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 تعريف اللغة وأهمّية دراستها:  –أواًل 

 عن قوم كلّ  بها ريعبّ  أصوات: )في كتابه )الخصائص( اللغة( هــ293 ت) يجنّ  ابنعّرف 
 أنّ  بمعنى ؛اللغـة ةاجتماعيّ : هما بينجان لىإ غةللّ  هذا تعريفه في يجنّ  ابن ويشير (.أغراضهم

 بالتفكير، غةاللّ  صلة هو الثـاني والجانب غة،للّ  المجتمع فرادأ ممارسة نتيجة القوم لغة غةاللّ 
  .ضرورية وثيقة صـلة اللغـة علماء من كثير يرى  كما بينهما والصلة

داللّي، تستخدمه  ومن سياق التعريف السابق يمكن القول: إّن اللغة "نظام صوتّي، رمزّي،
 الجماعة في التفكير، والتعبير، واالتصال". 

 شياءاأل يتسمّ  التي والتعبيرات والتجريدات، والرمـوز والكلمـات لفـاظاأل مـن مجموعـة فاللغة
 كبير حدّ  لىإ تقرر التي وهي نة،معيّ  ثقافة نتاج كونها بالثقافة تتصل التـي والقـيم فكـارواأل

 مجموعة لـىإ بالقيـاس مجتمعـه، ثقافـة في الفرد مشاركة دتتحدّ  ذإ اني،نساإل الفكر محتـوى 
 .جماعته رتفكّ  مثلما رويفكّ  جماعة، ثقافة بلغة ثيتحدّ  فهو يستخدمها، التي الكلمات

 ،كبرأ ةلغويّ  ووحدات تراكيـب فـي تـدخل ذإ ،ةلغويّـ  قوالب ضمن عادة الكلمات وتعمل
 كهذه وحدات في الكلمات ترتيب وعند. اختالفهـا على حاديثواأل والفقرات والجمل كالعبارات

 الذي الشكل طريق عن سواء ذلك ويتمّ  معانيها، في ريؤثّ  ـاممّ  كيدأالت من معينا   قدرا   تعطي هانّ إف
 نـوع علـى كبيرة درجة إلى التأثير ويعتمد. المستخدمة النبرة طريق عن مأ الكلمـات به رتبت

 .االتصال فيه يجري  الذي والموقف المخاطبو  مالمتكلّ  بين العالقة

 السؤال: لماذا نهتم بدراسة اللغة وتدريسها؟

 وال معرفة فال شياء،لأل نـساناإل وعي يتمّ  وبوساطتها نسان،اإل ليهإ لتوّص  ما رقىأ غةاللّ  تعد
 لبعيدةا ة،الفكريّ  النشاطات ملتقى فهي لغة، غير من دين وال فلـسفة وال دب،أ الو  ،فـنّ  الو  علم،

 علـوم مـن بدعأ ما ووسيلة م،تقدّ  من نساناإل حرزهأ ما سبب غةواللّ . نساناإل وجـود فـي والقريبة
 وبها لكمال،ل ةنسانيّ اإل لتوجيه صالحة وعادة م،والتقدّ  الرقيّ  على كبير عون  فهي ومعارف،

 .عالية ةومدنيّ  راقية وفنونا   جديدة علوما   ونبنـي السابقين، تجارب نعرف
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لعالقة بين اللغة والفكر وثيقة، فنحن نفّكر باللغة، ونعّبر عّما نفّكر به باللغة، وما زالت وا
 جدلّية العالقة قائمة حول: أّيهما أسبق الفكر أم الّلغة؟

فمنهم من اهتّم بعلوم  ،بحاث التي عنيت بدراستهااأل مـن وانطالقا  من أهمّية اللغة نرى العديد
د، ومنهم من أجرى دراسات حول عالقة اللغة بالعلوم األخرى، مثل: اللغة من نحو وبالغة ونق

 علم النفس، وعلم االجتماع وغير ذلك من العلوم ذات الصلة.

األطفال والناشئة في المدارس من فهم ألفاظ اللغة وعباراتها  ن  ك  م  ومن غايات تعليم العربّية ت  
 عن رغباتهم في الحياة، ومترجمة عنعّبرة فهما  عملّيا ، لتكون هذه األلفاظ وتلك العبارات م

تجاربهم وأفكارهم، وأن يكتسبوا القدرة الصحيحة على فهم معاني الكلمات وما يّتصل بها من 
إحساسات سامية وعواطف راقية، وأن تنمو فيهم المقدرة على تذّوق اآلثار األدبّية، والقدرة على 

روا في ّي، وتمييز جّيد القول من رديئه، وأن يتمهّ التعبير الفصيح واإلنشاء الجّيد، والنقد األدب
يقرؤونه من  ة نطقا  صحيحا ، وأن يرغبوا في القراءة واالطالع، ليستفيدوا مّماغة العربيّ نطق اللّ 

من استخراج ما بها من أفكار ومعلومات، والتمّتع بما فيها من جمال في الفكرة  او الكتب، ويتمّكن
اإللقاء وتمثيل المعنى، والقدرة على التأثير في المستمع، وأن يكونوا واألسلوب، وأن يعتادوا حسن 

، حّتى يقفوا على آثار األدباء والعلماء ورجال حياة األدبّية والعلمّية والفنّيةعلى صلة تاّمة بال
 الفّن، وال يكونوا بعيدين عن األدب والعلم والفّن.

لعة والمحفوظات واألدب واإلنشاء واإلمالء وهذه الغايات ينبغي وضعها في أثناء تدريسنا المطا
والقواعد والتطبيق والقصص واألناشيد، وينبغي أن تكون هذه األغراض واضحة في ذهن كّل 

 معّلم ومدّرس ليستطيع العمل في الوصول إليها. 

 غة العربّية:اللّ  مهارات -ثانياً 

االستماع والتحّدث والقراءة  ، هي:مهارات رئيسةأربع  –غات األخرى شأن اللّ  –غة العربية للّ 
ة للوصول إلى تحّقق المهارة هذه المهارات إال بالتدريب على مهاراتها الفرعيّ  ب  س  ت  ك  . وال ت  والكتابة
 ككّل. 

 وسنقف بشيء من التفصيل عند كّل مهارة من هذه المهارات.
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 مهارة االستماع:  (1
  :وهذه األولوّية فرضتها طبيعة االستماع المهارة اللغوّية األولى يعدّ تعريف االستماع ،

اللغة؛ ألّن اإلنسان غالبا  ال يمكن أن يتعّلم المهارات األخرى ما لم يسبقه االستماع؛ 
بمعنى أّن الطفل ال يستطيع النطق ما لم يمتلك حاّسة سمع جّيدة منذ والدته، وسمع 

 كالما  يمكن أن يعّبر عنه.

 ذه المهارة من مصطلحات.وفي البداية ال بّد من تعريف ما يتعّلق به

ة مهارة خاّص  بهذا المعنى ال يحتاج إلى وهوالسماع: هو وصول الصوت إلى األذن،  -1
 وال يتطّلب تعّلما  ألّنه فطرّي.

فاإلنسان يسمع أصوات الضجيج والحركة سواء كان هذا السماع إراديا  أو غير إرادّي، 
 ولكن هل يحّقق هذا النوع  من السماع غرضا  في ذاته؟

االستماع: عملّية عقلّية تتطّلب جهدا  يبذله المستمع في متابعة المتكّلم، وفهم معنى ما  -3
يقوله، واختزان أفكاره واسترجاعها إذا لزم األمر، وإجراء عملّيات ربط بين األفكار 

   المتعّددة.
 ا  خاّص  اهتماما   المستمع فيها يعطيفاالستماع وفق ما سبق عملّية إرادّية مقصودة 

 مع الفكر فيها يتآزر، وهي عملّية مرّكبة أصوات من أذنه اهتتلقّ  لما مقصودا   نتباها  وا
 ، وتخضع لشروط وآداب محّددة لتحقيق الفهم الذي نريد الوصول إليه.السمع ةحاسّ 

قال، وهو ب تركيز االنتباه والتأّمل لما ي  اإلنصات: أعلى درجة من االستماع، ويتطلّ  -2
يستمع إليه المتعّلم فهما  أقرب إلى الصّحة أو رؤية األفكار التي  محاولة لفهم ما وراء ما

جاهاته من وجهة نظره هو، واإلحساس بما يريده يعّبر عنها المتحّدث، ومعرفة اتّ 
 المتحّدث.

فاإلنصات هو المرحلة العليا من المهارة التي نطمح إلى اكتسابها، وما تحّققه من أهداف 
س العربّية، الذي يعّد مرسال ، على التواصل والتفاعل مع طالبه يعّد مؤّشرا  على قدرة مدرّ 

 الذين يعّدون مستقبلين للرسالة اللغوّية بكّل مكّوناتها ومستوياتها.
ومن خالل ما تقدم يتبين أّن االستماع نشاط مكتسب له مهاراته، وأّن الفرد يمكنه أن 

 ب على هذه المهارات للوصول إلى مرحلة اإلنصات.يتدرّ 
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قد قّسم التربوّيون االستماع تقسيمات متعّددة، ولعّل ما يهّمنا في هذا المجال تقسيم االستماع و 
 وفق ما يحّققه من فهم وتحليل وتفسير.

  :االستماع مهارة تعتمد على القصد واإلرادة لفهم الماّدة المستمع إليها، ثّم أنواع االستماع
 تبعا  لذلك يمكن تقسيم االستماع على النحو اآلتي:تحليلها وتفسيرها ثّم نقدها والحكم عليها، و 

يتطّلب هذا النوع تركيز االنتباه في المادة المستمع إليها، وربط االستماع التحصيلّي:  -1
األفكار بعضها ببعض، وتحديد معنى المسموع من السياق، وتصنيف الحقائق 

ألسباب والعلل المعروضة، وتنظيمها، وبيان أوجه الشبه فيها، ثّم التفريق بينها، ومعرفة ا
 وتعّرف األدّلة والقدرة على استنتاج النتائج من األدّلة.

الغرض من هذا النوع تعّرف الخطوط العريضة لما يقال من دون  االستماع الهامشي: -2
الخوض في التفاصيل، ومن دون طلب الحكم على ما يستمع إليه، ومعظم استماع 

 صغار السّن من هذا النوع.
يتطّلب هذا النوع االستماع لمحتوى الماّدة المستمع إليها،  من أجل المتعة:االستماع  -3

وتقدير ما يقّدمه المتكّلم، واالستجابة التاّمة له، وتحديد منهج المتكّلم في التحّدث 
 ا .وميزاته، والتأّثر بصوت المتحّدث، واالندفاع معه شعوريّ 

اقشة ما يسمع من المتحّدث، وإبداء يقوم هذا النوع على أساس من من االستماع الناقد: -4
 الرأي فيه سلبا  أو إيجابا .

 :لكي يحّقق االستماع أهدافه ينبغي للمستمع أن: آداب االستماع وشروطه 
 يدرك الغاية من االستماع. -
 يكون منصرفا  كليا  إلى المتحّدث، مصغيا  بكّل جوارحه. -
معوقات التي تحول يجلس في وضع يساعده على االستماع الجّيد، ويبعد عن ال -

 بينه وبين الفهم الصحيح، مثل الضوضاء والمشّتتات األخرى. 
يكون متمهال  متحليا  باالنتباه في أثناء توجيه السؤال إلى المتكّلم واالستفسار منه  -

 عن نقطة ما.
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يبتعد عن التسرع في الحكم على رأي محّدثه، وأن يراقب بفطنة وذكاء الفكرة  -
واألدلة والبراهين التي يستشهد بها، وأن يتابع المتحّدث  التي يعرضها المتحّدث

 في عرض أفكاره.
ا  بعيدا  عن التحّيز والتعّصب واالنفعال يحكم على تلك الفكر حكما  موضوعيّ  -

 والتزّمت والتحّجر.
 يقّدر رأي المتحّدث، وأال يعمد إلى إحراجه أو مضايقته أو تسفيه رأيه. -

 خواطر من نفسه في يجول عّما الفرد به يعّبر منطوق  كالم المحادثة )التعبير الشفوّي(: (2
د   أن يريد وما فكر، أو رؤى  من عقله به يزخر وما وأحاسيس وهواجس وَّ  من غيره به ي ز 
 األداء. في وسالمة التعبير في صحة مع وانسياب ذلك، بطالقة نحو أو معلومات

 وللمحادثة مجاالت عّدة، نذكر منها:
 :مجاالت المحادثة 
 رد القصص.س -
 إلقاء القصائد )من الذاكرة( والكلمات المخّصصة لمناسبة معّينة والخطب الرسمّية. -
 الحديث عن رحلة أو وصف مشهد. -
 دة.الحوار والمناقشة حول موضوعات محدّ  -
 المناظرات. -
 الندوة. -
 ة.العروض التقديميّ  -
 تمثيل األدوار ومسرحة المناهج. -

األنشطة التي تعرضها دروس القراءة ي ضاف إلى ذلك ما يجري من مناقشات في 
 والنصوص وغير ذلك من مجاالت اللغة.

 :هناك آداب ينبغي للمتعّلم أن يتحّلى بها في أثناء المحادثة، نذكر منها: آداب المحادثة 
 سيادة النظام، والبعد عن الفوضى في أثناء التعقيب.  -1
 المجاملة واحترام اآلراء وتجّنب تسفيهها.  -3
 لمتحّدث في أثناء الحديث.تجّنب مقاطعة ا -2
 تجّنب احتكار فرد واحد للكالم. -4
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 وجوب إشراك المتعّلمين جميعهم في المحادثة، سواء باالستماع أو التعقيب أو المناقشة. -5
 تجّنب االنفعال والغضب في أثناء الكالم والرّد والتعقيب. -6
مثل الفهم والتذّكر  ،القراءة مهارة مرّكبة تدخل في كثير من العملّيات العقلّية القراءة: (3

واالستنتاج والتقويم، ولعّل ما يمكن مالحظته في أثناء تنفيذ هذه المهارة أقّل تعقيدا  مّما 
يكمن في العملّيات العقلّية التي تحدث داخل الفرد للوصول إلى الفهم القرائّي بمستوياته 

 المتنّوعة.

 وفي ضوء هذا الفهم يمكن تصنيف المهارة في ضوء جانبين:

ألول: فسيولوجي: ويشتمل على تعّرف الحروف والكلمات، والنطق بها صحيحة، والسرعة في ا
 القراءة، وحركة العين في أثناء القراءة، ووضعّية القارئ.

الثاني: عقلّي: يتمّثل في ثروة المفردات، وفهم المعاني القريبة والمعاني البعيدة، واستخالص 
 المغزى، والتفاعل مع المقروء ونقده.

واستنادا  إلى هذين الجانبين يمكننا القول: إّن القراءة قبل أّي شيء التمّكن من اكتساب 
ميكانيكّية القراءة، بمعنى أن يعرفوا قراءة الحروف؛ ألّن تأمين هذا الشرط يسمح للمستويات التالية 

إيجاد األداء الحامل أن يتأّسس، لينتقل المتعّلم بعد ذلك إلى الفهم؛ إذ تعّد القراءة الجهرّية إعادة 
للمعنى، فاإلشارات المكتوبة تنقل رسالة، وامتالك آلّيتها يبدو عديم الفائدة إذا لم يسمح بالوصول 
إلى الفكرة، ويكشف عن معنى الرسالة المكتوبة؛ فمعرفة القراءة تعني فهم ما تشتمل عليه 

جديدة من وسائل الحروف وترجمته إلى فكر ومشاعر وآراء وعواطف، لتصبح بذلك وسيلة 
االّتصال مع اآلخرين. ولعّل الجانب األكثر أهمّية هو اكتساب القدرة على الحكم على المقروء، 
فلم يعد كافيا  في عصر التدّفق المعرفّي فهم المقروء، بل األهم القدرة على تمييز المواّد المقّدمة 

ذلك من النقاط التي ينبغي  من حيث دّقتها أو مغالطتها، ومن حيث عمقها أو سطحّيتها، وغير
للمتعّلم اكتساب القدرة على تمييزها؛ لتصبح بذلك مصدرا  من مصادر إعادة إنتاج المعرفة وبناء 

 الفكر الناقد.

  :للقراءة أنواع متعّددة، ويمكن تصنيف هذه األنواع، وفق:أنواع القراءة 
 ة.من حيث األداء: تقسم القراءة وفق هذا التصنيف إلى صامتة وجهريّ  -أ
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  القراءة الصامتة: هي العملّية التي يفّسر بها المتعّلم الرموز الكتابّية، ويدرك معانيها
ومدلوالتها عن طريق النظر فقط من دون تلّفظ بالمقروء، وال جهر وال تحريك لسان أو 

 شفتين أو همهمة.
 وهناك العديد من المواقف التي تستخدم فيها القراءة الصامتة، يذكر منها:

 ة الصحف والمجالت.قراء -
 قراءة القصص بقصد التسلية. -
 قراءة لتكوين رأي أو اّتخاذ قرار. -
 قراءة لحّل مشكالت خاّصة. -

ويلّبي هذا النوع من القراءة العديد من حاجات اإلنسان وميوله، فتعمل على إشباعها، كما 
ة فروع المعرفة، أّنها تنّمي قدرات الناشئ على أن يقرأ ال في حّصة القراءة فقط، بل في بقيّ 

باإلضافة إلى أّن القراءة الصامتة هي قراءة الحياة اليومّية، وهي األقدر على تنمية 
 المهارات الخاّصة بالفهم القرائّي أكثر من الجهرّية.

   القراءة الجهرّية: هي القراءة التي يؤّديها المرء بصورة شفوّية مستعمال  نطق الحروف
وت بما يناسب المواقف، والغرض منها تعويد التالميذ على والكلمات واألداء وتلوين الص

 صّحة القراءة وجودة النطق وحسن األداء.
 النطق،: " هما أساسّيين، محورين حول ترّكزت ولكّنها الجهرّية، القراءة مهارات تعّددتوقد 

 :بهما المرتبطة ةالنوعيّ  المهارات أبرز ومن ،"التعبيريّ  واألداء
 .صحيحا   ا  نطق األصوات نطق -
 .بالشكل مضبوطا   صحيحا   نطقا   الكلمات نطق -
 .والطويلة القصيرة الحركات نطق -
 .المتقّطعة القراءة عن والبعد تامة، جمل في القراءة -
 ....والتعّجب والنداء، كاالستفهام، المختلفة، األساليب حسب الصوت؛ تنويع -
 .واالنفعاالت المعاني عن تعبيرا   والرأس؛ باليدين، اإلشارات استخدام -

 والمرحلة التالميذ مستوى وفق  وذلك ة؛الجهريّ  القراءة لمهارات أخرى  تصنيفات هناكو 
 إخراج: هي األساسي، التعليم مرحلة تناسب أن يمكن التي المهارات ولعلّ  ة،التعليميّ 

 والضبط واإلبدال، والتكرار، واإلضافة، الحذف، وعدم الصحيحة، مخارجها من األصوات
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 والتنغيم، النبر ومراعاة المعنى، اكتمال عند الوقف وحسن اإلمالئي، والنطق النحوي،
 ترتبط أخرى  مهارات وهناك ،...المختلفة األصوات بين والتمييز تامة، وحدات في والنطق

 .القراءة أثناء في المعاني وتمثيل ة،الجهريّ  القراءة في بالسرعة
 ومن مواقف القراءة الجهرّية:

 لتعليمات.إلقاء ا -
 القراءة لآلخرين. -
 القراءة بقصد إمتاع القارئ، واستمتاع السامعين. -
 قراءة قطعة أدبّية لالستمتاع بنغمها ووزنها وموسيقاها. -
 قراءة محاضر الجلسات. -
 القراءة بقصد إعطاء اآلخرين فكرة عن موضوع ما. -

 ونجد عند إجراء مقارنة بين النوعين السابقين أّن:
  أسرع من الجهرّية وأعون على الفهم؛ فهي عملّية ربط بين النماذج القراءة الصامتة

، وتؤّدى (انظر قل ثّم افهم)المكتوبة والفهم، على حين أّن القراءة الجهرّية هي طريقة 
 الجهرّية.القراءة بطريقة آلّية فضال  عن أّن ذهن اإلنسان يتشّتت بين عّدة أمور في 

 الجهرّية، إال أّن القراءة لحياة أكثر من استعمال القراءة الصامتة تستعمل في مواقف ا
 كال  منهما يحتاج إليه المرء في تفاعله مع المجتمع وفهم مناشطه.

  القراءة الجهرّية تكشف عن األخطاء التي يرتكبها القارئ في أثناء قراءته، من حيث
        متة الصاالقراءة حين أّن رج الحروف فتعين على التقويم، في النطق الصحيح ومخا

 ال تكشف عن هذه األخطاء.
  القراءة الجهرّية تشّجع على القارئ على القراءة أمام جماعة في مستقبل حياته أكثر من

الصامتة، كما أّنها تكسر حّدة الخوف والخجل، وتمنح الفرد ثقة بنفسه وشجاعة في 
 مواجهة الجمهور بعد ذلك.

 القراءة من حيث الغرض العام للقارئ: -ب
 تهدف إلى استظهار المعلومات وحفظها، وهذا النوع بطيء ودقيق،  التحصيل: قراءة

 ويحتاج إلى كثرة اإلعادة والتكرار، ويهتّم فيه القارئ بما في القطعة من معلومات. 
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ومن أمثلة الناس الذين يحتاجون إلى هذا النوع من القراءة التالميذ والطالب، وكّل من 
 علومات لالنتفاع بها في وجه من الوجوه.يعّد نفسه لحفظ مجموعة من الم

 :والمقصود بهذا النوع تناول مجموعة من المراجع والكتب  قراءة لجمع الماّدة العلمّية
والتقليب فيها، واستخراج الماّدة العلمّية التي يحتاج إليها الشخص في بحث يقوم به، 

لكتب التي تحتويها. وهذا النوع يتطّلب اإلحاطة بموضوعات تلك الماّدة العلمّية وا
وتكون مهّمة القارئ هنا القراءة الفاحصة وحسن اختيار الماّدة التي تتعّلق بموضوع 

 البحث.
 :تهدف إلى استعمال مهارة القراءة في الترويح عن النفس. ومن هنا  القراءة الترفيهّية

في أوقات  كانت الماّدة المقروءة خفيفة ال تحتاج إلى مجهود ذهنّي كبير، كما أّنها تتمّ 
 الفراغ، وال يشترط فيها استمرار عملّية القراءة، بل رّبما تتّم في فترات متقّطعة.

 :يعد هذا النوع من أرقى أهداف القراءة؛ إذ يتمّثل فيه الوعي والقدرة  القراءة الناقدة
على التعليل والموازنة وإصدار الحكم على الماّدة المقروءة، ويتطّلب هذا النوع من 

 ة مستوى معّينا  من الثقافة والنضج.القراء
  :تعود أهمّية هذا النوع إلى العصر الذي نعيش فيه، القراءة بقصد التصّفح السريع

هذا العصر الذي يمتاز بكثرة الكتب والمطبوعات، فأصبح من المستحيل أن يلحق 
بوع، القارئ بهذا السيل من المطبوعات إذا هو توّخى الدّقة والكمال في قراءة كّل مط

ولهذا كان من أهّم واجبات المدرسة تدريب طالبها على تصّفح الكتب تصّفحا  سريعا ، 
يلقي فيه الطالب نظرة عابرة على الفهرس فيعرف محتويات الكتاب، ثّم نظرات سريعة 
على فقرات الكتاب كّلها أو بعضها، وبكثرة التدريب ستقع عيناه على أهّم نقاط الكتاب، 

في فترة وجيزة أن يلّم بموضوع الكتاب من جهة، وأن يلتقط األفكار ويستطيع بعد ذلك 
األساسّية التي تضّمها فصول الكتاب، ومتى تّمت هذه اإلحاطة السريعة بمجموعة من 
الكتب استطاع الشخص أن يحصل على مجموعة من المراجع التي يمكن أن يعود 

 صيل.إليها عند اللزوم ليعيد قراءتها بشيء من األناة والتف
هو توصيل األفكار لآلخرين باستخدام الرموز الكتابّية، وهو  :أو التعبير الكتابي الكتابة (4

وسيلة تمّكن المتعّلم من ترجمة أفكاره وبلورة آرائه ضمن سياق لغوّي يّتصف بغنى 
 األلفاظ، ووجيز العبارات، وصّحة التراكيب.
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 في وتصويرها األفكار رتصوّ  ىعل قدرةال أو اءةكفال على تدلّ  معقدة عملية الكتابةو 
 والطالقة، قوالعم المدى عةمتنوّ  أساليب وفي نحوا ، صحيحة وتراكيب وكلمات حروف

 والتراكيب األفكار تنقيح ثمّ  ق،وتدفّ  تتابع في ومعالجتها بوضوح األفكار تلك عرض مع
 .والتفكير الضبط من مزيد إلى يدعو بشكل تعرضها التي

 :إلى التعبير تقسيم يمكن من أنواع التعبير: 
 والمجتمع، الفرد حياة في ةخاّص  وظيفة يؤّدي الذي التعبير هو :الوظيفي التعبير 

 لهم بكمتطلّ  الطلبة يمارسها التي الكتابة من النوع ذلك وهو واإلفهام، الفهم لتحقيق
 ومن ة،الرسميّ  الممارسات إلى الحاجة عند ويمارسونها العامة، ةاليوميّ  حياتهم في

طلبات وال ،ةاألكاديميّ  والسير اتوالبرقيّ  الرسائل كتابة: النوع هذا استعمال تمجاال
 ...(  والتقارير السجالت وكتابة بأنواعها، واإلعالنات ةالرسميّ 

 والمشاعر األفكار عن الكشف إلى يهدف الذي التعبير هو: اإلبداعي التعبير 
 نفوس في التأثير بهدف رفيع، أدبيّ  بأسلوب اآلخرين إلى ونقلها واالنفعاالت،

 . األعمال هذه أصحاب انفعال من يقترب يكاد تأثيرا   القارئين أو السامعين
 ن،معيّ  موضوع في مهاوينظّ  قهاوينسّ  فيبنيها ،ةالذاتيّ  أفكاره عن الفرد ريعبّ  وفيها

 التعبير) عليه ويطلق .الكاتب بها مرّ  التي نفسها بالخبرة يمرّ  أن للقارئ  تسمح بطريقة
 ةاألدبيّ  والمقالة والرواية، القصيرة ةالقّص  كتابة: النوع هذا أمثلة ومن ،(نشائياإل

 .ةالشعريّ  والقصيدة
 :يتعّلق بالمحاوالت التي يصف بها اآلخرون تجاربهم وخبراتهم  التعبير الوصفي

 وأفكارهم وما يتعّرضون إليه من األشياء واألماكن.
 ع واألفكار واآلراء، وإجراء المقارنات، وشرح يتعّلق بتحليل الوقائ التفسيرّي: التعبير

 األسباب والعالقات السببّية، وتقديم وجهات النظر، ودعمها باألدّلة.
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 مداخل تعليم اللغة:

لبناء معّلم جّيد قادٍر على تحّمل مسؤولّية  يا  كافليس ال نبالغ إذا لنا: إّن اإللمام بالعلم وحده 
، إّنما نحن بأمّس الحاجة إلى المعّلم الذي يمتلك المهارات ر المهنمهنة التعليم التي تعّد من أخط

الالزمة التي تجعل التعليم شائقا ، وتصبح المعلومات مدخال  لبناء المعارف المكّونة لفكر المتعّلم 
 ومهاراته وقيمه، وبهذا تتحّقق المقولة: "التعليم علٌم وفّن". 

، ولعّل من أشهر المداخل الحديثة اللغات وتعّلمها وقد وقف كثير من الباحثين في مجال تعليم
  المدخل التواصلي، والمدخل التكاملي، والمدخل الوظيفّي.في تعليم اللغة العربّية ثالثة، هي: 

 :العربية اّللغة تعليم في التواصلي المدخل -أوال

 تسهيل ىعل األساس في فقّ يتو  والذي الحياة، في غةلّ ال من الغرض على المنحى هذا يقوم
 أو مكتوبة بألفاظها غةلّ ال هي اللغويّ  صالتّ اال أداة أفراد المجتمع، إذ إّن "  بين صالتّ اال ةعمليّ 

 كّله وذلك االستجابة، ليمثّ  يقّ المتل فعل وردّ  ،رلمثيا لثّ تم األلفاظ تحملها التي والمعاني منطوقة،
 تنشأ مرسل خالل من التواصل، فيبدأ "صالتّ اال ةعمليّ  يطرف   بين ةوأدائيّ  ةعقليّ  عمليات نتاج هو

 مجال في آخر مثير بطرح المبادرة أو معين، لمثير استجابة اإمّ  ما، رسالة توصيل في رغبة لديه
 وفي .موزالرّ  تركيب في ليتمثّ  المرسل هذا دور أنّ  ذلك ومعنى الكتابي، أو الشفوي  االتصال

 المكتوبة الرموز أو المنطوقة األشكال يفهم أن يحاول( إليه المرسل) االستقبال طرف نجد المقابل
 أنّ  ذلك ومعنى وخبرات، قدرات من يمتلكه ما ضوء في فهمها محاوال   الرسالة، في وردت التي
 .الرموز هذه فكّ  في ليتمثّ  إليه المرسل دور

 كان ومهما مباشر، غير أو مباشرا   ،مكتوبا   أو منطوقا   يكون  قد صالتّ فاال ذلك من وانطالقا
 غةاللّ  تعليم إلى رنظ  ي   أن يجب الزاوية هذه ومن إليه، بحاجة دائما فاإلنسان صالاالتّ  نوع

 ةنظريّ  مفهوم ضوء في تعليمها إلى العربية بتعليم ون المعنيّ  دعا األساس هذا وعلى .ةالعربيّ 
 لتتداخ متكامل، نظام هانّ أ أساس على صالاالتّ  عملية إلى ظرنّ ال ووجوب وأطرافها، صال،االتّ 
 .صالاالتّ  ةعمليّ  أهداف إطار في اآلخر في أحدها رثّ ويؤ  بينها، فيما تتفاعل دةمتعدّ  عناصر فيه

 أجله من الذي الهدف لتحقيق بينها فيما تتكامل أساسية عناصر من غوي لّ ال صالتّ اال ن ويتكوّ 
 الشفرة رسال،اإل قناة اللغوية، الرسالة إليه، المرسل المرسل،: هي العناصر وهذه االتصال، د  ج  و  
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 الالزمة الشروط فيه رتتوفّ  أن البدّ  العناصر هذه من عنصر وكلّ  .صالتّ اال وبيئة ة،اللغويّ 
 .غوي لّ ال صالتّ اال ةعمليّ  نجاح لضمان

ة كان إعداد المناهج اللغوية واختيار محتوياتها، يتّم على ة التقليديّ ق التعليميّ رائوبموجب الط
صالي الحديث فإّن االختيار صار مبنيا  تّ المدخل االأّما بموجب  واألنماط اللغوية، أساس القواعد

 ة.األولى ال على القواعد اللغويّ  صالية بالدرجةعلى المواقف االتّ 

صال، تّ بين األهداف االهتمام بكفاءة االصال "ال بّد أن يكون من غة كأداة اتّ لّ وعند تدريس ال
ة، د إتقان تراكيب لغويّ يث تتضّمن أكثر من مجرّ صال في حّد ذاته مهارة شديدة التعقيد؛ حتّ واال

ث، والعالقة بين لمستويات عّدة منها هدف المتحدّ  فينبغي مراعاة أن يكون المنطوق مالئما  
 ."غويّ ي، والموقف، والموضوع، والسياق اللّ ث والمتلقّ المتحدّ 

ربع وتنميتها لديهم، إكساب المتعّلمين المهارات اللغوّية األ إلىتعليم اللغة اّتصاليا  يهدف و 
مهارات االتصال، واستخدام القواعد اللغوية من أجل أداء وظائف ّاتصالية معّينة  وتمكينهم من

مواقف طبيعية فردية وجماعية اتصالية  يعمل على خلق وفي الوقت نفسهفي مواقف معّينة، 
، ثّم التدريب أّوال   يةز فيه على تدريبهم على المحادثة الشفو يركّ  مباشرة، من خالل محتوى لغويّ 

ة ة للتراكيب اللغويّ ا  بالمعاني االجتماعيّ ة، بحيث يصبح المتعّلم ملمّ غويّ على باقي المهارات اللّ 
 صالية المختلفة.ة المناسبة للمواقف االتّ على انتقاء التعبيرات اللغويّ  وقادرا   المختلفة،

ة، طتها موضع الممارسة العمليّ غة وأنشلّ التواصلي في تعليم اللغة وضع ال ويقتضي المنحى
غة مين باستخدام اللّ لّ ين، ويقتضي أن تتاح الفرصة للمتععلى حفظ القواعد والقوان وعدم االعتماد

مهاراتها بشكل متوازن، وعدم التشديد على جانب من دون  استخداما  عمليا ، واالهتمام بجميع
ب إلى جزء أو فّن من فنونها يتسرّ  أيّ  له خلل يتعّرض غة كلٌّ متكامل، وأيّ الجوانب األخرى، فاللّ 

وتبادل الخبرات،  دور لها، وهو االتصال والتفاهم، ها، ويتسّبب في قصورها عن أداء أهمّ لّ غة كلّ ال
مدخل االتصال يهتم باستخدام اللغة وممارسة أنظمتها  والمهارات واآلراء ومعنى ذلك أنّ 

 علي. وقواعدها، ووضعها موضع التطبيق الف المختلفة،
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 المدخل التكاملي في تعليم اللغة العربّية: -ثانياً 

 المختلفة، ةالدراسيّ  الموادّ  بين الربط فكرة على ةالعربيّ  اللغة تعليم في تكامليّ ال المنحى يقوم
 تنظيمه إعادة المنهج واضعي على يوجب المدخل وهذا المعرفة، وحدة منطلق من معها عاملتّ وال

 مفتقدّ  بعضها، مع المواد فيها وتتكامل المختلفة، ةالدراسيّ  المواد بين اجزالحو  فيها تزول بطريقة
 المواد بين العالقات إدراك من المتعّلم تمكين إلى يتؤدّ  متآزرة صورة في المختلفة الخبرات
 "ملّ للمتع تقّدمها التي والخبرات ة،التعليميّ 

 ملّ تع إلى تتجاوزه بل القواعد، دريسبت تختّص  ال العربية اللغة تعليم في التكاملية والطريقة 
 ،ونثرا   شعرا   ةاألدبيّ  النصوص خالل من القواعد تدريس بواسطتها تمّ يف ؛المختلفة بأنشطتها لغةال

 مهارات التلميذ لَّمع  ي   أن   أي ..؛المطالعة ونصوص والتعبير، واإلمالء القراءة تدريس جانب إلى
 الفصل دون من  ،معا   آن في ونقدها النصوص، ق وتذوّ  والكتابة، والقراءة، واالستماع، الكالم
 ةالصناعيّ  الفواصل   وتلغى متكاملة، وحدة طبيعتها على دراسية كمادة ملّ للمتع غةلّ ال مف ت قدَّ  بينها،

 .فروعها بين

 إلدراك السليمة الطريقة باعتبارها منها، المتكامل نوعال إال المعرفة من يقرّ  ال األسلوب هذاو 
 .حياتنا في تواجهنا التي الصعبة والمواقف المشكالت، لحلّ  الةالفعّ  والوسيلة نعيشه، يالذ الواقع

 بما وتدريسها للطالب، مةالمقدّ  ةاللغويّ  الخبرة عناصر لتنظيم أسلوبتكامل ال فإنّ  هنا ومن
 ،اللغويّ  أدائهم في وتوظيفها بينها، العالقات إدراك من نهمتمكّ  بصورةووحدتها  ترابطها قيحقّ 

 ةاللغويّ  والتدريبات الممارسة توجيهات فيه ترتبط العناصر؛ متكامل لغوي  محتوى  خالل من وذلك
 موقف أو نثري، أو شعري  نّص  خالل من المطلوب األداء ونوع اللغة، بمهارات ةلغويّ ال والقواعد
 دريبوالت والممارسة التكامل على إجراءاتها تعتمد بطريقة وتدريسها تحريري، أو شفهي تعبيري 
 .لبأوّ  أوال   الطالب وتقويم

 طريق عن للتلميذ اللغة تعليم ألنّ  ؛منهّد الب مطلب التكاملي المدخل طريق عن اللغة فتعليم
 فهم إلى يؤدي ما وهذا األخرى، اللغة فروع من غيره عن تماما   مستقل فرع كلّ  بأنّ  يشعره الفروع

 إلى نظرا   م،لّ المتع لدى متوازن  وّ نم إلى ييؤدّ  ال هنّ أ إلى إضافة وأنظمتها، للغة غير صحيح
 حساب على... النحو أو اإلمالء أو المطالعة أو كالقراءة ما فرع إلى سالمدرّ  انحياز ةإمكانيّ 
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 المواقف في اال  استخداما  فعّ  غةلّ ال الستخدام تعّد المتعّلم ال الفروع طريقةو  األخرى، الفروع
 أة.مجز  اللغة ملّ تع ألّنها المختلفة،

 رهاويكرّ  دها،يردّ  ة،قرآنيّ  آيات أو ةنثريّ  أو ةشعريّ  قطعة مالمعلّ  نقّ يل أن ليس من الحكمةو 
 ذلك اللغة تعليم في سليما   موقفا   وليس !هابجوّ  سيتمرّ  وال داللتها، يعي ال وهو يحفظها، حتى
 ي طلب  الذي ذلك ا  لغوي ا  تعليميّ  موقفا   وليس لوها،يتمثّ  لم قطعة تالميذه على مالمعلّ  فيه يملي الذي

 المواقف هذه أنّ  ذلك... جميلٍ  بخطٍّ  الداللة كاملة ليست مبتورة عبارة يكتب أن التلميذإلى  فيه
 .بذلك هي وما وحسب، مكتوبا   رمزا   أو وحسب، لفظا   تكون  أن على اللغة تقصر وأمثالها هالّ ك

 أو معنى، بيان في وسيلتان أو أداتان وهما وسيلة، إال المكتوب الرمز وما أداة  إال اللفظ فما
 ..موقف عن تعبيرال أو إحساس، ترسيخ

 ةاللغويّ  القواعدلن يعود إلى معجم قبل أن يتحّدث في موضوع ما، ولن يدرس  ملّ المتعف
ليضبط الكلمات ويؤّلف التراكيب، ولن يراجع علوم البالغة ليتعّرف استعمالها الدقيق، بل يأتي 

 تعّلمه من المعارف اللغوّية مجتمعة. حديثه عفو الخاطر في ضوء ما

 األدب عصور عن ومعلومات قد،نّ ال مصطلحات وبعض والبالغة حوالنّ  قواعد تعليم إنّ 
 هذا .فيها والبيان الجمال مواطن وتوضيح ،ةوالنثريّ  ةالشعريّ  صوصنّ ال وشرح وفنونه، وأعالمه

 لديه ن تتكوّ  أن جهد من بذل مهما ملّ لمتعل يتيح وال العربية، ملّ يع ال وحده هلكنّ ، ومطلوب مفيد هلّ ك
 قراءة قراءتها أو قويمة، كتابة هاتباكت أونطقا  سليما   لغته نطق معها يستطيع التي ة،لغويّ ال الملكة

 البالغة قواعد وال لغته، ملّ المتع تنطق أن تستطيع وحدها والصرف حونّ ال قواعد فال ،ةصحيح
 ضوابط وتلك هذه مانّ وإ اللغة، بتلكالكتابة  ملّ المتعتعليم  على قادرة فقط النقد ومصطلحات

 هو ويبدع يصنع الذي وإنما تبدع، وال تصنع ال ولكنها وتيّسر، وتساعد وتمّهد تعين وأدوات
 .بعملها اإلنسان يحّس  أن دون من  وظيفتها يتؤدّ و  ،التي يمتلكها ةاللغويّ  الملكة

 لتحقيق ةقّ بد مختارة أدبية نصوص على العربية اللغة تدريس في ويعتمد المدخل التكاملي
 الشفهي يهبشقَّ  التعبير لتدريس وصالحة للمطالعة صالحة مادة جهة من فهي المنشودة، األغراض
إضافة إلى  والصرف، والنحو للغة الوظيفيّ  للتطبيق ممتازا حقال  ّد تع أخرى  جهة ومن والكتابي،

 .ةوالنقديّ  ةالبالغيّ  اساتدر لل خصب مجال أنها
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 المدخل الوظيفي في تعليم اللغة العربّية: -لثاً ثا

 المختلفة، الدراسّية المناهج وعبر المدرسة داخل المتعّلم يتعّلمه ما كلّ  أن" تعني ةالوظيفيّ 
 وهي اآلخرين، مع والمعايشة التواصل بهدف تواجهه، التي الحياتّية المواقف في ي ستخدم أن يجب
 ". للحياة لإلعداد وليست اةالحي هي التربية أنّ  أساس على تقوم

 يخّص  الوظيفيّ  النحو فإنّ  حياته في التلميذ يتعّلمه ما باستعمال تهتمّ  الوظيفّية كانت وإذا
 سليما   استخداما   تستخدم بحيث وكتابة، تحّدثا   التالميذ لغة في المستعملة النحوّية الموضوعات"

 " وما  مفه واضحا   المعنى ليبرز والربط والتركيب اإلعراب في

 القواعد وهي االستعمالي، جانبه في العربي الكالم تعالج التي فهي ةالوظيفيّ  القواعد" أّما
 واعتماد ملكة اللسان يصبح ىحتّ  ة،اللغويّ  المهارة اكتساب إلى بالدارس تؤّدي التي ةاألساسيّ 
 ."كثيرا   المتداولة واألمثلة الشواهد سبتلمّ  التطبيق ممارسة

 أن أي وظيفّيا ، توجيها   توجيهه" يقتضي ذلك فإنّ  ا  وظيفيّ  غةاللّ  تعليم من الهدف يكون  وعندما
 وظائفها في ممارستها من يتمّكن بحيث التلميذ، عند اللغوّية القدرات تحقيق إلى تعليمها يهدف

 إذا وإفهاما   سمع، أو الطالب قرأ إذا فهما   ؛ وإفهاما   فهما   ، "صحيحة ممارسة العملّية الطبيعّية
 لديه، مهارة ستصبح الطبيعّية وظائفها في ممارستها من المتعّلم يتمّكن وحين.  كتب أو حّدثت

 آلّية ليكون  اهتمامه يسّخر الذي المتعّلم، حاجات" عن يعّبر عّما البحث على يحثّ  ما وهذا
 تبعا   يتصّرف الذي العقل تطوير الّتعليم هذا نتيجة ولتكون  لديه، المحّببة نشاطاته تجاه لتحفيزه
 ."والمستقبل الحاضر في العملّية بالحياة وعالقتها العضوّية الحياة لتكامل

 اللغة استعمال كيفّية على فرّكزت الوظيفّية مصطلح استخدم من أّول براغ حلقة كانت وإذا
 سالمة على يعين بما النحو من تعليمه ينبغي ما تخّير على رّكزوا بقرون  ذلك قبل العرب فإنّ 

 وما تعليمه ينبغي ما بين الفصل يمكن ال إذ ؛المنهجين بين تكامال   يمّثل وهذا كتابة،وال النطق
 حين على ،"الوظيفي المحتوى " يسّمى ما العرب قّدم: آخر وبمعنى. وظائف من التعليم هذا يؤّديه
 لوّياتأو  وضع افت ر ض وإذا ،"الوظيفيّ  التعليم" يسّمى ما الوظيفّية المدارس من وغيرها براغ قّدمت
 كيف: سؤال يطرح أن قبل أعّلم؟ ماذا: السؤال ي طرح حيث أوال   يأتي فالمحتوى  الجانبين، لهذين
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اّتباع  التدريس طرائقب الواعي المدّرس على يفرض – األشكال من بشكل – المحتوى  ألنّ  أعّلم؟
 . تلك أو المهارة هذه تعليم في غيرها من أفضل يعّدها طريقة

 كتب تعمل أن من بدّ  ال كان المعايير ثقافة إلى األهداف ثقافة من قالاالنت من انطالقا  و 
في الجمهورية العربية  التربية وزارة وضعتها التي المعايير تحقيق على متكامل ككلّ  العربّيةاللغة 

 تعّلم كنواتج العربّية، للغة الخاصة األهداف الوثيقة حّددت وقد. المناهج لبناء كأساسالسورّية 
 :  وهي العربّية، اللغة لمنهاج العاّمة يرللمعاي

 .حياتّية بمواقف اللغة ربط -4-1
 .وتعليم تواصل لغة المعاصرة الفصيحة اعتماد -4-3
 اآلخرين، مع التواصل في الوظيفّية األساسّية لغته قواعد من المتعّلم تمكين -4-2

 .لها الدقيق وفهمه
 تعبيرها وأساليب الوظيفّية بناها في عربّيةال لغته نظام اكتشاف من المتعّلم تمكين -4-4

 . وإبداعاته كتاباته في الستخدامها الجمالّية
 على الموضوعات من لكلّ  المالئمة والكتابّية الشفوّية التعبير تقنيات من تمكينه -4-5

 .وتنّوعها اختالفها
 حاتوالمصطل التعبير وتقنيات والتراكيب بالمفردات اللغوّية حصيلته إثراء -4-6

 .المتنّوعة المعرفة بحقول الخاّصة
 التعبير أساليب واستخدام والكتابة، والقراءة والتحّدث االستماع من تمكينه -4-7

 واألساليب والملخصات، التقارير وكتابة والمناقشة، كالحوار وكتابّيا   شفهّيا   الوظيفية
 .األدبّية اإلبداعّية

 .ويسر بسهولة وتعبيره تواصله في استخدامهاو  العربّية، اللغة اكتساب من تمكينه -4-8
ولعّل تحقيق األهداف السابقة يقتضي توفير محتوى ينطلق من حاجات أساسّية للمتعّلم، 
بدءا  من الموضوعات مرورا  باألنشطة وانتهاء بالتقويم، ويقتضي في الوقت نفسه اّتباع 

ناء معارفه بناء يسهم في طرائق تعتمد على تفعيل دور المتعّلم، وتجعله مشاركا  في ب
 وفي المواّد جميعها.التدريب عل استعمالها في المواقف التعليمية 
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 الدراسة األدبّية للنّص 
 أهمية الدراسة األدبّية والهدف منها: -1

 إلى به والتبصر الواقع عن الكشف مرحلة يتجاوز أنه في مهاراته واكتساب األدب أهمية تبدو
 ليست األدب مهمة نّ إ أي المرحلة، لهذه جديدة أبعاد من تهإضاف يجب وما التغيير مرحلة
 التي والمواقف الخبرات ئتهيّ إذ  للتغيير، دتمهّ  هةموجّ  فكرية ماوإنّ  هو، كما الواقع تصور ةتقريريّ 
 .وبنائها حياتها تشكيل من ةاأل مّ  تّمكن

 مهارات تنمية خاللها من يمكن التي تهومادّ  األدب وعاء أشكالها بمختلف النصوص لوتمثّ 
 . قيا  وتذوّ  ا  وتعبيريّ  ا  وفكريّ  ا  لغويّ  التالميذ

 لحياة فهمهم وتعميق التالميذ، خبرات توسيع في يكمن ةاألدبيّ  النصوص تدريس من والهدف
 وزيادة للحياة، جديدة معان اشتقاق على ومساعدتهم حولهم، من والطبيعة والمجتمع الناس

 على ومساعدتهم رشيدا ، توجيها   حياتهم توجيه من نون يتمكّ  ثبحي لها، وفهمهم بأنفسهم معرفتهم
 ق التذوّ  مهارات التالميذ بإتقان إال ذلك يتحقق وال فيه، يعيشون  الذي المجتمع مشكالت فهم

  .األدبيّ 
 والتأثر الفهم، وسرعة ،الحّس  وإرهاف الخيال آفاق توسيع على تعمل ةاألدبيّ  النصوصو 

 في الجديدة ةاللغويّ  الثروة استخدام في التالميذ مهارات يتنمّ  هاأنّ  كما المسموع، أو بالمقروء
 القراءة في رغبتهم وزيادة الطالب لدى ةالمعرفيّ  المستويات نموّ  علىاألدب  يساعدإذ  ،النّص 
 . لديهم الفهم مهارات وتنمية

 تىح التالميذ نفوس في األدبيّ  الذوق  تكوين إلى ةاألدبيّ  النصوص دراسة سعىت وهكذا
 فراغهم، أوقات في القراءة مواصلة على حملهمسببا  في  ويكون  تعبيرهم، في ذلك ىيتجلّ 

 لدراسة األساسي الهدف هو األدبي ق فالتذوّ . الصحيح النقد على والقدرة اإللقاء حسن وتعويدهم
 ياته،ح في الشعر بقيمة يشعر نشطا   ا  إيجابيّ  يكون  أن على التلميذ يساعد ألّنه ؛ةاألدبيّ  النصوص

 ألفاظ استعمال على قادرا   هويجعل نفسه، وبين األدبي النّص  بين ةوجدانيّ  برابطة ويحّس  ويشعر
 . والتعبير التفكير في ودقة بوضوح اللغة

 األديب يستخدمها التي األخرى  واألدوات األساليب لكلّ  الخصبة ةالمادّ  هو األدبيّ  ق والتذوّ 
 ا ،إيحائيّ  توظيفا   األديب فهايوظّ  التي ةالخاّص  ةاللغويّ  اإلمكانات من مجموعة هناكف ،النّص  داخل

األلفاظ التي تحملها طاقات إيحائّية، واألساليب التي تخرج عن معانيها المباشرة، واستعمال  مثل
 طاقات النحو الداللّية التي توّفر مجاال  خصبا  في تذّوق اللغة األدبّية.

 وقدراتها وخصائصها اللغة أسرار يعرفون  من هيحسّ  األدبيّ  العمل في ق التذوّ  إنّ     
 على التدريب يمكن ولذلك عباراتها، ونسق تعبيراتها، وأنماط وألفاظها، حروفها وقيمة ةالتعبيريّ 
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 العمل في يّ الفنّ  الجمال يحّس  بأن له يسمح مالمتعلّ  لدى إيجابيّ  نشاط تكوين من ناتالمكوّ  هذه
 .األدبيّ 

 إلى عّلمينتمبال والوصول األدبيّ  ق التذوّ  تنمية على العمل مّيةوانطالقا  مّما سبق تبرز أه
 الجمال، مصادر على الوقوف بيدهم واألخذ األدبية، الصورة في والتناسق الجمال، نواحي إدراك

، وذلك بزيادة فرص التدريب على تحليل النصوص وتذوقها النصوص تحليل على وتمرينهم
 واستظهارها حفظا  صّما .األدبّية، وتجّنب الحرص على حفظها 

ولعلنا ندرك أّن الحفظ القائم على الفهم أكثر رسوخا  لدى المتعّلم، وأكثر جدوى في بقاء أثر 
التعّلم وانتقاله، وكّلما تدّرب التلميذ على تذّوق النّص كان أكثر حساسّية للماّدة القرائّية، وأكثر 

ما  على أسس وقواعد واضحة، بعيدا  عن قدرة على الحكم عليها ونقدها نقدا  موضوعّيا  قائ
 االرتجال في إطالق األحكام الذاتّية التي غالبا  ما يدحضها العقل ويرفضها البيان.

 التذّوق الفّني للنصوص األدبّية: -2

من المهّم جدا  أن نتعّرف عصر األديب وبيئته؛ ألّن تعّرف كّل منهما تعّرف األديب وعصره:  .1
ناته اللغوّية؛ ألّننا ندرك من خالل هذين العنصرين حال اللغة يساعد على فهم النّص ومكوّ 

واستعماالتها، ونكشف عن مصدر مهّم من مصادر إلهام األديب، وهذا المصدر هو البيئة 
التي يعيش فيها، والبيئة هي الوسط االجتماعّي والماّدّي والطبيعّي الذي يستمّد منه األديب 

لمقولة "األديب ابن بيئته"، وكثيرا  ما زّودتنا أعمال األدباء ماّدته المكتوبة، ومن هنا جاءت ا
بأفكار عن البيئة التي يسكنونها، فكّل بيئة تفرض لغة معّينة تظهر في خالل العمل األدبّي، 
ونالحظ أّننا كّلما اقترب األديب من بيئة القارئ أصبح، أي األديب، ذا لغة واضحة بالنسبة 

لعصر؛ فكثيرا  ما يصعب على القارئ أن يفهم لغة العصور إليه، وكذلك بالنسبة إلى ا
القديمة، وهذا أمٌر طبيعّي؛ ألّن اللغة العربّية لغة متجّددة، وتجّددها يظهر من خالل توليد 
مفردات جديدة أو ظهور دالالت جديدة للمفردات المستعملة، وفي المقابل ندرة استعمال ألفاظ 

م، حّتى باتت هذه  األلفاظ في حكم االنقراض لدى مستعملي الّلغة معظمهم.  مغرقة في الق د 

 دراسة مكّونات النّص:  .3

تسير دراسة مكّونات النّص وفق خطوات متسلسلة، والغاية من ذلك فهم النّص وتذّوقه، 
والوقوف على مواطن الجمال فيه، وفي النهاية القدرة على إصدار حكم واضح استنادا  

 لقارئ، وهذه الخطوات هي:إلى أدّلة موضوعّية يضعها ا
 دراسة المستوى الفكرّي: .1.2

الكشف عن معاني المفردات الجديدة؛ فقد تستند فكرة ما إلى لفظ مشكل على القارئ فيتّجه  (1
 إلى فهم الفكرة فهما  غير صحيح، أو يوّجهها باّتجاه مغاير لما يريده الكاتب.
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كافية لفهم موضوع النّص، وقراءة  تعّرف موضوع النّص: إّن قراءة أّولّية للنّص رّبما تكون  (3
المدخل إلى النّص أو معرفة مناسبة النّص تجعلنا أكثر يقينا  في تسمية موضوع النّص. 

فالمناسبة هي الدافع إلى إنتاج النّص، ومنها يستوحي الكاتب موضوعه ومعانيه.        
ثارتهم الكتشاف وهنا ينبغي للمعّلم أن يضع المتعّلمين في جّو النّص ومناسبته، أو إ

 المناسبة ثّم اكتشاف الموضوع.
تعّرف الفكرة العاّمة للّنّص: رّبما يحتاج اكتشاف الفكرة العاّمة أو استنتاجها إلى أكثر من  (2

قراءة، فليس من الحكمة أن نطلب إلى المتعّلمين استنتاج هذه الفكرة من بداية الدراسة، 
تاج الفكرة العاّمة انطالقا  من مقولة النّص، مع ولعّله من المفيد تدريب المتعّلمين على استن

 التركيز على الفكر والمعاني التي يلّح الكاتب على تجليتها في النّص.
تعّرف الفكر الرئيسة: نلجأ عادة إلى تقسيم النّص مقاطع لتسهيل دراسته، وكّل مقطع من  (4

ّلمين للمشتركات المعنوّية مقاطع النّص يكّون فكرة رئيسة، وهنا أيضا  ينبغي لنا تنبيه المتع
 في هذا المقطع وتسمية الفكرة الرئيسة انطالقا  منها.

تعّرف الفكر الفرعّية: بنيت القصيدة العربّية )الكالسيكّية( وفق وحدة البيت الشعرّي؛ فكّل  (5
بيت يحتوي فكرة، ورّبما يحمل البيت فكرتين جزئّيتين يؤّدي مجموعهما فكرة البيت. أّما 

بداعي( فيعتمد وحدة المقطع وإن كان في بعض األحيان يتضّمن فكرا  فرعّية أو النّص )اإل
جزئّية، وأناشيد األطفال تحتوي فكرا  بسيطة ال تحتاج إلى كبير عناء الستخراجها؛ ألّن 
الطفل في هذه المرحلة العمرّية بحاجة إلى التزّود بالمعاني والمفردات قبل االنتقال به إلى 

تاج الفكر، والسّيما الصفوف الثالثة األولى في التعليم األساسّي؛ فالفكرة التعّمق في استن
بالنسبة إليه مفهوم مجّرد مكّثف. أّما المعنى فهو مفهوم مفّصل يتيح للمتعّلم الفرصة 

 التعبير عن فهمه بأسلوبه الخاّص.
توى الفهم تعّرف المعاني المباشرة: تتفاوت مستويات الفهم القرائّي للنّص، بدءا  من مس (6

الحرفّي، مرورا  بالمستوى االستنتاجّي ثّم الناقد ثّم اإلبداعّي، ورّبما يدخل تعّرف المعاني 
المباشرة في مستوى الفهم االستنتاجّي في السنوات الدراسّية األولى، ثّم ينتقل إلى مستوى 

المعاني التي  الفهم الحرفّي في السنوات المتقّدمة؛ ألّن المتعّلم أصبح أكثر قدرة على فهم
بين السطور، وليس من الحكمة أن ندّرب التالميذ على الشرح التتبّعي للمعاني؛ إذ يؤخذ 
على المعّلم أن يعّلم أبناءه )استبدال كلمة جديدة بالكلمة التي استعملها الكاتب في النّص(؛ 
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ض ما نطمح ألّن هذا النوع من الشرح ال يتعّدى القراءة السطحّية للنّص، وهذا بدوره يناق
 إليه في تنمية مهارات التفكير اإلبداعّي لدى المتعّلمين.

تعّرف المعاني الضمنّية: هناك من الكّتاب من ال يصّرح عّما يريد مباشرة، بل يلجأ إلى  (7
إبراز الجانب اآلخر من المعنى، وعلى المتلّقي أن يكتشف ما وراء النّص من خالل 

مّما جاء في المدخل إلى النّص أو في الباب الذي  التعّمق في قراءة النّص، واالستفادة
يندرج تحته هذا النّص أو ذاك. وتدريب المتعّلمين على اكتشاف المعاني الضمنّية أمر في 

 غاية األهمّية لتنمية مهارة قراءة ما وراء السطور. 
ا يعلم نشاط الموازنة: يقصد به اكتشاف أوجه التشابه واالختالف بين عملين أدبّيين، وكّلن (8

أّن كثيرا  من الموضوعات األدبّية تتشابه فيما بينها، مع مراعاة مستحدثات العصر، ولكّن 
االختالف األكثر جالء بين أديب وآخر يكمن في أسلوب معالجة الموضوع، وهنا ينبغي 
لنا التفكير في اكتشاف ما تشابه وما اختلف بين الشاعرين، وطريقة نظر كّل منهما إلى 

هذا النوع من األنشطة يمّكن المتعّلم من مهارة التحليل التي تتطّلب إدراك موضوعه، و 
التفاصيل فيما ننظر إليه. ولكّن المهارة األعلى رتبة هو إصدار األحكام أو إبداء الرأي في 
تفضيل عمل أدبّي على آخر بناء على معايير محددة، أو وجهة نظر مبنّية على دليل 

فضيل هذا العمل على العمل اآلخر، ومن أبرز المعايير التي موضوعّي اعتمده القارئ لت
 يمكننا االعتماد عليها في هذا المجال:

 .المعنى أكيدت -8-1
 آخر. بمعنى وتعزيزه المعنى رفد -8-3
 .التعليل أو والتدليل االحتجاجاستناد الكاتب إلى  -8-2
 .والمقام المراد للمعنى األلفاظ مناسبة -8-4
 .الفنية ورةالص توظيف -8-5
 غية.البال األساليب توظيف -8-6
 .جمالياته زابر إو  التركيبي المستوى  عناصر طاقات استثمار -8-7
 وتوضيح دورها. البديعية المحسنات توظيف -8-8
    .الذاتية والتجربة الحقيقية المعايشة -8-9
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جميع الموجودات،  دراسة القيم المتوفرة في النّص: تعّد القيم معيارا  لسلوك اإلنسان تجاه (9
بما فيها األشخاص واألشياء من حوله، وهذا المعيار يوضع في ضوء مجموعة 
األخالقّيات والعادات والسلوكات التي ت زر ع  في اإلنسان، ويتحّدد بها سلوكه لبناء رؤية 

 صحيحة حول عالقته بموجودات الحياة.
مواطنة واالنتماء ....(، ومن المهّم ال –ويزخر األدب العربّي بالقيم المتنّوعة )اإلنسانّية 

جدا  أن نعّزز هذه القيم في شخصّية المتعّلم، ونؤّكدها باستمرار في المواقف التعليمّية، 
 لتصبح سلوكا  وجزءا  أساسّيا  من شخصّية المتعّلم العربّي السورّي.  

 الفّني للنّص: المستوى دراسة  .2.2
معاٍن  –تراكيب  –أّن الفصل بين مكّوناتها )مفردات أشرنا سابقا  أّن الّلغة منظومة متكاملة، و 

دالالت .....( غايته تعليمّية فقط؛ للوصول إلى تمهير المتعّلم  –صور بيانّية  –مشاعر  –
على الجمع بين هذه المكّونات، وإكسابه رؤية تحليلّية تبّين النظام الدقيق الذي تعمل اللغة 

 ّية.العربية في ضوئه لتكوين الرسالة اللغو 

بعد دراسة النّص فكريا ، ينبغي لنا التوّقف عند دراسته فنّيا ، وهذه الدراسة تقتضي أن نبحث 
 في النّص األدبي عن عدد من النقاط ، هي:

يعّد الّنحو مفتاحا  رئيسا  للمعاني، وليس من الحكمة أن ندخل  دراسة المستوى التركيبّي: (1
إال بالقدر الذي يعينه على فهم النّص فهما   المتعّلم في تشّعبات النحوّيين وتفصيالتهم

عميقا ، والبدء في تحليل المعاني يستوجب الوقوف عند الظواهر النحوّية المتوّفرة في 
النّص، وتحليلها في ضوء علم المعاني، لتعّرف إسهام الّنحو في الكشف عن الرسالة 

م في هذا المجال أن يوّجه اللغوّية التي يريد الكاتب إيصالها للمتلّقي. وينبغي للمعلّ 
المتعّلم إلى تحليل دور االستعمال النحوّي في الفهم؛ ليتمّكن من امتالك أهم األدوات في 
فهم النّص. وسنتناول هذا الجانب في شيء من التفصيل لما له من أهمّية. ويمكن أن 
نشير إلى بعض الوظائف التي يقوم بها النحو في مجال فهم المعاني، ومن هذه 

 لوظائف:ا
داللة الفعل الماضي: غالبا  ما يشير إلى تحّقق وقوع الحدث، ويمكن استعماله  -1-1

إلثبات حقيقة أو معنى راسخ في نفس الكاتب، كما يمكن استعماله لتأكيد أمر 
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ما زالت آثاره موجودة في نفس الكاتب، ومن ذلك استحضار الذكريات من 
 الذاكرة البعيدة إلى الذاكرة القريبة. 

 ذلك قول أبي فراس الحمداني: ومن 
 وفيت  وفي بعض الوفاء مذّلة    آلنسٍة في الحّي شيمتها الغدر 

 وكذلك قول بدر الدين الحامد:
 أكان التالقي يا فؤاد خياال         نعمنا ب ه  ثّم اضمحلَّ وزاال

داللة الفعل المضارع: غالبا  ما يشير إلى استمرار الحدث وتجّدده، فيستعمله  -1-3
تب في اإلشارة إلى أمر قائم في زمن التكّلم، أو ممتّد إلى المستقبل، ورّبما الكا

يستعمله في الداللة على الماضي عند نفيه بـ )لم(، أو نفيه لوقت زمن التكلم مع 
توّقع حدوثه في المستقبل عند نفيه بـ )لّما(، ويمكن استعماله أيضا  في تعّرف 

 ضوع الذي يتناوله في نّصه.الرؤية المستقبلية للكاتب تجاه المو 
 ومن ذلك قول المتنّبي في مدح سيف الدولة:

 تمّر بك األبطال كلمى هزيمة     ووجهك  وّضاٌح وثغرك  باسم  
 وكذلك قول أبي فراس الحمداني:

 سيذكرني قومي إذا جّد جّدهم    وفي الليلة الظلماء ي فت ق د  البدر  
 ى الماضي قول ابن زيدون:ومن األمثلة التي تدّل على قلب زمنه إل

، لم كأّنن ا         و اشين ا أجفان   من غ ضَّ  ق د   و الّسعد             ثالث ن ا والوصل   نب ت 
داللة فعل األمر:  يتطّلب استعمال فعل األمر المشاركة بين طرفين سواء  -1-2

مر أكانت هذه المشاركة انفعالّية أم معنوّية، وينبغي لنا أال نتوّقف عند فعل األ
 بمعناه الحرفّي، بل ننظر إلى ما خرج إليه األمر في السياق الذي ورد فيه.

 ومن أمثلة األمر قول امرئ القيس:
قط  الّلوى بين الدَّخول  فحومل  قفا نبك  من ذكرى حبيٍب ومنزل    بس 

فقد وقف الشاعر واستوقف أصحابه وبكى واستبكى، وهذا ما يدّل على المشاركة 
 لة اللغوّية.بين طرفي الرسا

وقد يخرج األمر إلى االلتماس )طلب النّد من النّد(، ومن ذلك قول عمر بن أبي 
 ربيعة:
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 يا خليلّي قّربا لي ركابي    واسترا ذاكما غدا  عن صحابي
 وقد يخرج إلى )الدعاء(، ومن ذلك قول الشاعر:

 قميا من يجيب دعا المضطّر في الظلم      يا كاشف الكرب والبلوى مع السّ 
 هب لي بجودك  ما أخطأت  من جرٍم       يا مــــــن أشار إليه الخــــــلق بالكــــــرم

األساليب النحوّية، منها: القصر، وأسلوب الشرط بنوعيه الجازم وغير   -1-4
 الجازم....

أّما القصر فله ثالثة أنواع: االستثناء والنفي، و)إّنما(، و)التقديم والتأخير(، ومن 
 قول خير الدين الزركلي: ثناء والنفيأمثلة االست

 ما كنت إال روضة أنفا    كرمت وطاب مغرسا  وسنا             
 قول جبران خليل جبران: إّنماومن أمثلة 

ت ب ت  لكن بماء                        إّنما الناس سطور    ك 
 قول نسيب عريضة: أمثلة التقديم والتأخيرومن 

 مهتجر   في الغرب أو هائٌم في بيد قحطانأحاضٌر أنت أم باٍد؟ أ
 ومن وظائف القصر تأكيد المعنى والمبالغة فيه.

 وغالبا  ما يفيد أسلوب الشرط في ربط األسباب بالنتائج، ومن ذلك قول المتنّبي: 
 إذا أنت أكرمت  الكريم  ملكته    وإن أنت أكرمت  اللئيم تمّردا    

مال )قد( مع الماضي والمضارع، واستعمال داللة بعض األدوات النحوّية، استع -1-5
 أحرف العطف ....

تفيد )قد( في تأكيد تحّقق الفعل إذا جاء بعدها فعل ماض، ومن ذلك قول 
 األخطل الصغير: قد أتاك يعتذر    ال تسله : ما الخبر؟

أما إذا جاء بعدها فعل مضارع فإّنها تفيد التقليل من وقوع الفعل، ومن ذلك قول 
 د يدرك المتأّني بعض حاجته    وقد يكون مع المتأّني الّزللالشاعر: ق

 وأّما أحرف العطف فلها فوائد، نذكر منها:
 تفيد الجميع بين شيئين أو أكثر. الواو: -
 تفيد التخيير. أو: -
 تفيد الترتيب مع التراخي في الزمن. ثّم: -
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 تفيد الترتيب والتعقيب. الفاء: -
 تفيد اإلضراب. بل: -
 ا قبلها وتنفي ما بعدها.تفيد إثبات م ال: -

 :األنماط الكتابّية (3
 هو الطريقة المتعمدة في إعداد النّص القصصّي والروائّي؛ بهدف  :النمط السردي

 تحقيق غاية المرسل، ومن مؤّشراته:
 واألفعال المضارعة المسبوقة بالفعل )كان(. الماضية، استعمال األفعال -
ضمائر المتكّلم؛ عندما غلبة استعمال ضمير الغائب، مع احتمال ورود  -

 تكون شخصّية الكاتب هي محور الموضوع القصصّي.
اعتماد الحوار الذي يضفي على السرد الواقعّية والحركة والحياة، ويساعد  -

 على الكشف عن الطبائع.
 اّلتي الّربط وأدوات ،نوالمكا نالّزما على الّداّلة الّربط أدوات من اإلكثار -

 واالستدراك واالستفهام( العطف،: )األحداث تسلسل على تساعد
 سيطرة تاّمة لألسلوب الخبرّي، إثباتا  ونفيا . -

  :طريقة تتضّمن المواعظ والتعليمات والنواهي والمطالب، تعتمد في النمط اإليعازّي
تبليغ األنظمة والقوانين والبيانات، واألمثال والحكم والوصايا، وموضوعات األدب 

 التعليمي. ومن مؤشراته:
 حقل معجمّي يتعّلق بالموضوع. توّفر -
 اعتماد الشواهد واألمثلة التي تدعم وجهة نظر المرسل. -
 اعتماد اإلنشاء الطلبي. -
 اعتماد أسلوب الخطاب المباشر في التوجه لآلخرين. -
 استعمال الجمل القصيرة. -
 استعمال األفعال االقتضائّية، نحو: يجب، ينبغي، عليك أن ... -
، رويدك ...استعمال أسماء األفعال الط -  لبّية، نحو: هلّم، حذار 
 استعمال ضمائر المحاطبة. -
 استعمال األفعال المضارعة في صيغة المبنّي للمجهول. -
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  :طريقة يهدف الكاتب فيها إلى تحقيق غايته، وهي إقناع المتلّقي النمط البرهاني
 بالقضّية التي يعرضها، ومن مؤّشراته:

 اعتماد الحجج والبراهين المنطقّية. -
ستناد إلى بعض األمثلة الواقعّية والشواهد الملموسة؛ لتأييد فكرة أو دحض اال -

 أخرى.
 االستشهاد بأقوال بعض المفّكرين إلثبات موقف أو تعليله. -
 االعتماد على القياس المنطقي في عرض األفكار. -
استعمال أسلوب المقابلة والمفاضلة لتغليب رأي على آخر، أو إلثبات وجهة  -

 نظر معّينة.
العتماد على االستدالل االستقرائي الذي ينطلق من المالحظة إلى ا -

 االستنباط.
 الموضوعّية، والبعد عن الخيال والصور اإليحائّية والصناعّية اللفظّية. -
 اإلكثار من أساليب النفي واإلثبات والتوكيد. -
استخدام أدوات الربط المنطقّية المتعّلقة بالسبب والنتيجة )إذا ، لذا، لهذا  -

لسبب ...(، أو تلك التي تفيد التعارض والتوكيد )لكّن، غير أّن، على ا
التي الرغم من ...(، أو تستعمل في التضعيف )إضافة إلى، مع ذلك ...( و 

تفيد التوكيد )إّن( أو المماثلة )كما( أو االستنتاج بعد العرض والمقارنة 
 )وأخيرا (.

  :منو إبراز صفات موصوف ما. تقنية معتمدة في الكتابة بهدف النمط الوصفّي 
  :هتامؤّشر 

اإلكثار من الصفات واألخبار والحال والمفعول المطلق الدال على صفة  -
 الفعل.

 اعتماد الفعل المضارع للداللة على الحركة والحيوّية واالستمرار. -
 استعمال الفعل الماضي لوصف حدث معّين. -
 واالستفهام. اإلكثار من األساليب االنفعالّية؛ كالتعّجب والتمّني -
 تحديد واضح للزمان والمكان، واستخدام مكّثف لروابطهما من الظروف. -
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 أمل ..( –يأس  –استعمال المصادر واألفعال الداّلة على االنفعال )حزن  -
 كثرة الصور البيانّية المؤّثرة في النفس. -
وصف المشهد باستعمال ضمير الغائب غالبا ، وباستعمال ضمير المتكّلم  -

 ث عن حالة وجدانّية ذاتّية.عند الحدي
 اندماج ذات الكاتب بالموصوف، والنظر إليه من خالل حالته النفسّية.  -

 :هو النمط الذي يقّدم فيه المرسل المعرفة إلى المتلّقي، أو يشرح  النمط التفسيرّي
فكرة باالستناد إلى األمثلة والشواهد، أو يعرض قضّية فيزيل اللبس والغموض حولها 

وضيحّية بعيدا  عن االنفعاالت والعواطف، متبعا  التسلسل والتنامي في بتفاصيل ت
 ه:تامؤّشر  نوم االنتقال من فكرة إلى أخرى.

 التجّرد والموضوعّية في العرض، والبعد عن الذاتّية. -
 ترتيب المعلومات وتبويبها وتفريغها. -
 استخدام األمثلة والوقائع بهدف التوضيح. -
 ختّص بالموضوع.إغناء النّص بحقل معجمّي م -
 التعليل والتفسير وبيان الغاية تبريرا  للموقف المّتخذ. -
 إيراد المعلومات في فقرات مرّقمة وفق تدّرج معّين. -
 وفرة التعريفات والشروح. -
 بروز أفعال المعاينة والمالحظة واالستنتاج والوصف. -
استعمال بعض مفردات الشعور والظّن، نحو: نعتقد، نظّن، نشّك .....   -

 ّما ال شّك فيه، من الضروري، يمكن القول ...م
استخدام أدوات االستفهام والتوضيح، نحو: كيف؟ ماذا؟ لماذا؟ متى؟ أين؟  -

 م ن؟
استخدام أدوات الربط المتصلة باألسباب وتفصيل األفكار والنتائج، نحو:  -

لذلك، ألسباب عديدة، إال أّن، ولكن، غير أّن، لهذا السبب، إضافة إلى، 
 ، في الختام، إذا  ....باختصار
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: يقصد بها دراسة ما توّفر من البالغة في النّص في إطار العلوم الدراسة البالغّية (2
الثالثة )البيان والبديع والمعاني(، وتبيين ما أسهم به كّل من هذه العلوم في خدمة 

 موضوع النّص.
تؤّديه الصورة من  كناية( وما –استعارة  –والمقصود بالبيان: الصور البالغّية )تشبيه 

أدوار مختلفة في تكوين البنى العميقة للنّص، ووظائف تكشف عن قدرة المبدع في 
استعمال هذه الصور استعماال  هادفا  بعيدا  عن التكّلف المراد به استعراض القدرات 

 البالغّية.
يه من أدوار أّما البديع فالمقصود منه )المحّسنات البديعّية( اللفظية والمعنوّية، وما تؤدّ 

في النّص، وال سّيما دورها في توضيح المعاني وتجلية المقصود منها في ضوء تحليل 
 واٍع ألبعاد استعمالها.

وأّما المعاني فنقصد منها )الخبر واإلنشاء( ودالالت استعمال كّل منهما في خدمة 
تجلية  النّص، وما تبّينه من أغراض يخرج كّل من الخبر واإلنشاء إليها، ويسهم في

 انفعاالت المبدع، أو يشعر القارئ بالحاجة إلى مشاركته في موضوعه.
ال بّد من تعّرف الحالة الشعورّية في النّص المدروس،  دراسة العاطفة ومكّوناتها: (4

وامتالك المهارة في الحكم على مدى تمّكن الكاتب من نقل مشاعره إلى اآلخرين، 
لحالة؛ فالشعور العاطفي في النّص يتجّلى باستعمال األدوات التي تعّبر عن هذه ا

 باأللفاظ والتراكيب والصور البيانّية التي تكشف عّما يريد الكاتب إيصاله من انفعاالت. 
تسهم موسيقا النّص في رسم بعض مالمح الحالة االنفعالّية  دراسة موسيقا النّص:  (5

موسيقا )الداخلّية والمعاني التي جّسدت هذه الحالة، وينبغي لنا أن ندرس نوعي ال
 والخارجّية( في النّص.  

 –والموسيقا الداخلّية للنّص نتناول فيها مصادر هذه الموسيقا مثل: )تكرار األحرف 
 المحّسنات اللفظّية( –التناغم بين الهمس والجهر   -تواتر األحرف الهامسة 

ملها الكاتب في أما الموسيقا الخارجّية فتتعّلق ببحور الشعر أو التفعيالت التي يستع
 نّصه.

ال بّد في النهاية من قياس قدرة المتعّلم على التمّكن من  دراسة المستوى اإلبداعي: (6
مهارات التفكير اإلبداعّي لكيال تصبح الدراسة األدبّية نمطّية، وتصبح خطواتها رتيبة 
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ال نبالغ إذا  خالية من الحّس األدبّي للقارئ، والسّيما القارئ المتمّكن من أدواتها. ولعّلنا
قلنا: إّن اإلبداع يظهر في مفاصل الدراسة معظمها، ولكن نحن بحاجة إلى جعل المتلّقي 
مشاركا  في العمل األدبّي وليس متلقيا  سلبيا  له؛ فينبغي لنا تحريض المتعّلم على اإلبداع 
في النّص عن طريق صوغ أنشطة تظهر قدراته اإلبداعّية في تحليل النّص والتصّرف 

يه أحيانا ، ومن تلك األنشطة: نثر المنظوم، أو إضافة معاٍن جديدة، أو اقتراح حلول ف
لمشكلة يعرضها النّص تختلف عن الحلول الواردة فيه، أو إعطاء النّص أبعاٍد إضافّية 

 تتجاوز األبعاد الظاهرة فيه. 
، والقراءة التحليلّية بأدواٍت تمّكنه من االستماع الناقد وهذه األنشطة هي التي تزّود المتعّلم

    العميقة لكّل ماّدة يقرؤها، والكتابة الهادفة القائمة على حّسٍ لغوّي رصين البنيان.
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 أراك عصّي الدمع"دراسة أبيات من قصيدة " التذّوق الفّني للنصوص األدبّية: -3

 قال أبو فراس الحمداني:
ر ت  وما صحبي ب ع زٍل لدى الوغى  -1  أ س 

 

 !  وال ف ر سي م هٌر وال رب ه  غ مر 
 

مَّ القضاء  على امرئٍ   -2  ولكن  إذا ح 
 

 فليس  له برٌّ يقيه  وال بحر   
 

 وقال أصيحابي: الف رار  أو الرَّدى  -3
 

؛ أحاله ما مر    : هما أمران   فقلت 
 

 ولكنَّني أمضي، ل ما ال ي عيب ني  -4
 

ر     وحسب ك من أمر ين  خيرهما األ س 
 

 ون لي: ب عت  السالم ة  بالرَّدىيقول  -5
 

ر    س  : أما والله ما نالني خ   فقلت 
 

 وهل يتجافى عّني  الموت  ساع ة    -6
 

 إذا ما تجافى عّني  األسر  والضر   
 

 هو الموت  فاخت ر  ما عال ل ك  ذكر ه    -7
 

 فل م يم ت  اإلنسان  ما حيي الّذكر   
 

    
ه    -8 د  دَّ ج  ر ني قومي إذا ج  ي ذك   وفي الليلة  الظَّلماء  يفتق د  الب در      مس 

 

 فإن عشت  فالطَّعن  الذي يعرفون ه    -9
 

قر    مَّر  الش   وتلك الق نا والبيض  والض 
 

 وإن مت  فاإلنسان  ال بدَّ ميّ تٌ   -11
 

ح  الع مر     وإن طالت األيَّام وانف س 
 

 ولو سدَّ غيري ما سددت  اكتفوا ب ه    -11
 

فر  وما كان يغلو التّ     بر  لو نف ق  الص 
 

ط  بيننا  -12  ونحن  أناٌس ال توس 
 

در  دون العالمين  أو القبر     لنا الصَّ
 

نا  -13  تهون  علينا في المعالي نفوس 
 

ط ب  الحسناء  لم ي غل ها الم هر     وم ن  خ 
 

 أعز  بني الدن يا، وأعلى ذوي العال  -14
 

ر     وأ كرم  م ن  فوق  الّتراب  وال ف خ 
 

 

 ف األديب وعصره: تعرّ  .2

أبو فراس الحارث بن أبي العالء سعيد بن حمدان بن حمدون الحمدانّي، ابن عّم ناصر 
الدولة وسيف الدولة ابني حمدان، وكنيته " أبو فراس" وهو اسم من أسماء األسد، ينتسب من 

 جهة أبيه إلى العرب، ومن جهة أّمه إلى الّروم.
في الثالثة من عمره، فنشأ في حضانة أّمه وعطف م وتيّتم وهو  922ولد في منبج سنة 

ابن عّمه سيف الّدولة. ولّما قوي  ساعده في الشعر أعجب سيف الدولة بمحاسنه واصطنعه 
لنفسه واصطحبه في غزواته واستخلفه على أعماله، وسّلمه أعمال منبج وحّران وهو في سّن 

الكثير من االنتصارات. وما إن السادسة عشرة فقاد الجيوش لمواجهة الروم وسّجل عليهم 
ينتهي من المعركة حّتى يعود إلى قصره موّزعا  وقته بين اللهو والصيد وقرض الشعر 
والمفاخرة، وكثيرا  ما كان يزور حلب فيشهد الليالي العامرة التي كان يحييها األمير في 
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شعر، والهزل قصره، فينافس الشعراء. وهكذا كانت حياة أبي فراس موّزعة بين الحرب وال
 والجّد، ناعما  رافها  حتى بلغ الثالثين من عمره.

وفي ذات يوم كان أبو فراس عائدا  من الصيد مع قّلة من أصحابه ال يتجاوزون السبعين 
رجال  فباغته الروم في ألف رجل تحت قيادة تيودور، فدافع أبو فراس حّتى أثخن بالجراح، ثّم 

طولته فأكرموه وأنزلوه في قصر يقوم على خدمته فيه خادم، وقع أسيرا ، وقد أكب ر  الّروم ب
وتركوه بثيابه وسالحه تكريما  له. ولكّن هذه المظاهر لم تستمل روحه الحزينة، فراسل ابن 
عّمه سيف الدولة سائال  إّياه افتداءه. وماطل سيف الدولة بالفداء، فطال أسر أبي فراس، 

استقى وجدان الشاعر، فمنه غرف الحزن بال حساب، وكانت مرحلة األسر الم عين الذي منه 
ومنه كان حنينه، ويرى بعضهم أّنه لوال األسر لما كانت تلك القصائد الخالدة في الشعر 
الوجدانّي العربّي، والتي سمّيت "الرومّيات" ألّنه كتبها في أثناء أسره لدى الّروم. وقصيدة 

التي ما زالت األجيال ترّددها، لما فيها من  "أراك عصّي الّدمع" من إحدى القصائد الخالدة
نفحة وجدانية امتزجت بروح عربّية تحمل كل معاني األنفة والكبرياء، ومنها اخترنا هذه 

 األبيات.
 دراسة مكّونات النّص:  .4

بعد إلقاء الضوء على حياة الشاعر ومناسبة القصيدة ال بّد من  المدخل إلى النّص:
ّتبعه الشاعر في بناء نّصه، وبالعودة إلى ديوان الشاعر الوقوف على التسلسل الذي ا

 نجد أّنه استهّل نّصه بمقّدمة غزلّية مطلعها:
 أراَك عصيَّ الّدمع شيمُتَك الّصبُر   أما للهوى نهٌي عليَك وال أمُر؟!

وهذه عادة الشعراء العرب في نسج قصائدهم، فيجذبون القارئ ثّم ينتقلون إلى عرض 
 موضوعهم.
طلع قصيدة أبي فراس يجعلنا نرسم صورة إنسان امتلك نفسا  أبّية ال ينال منها ولكن م

األسر  أو االنكسار، بل يزيدها قّوة وتماسكا  عندما تكون في أصعب المواقف وأقساها، فتطلق  
صرخة  من فارس واثق بشجاعته وقدرته على تحّدي كّل من يحاول الّنيل من أنفته وشموخه، 

بعا  من شهرته بالغنى أو الترف أو العيش في قصور الملوك، بل من فلم يكن فخره نا
 انتصارات دّونها التاريخ في سجّله الخالد، وها هو ذا شاعرنا ينبئ عن نفسه فيقول:

لَّ بها النَّصرُ  دٍة أاّل ُيخِّ  وإّني لجرَّاٌر لكلِّّ كتيبٍة   معوَّ
عه ، فيأتزر بثوب الّرفعة ويرّدد أبياتا  ولكّن القدر ساقه ليقع أسيرا  ويواجه مصيرا  شديدا  وق

تروي لنا ما يجيش في خلده من أفكار وما في نفسه من مشاعر، في أثناء انتقاله إلى 
 موضوع النّص.
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 دراسة المستوى الفكرّي: .1.2

  :ال سالح معهم  المفردات الجديدة : : لم يجّرب األمور  –ع زل  الّتبر:  –رجل غ مر 
مَّر  الّشقر: الخيل القليل اللحم  -ها السيوف البيض: المقصود ب –الذهب  الض 
فر: النحاس.  -الدقيق   الص 

 :نالحظ من األبيات السابقة أّن الشاعر أشار إلى أمرين؛ األّول موقفه  الفكرة العاّمة
من األسر، والثاني موقفه من ذاته ومن قومه، وبذلك يمكن أن نقول أّن الفكرة 

قفين معا ، ويمكننا صوغها على النحو اآلتي: بطولة العاّمة ينبغي أن تشمل المو 
 الشاعر وتفاخره.

 :األولى وقوع الشاعر في األسر وموقفه  وقّسمت الفكرة العاّمة فكرتين رئيستين
 منه، والثانية منزلة الشاعر في قومه وموقفه منهم.

 :الفكر الفرعّية 

 م.البيت األّول: وقوع الشاعر وأصحابه في األسر رغم فروسّيته 

 .البيت الثاني: إيمان الشاعر بحتمّية وقوع القدر 

 .البيت الثالث: وقوع الشاعر بين خياري الهروب والمواجهة حتى الموت 

 .البيت الرابع: اختيار الشاعر مواجهة األعداء 

 .البيت الخامس: قناعة الشاعر بصواب اختياره المواجهة 

 .البيت السادس: إيمان الشاعر بحتمّية الموت 

 السابع: اختيار الميتة المشّرفة، وخلود اإلنسان بخلود ذكره. البيت 

 .البيت الثامن: خلود ذكر الشاعر في قومه 

 .البيت التاسع: بطولة الشاعر وفروسّيته في قومه 

 .البيت العاشر: إيمان الشاعر بحتمّية الموت مهما طال العمر 

 .البيت حادي عشر: تفّرد الشاعر بمآثره ومكانته لدى قومه 

 لبيت الثاني عشر:  رفض الشاعر وقومه مكانة غير السيادة.ا 

 .البيت الثالث عشر: دفع الشاعر وقومه أغلى األثمان في سبيل األهداف النبيلة 

 . البيت الرابع عشر: سمّو مكانة الشاعر وقومه وترّفعها على الناس جميعا 
 المباشرة المعاني:  

ن مواجهة المخاطر في الحياة، في األبيات السابقة عن موقفه م الشاعر يبوح
فيضعنا أمام مشكلة تعّرض لها، وهو الفارس المقدام الذي كان يبادر إلى عدّوه 
فيسّجل عليه االنتصار تلو االنتصار، ولكن هذه المّرة بادأه العدّو ليجد نفسه في 



32 
 

موقف المدافع، فلم يكن أمامه سوى التحّلي برباطة الجأش وخوض المعركة إلى 
 ليكون المآل األسر عند الّروم. النهاية،

ر  فيها، فلم يكن  يشرح لنا الشاعر في مطلع األبيات السابقات الظروف التي أ س 
أصحابه عزَّال  من السالح، وال خيله قليل الخبرة في خوض المعارك، وهو ليس 

 بالفارس الذي لم ي ذ ع صيته في أنحاء المعمورة.  
ال  في وقوع الشاعر باألسر، فهما كان اإلنسان ويأتي اإليمان بالقضاء والقدر فيص

 شجاعا  ومهما بلغ من القّوة والحكمة فال مرّد لقضاء الله في حكمه.
ولعّل خير ما يلجأ إليه اإلنسان في المواقف الصعبة المشورة، ولكن إذا كانت 
الخيارات محدودة فال بّد من اّتخاذ القرار الصائب الذي يحفظ ماء وجه صاحبه؛ إذ 
عندما وجد الشاعر نفسه مع أصحابه بين خيارين كّل منهما أشد وقعا  من اآلخر، 
فإّما الهزيمة واالنكسار وإّما القتال حّتى الموت. ولكّن شاعرنا قّدر أّن االستمرار 
في القتال هو الحّل الذي يقيه مغّبة الذّل، وكانت النتيجة وقوعه أسيرا  في أيدي 

نت السالمة أقرب  إليه، ولكّنه اعتبر نفسه الرابح حين أكمل أعدائه، ورّبما لو فّر لكا
المعركة إلى نهايتها، موقنا  أّن الموت سينال ه  يوما  كما ناله اليوم األسر والضيق 
اللذان وقع فيهما، ليوّجه في نهاية هذا المطلع نصيحة لكّل أبّي حّر مفادها أّن 

األفضل أن يختار اإلنسان ميتة تمّجد  الموت قدٌر محتوٌم، وإذا كان ال بّد منه فمن
 ذكره؛ ألّن ذكر اإلنسان خالٌد بعمله خالٌد بمبادئه ومواقفه الراسخة. 

وال يفوت الشاعر أن يبّين موقعه بين قومه وما ترك عندهم من مآثر تدّل على 
فروسّية وحكمة بالغتين، فغيابه سيترك عالمة فارقة لدى قومه؛ إذ إّنه لو قّدر له 

يش كان ذلك البطل الذي عرف بإقدامه لمواجهة أعداء قومه، وكان السيف أن يع
المسّلط والفارس الجسور في نصرة أبناء قومه، وإن قّدر له الموت فهو أمٌر واقع 
مهما طال عمر اإلنسان وامتّدت به األّيام، وما زال يؤّكد أّنه ال إنسان يستطيع أن 

ومه أن يجدوا بديال  عنه فإّنهم كمن يبّدل يحّل محّله؛ إذ يبّين أّنه مهما حاول ق
  النحاس بالذهب، والفرق بينهما شاسع. 

ويأبى الشاعر إال أن يكون انتماؤه إلى قومه خاتمة القول، فلم يكن لينكر أّنه من 
قوٍم ال يقبلون إال مقام الّسيادة أو الموت دون ذلك؛ ألّنهم جعلوا أنفسهم رهينة 

في بذل الغالي والنفيس لحفاظهم على ذلك المقام الرفيع،  للصدارة ولم يقّصروا يوما  
ومن امتلك القّوة والحكمة في عصر غلب على األمة شيء من التقهقر يجد لنفسه 
الحق في أن يجعل من قومه مثاال  للعّزة والسيادة، بل يجعلهم أكرم الناس على وجه 

 الخليقة.    
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 :لضمنّية يحتاج إلى قراءة دقيقة فاهمة، إّن الكشف عن المعاني ا المعاني الضمنّية
تعتمد على الوقوف على أوضاع اللغة ومكّوناتها في أثناء عملها متناغمة، ويحتاج 

 إلى الربط بمناسبة النّص والظروف التي كتب فيها.

نالحظ في األبيات السابقة أّن الشاعر يتحّدث عن حادثة أسره، ويشرح الظروف 
( المبنّي للمجهول، التي وقعت فيها هذه الحادثة ت  ر  ، مستهال  موضوعه بالفعل )أ س 

متجاهال  الروم الذين أسروه، ورّبما يريد من وراء ذلك تجّنب ذكرهم للتقليل من 
شأنهم، إذ إّنه كثيرا  ما أذاقهم طعم الهزيمة، ولكّنهم أخذوه غدرا  فأوقعوه في األسر. 

إال أّن كثرة العدد كانت تفوق وعلى الرغم من امتالكه وأصحابه القّوة والشجاعة 
ر  في  قدرتهم، ولكّنه يصّر على أن يوّضح هذه الصفات لكيال يظّن اآلخرون أّنه أ س 

 لحظة ضعف أو عن قّلة خبرة في ظروف الحرب وفنونها. 
ظ م  جيش العدّو باستخدامه )أصيحابي( وهي صيغة  وما زال الشاعر يكشف عن ع 

يوحي بقّلة عدد أصحابه مقابل جيش كبير  تصغير عن )أصحابي( وهذا التصغير
 من األعداء.

وما زال الشاعر مستمرا  في سرد أحداث األسر إلى أن يصل توضيح مكانته في 
د  له بالشجاعة والحكمة واألدب، وليس ألحد أن يسّد  ه  قومه؛ فهو الذي كثيرا  ما ش 

ه ال يقّل أهّمية عن مكانه في غيابه، بل إّنه سيبقى حديث قومه جيال  بعد جيل، وفقد
ف قد  البدر في الليل الشديد السواد، وهل من يفقد البدر في الليالي المظلمة قادٌر على 

 أن يستهدي أو يسير في طريق غابت مالمحه؟
ويصّر الشاعر على تفّرده في المكانة العالية بين قومه؛ فلو أّنه أحدهم حاول 

 ذهب، وشّتان بينهما.استبدال غيره به كان كمن يستبدل الفّضة بال
وهاهو ذا الشاعر يسمو بنفسه وبقومه عن األهداف الدنيا؛ فيذكر بلسان قومه، وهو 
منهم، أّنهم يبذلون الغالي والثمين في سبيل المكانة الرفيعة، معترفا  أّنه هذه المكانة 

أة تتطّلب ثمنا  باهظا  يصل إلى التضحية بالنفس، ولكنها، أي المكانة العالية، كالمر 
 الحسناء التي مهما كان مهرها غاليا  فإّنها تستحّق هذا المهر.

  الموازنة: كثيرا  ما تتالقى المعاني عند الشعراء، فالشاعر إنسان يؤّثر ويتأّثر، ولكّن
الجديد في هذا األمر هو الطريقة التي يعرض فيها الشاعر معانيه، واإلضافة التي 

 ّص السابق لندرك هذا التأّثر بين الشعراء:يتفّرد بها، ولنقف عند بعض أبيات الن

 :في قول أبي فراس 

ه م د  دَّ ج  ر ني قومي إذا ج  ي ذك   وفي اللَّيلة  الظَّلماء  ي فت ق د  الب در         س 
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الذي عاش قبل أبي في الموازنة مع البيت السابق نجد قول عنترة بن شّداد 
 فراس بقرون:

ر ني ي ذك  يل   إ ذا ق ومي س   الب در   ي فت ق د   الظ لماء   يل ة  اللَّ  فيو ت       قب ل  أ   الخ 
نجد في البيتين السابقين أّن كال الشاعرين يؤّكد ذكر قومه له، ولكّن أبا فراس 
جعل ذكر قومه له في كّل ساعات الحاجة الشديدة إليه سواٌء في الحرب أم في 

 الّسلم، في حين جعل عنترة ذكر قومه له عند قيام الحرب.
عّل أبا فراس كان أكثر قدرة في التعبير عن مكانته بين قومه حين وّسع ول

 المعنى ولم يقصره على الحاجة إليه في الحرب فقط كما فعل عنترة.

   :و في قول أبي فراس 

ح  الع مر     وإن مت  فاإلنسان  ال بدَّ ميّ تٌ   وإن طالت  األيَّام  وان ف س 

 ول كعب بن زهير:في الموازنة مع البيت السابق نجد ق
ت ه      يوما  على آلٍة حدباء  محمول    كل  ابن  أنثى وإن طال ت  سالم 

نجد في البيتين السابقين أّن كال الشاعرين يذكر حتمّية موت اإلنسان، ولكّن أبا 
فراس أّكد الموت مع طول األّيام وامتّدت الحياة بسعة وراحة، في حين أّن كعبا  

 الحياة.أّكد طول السالمة في 
ولعّل أبا فراس كان أكثر قدرة في التعبير من كعب بن مالك؛ إذ أّكد المعنى 
باستعمال )ال( النافية للجنس التي تنفي على سبيل استغراق النفي )النفي 
القاطع( وإضافة معنى )طول األّيام( إلى رحابة الحياة وسعتها )انفسح العمر( 

 ئين.باستعمال العطف الذي يفيد الجمع بين شي
  :توّفرت في األبيات قيٌم عّدة، ولعّل أبرزها:القيم المتوّفرة في النّص 

  فإن عشت   -وال رّبه غمر  –وال فرسي مهر  –الشجاعة: وما صحبي بعزل
 فالطَّعن  الذي يعرفون ه .

 .اإليمان: وإن  مت  فاإلنسان  ال بدَّ ميّ ٌت 

 .االعتزاز بالنفس: سيذكرني قومي إذا جّد جّدهم 

 نفة والكبرياء: هو الموت  فاخت ر  ما عال ل ك  ذكر ه .األ 

 .االنتماء: ونحن أناٌس ال توّسط بيننا 

  أعّز بني الدنيا ... –االعتزاز بالقوم: تهون علينا في المعالي نفوسنا 
 :دراسة المستوى الفّني 

نّية ال تكتمل دراسة النّص في الكشف عن فكره ومعانيه، وال بّد من إبراز الوسائل الف
التي اعتمدها الكاتب في تجسيد هذه المعاني، إذ إّن هذه الوسائل هي التي تعطي 



35 
 

المعاني حيوّيتها، وتبّين قدرات الكاتب على استعمال اللغة استعماال  بديعا . وها نحن 
ذا نقف عند أبرز الوسائل التي اعتمدها أبو فراس الحمداني الذي ع ر ف  عنه 

 األدباء. مذاكرته الشعراء ومنافسته
  :ال يتوّقف مفهوم الّنحو عند تعّرف قاعدة وتطبيقها تطبيقا  صّما  المستوى التركيبّي

بعيدا  عن المعنى الذي يرد فيه هذا المفهوم أو ذاك، بل ال بّد من االستعانة بالنحو 
 علم قد"على استخراج المعاني، وهذا ما يشير إليه عبد القاهر الجرجاني، إذ يقول: 

 األغراض وأن يفتحها، الذي هو اإلعراب يكون  حتى معانيها على مغلقة اظاأللف أن
 الكالم نقصان يتبين الذي المعيار هو وأنه لها، المستخرج يكون  حتى فيها كامنة

وانطالقا  من أهّمية النحو في فهم المعاني نتوّقف عند . "عليه يعرض حتى ورجحانه
 ت في النّص السابق:أبرز الجوانب النحوّية وما تؤّديه من دالال

  :يفيد الفعل الماضي في تحّقق الحدث، قد بدأ الشاعر نّصه الفعل الماضي
( الذي يشير إلى الوقوع الفعلي في األسر،  ت  ر  وقد عمد الّشاعر بالفعل )أ س 

إلى استعمال المبني للمجهول، لما يحمله من انفعاالت الكره والبغض تجاه 
مَّ( أدخل عليه األداة وعندما است الروم الذين أسروه، عمل الفعل الماضي )ح 

)إذا( التي تؤّدي إلى تّغير داللته الزمنّية من الماضي إلى المستقبل، ولكّنها 
في الوقت نفسه تنبئ أّن الشاعر مؤمن بالقضاء والقدر، وهذا اإليمان غير 
مرتبط بزمن، فكأّنه استعمل الفعل الماضي للداللة على التحّقق من جهة 

 تمرار من جهة. واالس

  :الذي يفيد في ربط األسباب بالنتائج، ومن ذلك: استعمال أسلوب الشرط 

  إذا حمَّ القضاء على امرئ فليس له بّر يقيه وال بحر، فوقوع القضاء
 سبب والجزم بتحّققه نتيجة.  

   أبي  مكان   دَّ س  فالعجز عن أن ي  ، لو سدَّ غيري ما سددت  اكتفوا ب ه
 ن االكتفاء بغيره نتيجة.فراس سبب والعجز ع

  :العطف 

  :فليس  استعمال حرف العطف )الواو( الذي يفيد الجمع بين شيئين، نحو
، وهذا الجمع أفاد معنى الشمول؛ فالقضاء محيط  له برٌّ يقيه  وال بحر 

 باإلنسان أينما ذهب.

  :وقال استعمال حرف العطف )أو( الذي يفيد في التخيير، نحو
وهنا وجبت مشاركة المرسل والمتلّقي، . و الرَّدىأصيحابي: الف رار  أ

 باستعمال )أو( فالمرسل يطرح الخيارات، وعلى المتلّقي أن يختار أحدها.
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  :الذي يفيد في المشاركة بين طرفين سواء أكانت استعمال أسلوب األمر
هو الموت  فاخت ر  ما عال ل ك   هذه المشاركة انفعالّية أم معنوّية، ومن ذلك:

فقد خرج األمر إلى النصح واإلرشاد من جهة المرسل، والحّض على  ؛ذكر ه  
 اإلقدام على الموت الذي يبقي الذكر الحسن لإلنسان.

  :ورد في قول الشاعر: لنا الصدر؛ فقّدم ما حّقه التأخير أسلوب القصر
 ليقصر الصدارة على قومه من دون غيرهم.

 :ين مهّمين، هما: في البداية ينبغي أن نعرف أمر  النمط الكتابي 

  إّن الكاتب ال يّتبع نمطا  كتابيا  معّينا  اّتباعا  مقصودا ، بل يأتي النمط
 عفوا  ليناسب الموضوع الذي يكتب فيه. 

  قد يتوّفر في النّص أكثر من نمط كتابّي، وتصنيفنا النّص تحت هذه
النمط أو ذاك إّنما يعود إلى سيادة نمط معّين، وغلبته على األنماط 

 خرى.األ

قراءة نّص أبي فراس قراءة متأنّية فاهمة نالحظ غلبة النمّط السردّي على بعد 
 األبيات، ومن أبرز مؤّشراته في النّص 

 زيادة استعمال األفعال الماضية ، ، قلت  مَّ، قال، بعت  ، نحو )أسرت، ح 
 نالني ...(.

 ؛ ألّن شخصية الكاتب هي محور العمل.استهالل النّص بضمير المتكّلم 
ثّم االعتماد على ضمير الغائب في أبيات النّص معظمها. واالنتقال في 
نهاية النّص إلى ضمير الجماعة الذي يبرز فيه الشاعر حماسته نحو 

 قومه وتفاخره بهم.

 اة، ويساعد الذي يضفي على السرد الواقعّية والحركة والحي اعتماد الحوار
 المقطع األّول.على الكشف عن الطبائع، وقد ظهر ذلك جليا  في 

 العطف: األحداث تسلسل على تساعد اّلتي الّربط أدوات من اإلكثار ،
، لنا الصدر دون العالمين أو القبر.  نحو: وال فرسي مهر وال رّبه غ مر 

، نحو: االستفهام ، نحو: ولكن إذا حمَّ القضاء ، ولكّنني أمضي.االستدراك
 وهل يتجافى عّني الموت ساعة ؟

 المنفّي والمثبت، إال في موقع من النّص الذي بين  لخبري غلبة األسلوب ا
أيدينا، هو: هل يتجافى عّني الموت ساعة؟ وقد ورد في هذا الموضع 

 لخدمة الحوار القصصّي في حادثة األسر.



37 
 

  :العلوم الثالثة في البالغة )البيان  سنتناول في دراسة هذا النّص الدراسة البالغّية
 والبديع والمعاني(.

 نقصد به الصور دراسة الصور البيانّية وما تحّققه من وظائف، ومن : البيان
 ذلك:

  :وردت عّدة مّرات في األبيات، ومن ذلك: صحبي بعزل التي تدّل الكناية
على شجاعة أصحابه. ال فرسي مهر التي تدّل على مهارة خيل الشاعر 

س وخبرته في ساحات القتال، ال رّبه غمر  التي تدّل على شهرة الفار 
وفروسّيته في قومه، الب يض: كناية عن السيوف، الضّمر الّشقر: كناية عن 

كناية عن  . لنا الصدر دون العالمين أو القبر:الخيول الماهرة في الحرب
  اإلصرار على مكانة الصدارة بين الناس.

 :الفرار أو  وردت في األبيات في عّدة مواضع، منها: االستعارة المكنّية
الهما مّر، الفرار مّر أو الّردى مّر، وفي كليهما استعارة الردى أمران أح

مكنّية، إذ شّبه الفرار بشيء طعمه مّر، وكذلك الموت، وأفادت كّل منهما 
: بعت السالمة وفي موضع آخرفي إظهار القسوة التي يواجهها الشاعر. 

ستعملهما وا بالردى: شّبه السالمة بسلعة تباع، وشّبه الردى بسعر يدفع.
، ولكّنه سيضع أمام أصحابه الحجة ال يحسد عليه ا ليبّين أّنه في موقفهن

: شّبه حيي الذكروفي موضع آخر:  في األبيات التي تلي هذا البيت.
البقاء بالذكر، وحذف المشّبه وصّرح بالمشّبه به، ليبّين أّن بقاء اإلنسان 

 مرهون بذكره بين الناس.

  :في النّص، سيذكرني قومي ...  ورد تشبيه ضمّني ثالث مّراتالتشبيه
، تهون علينا في المعالي ....  ط ب  وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر  وم ن  خ 

. ولو سدَّ غيري .... وما كان يغلو التّ بر  لو نف ق   الحسناء  لم ي غل ها الم هر 
. فر   الص 

  :الشاعر المحّسنات المعنوّية )الطباق( التي تسهم في  استعملالبديع
)أحالهما  ضيح المعنى من خالل إعمال العقل بالمتناقضات، ومن ذلك:تو 
– )  –، )يمت مبّينا  أّنه أمام خيارين كّل منهما أشّد صعوبة من اآلخر مر 

الحياة والموت ال تتعّلق باألّيام التي يعيشها، بل بما يتركه  مبّينا  أنّ  حيي(
 لتي تخّلده.من أثر فيمن حوله، وبما يتركه من ذكر في أفعاله ا
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  :المعاني 

 األمر في موقع النصح واإلرشاد حين قال: هو الموت  استعمل الشاعر
االستفهام في موقع النفي، حين قال:  واستعمل فاختر ما عال لك ذكره.

 ؟وهل يتجافى عّني الموت  ساعة  

  استعمل الشاعر األسلوب الخبرّي في النّص معظمه، ألّنه يناسب أسلوب
مساحة للكاتب إلبراز التفاصيل والتعبير عن الحالة السرد، ويعطي 

االنفعالّية والتخفيف من حّدتها، فقد شرح الشاعر الظروف التي أوقعته في 
األسر، رّبما ليبّرر لآلخرين اختياره األسر، واستمّر باألسلوب الخبرّي الذي 
 يتيح له االنتقال من التعبير عن الذات إلى التعبير عن الجماعة )قومه(

 في سياق الفخر الذي ختم به الشاعر أبياته.

 :العاطفة ومكّوناتها 

  عالج الشاعر موضوعه بعاطفة ذاتية مشحونة بدفقات شعورّية متأّججة على
الدوام، ويمكن الحكم على صدق هذه العاطفة؛ ألّن التجربة التي يعيشها 

ق ع األسر على األمير الشجاع ليس سهال ، ولعلّ  طول مّدة  الشاعر حقيقّية؛ فو 
 األسر كانت عامال  مهما  في صنع عاطفة مشحونة بالمشاعر.

  غلب على األبيات مشاعر االعتزاز واالفتخار، فكان اعتزازا  بالجماعة
)صحبي( حينا  وبالذات حينا  وبالقوم حينا ، واستعمل الشاعر أدوات التعبير على 

والصور في رسم  المشاعر استعماال  بديعا ، فاشتركت األلفاظ والتراكيب
أكرم(  –العال  -أعلى  –انفعاالته؛ ففي البيت األخير نجد كلمات )أعّز 

وال  –أكرم من فوق التراب  –أعلى ذوي العال  –وتراكيب )أعّز بني الدنيا 
( والكنايات التي تشير إلى رفعة الشاعر وقومه وكبريائهم.  فخر 

 :موسيقا النّص 

نّص الكثير من عناصر الموسيقا توّفرت في الالموسيقا الداخلّية:  -
الداخلّية، ففي كّل بيت نلمح بعضا  من هذه العناصر، ففي البيت األّول 
على سبيل المثال نالحظ تكرار حرف )الراء والباء( ونالحظ التناغم بي 
الهمس والجهر في التركيب )فرسي مهر(، ونالحظ تكرار الكلمات في 

اس االشتقاقي في البيت السابع والجن تجافى( –البيت السادس )يتجافى 
هم( الثامنو  يمت( –)الموت  د   .)جدَّ ج 

القصيدة من البحر الطويل، وهو من البحور التي الموسيقا الخارجّية:  -
طالما استعملها الشاعر في قصائده )الرومّيات( ليبّث شكواه وأحزانه في 
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فة الشاعر سجنه لدى الروم، ولعّل الراء المضمومة تترك ذلك االنطباع بأن
 الذي غلب على األبيات معظمها.وكبريائه 

 :رّبما نجد اإلبداع عند دراسة نصوص أبي فراس في  دراسة المستوى اإلبداعي
تحليل المعاني والصور التي ترد في أبياته، ولعّلنا وقفنا ملّيا  عندها، ولكن هناك 

تمة جديدة، نقاط أخرى تتيح لنا الكشف عن مواطن اإلبداع، ومن ذلك اقتراح خا
كأن نقول: إّن قوم الشاعر لم يرضوا ألبي فراس األسر فسارعوا إلى افتدائه، وكان 
افتداؤه مقابل الكثير من فرسان الروم ودفع األموال الباهظة افتداء  له، حفاظا  على 

 مكانته بين قومه. 

يؤسر، أن نوّجه رسالة إلى أبي فراس نؤّكد له فيها أّن الفارس ال يعيبه أن  ويمكن
بل يعيبه الهروب من ساحة القتال، وإّنه كان مصيبا  في رأيه عندما حارب األعداد 

 الهائلة، ولم تثنه هذه األعداد على القتال. 
وأخيرا  يمكن القول: إّن أبا فراس الحمدانّي واحد من الفرسان العرب الذين تركوا لنا 

ي أّن الكثير من أقواله ما زالت تترّدد إرثا  أدبّيا  غنيا  بمعانيه وجمالّياته وعبره، ويكف
ط ب الحسناء لم يغلها المهر.   في أكثر المواقف حساسّية وجّدّية، مثل: ومن خ 
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 بنية الجملة العربّية

إّن الغاية من دراسة النحو هي فهم تحليل بناء الجملة تحليال  لغويا  يكشف عن أجزائها، 
ط هذه العناصر بعضها ببعض، بحيث تؤّدي معنى  مفيدا ، ويبّين ويوّضح عناصر تركيبها، وتراب

 عالئق هذا البناء، ووسائل الربط بينها، والعالمات اللغوّية الخاّصة بكّل وسيلة من هذه الوسائل.

ومهّمة الدارس في هذا المجال هي دراسة )الجملة(، إذ يطلب إليها تصنيفها، وشرح طريقة 
ين عناصر هذا البناء، وتحديد الوظيفة التي يشغلها كّل عنصر من بنائها، وإيضاح العالقات ب

عناصرها، والعالمات اللغوّية الخاّصة بكّل وظيفة منها، ثم تعيين النموذج التركيبي الذي ينتمي 
 إليه كّل نوع من أنواع الجمل.

ألّنها  وقبل الدخول في تفصيل العالقات بين مكّونات الجملة ينبغي لنا الوقوف عند الكلمة؛
 العنصر األساس في هذا التكوين.

 تعريف الكلمة وأنواعها: –أواًل 

لها، ُمْفرد َقوله( 761كما عّرفها ابن هشام النحوي ) ت  الكلمة نيان   و  هو  لاألوّ المعنى  :م ع 
ظا ال للَّف  ف سر  ف  و  لج  ك ر   معنى على الدَّ  ل ي س   هلكنّ  معنى على دلّ  و إ ن ف إ نَّه   ،مثال   خطال ب خ ال 

ظ ف ،ب ل ف  ب خ ال   فال معنى على يدلّ  ال هلكنّ  ،لفظا   وإن كان ف إ نَّه   زيد مقلوب ديز ، نحوالمهمل و 
ي ىي سمّ  وه ذلك من ءش  ن ح  ز ء على جزؤه يدل   ال ام بالمفرد ادوالمر ، قوال   و  ن اه   ج   من مثلن ا ك م ا م ع 
وفه يوه امنهم كلّ  اءأجز  ترى  الأ ،سر  ف  و  لج  ر   قولنا ر   على يدلّ  ال منها ءشي نفردا إ ذا الّثالثة ح 
ف ،تهجمل عليه دّلت م مَّا ءشي م قولنا ب خ ال  م وهما جزءيه من كاّل   ألنّ  ،بمركّ  ف إ نَّه   زيد غ ال   غ ال 
زيد  (.زيد مغال) جمل ة ليهع دّلت يالَّذ نىالمع ءجز  على الّ د و 

تَّى: "تعالى قوله ذلك نوم يدة،فالم جملال هو لغويّ  والمعنى الثاني اء   إ ذ ا ح  ه م   ج  د  ت   أ ح   ال م و 
ع ون   ر بّ   ق ال   لّ ي*  ار ج  م ل   ل ع  ا أ ع  ال ح  م ن اقائله هو ةٌ كلم اإ نَّه ك الَّ  ت ر ك ت   يماف ص  م و  ر ائ ه  ز خٌ  و   إ ل ى   ب ر 
م   ث ون  ي و   (111-99 المؤمنون ) "ي ب ع 

 فسهن يف معنى على دلّ  ما فاالسم ؛معنى الثالثة هذه من ولكلّ  ،وحرف وفعلٌ  اسمٌ والكلمة 
 الثالثة. بأحد األزمنة مقترن  غير
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  .ةالثالثّ  ةاألزمن أحدب مقترن  ن فسه يف معنى على دلّ  ام والفعل

األسماء  على تدخل غيره، وله ثالثة أنواع؛ هي: أحرفٌ  في معنى على دلّ  ام والحرف
(، وأحرف تختّص باألفعال فقط واألفعال مثل )هل؟(، وأحرٌف تختّص  باألسماء فقط مثل )م ن 

 مثل )لم(.

 من عالمات االسم:  -
  ،الّليل .... –الكتاب   نحو:قبوله )ال( التعريف 
 معّلٌم ...... –، نحو: قادٌر قبوله التنوين 
  :يا دمشق  ..... -يا خالد   قبوله النداء 
 كتاب  الحياة  .... – ، نحو: من رجلٍ قبوله الجّر بحرفِّ الجّر أو باإلضافة 

 من عالمات األفعال: -
 الفعل الماضي:  -أ

   وقف ت  ... –يقبل التاء الساكنة، نحو: علم ت 
   ق ل ت  ... –يقبل التاء  المتحّركة ، نحو: كتبت 

  الفعل المضارع: -ب
   يقبل )لم(، نحو: لم يقّصر– .  لم نعل م 
 ( السين أو يقبل)سيعلمون ...... –: سوف نعل م  سوف 
 فإن كان ماضي الفعل رباعيا  جاء المضارع مضموم نأيت، تتاحه بحرف من اف

لّ ب   ، وإن كان الماضي ثالثيا  أو خماسّيا  أو سداسّيا   –األّول، نحو: أ ق  ن ناق ش 
. – ي ست قب ل –فإّن المضارع يأتي مفتوح األّول، نحو: أعل م  ر  د   ..تنح 

  فعل األمر:  -ت
   ب  ... –يدّل على الطلب، نحو: ادرس  واظ 
  لَّمي. –يقبل ياء المخاطبة، نحو: اقرئي  ..ت ع 

تركيب مكّون من كلمت ين أو أكثر يفيد فائدة تاّمة في المعنى، ولها تعريف الجملة:  -ثانياً 
 نوعان:
 :هي الجملة المكّونة من فعل وفاعل. الجملة الفعلّية 
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 :هي الجملة المكّونة من مبتدأ وخبر. الجملة االسمّية 
 ني والمعرب من األسماء واألفعال:المب -1

  :هو األثر الظاهر أو المقّدر في آخر الكلمة المعربة، والمعرب هو الذي اإلعراب
يتأّثر بما يدخل عليه، فتتغّير حركته اإلعرابّية رفعا  ونصبا  وجّرا  وجزما ، نحو: يحب  

د  من إنسانٍ  ، لم ن ج  لّ م  الّناس  المكر  ، لن ت ع  .   الّناس  الخير   منكٍر للمعروف 
 :لزوم آخر الكلمة صورة واحدة من دون التأّثر بما يدخل عليها، فالمبنّي هو  البناء

الذي يلزم صورة واحدة من اإلعراب رفعا  ونصبا  وجّرا ، ويكون إعرابه محلّيا ، نحو: 
 .المدينة  العريق ة   هذهِّ بالمدينة  عريقٌة، مررت   هذهِّ المدينة  عريقٌة، إّن  هذهِّ 

 تلخيص لألسماء واألفعال المعربة والمبنّية:وفيما يأتي 
 ( األسماء واألفعال المعربة1الجدول )

 الفعل االسم
 المجزوم المنصوب المرفوع المجرور المنصوب المرفوع
 الفاعل

 نائب الفاعل
 المبتدأ والخبر

 اسم كان
 خبر إن  

 المعطوف على مرفوع
 نعت المرفوع

 البدل من المرفوع
 المرفوعتوكيد 

 المفعول به
 المفعول معه

 المفعول ألجله
 المفعول المطلق

 خبر كان
 اسم إن  
 الظرف
 الحال
 التمييز

 المستثنى
 المنادى

المعطوف على 
 منصوب

 نعت المنصوب
 البدل من المنصوب

 توكيد المنصوب

المجرور بحرف 
 الجر  

 المجرور باإلضافة
المعطوف على 

 مرفوع
 نعت المرفوع

 البدل من المرفوع
 توكيد المرفوع

جازمٍ 
أو 

ٍب 
اص

ق بن
سبو

 الم
غير

رع 
ضا

الم
صبة 

 النا
رف

ألح
د ا

بأح
وق 

مسب
ع ال

ضار
الم
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لجا
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حر

 األ
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 ( الكلمات المبنّية2الجدول )
 األحرف األفعال األسماء

 -الضمائر المت صلة والمنفصلة 
أسماء اإلشارة )ما عدا التي تدل  

سماء الموصولة األ –على المث نى( 
 –)ما عدا التي تدل  على المثن ى( 

أسماء  –أسماء الشرط )ماعدا أي ( 
بعض  -االستفهام )ما عدا أي ( 

األعداد )ما عدا اثني  –الظروف 
أسماء  –عشر واثنتي عشرة( 

المنادى المفرد العلم  – األفعال
  والمنادى النكرة المقصودة

 الفعل الماضي
 فعل األمر

ع المت صل بنون النسوة الفعل المضار 
أو بإحدى نوَني التوكيد الثقيلة أو 

 الخفيفة

 جميع األحرف

 األفعال المبنّية وعالمات بنائها: -3
 الفعل الماضي فعل مبنيٌّ دائما ، وله ثالث حاالت بناء، هي:بناء الفعل الماضي:  -3-1

 :البناء على الفتح الظاهر أو المقّدر، نحو قول حافظ إبراهيم 
 احب  كسرى أن رأى ع م را    بين الرعّية ع ط ال  وهو راعيهاوراع  ص

 راع : فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره. -
 رأى: فعل ماض مبني على الفتح المقّدر على األلف. -

 وحاالت بنائه على الفتح، هي: 
 إذا لم يّتصل ب ه  شيء: نحو قول عمر أبي ريشة: -أ

 دون بلوغ األرب   هوى البغي  عليها حقبة     و درجَ 
 إذا اّتصلت به تاء التأنيث الساكنة، نحو قول الوأواء الدمشقّي:  -ب

 على العّناب بالب ر د   عّضْت وردا  و     سَقْت لؤلؤا  من نرجٍس و أمطَرْت و
: فعل ماض مبني على الفتح المقّدر على األلف المحذوفة. -  سق ت 

 إذا اّتصلت به ألف االثنين، نحو قوله تعالى:  -ج

   َل ي ن ا أ و  أ ن ي ط غ ى   :ااَل ق اف  أ ن ي ف ر ط  ع  بَّن ا إ نَّن ا ن خ   (45)طه،  ر 
 إذا اتصلت به  أحد ضمائر النصب المجموعة في كلمة )ناهيك(، نحو قول المتنّبي: -د
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ُكمُ إ ن كان   نا َسرَّ د  رٍح إ ذا     ما قال  حاس   أ ل م   َأرضاُكمُ ف ما ل ج 
على الفتح المقّدر على األلف، والكاف ضمير مّتصل مبنّي أرضاك م: فعل ماض مبني  -

 على الضّم في محّل نصٍب مفعوٌل به، والميم عالمة الجمع.
 إذا اّتصلت به واو الجماعة، نحو قوله تعالى:على الضّم الظاهر أو المقّدر البناء ، 

   نت تَّى  إ ذ ا ك  ر  ح  يّ ر ك م  ف ي ال ب رّ  و ال ب ح  م ب ر يٍح ط يّ ب ٍة ه و  الَّذ ي ي س  ي ن  ب ه  ر  ل ك  و ج  م  ف ي ال ف 
اء ه م  ال م و ج  م ن ك لّ  م ك اٍن و   َفرُِّحواو   ٌف و ج  ا ر يٌح ع اص  ت ه  اء  ا ج  يط   َظنُّواب ه  م  أ ح  أ نَّه 

م   ه  ل ن ك ون نَّ  َدَعُواب ه  ذ  ي ت ن ا م ن  ه   ين  ل ئ ن  أ نج  ين  ل ه  الدّ  ل ص  اك ر ين   اللَّه  م خ   م ن  الشَّ
   (33)يونس، 

دع وا: فعل ماض مبني على الضّم المقّدر على األلف المحذوفة، الّتصاله بواو الجماعة،  -
 وواو الجماعة ضمير مّتصل مبنّي على السكون في محل رفع فاعل.

  وله ثالث حاالت، هي:البناء على السكون ، 
 :قول امرئ القيسإذا اّتصلت به نون النسوة، نحو  -

ـس   ـابإ ذ حٍّ م  ا الـسَّ ــديــد  الــم   غبارا  َأَثــْرَن نى    ى الو لـات  عحا م  كَّل  ب ــالـك   ــر 
 

 قول عمر بن أبي ربيعة: إذا اّتصلت به التاء المتحّركة، نحو -
ْلتُ  ؟ ظِّ ب ر  : هل فيه  خ   فيها ذات  يوٍم واقفا    أسأ ل  المنز ل 

 قول ابن زهر الحفيد: اعلين، نحوإذا اّتصلت به )نا( الداّلة على الف -

 م ت سم ع  ن لإو  َدَعوناكَ ق د ....  الم شت كى إليك  أ ي ها الساقي 

 فعل األمر مبنّي دائما ، وله أربع حاالت بناء، هي:بناء فعل األمر:  -2-2
  ت به نون إذا كان صحيح اآلخر، ولم يّتصل به شيء، أو اّتصليبنى على السكون

 النسوة، نحو قوله تعالى: 
  ،واذكر ن  ما ي تلى في بيوت ك نَّ م ن  آيات  الله  والحكم ة  إّن الله كان لطيفا  خبيرا  ) األحزاب

24) 
 أبي القاسم الشاّبّي: وقول

ها المسحور  واجعل  بير  بتيه   شعور ك  في الطبيع ة  قائدا      فهو الخ 
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  إحدى نون ي الّتوكيد الثقيلة أو الخفيفة، نحو قول  إذا اتصلت بهيبنى على الفتح
ر  الله  ا            الشاعر:  فبينما الع سر  دارت مياسير     ب ه    ارضَينَّ خيرا  و ستقد 

  إذا كان معتّل اآلخر، نحو قول الفرزدق:ينبى على حذف حرف العّلة 
ل ّما نا ف   ل م شت ر كان   يزاد في إّياك  و  إنَّني       دون ك   دنُ ا ق لت   د 
ئب   يا م ن م ثل   ن ك ن    نيت خون   ال واث قت ني ف إ ن َتَعشَّ  بان   ذ   ي صط ح 

  إذا اتصلت به ألف االثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المؤّنثة يبنى على حذف النون
 المخاطبة، نحو قول كثّير عّزة:
 عّزة حلَّت   حيث   ابكياثّم  لوصيك ماق     فاْعقالخليلّي هذا ربع  عّزة  

 معروف الرصافي: وقول
ل  في بنيانها زحال اسَتْقصواالمدارس  و ابنوا  بها األم ال    حّتى نطاو 

 وقول أبي فراس الحمداني:

 هاب  ذ   لىإ األنام   كل  . .. عيجز  ت   ال تيأبنيَّ 

 صابالم   من   للجليل   ... جميال   صبرا   تيأبنيَّ 

 جابوالح   ك  ستر   خلف من...  رةس  ح  ب   عليَّ  نوحي

 وابالج   ردّ   عن يت  ي  ع   و...  نييت  ناد   إذا قولي

 بابالشَّ ب   ع  تَّ م  ي   لم .... فراس أبو باب  الشَّ  زين  

 حالتين، هما: فعل معرٌب غالبا ، ولكّنه يبنى في الفعل المضارع: -2-3
  لبيد  ، نحو قولإذا اّتصل ت  ب ه  إحدى نون ي التوكيد الثقيلة أو الخفيفةُيبنى على الفتح

ل م ت   ن يَّتي  إنَّ المنايا ال تطيش  سهام ها  َلَتأتَِّينَّ ابن ربيعة:  ول ق د  ع   م 
  إذا اّتصل ت به نون  النسوة، نحو قول جرير:يبنى على السكون 

 ذا الل بّ  حّتى ال حراك  ب ه    وه نَّ أضع ف  خلق  الله أركانا َيصَرْعنَ 
 
 
 



46 
 

 
 
 
o :نموذج تقويمي 

 ا يأتي، واستخرج األفعال المبنّية، مبّينا  عالمة بناء كّل منها:اقرأ م -أوال  

 : قالت الخنساء ترثي أخاها صخرا 
 يا عين  ما ل ك  ال تبكي ن  ت سكابا؟

 

 إذ راب  دهٌر، وكان الّدهر  ريَّابا 
 

با    وابكي أخاك  لخيل كالقطا ع ص 
 

، لّما ثوى، سيبا  وأنهابا  ن   فق د 
 

م  الع داة ، وف ناة ، إذاس   ّكاك  الع 
 

 القى الوغى لم يكن للموت  هّيابا 
 

 :قال أبو العالء المعّري 
ن قاء   أرى  ب ر   الع   ت صادا أن ت ك 

 

نادا له   ت طيق   م ن   فعان د     ع 
 

ن ه ت   وما  ولك ن   ط ل بٍ  عن ن ه 
 

 ق يادا ت ع طي ال األّيام   هي   
 

 والم طايا الّسواب ق   ت ل م   فال
 

 حادا األغراض   من ٌض غ ر   إذا 
 

ّلك   نّ  أن   لع   م غارا   بها ت ش 
 

ح    ّشم ها أو فت ن ج  رادا ت ج   ط 
 

م   لم الّنار   ما إذا ع  راما   ت ط   ض 
 

ك    ش   ر مادا بها ت م رَّ  أن   فأو 
 

ّهم ني أن   ولّما  م رادي ت ج 
 

ي ت    ر   أرادا كما الّزمان   مع   ج 
 

ن ت    ىحتّ  عليّ  الخ طوب   وه وَّ
 

رت   يكأنّ   ها ص  نح  دادا أم   الو 
 

 مالٌ  لديّ  الّنجوم   أنّ  ولو
 

ثر ها ك ّفاي   ن ف ت     ان ت قادا أك 
 

ظٌ  الده ر   ل سان   في كأني  ل ف 
 

ّمن    راضا   منه ت ض   ب عادا أغ 
 

ب يت   أّني ولو ل د   ح  دا   الخ   ف ر 
 

ل د   أحب ب ت   لم ا   انف رادا بالخ 
 

 ع يثير اهتمامك مستعمال  األفعال المبنّية على السكون، مستوفيا     اكتب فقرة في موضو  -ثانيا  
 الماضي واألمر والمضارع.      
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 إعراب الفعل المضارع

: اإلظهار والتوضيح واإلبانة ، نقول : أعرب عمَّا في نفسه إذا أظهر ووضح اإلعراب لغة
 الختالف العوامل الداخلة عليه . هو تغيير  أواخر الكلم ت ب عا  فاصطالحا  أّما وأبان. 

 .يدخل عليه من العواملر  آخره بسبب ما المعرب : هو ما يتغيّ و 

فيأتي مرفوعا  كما في  ؛والفعل المضارع سّمي بهذا االسم ألّنه يضارع األسماء أي يشابهها
 الفاعل االسم الظاهر ومنصوبا  كما في المفعول به االسم الظاهر.

 مضارع:إعراب الفعل ال حاالت 
 يأتي المضارع مرفوعا  ما لم يسبق بناصب أو جازم، نحو قول الشاعر: -

ر ..  أيا أّمي .. أنا الولد  الذي أبح 
ر ه    وال زالت بخاط 

 عروسة  السكَّر تعيُش 
ب ق  بأحد األحرف الناصبة، نحو قول الشاعر:  -  ويأتي منصوبا  إذا س 

 الجدران  يا جميلة تسمعَ لن 
 سّجانفالسجن  مثل جبهة ال

ب ق  بأحد األحرف الجازمة، نحو قول أبي العالء المعّري: -  ويأتي مجزوما  إذا س 
 السواب ق  والمطايا     إذا غرٌض من األغراض  حاداتُلمِّ  فال

 :عالمات اإلعراب األصلّية للفعل المضارع 
 عالمة رفع الفعل المضارع الضّمة الظاهرة  إذا كان صحيح اآلخر، نحو قول الشاعر: -

 الشرف  الرفيع  من األذى     حّتى يراق  على جوانبه الّدم  يسلُم  ال
 نحو قول عدنان مردم بك:، عالمة رفع الفعل المضارع الضّمة المقّدرة إذا كان معتّل اآلخر -

     على األّيام كّل جديد  يبلى

 بكّل مشيد   تلوي ويد  الب لى  
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      كم مهجٍة إثر التراب دفينةٍ 

 بغير وريد  عصفت مصّفقة   
 

     إلى األوطان من حجب الرؤى  تهفو

 بحنين مشتاٍق ووجد  عميد   
 

عالمة نصب المضارع الفتحة الظاهرة إذا كان صحيح اآلخر، أو معتّل اآلخر بالواو أو  -
 الياء، نحو قول    

 عالمة جزم المضارع السكون إذا كان صحيح اآلخر، نحو قول سليمان العيسى: -
 تزلِّ ومّزقني      ليلي وأرضي صالة  السيف  لم  يركعْ  تعبت  والسيف  لم

 :عالمات اإلعراب الفرعّية للفعل المضارع 
يسّمى كّل فعل مضارع اّتصلت به ألف االثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤّنثة المخاطبة   -1

 (، وهذا النوع من األفعال عالمة إعرابه فرعّية، وهي:األفعال الخمسة)من 
 حالة الرفع، نحو قوله تعالى: في ثبوت النون  -

 (5، 4"كال سيعلمون، ثّم كال سيعلمون"  )النبأ 
 في حالتي النصب والجزم، نحو قول النابغة الجعدي: حذف النون  -

 تقّصراألم تعلما أّن انصرافا  فسرعة   لسيٍر أحق  اليوم من أن 
 وقول الخنساء:

 أال تبكيان لصخر الّندى؟!  تجمدا أعينّي جودا وال 
 وقول إبراهيم يازجي:

م ف وزا   ب الم نى ت بت غوا ال ك   الطَّل ب   ي صد ق   ل م ما الف وز   ي صدق   ال       أل  نف س 
من آخره، نحو قول       حذف حرف العّلةعالمة جزم الفعل المضارع المعتّل اآلخر  -3

 حّسان بن ثابت:
 ّنساءقط  عيني     وأجمل منك  لم ت ل د  ال ترَ وأحسن  منك  لم 

 وقول أبي األسود الدؤلي:
ل ٍق وتأتي مثله    عاٌر عليك  إذا فعلت  عظيم   تنهَ ال   عن خ 

 :لن  –ي نصب  الفعل المضارع إذا سبق بأحد األحرف اآلتية: )أن  نصب الفعل المضارع
 إذن(، نحو قول إبراهيم طوقان –كي  –

ني باب م وط   ي بيد وأ   َتستقلَّ  أ ن هم ه         َيكلَّ  ل ن الش 
 وقول قول ابن نباتة السعدّي:
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ها من حوالفت لن ه يهات   حبتنا أبعد         أبدا   بعد  م ص  د   يرجوك   أح 
 

 وقول ابن حمديس:
ر ف         َتَرى  كي الناصّرية بأرض عّرج   ر ة   المكان ش   اإلمكان   وقد 

 :ينصب الفعل المضارع بـ )أن( المضمرة في أربعة مواضع، هي 
 حو قوله تعالى: بعد )حتى(، ن -

تَّى ال ب رَّ  ت ن ال وا   ل ن} ب ون   م مَّا ُتنفُِّقواْ  ح  م ا ت ح  ءٍ  م ن ت نف ق وا   و  ي  ل يمٌ  ب ه   له  ال ف إ نَّ  ش   آل) { ع 
 (93، عمران

ل   الَّذ ي ه و  }بعد )الم التعليل(، نحو قوله تعالى:  - ع  م س   ج  ي اء الشَّ ر ه   ن ورا   و ال ق م ر   ض  ق دَّ  و 
ن   د   لَِّتْعَلُمواْ  از ل  م  ن ين   ع د  اب   السّ  س  ل ق   م ا و ال ح  قّ   إ الَّ  ذ ل ك   له  ال خ  ل   ب ال ح  مٍ  اآلي ات   ي ف صّ   ل ق و 

ل م ون    (5،يونس) {ي ع 
ل   و ال   }بعد )فاء السببية(، نحو قوله تعالى:  - ع  ك   ت ج  ل ول ة   ي د  ا و ال   ع ن ق ك   إ ل ى م غ  ه  ط   ك لَّ  ت ب س 

ط  ال   ورا   م ل وما   َفَتْقُعدَ  ب س  س   (39،اإلسراء) { مَّح 
م ا}(، نحو قوله تعالى: لم يكن( أو بـ )ما كانبعد )الم الجحود( وهي المسبوقة بـ ) -  ك ان   و 

م   له  ال ب ه  ذّ  م   و أ نت   ل ي ع  م ا ف يه  م   لله  ا ك ان   و  ب ه  ذّ  ون   و ه م   م ع  ف ر  ت غ   ( 22،األنفال) { ي س 
   يجزم الفعل المضارع إذا سبق بأحد األحرف الجازمة، واألحرف الفعل المضارع: جزم

 قوله تعالى: الجازمة التي تجزم فعال  واحدا ، هي: )لم، لّما، الم األمر، ال الناهية(، ومن ذلك
ا ي ا } ين   أ ي ه  ٌس  ْلَتنُظْر و   له  ال اتَّق وا آم ن وا الَّذ  م ت   مَّا ن ف  ب يرٌ  له  ال إ نَّ  له  ال ق واو اتَّ  ل غ دٍ  ق دَّ  ب م ا خ 

م ل ون    (18،الحشر) {ت ع 

ن  من الهوى   ل ع ذرت  أو لظ ل مت  إن لم   وقول جميل بثينة:  تعُذري  لو تعلمين  بما أج 

 ال تشتر  العبد  إال والعصا معه   إّن العبيد ألنجاس مناكيد   وقول المتنّبي:

 .ل أدوات الشرط الجازمةضارعين، مثعلين مناك أدوات تجزم فه

 ومن ذلك قول أبي القاسم الشاّبي: 

 أبد  الّدهر بين الحفر يعِّْش صعود  الجبال    يتهّيب من و 
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 :ي جزم الفعل المضارع إذا وقع جوابا  للطلب، ومن ذلك قول محمود سامي البارودي 
أ و   غْ لُ َتب م  لعال لىع ك ف  ف اع ن ز ل ةٍ  ش  ف وف ةٍ  الفضل   يف       م  زّ  ب ال م ح   و ال ك ر م   ع 

 :نموذج تطبيقي 
استخرج األفعال المضارعة واذكر عالمة إعراب كّل منها، وصّنفها إلى عالمات أصلّية  -

 وفرعّية:
         األمال بها واستقصوا المدارس   ابنوا

 ز حال بنيانها في ن طاول   حتى 
 

ل لٌ  ناأحوال   في للجهل   كان   نإ          ع 

في كالطبّ   فالعلم    لال م  تلك   ي ش   الع 
 

         غايتكم كلَّ  فيها العلم   تجعلوا ال

 الم  الع   نتج  ي   علما   شء  الن مواعلّ   بل 
 

         رة  ومقد علما   هاروض   وأمطروا

 األمال هاأزهار   من ح  فتَّ ت ىحتَّ  
 

         مخترعا   الفّنان   العالم   فت نب ت  

 والبطال الم غوار   رس  الفا وتنبت   
 

         معاقبةٍ  من خوفا   الشرَّ  يترك   من

الف   ن  إو  فضل ذا ب  س  ح  ي   فليس   ض 
 

         شبيبتنا من علمٍ  جيش   فّجي شو ا

 الث  الم   به   نياالد   تضر ب   عرمرما   
 

         ه  ب   ون  لم  ع  ت   فيما أي  الرَّ  م عواج  فأ  

 الل  الم   ي نك ر بنشاطٍ  لوامعا  ثمَّ  
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 األفعال الالزمة واألفعال المتعدّية
فالفعل الالزم هو الفعل الذي تعّد تسمية الفعل الالزم دليال  على نوعه وفق هذا التصنيف، 

، فالجمل: )أي ال يتعّدى إلى المفعول به( يلزم فاعله وال يحتاج إلى مفعول به إلتمام المعنى
استسلم العدّو. كّلها جمل تفيد إفادة تاّمة من  –استحجر الطين  –صدق الرجل  –نزل المطر 

 دون الحاجة إلى مفعول به.
 تطبيق: 

 قال إلياس فرحات:
 أغّرُب خلف الرزقِّ وهو مشّرٌق     وأقسم لو شّرقُت راَح ُيغرِّبُ 

الفعل الذي ال يكتفي بفاعله، وإّنما يحتاج إلى المفعول به أّما الفعل المتعّدي فهو  -
، فقد يصّح أن نقول: قرأ الطالب )لإلخبار عن قيق اإلفادة التاّمة من المعنىلتح

 القراءة(، ولكّن اإلفادة التاّمة تكون بقولنا: قرأ الطالب  دروسه.
 أنواع األفعال المتعّدية: -1

 لألفعال المتعّدية ثالثة أنواع:
 ست األرض  ثوبا ..لب –نحو: بنى الرجل بيتا   األفعال المتعّدية إلى مفعول واحد: -2-1
 :تطبيق 

 قال أحمد شوقي:
 فما عرَف البالغَة ذو بياٍن     إذا لم يّتخذَك له كتابا

 تقسم قسمين:األفعال المتعّدية إلى مفعولين:  -2-2
وتسّمى أفعال الظّن واليقين أفعال تتعّدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر:  -2-2-1

 والتحويل.
 –زعَم  –حسَب  –ومن أشهرها: ظّن  ن وقوع الشيء،تفيد في رجحاأفعال الظّن:  -أ

بُت الجّو صحوًا   ظننُت األمَر سهاًل. –خاَل ...... نحو: حسِّ
 :تطبيق 

 قال الشاعر:
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 ال تحسبِّ المجَد تمرًا أنت آكُِّلُه     لن تبلغ المجد حّتى تلعَق الّصبرا
وجد  –درى  –م تفيد االعتقاد الجازم بوقوع الشيء، ومن أشهرها: علأفعال اليقين:  -ب

رأيت   –دريت  العلم  نافعا   –رأى القلبية ....، نحو: علمت  األمر  سهال   -ألفى  –
 الصدق  منجاة .

 :تطبيق 
 قال إيليا أبو ماضي:

ذ علم  المحّبة عنهما    إّني   قّيما وجدُت الحبَّ علماً يا صاح  خ 
ومن لى حال، أفعال التحويل: تفيد في الداللة على تحويل شيء من حاٍل إ  -ت

صّير  –ترك  ...، نحو: جعلت  القمح  دقيقا   –رّد  –جعل  –صّير  –أشهرها: حّول 
 ردَّ األرض مزدهرة . –الماء  ثلجا  

 :تطبيق 
 قال معروف الرصافي:

 غايتكم    بل عّلموا النشء علما  ينتج  العمال كلَّ فيها  تجعلوا العلمَ ال 
وتسّمى أفعال أصلهما مبتدأ وخبرًا،  أفعال تتعّدى إلى مفعولين ليس -2-2-2

حَرَم ..... نحو:  -سلب  –وهب  -أطعم  –أعطى  –ومنها: منح المنح والسلب، 
 سلَب الناَس حقوقهم. –وهب الله اإلنسان عقاًل  –منحُت المجّد جائزًة 

 :تطبيق 
:  قال أعرابيٌّ

 وعّلمك الجلوس على السرير         أعطاَك ملكاً فسبحان الذي 
، نحو: أنبأُت أعَلمَ  –أخبر  –ومنها: أنبأ ألفعال المتعدية إلى ثالثة مفاعيل: ا -2-3

 الناَس الخبَر يقينًا.
 :تطبيق 

 قال ابن حمديس في وصف قصر:           
 تصويراطريدٍة  كلّ  فأرتكَ وضعت  به صّناعه  أقالمها     
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  عديا ، والمتعدي إذا دخلت أحرف الزيادة على الفعل الثالثي أصبح الالزم متمالحظة
، أظَهَر اللُه الحقَّ أو رفع العلُم شأَن فالن، ارتفَع شأُن الزما   . نحو: ظهر الحقُّ
 فالن.

 :تطبيق 
 قال الشاعر:

 ُيخفي صنائعُه والله يظهرها      إّن الجميل إذا أخفيته ظهرا
 نحو:يتحول الفعل المتعّدي إلى مفعول إلى فعل متعّد إلى مفعولين بتضعيف عينه ، 

 عّلمته األمر.  –علَم فالٌن األمر 
 :تطبيق 

 قال الشاعر:
 وكم عّلمتُه نظَم القوافي      فلّما قال قافيًة هجاني

  :يسّد المصدر المؤول مسّد مفعولين إذا جاء بعد أحد أفعال الظّن واليقين، نحو
 .ظننت  أّن الليل مؤنس –حسبت  أّن النهار  صحٌو 

 :تطبيق 
 قال كثّير عّزة:

 عمْت أّني تغّيرُت بعدها     ومن ذا الذي يا عّز لم يتغّيروقد ز 
 استخرج المصدر المؤّول من البيت السابق، واذكر موقعه اإلعرابّي: -

 .موقعه اإلعرابّي: سّد مسّد المفعولين ،  المصدر المؤّول: أّني تغّيرت 
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 األفعال من حيث الصّحة واالعتالل

 ل قسمان:األفعال من حيث الصّحة واالعتال 

  :فعٌل خلت  حروفه األصلّية من أحرف العّلة، وهو على ثالثة أنواع:الفعل الصحيح 
 نزل. –نحو: صعد  فعٌل خلت أصوله من الهمز والتضعيف،الصحيح السالم:  -

 ومن ذلك قول 
 الربيع على غصون البان    حلال  فواضل ها على الكثبان خلع

 قرأ. –سأل  –نحو: أخذ  ،فعٌل أحد  أصوله همزةالصحيح المهموز:  -
 ومن ذلك قول سعيد عقل: 

 أنت  المجد  لم يغب   !مجدك في قلبي وفي كتبي    شآم ما المجد؟ تُ قرأ
 عّد. –نحو: مّد فعل أحد  أصوله مضّعف )فيه شّدة(، الصحيح المضّعف:  -

 ومن ذلك قول علي الجارم: 
 أركان للعلوم يدا    فلن ت قام  بغير العلم   مّدوابني العروبة  

 وقول عبد العزيز دقماق:
ر   َيُحفُّها ّتى من الب ح  ه ر   وي ن ف ق    نواحيها ش  رانا   الدَّ ه   ي ناجيها س 

  :وهو على خمسة أنواع:)*(ما كان أحد أصوله على األقّل حرف عّلةالفعل المعتّل ، 
 وعد. –نحو: وقف ما كان أّوله حرف عّلة، معتل األّول )المعتّل المثال(:  -

 ذلك قول مجنون ليلى:ومن 
 تتوبيا قلب  أّني    إذا ما تبت  عن ليلى  وعدتنيألست  

 باَع. –نحو: قال ما كان أوسطه حرف عّلة، معتل الثاني )المعتّل األجوف(:  -
 ومن ذلك قول الوأواء الدمشقي:

                                                           
 .سمي ت أحرف العل ة بهذا االسم لما يصيبها من حذف أو تغيير )*(
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ه   وال تنق ص  وال تز د   زارنيلطيف خياٍل  قالت ف   ومضى    بالله ص 
 سقى. –نحو: دعا ما كان آخره  حرف  عّلة، ّل الناقص(: معتّل اآلخر )المعت -

 ومن ذلك قول أحمد شوقي:
 عمرا    بين الرعّية عطال  وهو راعيها رأىوراع  صاحب  كسرى أن 

 :وقول ابن الدمينة
د   م ن   يشفي النَّأي   وأنَّ  يمل     دنا إذا الم ح بَّ  أنَّ  زعموا وقد    الو ج 

 مقرون(: نحو: لوى.معتل الثاني واألخير )لفيف  -
 ومن ذلك قول ابن حمديس:

ينا عّنا البعد   َطَوى  لى فانط و  وى  ع  قي نواعم         الج   وتنع م   بالنعيم   ت ش 
 معتّل األّول واألخير )لفيف مفروق(: نحو: وقى. -

 ومن ذلك قول أحمد شوقي:

م ع   ل ق د قالوا م ع   ما و أ قول         َوشى ل م ن الغ زال   س   َوعى و ال ال  الغ ز  س 

 :نموذج تطبيقي  
 ( استخرج األفعال الواردة في األبيات اآلتية، ثّم صّنفها: 1)

 وفق الصّحة واالعتالل.  -المتعدية وفق عدد مفاعيلها.  ج  -وفق اللزوم والتعدية.  ب -أ
 ( استخرج المصادر المؤّولة واذكر محّلها اإلعرابي:3)

 يقول أبو العالء المعّري:
ن ق أرى   -1 ب ر   اء  الع           ت صادا أن ت ك 

نادا له   ت طيق   م ن   فعان د     ع 
 

ن ه ت   وما  -3          ولك ن   ط ل بٍ  عن ن ه 

 ق يادا ت ع طي ال األّيام   هي   
 

         والم طايا الّسواب ق   ت ل م   فال  -2

 حادا األغراض   من غ ر ٌض  إذا 
 

ّلك    -4 نّ  أن   لع           م غارا   بها ت ش 

ح  فت ن    ّشم ها أو ج  رادا ت ج   ط 
 

ّهم ني أن   ولّما  -5          م رادي ت ج 

ي ت    ر   أرادا كما الّزمان   مع   ج 
 

ن ت    -6          حتى عليّ  الخ طوب   وه وَّ

رت   يكأنّ   ها ص  نح  دادا أم   الو 
 

ل ه   الّناس   فأيّ   -7 ع  ديقا   أج           ص 

ل ك ه   األرض   وأيّ   ت يادا أس   ار 
 

         ل ف ظٌ  الده ر   ل سان   في يكأنّ   -8

ّمن    راضا   منه ت ض   ب عادا أغ 
 

دي األيام   ن وائب   أف لّ   -9 م ع ت   إذا  وح  ت شادا ك تائ ب ها ج   اح 
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لي  -11 ٌس  و           الّروابي بي   ت ح لّ  ن ف 

لّ  أن   وتأب ى   الو هادا بي   ت ح 
 

ب ض   ت م دّ   -11          ك ّفا   الق م ر ين   لت ق 

م ل    م   ت ب ذّ  كي   وت ح   زادا النج 
 

 
 

 ( :2نموذج تطبيقي) 
 يقول المتنّبي:

ق د أ روح    -1 ت مت   و  لى خ                  ف ؤادي ع 

بّ ك    لَّ  أ ن ب ح  واكا ب ه   ي ح   س 
 

ق د  -3 مَّلت ني و  كرا   ح                  ط ويال   ش 

راكا ب ه   أ طيق   ال ث قيال     ح 
 

ر    -2 قَّ ي   أ ن أ حاذ  لى ش                  الم طايا ع 

واكا إ الّ  ب نا ت مشي ف ال   س 
 

لَّ   -4 ل ه   الل ه   ل ع                  ر حيال   ي جع 

لى ي عين    قام ة   ع   ذ راكا في اإل 

 

ل و  -5 ف ضت   ا ست ط عت   أ ّني و                  ط رفي خ 

ل م  ر ف  ّتى ب ه   أ بص   أ راكا ح 
 

يف    -6 ك  بر   و  ق د ع نك   الص                  ك فاني و 

ما الم ست فيض   ن داك     ك فاكا و 
 

نك   ف أ ست ر    -7                 و أ خفي ن جوانا م 

راكا ل ها أ ط لت   ق د ه موما     الع 
 

في  -8                 ب و جدٍ  م خت صٌّ  األ حباب   و 

ر    ه   ي دَّعي و آخ   ا شت راكا م ع 
 

دودٍ  في موعٌ د   ا شت ب ه ت إ ذا  -9                 خ 

 ت باكى م مَّن ب كى م ن ت ب يَّن   
 

م ن  -11 قنا إ ذا ع نك   أ عتاض   و                  ا فت ر 

ل    ك   خ الكا ما زورٌ  الناس   و 
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 الجملة االسمّية

أ باسم نسّمي كّل جملة مكّونة من مبتدأ وخبر جملة اسمّية، والسبب في تسميتها هو أّنها تبد
 نطلق عليه )المبتدأ(، وعادة ما تدّل الجملة االسمّية على الثبات.

 ومن أمثلة داللة الجملة االسمّية على الثبات قول جبران خليل جبران:

 فالغنا يمحو المَِّحنأعطني الناي وغّن    
 بعد أن يفنى الّزمن     وأنين الناي يبقى

لها أثٌر في الّداللة على ثبات نظرة الشاعر إلى  أنين  الناي يبقى:  كان –الغنا يمحو المحن 
 الطبيعة الب كر والنفس  البشرية، وآرائه الفلسفية في الحياة التي يريد أن  ي قنع بها المتلّقي.

 المبتدأ والخبر

 المبتدأ اسم مرفوع نبدأ به الجملة االسمّية، وهذا التعريف يبّين لنا: -أوالً 

 حتها عدد من األنواع، فقد يكون:اسمّية المبتدأ التي يندرج ت  -1
 اسما  ظاهرا ، نحو قول الشاعر: -1-1

 لم يبق  بابا  للسعادة مغلقا        مفتاح العالفالعلم فتعّلموا؛ 
 ضميرا  منفصال  ، نحو قول أدونيس: -1-3

 الذين على الدخيل تمّردوا نحنُ 
 فتهّدموا وتشّردوا

 وقول النابغة الذبياني:
بيعٌ  و أ نت   يب ه   اس  الن ي ن ع ش   ر  يفٌ    س  س  ت ه  يأ ع و  ع   الم ن يَّة   ر   قاط 

 ، نحو قوله تعالى:مصدرا  مؤوال    -1-2
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 (184)وأن تصوموا خير لكم( )البقرة، 
أّن المحّل اإلعرابّي له هو الرفع دائما ، فإذا جاء اسما  صريحا  فهو مبتدأ مرفوع، وإذا جاء  -3

حّل رفع مبتدأ، وإذا جاء مصدرا  ضميرا  منفصال  فهو مبني على حركة آخر الضمير في م
 مؤوال  فهو في محّل رفع مبتدأ.

 إعراب: 
 .ضمير منفصل مبني على الفتح في محّل رفع مبتدأ :  أنت 
 .ضمير منفصل مبني على الضّم في محّل رفع مبتدأ :  نحن 
 .أن تصوموا: المصدر المؤول من أن والفعل المضارع في محّل رفع مبتدأ 

يأتي معرفة، ولكن هناك حاالت يمكن أن يكون فيها المبتدأ نكرة، األصل في المبتدأ أن  -2
 نذكر منها:

 إذا جاء نكرة موصوفة، نحو قولنا: كالم قليل خير من هراء. -
 إذا أضيف إلى نكرة: قراءة كتاب أفضل من مضيعة الوقت. -
 بعد )لوال(، نحو قول طرفة بن العبد:  -

ك  لم دي ولوال ثالٌث هن من عيشة الفتى     وجدّ   أحف ل بما قام عوَّ
 إذا دّلت على دعاء، نحو قول أحمد شوقي: -

 سالٌم من صبا بردى أرق     ودمع ال يكفكف يا دمشق  

هو ما نخبر به عن المبتدأ، وهو الذي يكّون مع المبتدأ جملة تاّمة المعنى، ويأتي  الخبر: -ثانياً 
 الخبر:

 ا ، نحو قول الشاعر:أي ليس جملة، وإن كان مثّنى أو جمع اسمًا مفردًا؛ -
 لم يفّرق     أهله إن تفّرقت أصقاعه منزلٌ إّنما الشرق  

 ، نحو قول الشاعر:جملًة فعلية أو اسمّية -
 وغمام  الناس )يبكي( ولكن   يضحك الروض كّله من بكائه

 .يبكي(: جملة فعلية في محل رفع خبر( 
 وقولنا: الظلم )مرتعه وخيم(.

 محل رفع خبر. )مرتعه وخيم(: جملة اسمّية في 
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 نحو قول إيليا أبي ماضي: مصدرًا مؤواًل، -
 كّل نجٍم إلى األفول ولكن     آفة  النجم أن يخاف األفوال

 أن يخاف األفوال: المصدر المؤّول من أن والفعل المضارع في محّل رفع خبر 
 العقول. بين طّيات، العلم في الصدورالعلم شبه جملة، نحو قولنا:  -
  :ظرف ومضاف إليه( –ة نوعان: )جار ومجرور شبه الجملفائدة 

 من حاالت وجوب تقديم الخبر على المبتدأ: -ثالثاً 

 إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، نحو قول جميل صدقي الزهاوي: -1
 لهم أثٌر للجور في كّل بلدٍة    يمّثل من أطماعهم ما يمّثل

 ى الخبر، نحو قولنا: للعلم فوائده.إذا كان الخبر شبه جملة، وفي المبتدأ ضمير يعود عل -3
 إذا كان الخبر من أسماء الصدارة، مثل أسماء االستفهام، نحو قول نسيب عريضة: -2

ين من شاسٍع ماٍض ومن داني ؟ قد وّزعت  روحك في      عهد  ؟ ما أنت   م ن  أنت 

ويسّمى  أحرف تدخل على الجملة االسمّية؛ فتنصب المبتدأ األحرف المشّبهة بالفعل: -رابعاً 
"اسمها"، ويبقى الخبر مرفوعا ، ويسّمى "خبرها"، وهذه األحرف هي: )إّن، أّن، لكّن، كأّن، ليت، 
لعّل(، وسمّيت بهذا االسم لوجود معنى الفعل في كّل منها، ولفتح آخر  كّل منها كالفعل الماضي. 

 وهذا تفصيل في معانيها:

 :إّن، أّن( تفيد التوكيد، نحو قول الشاعر( 
 وثوان   إّن الحياة دقائقت قلب المرء قائلة له:    دّقا
 وقول امرئ القيس:

 وأّنك مهما تأمري القلب يفعل        أّن حّبك قاتليأغرَّك  مّني 
  لكّن( تفيد االستدراك، واالستدراك هو منع السامع من فهم شيء غير مقصود، نحو(

 قول أبي فراس الحمداني:
 دىوقال أصيحابي: الف رار  أو الرَّ 

 

؛ أحاله ما مر    : هما أمران   فقلت 
 

 ، ل ما ال ي عيب نيلكنَّني أمضيو
 

ر     وحسب ك من أمر ين  خيرهما األ س 
 

  :كأّن( تفيد التشبيه، نحو قول الوأواء الدمشقي( 
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ت ها الّسحب بالبرد كأّنه طرق  ع   نمٍل في أناملها   أو روضٌة رصَّ
  دة على أمر بعيد الحدوث، نحو قول الشاعر:)ليت( تفيد التمّني: ويدّل التمّني عا 

 يوما    فأخبره بما فعل المشيب   ليَت الّشباب يعودأال 
  لعّل( تفيد الترّجي: ويدّل الترّجي عادة على أمٍر قريب الحدوث، نحو قول أبي العالء(

 المعّري:
 حادا األغراض   من غرٌض     إذا والمطايا السواب ق   ت ل م   الف

ّلك  ـــل              نّ ــــت   أن   ع  رادا ّشم هاــت ج   أو ح  ـــــــفت ن ج       غارا  ـــــــــم   هاــــب ش   ط 
 :يأتي اسم هذه األحرف: أنواع اسم األحرف المشّبهة بالفعل 

 اسما  مفردا ، نحو قول إيليا أبي ماضي: -
 حبت ك  كّل كنوزها   ال تبخل نَّ على الحياة  ببعض  ماالحياَة إّن 

ا  مّتصال : الضمائر التي تأتي في محّل نصب اسم لهذه األحرف مجموعة في ضمير  -
 كلمة )ناهيك(، ومن ذلك قول النابغة الذبياني: 

 شمٌس والملوك كواكٌب    إذا طلعت لم يبد  منهنَّ كوكب   فإّنك
 وقول الفرزدق:

ل ّما ن ا ف  ن  : ق لت   د  ، اد  ت ر   ز اد ي في و إّياك     إّنني دون ك  ان  لم ش   ك 
 مصدرا  مؤوال ، نحو قولنا: إّن من الحكمة أن تستمع لآلراء جميعها. -
  .أن تستمع: المصدر المؤّول من أن والفعل المضارع في محّل نصب اسم إّن 
  :يأتي خبرها اسما  مفردا  ويأتي جملة فعلية أو أنواع خبر األحرف المشّبهة بالفعل

 اسمية ويأتي شبه جملة.
 (: "إّن من البيان لسحرا "ل الكريم )قول الرسو ومن ذلك 

البيان: اسم مجرور وعالمة جّره الكسرة الظاهرة، والجاّر  –من البيان: من: حرف جّر  -
 والمجرور متعّلقان بخبر إّن مقّدم محذوف تقديره )كائن أو موجود(

 قول الفرزدق:و 
 إّن الذي سمك الّسماء )بنى( لنا      بيتا  دعائمه أعّز وأطول

 (: جملة فعلية في محّل رفع خبر إّن.)بنى -
 وقول زهير بن أبي سلمى:
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 فإّن الحقَّ )مقطع ه  ثالٌث(     يميٌن أو نفار أو جالء  
 )مقطعه ثالث(: جملة اسمّية في محل رفع خبر إنَّ  -
 :تدخل الالم المزحلقة على المتأّخر من اسم إّن أو خبرها، والالم المزحلقة حرف  فائدة

 ن ذلك قوله تعالى:يفيد التوكيد، وم
ل ق   ف ي إ نَّ " م او ات   خ  ف   و األ  ر ض   السَّ ت ال  ار   اللَّي ل   و اخ   (191عمران، آل)  "األ  ل ب اب   ألّ  ول ي آَلَياتٍ  و النَّه 

نالحظ أّن الالم المزحلقة في اآلية الكريمة السابقة دخلت على اسم إّن )آيات( لتأّخره  -
 عن خبرها.

 ير:كعب بن زهوفي قول 

 ي ستضاء  به     مهّند من سيوف الله مسلول لنورٌ إّن الرسول  
 نالحظ أّن الالم المزحلقة دخلت على خبر إّن )نور( لتأّخره عن اسمها. -
  :يبطل عمل هذه األحرف إذا دخلت عليها )ما( الكاّفة؛ أي إّنها ال تنصب ما فائدة

 ول جبران خليل جبران:بعدها، ويعرب ما بعدها إعراب المجّرد منها، ومن ذلك ق
ت ب ت  لكن بماء  إّنما الناس  سطوٌر    ك 

 إّنما: كاّفة ومكفوفة. -
: مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة على آخره. -  الناس 
 سطور: خبر مرفوع، وعالمة رفعه الضّمة الظاهرة على آخره. -

المبتدأ ويسّمى "اسمها"،  أفعال تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع األفعال الناقصة: -خامساً 
 وتنصب الخبر ويسّمى "خبرها"، وسّميت هذه األفعال ناقصة، ألّن معناها ال يتّم إال بخبرها. 

 وهي مجموعة في األبيات:

 والخبر اسما   المبتدا كان ترفع  
 

 "عمر سيدا   ككان" تنصبه 
 

 أصبحا أضحى بات ظلّ  ككان
 

 برحا زال ليس وصار أمسى 
 

 األربعه هذىو  وانفك فتيء
 

 متبعه لنفي أو نفي لشبه 
 

 بما مسبوقا   دام كان ومثل
 

 درهما مصيبا   مادمت   كأعط   
 

  يأتي اسم هذه األحرف: أنواع اسم األفعال الناقصة:من 
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 مفردا ، نحو قوله تعالى:اسما   -
م ن ب   و  ا إ ث ما   ي ك س  ب ه   ف إ نَّم  ل ى ي ك س  ه   ع  س  ان   ن ف  ك  ل يم الّله   و  ك يما   ا  ع   (111النساء) ح 

ضميرا  متصال : الضمائر التي تأتي في محّل رفع اسم كان مجموعة في كلمة )توانينا(  -
والمقصود بها: )التاء المتحّركة وواو الجماعة وألف االثنين ونون النسوة وياء المؤّنثة 

 المخاطبة ونا الدالة على الجماعة(.
 ومن ذلك قوله تعالى: 

وءُ َوَلْو ُكنُت َأعْ  نَِّي السُّ َن اْلَخْيرِّ َوَما َمسَّ  (188)األعراف،  َلُم اْلَغْيَب اَلْسَتْكَثْرُت مِّ
 مصدرا  مؤوال ، نحو قولنا: كان عليك أن تسأل عّما تجهله. -
 .المصدر المؤّول من أن والفعل المضارع في محّل رفع اسم كان 

عمل عمل "كان" فترفع المبتدأ ويسّمى "كاد وأخواتها" ت أفعال المقاربة والرجاء والشروع: –سادسًا 
 اسّمها، وتنصب الخبر يسّمى خبرها، وهي على ثالثة أنواع:

تدّل على قرب وقوع الخبر، وهي ثالثة: "كاد وأوشك وكرب"، فنقول:  أفعال المقاربة:  -1
 كرب الصبح أن ينبلج. –أوشك الوقت أن ينتهي  –كاد المطر يهطل 

 وع الخبر، ومن أشهرها "عسى" ومن ذلك قول الشاعر:تدّل على رجاء وق أفعال الرجاء: -3
 عسى الكرُب الذي أمسيُت فيهِّ    يكوُن وراءه فرٌج قريبُ 

تدّل على الشروع في العمل، ومنها: "أنشأ وبدأ وأخذ .." ومن ذلك قولنا: أفعال الشروع:  -2
 أخذوا يقرؤون  -بدأ الحّق يظهر  –أنشأ زيٌد يكتب  

 أن يكون فعال  مضارعا ، مقترنا  بأن أو مجّردا  منها، ا( يشترط في خبر )كاد وأخواته
 (78)النساء، ومن ذلك قوله تعالى: "ال يكادون يفقهون حديثا " 

 .يمتنع اقتران خبر أفعال الشروع بأن 
  يجوز اقتران أفعال المقاربة والفعل )عسى( من أفعال الرجاء بأن، ويجوز تجّرده

 (8)اإلسراء، كم أن يرحمكم"منها، ومن ذلك قوله تعالى" عسى ربّ 
 َكَرَب القلُب من جواُه يذوُب   حين قال الوشاة: هنُد َغضوبُ وقول الشاعر: 
 وقول الشاعر: 

 تقبل الدنيا على أهل الهوى أنسا  وطيبا     وفؤادي كاد من فرط حنيني أن يذوبا
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 دريس القراءةت

 مفهوم القراءة -أوال  

، وقد يكون القارئ في حالة استقبال عندما اللغوي  تصالاال أركان من مهم ركنالقراءة 
يستمع إلى القراءة الجهرية أو يقرأ قراءة صامتة ،أو مرسال  عندما يقرأ لآلخرين. وفي الحالتين 

  كلتيهما تتطّلب نشاطا  ذهنيا ، وقدرة على تتّبع ما يقرأ أو ي قرأ عليه.

 معناه فالقرآن ؛بعض إلى بعضه وضمَّ  هجمع   ،قرآنا   الشيء: قرأوالقراءة لغة وفق ابن منظور: 
 وقارأه مقارأة وق راء دراسه.  جمعته، فقد قرأته شيء وكلّ  ،مجموعا   به لفظت القرآن وقرأت الجمع،

واصطالحا  يمكن تعريفها: عملّية نفسّية لغوّية يقوم القارئ بوساطتها بإعادة بناء معنى عّبر 
لفاظ(، وهي بهذا المعنى: عملّية استخالص معنى من عنه الكاتب في صورة رموز مكتوبة )األ

 رمز مكتوب.

ويرى بعضهم أّن القراءة عملّية ذهنّية تأّملّية، تستند إلى عملّيات عقلّية عليا، وأّنها نشاط ينبغي 
أن يحتوي كّل أنماط التفكير، والتقويم، والحكم، والتحليل، والتعليل، وحّل المشكالت، وليست 

 ي بتعّرف الرموز المطبوعة، أو فهم داللتها.ؤؤ ّي ينتهمجّرد نشاط بصر 

إّنها تهدف ف صحيحا   الحروف والكلمات، والنطق بها نطقا   وإذا كانت القراءة مهارة تبدأ بتعّرف
القراءة و ثم نقدها،  األفكار والمعاني التي تشتمل عليها المادة المقروءة، وفهمها جيدا   تعّرف إلى

المخزون اللغوي  ونؤّكد هنا أهمية المطالعة التي تعدّ فكير المتعلم، ت نميةتوسيلة فّعالة في 
 .والثقافي الذي يستمد منه المتعلم مختلف أفكاره

 أهمّية القراءة: -ثانيا  
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تعّد القراءة منهال  الكتساب العلوم والمعارف، وهي السبيل إلى التزّود بما يغّذي العقل ويهّذب 
عن طريقها تكوين منظومة قيمّية قائمة على فهم ثقافات األمم الوجدان، ويمكن للفرد أن يكّون 

 وما يّميزها من قيم تالئم هذا المجتمع أو ذاك.

ولعّلنا ندرك أّن ما تتطّلبه القراءة من قدرات عقلّية كفيل، عند تفعيل هذه القدرات واستثمارها، 
السطحّي لما تحّصله من بتكوين شخصّية تّتصف بعمق الرؤية والتفكير، وال تقتصر على البعد 

 الماّدة القرائّية.

 أساسا   عدت القراءة تهاألهميّ  نظرا  و  للمتعلم، العربية اللغة لتعلم األساسي المصدر القراءة تعدو 
 جميع في المرّبين باهتمام حظيت التي موراأل من المدرسة في تعليمها وصار التعليمي، للنشاط
 .العالم أنحاء

 ووسيلة، للتعّلم الطبيعي المدخل ألّنها األولى الدراسّية المراحل في لغةبا أهميةالقراءة  وتلقى
 فهمه زيادة وعلى، بفاعلّية ما يدرسه استيعاب علىالمتعّلم  وتساعد، التعلم نواعأ من عددا   تسّهل

  .اآلخرين وفهمه ذاته

 مهارات القراءة: -ثالثا  

عقلّية مثل الفهم والتذّكر واالستنتاج والتقويم، القراءة مهارة مرّكبة تدخل في كثير من العملّيات ال
ولعّل ما يمكن مالحظته في أثناء تنفيذ هذه المهارة أقّل تعقيدا  مّما يكمن في العملّيات العقلّية 

 التي تحدث داخل الفرد للوصول إلى الفهم القرائّي بمستوياته المتنّوعة.

التفكير، ليطلق الباحثون مصطلحات وقد انصّب االهتمام بالقراءة على تعليمها من أجل 
 متنّوعة على هذه المهارة، مثل القراءة الناقدة والقراءة اإلبداعّية. 

 يدركها أن ينبغي ضرورة التي سبقت اإلشارة إليها المهارات المتعلم اكتساب في التدّرج إن
 أن عليه القراءة، مهارات تنمية إلى يسعى تعليمي برنامج أي وإن التعليم، على ن و والقائم المعلم
 أو المرحلة هذه في إليها يحتاج التي المهارات من وذاك هذا وقبل المتعلم، إليه وصل مّما ينطلق

 القراءة، تّعلم في إليها وصلوا التي والنقطة تالميذه، بقدرات دراية على المّعلم كان وّكلما تلك،
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 المهارات هذه زيعزّ  بما الصفي، التّعلم في وأساليبه تدريسه طرائق تكييف كان أكثر قدرة على
 .ويكّملها

 االستعداد لبناء للقراءة، بالتهيئة يبدأ أن ينبغي األطفال رياض مرحلة في القراءة تعليم فبرنامج
 اإلدراك كمهارة القراءة، عملية إليها تحتاج التي اآللية المهارات إكسابه بهدف الطفل؛ عند

 .بصريا   وتعّرفها الكلمات، رموز فكّ  إلى امتالكها يؤّهله بحيث والسمعي، البصري  والتمييز

 فيتمّ  أدائية؛ كمهارة القراءة، مهارات اكتساب مراحل أولى تبدأ األساسي، التعليم مرحلة وفي
 تضاف ثم واألصوات، الحروف من مكّوناتها وتعّرف الكلمات، رموز فكّ  على التالميذ تدريب

 (التفاعل) والنقد الفهم يضاف بحيث المرحلة، هذه يف التلميذ تقّدم مع تباعا ، المهارات باقي
 المرحلة إلى المتعلم وصل ما إذا حتى التعقيد، مستوى  في التدّرج مراعاة مع صوره، بأبسط

 .وّاتساعا   تعقيدا   األكثر األخرى  المهارات في االنطالق يمكنه الثانوية

 إذا المهارات، جميع تراعى أن يينبغ وإنما غيرها، وإهمال مهارة على االقتصار يعني ال وهذا
 لتناسب المعلم يكّيفها التي المعالجة، وآلية العرض بطريقة يرتبط وهذا بذلك، المتعلم مستوى  سمح

 .عمرية مرحلة أي في تالميذه

 القراءة وعالقتها بمهارات اللغة: –رابعاً 
 عليها تعتمد ألنها ؛األخرى  المهارات عندها تلتقي محورية، تعدّ  عقلية أدائية كمهارة لقراءةا

 يمكن الجوانب، هذه بعض في هذه المهارات  مع تشترك أنها كما كثيرة، جوانب في
 :اآلتي النحو على توضيحها

 ،"واألداء النطق" هما أساسيين، جانبين في التحّدث مع القراءة تلتقي :والتحدث القراءة .1
 المصاحب األداء جانب أن كما ،إليها ويحتاج المختلفة النطق مهارات يوّظف فكالهما

 السلوك خالل من عليهما يحكم أدائيتان، مهارتان ألنهما مهاراتهما؛ أبرز من يعدّ  للنطق
 فإن القراءة، يسبق مهاراته واكتساب التحدث تعليم كان ولّما. للمالحظة القابل الظاهر
 الجيد األداء مع صحيح، بشكل والكلمات الحروف نطق مهارات من الطفل تمكين

 األدائية القراءة في الالحق أدائه على وينعكس يّؤثر سوف عنه، يتحّدث عّما معّبروال
 (.ةالجهريّ )
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 العمليتين، هاتين جوهر إلى واالستماع القراءة بين العالقة تستند :واالستماع القراءة .3
 في بما االستماع، مهارات بداية   الطفل يكتسب حيث ؛"الفهم" وهو منهما، الرئيس والهدف

 الفهم مهارات تطّورت وّكلما فهمه، محاوال   يسمع لما المقصود واالنتباه لتركيزا ذلك
       عقلية عملية فالفهم لديه، الالحق القرائي الفهم لنموّ  مدعاة ذلك كان لديه، السمعي

 القراءة بين أخرى  عالقة وثمة. واالستماع القراءة بين مشتركة عملية وهي تتجّزأ، ال
 اعتمادا   االستماع على تعتمد -النطق على تقوم عضوية، كعملية – ءةفالقرا واالستماع،

 كما ليفهمه، ذهنيا   فيعالجه الجهرية، القراءة في صوته إلى يستمع القارئ  ألن مباشرا ،
 كان وكلما صامتة، قراءة يقرأ عندما( فيه البصر فيوظّ ) داخلي نفسي صوت إلى يستمع

 .وإتقانا   ّدقة أكثر بعد فيما قراءة نتكا ثم أفضل، فهمه كان جيدا   استماعه
 الرسالة طرفي تمثالن ألنهما مباشرا ؛ ارتباطا   بالكتابة القراءة ترتبط :والكتابة القراءة .2

 فإذا ،"المعرفة" هي واحدة، لعملية وجهان فهما متبادل، اعتماد من بينها بما الكتابية،
. ذاتها المعرفة هي بل المنتج؛ تمثل ةالكتاب فإن المعرفة، تّلقي عملية تمّثل القراءة كانت

 كتابة؛ دون من  أصال   قراءة وال القراءة، بغير تتّأتى ال وخبرات مهارات إلى الكتابة وتحتاج
 الصحيحة الوجهة القراءة وتوجيه واألداء، النطق ضبط على المكتوب النّص  يعمل إذ

 الضبط نطاق عن يخرج قد ثالتحدّ  ألن الشفوية؛ اللغة تفتقده ما وهذا ودالليا ، قواعديا  
 .كليا   أو جزئيا   اللغوي  البناء فيختلّ  والتوجيه،

 ،ا  صحيح إدراكا   اللغوي  البناء أجزاء إدراك إلى الحاجة تظهر سبق، ما على وتأسيسا  
 وتوظيفها بينها العالقة ومراعاة والمهارات، الفنون  من المّعقدة التشكيلة هذه طبيعة وفهم

 بوصفها القراءة تبرز كما المتعلم، قبل من الصحيح اكتسابها يضمن بما اللغة، تعليم في
 الفنون  من منها، التمّكن على يساعد أن يمكن ما كلّ  تسخير ينبغي محورية، مهارة

 .األخرى  والمهارات
 :القرائي الفهم مستويات -خامساً 

 المتعّلم بها يقوم التي العقلّية العملّيات على بناء القرائي الفهم مستويات تصنيف يمكن
 اخترنا ولكّننا القرائي، الفهم لمستويات التصنيفات من عدد وهناك المقروء، إلدراك

 تحقيقها إلى نطمح التي األداء ومؤشرات المعايير يناسب بما تفصيال   األكثر ينالتصنيف
 .القراءة دروس تحضير أثناء في
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 :هي مستويات، ةأربع في القرائيّ  الفهم التصنيف هذا يضعالتصنيف األّول:  -
 التفاصيل روتذكّ  للنص، العامة الفكرة تحديد يتضّمن :الحرفي الفهم مستوى  (1

 والنتيجة، السبب بين العالقات وتعّرف األحداث، تسلسل روتذكّ  الّنص، في المعروضة
 الّنص، في والمتباينات المتشابهات وتعّرف الّنص، أو القصة سرد إطار في الحلّ  وتمييز
 .الّنص في الرئيسة الشخصية ووصف بدّقة، القصة أو لّنّص ا رواية وإعادة

 واستخالص الفقرة، من الرئيسة الفكرة استنتاج يتضّمن :االستنتاجي الفهم مستوى  (3
 ووضع بالنتائج، والتنّبؤ الّنّص، في الرمزية اللغة وتفسير والتعميمات، االستنتاجات
 تلميحات خالل من الشخصية سمات واستنتاج والتوضيحات، الصور وتفسير الفرضيات،

 في الكلمات معاني وتحديد الّنص، سياق من للمّؤلف النفسية الحالة واستنتاج الّنّص،
 فهم في للقارئ  السابقة المعرفة وتوظيف الرئيسة، والنقاط األحداث وتلخيص سياقاتها،

 .وقراءته النّص 
 دوافع وتقييم والرأي، الخيال من الحقيقة تمييز يتضّمن :الناقد الفهم مستوى  (3

 عن واالستفهام الشخصية، الميول إلى استنادا   الكتابة قيمة وتقدير وأفعالها، الشخصية
 .الواقعية المعلومات

 للقصة جديدة نهاية ابتكار يتضّمن (:اإلبداعي الفهم) اإلبداعية االستجابات مستوى  (4
 تمثيلية بطريقة يروالتعب ذاته، اللغوي  األسلوب باستعمال النّص  كتابة وإعادة الّنص، أو

 خريطة وتطوير للقصة، بصري  سمعي تمثيل وابتكار الّنص، مشاهد من مشهد عن
 .لأللفاظ داللية

 :هي مستويات، خمسة في القرائيّ  الفهم التصنيف هذا يضع التصنيف الثاني: -
 كما مباشرا ، فهما   والمعلومات، والف كر، والجمل، الكلمات، فهم إلى يشير :المباشر الفهم .1

 الدنيا؛ العقلية المهارات تحت ويندرج الحرفي، الفهم أيضا   عليه ويطلق النّص، في ردتو 
 الحقائق، تحديد: مهاراته ومن المعلومات، واسترجاع رالتذكّ  على أساسا   يقوم ألنه

 .النص في ورد ما ضوء على واألعداد، واألماكن، الجموع، ومفرد واألضداد،
 ولم الكاتب، أرادها التي العميقة الضمنية المعاني اطالتق به يقصد :االستنتاجي الفهم .2

 الف كر، بين العالقات واستنتاج المعاني، بين الربط على والقدرة النّص، في بها يصّرح
 استنتاج :مهاراته ومن السطور، وراء وما السطور مابين لفهم واالفتراض؛ والتخمين
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 الرئيسة الف كر ستنتاجوا الشخصيات، سمات واستخالص النص، من الرئيس الغرض
 .الضمنية والمعاني السببية، والعالقات والفرعية،

 ووظيفيا ، ودالليا ، لغويا ،: المقروءة المادة على حكم إصدار يتضّمن :النقدي الفهم .3
 مناسبة معايير وفق القارئ؛ في تأثيرها وقوة ودقتها، جودتها حيث من وتقويمها

 والعبارات كرالف على والحكم الرأي، وإبداء الف كر، بين التمييز :مهاراته ومن ومضبوطة،
 .المقروء ّص نال في الواردة والتراكيب

 الكاتب، إحساس في تبدو ة،جماليّ  ليةمّ أت خبرة على القائم الفهم به يقصد :التذّوقي الفهم .4
 حالة تحديد :مهاراته ومن الكاتب، إليها يرمي التي الفكرة تلك عن بأسلوبه التلميذ ويعّبر

 .النص في الجمال مواطن وتذّوق  والعواطف، المشاعر وأنواع النفسية، لكاتبا
 ضوءالفهم على جديد؛ فكري  مسار واقتراح جديدة، ف كر ابتكار يتضّمن :اإلبداعي الفهم .5

 واقتراح المعروضة، للمشكالت جديدة حلول اقتراح: مهاراته ومن ،للمقروء الشخصي
 .جديد بأسلوب المقروء ةصياغ وإعادة لألحداث، مختلفة نهايات

 تضيف وقد الفهم، مهارات تحديد في تتقاطع أنها يالحظ المستويات، هذه في والمتأمل
 المهارات؛ اكتساب في التدّرج إلى تشير العموم، على ولكنها جديدة، تفصيلية مهارات
 الفهم يتقن أن أي - والموضوع والفقرة، والجمل، الكلمات، فهم إلى يحتاج فالمتعلم

 .األعلى المستوى  إلى ليصل -مباشرال
 خلفيته فظّ يو  حيث المستويات؛ هذه مع تفاعله في وإيجابيا   نشطا   المتعلم ويكون 

 يليه الذي إلى مستوى  من لينتقل المقروء؛ النّص  في الواردة المعلومات في المعرفية،
 اكتساب أن ييعن وهذا السابق؛ المستوى  أجاد إذا إال غايته، القارئ  يّحقق وال باقتدار،
 معالجة في والعليا الدنيا القراءة عمليات تكامل يتّطلب تراكمية، عملية القراءة مهارات
 .المقروء

أن يتعّرف مراحل تعليم القراءة تبعا  للمراحل  ينبغي للمدّرس مراحل تعليم القراءة: -سادساً 
متعّلمين، وفق خمس مراحل، يمكن تعليم القراءة، استنادا  إلى أعمار ال العمّرية للمتعّلمين؛ إذ

االستعداد للقراءة، والبدء في تعليم القراءة، والتوّسع في القراءة، وتوسيع الخبرات وزيادة هي: 
 القدرات والكفايات، وتهذيب العادات واألذواق والميول.
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  :عادة ما تكون هذه المرحلة في البيت ورياض األطفال.مرحلة االستعداد للقراءة 
 تبدأ هذه المرحلة في الصّف األّول األساسّي، وفي هذه  تعليم القراءة: مرحلة البدء في

المرحلة تتكّون العادات األساسّية في القراءة، وبعض المهارات القرائّية، مثل: معرفة 
أسماء الحروف، وتعّرف الكلمات الجديدة بالصور، والتمييز البصري بين أشكال 

كالها المختلفة، وتعّرف الحركات األّولّية الحروف، وتعّرف الحروف الهجائّية في أش
)الفتحة والضّمة والكسرة(، وربط الحروف بحركاتها وسكناتها، وتكوين عادات البحث 
عن المعاني في أثناء القراءة، وقراءة قطع متكاملة مكّونة من سطرين أو ثالثة 

 وفهمها.
 :ي حّتى الصّف تمتّد هذه المرحلة من الصّف الثان مرحلة التوّسع في القراءة

السادس، وتمتاز هذه المرحلة بتنمية الشغف بالقراءة ودّقة الفهم لما يقرأ، واالستقالل 
في تعّرف الكلمات، واالنطالق في القراءة الجهرّية، وازدياد السرعة في القراءة، وقراءة 
القطع األدبّية السهلة، وقراءة قطع من المعلومات والقصص، وبناء رصيد من 

 وتنمية البحث عن مواّد جديدة للقراءة. المفردات،
  :تشمل سنوات الحلقة الثانية من التعليم األساسّي، مرحلة زيادة القدرات والكفايات

 وتتمّيز بالقراءة السريعة التي تزيد خبرات المتعّلم غنى وامتدادا  في اتجاهات كثيرة.
 :ثانوّية، وفيها يتّم تشمل صفوف المرحلة ال مرحلة تهذيب العادات واألذواق والميول

تنمية العادات والميول وتصفيتها في أنواع القراءة المختلفة، وتوسيع أذواق القّراء 
وترقيتها، وزيادة الكفاية في استعمال الكتب والمكتبات ومصادر المعلومات، والقراءة 

 السريعة والقراءة لالستمتاع والدرس.

أّن تعليم القراءة في المرحلة األولى يسير وفق  يرى التربوّيون  طرائق تدريس القراءة: -سابعاً 
. وثّمة طريقة ثالثة يطلق عليها اسم الطريقة التركيبّية والطريقة التحليلّيةطريقتين رئيستين، هما: 

 وفيما يأتي عرض مبّسط لهذه الطرائق:الطريقة المختلطة أو التوفيّقية، 

ة( ألّنها تبدأ بتعليم الجزء )الحرف/ تسّمى أيضا  )الطريقة الجزئيّ الطريقة التركيبّية:   -1
المقطع( أوال ، ثّم تركيب الجزء إلى جانب الجزء لتكوين الكلمة، وتركيب الكلمة إلى جانب 

 الكلمة لتكوين الجملة، ثّم تركيب البناء اللغوّي المتكامل، ولهذه الطريقة شكالن:
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ءة أسماء الحروف يبدأ المعّلم فيها بتدريب المتعّلمين على قرا طريقة الحروف: -1-1
)ألف، باء، تاء، ثاء ....(، أو الترتيب األبجدي )أ، ب، ج ...( ثّم الرموز 
بأشكالها مع الحركات، وبعد ذلك ينتقل المتعّلم إلى تكوين كلمات فجمل ففقرات، 
كما يمكن أن يقوم المعّلم بتعليم األسماء والرموز والحركات من أول الحروف 

 باء فتحة ب  ...( فيبدأ بالفتحة ثم الضمة ثّم الكسرة.إلى آخرها )ألف فتحة أ ، 
وتبدأ بالحرف مع صوته، وال تعنى باسمه إال مؤخرا ؛ فقد يبدأ  طريقة األصوات: -1-2

إ  ....( أو بأصوات  –أ   -المعّلم البدء بالحرف مع صوته بالحركات كّلها )أ  
 .ت  ...( –ب   –الحروف جميعا  مع حركة واحدة )أ  

  يقة التركيبّية:ميزات الطر 
 يرى أنصار هذه الطريقة أّنها تتمّيز بـ:

يسرها وبساطتها؛ إذ من السهل أن يحفظ المتعّلم هذا العدد المحدود من الحروف،  -1
 ويتعّرف أشكالها، ويربط بينها وبين أصواتها.

 تدّرجها المنطقّي؛ إذ تبدأ بالحرف ثم الكلمات ثّم الجمل. -3
روف بطريقة جيدة، وإخراجها من مخارجها مساعدتها المتعّلم على نطق الح -2

 والتمييز بينها.
مع طبيعة اللغة باعتبارها مجموعة  –عند بدئها بتعليم أصوات الحروف  –اتفاقها  -4

 من األصوات.
 :المآخذ على الطريقة التركيبّية 

 يأخذ بعضهم على هذه الطريقة عددا  من المآخذ، هي:
المتعّلم وحاجاته تقضي بأن يتّم التعّلم أّن منطق األشياء وطبائعها، وسيكولوجية  -1

من الكّل إلى الجزء، ومن المعلوم إلى المجهول، وبدال  من مجابهة المتعّلم 
بحروف ال معنى لها في ذاتها، وإّنما يتحّقق معناها بارتباطها واّتصالها بالكّل 

ها على الذي تنتمي إليه، ومن المّسلم به أّن المعاني تثير تفكير المتعّلم إلدراك
 نحو أفضل.
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نظرا  لطول المّدة في تعّلم الحروف منفردة، فإّن هذه الطريقة تضعف مقدرة المتعّلم  -3
على  القراءة السريعة التي نسعى إلى تنميتها في عصر التدّفق المعرفّي وثورة 

 المعلومات.
أّن التعّلم عن طريق األصوات قد يربك المتعّلم ويوقعه في الحيرة أحيانا  نظرا   -2

لوجود بعض الكلمات تشترك في أجزاء منها على صوت معّين، لكّن رسم كّل 
 كلمة يختلف عن األخرى.

أّن الترتيب المعرفّي للحروف والمستعمل في الطريقة الهجائّية، إضافة إلى أّنه ال  -4
 يساير قوانين التعّلم من حيث البدء بالسهل والتدّرج إلى الصعب.

عّلم إلى الملل وعدم االهتمام بالقراءة، كما أّنها ال تستغرق وقتا  طويال  يدعو المت -5
تساعد على فهم الجمل والكلمات النشغال القارئ بتحليل األجزاء من دون التركيز 

 على المعنى الكّلي، وأّن الجزء ال تظهر أهمّيته إال بانتمائه إلى الكّل.
 الطريقة التحليلّية )الكلّية(: -2

قة الكلّية ألّنها تبدأ بتعليم التلميذ وحدات لغوّية على تسّمى بالطريمفهومها وأشكالها:  -أ
شكل مفردات مفهومة ومألوفة لديه، أو وحدات على شكل جملة أو جمل سهلة تنتزع 
مفرداتها من خبراته ومعارفه، وبعد أن يتعّلم التلميذ الكلمة أو الجملة يبدأ معه في 

لجملة إلى مفرداتها )كلماتها( تحليل الكلمة مقاطعها وحروفها، كما يبدأ في تحليل ا
وإلى مقاطعها ثّم حروفها، وهي تنطلق من مسّلمة مفادها أّن العقل البشرّي يميل إلى 
إدراك األشياء في وحدة وتكامل، وأّن الكّل سابق لجزئّياته، وأّنه أكبر من مجّرد 

بالكّل الذي  مجموع أجزائه، وأّن األجزاء إّنما تّتضح وتتحّدد قيمتها ومعناها باّتصالها
 تنتمي إليه.

 ويندرج تحت هذه الطريقة عّدة طرائق، هي:
إذ تعرض على المتعّلم كلمات مجّردة أو مصحوبة بصور،  طريقة الكلمة: -2-1

وينطق المعّلم الكلمة، ويرّددها المتعّلم وراءه. وبعد تقديم عدد من الكلمات يبدأ 
 كلمات جديدة. المعّلم في تجريد الحروف منها، ثّم يدّربه على تكوين
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إذ تعرض على المتعلم جمل قصيرة ذات معنى، ويرّددها المتعّلم  طريقة الجملة: -2-2
وراء المعّلم، ثّم يحّللها إلى كلمات، ومن الكلمات يستخرج الحروف ويجّردها ثّم 

 يكّون منها كلمات، وهكذا.
تبدأ بالحروف الممدودة؛ أي بكلمات بسيطة فيها فيها حرف من  طريقة المّد: -2-3

ريم ... ومن هذه الكلمات تبرز  –سور  -دار   –حروف المد، مثل: مال 
صور بعض الحروف وطريقة نطقها، فيجّردها المعّلم ويبرزها أمام المتعّلم، 

 ويدّربه بعد ذلك على تكوين كلمات أخرى منها.
 يرى أنصار هذه الطريقة أّن هذه الطريقة: :ميزات الطريقة التحليلّية 

ّلم القراءة؛ ألّنها تحاكي الطريقة الطبيعّية التي يدرك بها اإلنسان تسّهل عملّية تع -1
 األشياء ويتعّلمها.

تستثمر دوافع المتعّلم وطاقاته، بما تقّدمه إليه من جمل وكلمات تّتصل بخبراته  -2
 وأغراضه، وتالئم قدراته واستعداداته.

المتعّلم الميل إلى إّن اهتمامها بالمعنى منذ البداية في تعّلم القراءة يكّون عند  -3
 البحث عن المعنى، واالهتمام بالموضوع في أثناء القراءة.

تعّود المتعّلم السرعة واالنطالق في القراءة، وهذه السرعة نتيجة طبيعية إلقباله  -4
 على القراءة وفهمه ما يقرأ، وتعّوده تعّرف الكلمات من النظرة األولى.

 :المآخذ على الطريقة التركيبّية 
 هذه الطريقة أّنها: يؤخذ على

تتطّلب من المعّلم إعدادا  خاصا  وقدرة خاصة على استعمال الكتاب المدرسّي  -1
وتطويعه، كما أّن المعّلم ال بّد أن يكون عارفا  باألسس التي تقوم عليها هذه 

 الطريقة ومدّربا  على تطبيقها.
ي إلى عدم ال تعنى عناية خاّصة بالمهارات الالزمة لتعّرف الحروف، وهذا يؤدّ  -3

 تعّرف الكلمات تعّرفا  كافيا .
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 تدريس القراءة في الحلقة الثانية والمرحلة الثانوّية:  -ثامناً 
تتمّيز مرحلة الحلقة الثانية من التعليم األساسّي بنمّو نواحي الشغف بالقراءة نموا  

نطالق في سريعا ، وبالتقّدم الملحوظ في دّقة الفهم واالستقالل في تعّرف الكلمات، واال
 القراءة الجهرّية، وازدياد سرعة القراءة الصامتة.

وفي نهاية هذه المرحلة تزيد سرعة القراءة الصامتة على سرعة القراءة الجهرّية، 
ويستطيع المتعّلمون قراءة القطع األدبّية السهلة والقصص وقطع المعلومات، وتعّد هذه 

الكفايات في القراءة، والغرض األساسّي المرحلة مرحلة توسيع الخبرات وزيادة القدرات و 
من القراءة في هذه المرحلة يتمّثل في زيادة قدرة المتعلمين على الفهم والنقد والتفاعل 
مع المقروء، وزيادة كفايتهم في سرعة القراءة، وفي القراءة ألغراض مختلفة، وتحسين 

رفع مستوى أذواقهم واكتسابهم القراءة الجهرّية تحسينا  نوعيا ، وتوسيع ميول المتعّلمين، و 
 المهارة في استعمال الكتب ومصادر المعلومات.

والمرحلة الثانوّية هي مرحلة تهذيب العادات والميول التي اكتسبت في القراءة وترقية 
األذواق، وزيادة الكفاية في استعمال الكتب والمكتبات ومصادر المعلومات للوصول 

اءة الدرس واالستذكار؛ فالقراءة في هذه المرحلة إلى مستوى عال من الكفاية في قر 
تهدف إلى توسيع خبرات الطالب وتعميق تفكيرهم، وتنمية الشغف بالقراءة، وصقل 
األذواق واالستمرار في تنمية العادات التي تتضّمنها القراءة ألغراض مختلفة، فالقراءة 

 عملّية تأّملّية تفاعلّية مع النّص.
هداف المرسومة للقراءة عليه أن ينطلق من أربعة أسئلة، هي: ولكي يحّقق المدّرس األ

  ماذا أدّرس؟     لمن أدّرس؟        كيف أدّرس؟        ما أثر ما دّرست؟
فإذا عرف المدّرس الماّدة القرائّية التي سيدّرسها معرفة كافية أمكنه تحديد المعايير 

وهذه المعايير والمؤشرات مرتبطة ومؤّشرات األداء المطلوبة قبل أن يدّرس الماّدة، 
بالطالب من حيث قدراتهم العقلّية وحاجاتهم وميولهم واهتماماتهم كي تكون المعايير 

 المنشودة منسجمة والواقع الذي يتفاعله.
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  أّما كيف يدّرس؟
ال يمكننا أن نقول إّن هناك طريقة واحدة يلتزم بها المدّرس في جميع الدروس؛ 

سابقا ، تحّددها المستويات العقلّية للطلبة، كما تحّددها طبيعة  فالطريقة، كما ذكرنا
 الماّدة وإمكانات المدرسة من الوسائل المعينة ...

ولكن هناك خطوات يمكن للمدّرس أن يستأنس بها في أثناء تدريس القراءة، وهذه 
 الخطوات بإيجاز، هي:

الطالب وتهيئة الغرض من هذه الخطوة جذب انتباه التمهيد للنّص المقروء:  -1
أذهانهم، وقد يكون هذا التمهيد قّصة أو حوارا  أو مناقشة، وقد يستعين المدّرس 
بالمعينات المتعّددة، وكّلما تمّكن المدّرس من شّد انتباه الطالب إلى موضوع 

 الدرس الجديد كان ذلك من العوامل المساهمة في نجاحه.
فإذا كان مستوى الطالب  النّص:الدّقة واالستقالل في نطق الكلمات الصعبة في  -3

جيدا  من حيث القراءة الجهرّية أمكن للمدّرس أن يبدأ بالقراءة الصامتة، وإذا لم 
يكن كذلك كان ال بّد من أن يدّرب الطالب على مهارات القراءة الجهرّية، من 
حيث النطق السليم واألداء المعّبر والسرعة في القراءة، والتعّرف الدقيق للكلمات 

ريق إشارات النّص والسياق، وتحليل الكلمة إلى أصواتها، وال بّد من تخصيص بط
وقت كاٍف لمعالجة الصعوبات المتعّلقة بتعّرف الكلمات إذا كان مستوى الصّف 

 يستلزم ذلك.
تتضّمن هذه الزيادة معرفة كلمات جديدة، أو معرفة معاٍن  زيادة الثروة اللفظّية: -2

الثروة اللفظّية ال بّد للمدّرس أن يدّرب الطالب على  جديدة لكلمات قديمة، ولتنمية
استعمال السياق في القراءة، كما يدّرب على استعمال المعجمات، ويتضّمن 
التدريب أيضا  التحليل الصرفّي للكلمة، ثّم تصنيف الكلمات على أساس معّين 

 كالترادف أو التضاّد أو قوائم كلمات كاألوصاف وغيرها.
إّن التدّفق المعرفّي ومتطّلبات الحياة االجتماعّية، يحّتمان  ي الفهم:الدقة والعمق ف -4

العناية بدّقة الفهم، ويتطّلب ذلك من المدّرس أن يدّرب طالبه على القراءة 
الصامتة؛ ألنها أعون على الفهم، كما يدّربهم على القراءة التحليلّية، وبوساطتها 

ويحتفظون بالمعلومات، ويتفاعلون مع يستخلص الطالب الفكر الفرعّية واألساسّية 
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النّص المقروء، ثّم يكتشفون المعاني البعيدة التي يرمي إليها كاتبو النصوص بعد 
أن يكونوا قد عرفوا موضوع النّص، وتتابع الحوادث والفكر الفرعّية واألساسّية 

 والمعلومات الجوهرّية.
ى معرفة المعاني والفكر بعد أن يتوّصل الطالب إل التفاعل وتكوين االّتجاهات: -5

يدرَّبون على المقارنة بين المصادر المختلفة في المعلومات، ويتعّرفون كيفّية 
تمييز الفكر من بعضها، ويحكمون عليها، ويفصلون الفكر الصحيحة من غير 

 الصحيحة، وما له صلة بالموضوع، وما ليس له صلة به.
المفاهيم وتكوين االتجاهات  ولّما كانت القراءة إحدى وسائل التربية في غرس

وتعديل السلوك كان ال بّد من استخالص القيم من النصوص المدروسة، وتوجيه 
الطالب نحوها، على أن يستنبط الطالب أنفسهم تلك القيم تحت إشراف المدّرس 

 وتوجيهه.
ثمة مجال واسع في النصوص المدروسة للوقوف على تنمية الذوق واالرتقاء به:  -6

ل في األساليب، وعلى المدّرس أن يستثير انتباه الطلبة إلى األخيلة مواطن الجما
والصور والعواطف ليزيد في تذّوقهم للقطعة وفي انسجامهم مع المؤّلف، ومشاركته 

 في رؤيته الجمالّية. 
رّ ب الطالب على اكتشاف أسرار الجمال في النصوص المدروسة أمكنهم  وإذا د 

في تعبيراهم؛ فمن القراءة يستمّد الطالب الكثير مّما  االستفادة من أساليب المؤلفين
 يحتاج إليه في تعبيره من ألفاظ ومعان وصور وأساليب ...

بعد السير في الخطوات السابقة، ينبغي للمدّرس أن يسأل: ما أثر ما التقويم:  -7
 دّرست في الطالب؟

لها كّلها، وهنا ال يقتصر التقويم على جانب واحد من الجوانب السابقة، بل يشم
والمعّول عليه في اختبارات القراءة الجهرّية السرعة واالنطالق، وتقّدر السرعة 

 بعامل الزمن، في حين يقّدر االنطالق بالخلّو من األخطاء.
أّما المعّول عليه في اختبارات القراءة الصامتة فيتمّثل في فهم النّص، وفهم 

يز بين معاني المفردات بدّقة، فإذا البعيدة له، ووضع العنوانات، والتمي المرامي
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ألفى بنتيجة اختباراته وأسئلته أّن ثّمة تقصيرا  في جانب ما عمد إلى ترميم ذلك 
 بعد إجراء التدريبات المناسبة. 
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يحرص على التحضير المستمّر  الذي الجّيد منطلق التعليم الجّيد، والمعّلم التحضير

وتطويره سيكون أكثر قدرة على اإلبداع في تعليم المهارات اللغوّية، وأكثر قدرة على تفعيل 
طرائق التعّلم النشط؛ إذ يجد أمامه طرائق متنّوعة يمكن اّتباعها لتحقيق مؤشرات األداء التي 

الوسائل المناسبة وطرائق التقويم  يضعها لدروسه، وفي الوقت نفسه يتيح لنفسه فرصة اختيار
 الماّدة التي يعّلمها. المتنّوعة لقياس فهم المتعّلمين

لقد مّرت طرائق التحضير بمراحل متعّددة تبعا  للمدارس التربوّية، ويقترح مدخل المعايير 
 طريقة في التحضير تتضّمن دمج العملّيات في المحتوى.

 التحضير وفق دمج العملّيات في المحتوى 
يتضّمن دمج العملّيات في المحتوى خمس مراحل في عرض النشاط ومناقشته، وال تتعّلق هذه 
المراحل بطريقة محّددة، بل تعّد مراحل عاّمة لسير النشاط، بهدف تحقيق التفاعل في القاعة 

 الصّفّية، وجعل المتعّلم محور العملّية التعليمّية التعّلمية.
 اء: المعايير ومؤشرات األد –أواًل 

قبل البدء في أّي نشاط ينبغي للمدّرس وضع المعيار ومؤّشرات األداء المناسبة للنشاط أو 
 الدرس المخّصص.

 إليها ينظر الجودة، منة محدد درجة أو األداء في التميز من محدد مستوى  والمعيار هو
  .غراضاأل أو كمقياس لما هو مطلوب تحقيقه لبعض، التعليمية للمسألة مسبقا   محدد كهدف

وهنا ينبغي التنّبه ألمر، هو أّن المعيار ال يتحّقق في حّصة درسّية، بل قد يستغرق منهاجا  
 أو صفا  دراسيا ، وقد يمتّد لسنوات أو مرحلة دراسّية كاملة.

بما تعكس كيفية ظهور الكفاية  والقياسأفعال قابلة للمالحظة  فهي مؤّشرات األداءأّما  
  ، كما تفيدنا في تصحيح مساراته، وفي الحكم على المتعلم.فيدنا في توجيه التعلمي
  :أمثلة 

  يستمع إلى النّص مراعيًا آداب االستماع وشروطه.المعيار:  -
 من مؤشرات األداء المناسبة له: -

 .يبدي اهتمامه بالمتحّدث 
 .يتجّنب المشّتتات 
  .يجلس جلسة صحّية في أثناء االستماع 
 .يتفاعل مع المتحّدث 
 اطعة المتحّدث.يتجّنب مق 
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 المعيار: يفهم النص الذي يستمع إليه فهمًا مجماًل وتفصيليًا. -
 من مؤشرات األداء المناسبة له: -

 .يستنتج موضوع النص 
 .يستخرج الفكرة العاّمة للنّص 
 .يستنبط مقولة النص 
  شعر( –مقالة  –يسّمي نوع النّص )قّصة. 
 .يقّسم النّص إلى فكر رئيسة وفرعّية 
 المباشرة والضمنّية في النّص. يفهم المعاني 
 .يربط األسباب بالنتائج 
 .يستنبط الدروس المستفادة من النّص 
  الشخصّيات( الواردة في النّص. –اآلراء  –يبدي رأيه في بعض األمور )المواقف 

 المعيار: يتحّدث بلغة سليمة وأداء معّبر حول موضوع معّين. -
 من مؤشرات األداء المناسبة له: -

  الكلمات ضبطا  سليما  في أثناء تحّدثه.يراعي ضبط 
 .يراعي نطق الحروف من مخارجها الصحيحة 
 )... يتمّثل االنفعال المناسب إلبراز األساليب النحوّية في حديثه )استفهام، تعّجب 
  .يستعمل التلوين الصوتي المناسب للحالة الشعورية التي يعّبر عنها 

 معّبرة، مراعيًا السرعة االقتضائّية.يقرأ النّص قراءة جهرية سليمة المعيار:  -
 من مؤشرات األداء المناسبة له: -

 .يضبط الكلمات ضبطا  سليما  في قراءته 
 .يراعي قواعد الفصل والوصل في القراءة 
 .يراعي إبراز االنفعاالت المناسبة للمعنى 
 يلتزم السرعة القرائية المناسبة )االعتدال في السرعة فال يكون سريعا  فيصعب على 

 اآلخرين فهم ما يقول، وال يكون بطيئا  فيصيب المستمعين بالملل(.
 يفهم النّص المقروء فهمًا مجماًل وتفصيليًا.المعيار:  -

 .يستنتج موضوع النص 
 .يستخرج الفكرة العاّمة للنّص 
 .يستنبط مقولة النص 
  شعر( –مقالة  –يسّمي نوع النّص )قّصة. 
 .يقّسم النّص إلى فكر رئيسة وفرعّية 
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 فهم المعاني المباشرة والضمنّية في النّص.ي 
 .يربط األسباب بالنتائج 
 .يستنبط الدروس المستفادة من النّص 
  الشخصّيات( الواردة في النّص. –اآلراء  –يبدي رأيه في بعض األمور )المواقف 

 وأنماطها. اتهاملتزمًا منهجّية الكتابة واستراتيجيّ  ،يكتب موضوعات منّوعةالمعيار:  -
 شرات األداء المناسبة له:من مؤ  -

 .يراعي الصحة اللغوية والنحوية في موضوعه 
 .يلتزم عناصر الموضوع 
 .يتوّسع في عرض الفكر وشرحها 
 .يدعم رأيه بالشواهد واألدّلة 
 .) ينّظم موضوعه تنظيما  جّيدا  )شكال  ومضمونا 
 .يّتبع النمط الكتابي المناسب لموضوعه 

ّم أن يرسم المدّرس خريطة الصّف )طريقة توّزع في مرحلة اإلعداد للدرس من المه
الطالب في الصّف( قبل الدخول على القاعة الصفّية، وتصميمها بما يناسب الطريقة 
التي سيّتبعها في هذا الدرس أو النشاط. ومن األفضل أن يضعها أمام الطالب قبل 

 ذه الحّصة.الدرس ليعرف كّل منهم مكان جلوسه، والمجموعة التي سيجلس معها في ه

 األسئلة الثالثة: –ثانيًا 

ولعّله من المفيد جدا  أن يعّلم المدّرس طالبه أن يضعوا في كّل درس ألنفسهم ثالثة 
 أسئلة، هي:

  يتعّلق بالخبرات السابقة التي تتعّلق بموضوع الدرس السؤال األول: ماذا أعرف؟
 الجديد.

  جديدة التي سيكتسبها بعد هذا يتعّلق بالخبرات الالسؤال الثاني: ماذا سأتعّلم؟
الدرس. وهذا السؤال سيجيب عنه بمشاركة المدّرس؛ فالمدّرس يضع المعيار 
ومؤشرات األداء المناسبة لهذا الدرس، ولكن هناك أشياء أخرى قد يضيفها الطالب 

 إلى ما وضعه المدّرس من مؤّشرات أداء.
رس )على سبيل المثال(، وقد يضع المدّرس أمام طالبه ما سيتعلمونه في هذا الد

 على النحو اآلتي:  
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 سنكون في نهاية هذا الدرس قادرين على:
  قراءة النّص قراءة جهرّية سليمة، مراعيا  التلوين الصوتّي المناسب ألسلوب

 الطلب في النّص.
 .تقسيم النص إلى فكره الرئيسة والفرعّية 
 .اكتشاف المعاني الضمنّية في النّص 
 ....... 
 ....... 

ا إلى ذلك من مؤشرات أداء يطلب تحقيقها. ومن المفيد أن يتيح لطالبه فرصة وم
 إضافة مؤشرات أخرى يرى أّنها مناسبة لهذا الدرس.

  :ويطمئّن  المعّلم التقويم النهائّي للمتعّلمين ماذا تعّلمت؟ بعد أن يجري السؤال الثالث
، المتعّلمينلسؤال أمام أّن المؤّشرات التي وضعها باتت محّققة. يمكن أن يضع هذا ا

سواء من الناحية  وقد يتلّقى إجابات متنّوعة، ولكّن جميعها يصّب في مسار الدرس
أو القيمّية، وعندئذ يمكن للمعّلم أن يدرك محّط اهتمام كّل المعرفّية أو التذّوقّية 

 من خالل إجابته عن هذا السؤال. متعّلم من المتعّلمين

في هذه المرحلة يحّدد المدّرس الطرائق التي يّتبعها في تدريس طرائق: االستراتيجيات وال –ثالثًا 
النشاط أو الدرس، وقد يّتبع أكثر من طريقة في الدرس الواحد، ولكّن العملّيات تبقى 

وفق ظروف  الطريقة األمثل يحّددها المعّلم واحدة مع اختالف الطرائق. وما زلنا نؤّكد أنّ 
 دوات المتوّفرة، وطبيعة الماّدة ....واأل المتعّلمينصّفه ومستوى 

من المعروف أّن هناك مهارات عقلّية وأخرى حركّية، والنشاط المهارات المراد تفعيلها:  –رابعًا 
أو الدرس قد يتضّمن أحدها وقد يحتوي النوعين معا ، فالتعبير عن المعنى بتمثيله حركيا  

عال في اإللقاء بما يناسب المعنى يحتاج يستوجب اإللمام بكال الّنوعين، وكذلك تمّثل االنف
 تي يدرسها المتعّلمإلى كال النوعين. أّما مستويات الفهم التي تنّميها اللغة في النصوص ال

فتهتّم بالمهارات العقلّية بمستوياتها المتنّوعة بدءا  من المستوى الحرفّي وانتهاء بالمستوى 
 اإلبداعّي.

 ة واألدوات التي يستعملها المعّلمبها الوسائل واألجهز  يقصدالوسائط التربوّية:  –خامسًا 
لتوضيح المعارف والحقائق وشرح الفكر والتدريب على المهارة. ولعّلنا ندرك أهّمّية هذه 
الوسائط في تقريب الفكر أو الحقائق ألذهان الطلبة، من خالل تسخير أكثر من حاّسة 

 صفّية، وال سيما الوسائل المبتكرة منها.في التعليم، ولما تبّثه من إثارة في البيئة ال
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لم يعد من الحكمة أن يكون المدّرس المصدر الوحيد للمعلومة أدوار المعّلم والمتعّلم:  –سادسًا 
في عصر وصف بعصر التدفق المعرفّي وثورة المعلومات، فالعلم أصبح تداوال  ومشاركة، 

ليمّية، ومرشد نحو مصادر التعلم، ووجدت للمعّلم أدوار جديدة، فهو ميّسر للعملية التع
وموّجه لعملّيات التفكير، ومشّجع على المحاوالت المتكررة للوصول إلى العلم، فالتلقين 
بات قاصرا  عن تحقيق أهداف العلم، كما لم يعد كافيا  أن يكون المتعّلم متلقيا  سلبيا  يحفظ 

ه، في حين أّن مشاركته في بناء ما يمليه عليه المعّلم، ثّم ينساه بعد فترة وجيزة من حفظ
معرفته تعطيه فرصة أكبر لالحتفاظ بالمعلومة وتوظيفها في جوانب المعرفة المختلفة، 
كما تنّمي لديه عملّيات التفكير من تحليل وتصنيف وإبداع للوصول إلى التعّلم المتقن، 

 تعّلمه. فالمتعّلم بهذه الطريقة يصبح مفّكرا  نشطا  منتجا  محاورا  مسؤوال  عن

 ير وفق خمس خطوات يلتزمها المعّلمتعّد هذه العملّيات خّطة تنظيمّية تسالعملّيات:  – سابعاً 
 في أثناء سير النشاط. وتبدأ هذه الخّطة بـ :

ينبغي موضع المتعّلم في موقف إشكالّي يتحّدى تفكيره، أو يشعره بنقص المشكلة:  -1
أن يختار مشكلة مناسبة إلثارة اهتمام  ّلمإلى ما يريد. وهنا ينبغي للمع معرفّي للوصول

 الطالب من جهة، وللمرحلة العمرّية للطالب من جهة ثانية.
وتتنّوع المواقف اإلشكالّية تبعا  للموضوع؛ فقد ينبثق الموقف من قّصة، أو موقف حياتّي، 

 أو قضّية علمّية، أو خبرة سابقة ذات عالقة بالخبرة الجديدة ......
ــم المهــاّم، ويوّجــه التعليمــات المتعّلقــة هــان:  المحاججــة والبر  -3 فــي هــذه المرحلــة يــوّزع المعّل

هــذه المرحلــة مرحلــة  بالنشــاط، وطريقــة معالجــة النشــاط )طريقــة التــدريس المّتبعــة(، إذ تعــدّ 
، مـن خـالل بنـاء عالقـات بـين المعـارف السـابقة والجديـدة، أو الكشـف البحث عن المعرفة

بالنســـبة إلـــى المـــتعّلم، أو االســـتعانة بمصـــادر الـــتعّلم  عـــن معـــارف جديـــدة كانـــت مجهولـــة
 .للوصول إلى المعارف الجديدة

فيما بينهم، ومناقشاتهم في كّل تواصل المتعّلمين  األّول ،ثالثة أشكالله التواصل:   -3
والثالث كّل مجموعة أمام المجموعات األخرى،  تواصل تالميذ والثانيمجموعة على حدة. 

 تعّلمين، في أثناء دراسة النشاط وفي أثناء مناقشته مع المجموعات.تواصل المعّلم والم
التي تتوّصل إليها  الربط بين أجزاء المعارفلهذه العملّية ثالثة أشكال، هي:  الترابطات: -4

المتنّوعة؛ لتبدو  والربط مع المواد الدراسّية، والربط مع الخبرات السابقةمجموعات العمل، 
وتظهر أهمّيتها جلّية من خالل االستفادة من مكّوناتها في أكثر  المعرفة منظومة متكاملة،

 من مجال.   
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نقل المعرفة إلى مجال االستخدام أو الجانب الوظيفّي لها، من خالل التعميم ل: التمثي -5
الذي يتوّصل إليه الطالب مع مدّرسهم، وجوانب االستفادة منه في الواقع العملّي، 

تعّلمت؟( الذي يبّين  السؤال الثالث من الفقرة السابقة )ماذاباإلضافة إلى ما ذكرناه حول 
 على نقل ما تعّلمه إلى المجال الذي سيستخدمه فيه. قدرة المتعّلم

ة المنظمة، تهدف إلى تجميع مجموعة من العملّيات المنهجيّ  أساليب التقويم وأدواته: – ثامناً 
والبرامج التعليمّية، بما يساهم في لوضع أحكام متعّلقة بالطالب  البيانات ووضع تفسيرات

 نقاط، باإلضافة إلى تحديد في ضوئهاتوجيه األعمال التربوّية والقيام باإلجراءات المالئمة 
الضعف والقصور في المواد الدراسّية والسعي إلى تالفيها واالبتعاد عنها بقدر اإلمكان، 

 .المادة الدراسّية فتحقيق أهداوالقدرة على تحديد مدى فشل أو نجاح المعلم في 
أدوات متعّددة، منها قائمة الرصد أو )بطاقة الشطب( وسّلم التقدير اللفظي، وسجّل  وللتقويم

وصف سير التعّلم. وال بّد من وضع مقياس إلتقان المهارة؛ أي وضع الحّد األعلى والحّد 
ير أوال  ثّم النتيجة ثانيا ، األدنى لتنفيذ المهارة بإتقان، وفق معايير دقيقة، تتعّلق بعملّيات التفك

هذا بالنسبة إلى العمل الفردّي. أّما بالنسبة إلى التعلم التعاوني فينبغي أن يكون هناك جزء 
من درجة التقويم للتعاون بين المجموعات لتحقيق مبدأ االعتمادّية اإليجابّية والمحاسبة 

 الذاتّية.
 :من استراتيجيات التدريس وطرائقه 

اللغة  ستراتيجيات التدريس والطرائق المّتبعة في تنفيذ دروساتوضيح ألبرز  فيما يأتي نعرض
 :العربّية

 :التعلم التعاوني -0

لتعلم التعاوني إحدى طرائق التدريس التي تسعى إلى تنظيم عمل الجماعة؛ بهدف تعزيز ا
عّلم مـع غيـره الـتعلم، وتنمية التحصيل الدراسي، من خالل تنظيم بنائي دقيق لكيفية تعامل المـت

 مـن المتعّلمين، واشتراكهم معا  من أجل الوصول إلى تحقيق األهداف.
أحد أنواع التعلم الصفي الذي يتم فيه تقسيم الطلبة إلى مجموعات تعاونية والتعّلم التعاوني 

صغيرة بهدف تنميـة كـل مـن التحصيل الدراسي والمهارات االجتماعية معا ، وفيه تتكون 
أفراد، عادة ما يكونون غير متجانسين في قدراتهم التحصيلية،   )6-3التعاونيـة مـن )المجموعـة 

تحقيقها من خالل إلى أهداف جماعية تسعى  لهاوكل للمجموعة مهمة تعليميـة، ويكون وي  
ممارستها لتلك المهمـة، ويتشـارك أفراد كل مجموعة معا  في ممارسة المهمة محل التكليف من 
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ن خالل المناقشة، وتبادل الخبرات، وتقديم العون، والتغذية ؛ مالمباشر فيما بيـنهمخالل التفاعل 
الراجعة لبعضهم، إلى غير ذلك من صور التفاعل، ويعمل كل فرد في المجموعة بهمة وحماس 

 .ألنه ليس مسؤوال  عـن نجاحـه فقط في تعلم المهمة، وإنما مسؤول عن نجاح المجموعة ككل

 لتعلم التعاونيمن استراتيجيات ا: 

تختلف االستراتيجيات التي ينفذ بها التعلم التعاوني، ولكنها جميعها تؤكد ىتعـاون الطالب، 
 :ومن بين هذه االستراتيجيات

 ستراتيجية التعلم معًا:ا 1/1
يتم في هذه االستراتيجية تنظيم غرفة الصف؛ بحيث يجلس التالميذ متقابلين في مجموعات 

( تلميذ في المجموعة، وبعد تنظيمهم ي قّدم المعّلم مجموعة 6-3منها بين) يتراوح عدد أفراد كل
من التعليمات حول مادة أو موضوع ما، بطريقة مناسبة لمستويات نمو التالميذ ونضجهم، 
ويتحّدد دور التالميذ في التعاون والتشارك،  بهـدف تعرف أبعاد المادة أو الموضوع ومدارسته 

 بـأي طريقـة يرغبـون. والتعبير عمـا حّصـلوه

 (:Jigsawالخبراء جيكسو ) ستراتيجيةا2/1
اتيجية يقسم المعلم التالميذ إلى فرق غير متجانسة للدرس واالسـتذكار، ستر الستخدام هذه اال

ويتألف كل فريق من خمسة إلى ستة تالميذ، ويكون كّل تلميذ مسؤوال  عن تعلم جزء من المادة، 
تلفة يعالجون الموضوع نفسه لالستذكار، ويساعد كل منهم اآلخـر ويلتقي األعضاء من فرق مخ

 ثم يعود التالميذ إلى فريقهم األصلي ويعلمون األعضاء اآلخرين ما تعلموه.. على تعّلم الموضوع
 :الجماعي التنافس اتيجيةاستر  3/1

خـل اتيجية على التنافس بين المجموعات؛ من خالل تقسيم التالميـذ داستر تعتمد هذه اال
الصّف إلى مجموعات  تعاونية، حيث يتعلم أفراد كّل مجموعة الموضوع الدراسي، ثـم يحـدث 
تنافس بين مجموعة وأخرى من خالل أسئلة تقدم إلى المجموعات، وت صحَّح إجابات كّل 
مجموعة، وت عطى الدرجة بناء على إسهامات كّل عضو في الجماعة؛ بحيث تعّد الجماعـة الفـائزة 

 حاصلة على أعلى الدرجات بين المجموعات.هـي ال
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 :الجمعياالستقصاء  ستراتيجيةا 4/1
اتيجية، وتتكّون المجموعة من اثنين إلى ستر يعمل التالميذ في مجموعات صغيرة وفق هذه اال

وتقسم الموضوعات  أفراد، ويتم اختيار موضوعات فرعية من وحدة يدرسها الصّف كّله، ستة
دية، ويعمل التالميذ على تنفيذها مستخدمين أسلوب االستفسار التعاوني، الفرعية إلى أعمال فر 

ومناقشـات الجماعـة والتخطيط والمشروعات التعاونية والقيام باألنشطة الضرورية الالزمة لجمـع 
المعلومـات مـن مصادر مختلفة داخل المدرسة وخارجها إلعداد تقارير للجماعة، وفي النهاية يقّدم 

تبارا  جماعيا  يسهم فيه كّل تلميذ بإجابته، ثّم تكافأ المجموعة ككل تبعا  لمشاركة المعّلم اخ
 أعضـائها وأعمـالهم وجودة إنتاجها.

 :شارك -زاوج  -فكر  اتيجيةاستر  5/1
اتيجية عقب قيام المعلم بشرح وعرض معلومات أو مهارات للتالميذ، ستر تستخدم هذه اال

)التفكير، والمزاوجة، والمشاركة(، ويمكن توضيح خطوات  وتسير في ثالث مراحل أساسية، هي
 تنفيذها على النحو اآلتي:

يقسّم المعلم التالميذ إلى ف ر ق، يتأّلف كّل منها من طالبين؛ بحيث يجلس كل اثنين من الفريق  -
 وجها لوجه أومتجاورين.

كلة ذات نهاية في هذه المرحلة يطرح المعّلم سؤاال  يرتبط بالدرس أو مش: مرحلة التفكير -
، وال (دقيقة أو أكثر) مفتوحة، ويطلب من التالميذ أن يقضوا وقتا  محددا  يفكر كّل منهم بمفرده

 .يسمح لهم بالكالم أثناء التفكير
يطلب المعلم في هذه المرحلة من التالميذ أن ينقسموا إلى أزواج يناقشون : مرحلة المزاوجة -

 حلة ثالث دقائق.مافكروا فيه، بحيث ال تتجاوز هذه المر 
وفيها يطلب المعلم من جميع أفراد المجموعة المشاركة، وتدوين إجابة واحدة : مرحلة المشاركة -

 للمجموعة.
يختار المعلم أحد التالميذ عشوائيا  من المجموعة ليمثلها في اإلجابة عن السؤال، بحيث يشعر  -

 .كل تلميذ أّنه عرضة للسؤال من المعلم

العربية مادة خصبة ووفيرة للمناقشات الجماعية والتعاونية؛ من أجل  وتشّكل موضوعات اللغة
إنجاز المهّمات اللغوية، كما يقوم التلميذ بأدوار عديدة، منها البحث عن المعلومات، وجمعها 
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وتنظيمها، وانتقاء المعلومات المتصلة بالدرس، وربط الخبرات السابقة بالمواقف الجديدة، وتوجيه 
وعة نحو إنجاز المهام، والتفاعل مع اآلخرين في اإلطار الجماعي التعاوني، زمالئه في المجم

 واإلسهام بوجهات نظر تنّشط الموقف التعليمي. 
 :تعليم األقران اتيجيةاستر  6/1

اتيجية تقوم على تقسيم تالميذ الصف مجموعتين من األقران، إحداهما مرتفعة استر وهي 
األداء في المهارة نفسها، بحيث تقوم المجموعة األولى  األداء في مهارة ما، واألخرى منخفضة

 بعد إتقان أداء هذه المهارة بتنميتها لدى أقرانهم في المجموعة الثانية.
 اتيجية بثالث مراحل على النحو اآلتي:ستر ويمّر تنفيذ هذه اال

 اتيجية وتحديد مجموعات العمل، وتحديدستر اإلعداد: وتشمل تهيئة التالميذ لال مرحلة -
مسؤوليات وأدوار كل فرد من أفراد المجموعة، وتدريب األقران، وإعداد المواد التعليمية، وأدوات 

 التقييم.
التطبيق: وتشمل قيام القرين بتعليم موضوع التعلم ألفراد المجموعة، واستخدام القرين  مرحلة -

 إجراءات تصحيح الخطأ إذا أخطأ بعض األقران.
ييم مرحلي في أثناء تنفيذ التالميذ للمهارات، وتقييم نهائي لنتائج مرحلة التقييم: وت قسم إلى تق -

 التالميذ بعد تنفيذ المهارات.
إحدى استراتيجّيات التعّلم النشط، تعمل على  شارك: –ارفع يدك  –استراتيجية قف  7/1

ت دفع الملل والرتابة التي قد يشعر بها التالميذ باّتباع الطرائق التي تعتمد على المناقشا
 الفردّية أو التلقين.

 خطواتها:
يطلب المعّلم إلى التالميذ الوقوف، ورفع اليدين لألعلى، ثّم يطلب إلى كّل منهم أن   -1

 يختار شريكا .
 يختار كّل تلميذ شريكا  ويصافحه.  -3
 يعرض المعّلم على التالميذ سؤاال  أو يكّلفهم مهّمة، ثّم يعطيهم وقتا  للتفكير.  -2
 إلجابة ويناقشانها، ثّم يجيب أحدهم بمساعدة اآلخر. يتشارك التلميذان ا  -4
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 العصف الذهني:  -9

ة، للتفكير في كّل االتجاهات؛ لتوليد يقصد به "وضع الذهن في حالة من اإلثارة والجاهزيّ        
أكبر قدر ممكن من األفكار حول المشكلة، أو الموضوع المطروح؛ بحيث يتاح للتلميذ مناخ من 

 ، وتسير هذه االستراتيجّية وفق الخطوات اآلتية:بظهور كّل اآلراء واألفكارالحرية، يسمح 

 يسأل المعّلم سؤاال  مفتوحا .  -1
 يتلّقى إجابات المتعّلمين على أن يعطي لكّل متعّلم فرصة في المشاركة. -3
 تقّبل أّي فكرة وتجّنب رفضها أو نقدها. -2
 تسجيل األفكار على السّبورة. -4
 مناقشة األفكار. -5
 ة إلى األفكار المّتفق عليها.اإلشار  -6
 سؤال أحد المتعّلمين في تلخيص النقاط المّتفق عليها. -7
 االنتقال إلى السؤال الثاني بعد االنتهاء من مناقشة السؤال األّول. -8

  ،وهناك مراحل ينبغي اّتباعها في أثناء حّل المشكلة المطروحة في مراحل العصف الذهنّي
 هي:

لى المعّلم أن يقّدم للمتعّلمين معلومات بسيطة عن المشكلة ع تحديد المشكلة ومناقشتها: -
 التي سوف يجرى العصف بشأنها.

يعاد في هذه المرحلة صوغ الموضوع، عن طريق األسئلة  إعادة صوغ الموضوع: -
 المتعّلقة بالموضوع، وينبغي كتابة هذه األسئلة في مكان واضح للجميع.

( دقائق يتدّرب فيها 5رق هذه العملّية حوالي )تستغ تهيئة جّو اإلبداع والعصف الذهنّي: -
 المتعّلمون في اإلجابة عن سؤال أو أكثر من األسئلة المطروحة.

في هذه المرحلة يبدأ المتعّلمون تقديم أفكارهم بحرّية، ويقوم المعّلم  العصف الذهني: -
وضوح، بتدوين المالحظات على سّبورة أو لوحة ورقّية، ووضعها في مكان يراه الجميع ب

مع ترقيم األفكار وفق تسلسل ورودها، ثّم إعطاء الفرصة للمتعّلمين بتأّمل األفكار 
المعروضة وتوليد المزيد منها، وتعّد هذه الخطوة مهمة لمرحلة العصف الذهنّي، إذ يتّم 

 من خاللها إثارة أكبر عدد من األفكار.
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ألفكار الواردة على الموضوع، تختار األفكار األكثر بعدا  عن اتحديد األفكار الغريبة:  -
ويطلب المعّلم من المتعّلمين أن يفّكروا كيف يحّولون هذه األفكار إلى أفكار قابلة 

 للتطبيق.
الهدف منها تقييم األفكار، وتحديد ما يمكن األخذ به، وفي بعض جلسة التقييم:  -

ة وتقييمها األحيان تكون األفكار الجّيدة بارزة وواضحة، وفي أحيان أخرى تكون دفين
تحتاج إلى نوع من التفكير اإلبداعّي الذي يبدأ بالكثير من األفكار للوصول إلى األفكار 

   اإلبداعّية.

 المناقشة الجماعّية: -3

تقوم هذه الطريقة في جوهرها على الحوار، وفيها يرّكز المعلم على معارف التالميذ وخبراتهم 
الجديدة مستخدما  األمثلة المتنوعة، وإجابات التالميذ؛  السابقة، ويوّجه نشاطهم؛ بغية فهم القضية

لتحقيق أهداف درسه، ففيها إشارة إلى المعارف السابقة، وتثبيت لمعارف جديدة، وفيها استثارة 
 للنشاط العقلي الفّعال عند التالميذ، وتنمية انتباههم وتأكيد تفكيرهم المستقّل.

 نحو اآلتي: ويمكن تحديد إجراءات هذه الطريقة على ال

 تجلس مجموعة من التالميذ على شكل حلقة لمناقشة موضوع يهّمهم جميعا ،  -
 يحّدد قائد الجماعة )المدرس أو أحد التالميذ(، أبعاد الموضوع وحدوده. -
يوّجه القائد المناقشة؛ ليتيح أكبر قدر من المناقشة الفّعالة، والتعبير عن وجهات النظر  -

 ضوع المناقشة.المختلفة، دون الخروج عن مو 
 ي حّدد في النهاية األفكار المهمة التي توصلت إليها الجماعة. -

 طريقة حّل المشكالت: -4

تشمل هذه الطريقة مجموعة من األنشطة واإلجراءات التي يقوم بها المتعّلم عند مواجهته 
لميذ لموقف مشكل؛ للتغّلب على الصعوبات، التي تحول دون وصوله إلى الحّل، وتتطّلب من الت

القيام بأنشطة مختلفة، يربط من خاللها بين خبراته التي سبق له أن تعّلمها في مواقف متنوعة، 
 وبين ما يواجه من مشكالت؛ فيجمع الحقائق والقواعد وصوال  إلى التعميمات المختلفة.

 وتتمّثل الخطوات األساسية لهذه الطريقة باآلتي:
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 "اإلحساس بالمشكلة وتحديدها. -
 ضيات.صياغة الفر  -
 جمع البيانات والمعلومات حول المشكلة. -
 اختبار صحة الفرضيات. -
 تقويم الحلول والوصول إلى أحكام عامة )التعميم(. -

ويتحّدد دور المعّلم في التخطيط للدرس، وصياغته على شكل مشكالت، وإرشاد التالميذ في 
م باقتراح الحلول واألفكار جميع خطوات التدريس، أما دور التلميذ فيكون أساسيا  نشطا ؛ حيث يقو 

المالئمة لحل المشكلة، واختبار صحة الفرضيات أو الحلول المقترحة، والتوّصل إلى النتائج 
 واالستنتاجات.

ة: األلعاب التعليمي   -5  ة واأللغاز المنطقي 

اتيجية على المحاكاة المنطقية لعقول التالميذ؛ سواء في ممارسة لعبة ستر تقوم هذه اال
أم في حّل لغز منطقي، وتمّثل األلعاب اللغوية جزءا  من المنظومة الكلية لأللعاب تعليمية، 

، وإعادة بناء الجمل، وتطابق صورة لغوية: الجمل المكتوبة، واأللغازالتعليمية، ومن األلعاب ال
مع جملة، ولعبة األخطاء، واألسهم، والكلمات المتقاطعة، وغيرها، ومنها إثارة استجابات متنّوعة 
على منّبه لفظي واحـد، كلعبة الجمل الحرة، ولعبة التصنيف، والقاموس، وغيرها، وهذه األلعاب 
فعَّالة في إغناء حصيلة التالميذ اللغوية، وتنمية مهارات التفكير العليا لديهم، فاأللغاز المنطقية 

من التلميذ  ّلبتتط، في سبيل حّل لغز ما، و عليا)مثل الكلمات المتقاطعة(، تتطّلب مهارة عقلية 
 إعمال فكره، وإجراء محاكمات منطقية صحيحة، كي يتوّصل إلى الحّل.

وترتبط األلعاب واأللغاز بدافعية التالميذ وميولهم نحو اللغة ارتباطا  مباشرا ؛ حيث إنها تساعد 
جواء على إثارة الدافعية لدى التالميذ، وتحفزهم على التعّلم؛ فاستخدام األلعاب يعمل على توفير أ

مريحة وممتعة تستخدم فيها اللغة، كما تفيد ممارسة هذه األنشطة في "تنمية قدرة التالميذ على 
الفهم واالستيعاب، وتنمية الحصيلة اللغوية لديهم، والتمّكن من مهارات اللغة، ونمّو الميول 

 المعرفية، وتغيير السلوك واالتجاهات.
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 طريقة القصة )السرد القصص ي(: -6

ه الطريقة على تقديم المعلومات والحقائق واألفكار بشكل قصصي، فهي عملية يقوم تقوم هذ
بها الشخص )القاّص(، ويستخدم فيها التمثيل العقلي )التخّيل(، والبناء السردي، والتعبيرات أو 

عقليا ، فاالتصال  -بدورهم –اإليماءات، ويتصل مع اآلخرين )المستمعين(، الذين يتمثلون القصة 
براوي القصة عن طريق لغة الجسم، وتعبيرات الوجه؛ األمر الذي يؤدي في النهاية إلى خلق يبدأ 

 التواصل مع القصة ذاتها.
والستخدام طريقة القصة في التدريس مجموعة من الشروط التي ينبغي على المعلم مراعاتها، 

 منها:

 أن يكون هناك ارتباط بين القصة وموضوع الدرس. -
 بة لعمر المتعلمين ومستوى نضجهم العقلي.أن تكون القصة مناس -
 أن تدور حول أفكار ومعلومات وحقائق يتّم من خاللها تحقيق أهداف الدرس. -
أن تكون األفكار والمعلومات والحقائق المتضمنة في القصة قليلة كي ال تؤدي إلى  -

 التشّتت.
 ت.أن تقدم القصة بأسلوب سهل وشائق يدعو التالميذ إلى االنتباه واإلنصا -
 أال يستخدم المعلم القصة في المواقف التي ال تحتاج إلى قصة. -
أن يستخدم المعلم أسلوب تمثيل الموقف بقدر اإلمكان ويستعين بالوسائل المختلفة التي  -

 تساعده على تحقيق مقاصده من القصة.

 طريقة تمثيل األدوار )لعب األدوار(: -7

االجتماعي وجعل التعليم أكثر حيوية؛ فلعب  وهي نمط من أنماط التعليم القائم على التفاعل
األدوار يؤدي إلى جذب المتعلمين، وشّد انتباههم إلى مادة التعّلم مّما يؤّدي إلى زيادة التعلم، 
واألدوار يمكن ت ؤّدى من قبل فرد أو مجموعة من األفراد بينما يكون اآلخرون في موقف 

 المتفرجين.
بتمثيل األدوار كطريقة تعليمية، وذلك عن طريق تمثيل  وبموجب هذه الطريقة يقوم التالميذ

 المواقف التي تخّص مشكلة تعليمية محّددة أو اجتماعية، ثم مناقشة نتائج التمثيل.



91 
 

ويمكن استخدام هذه الطريقة في التدريب اللغوي في مواضع عديدة من النحو، وخاصة 
ن طريق صياغة موقف أو مشكل يتطّلب األساليب النحوية كاالستفهام والنفي والتوكيد وغيرها؛ ع

حوارا  بين أكثر من طرف، وي كّلف بعض التالميذ بتمثيل أطراف الحوار واآلخرون في موقف 
المتفرجين، ثم تتّم مناقشة أساليب الحوار وخصائصه وتقّصي خصائص األسلوب النحوي فيه، 

 .ووضع اليد على المفهوم النحوي من خالل الممارسة الحية الواقعية
ويمكن استخدام هذه الطريقة في تدريس األدب؛ عن طريق تمثيل دور األديب أو الشاعر 
وتمثيل األشخاص الذين عايشهم، وكان لهم شأن في إنتاجه األدبي، وهكذا فالمناسبات كثيرة 

 والطريق مفتوح الستخدام هذه الطريقة في تدريس اللغة العربية.

 :مقترحات في تدريس مهارة االستماع 

ّد مهارة االستماع أولى المهارات اللغوّية، وينبغي إيالؤها األهمية التي تحّقق األهداف تع
منها، ودرس االستماع يحتاج إلى تحضير جيد ينطلق من االنتباه لمستوى المتعّلمين من 
حيث المرحلة العمرّية والماّدة اللغوّية التي يستمعون إليها، ومن الممكن االستئناس ببعض 

 ت التي نّتبعها في أثناء تدريس االستماع، وهذه اإلجراءات هي:  اإلجراءا
  التأّكد من السالمة اللغوّية للماّدة التي يستمع إليها المتعّلم، سواء أكانت مقروءة من

المعّلم أم من جهاز التسجيل الصوتّي، وتقتضي السالمة اللغوّية الصّحة النحوّية وجودة 
م أن يتدّرب على قراءة النّص تدريبا  جيدا ، وأن يدّقق األداء، وهذا يتطّلب من المعلّ 

 التسجيل الصوتي إن كان النّص مسجال .
  ،تحضير الغرفة الصفّية من حيث طريقة جلوس المتعّلمين، وطريقة مناقشة األنشطة

 وتوضيح المطلوب من كّل منهم )مجموعات أو أفراد(.
  أي اآلداب والشروط  –شروطه؛ ألّنها تنبيه المتعّلمين لضرورة مراعاة آداب االستماع و

 أساس الفهم، وتوجيههم إلى أّن هناك أسئلة ستوّجه لهم بعد االستماع. -
  إسماع المتعّلمين نص االستماع كامال ، ومن الممكن أن يستمع المتعّلم إلى النّص أّول

مّرة، ثّم يسأل عن موضوعه أو المغزى منه أو أسئلة في الفهم العام أو في ذكر 
 لتفاصيل البارزة فيه.ا
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  إعادة إسماع التالميذ النّص كامال  أو مقطعيا ؛ إذ يقّرر للمعّلم إن كان سيقرأ النّص قراءة
ثانية إذا لم تكن تفاصيله معّقدة أو كثيرة، أو يقرؤه مقطعا  مقطعا ، ويناقش تفصيالت كّل 

 مقطع على حدة.
   يلي يمكن أن يعرض أسئلة ترّكز على حين يتأّكد المعّلم من تحّقق الفهم العام والتفص

 مهارات التفكير العليا. 
  يفّضل التنويع في طرائق تدريس االستماع، مع مراعاة تطبيق الطرائق التي تقيس

القدرات الفردّية والطرائق التي تتطّلب العمل الجماعّي، واّتباع طرائق تعتمد على 
تعّلمين بدؤوا ينصرفون عن الدرس أو األلعاب التعليمّية كّلما رأى المعّلم أّن بعض الم

 يشردون فيه؛ إلعادة حالة النشاط إليهم.  
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 تدريس المحادثة )التعبير الشفوي(

للغة وظيفتان أساسّيتان هما التعبير واالّتصال، والمحادثة مهارة لغوية تحّقق للمرء التعبير عّما 
 في نفسه، وتحّقق له االّتصال االجتماعي.

المحادثة هي وسيلة المرء إلشباع حاجاته وتنفيذ متطّلباته في المجتمع الذي يحيا فيه، وهي ف
 األداة األكثر تكرارا  وممارسة واستعماال  في حياة الناس.

والمحادثة مهارة مرّكبة تحتاج إلى تدريب وتمهير؛ ألّنها ال تقتصر على الموضوع الذي 
متالك مهارات أخرى كالوقوف أمام الجمهور، والتعبير يتحّدث فيه المتعّلم، بل تحتاج إلى ا

 بحركات الوجه واليدين، وإيماءات الجسد.

 تعريف المحادثة: –أواًل 

 وهواجس خواطر من نفسه في يجول عّما الفرد به يعّبر منطوق  كالمالمحادثة اصطالحًا 
د   أن يريد وما ،فكر أو رؤى  من عقله به يزخر وما وأحاسيس وَّ  نحو أو معلومات من رهغي به ي ز 

 .األداء في وسالمة التعبير في صحة مع وانسياب بطالقة ،ذلك

 أهمية المحادثة وتكاملها مع مهارات اللغة: –ثانيًا 

 صحيحا   استعماال  اللغة  المـتعلم استعمال هـو العربيـة اللغـة تـدريس مـن األساسـي الهـدف إنّ 
لهدف على النحو الذي نطمح إليه إال باّتباع المدخل ورّبما ال يتحّقق هذا ا. واإلفهام للفهم

 فالمطالعـةالتكاملي في تدريسنا اللغة العربية، وخيوط التكامل بين المهارات اللغوّية واضحة؛ 
 علـى والقـدرة التعبيـر، علـى للتـدريب مجـال النحويـة والقواعـد اللغـوي، واالسـتعمال للتـدريب مجـال

 .الصحيح اللغـوي  االسـتعمال

واضحة إذا سّلمنا أّن المتحّدث الجّيد غالبا  مستمع جّيد، االستماع والتحّدث والعالقة بين 
 والماّدة التي يستمع إليها الفرد مصدر مهّم إلغناء ما يتحّدث به.

، والتحصيل المحادثة واالستعداد للقراءةأبحاث أثبتت العالقة القوّية بين نمّو الدّقة في وهناك 
المتنّوع يدّل داللة واضحة على الدّقة في التحّدث، كما أّنه يعطي مددا  قويا  للقدرة على  القرائي
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المحادثة، وتعّد المحادثة أساسا  لتعّلم القراءة؛ إذ إّن القراءة لدى األطفال والكبار تساعدهم على 
 نمّو المحادثة.

ماّدة جّيدة للمحادثة، كما أّن مناقشة يضاف إلى ذلك أّن ما يتعّلمه الفرد من مواّد قرائّية تزّوده ب
أّية ماّدة قرائّية يحتاج إلى مهارة المحادثة، والسّيما المواّد التي تتطّلب إبداء رأي أو توضيح 

، مع تأكيد أّن اللغة العربية بالنسبة إلينا لغة علم مفهوم عن طريق الحوار أو السؤال والجواب
 وتعّلم.

لكتابة؛ إذ إّن المحادثة تعّد أساسا  فّعاال  في إغناء الكتابة، وكذلك العالقة بين المحادثة وا
فالتراكيب واألنماط اللغوّية المستعملة في المحادثة هي التي سيستعمل المتحّدث أغلبها فيما بعد 

 في كتابته، ومناقشة المتعّلم فيما يكتبه مجال جّيد للمحادثة.

 أهداف تدريس المحادثة: –ثالثًا 

 م قادرًا على أن:سيكون المتعلّ 

 أصوات الحروف والكلمات والجمل نطقا  صحيحا . ينطق  -1
مه من ومشاعره موّظفا  ما تعلّ  أفكارهمكتسباته المعجمّية واللغوّية للتعبير عن  لميستع  -3

 .قواعد اللغة
 يستعمل التلوين الصوت واإلشارات والمالمح للتعبير عن مضمون الحديث. -2

 يطّبق آداب المحادثة وشروطها. -4

 مبادئ الحديث والحوار ويطّبقها.يتعّرف  -5

 .يعّبر عن أفكاره مستعينا  بالمعينات السمعية والبصرية -6

 يستعمل األلفاظ الدقيقة في التعبير عن  المعاني. -7

 يعّبر بطالقة عن ماّدة محادثته وموضوعها. -8

 رات محّددة.وفق مؤشّ  ا  مهاريا  و يقّوم أداءه معرفيّ   -9
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 :مجاالت المحادثة –رابعًا 

 سرد القصص. -
 إلقاء القصائد )من الذاكرة( والكلمات المخّصصة لمناسبة معّينة والخطب الرسمّية. -
 الحديث عن رحلة أو وصف مشهد. -
 الحوار والمناقشة حول موضوعات محددة. -
 المناظرات. -
 الندوة. -
 العروض التقديمية. -
 تمثيل األدوار ومسرحة المناهج. -

األنشطة التي تعرضها دروس القراءة  ي ضاف إلى ذلك ما يجري من مناقشات في
 والنصوص وغير ذلك من مجاالت اللغة.

 آداب المحادثة: -خامساً 

 هناك آداب ينبغي للمتعّلم أن يتحّلى بها في أثناء المحادثة، نذكر منها:

 سيادة النظام، والبعد عن الفوضى في أثناء التعقيب.  -7
 المجاملة واحترام اآلراء وتجّنب تسفيهها.  -8
 مقاطعة المتحّدث في أثناء الحديث. تجّنب -9

 تجّنب احتكار فرد واحد للكالم. -11
وجوب إشراك المتعّلمين جميعهم في المحادثة، سواء باالستماع أو التعقيب أو  -11

 المناقشة.
 تجّنب االنفعال والغضب في أثناء الكالم والرّد والتعقيب. -13

 تدريس المحادثة: -سادساً 

ال بالكالم، وإتاحة الفرصة للمتعّلم في الكالم بعد تزويده بسمات لعل تعّلم الكالم ال يصبح مهارة إ
المتحدث الجيد وتقنيات التعبير الشفوّي وفق الموضوع الذي سيتحّدث فيه، نحو: )المناقشة 

 والحوار، إبداء الرأي، اّتخاذ القرار، العرض التقديمي ...(
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 ادثة، وهذه الخطوات هي:ولكن هناك خطوات عاّمة يمكن االستئناس بها في تدريس المح

 تدوين رأس الموضوع وقراءته.  -1
 مناقشة المتعّلمين بهدف توضيح جوانب الموضوع، وتحديد أهّم عناصره. -3
 مطالبة المتعّلمين بالحديث عن كّل عنصر مع التوجيه. -2
 الطلب إلى المتعّلمين التحّدث عن الموضوع ككّل. -4
 ات وتقديم التغذية الراجعة المناسبة.مناقشة األفكار والوقوف على اإليجابيات والسلبيّ  -5

 تقويم المحادثة:

هناك أدوات يمكن االستعانة بها لتقويم مهارة المحادثة، وهذه األدوات ينبغي أن تتوّزع 
إلى محاور ليكون تقويم المحادثة شامال ، وهذه المحاور هي: الفكري واللغوّي واألدائي 

نا نالحظ أّن هذه المحاور تتعّلق بالماّدة والملمحي والتفاعلي والتحضير السابق. ولعلّ 
 العلمّية )موضوع المحادثة( وتقنيات عرضها.

وتصميم األدوات الالزمة يعتمد على استيفاء هذه المحاور بنودها التي تنتمي إلى كّل 
 منها، ويمكن وضع تصّور ألداة تقويم المحادثة وفق اآلتي:

 المعيار           
 المجال

   

    سابقالتحضير ال
    الفكري 
    اللغوي 

    األدائي الملمحي
    التفاعلي

 

 

 
 


