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ــر دون أن نسـتخدم اللغة؟ سؤال شغل عدًدا من املفكريـن واللغويني؛ ليقولوا يف  هل ميكننا أن نفكِّ
النهاية: )ال(، متاًما كما يقولها الناس بالفطرة.

ة: »أنا أفكر  إذن أنا موجود« ومعنى ذلك أن اإلنسان الذي ال  لقد قال الفيلسوف )ديكارت( ذات مرَّ
يفكر ال مكان له يف الوجود. ومبا أنه ال ميكن لإلنسان أن يفكر دون َمَدٍد عظيم من القدرات والكفايات 

ف اإلنساُن أحياًنا بأنه: كائن لغوي. اللغوية؛ فإنه إذا ال وجود له دون اللغة، ولذلك ُيعرَّ

رين... هم يف الوقت نفسه  إن املفكرين البارزين، والعلماء النابغني، والقادة االجتماعيني، والعظماء املؤثِّ
ميتلكون قدرات فائقة على استخدام اللغة استخداًما منظًما، سليًما، بليًغا، مؤثًرا.

اللغوية،  الكفايات  تتدرب على  إنك  النجاح.  إلى  للوصول  الصحيح  الطريق  أنت مستمر يف  وها 
وتتمرس مبهارات األداء اللغوي، وتتعلم قواعد االستخدام الصحيح للغة، وتكتسب أدوات التواصل الشفهي 
واالتصال الكتابي، وتتمهر يف حتليل النصوص، وتستثمر قدراتك العقلية، وتصنع لنفسك استراتيجية 

متطورة للنجاح.
إننا نهنئك على اجتيازك الفصل الدراسي األول يف اللغة العربية )1( الكفايات اللغوية - بنجاح، 
ونفخر بتفاعلك الواعي مع دروسه ونشاطاته واختباراته، ونحيي تعاونك مع زمالئك يف أداء نشاطاته 
اإللقاء ومتثيل  ونشاطات  والندوات  أثناء احلوارات  أظهرتها  التي  الواثقة  بجرأتك  ونشيد  التعاونية، 
األدوار، ونعتز بآرائك التي عبرت عنها يف جميع القضايا التي طرحتها أو شاركت يف تناولها. ونأمل أن 

تتعامل مع هذا املستوى - وقد ازددت نضًجا ووعًيا - بتفاعل أكبر، ووعي أعمق، وتعاون أوسع.

الضرورية  األساسيات  اللغوية-  الكفايات   )1( العربية  اللغة  يف  األول  الدراسي  الفصل  يف  اجتزت 
جلميع الكفايات اللغوية، وها أنت تدخل يف مرحلة أكثر تقدًما، وأكبر نفًعا، وستستمر - بإذن اهلل - يف هذا 

ملــــاذا نــدرُس اللغــة؟

 املـقـــــدمــــــة
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التقدم إلى أن متتلك زمام اللغة، وتتقن جميع مهاراتها وتكتسب جميع كفاياتها. وهذا ما تضمنه أنت، 
وليس الكتاب، وال املعلم. أنت الذي تقرر ما إذا كنت راغًبا يف التقدم والنجاح.

ر واجباتك التعلمية، وارعها خير رعاية. واعلم أنك ستجلس يف الكبر حيث جلست بك همتك  تذكَّ
يف الصغر.

                                     وإذا كانت النفوس كبارا                  تعبت يف مرادها األجسام

وتذكر  أيًضا أن الدرس اللغوي ليس درًسا مقصوًدا يف ذاته، وإمنا هو وسيلة إلى ما وراءه: التعلم، 
ومهارات الدراسة، ومهارات التواصل مع املجتمع، ومهارات التفكير... ولذلك اسمح لنا أن نقتطع هذا 

اجلزء من الدرس األول يف تذكيرك باحلقائق اآلتية حول مهارات الدراسة:
ا: أ خمس صفات للطالب الناجحني دراسّيً

11 لديهم احلافز للنجاح.

22 ينتبهون.

33 يفهمون األفكار.

44 يتذكرون احلقائق واألفكار.

55 يعملون دون توتر.

ب خمس خطط للتعلم النشط:

11 طرح األسئلة.

22 الوصول إلى استنتاجات.

33 إيجاد نظائر )حاالت مشابهة مألوفة(.

44 إيجاد األفكار الرئيسة.

55 تصنيف املعلومات.
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ج خمس خطوات لنظام الدراسة الفعال:

11 إيجاد وقت للدراسة واالستذكار.

22 نظرة عامة أولية للمادة.

33 قراءة املادة واستخالص أفكار منها.

44 تدوين املالحظات بطريقة فعالة.

55 اختبار الذات من خالل املالحظات.

أخي الطالب: مرحًبا بك يف الفصل الدراسي الثاني من الكفايات اللغوية. نأمل أن جتد فيه صديًقا 
ر واإلتقان، ويعطيك الفرصة  ممتًعا، وقائًدا مرشًدا، ومدرًبا بارًعا.. يفتح لك املجال واسًعا للتدريب والتمهُّ
كاملة للعمل والتعلم والتعاون والتفكير واإلبداع. فأنت أهل ألن تفكر وتبدع، وجدير بأن تتمهر وتتقن. 

بارك اهلل خطواتك، ونفع بك دينك، ووطنك.
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اأ�ساليب التقومي

 الدرجة
النهائية

 اختبار هناية
الفرتة

 االختبارات
القصرية

املشاركة والتفاعل املهام األدائية

طريقة 

التقويم

املشاركة  نشاطات وتطبيقات
صفية

 بحوث أو مرشوعات
أو  تقارير

واجبات

100 40 ٢0 10 10 10 10

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

٢- يمثل هذا التوزيع تقويم الطالب يف الوحدة الدراسية الواحدة /الكفاية يف الكتاب، ويقسم جمموع 
الكتاب  وحدات  عدد  عىل  الدرايس  الفصل  هناية  يف  الوحدات  مجيع  يف  عليه  املتحصل  الدرجات 

للحصول عىل الدرجة النهائية للطالب يف الفصل الدرايس )500 ÷ 5 = 100(.
3- يكون الطالب ناجًحا يف املقرر إذا كان جمموع درجاته )50( درجة فأكثر.

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

توزيع درجات املقرر
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الكفاية اللغوية الأهـــــــدافاملو�صـوعـاتال�صفحة

الــمــحــتــــوى

� َتضبَِط األسماء المجرورة واألسماء المنصوبة بالعالمات اإلعرابية المناسبة.
� َتجرَّ األسماء الممنوعة من الصرف بعالمة الجر المناسبة.

)المكونات  حدود  في  النحوية  األخطاء  من  خالية  ونصوًصا  فقراٍت  َتكتَب   �
األساسية للجملة، والمتممات المجرورة والمنصوبة(.

ما  حدود  في  النحوي  الخطأ  من  خالية  جهرية  قراءة  وفقرات  نصوًصا  َتْقرَأ   �
تعلمت.

المجرورة  بالمتممات  يتعلق  فيما  األساسية  النحوية  المعلومات  ُتلِخَص   �
والمتممات المنصوبة.

� املتمامت املجرورة:
المجرور بحرف الجر، 

المجرور باإلضافة.
� املتمامت املنصوبة:

 المفعول به، المفعول فيه 
)ظرفا الزمان والمكان، 

المفعول ألجله، المفعول 
المطلق، الحال، التمييز.

ــة
ويـ

نح
ة ال

ـــ
فاي

الك

١٣
-

٤٦

� متيز بني مهزيت الوصل والقطع، نطًقا وكتابة.
� تبني أسباب كتابة اهلمزة بالصورة املعطاة يف كلامت معينة.

� تكتب اهلمزة املتوسطة واملتطرفة دون خطأ.
� تصلح أي خطأ يف رسم اهلمزة املتوسطة.

اهلمزة: يف أول الكلمة 
ووسطها وآخرها.

ئية
مال

 اإل
ــة

فايـ
الك

٤٧
-

٧٨

� تميِّز بين النص األدبي والنص العلمي.
� ُتحلَل البنية الفنية للنص األدبي بحسب نوعه.

� َتكتشَف المعاني الظاهرة والعميقة في النص األدبي.
� ُتحدَد األلفاظ والمعاني والصور الدالة على ثقافة األديب وبيئته.

� ُتحلَل البنية البالغية للنص األدبي.
� َتكتَب دراسة تحليلية للنص األدبي توضح بناه الفنية والمعنوية والثقافية والبالغية.

� ُتوازَن بين النصوص ذات الموضوع الواحد.

قراءة النص األديب:
� أدوات القارئ 

)املعجمية، والنحوية، 
والبالغية، والثقافية(.

� قراءة النص األدبي 
)الخطوات، والعمليات(.

ــة
يــ

رائ
 الق

ــة
فايـ

الك

٧٩
-

١٣٢
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الــمــحــتــــوى

�َتصَف المشاهد، واألحداث، والشخصيات، وصًفا أدبيًّا جميًل، يجسد 
جوانبها الحسية والوجدانية.

� َتكتَب مذكراتك الشخصية، واصًفا المشاهد التي رأيتها، واألحداث التي 
عايشتها، والشخصيات المحيطة بك.

� َتكتَب قصًصا فنية جيدة البناء، معتمًدا على مهارتك في وصف المشاهد 
واألحداث والشخصيات.

� ُتصمَم مخططات موضوعاتك الكتابية، تصميًما جيًدا يساعدك على 
استيفاء عناصرها الفنية، وأفكارها األساسية، وتفصيلتها الجزئية.

� َتنتقي األلفاظ الكتابية، واألساليب البلغية، بما يعبر عن أفكارك بصورة 
أكثر دقة، وأوضح بيانا، وأجمل أداء.

� َتلتزَم ما تدربت عليه من مهارات النحو واإلملء وعلمات الترقيم 
وأعراف الكتابة.

الكتابة األدبية:
� الوصف األديب )وصف 

املشاهد، واألحداث، 
والشخصيات (.

� كتابة املذكرات.
� كتابة القصة.

صال
الت

ية ا
كفا

ايب
لكت

ا ١٣٣
-

١٧٤

� ُتحلَل قدراتك التواصلية: لتكتشف ذاتك بصورة أكبر. 
� َتتعرَف على سمات اآلخرين وتفضيلتهم، لتوظفها في تواصلك معهم.

بأساليب مباشرة وغير مباشرة، مستفيًدا  أفكارك ومشاعرك وحاجاتك  ُتعبَر عن   �
من قدراتك البلغية.

� َتتبَع خطوات إجرائية جيدة لفتح حوارات ومحادثات ناجحة مع اآلخرين. 
� َتكتشَف نوايا اآلخرين وأهدافهم غير المصرح بها في أحاديثهم.

� ُتواجَه الجمهور، وتتحدث أمامه بجرأة وطلقة، في موضوعات تواصلية منوعة.
� َتستخدَم اللغة العربية الفصحى في جميع حواراتك وأحاديثك الصفية.

َن  علقات اجتماعية جيدة داخل المدرسة وخارجها. � ُتكوِّ

مكونات الذكاء التواصيل 
ومهاراته.

هي
شف

ل ال
اص

لتو
ية ا

كفا
١٧٥

-
٢٠٦

الكفاية اللغوية الأهـــــــدافاملو�صـوعـاتال�صفحة



1111

املستوى الثاين

الكفاية النحويةالكفاية اإلمالئيةالكفاية القرائية

كفاية التواصل الشفهي

مهارات التواصل

 مكونات الذكاء
التواصيل

خطوات احلديث

كفاية االتصال الكتايب

كتابة املذكرات

كتابة القصة

وصف املشاهد 
واألحداث 

والشخصيات

الكفاية اللغوية

 قراءة النص األديب:
اخلطوات والعمليات

أدوات قارئ النص 
األديب: معجمية، 

نحوية، بالغية، ثقافية

اهلمزة املتطرفة

اهلمزة املتوسطة
مهزتا الوصل والقطع

املفاعيل

املمنوع من الرصف

املجرور باإلضافة

املجرور بحرف اجلر

أشباه املفاعيل

ملخص بموضوعات الكتابملخص بموضوعات الكتاب
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الكفاية النحويةالكفاية النحوية

متممات اجلملةمتممات اجلملة

الوحدة التدريبية األولىالوحدة التدريبية األولى



دليل الوحدة
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دليل الوحدة

مـتـمـمـات الـجـمـلـة الـعـربيـة
عنوان الوحدة

الأهداف 
التدريبية

ُيتوقع منك في نهاية هذه الوحدة اأن:

 َتضبَِط األسماء المجرورة واألسماء المنصوبة بالعالمات اإلعرابية المناسبة.
 َتجرَّ األسماء الممنوعة من الصرف بعالمة الجر المناسبة.

 َتكتَب فقراٍت ونصوًصا خالية من األخطاء النحوية في حدود )المكونات األساسية 
للجملة، والمتممات المجرورة والمنصوبة(.

 َتْقرَأ نصوًصا وفقرات قراءة جهرية خالية من الخطأ النحوي في حدود ما تعلمت.
 ُتلِخَص المعلومات النحوية األساسية فيما يتعلق بالمتممات المجرورة والمتممات 

المنصوبة.

مو�ضوعات 
الوحدة

املتممات املجـرورة:
 المجرور بحرف الجر.   المجرور باإلضافة.

املتممات املن�ضوبة:
 المفعول به.    المفعول فيه )ظرفا الزمان والمكان(.

 المفعول ألجله.   المفعول المطلق.
 الحال.    التمييز.
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دليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدة

اإر�ضادات 
المتعلم

 ربما ال تكون المعلومات النحوية ضرورية في ذاتها، ولكنها وسيلتك إلى إتقان 
تدوينها على  أو  النحوية، وحفظها،  تلخيصها من مراجعك  فاحرص على  اللغة، 

كتابك، تمهيًدا لتطبيقها في أدائك الشفهي والكتابي.
على  احرص  ثم  إتقانه،  من  والتأكد  األول  المستوى  في  تعلمته  ما  بمراجعة  ابدأ   
ه، ولم يبق عليك  إتقان مفردات هذه الوحدة؛ فتكون قد أتقنت النحو العربي ُجلَّ

إال النزر اليسير.
التام،  إلقاء نص، فاحرص على ضبطه بالشكل   عندما يطلب منك كتابة فقرة، أو 
الحقيقي  التدريب  هو  فهذا  الضبط؛  سالمة  من  للتأكد  وزمالءك  أستاذك  وراجع 

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

الدراسية، حتى في أحاديثك الشخصية مع المعلمين واألصدقاء.

مــراجـــع 
المتعلم

- حاول أن تقتني المراجع النحوية اآلتية، أو مايشبهها، وأن تحتفظ بها في مكتبتك 
المنزلية، ويمكنك أن تحضر بعضها إلى المدرسة؛ لتستعين بها في أداء بعض التدريبات:

- شرح شذور الذهب.  ابن هشام.   

- التطبيق النحوي.  د. عبده علي الراجحي.  

 علي الجارم، ومصطفى أمين.       - النحو الواضح للمرحلة الثانوية.

- النحو المبرمج.  محمود إسماعيل صيني. 
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الوحدة التدريبية األولى

نشاطات التمهيد

22 صنف املفاهيم النحوية اآلتية بحسب حالتها اإلعرابية:

11 اجلملة العربية:

مكونات اجلملة

املكونات األساسية 
متممات اجلملة)نواة اجلملة (

متممات منصوبة

أشباه املفاعيل املفاعيل

متممات مجرورة

أ - املجرور بحرف اجلر
ب - املجرور باإلضافة

اجلملة الفعلية =
فعل + فاعل مرفوع
أو نائب فاعل مرفوع

اجلملة االسمية =
مبتدأ مرفوع + خبر 

مرفوع

قد يسبقها ناسخ:
أ. )كان( وأخواتها: ترفع 

املبتدأ وتنصب اخلبر
ب. )إن( وأخواتها: تنصب 

املبتدأ وترفع اخلبر 

قد يسبقها حرف
جزم أو نصب

املفعول به
املفعول ألجله

املفعول فيه
املفعول املطلق

احلال
التمييز

املستثنى
املنادى

نائب الفاعل. خبر )كان(. اسم )إن(. املضارع املسبوق باحلرف )كي(. املفعول املطلق. الفاعل. اخلبر. 
اسم )كان(. خبر )إن(. املضاف إليه. فعل الشرط املضارع. احلال. املستثنى. املبتدأ. املسبوق باحلرف 

)إلى(. التمييز. املفعول به. املفعول ألجله. املضارع املسبوق باحلرف )لم(

مجزومات مجرورات منصوبات مرفوعات
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33 عد إلى مراجعك النحوية، واستوف منها املعلومات اآلتية: )منزلي(

44 جدول عالمات اإلعراب:

ز عالمة اإلعراب: 55 أكمل كما يف املثال، وميِّ

اأاأ خالد قارئ

أصبح خالٌد قارًئا
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

) أصبح (

) إن (
)ليت(

) صار (
) الطالبان(
) الطالب (

) الطالبات (

أخوات )كان( وعملها

أخوات )إن( وعملها

نواصب املضارع

جوازم املضارع

أدوات الشرط اجلازمة

الفروق بني الفاعل ونائب 
الفاعل

االسم املفرد
جمع التكسير

جمع املؤنث السالم
جمع املذكر السالم

املثنى
األسماء اخلمسة
األفعال اخلمسة

املضارع صحيح اآلخر
املضارع معتل اآلخر

عالمة اجلزمعالمة اجلرعالمة النصبعالمة الرفعنوع الكلمة
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بب يساعد أحمد احملتاجني
............................................
............................................
............................................

66 أكمل املطلوب يف اجلدول اآلتي، كما يف املثال:

) لم (
)يرعى(

)لن(

إعرابهاالكلمةاجلملة
)١(

إن البالء موكل باملنطق.

يلد
يولد
تدع

تريدون
تسألوا
يتبدل

اإلنسان
البالء
موكل
سوف
آتيك

فعل مضارع مجزوم بـ )لم( وعالمة جزمه السكون

77 اضبط الكلمات امللونة يف النص التالي بالشكل، ثم ألقه مراعًيا جودة األداء وسالمة الضبط:

أنتم  هل  للناس  وقيل  امللحدين،  من  جماعة  يناظر  أن  حنيفة  أبي  من  املنصور  جعفر  أبو  طلب 
أبا  ولكن  اخلليفة يف مجلسه،  وجلس  املتحاورون،  وصل  الالهب  الشاطئ  ذلك  وعلى  مجتمعون؟، 

حنيفة لم يحضر ذلك احلوار يف املوعد احملدد!
وطال انتظار القوم وبدأ الغمز والهمز واللمز، وقال بعضهم لبعض لو كان لديه حجة أو برهان ملا 
تخّلف عن تقدميها، وأحرج اخلليفة الذي لم يكن يتوقع أن يتخلف أبو حنيفة عن أداء واجب كهذا، 
وقبيل الغروب يطل أبو حنيفة وتنهال عليه األسئلة يف سبب تأخره ويختار أن يجيب على الفور بأنه 
كان يف الضفة األخرى من دجلة ولم يجد مركًبا يحمله إلى مجلس القوم، وقال: لقد انتظرُت طوياًل 

ولم أحصل على مركب.
فسأله الناس: ولكن كيف وصلت؟!

قال أبو حنيفة بينما أنا يف االنتظار، إذ نزلت خشبة من السماء وصادفت خشبة يف النهر وحضرت 
مطرقة ومسامير وُدُسر وضرب بعضها ببعض، ونزل من السماء طالء وزيت وُفُرش واصطفَّ كّل يف 

مكانه واكتمل مشهد قارب جاهز تقدم إليَّ فركبته ووصلت إلى موعدكم هذا متأخًرا!
قال القوم: يا أبا جعفر إن صاحبك الذي اخترته لنا ملجنون!

وكان جواب أبي حنيفة بسيًطا وقوًيا: كيف تنكرون صنع قارب بدون صانع؟ ثم تقبلون أن تكون سماء 
ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، من صنع العبث والوهم واملصادفة؟!

                                                                              )املوفق بن أحمد املكي، مناقب أبي حنيفة(

..

قال حسني سرحان:

)١( سورة اإلخالص اآلية:٣.

)٢( سورة القصص اآلية:٨٨.
)٣( سورة البقرة اآلية:١٠٨.

)٤( سورة عبس اآلية: ١٧

)٢(

)٣(

)٤(
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88 أعط أمثلة على ما يأتي، مستعيًنا مبراجعك النحوية: )منزلي(

1010 اكتب فقرة حول املشهد اآلتي، واضبط ما تكتب بالشكل، ثم أسمعه زمالءك. )منزلي(

املفعول به
ظرف الزمان
ظرف املكان

احلال
متييز العدد

متييز املساحة
متييز النسبة
املفعول ألجله
املفعول املطلق

99

)١( سورة نوح اآلية:٧.
)٣( سورة البقرة اآلية:١٩.

)٥( سورة البلد اآلية:٤.
)٧( سورة الفلق اآلية:١.

)٢( سورة اإلرساء اآلية:١.
)٤( سورة األعراف اآلية: ١٦٠.

)٦( سورة املسد اآلية:٤.
)٨(سورة الفجر اآلية:٢٨.

)١(

)٢(

)٣(

)٤(

)٥(

)٦(

)٧(

)٨(
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اختبار قبلي

ثانيًا: أدخل على الفعل املضارع حرًفا ناصًبا مرة، وحرًفا جازًما مرة أخرى، ومّيز عالمة اإلعراب:
اأاأ يهمل حامٌد واجباته   ..........................................      ................................................

ي أسامُة موهبتــه  ..........................................      ................................................ بب ينمِّ

جج أنتما تكثران اللعب    ..........................................      ................................................

ثالثًا: حدد الوظيفة اإلعرابية، وعالمة اإلعراب للكلمات امللونة فيما يأتي:
اأاأ جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن.          ...........................................................

بب ُأْكِرَم الزائرون.                                        ...........................................................

جج فاز سعٌد باجلائزة.                                  ...........................................................

دد أحضرت كتاب التوحيد.                          ...........................................................

هـهـ حفظت القرآن الكرمي.                              ...........................................................

وو أديت االختبار واثًقا من النجاح.              ...........................................................

زز أتصدق ابتغاء األجر.                               ...........................................................

حح وصلت من السفر مغرب اليوم.               ...........................................................

طط فرحت بقدومك فرًحا عظيًما.                    ........................................................... 

أواًل: أكمل اجلدول اآلتي كما يف املثال، ومّيز عالمة اإلعراب:

ناسخ بحرف  مسبوقة  اسمية  جملة  ناسخ بفعل  مسبوقة  اسمية  جملة  مجردة اسمية  جملة 

إن املواطَن الصالح محبٌّ لوطنه ا لوطنه كان املواطُن الصالح محّبً املواطن الصالح محب لوطنه

املواطنان............................

املواطنون............................

املواطنات............................
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املتممات املجرورة

املجـــرورات

اجلـر باإلضافــةاجلـر بحـروف اجلـر

اأاأ من حروف اجلر:  
..........................................
..........................................

ن التركيب اإلضايف من كلمتني: بب يتكوَّ
األولــــى: اسم نكرة بال تنوين ) مضاف (.

  والثانية: اسم إما.......... أو.......... منونة.
              )مضاف إليه مجرور(

جج اجلر من خصائص األسماء، وعالمات اجلر:
............ للمفرد، وجمع التكسير، وجمع................................
.............. للمثنى، وجمع.................، واألسماء..................

االستنتاج

)١( سورة احلديد اآلية:٩.
)٢( سورة القلم اآلية:٣٥.

)٣( سورة البقرة اآلية:١٨٠.
)٤( سورة املدثر اآلية: ٣٩-٤١.

)٥( سورة مريم اآلية:٤٢.

)١(

)٢(

)٣(

)٤(

)٥(
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نشاطات التعلم

ز عالمة اإلعراب: 11 أكمل كما يف املثال، وميِّ

املثال: دخلت الفصَل.
دخلت يف الفصِل.

اأاأ وصلت املطاَر متأخًرا.
........................................
........................................
........................................
........................................

بب أرسلُت الواجبات إلى املعلم.
........................................
........................................
........................................
........................................

جج أخذُت العلم عن العالم.
........................................
........................................
........................................
........................................

دد من ُخُلق املسلم مساعدُة احملتاِج.
........................................
........................................
........................................
........................................

) يف (

) إلى (

) من (

) املعلمات (

) املعلمون (

) العـاملـــان (

) العلماء (

) الفقراء (
) املسلمــون (
) املسلمــات (

) أخــوه املسلـــم (
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.........................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 اجعل كل كلمة مما يأتي مضاًفا إليه يف جملة تامة مضبوطة بالشكل كما يف املثال:

توظيفها يف تركيب إضايفالكلمـةتوظيفها يف تركيب إضايفالكلمـة
العلُم

بان املدرِّ
املعلمون

أبو بكر

األطباء
السيارات

طلُب العلــِم فريضـٌة

33 استخدم حروف اجلر اآلتية يف جمل تامة مضبوطة بالشكل:
  إلى:...................................................................................................................................
  على:..................................................................................................................................
  من:...................................................................................................................................

  لـــ:...................................................................................................................................

44 اكتب فقرة قصيرة عن صورة واحدة مما يأتي موظًفا أكبر قدر ممكن من حروف اجلر والتراكيب 
اإلضافية: )منزلي(
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التركيب اإلضايفاملجـرور بحـرف اجلـر

االسم
املجرور

حرف
عالمة جرهاملضاف إليهاملضافاجلر عالمة اجلر

66 ما يحذف لإلضافة

اجعل كل اسم من األسماء اآلتية مضاًفا، والحظ ما حدث له عند اإلضافة.
بب املــديــُر:........................... )................... ( اأاأ كتاٌب:      كتاُب القواعد               ) ُحــذف التنويـن(      

دد مديرون:............................ )................... ( جج معلمان:............................  ).................. (      

استنتاج: عند اإلضافة يجب حذف..................................................................................................
ل التركيب اإلضايف مبعادلة رياضية:............................................................................. 77 مثِّ

88 حاول أن تنظم حروف اجلر يف بيت من الشعر:

الالم، والكاف، ويف، وعن                    والباء أيًضا وعلى، إلى، ومن
...............................................................................................

اأاأ اقرأ اآليات الكرمية قراءة صامتة.

دة مضبوطة بالشكل. بب اتُل اآليات الكرمية تالوة مجوَّ

جج حلل اآليات كما يطلب منك يف اجلدول اآلتي:

55 قال تعالى:

)١( سورة القلم اآلية:٤٦-٥٣.

)١(
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99 املمنوع من الصرف هو اسم ال يدخله التنوين. تأمل يف أسباب املنع، ثم هات أمثلة إضافية يف اجلدول 
اآلتي:

األمثلةسبب املنع من الصرفاألمثلةسبب املنع من الصرف

مختوم بألف تأنيث ممدودة

مختوم بألف تأنيث مقصورة

حمراء، صحراء
.........................

عظمى، كبرى
.........................

علم مؤنث

العلم املركب تركيًبا 
ا مزجّيً

فاطمة، سعاد
.........................

حضرموت، بعلبك 
.........................

)علم أو وصف(
مختومان بألف ونون زائدتني

عثمان، غضبان
.........................

إبراهيم، جورج
.........................

علم أعجمي

جمع بعد ألفه حرفان
أو ثالثة )صيغ منتهى اجلموع(

مساجد، مفاتيح
.........................

أحمد، ينبع
.........................

علم يشبه الفعل

أحمر، أفضلصفة على وزن )أفعل(
.........................

ُعمر، ُزحلعلم على وزن )ُفعل(
.........................

 فنقول: أكرم أحمُد سليمان. وال نقول: أكرم أحمٌد سليمانًا.
هات مثااًل آخر...........................................................................

 يجر املمنوع من الصرف بالفتحة إال يف حالتني، فإنه يجر فيهما بالكسرة. تعرف على هاتني احلالتني من خالل 
األمثلة اآلتية:

.     مررُت باملدارِس. مررُت مبدارَس جميلة.   مررُت مبدارِس احليِّ

 يجر املمنوع من الصرف بالكسرة يف حالتني، هما:
............................................................................- 1
............................................................................- 2

 أكمل اجلدول اآلتي:
املمنوع من

استخدامه مجروًرا بالكسرةاستخدامه مجروًرا بالفتحةسبب منعه من الصرفالصرف

صحراء
أزرق

مناديل
ظمآن
ينبع

مختوم بألف التأنيث املمدودة
صفة على وزن أفعل

نزلنا يف صحراء الدهناءنزلنا يف صحراء واسعة
كتبت بالقلم األزرق
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ه الرسالة اآلتية كما يطلب منك، واضبط األعالم بالشكل: 1010 وجِّ
من إبراهيم إلى فهٍد

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

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

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

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

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

) إلى أحمد(
) من سلمان (

) إلى يزيد (
) من زينب.. إلى خديجة (

)من عمر (

1212 أضف الكلمات اآلتية: وغير ما يلزم:
جامعٌة:........................................ الدواُء............................................
احملاضرون:................................ خطيبان.......................................

1313 حلل اآليات الكرمية اآلتية يف اجلدول الالحق:

)١( سورة سبأ اآلية:١٢.
)٣( سورة البينة اآلية:٦.

)٥( سورة البقرة اآلية:١٣٠.

)٢( سورة سبأ اآلية:١٣.
)٤( سورة البقرة اآلية:٤٩.

1111 امأل اجلدول اآلتي:

)١(

)٢(

)٣(

)٤(

)٥(

عالمة اجلر سبب جـره سبب منعه من الصرف املمـنوع من الصرف

مجرورة باإلضافة مجرورة بحرف جر الكلمة

الصبر

العسكريون

الدولتان

املنظمـــات
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1414 أنشطة شفهية:

اأاأ سجل الكلمات املمنوعة من الصرف:
- ابدأ باحلرف الذي انتهى به زميلك. الشرط أن تكون األسماء كلها ممنوعة من الصرف.

- مثال: إبراهيم. مكة. توماس. سلمان. نازك...

ا. بب السؤال واجلواب. سيطرح عليك  زميلك عدًدا من األسئلة، أجب بادًئا بحرف جر، أو مستخدًما تركيًبا إضافّيً

مثال:
س:  أين ذهبت أمس؟                   س: أي مدرسة؟                     س: ماذا فعلت؟

جـ: إلى املدرسة.                          جـ: مدرسة الفهد.                    جـ: كالعادة........

جج تركيب اجلملة وتوسيعها. مسابقة أفضل جملة  )مجموعات رباعية(
- يأتي الطالب األول باسم )مفرد أو مثنى أو جمع(                  مثاًل  ) الــزائـرون(

بت بالزائرين ( - يضعه الثاني يف جملة بحيث يكون مجروًرا بحرف جر          ) رحَّ
بت بزائري املدرسة ( - يقوم الثالث بتوسيع اجلملة مبضاف إليه                             ) رحَّ

بت مبقدم زائري املدرسة ( - يقوم الطالب الرابع بتوسيع اجلملة بسبقها مبضاف                 ) رحَّ

دد مسابقة استخدام حروف اجلر للتعبير عن معان مختلفة والتركيب واحد:
- يأتي أحدهم بجملة تشتمل على حرف جر.

- يأتي زمالؤه بأكبر قدر ممكن من بدائل حروف اجلر، مع بيان معنى اجلملة احملتاجة إلى تفسير.
مثال:

- أتيت بالسيارة. أتيت من السيارة. أتيت للسيارة ) ألخذها(. أتيت على السيارة. أتيت يف السيارة...

1515 تعاون مع زمالئك يف املجموعة على ضبط النص اآلتي وفهم معانيه، ثم ألقه سليًما معبًرا عن معانيه:
احلسني بن مطير األسدي ) شاعر عباسي(

ــــــــــا عــلــــــــى مــعـــــــــن وقـــــــــــــوال لــقــــــــبـــــره أمِلَّ
ويـــــا قــبـــــر مـعـــــن كـيـــــف واريـــــت جـــــــوده
بلــى قــــد وسعــــت اجلــــــــود واجلـــوُد ميت
مــوتـــه بعـد  معـروفـــــه  فـي  ِعيش  فـتـــى 
وملَّا مضى معن مضى اجلود فانقضى

سقتـــك الغــــــوادي َمرَبعـــــا ثــــــم  َمربـــعا
وقــــد كــــان منـه البــرُّ والبحــر ُمـتــرعـــا
ولــو كـــــان حــيـا ضـقـت حـتى تصـدعـــا
كمـا كـــان بعـد السيـــل مجــــراه مـرتعـا
وأصـبــــح عـــــرنــــني املــكــــــارم أجـــــدعــــــــا
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أواًل: ضع الكلمات اآلتية يف جمل كما هو مطلوب يف اجلدول، ومّيز عالمة اإلعراب:

ثالًثا: األسماء اآلتية ممنوعة من الصرف، بنّي سبب منعها، ثم ضعها يف جمل مفيدة بحيث تكون يف حالة 
اجلر:

ثانًيا:

جرها باإلضافـة إضافتهـا إلـى غيـرها سبقها بحرف جـر الكلمة

من واجب املسلم احتراُم الوالدين حضر والدا املريض الوالدان                                  

األمهات

ين الدِّ

املعلمون

عالمة اجلـر سبـب جـره املجــــرور عالمة اجلـر سبـب جـره املجــــرور

استخدامها يف جمل مفيدة يف حالة اجلر سبب منعها من الصرف األسمـاء

زينب
باريس
غيداء
أخضر
حمدان

اختبار بنائي

)٢( سورة النور اآلية:٣٥.)١( سورة اإلرساء اآلية:٢٣.

)١(

)٢(
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املتممات املن�صوبة
- نقلت الصحيفُة اخلبَر
- أصدر الشاعُر ديوانيـن

- ظن املعلُم الطالَب فاهميـن
- جعل املهندُس اآلالِت عامالٍت

- اجتهدُت طلبًا للنجاح.
- جتنب املدخنني حرصًا

   على صحتك.
- أتصدُق بغيـَة األجــر.

- شرحت املسألة شرحًا.
- أجبـت إجـــابـــًة كاملـة.

- جنحــت جنـــاحــيـن.

املفعول به

املفعول
ألجله

املفعول
املطلق

املفعول فيه

املفاعيل

- أقمنا يف املدينة ليلًة.
- تعلمت داخَل القاعة درًسا جمياًل.

- انتظرتك ساعًة.

- املفاعيل هي متممات ملعنى اجلملة ) االسمية / الفعلية (                           ) اختر اإلجابة (
- جميع املفاعيل ) مرفوعة / منصوبة / مجرورة (                                        ) اختر اإلجابة (
- املفعول له )ألجله ( + املفعول املطلق =  )مصادر / أسماء / مشتقات (         ) اختر اإلجابة (

- يسمى ظرفا الزمان واملكان باملفعول فيه ألنهما يبينان....................................................................
- املفعول به يجيب عن سؤال )ماذا فعل الفاعل؟( = ماذا نقلت الصحيفة؟... )اقترح أسئلة للمفاعيل األخرى(

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

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

.........................................................................................................................................
- بعض األفعال تنصب مفعواًل به واحًدا، وبعضها.......................................  )انظر أمثلة املفعول به(

االستنتاج
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11 عد إلى مراجعك النحوية واستكمل منها ما يأتي:
اأاأ تعريفات:

- املفعول به:........................................................................................................................

- املفعول له:........................................................................................................................

- املفعول فيه:......................................................................................................................

- املفعول املطلق:...................................................................................................................

بب األفعال التي تنصب مفعولني: ظن، َحِسب، َعِلم،.......................................................................

جج املفعول املطلق إما أن يكون:

- مؤكًدا للفعل، مثل: .........................................

- أو ..............................................................

- أو ..............................................................
22 أكمل كما يطلب منك، ومّيز عالمة اإلعراب:

كافأت الشركُة العامل
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................

) العامالن (
)العاملون (

) العامالت (
) املديـر (

) املديران (
) املديرون (

) أخو املدير(
)أبو العامل (
)ذو الكفاءة (

نشاطات التعلم
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) مفعول مطلق(

)مفعول مطلق(
)مفعول ألجله(

)مفعول فيه(

)مفعول مطلق(
)مفعول ألجله(

)مفعول فيه(

اأاأ

بب

44

اأاأ
بب
جج

55

33

)١( سورة اإلرساء اآلية:٢٦-٣١.

)١(
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66 اكتب فقرة تصف املشهد اآلتي، مستخدًما جميع أنواع املفاعيل:

77 الحظ واستكمل:

املالحظات:
احلال: )مشتق..............( بعد اسم معرفة.
- حالته اإلعرابية:..............................

- فــــائــدتــــه: يبـني ................ الفاعل أو املفعول 
به أو غيرهما عند حدوث الفعل.

- ورثت قطعة أرضًا زراعية.
- اشتريت جرامًا ذهبًا.

املالحظات:
-  التمييز: )اسم...........( بعد اسم مبهم.
- حالته اإلعرابية:...........................

- فائدة: يزيل اإلبهام عن االسم قبله.
)ميكنك أن تسبقه بحرف اجلر )من( دون

أن يتغير املعنى (

88 حدد نوع املتمم يف اجلمل اآلتية:

- وقف احلاضرون متفرجني.
- شربت املاء بارًدا.

- الكتاب وعاء ُملئ علًما.
- بلغت من العمر ستة عشر عاًما.

- أحببت وطني مخلًصا.

) حال (
) ..........(
) ..........(
) ..........(
) ..........(

- انطلقت السيارة مسرعًة.
- رجع الفريقان منتصرين.

- أمسكت الشرطة املجرمني متلبسيـن بجرميتهم.

...

احلال

التمييز

أشباه املفاعيل

)١(

)١( سورة القمر اآلية:١٢.

)٢( سورة يوسف اآلية:٤.
)٣( سورة الكهف اآلية:٣٤.

)٢(

)٣(
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) حـزيـــــــن (
) ســـعيــــد (
) مبتســم (
) الرجالن(
) الرجال(

)وفـــــــــــاء(
)  عــدل (
) أفضــل (
) خلـــــــق (
) معاملة(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

99 أكمل كما يطلب منك، ومّيز عالمة اإلعراب:

اأاأ أقبل الرجل غاضًبــا.
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

بب املسلم  أكثر الناس تسامًحا.
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

1010 عد إلى املصحف الشريف، واستشهد لكل متمم مما يأتي بثالث آيات، محدًدا رقم اآلية واسم السورة: )منزلي(

الشاهد من القرآن الكرمياملتمــم

التمييز

املفعول
فيــه

املفعول
املطلــق

احلال
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1111 أنشطة شفهية:

اأاأ لعبة التحقيق:
- يطرح احملقق أسئلة تبدأ بـ )من؟ ماذا؟ ملاذا؟ كيف؟ أين؟ متى؟( وما شابهها.

- يجيب املتهم مستخدًما املتممات املنصوبة، مع إعادة اجلملة كاملة يف كل مرة.
- ُيعد الثنائي فائًزا إذا اشتملت اإلجابة عن أربعة متممات منصوبة على األقل.

- مثال:
الطالب األول: ماذا فعلت صباح اليوم؟

الطالب الثاني: ذهبت إلى املدرسة صباح اليوم.
- كيف؟

- ذهبت  إلى املدرسة صباح اليوم ماشًيا.
...........................................................

بب الرقيب اللغوي )اكتشف أخطائي(:

ا أو فقرة قصيرة مرجتلة أو محفوظة أو مقروءة ويتعمد اخلطأ يف بعض املتممات. - يلقي املتحدث نّصً
- يكتشف الرقيب اللغوي أخطاءه ويصوبها.

جج اقرأ قراءة جهرية مضبوطة بالشكل:

: »يقوُل اهلُل تعاَلى: َمْن عِمَل حسنًة، فلُه عشُر أمثاِلها. وأَزيُد،  عن أبي ذر  قال: قال رسول اهلل 
ئًة فجزاُؤها ِمثُلها، أْو أغِفُر، وَمْن عِمَل ُقراَب األرِض خطيئًة، ثمَّ َلِقَيِني ال ُيشِرُك بي شيًئا  وَمْن عِمَل سيِّ
جعلُت لُه ِمثَلها َمغفِرًة، وَمِن اقتَرَب إليَّ ِشبًرا، اْقتربُت إليه ِذراًعا، وَمِن اقتَرَب إليَّ ِذراًعا، اقتربُت إليه باًعا، 

وَمْن أتاِني ميِشي، أتيُتُه هْروَلًة« )1( .

1212 اكتب فقرة قصيرة للتعبير عن الصورة اآلتية موظًفا أكبر عدد ممكن من املتممات املنصوبة:

)١(  رواه مسلم.
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1313 أكمل الفراغات يف الشكل اآلتي:

متممات اجلملة

متممات منصوبةمتممات مجرورة

أشباه املفاعيلمجرور...............مجرور............... املفاعيل

مكونات التركيبمنها: من. عن،........ 
اإلضايف

املفعول به

مضاف +
مثل:

1414 أعِط تلخيًصا أوسع وأكثر معلومات للمتممات املجرورة واملنصوبة على هيكل سمكة:

املجرور باإلضافةاملجرور بحرف اجلر

متممات 
تلخيصاجلملة

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

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

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

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

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

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

...........................
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1515 أَجرِ مقارنة بني املتممات املنصوبة، موضًحا أوجه التشابه واالختالف بينها:

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................
1616 هات أمثلة من إنشائك:

- مجروًرا بحرف اجلر:..................................................................................................
- مجروًرا باإلضافة:.....................................................................................................
- مفعواًل به:.............................................................................................................
- مفعواًل فيه )ظرف زمان(:...........................................................................................

- متييًزا:...................................................................................................................
1717 ضع لنفسك درجة تقريبية يف كل موضوع من املوضوعات اآلتية:

درجة اإلتقان من )10(املوضــوعدرجة اإلتقان من )10(املوضــوع

املجرور بحرف اجلر

املجرور باإلضافة

املمنوع من الصـرف

املفعول به

املفعول ألجله

املفعول فيه )ظرف الزمان(

املفعول فيه )ظرف املكان(

املفعول املطلق

احلال

التمييز



3737

الكفاية النحوية

اختبار بنائي

أواًل: أعِط أمثلة على احلاالت اآلتية من إنشائك، ومّيز عالمة اإلعراب:
اأاأ حال )جمع مذكر سالم(:.......................................................................................................
عدد:..................................................................................................................... متييز  بب 
جج مفعول فيه )ظرف مكان(: ....................................................................................................
ألجله:................................................................................................................. مفعول  دد 
هـهـ مفعول مطلق:..................................................................................................................
مفعولني:........................................................................................................ ينصب  فعل  وو 

ثانًيا: حلل اآليات الكرمية اآلتية كما هو مطلوب يف اجلدول الالحق:

ثالًثا: أصلح األخطاء اخلمسة الواقعة يف النص اآلتي، ثم ألقه إلقاء معبًرا:
" مالك بن الريب "  يرثي نفسه )شاعر أموي(

أال ليـــــــت شعـــــري هــــــــل أبيــــــنتَّ ليلــــــٌة
فلـيـَت الَغَضــا لــم يْقطــع الـركـُب عرَضه
ألـــم ترنــــــي بعــــُت الضــــاللـــُة بالهــدى
َتَذّكـــــرُت مـــَْن يبــكـي علــيَّ فلـــم أجــــــــد
وملـــــــــا تـــــــــراءت عـنــــــــد مــــــــــرو منيتــــــــي
أقــــــوُل ألصـحابــــــي ارفعــــونـــي فإننــي
ــــا بأطــــراَف األسنــــة مضجعـــــي وُخطَّ
وال حتســـــــــــداني بــــــــــارك اهلل فيكمـــــــا

بوادي الغضا أزجــي القــالَص النواجيا
ولــيــت الغضــــا ماشـــى الركــــــاب لياليـــــا
ــان غــازيا وأصبْحــُت فــي جــْيَش ابــن عفَّ
ســوى السيــِف والرمــح الردينــي باكيــا
وَخـــــلَّ بهـــــــــا ِجْسمــــــي وَحــــــاَنــْت وفاتيـــا
َيقـــــــــــرُّ  بعــينــــــي أْن ســـــــــــهيُلٌ بــــدا ليــــــا
ا علــــــــى عينــــــــــاي فـــْضــــــــــَل ردائــــــــــيـا وُردَّ
مــن األْرِض ذات العـــرض أن ُتوسعـا ليا

وظيفتها اإلعرابية املتممات املنصوبة وظيفتها اإلعرابية املتمـمـــات املنصوبـة

)١(  سورة اإلنسان اآلية:٢٣-٢٦.
)٢( سورة آل عمران اآلية: ٧.

)1(

)2(
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نشاطات الغلق والتلخيص

11 متممات اجلملة:

متممات منصوبةمتممات مجرورة

املجرورات نوعان:
أ-.......................................................
.....................................................- ب

عالمات اجلر هي:
.......................................................
.......................................................
أسباب املنع من الصرف............................

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

.......................................................
بـ............إال يف  الصرف   املمنوع من  - يجر 

حالتني فإنه يجر بالكسرة، وذلك حني يكون:
........................ أو.........................

املنصوبات هي:
- املفعول به - املفعول................... املفعول..................

- املفعول...............................................................
عالمات النصب هي:

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

...........................................................................
الفروق بني أنواع املفاعيل:

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

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

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

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

22 أكمل اجلدول اآلتي، كما يف املثال:

...

نوع املتمماجلملة
أبر بوالدي أداًء حلقهما

أحترُم املعلَم احتراًما
ولد أخي األصغُر عشيَة العيد
اشتريت أرًضا شمال املدينة

امتأل الفصل طالًبا
قالى تعالى:                      

أتيت إلى املدرسة مبكًرا
يجتهد محمد طلًبا للتفوق

قرأت كتاًبا نافًع

يبني سبب القيام بالفعلمفعول ألجله
داللته يف اجلملة

)١(  سورة يوسف اآلية: ٤.

)1(
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33 عنّي يف اجلمل اآلتية االسم املجرور، وبنيِّ عالمة جره:

44 عد إلى املصحف الشريف، وأعِط شاهًدا على كل مما يأتي، بشرط أال يكون من شواهد الوحدة: )منزلي(

الشاهد من القرآن الكرمي املطلـــوب

مجرور بحرف اجلر وعالمة جره الياء

مجرور باإلضافة

ممنوع من الصرف مجرور بالكسرة

حال منصوبة وعالمة نصبها الياء

مفعول فيه ظرف زمان

متييز

مفعول به

ممنوع من الصرف؛ ألنه علم أعجمي

مفعول ألجله

مفعول مطلق

سبب جره، وعالمة اجلر املجــرور اجلملـــة

ثالث قال احلطيئة:
وطاوي ثالث عاصِب البطن مرمل

ببيداء لم يعرف بها ساكن رسما
البطن
بيداء

بــدأت الدولة األمويـة مبعاوية بن أبي سفيـــان 

قال ابن خفاجة:
ة يف األندلِس              مجتلى ُحْسٍن َوَرّيا َنَفِس ِإَنّ للجَنّ
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أواًل: أعِط أمثلة من إنشائك ملا يأتي:
- مجرور بحرف اجلر:.............................................................................................................
- مجرور باإلضافة:.................................................................................................................
- مفعول به )مثنى(:...............................................................................................................
- مفعول فيه ظرف مكان:.........................................................................................................
- مفعول مطلق:....................................................................................................................
- مفعول ألجله:....................................................................................................................
- متييز:..............................................................................................................................
- حال:................................................................................................................................
- ممنوع من الصرف مجرور وعالمة جره الكسرة:.............................................................................
- ممنوع من الصرف مجرور وعالمة جره الفتحة:.............................................................................

ثانًيا: عنّي يف النص اآلتي كل اسم منصوب أو مجرور يف ضوء ما درست. وبنّي سبب نصبه أو جره:
كل إنسان يف هذه احلياة قادر - إلى حد ما - أن يصنع حياته فقيرة أو غنية باسمة أو عابسة، نعم. إن للوراثة 
أن  إرادة اإلنسان وعزميته وتربيته لنفسه قادرة قدرة كبيرة  يًدا يف حتديد حياتك وتوجيهها، ولكن  والبيئة 
تتغلب على عقبات الوراثة والبيئة طلبا للنجاح فهما ال تعوقانه عن إسعاد حياته إذا منح الهمة والطموح، 
واإلرادة الغالبة والتفكير الصحيح. ال تيأس وتوقع اخلير غًدا، ال تقطب جبينك زاعًما أن غيرك قد منح 
اخلير وليس لك منه نصيب، ووسع أفقك، واعتقد اعتقاًدا جازًما أن العناية اإللهية لن حترمك ثمرة كفاحك، 
فاعتقادك أن ال مستقبل لك وال أمل يف حياتك وال خير ينتظرك سم قاتل، وعلى النقيض من ذلك توقعك 
اخلير وأملك يف احلياة فإنهما يوسعان أفقك - ويحفزانك إلى تنمية معارفك وخبراتك - وإلى استخدام 
املادة التي يف يدك خير استخدام، ال تتعلل بأنك لست نابغة، أو بأن الظروف ال تواتيك، فالعالم ال يحتاج إلى 

النابغني وحدهم والنجاح ليس وقًفا عليهم.

اختبار بعدي
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سبب اجلر، وعالمته املجـــرورات سبب النصب املنصــوبات سبب النصب املنصوبــات

أخي الطالب/أختي الطالبة:
م ذاتك يف اجلدول اآلتي: انتهيت اآلن من دراسة الوحدة، وأّديت عدًدا من النشاطات واالختبارات. قوِّ

لم أتقن أتقنت قلياًل
أتقنت مبستوى 

متوسط
أتقنت مبستوى 

عاٍل
مهارات الوحدة

املجرور بحرف اجلر

املجرور باإلضافة

املمنوع من الصرف

املفعول به

املفعول ألجله

املفعول املطلق

املفعول فيه

احلال

التمييز

تقويم ا�داء

خطتي املقترحة لضمان استمرارية اإلتقان:
.................................................................................................................................................................................

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

أنت تعلم أن اجلر من خصائص األسماء، وأن هناك عدًدا من احلروف التي جتر األسماء، منها: 
)من، عن، على، إلى، يف، الباء، الالم، الكاف(، كما تعلم أن عالمات اجلر تختلف باختالف نوع الكلمة؛ 
فاالسم املفرد، وجمع التكسير، وجمع املؤنث السالم، كلها عالمة جرها )الكسرة(، أما املثنى، وجمع 
الصرف  املمنوع من  االسم  وأما  )الياء(،   منها عالمة جره  فكل  واألسماء اخلمسة،  السالم،  املذكر 

فعالمة جره )الفتحة(، وأن االسم يكون مجروًرا إذا سبق بـ.......

كلمة ) السيارة ( يف قولنا: سافرت بالسيارة، اسم مجرور بحرف اجلر )بـ( وعالمة جره الكسرة، 
ألنه اسم مفرد، وكذلك الكلمتان )السيارات( و )الطرق( يف قولنا: انطلقنا بالسيارات على الطرِق 
السريعة، كالهما مجرور بحرف اجلر، وعالمة جرهما............: ألن األولى جمع مؤنث سالم، 

والثانية جمع تكسير.

أما الكلمات )أبيك(، )املتقني(، )القريتني( يف اجلمل الثالث اآلتية:
1- خذ النصيحة من أبيك.

.)١(             -2
 . )2(              -3

والثانية  اخلمسة،  األسماء  من  األولى  ألن  )الياء(؛  جرها  وعالمة  مجرورة،  أسماء  فهي 
.......................... والثالثة ...............

انظر اآلن إلى الكلمات )سليمان، ينبع، مبادئ(  فيما يأتي:
-                                )3( - قضينا يف ينبَع أياًما جميلًة - يتمسك املسلم بـمبادَئ دينية ثابتة.

جتدها مسبوقة بحروف جر، فهي إذن أسماء مجرورة، وعالمة اجلر يف كل منها الفتحة؛ 
ألنها ........................

ُعد إلى البند السابق مباشرة، وانظر إلى كلمة )سليمان( جتدها مجرورة بحرف اجلر )الالم( 
وكلمة )ينبع ( مجرورة بحرف اجلر )يف( أما كلمة )مبادئ( فإنها مجرورة بحر ف اجلر..............

ميكنك اآلن تلخيص عالمات اجلر على النحو اآلتي:
- الكسرة: لألسماء املفردة، وجمع التكسير، وجمع املؤنث السالم.

-  الفتحة: لألسماء املمنوعة من الصرف.
-................: لكل من: املثنى، وجمع املذكر السالم، واألسماء اخلمسة.

حــرف جــر

الكسرة

جمع مذكر سالم
مثنى

ممنوعة من الصرف

البـاء

اليـاء

)١(  سورة احلاقة اآلية: ٤٨.
)٣( سورة األنبياء اآلية: ٨١.

)٢( سورة الزخرف اآلية: ٣١.
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املجرور باإلضافة
يتكون التركيب اإلضايف من:

مضاف: اسم نكرة )غير منون ( ُيضَبط بحسب موقعه من اجلملة.
+            

مضاف إليه: اسم )معرفة / نكرة ( يكون مجرورًا باإلضافة: وهو املقصود هنا.
أي أن التركيب اإلضايف = اسم نكرة + اسم........ /.........

لتتعرف على التركيب اإلضايف ميكنك اتباع اخلطوتني اآلتيتني:
1- انظر إلى التركيب، هل يتكون من: اسم نكرة غير منون، وبعده اسم معرفة/ نكرة؟

2- نّون االسم األول، وأدخل قبل الثاني أحد احلرفني )الالم/ من( بحسب املعنى. هل يستقيم 
الكالم؟

إذا حتقق ذلك فالتركيب هو تركيب إضايف. انظر اآلن إلى األمثلة اآلتية:
ا؛ ألن األول منهما منون. وال تقول: كتاب )الالم/من(  )كتاٌب جديٌد( - ليس تركيًبا إضافّيً

جديد.
ا؛ ألن االسم األول منهما معرفة، النكرة. )الكتاُب جديٌد( - ليس تركيًبا إضافّيً

)كتاُب املعلم ( - تركيب إضايف؛ ألن االسم األول نكرة غير منون، والثاني معرفة، وتستطيع 
أن تنون االسم األول، وتضيف حرف )الالم( فتقول: كتاٌب للمعلم.

) كتاُب معلم( - تركيب إضايف؛ ألن االسم األول نكرة غير منون، والثاني نكرة، وتستطيع أن 
تنون االسم األول، وتضيف حرف )الالم( فتقول: كتاٌب ملعلم.

)طائرُة ورٍق( - تركيب إضايف؛ ألن االسم األول نكر غير منون، والثاني نكرة، وتستطيع أن 
تنون االسم األول، وتضيف حرف ) من ( فتقول: طائرٌة من ورق.

تستطيع إذن أن تضع بني طريف التركيب اإلضايف أحد احلرفني ).../...(
انظر اآلن إلى التراكيب اآلتية:

املجموعة ) أ (                               املجموعة )ب(
سيارات املعلمني                                معلمو املدرسة
حقيبة أخيك                                       طالبا العلم

حديـقــة املنـزل
جتد أمثلة املجموعتني أمثلة: )صحيحة / خاطئة( على التركيب اإلضايف. انظر اآلن 
املثال  املثال األول، ومثنى يف  إلى املجموعة )ب( جتد املضاف )الكلمة األولى( جمًعا يف 
الثاني، وقد حذفت النون منهما عند اإلضافة. ومعنى هذا أننا - عند اإلضافة - يجب 

أن........ نوَنْي املثنى وجمع املذكر السالم.
أعد النظر يف أمثلة املجموعة )أ( جتد كلمة )املعلمني( مضاًفا إليه مجروًرا، وعالمة 
جره الياء؛ ألنه جمع مذكر سالم. وكلمة )أخيك( مضاًفا إليه مجروًرا، وعالمة جره الياء؛ ألنه 
من................. وكلمة )املنزل( مضاًفا إليه مجروًرا، وعالمة جره الكسرة؛ ألنه اسم مفرد.

معرفة / نكرة

)الالم / من(

نحـذف

صحيحة

األسماء اخلمسة



4444

الوحدة التدريبية األولى
املمنوع من الصرف

املمنوع من الصرف - )املمنوع من التنوين (:
مينع االسم من الصرف )التنوين( ألسباب كثيرة، ميكنك مراجعتها يف كتب النحو. ولكن أشهرها،  

وأكثرها شيوًعا األسباب العشرة اآلتية:
1- أن يكون االسم مختوًما بألف التأنيث املمدودة )ألف بعدها همزة( مثل: صحراء، حمراء.

2-أن يكون االسم مختوًما بألف التأنيث املقصورة، مثل: سلوى، رضوى.
3- أن يكون االسم جمًعا بعد ألفه حرفان أو ثالثة، مثل: منازل، قواعد / مناديل، عصافير.

٤- أن يكون االسم مختوًما بألف ونون زائدتني، مثل: سلمان، عطشان.
ا، مثل: إبرهيم، برلني، باريس. ٥- أن يكون االسم أعجمّيً

٦- أن يكون االسم علًما على مؤنث، مثل: سعاد، فاطمة، زينب، مرمي.
٧- أن يشبه االسم صيغة الفعل، مثل: أحمد، ينبع، يزيد.

٨- أن يكون االسم على وزن )ُفعل(، مثل: ُعمر، ُزحل، ُقزح، ُهبل.
٩- أن يكون االسم وصًفا على وزن )أفعل(، مثل: أحمر، أعور  أكبر، أطول.

ا، مثل: حضرموت، بعلبك. 1٠- أن يكون االسم مركًبا تركيًبا مزجّيً
من  ممنوعة  /كلها(  )بعضها  أصفر.  عائشة،  سليمان،  شوارع،  مدريد،  األسماء:  فإن  ذلك  وعلى 

الصرف.

عالمات إعراب املمنوع من الصرف هي:
- الضمة يف حالة الرفع - والفتحة يف حالتي النصب واجلر.

فإذا كنت تعلم أن االسم يكون مجروًرا إذا سبقه حرف جر، أو كان مضاًفا إليه، فانظر اآلن إلى األسماء 
املجرورة يف اجلمل اآلتية:

- سافرت إلى بيروَت، ثم إلى أدنبرَة.
. - فتحت القدس يف خالفة عمَر 

- ال فضل ألبيَض على أسوَد إال بالتقوى.
جرهما  عالمة  أو  )إلى(  اجلر  بحرف  مجرورتني  األول  املثال  يف  )أدنبرَة(  و  )بيروت(  الكلمتني  جتد 

الفتحة؛ ألنهما اسمان أعجميان ممنوعان من الصرف.
الفتحة؛ ألنها ممنوعة من  الثانية مجرورة باإلضافة، وعالمة جرها  وجتد كلمة )عمر( يف اجلملة 

الصرف؛ إذ هي اسم على وزن )...........(

وجند الكلمتني )أبيض، أسود( مجرورتني بحرف اجلر، وعالمة جرهما.........؛ ألنهما ممنوعتان 
من الصرف؛ إذ هما وصفان على وزن )أفعل(.

إذا علمت ذلك، فاعلم أن  االسم املمنوع من الصرف يجر بالكسرة يف حالتني:
أ- أن يكون معرفًا بـ )أل(، مثل: صلينا يف املساجِد - أقمنا يف الصحراِء.

ب- أن يكون مضافا، مثل: صلينا يف مساجد املدينة - أقمنا يف صحراء الربع اخلالي.
املنزل، مجرورة بحرف اجلر،  مفاتيِح  واحًدا من  قولك: فقدت  )مفاتيح( يف  كلمة  تكون  ذلك  وعلى 

وعالمة جرها الكسرة؛ ألنها اسم ممنوع من الصرف..........

كلهـــا

ُفَعـل

الفتحة

مضاًفا
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املتمـمـــات املنصــوبـــة

اآلتي:  الشكل  على  مكوناتهما  وأن  وفعلية،  اسمية،  نوعان:  العربية  اجلملة  أن  لديك  املعروف  من  
اجلملة االسمية: مبتدأ مرفوع + خبر مرفوع )قد يسبقهما أحد األفعال أو احلروف الناسخة (

اجلملة الفعلية: فعل + فاعل مرفوع / أو نائب فاعل مرفوع + أحد املتممات املنصوبة.
املتممات املنصوبة إذًا هي من املكونات التكميلية ملعنى اجلملة..............

املتممات املنصوبة ثالثة أقسام:
أواًل: املفعوالت: وهي أسماء ذات عالقة قوية بالفعل، سنوضحها بالبيان اآلتي:

أ- املفعول به: اسم منصوب وقع عليه الفعل. انظر إلى األمثلة اآلتية:
املجتهدات.  املعلمُة  كافأت  أباه.  أحمد  يساعُد  املجتهدين.  املعلُم  يكافئ  الكتاَب.  الطالُب  يقرُأ   -

جتدها جماًل فعلية، تتكون من فعل + فاعل + اسم منصوب وقع عليه الفعل.
وألن كل اسم من هذه األسماء املنصوبة دلَّ على من وقع عليه الفعل؛ فهو إذًا.......

ب. املفعول ألجله: اسم منصوب يبني سبب حدوث الفعل. )املفعول ألجله يجيب عن سؤال مقدر: ملاذا 
فعل ذلك؟ ( انظر إلى األمثلة اآلتية:

- يعمل الناُس طلًبا للرزق. يتمهل السائُق حرًصا على سالمته. تكثر احلوادث نتيجًة للسرعة.
جتد الكلمات )طلًبا، حرًصا، نتيجًة( أسماء منصوبة، بينت سبب حدوث الفعل؛ فكل منها يسمى:

................
ج- املفعول املطلق: اسم منصوب من لفظ الفعل الذي قبله. انظر األمثلة:

- قرأُت الكتاَب قراءًة متعمقًة - سعيُت للمجد سعًيا - عاملُت صديقي معاملَة األوفياء.
جتد الكلمات )قراءة، سعًيا، معاملة ( كاّلً منها اسًما منصوًبا يشترك مع فعله يف احلروف نفسها: 

ولذلك نقول إن كاّلً منها............

د- املفعول فيه )ظرفا الزمان واملكان (: اسم منصوب يبني زمان أو مكان حدوث الفعل. انظر األمثلة 
اآلتية:

املجموعة ) أ (                                           املجموعة )ب(
خرجت من منزلي صباًحا                           وقفت بنَي الصفوف
سافرنا إلى جدة لياًل                                    ابتعدُت عنك مياًل

انتظرتك ساعًة                                          وضعتك موضَع أخي
جتد الكلمات امللونة يف )أ( أسماء منصوبة دلت على زمان حدوث الفعل؛ فهي ظروف..........
ظروف مكانبينما الكلمات امللونة يف )ب( أسماء منصوبة دلت على مكان حدوث الفعل؛ فهي.................. 

مفعول مطلق

زمــان

مفعواًل ألجله

مفعول به

الفعلية
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تابع املتممات املنصوبة

ثانًيا: احلال: اسم منصوب يبني حالة الفاعل أو املفعول به أو غيرهما عند حدوث الفعل.
انظر األمثلة اآلتية:

املجموعة ) أ (                                       املجموعة )ب(
- عاد الفريق فائًزا                             - انصر أخاك ظامًلا

- سهرت الليل مذاكًرا                         - شربت املاء بارًدا
جتد الكلمتني امللونتني يف )أ( )فائًزا / مذاكًرا( اسمني منصوبني يبينان حالة الفاعل عند حدوث 
الفعل، أما الكلمتان امللونتان يف )ب( )ظامًلا، بارًدا( فهما اسمان منصوبان يبينان حالة املفعول به عند 

حدوث الفعل. وكل واحد من األسماء امللونة يف املجموعتني مثال صحيح على...........

ثالًثا: التمييز: اسم منصوب يزيل اإلبهام عن كلمة أو تركيب قبله. انظر األمثلة اآلتية:
املجموعة ) أ (                                       املجموعة )ب(

- حضر املؤمتر ثالثة عشر وزيًرا                           - أنت أكثر مني إخواًنا
- شربت لتًرا ماًء                                                - )وفجرنا األرض عيوًنا(
- اشتريت فداًنا أرًضا                                          - )واشتعل الرأس شيًبا(

- لبست ثوًبا قطًنا                                              - نعم الصدق خلًقا
فالكلمات امللونة يف )أ( تزيل اإلبهام يف الكلمة التي قبلها مباشرة، بينما الكلمات امللونة يف )ب( تزيل 

اإلبهام يف مضمون اجلملة التي قبلها.
فجميع الكلمات امللونة يف املجموعتني تسمى............؛ ألنها تزيل اإلبهام عما قبلها.

وخالصة األمر: املتممات املنصوبة ثالثة أقسام:
1- املفعوالت = أ- املفعول به. ب- املفعول ألجله. ج- املفعول املطلق. د- املفعول فيه.

2- احلال.
3- التمييز.

حاول اآلن التفريق بني أنواع املنصوبات يف اجلمل اآلتية:
املجموعة ) أ (                  املجموعة )ب(                  املجموعة )ج(

- أتيت إلى املدرسة ماشًيا   - تصدقت بخمسني ريااًل       - ألقى محمٌد قصيدًة
- استمعت للمعلم مصغًيا  - كنت أحسن حااًل من هذا    - صحبتني طمًعا يف مالي

صحيحة  أمثلة  هي  )ب(  املجموعة  وأمثلة  على........،  صحيحة  أمثلة  هي  )أ(  املجموعة  أمثلة  إن 
على............. أما أمثلة املجموعة )ج( فهي أمثلة صحيحة على املفعوالت، فاألولى مثال 

على املفعول به: والثانية مثال على املفعول..............

احلال

متييًزا

احلال
التمييز
ألجله
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دليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدة

كـتــــابـــة الـــهـــــمـــــزة
عنوان الوحدة

الأهداف 
التدريبية

ُيتوقع منك في نهاية هذه الوحدة اأن:

َز بين همزتي الوصل والقطع، نطًقا وكتابة.  ُتميِّ
 ُتبيَِّن أسباب كتابة الهمزة بالصورة المعطاة في كلمات معينة.

 َتكتَب الهمزة المتوسطة والمتطرفة دون خطأ.
 ُتصلَح أي خطأ في رسم الهمزة المتوسطة.

مو�ضوعات 
الوحدة

 الهمزة في أول الكلمة.

 الهمزة في وسط الكلمة وآخرها. 
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دليل الوحدة دليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدة

اإر�ضادات 
المتعلم

 تمثل كتابة الهمزة عبًئا كبيًرا على أكثر الناس، فأكثر ما تكون أخطاؤهم فيها. إنك إن 
أتقنت كتابة الهمزة فلن تجد صعوبة كبيرة في اإلمالء.

 يعتمد رسم الهمزة على الحركات المصاحبة لها والسابقة عليها، كن دقيًقا في ضبط 
ا. الكلمات المهموزة بالشكل، وستجد أخطاءك تزول تدريجيًّ

في  تقرأ:  فيما  الهمزة  رسم  صحة  على  احكم  اللغوي(،  )المصحح  دور  تقمص   
على  ذلك  أثر  ترى  وسوف  اإلنترنت...  في  الدراسية،  المقررات  في  الصحف، 

تجويدك وإتقانك.
 عندما تمارس الكتابة ألي غرض، اجعل الدقة في استخدام عالمات الترقيم، والصحة في 

الرسم اإلمالئي جزًءا من اهتمامك، وستجد أثر ذلك في إتقانك.

مــراجـــع 
المتعلم

- حاول أن تقتني أحد هذين الكتابين أو أي كتاب يحوي موضوعات الوحدة:

- المرشد في اإلمالء والترقيم والتحرير العربي.  د. محمود شاكر سعيد  

- اإلمالء والترقيم.  عبدالعليم إبراهيم  
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نشاطات التمهيد

واملعاني بني  العالقات  بيان  الكتابة للمساعدة على  رموز غير هجائية تستخدم يف  الترقيم  11 عالمات 

اجلمل. ولتبني للقارئ مواضع الوقف، وتساعده على التنغيم املناسب للجملة.
لقد كان هذا محور دراستك يف املقرر السابق. حاول اآلن أن تتذكر:

اءه علــى حتديــد األجــزاء ذات األهميــة فيمــا يكتــب، مســتخدًما عــدًدا مــن األعــراف  22 يســاعد الكاتــب قــرَّ

الكتابيــة، مثــل: العناويــن، واإلبــراز، والتعــداد، والتلخيــص، وحتديــد األهــداف، وطــرح األســئلة، واجلــداول 
والرسوم التوضيحية... ما الذي يستفيده القارئ من التزام الكاتب باألعراف الكتابية اآلتية:

- الكتابة يف فقرات؟.......................................................................................................
- إبراز بعض الكلمات والعبارات يف النص؟

.................................................................................................................................
- استخدام اجلداول والرسوم؟

.................................................................................................................................
- إنهاء املوضوع مبلخص:

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

داللتها الكتابية والقرائية مواضعهـا عالمة الترقيم
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33 شارك يف إكمال عالمات الترقيم، وإبراز األعراف الكتابية املناسبة: يف النص اآلتي:

علوم البالغة

للبالغة علوم ثالثة هي.... علم املعاني..... علم البيان.... علم البديع.
أواًل: علم املعاني:

وهو أصول وقواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكالم ملقتضى احلال، بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق له. ويهتم 
علم املعاني بعدة أمور، منها:

1 - تقسيم الكالم إلى خبر وإنشاء.
2 - أحوال املسند واملسند إليه.

.......... القصر والوصل والفصل.
.......... اإليجاز واإلطناب واملساواة.

 
......... علم البيان:

.......وهو أصول وقواعد يعرف بها إيراد املعنى الواحد بطرق مختلفة يف وضوح الداللة على  ذلك املعنى نفسه........
فإذا أردنا أن نعبر عن )كرم سعد( فإن هناك طرًقا بيانية للتعبير، منها........

1.  التشبيه، مثل: سعد كحامت.
2. املجاز... مثل... رأيت بحًرا يف دار سعد.

3. الكناية، مثل: سعد كثير الرماد.

:.....................
وهو علم يعرف به الوجوه واملزايا التي تزيد الكالم حسًنا وجمااًل. وله بابان:

الباب األول: احملسنات املعنوية، ومنها:
اأاأ التضاد: وهو اجلمع بني الشيء وضده يف الكالم كقوله تعالى....                                .

بب التورية: وهي أن يذكر املتكلم لفًظا مفرًدا له معنيان، أحدهما قريب واآلخر بعيد وهو املراد، كقوله تعالى:  
                                                      )٢(...... أراد بكلمة )جرحتـم( معنــاهـا البعيـد وهو ارتكـاب الذنـوب.

...........: احملسنات اللفظية، ومنها:
..... اجلناس.... وهو تشابه كلمتني يف احلروف، مثل: ارع اجلار ولو جار.

.)٣( ..... السجع..... وهو توافق أواخر اجلمل يف احلرف األخير، كقوله تعالى: 
من كتاب )جواهر البالغة( ألحمد الهاشمي

)١( سورة احلديد اآلية:٣.
)٢( سورة األنعام اآلية:٦٠.

)٣( سورة املرسالت اآلية:١-٢.

)١(
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44 صنف الكلمات اآلتية يف ثالث مجموعات. )حدد معيار التصنيف قبل البدء(
يهدأ. مالءمة. شؤون. اقترب. يستهزئون. إلى. يخطئ. استغفر. اسم. يجرؤ. يسأل. أسعد. هدوء. بئر. أْمر. مؤمتر. اْنظْر. 

أصوُم. استبعد. الرجل. ابن. أعطى. أَخَذ.

55 املعرفة بتصريفات األفعال، وحتديد مصادرها، وأعداد حروفها جزء من الدرس اإلمالئي، وبخاصة يف موضوع 
الهمزة. استكمل اجلدول اآلتي، والحظ مايحدث للهمزة يف أول الكلمة.

66 قسم الدائرة اآلتية بحيث تبني النسبة التقريبية لشيوع اخلطأ يف كتابة الكلمات املهموزة، من وجهة نظرك.

الفعل املاضي
نظر
أعاد

استذكَر
اقتحَم
أخَذ

أشفَق
أطفأ
سأل

املصـــدرفعل األمر

- الهمزة يف أول الكلمة
- الهمزة يف وسط الكلمة

- الهمزة يف آخر الكلمة
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77 عد إلى مراجعك اإلمالئية واستكمل منها اجلدول اآلتي )منزلي(:

الهمزة يف آخر الكلمة )املتطرفة( الهمزة يف وسط  الكلمة )املتوسطة( الهمزة يف أول الكلمة )االبتدائية(

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

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

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

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

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

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

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

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

 على األلف
................................................
...............................................
...............................................
...............................................
................................................

 على الواو
................................................
................................................
................................................
................................................
...............................................

أواًل. همزة الوصل:
الرسم: )ا(، مثل: اسمْع

النطق: تنطق إذا ابتدأ بها الكالم فقط.
مواضع همزة الوصل:
- أمر الثالثي )العْب (

املاضي واألمر واملصدر من..........................  -
............................................................

مثل: ...........................................
- املفرد واملثنى من األسماء اآلتية:

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

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

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

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

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

 على الياء:
................................................
................................................
................................................
................................................
................................................

ثانًيا. همزة القطع:
الرسم:   )......(، مثل:..............
النطق:.................................

مواضع همزة القطع:
- جميع احلروف، مثل:

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

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

بقية األسماء، مثل:
...........................................
...........................................
...........................................

- األفعال املضارعة، مثل:
............................................
............................................
............................................

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

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

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

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

 على  السطر )مفردة(:
................................................
................................................

 ...............................................
................................................
................................................
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اختبار قبلي
الفضائل

الفضائل التي نراها خليقة بهذه التسمية هي التي نزل بها القرآن ودعا إليها. تلك فضائل ال يكون للمتصف  
بها واملؤمن بقوانينها نظٌر إلى مصلحة أو سمعة، وإن كان شيء من ذلك فاملثوبة عند اهلل.

فالكرم إحسان إلى مستحقه، ينزل منزلة احلق املفروض له، وخروج من سلطان املادة وحدودها يف سبيل اهلل. 
واألمانة مبدأ يعامل األمني به الناس، كأنه يعامل اهلل. والصدق ميزان دقيق، ال يستقر فيه الغش والتدليس، 
وال يستقر فيه احلقد والرياء، والتواضع إنكار للذات وقوتها يف سبيل إميانها بقوة اهلل. والعفة سمو بالنفس ال 
تشيل مبيزانه خاجلة من خوالج الشيطان والهوى. فإذا انحرفت بها نزوة عارضة من نزواتها جلأت إلى التفكير والتوبة 

واالعتراف؛ لتتطهر من إثمها.
وهكذا حتى تكون الفضيلة حياء من اهلل، تتجنب به مواطن حرماته فال تأتيها، ولو أتاها الناس جميًعا.

)حمزة شحاتة، أديب سعودي، تويف 1٩٧3م(.
 استخرج ما يطلب منك:

املطلــوب
همزة قطع
همزة وصل

همزة متوسطة على األلف
همزة متوسطة على الواو
همزة متوسطة على الياء
همزة وقعت يف آخر الكلمة

سبب كتابة الهمزة بهذه الصورةالكلمة املهموزة

 من عالمات الترقيم التي جاءت يف النص:

 األعراف الكتابية التي جاءت يف النص هي:

املوضع الذي استعملت فيهالعالمـة

....................................................................................................................................
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منظم متهيدي:
الهمزة يف بداية الكلمة نوعان:

1- وصل، وترسم هكذا )ا(          2- قطع، وترسم هكذا ) أ، إ (

تأمل الكلمة جيًدا، حاول أن تعرف سبب الوصل أو القطع، مستعيًنا بنوع الكلمة وعدد حروفها:
همزة القطعهمزة الوصل

األمثلة
اعلْم، اكتْب

اْقتطَع، اْنكسَر
اْقترْب، ابتِسْم

انفعال، اجتهاد
استعار، استفهَم

اْستْعمْل، استخدْم
استقبال، استبدال

املعلم، الطالب
)ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، اسم( 
ومثنياتها. )اثنان، اثنتان(.

سبب وصل الهمزة
أمر من فعل ثالثي

مصدر فعل خماسي

همزة  األسماء  هذه  همزة 
)وصل(

األمثلة
أَخَذ، أَمَر

أْصبَح، أجْنَز
أْقبْل، أْحسْن
إنذار، إسعاد
إلى، إن، أّما

إال، أو...
أْجَمُع، ُأْعِطي، أْبَتِعُد، 

أستْخِدُم

أحمد، أسد، إزار،
إبراهيم

سبب قطع الهمزة
ماضي الثالثي

بقية األسماء همزتها )قطع(

مواضع همزة الوصل:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

مواضع همزة القطع:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

االستنتاج

الهمزة في اأول الكلمة
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نشاطات التعلم

11 أكمل اجلدول اآلتي:

الكلمة
استعمَر
اختالٌف
أهـدى
اصدْق
أجتهُد
إشعال
أخَذ
أقبْل

اجتمَع
إلى

إبراهيم
أْمـٌر

استعمال

22 ارسم خريطة توضح مفهوم همزة القطع، على غرار خريطة همزة الوصل:

نوع همزتها
وصل

السبب
ماضي الفعل السداسي

همزة القطعهمزة الوصل

ال تنطق إال إذا ابتدأ
بها الكالم فقط.

نطقهارسمها

مثالها

ا

استعد الطالب
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33 اقرأ النص اآلتي قراءة جهرية، مراعًيا النطق الصحيح لهمزتي القطع والوصل:
قال عتبة بن أبي سفيان لعبدالصمد مؤدب ولده:

ليكن أول ما تبدأ به من إصالح بني إصالح نفسك؛ فإن أعينهم معقودة بعينك، فاحلسن عندهم ما استحسنت، 
هم من  والقبيح عندهم ما استقبحت. وعلمهم كتاب اهلل، وال تكرههم عليه فيملوه، وال تتركهم منه فيهجروه، ثم روِّ
ه، ومن احلديث أشرفه، وال تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه؛ فإن ازدحام الكالم يف السمع مضلة  الشعر أعفَّ
هم سير احلكماء.  للفهم. وتهددهم بي، وأدبهم دوني، وكن لهم كالطبيب الذي ال يعجل بالدواء قبل معرفة الداء، وروِّ
كلت على كفاية منك، وزد يف تأديبهم أزدك  واستزدني بزيادتك إياهم أزدك، وإياك أن تتكل على عذر مني لك، فقد اتَّ

يف بري إن شاء اهلل تعالى.
 استخرج من النص السابق ثالث همزات قطع وثالث همزات وصل مختلفة املواضع.

همزات القطع:..................................................................................

همزات الوصل:.................................................................................

ل بجمل مفيدة للهمزة يف أول الكلمة بحسب املطلوب: 44 مثِّ

املثالاملطلــوباملثالاملطلــوب
ماضي الرباعي

أمر الرباعي
مصدر الرباعي

ماضي السداسي
أمر السداسي
ماضي الثالثي

ماضي اخلماسي
أمر اخلماسي

مصدر اخلماسي
أمر الثالثي

مصدر السداسي
همزة مضارع

ة. حاول أن تتعرف بعض صور ذلك من األمثلة اآلتية: 55 قد تتعرض همزة الوصل للحذف، أو تتحول إلى مدَّ

الكلمة

اسم

اسم

ابن

ابن

الطالب

أسم معلمك محمد؟

بسم اهلل الرحمن الرحيم.

ُلقب عثمان بن عفان  بذي النورين.

يابن اإلسالم، ارع حق اإلسالم.

آلطالب يتأخر عن احلضور؟

سبب حذف همزة الوصل أو حتويلها إلى مدةاجلمــلة
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66 أصلح ما وقع يف اجلمل اآلتية من أخطاء إن وجدت:
اجته احمد إلى املدرسة - األمر باملعروف واجب - أاستعرَت كتابا من املكتبة؟ - يا ابن محمد، إقرأ القرآن - ينبغي 
االبتعاد عن احملرمات - اسمك سعد؟ - جاءت إمرأة محجبة - بن زيدون شاعر اندلسي - اإلثنان قادمان - ذهبت إلى 

اإلستراحة.

77 اكتب  فقرة توضح ما ستقوم به من أعمال مهمة خالل هذا اليوم. )احرص على صحة استخدام عالمات الترقيم، وسالمة 
همزتي القطع والوصل(

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

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

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

88 سيملي عليك املعلم ست جمل، اكتبها مراعًيا همزتي الوصل والقطع.

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

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

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

99 ارسم شكاًل توضح فيه مواضع همزتي الوصل والقطع.
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 يساعد الفعل املضارع املبني للمعلوم  على اكتشاف نوع الهمزة:

- هات الفعل املضارع من الكلمة املبدوءة بهمزة.

- إذا كان أول املضارع مفتوًحا فالهمزة وصل.

- إذا كان أوله مضموًما فالهمزة قطع.

 ال ينطبق هذا على الفعل الثالثي، مثل: أخذ، يأخذ.

تأكد من صحة القاعدة املعطاة:

ودعه يصحح  والقطع،  الوصل  أخطاءه يف همزتي  املدرسية. صحح  كراساتكما  بعض  زمالئك  أحد  مع  تبادل   1111

أخطاءك فيهما.

ر يف طريقة مبتكرة تساعدك على التمييز بني همزتي الوصل والقطع. إذا توصلت لشيء فسجله هنا، ثم أعْن  1212 فكِّ
به زمالءك.

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

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

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

1010

الكلمة
انطلق

استفهام
اسمع

اعتصام
أعطى
إقبال
أضـف
إنفاق

َينطلـق

ُيعطــي

مفتوح

مضموم

وصـل

قطــع

نوع الهمزةحركة أولـهاملضـــارع
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اختبار بنائي

أواًل: صحح األخطاء يف النص اآلتي، ثم اقرأه قراءة تتضح فيها همزة القطع من الوصل.

إن تاريخ  العرب حافل باألمثلة والشواهد على أن اإلعتماد على النفس قد يصل باالنسان إلى ما يقصر عنه جاهه 
وحسبه. فياقوت احلموي - صاحب كتاب معجم البلدان - ُأسر من بالده صغيًرا، وأشتراه تاجر ببغداد اسمه إبراهيم 

نها يف مصنفاته اجلليلة. احلموي. فلما كبر شغله باألسفار يف متاجره؛ فاحرز اشتات الفوائد التي دوَّ

الصواباخلطــأالصواباخلطــأ

ثانًيا: بني سبب قطع الهمزة أو وصلها فيما حتته خط يف اآليات الكرمية اآلتية:

اآليــات
نوع

سـبب وصـل الهمـزة أو قطعهــاالهمزة

)١( سورة الضحى اآلية:٩.
)٣( سورة املرسالت اآلية:٤٨.
)٥( سورة املرسالت اآلية: ٤١.

)٢( سورة املطففني اآلية:٣١.

)٤( سورة البقرة اآلية: ١٥٣.

)١(

)٢(

)٣(

)٤(

)٥(
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منظم متهيدي:
■ أقوى احلركات: الكسرة، ثم الضمة، ثم الفتحة، ويليها السكون.

■ السكون أضعف من أخف احلركات وهي الفتحة.
■ الكسرة تشبه الياء، والضمة تشبه الواو، والفتحة تشبه األلف، والسكون 

ليس له شبيه.
■ تؤثر حركة الهمزة وحركة ما قبلها يف صورتها الكتابية.

صّنف الكلمات اآلتية بحسب اجلدول الالحق:
رأس - مؤمن - يكافئ - يتأخر - شاطئ - صحراَءه - دفء - مؤرخ - سأل - تكافؤ - مخطئان - فجأة - يؤدب - قرأ -

صائم - ظمأ - مسألة - بئر - قراءة - شؤون - وُضوء - هدوء - دنيئة - تساءل.

مجموعة )ب(مجموعة )أ(

1

2

3

٤

الهمزة يف و�صط الكلمة واآخرها
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االستنتاجات وامللحوظات:

أواًل: ما املعيار الذي صنفت بناء عليه الكلمات إلى مجموعتني )أ( و )ب(؟

ثانًيا: ما املعيار الذي صنفت بناء عليه املجموعة الواحدة إلى )٤/3/2/1(؟

ثالًثا: عد إلى جدول التصنيف واضبط الهمزة املتوسطة واحلرف الذي قبلها، واضبط فقط احلرف 
السابق للهمزة املتطرفة.

رابًعا: حاالت كتابة الهمزة املتوسطة واملتطرفة على كل من:

الهمزة املتطرفةالهمزة املتوسطةاملوضع

األلف

الواو

الياء

السطر

خامًسا: هات - من عندك - أمثلة إضافية متنوعة على الهمزة املتوسطة واملتطرفة.

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

................................................................................................................
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احلركة
األقوى تشبه حرف

احلركة
األقوى

حركة ما
قبلها

حركة
الهمزة اآليـات

11 أكمل اجلدول اآلتي:

السببالكلمة
مطفئ
هيأة

قائمون
عبء
تفاءل
تعبئة
جلـأ
دناءة
رؤوس
صفراء
ضوؤه
َجــُرؤ

22 وضح لم ُكتبت الهمزة املتوسطة واملتطرفة يف الكلمات اآلتية بهذه الصورة:

نشاطات التعلم

)١( سورة احلديد اآلية:٢٣.
)٣( سورة البقرة اآلية:٢٢١.
)٥( سورة هود اآلية: ١١٤.

)٧( سورة طه اآلية: ٤٧.

)٢( سورة النجم اآلية:١١.
)٤( سورة نوح اآلية: ٤.

)٦( سورة الواقعة اآلية:٥٣.

)١(

)٢(

)٣(

)٤(

)٥(

)٦(

)٧(
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ح مبعادالت رياضية عدد  33 بحسب ميزان القوى بني حركة الهمزة وحركة ما قبلها )احلركات الثالث والسكون(، وضِّ

احلاالت التي ميكن أن تكتب فيها الهمزة املتوسطة على الياء، وعلى الواو، وعلى األلف.

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

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

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

 تكتب الهمزة املتوسطة على السطر، وذلك حني تسبقها األلف، مثل:..................................................

انتبه:
عندما تكتب لوحدك كلمات  تتوسطها همزة، فإن هذا يتطلب منك - أحياًنــا - معرفــة بالقواعــد النحويــة )الرفع، 
النصــب، اجلر ( لتحديد الرسم الصحيح للهمزة املتوسطة التي أصلها همزة متطرفة، مثل: صحراء، دواء، عواء. 

انظر: )املريض دواؤه مفيد - أخذُت دواَءه - شربت من دوائه(.

44 ضع الهمزة املتوسطة على احلرف املناسب يف الفراغات اآلتية:

إن ما... نا عذب - إّن الذئب عوا... ه مخيف - يصدق علما... نا يف احلديث - ذهبت إلى صحرا.... هم. أسعد اهلل 
مسا....ك. حان وقُت لقا.... نا باملدير - كان غذا.... نا التمر. اعتنوا بالكتاب اعتنا.... كم بصحتكم.

اقـــــرأ:
تكتب  الهمزة مدة فوق األلف )آ( إذا حلقتها ألف وكانت هي على السطر أو على ألف، مثل: )جزآن. قرآن. 

منشآت(. األصل: )جزءان. قرءان. منشأات(.
أما إذا كانت الهمزة على السطر وقبلها ألف وبعدها ألف، فال تكتب مدة، مثل: قراءات.

55 أكمل:
الكلمة
ملجأ

مأرب

خطأ

الهمزة يف حالة املد
ملجآن

شيـــآن

األصل
ملجأان
مكافأات
مأارب
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.................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

66 عد إلى مرجعك اإلمالئي، واستكمل منه املعلومات اآلتية: )منزلي(

عند تنوين الهمزة يف آخر الكلمة تنوين نصب يكون لرسمها ثالث حاالت:

77 أعد كتابة اجلمل اآلتية بعد تنوين ما بني القوسني تنوين نصب:

 تكافأ خالد وسعيد )تكافؤ( واضًحا.
 مازال محمود )كفء(.

 عبداهلل أكثر )أبناء( من خالد.

88 علق على الصورة اآلتية بعدد من اجلمل احملتوية على كلمات مهموزة. 
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السببالصواب اخلطأ
ه امَرَ

املرْوَؤة
ُسْوأ
يبَدء

جْزَءين
ُشُئون

يستهزؤ
دعاًءا

يقــَرُأون
تعِبـــأَة

99 صحح األخطاء اآلتية، مع ذكر السبب:

1010 أعِط تشبيًها ميثل قوة احلركات املؤثرة يف رسم الهمزة، وحالة التنازع بينها:

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

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

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

.....................................................................................................................................
1111 حاول أن جتد سبًبا يجعل حركة الهمزة املتطرفة ال تؤثر يف رسمها، بل تتأثر فقط بحركة ما قبلها:

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

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

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

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

ا مع زميلك لعبة )الهمزة املتنقلة (. 1212 العب شفهّيً

ل صيغة الكلمة ليتغير وضع الهمزة. أعط كلمة حتتوي على همزة متوسطة أو متطرفة، واطلب منه أن يعدِّ
مثال: )سأل( )سؤال، مسائل، ُمساءلة(.
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ر معاناتك، وقدم اعتراضاتك: 1313 تخيل أنك )الهمزة(، حرف ليس له صورة ثابتة، بل تتنازعه القوى من حوله. صوِّ

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

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

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

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

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

1414 أصلح األخطاء العشرة يف رسم الهمزة:

، فنظر إليه واذا هو كسير جريح، ميؤ أمًلا. فقرر الغالم أن يطّببه ويعتني به، وملا أهوى  دخل غالٌم بيته فتبعه قطٌّ
إليه لياخذه، عدا القط هرًبا، حتى كسر بعض ما يف الغرفة من األدوات، فإغتاظ الغالم، وأسرع حتى حلق بالقط 
وامسكه. ثم أتصل بوالده ليخبره القصة، فقال له والده هل هو مكسور اليد فقط؟ قال الغالم: بل أيًضا عينه 
مفقؤة! قال الوالد: اطعمه اآلن وإذا ُعدُت إلى البيت فسنأخذه أنا واياك إلى طبيب بيطري ليعتني به وينقذه 

من هذا الشقأ.

1515 صل حروف الكلمات اآلتية، واكتب الهمزة بالصورة الصحيحة:

1. ُل ْء ُل ْء = .................        2. َي ْب َد ُء و ن  = .................         3. َء ْب َن ا ُء هـ =.................

٤. َب ا ِد ء  = .................        ٥. َش ْي ًء          = .................         ٦. َس َم ا ًء      =.................
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1616 اطلع على كتابات زمالئك، وأجر معهم بعض املناقشات؛ لتتعرف على:
 مدى معرفتهم بقواعد رسم الهمزة، يف أول الكلمة، ووسطها، وآخرها.

 موقع الهمزات التي يكثر خطؤهم يف كتابتها )أول الكلمة. وسطها. آخرها(.
اأاأ خلص ما توصلت إليه بطريقتك. )جدول / رسم بياني / فقرة كتابية...(.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................................
بب ضع خطة لتدريب غير املتقنني لكتابة الهمزات ليتمكنوا من كتابتها بشكل صحيح.

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

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

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

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

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

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

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

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

جج حدد نسبة إتقانك لرسم الهمزات:

 يف أول الكلمة             )       ٪(
 يف وسط الكلمة          )       ٪(
 يف آخر الكلمة            )       ٪(
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أواًل: وضح ِلَم كتبت الهمزة املتوسطة واملتطرفة بهذه الصورة يف اجلمل اآلتية:

اجلملـة

الشاطئ جميل

استحق املخالف جزاءين

ال تؤجل عمل اليوم إلى الغد

حرم اإلسالم الوأَد

العامل رجٌل كفء

املخبآن آمنان

اهتموا بالبيئة

أحسن الوضوء

اليجرؤ العدو على قتالنا

استمعت إلى النبأ

السبب

ثانًيا: أعد كتابة اجلمل اآلتية بعد تنوين ما بني األقواس تنوين نصب.
 يرجع خالد )مساء( إلى بيته.             ........................................................................
 أعطاني حسن )شيء ( من احللوى.     ........................................................................
 لعل ) نبأ ( يصلني.                            ........................................................................
 أقبل تركي )مهنئ( زمالءه.                  ........................................................................

ثالًثا: اكتب ما سيملي عليك املعلم:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

اختبار بنائي
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11 أكمل الفراغات يف الشكل اآلتي:

الهمزات

الهمزة يف آخر الكلمةالهمزة يف وسط الكلمةالهمزة يف أول الكلمة

همزة الوصل:
نطقها: تنطق فقط يف

أول الكالم.
مواضعها:

تكتب على حرف يشبه حركة تكتب على ألف إذا:
ماقبلها. مثل:

تكتب على واو إذا:

تكتب على ياء إذا:

تكتب على السطر يف حالة 
واحدة هي:

حاالتها عند التنوين:تكتب مفردة على السطر إذا:

همزة....................
رسمها:   أ/إ

نطقها:
مواضعها:

نشاطات الغلق والتلخيص
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22 ابحث يف مدرستك، وشارعك، وكراساتك، وما تقرؤه من الصحف وعلى اإلنترنت عن بعض األخطاء اإلمالئية 

املتعلقة بالكلمات املهموزة، ثم أصلحها هنا:

السببالصواباخلطــأ

33 ناقش معاني النص اآلتي مع زمالئك، ثم اقرأه قراءة جهرية مراعًيا سالمة الضبط، ومتثيل املعاني، ثم 

أكمل اجلدول:

سبب كتابة همزتها بهذه الصورةالكلمةالنـص

كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم 
وقطرة  فقطرة تذوب يف املطر.،..

وكركر األطفال يف عرائش الكروم 
ودغدغت صمت العصافير على الشجر

أنشودة املطر... مطر... مطر...
تثاءب املساء، والغيوم ما تزال

تسحُّ ما تسحُّ من دموعها الثقال
كأن طفال بات يهذي قبل أن ينام

بأن أّمه التي أفاق منذ عام
فلم يجدها، ثم حني لّج يف السؤال

قالوا له:  “ بعد غٍد تعود...” ال بّد أن تعود.
)مقطع من قصيدة “ أنشودة املطر” للشاعر العراقي بدر شاكر السياب 

املتوفى سنة 1٩٦٤م(.

كأن
أقواس

السحاب
عرائش
أنشودة
تثاءب
املساء

أن
أفاق

السؤال
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44 هات من كل كلمة مما يأتي أكبر عدد ممكن من الكلمات املهموزة:
رأس

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

خطأ
.....................................................................................................................................

قرأ
.....................................................................................................................................

ضوء
.....................................................................................................................................

55 اكتب فقرة تلخص ما تدربت عليه خالل هذه الوحدة، ورأيك يف محتواها ونشاطاتها، ثم أسمْع زمالءك 

ما كتبت. )احذر من األخطاء النحوية، واإلمالئية، واحرص على بناء الفقرة بًناء جيًدا(.

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

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

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

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

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

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

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



7373

الكفاية اإلمالئية

أواًل: اقرأ ما يأتي:
كلنا نتحمل املسؤولية

لقــد واجهنــا الكثـير مــن التحديــات، وحققنــا الكثـير بفضل اهلل ثم بتكاتفنا، وســاهمنا يف بناء وطننا وكّنا 
وال نزال مثااًل رائًعا يف حتّمل املســؤولية. وحيــث إنَّ حتديــات ومتغيرات اليــوم تتطلــب أدواًرا جديــدة، فــإن 
ثقتنــا كبــيرة يف إمكاناتنــا وإدراكنــا للمســؤوليات امللقــاة عــلى عواتقنــا جميًعــا وقدرتنا على حتقيق إجنازات 

مميزة ومتألقة لوطننا وملجتمعنا وألسرنا وألنفسنا.
ا مسؤوٌل عن بناء مستقبله، حيث يبني كلٌّ منا ذاته وقدراته ليكون مستقاًل وفاعاًل يف مجتمعه،  كلٌّ منَّ
ا مسؤولياته  ا كذلك مسؤولية جتاه أسرته. كما أنَّ على كل منَّ ويخطط ملستقبله املالي والعملي. وعلى كل منَّ
التي حتض عليها مبادئنا اإلسالمية وقيمنا العربية وتقاليدنا الوطنية يف مساعدة احملتاج ومعاونة اجلار 
لنا من بذل  العمل، البدَّ  اإلنسان. ويف  واحترام حقوق  الوافدين  وتقدير  الزائرين  واحترام  الضيف  وإكرام 
اجلهد واالنضباط واكتساب املهارات واالستفادة منها والسعي لتحقيق الطموحات. ولكي يتمكن كل مواطن 
من أداء مسؤولياته، سنعمل على توفير البيئة املالئمة له يف شّتى املجاالت مبا يف ذلك توفير أدوات التخطيط 
املالي من قروض عقارية ومحافظ ادخار وخيارات تقاعدية. كما سنعمل على تهيئة اإلطار التشريعي لتمكني 

القطاع غير الربحي واخليري.
)وثيقة رؤية اململكة 2٠3٠، ص٦٨(

أكمل اجلدول اآلتي:

متألقة
مسؤول 

أدواًرا
رائًعا 
أداء

احترام

مبادئنا
ادخار

تهيئة
إنَّ

اكتساب

موقع الهمزة السببكيفية كتابتهاالكلمة

اختبار بعدي
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...........................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

ثالًثا: أدخل على اجلملتني اآلتيتني همزة االستفهام: وبنيِّ ما حدث لهمزة الوصل:
 اسم التلميذ أدهم:..............................................................................................
 املريض صام رمضان......................................................................................

رابًعا: أعد كتابة النص اآلتي، مصحًحا األخطاء يف رسم الهمزة، ومستخدًما عالمات الترقيم.

وهل  التلغراف  عبر  انطلقت  كلمة  أول  تلت  التي  الهاءلة  بالتغييرات  ء  يتنبَّ أن  احد  بوسع  كان  هل 
استطاع انسان ان  يتوقع االثر الذي ستحدثه السيارة يف حياة البشر وهل كان أيُّ  محلل عند بْدئ ثورة 
املعلومات ان يزعم انها ستكون احملرك االساسي لالقتصاد العاملي يف اواخر القرن امليالدي املنصرم 

وبداية هذه االلفية عن االسألة كلها بالنفي.
كل قفزة تكنولوجية جتلب ورآها من التغييرات االجتماعية والسياسية واالقتصادية كّما هاؤال يستحيل 

على اي مفكر ان يتصور ابعاده ومداه عند قدوم القفزة.
واحلالة ال تختلف مع الثورة االلكترونية احلالية التي توصف بانها انتجت اعظم التكنولوجيات تاثيرا 

على البشر يف التاريخ.
)غازي القصيبي، العوملة والهوية الوطنية (

ثانًيا: استكمل احلروف الناقصة يف الكلمات اآلتية، مراعًيا الدقة يف رسم الهمزة:
 الوالد يقرأ    - الولدان يقَر......    - األوالد يقَر......    - الولد قاِر......

 الغرفة مضيـ......   - أضا.......املصباح املكان     - املصباح ضو........ه قوي  - الفصل مِضـ.....
ا. ا أدبّيً  جنحت يف اإلنشا......  - ُيْنشـ..... عّمار مخطًطا   - أنَشـ....... فارس نّصً
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تقويم ا�داء

أخي الطالب/أختي الطالبة:
م ذاتك يف اجلدول اآلتي: انتهيت اآلن من دراسة الوحدة، وأّديت عدًدا من النشاطات واالختبارات. قوِّ

مهارات الوحدة
أتقنت 

مبستوى عاٍل
أتقنت مبستوى 

لم أتقنمتوسط أتقنت قلياًل

معرفة مواضع همزة الوصل

معرفة مواضع همزة القطع

التمييز بني همزتي الوصل والقطع نطًقا وكتابة

كتابة الهمزة املتوسطة

كتابة الهمزة املتطرفة

كتابة الهمزة املتطرفة املنونة تنوين النصب

خطتي املقترحة لضمان استمرارية اإلتقان:

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

.................................................................................................................................................................................
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المادة التعليمية المبرمجة

للهمزة يف أول الكلمة صورتان:
1- ترسم هكذا )أ.إ( وتسمى همزة قطع. )تنطق يف أول الكالم، ووسطه(

2- ترسم هكذا )ا( وتسمى همزة وصل. )تنطق يف أول الكالم، والتنطق يف وسطه(
أواًل: مواضع همزة القطع:

أ- جميع احلروف، مثل: أن، إن، أم، أو، إلى، أال
فجميع هذه الكلمات همزتها همزة قطع؛ ألنها........

ب- جميع األسماء باستثناء سبعة أسماء وقيل عشرة، فأسماء مثل: أنا، أنت، أسد، أرنب، 
أم، أب، أحمد، إبراهيم، همزتها همزة قطع؛ ألنها..........

ج- املاضي واملصدر من الفعل الثالثي، مثل: أخذ أخذا - أمر أمرا. أسف أسفا.
فجميع هذه الكلمات همزتها همزة........؛ ألنها ماض أو مصدر من الفعل الثالثي.

د- املاضي واألمر واملصدر من الرباعي، مثل: أعطى أعِط، إعطاًء.
فجميع هذه الكلمات همزتها همزة.....؛ ألنها من الفعل الرباعي.

ثانًيا: مواضع همزة الوصل:
أ- )ال( التعريف، مثل: الكتاب. املدرسة، السوق.

فجميع هذه الكلمات همزتها همزة وصل؛ ألنها مبدوءة بـ..........
ب- املفرد واملثنى من الكلمات اآلتية )ابن/ابنة - امرؤ / امرأة - اثنان / اثنتان. اسم(

ج- األمر من الفعل الثالثي: مثل: اشرب، اكتب، افتح 
فجميع هذه األفعال همزتها همزة وصل؛ ألنها أمر من الفعل...........

د- املاضي واألمر واملصدر من اخلماسي والسداسي، مثل: انطَلق، انطِلْق، انطالًقا -
 استفَهم، استفِهْم، استفهاًما.

فجميع هذه الكلمات همزتها همزة..........؛ ألنها من الفعل اخلماسي أو السداسي.

قطع

الثالثي

وصل

)ال( التعريف

قطع

أسماء

حروف

الهمزة أول الكلمة

)احجب اإلجابة، ثم اقرأ ( 
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معلومات متهيدية:
أقوى احلركات الكسرة، ثم الضمة، ثم الفتحة، ثم السكون هي من أخف احلركات.

الكسرة تشبه الياء، والضمة تشبه الواو، والفتحة تشبه األلف، وليس للسكون شبيه.
لكتابة الهمزة املتوسطة فإننا ننظر إلى حركتها، وحركة ما قبلها، ثم نكتب الهمزة على 

حرف يشبه احلركة األقوى. 
1- الكلمات: ُيْؤمن، ُفَؤاد، َرُؤوف، كتبت همزاتها على....... ألن احلركة األقوى هي الضمة.

2- الكلمات: َرْأس، َسأَل، يْسأَل، كتبت همزاتها على ألف ألن احلركة األقوى هي........
3- الكلمات: ِبْئر، ُسِئل، َرئيس، كتبت همزاتها على.......... ألن احلركة األقوى هي..........

٤- الكلمتان: قراءة، ُمالَءمة، كتبت همزتها على.......... ألنها مفتوحة بعد ألف.
إن احلالة الوحيدة التي تكتب فيها الهمزة على السطر هي أن يكون قبلها.........

واخلالصة أن الهمزة املتوسطة لها أربع صور يف الرسم:
تكتب على ياء إذا كانت احلركة األقوى من حركتها وحركة ماقبلها هي الكسرة.
تكتب على ألف إذا كانت احلركة األقوى من حركتها وحركة ماقبلها هي.........

تكتب على........ إذا كانت احلركة األقوى من حركتها وحركة ماقبلها هي الضمة.
تكتب على السطر إذا كانت مفتوحة وكان احلرف الذي قبلها هو حرف.........

الهمزة يف وسط الكلمة

الواو
الفتحة

ياء، الكسرة
السطر

ألف

الفتحة
الواو
األلف
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تكتب الهمزة املتطرفة على حرف يشبه حركة ما قبلها.
1- والكلمات: جُرَؤ، لؤُلؤ، يبُرؤ، كتبت همزاتها على........... ألن ما قبلها مضموم.  

2- فالكلمات: قَرأ، بَدأ. مأل  كتبت همزاتها على ألف ألن ما قبلها مفتوح.
3- والكلمات: شاطئ، ناشئ، مبادئ، كتبت همزاتها على........ ألن ما قبلها...........

٤- أما الكلمات: عْبء، بْطء، شيء فقد كتبت همزاتها على.......... ألن ما قبلها ساكن.
إذا كانت الهمزة املتطرفة منونة تنوين النصب فلرسمها ثالث حاالت:

أ. تكتب على السطر وبعدها ألف، إذا كان ما قبلها ال يتصل مبا بعدها، مثل: جزًءا، برًءا. 
فقد كتبت الهمزة على.......... وبعدها ألف تنوين النصب.

إذا كان ما قبلها ألف: مثل: ماًء، سماًء، عداًء.  ب. تكتب على السطر ليس بعدها ألف. 
فقد كتبت الهمزة على السطر و......... بعدها ألف تنوين النصب: ألن احلرف الذي قبل 

الهمزة هو حرف.......... 
ج. تكتب على ياء، إذا كان ما قبلها ميكن وصله مبا بعدها، مثل: عبًئا، شيًئا، بطًئا. فقد 

كتبت الهمزة على ياء ألن ما قبلها ميكن......... مبا بعدها.
تلخيص: تكتب الهمزة املتطرفة:

1- على السطر إذا كان احلرف الذي قبلها..........
2- على األلف إذا كان احلرف الذي قبلها............
3- على........ إذا كان احلرف الذي قبلها مضموم.

٤- على الياء يف حالتني:
أ- إذا كان احلرف الذي قبلها............ مثل شاِطئ، مساوئ.

ب- إذا كانت منونة تنوين النصب بعد حرف ساكن ميكن............ بألف التنوين.

واو

ياء - كسرة
السطر

السطر

ليس
األلف

وصله

ساكن
مفتوح
الواو

مكسور
وصله

الهمزة املتطرفة يف آخر الكلمة



الكفاية القرائيةالكفاية القرائية

الوحدة التدريبية الثالثةالوحدة التدريبية الثالثة

قراءة الن�صو�ص الأدبيةقراءة الن�صو�ص الأدبية
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قـــراءة الن�صـو�ص الأدبـيــة
عنوان الوحدة

الأهداف 
التدريبية                    

المراحل الأربع للقراءة:

 أدوات القارئ )المعجمية، والنحوية، والبالغية، والثقافية(.
  قراءة النص األدبي )الخطوات، والعمليات(.

ُيتوقع منك في نهاية هذه الوحدة اأن:

  تميِّز بين النص األدبي والنص العلمي.
  ُتحلَل البنية الفنية للنص األدبي بحسب نوعه.

  َتكتشَف المعاني الظاهرة والعميقة في النص األدبي.
 ُتحدَد األلفاظ والمعاني والصور الدالة على ثقافة األديب وبيئته.

 ُتحلَل البنية البالغية للنص األدبي.
  َتكتَب دراسة تحليلية للنص األدبي توضح بناه الفنية والمعنوية والثقافية والبالغية.

  ُتوازَن بين النصوص ذات الموضوع الواحد.

مو�ضوعات 
الوحدة
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اإر�ضادات 
المتعلم

 تساعدك كثرة الحفظ على جودة األداء الكتابي والشفهي، فحاول أن تحفظ أكبر قدر ممكن من 
األبيات والنصوص والجمل البليغة الواردة في هذه الوحدة.

 كلما اتسعت قراءاتك األدبية وكلما ازداد اطالعك على الدراسات النقدية زادت قدرتك على 
ما  ومتابعة  واالطالع،  القراءة  كثرة  على  فاحرص  وتحليلها.  وتذوقها  األدبية  النصوص  فهم 

ينشر في الصحف والمجالت من نصوص أدبية ودراسات نقدية.
اء. حاول أن تكون لك شخصيتك   النص األدبي نص مفتوح يمكن أن تتعدد معانيه بتعدد القرَّ

المستقلة في دراسة النصوص األدبية وفهمها وتحليلها.
ا للوحدة الالحقة )الكتابة األدبية ( فاحرص على أن تتمكن من   تمثل هذه الوحدة أساًسا معرفيًّ

جميع أهدافها ومهاراتها؛ ليسهل عليك توظيفها في الوحدة الالحقة.
 تدربت في المستوى األول اللغة العربية )١( على خطوات القراءة )أسئلة ما قبل القراءة. القراءة 
التمهيدية السريعة. الخطوات الخمس للقراءة المتعمقة. أسئلة ما بعد القراءة. استراتيجيات 
مراجعتها،  فحاول  الوحدة،  هذه  مهارات  من  ن  للتمكُّ أساسية  متطلبات  وكلها  التركيز(، 

وتطبيقها في دراستك لنصوص هذه الوحدة.
 التحكم على أي نص أدبي من قراءتك األولى، اقرأ النص أكثر من مرة، وحاول الغوص إلى 

ا جديًرا بالقراءة والتحليل. ا أدبيًّ أعماقه، وتأمل بنيته البالغية، ثم قرر ما إذا كان نصًّ
 اقتن كراسة خاصة للقراءة األدبية، تسجل فيها: بحوثك، وما تستفيده من زمالئك، وتحليالتك، 
خارج  تقرأ  مما  والشعرية  القصصية  واختياراتك  تقرؤها،  التي  النصوص  حول  وخواطرك 

المقرر.

مــراجـــع 
المتعلم

حاول أن تقتني أحد الكتب اآلتية، أو ما شابهها:

- البالغة الواضحة.  علي الجارم، ومصطفى أمين  

- مبادئ تحليل النصوص األدبية.  بسام بركة، ماتيو قويدر، هاشم األيوبي 

 اللغة العربية )١( الكفايات اللغوية.
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نشاطات التمهيد

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

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

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

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

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

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

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

11 النص األدبي نص جمالي: يعيد تشكيل الواقع بصورة خيالية مبتكرة، مغايرة ملا نعرفه بعقولنا ومشاهداتنا 
معتمًدا يف ذلك على اخليال العاطفي، وبالغة التعبير.

حاول أن تستخدم خيالك وبالغتك يف التعبير عن محتوى إحدى الصورتني اآلتيتني:

22 لكل منا رؤيته اخلاصة لألشياء. اكتب عبارة متثل رأيك فيما يأتي، ثم قارن إجابتك بإجابات زمالئك. 
هل تطابقت رؤاكم؟

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

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

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

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

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

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

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

املوضوع

السالم العاملي

الشباب السعودي

املقررات الدراسية

اجلملـة أو العبـــارة
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33 عد إلى مراجعك البالغية واستكمل منها اجلدول اآلتي: )منزلي(

تعريفــهاألسلوب البالغي
الداللة على أن شيًئا أو صورة تشترك مع 

شيء آخر أو صورة يف معنى أو صفة.
عناصر التشبيه: )مشبه + أداة تشبيه + مشبه 

به + وجه الشبه (، وقد يحذف منه وجه 
الشبه وأداة التشبيه.

مثال

1- التشبيه

2- االستعارة

إيليا أبو ماضي:
والبحر  ساَءلُتُه فتضاحكت   أمواجه من صوتي املتقطع 

 شبه األمواج باإلنسان، ثم حذف املشبه به وأبقى صفة تدل 
عليه )فتضاحكت(.

3- الكناية

املتنبي:
َحُهم وُبْسُطهُم ُتراب َفَمّساهم وُبْسُطُهُم حريٌر             وصبَّ
)كناية عن الغنى(                     )كناية عن الفقر(

ومن يف كفه منهم قناة              كمن يف كفه منهم خضاب
)كناية عن الرجل(                       )كناية عن املرأة(

استخدام الكلمة يف غير معناها األصلي ٤- املجـــــاز
لعالقة غير املشابهة.

عنترة بن شداد:
هال سألت اخليل يابنة مالك     إن كنت جاهلة مبا لم تعلمي

)سألت اخليل = سألت الفرسان أصحاب اخليل (

٥ - التورية

استخدام كلمتني متشابهتني يف اللفظ ٦- اجلناس
ال أبهى من أبها، وال عسير يف عسيرمختلفتني يف املعنى.

٧ - السجع

٨- التضاد

٩- الرمز
كل ما يحل محل شيء آخر يف الداللة عليه 
ال بطريق املطابقة التامة وإمنا باإليحاء أو 

بوجود عالقة عرضية أو متعارف عليها.

               
      

        
            

ســــوف آتيــــك يــا جمـــــــــيـل
ســـــــــــــوف آتيــــــــــــــك غــــــــــــــدوًة

  إن يـــــــــــــك امليــــــــــــل واحـــــــدًا
اجلميل طفلي  يا  آتيك  ســــــــــوف  آتيــــــــــــــك  ســـــــــــوف 

يـــــا منـــى قلبـــــي العليـــــل
أو ُأوافيــــك  فــي األصيل

أو يكــــن بعــــد ألــــف ميــل

حسني سرحان: )يرمز للوطن بالطفل اجلميل(

إن اتخذُت اخلضمَّ نهًجا أو اجلــــــــــــــوَّ لــــــــــي سبيــــل

)١( سورة الليل اآلية:١-٣.

)١(
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44 صنف النصوص اآلتية بحسب النوع املشار إليه يف اجلدول اآلتي:
)القرآن الكرمي - احلديث النبوي الشريف - الشعر - نشرة األخبار - الهندسة الفراغية - القصة - اإلعالنات  

الدعائية - املسرحية - بحث يف الصيدلة - املذكرات - التحقيق الصحفي - مقالة عن الكهرباء(.
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.................................................................................
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.................................................................................
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.................................................................................
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.................................................................................

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

نص أدبينص إعالمينص علمينص شرعي

55 كيف تصنع األساليب البالغية؟
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.................................................................................

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

مثالالطريقةاألسلوب

التورية
- هات كلمة لها معنيان، مثاًل: )سائل = يسأل، أو يسيل(.

- استخدم الكلمة بأحد املعنيني بحيث يكون ظاهر السياق يوحي  بأنك 
تستخدمها يف املعنى اآلخر.

جناس

- هات كلمة لها معنيان، أو كلمتني متقاربتني يف النطق مختلفتني 
عر،  )الشَّ أو  اسم رجل، وصفة من احلزم(  )حازم:  املعنى، مثاًل:  يف 

عر(. والشِّ
- استخدم الكلمتني كلتيهما يف جملة واحدة.

تشبيه

- هات كلمتني تربط بينهما عالقة تشابه، مثاًل: )احلق والنور  يتشابهان 
يف الوضوح والظهور (، )أحد أصدقائك والنخلة يتشابهان يف الطول...(

- استخدم الكلمتني يف جملة واحدة رابًطا بينهما بأداة تشبيه ظاهرة أو 
مقدرة. )الكاف، مثل، شبيه، يشبه....(.

استعارة

- اصنع تشبيها، مثاًل: أخالق صديقي كالنهر العذب.
- احذف أحد طرفيه )املشبه أو املشبه به( وأبق صفة تدل على احملذوف.

- استخدم الطرف الباقي للداللة على الطرف احملذوف.

كناية

- هات كلمة تدل على شيء معني أو صفة فيه، مثاًل )الكرمي(.
- اذكر صفاته أو األشياء التي تالزمه، مثاًل )يزوره الغرباء(.

- استخدم الصفات أو األشياء املالزمة للتعبير عن الشيء املقصود.

قلبي يسأل العفو ودمعي سائل.

سماه أبوه حازًما فكان رجاًل حازًما.
عر عر أو بيت من الشَّ بيت من الشِّ

احلق نور أبلج.

أقتدي بصفاته، وأنهل من أخالقه.

وكان يف القرية رجل يزوره الغرباء....
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66 اقرأ، ثم خلص خصائص النص األدبي: )منزلي(
طبيعة النص األدبي      

ها تتميز األشياء.  لتوضيح طبيعة النص األدبي وخصائصه. سوف نستخدم منهج املوازنة؛ ألنه بضدِّ
ا جمعت فقراته من كتاب »الكون العجيب« لقدري حافظ طوقان، وينطوي هذا  ا علمّيً إليكم يف البدء نّصً

النص على بعض احلقائق املتعلقة بالشمس:
“ الشمس جنم متوسط احلجم، إذا قيست بالشموس األخرى، ومع أنها تكبر األرض مبليون وثالث مئة ألف مرة، 
وتبعد عنها مئة وخمسني مليون كيلو متر، فهناك جنوم يزيد حجم أحدها عن حجم الشمس واألرض واملسافة 
األرض يف جوف  ألقيت  فلو  مركزها،  مئوية يف  درجة  مليون  إلى عشرين  تصل  فهي  وأما عن حرارتها  بينهما، 
الشمس لتبخرت يف زمن قصير، وتنتج الشمس من الطاقة مايعادل إحراق ألفي مليار طن من الفحم احلجري، 
وتفقد الشمس كل يوم من كتلتها ما يعادل ثالث مئة وستني ألف مليون طن، ولو انطفأت حمأة الشمس لغرقت 
الدفء  وانعدام  الصفر..  درجة حتت  وسبعني  مئتني  إلى  فيها  احلرارة  درجة  ولهبطت  دامس،  األرض يف ظالم 

والنور، كافيان لقتل كل مظهر من مظاهر احلياة على سطح األرض، وحتويل األرض إلى قبر جليدي هائل ”.

ا آخر يف املوضوع نفسه، ولكنه ذو طابع أدبي. النص ألمير الشعراء أحمد شوقي: وإليكم اآلن نًصّ

قها يف اجلو ساعة، يدب عقرباها إلى قيام  “ َسِل الشمس من رفعها ناًرا، ونصبها مناًرا، وضربها ديناًرا؟ ومن علَّ
ها أبراجها، ونّقل يف سماء الدنيا سراجها؟ الزمان هي  الساعة؟ ومن الذي آتاها معراجها، وهداها إدراجها، وأحلَّ
سبب حصوله، ومتشعب فروعه وأصوله، وكتابه بأجزائه وفصوله، ولد على ظهرها، ولعب يف حجرها، وشاب يف 
ها، لوالها ما اتسقت أيامه، وال انتظمت شهوره وأعوامه، وال اختلف نوره وظالمه، َذَهُب األصيل  طاعتها وبرِّ
من مناجمها، والشفق يسيل من محاجمها، حتطمت القرون على قرنها، ولم يْعُل تطاول السنني بسنها، ولم 

ميح التقادم حملة حسنها”.
- النص العلمي يقدم لنا حقائق علمية جنهلها، فقد عرفنا من خالله ُبعَد الشمس عن األرض، وحجم الشمس بالنسبة 
إلى األرض: ودرجة حرارة مركزها... والطاقة احلرارية التي تشعها، والكتلة التي تفقدها، واآلثار املترتبة عن 

انطفائها..
- بينما النص األدبي يحرك مشاعرنا، من دون أن يضيف إلى احلقائق التي نعرفها حقائق جديدة..

مة باألدلة والبراهني والتجارب، واإلحصاءات، بحيث تتوافق مع مبادئ العقل،  - النص العلمي يقدم لنا احلقائق، املدعَّ
دون أن يتدخل مبشاعرنا.

الكراهية، ومشاعر  أو  املشاعر، مشاعر احملبة  “موقًفا” ألنه يعتمد على حتريك  األدبي ُيحدث فينا  والنص   -
اإلجالل أو االزدراء، وال يخفى ما للمشاعر من أثر كبير يف سلوك اإلنسان، ورمبا كان عامل الشعور أبلغ يف توجيه 
السلوك من عامل القناعة، لذلك ُيعدُّ األسلوب العلمي هو القاَلب املناسب لألفكار، وُيعدُّ األسلوب األدبي هو 

القالب املناسب للمشاعر.
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- يف النص العلمي حتديد ودقة واستقصاء، ويف النص األدبي تفخيم وتعميم ووقوف عند اجلماليات.
ى الشيء باسمه احلقيقي، الذي ُوضع له يف أصل اللغة، وأن تكون  - يف النص العلمي: حتديد. والتحديد يعني أن ُيسمَّ
الكلمة على قدر املعنى. فال يفهم القارئ من الكلمة أكثر مما تعني، وال أقل مما تعني، فال مجال يف النص العلمي 
للمجاز أو االستعارة، والكناية، فالنجم شيء والكوكب شيء آخر؛ النجم جرم ملتهب والكوكب جرم منطفئ والشمس 

جنم واألرض كوكب.
- ويف النص العلمي: دقة، وهي اهتمام باجلزيئات والتفاصيل؛ فُبْعُد الشمس ثماني دقائق، وثماني عشرة ثانية ضوئية، 

علمًا بأن الضوء يقطع يف الثانية الواحدة ثالث مئة ألف كيلو متر.
- ويف النص العلمي: استقصاء، فقد تناول كاتب النص العلمي ُبْعد األرض عن الشمس، وحجم الشمس، وحرارتها، 

وطاقتها، وآثارها.
ق يف جّو  - ويف النص األدبي: تفخيم أو مبالغة، فالشمس نار ملتهبة يف السماء، ومنارة منصوبة يف العلياء، ودينار متألِّ
الفضاء.. والتعميم يبدو يف جعل الشمس سبًبا وحيًدا للزمن، وتعلمون أن الزمن هو الُبعد الرابع لألشياء.. فاخلطوط 
ك  لها ُبعد واحد، والسطوح لها ُبعدان واحلجوم لها ثالثة أبعاد، وكل شيء متحرك له ُبعد رابع وهو الزمن.. فكل متحرِّ

يف الكون له زمن، وليس الشمس وحدها مصدر الزمن وإنها نظرة الشاعر إلى الزمن وليست نظرة العالم.
- ويف النص األدبي: وقوف عند اجلماليات؛ فإن األديب تعنيه املواطن اجلمالية، يف الشيء أكثر مما تعنيه اخلصائص 

األساسية له.. “ذهب األصيل من مناجمها، والشفق األرجواني يسيل من محاجمها”.
- يف النص العلمي مصطلحات علمية، وعالقات رياضية وحتديد كّمي عددي.

- ويف النص األدبي صور وصفية، وبيانية، ومحسنات بديعية: فاألدب نوع من أنواع التصوير الذي يعتمد على الكلمة 
ولد  والزمان  وكالسراج..  وكالساعة  وكاملنار  كالدينار  الشمس  األدبي:  النص  اإلمتاَع هدًفا.. فمن صور  ويتوّخى  أداة، 
على ظهرها، ولعب يف حجرها وشاب يف طاعتها وبّرها، وأشعتها ذهب، استخرج من مناجمها وشفقها دماء سالت من 

محاجمها... ومن محسناته البديعية:
قها يف اجلو ساعة يدبُّ عقرباها إلى قيام الساعة،  “ سل الشمس من رفعها ناًرا، ونصبها مناًرا، وضربها ديناًرا ومن علَّ

ويف النص َسْجع: وهو توافق الفواصل وجناس ساعة.. وساعة ”.
ى مرة واحدة، بأسلوب واحد، وهو األسلوب املباشر، بينما يف  - ليس يف النص العلمي تكرار: فالفكرة الواحدة ُتَؤدَّ
ى الفكرة الواحدة بعشرات األساليب واألشكال الفنية؛ فالشمس نار ومنار ودينار، وكل هذه الصور  النص األدبي ُتَؤدَّ

تنطلق من فكرة واحدة، وهي أن الشمس، جنم ملتهب.
- ومجمل القول: فإن خصائص النص العلمي هي مظهر من مظاهر العقل املدقق، وإن خصائص النص األدبي هي 

مظهر من مظاهر االنفعال العميق.
وهل العقل والعاطفة إال جانبان متكامالن من جوانب اإلنسان ذلك املخلوق األول الذي يسمو ويكبر فيتضاءل 

أمامه كل كبير، ويسُفل ويصُغر فيعظم أمامه كل صغير!!
وهل العلم إال نظارة ذات عدسات بيضاء ُتريك األشياء كما هي!.. وما األدب إال نظارة، ذات عدسات ملونة ُتريك 

الدنيا، باللون الذي حُتب وتختار.
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- خصائص النص األدبي كما وردت يف النص السابق:

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

ا: 77 حّلل النص األدبي اآلتي حتلياًل بالغّيً

نوع األسلوب )وتوضيحه(األساليب البالغيةالنص

ابن األثير )كاتب عباسي(
فإذا  ومفتاحها،  املكرمات  قفل  حاز  أنه  مساعيه  أبرِّ  »من 
مّناحها،  كان  موهبة  وإذا سئل  اعها،  منَّ كان  منقبة  سئل 
أنه أخذ بأعنة الصعاب وأالن جماحها،  أثًرا من ذلك  وأحسن 
مهجة  لقي  وإذا  منصوَرها،  كان  حرب  حومة  شهد  فإذا 

احها«. َخْطب كان سفَّ

تذكر: أن املنصور والسفاح خليفتان أقاما صرح اخلالفة العباسية 

 مفتاحها، مناحها
 جماحها، سفاحها

 قفل /  مفتاح
 مناعها / مناحها

 منصورها
 سفاحها

 حاز قفل املكرمات 
 أخذ بأعنة الصعاب
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العصر
أشهر األدباء

يف النثريف الشعر

اجلاهلي

صدر اإلسالم

األموي

العباسي

الدول املتتابعة

احلديث

املعاصر

ف زمالءك بأحد الفنون الشعرية اآلتية، وخلص ما تعلمته منهم. 88 عرِّ
)املعلقات. النقائض. املوشحات األندلسية(

99 اشترك مع مجموعة يف إكمال اجلدول اآلتي:
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1010 جرب قدرتك على التفريق بني النص العلمي والنص األدبي، بكتابة فقرتني عن املشهد اآلتي:

فقرة بأسلوب علمي:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

فقرة بأسلوب أدبي:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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أواًل: قال أبو الطيب املتنبي )شاعر عباسي، تويف 3٥٤هـ(:

كيــف الرجــاُء مـن اخلطـوب تخلًصا
ونصـــْبنني غــــرض الرمــاة تصــيبني
أظــــــمتني الدنيــــــــا فلـــــــما جئتـــــها
حـــاٌل متـــى علــــم ابـــُن منصــــور بهـا
َضـــاَر مواهًبا هـــذا الـــذي أفنـــى النُّ
هـــذا الـــذي أبصـــرُت منه حاضـــًرا
كالبــــدِر مـــن حيـــث التفـــّت رأيتـــه
كالبحــر يقــذف للقــريب جواهــًرا
كالشمس يف كبــد السمـــاء وضوؤها

مـــن بعــد مـــا أْنَشبـــن فـيَّ مخــالبا
ِمَحــٌن أحـــدُّ مـــن السيوف مضاربا
مستسقــًيا َمَطـــرت علـــيَّ مصــائبا
جـــــــاء الزمـــــاُن إلــــــيَّ منـــــها تائبـــــا
وعــــــداه قتــــــاًل، والزمــــان جتاربــــــا
مثــــَل الــــذي أبصــــــرُت منـــه غائبـــا
يهـــــدي إلـــــى عينيــــك نـــوًرا ثاقبــا
ُجــــوًدا، ويبعــــث للبعيـــد سحائبـــــا
يغشـــــى البــــــالَد مشـــارًقا ومغــــاربا

اأاأ بنية املعنى: املعاني الرئيسة التي يعبر عنها الشاعر هي:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

بب ألفاظ ومعان وصور مشتقة من البيئة؟

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

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

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

............................................................................................................................................
جج حاول أن تلخص من النص صفات املمدوح )ابن منصور( وأن حتدد رتبته االجتماعية.

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

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

اختبار قبلي

َضار: الذهب اخلطوب: املصائب، الغرض: الهدف الذي يرمى، النُّ
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دد حلل البنية البالغية للنص، مستكماًل اجلدول اآلتي:

توضيح األمثلة وشرحهاأمثلته من النصاألسلوب البالغي

التضــاد

الكنايــة

التشبيــه

االستعارة

أظمتني الدنيا

كناية عن حصول الغنى.جاء الزمان إلي منها تائًبا

أنشـنب يفَّ مخالًبــا
شبه املصائب بالسباع املفترسة التي أنشبت فيه مخالبها، ثم حذف 

املشبه به )السباع( وأبقى صفة تدل عليها وهي املخالب.

ثانًيا: اعقد مقارنة بني النص العلمي والنص األدبي:

النـص األدبـــــــــــيالنــص العلمــي

حاضـًرا - غائًبــا
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 ثروة لغوية واسعة نتيجة قراءات واسعة يف مختلف املجاالت.
 قدرة على استخدام املعاجم للبحث عن معاني املفردات الغريبة.
 قدرة على اكتشاف معاني املفردات الغريبة من سياقها يف النص.

  قدرة على استدعاء املعاني اإليحائية والظالل املرتبطة باملفردة.

املعرفة 
املعجمية

 معرفة العالقات النحوية بني املفردات داخل اجلملة )الوظائف النحوية للمفردات واجلمل(
معرفة الروابط النحوية واملعنوية وداللتها )احلروف واأللفاظ الرابطة = الضمائر، حروف   

العطف، االستدراك، التعليل، التشبيه، التلخيص، التفسير...(
 معرفة املكونات األساسية للجملة، وطريقة ترتيبها يف اجلملة )مبتدأ +خبر( )فعل + فاعل + 

معفول به ( ) أداة شرط + فعل الشرط + جواب الشرط(...
 معرفة أصول املعاني لألساليب النحوية املختلفة )النداء = التنبيه وطلب اإلقبال( )االستثناء = 

إخراج اجلزء من حكم الكل( )األمر = طلب القيام بالعمل(...

املعرفة
النحوية

 نظم اجلملة:
- ترتيب األلفاظ داخل اجلملة ترتيبا مغايًرا ألصل ترتيبها النحوي.
- استعمال األساليب النحوية يف معان جديدة مغايرة ألصل معناها.

 املوسيقا اللفظية:
- الوزن الشعري / التوازن بني اجلمل يف النثر.

- القوايف الشعرية / السجع     - اجلناس      - التضاد
 التصوير الفني:

- التشبيه - االستعارة - الكناية - املجاز - التورية - الرمز.

املعرفة
البالغية

 ثقافة النص:          - معلومات عن النص: ظروف إنشائه، آراء النقاد فيه.
                                - خبرة القارئ بنصوص مشابهة يف النوع واملوضوع.

  ثقافة عن األديب:  - سيرته األدبية، وأعماله األخرى، ثقافته وتوجهاته األدبية، وآراء النقاد فيه.
 ثقافة أدبية:           - قراءات موسعة ومنوعة يف جميع الفنون األدبية.

                                - قراءات موسعة لنقاد مشهورين.
                                - معرفة األسس الفنية للفنون األدبية املختلفة.

  ثقافة عامة:               - معرفة بالتطورات السياسية واالجتماعية والثقافية ملجتمع األديب عبر العصور.
                                     - معرفة البيئات اجلغرافية املختلفة، وأثرها يف حياة الناس، وسلوكهم اللغوي.

                                    - سعة االطالع يف شتى مجاالت املعرفة )األخذ من كل فن بطرف(.

الثقافة

أدوات قارئ النص ا�دبي
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نشاطات التعلم

11 رتب األدوات اآلتية بحسب أهميتها لقارئ النص األدبي من وجهة نظرك:
اأاأ الثروة اللفظية.

بب املعرفة البالغية.
جج الثقافة األدبية.
دد املعرفة النحوية.
هـهـ الثقافة العامة.

وو الثقافة النصية.

22 لبعض املفردات ظالل وإيحاءات تفوق معناها احلريف:

الظالل واإليحاءاتاملعنى احلريفاملفــردة
األم

االستعمار

فرعون

الوطنية

...........

...........

...........

الوالدة

استيالء دولة على أخرى

حاكم مصر قدميا

حب الوطن

احلنان والعطف والطمأنينة واحلب الغامر....

القتل والدمار والقمع والتعذيب وانتهاك احلرمات ونهب الثروات....

الظلم واجلبروت، ادعاء األلوهية، الغرق، بناء األهرامات.....

33 تقوم الروابط اللفظية بتحديد العالقات بني اجلمل داخل النص: )راجع لوحة الدرس ملعرفة أبرز الروابط(:

من أبرز الروابطالفقــرة

األدب عندي هو أساس احلضارة البشرية؛ ألنه الفكر.. إنه الكلمة الواعية الهادفة التي 
تصبو إلى التغيير إلى األحسن، هو نور للعقل والبصيرة نحو مستقبل أفضل.

وغاية  فن  واكتشاف  بحقوقه،  اإلنسان  توعية  هي  األدب  إليها  يهدف  رسالة  أهم 
احلياة املثالية من خالل مدارسه املتعددة.

إن مقاييس تقييم األدب إنسانيته، املثل واملبادئ التي يغرسها يف النفس البشرية، 
السمو والرقي اللذان يفرش بهما دروب احلياة. ومظاهر األدب ليست جنسه وجنسيته 
وعمره الزمني، إمنا مظاهر األدب يف صدقه وأمانته، نعم هذه املظاهر التي حتدد صداه 

وأثره يف املجتمع، وبالتالي عظمة خلوده يف صفحات التاريخ.
)انتصار العقيل، كاتبة سعودية(

هو: ضمير يعود إلى األدب
ألنه: تفيد التعليل

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

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

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

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

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

....................................
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44 ُيستخدم أسلوب االستفهام لطلب اإلجابة، هل ينطبق ذلك على قول عبداهلل الصيخان )شاعر سعودي(؟

قـــد جئــت معتـــــذرا مـا يف فمي خبر
مّلـــت يـــداي تبـــاريح األســـــى ووعت
إن جئـــت ياوطني هــل فيك متسع
وهل لصـــدرك أن يحنــو فيمنحني

رجـــالي أتعبـــها الترحـــال والسفُر
عينــــــاي قاتلهــــا مــــــا خانهــــا بصـــُر
كــي نستريح ويهــمي فوقنا مطــــُر؟
وســـــــادًة، ُحُلًمـا فــي قيـــظه شجـــُر؟

معنى االستفهام يف أبيات الصيخان:....................................................................
.............................................................................................................................

55 يستخدم أسلوب النهي لطلب الكف عن الفعل، وأسلوب األمر لطلب القيام بالفعل، هل ينطبق ذلك على 

اآلتي:
أ- قال أبو العالء املعري: 

والجتلس إلى أهل الدنايا          فإن خالئق السفهاء تعدي

معنى النهي يف بيت أبي العالء املعري:........................................................
ب- قال تعالى:

معنى األمر يف اآلية السابقة:..................................................................

66 تتأثر ألفاظ األديب ومعانيه وصوره بالبيئة من حوله:

األلفاظ الدالةالبيئةالـنــص

غازي القصيبي )يف اجلسر بني اململكة ومملكة البحرين(:
َضــْرٌب من العشــق ال درب من احلـــجر
ســــاق اخليـــام إلى الشطـــآن فانزلقت
مـــاذا أرى زورًقــــا فــي اليــــمِّ منــــدفًعا
وهــــــذه أغنيــــات الغـــــوص فــي أذنـــي
واستيقظـت نخلة وسنى توشوشني

هــــذا الذي طـــار بالواحـــات للُجُزر
عبـــر امليـــاه شـــــراعا أبيــــض اخَلــَفــر
أم أنــــه جمـــــل مـــا مــــــل مـــــن َســَفـــر
أم احُلـداُة َشَدوا بالشعر يف السحر
مــن َطــّوَق النخــل باألصــداف والدرر

الصحراوية

البحرية

)١( سورة البقرة اآلية:١٨٧.

)١(
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77 العامل اإلبداعي مع إمكانيات اللغة:

أمثلــةمن إمكانيات اللغة

اشتراك احلروف واختالف احلركة 
أو الترتيب:

)استخدام الكلمتني يف جملة واحدة 
يسمى اجلناس(

اشتراك احلروف واحلركات واختالف 
املعنى

)استخدام الكلمتني يف جملة واحدة 
يسمى اجلناس(

)استخدام أحد املعنيني يف سياق 
اآلخر يسمى تورية(

َصبر. ِصبر / صحائف. صفائح
.......................................
.......................................
.......................................

د الضرب = ضد القسمة، النوع، اجلَلْ
.......................................
.......................................
.......................................

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

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

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

جناس:
من أحسن الضرب ال ُيعاقب بالضرب

تورية:
معلم رياضيات ولكنه ال يحسن الضرب

الصواب / اخلطأ - الصدق/الكذب
.......................................

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

التضاد

استخدام الكلمة يف غير أصل 

معناها لعالقة بني املعنيني:

)إذا كانت العالقة املشابهة سميت 

استعارة وإن كانت غير املشابهة 

سميت املجاز (

استخدم لفظ )القمر( للداللة على 
اجلمال

استخدام لفظ )اليد( للداللة على 
الفضل

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

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

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

زارني القمر = استعارة

لصديقي عليَّ أياٍد كثيرة = مجاز

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

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

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

نها لك املعلم: 88 اجمع عدًدا من أسماء األدباء السعوديني، مستعيًنا بشبكة اإلنترنت، واملراجع التي يعيِّ

النقادكّتاب الروايةكّتاب القصةالشعراء

توظيفها يف جمل مفيدة
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99 الشعر:
الشعر العمودي: يتكون النص من عدد من )األبيات الشعرية( يقع كل بيت يف )شطرين(، وجميع أبيات القصيدة 
متساوية يف  )الوزن(، أي عدد احلركات والسكون )النغمات املوسيقية(، وتنتهي األبيات جميعها بحرف واحد 

يسمى )الروي(.
ن النص من عدد من )األسطر الشعرية(، ولكنها تسير جميًعا على نفس نغمات الشعر  الشعر احلر: يتكوَّ

العمودي، وأسطر الشعر احلر التلتزم بقافية معينة.
 أحمد سالم باعطب )شاعر سعودي(:

نوع النص: شعر ).............(، قافيته ).........................(
رؤية الشاعر للحياة كما يصورها خياله العاطفي:

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

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

...................................................................................................................................
أعط مثااًل من اختيارك على الشعر احلر:

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

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

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

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

1010 الوزن أساس الشعر. هل ميكن لذوقك أن يهديك إلى األبيات املكسورة )التي اختل وزنها( فيما يأتي؟

أمير الشعراء أحمد شوقي    )شاعر مصري راحل(

يا أخـــي واحلياة حـرب ضروس
ي واألعــاصير فـي سمـــائي تدوِّ
التــذرني على الرصيــف وحيًدا

وغــــــدي قاتــــم ويومــي عبــــوس
تتهاوى علــى رحـــاها الشموس
يركــل الـــوهن جبهـــتي ويــدوس
فلقـــد شاخــــت النفــــوس مـــن الصبـــر وذابـــت مـــن احلنــني النفـوس

النـاس جــــار يف احليـــاة لغــــايـــة
املجــد والشــرف الرفيع صحيفة
دقـــــــــــات قلــب املـــــرء قــــــائلـــة لـــــــــه
فارفــع لنفســك بعــد مـوتك ذكرها

ٌل يجــــري بغـيــر عنـــــان وُمضـــــــلَّ
لهـــا األخــــالق جعلت كالعنوان
إن احليــــــاة دقائــــق أو ثــــوانـــــي
فالــذكــــر لإلنســــان عمـــر ثانـــي
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1111 يعبر األدباء عن عواطف متشابهة، وموضوعات واحدة، ولكنهم يختلفون يف التفصيالت والرؤية:

ان ألبي الطيب املتنبي يف وصف شعب بوَّ
مغــاني الشعـب طيبــا فـي املغــاني
غدونــــــا تنفــــض األغــصـــان فيـــــه
فســرت وقــد حجــنب الشمس عني
وألقــى الشــرق منــها فــي ثيــابـــي
لهــــــــا ثمـــــــر تشـــــير إلـــيـــــك منــــــه
وأمــــــــواه تصــــــل بهـــــا حصــــــاهـــــــا

مبنــزلـة الربيــــع مـــــن الزمــان
علـــــى أعرافـهــا مثــــل اجلمـــان
وجئــن مــن الضيــاء مبا كفاني
دنــــــــانيرا تفـــــــرُّ مــــن البنــــــــــــــان
بــــأشــربــــــــة وقفــــــــن بــــــــــال أوان
صليـــل احللـــي فـي أيدي الغواني

يف وصف وادي آش حلمدة بنت املؤدب )شاعرة أندلسية(
وقـــانا لفحـــة الرمضاء واد
نزلنـــا دوحـــه فحـــنا علــينا
وأرشفنـــــا علـــى ظمـــأ زالال
ى واجهتنا يصـــد الشمس أنَّ
يـــروع حصاه حالية العذارى

سقاه مضاعف الغيث العميم
حنـــو املرضعــات على الفطيم
يـــــــــرد   الــــروح  للقلــب السقيـــــم
للنسيــــــــم ويــــأذن  فيحجبهــــا 
فتلمس جانب العقد النظيم

األوصاف والصور املشتركة بني النصني:...................................................................................
....................................................................................................................................

األوصاف والصور املختلفة، وداللتها على شخصية األديب:.................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
أي النصني أعجبك أكثر؟ وملاذا؟ ............................................................................................
....................................................................................................................................
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ا: 1212 حاول أن تتمكن أكثر من حتليل النصوص بالغّيً

أمثلة من النصالفن البالغيالنــص

السجع

اجلناس
التضاد
التوازن

رسالة يف العتاب:
إنني ما أحدثُت نبوة، إال بعد أن أحدثَت جفوة، وال أبديُت هجرا، إال بعد 
أن أبديَت غدرا، وال لويُت وجها عن الصلة، إال بعد أن ثنيَت عطفا إلى 
القطيعة، واألول منا جان، والثاني حان، واملتقدم مؤثر واملتأخر مضطر، 

وكم بني فعل املختار واملكره، واملبتدع واملتبع.

نبوة، جفوة -.......................

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

املتقدم، املتأخر،...................
جميع جمل النص قصيرة ومتقاربة

األطوال:

االستعارة

الكناية

لؤلؤتي السمراء
..........................................

أنا األشياء حتتضر:
كناية عن:.............................

أنت املولد النضر:
كناية عن..............................

غازي القصبي:
فيا لؤلؤتي السمراء ما أعجب ما يأتي به القدر

أنا األشياء حتتضر
وأنت املولد النضر
فقولي إنه القمر

محمد بن علي السنوسي:
سلوا العيَد عني أو َسلوني عن العيِد     فَمـــــن حلنُه حلني وَمن ُعوده ُعودي
محدوِد غيِر  عالٍم  يف  بنا  ا  ُسُمّوً جناُحهـــــــــــا   يهُفو  واآلماُل  سميراِن 
عنقوِد َشماريِخ  يف  طيٍر  أغاريُد  كـــــــــــــــــــأّنــه   الشبــــــــــــــــــــاَب  وإياُه  وُجزت 
فهل ما يزاُل العيُد َشرخًا شبابـــــــــــــــــــــــه     كعهدي بِه أْم شاَب كالّشيِب يف فودي

االستعارة

الكناية
التشبيه
املجاز

واآلماُل يهفو جناُحها، 
...........................................
وُجزت وإياُه الشباَب: كناية عن.......
...........................................

فهل ما يزال العيد شرخًا شبابه؟
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1313 أنت والفنون البالغية:

- فنون بالغية تعجبك أكثر:
...................................................................................................................................

- فنون بالغية تستطيع أن تستخدمها فيما تكتب:
...................................................................................................................................

- فنون بالغية تتمنى لو كنت قادًرا على استخدامها:
...................................................................................................................................

1414 الوزن الشعري: )منزلي(

قام )اخلليل بن أحمد الفراهيدي( بدراسة موسيقا الشعر العربي، واكتشف أوزانه، فقسمه بناًء على 
)البحر  تداركه على اخلليل، وسماه  آخر،  بحًرا  )األخفش(  اكتشف  ثم  ا،  بحًرا شعرّيً  )1٥( إلى  األوزان  تلك 

املتدارك(. عد إلى أحد مراجع )العروض( واستكمل منها اجلدول اآلتي:
مثالــــهوزنـــــــهالبحر الشعري

1- الطـويــل

2- الــوافــــر

٤- البسيط

3- الكامل

.................-٥ 

..................-٦

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

فعولن مفاعلني فعولن مفاعلن

امرؤ القيس:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

بسقط اللوى بني الدخول وحومل

حسان بن ثابت:

لساني صــارم ال عيــب فيـــه         وبحري ال تكـــدره الـــدالء

عنترة بن شداد:
ولقد ذكرتك والرمــاح نواهـــل

          منـي وبيض الهند تقطر من دمي
األعشى:

ودع هــريـرة إن الركــب مرحتــل
                      وهل تطيق وداعا أيها الرجــل
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ن هنا اسم أفضل خطيب استمعت  1515 من خالل خبرتك باخلطابة )خطب اجلمعة مثاًل، خطب االحتفاالت( دوِّ

إليه، ومميزات أدائه وخطبه:
- اسم اخلطيب: ..............................................................................................................

- مميزاته األدائية: ..........................................................................................................

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

- مميزات خطبته: ...........................................................................................................

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

1616 اقرأ، ثم خلص الفروق:

عناصره األساسيةالفن األدبي
اهتمام القارئ)بنيته الفنية(

- األدوار: الشخصية الرئيسة )البطل(، الشخصيات املهمة، الشخصيات الثانوية.
- الوصف: وصف املظهر والشكل، الوصف الوجداني، معلومات عن الشخصية.

- الوصف: وصـف تفاصيل احلادثـة          )األحداث متخيلة، أو معدلة من الواقع(.
- العالقات: أسباب وقــوع احلادثـة، نتائج احلادثة.

- التسلسل: أحداث البداية.  احلدث األكثر أهمية )العقدة(، احلل )النهاية (.
األحـــداث

القصــة
- الوصف: وصف البيئة املكانية والزمانية التي وقعت فيها األحداث.الزمــان واملكـــــان

الفكــرة
حتديد الفكرة األساسية للقصة أو هدفها أو الرسالة املبطنة التــي تريد إيصالهــا 
للقارئ. وغالًبا ما تكـون ضمنيـة غير مصـّرح بهــا، وإمنـا يستنتجها القـارئ بتأملــه 

العميق للنص والغوص إلى ما وراء سطوره.

الشخصيات
- األدوار: تتحدث املذكرات عن صاحبها )مؤلفها( نفسه، فهو شخصيتها الرئيسة، 
وهناك شخصيات ثانوية كأفراد أسرته وأصدقائه وزمالئه.... ويهتم القارئ مبعرفة

تلك الشخصيات، وعالقاتها بصاحب املذكرات، وتأثره بها أو تأثيره عليها.
- الوصف: وصف املظهر والشكل، الوصف الوجداني، معلومات عن الشخصية.

األحـــداث
- الوصف: وصف تفاصيل األحداث كما وقعت يف احلقيقة. العالقات: أسباب 

وقوع احلادثة، نتائجها.

الزمــــان واملكــان
معلومات: حتديد الزمان، وتسمية املكان، وإعطاء املعلومات التي يرى الكاتب 

أهميتها، وقد يتخلل ذلك شيء من الوصف للبيئة املكانية.

املذكرات
األدبية

احلقائق
- معلومات شخصية عن صاحب املذكرات، وظروفه األسرية، والعملية.

- معلومات تاريخية عن مجتمع صاحب املذكرات وظروفه وأحداثه.

الشخصيات
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1717                                                            نداء الفراشة 

ظافر اجلبيري           
للنائم أن تقلقه األصوات املفاجئة حترك وهو يحاول التأكد مما سمع فيما ال يزال بني نوم وصحو، وضع 
النظارة على عينيه.. أضاء الغرفة جال ببصره، فرك أذنيه، أغمض عينيه وفتحهما ليدخل الصحو من أوسع 

أجفانه!
إْذ كيف سيعثر على مصدر  الزاوية.. الم نفسه،  وُكتب قرب  أوراق  كان صوًتا لشيء يتحرك.. ينحشر بني 

الصوت بني الكتل املبعثرة التي متأل أرجاء الغرفة.. ستنتصر الفوضى لو دخل يف مطاردة مع أي زائر!
البحث  أغمَض عينيه، عاود  قريًبا منه،  تركها  النظارة،  اللمبة، خلع  أطفأ  الوراء،  إلى  والزمَن  القلَق  أعاد 
عن دفٍء يف شتائه وحيًدا.. استعاد بعًضا من مطارداته للهواّم التي تسير على ظهر األرض، قّلب العالقة بني 

مشاعر الوحدة وذكرى من رحلوا! ثم عاود النوم الصباحي.
استيقظ بعد ساعتني.. ونسي!

قبل أن ينتصف الليُل ما زال مستيقًظا، وكان الضوء ميأل الغرفة.. فجأة، وبال مقدمات، يلمح يف هامش 
لعبة  أحياًنا  تغريه  األمر.  األثاث ليستطلع  ويهمد، حرك بعض  املالبس  نظره شيًئا يسقُط من فوق خزانة 

الصوت واحلركة، هذا الشيء لم يصدر صوًتا، ولم يحشر جسده مجّدًدا!
بورقة تقومي مهملة حرك شيًئا غريًبا صغيًرا وخفيًفا.. سحبه إلى مكان واضح..كاااانت فراشة!

سيقبض عليها..
حاول اإلمساك بها، ظلْت تتحرك قلياًل وتهمد.. خشي أن تتفّتت بني أصابعه إلى رفات.. وتذكر وصية األم:

- ال تؤذوا الفراشات!
- ملاذا يا أمي؟

- ألنها أرواح طاهرة!
إلى مرافقتها يف رحلة  تتوق  بروحه  املكان، وأحس  الفراشة مغادرة  روحه، فيما حتاول  شعر بدفء يسكن 

العودة هرًبا من برد الدنيا، وصعدْت زفرُته:
" آٍه.. كم دنيانا باردٌة بعَدك يا أّمي"!

تسّلل إليه نوم غريب، وشعر معه بدفء لذيذ ميأل املكان، له طعم الذكرى يف حضور الفراشة الزائرة!
راح يحملها برفق إلى مكان آمن.. وكان جناحاها يرتعشان برفق كحركة نائم!

)رجفة العناوين 1٤2٨، ط 1، دار االنتشار العربي، بيروت(

أوجــه االختـــالفأوجــه التـشابـــه
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حتليل البنية الفنية لقصة )نداء الفراشة(
التحـــليلالعناصر الفنية

الشخصيات

األحداث

الزمان واملكان

الفكرة

1818 حتليل بنية الوصف: )منزلي(

كانت لي رغبة يف االلتحاق ببعثة خارجية، وكذلك كانت رغبة صديقي يوسف وكان أجمل ما شجعنا على البعثة 
اقة مثيرة.  أن فيها سفًرا، وتنزًها وتغيير جو، أو هكذا بدت لنا البعثة برَّ

   وحينما تصفحت مع زميلي إحدى الصحف وجدنا إعالًنا عن فتح باب االبتعاث يف إحدى اإلدارات احلكومية. 
ا يف ذلك احلني متخرجني حديًثا يف الثانوية العامة. كنَّ

    رأيت اإلعالن، وقرأته وطربت ملا فيه، نعم هذه هي البعثة جاءت إلينا! ونحن على اشتياق شديد لها، قرأت 
اإلعالن مرة ثانية. وأنا أريد أن أتأكد مما أرى.. ثم دفعت بالصحيفة إلى زميلي يوسف.. وصحت قائاًل:

- انظر!
وأشرت إلى اإلعالن املنشور يف إحدى الصفحات الداخلية من اجلريدة. أخذ الصحيفة مني. وراح يقرأ اإلعالن 

بصوت مرتفع. كان صوته متميًزا، وهو يشدد على الكلمات املهمة يف اإلعالن:
  تعلن إدارة التطوير اإلداري عن فتح باب االبتعاث للدراسة اجلامعية يف اخلارج، فعلى الراغبني من حملة 
الشهادة الثانوية ممن تتوافر فيهم الشروط التالية التقدم بأوراقهم لتحديد موعد املقابلة الشخصية للمتقدمني 

  وبدأ زميلي يعدد الشروط واحًدا واحًدا وكل شرط يعده كنت أقول:
- هذا موجود.. هات غيره!

فيؤمن على كالمي ويهز رأسه داللة املوافقة، حتى أتى على كل الشروط املذكورة يف اإلعالن.
بقي الشيء املهم.. شيء يسمى املقابلة الشخصية، لم نكن على دراية بها وبطبيعتها. قال لي زميلي:

- ميكن أن تكون املقابلة الشخصية مثل االمتحان الشفهي.
سكت برهة ثم قلت:
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- أظن ذلك.
كان مفهوم املقابلة الشخصية غامًضا لدينا، فيه خفاء ورهبة – وهذا الشعور مازال يالزم املتقدمني للمقابلة 
الشخصية حتى اليوم – وانتابنا شعور باخلوف من أن نرسب يف هذه املقابلة، فنفقد فرصة االبتعاث التي نحلم 
بها.  وتصورناها ستكون مثل جلان االمتحان. ولذا ذهبت مع زميلي لإلدارة التي أعلنت عن االبتعاث وسألنا عن 
القسم املطلوب، وحني صعدنا إلى الطابق الثالث يف إحدى املباني الرئيسة و دخلنا أول مكتب مفتوح صادفناه يف 

ذلك الطابق.
  كان مكتًبا أنيًقا بسيًطا يف أثاثه ومقتنياته، وعلى الكرسي الوثير خلف املكتب رجل يف العقد اخلامس من 
ا نشيًطا، وإن كان الشيب واضحًا يف شعر حليته، ويف جانبي رأسه.. يضع على عينيه نظارة سميكة.  العمر، بدا حيوّيً

وحني دخلنا عليه.
كان يفتش عن إحدى املعامالت يف األدراج اجلانبية للمكتب. ثم توقف عن العمل حينما رآنا متجهني إليه. 

سّلمنا عليه فرّد علينا التحية. قلنا له:
- إننا نبحث عن القسم الذي أعلن عن االبتعاث 

قال بلهجة فيها صيغة استفهام:
- ابتعاث للخارج؟ 

- نعم.
- وأين تتوقعون أن يكون االبتعاث؟

قلنا بعفوية وبساطة: 
- ما يهم.. املهم االبتعاث للخارج ألمريكا... لبريطانيا... للبرازيل...!

فقال زميلي ضاحًكا:
- البرازيل أو األرجنتني.. رمبا نصبح جنوًما عامليني يف الكرة. 

قال وقد بدا متضايًقا من تلك النكتة:
- ولكن االبتعاث للدراسة... وليس للعب.

رددت عليه ببساطة شديدة وبعيًدا عن الرسمية:
- يا شيخ.. )قلتها بدون ألقاب أو رسميات( االبتعاث نفسه هو الهدف وال يهم أي شيء آخر!

وبذكاء شديد قال املوظف:
- يبدو أن احلديث معكما مثير... تستطيعان أن جتلسا معي بعض الوقت.

- ولكن نخشى أن نعطلك عن عملك... ونريد أن تدلنا على الشخص املسؤول الذي جئنا إليه حتى ال تفوتنا 
املقابلة الشخصية.

قال بهدوء وثقة:
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ل أن تشربا معي كأسا من الشاي. - بالنسبة لي ال مانع عندي من احلديث، فليس عندي اآلن عمل آخر، وأفضِّ
ولــم يتركنــا لنبــدي رفضنــا أو موافقتنــا بــل ضغــط علــى جرس يف املكتــب وما لبث أن جــاء أحد العاملني 

فطلب منه ثالثة أكواب من الشاي.
سألنا عن أسمائنا ودراستنا وتقديراتنا.. وكل ذلك بغاية اللطف... احلقيقة استرحنا له كثيًرا.. يبدو أننا من 
البساطة والسذاجة آنذاك بحيث لم نلحظ أي شيء يثير الشك فيه، أو ينبهنا، حتى ننساق يف ذكر كل شيء!! 

بعضه يناسب، والبعض اآلخر ال يناسب!!!
  وأمسك هو خيط احلديث واستطاع أن يستخرج بغاية االقتدار كل آرائنا وتصوراتنا عن االبتعاث. وكان يف كل 
اتنا( -كما يقال- والذي يف قلوبنا على  ذلك يبتسم ابتسامة مشجعة لنا على مواصلة احلديث. ونحن على )نيَّ
ألسنتنا، وملاذا ال يكون كذلك والذي معنا إمنا هو مجرد موظف يف قسم غير القسم الذي نريده؟ وليس له عالقة 

من بعيد وال قريب مبوضوع البعثة؟
الوحيد  الدراسية، وإمنا نريدها ألنها الطريق  الرغبة  أننا غير جادين يف    وفهم من حديثنا الصريح معه، 

للبعثة التي نحلم بها، وقلنا له من غير حتفظ:
- إننا نريد سعة الصدر واالنبساط والتفرج على العالم وتغيير اجلو...

قال املوظف محرًضا لنا على صراحة أكثر: 
- معنى هذا أنه ال مانع من رسوبكم يف الدراسة.

رد زميلي: 
- الدراسة ملحوقة إن شاء اهلل.. وإذا رسبنا غيرنا التخصص وكل شيء مرهون بوقته.

كنا نتحدث ونشرب الشاي يف فترات سكوت محدودة ثم نهضت وزميلي ونحن نشكر له جلوسه معنا، وضيافته، 
وسعة صدره يف هذا احلديث الطويل معنا.

قال لنا:
- إلى أين؟

- إلى مكان حتديد املقابلة الشخصية!
قال وهو يهز رأسه: 

ال داعي للذهاب للقسم الذي تريدانه... فهذا القسم الذي أنتم فيه هو القسم الذي أعلن عن االبتعاث!
قلنا يف دهشة: 

- هذه هي اإلدارة...! 
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املعجـــم الوجـدانــياملعجـــم البصـرياملعجم السمعي

د، أقوال، ........................ صحت، يعّدّ

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

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

تنزًها، براقة، ..................................

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

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

رغبة، مثيرة .......................

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

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

- نعم وأنا مدير اإلدارة!
وقام من الكرسي ومد يده مصافًحا وهو يبتسم وقال:

- انتهت املقابلة الشخصية، ويؤسفني عدم قبول طلبكما يف االبتعاث!
نظر كل منا يف وجه اآلخر، وألف عالمة استفهام ارتسمت على محيا كل واحد منا، وخرجنا من مكتبه، ونحن 

ال نكاد نصدق ما جرى.
لقد كانت أغرب مقابلة شخصية أجريت للمتقدمني.

                                                              عبد اهلل العريني، انتهت املقابلة، بتصرف 
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اقرأ النص، ثم أجب:
ة؟ ر َعزَّ ة على عبدامللك بن مروان، فقال عبدامللك: أأنت ُكَثيِّ ر َعزَّ َدخل ُكَثيِّ

قال: نعم، قال: أن تسمَع بامُلعيدي خيٌر من أن تراه.
ه رحُب الِفناء، شامُخ البناء، عالي السناء، ثم أنشَد: فقال: يا أمير املؤمنني، ُكلٌّ عند محلِّ

تـــرى الرجــــــَل النحيـــَف فتـــزدريِه
وُيعِجبـــــــــك الطــــــــريـــــــــُر إذا تــــــــــراه
ُبغـــــــــــــاُث الطيــــــــِر أطوُلهــــــــا رقـــــــاًبا
ِفراًخا أكَثُرها  الطيــــــــــــــِر   َخشاُش 
 ِضعاُف اأُلســــــــــــــِْد أَكثــــــــــــــُرها زئيرًا
وقــــــــد َعُظـــــــــَم البعيــــر بغيــــر ُلـــــب
ُخ ثـــــــم ُيضـــــــــــرب بالَهـــــراوى ُينـــــــــوَّ
أرٍض ِبكـــــــــــــــــــــــــلِّ  ـــــــبيُّ  الصَّ ُده   ُيقوِّ
بزيٍن  لهـــــــم  جـــــــاِل  الرِّ ِعَظُم  فما 

وفـــــــي أثــــوابــــــه أَســـــــــٌد َهــــُصـــــوُر
ـــك الرجــُل الطريُر فُيخـــِلَف ظنَّ
ولـــــم َتُطــــِل الُبــــزاُة وال الصقـــوُر
نُزوُر ِمقــــــــــــــالٌت  الصــــــــــــــقِر   َوُامُّ 
وأصـــــــــرُمها اللـــــــــواتي ال تزيـــــــــُر
فلــــــم يستغــــِن بالِعَظـــِم البعيُر
فـــــــــال ُعـــــرٌف لـديـــــــه وال نكيــــــــُر
غيُر ـــْر ب الصَّ وينحــــره علــى التُّ
ولكــــــــن زيُنهـــــــــــم كــــــــــــرٌم وِخيــــــــُر

ه! ما أفصَح لسانه، وأْضبط جَنانه. فقال عبدامللك: هلل درُّ

معنـــاهـــــــــــــــاالكلمةمعنــاهـــــاالكلمة
شامخ
رحب

السنا

هصور

 الروابط اللفظية:

 وضح معاني املفردات من خالل سياقها يف األبيات كما يف اجلدول: 

داللتـهالرابط اللفظيداللتــهالرابط اللفظي

اختبار بنائي
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 التحليل البالغي:

أمثلــة عليـه من النـصاألسلوب البالغي

السجـع

التضـــاد

االستعــــارة

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

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

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

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

التشبيــه

الكنايــة

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

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

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

..............................................................................................................................
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                          أدوات القارئ
معجمية: ثروة لفظية من قراءات واسعة

نحوية: الضبط، العالقات: الروابط. الترتيب

بالغية: البيان، املعاني، البديع

ثقافية: ثقافة عامة، ثقافة أدبية

              خطــوات القــراءة

1. استطالع النص
2. القراءة حول النص

3. القراءة للفهم والتفسير
٤. القراءة للتحليل والتقومي

                              عمليات القراءة

حتليل
البنية
الفنية

حتليل
معنى
النص

وثقافته

حتليل
البنية

البالغية

الخطوات والعمليات



109109

الكفاية القرائية

خطـــوات قـراءة النــص األدبـي:

ما يفعـلـه القـــارئعملياتهاخطوات القراءة

فــساستطالع النص قـراءة النَّ
الواحــد

 القراءة الصامتة السريعة دون توقف.

ا(  القراءة اجلهرية )إن كان النص شعرّيً

البحــثالقراءة حول النص

 من القراءة االستطالعية، حدد:
أ- هل يتوقف فهم النص على معرفة شخصية قائلة، أو ظروف إنشائه؟

ب- هل يوجد يف النص )ألفاظ، أو مصطلحات، أو رموز، أو أحداث..(
حتتاج إلى مراجعة يف مصادر معلوماتية؟

)إذا كان األمر كذلك فابدأ بالبحث عنها أواًل، وخلصها (.

قراءة متأنية للفهم 
والتفسير

حتليل البنية 
الفنية للنص 

ومعانيه وثقافته

شرح النص، تلخيص )استخدم رسوم التذكر(
 يلخص البنية الفنية للنص: نوع النص، وعناصره الفنية الرئيسة.

 موضوع النص وأفكاره وتفصيالته.
 العواطف واالنفعاالت التي يحملها النص ويعبر عنها.

 األهداف واملعاني واألفكار غير املصرح بها يف النص.
 حتليل احملتوى الثقايف:

أ- مظاهر تأثر ألفاظ النص وصوره ومعانيه ببيئة األديب وثقافته.
ب- مدى انسجام معاني النص وصوره مع الثقافة السائدة يف املجتمع.

قراءة متأنية
للتحليل والتقومي

حتليل البنية
البالغية للنص

حتليل األسلوب:
أ- نظم اجلملة:

- ترتيب األلفاظ يف اجلملة، بحسب ترتيب املعنى.
- استخدام األساليب النحوية يف غير معانيها األصلية.

ب- املوسيقا اللفظية:
- الوزن الشعري، والتوازن بني أطوال اجلمل النثرية.

- التكرار أو التقارب الصوتي )التكرار، السجع، اجلناس(.
- التضاد.

ج- الصور اخليالية:
- التشبيه. االستعارة. املجاز. الكناية. التورية. الرمز.
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11 خلص العناصر الفنية لألنواع األدبية اآلتية:

لتحليل بنية النص الفنية:
- حدد نوع النص: مقال، قصة، مذكرات، شعر.
ر عناصره الفنية. )راجع الدرس األول(. - تذكَّ

- حدد من النص ماميثل تلك العناصر.

عناصره الفنيةالنوع األدبي

الوصف الوجداني: املشاعر واألحاسيس واالنفعاالت التي يعبر عنها األديب
........................: املرئيات، واملسموعات، واملشمومات...................

الوصف

..................................................
- العرض: سلسلة من األفكار الرئيسة وتفصيالتها اجلزئية.

.................................................
املقــال

القصـة

22 تشترك الفنون األدبية جميعها يف عدد من الصفات، وتتمايز فيما بينها بعدد من اخلصائص التي 
بواسطتها منيز بني: الشعر، والقصة، واملسرحية، واملذكرات األدبية.

نشاطات التعلم

-1

-2

-3

-٤

-٥

-٦

احملافظة على إيقاع )وزن( محدد ينتظم النص جميعه.

ز....مشتركةالصفة األدبية صفة ُتيِّ
الشعــر

التعبير عن الظواهر واألشياء واألفكار واألحداث. كما يراها األديب، من
وجهة نظره اخلاصة.

االهتمام بوصف الشخصيات واألمكنة واألحداث؛ للتعبير عن الفكرة.

االعتناء باألسلوب، وتوظيف جماليات اللغة وإمكاناتها البالغية يف أداء
الفكرة، وإقناع القارئ، وإحداث التأثير الوجداني.

إعطاء معلومات حقيقية عن املجتمع والشخصيات واألمكنة.. التي يصفها 
األديب، أو عاصرها.

استخدام احلوار والصراع بني الشخصيات للتعبير عن أفكار األديب ووجهة 
نظره.
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33 ارسم شجرة ذاكرة حتلل عليها البنية الفنية للنص القصصي اآلتي: )منزلي( 
نـــظـــــــرة

للدكتور يوسف إدريس
كان غريًبا أن تسأل طفلٌة مثُلها إنساًنا كبيًرا مثلي ال تعرُفه يف َبساطٍة وَبراءٍة أن َيْعِدَل ِمْن وضع ما حتِمُله، وكاَن ما حتمُله 
ــاِج مــفروٌش بالفطائِر  ا. ففوَق رأِسها تستقرُّ »صينيٌة«. وفوَق هذه الصينيِة الصغيرِة َيْسَتوي حوٌض واســـٌع مــن الــصَّ ًدا حّقً ُمعقَّ

ًدا بالسقوِط. ه مهدَّ املخبوزِة. وكاَن احلوُض قد انزلَق َرْغَم َقْبَضِتها الدقيقِة التي اسماَتْت عليه حتى أصبَح ما حتمُله كلُّ
ي  ُأَسوِّ وأنا  ْسُت ُسبًل كثيرًة  احِلْمل. وتلمَّ احَلْيَرى، وأسرْعُت إلنقاِذ  ُق يف الطفلِة الصغيرِة  وأنا أحدِّ َدهَشِتي  َتُطْل  ولم 
ني جنْحُت  ينيُة. ثم أضبُطهما مًعا فيميُل رأُسها هي. ولكنَّ اج فتميُل الصِّ الصينية فيميُل احَلْوُض، وأَْعِدُل من وَضـْع الصَّ
أخيًرا يف تثبيِت احِلْمِل، وزيادًة يف االطمئناِن، َنَصْحُتها أن تعوَد إلى الفرِن، وكاَن قريًبا، حيُث تترُك الصاَج وتعوُد فتأخُذه.

ِمْن  د  لتتأكَّ انتظرْت قليًل  ها  أنَّ احِلْمُل. كلُّ ما َحدَث  رأًسا وقد َحجبُه  أََرى لها  رأِسها فما كنُت  داَر يف  أدِري ما  ولسُت 
قبضِتها، ثم مَضْت وهي ُتَغْمِغُم بكلٍم كثيٍر.

ل َعْيني َعْنها وهي تخترق الشارَع العريَض املزدحَم بالسياراِت، وَراَقْبُتها يف َعجٍب وهي ُتْنِشُب قَدَمْيها يف األْرِض،  ولم أحوِّ
اكنِة السوداِء يف َوْجِهها، وتخُطو ُخطواٍت ثابتًة قليلًة وقد  ُك، ثم تنُظُر ُهَنا وُهَناَك بالَفتحاِت الصغيرِة الدَّ وتهتزُّ وهي تتحرَّ

. ها ُسْرعاَن ما َتْستأِنُف امُلِضيَّ يِء، ولكنَّ تتماَيُل َبْعَض الشَّ
ُدَث الكارثُة، وأخيًرا استطاَعِت  ع يف كلِّ ثانيٍة أن حَتْ ْتني كلُّ دقيقٍة من حركاِتها، فقد ُكْنُت أتوقَّ راَقْبُتها طويًل حتى امتصَّ
الطفلُة أن تختِرَق الشارَع املزدِحَم يف ُبْطٍء كحكمِة الكبار.                                                    )أرخص ليالي م1954(

44 احلزن والفرح، السعادة واأللم، احلب والكره، التشاؤم والتفاؤل، اليأس واألمل، اخلوف والطمأنينة،... 
إلى آخر ما هنالك من عواطف النفس اإلنسانية وانفعاالتها.. هي األساس الذي يقوم عليه العمل األدبي.. 

بسببها يصنع األديب عمله، وعنها يعبر، وبها يؤثر يف القارئ.
حاول أن حتدد العواطف يف األبيات الشعرية اآلتية:

�أ�أ الشاعر األمير، عبداهلل الفيصل:
غربتـــي غربة املشـاعــــــر والــــرو
أزرع الـــــــودَّ والـحــنـــــاَن وأسـقـــي
فأرى الشـــكَّ واجلحـــود وألقـــى

ح وإن عشـت بني أهلي وصحبي
واحة احلـــب مـــــن روافــــد قلبي
ناتئـــات األشـــواك متـــأل دربي

بب يحيى توفيق )شاعر سعودي(:
الليـــل يضنينـــي بطــول سكونــه
حتــــى إذا الح الصبـــــاح بــنــــــوره
يـــارب عفـــوك قـد مللــت فتـــوبــٌة

جج أعرابي:
ــــــُة شبـــــــي الــوقـــــودا أال يــــا سميَّ
فنفســــــي فـــــداؤك مـــن غــائــــــب
كفــــاني الـــذي كنـت أسعـــــى لــه

عنائــي ليــل  باللــــذات  فأذيب 
خاصمت لذاتي وطال بكائي
متحـــو بهـــا إن شئت كل شقائي

لعــــل الليــــــالـــي تــــؤدي يـزيـــدا
إذا مـــا املـســـارح كانــت جلـيــدا
فصـــار أًبا لـــي وصـرت الوليدا

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

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

...................................
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55 اقرأ املقال االجتماعي اآلتي قراءة متأنية: )إثرائي( 
ُت حولي وأرى طوابير من احملاضرين املتلهفني، والناصحني املتحمسني. وأغلب هؤالء مستعد  أَتلفَّ
لكي يتلقفك دون مقدمات، ويقتنصك دون سابق إنذار؛ ليلقنك دروًسا طويلة يف االنضباط والوطنية، ومخاطر 

التفحيط، وفوائد السياحة يف أنحاء الوطن.....
والواقع أن هذا يف حد ذاته أمر يسر النفس ويبهج اخلاطر..

ولكن يف النفس شيًئا يجب أن ُيعلن، ويف اخلاطر سؤااًل ال بد أن ُيطرح: إذا كان كل منا على هذا املستوى من 
الوعي الوطني.. فمن هم املتسببون يف خلق هذه املشاكل؟

ثمة مؤشر يوحي بأن تناصحنا ومواعظنا... ال تعدو أن تكون ظاهرة لفظية بحتة، وأنها يف أغلب األحيان 
جعجعة ال طحني معها، ودوي أخرس من طبول جوفاء ضامرة.

والتهور  التفحيط  وأعرف رجاًل تنتفض أطرافه غضًبا، وتتمزق أسى ولوعة عندما يتحدث عن ضحايا 
الطفولي.. ومع ذلك فلن ميكث يف مجلسك طوياًل قبل أن يبدأ بالتباهي بعدد السيارات التي غيرها ألبنائه 

نظًرا لشقاوتهم احلبيبة وشبابهم الفوار حفظهم اهلل.
إن واقعنا هذا يذكرني بقصة أحد الزاهدين عندما ذهب إلى السجن ليعظ ساكنيه، وألقى فيهم موعظة 
مؤثرة خشعوا لها، فارتفعت أصواتهم بالبكاء.. وفجأة أحس الواعظ بأن مصحفه قد سرق منه.. فالتفت إليهم 

صارًخا يف تعجب: كلكم يبكي.. فمن سرق املصحف إذن؟!
أنور عبداملجيد اجلبرتي. كاتب سعودي

موضوع النص
وفكرته العامة

موضوع النص: نقد بعض الظواهر السلبية يف املجتمع
الفكرة العامة:...............................................................................................................

األفكار 
الرئيسة 

والتفصيالت 
ذات األهمية

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

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

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

معان ضمنية
ح بالصفات التي ميكن إطالقها على هذه الفئة كما تفهم من النص. صرِّ

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

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

وأن تصف  السنوسي(،  السعودي )محمد علي  الشاعر  التي يتحدث عنها  الفترة  أن حتدد سمات  66 حاول 
حالته املادية، من خالل أبياته اآلتية:

     

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

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

حيــــــن كنــــــــا وال تســـــــــل كيـــــف كنــــــــا
نحفــــــظ الـدرس فـــي ضياء الفــــــوانيـ
ونطيــــــــل اجللــــــــوس فــــــــــوق حصيـــر

نعصــــر املـــــاء مــــن أديـــــم الــســـراب
س عــلـى شــاحـــب من الــنـور خــاب
فـي الكتــــاتيب غـــارق فــــي التـــراب
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ا يف التعبير عن فكرته ألغراض خاصة. حاول أن تكتشف املعاني  ا جّدً 77 رمبا استخدم األديب أسلوًبا خفّيً
التي فهمها املأمون من هذه الرسالة.

النـــص

بلغ املأمون عن أحد والته جوره يف احلكم؛  فأرسل 
دولته ليمتحنه، فلما قدم عليه  أرباب  إليه رجاًل من 
عنه خبر  وأخفى  لنفسه،  قدم يف جتارة  أنه  له  أظهر 
احلفاوة  يف  وبالغ  إليه،  وأحسن  نزله،  فأكرم  املأمون، 
به، ثم سأله أن يكتب  إلى املأمون يشكر سيرته عنده 
بعد  فيه  كتاًبا  فكتب  رغبة،  املؤمنني  أمير  فيه  ليزداد 

الثناء على أمير املؤمنني، أما بعد:
فقد قدمنا على )فالن( فوجدناه آخًذا بالعزم، 
عاماًل باحلزم، عدل بني رعيته، وساوى يف أقضيته، 
أغنى القاصد، وأرضى الوارد، وأنزلهم منه منازل 
األوالد، وأذهب ما بينهم من األحقاد، وعمر منهم 
املساجد الداثرة، وأفرغهم من عمل الدنيا وشغلهم 
بعمل اآلخرة، وهم مع ذلك داعون ألمير املؤمنني، 

يريدون النظر إلى وجهه، والسالم.
لوقته،  عنهم  عزله  املأمون  إلى  الكتاب  جاء  فلما 

وولى عليهم غيره.
)من كتاب املستطرف(

آخًذا بالعزم عاماًل باحلزم 
واحلزم  بالعزمية  ميتدحه 
الرجولة  صفات  من  وهما 

الفذة.
ساوى يف أقضيته:

عدل بني الرعية
أغنى القاصـــد وأرضى الوارد:
..............................
أنزلهم منه منازل األوالد:
..............................
..............................

عمر منهم... اآلخرة:
..............................
..............................
يريدون النظر إلى وجهه:
..............................
..............................

آخًذا بالعزم عاماًل باحلزم:
للرحمة  اليعرف  جبار  متشدد 

موضًعا وال للتسامح طريًقا.

ساوى يف أقضيته:
عاقب الظالم واملظلوم.

أغنى القاصد وأرضى الوارد:
....................................

أنزلهم منه منازل األوالد:
....................................
....................................

عمر منهم... اآلخرة:
....................................
....................................

يريدون النظر إلى وجهه:
....................................
....................................

املعنى العميق املقصوداملعنى السطحي الظاهر

88 تتطلب قراءة النص األدبي رصيًدا واسًعا من الثقافة العامة يف جميع املجاالت. الحظ مثاًل الثقافة التاريخية 
واجلغرافية التي حتتاج إليها لفهم معاني النص اآلتي: )منزلي(

جبــل طويــق
لألديب السعودي عبداهلل بن خميس

يـــــــا أيهــــــا العمــــــــالُق زدنــــــــا خبــــــــــــرة
واقصـــص علينــــا اليـــوم مـن أخبارهم
عـــن )َطْســـَم( حدثنـــا وعـــن جبـــروتها
واذكــــــر عـــن )الزرقــــــــاء( ما فــــاهــــت بـــه
وعــــن احلمـــائـــم إذ َمـــــَرْرَن خواطفـــــــا
واذكـــر حديثـــا عـــن )حنيـــفة( مسهبــــــا

ـــــــن أقــامـــــــوا فـــي ذراك معــــاقــــــــــــال عمَّ
مــا َثـــــمَّ مـــن أحــــٍد يجيــب الســـائـــــــــــال
ملــــا استبــــاحــت مـن )َجديـــس( عقائــال
عـــن نظـــــرة تطوي احلــــُزون مراحــــــال
هـــل كـــــــان ذاك احلكــــــــُم منهــــا باطــــــــال
واذكـــــر )ربيعـــــة( فــي حمـــــاك و )وائال(

ًفا بجبل طويق، ومفسًرا مايف النص من رموز تاريخية، واستعن على  )اشرح معاني النص. يف كراستك. معرِّ
ذلك مبعلمي التاريخ واجلغرافيا يف مدرستك(.
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99 معلوماتك القبلية عن األديب، أو عن ظروف إنشاء النص األدبي، أو ماقاله النقاد حول النص، قد تكون مفيدة 
لفهم معانيه:

النــصمعلومات عن األديب

ابن الرومي، علي بن العباس 221هـ 2٨3هـ
م  يتوهَّ التشاؤم،  شديد  املزاج  غريب  كان 
ويجسد أوهامه، ويفتش يف األشياء عن رموز 
اخليـر والشـر حتـى أصبـح وكــأنه يعيــش فـي 
عالم خاص من نسج أوهامه، وخياله، وجبنه 
التي  الشياطني  رؤوس  متلؤه  عالم  وخوفه، 
تطل مـن نـوى التمـر وفـم اإلبريـق، حـتى من 

مفردات اللغة.
حدثت زوجه مرة أن باب بيتهم مقفل من 
ثالثة أيام؛ وذلك أنه كان يلبس ثيابه كل يوم 
ويتعــوذ، ثـم يصيــر إلــى البـاب واملفتـاح معـه، 
فيضع عينه على ثقب الباب فتقع عينه على جار 
له أحدب، فإذا رآه ابن الرومي تشاءم وتطير ورجع.

أرسل إليه أحد األمراء ليزوره مادًحا فيثيبه 
وكان البحر بينهما، فقال ابن الرومي:

ه الغنى أذاقتنـي األسفــار ما كرَّ

فأصبـــحت يف اإلثراء أزهد زاهٍد

حريًصا جباًنا أشتهي ثم أنتهي

ه ومــــن راح ذا حـــــرص َوُجـــنْبٍ فإنَّ

وملـــا دعــــــانــي للمثـــــوبــة سيــــــــــد

وَرْهٌب كالهــمـا َرْغٌب  تنــازعني 

فقـــدمت رجـــاًل رغبــة فـي رغيبٍة

أخــــاف على نفسي وأرجو مفازها

أال مـــن ُيريني غايتي قبل مذهبي

إليَّ وأغـــراني برفـــض املطــــالب

وإن كنـــــت يف اإلثــراء أرغب راغب

بلحـــظي َجناَب الرزق حلظ املراقب

فقير أتاه الفقر من كل جانب

يـــرى املـــدح عــاًرا قبـــل ذل املثاوب

املغايـــب الع  اِطّ وأعيـــــاني  قوٌي 

ــــرت رجــــاًل رهبــــة للمعاطب وأخَّ

وأستــــار غيــــب اهلل دون العواقب

ومــن أيـــن والغـايات بعد املذاهب

خلص املعاني التي يعبر عنها الشاعر، وفسرها يف ضوء معرفتك بشخصيته:

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................
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1010 ارسم يف كراستك خريطة معرفية تلخص عمليات حتليل بنية املعنى والبنية الفنية للنص األدبي.

ر  اء على حتليل معناه. وقد عبَّ 1111 النص األدبي نص )مراوغ( يصعب - يف كثير من األحيان - أن يتفق القرَّ
أبو الطيب املتنبي عن هذا املعنى، فقال:

اها ويختصُم أناُم ملَء جفوني عن شواردها           ويسهر اخللق جرَّ
سجل ما تفهمه من النص اآلتي، ثم قارن بإجابات زمالئك:

املعنـىالنـص

حسني العروي )شاعر سعودي(
 أنا يا صديقي بعض حلـــــــٍم ذابٍل
نــــــــــي فإنَّ يضيـــــــر  لـــن  ذلـك  لكنَّ 
 غنيـت صـــرت حديقــــــــــًة  شعـــــــــريًة
ونزفت فانتثــرت عطـــور وانتشــت
أنا لست أبكي سوف أرحل يف غدي
إن شفتيـــــك  يف  ُيغتـــــال  أنا  خـبر 
غابـــــــًة وأصبـــح  سأشقُّ صحـرائي 
ـــــــــــــه إنَّ دربــــي  والليــــــــل  راحٌل  أنا 

ضعفت سفائنه عن اإلبحـــــــــاِر
ياِر التَّ مــن  أقــــــــــوى  أنشـــودة 
األطيــــــــــاِر مسحــورة  مجنونـــــًة 
غابات نخــٍل يف جحيم مداري
تذكـــــــاِر دومنا  سأصبح  ماٍض 
يسألك من يلقاك عن أخباري
أمطاري من  السوداء  أحزانها 
الساري بالصديق  وأرفق  خيٌر 

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

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

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

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

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

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

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

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

ر عن محتوى النص الشعري اآلتي إما بنص قصصي، أو بلوحة فنية )رسم( )منزلي( 1212 عبِّ

قال حميد بن ثور الهاللي: )شاعر جاهلي أدرك اإلسالم وأسلم(

ومـــا هاج هـــــــذا الشــــــــــوَق إال حـمــــــــامـــــٌة
تغــــــتــــــدي ثــــــــم  والـًهـــــــا  عليـــــــه  تــــــروح 
ُتــــــؤّمـــــــــُل فيـــــــــــــه مـؤنســــــــــــــــا النفـرادها
ــَحام ولم جتد فلمـــا اكتسى الـــريش السُّ
ــــــت قريبـــــــا فـــــــوق غصــــن تــذأبـــــت تنحَّ
فأهـــــــوى لهــــا صقــــر ُمســــفٌّ فلــم يـــدع
فأوفـــــت علــى غصـــن ُضَحــيـا فلــم تــدع
ـــــى يكــــــــــون غنـــــــــــاؤها عجبــــــــُت لهـــــا أنَّ
فلــــــم أر مثلــــــي شــاقـــــــه صـــــوُت مثلــــــها

دعـــــت ســـــــاق حـــــر تْرحـــــًة وتـــرمنــا
موّلهــًة تبغـــــــي له الدهـــــر مطعمــا
ـمـــــــا وتبكــــي عليــــــه إن زَقـــــــا أو تــرنَّ
لهـــا معـــه فــي ســـاحة العـش مجثما
بـه الريـح َصـــْرفـــا أيَّ وجــــه تيمـمـا
لهــــــــا ولـــــدا إال رمــــــامــا وأعظمـــــــــا
لنــائحـــــــة فـــــي نــوحهــــــا متــلومــــــــا
فصيحـــا ولــم تفغر مبنطقها فما
وال عربيـــــا شاقـــــــه صــــوُت أعجمـــا

)ساق حر: فرخ احلمام(

)تذأبت: أتته من كل جانب(
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1313 األدب استخدام غير عادي للغة. إننا جميًعا ننفعل باملواقف، ونتخذ منها مواقف عاطفية، ولكنا ال نستطيع 
أن نعبر عن انفعاالتنا كما يفعل األديب. إنه ميتلك قدرة فائقة على نسخ اللغة، وميتلك خيااًل يستطيع بواسطته 
ا،  ر التلفازي( الذي ينقل إليك صورة مشهد تراه يومّيً أن يلتقط الصورة من الزاوية اخلفية، متاًما كما يفعل )املصوِّ

فإذا بك تراه أكثر جمااًل وبهاء مما ألفته وعرفته.
حاول أن حتدد أبعاد الصورة اخليالية يف األبيات اآلتية من معلقة الشاعر اجلاهلي )امرئ القيس(:

وليـــــــٍل كمـــــوج البحـــر أرخـــــى ســدولـــه
ـــــــــى بصلبـــــــــــــــه فقلـــــــــــت لـــــــــــــه ملــــــا متطَّ
أال أيهـــــــا الليـــــــــل الطـــــــويل أال اجنــــــِل

علــــــيَّ بأنــــــــواع الهمـــــــوم ليبتلــــــــي
وأردف أعجـــــــــاًزا ونــــــــــــاء بكلكـــــــــــــل
بصبـــح و مـــا اإلصباح منك بأمثل

  لتحليل البنية البالغية للنص:
- الحظ املوسيقا )التوازن، السجع،اجلناس، التضاد( وبني قيمتها اجلمالية.

- تأمل الصور اخليالية )التشبيه، االستعارة، املجاز، الكناية ( واشرحها.
- تأمل نظم اجلملة )ترتيب األلفاظ يف اجلملة، واالستخدامات اخلاصة لألساليب النحوية (

ُز لإلنسان                      لألديب السعودي: هشام القاضي ُن امُلَميِّ اللغة: ذلك املَكوِّ
قائمًة  معها  ويسرُد  بابا،  ماما،  لغته؟  معه  فتكُبر  الطفل  يكبر  كيف  تأملَت  هل  أُلّمه؟  الطفِل  ُمناغاَة  أرأيَت 
فة، املهم أن اآلخرين  بأهم حاجاته، وقائمًة أخرى بأسماء عائلته، وال يهّم إن كانت َمْنقوصًة أو مقصوصة أو محرَّ

يفهمونه ويبتسمون له.
هل ناجيَت ربك يومًا، فوجدَت الكلمات تفيُض َفيًضا، فَتَتفّجر؟ أو تغيُض َغيًضا، فتتَحّجر؟ هل استشعرَت كيف 
ل مُبَكّوناٍت رقيقة؟ هل رأيَت كيف تِرقُّ يف الوجِه العالمات؟   تكون املناجاة ذاُتها لغًة حتمُل مكنوناٍت عميقة، وتتَجمَّ

ج األصوات، وترتعش النغمات؟ وتْصطفُّ الكلمات؟ وتَتَهدَّ
ْت من اجلبال؟ وتْنُبت الكلماُت عند األدباء فيقطفونها  ألم تَر كيف تَتَجّمع لدى اخلطيِب امُلَفّوِه األلفاُظ كأّنها ُقدَّ
كما َتنُبُت وُتقطف األزهار؟ ألم تسمع لغَة احلوار كيف تتشّكل فتولد وتكبر، وحتيا وتِشّب، وتتشّنُج وتخبو، وتسَتْخِبر 

وتتحقق، وتتَوّدد وتْسَتْعدي، وتتشّدد وتترَقق؟
تبقى الفكرة هباًء مجرًدا حتى ُتقال أو ُتكتب، ويبقى من أعز األشياء إلى اإلنسان اسُمه الذي ُينادى به. أصواُت 
َجْرِسه مختلفة، وحروف كتابته متميزة. وتبقى أحلى األوقات تلك األحاديث واألقاصيص يف املسامرات، ولوال 

َك، وال صارت مادَة املَسامرِة وهواَءها. تلك هي اللغة. اللغة، لم تنتقل ولم حُتْ

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

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

1414 حلل البنية البالغية للنص األدبي اآلتي:
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1515 اكتب وصفة تعليمية عالجية لزميل لم يتقن عمليات حتليل النص األدبي:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1616 اقرأ قراءة متأنية للفهم والتفسير:

                                        مذكرات كاتبة              للكاتبة السعودية: سلطانة السديري
ترقد  السعودية حيث  العربية  اململكة  أقصى شمال  الساحرة هناك يف  القرية  تلك  أنسى  أن  ال ميكن 

بسكينة وسالم بني أحضان الرمال وخصالت النخيل وأشعة شمس ذهبية تزيدها سحًرا.
هناك حيث مدينة القريات الصغيرة ولدت وعشت أيام صباي، ذلك الصبا الذي كان مليًئا مبشاعر تطوف 
ن قريتي الساحرة بأحالمي؛ فتبدو لي احلياة مليئة مبتناقضات عجيبة من املشاعر التي  بي وأطوف بها، وألوِّ

يزخر بها قلبي الصغير وعقلي الذي يستيقظ باحًثا متسائاًل متلهًفا الختراق حواجز اجلمود إلى املعرفة....
ا صلبة قوية كهذه األرض تدور يف فلكنا وتدور بنا..  تيقظت طفولتي يف بيت كبير يضم أًبا رحيًما حكيًما وأمَّ
ر حياتنا، التعرف حدوًدا للعطاء.. ولكنها حينما يخطئ واحد منا ال ترحمه.. كانت احللول عندها مباشرة  تسيِّ

وإيجابية سريعة، تعاقب املسيء بشدة، وكان أبي يختلف عنها يف هذه الناحية.
كان من الذين يستطيعون ابتالع غضبهم بقوة عجيبة، وكان يداري انفعاله بالصمت املتوتر حتى يهدأ، وقد 
ا بالنفس البشرية، يعرف ويتلمس الضعف يف نفس  كان رحمه اهلل واسع الثقافة يف عصره، متقدًما عن وقته، ملّمً

اإلنسان، وقد يعذره. وكان لذا اليعاقب أحًدا حتى ُيلمَّ بجميع أسباب ما حصل.
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نوع النص: مذكرات أدبية.
وصف الشخصيات:

من صفات الكاتبة:..................................................................................................

من صفات األم:.....................................................................................................

من صفات األب:....................................................................................................
- وصف األمكنة: 

املدة العمرية التي تتحدث عنها الكاتبة: .......................................................................
عالقة الكاتبة باملكان كما يظهر من النص:....................................................................

- هل تعتقد أن الكاتبة كانت تتحيز إلى أحد أبويها؟ دلل.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

- كيف ترى احلالة املادية ألسرة الكاتبة؟ دلل.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

- ما الذي ميكن أن تستنتجه من وصفها ألبيها: )متقدًما عن وقته(؟
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

- ما الذي ميكن أن تستنتجه من وصفها ألبيها بأنه )ال يعاقب أحًدا حتى ُيلمَّ بجميع أسباب ما حصل(؟
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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1717 ادرس الّنص اآلتي دراسة أدبية حتليلية وافية، واعرض دراستك على زمالئك: )منزلي(
      تذكر أن تشمل دراستك حتلياًل للبنية الفنية، وبنية املعنى - والبنية الثقافية، والبنية البالغية.

الرحيــل وطعــم القـهوة املر
للقاصة السعودية: وفاء الطيب.

كان موت أمي فادًحا.. لم أكن أعرف أن ملوتها رائحة الكافور، واملسك، وحبات الهيل يف فناجني القهوة 
املرة.. لم أكن أعرف أن ملوتها رائحة العدم، والصمت، والنحيب يف جنبات الليل.

أمي مخلوقة عذبة شفافة، ألعماقها لون القطن األبيض فكيف يليق أن يجلل السواد ثيابنا ملوتها؟ كيف يكون 
ا جتول فيه الضحكات خلسة خلف األبواب؟ كيف يكون عزاؤها ساحة اللتهام موائد األرز وحبات  عزاؤها عبثّيً

الزبيب وقطع اللحم؟ ملاذا األشداق مفتوحة لليوم الثالث على التوالي. 
تدور فناجني الشاي، وتدور معها أيامنا حني كنا نقطن زقاًقا ضيًقا.. شابة أرملة وبناتها.. أكبرهن يف التاسعة، 
وبقايا بيت، مدخله رطب مظلم، تسمع فيه أحياًنا بكاء أختي وقد شبت النيران يف مالبسها املبتلة بزيت الكاز. 
كانت تغسل ثيابنا يف ظلمة الدهليز، فلم تفطن موعد رحيلها، ولم تعد أمي لها حقائب السفر، فقط كفن 
أبيض وحزن يف القلب، وعبرة يف العني. لم يكن هناك رائحة كافور وال مسك، وال صوت طحن حلبات الهيل، وال 

فناجني القهوة املرة.
أمي تقول: البكاء على املسافرين اليجدي - كلنا سوف نسافر إليهم ونكون سعداء برفقتهم. ويف الليل كانت 
جتفف دمعتنا بحكاية، ونسلم على أبينا الذي رحل قبل أن نتعرف على مالمحه. يطلع أبي من جوف حكاية، 

يقضم قطع اخلبز معنا، يشرب الشاي معنا، ثم يسافر.
كانت أمي امرأة قوية جتلس خلف ماكينة اخلياطة حتى يتقوس ظهرها، وابتسامة حلوة تعلو وجهها كلما عدنا 
من مدرستنا. نقبل رأسها فتدعو لنا بالستر، وتهيئ لنا طعامنا. وبالليل تتسلل أمي من فراشها لتهيئ لنا 
مالبسنا، تعلقها على املشجب، وتنظف أحذيتنا، تضعها قرب الباب. كم كنا نفرح بالكتب والدفاتر وهي 

تغلفها بالورق امللون والنايلون.
ة أعدت أمي حقائب الرحيل،  وجه أمي شاحب، وجسدها يستلقي فوق سرير أبيض ينوء بهمها هذه املرَّ

ولم تشأ أن تخبرنا. تأخرت يا أمي. اشتقت إليك يا أمي! متى تعودين إلى املدينة؟
ردت لتطفئ نيران لهفتي: الداعي للقلق، يوم االثنني أكون بينكم.

كأن جدران بيتها تشتاق إليها وتناديها، كأن الِقْدر على املوقد يحن ليدها. غسلت بيت أمي بدهن العود، 
عطرت جنباته وأركانه، ملن غير أمي يكون هذااالحتفال؟

كم أتعجل هذا االثنني الذي اليأتي. كم أترقبه وأمتلقه ليأتي. كأنني لم أرها منذ سنني. غًدا تسافر أمي 
إلينا، ويلتئم شملنا.

كانت أمي تدخل بيتها ظهر االثنني فهي لم تخلف لنا موعًدا أبًدا. دخلته وابتسامة طيبة مرتسمة على شفتيها، 
لكن يديها الباردتني لم تصافحاني كعادتها، وال وجدت حضنها دافًئا كما عودتني.

رائحة العود مازالت عالقة بجدران البيت - وأمي على أهبة االستعداد تريد الرحيل.
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أشهر   - مؤلفاته  بعض   - سيرته   - )نشأته  عن  باختصار  حتدث  ثم  السعوديني  األدباء  أحد  اختْر   1818
ف زمالءك به. نصوصه( ثم عرِّ

1919 أجب عن االستفتاء اآلتي: )منزلي( 

غير موافقموافقموافق تاًماالعبارة م

أستطيع بكل سهولة أن أميز بني النص العلمي والنص األدبي
أستطيع حتديد نوع النص األدبي )شعر، قصة، مذكرات، مسرحية، 

مقالة...(
بإمكاني حتليل أي نص أدبي إلى بنيته الفنية.

أستطيع أن أكتشف أثر بيئة األديب وثقافته يف ألفاظ النص ومعانيه
أحلل بنية املعنى يف النص األدبي بكل يسر وسهولة

أكتشف اجلماليات البالغية يف النص األدبي وأحللها
أكتشف أوجه الشبه واالختالف بني النصوص ذات املوضوع الواحد

أعرف عدًدا من األسماء األدبية يف فنون أدبية مختلفة
اء النص األدبي رمبا يختلفون يف تفسيره، ونظرتهم إليه  أعتقد بأن قرَّ

أستطيع أن أنفذ من ظاهر النص إلى معانيه العميقة وأهدافه الضمنية

1
2
3
٤
٥
٦
٧
٨
٩
1٠

خطتي املقترحة لضمان استمرارية اإلتقان:

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

.................................................................................................................................................................................
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أواًل: قدم دراسة أدبية حتليلية للنص الشعري اآلتي:

اِحِل َوْقَفٌة على السَّ

)1( مواخر: ممنوعة من الصرف على صيغة منتهى اجلموع، ُصّرف للضرورة الشعرية.

1- َيــا َبـْحــــــُر َكــْم أَْخَفـــْيَت ِمْن أَْسـَراِر

2- الـَمــــدُّ ِفـيــــَك ُتـــِثــيــُرُه ِفــي َرْهــَبــــٍة

ْت ِبـِه ــْيـــــُر ِمـــــلُء َجـَنــــاِحِه َرفَّ 3- َوالطَّ

يُح َتْبَتِدُر الِقَلَع َوَقد َسَجْت 4- والرِّ

ُح ِرْفـــًقـــــا بالــــُمَنـــــــى َهـــا الـَمـــــلَّ 5- َيا أَيُّ

6- آَمـــــاُلــَنـــــــا َمــــــــوٌج َتـَلَطــــَم ِخــْلــُتــــُه

7- َيْرُنـــــو ِلَشــــاِطـِئـِه َفـَهْل ِمن َهـْمَسٍة

8- ِلَتُقـــوَل َعن ُدَوٍل َمَضْت َوُشُعوِبـَها

9- َرَحُلوا ِإلـــى اأَلْعَماِق ِفيَك َوَلْم َتَزْل

َوَنـَشــْرَت ِفـــي اآلَفـــاِق ِمـْن أَْخــَبــــاِر

ـــُه ِبـوَقـــــاِر َوالـَجــــــــْزُر ِفـــــيـــــَك َتـُبـــــثُّ

َفـَمـَضـى َيُجــوُب َمَراتَع اأَلْسَحاِر

ــــــَراِع َتـُتـــوُق ِلأَلْســـَفــــاِر ِمــــلَء الشِّ

َتــِحــــــنُّ لإِلْبــــَحـــــــــــــاِر أََراَك  ــــــــــي  ِإنِّ

َيْشُكـــــو ِمـــَن اإِلْقــَبـــــــاِل َواإِلْدَبـــــــــاِر

َتـْجـْلــــو ِبــــَها َمــــا َغــــاَم ِمـن أَْسَراِر؟

َعَبُروَك َفــْوَق َمَواِخـــٍر )1( َوَجَواِري

ــــــــاِر ـمَّ أَْخـَبــــاُرُهـم ُتــــْرَوى َلـــَدى  السُّ

ب على إلقائه، مراعًيا سلمة الضبط، وجودة األداء، ومتثيل  ا من مختاراتك الشعرية، تدرَّ ر نّصً ثانًيا: تخيَّ
املعاني. ثم ألقه أمام زملئك يف الفصل.

اختبار بنائي

د )شاعر سعودي( عبدالرحمن بن عبدالكرمي الُعبيِّ
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النــص األدبـــيأوجه املقارنة

احملتوى

العاطفة واخليال

األساليب البالغية

غاية النص وهدفه

اء للنص فهم القرَّ

ا فإننا: نقوم بعدد من العمليات، ونسير يف عدد من اخلطوات، ونحتاج إلى عدد  ا أدبّيً 22 عندما نقرأ نّصً

من األدوات. ارسم شكاًل أو جدواًل يلخص ذلك.

نشاطات الغلق والتلخيص

النــص العلمــي
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33 فنون البالغة وأساليبها:

44 حتليل بنية النص األدبي:

أمثلــهأهم أساليبهالفــن البالغـي

علم املعاني
)نظم اجلملة(

ترتيب األلفاظ يف اجلملة 
يف  املعاني  ترتيب  بحسب 

النفس.

على قــدر أهــل العزم تأتـي العزائــم
وتــأتـي على قـدر الكـرام املكــارم

أصل الترتيب:
........................................................................

استخدام األساليب النحوية
يف غير أصل معناها

السجع

التضاد

اجلناس

التورية

التشبيه

االستعارة

املجــاز

الكناية

علم البديع

علم البيان

ما يفعله القارئالبنيــة

البنية الفنية

بنية املعنى

البنية البالغية
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55 تتميز الفنون األدبية عن بعضها بعدد من اخلصائص:

أهم اخلصائص التي تيزه عن غيره من الفنونالفن األدبي

الشعر العمودي
الشعر احلر

القصة
املذكرات األدبية
املقالة األدبية

املسرحيـة

تتكون القصيدة من عدد من )األبيات( املتفقة يف الوزن والقافية

احلوار. الصراع بني الشخصيات. وصف املشاهد

66 ال ميكننا حتليل النص األدبي وتقوميه من قراءة واحدة، بل يفضل أن نسير يف اخلطوات اآلتية:
اأاأ قراءة سريعة؛ ألخذ انطباع أولي عن النص، وحتديد ما إذا كنا بحاجة إلى بعض القراءات حوله.

بب قراءة متأنية؛ لفهم النص وتفسيره.
يفضل أن نلخص بنية النص الفنية، وموضوعه، وأفكاره، ومعانيه، ومصادر ثقافته )املعرفية والبيئية(

جج قراءة متأنية؛ لتحليل جماليات النص وأساليبه البالغية.
يفضل أن نكتب ملخصا يصف بالغة النص، ويشرح أساليبه البالغية.

إذا أردنا كتابة )دراسة حتليلية للنص األدبي( فإننا نقوم باجلمع بني ما فعلناه يف كل قراءة من القراءات 
السابقة طبق اخلطوات السابقة على النص اآلتي:

اجلبل

بـــــــــاذٍخ الــذؤابــــِة  ـــــاح  طمَّ وأرعـــــَن 
يســــدُّ مهـــبَّ الريـــح مــن كــل وجهة
وقــــــوٍر على ظهـــــــر الفــــــــالة كـــأنــــه
يلــــــوث عليـــه الغيـــــُم ســـــوَد عمائـم
أصْخـــُت إليـــه وهـــو أخـــرُس صامٌت
وقـــــــال أال كـــــم كنــــُت ملجـــــأ قاتــــــل

ِب  ومـؤِوّ مدلٍج  من  بي  مَرّ   وكم 
فمــــا كـــان إال أن طـــوتهم يـــد الـــردى

بغــــــــارِب السمـــــاِء  أعنــــــاَن  يطـــــــاوُل 
باملنـــــاكـــــــِب ُشهَبــــــــه  ليـــــال  ويزحــــــم 
بالعواقــِب ُمْفِكــٌر  الليــالــــي  طــــــواَل 
لهـــا مـــن وميض البرق حمُر ذوائِب
رى بالعجــائـــِب فحدثنــي ليـــــــَل السُّ
تــــــــــــائــــــــِب ـــــــــــــل  اه تبتَّ أوَّ ومــــوطــــــــــــــَن 
وراكِب مطٍيّ  من  ي  بظِلّ  وقـال 
وطــــارت بهــــــم ريــــح النـوى والنوائِب

جبل أرعن: ذو أنوف طويلة شاخصة.
طماح الذؤابة: شديد االرتفاع.

بذخ اجلبل: عال فبان علّوه - فهو باذخ. 
الذؤابة من كل شيء: أعاله، وطرفه، جمعها 

ذوائب.
أدلج: سار الليل كله.

أّوب: سار النهار كله إلى الليل.
النوى: الُبْعد.

النوائب: الكوارث واألحداث املؤملة.

ابن خفاجة، إبراهيم بن أبي الفتح، ٤٥٠. ٥33 هـ من بلدة شقر باألندلس
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أواًل:  وّضح ما يف النماذج واألمثلة اآلتية من أساليب بالغية:

املثال األدبي

ياعروس الربا اجلميلة أبها
أنت أشهى من اخليال وأبهى

الشرح واإليضاحنوعــهاألسلوب البالغي

فقدمت رجاًل رغبًة يف رغيبه
وأخرت رجاًل رهبة للمعاطب

فإنك شمٌس ، وامللوُك كواكٌب
إذا طلعت لم يبُد منهن كوكُب

.... وعهـده بقلـيم وهــو يتـحلـى مـن البيـان 
بأسمائه، وتبرز أنوار املعاني من ظلمائه، وقد 
أصبحْت يدي منه وهي حمالة احلطب، وأصبح 

خاطري أبا جهل بعد أن كان أبا لهب.
)ابن األثير(

عروس الربا
أبها، أبهى

قدمت رجاًل
وأخرت رجاًل

قدمت /أخرت
رغبًة/ رهبًة

ثانًيا: اقرأ النص اآلتي قراءة متأنية: كرر القراءة، ثم أجب عن األسئلة الالحقة:
من أنا؟                                                   حمزة شحاتة. رفات عقل

يبدو لي أنني لم أستقبل حياتي، منذ وعيت، حتى هذه الساعة.. كنت أعيش متأثًرا بجملة الظروف، والدوافع، 
لى  واملقاومات.. أسير.. وأتقهقر.. وأقف.. وأحياًنا أعدو بجنون.. وحيث يتاح لي أن أتأمل ذاتي، أرى أنني أداة مُتْ
عليها مقدرات حركتها وسكونها.. لم أشعر قط بتحرير إرادتي.. وحني بدا لآلخرين أنني اكتملت بحكم السن، 
واتساع أفق التجربة.. وجدت أن ما يسمى اإلرادة فينا ليس إال حاصل ظروف، وعوامل ينسحق فيها ما هو ذاتي 
داخلي حتت وطأة ما هو خارجي. فإذا قلت اآلن. بصدق. إنني أجهل من أنا.. أو ما أنا.. فألني لم أستقبل قط 

ما أستطيع أن أسميه حياتي.
ولكيال ُيعدُّ كالمي عن حياتي كالًما يكتنفه شيء من الغموض. أقول: إني كنت كاجلندي الذي قضى أيامه 
ر له أن يخوضها.. أو كاملتعلم الذي قضى شطر عمره للتخصص  ولياليه يف التدريب واالستعداد ملعركة لم يقدَّ

يف مجال معني.. وقضى الشطر الثاني عاماًل غير ثابت، يف كل مجال غير مجال تخصصه.
اأاأ هل تعتقد أن النص السابق جزء من: )مقال/ قصة / مذكرات أدبية (؟ دلل على رأيك.

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

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

اختبار بعدي
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بب الفكرة األساسية التي يعبر عنها النص:.............................................................................

جج وصف الكاتب نفسه بأنه:...............................................................................................

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

دد رؤية الكاتب لإلرادة الذاتية، والظروف اخلارجية:................................................................

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

ثالًثا: حلل النص الشعري اآلتي بحسب املطلوب يف اجلدول الالحق:

على أبواب يافا يا أحبائي
ويف فوضى حطام الدور... بني الردِم والشوك 

وقفُت وقلُت  للعينني.. قفا نبك 
على أطالل من رحلوا وفاتوها

بناها  من  وتنعى  الدار....  بناها  من  تنادي 
الدار وأّن القلُب منسحقًا.... وقال القلب: ما 

فعلْت؟.
بِك األيام يا داُر؟ وأين القاطنون هنا؟

وهل جاءتك بعد النأي، هل جاءتك أخباُر؟ 
مشاريع  رسموا  هنا  حلموا،  هنا  كانوا.  هنا   

الغد اآلتي. 
فأين احللم واآلتي؟ وأين هم؟

وأين هم؟
ولم ينطق حطام الدار

ولم ينطق هناك سوى غيابهم
مِت، والهجران وصمت الصَّ

غريب الوجه واليد واللسان
اآلمر  وكان  حواشيها..  يف  يحوم  وكان..... 

الناهي.
وكان.. وكان..

وغّص القلب باألحزان
أحبائي

مسحُت عن اجلفون ضبابة الدمِع
الرمادية أللقاكم ويف عينيَّ نور احلب واإلميان

بكم، باألرض، باإلنسان
فواخجلي لو أني جئت ألقاكم 

وجفني راعٌش مبلول... وقلبي يائٌس مخذول 
يا أحبائي هنا معكم...ألقبس منكم  أنا  وها 

جمرة
قطرة  زيتكم  من  الدجى  مصابيح  يا  آلخذ 

ملصباحي
وها أنا يا أحبائي هنا  إلى يدكم أمدُّ يدي  

وعند رؤوسكم ألقي هنا رأسي
وأرفع جبهتي معكم ِإلى الشمِس

بالدنا  كزهر  ة.  قوَّ جبالنا  كصخر  أنتم  وها 
احللوه.

الياس  وكيف  يسحقني؟...  اجلرح  فكيف 
يسحقني؟

وكيف أمامكم أبكي؟
ميينًا، بعد هذا اليوم لن أبكي!

)للشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان(
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اإليقاع اللفظي:
- التقفية: لم تلتزم الشاعرة بقافية معينة، ولكن هناك عدد 

من اجلمل الشعرية املنتهية بقواف موحدة، مثل:
..........................................................................

- التكرار: وظفت الشاعرة تكرار بعض األلفاظ إلحداث  
اجلرس واإليقاع املوسيقي: مثل:

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

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

التصوير الفني:
التشبيه:

ة                  كزهر بالدنا احللوة أنتم كصخر جبالنا قوَّ
..........................................................................

- االستعارة: ميتلئ النص باالستعارات اجلميلة، ومنها:
تنادي من بناها الدار، وتنعى من بناها الدار

شبهت الشاعرة الدار باإلنسان احلي، ثم حذفت املشبه به 
وأبقت صفة تدل عليه وهي )تنادي، تنعى(

ولم ينطق هناك سوى غيابهم وصمت الصمت والهجران:
..........................................................................
..........................................................................

الكناية:
ألقبس منكم جمرة، آلخذ يامصابيح الدجى من زيتكم قطرة 

كناية عن:............................................................
وأرفع جبهتي معكم إلى الشمِس

كناية عن: ..........................................................

التحليل الثقايفالتحليل البالغي

- وظفت الشاعرة مطلع قصيدة الشاعر اجلاهلي
)امرئ القيس(.

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
بسقط اللوى بني الدخول فحومل

وذلك يف قولها:.........................................
...............................................................

- كما اقتبست قول املتنبي:
ولكن الفتى العربي فيها

غريب الوجه واليد واللسان
وذلك يف قولها:.........................................

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

- يف حاالت احلروب متتلئ البيوت بالفجائع والبكاء 
واملوت واحلزن. ومن األلفاظ الدالة على ذلك:

) حطام الدور، نبك،......................................
)...........................................................
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تقويم ا�داء

أخي الطالب/أختي الطالبة:
م مهاراتك من خالل اجلدول اآلتي: انتهيت اآلن من دراسة الوحدة، وأّديت عدًدا من النشاطات واالختبارات. قوِّ

خطتي املقترحة إلتقان ما لم أتقن من مهارات مبستوى عال يف الكفاية القرائية:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لم أتقنأتقنت قلياًلمهارات الوحدة
أتقنت 

مبستوى عاٍل
أتقنت مبستوى 

متوسط

التمييز بني النص العلمي والنص األدبي

حتليل البنية الفنية للنص األدبي بحسب نوعه

حتليل بنية املعنى يف النص األدبي

حتليل البنية البالغية للنص األدبي

املوازنة بني النصوص ذات املوضوع الواحد
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)احجب اإلجابة، ثم اقرأ ( المادة التعليمية المبرمجة

النص األدبي يحتوي على مجموعة من األفكار واملعاني واألحداث والشخصيات، مقدمة يف 
صورة خيالية مبتكرة تخالف تصوراتنا الذهنية ومعلوماتنا العلمية.

إن األدب يعيد تشكيل صورة األشياء والظواهر التي نعرفها ويقدمها لنا يف صورة.......... مبتكرة.
هذه الصورة اخليالية املبتكرة لألشياء نسميها )رؤية األديب( أي أنه هكذا يرى األشياء. وهي 

رؤية مبنية على تصوراته اخلاصة التي يرسمها له خياله العاطفي.
فاخليال العاطفي هو الذي يشكل......................... لألشياء.

البالغة تساعد األديب على: التعبير عن رؤيته بوضوح، وإحداث التأثير الوجداني يف املتلقي 
إلقناعه بقبولها.

فالتي مُتكن األديب من إيضاح فكرته والتأثير الوجداني يف املتلقي هي..................
البنية من ثالث  وتتكون هذه  للنص(،  األدبية  )البنية  بتحليل  فإننا معنيون  ا  أدبّيً ا  نّصً نقرأ  عندما 
بنى أساسية: البنية الفنية، وبنية املعنى، والبنية البالغية. فمجموع هذه  البنى الثالث يشكل ما 

نسميه......................... للنص.
أواًل: البنية الفنية للنص:

نقصد بالبنية الفنية للنص: عناصره األساسية، مثل الوزن والقافية يف الشعر، واملقدمة والعرض 
واخلامتة يف املقال، والشخصيات واألحداث والزمان واملكان والفكرة يف القصة، فلكل نوع من أنواع 

األدب عناصره األساسية التي نطلق عليها اسم ........................
ثانًيا بنية املعنى:

بنية املعنى: هي موضوع النص، وفكرته العامة: وأفكاره الرئيسة والتفصيلية، ومحتواه الثقايف. 
فعندما نحلل بنية املعنى فإننا نبحث عن:

أ- موضوعه: وفكرته العامة، وأفكاره الرئيسة، ومعانيه التفصيلية، ونقوم بتخليصها، محاولني 
النفاذ من ظاهر النص ومعانيه السطحية إلى أعماقه ومراميه غير املصرح بها.

ب- العواطف واالنفعاالت التي يعبر عنها النص، فنرى ما إذا كان األديب: يؤيد شيًئا، أو ينكره، أو 
يسخر منه، أو يؤكده، أو يكرهه، أو يحبه، إلخ. مستعينني يف ذلك مبا يقدمه من أوصاف وتعليالت 

وتشبيهات.
ج- احملتوى الثقايف للنص، فنفسر مافيه من معلومات وإشارات بيئية أو معرفية.

إننا نحتاج إلى قراءة النص األدبي أكثر من مرة لنتوصل إلى حتليل بنية................ فيه.

خيالية

رؤية األديب

البالغة

البنية األدبية

البنية الفنية

املعنى
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الوحدة التدريبية الثالثة

بالضرورة  هي  لألشياء  رؤيته  عن  للتعبير  األديب  بها  يأتي  التي  واألفكار  واملعاني  والصور  األلفاظ  إن 
معتمدة على بيئة األديب وثقافته وقراءاته وما يشيع يف عصره من معتقدات وقيم وأخالق. ومن ثمَّ 

ستتأثر بها تأثيًرا واضًحا، يأخذ عدًدا من املظاهر، من أهمها: 
أ- ظهور أثر البيئة يف النص: املرجعية املكانية لأللفاظ والصور اخليالية واملعاني. فابن الصحراء تكثر 
يف ألفاظه: أسماء جبالها وأماكنها وحيواناتها وأشجارها ونباتاتها، ويستمد صوره مما يشاهده فيها، 

ويقتبس معانيه من طبيعتها.
ولقد متيز األديب األندلسي مثال بكثرة ورود األلفاظ والصور اخليالية املستمدة من الطبيعة الفتانة 

وكثر فيه وصف: األزهار والشالالت واحلدائق واألنهار واملروج اخلضراء.
إن البيئة املكانية متد األديب بالعديد من األلفاظ و ........................... واملعاني.

ب- ظهور أثر ثقافة األديب يف النص: فاألديب الفقيه تتأثر ألفاظه وصوره ومعانيه بألفاظ القرآن 
الكرمي، واحلديث الشريف واملعاني الدينية. واألديب الفيلسوف يتأثر بألفاظ الفلسفة واملنطق. 

وهكذا تؤثر ثقافة األديب يف................ وصوره اخليالية و...................
ج- ظهور أثر النصوص املشابهة للنص: إن األدباء عادة ما يعاجلون موضوعات وقضايا متشابهة، وبحكم 

قراءاتهم األدبية تتأثر ألفاظهم ومعانيهم وصورهم بعضهم ببعض.
كاألسد،  شجاع  وبأنه  كالغمام،  أو  كالبحر  كرمي  بأنه  املمدوح  يصفون  املدح  شعراء  غالبية  فمثاًل: 

وجميل كالبدر ومثل ذلك يقع لشعراء الغزل، وشعراء الهجاء وهكذا.
الالحق  على  منهم  السابق  ويؤثر  ويتداولونها،  األدباء  بني  واملعاني  والصور  األلفاظ  تنتقل 

وخاصة يف النصوص ذات املوضوعات.....................
ثالًثا: البنية البالغية:

وتعني الطاقة اجلمالية للغة التي استخدمها األديب للتعبير عن رؤيته وإحداث التأثير الوجداني 
وتتمثل بالغة النص يف ثالثة عناصر.

1- نظم اجلملة:
من دراستك لقواعد اللغة تعرف احلقائق اآلتية:

أ- تتكون اجلملة االسمية من مبتدأ وخبر، وتتكون اجلملة الفعلية من فعل وفاعل ومفعول به.
ب- لكل أسلوب معناه اخلاص. فأسلوب االستفهام يستخدم للسؤال عن شيء معني وأسلوب االستثناء 
يستخدم إلخراج املستثنى من حكم املستثنى منه، وأسلوب التعجب يستخدم إلظهار الدهشة وهكذا.

ولكن األديب ال يلتزم بناء اجلملة كما تقول قواعد اللغة، وال يلتزم استخدام األساليب النحوية يف 

الصور اخليالية

ألفاظه، معانيه

املتشابهة
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الكفاية القرائية

نظام اجلملة

نفسه،  القائمة يف  املعاني  وترتيب  يتناسب  األلفاظ يف اجلملة مبا  يرتب  ولكنه  األصلية،  معانيها 
ويعبر باألساليب النحوية عن معان جديدة مختلفة عن أصل معناها النحوي.

انظر مثاًل إلى قول املتنبي:
على قدر أهل العــزم تأتــي العــزائم     وتأتي على قدر الكرام املكارم

فأصل التركيب النحوي أن يقول: تأتي العزائم على قدر أهل العزم، وتأتي املكارم على قدر الكرام. 
ولكن الشاعر قدم )أهل العزم( و )الكرام( ألنهما موضع اهتمامه وموضوع حديثه، فالعرب يقدمون 

ما هم بشأنه أهم وهم به أعنى..
وانظر أيًضا إلى قول املتنبي:

ُب أما تغلط األيام يف بأن أرى      بغيًضا ُتنائي أو حبيًبا ُتقرِّ
فهذا أسلوب استفهام، ولكن الشاعر ال يسأل عن إمكانية غلط األيام، وإمنا يبدي حزنه على 

بعد األحبة، وأسفه لقرب البغضاء، ويأسه من تباعد البغضاء وقرب األحبة.
فاألسلوب الذي يختاره األديب لترتيب ألفاظ اجلملة، واملعاني اجلديدة التي يستخدم 

األساليب النحوية للتعبير عنها، وما شابه ذلك نسميه............
2. اإليقاع اللفظي: التقارب أو التكرار الصوتي.

يهتم األديب باجَلْرس واإليقاع؛ ليحدث إيقاًعا لفظًيا يضفي جمااًل على نصه، ويستخدم لذلك 
عدة وسائل، منها:

- التقفية: التزام حرف معني ينهي به أبيات قصيدته.
- السجع: التزام حرف معني ينهي به جملتني متعاقبتني يف النص النثري، مثل: ظهر الصباح، 

فنادى املؤذن حي على الفالح.
- اجلناس: استخدام كلمتني متشابهتني يف اللفظ مختلفتني املعنى، مثل: ال أبهى من أبها، 

وال عسير يف عسير.
- التوازن: استخدام جمل متساوية أو متقاربة يف الطول، فالشعر يقوم أساًسا على الوزن، مبعنى 
أن أبيات القصيدة كلها تتساوى يف عدد احلركات والسكون. أما النثر األدبي فإنه ال يلتزم بالوزن، 

ولكن األديب قد يحاول استخدام جمل متساوية األطوال، كما يف املثال اآلتي:
)وجوه البشر. وجوه البشر! كيفما انقلبت أراها، عن مييني وعن يساري، وأمامي وخلفي، وفوق 

رأسي وحتت قدمي، حيثما أكون تكون(.
- التضاد: استخدام الكلمة أو اجلملة ونقيضها، مثل:

)وجوه! وجوه! وجوه!.. بيضاء وسوداء، حمراء وصفراء، خشنة وناعمة، مظلومة وظاملة، مشرقة 
وعابسة، راجية ويائسة، ضاحكة وباكية، شاكرة وشاكية، هادئة وهائجة، كاسدة ورابحة، غالبة 
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اإليقاع اللفظي

املشبه

حذف

كناية

ومغلوبة، صالبة ومصلوبة، سليمة وعليلة، قبيحة وجميلة( فاستخدام جمل متوازنة، واستخدام 
املتضادات، واستخدام أصوات متكررة أو متقاربة، كل ذلك نسميه........................

3 - أساليب التصوير الفني وتشمل:
أ- التشبيه: وهو أسلوب للمقارنة يستخدمه األديب إليضاح صفة خفية يف املشبه وذلك مبقارنته 
مبشبه به تظهر فيه تلك الصفة بوضوح فمثال )السرعة( صفة ظاهرة يف )البرق(، و)القوة( صفة 
ظاهرة يف )احلديد( وهما صفتان خفيتان يف اإلنسان، فإذا قلت: )فالن سريع كالبرق أو قوي 

كاحلديد( ظهرت لنا صفة السرعة والقوة فيه بوضوح.
فإذن التشبيه أسلوب يتكون من مشبه ومشبه به يهدف إلى إظـهار صفة خفية يف )املشبه / املشبه به(.

ب- االستعارة: وهي تشبيه حذف منه )املشبه( أو  )املشبه به( مع بقاء قرينة تدل على أن احملذوف 
هو املقصود.

وهو  به  املشبه  ثم حذفت  باإلنسان،  احلظ  فقد شبهت  احلظ(  عني  )نام  تقول:  عندما  فمثاًل 
اإلنسان وأبقيت قرينة تدل عليه وهي )نام(. وهذه هي االستعارة.

فاالستعارة إذن تشبيه................ منه املشبه أو املشبه به.
ج- الكناية:  وهي استخدام جملة أو تركيب للداللة على شيء يرتبط بها أو بينه وبينها عالقة تالزم. 
فإذا قلت )فالن كبير القلب( فإنك تكني بذلك عن اتصافه بالرحمة، وإذا قلت ألحدهم: )خير الناس 
أنفعهم للناس( فإنك رمبا تقصد أن هذا الشخص من عادته أن يضر باآلخرين، وإذا قلت )فالن ينام 

النهار( فإنك رمبا تقصد أنه عاطل عن العمل.
فكل تركيب ال يراد به ظاهر لفظه، وإمنا يقصد به شيء له عالقة به نسميه..................

د- املجاز: وهو  استخدام الكلمة يف غير معناها احلقيقي.
كأن تقول: لك عليَّ )يد( عظيمة، أي نعمة وفضل. أو تقول: )بنى( األمير مسجًدا، أي أمر ببنائه.

املجازفكل كلمة استخدمت يف غير معناها احلقيقي تسمى بـ.............
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اكتبوا... اكتبوا باأكبر قدر ممكن... ل يهم 
يتح�صن  �صوف  جيًدا...  �صيء  كل  يكون  اأن 
�صبابكم  في  تفرطوا  ل  بعد...  فيما  الإنتاج 

وفي مرونتكم.
لالأديب العالمي ت�صيخوف
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دليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدة

الكتـابة الأدبية
عنوان الوحدة

الأهداف 
التدريبية

مو�ضوعات 
الوحدة

 الوصف األدبي )وصف المشاهد، واألحداث، والشخصيات (.
 كتابة المذكرات.

 كتابة القصة.

ُيتوقع منك في نهاية هذه الوحدة اأن:
 َتصَف المشاهد، واألحداث، والشخصيات، وصًفا أدبيًّا جميًل، يجسد جوانبها الحسية 

والوجدانية.
 َتكتَب مذكراتك الشخصية، واصًفا المشاهد التي رأيتها، واألحداث التي عايشتها، 

والشخصيات المحيطة بك.
 َتكتَب قصًصا فنية جيدة البناء، معتمًدا على مهارتك في وصف المشاهد واألحداث 

والشخصيات.
 ُتصمَم مخططات موضوعاتك الكتابية، تصميًما جيًدا يساعدك على استيفاء عناصرها 

الفنية، وأفكارها األساسية، وتفصيلتها الجزئية.
دقة،  أكثر  بصورة  أفكارك  عن  يعبر  بما  البلغية،  واألساليب  الكتابية،  األلفاظ  َتنتقي   

وأوضح بيانا، وأجمل أداء.
 َتلتزَم ما تدربت عليه من مهارات النحو واإلملء وعلمات الترقيم وأعراف الكتابة.
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اإر�ضادات 
المتعلم

 الكاتب الجيد هو القارئ الجيد: إن األلفاظ الجميلة، واألساليب البالغية المشرقة.. 
تتسرب إلى عقولنا، وإلى أقالمنا.. مما نقرأ، ومما نحفظ. وكلما زادت ثقافتنا من 

المقروء، وحصيلتنا من المحفوظ.. كانت كتابتنا أكثر إشراًقا وجمااًل.
ك وحدة )القراءة األدبية( السابقة بزاد وافر من النصوص األدبية الجميلة، واألساليب   تمدُّ
ا تعود إليه كلما شرعت في كتابة موضوع أدبي جديد. البالغية الجيدة، فاجعلها مرجًعا أدبيًّ
ْم  مخطًطا لموضوعك قبل كتابته، حدد عناصره   الكتابة الجيدة نتيجة تخطيط جيد: َصمِّ
الفنية، وأفكاره الرئيسة والتفصيلية، ثم فكر في األلفاظ والعبارات واألساليب البالغية 

التي ستؤدي بها أفكارك، وحاول أن تستفيد من محفوظك األدبي وتقتبس منه.
خيالك،  أعِمْل  مباشرة.  تقريرية  كتابة  ال  تصويرية،  كتابة  هي  األدبية  الكتابة  أن  تذكر   

وعواطفك، وبراعتك اللغوية... وستجدك قادًرا على مجاراة أكابر الكتاب واألدباء.
 تذكر أن جزًءا من الدرجة سيخصص للصحة النحوية واإلمالئية، والدقة في استخدام 

عالمات الترقيم، والتقيد بأعراف تنظيم الكتابة.
 اقتن كراسة لكتابة أبحاثك  وموضوعاتك المنزلية، واختياراتك األدبية.

مــراجـــع 
المتعلم

- حاول أن تقتني هذين الكتابين أو أحدهما على األقل، أو ما شابههما:

- اإلنشاء األدبي.  أحمد محمد هريدي. 

- التحرير األدبي.   حسين علي محمد. 
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النشاطات التمهيدية

11 تختلف الكتابة األدبية عن الكتابة العلمية، حاول أن تظهر أبرز الفروق بينهما يف املوازنة بني النصني 

اآلتيني.   )من كتاب األسلوب، ألحمد الشايب(
النــص األول:

النــص الثاني:

“كان القصد من بناء األهرام إيجاد مكان حصني خفي، يوضع فيه تابوت امللك بعد 
مماته؛ ولذلك شيدوا الهرم األكبر وجعلوا فيه أسراًبا خفية زلقة صعبة الولوج لضيقها، 
وانخفاض سقفها واّمالسها حتى ال يتسنى ألحد الوصول إلى املخدع الذي به التابوت.

ويعد الهرم األكبر من عجائب الدنيا. قرر املهندسون واملؤرخون أن بناءه يشمل 
2.3٠٠.٠٠٠ حجر، متوسط وزن احلجر منها طنان ونصف طن، وكان يشتغل يف بناء الهرم 

مئة ألف رجل يستبدل بهم غيرهم كل ثالثة أشهر، وقد استغرق بناؤه عشرين عاًما”.

“وملا وقفت بنا الركاب يف ساحة األهرام، وقفنا موقف اإلجالل واإلعظام، قبالة ذلك 
الَعَلم الذي يطاول الروابي واألعالم، والهضبة التي تعلو الهضاب واآلكام، والبنية التي 
تشرف على رضوى وشمام، وتبلى ببقائها جدة الليالي واأليام، وتطوى حتت ظاللها أقوام 
تزال يف  ال  وهي  الدهر  ثياب  واألعوام، خلقت  السنني  أعمار  بدوامها  وتفنى  أقوام،  بعد 
ثوبها القشيب، وشابت القرون وأخطأ قرنها خط املشيب، ما برحت ثابتة تناطح مواقع 

النجوم، وتسخر بثواقب الشهب والرجوم”.

خصائص النص األدبي خصائص النص العلمي
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كفاية االتصال الكتابي

22 حدد نوع األسلوب البالغي يف اآليات الكرمية اآلتية، ثم أعِط مثااًل على كل أسلوب من إنشائك:

املثـــالنوع األسلوباجلمــل

33 تسمح اللغة باستخدام أكثر من كلمة للتعبير عن املعنى الواحد، كما تقول )جلس / قعد(، )خاف / فزع( 
إال أن بعض الكلمات أدق يف التعبير عن املعنى املقصود من بعض. كما أن بعضها يستخدم يف سياقات لغوية 

ال ميكن استخدام غيرها فيه.
انظر املثال اآلتي:

علي بن اجلهم:  قام وأهـــل األرض فــــي رجَفـــــــــــــــٍة             يضــرب فيهـا املقبـــــــَل املــــدبــــــُر
ك يف جفن الردى وهو نائُم املتـنـبــي:            وقفت وما يف املـوت شـــكٌّ لَواقٍف             كأنَّ

إنك قد تشعر بأن كلمتي )قام/ وقف( لهما املعنى نفسه، إال أنك حني تقرأ هذين البيتني تشعر بالفرق 
الثبات  على  )وقف(  كلمة  دلت  بينما  طلبه،  يف  واجلدِّ  باألمر  االهتمام  على  دلت  )قام(  فكلمة  بينهما.  الكبير 

والشجاعة. فهل املعنى واحد؟! وهل ميكن استخدام إحداهما مكان األخرى؟!
ضع املترادفات اآلتية يف جمل توضح الفروق الداللية بينها  كما يف املثال:

املتــــرادفـــات

قعد / جلس

مات / َفِنَي

خائف / مذعور

نـور / ضـوء

اجلملة الثانيةاجلملة األولى

جلس القاضي للفصل بني املتخاصمنيقعدت به همته عن إدراك آماله

)١( سورة القارعة اآلية:٤.
)٤( سورة الذاريات اآلية:٤٧.

)٧(سورة الواقعة اآلية:٢٨-٢٩.

)٢( سورة مريم اآلية:٤.
)٥( سورة الكهف اآلية:١٨.

)٣( سورة األحزاب اآلية: ١٠.
)٦( سورة اهلمزة اآلية:١.

)١(

)٢(

)٣(

)٤(

)٥(

)٦(

)٧(
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ا. جرب قدرتك على إكمال  ا ومعنوّيً 44 إنك ال تهتم فقط بالدقة، ولكنك أيًضا تهتم مبناسبة الكلمة للسياق، صوتّيً
اجلمل اآلتية بكلمات تناسب سياقها:

ر له........................................  من عافه أقرباؤه وتنكَّ
 إذا قرأت فافهم، وإذا..............................................

 أوت الطيور إلى أعشاشها، والنسور إلى أوكارها، وهوامُّ األرض إلى........................................
ق بين الخير والشر، كنت كمن ال يفرق بين الحق و......................................... وال بين النور   فإن لم تفرِّ

و.........................
 إنها الحياة، خليط عجيب من المتناقضات واألضداد، واألشباه والنظائر. يختلط فيها صدق الصادق، 

بكذب.........، وظلم..........، بعدل........، ...................................................................
55 لبعض ألفاظ اللغة طاقة إيحائية كبيرة، تساعدك على نقل حشد من االنفعاالت والمعاني والتلميحات، 

تفوق معناها المعجمي.
اأاأ حاول أن تستقصي اإليحاءات والظالل التي تبعثها يف ذهنك األلفاظ اآلتية:

) لقد عرفتك صديًقا مخلًصا، ألطف من النسيم، وأرق من املـاء، وأكثــر نفًعــا من الكتاب(
- النسيم:................................................................................................................................
- املـــاء:...................................................................................................................................
- الكتاب:................................................................................................................................

)فرحت بقدومك فرح البدوي يف صحرائه بالغيث الواكف(.
- البدوي:..............................................................................................................................
- الصحراء:...........................................................................................................................
- الغيث:................................................................................................................................

بب حاول أن تكتب عبارة تتضمن قدًرا كبيًرا من األلفاظ املوحية، ثم فّسر إيحاءاتها.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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66 موضوع احلديث )حقل داللي(، يستحضر يف الذهن ألفاظه وعباراته اخلاصة. حاول أن تستقصي األلفاظ 
والعبارات التي تستدعيها املوضوعات اآلتية:

املوضوع

القصـر

البستان

احلريق

السيارة

األلفاظ والعبارات املنتمية إليه

إلينا. تأمل  الكاتب نقلها  التي يريد  أبعاد الصورة  إنه مسؤول عن رسم  العمل األدبي:  77 اخليال هو أساس 
موضوع احلديث، ابحث يف الذاكرة عن أشياء تشبهه أو تشبه بعض أجزائه، اربط بينهما يف عبارة أدبية بليغة.

اأاأ حاول أن توجد أوجه شبه بني الثنائيات اآلتية:
املدرسة / احلديقة:

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

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

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

..........................................................................................................................................
البحر / الصحراء:

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

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

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

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

املعلم / الطبيب:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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بب ميكن تشبيه الشيء الواحد ببدائل كثيرة، لكل تشبيه منها غرضه اخلاص، وزاويته اخلاصة:

املشبـه

الزهرة

القلب

الصديق

األم

البــدائــل املمكنــة للتشــبيــه

جج تخيل أنك )أحد اجلسور( يف شارع من شوارع املدينة املزدحمة. صف أحاسيسك وشعورك خالل يوم كامل 
من أيام الصيف امللتهبة:

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................
88 ما األشياء التي ستصفها لزمالئك بعد خروجك من أحد البساتني؟

املرئيات: منظر األغصان:.............................................................................................................
املسموعات: صوت املاء:.................................................................................................................
املشمومات: رائحة الورود:..............................................................................................................
املذاقات:..................................................................................................................................
أبرز ما أثارك:...........................................................................................................................

99 ما اجلوانب التي ستصفها يف صديقك لو طلب منك وصفه؟
اسمه: أبرز ما يتميز به:...............................................................................................................
الشكل اخلارجي: قامته:...............................................................................................................
أخالقه: وفاؤه:...........................................................................................................................
اجلانب االجتماعي: مسكنه:..........................................................................................................
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1010 اذكر - على شكل نقاط - أهم األحداث التي تستحق التدوين مما عاصرته يف مدرستك.

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

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

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

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

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

1111 ارسم خريطة معرفية توضح فيها عناصر القصة واملذكرات.
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أواًل: عّبر عن كل غرض مما يأتي باستخدام األسلوب املطلوب منك:

الغرض

سرعة ماء النهر

طعم إحدى الثمرات

طول أحد األصدقاء

األسلوب

استعارة

تشبيه

كناية

اجلملـــة

ثانًيا:  صف مشهد شروق الشمس يف قرية معتمًدا على هذه العناصر:
 لحظة الشروق.

 حال القرية.
 األصوات التي تسمعها.

 خروج الناس واتجاههم إلى حقولهم.
 مشاعرك تجاه هذا المشهد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اختبار قبلي
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ثالًثا:  عّلق على املذكرة اآلتية، كما يطلب منك:

التعليقاملذكـــــرة

أفراد  البرودة، حيث كان  القارس  أذكره يف حياتي هو ليالي الشتاء  أقدم شيء 
ن يف املكان الصغير  العائلة يلتفون حول موقد النار الكائن يف ركن الغرفة. كنا نتكوَّ
للدفء.  ببعض طلًبا  بعضها  الصغيرة  أجسادنا  تتالصق  دائرة،  على شكل نصف 
كانت تلك هي السويعات احللوة التي ننتظرها جميًعا. وكان الشعور بالتقارب العائلي 
واالنتماء هو الذي يعطينا القوة لتحمل شظف العيش وقسوة احلياة وقلة ما جتود به 
ل الليل  ل فصل الشتاء على بقية فصول العام، وأفضِّ علينا. ورمبا جعلني كل هذا أفضِّ

على النهار.
)منصور اخلريجي، كاتب سعودي(

موضوع املذكرة:

األشياء املوصوفة:

موقف الكاتب:

رابًعا: قضيت وأفراد أسرتك ساعات جميلة يف رحلة برية ممتعة، وبينما أنتم تتجولون بني األعشاب واألزاهير 
البرية، إذ صرخت أختك الصغيرة، الطفلة احملببة إلى قلوب اجلميع. ليست صرختها هذه املرة كصراخها 
السمع ذعًرا،  إنها صرخة متأل  القلوب الهية عنها.  أو حني ترى  إليها،  النظر  أن تلفت  املعتاد حينما تريد 

ر. والقلب رعًبا.          ارِو هذه احلادثة، بأسلوبك األدبي املؤثِّ

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................
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التصوير احلسي للمرئيات
واملسموعات واملشمومات

وامللموسات واملذاقات

وصف يجيب عن األسئلة:
متى - أين - من - ماذا - كيف؟

وصف املشاهد

يدخل الوصف الوجداني 
يف وصف املشهد والشخصية 
واحلادثة. وهو وصف املشاعر

واألحاسيس التي تركها
املوصوف مبحسوساته وأجزائه

يف نفس الكاتب ووجدانه. وصف
الشخصيات

وصف
احلوادث

معلومات تعريفية: الشكل والهيأة
واجلانب النفسي

طرق ترتيب الوصف:
 من العام إلى الخاص: وصف الموصوف بشكل عام ثم وصف أجزائه.
 من الخاص إلى العام: وصف أجزاء الموصوف ثم وصفه بشكل عام.

 حسب التسلسل المكاني: من الداخل إلى الخارج أو العكس، من األعلى إلى األسفل أو العكس، من القريب 
إلى البعيد أو العكس.

 حسب التسلسل الزمني: وهو الوصف األنسب للحادثة  أو للمشهد من خالل متابعته ألكثر من زمن.
 االبتداء بوصف الجزء األكثر إثارة، ثم ما حوله حتى يكتمل الوصف.

الوصف ا�دبي
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11 لو أنك على مقعد طائرة، وتريد أن تصف مشهًدا عشت تفاصيله يف ساعة ما. حلل ما ستصفه:

املذاقاتامللموساتاملشموماتاملسموعاتاملرئيــات

الوصف
احلسي

حالتك النفسيةأفكارك الطارئةرغباتك

الوصف
الوجداني

22 ما املشاهد التي تصفها ألصدقائك باستمرار؟

لقطة من مباراة.
............................................................................ 

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

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

............................................................................ 
اكتب وصًفا موجًزا ألحدها:

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

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

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

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

نشاطات التعلم
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33 اشترك مع مجموعتك يف دراسة أحد النصوص الثالثة )تختار كل مجموعة نصا مغايرا للمجموعتني 

األخريني(  والحظوا كيف يوظف األديب )الصفات، التشبيهات( لتصوير ما يريد وصفه، وكيف ميزج بني 
احلسي والوجداني فيه، ثم اعرضوا على طالب صفكم ما توصلتم إليه.

التعليقات وامللحوظاتالنــص

يف ذات صباح من أصباح الربيع تيقظت، فإذا بي أملح 
مــن النافــذة بســاط الســماء األزرق ممــدًدا علــى ســطوح 
حواشــيه،  يف  الشــمس  اشــتعلت  وقــد  املجــاورة،  املنــازل 
وكانــت العصافيــر الناشــبة يف الشــبابيك تغــرد، وتســرف 

يف التغريد، واألوالد يف طبقات البيت يغنون ويلعبون.
خرجــت والفكــر جــذالن مشــرق، أهيــم يف املدينة ال 
أعرف لي وجها وال غاية. وكانت بسمات السرور تتألق 
أجــواء  يف  تهتــز  الســعادة  ونســمات  املاريــن،  وجــوه  يف 
الربيــع، وكأمنــا هبــت علــى املدينــة، والطبيعــة نفحــة 

سارية من احلب.
)أحمد حسن الزيات، أديب مصري راحل (

من التشبيهات واالستعارات الواردة يف النص:
بساط السماء..................................................

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

....................................................................
من الصفات الواردة يف النص:

األزرق       )صفة لبساط السماء(
الناشبة     ) صفة للعصافير(

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

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

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

ثم مالبثت  الشمس يف األصيل،  وكانت  الزورق  نزلنا يف 
أن هوت إلى مستقرها، على أن ترسل من خلفها القمر إلى 

هذا الوجود.
فأمعنا يف البحيرة وكانت هادئة ساكنة كصفحة املرآة وكان 
النسيم بارًدا رطًبا، يترقرق فيالمس الوجود بخفة. وقد سكن 
كل شيء إال صوت قطرات املاء املنحدرة من املجاذيف إلى 

البحيرة، ونقيق الضفادع من حني إلى حني.
ثم هتك القمر ستر الظالم، وأرسل أشعته الزرقاء إلى 
الزروق والبحيرة والشاطئ وما وراء ذلك. فكنا نرى على 
ضوئه بعض األشجار كأنها أشباح متحركة فلذَّ لنا هذا 
املنظر البديع، وذلك السكون العميق، وتلك الوحدة التي 

ال يكدرها مكدر، وتركنا الزورق ميشي بنا حيث شاء.
)ماجدولني. ملصطفى املنفلوطي(

من الصفات والتشبيهات الواردة يف النص:
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

احملسوسات، والعواطف املوصوفة:
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

طريقة الترتيب: 
.............................................................

التعليقات وامللحوظاتالنــص
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عندما يريد القلم أن يكتب
محمد ناصر العبودي*      

والقلم عندما يريد أن يكتب فإنه ال يعترف للعقبات 
بوجود وال يفقه لالعتذار لغة؛ ألنه يريد أن يكتب وكفى. 

وتسأله: ملاذا أراد أن يكتب فال يجيبك إال بأنه يريد أن 
يكتب ألن وظيفته الكتابة. 

وأنت بعد ذلك توافقه على أن يكتب أو ال توافقه. 
ولكنه يكتب. 

إنه ال يعترف للعقبات بوجود ألنه يذلل العقبات جميًعا، 
ا؛ ألن لسانه الرقيق أمضى من الرمح وأحّد من  ويدكها دّكً

السيف كما قال القدماء. 
ملاذا صار أمضى من الرمح وأحد من السيف؟ 

ألنه يصدر عن النفس، عن الروح، عن اخلاطر، ألنه يترجم 
العواطف، ويحمل الرسائل من العقل إلى العقل، والعقل 

اإلنساني يف هذا الوجود هو كل شيء فيه.  
ولو عرف القدماء شيئًا أمضى من الرمح وأحّد من السيف 

لقالوا إن القلم أحد من األول وأمضى من الثاني. 
يرحم اهلل أبا متام الطائي لقد أخطأ يف احلكم حينما قال: 

السيف أصدق أنباء من الكتب
      يف حده احلد بني اجلد واللعب 

الكتب على حد تعبيره قد خلده يف  أو  القلم  ذلك ألن 
تخلد  ولم  طرسوس  وقعة  يف  نظمها  التي  تلك  قصيدته 
ألوف املقاتلني يف جيش املعتصم يف تلك الواقعة سيوفهم 
ولو أنها كانت من أحدِّ السيوف وال رماحهم ولو كانت من 
القلم  أن ندخل يف مناقشة بني  نريد  الرماح. وال  أمضى 
والسيف فلقد كفانا القدماء ذلك ولكننا نريد أن نقول: إن 
القلم عندما يريد أن يكتب فتستجيب له النفس ويرتاح 
العواطف اجلائشة يف نفس  الفؤاد، فذلك ألنه صوت  له 
الكاتب وصدى اخلواطر املضطربة التي تريد لها متنفًسا 

من خالل لسانه الرقيق. 
إمنا تستجيب النفس للقلم عندما يريد أن يكتب؛ ألنه 
يفتح للعواطف املختزنة يف النفس الطريق، وميهده لها 

إلى اخلروج.

*)سوانح أدبية(

من التشبيهات واالستعارات الواردة يف النص:

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

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

أحاسيس  عن  تعبر  التي  الوجدانية  األلفاظ  اذكر 

األديب نحو القلم؟

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

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

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

ماذا تعرف عن األديب محمد العبودي؟ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التعليقات وامللحوظاتالنــص
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55 يساعدك محفوظك من األدب، على جمال التصوير 
وروعة الوصف. استعْن باألبيات اآلتية يف وصف النهر:

خطوات كتابة الوصف:
م بكل أجزائه.  تأمل الموصوف جيًدا، وحاول أن تلِّ
 حلل أجزاء الموصوف الرئيسة إلى أجزاء فرعية.

 حدد األشياء التي أثارت مشاعرك.
 أعمل خيالك، وفتش في الذاكرة عن أشياء وصور مشابهة؛ لتتخذها وسيلة للمقارنة والتشبيه.

 صمم مخطًطا لموضوعك، يحيط بجزئياته، ويسلسل أفكاره.
 ابدأ الكتابة مراعًيا التدرج وفق طريقة الترتيب المختارة، مازًجا الوصف الوجداني بالحسي.

 راجع وصفك، وتأكد من اكتماله، واتباعه طريقة مناسبة ومرتبة، ومركًزا على التصوير ال التقرير.

44 صمم مخطًطا على شجرة ذاكرة؛ لوصف املشهد اآلتي:
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هلل نهــــــــٌر ســـــــال فـــــــي بطحـــــــــاء
ــــه ـــــٌف مثــــل الســــــوار كـــأنَّ متعطِّ
قـــد رقَّ حّتـــى ُظــــنَّ قرًصا مفرًغا
هــا وغـــــدت حتفُّ به الغصون كأَنَّ

أشهـــى وروًدا مـــن ملـــى احلسنــاِء
هــــر يكنفــه مجــــــــــرُّ سمــــــاِء والــزَّ
ــــٍة فــــي بـــــردٍة خضـــراِء مــــن فضَّ
ُهــــــــدٌب يحــــــــفُّ مبقلــــــٍة َزرقــــــــاِء

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................
66 تخير موضوًعا مناسًبا للوصف، حاول أن جتمع رصيًدا من العبارات األدبية حوله. صمم مخططه يف 

كراستك واعنت بكتابته، ثم قدمه ملعلمك. )منزلي(

وصف الشخصية 
 عند وصف الشخصية يستحسن اإلحاطة بجوانبها الثالثة مًعا -إن أمكن ذلك- وهي:
 معلومات تعريفية: االسم، المكانة، الحالة، الظروف المحيطة به، العالقات...

 الشكل والهيأة: أجزاء الجسم، الملبس، القوام، المشية، الحركة، الحديث...
 الجانب النفسي: الطبائع، التصرفات، األفكار، الرغبات، الدوافع، العواطف...

 موقف الكاتب من الشخصية وعواطفه نحوها.

77 لكل جانب من الشخصية ألفاظه وصفاته اخلاصة. حاول أن تستقصي أكبر قدر ممكن من الصفات التي 
تقال يف اجلانبني: الشكلي، والنفسي.

موضوع
األلفاظ والصفاتالوصف

طويل اجلسم، مديد القامة، مفرط الطول، متباعد األطراف، قصير القامة، متقارب األطراف، 
صغير الهامة، ضخم الرأس، هزيل، بدين، بطني، ضامر البطن، وسيم، جميل.

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

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

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

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

الشكل
والهيأة
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88 تتأثر الصفات التي يطلقها الواصف على موصوفه مبوقفه العاطفي منه، فإن كان معجًبا به راضًيا عنه 
أبرز أحسن ما فيه، وإن كان نافًرا منه ساخًطا عليه أظهر أسوأ ما فيه. حاول أن تبني ذلك يف املوصوفات اآلتية:

صفات ذمصفات مدحالموصوف

رجل طويل
القامة

فارع الطول، مديد القامة، نابه الجسم 
.......................................................

مفرط الطول، فاحش الطول، متباعد األطراف 
...........................................................

رجل حسن 
الهيأة

أحد الشعراء

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

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

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

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

99 يختلف مقدار التركيز على جانب من جوانب الشخصية بحسب حالة املوصوف، والهدف من الوصف.

جزئيات الوصفموضع التركيزالموصوف

شخصية علمية
معلومات تعريفيةأو أدبية

االسم، مكان الوالدة، الشهادة العملية، ................................
.............................................................................

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

بخيل، شحيح، كرمي، سمح، مقدام، شجاع، جبان، مغامر، جريء، خجول، ذكي، غبي، جبار، 
مبتكر، متغطرس، متواضع، لطيف املعشر، لني اجلانب، طيب النفس.

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

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

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

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

الجانب
النفسي



151151

كفاية االتصال الكتابي

ا لكل من الشخصيتني اآلتيتني: 1010 اكتب وصًفا مضاّدً

النـص املضـادالنـص الوصـفــي

الطلعة، له حلية  الوجه، بهيج  هذا رجل جليل، جميل 
بيضاء، تستخرج من ناظرها اإلكبار واإلجالل، هادئ الطبع، 

بطيء احلركة، خافت الصوت، ال يؤذي وال يسب.
)أحمد أمني، كاتب مصري راحل(

النـص املضـادالنـص الوصـفــي

كان رجاًل بخياًل، يشحُّ مباله على القريب والبعيد، وهو مع 
من  ويحتقر  عنده،  ليس  مبا  يتباهى  متكبٌر؛  متغطرٌس  بخله 

ِسواه.
لقد جمع بني البخل والِكبر وزاد عليهما باجُلنب؛ إذ يتقاعس 
أمام كل موقف يتطلب شجاعة، ويهرب حني يستوجب أن يقف 

الرجال ويذودوا عن احلياض.

الجانب النفسي مجرم مطارد

العب كرة
...............................................................................
...............................................................................

االسم، مكان الوالدة، الشهادة العملية، ................................
...............................................................................
...............................................................................
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ا واضًحا. ابدأ بتصميم مخطط  نت حولها موقًفا عاطفّيً ا إلحدى الشخصيات التي كوَّ 1212 اكتب وصًفا تفصيلّيً
املوضوع، ثم اكتبه يف كراستك، وقدمه ملعلمك. )منزلي(

وصف احلادثة:
1. الوصف احلسي: وله عدة عناصر، تتمثل يف استفهامات خمسة ينبغي أن يجيب عنها 

الوصف، وهي:
 متى؟ لتحديد زمان الحادثة.

 أين؟ لتحديد مكانها.
 من؟ لمعرفة شخصيات الحادثة.

 ماذا وكيف؟ لمعرفة تفاصيل الحادثة.
وهذه العناصر تتطلب مهارة يف وصف املشاهد والشخصيات التي تعلمتها سابًقا.

2. الوصف الوجداني: وهو بيان مدى تأثر الواصف باحلادثة بشكل عام، أو ببعض عناصرها.
 ترتيب الحادثة بحسب التسلسل الزمني لها، األول فاألول.

1313 علق على وصف احلادثة اآلتية. لألديب السعودي، عبدالكرمي اجلهيمان / مذكرات وذكريات من حياتي 

ويف ذات ليلة احتجت إلى بعض الكتب التي يف غرفتي؛ فذهبت إلى البيت آلخذها.. ودخلت الغرفة.. وكانت 
يف الطابق الثالث.. وأغلقت على نفسي الباب وشرعت أبحث عن الكتاب الذي أريده.. ويف هذه األثناء لم أشعر إال 
بالباب يقرع قرًعا عنيًفا.. فذهبت إلى الباب مسرًعا وقلت: من يقرع الباب؟! فلم يجبني أحد.. وإمنا اشتد قرع 
الباب.. فأصابني رعب شديد.. وذهبت إلى النافذة التي تطل على الشارع.. وصحت: أنقذوني!! إن عند باب 

غرفتي شخًصا يريد أن يخلع الباب.. إنه لص!!

1111 استكمل الرسم اآلتي لتحديد اجلزئيات التي تريد إبرازها يف وصف أبيك:

الشكل

معلومات

اجلانب النفسي
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1414 عد إلى املصحف الشريف، وتخير إحدى القصص التي ورد وصفها بالتفصيل، ثم خّلص أحداثها يف  
نا األوصاف احلسية والوجدانية الواردة فيها. )منزلي( كراستك. مبيِّ

ا أو جدواًل يلخص موضوع )الوصف األدبي( )منزلي( 1515 ارسم هنا شكاًل تخطيطّيً

وسمعني فتيان احلي.. فجاؤوا بالسرج واألعمدة.. وصعدوا إلى الطابق الذي أنا فيه.. وطرقوا علّي الباب 
ففتحت.. وقالوا: أين الشخص.. فقلت: لعله صعد إلى السطح.. فصعدوا.. وعندما قاربوا السطح لم يشعروا 
إال بكلب أسود يتسلل من بني أرجلهم.. ويهبط الدرج مسرًعا.. فعادوا إلّي، وأخبروني مبا رأوا، ونصحوني بأال 

أدخل البيت لياًل وأنا وحيد!!
 الوصف الحسي:

الزمان )متى؟(:............................................. المكان )أين؟(:.....................................
الشخصيات )من؟(:.................................................................................................
ترتيب مجريات الحادثة:...........................................................................................

..........................................................................................................................
 الوصف الوجداني: )مشاعر راوي الحادثة(.

..........................................................................................................................
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أواًل: حاول أن توظف مهاراتك البالغية وقدراتك الوصفية يف كتابة نص أدبي جميل يصف املنظر الطبيعي 
اآلتي:

ثانًيا: على شاشات )التلفاز( نشاهد حوادث مؤملة يتعرض لها البشر يف كل مكان. صف إحدى احلوادث 
التي شاهدتها، وتركت أثرها يف نفسك.

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

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

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

اختبار بنائي

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ثالًثا: كان لكم جار  غريب، شديد الفقر، عزيز النفس، كبير السن، ضعيف اجلسد، تخلى عنه أبناؤه وهو أحوج 
ما يكون إليهم... اكتب أوصافه اجلسدية والنفسية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................
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بالتعاون مع مجموعة من  زمالئك اقترح تصميًما مناسًبا لعرض درس عن )املذكرات األدبية( ركز على إبراز 
العناصر الفنية للمذكرات، وتفصيالتها األساسية.

كتابة المذكرات ا�دبية
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11 حّدد من الفقرتني الالحقتني اخلصائص الدالة على أنهما فقرتان من مذكرات أدبية:

التعليقالفقـرة

املناسبات فيأخذ مبجامع  .... والسيد إسحاق خطيٌب رائع، كثيًرا ما يلقي اخلطب يف 
القلوب بأسلوب بسيط مؤثر. وكان يفاجئنا كثيًرا أثناء الدروس، نلتفت فإذا هو جالس 

يف الصفوف األخيرة، يحضر الدرس ويراقب أعمال املدرسني.
وعندما ترك مديرية حتضير البعثات فيما بعد. أقمنا له حفاًل كبيًرا باملدرسة لتكرميه، 

حضره رجال العلم واألدب يف مكة...
كل تالميذ السيد إسحاق يعتزون به، وقد أصبحوا أصدقاء له يفخرون بصداقته. 
ولكنه صديق يختلف عنه كأستاذ، فإن له مع أصدقائه مقالب وطرائف؛ ولذلك فإنهم 

يأخذون حذرهم دائًما من مقالبه.
)مذكرات طالب، لألديب السعودي، حسن نصيف(

التعليقالفقـرة

ال أذكر شيًئا عن حياتي مع والدي، ولكن أذكر جيًدا عندما مات. أذكر أننا ونحن يف 
األهل.  وحنان  العائلة  عن  بعيًدا  مبفردي  العيش  يف  األولى  جتربتي  كانت  املكرمة  مكة 
أمر  وتسيير  تدبير شؤوني،  أعتمد على نفسي يف  أنني أصبحت رجاًل  وألول مرة شعرت 
حياتي. ال شك أن مثل هذا الشعور ينتاب املرء عندما يفارق عائلته ألول مرة. أصبحت 
أذكر  أن  القول  نافلة  ومن  الطوق وصرت مستقاًل.  عن  ولقد شببت  نفسي،  عن  مسؤواًل 
من  هي  النفس  ومحاسبة  القومي  الطريق  سلوك  من  يتبعه  وما  باملسؤولية  الشعور  أن 
مقومات الشخصية اإلنسانية التي متيزها عن باقي املخلوقات، وأنه باإلضافة إلى التربية 
يف  أودع  تعالى  اهلل  فإن  العظيم  اإلسالمي  الدين  من  مبادئها  تستقي  التي  الصحيحة 

اإلنسان املقدرة على متييز اخلير من الشر.
)ما لم تقله الوظيفة، لألديب السعودي منصور بن محمد اخلريجي بتصرف( 

نشاطات التعلم
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22 من هم األشخاص الذين تعتقد أنهم في حاجة إلى كتابة مذكرات؟

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

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

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

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

33 إلى جانب القيمة الفنية للمذكرات األدبية، ففيها كثيٌر من المنافع التي يجدها القارئ، منها:

 سجل لألحداث التي تعرض لها كاتبها.      ......................................................................

 مصدر تاريخي للمجتمع أو الوطن.           ......................................................................

44 سجل أهم األحداث التي عايشتها، وكان لها أثر في نفسك:

موقفك منهالزمــناحلـدثنوع احلدث

شخصي

سياسي

عائلي

عاطفي

55 جد زمياًل:

اأاأ يحتفظ بسجل خاص يدون فيه مذكراته اليومية.
بب سبق أن قرأ مذكرات أدبية.

ن مذكراته في وقت الحق. جج يعتزم أن يدوِّ

دد يستمتع بسماع أحاديث الناس عن ذكرياتهم القديمة.

هـهـ يستمتع بسرد ذكرياته القديمة وحكايتها لآلخرين.

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

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

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

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

.................................................
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خطوات كتابة املذكرات:
1- حدد املدة الزمنية التي ستتحدث عنها املذكرة.

2- تذكر كل األحداث والتفاصيل التي حدثت يف تلك املدة، وقم بتدوينها.
3- استبعد األحداث غير املهمة.

٤- رتب األحداث املهمة باعتبار الزمن أو العاطفة أو التأثير.
٥- ابدأ سرد األحداث وتصوير املواقف مصوًرا عواطفك وانفعاالتك ومواقفك من 

هذه األحداث.

ن ما سمعت بأسلوبك األدبي  66 اطلب من أحد كبار السن يف عائلتك أن يحكي لك ذكريات شبابه وطفولته.. دوِّ
اجلميل يف كراستك، ثم قدمه ملعلمك. )منزلي(

كراستك،  اكتبه يف  ثم  أواًل،  املوضوع  زمنية تختارها من حياتك. صمم مخطط  ملدة  اكتب مذكرات   77

وقدمه ملعلمك. )منزلي(

88 تتأثر قدرتك على كتابة املذكرات األدبية مبدى مهارتك يف كتابة الوصف األدبي. علل ذلك.

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

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

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

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

.................................................................................................................................
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أحب  كنت  والفتوحات،  باألمجاد  تاريخ حافل  كان لك  لقد  العربية األصيلة(  )الخيول  أحد  أنك  تخيل 
إلى الرجل من والده وولده... وأصبحت ال تعدو أن تكون لعبة رياضية، أو ملهى يتلهى بك الصبية في 

المتنزهات... بعد أن حلت اآللة الحديثة محلك، واستولت على مكانتك.
اكتب مذكراتك.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اختبار بنائي
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عمل الكاتباملكونـات اجلزئيـــةالعناصر الفنية للقصة

الشخصيات
- البطل: الشخصية الرئيسة يف القصة.

- الشخصيات الثانوية املرتبطة ببطل القصة.

األحداث
ا  ا أو وجدانّيً ما يفعله أشخاص القصة أو يحدث لهم حسّيً
معدلة  أو  متخيلة،  تكون  ما  غالًبا  القصة  يف  واألحداث 

من الواقع.

مجرى األحداث: البداية، العقدة )األزمة(، احلل أو النهاية.الســرد

األزمنة واألمكنة التي جتري فيها أحداث القصة.الزمان واملكان

الفكرة
املغزى أو الرسالة التي حتملها القصة، وغالًبا ما تكون 

ضمنية تفهم من سياق األحداث.

وصف الشخصيات.
وصف العالقة بينها.

ابتكار األحداث، أو تعديلها
من الواقع.

وصف األحداث وتصويرها.

ترتيب األحداث.

وصف املشاهد الطبيعية
املتعلقة بالزمان واملكان.

اختيار األشخاص واألحداث 
التي تؤدي الفكرة األساسية 

للقصة.

11 إذا أردُت كتابة قصة فإنني سأعتمد على مهارتي في وصف كل من:

الشخصيات...............................................................................................................

22 أجد الفرق األساسي بين القصة والمذكرات األدبية في جانبين، هما:

 الشخصية الرئيسة، فهي في المذكرات.................................... وفي القصة..................................

 األحداث........................................................................................................................

االستنتاج

كتابة القصة
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املشهد

ل جزئيات احلادثة  11 تستطيع أن جتعل من أي حادثة تراها أو تعيشها موضوًعا لقصتك، عليك فقط أن تفصِّ
وتوسعها، وتربط بينها. أكمل أجزاء هذه القصة:

حتويل إلى أجزاء قصة

البداية:
أسباب  خروجهم إلى الشاطئ... االجتاه إلى الشاطئ.. وصف فرحة الوصول إلى الشاطئ... وصف 

مشهد الشاطئ وقت الغروب... االستعداد للرجوع...
العقدة:

فقدان أحد األبناء.. وصف حالة األب..........................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

النهاية / احلل.
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

أسرة على شاطئ
البحر

البداية: وصف لطفولتك، وصف شعورك عندما ترى إخوانك عائدين من مدارسهم أو ذاهبني إليها، بلوغك 
سن الدراسة، فرحتك بشراء لوازم املدرسة، وصف األشياء التي اشتريتها ......................................
.........................................................................................................................

الوسط / العقدة:..................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

النهاية / احلل:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

أول يوم يف الصف 
األول

نشاطات التعلم
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22 لكل قصة شخصية رئيسة، وقد يكون معها شخصيات ثانوية. اختر شخصيات ألفكار القصص املقترحة اآلتية 
وحدد أنواعها وبعض صفاتها وأدوارها.

دورهامن صفاتهانوعهاالشخصيةفكرة القصة

لص محترف
يسرق كل

ليلة منزاًل أو 
متجًرا

قصير. صغير السن.
ذكاؤه حاد. سريع

صالح بائع املالبس

أربعة جنود

رئيسة

ثانوية

ثانوية

السارق سالم من القرية املجاورة

قام اللص بضربه عندما 
حاول صالح الدفاع عن 

متجره

حراسة القرية

القصة
يف نشاط 1
)أسرة على

شاطئ البحر(

33 اكتب قصة معتمًدا على إحدى األفكار الواردة يف النشاطني السابقني. )منزلي(
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44 حاول أن تعبر عن فكرة أو وجهة نظر لك بتحويلها إلى ملخص لقصة ذات أحداث تفهم منها تلك الفكرة.

الفكرة

حتمل أكثر القصص وجهة نظر صاحبها، وفهمه لألشياء من حوله. فالقصة - وإن 
كانت أحداثها محتملة الوقوع - لها داللة فكرية، ومغزى آخر، يريد أن يعبر عنه القاص 

املبدع بطريقة غير مباشرة.

حتويلها إلى ملخص قصة

رجل يخرج من بيته، فيجد زوجني جالسني أمام عتبة بابه، يحاول إبعادهما 
بكل الوسائل، ولكنه ال يستطيع ذلك. استمر الزوجان يف جلوسهما مدة طويلة، 
ولم تؤثر فيهما حرارة اجلو أو برودته. ولكن الذي سيبتعد هو صاحب املنزل؛ 
فقد مات، ولم يكن له أقارب كي يرثوا املنزل الذي ذهب إلى البلدية. اشتكى 
املنزل؛  يستحقان  اللذان  هما  الزوجني  ألن  البلدية؛  املدينة  وسكان  اجليران 

ملكوثهم طوياًل أمامه، وبالفعل أصبح املنزل للزوجني.

شدة اإلحلاح يف طلب الشيء. قد 
املطلوب  على  احلصول  إلى  تؤدي 

وإن طال الوقت يف طلبه.

من آثر الراحة يف الصغر جنى 
الشقاء يف الكبر.

55 خّلص قصة عشت أحداثها أو سمعتها أو قرأتها، واصًفا أحداثها الرئيسة، ومبيًنا موقفك من شخصياتها.  
      )منزلي(

66 صمم مخطًطا لقصة من إنشائك، تخيل شخصياتها، وأحداثها، ومكان حدوثها وزمانه، ارسم املخطط 
يف كراستك، ثم اكتب قصتك، واحكها لزمالئك. )منزلي(
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أواًل: استكمل تفصيالت مخطط القصة املقترحة اآلتية:

األمكنةاألزمنــةالشخصيات

العمل
الصالح
يخلد
ذكرى

كنز ال يفنى

النهاية/احللالوسط/ العقدةبداية األحداث

ثانًيا: اكتب ملخًصا بأحداث القصة التي خططتها، وصفات شخصياتها:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

اختبار بنائي
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.............................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

العناصر الفنية للفنون
األدبية

عناصر القصةعناصر املذكراتأنواع الوصف

وصــفوصف املشاهد
................

وصــف
................

وصــف حســـي
وصـف وجـدانـي

22 العالقة بني الوصف من جهة، واملذكرات والقصة من جهة أخرى:
- تشبه العالقة بني املواد األساسية للبناء املعماري والقصر اجلميل.

- أو العالقة بني ..................................................   و ..................................................

- أو العالقة بني ..................................................   و ..................................................

- أو العالقة بني ..................................................   و ..................................................

ي............................................................. ي النص األدبي كما حتلِّ 33 األساليب البالغية حتلِّ
وكما ................................................................، وكما .............................................

نشاطات الغلق والتلخيص
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بع، اخلطوات اآلتية: ا )مذكرات /قصة( فإنني أتَّ ا أو سردّيً ا، وصفّيً ا أدبّيً 44 عندما أريد أن أنشئ نّصً

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

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

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

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

ا. 55 صف ما تعلمته من هذه الوحدة وصًفا أدبّيً
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

66 أكمل البيانات يف اجلدول كما هو مطلوب:

املهارات التي حتتاج إلى مزيٍد من التدريباملهارات التي أتقنتها بدرجة عالية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

أواًل: من خالل متابعتك لطبيب يوًما كاماًل، منذ خروجه من منزله حتى عودته. صف شخصيته، واحلدث 
األكثر إثارة من األحداث التي واجهته:

وصف احلادثةوصف الشخصية

ثانًيا: استخدم التشبيهات أو أي أسلوب بالغي آخر لوصف األشياء اآلتية:

جمل وصفية بأساليب بالغيةاملـــوصــوف

املــاء العــذب

القلب القاسي

الصبر الطويل

املعلــم الناجـح

اختبار بعدي
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يف  جمياًل  صيًفا  قضيت  ثالًثا: 
أبها. اكتب مذكراتك لتلك  مدينة 
الرحلــــــــــة الصيفيـــــــة، واصًفـــــــــا أبـرز 
مظاهــــــر جمـــــــــال الطبيعـة. استعن 

بالصورة اآلتية:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................
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أخي الطالب/ أختي الطالبة:
م ذاتك يف اجلدول اآلتي: انتهيت اآلن من دراسة الوحدة، وأّديت عدًدا من النشاطات واالختبارات. قوِّ

مهــارات الوحدة
أتقنت مبستوى 

عاٍل
أتقنت مبستوى 

لم أتقنأتقنت قلياًلمتوسط

استخدام التشبيهات واالستعارات واألساليب
البالغية األخرى فيما تكتب

كتابة املذكرات األدبية

كتابة القصة

تقويم ا�داء

خطتي املقترحة لضمان استمرارية اإلتقان:

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

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

وصف املشاهد، والشخصيات، واألحداث
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بطريقة واحدة

ا وجدانّيً

واحـًدا

المادة التعليمية المبرمجة

يعتمد الواصف على قوة املالحظة، فهي تعينة على تأمل املوصوف، ومن ثمَّ تصوير كل ما 
يتعلق به.

مع طبيعة  تتناسب  بحيث  الوصف،  يف  واحدة  نتبع طريقة  أن  علينا  الشيء  نصف  عندما 
املوصوف، وهدف الوصف، ومن هذه الطرق:

التسلسل المكاني: من األقرب إلى األبعد أو العكس. من الداخل إلى الخارج أو العكس. من   
األعلى إلى األسفل أو العكس.

 من العام إلى الخاص: وصف الشيء بشكل عام، ثم االنتقال إلى أجزائه.

 من الخاص إلى العام.

 حسب التأثير: االبتداء بالجزء المؤثر في أنفسنا.

 حسب التسلسل الزمني.
فعندما نريد وصف شيء فعلينا أن نلتزم .........................................

خطوات وصف مشهد:

 تأمل المشهد جيًدا.

أثارت  التي  واألجزاء  الحسي(،  )الوصف  المنظر  في  حواسك  ستصفها  التي  األجزاء  حدد   
مشاعرك وخيالك )الوصف الوجداني( والطريقة التي ستعرض بها الوصف )الترتيب(.

ا و ............... فقبل كتابة الوصف يجب أن تحدد ما سوف تصفه حسّيً

الترتيب، ومازًجا بين الحس والوجدان. فإما أن تصف  الكتابة مراعًيا أسلوًبا واحًدا في  ابدأ   
إثارة، ثم ما  أو العكس، وإما أن تبدأ بوصف الجزء األكثر  المشهد بشكل عام، ثم تصف أجزاءه 

يحيط به شيًئا فشيًئا حتى يكتمل المنظر. المهم أن تلتزم أسلوًبا ................... في الترتيب.

 راجع كتابتك، وتأكد من الترتيب واكتمال الوصف.

)احجب اإلجابة، ثم اقرأ(
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خطوات وصف شخصية:
يتطلب وصف الشخصية قضاء وقت أطول يف مالحظتها؛ وذلك للتعرف على تصرفاتها 

وسلوكها. وعند وصف الشخصية يستحسن اتباع اخلطوات اآلتية:
1- تأمل بدقة جانبي الشخصية: اخلارجي والداخلي. فاخلارجي يشمل أجزاء اجلسم 
والهيأة وامللبس وأسلوب احلركة واحلديث... أما الداخلي فيشمل حالة الشخصية النفسية 
والفكرية، وطريقة التعامل مع املواقف ومع الناس... فال بد إذن من التأمل بدقة يف جانبي 

الشخصية............ و...................
ا.  ا ووجدانّيً 2- حلل أجزاء هذين اجلانبني إلى أجزاء فرعية، والتي تريد أن تصفها حسّيً
فأسلوب احلركة جزء رئيسي يف اجلانب اخلارجي، وتستطيع أن حتلله إلى أجزاء فرعية، 
مثل: املشي، الركض، االلتفات، طريقة اجللوس والقيام... فاجلزء الرئيسي نحلله إلى 

ا. ا ووجدانّيً أجزاء........... إذا أردنا وصفها حسّيً
3- رتب ما ستصفه ترتيًبا مناسًبا والتزمه.

4- ابدأ الكتابة مراعًيا الدقة، والتزام أسلوب واحد يف الترتيب الذي اخترته، موضًحا مدى 
تأثرك بكل جزء تصفه مباشرة.

5- راجع كتابتك لتتأكد أنك تستخدم أساليب بالغية جميلة.
خطوات وصف حادثـة

1- اجمع معلومات عن احلادثة مستعيًنا، باالستفهامات اخلمسة )من، ماذا، كيف، متى، 
أين( فمن تساعدنا على معرفة شخصيات احلادثة، وماذا تساعدنا على معرفة احلادثة، 
وكيف تساعدنا على معرفة التفاصيل وحالة الشخصيات النفسية، ومتى وأين تساعدانا 

على معرفة املكان والزمان.
فاالستفهامات اخلمسة السابقة تعيننا على..........

2- رتب وقائعها على شكل نقاط، األول فاألول.
3- ابدأ الكتابة )مقدمة. عرض. خامتة(

مقدمة )مشوقة ترسم مسرح احلادثة. تصف بيئة احلادثة. تهتم كثيًرا بالعنصر الوجداني(.
يف  املهمة  التفاصيل  ذكر  الزمني.  التسلسل  بحسب  ومرتبة  مبنية  )مشاهد  عرض   -

احلادثة. وصف مكان احلادثة وزمانها. وصف تأثير أجزاء احلادثة يف الوجدان(.
- خامتة )نهاية احلادثة ووصف مدى تأثيرها ونتيجتها الوجدانية(.

ل أن يرتب بحسب التسلسل.............. فوصف احلادثة يفضَّ
4- راجع وتأكد من عنصر التشويق، وإجابة احلادثة عن االستفهامات اخلمسة.

الداخلي/اخلارجي

فرعية

جمع املعلومات

الزمني
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املذكــرات األدبيــة

املذكرات هي سجل ألهم األحداث واملشاهدات التي عايشها الكاتب نفسه، معتمًدا يف 
كتابتها على السرد التاريخي لها )أي ترتيب األحداث وفق زمن وقوعها األول فاألول( أو 

سردها بحسب قوة تأثير أحداثها.
ويتم تسجيل هذه املذكرات بعد فترة قصيرة أو طويلة من وقوعها، وكلما كانت املدة 
أقصر كان تذكر تفاصيلها الدقيقة أيسر، وكلما طالت املدة كان وقعها على نفس كاتبها 
ألذ وأجمل. فإذا قام شخص بتدوين مذكراته بعد ثالثني سنة من وقوع أحداثها مثاًل. 

فإنه سيتمتع بكتابتها، ولكنه لن يتذكر تفاصيلها................
يدخل هذه املذكرات شيء من العاطفة، واحلوار، وقد يكون هناك إطالة يف وصف املشاعر 
ومدى تأثرها باألحداث، وكذلك إظهار الرأي الشخصي فيها، وعلى الكاتب احلرص على 
التصوير ال التقرير؛ لتبتعد هذه املذكرات عن األسلوب الذي يتبعه املؤرخ أو قارئ األخبار 

اليومية.
ويلجأ كاتب املذكرات إلى طريقتني عند سرده ألحداثه: استخدام أسلوب ضمير املتكلم، 
أو سرد أحداث شخص غائب وهو أسلوب الغائب. فإذا استخدم الكاتب األفعال اآلتية يف 
مذكراته: )قمت. اجتهت. رأيت...( فقد استخدم أسلوب............... أما إذا كرر الكلمات 

اآلتية: )فأتى صاحبنا. اجته صديقنا( فقد استخدم أسلوب...................

إذا أردت أن تدون مذكرات. فاتبع اخلطوات اآلتية:
 حدد المدة الزمنية التي ستتحدث عنها المذكرة.

 تذكر كل األحداث والتفاصيل التي حدثت في تلك المدة. وقد يساعدك في التذكر أسئلتك 
لألصدقاء والزمالء حول أهم األحداث التي عايشتموها مًعا.

 استبعد األحداث غير المهمة. فذهابك مثاًل إلى أحد األصدقاء لقضاء بعض الدقائق 
مًعا ُيعدُّ من األحداث............. أما تعرضك لموقف نفسي، أثر فيك سلًبا أو إيجاًبا فقد 

ترى أنه من المواقف...............
 رتب األحداث المهمة بحسب زمن وقوعها أو تأثيرها.

 ابدأ سرد األحداث وتصوير المواقف.

ضمير املتكلم
)الغائب(

غير املهمة
املهمة

الدقيقة
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القصــة
الكتابة الوصفية هي األساس الذي يقوم عليه فن القصة، فإذا كنت أتقنت وصف 
)املشاهد الطبيعية، والشخصيات، واألحداث( فاعلم أنك اقتربت كثيًرا من مهارة كتابة 
القصة فالقصة إمنا هي )سلسلة( من األحداث واملشاهد يف حياة عدد من األشخاص. 
واملهمة األساسية األولى واألكبر أهمية يف عمل القاص أن يبدع يف وصف كل منها. 

فالوصف بناء على ذلك هو األساس الذي يقوم عليه فن..................

المهارة األولى في كتابة القصة هي مهارة )الوصف(، وصف األحداث والشخصيات 
ا. ا ووجدانّيً والمشاهد وصًفا حسّيً

والمهارة الثانية هي )السرد( أي ترتيب األحداث وفق تسلسل معين بحيث يكون لها 
)العقدة(، ثم تأخذ في  ذروتها  تتأزم فيه األحداث حتى تصل  بداية تنطلق منها، ووسط 

التدرج نحو الحل حتى تصل النهاية.
أما المهارة الثالثة فهي )ابتكار األحداث وتخيلها(، أو تطويرها من أحداث واقعية؛ 

لتكون صالحة للتعبير عن )فكرة القاص( ورسالته التي يريد إيصالها.
وعلى ذلك يكون للقصة ثالث مهارات أساسية هي:

أ- ابتكار األحداث التي تؤدي الفكرة، أو تطويرها من أحداث واقعية.
ب-................. أي ترتيب األحداث وفق تسلسل معين.

ج- الوصف، أي وصف المشاهد، واألحداث، و.................

العناصر الفنية األساسية للقصة، هي:
أ- الشخصيات، وتتميز فيها شخصية البطل الذي تدور حوله األحداث جميعها.

ب- الزمان والمكان اللذان وقعت فيهما أحداث القصة.
ج- أحداث القصة، مبتكرة أو معدلة من الواقع.

د- الفكرة التي يريد القاص إيصالها من خالل أحداث قصته وشخصياتها.
فإذن عناصر القصة أربعة: الشخصيات، الزمان والمكان،................،................

القصة

السرد
الشخصيات

األحداث/الفكرة
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دليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدةدليل الوحدة

الذكاء التوا�صلي
عنوان الوحدة

الأهداف 
التدريبية

مو�ضوعات 
الوحدة

 مكونات الذكاء التواصلي ومهاراته.

ُيتوقع منك في نهاية هذه الوحدة اأن:

 ُتحلَل قدراتك التواصلية: لتكتشف ذاتك بصورة أكبر. 
 َتتعرَف على سمات اآلخرين وتفضيالتهم، لتوظفها في تواصلك معهم.

 ُتعبَر عن أفكارك ومشاعرك وحاجاتك بأساليب مباشرة وغير مباشرة، مستفيًدا من قدراتك 
البالغية.

 َتتبَع خطوات إجرائية جيدة لفتح حوارات ومحادثات ناجحة مع اآلخرين. 
 َتكتشَف نوايا اآلخرين وأهدافهم غير المصرح بها في أحاديثهم.

 ُتواجَه الجمهور، وتتحدث أمامه بجرأة وطالقة، في موضوعات تواصلية منوعة.
 َتستخدَم اللغة العربية الفصحى في جميع حواراتك وأحاديثك الصفية.

َن  عالقات اجتماعية جيدة داخل المدرسة وخارجها.  ُتكوِّ
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اإر�ضادات 
المتعلم

 خالل هذه الوحدة بالذات ال يحق لك أن تتحدث بالعامية أبًدا، التزم العربية الفصحى. 
أن  عليك  األولى،  المرات  في  معك  تساهاًل  أكثر  سيكون  إنه  المعلم  رقابة  تخش  ال 

تحسن أداءك كلما تقدمت في نشاطات الوحدة.
حول  أقالم  رؤوس  ن  ودوِّ أفكارك،  جهز  سابًقا،  الشفهية  النشاطات  ألداء  اســـتعد   
تمرست  كلما  أصدقائك.  ومع  منزلك  في  التحـــــدث  على  تــــدرب  الموضوع، 

باألداء الشفهي تحسن أداؤك. 
التواصلي.  الذكاء  وأنماط  التواصلية،  المهارات  من  عدًدا  الوحدة  هذه  في  ستجد   
اسأل نفسك دائًما: هل أتمتع بهذا النـــوع من الذكاء؟ هل أمتلك هذه المهــــارة؟ 
كيف يمكنني أن أطور قدراتي  ومهاراتي؟.... واعـــلم أن أحًدا لن يتبــرع بإيصالك 

للنجاح إن لم يكن النجاح طموحك الشخصي. 
الحياة هم  في  المخفقين  الناس  إن  كلها.  الحياة  في  النجاح  التواصل هو  في  النجاح   
أناس عجزوا عن تطوير قدراتهم التواصلية مع اآلخرين، فاجعل هذه الوحدة التدريبية 

خطوة ممتازة في طريقك للنجاح.
 عندما يمنعك الخجل من المشاركة في الحوارات واألحاديث الصفية فتذكر أنه )من لم 
يصبر على ُذّل التعلم ساعة، عانى من ذل الجهل إلى قيام الساعة(، وتذكر أنك في ميدان 
ت هذه الفرصة فلن تتاح لك مرة أخرى. وقل لنفسك: ما الذي سأجنيه  التعلم وأنك إن فوَّ

من الخجل والتردد؟!

مــراجـــع 
المتعلم

- حاول أن تقتني الكتابين اآلتيين وتحتفظ بهما في مكتبتك المنزلية:
 أيمن أبو الروس - كيف تكون متحدًثا لبًقا وتؤثر في الناس.

التواصل اإلنساني - مكتب   محمد بالل الجيوسي. أنت وأنا، مقدمة في مهارات 
التربية العربي لدول الخليج.
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النشاطات التمهيدية

 تشتمل أي عملية تواصل شفهي على أسلوبني من أساليب االتصال.11  أساليب االتصال اللغوي
هما......................... +................................

يوجد بعض الفروق بني )االتصال(، و )التواصل الشفهي( منها. 

التواصل الشفهياالتصال

تبادل: احلديث / االستماع

22 صنف اآلداب اآلتية يف اجلدول الالحق، أضف إليها من خبرتك الشخصية ما استطعت:
النظام وعدم الفوضى يف املداخالت، عدم احتكار الكالم، اإلنصات بفهم، الكالم الهادئ اخلالي من التوتر والصراخ، 
احترام آراء اآلخرين، احترام مبدأ الصدق، املجاملة والرد باحلسنى، إمهال املتحدث حتى ينهي حديثه، النظر 

إلى املتحدت.
من آداب التحدثمن آداب االستماع

33 أعط تفسيرات من عندك للمقوالت اآلتية: 

تفسيرك الشخصي لها املقولة
ٌل باملنطِق إنَّ البالَء موكَّ

وكائن ترى من صامٍت لك معجٍب
ــــِم كلُّ زيادتـــــــه أو نقصــــــه يف التَّ

ال خيَل عندك ُتهديها وال ماُل
طُق إن لم ُتسعِد احلاُل فلُيسعِد النُّ

القــــــراءة
الكتابــــــة
التحـــدث
االستماع
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لة بني )الصمت، والكالم(: 44 أجِر مناظرة ُمَتخيَّ

اختصم الصمت والكالم أيهما أكثر نفًعا، وأسلم عاقبة:
فقال الصمت ............................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

ْ عالقة املقوالت اآلتية بعملية التواصل الشفهي: 55 التواصل الشفهي ليس مجرد كالم واستماع. َبنيِّ

عالقتها بالتواصل الشفهياملقوالت

عت     وأومت بعينيها متى أنت راجُع أشارت بأطراف البنان وودَّ
فقلت لها واهلل ما من مسافٍر      يسير ويدري ما به اهلل صانُع 

سان  على الفؤاد دِلياًل ا       جعل اللِّ َ إن الكالم لفي الفؤاد وإمنَّ

والعني تعرف من عينيِّ محدثها      إن كان من حزبها أو من أعاديها

خط ُتبدي املساويا ضا عن كلِّ عيٍب كليلٌة     ولكنَّ عني السُّ وعني الرِّ

إذا كنت ال تبتسم فال تفتح متجًرا )مثل صيني(

66 علل كما تعتقد، مبيًنا ما ميكن أن تستفيده: 

 يذكر عن الرئيس األمريكي )روزفلت( أنه كان يحرص قبل مقابلة ضيوفه من الزعماء والرؤساء على قضاء 
الليلة السابقة ملوعد الزيارة يف قراءة أحد املوضوعات التي كان يعرف أن ضيفه يستمتع باحلديث عنها. 

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

............................................................................................................................................................................................................................................................
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 يف إحدى القاعات اجلامعية استمع الدارسون إلى حديث إذاعي مفصل عن األضرار التدميرية لألسلحة 
الكيميائية، وأخبروا أن املتحدث خبير عسكري. ويف قاعة أخرى أعيد احلديث نفسه، أخبر الدارسون أن املتحدث 
طبيب متخصص، أما يف القاعة الثالثة فقد قيل للدارسني إن املتحدث هو أحد الذين تعرضوا مباشرة إلصابات 
خطيرة باألسلحة الكيميائية. وعندما ُحللت استجابات الدارسني تبنّي أن الفرقة الثالثة كانت أكثر الفرق تأثًرا 

باحلديث واقتناًعا مبحتواه. 
...........................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

77 رتب املؤثرات اآلتية بحسب أهميتها يف التواصل الشفهي، من وجهة نظرك:
  انتقاء العبارات البليغة ذات التأثير الوجداني والعقلي على السامع.

  االقتراب اجلسدي من املخاطب وإشعاره بأنه صديق حميم.
  استخدام اإلشارات واإلمياءات املساعدة على إيصال الفكرة.

  التحدث يف موضوعات ذات اهتمام مشترك.
  اختيار الوقت املناسب للتحدث.

  مراقبة حالة املستمع ومدى رغبته يف مواصلة التحدث يف املوضوع. 
ن ملحوظاتك: )منزلي( 88 راقب أحد البرامج التلفازية احلوارية، ودوِّ

 عنوان البرنامج التلفازي............................................................................................................................................................................................
موضوعه.....................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... مالحظات على لغة املتحاورين:   
...........................................................................................................................................................................................................................................................

 اإلشارات واإلمياءات وحركات اجلسد املصاحبة للحوار: .....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................

ا: ........................................................................................................... ا ووجدانّيً  قدرة املتحاورين على التأثير يف املشاهدين عقلّيً
 من أمناط تنظيم الكالم: .........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
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اختبار قبلي

أواًل: افترض أنك حتدث شخًصا لم يَر السيارة يف حياته، ولم يسمع بها أصاًل. كيف ميكنك أن تصفها له 
بحيث تضمن أنه عرفها متاًما؟ سجل هنا ما ستفعله، وما ستقوله، ثم أسمعه زمالءك.

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

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

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

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

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

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

ثانًيا: سّجل أكبر قدر ممكن من األفكار والتداعيات واألحداث... التي تثيرها يف ذهنك عبارة: )يف التأني 
السالمة، ويف العجلة الندامة(، ثم أسمعها زمالءك، أضف إليها أجمل ما تسمعه منهم:

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

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

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

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

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

ثالًثا: أعط أكبر قدر ممكن من األلفاظ والعبارات التي تشيع يف واحدة من املهن اآلتية: )التعليم، الزراعة، النجارة، 
الطب، املقاوالت املعمارية(، ثم أسمعه زمالءك. 

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

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

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

رابًعا: عّبر عن الفكرة اآلتية بأساليب غير مباشرة، مستعيًنا باألساليب البالغية )التشبيه، الكناية، التورية، 
االستعارة...(

)قد ينجو المجرم مرة، ولكنه سوف يكتشف أمره(
............................................................................................................................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................................................................................................
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ا فإنهم يستخدمون: خامًسا: عندما يتواصل الناس شفهّيً
اللغة: للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وحاجاتهم.

نبرة الصوت ..............................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................

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

سادًسا: لقد كنت يف سفر إلى دولة أجنبية ال جتيد لغتها، وفجأة التقيت بشخص من بلدك، ال تعرفه سابًقا.
رأيتها فرصة للتعرف عليه، والتحدث إليه. )مّثل الدور مع أحد زمالئك(.

سابًعا: أعتقد أن أجنح الناس يف التواصل الشفهي يتمتعون بالصفات اآلتية: 
...........................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

ويحققون املكاسب اآلتية: 
...........................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

ثامًنا:  أعِط مثااًل على كل منط من أمناط تنظيم الكالم اآلتية:

مثالمنط التنظيم

التعداد

التعليل

املقارنة

املوازنة

القصة أو احلكاية
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القدرة على معرفة الذات وعالقتها
بالعالم من حولها

ــلــــى تــنــظــيــم الــــــقــــــدرة عــ
للفرد، النفسية  احلــالــة 
وضـــبـــط انـــفـــعـــاالتـــه. مما
ــر انــســجــاًمــا ــثـ يــجــعــلــه أكـ
ــيــــاة وتـــكـــيـــًفـــا مــع مــــع احلــ

املجتمع.

ــاج ــ ــتـ ــ ــى إنـ ــ ــلـ ــ الــــــــقــــــــدرة عـ
خــــــطــــــاب لــــــغــــــوي بـــلـــيـــغ

مؤثر.

القدرة على فهم سمات اآلخرين، طبائعهم، وأمزجتهم، 
ودوافعهم، ومقاصدهم، وتوظيفها يف إقامة عالقات 

اجتماعية ناجحة.

الذكاء
الذاتي

الذكاء
االنفعالي

الذكاء
التواصلي

الذكاء
اللغوي

الذكاء
االجتماعي

ميكن ترتيب الذكاءات األربعة بحسب تأثيرها على جناح التواصل الشفهي على النحو اآلتي:
............................................           ........................................................       ...........................................................  .....................................................

 أعتقد أن الذكاءات األربعة تؤثر يف عملية التواصل الشفهي على النحو اآلتي: 

قيمته يف التواصل الشفهيالذكاء

الذاتي

االنفعالي

االجتماعي

اللغوي

223344 11

االستنتاج

الذكاء التواصلي
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11 تعرف على ذاتك:

مواقف أجتنب فيها التواصل الشفهي:

ال أرغب يف احلديث وال االستماع عندما:

أحب االستماع إلى املتحدث الذي:

أفضل احلديث يف املوضوعات اآلتية: 

عندما أحتدث فإني أريد من املستمع أن:

من أخطائي التواصلية: 

22 لكل مقام مقال، ماذا ستقول إذا؟

رزق أخوك األكبر مبولود

حصل صديقك على جائزة

أخطأت يف حق زميلك

غضبت منك والدتك

انتقل معلمك األفضل

أخلفَت توقعات والدك

نشاطات التعلم
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33 ملن يقال؟ وكيف يقال؟ = )نبرة الصوت. واحلركات املصاحبة للحديث(
مثل األدوار اآلتية مع أحد زمالئك:

احلالة الثانيةاحلالة األولىاملوقف اللغوي

صديقك
والدك

أخوك األصغر
مدير مؤسسة

أستاذك
املرشد الطالبي

أخوك األكبر
صديقك

44 أجِر احلوار بينهما كما تتخيله:

55 مثل باإلشارة واحلركة:
يروى أن امللك الصالح جنم الدين أيوب ابن امللك الكامل كان إذا ُمدح ال ينظر إلى وجه مادحه، فتلطف )ابن 
كلما  فكان  اإلشارة،  قافيتها على  بنى  وعمل قصيدة  ٦٤٩هـ  املتوفى  الشاعر  الدين  الصاحب جمال  مطروح( 

انتهى إلى قافيته أشار مبا يدل عليها فينظر إليه امللك، ومنها:

إن الكالم الذي نقلته عنه أفسد كثيًرا من مصاحله. فجاءك غاضًبا معاتًبا.

لقد عجزت عن فهم هذه املادة، تكرر رسوبك فيها. حتى كرهت املدرسة.

ميثل لك الزائر املرتقب أهمية بالغة، وترغب أن تكون األمور يف صاحلك.
لديك مبلغ من املال تريد استثماره وتنميته.

قت ظبيـًا وجهــه مشرٌق كــذا تعشَّ
لـــه مقلٌة كحـــــالء جنـــــالء إن رنـــت
أيــــا نسمــــــات الروض باهلل بّلـــــغي
وقـــــولي لــــه ذاك الغـــــريب أّملـــــني
عســـــــــاه إذا وافـــــــت حتـــــــية عبـــــــــــده

إذا ماس خلت الغــــصن من قّده كذا
رمـت أســهًما يف قلـــــــب عاشقــه كـــــــــذا 
سالمي إلى من صرت من أجلـــه كذا
إليـــــــــك ســــــــــالمًا مـن حتيتــــه كــــــــــــذا
ُيســـــــائل عــــــــــن حـــــالي بأمُنــلــــــــه كـــــــــذا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................
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66 إذا اختلفت نبرة الصوت، وتنغيم اجلملة اختلف املعنى. انطق كل جملة مما يأتي مرتني، ممثاًل احلالة املوصوفة:

املعنى الثانياملعنى األولاجلملة

ال قيمة للمذاكرة والنجاح

افتح الباب

جاء أحمد؟

هل تعود األيام؟

السيارة 

يف حالة يأس

طلب من أخيك الصغير

سؤال باحتفاء من محب

سؤال بإنكار

إجابة عن سؤال

لتذكير صديقك بهذه اجلملة التي كان
يرددها دائًما، ثم وجد قيمة املذاكرة

والنجاح
تهديد ملن يريد فتحه مخالًفا رغبتك

سؤال باستهجان من محقر

متــــنٍّ

تنبيه زمالئك إلى اخلطر

77 بنيِّ الدروس التي تستفيدها من املواقف اآلتية يف تواصلك الشفهي مع اآلخرين:
 عندما دخل املدير مكتب أحد املوظفني وجده نائًما: فأمر بإجراء حتقيق معه يف احلال. اتضح من التحقيق 

أن املوظف لم يكن نائًما، إمنا كان يسند رأسه على املكتب ليخفي دموعه بسبب حادث وفاة أخيه.
...........................................................................................................................................................................................................................................................

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

 حاول مندوب مبيعات يف إحدى الشركات أن يبيع كمية من أواني الطهي واألطباق ألحد الفنادق الكبرى، لكنه
فشل يف عقد هذه الصفقة رغم إحلاحه املستمر، ثم عرف بالصدفة أن مدير الفندق من أشد املعجبني بأحد 
الفرق الرياضية. فجمع معلومات طريفة عن أعضاء هذا الفريق وعن مواعيد مبارياته املقبلة.. وعندما التقى 
ا، وإمنا اكتفى بالتعرف عليه وبإظهار تقديره لهذا الفريق  مبدير الفندق لم يتكلم عن منتجات شركته نهائّيً
الرياضي واهتمامه بجمع أخباره، واستمر احلديث بينهما طوياًل بشكل ممتع.. ويف اليوم اآلتي طلب املدير 
حضور مندوب املبيعات ليعرض عليه مناذج من نتاج شركته وقائمة باألسعار، وجنح يف إمتام الصفقة.
...........................................................................................................................................................................................................................................................

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

ها، وال ذهًبا إال ذهب به،  ة إال فضَّ لَم رجٌل إلى املأمون من َعامٍل  له، فقال: يا أمير املؤمنني، ما ترك لي فضَّ  تظَّ
ه. فعجب  ها، وال ضيعة إال أضاعها، وال ماِشية إال امَتّشها، وال جلياًل إال أجاله، وال دقيًقا إال أَدقَّ ة إال َغلَّ وال َغلَّ

من فصاحته وقضى حاجته. )القيرواني. زهر اآلداب(
...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................
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 جرى ذكر املتنبى يوًما يف مجلس سيف الدولة احلمداني. فبالغ سيف الدولة يف الثناء عليه، فقال السري الرفاء 
الشاعر. وكان حاضًرا. انتخب أيها األمير قصيدة من ُغرر قصائده ألعارضها فتعلم أنك أركبت املتنبي يف غير سرجه. 

فقال سيف الدولة: عارض لنا قصيدته التي مطلعها:  
                                لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي             وللحبِّ ما لم يبق ِمّني وما بقي

       قال السري: فكتبت القصيدة، واعتبرتها يف تلك الليلة فلم أجدها من مختارات شعره، ولكن رأيته يقول يف أخرها 
عن ممدوحه: 

                      إذا شاء أن يلهو بلحية أحمٍق                        أراه غباري ثمَّ قال له ِاحلِق
       فقلت واهلل ما أشار سيف الدولة إال إلى هذا البيت: فأقلعت عن معارضة القصيدة. )ابن جحة، ثمرات األوراق(

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

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

 ودخل إسحاق بن إبراهيم املوصلي على املعتصم وقد فرغ من بناء قصره بامليدان، فأنشده:
رك البلى ومحاك             يا ليت شعري ما الذي أبالِك                                         يا دار غيَّ

       فتطير املعتصم من قبح هذا املطلع، وأمر بهدم القصر على الفور.
      وقصة ذي الرمة مع عبدامللك بن مروان تقارب قصة إسحاق مع املعتصم فإنه دخل عليه يوًما فأمره بإنشاد شيء 

من شعره فأنشد قوله: 
ٍة َسِرُب ه من ُكلى مفريَّ                                      ما بال عينك منها املاء ينسكُب       كأنَّ

     وكان بعني عبدامللك رمد فهي تدمع أبًدا، فتوهم أنه خاطبه وعرض به: فقال له: سؤالك عن هذا؟! فمقته 
وأمر بإخراجه. 

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

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

وتكسب  بوضوح،  فكرتك  عن  التعبير  على  التورية...(  الكناية،  املجاز،  االستعارة،  )التشبيه،  أساليب  تساعدك   88

حديثك رونًقا وجمااًل. 
عد إلى املشاهد الوصفية والقصصية التي قرأتها أو كتبتها يف الوحدتني السابقتني، ومتثل أفكارها ومعانيها 

ا، موظًفا أكبر قدر ممكن من األساليب البالغية. وألفاظها، ثم عّبر عنها شفهّيً
99 صـــف مشــــهًدا أو حـــدًثا رأيتــه مؤخـــًرا، محـــاواًل توظيـــف مهارتك البالغية، واسأل زمالءك رأيهم يف أدائك الشفهي.
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يبدو أن احلوار بينهما وصل إلى مرحلة متقدمة من التأزم واالنفعال. 
كيف ميكن أن ينتهي احلوار نهاية جيدة؟

يبدو أنهما سعيدان باللقاء. كيف ميكن أن ينتهي احلوار بينهما نهاية
سيئة؟ 

1010 استخدم أسلوب )التورية( أو )الكناية( أو )اللغز( للتعبير عن شيء معني كـ: )القلم، السيارة، الكتاب، 
الصديق...( سيحاول زمالؤك حتديد موضوع احلديث.

1111 فقدت صديقي: 
اختفى صديقك عن نظرك يف زحمة )احلجيج(، أخذت تبحث عنه يف كل مكان، وتسأل الناس عنه، حدد 

أوصافه بأسلوب بليغ، ليساعدوك يف البحث عنه. 
1212 من أكون؟

لكل مهنة )وظيفة( سماتها وخصائصها. تخّير وظيفة مستقبلية وأخفها يف نفسك، سيطرح عليك زمالؤك 
عدًدا من األسئلة، محاولني اكتشافها. أجب عن أسئلتهم مستخدًما أساليب التورية والكناية واالستعارة...

1313 تعاون مع أحد زمالئك يف إمتام أحد احلوارين، ثم مثاله أمام زمالئكما: 
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1414 يف بعض األحيان يلجأ الناس إلى التعبير عن أفكارهم بصورة ضمنية غير صريحة، وعلينا أن نستفيد من 

القرائن اللفظية وغير اللفظية والسياق للكشف عن نياتهم ومقاصدهم. 
    الحظ أسلوب الطبيب يف التعبير عن أفكاره. واستنتاجات املريض، يف احلوار اآلتي: 

- الطبيب: لقد كانت صحتك يف الزيارة املاضية أفضل منها اآلن. 
- املريض: هل حالتي اآلن سيئة إلى هذا احلد؟!

ا.  - الطبيب: إن جتهيزات املستشفى لدينا متواضعة جّدً
- املريض: إذن من الناحية الطبية ال توجد مشكلة!

- الطبيب: لقد قرأت خبًرا عن جناح عملية ملريض يشبه حالتك يف املستشفى التخصصي. 
- املريض: كيف ميكنني أن أراجع املستشفى التخصصي؟ 

- اكتب تعليقك على أسلوب الطبيب واستنتاجات املريض: 
...........................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

1515 تتيح لك اللغة إمكانية التعبير عن أفكارك ومشاعرك ونواياك بصورة ضمنية، ويساعدك ذلك على جتنب إيذاء 
اآلخرين، أو التعرض للخطر، وما أشبه ذلك، دون أن تقع يف الكذب. 

ا( عن املواقف اآلتية بصورة غير مباشرة:  عّبر )شفهّيً
- تخبر صديقك بأنه لم ينجح. 

- أبلغك مجموعة من أصدقائك أنهم سيقومون بزيارتك، وأنت ترحب بهذه الزيارة، إال أنك لست راغًبا يف شخص 
معني منهم. 

- كان محدثك يسرد قصًصا وأخباًرا كلها كذب متعمد، تريد أن تبني له معرفتك بكذبه. 
- لقد أنفقت املبلغ الكبير الذي أخذته من والدك يف اإلنفاق على أصدقائك، وأنت اآلن بحاجه إلى مبلغ 

آخر، ولكنك تعلم أن والدك سيستغرب أن تكون أنفقت ما لديك يف هذه املدة الوجيزة.  
1616 تخـــّير أحد األقوال اآلتية، أو قـــواًل من عنــــدك، ثم عــّبر عن محتواه، إما )باإلشارة احلركية( أو )بقصة( تؤدي 

معناه. ليصل زمـــــالؤك إلى القـــول املقصــــود. 
اس أَلُسُن ك عوراٌت وللنَّ    - قال الشافعي: لسانك ال تذكر به عورة امرٍئ                فكلُّ

   - من جــــد وجـــد، ومن زرع حصد. 
   - قال بشار بن برد: يا قوم أذني لبعض احَليِّ عاشقٌة             واألذن تعشق قبل العني أحياًنا

   - إياك أعني واسمعي يا جارة.
   - أرسل حكيًما وال توصه. 
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ل أحد املواقف اآلتية مع مجموعتك بعد أن تستعدوا  1717 يف املواقف الرسمية يستعد الناس للحديث. مثِّ
استعداًدا جيًدا.

- قام وزير التعليم بزيارة تفقدية ملدرستكم، وقد قسمتم األدوار بينكم على النحو اآلتي: 
 أحدكم سيلقي كلمة ترحيبية مبعالي الوزير. 

 الوزير سيلقي كلمة، تعبيًرا عن سعادته بأبنائه الطالب. 
 أحدكم سيتولى طرح أسئلة املعلمني والطالب على معاليه. 

 أحدكم سيلقي كلمة ختامية. 

- ُأسند إليكم تقدمي برنامج تلفازي بعنوان )حوار يف األدب العربي(، وقد قسمتم األدوار بينكم على النحو 
اآلتي: 

 أحدكم سيتولى دور املذيع: يقدم للحلقة التلفازية، ويطرح األسئلة، وينظم األدوار، ويختتم اللقاء. 
 أحدكم سيبني للمشاهدين أهمية األدب ووظيفته يف احلياة، ويعرف بفنونه، ويذكر بعض مشاهيره. 

 أحدكم سيمتع املشاهدين مبختارات من عيون األدب العربي.
ا جمياًل، مبيًنا للمشاهدين مواطن اجلمال اإلبداعي فيه.  ا أدبّيً  أحدكم سيحلل نّصً

املأذون  فاستدعيتم  وقد جنحت مهمتكم،  للخطبة،  وأقاربك  والدك  وذهبت بصحبة  الزواج،  لقد عزمت على   -
الشرعي لكتابة )عقد الزواج(.

  والد العريس: يخطب خطبة النكاح...
  والد اخلطيبة: يجيب على خطبة النكاح مُرّحًبا...

  العريس: يعّبر عن سعادته باملوافقة، ويعد بحياة سعيدة وعالقة طيبة دائمة...
  الشيخ، يخطب خطبة )عقد النكاح( ويدعو للزوجني بالصالح...

- كنتم أربعة أصدقاء أوفياء )فيصل، ومشاري، وعبدالعزيز، وإبراهيم(، حدث باألمس سوء تفاهم بني فيصل 
وإبراهيم، افترقا بعدها، وكل منهما ينوي حتني الفرصة لالعتداء على اآلخر. علم عبدالعزيز ومشاري، فاتفقا 

على أن يجمعا بينهما بدون علمهما: ليصلحا بينهما.
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1818 املجتمع مدرسة كبيرة نتعلم منها باملالحظة واخلبرة املباشرة، إننا نستفيد من الناجحني يف احلياة، 
واملخفقني فيها، على حد سواء، إنه ال يوجد جناح اجتماعي كالنجاح التواصلي )منزلي(. 

ن ملحوظاتك، وتعلم: الحظ سلوك اآلخرين التواصلي، ودوِّ

1919 اشترك يف )مسابقة أفضل تعليق(، علق على كل صورة مما يأتي بعبارة بليغة موجزة، ثم أسمعها زمالءك: 

أعرُف شخًصا يحبه اجلميـــع؛ ألنه: 

َن صـداقات ناجحة، ألنه:  لم يستطع أن ُيَكوِّ

وأفكاره  بـــآرائه  اآلخـــــــرين  ُيقِنَع  بأن  يستمتع 
بسهولة، ألنه:

يســتمتع الناس بحديثــه، ولكنهـــــــم ال يرضون 
أن يكونوا مثله، ألنه: 

املســـافات التي يتركها الناس بينهــم تختلف 
باختالف درجة األلفة: 

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

..........................................................................................
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مات احملادثة:  2020 من ُمَسلَّ
َمُة الكم: سيعطي املتكلم القدر الكايف من املعلومات دون إطناب ممل أو إيجاز مخل.      ُمَسلَّ

َمُة الصدق: ما يقوله املتكلم صحيح من وجهة نظره على األقل دون مبالغة وال تبسيط.     ُمَسلَّ
َمُة الصلة: أي تعليق أو سرد حادثة... فإنها تتصل مباشرة مبوضوع احملادثة.     ُمَسلَّ

َمُة الطريقة: الوضوح وجتنب اإلبهام، اإليجاز غير املخل: التنظيم املنطقي، مراعاة املستمع: اجلنس،      ُمَسلَّ
العمر، الثقافة، درجة الصداقة..

تذكر بعض املواقف التواصلية التي لم تراع فيها هذه املسلمات أو بعضها وبنيَّ أثرها فـي جناح التواصل:

أثرها فـي جناح التواصل)مسلمة ( لم يراعها املتحدثاملوقف التواصلي

2121 اقرأ واستفد )عن أمين أبو الروس، كيف تكون متحدًثا لبًقا( خطوات التحدث:

 فتح قنوات االتصال باآلخرين:
االبتسامة، التحية، وضع اجلسم يف شكل مفتوح، املصافحة بحرارة، االتصال بالنظر، اإلمياء بالرأس، تذكر األسماء.

 بدء الحديث مع اآلخرين:
املرجعية الذاتية: قل شيًئا عن نفسك، اسمك، منصبك، خبرة معينة...

مرجعية اآلخرين: قل شيًئا عن اآلخر، أو اطرح سؤااًل عليه. 
مرجعية العالقة: قل شيًئا ما عن كليكما. 

املرجعية السياقية: قل شيًئا عن السياق املادي / النفسي / االجتماعي / الزمني. 
 المحافظة على اسـتمرارية الحديــث:

- تكلم يف املوضوعات املفضلة لدى املستمع واألحداث اإليجابية البارزة يف حياته، هواياته..
. ال تقل ما ال يحب الناس سماعه      - احترم رغبة اآلخرين يف احلديث عن أنفسهم     - ال تخطىء اآلخرين بأسلوب 

مباشر      - تكلم وأنصت    - ال تصر على أن تكون صاحب الرأي الصائب    - تعلم كيف تغير املوضوع. 
. أبرز االهتمامات املشتركة بينكما        - انتبه لقرائن تبادل األدوار. 

            - قرائن المتكلم: قرائن احملافظة على الدور، قرائن تسليم الدور. 
- قرائن المستمع: قرائن طلب الدور، قرائن إنكار الدور، قرائن التغذية الراجعة.   
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 إنهاء الحديث:
اختر التوقيت املناسب - أعط إشارة إلنهاء احلديث. خّلص املوضوع إن كان ذلك ممكًنا. أكد استمتاعك باللقاء 

أبِد رغبتك يف لقاء آخر. 
     تأمل أصدقاءك، وزمالءك يف املدرسة، والناس احمليطني بك، الحظ سلوكهم التواصلي، ثم صّنفهم بحسب 

قدراتهم التواصلية، يف ضوء معلوماتك عن )خطوات التحدث(. 

االسماملهارةاخلطوة

فتح قنوات االتصال

بدء احلديث

احملافظة على
استمرارية احلديث

إنهاء احلديث

2222 يختلف الناس من حيث قدراتهم على فهم مقاصد اآلخرين ونياتهم، وخاصة عندما ُيواجهون بحديث 
مبطن غير صريح. تذكر موقًفا مررت به أو الحظته، أو شاهدته يف برنامج تلفازي... ثم احكه لزمالئك، 

مبيًنا ما إذا كان املخاطب فهم الرسالة، أم ال. 

2323 من أشهر عوائق التواصل الشفهي:

  اإلبهام: التحدث يف موضوع يفتقد السامعون ثقافته ومصطلحاته. 
  عدم مالءمة الرسالة للمستقبل أو للسياق. 

  سوء تنظيم الرسالة. 
  جتاُهل الشخص الغريب عن املجموعة )مثال: مجموعة أطباء ومعلم(.

  التحدث املفرط عن الذات، أو التكتم املفرط، مع محاولة اكتشاف كل شيء عن اآلخر.
  استخدام لغة عدوانية، تستفز اآلخر.

        تذكر بعض املواقف التي أعيق فيها التواصل الشفهي لسبب ما، ثم احكها لزمالئك.
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2424 حاول أن تستخدم كامل قدراتك البالغية ومهاراتك التواصلية لتحقق جناًحا باهًرا يف موقف من املواقف
اآلتية: )اسأل زمالءك عن رأيهم يف أدائك(. 

  تقدمت إلى شركة عاملية مشهورة طالًبا وظيفة مرموقة فيها، وأنت اليوم على موعد مع مديرها إلجراء مقابلة 
شخصية معك.

ا عن دور التعليم يف تنمية روح املواطنة الصاحلة لدى الشباب. وها    أنت )وزير التعليم(، لقد حضرت مؤمتًرا عاملّيً
أنت اآلن تدلي ببيان صحفي يف نهاية أعمال املؤمتر. 

  اليوم هو موعد حفل تخرجك يف اجلامعة، على شرف وزير التعليم. لقد كلفك زمالؤك اخلريجون بإلقاء كلمتهم. 
  أنت مندوب مبيعات ألكبر شركة سيارات يف البلد، إحدى اجلهات احلكومية ترغب يف شراء عدد ضخم 

من السيارت. وها أنت تلتقي باملسؤول عن املشتريات يف تلك اجلهة.

2525 دّون ملحوظاتك على املوقف التواصلي اآلتي: يف ضوء معرفتك بأنواع الذكاء ومهارات التواصل:

مالحظاتاملوقف التواصلي

    كان )أبو الهذيل العالف( أهدى إلى )أبي عمران مويس( دجاجة، وكانت دجاجته 
ُيتَخذ ملويس، ولكنه بكرمه وحسن خلقه أظهر التعجب من  التي أهداها دون ما 

سمنها وطيب حلمها، إذ كان يعرف أبا الهذيل بالبخل الشديد.
    فقال: وكيف رأيت يا أبا عمران تلك الدجاجة؟! قال: كانت عجًبا من العجب!

باجلنس  تطيب  إمنا  الدجاجة  فإن  ما سنها؟  وتدري  ما جنُسها؟  وتدري  فيقول: 
والسن! وتدري بأي شيء كنا نسمنها؟ ويف أي مكان كنا نعلفها؟ فال يزال يف هذا 

وأبو عمران يضحك ضحًكا نعرفه نحن وال يعرفه أبو الهذيل.
   وكان أبو الهذيل أسلم الناس صدًرا، وأوسعهم خلًقا، وأسهلهم سهولة.

فإن ذكروا دجاجة قال: أين كانت يا أبا عمران من تلك الدجاجة؟! وإن ذكروا بطة 
أو عناًقا أو جزوًرا أو بقرة قال: فأين كانت هذه اجلزور يف اجلزر من تلك الدجاجة 
يف الدجاج؟! وإن استسمن أبو الهذيل شيًئا من الطير أو البهائم قال: ال واهلل وال 
تلك الدجاجة!! وإن ذكروا عذوبة الشحم قال: عذوبة الشحم يف القر والبط وبطون 
السمك والدجاج، وال سيما ذلك اجلنس من الدجاج. وإن ذكروا ميالد شيء أو قدوم 
إنسان قال: كان ذلك بعد أن أهديتها لك بسنة. وما كان بني قدوم فالن وبني البعثة 

بتلك الدجاجة إال يوم. وكانت مثاًل يف شيء وتاريًخا لكل شيء. 
)من كتاب البخالء، للجاحظ(
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2626 مفاوضة: 
    ملا َقَتل جساُس بن مرة بن ذهل الشيباني كليَب بَن ربيعة التغلبي: تشمر مهلهل بن ربيعة، واستعد حلرب بكر، 
وجمع إليه قومه، فأرسل رجااًل منهم إلى بني شيبان. فأتوا مرة بن ذهل بن شيبان )أبا جساس( وهو يف نادي قومه. 

فقالوا له: 
ا كرهنا العجلة عليكم  - إنكم أتيتم عظيًما بقتلكم كليًبا بناب من اإلبل، فقطعتم الرحم، وانتهكتم احلرمة. وإنَّ

دون اإلعذار إليكم، ونحن نعرض عليكم خالاًل أربًعا. لكم فيها مخرج ولنا فيها مقنع.
- فقال مرة: وما هي؟ 

- قالوا: حتيي لنا كليًبا، أو تدفع إلينا جساًسا قاتله فنقتله به، أو هماًما فإنه كفء له، أو متكننا من نفسك فإن 
فيك وفاء من دمه. 

- فقال: أما إحيائي كليًبا فهذا ما ال يكون، وأما جساس فإنه غالم طعن طعنة على عجل، ثم ركب فرسه فال أدري أي 
البالد احتوت عليه، وأما همام فإنه أبو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة كلهم فرسان قومهم، فلن يسلموه لي فأدفعه 
إليكم يقتل بجريرة غيره، وأما أنا فهل هو إال أن جتول اخليل جولة غًدا فأكون أول قتيل فيها؟ فما أتعجل املوت. 

ولكن عندي خصلتان: أما إحداهما، فهؤالء بني الباقون، فعلقوا يف عنق أيهم شئتم نسعة، وإال فألف ناقة سود 
احلدق حمر الوبر، أقيم لكم بها كفياًل من بني وائل. 

- فغضب القوم وقالوا: لقد أسأت: تبذل لنا ولدك، وتسومنا اللنب من دم كليب. ونشبت احلرب بينهم. 
  ما رأيك يف العروض التي عرضها وفد املهلهل بن ربيعة إلى بني شيبان؟ 

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

  ما رأيك يف إجابة مرة بن ذهل؟..............................................................................................................................................................................
  أي حجج الفريقني كان أقوى وأكثر إقناًعا من وجهة نظرك؟

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

  هل ترى أن أحد الفريقني كان يرغب بقوة يف جتنب احلرب؟ )دلل(.
...........................................................................................................................................................................................................................................................

  ما األدلة التي ميكنك احلصول عليها إلثبات أن الفريقني يتفاوضان من منطق القوة؟ 
...........................................................................................................................................................................................................................................................

  تخيل أن أحد الفريقني كان ضعيًفا، أو مسالًما، ثم صغ احلوار بحيث ينتهي إلى االتفاق والصلح.
...........................................................................................................................................................................................................................................................

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

...........................................................................................................................................................................................................................................................
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2727 يتأثر التواصل الشفهي بالظروف احمليطة، ومجمل العالقة بني املتحاورين، والسياق، ونبرة الصوت، وطريقة 
النظر، وتعبيرات الوجه...

حاول أن تكتشف الظروف والعالقات، واألخطاء التواصلية.. التي جعلت احلوار اآلتي يتأزم بهذه الصورة.

- هل ستطول غيبتك هذه املرة أيًضا؟ 
- ال أدري.. رمبا استغرقت ثالثة أو أربعة أسابيع على األكثر، عليَّ أن أزور وكالء املؤسسة يف طوكيو، 
وفرانكفورت ولندن، ورمبا باريس.. على فكرة ماذا تريدين أن أحضر لك من هناك؟ ما رأيك يف عقد 

من اللؤلو الياباني؟ أو معطف من الكشمير اإلجنليزي؟ أو..
تستعني  الشرفة  إلى  مكانها  وغادرت  عنقه،  على  تطبق  كيال  ومرارة  باحتقار  إليه  )نظرت 
بهوائها الطلق على توسيع مسام رئتيها املشحونة باأللم والهوان، حلق بها إلى هناك وقد أربد 
وجهه حنًقا، وتقلصت عضالت وجهه، وهو ميسك بكتفيها يهزهما بعنف.. نظرت إليه بذعر 

متسائلة...!(
- إنني أحذرك يا سهام من أن تعودي إلى سرد تلك األسطوانة املعتادة، لقد مللت منها.. مللت.. 
مللت منك، ومن األوالد، ومن البيت، ومن كل شيء. أتفهمني؟.. كل شيء.. سأسافر وقتما يحلو 
لي، وسأغيب ما شاء اهلل لي.. افعلي ما بدا لك.. أنت حرة وأنا حر.. أنا سيد نفسي، وليس ألحد أي 

وصاية علّي.. أتفهمني؟                                        من رواية حلظة ضعف. للقاص السعودي، فؤاد مفتي
2828 مؤشرات ذكائك التواصلي:

نادًراأحياًنادائًماالعبـــــــــارة 

أحتدث مع كل صديق يف املوضوعات التي يفضلها.
أحتدث بصوت هادىء وعبارات لطيفة حتى عندما أختلف مع اآلخر.

أقدر شعور اآلخر، وأتعاطف معه، وأظهر اهتمامي باملوضوع الذي يطرحه.
أتصل بأصدقائي وأقاربي يف املناسبات املختلفة، وأشاركهم أفراحهم وأحزانهم.

أعتقد أن العبارات التي أستخدمها للتواصل مع اآلخرين يف املناسبات املختلفة تسعدهم.
أشعر أن أصدقائي يعجبون بقدرتي التعبيرية عن األفكار التي أطرحها.

أستطيع تغيير موضوع احلديث دون  أن يشعر اآلخر.
أتكلم، أنصت، أالحظ املؤشرات التي تدل على أن املستمع يرغب يف احلديث.

أستطيع أن أصحح مقوالت اآلخرين دون أن أصارحهم بأخطائهم.
يختلف أسلوبي يف احلديث بحسب اآلخر )والدي، صديقي، مديري، أستاذي...(.

أستطيع أن أفهم نيات اآلخر ومقاصده من احلديث حتى لو لم يصرح بها.



197197

كفاية التواصل الشفهي

11 أمناط الذكاء:

نوع الذكاءالتعريف والوصف

معرفة الفرد لقدراته، ومواهبه، وإمكاناته، وما يرغب فيه، وما يحاول جتنبه، وما يقدم على فعله، 
واألسباب التي تدعوه إلى فعله، وعالقاته باآلخرين واألشياء من حوله. 

القدرة على التعبير اللغوي البليغ املؤثر، واستخدام اللغة املهذبة لقضاء املصالح، وحتقيق املنافع، 
ودرء األخطار.

التحكم يف العواطف، وحتريرها من مشاعر األلم واحلزن، والسيطرة على نوبات الغضب، وجتنبها.

القدرة على حتليل شخصيات اآلخرين، ومعرفة مقاصدهم ونياتهم، وخصائصهم النفسية. 

22 مّثل مكونات الذكاء التواصلي مبعادلة رياضية:

الذكاء التواصلي = الذكاء .........................................  + ..............................................................................................................................................

33 خمسة أسئلة متثل جوهر الذكاء التواصلي:

السؤال
ماذا يقال؟
لمن يقال؟
متى يقال؟
كيف يقال؟
لماذا يقال؟

عالقته بالذكاء التواصلي
اختيار الموضوع المناسب للحديث، وانتقاء المفردات والجمل المعبرة عن األفكار

44 أشياء كثيرة تؤثر فـي جناح التواصل الشفهي منها: 

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

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

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

نشاطات الغلق والتلخيص
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55 أربع خطوات إلجراء تواصل شفهي ناجح:

املهارات والعمليات األساسيةاخلطـــوة

فتح قنوات االتصال

بدء احملادثة

احملافظة على االستمرارية

إنهاء احملادثة

66 الناجحون واملخفقون يف التواصل الشفهي:

ا اأبرز صفات الناجحني تواصلّيً أبرز صفات املخفقني تواصلّيً

77 لقد الحظت أن أخاك مؤهل ملستقبل مشرق؛ ولكنه خجول، انطوائي، غير قادر على تكوين عالقات جيدة 

مع اآلخرين، إنه يفتقد مهارات التواصل الناجح. قدم له نصائحك وإراشاداتك:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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.................................................................................................................................

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

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

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

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

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

88 ما الفوائد التي ميكن أن يجنيها الفرد من جناحه التواصلي؟ هل تستطيع أن تستشهد بشخصيات 

من الواقع؟
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

99 أعِط تفسيًرا للرسم البياني اآلتي:

1010 خّلص أهم األهداف التي حققتها، والفوائد التي أفدتها، من هذه الوحدة التدريبية:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

أواًل: قد تنجح يف موقف تواصلي، وتقل قدرتك على التواصل يف موقف آخر. ما األسباب التي ميكن أن تؤدي 
إلى ذلك.

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

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

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

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

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

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

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

ثانًيا: علق على املوقف التواصلي اآلتي، يف ضوء معلوماتك ومهاراتك التواصلية:

ثالًثا: أعتقد أن أهم مهارات التواصل الشفهي، هي:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

اختبار بعدي
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رابًعا: اجتمع مدير لشركة بثالثة من أكفأ املوظفني لديه، وأبلغهم أنه ينوي تكليفهم مبهمة إضافية خارج وقت 
ن سؤاله اجلوهري الوحيد على ورقة، ويسلمها له. بنّي نوع الذكاء  العمل الرسمي، وطلب من كل منهم أن يدوِّ

الذي يتمتع به كل موظف، من خالل السؤال الذي طرحه كل واحد منهم:
اأاأ هل تعتقد أن املهمة مالئمة لقدراتي ومهارتي يف العمل؟                          ..............................
بب هل ميكن إعادة تشكيل مجموعة العمل، بحيث يستبعد بعض أعضائها؟   ..............................

جج هل ميكنني االستماع إلى شرح توضيحي لهذه املهمة؟                              ..............................

خامًسا: فّسر املقولة اآلتية، يف ضوء معلوماتك ومهاراتك التواصلية:
)ليس كل ما ُيعرف ُيقال، وال كل ما يقال حضر أهُله، وال كل ما حضر أهله حان وقته(.

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

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

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

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

...................................................................................................................................
ث شخًصا لم ير )احلاسب اآللي( يف حياته، ولم يسمع به أصاًل. كيف ميكن أن  سادًسا: افترض أنك حتدِّ

تصفه له بحيث تضمن أنه عرفه متاًما؟ سجل هنا ما ستفعله، وتقوله، ثم أسمعه زمالءك.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

سابًعا: استعرض كامل مهاراتك التواصلية، وقدراتك البالغية، حاول أن تكون سبًبا يف جناح مجموعتك. وقم 
بالتعاون معهم بتمثيل أحد املواقف التواصلية اآلتية:

اأاأ محاولة إقناع والدك بأن تستثمر وقتك بالعمل يف إحدى املؤسسات التجارية يف أثناء اإلجازة الصيفية.
بب أنت قائد الفريق، وتريد أن تقنع املدرب واجلهاز اإلداري بخطة مختلفة للعب يف املباراة املهمة القادمة.

جج كنتم مجموعة أصدقاء، تعاهدمت أن تكملوا دراستكم اجلامعية يف تخصص واحد، ولكنكم اختلفتم يف التخصص 
املرغوب. وقد التقيتم اليوم لتحسموا األمر بعد أن استعد كل منكم إلقناع اآلخرين برأيه.
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أخي الطالب/ أختي الطالبة:
م ذاتك يف اجلدول اآلتي: انتهيت اآلن من دراسة الوحدة، وأّديت عدًدا من النشاطات واالختبارات. قوِّ

مهــارات الوحدة
أتقنت مبستوى 

لم أتقنمتوسط

فهم الذات وانفعاالتها وتفضيالتها

فهم سمات اآلخرين وتفضيالتهم لتوظيفها 
يف عملية التواصل

استخدام لغة بليغة مؤثرة للتعبير عن األفكار
والعواطف واحلاجات

القدرة على التحدث وإجراء احلوارات مع 
اآلخرين وإجناحها

التزام آداب احلوار واالستماع أثناء عملية 
التواصل

تقويم ا�داء

خطتي املقترحة لضمان استمرارية اإلتقان:

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

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

أتقنت قلياًل
أتقنت مبستوى 

عاٍل
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الذكاء التواصلي

يستخدم الناس اللغة للتواصل فيما بينهم، وللتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم وحاجاتهم، 
أو منطوق هو  لغوي مكتوب  وكل حدث  والتأثر.  التأثير  ويتبادلون  األحداث،  وبها يصنعون 
حادثة اتصال. غير أن التواصل أخص من االتصال، إذ هو كل حدث كالمي شفهي يدور بني 
شخصني أو بني فرد ومجموعة صغيرة وجًها لوجه. فاالتصال ) أعم / أخص ( من التواصل.

اآلخرين  اللغوي مع  التفاعل  الشخص على  قدرة  إلى  التواصلي(  )الذكاء  ويشير مصطلح 
بشكل يساعد على النجاح وكسب األصدقاء وإقامة عالقات اجتماعية قوية. ولقد أثبتت الدراسات 
أن ٨٥٪ من جناحات الفرد يف احلياة وشعوره بالرضا والسعادة وبلوغه أعلى املناصب - تعود إلى 

تواصله اللغوي الناجح. ومعنى ذلك أن هناك عالقة قوية بني النجاح يف احلياة و...........
والذكاء التواصلي ذكاء مركب ومعقد يتألف من ذكاءات وسمات واجتاهات متعددة، لعل 
من أهمها:  الذكاء الذاتي، والذكاء االجتماعي: والذكاء اللغوي: والذكاء االنفعالي. وامتزاج 
هذه الذكاءات   وتفاعلها يف املواقف اللغوية التواصلية مبا يضمن جناح العملية التواصلية 

هو مانسميه بالذكاء...............
الذات  مبعرفة  املختص  الذاتي(  )الذكاء  هو  التواصلي  الذكاء  منظومة  يف  طرف  أول 

وعالقتها بالعالم من حولها.
إن معرفة الذات تعني: قدرة الشخص على فهم ذاته، واكتشاف قدراته، وحتليل إيجابياته 
وسلبياته. كما تعني: قدرته على فهم عالقته بالعالم اخلارجي، ما يكره منه، وما يحب، وما 

يطمئن إليه، وما يخاف منه... إلخ.
وتعني أيًضا: القدرة على تهذيب النفس وتخليصها من عيوبها ومجاهدة نقائصها.

انظر على سبيل املثال إلى شخص ال يعي أنه يقاطع حديث اآلخرين، أو ال يعي أن صوته 
أعلى مما ينبغي، أو أنه ال ينتبه إلى أن معظم أحاديثه امتداح لنفسه. إن مثل هذا الشخص 

لن يعرف سبب تضايق الناس منه، وعزوفهم عن االنخراط معه يف عمليات تواصلية.
ثم انظر إلى ما يروى عن )واصل بن عطاء( الذي كان يلثغ يف حرف الراء لثًغا فاحًشا، 
وقد رام أن يكون خطيًبا ومجاداًل، فعمل على مجاهدة نفسه حتى تسنى له إخراج حرف 

الراء من جملة كالمه فلم يتلفظ بكلمة واحدة حتوي حرف الراء.
آخرين  وتتجنب  معينني،  أفراد  مع  احلديث  إلى  متيل  وهي  نفسك  الحظت  أنت  ولو 

لوجدت أن ذلك يعود يف الغالب إلى أسباب تتعلق بذكائهم الذاتي ونظرتهم إلى أنفسهم.
وهذا يدل على أن الذكاء التواصلي مرهون يف األساس بالذكاء.............. 

أعم

الذكاء التواصلي

التواصلي

الذاتي

)احجب اإلجابة، ثم اقرأ(المادة التعليمية المبرمجة
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الطرف الثاني يف منظومة الذكاء التواصلي هو )الذكاء االجتماعي(، املختص بفهم سمات 
اآلخرين، وطبائعهم، وأمزجتهم، ودوافعهم، ومقاصدهم، وتوظيفها يف إقامة عالقات اجتماعية 

ناجحة.
يفيد الذكاء االجتماعي من الناحية التواصلية يف حتقيق ثالث غايات:

  مالءمة الفعل التواصلي للمستقبل والسياق والهدف.
  الدماثة واللطف وحسن التصرف التواصلي.

  استنباط دوافع اآلخرين ومقاصدهم من خالل قرائن خارجية.
وإذا كانت هذه الغايات هي العوامل األساسية لنجاح التواصل اللغوي - فإن هذا يعني أن 

الذكاء التواصلي هو يف معظم جوانبه ذكاء.............
)مالءمة الفعل التواصلي( هي حاصل جمع أجوبة األسئلة اخلمسة اآلتية:

1- ماذا يقال؟ موضوع احلديث، ونوعه، ومحتواه، وعالقته باملستقبل.
2- ملاذا يقال؟ الهدف النهائي: تبليغي، تأثيري، تفاعلي.

3- ملن يقال؟ جنس املخاطب )ذكر / أنثى(، العمر )كبير/صغير(، العالقة )قرابة/صداقة/ 
زمالة(... إلخ.

نة. ٤- متى يقال؟ التوقيت املناسب لفتح املوضوع، أو نطق اجلملة املعيَّ
باحلركة  دعمها   + معينة  بطريقة  نطقها   + معينة  وتراكيب  ألفاظ  اختيار  يقال؟  كيف   -٥

اجلسدية املناسبة.
عندما يفكر املتحدث يف األسئلة اخلمسة السابقة قبل أن يتحدث، ثم يتواصل يف ضوئها 

سيضمن حتقيق مالءمة..............
أما )حسن التصرف التواصلي( فهو يشمل ثالثة جوانب:

أ- أدب التواصل الشفهي: النظام وعدم الفوضى يف املداخالت، عدم احتكار الكالم، الكالم 
الهادئ اخلالي من التوتر والصراخ، احترام اآلخرين، املجاملة، والرد باحلسنى.

ب- مهارات التواصل الشفهي:
حني تكون مستمًعا: إعداد الذات وحتريرها من الشواغل، التفاعل والتجاوب، الفهم    

وإدراك السلوك اللفظي والسلوك غير اللفظي.
  حني تكون متحدًثا: التكيف مع طبيعة املستقبل، والسياق، واملوقف التواصلي، املهارة يف 
استخدام اللغة اللفظية، والصوت، واللغة غير اللفظية، استيعاب ردة فعل املستقبل وسرعة 

االستجابة لها.
ج- خطوات التحدث: فتح قنوات االتصال، البداية اجليدة للحديث، احملافظة على استمرارية 
احلديث، النهاية اجليدة للحديث، االلتزام مبسلمات احملادثة، التغلب على عوائق التواصل.

إن أغلب الناجحني يف احلياة يتمتعون بقدرة فائقة على حسن.............

اجتماعي

الفعل التواصلي

التصرف التواصلي
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تعد  القرائن(  خالل  من  ومقاصدهم  اآلخرين  دوافع  )استنباط  على  القدرة  فإن  وأخيًرا 
أعلى درجات الذكاء االجتماعي؛ ذلك أن الناس ال يعبرون دائًما عن أفكارهم ومقاصدهم 
بصورة صريحة، وعلينا أن نستفيد من القرائن اللفظية وغير اللفظية والسياق للكشف 

عن نواياهم ومقاصدهم.
ولقد ألف ابن املقفع كتاًبا سماه )كليلة ودمنة( سرد فيه كثيًرا من احلكايات على ألسنة 

احليوانات، وكان يهدف بصورة ضمنية إلى تكثيف الوعي السياسي لدى القارئ.
القدرة على كشف مقاصد اآلخرين ودوافعهم من خالل القرائن تعد جزًءا من الذكاء.........، 

وهي يف الوقت نفسه جزء أساسي من الذكاء التواصلي.
اللغوية  بالكفاية  املختص  اللغوي(  )الذكاء  فهو  التواصلي  للذكاء  الثالث  الطرف  أما 
ويشتمل  واإلقناع.  التأثير  على  وقدرته  اللغوي  اخلطاب  بالغة  وعن  واستقبااًل،  إنتاًجا 

اجلانب اإلنتاجي من الذكاء اللغوي على عدد من القدرات واملهارات، من أهمها:
  القدرة على اختيار األلفاظ األكثر دقة ومالءمة وإثارة.

  استخدام االستعارات والتشبيهات والمجازات والتورية والكناية...
ا.    ترتيب الرسائل اللفظية منطقّيً

  طرح أسئلة معبرة.
  اإلدالء بتعليقات ذكية...

الحظ الفروق التأثيرية والبالغية بين الثنائيات اآلتية:
ا فقد القيت من هو أقوى منك - إن كنت ريًحا فقد القيت إعصاًرا.  أ- إن كنت قوّيً

ب- استوى عنده الحق والباطل - استوت عنده األنوار والظلم.
ج- تقدمت به السن، وطال عليه األمد - تقدم به العمر، وطال عليه الدهر.

فإذا وجدت فارًقا في قوة الداللة، ومبلغ التأثير، فحاول أن تفكر في سر هذه القوة وذلك 
التأثير، من أين جاءت؟ وما مصدرها؟ ولن تجد سبًبا إال بالغة التركيب، وجمال الصورة، 

ودقة داللتها على المعنى المراد، أو اإليقاع الموسيقي اللفظي.
ا من  إن استخدام اللغة بصورة بليغة قوية التأثير دقيقة الداللة ُتعدُّ جزًءا أساسّيً

الذكاء..............، ومن ثمَّ تكون جزًءا بالغ األهمية من الذكاء التواصلي.

االجتماعي

اللغوي
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واملكون الرابع يف منظومة الذكاء التواصلي هو )الذكاء االنفعالي( املسؤول عن تنظيم 
حالة الفرد النفسية، وضبط انفعاالته، مما يجعله أكثر انسجاًما مع احلياة وتكيًفا مع 

املجتمع.
ومن الناحية التواصلية فإن الذكاء االنفعالي هو املسؤول عن:
  التروي والتفكير قبل اإلقدام على فعل تواصلي ما.

  ضبط النفس، واتخاذ أفضل األساليب لمنع انفجار الغضب.
  الشعور بمشاعر اآلخرين، والتعاطف معهم، وإظهار االهتمام بهم.
  الشعور بالراحة والطمأنينة والرضا أثناء التواصل مع اآلخرين.

تخيل حالك وأنت:
  تعرض مشكلتك على أحد األصدقاء، فيواجهك باللوم بداًل من التعاطف معك.

  تتحدث إلى شخص كثير الشكوك سيء الظن، يحمل كالمك على غير وجهه، ويفسره 
كما يشاء، أو سريع الغضب حاد الطباع.

الشخصية  قوام  هي  النفسية  الصحة  إن  منهم؟!  أي  مع  الحديث  مواصلة  بإمكانك  هل 
السليمة، وهي شرط أساسي ألي تواصل لغوي.

وتشير الصحة النفسية إلى الذكاء...............، الذي هو أحد مكونات الذكاء التواصلي.

تلخيص:
الذكاء التواصلي هو: قدرة الشخص على التفاعل اللغوي مع اآلخرين بشكل يساعده على 

النجاح وكسب األصدقاء وإقامة عالقات اجتماعية قوية.

يتكون الذكاء التواصلي من أربعة ذكاءات أساسية هي:
1- الذكاء )..........(: أي القدرة على فهم سمات اآلخرين، وطبائعهم، وأمزجتهم، ودوافعهم، 

ومقاصدهم، وتوظيفها في إقامة عالقات اجتماعية ناجحة.
2- )...........(: أي قدرة الفرد على معرفة ذاته وعالقتها بالعالم من حولها.

3- )..........(: وهو القدرة على استقبال اللغة وفهمها، وإنتاج اللغة بصورة أدق داللًة، وأبلغ 
تأثيًرا، وأكثر إقناًعا.

النفسية  والحالة  واالنفعاالت  العواطف  ضبط  على  القدرة  وهو   :)...........( الذكاء   -٤
للفرد بحيث تكون أكثر تكيًفا مع الحياة، وانسجاًما مع المجتمع.

االنفعالي

االجتماعي

الذكاء الذاتي
الذكاء اللغوي

االنفعالي




