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أنموذج )1( لوضعية مشكلة لتوجيه التّعلمات وضبطها

الوضعية االنطالقية

املقطع التعلمي 1 : احلياة العائلية

ميدان فهم املنطوق:

القيم والمواقف:	 

- يعتّز بلغته ،ويقّدر مكّونات اهلُوّية اجلزائرّية.
- يغاُر عى أرسته وعائلته وجمتمعه.

- حيافظ عى عادات األرسة وتقاليدها وروابطها.

الكفاءات العْرضية:	 

- ينمي قدراته التعبرية مشافهًة.
- يعّر مشافهًة بلغة سليمة منسجمة.
- حيسن استقراَء املعطيات وتوظيفها.

- حيرتم آداب تناول الكلمة.

الكفاءات الختاميّة:	 

يفهم خطابات مسموعة ذات طابع عائيل أرسي،يغلب عليها النّمط الرّسدي،مع 
إنتاجها يف وضعيات تواصلية داّلة.

مركبات الكفاءة:	 

- حيسن االستاع إىل منطوق رسدي ذي طابع أرسي عائيل.
- يفهم املنطوق ويتفاعل معه.

- يعّر مشافهة بلغة سليمة مناسبة للمقام أو املوقف التبليغي عامة.
- يقف عى مواطن الرسد اخلاصة باملنطوق.

الموارد المستهدفة:	 

الرّسد، النعت،أزمنة الفعل،الضمر وأنواعه،عالمات الوقف.
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السياق:	 

اإلخالص والتضحية صفتان مالزمتان لكل أّم يف هذا الوجود.
تأكيًدا هلذه الفكرة كّلفك أستاذ العربّيةبأن تلقي كلمة عى زمالئك اعتادا عى 

النّص املسموع ـ أّم الّسعد ـ أليب العيد دودو.
المهّمات:	 

ـ يتعّرف عى موضوع النّص وحيّدده إمجاال وتفصيال.
ـ يقُف عى مواطن الّتأثر والتأّثر فيه.

ـ يرز قيمه العائلية، األرسية، الرتبوية االجتاعية.

الّسند: )أم السعد(
ْعِد أّم السَّ

ــَة الَْقاَمــِة رَِقيَقــَة  ــْعِد اْمــرَأًَة يف الَْعْقــِد الَْخاِمــِس ِمــْن ُعْمرِهــا، طَِويلَ ــْت أّم السَّ كَانَ
الُْعــوِد، بَيَْضــاَء الْبَــَرَِة، َمرْفُوَعــَة الــرَّأِْس أَبـَـداً، ذَاَت نَظـْـرٍَة ال تَْخلـُـو ِمــْن ِحــّدِة. َوقـَـْد 
َوَخــَط الّشــيُْب َشــْعرَها، َولَِكّنهــا الَ تـَـزَاُل تَْحتَِفــُظ ِبالَْكثــرِ ِمــْن نََشــاِطها َوَحيَِويَّتهــا.

ْعِد يف قَْريَتها، الَْواِقَعِة َعَل َضّفِة الَْواِدي َوِبَها َعاَشْت َوتَزَّوَجت. نََشأَْت أُمُّ السَّ

هــا، َوِهــَي لـَـْم تَبْلـُـغِ الّساِدَســة َعــْرََة ِمــْن ُعْمرِهــا؛ ولَِكنَّهــا كانـَـْت  تزوجهــا ابـْـُن َعمِّ
ــا  ــا َوتََصُّفاتِه ــك يف َحِديِثه ــّل كلُّ ذل ــْد تَج ــر. َوقَ ــٍت ُمبَّك ــوجِ يف َوقْ ــة النُُّض كَاِملَ
الُْمتَّزِنـَـة، فَأَحبَّهــا زَْوُجهــا لُِخلُِقهــا َوُحْســِن ُســلوكِها، َوَدأََب َعــَل اْحِتَاِمهــا َوتَْقِديرِهــا 

ــِة َمَعَهــا. ــِه الزَّْوِجيّ ُمْنــُذ ِبَدايَــِة َحياتِ

ــاً  ــِه ُحزْن ــْت َعلَيْ ــا فََحزِنَ ــْن ُعْمرِه ــَن ِم ــِت اْلَْربَِع ــا بَلََغ ــا، ِعْنَدم ــا زَْوُجه ــاَت َعْنه َم
ــا،  ــُه ِبدُمــوٍع ُمْخلِصــٍة ِمــاَّ أثَّــَر يف ِصّحِتهــا َوأَنَْحلَه ــُه قَلْبُهــا، َوبََكتْ ــَر لَ ــاً، انَْفطَ بالِغ

ــّيِء. ــَض ال ــا بَْع َ َمالِمَحه ــرَّ وَغ

ــْت ِبهــا، أََخــَذْت هــَي نَْفُســها تْعتَِنــي ببُْســتانِها َوَدارِهــا.  ُمْنــُذ تِلـْـَك الَْفاِجَعــِة الّتــي ألَمَّ
ــم  ــتَاِن، ِلَنَّ أَْعَالَُه ــِر الْبُْس ــام ِبأَْم ــا يف الِْقي ــاِعَدها أَْوالُده ــل أن يَُس ــْن تَْقبَ ــْم تَُك َولَ

َْعــِة واالبِْتَســار.  كَانَــْت تَّتِســُم ِبالسُّ

ــَل  ــؤَّدي الَْعَم ــا أَن تُ ــِب َعلَيْه ــَن الّصْع ــْن ِم ــْم يَُك ــَك؛ لَ ــْف لَِذلِ ــْم تَأَْس ــا لَ ــْرَ أَنَّه َغ
َوْحَدهــا. وَكَانَــْت تَْشــُعر باْعِتــزاٍَز كُلّــا انْتََهــْت ِمــَن الِْقيَــاِم ِبَعَمــٍل مــا. فََقــْد تََعــّوَدْت 
أَْن تُرَاِقــَب زَْوجهــا يف َحيَاتــِه َوُهــَو يـُـؤّدي َواِجبــُه يف الْبُْســتَان؛ فَأُْعِجبَــْت ِبََهارتِــه، 

ــَاِل والتّْنســيِق والرِّعايــِة. ــُه ُحــبَّ الَْج ــْت َعْن َوتََعلَّم
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أبو العيد دودو

الوضعية اجلزئية األوىل:
انطالقا من النص النثري املسموع ـ أم السعد ـ وانطالقا من فكرته األساسية 
التي يعاجلها) ـ إخالص وتضحية األم يف سبيل أرسهتا ـ (،قْم بإعداد الكلمة 

التي ستلقيها عى زمالئك،منّفًذا التعليات األتية:

- اذكر بعض الصفات التي خص هبا الكاتب أم السعد.
- قْم برسد بعض األحداث املهمة يف النص املسموع.

- حّدد مما سمعَت بعض مظاهر اإلخالص والتضحية.

الوضعية اجلزئية الثانية:

تفاعلَت كثرا مع النّص املسموع، ونقلَت تفاعلك إىل زمالئك إلبداء الرأي.

التعليمات:	 

اذكر األثر الذي تركته يف نفسك أّم الّسعد.
اذكر سبب إعجابك هبا.

عر عن إعجابك بأم السعد عن طريق الرسد.

الوضعية اجلزئية الثالثة:

حدْثَت أحد أصدقائك عن جّدتك الّساكنة يف الريف،وبعَض األعال التي 
،فُأعِجَب بكالمك، وطلب منك أن تواصل  تقوم هبا لُتْسِعَد أبناء وحيدها املتوفَّ

حديثك وتفّصل له أكثر.

التعليمات:	 

انطالقا من املسموع.

- عرف جّدتك أكثر مع ذكر بعض خصائص شخصيتها.
- اذكر أهم أعاهلا يف احلقل أوالبيت إلعانة أحفادها.

الوضعية اجلزئية الرابعة:

السند :النص النثري املسموع.
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بعد حتضرك للكلمة التي ستلقيها عى مسامع زمالئك،أدركت جيداقيمة 
املسموع اخللقية ، األرسية والرتبوية، وفضل اللغة العربية يف نقل هذا املسموع 

إلينا وحفظه من االندثار والزوال والضياع...

السند: النص النثري املسموع.

التعليات:

- بن القيمة األرسية الرتبوية اخللقية للنّص املسموع.
- بن فضل اللغة العربية يف حفظه من الضياع،وقدرهتا عى التصوير و التعبر 

عن خمتلف األفكار و املشاعر.

الوضعية اإلدماجية.	 

الوضعية التقويمية.	 
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أنموذج )2( لوضعية مشكلة لتوجيه التعلمات وضبطها
الوضعية االنطالقية

املقطع التعلمي 1 : احلياة العائلية
ميدان فهم املكتوب )قراءة مرشوحة(:

القيم والمواقف:	 

يعتزّ بلغته.

حيّب وحيرتم عائلته وأرسته.
يتعّرف عى بعض أرسار األرسة.

الكفاءات العْرضية:	 

يفهم املقروء فها صحيحا.
يسهم يف العمل األرسي اجلاعي وينّظمه.

يتحّى بآداب احلديث واملناقشة.

الكفاءات الختامية:	 

يقرأ ويفهم وينتج نصوصا مّتسقة ُمنسجمة،يتحدث فيها عن حقيقة العالقات بن 
أفراد األرسة،بلغة سليمة تتضمن قيا تربوية أرسية،يوظف فيها النّمط الرّسدي، 

النّعت،أفعاال بأزمنة خمتلفة، الّضمر و أنواعه،وعالمات الوقف املناسبة.

مركبات الكفاءة:	 

يقرأ النّص ويفهمه.
يقرأ بآداء جّيد.

يكتشف فكرة النّص العاّمة وأفكاره األساسية ويعّر عنها بأساليب خمتلفة.
يبدي رأيه يف أفكار النص.

يالحظ الظواهر اللغوية ويستنتج ضوابطها ويوظفها مشافهة وكتابة.
يثري رصيده اللغوي.

الموارد المستهدفة:	 
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- مفردات جديدة: تزوين، حوى،القريرة.
- الّسارد،الرسد،بعض الّصفات.

الوحدات الفكرية.
بعض العبارات املؤّثرة.

كيفية تصميم نّص.
 النعت،أزمنة الفعل،الضمر وأنواعه،عالمات الوقف املناسبة.

سياق الوضعية:	 

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

عزمَت أنَت أن تؤّكد هذه الفكرة وقد يساعدك عى هذا الّسند الذي بن يديك.

السند: ابنتي.	 
ابنتي

يف بَْعِض الَْحيَاِن أكُوُن جالِساً اىل َمْكتَبي قَبَْل طُلُوِع الّشمِس، وأَماِمي اآللَُة 
الكاتبُة، أُدقُّ عليها، وأرْمي بورقٍة إِثَْر ورقة، وإىل جانِبي ِفْنجاُن القهوِة أَرُْشُف 

غرتَْن عل كَِتفي، فَأُديُر َوْجهي إليِك، وأرْفَُع  ِمنه، وأُْذَهُل عنه، فأُِحسُّ راَحتَيِْك الصَّ
َوْجهي لُصبَِّح عل بستَاِن َوْجِهِك، وأَْستمدَّ من َعيَْنيِْك النَّْجالَويِْن ما أَفْتَقُر إليِه ِمَن 

ِك  مِك إىل َصْدري، أَلْثُُم َخدَّ قُِك ِبذراعّي، وأَضُّ جاعِة، وأرفُع يََديَّ فأُطوِّ الَجلَد والشَّ
َوأَْمَسُح عل َشْعرِِك الَثِيِث املُرَْسِل عل ظهرِِك، وجانِِب ُمحيَّاِك الَوِضِء، وأَنُر 

ِة، وتتناَولَن  يف كَْهِف َصْدري الُْمظْلِِم نُوَر الِبْرِ والطَّالَقِة، فتدفِعَن ِذراَعِك الَغضَّ
قيقِة َورَقًَة ِماَّ كَتَبُْت، وترفَِعيَنها أماَم َعيَْنيِْك، َوتَزِْويَن ما بيَنها. ِببَنانِِك الدَّ

وأنا أَنْظُُر إليِك ويف قَلْبي َسِكينٌة َوَحوًى من قُربِك املُعطَّر ِبثِْل أَنْفاِس الرَّوَضِة 
الُنُِف يف الْبُْكرِة النَِّديَِّة، وأمَلُح َشَفتَيِْك الرَِّقيَقتَْنِ تَْختَلِجاِن، وَعيَْنيِْك تَلَْمَعاِن، فتَطيُب 

ية، وترمن رأَْسِك عل ِذراعي،  اِمِت، ثم أْسَمُع ِضْحكتَِك الِفضِّ نْفيس ِبُسُورِك الصَّ
تَاِر، وتَُصاِفُح َسْمعي من ضحكاتِِك الَعْذبَِة  هبيُّ املتَموُِّج كالسِّ َويَْنَسِدُل شعرُك الذَّ
ِقَن ِبها ُعُنقي،  َمْوجاٌت ليَِّنٌة، ثُمَّ تَْعتَِمِديَن عل َساقي، َوتَْدفَِعَن ذَراَعيِْك، فَتُطوِّ

ي، فَتَلِْثمَن  وتَْجِذِبَن َوْجهي إلَيِك، ولكنَِّك تُْشِفقَن عل رقَِّة شفتيِك من ُخُشونَِة َخدِّ
يَنها أيضاً فأرُصُخ، فتَْخرِجَن بعد أن َخلَّفِت يف صدري  أُُذين الطَّويلََة، وتََعضِّ

ًة، ويف أميل بَْسطًَة واتِّساعاً، ويف َخيايل  انراحاً، ويف قلبي رضا، ويف ُروحي ِخفَّ
نشاطاً فَأْضطَِجُع ُمرتاحاً، وأُغمُض َعيْني الَْقريرََة ِبُحبِِّك.

إبراهيم عبد القادر املازين
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المهام:	 

جييب املتعّلم عن أسئلة الفهم العام بعد القراءة الّصامتة للنّص .
يقرأ النّص قراءة معّرة ممّثلة للمعاين واألحاسيس.

يبّن معاين بعض الكلات املستعصية، ويوّظفها يف مجل من إنشائه.
حيدد الفكرة العامة و األفكار األساسية.

يرشح مضمون النّص من جوانب خمتلفة.
الوضعية الجزئية األولى:	 

السّياق: 
حتدث الكاتب عن ابنته وعالقتها احلميمية بأبيها.

التعليمات:	 
بعد قراءتك الّصامتة ، استخرج الفكرة العامة للنّص.

- ارشح الكلات الّصعبة.
- قّسم النّص إىل وحدات ثم ارشحها وحّللها.

الوضعية الجزئية الثّانية:	 
انطالقا من النّص املقروء السابق.

التعليمات:	 
استخرج من النص بعض املؤرشات الدالة عى عامل الطفولة الذي تنتمي إليه البنت.

- حدد بعض سلوكاهتا مع أبيها.

- كيف كان شعور أبيها وهي تداعبه.

- بَِم توحي لك العبارة األتية:

» » وتتناولن ببنانك الدقيقة ورقة مما كتبت، وترفعينها أمام عينك،وتزوين ما بينهاـ 

الوضعية الجزئية الثالثة:	 
انطالقا من النّص الّسابق.
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التعليمات:	 
- استخرج العبارات التي تؤّكد شّدة تعّلق البنت بأبيها.

- استخرج بعض القيم التي تضمنها النص.
- كيف تتحقق متعة األب ويضطجع مرتاحا؟

- استخرج بعض األوصاف التي أعجبتك.
الوضعية الجزئية الرابعة )تعلم اإلدماج(	 

انطالقا من النّص الّسابق:
التعليمات:	 

- خلّص النّص بأسلوبك اخلاص.
- ماهو نمط النص ؟ اذكر بعض مؤرشاته.

الوضعية الجزئية الخامسة:)تعلم اإلدماج(	 
انطالقا من النّص الّسابق.

التعليمات:	 
استخرج من النّص بعض أساليب الرسد.

وّظف املفردات اآلتية يف مجل من إنشائك: ) أذهل ـ النجالوان ـ األنف(
مزج الشاعر بن نمطن.مامها؟ مثل هلا بأربع مجل من إنشائك.

الوضعية الجزئية السادسة:	 
السند: 	 

انطالقا من النّص السابق.

- حتديد الّظاهرة اللغوية املراد معاجلتها.
- أسئلة متهيدية.

- أسئلة استدراجية.
- مناقشة الظاهرة اللغوية.

- االستنتاج.
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الفصل الرابع

• بطاقات فنية للمؤانسة خاصة بـ :

 امليدان 1: فهم املنطوق واإنتاجه.

امليدان 2 : فهم املكتوب قراءة م�سروحة.

امليدان 3: فهم املكتوب )درا�سة الن�ص الأدبي(.

امليدان 4: اإنتاج املكتوب.
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جل�سة عائلية

َقاَلْت وِهيَبُة، َبْعَد َأْن أعّدِت الّطعاَم، وَمّدت امَلاِئدَة:   

َسْوَف  َراَبْح  يس  أِلَنَّ  اأِلَْكل،  يف  َع  َنرْشَ وَأْن  َننَْتظَِر،  أالّ  أرى   -
َشقيَق  ُتْشِعر  َأْن  أَراَدْت  كأهّنا  ُمَتَأّثَرٍة،  بَِلْهَجٍة  ذلَِك  قاَلْت  َكَعاَدتِِه.  ر  َيَتَأخَّ
َزْوِجها ُيوُنس َووالَِدهْيا بِاْستِياِئها ِمْن ُسُلوِك َزْوِجها؛ َفَقد اْعَتاَد أالّ َيْدُخَل 
ِمْن  َهذا  وكاَن  ْيِل.  اللَّ ُمنَْتَصِف  إىل  َر  َتَأخَّ وُربَّا  َلْياًل،  ِة  اْلعارِشَ َقْبَل  اَر  الدَّ
الِف َمَع َزْوَجتِِه – َوهيَبة – َوملْ َيُكْن يس َرابح ِمْن ُرّواد امْلََقاِهي  َأْسَباِب اخْلِ
واحْلَاَناِت، َومَلْ َيُكْن مِمّْن ُيَعارِشُ ُرَفَقاًء الّسوِء ؛ كّل ما يف األَْمِر، أّنُه َكاَن َبْعَد 
َتْنِ يف اأْلُْسُبوع َعَى َمْكَتِب اْلَقْسَمة، َفَيتَذاَكُر  ّدُد مرَّ افِِه ِمَن اْلَعَمِل، َيرَتَ اْنِصَ
ُهنَاَك َمَع إِْخوانِِه امْلُنَاِضلَن يف خُمَْتَلِف الّشؤوِن، بَِقْصِد إِْصالِح اأْلَْوَضاِع 

يف احْلَيِّ اّلذي ُيقيموَن فِيِه.

ْوَربة ؛ أّما اْلَعمُّ  ِة اْلَبْيت، َفَمأَلَْتُه بِالشُّ - َوَمدَّ ُيوُنُس َصْحنَُه إىل َربَّ
َرْزقي. َوَزْوَجُتُه ّلالفاْطَمَة، َفَقْد ًأْقَبال َعَى الّطعاِم ِمْن َغْرِ َشِهيَّة ؛ َوَقْد َحزَّ 
َواألْوَهاُم  اْلَوَساِوُس  وأَخَذِت  َراَبْح،  يس  اْلَبْيِت  يف  جَيِدا  ًأالّ  ًنْفَسْيِها  يف 

ُتَزاِوُدمُها. َفَقال اْلَعمُّ رْزقي:

- َوَأْيَن َيْقيِض اْلَوْقَت؟

- يف َمْكَتِب اْلَقْسَمِة.

َعداًء َوَقاَلْت: َست َلاّلفاْطمة الصُّ - َوتنفَّ

َيْتَبُع  َفَأْصَبَح  َأْفَسَدْتُه.  اْلَعاِصَمة  َأنَّ  َأُظنُّ  ُكنُْت  هللِِّ...  احْلَْمُد 
َهواِت. َوَيَتعاطى امْلُوبِقاِت. َفَقاَطعها اْلَعمُّ ِرْزقي اّلذي َيْكَرُه اْلعاِصَمَة:  الشَّ

يَّاراُت،  السَّ ُيْزِعُجَك:  فيها  ٍء  يَشْ ُكلُّ  امْلَدينِة.  هِذِه  ِمْن  باهللِ  َأُعوُذ 
ًة النّاُس، إذا َلْيسوا ُمْسِلمَن. !  الّضجيُج، اجْلوُّ امْلَُلّوُث والنّاُس... َوخاصَّ
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ل: َلْت َوهيَبُة لَِكْي ُتعيَد اْلَكاَلَم إىل جَمْراُه األوَّ َفَتدخَّ

ملَِاَذا ال  َيْعِرف َمْصَلَحَتُه  ُه الَ  إِنَّ َأَخاَك يا ُيوُنس؟  َتنْصح  ملَِاذا الَ   -
لِلنْزهِة،  َوَسيَّارة  َغنَّاُء،  َوَحديَقٌة  َواِسَعٌة.  داٌر  النَّاس؟  ِمَن  نا  َكَغْرِ َنُكون 
 ، اْلَغْرِ َيَتَفاَنى يف ِخْدَمِة  َوَمنِْصٌب َمْرُموٌق.. إّنه لأِْلََسِف الّشديِد َشْخٌص 

َوُيضيُع َوْقَتُه يف االْجتَِاَعاِت.

- يس راَبح َشْخٌص َنِزيٌه، والنَّاُس ُهنَا َأْكَثرُهم ِذئاٌب، وامْلََصالُِح 
ا  داقاِت والّتكتُّالِت. أمَّ الَ ُتْقَى َبْينهم إالَّ َعَى َأَساس » اأْلَْكتاِف » والصَّ
إذا كان اإلْنساُن مِمَّْن حَيْرِتم َنْفَسه والَ ُيعاِقُرُهم اخْلَْمَرَة َعَى َمَواِئِد احْلَاَناِت، 
ُه  ٍء. َفَهْل جَيُوُز َأْن َتُلوَم يس َراَبح َوَغْرَ فال َأَمَل لُه يف احْلُُصوِل َعَى أّي يَشْ

ِمَن امْلُناِضلن اّلذيَن َيْعَمُلون إِلْصالِح َهَذا اْلَوْضِع؟

وما كاد ُيوُنس َينَتهي ِمْن َكاَلِمِه َحتَّى َرنَّ َجَرُس اهْلَاتِف، َفأْوَعَزت 
وأخذِت  الّتْلَفَزِة.  َصْوِت  ِمْن  خُيَفِّف  َأْن  ُزَهْرٍ  الّصغر  اْبنها  إىل  َوهيبُة 

َاَعَة:  السَّ

أْنَت  َأْيَن  َعاَدُتَك...  َطْبًعا هذه  أنا عاِرَفة..  أْنت؟  أُلو... أهذا   -
ُثني  اآلن؟ يف َقْصِ األَُمم؟... َوَما ُهَو هذا امْلوُضوع امْلُِهّم؟ طّيب.. َسُتحدِّ

َعْن َذلَِك بِالّتْفِصيل َنْحُن يف اْنتَِظاِرك !.

د. حنفي بن عيسى
جملة الثقافة: ع. 30.
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سير الّتعّلماتالمراحل

و�سعّية  النطالق

الوضعّية الّتعلمّية 1:

يف الغالب ُتعقد يف َمنِْزلَك جلساٌت عائلّيٌة، 
تدور حول مواضيع َشّتى، وتضمُّ أفراًدا 

كثرين من العائلة.

ا موضوُعه »جلسة عائلّية«  ستْسَمع فيا يأيت نصًّ
العائلة معّينة. 

- استمع إليه جّيًدا.

- سّجل ما تراه ُمهاًّ كرؤوس أقالم، استعداًدا 
للّتعبر الّشفهّي واملناقشة.

الّتقومي البنائي
أ- إسامع النّّص:

- يقرأ األستاذ النّّص عى املتعّلمن، قراءة 
متأنّية وبصوٍت مسموع.

ب- املناقشة: 

- ما موضوع هذه اجللسة العائلّية؟

الفكرة العاّمة: 

» تأّخر يس رابح عن العودة للبيت«

- إليك هذه الكلات ارشْحَها:

اْستَِياء: عدم الّرىض، انِزعاج.

ُدوَن عليها  من رَواد املقاهي: مِمّن يرَتدَّ
باستمرار. 

حّز: َأّهَر ؛ ُتراِوُدها: َتنَْتاهُبا.
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امليدان 1: فهم املنطوق وإنتاجه

املوضوع : »جلسة عائلّية«.
األهداف الّتعّلمّية : 

- حتسن املتعلِّم االستامع.
- يفهم املسموع ويسَتْوِعُب أفكاره انطالقًا من وضعّية االستامع.

- يسّجل أهّم األمور َكرُؤوس أقالم، استعداًدا ملَِرحلة الّتعبري الّشفهّي.
- يستخرج أفكار املسموع.

- ينتِج املسموع شفهيًّا بلغة سليمة ويعرضه عىل زمالئه.
- يتحاور بلغة سليمة ويديل برأيه، ويناقش بشجاعة وإقناع.
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يتعاطى املوبقات: يتناول املحّرمات.

ُيعاِقرهم اخلمرة: ُيشاِركهم رُشب اخلمر.

أْوَعَزت: َأشارت وأْوَحْت.

- ما نوع هذا النّّص املسموع ؟

- من هم أبطال أو شخصيات هذه القّصة؟

- ما اّلذي مّيز يس رابح؟

- ما الذي نتج عن ذلك؟

- هل أّثر تأّخر يس رابح عى أطراف هذه 
اجللسة؟

- ما هو النّمط الغالب عى هذا النّّص املسموع؟

- ما هّي أهّم أحداثِِه؟

األفكار األساسّية:
1- اِنتهــاء وهيبــة مــن إعــداد الّطعــام 
ــرّشوع  ــة، ال ــراد العائل واقرتاحهــا عــى أف
رابــح  يس  انتظــار  وعــدم  األكل  يف 

العتيــاده عــى الّتأّخــر.
2- تناوهلم الّطعام متأّخرين لغياب يس 

رابح.
3- جَتاُوُزهم عن سبب تأّخر يس رابح 

الّدائم.
4- اِّتصال يس رابح هاتفًيا ولوم وهيبة له.
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ج- اإلنتاج الّشفهي واملناقشة. 

الوضعّية الّتعلمّية 2:

ها قد سمعت وناقشَت النّّص، وصارت معاملُِه 
واضحة لدْيَك. 

ا  مستعدًّ وكْن  سليمة،  بلغة  شفهًيا  أْنتِْجُه   -
للمناقشة واإلدالِء بالّرأِي والّرّد عى مالحظاِت 

غرك.

* ااِلستاع لعّدة عروض شفهّية من طرف عّدة 
ُمتعلِّمن ومناقشُتها بِتنشيط من األستاذ.

يف  عروضهم  املتعّلمن  بقّيُة  ُيلِقي  أن  عى   -
املواعيد الاّلحقة.

الوضعّية 3:

- لقد ِعْشَت َجوَّ املناقشة والّتعبر الّشفهي.

- ما رأُيك يف العروض واملناقشة ؟ هل كانت 
وافّية وإجيابّية؟

- كيف؟

- كيف كان توظيف الّلغة العربّية شفهيًّا؟

- هل كانت هناك نقائص؟ وما هي؟ 
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عب الجزائري
ّ

أصالة الش

ُروِحيٍّ  مراٍث  ذو  مسلٌم،  عريبٌّ  شعٌب  اجلزائريِّ  الوطِن  هذا  يف   
، شاَدُه أسالُفُه  َعريٍق، وهو: »اإلسالُم« وآداُبُه وأخالُقُه. وذو مراٍث ماديٍّ
َياِكِلَها. َوَأْوَقافَِها. وذو نظاٍم قضائيٍّ  اِث وهو املساجُد هِبَ َ حلفِظ ذلك الرتُّ
الفضائِل  . وذو منظومٍة من  العائيلِّ واالجتاعيِّ مصلحيٍّ حلفِظ تكوينِه 
اِميَِّة إىل الفروِع  العربيِة الرّشقيِة، متنّقلٍة باإِلْرِث الّطبِيعيِّ من األصوِل السَّ
الناميِة حلفِظ خصائصِه اجلنسيِة من التًّحلُِّل َواالدِّغاِم. وُذو لساٍن َوِسَع 
رِسَّ  َوَحَوى   ، نِّ َوالفَّ ْعِر  بِاْلشِّ وَجَرى  اْلِفْطَرِة،  ِحْكَمَة  َد  َوَخلَّ اهللِ،  َوْحَي 
َوَشاَد  التَّاِريَخ،  َل  اْلِعْلَم. وَسخَّ َخَدَم  ُثمَّ  الِِفْكِر،  َمْكنُوَناِت  َوَجاَل  اْلَبَياِن، 

ْنَسانِيَِّة ِحينًا َفَأْطَرَب. احلضارَة، َوَوَضَع معاملَ الترشيِع، َوَحَدا بَِرْكِب اإْلِ

العرشِة،  عى  َتزيُد  ُقُروًنا  الرّتاِت  هذا  عى  الّشعُب  هذا  َحاَفَظ   
يف  بْدًعا  الشعُب  هذا  كاَن  وما  َتْغِلْبُه،  فلم  عليِه  ْهِر  الدَّ حوادُث  وغاَلَبْتُه 
ْنَيا قائمٌة عى أمثاِل  االحتفاِظ هبذه املقّوماِت الّطبيعيِة، بل كلُّ ُشُعوِب الدُّ
لَِيْهِضَمَها  اأِلَْكِل  َقْبَل  َهْضَمَها  ُيريُد  َمْن  َعنَْها  َيْسَتنِْزهُلَا  ال  َماِت  امُلَقوِّ هذه 
لَِتْخِديِر  الّسياسِة  وُمَشْعِوُذو  االْستِْعَاِر،  اُظ  ُوعَّ َيْفَعُل  َكَا   – اأْلَْكِل  َبْعَد 
األمِم امُلْسَتْضَعَفِة، َفُيَقبَُّحوَن هلا العنصيَة، َوُهْم ِمْن مُحَاهِتَا، وُيَزِهُدوهَنَا يف 

اجلنِسيَِّة َوُهْم ِمْن ُدَهاهِتَا.

حممد البشري اإلبراهيمي
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امليدان 2: فهم املكتوب - 1 - )قراءة مرشوحة(

املو�سوع: »اأ�سالُة ال�ّسعب اجلزائرّي«
الأهداف الّتعلمّية:  

ُم النّّص قراءة صامتة واعّية ويصوغ الفكرة العاّمة. - يقرُأ املتعلِّ
- يقرأُه قراءة جهرّية سليمة، معّبة ومسرتسلة.

- يرَشُح األلفاظ الّصعبة وُيثِري قاموَسُه الّلغوي.
- يناقش فهم النّّص ويصوغ األفكار يف قالب لغوّي سليم.

- يتعّرف عىل مقّومات الّشعب اجلزائري.
- يناقش الّظاهرة الّلغوية )املفعول به( ويستنتج أحكامها اِنطالًقا من 

النّّص.
- يوّظفها سليمة شفهيًّا وكتابيًّا.
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سري التّعلّامتاملراحل

  وضعية االنطالق
 

الوضعّية الّتعلمّية:*
ا  ستقرأُ  −1−يف إطار ميدان فهم املكتوب  نص�

عب اجلزائري.  يخ البشري اإلبراهيمي عن الشّ  للشّ
اِقرأه قراءة صامتة برتكيز للوصول إىل الفهم  − 

 العام.
ة, سليمة, واعيّة, مسرتسلة  −  اِقرأه قراءة جهريّ

ة.  ومعربّ
لْ صعوباته اللّفظيّة. −   ذلّ
ها يف قالب تعبرييّ سليم. −  غْ  ناقش أفكاره وصُ

 الّتقويم ال��ا�ّ
 
 
 
 
 
 
 
 

 قشة الفهم العام:* قراءة صامتة متبوعة بمنا
ثُ الكاتب −   ?عن أيّ شعب يتحدّ
عب −   ?بِمَ امتاز هذا الشّ

  الفكرة العاّمة:
عب اجلزائريّ  "  "أصالةُ الشّ

 * قراءة نموذجيّة من طرف األستاذ
ة من طرف املتعلّمني, يتخلّلها  * قراءات جهريّ

.  رشح األلفاظ ومناقشة البناء الفكريّ
 ?كم وحدة يمكن تقسيم هذا النّصّ إىل−
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?فِيمَ تتمثّل الوحدة األوىل−
 بنيّ مقاصدَ الكلامت اآلتيّة:  − 
 لفُ  :مِرياث هُ السّ إِرث, ثُراث, ما تركَ

.  للخلفِ
 ذو أصل كريم. :عريق 
 شاده:  , نَاهُ  املقصود: اللّغة العربيّة  :اللّسانبَ
  َع سِ تَو :وَ : ضاق واملقصود: اِحْ  ضدّ
 طرة طَر :الفِ ها: الفِ  الطّبيعة, ومجعُ
 اللة  :البَيَان ئُ من الدّ ا يتبنيّ به الشّ مَ

 واللفصاحة. 
  َال ح, من اجلالء وهو الوضوح. :جَ ضَ  أوْ
 نُونَات كْ ا واملفرد: مكنونة. :مَ ايَ فَ  خَ

عب اجلزائريّ  −   ?بِمَ امتاز الشّ
مات الشعب اجلزائريّ  −  ح خصائص ومقوّ وضّ

.  واملذكورة يف النّصّ
حدةبِمَ ي −  نَ هذه الفقرة أو الوَ نْوِ عَ  ?مكن أن تُ

  الفكرة األوىل:
عب اجلزائريّ  " مات الشّ  "خصائص ومقوّ
 ?فيم تتمثّل الوحدة الثّانيّة − 
 اِقْرأْها من جديد. − 
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ا يأيت:− ح مقاصد مَ وضِّ
لِبْهُ  " غْ هر عليه فلم تَ البَتْهُ حوادثُ الدّ تْ " غَ : مرّ

َن  من الطّويل ظروف صعبة وحمِ عليه عرب الزّ
 فتغلّبَ عليها.

ا  −  هَ مثّلْ عىل هذه املحن والظّروف التّي عاشَ
. عب اجلزائريّ  الشّ

ر به −  اذا فعل املستعمِ   ?مَ
عب اجلزائريّ رغم كلّ ما مرّ به −   ?بِمَ امتاز الشّ

  الفكرة الّثانيّة: 
عب اجلزائريّ عىل مق " ماتِهِ حمافظة الشّ   "وّ
ما املغز الّذي يمكن أن تستنتجه من هذا  − 

 ?النّصّ 
يخ عبد احلميد بن باديس بشأن  −  ماذا قال الشّ

عب اجلزائريّ   ?الشّ
ةِ ينتسبُ  " لِمٌ * وإىل العروبَ سْ  "شعبُ اجلزائر مُ

  البناء اللّغوّي:
 * عدْ للنّصّ من جديد, والحظ ما يأيت: 

مَ  " −  مَ الِعلْ دَ  "خَ
هرِ  " −   "غالبَتْهُ حوادثُ الدَّ
لْمَ  "عالمَ تدلُّ كلمة  −   ?يف اجلملة األوىل "العِ
ا وقعَ الفعل عليه, كيف − هذا الّذي يدلُّ عىل مَ



مادة اللغة العربية

77
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  الّتقويم النّها�ّ 

ى مَّ  ?يُسَ
 ?كيف جاء هذا املفعول به − 
ه ?إذن ما هو املفعول به −  مُ كْ ا حُ  ?ومَ
 
 
 

 عدْ للجملتنيْ من جديد:  − 
 ?كيف جاء املفعول به يف اجلملة األوىل − 
 ?وأين املفعول به يف الثّانيّة − 
 ?فهو عبارة عن ماذا − 
بُدُ  "سورة الفاحتة: الحظ قولهُ تعاىل, يف  −  ا نَعْ  "إِيَّ
 ?فهو عبارة عن ماذا ?أين املفعول به − 
م −    ?إذن كيف يكون املفعول حسب ما نقدّ
 
 
 

 تقويم الفهم:* 
عب اجلزائريّ  −1  ?ما هو مرياتُ الشّ
عب  − 2 ت ظروف صعبة كثرية عىل الشّ مرّ

. هل ط يف هذا املرياثاجلزائريّ  ?فرّ

:1االِْسِتنَْتاج
, املفعول به يدلّ عىل الّذي يقعُ عليه  الفعلُ

وحكمه النّصب.

2االِْسِتنَْتاج
ا  يكون ا أو ضمريً املفعول به اسامً ظاهرً

. ا منفصالً متّصالً أو ضمريً
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ور الّذي لعبه الشيخ ابن باديس ألجل ما−3 الدّ
عب مات هذا الشّ  ?املحافظة عىل مقوّ

 اعرب ما حتته خطّ فيام يأيت:  − 4
ل  − أ  التّاريخَ سجّ

و − ب دُ هِّ زَ ايُ اهتا هنَ عَ نْسيَّةِ وهم دُ  يف اجلِ
لُ عىل مفعول به عبارة عن  −ج تَمِ نْ مجلة تَشْ كوّ

 ضمري منفصلٍ 

أ
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ل
ُ
الُبـلبـ

َدْوَحتِــِه َعــَى  َكالظِّــلِّ  ــِهَرفَّ  ــْن َفْرَحتِ ــُص ِم ــا َيْرُق َمِرًح

نَا ْوِض السَّ ــَمتِِهَسَكَب اْلَفْجُر َعَى الرَّ ــْن َبْس ــُل ِم ــى اْلُبْلُب َفاْنَتَش

َأْكَاِمَهــا يِف  ْهــَرَة  الزَّ ُقْبَلتِــِهَوَرَأى  إىَِل  هَتُْفــو  َضِحَكــْت 

َأْفنَاهِنَــا َعــَى  الطَّــْرَ  َوْقَفتِــِهَوَرَأى  يِف  ِكيــِه  حَتْ َوَقَفــْت 

َنْغَمــًة فِيَهــا  َد  َردَّ َنْغَمتِــِهُكلَّــَا  يِف  الطَّــْرُ  َدْتــُه  َقلَّ

َأْعَاِقــِه يِف  النَّْغَمــَة  تِــِهَحَبــَس  ُحْرَ يِف  َينُْظــُر  َوَرَنــا 

ْوَض يِف َأْرَجاِئِه تِــِهَكْيَف َيْطِوي الرَّ ُقوَّ يِف  ــاِحُر  السَّ حَلْنُــُه 

ــِه ــْن َتْرِجيِع ــُر َع ــفُّ النَّْه تِــِهَوَيُك ِرقَّ يِف  َكاأْلَْنَســاِم  َوُهــَو 

حممد األخرض السائحي
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امليدان 3 : فهم املكتوب - 2 - )دراسة الّنّص األديّب(

املوضوع: » البُلْبُل«

األهداف التّعلميّة:  

- يقرُأ املتعّلم النّّص الّشعريَّ قراءة صامتة تأّملّية.
- يناقش الفهم العام ويصوغ الفكرة العاّمة

- يقرأ النّّص قراءة جهرّية معّبة وبإنشاد
- يرشح األلفاظ الّصعبة

- ُيقّسم النّّص إىل وحدات فكرّية ويصوغ األفكار يف قالب لغوي 
سليم.

- يتفاعل مع النّّص ويرشح معانيه ويدرسه دراسة أدبّية.
- يتذّوق أساليبه الفنّية وُيوّضُحها.

- يناقش الّظاهرة الفنّية )الّتشبيه( ويستنْتج أحكامها.
- ُينّمي ميله للّشعر ولألساليب الفنّية لّلغة العربّية.

- حيفظ األبيات.

 
 

سري التّعلّامتاملراحل
 وضعية االنطالق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الّتقويم البنّ��ّ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الوضعّية الّتعلمّية:*
ة  ق احلريّ أالَ تر أنّ الطُيورَ مثلُ اإلنسان, تعشَ

و بأحلانٍ  دُ تَمتِع بجامل الطّبيعة. فَتمرحُ وتشْ وتَسْ
ا بني األغصان كام يرسي  , وترسي نغامهتُ عذبةٍ

 النّسيم بني األزهار.
ا عن −  ا شعريً لْبل. اِقرأه قراءة سليمة  إليك نص� بُ

مة. ة ومنغّ  معربّ
قْه وختيّل البلبلَ أمامك وسط  −  تفاعل معه وتذوّ

 الطّبيعة الغنّاء.
و لكَ صعبًا من ألفاظِه. −  بْدُ  ارشح ما يَ
ة. −  مه إىل وحدات فكريّ  قسّ
 ناقش معانيه وادرسه دراسة أدبيّة. − 
 ناقش أساليبه الفنيّة. − 

ليّة  متبوعة بمناقشة الفهم *قراءة صامتةُ تأمّ
 العام.

اعرُ  −  ثُ الشّ  ?عن أيّ نوعٍ من الطّيور يتحدّ
كيف وجدتَ هذا البُلبل وسط الطّبيعة  − 

احرة  ?السّ
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سري التّعلّامتاملراحل
 وضعية االنطالق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الّتقويم البنّ��ّ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الوضعّية الّتعلمّية:*
ة  ق احلريّ أالَ تر أنّ الطُيورَ مثلُ اإلنسان, تعشَ

و بأحلانٍ  دُ تَمتِع بجامل الطّبيعة. فَتمرحُ وتشْ وتَسْ
ا بني األغصان كام يرسي  , وترسي نغامهتُ عذبةٍ

 النّسيم بني األزهار.
ا عن −  ا شعريً لْبل. اِقرأه قراءة سليمة  إليك نص� بُ

مة. ة ومنغّ  معربّ
قْه وختيّل البلبلَ أمامك وسط  −  تفاعل معه وتذوّ

 الطّبيعة الغنّاء.
و لكَ صعبًا من ألفاظِه. −  بْدُ  ارشح ما يَ
ة. −  مه إىل وحدات فكريّ  قسّ
 ناقش معانيه وادرسه دراسة أدبيّة. − 
 ناقش أساليبه الفنيّة. − 

ليّة  متبوعة بمناقشة الفهم *قراءة صامتةُ تأمّ
 العام.

اعرُ  −  ثُ الشّ  ?عن أيّ نوعٍ من الطّيور يتحدّ
كيف وجدتَ هذا البُلبل وسط الطّبيعة  − 

احرة  ?السّ
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 الفكرة العاّمة:
ةُ البُلبل واستِمتَاعهُ بجامل الطّبيعة  "  "فرحَ

ل هبا  * قراءة نموذجيّة من طرف األستاذ, يُدخِ
.  املتعلّمني إىل أجواء النّصّ

ة من طرف املتعلّمني يتخلّلها *  قراءات جهريّ
ح واملناقشة.  الرشّ

 فكرية: * تقسيم النّصّ إىل وحدات
م النّصّ إىل وحدات −   ?كيف تقسّ
م األبيات حسب األفكار. −   قسّ

* قراءة أبيات الوحدة, رشح كلامهتا ومناقشة 
 معانيها: 

ها.  إليك هذه األلفاظ, ارشحْ
,  :رفّ  فَ فْرَ وحةرَ جرة العظيمة ذات  :الدّ الشّ

ح واألدواح.  وْ ة مجعها: الدّ  األغصان املمتدّ
كبَ  ناا: صبَّ وأفرغَ ; سَ وء أو الضياء لسَّ  : الضّ
ى ح وارتاحَ ; انتشَ و: فَرِ ْفُ  : جتنُّ وتشتاق.هتَ
حتاكيه  :حتكيهأغصان, مفردها: فَنَن ;  :أفنان

ثْله  ه وتفعل مِ  وتقلّدُ
كونِ الطّ  :زناَ  فِ ; أدام النّظر بسُ جيعرْ : ترديد تَرْ

وت.  الصّ

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ?ماذا فعل البُلبل يف الوحدة األوىل−
اعر −   ?وكيف كان هذا البُلْبل ?بِمَ شبّهه الشّ

 ?وملاذا
وضِ  اعر  ?ماذا فعل الفجرُ عىل الرّ بِمَ تشبّه الشّ

  ?ضياء الفجر
 ?ما أثر بسمة الفجر عىل البُلبل − 
هرة −  ها ?كيف رأ الزّ كَ حِ َ ضَ   ?كيف فرسّ
هور −  ة الطّري مع الزّ كيف عربّ  ?كيف يتعاملُ عادَ

اعر عن هذ  ?االشّ
هرة تضكُ  −  هل حقيقة أن  ?هل حقيقة أنّ الزّ وَ

قبّل   ?البًلبل يُ
ح هذه الصورة. −   وضّ

اعر يف الوحدة األوىل (األبيات  مَّ يتكلّم الشّ − 1عَ
2 −3(?  

  الفكرة األوىل: 
حُ ورقصُ البُلبل من فرط فرحته بالطّبي" رَ   "عةمَ
 ) واقرأها.5−4انتقل ألبيات الوحدة الثّانية ( − 
 ?كيف رأ البلبل بقيّة الطّيور عىل أغصاهنا − 
 ?ماذا تفعلُ الطّيور كلّام غنّى البلبل − 

  الفكرة الّثانيّة: 
ه" "تأمّل البُلبل يف تقليد الطيور لَ
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 ?ماذا فعل البُلبل يف الوحدة األوىل−
اعر −   ?وكيف كان هذا البُلْبل ?بِمَ شبّهه الشّ

 ?وملاذا
وضِ  اعر  ?ماذا فعل الفجرُ عىل الرّ بِمَ تشبّه الشّ

  ?ضياء الفجر
 ?ما أثر بسمة الفجر عىل البُلبل − 
هرة −  ها ?كيف رأ الزّ كَ حِ َ ضَ   ?كيف فرسّ
هور −  ة الطّري مع الزّ كيف عربّ  ?كيف يتعاملُ عادَ

اعر عن هذ  ?االشّ
هرة تضكُ  −  هل حقيقة أن  ?هل حقيقة أنّ الزّ وَ

قبّل   ?البًلبل يُ
ح هذه الصورة. −   وضّ

اعر يف الوحدة األوىل (األبيات  مَّ يتكلّم الشّ − 1عَ
2 −3(?  

  الفكرة األوىل: 
حُ ورقصُ البُلبل من فرط فرحته بالطّبي" رَ   "عةمَ
 ) واقرأها.5−4انتقل ألبيات الوحدة الثّانية ( − 
 ?كيف رأ البلبل بقيّة الطّيور عىل أغصاهنا − 
 ?ماذا تفعلُ الطّيور كلّام غنّى البلبل − 

  الفكرة الّثانيّة: 
ه" "تأمّل البُلبل يف تقليد الطيور لَ

تضحك
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)8−6انتقل للوحدة الثّالثّة (−
 ?كيف وقف البُلبل إزاء ما يشاهدُ  − 
ا −   ?بِمَ كانَ حمتارً
اعرُ يف البيت األخري −  بّهه الشّ  ?بِمَ شَ

  الفكرة الّثالثة:
ةُ البُلبل من تأثُّر الطّبيعة بِهِ " ريْ  "حَ

كَ هذا كفكرة رئيسة جَ نَصّ  ?بِمَ يُمكن أن تتوّ
 "الطّبيعة مجيلة بكلّ عنارصها وآية من آيات اهللا"

  البناء الفنّي:
لْ  −  اعر يف عدْ للنّصّ من جديد وتأمّ قول الشّ

ل:  البيت األوّ
فّ كالظّلِّ عىل درحيّه"  "رَ
طر −  ورة البيانيّة املوظّفة يف هذا الشّ  ?ما هي الصّ
 ?فِيمَ يشبه البُلبلُ الظّلَّ  ?بِمَ شبّه البُلبل − 
ه ?ما هو إذن التّشبيه −   ?ما هي أطرافُه أو أقسامُ
  ?ما أثر التّشبيه عىل املعنى − 
 
 
 
 

 :االِْسِتنَْتاج
ة بواسطة  رِ يف صفَ رِ بأمْ التّشبيه هو إحلاق أمْ

ن التّشبيه من الشبّه واملشبّه  أداة التّشبيه ويتكوّ
به وأداة التّشبيه ووجه التّشبه. التشبيه يزيد 

. ةً ا ودقّ وحً املعنى وضُ

دوحتِه

 
 

  تقويم الفهم:* الّتقويم النّه�ّ�
 − ?  كيف وجدت الطّبيعة من خالل النّصّ
 ?صّ كيف وجدتَ البُلبل هذا من خالل النّ  − 
ه −  ه وفرحِ ا يف مرحِ  ?أليْسَ البُلبل حمق�
ة يف تأثّرها  −  يْست بقيّة عنارص الطّبيعة حمقّ أَلَ

 ?بالبُلبل
 ?ماذا أضاف البلبل للطّبيعة − 
أال تر أنّه  ?وملاذا ?كيف وجدتَ النّصّ هذا − 

 ?روضة أدبيّة
ور املوظّفة فيه −   ?ما رأيكَ يف األساليب والصّ
اعر  −   هذا  ?يف التّصويرهل أبدع الشّ دَ وما صَ

كَ   ?النّصّ يف نفسِ
 ?أيّ األبيات أعجبك أكثر وملاذا − 
ا آخر وبنيّ أطرافَه. −   استخرج من األبيات تشبيهً
 ?ما تأثريه عىل املعنى املقصود − 
 .أذكرْ مجلةً تشتمل عىل تشبيه − 
ا, مارأيكَ يف ظاهرة حبْس العصافري يف  −  أخريً

تْ?األقفاص يْسَ اأَلَ ?ذنبًا كبريً
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تْ?األقفاص يْسَ اأَلَ ?ذنبًا كبريً
 

آ
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امليدان 4 : إنتاج املكتوب

املوضوع: » الّسد«

األهداف التّعلميّة: 

- يتعّرف عىل نمط الّسد. 
- يتّميز الّسد عن بقّية األنامط الّتعبريّية األخرى.

- يوظف الّسد شفهيًّا وكتابًيا بشكل سليم.
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 سري الّتعلاّمت املراحل
 وضعية االنطالق

 
 
 

 الّتقويم البنّائّ 

 الوضعّية الّتعلمّية:
املنطوق وإنتاجه، وَسِمعَت مّر بَك ميدان فيهم 

 ."جلسة عائلية"نّص 
 عْد بذاكرتَِك هلذا النّّص. -
 )إّنه قّصة( ؟ما نوع هذا النّّص  -
)عىل مجلة من  ؟عاَلَم اشتملت هذه القّصة -

 األحداِث والوقائع(
 )بتَسْلُسل( ؟كيف تمَّ ذْكُر األحداث فيها -
)بزمان ومكاٍن  ؟بَِم تقيّدت هذه االحداث -

 معيّنْْي(
 ؟ما هو زماهنا وما هو مكاهُنا -
 ؟هل ارتبطت أحداُثها بأْشخاص معّينْي -
 ؟من هم -
ُتْذَكر فيه  ما هو النّمظ الّتعبريي اّلذي -

 .ُمَتَسْلِسلة كَتَسْلُسل وُقوِعهااألحداث 
 ؟ما هو إذن الّّسدُ  -

 

 االِْسِتنَْتاج:
د نمٌط تعبريّي َينُْقل األحداث  الّّسْ
والوقائع، ُمَتَسْلِسَلة ومرّتبة كام وقعت يف 
زماهنام ومكاهنام. وهو النّمط املعتمد يف 

 القصص.
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 الّتقويم النّهائّ 

 َدْعم وتَْثِبيت:
 إليك النّّص اآليت، الحظ جّيًدا: 

أْقبل املسلمون يوَم الفتح، فدَخُلوا مّكة َظافِريَن، "
وثابت قريش إىل اإلسالم، طْوًعا أو ُكْرًها، وعفا 
الّرسوُل صىّل اهلل عليه وسّلم عن ُمسيئَِها، وقال هلم 

ال تثريَب عليكم اليوَم، "َمَقاَلَة يوُسف إلخوتِِه: 
 ."وهو أرحم الّرامحْيَيْغِفُر اهلل لكم 

ر الكعبَة وَأْخَلَصها هللَِِّ عّز  وحّطم األصناَم وَطهَّ
، وأَمَر بالاَلً أن َيْصَعَد عىل ظهِر الكعبِة  وجلَّ

 "لِيَُؤَذَن...
 ؟هل اشتمل هذا النّّص عىل أحداٍث ووقاِئعَ  -
 ؟ما هي هذه األحداث -
 ؟كيف ُذكرْت  -
؟ّص إذن ما النّمط الّتعبريّي هلذا النّ  -
 

 الوضعّية التّقوميّية:
وأنت عاِئٌد من املتوّسطة إىل البيت، وقع عىل 

 مقربٍة منَك حادث ارتطام َسيَّارتْْي.
أنقْل وقائع هذا احلادث من أّولِه إىل آخرِه، 

 موُظًفا نمط الّّسِد وحمرتًما عالمات الوقف.
 * قراءة ومناقشة اإلنتاج وتقويمه من حيث:

 النّمط املوّظف. -
سالمة الّلغة والّتعبري. -
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الفصل الثالث

ميدان فهم املنطوق
• نظريات الّتعّلم من خالل :

- املدرسة السلوكية.

- املدرسة اإلدراكية.
- املدرسة البنائية.

• مصطلحات بيداغوجية :
املقاربة بالكفاءات:  1-

أ-املقاربة.
ب-الكفاءة.

أنواع الكفاءات. 2-
اهلدف الّتعّلمي. 3-
املوارد. 4-
الوضعية املشكلة الّتعلمية. 5-
الوضعية الّتعلمية. 6-
الوضعية اإلدماجية. 7-
املقطع الّتعّلمي. 8-
بيداغوجيا اإلدماج. 9-
بيداغوجيا املرشوع. 10-
بيداغوجيا الّتقويم. 11-
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فهم املنطوق )التعبري الشفوي(:1

ستسمع نّصا من نصوص الرسة والعائلة للكاتب »أبو العيد دودو«
ــ اسمعه جيّدا لـ :

• تفهم معانيه وتُحِسن مناقشتها وتتفاعل معها.
• تحّدد أبعاده وقيمه وبعض مالمح بيئته.

ــه  ــابه مع ــج نصوصــا تتش ــة ســليمة منســجمة، وتنت ــد التّواصــل مشــافهًة بلغ • تجي
ــا. ــا ومضمونً منطً

أّم السعد

ــوِد،  ــَة الُْع ــَة الَْقاَمــِة رَِقيَق ــْعِد اْمــَرأًَة يف الَْعْقــِد الَْخاِمــِس ِمــْن ُعْمرِهــا، طَِويلَ ــْت أّم السَّ َكانَ
بَيَْضــاَء الْبَــَرَِة، َمرْفُوَعــَة الــرَّأِْس أَبـَـداً، َذاَت نَظـْـرٍَة ال تَْخلـُـو ِمــْن ِحــّدِة. َوقـَـْد َوَخــَط الّشــيُْب 

َشــْعرَها، َولَِكّنهــا الَ تـَـزَاُل تَْحتَِفــُظ ِبالَْكثــرِ ِمــْن نََشــاِطها َوَحيَِويَّتهــا.

ْعِد يف قَْريَتها، الَْواِقَعِة َعَل َضّفِة الَْواِدي َوِبَها َعاَشْت َوتَزَّوَجت. نََشأَْت أُمُّ السَّ

هــا، َوِهــَي لَــْم تَبْلُــغِ الّساِدَســة َعــْرََة ِمــْن ُعْمرِهــا؛ ولَِكنَّهــا كانَــْت كَاِملَــة  تزوجهــا ابْــُن َعمِّ
ــْد تَجــّل كلُّ ذلــك يف َحِديِثهــا َوتََصُّفاتِهــا الُْمتَّزِنَــة، فَأَحبَّهــا  النُُّضــوِج يف َوقْــٍت ُمبَّكــر. َوقَ
ــِه  ــِة َحياتِ ــُذ ِبَدايَ ــا ُمْن ــا َوتَْقِديرِه ــَل اْحِتَاِمه ــلوكِها، َوَدأََب َع ــِن ُس ــا َوُحْس ــا لُِخلُِقه َزْوُجه

ــا. ــِة َمَعَه الزَّْوِجيّ

ــاً،  ــاً بالِغ ــِه ُحزْن ــْت َعلَيْ ــا فََحزِنَ ــْن ُعْمرِه ــَن ِم ــِت اْلَْربَِع ــا بَلََغ ــا، ِعْنَدم ــا َزْوُجه ــاَت َعْنه َم
َ َمالِمَحهــا  انَْفطَــَر لـَـُه قَلْبُهــا، َوبََكتـْـُه ِبدُمــوٍع ُمْخلِصــٍة ِمــاَّ أثَّــَر يف ِصّحِتهــا َوأَنَْحلَهــا، وَغــرَّ

ــَض الــّيِء. بَْع

ــْت ِبهــا، أََخــَذْت هــَي نَْفُســها تْعتَِنــي ببُْســتانِها َوَدارِهــا. َولَــْم  ُمْنــُذ تِلْــَك الَْفاِجَعــِة الّتــي ألَمَّ
ــُم  ــْت تَّتِس ــم كَانَ ــتَاِن، ِلَنَّ أَْعَالَُه ــِر الْبُْس ــام ِبأَْم ــاِعَدها أَْوالُدهــا يف الِْقي ــل أن يَُس ــْن تَْقبَ تَُك

َْعــِة واالبِْتَســار.  ِبالسُّ

ــَل َوْحَدهــا.  ــَؤّدي الَْعَم ــا أَن تُ ــِب َعلَيْه ــَن الّصْع ــْن ِم ــْم يَُك ــَك؛ لَ ــْف لَِذلِ ــْم تَأَْس ــا لَ ــْرَ أَنَّه َغ
وَكَانـَـْت تَْشــُعر باْعِتــزاٍَز كُلـّـا انْتََهــْت ِمــَن الِْقيَــاِم ِبَعَمــٍل مــا. فََقــْد تََعــّوَدْت أَْن تُرَاِقــَب َزْوجهــا 
يف َحيَاتــِه َوُهــَو يـُـؤّدي َواِجبــُه يف الْبُْســتَان؛ فَأُْعِجبَــْت ِبََهارتـِـه، َوتََعلَّمــْت َعْنــُه ُحــبَّ الَْجــَاِل 

والتّْنســيِق والرِّعايــِة.

أبو العيد دودو
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أفهم النصّ : 

فات التي خصَّ بها الكاتب أمَّ الّسعد. اُذكر بعض الصِّ

كيف مات زوُج أمِّ السعد ؟

هل تأثرت بانتقاله إىل العامل اآلخر ؟ اُذكر العبارات الّدالة عل ذلك.

هل استسلمت أم الّسعد، وضعف نشاطها بعد رحيل زوجها ؟ كيف ؟

عّن بعض مالمح البيئة الريفية.

اِستخرج من الّنّص بعض القيَم االجتاعية والخلقية.

أعودُ إلى قاموسي: 

أفهُم كلاميت:

ــت.  ــزّت: قَطََع ــٌب وَدؤوٌب. َح ــو دائ ــتمّر، وه ، اس ــدَّ ــعره. َدأََب: َج ــواد َش ــط س ــَط: خال َوَخ
. ــَر: انشــقَّ انَْفطَ

أرشُح كلاميت : تتِّسُم – االبتسار.
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فهم املنطوق )التعبري الشفوي(:2

إليك نّصا من نصوص الرسة والعائلة لصاحبه » توفيق يوسف عّواد »
ــ أحسن االستاع إليه: لـ :

• تقف عل معانيه، تتفاعل معها وتُحِسن مناقشتها.
• تستخرج قيمه، عواطفه وأهّم أبعاده.

ــه  ــًة ل ــا محاكي ــج نصوًص ــليمة، وتنت ــة فصيحــة س ــافهة بلغ • تحســن التّواصــل مش
ــا. ــا ومضمونً منطً

يف انتظار أمني

جلست عل حشيّتها أمام املوقد تنكت النار بامللقط، مصّوبة إىل الجمرات امللتمعة بن يديها 
نظرات عميقة. ثم تناولت الّصنارتن وقميصا من الّصوف البيض كانت قد بدأت نسجه.... 
وأحّست بالحنان يغمر قلبها ملّا نظرت اىل هذا القميص ؛ ولدها ما يزال يذكرها، ما يزال 

يحبّها بالّرغم من زواجه َوابتعاده عنها.

وأدغشت الدنيا فنهضت الّم وأشعلت القنديل كانت قد ذبحت، إكراما لزيارة أمن ديَك 
دجاجاتها. اللّيلة ليلة عيد، وأمن ال يأيت إىل القرية كّل يوم.

تقدم اللّيل، يجب أن تكون الّساعة متجاوزًة الّسابعة؛ وأمن وزوجته مل يصال بعد.

يَارة التي تنهب الرض نهبا، هل  ترى ملاذا تأّخر ؟ بروت ال تبعد أكرث من ساعة يف السَّ
يَارة ؟ أو تكون امرأته حملته عل قضاء ليلة العيد يف املدينة بن صواحيها ؟  انقلبت بها السَّ
تكون قد قالت له: »القرية ! الجبل ! هل تريد أن نضيع ليلتنا هذه إكراًما لّمك؟« هل أْصَغى 

ُه ؟ إليها واقتنع منها ومل يرحم أمَّ

ال،ال، إنّه يؤكّد يف رسالته التي قرأتها لها بنُت جارتها ثالث مرّات ؛ يؤكّد أنّه سيجيء وأنّه 
مشتاٌق إليها، وكانت الرّسالة يف صدرها ؛ فتناولتها وفتحتها وطفقت تجيل فيها نظراتها – 
وقد أمسكتها مقلوبًة – فتقف عيناها عل السطور والكلات والحروف وقفات معّذبة بلهاء. 

غر أّن الوقَت طال فدبَّ فيها اليأُس من جديد. هذا شأن أوالد هذا الزمان ! هذا شأن 
املتزّوجن يف هذا العِص املتمّدن : عبيٌد لنسائهم.

كانت الّم تفكِّر يف هذه الُمور وهي متوّجهٌة إىل غرفتها لتنام، ثم قعدت يف فراشها وما 
كادت تلقي رأسها حتَّى سمعت هديَر سيّارٍة عل الطّريق حبست أنفاسها ؛ فإذا الباُب يدقُّ 

دقات متواليّة قويّة. هذه دقّتُه إنها تعرُف دقَّتَُه. هكذا كان أبوه يأيت مْن قبله...

توفيق يوسف عواد
وف( )قميُص الصُّ
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أفهم النّصّ:

من هي املرأة التي جلست أمام املوقد تنكت الّنار ؟

باذا شعرت ملّا نظرت إىل القميص ؟

ماذا فعلت الّم إكراماً لزيارة ابنها أمن ؟ وعالَم يدّل هذا اإلجراء ؟

انتــاب المَّ قلــٌق شــديٌد ملـّـا تأّخــر أمــن عــن الوصــول ليــالً. ماهــي الخواطــر التــي راودتها 

يف تلــك اللحظــة ؟

ــكتها  ــد أمس ــا... وق ــا، فتناولته ــالة يف صدره ــت الرّس ــب : » وكان ــوَل الكات ــّسُ ق ــَم تف ِب

مقلوبــة...« ؟

عاتبت المُّ » أوالد هذا الزمان »، هل هي محّقة يف ذلك أم ال ؟ علّل إجابتك.

أعودُ إلى قاموسي: 

أفهــُم كلــاميت: . تنِكــُت: تــرُب، تُحــرّك. أَْدغشــت: أظْلََمــت. رشــح املطــر: قطــرات املطــر، 

رََشــح الجســُد: عــرِق.

أرشُح كلاميت: طفقت. بلهاء.
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فهم املنطوق )التعبري الشفوي(:3

ــة  ــوص الرسة والعائل ــن نص ــا م ــوق نصًّ ــم املنط ــة فه ــوم يف حّص ــاول الي تتن
ــون« ــن جل ــد ب ــد الحمي ــب: »عب ــوان » وداع« للكات بعن

 حاول أْن تُحِسن االستاع إليه: لـ :
• تفهم فكرته العاّمة وأفكاره الجزئية، تُجيد مناقشتها وتتفاعل معها.

• تستخرج عواطفه، وقيمه.
• يســهل عليــك التّواصــل مشــافهًة بلغــة ســليمة فصيحــة منســجمة، ويَْســُهل عليــك 

إنتــاج نصــوص مشــابهة لــه منطـًـا ومضمونـًـا.

وداع

يِت  ــدَّ ــتًْوقََفتِْني َج ــزِِل اْس ــَل الَْمْن ــُت أَْه ــَد أَْن َودَّْع ــاِب بَْع ــِتَاِق الْبَ ــُت ِباْخ ــا َهَمْم ... ِعْنَدَم

الْبَاكِيَــُة َوقََذفَــْت يِف َوْجِهــي ِببَْعــِض الِْملْــح أاَلَ رَِحَمَهــا اللّــُه ! لََقــْد أََراَدْت ِبَذلـِـَك أَْن تَْضَمــَن 

ُرْؤيَِتــي َمــرًَّة أُْخــَرى. َولَِكــنَّ الَْمــْوَت َخيَّــَب آَمالََهــا َوَســارَِت الَْقاِفلـَـُة يِف الظَّــالَم َحــْوَل ُغــالٍَم 

ــِة.  ــِة الُْمتََواِضَع ــاِر َهــِذِه الُْمَعتََّمــِة الَْمْعزُولَ ــِة الِْقطَ ــَد َمَحطَّ ــبَاِب لِتَُودَِّعــُه ِعْن ــِة الشَّ َعــَل َعتَبَ

.... وَكَانـَـْت ِمئـَـاُت الَْخَواِطــِر تَْصطَــِرُع يِف نَْفِســِه وَكَاَن الُْمْســتَْقبَُل يََتَاقـَـُص أََمــاَم ُمَخيَّلَِتــِه 

ــَوِر الَِّتــي تَْكِشــُف َعْنَهــا الَيَّــاُم بَْعــَد َذلـِـَك. كُلُّ  ِبُصــَوٍر َشــتَّى تَتَبَايـَـُن َتـَـاَم التَّبَايـُـِن َعــِن الصُّ

َهــَذا َوَعيَْنــاُه الَ تـَـَكاَداِن تُبَارَِحــاِن َوْجــَه َوالـِـِدِه الَْقلِــِق الَْحِزيــِن، الَّــِذي كَاَن يَْنظُــُر إىَل ابِْنــِه 

يَبْتَلُِعــُه الِْبَعــاُد ُدوَن أَْن يَْعــرَِف َعــَل َوْجــِه التَّدِقيــِق، الَْمِصــَر الَّــذي يَْنتَظــرُُه.

ــُض يِف َســْحَمِة  ــاٌن أَبْيَ ــَدأَ ُدخَّ ــَك بَ ــَد َذلِ ــٌر، ثُــمَّ بَْع ــِل َصِف ــأًَة تَــرَدََّد يِف ُســُكوِن اللَّيْ .... َوفَْج

ــرَْت َشَاَراٌت  ــرِه َوتَطَايَ ــَل َصِف ــٌر ِمثْ ــي َصِف ــَتَدََّد يِف قَلِْب ــراُء، فَ ــُه َشَاَراٌت َحْم ــِل تَتََخلَّلَ اللَّيْ

ــَح ِمــْن  َاَراِت فََقــْد تَبَيَّْنــُت يِف الظَّــالَِم الَْحالِــِك َشــبََح الَْقاِطــرَِة َوْهــَي تَزُْفــُر لِتَْكبَ ِمثْــَل الــرَّ

ــْنِ  ْمَعتَ ــُت الدَّ ــا َحِيي ــَى َم ــْن أَنْ ــِة، لَ ــَد الَْمَحطَّ ــوِف ِعْن ــَن الُْوقُ ــِن ِم ــى تَتََمكَّ ــا َحتَّ ِجَمِحَه

لَتَــا بَْعــَد َذلِــَك  اللَّتَــْنِ تَرَقْرَقَتَــا يِف َعيَْنــْي َوالِــِدي َوْهــَو يَُعانُِقِنــي الِْعَنــاَق اْلَِخــَر فَلََقــْد تََحوَّ

ــُع ِبِهــَا ِذكَْريـَـايِت َوَمــا كِــْدُت أَْصَعــُد أَنـَـا َورَِفيِقــي الُْغرْفـَـَة َحتَّــى َعــاَدِت  إِىَل َجْوَهرَتـَـْنِ أُرَصِّ

ــْت يِف  ــْت ثُــمَّ َســارَْت ثُــمَّ انْطَلََق ــا. ثُــمَّ تَزَْحزََح ــِمُع َهِديرََه ــتَْجمُع أَنَْفاَســَها َوتُْس الَْقاِطــرَُة تَْس

ــِوي َعــَل َشٍء. ــًة الَ تَلْ ــًة َصارَِخ ــالَم ُمَولِْولَ الظَّ
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أفهم النّصّ:

كيف كانت حالة الجّدة النَّْفسيّة وهي تودّع الغالم الّشاب ؟

ماذا قذفت يف وجهه ؟ وملاذا ؟ ما رأيك يف سلوك الجّدة هذا ؟

ملاذا فّكر الشاب يف مغادرة عائلته ؟ وهل كان مرغًا ؟ كيف ؟

كيف كانت حالة الب وهو يودّع ابنه ؟ وهل شعر ابنه بذلك ؟

كيف استقبل االبن الّصفر الذي سمعه، وكذا الدخان البيض، والرّارات الحمراء ؟

ملاذا كانت القاطرة تزفر ؟

ما الّذي أثّر يف الّشاب كثراً وهو يهّم بركوب القاطرة ؟ 

باذا شبّه االبن دمعتي أبيه لحظة الفراق ؟

أعودُ إلى قاموسي: 

ــدث  ــر: تح ــواُده. تزف ــل: َس ــْحمة اللي ــُت. َس ــُت، عزم ــُت: أردُت، أحبب ــاميت: َهَمْم ــُم كل أفه

ــا مســموًعا. صوتً

أرشُح كلاميت: املَُعتََّمة. تَْصطِرُع. ِجامحها.
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فهم املنطوق )التعبري الشفوي(:4

ــوان »  زوج أيب« لـــ د.  ــفوي كــا تعــّودت بعن إليــك نّصــا يف إطــار التّعبــر الّش
ــكل » ــد حســن هي محّم

اسمعه بتأنٍّ ودقّة، وتفّهم لـ :
• تستوعب جيّدا معانيه وتُحْسن مناقشتها، ويتّم التّفاعل معها.

• تستخرج عواطفه، وقيمه، وأبعاده.
ــة  ــا بحاكات ــج نصوص ــليمة، وتنت ــة س ــة فصيح ــافهًة بلغ ــل مش ــن التّواص • تُحِس

ــا. ــا ومضمونً منَطً

زوج أيب

مل يــدر بخاطــري أن زوج أيب مل تلبــث بعــد أن اطأمنــت إىل مكانهــا مــن بيتهــا الجديــد، 
أن قامــت تــدور يف أرجائــه لتســم يف ذهنهــا صورتــه،  وأنّنــي لفــي مجلــيس مــن غرفتــي، 
وقــد جــفَّ دمعــي وإن ظلــت عينــاي محمرتــن مــن أثــر البــكاء، إْذ فتــح البــاب ورأيــت 
ــا  ــا ي ــِت هن ــكالم إيّل: »أن ــا ال ه ــول أيب موجِّ ــم يق ــيّل، ث ــون ع ــة يدخل ــزّوج والعّم الب وال
ــه نحــوي وأخــذت تطــري نظــام الغرفــة وكان صوتهــا  ابنتــي« ورسعــان مــا أقبلــت زوجتُ
رقيقــا، فيــه مــن الحنــان مــا مل تتكلّفــه، وخلتُهــا مــالكا كرميــا بعثــت بــه الســاء ليضمــد 

جراحــي ويأســو كلــوم قلبــي !.

ورست إىل جانبهــا وهــي ممســكٌة يــدي، فلــّا كُنــا يف البَْهــِو رأيتهــا تفتــح حقيبــة، وتخــرج 
ــة يدهــا مرآتهــا الصغــرة،  ــه حــول عنقــي، ثــم تخــرج مــن حقيب منهــا عقــدا جميــال تثبت
لنظــر جــال العقــد عــل صــدري، ونظــرت يف املــرآة فأعجبنــي العقــُد وكان أّوَل مصــاغ 
ــٌة،  ــره ابتســامٌة راضيَ ــإذا عــل ثغ ــة أيب ف ــي إىل ناحي ــه مــن نوعــه، وأدرت عين ــت ب تحلّي

تشــهد باغتباطــه ملــا يــرى.

تنّصفــت الّســنة الّدراســيّة ثــم قاربــت نهايتهــا وأنــا منكّبــة أشــّد االنكبــاب عــل درويس، 
وإيّن لكذلــك إذ مرضــُت وانقطعــُت عــن املدرســة قرابــة عــرة أيــام، فلــّا أبللــُت، وأردت 

اإلقبــاَل عــل الــدرس لســتعيض مــا فاتنــي أثنــاء علّتــي، دعــاين والــدي إليــه وقــال يل: 

»لقــد رأيــُت يــا ابنتــي خوفــا عــل صحتــك أن تنقطعــي عــن املدرســة وال تذهبــي إليهــا 
منــذ غــد«.

ومل يكــن يل عهــٌد بــأْن أناقــش قــراًرا اتّخــذه، فخرجــُت مــن عنــده وقــد عرتنــي الّدهشــُة، 
صحيــح أنّنــي كنــت أســمُع زوَج أيب وتذكّــر أن البنــَت ُخلقــت للبيــت والمومــة، ال ملارســة 
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والوظائــف الحكوميّــة.

ــُم أنَّ أيب عــل غــر  ــا يف هــذا الشــأن بــاال، ليّن كنــت أعل ــي مل أكــن أعــُر حديثَه لكّن
هــذا الــّرأي.

ــى ســمعت هــذا القــرار  وكان لهــذا القــرار أســوأَ الثــر يف حيــايت، لكنــي مــا لبثــت حتّ
يبلغــه إيّل أيب أن شــعرت بــأن زوَجــُه صاحبــة الوحــي بــه، وأن مــا أســمعه عــن زوج الب، 
وبرمهــا بأبنــاء زوجهــا صحيــٌح وشــعرت لذلــك بهــذه العاطفــة الكريهــة، عاطفــة الكراهيــة 

تنــدسُّ إىل قلبــي وتجــد منــه مكانــا مل يكــن لهــا مــن قبــل فيــه موضــع.

محمد حسني هيكل
مقتطف من قصة )هكذا خلقت(

أفهم النّصّ:

كيف كانت تعيش البنُت داخل الرسة قبل زواج أبيها ؟

هل كانت زوجُة الب الثانية محسنًة إىل البنت ؟ كيف ؟

ما نوع الهديُّة التي قّدمتها زوجُة الِب إىل البنِت ؟

كيف كان شعوُر البنِت وهي تتسلُم الهديَّة ؟

متَى بدأت تتأزّم أحواُل البنِت وسط الرسة ؟

ِبَم أخربها الب ؟ وهل كانت راضيًة، موافقًة عل طلِب أبيها ؟

ِبَم أخربها الب ؟ وهل كانت راضيًة، موافقًة عل طلِب أبيها ؟

ضع عنوانًا مناسبًا لهذا الّنص ؟

أعودُ إلى قاموسي: 

ــى  ــّب ع ــة: انَك ــه. ُمنكبّ ــي: جروح ــوم قلب ــر. كل ــع وتتظاه ــه: تتصّن ــاميت: تتكلّف ــُم كل أفه
ــه. ــل علي ــم: أقب ــى العل ــّب ع ــه، أك ــغل ب ــه وُش ــه ولزِم ــل علي ــيء: أقب ال

أرشُح كلاميت: تَطِْري. َعرَتْني. أعرُي.
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فهم املنطوق )التعبري الشفوي(:5

ســيقرأ عــل مســامعك نــّص مــن نصــوص »حــّب الوطــن« مــن روايــة »طيوريف 
ــن  ــر م ــطر أحم ــوان  »س ــاش« بعن ــرزاق بقط ــري »م ــب الجزائ ــرة« للكات الظّه

المــس«.
ــ اسمعه جيّدا لـ :

• تقف عل معانيه، تتفاعل معها، تحسن مناقشتها.
• تستخرج أبعاده املتنّوعة وقيمه املختلفة.

ــاج  ــق يف إنت ــجمة، وتوفّ ــقة منس ــة متّس ــافهة بلغ ــل مش ــن التّواص ــن م • تتمّك

ــا. ــا ومضمونً ــه منطً ــًة ل ــوص محاكي نص

سطر أحمر من األمس

بلــغ الجانــَب الُعلــوّي مــن الزّقــاق الـّـذي يُفــي إىل دارهــم، بَلََغُه أنــنٌي طويــٌل، رُسعاَن 

مــا أبــَص صاحبــه. وتوقـّـف ال يقــوى عــل إصــدار أَيَّــِة حركــة. كان هنــاك عســكرّي ُملًْقــى 

ــل  ــه. ع ــل رقبت ــالت ع ــد س ــت ق ــرٌة كان ــاٌء غزي ــق ؛ ودم ــب الطّري ــره إىل جان ــل ظه ع

ــت، تســمَّرت  ــه ميّ ــه أنّ ــدو علي ــٌة لعســكرّي آخــر يب ــاك جثَّ ــح كانــت هن مبعــدة مــن الجري

ــك الّلحظــات، بلغــت  ــِح، وقــد ذهــل تامــا عــن نفســه. يف تل ــاه يف العســكرّي الجري عين

مســامَع مــراد نــداءات والدتــه مــن أســفِل الزّقــاق، غــَر أَنـّـه مل يُكــن ليقــوى عــل تبّينهــا. 

ُصفــرة شــديدٌة كانــت قــد َعلـَـت وْجَهــُه. شــفتاُه ظلّتــا منفرجتــن قليــال، َجلـَـس عــل دكــة 

بفنــاء الــّدار. راحــت والدتـُـه تحــاول أن تــردَّه إىل الواقــع، غــر أنّهــا مل تفلــح َتَاًمــا، ذلــك 

أنـّـه كان يزيحهــا بحركــة بطيئــٍة مــن يـَـِدِه. 

ق فيــه  ــه تُحــدَّ ــل. والدتــه كانــت جالســًة إىل جانِب مل يفــق مــراد إاّل عندمــا هبــط اللّي

ــا.  ــٌة عــل وْجِهَه َوَدالئــُل الحــرة باديّ

ــة  ــات اإلذاعيّ ــن املََحطّ ــة م ــل محطَّ ــع ع ــاه يق ــاِع، عس ــب أزراَر املِْذيي ــُده يقل كاَن وال

ــة. ومل يفطــن إىل أّن مــراد قــد أفــاق مــن إغفاءتــه. أصــواٌت حــاّدٌة كانــت تصــدر  العربيّ

ــِة. ــن الَخْشَخَش ــوع م ــاع، وتتحــوَّل إىل ن ــن املذي م

ــٌد هــو  ــُدُه مجاِه ــرح. وال ــه مــن الف ــراد بالّدمــوع تســتقّر يف أطــراِف عيني وأحــّس م

اآلخــر ! وإالَّ فيكيــف يفــّس هــذا االهتــاُم الّشــديد للتّعــرّف عــل مــا يجــري يف الوطــِن 

مــْن أحــداٍث ؟ 
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وأحــّس مــراد يف تلــك اللّحظــة بــأّن عليــه أن يقــوَم بــيء. وقــاَم متباطًئــا من فراشــه، 

بـَـه مــن شــفتيه، وجعــَل يضغــُط عــل طَرفــه بأســنانه، ورُسعــاَن مــا  وتنــاوَل قلــًا أحمــَر، قَرَّ

التمعــت عينــاه، فانحَنــى عــل الكرّاســة ليخــطَّ عليهــا: »مــن ِجبالنــا طلــَع صــوُت الحــرار 

ينادينــا. ينادينــا لالســتقالل«.

مرزاق بقطاش )بترصّف( /                                                                                                                                                
    من )طيور يف الظهرية(

أفهم النصّ

ماذا سمع مراد وماذا شاهد ؟

ملاذا مل يتوقّف، ومل يكن فضوليًا ملعرفة ماذا جرى ؟

بعد لحظات، هل عرف مراد حقيقَة المِر ؟ كيف ؟

كيف كانت حالة مراد النَّفسية بعد معرفته حقيقة الَْمِر ؟ وهل استطاع أن يصمَد ؟

كيف وصف الكاتب حالَة مراد ؟ اِستخرج بعَض الوصاِف من النص.

أيــن كان والــُد مــراد موُجــوداً قبــل رُجوعــه إىل البيــت مســاًء ؟ وبــم كان مشــغوال ملـّـا عــاد 

إىل البيــت ؟

ما الّيء الذي جعَل مراد يبيك ويفرح يف نفس الوقت.

ماذا أخرَج مراد من محفظته ؟ وماذا كتب ؟

أعودُ إلى قاموسي: 

أفهم كلاميت:

. تســّمرت: تركَّــزَت. تَبَيُّنهــا: التّعــرّف عليهــا.  ، يـَـِنُّ يَْفــِي: يـُـؤّدي. أنــن: صــوت األمل، ِفْعلـُـه: أَنَّ
ــا. تحــّدق  ــح يف محاوالته ــْح: مل تنَج ــوس، ج: ِدكاك. مل تفلَ ــاله للجل ــطّح أع ــاء يَُس ــة: بن الّدكّ

فيــه: تنظــر بتمّعــن. باديّــة: ظاهــرة. 

أرشُح كلاميت : متباطئا . الخشخشة.
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فهم املنطوق )التعبري الشفوي(:5

يف إطــار  »حــّب الوطــن« مــرّة أخــرى، يُقــرأ عــل مســامعك نــّص عنوانــه »ليلــة 
ــة  ــه القصصي ــن مجموعت ــن عــزوق« م ــد الرّحم ــري »عب ــب الجزائ للوطــن« للكات

ــات«. »صومامي
 ــ أحِسن االستاع إليه: لـ :

  • تستوعب معانيه، تتأثّر بها، تُجيُد تحليلها ومناقشتها.
  • تقف عل أبعاده وقيمه.

  • تســتطيع التّواصــل مشــافهًة، ومــن غــر تعــرّث أو تلعثــم بلغــة ســليمة منســجمة 
مــع التّوفيــق يف إنتــاج نصــوص مشــابهة لــه منطًــا 

    ومضمونًا.

ليلة للوطن

خرج »نور« من مكاِن املسؤول، وكلُُّه رُسوٌر إذ كلَّفه قائُده بهذه املهّمة الخطرة... إنّه ملوضوٌع 
ة، إلضافة ُسطوٍر نُورانّيٍة إىل جانِب ما كتبه يف كرّاس  شيِّق إذا عاش بعد القيام بهذه املََهمَّ

يومياته الفدائيّة منذ ُصعوِدِه إىل الَجبَِل.. 

العمليّة،  أهداف  َع يف شحِ  فََرَ العمليّة،  لهذه  اختارهم  الّذين  فوِجه  أعضاَء  »نور«  جمع 
والطّريقة الّناجحِة الّتي يجب اِتّباعها، كا تحّدث عن وقِت البَْدِء يف العمليِة ووقِت العودِة منها، 

َم أعضاَء الفوجِ إىل مجموعاٍت صغرٍة، وعل رأِس كلِّ مجموعٍة صاحُب خربٍة يف القتاِل. فََقسَّ

ثم انطلَق الجميُع يف حركٍة رسيعٍة يتقّدمهم »مسعود « الخبُر بهذه الّناحية، حيث قََض 
سنوات راعيًا يف إحدى الُقرى املجاورة ملكاِن العمليِّة. 

ركّز »نور« وجاعتُه عل كلِّ ما حولهم كثرا، وفجأة سمعوا همهمة مل يفهموا معناها فََنظََر 
الجميُع إىل بَعِضهم، ومن خالِل نظراتِهم َعرَفوا أّن هذا الجندّي هو الحارُس نَفُسه.

وِبسْعِة الربِق التقطه »نور« بَسّدسه الَكاتِم للّصوِت، فسقط الجنديُّ أرًضا، ويف هذه الّدقيقة 
، وبدأت الّصفائُح تتطايُر، وصناديُق  انفجرت، وقنابُل االنتقاِم من كلِّ جهٍة صوَب أماكَن العدوِّ
الّذخرِة تنفِجُر، وبعَد دقائَق رَصَخ »نوُر« ثالث مرات مشرًا إىل االنسحاِب فورًا من ُمَعْسَكِر 
.. وبعَد ساعٍة من الّسر املُْضني عاَد الفدائيّوَن إىل حيث كانُوا وعل كتف »نور« رفيُقُه  العدوِّ

ودليلُُه »مسعود « الّشجاع وهو يلفُظ أنفاَسُه الخرِة بعَد أن كان سبَبًا رئيًسا يف نجاحِ العمليِّة.

عبد الرّحمن عّزوق

)صومامّيات(
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أفهم النصّ

ماذا طلب أحُد مسؤويل الّناحية من الفدايّئ الّذي كان بقربه ؟ وهل استجاب له ؟

كيف كان موقف »نور« بعد إخباره بطلب مسؤوله ؟

ِبَم وصف الكاتُب »نور« ؟

ماذا طلب املسؤول من نور ؟

كيف كان شعور»نور« وهو يسمع طلَب مسؤولِِه ؟

ــا  ــّص عــل مكانِه ــن الّن ــا ؟ دّل م ــه بتنفيذه ــور« وجاعتُ ــف »ن ــي كُلّ ــة الت ــا هــي املَهّم م
ــا. وزََمانِه

»املــوت يفــرح يف ســبيل الوطــن« أيــن ورد معنــى هــذه العبــارة يف النــص ؟« حــّدد الِفْقــرَة 
والّسطَر. 

هل نُّفذت العمليُّة ؟ وهل نََجَحت ؟

اُذكر بعَض أشخاِص القّصة من رفاق “ نور” .

أعودُ إلى قاموسي: 

أفهُم كلاميت: 

َنــى: األوجــاع املخيفــة،  شــيِّق: ممتــع. املُضنــي: مــن الّضَنــى، والّضنــى: املــرض والُهــزال، والضِّ
واملُضنــي هنــا. مبعنــى: القاتــل والشــديد.

أرشُع كلاميت: النُّورانيُة. َهْمَهَمٌة.
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فهم املنطوق )التعبري الشفوي(:6

ــا بعنــوان »الّشــاعر املضطهــد« للكاتــب  يف إطــار فهــم املنطــوق، إليــك نصًّ
الجزائــري »مالــك حــّداد« 

ــ استمع إليه جيّدا وأحسن اإلصغاء لـ :
• تفهم وتستوعب مدلوله ومعانيه، تتفاعل معها، وتجيد مناقشتها.

• تقف عل قيمه املختلفة وأبعاده املتنّوعة.
• يســهل عليــك التّواصــل مشــافهة بلغــة منســجمة ســليمة وتســتطيع إنتــاج نصــوص 

ــا ومضمونًا. تشــابهه منطً

الّشاعر املضطهد

وملْ يُكن يحبُّ الحياَة، ولكّنه كان يتمّناها للغر، وكان يرُبُِّر ذلك لنفِسِه بحبَّته لإلنسانّية، 
إنّه محروٌم من حناِن الطّفولِة، ومن االِمتحانات الّشهرية، ومن الّصف الذي يجب أن يعاد 

إىل الّم.

لقد بلَغ مسامَع خالد بن طبّال أن كثرًا من الّناِس يردِّدوَن أشعارَُه يف الِجبَاِل والّسجوِن. 
ومل يكن يشعُر لذلك باالعتزاِز أو الفرِح، بل كان يشعُر بالخوِف. كان يتساءُل: هل أنا يف 
ا أن أكوَن رُجالً مثل سائر الرِّجال، ولكن  هل ِجدَّ مستوى الرِّجال، وثورة هؤالء الرّجال، من السَّ

ْعُب. أن أكون إنسانا، فهذا هو المر الصَّ

ال ميكن لإلنسان أن يتعلََّم معَنى الوطِن أو يرحُه يف كلاٍت، كا أنّه ال يستطيع أن يقّص 
قّصَة الوطِن. وقد ترَك اللُه عباَده يف حالٍة يَُخيُّل إىل الّناس فيها أنّه سبحانه قد خلقهم درجات 

متفاوتة، وأنّه ترك حلَّ مشاكلهم إىل إنسانيّتهم الّتي كثراً ما تنزل دون مستوى اإلنسانيّة.

ولكن حينا سرحل الوحوُش، سواء منهم الوحوُش الّصغاُر أو الوحوش الكباُر، أو الوحوُش 
يستفيدون، عل  ولكن  الوحوَش  يشبهون  ال  الّذين  الوحوُش  أو  يوم،  كّل  بهم  نلتقي  الّذين 
درجات متفاوتة من االستعار الوحّي. حينا سرحلون، سرحلون كلُّهم، سيذهبون كلُّهم 
ولن يبقى يف شوارع قسنطينة، ويف الجبال التي ستعود كا كانت خرضاَء، لن يبقى سوى 

الرّجال، أولئك الطفال الكبار الّذين أصبَُحوا أسطورًة يرويها التّاريُخ.

وسيبقى الحّب، وسيرق الفجُر، وستعود السيّادُة، أعَل مراتب الحقوِق املقّدسة، والجزائُر 
الّناَس أّن الفوىض ال تنشأ عن سوء  الّتي يسبّها البعُض من أجل حوادثها اليوميّة، ستذكُِّر 

التّفاهم، ولكن عن الجهل وعدم احتام الغر. 

مالك حداد
نّص مقتطف عن )رصيف األزهار ال يجيب(
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أفهم النّصّ:

عّم يتحّدث الكاتب يف هذا الّنّص ؟

ملاذا مل يكن يحّب الّشاعر الحياَة وكان يتمّناها للغر ؟

ما املقصود بكلمة إنسانيّة ؟

مّم كان الّشاعُر محروماً ؟

هل يتمتّع خالد الّشاعُر بقيمة كبرة يف مجتمعه ؟ كيف ؟

مّم كان يخاف خالد الّشاعر ؟ ماذا كان يتمّنى أن يكون ؟

إال َم أرجع الكاتُب انتشاَر الفوىض بن الفراد ووسط املجتمعات ؟

أعودُ إلى قاموسي: 

أفهُم كلاميت:

متفاوتة: مختلفة. أسطورة: ج. أساطري، القّصة أو الحكاية العجيبة.

أرشُح كلاميت: اإلنسانيّة.
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فهم املنطوق )التعبري الشفوي(:7

ستســمع نّصــا مــن نصــوص الوطــن عنوانــه »َحــَدَث ذات ليلــة« للكاتبــة الجزائريــة 
»جميلــة زنـّـر« مــن مجموعتهــا »العــال القصصية«

ــ أحسن اإلصغاء واالستاع إليه لـ :
• تطلّع عل أفكاره ومعانيه، تتفاعل معها، تتأثّر بها، تحسن مناقشتها.

• تقف عل أبعاده وقيمه املختلفة.
ــاج نصــوص  ــق يف إنت ــليمة، وتوفّ ــة س ــة فصيح ــافهة بلغ ــن التّواصــل مش • تُحِس

ــا. ــا ومضمونً ــه منطً مشــابهة ل

حدث ذات ليلة

ــوا  ــاِري، وَدَخلُ ــَداِر الَع ــِدم بالِج ــا ليْصطَ ــَع ُحطاًم ــٍة فاندفَ ــركالت عنيف ــاَب ب ــوا الب َدفُع

ــوَف. ــَب والخ ــَج والّصَخ ــروَن الّضجي ــَة ين الَباح

ــَدا أشــعَت  ــِه، فب ــَة باتجاِه ــم اليدويّ ــم ومصابيَحُه ــوا بَنادقَُه بُ ــه وَصوَّ ــوا نحــَو ُغرفِت اندفُع

ــْعِر حــايف الَقَدمــن وهــو يــزرُر معطَفــه املتهــّدَل بطريقــٍة خاطئــٍة.. أغمــَض عينيــه إْذ  الشَّ

ــمرت رِْجــالُه فلــْم يُبــِد  طعَنهــا الّضــوُء الّســاطُع وأشــاَح بوجهــه.. َتَلَْمــَل يف َمَكانــه وقــد تسَّ

َحــراكًا إذ رآهــم عســكريّن. 

ه مذعورًة تُسدُّ طريَقهم إليه وقد خنَق القهُر قَلْبََها: اندفعت أمُّ  

- ماذا تريُدون ِمْنُه ؟

َرطَــَن العســكريُّ الــذي اعتَضهــا بكلــاٍت مل تْفهْمَهــا. أمســكْت بابِْنَهــا مــن ذراِعــِه مشــبّثًة 

بــه فدفََعَهــا أحُدهــم بعنــٍف ملقيًــا بَهــا عــَل الرَض ثــّم داَســها آخــر بحذائـِـِه الثَّقيــِل. 

قيـّـُدوُه ودفُعــوه أمامهــم بُقــوة ورََمــْوُه داخــَل ســيّارٍة متوقِّفــة عنــد البــاِب.. أداُروا املَحــرَِّك 

وغاُصــوا يف ظــالٍم دامــٍس تــزّق كبــَدُه أضــواُء ســيّارٍة رسيعــٍة.

رفــع رأَســُه إىل الّســاِء فتعلّقــت َعينــاه بنْجمــٍة منزرعــٍة يف األَديــِم الــالَّ متناِهــي، ودَّ لــو 

ــجِ يف غمــرة هــذه اللّحظــة املُوحشــة..  يحتضــُن ُخيُوطََهــا الرّاِشــَحِة بالتوهُّ

ُخــور املُســنَِّة،  اتجهــت الّســيارُة نحــو الّشــاطئ وتوّغلــت يف الرّمــال لتتوقـّـَف مبحــاَذاِة الصُّ

ــٌة  ــاراٌت ناري ــل عي ــُدُه.. مزَّقــت ســكوَن اللّي ــكَّ قي ــيارة.. فُ ــُل مــن الّس ــزَِل الجســُد الّضئي أُنْ
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ــَو  ــاُك نح ــت الس ــِر.. زَحَف ــَه البَْح ــا وَج ــوا به ــَة وقَذفُ ــوا الجثَّ ــرَُه.. زَْحزَُح ــْت ظه اختق

ــل أن  ــرٍة قب ــٍة كب ــاه بأشــّعِة نَْجَم ــت عين ــذي اكتحلَ ــوَب الّ ــُس الجســَد املثق ــاِطِئ تتحسَّ الّش

ــاِء.. ــوَص يف امل تغ

أما البحُر فتخلَّ عن لونِِه فَْجأًَة ولبَس ثَْوبًا أَحمَر قاتًا تلك اللّيلة.

 جميلة زنري
)األعمل القصصية الكاملة ص: 57 م.و.ف.م 2008(

أفهم النّصّ:

من هم اّلذين َدفُعوا الباَب »بركالت« عنيفة ؟

عّم يبحثون يف هذه اللّيلة ؟

كيف وَجَد العساكُر الّشخَص الّذي يبحثون عنه ؟ قّدم بعض صفاته.

كيف كان موقُف المِّ وابنها يف هذا املأزق ؟

كيف عامل العسكُر المَّ أَماَم ابِنَها ؟

كيف كانت نهاية الّشخص املختطف ؟ وأين ؟

ماذا تفهم من قول الكاتب: »أّما البحُر فتخّل عن لونه فَجأًة، ولبَس ثوباً أحمَر قاتاً تلك 

اللّيلة«.

أعودُ إلى قاموسي: 

أفهُم كلاميت:

ركالت: ج: ركلــة، ركَلـَـُه َركْالً وَركَّلـَـُه: رضبــه برجــل واحــدة، تــراكل القــوم. َركََل بعُضهــم بعضــاً 
ــب  ــَل: تََقلّ ــد. َتَلَْم ــَرِّ، متلبّ ــْعر: ُمْغ ــعت الّش ــّدار. أش ــة ال ــاحة وعرص ــة: الّس ــل. الباح باألرج
. مذعــورة: خائفــة. رَطَــَن: تكلّــم باألعجميــة.  تَوَغلــت: َدَخلَــت يف  عــى فراشــه َمرضــاً أو غــامًّ

األعــامق. مبحــاذاة: مقابــل، تحاذيــا: تقابــال. 

أرشُح كلاميت: األديم، التّوّهج. قاتاً.
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فهم املنطوق )التعبري الشفوي(: 8

يف إطــار »عظــاء اإلنســانية« ســيُقرأ عــل مســامعك نــّص للّدكتــور   »عمــر بــن 
قينــة« مــن الجزائــر يتحــّدث فيــه عــن شــخصية »البشــر اإلبراهيمــي«

ــ اسمعه جيّدا وأحسن اإلصغاء لـ :
• تقف عل فكرته العاّمة وأفكاره الجزئية، تتفاعل معها، وتحسن مناقشتها.

• تحّدد أبعاده املختلفة وقيمه املتنّوعة.
• تتمّكــن مــن التّواصــل مشــافهةً بلغــة ســليمة فصيحــة، وتنتــج نصوصــا 

مشــابهة  لــه نمطــا ومضمونــا.

محمد البشري اإلبراهيمّي

ُولـد محّمـد البشـر اإلبراهيمـي يوم 14 جـوان 1889 »بأوالد براهم« بـرأس الوادي بوالية 
سـطيف حيـث تَلقـّى تعليَمـُه الّوَل، فَحِفـَظ القـرآَن الكريـَم، ودرَس بعـَض املُُتـوِن يف الفقـِه 
، فَمـرَّ بالَقاِهـرَِة واملدينـَة املَنوَّرَة  واللّغـة العربيّـِة ويف سـنة 1911 تَوّجـَه نحـَو املـرِق الَعريبِّ
ين ثّم انتقل  بالِحَجـاز فَأَقَـاَم فيهـا، وتفّرَغ للّدراسـِة كطالٍب، مرتّدًدا عل أسـاتذِة اللّغـِة والدِّ

إىل دمشـق عـام 1916 واشـتغل بالتّدريـس، وحارض يف الّنوادي واملسـاجد.

َع يف التَّعليــم مواصــالً نََشــاطَُه ِضْمــَن الَجْمعيّــِة كشــخصيٍّة بــارزٍة  ِبَعْودتــه إىَل الَجزَائــر َشَ
ــُة  ــت الحكوم ــّم أْعلََن ــجن ثُ ــَد اإلبراهيمــي إِىَل السِّ ــَوادث مــاي 1945 ِقي ــاَء َح ــرٍة، وأثن مؤثِّ
ــْف  ــيِّ وملْ يَتََوقّ ــيِخ البشــرِ اإلبراهيم ــمَّ إطــالُق رَسَاِح الشِّ ، وتَ ــامَّ ــا الَع االســتعاريُّة َعْفَوَه
ــِض  ــْن بَْع ــا ِم ــِة واإلْســالميِّة، ُملَتِمًس ــَداِن الَعربّي ــِض البُلْ ــافََر ســنة 1952 إِىَل بَْع ــاطُُه فََس نََش

ــَن. ــِة الَجزَائريّ ــص ِمَنًحــا للطَّلب ــا أَْن تُخصِّ ُحُكوَماتَِه

ــَدُه  ــدَّ يَ ــِن َوَم ــارَِج الَوطَ ــُة كان البشــُر اإلبراهيمــيُّ َخ ــورُة الجزائريّ ــِت الثّ ــا انَدلََع َوِعْنَدَم
للثـّـورَِة، َوعمــَل يف ِخْدَمِتَهــا، ويف هــذه الفــتة ِمــْن َحيَاتــه، اْحتــلَّ مَكانتــن، مَكانـَـًة ِسياســيٌة 
ــة  ــة، ويف الثّانيّ ــورَِة الَجزَائريّ ــِة الثَّ ــالً لِِخْدَم ــُل متنقِّ ــَو يِف الَْوىَل يَْعم ــًة، فَه ــًة فكريّ ومَكانَ
انتُِخــَب ُعْضــواً ُمرَاِســالً َســَنَة 1954 يِف كلٍّ ِمــن املَْجَمــعِ الِعلِْمــيِّ ِبِدَمْشــَق والََمْجَمــع اللَُّغــوّي 
بالقاِهــرَِة؛ َوَهَكــَذا بَِقــَي َخــارَِج الَوطـَـِن ِطيلـَـَة َســَنَواِت الثَّــورَِة، فَلـَـاَّ تََحــرَّرَِت اْلَجزَائِــُر َعــاَد 
إِىَل َوطَِنــِه لِيْشــَهَد االْســِتْقالََل ِبــُكلِّ َجَوارِِحــِه، َذلـِـَك االْســتقاَلُل الَّــِذي قـَـاَل َعْنــُه يَْوًمــا »إنــه 

َحايــا«. َجنَّــٌة اَل يُْعــرُب إِلَيَْهــا إاِلَّ َعــَل جــْسٍ ِمــن الضَّ

ــا ويلتحــق بالرّفيــق العــل يــوم 19 مــاي 1965، فوّدعتــه  ويشــاء القضــاء أن يرحــل عّن
ــة بقلــوب حزينــة، وعيــون دامعــة. الّمــة الجزائريّ

د. عمر بن قينة )بترصف(
)شخصيات جزائرية( ط1/1983 ص:41.
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أفهم النّصّ:

َعمَّ يتحّدُث الكاتُِب يف هذا الّنصِّ ؟

ماذا تعرُِف عن البشري اإلبراهيمي بعيًدا عن الّنّص ؟

ــذه  ــت ه ــل كان ــا ، وه ــي بزيارته ــري اإلبراهيم ــرَشَّف البش ــي تَ ــداِن الت ــَض البل ــر بع اُذك

الّزيــارات ســيّاحيّة ؟

اُذكر بعض الوظائف أو األنشطة التي مارَسها اإلبراهيمي.

دّل من النَّّص عى املواِقف التي تؤكِّد وطنيَة البشري اإلبراهيمي.

أعودُ إلى قاموسي: 

أفهُم كلاميت: 

: قّدم املحارضة. َشَع: بدأَ. ملتمساً: طالبًا. َحارَضَ

ُح كَلِاَميِت: املتون. متدًِّدا. املجمع الِعلِْمّي. أرَْشَ
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يُقــرأ عــل مســامعك نــّص يف إطــار »عظــاء اإلنســانية« خــاّص بالبطلــة امللكــة 
المازيغيــة الجزائريــة »تــن هينــان« لـــ »مريــم ســيدي عــيل مبــارك« اســمعه جيّدا 

لـ :
• تقف عل مدلوله ومعانيه، تتفاعل معها، تحسن مناقشتها، وتتأثّر بها.

• تستخلص أبعاده املختلفة، وتحّدد قيمه املتنّوعة.
• يســهل عليــك التّواصــل مشــافهًة بلغــة ســليمة فصيحــة متّســقة منســجمة، 

وتســتطيع إنتــاج نصــوص محاكيــة لــه منطًــا ومضمونًــا.

تني هينان ...
امللكة األمازيغية الجزائرية !

»تِــْن ِهيَنــان« هــي َملَِكــُة قَبَائــل الطَّــواِرق، وقَــد َحَكَمــت يِف الَقــرِن الَخاِمــِس املِيــالَِدي، 
ــلطة – آنــذاك  وإليهــا يســَتِنُد هــؤالِء الَقــْوُم يف تنظيِمِهــم االْجِتَاعــيِّ الـّـذي كان يســتِمدُّ السُّ

- مــن ِحْكَمــِة املـَـْرأَِة.

ــدَّ  ــْعِبًها ِض ــا وَش ــُع عــْن أرِضَه ــت تَُداف ــرّدة، كَان ــا ملكــة متف ــاُر أنََّه َ ــاِطُر واآلَث ــُت الَس تُثِْب
ــد ُعــرَف َعنهــا أنَّهــا  ــاد. وقَ ــة وتَْش ــزَاِة اآلَخِريــَن ِمــن قَبَائــل النِّيجــر وُموِريتانيــا الَحالِيَّ الُغ
بَــت َملَِكــًة ِبَســبَِب إمكاناتهــا وقُُدراتهــا الَخارَِقــِة لِلَْعــاَدِة. وتَُقــوُل  َصاِحبـَـُة ِحْكَمــٍة َوَدَهــاٍء، نُصِّ
ــٌظ مــن  ــان( وهــي لَْف ــن ُجزئــن )تــن وهين ــٌب ِم ــأَنَّ اســمهاَ ُمرَكَّ ــة ب ــات التّاريخيّ الرِّواي

ــام(. ــة الِخيَّ ــة )ناِصبَ ــي بالعربيَّ ــِة »التََّاَهــاك« الَقِدميــِة وتَْعِن لَْهَج

ــِة َوَســَداد الــرَّأْي َوُحْســِن التَّْدِبــرِ، كُلُّهــا ِقيــٌم  ْفــحِ والرَّْحَم ــْدِل والصَّ ــُة ِمثْــل الَع ــٌم نَِبيلَ ِقيَّ
َغرََســِت الَفِضيلَــَة يف َصْحــراء الَجزَائــر، فََخلــد ِذكــُر »تــْن ِهيَنــان« وَذاَع صْيُتهــا يف 

ــاِع... ــف الِبَق ُمْختل

ــوِب الّرِْقــيِّ  ــان« ذاَت يــوم ِمــن مْنِطَقــة »تافياللــت« الَواِقعــِة بالَجُن ــْن ِهيَن قَِدَمــت »تِ
ــَدٍد  ــِة َخاِدَمِتهــا »تَاكَاَمــات« َوَع ــا البيَضــاَء وِبرفَْق ــَة نَاقَِتَه ــًة َراِحلَ ــَى، ُمْمتَِطي ــرِِب الَقْ للمْغ
ــِة عــَل نَْحــو أَلْفــْي  ــة »الَْهَقــاِر« الَجبَليّ ِغــرَِة يِف مْنطََق ــا الصَّ ــتَِقرَّ ِبَقاِفلَِتَه ِمــن الَعِبيــِد لِتَْس

ــة. كلــم َجُنــوب الَعاِصَمــة الَجزَائريّ

ح َمملََكِتهــا بَنِطَقــة »الهقــار«، وأَْدَخلَــت تََقالِيــَد َجِديـَـدًة َعــَل املُْجتََمــعِ ِمْنَهــا  َشــيَّدت رَصْ
ائـِـِم لَِقْهــِر الُغزاِة  ِة واالســتْعَداِد الدَّ ــدَّ َعــَل الُخُصــوِص الَعمــَل، وتَْخزيــن الَخــَرات لَِوقـْـت الشِّ
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ــِل  ــن الَقبَائِ ــرًا ِم ــَدًدا كَِب ــت َع ــان« َحَكَم ــْن ِهيَن ــأنَّ »تِ ــْرَوى ب ــال. ويُ الَقاِدمــَن مــن الشَّ
ْحــرَاء الُكــرْبَى اإلفريقيّــة. تَْنَحــِدُر ِمْنًهــا َجِميــُع قَبَائِــل الطَّــَوارق الَحاليّــِة يف بُلْــَداِن الصَّ

ــَق اســُمُه عــل املنطَقــِة  ــاُب الَعالََّمــِة ابــِن َخلْــدون أَنَّ ابَنَهــا »ُهَڤــاَر« الــذي أُطْلِ ــَل كِتَ َونََق
ــاِل إِىَل  ــَك اْلَح ــَل تِلْ ــوا َع ــوُم َوظَلُّ ــُه الَق ــُه، فَتَِبَع ــى َوْجَه ــد كاَن أَوََّل مــن َغطَّ ــا فيــا بَْع كُلَِّه
اليَــْوِم. وقــد أَثْبَتـَـت التَّْحلِيــالَُت أَنَّ الَهيْــَكَل الَعظِْمــي « لتــن هينــان« يَُعــوُد لِلَْقــرِْن اْلَخاِمــِس 
الِْميــالََديِّ َوهــو َمــا يَْعِنــي أَنَّ  « تـِـْن ِهينــان « ملْ تَُكــن ُمْســلَِمًة كـَـَا يَُشــاُع، لنَّ اإلِْســالََم لـَـْم 

ــاِبعِ املِيــاَلِدي.  يَبْلــْغ تِلْــك املنطَقــَة إالَّ يِف الَقــرِْن السَّ

 مريم سيدي عيل مبارك )بترصف(
    )رجال لهم تاريخ متبوع بنساء لهن تاريخ(
           دار املعرفة 2010

أفهم النّصّ:

عمَّ يتحّدث الكاتب يف نّصه ؟

ما هي الفتة الزّمنيّة الّتي عاشت فيها » تن هينان » ؟

أبرْز أهمَّ الّصفات التي خصَّ بها الكاتب شخصيّة » تن هينان« ؟

ماذا تعرف عن منطقة » تافياللت » ؟ وماذا تثّل هذه املنطقة بالّنسبة ل » تن هينان »؟

ما الذي أكّد عليه العالّمة ابن خلدون أثناء ذكره البن » تن هينان« املعروف باسم  »هڤار« ؟

أعودُ إلى قاموسي: 

أْفَهُم كَلِاَميِت: 

يستند: يعتمد. الخارقة: غري عادية. الّصفح: صفح عنه: أعرَض، وهنا مبعنى العفو والتّسامح. 
سداد الّرأي: الّرأي املصيب، من الّصواب واالستقامة. ذاع صيتُها: صارت ذات شهرة. ممتطية: 

راكبة.

أرشُح كَلِاَميِت: الطّوارق. القافلة. هڤار.
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ــهر  ــب أش ــيس« صاح ــوان »اإلدري ــوق بعن ــم املنط ــوص فه ــن نص ــا م ــك نّص إلي
ــري«. ــم خ ــه »هيث ــامل لصاحب ــة يف الع خريط

ــ أحسن اإلصغاء واالستاع إليه لـ :
• تستوعب أفكاره ومعانيه، تتفاعل معها، تحسن تحليلها ومناقشتها.

• تُحّدَد قيمه املختلفة وأبعاده املتنّوعة.
• تتواصل مشافهًة بلغة سليمة منسجمة وتنتج نصوصا بنمطه وموضوعه.

اإلدرييّس صاِحُب أْشهر َخريطٍَة يِف الَعالَِم

ـَمُه عـرَة أقسـاٍم، فََصَنـَع بَذلـك  قّسـَم اإلدريـيسُّ الَعالَـَم إىل َسـبَْعٍة أَقَالِيـَم، وكُلُّ إِقليـٍم قسَّ
َسـبْعَن َخِريطَـًة، وملْ يَْكتَـِف اإلدريـيِسُّ بَـا تََواَفـَر ِمـْن كُتُـٍب، بَل اعتََمَد ِبَشـْكٍل أَسـايِسٍّ َعَل 
ـْخِصيَِّة َورََحالَتِـِه يف أَنَْحـاِء الَعالَـِم أَوَّاًل َوَمـا لَْم يَُشـاِهْدُه ِبَنْفِسـِه اْعتََمـَد فيه َعَل  تََجاِرِبـه الشَّ
الرََّحالَِة املُْسـلمَن واملَُشـاِهِدين الثّقات، وَكَاَن يْخترَِبُ املََسـافَاِت َعَل َخرَائِِطِه ويُطَبُِّقَها ِبَنْفِسـِه.

ُه يِف َخريطَتـن، الُْوىَل َعَل كُـرَة كَِبرٍة  وحـَن اكتَملَـت الرُُّسـوُم َجَمـَع اإلدريـيّس العالََم كُلَـّ
َة الرِْض، ويضيـُف إليَها  ُح كُِرِويَـّ ـِة، والثّانيّـة كَانـت تَْخِطيطًـا َدِقيًقـا بالَلْـَواِن يَُوضِّ ِمـن الِفضَّ
وِل، َوَدوائِـَر الَعـرِْض املُقوَّسـة، َوَوَضَعَهـا يِف كِتَاِبـِه املَْشـُهوِر )نُزَْهـُة املُْشـتَاِق يِف  ُخطُـوَط الطُـّ
اْخـِتَاِق اآلفَـاِق(، الّـذي ألّفـه ِبطَلَـٍب مـن َملِـِك ِصَقلِّيـة. وقد أْصبَـَح هـَذا الكتاُب من أَْشـَهِر 

اآلثَـاِر الُجْغرافيّـِة العربيّـة، أَفَـاَد منـُه الوربيـوَن والّرقيّون.

ة ِمن ُصّنـاِع الَنْدلُـس َوأََمرَُهـم أَْن يَْحِفُروا  َوأَْحـرَضَ اإلْدِريـيِسّ َمْجُموعـًة مـن نّقـاش الِفضَّ
يَـِة.. فَظََهـرَت ِفيَهـا البُلْـَداُن بأقْطَارَِها َوُمُدنَِهـا َوِريِفَهـا َوُخلَْجانَِها  الَخِريطَـَة َعـَل الُكـرَِة الِفضِّ
َوَمَجـاِري ِميَاِهَهـا َوَمَواِقـع أَنَْهاِرَهـا َوِبَحاِرَهـا َوَمـا بَـْنَ كُلِّ بَلٍَد ِمْنَهـا ِمْن الطُّرُقـاِت املَطُْروقَِة 
مت ِبالَعاِج،  َواألَْمَيـاِل املْمـُدوَدِة َواملََسـافَات املَْشـُهوَدِة وَكَاَن نَْقُش الَخِريطَـِة ِبالَلَْواِن َوقَـْد طُعِّ

ـُل ُرؤيَتََهـا كُّل يَْوٍم قَبْـَل َوفَاتِه. وَكَاَن املَلِـُك َوهـو َعـَل ِفـرَاِش املَْوِت يََتَعجَّ

َا فَتَُحـوا أَْجِهزََة  َويَْعـرُِف ُعلَـَاُء الُجْغرافيَـا املُْشـتَِغلُوَن باإلنْتنـت اليَـْوم اِسـَم اإلْدِرييّس كُلَـّ
الَحاُسـوِب، لَنَّ بَرْنَاَمـَج الَخرَائِـِط الَعالَِمـّي املُْعتََمـد لـَدى اْلَجاِمَعـاِت َوَمراكِـَز البَْحـِث أُطْلِـَق 

َعلَيْـه اِْسـَم َهـَذا الَعالِـِم اإلِْسـالميِّ الَكِبر. 

هيثم خريي

العريب الصغري، العدد 143 أغسطس 2004
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أفهم النّصّ:

قبل اطاّلعك عى الّنّص، ماذا تعرف عن اإلدرييّس ؟

تحّدث عن خريطة العامل التي ابتكرها اإلدرييّس، وما هي املصادر الّتي اعتمد عليها ؟

مــا هــو اســم الكتــاب الـّـذي ألّفــه اإلدريــيّس، والـّـذي يتحــّدث فيــه عــن خريطــة العــامل كــام 

ابتكرهــا ؟

هل كان هناك فضل لهذا الكتاب عى الحضارة األوروبية ؟ كيف.

هل حقَّ لإلدرييّس اليوم أن يْخلَد مع الخالدين ؟ كيف ؟ مع ذكر العبارة الّدالة عى إجابتك 
من الّنّص.

أعودُ إلى قاموسي: 

أفهُم كَلِاَميِت: 

توافر: تواجد .يتعّجل: يتّسع.

ايش. األميال. أرشُح كَلِاَميت: نقَّ
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ســيُلقى عــل مســامعك نــّص مــن نصــوص فهــم املنطــوق للكاتــب »محّمــد كامــل 
حســن املحامــي« بعنــوان »اإلســكندر الكــرب«.

ــ أحسن االستاع إليه واإلصغاء لـ :
• تفهــم جيّــدا أفــكاره ومعانيــه، تتفاعــل معهــا، تتاثّــر بهــا، تجيــد تحليلهــا 

ومناقشــتها.
• تستخرج قيمه املختلفة وعواطفه املتنّوعة وأبعاده الخفيّة.

• يســهل عليــك التّواصــل مشــافهًة بلغــة ســليمة فصيحــة متّســقة، و تنتــج نصوًصــا 
ماثلــة لــه منطـًـا ومضمونـًـا.

اإلسكندُر األكرب

اإلســكندُر الكــرُب، أو اإلســكندُر املَْقــُدوين، مــن الّشــخِصياِت العبقريـّـِة الفــّذة الّتــي ينــدر 

ولّيــة( فيــا  أَْن يوَجــُد مثلهــا، يف تاريــِخ اإلنســانيِّة، ولـِـَم ال، وكَان أّوَل َمــن نـَـاَدى ببــدإ )الدَّ

يتعلَّــُق بالبــَرِ أْجَمعــن.. وَســَعى إىل إلغــاِء الحــدوِد بــَن الــّدول..

ــى آخــر ُحــُدوِد  ــا حتّ ــِييِد امرباطوريتــة الّتــي امتــّدت ِمــن َمقُدونيــا غْربً ــَن ِمــن تَْش وَتَكَّ

الِهْنــِد َشْقــاً، لـَـْم يَِعــْش أَكـْـرَث ِمــن ثيـَـالَث وثالثــَن َســنة، إَِذا َصــحَّ تاريــُخ واَلدتـِـِه عــام 356 

ق.م وتاريــخ وفاتــه 323 ق.م.

ومل يكــن هــمُّ اإلســكندر محُصــوراً يف االســتيالِء عــَل مســاحاٍت شاســعٍة مــن الراِض، 

ــة  ــا ومعامل ــِة فيه ــِة اليونانيّ ــِر الثّقاف ــا ون ــي يدخلَُه ــالِد التّ ــدُف إىل إصــالَِح الب ــل كاَن يه ب

ــاين  ــا كلَّ يون ــُب َعلًَن ــالِد ويعاق ــم يف إَِدارَِة الب ــكاَن يْركُه ــن.. ف ــة اليُونانيّ ــس ُمعامل ــا نف أَْهلِه

ــلطِته. ــيىء اســتغالَل ُس يُس

وكاَن اإلســكندُر يْقــي وقتـًـا طويــالً يف كتابــِة التقاريــر، الّتــي كاَن يَبَْعــُث ِبهــا باســتمراٍر 

إىل معلِِّمــه وأســتاِذه الفيلســوف اليونَــايّن )أرســطو(، كانــت هــذه التَّقاريــُر تَْشــمُل مختلــَف 

ــدِن  ــِة امل ــا اإلســكندر يف كَافَّ ــي كاَن يَُصادفُه ناعــاِت، الت ــرَِف والصِّ ــوِن والِح ــوِم والفن العلُ

التــي يدخلَُهــا، وكاَن يعاونـُـه يف كتابــِة هــذه التّقاريــر َمجموعــٌة ممتــازٌة مــن العلـَـَاِء الّذيــَن 

يْصحبونـَـُه دامئــاً، وكاَن َعــَدُد هــذه املجموعــِة مــن العلــاِء يــزداُد دامئــاً إْذ كان يَُضــمُّ إليهــم 

علــاَء آَخريــَن مــن كلِّ بلــدة يدخلَُهــا.
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ــَة  ــمَّ كافَّ ــُب أن تُع ــا إذ يَِج ــَن لََه ــوَن ال َوطَ ــوَم واآلداَب والفن كاَن اإلســكندُر يقــوُل إن العل

املجتمعــاِت البريــِة. فالجهــُل يف رأيــه هــو ألــدُّ أعــداِء اإلنســاِن.. وهــو الّــذي يدفُعــُه إىل 

ــِة.  ــِم والَقْســوِة والنانيّ الظُّلْ

يقــوُل بعــُض املؤرِّخــن إّن الســكندَر بعــد أن تَكَلَّلَــت َغزَواتـُـه بالنَّــْصِ وفَتـْـحِ مــرِِق الرِض، 

كاَن يَرْنـُـو ِببـَـَصِِه نحــَو بقيّــة شــاِل إفريقيــا والبــالد والتــي كانــت تقــُع غــرَب مــَص.. كانــت 

ــَب  ــد أُِصي ــويُّ ق ــُمه الَق ــى، وكان جْس ــَب بالحّم ــه أُِصي ــدوداً، ولكّن ــرُف ُح ــكاُد تع ــه ال ت آمالُ

باإلنهــاِك الّشــديِد، فلــْم يتمّكــِن مــن مقاوَمــِة املـَـرَِض أكــرثَ مــن أََحــَد َعــَرَ يَْوًمــا..

محمد كامل حسني املحامي
عباقرة خالدون )اإلسكندر األكرب(

أفهم النّصّ:

ماذا تعرف عن اإلسكندر األكر من قبل ؟

ما هي الحقيقة التّاريخيّة التي أكّد عليها الكاتب يف بداية نّصه ؟

اُذكر بعض أعامل اإلسكندر األكر.

ِبَم كان يهتّم كثرياً اإلسكندر املقدوين أثناء فتوحاته ؟ وملاذا ؟

كيف كان ينظر اإلسكندر املقدوين إىل العلوم واآلداب ؟ ما رأيك الّشخيّص.

أعودُ إلى قاموسي: 

أفَهُم كَلِاَميِت: 

يندر: يقلُّ االستيالء: السيطرة. َعلًَنا: عى َمرأى وَمسمع الجميع. 

وليّة. أرشُح كَلِاَميِت: الفّذة. الدَّ
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فهم املنطوق )التعبري الشفوي(: 12

تتنــاول اليــوم نّصــا مــن نصــوص )الخــالق واملجتمــع( يف إطــار فهــم املنطــوق 
بعنــوان »رّوان والقلــم« للكاتبــة »نبيهــة الحلبــي«.

، وأصغِ جيّدا لــ : ــ اسمعه بتأنٍّ
• تفهم فكرته العاّمة، تتفاعل معها، تجيد مناقشتها.

• تقف عل قيمه وأبعاده.
• تجيــد التّواصــل مشــافهةً بلغــة ســليمة منســجمة، وتنتــج نصوصــا 

محاكيــةً تتشــابه معــه نمًطــا ومضمونًــا.

روان والـَقـلَـم

ــإىل  ــيُف ف ــا السَّ ــُم. فأّم ــيف والقل ــاِن: السَّ ــا اثَن ــّوة يف الّدنيَ ــاُد الُق ــون: »ع ــال نَابُلْي ق

ــُم َغالِــٌب  ــوٌب، والَقلَ ــاِم مكــرُوٌه ومغلُ ــيُف مــَع اليّ ــا القلــُم فــإىل كلِّ حــٍن. والسِّ حــٍن، وأمَّ

ــوٌب«. وَمْحبُ

ــف،  ــِة والتَّألي ــْغَف بالكتابَ ــا الشَّ ــُذ َحَداثِتَه ــُه ُمْن ــا الل ا َحبَاَه ــدًّ ــٌة ج ــاٌة موُهوب »ُرَوان« فت

فكانــت ِبخــالف أترَاِبهــا تَقــي النَّهــاَر كلَّــه خلــَف طاِولَتهــا بــَن الوراِق والرقــاِم، غارِقــًة 

يف أفكارِهــا وِقَصِصَهــا. حتـّـى أنّهــا كانــْت اَل تَتـَـَواَن عــْن إِكــاِل كِتَابَاتِهــا يف املََســاِء، َوهــَي 

ــا.  يرََه ُمْســتَويٌّة يِف رَسِ

َم املنبِّه »من روان« َوقَاَل:  َذاَت لَيْلٍَة تََقدَّ

- َماَذا تَْكتُِبَن يَا »روان« بََدَل أَْن تََناِمي اآلَن ؟

ــْم  ــا لَ ــٌن َم ــْن يَْغمــَض يِل َجْف ــْت »روان«: َولَ ــِم« قَالَ ــُل الَْقلَ ــَواِن »فََضائِ ــًة ِبُعْن ــُب ِقصَّ - أَكْتُ

ــُه. ــا َصِديِقــي املَُنبِّ ــا يَ أُكِْملَْه

- َوَهل لِلَْقلَِم فََضائِل ؟! لَْم أَْسَمْع ِبهَذا قَبْالً يَا »روان« ! 

- طَبًْعا.. َوأَنَا تعلَّْمُت ِمنَها الكثَر.

تَعّجَب املنبُّه َوَسأَلََها:

- َماَذا تََعلَّْمِت يَا »روان«؟

ــَا  ــَم كَ ــحَذ الَقلَ ــيَلَّ أَْن أَْش ــَر، َع ــٍت وَآَخ ــْنَ َوقْ ــْت : بَ ــا َوقَالَ ــَم »روان« َعالِيً ــَكِت الَقلَ أَْمَس

ُد  تَْعلــُم يـَـا ُمَنبِّهــي. وهــَذا الَعَمــُل يَُســبُِّب لَِقلَِمــي أَلـَـًا فظيًعــا، ولكِّنَّــه بَْعَدَهــا يَْنَصِقــُل َويَتََجــدَّ

ــَل اآلاَلَم واملََصائـِـَب إْن أَتـَـْت، َواَل تَْنــَس  ًة. وَهــَذا علََّمِنــي أَْن أَتََحمَّ ويُْصِبــُح أَكـْـرَثَ َصالَبـَـًة َوِحــدَّ

ــْم أُْخِطــُئ أَثَْنــاَء الِكتَابَــِة – أََضافَــْت »روان«. يَــا ُمَنبِِّهــي كَ

- َصِحيٌح ! َمْن ِمنَّا اَل يُْخِطُئ ؟ - قاَل املَُنبُِّه.
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ــِم.  ــو رَأََس الَقلَ - أنــا عنَدمــا أْخِطــُئ – قَالَــْت روان – أســتعمُل مبــاَشًة املِْمَحــاَة التــي تَْعلُ

بـَـْت »روان« الَقلـَـَم  ـَـا اإلبقــاُء َعلَيْــِه ! وقَرَّ وهــذا علََّمِنــي أَنَّ ارتـِـَكاَب الَخطـَـِإ لَيـْـَس ِعيبـًـا، وإمنَّ

ِمــَن املَنبِّــِه وَســأَلَتُْه:

َهْل تَْعرُف يا َصِديِقي أَيَْن تَْكُمُن قيمُة َهَذا الَقلَِم الِفْعليِّة ؟

ِن !  - طَبًْعا يف َجَالِِه، انظُِري إِىَل َخَشِبِه اللََّاِع املُيلَوَّ

اِخِل َوَما  ِن بَل يِف رََصاِصِه ِمَن الدَّ - َخطَأٌ ! إنَّ ِقيَمتَُه اَل تَْكُمُن يِف لِبَاِسِه الَخَشِبيِّ املُيلَوَّ

يَِسيُل ِمْنُه َعَل الَوَرِق، ِمْن كَلَِاٍت فَاِضلٍَة َوأَْحرٍُف َورِْديٍَّة. َوَهَذا َعلََّمِني أَنَّ اْلَجْوَهَر ُهوَّ الِقيمُة 

الحقيقيُة لكلِّ إنساٍن ال َشكلُُه ولِبَاُسُه.
نبيهة الحلبي
   العريب الصغري العدد 210 مارس 2010

أفهم النّصّ:

تها ؟ َما الُعنوان الّذي اختارتْه »روان« لِِقصَّ

َما ُهو َمْضُمون هذه الِقّصة ؟

د من الّنّص بعَض فََضائِِل الِعلْم. َحدِّ

كيف كان موقُف » روان » من ارْتَِكاِب الَخطَإ ؟ وهل هذا َعيٌْب يف نظرِها ؟ كيف ؟

       أيَْن تَْكُمن ِقيمُة القلِم الفعليَُّة.

أعودُ إلى قاموسي: 

أْفَهُم كَلِاَميِت:  

ال تَتـَـواَن: ال تَتَأّخــر. فَِظيًعــا. َشــِنيًعا، مــن فَظـُـَع األمــر فَظَاَعــًة اشــتّدت َشــَناَعتُه وَجــاَوَز 
املِْقــدار يف ذلــك.

ُح كَلِاَميِت: أشحُذ. يَْنَصِقُل. أرَْشَ
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فهم املنطوق )التعبري الشفوي(: 13

تستمع إىل نّص ذي طابع »خلقي اجتاعي« بعنوان »الواجب والتّضحية » لـ الكاتب 
الجزائري »العريب التبيّس«.

أحِسن اإلصغاء واالستاع إليه لــ :
• تفهم أفكاره ومعانيه، تتفاعل معها وتتأثّر بها، تُجيَد مناقشتها، وتُحِسن تحليلها.

• تستخرج أهّم قيمه، وعواطفه، وأبعاده.
• تُحِسن التّواصل مشافهة بلغة منسجمة صحيحة، مع إنتاج نصوص مشابهة له منطًا 

ومضمونًا.



دليل األستاذ للسنة األوىل من التعليم املتوسط

118



مادة اللغة العربية

119

فهم املنطوق )التعبري الشفوي(: 14

تتنــاول اليــوم نّصــا يف إطــار فهــم املنطــوق لصاحبــه »يوســف شــاوش« الكاتــب 
الجزائــري، بعنــوان )الحــّل الخــر( مــن مجموعتــه القصصيــة ) الّضيــق (.

، وأصغِ جيّدا لـ :   ــ اسمعه بتأنٍّ
ــا،  ــر به ــا، وتتأثّ ــل معه ــة، تتفاع ــكاره الجزئي ــة، وأف ــه العاّم ــدا فكرت ــم جيّ • تفه

ــتها. ــا ومناقش ــن تحليله تحس
• تحّدد قيمه املختلفة وعواطفه البائنة، وأبعاده املستتة.

 • تُحِســن التّواصــل مشــافهة بلغــة منســجمة صحيحــة، وتنتــج نصوًصــا متشــابهة 
معــه منطًــا ومضمونًــا.

الـحـلُّ األِخـــــريُ

ِكَِة َمْنُهوَك القَوى، كُنَت تََرى بَْعَض رِفَاِقَك َوُهم يَرْكَبُوَن َسيَّاراتِهم وأنَت ال  َخرَْجَت مَن الرَّ
ٍة.. تقدْمَت ُخطواٍت..  تلُك سيّارًة.. َضَغطَْت عل الَجِريَدِة الِّتي كَانَْت َملُْفوفًَة بَن يَديَك ِبِشدَّ
ْمَت ِجَهَة الَحاِفلَِة..  أََشاَر إليَك أََحُدُهم ِمْن نَاِفَذِة الَسيَّارِة ُمَودًِّعا.. رََدْدَت عليِه يِف بُُروَدٍة، وتََقدَّ
َهَدِفَك  بُلُوَغ  ُمَحاِواًل  الَجِميعِ  َوسَط  َوِجْسِمَك  نَْفِسَك  ِبثَقِل  رََميَْت  وأَكْواٌم...  البََرِ  ِمَن  أَكَْواٌم 
ائُِق يَْغلُِق البَاَب: )لن يَْصَعَد  املْنُشوِد.. النَّاُس يتخبَّطُوَن، طلبٌة، طالباٌت، ُعّاٌل، انتهازيُّوَن.. السَّ
أََحٌد َحتَّى يَأَْذَن لَُه أَبُوُه( يُلِْقي َعليُكم ُخطْبًَة يِف الََدِب وأُْخَرى يِف أََدِب الرُّكُوِب، َوأُْخرى يِف 
لِتَْجَعلَُه  إَِراَدتَِها،  يَْل ِوفَْق  ْطَُة تَُنظُِّم السَّ الُْمَقارَنَِة بيَنُكم أنتم الَعرَُب وَشْعُب ِفرَنَْسا،.. تَأيِْت الرُّ
.. طَأْطَأَْت رَأَْسَك ِمْن فَرِط الَغَضِب والَفَشِل..  أَِخرًا يَْدُخُل قَطْرًَة، قَطْرًَة إِىَل َداِخِل الَحاِفلَِة ِبتَأَنٍّ
ْرَ  تَُواِصُل السَّ اْحتََوْت..  َما  لِِثْقِل  لِْلَرِْض  يَبُْدو ُمالَِمًسا  إِطَارَُها  َشِديٍد،  ِببُطٍء  تَتََحرَُّك الحاِفلَُة 
َساكًِنا..  تَُحرَِّك  َولَْم  َمَكانَِك  ثَبَُت يِف  َعيَْنيَْك..  َعْن  َغابَْت  أَْن  إِىَل  تََتَهاَدى  َوِهَي  تُرَاِقبَُها  كُْنَت 

يَّاَراُت َتُرُّ أََماَمَك ِمْن َشتَّى الَنَْواِع... السِّ

ُعوِد َمْهَا كَلََّفَك َذلَِك.. تَْدُخُل الَحلَبََة  بَقيَت ُهَناَك، تَأيِْت َحاِفلٌَة أُْخَرى.. تَْعِقُد الَعزَْم َعَل الصُّ
أَْضَواُء  كَِئيبًا..  َحِزيًنا  تَِقُف  تُْقلُِع..  الَحاِفلَُة..  تَْكتَظُّ  بَِعيٍد..  إِىَل  املُتاَلَِطَمُة  تَْقِذفَُك الَْمَواُج  ثَانِيًَّة 
املَِديَنِة تَْشتَِعُل.. لَْم يَبَْق أََماَمَك َغْرُ الَحلِّ الَِخرِ.. تُِعيُد أَْدَراَجَك إِىَل َمْوِقِف ِسيّاَراِت الُْجرَِة، 
يَارََة كَارًِها.. تَُحاِوُل  تَُحاِوُل َمَع أََحِدِهم.. تَْحتَجُّ َعَل امْلَبْلَغِ.. يَُذكِّرَُك ِبأَنَّ اْلَوقَْت لَيٌْل.. تَْصَعُد السِّ
أَْن اَل تَْسَمَع َحِديثَُه َعْن ِقطَعِ الغيَاِر َوالَعَجالَِت.. َوفََساِد الطُّرُِق.. و.. وتتوقف الّسيَارَُة.. تُْعِطيِه 

َا تَْشتُُم أَْو تَرُدُّ التَِّحيََّة. امْلَبْلََغ.. يَُصبُِّحَك َعَل َخْرٍ.. تُتَْمِتُم ِبَشَفتَيَْك، َصْوٌت َغْرُ َمْفُهوٍم، ُربَّ

    يوسف شاوش )بترصّف(
من املجموعة القصصية )الضيق(
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أفهم النّصّ:

ما هو املوضوع الّذي يعالجه الكاتُب يف هذا النَّصِّ ؟

ة. اِْستَْخِرج من النَّصِّ بعَض العباراِت الِّتي تدلُّ عى ُمَعانَاة بَطَِل الِقصَّ

َهْل اْستَطَاع البَطَُل أن يَرْكََب يف الحاِفلَة لِيَُعوَد إىل بَيِْته ؟ لاَِمذا ؟

ملاذا يََكاُد إِطَار الَحاِفلة ياُلَِمس األرَض وهي تَِسري ؟

ما هي الَوِسيلة الِّتي لََجأَ إليها الكاتُب أخريًا ليعود إىل بيته ؟

: املَُقّدَمة، الَعرْض، والَخاِتَة. ْد من النَّصِّ حدِّ

أعودُ إلى قاموسي: 

أَْفَهُم كَلِاَميِت: 

ــا.  ــه كَُوًم ــه، وجعل ــا َجَمع اب تْكوميً ــتُّ ــوَّم ال ــات، ك ــوام: َجاَمَع ــب. أكْ ــوك: ُمتْع َمْنُه
ــَم  ــى اْغتََن ــز واملعن ــك، انته ــا. كذل ــَدر الْغِتَناِمه ــة: اِبْتَ ــز الفرص ــن تناه ــون: م انتهازيُّ

ــف. ــتّى: ل ــة. ش ــه الفرص ــادًرا يك ال تفوت ــض مب وانته

ُح كَلِاَميِت:  تَتََهادى. تعقد العزم. أرْشَ
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فهم املنطوق )التعبري الشفوي(: 15

تســتمع اليــوم لنــّص ذي طابــع اجتاعــي أخالقــي مــن نصــوص الكاتــب الفرنــيس 
الّشــهر«فيكتور هيجــو« عنوانــه »معانــاة جــان فالجان«

من قّصته العاملية الرّائعة ) البؤساء (.
ــ أحسن اإلصغاء واالستاع لـ :

• تفهم فكرته العاّمة الخّفية، تتفاعل معها وتتأثّر، تستطيع تحليلها ومناقشتها.
• تحّدد  أهّم قيمه وعواطفه.

ــس  ــن نف ــا م ــج نصوص ــجمة، وتنت ــليمة منس ــة س ــافهة بلغ ــل مش ــَد التّواص • تُجي
ــون. ــط والمضم الّنم

ُمَعانَاة »َجاْن َفالَْجان«

جِن. وكانَْت ِسلِْسلٌة َحِديِديٌَّة تتدىّل مَن البَاِب َمْشُدوَدٌة  وأخرًا وصَل »جان فالجان« إىل باِب السِّ
إىل َجرٍَس، فَأَْمَسك ِبَها َوقََرَع. وفُِتحْت نافذُة الباِب، وقال »جان فالجان« وهو يرفُع ُقلُْنُسَوتَه 
اْحِتاًما: » سيّدي الّسّجان !! هل لََك أَْن تفتَح الباَب وتسمَح يل باملَِبيِت ُهَنا هذِه اللّيلَة ؟ » فأجاَب 

طَة عَل اْعِتَقالَِك؛ وِعْنَدئٍِذ نَْفتَُح لََك !«. َصْوٌت: »الّسجُن ليَس فُندقًا ! اِفعْل ما يَْحِمُل الرُّ

وأوِصَدت نافذُة الباِب، وَواصَل اللَّيُل هبوطَه، وهبّْت ريُح الَلِْب القارسة. وعل َضْوِء الّنهاِر 
َمبِْنيٍّ من اللنِّب، وَدنَا من الُكوِخ، كَاَن بَابُه ُمَجرَّد  املُحتَضِ لََمح »جان فالجان« ِشبَْه كُوٍخ 
ٍء ِبِتلَْك الكواِخ الّتي يُقيُمها ُمَعبُِّدو الطّرُِق  فَتَْحٍة َضيِّقٍة َشِديَدة االنِخَفاِض، وكاَن هو أشبَه َشْ
، أنّه كان يف الواِقعِ َمأَْوى ُمَعبِِّدي  أِلَْغَراِضِهم املَُؤقّتة. ولََقْد ظنَّ الرّجُل الغريُب من َغْرِ َشكِّ
الطّرِق. وكان يُقايِس أملَ الربِد والجوِع معاً، ولقد أْذعَن للجوِع واْحتََملَه ولَِكْن َهُهَنا ِوقَايٌة من 
الرَبِْد عل القّل. ولقد َجرَِت العادُة أن يَُكون هذا الّضُْب من الكواِخ غَر آهٍل يف أثناِء اللَّيل. 
فانْطَرَح عل الرِض وزََحَف إىل الكوخ. كان الجوُّ دافئاً هناَك، ولقد َوَجَد مثَّة ِفراشاً جيّداً 
، واْسَتَاَح عل هذا الفراِش لحظًة عجَز خاللها عل أن يأيتَ بحركٍة لشّدِة ما أملَّ به  من قشِّ
من اإلِْعيَاء... وفَْجأَة طرَق سْمَعُه نباُح ضاٍر، فرفَع عينيْه، فإذا به يََرى عنَد َوِصيِد الُكوِخ كَلْبًا 

ضخَم الّرأِس والُعُنِق. كان ذلك املكاُن ِوجاَر كَلٍْب ! 

وكان هو نفُسه شديَد البأِس راِعبا؛ فََشَهَر َعَصاُه، وغادَر الِوجاَر عل َخْرِ َما كَان يف ُوْسِعه 
ِّ الّذي وقََع عليِه يف ذلَك  أن يفعَل ومرّة أخرى ألَفى نفَسه طَِريًدا حتّى من الِفرَاِش القيِّ
الِوجاِر الحقرِ ! ثمَّ إنّه طَرَح نْفَسه – وال نقوُل َجلََس – عل َحَجٍر، وقال بيَنُه وبَن نَْفَسه : 

»أنا لْسُت حتّى كلبًا !«

فيكتور هيجو )البؤساء(
)ت. حافظ إبراهيم(
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أفهم النّصّ:

ملاذا قصد »جان فالجان« باَب الّسجن ؟

أين قََض »جان فالجان« ليلته حتى طلوَع النَّهاِر ؟ 

ممَّ كان يعاين »جان فالجان« وهو يَْدنُو من الُكوِخ ؟

ماذا وجد داخل الكوخ ؟ وماذا أراد أن يفعل ؟ وملاذا ؟

مبن تفاجأ وهو داخل الكوخ ؟

أين ذهب »جان فالجان« بعد ُمَغاَدرَتِه الِوجار؟ وِبَم خاطب نفسه .

أعودُ إلى قاموسي: 

أَْفَهُم كَلِاَميِت: 

قُلنســوة: نــوع مــن مالبــس الــرأس. ج: قاَلَنــس وقاَلَنيــس. القارســة: الشــديدة الــرودة. 
ملــح: رأى. ألغراضهــم: لحاجاتهــم. َمــأْوى: ملْجــأ. أُْذِعــَن: خضــَع. الــّرب: النــوع. مثـّـة: 

هنــاك. الَوِصيــد: العتبــة: ِفَنــاُء الــّدار. ِوَجــار: جحــر. ُوســعه: مقدرتــه. ألَْفــى: َوَجــَد.

. . أهل. َضارٍّ أرَْشُح كَلِاَميِت: املُْحتََرَ
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فهم املنطوق )التعبري الشفوي(: 16

ستســمع نّصــا مــن نصــوص ) العلــم واالكتشــافات العلميــة ( للكاتــب »عبــد 
الرحمــن عبــد اللّطيــف الّنمــر« بعنــوان »التّجريــب عــل الحيــوان والخــالق«.

ــ اسمعه جيّدا لـ :
• تفهم معانيه، تحسن مناقشتها، تتفاعل معها.

• تحّدد قيمه الكربى وأبعاده اإلنسانية.
• تِجيــَد التّواصــل مشــافهًة بلغــة ســليمة منســجمة، وتنتــج نصوصــا أخــرى تتشــابهُة 

بــه معــه منَطـًـا ومضمونـًـا

الّتْجِريُب َعَل الَحَيَواِن واألْخالَُق !

يـن ِبَغـْرِ َضَحايَـا أَبِْريَاء،  ـَق يِف الَقـرِْن الِْعْرِ ِذي تََحقَّ ُم الِعلِْمـيُّ املُْذِهـُل، الَـّ لَـْم يَُكـْن التََّقـدُّ

تُْسـَفُك ِدَماُؤُهـم َعـَل َمْذبَـِح البَْحـِث ! َعـَل الرَّْغـِم ِمـْن أَنَّ َهـَذا التََّقـُدَم الَهاِئَل، َجَعـَل َحيَاَة 

ُه بََنـى رَصَْحـُه َعـَل َمالَيـِنَ الُجثَـِث ! فَِفـي ُمْختَلَـِف املََعاِمـِل  اإلنَْسـاِن يَِسـرًَة ُمرْفََّهـًة، إاِلّ أَنَـّ

َوَمرَاكِـِز البَْحـاِث املُْنتَـِرَِة يِف َشـتَّى ِبَقاِع الَْمْعُمورَِة، يَْقتُُل َسـَنِويًّا قُرَابََة َمائَـٍة وأَْربَِعَن ِملْيُوَن 

َحيَواٍن ! 

َمْعُقـوٌل  الِفْعـِل  لَِهـَذا  اإلنَْسـاِن  ترَْبِيـُر  َوَهـْل  املَْعَمـِل؟  الَحيَـَواِن يِف  لَِقتْـِل  املُـرَبُِّر  ُهـَو  َمـا 

ُمْسَتَسـاٌغ ؟! َوقَبْـَل َهـَذا َوَذاَك، لِـَاَذا يَثُـُور الَجـَدُل َحـْوَل َحيَوانَـاِت التََّجـارِِب، َوِهـي كَائَِناٌت 

لَيْـَس لََهـا – يِف نَظَـِر الَكِثرِيـَن – كَِبـُر َوْزٍن أَْو رَِفيـُع ِقيَمـٍة ؟! 

اِلبِْتـاَلِع  تَْعِريِضَهـا  ِمـْن َجـرَّاِء  َحتَْفَهـا  تَلَْقـى  التََّجـارِِب،  َحيَوانَـاِت  ِمـْن  الُعظَْمـى  ُة  الَْغلَِبيَـّ

ًة بَـْنَ الَْدِويَـِة والَْمَصـاِل، وتَْنتَِهـي ِعْنـَد أَنْـَواِع التَّبْـغِ  ٍة ُمْختَلَِفـٍة، تَـَتَاَوُح أََهِميَـّ َمـَوادَّ كِيْميَائِيَـّ

، يَْجـِرى َعـَدٌد َهائِـٌل ِمـَن التََّجـارِِب لِلتّأكُِّد  َوُمْسـتَْحرَضَاِت التَّْجِميـِل ! َوبَـْنَ َهَذيْـِن الطَّرَفَـْنِ

ِمـْن َسـالََمِة املَـَوادِّ الَكِثـرَِة املُْسـتَْخَدَمِة يِف امْلََنـازِِل، َولَِضـَاِن فََعالِيَّـِة ُمِبيـَداِت الَحـَرَاِت، 

ثَـاِت البيئـة. َواْخِتبَـاِر تَأْثِـرِ ُملَوِّ

َوبَْعـَض َهـِذِه التََّجـارِِب يُـَؤدِّي إِىَل ُحـُروٍق َوُجـُروٍح يِف ِجْسـِم الَحيَـَواِن، َويِف الْبَْعـِض اآلَخِر 

ـَدًة، لُِمَحـاكَاِة املَْوِقِف ِعْنَد اإلِنَْسـاِن !  ِمـَن التََّجـارِِب تَُكـوُن اإِلَصابَـُة لِلَْحيَـَواِن ُمَتَعمِّ

ُر  ِة َواملُْسـتَْحرَضَاِت الطِِّبيَّـِة الَكِثـرَِة، تَأُْخـُذ الطَّاِبـَع الِكيْميَـايِئّ. َويَُقدِّ َوُمْعظَـُم تََجـارِِب الَْدِويَـّ

َواِء.  أَنَّ نِْصـَف َحيََوانَـاِت التََّجـارِِب اَّلِتـي َتُوُت يِف َمَعاِمـِل الَبَْحاِث، تَُكوُن َضِحيََّة تََجـارِِب الدَّ
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َدٌة، طُرَِحـْت ِفيَهـا الَقِضيَّـُة َعـَل ِبَسـاِط  ونَِتيَجـًة لَِذلِـَك، ُعِقـَدْت نَـَدَواٌت َوُمَناظَـَراٌت ُمتََعـدَّ

لَـِة اآلَراِء َوالَفْـَكاِر، أَنَّ البَْحـَث الِعلِْميِّ ُهَو  البَْحـِث، َوأَْدَل ِفيَهـا كُلُّ طَـرٍَف ِبَدلْـِوِه. َوِمـْن ُمَحصَّ

ـَوَض َدَعائِـُم َهـِذِه الَحَضـارَِة الَحِديثَـِة،  ِبَحـقِّ َضُورَُة َحيَـاٍة لإِلنَْسـاِن، َوِبُدونِـِه مُيِْكـُن أَْن تََتقَّ

ٍة. بَْيـَد أَنَُّه ِمْن َغْرِ املَْقبُـوِل يِف الَوقِْت  الَّتـي تُْعتَـرَبُ ُخالََصـَة َونِتَـاَج الِفْكِر البَـَرِيِّ لُِقُروٍن ِعدَّ

نَْفِسـِه، أَْن يَتَِّخـَذ اإلنَْسـاُن ِمـَن البَْحـِث الِعلِْمـيِّ َذِريعـًة لَِقتْـِل املَيالَِيـِن الَغِفريَِة ِمـَن الَحيَواِن، 

ِفيـَا يَُهـمُّ َوَما اَل يَُهـمُّ ِمـَن التََّجارِِب.

َواتََّفَقـِت اآلَراُء َعـَل أَنَّ التََّجـارَِب َعـَل الَحيَـواَِن يَِجـُب أَْن تَُقنَّـَن، َوأَْن تَْحُكَمَهـا َمَعاِيـُر 

ٌة، تَُحـوُل ُدوَن تَْعِريـِض الَحيَـواِن لِلَْعـَذاِب، َوتَُحـوُل يِف َذاِت الَوقْـِت ُدوَن ُوقُـوِع كَارِثٍَة  أَْخاَلِقيَـّ

ٍة ِبإِبَـاَدِة أَْجَنـاِس الَحيَـَواِن.  بَيِْئيَـّ

د. عبد الرّحمن عبد اللّطيف النمر
مجلة العريب العدد 625- ديسمرب

أفهم النّصّ:

َما ِهي املُْشِكلَة الِّتي يَُعالُِجَها الَكاتُِب يِف َهَذا النَّصِّ ؟

َهْل ُمَرَِّراُت قَتِْل الَحيََوانَاِت َمْقبُولٌَة ِعْنَد الَكاتِِب أَْم اَل ؟

اُذْكُْر ِمَن النَّصِّ بَْعَض طُرُِق قَتِْل الَحيََوانَاِت أَثَْناَء إْجرَاِء التََّجارِِب.

رُنَا الَكاتُِب ِمْن بَْعِض التََّجارِِب الِعلِْميَِّة. كَيَْف ؟  يَُحذِّ

َهْل ُهَناك ُحلُوٌل لِلُْمْشِكلَِة الَِّتي يَُعالُِجَها الَكاتُِب يِف َهَذا النَّصِّ ؟ َما ِهيَّ ؟

أعودُ إلى قاموسي: 

أَْفَهُم كَلِاَميِت: 

ــدة: مقصــودة. بَيْــَد أّن: َغــرْيَ أنَّ َذِريَعــة: َســبَب. الَغِفــريَة: الَكِثــريَة.  املُْذِهــل: املُْدِهــش. ُمتََعمَّ
تَُقنَّــن: تُوَضــع لََهــا قََوانِــن لِتَْنِظيِمهــا. إِبـَـاَدة أْجَنــاس: الَقَضــاء عليهــام.

ُض. ُح كَلِاَميِت: ُمَناظَرات. أَْدىَل. تَتََقوَّ أرَْشَ
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فهم املنطوق )التعبري الشفوي(: 17

إليــك نّصــا مــن نصــوص )العلــم واالكتشــافات العلميــة( بعنــوان »زراعــة الفضــاء 
بالّنباتــات« لـــ  د. »منــى فوزي«.

ــ أحسن االستاع إليه لـ :
• تقف عل معانيه، تتفاعل معها، وتحسن مناقشتها.

• تستخرج قيمه وأبعاده.
• تحســن التّواصــل مشــافهًة بلغــة ســليمة منســجمة، وتنتــج نصوًصــا محاكيــًة لــه 

ــا ومضمونًــا. منطً

ِزَراَعــُة الـَفـَضـــاِء ِبـالـنَّـَبــاتَــاِت

ــوَن ِمــن  ــَداِر الَرَْض، َســْوَف يَُك ــتَْقبَِل القريــِب َخــاِرَج َم اِد الَفَضــاِء يِف املُْس ــاِت ُروَّ يِف بََعثَ

ــتَْغرُِق  ــْد تَْس ــِخ قَ ي ــِب املَرِّ ــٌة إىَل كَوْكَ ــٌة فََضائِيَّ ــِة، فَرِْحلَ ــِل الِغَذائِيَّ ــة ُاملََحاِصي ــرَضُوِريِّ َزَراَع ال

ــي  ــاِم الَِّت ــَن الطََع ــم ِم ــُل احتيَاَجاتِِه ــا َحْم ــِب َمَعَه ْع ــَن الصَّ ــيَُكوُن ِم ، َس ــلِّ ــَل الَقَ ــا َع َعاًم

ــة  ــِل الزَِّراِعيَّ ــُة الَْمَحاِصي ــمُّ ِزَراَع ــْوَف تَِت ــَك فََس ــِة، لَِذلِ ــَتَاِت الطَِّويلَ ــَك الَف ــِل تِلْ ــم لِِمثْ تَْكِفيِه

ــِب. ــِر َواْلَكَواكِ ــطِْح الَقَم ــَل َس ــِة َوَع ــاِت الَفَضائِيَّ ــْنِ املَرْكَبَ ــَل َم َع

ــَواٍم  ــرَِة أَْع ــَوايِل َع ــُذ َح ــُه ُمْن ــِة، ِلَنَّ ــِب لِلَْغايَ ــتَْقبَِل الَقِري ــيَتُِّم يِف املُْس ــك َس ــوُل إِنَّ َِذلَ َونَُق

ــوم،  ــِة، والْي ْولِيَّ ــاِء الدَّ ــِة الَفَض ــِل يِف َمَحطَّ ــاِت ِباْلِفْع ــِة النَّبَاتَ ــاُر ِزَراَع ــمَّ اْخِتبَ ــى اآلَن تَ َوَحتَّ

ــة  ــٍة أَْمِريكيّ ــرَبَاٍت فََضائِيَّ ــا يِف ُمْختَ ــمَّ تَطِْويرَُه ى »الََدا«، تَ ــمَّ ــزٍَة تَُس ــٍة ُمَجهَّ ــِل ُغرْفَ َوِبَداِخ

َوُروســيّة،ٍ َتَّــْت ِزَراَعــُة َعــَدٍد ِمــَن املََحاِصيــِل الزَِّراِعيَّــِة مثــل الَقْمــِح والَبــازاَلء، الّتــي مَنَــْت 

ــٍة. ــٍة َملُْحوظَ ــاٍر َجانِِبيَّ ــاِء ُدوَن أيِّ آثَ يِف الَفَض

ــِة  ــِخ ِبِتْقِنيَّ ي ــِب املَرِّ ــِر، وَكَوْكَ ــطِْح اْلَقَم ــَل َس ــاِت َع ــِض النَّبَاتَ ــِة بَْع ــُة ِزَراَع ــت تَْجِربَ ــَا َتَّ كَ

الزَِّراَعــِة املَائِيَّــِة، وتُكــوُن النَّبَاتـَـاُت قـَـاِدرًَة َعــَل النُُّمــوِّ ِمــْن ُدوِن تُْربـَـٍة، حيــُث يَِتــمُّ تَزْويُدَهــا 

ــَا نَْفَعــُل ِحــَن نََضــُع  ــة الالَّزَِمــة لََهــا يِف ُصــورَِة َســائِلٍَة، )َتَاًمــا كَ باملـَـاِء والَعَنــارِصِ الِغَذائِيَّ

ــَك الّنباتــاُت َعــَل َمــا تَْحتَاُجــُه  ــْهِل أَْن تَْحصــَل تِلْ ــٍئ باملـَـاِء(، َوِمــَن السَّ ــوٍب ُمْمتَلِ َورَْدًة يِف كُ

ــْمِس، التــي تَِصــُل إِىَل َجِميــعِ أَنَْحــاِء كَْونَِنــا الَواِســعِ. ِة الشَّ ِمــْن أَِشــعَّ

ـُر ِحَايَــًة كافيَّــًة لِِتلْــَك النَّباتَــاِت،  َعــَل ُمْســتََوى املّريــخ يُوَجــد غــالٌف ُجــوِّيٌّ يُوفِـّ

ــاِة )نَْحــُن نَْعــرُف  ــَد َغــاِز الُكِْســِجن الــالّزِِم لِلَْحيَ ــوُم ِبتَْولِي ــِة لِلِْحَايــِة فســوَف نَُق وباإلَضافَ

ى ِبطَِريَقــٍة َعْكِســيٍَّة لإِْلِنَْســان، أَْي أنّهــا َتْتَــصُّ ثـَـايِن أُكِْســيد  أَنَّ النَّبَاتـَـاِت ِبَشــْكٍل َعــاٍم تَتََغــذَّ
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اِت واآلاََلِت  ــدَّ ــَك املُِع ــبًا لِِتلْ ــالً ُمَناِس ــوُن بَِدي ــك تَُك ــِجن(، َوِبَذل ــّث غــاَز الُكِْس ــون وتَبُ الَكْربُ

التِّــي تُْســتَْخَدُم يف تَْولِيــِد الُكِْســيِجن ِبطَِريَقــٍة ِميَكانِيِكيَّــٍة، وَعلَيْــه مُيِْكــُن ِبَنــاُء املســتعمراِت 

ــاِء. اِت إىَل الَفَض ــدَّ ــَك املًِع ــكلِّ تِلْ ــاِل ب ــِة إىَل االنِْتَق ــِة ُدوَن الَحاَج الفضائيّ

َوأَيًّــا كَاَن َشــْكُل املـَـزَاِرِع الَفَضائِيَّــِة يِف املُْســتَْقبَِل فِإنََّهــا َســْوَف تَُكــوُن ُجــزًْءا ال يتجــزَّأُ ِمــْن 

ِد  بَرَاِمــج اْسِتْكَشــاِف الَفَضــاء التِّــي َســتُْصِبُح ِبــالَ ِقيْمــٍة ُدوَن تَْوِفــرِ َمْصــَدٍر لِلِْغــَذاِء املتَجــدِّ

ُمــُه املـَـزَاِرُع الَفَضائِيَّــُة. كالّــِذي تَُقدِّ

د.ُمنى فوزي

العريّب الّصغري، العدد: 256 يناير 2014

أفهم النّصّ:

َما ِهي األْسبَاب الِّتي َجَعلَت الُعلاََمَء يَُفكُِّرون يِف ِزَراَعة الَفَضاء ؟

َهْل تَمَّ إْجرَاُء بَْعِض التََّجارِب إِلنَْجاِح َهِذه الزَِّراَعاِت الَجِديَدة ؟ كَيَْف َوأَيَْن ؟

َما الَفائَِدة ِمن املَزَاِرِع الَفَضائِيَّة ؟

ِه ؟ َما َرأْيًك ِفياَم طَرََحه الَكاتُِب يِف نَصِّ

أعودُ إلى قاموسي: 

أَْفَهُم كَلِاَميِت: تستغرق : 

تُدوُم. ِبالَ ِقيَمة: مْن َغرْيِ فَائَِدة.

ء. أرَْشُح كَلِاَميِت: » الََدا ». البّازاِلَّ
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فهم املنطوق )التعبري الشفوي(: 18

تتنــاول اليــوم يف حّصــة فهــم املنطــوق نّصــا مــن نصــوص )العلــم واالكتشــافات 
العلميــة(، عنوانــه »الرباكــن ثــورات باطــن الرض«  لصاحبــه »محســن حافــظ«.

ــ حاول أْن تُحِسن االستاع إليه وتجيد اإلصغاء لـ :
• تفهم جيّدا فكرته العاّمة، وأفكاره الجزئية، وتجيد مناقشتها وتتفاعل معها.

• يســهل عليــك التّواصــل مشــافهًة بلغــة ســليمة متّســقة منســجمة، و تنتــج نصوًصــا 
عــل شــاكلته منطـًـا ومضمونـًـا.

الَبـَراِكـنُي.. تُضُّنَا وتَنفعَنا !

ــاٍء  ــرٍ َوفََن ــْن تَْدِم ــا، ِم ــَع كََوارِثَِه ــتَِطيُع َمْن ــي ال نَْس ــِة الَِّت ــِر الطَِّبيِعيَّ ــَن الظََّواِه ــُن ِم الرَبَاكِ
ِة تَْنتـُـُج َعْنــه طَاقـَـٌة َحرَاِريَّــٌة أَكـْـرَبَ أَلـْـَف َمــرٍَّة، ِمــَن  ــدَّ ــُط الشِّ . فَالــرُبْكَاُن املُتََوسِّ ٍث َجــِويٍّ َوتَلـَـوُّ

ــٍة. ــٍة نََوِويَّ ــِة النَّاتَِجــِة ِمــن انِْفَجــاِر قُْنبُلَ الطَّاقَ

ِة أَْجــزَاٍء، ِمْنَهــا َمــا ُهــَو ظَاِهــٌر َوِمْنَهــا َمــا ُهــَو يِف بَاِطــِن الَرِْض،  ُن الــرُبْكَاُن ِمــْن ِعــدَّ يَتََكــوَّ
ِغــَر َوالُجــزَْء الثَّــايِن ُهــو الَفْوَهــُة وتُوَجُد  َوأَوَُّل ُجــزٍْء ظَاِهــٍر ُهــَو املَْخــُروُط، َويُْشــِبُه الَتــلَّ الصَّ
ــا ُعُنــُق  ــِة الــرُبْكَاِن، َوِهــي الَفتَْحــُة الَِّتــي تَْخــُرُج ِمْنَهــا الِحَمــُم )الرََّمــاد املُيلْتَِهــُب(، أَمَّ أَْعــَل ِقمَّ
الــرُبْكَاِن فَُهــَو تَْجِويــٌف أُْســطَُوايِنٌ، يَِصــُل بَــْنَ الَفْوَهــة َوَخــزَّاِن الحَمــِم يِف بَاِطــِن الَرِْض، 
َوَهــَذا الَخــزَّاُن يََقــُع َعــَل أَْعــَاٍق بَِعيــَدٍة ِمــْن َســطِْح الِقــْرَِة الَرِْضيَــِة، َحيـْـُث تَُكــوُن َدرََجــاُت 

ْغــُط أَْعــَل َمــا مُيِْكــُن. الَحــرَارَِة والضَّ

تَِها َونََشاطَها ِإىَل: ُم الرَبَاكُِن َحْسَب قُوَّ َوتَُقسَّ

1-بَرَاكِــَن نَِشــطٍَة: َوِهــي الَِّتــي يِف َحالـَـِة نََشــاٍط َوثــْورٍَة َدامِئـَـٍة، َمــَع ُوُجــود فـَـَتَاِت ُهــُدوٍء 
ِمثـْـل بـُـرْكَان ِفيــزُوف ِبإيطَالِيَــا.

ْل لََها نََشاٌط، ِمثْل بُرْكَان أوِفرُون يف فَرَنَْسا. 2-بَرَاكَِن َهاِمَدٍة: وِهي الَِّتي لَْم يَُسجَّ

ــُل  ــٌة تَِص ــٌة طَِويلَ ــْتٌَة زََمِنيَّ ــا، فَ ــرَّاِت ثََوَراتَِه ــْنَ َم ــي يَْفِصــُل بَ ــٍة: َوِهــي الَِّت ــَن َهاِدئَ 3-بَرَاكِ
ــِنن. ــاِت السَّ إِىَل ِمئَ

ــتََمرَّْت  ــَل الِميــالَِد واْس ــام 79 قَبْ ــاطُه َع ــَدأَ نََش ــرْكَاُن ِفيــزُوف، َوبَ ــَو بُ ــِن ُه ــَهُر الرَبَاكِ َوأَْش
ــى  ــام َحتَّ ِة 1700 َع ــدَّ ــْت لُِم ــي، َوظَلَّ ــُة بُْوِمب ــاِدِه َمِديَن ــَت رََم ــْت تَْح ــا، وُدِفَن ــه 16 َعاًم ثَْورَتُ
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ــاِر،  َم ــاَر الدَّ ــاُس آثَ ــاِهَد النَّ ــاٍر، لِيَُش ــْمُكَها 6 أَْمتَ ــَغ ُس ــي بَلَ ــاِد، اَّلِت ــاُت الرََّم ــا طَبََق ــَح َعْنَه أُِزي
َة 1500 َعــام ثـًـمَّ بَــَدأَ ثَْورَتـَـُه الَجِديــَدة َعــام 1631، َوُمْنــُذ َهــَذا  وظَــلَّ الــرُبْكَاُن َخاِمــًدا ُمــدَّ

ــاٍط. ــِة نََش ــو يِف َحالَ ــِخ َوُه التَّاِري

ــُزُر  ــع، فَالُج ــَض املََناِف ــا بَْع ــة، إاِلَّ أَنَّ لََه ــا التَّْدِمريِيَّ ــِن وَآثَارَِه ــِر الرَبَاكِ ــْن َخطَ ــِم ِم ِبالرَّْغ
ــِن ِمــَن  ــِج الرَبَاكِ ــَا أَنَّ نََواتِ ــِن، كَ ــاُج ثـَـوَراِت الرَبَاكِ املَْوُجــوَدة ِباملُِحيــِط االطْلَْنِطــي ِهــي نِتَ
ْبـَـِة، ِمثـْـل تُْربـَـة أَيَْســلْنَدا  َبــة لِلتُّ لْبَــة، تَْحتـَـِوي َعــَل َعَنــارِصَ ُمَخصِّ الرََّمــاِد َوبَْعــِض املـَـَواِّد الصَّ
ــاُج  ــي يَْحتَ ــاِدِن، الَِّت ــَض املََع ــِم بَْع ــَن الِحَم ــِرُج ِم ــن تُْخ ــْورَُة الرَبَاكِ ــيالَن، َوثَ ــيَا َوِس وإِنُْدونِيْس
إِلَيَْهــا اإلنَْســاَن ِمثـْـل الِكرْبِيــت والزِّئْبَــق، كَــَا يَْنبَِعــُث ِمــْن بَاِطــِن الَرِْض ِميــاٌه طَِبيِعيَّــٌة َذات 
ــَة،  ــٌة ِباملـَـَواِد املَْعَدنِيَّ ــُع الَحــارَُّة، َوِهــي َغِنيَّ ــا اليََناِبي ــُق َعلَيَْه ــِبيًّا، يُطْلَ ــة نِْس ــة َحــرَارَة َعالِي َدرََج
مُيِْكــُن اْســِتْخَداُمَها لِتَْدِفئَــِة املََنــازِِل كَــَا يِف نيُوزِلَْنــَدا، كَــَا أَنَّ نََشــاَط الرَبَاكِــن يـُـَؤدِّي إىَل 
ــا إىَل 50  ــا أَْحيَانً ــُل قطْرَُه ــِة، يَِص ــاِت الرُبْكَانِيَّ ــِبه الَفْوَه ــتَِديرٍَة تُْش ــاٍت ُمْس ــِن ُمْنَخَفَض تَْكِوي
ــُح  ــاُر تُْصِب ــا الَْمطَ ــُقط َعلَيْه ــا تَْس ــَرا، َوِعْنَدَم ى الكَالِْدي ــمَّ ــاُت تَُس ــِذه املُْنَخَفَض ــتاً َوَه كيلوم

بَُحــْرَاٍت ِمــَن املـَـاِء الَعــْذِب ِمثْــل بَُحــْرَِة كرَاتــر.

محسن حافظ
العريّب الّصغري، العدد 210 مارس 2010

أفهم النّصّ:

ِممَّ يَتََكوَّن الُرْكَان ؟

َعَى أَيِّ أََساٍس يَِتّم تَْقِسيُم الَرَاكِن ؟ َوَما ِهيَّ أنَْواُعَها ؟ 

َماَذا تَْعرف َعن بُرْكَان » ِفيزُوف » ؟

اْستَْخِرْج ِمَن النَّصِّ بَْعَض َمَناِفعِ الَرَاكِن ؟

أعودُ إلى قاموسي: 

أَْفَهُم كَلِاَميِت:

الفْوَهة: الَفتَْحة. الُحَمم: الرّماد املُملْتََهب.

بة. الَكالِديرا. ُح كَلِاَميِت: التّّل. التَّْدِمريِيّة. ُمَخصِّ أرَْشَ
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فهم املنطوق )التعبري الشفوي(: 19

إليــك نــّص يف إطــار فهــم املنطــوق كــا تعــّودت، عنوانــه » ازديــاد حــرارة الرض 
والخطــار الكارثيــة« لصاحبــه الّدكتــور »عبــد اللــه بــدران« 

ــ استمع إليه جيّدا لـ :
• تستوعب جيّدا معانيه، تتفاعل معها وتُجيَد مناقشتها.

• تستخرج قيمه، وأبعاده وآثاره.
• تحســن التّواصــل مشــافهة بلغــة ســليمة منســجمة، وتنتــج نصوًصــا متشــابهًة معــه 

ــا ومضمونًا. منطً

أَْخطَاُر ازِْديَــاِد َحـــَراَرِة األْرِض

ِ املَُنـاِخ، ِمـْن أَكْـرَثِ الظََّواِهـِر البَيِْئيَّـِة الِّتي َشـَغلَِت الَعالَـَم ِخـالََل الِعْقَديِْن  تُعـدُّ ظاِهـرُة تََغـرُّ

الَِخَريْـِن، َوِمـْن أَكْرَثِ املُْشـِكاَلِت الّتي تَُشـكُِّل ِمْحَوراً رَئِيًسـا، يِف ُمْعظَِم املُؤَتَـرَاِت واملُْنتديَاِت 

ِة واإلقليميّـِة والبيئيّـِة، ِبَسـبَِب آثَارَِها اْلَكِبـَرِة املُْحتََملَِة يِف َشـتَّى َمَناِحـي الَحيَاِة. العالَميَـّ

وقَـِد اْختَلَـَف الُعلَـَاُء والبَاِحثُـوَن َحـْوَل أَْسـبَاِب َهـِذِه الظَّاِهـرَِة، َغـْرَ أَنَّ تََقاِريـَر الَهيْئَـاِت 

ْولِيّـِة وإِْجـَمَع ُمْعظَـِم الُخـرَبَاِء، يَتَِّفَقاِن َعَل أَنَّ الَنِْشـطََة البََريََّة الّتي تَْشـَهُد ِزيَّاَدًة هائِلًَة  الدَّ

ـبَُب الرّئِيـُس لهـِذِه الظَّاِهرَِة.  كُلَّ َعـاٍم، تَُعـدُّ السَّ

ِة أَنَّ َحـرَارََة الَرِْض َسـَتْتَِفُع بَـْنَ )0.3( درجـة يف أَفَْضـِل  ْوليَـّ ُر ُخـرَبَاُء الَهيْئَـِة الدَّ ويَُقـدِّ

ِل لَِدرََجاِت  ِل الَوِسـيِطيِّ املَُسـجِّ الَحـااَلِت، و)4.8( درجـاٍت يف أَْسـَوإِ التَّْقِديـرَاِت، ُمَقارَنًَة باملَُعدَّ

ُت الَعالَِميَّـُة أَنَّ َحـرَارََة الُكـرَِة  ـِجالَّ الَحـرَارَِة بـَن َعاَمـْي )1986 و2005(، ِفيـَا تُظِْهـُر السِّ

ناعيّـة. ٍة ُمنـُذ الِحْقَبـِة َمـا قَبْـَل الصِّ ِة، ارتََفَعـْت نَْحـَو )0.8( َدرََجـٍة ِمئَِويَـّ الرضيَـّ

ِفيئَِة املُْنبَِعثَِة  ويرتَِبـُط َهـَذا التََّبايُـُن يِف التّْقِديراِت ِبُصورٍَة أََساسـيٍّة، بكميّاِت من الَغـازَات الدَّ

ـبَُب الرّئيـُس الرتَِفاِع  يِف الِغـاَلِف الجـوِّي يِف الُعُقـوِد املُْقِبلَـِة، وهي الَغـازَاُت املتّهَمُة بأنّها السَّ

ِ املَنـاِخ، ويف ُمقّدمِتَها ثَايِن أُكْسـيد الَكْربون. ِة، وُحُدوِث َمـا يُْعرَُف ِبتََغرُّ َحـرَارَِة الُكـرَِة الرضيَـّ

واالْحِتـاُل املُتََفائِـُل الّـذي أَْوَرَدتْـُه الَهيْئَـُة، ُهـو أَْن تَرْتَِفـَع َحرَارَُة الُكـرَِة الرضيّـِة إِىَل )0.3( 

 ، َدرََجـة فََقـط، وهـو َمـا يُْتيـُح احتَـواَء االرْتَفـاِع يِف َحرَارَتًِهـا ِعْنـَد ُمْسـتََوى َدرََجتَـْنِ ِمئَِويَّتَْنِ

ناعيّـِة، َوَهـذا هـو الَهـدُف الّـذي يَْسـَعى املجتمـُع الـدويلُّ إِىَل  ُمَقارَنَـًة بالِحْقبَـِة َمـا قَبـل الصِّ

. تَْحِقيِقِه
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وليّــُة يِف آخــِر تََقاِريرِهــا، أَنَّ ارتفــاَع َحــرَارَِة الُكــرِة الرضيّــِة قـَـْد يـُـَؤدِّي  وتوقََّعــت الهيئـَـُة الدَّ

إِىَل ظََواِهــَر مناِخيّــٍة قَاِســيٍة، عــل الّرْغــِم ِمــْن أَنَّ الهيئَــَة ال تســتطيُع تحديــَد َمالَِمــِح تِلــَك 

الظَّواِهــر وآثارَِهــا ِبُصــورٍَة َحازَِمــٍة.

ــِتيَنا  ــاِخ « كِريْس ِ املَن ــرُّ ــأِْن تغ ــدة ِبَش ــِم املتّح ــِة الَُم ــُة التَِّفاِقيَّ ــُة التَّْنِفيِذيَّ ــت الَِميَن وَعلّق

فيِغــرس « قَائِلــًة: « نَْعلـَـُم أَنَّ الجهــوَد الرّاميـّـَة إىل الَحــدِّ ِمــن ارتفــاِع َحــرَارَِة الكــرِة الرضيِّة 

ــا غــاُز ثَــاين أُكســيد  َه ــِة، وأَهمُّ ِفيئ ــازاِت الدَّ ــًة للَحــدِّ مــن ارتفــاع انبَعاثــاِت الَغ ليســت كافي

ــِة. َناعيّ ــطَِة الصِّ ــِن النِْش ــُج بشــكٍل أَســايسٍّ َع الَكربــون النَّاتِ

د. عبد الله بدران )بترصّف(

       )مجلة العريب العدد 662 يناير 2014(

              ص: 174 إل ص 178 

أفهم النّصّ:

َماَذا تَْعرُِف َعْن ظَاِهرَة ازِْديَاِد َحرَارَة األَرِْض وبَْعِض أَْخطَارِها ؟

إالََم يُرِْجُع الُعلاََمء والبَاِحثُون أَْسبَاَب َهِذه الظَّاِهرَة ؟ 

ــااَلِت ويِف  ــل الَح ــرَارَِة األرِْض يِف أَفَْض ــاِت َح ــة لَِدرََج ولِيَّ ــة الدَّ ــَرَاِء الَهيْئَ ــرَاُت ُخ ــي تَْقِدي َماِه

ــاالت ؟ ــَوإ الَح ــاالَت ويِف أَْس ــط الَح أَْوَس

إالََم يَُعود َهَذا التّبايُن يِف التَّْقِديرَات ِبُصورَة أََساِسيَّة ؟

ماَذا يَْنتُج َعِن ارْتَِفاِع َحرَارَِة الُكرَِة األرَْضيَّة ؟

َماَذا تَْعرُِف َعن » كِريْسِتينا ِفيِغريْس » ؟ ومِبَاَذا َصََّحت ؟
. َضْع ُعْنَوانًا ُمَناِسبًا للنَّصِّ

أعودُ إلى قاموسي: 

أَْفَهُم كَلِاَميِت: 

إِْجــاَمع: اِتَّفــاق. ِزيَــادة َهائِلَــة: كَِبــرية وُمرْتَِفَعــة. الِحْقبــة: الفــتة الزََّمِنيَّــة الطَّويلــة. التَّبَايـُـن: 
االْخِتــالَف، يُِتيــُح: يَْســَمُح. 

ُح كَلِاَميِت: الُعُقود. أَْورََدتْه. أرَْشَ
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فهم املنطوق )التعبري الشفوي(: 19

ــد«  ــالء العي ــه »اجت ــاد« عنوان ــّص مــن نصــوص »العي ســيقرأ عــل مســامعك ن
ــي« ــادق الرّافع ــى ص ــب »مصطف للكات

ــ اسمعه جيّدا لــ :
• تقف عل معانيه، تتفاعل معها، تحسن مناقشتها.

 • تستخرج أبعاده املتنّوعة قيمه املختلفة.
• تتمّكــن مــن التّواصــل مشــافهة بلغــة ســليمة متّســقة، منســجمة، وتوفـّـق إىل حــّد 

بعيــد يف إنتــاج نصــوص مــن نفــس املضمــون والّنمــط.

 عيد الفطر املبارك
تهنئة به إل األمة الجزائرية

ــة بثــل هــذا العيــد و ليــس لهــا مــن مظاهــر  ــئ الّمــة الجزائريّ ــا قبــل اليــوم نهّن كّن

الّســعادة مــا تهنــأ بــه إالَّ مــا نرجــوه لهــا و نأمــل.

ــاس  ــو أس ــا ه ــوار حياته ــن أط ــٍد م ــوٍر جدي ــي يف ط ــا و ه ــا نهّنئه ــوم، فإنّن ــاّ الي أم

ــو  ــن ه ــا م ــن أبنائه ــا و م ــك، فُنهّنئه ــاَ و هنال ــقيقاتها ُهن ــه ش ــاَمْت ب ــور س ــعادتها، ط س

ــوق  ــة و الحق ــبيل السياس ــجن يف س ــو س ــن ه ــة، و م ــم و الهداي ــبيل العل ــجن يف س س

ــة. املْغُصوب

أّمــة أخــذت تقــّدم الضحايــا يف ســبيل ســعادتها، أّمــة أخــذت تقــّدم الّضحايــا يف ســبيل 

ســعادتها، حقيقــة بــأن تنــال الّســعادَة، وبــأن تهنــأ بهــا، فتهانينــا إليهــا بعيدهــا و ســعاداتها.

عبد الحميد بن باديس

املختار يف األدب والّنصوص

املعهد الرتبوي الوطني الجزائري
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أفهم النّص :

- عّم يتحّدث الكاتب يف هذا الّنص؟

- هل هناك اِختالف بن تهاين العيد بن األمس و اليوم؟

- من املخُصوُص بتهاين العيد يف الّنص؟

- يؤكد الكاتب عى أحقيّة األّمة بهذا العيد.

ُدْل عى الفقرة التي تشري إىل هذه الفكرة، مبيّنا سبب ذلك.

أعود إلى قاموسي

أفهم كلاميت: 

 ماتهّنأ به: ما تسعد به من الهناء و الّسعادة.

 املغصوبة: املأخوذة قهرا و ظلام.

أرشُح كلاميت: 

ساَمْت به.
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فهم املنطوق )التعبري الشفوي(: 20

ــد«  ــالء العي ــه »اجت ــاد« عنوان ــّص مــن نصــوص »العي ســيقرأ عــل مســامعك ن
ــي« ــادق الرّافع ــى ص ــب »مصطف للكات

ــ اسمعه جيّدا لــ :
• تقف عل معانيه، تتفاعل معها، تحسن مناقشتها.

 • تستخرج أبعاده املتنّوعة قيمه املختلفة.
• تتمّكــن مــن التّواصــل مشــافهة بلغــة ســليمة متّســقة، منســجمة، وتوفـّـق إىل حــّد 

بعيــد يف إنتــاج نصــوص مــن نفــس املضمــون والّنمــط.

اجـــتـالُء الــعـــيـــد

جاَء يوُم العيِد، يوُم الُخروِج من الزّمن إىل زمٍن وحده ال يستمرُّ أكرثَ من يوم. 

زمٌن قصٌر ظريٌف ضاحٌك، تفرُضُه الدياُن عَل النَّاِس؛ ليكوَن لَهم بن الحِن والحِن يوٌم 
طبيعيُّ يف هذه الحياة التي انتقلت عن طبيعتها.

حك، والوفَاء،ِ واإلَِخاِء، وقوِل اإلنساِن لإلنسان: وأنتم ِبَخْرٍ.  الم، والِبْر، والضَّ يوُم السَّ

؛ إشعاراً لهم بأنَّ الَوْجَه اإلنساينَّ جديٌد يف هذا اليَْوِم. يوُم الثّياِب الَجديدِة عل الُكلِّ

. ينِة الّتي ال يُراُد منها إاّل إظهاَر أثَرَِها عل النَّفس، ليكوَن الّناُس جميًعا يف يوِم ُحبٍّ يوُم الزِّ

يوُم العيِد؛ يوُم تَْقديِم الَحلْوى إىَل كُلِّ فٍم لِتحلَو الكلاُت فيه...

َعاِء والتّهنئِة ُمرْتَِفعًة بُقّوة إلهيٍّة فوَق َمَنازََعاِت الَحيَاِة. يوٌم تُعمُّ فيه الّناَس ألفاُظ الدُّ

ذلك اليوُم الّذي يَْنظُُر ِفيِه اإلنساُن إىَل نَْفِسِه نظرًة تلمُح الّسعاَدَة، وإىل أهله نظرًة تبُص 
اإلعزَاَز، وإىل دارِه نظرًة تُدرُك الجاَل، وإىل النَّاس نظرًة ترى الّصداقَة.

ومن كلِّ َهذه الّنظراِت تستَوي لَُه الّنظرُة الجميلُة إىل الحيَاِة والَعالَم؛ فتبتِهُج نَْفُسُه بالَعالَم 
ِوالَحيَاِة.

وخرجُت أجتيل العيد يف مظهره الحقيقي عل هؤالء الطفال الّسعداء.

عل هذه الوجوه الّنرضة الّتي كرِبَْت فيها ابتسامات الرَّضاع فصارت َضِحكات.

هؤالء املجتمعون يف ثيابهم الجديدة املَصبَّغة اجتاع قَوس قُزََح يف ألوانه.

ثياٌب َعِملْت فيها املصانع والقلوب، فال يتمُّ جالها إالّ بأْن يراها الب والّم عل أطفالها.

ثياٌب جديدٌة يلبسونها، فيكونون هم أنفسهم ثوباً جديداً عل الّدنيا.

َحرُة الّصغار الّذين يُخرِجون لنفسهم معنى الَكنِز الثّمن من قرشن... هؤالء السَّ

ويَْسَحروَن العيَد فإذا هو يوٌم صغٌر مثلُهم جاَء يدعوهم إىل اللَِّعب.

وينتبهون يف هذا اليوم مع الفجر، فيبقى الفجُر عل قلوبهم إىل ُغروب الشمس.

مصطفى صادق الرافعي

)وحي القلم(
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أفهم النّصّ:

بَم وصف الكاتب يوم العيد ؟

ما الجديد يف هذا اليوم عى مستوى عالقات الّناس ؟

كيف شّخص الكاتب أحوال األطفال يف هذا اليوم ؟

ضع عنوانًا مناسبًا للّنّص.

قّسمه إىل وحدات أساسيّة مع تسمية كّل وحدة. 

أعودُ إلى قاموسي: 

أَْفَهُم كَلِاَميِت:  

ظريــِف:  كيَّــس، حســن الهيئــة، مــن ظـَـرَف وظَرافـَـة الِبــرْش:  بشاشــة الوجــه.  الّزينــة:  االســم 
مــن تََزيـّـن.  وامــرأة زائــن:  جميلــة وتعنــي الّزينــة:  الحســن والبهــاء والزّخرف.  

ُح كَلِاَميِت:   أرَْشَ

اجتالُء.  املصبّغة. 
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فهم املنطوق )التعبري الشفوي(: 21

يف إطــار »العيــاد« مــرّة أخــرى، يُقــرأ عــل مســامعك نــّص بعنــوان »االحتفــال 
باملولــد الّنبــوي الّريــف« لصاحبــه »محمــود شــلتوت«

ــ أحسن االستاع  واإلصغاء إليه لـ :
• تستوعب معانيه، تتأثّر بها، تتفاعل معها، وتجيد تحليلها ومناقشتها.

• تقف عل أبعاده وقيمه.
• تســتطيع التّواصــل مشــافهة، ومــن غــر تعــرّث أو تلعثــم بلغــة ســليمة منســجمة، 

وإنتــاج نصــوص مــن نفــس املضمــون والّنمــط. 

االحتفال باملولِد النَّبوّي الّشيف

ــْن كُلِّ  ــوا يِف َشــْهِر َرِبيــع الوَِّل ِم ــلِمن –بعــَد قُُرونِهــم الوىَل- أن يَْحتَِفلُ ــنَُّة املُْس َجــرَْت ُس
ــٍد َصــلَّ اللــُه عليــه وَســلَّم، وكَاَن لَُهــم يف ااِلْحِتفــاِل بهــِذه  عــاٍم ِبِذكـْـَرى ميــالِد الرَُّســوِل ُمَحمَّ

الّذكْــَرى أََســاليُب تَْختَلِــُف باْخِتــالِف الِبيئــاِت والبُلـْـَداِن.

ــا  ــا ويُذيعونََه ــِث، يَْنُرونََه ــاالِت والَحاِدي ثــن باملََق ــَنُة الُْمتََحدِّ ــاِب وأَلِْس ــى أقــالُم الُكتَّ وتُْعَن
ــٍد وَشــَمئِلِه الّتــي فُِطــر َعلَيَْهــا، وُعــرَِف ِبَهــا يف  َعــَل النَّــاس، يَُذكُِّرونَهــم فيهــا ِبَعظََمــة ُمَحمَّ

أَْهلِــِه وبــَن قَْوِمــِه.

يــوَم أن كان ُغالًمــا يَْرَعــى الَغَنــم، ويَْعــزُِف ِبَنْفِســه عــّا يَألَُفــه أَْقَرانـُـُه مــن َمَجالــِس اللّْهــِو 
للَِّعِب. وا

ويَْوَم كان َشابًّا َجلًْدا يَْحرُضُ َمَع أْعاِمِه َحرَْب الِفجاِر وِحلَْف الُفُضوِل.

ويوَم أَْن كَاَن رَُجالً ُمْكتَِمالً واِفَر الَعْقل، يَرْضاُه قَْوُمه َحَكًا يف الّنزَاِع يَْشُجر بيَنهم.

ــا إىِل  ــا وَجهالَِته ني ــِة الدُّ ــن ظُلم ــرُّ م ــه، فيَِف ــه بالل ــرِة يف ِصلَِت ــَب الِفطْ ــْوَم كَاَن ُملْتَِه َويَ
. ــريِّ ــاِن الِفطْ ــوِر اإِلمي ــِس ِبُن ــٍث والُنْ التََّحنُّ

ــْن أجــاَب  ُ َم ــرِّ ــَنة، ويُبَ ــِة الحَس ــِة واملَْوِعظَ ــم بالِحْكم ــًدا، يَتََعهَُّدُه ــا ُمرِْش ــْوم كَاَن َهاِديً ويَ
ــْن أَب.  ــِذُر َم ويُْن

بــوه  ــه، لِيَرْضِ ــُه َحــْوَل بَيِْت ــه قوُم بَ ــار اّلــذي َضَ ــاِق الَحِديــِد والّن ويــوم أن َخــَرَج ِمــْن نِطَ
ــِه. ــْن َدْعَوتِ ــُه وِم ــل فَيَْســَتيُحوا ِمْن ــرَُّق بهــا َدُمــُه يف الَقبَائِ ــًة واحــدًة يَتََف بَ َضْ
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فوَف، ويتّقى ِبِه أْصَحابُه. ُم الصُّ ويَْوَم أَْن َصاَر يف املَِديَنِة قَائِداً يتقدَّ

ــِة حــدِّ  ــُه يف إِقَاَم ــه وال أهلَ ــرُِف نفَس ــوزَن بالِقســط، الَ يَْع ــُم ال ــاً يُقي ــوم أن كاَن َحاكِ وي
ــه. ــِه وَشِْع الل

اإلمام محمود شلتوت )من توجيهات اإلسالم(

  أفهم النّصّ:

ماذا تعرف عن االِحتفال باملولد الّنبوّي الرّشيف ؟

ما دور الكتّاب يف هذه املناسبة ؟

اِستخرج من الّنّص األلفاظ الّدالة عى الّصفات الحميدة اّلتي كان يتمتّع بها نبيّنا املصطفى. 
حّدد العبارة الّدالة عى عدل الرّسول)ملسو هيلع هللا ىلص(.

أعودُ إلى قاموسي: 

أَْفَهُم كَلِاَميِت:  

ــاع.   ــزوف واالمتن ــن الع ــد، م ــزُِف:  يبتع ــه.  يَْع ــه وطبائع ــة.  شــامئله:  خصال ــّنة:  طريق ُس
ــض  ــن بع ــف م ــول:  حل ــف الفض ــديداً.  حل ــا، ش ــًدا:  قوي ــه.  َجلْ ــه وأصحاب ــه:  أقران أقراب

ــض.  ــاجرة.  أىب:  رف ــه املش ــدث، ومن ــرب ويح ــجر:  يضط ــش.  يش ــون قري بط

ُح كَلِاَميِت:  أرَْشَ

 حرْب » الفجار » .  التحّنت. 
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فهم املنطوق )الّتعبري الّشفوي(: 22

ــوي  ــد الّنب ــه »املول ــّودت، عنوان ــا تع ــاد ( ك ــن نصــوص ) العي ــا م ــمع نّص ستس
ــن« ــه حس ــب »ط ــن« للكات ــد الزهريّ ــف عن الّري

ــ أحسن اإلصغاء واالستاع إليه لـ :
• تطلّع وتفهم أفكاره ومعانيه، تتفاعل معها، تحسن مناقشتها.

• تقف عل أبعاده وقيمه املختلفة.
ــاج  ــق يف إنت ــة ســليمة فصيحــة منســجمة، وتوفّ • تحســن التّواصــل مشــافهًة بلغ

نصــوص مــن نفــس املضمــون والّنمــط. 

الـمـولــد الـّنـبـوّي الـّشــريــف
عـند األزهـريّني

ى إَِذا َجاَء أَقْبَلُـوا إِلَيِْه فَرِِحَن  ثُـوَن ِبَعْوَدتِِه قَبَْل أَْن يَُعوَد ِبَشـْهٍر، َحتَـّ أَلَـْم يَُكونُـوا َجِميعـاً يَتََحدَّ

بًـا، َويُِعيـُدُه َعَل النَّـاِس يِف إِْعَجاٍب  ـيُْخ يَـْرَُب كَالََمُه َشْ ُمبْتَِهِجـَن ُمتَلَطِِّفـَن، أَلَـْم يَُكـْن الشَّ

، َماَذا لَِقـَي اْلَزَْهِريُّ ِمـْن إِكْـرَاٍم َوَحَفاَوٍة  َوفََخـاٍر. ثُـمَّ َهـَذا الْيَـْوُم الَْمْشـُهوُد يَـْوُم َمْولِِد النَِّبـيِّ

ة َوإِكْبَـاٍر. كَانُـوا قَـِد اْشـَتَْوا لَـُه قُْفطَانًـا َجِديـداً َوُجبَّـًة َجِديـَدًة َوطُْربُوشـاً َجِديـداً  َوِمـْن تَِجلَـّ

ثُـوَن ِبَهـَذا الْيَـْوِم، َوَما َسـيَُكوُن ِفيِه قَبْـَل أَْن يُِظلَُّهـْم ِبأَيَّاٍم. َوَمرْكُوبـاً َجِديـداً. وَكَانُـوا يَتََحدَّ

ى إَِذا أَقْبَـَل َهـَذا الْيَـْوُم، َوانْتََصـَف أرَْسََعـِت اْلرُْسَُة إِىَل طََعاِمَها فَلَْم تُِصْب ِمْنـُه إاِلَّ قَلِيالً،  َحتَـّ

َولَِبـَس الَْفتَـى اْلَزَْهـِريُّ ثِيَابَـُه الَْجِديـَدَة، َواتََّخـَذ يِف َهـَذا الْيَـْوِم ِعَاَمـًة َخـرْضَاَء، َوأَلَْقى َعَل 

ُه تَْدُعو َوتَتْلُـو التََّعاِويَذ، َوأَبُوُه يَْخُرُج َويَْدُخـُل َجْذالََن ُمْضطَِربًا.  َكِتَفيْـِه َشـاالً ِمَن الِْكْشـِمرِ؛ َوأُمُّ

ِه َوَهيْئَِتـِه َمـا كَاَن يُِريـُد، َخَرَج فَـِإَذا فَرٌَس يَْنتَِطـرُُه ِبالْبَـاِب، وإَِذا  ى إَِذا تَـمَّ لِلَْفتَـى ِمـْن ِزيِـّ َحتَـّ

ِج، َوإَِذا قَْوٌم يَْكتَِنُفونَـُه ِمْن مَيٍِن، َوِمْن ِشـَاٍل، وآَخُروَن  ْ رَِجـاٌل يَْحِملُونَـُه فَيََضُعونَـُه َعـَل الـسِّ

يَْسـَعْوَن بَـْنَ يََديْـِه، وَآَخُروَن مَيُْشـوَن ِمـْن َخلِْفِه، َوإَذا الْبََنـاِدُق تُطْلَُق يِف الَْفَضاء، َوإَِذا النَِّسـاُء 

يُزَغـرِْدَن ِمـْن كُلِّ نَاِحيَـة، َوإَِذا الَْجـوُّ يَتَأَرَُّج ِبَعرِْف الْبُُخـوِر، َوإَِذا اْلَْصَواُت تَرْتَفـُع ُمتََغنِّيًَة ِبَْدِح 

َـا تَتََحـرَُّك َمَعـُه اْلَرُْض َوَمـا َعلَيَْها ِمْن  ُه يَتََحـرَُّك يِف بُـْطِء، وَكَأمَنَّ ، َوإَِذا َهـَذا الَْحْفـُل كُلُـّ النَِّبـيِّ

ُدوٍر. كُلُّ َذلِـَك ِلَنَّ َهـَذا الَْفتَـى اْلَزَْهـِريَّ قَـِد اتُِّخـَذ يِف َهَذا الْيَـْوِم َخلِيَفًة، فَْهـَو يُطَاُف ِبِه يِف 

الَْمِديَنـِة َوَمـا َحْولََهـا ِمَن الُْقـَرى يِف َهَذا الَْمْهرََجـاِن الْبَاِهِر.

د.طه حسني

) األيّام (
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 أفهم النّصّ:

من املقصود بالخطاب يف الّسطر األّول من بداية الّنّص ؟

كيف كان يستعّد األزهرّي الستقبال يوم املولد الّنبوي الرّشيف ؟

كيف يكون االحتفال بهذا العيد عى مستوى األرس ؟ مثّْل ملا تقول من الّنّص.

دّل من الّنّص عى بعض األنشطة الّتي تخّصص للفتى األزهرّي يف هذه املناسبة.

أعودُ إلى قاموسي: 

أَْفَهُم كَلِاَميِت:  

َحَفــاَوة:  املبالغــة يف الكــرم، مــن َحَفــاوة وحفايَــًة وتَْحَفايــًة.  َجــْدالََن:  فرحــاِن.  يكتنفــون:  
يحيطــون.  يتــأّرج:  تفــوح منــه الروائــح الطيّبــة وهــو أَرٌِج.  

ُح كَلِاَميِت: أرَْشَ

  املشهود.  تجلّة.  التَّعاويذ.  
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فهم املنطوق )الّتعبري الّشفوي(: 23

يف مجــال الطّبيعــة ســيقرأ عــل مســامعك نــّص رائــع بعنــوان » الطّبيعــة واإلنســان 
» للكاتــب الجزائــري » أحمــد رضــا حوحــو«.

ــ اسمعه جيّدا، وأحسن اإلصغاء إليه لـ :
• تقف عل فكرته العاّمة وأفكاره الجزئية، تتفاعل معها، وتحسن مناقشتها.

• تحّدد خصائصه، أبعاده املختلفة، وقيمه املتنّوعة.
• تتمّكــن مــن التّواصــل مشــافهًة بلغــة ســليمة فصيحــة، وتنتــج نصوصــا مــن نفــس 

ــون والّنمط . املضم

الـطّـبـيـعـــة واإلنـــســان... !
كان يـوُم الحـد أَوََّل يـوم مـن فصـِل الّربيعِ، وكانت جميـُع هذه املخلوقاِت التـي تعمر هذه 
الريـاف مـن جبـال ووديـان وأشـجار وأزهـار وحيوانـات مـن حـوش وطيـور، كلّهـا تنتظـر 
بفـارغ صربهـا طلـوَع الّشـمس مـن مخبئهـا، عندمـا بزَغـِت الشـمُس وظََهـَر لوِل مـرٍَّة منـذ 
يـٍة، فازدهرت الزهار  ـٌع بآللِئ ُدرِّ أشـهر طـوال، أَوَُّل ُشـَعاِعها يلمـع كأنَّه قضيـٌب ذهبيٌّ مرصَّ
واخـذِت العصافـر تغنـي أجمل ألحانهـا وخرجت الوحوش مـن أدغالها لتشـاهد هذا املنظر 
الَفـّذ البديـَع، ومل تكـن هـذه الحيوانـاُت وهذه النباتاُت وحدهـا محتِفلًة بهـذا اليوم الجميل، 
بـل كان بينهـم مـن الّنوع اإلنسـايّن من يشـاركُهم يف أفراحِهم، وهو »عيّل« الشـاّب الّريفّي 
الّـذي كان جالسـا عـل َهَضبَـٍة يشـاهد مـن بعيـد َغَنَمـُه تَْرعـى، وهـو يعـزف بكّل قـواه عل 
مزمـاره، ويف تلـك اللّحظـة تـي بُخطـوات رسيعـٍة قاصـدة البحـرة، ظهرت امـرأة تحمل 

بـن يديهـا طفـال صغـرا، وهي ُمْصَفـرَُّة الَوْجـِه مضطربـة الفكر باكيّـُة العن. 

وضـع عـيلُّ مزمـاره، وطََفـَق يالحظهـا مـن دون أن تـراه، وهـو يتعّجـب من الباعـث الّذي 
بـاِح الباكـِر، ومـا هـي إالّ بُرْهٌة قصـرة حتى وصلت املـرأة إىل ضفاف  أىت بهـا يف هـذا الصَّ
البحـرة ووضعـت ِحْملَهـا عـل الرَّْملَـِة الّناعمـِة، وهـو ولـٌد صغـٌر ) ال يتجـاوز عْمـرُُه بضعـَة 
أشـهر(. وأخـذت هـذه الّم العجيبـة تتأّملـه آنـا، والبحـرة أخـرى، ثـم انحَنـْت عـل الطّفـل 
ان الَعرَباِت ثـم انتصبت قامئـة، وبعدما  يْـه قُبلتـِن حارّتـِن وعيناهـا تَُسـحَّ وطبعـت عـل خدَّ

ألقـت عليـه نظـرة أخـرة كلّها عطـف وحنـان خاطبتـه قائلة: 

- الـوداع يـا عزيـزي ! أنـت يف كنـف اللـه يـا بنـي ورعايته ! ثـم َقَفلَـْت راِجعـًة من حيث 
أتَـْت، وقلبهـا يَْقطُـُر دمـا، ولكـّن عليـا الّـذي كان يشـاهد مـن أعـل الهضبـة هـذا الحـادث 
املـؤمل، قفـز مـن مكانـه منطلقـا كالـرَبِْق يريـد إدراك هـذه املـرأة، وبجـرّد مـا أحّسـت بـه 

خرجـت عـن شـعورها والتفتـت نحـوه صارخـة يف وجهـه: 

- دعني ! ، اتركني ! ، خذوه إن شئتم، واعطفوا عليه إنه بَِريٌء ال ذنب له. 

  )رضا حوحو(
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 أفهم النّصّ:

بَم افتتح الكاتب نّصه ؟

اِستخرج من الّنّص: الزّمان واملكان والّشخصيات.

ملاذا كانت املرأة مصفرّة الوجه مضطربة الفكر باكية العينن ؟ 

من الّذي كان يراقبها من أعى الهضبة متعجبا من حالها ؟

ما رسُّ مجيء املرأة يف هذا الوقت إىل البُحرية ؟

ماذا قالت لَِعِلّ ؟

أعودُ إلى قاموسي: 

أَْفَهُم كَلِاَميِت:  

بَزَغــت:   طلعــت وظهــرت.  طََفــَق:  أخــذ.  الباعــث:   الدافــع، الّســبب، تُســّحان:  تســيالن.  
كنــف اللــه:  رعايتــه وحفظــه. 

ُح كَلاَِميِت: أرَْشَ

انتصبت.  قفلت راجعة.
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فهم املنطوق )الّتعبري الّشفوي(: 24

يف مجــال الطّبيعــة ســيقرأ عــل مســامعك نــّص رائــع بعنــوان »الطّبيعة واإلنســان« 
للكاتــب الجزائــري »أحمــد رضــا حوحو«.
ــ اسمعه جيّدا، وأحسن اإلصغاء إليه لـ :

• تقف عل فكرته العاّمة وأفكاره الجزئية، تتفاعل معها، وتحسن مناقشتها.
• تحّدد خصائصه، أبعاده املختلفة، وقيمه املتنّوعة.

• تتمّكــن مــن التّواصــل مشــافهًة بلغــة ســليمة فصيحــة، وتنتــج نصوصــا مــن نفــس 
ــون والّنمط. املضم

الـّشــمــــس

ٍء يف الطّبيعــِة َجميــٌل، وأَْجَمــُل َمــا ِفيَهــا َشْمُســَها، َوهــَي يِف ِشــتَائَِنا أَْجَمــُل ِمْنَهــا يِف  كلُّ َشْ
َصيْفنــا، َولََهــا يِف كلٍّ َجــَاٌل.

ــُفور الّدائــِم، نَُعظُِّمهــا ونجلّها؛  فَلَهــا – َصيًْفــا – َجــَاُل الُقــّوة، وَجــَاُل الَقْهــِر، َوَجــَاُل السُّ
ونهــرُب ِمنهــا ولكــن نحبّهــا؛ تَْقُســو أَْحيَانًــا ولكّنــا نَــَرى الَخــْرَ يِف قَْســَوتَِها، فهــي كاملـُـَريبِّ 

الَحِكيــِم، تَْقُســو َوتَرَْحــُم، َوتَْشــتَدُّ َوتَلِــُن.

ــِة،  ــَاَل الّدَع ، َوَج ــوِّ ــَاَل الُحن ــِه َج ــا ِفي ــَر، تُِريَن ــٍه آَخ ــا ِبَوْج ــُع َعلَيَْن ــتَاًء – تَطْلَ َوهــي – ِش
ــِف. ــِة َواْلَعطْ ــَاَل الرَّْحَم َوَج

فََا أَْجَملََها قَاسيًّة وراحمًة ! وما أَْجَملََها َواِصلًَة وهاجرًة ! 

ــَكاَن ِفتَْنــًة لِلنَّاِظِريــَن؛ فََجَالُــُه ِمــْن َجَالِــِك، َولَْونَــُه  َخلَْعــَت ِمــْن َجَالِــِك َعــَل الزَّْهــِر، فَ
قَبَــٌس ِمــْن أَلَْوانِــِك، َوَحيَاتـُـُه َمــَدٌد ِمــْن َحيَاتِــِك؛ فَأَبْيَُضــُه َوأَْحَمــرُُه، َوأَْصَفــرُُه َوأَْزرَقُــُه، لَيْــَس 

إالَّ نِْعَمــًة ِمــْن نَِعِمــِك، وأَثـَـرًا ِمــْن فَيِْضــِك.

فَالــَورَْدُة الَحْمــرَاُء لَيَْســْت إاِلَّ نُْقطَــًة ِمــْن َدِمــِك، َواليَاَســِمن الَبْيَــُض لَيْــَس إالَّ لَْمَحــًة ِمــْن 
ِْجــُس الَْصَفــُر لَيْــَس إالَّ تِــرْبًا َذائِبًــا ِمــْن ُشــَعاِعِك. نُــورِِك، والنَّ

ــِض  ــِر إىَل بَْع ــِك، َفأَلَْهْيِتهــم بالنَّظَ ــَر إِىَل َجَالِ ــوا النَّظَ ــاِس أَْن يُِدميُ ــَل النَّ ــِت َع ــْد أَبَْي لَْق
ــْدرًَة َعــَل إِبَْداِعــِك. فــا أعظمــك ! وأعظــُم  ــِك، َوأَِريِْتِهــم قُ نْــِت الَزَْهــاَر ِبأَلَْوانِ آثَــاِرِك، َولَوَّ

ِمْنــك َمــْن َخلََقــك ! 

أحمد أمني
فيض الخاطر )ج1 246.245(
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 أفهم النّصّ:

عمَّ يتحّدث الّشاعر يف هذا الّنّص؟

فيَم يكمن جامل الّشمس صيًفا ؟ 

بَم شبّه الكاتب الّشمس يف قساوتها أثناء الصيف؟ عالَم يدّل هذا ؟

تحّدث عن بعض جامليات الّشمس يف فصل الّشتاء.

مــا معنــى قــول الكاتــب عــن الّشــمس »فــام أْجَملََهــا قاســيّة وراحمــة ! ومــا أجملهــا واصلــة 
وهاجرة !«

ما األثر الّذي أحدثته الّشمس عى الزّهر ؟ دّل عى هذا من الّنّص.

»جامل الّشمس يف ذاتها، ويف آثارها«. اشح هذه العبارة.

ضع عنوانًا مناسبًا للّنّص ؟ 

أعودُ إلى قاموسي: 

أَْفَهُم كَلِاَميِت:  

ــا:   ــافر.  نجلّه ــي س ــا وه ــن وجهه ــفت ع ــفوًرا:  كش ــرأة س ــَفرَت امل ــف، َس ــفور:  الكش الس
نعظمهــا.  الّدعــة:  الســكون واالطمئنــان.  املــدد:  العــون والغــوث.  التّــر:  الواحــدة تــرة، 

ــه.  مــا كان مــن الذهــب غــري مــروب، أو غــري مصنــوع أو يف تــراب معدن

ُح كَلِاَميِت:   أرَْشَ

أَبَيِت.  ألهيتهم.  هاجرة. 
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اإلوز يف بـحـيـرة لـيـمـان

..... َولَيَْســْت ِفتَْنــُة َهــِذِه الْبَُحــْرَِة ِبَْقَصــورَِة عــَل َمــا يَْحبُوَهــا ِبــِه الَْجــوُّ َوَمــا تَْنَفُحَهــا ِبــِه 
ــكَّاِن  ــاَدِة َوأَْهلِيَهــا الِْكــرَاِم .... َوَمــا أَْعِنــي ِبَهــؤاُلَِء السُّ ـَـا ِهــَي فَاتَِنــٌة ِبُســكَّانَِها السَّ ــَاُء، َوإمِنَّ السَّ
َــا َعِنيــُت َجَاَعــَة اإْلَِوزِّ ! إِنََّهــا َصاِحبَــُة  إِْخَوانََنــا بَِنــي آَدَم الُْمِقيِمــَن يِف تِلْــَك الَْمْنطََقــِة َوإمِنَّ
ــِر  ــُذ الَغاِب ــَك اإْلَِوِز ُمْن ــْرَُة ِبَذلِ ــْت الْبَُح ــْد ُعرِفَ ــْرَِة... َوقَ ــَك الْبَُح ــِق يِف تِلْ ــلْطَاِن الُْمطْلَ السُّ
ــا  ُجَه ــيَها َويَُتوِّ ــا يَُوشِّ ــَو َدامْئً ــِه فَْه ــُمَها إاِلَّ ِب ــمُّ رَْس ــا أَِصيــالً الَ يَِت ــا طَابًَع ــَح لََه الَْبِعيــد،ِ فَأَْصبَ

ــاَر الُْمْعَجِبــَن. َويَْجــِذُب إِلَيَْهــا أَنْظَ

ــاِطِئ ُمتََهــاِدَي  يَْســبَُح َذلِــَك اإْلَِوزُّ ُزَرافــات َوفُــرَاَدى َعــَل َمــْنِ الْــَاِء، أَْو يَــْدُرُج َعــَل الشَّ
الَْمْشــيَِة يِف رِقَّــٍة َوَوَداَعــٍة َوإنَّــُه – إِْذ يَلَْمُحــَك – لَيَُســاِرُع إىَِل أَْن يَُحيِّيــَك ِمــْن بَِعيــٍد أَْو قَِريــٍب 
ــُن إِىَل  ــَاٍت، َوْهــَو يَتََفطَّ ــِه ِمــْن لَُقيْ ــِه َعلَيْ ــُع إِىَل َمــا تَُجــوُد ِب ــرٍّف يَتَطَلَّ ــَة ُفُضــوِلِّ ُمَتظَ تَِحيَّ
ــُم  ــاٍت تَتََقاَس ــُه ِفئَ ــَوزُِّع أرَْسَابَ ــْرَِة، فَيُ ــَل الْبَُح ــاِس َع ــاِل النَّ ــِد إِقْبَ ــِة َوَمَواِعي ــِت النُّزَْه َمَواِقي

َْحــاِب. اَر ِبأَنَاِشــيد الَْحَفــاَوة َوالتَّ ــاطِئ َوتَْســتَْقِبُل الــزُّوَّ ــَب الشَّ َجَوانِ

َوأَنـْـَت تـَـَرى َهــِذِه اْلرَْسَاَب تَْشَئـِـبُّ ِبََناِقرَِهــا َوتـَـِدفُّ ِبأَْجِنَحتَهــا، تَُحــاِوُل أَْن تُِثــر بَْهَجتـَـَك 
وإِيَناَســَك ِبـَـا تُبِْديــِه ِمــْن أاَلَِعيــَب َوُمَعابَثـَـاٍت. ثـُـمَّ إَِذا ِبَهــا تُْقِبــُل َعلَيْــَك بَْعــَد قَلِيــٍل تَتََقاَضاَك 
اْلَْجــَر َوالَْجــزَاَء – فَتُلِْقــي إِلَيَْهــا لَُقيَْاتِــَك فَــالَ تَْفتَــأُ تَلْتَقُمَهــا يِف َمَهــارٍَة َونََشــاٍط، كََذلِــَك الَ 
ــُب لِتَْوِديِعَهــا يِف  ــَتَاُه يَتأَهَّ ــُل ِفيَهــا الْبََواِخــُر، فَ ــَة الَْمَواِعيــِد الَِّتــي تَتَنقَّ يُخِطــيُء اإْلَِوزُّ َمْعرِفَ
بـًـا ِمــَن اإْلَِوزِّ قـَـْد أََحــاَط ِبَهــا إَِحاطـَـَة كَوْكَبَــِة  ُمْنَصَِفَهــا – فَــِإَذا تََحرَّكَــْت بَاِخــرٌَة أَلَْفْيــَت رِسْ
الُْفرَْســاِن ِبالَْمَواكِــِب الِْفَخــاِم، َوالَ يـَـزَاُل ُمتَاِبًعــا لِلْبَاِخــرَِة َوقْتـًـا َحتَّــى يََنــاَل ُمَكافـَـأََة الَْحَفــاَوِة 

َوُمَقابَلـَـَة الَْجِميــِل – فََرْتـَـدُّ إِىَل قََواِعــِدِه تَِشــيُع ِفيــِه الِْغْبطَــُة َواملـَـَرُح. 

محمود تيمور
عن )مجلّة الكتاب( – مايو 1947-
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 أفهم النّصّ:

ما الّذي زاد يف فتنة البحرية وبهائها ؟

ماذا أضاف اإلوّز إىل هذه البحرية ؟ وبم نعته الكاتب.

اِستخرج من الّنّص األوصاف التي خّص بها الكاتب اإلوّز.

كيف يستقبل اإلوّز زائري البحرية ؟

ماذا يفعل اإلوز عند مواعيد تنقل البواخر ؟ وملاذا ؟

ما املقصود باملكافأة التي ينتظرها اإلوّز وهو يتابع البواخر ؟

أعودُ إلى قاموسي: 

أَْفَهُم كَلِاَميِت:  

منــذ الغابــر:  منــذ القديــم البعيــد.  بوشــيها:  يحّســنها، يجعلهــا جميلــة، يتّوجهــا:  يلبســها 
التــاج.  زرافــات:  جامعــات.  الفضــويّل:  الـّـذي يتعــرّض ملــا ال يعنيــه.  متظــرف:  كيّــس وهــو 

الــذيك البــارع.  يتأّهــب:  يســتعّد.  ألفيــَت:  َوجــدَت.  تشــيع:  تنتــرش. 

ُح كَلِاَميِت: أرَْشَ

تنفُحها.  ترشئّب.  إيناسك.  املِراح. 
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مـديـنة الجــسـور

ــَى  ــا يَْن ــاَن َم ــٌر، رُسع ــٌض وقَص ــبعِة، َعري ــنطينَة الّس ــوِر قَس ــُل ُجُس ــْسُ أفض ــَذا الِج َه
ــَواِدي.  ــْنَ اْل ــُه وبَ ــي بيَن َة الَِّت ــوَّ ــاُن الُه اإلنس

ٍء ِمــْن َهــذه النَّاِحيـَـِة، يَبـْـدُو َعــَل َعْهــِدِه، ُخُضورَُة الَْشــَجاِر ُتَيِّــُز البََنايـَـاِت َوتََبايَُنَها. كلُّ َشْ
ــْم  ــا لَ َ ــاذُّ الَوْضــعِ، وَكَأمَنَّ ــوِب الشَّ ــاَك َمْخــزَُن اْلُحبُ ــَفى، َوُهَن ــاَك امْلُْستَْش ــُة َوُهَن ــاَك الثَّانويَّ ُهَن
ــٌة،  ــٌة ِفاَلحيّ ــَة، أََساًســا، َعاِصَم ــٍل ُمتََواِصــٍل َعــَل أَنَّ املديَن ــِة َدلِي ــوُه إاِلَّ يِف إَقَاَم ــْر َواِضُع يَُفكِّ
ــِعرِ، وأنَُّهــم لِِفــْتٍَة طَِويلـَـٍة يِف  خــًرا ِمــْن الَقْمــِح والشَّ ــكَّاِن ِبــأَنَّ ُهَنــاَك ُمدَّ أَْو يِف إْشــَعاِر السُّ
ــٌب لِطـَـَرَاٍن لـَـْم  يَســُة »َجــاْن َدارْك« ِبَجَناَحيْــِه، ُمتَأَهِّ َحالـَـِة ِحَصــاٍر َوُهَنــاَك... آٍه... ِتْثـَـاُل الِقدِّ

... رمــُز قََســْنِطيَنَة، الجــْسُ املَُعلَّــُق. يَِتــْم ُمْنــُد َعْهــٍد بَِعيــٍد، ثـُـمَّ

ــيِخ َعبْــِد املَجيــد بــوالَْرَواح، ِعْنَدَمــا لََمــَح الِجــْسَ املَُعلَّــُق، أََعــاَد بـَـَصَُه إِىَل  اِْهتَــزَّ قَلـْـُب الشِّ
املُستَْشــَفى؛ َوَخــزَّاِن الُحبُــوِب، والثَّانَويَّــَة َوالِفيــاَلِت والْشــَجاِر، َوتََســاَءَل: 

َدِت الَلـْـَواُن، َوقـَـلَّ اللَّــوُن الُوُرويِبُّ أََواَل  - أاََل تَبْــُدو أَنْظـَـَف ِمــاَّ كَانـَـْت َعلَيـْـِه، أَزَْهــى ؟ تََعــدَّ
ــُت  ــِم ؟ لَْس ــُدوِد الَعِظي ــَذا الُْخ ــَاِق َه ــَل أَْع ــلَّ َع ــَودُّ أَْن تُِط ــا تَ َ ــًة، وَكَأمَنَّ ــا ًمْنَحِنيَ ــُدو أَيًْض تَبْ
أَْدِري لـِـَم اِْختـَـاَر َواِدي الرَِّمــاِل فَتـْـَح َهــِذِه الثَّْغــرَِة يِف قَلـْـِب َمِديَنــٍة ُمْنَشــِغلٍَة ِبَنْفِســَها كََهــِذِه ؟

ــِد املِجيــد بُــو الَْرَواح، واْســتََداَر ُمِقــرًّا الَعــزَْم َعــَل  ــيِخ َعبْ ارْتََفــَع اآلَذاُن، َونَِشــَط قَلْــُب الشِّ
ــاِرِع الـّـذي َغَمــرَُه ِبُْختَلــِف َرَوائـِـِح النَّبَاتـَـاَت والطّبَخــاِت، والُعطـُـوِر، َوســيِْل  ُعــوِد َمــَع الشَّ الصُّ

ِمــَن الرَّاِجلِــَن والرّاِجــاَلِت يِف َجِميــع االتّجاهــات «.

الطاهر وطار
)رواية الزلزال( ص 10
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  أفهم النّصّ:

عَم يتحّدث الكاتب يف هذا الّنّص ؟

بم تتميّز مدينة قسنطينة عن بقيّة املدن الجزائريّة؟

ملاذا تّم تفضيل هذا الجس عى بقيّة جسور املدينة ؟

مــا هــي أهــّم املعــامل املوجــودة يف هــذا الّنــّص ؟ وهــل توجــد معــامل أخــرى بهــذه املدينــة 
أذكــر مــا تعرفــه منهــا ؟

من هو عبد املجيد » بو األرواح« ؟

أصــدر الكاتــب حكــام عــى حــال املدينــة باألمــس واليــوم الحــارض. وّضــْح هــذا الحكــم مــن 
الّنــّص مــع التّعليــل.

وأنت تقرأ الّنّص وقفت عى بعض خصائص مدينة قسنطينة، استخرج بعضها.

أعودُ إلى قاموسي: 

أَْفَهُم كَلِاَميِت:  

الهــّوة:  مــا انهبــط مــن األرض:  الوهــدة الغامضــة.  تباينهــا:  اختالفهــا وتنّوعهــا.  مّدخــرا:  
مــكان االّدخــار.  

ُح كَلِاَميِت:   أرَْشَ

الشاّذ.  مقرًّا العزم.  
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الــّصـــّحــــة والــّريـــاضـــة

َمــرَُض زيـنـب 

ــة، وتَهالَكـــْت  ــٍل بــاب الغرفــِة الحقــرة، فقفــزْت إىِل أنِفهــا رائحــة الُعفونَ دفعــت أمُّ خلي
ــة. ــة ُمتَعبَ عــل الَعتَبَ

ــَب،  ــا زين ــبِّي، حفيَدتَه ــِم فــوق كــريسِّ َخَش ــل الصغــر الجاث ــا مــن القندي ــِت قريب ولََمَح
ُمْســتَْغرقًة يف نــوٍم عميــق، فنهَضــْت متَثاِقلــة الُخطــى، وتقدمــْت عــل رؤوِس أصاِبعهــا، حتّى 
َدنـَـْت منهــا، ورأت الِغطـَـاَء الرَِّقيــَق َوقـَـْد انَْحــَصَ َعــْن كَِتــِف الطِّْفلـَـِة الغافيــة، فَأْسَدلَـــتْه، بيٍَد 
ــرَِق  ــَو يَْنَضــُح ِبالَع ــِإَذا ُه ــا، فَ ــا رَِفيًق ــِة َمسًّ ــَن الطِّْفلَ ــْت َجِب ــا فَمسَّ ــٍة، ومــرّْت أناملُه ُمرتَِجَف
ــى  ــَب أنَّ الُحّم ــارًَّة، ال َريْ ــا َح ــا َفأَلَْفْتَه ــْت َوْجَنتَه ــْنِ فََقبَّلَ ــَفتَيَْها الّذاِبلَتَ ــْت َش بَ ــِر، َوقَرَّ الَغِزي

قَــْد َعاَوَدتَْهــا.

تِهــا، وتََشــبّثَْت ِبَهــا كَــَا تَتََشــبَُّث ِبلُْعبَــٍة  واْخَتلََجــِت الطِّْفلَــُة يِف ِفرَاِشــَها، وأَْمَســَكْت ِبيَــِد َجدَّ
َصِغــرٍَة َعِزيــزٍَة َعلَيَْهــا. وَخَفــَق قَلـْـُب الَعُجــوِز وهــَي َتَْســُح َدْمَعــًة تَرَنََّحــْت ثـُـمَّ انَْحــَدرَْت إىِل 

َجانــِب أَنِْفَهــا.

ــا  ــا َهاَجَمَه ــِة كُلّ ــَن الطِّْفلَ ــَتُب ِم ــْت تَْق ــِل، وكَانَ ــَواَل اللّي ــًة، طَ ــٍل ُمَؤّرَق ــْت أمُّ َخلِي َوظَلَّ
ــَعاُل، وتُْصِغــي َخائَِفــًة إىِل نََفِســَها الّضِعيــِف املـُـَتَدِِّد. وُتـِـرُّ يََدَهــا املُرْتَِجَفــَة بـَـْنَ الَفيَْنــِة  السُّ

ــالً. ــاًء طَِوي ــَفتَاَها ُدَع ــَتُّ َش ــِة، وتَْج ــِن الطِّْفلَ ــَل َجِب ــِة، َع والَفيَْن

د. بديع حّقي
)الرّتاب الحزين وقصص أخرى(
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  أفهم النّصّ:

َماَذا فََعلَْت أمُّ َخلِيل يِف ِبَدايَة الّنّص؟ وَماَذا لََمَحْت؟

َمْت أّم َخلِيل َعَى ُرُؤوس أَصاِبِعَها َوِهَي تَْدنو من َزيَْنَب؟  لاَِمَذا تََقدَّ

َماَذا َوَجَدْت لاََم اقَْتَبَْت ِمْن َحِفيَدتَِها؟ وَكَيَْف كَاَن رَدُّ ِفْعلَِها؟

تَِها؟ َوَماَذا فََعلَْت؟ َهْل َشَعرَت الطِّْفلَُة ِبُوُجوِد َجدَّ

ــَك ِمــَن  ة ِبَوْضــعِ َزيَْنــَب الطِّْفلَــة املَِريَضــة؟ اْســتَْخِرج إَجابَتَ ُّــِر الَجــدَّ َمــا الّــِذي يَــُدّل َعــَى تَأَث
 . النَّــصِّ

كَيَْف قََضْت أمُّ َخلِيل لَيْلَتََها َمَع الطِّْفلَِة؟

  . َضْع ُعْنوانًا ُمَناِسبًا للنَّصِّ

أعودُ إلى قاموسي: 

أَْفَهُم كَلِاَميِت: 

ــاِدرَة َعــْن فََســاِد األَْشــيَاِء.  لََمَحــت:  أبـْـَرت ِبَنظـْـرٍَه َخِفيَفــة:   الُعُفونـَـة:  الرّائَِحــة الَكِريَهــة الصَّ
ــا الَ  ــا.  وجدته ــاِس.  فأَلَْفتَْه ــَن النََّع ــة ِم ــة:  النَّاِعَس ــل.  الَغاِفي ــاح.  ج.  قََناِدي ــل:  ِمْصبَ ِقْنِدي

 . َريْــَب:  اَل َشــكَّ

أرَْشُح كَلِاَميِت:  

الَجاثِم، يَْنَضُح، مؤرّقة، تُصغي. 
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ــَبـاَحـة الــسِّ

يَاَضــاِت الَِّتــي اْهتـَـَدى إِلَيَْهــا اإلِنَْســاُن، َعــْن طَِريــِق ُماَلَحظَاتِِه  ــبَاَحَة ِمــْن أَقـْـَدِم الرِّ لََعــلَّ السِّ
يِف الطَِّبيَعــِة ِبَــا تَزَْخــُر ِبــِه ِمــْن َمَعالـِـَم َمائِيَّــٍة، هــي يِف بَْعــِض ُوُجوِهَهــا ُتَثِّــُل َحاِجــزًا أََماَمُه 
ــو  ــاِط. ُه ــَذا النََّش ــِتيَعاِبِه لَِه ــَل يِف اْس ــْد َعجَّ ــوُن قَ ــا يَُك ــلَّ َم ــاه. َولََع ــوِل إِىَل ُمبْتََغ ُدوَن الُوُص
ــُة  ــُه الطَِّبيَع ــُر َحبَتْ ــُض اآلَخ ــاِء. َوالبَْع َ ــُش إاِلَّ يِف امل ــا اَل يَعي ــاٍت، بَْعُضَه ــَل َحيَوانَ ــه َع ُوقُوفُ

ــَق ُمَعيَّنــٍة تَُحــوُل ُدوَن َغرَِقَهــا. ــِة، َوِبطَرَائِ ــاِز املََمــرَّاِت املَائِيَّ ــالٍَت ُتَكُِّنــُه ِمــن اْجِتيَ ِبَُؤهِّ

ــُة  ــي طَِريَق ــاِء، ه َ ــْوَق امْل ــحِ فَ ــَق الطَّْف ــْن طَرَائِ ــاُن ِم ــرََف اإلنَْس ــا َع ــِإنَّ أَوََّل َم ــذا فَ َوَهَك
ــالََءُم  ــا يَتَ ــِة ِبَ ــِذِه الطَِّريَق ــرَكَاُت َه ــْت َح لَ ــمَّ ُعدِّ ــِب، ثُ ــبًَة إىَل الَكلْ ــِة(، نِْس ــبَاَحِة )الَكلِْبيّ السِّ
ــاِد  ــُه يِف اْرتَِي ــُدُم َغرََض ــا يَْخ ــيَاِء ِبَ ــعِ الَْش ــَل تَطِْوي ــِف، َوَع ــَل التََّكيُّ ــاِن َع ــْدرََة اإلنَْس َوقُ

ــا.. ــاِر أَيًْض ــِة َوالِبَح ــاِري امْلَائِيَّ املََج

أَْت َمَكانـَـًة َمرُْموقـَـًة  ــبَاَحُة قـَـْد قَطََعــْت َشــْوطًا كَِبــرًا، َوتَبــوَّ ِعْنَدَمــا َجــاَء اإلِْســالَُم، كَانـَـْت السِّ
ال يَُضاِهيَهــا ِســَوى ُركُــوِب اْلَخيْــِل أَْو الرَِّمايَــِة ِبُْختَلَــِف َوَســائِِل الرّْمــِي، لـِـَا لِْلَْمَريْــِن ِمــْن 
ْعــوِة اإلْســالَِميَِّة، َوِمــاَّ يَُؤكّــُد َذلـِـَك، الَقــْوُل املَأْثـُـوُر  عاَلَقـَـٍة َوِطيــَدٍة ِباْلكَــرِّ َواْلِفــرَّ َونـَـْرِ الدَّ
ائِــِم لاِلْضِطــالَعِ  لِلَْخلِيَفــِة ُعَمــَر بــِن الَخطَّــاِب، َوُهــَو يَُحــرُِّض املُْســلِِمَن َعــَل االســتْعداد الدَّ

ــبَاَحة ََوالرَِّمايـَـَة َوُركُــوَب اْلَخيْــِل«. ــِة الحــرب، َحيْــُث قـَـاَل: »َعلُِّمــوا أَْوالََدكُــم السِّ ِبََهمَّ

ــًة  ــْت أََهِميَّ ــي أَْعطَ ــَداِن الِّت ــِل البُلْ ــْن أََوائِ ــا ِم ــرَبُ بِْريطَانِيَ ــِث، فَتُْعتَ ــْصِ الَْحِدي ــا يِف الَْع أَمَّ
ــا إِىَل  ــُس بَيَْنَه ــًة، أَدَّى التََّنافُ ــرَِض أَنِْديَ ــَذا اْلَغ ــأَْت لَِه ــْد أَنَْش ــبَاَحِة. وقَ ــِة السِّ ــًة لِِريَاَض َخاَص
ــاِت  ــِذي َعــرَبَ بَْحــَر الَْانــَش يِف ِبَدايَ ــاٍر ِمــْن أَْمثَــاِل )الَكابْــَن وب(، الّ ــوِر َســبَّاِحَن كِبَ ظُُه

ــة.  ــاَعًة و45 َدِقيَق ــافََة يِف 21 َس ــَع الَْمَس ــْد قَطَ ــرِْن، وقَ ــَذا الَق َه

ــٌة  ــا ِريَاَض ــَو أَنََّه ــاِت، ُه يَاَض ــَن الرِّ ــا ِم ــبَاَحِة ُدوَن َغْرَِه ــُة السِّ ــِه ِريَاَض ــرَُّد ِب ــا تَتََف إِنَّ َم
ــاِء َمًعــا، نَاِهيــَك َعــِن املُتَْعــِة املُتََميِّــزَِة الِّتــي  َصالَِحــٌة لِــُكلِّ الَْعــَاِر، َوتُِفيــُد املـَـرىَْض َواْلَِصحَّ
ــٍة لِِجْســِم  تَُوفِّرَُهــا لِلَْقائـِـِم ِبَهــا، َوُهــَو َمــا يَْجَعــُل ِمْنهــا فًَنــا ِريَاِضيًّــا يَْنطـَـِوي َعــَل فََوائـِـَد َجمَّ

ــا.  ــِه أَيًْض ــِه َوُوْجَدانِ ــاِن َوَعْقلِ اإلنَْس

أحمد عبد الله سالمة
د/ع الوطن. ع: 240
سبتمرب 1991
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 أفهم النّصّ:

ُث النَّّص؟ َعمَّ يَتََحدَّ

بَاَحِة؟ َع اإلنَْساَن َعَى َمْعرِفَة َعَوالِِم السِّ َما الِّذي َشجَّ

بَاَحِة؟ وكَيَْف؟ ََّر اإلنَْساُن ِبَهِذه السِّ بَاَحة الَكلِْبيَّة؟ وَهْل تَأَث َما املَْقُصوُد ِبالسِّ

بَاَحَة ِعْنَد َمِجِئ اإلْساَلِم؟ يَاِضيَّة الِّتي كَانَْت تَُناِفُس السِّ َما األَنَْواُع الرِّ

باَحِة ؟ اْستَْخِرْج ِمَن النَّصَّ َما يَُؤكُِّد إَِجابَتََك.  َهِل اْهتَمَّ اإلْسالُم بالسِّ

بَاَحِة؟ ْت كَِثريًا بالسِّ اُذْكُْر بَْعَض البُلَْداِن األُُورِبيَّة الِّتي اْهتَمَّ

َما املَْقُصوُد مِبَُقولَِة عمر بن الخطاب )ض(؟

أعودُ إلى قاموسي: 

أَْفَهُم كَلاَِميِت:

ــوُع.   ــّر:  الرُُج ــْت الَك أَْت:  اِْحتَلَّ ــوَّ ــْب.  تَبَ ــْم يَرَْس ـَـاِء ولَ ــْوَق امْل ــاَل فَ ــا:  َع ــُو، طََف ــُح:  الطَّْف الطََّف
ــُروُب.  ــرَاُر والُه :  الِف ــرُّ الَف

ُح كَلِاَميِت: أرَْشَ

تَطِْويع.  اْضِطاَلع.  يَْنطَِوي ارتياد. 
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ـــلُّ الــِّرئَـــِوّي الــسُّ

ــُه  ــا كَلََّف ــِل َم ــَة ِبِثْ يَّ ــَف الْبََرِ ، كَلَّ ــايِئٍّ ــْرُ َوبَ ــِه َمــرٌَض َغ ــبِّ كُلِّ ــرَُف يِف تَاِريــِخ الطِّ اَل يُْع
ــاِت يِف  ــِف الطَّبََق ــًيا يِف ُمْختَلَ ــازَاَل ُمَتَفشِّ ــْد كَاَن َوَم ــا، َوقَ َحايَ ــَن الضَّ ــلِّ ِم ــرَُض السُّ َم

ــِه.  ــِم كُلِّ ــُعوِب الَعالَ ُش

ــاٍل  ــَك ِبثَ َح َذلِ ــْرَ ــاِل ؟ لَِن ــاِب إِىَل الَطَْف ــَن املَُص ــاِشِ ِم ــْدَوى املُبَ ــاُل الَع ــمُّ اِنِْتَق ــَف يَِت كَيْ
، فَلَْنْفــرِْض أَنَّ ِطْفــالً يِف ِســنِّ الثَّالِثـَـِة ِمــَن الُعْمــِر -َمثـَـالً- َجلَــَس يِف َمــَكاٍن َمْحُصــوٍر  َعَمــيِلِّ
)ُغرْفـَـٌة، َســيَّارٌَة ُعُموِميَّــٌة، طَائـِـرٌَة، َداُر ِســيِنَا...( وَكَاَن قـُـرَْب الطِّْفــِل يِف املـَـَكاِن نَْفِســِه ُمَصاٌب 
ُث ِبَصــْوٍت َمْســُموٍع، َوَحــَاٍس، أَْو يَْســَعُل أَْو يَْعِطــُس، فَــِإنَّ َذرَّاٍت َصِغــرًَة ِمــْن  ــِل، يَتََحــدَّ ِبالسُّ
ــَعاِل أَِو الَْعطـْـِس، َوتَْنتَــِرُ  لَُعاِبــِه املَْوبُــوِء ِبالَجرَاثِيــِم، تَتَطَايـَـُر ِمــْن فَِمــِه أَثَْنــاَء اْلــَكالَِم أَِو السُّ
ــَواِء  ــَع َه ــُل َم ــِم تَِص ــوَءَة ِباْلَجرَاثِي رَّاِت املَْوبُ ــذَّ ــِذِه ال ــُل، وَه ــُه الطِّْف ُس ــِذي يَتََنفَّ ــَواِء الَّ يِف اْلَه
ــاُل  ــمَّ انِْتَق ــَك تَ ــِة، َوِبَذلِ ــَناخِ الرِّئَِويَّ ــا إِىَل األَْس ــِة، َوِمْنَه ــِة اْلَهَوائِيَّ ــُروِع الَقَصبَ ــِس إِىَل فُ التََّنفُّ

ــلِيِم. ــاَشًَة إِىَل رِئَــِة الطَّْفــِل السَّ ــلِّ ُمبَ ُــوِم- ِمــَن الرَُّجــِل املَِريــِض ِبالسُّ الَعــْدَوى -أَْي الُجرْث

ــلِيَم َدائـِـُم الَحرَكَــِة َواللَِّعــِب، َحيَــِويُّ  َولَِهــَذا املـَـرَِض أَْعــرَاٌض فَِمــَن املَْعــُروِف أَنَّ الطَّْفــَل السَّ
ــَد  ــاِر بَْع ــاَعتَْنِ يِف النََّه ــَو َس ــِل، َونَْح ــاَعًة يِف اللَّيْ ــاُم 12 َس ــَو يََن ــِهيَِّة، َوُه ــُن الشَّ ــِر َحَس املَْنظَ
َوْجبـَـِة طََعــاِم الَغــَذاِء ؛ َوَعــَل الُمِّ الَحِصيَفــِة أَْن تُرَاِقــَب ِطْفلََهــا ِمــْن ِخاَلِل َهــِذه الَخَصائِِص. 

ــلِّ أَيْضــاً يَْضطـَـرُِب نـَـْوُم الطِّْفــِل  َوِعْنــَد ُوُجــوِد أَيِّ َعــْدَوى ِعْنــَد الطِّْفــِل َوِمْنَهــا الَعــْدَوى باِلسُّ
ــلِّ يـَـزَْداُد  َويَْشــُحُب لـَـْوُن َوْجِهــِه، َوتَظَْهــُر تَْحــَت َعيَْنيـْـِه َحــَوايِف َســْمرَاَء. َوعنــد اإلَِصابـَـِة ِبالسُّ
ــِل، َوَغــزَارَُة  ــْوِم يِف اللَّيْ لَــْوَن الَوْجــِه ُشــُحوبًا، كَــَا أَنَّ الِجْســَم يُْفــِرُز َعرَقــاً َغِزيــرًا أَثَْنــاَء النَّ
الَعــرَِق أَثَْنــاَء اللَّيْــِل يَِجــُب أَْن تَُقيَّــم َمــَع بَاِقــي الَْعــرَاِض الُْخــَرى َولَيْــَس ِبُْفرَِدَهــا، إِْذ قَــْد 
، كَالتَّْدثِــريِ يِف املَيالَِبــِس أَْو الِفــرَاِش  ــلِّ تَُكــوُن لََهــا ِبُْفرَِدَهــا أَْســبَاٌب لَيْــَس لََهــا َعالَقَــة ٌِبالسُّ
ــِل املَُصــاِب  ــَد الطِّْف ــرَثَ ِعْن ــاِه أَكْ ــَة لاِلنِتبَ ــَة الالَِّفتَ ــنَّ الظََّواِهــَر الَعرَِضيَّ ــِة. لَِك أَْو ُســوِء التَّْغِذيَّ
ــُه  ِتــِه َونََشــاِطِه يِف التََّحــرُِّك، َوُعزُوفُ ــوُر ِهمَّ ــِل،ّ هــي االنِْحطَــاُط الَعــامُّ يِف ِجْســِمِه، َوفُتُ ِبالسُّ
ــِد أَْو مَيِيــُل إِىَل  ــُه َعــِن التَّزَايُ ــاُوِل الطََّعــاِم، َويَتََوقَّــُف َوزْنَ ــاُط َشــِهيَِّتِه لِتََن َعــِن اللَِّعــِب َوانِْحطَ

الُهبُــوِط.

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

؟ ُث الَكاتُِب يِف َهَذا النَّصِّ َعمَّ يَتََحدَّ

ِه؟ َولَِم؟  ِبَم يُْخِرُنَا يِف ِبَدايَِة نَصِّ

ــلِّ املُبـَـاِشِ ِمــَن املَُصــاِب إىَل الطِّْفــِل.   ــِه كَيِْفيَّــَة انِْتَقــاِل َعــْدَوى َمــرَِض السُّ ــَح الَكاتـِـُب يِف نَصِّ َوضَّ
؟  كَيَْف

اُذْكُْر ِمَن النَّصِّ بَْعَض األَْعرَاِض املَرَِضيَِّة لَِهَذا املَرَِض.  

أعودُ إلى قاموسي: 

أَْفَهُم كَلِاَميِت: 

 ُ ــيًا: ُمْنتـَـرِشًا، املَْوبـُـوء: املَُصــاُب ِباملـَـرَض،ِ الَحِصيَفــة: َذاُت الــرَّأِي املَُحَكــم. يَْشــُحُب: يَتََغــريَّ ُمتََفشِّ
ــاِحُب: املَْهــزُوُل.  لَْونـُـُه، َوالشَّ

ُح كَلِاَميِت:  أرَْشَ

األَْسَناخ الرِّئَِويَة. التَّْدثِري. الَعرَِضيَّة. 
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ــُة األلْـَعـــاِب الــِّريَـاِضـــيَّـِة ِقــصَّ

َ أَنَّ نََشــاطَها اْلََســايس كَاَن ُمْنصبًّــا َعــَل الِْكَفــاِح  ــعوِب اْلُوىَل، تَبَــنَّ  إَِذا َدرَْســَنا تَاِريــَخ الشُّ
ــعوَب َمارََســْت بَْعــَض اْلَنِْشــطَِة الْبََدنِيَّــِة، للتَّْعبرِ  بَْحثـًـا َعــِن الطََّعــاِم؛ كـَـَا يتَِّضــُح أَنَّ َهــِذِه الشُّ

َعــن انِْفعاالتِهــا َوَعواِطِفهــا. َوقـَـد يُْعتـَـرَبُ الرّقـْـُص ِمــْن أَبـْـَرِز َهــِذِه النَّواِحــي التّْعبريـّـِة.

ــرِْب  ــَؤّدى لِلَْح ــرى تُ ــِة َوأُْخ ــالِت الّديِنيّ ــَؤّدى يف الَْحَف ــاِت تُ ــذه الرَّقََص ــُض ه ــْت بَْع وَكَانَـ
ــِص  ــًة إىِل الرّقْ ــجِ. َوإَِضاف ْوي ــِو والرتَّ ــَرِح واللّْه ــوى الَْم ــا ِس ــَة له ــرى الَ َغايَ ، َوأُْخ ــْصِ َولِلّن
ظََهــرَت بَْعــُض اْلَلـْـَواِن اْلُْخــرى ِمــَن النََّشــاِط الْبـَـَدايّئ ِعْنــَد الّشــُعوِب اْلُوىَل، ِمثـْـَل ِســبَاقَاِت 
ــِة،  ــلُِّق، والرَِّمايَ ــِة، والتَّس ــَراِب، والُْمالَكََم ــَواِس والِْح ــِتْخَداِم اْلَقْ ــِة واْس ــري والُْمَصاَرَع الَْج

ــرَِة. ــاَب الُْك ــِض أَلَْع ــبَاَحِة، َوبَْع والسِّ

يّــَن، ُصــَوٌر َورُُســوٌم ُمتََعــّددٌة َعــَل  َوقَــْد ظََهــرَْت يف نُقــوِش َمَقاِبــِر قَُدَمــاء الِْمْصِ
اْهِتَاِمهــم ِبالّرياَضــِة، َوَولَِعِهــم ِبالنََّشــاِط الْبَــَديِنّ؛ ويف آثارِِهــم ِمــَن الّنُقــوِش َمــا يـَـُدّل َعــَل 
ــاَل. ــَهاَم والّنَب ــْوَس َوالسِّ ــتَْعَملُوا الَق ، َواْس ــِيِّ ــاَرزَِة ِبالِْع ــِة والُْمبَ ــوا يف الُْمَصاَرَع ــْم بََرُع أَنَُّه

ــْت  ــُث كَانَ ــِة َحيْ ــاِن الَْقِدميَ ــا إىل الْيُونَ ــُة يف َمبَاِدئه ــُة الَْحِديثَ ياِضيَّ ــُة الرِّ ــُع الّتِْبيَ َوتَرْج
ُجــزًْءا َحيَِويًّــا ِمــْن نِظـَـاٍم الّتِْبيَــِة اإلِْغِريقيَّــِة، الِّتــي تَْهــِدُف إىَِل تَْنِميَــِة قــوى الَْفــرِْد ِمــْن كُلِّ 
النََّواِحــي، لـِـيَكْ يُْصِبــَح ُمواِطًنــا ُمْســتَِعًدا لِِخْدَمــِة أُّمِتــِه. واْعتَــرَبوا ِوْحــَدة اإلنَْســاِن أَْن تكــوَن 

ــَل. ــاُه مُيَثّــالِن الــرُّوَح َوالَْعْق ــاِوي اْلَْضــالِع، قاِعَدتُــُه الِْجْســُم َوِضلَْع ــا ُمتََس ُمثلّثً

ــا يف لِيَاقـَـِة الّشــْعِب  ياِضيَّــَة اإلِْغِريقيَّــَة، كَانـَـْت َعاِمــالً َهامًّ ِمــْن َذلـِـَك نـَـَرى أَنَّ الّتِْبيَــَة الرِّ
ــِة الثَّقــِة ِبالّنْفــِس  ــِة، َوتَْنِميَ ــِة والُْقــّوِة الْبََدنِيَّ حَّ َوَحيَِويَِّتــِه، اتَّخَذهــا َوِســيلًَة لِلُْحصــوِل َعــَل الصِّ

َوتَْرِبيَــِة الِْقــَواِم الرِّشــيِق، َوتَْنِميَــِة ِصَفــاِت الُِجــْرأَِة َوَضبْــِط الّنْفــِس والُْخلــق الَْكِريــم.

أحمد القصاب 



دليل األستاذ للسنة األوىل من التعليم املتوسط

154

  أفهم النّصّ:

يَاِضيَّة؟ كَيَْف؟ ُعوُب األُوىَل؟ َوَهْل َمارََسْت بَْعَض األَنِْشطَة الرِّ ًة الشُّ ِبَم كَانَْت ُمْهتَمَّ

ِيَن ِبالِّريَّاَضة؟ َعلِّْل إَِجابَتََك َمَع تَْقِديِم أَْمِثلٍَة َعَى َذلَِك.  َهْل اْهتََم قَُدَماُء املِْرِ

يَاِضيَُّة الَحِديثَُة يِف أُُصولَِها َوَمبَاِدئَِها؟ وَكَيَْف؟  ِْبيَُّة الرِّ إاِلََم تَرَْجُع التَّ

يَاِضيَُّة اإلْغِريِقيَّة؟ ِْبيَُّة الرِّ إالََم كَانَْت تَْهِدُف التَّ

أعودُ إلى قاموسي: 

أَْفَهُم كَلِاَميِت:

ــّدَدة، وهــي  ــرية ُمَح ــِد قَص ــَن الَحِدي ــرِْب ِم ــة لِلَْح ــة، آل ــرَاب: ج. الِحْربَ ــزًا. الِح ــا: ُمركَّ ُمنَصبًّ
ــَهام.  ــال: السِّ ــُه. النِّبَ ــه: أَحبَّ ــَع ب ــم: وُحبِّهــم، ولَ ــِخ. وَولَِعِه ُدوَن الرُّْم

ُح كَلِاَميِت: أرَْشَ

الّتويج. الِقوام.


