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مرحًبا بك في الجولة الرابعة والأخيرة من جولت اكت�شاب الكفايات اللغوية. نهنئك على الإنجاز العظيم الذي 
حققته، ونفخر بالم�شتوى اللغوي الذي و�شلت اإليه. نعلم تماًما اأنك اأ�شبحت قادًرا على التوا�شل باللغة العربية ومعها، 
فاأنت تقراأ وتكتب وتتحدث بعربية ف�شيحة خالية من الخطاأ النحوي والإمالئي، وتتوا�شل مع الآخرين بلباقة عالية؛ 
فتوؤثر في وجدانهم، وتغيِّر قناعاتهم، وتحقق توافًقا نف�شيًّا واجتماعيًّا. ونوؤكد لك اأننا ل نن�شب لمقررات اللغة العربية 
تكن  لم  ولو  وتبدع،  وتتمهر  لتتدرب  الفر�شة  لك  اأتاحت  اأنها  �شوى  بلغته،  الذي  الرفيع  الم�شتوى  هذا  في  ف�شل  اأي 
متعلًما ن�شًطا، واعًيا بم�شلحتك، مدرًكا لأهمية اللغة في الحياة... لما حققت �شيًئا يذكر. ويعدك هذا الكتاب بالمزيد 

من التمهر والإتقان.
اإلى مح�شولك اللغوي خالل هذا  دعنا فقط نذكرك بمدى الإنجاز الذي حققته، والإ�شافة التي �شت�شمها 

الف�شل الدرا�شي، مع وحدات هذا الكتاب:

األي�ض اإنجاًزا عظيًما ي�شتحق المكافاأة؟ وهل هناك مكافاأة اأعظم من النجاح؟ وهل للنجاح قيمة اإن لم يكن نجاًحا 
ا مدى الحياة؟ م�شتمرًّ

الم�شتوى الرابع الم�شتوى الثالث الم�شتوى الثاني الم�شتوى الأول الكفاية اللغوية

التطبيق ال�شفهي 
والكتابي

�شبط التوابع 
والأ�شاليب النحوية

�شبط المتممات 
المن�شوبة والمجرورة

�شبط البنية الأ�شا�شية 
للجملة العربية الكفاية النحوية

التطبيق 
الإمالئي ال�شامل

ر�شم الألف في اآخر الكلمة 
و�شل الكلمات وف�شلها 

الحذف والزيادة

ر�شم الهمزة في اأول 
الكلمة واآخرها وو�شطها

ا�شتخدام عالمات 
الترقيم واأعراف الكتابة الكفاية الإمالئية

القراءة ال�شريعة القراءة التحليلية 
الناقدة قراءة الن�شو�ض الأدبية القراءة المركزة 

لال�شتذكار الكفاية القرائية

الكتابة الوظيفية الكتابة العلمية كتابة الن�شو�ض الأدبية مهارات بناء المو�شوع الت�شال الكتابي

مهارات الخطابة 
والإلقاء التوا�شل الإقناعي الذكاء التوا�شلي مهارات ال�شتماع التوا�شل ال�شفهي

المقدمةالمقدمة

احل�صـة الأولـــى
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ب والإتقان  لقد كانت جراأتك في التعلم، و�شجاعتك على المحاولة والخطاأ والت�شويب، وحر�شك على التدرُّ
وراء كل نجاح حققته. والآن فاإنك اأ�شد حاجة اإلى الجراأة وال�شجاعة والحر�ض من ذي قبل؛ فالمهارات التي يدرب 

عليها هذا الكتاب هي مهارات المواجهة، مهارات الك�شف عن م�شتواك اللغوي.
هل ترغب في بع�ض الم�شاعدة؟ دعنا نقدمها لك عن العالمة عبدالرحمن بن خلدون.

يقول ابن خلدون في المقدمة، وا�شًفا اأف�شل الطرق لكت�شاب َملََكة اللغة ومهاراتها:
»... ووجه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة، ويروم تح�شيلها، اأن ياأخذ نف�شه بحفظ القراآن الكريم والحديث 
فنونهم؛ حتى  �شائر  في  ا  اأي�شً المولدين  وكلمات  واأ�شعارهم،  اأ�شجاعهم  في  العرب  ال�شريف، ومخاطبات فحول 
ن العبارة عن المقا�شد منهم،  ل لكثرة حفظه لكالمهم من  المنظوم والمنثور منزلة من ن�شاأ بينهم، وُلقِّ يتنزَّ
ا في �شميره على ح�شب عباراتهم، وتاأليف كلماتهم، وما وعاه وحفظه من  ثم يت�شرف بعد ذلك في التعبير عمَّ
األفاظهم، فتح�شل له هذه الملكة بهذا الحفظ وال�شتعمال. ويزداد بكثرتهما ر�شوًخا وقوة،  اأ�شاليبهم، وترتيب 
وعلى قدر المحفوظ، وكثرة ال�شتعمال، تكون جودة المقول الم�شنوع نظًما ونثًرا، ومن ح�شل على هذه الملكات 

فقد ح�شل على لغة م�شر، وهو الناقد الب�شير بالبالغة فيها. وهكذا ينبغي اأن يكون تعلمها«.
وال�شواهد الموؤيدة لفكرة ابن خلدون تندُّ عن الح�شر، ويمكنك اختبارها بنف�شك فاإنها قابلة للتجريب والختبار.
وتاأمل حال حفظة القراآن الكريم، وكيف ا�شتقامت األ�شنتهم، وارتفعت درجة اإتقانهم للغة العربية قراءًة واإلقاًء 

وتعبيًرا.
اإننا نن�شحك بتجريب هذه الفكرة، حاول اأن تحفظ جميع الن�شو�ض الأدبية التي اخترناها لك في هذا الكتاب، 
واأ�شف  اإليها ما تختاره من عيون ال�شعر العربي، اإ�شافة اإلى حفظ اأجزاء من القراآن الكريم، وعدد من الأحاديث ال�شريفة.

)الم�شجل(  ت�شتخدم  اأن  حاول  ال�شبط،  �شحيحة  واحفظها  قراءتها،  قبل  بال�شكل  المختارة  الن�شو�ض  ا�شبط 
لت�شجيل قراءتك وحفظك، واختبر �شالمة ال�شبط وجودة الإلقاء. كرر المحاولة مراًرا، حتى ت�شعر بالر�شا عن اأدائك.
فقط نذكرك باأن نجاحك في اكت�شاب مهارات اللغة يعني نجاحك في الحياة. �شع هذه الحقيقة اأمام عينيك، 

وا�شع دائًما  لتحقيقها.
اإلى  بحاجة  اإننا  يكفي،  ل  وحده  ذلك  ولكن  والإتقان،  والتدريب  بالتمهير  يهتم  بكتاب  نعينك  اأن  حاولنا  لقد 
ا بتمهير نف�شك وتدريب ل�شانك، كما عودتنا دائًما. وفقك اهلل و�شدد خطاك. م�شاعدتك، بحاجة اإلى اأن تكون اأنت مهتمًّ
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اأ�شاليب التقومي

املجموع احلضور
 اختبار
 هناية

الوحدة

 االختبارات
القصرية ملف

األعامل
املرشوعات

الواجبات
واملهام
املنزلية

املشاركة
والتفاعل
الصفي

طريقة 

التقويم

اختبار 2 اختبار1

100 5 40 10 10 5 10 10 10

أداء طالبه يف كل وحدة/ كفاية قبل أن  تقويم  ا، وينهي  تقوياًم مستمرًّ الطالب  أداء  املعلم  يقّوم   -1
ينتقل إىل غريها.

2- يمثل 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 )500 � 5 = 100(.
3- يكون الطالب ناجًحا يف املقرر إذا كان جمموع درجاته )50( درجة فأكثر.

4- جترى االختبارات يف الكفايتني النحوية والقرائية كتابيًّا وشفهيًّا، والكفايتني اإلمالئية واالتصال 
الكتايب كتابيًّا، وكفاية التواصل الشفهي شفهيًّا.

توزيع درجات املقرر



88



99

الكف�ية
اللغوية

مــدة
التنفيذ الأهـــــــدافاملو�صـوعـ�تال�صفحة

الــمــحــتــــوى

• تلخص املعلومات األساسية للنحو العريب؛ تسهياًل لفهمها.
• تضبط النصوص املقروءة بالشكل وفقا للقواعد النحوية.

• تكتب نصوًصا وفقرات مضبوطة بالشكل، وخالية من األخطاء النحوية.
•  تتحدث وتلقي وتقرأ، بلغة عربية فصيحة خالية من األخطاء النحوية.

التطبيق النحوي:
مراجعة املعارف النحوية
التطبيق الشفهي والكتايب

4 أسابيع

ــة
ويـ

نح
ة ال

ـــ
فاي

لك
ا

13
-

40

سواء  معينة،  كلامت  يف  املعطاة  بالصورة  الكلامت  بعض  رسم  تعلل   •
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.

التطبيق اإلمالئي:
•  مراجعة قواعد اإلمالء 

والرتقيم.
•  التطبيق الكتايب.

أسبوعان

ئية
مال

اإل
ـة 

يــ
كفا

ال

41
-

61

• 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.

القراءة الرسيعة
أنواعها - اسرتاتيجياهتا 3 أسابيع

ــة
يــ

رائ
الق

ـة 
يــ

كفا
ال

63
-

106

• تصمم خمطًطا ملوضوعك قبل الرشوع يف كتابته.
• توظف أساليب البالغة والتأثري خلدمة أهدافك الكتابية.

• تكتب موضوعات وظيفية جيدة يف ضوء خصائصها الفنية وعنارصها األساسية.

الكتابة الوظيفية
•  الرسائل اإلدارية

•  التقارير واملحارض
•  اإلعالنات والعروض

•  اخلطابة املحفلية

3 أسابيع

ال
ص

الت
ية ا

كفا
ايب

كت
ال 107

-
136

عىل  واجلاذبية  املتعة  تضفي  بالغية  أساليب  مستخدما  ًجيًدا،  خطابيا  موضوعا  ُتعّد   •
حديثك.

• تلقي نصوصا متنوعة إلقاء متميزا باجلرأة والطالقة، وسالمة الضبط والوقفات، 
ونرب الصوت واستخدام لغة اجلسد.

• تتبع أساليب مناسبة لتفعيل املستمعني ودجمهم بروح املوضوع.

مهارات اخلطابة واإللقاء 3 أسابيع

هي
شف

ل ال
ص

توا
ة ال

فاي
ك

137
-

172
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املستوى الرابع

الكفاية النحويةالكفاية اإلمالئيةالكفاية القرائية

كفاية التواصل الشفهي

مهارات اإللقاء

مهارات بناء اخلطبة

مفهوم اخلطابة

كفاية االتصال الكتايب

رسائل الشكوى والطلب
املحارض

اإلعالنات 
والعروض 
التسويقية

الكفاية اللغوية

 اسرتاتيجيات
الترسيع

 القراءة الذكية -
منظم القراءة

 أنواع القراءة الرسيعة
 التمشيطية، التصفح،

االنتقائية، اإلنرتنت، الوظيفية

مراجعة عالمات الرتقيم 
وأعراف الكتابة

التطبيق الكتايب

مراجعة قواعد اإلمالء

إصالح األخطاء

االرجتال

مراجعة املعارف النحوية

الضبط واإللقاء

الكتابة الصحيحة

ملخص بموضوعات الكتابملخص بموضوعات الكتاب

اخلطب املحفلية

التقارير





الكفاية النحويةالكفاية النحوية

التطبيق النحويالتطبيق النحوي

الوحدة التدريبية األولىالوحدة التدريبية األولى



دليل الوحدة

1414

دليل الوحدة

التطبيق النحوي

 أربعة أسابيع = عشرون حصة.مدة التنفيذ

الأهداف 
التدريبية

ُيتوقع منك في نهاية هذه الوحدة اأن:

 تلخص المعلومات األساسية للنحو العربي؛ تسهياًل لفهمها.
 تضبط النصوص المقروءة بالشكل دون أي خطأ.

 تكتب نصوًصا وفقرات مضبوطة بالشكل خالية من األخطاء النحوية.
 تتحدث وتلقي وتقرأ، بلغة عربية فصيحة خالية من األخطاء النحوية.

 تطبِّق الوظائف النحوية للمفردات- التي درستها- في تراكيب وسياقات جديدة.
 تصحح أي خطأ نحوي في المكتوب أو المسموع.

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.
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دليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدة

اإر�ص�دات 
المتعلم

   

 تمثل هذه الوحدة خاتمة المطاف في الدرس النحوي، وفيها يتم التطبيق الشفهي 
جديدة  فرصة  أمامك  أن  يعني  وهذا  السابقة،  المقررات  في  تعلمته  لما  والكتابي 

ت هذه الفرصة. لتحسين مستواك النحوي وقدرتك األدائية، فال تفوِّ
 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، تمهيًدا لتطبيقها في أدائك الشفهي والكتابي.
التام،  إلقاء نص، فاحرص على ضبطه بالشكل   عندما يطلب منك كتابة فقرة، أو 
الحقيقي  التدريب  هو  فهذا  الضبط؛  سالمة  من  للتأكد  وزمالءك  أستاذك  وراجع 

على مهارات النحو.
 حاول أن تطـبِّــق قدراتك النحوية في أدائك الشفهي والكتابي في جميع المقررات 

الدراسية، وحتى في أحاديثك الشخصية مع المعلمين واألصدقاء.

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

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،1(. الكفايات اللغوية.
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ا�شتعن بمراجعك النحوية، واأجب:
١١  ا�شتكمل جزئيات الر�شم الآتي:

٢٢  �شارك في اإكمال الملخ�ض الآتي:

الرفع

المبتداأ + الخبر
الفاعل + نائب الفاعل

ا�شم كان واأخواتها

الأ�شماء

الأ�شماء

الأفعال

الأفعال

خبر اإنَّ واأخواتها
تابع المرفوع

الفعل الم�شارع غير 
الم�شبوق بنا�شب ول جازم

الجر

الن�شب

الجزم

ملخ�ض
الحالت 

الإعرابية 
في النحو 

العربي

معلوماته الأ�شا�شية المو�شوع

يتكون من: اأداة �شرط + فعل ال�شرط + جواب ال�شرط
من اأدوات ال�شرط: .............................................................................. اأ�شلوب ال�شرط

يتكون من: م�شتثنى منه + اأداة ا�شتثناء + م�شتثنى
اأنواعه: ١- تام مثبت، يجب ن�شب الم�شتثنى.

٢- تام منفي، يجوز ن�شب الم�شتثنى اأو اإبداله من الم�شتثنى منه.
3- ناق�ض منفي، يعرب الم�شتثنى ح�شب موقعه في الجملة.

اأدواته: ...........................................................................................

اأ�شلوب 
ال�شتثناء

نشاطات التعلم

رابط الدر�ض الرقمي
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معلوماته الأ�شا�شية المو�شوع

يتكون اأ�شلوب النداء من: حرف نداء + منادى.
ي�شتحق المنادى البناء على ما يرفع به اأو الن�شب.

ما ي�شتحق البناء على ما يرفع به ثالثة: ....................، ....................، ....................
ما ي�شتحق عالمة الن�شب ثالثة: ...................، ....................، ....................

اأ�شلوب 
النداء

يتكون اأ�شلوب التعجب من: .....................................................................
اأ�شلوب 
التعجب

الممنوع من ال�شرف هو ال�شم الممنوع من ....................
اأهم الأ�شباب المانعة من ال�شرف اأن يكون ال�شم:

مختوًما باألف ............، اأو باألف ونون............، اأو يكون جمع تك�شير بعد األفه....... اأو ثالثة 
اأحرف، اأو يكون على وزن )...........(، اأو �شبيًها بـ..............، اأو يكون علًما موؤنًثا اأو اأعجميًّا.

عالمة جر الممنوع من ال�شرف .............. اإل اإن كان م�شاًفا اأو معرًفا بـ)األ( فاإنَّ عالمة جره 
..............

الممنوع من 
ال�شرف

حالة المعدود )تمييز العدد(
اأما   ................. تمييزها   )99-١١( والأعداد   ،............... جمع  تمييزها   )١٠-3( الأعداد 

المئة والألف فتمييزها ...............
مطابقة العدد للمعدود

العددان )١-٢(  ............... المعدود في التذكير والتاأنيث.
الأعداد )3-9(  ............... المعدود في التذكير والتاأنيث.

العدد )١٠( في حالة الإفراد ............... المعدود وفي حالة التركيب ............. المعدود.
األفاظ العقود والمائة والألف ل تتاأثر بجن�ض المعدود.

العدد

البدل

التوكيد
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33  بيِّن نوع العالمة الإعرابية والكلمات التي ت�شتحقها في المثال:

الكلمات التي تعرب بها نوعها العالمة
الفعل   + ال�شالم  الموؤنث  جمع   + التك�شير  جمع   + المفرد  ال�شم 

الم�شارع عالمة رفع ال�شمة
- ال�شم المفرد + جمع التك�شير +  الفعل الم�شارع 

- ال�شم الممنوع من ال�شرف
عالمة ن�شب
عالمة جر الفتحة

الك�شرة
ال�شكون

الواو
عالمة رفع 
الألف عالمة ن�شب

الياء
ثبوت النون
حذف النون

حذف حرف العلة

٤٤  ف�شر الأبيات الآتية، من األفية ابن مالك في النحو:

وا�شم وفعل ثم حرف الكلم اأاأ كالمنا لفظ مفيد كا�شتقم   
.............................................................................................................................................

ك�شراً كـذكــر اهلل عـبده َي�ُشّر َبْن فتحاً، وُجّر   بب فارفع ب�شم واْن�شِ

ينوب نحو: جا اأخو بني َنِمر واجـــزم بـتـ�شــكـيـن وغــيـر مـا ُذِكر  
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ف اأو يك بعد األ ردف ما لم ُي�شَ جج وُجر بالفتحة ما ل ين�شرف   

.............................................................................................................................................
رفـــــًعا، وتـدعــيـن وتـ�شـاألـونــا دد واجـعـل لـنـحو يـفـعـالن الـنونا   
كلم تكوني لترومي مظلمة وحذفها للجزم والن�شب �شمْة   

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

.............................................................................................................................................
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ُمفِهم في حال كـ )فرًدا اأذهُب( ب   لٌة ُمنت�شِ هـهـ الحال و�شٌف َف�شْ

.............................................................................................................................................
وا�شــطــة هــو الـمـ�شـمـى بــدل وو الـتـابـع الـمـق�شود بالحكم بال  

عليه ُيلفـَى اأو كمعطوف ببل ا اأو ما ي�شتمل   مطابًقا اأو بع�شً
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

55  حلِّل الجمل الآتية اإلى كلمات، وبيِّن نوع كل كلمة، با�شتخدام الخطوط والرموز )�ض.ف.ح(

: »البرُّ ح�شن الخلق«  ]رواه م�شلم[.       عدد الكلمات )3(   قال  
  عن عبد اهلل بن عمرو  قال: �شمعت ر�شول اهلل   يقول:  

     »ما زال جبريل يو�شيني بالجار حتى ظننت اأنه �شيورثه« ]رواه اأبو داوود[.       عدد الكلمات )١5(
 )اإن كنت ريًحا فقد لقيت اإع�شاًرا( مثل عربي.       عدد الكلمات ).....(
 قال تعالى:  ]الم�شد:٢[     عدد الكلمات ).....(

اإلى  الكلمة في الم�شطلح النحوي تختلف عنها في الم�شطلح الإمالئي، ففي حين ينظر الإمالئيون 
كلمة مثل )�شاألتك( على اأنها كلمة واحدة، يراها النحويون ثالث كلمات هي: �شاأل + ت )ا�شم / �شمير( 

+ ك )ا�شم / �شمير(.
لحظ التحليل النحوي للكلمات الآتية:

  يعلمون = يعلم )فعل( + واو الجماعة )ا�شم / �شمير( + ن )عالمة الرفع(.
  المعلمون = كلمة واحدة )ا�شم(.

الكلمة اإما اأن تكون: ا�شًما، اأو فعاًل، اأو حرًفا.
  ال�شم يمكنك اأن ت�شير اإليه، اأي ت�شبقه بكلمة )هذا / هذه(، اأو تدخل عليه )األ( التعريف اأو التنوين.

  الفعل يمكنك اأن تمثله حركيًّا، حيث تقلد فاعله، كما تمثل حالة َمن يجري اأو ياأكل اأو يكتب...
  وما عداهما الحرف.
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وظيفتها النحوية الكلمة وظيفتها النحوية الكلمة الجملة
فاعل مرفوع الطالب فعل ما�ض حقق

مفعول به من�شوبحقق الطالب المجتهد نجاًحا باهًرا. نجاًحا �شفة الطالب المجتهد
�شفة النجاح باهًرا

المعلمون يقوم

يقوم المعلمون والطالب بواجبهم  

قياًما ح�شًنا.

رجل  اإل  الجنة  دخول  عن  يعجز  لن 

�شعيف الهمة.

الطالب و
واجب بـ
قياًما هم

ح�شنا

لي�ض اأحد من اأهل ال�شناعات كلها اأحـوج 

اإلـى اجتمـاع ِخالِل  الخيـر منكم يا 

مع�شر الُكتَّاب.

ا علينا اأن نقوم بما ياأتي: عندما نريد تحليل الن�ض تحلياًل نحويًّ
اأ - تحليل الن�ض اإلى جمل. ب- تحليل الجمل اإلى كلمات. ج- تحديد طرفي الجملة وما دخل عليهما من 
نوا�شخ اأو نوا�شب اأو جوازم. د- تحديد متممات الجملة، ونوع المتمم )متمم من�شوب، مجرور، تابع( 

هـ- النظر في قيمة هذا المتمم المعنوية و�شوًل اإلى بيان نوعه: حال، تمييز، مفعول، �شفة... اإلخ.

ا، ولحظ اأنَّ المكونات الأ�شا�شية قد ُميِّزت بلون مغاير: 66  حلِّل الجمل الآتية تحلياًل نحويًّ
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77 حلِّل الفقرتين الآتيتين اإلى جمل. �شع �شرطة مائلة )/( عند نهاية كل جملة:

  اأغلب النا�ض يعي�شون في هذا العالم م�شلوبي الإرادة غير قادرين على اتخاذ قراراتهم باأنف�شهم اعتادوا 
على ال�شير وراء غيرهم في ال�شواب والخطاأ والخير وال�شر ولهذا ال�شلوك عدة اأ�شباب اأهمها التربية الخاطئة 
اإح�شا�ًشا  راأيهم يعطيهم  اأخذ  �شيء لأبنائهم دون  اأن توفير كل  النا�ض  يعتقد بع�ض  والأمهات، حيث  الآباء  من 
اإليهم مما يفقدهم الثقة بالنف�ض وبذلك  ا بدون الرجوع  اأي�شً اأبنائهم  بال�شعادة وي�شتمرون في ر�شم م�شتقبل 

ين�شاأ جيل بال هوية اأو عنوان.

  الم�شكلة ل تنتهي عند هذا الحد بل هي تبداأ من خروجهم من بيوتهم واختالطهم بالآخرين فهم بدون 
اإرادة اأو راأي اأو ا�شتقاللية يتحكم بهم القريب والبعيد فهم يحبون ويكرهون من اأجل غيرهم لي�ض لهم مبداأ اأو 
هدف معين اأقوالهم واأفعالهم متناق�شة لأنهم م�شتعمرون من الداخل ولي�شت هذه الم�شكلة خا�شة بهوؤلء الأبناء 
فقط ولكنها توؤثر في المجتمع كله، وذلك باأن تجعل المجتمع مجتمًعا انهزاميًّا ل ي�شتطيع اأن يقول للمح�شن 

اأح�شنت ول للم�شيء اأ�شاأت. 
من مقال )اأنا�ض بال هوية( – الكاتب: عبد الرحمن بن محمد الم�شند، �شحيفة الجزيرة، العدد ١١٢7٠، الخمي�ض  9/ 6/ ١٤٢٤هـ -  7/ 8/ ٢٠٠3م.

88 تخيَّر اإحدى ال�شور الق�شار، ثم حللها - �شفهيًّا - اإلى جمل، ثم اإلى كلمات، مبيًنا نوع كل كلمة.

  تتكون اأي جملة من طرفين: )مبتداأ + خبر( اأو )فعل + فاعل / نائب فاعل(، ويعد من طرفي الجملة ما يدخل 
عليها من نوا�شخ اأو نوا�شب اأو جوازم.

  بع�ض الجمل تحتوي على متمم اأو اأكثر من المتممات المجرورة اأو المن�شوبة اأو التوابع.
  تنتهي الجملة حيث ينتهي طرفاها وجميع المتممات المنتمية اإليها.
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• الركن الأول في الجملة ال�شمية )...................( 
• ا�شم مرفوع يدل على من قام بالفعل )...................( 

• م�شتق من�شوب يبين هيئة الفاعل اأو المفعول به عند حدوث الفعل )...................( 
• الركن الثاني في الجملة ال�شمية )...................( 

• يرفع المبتداأ وين�شب الخبر )...................( 
• ين�شب المبتداأ ويرفع الخبر )...................( 

• تابع هو نف�ض متبوعه اأو جزء منه اأو منتٍم اإليه )...................( 
• تابع يبين �شفة ا�شم قبله )...................( 
• اأ�شلوب نحوي يبداأ بـ)يا( )....................( 

• ا�شم يرفع بالألف وين�شب ويجر بالياء )...................( 
• تابع يوؤكد متبوعه )...................( 

• ا�شم من الأ�شماء الخم�شة )...................(.
• الم�شطلح النحوي المتبقي هو: )...................................(

• تعريفه: ..........................................................................................................
ثانًيا:

ن الإجابة فوق الكلمة(. اأاأ ا�شبط الن�ض الآتي بال�شكل، وبيِّن الوظائف النحوية للكلمات المميزة. )دوِّ
وفد زياد الأعجم على اأمير �شابور، عبداهلل بن الح�شرج الجعدي، فاأمر باإنزاله، واألطفه، وبعث اإليه ما يحتاج 

اإليه، ثم غدا عليه زياد، فاأن�شده:
     

 

بب عدد الجمل في المقدمة النثرية ).....................( وعدد كلمات الأبيات ال�شعرية )....................(

بعــد اأن ت�شــطب الم�شطلحــات النحويــة 
الآتي تعريفها - بجميع التجاهات - اأعط 
اأمثلــة على كل م�شطلح ت�شــطب حروفه، 
ن مــن الحــروف ال�شــتة المتبقيــة  ثــم كــوِّ

ا ثم عّرفه. م�شطلًحا نحويًّ

اأوًل: الكلمة ال�شائعة:

في قبة �شربت على ابن الح�شرجاإن ال�شــماحة والمــروءة والنــدى
نــــائــــل ذو  مـــتـــــوج  اأغـــــــــر  ــم تــ�ــشــنــجمــــلـــــــٌك  ــ لــلــمــعــتــفــيــن يـــمـــيـــنـــه لـ
المتحرجيا خير من �شعد المنابر بالتقى الم�شطفى  النبي  بعد 
لــنــوالكم راجـــــيــــا  اأتـــيــــتـــك  ــم يــرتــجلــمـــــا  األـــفـــيـــت بـــــاب نـــوالـــكـــم لــ
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١١  ما اأوجه ال�شبه بين دار�ض النحو العربي، وكل من هوؤلء الريا�شيين؟

٢٢  النحو العربي في �شور خيالية، اأعِط ت�شبيهات مماثلة:

النحو من الكالم كالملح في الطعام، فكما ل ي�شوغ الطعام بال ملح اإل مري�ض البدن، فكذلك ل ي�شوغ الكالم 
بدون النحو اإل �شعيف الفهم.

  النحو: ...............................................................................................................................

  طرفا الجملة: ....................................................................................................................
  المتممات: ..........................................................................................................................
  التوابع: ..............................................................................................................................
  نوا�شخ الجملة ال�شمية: ......................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نشاطات التعلم

رابط الدر�ض الرقمي
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]التوبة: 33-3٢[

]التوبة: 36[

]التوبة: 7٠[

]التوبة: ٤١-٤٢[
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ل الأرقام في الجمل الآتية اإلى األفاظ عربية مراعًيا الموقع الإعرابي، ثم اأكمل الجدول: 55 حوِّ

نوع المعدود حكم العدد التحويل اإلى لفظ  الجملة رقم

جمع مجرور يخالف المعدود �شبعُة اإخوٍة ل�شديقي خالد 7 اإخوة ١

ال�شف الأول 6 ف�شول ٢
ح�شل الطالب على ١٤ درجة 3

تغيب اليوم ١٢ طالًبا ٤
ح�شلت على 8 درجات 5

حلقت الطائرة ١١ �شاعة 6
يتكون الوفد من ١6 ع�شًوا 7

كان ال�شهر ٢9 يوًما 8

الجملة بعد التحويل التحويل المطلوب الجملة
اجعل الحال �شفة ًرا خير منه حافًظا المتعلم مفكِّ
بدل بع�ض من كل انتفعت بالكتاب علمه
منادى من�شوب تمهل، اأيها ال�شائق
اأ�شلوب تعجب قيادة النا�ض �شعبة

مبني لما لم ُي�َشمَّ فاعله يقي�ض العاقل النا�ض باأخالقهم

م�شتثنى من�شوب ما ربَح اإل المجتهُد
اجعل كلمة ال�شورة مثنى، 
وغيِّر ما يلزم في الجملة حفظت ال�شورة كلها

( بدًل من )كان( �شع )اإنَّ كان المعلمون مجتمعين
عدد مركب مكثنا في ال�شفر اأربع ليال وثالثة اأيام

ل كما هو مطلوب، وا�شبط بال�شكل: 66 حوِّ
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77  لو كانت هذه الندوة حول النحو العربي، ما المو�شوعات التي يمكن اأن يناق�شوها؟

ا اأدبيًّا ق�شيًرا من وحي ال�شورة الآتية، وا�شبطه بال�شكل، ثم اأ�شمعه زمالءك: )ن�شاط منزلي( 88   اكتب ن�شًّ
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عالمته المجزوم عالمته المجرور عالمته المن�شوب عالمته المرفوع

١٠١٠  امالأ الفراغ بالبديل المنا�شب مما بين القو�شين:

)حفٌل، حفاًل، حفٍل( - تقيم الإدارة .......... لتكريم الطالب المتفوقين.   
)ظالٌم - ظالًما - ظالٍم( - اإن الجهل ............      

)تن�َشى. تن�ْض. تن�َض( - ل .......... ذكر اهلل.      
، �شلِّي، �شْل( )�شلِّ - يا خالد.......... على ر�شول اهلل.     

)طالبان، طالبين، طالًبا( - ح�شل على الجائزة .............. من مدر�شتنا.   
)متاحٌة، متاحًة، متاحٍة( - مازالت الفر�شة ............ للجميع.    

)درجاٌت، درجاًتا. درجاٍت( - يرفع اهلل المتقين ................     
)يجتهدون. يجتهدوا، يجتهد( - ن�شحت طالبي اأْن ................     

�شنِّف الكلمات الملونة باللون الأحمر99

]الحجرات:١٠[

]طه: ٤3[

]العنكبوت: 5٤[
]الطور: ١6[

]الم�شد:١[

]البلد:5[

]التغابن:9[
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١١١١ ا�شبط الن�شو�ض الآتية بال�شكل، ثم تخيَّر اأحدها واألقه اإلقاًء معبًرا عن معانيه:

       

ولياليــا م�شــت  اأيامــا  اأن�ــَض  �ــشــلــفــت وعــيــ�ــشــا بــالــ�ــشــريــم تــ�ــشــرمــالــم 
م ُنــوَّ والحوا�شــد  َغ�ــضٌّ  عنــا وعيــن الَبْيــن قــد ُكِحلــت عمــىوالعي�ــض 
زهــورها ثغـــور  اأبــدت  تب�شــمافــي رو�شة  الغمــام  فيهــــــا  بكـــــى  ــــا  لمَّ
َنوره الخمائــــل  على  الربيــع  مخيمــامد  كالخيــــام  فاأ�شبــــح  فيهــــــا 
مغرمــاتبدو الأقــــاحي مثــــل ثغــــر اأ�شنب كئيًبــا  بــه  المحــب  اأ�شحــى 
غــــادة كاأعيــــن  نرج�شهــــا  ترنــــــو فتــــرمي باللواحـــــظ اأ�شهمـــــاوعيون 
فنونهـــا فــــروع  مــــاوالطير ت�شدح في  �شحـــــًرا فتوقــــظ بالهديـــــل النوَّ

       

مقدمة نفح الطيب لبن المقري التلم�شاني

وجدانــي �شوقه  فــرط  مــن  واأتانـــــــي مــــن الهــــــــــــــــوى مــــــا برانـــــــــيذاب 
بالدي  - البعـــــــاد  في   - اإخوانــيوتذكرت   - النـــوى  في   - وتذكــــــرت   
و�شحــــــــــــــاها بلــــدتي  المغــــــــــــانيوت�شــــــــورت  تلــك  وطيــــــــــب  وهواهـــــــــــا 
مليـــــــــــــــــاً بالخيـــــــــــــال  ـــــــــــــــــــــــانوتجـــــــولت  هتَّ بمدمــــــــــــع  ربــــــــــــاها  فــــــي 
المبــــــــانياإن مراأى القيــــــ�شوم وال�شيـــــــــح والحوذ زخـــــرفات  مــن  اأ�شــهى  ان 
�شيء كـــــــل  من  �شئمت  بالدي  ل�شــــــــــــانييا  فـــي  اإنــــــــها  ذكــــــــراك  غير 
اإليـــــــك يخفــــــــق �شوقـــــــاً رواِنففــــوؤادي  ربــــــــــــــــــاك  اإلـــــــــــــــى  وعيــــــــــــــــــــــوني 
بعـز وعيــــ�شي  وانهـــ�شي  فــــــي مغــــــــاني العــــــــال ونعم المغـــــانيفا�شلمـــي 

ولل�شاعر عبدالكريم الجهيمان )ولد عام ١333هـ(، ن�ض �شعري ين�شح بالت�شاوؤم وال�شكوى من 
الحياة والنا�ض، وزاد ت�شاوؤَمه وقلَقه حدًة غربُته عن وطنه، فيقول في و�شف حاله في الغربة، 
محاوراً الوطن في ق�شيدته )اأنَّة غريب(، التي تعك�ض انك�شار الذات، وهزيمتها، اأمام جبروت 

اأ�شدقاء الم�شلحة وطغيانهم، والغربة عن الوطن:

النفحة الم�شكية في الرحلة الملكية
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الو�شاميحــب العاقلون على الت�شافي على  الجاهلين  وحب 
واأمــي لأبــي  اأخــي  مــن  الكــرامواآنــف  مــن  اأجــده  لــم  مــا  اإذا 
ف�شــل كل  مــن  بقانــع  همــامول�شت  جــّد  اإلــى  اأُعــزى  بــاأن 
وحـــــّد قـــــدٌّ  لــــه  لمـــن  الكهــاِمعجبـــت  ــم  الَق�شِ نبــوة  وينبــو 
�شــنامومن يجد الطريَق اإلى المعالي بــال  المطــيَّ  يــذُر  فــال 
النا�ض عيًبا اأر في عيوب  التمامولم  على  القادرين  كنق�ض 
تُخــبُّ بــي الــركاب ول اأمامــياأقمت باأر�ض م�شر فال ورائي
جنبــي وكان  الفرا�ــض  عــاموَملَّنــَي  كـــــل  فــي  لقـــــاءه  يمــــــّل 
فــوؤادي �َشــِقم  عائــدي  كثيــر حا�شــدي �شعــب مرامــيقليــل 

ملَّهــا فــوؤادك  زعمــت  التــي  ُخلقت    هواك  كما خلقت   هوى لهااإنَّ  
كلهــافيــك الــذي زعمــت بهــا وكالكما ال�شبابــة  ل�شاحبــه  اأبــدى 
�شــلوة و�شاو�ــض  لهــا  �شــفع ال�شمير اإلى الفوؤاد ف�شــلَّهاواإذا وجــدُت 
لــَي حاجــٌة  ــُت م�شــلِّما  ــا عر�شْ اأخ�شــى �شعوبتهـــــا واأرجــو حلَّهــالمَّ
مــــــا كــــــان اأكثرهـــــا لنــــــا واأقلَّهـــــامنعــت تحيتهــا فقلــت ل�شاحبــي
مــن بع�ض ِرْقَبِتهــا فقلــت: لعلهــافدنـــــــا وقـــــال: لعلهـــــــا معـــــذورة

       

)تخب: ت�شير(

)الق�شم الكهام: كناية عن ال�شيف الرديء(

لل�شاعر اأبي الطيب المتنبي

لل�شاعر الأموي عروة بن اأذينة 

      من ق�شيدة )و�شف الحمى(

من الق�شيدة الغزلية
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اأو  الآتية،  المحاور  ناق�شوا  العربي(،  النحو  )م�شكالت  حول  ندوة  في  زمالئك  من  مجموعة  مع  ا�شترك   ١٢١٢

بع�شها، واأ�شيفوا اإليها ما ترغبون. عليكم اللتزام بالعربية الف�شحى:
 �شعوبة النحو العربي بين الوهم والحقيقة.

 اأهم الأ�شباب التي تحول دون تطبيق قواعد النحو في اأحاديث النا�ض وكتاباتهم.
 هل الدر�ض النحوي �شرورة، اأم ترف؟

 الدر�ض النحوي، كيف يجب اأن يكون من وجهة نظر الطالب؟

١3١3 اختر ق�شة اأو حادثة، اأو خبًرا مطوًل، تدرَّب على �شبطه، واأدائه، ثم اروه لزمالئك، مراعًيا التحدث بلغة 

ف�شيحة خالية من الأخطاء.

١٤١٤  بالتعاون مع اأحد زمالئك، اكتب الحوار بينهما كما تتخّيله، ثّم مثِّاله اأمام زمالئكما: )التزما بالف�شحى(
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١5١5 ما المواقف التي تعتقد اأن على الإن�شان اأن ي�شتخدم فيها اللغة العربية الف�شحى؟

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

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

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

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

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

١6١6 مثِّل مع مجموعة من زمالئك الم�شهد الم�شرحي الآتي، وزِّعوا الأدوار بينكم، وتعاونوا على �شبط الن�ض، 

وحفظ الأدوار، ثم قدموا عر�شكم.

م�شهد من م�شرحية )المتنبي �شاعر العرب(
لالأديب ال�شعودي: عبداهلل بوق�ض
ال�شخ�شيات: )حمدون، �شالم، اأبو الهيثم، نزار( جال�شون، و)رجل( قادم نحوهم، وحين ي�شلهم ي�شقط من الإعياء والتعب، 

فيهرعون نحوه، وبعد ا�شتعادته وعيه، ي�شاأله نزار:
نزار: ماذا وراءك؟

اأبو الهيثم: اأف�شح يا رجل...
�شالم: قلبي يحدثني ب�شر م�شتطير.

الرجل: قلبك �شدقك الحديث يا هذا...
اأبو الهيثم: هات ما عندك يا ر�شول ...

الرجل: )يهز راأ�شه باألم( ماذا اأقول لكم وفي النف�ض ح�شرة واألم؟ )يبكي(
اأبو الهيثم )وغيره( )بنفاد �شبر(: تكلم يا رجل.

الرجل: ُقتل اأبو الطيب المتنبي..
�شيحات ا�شتنكار: قتل؟!

الرجل: نعم قتل...
�شيحات: ومن المجرم الآبق ثكلته اأمه؟!

الرجل: فاتك الأ�شدي.
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�شيحات: اأين؟ لماذا؟ يا للم�شيبة!
ره الجبلي من فاتك، ون�شحه، وعر�ض عليه حرا�شته،  الرجل: قتل قرب دير العاقول )ي�شمت قلياًل(، لقد حذَّ

ولكنه اأبى، واأنتم اأعلم بكبريائه..
�شالم: قتله كبرياوؤه...

الرجل: بل قتلته ق�شيدته...
اأ�شوات م�شتنكرة: ق�شيدته؟!

الرجل: نعم تلك التي هجا بها )�شبة القرمطي( فاأقذع..
اأبو الهيثم: وما �شاأنه بفاتك الأثيم؟

الرجل: هو ابن اأخت لفاتك.
�شالم )مفكًرا(: ولكن كيف عرف الجبلي فحذر اأبا الطيب؟!

الرجل: لقد نزل اأبو الطيب على اأبي ن�شر الجبلي قادًما من الأهواز...
حمدون )مقاطًعا(: هو �شديقه، وما في ذلك غرابة...

اأبو الهيثم متعجاًل: اأكمل يا رجل.
الرجل: كان فاتك قد نزل عند الجبلي قبل مقدم اأبي الطيب على وا�شط، وجعل ي�شاأل عن اأبي الطيب بطريقة 
اأثارت �شك الجبلي، فلما اأدرك اأنه يريد النتقام لبن اأخته، حاول اأن يرده فلم يفلح.. ثم َكَمَن له فاتٌك الأ�شدي 

مع عدد من رجاله، واأحاطوا به ثم قتلوه.
واأ�شاف الرجل: لقد قاتلهم قتال الأبطال، ولكن ال�شجاعة وحدها ل تفيد، كانوا كثرة، ولم يكن معه غير 

ابنه وغالمه... )�شمت، ثم بتاأثر( قتلوهم جميًعا...
حمدون: يرحمه اهلل، عا�ض وحيًدا. ومات وحيًدا..

�شالم: هو القائل:
 

اأبو الهيثم: لقد مالأ الدنيا... و�شيبقى.. �شاغاًل للنا�ض.

كالحــــات   ول يالقـي  الهوانـاغير اأن الفتى يالقي المنايا
ال�شــجعاناولــــو اأن الحيـاة تبقـى لحي اأ�شلنــا  لعددنــا 
فمن العجز اأن تموت جباناواإذا لــم يكن من الموت بدٌّ
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١7١7 تدرب على قراءة اإحدى الخطبتين الآتيتين، تاأكد من �شحة ال�شبط، ومواطن الوقفات، وطريقة التنغيم 

والأداء، ثم األِقها اأمام زمالئك:
اأاأ من خطبة لل�شيخ عبدالرحمن ال�شدي�ض، اإمام الحرم المكي ال�شريف

اأّيهــا الم�شــلمون، عنــد حلــول حــدث اأيِّ حدث يت�شــاءل النا�ــض: ماذا حدث؟ وكيــف حَدث؟ وبعــد ُم�شيِّ الحَدث 
يت�شــاءل العقــالء والحكمــاء ويتنــادى الغيــورون والنبــالء: ومــاذا بعــَد الحــَدث؟ في تفّكــٍر ومحا�شــبات، ومعاَلجة 
ومراجعات، وتحليل ومتابعات، واأبحاث ودرا�شات، تربط النتائَج بالمقّدمات، وت�شل الأ�شباب بالم�شبَّبات، ل �شّيما 
ر ا�شــتقراَر ال�شــعوب والبيئــات، وما يعوق بناَء الأمجاد واإ�شــادة  فيمــا يم�ــّض ديــَن الأّمــة واأمــَن المجتمعات، وما يعكِّ

ا محكًما للّداء، وو�شًفا ناجًعا للّدواء. رات، ت�شخي�شً الح�شارات ويعبث بالمكت�شبات والمقدَّ
ل في اأدواء اأّمتنا وعللها المزمنة اأن يرى في بيداِء الأحزان اأ�شــباح الأوهام  معا�شر الم�شــلمين، ل يفتاأ المتاأمِّ
تتقافــز فــي اأ�شــواء بواِطــل الأحــالم، فــاإذا مــا دنــا منهــا وقــف على ِفئــة ن�شــاز �َشــمجِة الفكــر �شفيقة الــروح �شيِّقة 
العَطــن �شعيفــة الــّراأي عميقــة الُعقــد والّنــزوات، اأُرِخ�شــت لَديهــا الأعمــار، فقامــت ب�َشــفك الّدماء وقتــل الأبرياء 
وجلــب الدمــار واإلحــاق العــار وال�شــنار وخــراب الأوطان والإ�شــاءة اإلى ُخال�شة ال�شــرائع والأديــان. ول يكاُد عجُب 
ا المعقوَل والمنقول فيت�شــاءل باأ�ًشــى:  الغيــور ياأخــذ بالأفــول مــن �شــالِل تلك العقول التي اتَّخــذت وراءها ظهريًّ
م حرمَة  مــا بــاُل هــوؤلء يرتك�شــون فــي حمــاأة الجهــل الوبيــل، ول ي�شيخــون اإلى الّنــداء العلــوّي الجليل الــذي عظَّ
الل وا�شــتقطبتهم  الإن�شــان، ونــاأى بــه عــن م�شــاِقط الغلــّو والإجــرام؟! ما لهــوؤلء القوم قد افتر�شــتهم اأفــكاُر ال�شّ
موجاُت الوبال؟! اأذلك ناتٌج عن عَمى الفكر والب�شيرة، اأم �شحالِة العلم والتربية، اأم �شطحّية الوعي والمعرفة، 
اأم زيــف �شــعاراٍت و�شــرور، اأم جهــل ونــَزق وغــرور، وهم يح�شــبون اأّنهم يح�شــنون �شنًعا، اأم نتيجة لتراكمات نف�شــية 

و�شغوط اجتماعّية، اأم ماذا؟!
حّتى يرى ح�شًنا ما لي�ض بالَح�شِن ى على المرء في اأّيام محنِتِه   ُيق�شَ

اأيُّ ديٍن وعقلية، بل اأّي مروءة واإن�شانّية تحمل على ارتكاب هذه الفظائع والإقدام على تلك الفواجع وا�شتمراء 
مثل هذه ال�شنائع التي تق�ّض الم�شاجع وتَدع الدياَر بالقع؟! فاأفٍّ ثّم اأفٍّ لنف�ٍض تتوق لقتل الأبرياء، وتبًّا ليٍد 
تلذُّ لإراقة الّدماء وتناُثر الأ�شالء، األ قاتل اهلل اأعماَل الظلم والإرهاب والإف�شاد والإرعاب، فكم اأحَدثت من اأفعاٍل 
وح�شّية وجرائم همجّية ي�شتنكرها كلَّ ال�شتنكار ويدينها اأ�شدَّ الإدانة كلُّ َمن كان في قلبه اأدنى ذّرٍة من اإيمان، 
وعنده اأدنى م�شكٍة من عقل، وتتحّلى باأقّل قدٍر من وازع اأو �شمير، وهيهات اأن يكون اأمٌن وفالح وتتحّقق دعوة 
واإ�شالح في مطايا الّن�شف والتفجير واأنَّى ُترفع للحّق راية وتتحقق لالإ�شالم غاَية في م�شالِك القتل والتدمير؟!
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بب من خطبة لل�شيخ �شالح بن حميد، اإمام الحرم المكي ال�شريف

اأيهــا الم�شــلمون، الأمــُن مطلــٌب عزيٌز وكنٌز ثميٌن، هو قوام الحياة الإن�شــانّية كّلها، واأ�شا�ــض الح�شارة المدنّية 
ر لــه  اأجمعهــا، تتطّلــع اإليــه المجتمعــات، وتت�شــابق لتحقيقــه ال�ّشــلطات، وتتناف�ــض فــي تاأمينــه الحكومــات، ُت�شــخَّ
الإمكانات المادّية والو�شائل العلمّية والدرا�شات الجتماعّية والنف�شّية، وُتح�َشد له الأجهزة الأمنّية والع�شكرّية، 

وُت�شتنَفر له الطاقات الب�شرية.

مطلُب الأمن ي�شبق طلَب الغذاء، بغيِر الأمن ل ُي�شت�شاغ طعام، ول يهَناأ عي�ض، ول يلذُّ نوم، ول ُينَعم براحة، 
قيل لحكيم: اأيَن تجد ال�ّشرور؟ قال: في الأمن، فاإّني وجدت الخائَف ل عي�ض له.

في ظلِّ الأمن ُتحَفظ النفو�ض، وُت�شان الأعرا�ض والأموال، وتاأمن ال�شبل، وُتقام الحدود، وي�شود العمران، 
وتنمو الّثروات، وتتوافر الخيرات، ويكثر الحرُث والّن�شل، في ظل الأمن تقوم الدعوة اإلى اهلل، وُتعَمر الم�شاجد، 
وُتَقام الُجَمع والجماعات، وي�شود ال�ّشرع، ويف�شو المعروف، ويقلُّ المنكر، ويح�شل ال�شتقرار النف�شّي والطمئنان 

الجتماعّي.

واإذا ا�شطرب الأمن - عياًذا باهلل -  ظهرت الفتن، وتزلزلت الأّمة، وتخلَخلت اأركاُنها، وكُثر الخبث، والتَب�ض 
وقّطاع  الّل�شو�ض  حكم   - باهلل  عياًذا   - الأمن  اختلَّ  اإذا  الحّق،  اأهل  على  الإ�شالح  وا�شتع�شى  بالباطل،  الحّق 
الأمن،  فيها  اختلَّ  حولكم  من  بلداًنا  وتاأّملوا  الّنا�ض.  وهلك  الفو�شى،  وعّمت  الغاب،  �شريعُة  و�شادت  الطريق، 

فهلك فيها الحرث والّن�شل، و�ُشِلبت الأموال، وانُتهكت الأعرا�ض، وف�شد المعا�ض، فال حول ول قوة اإّل باهلل.

اإجرامّي  عمل  فهو  والّنفو�ض  الّدماء  ومع�شومي  الآمنين  ي�شتهدف  تخريبيٍّ  عمٍل  كلَّ  فاإّن  هذا  اأجل  وِمن 
ُيعلي كلمَة اهلل،  اإذا كان القتل والتخريُب والإف�شاد والتدمير في بلٍد  محّرم، مخالف لأحكام �شرع اهلل، فكيف 
اإذا كان ذلك في مهبط الوحي ومبَعث  ين والدعوة وعلُم ال�شرع وحكُم ال�ّشرع؟! ثّم كيف  وترتفع فيه راية الدِّ
باأ�شحابه، فجعلوا  الل  ال�شّ بلغ  اإذا  ثّم كيف  المقّد�شات؟!!  اأقد�ض  الحرام، في  الحَرم  المحّمدية، في  الر�شالة 
القراآن الكريم و�شيلة للّتدمير وو�شعوا بين دّفتيه اأدوات الّتفجير، كما جعلوا ماَء زمزم الطاهر اأداًة للت�شليل 

والّتمويه؟! اإّن ذلك كّله يزيد الحرَمة حرمًة والإلحاد اإلحاًدا، وح�شبنا اهلل ونعم الوكيل.
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١8١8 عد اإلى الخطبتين ال�شابقتين واأعِط منهما اأمثلة على كل من:

  المنادى: .................................................................................................................

  الممنوع من ال�شرف: .................................................................................................

  ال�شفة: ...................................................................................................................
  التوكيد: ..................................................................................................................
  المبتداأ والخبر: ........................................................................................................
  الأفعال النا�شخة: ......................................................................................................
  الحروف النا�شخة:.....................................................................................................
  الفعل والفاعل: .........................................................................................................
  نائب الفاعل: ............................................................................................................
  المفعول به: .............................................................................................................
  التمييز: ..................................................................................................................
  ال�شتثناء: ................................................................................................................

١9١9  اأكمل المعادلت الريا�شية الآتية:

 فعل + فاعل = جملة ................
 فعل نا�شخ + ا�شم مرفوع + ا�شم من�شوب = جملة ................ من�شوخة.

 حرف نداء + ا�شم من�شوب + ا�شم مجرور = منادى ................
 حرف نفي + فعل + م�شتثنى منه + اأداة ا�شتثناء + م�شتثنى = ا�شتثناء ................

 ما + كلمة على وزن )اأفعل( + ا�شم من�شوب = اأ�شلوب ................
 ا�شم نكرة غير منون + ا�شم مجرور = تركيب ................
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المفاهيم  خريطة  غرار  على  والمجزومات،  والمجرورات،  المن�صوبات،  من:  لكل  مفاهيم  خرائط  ار�صم   2020

الآتية، ثم قدمها لمعلمك في اأوراقك الخا�صة:

وع��������هوًدا مواث�������ًقا  عل�����ي  اأخ�������ذت  اإنه��ا بث�������نة  بح��ب  اأب��������وح  ل  ل، 

ون��اب ع��ن طي�����������ب لقيان��ا تجافينا اأ�صح����ى التنائي بديال عن تدانينا

الأ�ص��حم الغ���������راب  �ص��ودا كخافي��ة  حل��������وبة واأربع��ون  اثنت����������ان  فيه��ا 

واإن كنت قد اأزمعت �صرمي فاأجملي التدلل  هذا  بع�ض  مهال  اأفاط���م 

اإل اأغن غ�صي�ض الطرف مكحول اإذ رحل��وا وم��ا �ص��عاد غ��داة البي��ن 

عج��ل ول  ري��ث  ل  ال�ص��حابة  م��ر  جارته��ا بي��ت  م��ن  م�ص��يتها  كاأن 

2121 ق�صم الدائرة الآتية بحيث تبين الن�صب التقريبية للمرفوعات والمن�صوبات والمجرورات والمجزومات في اللغة.

المرفوعات

في الجملة الفعلية

الفاعل + نائب الفاعل

في الجملة ال�صمية

ا�صم كان + خبر )اإن( المبتداأ + الخبر تابع المرفوع: �صفة، 
معطوف، توكيد، بدل

الفعل الم�صارع غير 
الم�صبوق بجازم اأو 

نا�صب

ثالثة اأنواع من المنادى 
ت�صتحق البناء على ما ُترفع 
به: العلم المفرد + النكرة 
المق�صودة + المعرف ب��)األ(

المرفوعات
المن�صوبات
المجرورات
المجزومات

2222 ا�صبط الأبيات الآتية بال�صكل، ثم �صل كل م�صطلح نحوي في العمود الثاني بالأبيات التي تمثله: 

الأفعال النا�صخة

التمييز

التوكيد

الحروف النا�صخة

المنادى

ال�صتثناء المفرغ

اأ�صلوب ال�صرط
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�شاهده من القراآن الكريم المطلوب

جملة ا�شمية م�شبوقة بفعل نا�شخ

جملة ا�شمية م�شبوقة بحرف نا�شخ

جملة فعلية فعلها م�شارع من�شوب

من الأفعال الخم�شة مرفوع
حال

تمييز

منادى من�شوب

ا�شتثناء تام منفي

مفعول لأجله

مفعول فيه )ظرف زمان(

عدد مفرد
بدل

توكيد

�شفة

ممنوع من ال�شرف مجرور بالفتحة

٢3٢3 عد اإلى الم�شحف ال�شريف، واأعط منه �شواهًدا لما ياأتي، م�شتعيًنا باأحد كتب اإعراب القراآن: )ن�شاط منزلي(

ا، اكت�شفها وقم باإ�شالحها: ٢٤٢٤ وقع في الن�ض الآتي خم�شة ع�شر خطاأً نحويًّ

لي�ض هناك تعريفا جامعا مانعا للبطولة، واإذا اختلف الدار�شين في تعريفها، فاإنهم يتفقوا على اأن البطل: 
اإن�شاًنا متميًزا، يرى ما ل يراه الآخرين، وي�شعر بما ل ي�شعرون، يتمتع بوعيا عميقا، واإدراك دقيق، له قلب كبير، 
اأ�شمى من رغباته، يملك نف�شه ول تملكه، ويقود  وعزم متين، واإرادة �شلبة، هدفه اأكبر من حاجاته، ور�شالته 
اأه تفوقه ليكون  ُرها اأو َي�ْشَخُر منها، هيَّ هواه ول ينقاد له، تحكمه قيما كبرى، ويحتكم اإليها، من دون اأن ي�شخِّ
�شيد فوق الجميع، لكنه عا�ض واحد بين الجميع، �شما حتى ا�شراأبت اإليه الأعناق، و�شفا حتى مالت اإليه الأفئدة.
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مجزوم من�شوب مرفوع
الفعل الم�شارع

خبره ا�شمه النا�شخ
الأفعال والحروف النا�شخة

نوعه التابع
التوابع

نوعه المجرور
المجرورات

نوعه المفعول
المفاعيل

اأوًل: ا�شبط الن�ض بال�شكل، ثم ا�شتكمل الجدول الالحق:

اإن مقالة في مجلة ربما تقدم فكرة ناجحة، لكنها - بب�شاطة - ل يمكنها توفير خلفية ومعلومات تف�شيلية، 
وكذا الأفكار المطلوبة لم�شايرة ما يحدث. اإن قراءة كتاب هي اأ�شرع واأكفاأ طريقة لتعلم مو�شوع ما.

اإن القراء المثاليين يطورون م�شتوياتهم بالكتب، من خالل القراءة التمهيدية الفعالة، التي تمنح الإن�شان 
الوقت لي�شتوعب، ويغطي، ويحتفظ بكتب كاملة ب�شرعة وكفاءة.

يقول مهند�ض الت�شميمات )�شارلي ديك(: اإنني - بحكم عملي - بحاجة اإلى كتب نافعة، اإل اأن كتب الهند�شة 
باهظة الثمن، ول�شت م�شتعًدا لخ�شارة نقودي، بعد ت�شفح الكتب اأقراأ مقدمة الكتاب وخاتمته، ثم اأقراأ ف�شال، 
لأرى مدى فائدة محتوياته في مجال عملي، وبمجرد اأن بداأت فرز الكتب بهذه الطريقة لم اأ�شتِر اإل ما ي�شتحق 

من الكتب.
اأعِط من الن�ض مثاًل واحًدا على الأقل لكل من المطلوبات الآتية:

اختبار بنائي

من كتاب القراءة ال�شحيحة 
الموؤلف / فيلي�ض ميندل
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ن الإجابة فوق الكلمة( ثانًيا: ا�شبط الن�ض الآتي بال�شكل، وبيِّن الوظائف النحوية التي باللون الأزرق، )دوِّ

            الموؤلف / نزار محمد عثمان

اإّن معرفة الإن�شان لنف�شه ميزة ب�شرية، ا�شتفاد منها في جملة اأمور: 

 مراقبة �شلوكه وت�شرفاته ومحاولة ال�شيطرة عليها. 	 

  ال�شتفادة من اأخطائه وعدم تكرارها، وال�شتفادة من اأخطاء غيره وعدم الوقوع فيها.	 

  التحلي بالعادات الفا�شلة والتخلي عن العادات ال�شيئة.	 

 وهذه المعرفة اأ�شا�شية في تو�شيح ما اإذا كان �شلوكنا �شادًرا عن مبادئ را�شخة اأم اأنَّه نتيجة تفاعلنا مع محيطنا 
وتاأثرنا ببيئتنا.

فاإننا �شنح�شل على  لنا،  المجتمع  اأنف�شنا من خالل ما يعك�شه  واأ�شبحنا نعرف  الذات،  اإدراك  اإْن عطلنا ميزة 
�شورة �شائهة عن اأنف�شنا، تماًما كمن يرى �شورته في المراآة المحدبة اأو المقعرة.

اإنَّنا عندما نختار اأن نترك للظروف من حولنا اأو للمجتمع الذي نعي�ض فيه اأن يقرر لنا ال�شواب والخطاأ، اأو 
اأن يوفر لنا الأمن النف�شي والطماأنينة الذاتية، اأو اأن يحدد لنا ما نفعل اأو نذر؛ نكون انفعاليين غير م�شوؤولين. 
في  كان  اإن  �شاعة،  تفارقه  ل  معه،  فهي  اأينما حّل  في �شدره،  وجنته  ب�شتانه  يحمل  الذي  هو  الحق  الم�شوؤول 
حديقة غّناء اأو �شجن مظلم، �شعادته نابعة منه ل منعك�شة من خارجه، اأما النفعالي فهو الذي تنبع عاطفته 
من المجتمع والظروف من حوله، يفرح عندما يعامله مجتمعه معاملة جيدة ويحزن لعك�ض ذلك، ويفتح الباب 

لآراء الآخرين وت�شورهم ليتحكم فيه.

اإّن الم�شوؤولية تحمل معنى المبادرة، اأن تبادر اإلى اأن تقود اأنت نف�شك، ول تتباطاأ حتى يقودك الآخرون، اإنَّ 
الكون متحرك، ومن لم يبادر بالحركة �شُيجبر على الحركة وفق معطيات الواقع والظروف، و�شتكون حركته 

انفعاليًة دون تخطيط.

التغيير بين الم�شوؤولية والنفعالية
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اأخي  الطالب/ اأختي الطالبة:
م ذاتك في الجدول الآتي: انتهيت الآن من درا�شة الوحدة، وقمت باأداء عدد من الن�شاطات ال�شفهية والكتابية، قوِّ

خطتي المقترحة ل�شمان ا�شتمرارية الإتقان:

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

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

 لم
اأتقن

 اأتقنت
قلياًل

اأتقنت 
بم�شتوى 
متو�شط

اأتقنت 
بم�شتوى عاٍل مو�شوعات الوحدة

المعرفة بالقواعد النحوية

القدرة على �شبط الن�شو�ض المقروءة

القدرة على كتابة ن�شو�ض خالية من الخطاأ 
النحوي

القدرة على القراءة والإلقاء بلغة خالية من 
الأخطاء

القدرة على التحدث بلغة خالية من 
الأخطاء النحوية

اكت�شاف الأخطاء النحوية واإ�شالحها

تقويم ا�داء
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دليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدة

الـتـطـبـيـــــق الإمــــالئــــي

الأهداف 
التدريبية

ُيتوقع منك في نه�ية هذه الوحدة اأن:

 تنشئ فقرات ونصوًصا دون الوقوع في أي خطأ إمالئي، موظًفا عالمات الترقيم وملتزًما 
بأعراف الكتابة.

 ُتلقي نصوًصا مراعًيا مواطن الوقف وسالمة التنغيم.
 ُتصلَح األخطاء اإلمالئية والترقيمية في أي جملة أو نص يعرض عليك.

 ُتميِّز بين همزتي الوصل والقطع نطًقا وكتابة.
 تحدَد الحروف التي تزاد أو تحذف من الكلمة، والكلمات التي توصل أو تفصل.

 ُتعلَل رسم بعض الكلمات بالصورة المعطاة في كلمات معينة، سواء كانت تتعلق بالهمزة، 
أم باأللف المتطرفة، أم بالحذف والزيادة، أم بالوصل والفصل.

مو�صوع�ت 
الوحدة

 عالمات الترقيم.
 أعراف الكتابة. 

 الهمزة.
 األلف المتطرفة.
 الحذف والزيادة.
 الوصل والفصل.

 أسبوعان = عشر حصص.مدة التنفيذ
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دليل الوحدة دليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدة

اإر�ص�دات 
المتعلم

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

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

األخيرة - معلًما وال معيًنا في اإلمالء.
غوي  ص دور المصحح اللُّ ف ما تعلمته من مهارات إمالئية في كل ما تكتب، وتقمَّ  وظِّ
فالممارسة  اإلعالم...  ووسائل  والشارع  والبيت  المدرسة  في  تقرؤه  ما  كل  في 

المستمرة هي الوسيلة األولى لحفظ المهارات اإلمالئية في حوزتك.

مــراجـــع 
المتعلم

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

مكتبة كشكول للنشر، القاهرة.

غريب  مكتبة  العربية،  الكتابة  في  والترقيم  اإلمالء   :)1975( إبراهيم  العليم  عبد   
للنشر، القاهرة.
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ف على اأ�شماء عالمات الترقيم الآتية، محدًدا موا�شع ا�شتعمالها، ومثِّل لها، ثم اقراأ اأمثلتك مراعًيا التنغيم  ١١  تعرَّ

اأو الوقف المنا�شب لعالمة الترقيم. )ن�شاط منزلي(

الأمثلة من موا�شع ا�شتعمالها العالمة اأثر العالمة

.

عالمات لها اأثر 

قرائي 

)الوقف/التنغيم(

،

:

؟

!

-
-    -

عالمات تنظيمية 

ت�شحبها اإ�شارة اأثناء 

القراءة

) (

...

» «

نشاطات التعلم

رابط الدر�ض الرقمي
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٢٢  �شنِّف الأعراف الكتابية الآتية بح�شب ال�شكل الالحق، ثم تخيَّر ثالثة منها؛ لتبين فائدتها لكل من الكاتب 

والقارئ.
)العناوين الرئي�شة والجانبية، الكتابة في فقرات، بدء المو�شوع بتحديد اأهدافه، اإنهاء المو�شوع بملخ�ض، التعداد، 

ت�شل�شل العر�ض بح�شب العنا�شر الفنية، الإبراز بالخطوط اأو التلوين، الجداول والر�شوم(.

فائدتها الكتابية والقرائية اأعراف الكتابة

اأعراف الكتابة

اأعراف اأ�شا�شية 
اإلزامية

اأعراف اإ�شافية 
اختيارية

33 اكتب فقرة ق�شيرة من اإبداع قلمك تو�شح فيها اأهمية عالمات الترقيم واتباع اأعراف الكتابة.

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

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

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

........................................................................................................................................................................
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٤٤  ار�شم خريطة مفاهيم لكل من الهمزة البتدائية والهمزة المتو�شطة، على غرار خريطة المفاهيم الآتية: 

)ن�شاط منزلي(

الهمزة المتطرفة

اآخر الكلمة

تكتب على 
حرف ي�شبه 

حركة ما قبلها
قبلها ك�شرة

على ال�شطرعلى الألفعلى الواوعلى الياء

قبلها �شاكنقبلها فتحةقبلها �شمة
قبلها حرف 

يو�شل، وبعدها 
األف تنوين 

الن�شب

مو�شعها

قاعدتها

�شورها

�شاطئ

عبءقراأيجروؤعبًئا
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55  لالألف المتطرفة اآخر الكلمة �شورتان:

  قائمة على اأ�شل �شورة الألف، وتكتب هكذا )ا(
  على �شورة ياء غير منقوطة، وتكتب هكذا )ى(

يتاأثر ر�شم الألف المتطرفة بخم�شة عوامل:نوع الكلمة، عدد حروفها، اأ�شل الألف، الإعراب والبناء، اللغة الأعجمية.
�ض حالت ر�شم الألف المتطرفة، ومثل لكل حالة في الجدول الآتي: لخِّ

66  اأعِط كلمات تمثل حالت الحذف والزيادة المبيَّنة في الجدول الآتي:

كتابة الألف على �شورة الياء )ى( كتابة الألف قائمة على اأ�شل �شورتها )ا(

ال�شبب الأمثلة ال�شبب الأمثلة

اأ�شماء اأعجمية م�شتثناة مو�شى، عي�شى، ك�شرى، بخارى

اأ�شماء مبنية م�شتثناة متى، اأّنى، الألى، لدى

حروف م�شتثناة �ُشبقت الألف بياء يحيا، مرايا، ق�شايا، زكريا

الأمثلة الحالة الإمالئية

حذف الألف من و�شط الكلمة

حذف الياء من اآخر ال�شم المنقو�ض

حذف حروف العلة من اآخر فعلي الأمر والم�شارع المجزوم

حذف همزة الو�شل من )ابن( و)ا�شم( و)ال(

زيادة الواو في بع�ض الكلمات

زيادة األف تنوين الن�شب

زيادة الألف الفارقة
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77  الو�شل والف�شل

الف�شل: كل كلمة ي�شح البتداء بها والوقف عليها يجب اأن تكتب منف�شلة، مثل:
.............................................................................................................

الو�شل: ما يجب و�شله:
اأاأ الكلمات المكونة من حرف اأو حرفين مما ل ي�شح البتداء به، مثل: باء الجر، وكاف الت�شبيه، وبع�ض ال�شمائر.

با في لفظ واحد، مثل: ..................................... بب كل لفظين ُركِّ

جج و�شل )اأْن/اإْن/لكي( بـ)..........(، مثل: ....................................

دد و�شل )من( بـ.........................، مثل: ...................................

هـهـ و�شل ).....( بحروف الجر مع حذف األفها، مثل: ......................

وو و�شل ...............................................................................

88 حدد الجزئيات التف�شيلية على الر�شم الآتي، لتلخ�ض كامل درو�ض الإمالء.

الهمزة في اأول الكلمة

الزيادة

الهمزة المتطرفة الهمزة المتو�شطة

الو�شل الزيادة الزيادة

ملخ�ض الإمالء
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اأوًل: اقراأ، ثم اأجب:
اأ�صهر المجموع�ت ال�صعرية القديمة

           د. اأمجد الطرابل�شي
١١ المف�شليات:

وهي للمف�شل بن محمد بن يعلى ال�شبِّي، الراوية الكوفي الم�شهور المتوفى �شنة ١68هـ )وقيل في �شنة ١78هـ(.
وت�شم المف�شليات ما يقارب مئة وثالثين ق�شيدة ل�شتة و�شتين �شاعًرا، عا�شو وماتوا في الجاهلية؛ ولي�ض بينهم 

اإل عدد قليل ممن اأدرك الجاهلية والإ�شالم.
٢٢ الأ�شمعيات:

وهي لعبد الملك بن قريب الأ�شمعي، الراوية اللُّغوي الإخباري المعروف، المتوفى نحو ٢١6هـ.
وتحتوي هذه المجموعة  )في طبعتها الأخيرة( على اإثنتين  وت�شعين ق�شيدة، بينها عدد من المقطوعات الق�شيرة. 

و�شعراء هذه المجموعه ك�شعراء المف�شليات جلُّهم من الجاهليين القدماء. 

33 جمهرة ا�شعار العرب:

وهي لراوية مغمور! ل نجد له فيما بين اأيدينا من كتب الأدب ترجمة: هو اأبو زيد محمد بن اأبي الخطاب القر�شي.
وتحتوي هذه المجموعة على ت�شع واأربعين ق�شيدة مطولة من عيون �شعر الجاهلية و�شدر الإ�شالم. وقد وزعها 

الموؤلف في �شبع فئات متكافاأة، كل فئة منها ت�شم �شبع ق�شائد وتحمل ا�شًما خا�شاً. 

اأاأ اأ�شلح الأخطاء الواقعة في الن�ض:

اأخطاء في ا�شتخدام عالمات الترقيم اأخطاء في الر�شم الإمالئي

ال�شواب الخطاأ ال�شواب الخطاأ

اختبار بنائي

)من كتاب: حركة التاأليف عند العرب(.
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بب التحليل الإمالئي:

�شبب كتابتها بهذه ال�شورة مثالها من الن�ض الظاهرة الإمالئية

األف متطرفة

همزة متو�شطة

همزة و�شل

همزة قطع
حذف

زيادة

و�شل كلمتين

جج من الأعراف الكتابية التي التزم بها الن�ض:

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

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

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

ثانًيا: �شجل - من الذاكرة - اأكبر قدر ممكن من الكلمات الممثلة للظواهر الإمالئية الآتية:

اأاأ همزة القطع:

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

بب الهمزة المتو�شطة على األف:

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

جج الهمزة المتطرفة على ياء:

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

دد الألف المتطرفة على اأ�شل �شورتها )ا(:

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

هـهـ كلمات حذفت منها الألف:

............................................................................................................................................................
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١١ عالمات الترقيم ت�شاعد القارئ على الفهم، وعلى جودة الأداء القرائي، لقد اقتطفت الن�شو�ض والأقوال الآتية 

دون ترقيمها، فهل يمكنك اإعادة عالمات الترقيم المنا�شبة اإليها؟ اقراأ قراءة جهرية، مراعًيا التنغيم والوقف:

ر  ا ُح�شِ   عن اأبي �شعيد الخدري  عن النبي  : )اأنَّ رجاًل كان قبلكم َرَغ�َشُه )اأتاه( اهلل ماًل فقال لبنيه لمَّ
وني في يوم  اأيَّ اأٍب كنت لكم قالوا: خير اأب قال: فاإني لم اأعمل خيًرا قطُّ فاإذا ُمتُّ فاأحرقوني، ثم ا�شحقوني، ثم َذرُّ

عا�شف ففعلوا فجمعه اهلل عزَّ وجلَّ فقال: ما حملك قال: مخافتك فتلقاه برحمته( ]رواه البخاري[.
  اإنَّ عندك حياة واحدة تعي�شها في هذه الدنيا فاجعلها رائعة ع�ض كل لحظة كاأنها اآخر لحظة في حياتك ع�ض 

ر قيمة الحياة.  بالإيمان ع�ض بالأمل ع�ض بالحب ع�ض بالكفاح وقدِّ
اإبراهيم الفقي

 اإن اأقوى كلمة في اللغة: كلمة يالحظ واإذا لم تالحظ البيئة من حولك فلن يمكنك التفاعل معها بكفاءة.
هارفي. اأ. روبنز

ل الفعل الم�شارع في اأوائل الجمل اإلى ما�ض، وتاأكد من �شحة كتابة الألف المتطرفة: ٢٢ حوِّ

......................   ُيم�شي الطالب وقته في القراءة.  

......................   يق�شي الحاكم بالعدل.   

  يحنو الآباء على اأبنائهم.                  ......................

......................   ينتهي الوقت ب�شرعة فائقة.  

33 حّول الجمع )المميز بلون مختلف( اإلى مفرد، وتاأكد من �شحة كتابة الألف المتطرفة:

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

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

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

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

بــــالــــحــــجــــارةل�شنــــــــــــــا نـــــقـــــاتـــــل بـــالـــعـــ�ـــشـــي نـــــــرامـــــــي  ول 
بــمــنــزلــة الــربــيــع مـــن الــزمــانمغاني ال�شعب طيبا في المغاني
ــا لــهــا قــائــدمـــابـــال هــــذي الــنــجــوم حــائــرة ــْمـــي مـ ــُعـ كـــاأنـــهـــا الـ
وقد تطلب الحاجات وهي بعيدفقد تلتقي الأهواء بعد تفاوت

 

نشاطات التعلم

رابط الدر�ض الرقمي
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الكلمة بعد و�شل الحروف الحروف المقطعة الكلمة بعد و�شل الحروف الحروف المقطعة

َي ْل َق ا َم ْب َد ء

َع َف ا َك َف ا َء ة

ِذ ْك َر ا َق ا ِر َء ا ِن

َخ َط ا ي ا َء �ْض ِد َق ا ُء َك

َم ْهـ َم ا �َض ْي َء ا ِن

تحليل الظاهرة الظاهرة الإمالئية الحروف المقطعة
و�شلت )اأن( مع )ل( وحذفت النون الو�شل والحذف اأن�شُحك اأّل تكذب في حديثك

للغِة قواعُد ينبغي تطبيقها
اإلَم ت�شتمُع في وقت الفراغ؟

جاء عبُدالإله من المعهد
يا حبذا الجنة واقترابها
احترمني مثلما اأحترُمك

اأيها النا�ض اتقوا اهلل حق التقوى

ْل الحروف المقطعة الآتية، واكتب الكلمات ب�شورة �شحيحة: ٤٤ �شِ

55 حلل الظواهر الإمالئية في الكلمات المميزة بلون مغاير، كما في المثال:

66  اقراأ الن�ض الآتي قراءة �شامتة متاأنية، ثم ناق�ض محتواه مع زمالئك، ثم حلله اإمالئيًّا ح�شب ما يطلب منك:

    اعتمدت روؤية ٢٠3٠على ثالثة محاور رئي�شة لتعزيز وبناء ركائز القوة لدى المملكة، وهي: المجتمع الحيوّي 
والقت�شاد المزدهر والوطن الطموح. وو�َشع مجل�ض ال�شوؤون القت�شادية والتنمية منظومًة من البرامج التنفيذية 
المترابطة لتمثل خطة ال�شير لهذه الروؤية، ومنها: برنامج تنمية القدرات الب�شرية وهدفه تح�شين مخرجات التعليم 
العمل  �شوق  مع  تتالءم  وتدريب  وتاأهيل  تعليم  برامج  خالل  من  العالمية،  الم�شتويات  اإلى  ت�شل  حّتى  والتدريب؛ 
المحلي والعالمي واحتياجاته ومتطلباته المتجددة، ومتطلبات الثورة ال�شناعية الرابعة، كما ي�شهم هذا البرنامج 
في تطوير المعلمين والمدربين واأع�شاء هيئة التدري�ض والحوكمة واأنظمة التقويم والجودة والمناهج والم�شارات 
التعليمية والمهنية، والبيئة التعليمية والتدريبية؛ لتن�شجم مع التوجهات الحديثة. كما �شيقوم البرنامج - منطلًقا 
تعزز من  تعليمية وتدريبّية  �شيا�شات ونظم  با�شتحداث   - والمهنية  والتربوية والجتماعية  الإ�شالمية  الأ�ش�ض  من 
المملكة  لريادة  تعزيًزا  المجتمع  �شرائح  والمرونة وخدمة  والجودة  ال�شمولية  بما يحقق  الب�شري  الراأ�شمال  كفاءة 

اإقليميًّا وتناف�شها دوليًّا.)الموقع اللكتروني لروؤية المملكة٢٠3٠- بت�شرف(.                           
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تحليل الن�ض اإمالئيًّا:
اأاأ الهمزة في اأول الكلمة وو�شطها واآخرها، اأعط من الن�ض ال�شابق اأمثلة متنوعة:

جج الحذف والزيادة والو�شل:

دد الهاء والتاء المربوطة والتاء المفتوحة:

بب الألف المتطرفة اآخر الكلمة:

الهمزة في اآخر الكلمة الهمزة في و�شط الكلمة الهمزة في اأول الكلمة

�شبب كتابتها بهذه ال�شورة الهمزة �شبب كتابتها بهذه ال�شورة الهمزة �شبب كتابتها بهذه ال�شورة الهمزة

الو�شل الزيادة الحذف
اأ�شلها الكلمة ما زيد فيها الكلمة ما حذف منها الكلمة

كلمات مختومة بالتاء المفتوحة كلمات مختومة بالتاء المربوطة كلمات مختومة بالهاء

............- .......... - ..............- ثالثة -............. -............. هدفه-.................. -....................

وازن بين الكلمات ال�شابقة من حيث الكتابة:......................................................................................
اقراأها مرة بال�شكون ومرة بالحركة. ماذا تالحظ؟ ......................................................................................

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

الألف على �شورة الياء غير المنقوطة )ى( الألف القائمة على اأ�شل �شورتها )ا(

�شبب كتابة الألف بهذه ال�شورة الكلمة �شبب كتابة الألف بهذه ال�شورة الكلمة
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77 تاأمل الأمثلة الآتية و�شجل ا�شتنتاجاتك:

التعليل المالحظة الجملة م

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

ن�شَحنا معلِّمو المدر�شة بالجتهاد 
ح�شل موظفو ال�شركة على مكافاأة

اجتمع مدربو الفرق الريا�شية
اأ

اأرجو اأن تبادر اإلى عمل الخير
تزكو النف�ض بعمل ال�شالحات

يربو عدد طالب ف�شلنا على الأربعين
ب

فكروا قبل اأن تتكلموا
باح المعلمون اجتمعوا هذا ال�شَّ

ج

اأ�شدقاوؤك لن يخذلوك
لوها الأمانة عظيمة فتحمَّ

د

ال�شتنتاج: ..................................................................................................................................

88 اكتب تعليًقا ق�شيًرا على ال�شورة الآتية، حاول ا�شتخدام كلمات تمثل الظواهر الإمالئية التي در�شتها، ووظف 

عالمات الترقيم: )ن�شاط منزلي(

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................................................
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99  كثيــًرا مــا يخطــئ النا�ــض فــي كتابــة الكلمات ذوات )ال�شاد( اأو )الظــاء( والحل الوحيد هو الرجــوع اإلى المعاجم 

اللُّغويــة لروؤيــة الكلمــة. عــد اإلــى اأحــد المعاجم، وانقل منــه عدًدا من الكلمــات ال�شادية والظائية، ثــم اأطلع زمالءك 
عليها: )ن�شاط منزلي(

١٠١٠ مثِّل في جمل مفيدة:

  األف متطرفة وقعت رابعة فما فوق: ......................................................................
  كلمة همزتها قطع، لأنها اأمر لفعل رباعي: .............................................................
  عالمة ترقيم بين جملتين اإحداهما �شبب لالأخرى: ...............................................
  األف متطرفة على �شورة ياء ل�شم اأعجمي: ...........................................................
  كلمة ا�شتملت على همزة متو�شطة ما قبلها مك�شور: ................................................
  األف متطرفة ثالثة اأ�شلها واو: ............................................................................
  كلمة زيد فيها حرف الواو: .................................................................................

ه عدًدا من الأ�شئلة حول م�شمون ال�شورة الآتية. م�شتخدًما كلمات تو�شل ببع�شها. )ن�شاط منزلي( ١١١١ وجِّ

كلمات تحتوي على حرف الظاء كلمات تحتوي على حرف ال�شاد

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

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

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

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

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

.........................................................................................................
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١٢١٢ وقع في الن�ض الآتي عدد من الأخطاء الإمالئية والترقيمية. قم باإ�شالحها، وناق�شها مع زمالئك، ثم اكتب 

فقرة ق�شيرة ت�شرح الدر�ض الذي تعلمته من الق�شة:

قوة التحكم في الذات
 )اإبراهيم الفقي(
كانت. )نادية( م�شهورة بعمل ال�شمك المقلي، وفي اأحد الأيام دعت �شديقتها )نبيلة( على الع�شاء، وطلبت منها 
ر اإعداد الأكله، فترى طريقتها الرائعة التي تطهو بها ال�شمك. لكي ل تن�شاها، ولم تن�ض اأن تو�شيها اأن ل  اأن تح�شُ
تخبر بها اأحدا. بداأت نادية بقطع راأ�ض الم�شكة وذيلها، ثم قامت بر�ض الدقيق عليها، وو�شعتها في الزيت المغلي.

�شاألت »نبيلة« �شديقتها: ِمْن َمن تعلمِت هذه الطريقة؟ وِلَما قطعت الراأ�ض والذيل! فقالت نادية: اأنا ل اأعرف بال�شبط. 
ولكن هذه هي الطريقة التي تعلمتها من اأمي. فطلبت منها نبيلة اأن تت�شل باأمها؛ لكي تعرف ال�شر في ذلك.

اأعرف بال�شبط، ولكن هذه هي الطريقة التي  اأنا ل  وعندما �شاألت )نبيلة( والدة نادية عن ال�شر. قالت لها: 
تعلمتها من اأمي منذ اأكثر من اأربعين �شنة. عند اإذ زاد حب ال�شتطالع لدا نبيلة، و�شاألت الأم: اإذا كان من الممكن 
اأن تت�شل بجدة نادية؟ حتى تقف على ال�شر في هذا، واأعطتها الأم رقم الهاتف، وات�شلت بالجدة، وقد زاد �شغفها 

بمعرفة ال�شر وراء قطع الراأ�ض والذيل.
ولما ردَّت  الجدة على المكالمة �شرحت لها نبيلة الموقف، وطلبت منها معرفة ال�شر، ف�شحكت الجدة، وقالت: 
ل يوجد هناك �شر، ولكني كنت اأ�شطر لقطع الراأ�ض والذيل؛ لأن الوعاء الذي كنت اأقلي فيه ال�شمك كان �شغيرا، 

ول يمكنني و�شع ال�شمكة كاملة فيه«.                 
.......................................................................................................................................................

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

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

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

١3١3 اقراأ الفقرة الآتية قراءة جهرية مراعًيا �شالمة ال�شبط، و�شحة الوقفات، ومنا�شبة التنغيم:

ثمرات الأوراق
ي يتع�شب للمتنبي، فح�شر يوًما مجل�ض المرت�شى فجرى ذكر المتنبي، فه�شم المرت�شى  كان اأبو العالء المعــرِّ
فغ�شب  لكفاه،  منازل(  القلوب  في  منازل  يا  )لك  قوله:  اإل  الطيب  لأبي  يكن  لم  لو  المعري:  فقال  جانبه،  من 
المرت�شى واأمر به ف�ُشحب واأخرج، وبعد اإخراجه، قال المرت�شى: هل تدرون ما عنى بذكر البيت؟ قالوا ل واهلل! 

قال: عنى به قول اأبي الطيب في الق�شيدة:
فهي ال�شهادة لي باأني كامل       واإذا اأتتك مذمتي من ناق�ض  

)ابن حجة، ثمرات الأوراق(
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والدقة في موا�شع عالمات  الإمالئية،  ال�شحة  الآتية، مراعًيا  ال�شورة  اكتب فقرتين في و�شف   ١٤١٤

الترقيم: )ن�شاط منزلي(

ل  - من الذاكرة - اأكبر قدر ممكن من الكلمات الممثلة للظواهر الإمالئية الآتية: ١5١5 �شجِّ

  همزة متطرفة على الألف:
............................................................................................................................................................

  همزة متو�شطة على الواو:
............................................................................................................................................................

  األف متطرفة على �شورة الياء:
............................................................................................................................................................

  الكلمات التي يجب و�شلها:
............................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ه ر�شالة اإلى اأحد المعلمين، اأو اأحد الم�شوؤولين عن التعليم، عبرِّ فيها عما تريد، مراعًيا �شالمة الإمالء،  ١6١6  وجِّ

والدقة في ا�شتخدام عالمات الترقيم.
)اكتب في اأوراقك الخا�شة، ثم اأطلع معلمك، واأ�شمع زمالءك ما كتبت(

كلمات  تملي على زميلك  اأن  المملى عليه، حاول  بدور  المملي، ومرة  بدور  اأحد زمالئك. قم مرة  اعمل مع   ١7١7

ح اأخطاءه، ودعه ي�شحح اأخطاءك. وجماًل �شعبة الكتابة، ثّم �شحِّ

اكتب هنا ما يملي عليك زميلك:

١8١8 تبادل كتبك وكرا�شاتك مع عدد من زمالئك، دعهم ي�شلحوا اأخطاءك الإمالئية، واأ�شلح اأخطاءهم، ثم لخ�ض 

في الجدول الآتي الأخطاء، التي وقعت اأو وقعوا فيها:

ال�شواب الخطاأ ال�شواب الخطاأ ال�شواب الخطاأ
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اأوًل: اقراأ، ثم اأجب:
ذاكرة الراوي

)الق�شيدة والن�ض الم�شاد، د. عبداهلل الغذامي(
اأننا نتعامل مع  اأداتهم الفاعلة..... وهذا يعني  جاءنا ال�شعر الجاهلي بوا�شطة الرواة الذين كانت الذاكرة هي 
انتقائية ومتذوقة، وتفر�ض حينئٍذ ح�ّشها  اأن تكون  الذاكرة  �شاأن  اآخر. ومن  اأي عامل مادي  )الذاكرة( ولي�ض مع 

الذوقي على ما تنتقيه من �شعر منقول...
وي�شح هنا اأن نقول ..... اإن ما نقروؤه من ال�شعر الجاهلي هو مختارات الرواة. على اأننا اأمام نوعين من الرواة 
وم�شتويين من النقل. فلدينا الرواة الأعراب..... اأبناء ال�شحراء..... ولدينا العلماء الذين دّونوا ال�شعر وت�شموا 

با�شم الرواة..... مثل..... الأ�شمعي وغيره.
اإلى  وذائقة  ذاكرة  اإلى  ذاكرة  ومن  ن،  المدوِّ الراوية  اإلى  الأعرابي  الراوية  من  بمرحلتين  يمر  اإذن  والنتقاء 

ذائقة... مما ي�شكل ذاكرة م�شفاة ومنتقاة.
اأاأ �شع في الفراغات الموجودة في الن�ض ال�شابق عالمات الترقيم المنا�شبة.

بب ما الأعراف الكتابية التي التزم بها الن�ض؟

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

جج ا�شتخرج من الن�ض ال�شابق ما ياأتي:

�شبب كتابتها بهذه ال�شورة الكلمة المطلوب

همزة و�شل
همزة قطع

همزة متو�شطة على ال�شطر
همزة متو�شطة على الألف
همزة متو�شطة على الواو
همزة متو�شطة على الياء

همزة متطرفة

اختبار بنائي
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دد »وتفر�ض حينئذ ح�شها الذوقي على ما تنتقيه من �شعر منقول«

لماذا لم تت�شل )على( بـ)ما( في العبارة ال�شابقة؟ ...................................................................................

كّون �شوؤاًل على العبارة بحيث تت�شل )على( بـ)ما( ..................................................................................

ثانًيا: اكتب ما �شيمليه معلمك عليك، ثم راجع كتابتك وتاأكد من �شالمة الإمالء، وعالمات الترقيم.
........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الكلمة التو�شيح المطلوب
األف متطرفة على �شورة األف
األف متطرفة على �شورة ياء

كلمة تعر�شت لحذف

كلمة تعر�شت لزيادة

كلمة دخلها و�شل
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تقويم ا�داء

اأخي  الطالب/ اأختي الطالبة:
م ذاتك في الجدول الآتي: انتهيت الآن من درا�شة الوحدة، وقمت باأداء عدد من الن�شاطات ال�شفهية والكتابية، قوِّ

خطتي المقترحة ل�شمان ا�شتمرارية الإتقان:

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

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

 لم
اأتقن

 اأتقنت
قلياًل

اأتقنت 
بم�شتوى 
متو�شط

اأتقنت 
بم�شتوى عاٍل مو�شوعات الوحدة

عالمات الترقيم واأعراف الكتابة

الهمزة في اأول الكلمة وو�شطها واآخرها

الألف المتطرفة اآخر الكلمة

الو�شل والف�شل

الحذف

الزيادة





الكفاية القرائيةالكفاية القرائية

القراءة ال�صريعةالقراءة ال�صريعة

الوحدة التدريبية الثالثةالوحدة التدريبية الثالثة
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دليل الوحدة دليل الوحدة

الـــقـــراءة الـــ�صــريــــــعـــة

الأهداف 
التدريبية                    

المراحل الأربع للقراءة:
 أنواع القراءة السريعة، بحسب الهدف والعمليات:

- القراءة االنتقائية. - قراءة التصفح.   - قراءة التمشيط.  
 قراءة النصوص الوظيفية.

 القراءة على اإلنترنت.
 استراتيجيتان لتسريع القراءة:

- منظم القراءة. - القراءة الذكية.  

ُيتوقع منك في نه�ية هذه الوحدة اأن:
  َتتصفَح الكتب، والمقاالت، واإلنترنت.. بكفاءة عالية.

من  الهدف  بحسب  السرعة(  فائقة  سريعة،  بطيئة،  )متأنية،  مختلفة  بسرعات  َتقرَأ    
القراءة، ونوع المقروء.

  َتتَخلَص من المشكالت الست التي تحد من سرعة القراءة.
 َتستخِدَم استراتيجية القراءة الذكية = ) التركيز + القفز( بنجاح.

 َتستخدَم منظم القراءة للزيادة من سرعة القراءة.
  َتقرَأ بسرعة تفوق )350ك/د( مع فهم تفصيالت الموضوع.

  َتستِفيَد من أعراف الكتابة لزيادة سرعتك القرائية.
  َتستخِدَم التعليقات، والتلخيصات، ورسوم التذكر لزيادة الفهم واالستيعاب.

مو�صوع�ت 
الوحدة

 ثالثة أسابيع = خمس عشرة حصة.مدة التنفيذ
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اإر�ص�دات 
المتعلم

 تدربت في المستوى األول اللغة العربية )1( على 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.
العصر  مقتضيات  تحتمها  ضرورة  إنها  بل  للقراءة،  استراتيجية  مجرد  ليست  السريعة  القراءة   
واالنفجار المعرفي. ما لم تكن قارًئا سريًعا فلن تستطيع متابعة السيل الجارف من المعلومات 
التي تتزايد كل يوم. إن القضية قضيتك، وأنت الذي ستقرر ما إذا كنت راغًبا في تطوير سرعتك 

القرائية.
إن  سواء.  يقرأ  لم  ومن  فأنت  المعنى  على  تحصل  لم  ما  المعنى،  تكوين  عملية  هي  القراءة   
ت المعنى ال قيمة لها. اقرأ سريًعا، واتجه صوب المعنى بكل قواك  القراءة السريعة التي تفوِّ

التركيزية.
 ساهم في تكوين مكتبة خاصة للفصل، أحضر كتاًبا مختاًرا أو مجلة، وأودعها مكتبة الفصل؛ 

لتكون مادة للتدريب تستفيد منها أنت وزمالؤك.
بة تحتاج إلى تدريب مكثف، ربما ال تفي به الدروس المخصصة   القراءة السريعة مهارة مركَّ
للتدرب  يوم  كل  من  دقيقة(   15( واقتطع  الشخصية،  قضيتك  القضية  اجعل  الوحدة،  لهذه 

الذاتي على السرعة القرائية.

مــراجـــع 
المتعلم

حاول أن تقتني أحد الكتب اآلتية، أو ما شابهها:
 فيليس ميندل )2000(: القراءة الصحيحة، ترجمة ونشر مكتبة جرير، الرياض.

 بيتر شيفر وجريجوري ميتشل )2006(: القراءة السريعة: كيف تمتلك مهارة القراءة 
السريعة مع المحافظة على االستيعاب، ترجمة أحمد هوشان.

 اللغة العربية )3،2،1( الكفايات اللغوية.
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ا�شتعن بمراجعك القرائية:
١١ القراءة: عملية تكوين المعنى من ن�شو�ض مكتوبة، ويمكن للقارئ اأن ي�شل اإلى م�شتويات متدرجة ومتفاوتة 

من الفهم، حدد م�شتوى الفهم للمهارات الآتية:

٢٢ من خالل ال�شورة الآتية، و�شح كيف تحدث عملية فهم م�شمون الن�ض:

المهارات الأ�شا�شية م�شتوى الفهم
التعرف على معاني المفردات المعجمية وال�شطالحية - تحديد التفا�شيل وتذكرها - التعرف على الأفكار 

الم�شرح بها في الن�ض - فهم تنظيم الن�ض وبنائه - اتباع التعليمات.
ا�شتنتاج الأفكار غير الم�شرح بها - ا�شتخال�ض نتائج - تتبع الجزئيات للو�شول اإلى حكم لم ي�شرح به - فهم 
الأهداف الحقيقية غير الم�شرح بها - التنبوؤ بالأحداث - التعميم - التعرف على وجهة نظر الكاتب - تف�شير 

م�شاعر وتحليل �شخ�شيات - التعرف على �شخ�شية الكاتب وبيئته.
التمييز بين الحقائق والدعاءات والآراء - التمييز بين المعلومات المرتبطة بالمو�شوع وغير المرتبطة 
ف على  به - تحديد م�شتوى الدقة العلمية - تحديد م�شداقية م�شدر المعلومات - تحري التحيز - التعرُّ
عدم الت�شاق في م�شار التفكير اأو ال�شتنتاج - تحديد قوة البرهان اأو الدعاء - التنبوؤ بمترتبات القرارات 

اأو الحل.

اإعطاء حلول ومقترحات بديلة / حل م�شكالت م�شابهة / الكتابة في �شوء المقروء. الإبداع في �شوء 
الن�ض المقروء

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

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

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

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

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

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

نشاطات التعلم

رابط الدر�ض الرقمي
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33 اأكمل مكونات ال�شكل الآتي: )ن�شاط منزلي(

القراءة التمهيدية = الت�شفح

قراءة اأجزاء من المقدمة

قراءة العناوين

فح�ض الر�شوم والجداول

التمييز بين الحقيقة والراأي
تحديد م�شتوى الدقة العملية

التنبوؤ بمترتبات القرار اأو الحلتحديد اأ�شاليب التحيز

تحديد قوة البرهان اأو الدعاء
ر�شوم التذكر

الأ�شئلة

التاأكد من �شدق
المقدمات والنتائج

فح�ض بنية الكتاب

فح�ض اأعراف الكتابة

القراءة التحليلية الناقدة

خم�ض خطوات للقراءة المتعمقة

خم�شة اأ�شاليب لزيادة التركيز

الخطوات 
والعمليات

القراءة

التف�شير المقولة

اأنت اليوم حيث اأو�شلتك اأفكارك، 
و�شتكون غًدا حيث تاأخذك اأفكارك.

من يفهم النا�ض فهو حكيم،
ومن يفهم نف�شه فهو عبقري.

ابداأ حيث البداية، وا�شتمر حتى ت�شل 
اإلى النهاية، عندئذ توقف.

٤٤ حاول اأن تقدم تف�شيًرا اأكثر عمًقا للمقولت الآتية:
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55 تاأمل الن�ض الآتي، ثم ناق�ض زمالءك في دللته الحرفية والتف�شيرية والتحليلية:

66 هناك ن�شو�ض يمكنك اأن تقراأها ب�شرعة فائقة، واأخرى تحتاج قراءتها اإلى قدر كبير من التاأني والتفهم.

�شنف الن�شو�ض الآتية بح�شب �شرعة قراءتها:
ديوان �شعر - مجموعة ق�ش�شية - عقد اأو اتفاقية - مقالة اجتماعية في �شحيفة - مقالة علمية في مجلة متخ�ش�شة 
ت�شنف التطبيقات العملية لأحد القوانين الفيزيائية - ن�ض تاريخي يحلل الأ�شباب التي اأدت اإلى �شقوط الدولة 
العبا�شية، والنتائج المترتبة على �شقوطها - مو�شوعة علمية تعرف بالم�شطلحات والنظريات العلمية في عدد من 

المجالت المعرفية - مقالة افتتاحية لإحدى ال�شحف اليومية.

قراءة متاأنية قراءة �شريعة

الطالب:  �شاأل  امتالأت.  حتى  فيها  و�شبَُّه  كبيرٍة  بحجارٍة  مملوًءا  كي�ًشا  اأخرج  ثم  �شّلًة،  الأ�شتاذ  اأح�شَر 
َبِقَي في ال�شلَّة ُمتَّ�شع؟! اأجابوا: ل. اأخرج الأ�شتاذ كي�ًشا مملوًءا بحجارٍة �شغيرة، و�شبَُّه في ال�شلَّة،  هل 
بالرمل،  مملوًءا  كي�ًشا  اأخرج  ثمَّ  ُربَّما.  بع�شهم:  فاأجاب  متَّ�شع؟  ال�شلَِّة  في  بقي  هل  والآن،  �شاألهم:  ثم 
و�شبَُّه في ال�شلَّة. و�شاألهم ال�شوؤال نف�شه، فاأجابوا: ُرّبما! اأخرج الأ�شتاذ اإبريًقا مملوًءا بالماء، و�شّبه في 
ال�شّلة. فقال الطالب: لم يبق في ال�شلة متَّ�شع. قال الأ�شتاذ: ماذا نتعّلم من الدر�ض؟ فّكر الطالب، وقال 
اأحدهم: مهما كان لدى الإن�شان من اأعمال، ف�شيجد وقًتا لأعمال اأخرى. قال الأ�شتاذ: اإجابة جيِّدة. لكن 
الدر�ض الأهم: لو لم نبداأ بالحجارة الكبيرة لما ا�شتطعنا اأن ن�شعها في ال�شّلة. ابداأ باأهدافك الكبيرة 

اأوًل!
                 )ق�ش�ض �شعبية من �شل�شلة توا�شل لتعليم العربية، خالد الدامغ، وجمعان القحطاني، و�شالح الن�شار- بت�شرف-(

الن�ض

اأ�شئلة الم�شتوى 
الحرفي

اأ�شئلة الم�شتوى 
التف�شيري

اأ�شئلة الم�شتوى 
التحليلي الناقد
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77 ما الأ�شباب التي تحول دون قراءتنا باأق�شى �شرعة ممكنة لدينا؟

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

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

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

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

88 تخيل اأنك علمت بموعد الختبار قبل بدئه بثالث �شاعات، واأن عدد �شفحات الكتاب المقرر )3٠٠ �شفحة(. كيف 

يمكنك اأن تقراأ هذا الكتاب، مع الفهم، وتتقدم لالختبار فتجتازه بتفوق؟
...........................................................................................................................................................

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

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

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

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

ا بالهدف من القراءة، رتِّب الأهداف القرائية الآتية - بح�شب  اأي�شً 99 تتاأثر �شرعة القراءة بنوع الن�ض، وتتاأثر 

ال�شرعة - الأكثر �شرعة فالأقل.
  القراءة لال�شتمتاع.

  القراءة لأداء الختبار.
  القراءة لالطالع ومتابعة الم�شتجدات.

  القراءة للبحث عن معلومة معينة.
  القراءة، ا�شتعداًدا للمناق�شة والحوار.

  القراءة لتكوين موقف اأو راأي.
  القراءة للتحليل والنقد.
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هل اأنت قارئ �شريع، اأم متو�شط ال�شرعة، اأم قارئ بطيء؟
�شرعتك القرائية = عدد الكلمات المقروءة )ك( � الزمن بالدقيقة )د(.

ب�شرعة  بع�شهم  يقراأ  وربما  )١٠٠٠ك/د(  القراء  بع�ض  �شرعة  وت�شل  )35٠ك/د(  قرابة  المتو�شط  القارئ  يقراأ 
)١٠٠٠٠ك/د(.

١- َعَدُد الكلمات في )6 الأ�شطر الأولى( � 6 = معدل كلمات ال�شطر.
٢- َعَدُد الأ�شطر في ال�شفحة * معدل كلمات ال�شطر = معدل كلمات ال�شفحة.

3- َعَدُد ال�شفحات المقروءة * معدل كلمات ال�شفحة = عدد الكلمات المقروءة.
٤- ال�شرعة = عدد الكلمات المقروءة )ك( � الزمن )د(.

مثال:
 عدد الأ�شطر في ال�شفحة = )١6 �شطًرا(  معدل كلمات ال�شطر = )9 كلمات(  

 الزمن )3 دقائق(.  عدد ال�شفحات المقروءة )5 �شفحات( 
اإذن: عدد الكلمات المقروءة = 9 * ١6 * 5 = 7٢٠ كلمة.

ال�شرعة = 7٢٠ � 3 = ٢٤٠ ك/د

عن  تجيب  اأْن  عليك  اأنَّ  وتذكر  �شرعتك،  اح�شب  ثم  ممكنة،  �شرعة  باأعلى  تقراأ  اأن  حاول  القرائية،  �شرعتك  جرب 
الأ�شئلة الالحقة دون العودة للن�ض مرة اأخرى.

مكانة اللغة العربية بين اللغات
 د. محمد بال�شي

       اإّن لغة اختارها اهلل تعالى لتكون لغة الإعجاز القراآني الكريم بدون �شك هي لغة تتربع على عر�ض الأل�شنة 

واللغات! واللغة العربية تحتل مكانة كبيرة في نظر الم�شت�شرقين المن�شفين؛ يقول الم�شت�شرق الفرن�شي )لوي�ض 

ما�شونيون( عن اللغة العربية: »وبا�شتطاعة العرب اأن يفاخروا غيرهم من الأمم بما في اأيديهم من جوامع الكلم 

اختبار قبلي
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التي تحمل من �شمّو الفكر واأمارات الفتوة والمروءة ما ل مثيل له«. 

وي�شير ما�شينيون اإلى اأن اللغة العربية: لغة وعي ولغة �شهادة، وينبغي جعلها �شليمة باأي ثمن للتاأثير في اللغة 

الدولية الم�شتقبلية، واإن في اللفظ العربي جر�شاً مو�شيقياً ل اأجده في لغتي الفرن�شية ح�شب تعبيره.

      ويقول الموؤرخ الفرن�شي )اآرن�شت رينان(: » من اأغرب المده�شات اأن تنبت تلك اللغة، وت�شل اإلى درجة الكمال و�شط 

ال�شحارى عند اأمة من الرّحل، تلك اللغة التي فاقت اأخواتها بكثرة مفرداتها ودقة معانيها، وح�شن نظام مبانيها«.

اأما العالم الألماني فريننباغ فيقول: »لي�شت لغة العرب اأغنى لغات العالم فح�شب، بل الذين نبغوا في التاأليف 

بها ل يمكن ح�شرهم، واإّن اختالفهم عنا في الزمان وال�شجايا والأخالق اأقام بيننا نحن الغرباء عن العربية وبين 

ما اأّلفوه حجاباً ل نتبين ما وراءه اإل ب�شعوبة«.

وقد علت اللغات لدى �شعوب الأر�ض لإقدارها على التفاهم والتوا�شل، وحملت اللغات ر�شالت ال�شماء اإلى الأر�ض، 

وتمكن الخلق بوا�شطتها من تنظيم فكره وتطويره.

واللغة العربية حملت اآخر الر�شالت، واأريد لها اأن تكون ل�شان الوحي، وقّدر لها اأن ت�شتوعب دليل نبوة الإ�شالم، 

واختزال م�شامين الر�شالت ال�شابقة، والنطواء على المنهج الذي ارت�شاه اهلل لخلقه اإلى يوم الدين. 

والإ�شالم اأك�شب اللغة العربية قاعدة عري�شة ومجاًل رحباً للحيوية والفعالية والن�شاط الواقعي بين �شفوف 

الم�شلمين ممن ل�شانهم عربي اأو اأعجمي ناطق بها، وكان الدخول في الإ�شالم يعني تعلم اللغة العربية؛ حتى كادت 

العربية اأن تكون مرادفة لالإ�شالم في ع�شوره الأولى في نظر ال�شعوب الأخرى من غير العرب.

وقد �شاأل اأبو جعفر المن�شور مولًى له�شام بن عبد الملك عن ُهويته؛ فقال المولى: »اإن كانت العربية ل�شاناً فقد 

نطقنا بها، واإن كانت ديناً فقد دخلنا فيه«  فكون اللغة العربية لغة دين تجعل الأجيال مت�شلة جياًل بعد جيل؛ لأن 

الإ�شالم هو الدين الخاتم، ولغته باقية ما بقيت الدنيا، لن تجد بقعة في هذه الأر�ض اإل فيها لغة عربية بتفاوت 

مع بقعة واأخرى.
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األي�شت هذه ال�شمة للغة العربية عاماًل مهماً ورئي�شاً؛ لأن تجعلها لغة عالمية باقية؛ واأنها لغة ت�شد اإليها مئات 

الماليين من اأجنا�ض الب�شر ويفتخرون باأن لهم ن�شيباً منها؟

وفي الوقت الذي كانت فيه درا�شة اللغة العربية عند الأقدمين مرتبطة بالعامل الديني؛ فقد خلفت لنا الع�شور 

الأدبية على امتداد التاريخ اهتماماً كبيراً بلغة القراآن؛ �شواء فيما يت�شل بر�شد مروياتها من الآثار الأدبية من 

�شعر ونثر، اأم فيما يت�شل باإ�شفاء مفرداتها، وت�شجيل اأوابدها وغرائبها في المعجمات والقوامي�ض اللغوية، اأو فيما 

الدرا�شات  وو�شع  الموروثة،  اأ�شولها  على  والمحافظة  ب�شالمتها،  تعنى  التي  والأ�ش�ض  القواعد  با�شتنباط  يت�شل 

اللغوية الخا�شة باكتناف اأ�شرارها، والك�شف عن خ�شائ�شها ومميزاتها، ويقرر هذا اأبو من�شور الثعالبي اإذ يقول: 

اأحب  العرب  اأحب  العرب، ومن  اأحب  العربي  الر�شول  اأحب  ملسو هيلع هللا ىلص، ومن  ر�شوله محمًدا  اأحب  تعالى  اأحب اهلل  »من 

العربية التي بها نزل اأف�شل الكتب على اأف�شل العجم والعرب«.

والعربية لي�شت كاأية لغة من اللغات الأخرى، بل هي فريدة من نوعها؛ ا�شطفاها اهلل من بين اللغات جميعاً لتكون 

وعاء لكتابه الخالد ول�شان نبيه الأمين؛ لذا اأوجب ال�شارع الحكيم تعلمها، حتى يفهم مقا�شد الكتاب وال�شنة.

يقول الإمام ال�شافعي - رحمه اهلل - : »فعلى كل م�شلم اأن يتعلم من ل�شان العرب ما بلغه جهده حتى ي�شهد به اأن 

ل اإله اإل اهلل واأن محمداً عبده ور�شوله، ويتلو به كتاب اهلل وينطق بالذكر فيما افتر�ض عليه من التكبير، واأمر به 

من الت�شبيح والت�شهد وغير ذلك«.

يقول الجاحظ: »للعرب اأمثال وا�شتقاقات واأبنية ومو�شع كالم يدل عندهم على معانيهم واإراداتهم... فمن لم 

يعرفها جهل تاأويل الكتاب وال�شنة وال�شاهد والمثل، فاإذا نظر في الكالم وفي �شروب من العلم، ولي�ض هو من اأهل 

هذا ال�شاأن هلك واأهلك«.
مجلة التاريخ العربي )نحو النهو�ض باللغة العربية(
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عدد كلمات الن�ض ).... كلمة تقريًبا(
ال�شرعة = ............. � ........... = ........... ك/د الزمن )......... دقيقة(   

 بعد اأن قراأت الّن�ض كاماًل قراءًة �شليمة، اكتب عدد كلمات الن�ض، والزمن الذي ا�شتغرقَته في قراءته، ثّم ق�ّشم 
عدد الكلمات على زمن القراءة لتح�شل على ح�شاب �شرعتك القرائية في الدقيقة، م�شتعيًنا بالجدول الآتي:
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�سف العمليات والإجراءات التي قمت بها لتزيد من �سرعتك القرائية اأثناء قراءة الن�ص.
........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

22 فاقت اللغة العربيَّة غيرها من اللغات - كما يق�ل الم�ؤرخ الفرن�سي )اآرن�ست رينان( - بـ: ....... و .........و ......... .

33 اللغة العربية من وجهة نظر الكاتب هي في: )اأ�سفل( / )اأعلى( �سلم لغات العالم. )................................(

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

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

55 علت اللغات لدى �سع�ب الأر�ص لـ ................................. .

66 بم اأجاب م�لى ه�سام بن عبد الملك حينما �ساأله اأب� جعفر المن�س�ر عن ه�يته؟

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

77 اذكر ق�ل عالم يدلُّ على اأهمية اللغة العربيَّة؟

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

88 ما واجبك تجاه لغتك العربيَّة؟

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

............................................................................................................................................................
ن اأكبر التَّحديات التي ت�اجهها لغتك العربيَّة؟ 99 ت�سفح بع�ص م�اقع اللغة العربيَّة على الإنترنت ودوِّ
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الكفاية القرائية

اأاأ اأنواع القراءة ال�شريعة واأهدافها وا�شتراتيجياتها:

ا�شتراتيجياتها اأهم م�شادرها من اأهدافها نوع القراءة

- البحث بالحرف الأول من الكلمة.
- البحث بالعنوان.

غالًبا: المعاجم، 
المو�شوعات، الأدلة، واأقل 
من ذلك: الكتب وال�شحف.

البحث عن معلومة معينة، 
اأو معنى مفردة، اأو تعريف 
م�شطلح، اأو رقم هاتف ...

قراءة 
التم�شيط

قراءة الفهار�ض - قراءة مطالع فقرات المقدمة - فح�ض 
الأ�شكال والر�شوم - قراءة مطالع الف�شول المهمة - 

قراءة اأهداف اأو ملخ�شات عينة من الف�شول اإن وجدت.

الكتب،
ال�شحف،
المجالت.

اأخذ انطباع عام، اقتناء 
كتاب، اإبداء راأي �شريع، 

التمهيد للقراءة المركزة.
قراءة الت�شفح

الت�شفح - النتقاء - اإكمال الت�شفح - العودة 
لقراءة المنتقى:

 النتقاء بح�شب جودة المطالع.
 النتقاء بح�شب الأهمية.
 النتقاء بح�شب الكاتب.

الكتب ذات المو�شوعات 
المتعددة، ال�شحف، 

المجالت.

ال�شتمتاع، الت�شلية، 
ال�شتزادة في مو�شوع 

معين...
= قراءة ت�شفح + قراءة 

متاأنية.

قراءة النتقاء

القفز اإلى المحتوى المهم اعتماًدا على اأعراف 
الكتابة.

تحديد: من؟ ماذا؟ متى؟ اأين؟ لماذا؟

ال�شكاوى، الطلبات، التقارير، 
العرو�ض، المعامالت، 

الدعوات، المقترحات ...

اأداء واجبات العمل، تحقيق 
المنفعة، المحافظة على 

العالقات...

قراءة 
الن�شو�ض 
الوظيفية

ا�شتخدام   - الإنترنت  عمل  بكيفية  المعرفة   - الآلي  الحا�شب  ا�شتخدام  اإجادة   -
ح�شر  كيفية   - اأهمية  الأكثر  المفردة  اأو  العنوان  اأو  بال�شم  البحث(  )خدمة 
النتائج وتقليلها - اختيار الموقع الأكثر منا�شبة من قائمة النتائج - الحكم على 

م�شداقية المعلومة - التاأكد من اإذن الموقع بنقل المعلومة...

البحث عن معلومة 
معينة، الت�شفح، متابعة 

الم�شتجدات.

قراءة على 
الإنترنت

اأعِط تعريًفا موجًزا لكل نوع من اأنواع القراءة ال�شريعة:

التعريف نوع القراءة

قراءة التم�شيط

القراءة النتقائية

قراءة الت�شفح

قراءة الن�شو�ض الوظيفية

القراءة على الإنترنت

القراءة السريعة

رابط الدر�ض الرقمي
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الوحدة التدريبية الثالثة

حالت المعنى ال�شرعة

ا( اأو )عميًقا( اأو )�شخًما( اأو )�شعًبا(، اأو يجمع بين �شفتين اأو اأكثر من هذه  اإذا كان المعنى: )مهمًّ
ال�شفات.

قراءة متاأنية

قراءة بطيئة مكررة

قراءة �شريعة

قراءة خاطفة 
فائقة ال�شرعة

بب المعنى يحدد ال�شرعة القرائية:

العالقة بين ال�شرعة والمعنى:

محددات ال�شرعة

عمق المعنى
ما م�شتوى الفهم المراد بلوغه؟

)حرفي/تف�شيري/نقدي/اإبداعي(

درجة اأهمية المعنى
ما الذي �شيحدث لو لم تح�شل على المعلومة؟

درجة �شعوبة المعنى
ب�شبب �شوء التنظيم، اأو ركاكة 

الأ�شلوب، اأو الفتقار اإلى ثقافة 
الن�ض،..............

الزمن المتاح للقراءة ولتكوين المعنى

حجم المعنى
كمية المعلومات الموجودة في الن�ض 
كمية المعلومات التي يريدها القارئ
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الكفاية القرائية

١١ تدرب مع مجموعة من زمالئك على )القراءة التم�شيطية(

الأدوات: معجم - كتاب -  مجلة.
العمل:

اأاأ احمل الكتاب اأو المجلة،  وحدد عنواًنا رئي�ًشا اأو جانبيًّا، احفظ موقعه، ثمَّ كلف اأحد اأع�شاء المجموعة بالبحث 
عنه خالل دقيقة واحدة، ثمَّ تبادلوا الأدوار.

بب اختر كلمة، اأو ا�شم �شخ�ض، اأو ا�شم �شركة...، ثمَّ كلف اأحد اأع�شاء المجموعة بالبحث عنه خالل ن�شف دقيقة، 

ثمَّ تبادلوا الأدوار.
٢٢ تدرب على قراءة الت�شفح: )ن�شاط منزلي(

اقراأ: عندما تت�شفح كتاًبا، قم بالعمليات الآتية:
اأ- اطلع على بيانات الكتاب: عنوان الكتاب، ا�شم الموؤلف، تاريخ الن�شر، دار الن�شر.

ب- تفح�ض الفهر�ض، خذ فكرة عن المو�شوعات التي يعالجها الكتاب.
ج- قلِّب ال�شفحات، ابحث عن: الر�شوم، والجداول، وال�شور، تفح�شها، كّون فكرة عن فائدتها.

د- اقراأ اأجزاء من مقدمة الكتاب، حاول اأن تتعرف على دواعي التاأليف، ومنهجية الموؤلف.
هـ- قلِّب �شفحات الكتاب، توقف عند بدايات ونهاية اأبواب الكتاب وف�شوله، كون فكرة عن طريقة الكاتب في عر�ض مو�شوعاته.

هل يبداأ بتحديد الأهداف، اأو اأ�شئلة الف�شل؟ هل ينهي المو�شوع بملخ�ض؟
و- توقف عند الخاتمة، هل تلخ�ض اأفكار الكتاب ونتائج البحث؟

م )بطاقة ت�شفح(، ثم عد اإلى مجموعة من الكتب، المجالت، ال�شحف، الإنترنت.. �شمِّ
اقراأ مجموعة من الكتب / المقالت، وامالأ بطاقات ت�شفح لكل كتاب اأو مقال تقروؤه:

بطاقة ت�شفح

المو�شوع العام للكتاب اأو المقال: .............................................................................................................
المو�شوعات الرئي�شة للكتاب/ الأفكار الرئي�شة للمقال:

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

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

تعليقات )�شجل راأيك في الكتاب / المقال، وانطباعاتك حوله( ...........................................................................

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

ت�شفح مقال ت�شفح كتاب
تاريخ الن�شر المرجع عنوان المقال دار الن�شر ا�شم الموؤلف ا�شم الكتاب

نشاطات التعلم
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الوحدة التدريبية الثالثة

ب بنف�شك اأهمية قراءة الت�شفح. 33 جرِّ

الخا�شة... ولتكن جديدة لم  اأو من مكتباتكم  المدر�شة،  واأربعة من زمالئك خم�شة كتب من مكتبة  اأنت  ا�شتِعر 
ت�شبق لكم قراءتها.

يقوم كل فرد بت�شفح الكتاب الذي اختاره خالل )3-5 دقائق( مطبِّقا التعليمات ال�شابقة.
بعد الت�شفح، يقوم كل فرد باإعطاء المجموعة فكرة عن الكتاب الذي ت�شفحه.

اكتب تقديرك ال�شخ�شي لقيمة قراءة الت�شفح: )......................................................................................(

على  اعر�شها  ثم  اأعجبك،  الذي  للمو�شوع  ذاكرة  �شجرة  وار�شم  الإنترنت،  على  الجيدة  المواقع  اأحد  ت�شفح   ٤٤

معلمك وزمالئك. )ن�شاط منزلي(
�شف لزمالئك طريقتك في البحث والقراءة على الإنترنت، واقترح عليهم بع�ض المواقع والعناوين الجيدة.

55 اقراأ:

 ت�شاعدك البنية الفنية للن�شو�ض الوظيفية على �شرعة القراءة.
 من الن�شو�ض الوظيفية )الر�شائل بين الأهل اأو الأ�شدقاء، الر�شائل الر�شمية، الطلبات، ال�شكاوى، التقارير، 

الدعوات، الإعالنات، الأخبار(.
 لقراءة اأي ن�ض وظيفي عليك اأن تلتقط - ب�شرعة فائقة - الإجابة المبا�شرة لأي �شوؤال من الأ�شئلة الخم�شة 

الآتية:

للبحث عن: ال�شوؤال

الكاتب/المر�شل/ال�شخ�شيات ذات الأهمية من؟

المو�شوع: ماذا يريد المر�شل؟ ما الر�شالة؟ ماذا؟

ال�شبب الذي دفع المر�شل اإلى كتابة الر�شالة = الهدف من الر�شالة لماذا؟

المكان اأين؟

الموعد/الزمن متى؟
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الكفاية القرائية

66 تدرب على �شرعة قراءة الن�شو�ض الوظيفية: 

متى؟ اأين؟ لماذا؟ ماذا؟ من؟ الن�ض

اأم�شية 
�شعرية

دعوة 
للح�شور

النادي 
الأدبي 

بالريا�ض

دعوة عامة
ي�شر النادي الأدبي بالريا�ض اأن يعلن للجمهور الكريم عن بدء فعاليات 
المو�شم الثقافي للعام الحالي، ويدعو جميع المهتمين بال�شعر والأدب 
اإلى ح�شور الأم�شية ال�شعرية التي �شتقام بعد �شالة الع�شاء من يوم 
الأحد ١١/ 7/ ١٤39هـ في قاعة المحا�شرات بمقر النادي بح�شور عدد 

من النقاد وكبار الأدباء، والدعوة عامة للجميع.

متى؟ اأين؟ لماذا؟ ماذا؟ من؟ الن�ض
ال�شيد: ....................

مدير العالقات العامة ب�شركة الغذاء - وفقه اهلل - 
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد:

ي�شرني اأن اأنقل اإلى �شعادتكم اإعجابي ال�شديد بالخدمات الراقية التي 
يقدمها جميع موظفيكم للعمالء، والروح الجميلة والأخالق المهذبة التي 
يتعاملون بها مع رواد محالتكم العامرة، وهذا لي�ض بم�شتغرب من �شباب 
ال�شعودية.  ال�شوق  في  الكبيرة  �شمعتها  لها  راقية  و�شركة  مهذب،  �شعودي 
الذي  ال�شامي  الروحي  والتهذيب  الرفيع،  الأخالقي  بالم�شتوى  واأ�شيد 

يتمتع به موظفكم: �شعد اأحمد.

اأخوكم نا�شر بن �شعد. 
١٤٤١/8/٢7هـ

متى؟ اأين؟ لماذا؟ ماذا؟ من؟ الن�ض

�شعادة مدير عام التعليم بمنطقة الريا�ض  - وفقه اهلل - 
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد:

فنظًرا لعتماد مناهج المدر�شة على ال�شبكة العالمية )الإنترنت( وحاجة 
مع  الهاتفية  المفاهمة  وبح�شب  اإليها،  الرجوع  اإلى  الم�شتمرة  الطالب 
جهاز   ١5( بعدد  المدر�شة  بتزويد  يلزم  من  اإلى  التوجيه  ناأمل  �شعادتكم، 
حا�شب اآلي( و)5 خطوط اإنترنت( في اأ�شرع وقت ممكن. ولكم جزيل ال�شكر.
قائد المدر�شة الثانوية 
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الوحدة التدريبية الثالثة

ا�شتراتيجيتان لت�شريع القراءة

 ناق�ض مع زمالئك عنا�شر ال�شكل الآتي:

 طرق مختلفة لحركة منظم القراءة. ناق�ض مع زمالئك دللت الحركات الآتية:

ا�شتراتيجية )القراءة الذكية( = م�شية الكنغر )ركز + اقفز(
 التركيز على: الأفكار الرئي�شة للمو�شوع + المعلومات والمفاهيم والتف�شيالت 

التي ُيعَنى الن�ض بتقديمها واإي�شاحها.
 القفز عن: ال�شروحات والأمثلة والتف�شيالت الثانوية.

ا�شتراتيجية منظم القراءة: الطيران بالأيدي.
تعتمد هذه ال�شتراتيجية على ا�شتخدام )منظم ل�شرعة القراءة( = اإ�شبع ال�شبابة / 

قلم: لتحريكه تحت الأ�شطر اأثناء القراءة.

القارئ 
الذكي

 ماهر في اقتنا�ض الأفكار الرئي�شة و)جوهر المعنى(

يركز على المعلومات المهمة ويقفز عن التفا�شيل الثانوية

يتخذ اإجراءات ت�شحيحية 
لق�شور الفهم

يوظف معرفته ال�شابقة بالمو�شوع 
لزيادة الفهم و�شرعة القراءة

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

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

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

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

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

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

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

القراءة السريعة

رابط الدر�ض الرقمي
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١١ اأعِط ت�شبيهات مقارنة تو�شح طريقة تعامل القارئ الذكي مع الن�ض المقروء، على غرار المثال:

ب الكرة، لتهز ال�شباك. اف الماهر الذي يعرف )متى ومن  واأين وكيف( ي�شوِّ القارئ الذكي كالهدَّ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

٢٢ اأعِط م�شوغات منطقية لما يمكن للقارئ اأن يقفز عنه اأثناء القراءة:

التبرير يمكن للقارئ اأن يقفز عن:
ما يعرفه القارئ تماًما

ا وي�شعب فهمه ما هو غام�ض جدًّ
ال�شروحات والأمثلة التي تدعم الأفكار 

الرئي�شة اأو تو�شحها
ال�شتطرادات: الجمل التي تخرج عن لب 

المو�شوع
الحجج وال�شتدللت والمجادلت 

الإقناعية التي يقدمها الكاتب لإقناع 
القارئ ب�شحة الفكرة

33 معينات ت�شاعد القارئ على اقتنا�ض جوهر المعنى، منها )اأ�شف معيناتك الخا�شة(:

اأاأ الجمل المفتاحية: الجمل التي تحمل الفكرة الرئي�شة في الفقرة، وغالًبا ما تكون مطالع الفقرات.

بب طريقة تنظيم الفقرة: �شوؤال/ جواب - تعميم / تخ�شي�ض.

جج اأعراف الن�ض: الإبراز، الأهداف، التلخي�ض، الر�شوم والجداول...

دد العنا�شر الفنية لنوع المو�شوع: مقالة، تقرير، ر�شالة اإدارية...

هـهـ .................................................................................................

وو .................................................................................................

زز .................................................................................................

نشاطات التعلم
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ْف �شرعات الآخرين في القراءة، اأَْجِر ال�شتفتاء الآتي، وحلِّل نتائجه، طبِّق على )الزمالء، الأ�شدقاء، المعلمين...( ٤٤ َتَعرَّ

55 لكل منا �شرعته القرائية الخا�شة، فاأحدهم يكون اأكثر �شرعة عندما يقراأ كتاًبا في الدين، واآخر يكون اأ�شرع 

عندما يقراأ في الأدب، وثالث تزداد �شرعته عندما يقراأ في الهند�شة... كل بح�شب ميوله وثقافته.
ا�شتعر�ض المجالت المعرفية التي �شبق لك اأن قراأت فيها، وحاول اأن تو�شح تفاوت �شرعتك القرائية في كل منها 

بر�شم بياني.

ل اأدري اأحياًنا ل نعم العبارة
اأقراأ ب�شرعات مختلفة، بح�شب نوع الن�ض، وغر�ض القراءة.

اأ�شتطيع اأن اأقراأ كتاًبا من )٤٠٠( �شفحة خالل �شاعتين، واأ�شتوعب معظم ما ورد فيه.
اأقوم بقراءة اأي كتاب اأو مقالة قراءة ت�شفح )تمهيدية( قبل قراءته قراءة مركزة.

اأ�شتطيع تحديد الأفكار الرئي�شة في اأي ن�ض ب�شرعة فائقة.
اأ�شتعين بالعناوين الجانبية، ونظام الفقرات، والر�شوم والجداول، والتعداد... لت�شريع القراءة.

ا، اأو في حال لم تت�شح  اأقوم بقراءة التفا�شيل وال�شروحات - فقط - عندما يكون ذلك مهمًّ
الفكرة الرئي�شة.

اأ�شتخدم ر�شوم التذكر، وبطاقات الت�شفح، والملخ�شات، عندما اأقراأ كتاًبا اأو مقاًل له اأهمية خا�شة 
لدي.

اأثناء القراءة، لي�شاعدني على التركيز، ويحافظ  اأو القلم على ال�شطور  اأمرر اإ�شبع ال�شبابة 
على انتظام حركة العين على الأ�شطر، ويزيد من �شرعتي القرائية.

اأ�شتخدم القلم الر�شا�ض كلما �شرعت في القراءة، لكتابة التعليقات، والملحوظات، والتخطيط 
على الجمل والفقرات ذات الأهمية.

عندما اأبداأ القراءة فاإنني اأهتم - في اآن واحد - ب�شرعة القراءة، و�شحة الفهم.
ن م�شتمر. اأهتم بح�شاب �شرعتي القرائية - كلما قراأت - واأحافظ على تح�شُّ

3٠٠٠ك/د

5٠٠ك/د
١٠٠٠ك/د

٢5٠ك/د

٢٠٠ك/د
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66 ناق�ض مع زمالئك المعيقات الآتية التي تحد من �شرعة القراءة، والحلول المنا�شبة لتفاديها:

77 كيف ت�شتعد للقراءة ال�شريعة؟

نق�ض 
التركيز

ال�شوت 
الداخلي

بطء
النتقال

معيقات 
ال�شرعة

نق�ض 
المفردات

التهجي

الرتداد

الفائدة الخطوات

كّون موقًفا اإيجابيًّا نحو �شرعة القراءة

جهز مكاًنا منا�شًبا ومريًحا للقراءة

جهز اأدواتك )قلم الر�شا�ض، بطاقات الت�شفح...(

�شع ما تقراأ بين يديك ب�شكل مريح

اجعل يدك الي�شرى في حالة تاأهب دائم لتقليب 
ال�شفحات
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88 اقراأ الن�شو�ض الآتية، واح�شب �شرعتك وق�ض مدى فهمك.

اتبع ا�شتراتيجية القراءة الذكية + )منظم القراءة( حاول في كل مرة ا�شتخدام حركة مختلفة.
الذئبة الحمراء

حوار: محمد المن�شور، جريدة الريا�ض، الخمي�ض ١٤٢٤/6/3٠هـ
التعريف:

الذئبة الحمراء اأو الذاأب الحمامي: مر�ض روماتيزمي مزمن، ي�شيب جزًءا اأو اأجزاء من الج�شم، ففي اأغلب 
الحالت ي�شيب المر�ض اأجزاء عديدة من الج�شم، وي�شمى عندئذ الذاأب الحمامي الجهازي. وت�شمل الأجهزة التي 
قد ت�شاب بالمر�ض: الجلد والمفا�شل والكلى والجهاز الع�شبي والرئتين والقلب وكريات الدم وال�شفائح. اأما في 

بع�ض الحالت فيكون المر�ض مح�شوًرا بالجلد.
الأ�شباب:

اأو�شح د. ح�شين فهد العرفج )اأ�شتاذ م�شارك وا�شت�شاري اأمرا�ض الروماتيزم، جامعة الملك �شعود( اأنه مر�ض 
الج�شم،  اأجزاء من  تهاجم  اأج�شام مناعية  بتكوين  يقوم  الذي  المناعي  الجهاز  اختالل في  نا�شئ عن  اأي  مناعي، 
بع�ض  وهناك   )ANA( الخلية  نواة  اأهمها م�شادات  والتي من  الذاتية،  المناعية  بالأج�شام  الأج�شام  وتعرف هذه 
حالت الذئبة تكون نتيجة اآثار جانبية لبع�ض العقاقير، مثل تلك التي ت�شتعمل لعالج ارتفاع �شغط الدم واأمرا�ض 

القلب وال�شرع وغيرها.
واأ�شاف: ت�شير بع�ض الدرا�شات اإلى وجود ا�شتعداد جيني لالإ�شابة بالمر�ض، من خالل ظهور حالت جديدة 

اأكثر في الأ�شر التي يوجد م�شاب بالمر�ض بين اأفرادها.
وقال: قد يظهر المر�ض لأول مرة خالل الحمل، اأما بالن�شبة للمري�شات الالتي يعانين من المر�ض قبل الحمل 

فاإن المر�ض قد ين�شط ويوثر على اأجزاء من الج�شم اأثناء الحمل اأو الفترة التي تلي الولدة.
الأعرا�ض:

وحول اأعرا�ض المر�ض قال د. العرفج: تتفاوت اأعرا�ض المر�ض تفاوًتا كبيًرا، فهناك:
اأاأ مر�شى ي�شكون من تعب عام واإرهاق.

بب وهناك من ي�شكو من اآلم بالمفا�شل قد ي�شاحبها تورم.

جج وقد تظهر عالمات المر�ض على �شكل طفح جلدي واحمرار على الوجه اأو الأذنين وت�شاقط ال�شعر وتقرحات 

في الفم.
دد وربما اأثر المر�ض في اأع�شاء من الج�شم، مثل: الجهاز التنف�شي م�شبِّبا اآلًما ووخزات في ال�شدر اأو �شيًقا 

في التنف�ض.
هـهـ وقد يوؤثر المر�ض في الكلى، ويوؤدي اإلى اإفراز البروتين اأو الزلل في البول، وربما اإلى ارتفاع في �شغط الدم 

وتدهور في وظائف الكلى.
ا في عدد كريات الدم اأو ال�شفائح  وو وفي بع�ض الحالت ُيكت�شف المر�ض عند عمل تحاليل مخبرية، تظهر انخفا�شً

الدموية.
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زز كما اأن هناك بع�ض المر�شى من الن�شاء يعانين من الإجها�ض المتكرر؛ نتيجة تكوين اأنواع من الأج�شام 

المناعية في الدم.
حح اإ�شافة اإلى ذلك هناك اأعرا�ض اأخرى: مثل ال�شطرابات النف�شية اأو الت�شنجات عندما ي�شيب المر�ض الجهاز 

اأن هذه الأعرا�ض توجد لدى ن�شبة قليلة من المر�شى واأن غالبية المر�شى يعانون من اأعرا�ض  اإل  الع�شبي. 
لي�شت �شديدة ويعي�شون حياة طبيعية، ولكنهم يتطلبون متابعة منتظمة من قبل المخت�شين.

العالج:
وعن العالج قال د. العرفج: قبل الخو�ض في طريق العالج ل بد للمري�ض اأن يعرف طبيعة هذا المر�ض، واأنه 
اأو ملل، واأن تكون المتابعة مع طبيب  مر�ض مزمن، ومن ثمَّ يدرك اأهمية المتابعة والنتظام بالعالج دون ياأ�ض 

مخت�ض، واأل يكثر من التنقل بين العيادات اأو الم�شت�شفيات.
اأما عن العالج فاإنه يختلف: على ح�شب �شدة المر�ض، ومدى تاأثيره في الج�شم، ففي كثير من الحالت ربما 
ل يحتاج المري�ض اإلى كثير من م�شادات اللتهاب والم�شكنات، وفي بع�شها قد يحتاج اإلى عقار )الكورتيزون(، اأو 
الأدوية الخاف�شة للمناعة، وفي بع�ض الحالت قد يلجاأ الطبيب اإلى ا�شتخدام ما يعرف بالعالج الكيماوي، هذا 

اإ�شافة اإلى م�شادات المالريا، والتي ت�شتخدم في اأغلب الحالت.
الوقاية:

اأما عن الوقاية فاإن مري�ض الذئبة الحمراء ين�شح بتجنب التعر�ض لأ�شعة ال�شم�ض المبا�شرة؛ حيث اإن ذلك قد 
اإلى مراجعة الطبيب عند ال�شعور باأعرا�ض قد تدل على  اأن يبادر  اإلى ن�شاط المر�ض، كما نن�شح المري�ض  يوؤدي 

ا اإذا كان يتعاطى عقار )الكورتيزون( اأو اأدوية خف�ض المناعة. وجود التهاب ميكروبي مثل ارتفاع الحرارة، خ�شو�شً
اأاأ �شرعة القراءة:

عدد كلمات الن�ض = تقريًبا 5٠٠ك. الزمن: ..............................................
ال�شرعة = 5٠٠ � ........................... )الزمن( = ............................ ك/د

بب الفهم، ا�شتكمل خريطة المفاهيم التالية، دون الرجوع مرة اأخرى اإلى الن�ض:

الأعرا�ضالتعريف الوقايةالعالجالأ�شباب

الذئبة الحمراء
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فنُّ الإ�شغاِء

هاِت... اإني اأ�شتمُع اإليك اإني ل اأ�شمُعك جيًدا، لو وهبتني اأذًنا �شاغيًة، لأدركت ما اأعنيه... هذه عباراٌت قد ت�شمعها 
واأنت تمرُّ بجمع من النا�ض يتحادثون في �شاأن من �شوؤونهم، ولعلك اأنت َنف�شك قد ُقلتها في اإحدى المنا�شبات فمن 

منا لم ي�شتمع اإلى حديٍث �شائٍق راقُه، اأو قطعٍة �شعرية طرب لها، اأو عظة بليغٍة اأثرت في عقله ووجدانه؟
اإن الإن�شان بكونه كائًنا اجتماعيًّا محتاج اإلى التوا�شل مع غيره، فهو ي�شمع منهم وي�شمعهم، وعلى قدر اإجادته 

الته بغيره. ال�شماع وال�شتماع يكون نجاُحه في تمتين �شِ
والإ�شغاء فن ومتعة، فماذا تعرف عنه؟ وماذا ُتجيُد منه؟ اإننا كثيًرا ما نزعم اإجادة الإ�شغاء واللتزام به، والواقع 
اأن من يجيُد هذا الفّن ويوفيه حقه قليٌل، فهذا المذيع يقراأ ن�شرة الأخبار، اأو يقدُم اأحد البرامج، ول يجُد ُم�ْشتمًعا 
يجيد الإ�شغاء، وهوؤلء الآباء ين�شحون وير�شدون، وتذهب ن�شائحهم �ُشدى. ولو تفكر الإن�شان لأدرك اأنه لي�ض كلُّ 
�شماع اإ�شغاء، واأن المحادثة لي�شت مناف�شًة، ول مغالبة، اإنما هي اأن تاأخذ وُتعطي، واأن ت�شغي اإلى ُمحدثك اأكثر مما 
ي�شمع منك، ومن اعتاد الإن�شات عرف ما تقت�شيه العالقات الب�شرية من ح�شن تجاوب وتوا�شل، لذلك كان لالإ�شغاء 
اآداٌب ل تقل �شاأًنا عن اآداب الزيارة والتحية وغيرهما من مظاهر ال�شلوك. ومن هذه الآداب اأن ُيقبل الُم�شغي على 
ُمحدثه بكل اهتمام، واأن ُيمهله حتى ينق�شي حديُثه فال يقطعه �شواء اأوافقه فيه اأم خالفه، بل اإن جل�شة الم�شتمع 
اأمام محّدثه هي الأخرى من الآداب التي ُت�شيع روح التفاهم والحترام والُودِّ بين النا�ض. فقد اأو�شى اأحُد الُحكماء 
، تعلَّم ح�شن ال�شتماع كما تتعلَُّم ح�شن الحديث، وليعلم النا�ض اأنك اأحر�ض على اأن ت�شمع منهم  ابنه فقال له: يا ُبنيِّ
منك على اأن تقول. ومن ُح�شن الآداب اأّل ُتَغاِلب اأحًدا على كالمه. واإذا �ُشئل غيرك فال ُتجب عنه، واإذا حدث بحديث 

فال تنازعه اإّياه، ول تقتحمه لتريه اأنك تعلمه.
ونقل عن اأحد الذين جربوا قيمة الإ�شغاء في المجال�ض قوله:

تعلمت منذ �شنوات در�ًشا لفت انتباهي اإلى ما لالإ�شغاء من اأهمية، فقد تخرجت في الجامعة، ثم رحت اأبحث 
عن وظيفة باإحدى ال�شركات، فدعاني مدير ال�شركة اإلى مكتبه لُيجري معي مقابلًة، واإذا كنا نتحادث في جو من 
التفاهم والو�شوح، �شاء المدير اأن ُينهي المقابلة بالحديث عن بع�ض اأعماله في اإجازته ال�شيفية، اأما اأنا فال اأدري 
، قلت له دون روية يا لها من  لأي �شبب ذهلت عنه، فلم اأتابع بقية حديثه، وحين �شاألني عن راأيي فيما تحدث به اإليَّ
اأيام اأم�شيتها في المرح وال�شتجمام! واإذا بالرجل ينظر اإلّي م�شتغرًبا مما �شمع، وهو يقول: مرح! ا�شتجمام! وفيم 

ذلك؟ لقد قلت لك اإن حادثاً األّم بي فاأنهيت اآخر اأيام الإجازة في الم�شحة!!
ول �شك في اأن هذا المتحدث قد راأى نف�شه في هذا الموقف كمن يتحدث في هاتف ُمعطل، ووجد في جلي�شه 

من �شوء ال�شتماع ما جعله يقطع حبل الحديث.
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وتوعيتها  الدينية  بالحقائق  النفو�ض  تب�شير  في  ا  �شروريًّ يكون  النا�ض،  بين  ا  �شروريًّ الإ�شغاُء  يكون  ومثلما 
ها فال ُنح�شيها، ومنها ال�شمع والب�شر والفوؤاد... بواجباتها نحو خالقها، ذلك اأن اهلل قد اأنعم علينا بنعم نعدُّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  تعالى   الموؤمنين مبعث طاعتهم وخ�شوعهم في قوله  ال�شمع لدى  وقد جعل اهلل 
الإن�شات  بوجوب  اأمــــر  مثلمــــــا  ]الـمــائــــدة:83[  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

اأنه  ال�شتماع  قيمة  من  وح�شبنا  الإيمان.  روح  تقوية  من  اآيه  �شماع  في  لما  الكريم؛  القراآن  تالوة  �شماع  عند 
ہ ھ ھ ھ  الكريمة   الآية  في  وذلك  الموؤمنين،  تعالى  اهلل  بها  خ�ض  التي  الخالل  من 

ھے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ]الزمر:١8[.
اأجل  التعلم ح�شُن الإ�شغاء وثانيه جودة الفهم؛ من  اأول  اإن  التعلم، بل  وح�شن الإ�شغاء �شرورة من �شرورات 
اأن ُتعلمه �شروب المعرفة؛  اأن ُتعلم من يرتادها كيف ُيجيد الإ�شغاء قبل  ذلك يتعين على الموؤ�ش�شات التعليمية 
لأن الإ�شغاء فنٌّ من فنون الحياة، وعن طريقه ن�شتفيُد من تجارب الآخرين، وننتفع باآرائهم، فما اأحوج مجتمعنا 
اإلى طالب اإذا اأقبل على العلم اأجاد ال�شتماع والفهم ممن ُيعلِّمه، واإلى �شديق وفيٍّ اإذا ا�شتكى �شديُقه وجده ي�شمُع 
�شكواه، ويخفف وقعها عليه! األ ترى - بعد هذا كّله - اأنَّ في الإ�شغاء وفاًقا وموّدة بين الإن�شان واأخيه الإن�شان؟ 
واأن بالإ�شغاء تتجاوُب النفو�ُض، وتتالقى الأفكار؟ وبف�شله يخرج الإن�شاُن اإلى دائرة اأو�شع من الأخوة وال�شداقة 

فِء الإن�شاني. والدِّ
اأاأ �شرعة القراءة:

عدد كلمات الن�ض = تقريًبا ................ الزمن ................
ال�شرعة = ................ � ................ )الزمن( = ................ ك/د

ا للمو�شوع، في �شوء البطاقة الآتية، دون مراجعة الن�ض: بب الفهم، اكتب ملخ�شً

مو�شوع المقال: .............................................................................................................................

الفكرة العامة التي يعالجها الن�ض: ...................................................................................................
الأفكار الرئي�شة للن�ض: ...................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

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

تعليقات: .......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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     ف�شيلة الحياء
وهبة الزحيلي

اأ�شبح الحديث عن الحياء غريًبا؛ لأن النا�ض اأخطوؤوا في فهم الحرية وتقدير معنى ال�شجاعة الأدبية، واأ�شاوؤوا 

فهم معنى احترام الآخرين، وتح�شين العالقة معهم، و�شاد الجتراء على القبيح اأحياًنا، وتحدي الآداب والأخالق 

النا�ض على مختلف مراتبهم  في بع�ض الظروف والأحوال. ولكن مع كل هذا يظل الحياء هو الأدب العالي لكل 

اب وال�شغير، وللمراأة والفتاة. ويطمئن الإن�شان عادة لمن ُيْلَم�ُض منه خلق الحياء.  ومنا�شبهم، وللرجل الكبير وال�شَّ

»واإذا لم ت�شتح فا�شنع ما �شئت«.

وحقيقة الحياء كما قال العلماء: خلق يبعث على ترك القبيح، ويمنع من التق�شير في حق ذي الحق.

التق�شير، فيتولد بينهما حالة  النعم، وروؤية  اأي  الآلء  روؤية  الحياء:  الجنيد رحمه اهلل:  القا�شم  اأبو  وقال 

حياًء. ت�شمى 

والحياء يالزم الإيمان وينبع منه، لأن الإيمان جوهر اأ�شيل، والجوهر ل ي�شداأ، وي�شدر عنه كل ف�شيلة اأو خير.

: اأن   اإيَّاه النبي الم�شطفىملسو هيلع هللا ىلص، ورد في حديث متفق عليه عن ابن عمر  والحياء ل ياأتي اإل بخير، وهذا ما علَّمنا 

ر�شول اهللملسو هيلع هللا ىلص مرَّ على رجل من الأن�شار، وهو يعظ اأخاه في الحياء، فقال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »َدْعُه، َفاإِنَّ اْلَحَياَء من 

الإيمان« ]رواه البخاري[ اأي اإنَّ الحياء جزء من الإيمان، ومن كمال الإيمان، لأن الم�شتحي يبتعد عن فعل المعا�شي، 

وي�شرع اإلى فعل الطاعات.

ثم اإن الحياء فطرة في الإن�شان، ولكنه ينمو بالتزام اآداب ال�شريعة، وبالتخلق بالأخالق الكريمة، ومن المعلوم 

اأن الإ�شالم دين الفطرة، والأدب الجم.

، قال: قال ر�شول اهلل : »الحياء ل ياأتي اإل بخير« ]رواه  ا في حديث متفق عليه عن عمران بن ح�شين   وورد اأي�شً

ا: »الحياء خير كله« اأو قال: »الحياء كله خير«. م�شلم[ ، وفي رواية لم�شلم اأي�شً

ول ُي�ْشَتغرب من كون الحياء من الإيمان، فاإن لالإيمان خ�شاًل و�ُشَعًبا، ودرجات ومراتب، وكلما توافر الحياء، كان 

دلياًل على توافر الإيمان، وكلما انعدم الحياء، كان ذلك عالمة على �شعف الإيمان، وُخُفوت �شوت الإيمان، وكون 

ه الإن�شان نحو الف�شائل والآداب، وكل ذلك لي�ض في خير اأحد، فرًدا اأو جماعًة، جاء في حديث متفق  الإيمان ل يوجِّ
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ع و�شتون �شعبة )١(، فاأف�شلها قول:  : اأن ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الإيمان ب�شٌع و�شبعون، اأو ِب�شْ عليه عن اأبي هريرة 
اأي اإن اأف�شل �ُشَعب الإيمان  ل اإله اإل اهلل، واأدناها: اإماطة الأذى عن الطريق، والحياء �شعبة من الإيمان« ]رواه م�شلم[ 
اإل اهلل، ويتبعها �شهادة  اإله  اإعالن �شهادة التوحيد، وهي قول: ل  اأكثَرها ثواًبا واأعالها مكانًة عند اهلل تعالى: هو  اأي 
اإزالة الموؤذيات عن الطريق من حجر و�شوك وطين ورماد وقذر ونحو ذلك من  اأن محمًدا ر�شول اهلل، واأقلها ثواًبا: 

المعوقات اأو الم�شار.
والحديث دليل على اأن الإيمان كال�شجرة البا�شقة ذات الفروع والأغ�شان الكثيرة اأو المتعددة. واأن الحياء درجة 

من درجات الإيمان، وفرع من فروعه الغ�شة الطرية، لما له من اأثر ملمو�ض في النف�ض والحياة والمجتمع.

وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص هو المثل الأعلى في الأخالق، ومنها الحياء، وما اأروع هذا الو�شف له، الذي اأخبر عنه الثقات، ورد 

في حديث متفق عليه عن اأبي �شعيد الخدري  قال: »كان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأ�شدَّ حياًء من الَعْذراء في ِخْدرها، فاإذا 

ر اهلل  راأى �شيًئا يكرهه، عرفناه في وجهه« ]رواه البخاري[، وهذا دليل على تميزه ملسو هيلع هللا ىلص بف�شيلة الحياء، واأنه ذو ر�شالة، ن�شَّ
قلبه ووجهه بالإيمان، ويغار على حرمات الإيمان، فاإذا كره �شيًئا من الأخالق، بدا ذلك وا�شًحا في وجهه ال�شريف.
من كتاب اأخالق الم�شلم

اأاأ �شرعة القراءة:

عدد كلمات الن�ض = تقريًبا ........... الزمن ...........
ال�شرعة = ........... � ........... )الزمن( = ........... ك/د

بب الفهم: لخ�ض  الن�ض في حدود �شتة اأ�شطر، دون مراجعته مرة اأخرى:

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

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

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

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

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

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

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

لة. ع: هو من الثالثة اإلى الع�شرة. وال�ُشْعبة: القطعة والَخ�شْ )١( الِب�شْ
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99 �شف ا�شتراتيجية القراءة الذكية، ومنظم القراءة لزميل لم يتعرف عليهما، وبيِّن له فوائدها:

١٠١٠ حاول اأن تجد عدًدا من اأوجه الت�شابه بين القراءة والم�شهد الآتي:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................
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التعليق الن�ض

برمجة العقل
الموؤلف: بدر الح�شين

كان نواف و�شعود يلَعباِن الم�شارَعَة بالأيدي، ف�شَرَع نواف �شقيقُه �شعود. انتف�ض �شعود، وقاَل: لن اأدَعَك 
َيًة. يًة واأدويًة مقوِّ تغلبني بعَد اليوم، �شاأ�شتري فيتاميناٍت مغدِّ

ِر والفواكِه  ابت�شم نواف، وقال: �شاأهتمُّ بتناول الغذاِء النافِع وتنفيِذ التَّمارين الريا�شيَّة، و�شاأُْكِثُر من الُخ�شَ
مِك. ولحِم ال�شَّ

واُء اأف�شُل من الغذاِء. قال �شعود: الدَّ
واَء له اآثاٌر جانبيٌَّة على الج�شم. نواف: الغذاُء اأكثُر نفعاً للج�شِم؛ لأنَّ الدَّ

ها ب�شرعٍة. َة الفيتاميِن الواِحدَة فيها فائدٌة �شريعٌة؛ لأنَّ الج�شَم يمت�شُّ �شعود: اإنَّ حبَّ
واُء فثمُنه مرتفٌع، وطعُمُه لي�َض محبَّباً. ا الدَّ ، اأمَّ واِء، وثمنُه اأرخ�ُض، وطعُمه األذُّ نواف: الغذاُء متوافٌر اأكثَر ِمَن الدَّ

دٌة و�شريعٌة؛ لأنَّ الذين اأنتُجوه اأنا�ٌض مبدعون. واء موؤكَّ �شعود: فوائُد الدَّ
ة �شهٍر كامٍل، ثمَّ نت�شارُع ونرى مْن منَّا اأقوى؟ َة مدَّ نواف: ما راأيك اأن اأهتم بغذائي، واأنت تتناول اأدويتك المقويَّ

ياِت. بداأَ نواف بتناوِل الغذاِء النَّافِع، والإكثاِر من التَّمريناِت الريا�شيَّة، بينما راَح �شعود يتناوُل الفيتاميناِت والمقوِّ
وبعَد مروِر �شهٍر كامٍل ازداَد وزُن �شعود، وظنَّ اأنَّه �شي�شرُع �شقيَقه ل محالَة.

وعندما ت�شارَع ال�شقيقاِن �شرَع نواف �شقيَقه �شعود، ولم ينفْعُه وزُنُه الزائُد اأو دواوؤه المقوِّي على ح�شِب ظنِّه.
يا�شِة« ر في نف�شِه اأن يكفَّ عن تناوِل الفيتاميناِت، واأن يهتَم بالغذاِء والرِّ اأقرَّ �شعود الهزيَمِة، وقرَّ

الكتاب: الحوار مع الطفل

١٢١٢ حدد موقفك ال�شخ�شي من الأفكار القرائية الآتية، بكتابة تعليقاتك عليها.

ه دللته اإلى: تعلم ال�شرعة القرائية. ١١١١ علق على الن�ض الآتي بحيث توجِّ

التعليق الفكرة
اإنك تقراأ ب�شكل مختلف وفًقا لغر�شك، واإذا ما كانت هناك تعليمات لك بالقراءة ببطء 
وعناية، من اأجل الإجابة على اأنواع معينة من الأ�شئلة - فاإنك �شوف تفعل ذلك، كما اأنه اإذا 

طلب منك اأن تقراأ ب�شرعة فائقة فاإنك تفعل ذلك دون الهتمام كثيًرا بالمحتوى.
بمئات  التقيت  لقد  العقل،  عمل  القراءة  اليد،  حركة  ول  العين،  وظيفة  القراءة  لي�شت 
النا�ض الذين تلقوا دورات في)القراءة ال�شريعة( ولم اأجد اأحًدا ي�شتخدم هذا المنهج حتى 
الآن، وال�شبب في ذلك ب�شيط: فالقراءة ال�شريعة تفيد من اأجل ال�شرعة فقط، لي�ض الفهم، 
ولي�ض التفكير، ولي�ض التذكر، وهي ل ت�شاعدك على اأن تدر�ض بعناية المعلومات التي ح�شلت 

عليها واأن تنظر كيف ت�شتخدمها في العمل.
من ل ي�شيف لقراءته المزيد من عمليات التخطي والت�شفح فاإنه لن يكون قد تعلم  

فن القراءة.
ب�شكل  القراءة  بل هي  فقط،  اأ�شرع  ب�شكل  القراءة  الة هي  الفعَّ ال�شريعة  القراءة  لي�شت 

اأذكى فهي تمزج بين كل من المهارات المتبادلة للتركيز، والفهم، وال�شترجاع، وال�شرعة.
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١3١3 هل يمكنك قراءة جميع الن�شو�ض بم�شتوى عاٍل من ال�شرعة؟ ما الأ�شباب التي تجعل بع�ض الن�شو�ض غير 

قابلة للقراءة ال�شريعة؟ ما �شفات الن�ض الذي يمكن اأن تقراأه ب�شرعة فائقة؟
لالإجابة عن هذه الأ�شئلة قدر �شرعتك في قراءة كل من الن�شين الالحقين، ثم اكتب تعليقاتك.

ب�ب في العي
  البيان والتبيين: الجاحظ
قال اأبو عبدالملك وهو الذي كان يقال له عناق: كان عيا�ض - وثمامة  حي- يعظمني تعظيًما لي�ض في الدنيا 

مثله، فلما مات  ثمامة �شار لي�ض يعظمني تعظيًما لي�ض في الدنيا مثله.
وقال له عيا�ض بن القا�شم: باأي �شيء تزعمون اأن اأبا علي الأ�شواري اأف�شل من �شالم اأبي المنذر؟ قال: لأنه لما 

مات �شالم اأبو المنذر ذهب اأبو علي في جنازته، فلما مات اأبو علي لم يذهب �شالم في جنازته.
وكان يقول فيك ع�شر خ�شال من ال�شر: اأما الثانية والرابعة كذا. واأما ال�شابعة كذا، واأما العا�شرة كذا.

قال: قلنا للفقع�شي: كيف ثناوؤك على حمدان بن حبيب؟ قال هو واهلل عندي الكذا الكذا.
م اأجركم واآجركم، فقيل له: فيم ذلك؟ فقال: هذا كما قال عثمان بن الحكم   وقال الخرداذي: اآجرك اهلل وعظَّ

بارك اهلل لكم، وبارك اهلل عليكم، وبارك اهلل فيكم، قالوا له: ويلك! اإن هذا ل ي�شبه ذاك.
وكتب اإلى بع�ض الأمراء: اأبقاك اهلل واأطال بقاءك ومدَّ في عمرك.

وكان اأبو اإدري�ض ال�شمان يقول: واأنت فال �شبحك اهلل اإل بالخير، ويقول: واأنت فال حيا اهلل وجهك اإل بال�شالم، 
واأنتم فال بيتكم اهلل اإل بالخير.

ومرَّ ابن اأبي علقمة ف�شاح به ال�شبيان فهرب منهم، وتلقاه �شيخ وعليه �شفيرتان، فقال له: يا ذا القرنين اإن 
ياأجوج وماأجوج مف�شدون في الأر�ض.

و�شربت بنو مازن الحتات بن يزيد المجا�شعي، فجاءت جماعة منهم، فيهم غالب اأبو الفرزدق، فقال: يا قوم، 
كونوا كما قال اهلل: ل يعجز القوم اإذا تعاونوا.

وتزعم بنو تميم اأن �شبرة بن �شيمان قال في حرب م�شعود والأحنف: اإن جاء ُحتات جئت، واإن جاء الأحنف جئت، 
واإن جاء حارثة جئت، واإن جاوؤوا جئنا، واإن لم يجيئوا لم نجيء، وهذا باطل، وقد �شمعنا ل�شبرة كالًما ل ينبغي اأن 

يكون �شاحب ذلك الكالم يقول هذا الكالم.
اأبو كعب: كنا عند عيا�ض بن القا�شم ومعنا �شيفويه القا�ض، فاأتينا بفالوذجة حارة، فابتلع �شيفويه منها  قال 
لقمة، فغ�شي عليه من �شدة حرها، فلما اأفاق قال: مات لي ثالثة بنين، ما دخل جوفي عليهم من الحرقة ما دخل 

جوفي من حرقة هذه اللقمة.
واأبوك يمُدر حو�شه في عام. وقال اأعرابي: خلق ال�شماء واأهلها في جمعة  
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.....................................................................................................................................................

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

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

تعليق على الن�ض
ال�شرعة القرائية: ...........................................................................................................................

الأ�شباب:

الكوب المملــوء
  اإبراهيم الفقي

كان اأحد ال�شبان �شغوًفا بمعرفة �شر ال�شعادة، ف�شاأل عنها كثيًرا من النا�ض، اإلى اأن ن�شحه اأحدهم بزيارة قرية 
ه على �شر ال�شعادة. معينة في ال�شين بها رجل حكيم طاعن في ال�شن، �شيدلُّ

وبدون اأي تردد ا�شتقل اأول طائرة اإلى ال�شين، وتوجه فوًرا اإلى قرية الحكيم، فدلوه على بيت الحكيم، وطرق 
بابه، ففتحت له �شيدة كبيرة في ال�شن، ورحبت به، واأخذته اإلى ال�شالون، وطلبت منه النتظار.

وطال انتظاره لأكثر من ثالث �شاعات، اأح�ض فيها بالغ�شب ال�شديد من اإهمال �شاحب البيت له، واأخيًرا ظهر 
ا، وجل�ض بوقار اإلى جانب ال�شاب، و�شاأله، وعلى وجهه  الرجل الحكيم بمظهره الب�شيط، ومالب�شه المتوا�شعة جدًّ

ابت�شامة، عما اإذا كان يرغب في تناول قليل من ال�شاي!
كان ال�شاب في تلك اللحظة على و�شك النفجار، قائاًل في نف�شه: »لقد تركني هذا العجوز لأكثر من ثالث 
�شاعات بمفردي، وعندما ظهر لم يعطني اأي مبرر لتاأخره، ولم يعتذر عن ذلك، والآن ي�شاألني بكل ب�شاطة عما اإذا 
كنت اأرغب في تناول ال�شاي« وبينما كان ال�شاب منهمًكا في تفكيره كان غ�شبه يزداد، حتى �شاأله الرجل مرة اأخرى 
بهدوء عما اإذا كان يريد اأن يتناول قلياًل من ال�شاي... فرد عليه ال�شاب بغ�شب قائاًل: نعم، اأريد اأن اأتناول ال�شاي.

فطلب له كوًبا من ال�شاي، وجل�ض بهدوء اإلى جانبه، ولما ح�شر ال�شاي اأخذ الحكيم ي�شب ال�شاب في الكوب اإلى 
ا في �شب ال�شاي، فنه�ض ال�شاب وانفجر في الرجل الحكيم  اأن امتالأ واأخذ ي�شيل خارج الكوب، وهو مازال م�شتمرًّ

قائاًل: األ ترى اأن الكوب قد امتالأ، واأن ال�شاي قد �شال خارجه ومالأ المكان؟!
فرد الحكيم، وقال بابت�شامة هادئة: اأنا م�شرور؛ لأنك ا�شتطعت اأن تقوم بالمالحظة اأخيًرا. ثم اأردف قائاًل وقد 

نه�ض من مكانه: لقد انتهت المقابلة.
ف�شرخ ال�شاب في وجهه قائاًل: ماذا تقول؟ لقد �شافرت كل هذه الم�شافة، وتركتني في انتظارك اأكثر من ثالث 

�شاعات، ومالأت كل المكان بال�شاي، والآن تقول اإن المقابلة قد انتهت!! هل اأنت تمزح معي؟!
فقال الحكيم: ا�شمع يا بني، عليك اأن تح�شر اإليَّ مرة اأخرى، عندما يكون كوبك خالًيا.
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.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

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

ف�شاأله ال�شاب عما يق�شده بذلك، فرد الحكيم: عندما يكون الكوب مملوًءا بال�شاي ل يمكن اأن ي�شتوعب اأكثر من 
ذلك، وبناًء عليه اإذا مكثت ت�شب فيه اأكثر مما يمكنه اأن ي�شتوعب فاإنك �شتتلف الكثير من الأ�شياء حولك، وبعد اأن 
اأو�شله اإلى الباب قال له: اإذا اأردت اأن تكون �شعيًدا يا بني فتعلم كيف تتحكم في �شعورك، وتاأكد دائًما اأن يكون كوبك 

خالًيا، فهذا هو مفتاح ال�شعادة.                                               
الكتاب: قوة التحكم في الذات

تعليق على الن�ض
ال�شرعة القرائية: ..........................................................................................................................

الأ�شباب:

اأن  عليك  والآن  الدرا�شية،  قراءة مقرراتك  في  كفاءتك  زيادة  القراءة(  )ت�شريع  على  تدريبك  اأهداف  اإن من   ١٤١٤

تت�شفح اأربعة مقررات على الأقل، في حدود ع�شر دقائق لكل مقرر، واأن تر�شم �شجرة ذاكرة لكل مقرر منها. اعر�ض 
ر�شومك على المعلم المخت�ض، واطلب منه تنقيحها، ثم قدمها لمعلم القراءة. )ن�شاط منزلي(

١5١5 اأعِط اأو�شاًفا وت�شبيهات مقارنة لكل نوع من الأنواع القرائية الآتية:

اأاأ القراءة التمهيدية )قراءة الت�شفح(:
............................................................................................................................................................

بب القراءة التحليلية الناقدة:

............................................................................................................................................................
جج القراءة ال�شريعة:

............................................................................................................................................................
وال�شتراتيجيات  بها؟  تتمتع  التي  القرائية  القدرات  ما  ذكي،  قارئ ماهر  باأنك  واأ�شدقاوؤك  ي�شفك زمالوؤك   ١6١6

القرائية التي تتبعها؟ والمهارات القرائية التي تتقنها؟ وم�شتويات الفهم التي ت�شل اإليها؟
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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١١ نوع القراءة يحدد �شرعتها:

٢٢ كيف تزيد من �شرعتك القرائية؟

عمليات القراءة )ما يفعله القارئ( الهدف من القراءة نوع القراءة ال�شرعة

قراءة تم�شيط

قراءة ت�شفحقراءة �شريعة

قراءة انتقائية

القراءة المركزة 
لال�شتذكار

قراءة بطيئة
القراءة التحليلية 

الناقدة

�شت م�شكالت تحد من �شرعة القراءةال�شتعداد للقراءة ال�شريعةا�شتراتيجيتان لت�شريع القراءة

ت�شريع القراءة

نشاطات الغلق والتلخيص

رابط الدر�ض الرقمي
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حالت تتطلب البطء والتاأني في القراءة حالت تتطلب ال�شرعة في القراءة

33 القراءة الذكية = �شرعة اأكبر + فهم اأعمق. ما �شفات القارئ الذكي؟

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

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

............................................................................................................................................................
٤٤ القراءة الذكية = �شل�شلة من عمليات )التركيز( + عمليات )القفز(

القارئ الذكي يركز على:
............................................................................................................................................................

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

والتاأني في حالت  التركيز  الحالت، وتزيد من  ال�شرعة في بع�ض  الذكية = قراءة مرنة: تزيد من  القراءة   55

اأخرى.

66 تنظيمات الن�ض، واأعراف الكتابة = معينات ت�شاعد القارئ على الزيادة من �شرعته القرائية ومنها:

√ العناوين الرئي�شة والجانبية.
√ الجمل المفتاحية، التي تحمل الأفكار الرئي�شة.

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

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

........................................................................................................................................... √
77 يتحكم المعنى في تحديد �شرعة القراءة:

√ عمق المعنى.
................................... √
................................... √
................................... √

√ الزمن المتاح للقراءة وتكوين المعنى.
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حاول اأن تحقق اأكبر قدر ممكن من: ال�شرعة + الفهم. تذكر اأنك �شتجيب عن مجموعة من الأ�شئلة دون مراجعة 
الن�ض مرة اأخرى.

الحد الفا�شل بين اقت�شاد ال�شوق وتدخل الدولة
د. عبدالعزيز اإ�شماعيل داغ�شتاني
 )جريدة الجزيرة، الجمعة ١٤٢٤/7/١هـ(

عندما و�شع )اآدم �شميث( كتابه ال�شهير »ثروة الأمم« الذي اأر�شى به قواعد الفكر الراأ�شمالي، لم يهمل م�شاألة 
تدخل الدولة في تنظيم الن�شاط القت�شادي. وعلى الرغم من اأن )اآدم �شميث( قد ح�شر المهمة الرئي�شة للدولة 

في: الدفاع، والأمن، والخدمات العامة، اإل اأنه لم يغفل دورها التنظيمي والرقابي لفعاليات القت�شاد.
وجاءت اأفكار )اآدم �شميث( متفقة مع المنطق وطبيعة الحياة الب�شرية، وهو ما �شوهته النظرية ال�شتراكية ف�شقطت 
تجربتها؛ لأنها لم تكن تحمل مقومات البقاء وال�شتمرار، بالرغم من �شطوة الحزب ال�شيوعي في الدولة ال�شتراكية 

واإ�شراره على فر�شها بالقوة.
المجتمع،  في  الفرد  لدور  احترامه  هي  و�شيادته،  انت�شاره  في  اأ�شهمت  التي  الراأ�شمالي  الفكر  ركائز  اأهم  اإن 
وحريته في العمل والإنتاج والملكية - ولعل هذه الركائز هي التي ت�شود - بال�شرورة - في اأي مجتمع ُتبنى اأفكاره 
المجتمع كله، ولن  الفرد �شلح  واإذا �شلح هذا  الأولى للمجتمع.  النواة  ال�شليم. فالفرد هو  العقل والمنطق  على 
ي�شلح الفرد في مجتمع ل يحميه ول يحترم حقوقه. وهذا ما عبر عنه )اآدم �شميث( بمفهوم )اليد الخفية( التي 
اأوًل. ومن هذا المفهوم بداأ )اآدم �شميث( �شياغة اللبنة  اإلى ال�شالح بدًءا ب�شالح الفرد  اأنها تقود المجتمع  راأى 
الأولى لنظرية اقت�شاد ال�شوق، واآلية العر�ض والطلب في اإيجاد التوازن في ال�شوق دون تدخل الدولة، التي يجب 
اأن ت�شعى اإلى توفير المناخ الآمن ل�شتقرار ال�شوق. وهذا هو �شر نجاح الفكر الراأ�شمالي؛ لأنه يتعامل بمو�شوعية 
مع اأبجديات الفكر والواقع، ول ي�شطدم مع الأيديولوجيات ال�شائدة، حيث ينظر اإليها كمرتكز ا�شتقرار في المقام 
الأول، وهذا ما غفلت عنه النظرية ال�شتراكية ف�شقطت. وكان �شقوطها در�ًشا قا�شًيا لدول تبددت ثرواتها، و�شعوب 

تبخرت اأحالمها ب�شعارات واهية، ف�شعف الطالب والمطلوب.
وارتكاز النظام القت�شادي العالمي الجديد على مبداأ اقت�شاد ال�شوق، و�شعي دول العالم لتحرير اقت�شاداتها، 
هو تاأكيد على ا�شتحقاقات منظمة التجارة العالمية، التي تتطلع كل الدول اإلى الن�شمام اإليها. وهي التي ل تعدو 

اختبار بعدي
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كونها اإطاًرا قانونيًّا لنظام تجارة عالمي متعدد الأطراف، يهدف اإلى خلق مناف�شة مفتوحة وعادلة وغير م�شوهة. 
الن�شاط  في  الدولة  وتدخل  ال�شوق  اقت�شاد  تحقيق  بين  الفا�شل  الحد  في  الفر�ض  مربط  الواقع  في  هو  وهذا 

ا ما رمى اإليه )اآدم �شميث( في عر�شه للنظرية القت�شادية. القت�شادي. وهذا هو اأي�شً
وهذا الحد الفا�شل هو الذي يمكن اأن يطلق عنان المبادرات الفردية، التي هي ع�شب القت�شاد، اأو اأن يخنقها 
ويئدها عند ولدتها؛ ذلك لأن تدخل الدولة في الن�شاط القت�شادي يعني التدخل في اآلية ال�شوق. وهذا التدخل 
ينعك�ض �شلًبا بال�شرورة على اأداء القت�شاد. وهذا الأداء هو ما تنبَّهت اإليه ال�شيدة )مارجريت تات�شر(، رئي�شة الوزراء 
البريطانية ال�شابقة، في مطلع عقد الثمانينيات من القرن الع�شرين الميالدي، عندما بداأت بفكرة التخ�شي�ض، 
تديرها  اأو  تمتلكها  التي  التجارية  الأن�شطة  التخل�ض من  اإلى  العالم  دول  العملية  الت�شحيحية  بمبادرتها  لتقود 
الدولة ل�شالح القطاع الخا�ض، وهي مبادرة عملية ترتكز اإلى مفاهيم علمية تتفق مع الروؤية التي طرحها )اآدم 

�شميث( في كتابة ثروة الأمم.
بها  تقوم  التي  التجارية  الأن�شطة  امتالك  من  الخا�ض  القطاع  تمكين  هو:  الموؤ�ش�شي  مفهومه  والتخ�شي�ض 
الدولة واإدارتها وت�شغيلها، وهو بال�شرورة اإلزام للدولة بالتركيز على مهامها الرئي�شة في الدفاع والأمن والخدمات 

العامة، وفي هذا التوزيع يتحقق لالقت�شاد تر�شيد وح�شن ا�شتغالل موارده المتاحة.
ا لقيام مناف�شة مفتوحة  واإذا ما تدخلت الدولة في الن�شاط القت�شادي، فاإنها بال�شرورة تخلق مناًخا معار�شً
في  التكاليف  هيكل  اأن  هو  ذلك  في  وال�شبب  العالمية.  التجارة  منظمة  اأهداف  اأهم  وهي  م�شوهة،  وغير  وعادلة 
الم�شروعات التجارية التي تديرها الدولة يختلف كليًّا عن تلك التي يديرها القطاع الخا�ض، اإذ تميل الكفة ل�شالح 

القطاع الخا�ض.
العر�ض  اآلية  وت�شيع  ال�شوق،  توازن  فيختل  مكتملة  غير  وت�شبح  �شريًحا  المناف�شة  في  التعار�ض  يكون  وهنا 

والطلب، ويدفع القت�شاد الثمن في النهاية.
اأي دولة تبحث لها عن موقع متقدم بين عالم تجاوز كلمات  اأن تتنبه له  الفا�شل الذي يجب  ذلك هو الحد 

العاطفة وتم�شك بلغة الأرقام، وهي لغة ل تعرف التجمل اأو المواربة. والعاقل من اتعظ بغيره.
اأاأ ال�شرعة القرائية:

عدد كلمات الن�ض = تقريًبا 56٠ك. الزمن: ............. د. ال�شرعة= 56٠ � ............. = ............. ك/د
مدى ر�شاك عن تح�شن �شرعتك القرائية:

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

)جريدة الجزيرة، الجمعة ١٤٢٤/7/١هـ(
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بب الفهم:

١١ المو�شوع الذي يتحدث عنه الن�ض هو: )اقت�شاد ال�شوق(، )نظرية اآدم �شميث القت�شادية(، )تدخل الدولة في 

ال�شوق(.
٢٢ ح�شر )اآدم �شميث( المهمة الرئي�شة للدولة في: .............، .............، والخدمات العامة، والدور الرقابي التنظيمي.

33 يرى الكاتب اأن النظام ال�شتراكي اأف�شل من النظام الراأ�شمالي. )نعم(، )ل(.

٤٤ يقوم النظام ............. على مبداأ احترام الفرد وحريته في العمل والملكية )الراأ�شمالي(، )ال�شتراكي(.

55 تمكين القطاع الخا�ض من امتالك الأن�شطة التجارية التي تقوم بها الدولة وادارتها وت�شغيلها، ي�شمى .............

66 يوؤيد الكاتب تدخل الدولة في اقت�شاد ال�شوق ويدعو اإليه )نعم(، )ل(.

77 كتاب )ثروة الأمم( هو من تاأليف )مارجريت تات�شر(، )اآدم �شميث(.

88 اإذا تدخلت الدولة في الن�شاط القت�شادي، فاإنها تخلق مناًخا............. لقيام مناف�شة مفتوحة وعادلة )منا�شًبا(، 

ا(. )معار�شً
)عالم تجاوز كلمات العاطفة وتم�شك بلغة الأرقام( عبارة ا�شتخدمها الكاتب في حالة )التاأييد(، )المعار�شة(. 99

١٠١٠ )والعاقل من اتعظ بغيره( عبارة ا�شتخدمها الكاتب للتحذير من )تدخل الدولة في ال�شوق(، )تدخل العاطفة 

في القت�شاد(.
١١١١ ار�شم �شجرة ذاكرة، تلخ�ض عليها اأهم اأفكار المو�شوع ومعلوماته.

التعليق على الفهم
عدد الأ�شئلة التي اأجبت عنها اإجابة �شحيحة: ......................................................................................
مدى ر�شاك عن تح�شن �شرعة الفهم: .................................................................................................
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 لم
اأتقن

 اأتقنت
قلياًل

اأتقنت 
بم�شتوى متو�شط

اأتقنت 
بم�شتوى عاٍل مو�شوعات الوحدة

قراءة التم�شيط

قراءة الت�شفح

قراءة الن�شو�ض الوظيفية

القراءة على الإنترنت

القراءة الذكية

منظم القراءة

اأخي  الطالب / اأختي الطالبة: 
م ذاتك في الجدول الآتي: انتهيت الآن من درا�شة الوحدة، وقمت باأداء عدد من الن�شاطات والختبارات، قوِّ

تقويم ا�داء

خطتي المقترحة ل�شمان ا�شتمرارية الإتقان:

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

..................................................................................................................................................
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)احجب اإلجابة، ثم اقرأ(:المادة التعليمية المبرمجة

تحا�شرنا  ع�شر  في  بتوازننا  الحتفاظ  على  ي�شاعدنا  اأ�شا�ض،  مطلب  القرائية  ال�شرعة 
المتجددة   المعلومات  من  جارف  ب�شيل  المعرفة  نقل  و�شائل  فيه  وتغمرنا  المعلومات،  فيه 

والمتالحقة كل يوم وكل �شاعة، وحتى كل ثانية تقريًبا.
فاإذا كنا محتفظين ب�شرعة بدائية في القراءة ف�شوف نكون عاجزين عن قراءة الحد الأدنى مما 
تجب علينا قراءته ومتابعته. اإن الو�شيلة الوحيدة التي تمكننا من متابعة �شيل المعلومات الجارف 

اإنما هي �شرعة..........
اأو  ب�شرعة  نقراأ  كنا  فاإذا  القراءة،  غاية  هو  المكتوبة  الن�شو�ض  من  المعنى  وتكوين  الفهم 

ببطء دون اأن نفهم فال قيمة للقراءة.
اإن القراءة التي نريدها تت�شف ب�شفتين اأ�شا�شيتين، هما: ال�شرعة و..........

اأنت تعلم اأن للفهم درجات واأعماًقا متفاوتة، فهناك الفهم )الحرفي( اأي فهم ظاهر الن�ض 
ومنطوقه، ماذا يقول الن�ض؟ وهناك الفهم )التف�شيري( وهو اأعمق من �شابقه، وفيه يقوم القارئ 
بتف�شير المقروء وتحليله وا�شتخال�ض النتائج منه. وهناك الفهم )الإبداعي الناقد( وهو اأعمق 
من الفهم التف�شيري، وفيه يحكم القارئ على معلومات الن�ض واأ�شلوبه وبنائه، ويميز فيه بين 
ا في �شوئه،  الحقائق والآراء، وينفذ اإلى ما وراءه فيقدم حلوًل واقتراحات بديلة، وين�شئ ن�شو�شً

وي�شتفيد منه في حل م�شكالت م�شابهة.
ومعنى ذلك اأن بع�ض القراء يقفون عند اأول درجات الفهم، وبع�شهم ينفذ اإلى ما بين �شطور 

الن�ض، اأو يتعدى اإلى ما وراء ال�شطور.
ومن الوا�شح اأن القراءة لتح�شيل )المعنى الحرفي( �شتكون )اأ�شرع( من القراءة للو�شول 

اإلى )الفهم التف�شيري(، وهذه )اأ�شرع( من القراءة للو�شول اإلى الفهم .......... اأو الناقد.
اإن ال�شرعة في القراءة محكومة بعدد من العوامل، منها:

- درجة عمق الفهم التي تريد الو�شول اإليها )حرفي، تف�شيري، اإبداعي ناقد(.
- اأهمية المادة التي تقروؤها بالن�شبة لك. كلما كانت المادة اأكبر اأهمية كنت محتاًجا اإلى قدر 
اأكبر من التاأني والبطء والتكرار للح�شول على فهم اأعمق واأدق. اإنك ل ت�شتطيع مقارنة اأهمية 

قراءة مقرر درا�شي لأداء الختبار غًدا، باأهمية قراءة ديوان من ال�شعر للمتعة اأو الت�شلية.
والمفاهيم  بالمعلومات  مليئة  المقروءة  والمواد  الن�شو�ض  بع�ض  اإن  المعلومات.  حجم   -

القراءة

الفهم

الإبداعي

المادة التعليمية المبرمجة
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وبع�شها يحتوي على القليل من المعلومات والكثير من ال�شروحات والأمثلة. وكلما ازدحم الن�ض 
بالمعلومات احتجت اإلى التاأني والبطء.

ا بالن�شبة لك ب�شبب ثقافتك  - �شعوبة المادة المقروءة. اإن بع�ض المواد القرائية �شهلة جدًّ
�شتقروؤها  ثمَّ  ومن  الكاتب.  اأ�شلوب  جمال  ب�شبب  اأو  تنظيمها،  ح�شن  ب�شبب  اأو  حولها،  الجيدة 

ب�شرعة اأكبر من قراءتك لمادة �شيئة التنظيم، اأو ركيكة الأ�شلوب.
اإذا علمت بالختبار قبل وقته ب�شاعة واحدة ف�شوف تكون  المتاح للقراءة. فمثاًل  الزمن   -

�شرعتك القرائية اأ�شعاف �شرعتك حين تعلم بموعده منذ اأ�شبوع.
فهذه خم�شة عوامل اأ�شا�شية تتحكم في )�شرعة القراءة( هي:

درجة عمق الفهم، اأهمية المادة، حجم ..........، �شعوبة المادة، .......... المتاح للقراءة.
وبناء على ذلك ت�شتطيع اأن تقرر ا�شتراتيجيتك القرائية، وال�شرعة المنا�شبة لها. فتختار 

بين:
- قراءة متاأنية فاح�شة.

- قراءة بطيئة، تقراأ فيها المادة في عدد من الخطوات الم�شل�شلة لت�شل اإلى غايته.
- قراءة �شريعة.

- قراءة فائقة ال�شرعة.
اإننا نتعلم ا�شتراتيجيات مختلفة للقراءة، ونتمرن على �شرعات مختلفة؛ لن�شتخدم كل ا�شتراتيجية، 

وكل �شرعة في مكانها المنا�شب.
قراءة  يتطلب  الذي  المكان  في  القراءة  في  فائقة  �شرعة  ن�شتخدم  اأن  المنا�شب  غير  ومن 

متاأنية اأو بطيئة، ول اأن ن�شير ب�شرعة بطيئة في المكان الذي يتطلب قراءة .......... .
هناك عدد من الحالت القرائية تتطلب �شرعة فائقة في القراءة، منها:

١- القراءة التم�شيطية:
وهي القراءة التي يكون هدفها البحث عن معلومات �شغيرة ومحددة، كاأن تبحث عن ا�شمك 
في قائمة نتائج الثانوية، اأو تبحث عن معنى مفردة في المعجم، اأو تبحث عن رقم هاتف �شديقك 

في دليل الهاتف، اأو التعريف بم�شطلح في مو�شوعة.. اإلخ.
ويتطلب هذا النوع من القراءة معرفة بطريقة البحث في المعاجم والمو�شوعات والأدلة، 

كما يتطلب التركيز والتوجيه نحو الهدف مبا�شرة.
فالقراءة التم�شيطية هي قراءة للبحث عن .......... محددة و�شغيرة.

٢- القراءة النتقائية:
عندما ت�شتري �شحيفة اأو مجلة، اأو تطلع على كتاب �شخم اأو ديوان �شعر، اأو تت�شل ب�شبكة 

المعلومات / الزمن

�شريعة

معلومة
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الإنترنت، فاإنه من غير المحتمل اأن تقراأ كل �شيء، واإنما �شتبحث في اأي منها عن مادة منا�شبة 
تنتقيها للقراءة.

اإن بع�ض المو�شوعات ي�شدك اإلى قراءته ب�شبب عنوانه المثير، اأو جودة المقدمة والمطلع، 
اأو ب�شبب معرفتك بكاتبه، اأو اهتمامك ال�شخ�شي بالمو�شوع. ومن ثمَّ �شتتوقف عنده لقراءته، 

في حين تتجاوز المو�شوعات الأخرى، اأو تكتفي بقراءة عناوينها.
اأو  اإ�شارة عندها،  األ تتوقف عند المادة المنتقاة لقراءتها فوًرا، بل �شع  ومن الأف�شل لك 
احفظ موقعها، وا�شتمر في ت�شفح الكتاب اأو ال�شحيفة.. حتى اإذا انتهيت من الت�شفح، عد اإلى 

المواد المنتقاة وقم بقراءتها قراءة متاأنية.
في القراءة النتقائية نقوم بعملين:

اأ- الت�شفح ال�شريع: لنتقاء مادة منا�شبة للقراءة.
ب- قراءة المادة المنتقاة قراءة ..........

3- قراءة الت�شفح وال�شتطالع:
اأنت محتاج لهذا النوع من القراءة حين تريد اقتناء كتاب اأو مجلة، اأو تكوين راأي �شريع في 

مادة مكتوبة، اأو تمهيًدا لقراءة مكثفة مركزة.
قم بما ياأتي:

- اطلع على قائمة المحتويات في الفهر�ض - اقراأ جزًءا من المقدمة لمعرفة هدف الكتاب 
وحدود مو�شوعه. - قلب ال�شفحات لقراءة روؤو�ض العناوين الرئي�شة والجانبية - تفح�ض الر�شوم 
وال�شور والجداول وحدد وظيفتها - حدد ما اإذا كان الكاتب يمهد لف�شوله بكتابة اأهدافها، اأو ينهي 
ا من تلك الأهداف والملخ�شات - اقراأ مطالع بع�ض الفقرات  كل ف�شل بملخ�ض �شغير - اقراأ بع�شً

لتعرف لغة الكاتب واأ�شلوبه.
فاإذا قمت بهذه العمليات فاإنك تكون قد قمت بقراءة المادة قراءة .......... وا�شتطالع.

٤- قراءة الن�شو�ض الوظيفية:
عندما تكون موظًفا، اأو رجل اأعمال، فاإنك �شوف تحا�شر بعدد من التقارير والطلبات وال�شكاوى 
والمعامالت والعرو�ض التجارية وبطاقات الدعوات والإعالنات... اإلى غير ذلك من المواد المكتوبة 

التي تكون قراءتها جزًءا من واجباتك اليومية، وو�شيلة للحفاظ على تميزك وعالقاتك.
ا اإل اأنه من ح�شن الحظ اأن هذا النوع  ورغم �شخامة المواد المكتوبة التي تواجهك يوميًّ
من المواد يتبع نمًطا معيًنا في تنظيم الن�ض، يجيب عن خم�شة اأ�شئلة: )من؟ ماذا؟ متى؟ اأين؟ 
لماذا؟( وعندما تقراأ فاإنك تتجه مبا�شرة اإلى التقاط اإجابات تلك الأ�شئلة الخم�شة وتقفز عن 

اأي تف�شيالت اإ�شافية خارج حدود الإجابة.

متاأنية

ت�شفح
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واإًذا فالقراءة الإدارية مو�شوعها المعامالت والطلبات والتقارير... وكل ما له عالقة بالعمل 
الوظيفي لالإن�شان. وال�شرعة فيها تحتاج اإلى المهارة في التقاط اأجوبة �شريعة لالأ�شئلة الخم�شة 

)من؟ ماذا؟ .......؟ .......؟ .......؟(.
5- القراءة على �شبكة الإنترنت:

اإن ال�شرعة في قراءة الن�شو�ض على �شفحات )الإنترنت( توفر المال، وت�شاعد على ال�شتفادة 
من تلك المادة المعرفية ال�شخمة المنت�شرة عليها.

وتتطلب القراءة على الإنترنت:
ومعرفة   - الإنترنت  عمل  وكيفية  الآلي،  الحا�شب  جهاز  مع  التعامل  بكيفية  معرفة   -

بطريقة البحث على �شفحاتها - والقدرة على تحديد م�شداقية المادة.
اإنك ت�شتطيع البحث عن اأية معلومة بال�شتفادة من خدمة البحث على الإنترنت، فما عليك 
المواقع  بعناوين  بقوائم  المت�شفح  و�شيزودك  تريدها  التي  المعلومة  عن  البحث  طلب  �شوى 

المنا�شبة لهدفك، وعليك اأن تحدد من تلك القوائم اأيها اأقرب اإلى هدفك لفتحها وت�شفحها.
وكلما كنت اأكثر دربة على التعامل مع جهاز الحا�شب، واأكثر دراية بطريقة عمل الإنترنت 

�شتكون ا�شتفادتك من محتويات ال�شبكة المعلوماتية اأكبر حجما واأكثر ............
لقد عددنا اإلى الآن خم�ض حالت تحتاج فيها اإلى القراءة ال�شريعة وهي:

١- القراءة التم�شيطية للبحث عن معلومة محددة و�شغيرة.
٢- القراءة النتقائية، اأي الت�شفح للبحث عن مادة منا�شبة للقراءة.

3- قراءة الت�شفح وال�شتطالع.
٤- القراءة لالأعمال الإدارية )قراءة الن�شو�ض الوظيفية(.

5- القراءة على �شبكة المعلومات )الإنترنت(.
اإ�شافة حالت اأخرى، مثل: - �شيق الوقت المتاح للقراءة - �شخامة المعلومات  ويمكننا 
التي تريد الو�شول اإليها - الرغبة في متابعة ما ين�شر يوميًّا في ال�شحف والمجالت و�شبكة 

المعلومات، اإلى غير ذلك من الحالت.
في هذه الحالت جميعها نحتاج اإلى ...........................

هناك عدد من الطرق وال�شتراتيجيات ت�شاعدك على اكت�شاب عادة ال�شرعة القرائية، وقد 
اخترنا منها الطريقتين الآتيتين:

اأول: ا�شتراتيجية القراءة الذكية:
 تعتمد هذه ال�شتراتيجية على )اقتنا�ض جوهر المعنى( و)القفز عن التفا�شيل(.

متى - اأين - لماذا

�شرعة

القراءة ال�شريعة
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 هناك معينات ت�شاعد القارئ على اقتنا�ض جوهر المعنى، منها:
اأ- الجمل المفتاحية: الجمل التي تحمل الفكرة الرئي�شة في الفقرة.

ب- طريقة تنظيم الفقرة: �شوؤال/جواب - تعميم/تخ�ش�ض...
ج- اأعراف الن�ض: الإبراز، الأهداف، التلخي�ض، الر�شوم والجداول...

د- العنا�شر الفنية لنوع المو�شوع: مقالة، تقرير، ر�شالة اإدارية...
 يمكن للقارئ اأن يقفز عن:

اأ- ما يعرفه تماًما.
ا، وي�شعب فهمه. ب- ما هو غام�ض جدًّ

ج- ال�شروحات: الجمل التي ت�شرح الفكرة الرئي�شة.
د- الأمثلة: ما يقدمه الكاتب من اأمثلة تدعم الفكرة الرئي�شة اأو تو�شحها.

هـ- ال�شتطرادات: الجمل التي تخرج عن لب المو�شوع.
و- ال�شتدللت: ما يقدمه الكاتب من اأدلة و�شواهد واقتبا�شات تدعم الفكرة اأو تثبت �شحتها.
القارئ  الكاتب لإقناع  التي يقدمها  الإقناعية: الجمل الحجاجية  ز- الحجج والمجادلت 

ب�شحة الفكرة.
 اتخاذ اإجراءات ت�شحيحية لمعالجة ق�شور الفهم، من مثل:

اأ- تاأجيل التفكير في الم�شكلة على اأمل اأن تت�شح اإجابتها في الن�ض لحًقا.
ب- ت�شجيل مالحظة للعودة اإليها لحًقا.

ج- طلب العون من م�شادر خارجية.
د- ا�شتخدام المعجم.

فالقراءة الذكية هي قراءة تبحث عن جوهر.......... وتقفز عن الح�شو والتفا�شيل، وتتخذ 
اإجراءات ............ لمعالجة ق�شور الفهم.

ثانًيا: ا�شتراتيجية )منظم القراءة(:
منظم القراءة هو اأي �شيء ي�شاعـدك على تتبـع مـا تقـراأ، وتحريكـه تحت الأ�شطر، كالقلم، 

اأو اإ�شبع ال�شبابة.
 حركات مختلفة لمنظم القراءة، منها:

اأ- تتبع كل �شطر من اأق�شى اليمين اإلى اأق�شى الي�شار )اأنت اإًذا تقراأ كل �شيء(.
ب- تتبع الجزء الأو�شط فقط من الن�ض. اأنت فقط تقراأ الجمل الواقعة في و�شط ال�شطر.

ج- تتبع �شطًرا واقفز عن �شطر اأو �شطرين.
يمكنك اإذا اأن ت�شاعف من �شرعتك القرائية با�شتخدام .....................

المعنى
ت�شحيحية

منظم القراءة
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اإذا �شعرت باأن �شرعتك القرائية ل تتح�شن فيمكن اأن يكون ال�شبب وراء ذلك اإحدى الم�شكالت 
ال�شت الآتية:

١- القراءة كلمة كلمة: القارئ الجيد )يرى، ويقراأ( مجموعة من الكلمات  في )النظرة الواحدة(.
٢- نق�ض التركيز: ب�شبب ظروف المكان، اأو حالة القارئ، اأو نق�ض الدافعية.

3- ال�شوت الداخلي: اإنه يجعل قراءتك ال�شامتة في نف�ض �شرعة القراءة الجهرية.
٤- نق�ض المفردات: الكلمات الماألوفة تقراأ بنف�ض ال�شرعة التي يقراأ بها حرف واحد.

بداية  اإلى  ال�شطر  نهاية  من  لالنتقال  العين  ت�شتغرقه  الذي  الوقت  النتقال:  بطء   -5
ال�شطر الذي يليه - الوقت الذي ي�شتغرقه القارئ في تقليب ال�شفحات.

)نق�ض  اأو  ب�شري(  )خطاأ  ب�شبب  ال�شطر  اأو  الكلمة  قراءة  اإعادة  الرتداد:  اأو  التراجع   -6
الفهم(.

اإن الأمر ل  اأنك م�شاب باإحدى هذه الم�شكالت فعليك التخل�ض منها فوًرا،  اإذا اكت�شفت 
تجنبها  ب�شرورة  وتقتنع  لديك،  الم�شكلة  هذه  بوجود  تقتنع  فحين  اقتناًعا،  يكون  اأن  يعدو 
ف�شتكون قادًرا على ذلك، واإذا كانت هذه الم�شكالت تقود اإلى بطء القراءة فاإن التخل�ض منها 

�شيقود حتًما اإلى .....................

�شرعة القراءة
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الكتـابة الوظيفية

الأهداف 
التدريبية

مو�صوع�ت 
الوحدة

 الرسائل اإلدارية.   التقارير.
 المحاضر.    العروض التسويقية.

 اإلعالنات الدعائية.   الخطب المحفلية )كلمات االفتتاح واالختتام(.

 ثالثة أسابيع  = خمس عشرة حصة.مدة التنفيذ

ُيتوقع منك في نه�ية هذه الوحدة اأن:

َف فنون الكتابة الوظيفية، وأعرافها، وأسلوبها )خصائصها(، وعناصرها الرئيسة ومحتويات   ُتوظِّ
كل عنصر.

ا مستوفًيا عناصره.  َتْكتَب موضوًعا وظيفيًّ
 ُتلِقي كلمات افتتاحية أو ختامية لمناسبة ما.

 ُتصمَم مخططات لموضوعاتك الكتابية؛ لتساعدك على استيفاء العناصر الرئيسة.
ا بشكله الخارجي المتعارف عليه. ا وظيفيًّ  َتلتزَم عند كتابتك فنًّ

 ُتوِظَف في كتابتك ما تدربت عليه من مهارات النحو واإلمالء والترقيم وأعراف الكتابة.
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اإر�ص�دات 
المتعلم

دون   - تغمر  فهي  الحاضر،  عصرنا  في  انتشاًرا  الكتابات  أكثر  هي  الوظيفية  الكتابة   
الكتابة الوحيدة  انقطاع وبشكل يومي - كل اإلدارات والمؤسسات والشركات. وهي 
التي يستخدمها كل من يعرف ولو يسيًرا من أصول الكتابة، فيراوح بين اإلقناع المنطقي 
والتأثير الوجداني، بحسب الفن الوظيفي وموضوعه، ويتطلب منك ذلك أن تكون دقيًقا 

في اختيارك للمفردات والعبارات المناسبة لموضوعك وهدفك.
 تذكر - قبل بدء الكتابة - أن تصمم مخطًطا لموضوعك، وتحدد عناصره الرئيسة ومحتويات 

كل عنصر، ثم اكتب - متقيًدا 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،1(. الكفايات اللغوية.
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ا�شتعن بمراجعك وخبرتك ال�شخ�شية، ثم اأجب:
١١ العمل الناجح هو نتيجة طبيعية لتخطيط جيد، اإذا كنت ت�شرع في كتابة مو�شوعك قبل اأن تجمع معلوماته 

واأدلته، وقبل اأن تحدد اأفكاره، وت�شمم ت�شل�شله، فاإنك ل تفعل كما يفعل كبار الكّتاب.
اأعِط تعلياًل منطقيًّا يف�شر اأهمية القيام بالأعمال التخطيطية الآتية:

التعليل الخطوة

جمع المعلومات والأدلة وال�شواهد والأمثلة وت�شنيفها

تحديد الأفكار الرئي�شة والفرعية للمو�شوع

ر�شم مخطط تنظيمي للمو�شوع

               يخطط كبار الكّتاب لأ�شاليب العر�ض، ويولونها عـنـايـة خـا�شـة، فـاأ�شـلـوب العـر�ض هـو الـذي يـمـيـز الكـاتـب
المتمر�ض من الكاتب المبتدئ، وباإمكانك اأن تجعل اأ�شلوبك بليًغا موؤثًرا باتباع الإجراءات الآتية:

  كن �شادًقا: تاأكد من �شحة جميع المعلومات والإح�شاءات والأ�شباب والنتائج التي تعر�شها.
  ابحث عن ق�ش�ض حقيقية اأو متخيلة، اأو اأمثلة،  اأو حكايات قديمة تخدم اأفكارك وتوؤيدها.

  اأن�شئ ا�شتعارات ومقارنات تو�شح فكرتك: تاأمل الأ�شياء والأحداث من حولك. حاول اأن تجد رابًطا 
      اأو عالقة بينها وبين اأفكارك لت�شتعيرها.

  تخيَّر األفاًظا محببة اإلى النفو�ض وجاذبة، تخاطب العقل والعاطفة.
اأفكارك، وتوؤيد  اأدلة و�شواهد ومقولت للم�شاهير من العلماء والحكماء والمفكرين  تدعم    ابحث عن 

�شحتها.

النشاطات التمهيدية

رابط الدر�ض الرقمي

اأاأ٢٢
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بب لحظ كيف يوظف الكّتاب تلك الإجراءات لإن�شاء ن�شو�ض جيدة:

التحليل الن�ض

الألفاظ الموؤثرة

تقدًما هائاًل. النجاح العظيم

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

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

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

المثال اأو ال�شتعارة

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

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

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

ال�شت�شهاد

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

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

الم�شداقية

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

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

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

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

في الطيران
اأ.د. حمدي توفيق حمدان
 ]الزخرف:١3[، بف�شل 
من اهلل - عز وجل - حقق الإن�شان في مجال الطيران وغزو الف�شاء تقدًما هائاًل 
في العقود الأخيرة، فبالإ�شافة اإلى النجاح العظيم الذي حققه بالهبوط على �شطح 
ال�شطناعية  والأقمار  الأخرى  الكواكب  ل�شتك�شاف  المكوكية  والرحالت  القمر، 
التي و�شعها على مدارات حول الأر�ض لنقل المعلومات بين �شكان الأر�ض جميًعا 
الركاب  مئات  اإلى  اأحمالها  فزادت  الركاب،  طائرات  تطورت  فقد  فائقة...  ب�شرعة 
ال�شوت )١٢٢5 ك/�ض( بل  اإلى ما يقارب �شرعة  وع�شرات الأطنان، وزادت �شرعتها 

زادت عليها بعدة اأمثال في الطائرات الع�شكرية.
الطائرات،  ت�شميم هياكل  اأ�شا�شية هي: علم  علوم  �شتة  الطيران على  وي�شتند فن 
التحكم  وعلم  المرونة،  وعلم  المعادن،  وعلم  النفاثة،  المحركات  ت�شميم  وعلم 

وال�شتقرار، وعلم الديناميكا الهوائية.
ون�شوق مثاًل ب�شيًطا لتو�شيح نظرية الطيران: فاإذا تخيلنا اأن قطعة م�شتطيلة من 
الورق المقوى اأو الخ�شب ذات �شمك �شغير يتم دفعها في الهواء اأفقيًّا ب�شرعة عالية 
بحيث يظل �شطحها اأفقيًّا، فاإننا نتوقع اأن الهواء �شيوؤثر فيها بقوة اإلى الخلف، اأي 
اأنه �شيحاول اإعاقة حركتها، ولكنه لن يوؤثر عليها بقوة اإلى الأعلى اأو اإلى الأ�شفل. 
مرة اأخرى تخيل قطعة الم�شتطيل نف�شها تتحرك اأفقيًّا، بحيث اإن �شطحها يميل 
المار  الهواء  اإن  النتائج تماًما، حيث  الحالة �شتختلف  الأ�شفل، في هذه  اإلى  قلياًل 
اأ�شفل ال�شطح ال�شفلي �شين�شغط ب�شبب نق�شان الحيز الذي ي�شير فيه، وهذا الفارق 
في �شغط الهواء م�شروًبا في م�شاحة الم�شتطيل يعطي قوة توؤثر في الم�شتطيل 
اإلى الم�شاحة الكبيرة ل�شطح  اإلى الأعلى وت�شمى هذه القوة بقوة الرفع، وبالنظر 
تكون  الرفع  قوة  فاإن  الطائرة،  بها  تتحرك  التي  العالية  وال�شرعة  الطائرة  جناح 

كبيرة بالقدر الذي ي�شاوي اأو يزيد عن وزن الطائرة. 
مجلة اأفكار، العدد الثالث، جمادى الأولى، ١٤١5هـ
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التحليل الن�ض

و�شائل التوا�شل الجتماعي حوارات عمياء
محمولت  من  الجتماعي  التوا�شل  من�شات  به  تمطرنا  ما  مع  التعاي�ض  من  اليوم  لنا  مهرب  ل 
تختلط فيها ال�شائعات بالحقائق، حتى لو كان القارئ مت�شبًثا بالو�شائل الإعالمية التقليدية، ف�شوف 
يجد اأن من هموم تلك الو�شائل �شرعة اندماجها في تلك المن�شات وقطف ثمراتها، �شواء اأكانت 
ا ت�شويقية، وربما التعرف على ردود اأفعال قرائها وتعليقاتهم تجاه ما ين�شر  اإعالنات تجارية اأم فر�شً
اأوكاًرا لمجهولي الُهوّية  اآراء ووجهات نظر مختلفة. لم تعد هذه المن�شات  في تلك الو�شائل من 
والمترب�شين والباحثين عن ال�شهرة المباغتة فقط، بل اأ�شبحت مق�شًدا لقادة العالم يقدمون من 
خاللها قراراتهم حول �شوؤون بالدهم ال�شيا�شية والقت�شادية والع�شكرية والثقافية والجتماعية. 
ولذا فاإن ال�شتهانة باأثر هذه المن�شات على اأي مجتمع وقدرتها على اختراقه وبرمجته لن توؤدي 

اإل اإلى الإ�شرار به وبم�شالحه الراهنة اأو تلك المتوقعة. 
جوهر هذه المن�شات هو الحوار وتبادل المعلومات وتو�شيع اأثرها على الأفراد والموؤ�ش�شات ب�شتى 
اأطيافها. فاليوم با�شتطاعة الماليين المتناثرين في اأرجاء العالم التحاور حول اأية ق�شية يبثها 

»تويتر« اأو »في�شبوك«، واإثراء الجدل حولها وفتح كل الأبواب الم�شتغلقة  دونها.
بع�ض  حول  وتعليقات  حوارات  من  مثاًل  عربًيا  وربما  محلًيا  »تويتر«  من�شة  على  يجري  ما  لكن 
التغريدات، وما ي�شتخدم فيها من اأقذع العبارات واأحط الأو�شاف تجاه هوية المغرد واأ�شله واأهله 
ول منطق  دين  يقره  ل  �شائن  م�شلك  هو  وعماًل؛  قوًل  تهديده  وربما  وخلقته،  وطائفته  وقبيلته 
ولعقل ول �شمير. وعلى الرغم من الآلم التي يخلفها هذا الحوار الأ�شود على الم�شاركين فيه، 
والقوانين،  ال�شرائع  التي تحميها  الرفيعة  ب�شروطه  المرتجى  الحوار  الكبرى هي  ال�شحية   فاإن 
وبمناخاته التي توؤ�ش�ض لمجتمع منفتح ومت�شامح، تتعدد فيه الميول والأفكار والتوجهات وتتكاتف 

ل�شالح بناء اأوطان وذوات جديدة. 
اأولئك المتوح�شون  اأن تكون غابة يهددنا فيها  التوا�شل الجتماعي من  ولكن لكي نحمي و�شائل 
المتمتر�شون وراء اأ�شمائهم الرمزية والمجهولة، فاإن على الجهات القانونية اأن توا�شل بحزم اإقفال 
هذه الح�شابات التي ت�شخ �شمومها عبر هذه ال�شبكات وربما ف�شح الأ�شماء والجهات التي ت�شتخدم 
هذه المن�شات لزرع مواقفها واإي�شال ر�شائلها، فلي�ض �شراً اأن حروب اليوم هي حروب رقمية وتقنية 

اأي�شاً. 
مجلة القافلة، العدد ٢. مجلد 67، مار�ض، اأبريل،٢٠١8



113113

كفاية التواصل الكتابي

اأن  اأف�شلية الزواج المبكر، يمكن للطالب  اإحدى الأفكار الآتية:  ط لأ�شاليب عر�ض مبتكرة للتعبير عن  جج خطِّ

يرتقوا بم�شتوى مدر�شتهم. تتناق�ض اأقوال بع�ض اأفراد المجتمع مع اأفعالهم. )يمكن عر�ض فكرة اأخرى(

د   تختلف الألفاظ الجاذبة ذات التاأثير العاطفي بح�شب المو�شوع. حاول اأن ت�شرد اأكبر قدر ممكن من الألفاظ 
الموؤثرة في المو�شوعات الآتية:

الن�ض المقترح اأ�شلوب العر�ض

ق�شة متخيلة

مثال من الواقع

ا�شتعارة= ت�شبيه / حالة 
مقارنة

مقولت محكمة ال�شياغة

الألفاظ الموؤثرة المو�شوع

 - المروعة  ال�شورة   - ال�شنيعة  الحوادث   - بالأرواح  ال�شتهتار   - الجنونية  ال�شرعة   - الهالك   - الدمار 
الكوارث - قلب الأم - �شياع الأ�شرة .......................................................................................................
............................................................................................................................................................

الحوادث المرورية

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

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

الحث على حفظ 
القراآن الكريم

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

............................................................................................................................................................
تر�شيد ا�شتهالك المياه

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

............................................................................................................................................................
المواطنة ال�شالحة
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اأن تحدد العنا�شر  اإتقان الكتابة فيه، حاول  33 معرفتك بالعنا�شر والمكونات الفنية لمو�شوعك ت�شاعدك على 

الفنية لكل من: )ن�شاط منزلي(.

٤٤ الكاتب الجيد يركز على ما يهمُّ القارئ، ويقدم له عدًدا من الم�شاعدات للح�شول على مبتغاه ب�شكل وا�شح 

ودقيق. وت�شاعدك معرفتك بخ�شائ�ض الأنواع الكتابية على تقديم اأفكارك وافية وا�شحة.
مها جيًدا وانتفع بها في كتاباتك. ناق�ض خ�شائ�ض الأنواع الكتابية مع زمالئك. تفهَّ

معايير الجودة محور اهتمام القارئ هدف الكاتب نوع الكتابة

واأفــكار مبتكــرة،  بــروؤى  الإتيــان  الأ�شالــة:   
واإيجاد عالقات جديدة بين الأ�شياء.

 التاأثيــر: قــدرة الن�ــض علــى نقــل عواطــف 
الكاتب وروؤاه اإلى فكر القارئ ووجدانه.

 الت�شاق الثقافي: مع قيم المجتمع ومبادئه.

والظواهر  لالأ�شياء  الأديب  روؤية   
التي يعبر عنها.

 مظاهر البالغة والجمال في الن�ض.

 التـعـبـيـــر عـــن العواطـف 
والنــفــعــالت الــــنـــــفــــ�شــــيــــة 

والروؤى ال�شخ�شية.
مبتكرة  حــلــول  تــقــديــم   
لـــــــــــــم�شكـــــــــــــالت الــــــــنــــــــف�ض 

والمجتمع.

اأدبية

 �شــدق المحتــوى: اأي مطابقتــه للواقــع اأو 
لمقت�شيات النظر العقلي.

 جودة تنظيم المحتوى: اأي الطريقة التي 
رتبت بها اأفكار الن�ض ومعلوماته بحيث تكون 

اأكثر و�شوحا وتتابًعا منطقيًّا.

الــمــعــلــومــات والــمــفــاهــيــم والــقــوانــيــن 
والـــــــنـــــــظـــــــريـــــــات والـــــــــتـــــــــف�شيـــــــــرات 
وال�شتدللت والآراء والحقائق التي 

يعر�شها الن�ض.

نقــل المعرفــة اإلــى القــارئ، 
وتف�شيرها وتقويمها. علمية

  و�شوح الأجوبة من اأ�شئلة القارئ.
ــاع الــعــقــلــي والــتــاأثــيــر  ــنــ  الـــقـــدرة عــلــى الإقــ

الوجداني.

اأجوبة الأ�شئلة الآتية: )كلها اأو بع�شها 
بح�شب المو�شوع(:

من؟ ماذا؟ لماذا؟ اأين؟ متى؟ كيف؟

 اأداء واجبات العمل الوظيفي.

 ق�شاء الم�شالح ال�شخ�شية.
وظيفية

بية
كتا

ن ال
فنو

 لل
شية

شا�
لأ�

ر ا
�ش

عنا
ال

الق�شة

المقال

الإعالن

الر�شالة
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66 حدد العمليات والإجراءات  التي �شتقوم بها اإذا طلب منك اأن:

55 لت�شميم مخطط المو�شوع اتبع الإجراءات الآتية:

اأاأ حدد العنا�شر الفنية للمو�شوع بح�شب نوعه الفني )مقال، ق�شة، تقرير...(.

بب حدد الأفكار الرئي�شة والتف�شيالت الأ�شا�شية لكل عن�شر.

جج اقترح اأ�شاليب العر�ض والتاأثير والإقناع.

دد ار�شم مخطًطا اأو جدوًل يظهر كل ذلك بو�شوح.

�شمم الآن مخطًطا لمقال باأحد العناوين الآتية: المدر�شة التي اأحلم بها، اأجمل م�شيف، حرية الراأي وحدودها.  
الفرق بين الثقة بالنف�ض والغرور ... )يمكنك اختيار عنوان اآخر(.

العمليات والإجراءات المطلوب

تكتــب تقريًرا اإلى معالي وزير البيئة 
والمياه والزراعــة عن الو�شع المائي 

مدينتك في 

تلقي كلمة حفل تكريمي لأحد 
الأدباء والمفكرين
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اأوًل: اإلى اأي الفنون الوظيفية تنتمي المو�شوعات الآتية؟ �شل المو�شوع بالفن المنا�شب:

الفنون الوظيفية المو�شوعات

ر�شالة اإدارية توثيق اجتماع مجل�ض الإدارة

مح�شر ا عن �شيارة اأنيقة ب�شعٍر مغٍر خبر موجز جدًّ

اإعالن دعائي �شكوى موجهة اإلى مدير اإدارة المرور

عر�ض ت�شويقي معلومات وحقائق وتو�شيات حول م�شروع )نظام المقررات(

كلمة افتتاح ترحيب بالح�شور وتعريف بالمنا�شبة

تقرير اإثارة المتلقي واإ�شعاره باأنه يفتقد �شيًئا واإقناعه بالح�شول عليه بطريقة اأو باأخرى

خاطرة

ثانًيا: �شوف تلقي غًدا كلمة بمنا�شبة افتتاح معر�ض الكتاب بالمدر�شة، خطط لأفكارك الرئي�شة واأ�شاليب العر�ض 
المنا�شبة.

معر�ض
الكتاب

الأفكار الرئي�شة
..............................................................

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

الألفاظ والألقاب المنا�شبة لخطاب ح�شور الحفل
...............................................................................

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

الق�ش�ض والأمثلة وال�شتعارات
..............................................................

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

اقتبا�شات واأقوال واإح�شائيات
..............................................................

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

اختبار قبلي
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في البيئة المدر�شية كثيٌر من الجوانب الم�شيئة، ولكنها ل تخلو من بع�ض الم�شكالت الطالبية والتعليمية، 
�شاهم في درا�شة م�شكالت مدر�شتك، وفي تقديم الحلول المنا�شبة لها، من خالل تمثيل الدور.

اأاأ اعمل مع ثالثة من زمالئك. للقيام بما ياأتي:

١١ وزعوا الأدوار الآتية بينكم: )قائد المدر�شة، وكيل المدر�شة، المر�شد الطالبي، اأحد المعلمين(.

اأن تح�شلوا على معلومات  المدر�شة )يف�شل  التعليمية والطالبية والإدارية في  الم�شكالت  ا�شتق�شوا   ٢٢

اأوفر من زمالئكم ومعلميكم(.
33 حددوا جدول الأعمال)الم�شكالت التي �شتناق�شونها في اجتماع مجل�ض الإدارة الذي تمثلون اأع�شاءه(.

٤٤ مثلوا الدور اأمام زمالئكم)اعقدوا جل�شة لمناق�شة عنا�شر جدول الأعمال(.

بب والآن عليك اأن تقوم - بالتعاون مع مجموعتك - بالأعمال الكتابية الآتية:

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
مح�شر اجتماع

اليوم: ............................  التاريخ: ...........................
عقد مجل�ض الإدارة اجتماعه الأول بح�شور كامل الأع�شاء، وهم: 

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

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

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

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

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

القرارات والتو�شيات:
................................................................................

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

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

المقرر الرئي�ض     
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ...........................

........................... الأع�شاء: ...........................  

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
تقرير و�شفي عن عمل طالبي

مدر�شة: ......................  ال�شف والف�شل: .......................
وفقه اهلل الأ�شتاذ الفا�شل قائد المدر�شة    

قمنا   ............................ الأ�شتاذ  العربية  اللغة  معلم  من  بتكليف 
بدرا�شة ا�شتق�شائية لجميع الم�شكالت الطالبية والتعليمية في 
.......................................................................................... المدر�شة: 
............................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

الكتابة الوظيفية

رابط الدر�ض الرقمي
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ال�شتنتاج التوجيه
محا�شر الجل�شات ................................

...........................              ...........................
الفنون الوظيفية التي كتبت فيها

عنا�شر فنية م�شتركة 
)ت�شترك فيها هذه الفنون جميعها(

عنا�شر مميزة 
)توجد في فن ول توجد في الآخر(

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
المكرم ولي اأمر الطالب ...................... وفقه اهلل

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد:
........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قائد المدر�شة: ......................................................
............ / ............ / ............ ١٤ هـ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

غير  ال�شلوك  ذوي  الطالب  اأمور  اأولياء  اأحد  اإلى  خطاًبا  وجه 

الح�شن تدعوه لزيارة المر�شد الطالبي

التي  الجميلة  وال�شعارات  الدعائية  العبارات  من  مجموعة  اكتب 

ت�شاعد على تح�شين البيئة المدر�شية

االستنتاج



119119

كفاية التواصل الكتابي

١١ كيف تكتب ر�شالة �شكوى اأو طلب؟

اختْر مو�شوًعا لل�شكوى، ومو�شوًعا للطلب، ثم نفذ الإجراءات التخطيطية الآتية:

٢٢ اكتب اأحد المو�شوعين اللذين خططتهما، م�شتر�شًدا بالعنا�شر الفنية الآتية:

حدد مو�شوع ال�شكوى في جملة اأو جمل ق�شيرة مبا�شرة
........................................................................

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

حدد الجهة الم�شتقبلة والم�شوؤول واللقب الوظيفي
........................................................................

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

لخ�ض الأ�شرار
...........................

...........................
طلب�شكوى

لخ�ض مبرراتك 
وموؤهالتك

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

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

لخ�ض ما تريد من 
الم�شوؤول فعله

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

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

لخ�ض ما تريد من 
الم�شوؤول فعله

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

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

حدد الطلب / الطلبات في جملة اأو جمل ق�شيرة مبا�شرة
........................................................................

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

حدد الجهة الم�شتقبلة والم�شوؤول واللقب الوظيفي
........................................................................

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

الفتتاح

الب�شملة، التوجيه، التحية

الختتام
الدعاء - ا�شم المر�شل - عنوانه - التاريخ.

العر�ض
 مو�شوع ال�شكوى اأو الطلب

 الأ�شرار  اأو المبررات والموؤهالت.
 ما تريد من الم�شوؤول اأن يفعله.

 في الطلب )حدد ما �شتفعله في المقابل(.

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
....................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نشاطات التعلم
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معلومات واإح�شاءات

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

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

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

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

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

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

النتائج والأ�شرار

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

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

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

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

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

اأ�شباب التاأخر ال�شباحي

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

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

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

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

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

الحلول والتو�شيات

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

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

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

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

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

التاأخر 
ال�شباحي

33 كيف تكتب تقريًرا؟

يتحرى  باأ�شلوب علمي  تعر�ض  واإح�شاءات،  كتابة علمية تحتوي على معلومات وحقائق  الأ�شا�ض  التقارير في 
الوظيفية؛ لأن معديها - غالًبا - موظفون، وت�شتخدم  الكتابة  واإنما تعد من  ال�شدق والمو�شوعية،  الكاتب فيه 

لأغرا�ض تطوير العمل وحل م�شكالته.
المتعلقة  والنتائج  والأ�شباب  والحقائق  والإح�شاءات  المعلومات  كامل  اأن يجمع  التقرير  ينبغي لمعد  ولذلك 

بمو�شوعه، قبل اأن يعد تقريره.
اأاأ اجمع المعلومات الالزمة لإعداد تقرير عن )م�شكلة تاأخر الطالب ال�شباحي( في مدر�شتك؟
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الفتتاح: )عنوان + التوجيه + عرف بنف�شك + اأ�شباب كتابة التقرير + اإجراءات الإعداد(
.....................................................................................................................................................

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

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

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

العر�ض 
اعر�ض ما تو�شلت اإليه من معلومات 

واإح�شاءات واأ�شباب ونتائج

المقدمة
اأهمية الطابور ال�شباحي - م�شكلة التاأخر ال�شباحي 
في المدار�ض عموًما - حجم الظاهرة في مدر�شتك

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

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

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

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

الخاتمة
ا�شرد ما تو�شلت اإليه من حلول وتو�شيات.

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

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

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

التاأخر 
ال�شباحي

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
مح�شر اجتماع

في يوم ........... / ..... /..... ١٤هـ، تم الجتماع )...........( و................. برئا�شة ............... 
وح�شور ).............( ع�شًوا، وغياب كل من:  ١- ......................... ٢- ........................

ونوق�ض في الجتماع جدول الأعمال الآتي:
-٢    -١
-٤    -3

وكانت اأهم القرارات والتو�شيات ما ياأتي:
-١
-٢
-3

توقيع الأع�شاء
المقرر: الرئي�ض:     

.......................... - .......................... - الأع�شاء: .................................................. 

ال�شتنتاجات 
يجيب المح�شر عن الأ�شئلة 

الآتية:
.................................. من؟   -١
................................................

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

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

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

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

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

جج ابداأ في كتابة التقرير متقيًدا بالترتيب ال�شحيح )الفتتاح - المقدمة - العر�ض - الخاتمة(

٤٤ كتابة محا�شر الجل�شات:

ن ا�شتنتاجاتك: تخّيل اأّنك مقرر لجنة الن�شاط بالمدر�شة، امالأ النموذج الآتي، ثم دوِّ

بب خطط لكتابة تقريرك ال�شابق م�شتعيًنا بالموجهات الآتية:
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خطوات كتابتها المحتويات الأ�شا�شية لكل عن�شر 
من عنا�شرها عنا�شرها الخطب 

المحفلية

١- جمع المعلومات، تعرف على:
ــهـــم  ــاتـ  رعــــــاة الـــحـــفـــل واألـــقـــابـــهـــم ودرجـ

الوظيفية، ورتبهم بناء على ذلك.
 مو�شوع الحفل اأو الموؤتمر.

 اأ�شباب اإقامة الحفل اأو الموؤتمر.
 الأهداف التي يريد تحقيقها.

 فعاليات الحفل وجدول اأعماله.
عن  يجيب  للخطبة،  مــخــطــًطــا  ار�ــشــم   -٢

الأ�شئلة: من؟ ماذا؟ لماذا؟ كيف؟
3- الكتابة الأولية: ركز اهتمامك على:

 تغطية جميع عنا�شر الخطبة.
 دقة العبارة وو�شوحها.

اأ�شاليب  الــجــمــل،  بــنــاء  نــّقــح: الألــفــاظ،   -٤
التاأثير.

5- تدرب على الإلقاء.

التوجيه: ت�شمية رعاة الحفل مرتبين بح�شب درجاتهم 
الوظيفية والترحيب بهم. مقدمة

خطب الفتتاح

 التعريف بمو�شوع الحفل.
 بيان اأ�شباب اإقامة الحفل واأهدافه.

اأثناء  �شتتم  التي  والفعاليات  الأعمال  بيان   
الحفل.

 بيان النتائج المرتقبة من اإقامة الحفل.

عر�ض

 كلمة �شكر للقائمين على تجهيزات الحفل.
 تمني التوفيق للحفل + تحية ختامية.

خاتمة

التوجيه: ت�شمية رعاة الحفل مرتبين بح�شب درجاتهم 
الوظيفية والترحيب بهم.

مقدمة

خطب الختتام

 تعريف موجز بمو�شوع الحفل ودواعيه واأهدافه.

 بيان تف�شيلي بما تم خالل الحفل من فعاليات.

 بيان النتائج والتو�شيات التي تم التو�شل اإليها.
عر�ض

 كلمة �شكر لرعاة الحفل والم�شاركين فيه والقائمين 
على تجهيزاته.

 تحية ختامية.
خاتمة

55 كتابة الخطب المحفلية:

)افتتاحية/  كلمات  والم�شاركون  الم�شوؤولون  فيها  يلقي  خطابية،  بحفالت  وتختتم  الكبيرة  المنا�شبات  تبداأ 
ختامية( تت�شمن مو�شوع المنا�شبة، اأهدافها، واأعمالها، ونتائجها. اإنك ت�شاهد مثل هذا الحدث كثيًرا، وربما اأتيحت 

لك الفر�شة للم�شاركة في بع�ض المنا�شبات م�شتقباًل، فكيف تبني خطبتك؟
اأاأ تاأمل العنا�شر الفنية للخطب المحفلية، وخطوات كتابتها، وناق�شها مع زمالئك.
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الدرجة 
النهائية

�شحة اللغة 
وعالمة ال�شبط الجراأة والطالقة جودة اأ�شلوب العر�ض ا�شتيفاء عنا�شر 

الخطبة
ال�شم

جج اكتب خطبتك كما خططت لها، م�شتوفًيا عنا�شرها، وتدرب على اإلقائها، ثم اأ�شمعها زمالءك.

مون اأداءك بح�شب البطاقة التقويمية الآتية: تذكر اأن زمالءك �شيقوِّ
بطاقة تقويم خطبة

)ا�شتمع لأداء زمالئك، �شع درجة من )5( لكل منهم تحت كل مهارة مما ياأتي، اجمع الدرجات وحدد الفائز(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من؟ 
)الح�شور(

لماذا؟
)الأ�شباب والأهداف(

كيف؟ 
)اأ�شلوب العر�ض(

ماذا؟ 
)المو�شوع(

بب خطط لخطبة محفلية لإحدى المنا�شبات الآتية: اختتام الن�شاط المدر�شي - مجل�ض الآباء والمعلمين - 

تكريم الفائزين بم�شابقة حفظ القراآن الكريم - منا�شبة اليوم الوطني - اختتام فعاليات اأ�شبوع )القراءة للجميع( 
اأو اأي منا�شبة اأخرى:
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66 العرو�ض الت�شويقية:

التجار بحاجة اإلى المهارة في ت�شويق ب�شائعهم ومنتجاتهم.
المدربون والعلماء والمفكرون والأطباء والمهند�شون بحاجة اإلى ترويج اأفكارهم ومهاراتهم.

الباحثون عن الوظائف بحاجة اإلى المهارة في عر�ض قدراتهم ومهاراتهم وموؤهالتهم.
اإننا جميًعا نبحث عن: الك�شب المالي، الك�شب المعنوي، التقدير، التاأثير، الإقناع ...، وو�شيلتنا اإلى ذلك كله )اللغة( 

فاللغة ن�شف التجارة.
اقراأ العر�ض الت�شويقي الآتي، ولحظ المهارة في ا�شتخدام اللغة الموؤثرة:

77 لحظ الألفاظ المنتقاة لعر�ض )المقعد( في ال�شورة الآتية. حاول اأن تحاكيها باألفاظ موؤثرة وجاذبة لعر�ض 

الب�شائع الأخرى:

الألفاظ الو�شفية الموؤثرة:

خدمة - اأحدث - ...........................................................................................

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

تو�شيع دائرة الم�شتفيدين:

المهتمون بالتجارة - ....................................................................................

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

الدفع: بادر بالت�شال

الفائدة: ا�شتمتع باأحدث قنوات المعلومات.

مقعد اأر�شي
مقعد فخم �شغير ومريح

75 رياًل
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.......................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

ا ناجًحا؟  88 كيف تقدم عر�شً

 تاأمل النموذج الآتي، وناق�ض محتواه مع زمالئك:

بب اأمامك الآن �شورة لمنتج �شناعي، واأخرى ل�شعار معهد تدريبي. طبق النموذج في الدعاية لأحدهما:

لفت انتباه المتلقي اإثارة النتباه
وت�شويقه اإلى المو�شوع

اأولئك القادرون  قلة هم النا�ض القادرون على الت�شال الموؤثر، واأقل منهم 
على مواجهة الجمهور بثبات وطالقة. األ تحلم اأن تكون واحًدا من هوؤلء؟ 

اإنك حتًما تريد اأن تكون مميًزا. األي�ض كذلك؟

نحن - في معهد التوا�شل الإبداعي - نقدم لك الحل، ون�شمن لك 
التميز، باأقل الأ�شعار، قيمة زهيدة في مقابل خدمة عظيمة.

اأنت اإًذا بحاجة اإلى اكت�شاب مهارات الإلقاء والتوا�شل الإبداعي. اإنها 
المهارات التي تجعلك مميًزا ومختلًفا عن الآخرين.

اأولئك  كل  بالنجاح.  لهم  الم�شهود  الخبراء  المدربين  اأف�شل  لدينا 
والإلقاء،  التوا�شل  بارعين في  اأ�شخا�ض  اإلى  دربناهم تحولوا  الذين 

لقد حققوا نجاحات عظيمة في اأيام معدودة.

ل ت�شيع فر�شتك في النجاح. التحق ببرنامجنا التدريبي فوًرا وا�شمن 
النجاح.

عر�ض ما يريد المتحدث 
ت�شويقه

اإ�شعار المتلقي بالم�شكلة 
وحاجته اإلى الحل

تمثيل وتو�شيح اإيجابيات 
الحل وفوائده

دفع المتلقي اإلى اتخاذ فعل 
لتبني الحل وتطبيقه

العــــر�ض

الحــاجـــة

الإقنـــــاع

الـفـــعـــل

نموذج )اآلن مونر( نقاًل عن: فن التحرير. د. راكان الحبيب.

اأاأ
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99 الإعالن الدعائي نوع من العرو�ض الت�شويقية، يتميز بالإيجاز والإثارة وجمال الإخراج.

لحظ الإعالن الآتي، اإنه ن�شاط نفذه طالب ال�شف الثاني الثانوي، هل يمكنك اأن تحاكيه، اأو تعيد ت�شميمه ليكون 
اأكثر اإثارة وجاذبية؟

١٠١٠ جرب قدرتك على الدعاية. تخيل اأنك �شتجني اأرباًحا كبيرة اإذا تمكنت من بيع كمية كبيرة من هذا النوع من 

ال�شيارات:

األفاظ موؤثرة: اأمان على اأ�شعب الطرقات - �شكل بديع جذاب
................................................................................................................................................

ت�شبيهات / ا�شتعارات: ......................................................................................................
................................................................................................................................................

ق�شة لأحد الم�شترين: ....................................................................................................

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

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

اأقوال الم�شاهير الم�شترين: ...........................................................................................

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

................................................................................................................................................
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١١١١ اأ�شهمت و�شائل الإعالم المختلفة )التلفاز- الإذاعة- ال�شحف والمجالت - الإنترنت...( في رفع درجة الوعي 

بت بين اأبناء الأوطان العربية، واأ�شركت بع�شهم في هموم بع�ض، وقل�شت الفوارق بين  لدى المواطن العربي، وقرَّ
اللهجات المحلية واللغة الف�شحى، اإلى غير ذلك من الفوائد والإ�شهامات الإيجابية التي تند عن الح�شر، لكنها مع 
ذلك كله ل تخلو من �شلبيات كبيرة، واأخطار فادحة، على م�شتوى الأخالق والعادات والقيم الدينية والجتماعية.

اعقد - مع زمالئك في الف�شل - موؤتمًرا علميًّا يناق�ض ق�شايا الإعالم )ما له وما عليه(، قوموا بالأدوار الآتية:
اأاأ توزيع الأدوار، بح�شب الجدول المرفق.

بب تحديد موعد انعقاد الموؤتمر، مع تحديد موعد نهائي لت�شليم اأوراق العمل.

جج تنفيذ كافة اأعمال الموؤتمر، مع قراءة اأوراق العمل، ومناق�شتها، ثم قراءة التقرير النهائي.

القائمون بالعمل العمل المطلوب توزيع الأدوار
اأ�شماء الزمالء المكلفين:

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

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

عنوان الورقة:
.......................

اأوراق العمل 
المقدمة

اأ�شماء الزمالء المكلفين:
 .......................         .......................               .......................

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

عنوان الورقة:
.......................

اأ�شماء الزمالء المكلفين:
 .......................         .......................               .......................

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

عنوان الورقة:
.......................

ا�شم الزميل المكلف: .......................................................... كلمة الفتتاح
الحفل الخطابي

ا�شم الزميل المكلف: .......................................................... الكلمة الختامية

اأ�شماء الزمالء المكلفين:
 .......................         .......................               .......................

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

تقرير بمجريات الموؤتمر مع 
ملخ�ض لأوراق العمل والنتائج 

والتو�شيات التي تو�شل اإليها
كتابة التقرير

اأ�شماء الزمالء المكلفين:
 .......................         .......................               .......................

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

ت�شميم اإعالنات دعائية 
للموؤتمر، وتعليقها في �شاحات 

المدر�شة
الحملة الدعائية

اأ�شماء الزمالء المكلفين:
 .......................         .......................               .......................

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

كتابة ر�شائل دعوة اإلى عدد من 
الإداريين والمعلمين لح�شور 

الموؤتمر
العالقات العامة
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١١ ا�شتكمل عنا�شر المخطط الآتي: لتلخ�ض اأنواع الكتابة الوظيفية:

٢٢ لخ�ض العنا�شر الأ�شا�شية للفنون الوظيفية في الجدول الآتي:

الكت�بة الوظيفية

لق�ص�ء الم�ص�لح ال�صخ�صية لأغرا�ض الوظيفة

الخطب المحفليةالتقارير

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

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

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

الطلبات

للت�صويق

نشاطات الغلق والتلخيص

رابط الدر�ض الرقمي

التفا�شيل عنا�شره الفنية الفن الوظيفي
الب�شملة-التوجيه-التحية الفتتاح

ر�شائل ال�شكوى 
العر�ضوالطلب

الختتام

الخطب المحفلّية

التقرير
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33 الأ�شئلة التي تجيب عنها الن�شو�ض الوظيفية، هي:

محتوى الإجابة ال�شوؤال

من؟

ما اأحتاج اإلى معرفته واإتقانه ما تعلمته في هذه الوحدة ما اأتقنه �شابًقا من الكتابة الوظيفية

٤٤ من اأ�شاليب العر�ض التي ت�شفي على الن�ض متعة وت�شويًقا:

اأاأ ا�شتخدام الألفاظ الجاذبة، ذات التاأثير العقلي والوجداني.

بب ...........................................................................................................

جج ...........................................................................................................

دد ...........................................................................................................

55 مدى ا�شتفادتي من هذه الوحدة:
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اأوًل: ار�شم مخطًطا لت�شميم خطبة محفلية بمنا�شبة اختتام الدوري الريا�شي في المدر�شة:

ثانًيا: اكتب ر�شالة اإلى معلمك تطلب اإليه اأن يعيد تقويمك في وحدة الكفاية النحوية، مبدًيا اأ�شبابك ومبرراتك:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اختبار بعدي
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ثالًثا: ا�شتكمل المخطط الآتي، ثم اكتب تقريرك عن وحدة )الكتابة الوظيفية( ووجهه اإلى لجنة تاأليف المقررات:

التقـــريـــــر:

تقرير عن وحدة
)الكتابة 

الوظيفية(

عر�ض
الدرو�ض

مهارات
اكت�شبتها

المو�شوعات

الن�شاطات
تفاعل

الطالب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



132132

الوحدة التدريبية الرابعة

اأخي  الطالب / اأختي الطالبة: 
م ذاتك في الجدول الآتي: انتهيت الآن من درا�شة الوحدة، وقمت باأداء عدد من الن�شاطات والختبارات، قوِّ

تقويم ا�داء

 لم
اأتقن

 اأتقنت
قلياًل

اأتقنت 
بم�شتوى 
متو�شط

اأتقنت 
بم�شتوى عاٍل مو�شوعات الوحدة

كتابة ال�شكاوى والطلبات

كتابة التقارير

كتابة المحا�شر

كتابة العرو�ض الت�شويقية

كتابة الإعالنات الدعائية

كتابة الكلمات المحفلية واإلقاوؤها

خطتي المقترحة ل�شمان ا�شتمرارية الإتقان:

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

.............................................................................................................................................
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)احجب اإلجابة، ثم اقرأ(المادة التعليمية 

الكتابة الوظيفية
دفع م�شكلة،  اأو  اأو لجلب م�شلحة،  لأداء مهام عمله،  الإن�شان:  ينتجها  التي  الن�شو�ض  هي 
م�شالح  ق�شاء  ت�شتهدف  نفعية  ن�شو�ض  اأنها  جميًعا  بينها  ويجمع  عالقة،  على  المحافظة  اأو 
من�شئها، وت�شمل: ال�شكاوى، والطلبات، والتقارير، والإعالنات الدعائية، والعرو�ض الت�شويقية، 

ا ............. والخطب المحفلية. فكل ن�ض نفعي، يهدف اإلى ق�شاء م�شالح من�شئه ي�شمى ن�شًّ

ال�شكاوى والطلبات
نوع من اأنواع الر�شائل، ت�شترك مع جميع اأنواع الر�شائل في الخ�شائ�ض والعنا�شر الفنية الآتية:

١- الفتتاح: وي�شمل: الب�شملة، والتوجيه والتحية.
٢- العر�ض: وي�شمل: مو�شوع الم�شكلة اأو الطلب، والأ�شرار، اأو المبررات التي دفعت الكاتب 

اإلى ال�شكوى اأو الطلب، والرغبة التي يريد تحقيقها.
3- الختتام: وي�شمل: التحية الختامية، وال�شم، والتوقيع، والتاريخ، والعنوان.

الفتتاح،  هي:  عنا�شر   ............. من  تتكون   - والطلب  ال�شكوى  ر�شائل  ومنها   - ر�شالة  فكل 
والعر�ض، والختتام.

التقارير
التقارير من حيث المحتوى نوع من اأنواع الكتابة العلمية، يجب اأن تت�شم بخ�شائ�ض الن�ض 

العلمي:
 الدقة: )اأي: التاأكد من �شحة الأرقام والتواريخ والأ�شماء والمعلومات والأ�شباب والنتائج(.

 وال�شدق: )اأي: عدم مخالفة الواقع(.
 والإيجاز:)اأي : حذف الجمل والمعلومات غير ال�شرورية(.

 والب�شاطة والو�شوح: )اأي: باأ�شلوب �شهل غير غام�ض بحيث ي�شهل على الجميع فهمها(.

وظيفيًّا

ثالثة
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 والمو�شوعية: )اأي: عدم خلط الراأي بالحقيقة، وعدم النحياز، وعدم التاأثر بالم�شاعر(.
 والعر�ض الإي�شاحي: )اأي: يت�شمن التقرير ر�شوًما اأو جداول اأو اأعمدة بيانية(.

فاإذا كتبت في اأحد تقاريرك: اإن كل الن�شاطات نفذت، وفي الحقيقة اأن بع�شها لم ينفذ، 
فاإنك لم تلتزم .............

واإذا لم توؤثر م�شاعرك في مو�شوع تقريرك وتحديد معلوماته، فاإن تقريرك قد ات�شم بـ.............
واإذا �شمنت تقريرك ر�شوًما اأو اأعمدة بيانية اأو جداول. فاإنك قد اهتممت بالعر�ض ................

كتابة المحا�شر
المحا�شر توثيق لما يدور في الجتماعات، ي�شجل فيه: الوقت والمكان، وعدد الح�شور 

واأ�شماوؤهم وما جرى في الجتماع من مناق�شات واقتراحات وتو�شيات.
عند كتابة المح�شر راع العنا�شر الآتية:

 المقدمة )اليوم - التاريخ - المكان - رقم الجتماع - الرئي�ض - عدد الح�شور 
والغياب(.

 العر�ض )جدول الأعمال - القرارات التو�شيات(.
 الخاتمة )تحديد الجتماع القادم - وقت النتهاء - توقيع الح�شور(.

اإن اأهم مهارة في كتابة المحا�شر هي مهارة ال�شتماع، وتدوين الملحوظات، حيث ي�شجل 
والقرارات  والتو�شيات  مناق�شتها  تمت  التي  العنا�شر   - اأقالم  روؤو�ض  �شكل  على   - المقرر 
القرارات  اأو يتجاوز بع�ض  النقاط المهمة،  التي تم اتخاذها، فالمقرر الذي ين�شى بع�ض 

والتو�شيات، هو كاتب يفتقد اإلى المهارة في ال�شتماع وتدوين .............

الخطب المحفلية )كلمات الفتتاح والختتام(
ُتعنى الكلمات الفتتاحية بالترحيب والتعريف بالمنا�شبة، اأما الكلمات الختتامية فهي 
بمثابة الغلق والتلخي�ض لأي منا�شبة، فتذكر ما تم في هذه المنا�شبة وما تحقق من اأهداف. 
ومو�شوعات هذه الكلمات تختلف باختالف مجال المنا�شبة، فقد تكون علمية، اأو اأدبية، اأو 

اجتماعية، اإلى غير ذلك.
فالترحيب بالح�شور والم�شاركين والتعريف بالمنا�شبة يكون في الكلمات ............. اأما 

عر�ض ما تم في المنا�شبة وما تو�شلت اإليه من قرارات فيكون في الكلمات .............

ال�شدق
المو�شوعية
الإي�شاحي

الملحوظات

الفتتاحية
الختامية
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ول تختلف هذه الكلمات عن اأكثر الكتابات الوظيفية الأخرى، فهي تتكون من: مقدمة 
وعر�ض وخاتمة، ولكن الختالف يكون في اأن هذه الكلمات ل يكتفى بكتابتها، بل تلقى 

اأمام الح�شور.
والكلمات الفتتاحية والختتامية تتفقان في المقدمة والخاتمة، وتختلفان في العر�ض.

فمقدمتاهما ت�شتمل على التوجيه )ت�شمية رعاة الحفل( والتحية.
وخاتمتاهما ت�شتمل على �شكر رعاة المنا�شبة والتحية الختامية.

اأما العر�ض فكما ياأتي:
بالن�شبة لعر�ض الكلمات الفتتاحية فهو تعريف بمو�شوع المنا�شبة، وتبيين لأهدافها، 

وفعالياتها التي �شتقام.
تم  ما  يذُكر  ثم  المنا�شبة،  بمو�شوع  باإيجاز  فيذّكر  الختتامية  الكلمات  عر�ض  واأما 

خاللها من اأن�شطة ونتائج.
فالكلمات الفتتاحية والختتامية تتفقان في المقدمة و............. وتختلفان في .............

العرو�ض الت�شويقية والإعالنات

انت�شر هذا اللون من الكتابة في زمننا الحا�شر، فنجده في و�شائل الإعالم المختلفة، 
وفي الأماكن التي يكثر فيها المارة.

وتهدف هذه العرو�ض والإعالنات اإلى تحقيق م�شالح وفوائد مبا�شرة، �شواء للم�شدر 
اأو للمتلقي.

ا اأو اإعالًنا دعائيًّا، عليك تحديد نوع الم�شــتهدف  ا ت�شــويقيًّ عندمــا تريــد اأن تكتــب عر�شً
)المتلقــي( مــن هــذا العر�ــض اأو الإعــالن؛ ليكــون العر�ــض اأو الإعــالن منا�شــًبا لــه، وذلــك 
باختيار كلمات وجمل مثيرة يبحث عنها القارئ مثل: ال�شعادة، الراحة، التوفير، اإًذا عليك 

الم�شتهدف / مثيرةتحديد............. قبل الكتابة، واختيار كلمات .............

الخاتمة
العر�ض
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لكتابة الإعالن اأو العر�ض اتبع ال�شتراتيجية الآتية:
 اإثارة النتباه: لفت انتباه المتلقي وت�شويقه اإلى المو�شوع.

 الحاجة: اإ�شعار المتلقي بالم�شكلة وحاجته اإلى الحل.
 العر�ض: عر�ض ما تريد ت�شويقه، اأو الإعالن عنه.
 الإقناع: تمثيل وتو�شيح اإيجابيات الحل وفوائده.

 الفعل: دفع المتلقي اإلى اتخاذ فعل لتبني الحل وتطبيقه.
)كبار/  الم�شتهدف  بنوع  اأ�شا�ًشا  مرتبطة  العنا�شر  هذه  كل  باأن  تتذكر  اأن  عليك 
�شغار( )رجال / ن�شاء( ومهنهم، وحاجاتهم، ولذلك كان عليك اأوًل اأن تبداأ بتحديد نوع 

الم�شتهدف............................



مهارات الخطابة والإلقاءمهارات الخطابة والإلقاء

كفاية التوا�صل ال�صفهيكفاية التوا�صل ال�صفهي

الوحدة التدريبية الخامسةالوحدة التدريبية الخامسة
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دليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدة

مـهــارات اخلـطــابـة والإلـقــــاء

الأهداف 
التدريبية

مو�صوع�ت 
الوحدة

 مفهوم الخطابة واإللقاء.
 مهارات بناء الخطبة: بناء المقدمة، أساليب العرض، إضفاء المتعة، بالغة الخطاب، بناء 

الخاتمة.
 مهارات اإللقاء: مهارات األداء، مهارات تفعيل المستمعين.

 ثالثة أسابيع  = خمس عشرة حصة.مدة التنفيذ

ُيتوقع منك في نه�ية هذه الوحدة اأن :

 ُتحدَد مفهوم الخطابة واإللقاء. 
 ُتِعدَّ مقدمة جيدة لموضوعك.

 َتستخِدَم أساليب عرض تثير االنتباه وتضمن الفهم.
 ُتضِفي المتعة والجاذبية على حديثك. 
 َتستخِدَم أساليب بليغة ألداء رسالتك.

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

 تّتبع استراتيجيات مناسبة لتفعيل المستمعين ودمجهم بروح الموضوع.
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اإر�ص�دات 
 استعد ألداء النشاطات الشفهية، جهز أفكارك، ودّون رؤوس أقالم حول الموضوع، المتعلم

الشفهي  باألداء  تمرست  كلما  أصدقائك.  ومع  منزلك  في  التحدث  على  تدرب 
تحسن أداؤك.

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

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 
ت هذه الفرصة فلن ُتتاح لك مرة أخرى. وقل لنفسك: ما  ميدان التعلم، وأنك إن فوَّ

الذي سأجنيه من الخجل والتردد؟!
ا، وأعن   استخدم بطاقات التقويم المعدة في هذه الوحدة لتوجيه أدائك، قوم نفسك ذاتيًّ
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 )1996(: الخطابة وطرق اإللقاء.

 ميخائيل ستيفنز: كيف تنمي قدرتك على اإللقاء، ترجمة سامي تيسير سلمان، بيت 
األفكار الدولية للنشر والتوزيع، األردن.
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ا�شتعن بخبراتك الذاتية، ومراجعك العلمية، ثم اأجب:
١١  ا�شتكمل عنا�شر ال�شكل الآتي:

٢٢  مهارات الخطابة والإلقاء:

الثقةانتقاء المفردات
الجراأة

الطالقة
معرفة الذات

ال�شور والت�شبيهات

ترتيب الر�شالة

الإقناع التعميم
التجزيء

الت�شبيه
القيا�ض

المتحدث
مكانته - �شفاته - 
مهاراته التوا�شلية

الم�شتمع
كفاءته - اتجاهاته - 

�شخ�شيته - نمطه الإدراكي

منطقة الر�شالة- 
الإقناع العقلي - 

التاأثير الوجداني- 
الإثبات بالأدلة

التعليقات 
تبرير ال�شلوك الذكية

والنفعالت

الأ�شئلة 
المعبرة

تلخي�ض التوا�شل 
ال�شفهي 

الذكاء النفعاليالذكاء اللغوي الذكاء الجتماعيالذكاء الذاتي

نماذج التاأثير الأربعة اأنواع الإثبات مهارات الإقناع

القدرات التوا�شلية، المهارات الإلقائية التي يتمتع بها الفائز بم�شابقة الإلقاء:
......................................................................................................................................

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

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

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

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

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

النشاطات التمهيدية

رابط الدر�ض الرقمي
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55  دّون ملحوظاتك وتعليقاتك على الموقف التوا�شلي الآتي:

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

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

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

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

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

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

33  رتب المواقف التوا�شلية الآتية بح�شب مهارتك فيها:  

  النقا�شات العلمية والثقافية حول الق�شايا التي تجيدها.
  الأحاديث اليومية مع الأ�شدقاء في ال�شوؤون العادية.

  الحديث مع الأقارب واأفراد الأ�شرة.
  التعرف على اأ�شدقاء جدد وتكوين عالقات ناجحة معهم.

  التحدث اإلى جمهور من الم�شتمعين في المنا�شبات العامة اأو الخا�شة.

٤٤  خطة للتطوير:

ما �شاأعمله لتح�شين مهاراتي التوا�شلية ما ل اأُح�شنه من مهارات التوا�شل ما اأُح�شنه من مهارات التوا�شل
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66  الإعداد للموقف التوا�شلي.

77  درا�شة حالة:

ا لإحدى اأهم الإدارات في الوزارة، فهو يتمتع بعلم غزير، ومظهر جذاب، وحما�ض  لقد تم تعيين )عبدالرحمن( مديًرا عامًّ
للعمل. في اأول اأ�شبوع عمل وجه عبد الرحمن خطاًبا اإلى موظفي الإدارة ي�شرح خطته في العمل و�شيا�شته الإدارية، على غير 
عادة  المديرين الذين يعقدون اجتماًعا لهذه المنا�شبة. وعندما طلب منه وكيل الوزارة اإلقاء كلمة في اإحدى المنا�شبات، 
اإعداد برنامج تدريبي  اأحد موظفيه بقراءتها نيابة عنه، وكانت كلمة رائعة ا�شتح�شنها الح�شور، وحين بداأت الوزارة  كّلف 
لكبار الموظفين، كلفه الوزير بتقديم عدد من المحا�شرات، ولكنه حاول اختالق الأعذار، ونجحت جهوده في اإحالل �شخ�ض 
اآخر مكانه يقدم المحا�شرات التي اأعدها بنف�شه، وكانت اأف�شل المحا�شرات التي تلقاها المتدربون في ذلك البرنامج. وفي 
منا�شبة اأخرى، كان عليه اأن يناق�ض ق�شايا اإدارية في اأحد الموؤتمرات العلمية، ولكنه تغيب دون عذر، وحتى اأنه لم يوافق على 
ح�شور البرنامج التلفزيوني الذي دعي له لمناق�شة التطورات التي اأحدثها في اإدارته، رغم اإلحاح جميع المحيطين به. لقد 

ا في اإقالته من من�شبه. اأحرج الوزير كثيًرا، واإنه ليفكر جّديًّ

ما يجب اأن يفعله المتحدث:
.....................................................................................................................

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

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

ما يجب اأن يفعله الم�شتمعون:
.....................................................................................................................

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

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

ماذا عليه اأن يعمل للتخل�ض من م�شكلته؟ ما الم�شكلة التي يعانيها عبدالرحمن؟ )مظاهرها واأ�شبابها(
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التعليق الن�ض

�شعرنا  اإذا  اإل  نكثر منه  األ  اأ�شول خا�شة، فيجب  وله  الجميع،  راق وح�شا�ض ل يجيده  النقا�ض )الجدل( فن 
بالحاجة لتو�شيح وجهة نظر عامة حول مو�شوع مفيد، اأما اإذا كان حول مو�شوع تافه اأو غير مهم و�شعرت اأن 
النقا�ض حوله لن ي�شيف جديًدا فالأولى تركه لقول الر�شول  »اأنا زعيم ببيت في رب�ض الجنة لمن ترك 

ا«. ]رواه اأبوداود[ المراء واإن كان محقًّ
ا، ت�شتطيع اإقناع الطرف الآخر  وهذه النقاط ال�شت �شت�شاعدك - باإذن اهلل - على اأن تكون مناق�ًشا عادًل وقويًّ

بوجهة نظرك دون اأن ت�شبب له جرًحا اأو اإحراًجا.
١- دعه يتكلم ويعر�ض ق�شيته:

ل تقاطع محدثك ودعه يعر�ض ق�شيته كاملة، حتى ل ي�شعر باأنك لم تفهمه؛ لأنك اإذا قاطعته اأثناء كالمه 
اأ�شياء ذكرها اأو طلب اإعادة بع�ض ما قال له  فاإنك تحفزه نف�شيًّا على عدم ال�شتماع اإليك. كما اأن �شوؤاله عن 
الحافز  يقلل  وهذا  نظره.  ووجهة  بكالمه  وتهتم  اإليه  ت�شتمع  باأنك  الآخر  الطرف  ي�شعر  لأنه  كبيرة؛  اأهمية 

العدائي لديه ويجعله ي�شعر باأنك عادل.
٢- توقف قلياًل قبل اأن تجيب:

عندما يوجه اإليك �شوؤال تطلع اإليه وتوقف لبرهة قبل الرد؛ لأن ذلك يو�شح اأنك تفكر وتهتم بما قاله ول�شت 
متحفزا للهجوم.

3- ل ت�شر على الفوز بن�شبة ١٠٠٪:
يقول؛  ما  تماًما في كل  الآخر مخطئ  الطرف  اأن  لتظهر  بالكامل،  تبرهن على �شحة موقفك  اأن  ل تحاول 
اإذا اأردت الإقناع فاأقر ببع�ض النقاط التي يوردها حتى ولو كانت ب�شيطة، وبّين له اأنك تتفق معه فيها، لأنه 
�شي�شبح اأكثر مياًل لالإقرار بوجهة نظرك. وحاول دائًما اأن تكرر هذه العبارة )اأنا اأتفهم وجهة نظرك(، )اأنا 

اأقدر ما تقول واأ�شاركك في �شعورك(.
٤- اعر�ض ق�شيتك بطريقة رقيقة ومعتدلة:

اأحياًنا عند المعار�شة قد تحاول عر�ض وجهة نظرك اأو نقد وجهة نظر محدثك ب�شيء من التهويل والنفعال، 
الآخرين مما  اإقناع  اأثًرا في  اأ�شد  التي تعر�ض بهدوء  الحقائق  اأن  اأثبتت  العلمية  وهذا خطاأ فادح، فال�شواهد 

يفعله التهديد والنفعال في الكالم.
5- تحدث من خالل طرف اآخر:

بع�ض  وتجارب  اآراء  ذكر  حاول  ولكن  الخا�ض،  راأيك  تذكر  فال  نظرك  وجهة  على  دليل  ا�شتح�شار  اأردت  اإذا 
الأ�شخا�ض الم�شهورين، وبع�ض ما ورد في الكتب، والإح�شائيات؛ لأنها اأدلة اأقوى بكثير.

6- ا�شمح له بالحفاظ على ماء وجهه:
الأ�شخا�ض الماهرون الذين لديهم موهبة النقا�ض هم الذين يعرفون كيف يجعلون الطرف الآخر يقر بوجهة 
نظرهم دون اأن ي�شعر بالحرج اأو الإهانة، ويتركون له مخرًجا لطيًفا من موقفه، اإذا اأردت اأن يعترف الطرف 

الآخر بوجهة نظرك فاترك له مجاًل ليهرب من موقفه.
)عن �شبكة النجاح: ٢٠٠3/7/١6م(

88  علق على الن�ض الآتي )بيِّن راأيك في محتواه وتوجيهاته، و�شح باأمثلة، اأ�شف توجيهاتك...(
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ثانًيا: حلل - ذهنيًّا- ال�شخ�شيتين في الم�شهد الآتي، ثم اقترح المو�شوع الذي يتناق�شان حوله، دّون ما دار بينهما 
من حوار. 

اأوًل: امالأ الجدول الآتي لتحدد فروق الأداء في المواقف التوا�شلية المختلفة من حيث )محور الحديث، هدف 
المتحدث، المهارات التوا�شلية الالزمة(:

المهارات التوا�شلية الالزمة هدف المتحدث محور الحديث الموقف التوا�شلي

ق�شية علمية اأو فكرية النقا�ض العلمي

مو�شوع معيَّن المحا�شرة

الت�شلية الحديث مع الأ�شدقاء

الإ�شالح بين خ�شمين

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اختبار قبلي
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ثالًثا: ترغب في تقديم محا�شرة اأو كلمة في الإذاعة ال�شباحية اأمام زمالئك، خطط لمحا�شرتك:

رابًعا: اقترح ت�شبيًها اأو ق�شة، لعر�ض الفكرة الآتية، كما في المثال:

ال�شورة المعبرة الفكرة

يروى اأن ثالثة من الثيران )اأ�شود، واأبي�ض، واأحمر( كانت مجتمعة متاآلفة، وكلما هاجم الأ�شد اأحدها اجتمعت 
الثور  من  لوًنا  بكما  اأ�شبه  اأنا  لهما:  وقال  والأ�شود،  الأحمر  الثورين  اإلى  عمد  عنها،  عجز  فلما  فطردته،  عليه 
الأبي�ض، ثم اإنه ثور ج�شع ل ي�شبع، فلو تركتماني اآكله لأرحتكما منه. ف�شمعا كالمه واأطاعاه، فهجم عليه فاأكله، 
وبعد اأ�شبوع اقترب الأ�شد من الثور الأحمر، وقال له: اإنك �شديقي واأ�شبه بي من الثور الأ�شود، األ ترى ج�شع هذا 
الثور و�شوء منظره؟! لو اأنك �شمحت لي فاأكلته، فاأذن له، فهجم عليه فاأكله، ثم جاء الأ�شد في الأ�شبوع الآخر، 

وقال للثور الأحمر: والآن جاء دورك يا �شديقي! قال الثور الأحمر: نعم. لقد اأُِكلُت يوم اأُِكَل الثور الأبي�ض.

التعاون قوة، 
والفرقة �شعف

المثابرة طريقك 
اإلى النجاح

المو�شوع 
.......................

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

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

.....................................................................................................................
ما المنا�شبة؟

ما الأفكار الجديدة لدّي؟
.....................................................................................................................

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

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

ما اأهميته؟
......................................................................
......................................................................
......................................................................

كيف �شاأعر�ض اأفكاري؟
......................................................................
......................................................................
......................................................................
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مواقف الإلقاء وخ�شائ�شه:

مفهوم الخطابة والإلقاء:

مواقف اإلقائية اأخرى

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

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

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

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

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

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

ت�شترك المواقف الإلقائية جميعها في 

الخ�شائ�ض الآتية:

 متحدث يواجه الجمهور.

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

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

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

الموقف الإلقائي

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

الموقف الإلقائي

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

الموقف الإلقائي

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

الخطابة والإلقاء

الخطابة

الم�شتمعين.  اإلى مجموعة من  اأي حديث �شفهي موجه 
كالخطبة، والمحا�شرة، والكلمات الفتتاحية والختامية 

والأحاديث الإذاعية.

الإلقاء

وما  والعبارات  الجمل  بها  تنطق  التي  الطريقة 
ي�شاحبها من تعبيرات ج�شدية وحركية ت�شاعد 
على: اإي�شاح الفكرة، ونقل النفعالت العاطفية.

مهارات الخطابة وا�لقاء

رابط الدر�ض الرقمي
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مهارات الخطابة والإلقاء:

اأاأ يمكن تق�شيم مهارات الخطابة ثالثة اأق�شام:

مهارات كتابية، تتمثل في: ...............................................................................................
مهارات �شوتية، تتمثل في: ..............................................................................................

........................................................................................................................................ 
بب اأعتقد اأن اأهم خم�ض مهارات تميز المتحدث البارع: مرتبة ح�شب الأهمية، هي:

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

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

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

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

.............................................................................................. 
جج اأ�شدقاوؤك الأربعة الذين ي�شاعدونك في اختيار المو�شوع واإلقائه:

مهارات المتحدث البارع

مهارات الإلقاءمهارات الخطابة

 اختيار المو�شوع.
 بناء المقدمة.

ــشـــمـــان الــفــهــم  ــعــــر�ــــض: �ـ الــ  
والنتباه.

 بناء الخاتمة.

الجراأة، والطالقة 
�شالمة الوقفات

التنغيم
نقل العاطفة

اللغة غير اللفظية

مهارات تفعيل الم�شتمعين

الت�شال الب�شري 
الحركة والإيماءات

الأ�شئلة
المرح

ي�شاعدني على ال�شديق
تحليل الم�شتمعين والتعرف على �شخ�شياتهم وكفاءتهم في المو�شوع واتجاهاتهم نحوه. من؟

ماذا؟
لماذا؟
كيف؟

االستنتاج
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٢٢   يختار المتحدث مو�شوع خطبته بح�شب نوع جمهوره، فكر في مو�شوعات منا�شبة.

١١   اختيار مو�شوع الإلقاء:

ا�شتعن  واإلقائك.  لخطبتك  مو�شوًعا  تختار  اأن  عليك  يكون  وحين  �شلًفا،  محدًدا  مو�شوعك  يكون  ل  عندما 
بالأ�شئلة الآتية:

اأاأ ما المو�شوع الذي اأعتقد اأن الم�شتمعين بحاجة ما�شة اإليه الآن؟

بب ما مدى كفاءتي في هذا المو�شوع؟

جج ما الأفكار الجديدة التي يمكنني تقديمها في هذا المو�شوع؟

فكر في جوانب المو�شوع، وابحث عن عنوان جذاب لمو�شوعك، اعمل على مخطط كالآتي:
)طبق على مو�شوع من اختيارك، ثم ناق�ض اأفكارك مع زمالئك(

المنا�شبة )اأهميته للم�شتمعين(
.......................................................................................................

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

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

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

المعلومات والأفكار الأ�شا�شية للمو�شوع
................................................................

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

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

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

اأ�شلوب التاأثير )الق�ش�ض والت�شبيهات 
والحجج... التي �شاأ�شتخدمها( 

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

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

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

المو�شوع
.............................

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

الأفكار الجديدة التي اأريد اإي�شالها المو�شوع الم�شتمعون
زمالوؤك في المدر�شة

عدد من المعلمين

عدد من كبار الم�شتثمرين

نشاطات التعلم
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33   يختار المتحدث مو�شوع خطبته بح�شب كفاءته العلمية.

اأجِر بحًثا تتعرف من خالله على قدرات زمالئك وكفاءتهم العلمية.

٤٤  لي�ض الخطيب البارع هو من يقدم اأفكاًرا جديدة فقط، بل هو من يقدم اأفكاًرا جديدة باأ�شلوب جديد.

لحظ كيف قدم هوؤلء اأفكارهم، وزادوها قوة:

ما لديه من اأفكار جديدة حوله المو�شوع الذي يجيد الحديث فيه ا�شم الزميل

اأ�شلوب العر�ض الن�ض الفكرة

ق�شة واقعية من 
التراث

كان ابن ال�شماك يوًما يتكلم، وجارية له واقفة حيث ت�شمع كالمه، فلما ان�شرف 
ترداده!  تكثر  اأنك  لول  اأح�شنه  ما  قالت:  كالمي؟  �شمعت  كيف  لها:  قال  اإليها 
قال:اأردده حتى يفهمه من لم يفهمه. قالت: اإلى اأن يفهمه من لم يفهمه قد ملَّه 

من فهمه. )الجاحظ، البيان والتبيين(.

كثرة التكرار م�شرة 
بالحديث

ما اأوجه ال�شبه بين حياكة المالب�ض وحياكة الكالم؟
يتردد هذا ال�شوؤال على ذهني عدة مرات في اليوم الواحد؛ وذلك ب�شبب ما األحظه 
دائًما على بع�ض النا�ض من تلون في كالمهم في كل مرة و في كل موقف.حيث 
ياأتي حديثهم متنوًعا ومتذبذًبا في الم�شاألة الواحدة عدة مرات حتى يكاد ي�شل 

عدد هذا التنوع مثل عدد الألوان التي األفها الإن�شان.
هذا التنوع والختالف جعالني اأ�شبه مايفعله بع�ض النا�ض بالحياكة اأو الخياطة.
اأن تحيك الكالم، فياأتي كالمها باألوان متعددة  فهناك فئة من النا�ض ت�شتطيع 
للمو�شوع نف�شه في كل موقف، حتى اأ�شبحت اأفعالها متناق�شة مع اأقوالها.بل اإن 
كالمها مختلف ومتناق�ض مع بع�شه، فكالم اليوم لي�ض هو كالم الأم�ض، وكذلك 

لن يكون كالم الغد.

اأ�شحاب المواقف 
المتلونة

متو�شط ن�شيب الفرد 
اليومي من المياه في 

المملكة

)د. راكان حبيب،طرق الخطابة والإلقاء( 

https://www.saudi.gov.sa/wps/portal/snp/main
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66  العنوان و�شيلة دعاية للمو�شوع اجعل العنوان ق�شيًرا، جذاًبا، دالًّ على المو�شوع، موحًيا بالفوائد التي �شيجنيها 

الم�شتمعون، اقترح عناوين للمو�شوعات الآتية، ثم قارنها بعناوين زمالئك.

   علل:

55  خطط لمو�شوع اإلقائي تطرح فيه اإحدى الأفكار الآتية: )التغيير وطريقك اإلى النجاح، ل قيمة للعلم اإن لم 

يتحول اإلى عمل، اإن لم ي�شامح المجتمع المذنبين التائبين فلن يتوب اأحد، اإذا كانت لديك ال�شحة والإرادة ف�شوف 
ن اأفكارك، ثم ناق�شها مع زمالئك. تجد عماًل منا�شًبا.. اأو اأي فكرة اأخرى تختارها( دوِّ

الق�ش�ض الخيالية والواقعية
...............................................................................................................

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

المعلومات والأفكار الأ�شا�شية للمو�شوع 
................................................................

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

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

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

المنا�شبة )اأهميته للم�شتمعين(
................................................................

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

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

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

المو�شوع
.............................

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

العنوان، اأو العناوين الممكنة المو�شوع
م�شكلة الباعة المتجولين في 

ال�شوارع
اكت�شاب محبة الآخرين

الوحدة الوطنية

التعليل المهارة
اب للمو�شوع اختيار عنوان جذَّ

تقديم اأفكار ومعلومات جديدة
اختيار المو�شوع بح�شب حاجة 

الجمهور
عر�ض الأفكار با�شتخدام الق�ش�ض 

والت�شبيهات والمقارنات

77
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88  بناء مقدمة المو�شوع:

هل �شيقرر الجمهور ال�شتماع اإليك، اأم �شيقررون الن�شغال عنك؟ هذا دور المقدمة
لحظ مكونات المقدمة الجيدة، ثم احكم في �شوئها على المقدمات في الحقلين الالحقين، وفا�شل بينهما:

المقدمة )٢( المقدمة )١( مكونات المقدمة

ربما كان بع�شكم را�شًيا بما و�شل اإليه، فهو ل 
ي�شعر بالحاجة اإلى التغيير، اإنني اأتحدث اليوم 
اإلى من يرغب في تغيير ذاته وتطوير قدراته...

ل  منا  من  التغيير؟  اإلى  بالحاجة  ت�شعرون  هل 
ي�شعر باأن التغيير �شرورة من �شرورات الحياة؟ 
وحدهم الموتى والمجانين هم الذين ل يغيرون 

عقولهم...

اأ�شعرهم باأهمية المو�شوع

اإنكم مقبلون على التخرج في المرحلة الثانوية، 
ولذا فاإني اأعتقد اأنكم بحاجة اإلى هذا المو�شوع.

خالل �شــنوات الدرا�شــة اكت�شــب كل منكم عادات 
عــادات  اإنهــا  معينــة.  تفكيــر  واأنمــاط  خا�شــة، 
واأنمــاط ربمــا كانــت �شالحة في حينهــا. ولكنها 
لــن تكــون منا�شــبة واأنتــم مقبلون بعــد اأيام على 
مغادرة كرا�شــي الدرا�شــة اإما اإلــى الجامعة واإما 

اإلى �شوق العمل...

عرف بالمنا�شبة ب�شورة 
مبا�شرة اأو �شمنية

ا، و�شوف  �شوف تكون هذه المحا�شرة مفيدة جدًّ
تلم�شون ذلك باأنف�شكم في النهاية.

�شــيزودكم هذا المو�شــوع بخطط واأفكار عملية 
ت�شــاعدكم علــى: تحليــل �شــخ�شياتكم واأنمــاط 
تفكيركــم، و�شياغــة اأهدافكــم، وو�شع خططكم 

الم�شتقبلية باأنف�شكم...

بّين فوائد المو�شوع

اأدعي  ولن  المو�شوع،  �شليًعا في هذا  اأكون  ل  قد 
اأعمل  �شوف  ولكنني  جوانبه،  بجميع  اأحيط  اأنني 
ببع�ض  اأزوده  اأن  اأراد  لمن  ويمكن  اإفادتكم،  على 

المراجع للعودة اإليها.

اإن )قيادة التغيير( َلَت�شغل اهتمامي دائًما، لقد 
قراأت عدًدا �شخًما من الكتب حولها، وح�شرت 
عدًدا من الدورات التدريبية فيها، واأقمت عدًدا 
المتدربين.  الدورات لأنماط متنوعة من  من 
وها اأنا اأقدم لكم خال�شة جهدي وتجاربي بكل 
هذه  اكت�شاب  في  نجاحكم  اإن  و�شرور،  محبة 

المهارة هو المك�شب الذي اأ�شعى لتحقيقه.

بناء الم�شداقية
)المعرفة والثقة(

والآن، اأريد منكم اأن ت�شتمعوا، واأن تدونوا اأ�شئلتكم، 
و�شوف نحاول الإجابة عنها في نهاية الوقت.

المو�شوع هو ق�شيتنا  اأن  نتفق على  والآن هل 
نتعاون  اأن  الأف�شل  من  اأنه  ترون  األ  جميًعا؟ 

للو�شول اإلى الهدف؟

اأدمجهم مع روح المو�شوع 
)اأثر تفاعلهم(
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99   لقد �شبق اأن خططت لمو�شوع اإلقائي في الن�شاط الخام�ض، والآن عليك اأن تخطط لبناء مقدمته.

)دّون مقترحاتك، ثم قارنها بما يقترح زمالوؤك(

المو�شوع: ........................................................................................

الن�ض المقترح مكونات المقدمة

اأهمية المو�شوع

المنا�شبة

الفوائد

بناء الم�شداقية

اإثارة التفاعل

   علق على المقدمة الآتية، مبيًنا اأوجه القوة وال�شعف فيها:

التعليقات الن�ض

ا�شتيفاء مكونات 
المقدمة:

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

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

.......................
جوانب القوة

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

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

.......................
جوانب ال�شعف

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

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

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

كالمك هو اأعظم قوة تمتلكها، فاإن اأح�شنته وهذبته ظفرت بحب النا�ض وثقتهم، واأف�شحت لنف�شك طريًقا 
الطاقة  اأو  الإن�شان كالكهرباء  ل لها  اأعظم قوة تو�شَّ الكلمة تفوق  اإن قوة  للنجاح. يقول علماء الجتماع: 

النووية. ويقول لنا التاريخ: اإن اأبرز الزعماء الذين اأثروا في حياة �شعوبهم هم من اأجادوا فن الحديث.
ولإجادة الحديث اأهمية خا�شة في مجال الحياة العملية، فاإذا كنت �شابًّا تبحث عن وظيفة اأو كنت طبيًبا 
ك�شب  على  ي�شاعدك  اأن  يمكن  اللبق  حديثك  فاإن  المظلومين،  عن  للدفاع  محامًيا  اأو  المر�شى،  تعالج 
الوظيفة، ويمكن اأن يبث الرتياح في نفو�ض المر�شى، ويمكن اأن ي�شاعدك على اإن�شاف المظلومين، فاإجادة 

الحديث �شرورة لتحقيق النجاح في مختلف المهن والظروف.
ولكــن كيــف يكــون حديثــك لبًقــا موؤثــًرا فــي النا�ــض ب�شــكل ي�شــاعدك علــى النجــاح وك�شــب الأ�شدقــاء واإقامــة 

عالقات اجتماعية قوية؟
هذا هو مو�شوعنا، ففيه نتناول باأ�شلوب علمي كيفية اإقامة حديث مع الآخرين خطوة بخطوة، وما يجب 
اأن نلتزم به اأثناء ذلك، واأبرز العيوب التي يقع فيها النا�ض اأثناء المحادثة، واأبرز الخ�شائ�ض التي تزيد من 

لباقة الحديث وتاأثيره.
اأن ي�شاعد هذا الكتاب على تحقيق هذا  اأهمية كبيرة في حياتنا، واأرجو  اإلى الآخرين  اإن لإجادة الحديث 

ا على توافر اللباقة والحترام في معامالتنا بين بع�شنا البع�ض. الغر�ض، واأي�شً
)اأيمن اأبو الرو�ض من مقدمة كتاب : كيف تكون متحدًثا لبًقا وتوؤثر في النا�ض(

١٠١٠
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١١١١   �شمان النتباه والفهم.

اإن بع�ض المتحدثين يطرحون ق�شايا عادية، ولكنك ت�شعر باأنك ل تفهم ما يريدون قوله. وبالتاأكيد فاإنك عندما 
تتحدث ل تريد اأن تكون من هذا ال�شنف، و�شوف ت�شاعدك الإجراءات الآتية على اإي�شاح اأفكارك.

اأاأ انتقاء المفردات : ا�شتخدم األفاًظا دقيقة الدللة، موؤثرة في �شيغة التاأكيد.

التاأكيد
التاأثير

دقة الدللة
األفاظ موؤكدة األفاظ مت�شككة األفاظ دقيقة األفاظ ف�شفا�شة

ا  من الثابت - بالتاأكيد - حقًّ
- يقيًنا - اأوؤمن. 

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

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

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

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

ربما - قد يكون - اأظن- 
لعله - يروي - اأن - زعم 

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

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

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

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

 - جديد - �شهل - �شمعة 
ت�شامح   - حرية   - �شرف 

- رائع 
..............................

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

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

يقول )فالن( - يوم )كذا( 
الريا�ض - حرب  - مدينة 

الخليج الثالثة
..............................

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

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

 - كل   - الجميع  النا�ض- 
العلماء - الدول - الن�شاء 

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

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

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

بب بالغة الخطاب : ا�شتخدام ال�شور والت�شبيهات والمقارنات، اأ�شمع زمالءك ما كتبت.

ال�شور والت�شبيهات والمقارنات الأفكار

�شحابة ر�شول اهلل  كالنجوم باأّيهم اقتدينا اهتدينا. يمكننا القتداء باأي فرد من ال�شحابة

ات�شاع المعرفة وت�شاعف حجمها

الهدف هو الذي يوجه ال�شلوك

الغيبة والنميمة تف�شد القلوب
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جج اإ�شفاء المتعة: ا�شتخدم الطرفة، والق�ش�ض، والمقارنات، والأمثلة الواقعية، والأ�شئلة المثيرة للتفكير.

 هات اأقواًل ماأثورة �شهلة الحفظ، اعتمد على التوازن بين الجمل، وعلى �شياغة جمل مت�شادة.

اأ�شلوب العر�ض الأفكار

فاح�ًشا،  غليًظا  واأ�شمعه كالًما  )دي�شيمو�ض(  اليوناني  الحكيم  على  ال�شفهاء  اأحد  اعتدى 
فتحلم عنه )دي�شيمو�ض(، ولم يجبه، فقيل له: ما منعك من مكافاأته وهو لك معر�ض؟قال: 
اأراأيت لو رمحك حمار اأكنت ترمحه؟ قال: ل، قال: فاإن ينبح عليك كلب تنبح عليه؟ قال: 
ل. قال: فاإن ال�شفيه اإما اأن يكون حماًرا، واإما اأن يكون كلًبا، لأنه ل يخلو من �شرارة تكون 

فيه اأو جهل وما اأكثر ما يجتمعان فيه.
)الجاحظ كتاب الحيوان(

الإعرا�ض عن جواب الجاهل

من المهم اأن تبلغ القمة، ولكن من الأهم 
اأن تبقى على القمة

اإن كل ما يمكن تحقيقه بالقوة والعنف، 
يمكن تحقيقه بالحوار.

ل تقل ماذا يقدم لك وطنك
ل تكن �شلًبا فتك�شر

ولكن قل ماذا تقدم اأنت لوطنك
ول لّيًنا فتع�شر

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

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

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

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

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

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

دد



155155

كفاية التواصل الشفهي

المو�شوع )الفكرة(
........................................

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

المو�شوع )الفكرة(
........................................

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

المو�شوع )الفكرة(
........................................

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

المو�شوع )الفكرة(
........................................

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

الن�ض
........................................................................

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

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

الن�ض
........................................................................

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

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

الن�ض
........................................................................

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

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

الن�ض
........................................................................

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

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

١٢١٢    ا�شتخدم دللة ال�شور الآتية لتقديم ا�شتعارات وت�شبيهات لإي�شال اأفكارك، ثم اأ�شمع زمالءك ما كتبت:

١3١3    بناء الخاتمة، اإذا كانت المقدمة تحدد �شعور جمهورك، فاإن الخاتمة تحدد ما �شتحتفظ به عقول جمهورك:

تلخي�ض المو�شوع في نقاط محددة

اأي هذه الخيارات تف�شل؟ ولماذا؟
.................................................................................................................................................................................

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

ا�شتخدام دليل اأو قول يوؤيد الأفكار الأ�شا�شية للمو�شوع

ت�شليط ال�شوء على الفكرة 

المحورية اأو الأكثر اأهمية

فتح مجال التفكير اأمام 

الم�شتمعين
اختر
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اإلى الآن على مهارات بناء الخطبة، اختيار المو�شوع وعنوانه - بناء المقدمة -  ١٤١٤  )ن�شاط منزلي( لقد تدربت 

اختيار اأ�شلوب العر�ض المنا�شب ل�شمان النتباه والفهم - بناء الخاتمة.
والآن عد اإلى المو�شوع الذي خططت لأ�شلوب عر�شه في الن�شاط الخام�ض، وبنيت مقدمته في الن�شاط التا�شع.

اكتبه كاماًل، واهتم بمراجعته وتنقيحه بح�شب الموجهات الآتية:
اأاأ انتقاء الألفاظ: الدقة، التاأثير، التاأكيد.

بب بالغة الخطاب: ال�شور والت�شبيهات والمقارنات.

جج اإ�شفاء المتعة: الطرفة، الق�ش�ض، الأمثلة الواقعية، اإثارة التفكير.

دد �شياغة جمل محكمة يمكن حفظها وتذكرها.

هـهـ ال�شت�شهاد بالأدلة واأقوال العلماء.

وو الإثبات المنطقي: التعليل، التعميم، التجزيء، القيا�ض...

زز الت�شل�شل والتنظيم المنطقي.

ر�شحوا  ثم  ال�شابقة،  الموجهات  ــموا مو�شوعاتكم في �شوء  لمو�شوعاتهم، حكِّ وا�شتمع  لزمالئك  م مو�شوعك  قدِّ
اأف�شل خم�شة مو�شوعات لالإلقاء في الإذاعة المدر�شية.

١5١5  ا�شتخدم هذه البطاقة في تقويم الخطبة الالحقة، لحظ اأنها اإحدى خطب الجمعة، ومن َثمَّ لن ي�شطر الخطيب 

اإلى اإ�شعار الم�شتمعين بما �شيجنونه من فائدة جراء ال�شتماع، كما اأنه لي�ض بحاجة اإلى اإثارة تفاعلهم ودمجهم بروح 
المو�شوع.

بطاقة تقويم خطبة
�شع درجة من )5( لكل مهارة مما ياأتي، ودّون تعليقاتك التي تبرر درجتك.

التعليقات والملحوظات الدرجة المهارة
جودة المقدمة: ا�شتمالها على المكونات الأ�شا�شية.

انتقاء الألفاظ: الدقة، التاأثير، التاأكيد.
بالغة الخطاب: ال�شور والت�شبيهات والمقارنات.

اإ�شفاء المتعة: الطرفة، الق�ش�ض، الأمثلة الواقعية، اإثارة التفكير.
�شياغة جمل محكمة يمكن حفظها وتذكرها.
ال�شت�شهاد بالأدلة واأقوال العلماء والم�شاهير.

الإثبات المنطقي: التعليل، التعميم، التجزيء، القيا�ض...
الت�شل�شل والتنظيم المنطقي.

جودة الخاتمة: قدرتها على تر�شيخ ما ورد في المو�شوع من اأفكار.
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�صم�حة الإ�صالم في مع�ملة غير الم�صلمين

كان بناء دين الإ�شــالم منذ ظهوره على الي�شــر قال ملسو هيلع هللا ىلص :»اإن الدين ي�شــر ولن ي�شــاد الدين اأحد اإل غلبه« ]رواه 
البخــاري[. وفــي هــذا الديــن مــن ال�شماحة وال�شهولة ومــن الي�شر والرحمــة مــا يتوافــق مــع عالميتــه وخلــوده وهو 
مــا يجعلــه �شالًحــا لــكل زمــان ومــكان ل�شائر الأمــم وال�شعوب، فال�شماحة تتــواءم مع عالميته، وخطــاب الدعوة في 
القــراآن وال�شنة يوؤكــد ذلــك، حيــث جــاءت الن�شو�ــض تدعــو النا�ــض اأن ين�شمــوا تحت لواء واحــد واأن يتناف�شــوا على 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ  معيار الإ�شالم الخالد وهو التقـــــوى، قال تعالـــــى :

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ]الحجــرات:١3[.

وعبر تاريخ دولة الإ�شالم كان يعي�ض في داخلها غير الم�شلمين في مراحل قوتها و�شعفها، فلم يجبروا على 
ترك معتقداتهم اأو يكرهوا على الدخول في الإ�شالم، والقاعدة العظمى في الإ�شالم اأنه ل اإكراه في الدين، ولذا 

فقد عا�ض الذميون وغيرهم في كنف دولة الإ�شالم دون اأن يتعر�ض اأحد لعقائدهم ودياناتهم. 
اإن الإ�شالم لم يقم على ا�شطهاد مخالفيه اأو م�شادرة حقوقهم اأو تحويلهم بالكره عن عقائدهم اأو الم�شا�ض 

الجائر لأموالهم واأعرا�شهم ودمائهم، وتاريخ الإ�شالم في هذا المجال اأن�شع تاريخ على وجه الأر�ض.
 اأما في مجال المعامالت والآداب فتتجلى �شور عظيمة من ال�شماحة، فلقد بنى الإ�شالم �شريعة الت�شامح 
اأ�شا�ض متين فلم ي�شق ذرًعا بالأديان ال�شابقة، و�شرع للم�شلم اأن يكون ح�شن المعاملة رقيق  في عالقاته على 

�شيافتهم. ويقبل  جوارهم  فيح�شن  الم�شلمين،  وغير  الم�شلمين  مع  القول  لين  الجانب 
وُيهدي  ال�شدقة  يعطيهم من  اأن  للم�شلم  ف�شرع  الحاجة،  عند  بالمال  الم�شلمين  غير  موا�شاة  الإ�شالم  و�شرع 
اإليهم ويقبل هديتهم، ويوا�شيهم عند الم�شيبة ويعود مري�شهم ويهنئهم بما ت�شرع فيه التهنئة، كالتهنئة بالمولود 

والزواج ويناديهم باأ�شمائهم المحببة اإليهم تاأليًفا لهم.
ومن �شماحة الإ�شالم في المعاملة اأن �شرع العدل مع المخالف، وجعل ذلك دلياًل على التقوى التي رتب عليها 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  تعالى:  قال  الجزاء،  اأعظم 
ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ]المائدة:8[.

اأن يقوم مجتمع تحترم فيه الحقوق  اأنه ل يمكن  اأحكام الإ�شالم وتاريخ الم�شلمين يجد  ولذا فاإن من يتاأمل 
والواجبات كما في دولة الإ�شالم، وفي اأوج عزة دولة الإ�شالم وقوتها كان يوجد من غير الم�شلمين العلماء والأدباء 
والأطباء والنابغون في مختلف الفنون والأعمال، وهل يمكن اأن يكون لهوؤلء ظهور ونبوغ في اأعمالهم لول �شماحة 
الإ�شالم ونبذه للتع�شب الديني.  اإن المعاهد في بلد الإ�شالم ل يعي�ض على هام�ض المجتمع بل ي�شارك ويخالط 

اأفراد المجتمع، وقد ي�شند اإليه بع�ض الأعمال التي هي من �شميم عمل اأهل الإ�شالم.
اأهل الذمة وعاملهم بها، وهي تعني : العهد والأمان  لقد اأطلق الإ�شالم على غير الم�شلمين الذين لهم ذمة 
وال�شمان والحرمة والحق، وهو عهد من�شوب اإلى اهلل عز وجل واإلى الر�شول ملسو هيلع هللا ىلص قال ابن الأثير : »و�شمي اأهل 

الذمة لدخولهم في عهد الم�شلمين واأمانهم«

د.عبداهلل بن إبراهيم اللحيدان
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 اإن قوة هذا الدين و�شالمة قواعده وتنوع اأ�شاليبه اأوجدت مجاًل خ�شًبا للحوار والحرية والإبداع في المجتمع 
الم�شلم ؛ ولذا من الواجب اأن توؤخذ ن�شو�ض القراآن الكريم وال�شنة المطهرة كاملة وتقرر معاملة الم�شلم مع غيره 
في �شوئها وعلى هديها، والن�شو�ض في ذلك مطلقة ت�شتوعب كل اأحد، بل اإن ن�شو�ض الإح�شان ت�شمل حتى الحيوان 
وفي الحديث عنه ملسو هيلع هللا ىلص قال:) اإّن اهلل كتب الإح�شان على كل �شيٍء، فاإذا قتلتم فاأح�شنوا الِقْتلة، واإذا ذبحتم فاأح�شنوا 
ْبحة، وْلُيِحدَّ اأحُدكم �شفرته، وْلُيِرْح ذبيحته( ]رواه م�شلم[  وقال تعالى:  ھھ ھ ھ ے ے ۓ ]البقرة:  الذِّ
١95[ وقال تعالى :  ې ې ى ]البقرة: 83[ وفي ظل هذا المفهوم العام لالإح�شان كان هدي النبيملسو هيلع هللا ىلصفي
للكمال في عالقته بربه وفي  الب�شري في حياته كلها، مثال  للكمال  ملسو هيلع هللا ىلص مثال  الم�شلمين، وهو  معاملة غير 
عالقته بالنا�ض كلهم بمختلف اأجنا�شهم واأعمارهم واألوانهم، م�شلمين وغير م�شلمين، قال جابر بن عبد اهلل  
كان ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رجاًل �شهاًل، قال النووي : » اأي �شهل الخلق كريم ال�شمائل لطيًفا مي�شًرا في الخلق«، ودعاوؤهملسو هيلع هللا ىلص 
اإن دو�ًشا قد  لمخالفيه من غير الم�شلمين، فقد قدم الطفيل بن عمرو الدو�شي واأ�شحابه فقالوا: يا ر�شول اهلل 
هلكت، ع�شت  واأبت فادع اهلل عليها،  فظن النا�ض اأن يدعو عليهم، فقال: »اللهم اهد دو�شا واأت بهم«  ]رواه البخاري[.
 وفي تاريخ الإ�شالم �شاهد على اأن الم�شلمين لم ُيْكِرهوا اأحًدا في اأي فترة من فترات التاريخ على ترك دينه، 
فالإ�شالم دين العقل والفطرة ول يقبل من اأحد اأن يدخله ُمكرًها، تحدى الأولين والآخرين بمعجزته الخالدة، 
ولم يعرف في تاريخ الم�شلمين الطويل اأنهم �شيقوا على اليهود والن�شارى اأو غيرهم اأو اأنهم اأجبروا اأحًدا من اأي 
طائفة من الطوائف اليهودية اأو الن�شرانية على اعتناق الإ�شالم. يقول توما�ض اآرنولد : )لم ن�شمع عن اأية محاولة 
مدبرة لإرغام غير الم�شلمين على قبول الإ�شالم اأو عن اأي ا�شطهاد منظم ق�شد منه ا�شتئ�شال الدين الم�شيحي(  
ولقد كان عهد الخلفاء الرا�شدين امتدادا لعهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، و�شهد �شوًرا من �شماحة الإ�شالم في معاملة غير 
، كتب  اأبي بكر  اأو النف�ض عند الحاجة، ومن كفالة العاجز منهم، ففي خالفة  اإعانتهم بالمال  الم�شلمين من 
خالد بن الوليد   في عقد الذمة لأهل الحيرة بالعراق -وكانوا من الن�شارى-: )وجعلت لهم اأيما �شيخ �شعف 
عن العمل، اأو اأ�شابته اآفة من الآفات، اأو كان غنيًّا فافتقر، و�شار اأهل دينه يت�شدقون عليه، طرحت جزيته، وعيل من 
بيت مال الم�شلمين هو وعياله( ومر عمر بن الخطاب  بباب قوم وعليه �شائل ي�شاأل: �شيخ كبير �شرير الب�شر، 

ف�شرب ع�شده من خلفه، وقال : من اأي اأهل الكتاب اأنت؟ قال : يهودي، قال : فما األجاأك اإلى ما اأرى؟
قال : اأ�شاأل الجزية والحاجة وال�شن، قال : فاأخذ عمر بيده وذهب به اإلى منزله، فر�شخ له ب�شيء من المنزل، ثم 
اأر�شل اإلى خازن بيت المال، فقال : انظر هذا و�شرباءه فواهلل ما اأن�شفناه اأن اأكلنا �شبيبته ثم نخذله عند الهرم، 

]التوبة:6٠[ والفقراء هم الم�شلمون، وهذا من الم�شاكين من اأهل الكتاب،    ڻ ڻ ڻ ۀ 
وو�شع عنه الجزية وعن �شربائه.

كما تت�شح �شماحة الإ�شالم في المعاملة في كتابات غير الم�شلمين منذ فجر الدعوة الإ�شالمية؛ اإذ راأوا من �شماحة 
هذا الدين وتي�شيره ما بهر عقولهم واأخذ باألبابهم، وراأوا من �شلوك اأهله ما دعاهم اإليه، فا�شتجابت نفو�ض الكثيرين 

ن التاريخ �شهاداتهم له ولأهله بح�شن المعاملة وال�شماحة العظيمة.   اإليه واإلى اأهله واإن لم يوؤمنوا به، فدوَّ
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هذه  تاأ�ش�شت  فقد  الأولى،  الإ�شالم  لدولة  والح�شاري  التاريخي  المتداد  ال�شعودية  العربية  المملكة  وُتعدُّ   
ال�شلف  النبوي وهدي  المنهاج  وارت�شمت  الأولى،  ن�شاأتها  ملسو هيلع هللا ىلص منذ  ر�شوله  و�شنة  كتاب اهلل  الدولة على هدي من 
اهلل  ب�شرع  فيها  ويحكمون  ومنطلقاتها  مبادئها  يذودون عن  الدولة  هذه  على  والملوك  الأمراء  وتوالى  ال�شالح، 
تعالى، ومن نعم اهلل تعالى اأن تبواأت المملكة العربية ال�شعودية مكانة متميزة في العالم المعا�شر، فهي جمعت 
اأ�شباب الح�شارة والتقدم. واإن من يرى المنهج الذي  بين الأخذ بهدي الإ�شالم وتعاليمه وتطبيق اأحكامه وبين 
المطهر، و�شور  ال�شرع  ال�شعودية في عالقاتها ونظمها يجدها ترتكز فيه على مبادئ  العربية  المملكة  اختطته 
ذلك ل تح�شر، ومن هذه ال�شور تطبيق اأحكام الإ�شالم في معاملة غير الم�شلمين الذين يقيمون فيها، وينعمون 

بحقوقهم التي كفلها ال�شرع المطهر من حمايتهم في اأبدانهم واأموالهم واأعرا�شهم.  
اإن غير الم�شلمين في المملكة العربية ال�شعودية يدخلون �شمن اأفراد المجتمع الإ�شالمي الذي اأذن لهم بالبقاء 
بعهد الأمان الذي قررته ال�شريعة الإ�شالمية وكفلته الأنظمة والأحكام في الدولة؛ ولذا فحقوق غير الم�شلمين 

مكفولة لهم ينعمون بها، تطبيًقا ل�شريعة الإ�شالم ال�شمحة التي ل ت�شيق بالمخالف وت�شمن له حقوقه.
ومن الحقوق التي ينعم بها غير الم�شلمين في المملكة العربية ال�شعودية ؛حماية دمائهم واأموالهم واأعرا�شهم، 
وي�شرح علماء هذه البالد واأئمتها بحرمة دمائهم واأعرا�شهم واأموالهم بموجب عقد الأمان الذي دخلوا به البالد، 
فال يجوز العتداء عليهم اأو انتهاك اأعرا�شهم اأو غ�شهم اأو �شرقة اأموالهم، وتوؤكد التعليمات والأنظمة التي ت�شمح 
لغير الم�شلمين بدخول المملكة على حفظ اأموالهم وعدم تاأخير حقوقهم المالية، فقد اأوجب نظام العمل والعمال 
وما  فيتركون  دينهم،  ترك  على  اإكراههم  وعدم  المالية،  عماله  حقوق  تاأخير  عدم  العمل  �شاحب  على  ال�شعودي 
اأو ي�شيق  اأن يوؤذيهم  اإيذائهم، فال يجوز لأحد من النا�ض  يدينون ول يكرهون على الدخول في الإ�شالم، وعدم  
عليهم، ويحر�ض علماء هذه البالد على تقرير الفهم ال�شحيح لن�شو�ض ال�شرع التي جاءت تبين هدي الإ�شالم في 
معاملة غير الم�شلمين. ومن ينظر اإلى التطبيقات العملية لنظام العمل والعمال يجد اأن ن�شو�شه كفلت للعاملين 
حقوًقا كثيرة دون تمييز لأحد عن اأحد، وهي ت�شير في م�شامينها اإلى العدل والحماية والوقاية والأخذ باأ�شباب 
ال�شالمة والرعاية ال�شحية، وهذه الحقوق تكت�شب قوتها من اأن اأداءهــــــــــا لي�ض واجًبا يوؤدى؛ بــــــــل عقيدة يتقرب بها 
المرء  اإلى اهلل. اإن �شماحة التعامل مع غير الم�شلمين في المملكة العربية ال�شعودية توؤكد عظمة دين الإ�شالم، 
النا�ض  اإلى  اهلل  دين  ين�شروا  واأن  المعاملة،  لهذه  الإ�شالم  ت�شريع  الحكمة من  يدركوا  اأن  الإ�شالم  اأهل  على  واإن 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  اأنيطت بهم في قوله تعالى:  التي  ال�شهادة  كلهم ويحققوا مقت�شى 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ]البقرة:١٤3[.
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بب مهارات تتعلق بتفادي غ�شب الم�شتمعين )اإذا كنت ب�شدد فكرة اأو راأي تعتقد اأنه يثير الجمهور �شدك( فيمكنك 

اللجوء اإلى اأحد الأ�شاليب الآتية:

   مهارات الإلقاء:
اأاأ مهارات تتعلق بطريقة اإلقاء الخطبة، اأي زمالئك يجيد المهارات الإلقائية الآتية؟

ا�شم الزميل الذي يجيدها التعريف والإي�شاح مهارات الإلقاء
القدرة على مواجهة الجمهور دون خوف اأو خجل. الجراأة

ان�شياب الألفاظ والأفكار مع ف�شاحة النطق، ومنا�شبة درجة ال�شوت. الطالقة

الوقفات الق�شيرة في نهايات الجمل، والطويلة في نهاية الفكرة. �شالمة الوقفات

تلوين ال�شوت للدللة على نوع التركيب اللغوي )ا�شتفهام، تعجب، 
توكيد، �شخرية، وعيد، تمّن، اأمر، نهي،... اإلخ(. التنغيم

تلوين طبقة ال�شوت ودرجته بما يعبر عن النفعالت العاطفية التي 
يعبر عنها المتحدث )حزن، غ�شب، قلق، �شعادة،... اإلخ(. نقل العاطفة

تعبيرات الوجه، الإ�شارات والإيماءات، الو�شعيات، الم�شافة المكانية. ا�شتخدام لغة 
الج�شد

مثال على العبارة المنا�شبة الإي�شاح الأ�شلوب

قل مثاًل: هذه فكرة مطروحة ول�شت اأتبناها بال�شرورة اف�شل نف�شك عن الفكرة اأو الراأي الف�شل

اإنني �شد.... اإني اأوؤمن بـ...........................................
اأبرز �شماتك التي تنافي الفكرة، اأو توؤيد ما 

تقوله
الدعم

)ا�شمحوا لي اأن ...........................................................................
)..........................................................

ا�شتاأذن الم�شتمعين لالنحراف عن بع�ض 
المعايير الجتماعية

طلب الإذن

قل مثاًل: قد ت�شتغربون ولكن �شاأقدم الدليل القاطع تحدث بلهجة الواثق الثقة

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

...................................................
اطلب تاأجيل الحكم حتى تنهي الفكرة طلب تاأجيل الحكم

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

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

اعتذر ب�شدق عن الخطاأ اأو الأثر ال�شلبي 
للحديث

العتذار

١6١6
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جج مهارات تتعلق باإ�شراك الم�شتمعين و�شمان تفاعلهم، ما مدى اإجادتك لكل مهارة منها؟

١7١7   لكل مهارة خطابية فائدتها:

مدى اإجادتي لها الإجراءات المهارة

وزع نظرك على الم�شتمعين بالت�شاوي، ات�شل اأطول بالأكثر انتباًها، الأكثر �شروًدا. الت�شال 
الب�شري

الراأ�ض..(  هز  الوجه،  تعبيرات  التقدم،  لالأمام،  )النحناء  الج�شد  حركة  ا�شتخدم 
لتلقي التغذية الراجعة من الم�شتمعين.

الحركة 
والإيماءات

اطرح اأ�شئلة لإثارة التفكير، وتحفيز النتباه، ول تنتظر اإجابتها من الم�شتمعين. الأ�شئلة

عن  تخرج  ول  الم�شتمعين  مع  التعليقات  تبادل  والحكاية،  الطرفة  اأ�شلوب  ا�شتخدم 
الحدود. المرح

و�شائل العر�ض )الفيديو، الحا�شب الآلي، ال�شفافيات(- فتح الحوار مع الم�شتمعين - 
الحما�ض والحيوية ال�شخ�شية... اأ�شاليب اأخرى
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الم�شتمعين ذوي طبائع متباينة، وقدرات  اأنواًعا من  تواجه  فاإنك  اأو خطبة  اأو محا�شرة  در�ًشا  تلقي  ١8١8  عندما 

مختلفة، واتجاهات متعددة.
حلِّل ال�شخ�شيات ذوي ال�شفات الآتية، ثم �شف ما يجب على الملقي عمله.

١9١9   ا�شبط الن�شين الالحقين بال�شكل، ثم تدرب على اإلقاء اأحدهما، واألقه اأمام زمالئك.

بطاقة تقويم اإلقاء ن�ض مقروء
قّوم اإلقاء زمالئك، �شع لكل منهم درجة من )5( تحت كل مهارة اإلقائية، ثم اجمع الدرجات، وحدد الفائز.

مجموع 
الدرجات

ا�شتخدام الحركة 
الج�شدية وتعبيرات الوجه

التعبير ال�شوتي عن 
العواطف والنفعالت

�شالمة 
الوقفات

�شالمة 
ال�شبط

الجراأة 
والطالقة ال�شم

المثقف    ...........................................................................................................................................................

المغرور   ...........................................................................................................................................................

 الجاهل    ...........................................................................................................................................................

الملول    ............................................................................................................................................................

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

المقاِطع   ...........................................................................................................................................................
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اآفات الل�شان
ال�شيخ: عبدالرحمن الداغ�شتاني
يقول اهلل - عز وجل - :  ]ق:١7 - ١8[، 
في هذه الآية تذكير للموؤمن برقابة اهلل -عّز وجل - التي ل تتركه لحظة من اللحظات، ول تغفل عنه في حال من 
الأحوال، حتى فيما ي�شدر عنه من اأقوال وما يخرج من فمه من كلمات؛ كل قول مح�شوب له اأو عليه، وكل كلمة 
]ق: ١8[، ي�شجل الَملكان في الدنيا، ويوم القيامة  اأعماله:    مر�شودة في �شجل 

ينك�شف الح�شاب ويكون الجزاء.
روى الإمام اأحمد والترمذي عن بالل بن الحارث  قال: قال ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
ر�شــوان اهلل تعالــى مــا يظــن اأن تبلــغ مــا بلغت يكتب اهلل عز وجل له بها ر�شوانه اإلى يــوم القيامة، واإن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من �شخط اهلل تعالى ما يظن اأن تبلغ ما بلغت يكتب اهلل تعالى بها عليه �شخطه اإلى يوم يلقاه« ولذلك كان 
علقمــة-  رحمــه اهلل - وهــو اأحــد رواة هــذا الحديــث يقــول: »كم من كالم قــد منعنيه حديث بالل بــن الحارث« فكان 

يمتنع عن كثير من الكالم؛ حتى ل ي�شــجل عليه قول، اأو تر�شد عليه كلمة من اللغو الذي ل فائدة فيه:   
كان  هنــاك  ومــن   ،]3-١  : ]الموؤمنــون   
ا بالم�شلم اأن ي�شبط ل�شانه وي�شائل نف�شه قبل اأن يتحدث عن جدوى الحديث وفائدته، فاإن كان خيًرا تكلم واإل  حريًّ
�شــكت، وال�شــكوت فــي هــذه الحــال عبــادة يوؤجر عليها، و�شدق ر�شــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإذ يقول: »ومــن كان يوؤمن باهلل واليوم 

الآخر فليقل خيًرا اأو لي�شمت« ]رواه البخاري وم�شلم[.
اإن كثيًرا من الأمرا�ض التي ت�شيب العالقات الجتماعية من غيبة، ونميمة، و�شب، و�شتم، وقذف، وخ�شام، وكذب، 
وزور وغيرها... لل�شان فيها اأكبر الن�شيب، واإذا �شمح الإن�شان لل�شانه اأن يلغو في هذه الأعرا�ض وغيرها كان عر�شة 
للنهاية التعي�شة والإفال�ض في الآخرة، و�شتان بين اإفال�ض الدنيا واإفال�ض الآخرة. روى الترمذي عن مـعـاذ بن جبل 
 قال: قلت: يا نبي اهلل، واإنا لموؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: »ثكلتك اأمك يا معاذ، وهل يكب النا�ض في النار على 

مناخرهم اإل ح�شائد األ�شنتهم؟« اأي جزاء ما تكلموا به من الحرام.
وبالمقابل فاإن �شبط الموؤمن لل�شانه ومحافظته عليه و�شيلة ل�شمان الجنة باإذن اهلل، وهذا وعد ر�شول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»من ي�شمن لي ما بين لحييه )يعني ل�شانه( وما بين رجليه )يعني فرجه( اأ�شمن له الجنة«. ]اأخرجه البخاري[.
لقد كان خوف ال�شلف من اآفات الل�شان عظيًما، فهذا عبداهلل بن م�شعود  يقول: »ما من �شيء اأحوج اإلى طول 
�شجن من ل�شان« وكان اأبو الدرداء  يقول: »اأن�شف اأذنيك من فيك، فاإنما جعلت اأذنان وفم واحد لت�شمع اأكثر 
: »من كثر كالمه كثر �شقطه، ومن كثر �شقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت  مما تكلم به«، وقال عمر
النار اأولى به«، وكان ابن عبا�ض  ياأخذ بل�شانه ويقول: »ويحك قل خيًرا تغنم، وا�شكت عن �شوء ت�شلم، واإل فاعلم 

اأنك �شتندم«.
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اأبها
غازي الق�شيبي

اأنـــت اأحــلــى مــن الــخــيــال واأبــهــى اأبها الجميلة  الــربــا  عــرو�ــض  يــا 
ــى �ــشــذا واأنــ�ــشــَر وجها كــنــت اأزكــ ك الـــنـــفـــو�ـــَض جـــمـــاٌل ــرَّ ــ كــلــمــا حــ
واأ�ــشــهــى اأرق  حــلــمــنــا  فـــي  كــنــت  واإذا مــا ارتمــى علــى الجفن حلم
منها ــضُ  الأر�ــ فــغــارت  جميعا...  اأي اأر�ض هذي التي �شاقت الأر�ض
وهــي تـــاأبـــى... لأنــهــا منه اأزهــى يديها يــمــ�ــض  اأن  الــنــجــم  يــحــلــم 
عنهــــــــا المفاتــــــــن  �شر  يتلقــــــــى  ــود الــربــيـــــع لـــــــــــو عـــاد طــفــاًل ـــ ويـــ
اأدهــى ع�شــقك  وجــدت  فنــون...  يا عرو�ض الربا الحبيبة.. والع�شُق
للحــب ملهــى الوجــود  اأن  ِخلــت  ت عيناك بالحب قلبي حين م�شَّ
اأذقهــا لــم  يومهــــا  قبــــل  ن�شـــوة  غبت    في   لجة   اخ�شرار... طوتني
»كنها« �شعر  يا  من قواٍف قفلت  �شحكت لي ال�شفاه... �شجت  وروٌد



ا اأدبيًّا )�شعر، خطبة، ق�شة ق�شير، مقالة...( من اإحدى ال�شحف اأو المجالت اأو الكتب اأو من �شبكة  ٢٠٢٠ تخير ن�شًّ

الإنترنت.. تدرب على اإلقائه، وتاأكد من �شالمة �شبط اأواخر كلماته، ثم األقه اأمام زمالئك.
تذكر اأن زمالءك �شيقّومون اأداءك بح�شب بطاقة التقويم الم�شتخدمة في الن�شاط ال�شابق.

٢١٢١ مار�ض دور المعلم / المدرب

تخير اإحدى المهارات التي تجيدها في اأي مجال �شئت: تجربة كيميائية اأو فيزيائية، مهارة قرائية، مهارة توا�شلية، 
اإحدى مهارات الحا�شب الآلي اأو مهارات الريا�شيات...، اجمع المعلومات حولها، وفكر في طريقة مبتكرة لعر�شها، 

ثم قدمها لزمالئك، ودربهم على اأدائها خالل )١5( دقيقة.
بطاقة تقويم اإلقاء در�ض

قّوم اإلقاء زمالئك، �شع لكل منهم درجة من )5( اأمام كل مهارة اإلقائية، ثم اجمع الدرجات، وحدد الفائز.
ال�شم....................................................................... المو�شوع: ......................................................................
الدرجة المهارات العن�شر المجال

بيان اأهمية المو�شوع، تحديد المنا�شبة، تعدد الفوائد، بناء الم�شداقية، اإثارة التفاعل. المقدمة
بناء 

الر�شالة

الإلقاء

انتقاء المفردات، بالغة الخطاب، اإ�شفاء المتعة. العر�ض
قدرتها على تر�شيخ ما ورد في المو�شوع من اأفكار. الخاتمة

الأدلة، الحجج والبراهين، القتبا�شات، الت�شل�شل المنطقي. المنطقية
الجراأة، الطالقة، �شالمة الوقفات، التنغيم، نقل العاطفة، ا�شتخدام لغة الج�شد، الت�شال الب�شري.
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١١ لقد ا�شتخدمنا م�شطلح الخطبة اأو الخطابة للدللة على اأي حديث م�شتر�شل يلقيه المتحدث بح�شور جمهور 

من الم�شتمعين، بناًء على هذا المفهوم �شنِّف المواقف الآتية اإلى مواقف منتمية وغير منتمية:
- معلم ي�شرح الدر�ض لطالبه.

- طبيب ي�شف لمري�ض حالته المر�شية وكيفية ا�شتخدام الدواء.
- مدير المدر�شة يناق�ض اأحد الطالب حول م�شتواه الدرا�شي.

- اأحد الخبراء يقدم ورقة عمل في موؤتمر علمي.
ة. - رئي�ض دولة يلقي كلمة بالده في اأحد موؤتمرات القمَّ

- مذيع تلفزيوني يقراأ ن�شرة الأخبار.
٢٢ ار�شم �شكاًل اأو جدوًل يلخ�ض مهارات الخطابة والإلقاء، حاول ابتكار ت�شنيف جديد.

د الأ�شباب التي تجعل خطبة الجمعة في الحرمين ال�شريفين ُم�شّوقة،  33 في �شوء مهارات الخطابة والإلقاء، حدِّ

وعظيمة النفع.
...................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

نشاطات الغلق والتلخيص

رابط الدر�ض الرقمي
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ما تعلمته ما اأريد معرفته )اأ�شئلتي(   ما اأعرفه  

٤٤ اكتب و�شفة اإر�شادية ل�شديق يطمح اأن يكون خطيًبا ناجًحا.

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

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

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

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

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

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

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

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

55 هل ت�شعر بحاجة اإلى مزيد من التعلم؟
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اأوًل: خطط لمو�شوع اإلقائي ترغب في تقديمه لجمهور من الم�شتمعين.

ثانًيا: في �شوء المكونات الأ�شا�شية للمقدمة الجيدة، اكتب مو�شوعك الذي خططته.
...................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

المنا�شبة )اأهميته للم�شتمعين(
...............................................................

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

المعلومات والأفكار الأ�شا�شية للمو�شوع
................................................................

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

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

اأ�شلوب التاأثير )الق�ش�ض والت�شبيهات 

والحجج... التي �شاأ�شتخدمها(
................................................................

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

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

المو�شوع
.................
.................

اختبار بعدي
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ثالًثا: ا�شتخدم الطرفة / الق�ش�ض / المقارنات / الأمثلة الواقعية / الأ�شئلة المثيرة للتفكير.. لعر�ض اأفكارك.

رابًعا: تخير اأحد الن�شو�ض الأدبية )خطبة، مقالة، ق�شيدة، ق�شة( من اأي م�شدر �شئت، ا�شبطها بال�شكل، وتدرب 
على اإلقائها، ثم األقها اأمام زمالئك، وتذكر اأن زمالءك �شيقّومون اأداءك بح�شب البطاقة الآتية:

بطاقة تقويم اإلقاء ن�ض مقروء
قّوم اإلقاء زمالئك. �شع لكل منهم درجة من )5( تحت كل مهارة اإلقائية، ثم اجمع الدرجات وحدد الفائز.

العر�ض الأفكار

مجموع 
الدرجات

ا�شتخدام الحركة 
الج�شدية 

وتعبيرات الوجه

التعبير 
ال�شوتي عن 

العواطف 
والنفعالت

�شالمة 
الوقفات

�شالمة 
ال�شبط

الجراأة 
والطالقة ال�شم
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اأخي  الطالب / اأختي الطالبة: 
م ذاتك في الجدول الآتي: انتهيت الآن من درا�شة الوحدة، وقمت باأداء عدد من الن�شاطات والختبارات، قوِّ

تقويم ا�داء

 لم
اأتقن

 اأتقنت
قليالً

اأتقنت 
بم�شتوى 
متو�شط

اأتقنت 
بم�شتوى عاٍل مو�شوعات الوحدة

بناء مقدمة الخطبة

�شمان الفهم والنتباه

اإ�شفاء المتعة

بناء الخاتمة

مهارات الإلقاء

مهارات تفعيل الم�شتمعين

خطتي المقترحة ل�شمان ا�شتمرارية الإتقان:

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

...............................................................................................................................................
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مهارات الخطابة والإلقاء
يق�شد بالخطابة هنا كل حديث �شفهي موجه اإلى مجموعة من الم�شتمعين كبيرة كانت اأم �شغيرة. 
والأحاديث  والختامية،  الفتتاحية  والكلمات  والمحا�شرة،  المعروفة،  الخطبة  ت�شمل  بهذا  وهي 

الإذاعية، والبيانات والتقارير ال�شفهية... وغيرها.
والعبارات، وما ي�شاحبها من تعبيرات  الجمل  بها  التي تنطق  الطريقة  به  الإلقاء فيق�شد  اأما 

ج�شدية وحركية، ت�شاعد على: اإي�شاح الفكرة ونقل النفعالت العاطفية.
ا واحًدا، بينما يكون دور الم�شتمعين  اإن الخطابة هي ات�شال �شفهي يكون )...........( فيه �شخ�شً

التوا�شلي منح�شًرا في ال�شتماع وقليل من الأ�شئلة اأو المداخالت والتعقيبات.
و�شنتحدث عن مهارات الخطابة والإلقاء انطالًقا من المحورين الآتيين:

مهارات بناء الخطبة - مهارات اإلقاء الخطبة
اأوًل: مهارات بناء الخطبة:
 اختيار مو�شوع الخطبة:

)كفاءة المتحدث في المو�شوع - ما لديه من جديد فيه، قيمة المو�شوع الذاتية، اأهميته للم�شتمع 
- المنا�شبة الداعية للحديث(.

 المقدمة الواعية:
ف بالمنا�شبة - بّين فوائد المو�شوع - اأ�شعرهم بحاجتهم  )بّين عالقة الجمهور بالمو�شوع - عرِّ

لأفكار جديدة - كّون عالقة جيدة بالجمهور - اعمل على دمجهم بروح المو�شوع(.
 اختيار اأ�شلوب العر�ض المنا�شب:

اأ�شاليب العر�ض: ق�ش�شي - الأ�شئلة )مبا�شرة/ غريبة( - الت�شل�شل )زمني، مكاني، عام/ خا�ض، 
العك�ض( - الو�شفي - الطرفة- الأ�شياء الم�شتركة بين المتحدث وجمهوره كالذكريات مثاًل.

 �شمان الفهم:
)الدقة في انتقاء المفردات - اللجوء اإلى الت�شوير والت�شبيه - ا�شتخدام الإح�شائيات - ا�شتخدام 
باأ�شياء  الأفكار  ربط   - الت�شاد  اأو  التباين  عمل   - الواقعية  والأمثلة  العلماء  واأقوال  ال�شواهد 

ماألوفة(.
 �شمان النتباه:

)كن واثًقا فيما تقول - تجنب التكرار وكثرة ا�شتدعاء الأفكار - ل تطل في المقدمة - الم�ض 
م�شاعرهم واأمانيهم وتطلعاتهم - اأثر تفكيرهم(.

 الخاتمة الجيدة:
)اختر: تلخي�ض المو�شوع في نقاط محددة - ت�شليط ال�شوء على الفكرة المحورية اأو الأكثر 
مجال  فتح   - للمو�شوع  الأ�شا�شية  الأفكار  يوؤيد  قول  اأو  دليل  ا�شتخدام   - المو�شوع  في  اأهمية 

التفكير اأمام الم�شتمعين...(.
لقد عددنا �شت مهارات اأ�شا�شية لبناء الخطبة هي: اختيار المو�شوع، المقدمة الواعية، اختيار 

اأ�شلوب.............. �شمان الفهم، �شمان.............. الخاتمة الجيدة.

المتحدث

العر�ض / النتباه

)احجب اإلجابة، ثم اقرأ(المادة التعليمية
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ثانًيا: مهارات الإلقاء:
 الجراأة: القدرة على مواجهة الجمهور دون خوف اأو خجل.

 الطالقة: ان�شياب الألفاظ والأفكار، مع جهارة ال�شوت، وف�شاحة النطق.
 �شالمة الوقفات: الوقفات الق�شيرة في نهايات الجمل، والطويلة في نهاية الفكرة.

 التنغيم: تلوين ال�شوت للدللة على نوع التركيب اللغوي )ا�شتفهام، تعجب، توكيد، �شخرية، 
وعيد، تمن، اأمر، نهي،... اإلخ(.

 نقل العاطفة: تلوين طبقة ال�شوت ودرجته بما يعبر عن النفعالت العاطفية التي يعبر عنها 
المتحدث )حزن، غ�شب، قلق، �شعادة، ... اإلخ(.

 ا�شتخدام لغة الج�شد: تعبيرات الوجه، الإ�شارات والإيماءات، الو�شعيات، الم�شافة المكانية.
تتعلق هذه المهارات جميعها بالمتحدث، وطريقته في .................... الخطبة.

عوامل موؤثرة في نجاح الخطبة:
 الكفاية اللغوية والت�شالية:

)مهارات بناء الخطبة، مهارات الإلقاء(.
 ال�شجة:

)ال�شجة البيئية، الإعاقة الع�شوية، م�شكالت المعنى، اللغة الفنية، الإبهام، الم�شكالت النحوية، 
اللتبا�ض التنظيمي، ال�شجة الجتماعية، ال�شجة النف�شية(.

 ال�شياق:
- المادي المتعلق بالمكان - الزمني :)الوقت، موقع الر�شالة من الر�شائل في الموقف( - الجتماعي/
النف�شي: )مكانة الم�شاركين، المعايير الثقافية والجتماعية ال�شائدة، درجة الر�شمية في الموقف...(.

 التغذية الراجعة:
من الم�شتمعين: جواب، ا�شتف�شار، ا�شتنكار، هز الراأ�ض...

النتباه  على  القدرة   - مالءمتها  ومدى  حركاته  ويدرك  حديثه  ي�شمع  المتحدث  الذات:  من 
للتغذية الراجعة وال�شتجابة لها.

 الخبرة الم�شتركة بين الطرفين في المو�شوع:
تكون الخطبة اأكثر نجاًحا اإذا كان المتحدث يتمتع بقدرة جيدة في بناء الخطبة ومهارات الإلقاء، 
واإذا كان الموقف الت�شالي خالًيا من .................... وكان ال�شياق المادي والزمني والنف�شي 
والجتماعي منا�شًبا، واإذا توافرت التغذية الراجعة المنا�شبة، وتوافرت خبرة.................... في 

المو�شوع بين المتحدث والم�شتمعين.

اإلقاء

ال�شجة
م�شتركة
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ي ا�شتثارة الم�شتمعين مهارات تَوقِّ
اإذا كنت ب�شدد فكرة اأو راأي تعتقد اأنه يثير الجمهور �شدك، فيمكنك اللجوء اإلى اأحد الأ�شاليب 

الآتية:
 الف�شل:

اف�شل نف�شك عن الفكرة اأو الراأي، قل مثاًل: هذه فكرة مطروحة ول�شت اأتبناها بال�شرورة.
 الدعم:

اأبرز �شماتك التي تنافي الفكرة اأو توؤيد ما تقوله )اإنني �شد... اإني اأوؤمن بـ...(
 طلب الإذن:

ا�شتاأذن الم�شتمعين لالنحراف عن بع�ض المعايير الجتماعية )ا�شمحو لي اأن ...(.
 الثقة:

تحدث بلهجة الواثق، قل مثاًل: قد ت�شتغربون ولكني �شاأقدم الدليل القاطع...
 طلب تاأجيل الحكم:

اطلب تاأجيل الحكم حتى تنهي الفكرة.
 العتذار:

على  تعينك  اأن  يمكنها  الأ�شاليب  هذه  اإن  للحديث،  ال�شلبي  الأثر  اأو  الخطاأ  عن  ب�شدق  اعتذر 
تجنب غ�شب الجمهور اإذا كنت ب�شدد عر�ض .................... اأو راأي تعتقد اأن الجمهور )يوافق/ 

..................( عليه.

مهارات المحافظة على تفاعل الم�شتمعين
 الت�شال الب�شري:

وزع نظرك على الم�شتمعين بالت�شاوي، ات�شل اأطول بالأكثر انتباًها، والأكثر �شروًدا.
 الحركة والإيماءات:

ا�شتخدم حركة الج�شد )النحناء لالأمام، التقدم، تعبيرات الوجه، هز الراأ�ض...( لتلقي التغذية 
الراجعة من الم�شتمعين.

 الأ�شئلة:
اطرح اأ�شئلة لإثارة التفكير، وتحفيز النتباه، ول تنتظر اإجابتها من الم�شتمعين.

 المرح:
الحدود.  عن  تخرج  ول  الم�شتمعين،  مع  التعليقات  تبادل  والحكاية،  الطرفة  اأ�شلوب  ا�شتخدم 
باإمكانك ا�شتخدام اأ�شاليب اأخرى، منها: الو�شائل والأدوات، وفتح الحوار مع الم�شتمعين، وحيويتك 
 .................... على  المحافظة  هو  اإليه  ت�شعى  الذي  النهائي  والهدف  اإلخ،  ال�شخ�شية... 

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

فكرة
ل يوافق

انتباه
الم�شتمعين


