال ي�صيخ��ون �إلى ال ّن��داء العل��ويّ الجليل ال��ذي َّ
عظم حرم َة
الإن�س��ان ،ون���أى ب��ه ع��ن م�س��اقِط الغل�� ّو والإج��رام؟! ما له���ؤالء القوم قد افتر�س��تهم �أف��كا ُر ّ
ال�ضالل وا�س��تقطبتهم
ُ
موجات الوبال؟! �أذلك نات ٌج عن ع َمى الفكر والب�صيرة� ،أم �ضحال ِة العلم والتربية� ،أم �سطح ّية الوعي والمعرفة،
�أم زي��ف �ش��عاراتٍ و�ش��رور� ،أم جه��ل ون�� َزق وغ��رور ،وهم يح�س��بون �أ ّنهم يح�س��نون �صن ًعا� ،أم نتيجة لتراكمات نف�س��ية
و�ضغوط اجتماع ّية� ،أم ماذا؟!
ُي َ
�سن
ق�ضى على المرء في �أ ّيام محن ِتهِ		
بالح ِ
ح ّتى يرى ح�س ًنا ما لي�س َ
دين وعقلية ،بل �أيّ مروءة و�إن�سان ّية تحمل على ارتكاب هذه الفظائع والإقدام على تلك الفواجع وا�ستمراء
�أيُّ ٍ
مثل هذه ال�صنائع التي ّ
لنف�س تتوق لقتل الأبرياء ،وت ًّبا ليدٍ
تق�ض الم�ضاجع وتدَع الديا َر بالقع؟! ف� ٍّأف ث ّم � ٍّأف ٍ
ُّ
تلذ لإراقة الدّماء وتنا ُثر الأ�شالء� ،أال قاتل اهلل �أعما َل الظلم والإرهاب والإف�ساد والإرعاب ،فكم �أحدَثت من �أفعالٍ
وح�ش ّية وجرائم همج ّية ي�ستنكرها ك َّل اال�ستنكار ويدينها �أ�ش َّد الإدانة ُّ
كل َمن كان في قلبه �أدنى ذ ّر ٍة من �إيمان،
وعنده �أدنى م�سك ٍة من عقل ،وتتح ّلى ب�أق ّل قد ٍر من وازع �أو �ضمير ،وهيهات �أن يكون � ٌ
أمن وفالح وتتح ّقق دعوة
و�إ�صالح في مطايا ال ّن�سف والتفجير و�أ َّنى ُترفع ّ
للحق راية وتتحقق للإ�سالم غا َية في م�سالكِ القتل والتدمير؟!
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ب

من خطبة لل�شيخ �صالح بن حميد� ،إمام الحرم المكي ال�شريف

�أيه��ا الم�س��لمون ،الأم ُ��ن مطل ٌ��ب عزي ٌز وكن ٌز ٌ
ثمين ،هو قوام الحياة الإن�س��ان ّية ك ّلها ،و�أ�سا���س الح�ضارة المدن ّية
ال�س��لطات ،وتتناف���س ف��ي ت�أمين��ه الحكوم��اتُ ،ت َّ
�س��خر ل��ه
�أجمعه��ا ،تتط ّل��ع �إلي��ه المجتمع��ات ،وتت�س��ابق لتحقيق��ه ّ
الإمكانات الماد ّية والو�سائل العلم ّية والدرا�سات االجتماع ّية والنف�س ّية ،و ُت َ
ح�شد له الأجهزة الأمن ّية والع�سكر ّية،
و ُت�ستن َفر له الطاقات الب�شرية.
طلب الغذاء ،بغي ِر الأمن ال ُي�ست�ساغ طعام ،وال يه َن�أ عي�ش ،وال ُّ
يلذ نوم ،وال ُين َعم براحة،
مطلب الأمن ي�سبق َ
ُ
َ
قيل لحكيمَ � :
الخائف ال عي�ش له.
ال�سرور؟ قال :في الأمن ،ف�إ ّني وجدت
أين تجد ّ
في ظ ِّل الأمن ُتح َفظ النفو�س ،و ُت�صان الأعرا�ض والأموال ،وت�أمن ال�سبل ،و ُتقام الحدود ،وي�سود العمران،
ُ
الحرث وال ّن�سل ،في ظل الأمن تقوم الدعوة �إلى اهلل ،و ُتع َمر الم�ساجد،
وتنمو ال ّثروات ،وتتوافر الخيرات ،ويكثر
ال�شرع ،ويف�شو المعروفُّ ،
الج َمع والجماعات ،وي�سود ّ
النف�سي واالطمئنان
ويقل المنكر ،ويح�صل اال�ستقرار
و ُت َقام ُ
ّ
االجتماعي.
ّ
َ
وتخلخلت �أركا ُنها ،وك ُثر الخبث ،والت َب�س
و�إذا ا�ضطرب الأمن  -عيا ًذا باهلل  -ظهرت الفتن ،وتزلزلت الأ ّمة،
الحق� ،إذا اخت َّل الأمن  -عيا ًذا باهلل  -حكم ال ّل�صو�ص ّ
الحق بالباطل ،وا�ستع�صى الإ�صالح على �أهل ّ
ّ
وقطاع
الطريق ،و�سادت �شريع ُة الغاب ،وع ّمت الفو�ضى ،وهلك ال ّنا�س .وت� ّأملوا بلدا ًنا من حولكم اخت َّل فيها الأمن،
و�سلِبت الأموال ،وان ُتهكت الأعرا�ض ،وف�سد المعا�ش ،فال حول وال قوة � ّإل باهلل.
فهلك فيها الحرث وال ّن�سلُ ،
إجرامي
تخريبي ي�ستهدف الآمنين ومع�صومي الدّماء وال ّنفو�س فهو عمل �
ومِ ن �أجل هذا ف� ّإن ك َّل عملٍ
ٍّ
ّ
والتخريب والإف�ساد والتدمير في بلدٍ ُيعلي كلم َة اهلل،
مح ّرم ،مخالف لأحكام �شرع اهلل ،فكيف �إذا كان القتل
ُ
وترتفع فيه راية الدِّين والدعوة وعل ُم ال�شرع وحك ُم ّ
ال�شرع؟! ث ّم كيف �إذا كان ذلك في مهبط الوحي ومب َعث
الر�سالة المح ّمدية ،في الح َرم الحرام ،في �أقد�س المقدّ�سات؟!! ث ّم كيف �إذا بلغ ّ
ال�ضالل ب�أ�صحابه ،فجعلوا
القر�آن الكريم و�سيلة لل ّتدمير وو�ضعوا بين د ّفتيه �أدوات ال ّتفجير ،كما جعلوا ما َء زمزم الطاهر �أدا ًة للت�ضليل
وال ّتمويه؟! � ّإن ذلك ك ّله يزيد الحر َمة حرم ًة والإلحاد �إلحا ًدا ،وح�سبنا اهلل ونعم الوكيل.
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أعط منهما �أمثلة على كل من:
 18عد �إلى الخطبتين ال�سابقتين و� ِ
المنادى................................................................................................................. :
الممنوع من ال�صرف................................................................................................. :
ال�صفة................................................................................................................... :
التوكيد.................................................................................................................. :
المبتد�أ والخبر........................................................................................................ :
الأفعال النا�سخة...................................................................................................... :
الحروف النا�سخة.....................................................................................................:
الفعل والفاعل......................................................................................................... :
نائب الفاعل............................................................................................................ :
المفعول به............................................................................................................. :
التمييز.................................................................................................................. :
اال�ستثناء................................................................................................................ :
� 19أكمل المعادالت الريا�ضية الآتية:
فعل  +فاعل = جملة ................
فعل نا�سخ  +ا�سم مرفوع  +ا�سم من�صوب = جملة  ................من�سوخة.
حرف نداء  +ا�سم من�صوب  +ا�سم مجرور = منادى ................
حرف نفي  +فعل  +م�ستثنى منه � +أداة ا�ستثناء  +م�ستثنى = ا�ستثناء ................
ما  +كلمة على وزن (�أفعل)  +ا�سم من�صوب = �أ�سلوب ................
ا�سم نكرة غير منون  +ا�سم مجرور = تركيب ................

35

الوحدة التدريبية األولى

 20ار�سم خرائط مفاهيم لكل من :المن�صوبات ،والمجرورات ،والمجزومات ،على غرار خريطة المفاهيم
الآتية ،ثم قدمها لمعلمك في �أوراقك الخا�صة:
المرفوعات
في الجملة الفعلية

في الجملة اال�سمية
تابع المرفوع� :صفة،
معطوف ،توكيد ،بدل

المبتد�أ  +الخبر

ا�سم كان  +خبر (�إن)

الفعل الم�ضارع غير
الم�سبوق بجازم �أو
نا�صب

الفاعل  +نائب الفاعل

ثالثة �أنواع من المنادى
ت�ستحق البناء على ما ُترفع
به :العلم المفرد  +النكرة
المق�صودة  +المعرف بــ(�أل)

 21ق�سم الدائرة الآتية بحيث تبين الن�سب التقريبية للمرفوعات والمن�صوبات والمجرورات والمجزومات في اللغة.
المرفوعات
المن�صوبات
المجرورات
المجزومات

 22ا�ضبط الأبيات الآتية بال�شكل ،ثم �صل كل م�صطلح نحوي في العمود الثاني بالأبيات التي تمثله:
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ال ،ال �أبــــــ��وح بح��ب بثـــــ��نة �إنه��ا

�أخـــــ��ذت علـــ��ي مواثـــــ � ًقا وعــــــ��هودًا

�أ�ضحــــى التنائي بديال عن تدانينا

ون��اب ع��ن طيـــــــــ��ب لقيان��ا تجافينا

فيه��ا اثنتــــــــ��ان و�أربع��ون حلــــــ��وبة

�س��ودا كخافي��ة الغـــــــ��راب الأ�س��حم

�أفاطـــم مهال بع�ض هذا التدلل

و�إن كنت قد �أزمعت �صرمي ف�أجملي

وم��ا �س��عاد غ��داة البي��ن �إذ رحل��وا

�إال �أغن غ�ضي�ض الطرف مكحول

ك�أن م�ش��يتها م��ن بي��ت جارته��ا

م��ر ال�س��حابة ال ري��ث وال عج��ل

الأفعال النا�سخة
التمييز
التوكيد
الحروف النا�سخة
المنادى
اال�ستثناء المفرغ
�أ�سلوب ال�شرط

الكفاية النحوية

23

عد �إلى الم�صحف ال�شريف ،و�أعط منه �شواهدًا لما ي�أتي ،م�ستعي ًنا ب�أحد كتب �إعراب القر�آن( :ن�شاط منزلي)
المطلوب

�شاهده من القر�آن الكريم

جملة ا�سمية م�سبوقة بفعل نا�سخ
جملة ا�سمية م�سبوقة بحرف نا�سخ
جملة فعلية فعلها م�ضارع من�صوب
من الأفعال الخم�سة مرفوع
حال
تمييز
منادى من�صوب
ا�ستثناء تام منفي
مفعول لأجله
مفعول فيه (ظرف زمان)
عدد مفرد
بدل
توكيد
�صفة
ممنوع من ال�صرف مجرور بالفتحة

 24وقع في الن�ص الآتي خم�سة ع�شر خط�أً نحو ًّيا ،اكت�شفها وقم ب�إ�صالحها:
لي�س هناك تعريفا جامعا مانعا للبطولة ،و�إذا اختلف الدار�سين في تعريفها ،ف�إنهم يتفقوا على �أن البطل:
�إن�سا ًنا متمي ًزا ،يرى ما ال يراه الآخرين ،وي�شعر بما ال ي�شعرون ،يتمتع بوعيا عميقا ،و�إدراك دقيق ،له قلب كبير،
وعزم متين ،و�إرادة �صلبة ،هدفه �أكبر من حاجاته ،ور�سالته �أ�سمى من رغباته ،يملك نف�سه وال تملكه ،ويقود
هواه وال ينقاد له ،تحكمه قيما كبرى ،ويحتكم �إليها ،من دون �أن ِّ
ي�سخ ُرها �أو َي ْ�س َخ ُر منها ،ه َّي�أه تفوقه ليكون
�سيد فوق الجميع ،لكنه عا�ش واحد بين الجميع� ،سما حتى ا�شر�أبت �إليه الأعناق ،و�صفا حتى مالت �إليه الأفئدة.
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اﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺎﺋﻲ
� ً
أول :ا�ضبط الن�ص بال�شكل ،ثم ا�ستكمل الجدول الالحق:
من كتاب القراءة ال�صحيحة

الم�ؤلف  /فيلي�س ميندل

�إن مقالة في مجلة ربما تقدم فكرة ناجحة ،لكنها  -بب�ساطة  -ال يمكنها توفير خلفية ومعلومات تف�صيلية،
وكذا الأفكار المطلوبة لم�سايرة ما يحدث� .إن قراءة كتاب هي �أ�سرع و�أكف�أ طريقة لتعلم مو�ضوع ما.
�إن القراء المثاليين يطورون م�ستوياتهم بالكتب ،من خالل القراءة التمهيدية الفعالة ،التي تمنح الإن�سان
الوقت لي�ستوعب ،ويغطي ،ويحتفظ بكتب كاملة ب�سرعة وكفاءة.
يقول مهند�س الت�صميمات (�شارلي ديك)� :إنني  -بحكم عملي  -بحاجة �إلى كتب نافعة� ،إال �أن كتب الهند�سة
باهظة الثمن ،ول�ست م�ستعدًا لخ�سارة نقودي ،بعد ت�صفح الكتب �أقر�أ مقدمة الكتاب وخاتمته ،ثم �أقر�أ ف�صال،
لأرى مدى فائدة محتوياته في مجال عملي ،وبمجرد �أن بد�أت فرز الكتب بهذه الطريقة لم �أ�شت ِر �إال ما ي�ستحق
من الكتب.
أعط من الن�ص ً
� ِ
مثال واحدًا على الأقل لكل من المطلوبات الآتية:
الفعل الم�ضارع

مرفوع

التوابع
المجرورات
الأفعال والحروف النا�سخة
المفاعيل
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مجزوم

من�صوب
التابع

نوعه

المجرور

نوعه

النا�سخ

ا�سمه
المفعول

خبره
نوعه

الكفاية النحوية

ثان ًيا :ا�ضبط الن�ص الآتي بال�شكل ،وب ِّين الوظائف النحوية التي باللون الأزرق( ،د ِّون الإجابة فوق الكلمة)
التغيير بين الم�س�ؤولية واالنفعالية
							

الم�ؤلف  /نزار محمد عثمان

� ّإن معرفة الإن�سان لنف�سه ميزة ب�شرية ،ا�ستفاد منها في جملة �أمور:
• مراقبة �سلوكه وت�صرفاته ومحاولة ال�سيطرة عليها.
• اال�ستفادة من �أخطائه وعدم تكرارها ،واال�ستفادة من �أخطاء غيره وعدم الوقوع فيها.
• التحلي بالعادات الفا�ضلة والتخلي عن العادات ال�سيئة.
وهذه المعرفة �أ�سا�سية في تو�ضيح ما �إذا كان �سلوكنا �صاد ًرا عن مبادئ را�سخة �أم �أ َّنه نتيجة تفاعلنا مع محيطنا
وت�أثرنا ببيئتنا.
� ْإن عطلنا ميزة �إدراك الذات ،و�أ�صبحنا نعرف �أنف�سنا من خالل ما يعك�سه المجتمع لنا ،ف�إننا �سنح�صل على
�صورة �شائهة عن �أنف�سنا ،تما ًما كمن يرى �صورته في المر�آة المحدبة �أو المقعرة.
�إ َّننا عندما نختار �أن نترك للظروف من حولنا �أو للمجتمع الذي نعي�ش فيه �أن يقرر لنا ال�صواب والخط�أ� ،أو
�أن يوفر لنا الأمن النف�سي والطم�أنينة الذاتية� ،أو �أن يحدد لنا ما نفعل �أو نذر؛ نكون انفعاليين غير م�س�ؤولين.
الم�س�ؤول الحق هو الذي يحمل ب�ستانه وجنته في �صدره� ،أينما ح ّل فهي معه ،ال تفارقه �ساعة� ،إن كان في
حديقة غ ّناء �أو �سجن مظلم� ,سعادته نابعة منه ال منعك�سة من خارجه� ,أما االنفعالي فهو الذي تنبع عاطفته
من المجتمع والظروف من حوله ,يفرح عندما يعامله مجتمعه معاملة جيدة ويحزن لعك�س ذلك ,ويفتح الباب
لآراء الآخرين وت�صورهم ليتحكم فيه.
� ّإن الم�س�ؤولية تحمل معنى المبادرة� ،أن تبادر �إلى �أن تقود �أنت نف�سك ،وال تتباط�أ حتى يقودك الآخرون� ،إ َّن
الكون متحرك ،ومن لم يبادر بالحركة �س ُيجبر على الحركة وفق معطيات الواقع والظروف ،و�ستكون حركته
انفعالي ًة دون تخطيط.
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ﺗﻘﻮﻳﻢ اداء
�أخي الطالب� /أختي الطالبة:
انتهيت الآن من درا�سة الوحدة ،وقمت ب�أداء عدد من الن�شاطات ال�شفهية والكتابية ،ق ِّوم ذاتك في الجدول الآتي:

مو�ضوعات الوحدة

�أتقنت
بم�ستوى عالٍ

�أتقنت
بم�ستوى
متو�سط

�أتقنت
قلي ً
ال

لم
�أتقن

المعرفة بالقواعد النحوية
القدرة على �ضبط الن�صو�ص المقروءة
القدرة على كتابة ن�صو�ص خالية من الخط�أ
النحوي
القدرة على القراءة والإلقاء بلغة خالية من
الأخطاء
القدرة على التحدث بلغة خالية من
الأخطاء النحوية
اكت�شاف الأخطاء النحوية و�إ�صالحها

خطتي المقترحة ل�ضمان ا�ستمرارية الإتقان:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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الكفـايـة الإمـالئيـة

التطبيق الإمالئي

دﻟﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة

دﻟﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة

الـتـطـبـيـــــق الإمــــالئــــي
مدة التنفيذ

مو�ضوعات
الوحدة

الأهداف
التدريبية
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أسبوعان = عشر حصص.
عالمات الترقيم.
أعراف الكتابة.
الهمزة.
األلف المتطرفة.
الحذف والزيادة.
الوصل والفصل.
ُيتوقع منك في نهاية هذه الوحدة �أن:

ونصوصا دون الوقوع في أي خطأ إمالئي ،موظ ًفا عالمات الترقيم وملتز ًما
تنشئ فقرات
ً
بأعراف الكتابة.
نصوصا مراع ًيا مواطن الوقف وسالمة التنغيم.
ُتلقي
ً
صلح األخطاء اإلمالئية والترقيمية في أي جملة أو نص يعرض عليك.
ُت َ
ُتم ِّيز بين همزتي الوصل والقطع نط ًقا وكتابة.
تحد َد الحروف التي تزاد أو تحذف من الكلمة ،والكلمات التي توصل أو تفصل.
ُت َ
علل رسم بعض الكلمات بالصورة المعطاة في كلمات معينة ،سواء كانت تتعلق بالهمزة،
أم باأللف المتطرفة ،أم بالحذف والزيادة ،أم بالوصل والفصل.

دﻟﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﺣﺪة
دﻟﻴﻞ دﻟﻴﻞ

�إر�شادات
المتعلم

ليست موضوعات هذه الوحدة بالجديدة ،فقد تعلمت مهارات في الكتب السابقة؛
دروسا وال نشاطات للغلق والتلخيص ،وال اختبارات متكررة ،كما في
لذا لن تجد
ً
الوحدات اإلمالئية في الكتب الثالثة السابقة ،إنما هناك نشاطات تعليمية تركز على

الجانب المعرفي ،ونشاطات تدريبية تركز على التطبيق الكتابي والقرائي.
ً
مستقبل  -عندما يراك قد اجتزت
تأكد تما ًما أن هناك من سينقص من شأنك -
هذه المرحلة التعليمية من حياتك ،ومازال أداؤك الكتابي مليئًا باألخطاء اإلمالئية،
فحاول في هذه الوحدة أن تكثف جهدك ،فربما ال تجد  -بعد هذه الوحدة اإلمالئية

معلما وال معينًا في اإلمالء.
األخيرة ً -
ِّ
وتقمص دور المصحح ال ُّلغوي
وظف ما تعلمته من مهارات إمالئية في كل ما تكتبَّ ،
في كل ما تقرؤه في المدرسة والبيت والشارع ووسائل اإلعالم ...فالممارسة
المستمرة هي الوسيلة األولى لحفظ المهارات اإلمالئية في حوزتك.

مــراجـــع
المتعلم

 حاول أن تقتني أحد هذين الكتابين أو أي كتاب يحوي موضوعات الوحدة:محمود شاكر سعيد ( :)2010المرشد في اإلمالء والترقيم والتحرير العربي،
مكتبة كشكول للنشر ،القاهرة.

عبد العليم إبراهيم ( :)1975اإلمالء والترقيم في الكتابة العربية ،مكتبة غريب
للنشر ،القاهرة.
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رابط الدر�س الرقمي

ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
 1تع َّرف على �أ�سماء عالمات الترقيم الآتية ،محد ًدا موا�ضع ا�ستعمالها ،وم ِّثل لها ،ثم اقر�أ �أمثلتك مراع ًيا التنغيم
�أو الوقف المنا�سب لعالمة الترقيم( .ن�شاط منزلي)

�أثر العالمة

العالمة
.
,

عالمات لها �أثر
قرائي
(الوقف/التنغيم)

:
؟
!
-

- -

عالمات تنظيمية

)(

ت�صحبها �إ�شارة �أثناء
القراءة

...
»«
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الأمثلة

الكفاية اإلمالئية

� 2ص ِّنف الأعراف الكتابية الآتية بح�سب ال�شكل الالحق ،ثم تخ َّير ثالثة منها؛ لتبين فائدتها لكل من الكاتب
والقارئ.
(العناوين الرئي�سة والجانبية ،الكتابة في فقرات ،بدء المو�ضوع بتحديد �أهدافه� ،إنهاء المو�ضوع بملخ�ص ،التعداد،
ت�سل�سل العر�ض بح�سب العنا�صر الفنية ،الإبراز بالخطوط �أو التلوين ،الجداول والر�سوم).
�أعراف الكتابة
�أعراف �أ�سا�سية
�إلزامية

�أعراف الكتابة

3

�أعراف �إ�ضافية
اختيارية

فائدتها الكتابية والقرائية

اكتب فقرة ق�صيرة من �إبداع قلمك تو�ضح فيها �أهمية عالمات الترقيم واتباع �أعراف الكتابة.

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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4

ار�سم خريطة مفاهيم لكل من الهمزة االبتدائية والهمزة المتو�سطة ،على غرار خريطة المفاهيم الآتية:

(ن�شاط منزلي)

مو�ضعها

قاعدتها
تكتب على
حرف ي�شبه
حركة ما قبلها

�صورها

�آخر الكلمة
على الياء

قبلها ك�سرة

�شاطئ
عب ًئا
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قبلها حرف
يو�صل ،وبعدها
�ألف تنوين
الن�صب

على الواو

على الألف

على ال�سطر

قبلها �ضمة

قبلها فتحة

قبلها �ساكن

يجر�ؤ

قر�أ

عبء

الكفاية اإلمالئية

 5للألف المتطرفة �آخر الكلمة �صورتان:
قائمة على �أ�صل �صورة الألف ،وتكتب هكذا (ا)
على �صورة ياء غير منقوطة ،وتكتب هكذا (ى)
يت�أثر ر�سم الألف المتطرفة بخم�سة عوامل:نوع الكلمة ،عدد حروفها� ،أ�صل الألف ،الإعراب والبناء ،اللغة الأعجمية.
ِّ
لخ�ص حاالت ر�سم الألف المتطرفة ،ومثل لكل حالة في الجدول الآتي:
كتابة الألف قائمة على �أ�صل �صورتها (ا)

6

الأمثلة

ال�سبب

يحيا ،مرايا ،ق�ضايا ،زكريا

ُ�سبقت الألف بياء

كتابة الألف على �صورة الياء (ى)
الأمثلة

ال�سبب

مو�سى ،عي�سى ،ك�سرى ،بخارى

�أ�سماء �أعجمية م�ستثناة

متى� ،أ ّنى ،الألى ،لدى

�أ�سماء مبنية م�ستثناة
حروف م�ستثناة

أعط كلمات تمثل حاالت الحذف والزيادة المب َّينة في الجدول الآتي:
� ِ
الحالة الإمالئية

الأمثلة

حذف الألف من و�سط الكلمة
حذف الياء من �آخر اال�سم المنقو�ص
حذف حروف العلة من �آخر فعلي الأمر والم�ضارع المجزوم
حذف همزة الو�صل من (ابن) و(ا�سم) و(ال)
زيادة الواو في بع�ض الكلمات
زيادة �ألف تنوين الن�صب
زيادة الألف الفارقة
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 7الو�صل والف�صل
الف�صل :كل كلمة ي�صح االبتداء بها والوقف عليها يجب �أن تكتب منف�صلة ،مثل:
.............................................................................................................

الو�صل :ما يجب و�صله:
�أ الكلمات المكونة من حرف �أو حرفين مما ال ي�صح االبتداء به ،مثل :باء الجر ،وكاف الت�شبيه ،وبع�ض ال�ضمائر.
ب كل لفظين ُر ِّكبا في لفظ واحد ،مثل..................................... :
ج و�صل (� ْأنْ �/إن/لكي) بـ( ،)..........مثل.................................... :
د و�صل (من) بـ ،.........................مثل................................... :
هـ و�صل ( ).....بحروف الجر مع حذف �ألفها ،مثل...................... :
و و�صل ...............................................................................
8

حدد الجزئيات التف�صيلية على الر�سم الآتي ،لتلخ�ص كامل درو�س الإمالء.
الهمزة في �أول الكلمة

الهمزة المتو�سطة

الهمزة المتطرفة

الإمالء

ملخ�ص

الزيادة
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الزيادة

الزيادة

الو�صل
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اﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺎﺋﻲ
� ً
أول :اقر�أ ،ثم �أجب:

�أ�شهر المجموعات ال�شعرية القديمة
د� .أمجد الطرابل�سي
							
 1المف�ضليات:
وهي للمف�ضل بن محمد بن يعلى ال�ض ِّبي ،الراوية الكوفي الم�شهور المتوفى �سنة 168هـ (وقيل في �سنة 178هـ).
وت�ضم المف�ضليات ما يقارب مئة وثالثين ق�صيدة ل�ستة و�ستين �شاع ًرا ،عا�شو وماتوا في الجاهلية؛ ولي�س بينهم
�إال عدد قليل ممن �أدرك الجاهلية والإ�سالم.
 2الأ�صمعيات:
وهي لعبد الملك بن قريب الأ�صمعي ،الراوية ال ُّلغوي الإخباري المعروف ،المتوفى نحو 216هـ.
وتحتوي هذه المجموعة (في طبعتها الأخيرة) على �إثنتين وت�سعين ق�صيدة ،بينها عدد من المقطوعات الق�صيرة.
و�شعراء هذه المجموعه ك�شعراء المف�ضليات ج ُّلهم من الجاهليين القدماء.
 3جمهرة ا�شعار العرب:
وهي لراوية مغمور! ال نجد له فيما بين �أيدينا من كتب الأدب ترجمة :هو �أبو زيد محمد بن �أبي الخطاب القر�شي.
وتحتوي هذه المجموعة على ت�سع و�أربعين ق�صيدة مطولة من عيون �شعر الجاهلية و�صدر الإ�سالم .وقد وزعها
الم�ؤلف في �سبع فئات متكاف�أة ،كل فئة منها ت�ضم �سبع ق�صائد وتحمل ا�س ًما خا�صاً.
(من كتاب :حركة الت�أليف عند العرب).
�أ �أ�صلح الأخطاء الواقعة في الن�ص:
�أخطاء في الر�سم الإمالئي
الخط�أ

ال�صواب

�أخطاء في ا�ستخدام عالمات الترقيم
الخط�أ

ال�صواب
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ب

التحليل الإمالئي:
الظاهرة الإمالئية

مثالها من الن�ص

�سبب كتابتها بهذه ال�صورة

�ألف متطرفة
همزة متو�سطة
همزة و�صل
همزة قطع
حذف
زيادة
و�صل كلمتين
ج

من الأعراف الكتابية التي التزم بها الن�ص:

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ثان ًيا� :سجل  -من الذاكرة � -أكبر قدر ممكن من الكلمات الممثلة للظواهر الإمالئية الآتية:
�أ

همزة القطع:

............................................................................................................................................................
ب

الهمزة المتو�سطة على �ألف:

............................................................................................................................................................
ج

الهمزة المتطرفة على ياء:

............................................................................................................................................................
د

الألف المتطرفة على �أ�صل �صورتها (ا):

............................................................................................................................................................
هـ

كلمات حذفت منها الألف:

............................................................................................................................................................
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رابط الدر�س الرقمي

ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
 1عالمات الترقيم ت�ساعد القارئ على الفهم ،وعلى جودة الأداء القرائي ،لقد اقتطفت الن�صو�ص والأقوال الآتية
دون ترقيمها ،فهل يمكنك �إعادة عالمات الترقيم المنا�سبة �إليها؟ اقر�أ قراءة جهرية ،مراع ًيا التنغيم والوقف:
رجل كان قبلكم َر َغ َ�س ُه (�أتاه) اهلل ً
عن �أبي �سعيد الخدري عن النبي �( :أ َّن ً
مال فقال لبنيه ل َّما ُح ِ�ضر
�أيَّ �أبٍ كنت لكم قالوا :خير �أب قال :ف�إني لم �أعمل خي ًرا ُّ
قط ف�إذا ُمتُّ ف�أحرقوني ،ثم ا�سحقوني ،ثم َذ ُّروني في يوم
عا�صف ففعلوا فجمعه اهلل ع َّز وج َّل فقال :ما حملك قال :مخافتك فتلقاه برحمته) [رواه البخاري].
�إ َّن عندك حياة واحدة تعي�شها في هذه الدنيا فاجعلها رائعة ع�ش كل لحظة ك�أنها �آخر لحظة في حياتك ع�ش
بالإيمان ع�ش بالأمل ع�ش بالحب ع�ش بالكفاح وقدِّر قيمة الحياة.
�إبراهيم الفقي

�إن �أقوى كلمة في اللغة :كلمة يالحظ و�إذا لم تالحظ البيئة من حولك فلن يمكنك التفاعل معها بكفاءة.
هارفي� .أ .روبنز
2

ح ِّول الفعل الم�ضارع في �أوائل الجمل �إلى ما�ض ،وت�أكد من �صحة كتابة الألف المتطرفة:
......................
		
ُيم�ضي الطالب وقته في القراءة.
......................
			
يق�ضي الحاكم بالعدل.
......................
يحنو الآباء على �أبنائهم.
......................
ينتهي الوقت ب�سرعة فائقة		.

 3ح ّول الجمع (المميز بلون مختلف) �إلى مفرد ،وت�أكد من �صحة كتابة الألف المتطرفة:
									ل����ح����ج����ارة ......................
وال ن�������رام�������ي ب����ا
ل�سن��������������ا ن�����ق�����ات�����ل ب���ال���ع�������ص���ي
									���ن ال��زم��ان ......................
ب��م��ن��زل��ة ال��رب��ي��ع م
مغاني ال�شعب طيبا في المغاني
									 ل��ه��ا ق��ائ��د ......................
ك����أن���ه���ا ال��� ُع��� ْم���ي م���ا
م���اب���ال ه����ذي ال��ن��ج��وم ح��ائ��رة
الحاجات وهي بعيد ......................
									
وقد تطلب
فقد تلتقي الأهواء بعد تفاوت
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4

ِ�ص ْل الحروف المقطعة الآتية ،واكتب الكلمات ب�صورة �صحيحة:
الحروف المقطعة
َم ْب َد ء
َك َف ا َء ة

5

الكلمة بعد و�صل الحروف

الحروف المقطعة
يَ ْل َق ا
َع َف ا

َق ا ِر َء ا نِ
َء ْ�ص ِد َق ا ُء َك

ِذ ْك َر ا
َخ َط ا ي ا

َ�ش يْ َء ا نِ

َم هْ ـ َم ا

الكلمة بعد و�صل الحروف

حلل الظواهر الإمالئية في الكلمات المميزة بلون مغاير ،كما في المثال:
الحروف المقطعة
أن�صحك � ّأل تكذب في حديثك
� ُ
للغ ِة قواع ُد ينبغي تطبيقها
�إال َم ت�ستم ُع في وقت الفراغ؟
جاء عبدُالإله من المعهد
يا حبذا الجنة واقترابها
احترمني مثلما �أحترمُك
�أيها النا�س اتقوا اهلل حق التقوى

الظاهرة الإمالئية
الو�صل والحذف

تحليل الظاهرة
و�صلت (�أن) مع (ال) وحذفت النون

 6اقر�أ الن�ص الآتي قراءة �صامتة مت�أنية ،ثم ناق�ش محتواه مع زمالئك ،ثم حلله �إمالئ ًّيا ح�سب ما يطلب منك:
اعتمدت ر�ؤية ٢٠٣٠على ثالثة محاور رئي�سة لتعزيز وبناء ركائز القوة لدى المملكة ،وهي :المجتمع الحيويّ
واالقت�صاد المزدهر والوطن الطموحَ .
وو�ضع مجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية منظوم ًة من البرامج التنفيذية
المترابطة لتمثل خطة ال�سير لهذه الر�ؤية ،ومنها :برنامج تنمية القدرات الب�شرية وهدفه تح�سين مخرجات التعليم
والتدريب؛ ح ّتى ت�صل �إلى الم�ستويات العالمية ،من خالل برامج تعليم وت�أهيل وتدريب تتالءم مع �سوق العمل
المحلي والعالمي واحتياجاته ومتطلباته المتجددة ،ومتطلبات الثورة ال�صناعية الرابعة ،كما ي�سهم هذا البرنامج
في تطوير المعلمين والمدربين و�أع�ضاء هيئة التدري�س والحوكمة و�أنظمة التقويم والجودة والمناهج والم�سارات
التعليمية والمهنية ،والبيئة التعليمية والتدريبية؛ لتن�سجم مع التوجهات الحديثة .كما �سيقوم البرنامج  -منطل ًقا
من الأ�س�س الإ�سالمية والتربوية واالجتماعية والمهنية  -با�ستحداث �سيا�سات ونظم تعليمية وتدريب ّية تعزز من
كفاءة الر�أ�سمال الب�شري بما يحقق ال�شمولية والجودة والمرونة وخدمة �شرائح المجتمع تعزي ًزا لريادة المملكة
				
�إقليم ًّيا وتناف�سها دول ًّيا(.الموقع االلكتروني لر�ؤية المملكة -٢٠٣٠بت�صرف).
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تحليل الن�ص �إمالئ ًّيا:
�أ الهمزة في �أول الكلمة وو�سطها و�آخرها� ،أعط من الن�ص ال�سابق �أمثلة متنوعة:
الهمزة في �أول الكلمة
الهمزة

ب

�سبب كتابتها بهذه ال�صورة

الهمزة في و�سط الكلمة
الهمزة

�سبب كتابتها بهذه ال�صورة

الكلمة

الألف على �صورة الياء غير المنقوطة (ى)

�سبب كتابة الألف بهذه ال�صورة

الكلمة

�سبب كتابة الألف بهذه ال�صورة

الحذف والزيادة والو�صل:
الكلمة

د

الهمزة

�سبب كتابتها بهذه ال�صورة

الألف المتطرفة �آخر الكلمة:
الألف القائمة على �أ�صل �صورتها (ا)

ج

الهمزة في �آخر الكلمة

الحذف
ما حذف منها

الكلمة

الزيادة
ما زيد فيها

الو�صل
الكلمة

�أ�صلها

الهاء والتاء المربوطة والتاء المفتوحة:
كلمات مختومة بالهاء

كلمات مختومة بالتاء المربوطة

كلمات مختومة بالتاء المفتوحة

هدفه....................- ..................-

ثالثة .............- .............-

............- .......... - ..............-

وازن بين الكلمات ال�سابقة من حيث الكتابة......................................................................................:
اقر�أها مرة بال�سكون ومرة بالحركة .ماذا تالحظ؟ ......................................................................................
.....................................................................................................................................
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7

ت�أمل الأمثلة الآتية و�سجل ا�ستنتاجاتك:
م
�أ

الجملة
ن�صحنا مع ِّلمو المدر�سة باالجتهاد
َ
ح�صل موظفو ال�شركة على مكاف�أة
اجتمع مدربو الفرق الريا�ضية

ب

�أرجو �أن تبادر �إلى عمل الخير
تزكو النف�س بعمل ال�صالحات
يربو عدد طالب ف�صلنا على الأربعين

ج

فكروا قبل �أن تتكلموا
ال�صباح
المعلمون اجتمعوا هذا َّ

د

�أ�صدقا�ؤك لن يخذلوك
الأمانة عظيمة فتح َّملوها

المالحظة

التعليل

لم تلحق بها الألف مع �أنها
مختومة بواو ،ودالة على الجمع.

اال�ستنتاج.................................................................................................................................. :

 8اكتب تعلي ًقا ق�صي ًرا على ال�صورة الآتية ،حاول ا�ستخدام كلمات تمثل الظواهر الإمالئية التي در�ستها ،ووظف
عالمات الترقيم( :ن�شاط منزلي)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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 9كثي�� ًرا م��ا يخط��ئ النا���س ف��ي كتاب��ة الكلمات ذوات (ال�ضاد) �أو (الظ��اء) والحل الوحيد هو الرج��وع �إلى المعاجم
ال ُّلغوي��ة لر�ؤي��ة الكلم��ة .ع��د �إل��ى �أح��د المعاجم ،وانقل من��ه عد ًدا من الكلم��ات ال�ضادية والظائية ،ث��م �أطلع زمالءك
عليها( :ن�شاط منزلي)
كلمات تحتوي على حرف ال�ضاد

10

11

كلمات تحتوي على حرف الظاء

م ِّثل في جمل مفيدة:
�ألف متطرفة وقعت رابعة فما فوق...................................................................... :
كلمة همزتها قطع ،لأنها �أمر لفعل رباعي............................................................. :
عالمة ترقيم بين جملتين �إحداهما �سبب للأخرى............................................... :
�ألف متطرفة على �صورة ياء ال�سم �أعجمي........................................................... :
كلمة ا�شتملت على همزة متو�سطة ما قبلها مك�سور................................................ :
�ألف متطرفة ثالثة �أ�صلها واو............................................................................ :
كلمة زيد فيها حرف الواو................................................................................. :
وجه عد ًدا من الأ�سئلة حول م�ضمون ال�صورة الآتية .م�ستخد ًما كلمات تو�صل ببع�ضها( .ن�شاط منزلي)
ِّ
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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 12وقع في الن�ص الآتي عدد من الأخطاء الإمالئية والترقيمية .قم ب�إ�صالحها ،وناق�شها مع زمالئك ،ثم اكتب
فقرة ق�صيرة ت�شرح الدر�س الذي تعلمته من الق�صة:

قوة التحكم في الذات
(�إبراهيم الفقي)

كانت( .نادية) م�شهورة بعمل ال�سمك المقلي ،وفي �أحد الأيام دعت �صديقتها (نبيلة) على الع�شاء ،وطلبت منها
�أن ُ
تح�ضر �إعداد الأكله ،فترى طريقتها الرائعة التي تطهو بها ال�سمك .لكي ال تن�ساها ،ولم تن�س �أن تو�صيها �أن ال
تخبر بها �أحدا .بد�أت نادية بقطع ر�أ�س الم�سكة وذيلها ،ثم قامت بر�ش الدقيق عليها ،وو�ضعتها في الزيت المغلي.
�س�ألت «نبيلة» �صديقتها :مِ ْن مَن تعلمتِ هذه الطريقة؟ و ِل َما قطعت الر�أ�س والذيل! فقالت نادية� :أنا ال �أعرف بال�ضبط.
والكن هذه هي الطريقة التي تعلمتها من �أمي .فطلبت منها نبيلة �أن تت�صل ب�أمها؛ لكي تعرف ال�سر في ذلك.
وعندما �س�ألت (نبيلة) والدة نادية عن ال�سر .قالت لها� :أنا ال �أعرف بال�ضبط ،ولكن هذه هي الطريقة التي
تعلمتها من �أمي منذ �أكثر من �أربعين �سنة .عند �إذ زاد حب اال�ستطالع لدا نبيلة ،و�س�ألت الأم� :إذا كان من الممكن
�أن تت�صل بجدة نادية؟ حتى تقف على ال�سر في هذا ،و�أعطتها الأم رقم الهاتف ،وات�صلت بالجدة ،وقد زاد �شغفها
بمعرفة ال�سر وراء قطع الر�أ�س والذيل.
ولما ردَّت الجدة على المكالمة �شرحت لها نبيلة الموقف ،وطلبت منها معرفة ال�سر ،ف�ضحكت الجدة ،وقالت:
ال يوجد هناك �سر ،والكني كنت �أ�ضطر لقطع الر�أ�س والذيل؛ لأن الوعاء الذي كنت �أقلي فيه ال�سمك كان �صغيرا،
							
وال يمكنني و�ضع ال�سمكة كاملة فيه».
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

 13اقر�أ الفقرة الآتية قراءة جهرية مراع ًيا �سالمة ال�ضبط ،و�صحة الوقفات ،ومنا�سبة التنغيم:
ثمرات الأوراق
كان �أبو العالء المع ـ ِّري يتع�صب للمتنبي ،فح�ضر يو ًما مجل�س المرت�ضى فجرى ذكر المتنبي ،فه�ضم المرت�ضى
من جانبه ،فقال المعري :لو لم يكن لأبي الطيب �إال قوله( :لك يا منازل في القلوب منازل) لكفاه ،فغ�ضب
ف�سحب و�أخرج ،وبعد �إخراجه ،قال المرت�ضى :هل تدرون ما عنى بذكر البيت؟ قالوا ال واهلل!
المرت�ضى و�أمر به ُ
قال :عنى به قول �أبي الطيب في الق�صيدة:
فهي ال�شهادة لي ب�أني كامل
و�إذا �أتتك مذمتي من ناق�ص		

(ابن حجة ,ثمرات الأوراق)
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 14اكتب فقرتين في و�صف ال�صورة الآتية ،مراع ًيا ال�صحة الإمالئية ،والدقة في موا�ضع عالمات
الترقيم( :ن�شاط منزلي)
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
15

�سجل  -من الذاكرة � -أكبر قدر ممكن من الكلمات الممثلة للظواهر الإمالئية الآتية:
ِّ
همزة متطرفة على الألف:

............................................................................................................................................................

همزة متو�سطة على الواو:
............................................................................................................................................................

�ألف متطرفة على �صورة الياء:
............................................................................................................................................................

الكلمات التي يجب و�صلها:
............................................................................................................................................................
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وجه ر�سالة �إلى �أحد المعلمين� ،أو �أحد الم�س�ؤولين عن التعليم ،عب ِّر فيها عما تريد ،مراع ًيا �سالمة الإمالء،
ِّ 16
والدقة في ا�ستخدام عالمات الترقيم.
(اكتب في �أوراقك الخا�صة ،ثم �أطلع معلمك ،و�أ�سمع زمالءك ما كتبت)

 17اعمل مع �أحد زمالئك .قم مرة بدور المملي ،ومرة بدور المملى عليه ،حاول �أن تملي على زميلك كلمات
ً
�صحح �أخطاءه ،ودعه ي�صحح �أخطاءك.
وجمل �صعبة الكتابة ،ث ّم ِّ
اكتب هنا ما يملي عليك زميلك:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

 18تبادل كتبك وكرا�ساتك مع عدد من زمالئك ،دعهم ي�صلحوا �أخطاءك الإمالئية ،و�أ�صلح �أخطاءهم ،ثم لخ�ص
في الجدول الآتي الأخطاء ،التي وقعت �أو وقعوا فيها:
الخط�أ

58

ال�صواب

الخط�أ

ال�صواب

الخط�أ

ال�صواب
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اﺧﺘﺒﺎر ﺑﻨﺎﺋﻲ
� ً
أول :اقر�أ ،ثم �أجب:
ذاكرة الراوي
(الق�صيدة والن�ص الم�ضاد ،د .عبداهلل الغذامي)
جاءنا ال�شعر الجاهلي بوا�سطة الرواة الذين كانت الذاكرة هي �أداتهم الفاعلة .....وهذا يعني �أننا نتعامل مع

ح�سها
(الذاكرة) ولي�س مع �أي عامل مادي �آخر .ومن �ش�أن الذاكرة �أن تكون انتقائية ومتذوقة ،وتفر�ض حينئذٍ ّ
الذوقي على ما تنتقيه من �شعر منقول...
وي�صح هنا �أن نقول � .....إن ما نقر�ؤه من ال�شعر الجاهلي هو مختارات الرواة .على �أننا �أمام نوعين من الرواة
وم�ستويين من النقل .فلدينا الرواة الأعراب� .....أبناء ال�صحراء .....ولدينا العلماء الذين د ّونوا ال�شعر وت�سموا
با�سم الرواة .....مثل .....الأ�صمعي وغيره.
واالنتقاء �إذن يمر بمرحلتين من الراوية الأعرابي �إلى الراوية المد ِّون ،ومن ذاكرة �إلى ذاكرة وذائقة �إلى
ذائقة ...مما ي�شكل ذاكرة م�صفاة ومنتقاة.
�أ �ضع في الفراغات الموجودة في الن�ص ال�سابق عالمات الترقيم المنا�سبة.
ب ما الأعراف الكتابية التي التزم بها الن�ص؟
........................................................................................................................................................
ج

ا�ستخرج من الن�ص ال�سابق ما ي�أتي:
المطلوب

الكلمة

�سبب كتابتها بهذه ال�صورة

همزة و�صل
همزة قطع
همزة متو�سطة على ال�سطر
همزة متو�سطة على الألف
همزة متو�سطة على الواو
همزة متو�سطة على الياء
همزة متطرفة
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المطلوب

الكلمة

التو�ضيح

�ألف متطرفة على �صورة �ألف
�ألف متطرفة على �صورة ياء
كلمة تعر�ضت لحذف
كلمة تعر�ضت لزيادة
كلمة دخلها و�صل
د

«وتفر�ض حينئذ ح�سها الذوقي على ما تنتقيه من �شعر منقول»

لماذا لم تت�صل (على) بـ(ما) في العبارة ال�سابقة؟ ...................................................................................
ك ّون �س� ًؤال على العبارة بحيث تت�صل (على) بـ(ما) ..................................................................................

ثان ًيا :اكتب ما �سيمليه معلمك عليك ،ثم راجع كتابتك وت�أكد من �سالمة الإمالء ،وعالمات الترقيم.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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ﺗﻘﻮﻳﻢ اداء
�أخي الطالب� /أختي الطالبة:
انتهيت الآن من درا�سة الوحدة ،وقمت ب�أداء عدد من الن�شاطات ال�شفهية والكتابية ،ق ِّوم ذاتك في الجدول الآتي:

مو�ضوعات الوحدة

�أتقنت
بم�ستوى عالٍ

�أتقنت
بم�ستوى
متو�سط

�أتقنت
قلي ً
ال

لم
�أتقن

عالمات الترقيم و�أعراف الكتابة
الهمزة في �أول الكلمة وو�سطها و�آخرها

الألف المتطرفة �آخر الكلمة
الو�صل والف�صل
الحذف
الزيادة

خطتي المقترحة ل�ضمان ا�ستمرارية الإتقان:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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الكفاية القرائية

القراءة ال�سريعة

دﻟﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة

دﻟﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة

الـــقـــراءة الـــ�ســريــــــعـــة
مدة التنفيذ

64

ثالثة أسابيع = خمس عشرة حصة.

المراحل الأربع للقراءة:

مو�ضوعات
الوحدة

أنواع القراءة السريعة ،بحسب الهدف والعمليات:
		
 قراءة التصفح.		
 قراءة التمشيط.قراءة النصوص الوظيفية.
القراءة على اإلنترنت.
استراتيجيتان لتسريع القراءة:
 منظم القراءة. -القراءة الذكية		.

الأهداف
التدريبية

ُيتوقع منك في نهاية هذه الوحدة �أن:

 -القراءة االنتقائية.

تصفح الكتب ،والمقاالت ،واإلنترنت ..بكفاءة عالية.
َت
َ
َ
َتقرأ بسرعات مختلفة (متأنية ،بطيئة ،سريعة ،فائقة السرعة) بحسب الهدف من
القراءة ،ونوع المقروء.
َت َ
لص من المشكالت الست التي تحد من سرعة القراءة.
تخ َ
ِ
ستخد َم استراتيجية القراءة الذكية = ( التركيز  +القفز) بنجاح.
َت
ستخدم منظم القراءة للزيادة من سرعة القراءة.
َت
َ
َت َ
قرأ بسرعة تفوق (350ك/د) مع فهم تفصيالت الموضوع.
َت ِ
ستفيدَ من أعراف الكتابة لزيادة سرعتك القرائية.
ِ
ستخد َم التعليقات ،والتلخيصات ،ورسوم التذكر لزيادة الفهم واالستيعاب.
َت

دﻟﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة دﻟﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة
�إر�شادات
المتعلم

تدربت في المستوى األول اللغة العربية ( )1على خطوات القراءة (أسئلة ما قبل القراءة ،القراءة
التمهيديــة السريعة ،الخطوات الخمس للقراءة المركزة ،أســئلة ما بعد القراءة ،اســتراتيجيات

التركيز) ،وكلها متطلبات أساسية للتمكن من مهارات هذه الوحدة ،فحاول مراجعتها ،وتطبيقها
في دراستك لنصوص هذه الوحدة.

القراءة السريعة ليست مجرد استراتيجية للقراءة ،بل إنها ضرورة تحتمها مقتضيات العصر

سريعا فلن تستطيع متابعة السيل الجارف من المعلومات
واالنفجار المعرفي .ما لم تكن قارئًا
ً
التي تتزايد كل يوم .إن القضية قضيتك ،وأنت الذي ستقرر ما إذا كنت راغ ًبا في تطوير سرعتك
القرائية.

القراءة هي عملية تكوين المعنى ،ما لم تحصل على المعنى فأنت ومن لم يقرأ سواء .إن

سريعا ،واتجه صوب المعنى بكل قواك
تفوت المعنى ال قيمة لها .اقرأ
ً
القراءة السريعة التي ِّ
التركيزية.

مختارا أو مجلة ،وأودعها مكتبة الفصل؛
ساهم في تكوين مكتبة خاصة للفصل ،أحضر كتا ًبا
ً
لتكون مادة للتدريب تستفيد منها أنت وزمالؤك.
القراءة السريعة مهارة َّ
مركبة تحتاج إلى تدريب مكثف ،ربما ال تفي به الدروس المخصصة

لهذه الوحدة ،اجعل القضية قضيتك الشخصية ،واقتطع ( 15دقيقة) من كل يوم للتدرب
الذاتي على السرعة القرائية.

مــراجـــع
المتعلم

حاول أن تقتني أحد الكتب اآلتية ،أو ما شابهها:
فيليس ميندل ( :)2000القراءة الصحيحة ،ترجمة ونشر مكتبة جرير ،الرياض.
بيتر شيفر وجريجوري ميتشل ( :)2006القراءة السريعة :كيف تمتلك مهارة القراءة
السريعة مع المحافظة على االستيعاب ،ترجمة أحمد هوشان.
اللغة العربية ( )3،2،1الكفايات اللغوية.
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رابط الدر�س الرقمي

ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
ا�ستعن بمراجعك القرائية:
 1القراءة :عملية تكوين المعنى من ن�صو�ص مكتوبة ،ويمكن للقارئ �أن ي�صل �إلى م�ستويات متدرجة ومتفاوتة
من الفهم ،حدد م�ستوى الفهم للمهارات الآتية:
م�ستوى الفهم

المهارات الأ�سا�سية
التعرف على معاني المفردات المعجمية واال�صطالحية  -تحديد التفا�صيل وتذكرها  -التعرف على الأفكار
الم�صرح بها في الن�ص  -فهم تنظيم الن�ص وبنائه  -اتباع التعليمات.
ا�ستنتاج الأفكار غير الم�صرح بها  -ا�ستخال�ص نتائج  -تتبع الجزئيات للو�صول �إلى حكم لم ي�صرح به  -فهم
الأهداف الحقيقية غير الم�صرح بها  -التنب�ؤ بالأحداث  -التعميم  -التعرف على وجهة نظر الكاتب  -تف�سير
م�شاعر وتحليل �شخ�صيات  -التعرف على �شخ�صية الكاتب وبيئته.
التمييز بين الحقائق واالدعاءات والآراء  -التمييز بين المعلومات المرتبطة بالمو�ضوع وغير المرتبطة
به  -تحديد م�ستوى الدقة العلمية  -تحديد م�صداقية م�صدر المعلومات  -تحري التحيز  -التعرُّف على
عدم االت�ساق في م�سار التفكير �أو اال�ستنتاج  -تحديد قوة البرهان �أو االدعاء  -التنب�ؤ بمترتبات القرارات
�أو الحل.

الإبداع في �ضوء
الن�ص المقروء
2

�إعطاء حلول ومقترحات بديلة  /حل م�شكالت م�شابهة  /الكتابة في �ضوء المقروء.

من خالل ال�صورة الآتية ،و�ضح كيف تحدث عملية فهم م�ضمون الن�ص:
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
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� 3أكمل مكونات ال�شكل الآتي( :ن�شاط منزلي)

خم�س خطوات للقراءة المتعمقة

القراءة التمهيدية = الت�صفح
قراءة �أجزاء من المقدمة

فح�ص بنية الكتاب

قراءة العناوين

فح�ص �أعراف الكتابة

فح�ص الر�سوم والجداول

القراءة

التمييز بين الحقيقة والر�أي
تحديد م�ستوى الدقة العملية
التنب�ؤ بمترتبات القرار �أو الحل
تحديد �أ�ساليب التحيز
الت�أكد من �صدق
المقدمات والنتائج

تحديد قوة البرهان �أو االدعاء

القراءة التحليلية الناقدة

4

ر�سوم التذكر

الخطوات
والعمليات

الأ�سئلة

خم�سة �أ�ساليب لزيادة التركيز

حاول �أن تقدم تف�سي ًرا �أكثر عم ًقا للمقوالت الآتية:
المقولة

التف�سير

�أنت اليوم حيث �أو�صلتك �أفكارك،
و�ستكون غدًا حيث ت�أخذك �أفكارك.
من يفهم النا�س فهو حكيم،
ومن يفهم نف�سه فهو عبقري.
ابد�أ حيث البداية ،وا�ستمر حتى ت�صل
�إلى النهاية ،عندئذ توقف.
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5

ت�أمل الن�ص الآتي ،ثم ناق�ش زمالءك في دالالته الحرفية والتف�سيرية والتحليلية:

الن�ص

كي�سا مملو ًءا بحجار ٍة كبير ٍة و�ص َّب ُه فيها حتى امتلأت� .س�أل الطالب:
�أح�ض َر الأ�ستاذ �س ّل ًة ،ثم �أخرج ً
كي�سا مملو ًءا بحجار ٍة �صغيرة ،و�ص َّب ُه في ال�س َّلة،
هل َبق َِي في ال�س َّلة ُم َّت�سع؟! �أجابوا :ال� .أخرج الأ�ستاذ ً
كي�سا مملو ًءا بالرمل،
ثم �س�ألهم :والآن ،هل بقي في ال�س َّل ِة م َّت�سع؟ ف�أجاب بع�ضهمُ :ر َّبما .ث َّم �أخرج ً
و�ص َّب ُه في ال�س َّلة .و�س�ألهم ال�س�ؤال نف�سه ،ف�أجابواُ :ر ّبما! �أخرج الأ�ستاذ �إبري ًقا مملو ًءا بالماء ،و�ص ّبه في
ال�س ّلة .فقال الطالب :لم يبق في ال�سلة م َّت�سع .قال الأ�ستاذ :ماذا نتع ّلم من الدر�س؟ ف ّكر الطالب ،وقال
�أحدهم :مهما كان لدى الإن�سان من �أعمال ،ف�سيجد وق ًتا لأعمال �أخرى .قال الأ�ستاذ� :إجابة ج ِّيدة .لكن
الدر�س الأهم :لو لم نبد�أ بالحجارة الكبيرة لما ا�ستطعنا �أن ن�ضعها في ال�س ّلة .ابد�أ ب�أهدافك الكبيرة
� ً
أول!

(ق�ص�ص �شعبية من �سل�سلة توا�صل لتعليم العربية ,خالد الدامغ ،وجمعان القحطاني ،و�صالح الن�صار -بت�صرف)-

�أ�سئلة الم�ستوى
الحرفي
�أ�سئلة الم�ستوى
التف�سيري
�أ�سئلة الم�ستوى
التحليلي الناقد

 6هناك ن�صو�ص يمكنك �أن تقر�أها ب�سرعة فائقة ،و�أخرى تحتاج قراءتها �إلى قدر كبير من الت�أني والتفهم.
�صنف الن�صو�ص الآتية بح�سب �سرعة قراءتها:
ديوان �شعر  -مجموعة ق�ص�صية  -عقد �أو اتفاقية  -مقالة اجتماعية في �صحيفة  -مقالة علمية في مجلة متخ�ص�صة
ت�صنف التطبيقات العملية لأحد القوانين الفيزيائية  -ن�ص تاريخي يحلل الأ�سباب التي �أدت �إلى �سقوط الدولة
العبا�سية ،والنتائج المترتبة على �سقوطها  -مو�سوعة علمية تعرف بالم�صطلحات والنظريات العلمية في عدد من
المجاالت المعرفية  -مقالة افتتاحية لإحدى ال�صحف اليومية.
قراءة �سريعة
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7

ما الأ�سباب التي تحول دون قراءتنا ب�أق�صى �سرعة ممكنة لدينا؟

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

 8تخيل �أنك علمت بموعد االختبار قبل بدئه بثالث �ساعات ،و�أن عدد �صفحات الكتاب المقرر (� 300صفحة) .كيف
يمكنك �أن تقر�أ هذا الكتاب ،مع الفهم ،وتتقدم لالختبار فتجتازه بتفوق؟
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

 9تت�أثر �سرعة القراءة بنوع الن�ص ،وتت�أثر � ً
أي�ضا بالهدف من القراءة ،ر ِّتب الأهداف القرائية الآتية  -بح�سب
ال�سرعة  -الأكثر �سرعة فالأقل.
القراءة لال�ستمتاع.
القراءة لأداء االختبار.
القراءة لالطالع ومتابعة الم�ستجدات.
القراءة للبحث عن معلومة معينة.
القراءة ،ا�ستعدا ًدا للمناق�شة والحوار.
القراءة لتكوين موقف �أو ر�أي.
القراءة للتحليل والنقد.
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اﺧﺘﺒﺎر ﻗﺒﻠﻲ
هل �أنت قارئ �سريع� ،أم متو�سط ال�سرعة� ،أم قارئ بطيء؟
�سرعتك القرائية = عدد الكلمات المقروءة (ك) � الزمن بالدقيقة (د).
يقر�أ القارئ المتو�سط قرابة (350ك/د) وت�صل �سرعة بع�ض القراء (1000ك/د) وربما يقر�أ بع�ضهم ب�سرعة
(10000ك/د).
َ -1ع َد ُد الكلمات في ( 6الأ�سطر الأولى) �  = 6معدل كلمات ال�سطر.
َ -2ع َد ُد الأ�سطر في ال�صفحة * معدل كلمات ال�سطر = معدل كلمات ال�صفحة.
َ -3ع َد ُد ال�صفحات المقروءة * معدل كلمات ال�صفحة = عدد الكلمات المقروءة.
 -4ال�سرعة = عدد الكلمات المقروءة (ك) � الزمن (د).
مثال:
 عدد الأ�سطر في ال�صفحة = (� 16سط ًرا)
		
 معدل كلمات ال�سطر = ( 9كلمات)
 عدد ال�صفحات المقروءة (� 5صفحات)  الزمن ( 3دقائق).
�إذن :عدد الكلمات المقروءة =  720 = 5 * 16 * 9كلمة.
ال�سرعة =  240 = 3 � 720ك/د

جرب �سرعتك القرائية ،حاول �أن تقر�أ ب�أعلى �سرعة ممكنة ،ثم اح�سب �سرعتك ،وتذكر �أ َّن عليك � ْأن تجيب عن
الأ�سئلة الالحقة دون العودة للن�ص مرة �أخرى.

مكانة اللغة العربية بين اللغات
د .محمد بال�سي

� ّإن لغة اختارها اهلل تعالى لتكون لغة الإعجاز القر�آني الكريم بدون �شك هي لغة تتربع على عر�ش الأل�سنة
واللغات! واللغة العربية تحتل مكانة كبيرة في نظر الم�ست�شرقين المن�صفين؛ يقول الم�ست�شرق الفرن�سي (لوي�س
ما�سونيون) عن اللغة العربية« :وبا�ستطاعة العرب �أن يفاخروا غيرهم من الأمم بما في �أيديهم من جوامع الكلم
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التي تحمل من �سم ّو الفكر و�أمارات الفتوة والمروءة ما ال مثيل له».
وي�شير ما�سينيون �إلى �أن اللغة العربية :لغة وعي ولغة �شهادة ،وينبغي جعلها �سليمة ب�أي ثمن للت�أثير في اللغة
الدولية الم�ستقبلية ،و�إن في اللفظ العربي جر�ساً مو�سيقياً ال �أجده في لغتي الفرن�سية ح�سب تعبيره.
ويقول الم�ؤرخ الفرن�سي (�آرن�ست رينان) « :من �أغرب المده�شات �أن تنبت تلك اللغة ،وت�صل �إلى درجة الكمال و�سط
الرحل ،تلك اللغة التي فاقت �أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة معانيها ،وح�سن نظام مبانيها».
ال�صحارى عند �أمة من ّ
�أما العالم الألماني فريننباغ فيقول« :لي�ست لغة العرب �أغنى لغات العالم فح�سب ،بل الذين نبغوا في الت�أليف
بها ال يمكن ح�صرهم ،و� ّإن اختالفهم عنا في الزمان وال�سجايا والأخالق �أقام بيننا نحن الغرباء عن العربية وبين
ما �أ ّلفوه حجاباً ال نتبين ما وراءه �إال ب�صعوبة».
وقد علت اللغات لدى �شعوب الأر�ض لإقدارها على التفاهم والتوا�صل ،وحملت اللغات ر�ساالت ال�سماء �إلى الأر�ض،
وتمكن الخلق بوا�سطتها من تنظيم فكره وتطويره.
واللغة العربية حملت �آخر الر�ساالت ،و�أريد لها �أن تكون ل�سان الوحي ،وقدّر لها �أن ت�ستوعب دليل نبوة الإ�سالم،
واختزال م�ضامين الر�ساالت ال�سابقة ،واالنطواء على المنهج الذي ارت�ضاه اهلل لخلقه �إلى يوم الدين.
والإ�سالم �أك�سب اللغة العربية قاعدة عري�ضة ومجا ًال رحباً للحيوية والفعالية والن�شاط الواقعي بين �صفوف
الم�سلمين ممن ل�سانهم عربي �أو �أعجمي ناطق بها ،وكان الدخول في الإ�سالم يعني تعلم اللغة العربية؛ حتى كادت
العربية �أن تكون مرادفة للإ�سالم في ع�صوره الأولى في نظر ال�شعوب الأخرى من غير العرب.
مولى له�شام بن عبد الملك عن هُ ويته؛ فقال المولى�« :إن كانت العربية ل�ساناً فقد
وقد �س�أل �أبو جعفر المن�صور ً
نطقنا بها ،و�إن كانت ديناً فقد دخلنا فيه» فكون اللغة العربية لغة دين تجعل الأجيال مت�صلة جي ً
ال بعد جيل؛ لأن
الإ�سالم هو الدين الخاتم ،ولغته باقية ما بقيت الدنيا ،لن تجد بقعة في هذه الأر�ض �إال فيها لغة عربية بتفاوت
مع بقعة و�أخرى.
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�ألي�ست هذه ال�سمة للغة العربية عام ً
ال مهماً ورئي�ساً؛ لأن تجعلها لغة عالمية باقية؛ و�أنها لغة ت�شد �إليها مئات
الماليين من �أجنا�س الب�شر ويفتخرون ب�أن لهم ن�صيباً منها؟
وفي الوقت الذي كانت فيه درا�سة اللغة العربية عند الأقدمين مرتبطة بالعامل الديني؛ فقد خلفت لنا الع�صور
الأدبية على امتداد التاريخ اهتماماً كبيراً بلغة القر�آن؛ �سواء فيما يت�صل بر�صد مروياتها من الآثار الأدبية من
�شعر ونثر� ،أم فيما يت�صل ب�إ�ضفاء مفرداتها ،وت�سجيل �أوابدها وغرائبها في المعجمات والقوامي�س اللغوية� ،أو فيما
يت�صل با�ستنباط القواعد والأ�س�س التي تعنى ب�سالمتها ،والمحافظة على �أ�صولها الموروثة ،وو�ضع الدرا�سات
اللغوية الخا�صة باكتناف �أ�سرارها ،والك�شف عن خ�صائ�صها ومميزاتها ،ويقرر هذا �أبو من�صور الثعالبي �إذ يقول:
«من �أحب اهلل تعالى �أحب ر�سوله محمدًا ﷺ ،ومن �أحب الر�سول العربي �أحب العرب ،ومن �أحب العرب �أحب
العربية التي بها نزل �أف�ضل الكتب على �أف�ضل العجم والعرب».
والعربية لي�ست ك�أية لغة من اللغات الأخرى ،بل هي فريدة من نوعها؛ ا�صطفاها اهلل من بين اللغات جميعاً لتكون
وعاء لكتابه الخالد ول�سان نبيه الأمين؛ لذا �أوجب ال�شارع الحكيم تعلمها ،حتى يفهم مقا�صد الكتاب وال�سنة.
يقول الإمام ال�شافعي  -رحمه اهلل « : -فعلى كل م�سلم �أن يتعلم من ل�سان العرب ما بلغه جهده حتى ي�شهد به �أن
ال �إله �إال اهلل و�أن محمداً عبده ور�سوله ،ويتلو به كتاب اهلل وينطق بالذكر فيما افتر�ض عليه من التكبير ،و�أمر به
من الت�سبيح والت�شهد وغير ذلك».
يقول الجاحظ« :للعرب �أمثال وا�شتقاقات و�أبنية ومو�ضع كالم يدل عندهم على معانيهم و�إراداتهم ...فمن لم
يعرفها جهل ت�أويل الكتاب وال�سنة وال�شاهد والمثل ،ف�إذا نظر في الكالم وفي �ضروب من العلم ،ولي�س هو من �أهل
هذا ال�ش�أن هلك و�أهلك».
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بعد �أن قر�أت ال ّن�ص ً
ق�سم
كامل قراء ًة �سليمة ،اكتب عدد كلمات الن�ص ،والزمن الذي ا�ستغرق َته في قراءته ،ث ّم ّ
عدد الكلمات على زمن القراءة لتح�صل على ح�ساب �سرعتك القرائية في الدقيقة ،م�ستعي ًنا بالجدول الآتي:

		
الزمن ( .........دقيقة)

عدد كلمات الن�ص ( ....كلمة تقري ًبا)
ال�سرعة =  ........... = ........... � .............ك/د
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1

لم ا�ستطاع العرب �أن يفاخروا غيرهم من الأمم باللغة العربية؟

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2

فاقت اللغة العرب َّية غيرها من اللغات  -كما يقول الم�ؤرخ الفرن�سي (�آرن�ست رينان)  -بـ ....... :و .........و . .........

3

اللغة العربية من وجهة نظر الكاتب هي في�( :أ�سفل) �( /أعلى) �سلم لغات العالم)................................( .

4

ما ال�سمة التي تجعل اللغة العربية لغة عالمية باقية؟

...........................................................................................................................................................
5
6

علت اللغات لدى �شعوب الأر�ض لـ . .................................
بم �أجاب مولى ه�شام بن عبد الملك حينما �س�أله �أبو جعفر المن�صور عن هويته؟

...........................................................................................................................................................
7

اذكر قول عالم ُّ
يدل على �أهمية اللغة العرب َّية؟

...........................................................................................................................................................
8

ما واجبك تجاه لغتك العرب َّية؟

...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
9

ت�صفح بع�ض مواقع اللغة العرب َّية على الإنترنت ود ِّون �أكبر ال َّتحديات التي تواجهها لغتك العرب َّية؟

...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

�صف العمليات والإجراءات التي قمت بها لتزيد من �سرعتك القرائية �أثناء قراءة الن�ص.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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رابط الدر�س الرقمي

اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
�أ

�أنواع القراءة ال�سريعة و�أهدافها وا�ستراتيجياتها:
�أهم م�صادرها
غال ًبا :المعاجم،
المو�سوعات ،الأدلة ،و�أقل
من ذلك :الكتب وال�صحف.
الكتب،
ال�صحف،
المجالت.

ا�ستراتيجياتها

من �أهدافها
نوع القراءة
البحث عن معلومة معينة،
قراءة
 البحث بالحرف الأول من الكلمة.تعريف
أو
�
مفردة،
معنى
أو
�
 البحث بالعنوان.التم�شيط م�صطلح� ،أو رقم هاتف ...
�أخذ انطباع عام ،اقتناء
قراءة الفهار�س  -قراءة مطالع فقرات المقدمة  -فح�ص
الأ�شكال والر�سوم  -قراءة مطالع الف�صول المهمة -
قراءة الت�صفح كتاب� ،إبداء ر�أي �سريع،
قراءة �أهداف �أو ملخ�صات عينة من الف�صول �إن وجدت.
التمهيد للقراءة المركزة.
الت�صفح  -االنتقاء � -إكمال الت�صفح  -العودة
اال�ستمتاع ،الت�سلية،
المو�ضوعات
ذات
الكتب
لقراءة المنتقى:
اال�ستزادة في مو�ضوع
 االنتقاء بح�سب جودة المطالع.
المتعددة ،ال�صحف،
قراءة االنتقاء معين...
 االنتقاء بح�سب الأهمية.
= قراءة ت�صفح  +قراءة
المجالت.
 االنتقاء بح�سب الكاتب.
مت�أنية.
�أداء واجبات العمل ،تحقيق ال�شكاوى ،الطلبات ،التقارير ،القفز �إلى المحتوى المهم اعتمادًا على �أعراف
قراءة
العرو�ض ،المعامالت ،الكتابة.
الن�صو�ص المنفعة ،المحافظة على
الدعوات ،المقترحات  ...تحديد :من؟ ماذا؟ متى؟ �أين؟ لماذا؟
الوظيفية العالقات...
 �إجادة ا�ستخدام الحا�سب الآلي  -المعرفة بكيفية عمل الإنترنت  -ا�ستخدامالبحث عن معلومة
قراءة على
(خدمة البحث) باال�سم �أو العنوان �أو المفردة الأكثر �أهمية  -كيفية ح�صر
متابعة
الت�صفح،
معينة،
النتائج وتقليلها  -اختيار الموقع الأكثر منا�سبة من قائمة النتائج  -الحكم على
الإنترنت
الم�ستجدات.
م�صداقية المعلومة  -الت�أكد من �إذن الموقع بنقل المعلومة...

أعط تعري ًفا موج ًزا لكل نوع من �أنواع القراءة ال�سريعة:
� ِ
نوع القراءة

التعريف

قراءة التم�شيط
القراءة االنتقائية
قراءة الت�صفح
قراءة الن�صو�ص الوظيفية
القراءة على الإنترنت
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ب

المعنى يحدد ال�سرعة القرائية:
درجة �أهمية المعنى

ما الذي �سيحدث لو لم تح�صل على المعلومة؟

درجة �صعوبة المعنى

عمق المعنى

ب�سبب �سوء التنظيم� ،أو ركاكة
الأ�سلوب� ،أو االفتقار �إلى ثقافة
الن�ص..............،

ما م�ستوى الفهم المراد بلوغه؟
(حرفي/تف�سيري/نقدي�/إبداعي)

محددات ال�سرعة
حجم المعنى

كمية المعلومات الموجودة في الن�ص
كمية المعلومات التي يريدها القارئ

الزمن المتاح للقراءة ولتكوين المعنى

العالقة بين ال�سرعة والمعنى:
ال�سرعة

حاالت المعنى

قراءة مت�أنية

�إذا كان المعنى( :مه ًّما) �أو (عمي ًقا) �أو (�ضخ ًما) �أو (�صع ًبا)� ،أو يجمع بين �صفتين �أو �أكثر من هذه
ال�صفات.

قراءة بطيئة مكررة
قراءة �سريعة
قراءة خاطفة
فائقة ال�سرعة
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ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
 1تدرب مع مجموعة من زمالئك على (القراءة التم�شيطية)
الأدوات :معجم  -كتاب  -مجلة.
العمل:
رئي�سا �أو جانب ًّيا ،احفظ موقعه ،ث َّم كلف �أحد �أع�ضاء المجموعة بالبحث
�أ احمل الكتاب �أو المجلة ،وحدد عنوا ًنا ً
عنه خالل دقيقة واحدة ،ث َّم تبادلوا الأدوار.
ب اختر كلمة� ،أو ا�سم �شخ�ص� ،أو ا�سم �شركة ،...ث َّم كلف �أحد �أع�ضاء المجموعة بالبحث عنه خالل ن�صف دقيقة,
ث َّم تبادلوا الأدوار.
 2تدرب على قراءة الت�صفح( :ن�شاط منزلي)
اقر�أ :عندما تت�صفح كتا ًبا ،قم بالعمليات الآتية:
�أ -اطلع على بيانات الكتاب :عنوان الكتاب ،ا�سم الم�ؤلف ،تاريخ الن�شر ،دار الن�شر.
ب -تفح�ص الفهر�س ،خذ فكرة عن المو�ضوعات التي يعالجها الكتاب.
ج -ق ِّلب ال�صفحات ،ابحث عن :الر�سوم ،والجداول ،وال�صور ،تفح�صها ،ك ّون فكرة عن فائدتها.
د -اقر�أ �أجزاء من مقدمة الكتاب ،حاول �أن تتعرف على دواعي الت�أليف ،ومنهجية الم�ؤلف.
هـ -ق ِّلب �صفحات الكتاب ،توقف عند بدايات ونهاية �أبواب الكتاب وف�صوله ،كون فكرة عن طريقة الكاتب في عر�ض مو�ضوعاته.
هل يبد�أ بتحديد الأهداف� ،أو �أ�سئلة الف�صل؟ هل ينهي المو�ضوع بملخ�ص؟
و -توقف عند الخاتمة ،هل تلخ�ص �أفكار الكتاب ونتائج البحث؟

�ص ِّمم (بطاقة ت�صفح) ،ثم عد �إلى مجموعة من الكتب ،المجالت ،ال�صحف ،الإنترنت..
اقر�أ مجموعة من الكتب  /المقاالت ،واملأ بطاقات ت�صفح لكل كتاب �أو مقال تقر�ؤه:

ا�سم الكتاب

ت�صفح كتاب

ا�سم الم�ؤلف

بطاقة ت�صفح
دار الن�شر

عنوان المقال

ت�صفح مقال

المرجع

تاريخ الن�شر

المو�ضوع العام للكتاب �أو المقال............................................................................................................. :

المو�ضوعات الرئي�سة للكتاب /الأفكار الرئي�سة للمقال:

....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
تعليقات (�سجل ر�أيك في الكتاب  /المقال ،وانطباعاتك حوله) ...........................................................................
......................................................................................................................................................
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 3ج ِّرب بنف�سك �أهمية قراءة الت�صفح.
ا�ستعِر �أنت و�أربعة من زمالئك خم�سة كتب من مكتبة المدر�سة� ،أو من مكتباتكم الخا�صة ...ولتكن جديدة لم
ت�سبق لكم قراءتها.
يقوم كل فرد بت�صفح الكتاب الذي اختاره خالل ( 5-3دقائق) مط ِّبقا التعليمات ال�سابقة.
بعد الت�صفح ،يقوم كل فرد ب�إعطاء المجموعة فكرة عن الكتاب الذي ت�صفحه.
اكتب تقديرك ال�شخ�صي لقيمة قراءة الت�صفح)......................................................................................( :
 4ت�صفح �أحد المواقع الجيدة على الإنترنت ،وار�سم �شجرة ذاكرة للمو�ضوع الذي �أعجبك ،ثم اعر�ضها على
معلمك وزمالئك( .ن�شاط منزلي)
�صف لزمالئك طريقتك في البحث والقراءة على الإنترنت ،واقترح عليهم بع�ض المواقع والعناوين الجيدة.
 5اقر�أ:
 ت�ساعدك البنية الفنية للن�صو�ص الوظيفية على �سرعة القراءة.
 من الن�صو�ص الوظيفية (الر�سائل بين الأهل �أو الأ�صدقاء ،الر�سائل الر�سمية ،الطلبات ،ال�شكاوى ،التقارير،
الدعوات ،الإعالنات ،الأخبار).
 لقراءة �أي ن�ص وظيفي عليك �أن تلتقط  -ب�سرعة فائقة  -الإجابة المبا�شرة لأي �س�ؤال من الأ�سئلة الخم�سة
الآتية:
ال�س�ؤال
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للبحث عن:

من؟

الكاتب/المر�سل/ال�شخ�صيات ذات الأهمية

ماذا؟

المو�ضوع :ماذا يريد المر�سل؟ ما الر�سالة؟

لماذا؟

ال�سبب الذي دفع المر�سل �إلى كتابة الر�سالة = الهدف من الر�سالة

�أين؟

المكان

متى؟

الموعد/الزمن

الكفاية القرائية

6

تدرب على �سرعة قراءة الن�صو�ص الوظيفية:
من؟

الن�ص

ماذا؟

دعوة عامة
ي�سر النادي الأدبي بالريا�ض �أن يعلن للجمهور الكريم عن بدء فعاليات
النادي
دعوة
المو�سم الثقافي للعام الحالي ،ويدعو جميع المهتمين بال�شعر والأدب
الأدبي
للح�ضور
�إلى ح�ضور الأم�سية ال�شعرية التي �ستقام بعد �صالة الع�شاء من يوم
بالريا�ض
الأحد 1439 /7 /11هـ في قاعة المحا�ضرات بمقر النادي بح�ضور عدد
من النقاد وكبار الأدباء ،والدعوة عامة للجميع.
من؟

الن�ص

ماذا؟

لماذا؟

�أين؟

متى؟

�أم�سية
�شعرية

لماذا؟

�أين؟

متى؟

ال�سيد.................... :
مدير العالقات العامة ب�شركة الغذاء  -وفقه اهلل -
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،وبعد:
ي�سرني �أن �أنقل �إلى �سعادتكم �إعجابي ال�شديد بالخدمات الراقية التي
يقدمها جميع موظفيكم للعمالء ،والروح الجميلة والأخالق المهذبة التي
يتعاملون بها مع رواد محالتكم العامرة ،وهذا لي�س بم�ستغرب من �شباب
�سعودي مهذب ،و�شركة راقية لها �سمعتها الكبيرة في ال�سوق ال�سعودية.
و�أ�شيد بالم�ستوى الأخالقي الرفيع ،والتهذيب الروحي ال�سامي الذي
يتمتع به موظفكم� :سعد �أحمد.
�أخوكم نا�صر بن �سعد.
1441/8/27هـ
الن�ص

من؟

ماذا؟

لماذا؟

�أين؟

متى؟

�سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الريا�ض  -وفقه اهلل -
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،وبعد:
فنظ ًرا العتماد مناهج المدر�سة على ال�شبكة العالمية (الإنترنت) وحاجة
الطالب الم�ستمرة �إلى الرجوع �إليها ،وبح�سب المفاهمة الهاتفية مع
�سعادتكم ،ن�أمل التوجيه �إلى من يلزم بتزويد المدر�سة بعدد ( 15جهاز
حا�سب �آلي) و( 5خطوط �إنترنت) في �أ�سرع وقت ممكن .ولكم جزيل ال�شكر.
قائد المدر�سة الثانوية

79

الوحدة التدريبية الثالثة

رابط الدر�س الرقمي

اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
ا�ستراتيجيتان لت�سريع القراءة
ا�ستراتيجية (القراءة الذكية) = م�شية الكنغر (ركز  +اقفز)
 التركيز على :الأفكار الرئي�سة للمو�ضوع  +المعلومات والمفاهيم والتف�ضيالت
التي ُيع َنى الن�ص بتقديمها و�إي�ضاحها.
 القفز عن :ال�شروحات والأمثلة والتف�صيالت الثانوية.
ا�ستراتيجية منظم القراءة :الطيران بالأيدي.
تعتمد هذه اال�ستراتيجية على ا�ستخدام (منظم ل�سرعة القراءة) = �إ�صبع ال�سبابة /
قلم :لتحريكه تحت الأ�سطر �أثناء القراءة.

 ناق�ش مع زمالئك عنا�صر ال�شكل الآتي:
ماهر في اقتنا�ص الأفكار الرئي�سة و(جوهر المعنى)

يوظف معرفته ال�سابقة بالمو�ضوع
لزيادة الفهم و�سرعة القراءة

القارئ
الذكي

يتخذ �إجراءات ت�صحيحية
لق�صور الفهم

يركز على المعلومات المهمة ويقفز عن التفا�صيل الثانوية

 طرق مختلفة لحركة منظم القراءة .ناق�ش مع زمالئك دالالت الحركات الآتية:
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ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
أعط ت�شبيهات مقارنة تو�ضح طريقة تعامل القارئ الذكي مع الن�ص المقروء ،على غرار المثال:
ِ � 1
القارئ الذكي كالهدَّاف الماهر الذي يعرف (متى ومن و�أين وكيف) ي�ص ِّوب الكرة ،لتهز ال�شباك.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2

أعط م�سوغات منطقية لما يمكن للقارئ �أن يقفز عنه �أثناء القراءة:
� ِ
يمكن للقارئ �أن يقفز عن:
ما يعرفه القارئ تما ًما

التبرير

ما هو غام�ض جدًّا وي�صعب فهمه
ال�شروحات والأمثلة التي تدعم الأفكار
الرئي�سة �أو تو�ضحها
اال�ستطرادات :الجمل التي تخرج عن لب
المو�ضوع
الحجج واال�ستدالالت والمجادالت
الإقناعية التي يقدمها الكاتب لإقناع
القارئ ب�صحة الفكرة
3

معينات ت�ساعد القارئ على اقتنا�ص جوهر المعنى ،منها (�أ�ضف معيناتك الخا�صة):
�أ الجمل المفتاحية :الجمل التي تحمل الفكرة الرئي�سة في الفقرة ،وغال ًبا ما تكون مطالع الفقرات.
ب طريقة تنظيم الفقرة� :س�ؤال /جواب  -تعميم  /تخ�صي�ص.
ج �أعراف الن�ص :الإبراز ،الأهداف ،التلخي�ص ،الر�سوم والجداول...
د العنا�صر الفنية لنوع المو�ضوع :مقالة ،تقرير ،ر�سالة �إدارية...
هـ .................................................................................................
و .................................................................................................
ز .................................................................................................
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4

َت َع َّر ْف �سرعات الآخرين في القراءة� ،أَ ْج ِر اال�ستفتاء الآتي ،وح ِّلل نتائجه ،طبِّق على (الزمالء ،الأ�صدقاء ،المعلمين)...

العبارة
�أقر�أ ب�سرعات مختلفة ،بح�سب نوع الن�ص ،وغر�ض القراءة.
�أ�ستطيع �أن �أقر�أ كتا ًبا من (� )400صفحة خالل �ساعتين ،و�أ�ستوعب معظم ما ورد فيه.
�أقوم بقراءة �أي كتاب �أو مقالة قراءة ت�صفح (تمهيدية) قبل قراءته قراءة مركزة.
�أ�ستطيع تحديد الأفكار الرئي�سة في �أي ن�ص ب�سرعة فائقة.
�أ�ستعين بالعناوين الجانبية ،ونظام الفقرات ،والر�سوم والجداول ،والتعداد ...لت�سريع القراءة.
�أقوم بقراءة التفا�صيل وال�شروحات  -فقط  -عندما يكون ذلك مه ًّما� ،أو في حال لم تت�ضح
الفكرة الرئي�سة.
�أ�ستخدم ر�سوم التذكر ،وبطاقات الت�صفح ،والملخ�صات ،عندما �أقر�أ كتابًا �أو ً
مقال له �أهمية خا�صة
لدي.
�أمرر �إ�صبع ال�سبابة �أو القلم على ال�سطور �أثناء القراءة ،لي�ساعدني على التركيز ،ويحافظ
على انتظام حركة العين على الأ�سطر ،ويزيد من �سرعتي القرائية.
�أ�ستخدم القلم الر�صا�ص كلما �شرعت في القراءة ،لكتابة التعليقات ،والملحوظات ،والتخطيط
على الجمل والفقرات ذات الأهمية.
عندما �أبد�أ القراءة ف�إنني �أهتم  -في �آن واحد  -ب�سرعة القراءة ،و�صحة الفهم.
تح�سن م�ستمر.
�أهتم بح�ساب �سرعتي القرائية  -كلما قر�أت  -و�أحافظ على ُّ

نعم

ال

�أحيا ًنا ال �أدري

 5لكل منا �سرعته القرائية الخا�صة ،ف�أحدهم يكون �أكثر �سرعة عندما يقر�أ كتا ًبا في الدين ،و�آخر يكون �أ�سرع
عندما يقر�أ في الأدب ،وثالث تزداد �سرعته عندما يقر�أ في الهند�سة ...كل بح�سب ميوله وثقافته.
ا�ستعر�ض المجاالت المعرفية التي �سبق لك �أن قر�أت فيها ،وحاول �أن تو�ضح تفاوت �سرعتك القرائية في كل منها
بر�سم بياني.
3000ك/د
1000ك/د
500ك/د
250ك/د
200ك/د

82

الكفاية القرائية

6

ناق�ش مع زمالئك المعيقات الآتية التي تحد من �سرعة القراءة ،والحلول المنا�سبة لتفاديها:
التهجي
نق�ص
التركيز

االرتداد
معيقات
ال�سرعة
بطء
االنتقال

ال�صوت
الداخلي
نق�ص
المفردات
7

كيف ت�ستعد للقراءة ال�سريعة؟
الخطوات

الفائدة

ك ّون موق ًفا �إيجاب ًّيا نحو �سرعة القراءة
ومريحا للقراءة
جهز مكا ًنا منا�س ًبا
ً
جهز �أدواتك (قلم الر�صا�ص ،بطاقات الت�صفح)...
�ضع ما تقر�أ بين يديك ب�شكل مريح
اجعل يدك الي�سرى في حالة ت�أهب دائم لتقليب
ال�صفحات
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 8اقر�أ الن�صو�ص الآتية ،واح�سب �سرعتك وق�س مدى فهمك.
اتبع ا�ستراتيجية القراءة الذكية ( +منظم القراءة) حاول في كل مرة ا�ستخدام حركة مختلفة.

الذئبة الحمراء

حوار :محمد المن�صور ،جريدة الريا�ض ،الخمي�س 1424/6/30هـ

التعريف:
الذئبة الحمراء �أو الذ�أب الحمامي :مر�ض روماتيزمي مزمن ،ي�صيب جز ًءا �أو �أجزاء من الج�سم ،ففي �أغلب
الحاالت ي�صيب المر�ض �أجزاء عديدة من الج�سم ،وي�سمى عندئذ الذ�أب الحمامي الجهازي .وت�شمل الأجهزة التي
قد ت�صاب بالمر�ض :الجلد والمفا�صل والكلى والجهاز الع�صبي والرئتين والقلب وكريات الدم وال�صفائح� .أما في
بع�ض الحاالت فيكون المر�ض مح�صو ًرا بالجلد.
الأ�سباب:
�أو�ضح د .ح�سين فهد العرفج (�أ�ستاذ م�شارك وا�ست�شاري �أمرا�ض الروماتيزم ،جامعة الملك �سعود) �أنه مر�ض
مناعي� ،أي نا�شئ عن اختالل في الجهاز المناعي الذي يقوم بتكوين �أج�سام مناعية تهاجم �أجزاء من الج�سم،
وتعرف هذه الأج�سام بالأج�سام المناعية الذاتية ،والتي من �أهمها م�ضادات نواة الخلية ( )ANAوهناك بع�ض
حاالت الذئبة تكون نتيجة �آثار جانبية لبع�ض العقاقير ،مثل تلك التي ت�ستعمل لعالج ارتفاع �ضغط الدم و�أمرا�ض
القلب وال�صرع وغيرها.
و�أ�ضاف :ت�شير بع�ض الدرا�سات �إلى وجود ا�ستعداد جيني للإ�صابة بالمر�ض ،من خالل ظهور حاالت جديدة
�أكثر في الأ�سر التي يوجد م�صاب بالمر�ض بين �أفرادها.
وقال :قد يظهر المر�ض لأول مرة خالل الحمل� ،أما بالن�سبة للمري�ضات الالتي يعانين من المر�ض قبل الحمل
ف�إن المر�ض قد ين�شط ويوثر على �أجزاء من الج�سم �أثناء الحمل �أو الفترة التي تلي الوالدة.
الأعرا�ض:
وحول �أعرا�ض المر�ض قال د .العرفج :تتفاوت �أعرا�ض المر�ض تفاو ًتا كبي ًرا ،فهناك:
�أ مر�ضى ي�شكون من تعب عام و�إرهاق.
ب وهناك من ي�شكو من �آالم بالمفا�صل قد ي�صاحبها تورم.
ج وقد تظهر عالمات المر�ض على �شكل طفح جلدي واحمرار على الوجه �أو الأذنين وت�ساقط ال�شعر وتقرحات
في الفم.
د وربما �أثر المر�ض في �أع�ضاء من الج�سم ،مثل :الجهاز التنف�سي م�س ِّببا �آال ًما ووخزات في ال�صدر �أو �ضي ًقا
في التنف�س.
هـ وقد ي�ؤثر المر�ض في الكلى ،وي�ؤدي �إلى �إفراز البروتين �أو الزالل في البول ،وربما �إلى ارتفاع في �ضغط الدم
وتدهور في وظائف الكلى.
ً
انخفا�ضا في عدد كريات الدم �أو ال�صفائح
و وفي بع�ض الحاالت يُكت�شف المر�ض عند عمل تحاليل مخبرية ،تظهر
الدموية.
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ز كما �أن هناك بع�ض المر�ضى من الن�ساء يعانين من الإجها�ض المتكرر؛ نتيجة تكوين �أنواع من الأج�سام
المناعية في الدم.
ح �إ�ضافة �إلى ذلك هناك �أعرا�ض �أخرى :مثل اال�ضطرابات النف�سية �أو الت�شنجات عندما ي�صيب المر�ض الجهاز
الع�صبي� .إال �أن هذه الأعرا�ض توجد لدى ن�سبة قليلة من المر�ضى و�أن غالبية المر�ضى يعانون من �أعرا�ض
لي�ست �شديدة ويعي�شون حياة طبيعية ،ولكنهم يتطلبون متابعة منتظمة من قبل المخت�صين.
العالج:
وعن العالج قال د .العرفج :قبل الخو�ض في طريق العالج ال بد للمري�ض �أن يعرف طبيعة هذا المر�ض ،و�أنه
مر�ض مزمن ،ومن ث َّم يدرك �أهمية المتابعة واالنتظام بالعالج دون ي�أ�س �أو ملل ،و�أن تكون المتابعة مع طبيب
مخت�ص ،و�أال يكثر من التنقل بين العيادات �أو الم�ست�شفيات.
�أما عن العالج ف�إنه يختلف :على ح�سب �شدة المر�ض ،ومدى ت�أثيره في الج�سم ،ففي كثير من الحاالت ربما
ال يحتاج المري�ض �إلى كثير من م�ضادات االلتهاب والم�سكنات ،وفي بع�ضها قد يحتاج �إلى عقار (الكورتيزون)� ،أو
الأدوية الخاف�ضة للمناعة ،وفي بع�ض الحاالت قد يلج�أ الطبيب �إلى ا�ستخدام ما يعرف بالعالج الكيماوي ،هذا
�إ�ضافة �إلى م�ضادات المالريا ،والتي ت�ستخدم في �أغلب الحاالت.
الوقاية:
�أما عن الوقاية ف�إن مري�ض الذئبة الحمراء ين�صح بتجنب التعر�ض لأ�شعة ال�شم�س المبا�شرة؛ حيث �إن ذلك قد
ي�ؤدي �إلى ن�شاط المر�ض ،كما نن�صح المري�ض �أن يبادر �إلى مراجعة الطبيب عند ال�شعور ب�أعرا�ض قد تدل على
خ�صو�صا �إذا كان يتعاطى عقار (الكورتيزون) �أو �أدوية خف�ض المناعة.
وجود التهاب ميكروبي مثل ارتفاع الحرارة،
ً
�أ �سرعة القراءة:
عدد كلمات الن�ص = تقري ًبا 500ك .الزمن.............................................. :
ال�سرعة = ( ........................... � 500الزمن) =  ............................ك/د
ب الفهم ،ا�ستكمل خريطة المفاهيم التالية ،دون الرجوع مرة �أخرى �إلى الن�ص:
الذئبة الحمراء
التعريف

الأ�سباب

الأعرا�ض

العالج

الوقاية
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ُّ
فن الإ�صغا ِء
ٌ
عبارات قد ت�سمعها
هاتِ � ...إني �أ�ستم ُع �إليك �إني ال �أ�سم ُعك جيدًا ،لو وهبتني �أذ ًنا �صاغي ًة ،لأدركت ما �أعنيه ...هذه
و�أنت تم ُّر بجمع من النا�س يتحادثون في �ش�أن من �ش�ؤونهم ،ولعلك �أنت َنف�سك قد ُقلتها في �إحدى المنا�سبات فمن
منا لم ي�ستمع �إلى حديثٍ �شائقٍ راق ُه� ،أو قطع ٍة �شعرية طرب لها� ،أو عظة بليغ ٍة �أثرت في عقله ووجدانه؟
�إن الإن�سان بكونه كائ ًنا اجتماع ًّيا محتاج �إلى التوا�صل مع غيره ،فهو ي�سمع منهم وي�سمعهم ،وعلى قدر �إجادته
نجاحه في تمتين ِ�صالته بغيره.
ال�سماع واال�ستماع يكون ُ
والإ�صغاء فن ومتعة ،فماذا تعرف عنه؟ وماذا ُتجي ُد منه؟ �إننا كثي ًرا ما نزعم �إجادة الإ�صغاء وااللتزام به ،والواقع
الفن ويوفيه حقه ٌ
�أن من يجي ُد هذا ّ
قليل ،فهذا المذيع يقر�أ ن�شرة الأخبار� ،أو يقد ُم �أحد البرامج ،وال يج ُد ُم ْ�ستم ًعا
يجيد الإ�صغاء ،وه�ؤالء الآباء ين�صحون وير�شدون ،وتذهب ن�صائحهم ُ�سدى .ولو تفكر الإن�سان لأدرك �أنه لي�س ُّ
كل
�سماع �إ�صغاء ،و�أن المحادثة لي�ست مناف�س ًة ،وال مغالبة� ،إنما هي �أن ت�أخذ و ُتعطي ،و�أن ت�صغي �إلى ُمحدثك �أكثر مما
ي�سمع منك ،ومن اعتاد الإن�صات عرف ما تقت�ضيه العالقات الب�شرية من ح�سن تجاوب وتوا�صل ،لذلك كان للإ�صغاء
آداب ال تقل �ش�أ ًنا عن �آداب الزيارة والتحية وغيرهما من مظاهر ال�سلوك .ومن هذه الآداب �أن ُيقبل ال ُم�صغي على
� ٌ
ُمحدثه بكل اهتمام ،و�أن ُيمهله حتى ينق�ضي حدي ُثه فال يقطعه �سواء �أوافقه فيه �أم خالفه ،بل �إن جل�سة الم�ستمع
الحكماء
�أمام محدّثه هي الأخرى من الآداب التي ُت�شيع روح التفاهم واالحترام وال ُو ِّد بين النا�س .فقد �أو�صى �أح ُد ُ
ني ،تع َّلم ح�سن اال�ستماع كما تتع َّل ُم ح�سن الحديث ،وليعلم النا�س �أنك �أحر�ص على �أن ت�سمع منهم
ابنه فقال له :يا ُب ِّ
منك على �أن تقول .ومن ُح�سن الآداب � ّأل ُت َغالِب �أحدًا على كالمه .و�إذا ُ�سئل غيرك فال ُتجب عنه ،و�إذا حدث بحديث
فال تنازعه �إ ّياه ،وال تقتحمه لتريه �أنك تعلمه.
ونقل عن �أحد الذين جربوا قيمة الإ�صغاء في المجال�س قوله:
در�سا لفت انتباهي �إلى ما للإ�صغاء من �أهمية ،فقد تخرجت في الجامعة ،ثم رحت �أبحث
تعلمت منذ �سنوات ً
عن وظيفة ب�إحدى ال�شركات ،فدعاني مدير ال�شركة �إلى مكتبه ل ُيجري معي مقابل ًة ،و�إذا كنا نتحادث في جو من
التفاهم والو�ضوح� ،شاء المدير �أن ُينهي المقابلة بالحديث عن بع�ض �أعماله في �إجازته ال�صيفية� ،أما �أنا فال �أدري
إلي ،قلت له دون روية يا لها من
لأي �سبب ذهلت عنه ،فلم �أتابع بقية حديثه ،وحين �س�ألني عن ر�أيي فيما تحدث به � َّ
إلي م�ستغر ًبا مما �سمع ،وهو يقول :مرح! ا�ستجمام! وفيم
�أيام �أم�ضيتها في المرح واال�ستجمام! و�إذا بالرجل ينظر � ّ
ذلك؟ لقد قلت لك �إن حادثاً �أل ّم بي ف�أنهيت �آخر �أيام الإجازة في الم�صحة!!
وال �شك في �أن هذا المتحدث قد ر�أى نف�سه في هذا الموقف كمن يتحدث في هاتف ُمعطل ،ووجد في جلي�سه
من �سوء اال�ستماع ما جعله يقطع حبل الحديث.
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ومثلما يكون الإ�صغا ُء �ضرور ًّيا بين النا�س ،يكون �ضرور ًّيا في تب�صير النفو�س بالحقائق الدينية وتوعيتها
بواجباتها نحو خالقها ،ذلك �أن اهلل قد �أنعم علينا بنعم نعدُّ ها فال ُنح�صيها ،ومنها ال�سمع والب�صر والف�ؤاد...
وقد جعل اهلل ال�سمع لدى الم�ؤمنين مبعث طاعتهم وخ�شوعهم في قوله تعالى ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ [الـمــائـ ــدة ]83:مثلمـ ـ ــا �أمـ ــر بوجوب الإن�صات
عند �سماع تالوة القر�آن الكريم؛ لما في �سماع �آيه من تقوية روح الإيمان .وح�سبنا من قيمة اال�ستماع �أنه
من الخالل التي خ�ص بها اهلل تعالى الم�ؤمنين ،وذلك في الآية الكريمة ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ [الزمر.]18:
وح�سن الإ�صغاء �ضرورة من �ضرورات التعلم ،بل �إن �أول التعلم ُ
ح�سن الإ�صغاء وثانيه جودة الفهم؛ من �أجل
ذلك يتعين على الم�ؤ�س�سات التعليمية �أن ُتعلم من يرتادها كيف ُيجيد الإ�صغاء قبل �أن ُتعلمه �ضروب المعرفة؛
لأن الإ�صغاء فنٌّ من فنون الحياة ،وعن طريقه ن�ستفي ُد من تجارب الآخرين ،وننتفع ب�آرائهم ،فما �أحوج مجتمعنا
وفي �إذا ا�شتكى �صدي ُقه وجده ي�سم ُع
�إلى طالب �إذا �أقبل على العلم �أجاد اال�ستماع والفهم ممن ُيع ِّلمه ،و�إلى �صديق ٍّ
�شكواه ،ويخفف وقعها عليه! �أال ترى  -بعد هذا ك ّله � -أ َّن في الإ�صغاء وفا ًقا ومو ّدة بين الإن�سان و�أخيه الإن�سان؟
النفو�س ،وتتالقى الأفكار؟ وبف�ضله يخرج ال ُ
إن�سان �إلى دائرة �أو�سع من الأخوة وال�صداقة
تتجاوب
و�أن بالإ�صغاء
ُ
ُ
والدِّف ِء الإن�ساني.
�أ �سرعة القراءة:
عدد كلمات الن�ص = تقري ًبا  ................الزمن ................
ال�سرعة = ( ................ � ................الزمن) =  ................ك/د
ب

ملخ�صا للمو�ضوع ،في �ضوء البطاقة الآتية ،دون مراجعة الن�ص:
الفهم ،اكتب
ً
مو�ضوع المقال............................................................................................................................. :
الفكرة العامة التي يعالجها الن�ص................................................................................................... :
الأفكار الرئي�سة للن�ص................................................................................................................... :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
تعليقات....................................................................................................................................... :
....................................................................................................................................................
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ف�ضيلة الحياء
وهبة الزحيلي
�أ�صبح الحديث عن الحياء غري ًبا؛ لأن النا�س �أخط�ؤوا في فهم الحرية وتقدير معنى ال�شجاعة الأدبية ،و�أ�سا�ؤوا
فهم معنى احترام الآخرين ،وتح�سين العالقة معهم ،و�ساد االجتراء على القبيح �أحيا ًنا ،وتحدي الآداب والأخالق
في بع�ض الظروف والأحوال .ولكن مع كل هذا يظل الحياء هو الأدب العالي لكل النا�س على مختلف مراتبهم
ومنا�صبهم ،وللرجل الكبير َّ
وال�شاب وال�صغير ،وللمر�أة والفتاة .ويطمئن الإن�سان عادة لمن ُي ْل َم ُ�س منه خلق الحياء.
«و�إذا لم ت�ستح فا�صنع ما �شئت».
وحقيقة الحياء كما قال العلماء :خلق يبعث على ترك القبيح ،ويمنع من التق�صير في حق ذي الحق.
وقال �أبو القا�سم الجنيد رحمه اهلل :الحياء :ر�ؤية الآالء �أي النعم ،ور�ؤية التق�صير ،فيتولد بينهما حالة
ت�سمى حيا ًء.
والحياء يالزم الإيمان وينبع منه ،لأن الإيمان جوهر �أ�صيل ،والجوهر ال ي�صد�أ ،وي�صدر عنه كل ف�ضيلة �أو خير.
والحياء ال ي�أتي �إال بخير ،وهذا ما ع َّلمنا �إ َّياه النبي الم�صطفىﷺ ،ورد في حديث متفق عليه عن ابن عمر

� :أن

ر�سول اهللﷺ م َّر على رجل من الأن�صار ،وهو يعظ �أخاه في الحياء ،فقال ر�سول اهلل ﷺ « :د َْع ُهَ ،ف�إِ َّن ا ْل َح َيا َء من
الإيمان» [رواه البخاري] �أي �إنَّ الحياء جزء من الإيمان ،ومن كمال الإيمان ،لأن الم�ستحي يبتعد عن فعل المعا�صي،
وي�سرع �إلى فعل الطاعات.
ثم �إن الحياء فطرة في الإن�سان ،ولكنه ينمو بالتزام �آداب ال�شريعة ،وبالتخلق بالأخالق الكريمة ،ومن المعلوم
�أن الإ�سالم دين الفطرة ،والأدب الجم.
وورد � ً
أي�ضا في حديث متفق عليه عن عمران بن ح�صين

 ،قال :قال ر�سول اهلل « :الحياء ال ي�أتي �إال بخير» [رواه

م�سلم]  ،وفي رواية لم�سلم � ً
أي�ضا« :الحياء خير كله» �أو قال« :الحياء كله خير».
ً
خ�صال ُ
و�ش َع ًبا ،ودرجات ومراتب ،وكلما توافر الحياء ،كان
وال ُي ْ�س َتغرب من كون الحياء من الإيمان ،ف�إن للإيمان
ً
دليل على توافر الإيمان ،وكلما انعدم الحياء ،كان ذلك عالمة على �ضعف الإيمانُ ،
وخ ُفوت �صوت الإيمان ،وكون
يوجه الإن�سان نحو الف�ضائل والآداب ،وكل ذلك لي�س في خير �أحد ،فر ًدا �أو جماع ًة ،جاء في حديث متفق
الإيمان ال ِّ
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عليه عن �أبي هريرة � :أن ر�سول اهلل ﷺ قال« :الإيمان ب�ض ٌع و�سبعون� ،أو ِب ْ�ضع و�ستون �شعبة ( ،)1ف�أف�ضلها قول:
ال �إله �إال اهلل ،و�أدناها� :إماطة الأذى عن الطريق ،والحياء �شعبة من الإيمان» [رواه م�سلم] �أي �إن �أف�ضل ُ�ش َعب الإيمان
�أي �أكث َرها ثوا ًبا و�أعالها مكان ًة عند اهلل تعالى :هو �إعالن �شهادة التوحيد ،وهي قول :ال �إله �إال اهلل ،ويتبعها �شهادة
�أن محمدًا ر�سول اهلل ،و�أقلها ثوا ًبا� :إزالة الم�ؤذيات عن الطريق من حجر و�شوك وطين ورماد وقذر ونحو ذلك من
المعوقات �أو الم�ضار.
والحديث دليل على �أن الإيمان كال�شجرة البا�سقة ذات الفروع والأغ�صان الكثيرة �أو المتعددة .و�أن الحياء درجة
من درجات الإيمان ،وفرع من فروعه الغ�ضة الطرية ،لما له من �أثر ملمو�س في النف�س والحياة والمجتمع.
وكان النبي ﷺ هو المثل الأعلى في الأخالق ،ومنها الحياء ،وما �أروع هذا الو�صف له ،الذي �أخبر عنه الثقات ،ورد
في حديث متفق عليه عن �أبي �سعيد الخدري

قال« :كان ر�سول اهلل ﷺ �أ�ش َّد حيا ًء من ال َع ْذراء في خِ دْرها ،ف�إذا

ر�أى �شي ًئا يكرهه ،عرفناه في وجهه» [رواه البخاري] ،وهذا دليل على تميزه ﷺ بف�ضيلة الحياء ،و�أنه ذو ر�سالةَّ ،
ن�ضر اهلل
وا�ضحا في وجهه ال�شريف.
قلبه ووجهه بالإيمان ،ويغار على حرمات الإيمان ،ف�إذا كره �شي ًئا من الأخالق ،بدا ذلك
ً
من كتاب �أخالق الم�سلم
�أ �سرعة القراءة:
عدد كلمات الن�ص = تقري ًبا  ...........الزمن ...........
ال�سرعة = ( ........... � ...........الزمن) =  ...........ك/د
ب

الفهم :لخ�ص الن�ص في حدود �ستة �أ�سطر ،دون مراجعته مرة �أخرى:

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
( )1الب ِْ�ضع :هو من الثالثة �إلى الع�شرةُ .
وال�ش ْعبة :القطعة والخَ ْ�صلة.

89

الوحدة التدريبية الثالثة

9

�صف ا�ستراتيجية القراءة الذكية ،ومنظم القراءة لزميل لم يتعرف عليهما ،وب ِّين له فوائدها:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

10

حاول �أن تجد عد ًدا من �أوجه الت�شابه بين القراءة والم�شهد الآتي:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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11

توجه داللته �إلى :تعلم ال�سرعة القرائية.
علق على الن�ص الآتي بحيث ِّ
الن�ص
برمجة العقل

التعليق
الم�ؤلف :بدر الح�سين

كان نواف و�سعود يل َع ِ
بان الم�صار َع َة بالأيدي ،ف�ص َر َع نواف �شقيق ُه �سعود .انتف�ض �سعود ،وقا َل :لن �أدع ََك
ٍ
فيتامينات مغ ِّدي ًة و�أدوي ًة مق ِّو َي ًة.
تغلبني بع َد اليوم� ،س�أ�شتري
ابت�سم نواف ،وقال� :س�أهت ُّم بتناول الغذا ِء الناف ِع وتنفي ِذ ال َّتمارين الريا�ض َّية ،و�س�أُ ْك ِث ُر من ُ
الخ َ�ض ِر والفواك ِه
ال�س ِ
مك.
ولح ِم َّ
قال �سعود :الدَّوا ُء �أف�ض ُل من الغذاءِ.
نواف :الغذا ُء �أكث ُر نفعاً
للج�سم؛ لأ َّن الدَّوا َء له �آثا ٌر جانب َّي ٌة على الج�سم.
ِ
يمت�صها ب�سرعةٍ.
�سعود� :إ َّن ح َّب َة
الفيتامين الواحِ د َة فيها فائد ٌة �سريع ٌة؛ لأ َّن الج�س َم ُّ
ِ
لي�س محبَّباً.
نواف :الغذا ُء متواف ٌر �أكث َر مِ َن الدَّواءِ ،وثمن ُه � ُ
أرخ�ص ،وطعمُه �أل ُّذ� ،أمَّا الدَّوا ُء فثم ُنه مرتفعٌ ،وطع ُم ُه َ
أنا�س مبدعون.
�سعود :فوائ ُد الدَّواء م�ؤ َّكد ٌة و�سريع ٌة؛ لأ َّن الذين � ُ
أنتجوه � ٌ
نواف :ما ر�أيك �أن �أهتم بغذائي ،و�أنت تتناول �أدويتك المقو َّي َة م َّدة �شه ٍر كاملٍ  ،ث َّم نت�صار ُع ونرى ْ
من م َّنا �أقوى؟
ِ
الفيتامينات والمقوِّياتِ .
بد�أَ نواف بتناولِ الغذا ِء ال َّناف ِع ،والإكثا ِر من ال َّتمريناتِ الريا�ض َّية ،بينما را َح �سعود يتناو ُل
وبع َد مرو ِر �شه ٍر كاملٍ ازدا َد ُ
وزن �سعود ،وظنَّ �أ َّنه �سي�صر ُع �شقي َقه ال محال َة.
ح�سب ظ ِّنه.
وعندما ت�صار َع ال�شقيقانِ �صر َع نواف �شقي َقه �سعود ،ولم ينف ْع ُه وز ُن ُه الزائ ُد �أو دوا�ؤه المقوِّي على ِ
�أق َّر �سعود الهزي َمةِ ،وق َّرر في نف�س ِه �أن َّ
يكف عن تناولِ الفيتاميناتِ  ،و�أن يهت َم بالغذا ِء وال ِّريا�ضةِ»
الكتاب :الحوار مع الطفل
12

حدد موقفك ال�شخ�صي من الأفكار القرائية الآتية ،بكتابة تعليقاتك عليها.
الفكرة

التعليق

�إنك تقر�أ ب�شكل مختلف وف ًقا لغر�ضك ،و�إذا ما كانت هناك تعليمات لك بالقراءة ببطء
وعناية ،من �أجل الإجابة على �أنواع معينة من الأ�سئلة  -ف�إنك �سوف تفعل ذلك ،كما �أنه �إذا
طلب منك �أن تقر�أ ب�سرعة فائقة ف�إنك تفعل ذلك دون االهتمام كثي ًرا بالمحتوى.
لي�ست القراءة وظيفة العين ،وال حركة اليد ،القراءة عمل العقل ،لقد التقيت بمئات
النا�س الذين تلقوا دورات في(القراءة ال�سريعة) ولم �أجد �أحدًا ي�ستخدم هذا المنهج حتى
الآن ،وال�سبب في ذلك ب�سيط :فالقراءة ال�سريعة تفيد من �أجل ال�سرعة فقط ،لي�س الفهم،
ولي�س التفكير ،ولي�س التذكر ،وهي ال ت�ساعدك على �أن تدر�س بعناية المعلومات التي ح�صلت
عليها و�أن تنظر كيف ت�ستخدمها في العمل.
من ال ي�ضيف لقراءته المزيد من عمليات التخطي والت�صفح ف�إنه لن يكون قد تعلم
فن القراءة.
لي�ست القراءة ال�سريعة الف َّعالة هي القراءة ب�شكل �أ�سرع فقط ،بل هي القراءة ب�شكل
�أذكى فهي تمزج بين كل من المهارات المتبادلة للتركيز ،والفهم ،واال�سترجاع ،وال�سرعة.
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 13هل يمكنك قراءة جميع الن�صو�ص بم�ستوى عالٍ من ال�سرعة؟ ما الأ�سباب التي تجعل بع�ض الن�صو�ص غير
قابلة للقراءة ال�سريعة؟ ما �صفات الن�ص الذي يمكن �أن تقر�أه ب�سرعة فائقة؟
للإجابة عن هذه الأ�سئلة قدر �سرعتك في قراءة كل من الن�صين الالحقين ،ثم اكتب تعليقاتك.

باب في العي
		البيان والتبيين :الجاحظ

قال �أبو عبدالملك وهو الذي كان يقال له عناق :كان عيا�ش  -وثمامة حي -يعظمني تعظي ًما لي�س في الدنيا
مثله ،فلما مات ثمامة �صار لي�س يعظمني تعظي ًما لي�س في الدنيا مثله.
وقال له عيا�ش بن القا�سم :ب�أي �شيء تزعمون �أن �أبا علي الأ�سواري �أف�ضل من �سالم �أبي المنذر؟ قال :لأنه لما
مات �سالم �أبو المنذر ذهب �أبو علي في جنازته ،فلما مات �أبو علي لم يذهب �سالم في جنازته.
وكان يقول فيك ع�شر خ�صال من ال�شر� :أما الثانية والرابعة كذا .و�أما ال�سابعة كذا ،و�أما العا�شرة كذا.
قال :قلنا للفقع�سي :كيف ثنا�ؤك على حمدان بن حبيب؟ قال هو واهلل عندي الكذا الكذا.
وقال الخرداذي� :آجرك اهلل َّ
وعظم �أجركم و�آجركم ،فقيل له :فيم ذلك؟ فقال :هذا كما قال عثمان بن الحكم
بارك اهلل لكم ،وبارك اهلل عليكم ،وبارك اهلل فيكم ،قالوا له :ويلك! �إن هذا ال ي�شبه ذاك.
وكتب �إلى بع�ض الأمراء� :أبقاك اهلل و�أطال بقاءك وم َّد في عمرك.
وكان �أبو �إدري�س ال�سمان يقول :و�أنت فال �صبحك اهلل �إال بالخير ،ويقول :و�أنت فال حيا اهلل وجهك �إال بال�سالم،
و�أنتم فال بيتكم اهلل �إال بالخير.
وم َّر ابن �أبي علقمة ف�صاح به ال�صبيان فهرب منهم ،وتلقاه �شيخ وعليه �ضفيرتان ،فقال له :يا ذا القرنين �إن
ي�أجوج وم�أجوج مف�سدون في الأر�ض.
و�ضربت بنو مازن الحتات بن يزيد المجا�شعي ،فجاءت جماعة منهم ،فيهم غالب �أبو الفرزدق ،فقال :يا قوم،
كونوا كما قال اهلل :ال يعجز القوم �إذا تعاونوا.
وتزعم بنو تميم �أن �صبرة بن �شيمان قال في حرب م�سعود والأحنف� :إن جاء ُحتات جئت ،و�إن جاء الأحنف جئت،
و�إن جاء حارثة جئت ،و�إن جا�ؤوا جئنا ،و�إن لم يجيئوا لم نجيء ،وهذا باطل ،وقد �سمعنا ل�صبرة كال ًما ال ينبغي �أن
يكون �صاحب ذلك الكالم يقول هذا الكالم.
قال �أبو كعب :كنا عند عيا�ش بن القا�سم ومعنا �سيفويه القا�ص ،ف�أتينا بفالوذجة حارة ،فابتلع �سيفويه منها
لقمة ،فغ�شي عليه من �شدة حرها ،فلما �أفاق قال :مات لي ثالثة بنين ،ما دخل جوفي عليهم من الحرقة ما دخل
جوفي من حرقة هذه اللقمة.
و�أبوك يمدُر حو�ضه في عام.
		
وقال �أعرابي :خلق ال�سماء و�أهلها في جمعة
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تعليق على الن�ص
ال�سرعة القرائية........................................................................................................................... :

الأ�سباب:

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

الكوب المملــوء
		�إبراهيم الفقي

كان �أحد ال�شبان �شغو ًفا بمعرفة �سر ال�سعادة ،ف�س�أل عنها كثي ًرا من النا�س� ،إلى �أن ن�صحه �أحدهم بزيارة قرية
معينة في ال�صين بها رجل حكيم طاعن في ال�سن� ،سيد ُّله على �سر ال�سعادة.
وبدون �أي تردد ا�ستقل �أول طائرة �إلى ال�صين ،وتوجه فو ًرا �إلى قرية الحكيم ،فدلوه على بيت الحكيم ،وطرق
بابه ،ففتحت له �سيدة كبيرة في ال�سن ،ورحبت به ،و�أخذته �إلى ال�صالون ،وطلبت منه االنتظار.
وطال انتظاره لأكثر من ثالث �ساعات� ،أح�س فيها بالغ�ضب ال�شديد من �إهمال �صاحب البيت له ،و�أخي ًرا ظهر
الرجل الحكيم بمظهره الب�سيط ،ومالب�سه المتوا�ضعة جدًّا ،وجل�س بوقار �إلى جانب ال�شاب ،و�س�أله ،وعلى وجهه
ابت�سامة ،عما �إذا كان يرغب في تناول قليل من ال�شاي!
كان ال�شاب في تلك اللحظة على و�شك االنفجارً ،
قائل في نف�سه« :لقد تركني هذا العجوز لأكثر من ثالث
�ساعات بمفردي ،وعندما ظهر لم يعطني �أي مبرر لت�أخره ،ولم يعتذر عن ذلك ،والآن ي�س�ألني بكل ب�ساطة عما �إذا
كنت �أرغب في تناول ال�شاي» وبينما كان ال�شاب منهم ًكا في تفكيره كان غ�ضبه يزداد ،حتى �س�أله الرجل مرة �أخرى
قليل من ال�شاي ...فرد عليه ال�شاب بغ�ضب ً
بهدوء عما �إذا كان يريد �أن يتناول ً
قائل :نعم� ،أريد �أن �أتناول ال�شاي.
فطلب له كو ًبا من ال�شاي ،وجل�س بهدوء �إلى جانبه ،ولما ح�ضر ال�شاي �أخذ الحكيم ي�صب ال�شاب في الكوب �إلى
�أن امتلأ و�أخذ ي�سيل خارج الكوب ،وهو مازال م�ستم ًّرا في �صب ال�شاي ،فنه�ض ال�شاب وانفجر في الرجل الحكيم
ً
قائل� :أال ترى �أن الكوب قد امتلأ ،و�أن ال�شاي قد �سال خارجه وملأ المكان؟!
فرد الحكيم ،وقال بابت�سامة هادئة� :أنا م�سرور؛ لأنك ا�ستطعت �أن تقوم بالمالحظة �أخي ًرا .ثم �أردف ً
قائل وقد
نه�ض من مكانه :لقد انتهت المقابلة.
ف�صرخ ال�شاب في وجهه ً
قائل :ماذا تقول؟ لقد �سافرت كل هذه الم�سافة ،وتركتني في انتظارك �أكثر من ثالث
�ساعات ،وملأت كل المكان بال�شاي ،والآن تقول �إن المقابلة قد انتهت!! هل �أنت تمزح معي؟!
إلي مرة �أخرى ،عندما يكون كوبك خال ًيا.
فقال الحكيم :ا�سمع يا بني ،عليك �أن تح�ضر � َّ
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ف�س�أله ال�شاب عما يق�صده بذلك ،فرد الحكيم :عندما يكون الكوب مملو ًءا بال�شاي ال يمكن �أن ي�ستوعب �أكثر من
ذلك ،وبنا ًء عليه �إذا مكثت ت�صب فيه �أكثر مما يمكنه �أن ي�ستوعب ف�إنك �ستتلف الكثير من الأ�شياء حولك ،وبعد �أن
�أو�صله �إلى الباب قال له� :إذا �أردت �أن تكون �سعيدًا يا بني فتعلم كيف تتحكم في �شعورك ،وت�أكد دائ ًما �أن يكون كوبك
				
خال ًيا ،فهذا هو مفتاح ال�سعادة.
الكتاب :قوة التحكم في الذات
تعليق على الن�ص
ال�سرعة القرائية.......................................................................................................................... :

الأ�سباب....................................................................................................................................... :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

� 14إن من �أهداف تدريبك على (ت�سريع القراءة) زيادة كفاءتك في قراءة مقرراتك الدرا�سية ،والآن عليك �أن
تت�صفح �أربعة مقررات على الأقل ،في حدود ع�شر دقائق لكل مقرر ،و�أن تر�سم �شجرة ذاكرة لكل مقرر منها .اعر�ض
ر�سومك على المعلم المخت�ص ،واطلب منه تنقيحها ،ثم قدمها لمعلم القراءة( .ن�شاط منزلي)
أعط �أو�صا ًفا وت�شبيهات مقارنة لكل نوع من الأنواع القرائية الآتية:
ِ � 15
�أ القراءة التمهيدية (قراءة الت�صفح):
............................................................................................................................................................
ب

القراءة التحليلية الناقدة:

............................................................................................................................................................
ج

القراءة ال�سريعة:

............................................................................................................................................................

 16ي�صفك زمال�ؤك و�أ�صدقا�ؤك ب�أنك قارئ ماهر ذكي ،ما القدرات القرائية التي تتمتع بها؟ واال�ستراتيجيات
القرائية التي تتبعها؟ والمهارات القرائية التي تتقنها؟ وم�ستويات الفهم التي ت�صل �إليها؟

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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رابط الدر�س الرقمي

ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻐﻠﻖ واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ
1

نوع القراءة يحدد �سرعتها:
ال�سرعة

نوع القراءة

الهدف من القراءة

عمليات القراءة (ما يفعله القارئ)

قراءة تم�شيط
قراءة �سريعة

قراءة ت�صفح
قراءة انتقائية

قراءة بطيئة

2

القراءة المركزة
لال�ستذكار
القراءة التحليلية
الناقدة

كيف تزيد من �سرعتك القرائية؟
ت�سريع القراءة
ا�ستراتيجيتان لت�سريع القراءة

اال�ستعداد للقراءة ال�سريعة

�ست م�شكالت تحد من �سرعة القراءة
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3

القراءة الذكية = �سرعة �أكبر  +فهم �أعمق .ما �صفات القارئ الذكي؟

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

 4القراءة الذكية = �سل�سلة من عمليات (التركيز)  +عمليات (القفز)
القارئ الذكي يركز على:
............................................................................................................................................................

ويقفز عن:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

 5القراءة الذكية = قراءة مرنة :تزيد من ال�سرعة في بع�ض الحاالت ،وتزيد من التركيز والت�أني في حاالت
�أخرى.
حاالت تتطلب ال�سرعة في القراءة

حاالت تتطلب البطء والت�أني في القراءة

6

تنظيمات الن�ص ،و�أعراف الكتابة = معينات ت�ساعد القارئ على الزيادة من �سرعته القرائية ومنها:
√ العناوين الرئي�سة والجانبية.
√ الجمل المفتاحية ،التي تحمل الأفكار الرئي�سة.

7

يتحكم المعنى في تحديد �سرعة القراءة:
√ عمق المعنى.

√ ...........................................................................................................................................
√ ...........................................................................................................................................
√ ...........................................................................................................................................

√ ...................................
√ ...................................
√ ...................................

√ الزمن المتاح للقراءة وتكوين المعنى.
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اﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪي
حاول �أن تحقق �أكبر قدر ممكن من :ال�سرعة  +الفهم .تذكر �أنك �ستجيب عن مجموعة من الأ�سئلة دون مراجعة
الن�ص مرة �أخرى.
الحد الفا�صل بين اقت�صاد ال�سوق وتدخل الدولة
د .عبدالعزيز �إ�سماعيل داغ�ستاني
(جريدة الجزيرة ،الجمعة 1424/7/1هـ)

عندما و�ضع (�آدم �سميث) كتابه ال�شهير «ثروة الأمم» الذي �أر�سى به قواعد الفكر الر�أ�سمالي ،لم يهمل م�س�ألة
تدخل الدولة في تنظيم الن�شاط االقت�صادي .وعلى الرغم من �أن (�آدم �سميث) قد ح�صر المهمة الرئي�سة للدولة
في :الدفاع ،والأمن ،والخدمات العامة� ،إال �أنه لم يغفل دورها التنظيمي والرقابي لفعاليات االقت�صاد.
وجاءت �أفكار (�آدم �سميث) متفقة مع المنطق وطبيعة الحياة الب�شرية ،وهو ما �شوهته النظرية اال�شتراكية ف�سقطت
تجربتها؛ لأنها لم تكن تحمل مقومات البقاء واال�ستمرار ،بالرغم من �سطوة الحزب ال�شيوعي في الدولة اال�شتراكية
و�إ�صراره على فر�ضها بالقوة.
�إن �أهم ركائز الفكر الر�أ�سمالي التي �أ�سهمت في انت�صاره و�سيادته ،هي احترامه لدور الفرد في المجتمع،
وحريته في العمل والإنتاج والملكية  -ولعل هذه الركائز هي التي ت�سود  -بال�ضرورة  -في �أي مجتمع ُتبنى �أفكاره
على العقل والمنطق ال�سليم .فالفرد هو النواة الأولى للمجتمع .و�إذا �صلح هذا الفرد �صلح المجتمع كله ،ولن
ي�صلح الفرد في مجتمع ال يحميه وال يحترم حقوقه .وهذا ما عبر عنه (�آدم �سميث) بمفهوم (اليد الخفية) التي
ر�أى �أنها تقود المجتمع �إلى ال�صالح بد ًءا ب�صالح الفرد � ً
أول .ومن هذا المفهوم بد�أ (�آدم �سميث) �صياغة اللبنة
الأولى لنظرية اقت�صاد ال�سوق ،و�آلية العر�ض والطلب في �إيجاد التوازن في ال�سوق دون تدخل الدولة ،التي يجب
�أن ت�سعى �إلى توفير المناخ الآمن ال�ستقرار ال�سوق .وهذا هو �سر نجاح الفكر الر�أ�سمالي؛ لأنه يتعامل بمو�ضوعية
مع �أبجديات الفكر والواقع ،وال ي�صطدم مع الأيديولوجيات ال�سائدة ،حيث ينظر �إليها كمرتكز ا�ستقرار في المقام
در�سا قا�س ًيا لدول تبددت ثرواتها ،و�شعوب
الأول ،وهذا ما غفلت عنه النظرية اال�شتراكية ف�سقطت .وكان �سقوطها ً
تبخرت �أحالمها ب�شعارات واهية ،ف�ضعف الطالب والمطلوب.
وارتكاز النظام االقت�صادي العالمي الجديد على مبد�أ اقت�صاد ال�سوق ،و�سعي دول العالم لتحرير اقت�صاداتها،
هو ت�أكيد على ا�ستحقاقات منظمة التجارة العالمية ،التي تتطلع كل الدول �إلى االن�ضمام �إليها .وهي التي ال تعدو

97

الوحدة التدريبية الثالثة

كونها �إطا ًرا قانون ًّيا لنظام تجارة عالمي متعدد الأطراف ،يهدف �إلى خلق مناف�سة مفتوحة وعادلة وغير م�شوهة.
وهذا هو في الواقع مربط الفر�س في الحد الفا�صل بين تحقيق اقت�صاد ال�سوق وتدخل الدولة في الن�شاط
االقت�صادي .وهذا هو � ً
أي�ضا ما رمى �إليه (�آدم �سميث) في عر�ضه للنظرية االقت�صادية.
وهذا الحد الفا�صل هو الذي يمكن �أن يطلق عنان المبادرات الفردية ،التي هي ع�صب االقت�صاد� ,أو �أن يخنقها
ويئدها عند والدتها؛ ذلك لأن تدخل الدولة في الن�شاط االقت�صادي يعني التدخل في �آلية ال�سوق .وهذا التدخل
ينعك�س �سل ًبا بال�ضرورة على �أداء االقت�صاد .وهذا الأداء هو ما تن َّبهت �إليه ال�سيدة (مارجريت تات�شر) ،رئي�سة الوزراء
البريطانية ال�سابقة ،في مطلع عقد الثمانينيات من القرن الع�شرين الميالدي ،عندما بد�أت بفكرة التخ�صي�ص،
لتقود بمبادرتها الت�صحيحية العملية دول العالم �إلى التخل�ص من الأن�شطة التجارية التي تمتلكها �أو تديرها
الدولة ل�صالح القطاع الخا�ص ،وهي مبادرة عملية ترتكز �إلى مفاهيم علمية تتفق مع الر�ؤية التي طرحها (�آدم
�سميث) في كتابة ثروة الأمم.
والتخ�صي�ص مفهومه الم�ؤ�س�سي هو :تمكين القطاع الخا�ص من امتالك الأن�شطة التجارية التي تقوم بها
الدولة و�إدارتها وت�شغيلها ،وهو بال�ضرورة �إلزام للدولة بالتركيز على مهامها الرئي�سة في الدفاع والأمن والخدمات
العامة ،وفي هذا التوزيع يتحقق لالقت�صاد تر�شيد وح�سن ا�ستغالل موارده المتاحة.
ً
و�إذا ما تدخلت الدولة في الن�شاط االقت�صادي ،ف�إنها بال�ضرورة تخلق ً
معار�ضا لقيام مناف�سة مفتوحة
مناخا
وعادلة وغير م�شوهة ،وهي �أهم �أهداف منظمة التجارة العالمية .وال�سبب في ذلك هو �أن هيكل التكاليف في
الم�شروعات التجارية التي تديرها الدولة يختلف كل ًّيا عن تلك التي يديرها القطاع الخا�ص� ،إذ تميل الكفة ل�صالح
القطاع الخا�ص.
�صريحا وت�صبح غير مكتملة فيختل توازن ال�سوق ،وت�ضيع �آلية العر�ض
وهنا يكون التعار�ض في المناف�سة
ً
والطلب ،ويدفع االقت�صاد الثمن في النهاية.
ذلك هو الحد الفا�صل الذي يجب �أن تتنبه له �أي دولة تبحث لها عن موقع متقدم بين عالم تجاوز كلمات
العاطفة وتم�سك بلغة الأرقام ،وهي لغة ال تعرف التجمل �أو المواربة .والعاقل من اتعظ بغيره.
(جريدة الجزيرة ،الجمعة 1424/7/1هـ)
�أ ال�سرعة القرائية:
عدد كلمات الن�ص = تقري ًبا 560ك .الزمن ............. :د .ال�سرعة=  ............. = ............. � 560ك/د
مدى ر�ضاك عن تح�سن �سرعتك القرائية:
...............................................................................................................................................
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ب الفهم:
 1المو�ضوع الذي يتحدث عنه الن�ص هو( :اقت�صاد ال�سوق)( ،نظرية �آدم �سميث االقت�صادية)( ،تدخل الدولة في
ال�سوق).
 2ح�صر (�آدم �سميث) المهمة الرئي�سة للدولة في ،............. ،............. :والخدمات العامة ،والدور الرقابي التنظيمي.
 3يرى الكاتب �أن النظام اال�شتراكي �أف�ضل من النظام الر�أ�سمالي( .نعم)( ،ال).
 4يقوم النظام  .............على مبد�أ احترام الفرد وحريته في العمل والملكية (الر�أ�سمالي)( ،اال�شتراكي).
 5تمكين القطاع الخا�ص من امتالك الأن�شطة التجارية التي تقوم بها الدولة وادارتها وت�شغيلها ،ي�سمى .............
 6ي�ؤيد الكاتب تدخل الدولة في اقت�صاد ال�سوق ويدعو �إليه (نعم)( ،ال).
 7كتاب (ثروة الأمم) هو من ت�أليف (مارجريت تات�شر)�( ،آدم �سميث).
� 8إذا تدخلت الدولة في الن�شاط االقت�صادي ،ف�إنها تخلق ً
مناخا .............لقيام مناف�سة مفتوحة وعادلة (منا�س ًبا)،
ً
(معار�ضا).
( 9عالم تجاوز كلمات العاطفة وتم�سك بلغة الأرقام) عبارة ا�ستخدمها الكاتب في حالة (الت�أييد)( ،المعار�ضة).
( 10والعاقل من اتعظ بغيره) عبارة ا�ستخدمها الكاتب للتحذير من (تدخل الدولة في ال�سوق)( ،تدخل العاطفة
في االقت�صاد).
 11ار�سم �شجرة ذاكرة ،تلخ�ص عليها �أهم �أفكار المو�ضوع ومعلوماته.

التعليق على الفهم
عدد الأ�سئلة التي �أجبت عنها �إجابة �صحيحة...................................................................................... :
مدى ر�ضاك عن تح�سن �سرعة الفهم................................................................................................. :
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ﺗﻘﻮﻳﻢ اداء
�أخي الطالب � /أختي الطالبة:
انتهيت الآن من درا�سة الوحدة ،وقمت ب�أداء عدد من الن�شاطات واالختبارات ،ق ِّوم ذاتك في الجدول الآتي:
مو�ضوعات الوحدة

�أتقنت
بم�ستوى عالٍ

�أتقنت
بم�ستوى متو�سط

�أتقنت
قلي ً
ال

لم
�أتقن

قراءة التم�شيط
قراءة الت�صفح
قراءة الن�صو�ص الوظيفية
القراءة على الإنترنت
القراءة الذكية
منظم القراءة

خطتي المقترحة ل�ضمان ا�ستمرارية الإتقان:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ

(احجب اإلجابة ،ثم اقرأ):

ال�سرعة القرائية مطلب �أ�سا�س ،ي�ساعدنا على االحتفاظ بتوازننا في ع�صر تحا�صرنا
فيه المعلومات ،وتغمرنا فيه و�سائل نقل المعرفة ب�سيل جارف من المعلومات المتجددة
والمتالحقة كل يوم وكل �ساعة ،وحتى كل ثانية تقري ًبا.
ف�إذا كنا محتفظين ب�سرعة بدائية في القراءة ف�سوف نكون عاجزين عن قراءة الحد الأدنى مما
تجب علينا قراءته ومتابعته� .إن الو�سيلة الوحيدة التي تمكننا من متابعة �سيل المعلومات الجارف
�إنما هي �سرعة..........
الفهم وتكوين المعنى من الن�صو�ص المكتوبة هو غاية القراءة ،ف�إذا كنا نقر�أ ب�سرعة �أو
ببطء دون �أن نفهم فال قيمة للقراءة.
�إن القراءة التي نريدها تت�صف ب�صفتين �أ�سا�سيتين ،هما :ال�سرعة و..........
�أنت تعلم �أن للفهم درجات و�أعما ًقا متفاوتة ،فهناك الفهم (الحرفي) �أي فهم ظاهر الن�ص
ومنطوقه ،ماذا يقول الن�ص؟ وهناك الفهم (التف�سيري) وهو �أعمق من �سابقه ،وفيه يقوم القارئ
بتف�سير المقروء وتحليله وا�ستخال�ص النتائج منه .وهناك الفهم (الإبداعي الناقد) وهو �أعمق
من الفهم التف�سيري ،وفيه يحكم القارئ على معلومات الن�ص و�أ�سلوبه وبنائه ،ويميز فيه بين
الحقائق والآراء ،وينفذ �إلى ما وراءه فيقدم ً
ن�صو�صا في �ضوئه،
حلول واقتراحات بديلة ،وين�شئ
ً
وي�ستفيد منه في حل م�شكالت م�شابهة.
ومعنى ذلك �أن بع�ض القراء يقفون عند �أول درجات الفهم ،وبع�ضهم ينفذ �إلى ما بين �سطور
الن�ص� ،أو يتعدى �إلى ما وراء ال�سطور.
ومن الوا�ضح �أن القراءة لتح�صيل (المعنى الحرفي) �ستكون (�أ�سرع) من القراءة للو�صول
�إلى (الفهم التف�سيري) ،وهذه (�أ�سرع) من القراءة للو�صول �إلى الفهم � ..........أو الناقد.
�إن ال�سرعة في القراءة محكومة بعدد من العوامل ،منها:
 درجة عمق الفهم التي تريد الو�صول �إليها (حرفي ،تف�سيري� ،إبداعي ناقد).محتاجا �إلى قدر
 �أهمية المادة التي تقر�ؤها بالن�سبة لك .كلما كانت المادة �أكبر �أهمية كنتً
�أكبر من الت�أني والبطء والتكرار للح�صول على فهم �أعمق و�أدق� .إنك ال ت�ستطيع مقارنة �أهمية
قراءة مقرر درا�سي لأداء االختبار غدًا ،ب�أهمية قراءة ديوان من ال�شعر للمتعة �أو الت�سلية.
 -حجم المعلومات� .إن بع�ض الن�صو�ص والمواد المقروءة مليئة بالمعلومات والمفاهيم

القراءة

الفهم

الإبداعي
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وبع�ضها يحتوي على القليل من المعلومات والكثير من ال�شروحات والأمثلة .وكلما ازدحم الن�ص
بالمعلومات احتجت �إلى الت�أني والبطء.
 �صعوبة المادة المقروءة� .إن بع�ض المواد القرائية �سهلة جدًّا بالن�سبة لك ب�سبب ثقافتكالجيدة حولها� ،أو ب�سبب ح�سن تنظيمها� ،أو ب�سبب جمال �أ�سلوب الكاتب .ومن ث َّم �ستقر�ؤها
ب�سرعة �أكبر من قراءتك لمادة �سيئة التنظيم� ،أو ركيكة الأ�سلوب.
 الزمن المتاح للقراءةً .فمثل �إذا علمت باالختبار قبل وقته ب�ساعة واحدة ف�سوف تكون
�سرعتك القرائية �أ�ضعاف �سرعتك حين تعلم بموعده منذ �أ�سبوع.
فهذه خم�سة عوامل �أ�سا�سية تتحكم في (�سرعة القراءة) هي:
درجة عمق الفهم� ،أهمية المادة ،حجم � ،..........صعوبة المادة .......... ،المتاح للقراءة.
وبناء على ذلك ت�ستطيع �أن تقرر ا�ستراتيجيتك القرائية ،وال�سرعة المنا�سبة لها .فتختار
بين:
 قراءة مت�أنية فاح�صة. قراءة بطيئة ،تقر�أ فيها المادة في عدد من الخطوات الم�سل�سلة لت�صل �إلى غايته. قراءة �سريعة. قراءة فائقة ال�سرعة.�إننا نتعلم ا�ستراتيجيات مختلفة للقراءة ،ونتمرن على �سرعات مختلفة؛ لن�ستخدم كل ا�ستراتيجية،
وكل �سرعة في مكانها المنا�سب.
ومن غير المنا�سب �أن ن�ستخدم �سرعة فائقة في القراءة في المكان الذي يتطلب قراءة
مت�أنية �أو بطيئة ،وال �أن ن�سير ب�سرعة بطيئة في المكان الذي يتطلب قراءة . ..........
هناك عدد من الحاالت القرائية تتطلب �سرعة فائقة في القراءة ،منها:
 -1القراءة التم�شيطية:
وهي القراءة التي يكون هدفها البحث عن معلومات �صغيرة ومحددة ،ك�أن تبحث عن ا�سمك
في قائمة نتائج الثانوية� ،أو تبحث عن معنى مفردة في المعجم� ،أو تبحث عن رقم هاتف �صديقك
في دليل الهاتف� ،أو التعريف بم�صطلح في مو�سوعة� ..إلخ.
ويتطلب هذا النوع من القراءة معرفة بطريقة البحث في المعاجم والمو�سوعات والأدلة،
كما يتطلب التركيز والتوجيه نحو الهدف مبا�شرة.
فالقراءة التم�شيطية هي قراءة للبحث عن  ..........محددة و�صغيرة.
 -2القراءة االنتقائية:
عندما ت�شتري �صحيفة �أو مجلة� ،أو تطلع على كتاب �ضخم �أو ديوان �شعر� ،أو تت�صل ب�شبكة
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الإنترنت ،ف�إنه من غير المحتمل �أن تقر�أ كل �شيء ،و�إنما �ستبحث في �أي منها عن مادة منا�سبة
تنتقيها للقراءة.
�إن بع�ض المو�ضوعات ي�شدك �إلى قراءته ب�سبب عنوانه المثير� ،أو جودة المقدمة والمطلع،
�أو ب�سبب معرفتك بكاتبه� ،أو اهتمامك ال�شخ�صي بالمو�ضوع .ومن ث َّم �ستتوقف عنده لقراءته،
في حين تتجاوز المو�ضوعات الأخرى� ،أو تكتفي بقراءة عناوينها.
ومن الأف�ضل لك �أال تتوقف عند المادة المنتقاة لقراءتها فو ًرا ،بل �ضع �إ�شارة عندها� ،أو
احفظ موقعها ،وا�ستمر في ت�صفح الكتاب �أو ال�صحيفة ..حتى �إذا انتهيت من الت�صفح ،عد �إلى
المواد المنتقاة وقم بقراءتها قراءة مت�أنية.
في القراءة االنتقائية نقوم بعملين:
�أ -الت�صفح ال�سريع :النتقاء مادة منا�سبة للقراءة.
ب -قراءة المادة المنتقاة قراءة ..........
 -3قراءة الت�صفح واال�ستطالع:
�أنت محتاج لهذا النوع من القراءة حين تريد اقتناء كتاب �أو مجلة� ،أو تكوين ر�أي �سريع في
مادة مكتوبة� ،أو تمهيدًا لقراءة مكثفة مركزة.
قم بما ي�أتي:
 اطلع على قائمة المحتويات في الفهر�س  -اقر�أ جزءًا من المقدمة لمعرفة هدف الكتابوحدود مو�ضوعه - .قلب ال�صفحات لقراءة ر�ؤو�س العناوين الرئي�سة والجانبية  -تفح�ص الر�سوم
وال�صور والجداول وحدد وظيفتها  -حدد ما �إذا كان الكاتب يمهد لف�صوله بكتابة �أهدافها� ،أو ينهي
كل ف�صل بملخ�ص �صغير  -اقر�أ ً
بع�ضا من تلك الأهداف والملخ�صات  -اقر�أ مطالع بع�ض الفقرات
لتعرف لغة الكاتب و�أ�سلوبه.
ف�إذا قمت بهذه العمليات ف�إنك تكون قد قمت بقراءة المادة قراءة  ..........وا�ستطالع.
 -4قراءة الن�صو�ص الوظيفية:
عندما تكون موظ ًفا� ،أو رجل �أعمال ،ف�إنك �سوف تحا�صر بعدد من التقارير والطلبات وال�شكاوى
والمعامالت والعرو�ض التجارية وبطاقات الدعوات والإعالنات� ...إلى غير ذلك من المواد المكتوبة
التي تكون قراءتها جزءًا من واجباتك اليومية ،وو�سيلة للحفاظ على تميزك وعالقاتك.
ورغم �ضخامة المواد المكتوبة التي تواجهك يوم ًّيا �إال �أنه من ح�سن الحظ �أن هذا النوع
من المواد يتبع ً
نمطا معي ًنا في تنظيم الن�ص ،يجيب عن خم�سة �أ�سئلة( :من؟ ماذا؟ متى؟ �أين؟
لماذا؟) وعندما تقر�أ ف�إنك تتجه مبا�شرة �إلى التقاط �إجابات تلك الأ�سئلة الخم�سة وتقفز عن
�أي تف�صيالت �إ�ضافية خارج حدود الإجابة.

مت�أنية

ت�صفح
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و�إ ًذا فالقراءة الإدارية مو�ضوعها المعامالت والطلبات والتقارير ...وكل ما له عالقة بالعمل
الوظيفي للإن�سان .وال�سرعة فيها تحتاج �إلى المهارة في التقاط �أجوبة �سريعة للأ�سئلة الخم�سة
(من؟ ماذا؟ .......؟ .......؟ .......؟).
 -5القراءة على �شبكة الإنترنت:
�إن ال�سرعة في قراءة الن�صو�ص على �صفحات (الإنترنت) توفر المال ،وت�ساعد على اال�ستفادة
من تلك المادة المعرفية ال�ضخمة المنت�شرة عليها.
وتتطلب القراءة على الإنترنت:
 معرفة بكيفية التعامل مع جهاز الحا�سب الآلي ،وكيفية عمل الإنترنت  -ومعرفةبطريقة البحث على �صفحاتها  -والقدرة على تحديد م�صداقية المادة.
�إنك ت�ستطيع البحث عن �أية معلومة باال�ستفادة من خدمة البحث على الإنترنت ،فما عليك
�سوى طلب البحث عن المعلومة التي تريدها و�سيزودك المت�صفح بقوائم بعناوين المواقع
المنا�سبة لهدفك ،وعليك �أن تحدد من تلك القوائم �أيها �أقرب �إلى هدفك لفتحها وت�صفحها.
وكلما كنت �أكثر دربة على التعامل مع جهاز الحا�سب ،و�أكثر دراية بطريقة عمل الإنترنت
�ستكون ا�ستفادتك من محتويات ال�شبكة المعلوماتية �أكبر حجما و�أكثر ............
لقد عددنا �إلى الآن خم�س حاالت تحتاج فيها �إلى القراءة ال�سريعة وهي:
 -1القراءة التم�شيطية للبحث عن معلومة محددة و�صغيرة.
 -2القراءة االنتقائية� ،أي الت�صفح للبحث عن مادة منا�سبة للقراءة.
 -3قراءة الت�صفح واال�ستطالع.
 -4القراءة للأعمال الإدارية (قراءة الن�صو�ص الوظيفية).
 -5القراءة على �شبكة المعلومات (الإنترنت).
ويمكننا �إ�ضافة حاالت �أخرى ،مثل� - :ضيق الوقت المتاح للقراءة � -ضخامة المعلومات
التي تريد الو�صول �إليها  -الرغبة في متابعة ما ين�شر يوم ًّيا في ال�صحف والمجالت و�شبكة
المعلومات� ،إلى غير ذلك من الحاالت.
في هذه الحاالت جميعها نحتاج �إلى ...........................
هناك عدد من الطرق واال�ستراتيجيات ت�ساعدك على اكت�ساب عادة ال�سرعة القرائية ،وقد
اخترنا منها الطريقتين الآتيتين:
�أوال :ا�ستراتيجية القراءة الذكية:
 تعتمد هذه اال�ستراتيجية على (اقتنا�ص جوهر المعنى) و(القفز عن التفا�صيل).
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 هناك معينات ت�ساعد القارئ على اقتنا�ص جوهر المعنى ،منها:
�أ -الجمل المفتاحية :الجمل التي تحمل الفكرة الرئي�سة في الفقرة.
ب -طريقة تنظيم الفقرة� :س�ؤال/جواب  -تعميم/تخ�ص�ص...
ج� -أعراف الن�ص :الإبراز ،الأهداف ،التلخي�ص ،الر�سوم والجداول...
د -العنا�صر الفنية لنوع المو�ضوع :مقالة ،تقرير ،ر�سالة �إدارية...
 يمكن للقارئ �أن يقفز عن:
�أ -ما يعرفه تما ًما.
ب -ما هو غام�ض جدًّا ،وي�صعب فهمه.
ج -ال�شروحات :الجمل التي ت�شرح الفكرة الرئي�سة.
د -الأمثلة :ما يقدمه الكاتب من �أمثلة تدعم الفكرة الرئي�سة �أو تو�ضحها.
هـ -اال�ستطرادات :الجمل التي تخرج عن لب المو�ضوع.
و -اال�ستدالالت :ما يقدمه الكاتب من �أدلة و�شواهد واقتبا�سات تدعم الفكرة �أو تثبت �صحتها.
ز -الحجج والمجادالت الإقناعية :الجمل الحجاجية التي يقدمها الكاتب لإقناع القارئ
ب�صحة الفكرة.
 اتخاذ �إجراءات ت�صحيحية لمعالجة ق�صور الفهم ،من مثل:
�أ -ت�أجيل التفكير في الم�شكلة على �أمل �أن تت�ضح �إجابتها في الن�ص الح ًقا.
ب -ت�سجيل مالحظة للعودة �إليها الح ًقا.
ج -طلب العون من م�صادر خارجية.
د -ا�ستخدام المعجم.
فالقراءة الذكية هي قراءة تبحث عن جوهر ..........وتقفز عن الح�شو والتفا�صيل ،وتتخذ
�إجراءات  ............لمعالجة ق�صور الفهم.
ثان ًيا :ا�ستراتيجية (منظم القراءة):
منظم القراءة هو �أي �شيء ي�ساعـدك على تتبـع مـا تقـر�أ ،وتحريكـه تحت الأ�سطر ،كالقلم،
�أو �إ�صبع ال�سبابة.
 حركات مختلفة لمنظم القراءة ،منها:
�أ -تتبع كل �سطر من �أق�صى اليمين �إلى �أق�صى الي�سار (�أنت �إ ًذا تقر�أ كل �شيء).
ب -تتبع الجزء الأو�سط فقط من الن�ص� .أنت فقط تقر�أ الجمل الواقعة في و�سط ال�سطر.
ج -تتبع �سط ًرا واقفز عن �سطر �أو �سطرين.
يمكنك �إذا �أن ت�ضاعف من �سرعتك القرائية با�ستخدام .....................

المعنى
ت�صحيحية

منظم القراءة
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�إذا �شعرت ب�أن �سرعتك القرائية ال تتح�سن فيمكن �أن يكون ال�سبب وراء ذلك �إحدى الم�شكالت
ال�ست الآتية:
 -1القراءة كلمة كلمة :القارئ الجيد (يرى ،ويقر�أ) مجموعة من الكلمات في (النظرة الواحدة).
 -2نق�ص التركيز :ب�سبب ظروف المكان� ،أو حالة القارئ� ،أو نق�ص الدافعية.
 -3ال�صوت الداخلي� :إنه يجعل قراءتك ال�صامتة في نف�س �سرعة القراءة الجهرية.
 -4نق�ص المفردات :الكلمات الم�ألوفة تقر�أ بنف�س ال�سرعة التي يقر�أ بها حرف واحد.
 -5بطء االنتقال :الوقت الذي ت�ستغرقه العين لالنتقال من نهاية ال�سطر �إلى بداية
ال�سطر الذي يليه  -الوقت الذي ي�ستغرقه القارئ في تقليب ال�صفحات.
 -6التراجع �أو االرتداد� :إعادة قراءة الكلمة �أو ال�سطر ب�سبب (خط�أ ب�صري) �أو (نق�ص
الفهم).
�إذا اكت�شفت �أنك م�صاب ب�إحدى هذه الم�شكالت فعليك التخل�ص منها فو ًرا� ،إن الأمر ال
يعدو �أن يكون اقتنا ًعا ،فحين تقتنع بوجود هذه الم�شكلة لديك ،وتقتنع ب�ضرورة تجنبها
ف�ستكون قاد ًرا على ذلك ،و�إذا كانت هذه الم�شكالت تقود �إلى بطء القراءة ف�إن التخل�ص منها
�سيقود حت ًما �إلى .....................
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الكتـابة الوظيفـيـة

دﻟﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة

دﻟﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة

الكتـابة الوظيفية

مدة التنفيذ

مو�ضوعات
الوحدة

الأهداف
التدريبية

ثالثة أسابيع = خمس عشرة حصة.

		
الرسائل اإلدارية.
			
المحاضر.
		
اإلعالنات الدعائية.

التقارير.
العروض التسويقية.
الخطب المحفلية (كلمات االفتتاح واالختتام).

ُيتوقع منك في نهاية هذه الوحدة �أن:

ت ِّ
ُوظ َف فنون الكتابة الوظيفية ،وأعرافها ،وأسلوبها (خصائصها) ،وعناصرها الرئيسة ومحتويات
كل عنصر.
وظيفيا مستوف ًيا عناصره.
موضوعا
تب
ً
َت ْك َ
ًّ
ت ِ
ُلقي كلمات افتتاحية أو ختامية لمناسبة ما.

ُصمم مخططات لموضوعاتك الكتابية؛ لتساعدك على استيفاء العناصر الرئيسة.
ت َ
وظيفيا بشكله الخارجي المتعارف عليه.
لتزم عند كتابتك ف ًّنا
َت َ
ًّ
ت ِ
ُوظ َ
ف في كتابتك ما تدربت عليه من مهارات النحو واإلمالء والترقيم وأعراف الكتابة.
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دﻟﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﺣﺪة
دﻟﻴﻞ دﻟﻴﻞ

�إر�شادات
المتعلم

انتشارا في عصرنا الحاضر ،فهي تغمر  -دون
الكتابة الوظيفية هي أكثر الكتابات
ً

انقطاع وبشكل يومي  -كل اإلدارات والمؤسسات والشركات .وهي الكتابة الوحيدة

يسيرا من أصول الكتابة ،فيراوح بين اإلقناع المنطقي
التي يستخدمها كل من يعرف ولو ً
والتأثير الوجداني ،بحسب الفن الوظيفي وموضوعه ،ويتطلب منك ذلك أن تكون دقي ًقا
في اختيارك للمفردات والعبارات المناسبة لموضوعك وهدفك.
ً
مخططا لموضوعك ،وتحدد عناصره الرئيسة ومحتويات
تذكر  -قبل بدء الكتابة  -أن تصمم

كل عنصر ،ثم اكتب  -متقيدً ا بالشكل -البناء الصحيح المتعارف عليه في موضوعك.

إن تجنب األخطاء النحوية واإلمالئية ،والدقة في استخدام عالمات الترقيم ،وااللتزام

بأعراف الكتابة ،مطلب ضروري في أي كتابة تمارسها.

مــراجـــع
المتعلم

 حاول أن تقتني هذين الكتابين أو أحدهما على األقل ،أو ما شابههما :راكان عبدالكريم الحبيب /فن التحرير.
اللغة العربية ( .)3،2،1الكفايات اللغوية.
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رابط الدر�س الرقمي

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
ا�ستعن بمراجعك وخبرتك ال�شخ�صية ،ثم �أجب:
 1العمل الناجح هو نتيجة طبيعية لتخطيط جيد� ،إذا كنت ت�شرع في كتابة مو�ضوعك قبل �أن تجمع معلوماته
و�أدلته ،وقبل �أن تحدد �أفكاره ،وت�صمم ت�سل�سله ،ف�إنك ال تفعل كما يفعل كبار الك ّتاب.
أعط ً
تعليل منطق ًّيا يف�سر �أهمية القيام بالأعمال التخطيطية الآتية:
� ِ
الخطوة

التعليل

جمع المعلومات والأدلة وال�شواهد والأمثلة وت�صنيفها
تحديد الأفكار الرئي�سة والفرعية للمو�ضوع
ر�سم مخطط تنظيمي للمو�ضوع

� 2أ يخطط كبار الك ّتاب لأ�ساليب العر�ض ،ويولونها عـنـايـة خـا�صـة ،فـ�أ�سـلـوب العـر�ض هـو الـذي يـمـيـز الكـاتـب
المتمر�س من الكاتب المبتدئ ،وب�إمكانك �أن تجعل �أ�سلوبك بلي ًغا م�ؤث ًرا باتباع الإجراءات الآتية:
كن �صاد ًقا :ت�أكد من �صحة جميع المعلومات والإح�صاءات والأ�سباب والنتائج التي تعر�ضها.
ابحث عن ق�ص�ص حقيقية �أو متخيلة� ،أو �أمثلة� ،أو حكايات قديمة تخدم �أفكارك وت�ؤيدها.
�أن�شئ ا�ستعارات ومقارنات تو�ضح فكرتك :ت�أمل الأ�شياء والأحداث من حولك .حاول �أن تجد ً
رابطا
�أو عالقة بينها وبين �أفكارك لت�ستعيرها.
تخ َّير � ً
ألفاظا محببة �إلى النفو�س وجاذبة ،تخاطب العقل والعاطفة.
ابحث عن �أدلة و�شواهد ومقوالت للم�شاهير من العلماء والحكماء والمفكرين تدعم �أفكارك ،وت�ؤيد
�صحتها.
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ب

الحظ كيف يوظف الك ّتاب تلك الإجراءات لإن�شاء ن�صو�ص جيدة:
الن�ص

في الطيران

التحليل

�أ.د .حمدي توفيق حمدان

[الزخرف ،]13:بف�ضل
من اهلل  -عز وجل  -حقق الإن�سان في مجال الطيران وغزو الف�ضاء تقد ًما هائ ً
ال
في العقود الأخيرة ،فبالإ�ضافة �إلى النجاح العظيم الذي حققه بالهبوط على �سطح
القمر ،والرحالت المكوكية ال�ستك�شاف الكواكب الأخرى والأقمار اال�صطناعية
التي و�ضعها على مدارات حول الأر�ض لنقل المعلومات بين �سكان الأر�ض جمي ًعا
ب�سرعة فائقة ...فقد تطورت طائرات الركاب ،فزادت �أحمالها �إلى مئات الركاب
وع�شرات الأطنان ،وزادت �سرعتها �إلى ما يقارب �سرعة ال�صوت ( 1225ك�/س) بل
زادت عليها بعدة �أمثال في الطائرات الع�سكرية.
وي�ستند فن الطيران على �ستة علوم �أ�سا�سية هي :علم ت�صميم هياكل الطائرات،
وعلم ت�صميم المحركات النفاثة ،وعلم المعادن ،وعلم المرونة ،وعلم التحكم
واال�ستقرار ،وعلم الديناميكا الهوائية.
مثال ً
ون�سوق ً
ب�سيطا لتو�ضيح نظرية الطيران :ف�إذا تخيلنا �أن قطعة م�ستطيلة من
الورق المقوى �أو الخ�شب ذات �سمك �صغير يتم دفعها في الهواء �أفق ًّيا ب�سرعة عالية
بحيث يظل �سطحها �أفق ًّيا ،ف�إننا نتوقع �أن الهواء �سي�ؤثر فيها بقوة �إلى الخلف� ،أي
�أنه �سيحاول �إعاقة حركتها ،ولكنه لن ي�ؤثر عليها بقوة �إلى الأعلى �أو �إلى الأ�سفل.
مرة �أخرى تخيل قطعة الم�ستطيل نف�سها تتحرك �أفق ًّيا ،بحيث �إن �سطحها يميل
ً
قليل �إلى الأ�سفل ،في هذه الحالة �ستختلف النتائج تما ًما ،حيث �إن الهواء المار
�أ�سفل ال�سطح ال�سفلي �سين�ضغط ب�سبب نق�صان الحيز الذي ي�سير فيه ،وهذا الفارق
في �ضغط الهواء م�ضرو ًبا في م�ساحة الم�ستطيل يعطي قوة ت�ؤثر في الم�ستطيل
�إلى الأعلى وت�سمى هذه القوة بقوة الرفع ،وبالنظر �إلى الم�ساحة الكبيرة ل�سطح
جناح الطائرة وال�سرعة العالية التي تتحرك بها الطائرة ،ف�إن قوة الرفع تكون
كبيرة بالقدر الذي ي�ساوي �أو يزيد عن وزن الطائرة.

الألفاظ الم�ؤثرة
تقد ًما ً
هائل .النجاح العظيم
..............................................
..............................................
..............................................

المثال �أو اال�ستعارة
..............................................
..............................................
..............................................

اال�ست�شهاد
..............................................
..............................................

الم�صداقية
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

مجلة �أفكار ،العدد الثالث ،جمادى الأولى1415 ،هـ
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التحليل

الن�ص

و�سائل التوا�صل االجتماعي حوارات عمياء

ال مهرب لنا اليوم من التعاي�ش مع ما تمطرنا به من�صات التوا�صل االجتماعي من محموالت
تختلط فيها ال�شائعات بالحقائق ،حتى لو كان القارئ مت�شب ًثا بالو�سائل الإعالمية التقليدية ،ف�سوف
يجد �أن من هموم تلك الو�سائل �سرعة اندماجها في تلك المن�صات وقطف ثمراتها� ،سواء �أكانت
فر�صا ت�سويقية ،وربما التعرف على ردود �أفعال قرائها وتعليقاتهم تجاه ما ين�شر
�إعالنات تجارية �أم ً
في تلك الو�سائل من �آراء ووجهات نظر مختلفة .لم تعد هذه المن�صات �أوكا ًرا لمجهولي الهُو ّية
والمترب�صين والباحثين عن ال�شهرة المباغتة فقط ،بل �أ�صبحت مق�صدًا لقادة العالم يقدمون من
خاللها قراراتهم حول �ش�ؤون بالدهم ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية والثقافية واالجتماعية.
ولذا ف�إن اال�ستهانة ب�أثر هذه المن�صات على �أي مجتمع وقدرتها على اختراقه وبرمجته لن ت�ؤدي
�إال �إلى الإ�ضرار به وبم�صالحه الراهنة �أو تلك المتوقعة.
جوهر هذه المن�صات هو الحوار وتبادل المعلومات وتو�سيع �أثرها على الأفراد والم�ؤ�س�سات ب�شتى
�أطيافها .فاليوم با�ستطاعة الماليين المتناثرين في �أرجاء العالم التحاور حول �أية ق�ضية يبثها
«تويتر» �أو «في�سبوك» ،و�إثراء الجدل حولها وفتح كل الأبواب الم�ستغلقة دونها.
لكن ما يجري على من�صة «تويتر» محل ًيا وربما عرب ًيا مث ً
ال من حوارات وتعليقات حول بع�ض
التغريدات ،وما ي�ستخدم فيها من �أقذع العبارات و�أحط الأو�صاف تجاه هوية المغرد و�أ�صله و�أهله
وقبيلته وطائفته وخلقته ،وربما تهديده ً
ً
وعمل؛ هو م�سلك �شائن ال يقره دين وال منطق
قول
والعقل وال �ضمير .وعلى الرغم من الآالم التي يخلفها هذا الحوار الأ�سود على الم�شاركين فيه،
ف�إن ال�ضحية الكبرى هي الحوار المرتجى ب�شروطه الرفيعة التي تحميها ال�شرائع والقوانين،
وبمناخاته التي ت�ؤ�س�س لمجتمع منفتح ومت�سامح ،تتعدد فيه الميول والأفكار والتوجهات وتتكاتف
ل�صالح بناء �أوطان وذوات جديدة.
ولكن لكي نحمي و�سائل التوا�صل االجتماعي من �أن تكون غابة يهددنا فيها �أولئك المتوح�شون
المتمتر�سون وراء �أ�سمائهم الرمزية والمجهولة ،ف�إن على الجهات القانونية �أن توا�صل بحزم �إقفال
هذه الح�سابات التي ت�ضخ �سمومها عبر هذه ال�شبكات وربما ف�ضح الأ�سماء والجهات التي ت�ستخدم
هذه المن�صات لزرع مواقفها و�إي�صال ر�سائلها ،فلي�س �سراً �أن حروب اليوم هي حروب رقمية وتقنية
�أي�ضاً.
مجلة القافلة ،العدد  .2مجلد  ،67مار�س� ،أبريل2018،
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ج ِّ
خطط لأ�ساليب عر�ض مبتكرة للتعبير عن �إحدى الأفكار الآتية� :أف�ضلية الزواج المبكر ،يمكن للطالب �أن
يرتقوا بم�ستوى مدر�ستهم .تتناق�ض �أقوال بع�ض �أفراد المجتمع مع �أفعالهم( .يمكن عر�ض فكرة �أخرى)
�أ�سلوب العر�ض

الن�ص المقترح

ق�صة متخيلة
مثال من الواقع
ا�ستعارة= ت�شبيه  /حالة
مقارنة
مقوالت محكمة ال�صياغة

د تختلف الألفاظ الجاذبة ذات الت�أثير العاطفي بح�سب المو�ضوع .حاول �أن ت�سرد �أكبر قدر ممكن من الألفاظ
الم�ؤثرة في المو�ضوعات الآتية:
المو�ضوع

الألفاظ الم�ؤثرة

الحوادث المرورية

الدمار  -الهالك  -ال�سرعة الجنونية  -اال�ستهتار بالأرواح  -الحوادث ال�شنيعة  -ال�صورة المروعة -
الكوارث  -قلب الأم � -ضياع الأ�سرة .......................................................................................................
............................................................................................................................................................

الحث على حفظ
القر�آن الكريم

تر�شيد ا�ستهالك المياه

المواطنة ال�صالحة

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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 3معرفتك بالعنا�صر والمكونات الفنية لمو�ضوعك ت�ساعدك على �إتقان الكتابة فيه ،حاول �أن تحدد العنا�صر
الفنية لكل من( :ن�شاط منزلي).

ال

مقال

العنا�صر الأ�سا�سية للفنون الكتابية

ال

ق�صة

الن

الإع

�سالة

الر

يهم القارئ ،ويقدم له عد ًدا من الم�ساعدات للح�صول على مبتغاه ب�شكل وا�ضح
 4الكاتب الجيد يركز على ما ُّ
ودقيق .وت�ساعدك معرفتك بخ�صائ�ص الأنواع الكتابية على تقديم �أفكارك وافية وا�ضحة.
ناق�ش خ�صائ�ص الأنواع الكتابية مع زمالئك .تفهَّمها جيدًا وانتفع بها في كتاباتك.
نوع الكتابة
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هدف الكاتب

محور اهتمام القارئ

معايير الجودة

�أدبية

 التـعـبـيـ��ر عـ��ن العواطـف
 الأ�صال��ة :الإتي��ان ب��ر�ؤى و�أف��كار مبتك��رة،
واالن ـف ـعــاالت ال ـ ـنـ ـ ـفـ ــ�س ـ ـيـ ــة
 ر�ؤية الأديب للأ�شياء والظواهر و�إيجاد عالقات جديدة بين الأ�شياء.
والر�ؤى ال�شخ�صية.
 الت�أثي��ر :ق��درة الن���ص عل��ى نق��ل عواط��ف
التي يعبر عنها.
 ت��ق��دي��م ح��ل��ول مبتكرة
 مظاهر البالغة والجمال في الن�ص .الكاتب ور�ؤاه �إلى فكر القارئ ووجدانه.
ل�������������م�شك������ل������ات ال��������ن��������ف�س
 االت�ساق الثقافي :مع قيم المجتمع ومبادئه.
والمجتمع.

علمية

ال��م��ع��ل��وم��ات وال��م��ف��اه��ي��م وال��ق��وان��ي��ن � ص��دق المحت��وى� :أي مطابقت��ه للواق��ع �أو
نق��ل المعرف��ة �إل��ى الق��ارئ ،وال�������ن�������ظ�������ري�������ات وال���������ت���������ف�سي���������رات لمقت�ضيات النظر العقلي.
 جودة تنظيم المحتوى� :أي الطريقة التي
واال�ستدالالت والآراء والحقائق التي
وتف�سيرها وتقويمها.
رتبت بها �أفكار الن�ص ومعلوماته بحيث تكون
يعر�ضها الن�ص.
�أكثر و�ضوحا وتتاب ًعا منطق ًّيا.

وظيفية

�أجوبة الأ�سئلة الآتية( :كلها �أو بع�ضها  و�ضوح الأجوبة من �أ�سئلة القارئ.
� أداء واجبات العمل الوظيفي.
بح�سب المو�ضوع):
 ال���ق���درة ع��ل��ى الإق����ن����اع ال��ع��ق��ل��ي وال��ت���أث��ي��ر
 ق�ضاء الم�صالح ال�شخ�صية.
من؟ ماذا؟ لماذا؟ �أين؟ متى؟ كيف؟ الوجداني.

كفاية التواصل الكتابي

 5لت�صميم مخطط المو�ضوع اتبع الإجراءات الآتية:
�أ حدد العنا�صر الفنية للمو�ضوع بح�سب نوعه الفني (مقال ،ق�صة ،تقرير.)...
ب حدد الأفكار الرئي�سة والتف�صيالت الأ�سا�سية لكل عن�صر.
ج اقترح �أ�ساليب العر�ض والت�أثير والإقناع.
ً
ً
جدول يظهر كل ذلك بو�ضوح.
مخططا �أو
د ار�سم
ً
مخططا لمقال ب�أحد العناوين الآتية :المدر�سة التي �أحلم بها� ،أجمل م�صيف ،حرية الر�أي وحدودها.
�صمم الآن
الفرق بين الثقة بالنف�س والغرور ( ...يمكنك اختيار عنوان �آخر).

6

حدد العمليات والإجراءات التي �ستقوم بها �إذا طلب منك �أن:
المطلوب

العمليات والإجراءات

تكت��ب تقري ًرا �إلى معالي وزير البيئة
والمياه والزراع��ة عن الو�ضع المائي
في مدينتك
تلقي كلمة حفل تكريمي لأحد
الأدباء والمفكرين
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اﺧﺘﺒﺎر ﻗﺒﻠﻲ
� ً
أول� :إلى �أي الفنون الوظيفية تنتمي المو�ضوعات الآتية؟ �صل المو�ضوع بالفن المنا�سب:
المو�ضوعات

الفنون الوظيفية

توثيق اجتماع مجل�س الإدارة

ر�سالة �إدارية

خبر موجز جدًّا عن �سيارة �أنيقة ب�سعرٍ مغرٍ

مح�ضر

�شكوى موجهة �إلى مدير �إدارة المرور

�إعالن دعائي

معلومات وحقائق وتو�صيات حول م�شروع (نظام المقررات)

عر�ض ت�سويقي

ترحيب بالح�ضور وتعريف بالمنا�سبة

كلمة افتتاح

�إثارة المتلقي و�إ�شعاره ب�أنه يفتقد �شي ًئا و�إقناعه بالح�صول عليه بطريقة �أو ب�أخرى

تقرير
خاطرة

ثان ًيا� :سوف تلقي غدًا كلمة بمنا�سبة افتتاح معر�ض الكتاب بالمدر�سة ،خطط لأفكارك الرئي�سة و�أ�ساليب العر�ض
المنا�سبة.
الأفكار الرئي�سة
..............................................................
..............................................................

الق�ص�ص والأمثلة واال�ستعارات
..............................................................
..............................................................

معر�ض
الكتاب

اقتبا�سات و�أقوال و�إح�صائيات
..............................................................
..............................................................

الألفاظ والألقاب المنا�سبة لخطاب ح�ضور الحفل
...............................................................................
...............................................................................
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رابط الدر�س الرقمي

اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
في البيئة المدر�سية كثي ٌر من الجوانب الم�ضيئة ،ولكنها ال تخلو من بع�ض الم�شكالت الطالبية والتعليمية،
�ساهم في درا�سة م�شكالت مدر�ستك ،وفي تقديم الحلول المنا�سبة لها ،من خالل تمثيل الدور.
�أ اعمل مع ثالثة من زمالئك .للقيام بما ي�أتي:
 1وزعوا الأدوار الآتية بينكم( :قائد المدر�سة ،وكيل المدر�سة ،المر�شد الطالبي� ،أحد المعلمين).
 2ا�ستق�صوا الم�شكالت التعليمية والطالبية والإدارية في المدر�سة (يف�ضل �أن تح�صلوا على معلومات
�أوفر من زمالئكم ومعلميكم).
 3حددوا جدول الأعمال(الم�شكالت التي �ستناق�شونها في اجتماع مجل�س الإدارة الذي تمثلون �أع�ضاءه).
 4مثلوا الدور �أمام زمالئكم(اعقدوا جل�سة لمناق�شة عنا�صر جدول الأعمال).
ب والآن عليك �أن تقوم  -بالتعاون مع مجموعتك  -بالأعمال الكتابية الآتية:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
مح�ضر اجتماع
التاريخ........................... :
اليوم............................ :
عقد مجل�س الإدارة اجتماعه الأول بح�ضور كامل الأع�ضاء ،وهم:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
تقرير و�صفي عن عمل طالبي
مدر�سة ...................... :ال�صف والف�صل....................... :
وفقه اهلل
الأ�ستاذ الفا�ضل قائد المدر�سة
بتكليف من معلم اللغة العربية الأ�ستاذ  ............................قمنا
بدرا�سة ا�ستق�صائية لجميع الم�شكالت الطالبية والتعليمية في
المدر�سة.......................................................................................... :

................................................................................

............................................................................................................

			
...........................

...........................

			
...........................

...........................

لمناق�شة جدول الأعمال الآتي:
................................................................................
................................................................................

القرارات والتو�صيات:

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

................................................................................

............................................................................................................

................................................................................

............................................................................................................

................................................................................

............................................................................................................

				
الرئي�س
			
...........................
		
الأع�ضاء........................... :

المقرر
...........................
...........................
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وجه خطا ًبا �إلى �أحد �أولياء �أمور الطالب ذوي ال�سلوك غير

اكتب مجموعة من العبارات الدعائية وال�شعارات الجميلة التي

الح�سن تدعوه لزيارة المر�شد الطالبي

ت�ساعد على تح�سين البيئة المدر�سية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
المكرم ولي �أمر الطالب  ......................وفقه اهلل
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،وبعد:

.........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................................................

.........................................................................................................

..............................................................................

.........................................................................................................

قائد المدر�سة...................................................... :

.........................................

........................................................................................................
.........................................................................................................

 14 ............ / ............ / ............هـ

اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج
التوجيه

الفنون الوظيفية التي كتبت فيها
عنا�صر فنية م�شتركة
(ت�شترك فيها هذه الفنون جميعها)
عنا�صر مميزة
(توجد في فن وال توجد في الآخر)
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محا�ضر الجل�سات
...........................

................................
...........................
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ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
 1كيف تكتب ر�سالة �شكوى �أو طلب؟
اخت ْر مو�ضو ًعا لل�شكوى ،ومو�ضو ًعا للطلب ،ثم نفذ الإجراءات التخطيطية الآتية:
حدد مو�ضوع ال�شكوى في جملة �أو جمل ق�صيرة مبا�شرة

حدد الطلب  /الطلبات في جملة �أو جمل ق�صيرة مبا�شرة

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

لخ�ص الأ�ضرار
...........................
...........................

2

�شكوى

لخ�ص ما تريد من
الم�س�ؤول فعله
...........................
...........................

لخ�ص مبرراتك
وم�ؤهالتك
.......................

طلب

.......................

لخ�ص ما تريد من
الم�س�ؤول فعله
.........................
.........................

حدد الجهة الم�ستقبلة والم�س�ؤول واللقب الوظيفي

حدد الجهة الم�ستقبلة والم�س�ؤول واللقب الوظيفي

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

اكتب �أحد المو�ضوعين اللذين خططتهما ،م�ستر�شدًا بالعنا�صر الفنية الآتية:
االفتتاح
الب�سملة ،التوجيه ،التحية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

العر�ض
 مو�ضوع ال�شكوى �أو الطلب
 الأ�ضرار �أو المبررات والم�ؤهالت.
 ما تريد من الم�س�ؤول �أن يفعله.
 في الطلب (حدد ما �ستفعله في المقابل).

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

االختتام
الدعاء  -ا�سم المر�سل  -عنوانه  -التاريخ.

....................................
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 3كيف تكتب تقري ًرا؟
التقارير في الأ�سا�س كتابة علمية تحتوي على معلومات وحقائق و�إح�صاءات ،تعر�ض ب�أ�سلوب علمي يتحرى
الكاتب فيه ال�صدق والمو�ضوعية ،و�إنما تعد من الكتابة الوظيفية؛ لأن معديها  -غال ًبا  -موظفون ،وت�ستخدم
لأغرا�ض تطوير العمل وحل م�شكالته.
ولذلك ينبغي لمعد التقرير �أن يجمع كامل المعلومات والإح�صاءات والحقائق والأ�سباب والنتائج المتعلقة
بمو�ضوعه ،قبل �أن يعد تقريره.
�أ اجمع المعلومات الالزمة لإعداد تقرير عن (م�شكلة ت�أخر الطالب ال�صباحي) في مدر�ستك؟
معلومات و�إح�صاءات
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

الحلول والتو�صيات

�أ�سباب الت�أخر ال�صباحي
................................................................
................................................................
................................................................

الت�أخر
ال�صباحي

................................................................
................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

النتائج والأ�ضرار
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
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ب

خطط لكتابة تقريرك ال�سابق م�ستعي ًنا بالموجهات الآتية:
االفتتاح( :عنوان  +التوجيه  +عرف بنف�سك � +أ�سباب كتابة التقرير � +إجراءات الإعداد)
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

المقدمة

�أهمية الطابور ال�صباحي  -م�شكلة الت�أخر ال�صباحي
في المدار�س عمومًا  -حجم الظاهرة في مدر�ستك
................................................................
................................................................

الخاتمة

الت�أخر
ال�صباحي

ا�سرد ما تو�صلت �إليه من حلول وتو�صيات.
............................................................
............................................................
............................................................

................................................................
................................................................

العر�ض

اعر�ض ما تو�صلت �إليه من معلومات
و�إح�صاءات و�أ�سباب ونتائج

ج ابد�أ في كتابة التقرير متقيدًا بالترتيب ال�صحيح (االفتتاح  -المقدمة  -العر�ض  -الخاتمة)
 4كتابة محا�ضر الجل�سات:
تخ ّيل �أ ّنك مقرر لجنة الن�شاط بالمدر�سة ،املأ النموذج الآتي ،ثم د ِّون ا�ستنتاجاتك:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
مح�ضر اجتماع
في يوم 14 ...../ ..... / ...........هـ ،تم االجتماع ( )...........و .................برئا�سة ...............
........................ -2 ......................... -1
وح�ضور ( ).............ع�ض ًوا ،وغياب كل من:
ونوق�ش في االجتماع جدول الأعمال الآتي:
-2
			
-1
-4
			
-3
وكانت �أهم القرارات والتو�صيات ما ي�أتي:
-1
-2
-3
توقيع الأع�ضاء
المقرر:
					
الرئي�س:
الأع�ضاء.......................... - .......................... - .................................................. :

اال�ستنتاجات

يجيب المح�ضر عن الأ�سئلة
الآتية:
 -1من؟

..................................

................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................
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 5كتابة الخطب المحفلية:
تبد�أ المنا�سبات الكبيرة وتختتم بحفالت خطابية ،يلقي فيها الم�س�ؤولون والم�شاركون كلمات (افتتاحية/
ختامية) تت�ضمن مو�ضوع المنا�سبة� ،أهدافها ،و�أعمالها ،ونتائجها� .إنك ت�شاهد مثل هذا الحدث كثي ًرا ،وربما �أتيحت
لك الفر�صة للم�شاركة في بع�ض المنا�سبات م�ستقب ً
ال ،فكيف تبني خطبتك؟
�أ ت�أمل العنا�صر الفنية للخطب المحفلية ،وخطوات كتابتها ،وناق�شها مع زمالئك.
الخطب
المحفلية

خطب االفتتاح

عنا�صرها

المحتويات الأ�سا�سية لكل عن�صر
من عنا�صرها

مقدمة

التوجيه :ت�سمية رعاة الحفل مرتبين بح�سب درجاتهم
الوظيفية والترحيب بهم.

عر�ض

خاتمة
مقدمة

خطب االختتام

عر�ض

خاتمة
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خطوات كتابتها

 التعريف بمو�ضوع الحفل.
 -1جمع المعلومات ،تعرف على:
 بيان �أ�سباب �إقامة الحفل و�أهدافه.
 رع������اة ال���ح���ف���ل و�أل���ق���اب���ه���م ودرج���ات���ه���م
 بيان الأعمال والفعاليات التي �ستتم �أثناء
الوظيفية ،ورتبهم بناء على ذلك.
الحفل.
 مو�ضوع الحفل �أو الم�ؤتمر.
 بيان النتائج المرتقبة من �إقامة الحفل.
� أ�سباب �إقامة الحفل �أو الم�ؤتمر.
 كلمة �شكر للقائمين على تجهيزات الحفل.
 الأهداف التي يريد تحقيقها.
 تمني التوفيق للحفل  +تحية ختامية.
 فعاليات الحفل وجدول �أعماله.
التوجيه :ت�سمية رعاة الحفل مرتبين بح�سب درجاتهم  -2ار���س��م م��خ��ط ً��ط��ا للخطبة ،يجيب عن
الوظيفية والترحيب بهم.
الأ�سئلة :من؟ ماذا؟ لماذا؟ كيف؟
 -3الكتابة الأولية :ركز اهتمامك على:
 تعريف موجز بمو�ضوع الحفل ودواعيه و�أهدافه  .تغطية جميع عنا�صر الخطبة.
 بيان تف�صيلي بما تم خالل الحفل من فعاليات  .دقة العبارة وو�ضوحها.
 بيان النتائج والتو�صيات التي تم التو�صل �إليها -4 .ن�� ّق��ح :الأل��ف��اظ ،ب��ن��اء ال��ج��م��ل� ،أ�ساليب
الت�أثير.
 -5تدرب على الإلقاء.
 كلمة �شكر لرعاة الحفل والم�شاركين فيه والقائمين
على تجهيزاته.
 تحية ختامية.

كفاية التواصل الكتابي

ب خطط لخطبة محفلية لإحدى المنا�سبات الآتية :اختتام الن�شاط المدر�سي  -مجل�س الآباء والمعلمين -
تكريم الفائزين بم�سابقة حفظ القر�آن الكريم  -منا�سبة اليوم الوطني  -اختتام فعاليات �أ�سبوع (القراءة للجميع)
�أو �أي منا�سبة �أخرى:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

من؟
(الح�ضور)

................................................
................................................
................................................
................................................
.............. ................................................

ماذا؟
(المو�ضوع)

............................ ..................................
....................

................................................
................................................

كيف؟
(�أ�سلوب العر�ض)

.......................

لماذا؟
(الأ�سباب والأهداف)

................................................
................................................
.............. ................................................
............................ ..................................
....................

.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

ج اكتب خطبتك كما خططت لها ،م�ستوف ًيا عنا�صرها ،وتدرب على �إلقائها ،ثم �أ�سمعها زمالءك.
تذكر �أن زمالءك �سيق ِّومون �أداءك بح�سب البطاقة التقويمية الآتية:
بطاقة تقويم خطبة
(ا�ستمع لأداء زمالئك� ،ضع درجة من ( )5لكل منهم تحت كل مهارة مما ي�أتي ،اجمع الدرجات وحدد الفائز)
اال�سم

ا�ستيفاء عنا�صر
الخطبة

جودة �أ�سلوب العر�ض

الجر�أة والطالقة

�صحة اللغة
وعالمة ال�ضبط

الدرجة
النهائية
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 6العرو�ض الت�سويقية:
التجار بحاجة �إلى المهارة في ت�سويق ب�ضائعهم ومنتجاتهم.
المدربون والعلماء والمفكرون والأطباء والمهند�سون بحاجة �إلى ترويج �أفكارهم ومهاراتهم.
الباحثون عن الوظائف بحاجة �إلى المهارة في عر�ض قدراتهم ومهاراتهم وم�ؤهالتهم.
�إننا جمي ًعا نبحث عن :الك�سب المالي ،الك�سب المعنوي ،التقدير ،الت�أثير ،الإقناع  ،...وو�سيلتنا �إلى ذلك كله (اللغة)
فاللغة ن�صف التجارة.
اقر�أ العر�ض الت�سويقي الآتي ،والحظ المهارة في ا�ستخدام اللغة الم�ؤثرة:
الألفاظ الو�صفية الم�ؤثرة:
خدمة � -أحدث -

...........................................................................................

............................................................................................................................

تو�سيع دائرة الم�ستفيدين:
المهتمون بالتجارة -

....................................................................................

............................................................................................................................

الدفع :بادر باالت�صال
الفائدة :ا�ستمتع ب�أحدث قنوات المعلومات.

 7الحظ الألفاظ المنتقاة لعر�ض (المقعد) في ال�صورة الآتية .حاول �أن تحاكيها ب�ألفاظ م�ؤثرة وجاذبة لعر�ض
الب�ضائع الأخرى:
مقعد �أر�ضي
مقعد فخم �صغير ومريح

ً 75
ريال
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8

كيف تقدم ً
ناجحا؟
عر�ضا ً
�أ ت�أمل النموذج الآتي ،وناق�ش محتواه مع زمالئك:
�إثارة االنتباه

لفت انتباه المتلقي
وت�شويقه �إلى المو�ضوع

قلة هم النا�س القادرون على االت�صال الم�ؤثر ،و�أقل منهم �أولئك القادرون
على مواجهة الجمهور بثبات وطالقة� .أال تحلم �أن تكون واحدًا من ه�ؤالء؟
�إنك حتمًا تريد �أن تكون ممي ًزا� .ألي�س كذلك؟

الحــاج ــة

�إ�شعار المتلقي بالم�شكلة
وحاجته �إلى الحل

�أنت �إ ًذا بحاجة �إلى اكت�ساب مهارات الإلقاء والتوا�صل الإبداعي� .إنها
المهارات التي تجعلك ممي ًزا ومختل ًفا عن الآخرين.

العـ ــر�ض

عر�ض ما يريد المتحدث
ت�سويقه

نحن  -في معهد التوا�صل الإبداعي  -نقدم لك الحل ،ون�ضمن لك
التميز ،ب�أقل الأ�سعار ،قيمة زهيدة في مقابل خدمة عظيمة.

الإقن ـ ــاع

تمثيل وتو�ضيح �إيجابيات
الحل وفوائده

لدينا �أف�ضل المدربين الخبراء الم�شهود لهم بالنجاح .كل �أولئك
الذين دربناهم تحولوا �إلى �أ�شخا�ص بارعين في التوا�صل والإلقاء،
لقد حققوا نجاحات عظيمة في �أيام معدودة.

الـفـ ـع ــل

دفع المتلقي �إلى اتخاذ فعل
لتبني الحل وتطبيقه

ال ت�ضيع فر�صتك في النجاح .التحق ببرنامجنا التدريبي فو ًرا وا�ضمن
النجاح.

نموذج (�آلن مونر) ً
نقل عن :فن التحرير .د .راكان الحبيب.

ب

�أمامك الآن �صورة لمنتج �صناعي ،و�أخرى ل�شعار معهد تدريبي .طبق النموذج في الدعاية لأحدهما:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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 9الإعالن الدعائي نوع من العرو�ض الت�سويقية ،يتميز بالإيجاز والإثارة وجمال الإخراج.
الحظ الإعالن الآتي� ،إنه ن�شاط نفذه طالب ال�صف الثاني الثانوي ،هل يمكنك �أن تحاكيه� ،أو تعيد ت�صميمه ليكون
�أكثر �إثارة وجاذبية؟

أرباحا كبيرة �إذا تمكنت من بيع كمية كبيرة من هذا النوع من
 10جرب قدرتك على الدعاية .تخيل �أنك �ستجني � ً
ال�سيارات:
�ألفاظ م�ؤثرة� :أمان على �أ�صعب الطرقات � -شكل بديع جذاب
................................................................................................................................................

ت�شبيهات  /ا�ستعارات:

......................................................................................................

................................................................................................................................................

ق�صة لأحد الم�شترين:

....................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

�أقوال الم�شاهير الم�شترين:

...........................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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� 11أ�سهمت و�سائل الإعالم المختلفة (التلفاز -الإذاعة -ال�صحف والمجالت  -الإنترنت )...في رفع درجة الوعي
لدى المواطن العربي ،وق َّربت بين �أبناء الأوطان العربية ،و�أ�شركت بع�ضهم في هموم بع�ض ،وقل�صت الفوارق بين
اللهجات المحلية واللغة الف�صحى� ،إلى غير ذلك من الفوائد والإ�سهامات الإيجابية التي تند عن الح�صر ،لكنها مع
ذلك كله ال تخلو من �سلبيات كبيرة ،و�أخطار فادحة ،على م�ستوى الأخالق والعادات والقيم الدينية واالجتماعية.
اعقد  -مع زمالئك في الف�صل  -م�ؤتم ًرا علم ًّيا يناق�ش ق�ضايا الإعالم (ما له وما عليه) ،قوموا بالأدوار الآتية:
�أ توزيع الأدوار ،بح�سب الجدول المرفق.
ب تحديد موعد انعقاد الم�ؤتمر ،مع تحديد موعد نهائي لت�سليم �أوراق العمل.
ج تنفيذ كافة �أعمال الم�ؤتمر ،مع قراءة �أوراق العمل ،ومناق�شتها ،ثم قراءة التقرير النهائي.

توزيع الأدوار

العمل المطلوب
عنوان الورقة:
.......................

�أوراق العمل
المقدمة

عنوان الورقة:
.......................

عنوان الورقة:
.......................

الحفل الخطابي
كتابة التقرير
الحملة الدعائية
العالقات العامة

القائمون بالعمل
�أ�سماء الزمالء المكلفين:
.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

�أ�سماء الزمالء المكلفين:
.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

�أ�سماء الزمالء المكلفين:
.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

كلمة االفتتاح

ا�سم الزميل المكلف:

..........................................................

الكلمة الختامية

ا�سم الزميل المكلف:

..........................................................

تقرير بمجريات الم�ؤتمر مع
ملخ�ص لأوراق العمل والنتائج
والتو�صيات التي تو�صل �إليها
ت�صميم �إعالنات دعائية
للم�ؤتمر ،وتعليقها في �ساحات
المدر�سة
كتابة ر�سائل دعوة �إلى عدد من
الإداريين والمعلمين لح�ضور
الم�ؤتمر

�أ�سماء الزمالء المكلفين:
.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

�أ�سماء الزمالء المكلفين:
.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

�أ�سماء الزمالء المكلفين:
.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................
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رابط الدر�س الرقمي

ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻐﻠﻖ واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ
1

ا�ستكمل عنا�صر المخطط الآتي :لتلخ�ص �أنواع الكتابة الوظيفية:
الكتابة الوظيفية
لأغرا�ض الوظيفة

لق�ضاء الم�صالح ال�شخ�صية
......................

التقارير

للت�سويق

الطلبات

الخطب المحفلية

......................

......................................

2

لخ�ص العنا�صر الأ�سا�سية للفنون الوظيفية في الجدول الآتي:

الفن الوظيفي
ر�سائل ال�شكوى
والطلب
الخطب المحفل ّية

التقرير
128

عنا�صره الفنية

التفا�صيل

االفتتاح

الب�سملة-التوجيه-التحية

العر�ض
االختتام

......................

كفاية التواصل الكتابي

3

الأ�سئلة التي تجيب عنها الن�صو�ص الوظيفية ،هي:
ال�س�ؤال

محتوى الإجابة

من؟

4

5

من �أ�ساليب العر�ض التي ت�ضفي على الن�ص متعة وت�شوي ًقا:
�أ ا�ستخدام الألفاظ الجاذبة ،ذات الت�أثير العقلي والوجداني.
ب

...........................................................................................................

ج

...........................................................................................................

د

...........................................................................................................

مدى ا�ستفادتي من هذه الوحدة:

ما �أتقنه �ساب ًقا من الكتابة الوظيفية

ما تعلمته في هذه الوحدة

ما �أحتاج �إلى معرفته و�إتقانه
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اﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪي
ً
� ً
مخططا لت�صميم خطبة محفلية بمنا�سبة اختتام الدوري الريا�ضي في المدر�سة:
أول :ار�سم

ثان ًيا :اكتب ر�سالة �إلى معلمك تطلب �إليه �أن يعيد تقويمك في وحدة الكفاية النحوية ،مبد ًيا �أ�سبابك ومبرراتك:
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
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ثال ًثا :ا�ستكمل المخطط الآتي ،ثم اكتب تقريرك عن وحدة (الكتابة الوظيفية) ووجهه �إلى لجنة ت�أليف المقررات:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

المو�ضوعات

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................
............... ...............................................
................................

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

عر�ض
الدرو�س

الن�شاطات

تقرير عن وحدة
(الكتابة
الوظيفية)

مهارات
اكت�سبتها

...............................................
............... ...............................................
................................

...............................................

تفاعل
الطالب

...............................................
............... ...............................................
................................

التق ــري ـ ــر:
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
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ﺗﻘﻮﻳﻢ اداء
�أخي الطالب � /أختي الطالبة:
انتهيت الآن من درا�سة الوحدة ،وقمت ب�أداء عدد من الن�شاطات واالختبارات ،ق ِّوم ذاتك في الجدول الآتي:
مو�ضوعات الوحدة

�أتقنت
بم�ستوى عالٍ

�أتقنت
بم�ستوى
متو�سط

�أتقنت
قلي ً
ال

لم
�أتقن

كتابة ال�شكاوى والطلبات
كتابة التقارير
كتابة المحا�ضر
كتابة العرو�ض الت�سويقية
كتابة الإعالنات الدعائية
كتابة الكلمات المحفلية و�إلقا�ؤها

خطتي المقترحة ل�ضمان ا�ستمرارية الإتقان:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

(احجب اإلجابة ،ثم اقرأ)

الكتابة الوظيفية
هي الن�صو�ص التي ينتجها الإن�سان :لأداء مهام عمله� ،أو لجلب م�صلحة� ،أو دفع م�شكلة،
�أو المحافظة على عالقة ،ويجمع بينها جمي ًعا �أنها ن�صو�ص نفعية ت�ستهدف ق�ضاء م�صالح
من�شئها ،وت�شمل :ال�شكاوى ،والطلبات ،والتقارير ،والإعالنات الدعائية ،والعرو�ض الت�سويقية،
ن�صا .............
والخطب المحفلية .فكل ن�ص نفعي ،يهدف �إلى ق�ضاء م�صالح من�شئه ي�سمى ًّ

وظيف ًّيا

ال�شكاوى والطلبات
نوع من �أنواع الر�سائل ،ت�شترك مع جميع �أنواع الر�سائل في الخ�صائ�ص والعنا�صر الفنية الآتية:
 -1االفتتاح :وي�شمل :الب�سملة ،والتوجيه والتحية.
 -2العر�ض :وي�شمل :مو�ضوع الم�شكلة �أو الطلب ،والأ�ضرار� ،أو المبررات التي دفعت الكاتب
�إلى ال�شكوى �أو الطلب ،والرغبة التي يريد تحقيقها.
 -3االختتام :وي�شمل :التحية الختامية ،واال�سم ،والتوقيع ،والتاريخ ،والعنوان.
فكل ر�سالة  -ومنها ر�سائل ال�شكوى والطلب  -تتكون من  .............عنا�صر هي :االفتتاح،
والعر�ض ،واالختتام.

ثالثة

التقارير
التقارير من حيث المحتوى نوع من �أنواع الكتابة العلمية ،يجب �أن تت�سم بخ�صائ�ص الن�ص
العلمي:
 الدقة�( :أي :الت�أكد من �صحة الأرقام والتواريخ والأ�سماء والمعلومات والأ�سباب والنتائج).
 وال�صدق�( :أي :عدم مخالفة الواقع).
 والإيجاز�(:أي  :حذف الجمل والمعلومات غير ال�ضرورية).
 والب�ساطة والو�ضوح�( :أي :ب�أ�سلوب �سهل غير غام�ض بحيث ي�سهل على الجميع فهمها).
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 والمو�ضوعية�( :أي :عدم خلط الر�أي بالحقيقة ،وعدم االنحياز ،وعدم الت�أثر بالم�شاعر).
 والعر�ض الإي�ضاحي�( :أي :يت�ضمن التقرير ر�سو ًما �أو جداول �أو �أعمدة بيانية).
ف�إذا كتبت في �أحد تقاريرك� :إن كل الن�شاطات نفذت ،وفي الحقيقة �أن بع�ضها لم ينفذ،
ف�إنك لم تلتزم .............
و�إذا لم ت�ؤثر م�شاعرك في مو�ضوع تقريرك وتحديد معلوماته ،ف�إن تقريرك قد ات�سم بـ.............
و�إذا �ضمنت تقريرك ر�سومًا �أو �أعمدة بيانية �أو جداول .ف�إنك قد اهتممت بالعر�ض ................

ال�صدق
المو�ضوعية
الإي�ضاحي

كتابة المحا�ضر

المحا�ضر توثيق لما يدور في االجتماعات ،ي�سجل فيه :الوقت والمكان ،وعدد الح�ضور
و�أ�سما�ؤهم وما جرى في االجتماع من مناق�شات واقتراحات وتو�صيات.
عند كتابة المح�ضر راع العنا�صر الآتية:
 المقدمة (اليوم  -التاريخ  -المكان  -رقم االجتماع  -الرئي�س  -عدد الح�ضور
والغياب).
 العر�ض (جدول الأعمال  -القرارات التو�صيات).
 الخاتمة (تحديد االجتماع القادم  -وقت االنتهاء  -توقيع الح�ضور).
�إن �أهم مهارة في كتابة المحا�ضر هي مهارة اال�ستماع ،وتدوين الملحوظات ،حيث ي�سجل
المقرر  -على �شكل ر�ؤو�س �أقالم  -العنا�صر التي تمت مناق�شتها والتو�صيات والقرارات
التي تم اتخاذها ،فالمقرر الذي ين�سى بع�ض النقاط المهمة� ،أو يتجاوز بع�ض القرارات
والتو�صيات ،هو كاتب يفتقد �إلى المهارة في اال�ستماع وتدوين .............

الملحوظات

الخطب المحفلية (كلمات االفتتاح واالختتام)

ُتعنى الكلمات االفتتاحية بالترحيب والتعريف بالمنا�سبة� ،أما الكلمات االختتامية فهي
بمثابة الغلق والتلخي�ص لأي منا�سبة ،فتذكر ما تم في هذه المنا�سبة وما تحقق من �أهداف.
ومو�ضوعات هذه الكلمات تختلف باختالف مجال المنا�سبة ،فقد تكون علمية� ،أو �أدبية� ،أو
اجتماعية� ،إلى غير ذلك.
فالترحيب بالح�ضور والم�شاركين والتعريف بالمنا�سبة يكون في الكلمات � .............أما
عر�ض ما تم في المنا�سبة وما تو�صلت �إليه من قرارات فيكون في الكلمات .............
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وال تختلف هذه الكلمات عن �أكثر الكتابات الوظيفية الأخرى ،فهي تتكون من :مقدمة
وعر�ض وخاتمة ،ولكن االختالف يكون في �أن هذه الكلمات ال يكتفى بكتابتها ،بل تلقى
�أمام الح�ضور.
والكلمات االفتتاحية واالختتامية تتفقان في المقدمة والخاتمة ،وتختلفان في العر�ض.
فمقدمتاهما ت�شتمل على التوجيه (ت�سمية رعاة الحفل) والتحية.
وخاتمتاهما ت�شتمل على �شكر رعاة المنا�سبة والتحية الختامية.
�أما العر�ض فكما ي�أتي:
بالن�سبة لعر�ض الكلمات االفتتاحية فهو تعريف بمو�ضوع المنا�سبة ،وتبيين لأهدافها،
وفعالياتها التي �ستقام.
و�أما عر�ض الكلمات االختتامية فيذ ّكر ب�إيجاز بمو�ضوع المنا�سبة ،ثم يذ ُكر ما تم
خاللها من �أن�شطة ونتائج.
فالكلمات االفتتاحية واالختتامية تتفقان في المقدمة و .............وتختلفان في .............

العرو�ض الت�سويقية والإعالنات
انت�شر هذا اللون من الكتابة في زمننا الحا�ضر ،فنجده في و�سائل الإعالم المختلفة،
وفي الأماكن التي يكثر فيها المارة.
وتهدف هذه العرو�ض والإعالنات �إلى تحقيق م�صالح وفوائد مبا�شرة� ،سواء للم�صدر
�أو للمتلقي.
عندم��ا تري��د �أن تكت��ب ً
عر�ضا ت�س��ويق ًّيا �أو �إعال ًنا دعائ ًّيا ،عليك تحديد نوع الم�س��تهدف
(المتلق��ي) م��ن ه��ذا العر���ض �أو الإع�لان؛ ليك��ون العر���ض �أو الإع�لان منا�س�� ًبا ل��ه ،وذل��ك
باختيار كلمات وجمل مثيرة يبحث عنها القارئ مثل :ال�سعادة ،الراحة ،التوفير� ،إ ًذا عليك
تحديد .............قبل الكتابة ،واختيار كلمات .............

الخاتمة
العر�ض

الم�ستهدف  /مثيرة
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لكتابة الإعالن �أو العر�ض اتبع اال�ستراتيجية الآتية:
� إثارة االنتباه :لفت انتباه المتلقي وت�شويقه �إلى المو�ضوع.
 الحاجة� :إ�شعار المتلقي بالم�شكلة وحاجته �إلى الحل.
 العر�ض :عر�ض ما تريد ت�سويقه� ،أو الإعالن عنه.
 الإقناع :تمثيل وتو�ضيح �إيجابيات الحل وفوائده.
 الفعل :دفع المتلقي �إلى اتخاذ فعل لتبني الحل وتطبيقه.
أ�سا�سا بنوع الم�ستهدف (كبار/
عليك �أن تتذكر ب�أن كل هذه العنا�صر مرتبطة � ً
�صغار) (رجال  /ن�ساء) ومهنهم ،وحاجاتهم ،ولذلك كان عليك � ً
أول �أن تبد�أ بتحديد نوع
............................
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مهارات الخطابة والإلقاء

دﻟﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة

دﻟﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة

مـهــارات اخلـطــابـة والإلـقــــاء

مدة التنفيذ

مو�ضوعات
الوحدة

الأهداف
التدريبية

ثالثة أسابيع = خمس عشرة حصة.
مفهوم الخطابة واإللقاء.
مهارات بناء الخطبة :بناء المقدمة ،أساليب العرض ،إضفاء المتعة ،بالغة الخطاب ،بناء
الخاتمة.
مهارات اإللقاء :مهارات األداء ،مهارات تفعيل المستمعين.
ُيتوقع منك في نهاية هذه الوحدة �أن :

ُتحد َد مفهوم الخطابة واإللقاء.
ُت ِعدَّ مقدمة جيدة لموضوعك.

ِ
ستخد َم أساليب عرض تثير االنتباه وتضمن الفهم.
َت
ُت ِ
ضفي المتعة والجاذبية على حديثك.
ِ
ستخد َم أساليب بليغة ألداء رسالتك.
َت

تمكن من مهارات اإللقاء :الجرأة والطالقة وسالمة الضبط وسالمة الوقفات والتنغيم
َت َ
وتلوين الصوت.

ت ّتبع استراتيجيات مناسبة لتفعيل المستمعين ودمجهم بروح الموضوع.
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دﻟﻴﻞ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﺣﺪة
دﻟﻴﻞ دﻟﻴﻞ
�إر�شادات
المتعلم

ودون رؤوس أقالم حول الموضوع،
استعد ألداء النشاطات الشفهية ،جهز أفكاركّ ،
تدرب على التحدث في منزلك ومع أصدقائك .كلما تمرست باألداء الشفهي

تحسن أداؤك.

دائما :هل أتمتع بقدرة على الخطابة واإللقاء؟ هل أمتلك هذه المهارة؟
اسأل نفسك ً
كيف يمكنني أن أطور قدراتي ومهاراتي؟ ...واعلم أن أحدً ا لن يتبرع بإيصالك

للنجاح إن لم يكن النجاح طموحك الشخصي.

عندما يمنعك الخجل من المشاركة في الحوارات واألحاديث الصفية ،فتذكر أنه

(ومن لم يذق مر التعلم ساعة  ...تجرع ذل الجهل طول حياته) ،وتذكر أنك في
فوت هذه الفرصة فلن ُتتاح لك مرة أخرى .وقل لنفسك :ما
ميدان التعلم ،وأنك إن َّ

الذي سأجنيه من الخجل والتردد؟!

ذاتيا ،وأعن
استخدم بطاقات التقويم المعدة في هذه الوحدة لتوجيه أدائك ،قوم نفسك ًّ
زمالءك بتقويم أدائهم وتقديم النصيحة والمشورة لهم ،شارك في نشر المعرفة ،وساهم

في تطوير أداء زمالئك.

مــراجـــع
المتعلم

 حاول أن تقرأ الكتابين اآلتيين وتحتفظ بهما في مكتبتك المنزلية :راكان عبد الكريم الحبيب ( :)1996الخطابة وطرق اإللقاء.

ميخائيل ستيفنز :كيف تنمي قدرتك على اإللقاء ،ترجمة سامي تيسير سلمان ،بيت

األفكار الدولية للنشر والتوزيع ،األردن.
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رابط الدر�س الرقمي

اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ
ا�ستعن بخبراتك الذاتية ،ومراجعك العلمية ،ثم �أجب:
 1ا�ستكمل عنا�صر ال�شكل الآتي:
الذكاء اللغوي
انتقاء المفردات

الذكاء الذاتي
الأ�سئلة
المعبرة

ال�صور والت�شبيهات

التوا�صل
ال�شفهي

ترتيب الر�سالة

الذكاء االنفعالي

الذكاء االجتماعي

الثقة
الجر�أة
الطالقة
معرفة الذات
التعليقات
الذكية

تبرير ال�سلوك
واالنفعاالت

منطقة الر�سالة-
المتحدث
الإقناع العقلي -
مكانته � -صفاته -
مهاراته التوا�صلية الت�أثير الوجداني-
الإثبات بالأدلة
الت�شبيه
الم�ستمع
اتجاهاته
كفاءته -
القيا�س

التعميم
التجزيء

تلخي�ص
الإقناع

�شخ�صيته  -نمطه الإدراكي

مهارات الإقناع
2

�أنواع الإثبات

نماذج الت�أثير الأربعة

مهارات الخطابة والإلقاء:
القدرات التوا�صلية ،المهارات الإلقائية التي يتمتع بها الفائز بم�سابقة الإلقاء:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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3

رتب المواقف التوا�صلية الآتية بح�سب مهارتك فيها:
النقا�شات العلمية والثقافية حول الق�ضايا التي تجيدها.
الأحاديث اليومية مع الأ�صدقاء في ال�ش�ؤون العادية.
الحديث مع الأقارب و�أفراد الأ�سرة.
التعرف على �أ�صدقاء جدد وتكوين عالقات ناجحة معهم.
التحدث �إلى جمهور من الم�ستمعين في المنا�سبات العامة �أو الخا�صة.

4

خطة للتطوير:
ما �أُح�سنه من مهارات التوا�صل

5

ما ال �أُح�سنه من مهارات التوا�صل

ما �س�أعمله لتح�سين مهاراتي التوا�صلية

د ّون ملحوظاتك وتعليقاتك على الموقف التوا�صلي الآتي:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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6

الإعداد للموقف التوا�صلي.

7

درا�سة حالة:

ما يجب �أن يفعله المتحدث:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

ما يجب �أن يفعله الم�ستمعون:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

لقد تم تعيين (عبدالرحمن) مدي ًرا عا ًّما لإحدى �أهم الإدارات في الوزارة ،فهو يتمتع بعلم غزير ،ومظهر جذاب ،وحما�س
للعمل .في �أول �أ�سبوع عمل وجه عبد الرحمن خطا ًبا �إلى موظفي الإدارة ي�شرح خطته في العمل و�سيا�سته الإدارية ،على غير
عادة المديرين الذين يعقدون اجتما ًعا لهذه المنا�سبة .وعندما طلب منه وكيل الوزارة �إلقاء كلمة في �إحدى المنا�سبات،
ك ّلف �أحد موظفيه بقراءتها نيابة عنه ،وكانت كلمة رائعة ا�ستح�سنها الح�ضور ،وحين بد�أت الوزارة �إعداد برنامج تدريبي
لكبار الموظفين ،كلفه الوزير بتقديم عدد من المحا�ضرات ،ولكنه حاول اختالق الأعذار ،ونجحت جهوده في �إحالل �شخ�ص
�آخر مكانه يقدم المحا�ضرات التي �أعدها بنف�سه ،وكانت �أف�ضل المحا�ضرات التي تلقاها المتدربون في ذلك البرنامج .وفي
منا�سبة �أخرى ،كان عليه �أن يناق�ش ق�ضايا �إدارية في �أحد الم�ؤتمرات العلمية ،ولكنه تغيب دون عذر ،وحتى �أنه لم يوافق على
ح�ضور البرنامج التلفزيوني الذي دعي له لمناق�شة التطورات التي �أحدثها في �إدارته ،رغم �إلحاح جميع المحيطين به .لقد
�أحرج الوزير كثي ًرا ،و�إنه ليفكر ج ّد ًّيا في �إقالته من من�صبه.
ما الم�شكلة التي يعانيها عبدالرحمن؟ (مظاهرها و�أ�سبابها)
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8

علق على الن�ص الآتي (ب ِّين ر�أيك في محتواه وتوجيهاته ،و�ضح ب�أمثلة� ،أ�ضف توجيهاتك)...
التعليق

الن�ص
النقا�ش (الجدل) فن راق وح�سا�س ال يجيده الجميع ،وله �أ�صول خا�صة ،فيجب �أال نكثر منه �إال �إذا �شعرنا
بالحاجة لتو�ضيح وجهة نظر عامة حول مو�ضوع مفيد� ،أما �إذا كان حول مو�ضوع تافه �أو غير مهم و�شعرت �أن
النقا�ش حوله لن ي�ضيف جديدًا فالأولى تركه لقول الر�سول «�أنا زعيم ببيت في رب�ض الجنة لمن ترك
المراء و�إن كان مح ًّقا»[ .رواه �أبوداود]
مناق�شا ً
ً
عادل وقو ًّيا ،ت�ستطيع �إقناع الطرف الآخر
وهذه النقاط ال�ست �ست�ساعدك  -ب�إذن اهلل  -على �أن تكون
إحراجا.
جرحا �أو � ً
بوجهة نظرك دون �أن ت�سبب له ً
 -1دعه يتكلم ويعر�ض ق�ضيته:
ال تقاطع محدثك ودعه يعر�ض ق�ضيته كاملة ،حتى ال ي�شعر ب�أنك لم تفهمه؛ لأنك �إذا قاطعته �أثناء كالمه
ف�إنك تحفزه نف�س ًّيا على عدم اال�ستماع �إليك .كما �أن �س�ؤاله عن �أ�شياء ذكرها �أو طلب �إعادة بع�ض ما قال له
�أهمية كبيرة؛ لأنه ي�شعر الطرف الآخر ب�أنك ت�ستمع �إليه وتهتم بكالمه ووجهة نظره .وهذا يقلل الحافز
العدائي لديه ويجعله ي�شعر ب�أنك عادل.
 -2توقف ً
قليل قبل �أن تجيب:
عندما يوجه �إليك �س�ؤال تطلع �إليه وتوقف لبرهة قبل الرد؛ لأن ذلك يو�ضح �أنك تفكر وتهتم بما قاله ول�ست
متحفزا للهجوم.
 -3ال ت�صر على الفوز بن�سبة :٪100
ال تحاول �أن تبرهن على �صحة موقفك بالكامل ،لتظهر �أن الطرف الآخر مخطئ تما ًما في كل ما يقول؛
�إذا �أردت الإقناع ف�أقر ببع�ض النقاط التي يوردها حتى ولو كانت ب�سيطة ،وب ّين له �أنك تتفق معه فيها ،لأنه
�سي�صبح �أكثر ً
ميل للإقرار بوجهة نظرك .وحاول دائ ًما �أن تكرر هذه العبارة (�أنا �أتفهم وجهة نظرك)�( ،أنا
�أقدر ما تقول و�أ�شاركك في �شعورك).
 -4اعر�ض ق�ضيتك بطريقة رقيقة ومعتدلة:
�أحيا ًنا عند المعار�ضة قد تحاول عر�ض وجهة نظرك �أو نقد وجهة نظر محدثك ب�شيء من التهويل واالنفعال،
وهذا خط�أ فادح ،فال�شواهد العلمية �أثبتت �أن الحقائق التي تعر�ض بهدوء �أ�شد �أث ًرا في �إقناع الآخرين مما
يفعله التهديد واالنفعال في الكالم.
 -5تحدث من خالل طرف �آخر:
�إذا �أردت ا�ستح�ضار دليل على وجهة نظرك فال تذكر ر�أيك الخا�ص ،ولكن حاول ذكر �آراء وتجارب بع�ض
الأ�شخا�ص الم�شهورين ،وبع�ض ما ورد في الكتب ،والإح�صائيات؛ لأنها �أدلة �أقوى بكثير.
 -6ا�سمح له بالحفاظ على ماء وجهه:
الأ�شخا�ص الماهرون الذين لديهم موهبة النقا�ش هم الذين يعرفون كيف يجعلون الطرف الآخر يقر بوجهة
مخرجا لطي ًفا من موقفه� ،إذا �أردت �أن يعترف الطرف
نظرهم دون �أن ي�شعر بالحرج �أو الإهانة ،ويتركون له
ً
الآخر بوجهة نظرك فاترك له ً
مجال ليهرب من موقفه.
(عن �شبكة النجاح2003/7/16 :م)
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اﺧﺘﺒﺎر ﻗﺒﻠﻲ
� ً
أول :املأ الجدول الآتي لتحدد فروق الأداء في المواقف التوا�صلية المختلفة من حيث (محور الحديث ،هدف
المتحدث ،المهارات التوا�صلية الالزمة):
الموقف التوا�صلي

محور الحديث

النقا�ش العلمي

ق�ضية علمية �أو فكرية

المحا�ضرة

مو�ضوع مع َّين

الحديث مع الأ�صدقاء

هدف المتحدث

المهارات التوا�صلية الالزمة

الت�سلية

الإ�صالح بين خ�صمين

ثان ًيا :حلل  -ذهن ًّيا -ال�شخ�صيتين في الم�شهد الآتي ،ثم اقترح المو�ضوع الذي يتناق�شان حوله ،د ّون ما دار بينهما
من حوار.
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
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ثال ًثا :ترغب في تقديم محا�ضرة �أو كلمة في الإذاعة ال�صباحية �أمام زمالئك ،خطط لمحا�ضرتك:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

ما المنا�سبة؟

ما �أهميته؟
......................................................................
......................................................................
......................................................................

المو�ضوع
.......................

كيف �س�أعر�ض �أفكاري؟
......................................................................
......................................................................
......................................................................

ما الأفكار الجديدة لديّ ؟
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

راب ًعا :اقترح ت�شبيهًا �أو ق�صة ،لعر�ض الفكرة الآتية ،كما في المثال:
الفكرة

ال�صورة المعبرة

يروى �أن ثالثة من الثيران (�أ�سود ،و�أبي�ض ،و�أحمر) كانت مجتمعة مت�آلفة ،وكلما هاجم الأ�سد �أحدها اجتمعت
عليه فطردته ،فلما عجز عنها ،عمد �إلى الثورين الأحمر والأ�سود ،وقال لهما� :أنا �أ�شبه بكما لو ًنا من الثور
التعاون قوة ،الأبي�ض ،ثم �إنه ثور ج�شع ال ي�شبع ،فلو تركتماني �آكله لأرحتكما منه .ف�سمعا كالمه و�أطاعاه ،فهجم عليه ف�أكله،
والفرقة �ضعف وبعد �أ�سبوع اقترب الأ�سد من الثور الأحمر ،وقال له� :إنك �صديقي و�أ�شبه بي من الثور الأ�سود� ،أال ترى ج�شع هذا
الثور و�سوء منظره؟! لو �أنك �سمحت لي ف�أكلته ،ف�أذن له ،فهجم عليه ف�أكله ،ثم جاء الأ�سد في الأ�سبوع الآخر،
وقال للثور الأحمر :والآن جاء دورك يا �صديقي! قال الثور الأحمر :نعم .لقد �أُكِلتُ يوم �أُ ِك َل الثور الأبي�ض.
المثابرة طريقك
�إلى النجاح
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رابط الدر�س الرقمي

ﻣﻬﺎرات اﻟﺨﻄﺎﺑﺔ واﻟﻘﺎء
مواقف الإلقاء وخ�صائ�صه:
الموقف الإلقائي

مواقف �إلقائية �أخرى

ت�شترك المواقف الإلقائية جميعها في

.....................

........................................

الخ�صائ�ص الآتية:

.......................................

 متحدث يواجه الجمهور.

.......................................

...............................................

الموقف الإلقائي
.....................

........................................

...............................................

.......................................

الموقف الإلقائي

............

...............................................

.....................

مفهوم الخطابة والإلقاء:
الخطابة والإلقاء
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الخطابة

الإلقاء

�أي حديث �شفهي موجه �إلى مجموعة من الم�ستمعين.
كالخطبة ،والمحا�ضرة ،والكلمات االفتتاحية والختامية
والأحاديث الإذاعية.

الطريقة التي تنطق بها الجمل والعبارات وما
ي�صاحبها من تعبيرات ج�سدية وحركية ت�ساعد
على� :إي�ضاح الفكرة ،ونقل االنفعاالت العاطفية.
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مهارات الخطابة والإلقاء:
مهارات المتحدث البارع
مهارات الخطابة

مهارات الإلقاء

مهارات تفعيل الم�ستمعين

 اختيار المو�ضوع.
 بناء المقدمة.
 ال����ع����ر�����ض���� :ض���م���ان ال��ف��ه��م
واالنتباه.
 بناء الخاتمة.

الجر�أة ،والطالقة
�سالمة الوقفات
التنغيم
نقل العاطفة
اللغة غير اللفظية

االت�صال الب�صري
الحركة والإيماءات
الأ�سئلة
المرح

اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج
�أ

يمكن تق�سيم مهارات الخطابة ثالثة �أق�سام:
مهارات كتابية ،تتمثل في............................................................................................... :
مهارات �صوتية ،تتمثل في.............................................................................................. :
........................................................................................................................................

ب

�أعتقد �أن �أهم خم�س مهارات تميز المتحدث البارع :مرتبة ح�سب الأهمية ،هي:
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

ج

ال�صديق
من؟
ماذا؟
لماذا؟
كيف؟

�أ�صدقا�ؤك الأربعة الذين ي�ساعدونك في اختيار المو�ضوع و�إلقائه:

ي�ساعدني على
تحليل الم�ستمعين والتعرف على �شخ�صياتهم وكفاءتهم في المو�ضوع واتجاهاتهم نحوه.

147

الوحدة التدريبية الخامسة

ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ
 1اختيار مو�ضوع الإلقاء:
عندما ال يكون مو�ضوعك محد ًدا �سل ًفا ،وحين يكون عليك �أن تختار مو�ضو ًعا لخطبتك و�إلقائك .ا�ستعن
بالأ�سئلة الآتية:
�أ ما المو�ضوع الذي �أعتقد �أن الم�ستمعين بحاجة ما�سة �إليه الآن؟
ب ما مدى كفاءتي في هذا المو�ضوع؟
ج ما الأفكار الجديدة التي يمكنني تقديمها في هذا المو�ضوع؟
فكر في جوانب المو�ضوع ،وابحث عن عنوان جذاب لمو�ضوعك ،اعمل على مخطط كالآتي:
(طبق على مو�ضوع من اختيارك ،ثم ناق�ش �أفكارك مع زمالئك)
المنا�سبة (�أهميته للم�ستمعين)
.......................................................................................................
.................................................

المو�ضوع

�أ�سلوب الت�أثير (الق�ص�ص والت�شبيهات
والحجج ...التي �س�أ�ستخدمها)

المعلومات والأفكار الأ�سا�سية للمو�ضوع
................................................................

.............................

................................................................

................................................................

.............

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

ما لدي من جديد في المو�ضوع
.......................................................................................................
.................................................

2

يختار المتحدث مو�ضوع خطبته بح�سب نوع جمهوره ،فكر في مو�ضوعات منا�سبة.
الم�ستمعون
زمال�ؤك في المدر�سة
عدد من المعلمين
عدد من كبار الم�ستثمرين
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 3يختار المتحدث مو�ضوع خطبته بح�سب كفاءته العلمية.
�أج ِر بح ًثا تتعرف من خالله على قدرات زمالئك وكفاءتهم العلمية.
ا�سم الزميل

المو�ضوع الذي يجيد الحديث فيه

ما لديه من �أفكار جديدة حوله

 4لي�س الخطيب البارع هو من يقدم �أفكا ًرا جديدة فقط ،بل هو من يقدم �أفكا ًرا جديدة ب�أ�سلوب جديد.
الحظ كيف قدم ه�ؤالء �أفكارهم ،وزادوها قوة:
�أ�سلوب العر�ض
الن�ص
الفكرة
كثرة التكرار م�ضرة
بالحديث

�أ�صحاب المواقف
المتلونة

كان ابن ال�سماك يو ًما يتكلم ،وجارية له واقفة حيث ت�سمع كالمه ،فلما ان�صرف
�إليها قال لها :كيف �سمعت كالمي؟ قالت :ما �أح�سنه لوال �أنك تكثر ترداده! ق�صة واقعية من
التراث
قال�:أردده حتى يفهمه من لم يفهمه .قالت� :إلى �أن يفهمه من لم يفهمه قد م َّله
من فهمه( .الجاحظ ،البيان والتبيين).
ما �أوجه ال�شبه بين حياكة المالب�س وحياكة الكالم؟
يتردد هذا ال�س�ؤال على ذهني عدة مرات في اليوم الواحد؛ وذلك ب�سبب ما �أالحظه
دائ ًما على بع�ض النا�س من تلون في كالمهم في كل مرة و في كل موقف.حيث
ي�أتي حديثهم متنو ًعا ومتذبذ ًبا في الم�س�ألة الواحدة عدة مرات حتى يكاد ي�صل
عدد هذا التنوع مثل عدد الألوان التي �ألفها الإن�سان.
هذا التنوع واالختالف جعالني �أ�شبه مايفعله بع�ض النا�س بالحياكة �أو الخياطة.
فهناك فئة من النا�س ت�ستطيع �أن تحيك الكالم ،في�أتي كالمها ب�ألوان متعددة
للمو�ضوع نف�سه في كل موقف ،حتى �أ�صبحت �أفعالها متناق�ضة مع �أقوالها.بل �إن
كالمها مختلف ومتناق�ض مع بع�ضه ،فكالم اليوم لي�س هو كالم الأم�س ،وكذلك
(د .راكان حبيب،طرق الخطابة والإلقاء)
لن يكون كالم الغد.

متو�سط ن�صيب الفرد
اليومي من المياه في
المملكة
https://www.saudi.gov.sa/wps/portal/snp/main
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 5خطط لمو�ضوع �إلقائي تطرح فيه �إحدى الأفكار الآتية( :التغيير وطريقك �إلى النجاح ،ال قيمة للعلم �إن لم
يتحول �إلى عمل� ،إن لم ي�سامح المجتمع المذنبين التائبين فلن يتوب �أحد� ،إذا كانت لديك ال�صحة والإرادة ف�سوف
تجد ً
عمل منا�س ًبا� ..أو �أي فكرة �أخرى تختارها) د ِّون �أفكارك ،ثم ناق�شها مع زمالئك.
الق�ص�ص الخيالية والواقعية
...............................................................................................................

المعلومات والأفكار الأ�سا�سية للمو�ضوع
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

المو�ضوع
.............................
.............

المنا�سبة (�أهميته للم�ستمعين)
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

الأ�سئلة (المبا�شرة  /الغريبة  /المثيرة للتفكير)..
........................................................................................................................................................................

 6العنوان و�سيلة دعاية للمو�ضوع اجعل العنوان ق�صي ًرا ،جذا ًباًّ ،
دال على المو�ضوع ،موح ًيا بالفوائد التي �سيجنيها
الم�ستمعون ،اقترح عناوين للمو�ضوعات الآتية ،ثم قارنها بعناوين زمالئك.
العنوان� ،أو العناوين الممكنة
المو�ضوع
م�شكلة الباعة المتجولين في
ال�شوارع
اكت�ساب محبة الآخرين
الوحدة الوطنية

7

علل:

المهارة
اختيار عنوان ج َّذاب للمو�ضوع
تقديم �أفكار ومعلومات جديدة
اختيار المو�ضوع بح�سب حاجة
الجمهور
عر�ض الأفكار با�ستخدام الق�ص�ص
والت�شبيهات والمقارنات
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 8بناء مقدمة المو�ضوع:
هل �سيقرر الجمهور اال�ستماع �إليك� ،أم �سيقررون االن�شغال عنك؟ هذا دور المقدمة
الحظ مكونات المقدمة الجيدة ،ثم احكم في �ضوئها على المقدمات في الحقلين الالحقين ،وفا�ضل بينهما:
المقدمة ()2
المقدمة ()1
مكونات المقدمة
هل ت�شعرون بالحاجة �إلى التغيير؟ من منا ال
ربما كان بع�ضكم را�ض ًيا بما و�صل �إليه ،فهو ال
ي�شعر ب�أن التغيير �ضرورة من �ضرورات الحياة؟
ي�شعر بالحاجة �إلى التغيير� ،إنني �أتحدث اليوم
�أ�شعرهم ب�أهمية المو�ضوع
وحدهم الموتى والمجانين هم الذين ال يغيرون
�إلى من يرغب في تغيير ذاته وتطوير قدراته...
عقولهم...

عرف بالمنا�سبة ب�صورة
مبا�شرة �أو �ضمنية

خالل �س��نوات الدرا�س��ة اكت�س��ب كل منكم عادات
خا�ص��ة ،و�أنم��اط تفكي��ر معين��ة� .إنه��ا ع��ادات
و�أنم��اط ربم��ا كان��ت �صالحة في حينه��ا .ولكنها �إنكم مقبلون على التخرج في المرحلة الثانوية،
ل��ن تك��ون منا�س��بة و�أنت��م مقبلون بع��د �أيام على ولذا ف�إني �أعتقد �أنكم بحاجة �إلى هذا المو�ضوع.
مغادرة كرا�س��ي الدرا�س��ة �إما �إل��ى الجامعة و�إما
�إلى �سوق العمل...

ب ّين فوائد المو�ضوع

�س��يزودكم هذا المو�ض��وع بخطط و�أفكار عملية
ت�س��اعدكم عل��ى :تحلي��ل �ش��خ�صياتكم و�أنم��اط �سوف تكون هذه المحا�ضرة مفيدة جدًّا ،و�سوف
تلم�سون ذلك ب�أنف�سكم في النهاية.
تفكيرك��م ،و�صياغ��ة �أهدافك��م ،وو�ضع خططكم
الم�ستقبلية ب�أنف�سكم...

بناء الم�صداقية
(المعرفة والثقة)

�إن (قيادة التغيير) َل َت�شغل اهتمامي دائ ًما ،لقد
قر�أت عددًا �ضخ ًما من الكتب حولها ،وح�ضرت
عددًا من الدورات التدريبية فيها ،و�أقمت عددًا
من الدورات لأنماط متنوعة من المتدربين.
وها �أنا �أقدم لكم خال�صة جهدي وتجاربي بكل
محبة و�سرور� ،إن نجاحكم في اكت�ساب هذه
المهارة هو المك�سب الذي �أ�سعى لتحقيقه.

قد ال �أكون �ضلي ًعا في هذا المو�ضوع ،ولن �أدعي
�أنني �أحيط بجميع جوانبه ،ولكنني �سوف �أعمل
على �إفادتكم ،ويمكن لمن �أراد �أن �أزوده ببع�ض
المراجع للعودة �إليها.

�أدمجهم مع روح المو�ضوع والآن هل نتفق على �أن المو�ضوع هو ق�ضيتنا والآن� ،أريد منكم �أن ت�ستمعوا ،و�أن تدونوا �أ�سئلتكم،
جمي ًعا؟ �أال ترون �أنه من الأف�ضل �أن نتعاون
(�أثر تفاعلهم)
و�سوف نحاول الإجابة عنها في نهاية الوقت.
للو�صول �إلى الهدف؟
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لقد �سبق �أن خططت لمو�ضوع �إلقائي في الن�شاط الخام�س ،والآن عليك �أن تخطط لبناء مقدمته.
(د ّون مقترحاتك ،ثم قارنها بما يقترح زمال�ؤك)
المو�ضوع........................................................................................ :
الن�ص المقترح

مكونات المقدمة
�أهمية المو�ضوع
المنا�سبة
الفوائد
بناء الم�صداقية
�إثارة التفاعل
10

علق على المقدمة الآتية ،مبي ًنا �أوجه القوة وال�ضعف فيها:
الن�ص

التعليقات

كالمك هو �أعظم قوة تمتلكها ،ف�إن �أح�سنته وهذبته ظفرت بحب النا�س وثقتهم ،و�أف�سحت لنف�سك طري ًقا
تو�صل لها الإن�سان كالكهرباء �أو الطاقة
للنجاح .يقول علماء االجتماع� :إن قوة الكلمة تفوق �أعظم قوة َّ
النووية .ويقول لنا التاريخ� :إن �أبرز الزعماء الذين �أثروا في حياة �شعوبهم هم من �أجادوا فن الحديث.
ولإجادة الحديث �أهمية خا�صة في مجال الحياة العملية ،ف�إذا كنت �شا ًّبا تبحث عن وظيفة �أو كنت طبي ًبا
تعالج المر�ضى� ،أو محام ًيا للدفاع عن المظلومين ،ف�إن حديثك اللبق يمكن �أن ي�ساعدك على ك�سب
الوظيفة ،ويمكن �أن يبث االرتياح في نفو�س المر�ضى ،ويمكن �أن ي�ساعدك على �إن�صاف المظلومين ،ف�إجادة
الحديث �ضرورة لتحقيق النجاح في مختلف المهن والظروف.
ولك��ن كي��ف يك��ون حديث��ك لب ًق��ا م�ؤث�� ًرا ف��ي النا���س ب�ش��كل ي�س��اعدك عل��ى النج��اح وك�س��ب الأ�صدق��اء و�إقام��ة
عالقات اجتماعية قوية؟
هذا هو مو�ضوعنا ،ففيه نتناول ب�أ�سلوب علمي كيفية �إقامة حديث مع الآخرين خطوة بخطوة ،وما يجب
�أن نلتزم به �أثناء ذلك ،و�أبرز العيوب التي يقع فيها النا�س �أثناء المحادثة ،و�أبرز الخ�صائ�ص التي تزيد من
لباقة الحديث وت�أثيره.
�إن لإجادة الحديث �إلى الآخرين �أهمية كبيرة في حياتنا ،و�أرجو �أن ي�ساعد هذا الكتاب على تحقيق هذا
الغر�ض ،و� ً
أي�ضا على توافر اللباقة واالحترام في معامالتنا بين بع�ضنا البع�ض.

ا�ستيفاء مكونات
المقدمة:
.......................
.......................
.......................
جوانب القوة
.......................
.......................
.......................
جوانب ال�ضعف
.......................
.......................
.......................

(�أيمن �أبو الرو�س من مقدمة كتاب  :كيف تكون متحد ًثا لبقًا وت�ؤثر في النا�س)
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� 11ضمان االنتباه والفهم.
�إن بع�ض المتحدثين يطرحون ق�ضايا عادية ,ولكنك ت�شعر ب�أنك ال تفهم ما يريدون قوله .وبالت�أكيد ف�إنك عندما
تتحدث ال تريد �أن تكون من هذا ال�صنف ،و�سوف ت�ساعدك الإجراءات الآتية على �إي�ضاح �أفكارك.
�أ انتقاء المفردات  :ا�ستخدم � ً
ألفاظا دقيقة الداللة ،م�ؤثرة في �صيغة الت�أكيد.
دقة الداللة
�ألفاظ دقيقة
�ألفاظ ف�ضفا�ضة

الت�أكيد

الت�أثير

�ألفاظ مت�شككة

�ألفاظ م�ؤكدة

يقول (فالن)  -يوم (كذا) جديد � -سهل � -سمعة  -ربما  -قد يكون � -أظن -من الثابت  -بالت�أكيد  -ح ًّقا
النا�س -الجميع  -كل -
 مدينة الريا�ض  -حرب �شرف  -حرية  -ت�سامح لعله  -يروي � -أن  -زعم  -يقي ًنا � -أ�ؤمن.العلماء  -الدول  -الن�ساء
..............................
 رائعالخليج الثالثة
..............................
..............................
..............................
..............................

ب

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

بالغة الخطاب  :ا�ستخدام ال�صور والت�شبيهات والمقارنات� ،أ�سمع زمالءك ما كتبت.
الأفكار

يمكننا االقتداء ب�أي فرد من ال�صحابة

ال�صور والت�شبيهات والمقارنات

�صحابة ر�سول اهلل

كالنجوم ب�أ ّيهم اقتدينا اهتدينا.

ات�ساع المعرفة وت�ضاعف حجمها
الهدف هو الذي يوجه ال�سلوك
الغيبة والنميمة تف�سد القلوب
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ج

�إ�ضفاء المتعة :ا�ستخدم الطرفة ،والق�ص�ص ،والمقارنات ،والأمثلة الواقعية ،والأ�سئلة المثيرة للتفكير.
الأفكار

الإعرا�ض عن جواب الجاهل

�أ�سلوب العر�ض
اعتدى �أحد ال�سفهاء على الحكيم اليوناني (دي�سيمو�س) و�أ�سمعه كالمًا ً
غليظا ً
فاح�شا،
فتحلم عنه (دي�سيمو�س) ،ولم يجبه ،فقيل له :ما منعك من مكاف�أته وهو لك معر�ض؟قال:
�أر�أيت لو رمحك حمار �أكنت ترمحه؟ قال :ال ،قال :ف�إن ينبح عليك كلب تنبح عليه؟ قال:
ال .قال :ف�إن ال�سفيه �إما �أن يكون حما ًرا ،و�إما �أن يكون كل ًبا ،لأنه ال يخلو من �شرارة تكون
فيه �أو جهل وما �أكثر ما يجتمعان فيه.
(الجاحظ كتاب الحيوان)

من المهم �أن تبلغ القمة ،ولكن من الأهم
�أن تبقى على القمة
�إن كل ما يمكن تحقيقه بالقوة والعنف،
يمكن تحقيقه بالحوار.
د

هات � ً
أقوال م�أثورة �سهلة الحفظ ،اعتمد على التوازن بين الجمل ،وعلى �صياغة جمل مت�ضادة.

ال تقل ماذا يقدم لك وطنك
ال تكن �صل ًبا فتك�سر

ولكن قل ماذا تقدم �أنت لوطنك
وال ل ّي ًنا فتع�صر

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................
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ا�ستخدم داللة ال�صور الآتية لتقديم ا�ستعارات وت�شبيهات لإي�صال �أفكارك ،ثم �أ�سمع زمالءك ما كتبت:
الن�ص

المو�ضوع (الفكرة)

........................................................................

........................................

........................................................................

........................................

........................................................................

الن�ص

المو�ضوع (الفكرة)

........................................................................

........................................

........................................................................
........................................

........................................................................

الن�ص

المو�ضوع (الفكرة)

........................................................................

........................................

........................................................................

........................................

........................................................................

الن�ص

المو�ضوع (الفكرة)

........................................................................

........................................

........................................................................

........................................

13

........................................................................

بناء الخاتمة� ،إذا كانت المقدمة تحدد �شعور جمهورك ،ف�إن الخاتمة تحدد ما �ستحتفظ به عقول جمهورك:
تلخي�ص المو�ضوع في نقاط محددة

اختر

ت�سليط ال�ضوء على الفكرة
المحورية �أو الأكثر �أهمية

فتح مجال التفكير �أمام
الم�ستمعين

ا�ستخدام دليل �أو قول ي�ؤيد الأفكار الأ�سا�سية للمو�ضوع

�أي هذه الخيارات تف�ضل؟ ولماذا؟
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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( 14ن�شاط منزلي) لقد تدربت �إلى الآن على مهارات بناء الخطبة ،اختيار المو�ضوع وعنوانه  -بناء المقدمة -
اختيار �أ�سلوب العر�ض المنا�سب ل�ضمان االنتباه والفهم  -بناء الخاتمة.
والآن عد �إلى المو�ضوع الذي خططت لأ�سلوب عر�ضه في الن�شاط الخام�س ،وبنيت مقدمته في الن�شاط التا�سع.
اكتبه ً
كامل ،واهتم بمراجعته وتنقيحه بح�سب الموجهات الآتية:
�أ انتقاء الألفاظ :الدقة ،الت�أثير ،الت�أكيد.
ب بالغة الخطاب :ال�صور والت�شبيهات والمقارنات.
ج �إ�ضفاء المتعة :الطرفة ،الق�ص�ص ،الأمثلة الواقعية� ،إثارة التفكير.
د �صياغة جمل محكمة يمكن حفظها وتذكرها.
هـ اال�ست�شهاد بالأدلة و�أقوال العلماء.
و الإثبات المنطقي :التعليل ،التعميم ،التجزيء ،القيا�س...
ز الت�سل�سل والتنظيم المنطقي.
قدِّم مو�ضوعك لزمالئك وا�ستمع لمو�ضوعاتهم ،ح ِّكــموا مو�ضوعاتكم في �ضوء الموجهات ال�سابقة ،ثم ر�شحوا
�أف�ضل خم�سة مو�ضوعات للإلقاء في الإذاعة المدر�سية.
 15ا�ستخدم هذه البطاقة في تقويم الخطبة الالحقة ،الحظ �أنها �إحدى خطب الجمعة ،ومن َث َّم لن ي�ضطر الخطيب
�إلى �إ�شعار الم�ستمعين بما �سيجنونه من فائدة جراء اال�ستماع ،كما �أنه لي�س بحاجة �إلى �إثارة تفاعلهم ودمجهم بروح
المو�ضوع.

بطاقة تقويم خطبة

�ضع درجة من ( )5لكل مهارة مما ي�أتي ،ود ّون تعليقاتك التي تبرر درجتك.
المهارة

جودة المقدمة :ا�شتمالها على المكونات الأ�سا�سية.
انتقاء الألفاظ :الدقة ،الت�أثير ،الت�أكيد.
بالغة الخطاب :ال�صور والت�شبيهات والمقارنات.
�إ�ضفاء المتعة :الطرفة ،الق�ص�ص ،الأمثلة الواقعية� ،إثارة التفكير.
�صياغة جمل محكمة يمكن حفظها وتذكرها.
اال�ست�شهاد بالأدلة و�أقوال العلماء والم�شاهير.
الإثبات المنطقي :التعليل ،التعميم ،التجزيء ،القيا�س...
الت�سل�سل والتنظيم المنطقي.
جودة الخاتمة :قدرتها على تر�سيخ ما ورد في المو�ضوع من �أفكار.
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�سماحة الإ�سالم في معاملة غير الم�سلمين
د.عبداهلل بن إبراهيم اللحيدان

كان بناء دين الإ�س�لام منذ ظهوره على الي�س��ر قال ﷺ �«:إن الدين ي�س��ر ولن ي�ش��اد الدين �أحد �إال غلبه» [رواه
البخ��اري] .وف��ي ه��ذا الدي��ن م��ن ال�سماحة وال�سهولة وم��ن الي�سر والرحم��ة م��ا يتواف��ق م��ع عالميت��ه وخل��وده وهو

�صالح��ا ل��كل زم��ان وم��كان ل�سائر الأم��م وال�شعوب ،فال�سماحة تت��واءم مع عالميته ،وخط��اب الدعوة في
م��ا يجعل��ه
ً
الق��ر�آن وال�سنة ي�ؤك��د ذل��ك ،حي��ث ج��اءت الن�صو���ص تدع��و النا���س �أن ين�ضم��وا تحت لواء واح��د و�أن يتناف�س��وا على
معيار الإ�سالم الخالد وهو التقـ ـ��وى ،قال تعالـ ـ��ى  :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ [الحج��رات.]13:

وعبر تاريخ دولة الإ�سالم كان يعي�ش في داخلها غير الم�سلمين في مراحل قوتها و�ضعفها ،فلم يجبروا على
ترك معتقداتهم �أو يكرهوا على الدخول في الإ�سالم ،والقاعدة العظمى في الإ�سالم �أنه ال �إكراه في الدين ،ولذا
فقد عا�ش الذميون وغيرهم في كنف دولة الإ�سالم دون �أن يتعر�ض �أحد لعقائدهم ودياناتهم.
�إن الإ�سالم لم يقم على ا�ضطهاد مخالفيه �أو م�صادرة حقوقهم �أو تحويلهم بالكره عن عقائدهم �أو الم�سا�س
الجائر لأموالهم و�أعرا�ضهم ودمائهم ،وتاريخ الإ�سالم في هذا المجال �أن�صع تاريخ على وجه الأر�ض.
�أما في مجال المعامالت والآداب فتتجلى �صور عظيمة من ال�سماحة ،فلقد بنى الإ�سالم �شريعة الت�سامح
في عالقاته على �أ�سا�س متين فلم ي�ضق ذر ًعا بالأديان ال�سابقة ،و�شرع للم�سلم �أن يكون ح�سن المعاملة رقيق
الجانب لين القول مع الم�سلمين وغير الم�سلمين ،فيح�سن جوارهم ويقبل �ضيافتهم.
و�شرع الإ�سالم موا�ساة غير الم�سلمين بالمال عند الحاجة ،ف�شرع للم�سلم �أن يعطيهم من ال�صدقة و ُيهدي
�إليهم ويقبل هديتهم ،ويوا�سيهم عند الم�صيبة ويعود مري�ضهم ويهنئهم بما ت�شرع فيه التهنئة ،كالتهنئة بالمولود
والزواج ويناديهم ب�أ�سمائهم المحببة �إليهم ت�ألي ًفا لهم.
ومن �سماحة الإ�سالم في المعاملة �أن �شرع العدل مع المخالف ،وجعل ذلك دلي ً
ال على التقوى التي رتب عليها
�أعظم الجزاء ،قال تعالى :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ [المائدة.]8:

ولذا ف�إن من يت�أمل �أحكام الإ�سالم وتاريخ الم�سلمين يجد �أنه ال يمكن �أن يقوم مجتمع تحترم فيه الحقوق
والواجبات كما في دولة الإ�سالم ،وفي �أوج عزة دولة الإ�سالم وقوتها كان يوجد من غير الم�سلمين العلماء والأدباء
والأطباء والنابغون في مختلف الفنون والأعمال ،وهل يمكن �أن يكون له�ؤالء ظهور ونبوغ في �أعمالهم لوال �سماحة
الإ�سالم ونبذه للتع�صب الديني� .إن المعاهد في بلد الإ�سالم ال يعي�ش على هام�ش المجتمع بل ي�شارك ويخالط
�أفراد المجتمع ،وقد ي�سند �إليه بع�ض الأعمال التي هي من �صميم عمل �أهل الإ�سالم.
لقد �أطلق الإ�سالم على غير الم�سلمين الذين لهم ذمة �أهل الذمة وعاملهم بها ،وهي تعني  :العهد والأمان
وال�ضمان والحرمة والحق ،وهو عهد من�سوب �إلى اهلل عز وجل و�إلى الر�سول ﷺ قال ابن الأثير « :و�سمي �أهل
الذمة لدخولهم في عهد الم�سلمين و�أمانهم»
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�إن قوة هذا الدين و�سالمة قواعده وتنوع �أ�ساليبه �أوجدت مجا ًال خ�ص ًبا للحوار والحرية والإبداع في المجتمع
الم�سلم ؛ ولذا من الواجب �أن ت�ؤخذ ن�صو�ص القر�آن الكريم وال�سنة المطهرة كاملة وتقرر معاملة الم�سلم مع غيره
في �ضوئها وعلى هديها ،والن�صو�ص في ذلك مطلقة ت�ستوعب كل �أحد ،بل �إن ن�صو�ص الإح�سان ت�شمل حتى الحيوان
وفي الحديث عنه ﷺ قالّ � (:إن اهلل كتب الإح�سان على كل �شيءٍ ،ف�إذا قتلتم ف�أح�سنوا ال ِق ْتلة ،و�إذا ذبحتم ف�أح�سنوا
ال ِّذ ْبحة ،و ْل ُيحِ َّد �أحدُكم �شفرته ،و ْل ُي ِر ْح ذبيحته) [رواه م�سلم] وقال تعالى :ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ [البقرة:
 ]195وقال تعالى  :ﯦﯧﯨ [البقرة ]83 :وفي ظل هذا المفهوم العام للإح�سان كان هدي النبيﷺفي
معاملة غير الم�سلمين ،وهو ﷺ مثال للكمال الب�شري في حياته كلها ،مثال للكمال في عالقته بربه وفي
عالقته بالنا�س كلهم بمختلف �أجنا�سهم و�أعمارهم و�ألوانهم ،م�سلمين وغير م�سلمين ،قال جابر بن عبد اهلل
رجل ً
كان ر�سول اهلل ﷺ ً
�سهل ,قال النووي � « :أي �سهل الخلق كريم ال�شمائل لطي ًفا مي�س ًرا في الخلق» ,ودعا�ؤهﷺ
دو�سا قد
لمخالفيه من غير الم�سلمين ,فقد قدم الطفيل بن عمرو الدو�سي و�أ�صحابه فقالوا :يا ر�سول اهلل �إن ً
هلكت ،ع�صت و�أبت فادع اهلل عليها ،فظن النا�س �أن يدعو عليهم ،فقال« :اللهم اهد دو�سا و�أت بهم» [رواه البخاري].
وفي تاريخ الإ�سالم �شاهد على �أن الم�سلمين لم ُي ْكرِهوا �أحدًا في �أي فترة من فترات التاريخ على ترك دينه،
فالإ�سالم دين العقل والفطرة وال يقبل من �أحد �أن يدخله ُمكرهًا ،تحدى الأولين والآخرين بمعجزته الخالدة،
ولم يعرف في تاريخ الم�سلمين الطويل �أنهم �ضيقوا على اليهود والن�صارى �أو غيرهم �أو �أنهم �أجبروا �أحدًا من �أي
طائفة من الطوائف اليهودية �أو الن�صرانية على اعتناق الإ�سالم .يقول توما�س �آرنولد ( :لم ن�سمع عن �أية محاولة
مدبرة لإرغام غير الم�سلمين على قبول الإ�سالم �أو عن �أي ا�ضطهاد منظم ق�صد منه ا�ستئ�صال الدين الم�سيحي)
ولقد كان عهد الخلفاء الرا�شدين امتدادا لعهد النبي ﷺ ،و�شهد �صو ًرا من �سماحة الإ�سالم في معاملة غير
الم�سلمين من �إعانتهم بالمال �أو النف�س عند الحاجة ،ومن كفالة العاجز منهم ,ففي خالفة �أبي بكر  ،كتب
خالد بن الوليد في عقد الذمة لأهل الحيرة بالعراق -وكانوا من الن�صارى( :-وجعلت لهم �أيما �شيخ �ضعف
عن العمل� ،أو �أ�صابته �آفة من الآفات� ،أو كان غن ًّيا فافتقر ،و�صار �أهل دينه يت�صدقون عليه ،طرحت جزيته ،وعيل من
بيت مال الم�سلمين هو وعياله) ومر عمر بن الخطاب بباب قوم وعليه �سائل ي�س�أل� :شيخ كبير �ضرير الب�صر،
ف�ضرب ع�ضده من خلفه ،وقال  :من �أي �أهل الكتاب �أنت؟ قال  :يهودي ،قال  :فما �ألج�أك �إلى ما �أرى؟
قال � :أ�س�أل الجزية والحاجة وال�سن ،قال  :ف�أخذ عمر بيده وذهب به �إلى منزله ،فر�ضخ له ب�شيء من المنزل ،ثم
�أر�سل �إلى خازن بيت المال ،فقال  :انظر هذا و�ضرباءه فواهلل ما �أن�صفناه �أن �أكلنا �شبيبته ثم نخذله عند الهرم،
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ [التوبة ]60:والفقراء هم الم�سلمون ،وهذا من الم�ساكين من �أهل الكتاب،
وو�ضع عنه الجزية وعن �ضربائه.
كما تت�ضح �سماحة الإ�سالم في المعاملة في كتابات غير الم�سلمين منذ فجر الدعوة الإ�سالمية؛ �إذ ر�أوا من �سماحة
هذا الدين وتي�سيره ما بهر عقولهم و�أخذ ب�ألبابهم ،ور�أوا من �سلوك �أهله ما دعاهم �إليه ،فا�ستجابت نفو�س الكثيرين
�إليه و�إلى �أهله و�إن لم ي�ؤمنوا به ،فد َّون التاريخ �شهاداتهم له ولأهله بح�سن المعاملة وال�سماحة العظيمة.
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ُعد المملكة العربية ال�سعودية االمتداد التاريخي والح�ضاري لدولة الإ�سالم الأولى ،فقد ت�أ�س�ست هذه
وت ُّ
الدولة على هدي من كتاب اهلل و�سنة ر�سوله ﷺ منذ ن�ش�أتها الأولى ،وارت�سمت المنهاج النبوي وهدي ال�سلف
ال�صالح ،وتوالى الأمراء والملوك على هذه الدولة يذودون عن مبادئها ومنطلقاتها ويحكمون فيها ب�شرع اهلل
تعالى ،ومن نعم اهلل تعالى �أن تبو�أت المملكة العربية ال�سعودية مكانة متميزة في العالم المعا�صر ،فهي جمعت
بين الأخذ بهدي الإ�سالم وتعاليمه وتطبيق �أحكامه وبين �أ�سباب الح�ضارة والتقدم .و�إن من يرى المنهج الذي
اختطته المملكة العربية ال�سعودية في عالقاتها ونظمها يجدها ترتكز فيه على مبادئ ال�شرع المطهر ،و�صور
ذلك ال تح�صر ،ومن هذه ال�صور تطبيق �أحكام الإ�سالم في معاملة غير الم�سلمين الذين يقيمون فيها ،وينعمون
بحقوقهم التي كفلها ال�شرع المطهر من حمايتهم في �أبدانهم و�أموالهم و�أعرا�ضهم.
�إن غير الم�سلمين في المملكة العربية ال�سعودية يدخلون �ضمن �أفراد المجتمع الإ�سالمي الذي �أذن لهم بالبقاء
بعهد الأمان الذي قررته ال�شريعة الإ�سالمية وكفلته الأنظمة والأحكام في الدولة؛ ولذا فحقوق غير الم�سلمين
مكفولة لهم ينعمون بها ،تطبي ًقا ل�شريعة الإ�سالم ال�سمحة التي ال ت�ضيق بالمخالف وت�ضمن له حقوقه.
ومن الحقوق التي ينعم بها غير الم�سلمين في المملكة العربية ال�سعودية ؛حماية دمائهم و�أموالهم و�أعرا�ضهم،
وي�صرح علماء هذه البالد و�أئمتها بحرمة دمائهم و�أعرا�ضهم و�أموالهم بموجب عقد الأمان الذي دخلوا به البالد،
فال يجوز االعتداء عليهم �أو انتهاك �أعرا�ضهم �أو غ�شهم �أو �سرقة �أموالهم ،وت�ؤكد التعليمات والأنظمة التي ت�سمح
لغير الم�سلمين بدخول المملكة على حفظ �أموالهم وعدم ت�أخير حقوقهم المالية ،فقد �أوجب نظام العمل والعمال
ال�سعودي على �صاحب العمل عدم ت�أخير حقوق عماله المالية ،وعدم �إكراههم على ترك دينهم ،فيتركون وما
يدينون وال يكرهون على الدخول في الإ�سالم ،وعدم �إيذائهم ،فال يجوز لأحد من النا�س �أن ي�ؤذيهم �أو ي�ضيق
عليهم ،ويحر�ص علماء هذه البالد على تقرير الفهم ال�صحيح لن�صو�ص ال�شرع التي جاءت تبين هدي الإ�سالم في
معاملة غير الم�سلمين .ومن ينظر �إلى التطبيقات العملية لنظام العمل والعمال يجد �أن ن�صو�صه كفلت للعاملين
حقو ًقا كثيرة دون تمييز لأحد عن �أحد ،وهي ت�شير في م�ضامينها �إلى العدل والحماية والوقاية والأخذ ب�أ�سباب
ال�سالمة والرعاية ال�صحية ،وهذه الحقوق تكت�سب قوتها من �أن �أداءهـ ـ ـ ـ ــا لي�س واج ًبا ي�ؤدى؛ بـ ـ ـ ــل عقيدة يتقرب بها
المرء �إلى اهلل� .إن �سماحة التعامل مع غير الم�سلمين في المملكة العربية ال�سعودية ت�ؤكد عظمة دين الإ�سالم،
و�إن على �أهل الإ�سالم �أن يدركوا الحكمة من ت�شريع الإ�سالم لهذه المعاملة ،و�أن ين�شروا دين اهلل �إلى النا�س
كلهم ويحققوا مقت�ضى ال�شهادة التي �أنيطت بهم في قوله تعالى :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ [البقرة.]143:
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مهارات الإلقاء:
مهارات تتعلق بطريقة �إلقاء الخطبة� ،أي زمالئك يجيد المهارات الإلقائية الآتية؟

مهارات الإلقاء

ا�سم الزميل الذي يجيدها

التعريف والإي�ضاح

الجر�أة

القدرة على مواجهة الجمهور دون خوف �أو خجل.

الطالقة

ان�سياب الألفاظ والأفكار مع ف�صاحة النطق ،ومنا�سبة درجة ال�صوت.

�سالمة الوقفات

الوقفات الق�صيرة في نهايات الجمل ،والطويلة في نهاية الفكرة.

التنغيم
نقل العاطفة
ا�ستخدام لغة
الج�سد

تلوين ال�صوت للداللة على نوع التركيب اللغوي (ا�ستفهام ،تعجب،
توكيد� ،سخرية ،وعيد ،تمنّ � ،أمر ،نهي� ...،إلخ).
تلوين طبقة ال�صوت ودرجته بما يعبر عن االنفعاالت العاطفية التي
يعبر عنها المتحدث (حزن ،غ�ضب ،قلق� ،سعادة� ...،إلخ).
تعبيرات الوجه ،الإ�شارات والإيماءات ،الو�ضعيات ،الم�سافة المكانية.

ب مهارات تتعلق بتفادي غ�ضب الم�ستمعين (�إذا كنت ب�صدد فكرة �أو ر�أي تعتقد �أنه يثير الجمهور �ضدك) فيمكنك
اللجوء �إلى �أحد الأ�ساليب الآتية:
مثال على العبارة المنا�سبة
الإي�ضاح
الأ�سلوب
قل ً
مثل :هذه فكرة مطروحة ول�ست �أتبناها بال�ضرورة

الف�صل

اف�صل نف�سك عن الفكرة �أو الر�أي

الدعم

�أبرز �سماتك التي تنافي الفكرة� ،أو ت�ؤيد ما
تقوله

طلب الإذن

ا�ست�أذن الم�ستمعين لالنحراف عن بع�ض
المعايير االجتماعية

)..........................................................

الثقة

تحدث بلهجة الواثق

قل ً
مثل :قد ت�ستغربون ولكن �س�أقدم الدليل القاطع

طلب ت�أجيل الحكم

اطلب ت�أجيل الحكم حتى تنهي الفكرة

االعتذار

اعتذر ب�صدق عن الخط�أ �أو الأثر ال�سلبي
للحديث
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(ا�سمحوا لي �أن
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..........................................................................................................
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مهارات تتعلق ب�إ�شراك الم�ستمعين و�ضمان تفاعلهم ،ما مدى �إجادتك لكل مهارة منها؟
المهارة

الإجراءات

االت�صال
الب�صري

وزع نظرك على الم�ستمعين بالت�ساوي ،ات�صل �أطول بالأكثر انتباهًا ،الأكثر �شرودًا.

الحركة
والإيماءات

ا�ستخدم حركة الج�سد (االنحناء للأمام ،التقدم ،تعبيرات الوجه ،هز الر�أ�س)..
لتلقي التغذية الراجعة من الم�ستمعين.

الأ�سئلة

اطرح �أ�سئلة لإثارة التفكير ،وتحفيز االنتباه ،وال تنتظر �إجابتها من الم�ستمعين.

المرح

ا�ستخدم �أ�سلوب الطرفة والحكاية ،تبادل التعليقات مع الم�ستمعين وال تخرج عن
الحدود.

مدى �إجادتي لها

و�سائل العر�ض (الفيديو ،الحا�سب الآلي ،ال�شفافيات) -فتح الحوار مع الم�ستمعين -
�أ�ساليب �أخرى
الحما�س والحيوية ال�شخ�صية...
17

لكل مهارة خطابية فائدتها:
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در�سا �أو محا�ضرة �أو خطبة ف�إنك تواجه �أنوا ًعا من الم�ستمعين ذوي طبائع متباينة ،وقدرات
 18عندما تلقي ً
مختلفة ،واتجاهات متعددة.
ح ِّلل ال�شخ�صيات ذوي ال�صفات الآتية ،ثم �صف ما يجب على الملقي عمله.

المثقف

...........................................................................................................................................................

المغرور

...........................................................................................................................................................

الجاهل

...........................................................................................................................................................

الملول

............................................................................................................................................................

المت�شائم ...........................................................................................................................................................

المقاطِ ع
19

...........................................................................................................................................................

ا�ضبط الن�صين الالحقين بال�شكل ،ثم تدرب على �إلقاء �أحدهما ،و�ألقه �أمام زمالئك.

بطاقة تقويم �إلقاء ن�ص مقروء
ق ّوم �إلقاء زمالئك� ،ضع لكل منهم درجة من ( )5تحت كل مهارة �إلقائية ،ثم اجمع الدرجات ،وحدد الفائز.
�سالمة �سالمة التعبير ال�صوتي عن
مجموع
ا�ستخدام الحركة
الجر�أة
اال�سم
والطالقة ال�ضبط الوقفات العواطف واالنفعاالت الج�سدية وتعبيرات الوجه الدرجات
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�آفات الل�سان
ال�شيخ :عبدالرحمن الداغ�ستاني

[ق،]18 - 17:
يقول اهلل  -عز وجل : -
في هذه الآية تذكير للم�ؤمن برقابة اهلل -ع ّز وجل  -التي ال تتركه لحظة من اللحظات ،وال تغفل عنه في حال من
الأحوال ،حتى فيما ي�صدر عنه من �أقوال وما يخرج من فمه من كلمات؛ كل قول مح�سوب له �أو عليه ،وكل كلمة
[ق ،]18 :ي�سجل ال َملكان في الدنيا ،ويوم القيامة
مر�صودة في �سجل �أعماله:
ينك�شف الح�ساب ويكون الجزاء.
روى الإمام �أحمد والترمذي عن بالل بن الحارث قال :قال ر�سول اهلل ﷺ�« :إن الرجل ليتكلم بالكلمة من
ر�ض��وان اهلل تعال��ى م��ا يظ��ن �أن تبل��غ م��ا بلغت يكتب اهلل عز وجل له بها ر�ضوانه �إلى ي��وم القيامة ،و�إن الرجل ليتكلم
بالكلمة من �سخط اهلل تعالى ما يظن �أن تبلغ ما بلغت يكتب اهلل تعالى بها عليه �سخطه �إلى يوم يلقاه» ولذلك كان
علقم��ة -رحم��ه اهلل  -وه��و �أح��د رواة ه��ذا الحدي��ث يق��ول« :كم من كالم ق��د منعنيه حديث بالل ب��ن الحارث» فكان
يمتنع عن كثير من الكالم؛ حتى ال ي�س��جل عليه قول� ،أو تر�صد عليه كلمة من اللغو الذي ال فائدة فيه:
[الم�ؤمن��ون  ،]3-1 :وم��ن هن��اك كان
حر ًّيا بالم�سلم �أن ي�ضبط ل�سانه وي�سائل نف�سه قبل �أن يتحدث عن جدوى الحديث وفائدته ،ف�إن كان خي ًرا تكلم و�إال
�س��كت ،وال�س��كوت ف��ي ه��ذه الح��ال عب��ادة ي�ؤجر عليها ،و�صدق ر�س��ول اهلل ﷺ �إذ يقول« :وم��ن كان ي�ؤمن باهلل واليوم
الآخر فليقل خي ًرا �أو لي�صمت» [رواه البخاري وم�سلم].
�إن كثي ًرا من الأمرا�ض التي ت�صيب العالقات االجتماعية من غيبة ،ونميمة ،و�سب ،و�شتم ،وقذف ،وخ�صام ،وكذب،
وزور وغيرها ...لل�سان فيها �أكبر الن�صيب ،و�إذا �سمح الإن�سان لل�سانه �أن يلغو في هذه الأعرا�ض وغيرها كان عر�ضة
للنهاية التعي�سة والإفال�س في الآخرة ،و�شتان بين �إفال�س الدنيا و�إفال�س الآخرة .روى الترمذي عن مـعـاذ بن جبل
قال :قلت :يا نبي اهلل ،و�إنا لم�ؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال« :ثكلتك �أمك يا معاذ ،وهل يكب النا�س في النار على
مناخرهم �إال ح�صائد �أل�سنتهم؟» �أي جزاء ما تكلموا به من الحرام.
وبالمقابل ف�إن �ضبط الم�ؤمن لل�سانه ومحافظته عليه و�سيلة ل�ضمان الجنة ب�إذن اهلل ،وهذا وعد ر�سول اهلل ﷺ:
«من ي�ضمن لي ما بين لحييه (يعني ل�سانه) وما بين رجليه (يعني فرجه) �أ�ضمن له الجنة»�[ .أخرجه البخاري].
لقد كان خوف ال�سلف من �آفات الل�سان عظي ًما ،فهذا عبداهلل بن م�سعود يقول« :ما من �شيء �أحوج �إلى طول
�سجن من ل�سان» وكان �أبو الدرداء يقول�« :أن�صف �أذنيك من فيك ،ف�إنما جعلت �أذنان وفم واحد لت�سمع �أكثر
مما تكلم به» ،وقال عمر « :من كثر كالمه كثر �سقطه ،ومن كثر �سقطه كثرت ذنوبه ،ومن كثرت ذنوبه كانت
ي�أخذ بل�سانه ويقول« :ويحك قل خي ًرا تغنم ،وا�سكت عن �سوء ت�سلم ،و�إال فاعلم
النار �أولى به» ،وكان ابن عبا�س
�أنك �ستندم».
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�أبها
ي��ا ع��رو���س ال��رب��ا الجميلة �أبها
���و����س ج���م ٌ
���ال
ك��ل��م��ا ح������ َّرك ال���ن���ف َ
و�إذا م��ا ارتم��ى عل��ى الجفن حلم
�أي �أر�ض هذي التي �شاقت الأر�ض
ي��ح��ل��م ال��ن��ج��م �أن ي��م�����س يديها
��ف�لا
وي��ـ��ـ��ود ال��رب��ي��ـ��ع ل��ـ��ـ��ـ��و ع���اد ط ً
يا عرو�س الربا الحبيبة ..والع�ش ُق
م�ست عيناك بالحب قلبي
حين َّ
غبت في لجة اخ�ضرار...طوتني
�ضحكتليال�شفاه�...ضجت ورو ٌد

غازي الق�صيبي
�أن���ت �أح��ل��ى م��ن ال��خ��ي��ال و�أب��ه��ى
ك��ن��ت �أزك����ى ���ش��ذا و�أن�����ض�� َر وجها
ك��ن��ت ف���ي ح��ل��م��ن��ا �أرق و�أ���ش��ه��ى
جميعا ...ف��غ��ارت الأر� ُ����ض منها
وه��ي ت����أب���ى ...لأن��ه��ا منه �أزه��ى
يتلق ـ ـ ـ��ى �سر المفات ـ ـ ـ��ن عنه ـ ـ ـ��ا
فن��ون ...وج��دت ع�ش��قك �أده��ى
خِ ل��ت �أن الوج��ود للح��ب مله��ى
ن�شـ��وة قب ـ��ل يومه ـ��ا ل��م �أذقه��ا
قواف قفلت يا �شعر «كنها»
من ٍ



ن�صا �أدب ًّيا (�شعر ،خطبة ،ق�صة ق�صير ،مقالة )...من �إحدى ال�صحف �أو المجالت �أو الكتب �أو من �شبكة
 20تخير ًّ
الإنترنت ..تدرب على �إلقائه ،وت�أكد من �سالمة �ضبط �أواخر كلماته ،ثم �ألقه �أمام زمالئك.
تذكر �أن زمالءك �سيق ّومون �أداءك بح�سب بطاقة التقويم الم�ستخدمة في الن�شاط ال�سابق.

 21مار�س دور المعلم  /المدرب
تخير �إحدى المهارات التي تجيدها في �أي مجال �شئت :تجربة كيميائية �أو فيزيائية ،مهارة قرائية ،مهارة توا�صلية،
�إحدى مهارات الحا�سب الآلي �أو مهارات الريا�ضيات ،...اجمع المعلومات حولها ،وفكر في طريقة مبتكرة لعر�ضها،
ثم قدمها لزمالئك ،ودربهم على �أدائها خالل ( )15دقيقة.

بطاقة تقويم �إلقاء در�س

ق ّوم �إلقاء زمالئك� ،ضع لكل منهم درجة من (� )5أمام كل مهارة �إلقائية ،ثم اجمع الدرجات ،وحدد الفائز.
اال�سم .......................................................................المو�ضوع...................................................................... :

المجال

بناء
الر�سالة
الإلقاء
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المهارات

العن�صر
المقدمة بيان �أهمية المو�ضوع ،تحديد المنا�سبة ،تعدد الفوائد ،بناء الم�صداقية� ،إثارة التفاعل.
العر�ض انتقاء المفردات ،بالغة الخطاب� ،إ�ضفاء المتعة.
الخاتمة قدرتها على تر�سيخ ما ورد في المو�ضوع من �أفكار.
المنطقية الأدلة ،الحجج والبراهين ،االقتبا�سات ،الت�سل�سل المنطقي.
الجر�أة ،الطالقة� ،سالمة الوقفات ،التنغيم ،نقل العاطفة ،ا�ستخدام لغة الج�سد ،االت�صال الب�صري.

الدرجة

كفاية التواصل الشفهي

رابط الدر�س الرقمي

ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻐﻠﻖ واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ
 1لقد ا�ستخدمنا م�صطلح الخطبة �أو الخطابة للداللة على �أي حديث م�ستر�سل يلقيه المتحدث بح�ضور جمهور
من الم�ستمعين ،بنا ًء على هذا المفهوم �ص ِّنف المواقف الآتية �إلى مواقف منتمية وغير منتمية:
 معلم ي�شرح الدر�س لطالبه. طبيب ي�صف لمري�ض حالته المر�ضية وكيفية ا�ستخدام الدواء. مدير المدر�سة يناق�ش �أحد الطالب حول م�ستواه الدرا�سي. �أحد الخبراء يقدم ورقة عمل في م�ؤتمر علمي. رئي�س دولة يلقي كلمة بالده في �أحد م�ؤتمرات الق َّمة. مذيع تلفزيوني يقر�أ ن�شرة الأخبار.ً
 2ار�سم ً
جدول يلخ�ص مهارات الخطابة والإلقاء ،حاول ابتكار ت�صنيف جديد.
�شكل �أو

 3في �ضوء مهارات الخطابة والإلقاء ،حدِّد الأ�سباب التي تجعل خطبة الجمعة في الحرمين ال�شريفين ُم�ش ّوقة،
وعظيمة النفع.
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
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4

ناجحا.
اكتب و�صفة �إر�شادية ل�صديق يطمح �أن يكون خطي ًبا ً

...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

5

هل ت�شعر بحاجة �إلى مزيد من التعلم؟
ما �أعرفه
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ما �أريد معرفته (�أ�سئلتي)

ما تعلمته

كفاية التواصل الشفهي

اﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪي
� ً
أول :خطط لمو�ضوع �إلقائي ترغب في تقديمه لجمهور من الم�ستمعين.
المنا�سبة (�أهميته للم�ستمعين)
...............................................................
...............................................................

المعلومات والأفكار الأ�سا�سية للمو�ضوع
................................................................
................................................................
................................................................

المو�ضوع
.................
.................

�أ�سلوب الت�أثير (الق�ص�ص والت�شبيهات
والحجج ...التي �س�أ�ستخدمها)
................................................................
................................................................
................................................................

ما لدي من جديد في المو�ضوع
...............................................................
...............................................................

ثان ًيا :في �ضوء المكونات الأ�سا�سية للمقدمة الجيدة ،اكتب مو�ضوعك الذي خططته.
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
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ثال ًثا :ا�ستخدم الطرفة  /الق�ص�ص  /المقارنات  /الأمثلة الواقعية  /الأ�سئلة المثيرة للتفكير ..لعر�ض �أفكارك.
العر�ض

الأفكار

راب ًعا :تخير �أحد الن�صو�ص الأدبية (خطبة ،مقالة ،ق�صيدة ،ق�صة) من �أي م�صدر �شئت ،ا�ضبطها بال�شكل ،وتدرب
على �إلقائها ،ثم �ألقها �أمام زمالئك ،وتذكر �أن زمالءك �سيق ّومون �أداءك بح�سب البطاقة الآتية:
بطاقة تقويم �إلقاء ن�ص مقروء
ق ّوم �إلقاء زمالئك� .ضع لكل منهم درجة من ( )5تحت كل مهارة �إلقائية ،ثم اجمع الدرجات وحدد الفائز.
اال�سم
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الجر�أة
والطالقة

�سالمة
ال�ضبط

�سالمة
الوقفات

التعبير
ال�صوتي عن
العواطف
واالنفعاالت

ا�ستخدام الحركة مجموع
الج�سدية
وتعبيرات الوجه الدرجات

كفاية التواصل الشفهي

ﺗﻘﻮﻳﻢ اداء
�أخي الطالب � /أختي الطالبة:
انتهيت الآن من درا�سة الوحدة ،وقمت ب�أداء عدد من الن�شاطات واالختبارات ،ق ِّوم ذاتك في الجدول الآتي:
مو�ضوعات الوحدة

�أتقنت
بم�ستوى عالٍ

�أتقنت
بم�ستوى
متو�سط

�أتقنت
قليالً

لم
�أتقن

بناء مقدمة الخطبة
�ضمان الفهم واالنتباه
�إ�ضفاء المتعة
بناء الخاتمة
مهارات الإلقاء
مهارات تفعيل الم�ستمعين

خطتي المقترحة ل�ضمان ا�ستمرارية الإتقان:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

169

الوحدة التدريبية الخامسة

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

(احجب اإلجابة ،ثم اقرأ)

مهارات الخطابة والإلقاء
يق�صد بالخطابة هنا كل حديث �شفهي موجه �إلى مجموعة من الم�ستمعين كبيرة كانت �أم �صغيرة.
وهي بهذا ت�شمل الخطبة المعروفة ،والمحا�ضرة ،والكلمات االفتتاحية والختامية ،والأحاديث
الإذاعية ،والبيانات والتقارير ال�شفهية ...وغيرها.
�أما الإلقاء فيق�صد به الطريقة التي تنطق بها الجمل والعبارات ،وما ي�صاحبها من تعبيرات
ج�سدية وحركية ،ت�ساعد على� :إي�ضاح الفكرة ونقل االنفعاالت العاطفية.
�شخ�صا واحدًا ،بينما يكون دور الم�ستمعين
�إن الخطابة هي ات�صال �شفهي يكون ( )...........فيه
ً
التوا�صلي منح�ص ًرا في اال�ستماع وقليل من الأ�سئلة �أو المداخالت والتعقيبات.
و�سنتحدث عن مهارات الخطابة والإلقاء انطال ًقا من المحورين الآتيين:
مهارات بناء الخطبة  -مهارات �إلقاء الخطبة
� ً
أول :مهارات بناء الخطبة:
 اختيار مو�ضوع الخطبة:
(كفاءة المتحدث في المو�ضوع  -ما لديه من جديد فيه ،قيمة المو�ضوع الذاتية� ،أهميته للم�ستمع
 المنا�سبة الداعية للحديث). المقدمة الواعية:
(ب ّين عالقة الجمهور بالمو�ضوع  -ع ِّرف بالمنا�سبة  -ب ّين فوائد المو�ضوع � -أ�شعرهم بحاجتهم
لأفكار جديدة  -ك ّون عالقة جيدة بالجمهور  -اعمل على دمجهم بروح المو�ضوع).
 اختيار �أ�سلوب العر�ض المنا�سب:
�أ�ساليب العر�ض :ق�ص�صي  -الأ�سئلة (مبا�شرة /غريبة)  -الت�سل�سل (زمني ،مكاني ،عام /خا�ص،
العك�س)  -الو�صفي  -الطرفة -الأ�شياء الم�شتركة بين المتحدث وجمهوره كالذكريات ً
مثل.
� ضمان الفهم:
(الدقة في انتقاء المفردات  -اللجوء �إلى الت�صوير والت�شبيه  -ا�ستخدام الإح�صائيات  -ا�ستخدام
ال�شواهد و�أقوال العلماء والأمثلة الواقعية  -عمل التباين �أو الت�ضاد  -ربط الأفكار ب�أ�شياء
م�ألوفة).
� ضمان االنتباه:
(كن واث ًقا فيما تقول  -تجنب التكرار وكثرة ا�ستدعاء الأفكار  -ال تطل في المقدمة  -الم�س
م�شاعرهم و�أمانيهم وتطلعاتهم � -أثر تفكيرهم).
 الخاتمة الجيدة:
(اختر :تلخي�ص المو�ضوع في نقاط محددة  -ت�سليط ال�ضوء على الفكرة المحورية �أو الأكثر
�أهمية في المو�ضوع  -ا�ستخدام دليل �أو قول ي�ؤيد الأفكار الأ�سا�سية للمو�ضوع  -فتح مجال
التفكير �أمام الم�ستمعين.)...
لقد عددنا �ست مهارات �أ�سا�سية لبناء الخطبة هي :اختيار المو�ضوع ،المقدمة الواعية ،اختيار
�أ�سلوب� ..............ضمان الفهم� ،ضمان ..............الخاتمة الجيدة.
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المتحدث

العر�ض  /االنتباه

كفاية التواصل الشفهي

ثان ًيا :مهارات الإلقاء:
 الجر�أة :القدرة على مواجهة الجمهور دون خوف �أو خجل.
 الطالقة :ان�سياب الألفاظ والأفكار ،مع جهارة ال�صوت ،وف�صاحة النطق.
� سالمة الوقفات :الوقفات الق�صيرة في نهايات الجمل ،والطويلة في نهاية الفكرة.
 التنغيم :تلوين ال�صوت للداللة على نوع التركيب اللغوي (ا�ستفهام ،تعجب ،توكيد� ،سخرية،
وعيد ،تمن� ،أمر ،نهي� ...،إلخ).
 نقل العاطفة :تلوين طبقة ال�صوت ودرجته بما يعبر عن االنفعاالت العاطفية التي يعبر عنها
المتحدث (حزن ،غ�ضب ،قلق� ،سعادة� ... ،إلخ).
 ا�ستخدام لغة الج�سد :تعبيرات الوجه ،الإ�شارات والإيماءات ،الو�ضعيات ،الم�سافة المكانية.
تتعلق هذه المهارات جميعها بالمتحدث ،وطريقته في  ....................الخطبة.
عوامل م�ؤثرة في نجاح الخطبة:
 الكفاية اللغوية واالت�صالية:
(مهارات بناء الخطبة ،مهارات الإلقاء).
 ال�ضجة:
(ال�ضجة البيئية ،الإعاقة الع�ضوية ،م�شكالت المعنى ،اللغة الفنية ،الإبهام ،الم�شكالت النحوية،
االلتبا�س التنظيمي ،ال�ضجة االجتماعية ،ال�ضجة النف�سية).
 ال�سياق:
 المادي المتعلق بالمكان  -الزمني (:الوقت ،موقع الر�سالة من الر�سائل في الموقف)  -االجتماعي/النف�سي( :مكانة الم�شاركين ،المعايير الثقافية واالجتماعية ال�سائدة ،درجة الر�سمية في الموقف.)...
 التغذية الراجعة:
من الم�ستمعين :جواب ،ا�ستف�سار ،ا�ستنكار ،هز الر�أ�س...
من الذات :المتحدث ي�سمع حديثه ويدرك حركاته ومدى مالءمتها  -القدرة على االنتباه
للتغذية الراجعة واال�ستجابة لها.
 الخبرة الم�شتركة بين الطرفين في المو�ضوع:
نجاحا �إذا كان المتحدث يتمتع بقدرة جيدة في بناء الخطبة ومهارات الإلقاء،
تكون الخطبة �أكثر ً
و�إذا كان الموقف االت�صالي خال ًيا من  ....................وكان ال�سياق المادي والزمني والنف�سي
واالجتماعي منا�س ًبا ،و�إذا توافرت التغذية الراجعة المنا�سبة ،وتوافرت خبرة ....................في
المو�ضوع بين المتحدث والم�ستمعين.

�إلقاء

ال�ضجة
م�شتركة
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مهارات ت َو ِّقي ا�ستثارة الم�ستمعين

�إذا كنت ب�صدد فكرة �أو ر�أي تعتقد �أنه يثير الجمهور �ضدك ،فيمكنك اللجوء �إلى �أحد الأ�ساليب
الآتية:
 الف�صل:
اف�صل نف�سك عن الفكرة �أو الر�أي ،قل ً
مثل :هذه فكرة مطروحة ول�ست �أتبناها بال�ضرورة.
 الدعم:
�أبرز �سماتك التي تنافي الفكرة �أو ت�ؤيد ما تقوله (�إنني �ضد� ...إني �أ�ؤمن بـ)...
 طلب الإذن:
ا�ست�أذن الم�ستمعين لالنحراف عن بع�ض المعايير االجتماعية (ا�سمحو لي �أن .)...
 الثقة:
تحدث بلهجة الواثق ،قل ً
مثل :قد ت�ستغربون ولكني �س�أقدم الدليل القاطع...
 طلب ت�أجيل الحكم:
اطلب ت�أجيل الحكم حتى تنهي الفكرة.
 االعتذار:
اعتذر ب�صدق عن الخط�أ �أو الأثر ال�سلبي للحديث� ،إن هذه الأ�ساليب يمكنها �أن تعينك على
تجنب غ�ضب الجمهور �إذا كنت ب�صدد عر�ض � ....................أو ر�أي تعتقد �أن الجمهور (يوافق/
 )..................عليه.

فكرة
ال يوافق

مهارات المحافظة على تفاعل الم�ستمعين

 االت�صال الب�صري:
وزع نظرك على الم�ستمعين بالت�ساوي ،ات�صل �أطول بالأكثر انتباهًا ،والأكثر �شرودًا.
 الحركة والإيماءات:
ا�ستخدم حركة الج�سد (االنحناء للأمام ،التقدم ،تعبيرات الوجه ،هز الر�أ�س )...لتلقي التغذية
الراجعة من الم�ستمعين.
 الأ�سئلة:
اطرح �أ�سئلة لإثارة التفكير ،وتحفيز االنتباه ،وال تنتظر �إجابتها من الم�ستمعين.
 المرح:
ا�ستخدم �أ�سلوب الطرفة والحكاية ،تبادل التعليقات مع الم�ستمعين ،وال تخرج عن الحدود.
ب�إمكانك ا�ستخدام �أ�ساليب �أخرى ،منها :الو�سائل والأدوات ،وفتح الحوار مع الم�ستمعين ،وحيويتك
ال�شخ�صية� ...إلخ ,والهدف النهائي الذي ت�سعى �إليه هو المحافظة على ....................
....................
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انتباه
الم�ستمعين

