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مقّدمة إلى برنامج تطوير المعلمين القائم على المدرسة 
المتخصص لمعلمي الصفوف )12-7( 

يشكل برنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة املتخصص ملعلمي الصفوف )12-7( 
بعًدا رئيًسا من أبعاد استراتيجية إصالح النظام التعليمي في األونروا. ويهدف هذا البرنامج 
إلى حتسني املمارسات التعليمية والتعلمية في البيئة الصفية في مدارس األونروا من خالل 

تطوير أساليب تربوية تفاعلية وطرائق تعليمية تسهم في اندماج طلبة صفوف املرحلة 
العليا من السابع وحتى الثاني عشر بفاعلية في العملية التعليمية التعلمية. وسيشكل 

هذا البرنامج وبرنامج التطوير املهني املستمر للمعلم القائم على املدرسة ملعلمي الصفوف 
األول وحتى السادس برنامًجا شاماًل لتدريب معلمي األونروا جميًعا أثناء اخلدمة. ويتألف 

البرنامج من ستة مجمعات تدريبية مت تصميمها وفًقا لنظام التعلم الذاتي حيث يركز كل 
منها على جانب من جوانب عمليتي التعليم، وحتديًدا ما يتعلق بتعليم وتعلم اللغة العربية 

في الصفوف السابع إلى الثاني عشر. وقد صممت اجملمعات التدريبية واألنشطة ودراسات 
احلالة في هذا البرنامج لتزود معلم اللغة العربية مبنظور عام حول املناحي والطرائق التي 

تدعم تطوير ممارسات تعليم وتعلم تتسم باجلودة داخل الغرف الصفية في مدارس األونروا. 

متتاز اجملمعات التدريبية في برنامج تطوير املعلمني القائم على املدرسة املتخصص ملعلمي 
الصفوف )7-12( بأنها تفاعلية، من حيث إنها تطلب منك، أيها املعلم، أن تتمعن في 

ممارساتك، وجترب املناحي اجلديدة وتفكر في األثر الذي حتدثه هذه املناحي واملمارسات على 
تعلم ودافعية الطلبة.
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المجّمع الّتدريبّي الّرابع: قضايا في تعليم اللغة العربية 
وتعلمها

ستلحظ في اجملّمع الّرابع هذا منحى تخّصصيًّا نعرض فيه بشكل أساسي لتدريس مختلف 
فروع العربّية، من صرف ونحو وقراءة وحتليل أدبيٍّ وتعبير، منطلقني من خصائص العربّية 

مّتخذين مضمون محتوى املناهج موضوًعا للحاالت التي سنقّدمها. وهذا ال يعني أّننا 
سنهمل استراتيجّيات الّتدريس والّطرائق الّنشطة، لكّنها ستكون الوسيلة، ولن يكون 

الّتركيز عليها، فهي كانت بؤرة الّتركيز في حاالت اجملّمعات الّسابقة كلِّها، ومدار االهتمام 
مات واحلاالت والّتعليقات والّنشاطات فيها. فاحملور هنا هو الّلغة نفُسها بفروعها،  في املقدِّ

ومركزا االهتمام اللذان ميسكهما احملور هما املعلمون والطلبة، فاملعلمون الذين يدّرسون 
الطلبة ) من الّسابع إلى الثاني عشر( يعرفون معرفة دقيقة وكافية خصائص العربّية 

)الهجائّية، واالشتقاقّية، ودالالت األوزان... إلخ(، وعالقة فروعها ببعضها، وميدان كّل علم 
من علومها: الصرف والّنحو والبالغة، وهم مّطلعون بوعي ٍ وفاعليٍَّة على دقائق فقه العربّية 
وقوانينها، فهم من أهل االختصاص، وال يدرِّس العربّية لهذه الّصفوف إال خّريجو فروع اللغة 
العربّية في اجلامعات، والطلبة متّكنوا من املهارات الّلغوّية األساسّية، وأصبح مبقدورهم، مع 

اّتساع ثقافتهم وتنامي خبراتهم، أن يهدفوا في عملّية تعّلمهم إلى أسرار لغتنا، ومظان 
اجلمال فيها، مفرداتها، وجملها، وتعابيرها التي هي أساس الّتحليل وأهّم منطلقاته، أي: إّن 
كسبهم اللغويَّ صار يتطّلب إعمال عقولهم في الّظواهر اللغوّية، وتطوير قدراتهم، وبذل 

لة،  جهودهم في كسبهم اللغوّي مّوظفني مخزونهم اللغويَّ املكتسب، وملكاتهم احملصَّ
سماًعا ومحادثًة وقراءًة وكتابًة، ليبنوا على ذلك كّله شخصّياتِهم اللغويََّة بأبعادها الثقافّية 

املرتبطة مبتطّلبات احلياة.

الوحدة الثالثة عشرة: القراءة: تطوير مفهومها، واستراتيجيات تدريسها
تتطلع هذه الوحدة إلى تطوير مفهوم القراءة عند املعلم، فالقراءة في املرحلة املتوسطة 
والثانوية تختلف أهدافها عنها في املرحلة االبتدائية، فلم تعد عملية تصويت وتهجئة، 

والوقوف عند معاني بعض املفردات بهدف إغناء مخزون الطلبة اللغوي فحسب، بل غدت 
عملية أكثر تعقيًدا، فالفهم القرائّي عملّية عقلّية تتطلَّب عددًا من العمليات الفكرية، 

واملهارات اللغوية. ومن املهارات اللغوية مهارة التلخيص، فنحن نلخص ما قرأناه وفهمناه. 
تقف هذه الوحدة عند التلخيص ودوره في تنمية القراءة، كما تقف عند العامية التي هي 

بنت الفصحى، في محاولة لالستفادة من هذه الظاهرة اللغوية لتمكني الفصحى عند 
الطلبة والتي إن أحسنوا امتالكها جادت قراءتهم، فوضعنا بني يديك دراسة حالتني، تتحدث 

األولى عن التلخيص، ودوره في تنمية املهارات القرائية، وتتحدث الثانية عن العامية وأثر 
توظيفها في تفعيل الفصحى.

الوحدة الرابعة عشرة: استراتيجيات تدريس مفاهيم الصرف والنحو
تساعد هذه الوحدة املعلم على تقدمي أساليب منوذجية في تدريس النحو والصرف، وقد 

انطلقنا من قاعدة أّن معرفة خصائص املاّدة اّلتي بني أيدينا تسّهل علينا الّتعاطي معها، 
بل إّن معرفة الّتلميذ هذه اخلصائص تسّهل تعّلمه. وإذا كان تدريس النحو والصرف يقوم 
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على املنهج الوصفي التحليلي، فإن إدراك املعلم ذلك، وتقدميه املادة اللغوية وفق هذا املنهج 
سيسهم في تشكيل عقلية لغوية وشخصية لغوية، ليصبح تعلم اللغة بشكل عام، 
، أكثر متعة، مستجيًبا للمهارات العقلية وأسس التفكير  والنحو والصرف بشكل خاصٍّ

املنطقية.

الوحدة اخلامسة عشرة: استراتيجيات تعليم وتعلم التعبير الوظيفي 
واإلبداعي

تبحث هذه الوحدة األساليب التي ميكن من خاللها االنطالق مع الطلبة في رحاب التعبير 
بنوعيه الوظيفي واإلبداعي مستفيدين من توظيف اجملتمع احمللي ومستثمرين البيئة احمللية 

من حيث هي مصدر من مصادر التعلم، مع إبراز كيفية إثراء اجلمل وإظهار مناذج تدريبية تأخذ 
بأيدي الطلبة لالرتقاء بتعابيرهم، لتغدو حصة التعبير حصة جذابة شائقة بعيدة كل البعد 

عن األسلوب التقليدي واجلاف في تدريس التعبير. 

الوحدة السادسة عشرة: مهارات التحليل والتذوق األدبي
إّن الفهم القرائّي هو منتج نهائّي، تظهر آثاره من خالل تفاعل القارئ مع الّنّص. وتتجلى 

هذه اآلثار من خالل مظاهر عدة، ميكن للمعلم أن يعمد إلى تدريب الطلبة عليها، من خالل 
متكينهم من مختلف املهارات، والتي تنّم عن هذا الفهم. ويتّم تقسيم هذه املهارات إلى عدد 

من األمناط، منها: الّنمط الّتفسيرّي، والّنمط الّناقد، والّنمط الّتذّوقّي، والّنمط اإلبداعّي... 
إلخ. فاأللفاظ ليست مجّرد حروف متضاّمة أو مجّردة، وإمّنا حتمل معانَي، وتكتسب طبًعا 

دالالتها املتعّددة من خالل الّسياق الذي متر فيه. وهذا ما يسمى الفهم الّتقوميّي أو الّناقد، وهو 
املستوى األخير من مستويات الفهم القرائي، بعد مستوى الفهم االستنتاجي، والذي يحتل 

املوقع الثاني بعد املستوى األول وهو مستوى الفهم احلرفي. وهذا ما حرصت هذه الوحدة 
على تقدميه، موجهة الطلبة إلى التعرف على بيئة األديب، وإخضاع آثاره األدبية إلى الظروف 

البيئية التي عاشها، فمنها كانت انطالقاته.



1 المجمع الرابع : الوحدة الثالثة عشرة

المجمع التدريبي الرابع، الوحدة الثالثة عشرة: القراءة: 
تطوير مفهومها، واستراتيجّيات تدريسها

مقّدمة
تبحث هذه الوحدة من اجملّمع الّرابع في مفهوم القراءة، فالعالَم من حولنا تتعّذر معرفته 

عاّمة، والوقوف على أسراره خاّصة من غير قراءة.

والقراءة بعد املرحلة االبتدائّية ليست املهارات القرائّية احملصورة في تصويت احلروف، وربطها 
بصورها، وااللتزام بعالمات الوقف، ومعرفة معاني بعض املفردات، و... إلخ، فهذا املستوى 

القرائيُّ حقٌّ أساسيٌّ من حقوق اإلنسان الفردّية. أّما املستوى األعّم واألمثل في مفهوم 
القراءة، والذي بوساطته تتمّكن الّشعوب من الرقّي والتقّدم وبناء مجتمعاتها، فإّنه حقٌّ 

، بدًءا من مستوى اجملموعات الّصغيرة وصواًل إلى الّشعوب. فمع توّسع شؤون احلياة،  جماعيٌّ
لم يعد مبكنة الفرد أن يحيط بها وحده مهما بلغت قدراته، وصار لزاًما أن يتعاون الّناس في 

القراءة، ومن حّقهم أن يختلفوا في فهم املقروء، ليأتي الّنقاش واحلوار املّتسمان بقيمة قبول 
اآلخر، فتعطيا القراءَة بعًدا إنسانيًّا عامليًّا. ومن ثّم، فإّن البيئة الّصّفّية هي أساس ممارسة 

احلّق اجلماعّي، املستند إلى احلّق الفردّي، وتنمية قدرات الفرد. وعلى املعلِّم أن يدرَك قيمة دوره، 
فهو الذي سيساعد طلبته على حتديد ما سيكونون من جهة، وإدراكهم موقَعهم، ودورهم 

في احلياة في ضوء وعيهم قدراتِهم من جهة أخرى. لذا، ميكننا القول: إّن معّلم اللغة وممارسة 
طلبته القراءة سيجعلهم أكثر إنسانّيًة، والقراءة بهذا املعنى تؤّيدها الّدالالت املعجمّية، 

فمعنى قرأ: جمع. )راجع لسان العرب، مادة )ق- ر- أ(، ج1، ص: 128(. 

ُن الّطالب من اجلمع، جمع املعارف واألفكار واملشاعر  إذًا، املهارات القرائّية العليا هي التي مُتَكِّ
والّصفات والِقَيم و... إلخ. فاجلمع الزٌم سابٌق من لوازم الفيض املعرفّي والعلمّي... 

إّن تدريس فروع الّلغة عاّمة، والقراءة خاّصة، يجب أن يكون معيًنا للّطلبة، ومينحهم القدرة 
على إحساٍس أفضل بالعالم وقضاياه وعناصره، والّتفاعل معها بإطالق العنان جلهد الفرد 
وقدراته في الّسياق اجلماعّي. كما يجب في خطوٍة ثانيٍة أن يعينهم لتكوَن لهم أصواتُُهم 

وآراؤهم في العالَم. فما معنى القراءة إْن لم تكْن إسهاًما في إحداث تغييٍر إيجابيٍّ في احلياة 
؟  على املستوينَْي الفرديِّ ثّم اجلماعيِّ

نتاجات الّتطوير املهنّي للمعّلم
يتوقع منك في ضوء دراستك هذه الوحدة وتفاعلك مع نشاطاتها وخبراتها أن تكون قد 

طوَّرت فهمك عن: 
•   القراءة وعناصرها بشكل عام، واملهارات القرائية العليا بشكل خاص.

•  عالقة القراءة مبختلف املهارات اللغوية األخرى، ومنها التلخيص.
•  العالقة بني العامية والفصحى، وتوظيفها في تنمية املهارات اللغوية عامة، والقرائية 

خاصة.
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دور املعّلم في جعل القراءة نافذة على اجملتمع
املعلِّم عاّمة، ومعّلم العربّية خاّصة، يفّكر مليًّا بأمر طلبته، وعالقاتهم بالّزمالء، وأوضاعهم 

في عائالتهم ومحيطهم وبيئتهم املدرسّية، كما يفّكر في االستراتيجّيات التي 
سيستخدمها لتكون عونًا لطلبته على التكّيف اإليجابّي احلامل على الّتطوير والرقّي فرديًّا 

وجماعيًّا. )راجع في هذا الّشأن كتاب: ملاذا نعّلم؟ لسونيا نيتو، ص ٩ وما بعدها(. كذلك، عليه 
تقع مسؤولّية الّتفكير في الكيفّية التي يتّم بها إثراء املناهج وتطويرها مبا يضمن حتفيز 
طاقات طلبته، وإطالق العنان حليوّيتهم وقدراتهم اإلنسانّية، كما يظهر في الّشكل اآلتي:

خصائص القراءة )هذه األفكار مأخوذة من كتاب عبد العليم إبراهيم: املوجه الفنّي ملدّرسي الّلغة العربّية(

فالقراءة هي الّسبيل لتنمية إنسانّية اإلنسان، ومحاولة تهيئة عالم أفضل يفيض إنسانّية، 
وذلك سيكون ممكًنا، فحسب، إذا ُمِنَح الّطلبُة فرصَة الّتعّلم على يد معّلمني مقتدرين، ولهم 

شغف بالّتدريس، ويعون دور القراءة، ويقّدرون دور الّلغة صفًة إنسانيًَّة ممّيزًة، ويستخدمون 
استراتيجّياٍت تعليمّيًة مناسبًة، وطرائَِق ناشطًة، يكون الّطالب محورها. فلتنظرْ وتعايِْن 
دورك في إنسانّية من تعّلمهم، ليس اآلن، بل في سنوات عمرهم القادمة، وفي مواقعهم 

وأدوارهم في احلياة. 

القراءة والتلخيص   
وكمدخل لدراسة هذه الوحدة، تأّمل كيف عمد بالل في دراسة احلالة اآلتية إلى تنمية 

مفهوم القراءة، من خالل درس الّتلخيص- أحد دروس املنهاج املوضوع بني يديه، وكيف مارس 
عملّيات تقومي مختلفة، ليمتلك طلبته هذه املهارة، إدراكـًا منه للعالقة الوثيقة بني القراءة 

ًفا مهاراٍت لغويًَّة متنوَِّعًة وفًقا ملبدأ الّتكامل. والّتلخيص، موظِّ
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دراسة احلالة )25(
بالل مدّرس الّلغة العربّية في مدرسة الّناصرة في الّشمال اللبنانّي، وبني يديه من ضمن 

منهاج الّصّف الّثامن الذي يدّرسه مهارة تلخيص املقروء. أجرى عصًفا ذهنيًّا للوقوف على 
أبرز أنواع القراءة ومهارتها بالّتلخيص، وكذلك عالقتها بباقي فروع اللغة. ترك فترة للّطلبة 

كي يتأّملوا ما توّصلوا إليه، لتصير مستقّرًة في ذهن الّطالب مكانُة القراءة، ويبني رؤيًة أوسع 
ا من سّتة أسطر بني أيدي الّطلبة، وطلب منهم قراءته ومحاولة  ملفهومها. ثّم وضع نصًّ

تلخيصه إلى ثلثه. كان هذا تقوميًا قبليًّا هدف منه االّطالع على محاوالت الّطلبة التي 
تكشف عن بعض قدراتهم القرائّية، وعن طرائق تفكيرهم، ومدى فهمهم الّنّص وللفكرة 

الّرئيسة فيه، ومدى متكّنهم من أدوات الّربط وتوظيفها. 

اطلع على أعماِل الّطلبة في هذا الّنشاط، ثم دّون املالحظاِت اآلتَيَة، التي عزم على مناقشها 
في احلّصة الّتالية:

•  غالبّية الّطلبة لم تتقّيْد بالّنسبة املطلوبة.
•  غالبّية الّطلبة لم حتافْظ على صيغة الّضمائر، فنقلت الكالم من صيغة املتكّلم، إلى 

صيغة الغائب، في إشارٍة إلى الكاتب. 
•  بعض الّطلبة أغفل بعض األفكار الّثانوّية التي تدّعم الفكرة الّرئيسة. 

•  ال مشكلة بارزة في أدوات الربط وتوظيفها.  

أَتَْبَع بالٌل مالحظاتِه بتغذيٍة راجعٍة، وناقش مع الّطلبة الّلوزام الّثابتة التي تشّكل منطلقاٍت 
رئيسًة في عملّية الّتلخيص، وأعّدوا الّلوحة اآلتية: 

توصياٌت عاّمٌة:

يُراعى عند الّتلخيص:

القراءة الواعية.
ذكر الفكرة

الّرئيسة واألفكار
 الّثانوية املدّعمة لها.

احملافظة على الّنسبة املطلوبة 
)عدد كلمات الّتلخيص نسبًة 

ص(. إلى الّنّص امللخَّ

احملافظة على
صيغ الكالم.

قبل مباشرة الّتلخيص 
زْ قلًما رصاصيًّا،  والّصياغة، جهِّ

وورقًة بيضاَء،

ا متعّرًجا  اقرأْ بهدوء، وََضْع خطًّ
ا  حتت الفكرة الّرئيسة، وخطًّ

مستقيًما حتت كّل فكرة ثانوّية.
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قواعد تراعى عند التلخيص.

تقوم الّصياغة الّسليمة على:
•  اختيار عبارات مناسبة للفكرة الّرئيسة ولألفكار الّثانوّية.

•  توظيف أدوات ربط مناسبة.
•  ضبط قواعد الّلغة نحًوا وصرًفا وإمالًء.

•  عدم إهمال عالمات الّترقيم.
•  الّتقّيد بنظام الِفَقر. 

•  اعتماد األلفاظ التي استعملها الكاتب، وعدم تغيير املفردات مبرادفاتِها إاّل عند الّضرورة. 
•  قراءة الّتلخيص قراءًة تقومييًة وفق املعايير احملّددة، وتصحيح األخطاء. 

عّلق بالل الّلوحة، وشرع في تطبيق نشاٍط كان قد أعّده مسبًقا، ووضعه بني أيدي الطلبة، 
وحّدد لهم عشر دقائق للقراءة، ومثلها إلجناز عملّية تلخيصه. وفي أثناء ذلك، كان يجول 

بينهم، ويّطلع على ما يقفون عنده، فيأخذ بأيديهم، ويصّوب بعض األخطاء، مكتفًيا 
مبالحظاٍت تقوميّيٍة، من مثل: ميكن لك اختيارُ أداة ربط أكثر مناسبًة، أين فاعل هذا الفعل؟ 

هناك فكرة مهّمة في الّنّص أغفلَْت ذكرها، قد تنفعك قراءة ثانية... وبالّطبع، كان يبحث عن 
مواقع اإلجادة، فيضع الّتنويهات أعلى الورقة، من مثل: أحسنت اختيار أداة الّربط )مبا أّن(، لقد 

ذكرت األفكار كلَّها، أدواُت الّربط مناسبٌة لنوع الّنّص، شكرًا لك... 

وملّا فرغ الطلبة، متّ تبادل ملّخصاتهم للّنصوص فيما بينهم عشوائيًّا، ومتّ اختيارُ ثالثة أعمال، 
وعرُضها، وأخُذ أفضل ما في كلٍّ منها، وجعلُها على جدارّية الّصّف، وكتب بالل تلخيًصا 

منوذجّيا للّنّص على اللوح، مرفًقا مبعايير التلخيص، فصار الطلبة يصّحح بعضهم تلخيص 
بعض، ويتبادلون املالحظات وفق التلخيص الّنموذجّي املكتوب على الّلوح. ثّم جمع املعلِّم 

األوراَق من الّطلبة، واّطلع عليها، وأخبرهم مبدى الّتطّور الذي حّققوه في تلخيص الّنّص 
ا ثالًثا، بعد أن ذّكرهم بأنواع القراءة، وخطوات  الّثاني. في احلصة الّتالية، وّزع عليهم نصًّ
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ا قصيرًا كان  الّتلخيص  املنهجّية، ثم قّسم الّصّف مجموعات، وأعطى كلَّ مجموعة نصًّ
قد اختاره لهم، وشرعْت كلُّ مجموعة في تلخيصه، في مّدة خمس عشرة دقيقة. بعدها، 
أخذ املعّلم يقرأ الّنّص، واجملموعة تقرأ الّتلخيص، وباقي الطلبة يدّونون مالحظاٍت من حيث 

. استيفاؤه لنقاش اجملموعة التي خّلصْته، كان هذا مبثابة تقوميٍ ختاميٍّ

تعليق
يعرف بالٌل أهّمّية القراءة ودورها اإليجابّي، بل الضرورّي في فروع اللغة كاّفة، وعلى األخّص 

في مهارة الّتلخيص. فهي في التلخيص ترقى إلى مرتبة الّشرط، أي: إّن مهارة الّتلخيص ال 
تتحّقق بدون القراءة الواعية.

اعتمد بالل في أثناء حتضيره الّدرس، معرفته بالتقومي مبراحله الثالث، فجّهز نصوًصا ثالثًة، 
ا قصيرًا )سّتة أسطر(، مفرداتُه سهلٌة، ولغُتُه  اختارها بعناية، فاختار للتقومي القبلّي نصًّ
واضحٌة، ميكن للطالب أن يقرأه في دقيقتني. وهو يؤمن أّن الهدف األساس من الّتقومي هو 

ا، وأجود نوًعا. رََصَد ما وقع فيه الطلبة من  تيسير عملية الّتعّلم، وحتقيق مخرجات أغزر كمًّ
ْم  أخطاء، واستثمرها بعناية إلعداد اللوحة املفاهيمّية مع طلبته منطلًقا منها، هو لم يقدِّ

لوحًة جاهزًة، بل أحبَّ أن يصطفَي ممّا َكَتَبُه الطلبة، صائًغا بنودها وأسلوبها معهم، منطلًقا 
من واقع الطلبة، ليشعر الطلبة بأّنهم هم الذين صاغوها وأعّدوها.

ا شبيًها بالّنّص األّول، هدف منه إلى إتاحة  م نصًّ ثّم انتقل مع طلبته إلى مستوى العمل، فقدَّ
الفرصة للطلبة لتوظيف ما اكتسبوه من الّتغذية الّراجعة، وأثبتوه في الّلوحة املفاهيمّية. 

وحرص على تفعيل الّتواصل بينه وبني الطلبة في خالل الّتقومي األثنائي، رغبة منه في تثبيت 
ما حّصله الطلبة، أو تذكيرهم مبا هو مثبت في الّلوحة، ليكسبهم االلتزام بخطوات تقنية 

الّتلخيص، وقد اعتمد على املالحظات الّتقوميّية، ملا لها من كبير أثر في جعل تعّلمهم فّعااًل، 
إّما من خالل تشجيعهم، فالّطالب ال ينسى املهارة التي ُشِكرَ على تأديتها، وإّما من خالل 
اإلشارة إلى مكمن خطأ فحسب، دون تصحيحه، فعلى الّطالب أن يُعمل فكره ليكتشف 

خطأه، ويستحضر معلوماتِِه الّسابَِقَة، أو يجّرب، فيصّوب اخلطأ الذي وقع فيه، فاملعاناة- ولو 
كانت بسيطًة للعبور من اخلطأ إلى الّصواب- تكون نتائُجها أثبت، وأكثر فائدًة، ذلك بأّن أثرها 

ميتّد مّدة أطول.

أبلغ بالل الطلبة أّن كتاباتهم ستصبح موضوعاتها أقّل حجًما، وأغزر أفكارًا، وأصّح لغًة، وال 
يخفى ما يحمل ذلك من تشجيع لهم، وواضٌح أّن عالقات بالل مع الطلبة كانت مشّجعة، 
وجّيدة، فكانوا يكتبون بجرأة، وكان ال يفتأ يزّودهم بكّل رجٍع تربويٍّ مفيٍد )الّتغذية الّراجعة(.

يدرك بالل أّن مهارة الّتلخيص تعتمد على مهارة القراءة، وأّن هذا النوع يَُعدُّ من أهّم أنواعها 
)القراءة بهدف الّتلخيص(، لذلك، جنده أواله العناية واالهتمام الاّلزمني لالرتقاء بقراءة الطلبة، 

وزيادة قدراتهم الّتحليلّية. 

وال يخفى ما لّلوحات املفاهيمّية، واخلرائط الّذهنّية، من أثر في مساعدة الّطلبة على الّتعّلم 
وتفعيله، خاّصة وأّنها مبنيٌَّة أساًسا على نقاش املعلِّم الطلبَة أنفَسهم عن الّلوزام الّثابتة 

للّتلخيص، وكذلك تعليق هذه الّلوحات على جدارّيات الّصّف. وقد سعى إلى تطوير املهارة مع 
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التقومي اخلتاميالتقومي األثنائيالتقومي القبلياسم الطالب

استخدام أنواع الّتقومي الّثالثة بشكل مستمّر ميّكن الّطلبة من املهارة

نشاط )31(

ْل مالحظاتك في دفتر  بناًء على دراسة احلالة للمعّلم بالل، تأّمل األنشطة اآلتية، وسجِّ
مالحظات البرنامج:

•  اختر درًسا من دروس الّتعبير، واجعل طلبتك يتبادلون كتاباتهم، وارصد اإليجابّيات التي 
وّفرها لك هذا األسلوب.

•  ابتكر طريقة إبداعية تقّدم فيها درًسا من دروس القراءة التي بني يديك.
•  أبرز املفاصل اإلبداعّية التي اعتمدها بالل، وطّبقها في حّصة من حصص الّلغة العربّية. 

العامية والفصحى
•  اقرأ دراسة احلالة )2٦( متأّماًل كيف وّظف إياد العاّمّية في متكني طلبته الفصحى، 

مستخدًما لذلك طرائق متنّوعة، انطلق فيها من واقع الطلبة، وملتفًتا إلى خصائص 
مرحلتهم العمرّية )الّصّف الّتاسع(. 

دراسة احلالة )26(
يدّرس إياد الّلغة العربّية للّصّف الّتاسع أساسّي في مدرسة قلنديا األولى للّذكور في الّضّفة 

الغربّية، والحظ أّن الطلبة يتهّيبون التكّلم بالفصحى، وهو يعلم مدى أهّمّية الفصحى 
في اكتساب مختلف العلوم ملا لها من أثر في تنمية مهارة القراءة، فضاًل عن الّتذّوق األدبّي، 

وتنمية امللكات اللغوّية، ويعي أيًضا سهولة اكتسابها. لذلك، ومن أجل تفعيل دور الفصحى 
في عملّية الّتعّلم، وفي جلسة تأّمل ذاتّي في واقع الكسب اللغوّي، وفي العالقة بني العاّمّية 

والفصحى، وصل إلى نتيجة مفادها: إّن العامّية بنت الفصحى، فهو يالحظ أّن الكثير من 
األّمّيني ميكنهم فهم الفصيح في خطبة اجلمعة ]راجع في هذا اجملال أحمد حاطوم ص 2٣٩ 
وما بعدها، وتعليقه على مطارحات ندوة )حوار حماة الفصحى ودعاة العامية([، ويتفاعلون 

مع اخلطيب، وكذلك احلال في املسلسالت التي يعتمد مؤّلفها الفصحى... إلخ، ثّم أجرى 
مناقشًة مع طلبته، َسأَلَُهْم إْن كانوا يالحظون أّن كثيرًا ممّا نتكّلمه بالعاّمّية هو قريب من 
الفصحى، وأضاف: إّن كثيرًا ممّا نظّنه عاّميًّا، وشاع على ألسنة العاّمة، هو فصيح، فطلب 

منهم رصد بعض هذه املفردات والعبارات. وعلى سبيل الّتمرين، وتعويد الّلسان االنتقال 

دة التي قام بها، والتي طوَّرَْت سرعتهم في القراءة ومعرفتهم  طلبته من خالل اإلجراءات احملدَّ
بالّصيغ والّتراكيب الّلغوّية، باإلضافة إلى أّنها طوَّرَْت مهارة الّتلخيص. لقد عمل بالل على 

مبدأ الّتكامل بني مهارات الّلغة من قراءة وكتابة...
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من العاّمّية إلى الفصحى، طلب إياد من الطلبة إجراء الّتمرين اآلتي يوميًّا، مستخدمني 
جدواًل يقّسمونه إلى قسَمنْي، ويختار الّطالب جملًة أو جملَتنْي ممّا يدور على مواقع الّتواصل 

االجتماعّي، ويكتبه في القسم األمين من اجلدول كما هو بالعاّمّية، ثم يحّوله إلى الفصحى، 
ويثبته في اجلانب األيسر من اجلدول. ثّم يعقد مقارنًة بسيطًة بني اجلملَتنْي. الَحَظ الطلبة 

كم هي قريبٌة العربّية الفصحى من العاّمّية الشائعة على األلسنة. 

ومن أجل الّتنويع، وعدم امللل من تكرار الّنشاط اليومّي ذاته، رفع إياد شعار )حياتنا قراءة(، 
ليربط الّطلبة بني مختلف الّنصوص التي يقرأونها في حياتهم الواقعّية ومهارات القراءة، 

ويثرون لغتهم الفصحى، من وصفة الّطبيب،  إلى خصائص الّدواء، والّدليل املرافق لألجهزة، 
واإلعالنات في الطرقات... إلخ، ليس هذا فحسب، بل إّن ما نسمعه من اخلطيب أو مذيع 

األخبار ما هو إال قراءة نسمعها. ثّم لفت أنظار الطلبة إلى إمكانّية استقاء جمٍل أو حواراٍت 
من مصادرَ متنّوعٍة، فمن املمكن أن يعودَ الّطالُب إلى أغنية شعبّية يسمعها، ثم يحّول 

كلماتها إلى الفصحى، ويدرسها بالغيًّا، ويقف على مظاّن اجلمال فيها، أو ميكنه أن يرصد 
بعض اإلعالنات التي تعّج بالّطرقات، فيختار إعالنًا ممّا تقع عليه عينه، ويعيد صياغته 
بالفصحى. وكان إياد يّطلع يوميًّا في الّدقائق اخلمس األولى من حّصته على ما َجَمَعُه 

الطلبة، وكان الّطلبة كثيرًا ما يعودون إليه ملعرفة فصيح كلمة عاّمّية، أو أخرى أصلها 
أجنبّي، ولم يتمكنوا من الوقوع على ما يقابلها بالفصحى، كالكلمات اآلتية: 

)بيجاما- منامة(، )كمبيوتر- حاسوب(- )كاميرا- آلة تصوير(...

ربط النصوص التي يقرأها الطلبة في حياتهم الواقعية مبهارات القراءة.

وكان إياد يرافق تلك الّنشاطات احملّببة والّلطيفة بدوام الّتوجيه بالّتكّلم بالفصحى خالل 
سير احلّصة، بل ويشّجعهم على الّتحّدث بها في امللعب والبيت، ومع سائر أقرانهم. وبعد 

فترة، أخذت الفصحى تشيع على ألسنتهم، والحظوا كم هو سهل الّتحّدث بها، وممارستها. 
وابتكر بعض الطلبة مصادر إضافيًَّة، يستقون منها الكالم العامّي، فيعيدون صياغته 

بالفصحى، من مثل )برامج تلفازّية متنّوعة...( فيّطلع عليها املعلِّم في اليوم الّتالي، ويصّوب 
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اجلمل والّتراكيب، ويثني ويشّجع، فعّمت القراءة حياتهم، وصارت مهّمة أعينهم هي التقاط 
املكتوب، ومهّمة آذانهم االنتباه إلى ما يسمعونه، لُيْعِملُوا فيه قدراتِهم الّتحليليََّة، َفَعمَّ 

ًة. ًة، واللغويََّة عامَّ مفهوُم القراءة، وتوّسعت نشاطاتُُهُم القرائّية خاصَّ

وكان إياد يغتنم دقائق من االستراحة ملناقشة الطلبة في خبر تلفازّي ورد على محّطات 
التلفزة، فيتواصل معهم بالفصحى، ممّا كان يسهم إلى حدٍّ بعيد في مرونة ألسنتهم، 

كونهم ينطلقون بالّتعبير ممّا سمعوه على الّتلفاز، وتفاعلوا معه، وألفوا مصطلحات هذا 
اخلبر أو ذاك، أو قل الكلمات املفتاحّية له، وهي إلى حدٍّ بعيٍد قريبة من الفصحى إن لم تكن 

، أو  فصيحة. بل كانوا أحيانًا، وبإيعاز من املعلِّم، يعيدون مشهًدا ما من خالل أداٍء متثيليٍّ
يعمدون إلى إجراء مقابلة فيما بينهم، يتوّزعون فيها دور املقّدم والّضيف أو الّضيوف، وكأّنهم 

يًَّة إيجابيًَّة وتفاعليًَّة، وصارت غرفة  في فترة بثٍّ تلفازيٍّ حيٍّ ومباشر، مبا أضفى أجواًء صفَّ
الّصّف تضّج مبوضوعاٍت حياتّيٍة من صلب اهتمامات الطلبة. فتحّسن أداء الطلبة بشكل 

، وظَهر أثر ذلك في حتّسن حتصيلهم في فروع الّلغة، وفي املواّد التي تَُدرََّس بالعربّية،  عامٍّ
وغيرها من املواد، ألّن متّلك الطلبة الفصحى يسهم في تطّور حتصيلهم في املواّد جميعها، 

كون اللغة وعاء الفكر، وكذلك وعاء العلوم، إضافًة إلى حتّسن عالقتهم به بشكل خاّص. 

لم تكد متّر فترٌة قاربت نصف العام الّدراسّي، حتى كان الطلبة جميُعُهم قادرين على 
الّتواصل بالفصحى فيما بينهم، ومع املعلِّم، بسهولٍة ويسٍر مميَّزَيْن. 

تعليق 
تكمن أهّمّية ما قام به إياد أّنه انطلق ممّا كان يخشاه الطلبة، أو قل ممّا كانوا يجدون فيه 

صعوبة، وانطلق كذلك ممّا اعتاد معّلمو اللغة العربّية وكثيٌر من الّتربوّيني على الّتضّجر منه، 
ُم وجودُها. قد  وهو العاّمّية في مزاحمتها الفصحى، وذلك بتذليل العقبات التي كان يَُتَوهَّ
يكون هناك عقبات في االنطالق بالّتحّدث بالفصحى، ولكّن هذه العقبات كثيرًا ما تكون 

وهمّيًة، أو كثيرًا ما يكون مبالًَغا في تصّورها، فاللسان مع املمارسة يصّحح أخطاءه نتيجة 
ما يحدث من تفاعل داخل الّدماغ تلقائيًّا. 

رّكز إياد على الّتكامل في مهارات الّلغة، كما توّسع في مفهوم القراءة، فغادر مصرًّا املفهوم 
الّتقليدّي، وَرَبََط القراءة بحياة الّطالب، كما رفض أساليب تدريس القراءة الّصّفّية املعتادة، 

وصارت معه القراءة نشاًطا ذاتيًّا تلقائيًّا محبًَّبا.

وال شّك بأّن إيادًا جنح في تعويد الّطلبة الّتحّدث بالفصحى ألّنه عرف الّطريق املؤّدية إلى 
ذلك، واختار الطريق األسهل، وهي االنطالق من العاّمّية لوجود الّتشابه بينهما، وممّا ساعده 

على ذلك اختياره املوضوعات للّطلبة، وهي موضوعاٌت محّببٌة إليهم، فشبكات الّتواصل 
االجتماعّي من أهّم الوسائل التي يألفها الطلبة، في عصر العوملة. لقد عرف إياد كيف 

يستفيد من ثورة املعلومات، منطلًقا من الوظيفة األساسية لّلغة- أّي لغة- وهي الّتواصل، 
لقد ساعده املزج بني وظيفة اللغة، وبني ما يهواه الطلبة من شبكات اّتصال وغيرها، في 

االنطالق بقّوة وسهولة ويسر في آن، فلم يجد الطلبة عناًء أو مشّقًة، لذلك، متّكنوا من 
املتابعة، ليس بسهولة فحسب، بل بشغف.
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ثّم إّن الّتنويع باملوضوعات )أغاٍن- برامج تلفازّية- لوحات إعالنّية( مّكن الطلبة من املتابعة 
بشغف وشوق إلى ما ميكن أن يطلبه املعّلم منهم في مّرات قادمة، ذلك بأّن إيادًا انطلق من 

البيئة التي يعيش فيها الطلبة، فلم تكن بيئة املفردات مقحمًة عليهم، بل هي مفرداٌت من 
قلب بيئتهم، وكذلك املوضوعات، فهي- إضافًة إلى أُنِْسِهْم بها كاألغاني مثاًل- هي من قلب 

بيئتهم وقضايا فكرهم واهتماماتهم. 

إعادة صياغة الكالم العامي بالفصحى يسهم في تعلم اللغة وتذوقها. 

نشاط )32(

بعد اّطالعك على جتربة إياد، عد إلى دفتر املالحظات اخلاّص بك في هذا البرنامج، 
واكتب مجموعة من اآللّيات ميكنك من خاللها توسيع مفهوم القراءة عند طلبتك.
•  بعد جلسة تأّمل خاّصة مبضمون دراسة احلالة )2٦(، اكتب في دفتر مالحظاتك 

اخلاّص بك فقرة تبنّي فيها رأيك. 
•  حّدد مواقف من مثل )الّلقاء- الّتعارف- ألفاظ اجملاملة- االعتذار- طلب طعام، 

الّسؤال عن بضاعة محّددة في متجر، املفاصلة مع صاحب احملل...(، يتخّيل الّطالب 
املوقف ويكتب فيه، ثّم يؤّديه مع زمالئه أداًء متثيليًّا.

•  صّمم أنت والطلبة قائمًة بعددٍ من املفردات والتعابير الشائعة بالعامية، وأثبت 
في مقابلها مرادفها الفصيح.
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ملّخص
تناولت هذه الوحدة تطوير مفهوم القراءة، فالقراءة جمع، ومن حّق طلبتنا علينا أن نفتح 

أبواب ارتقائهم، ونطّور قدراتهم، ونرعى تشكيل مهاراتهم، ليصبحوا أقدر جمًعا، وأغزر علًما. 
ومن استراتيجّيات القراءة التي ميكن أن يَُدرََّب الّطلبة عليها:
•  الّربط بني مفهوم القراءة ومهارات الّلغة العربّية األخرى.

•  االستفادة من القراءة في اكتساب مفردات وأساليب جديدة لتوظيفه في الكتابة. 
 

فالعالم من حولنا يتوّسع، واللغة أساس التواصل بني البشر، وصار من الّضروري اختصار 
الُعروض، وتلخيص الّنصوص، فقد ضاقت األوقات وفاضت املوضوعات. وليتمّكن الطلبة من 
املشاركة االجتماعّية الفاعلة، يجب أن نعينهم ليحملوا أنفسهم على توسيع ممارساتهم 

اللغوّية التواصلّية، مستفيدين من العاّمّية التي يتقنون قوانينها، فحروفها حروف 
الفصحى، وكثير من دالالت مفرداتها وتراكيبها، وكذلك الكثير من أساليبها. وال شّك في أّن 

ٌط، يسهم في إزاحة بعض عوائق الكسب الّلغوّي. ذلك عامٌل مساعٌد منشِّ

ومع تنوع مصادر القراءة، يصبح لزاًما على املعّلمني القياُم مبمارساٍت تعليمّيٍة صّفّيٍة وغير 
صّفّيٍة، منطلقة بالطلبة من املنهج، مستخدمة العالم املقروء من حولهم. وعليهم أن 

يتأّكدوا باستمرارٍ من توظيف املصادر املتاحة جميعها )إنشاد، غناء، أخبار، مسلسالت درامّية، 
مسرح...(، فذلك كلُّه نوع مسموع من أنواع القراءة.

وعندما يكون الطلبة قادرين على التلخيص، فإّن ذلك يعني بالضرورة أّنهم جتاوزوا مرحلة 
القراءة الّدنيا، وعبروا إلى مستويات القراءة الواعية واجلامعة، غير متهّيبني، بل مقبلني راغبني، 

وستتوّسع اهتماماتهم بفعل التأثير املتبادل بني القراءة واهتمامات احلياة، ممّا سيوّفر لهم 
فرًصا وخياراٍت أفضل في املستقبل. 
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المجمع التدريبي الرابع، الوحدة الرابعة عشرة: استراتيجيات 
تدريس مفاهيم الّصرف والّنحو

مقّدمة
كما أخذت الوحدة السابقة بيدك إلى القراءة وتطوير مفهومها، ستأخذ هذه الوحدة 

بيدك في آليات تدريس النحو والصرف، وفق بعض الطرائق الناشطة. والصرف والنحو هما 
عماد التعبير الصحيح شفهًيا كان أم خطًيا. ويعاني بعض طالبنا من ضعف في توظيف 

معارفهم الصرفية والنحوية، ذلك بأنهم لم يتعلموا القواعد النحوية والصرفية وفق طرائق 
ناشطة، جتعل من أهدافها تأسيس العقل اللغوي والشخصية اللغوية للطلبة، ذلك بأّن 

املدّرس الناشط يدرك أّن النحو والصرف من العلوم التي تعتمد املنهج الوصفي التحليلي، 
ويوّظف خصائص اللغة العربية ومهارات الكسب اللغوي.

لكّل لغة خصائص، ومعرفتك خصائص الّلغة تسّهل عليك تعليمها، كما تسّهل على 
طلبتك تعّلمها. إّن لغتنا العربّية متتاز بخصائص قد ال تتوافر للغة أخرى، والتي جتعل تعلَُّمها 

سهاًل، وفهَم أسرارِها متعًة. ومن هذه اخلصائص: تعّدد املصادر للفعل الواحد، وتعّدد اجلموع 
للمفرد الواحد، فهناك جمع القّلة، وجمع الكثرة، وجمع اجلمع، وأوزان جموع الّتكسير 

عديدة، إضافة إلى جمع املذكر واملؤنث الّساملنَْي. كما أّن من خصائص لغتنا العربّية أّنها 
لغة اشتقاقّية، تكثر فيها املشتقات )اسم الفاعل، اسم املفعول، الّصفة املشّبهة، صيغ 

املبالغة، اسم املكان، اسم الّزمان، واسم الهيئة، واسم اآللة(، ومعاني هذه املشتّقات ال تنفّك 
مرتبطة مبعاني اجلذر الذي اشتّقت منه، ووظيفة املعجم أن يضبط األلفاظ، ويحّدد دالالتها، 

وهذه جميًعا لها أوزان قياسّية، ولكّل وزن داللته. فإذا امتلك طلبتك هذه األوزان وصاروا 
يقيسون عليها، َحُسَن َفْهُمهم ملا يقرأونه، وارتقت تعابيرهم فيما يكتبون، وكذلك حاالت 

املمنوع من الّصرف، فهي مقوعدة حتت أوزان محّددة، على طلبتك أن يدركوها، ويوّظفوا أوجه 
استعماالتها في قراءتهم وكتابتهم مًعا.

نتاجات التطوير املهنّي للمعّلم
يَُتَوقَُّع منك في ضوء دراستك لهذه الوحدة وتفاعلك مع نشاطاتها وخبراتها أن تكون قد 

طورت فهمك وخبراتك في: 
•  إكساب الّطلبة مزيًدا من مهارات الّتعّلم الفّعال، انطالًقا من توظيف خصائص الّلغة 

العربّية. 
•  توظيف استراتيجّيات وطرائق مختلفة في تدريس الّصرف والّنحو )الّتمثيل(، و)الّثنائّية: 

مبنّي- معرب، مجّرد- مزيد...(.
•  تفعيل دور املعاجم في الدرس الّصرفّي والّنحوّي: معرفة املمنوع من الّصرف، اجلموع 

ودالالتها، اجملرد واملزيد.
•  إثراء اخملزون الّلغوي عند الطلبة، من خالل العودة الّدائمة إلى املعجم إسهاًما في تسريع 

طالقة الّلسان لغويًّا، وقدرة الدماغ على فهم النصوص املسموعة أو املقروءة دون عناء 
استحضار القواعد الّصرفّية أو الّنحوّية.
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دور املعاجم في الدرس الصرفي والنحوي 
•  إذا انطلقت في تدريسك من خصائص الّلغة العربّية، بل وأكسبت طلبتك هذه اخلصائص، 

َسُهَل عليهم تعلُُّمها، وأقبلوا عليها، فارتقى تعبيرهم، انطالًقا من العالقة بني اجلذر 
وداللته. فهذه كّلها تؤّسس لتفكير منهجيٍّ عند طلبتك، ويسهم في صقل ملكاتهم 

الّلغوّية، ويسّرع بتحقيقهم الكفايات الّلغوّية التي يحّددها املنهج، ليصبحوا مستقباًل 
أقدر على الّتواصل، وأدقَّ في الّتعبير، وأسرَع في الفهم.

تبحث هذه الوحدة في مساعدة املعّلم على إكساب املهارات املذكورة أعاله، من مثل: القراءة 
الّسريعة، حتديد معنى مفردات مشتّقة بناء على داللة وزنها ومعنى اجلذر. وتقّدم لك بعض 

الّطرائق واألساليب التي ميكن للمعّلم استخدامها، وتوظيف موضوع الدرس الّنحوّي أو 
الّصرفّي في مناشط اللغة العربّية جميًعا، ضمن استراتيجية الّتعّلم املستمّر.

توّضح احلالة )27( كيف وّظفت عاتكة املعجم بني أيدي الّطالبات، وكيف أكسبْتهّن مهارة 
العودة إليه، ضمن مجموعات تعاونت فيما بينها على إخراج نتاجات تعّلمها. 

دراسة احلالة )27(
تدّرس عاتكة اللغة العربّية للّصّف الّسابع في مدرسة إناث الّنزهة اإلعدادّية األولى في األردّن، 

وذات يوم، وفي حّصة القراءة، كانت الطالبات يقرأن: »كان همُّ ذلك الفالح يكبر كّلما مّر يوٌم 
غُير ممطٍر من فصل الّشتاء«، ولم تكن أحرفها مضبوطًة بالّشكل الّتام، وكانت املشكلة 

لت عاتكة،  األبرز حركة الباء في الفعل يكبر، فبرز رأيان: األّول ضّم الباء، والثاني فتحها. تدخَّ
وأبلغْتهّن أّن احلكم هنا يكون بالعودة إلى املعجم، فتناولت معجًما وأخذت تقرأ للطالبات ما 

أثبته املعجم من ضبٍط لعني الفعل، مع املعاني املرافقة لكّل حالة.

ومبا أّن توظيف املعاجم من أهداف املنهاج، ويجب العودة إليها، وتعويد الّطالب العودة إليها، 
فلمعْت في خاطرها فكرة، أخذت تقّلبها، وتدرسها، وتخّطط آللّية تنفيذها وتطبيقها. وعلى 

مدى يومني، كانت تتشاور مع زميالتها في أفكار ميكن لها أن تغني ما فّكرت به. 

وملّا حان موعد شرح الدرس، دخلت إلى غرفة الّصّف، وهي ترفع الفتة كتبت عليها باخلّط 
العريض:

معاجمنا أمان ألسنتنا وغذاء عقولنا
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استخدام املعاجم يرشد الطلبة إلى ميزان األلفاظ ويضبط صحة املفردات.

ناقشت عاتكة الطالبات بأهّمّية املعجم، وضرورة الرجوع إليه، ووصلن إلى فكرة مفادها 
أن يتوّزعن مجموعات، تتولى كلُّ مجمموعة متابََعَة جانٍب صرفيٍّ أو اشتقاقيٍّ ملفردة ما، 

فيتوّزعن في ثالث مجموعات، وحّددن مبساعدة املعلِّمة مهمة كل منها على الشكل اآلتي:
مجموعة أسمْتها مجموعة عني الفعل املضارع، وأخرى أطلقْت عليها اسم مجموعة 

املصادر، وثالثة هي مجموعة اجلموع. وطلبت من كّل مجموعة أن تخّصص للمعجم يوميًّا 
خمس دقائق، لدراسة لفظة متّر في نّص القراءة موضوع األسبوع، وتثبتها في دفتر تخّصصه 

لذلك، تسّميه بـ )معجمنا الصغير(، ثّم يخّصْصن الّدقائق اخلمس األولى من حّصة اللغة 
العربّية لكّل مجموعة تقرأ ما كتبته. 

رأت عاتكة أّن االستراتيجّية املالئمة ملا ستقوم به هي استراتيجّية كرة الّثلج. أخبرت 
طالباتها أّن كرة الثلج تزداد حجًما كّلما دارْت أكثر، وأّن الثروة اللغوّية ال تزداد إال بالقراءة أكثر، 

وأخبرتهّن أّن هذا سيكون عماًل مستداًما، ألّنه سوف يتّم إصداره سنويًّا في آخر العام، لتتّم 
املقارنة بني أعمال طالبات كّل سنة دراسّية، واملقارنة أيًضا بني أعمال مدرِّسات الّصّف خالل 

أعوام دراسّية عّدة، وهذا مؤّشر من مؤّشرات مخرجات الّتعّلم.

بدأت الّطالبات بإعداد اللوحات املفاهيمية، وعاتكة تشرف عليهّن، ونتيجة لقاءات متكّررة، 
وتوجيهات متعّددة، متّ تزويد غرفة الّصّف بلوحات، َكَتَبت عليها املعلِّمة عناويَنها العريضة، 
وعّلقْتها أمام أعني الطالبات، وكان على الطالبات كتابة مفردات يقْعن عليها في أبحاثهّن 

اليومّية حتت الوزن الذي توافقه، وترحيل األمثلة عن كّل وزن، ولذلك، وّزعت عليهّن اجلداول 
اآلتية: 
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املصدر ووزنه وداللته

الفعل
الرباعيالثالثي

َلأَْقَبَلَكبَّرََقَعَدرََحَلقاَمَفرَِحَضرََب َكمَّ

تَْكِملَةإِْقبالتَْكِبيرقعودرَِحيلِقيامَفرَحَضرْباملصدر

تفعلةإفعالتَْفِعيلُفُعولفعيلِفعالَفَعلَفْعلوزنه

االسم
اجلمع

وزنهكثرةوزنهقلة

ُفُعولُحُروفأَْفُعلأَْحُرفَحرْف

أ- جدول حركة عني املضارع في أوزانه الستة.

ب.  جدول بعض املصادر وأوزانها ودالالتها، من الثالثّي والرباعّي.

ج- جدول اجلموع، وأشهر أوزانها، ونوع اجلمع )قّلة- كثرة(.

في البداية، وملّدة أسبوع، وتسهياًل لعمل الّطالبات، كانت عاتكة تخّيرهّن وترشدهّن إلى 
اختيار الكلمات التي سيبحثن عنها في املعجم، ثّم ما لبثن أن انطلقن مبفردهّن، وقد اعتْدن 

عملّية االختيار والبحث. وفي الدقائق اخلمس األولى، كانت اجملموعة تعرض عملها على 
مسامع اجملموعات األخرى، بإشراف املعلِّمة وتوجيهاتها، ويتّم ترحيل الكلمات على اجلدول 

اخلاّص بنوعها في اللوحة املعّلقة في الّصّف، وتُكتب في اخلانة املناسبة.

الحظت املعلِّمة أّن الطالبات بدأَْن يُْبِديَن حتّسًنا الفًتا، فقراءتهّن أصبحت أكثر ضبًطا، وصارت 
هي نفسها تستفيد ممّا جتمعه الّطالبات. كانت تشّجعهّن أحيانًا، فتطلب منهّن قراءة 

جريدة حتضرها معها، طالبة منهّن حتريك الكلمات حتريًكا كاماًل، والعودَة إلى املعجم عندما 
يلتبس عليهّن ضبط كلمة ما. وكثيرًا ما كانت متتدح حتّسن قراءتهّن حتريًكا وسرعًة وفهًما، 

فيتشّجْعَن. كما الحظت عاتكة سرعة عودة الّطالبات إلى املعجم، حّتى صارت مهارًة من 
مهاراتهّن، والحظْت أيًضا زيادًة في مخزون الّطالبات اللغويِّ انعكس على تطّور تعبيرهّن. 
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ولم يفت املعلِّمة أن تشير إليهّن مبالحظاتها تلك، وتثني على تطّورهّن، وكّن في املقابل 
يتشّجعن، حّتى إّن املعلِّمة كانت تكّلفهّن أحيانًا مبتابعة بعض األخطاء التي يقع فيها 

ل إلى )معجمنا الصغير(، وكان  اإلعالمّيون، فتناقشها معهّن. وكانت املالحظات كلُّها تُرَحَّ
الّزمن كفياًل بجعله كبيرًا، ومادًَّة إثرائيًَّة ممتعًة. 

تعليق
تدرك عاتكة أهّمّية املعجم، وضرورة أن يكون رفيق الطالب واملعلِّم مًعا، يعتادان الّرجوع إليه 

عندما تدعو احلاجة، فهو ميزان األلفاظ يضبط صّحتها، خاّصة في عصرنا احلاضر حيث 
يزخر إعالُمنا املرئيُّ واملسموع باألخطاء. لذلك، عمدْت إلى تخصيص مجموعات، وحّددت لها 
مهّماتها، وهي تدرك أّن هذه الّدقائق اخلمس األولى من كّل حّصة، ستتجّمع في نهاية العام، 

وستتمّخض عن ماّدة وملكة لغوّية معجمّية، ال تكمن أهمّيتها مبوضوعها فحسب، بل 
تتعّداها إلى اآلثار الفكرّية التي تتركها في شخصّية الّطالب اللغوّية، وسلوكه الّتعّلمّي 

ا في إغناء بحوثهّن،  الّذاتّي. كما إّن تقسيم الّطالبات إلى مجموعات كان عاماًل مهمًّ
واستمرارها، حيث إّن بعضهّن كان يشّجع بعضهّن اآلخر، فضاًل عّما كّن يَْجِنيَنُه من 

معلوماٍت يََتبادَلَْنها فيما بينهّن قبل عرضها في الّصّف في اليوم الّتالي. 

كما إّن حرص عاتكة على توظيف ما تكسبه الّطالبات في حياتهّن اليومّية، كان عنصر 
تشجيع لهّن، من حيث قراءة اجلرائد، أو سماع نشرات مرئّية أو مسموعة. 

إّن توظيف املعلِّمة للبيئة الّصّفّية، من خالل الّلوحات املفاهيمّية، التي تبقى ماثلًة أمام 
أعني الّطالبات، ميألنها مبفردات جديدة توافق األوزان ذات الّدالالت احملّددة، أسهم بإضفاء املتعة 

على العمل، مع لّذة البحث والّتجميع، كيف ال؟ وهّن يَرَيَْن الّلوحات تّتسع كّل يوم، ومُتأل مبا 
يجمعنه، فتمتلئ معها قلوبُهّن غبطًة وسرورًا، كما متتلئ عقولُهّن فهًما وعلًما، وتكتسب 

ألسنُتُهّن فصاحًة وطالقًة.

تنّوع مصادر الّتعّلم يعتبر مصدر غنى وإثراء للعملّية الّتعليمّية الّتعّلمية.
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نشاط )33(

•  بعد تأّملك في دراسة احلالة الّسابقة دوِّْن في دفتر مالحظاتك املمارسات التي 
أعجبتك وتود تطبيقها مع طلبتك. 

•  تأّمل في االستراتيجّية التي اعتمدتْها عاتكة، واذكر سمات هذه االستراتيجّية، 
وأثرها على تعّلم الّطالبات. أجتد استراتيجّيًة مناسبة ملوضوع الّدرس لم يتّم 

توظيُفها، رمّبا كانت ستسهم في إغناء العمل، ومتّيز األداء الّصّفي؟ سّمها، وارصْد 
خطواِت تطبيقها، ودون ذلك في دفتر املالحظات اخلاصة بالبرنامج.

•  ُعْد إلى األسلوب الذي اعتمدتْه عاتكة، وحاول توظيف تلك اخلطوات في باب 
املشتّقات. 

•  اختر استراتيجّية أو حدد طريقة من تلك التي اعتمدتْها عاتكة، لتوّظفها في دروس 
تختارها، والحظ مدى إسهامها في تطوير قدرات الطالبات وحصيلتهّن الّلغوّية.    
طوا لتوظيف  •  قم بالعمل مع زمالئك في املدرسة بالتنسيق مع مدير املدرسة وخطِّ

املعجم في مختلف املراحل، وبعد االنتهاء من إعداد اخلّطة املشتركة، ثبِّتوها في 
غرفة املعّلمني، لتصبح مرجًعا لكم، ولإلدارة للمتابعة. 

استراتيجيات في تدريس النحو والصرف
توضح الدراسة اآلتية )28( املوضوعة بني يديك، كيف عاجلت سحر ضعف طالباتها في مهارة 

املمنوع من الّصرف، واستخدمت عّدة استراتيجيات وطرائق، ومنها الّلعب، لتقّدم منوذًجا من 
أداء صّفّي أسهم في ارتقاء واقع الّطالبات الّتحصيلّي. 

دراسة احلالة )28(
سحر تدّرس اللغة العربّية للّصّف الّتاسع في مدرسة بنات املغازي اإلعدادّية في غّزة، وكانت 

قد الحظت أّن غالبّية الطالبات ينّوّن األسماء املمنوعة من الّصرف، ويَْجُررْنَها بالكسرة في 
قراءتهّن وكتابتهّن، وهي تعرف أّن هذا املوضوع من محتوى منهج صّفها حتديًدا، ولم يسبْق 

عرُضُه في الّصفوف الّسابقة. فناقشت املشرَفَة، التي أعطْتها بعض الّتوجيهات، ثّم عرضت 
املشكلة على طالباتها، وتوّصلت معهّن إلى أّن الكثير من املوضوعات الّنحوّية قد يتأّخر 

عرُضها في محتوى املنهج، وأّن الهدف من علم الّنحو ضبط اللسان واألقالم، وأّن الكثيرين 
من ميادين مختلفة في احلياة يقرأون ويكتبون من غير أخطاء، برغم أّنهم ال يعرفون قواعد 

الّنحو ودقائقه. وفي جلسة عصف ذهنيٍّ قصيرة حلّل املشكلة، التقطت ما يأتي: 
•  تقدمي ترتيب درس املمنوع من الّصرف.

•  تخصيص لوحة تُْعرَُض عليها األسماء املمنوعة من الّصرف التي متّر في دروس القراءة 
وغيرها. 

•  تصنيف املمنوعات من الّصرف، وإثباتها على لوحات خاّصة.
•  عرض أبرز أحكام املمنوعات من الّصرف )أّنها أسماء مفردة، وأسماء ُجِمَعْت جمع تكسير، 

وأنها ال تُنوَّن، وأّنها جتّر بالفتحة عوًضا عن الكسرة إذا لم تكْن مضافًة أو معرَّفة بأل(.
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•  حتريك أواخر األسماء حيث مّرت في دروس العربّية وغيرها من املواّد )تاريخ- جغرافيا- تربية 
إسالمّية... إلخ(.

ثّم اّتفقت مع طالباتها على اعتماد إشارة صوتّية: )حذف الّتنوين(، )حذف الفتحة( تُسمعها 
الّطالبة التي جتلس بجانب من تخطئ بكسر املمنوع من الّصرف أو تنوينه، وإاّل تتدّخل هي. 

عرضت سحر على الّطالبات أن حتّول موضوع الّدرس إلى لعبة )الّسحبة( أو )القرعة(، 
واسمها: )اسحب، واقرأ، وشارك صديقك(، فجعلت أوزان املمنوع من الّصرف على أوراق مطوّية 

في صندوق صغير، فتختار الّطالبة في حّصة العربّية بطاقة تفتحها، وتقرأ الوزن، وعليها 
أن تعطي اسًما ممنوًعا من الّصرف موافًقا له. ثّم تختار صديقة لتوّظف هذا االسم في 

جملة، منتبهًة أّنه ال ينّون، ويجّر بالفتحة عوًضا عن الكسرة. )حتّدد املعّلمة لكّل حّصة ثالث 
طالبات(.

مناذج وموازين يجب اتخاذها كمقاييس في احلكم على األسماء.

اّتخذت لوحاٍت أثبتْت عليها أبرز أوزان املمنوعات من الّصرف، وصارت كّلما مّر منها اسم، 
أَثَْبَتْتُه الطالبات في املكان اخملّصص: 

في آخرة ألف تأنيث )ا( أو )ى( زائدةوزن مفاعيلجمع تكسير على وزن مفاعل

بشرىحسناءمفاتيحمدارس

------------------------

------------------------

لوحة رقم 1: أسماء ممنوعة من الّصرف لعّلة واحدة
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لوحة رقم 2: أسماء أعالم ممنوعة من الّصرف لعّلتني.

العلمية 
والتأنيث

علم أعجمي 
فوق ثالثة

علم مرّكب 
تركيًبا مزجًيا

علم آخره 
)أ،ن( زائدتان

علم على وزن 
الفعل

علم على وزن 
ُعَمر

------------------------------------

------------------------------------

لوحة رقم ٣: أسماء ممنوعة من الّصرف لعّلتني إذا كانت وصًفا.

ُفَعلأفعلوزن فعالن، ومؤنثه فعلى

------------------

------------------

وخالل شهر ونصف تقريًبا، كانت قد وصلت إلى درس املمنوع من الّصرف في الكتاب املقّرر، 
فوجدت أّن الّطالبات قد حّصلن معلوماتِِه، وأحسنَّ توظيفها، فشكرت لهّن جهودهّن، 

وانتقلْن بسرعٍة إلى درٍس جديٍد. 

نتعّلم في اللعب ونلعب في الّتعّلم.
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تعليق
سحر قامت بعمٍل رائٍع منطلقًة من محتوى املنهاج، فقّدمت زمنيًّا موضوع الّدرس عمليًّا، 

وارتكزت في تدريسها العربّية على نظرّية الوحدة، فهي تدّرس النحو خلدمة القراءة والكتابة، 
عت دائرة اهتمام الطالبات  وال ترى أّن الّنحو غاية، بل هو وسيلة لضبط املقروء واملكتوب. ووسَّ

وزميالتها املعلِّمات مبوضوع نحويٍّ يَْظَهُر أَثَُر تََعلُِّمِه في كّل يوم، وفي كّل حّصة من حصص 
العربّية واملواد التي تَُدرَُّس بها، وجعلْته محور انتباههّن ونشاطهّن. 

والحظ كيف قاربت املوضوع، فاستعانت باملشرفة، وناقشت األمر مع الطالبات، ووضعتهّن 
أمام مسؤولّياتهّن، وجعلت من كّل منهّن متعّلمة ومعّلمة لزميالتها في الوقت نفسه، 

فصارت كلٌّ منهّن حارسًة من حارسات املمنوع من الّصرف. 

ولم تنس توظيف البيئة الّصّفّية، فاّتخذت لوحاٍت جدارّيًة تثبت عليها الطالبات األسماء 
املمنوعة من الّصرف التي يلتقْطنها من الّنصوص، مرتَّبة وفق األوزان، واألسباب املانعة من 
الّصرف. وبعد أن أعّدت اللوحات في بيتها، قّسمت طالباتها مجموعات، بحيث تتوّلى كّل 

مجموعة ملء اخلانة املوكلة إليها. 

وكانت الطالبات يَُقْمَن بتداول مهّماتهّن من أسبوع آلخر، بحيث يكنَّ قد َمرَرَْن جميعهّن 
على احلاالت جميعها عندما يصلْن إلى موقع الّدرس في الكتاب. وهذا يجعل الّتعّلم عملّية 

مستمّرة، وستوّظف الّطالبة أهّم حاّستني في الكسب اللغوّي )البصر- السمع(. وجند 
املعلِّمة إضافة إلى ذلك قد ضربت لهّن مناذج وموازين ليّتخْذنها مقاييس في احلكم على 

األسماء، وحتديد املمنوع من الّصرف منها. وهذا ما جعل املوضوع حاضرًا في أذهان الطالبات، 
ويُِعرْنَُه اهتمامهّن، مستفيداٍت من قدراتهّن العقلّية في املالحظة والقياس والّتطبيق، ولم 
تنَس استخدام الّلعب في الّتعّلم، فعمدت إلى لعبة )اسحب، واقرأ، وشارك صديقك(، وهذه 

اللعبة تضفي على الّتعّلم نوًعا من املتعة، وتسهم في جتريء الّطالبات على املشاركة وعدم 
اخلوف من اخلطأ، فاجلّو جّو لعب، كما أّنها توّظف خصيصًة من خصائص العربّية وهي الوزن 

والقياس عليه. 

الحظ أّن القاعدة عند سحر ال تعدو كونها وسيلة تستخدمها الّطالبات لضبط ألسنتهّن 
دة، بل جعلْته يتخّلل مناشط اللغة  محادثًة وكتابًة. وكذلك، لم تفرد للموضوع حصًصا محدَّ

العربّية جميًعا، مراعيًة أسس الكسب اللغوّي ومنطلقاتِِه. 

اًل مالحظاتك على دفتر  تأّمل في دراسة احلالة الّسابقة، وأجب عن األسئلة عليها، مسجِّ
البرنامج اخلاّص بها.

نشاط )34( 

•  بعد قراءتك ما قامت به سحر، ال بّد أّنك الحظت أّنها قامت بدراسة محتوى املنهج 
ونقده في ضوء واقع طلبتها. قم بدراسة منهاج ماّدة أّي فرع من فروع اللغة العربّية، 

ْل مالحظاتك في ضوء بناء املهارات واملعلومات اللغوّية لدى الطلبة.  وسجِّ
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•  شّكلت اللوحاُت التي أعّدتها الطالبات مبساعدة سحر وتوجيهها منّظماٍت بيانّيًة، 
وجعلَْن فيها املسموع مشاهًدا مقروًءا، اختر موضوًعا تفيد فيه من مثل هذه 

ِه الّطلبة، وأرشْدهم إلعدادها.  الّلوحات، ثّم وجِّ
•  ناقش خّطيًّا على دفتر املالحظات اخلاّص بالبرنامج بعد الّتفكير والّتأّمل َسَحرَ فيما 

قامْت به، مرّكزًا على األمور اآلتية: 
1.  ما فائدة تقدمي معاجلة مفهوم لغوّي ما، إذا كان سُيعطى بشكٍل مّتصٍل بعد 

أشهر؟
2.  هل ما قامت به سحر منسجٌم مع طبيعة الكسب اللغوّي؟

٣.  معايشة الطلبة مفهوًما لغويًّا وحتويلهم املعلومات اخلاّصة به إلى ممارسة 
يومّية. 

•  ابتكرت املعّلمة لعبة )الّسحبة(، وهي مناسبة كما رأيت ملوضوع املمنوع من الّصرف. 
ا في تفعيل تعّلم الطلبة؟ أترى أّن لذلك أَثَرًا مهمًّ

•  بعد دراسة احلالة والّتعليق، عد إلى محتوى منهج مادة اإلمالء، وابتكر لعبًة تناسب 
موضوًعا أو مهارًة إمالئّيًة تصلح لّلغة العربّية لطلبة الّصّف الّتاسع.

ملّخص
هناك لوازم عّدة على معّلم الّلغة العربّية أن ينطلق منها في خالل تدريسه العربّية، وال تَْنَس 
، وشخصّية لغوّية، وهذا ال يتأّتى إال من خالل هذه اللوازم إدراك  أّن من أهدافك بناَء عقل نحويٍّ

خصائص اللغة العربّية، ومتكني الطلبة منها، وتوظيفها في الّدرس الّنحوّي والّصرفّي، ذلك 
بأّن معرفتك هذه اخلصائص تسّهل عليك تعليمها، كما أّن معرفة الطلبة أنفسهم هذه 

اخلصائص تسّهل عليهم تعّلمها.

ويتأتى أيضاً من خالل تعليم الطلبة الّنحو وفق املنهج الوصفّي الّتحليلّي )املنهج الوصفّي 
الّتحليلّي هو أن تتيح للمتعّلم أن يالحظ الّظواهر الّلغوّية، ويستقرَي ويقارن بني حالتها، ثّم 
يحّلل أسباب تلك الّظاهرة في سياقات خاّصة، وصواًل إلى تعميمها(، ولقد رأيت كيف نّظم 
الطلبة اللوحات التي أفادتْهم كثيرًا، سواء في جداول عني الفعل، واجلموع، واملصادر، أم في 

جداول املمنوع من الّصرف.

كما بينت هذه الوحدة ضرورة العودة إلى املعجم للّتأّكد من صّحة استعمال لفظة وضبط 
حروفها، وهذا ما يغني مخزون الّطلبة اللغوّي، ويضبط ألسنتهم. فكم من املعّلمني تفتقر 

حقيبتهم املدرسّية إلى معجم، بل مكتبتهم في البيت!
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المجمع التدريبي الرابع، الوحدة الخامسة عشرة: 
استراتيجيات تعليم وتعلم التعبير الوظيفّي واإلبداعّي 

مقّدمة
كما قدمت لك الوحدات الّسابقة مناذج من ممارسات وأساليب وطرائق، أسهمت في عالج 
مشكالت الطلبة، سواء في القراءة، أو في النحو والصرف، تبحث هذه الوحدة في أهّمّية 

الّتعبير، انطالًقا من دوره الوظيفّي وصواًل إلى مستواه اإلبداعّي. ومعلوم أّن مراحل الكسب 
اللغوّي متّر مبراحل أربع: السماع، فالكالم، فالقراءة، فالكتابة. وتدور كّلها في إطار التواصل، 

الذي هو وظيفة اللغة أساًسا. وال يخفى أّن تطّور مهارة الّطالب التعبيرية، يسهم بطريقة 
مباشرة في ارتقاء حتصيله في املواّد التي تُْعَتَمُد فيها أسئلة حتريرية، إذ إّنه يَُعدُّ الوسيلة 

األكثر بروزًا في رفع مستويات الطلبة ونتاجاتهم في جوانب املنهج الدراسّي جميعها. وعلى 
معّلمي اللغة العربّية أن يأخذوا بيد الّطلبة باجتاه الّتعبير الفصيح في محاولة لالرتقاء 

بهم  إلى مستوى اإلبداع، من خالل البناء على ما ميتلكونه من مفردات وتعابير ومخزون لغوي، 
وتطويره وإثرائه.  

نتاجات التطوير املهني للمعّلم
يتوّقع منك في ضوء دراستك لهذه الوحدة وتفاعلك مع نشاطاتها وخبراتها أن تكون قد 

طوَّرت معرفتك وخبراتك في: 
•  االرتقاء بتعبير الّطلبة بنوعيه، من خالل طرائق نشطة، ميكن إدراجها حتت عنوان »معا 

ننشط«، »معا نرقى«.
•  توظيف مجموعة من املمارسات واألساليب التعليمّية داخل الغرفة الّصّفّية وخارجها، 

من شأنها أن تسهم في زيادة خبراتك في تعليم أنواع الّتعبير. 
•  إكساب الّطلبة مهارة اكتشاف الّدالالت وتوظيفها، واختيار األمناط التعبيرّية، واملفردات 

أو التعابير املالئمة لدالالت املعاني التي يريدها.

أساليب االرتقاء بتعبير الطلبة الوظيفي
ممّا ال شّك فيه أّن فنون الّتعبير تتطّور تبًعا للزمان واملكان، فإّننا نأمل منك في نهاية دراستك 
لهذه الوحدة أن توّجه أنظار الّطلبة إلى أهّمّية التعبير الوظيفّي، وتنمية القدرات اإلبداعّية، 

ليس من خالل املنهج فحسب، بل من خالل تفعيل الّتعّلم الذاتّي في موضوعات حياتّية. 

إّن فروع اللغة العربّية كّلها )سماع- قراءة- كتابة( تصّب في خدمة التعبير بنوعيه 
ُل إال بها. وأساس  الوظيفي واإلبداعي، بل هي- أكثر من ذلك- ضرورة من ضروراته، ال يَُحصَّ

احلياة الّتواصل، واإلنسان املتواصل إّما يعبِّر )يرسل( أو يَُعبَّر له )يتلّقى(. وعلى املعّلم أن يَْعلََم 
أّن حّرّية التعبير حقٌّ من حقوق اإلنسان، تكفله الّشرائع وترعاه، خاّصة، وأّن أدوات االّتصال 

أصبحت متعّددة في عاملنا املعاصر، لذلك، فعليه أن ميّكن الطلبة من ممارسة هذا احلّق، 
ويزّودهم بالطرائق واألساليب، ويتابعهم، إدراًكا منه لدورهم في بناء اجملتمعات ونهضتها. 

فقد يعّد مجّلة مدرسّية تأخذ على عاتقها نشر ما يكتبه الطلبة، وقد يؤّمن لهم بالتعاون 
مع إدارة املدرسة، تواصاًل مع جرائد وصحف تعرض أعمالهم، أو لقاءات مع فضائّيات أو 

هوائّيات... 
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ف الّتعبير لغايات  لقد أصبح من الّضرورّي أن تَُعلََّم الّلغُة انطالًقا من دورها الوظيفّي، فيوظَّ
عديدة، متشّعبة تشّعب احلياة، وضمن سياقات مختلفة، ليخرج الّطالب من املدرسة مزوَّدًا 

مبهارات الّتواصل الفّعال، املبنّي على الفهم واإلفهام، وسيكون بعد ذلك قادرًا على فهم 
العالم من حوله، وما يشهده من تغّيرات، وقادرًا أيًضا على مشاركة اآلخرين بأفكارهم 

وآرائهم، وهذا ما يعني بالّضرورة أن يكون قادرًا على ممارسة حّقه في الّتعبير، مستفيًدا في 
حياته من مجاالت الّتعبير الوظيفّي الذي لم يَلَْق االهتمام الكافي من مؤلِّفي مناهج اللغة 

العربّية، وال إثراء كافًيا من املعّلمني.

توضح دراسة احلالة )2٩( لك كيف قّدمت سهام درس التعبير الوظيفي لطلبة الصف احلادي 
عشر، موجهة طلبتها الستخدام مناذج منه، موظفة في ذلك مجموعة من االستراتيجيات 

والطرائق، تعينك على االستفادة منها، في دروس التعبير خاصة، وفروع العربية األخرى عامة. 

دراسة احلالة )29(
تدّرس سهام اللغة العربّية للّصّف احلادي عشر في ثانوّية اجلليل في لبنان، وبني يديها مهارة 

التعبير الوظيفّي. تدرك سهام أّن التعبير الوظيفّي غاية من غايات اللغة املكتوبة، وهو 
وسيلة من وسائل االّتصال الذي هو وظيفة اللغة األولى، بل إّن التعبير الوظيفّي صار األكثر 

التصاًقا بحياة األفراد، كونه األكثر اتصااًل مبطالب احلياة الوظيفّية، والتي ال تستقيم حياة 
بدونها )تقدمي طلب توظيف، رسالة رسمية، إعالن، ...(، وتدرك أيًضا أّن مواد محتوى مناهج 

اللغة العربّية ال تغّطي التعبير الوظيفّي بشكٍل كاٍف، فال بدَّ إذًا واحلالة هذه من إجراء عملّية 
إثراء، فالطلبة ال يُتاح لهم أن يتدّربوا ليمتلكوا كفاية التعبير الوظيفّي، خاصة وأّن كثيرًا من 

معّلمي الّلغة العربّية يقصرون موضوعات الّتعبير على اللون اإلبداعّي.
في أثناء الّتخطيط لدرسها، وضعت القائمة اآلتية جملموعة أهداف رصدتْها كاآلتي:

•  أن يحّدد الطلبة مفهوم الّتعبير الوظيفّي.
•  أن ينشئ كلٌّ منهم نوعني على األقّل من التَّعبير الوظيفّي.

•  أن يبتكر الطلبة أشكااًل أو مناذج من التعبير الوظيفّي. 

وفي جلسة عصف ذهنّي مع الطلبة، سألْتهم السؤال اآلتي: 

ملاذا نتعّلم الكتابة؟

وشرعت تكتب إجابات الطلبة على اللوح، وممّا جاء في أجوبتهم:
لنتوّظف- للمراسلة- لنتقّدم بطلبات اشتراك- للمذّكرات أو اليومّيات- لإلجابة عن أسئلة 

االمتحانات- للّصحافة- لتأليف قصص... شكرتْهم وأثنْت على إجاباتهم، وبناًء على حصيلة 
العصف الّذهنّي قّسمت الصف إلى مجموعتني: 
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أ.  مجموعة كان عليهم أن يوّجهوا رسالة إدارية إلى كل من: مدير املدرسة- رئيس البلدّية- 
وزارة من الوزارات، وتركْت لهم حرية اختيار موضوع الرسالة عن:

•  صفهم، وما ميكن أن يسهم في تنمية بيئتهم املدرسّية، ويساعد على رفع مستواهم 
ه إلى مدير املدرسة. التحصيلّي، وتَُوجَّ

•  بلدتهم، محّلتهم... وما يتعّلق بها من شؤون تنموّية تنقصها، يطلبون فيها العمل على 
ُه إلى رئيس البلدّية. تأمينها، وتَُوجَّ

ُه إلى وزارة من الوزارات اخملتّصة بعالج القضّية التي  •  قضّية عاّمة، تعود بالّنفع العاّم، وتَُوجَّ
يثيرونها.

ثّم ناقشت معهم عناصر الّرسالة، وأعّدوا مًعا ترسيمة ما لبثت أن حّولْتها مع الّطلبة إلى 
قائمة شطب وّزعْتها على الّطلبة.

النعمالفقرات

أ- املقّدمة:

أثبتُّ مكان اإلرسال، والتاريخ: )اليوم/ الّشهر/ السنة(

ذكرُت اسم املرَسل إليه، وصفته.

بدأُت بالتحّية االفتتاحّية، وعبارة استهاللّية مناسبة.

ب -موضوع 
الرسالة:

أوضحُت الهدف الّرئيس من الرسالة.

أثبتُّ الّطلب أو الّتوجيه.

ج- اخلامتة:

ختمُت رسالتي بعبارة مناسبة.

ذكرُت اسمي.

أثبتُّ توقيعي.

د-بنود عاّمة:

راعيُت نظام الِفَقر.

اعتمدُت بعض املفردات والعبارات التي تؤّثر على املرسل إليه.

استخدمُت عالمات الوقف والّترقيم املناسبة.

استعملُت أدوات ربط مناسبة.

ب.  مجموعة يكتب كّل فرد من أفرادها األحداَث التي مّرت معه في هذا اليوم، وسوف تُتلى 
مناذُج منها أمام الّزمالء في الّصّف )مذكرات يومّية(.

 عمل الطلبة على تأدية ما اّتفقوا عليه مع معّلمتهم، وجاءوا في اليوم اآلتي، وقد أجنزت كّل 
دَ لها من مهّمة. أخذ مقّرر اجملموعة )أ( يقرأ على مسامع زمالئه ما كتبْته  مجموعة ما ُحدِّ

مجموعته، وبناء على توجيه املعّلمة وإشرافها، كان الطلبة يعودون عند كّل محطة من 
محّطات الرسالة إلى قائمة الشطب، يرون مدى توافر املعايير أم ال، فيشطبون البند املنّفذ. 
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ثّم قرأ كّل فرد من اجملموعة )ب( مجموعة اليومّيات ما كتبه، وكانت املعلِّمة تقف عند حملات 
لغوّية مثل: زمن األفعال- حضور ضمائر املتكّلم... واكتفت بأمرين: 

•  تصويب األخطاء.
•  تشجيع الطلبة كاّفة على االلتزام بكتابة يومّياتهم، ملا في ذلك من إسهام في تعزيز 

كفاياتهم اللغوّية، وتشجيعهم على إمساك القلم والكتابة، وممارسة التعبير الوظيفّي. 

وبعد أن أمتّت كّل مجموعة مهّمتها، نّوهت سهام بضرورة تبادل املهّمة لكّل مجموعة، 
فشرع طلبة اجملموعة )ب( يكتبون الّرسالة، وطلبة اجملموعة )أ( يدّونون اليومّيات. 

عادت سهام إلى قائمة أهدافها، وللعمل على حتقيق الهدف األخير وهو تقدمي مناذج مبتكرة 
من التعبير الوظيفي، بقيْت على مدار أسبوع تكّلف طالًبا بأن يكتب تقريرًا عن سير احلّصة، 
وكّلفت بعض الطلبة ممّن لهم صلة أو عالقة بنوادي البلدة أو احمللة  باالطالع على أمانة سّر 
النادي، لالطالع على كيفية كتابة محاضر االجتماعات، وعرض صورة عنها أمام الزمالء في 

الّصّف.

التعبير يرتبط في جانب منه مبلكات إبداعية. التعبير الوظيفي صار األكثر التصاًقا مبطالب احلياة 
الوظيفية.

تعليق 
تدرك سهام أّن الّتعبير يرتبط في جانب منه مبلكة إبداعّية، وفي ارتباطه مع الواقع الذي 

نعيش، فحرصت على أفكار إبداعية في التعبير الوظيفّي شكاًل ومضمونًا، فوّجهتهم إلى 
التواصل مع األندية، واالّطالع على محاضر االجتماعات، وكتابة الّرسائل واليومّيات. 

قامت سهام مبا ميكن ألّي معلم أن يقوم به بصورة طبيعّية، ولكّنها متميزة، وأكثر ما ميّيزها 
هو الّدّقة في الّتنظيم، فبعد أن أجرت عصًفا ذهنيًّا عن الهدف من تعّلم الكتابة، انطلقت 

مباشرة إلى الّتعبير الوظيفّي، وقّسمت الطلبة إلى مجموعات، ونوعت أشكال التعبير 
الوظيفي لكل مجموعة مثل الرسالة التي قاموا مبناقشة بنودها، ومعايير كتابتها، وخلصوا 

في نهاية النقاش إلى حتويل البنود إلى قائمة شطب كانوا يعودون إليها لضبط أعمال 
زمالئهم، عندما يعودون في اليوم الّتالي وقد أجنزوا مهّماتهم. 

لقد كانت معايير التقومي واضحة أمام الطلبة، وهي نفسها تشّكل منطلًقا لهم في 
كتابتهم الرسائل، وصار الطلبة يقّوم بعضهم عمل بعض، وفق محّكات معيارّية صاغوها 

هم بأنفسهم.
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كما عرضت سهام لتنويع األنشطة والتدريبات التي ميكن أن تقوم بها داخل الغرفة الّصّفّية، 
ويقوم بها الطلبة في بيوتهم، فاختارت نشاًطا محّبًبا، ال يستهلك وقًتا كثيرًا، وميكن 

للطالب أن ميارسه كّل يوم، لقد كانت سهام تعتمد لتحقيق أهدافها على أمرين: انغماس 
الطلبة في املوقف احلّي، وعلى الّدميومة واالستمرار. فالدميومة واالستمرار من أبرز عوامل جناح 

أي خطة، لذلك، اختارت من بني طلبة الّصّف مجموعة تكتب يومّياتها وتعرض ما َكَتَبْتُه 
على مسامع الّزمالء، وشّجعت بقية الطلبة على كتابة يومّياتهم، أضف إلى ذلك الّتقارير 

عن سير احلّصة.  

تدرك سهام أّن أساليب الّتعّلم النشط تعني إعطاء الفرصة الكاملة لكّل متعّلم ليشارك 
في العملّية التعليمّية، وهذا ما َحرَصت عليه بطلب املشاركة من اجلميع، ومع إثارة جّو 

ن الطلبة جميعهم ماّدتها،  املنافسة والّتشجيع، ومع تفعيل قائمة البنود املعيارية التي أمَّ
ووّزعتها عليهم، جَنََحْت في خلق دافعّية الطالب في تفعيل دوره الّتعلمّي دون تكّلف، وهي 
التي ما فتئت تسعى إلى تطوير أداء الطلبة التعلمي واالرتقاء بلغتهم التعبيرية وأصولها.

نشاط )35(

واآلن وبعد اطالعك على ما قامت به سهام في تدريس مهارة التعبير الوظيفي: 
م خطة دعم توّظف فيها مجموعة استراتيجّيات ميكن لك أن تعتمدها في  •  نظِّ

حل مشكلة التعبير الوظيفي في اللغة العربية لدى طلبتك، معتمًدا على دميومة 
الّنشاط واستمراره، ودوِّنْها في دفتر مالحظاتَِك.

•  أكثر الكتب تقّدم محتواها على أساس املوضوع: البيئة- العالقات االجتماعّية... 
والبعض اآلخر يقّدمه على أساس النوع األدبّي. قارن بني االثنني: أيهما تعتمد مع 
طلبتك، وفي حال أُتيح لك ترتيب الّدروس في صّفك، ماذا حتذف؟ وماذا تزيد؟ وماذا 

تقّدم؟ وماذا تؤّخر؟
•  اختر مهارة من مهارات التعبير الوظيفي لدى طلبتك ترى أّنها بحاجة إلى تطوير، 

وحدد كيف ستطورها. 

أساليب االرتقاء بتعبير الطلبة اإلبداعي 
من أنواع التعبير الذي يتعلمه الطلبة، التعبير اإلبداعي، وهو يختلف عن التعبير الوظيفي، 
مبضمونه وأسلوب كتابته، ولكنه- ال شك- يلتقي معه ومع فروع اللغة العربية األخرى من 

ناحية تدريب الطلبة على مهارات التفكير في خالل عالج أي موضوع لغوي. تعرض لك دراسة 
احلالة اآلتية )٣0( كيف وظفت إنعام مجموعة متنوعة من االستراتيجيات والطرائق لتقدمي 

درس من دروس التعبير اإلبداعي لطلبة الصف السابع.  
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دراسة احلالة )30( 
تدّرس إنعام طلبة الّصّف الّسابع اللغة العربّية في مدرسة عني الّسلطان اخملتلطة، في 
الّضّفة الغربّية، الحظْت أن ال مشكالت إمالئّية لدى الطلبة، وتعبيرهم صحيح إمالئيًّا 

ونحويًّا، لكّنه ال يرقى إلى الّتعبير اإلبداعّي، أجرْت جلسة حوار مع الطلبة، قرأت لهم بعض 
الّتعابير الراقية، مستخدمة ألفاًظا يعرفونها، فأيقنوا أّن اإلبداع الكتابّي ميكن أن يكون 
باملفردات املعروفة لديهم، وأّن من أهم لوازم ارتقاء تعابيرهم مالحظة الّصور التركيبّية، 

وقّدمت أمثلة من مثل: 
)ألبست الّشمُس الّطبيَعَة وشاًحا من نور(، )يبّدد نورُ العلم ظلَمَة اجلهل(... فمفردات هذه 

اجلمل جميعها معروفة لدى الطلبة، وسّر اجلمال فيها الّصورة التعبيرّية، حيث ُجِعلَِت 
الطبيعة إنسانًا يلبس وشاًحا، والشمس هي التي تلبسه، ومادة الوشاح ليست صوًفا أو أّي 

نوع من أنواع القماش، بل هي الّنور. لذلك، رفعت املعّلمة الّشعار اآلتي:

التعبير اإلبداعي يعزز تعلم مهارات اللغة.

ثّم رصدت مجموعة موضوعات، وعلى الطلبة أن يقوموا بالّتعبير عنها بإبداع وابتكار. حّددت 
لها مدة زمنية مقدارها ثالث حصص فحسب، ومتّر في عدة خطوات: 

اخلطوة األولى: كيف أثري جملة؟

اخلطوة الثانية: تدريبات على صيغ تعبيرّية.

اخلطوة الثالثة: توجيهات عاّمة.

اخلطوة الرابعة: تطبيق عملّي، وصواًل إلى كتابة فقرة، فموضوع.
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جمع  املهاجر  ثروة

في اخلطوة األولى، كتبت إنعام اجلملة اآلتية: »جمع املهاجر ثروة«، وحّددت مجاالت اإلثراء على 
الورقة نفسها، وفق االجتاهات اآلتية:

أ.  وْصف املهاجر: الّنشيط، املنّظم، املثابر... 
ب.  وْصف الّثروة ونوعها: مالّية، ضخمة، متواضعة، من األصدقاء، من الّشركات...  

ج.  حتديد زمن الهجرة: في اخلمسينيات، حديًثا، قدميًا، في الزمن املاضي، في الّزمن القريب...
د.  حتديد البلد املهاَجر إليه: أميركا، كندا، أملانيا، إفريقيا، الّشرق األقصى... 

هـ. حتديد مصدر الّثروة: من الّتجارة، من االحتيال، من عرق اجلبني، من اختراعات، باجلّد واملثابرة، 
من اإلخالص في العمل...

اعتمدت استراتيجّية كرة الثلج، فكانت الورقة تدور بني أيدي الطلبة، وعلى كّل طالب أن يثري 
اجلملة بكلمة أو بعبارة وفق املطلوب. 

أّما اخلطوة الثانية، فقد كان عنوانها: أساليب أبني بها تعبيري، رصدْت فيها مجموعًة من 
األساليب، ثّم دّونت كاًل منها على رأس ورقة، وأبلغت الطلبة بطريقة العمل، حيث كان على 

كّل طالب أن يكتب جملًة مستخدًما األسلوب التعبيري املدّون، ويعطيها ملن خلفه، وبعد 
دقائق قليلة، أصبح لديها من كّل منٍط تعبيرٍي جمٌل على عدد طلبة الّصّف، وكانت تعرض 

هذه اجلمل على الطلبة، فيختاورن أجملها، ويظّللونها باللون الفوسفورّي.
ومن األساليب التي كتبْتها: 

•  ما إن ... حتى ... 
•  ليس بـ... بل... 

•  وهو إن كان ... إال أنه... 
•  ما زال ... ولكّنه..

•  لياًل نهارًا

وقبل نهاية احلصة األولى، شكرت املعلِّمة طلبتها، وطلبت منهم أن يعودوا إلى نصوص من 
كتٍب متنّوعٍة، ويدونوا جماًل تعبيرّية، أو مقتطفات، ميكنهم بها أن يرتقوا بتعبيرهم، ويغنوا 

بها أساليبهم التعبيرية. وأخذت تنتقل من اجلمل البسيطة التي غدت مرّكبًة إلى الِفَقر، 
باستخدام أدوات الربط. 

في اخلطوة الثالثة، في اليوم الثاني، كتبت إنعام مجموعًة من اجلمل، دون عالمات وقف، 
وكان على الطالب أن يضع عالمة الوقف املناسبة في املكان املناسب، وكانت قد أعّدت 

لوحًة عّلقتها على اجلدار، أثبتت بنودها بعد عملّية نقاش جماعّي بني الطلبة عّما تقتضيه 
الكتابة، فكانت مبثابة توجيهات عاّمة، جعلتها في ثالث فئات، جاء فيها: 



28

في اللغةفي املضمونفي الشكل

نراعي نظام الِفَقر.

نحّدد الفكرة الرئيسة نترك فراًغا.
للفقرة.

نختار املفردات والعبارات 
املناسبة لألفكار.

نستحضر األساليب نحّدد األفكار الثانوية.نتقّيد بعالمات الترقيم. 
التعبيرية التي تعّلمناها، 

فنوّظفها.

نبنّي العالقة بني األفكار نكتب بخط واضح وجميل.
الثانوية والفكرة الرئيسة.

نوّظف احلقيقة واجملاز حيث 
يلزم.

نربط بينها بأدوات ربط 
مناسبة.

نوّظف التشابيه، 
واالستعارات والكنايات.

نعيد الّنظر في اجلمل 
ونثريها.

وملّا أنهت املعلِّمة اخلطوات الّسابقة، بّينت للطلبة أّن بإمكانهم اآلن االنطالق من اجلمل 
ومهارة صياغتها، إلى الفقرة، فما الفقرة إال مجموعة جمل تدور حول فكرة رئيسة، وأفكار 

ثانوية ترتبط بها، فتوّسعها أو تشرحها وتفّسرها... إلخ،  تربطها أدوات ربط مناسبة ملا تقّدم. 
وطلبت منهم كتابة فقرة حّرة وفق اخلطوات اآلتية: 

•  يختارون فكرًة رئيسًة لها.
•  يحّددون أفكارًا ثانوّيًة داعمًة.

•  يختارون جماًل وعبارات يصوغون بها األفكار.
•  يستعملون أدوات ربط مناسبًة.
•  يلتزمون نظام اجلملة والفقرة. 

على أن يوّظفوا فيها ما يختارونه من التعابير التي مّرت معهم.  
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في احلّصة الّثالثة، وضعت بني أيديهم رسًما بيانيًّا، يظهر عناصر وصف حيوان، وال يخفى أّنها 
اختارت مهارة الوصف لسهولتها، فجاء املنّظم البيانّي لوصف حيوان كاآلتي: 

منظم بياني لوصف حيوان

الحظ الطلبة تقّدمهم، وصار كّل طالب يعطي رفيقه ما كتبه، فيدّون مالحظاته، وكانت 
إنعام تعرض الّنتيجة الّنهائّية لكّل طالب بعد أن تغنى من مشاركات زمالئه.

وكانت إنعام تستخدم عبارات تقوميّية، مشّجعة، من مثل: االستعارات جميلة، مفرداتك 
راقية، تستخدم التشبيه بشكل رائع، عّبرت عن اللون، وعن الشكل بشكل جّيد، استخدامك 

ألدوات الربط أكسب النص متانًة وترابًطا، التزمت أسس بناء الفقرة، نّوعت اجلمل، 
استخدمت األفعال املضارعة لتصف احلركة، استخدمت اجلمل االسمّية لوصف: اللون، 

احلجم، الشكل.
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تعليق
انطلقت إنعام من اجلملة، أي: من النواة، وأخذت بيد الطلبة أواًل لكيفية إثراء اجلملة، 

بالصفات، باألحوال، بتبيان السبب، بتبيان النتيجة، بتحديد الزمان واملكان، وهي كّلها لوازُم 
ال يخلو منها نّص، لذلك، فهي تشّكل أساس االنطالق إلى الفقرة، ثم زّودت الطلبة بأساليب 

تعبيرّية ترقى بتعبيرهم حتى يالمسوا املناخات اإلبداعّية، والتعابير اجلمالّية، ثّم إّنها لم تنس 
أبًدا الّتوجيهات العاّمة التي تضفي ملسات جمالّية على فقراتهم، وجتعلهم أكثر إحساًسا مبا 

يشاهدونه أو يتخيلونه، فيأتي تعبيرهم إبداعيًّا.

إّن عملّية العصف الذهنّي التي قامت بها إنعام، شّكلت بحّد ذاتها أساًسا ضروريًّا وال غنى 
عنه لتحديد ما ميتلكه الطلبة من معلومات عّما يحتاجونه للّتعبير بشكل عاّم، وال تخفى 

استفادة الطلبة من أفكار بعضهم. 

إّن األجوبة التي كان الطلبة يثبتونها في كّل تدريب، أسهمت بشكل فّعال في مساعدتهم 
على االستفادة من أفكار بعضهم، وعّززت أساليبهم اللغوّية، فهم كانوا يبنون على 

شاكلتها، ولك أن تتخّيل عشرين جملة مثاًل عن أسلوب تعبيرّي واحد، وذلك في مّدة ال تزيد 
عن خمس دقائق!! 

كانت املعلِّمة بعد أن يفرغ الطلبة، تأخذ الورقة، وتقرأ اجلمل بصوت عاٍل، فتصّوب اخلطأ إن 
وجد، وتثني على لفتة إبداعّية، وصورة بالغّية جمالّية إن ُوِجَدْت، فتهّنئ صاحبها، ثم تذّيل 

بالقلم الفوسفورّي مظاّن اجلمال حيث ُوِجَدْت، ثّم تعّلقها أمام أنظار الطلبة. 

إّن ما اكتسبه الطلبة من أساليب تعبيرّية يبقى حبرًا على ورق، إن لم يوّظفوه الطلبة، 
ف في مواقف تعبيرّية، وفي سياقات  مبعنى أّنه ال قيمة ملا عملت إنعام على بنائه، إن لم يوظَّ

من طرائق التعليم النشطة: استراتيجية كرة الثلج.
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يضع النشاط اآلتي بني يديك مجموعة من األفكار تساعدك على االرتقاء بتعبير 
طلبتك حتى يالمسوا املناخات اإلبداعّية، والتعابير اجلمالّية ، تأّملها جّيًدا، وبناًء على 

ذلك:
•   قوِّم وضع صّفك، وانظر كيف ميكن أن ترقى بتعبيرهم أكثر حّتى لو لم يكن 

عندهم مشكالٌت تعبيريٌَّة، ليكون عندك األديب، والّشاعر، والّصحفّي...
•  قّوم فكرة مرور ورقة اإلجابة على الطلبة جميعهم، ما رأيك بها؟ اذكر إيجابّيتها. 

هل ترى فيها من سلبّية؟ ما هي؟ 
•  عد إلى املنهاج املوضوع بني يديك، وحدد اجملاالت التي ميكن أن تطّور فيها جانًبا 

لغويًّا معيًنا، وارصد اخلطوات، ثّم الطرائق التي ستعتمدها في عملّية الّتطوير، 
مثبًتا إّياها في دفتر املالحظات اخلاّص بالبرنامج.

ملّخص
أساس أّي لغة الّتواصل، والّتواصل قد يكون شفهيًّا وقد يكون خّطيًّا، وفي كليهما هدف 

الّتواصل الّتعبير:  تعبير عن حاجة، أو عن ضرورة، أو إحساس، أو عن مشاعر، أو عن أفكار، أو 
عن مفاهيم، أو... إلخ.  

واملالحظ أّن كثيرًا من معّلمي اللغة العربّية يُْقِصُروَن الّتعبير اخلّطيَّ على اإلبداعّي فحسب، 
ويغفلون أهّمّية إكساب الطلبة مهارات الّتعبير الوظيفّي، فصرنا نرى طلبة يتخّرجون من 

جامعاتهم مهندسني وأطباء وغيرهم، وقد ال يجيدون كتابة رسالة طلبّية، أو يكتبون محضر 
اجتماع، أو يقّدمون طلًبا لوظيفة، أو يحسنون كتابة ِسَيرِِهُم الّذاتّية التي باتت ضرورًة 

يطلبها الّنظام الوظيفّي في عصرنا احلاضر. 

لذلك، حرصت هذه الوحدة في جزء منها على توجيه أصابع االهتمام إلى الّتعبير الوظيفّي، 
وتقدمي مناذج منه، دون أن تغفل أيًضا أهّمّية الّتعبير اإلبداعّي، واالنطالق مع الّطلبة من املفردة 

إلى اجلملة وصواًل إلى الفقرة فالّنّص، إثراًءا وتطويرًا، وتزييًنا بالبيان، وإّن من البيان لسحرًا، 
معتمدين الّتدّرج في الكفايات املطلوبة في اجلملة، ثّم الفقرة، وصواًل إلى النص، والتي ميكن 

أن نّتخذ لها عنوانًا: »اجلمل الّصحيحة أساس الكتابة الفصيحة«.

مختلفة، ليصبح عادة لغوّية تعبيرّية، بعد أن عاشوه حاالت تغّير سلوكّية. لذلك، سارعت 
إلى إعطائهم موضوًعا وصفيًّا، مزّودًا بالّرسم البيانّي، طالبة منهم توظيف ما اكتسبوه 
من املهارات التعبيرّية، واألساليب، مطلقني العنان لقدراتهم وخبراتهم، مستفيدين من 

الّتوجيهات التي جعلتها وسيلة عرض معّلقة على احلائط، وماثلة أمام عيونهم. 

بعد ما قرأت احلالة والّتعليق الّسابَقنْي، ُقْم بالّنشاط اآلتي: 

نشاط )36(
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الّتحليل والتذّوق األدبّي

مقّدمة
وقد تعرفت في الوحدات السابقة، على القراءة، والنحو والصرف، والتعبير بنوعيه، 

ومفهومها، وتطوير آليات تدريسها، تبحث هذه الوحدة في أهّمّية الّتحليل والّتذّوق األدبّي، 
فال يزال حتليل املقروء أفضل مؤّشرات الفهم، وتربية امللكات اللغوّية، مهما اختلفت البيئات 

واألزمان، فبموجبه ميكن للفرد أن يفهم الّرسالة أو املرسلة من املقروء أو املسموع، كما أّنه 
ليس في معرفة قواعد الّتذّوق األدبّي اكتشاُف عناصر القبح أو اجلمال في نصٍّ من الّنصوص 
َل لديه  فحسب، أو تدريب الّطالب على اجلانب العاطفّي املعنوّي، بل أخٌذ بيد الّطالب لتتشكَّ

ملكاُت الّنقد، فيحكَم لألديب إذا طابق كالمه احلال أو املقام. 

صحيح أّن للّتحليل قواعَد ينطلق منها الّطالب، وأحكاًما يصدرها، لكّنه في الوقت نفسه 
إدراك فنِّيٌّ مِلا يزخر به الّنّص إدراًكا يقوم على الفهم فهًما دقيًقا ال يقف عند حدود املعنى 

العاّم، بل يغوص إلى ما وراء الكلمة، هذا من جهة، والوقوع على مظاّن اجلمال من جهٍة ثانيٍة، 
فالّتحليل إذا، يوِقُف الّطالَب على ذخائر الّنّص، وكنوزه العميقة، وال يخفى ما لذلك من أثر 

في الفهم واإلفهام، وهما القاعدتان اللتان يقوم عليهما الّتواصل، فهم املعطى وحتليله، 
وتنظيم الكتابة أو الكالم بصورة صحيحة، لذا، ميكن عّد كلِّ قراءٍة حتليليٍَّة كتابًة جديدًة، 

تختلف بأبعادها عن األولى، بل على املعلِّم أال يحصر أهدافه عند حدود اإلفهام فحسب، بل 
يتعّداه إلى قّوة التأثير، مِلا للكلمة من سحرها اخلاّص في القارئ أو الّسامع.

نتاجات التطوير املهني للمعّلم
يَُتَوقَُّع منك في ضوء دراستك لهذه الوحدة وتفاعلك مع أنشطتها وخبراتها أن تكون قد 

طوَّرت معرفتك وخبراتك في: 
•  حتديد منطلقات مدارس التحليل واستراتيجيات تدريسه.

•  توظيف مختلف املدارس الّتحليلّية واالستراتيجّيات املناسبة لكلٍّ منها لتعزيز مهارات 
حتليل النصوص لدى الطلبة.

•  تعزيز ملكات الّتذّوق األدبي لدى الطلبة.

مناهج مدارس التحليل األدبي 
نقع في مدارس الّتحليل على بعض املناهج منها: 

1.  البنيوّية: وهي تدعو إلى إهمال الكاتب أو صاحب الّنّص، والّنظر في دالالت الّنّص، حروًفا، 
وكلماٍت، وجماًل، وأساليَب، وعالماِت وقٍف. 

2.  التحليل اإلحصائّي: ينطلق من إحصاء نوع محّدد من الكلمات أو احلروف أو اجلمل، 
وتوظيف دالالتها. 

٣.  التحليل الذي يُِعدُّ الّنّص ابن بيئته، فيردُّ كلَّ ما فيه إلى بيئة صاحب الّنّص االجتماعّية 
والسياسّية واالقتصادّية، وينظر إليه )إلى الّنّص( وكأّنه مرآة تعكس عناصر البيئة 

عاّمة.
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ومهما كانت املدارس الّتحليلّية، فإّن األثر األساس عند املعلِّم يبقى للّطريقة التي يقّدم 
بها، وموقع الطلبة منها. وتكون وظيفة املعلِّم إطالق العنان لعقول الطلبة ومشاعرهم 

ًفا بيئاتِِهْم، وثقافاتِِهْم في الّتحليل، وقد يقع عندهم على أفضل ممّا لديه،  ومخّيالتهم، موظِّ
كما أّن القارئ قد يقع على مظاّن جماٍل في نصٍّ أدبيٍّ شعريٍّ أو نثريٍّ قد ال تكون خطرت 

ببال املؤّلف أساًسا. واملعلِّم اجلّيد يعرف كيف يتعّلم من الطلبة، أو على األقل يستفيد من 
أفكارهم، ال سّيما وأّن طلبة املرحلتني املتوّسطة والثانوّية ميتلكون من القدرات العقلّية 

والتفكيرّية، ومخزونًا من الّتجارب واملشاعر ممّا يجعلهم يحّلقون عالًيا، والّتحليل جزٌء من 
ماغ. العملّيات الفكرّية التي يجريها الدِّ

تعليم الطلبة أسس ومهارات التحليل األدبي
إّن تعليم الطلبة أسس الّتحليل بشكل عامٍّ يعدُّ هدًفا أساسيًّا من األهداف التي ترصدها 
مناهج اللغة العربّية، وإّن مهارتي التحليل والتذّوق األدبّي هما اللبنتان األساسّيتان اللتان 

تتشّكل منهما شخصّية الناقد األديب. لقد اقتصرت حتاليل الّنصوص على األسئلة 
التقليدّية، فيبحث الطالب عن إجاباتها في طّيات نصٍّ موضوع بني يديه، سواء في املضمون 

أم في األسلوب، لكّن املطلوب من املعلِّم أن يذهب باجّتاه أبعد من هذا بكثير، بدًءا بالسؤال 
اجلّيد الذي يثير التفكير االبتكارّي، والتفكير الّناقد، وينّمي ملكة التذّوق، وهذا ال ميكن أن يتّم 

إال بعد االطمئنان إلى وضعّيتني: 
•  نّص جيد يختاره، يوّفر القاعدة الّصاحلة لالنطالق صوب التحليل والتذّوق، فيكون الّنّص 

غنيًّا بأفكاره، فّياًضا بصوره.
•  امتالك الطلبة أسس الّتحليل وملكات التذّوق، وتأتي وظيفة املدّرس الثانية في إتاحة 

الفرص لهم لسكب ما تعّلموه في القالب األدبّي.

عندها، ميكن للمعّلم أن يحّلق مع طلبته في سماء الفكر واإلبداع، ليكونوا مستقباًل قادرين 
على تذّوق الّنصوص األدبّية واملقاالت الصحفّية والّدراسات الّنقدّية، ويتفاعلوا معها عقليًّا 

ووجدانيًّا. 

ميكنك أن تُْسِمَع الّطلبَة قصيدًة مغّناة، من شعر محمود درويش، ملرسيل خليفة، أو نزار 
قّباني، لعبد احلليم حافظ، أو سعيد عقل، لفيروز أو ماجدة الّرومّي... إلخ، وارصد تفاعلهم مع 

الّنّص، وقد توّجههم ألثر املوسيقى في إبراز الصورة الّتعبيرّية للكالم املغّنى، وقد توّجههم 
اللتقاط صور بيانّية تعجبهم، فيشرحونها. وهناك عشرات األمثلة، وعشرات املواقف، قد 

توّظف فيها موقًفا ما خلدمة الّتحليل والتذّوق األدبّي، بدًءا من األمثال الشعبّية، أو احلَِكم، أو 
األقوال املأثورة، مرورًا بالغناء الّشعبّي، أو غناء القصائد واملوّشحات، وانتهاء بالّنصوص األدبّية 

عاّمة )شعرًا ونثرًا(، وكّلها ميدان واسع إلعمال العقل وآالت التذّوق، في محاولة قراءة ما بني 
الّسطور، أو ما خلف الكلمات، والوقوع على مظاّن اجلمال في هذه الّلفظة أو العبارة، أو تلك 

الفكرة.

ستجد في هذه الوحدة من الّطرائق واألفكار ما يساعدك في صقل مواهب الطلبة، ويأخذ 
بأيديهم إلى آليات التحليل، من خالل استراتيجّيات تعليم نشط، توّفر للطلبة تعّلًما فّعااًل، 
دون أن تغفل ولو للحظة واحدة أّن هذا ما يساعدهم أيًضا على االنطالق بقّوة باجتاه الّتعبير، 

وإنشاء الكالم اجلّيد. 
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تشير دراسة احلالة اآلتية )٣1( إلى كيفية حتليل نص أدبي، وهذا ما قّدمته مها لطالبات 
الّصّف الّتاسع، مستفيدة من تعدد مهارات الّتحليل وأسسه، وموّظفة هذا الّتعدد 

مصدرًا من مصادر قوة إحاطة الطالبات بالّنّص، وسبياًل من سبل شمولية التحليل، وفق 
استراتيجيات وطرائق، ستتعّرف عليها.   

دراسة احلالة )31(
تدّرس مها اللغة العربّية للصف التاسع في مدرسة بنات غزة اإلعدادية، وكان بني يديها 

نّص وصفّي وجدانّي للتحليل. تدرك مها أّن مهارة الّتحليل من املهارات الصعبة لدى كثير 
من الطلبة، خاّصة أولئك الذين لديهم مشكالت في لغتهم، ولم يكتسبوا نصيًبا وافرًا من 

املهارات التحليلّية. لذا، فّكرت طوياًل قبل أن تستقّر على األفكار اآلتية:
•   إثارة جوٍّ من الّنقاش للوصول إلى أسس التحليل العاّمة باستخدام منّظم بيانّي.

•   تقسيم الطالبات إلى مجموعات، تعمل كّل مجموعة على جانب نقدّي، وتعرض نتائج 
عملها أمام اجملموعات األخرى عند إجنازها. 

ولالنطالق من أسس واضحة وعملّية، تسّهل على الطالبات املهّمات التي ستوكلها إليهّن، 
شرعت بإعداد خرائط ذهنّية ولوحات مفاهيمّية، بحيث تنطلق بها الطالبات من اجلزئّيات 

اخلاّصة مبهّمة كل مجموعة، وصواًل إلى الهدف الّنهائّي، وهو حتليل نص أدبّي.

مهارات حتليل النصوص تقود الطلبة إلى التذوق األدبي.

وكانت أولى اخلطوات التي اعتمدتْها وقبل يومني من حّصة التحليل، هي تشجيع الطالبات 
على ممارسة الّتفكير التأملّي، وتدوين أفكار عن أسس الّتحليل التي أَلِْفَنها سابًقا، وذلك 

في محاولة إثرائّية تعتمد املقارنة بني ما كنَّ عليه، وما سيصلْن إليه. وضربت لهّن مثاًل عن 
اللوحة التي اعتادت العينان رؤيتها من زاوية معّينة، فإّنها تألفها، ولكن، مبجرد الّنظر إليها 

من زاوية أخرى، وبناًء على هدف محّدد، فإّن العينني تلتقطان عناصر وجزئّيات رمّبا فاتهما 
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اإلحاطة بها في املرات الّسابقة، وهي التي ميكن أن نطلق عليها الّنظرات االعتيادّية أو 
السطحّية. 

إذًا، على الطالبات أن ينظرْن للّصورة- أي صورة- مّرات مختلفة، ومن زاوية أخرى تختلف عن 
الّزاوية التي اعتْدن أن يقفن فيها، لتلتقط أعُيُنُهّن عناِصرَ تختلف باختالف زاوية الرؤية، 

واختالف مقاصدهّن، فكيف إذا كانت الّلوحة صورًة أدبيًَّة، بل صورًا يزخر بها أيُّ نصٍّ أدبيٍّ أردنا 
معاجلته. 

كان ذلك شيًئا جديًدا على الطالبات، لم يَْعَتْدنَُه في الّصفوف السابقة. لقد طلبت منهّن 
مها أن يثبنت خّطيًّا األمور التي يجب أن يستندن إليها عند حتليل الّنّص، فتّطلع عليها، 

وتكون فعليًّا قد اّطلعت على أفكارهّن في حتليل الّنّص ومنطلقاتهّن، ومستواهّن التحليلّي، 
ثّم تقوم بعد ذلك بالّتصويب حيث يلزم. 

وقد أعّدت الّطالبات املنّظم البيانّي اآلتي: 

خطوات حتليل النص األدبي

كانت أجوبة الطالبات عادّية، لذلك، وانطالًقا من مبدأ الّتبويب الذي يساعد الطالبات على 
فرز إجاباتهّن، قّسمت مها أسس الّتحليل التي توّد أن تعتمدها الطالبات إلى االجّتاهات اآلتية: 

•  مجموعة تدرس اجلمل والتراكيب )اسمّية، فعلّية، طويلة، قصيرة، استفهام، نفي... (.
•  مجموعة تدرس الكلمات املرتبطة باملوضوع الذي يطرحه النص )احلقول املعجمّية، 

املشتّقات، صيغ املبالغة، جموع، مصادر...(. 
•  مجموعة تدرس الّنّص دراسة بالغّية.
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ثّم وّزعت على الطالبات ورقة معايير الّتقومي التي ستساعدهّن على تنفيذ املهّمات املوكلة 
إليهّن بعد قراءة املَطلوِب وََفهِمِه:

األمثلة والشروحاتمعايير التقومي

دراسة احلواشي: مؤّشراتها: العنوان، الّزمان، املكان، 
صاحب الّنّص وانتماؤه، وسيلة الّنشر.

حتديد املوضوع )مقالة علمّية، اجتماعّية، أدبّية(، قّصة، 
حوار، شعر غزلّي، وصفّي، وطنّي... إلخ.

احلالة النفسّية- العقلّية... وسمات الّشخصّية.

نوع اجلمل.

املفردات: حقول معجمّية، ومشتّقات... إلخ.

مؤّشرات الّنوع األدبّي وأمناطه: وصفّي- علمّي- سردّي- 
إيعازّي- مقالة.

وطلبت من كّل مجموعة أن تقارن بني ما َكَتْبَنُه في جلستهّن الّتأّملّية، وبني ما هو مدرج في 
اجلدول، ويُِشرَْن إلى ما فاتهّن إدراجه، قبل أن يشرْعَن في الّتحليل.

زة التي كانت قد أعّدتْها، لتساعد الطالبات على  عادت مها إلى اخلرائط املفاهيمية املركَّ
االنطالق بقّوة في حتليل الّنّص املوضوع بني أيديهّن، وعّلقتها على جدارّية الّصّف:

مفاتيح حتليل النص
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•  الكلمة املفتاح: ميكن حتديدها من خالل تكرارها، ومدى شيوعها.   
•  اكتشاف بنية النص، ومفاصله األساسّية، ووضع عناوين لكّل قسم.

•  داللة بيئة الّنّص: )أفكار، عادات، معتقدات، حقوق، معارف، قيم...(.
•  الغرض من املوضوع.

وّزعت مها اجملموعات على الشكل اآلتي:

وبعد أن أمتّت كلُّ مجموعة مهّمتها، أخذت مقّررة اجملموعة تعرض على مسامع اجملموعات 
األخرى ما توّصلت إليه مجموعتها من أعمال رصٍد للعناوين التي جاءت في مجموعتها، 
وكانت وظيفة مها هي ربط كلِّ ما أثبتته الطالبات مبوضوع الدرس، وهو أسس التحليل، 

واستخدام هذه األسس في األنواع األدبّية اخملتلفة.

أنهت مها هذا املوضوع في حصتني متتاليتني، ولم تنس في النهاية، وقبل أن تغادر غرفة 
الصف أن تشكر الطالبات على ما بذلَْنُه من جهود مثنية على جّدّيتهّن، ودأبهّن، محترمة 

االختالف في تباين اآلراء الّنقدية وغيرها في تفسير املقروء. 



٣8

العمل في  مجموعات متحاورة  يسهم في تفعيل قدرات الطلبة في مهارات حتليل النصوص.

تعليق
بدأت مها حتضيرها بتحديد أهدافها بدّقة ومبوضوعّية، وفرضت عليها الّدّقة أن حتّدد األهداف 

املتفّرعة من الهدف الرئيس: أسس الّتحليل. لم حتصر هدفها في حتليل الّنص املوضوع بني 
، بل جعلته منوذًجا تنطلق منه لهدف أعّم وأكبر: أسس الّتحليل الّشامل. يديها بشكل عامٍّ

ثم عمدت إلى تقسيم الطالبات، وفق مجموعات محّددة األهداف، إدراًكا منها أّن التعليم 
النشط يقوم على إشراك الطالبات جميعهّن بالعملّية التعّلمّية، وملا ميّثله عمل اجملموعات 
من إتاحة الفرصة ملشاركة كّل طالبة، بل واالستفادة من أفكار زميالتها في عملّية تبادلّية، 

وهذا ما يسهم في جعل العملّية الّتعليمّية الّتعّلمّية أكثر فاعلّية مبشاركة اجلميع.

وبعدها استخدمت مها اخلرائط الّذهنّية التي ميّثل محتواها منطلًقا وهدًفا في آن واحد: 
منطلًقا يحّدد لكّل مجموعة العناوين التي تنطلق منها في عملها، وهدًفا يطلب منهّن 

َهْت  حتقيقه. وال شّك بأّن ذلك يسهم في تنظيم عملّيات أدمغة الطالبات، وذلك عندما وَجَّ
أُُسَس التحليل إلى أربعة اجّتاهات: نحوّية- وصرفّية- وداللّية- وبالغّية.

وعندما وضعت مها بني أيدي الطالبات جدواًل يبنّي عناصر الّتحليل، قصدت أن تكون بنوده 
مختلطة وغير مرتبة، هادفة من وراء ذلك مترين الطالبات على التبويب والتمييز واالختيار، 
وهي مهارات ذات مستوى عال، بحيث تّطلع الطالبات على العناصر جميعها، ويصّنْفَنها 

الختيار ما يناسب مجموعتهّن )نحو، صرف، داللة، بالغة وتذّوق(. 

وعندما كانت الطالبات ميألن جدول العناصر، كانت جتول بينهّن، لتّطلع على ما تعرفه 
الطالبات، فتثني حيًنا، وتصّوب حيًنا آخر، وحقيقة األمر أّنها كانت تهدف من وراء ذلك، البناء 

على معلومات الطالبات السابقة، وهي استراتيجّية مطلوبة جلعل الّتعليم فّعااًل. 
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نشاط )37(

بعد تأّملك االستراتيجّيات واخلطوات التي اعتمدتْها مها، دوِّْن في دفتر مالحظات 
البرنامج املمارسات التي أعجبتك، ثّم ُقْم بتنفيذ مجموعة الّنشاطات اآلتية، 

مستفيًدا ممّا قامْت به مها. 

•  قارن في دفتر مالحظاتك بني اّلطرائق واالستراتيجّيات التي اعتمدتْها مها، وبني 
أسلوب الّتلقني واحملاضرة الذي كان ميكن للمعّلمة اعتماده، فتقّدم أسس التحليل 

في حّصة واحدة، وتعطي الطالبات الّنّص كنشاط بيتّي للّتطبيق، موّفرة بذلك 
حّصة في خّطتها السنوّية.

•  عد إلى محاور ماّدة اللغة العربّية في ) القراءة، الكتابة، احملادثة واالستماع (، واختر 
موضوًعا من مواضيع التحليل فيه، وارسم خّطة درسّية مشابهة ملا قامت به مها، 

مستفيًدا من االستراتيجّيات التي اعتمدتها. 

مهارات التحليل والتذوق األدبي
توضح دراسة احلالة )٣2( اآلتية  كيف استفاد عمر من البيئة احملّلّية، وَجَعلَها مصدرًا من 

مصادر تعّلم الّطلبة، وقبل فترة من الوقت احملّدد في اخلطة السنوية التي أعّدها، لينطلق 
الطلبة عند الدرس احملدد- بإشراف عمر وتوجيهاته- في ميادين التحليل والتذوق األدبّي.     

دراسة احلالة )32(
يدّرس عمر اللغة العربّية في مدرسة الكرمل في سوريا. وفي خالل الّصيف، وفي أثناء إعداد 

اخلطة الّسنوّية للّصّف الّثامن، توّقف عند أسس مهارة حتليل الّنصوص، فوضع املالحظة 
اآلتية: 

ماذا لو تابع الطلبة مسلسل الشاعر محمود درويش الذي كانت تعرضه إحدى القنوات 
التلفازّية؟ ستكون فكرة ممتازة أن يكتشفوا من خالل املسلسل بيئة الشاعر وطرائق تفكيره 

والظروف االجتماعّية والسياسّية التي نشأ فيها، وهذه أهّم األسس التي يُْعَتَمُد عليها 
في حتليل الّنّص. كتب املالحظة باللون األحمر، وحّدد موقعها قبل شهرين من الوصول إلى 

الّدرس املقصود. وهكذا كان، فأخذ يشّجع طلبته على متابعة املسلسل املذكور، وتدوين 
مالحظاتهم عن كّل حلقة، وكان يّطلع عليها باستمرار، ويناقشهم في كّل ما كتبوه.

لم يكتِف بذلك، بل أخبرهم أّنه اّتفق مع مدير الّصفحة الّثقافّية في إحدى اجلرائد، وهو 
صديق قدمي تربطه به عالقة معرفة وطيدة، وسيحضر بعد أسبوع، فطلب منهم حتضير 

أسئلة عن أسس التحليل وتقنّياته واجّتاهاته، وخالل هذا األسبوع، جتّمع لدى الطلبة عدد من 
األسئلة. وعندما متّ اللقاء، أظهر الطلبة تفاعاًل مميًّزا، وبرز لدى العديد منهم قدرٌ من الثقافة 

األدبّية فاجأت املعّلم والّضيف مًعا. 
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ومن األسئلة التي وّجهها الطلبة للّضيف:

•  ما اخلطوات التي تّتبعها يف نقد نصٍّ أدبّي؟
•  كيف تخّطط لدراسة نقدّية؟

•  هل لعالقتك بالكاتب ومعرفتك )خلفّيته( االجتماعّية والثقافّية و.. و.. أثر يف نقد 
نصوصه وأعماله؟

بعد اللقاء، هّيأ عمر عّدة نصوص، منها قصيدة »أحّن إلى خبز أّمي«، مع ما ميّثل اخلبز في 
البيئة الفلسطينّية حيث  كانت تعّده األّمهات على الّصاج أو الّطابون، فالّشاعر عندما 

يحّن إلى خبز أّمه، إمّنا يحّن إلى أّمه. لقد سمعها الطلبة مغّناة، وأعملوا فيها آالت نقدهم، 
وأساليب تذّوقهم.

ال شّك أّنه كان للموسيقى والّلحن والغناء أثرها في تشجيعهم، وتهيئة حالتهم الّشعورّية 
الستقبال املسموع وتذّوقه.

سمع الطلبة األغنية مّرات عدة، وفي كّل مرة كانوا يتوّقفون عند بعض األلفاظ، من مثل: 
أحّن، اخلبز، القهوة...

وتوّصلوا إلى قائمة تساعدهم في حتليل الّنّص انطالًقا من دراسة البيئة، وأثرها في شخصّية 
الّشاعر وأدبه، مستفيدين من املسلسل، ومن اللقاء مع مدير الّصفحة الّثقافّية، وأوقعوا 

ذلك على القصيدة. 

توظيف الدراما في الّتحليل والّتذوق األدبّي.
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تعليق 
يدرك عمر تنّوع مصادر األدب، خاّصة في عصر التطّور التكنولوجّي، فالقصة صارت مُتَثَّل، 

ُم في مسلسالت، وحياة الشاعر تُعرَُض )فلًما سينمائيًّا(، ويدرك أيًضا  وِسَيُر األعالم صارت تَُقدَّ
أّن األدب نتاج بيئة معّينة، فاألديب ابن بيئته، لذا، أحّب أن يّطلع طلبته على مسلسل الّشاعر 

محمود درويش، فيتعّرفوا بيئته األساسّية التي عاش فيها، والبيئات الّثقافّية واالجتماعّية 
والسياسّية التي عاش فيها )فلسطني، مصر، أوروبا(، ويربطوا بني هذه البيئات وبني نتاجه 

األدبّي، فاختار لهم عدة قصائد، وضعها بني أيديهم لتزداد معرفتهم بالّشاعر، وذلك عندما 
يتعّرفون على مناذج عّدة، مبعنى يتعرفون على جتارب عّدة، مبا حتمل من مناخات عّدة.

كما أحّب عمر أن يوّظف الذكاءات املتعّددة في درسه، فاختار الّذكاء املوسيقّي واالنفعالّي 
عندما أحّب أن يسمعهم قصيدة مغّناة مدرًكا أثر املوسيقى والغناء في شحذ أحاسيس 

الطلبة وعواطفهم، أي: انفعاالتهم، بعد أن جعلهم يتأّثرون باألحداث الدرامّية التي أظهرها 
املسلسل، فعايشوا الّشاعر في أحالمه وفي عواطفه، في بيئاته اخملتلفة، عايشوها في 

املسلسل، وربطوا أثر ذلك في بعٍض من نتاجه الّشعرّي. 

كما كان حلضور مدير الّصفحة الّثقافّية إلى الّصّف، ولعملّية التفاعل بينه وبني الطلبة 
أثرها البالغ في توجيه أنظارهم إلى األسس التي يُْنَطلَُق منها في عملّية الّنقد. فأنت ميكنك 

أن تقوِّم عماًل أدبيًّا مبنأى عن صاحبه، مبا يعني منأى عن البيئة، فتغفل آثار هذه البيئة في 
صقل شخصّية األديب وإبراز نتاجه األدبّي، وميكنك أن تنطلق من البيئة، فتدرس نتاًجا أدبيًّا 

معيًَّنا على ضوئها، وهذا ما فعله عمر.

نشاط )38(

•  تأمل دراسة احلالة )٣2( وحّدد اجلوانب التي أعجبتك في طريقة عمر في حتليل نص 
الشاعر محمود درويش، والتي ترى أّن لها أثرًا كبيرًا في تطّور حتصيل الطلبة.     

•  حّدد دروًسا من دروس املنهاج، بحيث توظف مع طلبتك مهارات تذوق النص األدبي 
ونقده واخلطوات الواردة في دراسة احلالة)٣2( مثل :الذكاءات املتعددة، دراسة 

البيئة،..إلخ، مبا يسهم في تفعيل تعلم الطلبة ودون ذلك في دفتر املالحظات 
اخلاص بالبرنامج. 

ملّخص
ال يقف تعليم اللغة العربية على نقل املعارف واملصطلحات من املعّلم إلى الطالب، بل 

يتعّداه إلى جوانب عّدة، تطال شخصّية الّطالب نفسه، وتسهم إسهاًما مباشرًا في صقل 
، إذا ُوِضَع بني يدي الطالب، ولم  ،  شعريٍّ أو نثريٍّ مواهبه وطرائق تفكيره، فما قيمة نصٍّ أدبيٍّ

يسبر أغوار معاني مفرداته، وداللة ألفاظه، ولم يقف عند مضمونه، بكّل ما يحمل من ِقَيٍم 
وأفكار، ويرصد )خلفّياتها( بأبعادها كّلها؟ بدًءا من فهم أّولّي ينتهي عند الّنقد وإصدار حكم 
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قيمي. وال ميكن لهذا أن يتّم إن لم يعتد الطالب الّتحليل وهو، كما هو معلوم، مهارٌة من 
مهارات الّتفكير العليا.

إّن مقاصد الكّتاب لتخفى على القارئ العادّي الذي لم يضطلع بأسس الّتحليل، ولم يتمّرس 
الّتمّرس الكافي الذي يجعله يقف عند كّل مفردة أو لفظة، فيقرأ ما خلفها، فيصبح للقراءة 

بُْعٌد آخر، هو البعد الذي يكشف ما وراء الكلمات وما بني السطور، وهذا دورنا نحن- معّلمي 
َئ الّطلبة على الّتحليل وأسسه، وعلى الّتذّوق األدبّي، خاّصة وإّننا في  اللغة العربّية- أن نَُنشِّ

عصر هّيأ للكلمة سهولة القراءة وسهولة السماع، فيرتقي أبناؤنا، ويرقى بهم مجتمعنا، 
وقد َغَدوْا أكثر فاعلّية. 

ومن هنا، فاملعّلم مطالٌَب بتطوير قدراته الّتحليلّية بدايًة، ورفع ملكاته، ومن ثّم نقل مشاعره 
وأحاسيسه إلى الّطلبة، كّلما حّرك نَصٌّ فيه وجدانًا، أو أخذت بِلُبِِّه لفظة أو عبارة أو فكرة.

وإذا كان يقع على عاتقنا إعداد الّنشء الصالح، فإّن ربط هذا الّنشء بلغته الّزاخرة  بالّدقائق 
واألسرار لهو واجب أيًضا، وال يقّدر لغته ومن ثّم انتماءه إال من َخِبرَ أسرارها وذاق حالوتها.
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