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مادة اللغة العربية

الرحيم
الرمحن ّ
بسم اهلل ّ
التـقــديـم :
إخواننا األساتذة:
التبويــة البيداغوجيــة اعتقــادا منــه ّ
أن الفعــل
يفتقــر األســتاذ إىل ال ّثقافــة ّ
ـي حمصــور يف ال ّثالث ّيــة ( املقدّ ســة ) « :مع ّلم-معلومــة -متع ّلــم»
ـي التّع ّلمـ ّ
التّعليمـ ّ
بيــد ّ
أن حقيقــة األمــر أكثــر مــن ذلــك وأكــر وأعمــق ...واملع ّلــم مــن غــر ثقافــة
ـي لــن يذهــب بعيــدا مــع تالميــذه ولــو تعدّ دت
تربويــة بيداغوجيــة وحـ ّ
ـس ديداكتيكـ ّ
التبويــة التــي تســاعد
معارفــه وكثــرت ،مــن هنــا كان وجــوب االهتــام بالوثائــق ّ
عــى تطويــر وترقيــة الفعــل التّعليمــي عــى رأســها املنهــاج ،الوثيقــة املرافقــة ،ودليــل
األســتاذ.
إخواننا األساتذة:
بالســنة األوىل مــن
يرسنــا كثــرا أن نضــع بــن أيديكــم دليــل األســتاذ اخلـ ّ
ـاص ّ
ّ
ّ
املتوســط ملــا ّدة اللغــة العربيــة وآداهبــا.
التّعليــم
ّ
وهو يشمل أربعة فصول:
األول:
الفصل ّ

الســنوي
الس
وهــو
ّ
ّ
ــنوي للتّع ّلــات وهــو نفســه التّوزيــع ّ
خــاص بالتّوزيــع ّ
اخلــاص بالتّلميــذ باســتثناء النّصــوص
للتّع ّلــات املدرجــة يف الكتــاب املــدريس
ّ
املتع ّلقــة بتدريــس ميــدان فهــم املنطــوق وإنتاجــه.
املقررة ومواقيتها.
الساعي واألنشطة ّ
تضمن هذا الفصل احلجم ّ
كام ّ
الفصل الثاين:

وركّزنا فيه عىل:
 -1املياديــن املقـ ّـرر تدريســها :فهــم املنطــوق ـ فهــم املكتــوب (قــراءة مرشوحــة ) -
يب ).
ـص األد ّ
فهــم املكتــوب ( حتليــل النّـ ّ
اخلاصــة باملبــادئ الثالثيــة وحتديــد الكفــاءات اخلتامية
 -2طرائــق تنفيــذ التّع ّلــات
ّ
ومركّبــات هــذه الكفــاءات املشـكّلة يف جمملهــا للمقطــع التّع ّلمي.
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الفصل الثالث:

التكيز عىل النّظرية ( املدرسة )البنائية التي يعتمد
وتضمن نظر ّيات التّع ّلم مع ّ
ّ
عليها التّدريس بالكفاءات.
 -مصطلحات بيداغوجية تربوية :

 املقاربة بالكفاءات ،اهلدف التّع ّلمي ،املوارد ،الوضعية املشكلة ،الوضعيةاإلدماجية املقطع التّع ّلمي ،بيداغوجيا اإلدماج ،بيداغوجيا املرشوع،بيداغوجيا
التّقويم.
الرابع:
الفصل ّ
وتضمن:
ّ
أــ بطاقات فنّية للمؤانسة شملت امليادين الثالثة :

* فهم املنطوق وإنتاجه ،فهم املكتوب ( قراءة مرشوحة ) +فهم املكتوب ( حتليل
يب ).
ّص األد ّ
الن ّ
* إنتاج املكتوب.
ب ــ نصوص فهم املنطوق ،ينطلق منها األستاذ لتدريس هذا النّشاط ّ
الشفاهي.

السند لزمالئنا األساتذه وما خاب من استشار .
نتمنى أن يكون هذا الدليل نعم ّ
وفق اهلل اجلميع إىل ما فيه اخلري والصواب
املؤ ّلفان

مادة اللغة العربية

الفصل األول

 -خم ّطط التعلامت السنوي.

الساعي األسبوعي.
 -احلجم َّ

املقررة ومواقيتها.
 األنشطة ّ -املقطع التع ّلمي.

 -ميادين املقطع.

دليل األستاذ للسنة األوىل من التعليم املتوسط

السنوي لبناء التّعلّمات
المخطط ّ
األسابيع
أسبوع

المقاطع

فهم المنطوق
إو�نتاجه

المحاور

تقويم تشخيصي
السعد
أم ّ

األول
األسبوع ّ

(أبو العيد دودو)
في انتظار أمين

المقطع ()1

األسبوع الثّالث

الحياة العائلية

الموارد المعرفية

األسبوع الثّاني

(توفيق يوسف عواد)
وداع
(عبد الحميد بن جلون)
زوج أبي

الرابع
األسبوع ّ
أسبوع
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(محمد حسين هيكل)
ّ

مادة اللغة العربية

فهم المكتوب

(قراءة مشروحة)

ابنتي
(إبراهيم عبد القادر المازني)
النعت الحقيقي
ّ
األم
قلب ّ
(عالء محمود حمزة)
أزمنة الفعل
في كوخ العجوز رحمة
هدوقة)
(عبد الحميد بن ّ
الضمير وأنواعه
ّ
ماما..ماما
مي زيادة
عالمات الوقف ()1

فهم المكتوب
(دراسة النص األدبي)

أبي...
السائحي)
(محمد األخضر ّ
ّ
أمي
رسالة إلى ّ
(نزار قباني)

أنا وابنتي...
(محمد الفايز القيرواني)
ّ
رسالة إلى ولدي
(أحمد سحنون)

إنتاج المكتوب

المشاريع

أداب تناول الكلمة

نص
تصميم ٍّ

السرد
ّ

سرد األحداث
جلسة عائلية
الجدة
برئاسة ّ
موضوعها:
ربط جيل اليوم
بجيل األمس.

 إدماج (إنتاج) وقفة علىالمشروع
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دليل األستاذ للسنة األوىل من التعليم املتوسط
سطر أحمر من األمس

األول
األسبوع ّ

(مزراق بقطاش)
ليلة للوطن

حب الوطن
ّ

المقطع ()2

األسبوع الثّالث

الموارد المعرفية

األسبوع الثّاني

(عبد الرمحان عزوق)
ط َهد
الشاعر المض َ
(مالك حداد)

حدث ذات ليلة

الرابع
األسبوع ّ
أسبوع

(جميلة زّنير)

إدماج  -تقويم  -معالجة للمقطع

األول
األسبوع ّ

البشير اإلبراهيمي
(د.عمر بن قينة)

األسبوع الثّاني

األسبوع الثّالث

المقطع ()3

الموارد المعرفية

عظماء اإلنسانية

تين هينان الملكة
األمازيغية الجزائرية
(مريم سيد علي مبارك)
اإلدريسي صاحب أشهر
خريطة في العالم
(هيثم خوري)

الرابع
األسبوع ّ

إدماج  -تقويم  -معالجة المقطع
(تقويم فصلي) ( +تقويم تشخيصي ومعالجة)
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اإلسكندر األكبر
(محمد كامل حسن
المحامي)

مادة اللغة العربية
حب الوطن من اإليمان
ّ

(عبد الحميد بن باديس)
السببي
ّ
النعت ّ

المفدى
ثق يا أيها الوطن
َ
(إبراهيم أبو اليقظان)

متعة العودة إلى الوطن

وللحرية الحمراء باب

(مولود فرعون)

(أحمد شوقي)

أسماء اإلشارة
فداء الجزائر
ُ
(حنفي بن عيسى)
األسماء الموصولة
الوطني
ّ
الصالح الصديق)
(محمد ّ
الفاعل

سر العظمة
ّ

(توفيق الحكيم)

نوفمبر

تقنية تحرير مقدمة

الوصف

وصف
شخصية وطنية
متميزة
إنتاج نص يتضمن جزائرية ّ
ّ
ّ

جوادي)
(سليمان ّ

مقدمة
تحرير ّ

دعد
ُبشراك يا ُ
(محمد حسين الجهماني)

 تصحيح -تقويم المشروع

جميلة بوحيرد
(سليمان العيسى)

المادي
الوصف ّ

جمعا المذكر والمؤنث السالمان
فرانز فانون

عمر ورسول كسرى

نوارة حسين

(حافظ ابراهيم)

الوصف المعنوي

جمع التّكسير
الرازي ..طبيبا عظيما
َّ

بيتهوفن

(زيغريد هونكة)

(مولود قاسم نايت بلقاسم)

التّلخيص

ترجمة لعظيم
من عظماء
اإلنسانية

همزة الوصل
ابن الهيثم

ماسينيسا

(د .عبد العظيم أنيس)

(مبارك الميلي)

ـ إدماج (إنتاج)
ـ وقفة على المشروع

عالمات الوقف ()2
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األول
األسبوع ّ

ُرَوان والقلم

(نبيهة الحلبي)

األسبوع الثّاني
المقطع ()4

الموارد المعرفية

األسبوع الّثالث

األخالق
والمجتمع

لنتسامح دائما
(إيمان البقاعي)
الح ّل األخير
(يوسف شاوش)

الرابع
األسبوع ّ

معاناة
«جان فالجان»
(فيكتور هيجو)

إدماج – تقويم – معالجة المقطع

التّجريب على الحيوان واألخالق

األول
األسبوع ّ

النمر)
الرحمن عبد اللّطيف ّ
(عبد ّ

المقطع ()5

األسبوع الثّالث

الموارد المعرفية

األسبوع الثّاني

العلم
واالكتشافات
العلمية

زراعة الفضاء بالنباتات
(د.منى فوزي)
ُ
البراكين..
ثورات باطن األرض
(محسن حافظ)

الرابع
األسبوع ّ

إدماج  -تقويم  -معالجة المقطع
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ازدياد حرارة األرض ،واألخطار
الكارثية
(د .عبد اهلل بدران)

مادة اللغة العربية
الواجب والتّضحية

أغنية البؤس

التبسي)
(العربي ّ

(ابن رحمون)

المبتدأ والخبر
الوقيعة
َ

بين المظهر والمخبر

(عن يحيى الخ ّشاب)

(عباس بن مرداس)
ّ

كان وأخواتها
العبودية
ُ

المهلَكة
ُ
سوء َ

(جبران خليل جبران)

السايح)
(محمد اللّقاني بن ّ

همزة القطع ()1
درسة رغم أنفك
ُم َ
ونيسي)
(زهور ّ

همزة القطع ()2

بناء فقرة وصفية

إن لكم معالم
ّ

(للرسول صلّى اهلل عليه وسلّم)
ّ

الكتاب اإللكتروني مكتبة في راحة يدك
(رؤوف وصفي)
إن وأخواتها
ّ
الفايس بوك نعمة أم نقمة ؟
(د .أحمد أبو زيد)
نائب الفاعل
الجوية الطّويلة
الرحالت
ّ
سبب اضطراب ّ
(هايدي عبد اللّطيف)
المفعول به
الطافَ َة
(د.سعود عياش)
(آل) ال ّشمسية والقمرية

المذياع
(محمود غنيم)
أنا واليراع
(أحمد الطيب معاش)
غازي الفضاء
(الهادي نعمان)
التقدم العلمي
مفهوم ّ
(د.أبو القاسم سعد اهلل)

بناء فقرة سردية

بناء فقرات سردية
وصفية

تحليل ظاهرة
التسول في
ّ
شوارع بالدنا

 تصحيح -تقويم المشروع

تكملة فكرة

الربط
أدوات ّ

نقد فكرة

إعداد مجلّة
مدرسية
إلكترونية

ـ إدماج (إنتاج)
ـ وقفة على المشروع
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دليل األستاذ للسنة األوىل من التعليم املتوسط
اجتالء العيد

األول
األسبوع ّ

(مصطفى صادق الرافعي)
االحتفال بالمولد النبوي الشريف
المقطع ()6

األعياد

األسبوع الثّالث

الموارد المعرفية

األسبوع الثّاني

(محمود شلتوت)
عيد الفطر المبارك
(عبد الحميد بن باديس)
المولد النبوي الشريف عند
هريين
األز ّ

الرابع
األسبوع ّ

(د .طه حسين)

إدماج  -تقويم  -معالجة المقطع

األول
األسبوع ّ

الطّبيعة واإلنسان
(أحمد رضا حوحو)

األسبوع الثّالث

المقطع ()7

الطبيعة

الرابع
األسبوع ّ

إدماج  -تقويم  -معالجة للمقطع
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الموارد المعرفية

األسبوع الثّاني

شمس
ال ّ

(أحمد أمين)
اإلوز في بحيرة ليمان
(محمود تيمور)
مدينة الجسور
(الطّاهر وطّار)

مادة اللغة العربية
األعياد
(عبد الحليم محمود)
المفعول المطلق
هدية العيد
(إبراهيم أدهم)
المفعول ألجله
اليوم العالمي للبيئة
(مناضل جاسم المطير)
التاء المفتوحة
عيد في القرية
(أحمد حسن الزّيات)
التأء المربوطة

في الغابة

األمهات
في يوم ّ
(الربيع بوشامة)
ّ
محمد صلّى اهلل
مولد ّ
عليه وسلّم
السنوسي)
(الهادي ّ
الدامية
العيد والجزائر ّ
(صالح خرفي)
األم
ُ
عيد ّ
(علي الجمبالطي)

المتجمد
ال ّنهر
ّ

(فريد أبو حديد)
المفعول معه

(ميخائيل نعيمة)

الريف والمدينة
بين ّ

نشيد الماء

(صالح ساسة)
الحال
عودة القطيع
عبود)
(مارون ّ
أنواع الحال
اإلصطياف

(يوسف غصوب)
حذف األلف

(ال ّشريف طلحي)
ما أجمل الطّبيعة
خمار)
(عبد اهلل ّ
جمال البادية
(األمير عبد القادر)

الوصف من العام إلى
الخاص
ّ

السرد
مزج الوصف و ّ

نص سردي
تلخيص ّ

وصف وسرد
أحداث االحتفال
بعيد األضحى
المبارك

ـ تصحيح
ـ تقويم المشروع

ما يفيد التّوكيد

إنجاز لوحة
ما يفيد التّعليل
مطوية سياحية
للتعريف
بالمناطق الجميلة
نص منسجم في الجزائر
تحرير ّ
ـ إدماج (إنتاج)
ـ وقفة على المشروع
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دليل األستاذ للسنة األوىل من التعليم املتوسط
الرياضية
أهمية التّربية ّ
ّ

األول
األسبوع ّ

(د .عباس محجوب)
همزة (ابن)

هل نعيش في مساكن مريضة
؟

المقطع ()8

األسبوع
الثّالث

الصحة
الرياضة
وّ

الموارد المعرفية

األسبوع
الثّاني

الصالح)
(هاشم عبد اهلل ّ
ألف التّفريق
مريض الوهم
(عباس محمود العقّاد)
ّ
اللينة ()1
األلف ّ
ظاهرة الخوف عند األطفال

الرابع
األسبوع ّ

إدماج  -تقويم  -معالجة للمقطع
التقويم اإلشهادي
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(عدنان محرز)
اللينة ()2
األلف ّ

ركوب الخيل
(محمد راشدي)
كرة القدم
(معروف
الرُّصافي)
اللّفَّافة
(محمود حسن
مفلح)
المسلُول
(شبلي مالط)

مادة اللغة العربية
ركوب الخيل
(محمد راشدي)
ّ
ركوب الخيل
(محمد راشدي)
ّ
اللّفَّافة
(محمود حسن مفلح)
المسلُول
(شبلي مالط)

تحرير موضوع
يتضمن قيمةً
ّ

تحرير موضوع يتناول موقفا

إنجاز لوحة إشهارية
تبرز مخاطر التّدخين
مايفيد التشبيه و التفاضل

 تصحيح -تقويم المشروع األخير
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دليل األستاذ للسنة األوىل من التعليم املتوسط
أنموذج خاصّ بالموارد المعرفية والمنهجية
( المقطع األوّ ل )
املحاور

تقويم تشخييص

04

احلياة
العائلية

ــ خطابات منطوقة من األنامط املدروسة

تتضمن قواعد اخلطاب ّ
الشفوي
ّ

موضوعات رسدية وصفية تتناول

حميط األرسة.
ــ يصغي باهتامم.

ــ يصدر يف شأنه ردود أفعال.

املوارد املنهجية

03

املقطع 01

02

املوارد املعرفية

األسابيع
01

املقاطع

فهم املنطوق وإنتاجه

يعب بانتظام وبلغة صحيحة.
ــ ّ

ــ يراعي مقام املخا َطب.
ــ يتناول الكلمة بلباقة.

ــ يضبط النّفس أثناء التّواصل.

( إدماج ،تقويم ،ومعاجلة ) للمقطع

الكفاءات العرضية والق ّيم الوطنية
طابع فكري

طابع منهجي
طابع تواصيل
طابع ش/
واجتامعي
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الكفاءات العرضية

ّ
ينمي مواهبه العلمية واألدبية ،حيسن اإلصغاء.
يتحل باملوضوعية يف أحكامهّ ،

املخصص له.
خي ّطط أعامله ونشاطه ،حيسن تسيري الوقت
ّ
يو ّظف األدوات ال ّلغوية املناسبة للوضعية ،حيسن استخدام وسائل اإلعالم.
ويتحمل مسؤولية أقواله وأفعاله ،يستثمر مكتسباته لتحقيق
يثق يف نفسه
ّ
مرشوعه.

مادة اللغة العربية

فهم املكتوب
متنوعة شعرية ونثرية ،مشكولة جزئيا
ــ نصوص ّ
والسد.
يغلب عليها الوصف ّ

الضمري وأنواعه ،عالمات الوقف ،النّعت وأحكامه.
ــ ّ
ــ القراءة اجلهرية املناسبة ملعاين املوضوع.

ــ احرتام عالمات الوقف /فهم املقروء واستثامره.
ــ إثراء األفكار ،نقد املقروء.

السليم للجمل ــ
ــ حتديد أنامط النّصوص ــ البناء ّ
والصف اإلمالء.
التّوظيف ّ
الصحيح لقواعد النّحو ّ

التّعبري الكتايب
ــــ موضوعــات مــن خمتلــف
األنــاط يغلــب عليهــا الوصــف
والــر د.
ّ

نص.
ــ تصميم ّ
ــ حتريرمقدّ مة.

ــــ تت ّبــع املشــاهد ومالحظتهــا
واملقارنــة واالســتنتاج.
ــ ثراء األفكار وانسجامها.

السليم للجمل.
ــ البناء ّ

ــــ حســن التّوظيــف لقواعــد
ال ّلغــة.
صحة أزمنة األفعال.
ــ ّ

ــــ اســتعامل عالمــات الوقــف
حســب مقتــى احلــال.

اهلو ّية الوطنية

املواقف والقيم

الضمري الوطني
ّ
املواطنة
التّفتّح عىل العامل

بمكونات اهلو ّية اجلزائرية
يتع ّلق
ّ

حيب وطنه ويدافع عنه
ّ
ّ
يتحل بروح التّعاون والتّضامن يف حميطه
لمي
الس ّ
يتق ّبل االختالف ويسعى إىل التّعايش ّ
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دليل األستاذ للسنة األوىل من التعليم املتوسط
أنموذج ( )1لوضعية مشكلة لتوجيه التّعلمات وضبطها
الوضعية االنطالقية

ميدان فهم املنطوق:

املقطع التعلمي  : 1احلياة العائلية

•القيم والمواقف:

مكونات اهلُو ّية اجلزائر ّية.
 ّيعتز بلغته ،ويقدّ ر ّ
يغار عىل أرسته وعائلته وجمتمعه.
 ُ حيافظ عىل عادات األرسة وتقاليدها وروابطها.•الكفاءات العرْ ضية:

 ينمي قدراته التعبريية مشافه ًة.يعب مشافه ًة بلغة سليمة منسجمة.
 ّ حيسن استقرا َء املعطيات وتوظيفها. حيرتم آداب تناول الكلمة.•الكفاءات الختاميّة:

السدي،مع
يفهم خطابات مسموعة ذات طابع عائيل أرسي،يغلب عليها النّمط ّ
إنتاجها يف وضعيات تواصلية دا ّلة.
•مركبات الكفاءة:
 حيسن االستامع إىل منطوق رسدي ذي طابع أرسي عائيل. يفهم املنطوق ويتفاعل معه.يعب مشافهة بلغة سليمة مناسبة للمقام أو املوقف التبليغي عامة.
 ّ يقف عىل مواطن الرسد اخلاصة باملنطوق.•الموارد المستهدفة:
السد ،النعت،أزمنة الفعل،الضمري وأنواعه،عالمات الوقف.
ّ
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مادة اللغة العربية
•السياق:
اإلخالص والتضحية صفتان مالزمتان لكل أ ّم يف هذا الوجود.
تأكيدً ا هلذه الفكرة ك ّلفك أستاذ العرب ّيةبأن تلقي كلمة عىل زمالئك اعتامدا عىل
السعد ـ أليب العيد دودو.
النّص املسموع ـ أ ّم ّ
•المهمّات:
يتعرف عىل موضوع النّص وحيدّ ده إمجاال وتفصيال.
ـ ّ
يقف عىل مواطن التّأثري والتأ ّثر فيه.
ـ ُ
ـ يربز قيمه العائلية ،األرسية ،الرتبوية االجتامعية.
السند( :أم السعد)
ّ

الس ْع ِد
أ ّم َّ

الس ـ ْع ِد ا ْم ـ َرأَ ًة يف الْ َع ْقـ ِـد الْ َخا ِمـ ِ
ـس ِم ـ ْن ُع ْمرِهــا ،طَوِيلَ ـ َة الْقَا َم ـ ِة َر ِقي َق ـ َة
كَانَـ ْ
ـت أ ّم َّ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
ـرةَ ،م ْرفُو َعـة الـ َّرأس أبَــدا ًَ ،ذاتَ نَظـ َرة ال تَ ْخلــو مـ ْن حـ ّدةَ .وقـ ْد
الْ ُعــو ِد ،بَيْضَ ــا َء البَـ َ َ
ـط الشّ ـيْ ُب شَ ـ ْع َرهاَ ،ولَ ِك ّنهــا الَ تَـ َز ُال تَ ْحتَ ِفـ ُظ بِالْكَثـرِ ِمـ ْن نَشَ ـ ِ
َو َخـ َ
ـاطها َو َحيَ ِويَّتهــا.
الس ْع ِد يف قَ ْريَتها ،الْ َوا ِق َع ِة َع َل ضَ ّف ِة الْ َوا ِدي َو ِب َها َعاشَ ْت َوتَ َز ّو َجت.
نَشَ أَتْ أُ ُّم َّ
ـت
ـر َة ِمـ ْن ُع ْمرِهــا؛ ولَ ِك َّنهــا كانَـ ْ
ـي لَـ ْم تَ ْبلُـغِ ّ
السا ِد َســة َعـ ْ َ
تزوجهــا ابْـ ُن َع ِّمهــاَ ،و ِهـ َ
كَا ِملَــة ال ُّنضُ ــو ِج يف َوق ٍ
َصفاتِهــا
ْــت ُم َبكّــرَ .وقَــ ْد ت َج ّ
ــى ُّكل ذلــك يف َح ِدي ِثهــا َوت َ ُّ
َ
تا ِمهــا َوتَق ِْديرِهــا
الْ ُمتَّ ِزنَــة ،فَأ َح َّبهــا َز ْو ُجهــا لِ ُخلُ ِقهــا َو ُح ْســنِ ُســلوكِهاَ ،و َدأ َب َعـ َـى ا ْح ِ َ
ُم ْن ـ ُذ ِب َدايَـ ِة َحياتِـ ِه ال َّز ْو ِج ّي ـ ِة َم َع َهــا.
َمــاتَ َع ْنهــا َز ْو ُجهــاِ ،ع ْن َدمــا بَلَ َغـ ِ
ـت َعلَيْ ـ ِه ُح ْزن ـاً
ن ِم ـ ْن ُع ْمرِهــا فَ َح ِزنَـ ْ
ـت ْالَ ْربَ ِع ـ َ
ـا أث َّـ َر يف ِص ّح ِتهــا َوأَنْ َحلَهــا،
بالِغ ـاً ،انْ َفطَ ـ َر لَ ـ ُه قَلْبُهــاَ ،وبَ َكتْ ـ ُه بِد ُمــو ٍع ُم ْخلِص ـ ٍة ِمـ َّ
ـي ِء.
ـض الـ ّ
ـر َمال ِم َحهــا بَ ْعـ َ
و َغـ َّ َ
ـي نَف ُْســها ت ْعتَ ِنــي ب ُب ْســتانِها َو َدارِهــا.
ُم ْنـ ُذ تِلْـ َـك الْفَا ِج َعـ ِة الّتــي ألَ َّمـ ْ
ـت بِهــا ،أَ َخـ َذتْ هـ َ
َولَ ـ ْم تَ ُك ـ ْن تَ ْق َبــل أن يُ َســا ِع َدها أَ ْوال ُدهــا يف الْ ِقيــام ِبأَ ْم ـ ِر الْ ُب ْس ـتَانِ ِ ،لَ َّن أَ ْع َملَ ُهــم
ِالس َعـ ِة واال ْب ِت َســار.
كَانَـ ْ
ـت تَ ّت ِسـ ُـم ب ُّ ْ
ــف لِ َذلِ َ
ــب َعلَ ْيهــا أَن تُــ َؤ ّدي الْ َع َم َــل
َــر أَنَّهــا لَــ ْم تَأْ َس ْ
الص ْع ِ
ــك؛ لَــ ْم يَكُــ ْن ِمــ َن ّ
غ َْ
ـام ِب َع َمــلٍ مــا .فَ َقـ ْد تَ َعـ ّودَتْ
ـت ِمـ َن الْ ِق َيـ ِ
ـت تَشْ ـ ُعر با ْع ِتــزا َ ٍز كُلّــا انْتَ َهـ ْ
َو ْح َدهــاَ .وكَانَـ ْ
ـت بِ َ َهارتِــه،
ـب َز ْوجهــا يف َح َياتـ ِه َو ُهـ َو يُــؤ ّدي َواجِبـ ُه يف الْ ُب ْسـتَان؛ فَأُ ْع ِج َبـ ْ
أَ ْن ت ُ َرا ِقـ َ
ـا ِل والتّ ْنســيقِ وال ِّرعاي ـ ِة.
َوت َ َعلّ َمـ ْ
ـب الْ َجـ َ
ـت َع ْن ـ ُه ُحـ َّ

21

دليل األستاذ للسنة األوىل من التعليم املتوسط
أبو العيد دودو

الوضعية اجلزئية األوىل:

انطالقا من النص النثري املسموع ـ أم السعد ـ وانطالقا من فكرته األساسية
)،قم بإعداد الكلمة
التي يعاجلها( ـ إخالص وتضحية األم يف سبيل أرسهتا ـ ْ
التي ستلقيها عىل زمالئك،من ّف ًذا التعليامت األتية:
 اذكر بعض الصفات التي خص هبا الكاتب أم السعد.قم برسد بعض األحداث املهمة يف النص املسموع.
 ْسمعت بعض مظاهر اإلخالص والتضحية.
 حدّ د مماَ
الوضعية اجلزئية الثانية:

ونقلت تفاعلك إىل زمالئك إلبداء الرأي.
تفاعلت كثريا مع النّص املسموع،
َ
َ
•التعليمات:

السعد.
اذكر األثر الذي تركته يف نفسك أ ّم ّ
اذكر سبب إعجابك هبا.
عرب عن إعجابك بأم السعد عن طريق الرسد.
الوضعية اجلزئية الثالثة:

الريف،وبعض األعامل التي
الساكنة يف
َ
حد ْث َت أحد أصدقائك عن جدّ تك ّ
ِ
املتوف ُ
َّ
ب بكالمك ،وطلب منك أن تواصل
تقوم هبا لت ُْس ِعدَ أبناء وحيدها
،فأعج َ
وتفصل له أكثر.
حديثك
ّ
•التعليمات:

انطالقا من املسموع.

 عرف جدّ تك أكثر مع ذكر بعض خصائص شخصيتها. اذكر أهم أعامهلا يف احلقل أوالبيت إلعانة أحفادها.الوضعية اجلزئية الرابعة:

السند :النص النثري املسموع.
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مادة اللغة العربية
بعد حتضريك للكلمة التي ستلقيها عىل مسامع زمالئك،أدركت جيداقيمة
املسموع اخللقية  ،األرسية والرتبوية ،وفضل اللغة العربية يف نقل هذا املسموع
إلينا وحفظه من االندثار والزوال والضياع...

السند :النص النثري املسموع.
التعليامت:

 بني القيمة األرسية الرتبوية اخللقية للنّص املسموع. بني فضل اللغة العربية يف حفظه من الضياع،وقدرهتا عىل التصوير و التعبريعن خمتلف األفكار و املشاعر.
•الوضعية اإلدماجية.
•الوضعية التقويمية.
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دليل األستاذ للسنة األوىل من التعليم املتوسط
أنموذج ( )2لوضعية مشكلة لتوجيه التعلمات وضبطها
الوضعية االنطالقية

املقطع التعلمي  : 1احلياة العائلية

ميدان فهم املكتوب (قراءة مرشوحة):
•القيم والمواقف:

يعتزّ بلغته.

حيب وحيرتم عائلته وأرسته.
ّ

يتعرف عىل بعض أرسار األرسة.
ّ
•الكفاءات العرْ ضية:

يفهم املقروء فهام صحيحا.
يسهم يف العمل األرسي اجلامعي وين ّظمه.
ّ
يتحل بآداب احلديث واملناقشة.
•الكفاءات الختامية:

يقرأ ويفهم وينتج نصوصا متّسقة ُمنسجمة،يتحدث فيها عن حقيقة العالقات بني
السدي،
أفراد األرسة،بلغة سليمة تتضمن قيام تربوية أرسية،يوظف فيها النّمط ّ
الضمري و أنواعه،وعالمات الوقف املناسبة.
النّعت،أفعاال بأزمنة خمتلفةّ ،
•مركبات الكفاءة:

يقرأ النّص ويفهمه.
يقرأ بآداء ج ّيد.
ويعب عنها بأساليب خمتلفة.
يكتشف فكرة ّ
النص العا ّمة وأفكاره األساسية ّ
يبدي رأيه يف أفكار النص.
يالحظ الظواهر اللغوية ويستنتج ضوابطها ويوظفها مشافهة وكتابة.
يثري رصيده اللغوي.
•الموارد المستهدفة:
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مادة اللغة العربية
 مفردات جديدة :تزوين ،حوى،القريرة.الصفات.
السارد،الرسد،بعض ّ
 ّالوحدات الفكرية.
بعض العبارات املؤ ّثرة.
نص.
كيفية تصميم ّ
النعت،أزمنة الفعل،الضمري وأنواعه،عالمات الوقف املناسبة.
•سياق الوضعية:

كثري من الناس يعتقدون أن الراحة لدهيم وال سعادة هلم إال وسط أرسهتم مع
أبنائهم ،يمرحون ويلعبون معهم يف عامل طفويل بريئ.

السند الذي بني يديك.
عزمت َ
َ
أنت أن تؤكّد هذه الفكرة وقد يساعدك عىل هذا ّ
•السند :ابنتي.

ابنتي
يف بَ ْع ِض األَ ْح َيانِ أكُو ُن جالِساً اىل َم ْكتَبي قَ ْب َل طُلُو ِع الشّ ِ
مس ،وأ َما ِمي اآللَ ُة
الكاتبةُ ،أ ُد ُّق عليها ،وأ ْرمي بورق ٍة إِث ْ َر ورقة ،وإىل جانِبي ِف ْنجا ُن القهو ِة أَ ْرشُ ُف
الصغريت َْي عىل كَ ِتفي ،فَأُدي ُر َو ْجهي ِ
إليك ،وأ ْرفَ ُع
ِمنه ،وأُ ْذ َه ُل عنه ،فأُ ِح ُّس را َحتَ ْي ِك َّ
َو ْجهي ألُص ِّب َح عىل بستَانِ َو ْجه ِِك ،وأَ ْستم َّد من َع ْي َن ْي ِك ال َّن ْجالَويْنِ ما أَفْتَق ُر إلي ِه ِم َن
ِذراعي ،وأَضُّ ِ
مك إىل َص ْدري ،أَلْثُ ُم َخ َّد ِك
ال َجلَد والشَّ جاع ِة ،وأرف ُع يَ َد َّي فأُط ِّوق ُِك ب
ّ
يث امل ُ ْر َسلِ عىل ظهر ِِك ،وجانِ ِب ُمح َّي ِ
َوأَ ْم َس ُح عىل شَ ْعر ِِك األَثِ ِ
رش
اك ال َو ِض ِء ،وأَن ُ
ني
يف كَ ْه ِف َص ْدري الْ ُمظْلِ ِم نُو َر الب ْ ِ
ني ِذرا َع ِك الغَضَّ ِة ،وتتنا َول َ
ِش والطَّالَق ِة ،فتدف ِع َ
ِب َبنانِ ِك ال َّدقيق ِة َو َرقَ ًة ِممَّ كَتَ ْب ُت ،وترفَ ِعي َنها أما َم َع ْي َن ْي ِكَ ،وتَ ْزوِي َن ما بي َنهام.
وى من ق ِ
وأنا أَنْظُ ُر ِ
ُربك امل ُعطَّر بِ ثْلِ أَن ِ
ْفاس ال َّروضَ ِة
إليك ويف قَلْبي َس ِكين ٌة َو َح ً
طيب
ملح شَ َفتَيْ ِك ال َّر ِقي َقتَ ْ ِ
األُن ُِف يف الْبُكْر ِة ال َّن ِديَّ ِة ،وأَ ُ
ي ت َ ْختَلِجانِ  ،و َعيْ َنيْ ِك تَلْ َم َعانِ  ،فتَ ُ
ِس ِ
الصا ِم ِت ،ثم ْأس َم ُع ِض ْحكتَ ِك ال ِفضِّ ية ،وترمني رأْ َس ِك عىل ِذراعي،
ورك َّ
نفْيس ب ُ ُ
ِ
ِ
ِ
كالستَارِ ،وت َُصاف ُح َس ْمعي من ضحكاتك ال َع ْذبَ ِة
َّهبي املت َم ِّو ُج ِّ
َويَ ْن َس ِد ُل شع ُرك الذ ُّ
ني بِها ُع ُنقي،
ني ذ َرا َعيْ ِك ،فَتُط ِّو ِق َ
َم ْوجاتٌ ليِّ َنةٌ ،ث ُ َّم تَ ْعتَ ِم ِدي َن عىل َساقيَ ،وتَ ْدفَ ِع َ
ِ
ني َو ْجهي إل ِ
ني
ني عىل رقَّ ِة
شفتيك من ُخشُ ونَ ِة َخ ِّدي ،فَتَلْ ِثم َ
َيك ،ولك َّن ِك تُشْ ِفق َ
وتَ ْج ِذ ِب َ
ني بعد أن َخل ِ
َّفت يف صدري
رصخُ ،فتَ ْخر ِج َ
أُذُين الطَّويلَةَ ،وتَ َعضِّ ي َنها أيضاً فأ ُ
انرشاحاً ،ويف قلبي رضا ،ويف ُروحي ِخ َّفةً ،ويف أميل بَ ْسطَ ًة واتِّساعاً ،ويف َخيايل
غمض َعيْني الْقَري َر َة ِب ُحبِّ ِك.
نشاطاً فَأضْ طَ ِج ُع ُمرتاحاً ،وأُ ُ
إبراهيم عبد القادر املازين
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•المهام:
للنص .
الصامتة ّ
جييب املتع ّلم عن أسئلة الفهم العام بعد القراءة ّ
معبة مم ّثلة للمعاين واألحاسيس.
يقرأ النّص قراءة ّ

يبي معاين بعض الكلامت املستعصية ،ويو ّظفها يف مجل من إنشائه.
ّ
حيدد الفكرة العامة و األفكار األساسية.

يرشح مضمون النّص من جوانب خمتلفة.
•الوضعية الجزئية األولى:

الس ّياق:

حتدث الكاتب عن ابنته وعالقتها احلميمية بأبيها.
•التعليمات:

للنص.
الصامتة  ،استخرج الفكرة العامة ّ
بعد قراءتك ّ
الصعبة.
 -ارشح الكلامت ّ

النص إىل وحدات ثم ارشحها وح ّللها.
قسم ّ
 ّ•الوضعية الجزئية الثّانية:
انطالقا من النّص املقروء السابق.
•التعليمات:

استخرج من النص بعض املؤرشات الدالة عىل عامل الطفولة الذي تنتمي إليه البنت.

 -حدد بعض سلوكاهتا مع أبيها.

 كيف كان شعور أبيها وهي تداعبه. -بِ َم توحي لك العبارة األتية:

« وتتناولني ببنانك الدقيقة ورقة مما كتبت ،وترفعينها أمام عينك،وتزوين ما بينها ـ»
•الوضعية الجزئية الثالثة:

السابق.
انطالقا من ّ
النص ّ
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•التعليمات:
 -استخرج العبارات التي تؤكّد شدّ ة تع ّلق البنت بأبيها.

 -استخرج بعض القيم التي تضمنها النص.

 كيف تتحقق متعة األب ويضطجع مرتاحا؟ -استخرج بعض األوصاف التي أعجبتك.

•الوضعية الجزئية الرابعة (تعلم اإلدماج)

السابق:
انطالقا من ّ
النص ّ
•التعليمات:

 -خلّص النّص بأسلوبك اخلاص.

 -ماهو نمط النص ؟ اذكر بعض مؤرشاته.

•الوضعية الجزئية الخامسة(:تعلم اإلدماج)

السابق.
انطالقا من النّص ّ
•التعليمات:

النص بعض أساليب الرسد.
استخرج من ّ

و ّظف املفردات اآلتية يف مجل من إنشائك ( :أذهل ـ النجالوان ـ األنف)

مزج الشاعر بني نمطني.مامها؟ مثل هلام بأربع مجل من إنشائك.
•الوضعية الجزئية السادسة:
•السند:
النص السابق.
انطالقا من ّ

 حتديد ال ّظاهرة اللغوية املراد معاجلتها. أسئلة متهيدية. أسئلة استدراجية. مناقشة الظاهرة اللغوية. -االستنتاج.
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املتوسط
للسنة األوىل من التّعليم ّ
الساعي املق ّرر ّ
الحجم ّ
مادة اللّغة العربية
الساعي األسبوعي 5 :ساعات و 30دقيقة.
	-احلجم ّ

حمسوب عىل أساس 32 :أسبو ًعا دراس ًيا  4 +أسابيع
السنوي
ٌ
	-التّوقيت ّ
للتّقويم املرحيل واإلقراري.

	-األنشطة املقررة ومواقيتها:
الرقم
1
2

فهم املنطوق وإنتاجه

النشاط

 01ساعة

فهم املكتوب ( )01قراءة مرشوحة

 01ساعة

4

ّص األديب
فهم املكتوب( )02دراسة الن ّ

 01ساعة

6

موجهة
أعامل ّ

 30دقيقة

3

5

ال ّظاهرة ال ّلغوية (البناء ال ّلغوي)
إنتاج املكتوب

املقطع التعلمي :

 يتكون من أربعة ( )04أسابيع تع ّلم ّية.احلجم الساعي  22 :ساعة.

ميادين املقطع التع ّلمي :

 فهم املنطوق  :أربع ( )04ساعات. -فهم املكتوب  )12( :ساعة.

 -إنتاج املكتوب  )06( :ساعات.
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الفصل الثاني
• امليادين :

 فهم املنطوق. فهم املكتوب (قراءة مرشوحة)( ،حتليل الن ّّص األديب). إنتاج املكتوب. -طرائق تنفيذ التع ّلامت.

• األدوات التع ّلمية وتقديمها.

 الكتاب املدريس (كتاب املتع ّلم). -دليل األستاذ.

 -أدوات تع ّليمية أخرى.

 -أهداف الكتاب املدريس.
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طرائق تنفيذ التّعلّامت
أ -ميدان فهم املنطوق وإنتاجه:
•الكفاءة الختامية:
– يتواصل مشافه ًة بلغة سليمة.

– يفهم معاين اخلطاب املنطوق ويتفاهم معه.

– ينتج خطابات شفهية ،حمرتما أساليب تناول الكلمة يف وضعيات تواصلية دا ّلة.

•مركّبات الكفاءة :

الوقوف عىل املوضوع وفهمه.

يستمع إىل خطابات وصفية ورسدية

التّعبري عن الفهم والتّفاعل والتّفاعل
مع املوضوع أو الفكرة.

طريقة تنفيذ التعلّامت :

استنتاج الق ّيم واملواقف.

الرصيد ال ّلغوي املناسب.
توظيف ّ

- -1حتديد األهداف التّعلم ّية.
- -2االنطالق من وضع ّية تع ّلم ّية.

ّص بكيف ّية واضحة متأن ّية وبصوت مسموع من طرف ّ
كل
- -3إسامع الن ّ
املعب.
املتع ّلمني حيرتم فيها األستاذ خمارج احلروف واألداء ّ

- -4مناقشة املسموع بتنشيط من األستاذ مع مراعاة العدل واملساواة أي
بإرشاكه ّ
الكل يف هذه املرحلة مع رضورة االنتباه للمتع ّلمني الذين
جين َُح َ
والصمت قصد القضاء عىل اخلجل واالنطواء وقصد
ون للكسل
ّ
تنمية اجلرأة األدب ّية.
يتداول املتع ّلمون عىل أخذ الكلمة بلغة عرب ّية سليمة ،إلبراز شخصياهتم،
ويعبون عن مواقفهم وآرائهم .مع
وأهم املعطيات
يناقشون أفكار املسموع
ّ
ّ
حماولة ربط بعض أفكار املسموع بالواقع املعيش.
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ّص شفو ًيا بلغة سليمة.
- -5إنتاج الن ّ

سج ُلوا
يك ّلف األستاذ املتع ّلمني بإنتاج املسموع شفو ًيا بلغة سليمة مستعينني َبم ّ
من رؤوس أقالم.
- -6مناقشة اإلنتاجات.

ُعرض اإلنتاجات شفو ًيا ،وتدور مناقشة بني املتع ّلمني حوهلا بلغة عربية سليمة،
ت ُ
ِ
السام ُعون للعروض بآرائهم أو تصويباهتم.
حيث ُيديل ّ
ِ
العارضون بجرأة عىل املالحظاتُ ،مدافعني عن انتاجاهتم وآرائهم بطريقة
وير ّد
ِ
ِ
مقنعة أو مرتاجعني عن مواقفهم الفكر ّية إن اقتنعوا بضعفها أو فسادها.
ب األستاذ عىل ّ
كل ما َدار بني املتع ّلمنيُ ،م َؤيدً ا و ُم َص ِّو ًبا من
أخريا ،يع ِّق ُ
ً - -7
حيث املعارف واملعلومات املنهج ّية.

ب -ميدان فهم املكتوب ( - 1 -قراءة مرشوحة)
•الكفاءات الختامية:

متنوعة األنامط قراء ًة حتليلي ًة واعي ًة.
– يقرأ نصوصا نثرية وشعرية ّ
– يصدر يف شأهنا أحكاما.

– يعيد تركيبها بأسلوبه مستعمال خمتلف املوارد املناسبة يف وضعيات تواصلية دا ّلة.

•مركّبات الكفاءة:

ّص بأداء حسن.
– يقرأ الن ّ

– يستخرج الفكرة العا ّمة والفكر األساسية مع إبداء رأيه ّ
الشخيص.

– يستخرج ال ّظواهر ال ّلغوية مع استنتاج ضوابطها.

– يستخرج الق ّيم الواردة يف النّصوص مع التّعليق عليها.

طريقة تنفيذ التعلّامت :

- -1حتديد األهداف التّعلم ّية.
- -2االنطالق من وضع ّية تع ّلم ّية.
- -3قراءة صامتة واع ّية.
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- -4مناقشة الفهم العام و ُتت َّو ُج بفكرة عا ّمة.

- -5قراءة نموذجية من طرف األستاذ.

- -6قراءات فرد ّية من طرف املتع ّلمني يراعى فيها ما يأيت :األداء – االسرتسال
السالمة – عالمات الوقف.
– ّ
- -7يتخ ّللها رشح املفردات التي تكون عائ ًقا أمام الفهم ،ويكون األستاذ قد
وجه املتع ّلمني إىل رشحها.
ك ّلف أو ّ

ّص ويكون:
- -8مناقشة فهم الن ّ

ّص إىل وحدات فكرية ،فمناقشتها ،فاستخراج وصوغ األفكار.
بتقسيم الن ّ

الرئيسة أو املغزى.
- -9استخالص الفكرة ّ

- -10يسأل املتع ّلمني أسئلة هادفة لتقويم الفهم ،ويستحسن أن يكون عدد
األسئلة بعدد األفكار.

- -11يسأل املتع ّلمني وأسئلة أخرى تتع ّلق ببعض األساليب ال ّلغوية الواردة
ّص :
يف الن ّ
	-تناول ال ّظاهرة ال ّلغو ّية حتت عنوان أعرف قواعد لغتي:
وجه املتع ّلمني الستخراج ّ
ّص املقروء واملدروس
الشواهد من الن ّ
	ُ -ي ّ
من النّاح ّية الفكرية واألسلوبية ،عن طريق أسئلة دقيقة ،مستخد ًما
بذلك املقاربة النّص ّية.
املقررة.
	ّ -
يوجههم ملناقشة ال ّظاهرة ال ّلغو ّية ّ
يوجههم الستنتاج تعريف ال ّظاهرة وبيان أحكامها.
	ّ -
يوجه املتع ّلمني للتّدريب الفوري من خالل تطبيقات واردة يف
	ّ -
الكتاب املدريس أو ُيعدّ ها ،قصد الدّ عم والتّثبيت.
يوجههم إىل ّ
حل مترينات أخرى يف البيت.
	ّ -

ج -ميدان فهم املكتوب ( - 2 -دراسة ال ّن ّص األديب)
ّص.
- -1حتديد األهداف التّعلم ّية للميدان وللن ّ

- -2االنطالق من وضع ّية تعلم ّية.
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ّص قراءة صامتة واع ّية.
- -3قراءة الن ّ

- -4مناقشة الفهم العام بواسطة أسئلة دقيقة هادفة متبوعة باستخراج الفكرة
العا ّمة.

- -5قراءة نموذج ّية من طرف األستاذ.

- -6قراءات فرد ّية من طرف املتع ّلمني ،تراعى فيها اجلودة واإللقاء.
ّص إىل وحدات فكر ّية بواسطة أسئلة هادفة من ِق َبل األستاذ.
- -7تقسيم الن ّ
ّص ابتداء من الوحدة األوىل .وذلك بـ:
- -8دراسة الن ّ
	-رشح األلفاظ.

	-مناقشة الوحدة.

	-استخالص الفكرة األساس ّية بتوجيه من األستاذ.
ثم االنتقال للوحدة ال ّثانية وهكذا...
	ّ -

الرئيسة.
- -9استخالص الفكرة ّ

- -10أسئلة هادفة ملراقبة الفهم.
ّص.
- -11دراسة أساليب الن ّ

- -12الوقوف عند ظاهرة فن ّية:

ّص بتوجيه من األستاذ.
	-تُستخرج من الن ّ
	-دراسة ومناقشة ال ّظاهرة.
	-استدراج املتع ّلمني الستنتاج تعريف ال ّظاهرة وأحكامها.
	-تطبيق فوري قصد الدّ عم والتّثبيت ،بمطالبة املتع ّلمني باستخراج
ّص نفسه إذا أمكن أو إذا
شواهد أخرى لل ّظاهرة َن ْفسها من الن ّ
تو ّفرت.

استعامل ال ّظاهرة يف مجل أو سياقات من إنتاج املتع ّلمني.

تكليفهم ّ
بحل متارين عن ال ّظاهرة ،قصد اختبارهم.
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د -ميدان إنتاج املكتوب:
•الكفاءة الختامية:
متنوعة األنامط ال ّ
تقل عن  10أسطر بلغة
 ينتج كتابة نصوص مركّبة منسجمة ّالسدي والوصفي.
سليمة يغلب عليها النّمطان ّ

•مركّبات الكفاءة:
– يكتب مقدّ مة موضوع منسجم.

– يكمل فكرة.

– ّ
اخلاص.
يلخص فقرة بأسلوبه
ّ

– يو ّظف مكتسباته ال ّلغوية والبالغية والتّقنية.

يضمنه ق ّيام ومواقف مناسبة للموضوع.
نصا ّ
– يكتب ّ

طريقة تنفيذ التعلّامت :
- -1حتديد األهداف التّع ّلمية.

- -2االنطالق من وضع ّية تع ّلم ّية.

- -3توجيه املتع ّلمني إىل فقرة أو سند من النصوص املدروسة.
لفت انتباههم إىل النّمط أو التّقنية املستهدفة.
ُ - -4
- -5مناقشتها قصد استيعاهبا وتوظيفها.

- -6استدراجهم لتعريفها وملعرفة أحكامها.

- -7اقرتاح سندات أخرى تشتمل عىل تقنية مماثلة.

- -8دعوهتم إىل توظيفها يف سياقات من إنتاجهم شفو ًيا.

بح ِّل متارين مقرتحة.
- -9تدريبهم عليها من خالل إنتاجات مكتوبة وهذا َ

- -10قراءة اإلنتاجات ومناقشتها قصد التّحقق من توظيف التّقنية بلغة سليمة.
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الرابع من امليدان نفسه ،يضعهم أمام وضع ّية إدماجية إلنتاج
- -11ويف األسبوع ّ
نص مو ّظفني التقنية ،أو النّمط وموارد معرف ّية أخرى قصد اختبارهم يف
ّ
صح ُح اإلنتاج وفق شبكة التقويم.
كفاءة مع ّينة ُي ّ

- -12هذا من جهة ومن جهة أخرى ويف األسبوع نفسه ،تكون لألستاذ مع
متع ّلميه وقفة عىل املرشوع ،يرشحه ويطالبهم بإنجازه.

األدوات ال ّتعلّمية وتقدميها:
السنة األوىل من التعليم
تتم ّثل األدوات التعلم ّية
ّ
اخلاصة بال ّلغة العرب ّية يف ّ
املتوسط يف:
ّ

 -1الكتاب املدريس أو كتاب املتعلّم:
خاصة بالتع ّلم يستعني هبا يف بناء تع ّلامته ،واكتساب مهاراته ،وإنامء
فهو أداة ّ
كفاءاته.

األويل والتمكّن
يعتمد عليه يف بيته قبل األفعال التّعلم ّية الكتساب الفهم ّ
األويل للمعارف واملهارات بتوجيهات من األستاذ ،وبعد األفعال
من البناء ّ
التعلم ّية إلنجاز متريناته وخمتلف الوظائف التي يك ّلف هبا قصد الدّ عم
والتّثبيت.

حي ُس ُن الفهم
ويعتمد عليه يف القسم بمع ّية أستاذه وزمالئه ،فت َْح ُسن القراءة و ْ
ويعم
ويكتمل حتت إرشاف األستاذ كام حتسن املنهجيات ،فتحدث االستفادة
ّ
النّفع وتتح ّقق األهداف.

املتوسط،
بالسنة األوىل من التّعليم
والكتاب املدريس ل ّلغة العرب ّية
ّ
ّ
اخلاص ّ
موزعة عىل عدّ ة جماالت:
متنوعة ّ
يشتمل عىل ثامنية مقاطع تربو ّية ّ
حب الوطن – عظامء اإلنسانية – األخالق واملجتمع – العلم
احلياة العائلية – ّ
والرياضة.
واالكتشافات العلم ّية – األعياد – ال ّطبيعة – ّ
الص ّحة ّ
هي مقاطع ذات داللة بالنّسبة للمتع ّلم ومن صميم واقعه املعيش وهي موحية
بقيم أرس ّية ووطنية وإنسان ّية وأخالق ّية واجتامعية.
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ف احلس ِ
وتقد ُح
وهي كفيلة بإحداث التّواصل والتّفاعل واالنفعالّ ،إنا ت ُْر ِه ُ
ّ
ُ
فيحصل ّ
السليم
وت ُس ُن ال ّلغة والتّعبري،
ِزنَا َد الفكر ،فيحدث التفكري َ ْ
الذوق ّ
وتتفجر القرائح واملواهب.
واإلبداع
َّ
ُ
ّ
كل مقطع من هذه املقاطع يشتمل عىل أربعة ميادين:
السمع وتوظيف
حاسة ّ
	-ميدان فهم املنطوق وإنتاجه ،هبدف صقل ّ
السليمة عىل املستوى ّ
الشفوي.
ال ّلغة ّ

	-ميدان فهم املكتوب (( )1قراءة مرشوحة) :هبدف اكتساب
املهارات القرائ ّية والفهم والدّ راسة واملناقشة ،فمن خالله يثري
غوي و ُيعمل فكره يف مناقشة بنائه الفكري،
املتع ّلم رصيده ال ّل ّ
ويتزود بأفكار وق ّيم وسلوكات وموارد معرفية ،من خالل مناقشة
ّ
ظواهر لغو ّية.

ّص األديب) :هبدف الدّ راسة األدب ّية
	-ميدان فهم املكتوب (( )2الن ّ
ومن خالله يتناول ال ّظواهر الفن ّية واألساليب البالغية ،فيحصل
ّ
متنوعة بني
الذوق الفني األديب ونصوص هذه امليادين ال ّثالثة ثر ّية ّ
ال ّطول والقرص وبني النّثر ّ
والشعر هبدف حتقيق األهداف التّع ّلم ّية:
ال ّلغوية – املعرف ّية – الفكر ّية – املسلك ّية والفن ّية ،وغرس ق ّيم
متنوعة.
ّ
	-ميدان إنتاج املكتوب :وفيه يتناول بالدّ راسة أنام ًطا أو تقنيات
نصوصا
ثم ُينتج
تعبري ّية
ً
ويتدرب عليها كتاب ًيا بلغة سليمةّ ،
ّ
يدمج فيها املوارد يف هناية املقطع من خالل التّعامل مع وضعيات
إدماج ّية.
أن ّ
هذا إضافة إىل ّ
كل مقطع ينتهي بمرشوع ونشاط اإلدماج والتقويم ،الختباره
يف كفاءات مع ّينة.

أهداف الكتاب املدريس :
- -1التّحكّم يف كفاءات االستامع واحلديث والقراءة والكتابة.

- -2تنمية الكفاءات ال ّلغوية واملهارات يف التّواصل الكتايب ّ
والشفوي.
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- -3القراءة املقرونة بجودة النّطق وحسن األداء ومتثيل املعنى.

متنوعة وصفية ورسدية يف وضعيات تواصل خمتلفة.
- -4كتابة نصوص ّ

- -5اكتساب ثروة لغو ّية.

السليم ل ّلغة العرب ّية أثناء التّعامل.
- -6االستعامل ّ

الصفية
- -7التحكّم يف تقنيات التّعبري والقواعد األساس ّية النحو ّيةّ ،
واإلمالئ ّية واألساليب البالغ ّية وتوظيفها عملي ًا.

- -8التّمييز بني األفكار األساس ّية والفرع ّية للنّصوص.

- -9مناقشة النّصوص وإصدار األحكام يف شأهنا.
ِ
منسج ًم.
رشحا مرتاب ًطا
- -10رشح معاين النّصوص ً
- -11حتقيق ّ
الذوق األديب الفنّي.

الرأي واإلقناع.
- -12اكتساب اجلرأة األدب ّية يف التّعبري عن ّ
- -13حتقيق التّفاعل مع الغري.

- -14بناء ّ
الشخص ّية الفكرية والنفس ّية واالجتامع ّية.
- -15غرس ق ّيم دينية أخالقية وطنية وإنسان ّية.

- -16اكتساب روح املبادرة البنّاءة واإلسهام اإلجيايب يف احلياة االجتامعية.

- -17حتقيق كفاءات عرض ّية من خالل االنسجام بني ال ّلغة العرب ّية وخمتلف
املواد وتعزيز تكامل ّية التّع ّلم يف املالمح املشرتكة.

 -2دليل األستاذ:

خاصة باألستاذ ،يستأنِس هبا يف أداء رسالته يف األفعال
فهو أداة أو وثيقة
ّ
املخصص
الزمني
التّعليم ّية ّ
السنوي وبيان احلجم ّ
ّ
والتبو ّية ،فيها التوزيع ّ
أهم املصطلحات واملفاهيم وطرائق
ل ّلغة العرب ّية ،وتقديم الكتاب ورشح ّ
التّعليم وأهداف الكتاب املدريس ،وكذا التّقويم وأنواعه وكيفياته.
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فالدّ ليل أداة يستعني هبا األستاذ ليحسن اإلرشاف والتّوجيه وليح ّقق
وينمي الكفاءات.
األهداف التعلم ّية واملهارات ّ

 -3أدوات تعليم ّية أخرى:
ت ّ
التبو ّية كاإلعالم اآليل واألقراص وأجهزة العرض
ُسخر خلدمة األهداف ّ
والصور واأللواح.
وشاشات العرض ّ
ك ّلها أدوات تُستخدم يف األفعال التّعليم ّية التّعلم ّية ومن شأهنا أن تساعد عىل
املرجوة.
الوصول إىل األهداف واملهارات والكفاءات
ّ
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الفصل الثالث
• نظريات التّع ّلم من خالل :
 املدرسة السلوكية. املدرسة اإلدراكية. املدرسة البنائية.• مصطلحات بيداغوجية :

-1

-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

املقاربة بالكفاءات:أ-املقاربة.
ب-الكفاءة.
أنواع الكفاءات.اهلدف التّع ّلمي.املوارد.الوضعية املشكلة التّعلمية.الوضعية التّعلمية.الوضعية اإلدماجية.املقطع التّع ّلمي.بيداغوجيا اإلدماج.بيداغوجيا املرشوع.-بيداغوجيا التّقويم.
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مدخل:

نظريات «التّع ّلم والنّظرية البنائية»:

وتنوع واختالف نظرات األمم
وتنوعت بتعدّ د
تعدّ دت نظريات التّع ّلم
ّ
ّ
التبوية التي أخذت فيام
أهم هذه النّظريات ّ
االسترشافية وطموحاهتا وأهدافهاّ ،
السلوكية ،النّظرية اإلدراكية ،النّظرية
بعد شكل مدارس قائمة بذاهتا (النّظرية ّ
البنائية).

السلوكية :BEHAVIORISM School
 -1املدرسة ّ

من أصحاب هذه النّظرية« :ثورندايك»« ،بافلوف»« ،سكينر» ،والتع ّلم
السلوك امللحوظ ،النّاتج عن
تغي حيدث يف ّ
عند أصحاب هذه النّظرية ّ
كالصندوق
والسلوكية جتعل املتعلم ّ
االستجابة للمثريات اخلارجية يف البيئة ّ
مهمة.
األسود« »black boxإذ العمليات العقلية الدّ اخلية لدى املتعلم غري ّ
السلوكية:
 -أهم خصائص التّع ّلم لدى أصحاب املدرسة ّ

الصحيحة التي تتبع مثريا مع ّينا.
•حيدث التّع ّلم عند االستجابة ّ
•يمكنالتّح ّققمنحدوثالتّع ّلمباملالحظةاحلسيةللمتعلمعىلفرتاتزمنية.

السلوكية.
•يركّز عىل القياسات واملالحظات ّ

والسلوك.
متغيات البيئة ّ
•يركّز عىل العالقة بني ّ

•يعتمد عىل استخدام التّعزيز ،ومتابعة سلوك املتع ّلم.

يوجه باألغراض والغايات.
السلوك ّ
• ّ
للسلوك.
•األسباب تعزى ّ

السلوك.
يتم التّحديد املسبق للرشوط التي حت ّقق حدوث ّ
• ّ

 -2املدرسة اإلدراكيةcongnitivism school :

أن التّع ّلم عملية عقلية مم ّثلة يف استخدام ّ
ترى هذه املدرسة ّ
الذاكرة ،والدّ افعية
فع٠٠االً ،ويرى أصحاب هذه
دورا ّ
والتّفكري ،وتلعب االنعكاسات أثناء التّع ّلم ً
النّظرية أن عملية التّع ّلم داخلية ،ويكون حمتوى التّع ّلم بقدر سعة وعمق معاجلة
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املعلومات لدى املتعلم.

أهم خصائص التّع ّلم لدى أصحاب املدرسة اإلدراكية:
ّ -

تغي يف حالة اإلدراك ،واملعرفة.
* التع ّلم هو ّ
* ينظر إىل املتع ّلم كمشارك نشط يف عملية التّع ّلم.
السابقة
* ّ
ّعرف عىل املتط ّلبات ّ
التكيز يف بناء قوالب املعرفة (مثالً :الت ّ
يتم تع ّلمه).
للمحتوى الذي ّ
التكيز عىل كيفية التّذكّر ،واالسرتجاع ،والتّخزين للمعلومات يف ّ
الذاكرة.
* ّ
* ال تعتمد خمرجات التّع ّلم فقط عىل ما يقدّ م املع ّلم ،ولكن عىل ما يفعله
املع ّلم من أجل معاجلة املعلومات.

 -3املدرسة البنائية:

رائدها «بياجي» ،وهي نظرية موقف أو سلوك ذايت ،تنطلق من أن التعليم
الصحيح ،الفعيل يكون عن طريق بناء التعلامت عن طريق املتعلم نفسه ،ويشرتط
يف هذه التع ّلامت أن تكون منتقاةُ ،م َص ّفاةُ ،م َّيدة قريبة إىل واقع التّلميذ .ومادام
التكيز فيها يكون منص ًّبا عىل املتعلم يتق ّلص دور املعلم ويتضاءل يف ّ
ظل التّع ّلم
ّ
حمتكرا املعلومات وكل
الصف،
البنائي ،وكان هذا املعلم يف يوم َما س ِّيد ًا داخل
ِّ
ً
آليات التدريس ،ال يويل للمتع ّلم أمه ّية وال حيسب له حساب ًا إالّ وهو يلقي عىل
وحشوا.
مسامعه شتّى املعارف والعلوم إمال ًء
ً
ّحول من منطق التّعليم
من هنا كان احلدث البيداغوجي (التّغيري) ومتّت النُّقلة والت ّ
األهم ،عن طريق – كام
إىل منطق التّع ّلم ،من الدّ رس املفيد املهم إىل الدّ رس األفيد
ّ
أرشنا آنف ًا – إرشاك املتع ّلم نفسه يف بناء تع ّلامته حسب ميوالته ،ورغباته ،وقناعاته،
واهتامماته بتوجيه طفيف من املع ّلم املتابع ِ
املرشف عىل النّشاط التّع ّلمي.

املفاهيم املالزمة لنظرية التعلم البنائية:
التّكيّف:

التّع ّلم هو تك ّيف عضوية الفرد مع معطيات وخصائص املحيط املادي واالجتامعي
بإدماجها يف مقوالت وحتويالت وظيفية ،والتّك ّيف هنا هو عملية املوازنة بني
اجلهاز العضوي ،وخمتلف حاالت االضطراب واالنتظام و املوضوعية أو املتوقعة
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واملوجودة يف الواقع؛ وذلك من خالل آليتي «التّالؤم» و«االستيعاب».

•التّالؤم :L’accommodation

هو تغيري يف استجابات ّ
الذات بعد استيعاب معطيات املوقف أو املوضوع باجتاه
حتقيق التّوازن ،واملالءمة هي تالؤم مع معطيات املوضوع اخلارجي.

•االستيعاب :L’assimilation

هو إ ْدماج للموضوع يف بنيات ّ
الذات.

•املوازنة الضبط الذايت:
الذات ّ
هو نشاط ّ
باتاه جتاوز االضطراب ،والتّوازن هو غاية اتّساقه.

•مفهوم التّمثّل والوظيفة ال ّرمزية:
التّم ّثل عند «جان بياجي» هو اخلريطة املعرفية التي يبنيها الفكر عن عامل النّاس
الرمزية كاللغة والتّعليم املم ّيز ،وال ّلعب
واألشياء ،وذلك بواسطة الوظيفة ّ
الرمز برابط التّشابه بني الدّ ال واملدلول ،أ ّما التّم ّثل فهو إعادة
الرمزي ،..ويتحدّ د ّ
ّ
بناء املوضوع يف الفكر بعد أن يكون غائ ًبا.
أهم خصائص التّع ّلم يف النّظرية البنائية:
ّ

ّطور النّامئي للعالقة بني ّ
الذات واملوضوع.
•التّع ّلم ال ينفصل عن الت ّ

•يقرتن التع ّلم باشتغال ّ
الذات عىل املوضوع وليس باقتناء معارف عنه
(يبني الفرد املعرفة داخل عقله وال تنتقل إليه مكتملة).
يفس الفرد ما يستقبله ،ويبني املعنى بنا ًء عىل ما لديه من معلومات.
• ِّ

•االستدالل رشط لبناء املفهوم ،واملفهوم ال ُيبني إالّ عىل أساس استنتاجات
استداللية تستمدّ مادهتا من خطاطات الفعل.
•اخلطأ رشط التّع ّلم النّاجح :إذ ّ
أن اخلطأ هو فرصة وموقف ،ومن خالل
يتم بناء املعرفة التي نعتربها صحيحة.
جتاوزه ّ
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رضوري للتّع ّلم.
•الفهم رشط
ّ

•يقرتن التّع ّلم بالتّجربة وليس بالتّلقني.
•التعلم هو جتاوز ونفي لالضطراب.

ال ّنظريّة البنائية والطّرائق ال ّنشطة:
أن التّع ّلم يف ّ
نستنتج ممّا سبق ّ
ظل النّظر ّية البنائية جاء ليحارب الكسل واالتّكالية
اهتم التّع ّلم البنائي اهتامم ًا بال ًغا
يف أخذ املعلومات ،أو احلصول عليها ،من هنا ّ
بال ّطرائق النّشطة والتي ال تقوم وال تكون إالّ عن طريق:
عنرصا ف ّعاالً فاع ً
ال
	-إقحام املتع ّلم يف العملية التّعليمية التّعلم ّية ،فيصبح
ً
املوجه.
املدرس املرافق ِّ
يف بناء أحكام املعرفة ،دون إبعاد دور ّ
السامح للتّلميذ بأن يشعر بأنّه معني بالنشاطات التي متارس داخل قاعة
	ّ -
الدّ رس ،ودعوته إىل تبيان إمكاناته الفكرية واملهارية.
	-إثارة التساؤالت لدى املتعلمني.
	-االقتصاد يف التّلقني ومباعدة «اخلطابية» واالستطراد.
	-تشجيع روح املبادرة واإلبداع واإلنتاج.
	-العمل باألفواج قصد تبادل اخلربات والتّجارب.
	-اعتامد بيداغوجيا اخلطإ عن طريق وضعيات مشكلة.
	-إنتاج وضعيات ذات داللة.
وحمصلة ما سبق تسعى ال ّطرائق النّشطة إىل تفعيل الفعل التّعليمي التّع ّلمي ،عن
ِّ
التبوية ببناء تع ّلامته بنفسه ،وتفاعله
طريق إبراز دور املتع ّلم وإرشاكه يف العملية ّ
بالسقي يف
معها أثناء عملية البناء ،والبستاين الذي يغرس الوردة
ّ
ويتعهدها ّ
أوقات مناسبة خيتلف عن اإلنسان الذي يمدّ يده لتقطفها ويواصل سرية غري
ٍ
الساقي أنموذجا يف التّع ّلم النّاجح واخلربة
مبال بطريقة قطفها،
ّ
فاألول الغارس ّ
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املؤسسة ،عكس ال ّثاين قاطفها وحاملها ،وهذا املثال حييلنا عىل مقولة ابن عبد ربه
ّ
ِ
ِ
رض وما استعمل منه نفع،
«العلم علامن :علم ُحل ،وعلم اس ُت ْعمل ،فام محل منه َّ
فقليل العلم يستعمله العقل خري من كثري حيفظه القلب».
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مفاهيم ومصطلحات بيداغوجية
 -1املقاربة بالكفاءات:
يقرتب.
أ -املقاربة  :هي لغة من اقرتب -
ُ

ّدرج واالقرتاب من
ً
واصطالحا :هي حركات وأفعال متكّن املتع ّلم من الت ّ
حتقيق اهلدف.
ب-الكفاءة  :هي القدرة عىل جتنيد جمموعة مندجمة من املعارف واملهارات بشكل
ناجح يف مواجهة وضعيات مشكلة.

 -2الكفاءة ّ
معي متع ّلق بمجموعة من
الش ِاملة :هي كفاءة مسار
درايس ّ
ّ
ألنا تشمل مجيع
الكفاءات اخلتام ّية ،مليادين املا ّدة ،وقد ُس ّميت هبذا االسم ّ
للسنة أو ال ّطور أو املرحلة التّع ّليم ّية.
الكفاءات اخلتام ّية ّ

عم هو
ُعب ّ
 -3الكفاءة اخلتام ّية :هي كفاءة مرتبطة بميدان من امليادين ،وت ّ
منتظر من املع ّلم يف هناية فرتة دراس ّية أي التّحكّم يف املوارد وحسن استعامهلا
وإدماجها.

ِ
تتكون من املواقف واملساعي العقل ّية واملنهج ّية
 -4الكفاءة ال َع َرضية :هي كفاءة ّ
املشرتكة بني خمتلف املوادُ ،
حيث يمكن استخدا ُمها خالل بناء خمتلف املعارف
واملهارات والق ّيم التي ُي َرا ُد تنميتُها وهي أربعة أنواع:

ويامرس قدراته).
علمي (يستعمل املعلومة
فكري
	-كفاءات ذات طابع
ُ
ّ
ّ
	-كفاءات ذات طابع منهجي (يكتسب منهجيات العمل النّاجعة).

	-كفاءات ذات طابع شخيص واجتامعي (يتّخذ مواقف ومبادرات).
	-كفاءات ذات طابع تواصيل (استغالل وسائل التّعبري العلمي-األديب-
ّي-الرمزي-استعامل تكنولوجيا اإلعالم واالتّصال).
الفن
ّ

45

دليل األستاذ للسنة األوىل من التعليم املتوسط
الربط بني التّل ّقي واإلنتاج ،
 -5املقاربة الن ّّصية  :هي اختيار بيداغوجي يقتيض ّ
ِ
شمولية حيث ُيت َ
َّخذ النّص
وجيسد النّظر إىل ال ّلغة باعتبارها نظاما ينبغي إدراكه يف
ّ
حمورا أساس ًيا تدور حوله مجيع فروع ال ّلغة ،ويم ّثل البنية الكربى التي تظهر فيها
ً
ّ
والصفية واألسلوبية وهبذا
كل املستويات ال ّلغوية ّ
والصوتية والدّ اللية والنّحوية ّ
تنمى
يصبح الن ّ
ّص ( املنطوق واملكتوب ) حمور العملية التّع ّلمية ،ومن خالهلا ّ
ّص عىل مستويني:
ويتم تناول الن ّ
كفاءات ميادين ال ّلغة األربعةّ ،
املستوى الدّ اليل :ويتع ّلق بإصدار أحكام عىل وظيفة املركبات الن ّّصية جمموعة مجل
مركّبة مرتابطة حت ّقق قصدً ا تبليغ ًيا وحتمل رسالة هادفة.

جتانسا
املستوى النّحوي :ويقصد به اجلانب ّ
التكيبي لوحدات اجلملة التي تشكّل ً
نسق ًيا ،حيدّ د األدوار الوظيفية للكلامت.

 -6اهلدف التّع ّلمي :هو ممارسة قدرة عىل حمتوى مثل أن يستخرج فكر ًة عا ّم ًة
لنص قرأ ُه.
ٍّ

وحيو ُله من أجل ّ
 -7املوارد :هي ّ
حل املشكالت
كل ما جينّده املتع ّلم ويتحكّم فيه ّ
وتنم ّية الكفاءات ،وهي نوعان:
أ -موارد داخل ّية :موارد معرف ّية – مهارات – اسرتاتيجيات...

ُ
يكون
ب-موارد خارج ّية :وتشمل املعطيات التي تو ّفرها وثائق أو مراجع،
ِ
يف حاجة إليها عند ّ
مشكلة ما.
حل

 -8الوضع ّية املشكلة التّعلم ّية :هي ضع ّية تع ّلم ّية ُيعدِّ ها األستاذ هبدف إنشاء
ٍ
جو من احلرية
فضاء للتفكري والتّحليل ،فهي وضع ّية ذات داللة ينتج عنها ّ
واستحضار موارد ق ْبلية للتّعامل مع
والتّساؤل ،وتدعو املتع ّلم للتّفكري واالختيار ْ
مطلوب منه ّ
وحل املشكلة التي ينبغي َح ُّلها.
ما هو
ٌ

 -9الوضعية التّعلمية :التّع ّلم هو االنتقال من مستوى معريف ِ
وك َفائي إىل مستوى
ّ
ّ
ٍ
ِ
أ ْع َل ،بإضافة معلومات جديدة بتوجيه من األستاذ .فالوضع ّية التّع ّلم ّية هي
ٍ
وضعية مشكلة يعدّ ها األستاذ لتمكني املتع ّلمني من بناء تع ّل ٍ
جديدة ،وجتنيد
امت
ُ
ّ
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مكتسباهتم القبلية إلجياد ٍّ
حل للمشكلة املطروحة ،وهذا يقتيض عمل ّية بناء وتنمية
كفاءة.
 -10الوضع ّية اإلدماج ّية :هي وضع ّية مركّبة ،اهلدف منها جعل عنارص خمتلفة
منفصلة ،مرتبطة فيام بينها بانسجام لبلوغ ٍ
هدف ّ ٍ
معي أو حمدّ ٍد .أي جتنيد مكتسبات
َ
(معارف – مهارات) وتوظيفها بشكل مرتابط يف إطار وضع ّية ذات داللة ،كام
ُت ّكنُه من تنم ّية كفاءات املا ّدة وكفاءات عرض ّية من خالل جتنيد موارد مكتسبة
من خمتلف املواد.

 -11املقطع التّع ّلمي :هو جمموعة مرتّبة ومرتابطة من األنشطة ،يتم ّي ُز بوجود
ِ
عالقات تربط بني خمتلف أجزائه املتتابعة ،من أجل
إرساء موارد جديدةَ ،ق ْصدَ
إنامء كفاءة ختام ّية.
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بيداغوجيا اإلدماج
مفهوم اإلدماج لغ ًة:

هو عكس التّمييز ،ويعني خلط األشياء ،وإضافة يشء ليشء آخر .قال «ابن
«ورجل مدمج و ُمندمج :متداخل كاحلبل املحكم الفتل ،ونسوة مدجمات
منظور»:
ُ
وتدامج القوم عىل
وتدامُوا عىل اليشء :اجتمعوا،
اخللق ،ودمج كاحلبل املدمج،
َ
َ
موجا
دمج اليشء ُد ً
فالن تداجم ًا إذا تظافروا عليه وتعاونوا .ونقل عن «اجلوهري»ُ :
إذا دخل يف اليشء واستحكم فيه.

مفهوم اإلدماج اصطال ًحا:

هو عملية املزج بني خمتلف املوارد واملهارات الالّزمة لرتبية الفرد ،و ُع ّرف أيضا
بأنّه توظيف املتع ّلم خمتلف مكتسباته بشكل متّصل يف وضعيات ذات داللة ،أي
تفاعل بني جمموعة من العنارص بطريقة منسجمة ،وهنا تظهر العالقة بني املعنى
اللغوي واملعنى االصطالحي ،فكالمها ّ
يدل عىل اخللط واالجتامع الذي يو ّلد
الفرق واإلحكام.
 -هل اإلدماج عملية داخلية أو خارجية ؟

اإلدماج نشاط يقوم به املتع ّلم الستغالل املعارف واملهارات املكتسبة مستعينًا
بموارده ّ
الذاتية من قدرات وطاقات يف املوقف التّع ّلمي التّعليمي .لذا فاإلدماج
عملية داخلية وخارجية يف نفس الوقت.

أنواع اإلدماج:

تفيد جمموعة من الدّ راسات العلمية التي أنجزت حول ّ
الذاكرة وعالقتها
باالحتفاظ والنّسيان ّ
أن حوايل ثامنية وتسعني يف املائة من التّع ّلامت املكتسبة تُنسى
بعد ّ
أقل من أربعة أسابيع من اكتساهبا ،لذا فك ّلام كانت التع ّلامت منظمة ومرتابطة
كانت أثبت يف ّ
الذهن وأسهل لالسرتجاع عند احلاجة.
حارضا يف مجيع مراحل التّع ّلم ،وال ينبغي أن نربطه فقط
فاإلدماج ينبغي أن يكون
ً
باملرحلة النّهائية من اكتساب الكفاءة.
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وأنواع اإلدماج ثالثة:
 -1اإلدماج اجلزئي:

السابقة بالتّع ّلامت
يرتبط بأنشطة البناء والتّدريب ،وتتيح للمتع ّلم ربط تع ّلامته ّ
اجلديدة ،ومتكّنه من تعبئة جزء من موارده املرتبطة بالكفاءات األساسية،
الصعوبة واملعنى ،ويمكن هلذه
واستثامرها يف وضعية مشكلة تندرج من حيث ّ
ّدرب عليه.
األنشطة أن تكون كذلك مناسبة لتع ّلم اإلدماج النّهائي والت ّ
 -2اإلدماج املرحيل:

يرتبط بالكفاءة املرحلية ،ويتيح للمتع ّلم تعبئة ّ
كل املوارد املرتبطة بالكفاءة
ويتجسد عن طريق نوعني من األنشطة:
املرحلية،
ّ
	-مواجهة وضعيات إدماجية.

	-إنجاز مشاريع مالئمة ملجال الوحدة التّعليمية.
 -3اإلدماج النهائي:

ويرتبط بالكفاءة األساسية املستهدفة خالل سنة دراسية ،وتتيح للمتع ّلم إدماج
الكفاءات املرحلية يف وضعيات مشكلة ،تتيح لنا تعبئة كل التعلامت املكتسبة
خالل سنة.

خصائص اإلدماج وأهميته:

يكون املتع ّلم يف هذا النّشاط فاع ً
ال فيه ،وذا مكانة بارزة ،أي مركزية
	ّ -
وموج ًها.
املتعلم يف الوضعية اإلدماجية ،أ ّما املع ّلم فيكون مرش ًفا
ّ
	-يقود (اإلدماج) املتع ِّلم ،عىل تعبئة جمموعة من املوارد املعرفية واملهارية
والوجدانية ،مع احلرص عىل حتريكها وإدماجها وفق هدف هذا النّشاط
املحدّ د.
	-يستهدف اإلدماج بناء أو تنمية كفاءة ،ويرتكز عىل ّ
حل وضعية تعدّ
املتع ّلم للقيام بإنجاز يربهن فيه عىل مستوى كفاءته.
	-ينبغي أن يكون اإلدماج ذا داللة ومغزى يسعى إىل حتقيق هدف ،ويمكِّن
اللمتع ّلم من امتالك آلية ّ
حلل وضعيات جديدة.
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بيداغوجيا املرشوع
يتّفق ّ
جل املر ّبني عىل ّ
الصميم ،هتدف
أن التّع ّلم بوساطة املشاريع مقاربة تربوية يف ّ
والتقص ووضع أسئلة حمورية وجوهرية ،حيث
إىل تشجيع املتع ّلم عىل البحث
ِّ
تنمي يف املتعلم منهج البحث وتشجعه عىل إظهار كفايات ذهنية كانت مسترتة
لتوسيع دائرة معارفه وإنزاهلا ح ّيز التّطبيق.

تضع بيداغوجية املرشوع املتع ّلم يف قلب الفعل التّعليمي التّع ّلمي ،بينام يبقى
والرائع يف بيداغوجية املرشوع ّأنا ختلق
أستاذه موجها مرشدً ا له متتب ًعا خطواتهّ ،
لدى املتع ّلم روح اإلحساس بالتّحدّ ي واإلحساس باملسؤولية يف سن مبك ٍ
ّرة
ٍّ
استعدا ًدا ملستقبله ،وما خيفيه هذا املستقبل من أرسار.

تعريف املرشوع:
خاصة بذلك عرب
املقصود باملرشوع ما يريد املتع ّلم بلوغه والوصول إليه بوسائل ّ
يتم تنفيذها عىل قدر أهل العزم ،وهو بتعبري موجز رؤية بعيدة
اسرتاتيجيات مع ّينة ّ
أو قصرية للمستقبل ،تتكون من عدّ ة للتّقويم هي:
	-وضع احلاجيات وحتليلها.
	-حتديد األهداف أو اهلدف.
	-اختيار الوسائل ورسم االسرتاتيجيات.
	-حتديد املهام واملسؤوليات.
	-اإلنجاز والتّقويم.

الشوط الواجب توافرها يف املرشوع البيداغوجي:
ّ
ومقرره الدّ رايس.
	-أن تكون له عالقات وارتباطات بمحيط املتع ّلم َّ

	-أن يشكّل حتدّ يا مجاعيا ومقصدً ا للجميع.
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	-أن يتناسب والق ّيم الوطنية.

	-أن يكون مسبو ًقا بمخ ّطط عمل.

	-أن تكون له أبعاد (تارخيية ،ثقافية ،وطنية ،اجتامعية ،سياسية ،مجالية،
فن ّية)...

	-أن ُيبنَى عىل احلوار والتّفاوض واملجاهبة ،والتّضحية.

وحتمل املسؤولية.
	-أن يعتمد عىل املشاركة اجلامعية ،والتّعاون ،واالستباقّ ،
	-أن يكون فرصة للتّفكري والتّقويم والنّقد.

مراحل املرشوع:
 1مرحلة االسترشاف:•ص ّياغة الفرضيات.
•حتديد األهداف.
•حتديد خم ّطط العمل.

 2-مرحلة التّنظيم:

•حتديد املهام واألنشطة.
الرزنامة واآلجال.
•ضبط ّ
•ضبط قائمة األطراف املشاركة.
•جرد املوارد املتو ّفرة املرتقبة.

 3-مرحلة التّنسيق:

•توضيح األدوار واسنادها إىل أفراد الفوج.
•التّوفيق بني خمتلف املهام واألنشطة.
ّرصف.
•حتديد جماالت التّعاون وضبط هوامش احلر ّية يف الت ّ

 4-مرحلة اإلنجاز:

•جتسيد املهام وإنجاز العمليات.
•التّأقلم مع ا ُمل ْست ََجدات.
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• ّاتاذ القرارات.
•تأمني اإلعالم وتيسري مترير املعلومة.
•مراقبة كيفية اإلنجاز.
 5-مرحلة التّقويم:

•قياس الفارق بني املربمج واملنجز:
للوقوف عىل األخطاء وحماولة تفادهيا مستقبالً.
•مدى تطابق النّتائج مع األهداف املرسومة.

مراحل تقويم املرشوع البيداغوجي وأنواعها:
(األويل):
 1-التّقويم املبدئي ّ

األويل أو ال َق ْبيل،
	-يتوافق هذا التّقويم مع مرحلة التحول ،ويسمى التّقويم ّ
أو ّ
الشخيص.
ّصورات واآلراء
	-يرتبط بمرحلة حتليل الواقع :قصد الوقوف عىل الت ّ
القبلية جلميع األطراف املشاركة يف املرشوع.
	-تؤخذ بعني االعتبار نتائج املتع ّلمني واإلمكانات املادية ،وذلك لضامن
نجاح املرشوع.
تتم فيام بعد عملية
هيتم هذا التّقويم
ّ
بمؤشات حتليل الوضع احلايل كي ّ
	ّ -
اختيار املرشوع والتّخطيط له.
 2-التّقويم املرحيل:

يسمى أيض ًا التّقويم املوازي أو التّقويم التّعدييل ،ويتع ّلق بمتطلبات
	ّ -
الضورية :أهداف ،أعامل ،وسائل ،ختطيط ،طرائق ،تقويم....
املرشوع ّ
هتتم هذه املرحلة بالتّعديل احليني جلميع مراحل إنجاز املرشوع لضامن
	ّ -
حسن سريه ،وتوفري فرص نجاح أكثر.
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 3التّقويم النهائي:	-يكون هذا التّقويم يف هناية املرشوع.
	-يستهدف الوقوف عىل مدى حتقيق األهداف وبلوغ املساعي.
	-يشري هذا التقويم إىل درجة أو نسبة نجاح املرشوع يف حتقيق غاياته.

التبوي:
التّقويم ّ
 -التّقويم لغة:

الشء وإعطاؤه قيمة ،واحلكم عليه ،وإصالح اعوجاجه؛ جاء يف
تقدير ّ
السلعة :قدّ رها ،ويرى ّ
أن أصل
«قوم«ّ .
لسان العرب البن منظور حتت مادة ّ
قوم ّ
تقويم أعطاها قيمة مادية،
السلعة
قوم ال ق ّيم؛ وجاء يف قواميس ال ّلغة ّ
الفعل ّ
ً
قوم ّ
وقوم املتاع :جعل له قيمة
الرمح أو عدّ لهّ ،
وقوم اليشء أزال اعوجاجه مثلّ :
ّ
قوم ّ
مستقيم.
قويم أو
ثم ّ
ً
فقومته يف اللغة عدلته وجعلته ً
معلومة ،ومن ّ
وهناك خلط يف استخدام مصطلحي «التّقويم» ،و«التّقييم» إذ يعتقد البعض
والصحيح ّ
أن الكلمتني خمتلفتان بعض
أن معنامها واحد (إفادة بيان قيمة ّ
الشء) ّ
اليشء ويستحسن استخدام كلمة «التّقويم» بدل «التّقييم» كون األوىل «التقويم»
انتشارا واستعامالً ،وهي تعني إضاف ًة إىل بيان قيمة اليشء
صحيحة لغو ًيا ،وأكثر
ً
اعوج أ ّما كلمة «التّقييم» ّ
فتدل
أي تعديل أو تصحيح ما
ّ
التّعديل أو التّصحيحْ ،
الشء فقط.
عىل إعطاء قيمة ّ
اصطالحا:
التقويم
ً

 -1جون ماري دي كيتال:J.M. DEKETELE
التّقويم« :فحص ومعاينة درجة املالءمة بني جمموعة إعالمية وجمموعة من املعايري
لألهداف املحدّ دة من أجل ّاتاذ قرار».
يركّز هذا التّعريف عىل عملية اختاذ القرارات اعتام ًدا عىل معايري األهداف عرب
املقوم.
تم مجعها حول ّ
الشء َّ
َع ْرض ،وتفسري البيانات التي ّ
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 -2ستيفلبيم :STUFFLBEAM
ّزود باملعلومات النّافعة،
التّقويم« :عملية حرص املعلومات ،واحلصول عليها ،والت ّ
التي تسمح لنا باحلكم ّ
واتاذ قرارات ممكنة».
مركّبات هذا التّعريف:
ومستمر باستخدام طرق متعدّ دة واتّباع جمموعة
أي نشاط متم ّيز
	-عمليةّ :
ّ
خطوات.
سيتم مجعها باستخدام وسائل خاصة
	-حرص :حتديد املعلومات التي
ّ
بذلك.
	-معلومات :معطيات وصفية ،تفسريية كاملة ،وواقعية.

	-احلصول عليها :توفريها بوسائل اجلمع والق ّياس ،والتّحليل بطريقة
من ّظمة

التزود باملعلومات :تنظيمها وفق نظام مرتابط.
	ّ -
(الصدق ،ال ّثبات ،املوضوعية).
	-نافعة :تستجيب للمعايري العلمية ّ
	-إصدار حكم :وهو اجلوهر واألساس يف الفعل التّقويمي.
السليم والنّهائي.
	-قرارات ممكنة :املقصود هنا القرار ّ

 -3ماجر :R.F MAGER

ثم إصدار
التّقويم« :فعل مقارنة مقياس  standardمع مثال (معيار) ّ ،critère
حكم عىل املقارنة».
يتضمن هذا التّعريف عمليتني أساسيتني مها :عملية الق ّياس وعملية إصدار
ّ
احلكم.

 -4بلوم :B.BLOOM
تبي إذا ما جرت بالفعل تغيريات عىل
التّقويم« :جمموعة من ّظمة من األدلة التي ّ
التغي عىل التّلميذ».
جمموعة املتعلمني ،مع حتديد مقدار ودرجة ّ
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املقوم
يركّز هذا التّعريف عىل إصدار احلكم لتحديد الفعالية بالنّسبة ّ
للشء َّ
باستخدام حمكامت أو معايري.
السابقة نستخلص ما يأيت:
من التّعاريف ّ

الضورية التي تساعد عىل االنتقاء
يتضمن التّقويم مجع البيانات ّ
	ّ -
واالختيار.
يتضمن التّقويم القياس ،وذلك باستخدام أدوات ق ّياس جدّ مضبوطة
	ّ -
ودقيقة.
يتضمن التّقويم إصدار احلكم بإعطاء قيمة نتيجة القياس مقابل معيار أو
	ّ -
قانون الق ّياس ،ومعيار أو قانون آخر للمقارنة ،بوضع النتيجة يف إطارها
املرجعي.

التبوية ال ّتعليمية:
املؤسسات ّ
ال ّتقويم يف ّ
ال ّتقويم املدريس:
الصواب إن قلنا ّ
أن أمه ّية التّقويم يف جمال
ال نجانب احلقيقة وال ننأى عن ّ
التّعليم والتع ّلم كأمه ّية امللح بالنّسبة للطعام والتّقويم املدريس أحد عنارص املهام
األربعة عىل اعتبار ّ
أن املنهاج نظام والتّقويم هو التّصحيح والتّصويب.
ّ
األسايس من عملية التّقويم يف التّعليم هو مساعدة ال ّطالب
إن الغرض
ّ
واملدرس عىل عرض مدى تقدّ مهام نحو بلوغ أهدافهام ،وحماولة حتديد العوامل
ّ
التي تؤدي إىل تقدم الطالب ودراسة ما قد يلزم عمله لتحقيق التّقدّ م املنشود.

الصفات الواجب توافرها يف التّقويم الجيد:
ّ
	-التّناسق مع األهداف:
أي مسايرة التّقويم للمنهج وفلسفته وأهدافه ،فإذا كان املنهج هيدف إىل
مساعدة التّلميذ يف ّ
ّمو ،وتدريب التّلميذ عىل
كل جانب من جوانب الن ّ
التّفكري ّ
ب أن يتّجه إىل ق ّياس هذه النّواحي.
وحل املشكالت َو َج َ
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	ّ -
الشمول والعمومية:
•تقويم التّلميذ :يف مجيع اجلوانب العقلية واجلسمية واالجتامعية والتّقنية
وال ّثقافية والدّ ينية.....
املقرر الدّ رايس للكتاب ،أنواع طرق
•تقويم املنهج :من حيث األهدافّ ،
التّدريس ،الوسائل التّعليمية ،األنشطة.
•تقويم املعلم :من حيث :اإلعداد ،التّدريب ،عالقته بالتّالميذ واإلدارة.
	-االستمرارية والتّواصل:
ينبغي أن يسري التّقويم باملوازاة مع التّعليم من بدايته إىل هنايته ،من حتديد
األهداف ووضع املخ ّطط إىل مرحلة التّنفيذ.
	-التّكامل:
واملتنوعة تعمل لتحقيق غرض
ويعني أن مجيع وسائل التّقويم املختلفة
ّ
الصورة الواضحة والدّ قيقة للموضوع أو
واحد ،إذ التكامل فيام بينها يعطينا ّ
السابق مع التّقويم اجلزئي.
الفرد ّ
املقومني عكس ما كان حيدث يف ّ
	-التّعاون:

أي اشرتاك مجيع األطراف يف الفعل التّقويمي ،فمث ً
قوم التّلميذ من طرف
ال ُي َّ
أيضا من طرف
ويقوم الكتاب ً
أساتذته أوليائه وأفراد املجتمع املحيط بهّ ،
التبية وعلم النفس.
التّالميذ
واملوجهني واملفتّشني ورجال ّ
ِّ
جمانية ّ
الذاتية أو العاطفية:
	-العلم ّية و ّ

حتّى ال يفقد التّقويم مصداقية وقداسته وهذا يتط ّلب تضح ّية كبرية كون
املسألة هنا ليست علم ّية فقط بل ِعلم ّية وخلقية.
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وصحتها:
	-صالحية األداة
ّ
أن تكون أدوات التّقويم صاحلة وصحيحة ويف مكاهنا املناسب ،فق ّياس
أن التّلميذ قادر عىل ّ
القدرة عىل احلفظ ال تعني ّ
حل املشكالت.
	-الق ّياس والتّقويم:
الق ّياس وسيلة من وسائل التّقويم ،وال تقويم ناجح من غري قياس ،بيد أن
التّقويم أشمل وأوسع من الق ّياس.
والق ّياس يف معناه ال ّلفظي يقصد به مجع معلومات ومالحظات كم ّية عن
املوضوع املقيس.
أنواع التّقويم الرتبوي:

 -1التقويم التّشخييصL’évaluation diagnostique :
يتم
ويسمى كذلك التقويم التمهيدي  ،Apréori ou initialeوهو إجراء عميل ّ
ّ
ختص قدرات التّالميذ
معي للحصول عىل بيانات ومعلومات ّ
يف بداية تعليم ّ
ومهاراهتم لتحديد نقطة االنطالقة املناسبة التي يستند إليها تدريس األهداف
كبريا هبذا النّوع من التّقويم ،وصنّف نقطة بداية
اجلديدة ،وقد ّ
اهتم «بلوم» اهتام ًما ً
ألي متع ّلم إىل قسمني:
أي تع ّلم جديد بالنسبة ّ
ّ
خاص بالقدرات العقلية (املكتسبات السابقة).
قسم
ّ
قسم خاص باملواصفات العاطفية :دافعية التّلميذ إىل التّع ّلم.
وهيدف التّقويم التّشخييص إىل:
	-تشخيص املكتسبات القبلية السابقة.
	-حتديد أسباب االضطراب التع ّلمي املالحظ لتصحيح ال ّثغرات وسدّ ها.
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 -2التّقويم التكوينيEvaluation Formative :
يتم خالل التّدريس ،ويق ّيم مستوى
ويسمى كذلك التّقويم التت ّبعي أو البنائيّ ،
ّ
والصعوبات التي تقف أمامهم حجر عثرة أثناء الفعل التّع ّلمي ،فيقدّ م
التّالميذ ّ
تطورهم أو ضعفهم.
هلم برسعة معلومات مفيدة خاصة عن ّ

والتّقويم التّكويني له صيغة إخبارية  Informerفينجر املتعلم عن املسافة التي
تفصل بينه وبني اهلدف املحدد ،فيدرك بنفسه عن طريق مقارنة مع ما حصل عليه
الصعوبات التي تعرتضه
فيتعرف بذلك عىل ّ
أو قام به ّ
ويقوم به مع اهلدف املحدّ دّ ،
ويسمى هذا الدور اإلخباري بالتّغذية.
ّ

 -3التّقويم التجميعي :Evaluation Sommative
أيضا التّقويم النّهائي أو اخلتامي أو اإلمجايل ،وهو كذلك إجراء عميل
ويسمى ً
ّ
ويمحص بلوغ األهداف النّهائية املتع ّلقة بوحدة دراسية
يتع ّلق بنهاية التدريس،
ّ
مقرر أو مرحلة دراسية كاملة إلعطاء درجات أو شهادات للمتع ّلمني تسمح
أو ّ
التخرج.
هلم باالنتقال أو
ّ

وهو إذن تقويم تصفوي هيم اإلدارة ومتخذي القرارات أكثر من املعلمني
واألساتذه.

 -4التّقويم يف ظل املقاربة بالكفاءات:
	-ال يتناول التقويم يف منظور تنمية الكفاءات معارف منعزلة ،بل هو
مدرجا ملختلف
معاجلة هتدف إىل احلكم عىل الكل وهو يف طور البناء،
ً
املوارد املشكلة للكفاءة.
	ّ -
إن إعداد التّالميذ وهتيئتهم هلذا النّمط من التّقويم ،يستلزم اختبارهم يف
وضعيات مع ّقدة ،تتط ّلب (حل ّلها) توظيف جمموعة مكتسبات أساسية.
	-إدماج املامرسات التقويمية يف املسار التع ّلمي ،متكّن من إبراز التحسينات
تسهل عملية
املحققة ،واكتشاف الثغرات املعرقلة لتدرج التع ّلامت وبالتّيل ّ
حتديد العمليات املالئمة لتعديل عملية التع ّلم والعالج البيداغوجي.
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يف هذا الس ّياق ،وطاملا ّ
أن عمل ّية التع ّلم مل تنته ،ال جيب أن يشكّل اخلطأ عالمة
مؤش لصعوبات ظرفية ضمن مسار بناء الكفاءات ؛ لذا جيب
جمرد ّ
عجز وإنّام هو ّ
استغالل اخلطإ بصفة آنية ،لتشخيص أسبابه ،والق ّيام بعملية عالجية هادفة تفاديا
لعرقلة التّع ّلامت الالّحقة.
أساسا عىل مجع معلومات
	-إن أساليب التّقويم التحصييل البد أن تعتمد
ً
موثوق منها ،ووجيهة بشأن املستويات التدرجيية للتحكم يف الكفاءات
املستهدفة ،قصد تكييف الت ّ
ّدخل البيداغوجي ِو ْفق احلاجات املميزة
للتّالميذ.
	-جيب اعتامد التّقويم عىل وضعيات جتعل التّلميذ عىل وعي باسرتاتيجيات
التّع ّلم ،ومتكّنه من تبنّي «املوقف التّأ ّميل» لتقدير مدى مالءمتها وفعاليتها.
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تصور جديد للتّقويم التّشخييص يف مناهج اجليل الثاين:
ّ
التبيــة عــى ّ
أن التّقويــم التّشــخييص بشــكل
يتّفــق مجيــع العاملــن يف حقــل ّ
ّ
املتوخــاة ( مــا ينبغــي أن
عــام هــو حماولــة حســاب الفــارق بــن الوضعيــة
يكــون ) والوضعيــة احلقيقيــة ،وهــي عمليــة مرتبطــة بوضعيــات االنطــاق،
الســابقة وحتليلهــا هبــدف احلصــول عــى
ويقصــد هبــا فحــص الوضعيــة ّ
معلومــات وبيانــات متكّــن مــن ّاتــاذ قــرارات بيداغوجيــة حــول التّع ّلــم
ّ
اللحــق ،ومنــه تقديــر اخلصائــص الفرديــة ّ
للشــخص ،التــي يمكــن أن تؤ ّثــر
إجيابــا أو ســلبا عــى املســار التّع ّلمــي اجلديــد.

الرؤيــة للتّقويــم التّشــخييص ال خيتلــف فيهــا اثنــان غــر ّ
أن ممارســات
هــذه ّ
هــذا التّقويــم تطــرح الكثــر مــن التّســاؤالت ،مــن حيث الغايــة والكيــف! ...

مهــا كان حمـ ّـل التّقويــم فهــو يــارس عــن طريــق عــرض جمموعــة تطبيقــات
أو متاريــن لفحــص مــدى اكتســاب املتع ّلمــن للمــوارد املعرفيــة يف الغالــب،
هــذا مــن حيــث الكيــف أ ّمــا مــن حيــث الغايــة فتبقــى يكتنفهــا الكثــر
مــن الغمــوض حيــث ّ
أن التّســاؤل املطــروح يكــون ّ
بالشــكل التّــايل « بعــد
نتوجــه للعــاج؟ وكيــف؟ ومــا مصــر
تشــخيص النّقائــص مــا العمــل؟ هــل ّ
بق ّيــة املتع ّلمــن غــر املعن ّيــن بالعــاج؟
وإضافة إىل ما سبق ذكره وجب طرح التّساؤالت اآلتية:

•هــل املتع ّلــم يتو ّفر عــى االســتعداد الـ ّ
ـازم لالســتجابة هلــذا التّقويم يف
ّ
كل موقــع مــن املواقــع املذكــورة ســلفا وهــو مــا يم ّثــل ضغطــا شــديدا
عــى املع ّلــم واملتع ّلــم عــى حــدّ ســواء؟

الســنة أوالفصــول
•مــا طبيعــة التّقويــم املقــدّ م للمتع ّلمــن ســواء بدايــة ّ
أوبدايــة احلصــص التّع ّلم ّيــة؟

الســنة مــع وجــود
•مــا الكفــاءة املــراد تشــخيص مواردهــا يف بدايــة ّ
اختــاف يف طبيعــة املتع ّلمــن يف القســم الواحــد بــن املنتقلــن
واملعيديــن؟
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•هــل يمكــن للمع ّلــم اجلديــد عــى القســم بنــاء وضعيــات ســليمة
لتحقيــق هــذا التّقويــم؟

•مــا ر ّد فعــل املتع ّلمــن يف حالــة بــروز فــرق بــن التّقويــم النّهائــي
والتّقويــم التّشــخييص؟

ـي واإلشــهادي للكفــاءة عــى إطــاق
•هــل يقتــر دور التّقويــم النّهائـ ّ
األحــكام فقــط؟
•ما مدى استثامر نتائج هذا التّقويم لتشكيل نقطة انطالق؟

ولإلجابــة عــى هــذه األســئلة تقــرح مناهــج اجليــل ال ّثــاين إعــادة النّظــر يف
ممارســة هــذا التّقويــم ويف كيفياتــه ليســتجيب ملــا حي ّقــق الغايــة مــن وجــوده.

ّ
ّ
املتوخــاة يتط ّلــب حتديــد موضــوع التّقويــم
إن الكشــف عــن الوضعيــة
الســابقة ) أينــا كان حمـ ّـل التّقويــم والــذي ينبغــي أن يصــف
( تع ّلــات التّالميــذ ّ
بـ ّ
أي حــال مــن
ـكل د ّقــة مــا حت ّقــق مــن تع ّلــات لــدى املتع ّلمــن وال يمكــن يف ّ
ّهائــي
الوصــول إىل هــذا اهلــدف إالّ مــن خــال االســتناد عــى التّقويــم الن
ّ
ـر احلقيقــي عــن مــدى االكتســاب
ألنــا املعـ ّ
ـي أوالتّقويــم اإلشــهادي ّ
أواخلتامـ ّ
( مــا هــو كائــن ) ،وعــى هــذا األســاس فـ ّ
ـإن إجــراء التّقويــم التّشــخييص يقــوم
عــى:

 -1حتديــد الوضعيــة ــــ نــوع التّقويــم املقصــود بإعــادة التّحليــل والقــراءة
( اإلطــار املرجعــي للتّقويــم التّشــخييص).

الســابقة بام يســمح
 -2إعــادة حتليــل وقــراءة التّقويــم املرجعــي بغــر األدوات ّ
بتحديــد االختــاالت وحتديــد نــوع العالجــات املقدّ مــة انطالقا
من نفس الوثائق مع تغيري اآلليات.

األطر املرجعية للتّقويم التّشخييص:

الصفية ( التّقويم التّكويني )
•املالحظات اليومية للنّشاطات ّ

الصغرية.
•مالحظة منهجية االنجاز وتغيريات أداء املجموعات ّ

•اإلصغاء والتّحدّ ث للمتع ّلمني

•التّقويم ّ
الذايت ،وتقييم األقران أوالتّقويم اجلامعي.
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اخلتامي.
ّهائي
ّ
•حتليل أداء املتع ّلمني يف التّقويم الن ّ
•حتليل نتائج التّقويم اإلشهادي.

ّ
الصعوبــات واالختــاالت
إن التّقويــم التّشــخييص يم ّكــن مــن تصنيــف ّ
ومنهــا يمكــن اقــراح عالجــات مناســبة لـ ّ
ـكل حمـ ّـل مــن حم ـاّت اســتعامل
الســنة ،بدايــة الفصــل ،بدايــة مقطــع ،بدايــة
التّقويــم التّشــخييص «بدايــة ّ
حصة...ألــخ» ال جلعــل املتع ّلمــن عــى نســق واحــد بــل ملواجهــة واجباهتــم
ّ
بشــكل ف ّعــال مــن خــال تشــجيعهم وإعطائهــم ثقــة أكــر للنّجــاح ،وذلــك
بوضــع أهــداف تالئــم مســتوياهتم.
كيفية تقديم األنشطة يف مرحلة االنطالق؟

تقدّ م األنشطة بصورتني خمتلفتني:
•أنشطة عالجية
•أنشطة إثرائية

العالجــي بكونــه نشــاطا مرتكــزا
 -1النّشــاط العالجــي :يتم ّيــز النّشــاط
ّ
عــى:
التكيز عىل املعرفة املقصودة.
ّ -

 التّوظيف املبارش للمعرفة املكتسبة. املرافقة من طرف املع ّلم أوالقرين. -وضوح اخلطوات املتّبعة.

 -االستعامل املك ّثف للوسائل واألدوات املساعدة.

 العمل يف جمموعات صغرية مع التّكرار.املحصلة.
 التّثمني مهام كانت النّتائجّ

 -2النّشاط اإلثرائي :يتم ّيز النّشاط اإلثرائي بكونه
 -نشاطا ذا نوعية يتط ّلب اإلنتاج.
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 -عمال فرديا مستقالّ.

 يقصد به التّوظيف واالستعامل أو التّقييم. -يتعامل مع املهارات العقلية العليا.

يثمن فيه العمل عايل اجلودة.
ّ -

أهداف التّقويم التّشخييص للمع ّلم:

 تنمية القدرة عىل حتليل املواد التّع ّلم ّية بفاعلية أكرب. -تنم ّية التّفكري فيام س ُيع ّلم ،وكيف ،وملاذا ُيع ّلم؟

مؤشات التّع ّلم بد ّقة.
 -املساعدة عىل بلورة ّ

 -استعامل الفارقية.

أهداف التّقويم التّشخييص للمتع ّلم:

الرفاق بشكل ف ّعال لتخ ّطي املعيقات.
 التّعاون مع ّ -التّبادل والتّكامل.

والقوة.
الضعف
 القدرة عىل حتديد مواطن ّّ
 توطني ّالشعور باالنتامء للفوج.
توص ّيات تتع ّلق بالتّقويم:

ـؤشات التّقويــم قبــل
 ق ّيــادة التّقويــم للتع ّلــم ،وهــو مــا يفــرض إعــداد مـ ّـروع يف بنــاء التّع ّلــات.
الـ ّ

 حتديــد أســباب تع ّثــرات املتع ّلمــن مــن خــال طبيعــة شــبكات التّقويــمواســتغالهلا لبنــاء أنشــطة عالجيــة.
 -ختصيص أنشطة عالجية فورية لتخ ّطي العثرات.

 اســتثامر التّقويــم الـ ّـي وتقويــم األقــران ،إلعــادة ص ّياغــة املنتــج
ـذايت ،ال ّثنائـ ّ
باعتــاد حصيلــة التّقويــم.
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الفصل الرابع
• بطاقات فنية للمؤانسة خاصة بـ :
امليدان  :1فهم املنطوق و�إنتاجه.
امليدان  : 2فهم املكتوب قراءة م�شروحة.
امليدان  :3فهم املكتوب (درا�سة الن�ص الأدبي).
امليدان � :4إنتاج املكتوب.
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جل�سة عائلية
وهيب ُة ،بعدَ َأ ْن أعدّ ِ
ِ
ت ال ّطعا َم ،و َمدّ ت ا َمل ِائدةَ:
َقا َل ْت َ َ ْ
ِ
ف
َش َع يف ِالَكْلِ ،لَ َّن يس َرا َب ْح َس ْو َ
 أرى أالّ َننْتَظ َر ،و َأ ْن ن ْ ٍَ
ٍ
ِ
ِِ
قيق
كأنا َأرا َد ْت َأ ْن ت ُْش ِعر َش َ
َيت ََأ َّخر َك َعا َدته .قا َل ْت ذل َك بِ َل ْه َجة ُمت ََأ ّث َرةّ ،
يائها ِمن س ُل ِ
َزو ِجها يونُس ووالِدَ يا بِاستِ ِ
وك َز ْو ِجها؛ َف َقد ا ْعتَا َد أالّ َيدْ ُخ َل
َ
ُ
ْ
ْ ُ
ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ور َّبام تَأ َّخ َر إىل ُمنْت ََصف ال َّل ْي ِل.
وكان َهذا م ْن
عاشة َل ْيالًُ ،
الدَّ َار َق ْب َل ا ْل َ
ال ِ
اب ْ ِ
الف مع َزوجتِ ِه – وهيبة – ومل ي ُكن يس رابح ِمن رواد ا َْل َق ِ
َأ ْس َب ِ
اهي
ْ ُ ّ
َ َ َ َْ ْ
َ َ ْ َ
َ
اش ر َف َقاء الس ِ
ِ
ِ
ْ ِ
وء ؛ ّ
كل ما يف األَ ْم ِر ،أ ّن ُه ك َ
َان َب ْعدَ
والانَاتَ ،و َل ْ َي ُك ْن م ّ ْن ُي َع ُ ُ ً ّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
مرت َْي يف ْال ْس ُبوع َع َل َم ْكتَب ا ْل َق ْس َمةَ ،ف َي َ
تذاك َُر
ت ّد ُد َّ
ْصافه م َن ا ْل َع َم ِلَ ،ي َ َ
ان َ
لني يف ُم ْ َت َل ِ
الش ِ
َاك مع إِ ْخوانِ ِه ا ُْلن ِ
ف ّ
ؤون ،بِ َق ْص ِد إِ ْص ِ
الح ْالَ ْو َضا ِع
َاض َ
ُهن َ َ َ
َ
قيمون فِ ِيه.
ال ِّي ا ّلذي ُي
يف ْ َ
 َو َمدَّ ُيون ُُس َص ْحنَ ُه إىل َر َّب ِة ا ْل َب ْيتَ ،ف َم َ َل ْت ُه بِ ُّ
الش ْو َربة ؛ أ ّما ا ْل َع ُّم
َر ْزقيَ .و َز ْو َج ُت ُه ّلالفا ْط َم َةَ ،ف َقدْ ًأ ْق َبال َع َل ال ّطعا ِم ِم ْن َغ ْ ِي َش ِه َّية ؛ َو َقدْ َح َّز
وأخ َذ ِ
يدا يف ا ْلبي ِ
ت ا ْل َو َس ِ
يف ًن ْف َس ْي ِهام ًأالّ َ ِ
ت يس َرا َب ْحَ ،
األو َها ُم
او ُس َو ْ
َْ
رزقي:
ت َُز ِاو ُد ُهاَ .ف َقال ا ْل َع ُّم ْ
 َو َأ ْي َن َي ْق ِض ا ْل َو ْق َت؟ يف َم ْكت َِب ا ْل َق ْس َم ِة.

الص َعدا ًء َو َقا َل ْت:
 َوتن َّف َست َل ّلفا ْطمة ُّالمدُ لُِِّ ...كن ُْت َأ ُظن َأ َّن ا ْلع ِ
اص َمة َأ ْف َسدَ ْت ُهَ .ف َأ ْص َب َح َي ْت َب ُع
َ
ُّ
َْ ْ
وات .ويتَعاطى ا ُْلوبِ ِ
الشه ِ
قاتَ .ف َقا َطعها ا ْلعم ِر ْزقي ا ّلذي يكْره ا ْل ِ
عاص َم َة:
َ َُ
ََ
َّ َ
َ ُّ
دينة .ك ُُّل َ ٍ
ِ
هذ ِه ا َْل ِ
َأ ُعو ُذ باهللِ ِمن ِ
ارات،
الس َّي ُ
ْ
شء فيها ُي ْزع ُج َكَّ :
ْ
ِ
جيجْ ،
ال ُّو ا ُْل َل ّو ُ
مني! .
ّاس ،إذا َل ْيسوا ُم ْسل َ
ّ
خاص ًة الن ُ
ّاسَ ...و َّ
ث والن ُ
الض ُ
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َفت َّ
َدخ َل ْت َوهي َب ُة لِك َْي تُعيدَ ا ْل َك َ
األول:
ال َم إىل َمْرا ُه َّ
 َلِاذا الَ َتنْصح َأ َخ َاك يا ُيونُس؟ إِ َّن ُه الَ َي ْع ِرف َم ْص َل َح َت ُه َلِا َذا ال
لنز ِ
َنكُون َك َغ ِينا ِمن النَّاس؟ دار و ِ
هة،
اس َع ٌةَ .و َحدي َق ٌة َغنَّا ُءَ ،و َس َّيارة لِ ْ
ٌ َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وق ..إنّه ل ْ َ
ب َم ْر ُم ٌ
ل َسف ّ
ص َي َت َفانَى يف خدْ َمة ا ْل َغ ْ ِي،
الشديد َش ْخ ٌ
َو َمنْص ٌ
ويضيع و ْق َته يف االجتِم َع ِ
ات.
َُ ُ َ ُ
ْ َ
ِ
ئاب ،وا َْل َصالِ ُح
َّاس ُهنَا َأ ْك َث ُ
رهم ذ ٌ
ص ن َِزي ٌه ،والن ُ
 يس را َبح َش ْخ ٌِ
ِ
ِ
والصداقات والتّكتُّالت .أ َّما
الَ ُت ْق َض َب ْينهم إالَّ َع َل َأ َساس « ْالَكْتاف « َّ
الان ِ
ِِ
ْسان ِمن َي ِرتم َن ْفسه والَ ي ِ
عاق ُر ُهم ْ
َات،
ُ
إذا كان اإلن ُ َّ ْ ْ
الَ ْم َر َة َع َل َم َوائد ْ َ
َ
ٍ
ال ُص ِ
وز َأ ْن َت ُلو َم يس َرا َبح َو َغ ْ َي ُه
ي ُ
ول َع َل ّ
شءَ .ف َه ْل َ ُ
فال َأ َم َل ل ُه يف ْ ُ
أي َ ْ
ِمن ا ُْل ِ
ناضلني ا ّلذي َن َي ْع َم ُلون ِل ْص ِ
الح َه َذا ا ْل َو ْضعِ؟
َ
ِِ
ِ
ِ
أو َع َزت
وما كاد ُيونُس َينتَهي م ْن َكالَمه َحتَّى َر َّن َج َر ُس ْالَاتفَ ،ف ْ
ِ
ي ِّفف ِمن صو ِ
وأخذت
ت ال ّت ْل َف َز ِة.
الصغري ُز َه ْ ٍي َأ ْن ُ َ
َوهيب ُة إىل ا ْبنها ّ
ْ َ ْ
الس َم َع َة:
َّ

 أ ُلو ...أهذا أنْت؟ أنا ِعار َفةَ ..ط ْب ًعا هذه َعا َدت َ
ْت
ُكَ ...أ ْي َن أن َ
اآلن؟ يف َق ْ ِ
وضوع ا ُْل ِه ّم؟ ط ّيبَ ..ستُحدِّ ُثني
ص األُ َمم؟َ ...و َما ُه َو هذا ا ْل ُ
َع ْن َذلِ َك بِال ّت ْف ِصيل ن َْح ُن يف انْتِ َظ ِ
ارك !.
د .حنفي بن عيسى
جملة الثقافة :ع.30 .
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المراحل

و�ضع ّية االنطالق

سير التّعلّمات
الوضع ّية التّعلم ّية :1
يف الغالب تُعقد يف َمن ِْز َ
جلسات عائل ّي ٌة،
لك
ٌ
وتضم أفرا ًدا
تدور حول مواضيع َشتّى،
ُّ
كثريين من العائلة.

نصا موضو ُعه «جلسة عائل ّية»
ستس َمع فيام يأيت ًّ
ْ
العائلة مع ّينة.

 -استمع إليه ج ّيدً ا.

سجل ما تراه ُمهمًّ كرؤوس أقالم ،استعدا ًدا
 ّللتّعبري ّ
فهي واملناقشة.
الش ّ

التّقومي البنائي

أ -إسامع الن ّّص:

ّص عىل املتع ّلمني ،قراءة
 يقرأ األستاذ الن ٍّ
وبصوت مسموع.
متأن ّية

ب -املناقشة:

 -ما موضوع هذه اجللسة العائل ّية؟

العامة:
الفكرة ّ

« ّ
تأخر يس رابح عن العودة للبيت»

ارشح َها:
 إليك هذه الكلامتْ
ِ
الرىضِ ،
انزعاج.
است َياء :عدم ّ
ْ
ِ
رت َّد ُد َ
ون عليها
من َ
رواد املقاهي :مّن ي َ
باستمرار.
حزَّ :أ ّه َر ؛ ت ِ
ُراو ُدهاَ :تنْت َُابا.
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امليدان  :1فهم املنطوق وإنتاجه
املوضوع « :جلسة عائل ّية».
األهداف التّع ّلم ّية :

 حتسن املتع ِّلم االستامع.ِ
ب أفكاره انطالق ًا من وضع ّية االستامع.
 يفهم املسموع ويست َْوع ُأهم األمور َكرؤُ وس أقالم ،استعدا ًدا َل ِرحلة التّعبري ّ
فهي.
 ّيسجل ّ
الش ّ
 يستخرج أفكار املسموع. ينتِج املسموع شفه ًّيا بلغة سليمة ويعرضه عىل زمالئه. -يتحاور بلغة سليمة ويديل برأيه ،ويناقش بشجاعة وإقناع.
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املحرمات.
يتعاطى املوبقات :يتناول ّ
ي ِ
عاقرهم اخلمرةُ :ي ِ
شاركهم ُشب اخلمر.
ُ
وأو َح ْت.
ْأو َعزَتَ :أشارت ْ
ّص املسموع ؟
 -ما نوع هذا الن ّ

القصة؟
 من هم أبطال أو شخصيات هذه ّ -ما ا ّلذي م ّيز يس رابح؟

 -ما الذي نتج عن ذلك؟

 هل أ ّثر ّتأخر يس رابح عىل أطراف هذه
اجللسة؟

ّص املسموع؟
 ما هو النّمط الغالب عىل هذا الن ّأهم أحداثِ ِه؟
هي ّ
 ما ّاألفكار األساس ّية:
 -1اِنتهــاء وهيبــة مــن إعــداد ال ّطعــام
ـروع
واقرتاحهــا عــى أفــراد العائلــة ،الـ ّ
يف األكل وعــدم انتظــار يس رابــح
العتيــاده عــى الت ّ
ّأخــر.
 -2تناوهلم ال ّطعام ّ
متأخرين لغياب يس
رابح.

او ُزهم عن سبب ّ
تأخر يس رابح
َ -3ت ُ
الدّ ائم.
 -4اِتّصال يس رابح هاتف ًيا ولوم وهيبة له.
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ج -اإلنتاج ّ
الشفهي واملناقشة.

الوضع ّية التّعلم ّية :2

ّص ،وصارت ُ
ها قد سمعت
معالِه
َ
وناقشت الن ّ
واضحة لد ْي َك.
 أنْتِ ْج ُه شفه ًيا بلغة سليمة ،وك ْن مستعدًّ اِ
ِ
بالر ِ
مالحظات
والر ّد عىل
أي ّ
للمناقشة واإلدالء ّ
غريك.
* ِ
االستامع لعدّ ة عروض شفه ّية من طرف عدّ ة
ُمتع ِّلمني ومناقشتُها بِتنشيط من األستاذ.
 عىل أن ي ِلقي بق ّي ُة املتع ّلمني عروضهم يف
ُ
املواعيد الالّحقة.
الوضع ّية :3
 لقد ِع ْش َت َج َّو املناقشة والتّعبري ّالشفهي.

 ما رأ ُيك يف العروض واملناقشة ؟ هل كانتواف ّية وإجياب ّية؟
 -كيف؟

 كيف كان توظيف ال ّلغة العرب ّية شفه ًّيا؟ -هل كانت هناك نقائص؟ وما هي؟
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ّ
الشعب الجزائري
أصالة
مرياث ر ِ
ٍ
ِ
وح ٍّي
مسلم ،ذو
يب
اجلزائري
الوطن
يف هذا
شعب عر ٌّ
ٌ
ِّ
ُ
ٌ
ٍ
َع ٍ
مادي ،شا َد ُه أسال ُف ُه
ريق ،وهو« :اإلسال ُم» وآدا ُب ُه وأخال ُق ُه .وذو مرياث ٍّ
اث وهو املساجدُ ِبي ِ
الت ِ
ِ
قضائي
اك ِل َهاَ .و َأ ْو َقافِ َها .وذو نظا ٍم
ََ
ٍّ
حلفظ ذلك ُّ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
الفضائل
منظومة من
واالجتامعي .وذو
العائيل
تكوينه
حلفظ
مصلحي
ِّ
ٍّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
الشقية ،متن ّقلة ِ
السام َّية إىل الفرو ِع
العربية ّ
يعي من األصول َّ
باإل ْرث ال ّطبِ ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
لسان َو ِس َع
اجلنسية من التًّح ُّل ِل َواال ِّدغا ِم .و ُذو
خصائصه
حلفظ
النامية
ِ
ِ ِ
ِ
س
َو ْح َي اهللَِ ،و َخ َّلدَ حك َْم َة ا ْلف ْط َرةَ ،
وج َرى بِا ْل ِّش ْع ِر َوال َّف ِّنَ ،و َح َوى َّ
ِ
ِ ِِ
ا ْلبي ِ
وس َّخ َل الت ِ
َّار َ
انَ ،و َج َ
يخَ ،و َشا َد
ََ
ال َم ْكنُونَات الفك ِْرُ ،ث َّم َخدَ َم ا ْلع ْل َمَ .
ِ
ِ
ِ
ْب ْ ِ
احلضارةََ ،و َو َض َع معامل الترشيعَِ ،و َحدَ ا بِ َرك ِ
الن َْسان َّية حينًا َف َأ ْط َر َب.
َ

ِ
الت ِ
َحا َف َظ هذا ّ
العرشة،
ات ُق ُرونًا تَزيدُ عىل
عب عىل هذا ّ
الش ُ
حوادث الدَّ ه ِر ِ
عليه فلم َت ْغ ِل ْب ُه ،وما َ
ُ
الشعب بدْ ًعا يف
كان هذا
وغا َل َب ْت ُه
ْ
ُ
مات ال ّط ِ
االحتفاظ هبذه املقو ِ
ِ
ِ
كل ُش ُع ِ
بيعية ،بل ُّ
أمثال
وب الدُّ ْن َيا قائم ٌة عىل
ّ
هذه ا ُمل َقوم ِ
ات ال َي ْس َتن ِْز ُلَا َعن َْها َم ْن ُيريدُ َه ْض َم َها َق ْب َل ِالَك ِ
ْل لِ َي ْه ِض َم َها
ِّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َب ْعدَ ْالَك ِ
ْل – ك ََم َي ْف َع ُل ُو َّع ُ
السياسة لت ْ
َخد ِير
االست ْع َم ِر ،و ُم َش ْع ِو ُذو ّ
اظ ْ
ِ
ون هلا العنرصي َةَ ،و ُهم ِم ْن ُ َ ِ
األم ِم ا ُمل ْست َْض َع َف ِةَ ،ف ُي َق َّب ُح َ
ونَا يف
ْ
اتا ،و ُي َزهدُ َ
ح َ
ِ
ِ ِ
ِ
اتا.
اجلنس َّية َو ُه ْم م ْن ُد َه َ
حممد البشري اإلبراهيمي
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امليدان  :2فهم املكتوب ( - 1 -قراءة مرشوحة)
املو�ضوعُ �« :
أ�صالة ّ
اجلزائري»
ال�شعب
ّ
الأهداف التّعلم ّية:

 ُالعامة.
يقرأ املتع ِّل ُم الن ّّص قراءة صامتة واع ّية ويصوغ الفكرة ّ
معبة ومسرتسلة.
 يقرأ ُه قراءة جهر ّية سليمةّ ،قاموس ُه ال ّلغوي.
الصعبة و ُي ِثري
يرش ُح األلفاظ ّ
َ
 َلغوي سليم.
 يناقش فهم الن ّّص ويصوغ األفكار يف قالبّ
مقومات ّ
الشعب اجلزائري.
يتعرف عىل ّ
 ّ يناقش ال ّظاهرة ال ّلغوية (املفعول به) ويستنتج أحكامها اِنطال ًقا منالن ّّص.
 -يو ّظفها سليمة شفه ًّيا وكتاب ًّيا.
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اﳌﺮاﺣﻞ

ﺳﲑ اﻟﺘﹼﻌ ﹼﻠﲈت

* اﻟﻮﺿﻌ ّﻴﺔ اﻟ ّﺘﻌﻠﻤ ّﻴﺔ:

ﻧﺼﺎ
ﰲ إﻃﺎر ﻣﻴﺪاﻥ ﻓﻬﻢ اﳌﻜﺘﻮب  −1−ﺳﺘﻘﺮ ﹸأ �

ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﺒﺸﲑ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻋﻦ ﹼ
ﹼ
اﻟﺸﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮﻱ.
 −اﹺﻗﺮأﻩ ﻗﺮاءة ﺻﺎﻣﺘﺔ ﺑﱰﻛﻴﺰ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ إﱃ اﻟﻔﻬﻢ

وﺿﻌﻴﺔ اﻻﻧﻄﻼق

اﻟﻌﺎﻡ.
 −اﹺﻗﺮأﻩ ﻗﺮاءة ﺟﻬﺮ ﹼﻳﺔ ,ﺳﻠﻴﻤﺔ ,ﻭاﻋ ﹼﻴﺔ ,ﻣﺴﱰﺳﻠﺔ

ﻭﻣﻌﱪة.
ﹼ

 −ذ ﹼﻟ ﹾﻞ ﺻﻌﻮﺑﺎﺗﻪ اﻟ ﹼﻠﻔﻈ ﹼﻴﺔ.

ﺗﻌﺒﲑﻱ ﺳﻠﻴﻢ.
ﻭﺻ ﹾﻐﻬﺎ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ
ﹼ
 −ﻧﺎﻗﺶ أﻓﻜﺎرﻩ ﹸ
�
اﻟ ّﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟ��ﺎ ّ

* ﻗﺮاءة ﺻﺎﻣﺘﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﺎﻡ:
أﻱ ﺷﻌﺐ ﻳﺘﺤﺪﹼ ﹸ
ث اﻟﻜﺎﺗﺐ?
 −ﻋﻦ ﹼ
 −ﺑﹺ ﹶﻢ اﻣﺘﺎز ﻫﺬا ﹼ
اﻟﺸﻌﺐ?

اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ:
" أﺻﺎﻟ ﹸﺔ ﹼ
اﳉﺰاﺋﺮﻱ "
اﻟﺸﻌﺐ
ﹼ

* ﻗﺮاءة ﻧﻤﻮذﺟ ﹼﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ اﻷﺳﺘﺎذ

* ﻗﺮاءات ﺟﻬﺮ ﹼﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ اﳌﺘﻌ ﹼﻠﻤﲔ ,ﻳﺘﺨ ﹼﻠﻠﻬﺎ
اﻟﻔﻜﺮﻱ.
ﴍح اﻷﻟﻔﺎظ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻨﺎء
ﹼ

ﹼﺺ?
 −إﱃ ﻛﻢ ﻭﺣﺪة ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻨ ﹼ
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ﹺ
ﻴﻢ ﺗﺘﻤ ﹼﺜﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻷﻭﱃ?
−ﻓ ﹶ

 −ﹼﺑﲔ ﻣﻘﺎﺻﺪﹶ اﻟﻜﻠﲈت اﻵﺗ ﹼﻴﺔ:
ﹺ
ﻠﻒ
اﻟﺴ ﹸ
 ﻣﲑاث :إﹺرث ,ﹸﺛﺮاث ,ﻣﺎ ﺗﺮ ﹶﻛ ﹸﻪ ﹼ
ﹺ
ﻟﻠﺨﻠﻒ.
 ﻋﺮﻳﻖ :ذﻭ أﺻﻞ ﻛﺮﻳﻢ.

 ﺷﺎدﻩ :ﹶﺑﻨﹶﺎ ﹸﻩ ,اﻟ ﹼﻠﺴﺎﻥ :اﳌﻘﺼﻮد :اﻟ ﹼﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ ﹼﻴﺔ
 ﹶﻭ ﹺﺳ ﹶﻊ :ﺿﺪﹼ  :ﺿﺎﻕ ﻭاﳌﻘﺼﻮد :اﹺ ﹾﺣﺘﹶﻮ
اﻟﻔﻄﺮة :اﻟ ﹼﻄﺒﻴﻌﺔ ,ﻭﲨﻌﻬﺎ :ﹺ
 ﹺ
اﻟﻔ ﹶﻄﺮ
ﹸ
ﻳﺘﺒﲔ ﺑﻪ ﹼ
اﻟﺸ ﹸﺊ ﻣﻦ اﻟﺪﹼ ﻻﻟﺔ
 اﻟ ﹶﺒ ﹶﻴﺎﻥ :ﹶﻣﺎ ﹼ
ﻭاﻟﻠﻔﺼﺎﺣﺔ.

 ﹶﺟ ﹶ
ﻼ :ﹾأﻭ ﹶﺿﺢ ,ﻣﻦ اﳉﻼء ﻭﻫﻮ اﻟﻮﺿﻮح.

 ﹶﻣ ﹾﻜﻨﹸﻮﻧﹶﺎت :ﹶﺧ ﹶﻔﺎ ﹶﻳﺎ ﻭاﳌﻔﺮد :ﻣﻜﻨﻮﻧﺔ.
 −ﺑﹺ ﹶﻢ اﻣﺘﺎز ﹼ
اﳉﺰاﺋﺮﻱ?
اﻟﺸﻌﺐ
ﹼ

اﳉﺰاﺋﺮﻱ
ﻭﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺸﻌﺐ
ﻭﺿﺢ ﺧﺼﺎﺋﺺ
 −ﹼ
ﹼ
ﹼ

ﹼﺺ.
ﻭاﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻨ ﹼ
اﻟﻮﺣﺪة?
 −ﺑﹺ ﹶﻢ ﻳﻤﻜﻦ أﻥ ﹸﺗ ﹶﻌﻨ ﹺﹾﻮ ﹶﻥ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة أﻭ ﹶ
اﻟﻔﻜﺮة اﻷوﱃ:
ﻭﻣﻘﻮﻣﺎت ﹼ
اﳉﺰاﺋﺮﻱ "
اﻟﺸﻌﺐ
" ﺧﺼﺎﺋﺺ
ﹼ
ﹼ
 −ﻓﻴﻢ ﺗﺘﻤ ﹼﺜﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟ ﹼﺜﺎﻧ ﹼﻴﺔ?
 −اﹺ ﹾﻗﺮ ﹾأﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.

75

دليل األستاذ للسنة األوىل من التعليم املتوسط

ﻭﺿﺢ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﹶﻣﺎ ﻳﺄﰐ:
 −ﱢ

ﹺ
ﹸ
ﻣﺮ ﹾت
" ﹶﻏﺎﻟ ﹶﺒ ﹾﺘ ﹸﻪ
ﺣﻮادث اﻟﺪﹼ ﻫﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻢ ﹶﺗﻐﹾﻠ ﹾﺒ ﹸﻪ " :ﹼ
اﻟﺰﻣﻦ اﻟ ﹼﻄﻮﻳﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﺻﻌﺒﺔ ﹺ
ﻭﳏﹶﻦ
ﻋﻠﻴﻪ ﻋﱪ ﹼ
ﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻓﺘﻐ ﹼﻠ ﹶ

 −ﻣ ﹼﺜ ﹾﻞ ﻋﲆ ﻫﺬﻩ اﳌﺤﻦ ﻭاﻟ ﹼﻈﺮﻭﻑ اﻟﺘﹼﻲ ﹶ
ﻋﺎﺷ ﹶﻬﺎ

ﹼ
اﳉﺰاﺋﺮﻱ.
اﻟﺸﻌﺐ
ﹼ

ﹺ
اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ ﺑﻪ?
 −ﹶﻣﺎذا ﻓﻌﻞ
اﳉﺰاﺋﺮﻱ رﻏﻢ ﹼ
 −ﺑﹺ ﹶﻢ اﻣﺘﺎز ﹼ
ﻣﺮ ﺑﻪ?
اﻟﺸﻌﺐ
ﹼ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﹼ
اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺜّﺎﻧﻴّﺔ:
" ﳏﺎﻓﻈﺔ ﹼ
اﳉﺰاﺋﺮﻱ ﻋﲆ ﻣﻘ ﹼﻮﻣﺎﺗﹺ ﹺﻪ "
اﻟﺸﻌﺐ
ﹼ
 −ﻣﺎ اﳌﻐﺰ ا ﹼﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ أﻥ ﺗﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا

ﹼﺺ?
اﻟﻨ ﹼ

 −ﻣﺎذا ﻗﺎﻝ ﹼ
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدﻳﺲ ﺑﺸﺄﻥ

ﹼ
اﳉﺰاﺋﺮﻱ?
اﻟﺸﻌﺐ
ﹼ

ﻳﻨﺘﺴﺐ "
ﺷﻌﺐ اﳉﺰاﺋﺮ ﹸﻣ ﹾﺴ ﹺﻠ ﹲﻢ * ﻭإﱃ اﻟﻌﺮﻭ ﹶﺑ ﹺﺔ
"
ﹸ
ﹸ
ّﻐﻮي:
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠ ّ
ﹼﺺ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ,ﻭﻻﺣﻆ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ:
* ﻋﺪﹾ ﻟﻠﻨ ﹼ
 " −ﹶﺧﺪﹶ ﹶﻡ اﻟﹺﻌ ﹾﻠ ﹶﻢ "
ﺣﻮادث اﻟﺪﱠ ﹺ
ﹸ
ﻫﺮ "
 " −ﻏﺎﻟ ﹶﺒ ﹾﺘ ﹸﻪ
ﺗﺪﻝ ﻛﻠﻤﺔ " ﹺ
 −ﻋﻼ ﹶﻡ ﱡ
اﻟﻌ ﹾﻠ ﹶﻢ " ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻷﻭﱃ?
 −ﻫﺬا ا ﹼﻟﺬﻱ ﱡ
ﻭﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻴﻪ ,ﻛﻴﻒ
ﻳﺪﻝ ﻋﲆ ﹶﻣﺎ ﹶ
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ﹸﻳ ﹶﺴ ﱠﻤﻰ?

 −ﻛﻴﻒ ﺟﺎء ﻫﺬا اﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ?

 −إذﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ? ﻭ ﹶﻣﺎ ﹸﺣﻜ ﹸﹾﻤﻪ?
اﻻِ ْﺳ ِﺘ ْﻨ َﺘﺎج:1
ﹸ
اﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﹼ
اﻟﻔﻌﻞ,
ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺪﻝ ﻋﲆ ا ﹼﻟﺬﻱ ﹸ

ﻭﺣﻜﻤﻪ اﻟﻨﹼﺼﺐ.

ﻟﻠﺠﻤﻠﺘﲔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ:
 −ﻋﺪﹾ
ﹾ

 −ﻛﻴﻒ ﺟﺎء اﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻷﻭﱃ?

 −ﻭأﻳﻦ اﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﰲ اﻟ ﹼﺜﺎﻧ ﹼﻴﺔ?

 −ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺎذا?

 −ﻻﺣﻆ ﻗﻮﻟ ﹸﻪ ﺗﻌﺎﱃ ,ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ " :إﹺ ﱠﻳﺎ ﹶﻧ ﹾﻌ ﹸﺒﺪﹸ "

 −أﻳﻦ اﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ? ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺎذا?

 −إذﻥ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ اﳌﻔﻌﻮﻝ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﺪﹼ ﻡ?
اﻻِ ْﺳ ِﺘﻨْ َﺘﺎج 2

ﺿﻤﲑا
ﻇﺎﻫﺮا أﻭ
اﺳﲈ
ﹰ
ﻳﻜﻮﻥ اﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﹰ
ﹰ

�
اﻟ ّﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻨّﻬﺎ ّ

ﻣﺘﹼﺼ ﹰ
ﺿﻤﲑا ﻣﻨﻔﺼﻼﹰ.
ﻼ أﻭ
ﹰ
* ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻔﻬﻢ:

ﻣﲑات ﹼ
اﳉﺰاﺋﺮﻱ?
اﻟﺸﻌﺐ
 −1ﻣﺎ ﻫﻮ
ﹸ
ﹼ

ﻣﺮت ﻇﺮﻭﻑ ﺻﻌﺒﺔ ﻛﺜﲑة ﻋﲆ ﹼ
اﻟﺸﻌﺐ
 −2ﹼ
اﳉﺰاﺋﺮﻱ .ﻫﻞ ﹼﻓﺮط ﰲ ﻫﺬا اﳌﲑاث?
ﹼ
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 −3ﻣﺎ اﻟﺪﹼ ﻭر ا ﹼﻟﺬﻱ ﻟﻌﺒﻪ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺑﺎدﻳﺲ ﻷﺟﻞ

ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻫﺬا ﹼ
اﻟﺸﻌﺐ?
اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﹼ

 −4أاﻋﺮب ﻣﺎ ﲢﺘﻪ ﹼ
ﺧﻂ ﻓﻴﲈ ﻳﺄﰐ:
ﺳﺠﻞ اﻟﺘ ﹶ
ﹼﺎرﻳﺦ
أ −ﹼ

ب −ﹸﻳ ﹶﺰ ﱢﻫﺪﹸ ﻭ ﹶﳖﺎ ﰲ ﹺ
اﳉﻨﹾﺴ ﱠﻴ ﹺﺔ ﻭﻫﻢ ﹸد ﹶﻋﺎﲥﺎ
ﻛﻮ ﹾﻥ ﲨﻠﺔ ﺗ ﹾﹶﺸﺘ ﹺﹶﻤ ﹸﻞ ﻋﲆ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ
ج −ﹼ
ﹴ
ﻣﻨﻔﺼﻞ
ﺿﻤﲑ
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ُ ُ
البـلبـل
ــى دوحتِ ِ
ف كَال ِّظ ِّ
ــه
َر َّ
ــل َع َ َ ْ َ

م ِرحــا ير ُقــص ِمــن َفرحتِ ِ
ــه
ْ ْ َ
ُ
َ ً َْ

ــر َة ِف َأك َْم ِم َهــا
َو َر َأى َّ
الز ْه َ

َــت َت ُفــو إِ َل ُقب َلتِ ِ
ِ
ــه
ْ
َضحك ْ ْ

الر ْو ِ
السنَا
َسك َ
ض َّ
َب ا ْل َف ْج ُر َع َل َّ

ــى َأ ْفن ِ
ــر َع َ
َانَــا
َو َر َأى ال َّط ْ َ
ــا َر َّد َد فِ َيهــا َن ْغ َمــ ًة
ُك َّل َ

حبــس النَّ ْغمــ َة ِف َأ ْعم ِق ِ
ــه
ََ َ
َ
َ

الر ْو َض ِف َأ ْر َج ِائ ِه
َك ْي َ
ف َي ْط ِوي َّ

يع ِ
ُــف النَّهــر َعــن تَر ِج ِ
ــه
ْ ْ
َو َيك ُّ ْ ُ

َفا ْنت ََشــى ا ْلب ْلب ُ ِ
ــمتِ ِه
ُ ُ
ــل مــ ْن َب ْس َ

يــه ِف و ْق َفتِ ِ
ــت َ ْت ِك ِ
ــه
َو َق َف ْ
َ

َق َّلدَ تْــه ال َّطــر ِف َن ْغمتِ ِ
ــه
ُ
َ
ُْ
ورنَــا ينْ ُظــر ِف حيتِ ِ
ــه
َ
ُ
ََ
ُ َْ
ــاحر ِف ُقوتِ ِ
َلنُــه الس ِ
ــه
َّ
ُ
ْ ُ َّ

َالَنْســا ِم ِف ِر َّقتِ ِ
ــه
َو ُه َ
ــو ك ْ َ
حممد األخرض السائحي
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امليدان  : 3فهم املكتوب ( - 2 -دراسة ال ّن ّص األد ّيب)
املوضوع « :ال ُبلْ ُبل»
األهداف التّعلم ّية:

 ُيقرأ املتع ّلم الن ّّص ّ
تأمل ّية.
الش َّ
عري قراءة صامتة ّ
العامة
 يناقش الفهم العام ويصوغ الفكرة ّمعبة وبإنشاد
 يقرأ الن ّّص قراءة جهر ّية ّالصعبة
 يرشح األلفاظ ّقسم الن ّّص إىل وحدات فكر ّية ويصوغ األفكار يف قالب لغوي
 ُي ّسليم.
 يتفاعل مع الن ّّص ويرشح معانيه ويدرسه دراسة أدب ّية.يتذوق أساليبه الفن ّية و ُي ّ
وض ُحها.
 ّ يناقش ال ّظاهرة الفن ّية (التّشبيه) ويستنْتج أحكامها.نمي ميله ّ
للشعر ولألساليب الفن ّية ل ّلغة العرب ّية.
 ُي ّ -حيفظ األبيات.

80

مادة اللغة العربية

اﳌﺮاﺣﻞ
وﺿﻌﻴﺔ اﻻﻧﻄﻼق

ﺳﲑ اﻟﺘﹼﻌ ﹼﻠﲈت

* اﻟﻮﺿﻌ ّﻴﺔ اﻟ ّﺘﻌﻠﻤ ّﻴﺔ:

ﻴﻮر ﹸ
أﻻﹶ ﺗﺮ ﹼ
ﻣﺜﻞ اﻹﻧﺴﺎﻥ ,ﹶ
ﺗﻌﺸﻖ اﳊﺮ ﹼﻳﺔ
أﻥ اﻟ ﹸﻄ ﹶ
ﹺ
ﹴ
ﺘﻤﺮح ﹾ
ﺑﺄﳊﺎﻥ
ﻭﺗﺸﺪﹸ ﻭ
ﻭﺗ ﹾﹶﺴﺘﹶﻤﺘﻊ ﺑﺠﲈﻝ اﻟ ﹼﻄﺒﻴﻌﺔ .ﹶﻓ ﹸ
ﹴ
ﻧﻐﲈﲥﺎ ﺑﲔ اﻷﻏﺼﺎﻥ ﻛﲈ ﻳﴪﻱ
ﻋﺬﺑﺔ ,ﻭﺗﴪﻱ ﹸ

اﻟﻨﹼﺴﻴﻢ ﺑﲔ اﻷزﻫﺎر.

ﻧﺼﺎ ﺷﻌﺮ ﹰﻳﺎ ﻋﻦ ﹸﺑ ﹾﻠﺒﻞ .اﹺﻗﺮأﻩ ﻗﺮاءة ﺳﻠﻴﻤﺔ
 −إﻟﻴﻚ �

ﻣﻌﱪة ﻭﻣﻨ ﹼﻐﻤﺔ.
ﹼ
�
اﻟ ّﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﺒ ّﻨ� ّ

ﹶ
اﻟﺒﻠﺒﻞ أﻣﺎﻣﻚ ﻭﺳﻂ
ﻭﺗﺬﻭ ﹾﻗﻪ ﻭﲣ ﹼﻴﻞ
 −ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪ
ﹼ

اﻟ ﹼﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻐﻨﹼﺎء.

 −اﴍح ﻣﺎ ﹶﻳ ﹾﺒﺪﹸ ﻭ ﹶ
ﻟﻚ ﺻﻌ ﹰﺒﺎ ﻣﻦ أﻟﻔﺎﻇﹺﻪ.

ﻗﺴﻤﻪ إﱃ ﻭﺣﺪات ﻓﻜﺮ ﹼﻳﺔ.
 −ﹼ

 −ﻧﺎﻗﺶ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻭادرﺳﻪ دراﺳﺔ أدﺑ ﹼﻴﺔ.

 −ﻧﺎﻗﺶ أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ اﻟﻔﻨ ﹼﻴﺔ.

*ﻗﺮاءة ﺻﺎﻣﺘ ﹸﺔ ﺗﺄ ﹼﻣﻠ ﹼﻴﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻔﻬﻢ
اﻟﻌﺎﻡ.

أﻱ ﻧﻮ ﹴع ﻣﻦ اﻟ ﹼﻄﻴﻮر ﻳﺘﺤﺪﹼ ﹸ
ث ﹼ
ﺎﻋﺮ?
 −ﻋﻦ ﹼ
اﻟﺸ ﹸ

ﻭﺟﺪت ﻫﺬا اﻟ ﹸﺒﻠﺒﻞ ﻭﺳﻂ اﻟ ﹼﻄﺒﻴﻌﺔ
 −ﻛﻴﻒ
ﹶ

اﻟﺴﺎﺣﺮة?
ﹼ
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اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ:
ﻓﺮﺣ ﹸﺔ اﻟ ﹸﺒﻠﺒﻞ ﻭاﺳﺘﹺﻤﺘﹶﺎﻋ ﹸﻪ ﺑﺠﲈﻝ اﻟ ﹼﻄﺒﻴﻌﺔ "
" ﹶ
* ﻗﺮاءة ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ اﻷﺳﺘﺎذ ,ﻳ ﹺ
ﺪﺧﻞ ﲠﺎ
ﹸ
ﹼ
ﹼﺺ.
اﳌﺘﻌ ﹼﻠﻤﲔ إﱃ أﺟﻮاء اﻟﻨ ﹼ

* ﻗﺮاءات ﺟﻬﺮ ﹼﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ اﳌﺘﻌ ﹼﻠﻤﲔ ﻳﺘﺨ ﹼﻠﻠﻬﺎ

اﻟﴩح ﻭاﳌﻨﺎﻗﺸﺔ.
ﹼ

ﹼﺺ إﱃ ﻭﺣﺪات ﻓﻜﺮﻳﺔ:
* ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻨ ﹼ
ﹼﺺ إﱃ ﻭﺣﺪات?
ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻨ ﹼ
 −ﻛﻴﻒ ﹼ

ﻗﺴﻢ اﻷﺑﻴﺎت ﺣﺴﺐ اﻷﻓﻜﺎر.
 −ﹼ

* ﻗﺮاءة أﺑﻴﺎت اﻟﻮﺣﺪة ,ﴍح ﻛﻠﲈﲥﺎ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ:

اﴍﺣﻬﺎ.
إﻟﻴﻚ ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ,
ﹾ

ﻑ ,اﻟﺪﹼ ﻭﺣﺔ :ﹼ
اﻟﺸﺠﺮة اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ذات
رﻑ :ﹶر ﹾﻓ ﹶﺮ ﹶ
ﹼ

اﻷﻏﺼﺎﻥ اﳌﻤﺘﺪﹼ ة ﲨﻌﻬﺎ :اﻟﺪﹼ ﹾﻭح ﻭاﻷدﻭاح.

اﻟﻀﻮء أﻭ اﻟﻀﻴﺎء
ﻟﺴﻨﺎ :ﹼ
ﻜﺐ :ﱠ
ﹶﺳ ﹶ
ﺻﺐ ﻭأﻓﺮ ﹶغ ; ا ﱠ
ﹶ
ﲡﻦ ﻭﺗﺸﺘﺎﻕ.
اﻧﺘﺸﻰ :ﹶﻓ ﹺﺮح
ﻭارﺗﺎح ; ﹶ ﹾﲥ ﹸﻔﻮ :ﱡ
ﹶ
أﻓﻨﺎﻥ :أﻏﺼﺎﻥ ,ﻣﻔﺮدﻫﺎ :ﹶﻓﻨﹶﻦ ; ﲢﻜﻴﻪ :ﲢﺎﻛﻴﻪ
ﻭﺗﻘ ﹼﻠﺪﹸ ﻩ ﻭﺗﻔﻌﻞ ﹺﻣ ﹾﺜﻠﻪ

ﻜﻮﻥ اﻟ ﹼﻄﺮ ﹺ
زﻧ ﹶﺎ :أداﻡ اﻟﻨﹼﻈﺮ ﺑﺴ ﹺ
ﻑ ; ﺗ ﹾﹶﺮﺟﻴﻊ :ﺗﺮدﻳﺪ
ﹾ
ﹸ
اﻟﺼﻮت.
ﹼ
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 −ﻣﺎذا ﻓﻌﻞ اﻟ ﹸﺒﻠﺒﻞ ﰲ اﻟﻮﺣﺪة اﻷﻭﱃ?
 −ﺑﹺ ﹶﻢ ﺷ ﹼﺒﻬﻪ ﹼ
اﻟﺸﺎﻋﺮ? ﻭﻛﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﻫﺬا اﻟ ﹸﺒ ﹾﻠﺒﻞ?

ﻭﳌﺎذا?

اﻟﺮ ﹺ
ﻭض? ﺑﹺ ﹶﻢ ﺗﺸ ﹼﺒﻪ ﹼ
اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﻣﺎذا ﻓﻌﻞ
اﻟﻔﺠﺮ ﻋﲆ ﹼ
ﹸ
ﺿﻴﺎء اﻟﻔﺠﺮ?

 −ﻣﺎ أﺛﺮ ﺑﺴﻤﺔ اﻟﻔﺠﺮ ﻋﲆ اﻟ ﹸﺒﻠﺒﻞ?

ﻓﴪ ﹶﺿ ﹺﺤﻜﹶﻬﺎ?
 −ﻛﻴﻒ رأ ﹼ
اﻟﺰﻫﺮة? ﻛﻴﻒ ﹼ ﹶ

ﹸ
ﻋﱪ
 −ﻛﻴﻒ
ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﺎ ﹶدة اﻟ ﹼﻄﲑ ﻣﻊ ﹼ
اﻟﺰﻫﻮر? ﻛﻴﻒ ﹼ
ﹼ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا?
 −ﻫﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﹼ
ﹸ
تضحك? ﹶﻭﻫﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻥ
ﺗﻀﻚ
اﻟﺰﻫﺮة
أﻥ ﹼ

اﻟ ﹰﺒﻠﺒﻞ ﹸﻳﻘ ﹼﺒﻞ?

ﻭﺿﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة.
 −ﹼ

ﹶﻋ ﱠﻢ ﻳﺘﻜ ﹼﻠﻢ ﹼ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ اﻟﻮﺣﺪة اﻷﻭﱃ )اﻷﺑﻴﺎت −1
?(3−2
اﻟﻔﻜﺮة اﻷوﱃ:
ﻭرﻗﺺ اﻟ ﹸﺒﻠﺒﻞ ﻣﻦ ﻓﺮط ﻓﺮﺣﺘﻪ ﺑﺎﻟ ﹼﻄﺒﻴﻌﺔ"
" ﹶﻣ ﹶﺮ ﹸح
ﹸ

 −اﻧﺘﻘﻞ ﻷﺑﻴﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟ ﹼﺜﺎﻧﻴﺔ ) (5−4ﻭاﻗﺮأﻫﺎ.

 −ﻛﻴﻒ رأ اﻟﺒﻠﺒﻞ ﺑﻘ ﹼﻴﺔ اﻟ ﹼﻄﻴﻮر ﻋﲆ أﻏﺼﺎﳖﺎ?

 −ﻣﺎذا ﹸ
ﺗﻔﻌﻞ اﻟ ﹼﻄﻴﻮر ﻛ ﹼﻠﲈ ﻏﻨﹼﻰ اﻟﺒﻠﺒﻞ?
اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺜّﺎﻧﻴّﺔ:
"ﺗﺄ ﹼﻣﻞ اﻟ ﹸﺒﻠﺒﻞ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻄﻴﻮر ﹶﻟﻪ"
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 −اﻧﺘﻘﻞ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟ ﹼﺜﺎﻟ ﹼﺜﺔ )(8−6

 −ﻛﻴﻒ ﻭﻗﻒ اﻟ ﹸﺒﻠﺒﻞ إزاء ﻣﺎ ﻳﺸﺎﻫﺪﹸ ?
 −ﺑﹺ ﹶﻢ ﹶ
ﳏﺘﺎرا?
ﻛﺎﻥ ﹰ

 −ﺑﹺ ﹶﻢ ﹶﺷ ﹼﺒﻬﻪ ﹼ
ﺎﻋﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺧﲑ?
اﻟﺸ ﹸ
اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺜّﺎﻟﺜﺔ:
" ﹶﺣ ﹾﲑ ﹸة اﻟ ﹸﺒﻠﺒﻞ ﻣﻦ ﺗﺄ ﱡﺛﺮ اﻟ ﹼﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﹺ ﹺﻪ"
ﺗﺘﻮ ﹶج ﻧ ﹼﹶﺼ ﹶﻚ ﻫﺬا ﻛﻔﻜﺮة رﺋﻴﺴﺔ?
ﺑﹺ ﹶﻢ ﹸﻳﻤﻜﻦ أﻥ ﹼ

"اﻟ ﹼﻄﺒﻴﻌﺔ ﲨﻴﻠﺔ ﹼ
ﺑﻜﻞ ﻋﻨﺎﴏﻫﺎ ﻭآﻳﺔ ﻣﻦ آﻳﺎت اﷲ"
اﻟﻔﻨﻲ:
اﻟﺒﻨﺎء
ّ
ﹼﺺ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺗﺄ ﹼﻣ ﹾﻞ ﻗﻮﻝ ﹼ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ
 −ﻋﺪﹾ ﻟﻠﻨ ﹼ

اﻷﻭﻝ:
اﻟﺒﻴﺖ ﹼ

دوحتِﹼﻴهﻪ"
ﻑ ﻛﺎﻟ ﹼﻈ ﱢﻞ ﻋﲆ درﺣ
" ﹶر ﹼ

اﻟﺼﻮرة اﻟﺒﻴﺎﻧ ﹼﻴﺔ اﳌﻮ ﹼﻇﻔﺔ ﰲ ﻫﺬا ﹼ
اﻟﺸﻄﺮ?
 −ﻣﺎ ﻫﻲ ﹼ
ﹺ
ﻴﻢ ﻳﺸﺒﻪ اﻟ ﹸﺒ ﹸ
ﻠﺒﻞ اﻟ ﹼﻈ ﱠﻞ?
 −ﺑﹺ ﹶﻢ ﺷ ﹼﺒﻪ اﻟ ﹸﺒﻠﺒﻞ? ﻓ ﹶ
 −ﻣﺎ ﻫﻮ إذﻥ اﻟﺘﹼﺸﺒﻴﻪ? ﻣﺎ ﻫﻲ أﻃﺮا ﹸﻓﻪ أﻭ أﻗﺴﺎ ﹸﻣﻪ?

 −ﻣﺎ أﺛﺮ اﻟﺘﹼﺸﺒﻴﻪ ﻋﲆ اﳌﻌﻨﻰ?

اﻻِ ْﺳ ِﺘ ْﻨ َﺘﺎج:
اﻟﺘﹼﺸﺒﻴﻪ ﻫﻮ إﳊﺎﻕ أ ﹾﻣ ﹺﺮ ﺑﺄ ﹾﻣ ﹺﺮ ﰲ ﺻ ﹶﻔﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ

ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ اﻟﺘﹼﺸﺒﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺸ ﹼﺒﻪ ﻭاﳌﺸ ﹼﺒﻪ
أداة اﻟﺘﹼﺸﺒﻴﻪ
ﹼ

ﺑﻪ ﻭأداة اﻟﺘﹼﺸﺒﻴﻪ ﻭﻭﺟﻪ اﻟﺘﹼﺸﺒﻪ .اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻳﺰﻳﺪ
ﻮﺣﺎ ﻭد ﹼﻗ ﹰﺔ.
اﳌﻌﻨﻰ ﹸ
ﻭﺿ ﹰ
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�
اﻟ ّﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻨّﻬ� ّ

* ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻔﻬﻢ:

ﹼﺺ?
 −ﻛﻴﻒ ﻭﺟﺪت اﻟ ﹼﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ اﻟﻨ ﹼ

ﺺ?
 −ﻛﻴﻒ
ﹶ
ﻭﺟﺪت اﻟ ﹸﺒﻠﺒﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼﻝ اﻟﻨﹼ ﹼ
ﹺ
 −أﻟﻴﺲ اﻟﺒﻠﺒﻞ ﳏ �ﻘﺎ ﰲ ﹺ
ﻭﻓﺮﺣﻪ?
ﻣﺮﺣﻪ
ﹾ ﹶ ﹸ
 −ﹶأ ﹶﻟ ﹾﻴﺴﺖ ﺑﻘ ﹼﻴﺔ ﻋﻨﺎﴏ اﻟ ﹼﻄﺒﻴﻌﺔ ﳏ ﹼﻘﺔ ﰲ ﺗﺄ ﹼﺛﺮﻫﺎ

ﺑﺎﻟ ﹸﺒﻠﺒﻞ?

 −ﻣﺎذا أﺿﺎﻑ اﻟﺒﻠﺒﻞ ﻟﻠ ﹼﻄﺒﻴﻌﺔ?

ﹼﺺ ﻫﺬا? ﻭﳌﺎذا? أﻻ ﺗﺮ أﻧﹼﻪ
 −ﻛﻴﻒ
ﹶ
ﻭﺟﺪت اﻟﻨ ﹼ

رﻭﺿﺔ أدﺑ ﹼﻴﺔ?

 −ﻣﺎ ﹶ
ﻭاﻟﺼﻮر اﳌﻮ ﹼﻇﻔﺔ ﻓﻴﻪ?
رأﻳﻚ ﰲ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﹼ

 −ﻫﻞ أﺑﺪع ﹼ
اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ اﻟﺘﹼﺼﻮﻳﺮ? ﻭﻣﺎ ﹶﺻﺪﹶ  ﻫﺬا
اﻟﻨﹼﺺ ﰲ ﹺ
ﻧﻔﺴ ﹶﻚ?
ﹼ
أﻱ اﻷﺑﻴﺎت أﻋﺠﺒﻚ أﻛﺜﺮ ﻭﳌﺎذا?
 −ﹼ

ﻭﺑﲔ أﻃﺮا ﹶﻓﻪ.
 −اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻷﺑﻴﺎت
ﹰ
ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ آﺧﺮ ﹼ

 −ﻣﺎ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﲆ اﳌﻌﻨﻰ اﳌﻘﺼﻮد?

أذﻛﺮ ﲨﻠ ﹰﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺸﺒﻴﻪ.
−آ ﹾ

ﹶ
ﻣﺎرأﻳﻚ ﰲ ﻇﺎﻫﺮة ﺣ ﹾﺒﺲ اﻟﻌﺼﺎﻓﲑ ﰲ
أﺧﲑا,
 −ﹰ

ﻛﺒﲑا?
اﻷﻗﻔﺎص? ﹶأ ﹶﻟ ﹾﻴ ﹶﺴ ﹾﺖ ذﻧ ﹰﺒﺎ ﹰ

85

دليل األستاذ للسنة األوىل من التعليم املتوسط

امليدان  : 4إنتاج املكتوب
السد»
املوضوعّ « :
األهداف التّعلم ّية:
السد.
يتعرف عىل نمط ّ
 ّالسد عن بق ّية األنامط التّعبري ّية األخرى.
يتميز ّ
 ّالسد شفه ًّيا وكتاب ًيا بشكل سليم.
 -يوظف ّ
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املراحل
وضعية االنطالق

ئ
ال ّتقويم الب ّنا ّ

سري ال ّتعلّامت
الوضع ّية ال ّتعلم ّية:
ِ
مر َ
عت
وسم َ
بك ميدان فيهم املنطوق وإنتاجهَ ،
ّ

نص "جلسة عائلية".
ّ
ِ
ّص.
 -عدْ بذاكرت َك هلذا الن ّ

قصة)
ّص؟ (إنّه ّ
 ما نوع هذا الن ّع َالقصة؟ (عىل مجلة من
ال َم اشتملت هذه ّ
ِ
األحداث والوقائع)

(بتس ْل ُسل)
تم ذك ُْر األحداث فيها؟ َ
 كيف ٍَّ
ومكان
 بِ َم تق ّيدت هذه االحداث؟ (بزمانمع ّي ْنْي)
مكاهنا؟
 ما هو زماهنا وما هو ُ هل ارتبطت أحدا ُثها ْبأشخاص مع ّينْي؟
 -من هم؟

 ما هو النّمظ التّعبريي ا ّلذي ت ُْذكَر فيهاألحداث متَس ْل ِسلة كتَس ْلسل و ُق ِ
وعها.
َ ُ
ُ َ

الّس ُد؟
 -ما هو إذن ّ

االِ ْس ِتنْ َتاج:
ٌ
تعبريي َينْ ُقل األحداث
نمط
الّسد
ّ
ّْ
ِ
والوقائعُ ،مت ََس ْلس َلة ومرتّبة كام وقعت يف
زماهنام ومكاهنام .وهو النّمط املعتمد يف

القصص.

87

دليل األستاذ للسنة األوىل من التعليم املتوسط

َد ْعم وتَ ْثبِيت:
ّص اآليت ،الحظ ج ّيدً ا:
إليك الن ّ
"أ ْقبل املسلمون يو َم الفتحَ ،
فدخ ُلوا مكّة َظافِري َن،

طو ًعا أو ك ُْر ًها ،وعفا
وثابت قريش إىل اإلسالمْ ،
صىل اهلل عليه وس ّلم عن م ِ
الر ُ
سول ّ
سيئ َها ،وقال هلم
ُ
ّ
تثريب عليكم اليو َم،
يوسف إلخوتِ ِه" :ال
َ
َم َقا َل َة ُ
ِ
الرامحْي".
َي ْغف ُر اهلل لكم وهو أرحم ّ
عز
وح ّطم األصنا َم و َط َّهر الكعب َة و َأ ْخ َل َصها هللَِّ ّ
ِ
ِ
َّ
وجل ،وأ َم َر ب َ
الكعبة
ظهر
الالً أن َي ْص َعدَ عىل
لِ ُي َؤ َذ َن"...
ِ
ٍ
أحداث
ّص عىل
ووقائ َع؟
 هل اشتمل هذا الن ّ ما هي هذه األحداث؟كرت؟
 كيف ُذ ْص؟
 إذن ما النّمط التّعبريي هلذا النّ ّ
ّ

ئ
ال ّتقويم النّها ّ

الوضع ّية التّقومي ّية:
وأنت ِ
املتوسطة إىل البيت ،وقع عىل
عائدٌ من
ّ
ٍ
مقربة َ
ارتْي.
منك حادث ارتطام َس َّي ْ
ِ
ْ
آخره،
أنقل وقائع هذا احلادث من ّأولِه إىل
الّس ِد وحمرت ًما عالمات الوقف.
مو ُظ ًفا نمط ّ
* قراءة ومناقشة اإلنتاج وتقويمه من حيث:
 النّمط املو ّظف. -سالمة ال ّلغة والتّعبري.
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الفصل الثالث
ميدان فهم املنطوق
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فهم املنطوق (التعبري الشفوي)1:
نصا من نصوص األرسة والعائلة للكاتب «أبو العيد دودو»
ستسمع ّ
ــ اسمعه ج ّيدا لـ :
• تفهم معانيه وت ِ
ُحسن مناقشتها وتتفاعل معها.
• تح ّدد أبعاده وقيمه وبعض مالمح بيئته.
• تجيــد التّواصــل مشــافه ًة بلغــة ســليمة منســجمة ،وتنتــج نصوصــا تتشــابه معــه
منطًــا ومضمونًــا.

أ ّم السعد
الس ـ ْع ِد ا ْم ـ َرأَ ًة يف الْ َع ْقـ ِـد الْ َخا ِمـ ِ
ـس ِم ـ ْن ُع ْمرِهــا ،طَوِيلَ ـ َة الْقَا َم ـ ِة َر ِقي َق ـ َة الْ ُعــو ِد،
كَانَـ ْ
ـت أ ّم َّ
ـر ِةَ ،م ْرفُو َعـ َة الـ َّرأْ ِس أَبَــدا ًَ ،ذاتَ نَظْـ َر ٍة ال تَ ْخلُــو ِمـ ْن ِحـ ّد ِةَ .وقَـ ْد َو َخـ َ
ـط الشّ ـ ْي ُب
بَ ْيضَ ــا َء الْ َبـ َ َ
شَ ـ ْع َرهاَ ،ولَ ِك ّنهــا الَ ت َـ َز ُال ت َ ْحتَ ِفـ ُظ بِالْكَثـرِ ِمـ ْن نَشَ ـ ِ
ـاطها َو َحيَ ِويَّتهــا.
الس ْع ِد يف قَ ْريَتها ،الْ َوا ِق َع ِة َع َل ضَ ّف ِة الْ َوا ِدي َو ِب َها َعاشَ ْت َوت َ َز ّو َجت.
نَشَ أَتْ أُ ُّم َّ

ـت كَا ِملَــة
ـر َة ِمـ ْن ُع ْمرِهــا؛ ولَ ِك َّنهــا كانَـ ْ
ـي لَـ ْم تَ ْبلُـغِ ّ
السا ِد َســة َعـ ْ َ
تزوجهــا ابْـ ُن َع ِّمهــاَ ،و ِهـ َ
ال ُّنضُ ــو ِج يف َوقْـ ٍ
َصفاتِهــا الْ ُمتَّ ِزنَــة ،فَأ َحبَّهــا
ـت ُمبَ ّكــرَ .وقَـ ْد ت َجـ ّـى ُّكل ذلــك يف َح ِدي ِثهــا َوت َ ُّ
تا ِمهــا َوتَق ِْديرِهــا ُم ْنــ ُذ ِب َدايَــ ِة َحياتِــ ِه
َز ْو ُجهــا لِ ُخلُ ِقهــا َو ُح ْســنِ ُســلوكِهاَ ،و َدأَ َب َع َ
ــى ا ْح ِ َ
ال َّز ْو ِج ّي ـ ِة َم َع َهــا.
َمــاتَ َع ْنهــا َز ْو ُجهــاِ ،ع ْن َدمــا بَلَ َغـ ِ
ـت َعلَ ْي ـ ِه ُح ْزن ـاً بالِغ ـاً،
ن ِم ـ ْن ُع ْمرِهــا فَ َح ِزنَـ ْ
ـت ْالَ ْربَ ِع ـ َ
ـر َمال ِم َحهــا
انْ َفطَـ َر لَـ ُه قَلْ ُبهــاَ ،وبَ َكتْـ ُه بِد ُمــو ٍع ُم ْخلِصـ ٍة ِمـ َّ
ـا أثَّـ َر يف ِص ّح ِتهــا َوأَنْ َحلَهــا ،و َغـ َّ َ
ـي ِء.
ـض الـ ّ
بَ ْعـ َ
ـي نَف ُْســها ت ْعتَ ِنــي ب ُب ْســتانِها َو َدارِهــاَ .ولَـ ْم
ُم ْنـ ُذ تِلْـ َـك الْفَا ِج َعـ ِة الّتــي ألَ َّمـ ْ
ـت بِهــا ،أَ َخـ َذتْ هـ َ
ـت تَ ّت ِسـ ُـم
تَ ُك ـ ْن ت َ ْق َبــل أن يُ َســا ِع َدها أَ ْوال ُدهــا يف الْ ِقيــام ِبأَ ْم ـ ِر الْ ُب ْس ـتَانِ ِ ،لَ َّن أَ ْع َملَ ُهــم كَانَـ ْ
ِالس َع ـ ِة واالبْ ِت َســار.
ب ُّ ْ
ـب َعلَ ْيهــا أَن ت ُ ـ َؤ ّدي الْ َع َمـ َـل َو ْح َدهــا.
الص ْعـ ِ
ـر أَنَّهــا لَ ـ ْم تَأْ َسـ ْـف لِ َذلِـ َـك؛ لَ ـ ْم يَ ُك ـ ْن ِم ـ َن ّ
َغـ ْ َ
ـب َز ْوجهــا
ـت ِمـ َن الْ ِق َيـ ِ
ـت ت َشْ ـ ُعر با ْع ِتــزا َ ٍز كُلّــا انْتَ َهـ ْ
َوكَانَـ ْ
ـام ِب َع َمــلٍ مــا .فَ َقـ ْد ت َ َعـ ّودَتْ أَ ْن تُ َرا ِقـ َ
ـا ِل
ـت بِ َ َهارتِــهَ ،وتَ َعلّ َمـ ْ
يف َحيَاتـ ِه َو ُهـ َو يُــؤ ّدي َواجِبـ ُه يف الْبُ ْسـتَان؛ فَأُ ْع ِجبَـ ْ
ـب الْ َجـ َ
ـت َع ْنـ ُه ُحـ َّ
والتّ ْنســيقِ وال ِّرعايـ ِة.
أبو العيد دودو
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أفهم النصّ :

السعد.
الصفات التي َّ
ا ُذكر بعض ِّ
خص بها الكاتب أ َّم ّ
زوج أ ِّم السعد ؟
كيف مات ُ
هل تأثرت بانتقاله إىل العامل اآلخر ؟ ا ُذكر العبارات ال ّدالة عىل ذلك.
السعد ،وضعف نشاطها بعد رحيل زوجها ؟ كيف ؟
هل استسلمت أم ّ
عي بعض مالمح البيئة الريفية.
ّ
اِستخرج من ال ّن ّص بعض القيَم االجتامعية والخلقية.
أعودُ إلى قاموسي:

أفهم كلاميت:
ُ
ؤوبَ .حــ ّزت :قَطَ َعــت.
َو َخــطَ :خالــط ســواد شَ ــعرهَ .دأَ َبَ :جــ َّد ،اســتم ّر ،وهــو
دائــب و َد ٌ
ٌ
انْ َفطَ ـ َر :انشـ َّـق.
أرشح كلاميت  :تتّ ِس ُم – االبتسار.
ُ
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فهم املنطوق (التعبري الشفوي)2:
نصا من نصوص األرسة والعائلة لصاحبه « توفيق يوسف ع ّواد «
إليك ّ
ــ أحسن االستامع إليه :لـ :
• تقف عىل معانيه ،تتفاعل معها وت ِ
ُحسن مناقشتها.
• تستخرج قيمه ،عواطفه وأه ّم أبعاده.
نصوصــا محاكي ـ ًة لــه
ـج
ـ
وتنت
ـليمة،
ـ
س
ـة
ـ
فصيح
• تحســن التّواصــل مشــافهة بلغــة
ً
منطًــا ومضمونًــا.

يف انتظار أمني
جلست عىل حش ّيتها أمام املوقد تنكت النار بامللقط ،مص ّوبة إىل الجمرات امللتمعة بني يديها
الصوف األبيض كانت قد بدأت نسجه....
الصنارتني وقميصا من ّ
نظرات عميقة .ثم تناولت ّ
وأحست بالحنان يغمر قلبها مل ّا نظرت اىل هذا القميص ؛ ولدها ما يزال يذكرها ،ما يزال
ّ
يح ّبها بال ّرغم من زواجه َوابتعاده عنها.
وأدغشت الدنيا فنهضت األ ّم وأشعلت القنديل كانت قد ذبحت ،إكراما لزيارة أمني َ
ديك
دجاجاتها .اللّيلة ليلة عيد ،وأمني ال يأيت إىل القرية ّكل يوم.
السابعة؛ وأمني وزوجته مل يصال بعد.
الساعة متجاوز ًة ّ
تقدم اللّيل ،يجب أن تكون ّ
السيَارة التي تنهب األرض نهبا ،هل
ترى ملاذا تأ ّخر ؟ بريوت ال تبعد أكرث من ساعة يف َّ
السيَارة ؟ أو تكون امرأته حملته عىل قضاء ليلة العيد يف املدينة بني صواحيها ؟
انقلبت بهام َّ
أصغَى
تكون قد قالت له« :القرية ! الجبل ! هل تريد أن نضيع ليلتنا هذه إكرا ًما أل ّمك؟» هل ْ
إليها واقتنع منها ومل يرحم أ َّم ُه ؟
بنت جارتها ثالث م ّرات ؛ يؤكّد أنّه سيجيء وأنّه
ال،ال ،إنّه يؤكّد يف رسالته التي قرأتها لها ُ
ٌ
مشتاق إليها ،وكانت ال ّرسالة يف صدرها ؛ فتناولتها وفتحتها وطفقت تجيل فيها نظراتها –
وقد أمسكتها مقلوب ًة – فتقف عيناها عىل السطور والكلامت والحروف وقفات معذّبة بلهاء.
اليأس من جديد .هذا شأن أوالد هذا الزمان ! هذا شأن
غري أ ّن
َ
الوقت طال َّ
فدب فيها ُ
رص املتم ّدن  :عبي ٌد لنسائهم.
املتز ّوجني يف هذا الع ِ
كانت األ ّم تفكِّر يف هذه األُمور وهي متو ّجه ٌة إىل غرفتها لتنام ،ثم قعدت يف فراشها وما
الباب ُّ
يدق
كادت تلقي رأسها حتَّى سمعت هدي َر س ّيار ٍة عىل الطّريق حبست أنفاسها ؛ فإذا ُ
دقات متوال ّية قويّة .هذه دقّتُه إنها ُ
تعرف دقَّتَ ُه .هكذا كان أبوه يأيت م ْن قبله...
توفيق يوسف عواد
الصوف)
(قميص ُّ
ُ
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أفهم النّصّ:

من هي املرأة التي جلست أمام املوقد تنكت ال ّنار ؟
مباذا شعرت مل ّا نظرت إىل القميص ؟
ماذا فعلت األ ّم إكراماً لزيارة ابنها أمني ؟ وعال َم ّ
يدل هذا اإلجراء ؟
انتــاب األ َّم قلـ ٌـق شــدي ٌد ملّــا تأ ّخــر أمــن عــن الوصــول ليـاً .ماهــي الخواطــر التــي راودتها
يف تلــك اللحظــة ؟
تفــر َ
قــول الكاتــب  « :وكانــت ال ّرســالة يف صدرهــا ،فتناولتهــا ...وقــد أمســكتها
بِــ َم ّ ُ
مقلوبــة »...؟
عاتبت األ ُّم « أوالد هذا الزمان « ،هل هي محقّة يف ذلك أم ال ؟ علّل إجابتك.
أعودُ إلى قاموسي:

ـرب ،تُح ـ ّرك .أَ ْدغشــت :أظْلَ َمــت .رشــح املطــر :قط ـرات املطــر،
ـم كلــايت . :تن ِكـ ُ
أفهـ ُ
ـت :تـ ُ
َرشَ ــح الجسـ ُد :ع ـرِق.
أرشح كلاميت :طفقت .بلهاء.
ُ
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فهم املنطوق (التعبري الشفوي)3:
نصــا مــن نصــوص األرسة والعائلــة
حصــة فهــم املنطــوق ًّ
تتنــاول اليــوم يف ّ
بعنــوان « وداع» للكاتــب« :عبــد الحميــد بــن جلــون»
حاول أ ْن ت ِ
ُحسن االستامع إليه :لـ :
• تفهم فكرته العا ّمة وأفكاره الجزئية ،تُجيد مناقشتها وتتفاعل معها.
• تستخرج عواطفه ،وقيمه.
• يســهل عليــك التّواصــل مشــافه ًة بلغــة ســليمة فصيحــة منســجمة ،ويَ ْسـ ُهل عليــك
إنتــاج نصــوص مشــابهة لــه منطًــا ومضمونًــا.

وداع
اســتً ْوقَ َفتْ ِني َجــ َّد ِت
ِ ...ع ْن َد َمــا َه َم ْم ُ
ــراقِ الْ َب ِ
ــاب بَ ْعــ َد أَ ْن َو َّد ْع ُ
ــت أَ ْه َــل الْ َم ْنــ ِز ِل ْ
ــت بِا ْخ ِ َ
ـت ِف َو ْج ِهــي ِب َب ْعـ ِ
ـض الْ ِملْــح أَالَ َر ِح َم َهــا اللّـ ُه ! لَ َقـ ْد أَ َرادَتْ ِب َذلِـ َـك أَ ْن ت َضْ َمـ َن
الْ َباكِ َيـ ُة َوقَ َذفَـ ْ
ـب آ َمالَ َهــا َو َســا َر ِت الْقَا ِفلَـ ُة ِف الظَّـاَم َحـ ْو َل ُغـا ٍَم
ُر ْؤيَ ِتــي َمـ َّر ًة أُ ْخـ َرىَ .ولَ ِكـ َّن الْ َمـ ْوتَ َخيَّـ َ
اب لِتُ َو ِّد َع ـ ُه ِع ْن ـ َد َم َحطَّ ـ ِة الْ ِقطَــا ِر َهـ ِـذ ِه الْ ُم َع َّت َم ـ ِة الْ َم ْع ُزولَ ـ ِة الْ ُمتَ َو ِ
اض َع ـ ِة.
َعـ َـى َعتَ َب ـ ِة الشَّ ـ َب ِ
ـت ِمئَــاتُ الْ َخ َو ِ
ـص أَ َمــا َم ُم َخ َّيلَ ِتـ ِه
َ ....وكَانَـ ْ
تاقَـ ُ
اطـ ِر ت َْصطَـ ِر ُع ِف نَف ِْسـ ِه َوكَا َن الْ ُم ْسـتَ ْق َب ُل يَ َ َ
الصـ َو ِر الَّ ِتــي تَك ِْشـ ُـف َع ْن َهــا األَيَّــا ُم بَ ْعـ َد َذلِـ َـك .ك ُُّل
ب ُِصـ َو ٍر شَ ـتَّى تَتَ َبايَـ ُن تَ َــا َم التَّ َبايُــنِ َعــنِ ُّ
إل ابْ ِنـ ِه
َهـذَا َو َعيْ َنــا ُه الَ تَـكَا َدانِ تُبَا ِر َحــانِ َو ْجـ َه َوالِـ ِـد ِه الْ َقلِــقِ الْ َحزِيــنِ  ،الَّـ ِـذي كَا َن يَ ْنظُـ ُر َ
ر الَّــذي يَ ْنتَظـ ُرهُ .
يَبْتَلِ ُعـ ُه الْ ِب َعــا ُد ُدو َن أَ ْن يَ ْعـر َِف َعـ َـى َو ْجـ ِه التَّد ِقيــقِ  ،الْ َم ِصـ َ
ـض ِف َس ـ ْح َم ِة
ر ،ث ُـ َّم بَ ْع ـ َد َذلِـ َـك بَ ـ َدأَ ُد َّخــا ٌن أَبْ َيـ ُ
َ ....وفَ ْج ـأَ ًة تَـ َر َّد َد ِف ُس ـكُونِ اللَّ ْيــلِ َص ِف ـ ٌ
شا َراتٌ
ـر َّد َد ِف قَلْ ِبــي َص ِف ـ ٌ
ر ِمثْـ َـل َص ِف ـرِه َوتَطَايَ ـ َرتْ َ َ
شا َراتٌ َح ْمــرا ُء ،فَـ َ َ
اللَّ ْيــلِ تَتَ َخلَّلَ ـ ُه َ َ
ـك شَ ـ َب َح الْق ِ
ـت ِف الظَّـا َِم الْ َحالِـ ِ
ـرا َر ِ
ـح ِمـ ْن
ات فَ َقـ ْد ت َ َب َّي ْنـ ُ
ـي تَ ْز ُفـ ُر لِتَ ْك َبـ َ
ِمثْـ َـل الـ َّ َ
َاطـ َر ِة َو ْهـ َ
جِ َم ِح َهــا َحتَّــى تَتَ َمكَّــنِ ِمــ َن الْ ُوق ِ
ــن
ِيــت ال َّد ْم َعتَ ْ ِ
ْــى َمــا َحي ُ
ُــوف ِع ْنــ َد الْ َم َحطَّــ ِة ،لَــ ْن أَن َ
ـي َوالِـ ِـدي َو ْهـ َو يُ َعانِ ُق ِنــي الْ ِع َنـ َ
ر فَلَ َقـ ْد ت َ َح َّولَتَــا بَ ْعـ َد َذلِـ َـك
اللَّتَـ ْ ِ
ـاق ْالَ ِخـ َ
ـن ت َ َرقْ َرقَتَــا ِف َع ْي َنـ ْ
ـات َو َمــا كِـدْتُ أَ ْص َعـ ُد أَنَــا َو َر ِفي ِقــي الْ ُغ ْرفَـ َة َحتَّــى َعــا َد ِت
إِ َل َج ْو َه َرتَـ ْ ِ
ـا ِذكْ َريَـ ِ
ـن أُ َر ِّصـ ُع ِب ِهـ َ
الْق ِ
ـت ِف
ـت ث ُـ َّم َســا َرتْ ث ُـ َّم انْطَلَ َقـ ْ
َاس ـ َها َوت ُْس ـ ِم ُع َه ِدي َر َهــا .ث ُـ َّم تَ َز ْح َز َحـ ْ
َاط ـ َر ُة ت َْس ـتَ ْجم ُع أَنْف َ
الظَّ ـاَم ُم َولْ ِولَ ـ ًة َصا ِر َخ ـ ًة الَ تَلْ ـوِي َعـ َـى َش ٍء.
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أفهم النّصّ:

كيف كانت حالة الج ّدة ال َّنفْسيّة وهي تو ّدع الغالم الشّ اب ؟
ماذا قذفت يف وجهه ؟ وملاذا ؟ ما رأيك يف سلوك الج ّدة هذا ؟
مرغم ؟ كيف ؟
ملاذا فكّر الشاب يف مغادرة عائلته ؟ وهل كان
ً
كيف كانت حالة األب وهو يو ّدع ابنه ؟ وهل شعر ابنه بذلك ؟
رشارات الحمراء ؟
كيف استقبل االبن ّ
الصفري الذي سمعه ،وكذا الدخان األبيض ،وال ّ
ملاذا كانت القاطرة تزفر ؟
ما الّذي أث ّر يف الشّ اب كثريا ً وهو يه ّم بركوب القاطرة ؟
مباذا شبّه االبن دمعتي أبيه لحظة الفراق ؟
أعودُ إلى قاموسي:

عزمــتَ .ســ ْحمة الليــلَ :ســوا ُده .تزفــر :تحــدث
أحببــت،
ــت :أردتُ ،
ُ
ُ
أفهــم كلــايتَ :ه َم ْم ُ
ُ
صوتًــا مســمو ًعا.
أرشح كلاميت :امل ُ َعتَّ َمة .ت َْصط ِرعُ .جِامحها.
ُ
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فهم املنطوق (التعبري الشفوي)4:
نصــا يف إطــار التّعبــر الشّ ــفوي كــا تع ـ ّودت بعنــوان « زوج أيب» لـــ د.
إليــك ّ
مح ّمــد حســن هيــكل «
اسمعه بتأ ٍّن ودقّة ،وتف ّهم لـ :
ُحسن مناقشتها ،ويت ّم التّفاعل معها.
• تستوعب ج ّيدا معانيه وت ْ
• تستخرج عواطفه ،وقيمه ،وأبعاده.
•ت ِ
ُحســن التّواصــل مشــافه ًة بلغــة فصيحــة ســليمة ،وتنتــج نصوصــا مبحاكاتــة
منَطًــا ومضمونًــا.

زوج أيب
مل يــدر بخاطــري أن زوج أيب مل تلبــث بعــد أن اطأمنــت إىل مكانهــا مــن بيتهــا الجديــد،
أن قامــت تــدور يف أرجائــه لرتســم يف ذهنهــا صورتــه ،وأنّنــي لفــي مجلــي مــن غرفتــي،
وقــد جـ َّـف دمعــي وإن ظلــت عينــاي محمرتــن مــن أثــر البــكاء ،إ ْذ فتــح البــاب ورأيــت
يل« :أنـ ِ
ـت هنــا يــا
ي ،ثــم يقــول أيب مو ِّجهــا الــكالم إ ّ
األب وال ـ ّزوج والع ّمــة يدخلــون ع ـ ّ
ابنتــي» ورسعــان مــا أقبلــت زوجتُــه نحــوي وأخــذت تطــري نظــام الغرفــة وكان صوتهــا
رقيقــا ،فيــه مــن الحنــان مــا مل تتكلّفــه ،وخلتُهــا مــاكا كرميــا بعثــت بــه الســاء ليضمــد
جراحــي ويأســو كلــوم قلبــي !.
ـا كُنــا يف البَ ْهـ ِو رأيتهــا تفتــح حقيبــة ،وتخــرج
ورست إىل جانبهــا وهــي ممســك ٌة يــدي ،فلـ ّ
منهــا عقــدا جميــا تثبتــه حــول عنقــي ،ثــم تخــرج مــن حقيبــة يدهــا مرآتهــا الصغــرة،
ألنظــر جــال العقــد عــى صــدري ،ونظــرت يف املــرآة فأعجبنــي العقـ ُد وكان أ ّو َل مصــاغ
تحلّيــت بــه مــن نوعــه ،وأدرت عينــي إىل ناحيــة أيب فــإذا عــى ثغــره ابتســام ٌة راضيَ ـةٌ،
تشــهد باغتباطــه ملــا يــرى.
الســنة ال ّدراسـيّة ثــم قاربــت نهايتهــا وأنــا منك ّبــة أشـ ّد االنكبــاب عــى درويس،
ّ
تنصفــت ّ
ـت ،وأردت
ّ
ـا أبللـ ُ
ـت وانقطعـ ُ
وإن لكذلــك إذ مرضـ ُ
ـت عــن املدرســة قرابــة عــرة أيــام ،فلـ ّ
اإلقبـ َ
ـال عــى الــدرس ألســتعيض مــا فاتنــي أثنــاء علّتــي ،دعــاين والــدي إليــه وقــال يل:
ـت يــا ابنتــي خوفــا عــى صحتــك أن تنقطعــي عــن املدرســة وال تذهبــي إليهــا
«لقــد رأيـ ُ
منــذ غــد».
ـت مــن عنــده وقــد عرتنــي ال ّدهشـةُ،
ومل يكــن يل عهـ ٌد بــأ ْن أناقــش قــرا ًرا اتّخــذه ،فخرجـ ُ
ـت ُخلقــت للبيــت واألمومــة ،ال ملامرســة
زوج أيب وتذكّــر أن البنـ َ
صحيــح أنّنــي كنــت أســم ُع َ
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والوظائــف الحكوم ّيــة.

ألن كنــت أعل ـ ُم أ َّن أيب عــى غــر
ر حديثَهــا يف هــذا الشــأن بــاالّ ،
لك ّنــي مل أكــن أع ـ ُ
هــذا ال ـ ّرأي.
وكان لهــذا القــرار أســوأَ األثــر يف حيــايت ،لكنــي مــا لبثــت حتّــى ســمعت هــذا القــرار
يل أيب أن شــعرت بــأن زو َجـ ُه صاحبــة الوحــي بــه ،وأن مــا أســمعه عــن زوج األب،
يبلغــه إ ّ
ـح وشــعرت لذلــك بهــذه العاطفــة الكريهــة ،عاطفــة الكراهيــة
وبرمهــا بأبنــاء زوجهــا صحيـ ٌ
ـدس إىل قلبــي وتجــد منــه مكانــا مل يكــن لهــا مــن قبــل فيــه موضــع.
تنـ ُّ
محمد حسني هيكل
مقتطف من قصة (هكذا خلقت)

أفهم النّصّ:

البنت داخل األرسة قبل زواج أبيها ؟
كيف كانت تعيش ُ
هل كانت زوج ُة األب الثانية محسن ًة إىل البنت ؟ كيف ؟
األب إىل ِ
البنت ؟
ما نوع الهديّ ُة التي ق ّدمتها زوج ُة ِ
كيف كان شعو ُر ِ
البنت وهي تتسل ُم الهديّ َة ؟
أحوال ِ
ُ
البنت وسط األرسة ؟
متَى بدأت تتأزّم
طلب أبيها ؟
ِب َم أخربها األب ؟ وهل كانت راضيةً ،موافق ًة عىل ِ
طلب أبيها ؟
ِب َم أخربها األب ؟ وهل كانت راضيةً ،موافق ًة عىل ِ
ضع عنوانًا مناسبًا لهذا ال ّنص ؟
أعودُ إلى قاموسي:

َــب عــى
ُ
أفهــم كلــايت :تتكلّفــه :تتص ّنــع وتتظاهــر .كلــوم قلبــي :جروحــهُ .منك ّبــة :انك ّ
ـب عــى العلــم :أقبــل عليــه.
الــيء :أقبــل عليــه ولزِمــه وشُ ــغل بــه ،أكـ ّ
أرشح كلاميت :تَطْرِيَ .ع َرتْني .أع ُري.
ُ
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فهم املنطوق (التعبري الشفوي)5:
ـب الوطــن» مــن روايــة «طيوريف
ســيقرأ عــى مســامعك نـ ّ
ـص مــن نصــوص «حـ ّ
الظّهــرة» للكاتــب الجزائــري «مــرزاق بقطــاش» بعنــوان «ســطر أحمــر مــن
األمــس».
ــ اسمعه ج ّيدا لـ :
• تقف عىل معانيه ،تتفاعل معها ،تحسن مناقشتها.
• تستخرج أبعاده املتن ّوعة وقيمه املختلفة.
• تتمكّــن مــن التّواصــل مشــافهة بلغــة متّســقة منســجمة ،وتوفّــق يف إنتــاج
نصــوص محاكيــ ًة لــه منطًــا ومضمونًــا.

سطر أحمر من األمس
ن طويـ ٌـلُ ،سعا َن
ـوي مــن ال ّزقــاق الّــذي يُفــي إىل دارهــم ،بَلَ َغ ُه أنـ ٌ
ـب ال ُعلـ ّ
بلــغ الجانـ َ
ـكري ُملْ ًقــى
ر صاحبــه .وتوقّــف ال يقــوى عــى إصــدار أَيَّـ ِة حركــة .كان هنــاك عسـ ّ
مــا أبـ َ
عــى ظهــره إىل جانــب الطّريــق ؛ ودمــا ٌء غزيــر ٌة كانــت قــد ســالت عــى رقبتــه .عــى
ـكري آخــر يبــدو عليــه أنّــه ميّــت ،تس ـ َّمرت
مبعــدة مــن الجريــح كانــت هنــاك جثَّ ـ ٌة لعسـ ّ
ـكري الجري ـ ِح ،وقــد ذهــل متامــا عــن نفســه .يف تلــك الّلحظــات ،بلغــت
عينــاه يف العسـ ّ
ر أَنّــه مل ي ُكــن ليقــوى عــى تب ّينهــا.
مســام َع مــراد نــداءات والدتــه مــن أســفلِ ال ّزقــاق ،غـ َ
ُصفــرة شــديد ٌة كانــت قــد َعلَــت و ْج َهـ ُه .شــفتا ُه ظلّتــا منفرجتــن قليــاَ ،جلَــس عــى دكــة
بفنــاء الـ ّدار .راحــت والدتُــه تحــاول أن تــر َّده إىل الواقــع ،غــر أنّهــا مل تفلــح تَ َا ًمــا ،ذلــك
أنّــه كان يزيحهــا بحركــة بطيئـ ٍة مــن يَـ ِـد ِه.
مل يفــق مــراد ّإل عندمــا هبــط اللّيــل .والدتــه كانــت جالس ـ ًة إىل جان ِبــه تُحــدَّ ق فيــه
َو َدالئـ ُـل الحــرة باديّ ـ ٌة عــى و ْج ِه َهــا.
كا َن والــ ُده يقلــب أزرا َر املِ ْذ�يــاِع ،عســاه يقــع عــى محطَّــة مــن امل َ َحطّــات اإلذاعيّــة
العرب ّيــة .ومل يفطــن إىل أ ّن مــراد قــد أفــاق مــن إغفاءتــه .أصــواتٌ حــا ّد ٌة كانــت تصــدر
مــن املذيــاع ،وتتح ـ َّول إىل نــوع مــن الخَشْ خَشَ ـ ِة.
ـس مــراد بال ّدمــوع تســتق ّر يف أطـ ِ
ـراف عينيــه مــن الفــرح .وال ـدُهُ مجا ِه ـ ٌد هــو
وأحـ ّ
اآلخــر ! َّ
ـر هــذا االهتــا ُم الشّ ــديد للتّع ـ ّرف عــى مــا يجــري يف الوطــنِ
وإل فيكيــف يفـ ّ
م ـ ْن أحـ ٍ
ـداث ؟
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ـس مــراد يف تلــك اللّحظــة بــأ ّن عليــه أن يقــو َم بــيء .وقــا َم متباط ًئــا من فراشــه،
وأحـ ّ
وتنـ َ
وسعــا َن مــا
ـاول قلـ ً
ـا أحمـ َر ،قَ َّربَــه مــن شــفتيه ،وجعـ َـل يضغـ ُط عــى طَرفــه بأســنانهُ ،
التمعــت عينــاه ،فانح َنــى عــى الك ّراســة ليخـ َّط عليهــا« :مــن جِبالنــا طلـ َع صــوتُ األحــرار
ينادينــا .ينادينــا لالســتقالل».
رصف) /
مرزاق بقطاش (بت ّ
من (طيور يف الظهرية)
أفهم النصّ

ماذا سمع مراد وماذا شاهد ؟
ملاذا مل يتوقّف ،ومل يكن فضول ًيا ملعرفة ماذا جرى ؟
بعد لحظات ،هل عرف مراد حقيق َة األم ِر ؟ كيف ؟
كيف كانت حالة مراد ال َّنفسية بعد معرفته حقيقة األَ ْم ِر ؟ وهل استطاع أن يصم َد ؟
ِ
األوصاف من النص.
بعض
كيف وصف الكاتب حال َة مراد ؟ اِستخرج َ
أيــن كان والـ ُد مــراد مو ُجــودا ً قبــل ر ُجوعــه إىل البيــت مســا ًء ؟ وبــم كان مشــغوال ملّــا عــاد
إىل البيــت ؟
جعل مراد يبيك ويفرح يف نفس الوقت.
الشء الذي َ
ما ّ
أخرج مراد من محفظته ؟ وماذا كتب ؟
ماذا َ
أعودُ إلى قاموسي:

أفهم كلاميت:
ـن .تسـ ّمرت :تركَّـ َزت .تَ َب ُّينهــا :التّعـ ّرف عليهــا.
يَ ْفـ ِـي :يُــؤ ّدي .أنــن :صــوت األملِ ،ف ْعلُــه :أَنَّ ،يَـ ِ ُّ
ـح :مل تن َجــح يف محاوالتهــا .تح ـ ّدق
ال ّدكّــة :بنــاء يُ َس ـطّح أعــاه للجلــوس ،جِ :دكاك .مل تفلَـ ْ
فيــه :تنظــر بتم ّعــن .باديّــة :ظاهــرة.
أرشح كلاميت  :متباطئا  .الخشخشة.
ُ
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فهم املنطوق (التعبري الشفوي)5:
ـص عنوانــه «ليلــة
ـب الوطــن» مـ ّرة أخــرى ،يُقــرأ عــى مســامعك نـ ّ
يف إطــار «حـ ّ
للوطــن» للكاتــب الجزائــري «عبــد ال ّرحمــن عــزوق» مــن مجموعتــه القصصيــة
«صوماميــات».
ــ ِ
أحسن االستامع إليه :لـ :
• تستوعب معانيه ،تتأث ّر بها ،تُجي ُد تحليلها ومناقشتها.
• تقف عىل أبعاده وقيمه.
• تســتطيع التّواصــل مشــافهةً ،ومــن غــر تعـ ّ
ـر أو تلعثــم بلغــة ســليمة منســجمة
مــع التّوفيــق يف إنتــاج نصــوص مشــابهة لــه منطًــا
ومضمونًا.

ليلة للوطن
رسو ٌر إذ كلَّفه قائ ُده بهذه امله ّمة الخطرية ...إنّه ملوضو ٌع
خرج «نور» من مكانِ املسؤول ،وكلُّ ُه ُ
جانب ما كتبه يف ك ّراس
ش ِّيق إذا عاش بعد القيام بهذه امل َ َه َّمة ،إلضافة ُسطو ٍر نُوران ّي ٍة إىل ِ
يومياته الفدائيّة منذ ُصعو ِد ِه إىل ال َجبَلِ ..
َش َع يف رش ِح أهداف العمل ّية،
جمع «نور» أعضا َء فوجِه الّذين اختارهم لهذه العمل ّية ،ف َ َ
وقت ال َب ْد ِء يف العملي ِة ِ
والطّريقة ال ّناجح ِة الّتي يجب اِتّباعها ،كام تح ّدث عن ِ
ووقت العود ِة منها،
ٍ
مجموعات صغري ٍة ،وعىل ِ
صاحب خرب ٍة يف القتا ِل.
رأس ِّكل مجموع ٍة
فَق ََّس َم أعضا َء الفو ِج إىل
ُ
َض
ري بهذه ال ّناحية ،حيث ق َ
ثم َ
انطلق الجمي ُع يف حرك ٍة رسيع ٍة يتق ّدمهم «مسعود » الخب ُ
سنوات راع ًيا يف إحدى القُرى املجاورة ملكانِ العمل ّي ِة.
ركّز «نور» وجامعت ُه عىل ِّكل ما حولهم كثريا ،وفجأة سمعوا همهمة مل يفهموا معناها فَ َنظَ َر
الجمي ُع إىل بَ ِ
َفسه.
الجندي هو
عضهم ،ومن خال ِل نظراتِهم َع َرفوا أ ّن هذا
ّ
الحارس ن ُ
ُ
للص ِ
الجندي أرضً ا ،ويف هذه ال ّدقيقة
وت ،فسقط
مبس ّدسه الكَاتِم ّ
ُّ
رسع ِة الربقِ التقطه «نور» َ
و ِب ْ
وصناديق
فائح تتطاي ُر،
وقنابل
ُ
انفجرت،
ِ
ُ
صوب أماك َن العد ِّو ،وبدأت ّ
الص ُ
االنتقام من ِّكل جه ٍة َ
االنسحاب فو ًرا من ُم َع ْس َك ِر
ريا إىل
ِ
الذّخري ِة تنف ِج ُر ،وبع َد َ
رص َخ «نو ُر» ثالث مرات مش ً
دقائق َ
السري املُضْ ني عا َد الفدائيّو َن إىل حيث كانُوا وعىل كتف «نور» رفي ُق ُه
العد ِّو ..وبع َد ساع ٍة من ّ
رئيسا يف نجا ِح العمليّ ِة.
أنفاس ُه األخري ِة بع َد أن كان سبَبًا ً
ودليلُ ُه «مسعود » الشّ جاع وهو يلف ُظ َ
عبد ال ّرحمن ع ّزوق
(صومام ّيات)
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أفهم النصّ

يئ الّذي كان بقربه ؟ وهل استجاب له ؟
ماذا طلب أح ُد مسؤويل ال ّناحية من الفدا ّ
كيف كان موقف «نور» بعد إخباره بطلب مسؤوله ؟
الكاتب «نور» ؟
ِب َم وصف
ُ
ماذا طلب املسؤول من نور ؟
طلب مسؤولِ ِه ؟
كيف كان شعور«نور» وهو يسمع َ
مــا هــي امل َه ّمــة التــي كُلّــف «نــور» وجامعتُــه بتنفيذهــا ؟ ّ
ـص عــى مكانِهــا
دل مــن ال ّنـ ّ
و َز َمانِهــا.
«املــوت يفــرح يف ســبيل الوطــن» أيــن ورد معنــى هــذه العبــارة يف النــص ؟» حـ ّدد ال ِف ْقــر َة
والسط َر .
ّ
هل نُفّذت العمل ّي ُة ؟ وهل نَ َج َحت ؟
ِ
القصة من رفاق “ نور” .
بعض
ا ُذكر َ
أشخاص ّ
أعودُ إلى قاموسي:

أفهم كلاميت:
ُ
شـ ِّيق :ممتــع .امل ُضنــي :مــن الضّ َنــى ،والضّ نــى :املــرض وال ُهـزال ،والضِّ َنــى :األوجــاع املخيفــة،
وامل ُضنــي هنــا .مبعنــى :القاتــل والشــديد.
أرش ُع كلاميت :ال ُّنورانيةَُ .ه ْم َه َمةٌ.
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فهم املنطوق (التعبري الشفوي)6:
نصــا بعنــوان «الشّ ــاعر املضطهــد» للكاتــب
يف إطــار فهــم املنطــوق ،إليــك ًّ
الجزائــري «مالــك حــ ّداد»
ــ استمع إليه ج ّيدا وأحسن اإلصغاء لـ :
• تفهم وتستوعب مدلوله ومعانيه ،تتفاعل معها ،وتجيد مناقشتها.
• تقف عىل قيمه املختلفة وأبعاده املتن ّوعة.
• يســهل عليــك التّواصــل مشــافهة بلغــة منســجمة ســليمة وتســتطيع إنتــاج نصــوص
تشــابهه منطًــا ومضمونًا.

الشّ اعر املضطهد
رب ُر ذلك ِ
لنفس ِه مبح َّبته لإلنسان ّية،
يحب الحياةَ ،ولك ّنه كان يتم ّناها للغري ،وكان يُ ِّ
وملْ يكُن ُّ
الصف الذي يجب أن يعاد
إنّه محرو ٌم من حنانِ الطّفول ِة ،ومن االِمتحانات الشّ هرية ،ومن ّ
إىل األ ّم.
ريا من ال ّن ِ
والسجونِ .
اس ير ِّددو َن أشعا َرهُ يف ال ِج َبا ِل ّ
لقد بل َغ مسام َع خالد بن ط ّبال أن كث ً
ِ
ُ
يتساءل :هل أنا يف
بالخوف .كان
ومل يكن يشع ُر لذلك باالعتزا ِز أو الفر ِح ،بل كان يشع ُر
السهل ِج َّدا أن أكو َن ر ُجالً مثل سائر ال ِّرجال ،ولكن
مستوى ال ِّرجال ،وثورة هؤالء ال ّرجال ،من َّ
الص ْع ُب.
أن أكون إنسانا ،فهذا هو األمر َّ
ٍ
يقص
ال ميكن لإلنسان أن يتعلَّ َم مع َنى الوطنِ أو يرشح ُه يف
كلامت ،كام أنّه ال يستطيع أن ّ
قص َة الوطنِ  .وقد َ
ترك الل ُه عبا َده يف حال ٍة يُ َخيّ ُل إىل ال ّناس فيها أنّه سبحانه قد خلقهم درجات
ّ
حل مشاكلهم إىل إنسانيّتهم الّتي كثريا ً ما تنزل دون مستوى اإلنسانيّة.
متفاوتة ،وأنّه ترك َّ
الوحوش
ُ
الصغا ُر أو الوحوش الكبا ُر ،أو
ُ
الوحوش ،سواء منهم
ُ
ولكن حينام سريحل
الوحوش ّ
الوحوش ولكن يستفيدون ،عىل
َ
الوحوش الّذين ال يشبهون
ُ
الّذين نلتقي بهم ّكل يوم ،أو
الوحيش .حينام سريحلون ،سريحلون كلُّهم ،سيذهبون كلُّهم
درجات متفاوتة من االستعامر
ّ
ولن يبقى يف شوارع قسنطينة ،ويف الجبال التي ستعود كام كانت خرضا َء ،لن يبقى سوى
ال ّرجال ،أولئك األطفال الكبار الّذين أصبَ ُحوا أسطور ًة يرويها التّاريخُ.
أعل مراتب الحقوقِ املق ّدسة ،والجزائ ُر
الحب ،وسيرشق الفج ُر ،وستعود السيّادةَُ ،
وسيبقى ّ
اس أ ّن الفوىض ال تنشأ عن سوء
الّتي يسبّها
ُ
البعض من أجل حوادثها اليوميّة ،ستذكِّ ُر ال ّن َ
التّفاهم ،ولكن عن الجهل وعدم احرتام الغري.
مالك حداد
نص مقتطف عن (رصيف األزهار ال يجيب)
ّ
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أفهم النّصّ:

ع ّم يتح ّدث الكاتب يف هذا ال ّن ّص ؟
يحب الشّ اعر الحيا َة وكان يتم ّناها للغري ؟
ملاذا مل يكن ّ
ما املقصود بكلمة إنسانيّة ؟
م ّم كان الشّ اع ُر محروماً ؟
هل يتمتّع خالد الشّ اع ُر بقيمة كبرية يف مجتمعه ؟ كيف ؟
م ّم كان يخاف خالد الشّ اعر ؟ ماذا كان يتم ّنى أن يكون ؟
الكاتب انتشا َر الفوىض بني األفراد ووسط املجتمعات ؟
إال َم أرجع
ُ
أعودُ إلى قاموسي:

أفهم كلاميت:
ُ
القصة أو الحكاية العجيبة.
متفاوتة :مختلفة .أسطورة :ج .أساطريّ ،
أرشح كلاميت :اإلنسانيّة.
ُ

104

مادة اللغة العربية

فهم املنطوق (التعبري الشفوي)7:
نصــا مــن نصــوص الوطــن عنوانــه « َحـ َدثَ ذات ليلــة» للكاتبــة الجزائريــة
ستســمع ّ
«جميلــة زنّــر» مــن مجموعتهــا «األعــال القصصية»
ــ أحسن اإلصغاء واالستامع إليه لـ :
• تطلّع عىل أفكاره ومعانيه ،تتفاعل معها ،تتأث ّر بها ،تحسن مناقشتها.
• تقف عىل أبعاده وقيمه املختلفة.
•ت ِ
ُحســن التّواصــل مشــافهة بلغــة فصيحــة ســليمة ،وتوفّــق يف إنتــاج نصــوص
مشــابهة لــه منطًــا ومضمونًــا.

حدث ذات ليلة
ليصط ِ
َــدم بالجِــ َداِر ال َعــارِي ،و َد َخلُــوا
َدف ُعــوا
البــاب بــركالت عنيفــ ٍة فاندفَــ َع ُحطا ًمــا ْ
َ
َ
والخــوف.
ــب
جيــج ّ
ال َباحــ َة ينــرو َن الضّ َ
والص َخ َ
ـعت
وص َّوبُــوا بَنادقَ ُهــم ومصابي َح ُهــم اليدويّ ـ َة باتجا ِه ـ ِه ،فب ـ َدا أشـ َ
اندف ُعــوا نح ـ َو غُرف ِتــه َ
ـض عينيــه إ ْذ
الشَّ ـ ْع ِر حــايف ال َق َدمــن وهــو يــزر ُر معط َفــه املته ـ ّد َل بطريق ـ ٍة خاطئ ـ ٍة ..أغمـ َ
تســمرت ِر ْجـاُه فلـ ْم يُبـ ِـد
ـاح بوجهــه ..تَ َلْ َمـ َـل يف َمكَانــه وقــد َّ
طع َنهــا الضّ ــو ُء ّ
الســاط ُع وأشـ َ
ـكريي.
َحــراكًا إذ رآهــم عسـ ّ
خنق القه ُر قَلْ َب َها:
تس ُّد طريقَهم إليه وقد َ
اندفعت أ ُّمه مذعور ًة ُ
 ماذا تري ُدون ِم ْن ُه ؟ـكري الــذي اعرتضَ هــا بكلـ ٍ
ـكت بابْ ِن َهــا مــن ذرا ِعـ ِه مشـ ّبث ًة
ـات مل تفْه ْم َهــا .أمسـ ْ
َرطَـ َن العسـ ُّ
بــه فدفَ َع َهــا أح ُدهــم بعنـ ٍ
داســها آخــر بحذائِـ ِه الثَّقيــلِ .
ـف ملقيًــا ب َهــا عـ َـى
َ
األرض ثـ ّم َ
ـاب ..أدا ُروا امل َحـ ِّر َك
ق ّيـ ُدو ُه ودف ُعــوه أمامهــم ب ُقــوة و َر َمـ ْوهُ داخـ َـل سـ ّيار ٍة متوقِّفــة عنــد البـ ِ
ـام دامـ ٍ
ـس متـ ّزق كبـدَهُ أضــوا ُء سـيّار ٍة رسيعـ ٍة.
وغاصــوا يف ظـ ٍ
ُ
الســا ِء فتعلّقــت َعينــاه بن ْجمـ ٍة منزرعـ ٍة يف األَديـ ِـم الـاَّ متنا ِهــي ،و َّد لــو
رأسـ ُه إىل ّ
رفــع َ
يحتضـ ُن ُخ ُيوطَ َهــا ال ّر ِ
اشـ َح ِة بالتو ُّهـجِ يف غمــرة هــذه اللّحظــة امل ُوحشــة..
الص ُخــور امل ُسـ َّن ِة،
الســيار ُة نحــو الشّ ــاطئ وتوغّلــت يف ال ّرمــال لتتوقّـ َـف مبحــا َذاِة ُّ
اتجهــت ّ
الســيارة ..فُـ َّـك قي ـدُهُ  ..م َّزقــت ســكو َن اللّيــل عيــاراتٌ ناري ـ ٌة
أُنْ ـز َِل الجس ـ ُد الضّ ئيـ ُـل مــن ّ
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ُ
األســاك نحــ َو
اخرتقــت ظهــ َرهُ َ ..ز ْح َز ُحــوا الجثَّــ َة وقَذفُــوا بهــا و َجــ َه ال َب ْحــرِ ..زَحفَــت
ْ
الشّ ـ ِ
ـوب الّــذي اكتحلَــت عينــاه بأش ـ ّع ِة نَ ْج َم ـ ٍة كبــر ٍة قبــل أن
ـاطئِ َّ
ـس الجس ـ َد املثقـ َ
تتحسـ ُ
ـوص يف املــا ِء..
تغـ َ
ولبس ث َ ْوبًا أَحم َر قامتًا تلك اللّيلة.
أما البح ُر َّ
فتخل عن لونِ ِه فَ ْجأَ ًة َ
جميلة زنري
(األعامل القصصية الكاملة ص 57 :م.و.ف.م )2008
أفهم النّصّ:

الباب «بركالت» عنيفة ؟
من هم ا ّلذين َدف ُعوا َ
ع ّم يبحثون يف هذه اللّيلة ؟
خص الّذي يبحثون عنه ؟ ق ّدم بعض صفاته.
كيف و َج َد العساك ُر الشّ َ
موقف األ ِّم وابنها يف هذا املأزق ؟
كيف كان ُ
كيف عامل العسك ُر األ َّم أ َما َم اب ِن َها ؟
كيف كانت نهاية الشّ خص املختطف ؟ وأين ؟
ولبس ثوباً أحم َر قامتاً تلك
ماذا تفهم من قول الكاتب« :أ ّما البح ُر ّ
فتخل عن لونه فَجأةًَ ،
اللّيلة».
أعودُ إلى قاموسي:

أفهم كلاميت:
ُ
ركالت :ج :ركلــة ،ركَلَـ ُه َركْالً و َركَّلَـ ُه :رضبــه برجــل واحــدة ،تـراكل القــومَ .رك ََل بعضُ هــم بعضـاً
ْــر ،متل ّبــد .تَ َلْ َمـ َـل :تَ َقلّــب
باألرجــل .الباحــةّ :
الســاحة وعرصــة ال ـ ّدار .أشــعت الشّ ـ ْعرُ :مغ َ ِّ
عــى فراشــه َمرضـاً أو غـ ًّـا .مذعــورة :خائفــةَ .رطَـ َن :تكلّــم باألعجميــة .ت َوغَلــتَ :د َخلَــت يف
األعــاق .مبحــاذاة :مقابــل ،تحاذيــا :تقابــا.
أرشح كلاميت :األديم ،التّو ّهج .قامتاً.
ُ
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فهم املنطوق (التعبري الشفوي)8 :
ـص لل ّدكتــور «عمــر بــن
يف إطــار «عظــاء اإلنســانية» سـ ُيقرأ عــى مســامعك نـ ّ
قينــة» مــن الجزائــر يتحـ ّدث فيــه عــن شــخصية «البشــر اإلبراهيمــي»
ــ اسمعه جيّدا وأحسن اإلصغاء لـ :
• تقف عىل فكرته العا ّمة وأفكاره الجزئية ،تتفاعل معها ،وتحسن مناقشتها.
• تح ّدد أبعاده املختلفة وقيمه املتن ّوعة.

• تتم ّكــن مــن التّواصــل مشــافهةً بلغــة ســليمة فصيحــة ،وتنتــج نصوصــا
مشــابهة لــه نمطــا ومضمونــا.

اهيمي
محمد البشري اإلبر ّ
ُولـد مح ّمـد البشير اإلبراهيمـي يوم  14جـوان « 1889بأوالد براهم» بـرأس الوادي بوالية
بعـض امل ُ ُتـونِ يف الفقـ ِه
ودرس َ
َلقـى تعلي َمـ ُه األ ّو َل ،فَح ِفـ َظ القـرآ َن الكريـ َمَ ،
سـطيف حيـث ت ّ
رب ،فَمـ َّر بالقَا ِهـ َر ِة واملدينـ َة امل َن َّو َرة
واللّغـة العرب ّيـ ِة ويف سـنة  1911تَو ّجـ َه نحـ َو املشرقِ ال َع ِّ
ِ
كطالب ،مرت ّد ًدا عىل أسـاتذ ِة اللّغـ ِة وال ِّدين ث ّم انتقل
بالح َجـاز فَأَقَـا َم فيهـا ،وتف ّر َغ لل ّدراسـ ِة
ٍ
إىل دمشـق عـام  1916واشـتغل بالت ّدريـس ،وحارض يف ال ّنوادي واملسـاجد.
ش َع يف التَّعليــم مواصـاً نَشَ ــاطَ ُه ِض ْمـ َن ال َج ْمعيّـ ِة كشــخصيّ ٍة بــارز ٍة
ِب َع ْودتــه َ
إل ال َج َزائــر َ َ
ِ
ِ
الســجن ث ُ ـ ّم أ ْعلَ َنــت الحكوم ـ ُة
ل
َ
إ
ـي
ـ
اإلبراهيم
د
ـ
ي
ق
1945
ـاي
ـ
م
ادث
و
ـ
ح
ء
ـا
ـ
وأثن
مؤثِّــر ٍة،
َ
ِّ
َ َ َ
االســتعامريّ ُة َع ْف َو َهــا ال َعــا َّم ،وتَ ـ َّم إطـ ُ
ـي وملْ يَتَ َوقّـ ْـف
ـاق َ َ
سا ِح الشِّ ــي ِخ البش ـرِ اإلبراهيمـ ِّ
واإلســام ّي ِةُ ،مل َت ِم ًســا ِم ـ ْن بَ ْعـ ِ
نَشَ ــاطُ ُه ف ََســافَ َر ســنة  1952إِ َل بَ ْعـ ِ
ـض
ـض ال ُبلْ ـ َدانِ ال َعربّي ـ ِة ْ
ِ
ن.
ُخصــص ِم َن ًحــا للطَّلب ـة ال َج َزائريّ ـ َ
ُحكُو َماتِ َهــا أَ ْن ت ِّ
َو ِع ْن َد َمــا ان َدلَ َعـ ِ
ـي َخــار َِج ال َوطَــنِ َو َم ـ َّد يَ ـ َد ُه
ـت الثّــور ُة الجزائريّ ـ ُة كان البش ـ ُ
ر اإلبراهيمـ ُّ
للثّــو َر ِةَ ،وعمـ َـل يف ِخ ْد َم ِت َهــا ،ويف هــذه الفــرة ِمـ ْن َح َياتــه ،ا ْحتـ َّـل مكَانتــن ،مكَانَـ ًة ِسياســي ٌة
مــل متنقِّــاً لِ ِخ ْد َمــ ِة الثَّــو َر ِة ال َج َزائريّــة ،ويف الثّان ّيــة
ومكَانَــ ًة فكريّــةً ،فَهــ َو ِف األَ ْو َل يَ ْع ُ
ِ
ِ
ـب ُعضْ ــوا ً ُم َر ِ
ِ
ِ
ـوي
اسـاً َسـ َن َة ِ 1954ف ٍّكل مــن امل َ ْج َمـعِ العلْمـ ِّـي بِد َمشْ ـ َـق والَ َم ْج َمــع اللُّ َغـ ّ
انتُ ِخـ َ
ـي َخــار َِج ال َوطَــنِ ِطيلَـ َة َسـ َن َو ِ
ـا تَ َحـ َّر َر ِت ا ْل َج َزائِـ ُر َعــا َد
ات الثَّــو َر ِة ،فَلَـ َّ
بالقا ِهـ َر ِة؛ َو َه َكـذَا بَ ِقـ َ
ـتقل ُل الَّـ ِـذي قَـ َ
ـال َع ْنـ ُه يَ ْو ًمــا «إنــه
االسـ َ
االسـ ِت ْقال ََل ِبـك ُِّل َج َوار ِِحـ ِهَ ،ذلِـ َـك ْ
إِ َل َوطَ ِنـ ِه لِيشْ ـ َه َد ْ
ـر ِمــن الضَّ َحايــا».
ر إِلَ ْي َهــا إِالَّ َعـ َـى جـ ْ ٍ
َج َّنـ ٌة َل يُ ْعـ ُ
ويشــاء القضــاء أن يرحــل ع ّنــا ويلتحــق بال ّرفيــق األعــى يــوم  19مــاي  ،1965فو ّدعتــه
األ ّمــة الجزائريّــة بقلــوب حزينــة ،وعيــون دامعــة.
د .عمر بن قينة (بترصف)
(شخصيات جزائرية) ط 1/1983ص.41:
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أفهم النّصّ:

َع َّم يتح ّدثُ الكاتِ ُب يف هذا ال ّن ِّص ؟
ماذا تعر ُِف عن البشري اإلبراهيمي بعي ًدا عن ال ّن ّص ؟
َــر َف البشــر اإلبراهيمــي بزيارتهــا  ،وهــل كانــت هــذه
ا ُذكــر
َ
بعــض البلــدانِ التــي ت َ ّ
ال ّزيــارات ســ ّياح ّية ؟
مارسها اإلبراهيمي.
ا ُذكر بعض الوظائف أو األنشطة التي َ
ّ
دل من ال َّن ّص عىل املوا ِقف التي تؤكِّد وطني َة البشري اإلبراهيمي.
أعودُ إلى قاموسي:

أفهم كلاميت:
ُ
اض :ق ّدم املحارضةَ .شعَ :بدأَ .ملتمساً :طال ًبا.
َح َ َ
ش ُح كَلِ َم ِت :املتون .مرت ِّد ًدا .املجمع ال ِعلْ ِم ّي.
َأ ْ َ
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فهم املنطوق (التعبري الشفوي)9 :
ـاص بالبطلــة امللكــة
ـص يف إطــار «عظــاء اإلنســانية» خـ ّ
يُقــرأ عــى مســامعك نـ ّ
األمازيغيــة الجزائريــة «تــن هينــان» لـــ «مريــم ســيدي عــي مبــارك» اســمعه ج ّيدا
لـ :
• تقف عىل مدلوله ومعانيه ،تتفاعل معها ،تحسن مناقشتها ،وتتأث ّر بها.
• تستخلص أبعاده املختلفة ،وتح ّدد قيمه املتن ّوعة.
• يســهل عليــك التّواصــل مشــافه ًة بلغــة ســليمة فصيحــة متّســقة منســجمة،
وتســتطيع إنتــاج نصــوص محاكيــة لــه منطًــا ومضمونًــا.

تني هينان ...
امللكة األمازيغية الجزائرية !
ن ِهي َنــان» هــي َم ِل َكـ ُة قَ َبائــل الطَّــوارِق ،وقَــد َح َك َمــت ِف ال َقــرنِ ال َخا ِمـ ِ
ـس املِيـاَ ِدي،
«تِـ ْ
الســلطة – آنــذاك
ـي الّــذي كان يســت ِم ُّد ُّ
وإليهــا يسـ َت ِندُ هــؤال ِء ال َقـ ْو ُم يف تنظي ِم ِهــم اال ْج ِت َمعـ ِّ
 مــن ِح ْك َمـ ِة املَـ ْرأَ ِة.ري وا َآلثَــا ُر أنَّ َهــا ملكــة متف ـ ّردة ،كَانــت ت ُ َداف ـ ُع ع ـ ْن ِ
األسـ ِ
أرض َهــا وشَ ـ ْع ِب ًها ِض ـ َّد
تُثْ ِبـ ُ
ـت َ
ـاط ُ
ال ُغ ـ َزا ِة اآل َخرِي ـ َن ِمــن قَ َبائــل ال ِّنيجــر و ُمورِيتانيــا ال َحالِ َّيــة وتْشَ ــاد .وقَــد ُعـ َ
ـرف َعنهــا أنَّهــا
َص ِ
اح َبـ ُة ِح ْك َمـ ٍة َو َد َهــا ٍء ،ن ُِّص َبــت َملِ َكـ ًة ب َِسـ َب ِب إمكاناتهــا وقُ ُدراتهــا الخَا ِر َقـ ِة لِلْ َعــا َد ِة .وت َ ُقـ ُ
ـول
ـب ِمــن ُجزئــن (تــن وهينــان) وهــي لَ ْف ـ ٌظ مــن
ال ِّروايــات التّاريخ ّيــة ب ـأَ َّن اســمهاَ ُم َركَّـ ٌ
(ناصبَــة ِ
لَ ْه َج ـ ِة «التَّ َم َهــاك» الق َِدمي ـ ِة وتَ ْع ِنــي بالعربيَّــة ِ
الخيَّــام).
أي َو ُح ْســنِ التَّ ْد ِب ـرِ ،كُلُّهــا ِقي ـ ٌم
ِق َّي ـ ٌم نَبِيلَ ـ ُة ِمثْــل ال َع ـ ْد ِل َّ
والص ْف ـحِ وال َّر ْح َم ـ ِة َو َســدَ اد ال ـ َّر ْ
َغ َر َس ِ
ن ِهي َنــان» و َذا َع ص ْي ُتهــا يف
ــت الف َِضيلَــ َة يف َص ْحــراء ال َج َزائــر ،فَ َخلــد ِذكــ ُر «تــ ْ
ُم ْختلــف ال ِبقَــاعِ...
ـي
ن ِهي َنــان» ذاتَ يــوم ِمــن م ْن ِط َقــة «تافياللــت» ال َوا ِقع ـ ِة بال َج ُنـ ِ
ق َِد َمــت «تِ ـ ْ
ـوب ّ ْ
الش ِقـ ِّ
ـىُ ،م ْمتَ ِطي ـ ًة َر ِ
احلَ ـ َة نَاقَ ِت َهــا البيضَ ــا َء وبِرفْ َق ـ ِة َخاِد َم ِتهــا «تَاكَا َمــات» َو َع ـ َد ٍد
للم ْغ ـر ِِب األَقْـ َ
ـي
ِمــن ال َعبِيـ ِـد لِتَ ْس ـتَ ِق َّر ِبقَا ِفلَ ِت َهــا َّ
الص ِغ ـ َ
ر ِة ِف م ْنطَ َقــة «األَ ْه َقــارِ» ال َج َبل ّي ـ ِة عـ َـى نَ ْحــو أَلْفـ ْ
كلــم َج ُنــوب ال َع ِ
اص َمــة ال َج َزائريّــة.
مب ِ
نط َقــة «األهقــار» ،وأَ ْد َخلَــت تَقَالِيـ َد َج ِديَــد ًة َعـ َـى امل ُ ْجتَ َمـعِ ِم ْن َهــا
صح َمملَ َك ِتهــا َ
شَ ـ ّي َدت َ ْ
َعـ َـى ال ُخ ُصـ ِ
ـرات لِ َوقْــت الشِّ ـ َّد ِة واالســت ْع َدا ِد ال َّدائِـ ِـم لِ َق ْهـ ِر الغُزا ِة
ـوص ال َعمـ َـل ،وت َ ْخزيــن ال َخـ َ
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را ِمــن ال َق َبائِــلِ
ن مــن الشَّ ــال .ويُ ـ ْر َوى بــأ َّن «تِ ـ ْ
القَا ِدم ـ َ
ن ِهي َنــان» َح َك َمــت َع ـ َد ًدا كَ ِب ـ ً
ـرى اإلفريقيّــة.
ت َ ْن َحـ ِـد ُر ِم ْن ًهــا َج ِميـ ُع قَبَائِــل الطَّـ َوارق ال َحاليّـ ِة يف بُلْـ َدانِ َّ
الص ْحـ َراء ال ُكـ ْ َ

ـاب ال َعالَّ َم ـ ِة ابــنِ َخلْــدون أَ َّن اب َن َهــا « ُه َڤــا َر» الــذي أُطْلِـ َـق اس ـ ُم ُه عــى املنط َق ـ ِة
َونَ َقـ َـل ِكتَـ ُ
كُلِّ َهــا فيــا بَ ْعــد كا َن أَ َّو َل مــن َغطَّــى َو ْج َه ـ ُه ،فَتَ ِب َع ـ ُه ال َقــو ُم َوظَلُّــوا َعـ َـى تِلْـ َـك ا ْل َحــا ِل إِ َل
ال َيـ ْو ِم .وقــد أَث ْ َبتَــت التَّ ْحلِيـاَتُ أَ َّن ال َه ْيـك ََل ال َعظْ ِمــي » لتــن هينــان» يَ ُعــو ُد لِلْ َقـ ْرنِ ا ْل َخا ِمـ ِ
ـس
ـا يُشَ ــاعُ ،أل َّن ا ِإل ْسـاَ َم لَـ ْم
الْ ِميـاَ َد ِّي َوهــو َمــا يَ ْع ِنــي أَ َّن » تِـ ْ
ن ِهينــان » ملْ تَ ُكــن ُم ْسـلِ َم ًة كَـ َ
الســا ِبعِ املِيـ َـا ِدي.
يَ ْبلـ ْغ تِلْــك املنط َقـ َة إالَّ ِف ال َقـ ْرنِ َّ
مريم سيدي عيل مبارك (بترصف)
(رجال لهم تاريخ متبوع بنساء لهن تاريخ)
دار املعرفة 2010

أفهم النّصّ:

نصه ؟
ع َّم يتح ّدث الكاتب يف ّ
ما هي الفرتة ال ّزمنيّة الّتي عاشت فيها « تني هينان « ؟
خص بها الكاتب شخص ّية « تني هينان» ؟
الصفات التي َّ
أبر ْز أه َّم ّ
ماذا تعرف عن منطقة « تافياللت « ؟ وماذا متثّل هذه املنطقة بال ّنسبة ل « تني هينان «؟
ما الذي أكّد عليه العالّمة ابن خلدون أثناء ذكره البن « تني هينان» املعروف باسم «هڤار» ؟
أعودُ إلى قاموسي:

أ ْف َه ُم كَلِ َم ِت:
أعرض ،وهنا مبعنى العفو والتّسامح.
الصفح :صفح عنهَ :
يستند :يعتمد .الخارقة :غري عاديةّ .
الصواب واالستقامة .ذاع صيتُها :صارت ذات شهرة .ممتطية:
سداد ال ّرأي :ال ّرأي املصيب ،من ّ
راكبة.
أرشح كَلِ َم ِت :الطّوارق .القافلة .هڤار.
ُ
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فهم املنطوق (التعبري الشفوي)10 :
نصــا مــن نصــوص فهــم املنطــوق بعنــوان «اإلدريــي» صاحــب أشــهر
إليــك ّ
خريطــة يف العــامل لصاحبــه «هيثــم خــري».
ــ أحسن اإلصغاء واالستامع إليه لـ :
• تستوعب أفكاره ومعانيه ،تتفاعل معها ،تحسن تحليلها ومناقشتها.
• ت ُح ّد َد قيمه املختلفة وأبعاده املتن ّوعة.
• تتواصل مشافه ًة بلغة سليمة منسجمة وتنتج نصوصا بنمطه وموضوعه.

اإلدرييس صا ِح ُب أشْ هر خَريطَ ٍة ِف ال َعال َِم
ّ
أقسـام ،ف ََص َنـ َع بذَلـك
رة
قسـ َم
اإلدريسي ال َعالَـ َم إىل َسـ ْب َع ٍة أَقَالِيـ َم ،وك ُُّل إِ ٍ
ٍ
قليـم َّ
ّ
قسـ َم ُه عش َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ـاس َع َل
ني َخرِيطَـةً ،ومل يَ ْكتَـف
اإلدريسي مبَـا تَ َوافَـ َر مـ ْن كُتُ ٍ
َسـبْع َ
ـب ،بَل اعتَ َم َد بِشَ ـكْلٍ َأس ٍّ
ُّ
َ
َ
ِ
ت َ َجا ِربِـه الشَّ ـ ْخ ِصيَّ ِة َو َر َحالَتِـ ِه يف أنْ َحـاء ال َعال َِـم أ َّو ًل َو َمـا لَ ْم يُشَ ـا ِه ْد ُه ِب َنف ِْسـ ِه ا ْعتَ َمـ َد فيه َع َل
ب امل ََسـاف ِ
َات َع َل َخ َرائِ ِط ِه ويُطَ ِّب ُق َها ِب َنف ِْسـ ِه.
ال َّر َحالَ ِة امل ُْسـلم َ
ني وامل ُشَ ـا ِه ِدين الثّقاتَ ،وكَا َن ي ْختَ ِ ُ
اإلدريسي العالَ َم كُلَّـ ُه ِف َخريطَتين ،األُ ْو َل َع َل كُـ َرة كَبِري ٍة
ن اكتَملَـت ال ُّر ُسـو ُم َج َمـ َع
وحي َ
ّ
ويضيـف إلي َها
ِمـن ال ِفضَّ ـ ِة ،والثّانيّـة كَانـت تَ ْخ ِطيطًـا َد ِقيقًـا باألَلْـ َوانِ يُ َوضِّ ُح كُ ِر ِويَّـ َة األ ْر ِض،
ُ
ُخطُـو َ
ط الطُّـو ِلَ ،و َدوائِـ َر ال َعـ ْر ِض امل ُق َّوسـةَ ،و َوضَ َع َهـا ِف كِتَابِـ ِه امل َشْ ـ ُهو ِر (نُ ْز َهـ ُة امل ُشْ ـتَاقِ ِف
َـب مـن َملِ ِ
الكتاب من أَشْ ـ َه ِر
ـح هـذَا
تراقِ اآلفَـاقِ ) ،الّـذي ألّفـه ِبطَل ٍ
ـك ِص َقلِّيـة .وقد ْ
أص َب َ
ُ
ا ْخ ِ َ
والشق ّيون.
اآلث َـا ِر ال ُجغْراف ّيـ ِة العرب ّيـة ،أَفَـا َد منـ ُه األوربيـو َن ّ
ِيسي َم ْج ُموعـ ًة مـن نقّـايش ال ِفضَّ ة ِمن ُص ّنـا ِع األَنْدلُـس َوأَ َم َر ُهـم أَ ْن يَ ْح ِف ُروا
َوأَ ْح َ َ
ضر اإل ْدر ِ ّ
ال َخرِيطَـ َة َع َلى الكُـ َر ِة ال ِفضِّ َيـ ِة ..فَظَ َهـ َرت ِفي َهـا ال ُبلْـ َدا ُن بأقْطَا ِر َها َو ُم ُدنِ َهـا َورِي ِف َهـا َو ُخلْ َجانِ َها
ين ك ُِّل بَل ٍَد ِم ْن َهـا ِم ْن الطُّ ُر ِ
قـات املَطْ ُروقَ ِة
َو َم َجـارِي ِم َيا ِه َهـا َو َم َوا ِقـع أَنْ َهاِر َهـا َو ِب َحاِر َهـا َو َمـا بَ ْ َ
َواألَ ْم َيـالِ امل ْمـ ُدو َد ِة َوامل ََسـافَات امل َشْ ـ ُهو َد ِة َوكَا َن نَق ُْش ال َخرِيطَـ ِة بِاألَلْ َوانِ َوقَـ ْد طُ ِّعمت بِال َعا ِج،
َوكَا َن املَلِ ُـك َوهـو َع َلى ِفـ َر ِ
اش امل َ ْو ِت يَ َت َع َّج ُـل ُرؤيَتَ َهـا ك ُّل يَ ْو ٍم قَبْ َـل َوفَاتِه.
َّما فَتَ ُحـوا أَ ْج ِه َز َة
ِييس كُل َ
َويَ ْعـر ُِف ُعل َ
َما ُء ال ُجغْراف َيـا امل ُشْ ـتَ ِغلُو َن باإلنْرتنـت ال َيـ ْوم اِسـ َم اإل ْدر ّ
ـج ال َخ َرائِ ِ
ـي امل ُ ْعتَ َمـد لـ َدى ا ْل َجا ِم َع ِ
ـات َو َمراكِـ َز ال َب ْح ِ
ـث أُطْلِ َـق
اس ِ
ال َح ُ
ـوب ،ألَ َّن بَ ْرنَا َم َ
ـط ال َعالَ ِم ّ
لامي ال َكبِري.
َعلَيْـه اِ ْسـ َم َهـذَا ال َعالِ ِـم ا ِإل ْس ِّ
هيثم خريي
العريب الصغري ،العدد  143أغسطس 2004

111

دليل األستاذ للسنة األوىل من التعليم املتوسط
أفهم النّصّ:

اإلدرييس ؟
قبل اطّالعك عىل ال ّن ّص ،ماذا تعرف عن
ّ
اإلدرييس ،وما هي املصادر الّتي اعتمد عليها ؟
تح ّدث عن خريطة العامل التي ابتكرها
ّ
ـي ،والّــذي يتحـ ّدث فيــه عــن خريطــة العــامل كــا
مــا هــو اســم الكتــاب الّــذي ألّفــه اإلدريـ ّ
ابتكرهــا ؟
هل كان هناك فضل لهذا الكتاب عىل الحضارة األوروبية ؟ كيف.
لإلدرييس اليوم أن ي ْخل َد مع الخالدين ؟ كيف ؟ مع ذكر العبارة ال ّدالة عىل إجابتك
حق
هل َّ
ّ
من ال ّن ّص.
أعودُ إلى قاموسي:

أفهم كَلِ َم ِت:
ُ
رسع.
توافر :تواجد .يتع ّجل :يت ّ
أرشح كَلِ َميت :نقَّايش .األميال.
ُ
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فهم املنطوق (التعبري الشفوي)11 :
ـص مــن نصــوص فهــم املنطــوق للكاتــب «مح ّمــد كامــل
سـيُلقى عــى مســامعك نـ ّ
حســن املحامــي» بعنــوان «اإلســكندر األكــر».
ــ أحسن االستامع إليه واإلصغاء لـ :
• تفهــم ج ّيــدا أفــكاره ومعانيــه ،تتفاعــل معهــا ،تتاث ّــر بهــا ،تجيــد تحليلهــا
ومناقشــتها.
• تستخرج قيمه املختلفة وعواطفه املتن ّوعة وأبعاده الخف ّية.
نصوصــا
• يســهل عليــك التّواصــل مشــافه ًة بلغــة ســليمة فصيحــة متّســقة ،و تنتــج
ً
مامثلــة لــه منطًــا ومضمونًــا.

اإلسكند ُر األكرب
ر ،أو اإلســكند ُر امل َ ْقـ ُدوين ،مــن الشّ ـ ِ
ـخص ِ
يات العبقريّـ ِة الفـ ّذة الّتــي ينــدر
اإلســكند ُر األكـ ُ
أَ ْن يو َجـ ُد مثلهــا ،يف تاريـ ِخ اإلنســان ّي ِة ،ولِـ َم ال ،وكَان أ ّو َل َمــن نَــا َدى مببــدإ (الدَّ ول ّيــة) فيــا
ن الـ ّدول..
يتعلَّـ ُـق بالبـ َ ِ
وسـ َعى إىل إلغــا ِء الحــدو ِد بـ َ
ـر أ ْج َمعــنَ ..
وتَ َ َّك ـ َن ِمــن ت َشْ ـي ِِيد امرباطوريتــة الّتــي امت ـ ّدت ِمــن َمق ُدونيــا غ ْربًــا حتّــى آخــر ُح ـ ُدو ِد
ـش أَكْـ َ
ولدتِـ ِه عــام 356
ـح تاريـ ُخ َ
شقـاً ،لَـ ْم يَ ِعـ ْ
ـر ِمــن �ث َـاَث وثالثـ َ
ن َســنة ،إِذَا َصـ َّ
ال ِه ْنـ ِـد َ ْ
ق.م وتاريــخ وفاتــه  323ق.م.
ِ
محصــورا ً يف االســتيال ِء عـ َـى مسـ ٍ
األراض،
ـاحات شاســع ٍة مــن
ومل يكــن هـ ُّم اإلســكندر ُ
بــل كا َن يهـ ُ
ر الثّقاف ـ ِة اليونان ّي ـ ِة فيهــا ومعاملــة
ـدف إىل إص ـاَ ِح البــا ِد التّــي يدخلُ َهــا ون ـ ِ
ويعاقــب َعلَ ًنــا َّكل يونــاين
يشكُهــم يف إِ َدا َر ِة البــا ِد
أَ ْهلِهــا نفــس ُمعاملــة ال ُيونان ّيــن ..فــكا َن ْ
ُ
يُســيىء اســتغاللَ ُســلط ِته.
وكا َن اإلســكند ُر ي ْقــي وقتًــا طويـاً يف كتابـ ِة التقاريــر ،الّتــي كا َن يَ ْب َعــثُ بِهــا باســتمرا ٍر
ـمل مختلـ َـف
ين (أرســطو) ،كانــت هــذه التّقَاريـ ُر تَشْ ـ ُ
إىل معلِّ ِمــه وأســتا ِذه الفيلســوف اليونَــا ّ
ـوم والفنــونِ ِ
والصناعـ ِ
ـات ،التــي كا َن يُ َصادفُهــا اإلســكندر يف كَافَّ ـ ِة املــدنِ
العلُـ ِ
والح ـ َر ِف ِّ
ـا ِء الّذيـ َن
التــي يدخلُ َهــا ،وكا َن يعاونُــه يف كتابـ ِة هــذه التّقاريــر َمجموعـ ٌة ممتــاز ٌة مــن العلَـ َ
يصحبونَـ ُه دامئـاً ،وكا َن َعـ َد ُد هــذه املجموعـ ِة مــن العلــا ِء يــزدا ُد دامئـاً إ ْذ كان يَضُ ـ ُّم إليهــم
ْ
علــا َء آ َخريـ َن مــن ِّكل بلــدة يدخلُ َهــا.
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كا َن اإلســكند ُر يقـ ُ
ـب أن ت ُع ـ َّم كافَّ ـ َة
ـول إن العلــو َم
َ
واآلداب والفنــو َن ال َوطَ ـ َن لَ َهــا إذ يَ ِجـ ُ
املجتمعـ ِ
ـات البرشيـ ِة .فالجهـ ُـل يف رأيــه هــو ألـ ُّد أعــدا ِء اإلنســانِ  ..وهــو الّــذي يدف ُعـ ُه إىل
الظُّلْـ ِـم والق َْســو ِة واألنان ّي ـ ِة.
ِ
يقـ ُ
رقِ
األرض،
ـول بعـ ُ
ـر وفَتْـ ِح مـ ِ
ـض املؤ ِّرخــن إ ّن األســكند َر بعــد أن تَكَلَّلَــت َغ َزواتُــه بال َّنـ ْ ِ
ر ..كانــت
كا َن يَ ْرنُــو ِببَـ َ ِ
ـر ِه نحـ َو بقيّــة شــا ِل إفريقيــا والبــاد والتــي كانــت تقـ ُع غـ َ
ـرب مـ َ
ُ
يــب
آمالُــه ال تــكا ُد
جســ ُمه الق ُّ
يــب بالح ّمــى ،وكان ْ
َــوي قــد أُ ِص َ
تعــرف ُحــدودا ً ،ولك ّنــه أُ ِص َ
ـاك الشّ ـ ِ
باإلنهـ ِ
ـر يَ ْو ًمــا..
ـديد ،فلـ ْم يتم ّكــنِ مــن مقاو َمـ ِة امل َـ َر ِض أكـرَ مــن أَ َحـ َد َعـ َ َ
محمد كامل حسني املحامي
عباقرة خالدون (اإلسكندر األكرب)
أفهم النّصّ:

ماذا تعرف عن اإلسكندر األكرب من قبل ؟
نصه ؟
ما هي الحقيقة التّاريخ ّية التي أكّد عليها الكاتب يف بداية ّ
ا ُذكر بعض أعامل اإلسكندر األكرب.
ِب َم كان يهت ّم كثريا ً اإلسكندر املقدوين أثناء فتوحاته ؟ وملاذا ؟
خيص.
كيف كان ينظر اإلسكندر املقدوين إىل العلوم واآلداب ؟ ما رأيك الشّ ّ
أعودُ إلى قاموسي:

أف َه ُم كَلِ َم ِت:
يقل االستيالء :السيطرةَ .علَ ًنا :عىل َمرأى و َمسمع الجميع.
يندرُّ :
أرشح كَلِ َم ِت :الفذّة .ال َّدوليّة.
ُ
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فهم املنطوق (التعبري الشفوي)12 :
نصــا مــن نصــوص (األخــاق واملجتمــع) يف إطــار فهــم املنطــوق
تتنــاول اليــوم ّ
بعنــوان «ر ّوان والقلــم» للكاتبــة «نبيهــة الحلبــي».
ــ اسمعه بتأنٍّ ،وأصغِ جيّدا لــ :
• تفهم فكرته العا ّمة ،تتفاعل معها ،تجيد مناقشتها.
• تقف عىل قيمه وأبعاده.
• تجيــد التّواصــل مشــافهةً بلغــة ســليمة منســجمة ،وتنتــج نصوصــا
محاكيــةً تتشــابه معــه نم ً
طــا ومضمونًــا.

روان والـقَـلَـم
ــيف فــإىل
الس ُ
الســيف والقلــ ُم .فأ ّمــا َّ
قــال نَابُلْيــون« :عــا ُد القُــ ّوة يف ال ّدن َيــا اث َنــانِ َّ :
ـب
والسـ ُ
ـيف م ـ َع األيّـ ِ
ح ـنٍ ،وأ َّمــا القل ـ ُم فــإىل ِّكل ح ـنٍِّ .
ـام مكــر ُوهٌ ومغلُـ ٌ
ـوب ،وال َقلَ ـ ُم غَالِـ ٌ
ــوب».
و َم ْح ُب ٌ
« ُر َوان» فتــا ٌة مو ُهوبــ ٌة جــ ًّدا َحبَا َهــا اللــ ُه ُم ْنــ ُذ َح َداث ِت َهــا الشَّ ــغ َْف بالكتابَــ ِة والتَّأليــف،
ـام ،غارِقـ ًة
ن األوراقِ واألرقـ ِ
فكانــت بِخــاف أت َرابِهــا ت َقــي ال َّنهــا َر كلَّــه خلـ َـف طا ِولَتهــا بـ َ
ـي
ـت َل تَتَـ َو َ
يف أفكارِهــا و ِق َص ِص َهــا .حتّــى أنّهــا كانـ ْ
ان عـ ْن إِكــا ِل كِتَابَاتِهــا يف امل ََســا ِءَ ،وهـ َ
سي َر َهــا.
ُم ْس ـتَويّ ٌة ِف َ ِ
َذاتَ لَيْلَ ٍة تَ َق َّد َم املنبِّه «من روان» َوق ََال:
ني يَا «روان» بَ َد َل أَ ْن تَ َنا ِمي اآل َن ؟
 َماذَا ت َ ْكتُ ِب َـض ِل َج ْف ـ ٌن َمــا لَ ـ ْم
ـت «روان»َ :ولَ ـ ْن يَغْمـ َ
ـب ِق َّص ـ ًة ِب ُع ْن ـ َوانِ «فَضَ ائِـ ُـل الْ َقلَـ ِـم» قَالَـ ْ
 أَكْتُـ ُأُكْ ِملْ َهــا يَــا َص ِدي ِقــي امل ُ َن ِّب ـ ُه.
 َو َهل لِلْ َقل َِم فَضَ ائِل ؟! لَ ْم أَ ْس َم ْع بِهذَا قَبْالً يَا «روان» !ري.
 طَ ْب ًعاَ ..وأَنَا تعلَّ ْم ُت ِمن َها الكث َتَع ّج َب املنبّ ُه َو َسأَلَ َها:
 َماذَا ت َ َعلَّ ْم ِت يَا «روان»؟ـن َوقْـ ٍ
ـا
أَ ْم َس ـك َِت ال َقلَ ـ َم «روان» َعالِيًــا َوقَالَـ ْ
ـت  :بَـ ْ َ
ـي أَ ْن أَشْ ــح َذ ال َقلَ ـ َم كَـ َ
ـت َوآ َخ ـ َرَ ،عـ َ َّ
ـا فظي ًعــا ،ول ِّك َّنــه بَ ْع َد َهــا يَ ْن َص ِقـ ُـل َويَتَ َجـ َّد ُد
تَ ْعلـ ُم يَــا ُم َن ِّبهــي .وهـذَا ال َع َمـ ُـل يُ َسـ ِّب ُب لِ َقلَ ِمــي أَلَـ ً
ـس
ـب إ ْن أَتَـ ْ
ـح أَكْـ َ َ
ويُ ْص ِبـ ُ
ـتَ ،ولَ ت َ ْنـ َ
ـر َصالَبَـ ًة َو ِحـ َّدةً .و َهـذَا علَّ َم ِنــي أَ ْن أَتَ َح َّمـ َـل اآللَ َم وامل ََصائِـ َ
ـت «روان».
ـئ أَث ْ َنــا َء ال ِكتَابَـ ِة – أَضَ افَـ ْ
يَــا ُم َن ِّب ِهــي كَـ ْم أُ ْخ ِطـ ُ
يح ! َم ْن ِم َّنا َل يُ ْخ ِط ُئ ؟ َ -
قال امل ُ َنبِّ ُه.
َ -ص ِح ٌ
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ـاش ًة املِ ْم َحــا َة التــي ت َ ْعلُــو َرأَ َس ال َقلَـ ِـم.
ـت روان – أسـ ُ
ـتعمل مبـ َ
ـئ – قَالَـ ْ
 أنــا عن َدمــا أ ْخ ِطـ ُـت «روان» ال َقلَـ َم
ـس ِعيبًــا ،وإنَّ َــا اإلبقــا ُء َعلَيْـ ِه ! وقَ َّربَـ ْ
وهــذا علَّ َم ِنــي أَ َّن ارتِـك َ
َاب ال َخطَـ ِإ لَيْـ َ
وسـأَلَتْ ُه:
ِمـ َن امل َن ِّبـ ِه َ
َه ْل ت َ ْع ُ
رف يا َص ِدي ِقي أَيْ َن تَ ْك ُم ُن قيم ُة َهذَا ال َقل َِم ال ِف ْعليّ ِة ؟
 طَ ْب ًعا يف َج َملِ ِه ،انظُرِي إِ َل َخشَ ِب ِه الل ََّم ِع ا ُلملَ َّونِ !اص ِه ِم َن ال َّد ِ
 َخطَأٌ ! إ َّن ِقي َمتَ ُه َل تَ ْك ُم ُن ِف لِبَ ِاس ِه ال َخشَ ب ِِّي ا ُلملَ َّونِ بَل ِف َر َص ِ
اخلِ َو َما
يَ ِس ُيل ِم ْن ُه َع َل ال َو َرقِ ِ ،م ْن كَلِ َم ٍت ف ِ
َاضلَ ٍة َوأَ ْح ُر ٍف َو ْر ِديَّ ٍةَ .و َهذَا َعلَّ َم ِني أَ َّن ا ْل َج ْو َه َر ُه َّو ال ِقيم ُة
اس ُه.
الحقيقي ُة ِّ
لكل إنسانٍ ال شَ كلُ ُه ولِبَ ُ
نبيهة الحلبي
العريب الصغري العدد  210مارس 2010

أفهم النّصّ:

َما ال ُعنوان الّذي اختارت ْه «روان» لِ ِق َّصتها ؟
َما ُهو َمضْ ُمون هذه ال ِق ّصة ؟
بعض فَضَ ائِلِ ال ِعلْم.
َح ِّدد من ال ّن ّص َ
َاب ال َخطَإ ؟ وهل هذا َعيْ ٌب يف نظرِها ؟ كيف ؟
كيف كان ُ
موقف « روان « من ا ْرتِك ِ
القلم الفعل َّيةُ.
أيْ َن تَ ْك ُمن ِقيم ُة ِ
أعودُ إلى قاموسي:

أ ْف َه ُم كَلِ َم ِت:
ـوان :ال تَتَأ ّخــر .ف َِظي ًعــا .شَ ـ ِني ًعا ،مــن فَظُـ َع األمــر فَظَا َعـ ًة اشــت ّدت شَ ـ َنا َعتُه و َجــا َو َز
ال تَتَـ َ
املِ ْقــدار يف ذلــك.
ش ُح كَلِ َم ِت :أشحذُ .يَ ْن َص ِق ُل.
أَ ْ َ
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فهم املنطوق (التعبري الشفوي)13 :
نص ذي طابع «خلقي اجتامعي» بعنوان «الواجب والتّضحية « لـ الكاتب
تستمع إىل ّ
الجزائري «العريب الت ّبيس».
ِ
أحسن اإلصغاء واالستامع إليه لــ :
• تفهم أفكاره ومعانيه ،تتفاعل معها وتتأث ّر بها ،تُجي َد مناقشتها ،وت ِ
ُحسن تحليلها.
• تستخرج أه ّم قيمه ،وعواطفه ،وأبعاده.
•ت ِ
ُحسن التّواصل مشافهة بلغة منسجمة صحيحة ،مع إنتاج نصوص مشابهة له منطًا
ومضمونًا.
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فهم املنطوق (التعبري الشفوي)14 :
نصــا يف إطــار فهــم املنطــوق لصاحبــه «يوســف شــاوش» الكاتــب
تتنــاول اليــوم ّ
الجزائــري ،بعنــوان (الحـ ّـل األخــر) مــن مجموعتــه القصصيــة ( الضّ يــق ).
ــ اسمعه بتأنٍّ ،وأصغِ ج ّيدا لـ :
• تفهــم جيّــدا فكرتــه العا ّمــة ،وأفــكاره الجزئيــة ،تتفاعــل معهــا ،وتتأث ّــر بهــا،
تحســن تحليلهــا ومناقشــتها.
• تح ّدد قيمه املختلفة وعواطفه البائنة ،وأبعاده املسترتة.
•ت ِ
نصوصــا متشــابهة
ُحســن التّواصــل مشــافهة بلغــة منســجمة صحيحــة ،وتنتــج
ً
معــه منطًــا ومضمونًــا.

ري
ُّ
الـحـل األ ِخـــــ ُ
وأنت ال
َخ َر ْج َت م َن َّ ِ
ُنت تَ َرى بَ ْع َض ِرفَا ِق َك َو ُهم يَ ْركَ ُبو َن َس َّياراتِهم َ
الشكَ ِة َم ْن ُهوكَ الق َوى ،ك َ
ديك ب ِِش َّد ٍة ..تقد ْم َت ُخ ٍ
ني يَ َ
ُ
طوات..
متلك س ّيارةً ..ضَ َغط َْت عىل ال َجرِي َد ِة الّ ِتي كَان َْت َملْفُوفَ ًة ب َ
أَشَ ا َر َ
الس َّيار ِة ُم َو ِّد ًعاَ ..ر َددْتَ علي ِه ِف بُ ُرو َد ٍة ،وتَ َق َّد ْم َت ِج َه َة ال َحا ِفلَ ِة..
إليك أَ َح ُد ُهم ِم ْن نَا ِف َذ ِة َ
ش وأَكْوا ٌمَ ...ر َم ْي َت بِثقَلِ نَف ِْس َك َوج ِْس ِم َك َوس َط ال َج ِميعِ ُم َحاوِلً بُلُو َغ َه َد ِف َك
أَكْ َوا ٌم ِم َن ال َب َ ِ
اب( :لن يَ ْص َع َد
اس يتخ َّبطُونَ ،طلبةٌ ،طالباتٌ ُ ،ع ّم ٌل ،انتهاز ُّيونَ َّ ..
السائِ ُق يَ ْغلِ ُق ال َب َ
امل ْنشُ و ِد ..ال َّن ُ
أَ َح ٌد َحتَّى يَأْ َذ َن لَ ُه أَبُو ُه) يُلْ ِقي َعليكُم ُخطْ َب ًة ِف األَ َد ِب وأُ ْخ َرى ِف أَ َد ِب ال ُّرك ُو ِبَ ،وأُ ْخرى ِف
الس ْي َل ِوف َْق إِ َرا َدتِ َها ،لِتَ ْج َعلَ ُه
الشطَ ُة ت ُ َنظِّ ُم َّ
الْ ُمقَا َرنَ ِة بي َنكُم أنتم ال َع َر ُب وشَ ْع ُب ِف َرن َْسا ..،تَأْ ِت ُّ ْ
ريا يَ ْد ُخ ُل قَطْ َرةً ،قَطْ َر ًة إِ َل َد ِ
اخلِ ال َحا ِفلَ ِة ِبتَأَنٍّ ..طَأْطَأْتَ َرأْ َس َك ِم ْن ف ِ
َرط الغَضَ ِب والفَشَ لِ ..
أَ ِخ ً
تَتَ َح َّر ُك الحا ِفلَ ُة ِب ُبط ٍء شَ ِد ٍيد ،إِطَا ُر َها يَ ْب ُدو ُمالَ ِم ًسا لِ ْلَ ْر ِض لِ ِثقْلِ َما ا ْحتَ َوتْ  ..تُ َو ِ
ي
اص ُل َّ
الس ْ َ
كُ ْن َت ت ُ َرا ِق ُب َها َو ِه َي تَ َت َها َدى إِ َل أَ ْن غَابَ ْت َع ْن َع ْي َن ْي َك ..ث َ ُب َت ِف َمكَانِ َك َولَ ْم تُ َح ِّر َك َساكِ ًنا..
الس َّيا َراتُ تَ ُ ُّر أَ َما َم َك ِم ْن شَ َّتى األَنْ َواعِ...
ِّ
الص ُعو ِد َم ْه َم كَلَّف ََك َذلِ َك ..ت َ ْد ُخ ُل ال َحلَبَ َة
بَ َ
قيت ُه َن َاك ،تَأْ ِت َحا ِفلَ ٌة أُ ْخ َرى ..تَ ْع ِقدُ ال َع ْز َم َع َل ُّ
َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
اج املُتَالَط َمة إ َل بَعيد ..تَ ْكتَ ُّظ ال َحافلَةُ ..تُ ْقل ُع ..تَق ُف َحزِي ًنا كَئيبًا ..أضْ َوا ُء
ث َانِيَّ ًة تَقْذف َُك األ ْم َو ُ
َي ال َح ِّل األَ ِخريِ ..تُ ِعي ُد أَ ْد َرا َج َك إِ َل َم ْو ِق ِف ِسيّا َر ِ
ات األُ ْج َر ِة،
امل َِدي َن ِة تَشْ تَ ِع ُل ..لَ ْم يَبْ َق أَ َما َم َك غ ْ ُ
السيَا َر َة كَا ِر ًها ..ت ُ َحاو ُِل
ت ُ َحاو ُِل َم َع أَ َح ِد ِهم ..ت َ ْحتَ ُّج َع َل اْملَبْلَغِ ..يُ َذكِّ ُر َك ِبأَ َّن ا ْل َوق َْت لَيْ ٌل ..ت َْص َع ُد ِّ
السيَا َرةُ ..ت ُ ْع ِطي ِه
أَ ْن َل ت َْس َم َع َح ِديثَ ُه َع ْن ِقطَعِ الغيَا ِر َوال َع َجال َِتَ ..وف ََسا ِد الطُّ ُرقِ  ..و ..وتتوقف ّ
با تَشْ تُ ُم أَ ْو تَ ُر ُّد التَّ ِحيَّةَ.
َي َم ْف ُه ٍ
ومُ ،ر َّ َ
اْملَبْلَغَ ..يُ َصبِّ ُح َك َع َل َخ ْيٍ ..تُتَ ْم ِت ُم بِشَ َفتَيْ َكَ ،ص ْوتٌ غ ْ ُ
رصف)
يوسف شاوش (بت ّ
من املجموعة القصصية (الضيق)
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أفهم النّصّ:

الكاتب يف هذا ال َّن ِّص ؟
ما هو املوضوع الّذي يعالجه
ُ
بعض العبار ِ
ات الّ ِتي ُّ
تدل عىل ُم َعانَاة بَطَلِ ال ِق َّصة.
اِ ْستَ ْخرِج من ال َّن ِّص َ
َه ْل ْاستَطَاع البَط َُل أن يَ ْرك ََب يف الحا ِفلَة لِيَ ُعو َد إىل بَيْ ِته ؟ لِ َمذا ؟
األرض وهي ت َِسري ؟
ملاذا يَكَا ُد إِطَار ال َحا ِفلة يُالَ ِمس َ
الكاتب أخ ًريا ليعود إىل بيته ؟
ما هي ال َو ِسيلة الّ ِتي لَ َجأَ إليها
ُ
ح ِّد ْد من ال َّن ِّص :امل ُ َق ّد َمة ،ال َع ْرض ،وال َخ ِاتَة.
أعودُ إلى قاموسي:

أَ ْف َه ُم كَلِ َم ِت:
َم ْن ُهــوكُ :متْعــب .أكْــوامَ :ج َم َعــات ،كــ َّوم الــرُّ اب تكْوميًــا َج َمعــه ،وجعلــه كُ َو ًمــا.
انتهازيُّــون :مــن تناهــز الفرصــة :اِبْتَــ َدر ال ْغ ِت َنا ِمهــا .كذلــك ،انتهــز واملعنــى ا ْغتَ َنــ َم
وانتهــض مبــاد ًرا يك ال تفوتــه الفرصــة .شــتّى :لــف.
أش ُح كَلِ َم ِت :تَتَ َهادى .تعقد العزم.
َْ
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فهم املنطوق (التعبري الشفوي)15 :
ـص ذي طابــع اجتامعــي أخالقــي مــن نصــوص الكاتــب الفرنــي
تســتمع اليــوم لنـ ّ
الشّ ــهري»فيكتور هيجــو» عنوانــه «معانــاة جــان فالجان»
قصته العاملية ال ّرائعة ( البؤساء ).
من ّ
ــ أحسن اإلصغاء واالستامع لـ :
• تفهم فكرته العا ّمة الخفّية ،تتفاعل معها وتتأث ّر ،تستطيع تحليلها ومناقشتها.
• تح ّدد أه ّم قيمه وعواطفه.
• تُجيــ َد التّواصــل مشــافهة بلغــة ســليمة منســجمة ،وتنتــج نصوصــا مــن نفــس
ال ّنمــط والمضمــون.

ُم َعانَاة « َجانْ َفالْ َجان»
اب َمشْ ُدو َد ٌة
السجنِ  .وكان َْت ِسل ِْسل ٌة َح ِد ِيديَّ ٌة ّ
ريا َ
تتدل م َن البَ ِ
وصل «جان فالجان» إىل ِ
باب ِّ
وأخ ً
َ
الباب ،وقال «جان فالجان» وهو يرف ُع ُقلُ ْن ُس َوتَه
حت نافذ ُة ِ
إىل َج َر ٍس ،فَأ ْم َسك ِب َها َوقَ َرعَ .وفُ ِت ْ
وتسمح يل باملَب ِ
فأجاب
ِيت ُه َنا هذ ِه اللّيل َة ؟ «
الباب
ا ْح ِتا ًما « :س ّيدي ّ
َ
الس ّجان !! هل ل ََك أَ ْن َ
َ
تفتح َ
عل ا ْع ِتقَالِ َك؛ و ِع ْن َدئِ ٍذ نَ ْفتَ ُح ل ََك !».
الشط َة َ
ليس فُندقًا ! اِ ْ
فعل ما يَ ْح ِم ُل ُّ
َص ْوتٌ ّ :
«السج ُن َ
ِ
ريح األَل ِْب القارسة .وعىل ضَ ْو ِء ال ّنها ِر
الباب ،و َو َ
وأوص َدت نافذ ُة ِ
اصل الل َُّيل هبوطَه ،وه ّب ْت ُ
حتض لَ َمح «جان فالجان» ِش ْب َه كُو ٍخ َم ْب ِن ٍّي من اللّنبِ ،و َدنَا من الكُو ِخ ،كَا َن بَابُه ُم َج ّر َد
امل ُ َ ِ
فَتْ َح ٍة ضَ يِّق ٍة شَ ِدي َدة ِ
االنخف ِ
ش ٍء ِب ِتل َْك األكوا ِخ الّتي يُقي ُمها ُم َعبِّ ُدو الطّ ُرقِ
َاض ،وكا َن هو أشب َه َ ْ
ِلَ ْغ َر ِ
الغريب من غ ْ ِ
جل
اضهِم امل ُ َؤقّتة .ولَ َق ْد ظ َّن ال ّر ُ
َي شَ ِّك ،أنّه كان يف الوا ِقعِ َمأْ َوى ُم َع ِّب ِدي
ُ
الطّرقِ  .وكان يُ ِ
قاس أملَ الرب ِد والجو ِع معاً ،ولقد أ ْذع َن للجو ِع وا ْحتَ َملَه ولَ ِك ْن َه ُه َنا ِوقَاي ٌة من
ري آهلٍ يف أثنا ِء اللَّيل.
الب ِد عىل ّ
الض ُب من األكوا ِخ غ َ
َْ
األقل .ولقد َج َر ِت العاد ُة أن يَكُون هذا ّ ْ
ِ
األرض و َز َح َف إىل الكوخ .كان الج ُّو دافئاً َ
هناك ،ولقد َو َج َد مث ّ َة ِفراشاً ج ّيدا ً
َرح عىل
فانْط َ
ِ
من ِّ
يت بحرك ٍة لش ّد ِة ما أملَّ به
اح عىل هذا
الفراش لحظ ًة عج َز خاللها عىل أن يأ َ
قشْ ،
ت َ
واس َ َ
من ا ِإل ْع َياء ...وفَ ْجأ َة َ
نباح ضارٍ ،فرف َع عين ْيه ،فإذا به يَ َرى عن َد َو ِص ِيد الكُو ِخ كَلْ ًبا
طرق س ْم َع ُه ُ
ضخ َم ال ّر ِ
أس وال ُع ُنقِ  .كان ذلك املكا ُن وِجا َر كَل ٍْب !
نفسه شدي َد ِ
البأس را ِعبا؛ فَشَ َه َر َع َصا ُه ،وغاد َر الوِجا َر عىل َخ ْ ِ
ي َما كَان يف ُو ْس ِعه
وكان هو ُ
نفسه طَرِي ًدا حتّى من ال ِف َر ِ
القش الّذي وقَ َع علي ِه يف َ
ذلك
أن َ
يفعل وم ّرة أخرى ألفَى َ
اش ِّ ِّ
َرح نف َْسه – وال ُ
ني نَف َْسه :
نقول َجل ََس – عىل َح َجرٍ ،وقال بي َن ُه وب َ
الوِجا ِر الحقريِ ! ث َّم إنّه ط َ
«أنا ْلس ُت حتّى كل ًبا !»
فيكتور هيجو (البؤساء)
(ت .حافظ إبراهيم)
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أفهم النّصّ:

السجن ؟
باب ّ
ملاذا قصد «جان فالجان» َ
أين ق ََض «جان فالجان» ليلته حتى طلو َع ال َّنها ِر ؟
م َّم كان يعاين «جان فالجان» وهو يَ ْدنُو من الكُو ِخ ؟
ماذا وجد داخل الكوخ ؟ وماذا أراد أن يفعل ؟ وملاذا ؟
مبن تفاجأ وهو داخل الكوخ ؟
أين ذهب «جان فالجان» بعد ُمغَا َد َرتِه الوِجار؟ و ِب َم خاطب نفسه .
أعودُ إلى قاموسي:

أَ ْف َه ُم كَلِ َم ِت:
قُلنســوة :نــوع مــن مالبــس الــرأس .ج :قَالَنــس وقَالَنيــس .القارســة :الشــديدة الــرودة.
ـرب :النــوع .مثّــة:
ملــح :رأى .ألغراضهــم :لحاجاتهــمَ .مـأْوى :ملْجــأ .أُ ْذ ِعـ َن :خضـ َع .الـ ّ
هنــاك .ال َو ِصيــد :العتبــةِ :ف َنــا ُء الـ ّدارِ .و َجــار :جحــرُ .وســعه :مقدرتــه .ألْ َفــىَ :و َجـ َد.
ض .أهل .ضَ ا ٍّر.
أَ ْش ُح كَلِ َم ِت :امل ُ ْحتَ َ َ
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فهم املنطوق (التعبري الشفوي)16 :
نصــا مــن نصــوص ( العلــم واالكتشــافات العلميــة ) للكاتــب «عبــد
ستســمع ّ
الرحمــن عبــد اللّطيــف ال ّنمــر» بعنــوان «التّجريــب عــى الحيــوان واألخــاق».
ــ اسمعه ج ّيدا لـ :
• تفهم معانيه ،تحسن مناقشتها ،تتفاعل معها.
• تح ّدد قيمه الكربى وأبعاده اإلنسانية.
• تجِيـ َد التّواصــل مشــافه ًة بلغــة ســليمة منســجمة ،وتنتــج نصوصــا أخــرى تتشــابه ُة
بــه معــه منَطًــا ومضمونًــا

ِيب َع َل ال َح َي َوانِ واأل ْخال َُق !
ال ّت ْجر ُ

شيـن ِبغ ْ ِ
َير ضَ َحايَـا أَبْ ِريَاء،
ـي امل ُ ْذ ِه ُـل ،ال َِّـذي تَ َحق ََّـق ِف القَـ ْرنِ الْ ِع ْ ِ
لَـ ْم يَكُـ ْن التَّقَـ ُّد ُم ال ِعلْ ِم ُّ
ت ُْسـف َُك ِد َما ُؤ ُهـم َع َلى َم ْذبَـ ِح ال َب ْح ِ
ـث ! َع َلى ال َّرغ ِْـم ِمـ ْن أَ َّن َهـذَا التَّقَـ ُد َم ال َهاِ َئلَ ،ج َع َـل َح َيا َة
َـث ! فَ ِفـي ُم ْختَل ِ
َيين ال ُجث ِ
َـف امل َ َعا ِمـلِ
ص َحـ ُه َع َلى َمال ِ َ
اإلن َْسـانِ يَ ِسي َ
ر ًة ُم ْرفَّ َهـةً ،إِالّ أَنَّـ ُه بَ َنـى َ ْ
َو َم َراكِـ ِز األبْ َح ِ
ني ِملْ ُيو َن
شر ِة ِف شَ ـتَّى ِبقَا ِع الْ َم ْع ُمو َر ِة ،يَ ْقتُ ُل َسـ َن ِويًّا قُ َرابَ َة َمائَـ ٍة وأَ ْربَ ِع َ
ـاث امل ُ ْنتَ ِ َ
َحيَوانٍ !
بر ُر لِ َقتْـلِ ال َحيَـ َوانِ ِف امل َ ْع َمـلِ ؟ َو َه ْـل ت َْبِيـ ُر اإلن َْسـانِ لِ َهـذَا ال ِف ْعـلِ َم ْعق ٌ
ُـول
َمـا ُهـ َو امل ُ َ ِّ
ماذَا يَثُـ ُور ال َجـ َد ُل َحـ ْو َل َح َيوان ِ
َـات التَّ َجـار ِِبَ ،و ِهـي كَائِ َناتٌ
ُم ْس َت َسـا ٌغ ؟! َوقَ ْب َـل َهـذَا َوذ ََاك ،لِ َ
ر َوزْنٍ أَ ْو َر ِفيـ ُع ِقي َمـ ٍة ؟!
ـس لَ َهـا – ِف نَظَـ ِر ال َك ِثريِيـ َن – كَبِي ُ
لَيْ َ
َـات التَّ َجـار ِِب ،تَلْقَـى َحتْ َف َهـا ِمـ ْن َجـ َّرا ِء تَ ْعر ِ
األَ ْغلَ ِبيَّـ ُة ال ُعظْ َمـى ِمـ ْن َحيَوان ِ
ِيض َهـا ِلبْ ِت َلا ِع
ين األَ ْد ِويَـ ِة واألَ ْم َصـا ِل ،وت َ ْنتَهِـي ِع ْنـ َد أَنْـ َوا ِع التَّ ْبـغِ
َترا َو ُح أَ َه ِم َّيـ ًة بَ ْ َ
َمـ َوا َّد كِي ْم َيائِ َّيـ ٍة ُم ْختَلِفَـ ٍة ،ت َ َ
ض ِ
َينِ ،يَ ْجـرِى َعـ َد ٌد َهائِ ٌـل ِمـ َن التَّ َجـار ِِب لِلتّأك ُِّد
ات التَّ ْج ِميـلِ ! َوبَ ْ َ
ين َه َذيْـنِ الطَّ َرف ْ
َو ُم ْسـتَ ْح َ َ
شر ِ
مانِ فَ َعالِ َّيـ ِة ُمبِيـ َد ِ
ات،
ر ِة امل ُْسـتَ ْخ َد َم ِة ِف اْمل َ َنـا ِز ِلَ ،ولِضَ َ
ِمـ ْن َسلاَ َم ِة امل َـ َوا ِّد ال َك ِثي َ
ات ال َح َ َ
َوا ْخ ِتبَـا ِر تَأْثِيرِ ُملَ ِّوث ِ
َـات البيئـة.
ـض َه ِـذ ِه التَّ َجـار ِِب يُـ َؤ ِّدي إِ َل ُحـ ُروقٍ َو ُجـ ُرو ٍح ِف ج ِْس ِـم ال َحيَـ َوانِ َ ،و ِف الْبَ ْع ِ
ـض اآل َخ ِر
َوبَ ْع َ
ِمـ َن التَّ َجـار ِِب تَكُـو ُن ِال َصابَـ ُة لِلْ َح َيـ َوانِ ُم َت َع ِّمـدَ ًة ،لِ ُم َحـاكَا ِة امل َ ْو ِق ِف ِع ْن َد ا ِإلن َْسـانِ !
ض ِ
ـائَ .ويُ َق ِّد ُر
ات الطِّ ِب َّيـ ِة ال َك ِثي َ
ر ِة ،تَأْ ُخـ ُذ الطَّابِـ َع ال ِكي ْم َي ِ ّ
َو ُم ْعظَـ ُم ت َ َجـار ِِب األَ ْد ِويَّـ ِة َوامل ُْسـتَ ْح َ َ
َـات التَّ َجـار ِِب اَّلِتـي تَ ُوتُ ِف َم َعا ِمـلِ األَبْ َح ِ
أَ َّن نِ ْص َـف َحيَ َوان ِ
اث ،تَكُو ُن ضَ ِحيَّ َة تَ َجـار ِِب ال َّد َوا ِء.
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ـت ِفي َهـا الق َِض َّيـ ُة َع َلى ب َِس ِ
ـاط
ونَ ِتي َجـ ًة لِ َذلِ َـكُ ،ع ِقـدَتْ نَـ َد َواتٌ َو ُم َناظَـ َر ٌات ُمتَ َعـ َّد َدةٌ ،طُ ِر َح ْ
البَ ْح ِ
ـثَ ،وأَ ْد َل ِفي َهـا ك ُُّل طَـ َر ٍف ِب َدلْـو ِِهَ .و ِمـ ْن ُم َح َّصلَـ ِة اآل َرا ِء َواألَفْـكَارِ ،أَ َّن البَ ْحـثَ ال ِعلْ ِم ِّي ُه َو
ض َد َعائِـ ُم َه ِـذ ِه ال َحضَ ـا َر ِة ال َح ِديثَـ ِة،
ي ِكـ ُن أَ ْن تَ َتقَّـ َو َ
ضو َر ُة َح َيـا ٍة ل ِإلن َْسـانِ َ ،و ِب ُدونِـ ِه ُ ْ
ِب َح ِّـق َ ُ
شر ِّي لِ ُق ُرونٍ ِع َّد ٍة .بَ ْيـدَ أَنَّهُ ِم ْن غ ْ ِ
َي امل َ ْقبُـو ِل ِف ال َوق ِْت
ـاج ال ِف ْك ِر البَ َ ِ
بر ُخال ََصـ َة َونِتَ َ
الَّتـي ت ُ ْعتَ َ ُ
نَف ِْسـ ِه ،أَ ْن يَتَّ ِخـ َذ اإلن َْسـا ُن ِمـ َن ال َب ْح ِ
ري ِة ِمـ َن ال َح َيوانِ ،
ـي َذرِيعـ ًة لِ َقتْـلِ ا َلمالَيِي ِ
ن ال َغ ِف َ
ـث ال ِعلْ ِم ِّ
يما يَ ُهـ ُّم َو َما َل يَ ُهـ ُّم ِمـ َن التَّ َجار ِِب.
ِف َ
َواتَّ َفق ِ
ر
ِـب أَ ْن تُ َق َّنـ َنَ ،وأَ ْن ت َ ْح ُك َم َهـا َم َعايِي ُ
َـت اآل َرا ُء َع َلى أَ َّن التَّ َجـار َِب َع َلى ال َحيَـوا َنِ يَج ُ
ـول ِف ذ ِ
َات ال َوق ِ
ـول ُدو َن تَ ْعر ِ
َابَ ،وتَ ُح ُ
أَ ْخ َل ِق َّيـةٌ ،ت َ ُح ُ
ْـت ُدو َن ُوقُـو ِع كَا ِرث َ ٍة
ِيـض ال َح َيـوانِ لِلْ َعـذ ِ
ـاس ال َحيَـ َوانِ .
بَيْ ِئيَّـ ٍة ِبإِبَـا َد ِة أَ ْج َن ِ
د .عبد ال ّرحمن عبد اللّطيف النمر
مجلة العريب العدد  -625ديسمرب
أفهم النّصّ:

َما ِهي امل ُشْ ِكلَة الّ ِتي يُ َعالِ ُج َها الكَاتِ ُب ِف َهذَا ال َّن ِّص ؟
َه ْل ُم َ ِّب َراتُ قَتْلِ ال َح َي َوان ِ
َات َم ْق ُبولَ ٌة ِع ْن َد الكَاتِ ِب أَ ْم لَ ؟
ا ُ ْذكُ ْر ِم َن ال َّن ِّص بَ ْع َض طُ ُرقِ قَتْلِ ال َح َي َوان ِ
َات أَث ْ َنا َء إ ْج َرا ِء التَّ َجار ِِب.
يُ َح ِّذ ُرنَا الكَاتِ ُب ِم ْن بَ ْع ِض التَّ َجار ِِب ال ِعلْ ِم َّي ِة .كَ ْي َف ؟
َه ْل ُه َناك ُحل ٌ
ُول لِلْ ُمشْ ِكلَ ِة الَّ ِتي يُ َعالِ ُج َها الكَاتِ ُب ِف َهذَا ال َّن ِّص ؟ َما ِه َّي ؟
أعودُ إلى قاموسي:

أَ ْف َه ُم كَلِ َم ِت:
ـر أ َّن َذرِي َعــةَ :سـ َبب .ال َغ ِفـ َرة :ال َك ِثـ َرة.
امل ُ ْذ ِهــل :امل ُ ْد ِهــشُ .متَ َع َّمــدة :مقصــودة .بَ ْيـ َد أنَّ :غـ ْ َ
تُ َق َّنــن :تُوضَ ــع لَ َهــا قَ َوانِــن لِتَ ْن ِظي ِمهــا .إِبَــا َدة أ ْج َنــاس :القَضَ ــاء عليهــا.
ش ُح كَلِ َم ِتُ :م َناظَرات .أَ ْد َل .تَتَ َق َّو ُض.
أَ ْ َ
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فهم املنطوق (التعبري الشفوي)17 :
نصــا مــن نصــوص (العلــم واالكتشــافات العلميــة) بعنــوان «زراعــة الفضــاء
إليــك ّ
بال ّنباتــات» لـــ د« .منــى فوزي».
ــ أحسن االستامع إليه لـ :
• تقف عىل معانيه ،تتفاعل معها ،وتحسن مناقشتها.
• تستخرج قيمه وأبعاده.
نصوصــا محاكي ـ ًة لــه
• تحســن التّواصــل مشــافه ًة بلغــة ســليمة منســجمة ،وتنتــج
ً
منطًــا ومضمونًــا.

ِز َرا َعــ ُة الـفَـضَ ـــا ِء بِـالـ َّنـ َبــات ِ
َــات
ِف بَ َعثَـ ِ
رج َم ـ َدا ِر األَ ْر َضَ ،س ـ ْو َف يَ ُكــو َن ِمــن
ـات ُر َّوا ِد الفَضَ ــا ِء ِف امل ُْس ـتَ ْق َبلِ القريـ ِ
ـب َخ ـاِ َ
ـرور ِِّي َز َرا َعــة ُامل َ َح ِ
ـب امل َ ِّري ـ ِخ قَ ـ ْد ت َْس ـتَ ْغر ُِق
اصيــلِ ال ِغذَائِيَّ ـ ِة ،فَ ِر ْحلَ ـ ٌة فَضَ ائِيَّ ـ ٌة َ
إل كَ ْوكَـ ِ
الـ َ ُ
ــب َم َع َهــا َح ْم ُــل احت َيا َجاتِهِــم ِمــ َن الطَ َعــاِم الَّ ِتــي
َعا ًمــا َع َ
الص ْع ِ
ــى األَق َِّــلَ ،ســ َيكُو ُن ِمــ َن َّ
ات الطَّوِيلَ ـ ِة ،لِ َذلِـ َـك ف ََس ـ ْو َف تَ ِت ـ ُّم ِز َرا َع ـ ُة الْ َم َح ِ
ـر ِ
اصيــلِ ال ِّز َرا ِعيَّــة
تَ ْك ِفي ِهــم لِ ِمثْــلِ تِلْـ َـك ال َفـ َ َ
ـن امل َ ْركَ َبـ ِ
ـب.
َعـ َـى َمـ ْ ِ
ـات الفَضَ ائِ َّي ـ ِة َو َعـ َـى َس ـطْ ِح ال َق َم ـ ِر َوا ْل َك َواكِـ ِ
َونَ ُقـ ُ
ر ِة أَ ْع ـ َو ٍام
ـول إِ َّن َ ِذلَــك َس ـيَتِّ ُم ِف امل ُْس ـتَ ْقبَلِ ال َقرِيـ ِ
ـب لِلْغَايَ ـ ِةِ ،لَنَّ ـ ُه ُم ْن ـ ُذ َح ـ َو ِ
ال َع ـ َ
َو َحتَّــى اآل َن تَ ـ َّم ا ْخ ِت َبــا ُر ِز َرا َع ـ ِة ال َّن َباتَـ ِ
ـات ِباْل ِف ْعــلِ ِف َم َحطَّ ـ ِة الفَضَ ــا ِء ال َّد ْولِ َّي ـ ِة ،والْيــوم،
َو ِب َد ِ
ــر ٍ
ات فَضَ ائِيَّــ ٍة أَ ْمرِيكيّــة
اخــلِ ُغ ْرفَــ ٍة ُم َج َّهــ َز ٍة ت َُســ َّمى «الَ َدا» ،تَــ َّم تَطْوِي ُر َهــا ِف ُم ْختَ َ َ
ـت ِز َرا َعـ ُة َعـ َد ٍد ِمـ َن امل َ َح ِ
اصيــلِ ال ِّز َرا ِع َّيـ ِة مثــل ال َق ْمـ ِح وال َبـ َ
ـت
ـازلء ،الّتــي نَ َـ ْ
َو ُروسـ ّية ٍ،تَ َّـ ْ
أي آث َــا ٍر َجانِ ِبيَّــ ٍة َملْ ُحوظَــ ٍة.
ِف الفَضَ ــا ِء ُدو َن ِّ
ـض ال َّن َباتَـ ِ
ـا تَ َّــت تَ ْج ِربَ ـ ُة ِز َرا َع ـ ِة بَ ْعـ ِ
ـب امل َ ِّري ـ ِخ ِب ِت ْق ِن َّي ـ ِة
ـات َعـ َـى َس ـطْ ِح ا ْل َق َم ـرَِ ،وكَ ْوكَـ ِ
كَـ َ
ال ِّز َرا َعـ ِة امل َائِ َّيـ ِة ،وت ُكــو ُن ال َّن َباتَــاتُ قَــا ِد َر ًة َعـ َـى ال ُّن ُمـ ِّو ِمـ ْن ُدونِ ت ُ ْربَـ ٍة ،حيــثُ يَ ِتـ ُّم تَ ْزوي ُد َهــا
ن نَضَ ـ ُع
باملَــا ِء وال َع َنـ ِ ِ
ـا نَ ْف َعـ ُـل ِحـ َ
ـاص ال ِغذَائِ َّيــة الالَّ ِز َمــة لَ َهــا ِف ُصــو َر ِة َســائِلَ ٍة( ،تَ َا ًمــا كَـ َ
الس ـ ْهلِ أَ ْن تَ ْحصـ َـل تِلْـ َـك ال ّنباتــاتُ َعـ َـى َمــا ت َ ْحتَا ُج ـ ُه
َو ْر َد ًة ِف كُـ ٍ
ـوب ُم ْمتَلِــئٍ باملَــا ِء)َ ،و ِم ـ َن َّ
ِم ـ ْن أَ ِش ـ َّع ِة الشَّ ـ ْم ِس ،التــي ت َِصـ ُـل إِ َل َج ِمي ـعِ أَنْ َحــا ِء كَ ْونِ َنــا ال َو ِ
اس ـعِ.
ْــك ال َّنبات ِ
غــاف ُجــ ِّو ٌّي يُوفِّــ ُر ِح َميَــ ًة كاف َّيــ ًة لِ ِتل َ
ٌ
َــات،
ــى ُم ْســتَ َوى امل ّريــخ يُو َجــد
َع َ
ـوف نَ ُقــو ُم ِبتَ ْولِي ـ َد َغــا ِز األُك ِْس ـجِني ال ـاّز ِِم لِلْ َحيَــا ِة (نَ ْح ـ ُن نَ ْعـ ُ
وباإلضَ افَ ـ ِة لِل ِْح َمي ـ ِة فسـ َ
ـرف
أَ َّن ال َّن َباتَـ ِ
ـان أُك ِْســيد
ـات بِشَ ـكْلٍ َعـ ٍ
ـص ثَـ ِ
ـام تَتَ َغـذَّى ِبطَرِي َقـ ٍة َعك ِْسـ َّي ٍة لِ ْ ِلن َْســان ،أَ ْي أنّهــا تَ ْتَـ ُّ
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ال َك ْربُــون وتَ ُبــثّ غــا َز األُك ِْس ـجِني)َ ،و ِبذَلــك ت َ ُكــو ُن َب ِدي ـاً ُم َن ِ
اس ـ ًبا لِ ِتلْـ َـك امل ُ ِع ـ َّد ِ
ات وا َآل َل ِت
ِ
ـتعمرات
ي ِكـ ُن ِب َنــا ُء املسـ
التِّــي ت ُْسـتَ ْخ َد ُم يف تَ ْولِيـ ِـد األُك ِْســيجِني ِبطَرِي َقـ ٍة ِميكَانِي ِكيَّـ ٍة ،و َعلَيْــه ُ ْ
ـكل تِلْـ َـك امل ً ِع ـ َّد ِ
إل الفَضَ ــا ِء.
ات َ
إل االنْ ِت َقــا ِل بـ ِّ
الفضائ ّي ـ ِة ُدو َن ال َحا َج ـ ِة َ
َوأَيًّــا كَا َن شَ ـك ُْل امل َـ َزا ِر ِع الفَضَ ائِ َّيـ ِة ِف امل ُْسـتَ ْق َبلِ ف ِإنَّ َهــا َسـ ْو َف تَ ُكــو ُن ُجـ ْز ًءا ال يتجـ َّزأُ ِمـ ْن
اس ِتكْشَ ـ ِ
ـاف الفَضَ ــاء التِّــي َس ـتُ ْصب ُِح ِب ـاَ ِقي ْم ـ ٍة ُدو َن ت َ ْو ِف ـرِ َم ْص ـ َد ٍر لِلْ ِغ ـذَا ِء املت َج ـ ِّد ِد
بَ َرا ِمــج ْ
كالّـ ِـذي تُ َق ِّد ُمـ ُه امل َـ َزا ِر ُع الفَضَ ائِ َّيـةُ.
دُ .منى فوزي
الصغري ،العدد 256 :يناير 2014
يب ّ
العر ّ
أفهم النّصّ:

األس َباب الِّتي َج َعلَت ال ُعل ََم َء يُ َف ِّك ُرون ِف ِز َرا َعة الفَضَ اء ؟
َما ِهي ْ
َه ْل ت َ َّم إ ْج َرا ُء بَ ْع ِض التَّ َجارِب ِلنْ َجا ِح َه ِذه ال ِّز َرا َع ِ
ات ال َج ِدي َدة ؟ كَيْ َف َوأَيْ َن ؟
َما الفَائِ َدة ِمن امل َ َزا ِر ِع الفَضَ ائِ َّية ؟

يم طَ َر َحه الكَاتِ ُب ِف ن َِّص ِه ؟
َما َرأْيًك ِف َ
أعودُ إلى قاموسي:

أَ ْف َه ُم كَلِ َم ِت :تستغرق :
ت ُدو ُمِ .بالَ ِقي َمة :م ْن غ ْ َِي فَائِ َدة.

أَ ْش ُح كَلِ َم ِت « :الَ َدا « .ال ّباز َِّلء.
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فهم املنطوق (التعبري الشفوي)18 :
نصــا مــن نصــوص (العلــم واالكتشــافات
حصــة فهــم املنطــوق ّ
تتنــاول اليــوم يف ّ
العلميــة) ،عنوانــه «الرباكــن ثــورات باطــن األرض» لصاحبــه «محســن حافــظ».
ــ حاول أ ْن ت ِ
ُحسن االستامع إليه وتجيد اإلصغاء لـ :
• تفهم ج ّيدا فكرته العا ّمة ،وأفكاره الجزئية ،وتجيد مناقشتها وتتفاعل معها.
نصوصــا
• يســهل عليــك التّواصــل مشــافه ًة بلغــة ســليمة متّســقة منســجمة ،و تنتــج
ً
عــى شــاكلته منطًــا ومضمونًــا.

تضنَا وتَنفع َنا !
ال َبـ َرا ِكـ ُ
نيُّ ُ ..
ن ِم ـ َن الظَّ َوا ِه ـ ِر الطَّبِي ِعيَّ ـ ِة الَّ ِتــي ال ن َْس ـتَ ِطي ُع َم ْن ـ َع كَ َوا ِرثِ َهــاِ ،م ـ ْن ت َ ْد ِم ـرٍ َوفَ َنــا ٍء
الباكِ ـ ُ
ََ
ـر أَلْـ َـف َمـ َّر ٍةِ ،مـ َن
ـركَا ُن املُتَ َو ِّسـ ُط الشِّ ـ َّد ِة تَ ْنتُـ ُ
ـج َع ْنــه طَاقَـ ٌة َح َرا ِريَّـ ٌة أَكْـ َ َ
َوتَلَـ ُّو ٍث َجـو ٍِّي .فَالـ ُ ْ
الطَّاقَـ ِة ال َّناتِ َج ـ ِة ِمــن انْ ِف َجــا ِر قُ ْن ُبلَـ ٍة نَ َو ِويَّـ ٍة.
ـركَا ُن ِمـ ْن ِعـ َّد ِة أَ ْجـ َزا ٍءِ ،م ْن َهــا َمــا ُهـ َو ظَا ِهـ ٌر َو ِم ْن َهــا َمــا ُهـ َو ِف بَ ِ
اطــنِ األَ ْر ِض،
يَتَ َكـ َّو ُن الـ ُ ْ
ـان ُهــو ال َف ْو َهـ ُة وت ُو َج ُد
ر َوال ُجـ ْز َء الثَّـ ِ
َوأَ َّو ُل ُجـ ْز ٍء ظَا ِهـ ٍر ُهـ َو امل َ ْخـ ُروطَُ ،ويُشْ ـ ِب ُه ال َتـ َّـل َّ
الص ِغـ َ
ـركَانِ َ ،و ِهــي ال َفتْ َحـ ُة الَّ ِتــي تَ ْخـ ُر ُج ِم ْن َهــا ِ
ـب) ،أَ َّمــا ُع ُنـ ُـق
أَ ْعـ َـى ِق َّمـ ِة الـ ُ ْ
الح َمـ ُم (ال َّر َمــاد ا ُلملْتَ ِهـ ُ
ـن ال َف ْو َهــة َو َخـ َّزانِ الح َمـ ِـم ِف بَ ِ
اطــنِ األَ ْر ِض،
ان ،يَ ِصـ ُـل بَـ ْ َ
الـ ُ ْ
ـركَانِ فَ ُهـ َو ت َ ْجوِيـ ٌـف أُ ْسـطُ َو ِ ٌ
ـر ِة األَ ْر ِض َيـ ِةَ ،ح ْيــثُ تَ ُكــو ُن َد َر َجــاتُ
َو َهـذَا ال َخـ َّزا ُن يَ َقـ ُع َعـ َـى أَ ْعـ َ
ـاقٍ بَ ِعيـ َد ٍة ِمـ ْن َسـطْ ِح ال ِقـ ْ َ
ي ِكـ ُن.
ال َحـ َرا َر ِة والضَّ ْغـ ُط أَ ْعـ َـى َمــا ُ ْ
ِإل:
ني َح ْس َب قُ َّوتِ َها َونَشَ اط َها َ
الباكِ ُ
َوتُق ََّس ُم َ َ
ن ن َِشـطَ ٍةَ :و ِهــي الَّ ِتــي ِف َحالَـ ِة نَشَ ـ ٍ
ـاط َوثـ ْو َر ٍة َد ِ
ـر ِ
ات ُهـ ُدو ٍء
-1بَ َراكِـ َ
ائَـ ٍةَ ،مـ َع ُو ُجــود فَـ َ َ
ِمثْــل بُـ ْركَان ِفيـ ُزوف بِإيطَالِيَــا.
ريون يف فَ َرن َْسا.
-2بَ َراكِ َ
ني َها ِم َد ٍة :و ِهي الَّ ِتي لَ ْم يُ َس َّج ْل لَ َها نَشَ اطٌِ ،مثْل بُ ْركَان أو ِف ُ
ـن َم ـ َّر ِ
ـر ٌة َز َم ِن َّي ـ ٌة طَوِيلَ ـ ٌة ت َِصـ ُـل
-3بَ َراكِ ـ َ
ن َها ِدئَ ـ ٍةَ :و ِهــي الَّ ِتــي يَف ِْصـ ُـل بَـ ْ َ
ات ث َ َو َراتِ َهــا ،فَـ ْ َ
إِ َل ِمئَـ ِ
الس ـ ِنني.
ـات َّ
الباكِ ـ ِ
واس ـتَ َم َّرتْ
ن ُه ـ َو بُ ـ ْركَا ُن ِفي ـ ُزوفَ ،وبَ ـ َدأَ نَشَ ــاطُه َعــام  79قَ ْبـ َـل الِمي ـاَ ِد ْ
َوأَشْ ـ َه ُر َ َ
ـت لِ ُم ـ َّد ِة َ 1700عــام َحتَّــى
ـت َر َمــا ِد ِه َم ِدي َن ـ ُة بُ ْو ِمبــيَ ،وظَلَّـ ْ
ـت تَ ْحـ َ
ث َ ْو َرتُــه َ 16عا ًمــا ،و ُد ِف َنـ ْ
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ـاس آثَــا َر ال َّد َمــارِ،
ُأزِيـ َ
ـح َع ْن َهــا طَ َب َقــاتُ ال َّر َمــا ِد ،ا َّل ِتــي بَلَ ـ َغ ُس ـ ْم ُك َها  6أَ ْمتَــارٍ ،لِ ُيشَ ــا ِه َد ال َّنـ ُ
ـركَا ُن َخا ِمـ ًدا ُمـ َّد َة َ 1500عــام ث ًـ َّم بَـ َدأَ ث َ ْو َرتَـ ُه ال َج ِديـ َدة َعــام َ ،1631و ُم ْنـ ُذ َهـذَا
وظَـ َّـل الـ ُ ْ
التَّارِي ـ ِخ َو ُهــو ِف َحالَ ـ ِة نَشَ ـ ٍ
ـاط.
ـض امل َ َنا ِفــع ،فَال ُج ـ ُز ُر
الباكِ ـ ِ
ن َوآث َا ِر َهــا التَّدْ ِمريِ َّيــة ،إِ َّل أَ َّن لَ َهــا بَ ْعـ َ
بِال َّر ْغـ ِـم ِم ـ ْن َخطَ ـ ِر َ َ
امل َ ْو ُجــو َدة بِامل ُِحيـ ِ
ـاج ثَــو َر ِ
ن ِم ـ َن
الباكِـ ِ
الباكِ ـنِ ،كَـ َ
ـط االطْلَ ْن ِطــي ِهــي نِتَـ ُ
ـا أَ َّن نَ َواتِـ ِج َ َ
ات َ َ
ال َّر َمــا ِد َوبَ ْعـ ِ
لتبَـ ِةِ ،مثْــل تُ ْربَــة أَيْ َســل ْن َدا
ـاص ُمخ ِّ
ـض املَـ َوا ِّد َّ
َص َبــة لِ ُّ ْ
الصلْ َبــة ،تَ ْحتَـوِي َعـ َـى َع َنـ ِ َ
الباكِــن تُ ْخ ـر ُِج ِم ـ َن ِ
ـاج
الح َمـ ِـم بَ ْعـ َ
ـض امل َ َعــا ِدنِ  ،الَّ ِتــي يَ ْحتَـ ُ
وإِنْ ُدونِ ْيس ـ َيا َو ِســيالَنَ ،وث َ ـ ْو َر ُة َ َ
ـا يَ ْنبَ ِعــثُ ِمـ ْن بَ ِ
اطــنِ األَ ْر ِض ِميــا ٌه طَبِي ِعيَّـ ٌة ذَات
إِلَيْ َهــا اإلن َْســا َن ِمثْــل ال ِك ْبِيــت وال ِّزئْبَــق ،كَـ َ
َد َر َجــة َح ـ َرا َرة َعالِيــة نِ ْس ـ ِب ًّيا ،يُطْلَـ ُـق َعلَ ْي َهــا ال َي َنابِي ـ ُع ال َحــا َّرةَُ ،و ِهــي َغ ِن َّي ـ ٌة بِامل َـ َوا ِد امل َ ْع َدنِ َّي ـةَ،
ـا أَ َّن نَشَ ــا َ
إل
الباكِــن يُـ َؤ ِّدي َ
ـا ِف ن ُيو ِزلَ ْنـ َدا ،كَـ َ
اسـ ِت ْخ َدا ُم َها لِتَ ْد ِفئَـ ِة امل َ َنــا ِز ِل كَـ َ
ُْ
ي ِكـ ُن ْ
ط ََ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ْ
إل 50
البكَانيَّــة ،يَص ُــل قط ُر َهــا أ ْحيَانًــا َ
ت َ ْكوِيــنِ ُم ْن َخفَضَ ــات ُم ْســتَدي َرة تُشْ ــبِه ال َف ْو َهــات ُ ْ
َ
ـح
كيلومــرا ً َو َهـ ِـذه امل ُ ْن َخفَضَ ــاتُ ت َُس ـ َّمى الكَالِدْ ي ـ َراَ ،و ِع ْن َد َمــا ت َْس ـقُط َعلَيْهــا األ ْمطَــا ُر ت ُْص ِبـ ُ
ـر ٍ
ـر ِة ك َراتــر.
ات ِم ـ َن املَــا ِء ال َع ـذ ِْب ِمثْــل بُ َحـ ْ َ
بُ َحـ ْ َ
محسن حافظ
الصغري ،العدد  210مارس 2010
يب ّ
العر ّ
أفهم النّصّ:

البكَان ؟
ِم َّم يَتَ َك َّون ُ ْ
َع َل أَ ِّي أَ َس ٍ
الباكِني ؟ َو َما ِه َّي أنْ َوا ُع َها ؟
اس يَ ِت ّم تَق ِْسي ُم َ َ
َماذَا تَ ْعرف َعن بُ ْركَان « ِفي ُزوف « ؟
الباكِني ؟
ْاستَ ْخر ِْج ِم َن ال َّن ِّص بَ ْع َض َم َنا ِفعِ َ َ
أعودُ إلى قاموسي:

أَ ْف َه ُم كَلِ َم ِت:
الف ْو َهة :ال َفتْ َحة .ال ُح َمم :ال ّرماد ال ُملْتَ َهب.

ش ُح كَلِ َم ِت :التّ ّل .التَّ ْد ِمريِيّةُ .م َخ ِّصبة .الك ِ
َالديرا.
أَ ْ َ
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فهم املنطوق (التعبري الشفوي)19 :
ـص يف إطــار فهــم املنطــوق كــا تعـ ّودت ،عنوانــه « ازديــاد حــرارة األرض
إليــك نـ ّ
واألخطــار الكارثيــة» لصاحبــه ال ّدكتــور «عبــد اللــه بــدران»
ــ استمع إليه جيّدا لـ :
• تستوعب جيّدا معانيه ،تتفاعل معها وتُجي َد مناقشتها.
• تستخرج قيمه ،وأبعاده وآثاره.
نصوصــا متشــابه ًة معــه
• تحســن التّواصــل مشــافهة بلغــة ســليمة منســجمة ،وتنتــج
ً
منطًــا ومضمونًا.

أَ ْخطَا ُر ا ْز ِديَــا ِد َحــ َـرا َر ِة األ ْر ِ
ض
َير امل ُ َنـا ِخِ ،مـ ْن أَك َ ِ
ت ُعـ ُّد ظا ِهـر ُة تَغ ُّ ِ
ْثر الظَّ َوا ِهـ ِر ال َب ْي ِئ َّيـ ِة الّ ِتي شَ ـ َغل َِت ال َعالَـ َم ِخلا ََل ال ِع ْق َديْنِ
ات وامل ُ ْنتديَ ِ
ْث امل ُشْ ـ ِك َل ِت الّتي تُشَ ـك ُِّل ِم ْح َورا ً َرئِ ًيسـاِ ،ف ُم ْعظ َِم املُؤتَ َـ َر ِ
األَ ِخ َييْـنِ َ ،و ِمـ ْن أَك َ ِ
ات
ِير ِة امل ُ ْحتَ َملَ ِة ِف شَ ـتَّى َم َن ِ
احـي ال َح َيا ِة.
العالَم َّيـ ِة واإلقليم ّيـ ِة والبيئ ّيـ ِة ،ب َِسـ َب ِب آث َا ِر َها ا ْل َكب َ
َما ُء والبَ ِ
َير أَ َّن تَقَارِيـ َر ال َهيْئَ ِ
ـات
احثُـو َن َحـ ْو َل أَ ْسـبَ ِ
وق َِـد ا ْختَل ََـف ال ُعل َ
اب َه ِـذ ِه الظَّا ِهـ َر ِة ،غ ْ َ
برا ِء ،يَتَّ ِفقَانِ َع َل أَ َّن األَن ِْشـطَ َة ال َب َشيَّ َة الّتي ت َشْ ـ َه ُد ِزيَّا َد ًة هائِلَ ًة
ال َّد ْولِ ّيـ ِة وإِ ْج َ
ما َع ُم ْعظ َِـم ال ُخ َ َ
ِيـس ِ
لهـذ ِه الظَّا ِه َر ِة.
ك َُّل َع ٍ
ـام ،تُ َعـ ُّد َّ
السـبَ ُب ال ّرئ ُ
ين ( )0.3درجـة يف أَفْضَ ـلِ
ترتَ ِف ُع بَ ْ َ
ويُقَـ ِّد ُر ُخ َ َ
برا ُء ال َه ْيئَـ ِة ال َّد ْول َّيـ ِة أَ َّن َحـ َرا َر َة األَ ْر ِض َس َ ْ
اتُ ،مقَا َرنَ ًة بامل ُ َع َّد ِل ال َو ِس ِ
ـيط ِّي امل َُسـ ِّجلِ لِ َد َر َج ِ
درجـات يف أَ ْسـ َوإِ التَّق ِْديـ َر ِ
ٍ
ات
ـال ِت ،و()4.8
ال َح َ
السـجِلَّ تُ ال َعالَ ِم َّيـ ُة أَ َّن َحـ َرا َر َة الكُـ َر ِة
ال َحـ َرا َر ِة بي َ
ـي ( 1986وِ ،)2005ف َ
يما تُظْهِـ ُر ِّ
ن َعا َم ْ
الصناعيّـة.
األرضيَّـ ِة ،ارتَ َف َع ْ
ـت نَ ْحـ َو (َ )0.8د َر َجـ ٍة ِمئَ ِويَّـ ٍة ُمنـ ُذ ال ِح ْق َبـ ِة َمـا قَبْ َـل ِّ
يرات ب ُِصو َر ٍة أَ َساسـ ّي ٍة ،بكم ّي ِ
ويرتَبِـ ُط َهـذَا ال َّت َبا ُيـ ُن ِف التّق ِْد ِ
ات من الغَـازَات ال َّد ِفيئَ ِة امل ُ ْن َب ِعثَ ِة
ئيـس الرتِفَا ِع
ِف ال ِغ َلا ِف الجـ ِّوي ِف ال ُعقُـو ِد امل ُ ْق ِبلَـ ِة ،وهي الغَـازَاتُ املتّه َم ُة بأنّها َّ
السـ َب ُب ال ّر ُ
َحـ َرا َر ِة الكُـ َر ِة األرض َّيـ ِة ،و ُح ُد ِ
َان أُكْسـيد ال َك ْربون.
وث َمـا يُ ْع َر ُف ِبتَ َغيُّ ِ امل َنـا ِخ ،ويف ُمق ّدم ِت َها ث ِ
واال ْح ِت ُ
مال املُتَفَائِ ُـل الّـذي أَ ْو َر َدتْـهُ ال َه ْيئَـةُُ ،هـو أَ ْن تَ ْرتَ ِفـ َع َح َرا َر ُة الكُـ َر ِة األرض ّيـ ِة إِ َل ()0.3
ين ِمئَ ِويَّتَ ْيِ،
يـح احتَـوا َء اال ْرتفَـا ِع ِف َح َرا َرتِ ًهـا ِع ْنـ َد ُم ْسـتَ َوى َد َر َجتَ ْ ِ
َد َر َجـة فَقَـط ،وهـو َمـا ُي ْت ُ
ُمقَا َرنَـ ًة ِ
الصناع ّيـ ِةَ ،و َهـذا هـو ال َه ُ
يل إِ َل
بالح ْق َبـ ِة َمـا قَبـل ِّ
ـدف الّـذي يَ ْسـ َعى املجتمـ ُع الـدو ُّ
ت َ ْح ِقي ِق ِه .
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وتوقَّ َعــت الهيئَـ ُة ال َّدول ّيـ ُة ِف آخـ ِر تَقَارِيرِهــا ،أَ َّن ارتفــا َع َحـ َرا َر ِة ال ُكــر ِة األرض ّيـ ِة قَـ ْد يُـ َؤ ِّدي
إِ َل ظَ َوا ِهـ َر ِ
مناخيّـ ٍة ق ِ
َاســي ٍة ،عــى ال ّر ْغـ ِـم ِمـ ْن أَ َّن الهيئَـ َة ال تســتطي ُع تحديـ َد َمالَ ِمـ ِح تِلـ َـك
الظّ َوا ِهــر وآثا ِر َهــا ب ُِصــو َر ٍة َحا ِز َمـ ٍة.
ُّ ِ
ــم املتّحــدة بِشَ ــأْنِ
تغــر امل َنــا ِخ » ك ِريْســ ِتي َنا
و َعلّقــت األَ ِمي َنــ ُة التَّ ْن ِف ِيذيَّــ ُة التِّفَا ِق َّيــ ِة األُ َم ِ
في ِغــرس » قَائِلـةً » :نَ ْعلَـ ُم أَ َّن الجهــو َد ال ّرام ّيـ َة إىل ال َحـ ِّد ِمــن ارتفــا ِع َحـ َرا َر ِة الكــر ِة األرض ّي ِة
ـات ال َغـ ِ
ليســت كافي ـ ًة لل َح ـ ِّد مــن ارتفــاع انب َعاثـ ِ
ـازات ال َّد ِفيئ ـ ِة ،وأ َه ُّم َهــا غــا ُز ثَــاين أُكســيد
الص َناع ّي ـ ِة.
ـايس َعــنِ األن ِْش ـطَ ِة ِّ
الكَربــون ال َّناتِـ ُ
ـج بشــكلٍ َأسـ ٍّ
رصف)
د .عبد الله بدران (بت ّ
(مجلة العريب العدد  662يناير )2014
ص 174 :إىل ص 178
أفهم النّصّ:

َماذَا تَ ْعر ُِف َع ْن ظَا ِه َرة ا ْز ِديَا ِد َح َرا َرة األَ ْر ِض وبَ ْع ِض أَ ْخطَارِها ؟
إالَ َم يُ ْر ِج ُع ال ُعل ََمء وال َب ِ
اب َه ِذه الظَّا ِه َرة ؟
احثُون أَ ْس َب َ
ــرا ِء ال َه ْيئَــة ال َّدولِ َّيــة لِ َد َر َج ِ
وف
ــات َحــ َرا َر ِة األ ْر ِض ِف أَفْضَ ــل ال َح َ
ــال ِت ِ
َما ِهــي تَق ِْديــ َراتُ ُخ َ َ
وف أَ ْســ َوإ ال َحــاالت ؟
أَ ْو َســط ال َحــاالَت ِ
إالَ َم يَ ُعود َهذَا التّبايُن ِف التَّق ِْدي َرات ب ُِصو َرة أَ َس ِاس َّية ؟
ماذَا يَ ْنتُج َعنِ ا ْرتِفَا ِع َح َرا َر ِة ال ُك َر ِة األ ْرضَ َّية ؟
ص َحت ؟
َماذَا تَ ْعر ُِف َعن « ك ِريْس ِتينا ِفي ِغ ْريس « ؟ وبِ َاذَا َ َّ
ضَ ْع ُع ْن َوانًا ُم َن ِاس ًبا لل َّن ِّص.
أعودُ إلى قاموسي:

أَ ْف َه ُم كَلِ َم ِت:
إِ ْجـ َـاع :اِتّ َفــاقِ .زيَــادة َهائِلَــة :كَ ِبــرة و ُم ْرتَ ِف َعــةِ .
الحقْبــة :الفــرة ال َّز َم ِن َّيــة الطَّويلــة .التَّ َبايُــن:
ـح :يَ ْسـ َم ُح.
اال ْخ ِتـاَف ،يُ ِتيـ ُ
ش ُح كَلِ َم ِت :ال ُعقُود .أَ ْو َر َدتْه.
أَ ْ َ
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فهم املنطوق (التعبري الشفوي)19 :
ـص مــن نصــوص «األعيــاد» عنوانــه «اجتــاء العيــد»
ســيقرأ عــى مســامعك نـ ّ
للكاتــب «مصطفــى صــادق ال ّرافعــي»
ــ اسمعه ج ّيدا لــ :
• تقف عىل معانيه ،تتفاعل معها ،تحسن مناقشتها.
• تستخرج أبعاده املتن ّوعة قيمه املختلفة.
• تتم ّكــن مــن التّواصــل مشــافهة بلغــة ســليمة متّســقة ،منســجمة ،وتوفّــق إىل حـ ّد
بعيــد يف إنتــاج نصــوص مــن نفــس املضمــون وال ّنمــط.

عيد الفطر املبارك
تهنئة به إىل األمة الجزائرية
ك ّنــا قبــل اليــوم نه ّنــئ األ ّمــة الجزائريّــة مبثــل هــذا العيــد و ليــس لهــا مــن مظاهــر
الســعادة مــا تهنــأ بــه إالَّ مــا نرجــوه لهــا و نأمــل.
ّ
ٍ
جديــد مــن أطــوار حياتهــا هــو أســاس
أمــاّ اليــوم ،فإنّنــا نه ّنئهــا و هــي يف طــو ٍر
ســعادتها ،طــور ســا َم ْت بــه شــقيقاتها ُهنــاَ و هنالــك ،ف ُنه ّنئهــا و مــن أبنائهــا مــن هــو
ســجني يف ســبيل العلــم و الهدايــة ،و مــن هــو ســجني يف ســبيل السياســة و الحقــوق
ْصوبــة.
املغ ُ
أ ّمــة أخــذت تقـ ّدم الضحايــا يف ســبيل ســعادتها ،أ ّمــة أخــذت تقـ ّدم الضّ حايــا يف ســبيل
الســعادةَ ،وبــأن تهنــأ بهــا ،فتهانينــا إليهــا بعيدهــا و ســعاداتها.
ســعادتها ،حقيقــة بــأن تنــال ّ
عبد الحميد بن باديس
املختار يف األدب وال ّنصوص
املعهد الرتبوي الوطني الجزائري
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أفهم النّص :

 ع ّم يتح ّدث الكاتب يف هذا ال ّنص؟ هل هناك اِختالف بني تهاين العيد بني األمس و اليوم؟وص بتهاين العيد يف ال ّنص؟
 مناملخص ُ
ُ
 يؤكد الكاتب عىل أحق ّية األ ّمة بهذا العيد.ُد ْل عىل الفقرة التي تشري إىل هذه الفكرة ،مبيّنا سبب ذلك.
أعود إلى قاموسي

أفهم كلاميت:
السعادة.
ماته ّنأ به :ما تسعد به من الهناء و ّ
املغصوبة :املأخوذة قهرا و ظلام.
أرشح كلاميت:
ُ
سا َم ْت به.
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فهم املنطوق (التعبري الشفوي)20 :
ـص مــن نصــوص «األعيــاد» عنوانــه «اجتــاء العيــد»
ســيقرأ عــى مســامعك نـ ّ
للكاتــب «مصطفــى صــادق ال ّرافعــي»
ــ اسمعه ج ّيدا لــ :
• تقف عىل معانيه ،تتفاعل معها ،تحسن مناقشتها.
• تستخرج أبعاده املتن ّوعة قيمه املختلفة.
• تتم ّكــن مــن التّواصــل مشــافهة بلغــة ســليمة متّســقة ،منســجمة ،وتوفّــق إىل حـ ّد
بعيــد يف إنتــاج نصــوص مــن نفــس املضمــون وال ّنمــط.

اجـــتـال ُء الــعـــيـــد

جا َء يو ُم ِ
رث من يوم.
العيد ،يو ُم ال ُخرو ِج من ال ّزمن إىل زمنٍ وحده ال يستم ُّر أك َ
عل ال َّن ِ
ٌ
ني يو ٌم
ني والح ِ
اس؛ ليكو َن لَهم بني الح ِ
ضاحك ،تفرضُ ُه األديا ُن َ
ظريف
قصي
ٌ
زم ٌن ٌ
طبيعي يف هذه الحياة التي انتقلت عن طبيعتها.
ُّ
ِ
السالم ،والب ِْش ،والضَّ حك ،والوفَاء ِ،وا ِإل َخاء ،وقو ِل اإلنسانِ لإلنسان :وأنتم ِب َخ ْيٍ.
يو ُم َّ
ين جدي ٌد يف هذا ال َي ْو ِم.
يو ُم الث ِ
ّياب ال َجديد ِة عىل الك ُِّل؛ إشعارا ً لهم بأ َّن ال َو ْج َه اإلنسا َّ
يوم ُح ٍّب.
اس جمي ًعا يف ِ
يو ُم ال ِّزين ِة الّتي ال يُرا ُد منها ّإل إظها َر أث َ ِر َها عىل ال َّنفس ،ليكو َن ال ّن ُ
يو ُم ِ
فم لِتحل َو الكلامتُ فيه...
ْديم ال َحلْوى َ
إل ك ُِّل ٍ
العيد؛ يو ُم تَق ِ
فوق َم َنا َز َع ِ
اس ألفا ُظ ال ُّد َعا ِء والتّهنئ ِة ُم ْرتَ ِفع ًة ب ُق ّوة إلهيّ ٍة َ
ات ال َحيَا ِة.
يو ٌم ت ُع ُّم فيه ال ّن َ
رص
ذلك اليو ُم الّذي يَ ْنظُ ُر ِفي ِه اإلنسا ُن َ
تلمح ّ
إل نَف ِْس ِه نظر ًة ُ
السعا َدةَ ،وإىل أهله نظر ًة تب ُ
َ
اإلع َزازَ ،وإىل دارِه نظر ًة ت ُ
الصداقةَ.
ُدرك
الجامل ،وإىل ال َّناس نظر ًة ترى ّ
ومن ِّكل َهذه ال ّن ِ
ظرات تستَوي لَ ُه ال ّنظر ُة الجميل ُة إىل الح َيا ِة وال َعالَم؛ فتبته ُِج نَف ُْس ُه بال َعالَم
ِوال َح َيا ِة.
السعداء.
ُ
وخرجت أجتيل العيد يف مظهره الحقيقي عىل هؤالء األطفال ّ
ِ
كبتْ فيها ابتسامات ال َّرضاع فصارت ضَ حكات.
عىل هذه الوجوه ال ّنرضة الّتي ِ َ
املص َّبغة اجتامع قَوس قُ َز َح يف ألوانه.
هؤالء املجتمعون يف ثيابهم الجديدة َ
لت فيها املصانع والقلوب ،فال يت ُّم جاملها إالّ بأ ْن يراها األب واأل ّم عىل أطفالهام.
ثياب َع ِم ْ
ٌ
ثياب جديد ٌة يلبسونها ،فيكونون هم أنفسهم ثوباً جديدا ً عىل ال ّدنيا.
ٌ
الصغار الّذين يُخرِجون ألنفسهم معنى الكَن ِز الثّمني من قرشني...
الس َحر ُة ّ
هؤالء َّ
ري مثلُهم جا َء يدعوهم إىل اللَّ ِعب.
ويَ ْس َحرو َن العي َد فإذا هو يو ٌم صغ ٌ
وينتبهون يف هذا اليوم مع الفجر ،فيبقى الفج ُر عىل قلوبهم إىل غُروب الشمس.

مصطفى صادق الرافعي
(وحي القلم)
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أفهم النّصّ:

ب َم وصف الكاتب يوم العيد ؟
ما الجديد يف هذا اليوم عىل مستوى عالقات ال ّناس ؟
كيف ش ّخص الكاتب أحوال األطفال يف هذا اليوم ؟
ضع عنوانًا مناس ًبا لل ّن ّص.
كل وحدة.
قسمه إىل وحدات أساسيّة مع تسمية ّ
ّ
أعودُ إلى قاموسي:

أَ ْف َه ُم كَلِ َم ِت:
ظريـ ِ
ـف :ك َّيــس ،حســن الهيئــة ،مــن ظَـ َ
ـر :بشاشــة الوجــه .ال ّزينــة :االســم
ـرف وظَرافَــة ال ِبـ ْ
مــن تَ َزيّــن .وامــرأة زائــن :جميلــة وتعنــي ال ّزينــة :الحســن والبهــاء وال ّزخرف.
ش ُح كَلِ َم ِت:
َأ ْ َ
اجتال ُء .املصبّغة.
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فهم املنطوق (التعبري الشفوي)21 :
ـص بعنــوان «االحتفــال
يف إطــار «األعيــاد» م ـ ّرة أخــرى ،يُقــرأ عــى مســامعك نـ ّ
الشيــف» لصاحبــه «محمــود شــلتوت»
باملولــد ال ّنبــوي ّ
ــ أحسن االستامع واإلصغاء إليه لـ :
• تستوعب معانيه ،تتأث ّر بها ،تتفاعل معها ،وتجيد تحليلها ومناقشتها.
• تقف عىل أبعاده وقيمه.
• تســتطيع التّواصــل مشــافهة ،ومــن غــر تعـ ّ
ـر أو تلعثــم بلغــة ســليمة منســجمة،
وإنتــاج نصــوص مــن نفــس املضمــون وال ّنمــط.

الشيف
بوي ّ
االحتفال باملولِد ال َّن ّ
األول -أن يَ ْحتَ ِفلُــوا ِف شَ ـ ْه ِر َربِيــع األ َّو ِل ِم ـ ْن ك ُِّل
َج ـ َرتْ ُس ـ َّن ُة امل ُْس ـلِمني –بع ـ َد قُ ُرونِهــم َ
وسـلَّم ،وكَا َن لَ ُهــم يف ِال ْح ِتفــا ِل بهـ ِـذه
عـ ٍ
ـام ب ِِذكْـ َرى ميــا ِد ال َّر ُســو ِل ُم َح َّمـ ٍـد َصـ َّـى اللـ ُه عليــه َ
ـاف البِيئـ ِ
ـاليب تَ ْختَلِـ ُـف با ْخ ِتـ ِ
ـات والبُلْـ َدانِ .
ال ّذكْـ َرى أَ َسـ ُ

ـاب وأَل ِْس ـ َن ُة الْ ُمتَ َح ِّدثــن بامل َ َقـ ِ
ـاالت واأل َحا ِديـ ِ
ـث ،يَ ْن ُشونَ َهــا ويُذيعونَ َهــا
وتُ ْع َنــى أقــا ُم ال ُكتَّـ ِ
ـائِلِه الّتــي ف ُِطــر َعلَيْ َهــا ،و ُعـر َِف ِب َهــا يف
َعـ َـى ال َّنــاس ،يُ َذكِّ ُرونَهــم فيهــا ِب َعظَ َمــة ُم َح َّمـ ٍـد وشَ ـ َ
ن قَ ْو ِمـ ِه.
أَ ْهلِـ ِه وبـ َ
ـا يَألَ ُفــه أَ ْق َرانُــهُ مــن َم َجالـ ِ
ـس اللّ ْهـ ِو
يــو َم أن كان غُال ًمــا يَ ْر َعــى ال َغ َنــم ،و َي ْعـز ُِف ِب َنف ِْســه عـ ّ
واللَّ ِع ِب .
ض َم َع أ ْعام ِم ِه َح ْر َب ال ِفجا ِر و ِحل َْف الفُضُ و ِل.
ويَ ْو َم كان شَ ابًّا َجلْدً ا يَ ْح ُ ُ

ويو َم أَ ْن كَا َن َر ُجالً ُم ْكتَ ِمالً وا ِف َر ال َعقْل ،يَ ْرضا ُه قَ ْو ُمه َحك ًَم يف ال ّن َزا ِع يَشْ ُجر بي َنهم.

ِــب ال ِفطْــر ِة يف ِصلَ ِتــه باللــه ،ف َي ِفــ ُّر مــن ظُلمــ ِة ال ُّدنيــا و َجهالَ ِتهــا إِىل
َويَــ ْو َم كَا َن ُملْتَه َ
ال َّت َح ُّن ٍ
ــث واألُن ِ
ْــري.
ْــس ِب ُنــو ِر اإلِميــانِ ال ِفط ِّ
ويَ ـ ْوم كَا َن َها ِديًــا ُم ْر ِش ـ ًدا ،يَتَ َع َّه ُد ُهــم ِ
ـاب
بالحكْم ـ ِة وامل َ ْو ِعظَ ـ ِة َ
ـر َم ـ ْن أجـ َ
الحس ـ َنة ،ويُبَـ ِّ ُ
أب.
ويُ ْنـ ِـذ ُر َم ـ ْن َ
ضبــوه
ضبَــه قو ُم ـ ُه َح ـ ْو َل بَ ْي ِتــه ،لِ َي ْ ِ
ويــوم أن َخ ـ َر َج ِم ـ ْن نِطَــاقِ ال َح ِديـ ِـد وال ّنــار ا ّلــذي َ َ
ـري ُحوا ِم ْن ـ ُه و ِم ـ ْن َد ْع َوتِ ـ ِه.
ضبَ ـ ًة واحــد ًة يَتَ َف ـ َّر ُق بهــا َد ُم ـ ُه يف ال َقبَائِــل فَيَ ْسـ َ
َْ
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الص َ
أص َحابُه.
فوف ،ويتّقى ِب ِه ْ
ويَ ْو َم أَ ْن َصا َر يف امل َِدي َن ِة قَائِدا ً يتق َّد ُم ُّ
نفســه وال أهلَ ـ ُه يف إِقَا َم ـ ِة ح ـ ِّد
ويــوم أن كا َن َحاكِ ـاً يُقي ـ ُم الــوز َن بال ِقســط ،الَ يَ ْع ـر ُِف َ
وش ِعــه.
الل ـ ِه َ ْ
اإلمام محمود شلتوت (من توجيهات اإلسالم)
أفهم النّصّ:

الشيف ؟
بوي ّ
ماذا تعرف عن االِحتفال باملولد ال ّن ّ
ما دور الكتّاب يف هذه املناسبة ؟
الصفات الحميدة ا ّلتي كان يتمتّع بها نب ّينا املصطفى.
اِستخرج من ال ّن ّص األلفاظ ال ّدالة عىل ّ
ح ّدد العبارة ال ّدالة عىل عدل ال ّرسول(ﷺ).
أعودُ إلى قاموسي:

أَ ْف َه ُم كَلِ َم ِت:
ُس ـ ّنة :طريقــة .شــائله :خصالــه وطبائعــه .يَ ْع ـز ُِف :يبتعــد ،مــن العــزوف واالمتنــاع.
أقرابــه :أقرانــه وأصحابــهَ .جلْ ـ ًدا :قويــا ،شــديدا ً .حلــف الفضــول :حلــف مــن بعــض
بطــون قريــش .يشــجر :يضطــرب ويحــدث ،ومنــه املشــاجرة .أىب :رفــض.
ش ُح كَلِ َم ِت:
أَ ْ َ
ح ْرب « الفجار «  .التح ّنت.
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فهم املنطوق (ال ّتعبري الشّ فوي)22 :
نصــا مــن نصــوص ( األعيــاد ) كــا تع ـ ّودت ،عنوانــه «املولــد ال ّنبــوي
ستســمع ّ
الشيــف عنــد األزهريّــن» للكاتــب «طــه حســن»
ّ
ــ أحسن اإلصغاء واالستامع إليه لـ :
• تطلّع وتفهم أفكاره ومعانيه ،تتفاعل معها ،تحسن مناقشتها.
• تقف عىل أبعاده وقيمه املختلفة.
• تحســن التّواصــل مشــافه ًة بلغــة ســليمة فصيحــة منســجمة ،وتوفّــق يف إنتــاج
نصــوص مــن نفــس املضمــون وال ّنمــط.

ـبـوي الـشّ ــريــف
الـمـولــد الـ ّن ّ
عـند األزهـريّني
ني
أَلَـ ْم يَكُونُـوا َج ِميعـاً يَتَ َح َّدث ُـو َن ِب َع ْو َدتِ ِه قَ ْب َل أَ ْن يَ ُعو َد بِشَ ـ ْهرٍَ ،حتَّـى إِذَا َجا َء أَقْ َبلُـوا إِلَ ْي ِه فَر ِِح َ
شبًـاَ ،ويُ ِعيـدُهُ َع َل ال َّن ِ
اب
ـاس ِف إِ ْع َج ٍ
ن ُمتَلَطِّ ِفي َ
ُمبْتَ ِهجِي َ
شر ُب كَالَ َم ُه َ ْ
ن ،أَلَـ ْم يَكُـ ْن الشَّ ـيْ ُخ يَ ْ َ
ـي ْالَ ْز َهر ُِّي ِمـ ْن إِكْـ َر ٍام َو َحفَا َو ٍة
ِـيَ ،ماذَا لَ ِق َ
َوفَ َخـارٍ .ث ُـ َّم َهـذَا الْ َيـ ْو ُم الْ َمشْ ـ ُهو ُد يَـ ْو ُم َم ْولِ ِد ال َّنب ِّ
تر ْوا لَـ ُه قُ ْفطَانًـا َج ِديـدا ً َو ُجبَّـ ًة َج ِديـ َد ًة َوطُ ْربُوشـاً َج ِديـدا ً
َو ِمـ ْن تَ ِجلَّـة َوإِكْبَـارٍ .كَانُـوا ق َِـد اشْ َ َ
َو َم ْركُوبـاً َج ِديـدا ًَ .وكَانُـوا يَتَ َح َّدث ُـو َن ِب َهـذَا الْ َيـ ْو ِمَ ،و َما َسـ َيكُو ُن ِفي ِه قَ ْب َـل أَ ْن يُ ِظلَّ ُهـ ْم ِبأَيَّ ٍام.
س َع ِ
س ُة إِ َل طَ َعا ِم َها فَلَ ْم ت ُِص ْب ِم ْنـ ُه إِالَّ قَلِيالً،
ـت ْالُ ْ َ
َحتَّـى إِذَا أَقْ َب َـل َهـذَا الْ َيـ ْو ُمَ ،وانْتَ َص َـف أَ ْ َ
ضرا َءَ ،وأَلْقَى َع َل
َولَب َ
ِـس الْ َفتَـى ْالَ ْز َهـر ُِّي ثِ َيابَـ ُه الْ َج ِديـ َدةََ ،واتَّ َخـ َذ ِف َهـذَا الْ َيـ ْو ِم ِع َم َمـ ًة َخ ْ َ
َك ِت َف ْيـ ِه شَ ـاالً ِم َن الْ ِكشْ ـ ِمريِ؛ َوأُ ُّم ُه تَ ْد ُعو َوتَتْلُـو التَّ َعاوِيذََ ،وأَبُو ُه يَ ْخ ُر ُج َويَ ْد ُخ ُـل َج ْذالَ َن ُمضْ طَ ِربًا.
ـاب ،وإِذَا
َحتَّـى إِذَا ت َـ َّم لِلْ َفتَـى ِمـ ْن ِزيِّـ ِه َو َه ْيئَ ِتـ ِه َمـا كَا َن يُرِيـ ُدَ ،خ َر َج فَـ ِإذَا فَ َر ٌس يَ ْنتَ ِطـ ُرهُ بِالْ َب ِ
ِر َج ٌ
ما ٍل ،وآ َخ ُرو َن
السر ِجَ ،وإِذَا قَ ْو ٌم يَ ْكتَ ِنفُونَـ ُه ِم ْن َيِنيٍَ ،و ِم ْن ِش َ
ـال يَ ْح ِملُونَـ ُه فَ َيضَ ُعونَـ ُه َع َلى ِّ ْ
يشُ ـو َن ِمـ ْن َخلْ ِف ِهَ ،وإذَا الْ َب َنـا ِد ُق تُطْل َُق ِف الْفَضَ اءَ ،وإِذَا ال ِّن َسـا ُء
يَ ْسـ َع ْو َن بَ ْ َ
ين يَ َديْـ ِهَ ،وآ َخ ُرو َن َ ْ
يُ َزغـ ِر ْد َن ِمـ ْن ك ُِّل ن ِ
َاح َيـةَ ،وإِذَا الْ َجـ ُّو يَتَأَ َّر ُج ِب َع ْر ِف الْ ُب ُخـورَِ ،وإِذَا ْالَ ْص َواتُ ت َ ْرتَفـ ُع ُمتَ َغ ِّن َي ًة بِ َ ْد ِح
ِـيَ ،وإِذَا َهـذَا الْ َحف ُْـل كُلُّـ ُه يَتَ َحـ َّر ُك ِف بُـ ْط ِءَ ،وكَأَنَّ َـا تَتَ َحـ َّر ُك َم َعـ ُه ْالَ ْر ُض َو َمـا َعلَ ْي َها ِم ْن
ال َّنب ِّ
ُدورٍ .ك ُُّل َذلِ َـك ِلَ َّن َهـذَا الْ َفتَـى ْالَ ْز َهـر َِّي ق َِـد ات ُِّخـ َذ ِف َهذَا الْ َيـ ْو ِم َخلِي َفةً ،فَ ْهـ َو يُط ُ
َاف ِب ِه ِف
الْ َم ِدي َنـ ِة َو َمـا َح ْولَ َهـا ِم َن الْقُـ َرى ِف َهذَا الْ َم ْه َر َجـانِ الْ َبا ِهرِ.
د.طه حسني
( األيّام )
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أفهم النّصّ:

السطر األ ّول من بداية ال ّن ّص ؟
من املقصود بالخطاب يف ّ
الشيف ؟
كيف كان يستع ّد
األزهري الستقبال يوم املولد ال ّنبوي ّ
ّ
كيف يكون االحتفال بهذا العيد عىل مستوى األرس ؟ مث ّْل ملا تقول من ال ّن ّص.
ّ
األزهري يف هذه املناسبة.
تخصص للفتى
دل من ال ّن ّص عىل بعض األنشطة الّتي ّ
ّ
أعودُ إلى قاموسي:

أَ ْف َه ُم كَلِ َم ِت:
َح َفــا َوة :املبالغــة يف الكــرم ،مــن َح َفــاوة وحفايَـ ًة وتَ ْحفَايـةًَ .جـ ْدالَنَ :فرحــانِ  .يكتنفــون:
يحيطــون .يتــأ ّرج :تفــوح منــه الروائــح الط ّيبــة وهــو أَر ٌِج.

ش ُح كَلِ َم ِت:
أَ ْ َ

املشهود .تجلّة .التَّعاويذ.
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فهم املنطوق (ال ّتعبري الشّ فوي)23 :
ـص رائــع بعنــوان « الطّبيعــة واإلنســان
يف مجــال الطّبيعــة ســيقرأ عــى مســامعك نـ ّ
« للكاتــب الجزائــري « أحمــد رضــا حوحــو».
ــ اسمعه جيّدا ،وأحسن اإلصغاء إليه لـ :
• تقف عىل فكرته العا ّمة وأفكاره الجزئية ،تتفاعل معها ،وتحسن مناقشتها.
• تح ّدد خصائصه ،أبعاده املختلفة ،وقيمه املتن ّوعة.
• تتم ّكــن مــن التّواصــل مشــافه ًة بلغــة ســليمة فصيحــة ،وتنتــج نصوصــا مــن نفــس
املضمــون وال ّنمط .

الـطّـبـيـعـــة واإلنـــســان! ...

ِ
املخلوقات التـي تعمر هذه
كان يـو ُم األحـد أَ َّو َل يـوم مـن فصـلِ ال ّربيعِ ،وكانت جميـ ُع هذه
األريـاف مـن جبـال ووديـان وأشـجار وأزهـار وحيوانـات مـن حـوش وطيـور ،كلّهـا تنتظـر
بفـارغ صربهـا طلـو َع الشّ ـمس مـن مخبئهـا ،عندمـا بزغ ِ
الشـمس وظَ َهـ َر ألو ِل مـ َّر ٍة منـذ
َـت
ُ
مرصـ ٌع بآللِئ ُد ِّريـ ٍة ،فازدهرت األزهار
أشـهر طـوال ،أَ َّو ُل شُ ـ َعا ِعها يلمـع كأنَّه
ذهبي َّ
ٌ
قضيـب ٌّ
ِ
واخـذت العصافير تغنـي أجمل ألحانهـا وخرجت الوحوش مـن أدغالها لتشـاهد هذا املنظر
الفَـ ّذ البديـ َع ،ومل تكـن هـذه الحيوانـاتُ وهذه النباتاتُ وحدهـا محت ِفل ًة بهـذا اليوم الجميل،
يفي
يل»
ّ
بـل كان بينهـم مـن ال ّنوع اإلنسـا ّ
ين من يشـاركُهم يف أفراحهِم ،وهو «ع ّ
الشـاب ال ّر ّ
بكل قـواه عىل
الّـذي كان جالسـا على هَضَ َبـ ٍة يشـاهد مـن بعيـد َغ َن َمـ ُه تَ ْرعـى ،وهـو يعـزف ّ
مزمـاره ،ويف تلـك اللّحظـة متشي ب ُخطـوات رسيعـ ٍة قاصـدة البحيرة ،ظهرت امـرأة تحمل
بين يديهـا طفلا صغيرا ،وهي ُم ْصفَـ َّر ُة ال َو ْجـ ِه مضطربـة الفكر باك ّيـ ُة العني.
لي مزمـاره ،وطَف ََـق يالحظهـا مـن دون أن تـراه ،وهـو يتع ّجـب من الباعـث الّذي
وضـع ع ُّ
الصبـا ِح الباكـرِ ،ومـا هـي إالّ بُ ْره ٌة قصيرة حتى وصلت املـرأة إىل ضفاف
أىت بهـا يف هـذا َّ
ر ( ال يتجـاوز ع ْمـ ُر ُه بضعـ َة
البحيرة ووضعـت ِح ْملَهـا على ال َّر ْملَـ ِة ال ّناعمـ ِة ،وهـو ولـ ٌد صغي ٌ
ـت على الطّفـل
أشـهر) .وأخـذت هـذه األ ّم العجيبـة تتأ ّملـه آنـا ،والبحيرة أخـرى ،ثـم انح َن ْ
ن وعيناهـا ت َُسـ َّحان ال َع َب ِ
ات ثـم انتصبت قامئـة ،وبعدما
ن حا ّرتي ِ
وطبعـت على خ َّديْـه قُبلتي ِ
ألقـت عليـه نظـرة أخيرة كلّها عطـف وحنـان خاطبتـه قائلة:
َـت راجِ عـ ًة من حيث
 الـوداع يـا عزيـزي ! أنـت يف كنـف اللـه يـا بنـي ورعايته ! ثـم َق َفل َْـت ،وقلبهـا يَ ْقطُـ ُر دمـا ،ولكـ ّن عليـا الّـذي كان يشـاهد مـن أعلى الهضبـة هـذا الحـادث
أت ْ
أحسـت بـه
كالبرقِ يريـد إدراك هـذه املـرأة ،ومبجـ ّرد مـا ّ
املـؤمل ،قفـز مـن مكانـه منطلقـا َ ْ
خرجـت عـن شـعورها والتفتـت نحـوه صارخـة يف وجهـه:
 دعني !  ،اتركني !  ،خذوه إن شئتم ،واعطفوا عليه إنه بَرِي ٌء ال ذنب له.(رضا حوحو)
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أفهم النّصّ:

نصه ؟
ب َم افتتح الكاتب ّ
اِستخرج من ال ّن ّص :ال ّزمان واملكان والشّ خصيات.
ملاذا كانت املرأة مصف ّرة الوجه مضطربة الفكر باكية العينني ؟
من الّذي كان يراقبها من أعىل الهضبة متعجبا من حالها ؟
رس مجيء املرأة يف هذا الوقت إىل ال ُبحرية ؟
ما ُّ
ل؟
ماذا قالت لِ َع ِ ّ
أعودُ إلى قاموسي:

أَ ْف َه ُم كَلِ َم ِت:
تسـ ّحان :تســيالن.
الســببُ ،
بَ َزغــت :طلعــت وظهــرت .طَ َفـ َـق :أخــذ .الباعــث :الدافــعّ ،
كنــف اللــه :رعايتــه وحفظــه.

ش ُح كَلِ َم ِت:
أَ ْ َ
انتصبت .قفلت راجعة.
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فهم املنطوق (ال ّتعبري الشّ فوي)24 :
ـص رائــع بعنــوان «الطّبيعة واإلنســان»
يف مجــال الطّبيعــة ســيقرأ عــى مســامعك نـ ّ
للكاتــب الجزائــري «أحمــد رضــا حوحو».
ــ اسمعه جيّدا ،وأحسن اإلصغاء إليه لـ :
• تقف عىل فكرته العا ّمة وأفكاره الجزئية ،تتفاعل معها ،وتحسن مناقشتها.
• تح ّدد خصائصه ،أبعاده املختلفة ،وقيمه املتن ّوعة.
• تتم ّكــن مــن التّواصــل مشــافه ًة بلغــة ســليمة فصيحــة ،وتنتــج نصوصــا مــن نفــس
املضمــون وال ّنمط.

الـشّ ــمــــس

ـي ِف ِشـتَائِ َنا أَ ْج َمـ ُـل ِم ْن َهــا ِف
ُّكل َ ْ
ش ٍء يف الطّبيعـ ِة َجميـ ٌـل ،وأَ ْج َمـ ُـل َمــا ِفي َهــا شَ ْم ُسـ َهاَ ،وهـ َ
ـا ٌل.
َص ْيفنــاَ ،ولَ َهــا ِف ٍّكل َجـ َ
السـفُور ال ّدائـ ِـم ،نُ َعظِّ ُمهــا ونجلّها؛
ـا ُل ال َق ْهـرَِ ،و َجـ َ
ـا ُل ال ُقـ ّوة ،و َجـ َ
فَلَهــا – َصيْ ًفــا – َجـ َ
ـا ُل ُّ
َ
ـر ِف ق َْسـ َوتِ َها ،فهــي كامل ُـ َر ِّب
ونهـ ُرب ِمنهــا ولكــن نح ّبهــا؛ تَق ُْســو أ ْح َيانًــا ولك ّنــا نَـ َرى ال َخـ ْ َ
ن.
ال َح ِكيـ ِـم ،تَق ُْســو َوتَ ْر َحـ ُمَ ،وتَشْ ـتَ ُّد َوتَلِـ ُ
ـا َل الدّ َع ـ ِة،
ـا َل ال ُحن ـ ِّوَ ،و َجـ َ
َوهــي – ِش ـتَا ًء – تَطْلَ ـ ُع َعلَيْ َنــا ِب َو ْج ـ ٍه آ َخ ـ َر ،تُرِي َنــا ِفي ـ ِه َجـ َ
ــا َل ال َّر ْح َمــ ِة َوا ْل َعط ِ
ْــف.
َو َج َ
ف ََم أَ ْج َملَ َها قَاس ّي ًة وراحم ًة ! وما أَ ْج َملَ َها َو ِ
اصلَ ًة وهاجر ًة !
اظرِيـ َن؛ فَ َج َملُـ ُه ِمـ ْن َج َملِـ ِ
ـك َعـ َـى ال َّز ْهـرِ ،فَـكَا َن ِفتْ َنـ ًة لِل َّن ِ
ـت ِمـ ْن َج َملِـ ِ
ـكَ ،ولَ ْونَـ ُه
َخلَ ْعـ َ
ـكَ ،و َح َياتُـ ُه َمــدَ ٌد ِمـ ْن َح َياتِـ ِ
ـس ِمـ ْن أَلْ َوانِـ ِ
ـس
ـك؛ فَأَبْ َيضُ ـ ُه َوأَ ْح َمـ ُر ُهَ ،وأَ ْص َفـ ُر ُه َوأَ ْز َرقُـ ُه ،لَ ْيـ َ
قَ َبـ ٌ
ـك ،وأَث َـ ًرا ِمـ ْن فَ ْي ِضـ ِ
َّإل نِ ْع َمـ ًة ِمـ ْن نِ َع ِمـ ِ
ـك.
ـت إِ َّل نُ ْقطَـ ًة ِمـ ْن َد ِمـ ِ
ـس إالَّ لَ ْم َحـ ًة ِمـ ْن
اسـ ِمني األَبْ َيـ ُ
فَالـ َو ْر َد ُة ال َح ْمـ َرا ُء لَ ْي َسـ ْ
ـكَ ،وال َي َ
ـض لَ ْيـ َ
ـرا ذَائِ ًبــا ِمـ ْن شُ ـ َعا ِع ِك.
ـس إالَّ تِـ ْ ً
ـس األَ ْص َفـ ُر لَ ْيـ َ
والن ِجـ ُ
نُــور ِِكْ َّ ،
ـاس أَ ْن يُ ِدميُــوا ال َّنظَ ـ َر إِ َل َج َملِـ ِ
إل بَ ْعـ ِ
لَ ْق ـ ْد أَبَ ْيـ ِ
ـت َعـ َـى ال َّنـ ِ
ـض
ـكَ ،فأَلْ َه ْي ِتهــم بال َّنظَ ـ ِر َ
ـكَ ،وأَ ِريْ ِت ِهــم قُـ ْد َر ًة َعـ َـى إِبْ َدا ِعـ ِ
ـت األَ ْز َهــا َر ِبأَلْ َوانِـ ِ
آث َـاِ ِ
ركَ ،ولَ َّونْـ ِ
ـك .فــا أعظمــك ! وأعظ ـ ُم
ِم ْنــك َم ـ ْن َخلَ َقــك !
أحمد أمني
فيض الخاطر (ج)246.245 1
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أفهم النّصّ:

ع َّم يتح ّدث الشّ اعر يف هذا ال ّن ّص؟
في َم يكمن جامل الشّ مس صيفًا ؟
بَم ش ّبه الكاتب الشّ مس يف قساوتها أثناء الصيف؟ عال َم ّ
يدل هذا ؟
تح ّدث عن بعض جامليات الشّ مس يف فصل الشّ تاء.
مــا معنــى قــول الكاتــب عــن الشّ ــمس «فــا أ ْج َملَ َهــا قاسـيّة وراحمــة ! ومــا أجملهــا واصلــة
وهاجرة !»
ما األثر الّذي أحدثته الشّ مس عىل ال ّزهر ؟ ّ
دل عىل هذا من ال ّن ّص.
«جامل الشّ مس يف ذاتها ،ويف آثارها» .ارشح هذه العبارة.
ضع عنوانًا مناس ًبا لل ّن ّص ؟
أعودُ إلى قاموسي:

أَ ْف َه ُم كَلِ َم ِت:
الســفور :الكشــفَ ،س ـ َف َرت املــرأة ســفو ًرا :كشــفت عــن وجههــا وهــي ســافر .نجلّهــا:
نعظمهــا .ال ّدعــة :الســكون واالطمئنــان .املــدد :العــون والغــوث .التّــر :الواحــدة تــرة،
مــا كان مــن الذهــب غــر مــروب ،أو غــر مصنــوع أو يف ت ـراب معدنــه.

ش ُح كَلِ َم ِت:
أَ ْ َ

أَبَ ِ
يت .ألهيتهم .هاجرة.
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اإلوز يف بـحـيـرة لـيـمـان
ـر ِة بِ َق َْصــو َر ِة عـ َـى َمــا يَ ْح ُبو َهــا ِبـ ِه الْ َجـ ُّو َو َمــا تَ ْن َف ُح َهــا ِبـ ِه
َ .....ولَ ْي َسـ ْ
ـت ِفتْ َنـ ُة َهـ ِـذ ِه الْ ُب َحـ ْ َ
السـكَّانِ
السـ َ
الســا َد ِة َوأَ ْهلِي َهــا الْ ِكـ َر ِام َ ....و َمــا أَ ْع ِنــي ِب َهـ ُؤالَ ِء ُّ
ـي فَاتِ َنـ ٌة ب ُِسـكَّانِ َها َّ
َّ
ـا ُءَ ،وإِنَّ َــا ِهـ َ
ال َو ِّز ! إِنَّ َهــا َص ِ
ـت َج َم َعـ َة ْ ِ
اح َبـ ُة
ن ِف تِلْـ َـك الْ َم ْنطَ َقـ ِة َوإِنَّ َــا َع ِنيـ ُ
إِ ْخ َوانَ َنــا بَ ِنــي آ َد َم الْ ُم ِقي ِمـ َ
ــر ُة ِب َذلِ َ
الســلْطَانِ الْ ُمطْلَــقِ ِف تِل َ
ــك الْ ِ َو ِز ُم ْنــ ُذ الغَابِــ ِر
ــر ِةَ ...وقَــ ْد ُع ِرف ْ
ُّ
َــت الْ ُب َح ْ َ
ْــك الْ ُب َح ْ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـح لَ َهــا طَابَ ًعــا أصي ـاً الَ يَت ـ ُّم َر ْس ـ ُم َها إِالَّ ِب ـه فَ ْه ـ َو َدائْ ًــا يُ َوشِّ ــي َها َويُ َت ِّو ُج َهــا
الْ َبعيــد ِ،فَأ ْصبَـ َ
ن.
َويَ ْجـ ِـذ ُب إِلَ ْي َهــا أَنْظَــا َر الْ ُم ْع َج ِب ـ َ
ـا ِء ،أَ ْو يَـ ْد ُر ُج َعـ َـى الشَّ ـ ِ
ـاطئِ ُمتَ َهــا ِد َي
يَ ْسـ َب ُح َذلِـ َـك الْ ِ َو ُّز ُز َرافــات َوفُـ َرا َدى َعـ َـى َمـ ْ ِ
ـن الْـ َ
ـب
الْ َمشْ ـ َي ِة ِف ِرقَّـ ٍة َو َو َدا َعـ ٍة َوإنَّـ ُه – إِ ْذ يَلْ َم ُحـ َـك – لَ ُي َســا ِر ُع إِ َل أَ ْن يُ َح ِّييـ َـك ِمـ ْن بَ ِعيـ ٍـد أَ ْو قَرِيـ ٍ
ـا ٍتَ ،و ْه ـ َو يَتَ َفطَّ ـ ُن إِ َل
ـول ُم َتظَ ـ ّر ٍف يَتَطَلَّ ـ ُع إِ َل َمــا تَ ُجــو ُد ِب ـ ِه َعلَيْ ـ ِه ِم ـ ْن لُ َقيْـ َ
ت َِحيَّ ـ َة فُضُ ـ ِ ِّ
سابَ ـ ُه ِفئَـ ٍ
َم َوا ِقيـ ِ
ـت ال ُّن ْز َه ـ ِة َو َم َوا ِعيـ ِـد إِقْبَــا ِل ال َّنـ ِ
َاس ـ ُم
ـات تَتَق َ
ـاس َعـ َـى الْبُ َحـ ْ َ
ـر ِة ،فَيُ ـ َو ِّز ُع أَ ْ َ
ـب الشَّ ــاطئِ َوت َْس ـتَ ْقب ُِل ال ـ ُّز َّوا َر ِبأَن ِ
ـاب.
الت َحـ ِ
َج َوانِـ َ
َاشــيد الْ َح َفــا َوة َو َّ ْ
ـب بِ َ َنا ِقريِ َهــا َوتَـ ِـد ُّف ِبأَ ْج ِن َحت َهــا ،ت ُ َحــاو ُِل أَ ْن تُ ِثــر بَ ْه َجتَـ َـك
َوأَنْـ َ
َشئِـ ُّ
س َ
اب ت ْ َ
ـت تَـ َرى َهـ ِـذ ِه ْالَ ْ َ
ـب َو ُم َعابَثَـ ٍ
ـات .ث ُـ َّم إِذَا ِب َهــا تُ ْق ِبـ ُـل َعلَ ْيـ َـك بَ ْعـ َد قَلِيــلٍ تَتَقَاضَ َاك
وإِي َن َاســكَ بِ َــا تُ ْب ِديـ ِه ِمـ ْن أَالَ ِعيـ َ
ْالَ ْجـ َر َوالْ َجـ َزا َء – فَتُلْ ِقــي إِلَيْ َهــا لُ َقيْ َمتِـ َـك فَـاَ تَ ْفتَـأُ تَلْتَق ُم َهــا ِف َم َهــا َر ٍة َونَشَ ـ ٍ
ـاط ،كَ َذلِـ َـك الَ
خطــي ُء الْ ِ َو ُّز َم ْع ِرفَ ـ َة الْ َم َوا ِعيـ ِـد الَّ ِتــي تَت َن َّقـ ُـل ِفي َهــا الْ َب َو ِ
يُ ِ
ـب لِتَ ْو ِدي ِع َهــا ِف
ـرا ُه يَتأَ َّهـ ُ
اخ ـ ُر ،فَـ َ َ
ـت بَ ِ
سبًــا ِمـ َن الْ ِ َو ِّز قَـ ْد أَ َحــا َط ِب َهــا إِ َحاطَـ َة كَ ْوكَ َبـ ِة
اخـ َر ٌة أَلْ َف ْيـ َ
ص ِف َهــا – فَـ ِإذَا تَ َح َّركَـ ْ
ـت ِ ْ
ُم ْن َ َ
ـامَ ،والَ يَـ َز ُال ُمتَا ِب ًعــا لِلْبَ ِ
اخـ َر ِة َوقْتًــا َحتَّــى يَ َنـ َ
ـال ُمكَافَـأَ َة الْ َح َفــا َو ِة
الْ ُف ْر َســانِ بِالْ َم َواكِـ ِ
ـب الْ ِف َخـ ِ
َيتَـ ُّد إِ َل قَ َوا ِعـ ِـد ِه ت َِشــي ُع ِفيـ ِه الْ ِغ ْبطَـ ُة َواملَـ َر ُح.
َو ُمقَابَلَـ َة الْ َج ِميــلِ – ف َ ْ
محمود تيمور
عن (مجلّة الكتاب) – مايو -1947
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أفهم النّصّ:

ما الّذي زاد يف فتنة البحرية وبهائها ؟
ماذا أضاف اإلو ّز إىل هذه البحرية ؟ وبم نعته الكاتب.
خص بها الكاتب اإلوزّ.
اِستخرج من ال ّن ّص األوصاف التي ّ
كيف يستقبل اإلو ّز زائري البحرية ؟
ماذا يفعل اإلوز عند مواعيد تنقل البواخر ؟ وملاذا ؟
ما املقصود باملكافأة التي ينتظرها اإلو ّز وهو يتابع البواخر ؟
أعودُ إلى قاموسي:

أَ ْف َه ُم كَلِ َم ِت:
يحســنها ،يجعلهــا جميلــة ،يت ّوجهــا :يلبســها
منــذ الغابــر :منــذ القديــم البعيــد .بوشــيهاّ :
التــاج .زرافــات :جامعــات .الفضــو ّيل :الّــذي يتعـ ّرض ملــا ال يعنيــه .متظــرف :ك ّيــس وهــو
ـتَ :وجــدتَ  .تشــيع :تنتــر.
الــذيك البــارع .يتأ ّهــب :يســتع ّد .ألفيـ َ

ش ُح كَلِ َم ِت:
أَ ْ َ

ترشئب .إيناسك .املِراح.
تنف ُحها.
ّ
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مـديـنة الجــسـور
ــى
ُ
ِــر
الســبع ِةَ ،ع ٌ
أفضــل ُج ُســو ِر قَســنطين َة ّ
رُ ،سعــا َن َمــا يَ ْن َ
ريــض وقَصــ ٌ
َهــذَا الج ْ ُ
ــن ا ْلــ َوا ِدي.
اإلنســا ُن ال ُهــ َّو َة الَّ ِتــي بي َنــ ُه وبَ ْ َ
ش ٍء ِمـ ْن َهــذه ال َّن ِ
احيَـ ِة ،يَبْــد ُو َعـ َـى َع ْهـ ِـد ِه ،خُضُ و َر ُة األَشْ ـ َجا ِر تُ َيِّـ ُز البَ َنايَـ ِ
ـات َوتَ َبايُ َن َها.
ُّكل َ ْ
َ
ـاك اْمل ُْستَشْ ـفَىَ ،و ُه َنـ َ
ـاك الثَّانويَّ ـ ُة َو ُه َنـ َ
ُه َنـ َ
ـوب الشَّ ــا ُّذ ال َوضْ ـعَِ ،وكَأنَّ َــا لَ ـ ْم
ـاك َم ْخ ـ َز ُن ا ْل ُح ُبـ ِ
اســاَ ،ع ِ
اض ُعــو ُه إِلَّ ِف إَقَا َم ـ ِة َدلِيــلٍ ُمتَ َو ِ
يُ َف ِّك ـ ْر َو ِ
اص َم ـ ٌة ِف َلح ّي ـةٌ،
اصــلٍ َعـ َـى أَ َّن املدي َن ـةَ ،أَ َس ً
السـكَّانِ ِبـأَ َّن ُه َنـ َ
ـر ٍة طَوِيلَـ ٍة ِف
أَ ْو ِف إشْ ـ َعا ِر ُّ
ـاك ُمدَّ خـ ًرا ِمـ ْن ال َق ْمـ ِح والشَّ ـ ِعريِ ،وأنَّ ُهــم لِ ِفـ ْ َ
ـاك ...آ ٍهِ ...تْثَـ ُ
َحالَـ ِة ِح َصــا ٍر َو ُه َنـ َ
ـرانٍ لَـ ْم
ـال ال ِق ِّد َ
ـب لِطَـ َ َ
يسـ ُة « َجــا ْن َدا ْرك» ِب َج َنا َح ْيـ ِهُ ،متَأَ ِّهـ ٌ
ـر امل ُ َعلَّـ ُـق.
يَ ِتـ ْم ُم ْنـ ُد َع ْهـ ٍـد بَ ِعيـ ٍـد ،ث ُـ َّم ...رمـ ُز ق ََسـ ْن ِطي َنةَ ،الجـ ْ ُ
ـرهُ إِ َل
ـب الشِّ ــي ِخ َع ْبـ ِـد امل َجيــد بــواألَ ْر َواحِ ،ع ْن َد َمــا لَ َمـ َ
اِ ْهتَـ َّز قَلْـ ُ
ـر امل ُ َعلَّـ ُـق ،أَ َعــا َد بَـ َ َ
ـح ال ِجـ ْ َ
ـوب ،والثَّانَويَّـ َة َوال ِفيـ َـا ِت واألشْ ـ َجارَِ ،وت ََســا َء َل:
امل ُستَشْ ـفَى؛ َو َخـ َّزانِ ال ُح ُبـ ِ
وب أَ َو َل
ـا كَانَـ ْ
 أَلَ تَ ْبـ ُدو أَنْظَـ َـف ِمـ َّـت َعلَ ْيـ ِه ،أَ ْز َهــى ؟ تَ َعـ َّد َد ِت األَلْـ َوانَُ ،وقَـ َّـل اللَّــو ُن األُو ُر ِ ُّ
ـت
ـاقِ َه ـذَا األُ ْخ ـ ُدو ِد ال َع ِظيـ ِـم ؟ ل َْسـ ُ
تَ ْب ـ ُدو أَيْضً ــا ًم ْن َح ِن َي ـةًَ ،وكَأَنَّ َــا تَ ـ َو ُّد أَ ْن ت ُِطـ َّـل َعـ َـى أَ ْعـ َ
ـب َم ِدي َنـ ٍة ُم ْنشَ ـ ِغلَ ٍة ِب َنف ِْسـ َها كَ َهـ ِـذ ِه ؟
ـح َهـ ِـذ ِه الثَّ ْغـ َر ِة ِف قَلْـ ِ
أَ ْدرِي لِـ َم اِ ْختَــا َر َوا ِدي ال ِّر َمــا ِل فَتْـ َ
واسـتَ َدا َر ُم ِقـ ًّرا ال َعـ ْز َم َعـ َـى
ـب الشِّ ــي ِخ َعبْـ ِـد املجِيــد بُــو األَ ْر َواحْ ،
ا ْرتَ َفـ َع اآلذَانَُ ،ون َِشـ َط قَلْـ ُ
ـف َر َوائِـ ِح ال َّن َباتَــاتَ والطّب َخـ ِ
الص ُعــو ِد َمـ َع الشَّ ــا ِر ِع الّــذي َغ َمـ َرهُ بِ ُ ْختَلـ ِ
ـات ،وال ُعطُــورَِ ،وسـ ْيلِ
ُّ
ن وال ّرا ِجـ َـا ِت ِف َج ِميــع االتّجاهــات ».
ِمـ َن ال َّرا ِجلِـ َ
الطاهر وطار
(رواية الزلزال) ص 10

145

دليل األستاذ للسنة األوىل من التعليم املتوسط
أفهم النّصّ:

ع َم يتح ّدث الكاتب يف هذا ال ّن ّص ؟
بم تتميّز مدينة قسنطينة عن بقيّة املدن الجزائريّة؟
ملاذا ت ّم تفضيل هذا الجرس عىل بق ّية جسور املدينة ؟
ـص ؟ وهــل توجــد معــامل أخــرى بهــذه املدينــة
مــا هــي أهـ ّم املعــامل املوجــودة يف هــذا ال ّنـ ّ
أذكــر مــا تعرفــه منهــا ؟
من هو عبد املجيد « بو األرواح» ؟
ـح هــذا الحكــم مــن
أصــدر الكاتــب حكــا عــى حــال املدينــة باألمــس واليــوم الحــارض .وضّ ـ ْ
ـص مــع التّعليــل.
ال ّنـ ّ
وأنت تقرأ ال ّن ّص وقفت عىل بعض خصائص مدينة قسنطينة ،استخرج بعضها.
أعودُ إلى قاموسي:

أَ ْف َه ُم كَلِ َم ِت:
اله ـ ّوة :مــا انهبــط مــن األرض :الوهــدة الغامضــة .تباينهــا :اختالفهــا وتن ّوعهــا .م ّدخ ـرا:
مــكان اال ّدخــار.

ش ُح كَلِ َم ِت:
أَ ْ َ
الشاذّ .مق ًّرا العزم.
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الــصـــ ّحــــة والــ ّريـــاضـــة
ّ
ض زيـنـب
َمــ َر ُ
ـت
دفعــت أ ُّم خليــلٍ بــاب الغرف ـ ِة الحقــرة ،فقفــزتْ إِىل أن ِفهــا رائحــة ال ُعفونَــة ،وت َهالكَــ ْ
عــى ال َعتَ َبــة ُمت َع َبــة.
ولَ َم َحـ ِ
ـب،
ـريس َخشَ ـبِّي ،حفي َدت َهــا زينـ َ
ـت قريبــا مــن القنديــل الصغــر الجاثـ ِـم فــوق كـ ِّ
ـت عــى ِ
رؤوس أصابِعهــا ،حتّى
ُم ْسـتَغْرق ًة يف نـ ٍ
ـت متَثا ِقلــة ال ُخطــى ،وتقدمـ ْ
ـوم عميــق ،فنهضَ ـ ْ
ـر َعـ ْن كَ ِتـ ِ
ـف الطِّ ْفلَـ ِة الغافيــة ،ف َْأس َدلَــتْه ،ب َي ٍد
َدنَـ ْ
ـت منهــا ،ورأت ال ِغطَــا َء ال َّر ِقيـ َـق َوقَـ ْد انْ َحـ َ َ
ـح بِال َع ـ َرقِ
َمسـ ْ
ـت َج ِب ـ َ
ن الطِّ ْفلَ ـ ِة َم ًّســا َر ِفي ًقــا ،فَ ـ ِإذَا ُه ـ َو يَ ْنضَ ـ ُ
ُمرتَ ِج َف ـ ٍة ،وم ـ ّرتْ أناملُهــا ف َّ
ـب أ َّن ال ُح ّمــى
ـت شَ ـ َفتَ ْي َها الذّا ِبلَتَـ ْ ِ
ـن فَ َق َّبلَـ ْ
ال َغزِي ـرَِ ،وقَ َّربَـ ْ
ـت َو ْج َنت َهــا َفأَلْ َف ْت َهــا َحــا َّرةً ،ال َريْـ َ
قَـ ْد َعا َو َدتْ َهــا.
ـت الطِّ ْفلَـ ُة ِف ِف َر ِ
وا ْخ َتلَ َجـ ِ
ـا تَتَشَ ـبَّثُ ِبلُ ْعبَـ ٍة
اشـ َها ،وأَ ْم َسـك َْت ِبيَـ ِـد َج َّدتِهــا ،وتَشَ ـبّث َْت ِب َهــا كَـ َ
ـت ث ُـ َّم انْ َحـ َد َرتْ إِىل
ـح َد ْم َعـ ًة ت َ َرنَّ َحـ ْ
ـي تَ َْسـ ُ
َص ِغـ َ
ر ٍة َعزِيـ َز ٍة َعلَ ْي َهــا .و َخ َفـ َـق قَلْـ ُ
ـب ال َع ُجــو ِز وهـ َ
ـب أَنْ ِف َهــا.
َجانـ ِ
ْــر ُب ِمــ َن الطِّ ْفلَــ ِة كُلّــا َها َج َم َهــا
َّــت أ ُّم َخلِيــلٍ ُم َؤ ّر َقــ ًة ،طَــ َو َال اللّيــلِ  ،وكَان ْ
َوظَل ْ
َــت تَق َ
السـ َع ُال ،وت ُْص ِغــي َخائِ َفـ ًة إِىل نَف َِسـ َها الضّ ِعيـ ِ
ـن ال َف ْي َنـ ِة
ـر ِّد ِد .وتُ ِـ ُّر يَ َد َهــا امل ُ ْرت َ ِج َفـ َة بَـ ْ َ
ُّ
ـف املُـ َ َ
ِ
ِ
ِّ
َ
ـر شَ ـ َفتَا َها ُد َعــا ًء طَوِي ـاً.
ـ
ج
ت
و
،
ة
ـ
ل
ف
ْ
ط
ال
ن
ِ
ـ
ب
ِ
ج
ـى
َ
ـ
ع
،
ة
ـ
ن
ي
ف
َ
وال
َ
َْ َ
َ
ْ َ ُّ
د .بديع حقّي
(التاب الحزين وقصص أخرى)
ّ
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أفهم النّصّ:

َماذَا فَ َعل َْت أ ُّم َخلِيل ِف ِب َدايَة ال ّن ّص؟ و َماذَا لَ َم َح ْت؟
أصا ِب ِع َها َو ِه َي تَ ْدنو من َزيْ َن َب؟
لِ َمذَا تَ َق َّد َم ْت أ ّم َخلِيل َع َل ُر ُؤوس َ
َماذَا َو َجدَتْ ل ََم اق َ َْتبَ ْت ِم ْن َح ِفي َدتِ َها؟ َوكَ ْي َف كَا َن َر ُّد ِف ْعلِ َها؟
َه ْل شَ َع َرت الطِّ ْفلَ ُة ِب ُو ُجو ِد َج َّدتِ َها؟ َو َماذَا فَ َعل َْت؟

ـب الطِّ ْفلَــة املَرِيضَ ــة؟ ْاس ـتَ ْخرِج إ َجابَتَـ َـك ِم ـ َن
َمــا الّـ ِـذي يَـ ُد ّل َعـ َـى تَأَث ُّـ ِر ال َج ـ َّدة ِب َوضْ ـعِ َزيْ َنـ َ
ـص.
ال َّنـ ِّ
كَ ْي َف قَضَ ْت أ ُّم َخلِيل لَ ْيلَتَ َها َم َع الطِّ ْفلَ ِة؟
ضَ ْع ُع ْنوانًا ُم َن ِاس ًبا لل َّن ِّص.

أعودُ إلى قاموسي:

أَ ْف َه ُم كَلِ َم ِت:

ـرت ِب َنظْـ َر ٍه َخ ِفي َفــة:
ال ُعفُونَــة :ال ّرائِ َحــة ال َكرِي َهــة َّ
الصــا ِد َرة َعـ ْن ف ََســا ِد األَشْ ـ َيا ِء .لَ َم َحــت :أبْـ َ
ِق ْن ِديــلِ :م ْص َبــاح .ج .قَ َنا ِديــل .الغَا ِفيــة :ال َّنا ِع َســة ِمــ َن ال َّن َع ِ
ــاس .فأَلْ َفتْ َهــا .وجدتهــا الَ
ـبَ :ل شَ ـ َّـك.
َريْـ َ

أَ ْش ُح كَلِ َم ِت:
ال َجاثِم ،يَ ْنضَ ُح ،مؤ ّرقة ،ت ُصغي.
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الــســ َبـا َحـة
ِّ
السـ َبا َح َة ِمـ ْن أَقْـ َد ِم ال ِّريَاضَ ـ ِ
ـات الَّ ِتــي ا ْهتَـ َدى إِلَ ْي َهــا ا ِإلن َْســانَُ ،عـ ْن طَرِيــقِ ُم َل َحظَاتِ ِه
لَ َعـ َّـل ِّ
ِف الطَّبِي َعـ ِة بِ َــا ت َ ْز َخـ ُر ِبـ ِه ِمـ ْن َم َعالِـ َم َمائِيَّـ ٍة ،هــي ِف بَ ْعـ ِ
ـض ُو ُجو ِه َهــا تُ َثِّـ ُـل َحا ِجـ ًزا أَ َما َم ُه
اس ـ ِتي َعا ِب ِه لِ َه ـذَا ال َّنشَ ـ ِ
ـاطُ .هــو
ُدو َن ال ُو ُصــو ِل إِ َل ُم ْبتَ َغــاهَ .ولَ َعـ َّـل َمــا يَ ُكــو ُن قَ ـ ْد َع َّجـ َـل ِف ْ
ــى َح َيوان ٍ
ــض اآل َخــ ُر َح َبتْــ ُه الطَّبِي َعــ ُة
َــات ،بَ ْعضُ َهــا َل يَ ُ
ُوقُوفُــه َع َ
عيــش إِالَّ ِف امل َــاِءَ .وال َب ْع ُ
بِ ُ َؤ ِّهـا ٍَت تُ َ ِّك ُنـ ُه ِمــن ا ْج ِتيَــا ِز امل َ َمـ َّر ِ
ات امل َائِيَّـ ِةَ ،و ِبطَ َرائِـ َـق ُم َعيَّنـ ٍة تَ ُحـ ُ
ـول ُدو َن َغ َر ِق َهــا.

ــق الطَّفْــحِ فَــ ْو َق اْمل َــا ِء ،هــي طَرِيقَــ ُة
َو َهكَــذا فَــ ِإ َّن أَ َّو َل َمــا َعــ َر َف اإلن َْســا ُن ِمــ ْن طَ َرائِ َ
ـت َح ـ َركَاتُ َهـ ِـذ ِه الطَّرِي َق ـ ِة بِ َــا يَتَ ـاَ َء ُم
الس ـبَا َح ِة (ال َكلْ ِبيّ ـ ِة) ،نِ ْس ـبَ ًة َ
إل ال َكلْـ ِ
ـب ،ث ُ ـ َّم ُع ِّدلَـ ْ
ِّ
ِ
َ
ــى التَّ َكيُّ ِ
ــى تَطْوِيــعِ األشْ ــيَاء بِ َــا يَ ْخــ ُد ُم َغ َرضَ ــ ُه ِف ا ْرتِ َيــا ِد
ــفَ ،و َع َ
َوقُــ ْد َر َة اإلن َْســانِ َع َ
امل َ َجــارِي اْمل َائِ َّيــ ِة َوال ِب َحــا ِر أَيْضً ــا..
راَ ،وتَبـ َّوأَ ْت َمكَانَـ ًة َم ْر ُموقَـ ًة
السـبَا َح ُة قَـ ْد قَطَ َعـ ْ
ِع ْن َد َمــا َجــا َء ا ِإل ْسـاَ ُم ،كَانَـ ْ
ـت ِّ
ـت شَ ـ ْوطًا كَ ِبـ ً
ـوب ا ْل َخ ْيــلِ أَ ْو ال ِّر َمايَـ ِة بِ ُ ْختَلَـ ِ
ـا لِ ْلَ ْم َريْــنِ ِمـ ْن
ال يُضَ ا ِهي َهــا ِسـ َوى ُركُـ ِ
ـي ،لِـ َ
ـف َو َســائِلِ ال ّر ْمـ ِ
ـا يُ َؤكّـ ُد َذلِـ َـك ،ال َقـ ْو ُل املَأْثُــو ُر
َ
علَقَـ ٍة َو ِطيـ َد ٍة ِباْلكَـ ِّر َواْلِفـ َّر َونَـ ْ ِ
اإلسـاَ ِم َّي ِةَ ،و ِمـ َّ
ـر ال َّد ْعــو ِة ْ
لِلْ َخلِي َفـ ِة ُع َمـ َر بــنِ ال َخطَّـ ِ
ني َعـ َـى االســت ْعداد ال َّدائِـ ِـم لِالضْ ِطـاَعِ
ـابَ ،و ُهـ َو يُ َحـ ِّر ُض امل ُْسـلِ ِم َ
بِ َ َه َّمـ ِة الحــربَ ،حيْــثُ قَـ َ
ـوب ا ْل َخيْــلِ ».
ـالَ « :علِّ ُمــوا أَ ْوالَ َدكُــم ِّ
السـبَا َحة َ َوال ِّر َمايَـ َة َو ُركُـ َ

ـر الْ َح ِديـ ِ
ـت أَ َه ِم َّي ـ ًة
أَ َّمــا ِف الْ َعـ ْ ِ
ـر بْرِيطَانِ َيــا ِم ـ ْن أَ َوائِــلِ ال ُبلْ ـ َدانِ الّ ِتــي أَ ْعطَـ ْ
ـث ،فَتُ ْعتَـ َ ُ
ُــس بَيْ َن َهــا إِ َل
َخ َ
اصــ ًة لِ ِريَاضَ ــ ِة ِّ
الســبَا َح ِة .وقَــ ْد أَنْشَ ــأَتْ لِ َهــذَا ا ْلغَــ َر ِض أَن ِْديَــةً ،أَ َّدى التَّ َناف ُ
َ
ِ
ـش ِف ِب َدايَـ ِ
ـات
ـر بَ ْح ـ َر ال َْمنـ َ
ني كِ َبــا ٍر ِم ـ ْن أ ْمثَــا ِل (الكَابْـ َ
ظُ ُهــو ِر َس ـ َّباح َ
ـن وب) ،الّـ ِـذي َعـ َ َ
َه ـذَا ال َق ـ ْرنِ  ،وقَ ـ ْد قَطَ ـ َع الْ َم َســافَ َة ِف َ 21ســا َع ًة وَ 45د ِقي َقــة.
َي َهــا ِمــ َن ال ِّريَاضَ ِ
الســبَا َح ِة ُدو َن غ ْ ِ
ــاتُ ،هــ َو أَنَّ َهــا ِريَاضَ ــ ٌة
إِ َّن َمــا تَتَفَــ َّر ُد بِــ ِه ِريَاضَ ــ ُة ِّ
ض َو ْالَ ِص َّحــا ِء َم ًعــا ،نَا ِهيـ َـك َعــنِ املُتْ َعـ ِة املُتَ َم ِّيـ َز ِة الّ ِتــي
ـارَِ ،وت ُ ِفيـ ُد امل َـ ْر َ
َصالِ َحـ ٌة لِـك ُِّل األَ ْعـ َ
تُ َوفِّ ُر َهــا لِلْقَائِـ ِـم ِب َهــاَ ،و ُهـ َو َمــا يَ ْج َعـ ُـل ِم ْنهــا فَ ًنــا ِريَ ِ
اض ًّيــا َي ْنطَـوِي َعـ َـى فَ َوائِـ َد َج َّمـ ٍة لِج ِْسـ ِـم
اإلن َْســانِ َو َع ْقلِ ـ ِه َو ُو ْج َدانِ ـ ِه أَيْضً ــا.

أحمد عبد الله سالمة
د/ع الوطن .ع240 :
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دليل األستاذ للسنة األوىل من التعليم املتوسط
أفهم النّصّ:

َع َّم يَتَ َح َّدثُ ال َّن ّص؟
السبَا َح ِة؟
َما ال ِّذي شَ َّج َع اإلن َْسا َن َع َل َم ْع ِرفَة َع َوالِ ِم ِّ

الس َبا َح ِة؟ وكَ ْي َف؟
ِالس َبا َحة ال َكلْ ِب َّية؟ و َه ْل تَأَث َّ َر اإلن َْسا ُن ِب َه ِذه ِّ
َما املَق ُْصو ُد ب ِّ
اإلس َل ِم؟
الس َبا َح َة ِع ْن َد َمجِئِ ْ
َما األَنْ َوا ُع ال ِّريَ ِاض َّية الّ ِتي كَان َْت تُ َنا ِف ُس ِّ
بالسبا َح ِة ؟ ْاستَ ْخر ِْج ِم َن ال َّن َّص َما يُ َؤكِّ ُد إِ َجابَتَ َك.
اإلسال ُم ِّ
َهلِ ا ْهتَ َّم ْ
بالس َبا َح ِة؟
ا ُ ْذكُ ْر بَ ْع َض ال ُبلْ َدانِ األُ ُور ِب َّية الّ ِتي ا ْهتَ َّم ْت كَ ِث ًريا ِّ
َما املَق ُْصو ُد بِ َقُولَ ِة عمر بن الخطاب (ض)؟

أعودُ إلى قاموسي:

أَ ْف َه ُم كَلِ َم ِت:

ـت ال َك ـ ّر :ال ُر ُجــوعُ.
ـب .تَ َب ـ َّوأَتْ  :اِ ْحتَلَّـ ْ
الطَّ َفـ ُ
ـح :الطَّ ْف ـ ُو ،طَ َفــاَ :عـ َـا فَ ـ ْو َق اْملَــا ِء ولَ ـ ْم يَ ْر َسـ ْ
وب.
ال َف ـ ُّر :ال ِف ـ َرا ُر وال ُه ـ ُر ُ

ش ُح كَلِ َم ِت:
أَ ْ َ

تَطْوِيع .اضْ ِط َلع .يَ ْنطَوِي ارتياد.
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وي
الــس ُّ
ـــل الـ ِّـرئَـــِ ّ
ُّ
شيَّ ـ َة بِ ِثْــلِ َمــا كَلَّ َف ـ ُه
ـائ ،كَلَّـ َـف الْبَ َ ِ
ـب كُلِّ ـ ِه َم ـ َر ٌض َغـ ْ ُ
َل يُ ْع ـ َر ُف ِف تَارِي ـ ِخ الطِّـ ِّ
ـر َوبَـ ِ ٍّ
َــف الطَّ َبق ِ
ــل ِمــ َن الضَّ َحايَــاَ ،وقَــ ْد كَا َن َو َمــاز ََال ُم َتفَشِّ ــ ًيا ِف ُم ْختَل ِ
َــات ِف
الس ِّ
َمــ َر ُض ُّ
وب ال َعالَـ ِـم كُلِّ ـ ِه.
شُ ـ ُع ِ
كَيْـ َـف يَ ِت ـ ُّم اِنْ ِت َقـ ُ
ـر َح َذلِـ َـك بِ ثَــا ٍل
ـاش ِم ـ َن امل َُصـ ِ
ـال ال َع ـ ْد َوى املُبَـ ِ ِ
ـاب إِ َل األَطْ َفــا ِل ؟ لِ َنـ ْ َ
ـس ِف َمـكَانٍ َم ْح ُصــو ٍر
ـي ،فَلْ َن ْفـر ِْض أَ َّن ِط ْفـاً ِف ِسـ ِّن الثَّالِثَـ ِة ِمـ َن ال ُع ْمـ ِر َ -مثَـاًَ -جلَـ َ
َع َمـ ِ ِّ
اب
( ُغ ْرفَـةٌَ ،سـ َّيا َر ٌة ُع ُمو ِم َّيـةٌ ،طَائِـ َرةٌَ ،دا ُر ِســي ِن َمَ )...وكَا َن قُـ ْر َب الطِّ ْفــلِ ِف امل َـكَانِ نَف ِْسـ ِه ُم َص ٌ
ـس ،فَـ ِإ َّن َذ َّر ٍ
ر ًة ِمـ ْن
ِالســلِ  ،يَتَ َحـ َّدثُ ب َِصـ ْو ٍت َم ْسـ ُموعٍَ ،و َحـ َ
ب ُّ
ات َص ِغـ َ
ـا ٍس ،أَ ْو يَ ْسـ َع ُل أَ ْو يَ ْع ِطـ ُ
َ
َ
َ
ِ
السـ َعا ِل أ ِو الْ َعطْـ ِ
ـر
لُ َعا ِبـ ِه امل َ ْوبُــوء بِال َج َراثِيـ ِـم ،تَتَطَايَـ ُر ِمـ ْن فَ ِمـ ِه أث ْ َنــا َء ا ْلـ َكال َِم أ ِو ُّ
ـسَ ،وتَ ْنتَـ ِ ُ
ِف ا ْل َه ـ َوا ِء الَّـ ِـذي يَتَ َنف َُّس ـ ُه الطِّ ْفـ ُـل ،و َهـ ِـذ ِه ال ـ َّذ َّر ِ
ات امل َ ْوبُــو َء َة ِباْل َج َراثِيـ ِـم ت َِصـ ُـل َم ـ َع َه ـ َوا ِء
التَّ َن ُّفـ ِ
ـس إِ َل فُ ـ ُرو ِع الق ََص َب ـ ِة ا ْل َه َوائِ َّي ـ ِةَ ،و ِم ْن َهــا إِ َل األَ ْس ـ َنا ِخ ال ِّرئَ ِو َّي ـ ِةَ ،و ِب َذلِـ َـك تَ ـ َّم انْ ِت َقـ ُ
ـال
ـومِ -م ـ َن ال َّر ُجــلِ املَرِيـ ِ
الس ـلِ ِيم.
ال َع ـ ْد َوى -أَ ْي ال ُج ْرثُـ ِ
ـاش ًة إِ َل ِرئَـ ِة الطَّ ْفــلِ َّ
ـض ب ُّ
ِالسـ ِّـل ُمبَـ َ َ

اض فَ ِمـ َن امل َ ْعـ ُر ِ
ـبَ ،ح َيـو ُِّي
السـلِي َم َدائِـ ُم ال َح َركَـ ِة َواللَّ ِعـ ِ
َولِ َهـذَا املَـ َر ِض أَ ْعـ َر ٌ
وف أَ َّن الطَّ ْفـ َـل َّ
ي ِف ال َّن َهــا ِر بَ ْع ـ َد
امل َ ْنظَ ـ ِر َح َس ـ ُن الشَّ ـ ِهيَّ ِةَ ،و ُه ـ َو يَ َنــا ُم َ 12ســا َع ًة ِف اللَّيْــلِ َ ،ونَ ْح ـ َو َســا َعتَ ْ ِ
ـب ِط ْفلَ َهــا ِمـ ْن ِخ َل ِل َهـ ِـذه ال َخ َصائِ ِص.
َو ْج َبـ ِة طَ َعـ ِ
ـام ال َغـذَا ِء ؛ َو َعـ َـى األُ ِّم ال َح ِصي َفـ ِة أَ ْن تُ َرا ِقـ َ
َو ِع ْنـ َد ُو ُجــو ِد أَ ِّي َعـ ْد َوى ِع ْنـ َد الطِّ ْفــلِ َو ِم ْن َهــا ال َعـ ْد َوى باِ ُّلسـ ِّـل أَيْضـاً يَضْ طَـر ُِب نَـ ْو ُم الطِّ ْفــلِ
ِالسـ ِّـل يَـ ْز َدا ُد
َويَشْ ـ ُح ُب لَـ ْو ُن َو ْج ِهـ ِهَ ،وتَظْ َهـ ُر ت َ ْحـ َ
ـت َعيْ َنيْـ ِه َحـ َو ِ
اف َسـ ْم َرا َءَ .وعنــد ا ِإل َصابَـ ِة ب ُّ
ـا أَ َّن الج ِْسـ َم يُ ْفـ ِر ُز َع َرقـاً َغزِيـ ًرا أَث ْ َنــا َء ال َّنـ ْو ِم ِف اللَّ ْيــلِ َ ،و َغـ َزا َر ُة
لَـ ْو َن ال َو ْجـ ِه شُ ـ ُحوبًا ،كَـ َ
ـب أَ ْن تُ َق َّيــم َمـ َع بَا ِقــي األَ ْعـ َر ِ
ـس بِ ُ ْف َر ِد َهــا ،إِ ْذ قَـ ْد
اض األُ ْخـ َرى َولَ ْيـ َ
ال َعـ َرقِ أَث ْ َنــا َء اللَّ ْيــلِ يَ ِجـ ُ
ـس أَ ْو ال ِفـ َر ِ
ِالسـ ِّـل ،كَالتَّدْ ثِـرِ ِف ا َلمالَ ِبـ ِ
اش
ـس لَ َهــا َعالَقَــة ٌب ُّ
تَ ُكــو ُن لَ َهــا بِ ُ ْف َر ِد َهــا أَ ْسـبَ ٌ
اب لَيْـ َ
ـاب
ـر ِع ْن ـ َد الطِّ ْفــلِ امل َُصـ ِ
أَ ْو ُســو ِء التَّغ ِْذيَّ ـ ِة .لَ ِك ـ َّن الظَّ َوا ِه ـ َر ال َع َر ِض َّي ـ َة الالَّ ِفتَ ـ َة لِالن ِت َبــا ِه أَكْـ َ َ
ِالســلِ  ّ،هــي االن ِْحطَــا ُط ال َعــا ُّم ِف ج ِْس ـ ِم ِهَ ،وفُتُــو ُر ِه َّم ِت ـ ِه َونَشَ ـ ِ
ـاط ِه ِف التَّ َح ـ ُّر ِكَ ،و ُع ُزوفُـ ُه
ب ُّ
ـامَ ،ويَتَ َوقَّـ ُـف َو ْزنَـ ُه َعــنِ التَّ َزايُـ ِـد أَ ْو َيِيـ ُـل إِ َل
َعــنِ اللَّ ِعـ ِ
ـب َوان ِْحطَــا ُط شَ ـ ِه َّي ِت ِه لِتَ َنــا ُو ِل الطَّ َعـ ِ
ال ُهبُـ ِ
ـوط.

د.أمني رويحة
(أمراض شعبية :ص)105 :
دار العلم بريوت – لبنان.
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أفهم النّصّ:

َع َّم يَتَ َح َّدثُ الكَاتِ ُب ِف َهذَا ال َّن ِّص؟
ِب َم يُ ْخ ِ ُبنَا ِف ِب َدايَ ِة ن َِّص ِه؟ َولِ َم؟
ـاب َإل الطِّ ْفــلِ .
ـاش ِمـ َن امل َُصـ ِ
السـ ِّـل امل ُ َبـ ِ ِ
ـب ِف ن َِّصـ ِه كَ ْي ِف َّيـ َة انْ ِت َقــا ِل َعـ ْد َوى َمـ َر ِض ُّ
َوضَّ ـ َ
ـح الكَاتِـ ُ
كَ ْي َف ؟
ا ُ ْذكُ ْر ِم َن ال َّن ِّص بَ ْع َض األَ ْع َر ِ
اض امل َ َر ِضيَّ ِة لِ َهذَا امل َ َر ِض.
أعودُ إلى قاموسي:

أَ ْف َه ُم كَلِ َم ِت:
ـاب بِامل َـ َرض ِ،ال َح ِصي َفــةَ :ذاتُ الـ َّر ِ
ـرا ،امل َ ْوبُــوء :امل َُصـ ُ
أي امل ُ َح َكــم .يَشْ ـ ُح ُب :يَتَ َغـرَّ ُ
ُمتَفَشِّ ـيًاُ :م ْنتَـ ِ ً
لَ ْونُـ ُهَ ،والشَّ ـ ِ
ـاح ُب :امل َ ْهـ ُز ُ
ول.

ش ُح كَلِ َم ِت:
أَ ْ َ

األَ ْس َناخ ال ِّرئَ ِويَة .التَّ ْدثِري .ال َع َر ِض َّية.
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ـــاب الــِّريَ ِ
ـاضـــ َّيـ ِة
ــصــ ُة األلْـ َع ِ
ِق َّ
ـعوب ْالُ َ
ـن أَ َّن نَشَ ــاطَها ْالَ َســايس كَا َن ُم ْنص ًّبــا َعـ َـى الْ ِك َفــا ِح
إِذَا َد َر ْسـ َنا ت َارِيـ َخ الشُّ ـ ِ
ول ،تَ َبـ َّ َ
ـض ْالَن ِْشـطَ ِة الْ َب َدنِ َّيـ ِة ،للتَّ ْعبريِ
ـت بَ ْعـ َ
بَ ْحثًــا َعــنِ الطَّ َعـ ِ
ـعوب َما َر َسـ ْ
ـام؛ كَـ َ
ـا يتَّ ِضـ ُ
ـح أَ َّن َهـ ِـذ ِه الشُّ ـ َ
ـص ِمـ ْن أَبْـ َر ِز َهـ ِـذ ِه ال َّن ِ
َعــن انْ ِفعاالتِهــا َو َع ِ
واحــي التّ ْعبرييّـ ِة.
ـر ال ّرقْـ ُ
واط ِفهــاَ .وقَــد يُ ْعتَـ َ ُ

ــات تُــ َؤ ّدى يف الْ َحف ِ
ــض هــذه ال َّرق ََص ِ
َــات ال ّدي ِن ّيــ ِة َوأُ ْخــرى تُــ َؤ ّدى لِلْ َحــ ْر ِب
َـــت بَ ْع ُ
َوكَان ْ
والتويــ ِجَ .وإِضَ افــ ًة إِىل ال ّرق ِ
ْــص
َولِل ّن ْ ِ
ــرَ ،وأُ ْخــرى الَ غَايَــ َة لهــا ِســوى الْ َمــ َر ِح واللّ ْهــ ِو َّ ْ
ـض ْالَلْـ َوانِ ْالُ ْخــرى ِمـ َن ال َّنشَ ـ ِ
ولِ ،مثْـ َـل ِسـبَاق ِ
َات
وب ْالُ َ
يئ ِع ْنـ َد الشّ ـ ُع ِ
ظَ َهـ َرت بَ ْعـ ُ
ـاط الْبَـ َدا ّ
واســ ِت ْخ َد ِام ْالَقْــ َو ِ
اس والْ ِحــ َر ِاب ،والْ ُمالَكَ َمــ ِة ،والتّ َســلُّقِ  ،وال ِّر َمايَــ ِة،
الْ َجــري والْ ُم َصا َر َعــ ِة ْ
والس ـ َبا َح ِةَ ،وبَ ْعـ ِ
ـاب الْ ُك ـ َر ِة.
ِّ
ـض أَلْ َعـ َ
َوقَــ ْد ظَ َهــ َرتْ يف ن ِ
ــى
نُ ،صــ َو ٌر َو ُر ُســو ٌم ُمتَ َعــ ّدد ٌة َع َ
ُقــوش َمقَابِــ ِر قُ َد َمــاء الْ ِم ْ ِ
صيّــ َ
ا ْه ِت َم ِمهــم بِال ّرياضَ ـ ِةَ ،و َولَ ِع ِهــم بِال َّنشَ ـ ِ
ن؛ ويف آثا ِر ِهــم ِمـ َن ال ّن ُقـ ِ
ـوش َمــا يَـ ُد ّل َعـ َـى
ـاط الْ َبـ َد ِ ّ
الس ـ َها َم وال ّن َبـ َ
ـال.
اس ـتَ ْع َملُوا ال َق ـ ْو َس َو ِّ
ـيَ ،و ْ
أَنَّ ُه ـ ْم بَ َر ُعــوا يف الْ ُم َصا َر َع ـ ِة والْ ُم َبــا َر َز ِة بِالْ ِعـ ِ ِّ
الت ِبيَــ ُة ال ِّر ِ
َــت
ياضيَّــ ُة الْ َح ِديثَــ ُة يف َمبَا ِدئهــا إىل الْيُونَــانِ الْق َِدميَــ ِة َحيْــثُ كَان ْ
َوت َ ْرجــ ُع ّ ْ
الت ِب َيـ ِة ا ِإل ْغرِيق َّيـ ِة ،الّ ِتــي تَ ْهـ ِـد ُف إِ َل ت َ ْن ِم َيـ ِة قــوى الْ َفـ ْر ِد ِمـ ْن ك ُِّل
ُجـ ْز ًءا َح َي ِويًّــا ِمـ ْن نِظَـ ٍ
ـام ّ ْ
ال َّن َو ِ
ـح ُم ِ
ـروا ِو ْحـ َدة اإلن َْســانِ أَ ْن تكــو َن
احــي ،لِـ َ ْ
ـي يُ ْص ِبـ َ
واط ًنــا ُم ْسـتَ ِع ًدا لِ ِخ ْد َمـ ِة أُ ّم ِتـ ِه .وا ْعتَـ َ
وح َوالْ َع ْقـ َـل.
ُمثلّثًــا ُمتَ َســاوِي ْالَضْ ــاعِ ،قا ِع َدتُـ ُه الْج ِْس ـ ُم َو ِضلْ َعــا ُه ُ َ
يثّــانِ ال ـ ُّر َ
الت ِب َيـ َة ال ِّر ِ
ـت َعا ِمـاً َها ًّمــا يف لِ َياقَـ ِة الشّ ـ ْع ِب
ياض َّيـ َة ا ِإل ْغرِيق َّيـةَ ،كَانَـ ْ
ِمـ ْن َذلِـ َـك نَـ َرى أَ َّن ّ ْ
الص َّحـ ِة والْ ُقـ ّو ِة الْ َب َدنِ َّيـ ِةَ ،وتَ ْن ِم َيـ ِة الثّ َقـ ِة بِال ّن ْفـ ِ
ـس
َو َح َي ِويَّ ِتـ ِه ،ات ّ َخذَهــا َو ِســيلَ ًة لِلْ ُحصــو ِل َعـ َـى ِّ
ـات الِ ُجـ ْرأَ ِة َوضَ بْـ ِ
َوت َ ْر ِبيَـ ِة الْ ِقـ َو ِام ال ّر ِشــيقِ َ ،وتَ ْن ِميَـ ِة ِص َفـ ِ
ـط ال ّن ْفـ ِ
ـس والْ ُخلــق الْ َكرِيــم.
أحمد القصاب
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أفهم النّصّ:

ول؟ َو َه ْل َما َر َس ْت بَ ْع َض األَن ِْشطَة ال ِّريَ ِاض َّية؟ كَ ْي َف؟
وب األُ َ
ِب َم كَان َْت ُم ْهتَ َّم ًة الشُّ ُع ُ
ص ِي َني بِالِ ّريَّاضَ ة؟ َعل ِّْل إِ َجابَتَ َك َم َع تَق ِْد ِيم أَ ْم ِثلَ ٍة َع َل َذلِ َك.
َه ْل ا ْهتَ َم قُ َد َما ُء املِ ْ ِ
الت ِب َّي ُة ال ِّريَ ِاض َّي ُة ال َح ِديثَ ُة ِف أُ ُصولِ َها َو َم َبا ِدئِ َها؟ َوكَ ْي َف؟
إِالَ َم ت َ ْر َج ُع َّ ْ
الت ِب َّي ُة ال ِّريَ ِاض َّي ُة اإل ْغرِي ِق َّية؟
إالَ َم كَان َْت تَ ْه ِد ُف َّ ْ

أعودُ إلى قاموسي:

أَ ْف َه ُم كَلِ َم ِت:
الح ـ َراب :جِ .
نص ًّبــاُ :مركَّ ـ ًزاِ .
الح ْربَــة ،آلــة لِلْ َح ـ ْر ِب ِم ـ َن ال َح ِديـ ِـد قَصــرة ُم َح ـ ّد َدة ،وهــي
ُم َ
الس ـ َهام.
ُدو َن ال ُّر ْم ـ ِخ .و َولَ ِع ِهــم :و ُح ِّبهــم ،ولَ ـ َع بــه :أ َح َّب ـ ُه .ال ِّن َبــالِّ :
ش ُح كَلِ َم ِت:
أَ ْ َ
التويج .ال ِقوام.
ّ
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