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 تفهرس المحتويا

 ةـــــالصفح اتــــــويـــــــــــــــــــــــــــــــالمحت
 31 تصدير

 وأنواعا  وتدريسا   التعبير الشفهي والكتابي مفهوما   :الفصل األول
31- 
11 

 31 مفهوم التعبري  -أولا 
 31 أهداف تدريس التعبري -ثانياا 
 31 أنواع التعبري ومكوناته -ثالثاا 

 31 التعبري الشفهي .3
 31 احملادثة واملناقشة -أ

 31 سرد القصص -ب
 02 إدارة الجتماعات -ج
 03 إلقاء الكلمات يف املناسبات املختلفة -د
 03 يه التعليمات واإلرشاداتتوج -هـ

 00 التعبري الكتايب .0
 00 كتابة الرسائل -أ

 01 كتابة حماضر اجللسات -ب
 01 أصول تقدمي الطلبات -ج
 01 كتابة الالفتات واإلعالنات  -د
 02 ملء الستمارات والستبانات -هـ
 02 .كتابة وصفية  -و
 02 :أنواع أخرى من التعبري -
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 02 التعبري الوظيفي .3
 01 التعبري اإلبداعي .0
 01 التعبري البتكاري .1
 01 تدريس كفاية التعبري الشفهي والكتايب -رابعاا 

 12 عوامل تساعد على اكتساب الكفاية -خامساا 
 12 اإلكثار من التعبري .3
 10 توظيف القراءة احلرة يف التعبري .0
 10 .التقومي املوضوعي .1
 11 إجراء التدريبات العالجية .2
 11 التعليمية التعلمية إغناء البيئة .1
 12 استثارة الدافعية .1

 11 مراجع الفصل
 11-11 القواعد النحوية مفهوما  وأهدافا  وتيسيرا  وتدريسا  : الفصل الثاني

 11 مفهوم القواعد النحوية -أولا 
 11 األهداف املرسومة لتدريس النحو -ثانياا 
 11 تيسري النحو وجتديده -ثالثاا 

 11 إىل الختصار النأي عن التطويل .3
 20 اإللغاء والدمج .0
 21 الرتكيز على النحو الوظيفي .1
 12 كفاية القواعد النحوية  تدريس -رابعاا 

 12 الطريقة القياسية .3
 13 الطريقة الستقرائية .0
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 11 طريقة النصوص املتكاملة .1
 11 احلكم على فعالية الطرائق .2
 11 عوامل مساعدة على اكتساب الكفاية -خامساا 
 11 ر إىل أن النحو وسيلة وليس غايةالنظ .3
 11 الرتكيز على النحو الوظيفي يف العملية التعليمية التعلمية .0
 11 البتعاد عن الشذوذ والستثناءات والتفريعات اململة .1
 11 ربط املباحث النحوية بكلياهتا .2
اعتماد التدريب على القوالب اللغوية من غري الدخول يف  .1

 ملراحل األوىل من تعليم اللغةاملصطلحات النحوية يف ا
11 

 11 التقومي املرحلي والبنائي يف أثناء تدريس القواعد النحوية .1
 11 إجراء التدريبات العالجية لتاليف األخطاء .1
 11 استخدام التقانة .1

 11 مراجع الفصل
 11-13  اإلمالء مفهوما  وأهدافا  ومكونات وتيسيرا  وتدريسا  : الفصل الثالث

 10 مالء مفهوماا اإل -أولا 
 10 أهداف تدريس اإلمالء -ثانياا 
 11 مكونات اإلمالء -ثالثاا 

 11 اإلمالء املنسوخ أو املنقول .3
 12 اإلمالء املنظور .0
 12 اإلمالء الستماعي .1
 11 اإلمالء الختباري .2
 11 حماولت تيسري القواعد اإلمالئية -رابعاا 
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 11 تدريس كفاية القواعد اإلمالئية -خامساا 
 11 اإلمالء املنقول .3
 12 اإلمالء املنظور .0
 12 اإلمالء الستماعي .1
 13 اإلمالء الختباري .2
 13 عوامل مساعدة على تدريس الكفاية اإلمالئية -سادساا 
 13 حتديد األهداف السلوكية .3
 10 حسن اختيار القطع اإلمالئية .0
 10 اتباع الطريقة الستقرائية يف الوصول إىل القاعدة اإلمالئية .1
 11 اتباع أسلوب التصحيح املباشر لألخطاء املرتكبة .2
 11 البتعاد عن العقوبات املرهقة .1
 11 إسهام املعلمني كافة يف عملية تصحيح اإلمالء .1

 11 البحث عن أسباب التخلف يف اإلمالء .1

 11 إجراء اختبارات تشخيصية بني وقت وآخر .1

 11 مراجع الفصل
عروض والتذوق األدبي مفهوما  األدب والبالغة وال: الفصل الرابع
 ومكونات

11-11 

 12 األدب مفهوماا وتطوراا ومكونات -أولا 
 11 البالغة مفهوماا ومكونات -ثانياا 
 11 العروض مفهوماا ومكونات -ثالثاا 
 11 التذوق األديب مفهوماا ومكونات -رابعاا 

 11 مراجع الفصل
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والبالغية والعروضية والتذوق تدريس الكفاية األدبية : الفصل الخامس
 األدبي

11-301 

 11 تدريس الكفاية األدبية -أولا 
 11 األهداف املرسومة لتدريس األدب .3
 11 منهجية تدريس األدب .0

 11 تدريس األدب وفق العصور -أ
 322 تدريس األدب وفق الفنون -ب
 323 تدريس األدب وفق األقاليم والبيئات -ج

 320 ديبمناهج دراسة النص األ .1
 321 املنهج البالغي -أ

 321 املنهج النفساين -ب
 322 املنهج الجتماعي -ج
 322 املنهج الشكالين -د
 322 املنهج اهليكالين -هـ

 321 طرائق تدريس األدب .2
 321 الطريقة القياسية -أ

 321 الطريقة الستقرائية -ب
 332 الطريقة التنقيبية -ج

 330 الكفاية األدبية عوامل مساعدة على اكتساب .1
 330 وضوح األهداف -أ

 331 النطالق من املفهوم الواسع لألدب -ب



 11 

 331 النطالق من النصوص يف إدراك كنه العمل األديب -ج
اإلفادة مـن معطيـات منـاهج العلـوم اإلنسـانية يف فهـم الظـاهرة  -د

 األدبية
331 

 331 تبصري الطالب باألعمال األدبية العاملية -هـ
 332 اإلكثار من الطالع على مناذج من األدب املقارن -و

 331 تدريس الكفاية البالغية -ثانياا 
 331 األهداف املرسومة لتدريس البالغة .3
 331 طرائق تدريس البالغة .0

 331 الطريقة القياسية -أ
 331 الطريقة الستقرائية -ب
 331 الطريقة املتكاملة -ج

 331 الكفاية البالغيةعوامل مساعدة على اكتساب  .1
 331 البتعاد عن املصطلحات اجلافة وتفريعاهتا اململة -أ

 331 فسح يف اجملال للطلبة لالستقراء والستنتاج -ب
 331 البتعاد يف استخراج القواعد البالغية عن األمثلة املبتورة -ج
 331 اإلكثار من املوازنات واملقارنات -د
 331  نظرة شاملة ومتكاملةالنظر إىل العمل األديب -ه

 331 تدريس الكفاية العروضية -ثالثاا 
 331 األهداف املرسومة لتدريس العروض .3
 302 تدريس الكفاية العروضية .0
 300 عوامل مساعدة على اكتساب الكفاية العروضية .1

 300 التدريب املبكر على اإليقاع -أ
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 301 متثل األهداف املرسومة لتدريس العروض -ب
 301 لتدريب الكايف على إتقان النظام املقطعي يف العربيةا -ج

 302  تدريس كفاية التذوق األديب -رابعاا 
 302 مراعاة مراحل منو التذوق األديب .3
 301 مراعاة اجلوانب الثالثة يف عملية التذوق األديب .0
 301 املقارنة بني النصوص يف املوضوع الواحد .1
ن واإليقاع منذ نعومة تدريب الناشئة على اإلحساس بالوز  .2

 أظفارهم
301 

 301 استثارة الدافعية والرغبة يف القراءة .1
 301 تنمية القدرة على اختيار النصوص يف نفوس الناشئة .1
 301 مشاركة املتعلمني يف عملية النقد والتعليق .1
 301 دور املدرس يف تكوين التذوق األديب .1

 301 مراجع الفصل
-313 نماذج تطبيقية: الفصل السادس

310 
 310 منوذج يف تدريس التعبري -أولا 
 320 منوذج يف تدريس القواعد النحوية -ثانياا 
 313 منوذج يف تدريس نص أديب -ثالثاا 

-311 اختبارات موضوعية لقياس بعض الكفايات اللغوية: الفصل السابع
311 

 312 اختبارات موضوعية يف جمال النصوص األدبية -أولا 
 311 ارات موضوعية يف القواعد النحويةاختب -ثانياا 
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 311 اختبارات موضوعية يف اإلمالء -ثالثاا 
 311 اختبار موضوعي يف البالغة -رابعاا 

 312 اختبار موضوعي يف العروض -خامساا 
 313 اختبار موضوعي يف التذوق األديب -سادساا 

-311 تنفيذ المناشط اللغوية الالصفية: الفصل الثامن
031 

 311 النشاط املدرسي مفهوماا وأهدافاا  -أولا 
 022 النشاط اللغوي مفهوماا وأهدافاا  -ثانياا 
 023 أساليب تنفيذ املناشط اللغوية الالصفية -ثالثاا 

 020 الصحافة والتحرير جلنة .3
 020 كتابة الالفتات واإلعالنات املدرسية  -أ

 021 صحيفة الصف -ب
 021 صحيفة احلائط -ج
 022 رسةجملة املد. د
 021 املسرحجلنة  .0
 021 جلنة اإلذاعة املدرسية .1
 032 جلنة املكتبة والقراءة احلرة .2
 030 جلنة املنتدى األديب .1
 031 جلنة التلفزة والسينما .1

 031 مراجع الفصل
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 رــديـصـت
، كـان لبـد (3)استكمالا للمباحث اليت تضمنها مقرر طرائق تدريس اللغـة العربيـة 

ة مبهــارات اللغــة العربيــة كافــة، ومــادام املقــرر الســابق قــد اشــتمل علــى تــدريس  مــن اإلحاطــ
كفايــات احملادثــة والســـتماع والقــراءة، جـــاء الكتــاب احلـــاة يعــاري تـــدريس كفايــة التعبـــريين 
الشفاهي والكتايب، وتدريس كفاية القواعد النحوية واإلمالئية واألدبية والبالغية والعروضـية 

 .ذلك بعد أن كان مثة تبيان ملفاهيم كل من هذه الكفايات ومكوناهتاوالتذوق األديب، و 
ومل يقتصر املقرر على اإلطار النظري لتلك الكفايات من حيث املفهـوم واملكونـات 
وطرائـــق التـــدريس، وإمنـــا اشـــتمل أيضـــاا علـــى جوانـــب تطبيقيـــة مـــن حيـــث تصـــميم الـــدروس 

ــــاس مــــدى  ــــارات املوضــــوعية لقي مــــا حتقــــق مــــن أهــــداف ر ــــت وتنفيــــذها، وتعــــرف الختب
 .إلكساب املتعلمني تلك الكفايات

وملـــا كـــان للمناشـــط اللغويـــة الالصـــفية دور يف تعزيـــز إكســـاب املتعلمـــني الكفايـــات 
 .اللغوية كانت مثة وقفة على تبيان إجراء تلك املناشط

وجيــــدر مبعلمــــي اللغــــة العربيــــة ومدرســــيها أن يتمثلــــوا هــــذه الكفايــــات، وأن يكونــــوا 
لـى صــوأل األهـداف املتوخـاة مــن كـل كفايــة صـوغاا سـلوكياا، وقــادرين علـى امــتالك قـادرين ع

الطرائــق امليديــة إىل إكســاتا للمتعلمــني بأســاليب شــائقة ونتعــة، وقــادرين يف الوقــت نفســه 
 .على تطبيق الختبارات املوضوعية لقياس مدى ما حتقق تنفيذه من تلك األهداف

 يضــطلعون تــا بكــل تفــان وإخــالص وشــعور ول شــيء أ ــل مــن أداء الرســالة الــيت
 .عاٍل باملسيولية جتاه أبناء أمتهم من جهة، وخدمة للغتهم من جهة ثانية

 
 واهلل املوفق

 
 المؤلف
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 الفصل األول
 التعبير الشفهي والكتابي مفهوما  وأنواعا  وتدريسا  

 :محتويات الفصل
 .مفهوم التعبري -أولا 
 .أهداف تدريس التعبري -ثانياا 
 .أنواع التعبري ومكوناته -ثالثاا 

 :التعبري الشفهي .3
 احملادثة واملناقشة -أ

 سرد القصص -ب
 إدارة الجتماعات -ج
 .إلقاء الكلمات يف املناسبات املختلفة -د
 .توجيه التعليمات واإلرشادات -هـ

 :التعبري الكتايب .0
 .كتابة الرسائل-أ

 .كتابة حماضر اجللسات-ب
 .أصول تقدمي الطلبات -ج
 .كتابة الالفتات واإلعالنات  -د
 .ملء الستمارات والستبانات -هـ
 .كتابة وصفية  -و

 التعبري الوظيفي .1
 التعبري اإلبداعي .2
 التعبري البتكاري .1
 تدريس كفاية التعبري الشفهي والكتايب -رابعاا 

 :عوامل تساعد على اكتساب الكفاية -خامساا 
 .اإلكثار من التعبري .3
 .ظيف القراءة احلرة يف التعبريتو  .0
 .التقومي املوضوعي .1
 .إجراء التدريبات العالجية .2
 .إغناء البيئة التعليمية التعلمية .1
 .استثارة الدافعية .1

 .مراجع الفصل
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 الفصل األول
 التعبير الشفهي والكتابي مفهوما  وأنواعا  وتدريسا  

يب واألهـــــداف حنــــاول يف هـــــذا الفصــــل أن نتعـــــرف مفهــــوم التعبـــــري الشــــفهي والكتـــــا
 .املرسومة لتدريسهما، وأن نبنين طريقة تدريس كل منهما بعد الوقوف على أنواعهما

 مفهوم التعبير -أول  
اســــتبدلت الرتبيــــة احلديثــــة مفهــــوم التعبــــري باإلنشــــاء، ذلــــك ألن التعبــــري هــــو املظهــــر 

ة مــن العفــوي للغــة، يف حــني أن اإلنشــاء هــو املظهــر الصــطناعي، والتعبــري هــو أوســع دائــر 
اإلنشـــاء، إذ إنـــه يشـــمل جمـــالت احليـــاة كافـــة، ول يقتصـــر علـــى التعبـــري كتابـــة عـــن املشـــاعر 
والعواطـــف واحلاجـــات واملتطلبـــات والرغبـــات، وإمنـــا يشـــمل اإلفصـــاح عنهـــا شـــفاهياا أيضـــاا، 
واملرء يف حياتنا املعاصرة حيتـاج إىل نقـل جتربتـه إىل ايخـرين، وأن يـتكلم بوضـوح مهـم، وأن 

ريراا شفهياا أو كتابياا، وجييب عن الرسائل، وأن يوضنـح املعـاين الـيت يريـد إيصـاهلا إىل يقدنم تق
ــــــص مــــــا يطلــــــع عليــــــه يف أثنــــــاء قراءتــــــه للكتــــــب واجملــــــالت والصــــــحف  ايخــــــرين، وأن يلخن

 .اخل تلخيصاا شفاهياا أو كتابياا ...والدوريات
رهم ومــــــن الواضــــــح أن النــــــاس ليســــــوا علــــــى ســــــوية واحــــــدة يف التعبــــــري عــــــن مشــــــاع

وعواطفهم واهتمامـاهتم ورغبـاهتم وحاجـاهتم ومتطلبـاهتم، وأن مـن اتلـك الكفايـة يف التعبـري 
واملهــــارة يف أدائــــه يســــتطيع أن يــــيثر يف نفــــوس ايخــــرين ويــــتمكن مــــن الوصــــول إىل أعلــــى 
الــدرجات، وكــم مــن أنــاس ل الكــون هــذه القــدرات حيســون بالوحــدة والوحشــة والنطــواء، 

 !حلياة ويعيشون على هامش ا
إل أن حيــــازة املهــــارات يف التعبــــري حتتــــاج إىل مــــران ونارســــة وتــــدريب إن يف التعبــــري 

ومــن هنــا كانــت مثــة أهــداف يف العمليــة التعليميــة التعلميــة . الشــفاهي أو يف التعبــري الكتــايب
 .لتمكــــــــــــــــــــــــــــــــــني املتعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــــــــــــــــن اكتســــــــــــــــــــــــــــــــــاب مهــــــــــــــــــــــــــــــــــارات التعبــــــــــــــــــــــــــــــــــري
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 أهداف تدريس التعبير -ثانيا  
بــري إىل إكســاب املتعلمــني املهــارات الــيت متكــنهم مــن اإلفصــاح يهــدف تــدريس التع

عمـــا حيســـون بـــه وعمـــا يف نفوســـهم جتـــاه تفـــاعلهم مـــع البيئـــة مبفهومهـــا املنظـــومي الشـــامل 
واكـــن حتديـــد األهـــداف الـــيت نرمـــي إليهـــا مـــن . طبيعـــة، ومصـــادر طبيعيـــة، وجمتمعـــاا وعصـــراا 

 :حو التاةتدريس التعبري يف مرحلة التعليم األساسي على الن
إكســاب املتعلمــني القــدرة علــى اإلفصــاح عمــا يقــع حتــت حواســهم كالمــاا وكتابــة  -3

 .بأسلوب واضح
متكـــني املتعلمـــني مـــن القيـــام مبـــا تتطلبـــه فنـــون التعبـــري الـــوظيفي مـــن كتابـــة الرســـائل  -0

واملــــذكرات وحماضــــر اجللســــات، وإلقــــاء الكلمــــات يف املناســــبات املختلفــــة، ومــــلء 
وغــري ذلــك مــن املواقــف الــيت تتطلــب . اخل...دمي الطلبــاتالســتمارات، وأصــول تقــ

 .اخل...منهم احملادثة أو املناقشة أو كتابة الرسائل
الكشف عن موهبة املوهوبني، والعمل على تنميتها ورعايتها، ويف املرحلة الثانويـة  -1

 :يهدف تدريس التعبري إىل
جتماعيـــة يف مســـتقبل تعزيــز التعبـــري الـــوظيفي ألليتـــه يف تلبيــة متطلبـــات احليـــاة ال -3

 .املتعلمني
متكـــــني املتعلمـــــني مـــــن تلخـــــيص مـــــا يقريونـــــه بأســـــلوتم ا ـــــاص علـــــى أن يتســـــم  -0

 .التلخيص بالوضوح
متكــني املتعلمــني مــن معاجلــة موضــوعات اإلنشــاء األديب يف هــذه املرحلــة الثانويــة  -1

بأســلوب ســليم يتســم بوضــوح األفكــار وصــحتها وتنظيمهــا مــع مراعــاة عالمــات 
 .الرتقيم
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 أنواع التعبير ومكوناته -ثالثا  
ـــه أن التعبـــري نوعـــان شـــفهي وكتـــايب، ومثـــة مـــن املـــربني مـــن يقســـم  مـــن املتعـــارف علي

 :التعبري إىل وظيفي وإبداعي وابتكاري، وفيما يلي تبيان لكل من هذه األنواع
يـتعلم الطفـل التعبـري الشـفهي قبـل أن يـتعلم التعبـري الكتـايب، : التعبير الشفهي -1

دأ تعلمه هذا التعبري يف البيت مـن األب واألم واألهـل احمليطـني بـه، فالبيـت هـو املدرسـة ويب
فـــ ذا كـــان مســـتواه الثقـــايف والجتمـــاعي راقيـــاا زاد يف ســـرعة األوىل لـــتعلم التعبـــري الشـــفهي، 

ــــك إىل أن يكــــون الرصــــيد اللغــــوي للطفــــل  ــــاه، أمــــا إذا كــــان منخفضــــاا أدنى ذل ــــتعلم وغن ال
ـــــأثري كفللوســـــط متخلفـــــاا،  ـــــري الشـــــفهيالعـــــائلي ت ـــــري يف ســـــرعة تعلـــــم التعب ولقـــــد أثبتـــــت  .ب

 يف اللغة والفكر عند الطفل  J.Piaget «جان بياجة»الدراسات اليت قام تا 
Le language et la penseé chez l' enfant 

يف أصـــول التفكـــري   Henri Walon« هنـــري فـــالون»والدراســـات الـــيت قـــام تـــا 
 لدى الطفل

Les origins de la penseé chez l' enfant 

ــــة  أن تعلــــم اللغــــة حــــدج نفســــي معقــــد جــــداا يــــنجم عــــن عوامــــل  تلفــــة فيزيولوجي
 .واجتماعية ونفسية

املدرســـة الـــيت وإذا كانـــت املدرســـة األوىل يف تعلـــيم التعبـــري هـــي البيئـــة األســـرية فـــ ن 
البيئــة األوىل فــ ن  يلتحــق تــا الطفــل هــي البيئــة الثانيــة هلــذا التعلــيم، وإذا كــان مثــة قصــور يف

البيئة الثانية أي املدرسة ينبغي هلا أن تسـد  هـذا الـنقص وتتالفـاه، إذ ل يتفـتح تعبـري الطفـل 
ـــرياا  ـــة، وكث ـــة إل يف جـــو مـــن الداقراطيـــة واحلري ـــة الثاني مـــا نســـيء إىل املتعلمـــني يف هـــذه البيئ

رد يف الــدرس، إذ رهم وحناســبهم علــى عــدم التقيــد يف تســميع الــدرس هلــم مبــا و عنــدما حناصــ
 .مل يكن ليسمح هلم ا روج عما ورد فيه

يف العمليـة التعليميـة التعلميـة  ولبد أن حيظى التـدريب علـى نارسـة التعبـري الشـفهي
باحلينز الوايف يف  يع مراحـل التعلـيم، إذ مـن املالحـن أننـا يف تعليمنـا نعـب بـالتعبري الكتـايب 
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ــالتعبري الشــفهي، مــع أ ن مواقــف احليــاة تتطلــب اســتخدام التعبــري الشــفهي أكثــر نــا نعــب ب
 .بنسبة عالية

ويتجلى التعبري الشفهي يف احملادثـة واملناقشـة وحكايـة القصـص وإلقـاء الكلمـات يف 
املناســــــــــــــــبات املختلفــــــــــــــــة، وإعطــــــــــــــــاء التعليمــــــــــــــــات والتوجيهــــــــــــــــات واإلرشــــــــــــــــادات وإدارة 

 .كوناتوفيما يلي فكرة موجزة عن هذه األنواع وامل. اخل...الجتماعات
ملــــا كانــــت الرتبيــــة املعاصــــرة تنطلــــق يف تعلــــيم املهــــارات : المحادثــــة والمناقشــــة -أ

اللغويــة مــن البــدء بتعلــيم احملادثــة والســتماع كانــت احملادثــة هتيــا لتعلــيم القــراءة والكتابــة يف 
مرحلة لحقة هتيئة صوتية ونفسـية مـن حيـث تـذليل الصـعوبات اللفظيـة مـن جهـة، وتبديـد 

 .ل الذي حيس به األطفال يف مراحلهم األوىل من دخول املدرسةا وف وا ج
ومــن أهــداف تعلــيم احملادثــة فســح اجملــال أمــام املــتعلم ألن يــتكلم أكثــر مــا اكنــه أن 
يتكلم، على أن يكون املعلم مشجعاا ومعززاا وحاثاا على استمرار املتعلم يف كالمـه، ومـن  ن 

ـــة بتقـــومي الكـــالم وتصـــ ـــة تالي حيح األخطـــاء الشـــائعة علـــى ألســـنة املتعلمـــني، يقـــوم يف مرحل
وعلــى أن يضــع املتعلمــني يف مواقــف تســتلزم احلــديث والكــالم بكــل حريــة، فليــتكلم املــتعلم 
عـن أي شــيء يريـد، وكمــا يشـاء، وملــن يشـاء، بشــرط أن تكـون املوضــوعات الـيت يتحــدثون 

ديث عـن املدرسـة ومـن هـذه املوضـوعات احلـ. عنها مستمدة من خـااهتم ووثيقـة الصـلة تـا
واملباريات الرياضية، واملعارض والرحالت، وسـرد احلكايـات، ومناقشـات بعـش املشـكالت 

 .اخل...الرتبوية
واكن للمتعلم أن يسرد بعش القصـص الـيت اسـتمع إليهـا يف : سرد القصص -ب

، أو أن يعيــد ســرد قصــص اســتمع إليهــا مــن معلميــه، أو مــن وســائل (األســرة)بيئتــه األوىل 
ومثــة أطــوار للنمــو العقلــي والوجــداين للمــتعلم تناســبه قصــص . م، أو مــن قراءتــه احلــرةاإلعــال

 :ومن هذه األطوار. معينة، وايل إليها
 .الطور الواقعي احملدد بالبيئة يف سن الثالثة أو ا امسة تقريباا  -3
 .طور ا يال احلر من ا امسة إىل الثامنة أو التاسعة تقريباا   -0
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لة من الثامنة إىل الثانية عشرة أو من التاسـعة إىل الثالثـة عشـرة طور املغامرة والبطو  -1
 .وما بعدها

 .طور الغرام وهو من الرابعة عشرة إىل الثامنة عشرة -2
 .طور املثل العليا، ويبدأ من الثامنة عشرة، ويستمر بعد ذلك -1

وإذا كان املعلم هو الذي يسـرد القصـة فعليـه أن يلنـون صـوته طسـب تطـور أحـداج 
طيــــث يكــــون صــــوته هادئــــاا ومســــموعاا،   يرتفــــع شــــيئاا فشــــيئاا ويتغــــري يف ارتفاعــــه  القصــــة،

 .اخل...واخنفاضه ونغمه طسب املناسبات واملواقف من حيث الغضب واحلزن والسرتحام
وعلى املعلـم أيضـاا أن حيـاكي أصـوات الشخصـيات الـيت تشـتمل عليهـا القصـة، وأن 

علميـــه، وعنـــدما يصـــل إىل عقـــدة القصـــة وحوادثهـــا يغـــرين يف أســـلوبه إذا وجـــد ملـــالا لـــدى مت
يعرضها بصوت ميثر جيعـل التالميـذ يتطلعـون إىل حلظـة احلـل علـى أن تشـعر عبارتـه ونغمـة 

 .صوته بانتهاء القصة
ويعمل املعلم بعد النتهـاء مـن سـرد القصـة إىل دفـع التالميـذ للتعبـري عـن مضـمو ا، 

وِفكرهـا علـى أن يفسـح يف اجملـال هلـم ألن  ويوجه أسئلة تتعلق طوادج القصـة وشخصـياهتا
 .ينطلقوا يف التعبري بكل عفوية يف أثناء إعادة سرد القصة أو اإلجابة عن بعش جمرياهتا

وإذا كانــــت القصــــة قابلــــة للتمثيــــل فــــيمكن أن يــــوزنع األدوار طيــــث يكــــون التلميــــذ 
 .صاحلاا للدور الذي يسند إليه

ات معينـــة ومهـــارات خاصـــة وتقاليــــد وتتطلـــب اســـتعداد :إدارة الجتماعـــات -ج
معينــة وســيادة النظــام، ول بــدن مــن التــدريب علــى هــذا اللــون مــن التعبــري الشــفهي الــذي ل 
حيظــى باألليــة ويــا لألســف يف تعليمنــا، مــع أن احليــاة املســتقبلية تســتلزم نارســة هــذا النــوع 

 ذهــن مــن يـــدير مــن التعبــري، طيــث تكـــون الفكــرة أو املوضــوع مــدار الجتمـــاع واضــحاا يف
الجتمــاع، علــى أن يســتمع إىل ايراء املطروحــة كافــة، وأن حيرتمهــا، ومــن    يعقــب عليهــا 
بكلن هدوء وروية واتزان يف منأى عن التسفيه والستهانة بأي فكرة تطـرح، وعلـى أن يلتـزم 

 .املشاركون يف التعبري عن أفكارهم بلغة واضحة وسليمة قدر اإلمكان
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وهــذا لــون آخــر مــن ألــوان التعبــري : ت فــي المناســبات المختلفــةإلقــاء الكلمــا -د
الشــفهي لبــدن مــن التــدريب عليــه ألن طبيعــة احليــاة املعاصــرة تتطلــب اســتخدام هــذا التعبــري 

ومثــــة . يف مواقــــف احليــــاة املختلفــــة مــــن اعتــــذار وهتنئــــة وشــــكر ومواســــاة وتقــــدمي احملاضــــرين
إىل أن يعــــان عنهــــا بلغــــة ســــليمة وفكــــر مناســــبات اجتماعيــــة ووطنيــــة وقوميــــة تــــدعو املــــرء 

 :واضحة، ومن املهارات اليت تستدعي املران واملمارسة والتدريب
القــدرة علــى تنظــيم الفكــر طيــث تكــون متسلســلة ل انقطــاع فيهــا، وواضــحة يف  -
 .الذهن

 .القدرة على النطق احلسن واألداء اجليند -
 .ن املوقفالكلمات الدالة واملعاة عالقدرة على استخدام  -
القــدرة علــى تنظــيم الوقــت وتوزيعــه علــى أجــزاء املوضــوع دون أن يســتأثر جانــب  -

 .منها بالوقت على حساب جانب آخر
وهــــذا اللـــون مـــن التعبــــري الشـــفهي تتطلبــــه : توجيـــه التعليمــــات واإلرشـــادات -هــــ

مواقـــــف احليــــــاة أيضــــــاا، إذ إن املــــــتعلم حيتـــــاج يف مســــــتقبل حياتــــــه إىل أن يوجــــــه تعليمــــــات 
ــــزام و  ــــه ايخــــرين أيضــــاا إىل اللت ــــة، وحيتــــاج إىل أن يوجن إرشــــادات لنخــــرين يف مســــألة معين

تتطلـب التـدريب علـى وهذه املواقـف كافـة . مبوقف معني، أو النأي عن انتهاج سلوك آخر
 .استعمال اللغة اليت تناسبها، وتعان عنها، وتدلُّ عليها

لـــيس مـــن مســـيولية معلمـــي اللغـــة  وجتـــدر اإلشـــارة إىل أن الرتقـــاء بـــالتعبري الشـــفهي
ــــر  العربيــــة وحــــدهم، وإمنــــا هــــو مســــيولية  اعيــــة، إذ إن علــــى املعلمــــني كافــــة أن يراقبــــوا ِفك 
تالمــذهتم ومناشــطهم العقليــة يف  يــع مــواد املعرفــة، فعلــى معلمــي العلــوم تعلــيم تالميــذهم 

ن األخطــاء الــيت الدقـة والوضــوح والبتعــاد عــن الغمــوض وارتكــاب ا طـأ يف اللغــة، علمــاا بــأ
يرتكبهــا التالميــذ يف اســتعمال اللغــة مــن حيــث غمــوض األفكــار وتشويشــها أو مــن حيــث 
عــــدم ســــالمة اللغــــة، تتكــــرر ل يف اللغــــة العربيــــة فقــــط وإمنــــا يف التــــاري  واجلغرافيــــا والعلــــوم 
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فمن بـدهيات األمـور أن يعمـد املعلمـون كافـة إىل مراقبـة لغـة تالميـذهم . اخل...والرياضيات
 .ومي العوجاج والزلل فيها، ما دامت اللغة العربية هي اللغة األم ألبناء اللغة كافةوتق

يبدأ الطفل منذ وقت مبكر يف سن الثالثـة أو الرابعـة بـالتعبري  :التعبير الكتابي -2
عــن حاجاتــه ورغباتــه بالرســم وا ربشــة علــى الــورق أو علــى اجلــدران فريســم صــورة لبيــت أو 

 يهمـــل طريقـــة التعبـــري بالرســـم متوجهـــاا حنـــو الكتابـــة الـــيت يتعلمهـــا يف  حليـــوان أو إلنســـان، 
املدرســــة والــــيت تتفــــوق علــــى الرســــم، ويف أثنــــاء حماولتــــه تعلــــم الكتابــــة يكتشــــف أن التعبــــري 
الكتـــايب فتلـــف عـــن التعبـــري الشـــفهي مـــن حيـــث التلقائيـــة والعفويـــة، إذ إن التعبـــري الكتـــايب 

غـــة وأســـلوباا، ول بـــدن فيـــه مـــن العمـــق والدقـــة والـــتاليم حيتـــاج إىل الصـــقل والتهـــذيب فكـــرة ول
والنســـجام بـــني العبـــارات واجلمـــل واملعـــاين واألفكـــار ألنـــه معـــرنض للنقـــد مـــن ايخـــرين، إذ 
لــيس كــل كــالم قــابالا للكتابــة، ومــن هنــا كــان لبــدن مــن الــرتوني يف اختيــار الكلمــات والبــب 

دريب ومــران ونارســة وتوجيــه مــن املعلمــني الدالــة واملعــاة عــن األفكــار، وهــذا حيتــاج إىل تــ
وتعزيــز إلمكانــات املتعلمــني واألخــذ بأيــديهم إىل مــا فيــه اجلــودة يف األداء نظــراا ألن التعبــري 

كمــا أن فيــه الكتــايب وســيلة املــرء لتقويــة الــروابط الفكريــة والثقافيــة بــني األفــراد واجلماعــات،  
لــى التفاعــل الفكــري مــع ايخــرين، وراحــة إحساســاا بثقــة املــرء بنفســه وشــعوراا بأنــه قــادر ع

 .نفسية ومنطقية يف عرض الفكر
ويتجلــى التعبــري الكتــايب يف مواقــف كثــرية، منهــا كتابــة الرســائل وحماضــر اجللســات، 
ومـــــلء الســـــتمارات وكتابـــــة الالفتـــــات واإلعالنـــــات، وامللخصـــــات، واملـــــذكرات، وا ـــــواطر 

 :لواني فكرة عن كل لون من هذه األوفيما يل. الذاتية
حيتــاج املــتعلم يف مســتقبل حياتــه إىل أن يكتــب رســالة إىل ذويــه : كتابــة الرســائل  -أ

وأصدقائه، وتعد هذه الرسالة وجدانية، أو أن يكتب رسـالة إىل ميسسـات الدولـة ودوائرهـا 
ومـن أنـواع الرسـائل الـيت حيتـاج . بغية سدن حاجة أو تنفيذ طلب، وتعد هذه الرسـالة ديوانيـة

لم يف مسـتقبل حياتـه رسـائل الـدعوة والرتحيـب والشـكر والتهنئـة والصـداقة وكتابـة إليها املـتع
 .اخل...برقيات وتقدمي طلبات وكتابة حماضر جلسات وصوأل تقارير عن حدج ما
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ولكي يكون املتعلم قادراا على امتالك مهارات كتابة هـذه األنـواع مـن الرسـائل كـان 
 .لبد من تدريبه عليها يف املدارس

م عناصر المتياز يف كتابة الرسائل الجتماعية اجملاملـة والبعـد عـن الشـكلية ومن أه
ومـن األمـور الشـكلية الـيت لبـد . والتعبري الصادق عن ايراء واملشاعر والوضوح يف األفكار

مــن التــدريب عليهــا يف كتابــة الرســائل أن يــذكر املــتعلم العنــوان والتــاري  واملقدمــة املناســبة، 
 .الة، وا امتة والتوقيع يف  اية الرسالة لتعرف من أرسلهاوالغرض من الرس

من مستلزمات احلياة الجتماعية ولسيما اإلداريـة فيهـا : محاضر الجلسات -ب
أن يقوم املرء بكتابة حمضر جللسة جرت فيها مناقشة موضوع ما، وحـ  يـتمكن مـن القيـام 

يسجنل الِفكر املطروحـة والجتاهـات  تذه املهمة لبد أن يكون مدرباا عليها من قبُل طيث
ـــائج الـــيت خلصـــت إليهـــا املناقشـــة مـــن حيـــث التفـــاق  ـــه النقـــاخ والنت العامـــة ومـــا تبلـــور عن
والـــتحفن علـــى بعـــش النقـــاط فيهـــا، علـــى أن تكـــون اللغـــة الـــيت يكتـــب تـــا حمضـــر اجللســـة 

دون  واضـحة وسلســة وســليمة، وعلــى أن يكــون املســجل دقيقــاا يف إرجــاع الكــالم إىل قائلــه
 .زيادة ول نقصان

حيتـاج املـرء يف مسـتقبل حياتـه إىل أن يقـدنم طلبـاا إىل : أصول تقـديم الطلبـات -ج
اخل، ولكــي يكــون طلبــه واضــحاا يف التعبــري عنــه كــان لبــدن مــن ...وزارة أو ميسســة أو شــركة

أن يــدرنب علــى أصــول تقــدمي الطلبــات وحســن صــياغتها، إذ إن كثــرياا مــن الطلبــات تــرفش 
وضوح املقصد منها والغايـة الـيت يـود صـاحبها أن يأمـل تنفيـذها، ومـن أصـول التقـدمي لعدم 

 .والكتابة اإلبداعية، والسالمة يف اللغة ، والنأي عن الشكليةالوضوح واإلجياز يف الطلب
وهـذا اللـون مـن الكتابـة حيتـاج إليـه املـرء كثـرياا يف : كتابة الالفتـات واإلعالنـات  -د

 .اخل...تاج إىل كتابة إعالن عن ندوة أو مباراة أو حفلةمستقبل حياته، فهو حي
ويف احليـــاة املدرســـية جمـــالت كثـــرية للتـــدريب علـــى هـــذا النـــوع مـــن كتابـــة الالفتـــات 
واإلعالنـات مبناسـبة الحتفـالت الوطنيــة والقوميـة والجتماعيـة والعامليــة، ومـن  ـات هــذه 

الـــيت صـــيغت تـــا تلـــك اإلعالنـــات الكتابـــة حســـن ا ـــط واألحـــرف الكبـــرية وســـالمة اللغـــة 
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ة عــــن املناســــبة، علــــى أن توضــــع اإلعالنــــات يف  والالفتــــات، واــــرين العبــــارات الدالــــة واملعــــان
 .أماكن مالئمة متكنن املشاهد من قراءهتا

وهــذا لــون مــن ألــوان التعبــري الكتــايب حيتــاج : مــلء الســتمارات والســتبانات -هـــ
ولبـدن مـن التـدريب عليـه منـذ وقـت مبكـر طيـث يـتمكن إليه املرء يف مستقبل حياتـه كثـرياا، 

التلميـذ مـن ذكــر البيانـات الدقيقـة والواضــحة واإلجابـة عـن األســئلة الـواردة يف الســتبانة أو 
 .الستمارة

ومثة جمالت واسعة للتـدريب عليهـا يف احليـاة املدرسـية مثـل احليـاة األسـرية واملناشـط 
 .ية وما حتفل به من تطلعاتاملدرسية وجلا ا، واحلياة املستقبل

ويتطلـــب هـــذا اللـــون التـــدريب عليـــه منـــذ وقـــت مبكـــر طيـــث : كتابـــة وصـــفية  -و
اخل، وطبيعـة ...يصف التلميذ الطبيعة الطبيعيـة مـن أشـجار ونباتـات وأزهـار وجبـال ووديـان

صــــناعية تتمثــــل فيمــــا صــــنعه اإلنســــان يف بيئتــــه مــــن مــــدارس ومصــــانع ومنشــــ ت ســــياحية 
ــــــة ومكتشــــــفات  ــــــة تتجلــــــى يف األفــــــراح ...وأدوات وأجهــــــزةوخدمي اخل، ومناشــــــط اجتماعي

 .شاهدها يكتب عنها تقريراا وصفياا اج اخل، وأحد...واألعياد واملعارض واحلفالت
ومثـــة موضـــوعات عديـــدة اكـــن أن يكتـــب عنهـــا إىل جانـــب امللخصـــات واملـــذكرات 

ـــه يف جملـــة  ـــة، وعنـــدما تنشـــر بعـــش كتابات احلـــائط أو جملـــة املشـــتملة علـــى مالحظاتـــه اليومي
املدرسة أو صحيفتها حيس بالنشراح واملسرة، ويدفعه ذلك اإلحساس إىل مواصلة الكتابـة 

 .واإلقبال عليها بتعزيز من معلمه، وتشجيع عليها
ومثــة مــن يقســم التعبــري إىل . تلــك هــي بعــش جمــالت التعبــريين الكتــايب والشــفوي -

 :ثالثة أنواع أيضاا هي
يكون شفهياا وكتابياا، وهو الذي ييدي خدمـة لننسـان يف و : التعبير الوظيفي -1

احملادثــة واملناقشـــة، وســـرد : جمتمعــه طيـــث يقضــي حاجاتـــه، ويلـــم متطلباتــه، ومـــن مكوناتـــه
وتوجيه التعليمـات احلكايات والقصص واألخبار، وإلقاء الكلمات يف املناسبات املختلفة، 

نات والســتمارات، وكتابـــة الالفتـــات واإلرشــادات وأصـــول تقـــدمي الطلبــات، ومـــلء الســـتبا
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والعتــذار، والرســائل الديوانيــة والاقيــات واإلعالنــات، وتوجيــه الــدعوات والشــكر والتهنئــة 
 .اخل....وحماضر اجللسات 

ويتسم التعبري الوظيفي بالواقعية واملوضوعية والنأي عن كل مـن النطباعـات الذاتيـة 
ـــة والتلـــوين الصـــو  والعواطـــف والنفعـــالت والصـــور واألخيلـــة و  ـــة والبديعي احملســـنات البياني

ـــذ إىل التـــدرب علـــى هـــذا اللـــون مـــن التعبـــري مـــن نعومـــة . واجلـــرس املوســـيقي وحيتـــاج التالمي
أظفــارهم، أل ــم يف أمــس احلاجــة إليــه يف مســتقبل حيــاهتم، ولبــد مــن أن حيظــى بالهتمــام 

 .هذا التعبري على حنو واسعيف  يع مراحل التعليم مادام مستقبل املرء يتطلب استخدام 
وهو على عكس التعبري الوظيفي يصور املشاعر والعواطـف : التعبير اإلبداعي -2

ويتمثل يف كتابة القصص واملقـالت . واألفكار، وتظهر شخصية الكاتب من خالل كتابته
 .اخل...العاطفية واملذكرات وا واطر الوجدانية واملسرحيات ونظم الشعر

تعبـــري اســـتعمال األســـلوب األديب مـــن حيـــث اختيـــار الكلمـــات ومـــن  ـــات هـــذا ال
ان بالصــــور واألخيلـــــة، واســـــتثارة يـــــتواإل املوحيــــة ذات التلـــــوين الصــــو  واجلـــــرس املوســــيقي،

 .اخل...العواطف واملشاعر 
ـــــري  ـــــايب معـــــاا فـــــ ن التعب ـــــوظيفي يشـــــمل التعبـــــري الشـــــفاهي والكت وإذا كـــــان التعبـــــري ال

ولبدن مـن التـدريب . تايب أكثر نا يتجلى يف التعبري الشفهياإلبداعي يتجلى يف التعبري الك
 .عليه ألنه يكشف املواهب ويظهرها ليعمل املعلمون على تنميتها ورعايتها

وهـــو تعبـــري كمـــا يـــدل عليـــه ا ـــه يتمثـــل يف إجيـــاد ابتكـــار : التعبيـــر البتكـــار  -3
بـُل إل أن الكاتـب صـاغه جديد يف املعب، أو يف األسلوب، وقد يكون املعب مطروقاا من ق

إل أن . صياغة جديدة، كما تكون الصورة الشعرية معروفة ولكـن أخرجـت إخراجـاا جديـداا 
ويتجلــى التعبــري . مثــة مــن ل يفــرنق بــني التعبــري اإلبــداعي والبتكــاري ويعــدلا تعبــرياا واحــداا 

 .البتكاري يف التعبري الكتايب أكثر نا يتجلى يف التعبري الشفهي
ي ضروب ثالثة من التعبري لبدن من التدريب عليها حلاجة اإلنسـان إليهـا يف تلك ه

تفاعلــه مــع جمتمعــه، ويف التعبــري عــن مشــاعره وعواطفــه وأفكــاره وحاجاتــه، وإذا كــان التعبــري 
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الـــــوظيفي جيـــــيء يف املقدمـــــة مـــــن حيـــــث األولويـــــة يف التـــــدريب ألنـــــه يســـــاعد علـــــى الوفـــــاء 
ـــة والجتم ـــاة املادي ـــان بتبيـــان مبتطلبـــات احلي ـــة، فـــ ن التعبـــريين اإلبـــداعي والبتكـــاري يفي اعي

وطاملــا تبــوأ  . شخصــية الكاتــب وعواطفــه ومشــاعره، ويــدلن علــى املوهبــة األدبيــة يف الكتابــة
كتـــاب مشـــهورون الـــذروة يف الكتابـــة اإلبداعيـــة بفضـــل الكشـــف املبكـــر عـــن هـــذه املوهبـــة 

 .وإحاطتها بكلن رعاية وعناية واهتمام
 كفاية التعبير الشفاهي والكتابيس  تدري -رابعا  

إن كفايـــــة تـــــدريس التعبـــــري شـــــفاهياا كـــــان أو كتابيـــــاا ل تتـــــأتى إل بـــــاملران واملمارســـــة 
والتــــدريب، وليســــت هنــــاك طريقــــة واحــــدة لتــــدريس التعبــــري، إذ إن علــــى املعلــــم أن يتســــم 

جملــــال باملرونــــة يف اختيــــار طرائقــــه يف ضــــوء األجــــواء الــــيت يتفاعــــل معهــــا طيــــث يفســــح يف ا
لتالميــذه أن يعــاوا عــن أي موضــوع يرغبــون يف التعبــري عنــه، ومثــة طيــف واســع للتعبــري أمــام 

إن : أّنن للمـــتعلم أن يســـتمد موضـــوعاتها جيـــيء اجلـــواب: التالميـــذ، وعنـــدما يطـــرح ســـيال
موضوعات التعبري ينبغي هلا أن تكون متخـرية يف املراحـل األوىل مـن البيئـة املاديـة احملسوسـة 

ضــمن خــاة املــتعلم املباشــرة، ومــع النمــو الفكــري جتــيء مــن ا ــاة غــري املباشــرة، إذ  يقــعنــا 
إن القتصار علـى ا ـاة املباشـرة أمـر قاصـر، ولبـد مـن إغنـاء ا ـاات املباشـرة  ـاات غـري 

 .اخل...مباشرة بطريق األفالم والصور والقراءة والستماع إىل جتارب ايخرين
بــــري تتخــــرين مــــن البيئــــة بوجهيهــــا املــــادي واملعنــــوي فــــ ن وإذا كانــــت موضــــوعات التع

املوضــوعات اجملــردة واملعنويــة تكــون مــع بدايــة احللقــة الثانيــة مــن مرحلــة التعلــيم األساســي، 
وتزداد اتساعاا يف املرحلة الثانوية، واكن البدء تا يف  ايـة احللقـة األوىل مـن مرحلـة التعلـيم 

لمــني تســمح بفهــم مفــاهيم بعــش هــذه املوضــوعات األساســي إذا كانــت اســتعدادات املتع
 .املعنوية

وتــــدعو الطرائــــق احلديثــــة يف التــــدريس إىل اــــرين موضــــوعات التعبــــري مــــن األحــــداج 
الفوريــة املناســبة كحــادج مــرور وقــع يف ا ــارج، أو زلــزال يف منطقــة مــا، أو عاصــفة ثلجيــة، 

 .اخل...أو حدج اجتماعي أو عائلي مبناسبة األفراح واألعياد
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ويف الوقت نفسه ل اكـن القتصـار علـى األحـداج الفوريـة يف اـرين املوضـوعات إذ 
اكـــن التعبـــري عـــن ا ـــاات غـــري املباشـــرة بطريـــق األفـــالم واملسلســـالت والكتـــب، ول اكـــن 

مادامـت البيئـة الـيت يتفاعـل معهـا املتعلمـون غنيـة ، النتظار ح  حيـدج حـدج للتعبـري عنـه
ملوضـوعات متنوعـة ول تسـري علـى طريقـة واحـدة يف املعاجلـة دفعـاا وواسـعة، علـى أن تكـون ا
 .للملل والرتابة والنمطية

وتلح الطرائق احلديثـة علـى مـنح املتعلمـني احلريـة يف التعبـري عـن أي موضـوع يرغبـون 
كتابيــاا يف التعبــري عنــه إن شــفاهياا أو كتابيــاا، فليفســح يف اجملــال للمــتعلم أن يعــا شــفاهياا أو  

درجـــات احلريـــة بـــال قيـــود، واكـــن أيضـــاا أن يكـــون اختيـــار وهنـــا تكـــون . موضـــوععـــن أي 
املوضــوع مــن بــني ثالثــة موضــوعات، فليعــان املــتعلم عــن واحــد منهــا يف ضــوء رغبتــه وميولــه 

وإذا انتفـــت درجـــة احلريـــة فـــيمكن أن يكـــون مثـــة تنســـيق بـــني املعلـــم واملتعلمـــني . واهتماماتـــه
الكتابــــة عنــــه يف ضــــوء مناقشــــة الفكــــر الــــيت اكــــن أن لختيــــار موضــــوع بغيــــة احلــــديث أو 

 .تنضوي حتته
وإذا كـــان املـــتعلم يف صـــدد التعبـــري الشـــفهي فـــ ن الطرائـــق احلديثـــة تركـــز علـــى متكـــني 

 :املتعلمني من الكفايات ايتية
 .تنظيم الفكر طيث تكون متسلسلة ل انقطاع فيها  -
 .وضوح الفكر يف منأى عن التخبط والتشويش  -
 .روج عن املوضوع يف أثناء التعبري عن الفكرعدم ا   -
 .النطق احلسن واألداء اجليد  -
 .حتديد الوقت الذي يتوقف فيه عن الكالم  -
 .تلوين احلديث يف ضوء املواقف اليت يعان عنها  -
 .حتقيق التعادل بني جوانب املوضوع الذي يتحدج عنه  -
 .استخدام الكلمات والعبارات الدالة واملعاة عن الفكرة  -
 .سالمة اللغة والبتعاد عن اللحن  -
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 .التقومي السليم والشامل للموضوع مببا ومعبا   -
أما إذا كان املـتعلم يف صـدد التعبـري الكتـايب فـ ن الطرائـق احلديثـة تعمـل علـى متكـني 

 :املتعلمني من الكفايات ايتية
 .عدم ا روج عن املوضوع، والتقيد بالعناصر اليت يشتمل عليها املوضوع  -
 .وضوح الفكر يف منأى عن الغموض والتشويش  -
 .تسلسل الفكر وانتظامها  -
 .وضع عالمات الرتقيم يف أمكنتها املناسبة هلا  -
 .وضع الشواهد يف أمكنتها املالئمة هلا، والدقة يف توظيفها  -
 .املناقشة اهلادئة للِفكر  -
 .املوضوعية يف إصدار األحكام  -
 .ظهور الشخصية يف الكتابة  -
 .لغة والنأي عن اللحنسالمة ال  -
 .التقومي السليم والشامل للموضوع مببا ومعبا   -

ونالحــن أن الكفايــات واملهــارات متقاربـــة بــني التعبــريين الشــفهي والكتـــايب، إل أن 
 :التعبري الكتايب يتسم بسمات ل جندها يف التعبري الشفهي، وتتمثل يف اي 

كلمــات واجلمـــل، والتـــأين يف عـــرض إن التعبــري الكتـــايب حيتـــاج إىل التشـــذيب يف ال -3
يف حـني أن التعبـري الشـفهي جيـري علـى سـجيته، ومـن غـري التقيـد بعوامــل  ،الفكـر

 .الصقل والتشذيب
إن التعبـــري الكتـــايب حيتـــاج إىل الدقـــة والعمـــق ألن القـــارا الـــذي يقـــرأ غـــري الســـامع  -0

بــني  الــذي يســمع، لــذا كــان لبــد أن يكــون الــتاليم والنســجام والــرتابط والتوافــق
 .العبارات واجلمل واملعاين واألفكار أمراا ضرورياا 

إن التعبــري الكتــايب معــرض للنقــد مــن ايخــرين، ومــن هنــا كــان علــى الكاتــب أن  -1
 .يرتونى يف اختيار تعبرياته ما دامت حمط نقد ايخرين
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ومـــن الطرائـــق احلديثـــة يف تـــدريس التعبـــري بغيـــة متكـــني املتعلمـــني مـــن هـــذه املهـــارات 
أمـــا ا طـــوات الـــيت تعتمـــدها هــــذه . طريقـــة القـــدح الـــذها أو عصـــف الـــدماأل والكفايـــات

 :الطريقة فتتمثل يف اي 
 عنـه التالميـذ بالتفـاق والتنسـيق بـني املعلـم ومتعلميـه، اختيار املوضوع الذي سـيعان  -3

على أن تتـوفر يف عمليـة الختيـار الشـروط الرتبويـة يف ضـوء املسـتويات الـيت يتفاعـل 
 .معها املعلم

 .دعوة املتعلمني إىل قراءة سيال املوضوع املتخرين بكل دقة وفهم ألبعاده -0
فسح يف اجملال لكل منهم ألن يبدي وجهة نظره يف العناصر الـيت اكـن أن يشـتمل  -1

 .عليها املوضوع
: تلقي املعلم إجابات املتعلمني كافة حول العناصر املقرتحة، دون أن يقـول للمـتعلم -2

وإمنــا يســجنل  يــع البنـــود . «نصــر ل عالقــة لـــه باملوضــوعهــذه الفكــرة أو هــذا الع»
والعناصـــر الـــيت أشـــار إليهـــا املتعلمــــون دون حـــذف أيىل منهـــا يف املرحلـــة األوىل مــــن 

 .تلقي اإلجابات
غربلـــة العناصـــر وتصـــفيتها، واإلبقـــاء علـــى مـــا لـــه عالقـــة باملوضـــوع، واســـتبعاد مـــا ل  -1

 .عالقة له تا
 ومتناســقاا طيــث ل يتقــدم عنصــر علــى آخــر مــن تنظــيم العناصــر تنظيمــاا متسلســالا  -1

حقــه التــأخري أو اإلتيــان بــه بعــد العنصــر الســابق، فيشــار إىل العناصــر الــيت جتــيء يف 
 .املقدمة، وتلك اليت تأ  يف صلب املوضوع، واليت تأ  يف ا امتة

عرفــة والغــرض مــن هــذا الرتتيــب هــو تعويــد املتعلمــني علــى الدقــة واملنهجيــة يف التفكــري وم
 .اخل...املقدمات والنتائج واألسباب واملسببات

تــدريب املتعلمــني علــى تــأليف  ــل حــول كــل عنصــر مــن العناصــر الــيت اســتبقيت،  -1
طيــث تتــ لف اجلمــل يف كــل فقــرة ومقطــع،   بــني املقــاطع، علــى أن تتســم اجلمــل 

 .امليلفة بالقصر والوضوح
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مواضعها املناسـبة، إذ ليسـت  التدريب على وضع الشواهد واألمثلة والقتباسات يف -1
 .العاة يف كثرة الشواهد، وإمنا العاة يف توظيفها يف أمكنتها املالئمة واملناسبة هلا

التـــدريب علـــى وضـــع عالمـــات الرتقـــيم يف مواضـــعها، فالفاصـــلة توضـــع بـــني اجلمـــل  -1
وعالمـــــة املتصــــلة يف املعـــــب، والنقطــــة توضـــــع يف  ايـــــة اجلملــــة عنـــــد انتهــــاء املعـــــب، 

يص يوضــــع داخلهــــا مــــا نأخــــذه بنصــــه وحرفيتــــه دون زيــــادة فيــــه ول نقصــــان، التنصـــ
والنقطتــان توضــعان بعــد فعــل القــول أو مــا يف معنــاه، وعالمــة التعجــب توضــع بعــد  

 .اخل...كالم نتعجب منه، وعالمة الستفهام توضع بعد كالم نستفهم عنه 
كتــابتهم بغيــة تــاليف وهنــا يكلــف املعلــم تالميــذه إعــادة النظــر يف  : املراجعــة الذاتيــة -32

اهلنات واألخطاء املرتكبة يف أثناء الكتابـة والعتمـاد علـى الـنفس، والثقـة تـا لـتاليف 
 .الكثري من اهلفوات واهلنات واألخطاء

التنبيـــه علـــى نظافـــة الكتابـــة وهندســـة الصـــفحة وتـــرك الفـــراأل الـــالزم وحســـن ا ـــط  -33
 .وجودته

جهة، وتسـاعد علـى تنظيمـه يف املـران وهذه الطريقة متنح التالميذ حرية التفكري من 
 .على التقيد بالعناصر اليت يتطلبها املوضوع املعاري من جهة أخرى

 عوامل تساعد على اكتساب الكفاية -خامسا  
 :مثة عوامل مساعدة على اكتساب كفاية التعبري، ومن هذه العوامل

ميــذ يف إن القتصــار علــى عــدة موضــوعات يكتبهــا التال: اإلكثــار مــن التعبيــر -1
العام الدراسي ل ييدي إىل اكتساتم مهارة التعبـري، ذلـك ألن التعبـري يـتعلم ويكتسـب مـن 
خـــالل التعبـــري نفســـه، كمـــا أن التعبـــري الشـــفهي نـــادراا مـــا حيظـــى بالرعايـــة يف املـــدارس، وقـــد 

ومـن . يتخرج الطالب يف اجلامعـة، ويشـكو الـنقص الواضـح يف التعبـريين الشـفاهي والكتـايب
ن وضــع املتعلمــني يف مواقــف حيــة تســمح هلــم بــالتعبري إمنــا يســاعد علــى إكســاتم هنــا كــا

مهارة التعبري، على أن تكون املوضوعات اليت يعاون عنها وثيقـة الصـلة  ـااهتم ومسـتمدة 
 .من عاملهم
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ومــن املمارســات ا اطئــة يف تــدريس التعبــري فــرض املوضــوعات علــى املتعلمــني مــن 
تثارة الدافعيـة لـديهم، أمـا أربـاب الرتبيـة احلديثـة فـريون أن يفسـح يف غري هتيئة هلا، ودون اسـ

 .اجملال ألن يعا املتعلمون بكلن حرية عن أي موضوع يرغبون يف التعبري عنه
واكن للمعلم عرض قصـص دون أن يـذكر  ايـة كـل منهـا، ويـرتك لتالمذتـه اختيـار 

ــي ا يــال، وتــدفع إىل التأمــل،   ايــة لكــلن منهــا وفــق رييــتهم وتصــوراهتم، وهــذه الطريقــة تنمن
 .وتساعد على التعبري

ـــــى أن  ـــــري عل ـــــم أيضـــــاا أن يقـــــدنم لناشـــــئته أيضـــــاا منـــــاذج رفيعـــــة يف التعب واكـــــن للمعل
يستأنســوا تــا، ل أن حيفظوهــا ويصــبوها علــى أوراقهــم كمــا وردت، وإمنــا الغايــة مــن عرضــها 

م علــى مــا قـــد حيتــاجون إليـــه يف توســيع ايفــاق وزيـــادة ا ــاات علــى أ ـــا وســيلة ملســـاعدهت
ولكن تبقى نقطة النطالق يف تعليم التعبـري هـي مـن تعبـري التلميـذ نفسـه . مواقف متشاتة

يف منــأى عــن حماصــرة املعلــم لتعبــريه وإكراهــه علــى أن يصــبه يف منــاذج لغويــة معينــة وقوالــب 
 .جامدة، وإمنا يقتصر دوره على احلث والتشجيع والتعزيز

ديثـــــة يف تعلـــــيم التعبـــــري حـــــث التالميـــــذ وتشـــــجيعهم علـــــى كتابـــــة ومـــــن الطرائـــــق احل
املذكرات الشخصية والسري الذاتية وتقدمي احلوافز للمجلـني مـنهم يف هـذا اجملـال، وغالبـاا مـا 
ايل طلبة املرحلة الثانوية، ويف سن املراهقة إىل كتابة هذه املـذكرات الشخصـية، واملهـم هنـا  

ملـران وهـذه املمارسـة إىل مهـارة، ويصـبح القلـم مطواعـاا يف كثرة الكتابة طيـث يتحـول هـذا ا
 .أيديهم

وجتــدر اإلشــارة إىل أن املعلــم ل يــتمكن مــن تصــحيح كــلن مــا يكتبــه طالبــه يف جمــال 
املــذكرات الشخصــية، ومـــع ذلــك تكــون الفائـــدة يف كثــرة الكتابــة، واـــرين بعضــها للنشـــر يف 

كبــري للطالــب، وحــث لــه علــى املمارســة جملــة احلــائط أو جملــة املدرســة، ويف ذلــك تشــجيع  
 .والستمرار يف التعبري
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غالبــــاا مــــا يالحــــن أن مثــــة تفاوتــــاا بــــني : توظيــــف القــــراءة الحــــرة فــــي التعبيــــر -2
تعبــــريات املتعلمــــني، وأن هنــــاك موضــــوعات متميــــزة يف تعبريهــــا، ويرجــــع الســــبب يف األعــــم 

رة معــني ثــر اــد القــارا بثــروة لفظيــة األغلــب إىل املطالعــة والقــراءة احلــرة، إذ إن القــراءة احلــ
ومعــان جديــدة وأســاليب وصــور وأخيلــة، وإذا عمــل علــى توظيفهــا يف تعبــريه أعطــى تعبــريه 

 .طابعاا متميزاا 
ومادامت اللغة وحدة متكاملة ومنظومة واحدة، كان توظيـف القـراءة واإلقبـال علـى 

 .ياتهالقراءة احلرة من وسائل إغناء التعبري واكتساب مهاراته وكفا
إذا كـــان مـــن أهـــداف تـــدريس التعبـــري تشـــجيع التالميـــذ : التقـــويم الموضـــوعي -3

علـــى اإلفصـــاح عـــن مشـــاعرهم وعـــواطفهم وحاجـــاهتم ورغبـــاهتم وميـــوهلم، فـــ ن مـــن أهدافـــه 
ون تــا عــن تلــك املشــاعر والعواطــف واحلاجــات والرغبــات أيضــاا أن تكــون اللغــة الــيت يعــان 

وهلــذا تلقــى علــى عــاتق املعلمــني مهمــة تقــومي لغــة . ءوامليــول ســليمة يف منــأى عــن األخطــا
املتعلمــني وتقــومي موضــوعات تعبــريهم مــن حيــث الشــكل واحملتــوى، واملبــب واملعــب، علــى أن 

واكــــن للمعلمـــــني أن يصـــــححوا أخطـــــاء . يكــــون هـــــذا التقـــــومي متســــماا بـــــالرفق والتشـــــجيع
مـن  ن يـدعو م إىل التفكـري املتعلمني بوضع الصواب إىل جانب ا طأ يف املراحل األوىل، و 

يف مكامن ا طأ بطريق الرموز اليت يضـعها املعلمـون حتـت الكلمـات املشـتملة علـى ا طـأ،  
( ا)دللـة علـى ا طـأ اإلمالئـي، و( م)دللة على ا طـأ النحـوي، و( ن)كأن يوضع الرمز 

( ل)و دللــة علــى احلــذف،( x)دللــة علــى ركاكــة التعبــري، و( ســـ)دللــة علــى الغمــوض، و
 .اخل...دللة على ا طأ اللغوي

روا تالميــذهم مبــواطن اجلــودة يف تعبــريهم، ومبــواطن القصــور، وعلــى املعلمــني أن يبصنــ
ترجـى مـن تقـدير دون تعليـل وأل يكتفوا بوضع التقدير أو الدرجة دون تعليل، إذ ل فائدة 

ش املعلمـني يــيثر ومـن األخطـاء املرتكبـة يف تقـومي موضـوعات التعبـري أن بعـ. لسـبب وضـعه
الشــكل علــى املضــمون فيكــون تقواــه ملصــلحة الشــكل واملبــب، يف حــني أن بعضــهم ايخــر 

إل أن . يلتفــــت إىل املضــــمون ول يعــــب بالشــــكل كثــــرياا فيكــــون تقواــــه ملصــــلحة املضــــمون
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التقومي السليم هو الذي يعـب باجلـانبني معـاا، ويبصنـر املتعلمـني مبـواطن القصـور لـديهم حـ  
فوهــا يف املســتقبل، ومبــواطن اجلــودة حــ  تكــون حــافزاا هلــم للمضــي علــى الســتمرار يف يتال

ويف األحــوال كافــة علــى املعلمــني البتعــاد عــن التجــريح واســتهجان أســاليب . التعبــري اجلينــد
املتعلمــــني وكتابــــاهتم انطالقــــاا مــــن رســــالتهم يف الرتقــــاء بــــالواقع التعبــــريي لــــدى متعلمــــيهم 

هــب والعمــل علــى تنميتهــا ورعايتهــا وصــولا تــا إىل أقصــى مــا تســتطيع والكشــف عــن املوا
 .الوصول إليه
ل تقتصـــــر مســـــيولية املعلمـــــني علـــــى التقـــــومي : إجـــــراء التـــــدريبات العالجيـــــة -4

املوضـــوعي لتعبـــريات التالميـــذ، وإمنـــا علـــيهم أيضـــاا أن فططـــوا يف ضـــوء هـــذا التقـــومي لـــتاليف 
ه األخطـــاء املرتكبـــة إن يف التعبـــري الكتـــايب أو يف األخطـــاء املرتكبـــة، وذلـــك بعـــد رصـــد هـــذ

التعبري الشفهي، وترتيب هـذه األخطـاء ترتيبـاا تنازليـاا طسـب تفاقمهـا وشـيوعها يف أسـاليب 
املتعلمني، ومن    يقوم املعلمون ب جراء تدريبات عالجية لتحاشي هـذه األخطـاء وتالفيهـا 

ن عـــن التشـــدد اللغـــوي و اصـــة يف املراحـــل يف املوضـــوعات املقبلـــة، علـــى أن يبتعـــد املعلمـــو 
ـــة متســـمة بـــالرفق، إذ إن خـــوف التالميـــذ مـــن  األوىل مـــن تعلـــيم اللغـــة، وإمنـــا تكـــون العملي
التـــدقيق يف األلفـــاش والتشـــدد اللغـــوي حيـــدان مـــن القـــدرة اإلبداعيـــة، ذلـــك ألن التشـــدد يف 

شــاد والتوجيــه ترتقــي جمــال التصــحيح يقــود إىل إلغــاء كــل تعبــري، يف حــني أن احلنكــة يف اإلر 
 .بالتعبري
إذ كــان التعبــري ينطلــق مــن ا ــاات املباشــرة : إغنــاء البي ــة التعليميــة التعلميــة -5

للمتعلمني، ف ن على املعلمـني أن يعملـوا علـى إغنـاء هـذه ا ـاات املباشـرة بطريـق الزيـارات 
الذي يعيش فيـه املـتعلم، ية، والتفاعل مع البيئة الطبيعية و الصناعية يف اجملتمع واملواقف احل

وبقـدر مـا تكـون . واكـن إغنـاء ا ـاات غـري املباشـرة بطريـق القـراءة واألفـالم والصـور املرئيـة
بيئـــة املتعلمـــني غنيـــة بـــا اات املباشـــرة وغـــري املباشـــرة يكـــون جمـــال التعبـــري واســـعاا، علـــى أل 

ـــة يف أمـــور جيهلو ـــا أو بعيـــدة عـــن عـــاملهم  يكلنـــف املعلمـــون تالميـــذهم التحـــدج أو الكتاب
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روا األجـــواء الـــيت يتحـــدثون فيهـــا أو يكتبـــون عنهـــا وثيقـــة ومســـتوياهتم، وإمنـــا علـــيهم أن يـــوفن 
 .الصلة  ااهتم وجتارتم

تعـــد الدافعيـــة شـــرطاا مـــن شـــروط التعبـــري، إذ ل تعبـــري دون : اســـتثارة الدافعيـــة -6
فعيـة لـدى املتعلمـني عنـدما وجود دافعية لدى املتعلم، وللمعلـم دور كبـري يف تـوفري هـذه الدا

يــوفر يف صــفه جــواا مــن التعــاطف واملشــاركة، وعنــدما يتســم باملرونــة يف تعاملــه مــع تالمذتــه، 
ويف الطرائـــق الـــيت يســـتخدمها يف تدريســـه، وبالتشـــجيع والتعزيـــز ألدائهـــم اجلينـــد وبـــالرفق يف 

 .تقومي اجلهود
إلدمــان علــى املطالعــة وعنــدما يكــون املــدرس قــدوة أمــام تالمذتــه يف حمبــة الكتــب وا

وعــــرض كــــل مــــا هــــو جديــــد وطريــــف بأســــلوب شــــائق يســــتثري الدافعيــــة ويــــوقن يف نفــــوس 
املشــاعر، ويكــونن الجتاهــات لــديهم حنــو التعبــري مــادام قــدوة يقتــدون تــا، ومثــالا التالميــذ 

 .حيتذون أسلوبه
ـــــال مـــــن املعلمـــــني أن تكـــــون ـــــة أيضـــــاا إىل جانـــــب القـــــدوة واملث  ونـــــا يســـــتثري الدافعي
ـــتهم، كمـــا ســـبقت  موضـــوعات التعبـــري مســـتمدة مـــن خـــاات املتعلمـــني، ومـــن عـــاملهم وبيئ

 .اإلشارة إىل ذلك من قبلُ 
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 ثانيالفصل ال
 القواعد النحوية مفهوما  وأهدافا  وتيسيرا  وتدريسا  

ــــة واألهــــداف املرســــومة  حنــــاول يف هــــذا الفصــــل أن نتعــــرف مفهــــوم القواعــــد النحوي
 .لتدريسه، وبعضاا من حماولت تيسريه، وطرائق تدريس كفاياته

 مفهوم القواعد النحوية -أول  
ع إىل وضـــع القواعـــد إن خـــوف العـــرب علـــى قـــراءة القـــرآن صـــحيحة هـــو الـــذي دفـــ

النحوية، إذ تشري أغلب الروايات إىل أن أبا األسود الدية هو أول من وضع القواعـد بعـد 
أن  ــع قــراءة غــري صــحيحة ييــة مــن القــرآن الكــرمي، فجــاء إىل اإلمــام علــي كــرنم اهلل وجهــه 

: ســـاميقســـم الكـــالم إىل ثالثـــة أق»: وأخـــاه مبـــا  عـــه، فمـــا كـــان مـــن اإلمـــام إل أن قـــال لـــه
 .أي سر على هذا املنوال يف وضع القواعد« انُح هذا النحو. اسم، وفعل، وحرف

ويف ضــــوء اســــتقراء الشــــعر اجلــــاهلي والقــــرآن الكــــرمي اســــتنبطت القواعــــد ووضــــعت 
أحكامهــــا، إل أن اخــــتالف اللهجــــات العربيــــة يف اجلاهليــــة ظهــــر فيمــــا  عــــه العلمــــاء مــــن 

تنطبـــق كلهـــا علـــى مـــا بـــني أيـــديهم مـــن قواعـــد  ، فلـــمالشـــعر القـــدمي، ومـــن النصـــوص النثريـــة
وأحكام، فظهرت الختالفات، ونشأت املدارس النحوية كمدرسة الكوفة ومدرسـة البصـرة 

 .ومدرسة بغداد، واتسعت هذه الختالفات، وكان لكل مدرسة مييدوها ومناصروها
م، أما مفهوم القواعد النحوية فكـان يضـيق أحيانـاا ليقتصـر علـى ضـبط أواخـر الكـال

،   يــزداد اتســاعاا يف مفهومــه (الصــرف)ويتســع أحيانــاا ليشــمل بنيــة الكلمــة نــا يطلــق عليــه 
احلــديث ليشـــمل ضــبط أواخـــر الكلمـــات والبنيــة الداخليـــة للكلمـــة والرتاكيــب وبـــب اجلمـــل 

 .الفرعية واألساسية، واألصوات واألداء يف نطق اجلملة، واملعب
صــيو واألبنيــة واألصــوات يــيدي ذلــك كلــه إىل ذلــك ألن تغيــري احلركــات اإلعرابيــة وال

تغيــري يف املعــب، وهــذا مــا دعــا إىل أن يــدرنس علــم املعــاين يف النحــو ل يف البالغــة كمــا دعــا 
 .إىل ذلك الدكتور متام حسان
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 األهداف المرسومة لتدريس النحو -ثانيا  
العوجـاج مـن ليس النحو غاية يف حدن ذاته، وإمنـا هـو وسـيلة لتقـومي القلـم واللسـان 

والزلــــل، ويف ضــــوء ذلــــك كــــان اهلــــدف مــــن تــــدريس النحــــو يتمثــــل يف إعانــــة التلميــــذ علــــى 
اســتخدام اللغــة ســليمة علــى لســانه أي يف التعبــري الشــفهي، وإعانتــه علــى اســتخدام اللغــة 

فـــالغرض مـــن تـــدريس النحـــو هـــو تـــدريب التالميـــذ علـــى . ســـليمة علـــى قلمـــه أي يف كتابتـــه
واأللفــاش اســتعمالا دقيقــاا وصــحيحاا إن يف التعبــري الشــفهي أو اســتعمال اجلمــل والعبــارات 

يف التعبــري الكتــايب علــى أن يــرتبط التــدريب مبيــول التالميــذ واهتمامــاهتم ونــواحي نشــاطهم، 
ول يقتصــر اهلــدف مــن تــدريس النحــو علــى ضــبط التعبــري، وإمنــا اتــد ليــتمكن التالميــذ مــن 

كلمـة يف اجلملـة، والنطـق السـليم تـا، وتعـرف فهم النصوص املقروءة بعد تعرف وظيفة كل  
 .املعاين نا يستمعون إليه بعد تعرف وظائف الكلمات أيضاا 

وإذا كــان املعلمــون يرومــون حتقيــق األهــداف املرســومة لتــدريس القواعــد النحويــة فــ ن 
علــيهم أن يــدربوا يف املرحلــة األوىل مـــن التعلــيم األساســي علـــى الســتعمال الصــحيح للغـــة 

ل التـدريب وحماكـاة البـب والقوالـب اللغويـة دون الـدخول يف املصـطلحات النحويـة من خـال
يف الصفوف األوىل من هـذه املرحلـة، وعلـى أل يسـرفوا يف التعـرض للتفصـيالت يف املراحـل 
التاليــــة، وإمنــــا علــــيهم القتصــــار علــــى أساســــيات القواعــــد والنحــــو الــــوظيفي يف منــــأى عــــن 

 .عات اململة واملنفرةالستثناءات والشذوذ والتفري
 تيسير النحو وتجديده -ثالثا  

اجتهــــت آفــــاق التجديــــد يف جمــــال النحــــو حنــــو النــــأي عــــن التطويــــل والتفريعــــات يف 
موضـوعاته، وحاجتـه إىل الختصـار مـن جهــة، وإىل اإللغـاء والـدمج مـن جهـة أخــرى، وإىل 

 .الرتكيز على النحو الوظيفي من جهة ثالثة
ـــــى -أ ـــــل إل ـــــ   عـــــن التطوي ـــــة يف املســـــألة : الختصـــــار الن تعـــــددت ايراء النحوي

الواحــدة، وكثــرت التــأويالت والتقــديرات واملماحكــات، وتباينــت الختالفــات بــني املــدارس 
 (.مدرسة الكوفة، مدرسة البصرة، مدرسة بغداد، مدرسة األندلس) النحوية
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إذ يـروى صـعوبة املـادة النحويـة واسـتثقال مصـطلحاهتا وتأويالهتـا، وهذا ما أدى إىل 
أنـه قــرأ مـن النحــو بـايب الــواو والفـاء، فلمــا اسـتمع إىل قــول ( أيب عبيــدة)عـن دمــاذ صـاحب 

وأصــحابه إن مــا بعــدلا ينصــب بــأن مضــمرة وجوبــاا نبــا فهمــه عــن إدراك ذلــك، ( ا ليــل)
فكتب إىل أيب عمنان بكر املازين شي  حناة البصرة يف عصره يشـكو إليـه مـا لقيـه مـن عنـت 

 :تذه األبيات
ــــــــــــــتُ  ــــــــــــــرت يف النحــــــــــــــو حــــــــــــــ  م ِلل   وفكن

 
 وأتعبـــــــــــــــــــــــُت نفســـــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــه والبـــــــــــــــــــــــدن 

 وأتعبـــــــــــــــــــــــــــــُت بكـــــــــــــــــــــــــــــراا وأصـــــــــــــــــــــــــــــحابه 
 

 بطـــــــــــــــــــــــول املســـــــــــــــــــــــائل يف كـــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــن 
 فكنـــــــــــــــــــــــــــــــــت بظـــــــــــــــــــــــــــــــــاهره عاملـــــــــــــــــــــــــــــــــاا  

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت بباطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذا فطـــــــــــــــــــــــــــــــــــن   وكن

ــــــــــــــــــــــه العـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــاا علي  ســــــــــــــــــــــوى أن باب
 

 فــــــــــــــــــــاء للفـــــــــــــــــــاء يـــــــــــــــــــا ليتـــــــــــــــــــه مل يكـــــــــــــــــــن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــاب إىل جنب ـــــــــــــــــــــــــــــــواو ب  ولل

 
 مـــــــــــــــــن املقـــــــــــــــــت أحســـــــــــــــــبه قـــــــــــــــــد لعـــــــــــــــــن 

 توا ملـــــــــــــــــــاذا يقــــــــــــــــــــالإذا قلـــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــا 
 

 الســــــــــــــــــــــــــــــــت ب تيـــــــــــــــــــــــــــــــــك أو تـــــــــــــــــــــــــــــــــأتني 
 مِل  قيـــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــذا كــــــــــــــــــــــــ: أجيبـــــــــــــــــــــــوا 

 
ـــــــــــــل إلضـــــــــــــمار أن   ذا علـــــــــــــى النصـــــــــــــب، قي

 فقـــــــد كـــــــدت يـــــــا بكـــــــر مـــــــن طـــــــول مـــــــا 
 

 أفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــر يف بابـــــــــــــــــــــــــــــــــــه أن أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
وكــان اجلــاحن جبنــار النثــر العــريب قــد دعــا إىل القتصــار يف تعلــيم النحــو للمتعلمــني  

تاجون إليهـا يف تفـاعلهم مـع بـا جمـتمعهم، فهـا هـو على املباحث النحوية الضرورية اليت حي
إل  -أي الصـم -وأمـا النحـو فـال تشـغل قلبـه منـه»ذا يقول يف رسـالة وجههـا إىل املعلمـني 

بقـــدر مـــا ييديـــه إىل الســـالمة مـــن فـــاحش اللحـــن، ومـــن مقـــدار جهـــل العـــوام يف كتـــاب إن  
شــغلة عمــا هــو أوىل كتبــه، وشــعر إن أنشــده، وشــيء إن وصــفه، ومــا زاد علــى ذلــك فهــو م

 .«به
وإذا كانــت دعـــوة اجلـــاحن نظريـــة فـــ ن مثـــة ميلفـــات عمليـــة  تصـــرة ظهـــرت يف هـــذا 

ملـا » لف بن حيان األيـر البصـري، ويقـول يف مقـدمتها « مقدمة يف النحو»امليدان منها 
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رأيــت النحــويني وأصــحاب العربيــة أ عــني قــد اســتعملوا التطويــل، أمعنــت النظــر والفكــر يف  
لفـــه، وأ ـــع فيـــه األصـــول واألدوات والعوامـــل علـــى أصـــول املبتـــدئني ليســـتغا بـــه أي كتـــاب 

 .«املتعلم عن التطويل، فعملت هذه األوراق
وبـــونب املقدمـــة وفـــق احلـــالت اإلعرابيـــة للكلمـــة، إذ بـــدأ بـــالرفع   النصـــب وبعـــدها 

 .اجلزم وا فش، وابتعد عن التفصيل عند ذكر كل باب
أليب جعفــر النحــاس النحــوي، « التفاحــة يف النحــو»ومــن الكتــب املختصــرة كتــاب 

ـــمه ميلفـــه إىل واحـــد  وهـــو كتينـــب  تصـــر جـــداا يف حـــدود اثنتـــني وثالثـــني صـــفحة، وقـــد قسن
وثالثني باباا تناول منها أقسام الكالم وإعـراب السـم والفعـل، واملثـب واجلمـع وأنـواع الفعـل 

الناصبة لألفعـال الدالـة علـى  روفوف النصب املشبهة بالفعل، واحلوالفاعل واملفعول، وحر 
 ،(لــول، إمنــا، كأمنــا)املســتقبل واحلــروف اجلازمــة، واألفعــال الرافعــة لألخبــار، وحــروف الرفــع 

 .اخل...واملعرفة والنكرة، والتوابع
وكــان الــدكتور حممــد كامــل حســني عضــو جممــع اللغــة العربيــة يف القــاهرة قــد دعــا إىل 

بيــة يف الــوطن العــريب ألنــه يفــي باحلاجــة ويســدنها مــن تعمــيم هــذا الكتينــب علــى وزارات الرت 
 .وجهة نظره

ويف تراثنا العريب مثة كتب  تصره، حاول فيها ميلفوهـا تقـدمي النحـو ب جيـاز متـوخني 
الســــهولة واليســــر يف تقــــدمي املباحــــث النحويــــة إىل املتعلمــــني بأســــهل األســــاليب علــــى حــــدن 

أليب بكــــر الزبيــــدي ( الواضــــح)ب زعمهــــم، ومــــن هــــذه الكتــــب املتســــمة بالختصــــار كتــــا
( املصــــــباح يف علــــــم النحــــــو)وكتــــــاب لبــــــن جــــــا، ( اللمــــــع)اإلشــــــبيلي النحــــــوي، وكتــــــاب 

قطـر النـدى )لبن عصـفور، و( املقرب)لعبد القاهر اجلرجاين، و( العوامل املئة)للمطرزي، و
( مينـةايجنرو )لبن هشام األنصاري، وا الصـة املشـهورة بألفيـة ابـن مالـك، و( وبلن الصدى

 .لبن آجنروم، وهي مقدمة يف النحو  تصرة جداا ل تتجاوز عدة صفحات
فلــم يكــن ليطيــل كمــا نطيــل حنــن يف بيــان مصــري ( املصــباح)وأمــا املطــرزي صــاحب 

احلركــات اإلعرابيــة وتعليــل كو ــا متعــذرة ل ظــاهرة بالتعــذر أو الثقــل يف أواخــر الســم، وإمنــا 
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 يظهر فيه اإلعراب كالعصا والرحى، وما يف آخـره يـاء ما يف آخره ألف ل»: اكتفى بالقول
جـــاء القاضـــي ومـــررت : مكســـورة مـــا قبلهـــا يســـكنن يف الرفـــع واجلـــر وحيـــرنك يف النصـــب مثـــل

ومــا أظــن النطــق الســليم حيتــاج إىل أكثــر مــن ذلــك يف املرحلــة ، «بالقاضــي ورأيــت القاضــي  
فـــات ومصـــطلحات تتصـــل األوىل، وقـــد اســـتغب عـــن كـــل مـــا نعلمـــه اليـــوم مـــن حـــدود وتعري

 .والتعذر واملقصور واملنقوص بالثقل
ويف العصر احلديث ظهـرت بعـش الكتـب الـيت تتـوخنى التيسـري يف القواعـد النحويـة، 

مصــــطفى الغالييــــا، حيــــث جــــاء ســــهل للشــــي  ( جــــامع الــــدروس العربيــــة)ومــــن أشــــهرها 
كما ظهـر كتـاب . ااألسلوب واضح املعب، ويف الكتاب أمثلة توضح القاعدة املراد دراسته

لعلــي اجلــارم ومصــطفى أمــني، وقــد اعتمــد ميلفــاه الطريقــة الســتقرائية يف  (النحــو الواضــح)
ـــة،  تقـــدمي القاعـــدة، واســـتعمال األمثلـــة والشـــواهد املعاصـــرة يف منـــأى عـــن الشـــواهد التقليدي

 .وهذا ما جعل املادة النحوية سهلة وميسرة
لـــدعوة إىل إلغـــاء بعـــش املباحـــث مـــن اجتاهـــات التيســـري ا: اإللغـــاء والـــدمج -ب 

النحوية، وكان نن يل لواء هذه الدعوة إىل اإللغاء يف تراثنـا العـريب ابـن مضـاء القـرطم يف  
إذ إنــه دعــا إىل إلغــاء العوامـل، والعامــل عنــد النحــاة هــو مــا أثــر  ،«الــرد علــى النحــاة»كتابـه 

ه مــن حركــة أو ســكون أو حــذف، ودعــا أيضــاا إىل إلغــاء احلــ ذف والتقــدير وإســقاط يف غــرين
 .العلل الثواين والثوالث، وإلغاء التمارين

ـــة األســـتاذ إبـــراهيم  ويف العصـــر احلـــديث جـــرت عـــدة حمـــاولت للتيســـري، منهـــا حماول
، وقـد كـان يف حماولتـه ثـائراا علـى النحـويني الـذين قصـروا «إحيـاء النحـو»مصطفى يف كتابـه 

ا خصـائص الكـالم مـن تقـدمي وتـأخري مباحث النحـو علـى اإلعـراب والبنـاء، دون أن يبحثـو 
ونفــي وإثبــات وتأكيــد، وذهــب إىل أن املــتكلم هــو الــذي حيــدج احلركــات ل العامــل الــذي 
طالــب ب لغائــه علــى غــرار مــا دعــا إليــه ابــن مضــاء القــرطم، كمــا ذهــب إىل أن التنــوين علــم 

بــــدليل أن  التنكــــري، ويف طثــــه عــــن معــــاين العالمــــات اإلعرابيــــة رأى أن الرفــــع علــــم اإلســــناد
الكلمــة يتحــدج عنهــا، وأن اجلــر علــم اإلضــافة ســواء أكانــت طــرف أم بغــري حــرف، وأن 
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الفتحــة ليســت بعلــم إعــراب أل ــا احلركــة ا فيفــة املســتحبة الــيت حيــب العــرب أن فتمــوا تــا  
كلماهتم ما مل يلفتهم عنهـا لفـت، وعالمـات اإلعـراب يف السـم ل اـرج عـن هـذا إل يف 

 .من اإلتباعبناء أو نوع 
وكانــت احملاولــة الثانيــة للتيســري يف العصــر احلــديث تلــك احملاولــة الــيت قامــت تــا جلنــة 

بقــــرار مــــن وزيــــر املعــــارف مبصــــر، وجــــاء يف  3111تيســــري اللغــــة العربيــــة الــــيت ألفــــت عــــام 
حيثيـــات تشـــكيل قـــرار اللجنـــة أن الـــوزارة ســـبق هلـــا أن عملـــت علـــى تبســـيط قواعـــد النحـــو 

فيمـــا أخرجـــت مـــن الكتـــب، وأن هـــذه ا طـــوة الـــيت خطتهـــا الـــوزارة يف والصـــرف والبالغـــة 
املاضــي مل تكــن كافيــة، إذ إنــه لــوحن أن صــعوبة قواعــد النحــو والصــرف والبالغــة مــا تــزال 
قائمــة، وأن املعلمــني واملتعلمــني يبــذلون جهــداا كبــرياا ووقتــاا طــويالا يف تعليمهــا وتعلمهــا، ول 

 .ق مع ما يصرف من زمن وجهديصلون بعد هذا كله إىل نتائج تتف
وقــد لحظــت اللجنــة املشــكلة هلــذه الغايــة أن أهــم مــا يعســر النحــو علــى املعلمــني 

 :واملتعلمني ثالثة أشياء هي
 .فلسفة يلت القدماء على أن يفرتضوا ويعللوا، أو يسرفوا يف الفرتاض والتعليل -3
 .إسراف يف القواعد نشأ عنه إسراف يف املصطلحات -0
 .عمق العلمي باعد بني النحو واألدبإمعان يف الت -1

لذا تقرتح اللجنة فيما فـص املتعلمـني إلغـاء اإلعـراب التقـديري واحمللـي لعـدم فائدتـه 
يف ضــبط لفــن أو تقــومي لســان، وجعــل املبتــدأ والفاعــل ونائــب الفاعــل يف بــاب واحــد أ تــه 

 . ، وإلغاء الضمري املسترت جوازاا ووجوباا (باب املسند إليه)
اولــة الثالثــة الــيت كــان هلــا صــدى كبــري يف املنــاهج التعليميــة فهــي حماولــة مــيمتر أمــا احمل

، ورأت هـــذه احملاولـــة أن الكـــالم العـــريب كلـــه 3111مفتشـــي اللغـــة العربيـــة يف القـــاهرة عـــام 
مكـــون مـــن  ـــل ومكمـــالت وأســـاليب، وللجملـــة ركنـــان أساســـيان، اصـــطلح علـــى تســـمية 

وأمـا املكمـالت فهـي كـل لفـن يضـيف إىل معـب (. يـهمسـنداا إل)، وايخـر (مسـنداا )أحدلا 
وأمـا األسـاليب فهـي تعبـريات خاصـة نطـق تـا العـرب علـى . اجلملة األساسـية معـب يكملـه
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الصورة اليت وصلت إلينا حنفظها ونقيس عليها، وقـد رمـت هـذه احملاولـة إىل تبويـب مسـائل 
تلفــة، فيجمـع كــل مــا يتعلــق النحـو علــى أســاس مـن املعــاين الــيت تــدور حوهلـا األســاليب املخ

 (. أسلوباا )باملعب الواحد من قواعد النحو يف باب واحد يسمى 
ــــى هــــذا فأســــلوب النفــــي مــــثالا وحــــدة تشــــتمل علــــى النفــــي بــــاحلرف وبالفعــــل  وعل
وبالســم، وعلــى النفــي يف الزمــان احلاضــر واملاضــي واملســتقبل أيــاا كــان األثــر اإلعــرايب الــذي 

 .حتدثه األدوات
ـــــاب ويف ضـــــوء هـــــذ ـــــراهيم مصـــــطفى كت ـــــة أل ـــــف إب ـــــر النحـــــو العـــــريب»ه احملاول « حتري

اليب األســـ»بالشـــرتاك مـــع ســـبعة آخـــرين ليكـــون مرجعـــاا قريبـــاا للمعلـــم، كمـــا صـــدر كتـــاب 
مليلفـــه عبـــد الســـالم هـــارون، وقـــد حـــاول فيـــه اســـتخالص مـــا  «اإلنشـــائية يف النحـــو العـــريب

 .فص أساليب اإلنشاء من أبواب النحو
وراق العمل املقدمـة إىل مـيمتر مفتشـي اللغـة العربيـة علـى ورقـة عمـل ولقد اشتملت أ

لألســـتاذ حممـــد أيـــد برانـــق  نـــص فيهـــا الوســـائل واألســـاليب الـــيت اتبعـــت يف حركـــة تيســـري 
 :القواعد النحوية منذ مطلع العصر احلديث ح  تاري  انعقاد امليمتر، ومن هذه الوسائل

عات أو أجــزاء مــن موضــوعات ل حيتــاج إليهــا العمــل علــى إلغــاء موضــو : الوســيلة األولــى
التالميـذ يف تقـومي ألسـنتهم، ومــن أمثلـة ذلـك املبنيـات جبميــع أنواعهـا، فقـد اصـطلح النحــاة 

كاألفعـــال املاضـــية، « مبنيـــة»علـــى أن الكلمـــة الـــيت ل يتغـــري آخرهـــا بتغـــري الرتكيـــب تســـمى 
، واأل ـــــاء املوصـــــولة، وأفعـــــال األمـــــر، والفعـــــل املضـــــارع يف بعـــــش صـــــوره، وأ ـــــاء اإلشـــــارة

 .والضمائر
إلغــاء اإلعــراب التقـــديري واحمللــي يف املفـــردات واجلمــل ألنـــه ل أثــر لـــه يف : الوســيلة الثانيـــة

ــــذ  ســــالمة النطــــق، ول يف إفهــــام املعــــب، فــــال حاجــــة بنــــا إىل أن نشــــغل بــــه أوقــــات التالمي
 .واملعلمني

لــذي قــرره النحــاة، واختلفــوا التخفيــف مــن عمــل األدوات علــى النحــو ا:  الوســيلة الثالثــة
ولعـل أول مـا بـدا بـه . فيه، وتعصب كـل فريـق مـنهم لرأيـه، ف نـه ل فائـدة مـن وراء دراسـته
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تضـــمر جـــوازاا أو وجوبـــاا، وإىل أ ـــا هـــي الـــيت « أن»مـــن هـــذا إمنـــا هـــو عـــدم اإلشـــارة إىل أن 
عليــل، إذ إن تنصــب الفعــل املضــارع الواقــع بعــد لم اجلحــود أو حــ  فــاء الســببية أو لم الت

 .العرب نطقوا هذه األساليب كما وصلت إلينا يف القرآن واحلديث
العالمات األصلية والعالمات الفرعية يف اإلعراب، فقد ُيسنر بـأن جعلـت : الوسيلة الرابعة

عالمـــات اإلعـــراب كلهـــا أصـــلية فـــاأللف عالمـــة رفـــع املثـــب ول تنـــوب عـــن الضـــمة، واليـــاء 
 ول تنـــوب عـــن الفتحـــة، والـــواو عالمـــة رفـــع  ـــع املـــذكر عالمـــة نصـــب  ـــع املـــذكر الســـامل

 .السامل ول تنوب عن الضمة
وهــو مــا يــذكر يف الكــالم، ولــيس ركنــاا أساســياا يف اجلملــة، : (التكملــة) الوســيلة الخامســة

 .وهي منصوبة دائماا ما مل تكن مضافاا إليها أو مسبوقة طرف جر
ش املوضــوعات دراســة أســلوبية مــن غــري وهــي دراســة بعــ: (األســاليي) الوســيلة السادســة

ء والتحــــذير التعـــرض لتفاصــــيل إعرابيــــة تعســـر علــــى التالميــــذ معرفتهــــا، ومنهـــا صــــيو اإلغــــرا
 .اخل...والتعجب واملدح والذم

 3111وكـــان احتـــاد اجملـــامع اللغويـــة العلميـــة العربيـــة قـــد عقـــد نـــدوة يف اجلزائـــر عـــام 
املنتــدون يف صــدد تعلــيم النحــو العــريب أن  ، ورأى(تيســري تعلــيم اللغــة العربيــة)حتــت عنــوان 
 : ييخذ مبا يلي

 .الربط بني علم النحو ومفهوم الدللت -3
اســـتخالص الشـــواهد واألمثلــــة مـــن القـــرآن واحلــــديث والنصـــوص األدبيـــة القداــــة  -0

 .واحلديثة
 .القتصار يف املادة النحوية ما أمكن على ما يستعمله الطالب يف حياهتم -1
التقــديري واحمللــي دون تعليــل، وتراعــى قــدرة الطالــب عنــد اإلبقــاء علــى اإلعــراب  -2

 .اختيار القواعد
دراسة بعش الرتاكيب النحوية دراسة حتـدند معانيهـا وتضـبط أواخرهـا دون تعـرنض  -1

إلعراتــا التفصــيلي كصــيو القســم والتعجــب والتحــذير واإلغــراء ومــا شــاكل ذلــك 
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 .والنفي والتأكيد والتفضيل
 .يت تستعمل يف احلالت النادرة كالتنازع والشتغالترك دراسة قواعد النحو ال -1
احلرص على املصطلحات النحوية اليت عرفـت مـن قبـُل كالفاعـل واملفعـول واملبتـدأ  -1

 .وا ا، أل ا أكثر دللة على معانيها نا اقرتح من مصطلحات
 .اعتبار  يع عالمات اإلعراب أصلية دون متييز بني أصلي وفرعي -1
 .عريب ودراسة جمملة لألصواتالعناية بالنطق ال -1
 .قصر حماولت التيسري على مرحلة التعليم العام -32
ـــــدريب الطـــــالب علـــــى اســـــتعمال األســـــاليب  -33 تـــــذييل كتـــــب النحـــــو مبقتطفـــــات لت

 ..املختلفة كأساليب التعجب والنفي والتأكيد والتفضيل
ضم بعش القضايا الصرفية إىل القضايا النحوية حيثما يكون هناك ارتباط بينهـا،  -30

 .فتدرنس أوزان الفعل وما حيدج هلا عند اإلسناد إىل الضمائر يف باب واحد
ومل تتوقف حماولت تيسري القواعد النحوية يف سبعينيات القرن املاضـي، وإمنـا ظهـرت       

حماولــة جديــدة يف مثانينيــات ذلــك القــرن علــى يــدن األســتاذ الــدكتور شــوقي ضــيف يف كتابــه 
 :يف حماولته ستة أسس لتجديد النحو، وهذه األسس هي،  وقد اعتمد «جتديد النحو»

إعــــادة تنســـيق أبــــواب النحــــو، وذلــــك طــــذف مثانيــــة عشــــر بابــــاا، وهــــذه   :األســــاس األول
بــاب كــان وأخواهتــا، بــاب مــا ول ولت العــامالت عمــل : األبــواب الــيت يقــرتح حــذفها هــي

بــاب التنــازع، بــاب لــيس، بــاب كــاد وأخواهتــا، بــاب ظــن وأخواهتــا، بــاب أعلــم وأخواهتــا، 
الشــتغال، بــاب الصــفة املشــبهة، بــاب اســم التفضــيل، بــاب التعجــب، بــاب أفعــال املــدح 

، (واكتفي ب عراب هذه الصيو السـت يف بـاب التمييـز)والذم، كنايات العدد، الختصاص 
 .باب التحذير، باب اإلغراء، باب الرتقيم، باب الستغاثة، باب الندبة

إذ يكتفـــى أن يقـــال يف إعـــراب جـــاء : إلعـــرابني التقـــديري واحمللـــيإلغـــاء ا :األســـاس الثـــاني
الفـــ  أن نـــذكر أن الفـــ  فاعـــل فقـــط، ويف جـــاء القاضـــي أن يقـــال يف إعـــراب القاضـــي إنـــه 

 .فاعل فقط، ويف هذا زيد أن يقال يف إعراب هذا مبتدأ فقط
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رية يف ودعــا إىل إلغــاء تقــدير متعلــق الظــرف واجلــار واجملــرور، وإلغــاء عمــل أن املصــد
املضـــــارع مقـــــدرة أو مســـــترتة بعـــــد فـــــاء الســـــببية وواو املعيـــــة، وإلغـــــاء العالمـــــات الفرعيـــــة يف 
اإلعـــراب فـــال الفتحـــة نائبـــة عـــن الكســـرة يف املمنـــوع مـــن الصـــرف، ول الكســـرة نائبـــة عـــن 
الفتحــــة يف  ــــع املينــــث الســــامل، ول الــــواو يف األ ــــاء ا مســــة و ــــع املــــذكر الســــامل، ول 

ثب، نائبتان عن الضمة، وليسـت األلـف نائبـة عـن الفتحـة أو الكسـرة يف املثـب األلف يف امل
 .اخل...و ع املذكر السامل 
ويف ضــوء ذلــك يكفــي إعــراب لســيما وبعــش : اإلعــراب لصــحة النطــق :األســاس الثالــث

أدوات الســـــتثناء وكـــــم ا ايـــــة والســـــتفهامية وأدوات الشـــــرط ال يـــــة وإلغـــــاء إعـــــراب أن 
 .الثقيلة املخففة من

وضــع ضــوابط وتعريفــات دقيقــة لــبعش أبــواب النحــو الــيت مل يــتح هلــا أن  :األســاس الرابــع
 .عرفت تعريفاا سديداا على حنو ما يالحن يف املفعول املطلق واملفعول معه واحلال

حــذف زوائــد كثــرية مــن مثــل حــذف شــروط اشــتقاق اســم التفضــيل،  :األســاس الخــامس
م ايلة، وشروط صيو التصغري، وحذف قواعد النسـب، وشروط فعل التعجب، وقواعد اس

وحـــذف تقـــدمي ا ـــا علـــى املبتـــدأ وتقـــدمي املبتـــدأ علـــى ا ـــا، وحـــذف إن املخففـــة مـــن إن 
الثقيلـة، وألغــى إعمـال كــأن املخففـة مــن كـأن الثقيلــة، وحـذف إعمــال ليـت مــع مـا الكافــة، 

 .اخل...وحذف شروط احلال وأحواهلا وتابع املنادى وعمل املصدر
إضـافات متنوعــة مـن مثــل بـاب الــذكر واحلـذف لعناصــر اجلملـة، بــاب  :األسـاس الســادس

ـــة األساســـية، بـــاب أنـــواع اجلمـــل، إضـــافة جـــداول لتصـــريف  ـــأخري، بـــاب اجلمل التقـــدمي والت
الفعــــل مــــع ضــــمائر الرفــــع املتصــــلة، وجــــداول أخــــرى لتصــــريف املضــــارع، واألمــــر مــــع نــــون 

يمه إىل مضـاف وغـري مضـاف ومتبـوع وتـابع حـ  التوكيد، وأضاف إىل تقسـيم السـم تقسـ
ـــابع ومتبوعـــه مفـــردات أو يف حكـــم  يســـتقر يف ذهـــن دارس النحـــو أن املضـــاف وكـــذلك الت

 .املفرد ل  ل مستقلة
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ويقصد بالنحو الوظيفي النحـو الـذي : التيسير بالتركيز على النحو الوظيفي -ج
تعبـري عنهـا شـفاهياا وكتابيـاا يف تفاعلـه يساعد املتعلم على سدن حاجاتـه وتلبيـة متطلباتـه يف ال

ومــا دعــوة اجلـاحن الــيت ســبقت اإلشــارة . مـع ايخــرين يف جمتمعــه، ويف منــأى عـن األخطــاء
إليهـا مـن قبـل، وحماولــة خلـف بـن حيـان األيــر البصـري يف مقدمتـه يف النحـو، وحماولــة أيب 

اء القـرطم يف كتابـه وحماولـة ابـن مضـ« التفاحـة يف النحـو»جعفر النحاس النحوي يف كتابه 
إل مظــاهر مــن النحــو الــوظيفي، ومــا  يــع املختصــرات الــيت مــرت بنــا « الــرد علــى النحــاة»

من قبُل إل أمارات على النحو الـوظيفي الـذي يسـاعد املـتعلم علـى التعبـري السـليم شـفاهياا 
 .وكتابياا، وعلى القراءة السليمة والستماع اإلجيايب الفعنال

، «النحــو الــوظيفي»جــه وضــع األســتاذ عبــد العلــيم إبــراهيم كتابــه ويف ضــوء هــذا التو 
وجتدر اإلشارة إىل أن املعيـار املعتمـد يف تعـرف املباحـث النحويـة الوظيفيـة هـو السـتعمال، 
فمـــا اســـتعمل مـــن املباحـــث النحويـــة بكثـــرة عـــد  وظيفيـــاا، ومـــا قـــلن اســـتعماله عـــدن ثانويـــاا ل 

 .وظيفياا 
م بدراسات علمية لتعرف املباحـث النحويـة األكثـر شـيوعاا ويتطلب هذا املعيار القيا

وتـواتراا واسـتعمالا يف التعبـريين الشـفهي والكتـايب للطلبـة مـن جهـة، ويف كتابـات املــيلفني يف 
 . تلف ميادين املعرفة من جهة أخرى

وجاءت الدراسة العلمية اليت تقدم تـا الـدكتور حممـود السـيند إىل جامعـة عـني  ـس 
أســـس اختيـــار موضـــوعات القواعـــد النحويـــة يف »ة الـــدكتوراه يف الرتبيـــة وعنوا ـــا لنيـــل درجـــ

لتسلط األضواء على تعرف املباحـث النحويـة « منهج تعليم اللغة العربية باملرحلة اإلعدادية
 .الوظيفية

وكــان اهلــدف مــن الدراســة اختيــار مباحــث القواعــد النحويــة يف املــنهج الرتبــوي علــى 
من الواقع يف منأى عن ا اة الذاتية والتقدير الشخصي، وذلـك  أسس موضوعية مستمدة

بتحديــد أساســيات املــادة الــيت تســهم يف تزويــد الناشــا مبــا يســاعده علــى التفاعــل اإلجيــايب 
مــع جمتمعــه، وإشــباع حاجاتــه، وتنميــة ميولــه، واعتمــد الباحــث ثالثــة أســس يف بنــاء املــنهج 
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اء واملتخصصـني، وثانيهـا املطالـب اللغويـة لطلبــة أوهلـا أساسـيات املـادة مـن وجهـة نظـر ا ـا 
وقـــد أمكـــن معرفـــة األســـاس األول . املرحلـــة اإلعداديـــة، وثالثهـــا متطلبـــات اجملتمـــع والعصـــر

بطريـــق املقابلـــة املنضـــبطة لعـــدد مـــن املشـــتغلني بتعلـــيم اللغـــة العربيـــة مـــن أســـاتذة اجلامعـــات 
وأمكــن معرفــة األســاس . القــاهرة واملــوجهني الختصاصــيني وأعضــاء جممــع اللغــة العربيــة يف

الثـــاين بطريـــق  ـــع عينـــات مـــن التعبـــريين الشـــفاهي والكتـــايب لعينـــة نثلـــة مـــن طلبـــة املرحلـــة 
وكان املنهج املتبع يف التعرف هو املنهج التحليلـي بغيـة رصـد املباحـث . اإلعدادية وطالباهتا

ملرتكبــة فيهــاع ومعرفــة تــواتر النحويــة الــيت تســتعمل ومعرفــة تواترهــا،   معرفــة تــواتر األخطــاء ا
 .املباحث الفرعية يف املباحث العامة

أمــا األســاس الثالــث املتمثــل يف متطلبــات اجملتمــع والعصــر فــأجنز بتحليــل عينــة نثلــة 
ـــة الـــيت  ـــادين املعرفـــة،   رصـــد املباحـــث النحوي ألســـاليب الكتـــاب املعاصـــرين يف  تلـــف مي

املعرفــة عامــة،   يف كــل ميــدان، ومعرفــة تــواتر  يســتعملها هــيلء، ومعرفــة تواترهــا يف ميــادين
 .املباحث النحوية الفرعية يف هذه امليادين لتعرف أيها أكثر استعمالا 

وعـــرض البحـــث أيضـــاا للصـــعوبات اللغويـــة النحويـــة الـــيت يعانيهـــا بعـــش العـــاملني يف 
وذلـك يف  وزارات الدولة وميسساهتا نن حيملـون الشـهادات اإلعداديـة والثانويـة واجلامعيـة،

أثناء نارستهم للغة يف إجناز أعماهلم حمادثة واسـتماعاا وقـراءة وكتابـة، ويف ضـوء مـا أسـفرت 
عنـه دراسـة املصـادر السـابقة مـن نتـائج اختـريت املباحـث النحويـة الوظيفيـة يف مـنهج تعلــيم 

 .اللغة العربية
ليب وإذا كانــــت هــــذه الدراســــة قــــد وقفــــت علــــى املباحــــث النحويــــة الوظيفيــــة يف أســــا

الكتـــاب املعاصـــرين فـــ ن الدراســـة الـــيت أجنزهـــا الباحـــث نفســـه ملصـــلحة املنظمـــة العربيـــة للرتبيـــة 
تطــوير منــاهج تعلــيم القواعــد النحويــة وأســاليب التعبــري يف مراحــل »والثقافــة والعلــوم وعنوا ــا 

 قـــد أبانـــت املباحـــث النحويـــة األكثـــر اســـتعمالا يف أســـاليب« التعلـــيم العـــام يف الـــوطن العـــريب
الكتــاب الســابقني أيضــاا إىل جانــب أســاليب الكتــاب املعاصــرين، انطالقــاا مــن أن الطالــب ل 
يقتصر يف مناشطه اللغوية على تعرف كتابات املعاصرين فقط، وإمنا يطلـع أيضـاا علـى الـرتاج 
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ـــر شـــيوعاا  ـــة األكث ـــة الوظيفي العـــريب، وتـــذا تكتمـــل الصـــورة يف الوقـــوف علـــى املباحـــث النحوي
ســتعمالا يف احليــاة، وهــي الــيت ينبغـــي للنظــام الرتبــوي أن يركــز عليهــا يف تعلــيم اللغـــة وتــواتراا وا
 .العربية

 تدريس كفاية القواعد النحوية -رابعا  
يف القواعـد النحويـة لـدى املتعلمـني إىل طريقـة  اجته بعش الباحثني إىل إرجـاع الضـعف

نظـرة علـى الطرائـق املتبعـة يف تـدريس  تدريس القواعد النحوية ل إىل املادة النحوية، ولو ألقينـا
القواعــد النحويــة وجــدنا أن مثــة طرائــق ثالثــاا، وكانــت الطريقــة القياســية هــي األقــدم مــن حيــث 
الــزمن،   تلتهــا الطريقــة الســتقرائية،   ظهــرت الطريقــة املعدلــة القائمــة علــى تــدريس القواعــد 

 .من خالل النصوص املتكاملة
 :ى كل طريقة من هذه الطرائقوحناول فيما يلي الوقوف عل

وهـي كمــا يـدل عليــه ا هـا تعتمــد علـى القيــاس حيـث ينتقــل : الطريقـة القياســية -1
الفكــر فيهــا مــن احلقيقــة العامــة إىل احلقــائق اجلزئيــة، ومــن القــانون العــام إىل احلــالت ا اصــة، 

الــيت يســلكها ومــن الكلــي إىل اجلزئــي، ومــن املبــادا إىل النتــائج، وهــي إحــدى طرائــق التفكــري 
 .العقل يف الوصول من املعلوم إىل اجملهول

 :وتسري الطريقة القياسية يف التدريس يف خطوات ثالج
 .ذكر القاعدة مباشرة -
 .توضيح القاعدة باألمثلة اليت تنطبق عليها -
 .التطبيق على القاعدة -

ـــه،  ولقـــد كانـــت هـــذه الطريقـــة ســـائدة يف مطلـــع القـــرن املاضـــي ويف النصـــف األول من
ـــة مبوجبهـــا مثـــل كتـــاب وأل حلفـــا ناصـــف « قواعـــد اللغـــة العربيـــة»فـــت بعـــش الكتـــب النحوي

ملصـــــطفى « جـــــامع الـــــدروس العربيـــــة»لعبـــــاس حســـــن، و« النحـــــو الـــــوايف»وآخـــــرين، وكتـــــاب 
 .الغالييا
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وإذا كان لكـل طريقـة تدريسـية أنصـار وخصـوم فـ ن أنصـارها يـرون أن طـريقتهم سـهلة 
مة اللســـان نظـــراا ألن املـــتعلم حفـــن القاعـــدة، واكنـــه أن وســـريعة يف األداء وتـــيدي إىل اســـتقا

 .يتذكرها ويقيس عليها يف  ل جديدة ويف مواقف جديدة
إل أن خصـــومها يـــرون أن هـــذه الطريقـــة ل حتقـــق األهـــداف املرســـومة لتـــدريس النحـــو 
 أل ــــا تبعــــث يف التلميــــذ امليــــل إىل احلفــــن، وتعــــوده احملاكــــاة العميــــاء، والعتمــــاد علــــى غــــريه،

التالميــذ بالقاعــدة قــد وتضــعف فيــه قــوة البتكــار يف األفكــار، كمــا أ ــا تعمــل علــى مفاجــأة 
أ ــا ل تســلك تكــون ســبباا يف صــعوبتها، وذلــك يــدعو إىل صــعوبة التطبيــق وا طــأ فيــه، كمــا 

طريقـاا طبيعيــاا يف كسـب املعلومــات، إذ إن التعــاريف واألحكـام العامــة يف هـذه الطريقــة تعطــى 
يء األمثلــة خالفــاا لطريــق العقــل يف الوصــول إىل إدراك األمــور الكليــة بعــد مشــاهدة أولا   جتــ
وهي عندما تعمد إىل تقـدمي القاعـدة والتعريـف علـى األمثلـة والتطبيقـات ف  ـا تقـدم . جزئياهتا

الصـــعب علـــى الســـهل نـــا ينـــايف قواعـــد التـــدريس، فضـــالا عـــن أ ـــا جتعـــل احلقـــائق مزعزعـــة يف 
نســيان أل ــا تنقــل احلقــائق مــن تفكــري خــارجي وبطريــق التلقــني، وأضــعف الــذهن، ومعرضــة لل

 .احلقائق يف الذهن هي ما ترد إليه عن هذا الطريق
تــــأثرت هــــذه الطريقــــة يف نشــــوئها مببــــادا املــــريب األملــــاين : الطريقــــة الســــتقرائية -2

مــــة الراميــــة إىل وضــــع خطــــوات إلعطــــاء الــــدروس تتمثــــل يف املقد( يوحنــــا فردريــــك هربــــارت)
 :والعرض والربط والقاعدة أو استنباط القاعدة، ومن   التطبيق

وهتــدف إىل شــدن انتبــاه وقــد تكــون املقدمــة بطريــق األســئلة واحلــوار أو بطريــق القصــة، 
التالميــذ إىل موضــوع الــدرس اجلديــد، وينتقــل املعلــم بعــدها إىل لــب الــدرس فيعرضــه بأســلوب 

والربط هو املوازنة بني ما تعلمه التلميذ اليـوم وبـني مـا  شائق رابطاا بينه وبني ا اات السابقة،
تعلمــه مــن قبــُل، فاهلــدف منــه أن تــرتبط املعلومــات وتتسلســل يف ذهــن املــتعلم، لينتقــل بعــدها 

يســتنتج املتعلمــون القاعــدة بعــد عمليــة اســتقرائية وهــي زبــدة مــا املعلــم إىل الســتنتاج، حيــث 
السـتنتاج مـن التالميـذ أنفسـهم مبسـاعدة املعلـم،  بلو إليه السعي من الدرس، على أن يكـون

 .  جتيء ا طوة األخرية من الدرس وهي التطبيق
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وللتطبيــــق دور كبــــري يف تثبيــــت القواعــــد املســــتنبطة يف األذهــــان، إذ إنــــه اثــــل اجلانــــب 
العملــي، ول تــي  دراســة القواعــد النحويــة مثارهــا إل بكثــرة التطبيــق عليهــا وتــدريب التالميـــذ 

 .يباا كافياا تدر 
ويف الطريقــة الســتقرائية ينتقــل الفكـــر مــن اجلزئــي إىل القـــانون العــام، ومــن حـــالت 
خاصة إىل أحكام عامـة، وبطريـق السـتقراء يتوصـل التالميـذ إىل املعلومـات خالفـاا للطريقـة 
القياســية الــيت كانــت تقــدم فيهــا املعلومــات والقواعــد لقمــة ســائغة دون أن يبــذلوا جمهــوداا يف 

وا واتبــــاع الطريقــــة الســــتقرائية يف التــــدريس حيــــتم علــــى املعلمــــني أن يقــــدم. صــــول عليهــــااحل
ـــيت تنطبـــق عليهـــا القاعـــدة،   جيـــري النتقـــال مـــن مثـــال إىل آخـــر،  جمموعـــة مـــن األمثلـــة ال
ومناقشــــته بغيــــة اســــتنباط القاعــــدة العامــــة، فيعــــا عنهــــا التالميــــذ أنفســــهم، ومــــن  ن جيــــيء 

 .التطبيق والتدريبات
لعلـــي « النحـــو الواضـــح»مـــن الكتـــب الـــيت ألفـــت وفـــق الطريقـــة الســـتقرائية كتـــاب و 

 .اجلارم ومصطفى أمني
الطريقــــة أن طـــــريقتهم هــــي الطريقــــة املثلــــى يف حتقيــــق األهـــــداف هــــذه  ويــــرى أنصــــار

املرســـومة لتـــدريس القواعـــد النحويـــة إذ إ ـــا هتـــيج يف املتعلمـــني قـــوة التفكـــري، وتأخـــذ بأيـــديهم 
ح  يصلوا إىل املعلومة، وهي طريقة جادة يف الرتبية أل ـا توصـل إىل احلكـم العـام قليالا قليالا 
ويغدو التطبيق عليه بعد ذلك سهالا، وهي متـزج بـني القواعـد واألسـاليب مـن خـالل تدرجيياا، 

عرضــها جملموعـــة مـــن األمثلـــة الكثـــرية املتنوعـــة الـــيت تشـــتمل علـــى القاعـــدة، وتتخـــذ األســـاليب 
يضــاف إىل ذلــك كلــه أن الطريقــة الســتقرائية كمــا يــرى مييــدوها . لفهمهــا والرتاكيــب أساســاا 

 .حترك الدوافع النفسية لدى املتعلمني فيهتمون ويفكرون ويعملون
أمــا معارضــو هــذه الطريقــة فــريون أ ــا تتســم بــالبطء يف إيصــال املعلومــات إىل أذهــان 

الثــة فقــط لســتنباط القاعــدة، ويف املتعلمــني، وأن بعــش املعلمــني يكتفــون أحيانــاا مبثــالني أو ث
هذا من التفريط ما جيعلها غـري سـليمة، وأ ـا اتـار أمثلـة متقطعـة يف موضـوعات متنوعـة، ول 
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ـــــيت  ـــــة خاصـــــة، ول تثـــــري يف نفـــــوس التالميـــــذ اهتمامـــــاا حنـــــو القاعـــــدة ال ـــــة تعبريي ترمـــــي إىل غاي
 .مثيل للقاعدةسيدرسو ا يف ظالهلا، ول جيمع بني هذه األمثلة أي رابط سوى الت

معارضوها أيضاا أن استنباط القاعدة واستقراءها من أمثلة معينـة ل خـري فيـه ول ويرى 
ـــة بـــني  ـــة ثبـــت أ ـــا مســـتحيلة ولـــيس هلـــا أصـــل علمـــي، ول حاجـــة للمقارن ـــاء، وهـــي عملي غن
ـــة ثابتـــة مطـــردة اكـــن  اللغـــات والعلـــوم الطبيعيـــة يف الســـتنباط ألن التجربـــة يف العلـــوم الطبيعي

 .خالص قوانني عامة منها، ولكن هذا ل ينطبق على اللغاتاست
وهــي الطريقــة املعتمــدة علــى اإلتيــان بــنص يــدور : طريقــة النصــوم المتكاملــة -3

حول موضوع معني، وقد يكـون هـذا الـنص شـعرياا أو نثريـاا، إل أنـه يشـتمل علـى األمثلـة الـيت 
الطريقـة السـابقة السـتقرائية ســوى تشـتمل بـدورها علـى القاعـدة، ول فـرق بـني هـذه الطريقـة و 

ل تعتمــد األمثلــة املتكلفــة املبتــورة واملنتزعــة مــن أوديــة  تلفــة ل جيمــع شــأ ا أن هــذه الطريقــة 
جــامع، ول متثــل معــب يشــعر املــتعلم أنــه يف حاجــة إليــه، بــل تســتنبط القاعــدة يف ظــالل نــص 

أو الرتبيـة الوطنيـة أو غريهـا  يدور حول موضوع حيوي يهم املتعلمـني مـن دروسـهم يف التـاري 
مـــن مـــواد الدراســـة أو مـــن صـــحف اليـــوم واجملـــالت نـــا يتصـــل بـــاحلوادج اجلاريـــة بـــني  عهـــم 

 .وبصرهم أحياناا 
ويـرى أنصــار هـذه الطريقــة أن تعلـيم القواعــد وفقهـا إمنــا جيـاري تعلــيم اللغـة نفســها، إذ 

، فلــيكن تعلــيم القواعــد علــى هــذا إن تعلــيم اللغــة جيــيء بطريــق معاجلــة اللغــة ومزاولــة عباراهتــا
النهج الذي ترتكز فيه على اللغة الصـحيحة وعرضـها علـى األ ـاع واألنظـار، ومتـرين األلسـنة 

 .واألقالم على استخدامها
مــن تــدريس القواعــد النحويــة هــو إعانــة الــدارس علــى تقــومي لســانه ومــا دام الغــرض 

ة أن تـدرس القواعـد يف ظـل اللغـة، وعصمة أسلوبه من اللحن وا طأ كان حتقيق هـذه الغايـ
وذلـــك بـــأن اتـــار أمثلتهــــا ومتريناهتـــا مـــن النصـــوص األدبيــــة الســـهلة الـــيت تســـمو بأســــاليب 
التالميـــذ وتزيـــد يف ثقـــافتهم وتوســـع دائـــرة معـــارفهم باإلضـــافة إىل مـــا توضـــحه مـــن القواعـــد 



 54 

يهـا مبيـوهلم ومصـادر النحوية، وأن ترتبط املادة اللغوية املتخرية لشـرح القواعـد أو التطبيـق عل
 .اهتمامهم ونواحي نشاطهم

ويــرى أنصــار هــذه الطريقــة أن طــريقتهم هــي الفضــلى يف حتقيــق األهــداف املرســومة 
لتــدريس القواعــد النحويــة أل ــا متــزج القواعــد بالرتاكيــب امليديــة إىل رســوخ اللغــة وأســاليبها 

طبيعـــي ســـهل يف تعلـــيم  رســـوخاا مقرونـــاا  صائصـــها اإلعرابيـــة، كمـــا أن املطالعـــة هـــي طريـــق
القواعــد النحويــة بغيــة جعــل العبــارات الصــحيحة أساســاا لطبــع خصــائص اللغــة يف األذهــان 

 .ألن ذلك يكسب مراناا مستمداا من الستعمال الصحيح للغة
أما معارضو هذه الطريقة فريون أ ا تعمل على إضـعاف التالميـذ يف اللغـة وجهلهـم 

بنص يناقشه املعلم مع تالميذه،   يسـتخرج منـه األمثلـة ألبسط قواعدها ألن مبدأ التقدمي 
اليت تعينه على استنباط القاعدة اليت يـراد تدريسـها إمنـا هـو ضـياع للوقـت، ألن املوضـوع ل 
عالقــة لــه بالقواعــد النحويــة الــيت هــي موضــوع الــدرس احلقيقــي، وأن الكتــاب الــذي تضــمن 

شــيء أن يعلــم التلميــذ كيــف يقــرأ هــذه املوضــوعات إمنــا هــو كتــاب حنــو، وجيــب قبــل كــل 
قراءة صحيحة، وهذه الطريقة تشغل املـتعلم مبوضـوع اإلنشـاء يف الـنص فتصـرفه عـن قاعـدة 

 .النحو املراد شرحها
للقاعــدة يف الكتــب املدرســية إمنــا ويــرى املعارضــون أيضــاا أن النصــوص الــيت يقــدم تــا 
عظمـاء العـرب، فينبغـي أن يكـون  تدور حول املسائل القومية والوطنية وذكر الفضائل وتـاري 

لــذلك موضــع يف القــراءة والنصــوص، وأن يكــون للنحــو كتــاب خــاص، أمــا أن يكــون كتــاب 
وقــد يصــرف . النحــو مشــتمالا علــى ذلــك ف نــه يصــرف املــتعلم عــن القاعــدة إىل تفهــم املعــب

الــنص املعلـم وقتــاا يف قــراءة الــنص والوقــوف علــى بعــش فكــره، واســتقراء األمثلــة املســتمدة مــن 
واملشتملة على القاعـدة، وقـد ل يأخـذ التطبيـق والتـدريب إل حيـزاا ضـئيالا، مـع أن القواعـد ل 

 .ترتس  إل بكثرة التدريبات والتمرينات
ومــن هنــا كانــت مثــة دعــوة إىل اعتمــاد الطريقــة القياســية يف تــدريس القواعــد النحويــة، 

 .صعيد العريب يف األعم األغلبوالعدول عن طريقة النصوص املتكاملة اليت طبقت على ال
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القياسـية )مـادام لكـل طريقـة مـن الطرائـق السـابقة : الحكم على فعاليـة الطرائـق -4
أنصـــار وخصـــوم، أنصـــار ينســـبون إليهـــا عـــدداا مـــن املزايـــا، ( والســـتقرائية والنصـــوص املتكاملـــة

دينا علــى وخصــوم يوجهــون إليهــا الكثــري مــن النقــد، كانــت التجربــة العلميــة هــي الــيت تضــع أيــ
فعالية هذه الطرائق على أن تتوفر يف هـذه التجربـة شـروط البحـث العلمـي، وذلـك بـأن نأخـذ 
ثــالج جمموعــات مــن التالميــذ مــن أوســاط اجتماعيــة واقتصــادية وثقافيــة واحــدة أو متقاربــة، 
وأن يكون مثة تكافي بني هذه اجملموعـات الـثالج مـن حيـث املسـتوى التحصـيلي، فـال اكـن 

دى اجملموعــات متميـزة يف حتصــيلها والثانيــة متوســطة والثالثـة ضــعيفة، وإمنــا لبــدن أن تكـون إحــ
أن يكـــــون مســـــتوى اجملموعـــــات الـــــثالج واحـــــداا، وأن تـــــدرس اجملموعـــــة األوىل وفـــــق الطريقـــــة 
القياسية مدة عام دراسي كامـل، وتـدرس الثانيـة وفـق الطريقـة السـتقرائية، والثالثـة وفـق طريقـة 

علــــى أن يكـــون املعلمـــون الــــذين يدرنســـون متكـــافئني أيضــــاا مـــن حيــــث النصـــوص املتكاملـــة، 
تقـــديراهتم يف شـــهاداهتم اجلامعيـــة، وأن يكونـــوا متكـــافئني مـــن حيـــث ا ـــاة التدريســـية، ومـــن 
ـــه، ويعـــدها الفضـــلى يف حتقيـــق  حيـــث التقـــدير الفـــا، ولـــدى كـــل معلنـــم احلماســـة حنـــو طريقت

لدراسـي لتعـرف نقطـة البـدء لـدى كـل جمموعـة وتطبـق الختبـارات يف بدايـة العـام ا. األهداف
يتم الوقوف علـى املسـتوى يف القواعـد النحويـة مصـطلحاا وتطبيقـاا ويف التعبـري أيضـاا،   طيث 
لختبــــار يف منتصــــف العــــام الدراســــي، ويف  ايــــة العــــام الدراســــي، وجتــــرى املعــــامالت يطبــــق ا

وعنــدها . عــد والتعبــري واللغــة عامــةاإلحصــائية لتعــرف النقلــة الــيت حازهتــا كــل جمموعــة يف القوا
تتبني الفعالية النسبية للطرائق املطبقة، ولكن ييخذ باحلسـبان أنـه ل اكـن تعمـيم النتـائج الـيت 
أسفرت عنهـا التجربـة مـا مل تطبـق يف منـاطق متعـددة، فـ ذا كانـت النتـائج هـي النتـائج نفسـها 

مــن خــالل جتربــة واحــدة آخــذين  أمكــن التعمــيم، وإل فــال اكــن احلكــم علــى فعاليــة الطريقــة
باحلســـبان أننـــا نتعامـــل مـــع بشـــر، ول اكـــن الـــتحكم حتكمـــاا دقيقـــاا يف التجـــارب معهـــم علـــى 

 .النحو الذي اكن التحكم فيه يف جمال العلوم البحتة والتطبيقية
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 عوامل مساعدة على اكتساب الكفاية -خامسا  
ن املتعلمــني منهــا، ومــن هــذه مثــة عوامــل تســاعد علــى اكتســاب الكفايــة النحويــة واكــ

 :العوامل
فهــو وســيلة لصــحة األســلوب وســالمة : النظــر إلــى أن النحــو وســيلة ولــيس غايــة -3

الرتاكيب وتقومي القلم واللسان من العوجاج والزلل ومساعدة املتعلم علـى فهـم مـا 
يســتمع إليــه، وعلــى صــحة قراءتــه وفهمهــا وصــحة الكتابــة والتعبــري الســليم، إضــافة 

 .به صحة احلكم ودقة املالحظة والتفكري املنظمإىل إكسا
ـــة -0 ـــة التعليميـــة التعلمي ـــوظيفي فـــي العملي ـــى النحـــو ال ـــز عل ـــأتى معرفـــة : التركي وتت

املوضـــوعات النحويـــة الوظيفيـــة مـــن الســـتعمال يف واقـــع احليـــاة، فمـــا اســـتخدم مـــن 
 هــذه املوضــوعات بكثــرة يف لغــة احلــديث والكتابــة عــدن أساســياا ووظيفيــاا، ومــا نــدر

ومــن البــدهي أن املوضــوعات النحويــة الــيت اــدم اإلنســان يف . اســتعماله عــدن ثانويــاا 
حياتــه، وتلــم حاجاتــه اللغويــة، وتســهنل لــه عمليــة التفاعــل الجتمــاعي طيــث يقــرأ 
بصــــورة ســــليمة ويكتــــب بأســــلوب ســــليم ويعــــا تعبــــرياا صــــحيحاا، ويســــتمع فتعينــــه 

هـذه املوضـوعات واملباحـث النحويـة  معرفته النحوية على فهم ما يسـتمع إليـه، تعـد
 .وظيفية وأساسية ما دامت حتقق تلك الوظائف

مـــادام الرتكيـــز يـــنص : البتعـــاد عـــن الشـــذوذ والســـتثناءات والتفريعـــات المملـــة -1
اإلتيـــــان علـــــى تعلـــــيم املباحـــــث النحويـــــة الوظيفيـــــة األساســـــية كـــــان النصـــــراف إىل 

 عقـــول املتعلمـــني صـــعوبة املـــادة بالشـــذوذ والســـتثناءات والتفريعـــات اململـــة يعـــزز يف
النحويـة ويــدعوهم إىل البتعـاد عنهــا والنفــور منهـا، يف حــني أن البتعـاد عــن التقعــر 

 .واملماحكات والتأويالت والستثناءات يظهر اللغة سهلة وميسرة وعفوية
الــــيت  ربــــط المباحــــث النحويــــة بكلياتهــــا وإدراجهــــا تحــــ  العنــــاوين الرئيســــة -2

ويـتال  املتعلمـون الشـتات ون الصور الكلية يف األذهـان، تنضوي حتتها ح  تتك
فمبحــث الفعــل ينضــوي حتتــه الفعــل املاضــي . يف املباحــث النحويــة الــيت يتعلمو ــا
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واملضــارع واألمــر، والفعــل اجملــرد واملزيــد والتــام والنــاقص، واملثبــت واملنفــي، وامليكــد 
ــــالزم واملتعــــدي، واجل ــــا واملعــــرب، وال امــــد واملتصــــرف، واملبــــا وغــــري امليكــــد، واملب

للمعلــوم واملبــا للمجهــول، والســـم ينضــوي حتتــه املفـــرد واملثــب واجلمــع، واملـــذكر 
واملينـــث، واملنقـــوص واملقصـــور والصـــحيح، واملنصـــرف وغـــري املنصـــرف، واملشـــتق 

 .واجلامد، واملعرب واملبا، والنكرة واملعرفة
ــر الــدخول  -1 فــي المصــطلحات اعتمــاد التــدريي علــى القوالــي اللغويــة مــن غي

وذلــك بــأن يقــدم القالــب اللغــوي : النحويــة فــي المراحــل األولــى مــن تعلــيم اللغــة
ويطلـــب إىل املتعلمـــني تـــرداده علـــى ألســـنتهم تـــرداداا ســـليماا فيرتســـ  دون أن يعـــرف 
املــتعلم وظيفــة الكلمــة يف اجلملــة، ومــن غــري الــدخول يف املصــطلحات، كالتــدريب 

اإلشــارة واأل ــاء املوصــولة والضــمائر وحــالت  علــى التطــابق يف اســتعمالت أ ــاء
اإلفــراد والتثنيــة واجلمــع والتــذكري والتأنيــث، وإســناد الفعــل إىل الضــمائر، والتــدريب 
علـــى مواقـــف الســـتفهام، ومـــع النمـــو الفكـــري للمتعلمـــني يف املرحلـــة التاليـــة جيـــري 

كيـز علـى وتقـدم املصـطلحات، مـع الرت الوقوف على تبيان وظيفة الكلمة يف اجلملـة 
 .اجلانب التطبيقي يف الستعمال

إن القواعـد النحويـة :التقويم المرحلي والبنائي في أثناء تدريس القواعـد النحويـة -1
شـأ ا شـأن الرياضــيات يـرتبط بعضـها ببعضــها ايخـر، ومـا مل يكــن املـتعلم متمكنــاا 
مــــن القاعــــدة الســــابقة ذات الرتبــــاط الوثيــــق بالقاعــــدة اجلديــــدة فلــــن يــــتمكن مــــن 

وعلــــى املعلمــــني عــــدم النتظــــار إىل . اكتســــاب املهــــارة املتعلقــــة بالقاعــــدة اجلديــــدة
مرحلة التقومي النهائي، إذ لبد مـن التقـومي املرحلـي والبنـائي، علـى أن تنـوع األسـئلة 
يف التمرينـات والتــدريبات، وأل تقتصــر علــى أسـئلة التــذكر والتعــداد والتكملــة، وإمنــا 

 .اخل...عراب والتكوينتشتمل الضبط والتعليل واإل
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مثـــة أخطـــاء تســـربت إىل : إجـــراء التـــدريبات العالجيـــة لتالفـــي األخطـــاء الشـــائعة -1
( دعـا)تعبريات املتعلمني من العامية مثـل إسـناد الفعـل املعتـل إىل الضـمائر، فالفعـل 

كمــا (. دعــوت)بــدلا مــن ( دعيــت)لــدى إســناده إىل ضــمري املــتكلم يقــول املــتعلم 
مــر يف احلالـة الــيت يكـون فيهـا معتــل ايخـر مــن أعلـى النســب، أن ا طـأ يف فعـل األ
ومـن األخطـاء املتسـربة مـن العاميـة . قوم وقول بدلا من قـم وقـل: ففي العامية يقال

إفــراد الفعــل أمــام الفاعــل املثــب واجلمــع، وتأنيــث الفعــل وتــذكريه، واألفعــال ا مســة 
ســـــــوة، ولزتـــــــا الوصـــــــل يف الرفـــــــع والنصـــــــب واجلـــــــزم، وإســـــــناد الفعـــــــل إىل نـــــــون الن

 .اخل...والقطع
ويف التدريبات العالجية يركز على تاليف األخطاء يف السـم الصـريح إفـراداا وتثنيـة و عـاا، 
ويف حالت الرفع والنصـب واجلـر، وذلـك يف املباحـث النحويـة الـيت تشـتمل علـى السـم 

اسـم كـان وخاهـا، الفاعل، نائب الفاعل، املبتدأ وا ا، اسـم إن وخاهـا، : الصريح مثل
ـــه، املفعـــول بـــه، احلـــال، النعـــت، البـــدل، التوكيـــد، األ ـــاء  اجملـــرور بـــاحلرف، املضـــاف إلي

 .ا مسة
ومثــة جمــال واســع لســتخدام وســائل اإليضــاح وضــروب التقانــة : اســتخدام التقانــة  -1

يف تعلـــيم القواعـــد النحويـــة وتعلمهـــا بـــدءاا مـــن الطباقـــات املصـــغرة للـــتعلم الفـــردي، 
واملختــاات اللغويــة، واحلواســيب والشــابكة الشــجرية والصــور الشــفافية،  وامللصــقات

 .، وذلك يف الاامج التفاعلية(اإلنرتنت)
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 الفصل الثالث
 اعا  وتيسيرا  وتدريسا  اإلمالء مفهوما  وأهدافا  وأنو 

يف هذا الفصل أن نتعرف مفهـوم اإلمـالء واألهـداف املرسـومة لتدريسـه وأنواعـه حناول 
 .وحماولت تيسريه وكفاية تدريسه وبعش العوامل املساعدة على تكوين تلك الكفاية

 اإلمالء مفهوما   -أول  
والنقــل، كــأن تلقــي ، ويعــا التلقــني (إمــالء)واملصــدر ( أملــى)اإلمــالء لغــة مــن الفعــل 

أمـا اإلمـالء . ويف ضـوء ذلـك ظهـرت كتـب األمـاة أليب علـي القـاة. على غريك فينقل عنـك
مصــطلحاا فيعــا الكتابــة والبعــد عــن ا طــأ يف كتابــة الكلمــات، والتقيــد بالقواعــد اإلمالئيــة يف 

 .أثناء الكتابة
 أهداف تدريس اإلمالء -ثانيا  

تقـــومي القلـــم واللســـان مــن العوجـــاج والزلـــل، فـــ ن إذا كانــت القواعـــد النحويـــة وســيلة ل
القواعــد اإلمالئيــة وســيلة هــي األخــرى لتقــومي القلــم وصــحة الكتابــة مــن األخطــاء، ذلــك ألن 
إتقـــان املهـــارة اإلمالئيـــة يســـاعد علـــى فهـــم املكتـــوب يف حـــني أن وقـــوع األخطـــاء يف الكتابـــة 

وقع لبس وسوء فهـم يف تعـرف املعـاين وطاملا . يشوه املعب، ويعطي انطباعاا سيئاا عن الكاتب
 .بسبب األخطاء املرتكبة يف الكتابة

 :أما أهداف تدريس اإلمالء فتتمثل يف اي 
تـــدريب املتعلمـــني علـــى كتابـــة الكلمــــات الصـــحيحة وتثبيـــت صـــورها يف األذهــــان،  -3

 .فتسهل عليهم كتابتها من الذاكرة
 .قة وقوة املالحظةتدريب املتعلمني على النظام والنظافة والرتتيب والد -0
السـمع والنظـر : تدريب احلـواس اإلمالئيـة علـى اجلـودة واإلتقـان، وهـذه احلـواس هـي -1

واليد، فاألذن تسمع ما الى عليها، واليد تكتبـه، والعـني تلحـن مـا فيـه مـن صـواب 
 .أو خطأ
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زيــادة الثــروة اللفظيــة والرصــيد اللغــوي للمتعلمــني نتيجــة تفــاعلهم مــع النصــوص الــيت  -2
 .هم، نا يفيدهم يف مواقف التعبريمتلى علي

، إضـافة إىل تدريب املتعلمني على كتابة ما يستمعون إليـه يف سـرعة ووضـوح وإتقـان -1
 .تدريبهم على اإلنصات وحسن الستماع

 مكونات اإلمالء -ثالثا  
يتكــــونن اإلمــــالء مــــن نــــوعني أحــــدلا معهــــود وثانيهمــــا غــــري معهــــود، ويقصــــد بــــالنوع 

أمــا غـــري املعهــود فهـــو الــذي مل يعرفـــه . قـــد اطلعــوا علـــى الــنص مـــن قبــلُ املعهــود أن املتعلمــني 
اإلمـالء املنقـول أو املنســوخ، : ومـن أنـواع اإلمــالء املعهـود. املتعلمـون ومل يطلعـوا عليـه مــن قبـلُ 

واإلمــالء املنظــور، يف حــني أن اإلمــالء غــري املعهــود يتجلــى يف اإلمــالء الســتماعي واإلمــالء 
تعلمني مل يروا النص بأعينهم يف اإلمـالء السـتماعي وإمنـا يسـتمعون إليـه الختباري، إذ إن امل

وفيمــا . اســتماعاا، واألمــر نفســه يف اإلمــالء الختبــاري إذ إ ــم مل يطلعــوا علــى الــنص مــن قبــلُ 
 :يلي تبيان هلذه األنواع

وهـــو كمــا يــدل عليــه ا ـــه يقتصــر علــى نســ  اجلمـــل : اإلمــالء المنســو  أو المنقــول -3
ويف ( اإلنرتنـــت)اقـــات أو يف الشـــابكة الكتـــاب أو علـــى الســـبورة أو يف البط الـــواردة يف

احلواســـــيب، ويقـــــوم هـــــذا اإلمـــــالء علـــــى أســـــاس الـــــتعلم باحملاكـــــاة، علـــــى أن يتعـــــرف 
 .املتعلمون معاين الكلمات وينطقوا تا صحيحة

ويتعـــــود املتعلمـــــون يف الصـــــف األول مـــــن مرحلـــــة التعلـــــيم األساســـــي بطريـــــق احملاكـــــاة 
ظـــة والدقـــة واملثـــابرة واجلمـــال والنظـــام والتنســـيق، ومـــن هنـــا كـــان علـــى املعلمـــني يف هـــذا املالح

 :الصف أن يعنوا بــ 
تعويـــد املتعلمـــني اكتســـاب مهـــارة الدقـــة والنظـــام واســـتقامة الســـطور طيـــث ل ترتفـــع  -3

الكتابــة عــن الســطر ول تــنخفش عنــه، واكتســاب مهــارة التناســق واجلمــال يف منــأى 
 .وية وا ط الرديءعن احلروف امللت
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تعويــد املتعلمــني اكتســاب العــادات الصــحية الســليمة يف أثنــاء الكتابــة يف منــأى عــن  -0
احنــراف اجلســم، وارتفــاع الكتــف اليســرى، واحننــاء العمــود الفقــري، وتقريــب العينــني 
مــــائلتني إىل الكتابــــة، واحنــــراف الورقــــة، وميـــــل الســــطور صــــعوداا واخنفاضــــاا، طيـــــث 

دة احلــرص علــى ا ــط املســتقيم، والورقــة املســتقيمة، واجلســم يكتســب املتعلمــون عــا
 .املستقيم، ح  تالزمهم هذه العادة طوال حياهتم

احلـــرص علـــى أن يكـــون ا ـــط الـــذي حياكيـــه املتعلمـــون متســـماا باجلمـــال والتناســـق،  -1
فــ ذا كــان خــط املعلــم غــري  يــل كــان ب مكانــه تقــدمي ا طــوط اجلميلــة الــيت حياكيهــا 

 .مون، وأل يكون خطه مثالا يقلدونه وحياكونههيلء املتعل
وهكــذا جنــد أن هلــذا النــوع مــن اإلمــالء أليــة كبــرية يف غــرس العــادات الصــحية الســليمة 

 .ومهارات الكتابة األساسية دقة ونظاماا وتنسيقاا و الا ونظافة
إذ وهــو كمـــا يـــدل عليـــه ا ـــه يعتمــد علـــى رييـــة القطعـــة اإلمالئيـــة، : اإلمـــالء المنظـــور  -0

املتعلمــون بقراءهتــا، وقــد تكــون القطعــة اإلمالئيــة مــن كتــاتم يف اللغــة العربيــة، أو يقــوم 
مــــن املــــواد األخــــرى، وقــــد تكــــون مــــن خارجهــــا مــــن الصــــحف واجملــــالت أو غريهــــا، 
ويناقش املعلم ناشـئته مبحتـوى القطعـة اإلمالئيـة الـيت قريوهـا،   يقـف علـى صـعوبات 

الصــــعوبات، وتبقـــى القطعـــة ماثلـــة أمـــام أنظــــار يف النطـــق، فيعمـــل علـــى تـــذليل هـــذه 
املتعلمني مدة زمنية كافية، ومن    يعمـل املعلـم علـى إخفائهـا، ويقـوم بعـدها ب مالئهـا 

 .على املتعلمني
وغالبــاا مــا يُطبــق هــذا النــوع مــن اإلمــالء يف احللقــة األوىل مــن مرحلــة التعلــيم األساســي 

 .ولسيما يف الصفوف األوىل منها
إذا كـــــان اإلمـــــالء املنظـــــور يعتمـــــد علـــــى النظـــــر فـــــ ن اإلمـــــالء : الســـــتماعياإلمـــــالء  -1

الســـتماعي كمـــا يـــدل عليـــه ا ـــه يعتمـــد علـــى الســـتماع إىل القطعـــة اإلمالئيـــة مـــن 
دون رييتهــا، فــاملنظور يتعــرف اإلمــالء بــالعني يف حــني أن الســتماعي يتعرفــه بطريــق 

 .األذن
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مــــة أي يف احللقــــة الثانيـــة مــــن مرحلــــة وجيـــيء هــــذا النـــوع مــــن اإلمــــالء يف مرحلـــة متقد
التعلـــيم األساســـي، واكـــن أن يطبـــق أيضـــاا يف الصـــفوف العليـــا مـــن احللقـــة األوىل مـــن مرحلـــة 

 .التعليم األساسي، واكن قبلها إذا كانت استعدادات املتعلمني مناسبة
ويقــــوم املعلــــم بقــــراءة القطعــــة اإلمالئيــــة يف الوقــــت الــــذي يســــتمع إليهــــا املتعلمــــون، 

اقش املتعلمـــني يف مضـــمو ا،   يقـــف علـــى بعـــش الكلمـــات فيـــذلل صـــعوباهتا، ويقـــدنم وينـــ
أمثلة لكلمات حتاكيها من غري أن تكـون واردة يف القطعـة اإلمالئيـة، ويقـوم بـ مالء القطعـة 

 .على املتعلمني
ـــار   -2 ـــد موقـــع املـــتعلم يف : اإلمـــالء الختب ويهـــدف هـــذا النـــوع مـــن اإلمـــالء إىل حتدي

رات اإلمالئيــــة، فهدفــــه تشخيصــــي وتعــــرف مســــتوى املــــتعلم يف هــــذا اكتســــابه املهــــا
 .اجملال

ويطبـــق هـــذا النـــوع يف التقـــومي البنـــائي واملرحلـــي والنهـــائي، كمـــا يطبـــق يف بدايـــة العـــام 
الدراســي للوقــوف علــى مــدى اكتســاب املتعلمــني املهــارات اإلمالئيــة يف الصــفوف الســابقة، 

ى اكتســاب املتعلمــني املهــارات اإلمالئيــة يف هــذا ويطبــق يف  ايــة العــام الدراســي لتعــرف مــد
يف بـدء احللقـة الثانيـة مـن مرحلـة التعلـيم األساسـي، ويف  ايـة احللقـة األوىل مـن العام، ويطبـق 

هــذه املرحلــة، ويف  ايــة مرحلــة التعلــيم األساســي، ويف بــدء املرحلــة الثانويــة ويف  ايتهــا، كمــا 
لـــى شـــرائح معينـــة مـــن العـــاملني يف القطـــاع الثقـــايف يطبـــق علـــى طلبـــة املعاهـــد واجلامعـــات، وع

 .واإلعالمي وعلى غريهم من املسيولني
أمـا التطبيـق البنـائي لالختبـار فيكـون بعـد تقـدمي قاعـدة إمالئيـة كـاهلمزة املتوسـطة مــثالا 
ليتعرف املعلم مدى اكتساب هذه القاعدة مصـطلحاا وتطبيقـاا، فيعمـل علـى التعزيـز اإلجيـايب، 

ى توجيــه املتعلمــني لــتاليف ا طــأ، ويطبــق الختبــار بعــد عــدة قواعــد تنضـــوي كمــا يعمــل علــ
حتــت مبحــث واحــد مثــل مبحــث قاعــدة اهلمــزة حيــث تشــتمل علــى لــز  الوصــل والقطــع، 

 .وعلى كتابة اهلمزة املتوسطة، وعلى كتابة اهلمزة املتطرفة
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ـــــوف علـــــى مســـــتو  ـــــة مبكـــــان يف الوق يات واإلمـــــالء الختبـــــاري املوضـــــوعي مـــــن األلي
املتعلمــني ومــدى اكتســاتم للقواعــد اإلمالئيــة، وعلــى املعلمــني تطبيــق هــذا النــوع مــن اإلمــالء 
 .بنائياا ومرحلياا و ائياا لتعرف نواحي القصور والتمكن بغية التوجيه والرتميم والعالج والتعزيز

 محاولت لتيسير القواعد اإلمالئية -رابعا  
تعلمهـــا ظهـــرت شـــكوى مـــن صـــعوبة بعـــش هـــذه يف أثنـــاء تعلـــيم القواعـــد اإلمالئيـــة و 

القواعـد، مـع أن مثـة مزايـا تتسـم تـا اللغــة العربيـة يف أثنـاء كتابـة حروفهـا مقابـل أصـواهتا، ولقــد 
أشــرنا مــن قبــُل إىل أن اتســاع املــدرج الصــو  يف اللغــة العربيــة ســاعد علــى انفرادهــا طــروف ل 

ني واحلــاء والطــاء والقــاف، وهــذه امليــزة توجــد يف اللغــات األخــرى كالضــاد والظــاء والعــني والغــ
ل يعرفــه ( الثــاء)جعلــت العربيــة تســتغا عــن متثيــل احلــرف الواحــد طــرفني متالحقــني، فحــرف 

ويركبه اإلجنليـز مـن حـرفني، وحـرف الـذال ل تعرفـه الفرنسـية، وتيديـه الفرنسيون يف أجبديتهم، 
 .اإلجنليزية طرفني

وت واحلــرف الــدال عليــه، فلكــل صــوت حـــرف ومــن مزايــا العربيــة الــتالزم بــني الصـــ
أو كلمــات ( هــذا، لكــن، هــيلء، طــه)يقابلــه، ول يشــذ عــن ذلــك إل كلمــات قليلــة مثــل 
 .تنتهي بواو اجلماعة يف األفعال، وهلا قاعدة تنظمها

وكــان األســتاذ إبــراهيم مصــطفى قــد يــل لــواء التيســري يف جمــال القواعــد اإلمالئيــة، 
اهلجــاء العــريب اثلــه يف الكتابــة حــرف إل اهلمــزة واأللــف  ورأى أن كــل صــوت مــن أصــوات

اللينة ف  ما اثالن طرفني أو طروف متعددة، فاهلمزة ترسـم ألفـاا ويـاءا وواواا، واأللـف ترسـم 
يف بعـش املواضــع ألفــاا، ويف األخــرى يــاء، ووجــد أن يف هــذا صــعوبة يف الكتابــة يعانيهــا كــل 

احلـــل يف نظـــره يتمثـــل يف أن تكتـــب اهلمـــزة ألفـــاا يف كـــل  مـــن املعلـــم واملـــتعلم والطـــابع، وأن
 .موضع، وأن تكتب األلف اللينة ألفاا مطلقاا 

ــــى تيســــري الكتابــــة  ــــة يف القــــاهرة يف تســــليط األضــــواء عل وأســــهم جممــــع اللغــــة العربي
واإلمالء، ورأى أن تكون القواعد اإلمالئية ميسرة وسهلة التناول علـى املـتعلم حـني يـتعلم، 

كـــون مثـــة التـــزام للشـــكل يف الطباعـــة، وخاصـــة يف  بع حـــني يطبـــع وينشـــر، وأن يوعلـــى الطـــا
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كتــب املراحــل األوىل مــن التعلــيم واختصــار صــور احلــروف، ووضــع عالمــات للدللــة علــى 
اـاذ صـورة موحـدة لكـل حـرف هجـائي، وأكـد احتـاد أصوات احلروف اليت ل مقابل هلـا، وا
ضــرورة تيســري  3113الــيت عقــدها يف اجلزائــر عــام  اجملــامع اللغويــة العلميــة العربيــة يف ندوتــه

الكتابـــة العربيـــة واللتـــزام بصـــورة واحـــدة للحـــرف العـــريب مـــا أمكـــن بشـــرط أل يكـــون هنـــاك 
 .ابتعاد عن املألوف حفاظاا على  ال ا ط العريب وتوثيقاا للصلة بيننا وبني املاضي

شـكالت، ورأى أن وأبان الـدكتور مصـطفى جـواد أن مشـكلة رسـم اللغـة مـن أعقـد امل
ـــة كمـــا تلفـــن حتقيقـــاا للمطابقـــة بـــني املنطـــوق  ـــة األلفـــاش العربي إصـــالح الرســـم يكمـــن يف كتاب

بعــش احلــروف متوســطة توســطاا عارضــاا مثــل واملكتــوب، علــى أن يســتثب مــن ذلــك مــا جيعــل 
ة إذ لبد من إثبات لـزة الوصـل فيهمـا لثبوهتمـا يف أول الكـالم، وزيـاد( الختيار، الستعالم)

 -لكــــن -أولئــــك -هــــايلء -هــــاذه -هــــاذا)األلــــف احملذوفــــة كتابــــة مــــن بعــــش الكلمــــات 
، وكتابة اهلمزة يف أول الكلمة على ألف، وكتابة غريها علـى حـرف مـن جـنس حركتهـا (ذالك

: مل يقــرا، أومــأ: مل يقــرأ)فــ ن كانــت ســاكنة ر ــت علــى مــا تســهل عليــه ( تقــرئني -يقــريون)
 (.أوما

ــــه ورأى حممــــد تجــــة األ املقــــدم إىل « رأي يف إصــــالح قواعــــد اإلمــــالء»ثــــري يف طث
جممع اللغة العربيـة يف القـاهرة أن يكـون مثـة تطـابق بـني األصـوات ورسـم صـورها أو رموزهـا، 
وأن ترسم اهلمزة على ألـف بصـورة واحـدة يف  يـع أوضـاعها، كبقيـة احلـروف وهـو مـذهب 

، وهــو (عصــوية)ق الثالثــي وغــريه طويلــة الفــراء مــن األقــدمني، وكتابــة األلــف اللينــة فيمــا فــو 
 .مذهب أيب علي الفارسي

رمزاا للهمزة أّنن وقعـت، كمـا ( ء)العني ودعا إبراهيم مدكور إىل القتصار على رأس 
دعــــا الشــــي  عبــــد اهلل العاليلــــي إىل كتابــــة اهلمــــزة علــــى حــــرف جيــــانس حركتهــــا إن كانــــت 

 .كنة وسطاا أو آخراا متحركة، وعلى حرف جيانس حركة ما قبلها إن كانت سا 
ومــن حمــاولت التيســري مــا قــام بــه كــل مــن معهــد الدراســات واألطــاج للتعريــب يف  

ـــة  ـــة واملنظمـــة العربي ـــة اململكـــة املغربي ـــة واهليئ ـــدول العربي للمواصـــفات واملقـــاييس يف جامعـــة ال
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العربيـــة للمواصـــفات واملقـــاييس يف الريـــاض، إذ كـــان مثـــة ســـعي إلجيـــاد شـــفرة عربيـــة موحـــدة 
تمل علـــى  يـــع احلـــروف العربيـــة، وتصـــلح للاجمـــة يف احلاســـوب، وأفـــردت للهمـــزة ســـتة تشـــ

حتـت األلـف، علـى واو، علـى يـاء غـري منقوطـة، فـوق )أشكال رأت ضرورة اعتمادها وهـي 
 (.األلف، على ناة، مستقلة مفردة

 وأســــهمت املنظمــــة العربيــــة للرتبيــــة والثقافــــة والعلــــوم يف براجمهــــا لتطــــوير تعلــــيم اللغــــة
العربيـــة، بدراســـة حـــول تطـــوير منـــاهج تعلـــيم الكتابـــة واإلمـــالء يف مراحـــل التعلـــيم العـــام يف 

 .الوطن العريب، إل أن هذه الدراسة حافظت على ما هو مألوف يف القواعد اإلمالئية
وجتــدر اإلشــارة إىل أن جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق وضــع كتينبــاا يشــتمل علــى قواعــد 

الوصــل، )ج وثالثــني صــفحة، واشــتمل علــى قواعــد كتابــة اهلمــزة اإلمــالء، وقــد جــاء يف ثــال
األلــــف يف وســــط الكلمــــة، يف آخــــر )، األلــــف (القطــــع، اهلمــــزة املتوســــطة، اهلمــــزة املتطرفــــة

 .، الزيادة، احلذف، الفصل والوصل، عالمات الرتقيم(املبسوطة، املربوطة)، التاء (الكلمة
ة واإلمالء، وما تـزال مثـة خالفـات تلك هي بعش حماولت التيسري يف ميدان الكتاب

بني جممعي اللغة العربية يف دمشق والقاهرة يف كتابة بعش الكلمـات، ففـي الكتابـة املصـرية 
ل توضـــع النقطتـــان حتـــت اليـــاء يف الكتـــب املطبوعـــة يف األعـــم األغلـــب، فـــال ايـــز القـــارا 

الد الشــام علـــى تكتــب يف بـــ( شـــيون)املبتــدا بـــني األلــف املقصـــورة واليــاء، كمـــا أن كلمــة 
تكتـب يف بـالد الشـام ( يقـريون)، وكلمـة (شـئون)الواو، يف حني تكتب يف مصر على نـاة 

علـــــى هـــــذا النحـــــو بتطبيـــــق قاعـــــدة اهلمـــــزة املتوســـــطة، يف حـــــني تكتـــــب علـــــى هـــــذا النحـــــو 
 (.يقرأون)

على هذا النحو بتطبيق قاعـدة اهلمـزة املتوسـطة يف ( مئة)ومثة اتفاق على أن تكتب 
 (.مائة)كانت تكتب فيه من قبُل على هذا النحو  الوقت الذي

وعلى احتاد اجملامع اللغوية العلمية العربية مهمة توحيد قواعـد الكتابـة واإلمـالء علـى 
ومراكـز التواصــل ( اإلنرتنـت)الصـعيد العـريب، ووضـع املعـايري املوحـدة للكتابــة علـى الشـابكة 

 .الجتماعي
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 تدريس كفاية القواعد اإلمالئية -خامسا  
لكـــل نـــوع مـــن أنـــواع اإلمـــالء ومكوناتـــه طريقـــة اكـــن للمعلمـــني اتباعهـــا وتطبيقهـــا، 
ـــدن مـــن اعتمـــاد املرونـــة يف التنفيـــذ يف ضـــوء  علـــى أل تكـــون الطريقـــة قيـــداا علـــيهم، وإمنـــا لب
األجـــواء واملســـتويات الـــيت يتعـــاملون معهـــا، ذلـــك ألن اإلنســـان هـــو الـــذي يصـــنع الطريقـــة، 

وفيما يلي تبيان ملسار بعش هـذه الطرائـق املتبعـة . نع اإلنسانوليست الطريقة هي اليت تص
 .يف تدريس ضروب القواعد اإلمالئية

 : اإلمالء المنقول  -1
يقـوم املعلــم بشـد أنظــار املتعلمــني وجـذب انتبــاههم إىل الكلمـات واجلمــل الــواردة  -3

 .يف الكتاب أو املثبتة على السبورة أو على اللوحة أو يف احلاسوب
هذه الكلمات واجلمل قراءة منوذجية ح  يقتدي به املتعلمـون، ويقـوم  يقرأ املعلم -0

املتعلمون بالقراءة أيضاا مقتدين بقراءة املعلم، ويقف عند الكلمات الـيت وجـد أن 
 .متعلميه فطئون فيها، فيعمل على تذليل صعوباهتا

 .لماتيناقش املعلم متعلميه يف املعاين اليت تشتمل عليها العبارات واجلمل والك -1
يف حــال وصــول املعلــم إىل أن تالميــذه قــد نطقــوا الكلمــات واجلمــل نطقــاا ســليماا  -2

ـــــة ونقـــــل الكلمـــــات واجلمـــــل إىل   وعرفـــــوا معانيهـــــا، يعمـــــل علـــــى تكلـــــيفهم الكتاب
 .كراريسهم

يشــرف املعلــم علــى عمليــة النقــل، وينبــه علــى اللتــزام بالوضــعية الصــحية يف أثنــاء  -1
 .والرتتيب والدقة والنسجام الكتابة، وعلى اللتزام بالنظافة

 .يقوم ب جراء تدريبات عالجية لتاليف األخطاء املرتكبة يف أثناء الكتابة -1
ولنمــالء املنقــول دور يف إكســاب األطفــال بعــش العــادات اإلجيابيــة املتعلقــة بالكتابــة 

 :من حيث
 .إمساك القلم إمساكاا صحيحاا  -3
 .تصحيح العوجاج يف كتابة احلروف -0
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 .يف أثناء الكتابةوضعية اجللوس  -1
 .النظافة والرتتيب وحسن احملاكاة -2
 .تبيان مواضع ا طأ -1
 .التدريب على القراءة والتعبري الشفوي معاا  -1
 :اإلمالء المنظور  -2
اهند املعلم ملوضوع القطعـة اإلمالئيـة املـراد إكسـاب قواعـدها إىل متعلميـه، وذلـك  -3

 .اخل...بطريق احلوار واملناقشة أو القصة 
 .اإلمالئية املثبتة أمام أنظار املتعلمني قراءة منوذجية يقرأ القطعة -0
 .يكلف التالميذ القراءة -1
 .الواردة يف القطعة ليذلل صعوبات نطقهايقف على بعش الكلمات  -2
 .يناقش املتعلمني مبضمون القطعة -1
 :يعمل على إخفاء القطعة اإلمالئية، ويقوم ب مالء القطعة على أن يراعي -1

 .القراءة املتأنية -
اة الفـــــروق الفرديـــــة بـــــني املتعلمـــــني مـــــن حيـــــث الـــــبطء والســـــرعة يف مراعـــــ -

 .الكتابة
مراعــاة عالمــات الرتقــيم طيــث تكــون يف مواضــعها مــن حيــث اســتعمال  -

 .اخل...الفاصلة والنقطة والنقطتني وعالمة الستفهام وعالمة التعجب 
 القراءة األخرية بتأٍن أيضاا ح  يـتال  املتعلمـون بعـش اهلنـات واألخطـاء -

 .اليت وقعوا فيها يف أثناء الكتابة األوىل
 :اإلمالء الستماعي  -3

ل اتلف طريقة اإلمالء السـتماعي عـن طريقـة اإلمـالء املنظـور مـن حيـث التمهيـد 
املالئــم والقــراءة املتأنيــة والنموذجيــة للقطعــة اإلمالئيــة قــراءة اســتماع فقــط، أي أن املتعلمــني 

هـا اســتماعاا،   يقـوم مبناقشــة املعـاين واألفكــار، ويعمــل ل يـرون القطعــة، وإمنـا يســتمعون إلي
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ــــواردة يف القطعــــة ل  ــــذليل صــــعوبات النطــــق مقــــدنماا كلمــــات مشــــاتة للمفــــردات ال ــــى ت عل
 .الكلمات نفسها، وهنا فتلف عن اإلمالء املنظور

يقـوم املعلــم بعـد إجنــاز هـذه ا طــوات بــ مالء القطعـة علــى املتعلمـني علــى أن يراعــي 
ه علــيهم القــراءة الواضــحة واملتأنيــة ويراعــي الفــروق الفرديــة بــني التالميــذ مــن حيــث يف إمالئــ

الــبطء يف الكتابــة والســرعة فيهــا، كمــا يراعــي وضــع عالمــات الرتقــيم يف مواضــعها،   يقــوم 
بقــراءة أخــرية متأنيــة أيضــاا حــ  يــتال  املتعلمــون اهلنــات واألخطــاء الــيت وقعــوا فيهــا يف أثنــاء  

 .كتابتهم
 :مالء الختبار اإل  -4

ويهــدف إىل الوقـــوف علـــى مـــدى متكـــن املتعلمــني مـــن اكتســـاب القاعـــدة اإلمالئيـــة 
املـــراد إكســـاتا هلـــم أو مـــن اكتســـاب عـــدد مـــن القواعـــد اإلمالئيـــة يف صـــف أو يف مرحلـــة، 

 .فتتضح نواحي القصور يف هذا اجملال
مراحـــل متقدمـــة ويف ويطبـــق الختبـــار يف اإلمـــالء املنظـــور ويف اإلمـــالء الســـتماعي، 

يكــــون الختبــــار موضــــوعياا يطبــــق علــــى التالميــــذ والطــــالب دون قراءتــــه، وإمنــــا تقــــدم هلــــم 
 .تعليمات وتوجيهات تكون مثبتة يف بداية الختبار

ويف األحـــــــوال كافـــــــة لبـــــــدن مـــــــن البتعـــــــاد عـــــــن التعجيـــــــز والتقعـــــــر يف وضـــــــع هـــــــذه 
 .الختبارات

 الئيةعوامل مساعدة على تدريس الكفاية اإلم -سادسا  
 :مثة عوامل مساعدة على تدريس الكفاية اإلمالئية، ومن هذه العوامل

على أن جيـري هـذا التحديـد يف كـل درس إمالئـي، : تحديد األهداف السلوكية  -1
ذلــك ألن حتديــد األهــداف يســاعد كــالا مــن املعلــم واملــتعلم علــى وضــوح الغايــة، 

علـى اختيـار احملتـوى ويكون حـافزاا لكـل منهمـا علـى الوصـول إليهـا، كمـا يسـاعد 
 .وأساليب التقومي يف الوقت نفسه
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وللمعلم احلرية يف اختيار ما يـراه مالئمـاا وميديـاا : حسن اختيار القطع اإلمالئية  -2
ـــة مـــن تـــدريس القاعـــدة اإلمالئيـــة طيـــث تكـــون القطعـــة  إىل الغـــرض وحتقيـــق الغاي

ـــاا وثقافيـــاا نـــا يســـتثري الهتمـــ ة مناســـبة للمتعلمـــني عقلي ام ويلـــم الرغبـــات، املتخـــرين
وتكــــون عفويــــة وطبيعيــــة وغــــري متكلفــــة ومتســــمة بالقصــــر والوضــــوح والفصــــاحة، 

 .وتعني املتعلمني يف دروس التعبري والقراءة والثقافة العامة
بعضــها رأى أن تتخــرين مــن عــامل الصــغار وكانــت مثــة اجتاهــات لتخــرين القطــع اإلمالئيــة، 
أخطــــاء، فيــــدربون علــــى تــــاليف هــــذه  نــــا يســــتخدمونه يف كتابــــاهتم ويقعــــون فيــــه مــــن

األخطــاء، وبعضــهم رأى أن تتخــرين مــن عــامل الكبــار مــادام هــذا الصــغري ســيغدو شــاباا 
ورجــــــالا يف مســــــتقبل حياتــــــه، فمــــــا علــــــى املعلمــــــني إل أن يــــــدربوا صــــــغارهم علــــــى مــــــا 
يســـــتخدمه الكبـــــار يف احليـــــاة مـــــن مناشـــــط لغويـــــة، ومثـــــة مـــــن رأى أن تتخـــــري القطعـــــة 

وء سهولة كلماهتا وصعوبتها، فما كان سهالا ل يدرنب عليـه، ومـا كـان اإلمالئية يف ض
صــعباا هــو الــذي يــدرنب عليــه، وهنالــك مــن رأى أن يكــون الختيــار علــى أســاس مــن 
طبيعة الكلمة نفسـها يف الكتابـة مـن حيـث تشـابه األصـوات وقـرب  ـارج احلـروف أو 

 .اخل... الشتمال على هزات
قطـــع مـــن عـــامل الصـــغار والكبـــار طيـــث تتـــوفر فيهـــا املناســـبة والواقـــع اكـــن أن تتخـــرين ال

ـــاهتم يف  واملالءمـــة لواقـــع املتعلمـــني، وتســـتثري اهتمامـــاهتم وتســـد حاجـــاهتم وتلـــمن متطلب
الكتابة، وتنأى عـن التكلـف والتقعـر، وينبـو عنهـا الـذوق كقـوهلم علـى سـبيل املثـال يف 

 :جمال التكلف والتقعر ونبو الذوق
ربيون بأنفسهم أن يكونوا مريوسـني، أينبـئكم بقـوم وئـدت مـويداهتم إن أوىل احلجا ي»

 .«وبايا بالدنيئةا لقد متثل ة فييك وضيوك فأفضت إليهما
علـى أن يقــوم : اتبـاع الطريقـة السـتقرائية فــي الوصـول إلـى القاعــدة اإلمالئيـة  -3

قطعــة املعلنــم بتثبيــت القطعــة اإلمالئيــة أمــام أنظــار املتعلمــني، طيــث تكــون هــذه ال
نصاا يدور حول موضوع معني على غرار النصوص املتكاملة الـيت سـبقت اإلشـارة 
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إليهـــا يف دروس القواعـــد النحويـــة، وعلـــى أن يكـــون هـــذا الـــنص عفويـــاا طبيعيـــاا ل 
 .متكلفاا 

 :ويتبع املعلم ا طوات التالية وصولا إىل القاعدة
 .ب أنظارهم إليهالتمهيد املالئم لشدن انتباه املتعلمني إىل املوضوع وجذ -3
 .قراءة املعلم للنص قراءة منوذجية يراعي فيها حسن األداء -0
 .قراءة املتعلمني للنص مقتدين بقراءة املعلم له -1
 .مناقشة املتعلمني باملعاين الواردة يف النص -2
 .تسجيل األمثلة املشتملة على القاعدة اإلمالئية واملستقاة من النص -1
 .وصولا إىل القاعدة استقراء األمثلة واحداا بعد ايخر -1
 .تسجيل القاعدة اجلديدة والربط بينها وبني القواعد املكتسبة من قبلُ  -1
 .إجراء التدريبات والتمرينات لرتسي  القاعدة يف األذهان وعلى األقالم -1
 .إجراء تدريبات عالجية لتاليف األخطاء -1
حسـاب  اإلكثار من التدريبات، على أل يسرتسل املعلم يف ا طـوات األوىل علـى -32

حينــــز التــــدريبات، ألن القواعــــد اإلمالئيــــة ل اكــــن اكتســــاتا إل بتــــوفري التطبيقــــات 
 .املتعددة واملتنوعة لرتسيخها

اتبـــاع طريقـــة الســـتقراء وصـــولا إىل القاعـــدة اإلمالئيـــة، والبتعـــاد كليـــاا عـــن تقـــدمي  -33
ن إىل القاعــدة بصــورة مباشــرة، وعــدم النتقــال إىل قاعــدة جديــدة إل بعــد الطمئنــا

 .أن املتعلمني قد أتقنوا املهارة املتعلقة بالقاعدة السابقة
تتنــوع طرائــق تصــحيح : اتبــاع أســلوب التصــحيا المباشــر لمخطــاء المرتكبــة  -4

اإلمـــــــالء، إذ يعمـــــــد املعلـــــــم إىل تصـــــــحيح كـــــــراريس املتعلمـــــــني، ويضـــــــع الكلمـــــــة 
ـــــيت فيهـــــا خطـــــأ، وإذ كـــــان املعلمـــــون يتعرفـــــون تـــــذا  الصـــــحيحة حتـــــت الكلمـــــة ال
األســــــلوب مــــــن التصــــــحيح مســــــتويات املتعلمــــــني واألخطــــــاء الــــــيت يرتكبو ــــــا يف  
ــــــأخرون يف ردن  ــــــد يت ــــــة التصــــــحيح، وق ــــــ  م جيــــــدون مشــــــقة يف عملي ــــــاهتم، ف كتاب
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الكـــراريس إىل تالميـــذهم، وهـــذا يـــيدي إىل بقـــاء األخطـــاء ثابتـــة علـــى األقـــالم يف 
 .حني أن األسلوب األفعل أن جيري التصحيح مباشرة

آخــر يف التصــحيح جيــري يف تبــادل الكراســات بــني املتعلمــني وذلــك بــأن  ومثــة أســلوب
يقــوم كــل تلميــذ بتصــحيح دفــرت زميلــه بعــد أن توضــع القطعــة اإلمالئيــة أمــام التالميــذ، 
فيضــع خطــاا أيــر حتــت ا طــأ املرتكــب،   تعــاد الكراســات إىل أصــحاتا ليطلــع كــل 

 .منهم على أخطائه
الميــذ قــادرين علــى القيــام تــذا العمــل، وإذا مــا أجنــز وهــذا األســلوب جينــد إذا كــان الت

ذلــك ب شــراف املعلــم ومراقبتــه، ألنــه فشــى أن يتحامــل بعــش التالميــذ علــى رفاقــه مــن 
 .جهة، كما فشى من عدم متكنه من إدراك األخطاء كلها

ومـن األســاليب أيضــاا أن يقــوم كـل تلميــذ بتصــحيح كتابتــه فيقـوم باملقارنــة بــني مــا كتبــه 
 .ابة الصحيحة يف القطعة اإلمالئية، ويضع خطاا حتت ا طأ   يكتب الصوابوالكت

وييخــذ علــى هــذا األســلوب أن بعــش التالميــذ حيــاول الغــش أو أنــه اــر بأخطائــه دون 
ــي الثقــة يف نفــوس التالميــذ ويعــودهم األمانــة  أن يــدركها، وإذا كــان هــذا األســلوب ينمن

أ، ف نــــه حيتــــاج إىل كثــــري مــــن احلــــذر يف والصــــدق وحتمــــل املســــيولية والعــــرتاف با طــــ
 .التطبيق على أن يكون ذلك ب شراف املعلم

ولقد قام األستاذ الدكتور أمني علـي الكخـن بتجربـة علميـة لقيـاس فعاليـة كـل أسـلوب 
مــن هــذه األســاليب يف تصــحيح القواعــد اإلمالئيــة فــألفى بنتيجــة جتربتــه أن األســلوب 

اء يف الصـــف، ويبصـــر املتعلمـــني بأخطـــائهم الـــذي يقـــوم فيـــه املـــدرس بتصـــحيح األخطـــ
أفعـــــل نســـــبياا مـــــن التصـــــحيح يف خـــــارج الصـــــف أو تصـــــحيح املتعلمـــــني مباشـــــرة كـــــان 

 .ألنفسهم داخل الصف أو تبادل الكراريس بينهم
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يلجـأ بعـش املعلمـني إىل معاقبـة املـتعلم بكتابـة : البتعاد عن العقوبات المرهقة  -5
صنـر بالقاعـدة بكـلن رفـق وتـأٍن، نـا يكـونن الكلمة مخس عشـرة مـرة، مـن غـري أن يب

اجتاهاا سلبياا لدى املـتعلم حنـو اللغـة ونفـوراا منهـا، فا طـأ ينبغـي أن يعـاري مباشـرة، 
 .تعلميةوالتعزيز ييدي إىل النجاح يف أي عملية تعليمية 

ملــــا كــــان تعلــــيم اللغــــة : إســــهام المعلمــــين كافــــة فــــي عمليــــة تصــــحيا اإلمــــالء  -6
 تلقــى علــى كاهــل معلمــي اللغــة وحــدهم، وإمنــا لبــدن جلميــع مســيولية  اعيــة، ول

املعلمني من أن يضطلعوا بدورهم يف مراقبة كتابات املتعلمني والعمـل علـى مـيازرة 
معلمي اللغة العربيـة يف تنبيـه املتعلمـني علـى أخطـائهم وتالفيهـا، ذلـك ألن ا طـأ 

ــــــوم يف التعبــــــري الكتــــــايب ينتقــــــل إىل غــــــريه مــــــن املــــــواد يف التــــــاري   واجلغرافيــــــة والعل
اخل، فـــ ذا تضـــافرت اجلهـــود بـــني املعلمـــني كلهـــم ترتقـــي املســـتويات، ...واحلســـاب

 .واف حده األخطاء تدرجيياا 
يالحــن أحيانــاا أن املــتعلم يكـــون : البحــث عــن أســباب التخلــف فـــي اإلمــالء  -7

ذكيـــاا، إل أن حتصـــيله لـــيس بالصـــورة املرغـــوب فيهـــا، إذ إنـــه يرتكـــب األخطـــاء يف 
مــالء، وهنــا لبــدن مــن البحــث عــن األســباب الــيت أدت إىل الفــه، فقــد يكــون اإل

التخلف نا اا عن أسباب جسيمة، فضعفه يف السمع ييدي إىل عـدم متكنـه مـن 
التمييــز بــني أصــوات الكلمــة بدقــة، وضــعفه يف النظــر يــيدي إىل عــدم متكنــه مــن 

ف نا ــــاا عــــن التمييـــز بــــني أشــــكال احلــــروف متييــــزاا صــــحيحاا، وقــــد يكــــون التخلــــ
 .اخل.... أسباب نفسية أو عن أسباب اجتماعية 

والختبــارات التشخيصــية هــي  :إجــراء اختبــارات تشخيصــية بــين وقــ  ودخــر  -8
ـــة، ويف  الـــيت تبـــني بوضـــوح مـــدى متكـــن املتعلمـــني مـــن اكتســـاب الكفايـــة اإلمالئي

 .ضوئها ترسم ا طط إلجراء التدريبات العالجية
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 جع الفصلمرا
 

ـــدكتور حممـــود أيـــد الســـيند -3 ـــدريس اللغـــة العربيـــة -ال منشـــورات  -فـــي طرائـــق ت
 .3111الطبعة الثالثة  -كلية الرتبية  -جامعة دمشق

 -الموجز في طرائق تدريس اللغة العربية وددابهـا -الدكتور حممود أيد السيند -0
 .بريوت -دار العودة

للغـــة العربيـــة والتربيـــة طـــرق تـــدريس ا -الـــدكتور حممـــود رشـــدي خـــاطر وآخـــرون -1
 .0220دار املعرفة بالقاهرة  -الدينية في ضوء التجاهات التربوية الحديثة

ـــــي زايـــــر -2 ـــــدكتور ســـــعد عل ـــــي -ال ـــــق : اإلمـــــالء العرب مشـــــكالتهع قواعـــــدهع طرائ
 .0231عمان  -دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع -تدريسه

اهج تعلــيم الكتابــة واإلمــالء تطــوير منــ -املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم -1
 .3111تونس  -في مراحل التعليم العام في الوطن العربي

 .0231دمشق  -دار البشائر -قواعد اإلمالء -جممع اللغة العربية بدمشق -1
معاجلــة  -مفــاهيم وتطبيقــات: تــدريس اإلمــالء -الــدكتور جنــم عبــد اهلل املوســوي -1

دار الرضــوان للنشــر  -ءعلميــة وموضــوعية لــبعش مشــكالت تــدريس مــادة اإلمــال
 .0231عمان  -والتوزيع
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 الفصل الرابع
 األدب والبالغة والعروض والتذوق األدبي مفهوما  ومكونات

 
 :محتويات الفصل

 .األدب مفهوماا وتطوراا ومكونات -أولا 
 .البالغة مفهوماا ومكونات -ثانياا 
 .العروض مفهوماا ومكونات -ثالثاا 
 .األديب مفهوماا ومكونات التذوق -رابعاا 

 .مراجع الفصل
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 الفصل الرابع
 األدب والبالغة والعروض والتذوق األدبي مفهوما  ومكونات

حناول يف هذا الفصل أن نتعرف مفهوم كل من األدب والبالغة والعـروض والتـذوق 
 .آخر األديب، وأن نبني مكونات كل منها،   نقف على تدريس كفاية كل منها يف فصل

 األدب مفهوما  وتطورا  ومكونات -أول  
كانت الكلمات يف األدب اجلاهلي تدل على األمور احملسوسة يف األعم األغلـب، 
فكلمــة أدب جــاءت مــن األد ب بســـكون الــدال مبعــب الـــدعوة إىل الــولئم، ومنهــا املأدبـــة، 

هــذه الكلمــة مل  أ ــا مشــتقة مــن الــدأب مبعــب العــادة، وأن« كــارل نلينــو»ورأى املستشــرق 
: تشتق من املفرد، وإمنـا اشـتقت مـن اجلمـع، فقـد  عـت دأب علـى أدآب،   قلبـت فقيـل

 .آداب
ولو عدنا إىل لسان العرب وجدنا أن الذي يتـأدب بـه األديـب مـن النـاس  ـي أدبـاا 

أدب الرجــل يــأدب أدبــاا : ألنــه يــأدب النــاس إىل احملامــد وينهــاهم عــن املقــابح، قــال أبــو زيــد
 .التطرف وحسن التناول: ديب، واألدبفهو أ

واسـتعمل مفهــوم األدب يف العصــر اجلــاهلي للدللــة علــى العــادات احلميــدة املتوازنــة 
 :وعلى مكارم األخالق وحسن السلوك، قال الشاعر

ــــت حــــ  صــــار مــــن خلقــــيكــــذاك   أدب
 

 أين وجـــــــــــــدت مـــــــــــــالك الشـــــــــــــيمة األدبـــــــــــــا 
 :السندي ووردت كلمة األدب مبعب ا اة كقول أيب العطاء 

 إذا أرســـــــــــــــــــــــلت يف أمـــــــــــــــــــــــر رســـــــــــــــــــــــولا 
 

 فأفهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وأرســــــــــــــــــــــــــــــــــــله أديبــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ـــار   وكـــان األدب يف العصـــرين األمـــوي والعباســـي يتضـــمن الشـــعر واألنســـاب واألخب

  ظهــرت علــوم اللغــة مــن بالغــة وحنــو وعــروض، ودونــت ووضــعت أصــوهلا، وأيــام النــاس، 
 .فكان ذلك كله من مكونات األدب



 81 

يقتصـر علـى الشـعر والنثـر الغـا والنقـد، ويتسـع طـوراا وكان هذا املفهوم يضـيق تـارة ف
أن األدب »آخر ليجاوز ذلك إىل علوم اللغة من حنو وبالغة وعروض، ورأى ابـن خلـدون 

نثـور علــى أسـاليب العـرب ومنـاهجهم، فيجمعـون مـن كــالم هـو اإلجـادة يف فـا املنظـوم وامل
مــن شــعر عــاة الطبقــة  (علــى حــد تعبــري ابــن خلــدون)العــرب مــا عســاه حتصــل بــه امللكــة 

وســجع متســاو يف اإلجــادة ومســائل يف اللغــة والنحــو، مبثوثــة أثنــاء ذلــك متفرقــة، يســتقري 
منهــا النــاظر يف الغالــب معظــم قــوانني العربيــة مــع ذكــر بعــش مــن آيــات العــرب يفهــم بــه مــا 

 .«وقع يف أشعارهم منها
األخــذ مــن  وخلــص ابــن خلــدون إىل أن األدب هــو حفــن أشــعار العــرب وأخبــارهم، و 

 .كل علم بطرق
واتلف املدارس األدبية يف نظرهتـا إىل األدب، فالكالسـيكيون يـرون أن األدب هـو 

والرومانسيون يرون أنه صـوأل األفكـار واألحاسـيس التعبري املنفعل عن الطبيعة واحلياة واهلل، 
ة يـرون احلضارية اجلديدة يف أسلوب  يل، وأصحاب املذاهب الفردية كالسريالية والوجودي

أن األدب هو حق التعبـري عـن الوجـدان الـذا  أو الفـردي مـن واقـع إحساسـه باجلمـال، يف 
 .حني أن أصحاب الواقعية اجلديدة يرون أن األدب يصور اجملتمع ويعارض الفردية

أما األدب احلديث فريمي إىل فهم النفس البشرية وإلقـاء األضـواء علـى خفاياهـا يف 
حتــيط تــا، فــاألدب مل يعــد ذاتيــاا فحســب، بــل هــو ذا  غــريي يف تفاعلهــا مــع البيئــة الــيت 

الوقــت نفســه، ذا  يف التعبــري عــن املشــاعر والعواطــف واألحاســيس، وغــريي يف تعبــريه عــن 
 .مشاعر الناس وأحاسيسهم وكل ما يدور يف اجملتمع من قيم  تلفة

بـل يتعـداه إىل  ول يقتصر األدب على اجلانـب املعنـوي يف البيئـة الـيت يتفاعـل معهـا،
ومــن هنــا  . اجلوانــب املاديــة مــن طبيعــة طبيعيــة وصــناعية، فيضــفي عليهــا املشــاعر واألفكــار

ــــودلري يقــــول إن األشــــياء تفكــــر مــــن خــــالة كمــــا أفكــــر مــــن »: كــــان الشــــاعر الفرنســــي ب
 .«خالهلا
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وتتجـه الرتبيـة احلديثــة إىل اعتمـاد املفهــوم الواسـع لــألدب الـذي يشــمل احليـاة كلهــا، 
، واألدب الـذي أدب «أدبا ريب فأحسن تـأديم»:  الرسول الكرمي يف قولهاملعب عان وتذا 

بــه اهلل رســوله هــو أدب القــرآن الكــرمي، ولــيس القــرآن إعجــازاا يف البالغــة والبيــان فحســب، 
ـــة  ـــه يف التـــاري  واجلغرافي بـــل يتضـــمن معـــاين يف  تلـــف أفـــانني املعرفـــة، إنـــه مـــنهج حيـــاةع إن

 .اخل...فس وعلم الجتماع والطبيعةوالفلسفة وعلم الن
ويف ضوء هذا املفهوم الواسع لألدب جند أن األدب لـيس وقفـاا علـى دواويـن الشـعر 

ابــن »اخل، إنــه يف كتــب ...وكتــب النثــر، ولكنــه يف كتــب الفلســفة والطــب والرتبيــة والتــاري  
ابـن »و« ابـن خلـدون»و« املسـعودي»و« ابـن جريـر»و« األثـريابـن »و« الفـارايب»و« سينا

 .إنه يف كل ميادين الفكر علمية كانت أو إنسانية. اخل...« بطوطة
إل أن النظـــرة الضـــيقة ملفهـــوم األدب مـــا تـــزال تســـيطر علـــى أذهـــان بعضـــهم، تلـــك 
النظرة اليت ترى أن األدب هو الشعر والنثر الفا، وليسـت هـذه النظـرة يف رييتنـا حنـن أبنـاء 

فرنســـا، فعنـــدما اجتمـــع مدرســـو األدب الفرنســـي  العربيـــة، وإمنـــا هـــي يف دول متقدمـــة مثـــل
الفرنسـية وعلـى صـفحتها « Le monde»للبحث يف واقع تدريس أدتـم، ظهـرت جريـدة 

، وتضــمن املقــال نقــداا «اململكــة املعزولــة ملدرســي األدب الفرنســي»األوىل العنــوان العــريش 
علــى تــدريس أدب  ملنهجيـة تــدريس األدب الفرنســي يف مراحـل التعلــيم العــام إذ إنـه يقتصــر

األدبــاء املشــهورين يف الشــعر والنثــر، ويهملــون تــدريس نصــوص مــن علــم الجتمــاع وعلــم 
 .اخل...النفس وعلوم الطبيعة 

ومـن هنـا . وكان األدب من قبـل مـن حيـث الشـكل يقتصـر علـى األشـكال املكتوبـة
األشــكال  إل أن األدب حاليــاا ل يتجلــى يفتعــا الرســالة املكتوبــة،  Lettreكانــت لفظــة 

فالعــامل املكتوبــة فحســب، وإمنــا يظهــر بأشــكال  تلفــة يف خــارج نطــاق الشــكل املكتــوب، 
املعاصــــر يســــتخدم أشــــكالا لغويــــة  تلفــــة مكتوبــــة وشــــفوية، ومثــــة أمنــــاط معينــــة يف داخــــل 
الشفوي نفسه من تنظيمات رمزية وعلمية، ومثة أشكال  تلفـة مـن الصـور واإلعالنـات يف 

للوحــــات، نــــا اكــــن أن يعــــد يف نطــــاق األدب، إضــــافة إىل الزجــــل الصــــحف واجملــــالت وا



 83 

األدب الشــفوي، وإن كــان مثــة حتفــن علــى اعتمــاد واألغــاين الشــعبية الــيت تعــد مــن مظــاهر 
 .ذلك يف تدريس األدب متكيناا للغة العربية الفصيحة، ونأياا عن اللهجات العامية

 البالغة مفهوما  ومكونات -ثانيا  
ــــتحكم يف  البالغــــة هــــي العلــــم الــــذي حيــــاول الكشــــف عــــن القــــوانني العامــــة الــــيت ت

التواصــل اللغــوي، ويوضــح الطــرق الــيت اكــن أن تــنظم تــا الكلمــات طيــث تســمح ألفكــار 
 .األديب أن تنقل إىل القارا أو املستمع على أكمل وجه نكن

راء والبالغـــة تقـــدم  لـــة مـــن القواعـــد الـــيت جيـــب مراعاهتـــا يف الكتابـــة، وهـــي عمليـــة اســـتق
لنثــار األدبيــة بغيــة اكتشــاف القــوانني الــيت تســهل التصــال، والكاتــب يســتعمل هــذه القــوانني 

يســـعى إلبـــراز عـــن وعـــي أو عـــن غـــري وعـــي يف اتصـــاله بـــايخرين، يف حـــني أن الناقـــد البالغـــي 
 .القوانني العامة اليت تتحكم يف التصال بني الناس

لبــــن املعتــــز، ( البــــديع)عــــريب كتــــاب ومــــن الكتــــب املشــــهورة يف البالغــــة يف تراثنــــا ال
ـــه ( أســـرار البالغـــة)و( دلئـــل اإلعجـــاز)و لعبـــد القـــاهر اجلرجـــاين، وكـــان ابـــن املعتـــز يف كتاب
: أطلـق عليـه اسـم البـديع ومكوناتـه مخسـة فنـون أولهماقد جعل كتابه يف قسمني ( البديع)

. ب الكالمــــيالســـتعارة، اجلنــــاس، الطبــــاق، رد أعجــــاز الكــــالم علـــى مــــا تقــــدمها، واملــــذه
اللتفـات، العـرتاض، الرجـوع، حسـن :  اه حماسن الكالم ومكوناته ثالثة عشر ثانيهماو

ا ــــروج، تأكيــــد املــــدح، جتاهــــل املعــــارف، اهلــــزل الــــذي يــــراد بــــه اجلــــد، حســــن التضــــمني، 
 .التعريش والكتابة، اإلفراط يف الصفة، حسن التشبيه، لزوم ما ل يلزم، حسن البتداء

هــي بلــوأل املــتكلم يف تأديتــه املعــاين حــداا لــه »: فقــد عــرنف البالغــة قــائالا  أمــا اجلرجــاين
اختصـاص بتوفيــة خــواص الرتاكيــب معهــا، وإيــراد أنــواع التشــبيه واجملــاز والكتابــة علــى وجههــا، 

علــم املعــاين وهــو تتبــع خــواص  أولهمــاوسـاد مــنهج الســكاكي بعــده علــى أن البالغــة قســمني 
ا يتصـل بـه مـن الستحسـان وغـريه ليحـرتز بـالوقوف عليهـا عـن تراكيب الكالم يف اإلفـادة ومـ

علــم البيــان وهــو معرفــة إيــراد  ثانيهمــاالكــالم علــى مــا يقتضــي احلــال ذكــره، وا طــأ يف تطبيــق 
 .لتمام املراد منه املعب الواحد يف طرق  تلفة يف مطابقة الكالم
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للبالغـة ثالثـة ( ولفـن القـ)أما يف العصـر احلـديث فقـد جعـل أمـني ا ـوة يف كتابـه  
وغايتـــه ويف املبـــادا يــدرس تعريــف فــن القــول . املبــادا واملقــدمات والبحــوج: أبــواب هــي

وصـــلته بغـــريه مـــن الدراســـات، ويف املقـــدمات يـــدرس مقتبســـات مـــن القضـــايا النفســـية الـــيت 
تعني كثرياا يف فهم األدب وتذوقه واإلحساس مبا فيه من روعة و ال، ويف البحـوج تـدرس 

ب لــه تـأثري يف التعبـري، وبنــاء اجلملـة مـن حيــث  مـا يتصـل بالكلمــة ومـا فيهـا مــن إيقـاع خـالن
التقـــدمي والتـــأخري واحلـــذف والـــذكر واإلجيـــاز، والفقـــرة ومـــا فيهـــا مـــن وصـــل وفصـــل، وصـــور 

 .التعبري كالتشبيه والستعارة والكناية والرمز واإلااء والتورية
مكونـة مـن بـابني ( األسلوب)تابه أما األديب أيد الشايب فقد جعل البالغة يف ك

هــو األســلوب ويــدرس فيــه القواعــد األساســية للتعبــري وهــي الكلمــة والصــورة  أولهمــااثنــني 
واجلملــة والعبــارة وعناصــر األســلوب وأنواعــه وصــفاته ومقوماتــه وموســيقاه، وتــدخل يف هــذا 

(. بـاب الصـورة علم املعاين يف طث اجلملـة، وعلـم البيـان وأغلـب البـديع يف)الباب البالغة 
 .الفنون األدبية كالقصة واملقالة والرسالة واملناظرة ثانيهماو

وإذا كـــان مثـــة مـــن يـــرى أن األســـلوبية هـــي وريثـــة املـــنهج البالغـــي كمـــا يـــرى الــــدكتور 
صــالح فضــل، فــ ن الباحــث الــدكتور عبــد الســالم املســدي يــرى أن مثــة فروقــاا بــني املنهجــني 

 :هيالبالغي واألسلويب، وهذه الفروق 
 .أن البالغة علم معياري، واألسلوبية تنفي عن نفسها كل معيارية  -
 .أن البالغة ترسل األحكام التقواية  الف األسلوبية  -
 .أن البالغة تسعى إىل غاية تعليمية، ول تسعى األسلوبية إىل ذلك  -
 .أن البالغة حتكم بأمناط مسبقة، واألسلوبية تتحدد مبنهج العلوم الوصفية  -
بالغة اعتمدت فصـل الشـكل عـن املضـمون يف ا طـاب اللسـاين، واألسـلوبية أن ال  -

 .ترفش الفصل بني الدال واملدلول
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وأن املـــنهج الــــذي يــــدعو إليـــه األســــلوبيون والبالغيــــون اجلـــدد ل فــــرج عــــن تقســــيم 
 :البالغة العربية إىل املكونات التالية

  يضــاف إليــه اإليقــاع الفصــاحة ومــا يتصــل بالكلمــة املفــردة، وهــو املســتوى الصــو  -3
 .وبعش فنون البديع

 .علم املعاين الذي يبحث يف الرتكيب اللغوي وهو املستوى الرتكيم -0
 .علم البيان الذي يبحث يف الصورة اجملازية، وهو املستوى الدلة -1
علم البديع الذي يبحث يف فنون هلـا صـلة باإليقـاع، وتـدخل يف املسـتوى الصـو   -2

 .ين وعلم البيانوما هلا صلة بعلم املعا
علــم املعــاين : وإذا كــان البالغيــون القــدامى قــد قســموا البالغــة إىل ثالثــة أقســام هــي

وعلـــم البيـــان وعلـــم البـــديع فـــ ن البالغيـــني اجلـــدد قـــد قســـموا البالغـــة إىل املســـتوى الصـــو  
واملســـتوى الرتكيـــم واملســـتوى الـــدلة، ورأوا أن البالغـــة قابلـــة لســـتيعاب مـــا يالئـــم أصـــوهلا 
الكلية ويواكب احلياة ويعا عن روح العصر، وأن جتديـد البالغـة لـيس كتجديـد النحـو، ومل 
يقــــف عنـــــد عصـــــر الحتجـــــاج، ففـــــي الدراســـــات البالغيـــــة اجلديـــــدة نصـــــوص مـــــن الشـــــعر 

 .احلديث
 العروض مفهوما  ومكّونات -ثالثا  

ـــ ـــة يف العصـــر اجلـــاهلي كانـــت تطلـــق عل ى ســـبق أن أشـــرنا إىل أن املفـــردات يف العربي
األمور احملسوسة يف األعم األغلب، فالعروض لغةا هـو طريـق يف اجلبـل، وهـو مـا اعـرتض يف 

ض، وهــو الناحيــة والطريقــة يقــال أنــت يف و  عــرض اجلبــل يف مضــيق، وهــو الناقــة الــيت مل تُــر 
 .عروض ل يالئما

علــم بأصــول يعــرف بــه صــحيح »أمـا العــروض مصــطلحاا فقــد عرفــه الــدمنهوري بأنــه 
ميـزان شــعر »، وعرنفـه ابــن جـا بأنـه «ر وفاسـده، ومـا يعرتيـه مــن زحافـات وعلـلأوزان الشـع

العـــرب، وبـــه يعـــرف صـــحيحه مـــن مكســــوره، فمـــا وافـــق أشـــعار العـــرب يف عـــدد احلــــروف 
 .«الساكنة واملتحركة  ي شعراا، وما خالفه ليس شعراا 
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 اعلــم أن العــروض ميــزان الشــعر، تــا يعــرف صــحيحه مــن»: وقـال ا طيــب التايــزي
 .«مكسوره

ويبدو أن التطور من احملسوس إىل اجملرد هو الذي نقـل الكلمـة إىل أفـق آخـر، إذ مل 
كلمـــة العـــروض وموســـيقا الشـــعر أدّن صـــلة، وأن الكلمـــة كانـــت متصـــلة يكـــن بـــني معـــاين  

وقد اكتشف ا ليل بن أيد موسيقا الشـعر . املعاين باألرض ل تبارح مسالكها، ونواحيها
معاين الكلمـة معنيـان عـام وخـاص، فـالعروض يف املعـب العـام هـو ميـزان العريب فأضيف إىل 

 .درالشعر، ويف املعب ا اص آخر الشطر األول من البيت، أي التفعيلة األخرية من الص
والقـــوانني الـــيت وضـــعها ا ليـــل هلـــذا العلـــم مل يطـــرأ عليهـــا تغيـــري جـــوهري حـــ  يومنـــا 

ـــاس يتدارســـو ا مـــن غـــري أن ي ـــزال الوحـــدات هـــذا، وبقـــي الن ـــد أحـــد عليهـــا شـــيئاا، فمـــا ت زي
القياسية لألوزان هي التفعيالت اليت اخرتعها ا ليل، وما تزال املقاطع الصوتية اليت تتـألف 

 .منها التفعيالت هي األسباب واألوتاد، كما أن عدد البحور ما يزال ثابتاا 
ة بأليـة الـوزن  وملا كـان العـروض هـو العلـم الـذي يـدرس أوزان الشـعر، وأليتـه مرتبطـ

كانـــت أليــــة الــــوزن الشــــعري مرتبطــــة باللغـــة نفســــها، إذ يــــيدي الــــوزن دوراا أساســــياا، ومــــن 
وظائفه الحتفاش باللغة، فكل ما هو موزون قابل للداومـة أكثـر نـا هـو منثـور، ذلـك ألن 
ــــب  ــــديل كلمــــة بــــأخرى، أو إعــــادة ترتي ــــت الشــــكل، ففــــي الشــــعر ل نســــتطيع تب ــــوزن يثب ال

املعجمـي يكـون الشـعر ياب احلركـات يف الشـعر فـل بـالوزن، وعلـى املسـتوى الكلمات، وغ
 .أ ل قاموس، فهو مكتبة اللغة، فيه تسجل مفرداهتا وتراكيبها ومعانيها

ومــن وظــائف الــوزن احلفــن، فــاحلفن ل يكــون يف الكتــب فقــط وإمنــا هــو أيضــاا يف 
، واالذاكرة، ومن هذه الوظائف أيضاا الغناء،  لتلحـني ل يـتالءم إل مـع الكـالم فالشعر يغبن

وعنـد تلحـني النصـوص الشـعرية حيتـاج املوسـيقيون إىل معرفـة العـروض بغيـة اللتـزام . املوزون
 .مبواقع الطول والقصر

وينظـر إىل العـروض علـى أنـه حنـو الشـعر، ومهامـه تتطـابق مـع مهـام حنـو اللغـة، فهــو 
أمـا . ل من األوزان وما هـو مهمـليطمح أن يكون نظاماا من القواعد، حيدد ما هو مستعم
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 :مكونات العروض فتتمثل يف قسمني
فهــــم النظــــام ا ليلــــي وتعــــرف آلياتــــه حروفــــاا وحركــــات وأســــباباا وأوتــــاداا، وتفاعيــــل  -3

 .وزحافات وعلالا، وكل ما يتعلق بالبحور اليت وضعها ا ليل
 :اكتساب املهارة العروضية، وتتجسد هذه املهارة يف ثالثة أمور هي -0
 .تقطيع البيت الشعري للوقوف على وزنه وتسمية طره: طيعالتق - أ

ذلـك ألن اكتسـاب املهـارة ل يقتصـر علـى التقطيـع، وإمنـا يشـمل : تأليف الشعر  - ب
مرحلــــة أوىل اكــــن  تعلــــم الشــــعر والتعامــــل مــــع الــــوزن واللغــــة يف آن واحــــد، ففــــي

لطول، للـــدارس أن يتقيـــد بـــالوزن دون التقيـــد بـــالطول،   جتـــيء مرحلـــة التقيـــد بـــا
 .وأخرياا مرحلة التقيد بالقافية

وقراءة الشعر املوزون قراءة إيقاعية هي اإلنشـاد، وتقتضـي التوقـف عنـد : اإلنشاد -ج
  .حدود التفاعيل إلبرازها، واإلنشاد هو أساس الوزن وروحه

 التذوق األدبي مفهوما  ومكونات -رابعا  
: وجـاء يف لسـان العـرب، (ذاق)وتـذونق مـن الفعـل ، (تذونق)التذوق مصدر للفعل  

ذقـــت فالنـــاا وذقـــت مـــا عنـــده إذا خاتـــه، والـــذوق كـــذلك يكـــون فيمـــا يكـــره وفيمـــا حيمـــد، 
 .ذقته شيئاا بعد شيء أي اختاته: وتذونقت الشيء

« تــذوق الطعــام والشــراب وأداتــه اللســان»وتطــورت هــذه الكلمــة مــن املعــب احلســي 
البالغـة جنـد مصـطلح الـذوق األديب، إىل تذوق األدب وتذوق الفنون، ففـي كتـب األدب و 

 .والذوق الفا، والذوق البالغي
وإذا كان النقد يعـب بدراسـة اإلنتـاج األديب والنظـر فيـه بغيـة إبـراز حماسـنه، والوقـوف 
علــى مــا فيــه مــن م خــذ ملســاعدة القــارا علــى اســتخالص عناصــر اجلمــال فيــه ومســاعدة 

ـــة الفنـــان علـــى تـــاليف امل خـــذ واألخطـــاء، ومســـاعدة ا ـــأري  للحركـــة األدبي لدارســـني علـــى الت
يعــــا كــــل منهمــــا الــــدخول يف  تأرفــــاا صــــحيحاا فــــ ن الــــذوق األديب والــــذوق البالغــــي إمنــــا 

أعمــاق الــنص األديب لتبيــان  الــه وحماســنه، واســتخالص عناصــر اجلمــال فيــه، وهــو بــذلك 
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نقـــد ألن فتلــف عــن عمليــة النقــد يف بعــش جوانبـــه، وإن كــان التــذوق جــزءاا مــن عمليــة ال
النقد واألدب متداخالن، واألديب ناقد يف اختيار كالمه وموازنته وصـياغته يف قالـب فـا، 
والتواصــل املســتمر بــني األدب والنقــد يقــوم علــى الــذوق، فالنقــد ل وجــود لــه بغــري األدب، 

 .واألدب ل ياز حماسنه ويعلي من شأنه غري النقد
ايثــار النقديــة الــيت خلفهــا لنــا النقـــاد  ولقــد احتــل التــذوق األديب مكانــة مرموقــة يف

ــــري  األوائــــل يف تارفنــــا األديب، فــــابن ســــالم اجلمحــــي يشــــري إىل ذوق العصــــر وإىل رأي ا ب
إذا  عـت أنـا الشـعر استحسـنته فمـا أبـاة مـا قلـت : وقـال قائـل  لـف»: املدرنب إذ يقـول

نـه لـك الصـراف إ لـاا فاستحسـنته، وقـالإذا أخـذت أنـت در : فيه أنت وأصحابك، قـال لـه
ــى بكثــرة املدارســة «رديء فهــل ينفعــك استحســانك إيــاها ، ورأى ابــن ســالم أن الــذوق ينم 

 .والتمرس بالشعر
أن الكـــالم »( ابـــن طباطبـــا)بـــني الـــذوق املطبـــوع واملثقـــف، ورأى ( ابـــن قتيبـــة)وفـــر ق 

واللحـن،  ود ا طـأالوارد على الفهم إذا كان منظوماا ما مصفى من كدر العي، مقوماا مـن أ
ساملاا من جور التأليف، موزوناا مبيزان الصواب لفظاا ومعب وتركيباا، اتسعت طرقه، ولطفـت 

 .«مواجله، فقبله الفهم، وارتاح له، وأنس به
الــذي خصــص يف ( عبــد القــاهر اجلرجـاين)والـذوق عنــده طبــع وفطـرة، وهــذا مــا يـراه 

حيـــث ل ، «اإلحســـاس الروحـــاينإدراك البالغـــة بالـــذوق و »دلئـــل اإلعجـــاز فصـــالا عنوانـــه 
يـــرى أن الـــذوق يضـــع، العلـــل واألســـباب للجمـــال، فالتقـــدمي والتـــأخري، والتعريـــف والتنكـــري 

 .ضروب بالغية جتعل النص  يالا ويكشفها صاحب الذوق السليم
 :ويرى ايمدي أن الذوق مكونن من ثالثة أقسام هي

 .بد من توفره فيهوهو قوة فطر عليها الناقد، واستعداد طبيعي ل: الطبع -3
وهــو قــوة تكتســب باملمارســة وطــول معاشــرة األســاليب العربيــة األصـــيلة : احلــذق -0

 .والتمرس باجليند منها
وهـي مـزاج الطبـع باحلـذق، وصـاحب الفطنـة أقـدر علـى التمييـز والتــذوق : الفطنـة -1
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 .من صاحب الطبع وحده، أو صاحب احلذق وحده
وفطرة يصقل وينمنى ح  يصـبح قـادراا فريى أن الذوق طبع ( القاضي اجلرجاين)أما 

علــى التمييــز بـــني النصــوص األدبيــة وكشـــف أســرارها، ومـــالك ذلــك كلــه ومتامـــه اجلــامع لـــه 
صحة الطبع وإدمان الرياضة ف  مـا أمـران مـا اجتمعـا يف شـخص فقصـرا يف صـاحبهما عـن 

 .غايته ورضيا له دون  ايته
كـة حتصـل مبمارسـة كـالم العـرب يف مقدمته يـرى أن الـذوق مل( ابن خلدون)إل أن 

وتكرره على السمع والتفطن  واص تراكيبـه، ول حتصـل مبعرفـة القـوانني العلميـة، ويف ذلـك 
وهذه امللكة إذا ما رسخت واستقرت يف حملها ظهـرت وكأ ـا طبيعـة وجبلـة لـذلك »: يقول
 .«احملل

الذوق ا ـالق احمليـي يفرنق بني ( العقاد)جند أن وإذا انتقلنا إىل العصر احلديث ف ننا 
أن الـذوق ملكـة ( أيـد أمـني)أو الذوق النادر وبني الذوق املعروف الشائع، يف حـني يـرى 
ن وبعضـــها إىل قـــوة الشـــعور، وأمكوننـــة مـــن أشـــياء متعـــددة، يرجـــع بعضـــها إىل قـــوة العقـــل، 

الــذوق األديب علــم ناشــا مــن ملكــات خاصــة تنمــو بالرتبيــة والتــدريب والتمــرين، وأنــه عنــد 
 :ذوق قطعة أدبية لبد من طرح األسئلة ايتيةت

 ما منزلة هذه القطعة الفنية ا  -
 ما موضع احلسن فيهاا وما موضع القبح ا  -
 ما الذي جعلها أثراا فنياا خالداا على كثر األجيال ا  -

ويف الغرب يشارك بعش النقاد الغربيني النقاد العرب يف نظرهتم إىل الـذوق، إذ يـرى 
ــــذوق قــــوة مكتســــبة بالتجــــارب املتكــــررة( ديــــدرو) الفيلســــوف الفرنســــي كمــــا يــــرى . أن ال

قـــوة احلكـــم علـــى األثـــر الفـــا استحســـاناا أو »الفيلســـوف األملـــاين أن الـــذوق هـــو ( كانـــت)
يهــذب اســتهجاناا، بعيــداا عــن الــدوافع الشخصــية، وهــو موهبــة تولــد مــع اإلنســان، ولكنــه 

إن »: إذ يقـــول( يـــورك ادمونـــد)إليـــه ، وهـــذا مـــا أشـــار «وينمـــو بالدربـــة ودراســـة روائـــع الفـــن
اللــذة الناشــئة عــن تــذوق األشــياء احملسوســة هــي لــذة الــذوق الفطــري الــذي ل يــدخل فيــه 
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جيــب تقــدير ايثــار الفنيــة ومســائل التنســيق أمــا حيــث تتعقــد األشــياء حيــث . عمــل الفكــر
.. «الــــذوق بالــــدرس واملمارســــة وإطالــــة النظــــروالتناســــب وغــــري ذلــــك فــــال بــــد مــــن صــــقل 

هـــو خـــاة تأمليـــة  اليـــة، إ ـــا تتضـــمن التمتـــع مبختلـــف األشـــكال ( تـــراو)التـــذوق يف رأي و 
 .الفنية لعامل الطبيعة والفن، وتزداد بالقدرة على تعرف األشكال املختلفة ألمناط اجلمال

ويف ضوء ذلك كله خنلص إىل القول إن الـذوق قـدرة فطريـة وموهبـة لـدى اإلنسـان، 
ملالئمـــة لتفتحهـــا وصـــقلها وتنميتهـــا بطريـــق التمـــرس بالنصـــوص ولبـــد مـــن تـــوفري األجـــواء ا

 .إكساب املتعلمني مهارات التذوق األديباألدبية بغية 
 :أما مهارات التذوق األديب اليت اكن قياسها فتتمثل فيما يلي

 .متثل القارا للحركة النفسية يف النص األديب -3
 .ة يف القصيدةالقدرة على استخراج البيت الذي يتضمن الفكرة األساسي -0
 .القدرة على اختيار أقرب األبيات معب إىل بيت معني -1
 .إدراك مدى ما بني األبيات من وحدة عضوية وما بني األفكار من ترابط -2
 .القدرة على اختيار العنوان املعا عن أحاسيس الشاعر -1
 .إدراك مدى ما يف األفكار من عمق وفهم املعاين اليت يوحي تا قول الشاعر -1
مــدى قــدرة القصــيدة أو أبيــات منهــا علــى نقــل التجربــة وتوضــيح مــا فيهــا حتديــد  -1

 .إسهاب أو إجياز أي فهم درجة التوايم بني التجربة والصياغةمن 
 .متثل اجلو النفسي يف القصيدة وإدراك مدى قدرة األبيات على استثارته -1
ــــري عــــن  -1 ــــات الصــــورة الشــــعرية ومــــدى قــــدرهتا علــــى التعب ــــى فهــــم مكون القــــدرة عل

 .يس الشاعرأحاس
القـــــــــدرة علـــــــــى إدراك مكونـــــــــات الصـــــــــورة الشـــــــــعرية ومـــــــــدى جناحهـــــــــا يف رســـــــــم  -32

 .الشخصيات
 .حتديد مدى املفارقة بني الصور الشعرية وما بني األفكار من تناقش -33
 .القدرة على إدراك مدى ألية الكلمة يف القصيدة -30
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 .دةالقدرة على إدراك أثر كل جزئية يف استثارة اجلو النفسي املراد يف القصي -31
 .القدرة على إدراك التناسب بني الكلمة واجلو النفسي الذي تثريه القصيدة -32
 .القدرة على إدراك وضع القصيدة من تراج الشاعر -31
القــــدرة علــــى اســــتخراج الصــــفات الــــيت يصــــف تــــا الشــــاعر نفســــه أو يصــــف تــــا  -31

 .ايخرين
 .القدرة على حتديد القيم الجتماعية اليت تشيع يف القصيدة -31
 .إدراك مدى جناح الشاعر يف تبادل احملسوساتالقدرة على  -31
ــــرياا عــــن إحســــاس الشــــاعر وأقرتــــا إىل  -31 ــــار أصــــدق األبيــــات تعب القــــدرة علــــى اختي

 .الواقعية
 .القدرة على فهم الرمز وتفسريه وإدراك املعاين الكامنة فيه -02
القـــدرة علـــى إدراك  ـــال التشـــبيه والصـــور البيانيـــة يف القصـــيدة والغـــرض البالغـــي  -03

 .منها
ـــات وإدراك مـــا فيهـــا مـــن نشـــاز ال -00 قـــدرة علـــى إدراك حساســـية الطالـــب لـــوزن األبي

 .موسيقي
 .القدرة على ترتيب القصائد واألبيات طسب جودهتا -01
 .القدرة على اكتشاف العيب املوجود يف األبيات -02
 .القدرة على إدراك أثر القافية يف  ال البيت -01
 .أبيات النص القدرة على متثل الجتاهات النفسية للشاعر من خالل -01
 .القدرة على املوازنة بني قصيدتني يف غرض واحد، وتوضيح أيهما أجدد -01
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 مراجع الفصل
 

مطبوعـات جامعــة  -يف طرائـق تـدريس اللغـة العربيـة -الـدكتور حممـود أيـد السـيند -3
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 الفصل الخامس
 تدريس الكفاية األدبية والبالغية والعروضية والتذوق األدبي

 :محتويات الفصل
 .تدريس الكفاية األدبية -أولا 

 .األهداف املرسومة لتدريس األدب .3
 :تدريس األدب منهجية .0

 .األدب وفق العصور تدريس -أ 
 .تدريس األدب وفق الفنون -ب
 .األدب وفق األقاليم والبيئات تدريس -ج 
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 الفصل الخامس
 تدريس الكفاية األدبية والبالغية والعروضية والتذوق األدبي

ل يف هـــــذا الفصـــــل أن نتعـــــرف األهـــــداف املرســـــومة لتـــــدريس األدب والبالغـــــة حنـــــاو 
والعروض والتذوق األديب، وأن نقف على طرائق التدريس املتبعـة يف تـدريس كـل كفايـة مـن 

 .هذه الكفايات
 تدريس الكفاية األدبية -أول  

أولا،   نتعــــــرف منهجيــــــة تدريســـــــه نعــــــرض لألهــــــداف املرســــــومة لتــــــدريس األدب 
 .ئق املتبعة يف التدريس، متكيناا للدارسني من اكتساب الكفاية األدبيةوالطرا

يهــــدف تــــدريس األدب إىل توســــيع : األهــــداف المرســــومة لتــــدريس األدب -1
خاات املتعلمني وتعميق فهمهم للحياة والناس واجملتمع والطبيعـة مـن حـوهلم، ومسـاعدهتم 

وجتميلهــــا، وزيــــادة معــــرفتهم  علــــى اشــــتقاق معــــان جديــــدة للحيــــاة، وعلــــى حتســــني حيــــاهتم
بأنفسهم وفهمهـم هلـا بغيـة توجيـه حيـاهتم توجيهـاا رشـيداا، وتعـريفهم بـالرتاج األديب للغـتهم 

فــــت بيــــنهم يف الســــراء مبــــا حيويــــه مــــن قــــيم اجتماعيــــة وخلقيــــة و اليــــة، وظــــروف تارفيــــة ألن 
دور الـذي والضراء، ومن   مساعدهتم على فهم مشكالت اجملتمع الذي يعيشون فيـه، والـ

جيــــب أن يــــيدوه يف حــــل املشــــكالت، وأخــــرياا مســــاعدهتم علــــى تكــــوين نظــــرة ســــليمة حنــــو 
ــــيت مــــرت تــــا اإلنســــانية، واحللــــول الــــيت خلصــــت إليهــــا يف  تلــــف  املشــــكالت الكــــاى ال

 .العصور
وتتجلـــى الغايـــة مـــن تـــدريس النصـــوص األدبيـــة يف احللقـــة الثانيـــة مـــن مرحلـــة التعلـــيم 

ميـــذ القـــدرة علـــى الفهـــم والتـــذوق واحلكـــم واملوازنـــة مـــن خـــالل األساســـي يف إكســـاب التال
وا عنهــا يف شــعرهم أو تزويــدهم بطائفــة مــن التجــارب وا ــاات الــيت مــر تــا األدبــاء، وعــان 

نثــرهم، نــا يــيدي إىل زيــادة فهــم هــيلء التالميــذ للحيــاة اإلنســانية وللعواطــف والجتاهــات 
 .اليت تيثر يف الفرد واجملتمع
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دريس النصـــوص األدبيـــة يف هـــذه املرحلـــة إىل زيـــادة الرصـــيد اللغـــوي كمـــا يهـــدف تـــ
والثــروة اللفظيــة لــدى التالميــذ مفــردات وصــيغاا وأســاليب وصــوراا، إىل جانــب تنميــة ميــوهلم 

ــــة وخطبــــة ومســــرحية اخل، وأن ...إىل قــــراءة النصــــوص األدبيــــة املختلفــــة قصــــة وشــــعراا ومقال
 .يم يف  اية هذه املرحلةيتذوقوها بأنفسهم إذا ما انتهى تم التعل

 :أما يف املرحلة الثانوية فيهدف تدريس األدب إىل حتقيق ما يلي
أن يتصــــل الطالــــب بــــالرتاج األديب يف عصــــوره املختلفــــة، وأن يتمثلــــه ويتــــزود مــــن  -3

 .قيمه ا لقية والجتماعية والفنية مبا يالئم اجملتمع العريب
ة، وإدراك نــواحي اجلمــال فيهــا أن تــزداد قــدرة الطالــب علــى فهــم النصــوص األدبيــ -0

 .وعلى تذوقها ونقدها وحتليلها
أن تــزداد قــدرة فهــم الطالــب جملتمعــه وتعــرف خصــائص أمتــه، وكيــف عــان األدبــاء  -1

 .عن قضاياها ومبادئها
أن يعتز بالقيم اإلجيابية يف الـرتاج األديب ألمتـه، ويـدعو إىل ترسـيخها وتعزيزهـا يف  -2

 .اجملتمع
وص األدبيــة يف تــراج األمــة ونصــوص األمــم األخــرى يف أن يـوازن بــني بعــش النصــ -1

 .املوضوعات املتشاتة
مثــــة صــــيحات انطلقــــت يف جمــــال تــــدريس األدب : منهجيــــة تــــدريس األدب -2

تـــدعو إىل تدريســـه بـــدءاا مـــن العصـــر احلـــديث وانتهـــاءا بالعصـــر اجلـــاهلي انطالقـــاا مـــن املبـــدأ 
واألدب احلـديث أسـهل مــن األدب  الرتبـوي الـداعي إىل النتقـال مـن السـهل إىل الصـعب،

اجلـــاهلي، وهنـــاك صـــيحات أخـــرى تـــدعو إىل تـــدريس األدب وفـــق الفنـــون األدبيـــة ل وفـــق 
 .العصور الزمنية، ومثة اجتاه ثالث يدعو إىل تدريس األدب وفق األقاليم

ويــــذهب أنصــــار هــــذا الجتــــاه إىل أن تقســــيم : تقســــيم األدب وفــــق العصــــور -أ
 وتسلســــل التــــاري  إمنــــا يالئــــم فكــــرة التطــــور الطبيعــــي لــــألدب، الــــزمااألدب وفــــق املعيــــار 

انطالقــــاا مــــن أن تــــاري  لغــــة أي أمــــة وأدتــــا إمنــــا يــــرتبط كــــل الرتبــــاط بــــاحلوادج السياســــية 
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 .والجتماعية والدينية
 :ويف ضوء ذلك يقسم تاري  آداب اللغة العربية إىل مخسة عصور

ر اإلســالم ومدتــه مئــة ومخســون وهــو عصــر اجلاهليــة، وينتهــي بظهــو : العصــر األول
 .عاماا قبل اإلسالم

عصـــر صـــدر اإلســـالم، ويشـــمل ظهـــور اإلســـالم والعصـــر األمـــوي، : العصـــر الثـــاني
 .هـ 310وينتهي بقيام دولة با العباس عام 

عصر با العباس، ويبتدا بقيـام الدولـة العباسـية، وينتهـي بسـقوط : العصر الثالث
 .ـه 111بغداد على أيدي التتار عام 

عصـــر الـــدول املتتابعـــة، ويبتـــدا بســـقوط بغـــداد، وينتهـــي بالنهضـــة : العصـــر الرابـــع
 .هـ 3002األخرية عام 

عصـــر النهضـــة األخـــرية، ويبتـــدا مـــن حكـــم أســـرة حممـــد علـــي : العصـــر الخـــامس
 .مبصر، واتد إىل وقتنا احلاة

ويـــرى أنصـــار هـــذا التوجـــه يف تقســـيم األدب إىل عصـــوره ا مســـة الســـابقة أن هـــذا 
لتقســيم يالئــم فكــرة التطــور الطبيعــي ، وأن تــاري  األدب ل فــرج عــن أن يكــون نوعــاا مــن ا

التاري ، وبني التاري  والتسلسل الزما الطـردي هـذه الصـلة األساسـية الـيت ل جتعلنـا حنسـن 
فهمه ول ندرك مراحلـه ول الـربط بـني هـذه املراحـل ول اكتسـاب الـروح املنطقيـة يف العـرض 

 .لستنتاج ما مل نتبع هذا املعيار الزماوالتسلسل وا
ومن هنا كان البدء بدراسة أدب العصر اجلاهلي عامالا مسـاعداا علـى فهـم العصـور 
التالية، إذ منذا الـذي يسـتطيع أن يفهـم مـثالا بعـش قصـائد بشـار بـن بـرد أو بعـش قصـائد 

قـة بـه، بسـهله أو  ضرمي الدولتني إذا مل يكن على صلة طيبة بالشعر اجلـاهلي ومعرفـة وثي
 .بصعبه على السواء ا

أمـــا معارضـــو هـــذا التوجـــه فـــريون أن هـــذا التقســـيم لعصـــور أدبنـــا العـــريب هـــو تقســـيم 
ألنـه تقســيم يعتمـد علـى السياسـة ويف ظالهلــا، والظـواهر األدبيـة ل اكــن مصـطنع وقاصـر، 
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اهرة الظـــأن تنتهـــي بوليـــة خليفـــة أو بســـقوط مدينـــة أو بتغليـــب عنصـــر علـــى آخـــر، إذ إن 
األدبيــة شــأ ا شــأن أي ظــاهرة يف احليــاة تولــد وتنمــو وترتعــرع وتنضــج، فهــي قــد تكــون يف 

 .بداية مرحلة الشباب عند وقوع حدج سياسي، ولكنها تستمر يف منوها ول تتوقف
كمــا أن تقســيم األدب يف ظــالل السياســة حيجــب عناصــر البيئــة األخــرى، فليســت 

إن هنـاك بيئـة ماديـة وأخـرى معنويـة، وعنـدما وقفـت البيئة مقتصرة علـى السياسـة فقـط، إذ 
هذه املنهجية على أساس التقسيم السياسـي عنـد ا لفـاء والـولة حجبـت شـاعراا كبـري مثـل 
الصــنوبري الــذي وقــف شــعره لوصــف الريــاض، وســلنطت األضــواء علــى األعــالم املشــهورين 

اخل، وهــي بــذلك تغفــل  ...الــذين يــدورون يف فلــك السياســة كــاملتنم وأيب فــراس والبحــرتي 
الكثري من األدباء املقلني واملغمورين، وهليلء نتاج فيه مـن األصـالة واإلبـداع الـذي مل يعرفـه 
طالبنــا مــاداموا يقفــون يف دراســتهم علــى األعــالم وعلــى مــا جيــري يف العواصــم، وينــأون عــن 

 .تعرف املناشط األدبية اليت ظهرت يف األقاليم األخرى
تالفيـــاا للســــلبيات الــــيت جنمـــت عــــن منهجيــــة : ق الفنــــونتـــدريس األدب وفــــ -ب

دراســة األدب وتدريســه وفــق العصــور التارفيــة، توجهــت األنظــار إىل تــدريس األدب وفــق 
وعـدم القتصـار علـى دراسـة األدبـاء الفنون تدريساا وصـفياا اسـتقرائياا عنـد األدبـاء  ـيعهم، 

ـــة  ـــه مـــن فنـــون، تعـــاري األداألعـــالم يف العواصـــم فقـــط، فهـــذه املنهجي ب علـــى مـــا اتســـع في
 .اخل...فللمقالة موضوع، وللقصة موضوع، وللغزل موضوع، وللوصف موضوع 

م بصـورة مراحله املختلفة تنتهي إىل األحكـاوهذه املنهجية يف تتبعها الفن األديب يف 
وهـــي بـــذلك . نظـــراا ألن هـــذه األحكـــام مســـتمدة مـــن النصـــوص، ومســـتوحاة منهـــاعفويـــة، 

ديب يف إدراك املفارقــات وأوجــه الشــبه، وتقــوني الدقــة يف إصــدار األحكــام، تقــوني احلــس األ
فيبتعـــد الطالـــب عـــن التعمـــيم الفاســـد، وتنمـــي قـــدرة التـــذوق يف نفســـه، وتـــوفر لـــه املتعـــة يف 

 .جتلية ايثار األدبية وتذوقها
تلــك هــي بعــش املزايــا الــيت يراهــا أنصــار هــذه املنهجيــة، إل أن معارضــيها يــرون أ ــا 

اخل   ...على جتزئة إنتاج األديـب، فقـد يكـون األديـب مادحـاا وواصـفاا ورائعـاا ومفتخـراا  تعمل
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كمــا هـــي احلــال عنـــد املتنـــم وغــريه مـــن األدبـــاء، نــا يـــيدي إىل أن نتاجـــه جــزا بـــني فنـــون 
 .متعددة بني الرثاء واملدح والوصف والفخر، مع أن نتاج األديب يكونن كالا متكامالا 

مل تكتف بتجزئة نتـاج األديـب فقـط، وإمنـا تعمـل علـى جتزئـة  كما أن هذه املنهجية
القصـيدة العربيـة نفسـها، فمــن املعـروف أن الشـاعر يف اجلاهليـة ويف العصــور التاليـة هلـا كــان 
يف أغلــب األحيــان يقــف علــى األطــالل، ويبكــي الــديار، ويصــف الناقــة أو الطريــق ورحلــة 

كان أو فخراا، فـ ذا أخـذ املـديح مـن بـني الصيد إىل أن يصل إىل غرضه من القصيدة مدحاا  
هـــذه األغـــراض يف القصـــيدة الواحـــدة، ودرس يف معـــزل عـــن ســـائر األغـــراض فـــ ن يف ذلـــك 

 .تعسفاا ونأياا عن الواقع
وإذا كــان اكـــن تــاليف التجزئـــة األوىل بطريــق  ـــع الفنــون الـــيت تناوهلــا األديـــب بعـــد 

صورة كلية عن الفنون اليت تناوهلا ف نـه النتهاء من دراسة هذه الفنون طيث يأخذ الطالب 
 .ل اكن تاليف التجزئة الثانية اليت تقطع أجزاء القصيدة الواحدة بني مدح ووصف وغزل

ولـــذلك نظــــر إىل هـــذه املنهجيــــة علـــى أ ــــا قاصــــرة مـــع أ ــــا تـــتال  الســــلبيات الــــيت 
لفـن مــن  تشـتمل عليهـا منهجيـة تقسـيم األدب إىل عصـور مــن حيـث إدراك الصـورة الكليـة

 .الفنون ومعرفة األدباء الذين طرقوه وتناولوه إن كانوا مقلني أو مكثرين
وينطلـــق أصـــحاب هـــذا الجتـــاه يف : تـــدريس األدب وفـــق األقـــاليم والبي ـــات -ج

تدريس األدب من أثر البيئة يف شخصية األديب ونتاجه الفكري، فهم يـرون أن لكـل بيئـة 
غريها، وتلك املزايا وا صائص هي الـيت توجـه احليـاة مزاياها وخصائصها اليت تنفرد تا عن 

 .األدبية فيها وتيثر يف سريها
ولــيس هــذا التوجــه جديــداا يف حياتنــا املعاصــرة، وإمنــا لــه يف التــاري  جــذور عميقــة، 
فقــــد أشــــار بعــــش األدبــــاء يف القــــدمي إىل أثــــر البيئــــة يف النتــــاج األديب، فاجلرجــــاين يف كتابــــه 

ينتقـد ( العهـدة)ثر البادية واحلاضـرة يف الشـعر، كمـا أن ابـن رشـيق يف يشري إىل أ( الوساطة)
هـيلء الـذين يتخيلــون بيئـة موهومــة ول يصـورون واقعهـم، فــريى أن أهـل الباديــة مـن حقهــم 
أن يذكروا الرحيل واملاء واجلمل والصحراء وا زامى والعرار والليل والنهار والتشـبيب والغـزل 
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فمــــن حقهــــم أن يتحــــدثوا عــــن الصــــدود واهلجــــران والشــــراب أمــــا أهــــل احلاضــــرة . بالنســــاء
 .والندمان والورد والرحيان والقصور الغناء والرياض الفيحاء

، حيــث قســم  (يتيمــة الــدهر)يف ( الثعــالم)وأخــذ هــذا الجتــاه طابعــاا عمليــاا علــى يــد 
 الشـــام والعــــراق وفـــارس وجرجــــان وطاســـتان، وأخــــرياا : كتابـــه يف ضــــوء األقـــاليم اإلســــالمية

 .خراسان وما وراء النهر
يف األدب )ويف العصـــــر احلـــــديث أشـــــار كـــــل مـــــن الـــــدكتور طـــــه حســـــني يف كتابـــــه 

إىل أثــــر البيئــــة ودراســــة األدب يف ( إىل األدب املصــــري)وأمــــني ا ــــوة يف كتابــــه ( اجلــــاهلي
 .ضوئها

وإذا كـــان أصـــحاب هـــذا الجتـــاه ينطلقـــون مـــن أن األديـــب هـــو ابـــن بيئتـــه فـــ ن مثـــة 
 :وجهت إىل هذا الجتاه متثلت يف اي  م خذ وسلبيات

مل يكــن أدبنـــا العـــريب يعـــان تعبـــرياا واقعيـــاا صـــادقاا عـــن البيئـــة املاديـــة واملعنويـــة، إذ إن  -3
بعـــش األدبـــاء يعيشـــون يف احلاضـــرة ولكـــنهم يعـــودون يف قصـــائدهم إىل الوقـــوف 
 على األطالل، فهو يعـيش جبسـمه يف احلاضـرة، ولكنـه مشـدود إىل بيئـة الصـحراء

 .يف تفكريه
إن هــذا التوجــه يعــزنز اإلقليميــة والقطريــة يف حــني أننــا أحــوج مــا نكــون إىل وحــدة  -0

الثقافــة العربيــة واألدب العــريب، فدراســة أدبنــا العــريب علــى أنــه وحــدة متكاملــة هــو 
 .الذي ينبغي له أن يسود يف مناهجنا الرتبوية

هج لدراســـة عـــرف القـــرن العشـــرون عـــدة منـــا: منـــاهج دراســـة الـــنص األدبـــي -3
النصـــــوص األدبيـــــة والتـــــدريس يف ضـــــوئها، ومـــــن هـــــذه املنـــــاهج املـــــنهج البالغـــــي، واملـــــنهج 

وفيمـــا يلـــي فكـــرة . النفســـاين، واملـــنهج الجتمـــاعي، واملـــنهج الشـــكالين، واملـــنهج اهلـــيكالين
 .موجزة عن كل من هذه املناهج
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دبنـا العـريب، وما يزال هذا املـنهج سـائداا يف تـدريس نصـوص أ: المنهج البالغي -أ
ــــه عنــــدما ظهــــرت الثــــورات  ــــع القــــرن العشــــرين،   عــــدل عن وكــــان ســــائداا يف أوربــــا يف مطل

 .الجتماعية والقتصادية والفكرية اليت عرفها ذلك القرن
ويف ضــــوء هــــذا املــــنهج يتوقــــف دارســــو األدب ونقــــاده عنــــد الــــنص األديب مفــــردات 

فــــاش مــــن حيــــث الغرابــــة واأللفــــة وتراكيــــب وأســــلوباا وصــــوراا وأخيلــــة، فيحكمــــون علــــى األل
والـــتاليم مـــع املعـــاين أو عـــدم تاليمهـــا، وحيكمـــون علـــى الرتاكيـــب يف انســـجام مفرداهتـــا أو 
تنافرهـــا، وحيكمـــون علـــى الصـــور واألخيلـــة واملنـــابع الـــيت اســـتمد منهـــا األديـــب صـــوره، كمـــا 

الشـــاعر قـــد يقفـــون علـــى الزخـــارف اللفظيـــة واحملســـنات البيانيـــة والبديعيـــة لـــريوا مـــا إذا كـــان 
 .أكثر منها أو أقل

أمـا الثــورة ضــدن هــذا املــنهج فكانــت تـدعو إىل حتريــر الــنص األديب مــن قيــود التحجــر 
البالغـي، والنظــر إىل الــذات املبدعــة للــنص األديب يف بعــديها الفــردي والجتمــاعي، والنــأي 
عـــن اعتبـــار األدب مـــن أمـــر الغيـــب أو أنـــه ضـــرب مـــن الـــوحي واإلهلـــام، ذلـــك ألن كلمـــة 

 .والشاعر العبقري يقصر عن إدراكها الفكر( عبقرية)
ويرى معارضو هذا املنهج أنه يـدور يف حلقـة مفرغـة عنـدما يـراوح بـني مـا يعرفـه عـن 
األديب من وثائقه ا اصة ومن شهادات معاصريه وجمتمعه، وبني ما يعرف عنـه مـن أدبـه، 

مــا أنــه يســتخدم الذاتيــة ك. فــريد هــذا إىل ذاك وذاك إىل هــذا يف طــث عقــيم عــن املــيثرات
ويعـــدها أمـــراا مشـــروعاا يف التعامـــل مـــع األدب، وهـــذا الســـتخدام ففـــي يف طياتـــه اعتقـــاداا 
خاطئاا يف اإلنسان املطلق يف املطلـق، ويسـتند إىل أن األدب ينبـع مـن هـذا اإلنسـان املطلـق 

ت بعـــش ويتجـــه إليـــه، يف حـــني أن فكـــرة اإلنســـان املطلـــق يف املطلـــق مل توجـــد إل يف اـــيال
 .املثاليني من الفالسفة

ظهــر هــذا املـــنهج يف مطلــع القــرن العشــرين، وقصــد مـــن : المــنهج النفســاني -ب
وتارفهـا علـى خالله التعرف إىل اإلنسان من خالل األدب، فهو يهـتم بشخصـية األديـب 

أ ـا أحـد العوامـل الـيت تتـدخل يف اإلبــداع األديب وتـيثر فيـه، وتكشـف هـذه الشخصـية مــن 
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بعـد أن  Ch. Mauronلنصوص ذاهتـا، وقـد يـل لـواء هـذا الجتـاه شـارل مـورون خالل ا
الفــن كــي يــدعم و  دبظهــر علــى يــدي فرويــد الــذي تــوخى معرفــة اإلنســان مــن خــالل األ

 .نظريته يف الالوعي
ومثة نصوص أدبيـة كثـرية يف أدبنـا العـريب ينطبـق علـى تدريسـها املـنهج النفسـاين كمـا 

ة واملتنـــم وأيب العـــالء وبـــدوي اجلبـــل وأيب القاســـم الشـــايب هـــي احلـــال يف نصـــوص عنـــد طرفـــ
 .وإيليا أيب ماضي

وظهـــر يف مطلـــع القـــرن العشـــرين، وقـــد نظـــر أتباعـــه إىل : المـــنهج الجتمـــاعي -ج
ايثــار األدبيــة يف ضــوء املــنهج املــادي التــارفي، إذ قــام هــذا املــنهج يف البدايــة علــى نظريــة 

ن البــــــب الفوقيــــــة تعكــــــس البــــــب التحتيــــــة، ورأي النعكــــــاس، ومفادهــــــا أن األدب جــــــزء مــــــ
Goldman  الذي يعد من أعالم هـذا املنحـى أن مثـة تنـاظراا بـني اهلياكـل األدبيـة واهلياكـل

الجتماعيــــة، وأن التماثــــل بــــني البــــب الفكريــــة والبــــب الجتماعيــــة ل جيــــري علــــى مســــتوى 
ــــاظ ــــى مســــتوى اهلياكــــل، فيمــــا يشــــبه التن ــــة النعكــــاس اية وإمنــــا عل ــــني اهلياكــــل األدبي ر ب

 .والجتماعية
ظهـر هـذا املــنهج يف روسـيا يف عشــرينيات القـرن املاضــي، : المـنهج الشــكالني -د

ميكدين وجـوب تفسـري النصـوص األدبيـة ( اإلهلام)و( الوحي)و( العبقرية)واستبعد أصحابه 
 .نهج العلميتفسرياا عقالنياا علمياا ألن األدب يف نظرهم ظاهرة طبيعية اكن دراستها بامل

واهـــتم الشـــكالنيون بتحليـــل العناصـــر الـــيت يتكـــون منهـــا الـــنص األديب، كمـــا اهتمـــوا 
أدبيــة الــنص )بتحديـد العالقــات القائمـة بينهــا مسـتفيدين مــن علــوم اللسـان، ومركــزين علـى 

 .أي ا اصة أو السمة اليت يتميز تا النص األديب( األديب
قـــرن العشـــرين اســـتناداا إىل معطيـــات نشـــأ يف منتصـــف ال: المـــنهج الهيكالنـــي -هــــ

علــــوم اللســــان، وســــيطر هــــذا املــــنهج علــــى الدراســــات األدبيــــة يف فرنســــا يف ا مســــينيات 
 .من اجلنسية الروسية( رومان جاكبسون)والستينيات، وكان من أعالمه 
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ى أصـحاب هـذا املـنهج أن األدب هـو قبـل كــل شـيء نـص مـادي ومنغلـق علــى ورأ
والنظـام يف الـنص . سه، وألنه منغلق فهو يقوم على نظام داخلي جيعل منـه وحـدة حمـددةنف

مـــــن العالقـــــات تنشـــــأ بـــــني األديب ل يكمـــــن يف ترتيـــــب عناصـــــره، وإمنـــــا يكمـــــن يف شـــــبكة 
 .وم  كانت هذه العالقات متكاثرة ومكثفة كان النص أوغل يف األدبيةالكلمات، 

( تفكيـــك الـــنص)يـــني مفـــاهيم مـــن قبيـــل ويف ضـــوء ذلـــك بـــرزت يف أعمـــال اهليكالن
، إذ إن كـــل شـــيء عنـــدهم يف الـــنص، مـــن الكاتـــب إىل الـــراوي، إىل (نقـــده نقـــداا داخليـــاا )و

 .الزمن، إىل الفضاء، إىل الشخصيات، إىل العالقات بينها
تلــــك هــــي ب جيــــاز شــــديد بعــــش املنــــاهج الــــيت ظهــــرت يف ميــــدان تفســــري النصــــوص 

بني أنصار كل منهج ومعارضيه، فأصحاب املـنهج النفسـاين  األدبية، وما يزال الصراع دائراا 
يرون أن منهجهم هو خري سـبيل لتعـرف مـا يف بـاطن الـنفس مـن عقـد ومركبـات وأسـاطري، 
وأصحاب املنهج الجتماعي يرون أن األدب يعكـس الواقـع الجتمـاعي مبـا فيـه مـن صـراع 

 .اخل...طبقي ومواقف إيديولوجية
بيـري ماشـري ) أتباع كل منهج ومعارضـيه يرتفـع صـوت ويف خضم النقاخ الدائر بني

Pierre Machery  ) مـــن املـــنهج التقليـــدي الـــذي يلـــوذ »: منتقـــداا هـــذه املنـــاهج قـــائالا
بالعبقرية وما إليها من وحي وإهلـام وموهبـة يـرد إليهـا مـا يعجـز عـن تفسـريه مسـلماا بأنـه مـن 

ع إىل أوســــاط األدبــــاء العائليــــة خصـــائص الطبيعــــة البشــــرية إىل املـــنهج النفســــاين الــــذي يفـــز 
وجتارتم الفردية يفهـم تـا آثـارهم األدبيـة، إىل املـنهج الجتمـاعي الـذي ل يـرى إل الوسـط 
الجتماعي، إىل الشكالنية، إىل اهليكالنية اللسانية اليت ترى كل شيء يف بنـاء الـنص، ول 

مل يفسـر شـيئاا علـى اإلطـالق، فـاملنهج التقليـدي البالغـي . جيد الباحث النزيه إل مـا فتـاره
مـــادام كـــل شـــيء عنـــده مفســـراا مســـبقاا، ومـــا دام األدب مـــن أمـــر الغيـــب يعـــرف بالبداهـــة 

واملـنهج النفسـي مل يفسـر بـدوره شـيئاا مـادام ل يوفـق إل مبخلفـات غثـة . ويدرك دون سيال
جتمـــاعي واملـــنهج ال. للتجـــارب الفرديـــة، وهـــي  لفـــات مل تضـــع يومـــاا يف األدب أثـــراا رائعـــاا 

وأمـا . يعد بالكثري ول ينجز إل القليل، إذ هو اسـك طسـابات ل الـك حـق التصـرف تـا
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فيكشـــف عـــن تركيـــب ل يعـــرف مـــن أيـــن جـــاء، ول يـــدري مِل  أحـــدج يف املـــنهج اهلـــيكالين 
 .القارا انفعالا 

ـــة  ـــاحثني يف فرنســـا عـــن وظيفـــة الظـــاهرة األدبي وجتـــاه هـــذا الوضـــع تســـاء ل بعـــش الب
ويف أملانيــــا الغربيــــة نشــــأت حركــــة . ملــــاذا األدبا مكــــان مــــا األدبا: ســــيالا هــــووطرحــــوا 

وقوامهـــا أن وظيفـــة الظـــاهرة األدبيـــة جتـــري مـــن خـــالل شـــبكة مـــن العوامـــل (  اليـــة التقبـــل)
والنص األديب واملتقبلون تتبادل التأثري، وهذه العناصر هي األديب وأوضاع اإلنتاج وظروفه 

 .أمناطهم والظروف التارفيةوظروف القراء وأوضاعهم و 
مثـة ثـالج طرائـق لتـدريس األدب، تعتمـد األوىل علـى : طرائق تدريس األدب -4

تقـــدمي احلقـــائق العامـــة علـــى النصـــوص وهـــي الطريقـــة القياســـية، وتـــذهب الثانيـــة إىل جعـــل 
النصوص منطلقاا وأساساا للوصول إىل األحكام واحلقائق، وهـي الطريقـة السـتقرائية، وتركـز 

طريقــة الثالثــة علــى اجلانــب التنقيــم والعتمــاد علــى الــذات وصــولا إىل إدراك كنــه العمــل ال
 .وفيما يلي فكرة موجزة عن كل طريقة من هذه الطرائق. األديب
 : الطريقة القياسية -أ

تقدم هذه الطريقة احلقائق والسمات الفنية اليت متيز عصراا من العصـور أو أديبـاا مـن 
ففــي دراســة األدب . رف النصــوص املبينــة هلــذه الســمات وتلــك احلقــائقاألدبــاء قبــل أن تعــ

اجلاهلي أو العباسي تبدأ بذكر املعاين الـيت يتضـمنها هـذا األدب واألغـراض الـيت تناوهلـا،   
تنتقل إىل تبيان ا صائص الفنية من حيـث الشـكل متمـثالا يف األلفـاش والرتاكيـب أو تـربط 

 .ن تذكر ا اصة يف أثناء العرض ويستشهد عليهابتلك احلقائق والسمات، واكن أ
ويف دراسة أديـب مـن األدبـاء تبـدأ يف احلـديث عـن ولدتـه ونشـأته وثقافتـه والعوامـل 
الـيت أثـرت يف حياتـه، والبيئـة الـيت عـاخ فيهـا مـن النـواحي السياسـية والجتماعيـة والثقافيـة، 

اين الـيت تضـمنتها، والقوالـب الفنيـة الـيت   تنتقل إىل تبيان الفنـون الـيت طرقهـا وتناوهلـا، واملعـ
 .أخرج فيها معانيه، وتقدم أخرياا مناذج من نتاجه األديب
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ويف دراســة فـــن مــن الفنـــون األدبيـــة مســرحية أو مقالـــة أو قصـــة تعــرنف هـــذا الفـــن   
يف مقونماتـــــــه الفنيـــــــة ومكوناتـــــــه، وتنتقـــــــل إىل تبيـــــــان تعـــــــرض لنشـــــــأته وتارفـــــــه،   تفصـــــــل 

اخل   تـذكر جمموعـة مـن ... تناوهلا اجتماعية كانـت أو سياسـية أو قوميـة املوضوعات اليت 
 .النصوص اليت تنطبق عليها األحكام السابقة

الفــن ومذاهبــه يف النثــر »واكــن أن نأخــذ مثــالا مــن كتــاب الــدكتور شــوقي ضــيف 
علــــى أنـــه شــــاهد علـــى هــــذه الطريقــــة القياســـية، إذ يقــــول يف معـــرض حديثــــه عــــن « العـــريب

يف كتابـــات اجلـــاحن هـــي وأغلـــب الظـــن أن الصـــفات الفنيـــة األساســـية »جلـــاحن أســـلوب ا
الواقعية والستطراد وضروب من التلوين الصو  وأخرى مـن التلـوين العقلـي، طيـث ل تقـرأ 

إذ يســــعى أي أثـــر مـــن آثـــاره إل وجتـــد هـــذه العناصــــر األربعـــة لصـــفته ماثلـــة أمـــام عينيـــك، 
ائع كما هي دون متويه كما يسعى إىل السـتطراد حـ  اجلاحن دائماا إىل أن يروي لك الوق

كـــان يشـــفع كتاباتـــه ل يســـأم القـــارا، ول ينالـــه شـــيء مـــن الكـــد والســـوق العنيـــف، وأيضـــاا  
 .«دائماا بتلوين صو  أنيق وتلوين عقلي بديع

ويتبــــني أن الـــــدكتور شــــوقي ضـــــيف يشـــــري إىل أربــــع خصـــــائص اتســــم تـــــا أســـــلوب 
طراد والتلـــوين الصــو  والتلـــوين العقلــي، وهـــو بــذلك يســـوق اجلــاحن وهــي الواقعيـــة والســت

احلقائق واألحكـام أولا   يقـدمها إىل القـارا أو املـتعلم ليـأ  أخـرياا بالشـواهد واألدلـة علـى 
 .صحة ما ذهب إليه

وأ ــا ل حتقــق األهــداف ويــرى معارضــو هــذه الطريقــة أن موقــف الطلبــة فيهــا ســلم، 
يــــث الســــتنتاج والتحليــــل واملوازنــــة ودقــــة الفهــــم والتــــذوق املرســــومة لتــــدريس األدب مــــن ح

 .األديب
كمـا أن تقـدمي احلقـائق واألحكـام لغـة سـائغة تـيدي إىل التعمـيم الـذي يفسـد النظــر 
إىل األمــور، فــ ذا عــرف الطالــب  ــات عصــر الحنــدار علــى ســبيل املثــال، وقــدم إليــه نــص 

حيمــل أي  ــة مــن  اهتــا، ف نــك  أديب علــى أنــه مــن أدب هــذه الفــرتة وهــو لــيس منهــا، ول
 .جتد أن الطالب يضفي على النص خصائص أدب عصر الحندار
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يف احلكــــم علــــى »: ومــــن معارضــــي هــــذا املنحــــى الــــدكتور حممــــد النــــويهي إذ يقــــول
حيشــدو ا حشــداا وفلطو ــا ألفــاش مرصوصــة واكليشــيهات ل معــب هلــا، : الشــعراء يقولــون

 :خلطاا بشعاا، يقولون عن
جفــاء العبــارة، وخشــونة األلفــاش، وجتهــم املعــاين، وحســن الديباجــة، : قــيسامــرا ال

 .وبديع املعب، ورقة النسب، ومقاربة الوصف، وسهولة املأخذ
اجلمــال وحســن الرونــق، رشــاقة اللفــن، وضــوح املعــب، حســن الــنظم، وقلــة : النابغــة

 .التكلف
نـب الكـذب حسن اإلجياز، حذف فضـول الكـالم وحشـوه، إجـادة املـدح، جت: زهري

فيــه، جتنــب التعقيــد اللفظــي واملعنــوي، قلــة الســخف واهلــذر، لــذلك كــان شــعره عفيفــاا يقــل 
 .فيه اهلجاء

 .شعر رقيق ولفن رشيق ومعب أنيق: عمر بن أيب ربيعة
ول فائدة أخرياا أن نقول هلم إ م مهما أطالوا يف احلديث عـن بـديع املعـب، وحسـن 

وجزالـة اللفـن وفخامـة العبـارة العبـارة، ورشـاقة األسـلوب، الرونق، ورشاقة اللفـن، وانسـجام 
وأناقــة املعــب ولــني األســلوب وجــودة الســبك وصــفاء الديباجــة أو حســنها وإحكــام النســج 

اخل فهـــم مـــا يزيـــدوننا فهمـــاا ...وطـــالوة األســـلوب، وشـــعر رقيـــق ولفـــن رشـــيق ومعـــب أنيـــق 
ملتعتــه الفنيــة، بــل هــم كلمــا ل تــذوقاا بالشــعر العــريب واســتجالء مبيزاتــه، ول بصــراا جبمالــه، و 

 .«زادونا من هذه الطالسم زادونا خبالا 
ويف هـذه الطريقـة تقـدم النصـوص أولا وتسـتقرى وصـولا : الطريقة الستقرائية -ب

إىل احلقـــائق واألحكــــام، وفيهــــا ينتقـــل الفكــــر مــــن اجلــــزء إىل الكـــل، مــــن دراســــة النصــــوص 
 .والسمات املشرتكة اليت جتمع بني هذه النصوص املتفرقة إىل تكوين احلقائق العامة،

ف خصــائص أدب عصــر مــن العصــور فتقــدم عــدة منــاذج مــن فــ ذا كنــا يف صــدد تعــرن 
أدب هــذا العصــر، ويقــوم املــدرس بالشــرتاك مــع طالبــه باســتقراء خصــائص كــل نــص مــن 
هـــذه النصـــوص املقدمـــة،   جتمـــع ا صـــائص املشـــرتكة بينهـــا، طيـــث ينتهـــي الطالـــب مـــن 
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 .ستها، وقد جتمعت يف ذهنه صورة كلية عن ا صائص الفنية ألدب العصردرا
ففــي الشــعر اجلــاهلي علــى ســبيل املثــال يقــدم املــدرس عــدة منــاذج مــن هــذا الشــعر، 
ويفســح يف اجملــال أمــام طالبــه لدراســتها مــن حيــث املبــب واملعــب، طيــث يســتنبط الطــالب 

 صـــائص لتقـــدم صـــورة عـــن خصـــائص كـــل نـــص شـــكالا ومعـــب، وبعـــد ذلـــك جتمـــع هـــذه ا
 . ات الشعر اجلاهلي

ــــع  ــــة يف الطب وإذا كانــــت الطريقــــة القياســــية تقــــدم خصــــائص الشــــعر اجلــــاهلي متمثل
ـــة  والعفويـــة والصـــدق والتـــزام احلقيقـــة وامليـــل إىل التصـــوير والعتمـــاد علـــى التشـــبيهات املادي

لشــرتاك بــني املــدرس واملوســيقية، فــ ن الطريقــة الســتقرائية تقــدم النصــوص أولا وتســتقرى با
 .والطالب ح  يتوصلوا إىل استنباط ا صائص والسمات اليت متيز الشعر اجلاهلي

ويف دراســـة شـــاعر مـــن الشـــعراء اجلـــاهليني مثـــل زهـــري بـــن أيب ســـلمى يقـــدم املـــدرس 
منـــاذج متعـــددة مـــن شـــعره،   يقـــوم الطـــالب بتحليلهـــا ب شـــراف املـــدرس حـــ  يتوصـــلوا إىل 

 متمثلـة يف العتمـاد علـى التشـبيهات املاديـة والتسلسـل املنطقـي تبيان خصائص شعر زهـري
يف قصــائده مــن حيــث املقدمــة والعــرض وا امتــة، واإلجيــاز، وجتنــب اهللهلــة، والصــدق الفــا 

 .والوضوح يف املعاين، وجتنب التعقيد واملعاضلةيف املعاين واألفكار 
ـــه فتحلـــل وتســـتنبط تقـــدم عـــدة منـــاذج مـــن كتا: ويف دراســـة نـــاثر كاجلـــاحن مـــثالا  بات

 اهتـــــا وخصائصـــــها إىل أن يتوصـــــل الطلبـــــة إىل اكتشـــــاف ا ـــــيط الـــــذي يـــــربط بـــــني هـــــذه 
ا صـــائص، واكتشـــاف الســـمات الـــيت يتميـــز تـــا أســـلوب اجلـــاحن حـــ  يـــروا أن أســـلوب 

 .اجلاحن يتسم بالواقعية والستطراد والتلوينني الصو  والعقلي
عـــــــام نظـــــــر أمـــــــام املعـــــــاين والعواطـــــــف وإن عمليـــــــة الســـــــتقراء تتطلـــــــب الوقـــــــوف ب ن

واألسـاليب، كمــا تتطلــب التقــومي املوضــوعي للنصــوص وتبيـان مــدى مــا تعكســه مــن نفســية 
قائلهــا ومــن شخصــيته ومــن البيئــة الــيت يعــيش فيهــا بكــل مــا تزخــر بــه البيئــة مــن تفاعــل يف 

 .العوامل وامليثرات والنتائج
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ابيـــة، فهـــي تنمـــي يف الطالـــب ويـــرى أنصـــار هـــذه الطريقـــة أن طـــريقتهم تتســـم باإلجي
القـــدرة علـــى الفهـــم والتحليـــل والســـتنتاج والتـــذوق، إذ إن الطالـــب يتفاعـــل مـــع النصـــوص 
ـــ دراك أســـباب اجلمـــال يف الشـــكل  تفـــاعالا يكشـــف عـــن مـــواطن اجلمـــال فيهـــا، فيتمـــرس ب

 .واملضمون، وهذا حيببه باألدب ويربطه بروائعه متذوقاا ومستمتعاا 
ريقة تنمني يف الطلبة الدقة يف احلكم، نظـراا ألن هـذا احلكـم أن هذه الطويرون أيضاا 

يســـتند إىل معطيـــات الـــنص الـــذي تتناولـــه الدراســـة، وتـــذا يـــتال  الطالـــب تـــرداد العبـــارات 
ــــة واملتانــــة والعاطفــــة بالصــــدق والتــــأجج، احملفوظــــة مــــن حيــــث إن  األســــلوب يتســــم باجلزال

ـــ ـــد مـــن اإلشـــارة إىل اجلزال ة يف الـــنص، وأن يتجلـــى الصـــدق يف فبموجـــب هـــذه الطريقـــة لب
 .العاطفة ا وما الدليل على هذا الصدق ا

 :الطريقة التنقيبية -جـ
إذا كانــت الطريقــة الســتقرائية تنجــز بالتنســيق واملشــاركة بــني املــدرس وطالبــه، فــ ن 
الطريقــة التنقيبيــة تعتمــد مبــدأ الــتعلم الــذا ، طيــث يعتمــد الطالــب علــى نفســه يف التنقيــب 

لومــــات حــــ  يتوصـــــل إىل إدراك كنــــه العمــــل األديب بعـــــد معانــــاة وطــــث وتفتـــــيش عــــن املع
ومواظبــة يف عمليــة البحــث، وإن تــدريب الطــالب علــى عمليــة اكتشــاف احلقــائق بأنفســهم 
أمـــر مهــــم جــــداا يف إدراك كنــــه العمــــل األديب وآليتـــه مــــن حيــــث الرمــــوز والقوالــــب واألمنــــاط 

يتعلــق ومثــة مثــال . ذا اجملــال يف تــدريس األدبوالبــب، ولقــد توســعت الــدول املتقدمــة يف هــ
 :بتدريس األدب اإلسباين يوضح لنا منحى هذه الطريقة

رتب أحد املدرسني بالشرتاك مع جمموعـة مـن طلبتـه قائمـة مـن الكلمـات مسـتمدة 
، وبعـد أن   ترتيـب الكلمـات ترتيبـاا أجبـدياا، قـدمت (لوركـا)من قصيدة من قصائد الشاعر 

 جمموعــة أخــرى مــن الطــالب، وطلــب إلــيهم أن ينظمــوا قصــيدة مــن هــذه هــذه القائمــة إىل
الكلمـــات، فبـــدأ الطلبـــة يف عمليـــة بنـــاء القصـــيدة، وهـــم يبـــذلون جهـــداا كبـــرياا يف ربـــط هـــذه 

  قــارن املــدرس بــني نتــائج . املفــردات، وإســناد بعضــها إىل بعــش حــ  يــتم بنــاء القصــيدة
املشــتملة علــى األلفــاش ( لوركــا)هلــم قصــيدة  بعــد أن قــدم( لوركــا)شــعر الطلبــة وبــني قصــيدة 
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اليت تفاعل معها هـيلء الطلبـة، وهـذا العمـل أثـار انتبـاه الطلبـة ودفعهـم إىل التفكـري بطبيعـة 
 .الشعر

ومثــة جتربــة ثانيــة حــدثت يف معهــد تقــا يف فرنســا، حيــث قــام الطلبــة ب عــداد قائمــة 
طريـق هـذه القـوائم حـاولوا ، وب«مارتن لوثر كينك»من الكلمات مستمدة من عدة خطب 

 .اخل... السالم، الال عنف : تفحص املفاهيم اليت تتضمنها مثل
ــــوثر كينــــك»ولكــــم كانــــت دهشــــتهم كبــــرية عنــــدما رأوا أن   مل يســــتخدم « مــــارتن ل
يف أغلــب هــذه ا طــب، فأخــذوا املشــكلة بطريــق عكســي، انطلقــوا « الــال عنــف»مصــطلح 

 .فهموا البناء الذي أقامه امليلفمن املادة وأعادوا بناءها، وعندها فقط 
وهذه الطريقة تيدي إىل تنظيم الطالب للمعرفـة، وهنـا يـأ  دور مدرسـي األدب يف 
احلــيول دون تقبــل الطــالب أي معرفــة بصــورة انفعاليــة، بــل أن يصــار إىل تقــدمي منــاذج علــى 

 .أن يقوموا بتشكيلها من جديد بعد إدراك آليتها
 :اا عززت هذا التوجه، ومن هذه التجاربومثة جتارب جرت يف فرنسا أيض

أراد اجملربـــون أن يـــدفعوا : Rève sur Le texteالت مـــل حـــول الـــنص  -أ
الطالــب إىل الكــالم بوســاطة الــنص واملوســيقا، فــال شــيء أ ــل مــن اإلصــغاء للطالــب وهــو 
يتحدج بدلا من تلقينه كل شـيء ومـن يلـه علـى السـكوت، إذ مل يكـن يفسـح يف اجملـال 

 .أو طجة إجناز املنهاجيال الطالب لضيق الوقت أمام خ
حيــث وجــد أنــه ببــذل اجلهــد يشــعر : texte Le eérrCإبــداع الــنص  -ب

الطالب أنه قادر على اإلبداع، ويستطيع أن ينشا نصـاا، وأنـه اكـن أن يبـدع نصوصـاا هـي 
 .تبعةإىل الشعر أقرب منها إىل النثر، وإبداع نص بعيد كل البعد عن قواعد اإلنشاء امل

ورأى اجملربــون أن الغايــة مــن هــذه : nous et texte Leالــنص ونحــن  -ج
ـــة تتمثـــل يف أن إمكـــان الـــنص أن حيمـــل الطـــالب علـــى الكـــالم وبوســـاطة التصـــال  التجرب

 :بايخرين وبطرح املشكالت وباملناقشة، وحددت املصطلحات على النحو التاة
 .وُعا به التعبري عن املشاعر: الكالم
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 .وقصد به توثيق الصلة معهم بالكالم: بايخرين التصال
 .عند ريية ما يصلح للمناقشة يف النص: طرح املشكالت

 .وهي املواجهة مع عدة أشخاص إلبداء الرأي حول قضية مطروحة: املناقشة
وقصــد بــه قــراءة الــنص بصــوت عــال،   : texte le Direعــرض الــنص  -د

املفضلة، ولدى كل تكرار يقدم متـرين جديـد يسـجل  إعادة هذه القراءة، وصولا إىل القراءة
تقــدماا عــن التمــرين الســابق، طيــث ل يشــعر الطالــب بامللــل، علــى أن تكــون القــراءة معــاة 
تفيش حيوية، فينتقل فهم النص بوسـاطة الـنص ألن الـرنني والـنغم ولفـن الكلمـات، ذلـك  

ــــه يــــيثر يف الطــــالب الــــذين يســــتمعون إىل الــــنص وجيــــاهم علــــى ا لتصــــال بــــه اتصــــالا كل
 .شخصياا وحسياا فتتوثق العالقة بينهم وبينه

وهـذا املنحـى يطبـق منــذ املراحـل األوىل لـدخول التلميــذ إىل املدرسـة، فـ ذا مل يــدرنب 
التلميــــذ علــــى اإلحســــاس بــــالوزن واألداء وتــــذوق الكلمــــة والســــرور باألصــــوات، واألنغـــــام 

 .ه يف املراحل التاليةخطراا يف عدم إيقاش ذلك كلواإليقاعات ف ن مثة 
مـن العوامـل املسـاعدة علـى : عوامل مساعدة على اكتساب الكفايـة األدبيـة -5

 :اكتساب الكفاية األدبية
يف املنــاهج ويف أذهــان القــائمني علـى تنفيــذ هــذه املنــاهج مــن  وضـو  األهــداف -أ

ا الوضــوح ألن هــذمدرســني وإداريــني، ووضــوحها أيضــاا يف أذهــان الدارســني وأوليــاء األمــور، 
يساعد علـى اختيـار األسـاليب والطرائـق املناسـبة، كمـا يسـاعد علـى اختيـار احملتـوى املالئـم 
وعلــى التقــومي الســليم وعلــى تضــافر اجلهــود وتنســيقها وصــولا إىل حتقيــق األهــداف، فضــالا 
عــن أن وضــوح اهلــدف يشــكنل دافعــاا للمعنيــني  يعــاا يــدفعهم إىل بــذل املزيــد مــن احلماســة 

 .يقهحنو حتق
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وهـــذا يعـــا عـــدم حصـــر األدب : النطـــالق مـــن المفهـــوم الواســـع لـــمدب -ب
بالشــــعر والنثــــر الفــــا، إذ إن وصــــف الــــرحالت كمــــا هــــو يف كتــــب الــــرتاج وكتــــب التــــاري  
والكتشــافات العلميــة والقضــايا الجتماعيــة والعامليــة املعاصــرة، ذلــك كلــه يــدخل يف جمــال 

س بطالبــه إىل آفــاق أرحــب وعــوامل أوســع نــا يغــا األدب، ومــن املفــروض أن ينتقــل املــدر 
 .خااهتم، ويثري ثقافتهم

إذ مـن ا طـأ إصـدار : النطالق من النصوم في إدراك كنه العمـل األدبـي -ج
األحكام وتقرير احلقائق قبـل دراسـة النصـوص، ألن هـذه األحكـام املسـبقة تعمـل علـى وأد 

ءة تفـاعالا يكشـف عـن معرفـة كنههـا شـكالا القدرة والستنتاج والتفاعل مع النصوص املقرو 
ومضــموناا، يف حـــني أن النطــالق مـــن النصـــوص ينمــي نزعـــة النقـــد، ويســاعد علـــى تعـــرف 
الـدوافع، ويفـتح مغـاليق العمــل األديب، فـال تكـون دراسـة النصــوص دراسـة سـطحية ببغاويــة 

يف إضـاءهتا،  تعاود ترداد ما قاله الشاعر بلغـة النثـر، وإمنـا تكشـف عـن مضـامينها، وتشـارك
 .نا ييدي إىل فهمها وتذوقها

إذ : اإلفادة من معطيـات منـاهج العلـوم اإلنسـانية فـي فهـم الظـاهرة األدبيـة -د
إن لعلــم الجتمــاع وعلــم الــنفس وعلــوم اللســان أثــراا كبــرياا يف إلقــاء األضــواء علــى النصــوص 

جيـد السـبل مفتوحـة  األدبية، وأنه بقدر ما يكون الدارس مطلعـاا علـى معطيـات هـذه العلـوم
 .أمامه لستكناه ما يدرس واستنباط مراميه وإدراك أبعاده

مثـة آداب عامليـة حتمـل يف ثناياهـا : تبصير الطالب باألعمال األدبية العالمية -هـ
تفســــرياا للكــــون أو الوجــــود أو املصــــري أو اجملتمــــع أو العــــامل الــــداخلي لننســــان مــــن أمثــــال 

الكوميـــديا )ومـــروراا بــــ ( مســـرح شكســـبري)و( أوديـــب)اء مـــن سلســـلة الروائـــع اإلنســـانية ابتـــد
( نــاظم حكمــت)، وأشــعار (إىل الريــاح الغربيــة لتشــيلي)وقصــيدة ( رســالة الغفــران)و( اإلهليــة

( ايرنســـــــــــــت لنغـــــــــــــواي)و( تولســـــــــــــتوي)و( جـــــــــــــيمس مـــــــــــــويس)وروايـــــــــــــات ( أراغـــــــــــــون)و
 .اخل( ... دوستويفسكي)و
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أدب جمتمعـــه فقـــط بـــدءاا مـــن اجلاهليـــة  إن املتخـــرج يف املرحلـــة الثانويـــة عنـــدنا يـــدرس
ومروراا باإلسالم واألموي والعباسي واألندلسي والحنـدار وانتهـاء بالعصـر احلـديث مـن غـري 
ـــــة، وإذا عرفنـــــا أن بعـــــش هـــــيلء املتخـــــرجني لـــــن يكملـــــوا  أن يتعـــــرف بعـــــش ايداب العاملي

ــــة، وأن بعضــــهم ايخــــر يتخصــــص يف فــــروع علميــــة، وأن نفــــراا  ــــاا لــــن دراســــتهم اجلامعي ثالث
ـــا مـــن جـــراء عـــدم إملـــامهم  ـــه أبناين ـــذي يعاني ـــا الـــنقص الكبـــري ال يتخصـــص يف ايداب أدركن

 .بروائع الرتاج اإلنساين طوال مراحلهم التعليمية
إذ إن هــذا اإلكثــار : علــى نمــاذج مــن األدب المقــارناإلكثــار مــن الطــالع  -و

ابتهم أعمق أثراا وأنفـذ كلمـة يوسنع خاات الدارسني ويزيد ثقافتهم، وييهلهم ألن تكون كت
وأتـــى  ـــالا يف تعبـــرياهتم الفنيـــة ويف طريقـــة تنـــاول املوضـــوعات وتفهمهـــم هلمـــوم اإلنســـان 
وقضــــاياه الكــــاى، ذلــــك ألن يف اطــــالع الدارســــني علــــى وجهــــات النظــــر املتعــــددة حــــول 

 .املوضوع الواحد تنمية للمدارك وتوسيعاا لنفاق
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 ةتدريس الكفاية البالغي -ثانيا  
نعـــــرض لألهـــــداف املرســـــومة لتـــــدريس البالغـــــة أولا،   نتعـــــرف الطرائـــــق املتبعـــــة يف 

 .تدريسها، متكيناا للدارسني من اكتساب الكفاية البالغية
 :يهدف تدريس البالغة إىل ما يلي: األهداف المرسومة لتدريس البالغة -1
كــالم وجــودة متكــني الطــالب مــن تعــرف األســس واألصــول الــيت تقــوم عليهــا بالغــة ال-أ

األســلوب مــن حيــث الوضــوح والقــوة واجلمــال وروعــة التصــوير ودقــة التفكــري وحســن 
 .التعبري وبراعة ا يال

 .تربية اإلحساس بقيمة اللفن وأليته يف تأدية املعب املناسب-ب
ترقية األحاسيس والرتقاء بالوجدان بغيـة الوقـوف علـى مـا يف األسـاليب مـن روائـع  -ج

بقيمــــة التعبــــري األديب وأثــــره يف النفــــوس بــــ دراك مــــا تــــدل عليــــه  الكــــالم واإلحســــاس
النصـــوص األدبيـــة مـــن ضـــروب املهـــارة الفنيـــة لألدبـــاء ومـــا يصـــوره أدتـــم مـــن ألـــوان 

 .عواطفهم وحالهتم النفسية
متكـــــني الطـــــالب مـــــن اختيـــــار الروائـــــع مـــــن األدب والســـــتمتاع بـــــه، ومتكيـــــنهم مـــــن  -د

ني ايثــــار األدبيــــة بعــــد تــــدريبهم علــــى أن الفكــــرة املفاضــــلة بــــني األدبــــاء واملوازنــــة بــــ
 .الواحدة تيدى بطرائق  تلفة وأساليب متباينة من التعبري

تنميــــة الــــذوق األديب للطــــالب، وإقــــدارهم علــــى فهــــم األدب فهمــــاا دقيقــــاا ومعرفــــة  -هـــــ
 .خصائصه ومزاياه

نحويـة متثلـت أشـرنا مـن قبـُل إىل أن طرائـق تـدريس القواعـد ال: طرائق تدريس البالغة -2
يف ثالج هي الطريقة القياسية والطريقة الستقرائية وطريقة النصوص املتكاملة، وعلى 
هـــــذا النحـــــو كـــــان مســـــار تـــــدريس البالغـــــة، فقـــــد عـــــرف الطريقـــــة القياســـــية والطريقـــــة 

 .الستقرائية والنصوص املتكاملة
ة، وتوضــــحها وتبــــدأ هــــذه الطريقــــة بــــذكر القاعــــدة البالغيــــة مباشــــر : الطريقــــة القياســــية -أ

باألمثلــــة وجتــــيء بعــــدها التــــدريبات، وكــــان املدرســــون يبــــالغون يف ذكــــر املصــــطلحات 
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البالغية وتقسيماهتا وذكر تفريعاهتا املتعددة إظهاراا للااعة واملقدرة، ومل يكـن للطـالب 
دور إجيايب يف هذه الطريقة، فهم سـلبيون يتلقـون املعلومـات دون أن يبـذلوا أي جمهـود 

 .ىل القواعد واألحكاميف الوصول إ
ومل تكن األهداف املرسومة لتدريس البالغة تتحقق تذه الطريقة، وها هـو ذا الـدكتور 

لـــيس يف مصـــر أســـاتذة للغـــة العربيـــة »: «يف األدب اجلـــاهلي»طـــه حســـني يقـــول يف كتابـــه 
وآداتـــا، وإمنـــا يف مصـــر أســـاتذة هلـــذا الشـــيء الغريـــب املشـــوه الـــذي يســـمونه حنـــواا ومـــا هـــو 

حو، وصــرفاا ومــا هــو بالصــرف، وبالغــة ومــا هــو بالبالغــة، وأدبــاا ومــا هــو بــاألدب، إمنــا بــالن
عابه هو كـالم مرصـوف ولغـو مـن القـول قـد ضـم بعضـه إىل بعـش، تكـره الـذاكرة علـى اسـتي

إن يف : ه مــ  أتــيح هلــا هــذا، ومــن الــذي يســتطيع أن يقــولفتســتوعبه، وقــد أقســمت لتتقيئــ
تـا ا وأنـت تسـتطيع أن تتقصـى هـذه الطائفـة الـيت احتكـرت مصر أسـاتذة للغـة العربيـة وآدا

اللغــة العربيــة وآداتــا طكــم القــانون، فلــن تــرى إل قلــيالا عرفــوا أو اكــن أن يعرفــوا بالــذوق 
األديب والفقــه اللغــوي، وأيــن فهــم الكاتــب ا وأيــن فهــم الشــاعر ا وأيــن فهــم الناقــد ا وأيــن 

لقـــول أو لونـــاا مـــن ألـــوان العلـــم أو أســـلوباا مـــن فهـــم القـــادر علـــى أن يبتكـــر فنـــاا مـــن فنـــون ا
 .«أساليب البيان

فعــل علــى الطريقــة القياســية، وتعتمــد  ظهــرت هــذه الطريقــة ردن : الطريقــة الســتقرائية -ب
. اإلتيان مبجموعة من األمثلة حول قاعدة بالغيـة معينـة كالسـتعارة علـى سـبيل املثـال

يـربط بينهــا إل القاعـدة املنـوي تبيا ــا، وهـذه األمثلـة مسـتمدة مــن وديـان متعـددة، ول 
  تســتقرى هــذه األمثلــة بعــد قراءهتــا ومناقشــتها مثــالا مثــالا بغيــة التوصــل إىل القاعــدة 

البالغـة )وكتـاب . البالغية، فتسجل هذه القاعدة وتأ  التدريبات والتمرينـات لتثبيتهـا
وفـــق هـــذه الطريقـــة لعلـــي اجلـــارم ومصـــطفى أمـــني ألنفـــت مباحثـــه البالغيـــة ( الواضـــحة
 .الستقرائية
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وترمـــي هـــذه الطريقـــة إىل تـــدريس البالغـــة يف ظـــالل النصـــوص : الطريقـــة المتكاملـــة -ج
األدبيــة شــعرية كانــت أو نثريــة، انطالقــاا مــن أن ضــروب البالغــة ليســت هــدفاا يف حــدن 

يـة يف ذاهتا وإمنا هي وسيلة لغاية أعم تتمثـل يف الرتقـاء بالـذوق واسـتكناه ايثـار األدب
 .مبناها ومعناها

بــــــني اللغـــــــة واللســــــانيات املعاصـــــــرة ترمــــــي يف دراســـــــتها األســــــلوبية إىل إدراك الـــــــرتابط 
وميكــــانيزم العمــــل األديب، وتــــرى أن الفعــــل اللغــــوي مــــرتبط بعاداتنــــا اللغويــــة، وأن الوظيفــــة 
ـــــالأل مســـــتويات تتناســـــب ودرجـــــات التجربـــــة  األساســـــية للغـــــة هـــــي اإلبـــــالأل، إل أن لنب

فـــــاإلبالأل أول درجـــــة يف اللغـــــة واألدب هــــو أعمقهـــــا، والـــــنص األديب احلـــــق ل . ةاإلنســــاني
أن يولـد مـا ل حيصـى مـن الـدللت، والقـراءة الواحـدة ل تنضب دللته، إذ إن يف مقـدوره 

تفجـر مــن الــنص إل ناحيــة واحـدة، وهــذه الناحيــة قابلــة لالنقسـام الال ــائي، كمــا أن اللغــة 
مبعب أن اللغة تنفتح عنـدما تغيـب وتـذهب الـنفس يف التأويـل   تصل إىل القمة حني تنعدم،

كـل مـذهب، فهنـاك كلمـات كثـرية يف ذهـن اإلنسـان إذا أخـذ كلمـة معينـة منهـا فهـذا يعــا 
والجتـاه اجلديـد يف الدراسـة اللغويـة يرمـي إىل دراسـة غيـاب ظـاهرة . أنه طرح بقية الكلمات

يف اللســـانيات املعاصـــرة أن الـــنص كـــائن ( التنـــاص)ولقـــد قـــدنمت نظريـــة . مـــا عنـــد األديـــب
سياقي يعـيش يف سـياقات متعـددة، وعنـدما تسـيطر البالغـة تصـبح اللغـة  يكـة وتضـمحل 
شــفافيتها فتصــبح غايــة بعــد أن كانــت وســيلة، ومبعــب آخــر تصــبح متاجــة بعــد أن كانــت 

 .خجولا 
اكتسـاب مثـة عوامـل تسـاعد علـى : عوامل مساعدة على اكتساب الكفاية البالغيـة -3

 :الكفاية البالغية، ومنها
تشـبيه مرسـل مفصـل، : مـن مثـل البتعاد عن المصطلحات الجافة وتفريعاتها المملة -أ

اخل، ذلــك ألن الرتكيــز علــى هــذه املصــطلحات ل يــيدي ..أو مرســل جممــل، أو ميكــد مفصــل 
وصال العبـارات إىل تنمية اإلحساس باجلمال ول إىل التذوق األديب، كما أن هذا النهج ازنق أ

 .ويشوه  اهلا، وحيول البالغة إىل مصطلحات فلسفية نظرية ل جدوى من ورائها
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وصـــــولا إىل احلقـــــائق فســـــا فـــــي المجـــــال للطلبـــــة ألن يســـــتقروا ويســـــتنتجوا  -ب
 .واألحكام، تنمية لشخصياهتم، ودفعاا هلم للمشاركة اإلجيابية يف الستقراء والستنتاج

ذلــك ألن هــذه : القواعــد البالغيــة عــن األمثلــة المبتــورةالبتعــاد فــي اســتخراج  -ج
األمثلــــة املبتــــورة املســــتمدة مــــن وديــــان متعــــددة تشــــتت النتبــــاه، ولــــذلك كــــان اللجــــوء إىل 

ــ والعمــل علــى  أو تصــيد للمحســنات والزخــارف،ل النصــوص العفويــة الطبيعيــة مــن غــري متحن
 .األلوان البالغيةأن يفهم الطلبة هذه النصوص فهماا دقيقاا قبل الدخول يف 

ـــات -د ـــات والمقارن ـــار مـــن المواان ذلـــك ألن هـــذه املوازنـــات واملقارنـــات بـــني : اإلكث
أساليب تناول املوضوع نفسه بني األدباء إمنا يعطي فكـرة عـن جوانـب اجلـدة والبتكـار يف 
التنــاول، كمــا أن مــن شــأن هــذه املوازنــات إلقــاء األضــواء علــى تقــدير القيمــة الفنيــة وتبيــان 

اطن اجلمــــال ومظــــاهر القصــــور، وهــــي مــــن أجــــدى الوســــائل يف ســــرعة تكــــوين التــــذوق مــــو 
 .األديب وإيضاحه

ومثة جمال واسع إلجراء هذه املوازنات يف أدبنا العريب، ومـن   بـني أدبنـا العـريب وايداب 
 .األخرى
وعلـى املـدرس أن يـدرنب : وجوب النظر إلى العمل األدبي نظـرة شـاملة متكاملـة -هـ

لى هذه النظرة الشمولية وفق مدخل الـنظم، ذلـك ألن الـنص األديب يشـتمل علـى طالبه ع
عـــدة مكونـــات وعناصـــر تتفاعـــل فيمـــا بينهـــا وتتبـــادل التـــأثري والتـــأثر، وأن جتزئـــة البالغـــة يف 
ـــه  معـــزل عـــن ســـائر العناصـــر األخـــرى يشـــوه العمـــل األديب، وحيجـــب مكونـــات أساســـية في

 .اخل... نفسية واجتماعية وفكرية 
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 تدريس الكفاية العروضية -الثا  ث
 .نعرض لألهداف املرسومة لتدريس العروض،   نتعرف الطرائق املتبعة يف تدريسه

إن تــدريس العــروض لــيس غايــة أو : األهــداف المرســومة لتــدريس العــروض -1
هدفاا يف حد ذاته، وإمنا هو وسـيلة لتنميـة الـذوق الفـا ملوسـيقا الشـعر، ذلـك ألن العـروض 

ا الشعر العريب، وتعلمه حيتاج إىل حس موسيقي مرهف ودراية ومـران وتبصـر يف هو موسيق
 .قواعده، وتعرف ألركانه وتقسيماته

يهـدف تـدريس العـروض إىل إدراك أوزان الشـعر، واسـتخراج مواضـع ويف ضوء ذلك 
النشــاز مــن البيــت الشــعري، والتمييــز بــني األوزان املختلفــة للبحــور الشــعرية، وحتديــد اســم 

ر الشعري للبيـت بعـد تقطيعـهع كمـا يهـدف تـدريس العـروض إىل تنميـة التـذوق األديب البح
للشــعر لــدى الطالــب وإحساســه جبماليتــه، وقدرتــه علــى التعامــل مــع موســيقا الشــعر حتلــيالا 
وتركيباا، ومتكينه من احلكم على النص الشعري والقراءة الشعرية الصـحيحة، ويهـدف أيضـاا 

 .إىل الكشف عن املوهوبني
 :أما املهارات املنوي إكساتا للدارسني فهي

 .اإلحساس بالشعر من خالل موسيقاه -
 .التمييز بني البيت املوزون، وغري املوزون -
 .استخراج موضع ا لل العروضي من البيت الشعري -
 .إكمال نقص يف البيت الشعري كي يستقيم وزنه -
 .بيات الشعر املدونرةالصدر عن العجز يف أفصل  -
ة كـالرجز والكامــل واهلــزج وجمــزوء تفعــيالت البحـور الشــعرية املتشــات بــنيالتمييـز  -

 .الوافر
 .ضبط قراءة الساكن واملتحرك -
 .التمييز بني التام من البحور واجملزوء منها -
التمييــز بــني التفعــيالت األساســية والثانويــة مــن خــالل التغيــريات الطارئــة عليهــا  -
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 .بفعل الزحافات أو العلل
 .تية على تفعيالت البحور والكتابة العروضيةتطبيق املقاطع الصو  -
 .اختيار التفعيالت املناسبة للبيت بعد تقطيعه -
 .حتديد اسم البحر الشعري -
 .نظم كلمات البيت الشعري بعد تقطيعها -
 .التمييز بني ا طأ العروضي والضرورة الشعرية -
ــة العروضــية -2 ســبق أن أشــرنا إىل أن تــدريس العــروض يتطلــب : تــدريس الكفاي

التقطيــع وتــأليف الشــعر واإلنشــاد، وأن : املعرفــة واملهــارة، وأن املهــارة جمســدة يف ثالثــة أمــور
 .قراءة الشعر املوزون قراءة إيقاعية هي اإلنشاد، واإلنشاد هو أساس الوزن وروحه

ويف احللقـــة األوىل مـــن مرحلـــة التعلـــيم األساســـي يـــدرنب األطفـــال علـــى اإلحســـاس 
ويف احللقــة الثانيــة يــدرنب التالميــذ . ل احملفوظــات واألناشــيدب يقــاع الــوزن، وذلــك مــن خــال

بغيــة إشــعارهم مباهيــة علــى تقطيــع بعــش األبيــات بتحديــد الســواكن واحملرنكــات والتفاعيــل، 
أمــا يف املرحلــة الثانويــة فتــدرس التفاعيــل وبنيتهــا، والبحــور مــع ذكــر . املكــونن الــوزين وتنوعــه

ــــدات املصــــطلحية أوزا ــــا وأضــــرتا الشــــائعة دون الــــدخول ــــة اجلامعيــــة . يف التعقي ويف املرحل
يدرس النظام ا ليلي بصورة وافية وبطريقة حديثة تربط بني الوزن باللغة وبنيتها وتركز علـى 
الدراســـة الصـــوتية والدراســـات املقارنـــة، وتـــربط أيضـــاا بـــني إيقـــاع اللغـــة وإيقـــاع الشـــعر وبـــني 

 .مالية لنيقاعالعروض وإيقاع املوسيقا، ودراسة اجلوانب اجل
 :ويف تدريس الكفاية العروضية يقوم املدرس مبا يلي

الرتكيز على البحور الشعرية األكثـر تـواتراا واسـتعمالا، وينـأى يف مراحـل التعلـيم العـام  -أ
عــن األوزان الشــاذة والنــادرة الشــيوع، فيعمــل علــى ترتيبهــا وفــق تواترهــا، ولقــد تبــني أن 

، فقد جاء مثلث الشـعر العـريب علـى الطويل هو البحر بحور الشعرية استعمالا أكثر ال
وزنـــه كمـــا تبـــني بنتيجـــة اإلحصـــاءات، وجـــاء بعـــده الكامـــل فالبســـيط فـــالوافر فا ليـــل 

 .فالرمل فاملتقارب فالسريع فاملنسرح فاملديد   املتدارك
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اإلتيان مبختارات شعرية  يلة يتعلق كل منهـا ببحـر، وتقـدمي جمموعـة مـن األبيـات  -ب
 .موضوع واحد،   يعمل املدرس على قراءهتا قراءة موسيقية، فيها تقطيع ظاهر يف

تــدريب الطــالب علــى قــراءة األبيــات قــراءة موســيقية، والطلــب إلــيهم الوقــوف عنــد  -ج
 . اية املقطع والتفعيالت، ومترينهم على الوقوف ب شارات عند  اية التفعيالت

يف ضــوء النظــام املقطعــي للغــة العربيــة، ومثــة تــدريب الطــالب علــى الكتابــة العروضــية  -د
 :طريقتان يف هذا الصدد

 (.-)وللمتحرك والساكن بشرطة ).( أن يرمز إىل املتحرك بنقطة : الطريقة األولى
 ( .º)/وإىل املتحرك والساكن بـ /( )أن يرمز إىل املتحرك بشرطة مائلة : الطريقة الثانية

ني فعـولن فعـولن مفـاعل)الطويـل، وتفعيالتـه هـي  وإذا أخذنا بيتـاا مـن قصـيدة علـى البحـر
، ولــيكن هــذا البيــت مــن قصــيدة (يف الشــطر األول ومثلهــا يف الشــطر الثــاين: مفــاعلني

 :زهري بن أيب سلمى امليمية
ـــــــــاس تُعلـــــــــم  ومهما تكن عند امرٍا من خليقةٍ   وإن خاهلـــــــــا افـــــــــى علـــــــــى الن

 :فالكتابة الصوتية العروضية هلذا البيت هي 
ـــــى النـــــا/ هلـــــا افـــــى/وإن خـــــا  خليقةٍ  /رٍا من/ مكن عندت /ومهما ـــــم/عل  س تُعل

 :وباتباع الطريقة األوىل جند 
ـــــى النـــــا/ هلـــــا افـــــى/وإن خـــــا  خليقةٍ  /من رئن/ متكن عند /ومهما ـــــم/عل  س تُعل

  .- -  . /- - -  . /- - . /-. -
 

   .- -  . /- - -  ./-  -  ./-  .-  
 مفاعلن / فـعـولـن / مـفـاعلـــني  / فـــــــعــــــولن   مفاعلن/فـعـولن / ـني مـفـاعلــ/ فـــــــعــــــولن

 :وباتباع الطريقة الثانية جند
 خليقــن/ مــن رئــن/ متكــن عنــد /ومهمــا
 

ــــــــا/ هلــــــــا افــــــــى/وإن خــــــــا  ــــــــى الن ــــــــم/عل  س تُعل
 // º/ º / // º/ º/ º / // º/ º / // º// º 

 
  // º/ º    /// º/ º/ º  /  // º/ º  / // º// º 

 مفاعلن /   فـعـولـن/ مـفـاعلـــني  / فـــــــعــــــولن   مفاعلن/فـعـولن / مـفـاعلـــني / فـــــــعــــــولن
 



 122 

مــن العوامــل املســاعدة : عوامــل مســاعدة علــى اكتســاب الكفايــة العروضــية -3
 :على اكتساب الكفاية العروضية

دريب علـى إدراك اإليقـاع ينبغـي لـه أن يـتم فالت: التدريي المبكر على اإليقاع -أ
يف وقت مبكر، ذلك ألن اإليقاع الذي هـو نسـق مـن األصـوات املتكـررة بطريقـة أو طرائـق 

هــو الوحــدة ( ونيمالفــ)لغــة، ومــع أن الصــوت اللغــوي أو معينــة لــيس إل تنظيمــاا ألصــوات ال
هـــذه الوحـــدة مـــن  الصـــوتية املعتمـــدة يف الدراســـات احلديثـــة إل أن هـــذه الدراســـات تـــدرس

 :وهذه الزوايا هي. ونيمالصوت أو الفئيسة حتدد مالمح هذا زوايا ثالج ر 
علو الصوت ويقابل اتساع املوجة الصوتية، إذ يعلو الصوت كلما زاد اتساع املوجة  -3

اليت حتمله، وتتحدد جمموعة من خصائص الصوت متمثلة يف طولـه أو قصـره، وقـوة 
 .لسه، وناه أو عدم ناه إ اعه أو ضعفها، وجهره، أو

وتقابــل تــردد الصــوت أي عــدد الذبــذبات، وهــذه الدرجــة هــي الــيت : درجــة الصــوت -0
 .حتدد نغمة الصوت عالية كانت أو هابطة أو مستوية

وهـذا نـاتج عـن نـوع املوجـات البسـيطة املكونـة للموجـة املركبـة حاملـة : نوع الصـوت -1
اء النطـق بـني األطفـال والبـالغني أو الصوت، ويـتحكم يف هـذا النـوع اخـتالف أعضـ

 .اخل..بني الرجال والنساء
واإليقاع نظـام مـن األصـوات يشـتمل يف إطـاره جمموعـة مـن األنظمـة الصـغرى، وكـل 

يشــكل نظامــاا فرعيـاا، وتتصــاعد هــذه األنظمــة  (املقــاطع، النـا، التنغــيم)عنصـر مــن عناصــره 
لشـــكل القصـــيدة، والـــذي يتجـــادل مـــع  الفرعيـــة لتشـــكل يف النهايـــة النظـــام اإليقـــاعي العـــام

وكـل نظـام مـن هـذه . أنظمة لغوية أخرى وغري لغوية من أجل تشـكيل بنيـة القصـيدة كاملـة
الصــــراع والتــــ لف إن يف داخلــــه أو يف : األنظمــــة يتضــــمن جمموعــــة مــــن العالقــــات اجلدليــــة

 .عالقته باألنظمة األخرى
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ألهـداف كمـا سـبقت وهـذه ا: تمثل األهداف المرسومة لتدريس العـروض -ب 
اإلشـــارة إليهـــا مـــن قبـــُل هـــي إكســـاب الـــذوق املوســـيقي وإعـــداد الطـــالب للقـــراءة الشـــعرية 
احلسنة يف ظل املوسـيقا وحسـن صـوغها حمافظـة علـى جـو القصـيدة ومعناهـا، إذ إن القـراءة 

 .الشعرية اجليدة أمارة على الفهم والتذوق والتفاعل مع املقروء
إذ طاملــا كانــت : ن النظــام المقطعــي فــي العربيــةالتــدريي الكــافي علــى إتقــا -ج

األخطاء املرتكبة يف وضع التفعيالت ترجـع إىل القصـور يف تعـرف النظـام املقطعـي يف اللغـة 
 :العربية، واملقاطع يف اللغة العربية أربعة وهي

، ُب، بِ : مصوت قصري مثل( + حرف)مقطع قصري يتكون من صامت  -3  .ب 
 .با، بو، يب: مصوت طويل مثل( + حرف)امت مقطع طويل يتكون من ص -0
( حـرف)صـامت + مصـوت قصـري ( + حـرف)مقطع طويـل يتكـون مـن صـامت  -1
 .ب ل، ب ح: مثل

( حــرف)صـامت + مصـوت طويـل ( + حـرف)مقطـع مديـد يتكـون مـن صــامت  -2
 .نوس: مثل
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 تدريس كفاية التذوق -رابعا  
عر بـه املـرء مـن ميـل شـديد مثة من يـرى أن أول مرتبـة مـن مراتـب التـذوق هـو مـا يشـ

وتعلــق بــبعش النمــاذج األدبيــة الــيت يقريهــا وتنــال إعجابــه، وهــذا امليــل املبكــر لــألدب هــو 
 .وليد إحساس فطري ونفسي ينمنى ويرعى ويوجنه إىل أن يبلو مرتبة اجلودة

 :ومن األمور اليت ل بدن من مراعاهتا لكتساب كفاية التذوق
بـني ثـالج مراحـل ( س، أليـوت.ت)فـرنق : ألدبـيمراعـاة مراحـل نمـو التـذوق ا -1

 :يف منو التذوق األديب
أن معظـم األحـداج ( أليـوت)ومتتد حـ  الثانيـة عشـرة، ويـرى : المرحلة األولى -أ

حــ  الثانيــة عشــرة قــادرون علــى بعــش الســتمتاع بالشــعر، وعنــد البلــوأل أو قريبــاا منــه يقــل 
ازعهــا يف هــوى الشــعر حنــني جلــوج ل عهــد هلــا أمــا األقليــة الباقيــة فيتن. اهتمــام أكثــرهم بــه

مبثل متعته من قبُل، ولست أدري مـا إذا كـان للبنـات يف العمـر املبكـر ذائقـة شـعرية اتلـف 
عن ذائقة البنني، غري أنه اكنا القول إن هـيلء يسـتجيبون اسـتجابة منتظمـة، لقـد كانـت 

، «امتـدحت علـى قراءتـه»أنـا  وشـعره هـي( شكسبري)املتعة الوحيدة اليت جنيتها من قراءة 
ولو كنت يومها أنضج عقالا لرفضت ذلك رفضاا قاطعاا، وإذ أعرتف مبـا يعـرتي الـذاكرة مـن 
النســيان فيــل إة أن حــم البــاكر لــذلك النــوع مــن الشــعر الــذي حيبــه األحــداج عــادة قــد 

ـــاا، بعـــد أن تـــركتا عـــدة ســـنوات ســـل ـــة عشـــرة تقريب ـــا يف ســـن الثاني يب تبـــدى يف نفســـي وأن
 .«الكرتاج بالشعر على اإلطالق

يف نشــوء التــذوق األديب هــو الــذي يظهــر بعــد الرابعــة عشــرة : المرحلــة الثانيــة -ب
مــن عمــر اإلنســان، ويف هــذه املرحلــة تتفــتح ميــول املــرء، ويظهــر حــب لكــل مــا هــو  يــل، 

 .ويف هذه املرحلة يثبت ذوق كثري من الناس عندها. وميل شديد لقراءة الشعر وحفظه
وقـد يكـون هي دور النضج يف تذوق الشـعر والسـتمتاع بـه، : المرحلة الثالثة -ج

القــارا مســتعداا للتمييــز بــني جينــد الشــعر ورديئــه، ويف هــذه املرحلــة ينضــج العقــل، ويصــقل 
 .الذوق، ويكون أكثر قدرة على تذوق األدب من املراحل السابقة
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عــة املرحلــة الــيت يتفاعــل معهــا وعلــى املــدرس يف تنميــة التــذوق األديب أن يتعــرف طبي
ح  يعمل على حتقيق األهداف اليت ر ها والغايات اليت يتوخاها، ذلـك ألن عـدم معرفتـه 
ـــه إىل اإلخفـــاق يف حتقيـــق مـــا يطمـــح إليـــه مـــن  بالناشـــئة الـــذين يتفاعـــل معهـــم قـــد يـــيدي ب

 .تدريس النصوص األدبية
اجلوانـــب الثالثـــة هـــي و : مراعـــاة الجوانـــي الثالثـــة فـــي عمليـــة التـــذوق األدبـــي -2

اجلانــــب الوجــــداين واجلانــــب العقلــــي واجلانــــب اجلمــــاة، وهــــي جوانــــب متكاملــــة لــــيس مثــــة 
 .انفصال بينها

ويقصـــــد باجلانـــــب الوجــــــداين متثـــــل القــــــارا ألحاســـــيس الشــــــاعر وقدرتـــــه علــــــى أن 
يستشــف احلالــة النفســية الــيت يعــا عنهــا يف أبياتــه، ويقصــد باجلانــب العقلــي قــدرة القــارا 

هم األفكار الواردة يف األبيات الشعرية ومدى مـا بينهـا مـن تنـاقش، وإدراك للمعـاين على ف
وأمـا اجلانـب اجلمـاة فهـو مـا فـتص . اليت تـوحي تـا ومـدى مـا فيهـا مـن عمـق أو سـطحية

بعنصــر الشــكل يف القصــيدة، ويقصــد بــه تــذوق القــارا للشــكل الفــا للقصــيدة أي إدراك 
 .ال الفكرة أو اإلحساس تاأثر كل جزئية فيها ودورها يف  

ومثة ارتباط وثيق بـني اجلـانبني الوجـداين واجلمـاة طيـث اكـن القـول إن العجـز عـن 
التأثر بالنص والنفعال به والندماج فيه وجدانياا يصـحبه عجـز ناثـل عـن تكشـف مـواطن 

 .اجلمال يف النص واإلحساس بأثر كل جزئية من جزيئات العمل األديب يف  اله
د تبني أن الطالب ذوي التذوق األديب املرتفع قـادرون علـى التـأثر بالعمـل الفـا ولق

 .والستمتاع به وجدانياا بقدر ما هم قادرون على نقده وحتليله وبيان مواطن اجلمال فيه
والطالـــــب الـــــذي يقـــــدر علـــــى التـــــأثر بالقصـــــيدة وجـــــدانياا والتفاعـــــل معهـــــا يســـــتطيع 

ك أثر كـل جزيئـة مـن جزيئـات العمـل األديب يف  الـه، وإدرااإلحساس مبواطن اجلمال فيها 
ولكـــن مـــع العجـــز أحيانـــاا عـــن تعليـــل ذلـــك أو احلكـــم علـــى الـــنص عقليـــاا، ومـــن   يصـــبح 
الطالـــــب الـــــذي ل يتـــــأثر بالقصـــــيدة وجـــــدانياا عـــــاجزاا عـــــن تبيـــــان مـــــواطن اجلمـــــال فيهـــــا، 

 .عرية أو غريهاواإلحساس بقيمة كل أداة من أدوات التعبري موسيقى كانت أو صورة ش
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قد يكون قادراا على حتليل النص ونقده دون اسـتمتاع كامـل بـه أو  بكما أن الطال
ومــــن هنــــا كــــان علــــى . انــــدماج عــــاطفي فيــــه أو جتــــاوب مــــع أحاســــيس الشــــاعر وانفعالتــــه

 .مدرسي العربية الهتمام بالنواحي الوجدانية واجلمالية يف تدريس النصوص الشعرية
وهـذه املقارنـات تبـني مـواطن : وم فـي الموضـوع الواحـدالمقارنة بـين النصـ -3

ـــــة يف بعضـــــها ايخـــــر، ومـــــن شـــــأن هـــــذه املقارنـــــات  اإلبـــــداع يف بعضـــــها، والتبعيـــــة والنمطي
واملوازنات تقـدير القيمـة الفنيـة وبيـان مظـاهر القصـور أو عناصـر اجلمـال، وهـي مـن أجـدى 

ار نصوصــاا متشــاتة مــن الوســائل يف ســرعة تكــوين الــذوق األديب، فــيمكن للمــدرس أن فتــ
عصــور  تلفــة مثــل وصــف الــذئب كمــا جــاء علــى لســان الفــرزدق وعلــى لســان البحــرتي، 
ووصــفه كمــا ورد يف ايداب الغربيــة فتحلــل النصــوص وتنقــد ويكشــف عــن مــواطن اجلمــال 

 .فيها
واكن املقارنة بني وصف أيب متـام والبحـرتي وصـفي الـدين احللـي للربيـع، وبـني رثـاء 

ابــن الرومــي ورثــاء بغــداد عنــد  ــس الــدين حممــود الكــويف، وبــني صــور احلــرب  البصــرة عنــد
واملعــارك عنــد كــل مــن بشــار وأيب متــام والبحــرتي واملتنــم، وبــني مــا ااثلهــا عنــد األندلســيني 

 .واحملدثني
واكن الوقوف عند صـورة معينـة ومقارنتهـا بـني شـاعر وآخـر، كصـورة سـيف الدولـة 

 :عندما يقولاحلمداين يف شعر املتنم 
ــــــف  وقفــــــت ومــــــا يف املــــــوت شــــــك لواق

 
ــــــــــائمُ    كأنــــــــــك يف جفــــــــــن الــــــــــردى وهــــــــــو ن

 :وصورة الفدائي يف شعر إبراهيم طوقان يف قوله 
 هـــــــــــــــــــــو بالبـــــــــــــــــــــاب واقـــــــــــــــــــــف

 
 والـــــــــــــــــــــردى منـــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــائف 

ـــــــــــــــــ   واصـــــــــــــــــفُ ع افاهـــــــــــــــــدئي ي
 

 خجــــــــــــــــــــــالا مــــــــــــــــــــــن جراءتــــــــــــــــــــــه 
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 ل فصـــورة املـــوت عنـــد إبـــراهيم طوقـــان اتلـــف عنهـــا عنـــد املتنـــم، فهـــي عنـــد الثـــاين
حركة فيها ألن املوت نائم عن سيف الدولة غافل عنه، يف حني أن املوت يرتعد خوفـاا مـن 

 .جرأة الفدائي وإقدامه عند طوقان نا أكسب املعب روعة و الا 
منــذ نعومــة أظفــارهم، ويف  تــدريي الناشــ ة علــى اإلحســاس بــالوان واإليقــاع -4

 .دريباألغاين واألناشيد جمال رحب هلذا الت
ذلـك ألن القـراءة متـد : يف نفوس الناشـئة استثارة الدافعية والرغبة في القراءة -5

الناشئة باملتعة الفنية والزاد الفكري الذي يساعد على تفهـم األدب واحلكـم عليـه والتفاعـل 
 .مع مضامينه وأساليبه

ألن دفـع املتعلمـني : تنمية القـدرة علـى اختيـار النصـوم فـي نفـوس الناشـ ة -6
حث والتفتـيش يف الكتـب عـن النصـوص الـيت فتارو ـا أمـر يف غايـة األليـة، كمـا أن إىل الب

اســتمزاج آرائهــم فيمــا حيبــون أن يتعلمــوه، وتعــرف رغبــاهتم واهتمامــاهتم يف ضــوء الدراســات 
 العلميـــة أمـــر هـــو ايخـــر مهـــم جـــداا يف تـــأمني الراحـــة النفســـية لـــديهم مـــادام مـــا فتـــار يلـــمن 

 .رغباهتم، ويسد حاجاهتم
علــى املــدرس أن يعمــل علــى  :مشــاركة المتعلمــين فــي عمليــة النقــد والتعليــق -7

إشــراك ناشــئته يف النقــد والتعليــق تاركــاا هلـــم التلقائيــة الكاملــة واحلريــة التامــة يف التعبــري عمـــا 
واملــدرس النــاجح . يشــعرون بــه، متنــاولا بعــد ذلــك آراءهــم بالتهــذيب وأحكــامهم بالتوجيــه

متمهالا عليها، متأنياا معها، مثـابراا يف توجيههـا حـ  يراء أن تظهر هو الذي يسمح لكل ا
علـى التـذوق، علـى أن تستوي بعد ذلك آراء ناجحة وأحكاماا تصلح أساساا للنقد ودلـيالا 

 .ملواطن اجلمال املدرس موجنٌه ومرشدٌ 
غــا عــن البيــان أن للمــدرس دوراا : دور المــدرس فــي تكــوين التــذوق األدبــي -8
يف تكـوين التـذوق األديب لـدى طالبـه، ذلـك ألن الطـالب ينظـرون إىل املـدرس علـى رئيساا 

فـ ذا كـان حمبـاا للقـراءة والشـرح والتعبـري أنه القدوة اليت يقتدى تا، واملثـال الـذي حيتـذى بـه، 
واملـدرس النـاجح هـو الــذي يـوفر يف صـفوفه جـواا مــن . ر يف طالبـه يف جـذتم حنـو القــراءةأثـن



 128 

كة وخلق املواقـف اإلجيابيـة يف الـتعلم، وهـو يف تعليمـه حيـرتم إبداعيـة طالبـه التعاطف واملشار 
يهــدم نتيجــة جهــودهم، وهــو مــرن يف أســلوبه يكينــف طريقتــه وفــق األجــواء الــيت يتفاعــل ول 

 .معها، ويعرف كيف يالحن برح ناقدة
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 مراجع الفصل
 

جامعــــة  -بيــــةيف طرائــــق تــــدريس اللغــــة العر  -األســــتاذ الــــدكتور حممــــود أيــــد الســــيند -3
 .3111كلية الرتبية   -دمشق

 -املوجز يف طرائق تدريس اللغة العربية وآداتـا -األستاذ الدكتور حممود أيد السيند -0
 .3112بريوت  -دار العودة

تعلــيم القــراءة  -الــدكتور حممــد عــالء الــدين الشــعيم-الــدكتور رشــدي أيــد طعيمــة -1
 .0221القاهرة  -دار الفكر العريب -واألدب

العــدد  -(بوزيعــة) ــا علــم تعلــيم العربيــة باملدرســة العليــا لألســاتذة  –العربيــة جملــة  -2
 .0233الثالث 

دار  -طرائــق تــدريس األدب والبالغــة والتعبــري -الــدكتورة ســعاد عبــد الكــرمي الــوائلي -1
 .0222عمان  -الشروق للنشر والتوزيع

 -شــر والتوزيــعدار املســرية للن -أســاليب تــدريس اللغــة العربيــة -راتــب قاســم عاشــور -1
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 الفصل السادس
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 الفصل السادس
 نماذج تطبيقية

 لكفايات تصميما  وتخطيطا  وتنفيذا  دروس في بعض ا

بعــــــد أن تعر فنــــــا تــــــدريس بعــــــش الكفايــــــات اللغويــــــة يف التعبــــــري والقواعــــــد النحويــــــة 
واإلمالئيــة واألدبيــة والبالغيــة والعروضــية، كــان تقــدمي منــاذج يف عــدد مــن الــدروس يف هــذه 

يــداا ملعلمــي الكفايــات بغيــة الســتئناس تــا يف تصــميم الــدروس واطيطهــا وتنفيــذها أمــراا مف
 .اللغة العربية ومدرسيها

 نموذج في تدريس التعبير -أول  
ـــــة التعلـــــيم  ـــــري يف احللقـــــة األوىل مـــــن مرحل ســـــبق أن أشـــــرنا إىل أن موضـــــوعات التعب
األساسي ذات طابع حمسوس، ويف احللقـة الثانيـة مـن هـذه املرحلـة جيـري اجلمـع بـني األمـور 

. مــور احملسوســة مــا تــزال نســبتها أعلــى مــن اجملــردةاحملسوســة واملعنويــة اجملــردة، وإن كانــت األ
 .أما يف املرحلة الثانوية فتغلب على موضوعات هذه املرحلة األمور املعنوية اجملردة

ويف ضــوء ذلــك اكـــن ملعلمــي اللغــة أن يتخـــريوا مــا يالئــم طبيعـــة كــل مرحلــة، ومـــن 
مــن مرحلــة التعلــيم  موضــوعات التعبــري الــيت جتمــع بــني الوصــف والتجريــد يف احللقــة الثانيــة

وصــف عامــل وتبيــان دور العمــل يف النهــوض بــاجملتمع وتقدمــه، ووصــف فــالح : األساســي
ـــة فيـــه، ووصـــف حفـــل لتكـــرمي  ـــة الزراعي ـــان دور الفالحـــني يف النهـــوض بـــاجملتمع والتنمي وتبي

 والجتهاد والتفوق يف النهوض بـاجملتمع والرتقـاء بـه، املتفوقني يف املدرسة وتبيان دور اجلدن 
... ووصـف مبــاراة رياضــية وتبيـان دور الرياضــة يف بنــاء أجســام أبنـاء األمــة قويــة ومتماســكة

 .اخل
نـــا موضـــوعاا مـــن املوضـــوعات الـــيت جتمـــع بـــني اجلـــانبني املشـــخص واملعنـــوي  وقـــد ارين
والـيت اكـن طرحهــا يف  ايـة احللقـة الثانيــة مـن مرحلـة التعلــيم األساسـي أو يف بدايـة املرحلــة 

التقــى ثالثــة صـــيادين حتــت شـــجرة وارفــة الظـــالل »: لــيكن املوضـــوع املتخــرين هـــوالثانويــة، و 
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تشـبنه »على حافة نبع يتفجر ماءا صافياا، فلفت انتباه أحـدهم صـخرة نقشـت عليهـا عبـارة 
 .«تذا النبع

فأخــذ كــل واحــد مــن هــيلء الصــيادين يفســر املعــب املقصــود مــن هــذه العبــارة كمــا 
 .«فهمها

 .من حديثاذكر ما دار بينهم 
ومثـة فيمـا يـأ  عـرض لتنفيـذ هـذا املوضـوع املتخـري باسـتخدام طريقـة عصـف الـدماأل 

 .أو القدح الذها
 :تحديد األهداف -1

إن وضـــوح األهـــداف يف ذهـــن املـــدرس مـــن األليـــة مبكـــان، ذلـــك ألن يف حتديـــدها 
بدقــة ووضــوح يســاعد أاــا مســاعدة علــى جناحــه يف أدائــه، واكــن تلخــيص هــذه األهــداف 

 :املرجوة من تقدمي موضوع التعبري يف اي 
التناســـــــق )ذكـــــــر بعـــــــش الفوائـــــــد الـــــــيت اكـــــــن للمـــــــرء أن يســـــــتمدها مـــــــن الطبيعـــــــة -أ

 (.اخل...تغذية الفكر  -عمل ا ري -اجلمال -والنسجام
تزويـــد الطلبـــة بعـــدة فكـــر يتوصـــلون إليهـــا بطريـــق الســـتقراء مـــن خـــالل املوضـــوع  -ب

 (.اخل... التضامن  -ددالتج -الصفاء -الكرم)املطروح 
 .تدريب الطالب على احلرية يف الستنتاج واحلرية يف التعبري -ج
 .الربط الوثيق بني الفكر املستنبطة وواقع الطلبة -د
 .ر يف األذهان وحسن التعبري عنهاك  تدريب الطالب على وضوح الفِ  -ه
ل يف عــرض تــدريب الطــالب علــى النظــام والتنســيق بــني أجــزاء املوضــوع والتسلســ -و

 .الفكر والنتقال من فكرة إىل أخرى وحسن استخدام عالمات الرتقيم
 .تدريب الطالب على الدقة يف اإلجابة والتقيد باملوضوع -ز
 .تقومي القلم واللسان من األغالط املرتكبة -ح
 .تدريب الطالب على النقد املوضوعي -ط
 .يفةتشجيع أصحاب املواهب ومراعاة أصحاب الكتابات الضع -ي
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 :األساليي والمناشط -2
 .التمهيد والعرض وا امتة: وتشمل هذه املناشط أجزاء املوضوع الثالثة

 :التمهيد -أ
 :واكن أن يتخذ األسلوب التاة

 :يسأل املدرس -3
 عالم يدل شروق الشمس وغياتا ا  -
 .يدل ذلك على أن لكل شيء بداية و اية: جييب أحد الطلبة  -
ى دورة احليــاة وأنـه مــن الغـروب ينبثــق الشـروق، ومــن يـدل ذلــك علـ: وجييـب ثــان  -

 .املوت تنبثق احلياة
 .يعقب املدرس على هذه اإلجابات  -
واكــن أن يكــون الســيال عــن تفــتح الزهــرة مــن الــاعم إىل مرحلــة ضــوع الشــذى   -

طفولـــة وشـــباب : والعبـــري   إىل الـــذبول حيـــث يكـــون الســـتنتاج أن فـــرتات احليـــاة
جلمال فرتة زمنية حمدودة ل تـدوم، أو أن فـرتة الشـباب ونضج وشيخوخة، أو أن ا

 .اخل... هي فرتة اجلمال ينبغي أن تستغل يف طلب املعاة 
 ما الدروس اليت نستقيها من النمل والنحل ا -0

 .نستقي منهما اجلد والجتهاد والسعي احلثيث لنيل املطالب: جييب طالب  -
مرارية احليــاة، إذ إن مــا جتنيــه نســتقي منهمــا التخطــيط املــنظم لســت: ويقــول آخــر  -

النملــــــة يف الصــــــيف والنحلــــــة يف الربيــــــع والصــــــيف، يكــــــون زاداا هلمــــــا يف الشــــــتاء 
 .يساعدلا على البقاء، وأنه لول التنظيم والتخطيط ملا كانت هناك حياة فعالة

 ـــا تتعـــب وتكـــد ومتـــتص تقي مـــن حيـــاة النحلـــة اإليثـــار، إذ إنســـ: ويقـــول ثالـــث  -
ومــن ! لــه إىل عســل فيــه شــفاء للنــاس فكــم مــن مــريش شــفي رحيــق األزهــار لتحو 

 .اخل! .. متأمل زالت أوجاعه بفضل هذه املادة النافعة اليت ل حتصى فوائدها 
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 : العرض -ب
 :اين سنحاول معاا أن نستنبط الدروس والعا نا يلي

يعــرض املــدرس صــوراا عــن ثالثــة صــيادين جيلســون بــالقرب مــن نبــع حتــت شــجرة  -3
  يشـري : الل، وقد وضع كل منهم بندقيته جبواره، ورقـد كلبـه إىل جانبـهوارفة الظ

 .إىل العبارة املنقوشة على صخرة على حافة النبع
يســأل املــدرس طلبتــه عــن حمتويــات هــذه الصــور وعمــا يرونــه يف كــل منهــا، واكــن  -0

 .أن يعرض املنظر يف فانوس سحري، ويتم احلوار يف أثناء العرض
السـبورة،   تويات هذه الصور بطريـق تسـجيل املوضـوع علـى جيمع املدرس بني حم -1

يعمد إىل قراءته بتمهل وأناة، فاسحاا اجملال أمام طالبه للتفكري فيه ب نعام النظـر، 
 .والغوص وراء الفكر

يـــدعو طالبــــه إىل اســـتخراج العناصــــر مــــن املوضـــوع نفســــه حرصـــاا علــــى الدقــــة يف  -2
 .اإلجابة وعدم ا روج عن املوضوع

عناصـــر علــى الســـبورة مـــن غــري أن حيـــذف شـــيئاا منهــا يف البدايـــة حفاظـــاا يســجل ال -1
علــى حريــة التعبــري،   يعمــد إىل غربلتهــا وتصــفيتها والقتصــار علــى مــا لــه عالقــة 

 .باملوضوع واستبعاد ما ل عالقة له به
يعـــود املـــدرس إىل نـــص الســـيال نفســـه، ويضـــع خطـــاا حتـــت العناصـــر الـــيت يشـــتمل  -1

 -شـجرة وارفـة الظـالل -ثالثـة صـيادين)ذه العناصـر هـي عليها نـص السـيال، وهـ
تشـبه تـذا »العبـارة نفسـها  -صـخرة نقشـت عليهـا عبـارة -نبع يتفجر ماء صـافياا 

 (.وتفسرياهتا« النبع
 .يسأل املدرس بعد أن يرتب هذه العناصر األسئلة التالية -1

 ما الذي نصفه يف الصيادين ا -
 .نصف كيفية التقائهم ولباسهم: يقول طالب
 .ونصف بندقياهتم: ويقول ثان
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 .اخل... ونصف كالتم والوضعية اليت ااذها كل منهم : ويضيف ثالث
 .يسجل املدرس هذه الفكر على السبورة

 ما الذي نصفه يف الشجرة ا -
 .نصف ضخامة جدعها وعلو أغصا ا: يقول طالب
 .نصف أوراقها ومتايل أغصا ا: ويقول ثان
 .اخل... ناءها فوق النبع وكثافة ظلها احنونصف أيضاا : ويقول ثالث

 .يسجل املدرس هذه الفكر على السبورة
 ما الذي نصفه يف النبع ا -

 .نصف صفاء مياهه وعذوبتها: يقول طالب
 .نصف غزارهتا وتفجرها من قلب الصخر: وجييب ثان

 .ونصف أيضاا برودة مائه وظهور حصاه: ويضيف ثالث
 .السبورةيقوم املدرس بتسجيل هذه الفكر على 

 ما الذي نصفه يف الصخرة اليت نقشت عليها العبارةا -
 .نصف ضخامتها: يقول طالب
 .ونصف قوهتا وصمودها يف وجه األعاصري والسيول: وجييب ثان

: ، ويقــول«تشــبه تــذا النبــع»يتوقــف املــدرس عنــد العبــارة املنقوشــة علــى الصــخرة  -1
بيــنهم، فمــا اكــن أن  لنضــع أنفســنا مكــان الصــيادين ولنتمثــل احلــديث الــذي دار

 تكون الفكرة اليت ذكرها الصياد األول ا
ــــب  - أ ــــث الكــــرم : اكــــن أن تكــــون: يقــــول طال ــــا أن نتشــــبه بــــالنبع مــــن حي ينبغــــي لن

 .والعطاء
 :كيف ا وضنح فكرتك: يعقب املدرس -
ـــــب - ـــــب الطال اا معطـــــاء كراـــــاا يعطـــــي ايخـــــرين : جيي ـــــى املـــــرء أن يكـــــون خـــــرين عل

 .ومن غري تباه أو افتخارول أذى،  ويساعدهم من غري منن 
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هـذا صـحيح، فعلـى كـل منـا أن يتخـذ مـن هـذا النبـع مثـالا لـه : يضيف املـدرس -
يف العطــاء، فعطــايه دائــم مســتمر ل يعــرف النقطــاع، وهــو يف عطائــه ل يفــرق 
بــــني إنســــان وآخــــر، وإمنــــا يشــــمل عطــــايه األحيــــاء  يعــــاا مــــن إنســــان وحيــــوان 

 .ونبات، فهو ا ري عينه، والكرم ذاته
 :يسأل املدرس بعد ذلك -

 إذا ما تشبهنا بالنبع ا! ى عطاينا كيف يتجلن 
يتجلــــى العطــــاء يف املــــال ويف الوقــــت ويف اجلهــــد والعمــــل، ويف : وتــــأ  اإلجابــــة -

 .اخل... الروح 
كل منا من وقته، من ماله، من جهـده، مـن عملـه،   فليعط إذاا : ويعقب املدرس -

هــذه الشــجرة بأفنا ــا باســقة فــوق  حــ  يرتفــع بنــاء الــوطن عاليــاا كمــا ارتفعــت
 .مياه هذا النبع

 ولكن كيف يتجلى عطايكم حالياا وأنتم على مقاعد الدراسة ا:   يسأل -
يتجلى يف أن نعطي دروسنا وقتنا وجهـدنا، وأن منـنح ذوينـا الـا : وتأ  اإلجابة -

مـة والرية، ووطننا اإلخالص واحملبة، واحرتام النظام واحلفاش على املصلحة العا
 .اخل... 

مــن الــي علــين الفكــرة الــيت اكــن أن يكــون الصــياد األول قــد : يســأل املــدرس -
 ذكرها ا

ول أذى، العطـــــاء  إ ـــــا فكـــــرة العطـــــاء الـــــدائم بـــــال مـــــنن »: يقـــــول أحـــــد الطلبـــــة -
 .«بصمت

 .يقوم املدرس بتسجيل الفكرة على السبورة -
 اد من العبارةاكيف فهم املعب املر : واين ننتقل إىل الصياد الثاين ونسأل  - ب

اكــن أن يكــون قــد فهــم منهــا أن علــى اإلنســان أن يتشــبه تــذا : يقــول طالــب -
 .النبع يف صفاء نفسه وعذوبة حديثه ونقاء سريرته
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 :يثا املدرس على إجابة الطالب مشجعاا، ويطلب إليه أن يوضحها، فيقول -
ه نقيــاا علـى املــرء أن تكـون ســريرته صـافية صــفاء ميـاه هــذا النبـع، وأن يكــون قلبـ

خالياا من الضغينة واحلقد والكراهيـة والبغضـاء نقـاء ميـاه هـذا النبـع، وأن يعامـل 
 .ايخرين بكل صدق وصفاء وصراحة

هــذا صــحيح، فالكراهيــة ليســت مــن صــفات املــواطن الصــا ، : يعقــب املــدرس -
ق بنيانـه وهي تفقد اإلنسان  ته اإلنسانية، وإذا مـا اسـتبدت بـأفراد اجملتمـع متـزن 

 :يقول الشاعر. إىل غابة يفرتس فيها القوي الضعيف وحتول
 خلِّـــــص فـــــياد ك مـــــن ِغـــــلىل ومـــــن حســـــدٍ 

 
ـــــــــقِ   ـــــــــلِّ يف العن ـــــــــل الُغ ـــــــــب مث ـــــــــلُّ يف القل  فالِغ

احصـد »: كمـا اكنـه أن يستشـهد باحلـديث النبـوي: «يشرح املدرس معب البيت» 
 .«الشر من صدر غريك بقلعه من نفسك

 :قائالا  ويتوقف عند فكرة الصفاء -
انظـــر إىل هـــذا النبـــع جتـــد أنـــك لـــو حاولـــت أن تعكـــره عـــاد إىل صـــفائه بعــــد »

حلظـــات، وهـــذا مـــا ينبغـــي للمـــرء أن يتســـم بـــه، إذ إن عليـــه أن يكـــون متصـــفاا 
بســـماحة ا لـــق وبالصـــفح عـــن املســـيء، والبعـــد عـــن األذى، وجتنـــب الغضـــب 

 .«والنفعال
يكـون قـد ذكرهـا مـن الـي علـين الفكـرة الـيت اكـن أن :   يسأل املدرس بعـدها -

 الصياد الثاينا
إ ــا فكــرة الصــفاء يف الــنفس، والنقــاء يف الســريرة، والعذوبــة يف »: يقــول طالــب -

 .«احلديث
 .يقوم املدرس بتسجيل الفكرة على السبورة -

 ماذا عساها أن تكون فكرته ا: ننتقل اين إىل الصياد الثالث -ج
 عب التجديداكن أن يكون قد استوحى من العبارة   م: يقول طالب -
 يستوضح منه املدرس عن املعب املقصود ا -
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أن املعب املقصـود أن علـى املـرء أن يكـون متجـدداا علـى الـدوام : جييب الطالب -
جتــــدد ميـــــاه هــــذا النبـــــع يف كـــــل حلظــــة متـــــر، ذلـــــك ألن الوقــــوف يعـــــا اجلمـــــود 
ـــاه هـــذا النبـــع كانـــت آســـنة لمـــتألت  والتحجـــر والتخلـــف واملـــرض، ولـــو أن مي

ولكن الذي أكسبها عذوبتها وطيبتها ما تتسم به مـن جتـدد مسـتمر : مباجلراثي
 .يف كل حلظة

هــذا صــحيح، أحســنت يف فهمــك، وهــذا مــا عــا عنــه الشــاعر : يعقـب املــدرس -
 :قائالا 

 إين رأيــــــــــــت وقــــــــــــوف  املــــــــــــاء يُفســــــــــــُده
 

 إن ســــــــــال طــــــــــاب وإن مل يســــــــــِر مل يطــــــــــبِ  
 دد مياهه اولكن كيف اكن لننسان أن يتمثل تذا النبع من حيث جت 

 :وجييب الطالب -
يواكب روح العصر الذي يعيش فيه، وأن يطلـع علـى كـل جديـد، وأن على املرء أن 

 .يكون لديه ظمأ للمعرفة، يبحث عنها مفتشاا ومنقباا يف مراحل حياته كلها
كما أن عليه أن يكون طموحاا ل يقف عند مرحلة معينة، بل يبحـث عـن األفضـل 

مــة لحــت لــه يف األفــق قمــم أخــرى، نــا يكســب وجــوده طعمــاا كلمــا وصــل إىل ق: دائمــاا 
 .خاصاا وطابعاا معيناا جيعالنه جديراا باحلياة، أهالا هلا

علـــى املـــدرس الـــذي « التجديـــد والطمـــوح»  يقـــوم أحـــد الطلبـــة بـــ مالء فكـــرة  -
 .يقوم بتسجيلها على السبورة

ســــتقيناها مــــن أصــــبح لــــدينا اين ثــــالج فكــــر، أو ثالثــــة دروس ا: يقــــول املــــدرس -د
 :العبارة، وهذه الدروس هي

 .العطاء الدائم بصمت -3
 .الصفاء يف النفس، والنقاء يف السريرة، والعذوبة يف احلديث -0
 .التجدد والطموح -1

 هل اكننا أن نستخلص فكرة أخرى ا:   يسأل -
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 .«أن الحتاد يولد قوة»اكننا أن نستنتج عاة أخرى تتمثل يف : يقول قائل -
 كيف ا: ل املدرسويتساء -
أن قطـــرة واحـــدة مـــن املـــاء لـــيس هلـــا أثـــر يـــذكر، ولكـــن عنـــدما : فتـــأ  اإلجابـــة -

اجتمعت قطرة من هنا، وقطرات من هناك كوننت نبعاا دفاقاا بتضـامنها، فـانبثق 
 .طريقاا له من قلب الصخر بعد أن شقن 

 يقــف يف ومــن هنــا كــان التضــامن يــيدي إىل املنعــة، والحتــاد يقــود إىل القــوة الــيت ل
 .طريقها عائق، ول انع من حتقيق مبتغاها حائل

أحسـنت، علينـا أن نتخـذ مـن النبـع مثـالا لنـا وقـدوة يف تـ لف : ويعقب املدرس -
أبناء أمتنا العربية وتضـامنهم وتـراص صـفوفهم ووحـدة كلمـتهم وجتميـع طاقـاهتم 

عــتهم الــيت ل وإمكانــاهتم املاديــة واملعنويــة، ألن يف ذلــك قــوهتم الــيت ل تقهــر ومن
هتد، وانتصارهم على أعدائهم الذي ل حميـد عنـه، إذ هـل كـان الصـخر األصـم 

 حائالا دون فجر املاء وانبثاقه ا
 :ا امتة -ج

 كيف اكننا أن خنتتم موضوعنا ا: ويسأل فيها املدرس -
فتجـــيء اإلجابـــة بتســـجيل النطبـــاع الـــذا  أمـــام مظـــاهر الطبيعـــة، وبالـــدروس  -

أن نســـتوحيها منهـــا، وباإلشـــارة إىل أن الطبيعـــة خـــري منهـــل القيمـــة الـــيت اكـــن 
يســــتقي اإلنســــان منــــه التناســــق والنســــجام نــــا يــــنعكس علــــى الــــنفس املتأملــــة 

 .فيضفي عليها اجلمال والنسجام ونشدان كل ما هو  يل ونافع وسام
 :التقويم -3
هـا وتبويبهـا بعد أن يفسح املدرس اجملال أمـام طلبتـه لسـتقراء العناصـر والتعبـري عن -3

قــــل بيــــنهم مطلعــــاا علــــى  نتم إىل الكتابــــة حــــول كــــل منهــــا،   يوتنظيمهــــا يــــدعوه
شـويش الفكـر كتابتهم، مسجالا األخطـاء الـيت يصـادفها إن يف األسـلوب أو يف ت

ـــد للعـــرض، أو يف ا ـــروج عـــن املوضـــوع، أو يف واضـــطراتا، أو يف مالء مـــة التمهي
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 .اخل... اللغوية والنحوية واإلمالئية استخدام عالمات الرتقيم، أو يف األخطاء 
يكلـــف أحــــد الطلبــــة قـــراءة مــــا كتــــب، ويطلـــب إىل زمالئــــه تســــجيل مالحظــــاهتم  -0

 .وإبداءها،   يقوم بتصحيح األخطاء وتقومي العوجاج يف املبب واملعب
إذا مل يتســـع الوقـــت يكلـــف طلبتـــه إكمـــال موضـــوعاهتم يف البيـــت،   يعمـــد إىل  -1

منهـــا علـــى النحـــو الـــذي أشـــرنا إليـــه مـــن قبـــل يف تقـــومي تصـــحيحها بعـــد النتهـــاء 
موضوعات التعبري، ويفضل أن يكون التصحيح مباشرة ح  ل يكـون مثـة فاصـل 

 .زما بني كتابة ا طأ والتنبيه عليه
فصص املدرس حصة معينـة للتـدريب علـى تـاليف األخطـاء الشـائعة الـيت ارتكبهـا  -2

 .الطالب يف موضوعاهتم
 :مالحظات

ـــة ل تكـــون إل بعـــد عجـــز الطلبـــة عـــن إن تعقي -3 بـــات املـــدرس علـــى إجابـــات الطلب
الســـتنتاج ومتابعـــة الكــــالم، إذ إن علـــى املـــدرس أن يطــــرح الســـيال علـــى الطلبــــة  
كافة،   يتلقى اإلجابات، فيعمد إىل صقلها وتشذيبها والثناء علـى اجلينـد منهـا، 

 .  يزيد يف إيضاح بعش الفكر من خالل تعقيباته عليها
م اسرتســال املــدرس يف الشــرح والســتئثار بــالكالم حــ  ل يفــوت علــى الطلبــة عــد -0

فرصة التعبري والستنتاج، وإمنـا يكـون قائـداا للـدرس موجهـاا لـه، حاثـاا ومشـجعاا يف 
 .الوقت نفسه

البتعـــاد عـــن فـــرض قوالـــب جـــاهزة علـــى الطلبـــة، وفســـح اجملـــال هلـــم للتعبـــري طريـــة   -1
 .إكراه على اللتزام بأسلوب معنيكاملة من غري إلزام أو قسر أو 
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 نموذج في تدريس القواعد النحوية -ثانيا  
الطريقــة : سـبقت اإلشــارة إىل أن مثـة طرائــق ثالثــاا يف تـدريس القواعــد النحويـة، وهــي

لـة، وملـا كانـت  القياسية، والطريقة الستقرائية، وطريقة النصـوص املتكاملـة، أو الطريقـة املعدن
العمليــة التعليميــة التعلميــة علــى الصــعيد العــريب هــي الطريقــة الســتقرائية  الطريقــة املتبعــة يف

وطريقــة النصــوص املتكاملــة يف األعــم األغلــب كــان اــرين أحــد املباحــث النحويــة وتدريســه 
 .وفق هذه الطريقة اكن أن يكون منوذجاا يستأنس به معلمو اللغة العربية ومدرسوها

 :ا يف تدريسهم، وتتلخص فيما يليومثة خطوات حيسن تم السرتشاد ت
إعداد الدرس إعداداا جيداا قبل الـدخول إىل الصـف، فيعمـل املـدرس علـى أن يزيـد يف  -3

حتضـريه علـى مـا هــو مقـرر يف الكتـاب اسـتعداداا ملواجهــة أسـئلة الطلبـة وانتظـاراا لفرصــة 
 .الزيادة كي يكسب ثقة طالبه

رس باإلضــافة إىل حــل مترينـــات ويتضــمن اإلعــداد حتديــد األهــداف الســـلوكية مــن الــد
الكتاب كي يسيطر عليها، وحيتاط ملـا قـد يكـون بعيـداا عنـه، ويكـون خطـأ يف التمـرين 
نفســــه، كمــــا يتضــــمن اإلعــــداد معرفــــة الطريقــــة املالئمــــة لتحقيــــق األهــــداف والوســــائل 

 .املساعدة لذلك
مـن علـم إذ اكن للمدرس أن يستعني مبـا لـدى الطلبـة : اري التمهيد املناسب للدرس -0

باملوضــوع نفســه، فيتخــذ مــن هــذه املعلومــات نقطــة انطــالق يســتند إليهــا يف الوصــول 
هـــذا التمهيـــد أشـــكالا متعـــددة فقـــد يكـــون حـــواراا ومناقشـــة، وقـــد إىل اجلديــد، ويتخـــذ 

 .يكون غري ذلك
قــــراءة الــــنص املتكامــــل الــــذي يشــــتمل علــــى األمثلــــة الــــيت ستســــتقرى القاعــــدة منهــــا،  -1

يف معاين هـذا الـنص الـذي يـدور حـول موضـوع واحـد علـى أل  فيناقش املدرس طالبه
يكــون طــويالا ول متكلفــاا، طيــث يكــون هنــاك توزيــع منســجم للوقــت املخصــص علــى 
خطـــوات الـــدرس، وبعـــد أن يطمـــئن املـــدرس إىل فهـــم طالبـــه ملعـــاين الـــنص ينتقـــل إىل 

 :ا طوة التالية
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مثـال بغيـة دفـع الطـالب إىل تسجيل األمثلة اليت تشـتمل علـى القاعـدة، ومناقشـة كـل  -2
اســتنتاج أوجــه الشــبه والخــتالف بــني هــذه األمثلــة والرابطــة الــيت تــربط بينهــا والقاســم 
املشـــرتك الـــذي جيمـــع بينهـــا علـــى أن يصـــب الهتمـــام والرتكيـــز علـــى القاعـــدة موضـــوع 
الــدرس مــن غــري أن يكــون هنــاك تشــتت لالنتبــاه واســتطراد يف أمــور جانبيــة يــيدي إىل 

 .فضياع اهلد
اســتنتاج القاعــدة وتثبيتهــا علــى الســبورة علــى أن يتوصــل الطــالب إىل صــوغها بصــورة  -1

 .بعد عملية الستقراء السابقةطبيعية من غري مشقة أو إحساس بصعوبة 
وكلما متكـن املـدرس مـن إيصـال طالبـه إىل اسـتنتاج القاعـدة وصـياغتها بصـورة طبيعيـة  

 .كان ذلك أمارة على جناحه يف تدريسه
القاعـــدة املســـتنبطة يف األذهـــان بطريقـــة التطبيـــق عليهـــا، ول اكـــن للقواعـــد أن تثبيـــت  -1

 .تتحول إىل مهارة على اللسان والقلم، إل بوساطة التدريب والتمرين
ويتطلـــــب هـــــذا أن يكثـــــر املـــــدرس مـــــن التمرينـــــات الشـــــفوية أولا، ومـــــن   التمرينـــــات 

الصــعوبة، وعلــى أن تكــون  الكتابيــة علــى أن تتــدرج هــذه التمرينــات مــن الســهولة إىل
هنــاك صــيو متعــددة لألســئلة وعــدم القتصــار علــى صــيغة واحــدة كاألســئلة التكوينيــة 
فقط، إذ لبد من مترين الطالب علـى أسـئلة التكملـة والختيـار مـن متعـدد، والتعـرف 

 .والتكوين إثارة للنشاط واحليوية يف نفوسهم
ملنزل على أن يقتصر املطلـوب منهـا تكليف الطالب القيام بأداء بعش التمرينات يف ا -1

علــى مـــا أخـــذه الطــالب مـــن قواعـــد يف الـــدرس نفســه باإلضـــافة إىل الـــدروس الســـابقة 
ربطـــاا للمعلومـــات يف األذهـــان وتكوينـــاا للمفـــاهيم، وعلـــى أل يطغـــى نصـــيب الـــدروس 

 .السابقة من التمرينات على نصيب الدرس نفسه
ب جرائهــا، واكــن أن يــتم التصــحيح يف  تصــحيح التمرينــات الكتابيــة الــيت قــام الطــالب -1

الصـــف علـــى أن يقـــوم املـــدرس نفســـه بالتصـــحيح أو يقـــوم بـــه الطـــالب حتـــت إشـــراف 
 .املدرس، كما اكن للمدرس أن يقوم بتصحيح دفاتر الطلبة يف خارج الصف
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إجــــراء اختبــــارات موضــــوعية بغيــــة اطمئنــــان املــــدرس إىل فهــــم طالبــــه للقواعــــد، وهــــذه  -1
نفســـه أم للـــدروس ن وســـائل التقـــومي ســـواء أكـــان ذلـــك للـــدرس الختبـــارات وســـيلة مـــ

كمــا لبــد مــن إجــراء اختبــارات يف التعبــري حــ  يتعــرف مــدى انعكــاس تعلــم . الســابقة
 .القواعد على صحة األسلوب وسالمة الرتاكيب

تكـــون أكثـــر خطـــوات درس القواعـــد فرصـــاا لبيـــان وحـــدة فـــروع اللغـــة العربيـــة ففـــي  -32
ويف . ا حيفظــه الطلبــة يف النصــوص أو إنشــاء  لــة مناســبةاألســئلة اكــن ذكــر بيــت نــ

التمرينــــات اكــــن الرجــــوع إىل احملفوظــــات أو إىل كتــــاب النصــــوص والقــــراءة، أو حــــ   
 .كتب التاري 

يف القـــراءة والتعبـــري : جمـــالا حيـــاا لتطبيـــق القواعـــدتكـــون أكثـــر دروس اللغـــة العربيـــة  -33
 .اخل... والنصوص 

على أل يكون مثـة إسـراف يف هـذا اجملـال طيـث تصـبح  فال بد من النتباه إىل ذلك
القواعــد غايــة يف ذاهتــا نــا جيــور علــى الــدروس األخــرى، وإمنــا إذا وجــد املــدرس أن مثــة لبســاا 
يف املعـــب وغموضـــاا يف فهمـــه، وأن الوقـــوف عنـــد القاعـــدة املوضـــحة لـــذلك اللـــبس واملبـــددة 

ر تــا طيــث ل عنــد القاعــدة ويــذكن  لــذلك الغمــوض تفيــد يف هــذا اجملــال، أمكنــه أن يتوقــف
 .يكون هناك ضرر ول ضرار
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 درس نموذجي في القواعد
إذا أخـــــذنا مبحثـــــاا مـــــن املباحـــــث النحويـــــة يف املرحلـــــة اإلعداديـــــة، ولـــــيكن مبحـــــث 

 :فيمكن تدريسه على النحو التاة« األفعال ا مسة»
 إعراب األفعال الخمسة
 الطليعي يتقيد بالنظام

عشر من نيسان خيم عدد من أفراد الطالئع يف أسـفل اجلبـل علـى حافـة يف السابع 
 :نبع يتفجر ماء صافياا، فوجه قائد املخيم إىل أفراد اجملموعة التعليمات التالية

 (أ)
 .أسعد وعلي حيرسان املخيم ليالا  -3
 .وأنتما يا ماجد وحليم تعدان الطعام صباحاا  -0
 .أشرف وأيد وأكرم ينظفون املخيم -1
 .وأنتم يا كرمي ومنصف وشادي تساعدون رفاقكم يف تنظيف املخيم -2
 .فتساعدين ماجداا وحليماا يف إعداد الطعام أما أنت يا فادية -1

 (ب)
 .أطلب إىل أسعد وعلي أن حيرسا املخيم بكل يقظة وحذر -3
 .وأطلب إىل أشرف وأيد وأكرم أن ينظفوا املخيم بكل اهتمام -0
 .أن تساعدي رفيقك مساعدة فعالة ا فاديةكما أطلب إليك ي  -1

 (ـــــجـ)
 :فوجا رئيس املخيم عندما علم

 .أن أسعد وعلياا مل حيرسا املخيم -3
 :وقال هلا أكرم مل ينظفوه، فالتفت إىل فاديةوأن أشرف وأيد و  -0
 فما سبب ذلك ا. مل تساعدي رفيقك يا فاديةوأنت  -1
 .ر عن القيام بالواجبقيد بالنظام، ول يقصن فلتعلموا يا أبنائي أن الطليعي يت -2
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 :األهداف السلوكية -1
أن يقرأ الطالب النص قراءة سليمة، على أل يكون ذلك هدفاا قائماا بذاته علـى   -3

 .حساب بقية األهداف
 .أن يشري إىل الفكر الواردة فيه -0
 .أن يدل على األفعال املضارعة الواردة يف النص -1
 .«األفعال ا مسة»ألفعال ا مسة بـ أن يشري إىل سبب تسمية ا -2
 .ز بني األفعال ا مسة وغريها من األفعال املضارعةأن اين  -1
 .أن حيدد عالمة رفع األفعال ا مسة -1
 .أن حيدد عالمة نصب األفعال ا مسة -1
 .أن حيدد عالمة جزم األفعال ا مسة -1
 .أن يدل على األفعال ا مسة يف نصوص  تلفة -1
 .لهتا املختلفة مسة يف حاأن يعرب بعش األفعال ا -32
 :األساليي والمناشط -2
 .يقرأ الطالب النص قراءة سليمة بعد قراءة املدرس -3
 :يسأل املدرس الطالب بعش األسئلة مثل -0

 أين خيم عدد من أفراد الطالئع ا -
 وم  خيموا ا -
 كيف كانت مياه النبع ا -
 ماذا أسند قائد املخيم إىل أسعد وعلي ا -
 ا وماذا أسند إىل فادية -
 .اخل... وما واجب الطليعي ا  -
 ماذا نسمي اجلملة اليت تبدأ بفعلا-1
 إىل كم قسم يقسم الفعل من حيث الزمان ا -2
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 ا( أ)ما نوع األفعال الواردة يف  ل اجملموعة  -1
 ا( أ)ما عدد األشخاص يف كل من اجلملتني األوىل والثانية من  ل اجملموعة  -1
 جلملتني اما ضمري املثب الذي اتصل بالفعل يف ا -1
 ما عدد األشخاص يف كل من اجلملتني الثالثة والرابعة ا -1
 ما ضمري اجلمع الذي اتصل بالفعل ا -1
 من الفتاة املخاطبة يف اجلملة ا امسة ا -32
 ا عالم يدل اسم فادية -33
 ما ضمري املينثة املخاطبة الذي اتصل بالفعل ا -30
 ا( أ)كم عدد األفعال املضارعة يف  ل اجملموعة  -31
ل فعـــل مضـــارع اتصـــلت بـــه ألـــف الثنـــني أو واو اجلماعـــة أو يـــاء مـــاذا نســـمي كـــ -32

 املينثة املخاطبة ا
مـــا احلــــرف الـــذي يتبــــع ألــــف املثـــب وواو اجلماعــــة ويــــاء املينثـــة املخاطبــــة يف هــــذه  -31

 األفعال ا
 طرف ناصب أو جازم ا( أ)هل سبقت أفعال اجملموعة  -31
 كيف يكون الفعل املضارع غري املسبوق بناصب أو جازم ا -31
 عالمة رفع الفعل املضارع ا هل ظهرت الضمة يف آخر هذه األفعال ا ما -31
 ما الذي ظهر إذاا ا -31
 .نستنتج إذاا أن األفعال ا مسة تكون مرفوعة بثبوت النون -02
صـــــل كـــــل فعـــــل مـــــن األفعـــــال التاليـــــة بـــــألف الثنـــــني وواو اجلماعـــــة ويـــــاء املينثـــــة  -03

 «تقومي مرحلي». يذهب -يكتب –يشرب : املخاطبة
 ا( جـ)اليت سبقت الفعل املضارع يف  ل اجملموعة « أن» ماذا نسمي -00
 ماذا يعمل حرف النصب ا -01
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مــا احلــرف الــذي حــذف مــن األفعــال ا مســة عنــدما دخــل عليهــا حــرف النصــب  -02
 ا( أن)
 ماذا نستنتج إذاا ا -01
 ما عالمة نصب األفعال ا مسة ا -01
 : ضع قبل كل فعل من األفعال التالية حرفاا ناصباا وغرين ما جيب -01

 «تقومي مرحلي». تنصحان -تقدرين -قوموني
 ا ( جـ)ما نوع األفعال التالية الواردة يف  ل اجملموعة  -01

 .مل حيرسا، مل ينظفوا، مل تساعدي، فلتعلموا
 هل هي من األفعال ا مسة ا -01
 مل كانت من األفعال ا مسة ا -12
 مب سبق كل فعل ا -13
 اليت تسبق الفعل املضارع ا« مل»ماذا نسمي كلمة  -10
 حرف اجلزم ا ما عمل -11
مـــا احلـــرف الـــذي حـــذف مـــن األفعـــال الســـابقة عنـــدما دخـــل عليهـــا حـــرف اجلـــزم  -12

 ا« مل»
 ماذا نستنتج ا -11
 :أدخل أحد أحرف اجلزم على األفعال التالية -11

 «تقومي مرحلي»تسالان   -تقدرين -جياهدون
 ما عالمة نصب األفعال ا مسة ا وما عالمة اجلزم ا -11
 ما عالمة رفع األفعال ا مسة ا -11
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 :التقويم -3
 أين خيم أفراد الطالئع ا وم  ا -3
 ا وما املهمة اليت أسندت إىل فادية ما املهمة اليت أسندت إىل أكرم ا -0
 كيف ينبغي أن يكون الطليعي ا -1
 :ما الضمري الذي اتصل بكل من األفعال التالية -2

 .يسهران -تكتبون -يلعبون -تسرعني -تعرفان
 :من األفعال املضارعة فيما يلي مينز بني األفعال ا مسة وغريها -1

 .تنأيان -أقاوم -تناضلني -تعلم -تشرتكان -يفهمون -يقدم
 :ما عالمة رفع األفعال املضارعة الواردة يف اجلمل التالية -1
 .«الذين ييمنون بالغيب، ويقيمون الصالة، ونا رزقناهم ينفقون»: قال تعاىل -
 .والجتهاد دن أنتما متاثالن أخاكما يف اجلِ  -
 .ت يا رمي تصلحني للطالبات قدوة ومثالا وأن -
ملــــــا عــــــرج يب مــــــررت بأنــــــاس فمشــــــون وجــــــوههم »: جــــــاء يف احلــــــديث الشــــــريف -

 وصدورهم بأظافر من حناس، فقلت من هيلء يا أخي يا جايل ا
 .«هيلء هم خطباء أمتك الذين يقولون ما ل يفعلون: قال

 : عالمة النصبدل على األفعال املضارعة املنصوبة فيما يلي، واذكر  -1
 .«وا ما بأنفسهم ما بقوم ح  يغرين إن اهلل ل يغرين » -
 .أن تناضلوا يف سبيل الوطن العريب خري لكم -
 .لن أغفر لك يا بنيت ح  تقومي بواجبك خري قيام -
 :دل على األفعال املضارعة اجملزومة فيما يلي، واذكر عالمة اجلزم -1
 .موك هلامل ييثروك تا إذ قدن  -
 .بيديك ل اريب بيتك -
 .لتعلما أن احلق يعلو ول يعلى عليه -
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 .ل تتوانوا عن القيام بالواجب -
 :ما إعراب األفعال املضارعة فيما يلي -1
 .«لن تنالوا الا ح  تنفقوا نا حتبون»: قال تعاىل -
 :وقال أبو متام -

 ل تنكــــــــري عطــــــــل الكــــــــرمي مــــــــن الغــــــــب
 

 فالســــــــــــــــــيل حــــــــــــــــــرب للمكــــــــــــــــــان العــــــــــــــــــاة 
 :قال بدوي اجلبل 

  عـــــن ا مســــني مـــــا فعلـــــتهــــل تســـــألني
 

 يفــــــــــــــــب الشــــــــــــــــباب ول تفــــــــــــــــب ســــــــــــــــجاياه 
 :قال املتنم 

ــــــون ة ــــــت يف كــــــل بلــــــدة ا: يقول  مــــــا أن
 

 ومـــــــا تبتغـــــــيا مـــــــا أبتغـــــــي جـــــــل  أن يســـــــمى 
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 نموذج في تدريس نص أدبي -ثالثا  
سبق أن أشـرنا إىل أن مثـة منـاهج متعـددة لتـدريس النصـوص األدبيـة وحتليلهـا حيـث 

غــي واملــنهج النفســاين واملــنهج الجتمــاعي، واملــنهج الشــكالين واهلــيكالين، أبنــا املــنهج البال
وذكرنـا أن املــنهج البالغــي هــو املــنهج الــذي كـان ســائداا يف العمليــة التعليميــة التعلميــة علــى 
الصـــعيد العــــريب، مــــع أن مثــــة صــــيحات هتـــاجم هــــذا املــــنهج وتــــدعو إىل تــــدريس النصــــوص 

 .لوم اللساناألدبية وحتليلها يف ضوء معطيات ع
والواقـــع مثـــة نصـــوص أدبيـــة حتلـــل يف ضـــوء املـــنهج النفســـاين حتلـــيالا واضـــحاا ومطابقـــاا 
لشخصية قائليهـا كمـا جنـد ذلـك يف نصـوص أدبيـة عنـد املتنـم وأيب القاسـم الشـايب وبـدوي 

حتلـل يف ضـوء املـنهج الجتمـاعي حتلـيالا واضـحاا وكافيـاا كمـا جنـد ومثة نصوص أدبية . اجلبل
صوص أدبية عند جنيب حداد والرصايف وأيب ريشة من الشعراء املعاصـرين، وعنـد ذلك يف ن

الشـاعر أيب العتاهيـة مـن القــدماء، وذلـك يف تصـويره حـال الرعيــة يف الرسـالة الـيت رفعهــا إىل 
 .ا ليفة الرشيد

أليب « قلــــب الشــــاعر»ولعــــلن مــــن الفائــــدة أن نطلنــــع علــــى حتليــــل نــــص أديب عنوانــــه 
، وقد قام الدكتور يادي صمود األسـتاذ «أغاين احلياة»مد من ديوانه القاسم الشايب مست

الـنص يف اجلامعة التونسية بتحليل هذا الـنص يف ضـوء معطيـات علـوم اللسـان، وهـا هـو ذا 
 .املتخرين وتدريسه
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 النص
 قلي الشاعر

 ألبي قاسم الشابي
 

 ، ومـــــــــــــــا، ومـــــــــــــــا دب  كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا هـــــــــــــــب  
 

 نــــــــــــــام، أو حــــــــــــــام علــــــــــــــى هــــــــــــــذا الوجــــــــــــــود 
 ، وشــــــــــــــــــــذى، وزهــــــــــــــــــــورٍ يــــــــــــــــــــورٍ مــــــــــــــــــــن ط 

 
 متيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ، وأغصـــــــــــــــــــــــــــــــــــانٍ وينـــــــــــــــــــــــــــــــــــابيع   

 ، وذرى، وكهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفٍ وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٍ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــراكني    ـــــــــــــــــــــــــــــــــانٍ وب ـــــــــــــــــــــــــــــــــد، وودي  ، وبي
 ، ودجــــــــــــــــــــــــــــــى، وظــــــــــــــــــــــــــــــاللٍ وضــــــــــــــــــــــــــــــياءٍ  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــومٍ وفصــــــــــــــــــــــــــــــــولٍ    ، ورعــــــــــــــــــــــــــــــــود، وغي

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــابرٍ  ، وضــــــــــــــــــــــــــــــــــبابٍ وثلــــــــــــــــــــــــــــــــــوجٍ  
 

 جتـــــــــــــــــــــــــــــــــود ، وأمطـــــــــــــــــــــــــــــــــارٍ وأعاصـــــــــــــــــــــــــــــــــري   
 ، وريى، وديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنٍ وتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليم   

 
 ونشــــــــــــــــــــــــــيد ، وصــــــــــــــــــــــــــمتٍ وأحاســــــــــــــــــــــــــيس   

 ةا كلهــــــــــــــــــــــــــا حتيـــــــــــــــــــــــــــا بقلـــــــــــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــــــــــر  
 

 ا لـــــــــــــــــــود الســـــــــــــــــــحر كأطفــــــــــــــــــالِ  غضــــــــــــــــــة   
  

* * * 
ـــــــــا، يف قلـــــــــم الرحـــــــــِب، العميـــــــــق  هـــــــــا هن

 
 يــــــــــــــــــرقص املــــــــــــــــــوُت وأطيــــــــــــــــــاُف الوجــــــــــــــــــود 

 هـــــــــــا هنـــــــــــا، تعصـــــــــــُف أهـــــــــــواُل الـــــــــــدجى 
 

ــــــــــــــــورود  ــــــــــــــــا، افــــــــــــــــُق أحــــــــــــــــالُم ال  هــــــــــــــــا هن
ــــــــــــــا  ــــــــــــــُف أصــــــــــــــداُء الفن ــــــــــــــا، هتت  هــــــــــــــا هن

 
 هــــــــــــــــا هنــــــــــــــــا، تعــــــــــــــــزُف أحلــــــــــــــــاُن ا لــــــــــــــــود 

 هـــــــــــا هنـــــــــــا، متشـــــــــــي األمـــــــــــاين، واهلـــــــــــوى 
 

 ى، يف موكــــــــــــــٍب فخــــــــــــــِم النشـــــــــــــــيدواألســــــــــــــ 
 هـــــــــــا هنـــــــــــا، الفجـــــــــــُر الـــــــــــذي ل ينتهـــــــــــي 

 
 هــــــــــــا هنـــــــــــــا الليــــــــــــُل الـــــــــــــذي لــــــــــــيس يبيـــــــــــــد 

 هـــــــــــــــا هنـــــــــــــــا، ألـــــــــــــــُف خضـــــــــــــــمىل، ثـــــــــــــــائرٍ  
 

ــــــــــــــــــــورِة، جمهــــــــــــــــــــوِل احلــــــــــــــــــــدود  ــــــــــــــــــــِد الث  خال
ـــــــــــــــــــا، يف كـــــــــــــــــــل آٍن متحـــــــــــــــــــي   هـــــــــــــــــــا هن

 
ــــــــــــــد   صــــــــــــــوُر الــــــــــــــدنيا، وتبــــــــــــــدو مــــــــــــــن جدي
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تا ننزل هذا العمـل يف احليـز  يتأكد يف مطلع هذه احملاولة إبداء بعش املالحظات املنهجية
 .الذي ارتأيناه له ليعرف القارا مداه وحدوده

اء يف وأوىل املالحظــات التســايل عــن ســبب الهتمــام بالشــايب دون غــريه مــن الشــعر 
ســـيما أنـــه ســـبق لتونســـي تنـــاول الشـــايب يف عـــدد  صـــص عـــدد  صـــص للشـــعر املعاصـــر ل

 .للمناهج النقدية احلديثة
قــرار بــرأي ســائد هلجــت بــه كثــري مــن األوســاط النقديــة العربيــة، هــل يف هــذا التوجــه إ

علـى جتربـة شـعرية « غربلتـه» سي احلـديث واملعاصـر ل تقـف فيـه مـ وميداه أن الشعر التون
 .جديرة بأن تعد من جيد الشعر وخالصه إل الشايب

 ليست هذه قناعتنا وإن كنا واثقني مـن أن أبـا القاسـم عالمـة بـارزة يف مسـار الشـعر
التونســي والعــريب وجتربــة شــعرية متميــزة بــل ل نبــالو إن قلنــا إنــه مــن شــعرائنا القالئــل الــذين 

الفضــاء »أو « العــامل الشــعري»اســتطاعوا لعمــق التجربــة وصــدقها ابتنــاء مــا يســمى اليــوم بـــ 
 .«الشعري

بــه مشــاغل التــدريس والبحــث ومقتضــيات القــراءة، فلقــد  إن مــا دفعنــا إىل الهتمــام 
ســنوات موكبـة مســتحدثات البحــث يف النقــد واألدب ولفـت الناشــئة مــن طلبتنــا كلفنـا مــن 

ـــــذي تتعســـــر بـــــه ثقافـــــات جمـــــاورة حتـــــن تـــــا علـــــى اتصـــــال  إىل املخـــــاض الفكـــــري اهلائـــــل ال
 .مستحكم

وكنــا حنــاول أن جنــري نتــائج هــذه البحــوج علــى نصــوص عربيــة إاانــاا منــا أ ــا أقــوم 
ذ كـل نــص تأكيـد للنســق ودحـش لــه، فمـا بالــك املسـالك لتمثـل النقــاخ النظـري وإثرائــه، إ

إن كانــت النصــوص مــن ثقافــات متغــايرة وبنــاء عــن ريى مل يتأكــد إىل اليــوم، رغــم حتســن 
 البحث، انبثاقها عن منوذج بشري موحد ا

ويتبني لنا يف خضم هذه احملاولت أمر على جانب كبري من ا طورة هـو أن القـراءة اجلـادة 
طالقــاا، ول تتــأتى إل مــن معايشــة األثــر ومكاشــفة دقــائق بنائــه لــألدب ل اكــن أن ترجتــل إ
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أو « نــص ظــاهرة»الــذي حونلــه مبشــيئة مــا إىل  املتشــعبوالندســاس ضــمن مســلكه املتعقــد 
 .«نص عالمة»

نصـــنا الـــذي ســـعينا بـــه إىل البحـــث عـــن موقـــع يف « أغـــاين احليـــاة»ولقـــد كـــان مـــن 
 .مل اختياره هذا احململتيارات النقد احلديث، فعلى القارا الكرمي أن حي

أمـا املالحظـة الثانيـة فـتخص مـنهج القـراءة، لقـد كثـر احلـديث يف العقـدين األخــريين 
عن مناهج دراسة األدب وراجت يف بعـش األوسـاط النقديـة عنـدنا مصـطلحات مـن قبيـل 

... « اهليكليـــة»و« البنيويـــة»و« األســـلوبية»و« الوجهـــة النفســـية»و« املـــنهج الجتمـــاعي»
هذا على شعور حاد بضرورة إرساء املمارسـات األدبيـة علـى أسـس منهجيـة ثابتـة  ولئن دل

وأنســـاق متكاملــــة وعلـــى الرغبــــة يف جتــــاوز املضـــايق الــــيت زج  بالنقــــاد فيهـــا التوســــل مبحــــش 
الذوق والنطبـاع ف نـه ل يسـعنا إل أن نالحـن أن تعاملنـا مـع هـذه املنـاهج مـا يـزال تعـامالا 

نعــيش إزاءهــا مرحلــة انبهــار واقتبــاس حتولــت مبوجبهــا هــذه املنــاهج، منقوصــاا مــرده إىل أننــا 
أباحــت كثــرياا مــن « شــعائر»ولســيما تلــك الــيت تأكــدت جــدواها يف البحــوج اللســانية إىل 

 .التجاوزات
اإلاــان املطلــق يف القــدرة اإلجرائيــة « الشــعائرية»أو « الشــعارية»ولعــل أهــم مــا ايــز 

وأهـــم مـــن ذلـــك كلـــه أن نقـــدنا بقـــي . رح والتعـــديلعـــن التمحـــيص والنقـــد أو اجلـــ والكـــفن 
يتعامل مع هذه املناهج إجـاللا علـى مسـتوى السـطح باسـتجالب مقرراهتـا النظريـة وحماولـة 
إجرائهـــا علـــى عالهتـــا علـــى النصـــوص مـــن غـــري التفكـــري يف إمكـــان مراجعـــة بعـــش أسســـها 

 .وتطعيمها بتجارب نابعة من تراثنا
 ه املبـــادا مـــ  انتقلـــت إلينـــا أصـــبحت أشـــد  أضـــف إىل ذلـــك أننـــا لحظنـــا أن هـــذ

 .صالبة منها يف منابتها
لقـد حاولنــا قــدر اجلهـد، ومنــذ ســنوات، أن نواكــب تيـارات الفكــر املعاصــر يف جمــال 
الدراســــة األدبيــــة، واهتممنــــا بشــــكل خــــاص باإلمكانــــات اجلديــــدة الــــيت وفرهتــــا اللســــانيات 

 .للمهتمني بالعلوم اإلنسانية
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ماماتنـا العـودة إىل الـرتاج العـريب نتحسـس مسـالكه مسـتنريين وقد كانت طالئـع اهت
 .مبا ترسب يف قرار النظرية األدبية من  اض تواصل أكثر من نصف قرن

مــن هـــذا كلـــه حصــلت لـــدينا قناعـــة راســخة زادهتـــا تقلبـــات املــنهج الواحـــد رســـوخاا، 
، لــذلك  وهــي أن الظــاهرة األدبيــة أوســع مــن أن يطوقهــا مــنهج ومــن أن تشــقها وجهــة نظــر

ـــة إىل حـــد  ـــة بتوجـــه مـــا، فهـــي أســـلوبية إىل حـــد وبنيوي ـــا عـــاجزين عـــن ربـــط هـــذه احملاول كن
 . وإنشائية إىل حد وتراثية إىل حد وشخصية إىل حد

مــــ  التزمــــت  -علــــى أل حيمــــل قولنــــا علــــى أننــــا قليلــــو الثقــــة يف قــــدرة هــــذه املنــــاهج
يف قـدرهتا  -نـا عليهـا بالعربيـةبصـرامة فائقـة، مل نلمسـها بكـل صـراحة يف احملـاولت الـيت وقع

علـــى إنطـــاق الـــنص واســـتكناه مضـــمونه وتبـــني الكيفيـــات الـــيت ترتتـــب حســـبها دوالـــه علـــى 
ويبحــث عــن حــل وســط يــيول يف  ايــة « توفيقيــة»مدلولتــه، كمــا نــود أل حيمــل علــى أنــه 

 .األمر إىل رفش النسق واستتباع الفكر العلماين  لة
يد معطى بديهي، جيمع عليـه املتعـاملون مـع األدب إننا نرمي من مالحظتنا إىل تأك

بــالفكر والنظــر وينســونه يف املمارســة، هــو أن الظــاهرة األدبيــة هــي نقطــة تقــاطع  لــة مــن 
هـــي نـــص : العوامـــل حـــ  إ ـــا ل تســـتمد وجودهـــا مـــن ذاهتـــا، وإمنـــا مـــن وجـــود غريهـــا فيهـــا
عــــامل والــــنص وكاتــــب، ونــــص وقــــارا، ونــــص وعــــامل، ونــــص ونــــص، والكاتــــب والقــــارا وال

ســـــياقات  تلفـــــة ومتجاذبـــــة ومتنابـــــذة، تســـــهم كلهـــــا علـــــى حنـــــو يف دللـــــة األدب وضـــــبط 
 .مواصفاته

ومن   فالتعامل معه من توجه منهجي حمدد يعمق معرفتنا جبانب مفـرد مـن جوانبـه 
فيـه، ولسـت أدري م ـن مـن كبـار النقـاد متخضـت جتربتـه عـن « صـيغة اجلمـع»ول يأ  على 
ن يتوسل الفكـر بنسـق لـيس أقـل قـتالا لـه مـن أل يتوسـل بنسـق، والغايـة أن أ»: هذه املقولة

 .«يقر العزم على اجلمع بينها
واملالحظة الثالثة هتـم التسـايل عـن الغايـة الـيت تسـعى هـذه القـراءة إىل بلوغهـا أو إن 

 شئت فهو التسايل عن جدواها معياراا للقيمة األدبية واجلمالية ا
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يســـوراا  ول أظننـــا نســـتطيع النتهـــاء إىل رأي قـــاطع مـــن اجلـــواب عـــن الســـيال لـــيس م
 .قراءة أهم النصوص النظرية امليسسة هلذه املناهج واألعمال التطبيقية املنجزة

فأغلب األعمال التطبيقية تنطلـق مـن نصـوص نظـر إليهـا مـن حيـث مسـألة القيمـة، 
 .وترسخت تارفياا على أ ا معامل أدبية شا ة

ــــديولــــيس يف املتــــو  نا مــــن النصــــوص يف حــــدود اطالعنــــا نصــــوص كثــــرية كشــــف فر ل
 .التوسل مبناهج القراءة املستحدثة فيها عن قيم أدبية و الية مل يهتد إليها النقاد من قبل

وأضــف إىل ذلـــك أن صـــلة هـــذه املنـــاهج بالنقـــد األديب صـــلة ل الـــو مـــن الغمـــوض 
ى التفريـق بـني اهتماماهتـا والتذبذب، فاألسلوبية مثالا، كانت حريصة من مطلع نشأهتا، عل

لنقنـــاع بـــأن غايتهـــا « شـــارل بـــاة»واهتمـــام النقـــد األديب، وكلنـــا يعلـــم اجلهـــد الـــذي بذلـــه 
« القيمـة التعبرييـة»القصوى ليست القيمـة األدبيـة املاثلـة يف النصـوص اإلنشـائية، وإمنـا هـي 

 .الكامنة يف املستوى اللغوي الشائع بني الناس
يف وقــت لحــق أعمــالا جليلــة ل منــاص مــن عــدنها أعمــالا إل أن األســلوبية أفــرزت 

ـــة يف املعـــب العميـــق للكلمـــة، نـــذكر منهـــا دراســـات األســـلويب الفرنســـي  « بيـــري غـــريو»نقدي
 .«أزهار الشر»« بودلري»املتعلقة بديوان 

وبالسـتتباع وظيفـة « النقـد»على مفهـوم « القراءة»يقدم مفهوم « بارط»ولئن كان 
ـــة القـــراءة آفاقـــاا مدهشـــة، ويســـتهدي يف  القـــارا علـــى وظيفـــة الناقـــد، ويستشـــرف يف عملي

مـــثالا يعـــد البنيويـــة « النقـــد واحلقيقـــة»البحـــث مســـالك مل اطـــر لغـــريه علـــى بـــال، ف نـــه يف 
 .«النقد اجلامعي»توليدية كانت أو غرضية أو لسانية يعدها البديل اإلجيايب ملا  اه 

ه املنـــاهج يف نـــدوات موضـــوعها كـــذلك تـــرى أهـــل الـــرأي ينزلـــون احلـــديث عـــن هـــذ
ســـرييزي »، ولنـــذكر علـــى ســـبيل املثـــال النـــدوة الـــيت عقـــدت مـــن ســـنوات بــــ «النقـــد األديب»

 .«مسالك النقد الراهنة»، ومتخضت أعماهلا عن ميلف مشهور عنوانه «لسال
فأنت ترى من هذه األمثلة ومن غريهـا عسـر البـت يف أمـر هـذه التوجهـات وضـرورة 

يفها ضمن مراتب العلوم، فمن الزلل يف الرأي التوسل تـا معيـاراا للقيمـة الحرتاز وقت تصن
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باملعب الذي حددته املمارسات النقدية األصـلية مـن جهـة كو ـا نشـاطاا معياريـاا يفضـي إىل 
 .حكم تتقرر مبوجبه منزلة النص من بقية النصوص املندرجة ضمن النوع

لقائمـــة اليـــوم، ف عـــادة النظـــر يف ولعـــل للعســـر أســـباباا مـــن طبيعـــة حركـــة التحـــديث ا
فطــرح مشــكلة املــنهج ل . املنــاهج والســبل عمــل ل ينفــك عــن إعــادة النظــر يف العلــم ذاتــه

 .جيدي ما مل تطرح ملتحمة تا مشكلة النقد ذاته وبالستتباع مسألة القيمة
 والتغري احلاصـل يف طـرق التنـاول هـو بالضـرورة تغـري يف تقـدير العمليـة النقديـة ذاهتـا،
بــل إن احلــدود الــيت كانــت قائمــة بــني وظيفــيت الكتبــة والنقــد بــدأت يف الرتاجــع والحنســار، 
والقـارا والكاتـب يف نظـرهم اليـوم نصـان متـداخالن، فـالكالم إبـداع والكـالم علـى الكــالم 

دوائـــــر متعاقبـــــة ومرايـــــا متقابلـــــة « مـــــا ورا لغويـــــة»إبـــــداع، والوظيفـــــة اإلنشـــــائية والوظيفـــــة الــــــ 
 .ل حيصى من ا يالت والصورمتعاكسة ملا 

فقــراءة هـــذه القصــيدة قـــد ل يعــا مـــن وجهــة نظـــر النقــد الكالســـيكي الشــهادة هلـــا 
بقيمة فنية متميزة، ولكنه قد يعا من جهـة الطـرح املعاصـر لقضـايا األدب والنقـد أ ـا ركـن 

بنيـة األثـر  من أركان عامل الشايب الشعري، وراسـم مـن الرواسـم البـارزة الـيت هتـدينا إىل إدراك
 .الذي وردت فيه

إن جتاوزنـا النقـاخ النظـري الــدائر حـول مـداخل شـرح الــنص وسـلمنا، عـن اقتنــاع أو 
عــن اصــطالح، بأنــه كــل مكتــف بذاتــه ل حيتــاج متــدبره إىل موجــودات مــن خارجــه ف نــه ل 
مناص وحنن من الـنص ننطلـق وإليـه ننتهـي يف ضـروب مـن الـدور والتسلسـل تضـيء مبوجبـه 

نظـــام املاثـــل بعضـــها ايخـــر، ل منـــاص مـــن اإلقـــرار بأليـــة البحـــث عـــن املنفـــذ إىل عناصـــر ال
النص وصعوبة ذلك البحث ألننا مع التسليم بأن النص األديب تشكل عالمي و هـرة مـن 

، إن تلـك البنيـة أو «جينـات»العالقات واأللياف تنتظمها بنية أم جيدر التأكيد، كما قـال 
وإمنــا هــي أنســاق مــن »« يعرفهــا العــريب والعجمــي»الــنص البــب ليســت مطروحــة علــى أدمي 

العالقــات خفيــة تــدرك قبـــل أن تلحــن، يبينهــا التحليــل حاملـــا يســتخرجها أولا بــأول، وقـــد 
 .«فتلقها أحياناا من حيث يظن أنه يكتشفها
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ومـن   تطلــب الهتــداء إىل أسـس هــذه البنيــة جهــداا خاصـاا تنكشــف بــه العالقــات 
لعالمــات وأنظمــة املعــاين بغــش النظــر عــن القضــايا اجلزئيــة أو الفرعيــة القائمــة بــني أنظمــة ا

 .والرتكيز على أوجه التماثل بني الوحدات الكاى
ومل يتحــرج كبــار النقــاد، تأكيــداا لدقــة املســالك إىل بنيــة الــنص، مــن تشــبيه مكاشــفة 

نفس الـــنص باملكاشـــفة الصـــوفية فأشـــاروا إىل ضـــرورة امليانســـة وطـــول املعاشـــرة وخـــالص الـــ
مـثالا، « ليو سبيتزر»وتنقدح يف ا اطر طالئع السبيل، ولقد أكد . ليلتبس اجلوهر باجلوهر

يف أكثـــر مـــن ســـياق، أن وســـائل البحـــث الـــيت طوزتنـــا كلهـــا لـــيس باســـتطاعتها التغلغـــل يف 
ــــني متلقيــــه وشــــائج وأواصــــر حيــــدج عنهــــا مــــا يســــميه  ــــه وب ــــنص مــــا مل تــــربط بين أعمــــاق ال

(declic )تسلمنا إىل نظامه الباطنأي الومضة اليت . 
وبني النقاد على اختالف مذاهبهم، يف هذا الشأن، إ ـاع علـى نقطتـني أساسـيتني 
أوللــا القــول بتعــدد املنافــذ إىل بنيــة الــنص وذلــك راجــع باألســاس إىل طبيعــة املــادة املقــدود 

 .منها
الناقــــد يســــتجوب كتلــــة مــــن العالمــــات تتجلــــى يف معــــارض  -فــــالنص لغــــة والقــــارا

تلفــــة، فهــــي أصــــوات وإيقاعــــات وصــــوا  وكلمــــات و ــــل وفقــــرات، ول شــــك أن هــــذه  
العناصر تساهم يف حنت معامل البنية األم، وأهم من ذلـك أ ـا حتمـل قسـمات تلـك البنيـة، 
ومــن   اكــن ألي مظهــر مــن املظــاهر املــذكورة أن يعــد نظريــاا فجــوة تتســلل منهــا إىل بنيتــه 

 .ونظامه
وهرهــا عالمــات دالــة علــى معــان وكــان ا لــق الشــعري حــرية وملــا كانــت اللغــة يف ج

، وكانــت غايــة كــل حتليــل الكشــف «فــالريي»طويلــة بــني الصــوت واملعــب، علــى حــد تعبــري 
عن عالقة املباين باملعاين، جاز التهـدي إىل خبايـا الـنص مـن جهـة معانيـه والطـرق املنتهجـة 

لوضــع فتصــبح قــدرة الصــورة، مــثالا يف إجــراء اللغــة علــى غــري مــا يوجبــه وجــه الكــالم وأصــل ا
واملهم، وهو مضـمون النقطـة ، على التبليو ل تقل عن قيمة أي مظهر من املظاهر األخرى
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الثالثــــة، أن يكــــون النقــــد ميديــــاا والظــــاهرة املختــــارة ذات قيمــــة وفعاليــــة طيــــث تقــــدر علــــى 
 .استقطاب عناصر النظام

ن عــدها، مبــدئياا، مســالك ففــي هــذا الــنص عــدة مظــاهر شــكلية ومعنويــة لفتــة اكــ
ميدية إىل هيكله العام إل أن الكثري منها، وإن كان لبنة هامة من لبنـات البنـاء، يتبـني بعـد 
الفحص حمدود القدرة اإلجرائيـة طيـث ل اكـن مـن احتضـان الـنص وتطويـق أهـم العناصـر 

وبنيتهــا  ذلــك أن للــنص بــب داخــل بــب وكــل بنيــة تســلك إىل بنيــة أكــا منهــا،. املكونــة لــه
 .األم، وإن كانت تتأسس على اجملموعات البنيوية الصغرى، ليست حمصلتها

، علــــى القصــــيدة مــــثالا أمــــر خطــــري وهــــو مــــ  قابلنــــاه باألنــــا «اجلمــــع»فغلبــــة صــــيغة 
املتكلم املفرد، عميق الدللة على نفسية الشايب وعالمة، من  لـة عالمـات، علـى رأيـه يف 

  علـــى كثــري مـــن مواقــف الـــرفش والثــورة الـــيت يطفــح تـــا الفــن وتفـــرد الشــاعر وعزلتـــه ومــن 
ديوانه، لكننا ل نرى كيف اكننا، باعتماد تـواتر اجلمـع مـدخالا، أن نفسـر التبـاين الواضـح 

ورد القسـم األول ففـي حـني . بني املقطـوعتني مـن جهـة تصـاريف الكـالم ومسـتويات اللغـة
 .فيه مثقالا به إىل حد اإلرهاق خالياا من اجملاز أو يكاد جاء القسم الثاين مغرقاا 

حيتــــل مــــن عــــامل الشــــايب  جــــاا يف األداء هــــو أيضــــاا أمــــر ذو بــــال « املقابلــــة»واطــــراد 
الشعري حجر الزاوية إذ تصب كـل املقـابالت عنـده يف مقابلـة أساسـية عنهـا تولـدت رييتـه 

 .الظالم/ الشعرية وجل مضامينه وأشكاله وهي مقابلة النور
لنص ينتهي إىل أن املقابلة جاءت على صورة حنتـاج لتفسـريها إىل إل أن الناظر يف ا

بنيــة أخــرى أ ــل، فاملقابلــة يف املقطوعــة األوىل جــاءت علــى غــري نظــام بينمــا انتظمــت يف 
 املقطوعة الثانية وتبلورت فلم ا

، فهــي نقطــة اجلــذب والنبــذ واملركــز «القلــب»إن حِم ــرق الــنص وحملــه اهلندســي لفظــة 
 .زاءه ويشع عليهاالذي يستقطب أج
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وأليتهــا ليســت رهينــة بروزهــا يف العنــوان، وإن كانــت العنــاوين الــيت يضــعها الشــعراء 
لقصائدهم شديدة الصلة ببقية النص وعلى درجة عالية مـن الكتنـاز الـدلة طيـث يكـون 

 .النص انتشاراا هلا وتفجراا حلملها املعنوي الكثيف
اا وتنظــرياا، ول حــ  مــن كونــه غرضــاا مــن ول تتــأتى مــن مقــام القلــب يف األدب خلقــ

نعــــم إن الهتمــــام مبوضــــوعات األدب مــــن توجــــه غرضــــي آين أو . أغــــراض الشــــعر الكــــاى
إل أننــا لســنا واثقــني مــن جــدواه طريقــاا إىل خصــائص بنــاء تــارفي أمــر ل شــك يف أليتــه، 

 .النص وكيفية رسم الشاعر مالمح الغرض
نظرنــا، إىل احتالهلــا مراكــز بــل مراحــل حساســة إن أليــة اللفظــة راجعــة، مــن وجهــة 

يف آخــــر املقطوعــــة األوىل : مــــن نســــيج القصــــيدة العــــام، فقــــد وردت، عــــدا العنــــوان، مــــرتني
، وهـــي يف املوضـــعني تشـــغل احليـــز نفســـه (1البيـــت )ومطلـــع املقطوعـــة الثانيـــة ( 1البيـــت )

 (.ة منه يف الثامنبعد مخسة مقاطع من مطلع الصدر يف البيت السابع وبعد أربع)تقريباا 
 :واحتالل اللفظة يف هذه املراتب يدعو مالحظات
 :فهو يف احلالت الثالج جاء يف تركيب إضايف
 قلــــــــب الشاعر

 ي  قـــــــــــــلبــــــــــــ
 ي  قـــــــــــــلبــــــــــــ

قلب إن التعميم الذي يوحي به العنوان والذي قد يفهم منه أن الشاعر يتناول ال
على أنه غرض شعري عام قد وقع جتاوزه بسرعة، وحتول املضاف إليه املعرف إىل ضمري 

واملتكلم فأبسط التحولت الطارئة على العنوان تناول انطباق « األنا»متصل يوحد 
ومعناه أن القصيدة ستنطلق يف مسار . أي املتحدج واملتحدج عنه« اهلو»و« األنا»

والستكشاف، وتعلو احلواجز بني ا ا والستخبار ح  استبطاين يتداخل فيه الكشف 
 .لكأن حتديد الشاعر لعناصر جتربته بعش تلك التجربة وأدوات الشعر مواضيعه
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واللفن ورد يف احلالتني طرفاا ملقطوعة، فكان  اية يف األوىل وبداية يف الثانية ومن 
تصور أن حيدج بينهما أي   اكن عده نقطة متاس أو تناظر مقطوعتني متكافئتني ل ت

 .تطور أو حتول ل يكون هلذا املوقع دخل فيه
وهذه، يف نظرنا، أهم ظاهرة يف بنية النص وأوسعها جمالا واكن اطيطها على 

 :هذا النحو
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أو هــو فضــاء يغــور يف فــالنص فضــاءان يشــد قلــب الشــاعر أحــدلا إىل ايخــر شــداا 
كالا فـــذاا مقـــدوداا مـــن عمـــق التجربـــة وشـــفافية هـــذا القلـــب فيصـــهره، فيولـــد مـــن جديـــد تشـــ

الرييــة، فتنجلـــي العتمـــة وهتــدأ جلبـــة العناصـــر، وينكـــبح جاحمهــا إيـــذاناا بتحـــول األشـــياء إىل 
مراســـــم فنيـــــة يبتنيهـــــا الشـــــاعر بالكلمـــــة والصـــــورة منغمســـــتني مـــــن عصـــــارة روحـــــه وخـــــالص 

 .مكابدته
 :الفضاء األول

: لعـل أبرزهـا ثالثـة. هـذا القسـم األول عدة مظاهر شكلية ومعنويـة تشـد النتبـاه يف
( كـل مـا هـبن )قيام املقطوعة حنوياا على  لة واحدة فصل بني عنصريها األساسيني املبتـدأ 

واطـراد السـم يف صـيغة ( 1-0)باعرتاض اسـتغرق مخسـة أبيـات ( حتيا أو كلها حتيا)وا ا 
جــاء عشــرون « ِمــن  »ز فمــن ســبعة وعشــرين ا ــاا احتواهــا العــرتاض الواقــع يف حيــ. اجلمــع

وال ية طاغية علـى مـا بـني طـريف املقطـع طغيانـاا مطلقـاا (. 02/01)منها يف صيغة اجلمع 
، 0متيــد، البيــت )ل تســتثب منــه إل  لتــني فعليتــني تنزلتــا مــن الســم منزلــة العنصــر املــتمم 

 (.1والبيت  3البيت )ووقوع هذه ال ية بني أفعال ( 1جتود، البيت 
( ا لــود -الوجــود)طــرفني لــا  –هــر الثالــث فوقــوع كــل املقطــع بــني قــافيتني أمــا املظ

ــــوي للقصــــيدة معــــاكس ملخطــــط بنائهــــا الشــــكلي،  فــــنفهم أن تــــوق الشــــاعر أو ا ــــط املعن
فرتتيــب األبيـــات مـــن أعلـــى إىل أســـفل بينمـــا ترتيـــب األفـــق الشـــعري الـــذي يريـــد الشـــايب أن 

 .يتسنمه تصاعدي
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دليــة الوحــدة والتعــدد مــن جهــة والفعــل وانتفــايه مــن فالغالــب علــى هــذا الفضــاء ج
 .جهة أخرى

الفتتـــاح بـــأداة اســـتغراق مضـــافة إىل  ـــل موصـــولة الســـم فيهـــا « التعـــدد»وطالئـــع 
ونـــا . مطلقــاا معـــززاا باســم اإلشــارة« الوجــود»مشــرتك والوقــوف يف  ايـــة البيــت علــى لفـــن 

جـاا متناغمـة متجانسـة  رجـة  ـرج يقوي نزعة التعمـيم والسـتغراق ورود صـلة املوصـول أزوا
وإمنــا يف مــا تــوحي بــه مــن  ــول وإحاطــة  ،، لــيس الغــرض منهــا مــا تعنيــه يف ذاهتــا«التبــاع»
، دب )  (.نام، حام/هبن

هذا كله جعل البيت مثقالا ترهقـه الكثـرة ويرهقـه انفعـال الشـاعر وعصـبيته واندفاعـه 
تفجــر بعــش احلــروف، تصــاعد يف ترتيــب اجلــزم والتقريــر، )ا طــايب الباديــة علــى أدمي اللغــة 

ينشــر بعــش  ــل البيــت  –تعديــداا و عــاا  -فانصــرم طوقــه وتولــد العــرتاض...( احلركــات
ويبســـطه وإذا حنـــن نستشـــرف اـــوم العـــامل الـــذي يســـتمد منـــه الشـــاعر مـــادة فنـــه ويفـــب فيـــه 

ـــاء ـــه هـــدماا وبن ـــذي تتغـــذ. ويفني ى منـــه فالطبيعـــة بعناصـــرها و تلـــف جتلياهتـــا هـــي النســـو ال
 .أحاسيسه والعجينة اليت يرسم تا وعليها مالمح العامل احملتمل جتاوزاا للعامل الراهن

 :ويف حديثه عن الطبيعة تبدو أيضاا نزعة التقصي واإلحاطة فهي
 .طيور وزهور وينابيع وأغصان وطار وذرى ووديان وضياء وفصول ونشيد

 .كهوف وبراكني وبيد وظالل ودجى وغيوم ورعود: وهي
 .ثلوج وضباب وأعاصري وأمطار وصمت: وهي أيضاا 

والشاعر يورد هذه العناصر على غري نظام، فلئن كانت مكونـات املشـهد يف البيـت 
ف  ـا ( ينـابيع، أغصـان، زهـور، شـذى، طيـور)الثاين تقوم على شيء من التناسق والتكامـل 

ث إل إطــار الطبيعــة البيــت الثالــفــال رابــط بــني عناصــر . يف بقيــة األبيــات مضــطربة متداخلــة
 .العام وتضمنها معب اهلول والعظمة امليكد بصراع عنصري املاء والنار أساساا 

ويف صدر البيت الرابع يهدأ الصخب وفيم اهلدوء وتنزلـق القصـيدة شـيئاا فشـيئاا إىل 
عــامل الظــالم والقتامــة مبعــب أن البنيــة الداخليــة تطــورت ولكــن ســرعان مــا فــرج البيــت عــن 
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نطـق فتـأ  حركـة العجـز تـدعم القتامــة أ ـا تقطـع الصـمت والسـكينة بصـفة مدهشــة هـذا امل
 .قافية البيت« رعود»إذ احتل اجلمع 

أو )فــــالرتابط احلاصـــــل بـــــني أنصــــاف األبيـــــات علـــــى حــــدة وهـــــو تـــــرابط بالتصـــــاعد 
 :يف الصدر( بالتدين

 
وكـــذا . هـــذا الـــرتابط مل يتولـــد عنـــه تـــرابط أ ـــل يـــدمج الشـــطرين يف وحـــدة متناســـقة

الشأن يف البيت ا امس فطالعه برد وصقيع يوحيان بالتجمد واملوت ولكـن الشـاعر يقطـع 
 (.جتود)النسق ب دخال املطر منعوتاا بفعل مشبع مبعاين الدفء واحلرارة والسخاء 
فـنحن ل نقـف . ولعدم النتظـام يف هـذا القسـم األول مظـاهر أخـرى حنويـة ومعنويـة

لــوزن والقافيــة، علــى ســبب نفســر بــه القتصــار يف النعــت علــى مــثالا، إن جتاوزنــا موجبــات ا
( 0،1)ورد أغلبهـــا عـــراء عنـــه،   مِل  جـــاء النعـــت  لـــة فعليـــة مـــرتني  يف حـــنيثالثـــة أ ـــاء 

 ا( 1)واسم فاعل مرة 
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كمـــا أن املقابلـــة الـــيت تبـــدو أول وهلـــة أســـلوباا مطـــرداا ترتتـــب حســـبه عناصـــر احلقـــل 
مــادة شــعره قليلــة ومبنيــة، أحيانــاا، علــى  ــج خــاص فــل  الــدلة الشــائع الــذي يســتمد منــه

 .مببدئها العام، وإن كان بعضها يكشف عن جوانب هامة من ريية الشاعر
مقابلـــة غـــري متعادلـــة األطـــراف، إل أن هـــذا ( 1البيـــت )فمقابلـــة الصـــمت بالنشـــيد 

ه الكـالم الختالل ميشر يهدينا إىل قناعات الشاعر وتصوراته، فالصـمت، عنـده، ل يقابلـ
وإمنــا النشــيد، وهــو جــنس مــن اللفـــن يقــوم علــى التوقيــع، فالشــاعر إمــا أن يصـــمت أو أن 

أغـــاين »ينشــد فكالمـــه الغنـــاء، ول افـــى دللـــة هـــذا األمــر عنـــد شـــاعر تـــوج جتربتـــه بعنـــوان 
 .«احلياة

 السـمت املتبــع ل إل أن القيمـة التعبرييـة يف هــذه املقابلـة الـيت مل فرجهــا الشـاعر إىل
 .فر يف غريهاو تت

لكــن بشــرط أن ( البيــت الثالــث)فب مكاننــا احلــديث عــن مقابلــة بــني الوديــان والبيــد 
فلــئن كــان . ننتبــه إىل أ ــا ل تســتقيم إل بتعمــق طرفهــا األول وتوليــد العالقــات الكامنــة فيــه

األصل اللغوي للبيت حيمل يف ظاهر لفظه معب املوت والفناء والقحـط واجلفـاف فـ ن بـني 
الـوادي  )عالقة أرداف بني الظرف واملظروف : واحلياة والنماء حواجز وعالقات« يانالود»

وعالقـــة اســـتتباع بـــني املـــاء وا صـــب تقـــوم مـــن بعـــدلا عالقـــة ( كنايـــة عـــن املـــاء وإحيـــاء بـــه
 .مشاتة يتحول مبوجبها ا صب رمزاا للحياة والنماء والعطاء

. ل جتـــري علـــى منـــط واحـــد وجنـــد يف هـــذا الفضـــاء أيضـــاا مثلثـــات لكنهـــا هـــي أيضـــاا 
فأنــت واجــد يف صــدر البيــت الرابــع تطــوراا تقــوم فيــه بــني الطــرفني املتقــابلني مرحلــة وســطى 

 :الق يف البيت حركية متثاقلة افف من منط التقابل وحدته
فلــيس بــني الطــرفني مقابلــة وبــني الطــرف الثــاين والثالــث مقابلــة ولكنهــا مــن جــنس 

 .املقابالت اليت أشرنا إليها
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على هذا النمط يتأكد أن الغاية اليت يرت ها الشاعر من األبيـات السـتة األوىل هـي 

وإذا كانــت هــذه الغايــة مســتحكمة طغــت ال يــة والعطــف بــالواو وانعــدام . الكثــرة والتعــدد
فالعـــامل املشـــار إليـــه هـــو العـــامل ا ـــارجي الفيزيـــائي أو هـــو الطبيعـــة املكانيـــة . الفعـــل واحلركـــة
ـــه املتـــوترة املتحولـــة   اجملـــردة عـــن ـــة وقبـــل أن تتلـــبس لبـــوس الشـــعر وتســـكنها حركات كـــل فعالي

الشــاعر، عــامل بــدائي ســاذج مل يتشــكل، يثبــت الشــاعر فلكــأن العــامل، مــا مل يلــتحم بقلــب 
أ ــــاءه علــــى مســــمياته، ولكنــــه ل يــــدرك مــــا بينهــــا مــــن عالقــــات ووشــــائج فتــــأ  متجــــاورة 

 .متتابعة
كــل يف األنــا ويــذوب فيــه وتتحــول الطبيعــة مــن ولكــن مــاذا حيــدج عنــدما يصــب ال

 موجود موضوعي إىل غرض شعري ا
وهو فعل صـريح مباشـر متسـع الدللـة يعلـن بصـفة يطالعنا يف البيت السابع الفعل، 

عـــــن التحـــــول مـــــن اجلمـــــود إىل احلركـــــة ومـــــن املشـــــهدية إىل ( إىل درجـــــة الفضاضـــــة)قاطعـــــة 
 .النفعال

فن والشعر يستقطب فيها قلب الفنان العـامل بكـل واحلياة يف هذا املقام هي حياة ال
ويتأكــد هــذا العتبــار بظــاهرة . عناصــره و يــع جتلياتــه فيبعــث فيهــا مــن روحــه حيــاة جديــدة
 !.وأوىل األحوال احلرية . حنوية واضحة وهي حاجة الشاعر إىل تعليق الفعل باحلال
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ركــــان عاملــــه واحلريــــة املقصــــودة، كمــــا ســــنتبني، حريــــة مبعــــب خــــاص، هــــي ركــــن مــــن أ
وتوقــه العـارم إىل املطلــق، هــي حريـة ينشــئها الشــاعر « أشـواقه التائهــة»الشـعري ومظهــر مــن 

هـي حريـة الفـن . املضـروبة عليـهإنشاء وقت يتخلص من مرهقـات القيـود ويكسـر األطـواق 
عــادة بنــاء العــامل وصــياغته علــى  ــج املتفــرد املتســامي الــذي ل يــيمن بــا لق األول ول يف إ

النواميس إل أن يذيبها فتخـرج جديـدة متجـددة ل يـأ  عليهـا الِبلـى ول يأكـل منهـا يقبل ب
 (.غضة السحر)فقلب الشاعر خلق متجدد لألشياء وخلود . الدهر

فالفن فرج بالكون عن الفناء واملـوت إىل عـامل سـرمدي ل حتتويـه األبعـاد ول حتـيط 
د لستة أبيات   ظهر ا لـود فجـأة يدل على ذلك أن الشاعر بقي يعدد مظاهر الوجو )به 

يف البيــت نفســه الــذي لمــس فيــه قلــب الشــاعر أي عنــدما انتقــل مــن وجــود موضــوعي إىل 
 (.وجود ذا 

 :الفضاء الثاني
أكنافهـا تتحـدد مالمـح الفضـاء يف ( Matrices)يف البيت السـابع ثـالج والـدات 

، واللغــة، يف هــذه (ا لــودأطفــال ك)، والتشــبيه (حــرة: احلــال)، واحلريــة (حتيــا)الفعــل : الثــاين
الـيت يف مقـدورها أن تشـق ( القلـب)املقطوعة، تنزل بكل ثقلها علـى هـذه النقطـة احلساسـة 

يتناســب واتســاعه الــذي حتــدج عنــه يف املقطوعــة ( رحــب)اجتــاه أفقــي : املعــامل يف اجتــاهني
شـف العـامل السابقة وتعدده، واجتـاه عمـودي يـنم عـن عمـق التجربـة وبعـد الرييـة الـيت تستك

وتبنيه على غري مثال، تنزل اللغة بكل ثقلها يف شـكل لزمـة تتصـدر أبيـات املقطوعـة كلهـا 
يف شـــيء مـــن الرتابـــة ل حميـــد عنهـــا إذ ل حيـــس بالعـــامل ول حيتويـــه إل قلـــب الشـــاعر يفنيـــه 

منحوتـة مـن تصـور الفنـان وفلقه، تصب احلياة يف أعماقه وعنه تصـدر معدولـة عـن أصـلها 
ســـق عناصـــرها أزواجـــاا متقابلـــة يف حـــني جـــاءت يف املقطوعـــة األوىل علـــى غـــري نظـــام هلـــا فتت

حمـــدد وعلـــى هـــذا النحـــو حتولـــت العناصـــر مـــن الفوضـــى إىل النظـــام واخـــرتق نظـــر الشـــاعر 
ســطحها ليستكشــف مــا يقــوم بينهــا مــن عالقــات تركــزت عنــده، ألســباب لــيس هنــا جمــال 

 :شرحها، يف بنية ثنائية
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 (1البيت )  الوجود #   املوت 
 (1البيت ) أحالم الورود # أهوال الدنجى
 (32البيت ) أحلان ا لود # أصداء الفناء

 (30البيت )  الليل #  الفجر
 (32البيت )  تبدو #  متحى

واطــراد املقابلــة يف هــذا القســم الثــاين يفــتح أعيننــا علــى ظــاهرة هامــة جــداا يف الشــعر 
يطرأ على دللت اللغـة ووجـوه تصـريفها عنـدما تتمثل يف ضرورة النتباه إىل التحول الذي 

فبـني بنيـة املعـب . جتري إجراء فنياا، وتعلق تا مقاصـد زائـدة علـى مـا تيديـه يف أصـل الوضـع
واحلرية مفارقة بل تعارض م  نظرنا إىل األمور مـن جهـة ( املقابلة أساساا )يف الفضاء الثاين 

بط احلريـــة بتصـــورات الشـــاعر وقناعاتـــه إل أننـــا نتخطـــى هـــذا التعـــارض وقـــت نـــر . املواضـــعة
ثنائيــة، هــي أقــرب رييــة للعــامل، حريــة ل تعــدهلا حريــة ألن فيصــبح انتظــام العناصــر يف بنيــة 

 .الشاعر مارس حقه يف امتالك العامل وإعادة تكوينه
ولقــد وجــدنا أصــداء البنيــة التقابليــة يف القســم األول ألن املــتكلم هــو الشــاعر، ومــن 

فمهمــا . طلقــاا مــن صــفة الشــاعر وهــو يتحــدج عــن العــامل خــارج ذاتــهالصــعب أن يتجــرد م
 .حاول اإلنسان حبس أهوائه جنمت

وإمنـا اتضــحت املقابلــة واشــتدت وقــت انزلقــت القصــيدة شــيئاا فشــيئاا مــن ا ــارج إىل 
الداخل، من ضمري اجلمع إىل ضمري املـتكلم املتصـل، أي عنـدما بـدأ الشـاعر حيفـر يف قلبـه 

 .وهلذا ذكرنا يف حمل سابق الستبطان ويستكشف خباياه،
بــروز « القلـب»ولعـل مـن أهـم التطـورات الطارئـة علـى املقطـع األول وقـت أشـبع بـه 

الـذي قفـل بـه « حتيـا»الفعل بشكل لفت، والفعل واحلركة يف الفضاء الثـاين انتشـار للفعـل 
 :يف حيزه املقطوعة السابقة فهو أوسعها دللة وأغرقها يف التعميم طيث تندرج كلها
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فالعناصــر . وكـل األفعــال مــا عـدا واحــداا ثالثيــة، وهـي لزمــة كلهــا ل تتجـاوز فاعلهــا

يف اختمار وت كل يرتد بعضها على بعش كغليان املرجل ترتقب حلظـة الطلـق والـدفق حـني 
مـن رحابـة قلـب الشـاعر وعمقـه ولـزوم الفعـل . تسوى بب لغوية يأخذ بعضها برقاب بعـش

يا واليهــا حــ  ل وجــود فيهــا لســواه فينكفــا الفعــل علــى فاعلــه إذ لــيس طيــث يشــمل الــدن
 .مثة إمكان ليقع على غريه

قلـــب »والنـــاظر يف املقـــابالت واألفعـــال املتصـــلة تـــا يالحـــن أ ـــا أزواج متعايشـــة يف 
ـــاا، بفعـــل واحـــد فاعلـــه نقيضـــان . ل متصـــارعة« الشـــاعر يـــدل علـــى ذلـــك الكتفـــاء، أحيان

، ومـن األدلـة (30البيت )وز الصيغة ال ية وترصيع البيت بالالزمة ، وبر (33، 1البيت )
ولــــا فعــــالن ( 32البيـــت )« تبـــدو مــــن جديــــد»و« متحــــى»معـــاين األفعــــال، فـــ ذا اســــتثنيا 

متقــابالن جــاءا يف آخــر القصــيدة تــدعيماا لــنهج املقابلــة فيهــا وإبــرازاا ألغــوار العمليــة الفنيــة 
اع الوجــود والفنــاء وابتنــاء الفنــان عــوامل وهــدمها الــيت تكــون يف أجــل صــورها وأفصــحها صــر 

طثاا عن املطلق وجرياا وراء اجملهول الذي يفلت من ربقـة الصـورة فـال تطوقـه وإمنـا تقـع دونـه 
صـــيغة املضـــارع الـــيت بنيـــت عليهــــا كـــل األفعـــال مظهـــر مــــن مظـــاهر البحـــث املضـــا عــــن )

 (.فيبقى واقعاا راهناا  الداومة واملطلق حيث ل تستطيع يد الزمن أن تطوي الفعل
إذا استثنينا هذين الفعلني تبني لنا أن الفرق بينهما فرق يف الدرجة ل النوع رغم مـا 

البيــت )« هتتــف»فـــ . قــد جنــد بينهمــا مــن تقابــل يــدعو إليــه التقابــل بــني األ ــاء املرتبطــة تــا
ق ولكــــن طبيعــــة الفعلــــني واحــــد، إل أن هتتــــف يطــــاب( 1البيــــت )« تعصــــف»يقابــــل ( 32
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أصــداء الفنــاء مــن جهــة أن فاعلهــا غــري مرئــي، يف حــني يطــابق الفعــل الثــاين أهــوال الــدجى 
 .من جهة اإلحياء مبعاين القوة وا وف

، (غضــة الســحر)أمــا الوجــه الثالــث مــن التولــد الــذا  يف القصــيدة فمتصــل باحلــال 
ســي الطبيعــي ، ففيهمــا إيــذان بــا روج مــن العــامل احل(كأطفــال ا لــود)والتشــبيه املتصــل بــه 

ـــة إىل عـــامل اإليهـــام والتخييـــل عـــن طريقهـــا نبلـــور الـــريى  عـــامل املواضـــعات والقـــوانني املنطقي
وحنددها وننتقل من اللغة اليت تكون فيها الكلمات راتبة على املعاين شـفافة فرتقهـا البصـر 

لــى إىل مرجعهــا بــال جهــد ول عنــاء إىل لغــة تســعى إىل جتــاوز األمنــاط يف ترتيــب األ ــاء ع
املســميات وخلــق مواضــعات جديــدة تقــوم فيهــا اللغــة حــاجزاا كثيفــاا بــني املتلقــي ومــا حتيــل 

 .عليه، وبضعف قدرهتا على اإلرجاع تقوى طاقتها الفنية ومفعوهلا الشعري
جـــاء املقطـــع الثـــاين مغرقـــاا يف اجملـــاز، مـــن جهـــة نســـبة الفعـــل إىل الفاعـــل ومـــن ولقـــد 

اهر تطور القصيدة األساسـية ملـا حصـل اللقـاء بـني وهو مظهر من مظجهة اإلضافة أيضاا، 
 .الذي استطاع حتويله إىل ريية فنية« قلب الشاعر»الوجود ا ارجي املوضوعي، و

يف ولعـل مـن أوضـح األمثلـة علـى التطــور الـداخلي احلاصـل يف القصـيدة لـاوز اجملــاز 
إليــه أصــبح يف آخــر البيـت الســابع هــو أن الوجــود الــذي جــاء يف البيــت األول معرفــاا مشــاراا 

فمــا قــد يبــدو تكــراراا أو أقــواء يف لغــة البالغيــني وبعــش . «أطيــاف الوجــود»البيــت الثــامن 
العروضــــيني إمنــــا هــــو يف احلقيقــــة تطــــور حاســــم يف القصــــيدة فيــــه فصــــل بــــني عــــامل احلقــــائق 

 .والتفاق وعامل الريى
ارات املعــاة فكــل العبــ. ولــيس اجملــاز املظهــر الوحيــد الــذي رشــح عــن احلــال والتشــبيه

 :عن الزمن املطلق صادرة لشك عنهما أو هلا تما عالقة
 30البيت  }    ل ينتهي 
   }   ليس يبيد 

  31البيت  }   خالد الثورة  
    }جمهول احلدود  
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البيـت )« أصداء الفنـا»و ( 1البيت )ومل فرج عن مضمون التشبيه إل ذكره املوت 
. يس مـن الصـعب تـدعيمهما مبـواطن أخـرى مـن الـديوانوللمسألة تأويالن نكنان لـ(. 32

ــــار املــــوت شــــرطاا ضــــرورياا  ــــود يف شــــعره ارتباطــــاا وثيقــــاا باعتب ــــاط املــــوت وا ل األول هــــو ارتب
والتأويل الثاين مرتبط ببنية التشبيه ذاهتا فهي ل توقع التطابق بني الطرفني، لـذلك . للخلود

يــتخلص املشــهد متامــاا مــن مفهــوم املــوت  انعكســت املســألة علــى بقيــة القصــيدة ومــن   مل
 .والتالشي والفناء أي باألساس من بعد الزمان الذي يشمل كل موجود موضوعي

ــــة القصــــيدة وتطورهــــا بيتهــــا األخــــري ــــزن عصــــارة . ومــــن أهــــم مظــــاهر حركي فهــــو فت
يف حتســـس العـــامل « قلـــب الشــاعر»ا طــاب الشـــعري ويــربط  ايتـــه مبنطلقـــه فتــدرك مكانـــة 

 . أعماقه ومكاشفة حقائق روابطهوالنفاذ إىل
بكــل مــا تــوحي بــه العبــارة مــن ماديــة وموضــوعية « هــذا الوجــود»فلقــد انطلقنــا مــن 

ول اكـن يف سـياق  « صـور الـدنيا»ومكانية وانفصال بـني املشـري واملشـار إليـه، وانتهينـا إىل 
مــن اإلجيــاز تبــني بكثــري كهــذا أل ننتبــه إىل كلمــة الصــورة بــل إىل صــيغة اجلمــع منهــا أل ــا 
مــــــن الشــــــيء إىل  البليو أن الفرق بني ا طاب العادي وا طاب الفا يف النتقال 

صـورته، ومـن هنــا يتأكـد لنــا مـرة أخــرى أن القلـب هــو املنفـذ الكبــري إىل هـذه القصــيدة ألن 
 .هذه التطورات كلها حصلت من تدخله واحتالله املنعرج احلاسم

ق أيضـاا هـام ألنـه ييكـد يقظـة القلـب وتواصـل وظرف الزمان املسـبوق بـأداة السـتغرا
وإمنــا هــي عمــل  ،إحساســه بــالكون، فالتجربــة الفنيــة احلقيقيــة ل تســهو ول تغفــو ول تنتهــي

 .دائب وحمنة متجددة وأشكال تنحل وأخرى تعقد
هــذه مــن وجهـــة نظرنــا بعــش اجلوانـــب الالفتــة يف بنيــة القصـــيدة، ونــود أن نيكـــد يف 

 .ا ل تعدو أن تكون قراءة ل تنفي إمكانات قراءات أخرخامتة هذه احملاولة أ 
ولقـــد تركنـــا، عمـــداا، احلـــديث عـــن األغـــراض الشـــعرية فيهـــا كمـــا رغبنـــا عـــن التوســـل 
بالتفســريات الــواردة مــن خــارج الــنص، ولــيس ذلــك مــن قلــة إاــان جبــدوى هــذه التوجهــات 

طيـل هـذا الشـرح بتفصـيل القـول التزاماا منا طدود ريية معينة، وإل فب مكاننـا أن ن جاء وإمنا
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يف الطبيعة يف هذه القصيدة ومسائل التأثر والتأثري، واملقارنة بينـه وبـني غـريه، وأليـة القلـب 
 .عنده بوجه خاص كمصاب بداء القلب

ـــــداا، فالكـــــل متفـــــق علـــــى مكانـــــة  أخـــــرياا إننـــــا إن مل نضـــــف إىل تـــــاري  األدب جدي
املكانة من خالل بب الـنص ومـا يقـوم بينهـا يف الشعر، فقد حاولنا أن ناز تلك « القلب»

 .من وشائج
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 الفصل السابع
 اختبارات موضوعية لقياس بعض الكفايات اللغوية

 
 :محتويات الفصل

 .اختبارات موضوعية يف جمال النصوص األدبية -أولا 
 .اختبارات موضوعية يف القواعد النحوية -ثانياا 
 .ة يف اإلمالءاختبارات موضوعي -ثالثاا 
 .اختبار موضوعي يف البالغة -رابعاا 

 .اختبار موضوعي يف العروض -خامساا 
 .موضوعي يف التذوق األديب اختبار -سادساا 
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 الفصل السابع
 اختبارات موضوعية لقياس بعض الكفايات اللغوية

القـراءة،  تعرفنا يف النصف األول من العام الدراسي بعش الختبارات املوضـوعية يف
ـــارات يف جمـــال األدب والقواعـــد النحويـــة  ويف هـــذا الفصـــل نتعـــرف بعضـــاا مـــن هـــذه الختب

 .واإلمالئية والعروض والبالغة والتذوق األديب
 اختبارات موضوعية في مجال النصوم األدبية -أول  

حنـــاول فيمـــا يلـــي أن نأخـــذ نصـــني مـــن النصـــوص األدبيـــة أحـــدلا يف الصـــف األول 
يهمـــا يف الصـــف التاســـع مـــن مرحلـــة التعلـــيم األساســـي، ونقـــوم بصـــوأل بعـــش الثـــانوي، وثان

الختبــارات املوضــوعية لكــل منهمــا، ولــيكن الــنص األول للشــاعر عبــد اهلل بــن جعفــر مــن 
 .الشعر القدمي، والنص الثاين للشاعر ندمي حممد من الشعر املعاصر

 :قال الشاعر عبد اهلل بن جعفر -1
 

ــــــــــــــــــــت يف حاجــــــــــــــــــــة مرســــــــــــــــــــالا  -3  إذا كن
 

 فأرســــــــــــــــــــــــــــــل حكيمــــــــــــــــــــــــــــــاا ول توِصــــــــــــــــــــــــــــــه 
 وإن ناصــــــــــــــــح منــــــــــــــــك يومــــــــــــــــاا دنــــــــــــــــا -0 

 
 فــــــــــــــــــــــــــال تنـــــــــــــــــــــــــــأ  عنــــــــــــــــــــــــــه ول تعِصـــــــــــــــــــــــــــه 

 وإن بــــــــــــــاُب أمــــــــــــــر عليــــــــــــــك التـــــــــــــــوى -1 
 

 فشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاور لبيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاا ول تعِصـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  
ـــــــــــــــــــــن  حقـــــــــــــــــــــه -2   وذو احلــــــــــــــــــــق ل تنقص 

 
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن القطيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف نقِصـــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 ول تـــــــــــــــــــــذكر الـــــــــــــــــــــدهر يف جملـــــــــــــــــــــسٍ  -1 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــت مل حُتِصـــــــــــــــــــــــــــــــه   حـــــــــــــــــــــــــــــــديثاا إذا أن
ــــــــــــــــــــــــص  احلــــــــــــــــــــــــ -1   ديث إىل أهلــــــــــــــــــــــــهون

 
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن الوثيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف نِصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  
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 :األس لة
 :ضع خطاا حتت الكلمة اليت تناسب اللفظة األوىل يف املعب -3

 املثقف -اجلريء -القوي -النبيه: احلكيم -
 ارمتى -استعصى حله -انكسر -اهتز: التوى -
 مل تره -مل تستمتع به -مل حُتط به -مل تسمع به: مل حتصه -
 .ل تعذبه -اخضع له -ل تقف أمامه -ل االفه: ل تعصه -

 :اذكر أرقام األبيات املعاة عن كل من املعاين ايتية -0
 .ل تتعرض لذكر أي موضوع إل إذا كنت متفهماا له، ملماا بتفاصيله -
 (   )رقم البيت الذي يدل على هذا املعب هو   
 .األمانة العلمية تقتضي أن تنسب احلديث إىل صاحبه -
 (   )ذي يدل على هذا املعب هو رقم البيت ال  
 .قرنب ذوي الرأي والنصيحة -

 (   )رقم البيت الذي يدل على هذا املعب هو   
 .أعِط لكل إنسان استحقاقه -
 (   )رقم البيت الذي يدل على هذا املعب هو   

 فيما يلي بيتان من الشعر يعاان عن الستعانة بذوي الرأي واستشارهتم  -1
 :م البيت الذي تراه أقدر على التعبري عن املعبأما( )ضع عالمة   
 :قال الشاعر عبد اهلل بن جعفر  

 وإن بــــــــــــــــــــاب أمــــــــــــــــــــر عليــــــــــــــــــــك التــــــــــــــــــــوى
 

 فشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاور لبيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاا ول تعِصـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  
 :وقال أخر  

ـــــــــــــــــرأي املشـــــــــــــــــورة  فاســـــــــــــــــتعن    إذا بلـــــــــــــــــو ال
 

ــــــــــــــــــرأي نصــــــــــــــــــيٍح أو نصــــــــــــــــــيحِة حــــــــــــــــــازم   ب
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 :قال الشاعر نديم محمد يصف الفال  -2
 

 لطليـــــــــــــــــــــــقيف موكـــــــــــــــــــــــب الفجـــــــــــــــــــــــر ا -3
 

 يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليقني 
 وأمامــــــــــــــــــــــــــــــه ثــــــــــــــــــــــــــــــوران شــــــــــــــــــــــــــــــاخا -0 

 
 يف العــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــــــــــــــنني 

 ويلــــــــــــــــــــــــــــــف هيكلــــــــــــــــــــــــــــــه املتــــــــــــــــــــــــــــــني -1 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب مت  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفيت ث
 وعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتاء يعصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبها بزنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني -2 

 
 

 

 جــــــــــــــــــــــــــــــــــذلن حــــــــــــــــــــــــــــــــــب األرض ســــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ غنائــــــــــــــــــــــــــــــــــه العــــــــــــــــــــــــــــــــــذب الــــــــــــــــــــــــــــــــــرنني -1
 
 

 

 أرأيــــــــــــــــــــــــــــت كيـــــــــــــــــــــــــــــف يضـــــــــــــــــــــــــــــمها -1
 

 وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألم احلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
 نـــــــــــــــــــاحويعـــــــــــــــــــود أزهـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــن ج -1 

 
 النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع اجلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني 

ــــــــــــــــــــــــــ -1   ا اإلنســــــــــــــــــــــــــان أغلــــــــــــــــــــــــــىفالحن
 

 يف العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
 :األس لة 

أمـــام ( )فيمـــا يلـــي أربـــع إجابـــات، واحـــدة منهـــا فقـــط صـــحيحة، ضـــع عالمـــة  -3
 :اإلجابة الصحيحة، وذلك يف املكان املخصص هلا بني القوسني

 :ظهر لنا الفالح يف النص 
 )    ( متوانياا ومتعباا    
 )    ( متشائماا ومتذمراا    
 )    ( حزيناا ومقهوراا    
 )    ( أبياا وعزيزاا    
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 :أمام اإلجابة الصحيحة من بني اإلجابات األربع ايتية( )ضع عالمة  -0
 :تبدنى لنا الشاعر يف النص

 )    (  حمباا للفالح  
 )    (  متعجباا من زهوه 
 )    ( مستنهضاا لة الفالح 
 )    (  مشيته ساخراا من 
 :اذكر أرقام األبيات املعاة عن كل فكرة من الِفك ر التالية -1

 )    (   رقم البيت الذي يدل على فرح الفالح يف عمله هو  -
 )    ( رقم البيت الذي يدل على عزة نفس الفالح وهو عائد من عمله هو  -
 )    (  رقم البيت الذي يدل على تقدير الشاعر للفالح وحمبته له هو -
 )    (   رقم البيت الذي يدل على حنو األرض على الفالح هو -

فيمــا يلــي جمموعتــان، يف كــل منهــا أربــع عبــارات، واحــدة منهــا أقــدر علــى التعبــري  -2
أمـــام العبـــارة الـــيت تراهـــا أقـــدر علـــى التعبـــري يف كـــل ( )عـــن املعـــب، ضـــع عالمـــة 

 :جمموعة
 :اجملموعة األوىل

 )    (  العيون من العيونفالحنا اإلنسان أصفى يف -
 )    (  فالحنا اإلنسان أتى يف العيون من العيون -
 )    ( فالحنا اإلنسان أحلى يف العيون من العيون -
 )    (  فالحنا اإلنسان أغلى يف العيون من العيون -

 :اجملموعة الثانية
 )    ( ويعود واهن القوى -
 )    ( ويعود ضعيف القوى -
 )    ( وك القوىويعود منه -
 )    ( ويعود مفتقد القوى -
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 اختبارات موضوعية في القواعد النحوية -ثانيا  
وضعت هذه الختبارات لقياس مدى متكن التالميذ من اكتساب القواعـد النحويـة 

 .يف  اية مرحلة التعليم األساسي
أ فيمـــا يلـــي عـــدد مـــن اجلمـــل الناقصـــة، وحتـــت كـــل منهـــا أربـــع عبـــارات تكملهـــا، اقـــر  -3

 :اجلملة الناقصة،   اري العبارة الصحيحة اليت تكملها بوضع خط حتتها
 السم املخصوص باملدح أو الذم

 مرفوع دائماا  -
 منصوب دائماا  -
 جمرور دائماا  -
 منصوب أحياناا  -

 السم املنصوب بعد اسم التفضيل يعرب
 مفعولا به -
 حالا  -
 متييزاا  -
 نعتاا  -

 :آخره بدلا من الكسرة إذا كانالسم املمنوع من الصرف تظهر الفتحة على 
 حملنى بأل -
 مضافاا  -
 جمرداا من الـ واإلضافة -
  عاا  -

 :يصاأل اسم الفاعل من
 الفعل الثالثي فقط -
 الفعل فوق الثالثي فقط -
 الفعلني الثالثي وفوق الثالثي -
 الفعل اجملرد فقط -
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 :اكتب إىل جانب كل فعل من األفعال ايتية مصدره -0
 :استجدى -
 :ابتهج -
 :أعلم -
 :قر ب -
 :ناضل -
 :عسكر -
 :تقد م -
 :جتاهل -
 :أفاد -
 :سونى -

 :اكتب نوع كل مشتق فيما يلي -1
 :آكل -
 :بعن  م   -
 :قداممِ  -
 :مصفوف -
 :وثناب -
 :رمستعمِ  -
 :أقرب -
 :بضعمِ  -
 صبور -
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 :أكمل ما يلي -2
 اسم منع من التنوين للعلمية ووزن الفعل: يزيد
 .......اسم منع من التنوين للعلمية و: أمية

 ......لعلمية واسم منع من التنوين ل: فاطمة
 .......صفة منعت من التنوين لـ : ظم ن
 ......اسم منع من التنوين للعلمية و: عمر
 ......اسم منع من التنوين للعلمية و: بعلبك
 .......صفة منعت من التنوين لـ : يراء
 .......اسم منع من التنوين لـ : مواطن

 :اكتب إىل جانب كل أسلوب نوعه يف املكان ا اة -1
 أسلوب تعجب !ما أ ل اللقاء : ثالم

 :تابع
 ......أسلوب : نعم الف  علي -
 ......أسلوب : ما شأنك ا -
 ......أسلوب : إياك والكسل -
 .....أسلوب : نأىب الضيم -أبناء العرب -حنن -
 ......أسلوب : واهلل إنك لعلى صواب -
 .......أسلوب : الوفاء  واألمانة -
 ......أسلوب : يا راكبني عتاق ا يل -
 ......أسلوب : بئس السلوك الغيبةُ  -
 ......أسلوب : ليس اجلمال مبئزر -
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يف كــل  لــة مـــن اجلمــل ايتيـــة كلمــة حتتهـــا خــط، وبعـــدها أربــع كلمـــات مــن بينهـــا   -1
اــرين . كلمـة واحـدة هـي الصـحيحة يف بيـان املوقـع اإلعـرايب للكلمـة الـيت حتتهـا خـط

 :ا خطاا الكلمة الصحيحة من بني الكلمات األربع وضع حتته
 .متييز -حال -مفعول مطلق -مفعول به: ضاحكاا أتاك الربيع الطلق فتال  -
 .خا -مبتدأ -نعت -بدل: صالح الديننعم البطُل  -
مضـاف  -مفعـول بـه -نائـب فاعـل -فاعـل: خصـائلهما عـاخ مـن عـاخ مـذموماا  -

 .إليه
 .نعت -متييز -حال -مفعول به: بالتواضع واألدب مقاماا ونعلو  -
 .توكيد -بدل -مبتدأ -مضاف إليه: يستطب به دواءٌ لكل داء  -
 .مضاف إليه -بدل -نائب فاعل -فاعل: وهو كره لكم القتالكتب عليكم  -
 .فاعل -خا -منادى -مبتدأ: أعرض عن هذا يوسف -
 .مضاف إليه -توكيد -بدل -نعت: كلهملول املشقة ساد الناس   -
 .خا -فاعل -مفعول به -نعت: العزائمعلى قدر أهل العزم تأ   -
 .بدل -نائب فاعل -مضاف إليه -فاعل: وارتعش الدجى الفجرنعيت فريع  -
 .بدل -نعت -فاعل -مبتدأ: مسيولمل فتلج هلوا م  -
 .بدل -خا -نعت -مبتدأ: اجلناح ندودطرقت والليل  -
 .مفعول ألجله -مفعول مطلق -حال -مفعول به: إىل العز الصراح  وضاا  -
 .فاعل -مضاف إليه -توكيد -بدل: إىل العال النهوضاكتبوا صك  -
اضـبط بالشــكل أواخــر الكلمـات الــيت وضــع خـط حتتهــا فيمــا يلـي، واكتــب الســبب  -1

 :يف املكان ا اة أمامها
 ضبطت بالضم أل ا نائب فاعل: أتباع أفئدة النساء: مثال
 ........وحق  نوروتعرف أنه  -
 .......الورى  قلوبأحتنو عليك  -
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 .......كة البكر والفت السيففما اجملُد إل  -
 ......يف العواقب  مفكركأنه طوال الليل  -
 ......قائلة له  املرءدقات قلب  -
 .......يف الفال  اجملرديا أيها السيف  -
 ......الف  ما قد حصل  أصلإمنا  -
 ......وارتعش الدجى  الفجرنُعيت فريع  -
 ...... عذرفليس لعني مل يفش مايها  -
 ......السمر والقضب  قراع حيثاجملد  -
 ...... سحائبفال هطلت علين ول بأرضي  -
 ......مثله  تأ ل تنه عن خلٍق و  -
 .....له  قائلةدقات قلب املرء  -
 ......هذنتا  نفسكعليك  -
 ......اليقني  دمشقيا وحده السيف  -
 ......الدنيا عبرياا وظالل  جنةربن هذي  -
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 اختبارات موضوعية في اإلمالء -ثالثا  
بارات مـدى متكـن املتعلمـني مـن اكتسـاب القواعـد اإلمالئيـة الـيت وتقيس هذه الخت

 :تعلموها يف مراحل التعليم العام
 :أكمل ما يلي -3
 .......حذفت األلف من كلمة ابن أل ا : سعد بن أيب وقاص بطل القادسية -
كتبــت اهلمــزة علــى نــاة يف ســئل أل ــا متوســطة وجـــاءت : ســئل ســعد عــن أخيــه -

....... 
كتبــــت اهلمــــزة علــــى واو يف نــــيدي أل ــــا متوســــطة وجــــاءت : احنــــن نــــيدي واجبنــــ -

....... 
 ........كتبت اهلمزة على واو يف امري أل ا متطرفة وجاءت : زياد امري كرمي -
كتبــــت اهلمــــزة علــــى ألــــف يف هــــدأ أل ــــا : هــــدأ الغاضــــب بعــــد أن عــــرف احلقيقــــة -

 .....متطرفة وجاءت
علــى كلمــات إحـــداها فيمــا يلــي  ــل بعضــها صــحيح، وبعضــها ايخــر يشــتمل  -0

علـى يسـار اجلملـة، ( )خطأ، ف ذا كان ما تضمنته اجلملة صحيحاا فضـع عالمـة 
،   اسـتبدل با طـأ الكلمـة الصـحيحة يف املكـان (X)وإذا كان خطأ فضع عالمة 

 :ا اة
 

  خط  صا الجمل
 انكفأ X  انكفا: مثال
    بسم اهلل -
    نبدي الدرس -
    إل ما التواين ا -
    ما اسم أبيك يا إبن الكرام ا -
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    اإلجتهاد حيقق ايمال -
    ويسموا باملرء إىل نيل مبتغاه -
    ل تتجاوذ حدود العتدال -
التفــــــــــايل مـــــــــــن  ــــــــــاة الشخصـــــــــــية  -

 املتكاملة
   

    السقة بالنفس منقذ للنفس -
    الزعر ييدي إىل الخفاق -
    ل حياة مع اليأس -
    أة من شيم الكراماملرو  -
    املواطن احلر ل يعرف اإلستقالل -
    عمر ابن عبد العزيز خليفة عادل -
    الشواء شوا اللحلم -
    شواه على عصى -
    ورما به -
    فوق الربا -
    فأصاب املرما -
    :قالت إمرأة لبنها -
    أكرم أباك -
    قال سُأكرمه -
    سلط اهلل -
    على احلوذي ُدبابة -
    فقرصطه -
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    وآزته -
    جاء ابن احملامي -
    لكن احملامي -
    مل يئت -
    ذالك عجيب -
    وما زاك باللذي نريد -
    سعيد ييثر ا ري -
    ويرغب يف استأصال -
    شأفة الشر -
    ل يأبه لربح أو خسارة -
    دإمنا حيرص عال اجمل -
    والسئدد -
    اذا سئل منح -
    منحة كرمي غري ألمي -
    فيا أبنائنا -
    كونوا مثله  -
    صالح الدين قائد بطل -
    شجاع جريي -
    رابط اجلئش -
    يهزي با طر -
    ول يعبي باملخاوف -
    عندما وطئت -



 186 

    قدم العدو شااا  -
    من بيأته -
    عبا جيشه -
    وهيء نفسه -
    فكانت تعبئته -
    مالدمة -
    لدرء العدوان -
    من غري بطا -
    الكذب وا يانة -
    خطئان وعبئان -
    ثقيالن ينشئان -
    يف دنيانا -
    ما نشاهد من اسائات -
    من أهل ا طيئات -
    العفة والشجاعة -
    درئان كأ ما -
    بيبيان -
    جيلبان أهل الكفائات -
    بأعظم املكافئات -
    وينئيان تم -
    عن السيئات -
    فابتعد عن بيرة -
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    الفساد تتبوأ أعال الدرجات -
    هاكذا -
    فلتكن القضاة -
    جاء الناس يتشفعون -
    لمرأت شريفة سرقت -
    فأبا ورفش -
    القضاتأعدل  -
     اع الشفاعات -
    وجاءت على لسانه -
    هذه الكلمات احملكمات -
    واهلل لو أن -
    فاطمة بنة حممد -
    سرقت لقطعت يدها -
    لقد كان السرائيليون -
    يقبلون الشفاعاة -
    يف ذوي الثرواة -
    ول يقبلو ا يف احلفات العراة -
    تاةهذه الف -
    تدعى ربا -
    وهذا فتا -
    ا ه حييا -
    سافرا معا -
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    سافرا إىل بالد -
    تسما هولندا -
    فوجدا أفعى -
    جاءت تسعا -
    فضرتا حييا بالعصا -
    فأخذت تتلوا -
    وراحت تشكو -
    مر الشكواه -
    فقالت الفتاة -
    خذها إىل املشفا -
    * لعلها تشفا -
 

                                                 

كليـة الرتبيــة   -مـن اختبـار موضـوعي يف اإلمـالء وضـعه األسـتاذ الــدكتور حممـد خـري الـدين عرقسوسـي *
 .جبامعة دمشق
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 اختبار موضوعي في البالغة -رابعا  
فيمـا يلــي ضـروب مــن أنــواع البالغـة، وقــد وضــع جبانـب كــل منهــا تسـمية لكــل نــوع 

، ()فــ ذا كــان مــا وضــع إىل جانــب كــل منهــا صــحيحاا فضــع عالمــة مــن هــذه األنــواع، 
 :  استبدل با طأ التسمية الصحيحة( X)وإذا كان خطأ فضع عالمة 

 مـــــــــن كـــــــــان مثلـــــــــي للحبيـــــــــب مفارقـــــــــاا  -
 

ـــــــــــــــــــــــالم  ـــــــــــــــــــــــالك الم ِك  ل تعـــــــــــــــــــــــذلوه ف
 

 جناس تام

 وإذا املنيـــــــــــــــــــة أنشـــــــــــــــــــبت أظفارهـــــــــــــــــــا -
 

 ألفيـــــــــــــــــت كـــــــــــــــــل متيمـــــــــــــــــٍة ل تنفـــــــــــــــــع 
 

 استعارة تصرحيية

 كـــــــــأن مثـــــــــار النقـــــــــع فـــــــــوق ريوســـــــــهم  -
 

 وأســــــــــــــيافنا ليــــــــــــــل هتــــــــــــــاوى كواكبـــــــــــــــه 
 

 تشبيه بليو

ـــــــــاا  -  هـــــــــي البـــــــــدر حســـــــــناا والغـــــــــزال تلفت
 

 حــداا قــس علــى ذلــك هــي الشــمس نــور  
 

 تشبيه متثيلي

ـــــــــاءت داركـــــــــم -  إنســـــــــان عيـــــــــا مـــــــــذ تن
 

 مـــــــــــــــــــا راقـــــــــــــــــــه نظـــــــــــــــــــر إىل إنســـــــــــــــــــان 
 

 مقابلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــنا الــــــــــــــــــــــــــــــــدهر بنابــــــــــــــــــــــــــــــــه -  عضن

 
ــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــلن بنابــــــــــــــــــــــــه   لي

 
 استعارة مكنية
 جناس تام

 بل تنكــــــري عطــــــل الكــــــرمي مــــــن الغــــــ -
 

 فالســــــــــــيل حــــــــــــرب للمكــــــــــــان العــــــــــــاة 
 

 تشبيه مرسل جممل

 هلــوى نظــريوإن كتمــت اهلــوى أبــدى ا -
 

 والقلـــــب يطـــــوي اهلـــــوى والعـــــني تنشـــــره 
 

 كناية

 فالوجـــــــــــــــه مثـــــــــــــــل الصـــــــــــــــبح مبـــــــــــــــيش -
 

ـــــــــــــــــل الليـــــــــــــــــل مســـــــــــــــــود   والشـــــــــــــــــعر مث
 

 

 اثنــــــــــــــــــان ملــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــتجمعا حســــــــــــــــــنا 
 

 والضـــــــــــــــد يظهـــــــــــــــر حســـــــــــــــنه الضـــــــــــــــد 
 

 جناس ناقص

 تريـــــــــــــدين لقيـــــــــــــان املعـــــــــــــاة رخيصـــــــــــــة -
 

 ولبــــــد دون الشــــــهد مــــــن إبــــــر النحــــــل 
 

 تشبيه بليو
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 ي في العروضاختبار موضوع -خامسا  
يف األبيـــات ايتيـــة وضـــعت تســـمية كـــل طـــر أمـــام كـــل منهـــا، فـــ ذا كانـــت التســـمية 

،   اســـــتبدل با طـــــأ (X)، وإذا كانـــــت خطــــأ فضـــــع إشـــــارة ()صــــحيحة ضـــــع إشـــــارة 
 :التسمية الصحيحة للبحر

 

ـــــــــزاا أضـــــــــم   أطـــــــــلُّ  - ـــــــــى الـــــــــدنيا عزي  اعل
 

 إليــــه ظــــالم الســــجن أم ضــــما القصــــر 
 

 البحر الوافر

 عـــــــــــن خلـــــــــــٍق وتـــــــــــأ   مثلـــــــــــهتنـــــــــــه ل  -
 

ـــــــــــــت عظـــــــــــــيمُ   ـــــــــــــك إذا فعل  عـــــــــــــاٌر علي
 

 البحر الكامل

ــــــــــــــه فــــــــــــــ ن العــــــــــــــذل يولعــــــــــــــه -  ل تعذلي
 

 قـــــد قلـــــت حقـــــاا ولكـــــن لـــــيس يســـــمعه 
 

 البحر الطويل

 رُّ بالئــــــــــــيأيهـــــــــــا احلـــــــــــب أنـــــــــــت ســـــــــــ -
 

ــــــــــــــــــــــــائي   ولــــــــــــــــــــــــومي وروعــــــــــــــــــــــــيت وعن
 

 البحر ا فيف

 إل حلمــــــــــــــــــــاا مل يكــــــــــــــــــــن وصــــــــــــــــــــلك  -
 

 يف الكـــــــــــــــرى أو خلســـــــــــــــة املخـــــــــــــــتلس 
 

 لبحر البسيطا
 يـــــــــــــا نســـــــــــــيم الـــــــــــــريح قـــــــــــــوة للرشـــــــــــــا -

 
 مل يــــــــــــــــــــــزدين الــــــــــــــــــــــورد إل عطشــــــــــــــــــــــا 

 
 البحر املتقارب

 قلــــــــــــــــم حيــــــــــــــــدنثا بأنــــــــــــــــك متلفــــــــــــــــي -
 

 روحـــــــــي فـــــــــداك عرفـــــــــت أم مل تعـــــــــرف 
 

 البحر الرمل

 ت النضــــــــــار هلــــــــــم نعــــــــــالا ولــــــــــو صــــــــــغ -
 

 تظـــــــــــــــل نفوســـــــــــــــهم حتـــــــــــــــت النعـــــــــــــــال 
 

 البحر الوافر

 لــــــــــيس عــــــــــاراا إن يف النضــــــــــال كبونــــــــــا -
 

ــــــــــــاب النضــــــــــــالإمنــــــــــــا    العــــــــــــار يف اجتن
 

 البحر ا فيف

 أحبـــــــــــــب  بـــــــــــــالدك بـــــــــــــاذلا مضـــــــــــــحياا  -
 

ـــــــــــــــه اإلخـــــــــــــــالص واإليثـــــــــــــــار  ـــــــــــــــاا ب  حب
 

 البحر البسيط

 حــــــــــرل ومــــــــــذهُب كــــــــــلن حــــــــــرىل مــــــــــذهم -
 

ــــــــــت بالغــــــــــ   اوي ول املتعصــــــــــبمــــــــــا كن
 

 البحر الكامل

 إذا الشــــــــــــــــــعب يومــــــــــــــــــاا أراد احليــــــــــــــــــاة -
 

ــــــــــــــد أن يســــــــــــــتجيب القــــــــــــــدر   فــــــــــــــال ب
 

 طويلالبحر ال

ـــــــــــهمـــــــــــن  -  يهـــــــــــن يســـــــــــهل اهلـــــــــــوان علي
 

ــــــــــــــــــــــالمُ    مــــــــــــــــــــــا جلــــــــــــــــــــــرح مبينــــــــــــــــــــــٍت إي
 

 فيفالبحر ا 

ــــــــــــــــــــــــــالُد اهلل واســــــــــــــــــــــــــعة فضــــــــــــــــــــــــــاءا  -  ب
 

 ورزق اهلل يف الـــــــــــــــــــــــــــــــدنيا فســـــــــــــــــــــــــــــــيحُ  
 

 وافرالبحر ال

 عيـــــــــــون املهـــــــــــابني الرصـــــــــــافة واجلســـــــــــر -
 

 جلنب اهلوى مـن حيـث أدري ول أدري 
 

 ملالبحر الر 

 



 191 

 اختبار موضوعي في التذوق األدبي -سادسا  
شــارة إىل أن للتــذوق األديب جوانــب ثالثــة هــي اجلانــب املعــريف واجلانــب ســبقت اإل

الوجــداين واجلانــب اجلمــاة، ومثــة أســئلة موضــوعية تتنــاول بالقيــاس هــذه اجلوانــب، وقــد قــام 
ـــاس للتـــذوق األديب وقـــد اشـــتمل علـــى أســـئلة  األســـتاذ الـــدكتور رشـــدي طعيمـــة بوضـــع مقي

 :ونا جاء يف ذلك املقياس متنوعة لذلك القياس يف املرحلة الثانوية،
اقـــرأ األبيـــات  ايتيـــة،   اشـــرح يف املكـــان املخصـــص لـــذلك مـــا يقصـــده الشـــاعر  -3

 :بكلمة اجلهتني يف البيت األخري
ـــــــــــــت حـــــــــــــر ـــــــــــــد غـــــــــــــررت وأن ـــــــــــــدك ق  روي

 
 بصــــــــــــــــــــاحب حيلــــــــــــــــــــٍة يعــــــــــــــــــــُن النســــــــــــــــــــاء 

 حيــــــــــــــــــرنم فــــــــــــــــــيكم الصــــــــــــــــــهباء صــــــــــــــــــبحا 
 

 ويشـــــــــــــــــــــــرتا علـــــــــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــــــــٍد مســـــــــــــــــــــــاء   
ــــــــــــــه ينهــــــــــــــى   إذا فعــــــــــــــل الفــــــــــــــ  مــــــــــــــا عن

 
ـــــــــــــــــــــني ل جهـــــــــــــــــــــة أســـــــــــــــــــــاءفمـــــــــــــــــــــ   ن جهت

 .......اجلهة األوىل هي  
 ......اجلهة الثانية هي 

ــــا حشــــواا ل فــــل حــــذفها  -0 ــــارات اكــــن أن تعت ــــني كلمــــات أو عب ــــني ايتي يف البيت
ضــــع خطــــاا حتــــت هــــذه . بــــالفكرة الــــيت أراد الشــــاعر أن يعــــا عنهــــا يف كــــل منهــــا

 :الكلمات والعبارات
 أمـــــــــــن تـــــــــــذكر جـــــــــــريان بـــــــــــذي ســـــــــــلم -

 
 معــــــــــاا جــــــــــرى مــــــــــن مقلــــــــــة بــــــــــدممزجــــــــــت د 

 فهـــــــــم بـــــــــني مقتـــــــــول طـــــــــريح وهـــــــــارب - 
 

ـــــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــــد   جـــــــــــــــــــــريح ومأســـــــــــــــــــــور جياذب
 :اخرت لألبيات التالية عنواناا نا يأ  مبيناا السبب -1 

 احلرية -الطمأنينة -العودة -الثورة 
 ســـــــــــــــقف بيـــــــــــــــيت حديـــــــــــــــد

 
 ركـــــــــــــــن بيـــــــــــــــيت حجــــــــــــــــر 

 فاعصــــــــــــــــفي يــــــــــــــــا ريــــــــــــــــاح 
 

ــــــــــــا شــــــــــــجر وانتحــــــــــــب     ي
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 واســــــــــــــــبحي يــــــــــــــــا غيــــــــــــــــوم
 

ــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــي ي  ملطرواهطل
 واعصــــــــــــــــــــــــفي بــــــــــــــــــــــــالرعود 

 
 لســـــــــت أخشـــــــــى خطـــــــــر 

 ســـــــــــــــقف بيـــــــــــــــيت حديـــــــــــــــد 
 

 ركـــــــــــــــن بيـــــــــــــــيت حجــــــــــــــــر 
 ..........العنوان هو  

 .........السبب هو 
 :يقول الشاعر يف الفخر بنفسه  -2

 لــــــــــــــــــــئن كنــــــــــــــــــــت حمتاجــــــــــــــــــــاا إىل احللــــــــــــــــــــم
 

 إنـــا إىل اجلهـــل يف بعـــش األحـــايني أحـــوجُ  
 ومــــا كنــــت أرضــــى اجلهــــل خــــدناا وصــــاحباا  

 
 حــــــــــــــني أُحــــــــــــــرج ولكنــــــــــــــا أرضــــــــــــــى بــــــــــــــه 

ــــــــــــــــاحللم ملجــــــــــــــــم   وة فــــــــــــــــرس للحلــــــــــــــــم ب
 

 وة فـــــــــــــرس للجهـــــــــــــل باجلهـــــــــــــل مســـــــــــــرج 
 فمـــــــــــــــن شـــــــــــــــاء تقـــــــــــــــواي فـــــــــــــــ ين مقـــــــــــــــونم 

 
 ومـــــــــــــن شــــــــــــــاء تعــــــــــــــوجيي فــــــــــــــ ين معــــــــــــــونج 

ـــة، ضـــع عالمـــة   ـــات الســـابقة يصـــف نفســـه بصـــفة معين أمـــام ( )الشـــاعر يف األبي
 :الصفة اليت يصف نفسه تا نا يلي

 ....خرين شرير الطبع يبدأ بالعتداء على اي -
 ....حليم ولكنه يأىب الضيم وينهش لرد العتداء  -
 ....حليم يغفر اإلساءة وينسى العتداء  -

 فالليـــــــل أطـــــــول شـــــــيء حـــــــني أفقـــــــدها -1
 

 والليــــــــــــل أقصــــــــــــر شــــــــــــيء حــــــــــــني ألقاهــــــــــــا 
اقـــرأ األبيـــات الثالثـــة ايتيـــة، واـــرين أقرتـــا معـــب إىل البيـــت الســـابق،   ضـــع احلـــرف  

 :التالية لألبيات املقابل له أمام العبارة
 حـــــــــــــــدثوين عـــــــــــــــن النهـــــــــــــــار حـــــــــــــــديثاا  -3

 
 أوصـــــــــــــــــــفوه فقـــــــــــــــــــد نســـــــــــــــــــيت النهـــــــــــــــــــارا 

ـــــــــــــــــي كمـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــاء قصـــــــــــــــــري إذا -0   ليل
 

 جـــــــــــادت فـــــــــــ ن ضـــــــــــنت فليلـــــــــــي طويـــــــــــل 
 مل يطـــــــــــــــــــــل ليلـــــــــــــــــــــي ولكـــــــــــــــــــــن مل أم -1 

 
 ونفــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــا الكــــــــــــــــــرى طيــــــــــــــــــف أملن  

 



 193 

 فيمـــا يلـــي أربعـــة أبيـــات يف التعبـــري عـــن إدراك احملبـــني لليـــل وإحساســـهم بـــه، اـــرين  -1
مقابلــــــه يف املكــــــان ( و)أصــــــدق هــــــذه األبيــــــات وأقرتــــــا إىل الواقعيــــــة، وضــــــع احلــــــرف 

 :املخصص لذلك
 ســألت جنــوم الليــل هــل ينقضــي الــدجى

 
 فخــــــــــط  جوابــــــــــاا بالثريــــــــــا كخــــــــــطِّ ل 

 
)    ( 

 حـــــــــــــــــدنثوين عـــــــــــــــــن النهـــــــــــــــــار حـــــــــــــــــديثاا 
 

 أوصـــــــــــفوه فقـــــــــــد نســـــــــــيت النهـــــــــــارا 
 

)    ( 
 مل يطـــــــــــــــــــــــل ليلـــــــــــــــــــــــي ولكـــــــــــــــــــــــن مل أم

 
 طيـــــــــــف أملن  ونفـــــــــــى عـــــــــــا الكـــــــــــرى 

 
)    ( 

 تبيــــــــــت تراعــــــــــي الليــــــــــل ترجــــــــــو نفــــــــــاده
 

ــــــــــــل العاشــــــــــــقني نفــــــــــــاد  ــــــــــــيس للي  ول
 

)    ( 

اقــرأ األبيــات ايتيــة،   اــرين مــن العبــارات الــيت حتتهــا الوصــف الــذي ينطبــق علــى  -1
 (:)الفتاة اليت يصورها الشاعر، وضع أمامها عالمة 

ـــــــــــــالح يف نظراهتـــــــــــــا  كتمـــــــــــــت هواهـــــــــــــا يف الفـــــــــــــياد ف
 حــــــــــــ  حســــــــــــبت املــــــــــــوج مــــــــــــن آهاهتــــــــــــاوتأو هــــــــــــت  
 وبكــــــــــت فكــــــــــدت إخــــــــــال أن الطــــــــــل مــــــــــن عااهتــــــــــا 
 مــــــــا الــــــــوردا مــــــــا املنثــــــــورا مــــــــا املرجــــــــان يف جنباهتــــــــاا 
 ل تشــــــــــــــــتهي إل القــــــــــــــــرين يلــــــــــــــــمُّ مــــــــــــــــن شــــــــــــــــعثائها 
 :الشاعر يف هذه األبيات يصونر 

 .راهبة حزينة -
 .عانساا بائسة -
 .عاملة فقرية -
 .ثكلى مات أخوها -
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بيــات مــن الشــعر، اــرين أجــود الــروايتني يف رأيــك مبينــاا ســبب فيمــا يلــي روايتــان أل -1
 :اختيارك هلا

 :الرواية األوىل 
ـــــــــــــــــــنفس بايمـــــــــــــــــــال أرقبهـــــــــــــــــــا  أعلنـــــــــــــــــــل ال

 
 !مـــــــا أضـــــــيق العـــــــيش لـــــــول فســـــــحة األمـــــــل 

 وإمنـــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــدنيا وواحـــــــــــــــــــــدها 
 

ـــــــــــدنيا علـــــــــــى رجـــــــــــل   مـــــــــــن ل يعـــــــــــونل يف ال
 درُ غـــــــــــــــــــاض الوفـــــــــــــــــــاء، وفـــــــــــــــــــاض الغـــــــــــــــــــ 

 
 القـول والعمـل وانفرجت مسـافة ا لـف بـني 

 :الرواية الثانية  
ـــــــــــــــــــنفس بايمـــــــــــــــــــال أرقبهـــــــــــــــــــا  أعلنـــــــــــــــــــل ال

 
 !مــــــــا أضــــــــيق العــــــــيش لــــــــول كثــــــــرة األمــــــــل 

 وإمنـــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــدنيا وواحـــــــــــــــــــــدها 
 

 مــــــــــن ل يعــــــــــونل يف الــــــــــدنيا علــــــــــى رجــــــــــل 
ــــــــــــــل  الوفــــــــــــــاء، وزاد الغــــــــــــــ   واتســــــــــــــعت درُ ق

 
 مســــــــــافة ا لــــــــــف بــــــــــني القــــــــــول والعمــــــــــل 

 .....ية الرواية األجود هي الروا 
 .....السبب       
اقرأ األبيات ايتية،   ارين من العبارات الثالج الـيت تليهـا الفكـرة الـيت ترمـز إليهـا  -1

 (:)األبيات واضعاا أمامها عالمة 
 نســـــــــــــــــــــي الطـــــــــــــــــــــني ســـــــــــــــــــــاعة أنـــــــــــــــــــــه طــــــــــــــــــــــني حقـــــــــــــــــــــري فصـــــــــــــــــــــال تيهـــــــــــــــــــــاا وعربــــــــــــــــــــــد

 
 

 

 وكســـــــــــــــــــــا ا ـــــــــــــــــــــز جســـــــــــــــــــــمه فتبـــــــــــــــــــــاهى
 

 وحـــــــــــــــــــــوى املــــــــــــــــــــــال كيســــــــــــــــــــــه فتمــــــــــــــــــــــرد 
 يـــــــــــــــا أخـــــــــــــــي ل متـــــــــــــــل بوجهـــــــــــــــك عـــــــــــــــا 

 
 مـــــــــــــــا أنـــــــــــــــا فحمـــــــــــــــة ول أنـــــــــــــــت فرقـــــــــــــــد 

 أنـــــــــــــــــــــــت مل تصـــــــــــــــــــــــنع احلريــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــذي تلـــــــــــــــــــــــبس والليلــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــذي تتقلــــــــــــــــــــــــد 
 

 
 :الشاعر يف هذه األبيات يرمز إىل

 :جهل اإلنسان حقيقته -
 :ضعف اإلنسان وعجزه -
 :غرور إنسان ثري -
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اخرت البيت الذي يعان عـن هـذه الفكـرة، . يف األبيات ايتية فكرة رئيسة واحدة -32
 :قابل له أمام العبارة التالية لألبياتواكتب احلرف امل

  الُــــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــــذا أم  ــــــــــــــــــــاة فــــــــــــــــــــ نا
 

 أرى فيــــــــك إنســــــــاناا  يــــــــل اهلــــــــوى مثلــــــــي 
ــــــــــت أم أنــــــــــا  ــــــــــه أن ــــــــــا ب ــــــــــذي أحي  وهــــــــــذا ال

 
ـــــذي أهـــــواه شـــــكلك أم شـــــكليا   وهـــــذا ال

 وحــــــــــــني أرى يف احللــــــــــــم للحــــــــــــب صــــــــــــورة 
 

 أظلـــــــــــك جيـــــــــــري يف ضـــــــــــمريي أم ظلـــــــــــيا 
ــــــــــــريى أم خلقتــــــــــــا  ــــــــــــا ال ــــــــــــك يف دني  خلقت

 
 قبلـــــــك جئـــــــت الكـــــــون أم جئتـــــــه قبلـــــــياو  

 وعــــــــــــا قلــــــــــــت الشــــــــــــعر أم عنــــــــــــك قلـــــــــــــُته 
 

 لــــــياومــــــن يف اهلــــــوى ُالــــــى عليــــــه ومــــــن اُ  
 كأنـــــــــــــك شـــــــــــــطٌر مـــــــــــــن كيـــــــــــــاين أضـــــــــــــعُته 

 
 فلمــــــــــــــا تالقينــــــــــــــا اهتــــــــــــــديت إىل أصــــــــــــــلي 

 .......البيت الذي يعا عن الفكرة الرئيسية هو  
الـذي حتـس بـأن فيـه نشـازاا أمـام البيـت ( X)اقرأ األبيات ايتيـة،   ضـع إشـارة  -33

 :موسيقياا 
 :قال البحرتي  

 يـــــــــــا مـــــــــــن رأى الاكـــــــــــة احلســـــــــــناء رييتهـــــــــــا
 

 واينســــــــــــــــــــــات إذا لحــــــــــــــــــــــق مغانيهــــــــــــــــــــــا 
 مـــــــــــــــا بـــــــــــــــال دجلـــــــــــــــة غيـــــــــــــــورة تنافســـــــــــــــها 

 
 يف احلســــــــــــــن طــــــــــــــوراا وأطــــــــــــــواراا تباهيهــــــــــــــا 

 تنصـــــــــــــب فيهـــــــــــــا وفـــــــــــــود املـــــــــــــاء معجلـــــــــــــة 
 

 كا يـــــــــــل خارجـــــــــــة مـــــــــــن حبـــــــــــل جمريهـــــــــــا 
 هافحاجـــــــــب الشـــــــــمس أحيانـــــــــاا يضـــــــــاحك 

 
 ورينـــــــــــــــــــــق الغيـــــــــــــــــــــث دومـــــــــــــــــــــاا يباكيهـــــــــــــــــــــا 

 :قال الشاعر جرير   
 يـــــــــــــــــــا أم عمـــــــــــــــــــرو جـــــــــــــــــــزاك اهلل مغفـــــــــــــــــــرة

 
 ردني علــــــــــــــــي  فــــــــــــــــيادي كالــــــــــــــــذي كانــــــــــــــــا 

ـــــــدم  ـــــــى ق  ألســـــــت أحســـــــن مـــــــن اشـــــــي عل
 

 يـــــــــا أملـــــــــح النـــــــــاس كـــــــــل النـــــــــاس إنســـــــــانا 
 لقـــــــــــــد كتمـــــــــــــُت احلـــــــــــــب حـــــــــــــ  هتيمـــــــــــــا 

 
 ل أســـــــــــــــــتطيع هلـــــــــــــــــذا احلـــــــــــــــــبن كتمانـــــــــــــــــا 

ــــــــــــــيمن كــــــــــــــان حيســــــــــــــبك  ــــــــــــــارك اهلل ف  مل ب
 

 إل علــــــــى اجلهــــــــد حــــــــ  كــــــــان مــــــــا كانــــــــا 
ـــــــــــــــارك اهلل يف الـــــــــــــــدنيا إذا انقطعـــــــــــــــت   ل ب

 
ــــــــــاك مــــــــــن أســــــــــباب دنيانــــــــــا   أســــــــــباب دني
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يف األبيــات ايتيــة يصــف الشــاعر نفســه بصــفات متعــددة، وحتــت هــذه األبيــات  -30
عبـــارات تتضـــمن تلـــك الصـــفات، اـــرين لكـــل بيـــت العبـــارة الـــيت تناســـبه، وضـــع أمامهـــا 

 :لذلك البيتالرقم املقابل 
 يقولـــــــــــون ة فيـــــــــــك انقبـــــــــــاض وإمنـــــــــــا -3

 
 رأوا رجــــــــالا عــــــــن موقــــــــف الــــــــذل أحجمــــــــا 

 فمـــــــــــا كـــــــــــل بـــــــــــرق لح ة يســـــــــــتفزين -0 
 

 ول كــــــــــل مــــــــــن لقيـــــــــــت أرضــــــــــاه منعمـــــــــــا 
 وإين إذا مــــــــــا فــــــــــاتا األمــــــــــر مل أبــــــــــت -1 

 
 أقلنــــــــــــــــــــــــب طــــــــــــــــــــــــريف إثــــــــــــــــــــــــره متنــــــــــــــــــــــــدنما 

 وأقــــــــبش خطــــــــوي عــــــــن أمــــــــور كثــــــــرية -2 
 

ــــــــــــــر العــــــــــــــرض مكر    مــــــــــــــاإذا مل أنلهــــــــــــــا واف
 وأكـــــــرم نفســـــــي أن أضـــــــاحك عابســـــــاا  -1 

 
 وأن أتلقـــــــــــــــــــــــــــــى باملـــــــــــــــــــــــــــــديح مـــــــــــــــــــــــــــــذنا 

ــــــم صــــــانوه صــــــا م -1  ــــــو أن أهــــــل العل  ول
 

ـــــــــــــــو عظنمـــــــــــــــوه يف النفـــــــــــــــوس لعظمـــــــــــــــا   ول
 :الشاعر يف هذه األبيات 

 ......حيب العزلة عن الناس  -
 ......أيب يرفش الضيم  -
 ......ل يندم على ما مضى  -
 ......ل حيب املداهنة والرياء  -
 ...... يدفع من كرامته مثن ما يناله ل -
 .....ل فدع بالظاهر، ول يرجو ا ري إل من أهله  -
 ......يرتفع بعلمه عن الصغائر  -
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 لفصل الثامنا
 تنفيذ المناشط اللغوية الالصفية

حنــاول يف هــذا الفصــل أن نتعــرف مفهــوم النشــاط عامــة واللغــوي الالصــفي خاصــة، 
وأن نقف على األهداف املرجوة من املناشـط اللغويـة الالصـفية، وصـولا إىل أسـاليب تنفيـذ 

 .هذه املناشط
 النشاط المدرسي مفهوما  وأهدافا   -أول  

ويقصـــد بـــه النشـــاط الـــذي ملدرســـي ركنـــاا مـــن أركـــان املـــنهج الرتبـــوي، يعـــد النشـــاط ا
اارســه املتعلمــون خــارج املــنهج، وإذا كــان املــنهج منظومــة تشــتمل علــى مكونــات أساســية 
داخليــة تتبــادل التــأثري والتــأثر فيمــا بينهــا فــ ن مثــة عوامــل خارجيــة تــيثر يف هــذه املكونـــات 

صـــفية علـــى أ ـــا عامـــل هـــام يف حماربـــة امللـــل الـــذي الداخليـــة، وتـــأ  املناشـــط املدرســـية الال
يغلـــب علـــى النشـــاط املدرســـي يف البدايـــة الطـــابع وكـــان . يشـــعر بـــه املتعلمـــون يف دراســـتهم

لتحقيــــق أهــــداف ثقافيــــة   اتســــع جمالـــه ليضــــم اجلمعيــــات والنـــوادي احلركـــي أو اجلســــمي، 
 .واجتماعية ونفسية إىل جانب اجلسمية احلركية

أضحى النشاط املدرسي يشتمل على الفعاليـات الـيت تنظمهـا ه ويف ضوء هذا التوج
 .وسداا حلاجاهتماملدرسة يف خارج الصفوف إرضاءا مليول املتعلمني واهتماماهتم ورغباهتم 

حـاجتهم إىل املعرفـة، وحـاجتهم إىل والرتبية احلديثة تتوخى سدن حاجـات املتعلمـني، 
، فاحلاجـة هـي اخل....ركة مـع ايخـرين وحـاجتهم إىل املشـاالبحث، وحـاجتهم إىل العمـل، 

ذات طــابع  ويكتســب املــتعلم أمــوراا . حقيقيــاا وفعــالا الــيت جتعــل مــن اســتجابة املــتعلم عمــالا 
 .اإلشباع اليومي حلاجاته الفرديةأخالقي من خالل 

ويف بنــاء جســمياا وعقليــاا ونفســياا واجتماعيــاا، وملــا كــان للنشــاط دوره يف بنــاء الفــرد 
تقـــــوم علـــــى احـــــرتام شخصـــــية الفـــــرد وبـــــث روح التعـــــاون داوقراطيـــــة أســـــس اجملتمـــــع علـــــى 

والهتمــــام بالعمــــل، ودعــــم القــــيم الداوقراطيــــة احتلــــت مناشــــط الطلبــــة يف خــــارج أوقــــات 
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الدروس ألية كبرية يف إبراز شخصيات املتعلمني وتشجيع احلياة املرحـة لـديهم وبـث شـعلة 
 .التفايل يف نفوسهم

 :ىل ما يليويهدف النشاط املدرسي إ
هتيئـــة مواقـــف تربويـــة حمببـــة إىل نفـــس املـــتعلم، واكـــن بوســـاطتها تزويـــده باملعلومـــات  -3

 .واملهارات املراد استيعاتا وتعلمها حتقيقاا ألهداف املنهج املدرسي املقرر
 .تعميق أثر ا اات التعليمية يف احلياة العملية  -0
تعلمــني مــن مثــل ا جــل عــالج كثــري مــن املشــكالت النفســية الــيت يعانيهــا بعــش امل -1

 .اخل...والنطواء 
 .اكتشاف املواهب والعمل على تنميتها وتوجيهها يف الجتاهات السليمة -2
 .ربط احلياة املدرسية باحلياة الجتماعية -1
 .تدريب املتعلمني على حب العمل واحرتام العاملني، وتقدير العمل واإلقبال عليه -1
 .غهم فيما يفيدهمفراتدريب املتعلمني على النتفاع بوقت  -1
تنشــئة املتعلمـــني علـــى الـــروح الرياضـــية والعمـــل التعـــاوين، وتعويـــدهم العمـــل يف فريـــق  -1

 .لتحقيق أهداف مشرتكة
تـــدريب املتعلمـــني علـــى اطـــيط العمـــل وتنظيمـــه وحتديـــد املســـيولية والتـــدريب علـــى  -1

 .القيادة واحرتام النظام والقوانني مبا يساعد على تكوين املواطن الصا 
بــرامج وألعــاب  مــن ويح عــن املتعلمــني بطريــق مــا يشــرتكون فيــه ومــا يشــاهدونهالــرت  -32

 .اخل.... وحفالت ومهرجانات وموسيقى ورحالت 
وهكـذا تعمــل الرتبيــة احلديثــة علــى بنــاء جيــل مــدرك متفاعــل مــع البيئــة عنــدما تتخــذ 
ني مــن املناشــط وســيلة مــن وســائل اكتشــاف امليــول واهلوايــات، وتعمــل علــى تعويــد املتعلمــ

احـــرتام العمـــل وتنميـــة روح اجلماعـــة، وحـــل بعـــش املشـــكالت النفســـية والجتماعيـــة الـــيت 
ـــة لـــديهم، إىل جانـــب تعويـــدهم نارســـة يعانيهـــا بعضـــهم، والكشـــف عـــن القابليـــات ال فعلي

 .اخل...العمل اجلماعي التعاوين من خالل اجلمعيات والرحالت
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 النشاط اللغو  مفهوما  وأهدافا   -ثانيا  
اط املدرســي اللغــوي بأنــه جمموعــة مــن األلــوان املتنوعــة واملهــارات اللغويــة يعــرف النشــ

املتعددة اليت اارسها املتعلمون إن يف داخل الصف أو يف خارجه برغبتهم، علـى أن تكـون 
نارستهم هلا يف خارج الصفوف نارسة عفوية وطبيعية غري متكلفة، ومنظمة تنظيمـاا خاليـاا 

 .ضها احلصص الدراسيةمن صرامة القيود اليت تفر 
 :ويهدف النشاط املدرسي اللغوي إىل

 .استخدام اللغة يف مواقف احلياة العملية استخداماا صحيحاا  -3
 .شغل أوقات املتعلمني مبا يتفق وميوهلم -0
 .الكشف عن املواهب وامليول ا اصة باللغة العربية وضروتا -1
 وتـــربيتهم خلقيـــاا التعـــاون مـــع نشـــاط املـــواد األخـــرى يف تقويـــة شخصـــية املتعلمـــني -2

 .واجتماعياا ووجدانياا، وإعدادهم للحياة العامة
 .تدريب املتعلمني على القيادة والعمل يف فريق واحرتام رأي اجلماعة -1
ـــة يف  -1 ـــادا الـــيت يقـــوم عليهـــا اجملتمـــع الـــداوقراطي التعـــاوين نارســـة عملي نارســـة املب

 .جمالت النشاط املدرسي ا اص باللغة
علـــى العتمـــاد علـــى أنفســـهم وحتمـــل املســـيولية وهـــم اارســـون تـــدريب املتعلمـــني  -1

 .أنشطتهم يف داخل اجلماعة
تنويـــع األنشـــطة اللغويــــة لـــتالئم ميــــول املتعلمـــني ورغبــــاهتم واهتمامـــاهتم، علــــى أن  -1

 .تكون نارساهتم عفوية وتلقائية ومتسمة باحلرية
الا رحباا للكشـف عـن وتعد املناشط اللغوية الالصفية ركناا معززاا للمنهج الرتبوي وجم

املواهــب والعمــل علــى تنميتهــا ورعايتهــا، وطاملــا أشــار عــدد مــن الكتــاب إىل أن نارســاهتم 
لألنشطة اللغوية الالصفية هي اليت كانت نواة ومنطلقاا يف مستقبل حياهتم الالحقـة عنـدما 

 .غدوا أدباء بعد ذلك
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 أساليي تنفيذ المناشط اللغوية الالصفية -ثالثا  
ســاليب متعــددة لتنفيــذ املناشــط اللغويــة الالصــفية، وتتجلــى هــذه األســاليب يف مثــة أ

عمـــل اجلمعيـــات الـــيت تشـــكلها املدرســـة، فهنـــاك اجلمعيـــة الثقافيـــة، واجلمعيـــة الجتماعيـــة، 
 .واجلمعية الرياضية، واجلمعية املوسيقية

ف وتشــتمل اجلمعيــة الثقافيــة علــى عــدة جلــان تتكــاتف وتتعــاون بغيــة حتقيــق األهــدا
 :املرسومة للجمعية، ومن هذه األهداف

 .التعلم الذا  يف ضوء ميوهلم واهتماماهتم ورغباهتمإكساب املتعلمني مهارات  -3
إكســاتم القــدرة علــى التعبــري واملناقشــة واإللقــاء مــن خــالل النــدوات واملســرحيات  -0

 .واملناظرات األدبية واإلسهام يف الحتفالت القومية والوطنية والجتماعية
لنفتاح على البيئة احمليطـة، وتعـرف مكوناهتـا، وثقافـة اجملتمـع ومناشـطه وفعالياتـه ا -1

واإلســهام فيهـــا، وتعــرف اجملتمعـــات األخـــرى أيضــاا مـــن خــالل الزيـــارات واألفـــالم 
 .اخل...والرحالت 

الكلمــات تــدريب املتعلمــني علــى املناقشــة والتحلــي بــ داب احلــديث وعلــى إلقــاء  -2
 .يف املناسبات املختلفة

 .تدريبهم على الشرتاك يف املناظرات واملسابقات، وتكرمي الفائزين فيها -1
تــــدريبهم علــــى املطالعــــة احلــــرة وتلخــــيص مــــا يقريونــــه شــــفاهياا وتكــــرمي اجمللــــني يف  -1

 .القراءة
 .تدريبهم على إعداد جملة املدرسة أو اجمللة احلائطية وتنويع موادها -1
 .ملوادها اإلشراف على اإلذاعة املدرسية صيانة وإعداداا  -1
 .دعوة بعش األعالم إللقاء حماضرات يف املدرسة -1
 .إعداد معارض للكتب والصور والرسوم والطوابع التارفية -32
 .إعداد برامج الحتفال باملناسبات الوطنية والقومية والجتماعية -33
 .عرض األفالم السينمائية اهلادفة ودعوة األولياء ملشاهدهتا -30



 212 

 .ابالت وملء الستبانات واستطالع الرأيتدريب املتعلمني على إجراء املق -31
 :وينضوي حتت اللجنة الثقافية عدة جلان هي

 .جلنة الصحافة والتحرير-3
 .جلنة املسرح-0
 .جلنة اإلذاعة املدرسية-1
 .جلنة املكتبة والقراءة احلرة-2
 .جلنة املناظرات والندوات-1
 .جلنة التلفزة والسينما-1
 .جلنة التقنيات الرتبوية-1
وتشــرف هــذه اللجنــة علــى تــدريب التالميــذ علــى : جنــة الصــحافة والتحريــرل -1

نارســة الكتابــة، وتقــدمي نتــاجهم إليهــا للنظــر يف إمكــان نشــره يف جملــة املدرســة أو يف جملــة 
ــــث توســــيع خــــاات  ــــة احلــــائط، وتســــهم يف حتقيــــق أهــــداف اللغــــة مــــن حي أعضــــائها وتنمي

ماليـــــة يف نفوســـــهم، إىل جانـــــب تشـــــجيع ثقـــــافتهم، وصـــــقل تعبـــــرياهتم، وتنميـــــة احلاســـــة اجل
الناشئة اجلرأة والعتماد على النفس واملثـابرة علـى العمـل واجللـد البتكار واإلبداع، وتعويد 

 .ة والتعاون مع الزمالء، وإثارة روح املنافسة البناءةد  ومواكبة اجلِ 
ومن خـالل املناشـط الـيت تقـوم تـا هـذه اللجنـة يـتمكن املدرسـون مـن الكشـف عـن 

 .شخصيات ناشئتهم والعمل على تنميتها وتوجيهها يف املسار األفضل
 :فتتمثل يف أنواع الصحافة والتحريرأما 
الطلبــة بكتابــة الالفتــات كــأن يقــوم : كتابــة الالفتــات واإلعالنــات المدرســية -1

اخل، ....  ــط  يــل يف املناســبات املتعــددة مثــل عيــد األم، ويــوم املــرور، وأســبوع النظافــة 
عالن للطلبة عن موعد إقامة معارض معينة، أو القيـام برحلـة، أو اإلعـالن عـن مسـابقة واإل

للقصــة، ويف مثــل هــذه األمــور تعويــد للطلبــة علــى فنــون التعبــري الــوظيفي، نــا فــدم الناشــئة 
 .يف مستقبل حياهتم
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ول تقتصــر كتابــة الالفتــات علــى املناســبات فقــط، بــل تتعــداها إىل كتابــة الالفتــات 
 .ئمة من مثل احلكم واألمثال املوجهة اهلادفة اليت تتخذ شعاراا وهدفاا الدا

تشرتك جمموعة من أفراد الصف يف إخراج الصـحيفة، وذلـك : صحيفة الصف -2
بأن يقدم كل منهم لوناا من األلوان اليت تـروق لـه، فهـذا يكتـب قصـة قصـرية، وذاك يكتـب 

درســة، وخــامس يقــوم بكتابــة التعليــق مقــالا، وثالــث يــدون طرائــف، ورابــع يســجل أخبــار امل
 .اخل...على صورة، وسادس يتخري بعش احلكم واألمثال 

وبعد أن جيمع املدرس هذه املناشط يقوم باختيار األفضل منها والصا  للنشر بعـد 
مناقشة الناشئة يف كتابتهم،   يعمد أيضاا إىل تصحيح األخطاء الـواردة يف هـذه الكتابـات 

. تنظيم الصحيفة وإخراجها على صـورة جذابـة وأنيقـة  ـط  يـل ومقـروءليصار بعدها إىل 
 .ويتنافس الناشئة يف كل صف على اختيار العناوين املناسبة لصحفهم

ويف األحــوال كافــة لبــد مــن اســتثارة الــدوافع لــدى الناشــئة بغيــة دفعهــم إىل الكتابــة، 
هنـاك جلنـة علـى نطـاق  واصيص جوائز ملـن يتسـمون بالنشـاط واإلبـداع، واكـن أن تكـون

 .واصيص جوائز للفائزينالصفوف  يعاا للمقارنة بني صحف الفصول واري أفضلها، 
اكــن أن يصــدر كــل فصــل صــحيفة حــائط كــل شــهر علــى : صــحيفة الحــائط -3

أن تتضــمن هــذه الصــحيفة موضــوعات متعــددة تتســم بالقصــر والصــحة كمــا تتســم طســن 
ده نارســة ن لغــة الكاتــب وتعــون خــاة القــارا وحتسنــ العــرض يف مادهتــا ولغتهــا، طيــث تنمــي

خراج الصـحيفة يعـود الناشـئة التعـاون والتـوق بة الوظيفية واإلبداعية، كما أن إضروب الكتا
ـــــادل  إىل األفضـــــل يف إتقـــــان أعمـــــاهلم إخراجـــــاا وتنســـــيقاا وجـــــودة يف ا ـــــط، واكـــــن أن تتب

 .ستثارة للمنافسةالصفوف فيما بينها الصحف املكتوبة إكمالا للفائدة وا
وجتدر اإلشارة إىل أن على مدرسي اللغة أن يعنـوا أاـا عنايـة يف التنسـيق فيمـا بيـنهم 
يف اإلشراف على هذه الصحف طيث تكون نقية من األخطـاء حـ  ل تقـع عـني الطالـب 
إل علــى مــا هــو صــحيح، كمــا لبــد مــن تشــجيع املتفــوقني بــني الطلبــة بغيــة الكشــف عــن 

 .ة والعمل على تنميتهااملواهب األدبي
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تقــوم املدرســة كــل عــام ب صــدار جملــة با هــا، يشــرف عليهــا : مجلــة المدرســة -4
بعش املدرسني وغالباا ما يكونون من مدرسي اللغة العربية، باإلضافة إىل عدد مـن الطلبـة، 
وتشتمل اجمللة على أبواب وموضوعات متعددة طيث تغطي مناشط املدرسـة علميـة وأدبيـة 

بعـــش املوضـــوعات الـــيت نشـــرت يف صـــحيفة واكـــن أن تتضـــمن . اخل...عيـــة وفنيـــة واجتما
املدرسة أو صحيفة احلائط، نا كتبه الطلبة يف أثناء العـام الدراسـي، إضـافة إىل موضـوعات 

 .يكتبها املدرسون أنفسهم
ولتســـهيل العمـــل اكـــن هليئـــة اإلشـــراف أن تقســـم العمـــل بـــني األعضـــاء فمجموعـــة 

ــــار املدرســــة الرياضــــيةتالصــــحفية واملقــــابالت، وجمموعــــة تستقــــوم بالتحقيقــــات   قصــــي أخب
والكشـــفية والـــرحالت والزيـــارات واملناســـبات الـــيت جتـــري يف املدرســـة مـــع وصـــف كامـــل هلـــا، 
وأخرى تقوم باختيار الصـور املناسـبة، وجمموعـة تتـوىل إخـراج اجمللـة وتبويبهـا وكتابـة العنـاوين 

ن بالتنسـيق بـني هـذه اجملموعـات وتبـادل الـرأي معهـا  ط  يـل،   يقـوم املدرسـون املشـرفو 
 .بغية الوصول إىل أفضل صورة نكنة

وجتدر اإلشـارة إىل أن علـى املـدارس أن تقـوم بتبـادل اجملـالت فيمـا بينهـا حـ  يطلـع 
بعضها على نشاط بعضها ايخر، وحبذا لو كانت مثة جلنة علـى نطـاق القطـر لتقـومي هـذه 

ألفضــل جملــة، ومــن الفائــدة مبكــان تبــادل اجملــالت املدرســية اجملــالت، واصــيص مكافــ ت 
فر ذلك ح  يتعرف ناشـئة األمـة العربيـة مناشـط رفقـائهم ني أقطار الوطن العريب إذا ما تو ب

يف بقــاع الــوطن العــريب، واكــن أن تكــون هنــاك مراســالت بــني الناشــئة يتحــدثون فيهــا عــن 
احلضـارية يف بيئـتهم أو املظـاهر الطبيعيـة يف  خااهتم وبالدهم، ويتبـادلون الصـور عـن املعـامل

 .اخل... حميطهم 
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 :لجنة المسر  -2
طيــــث يتمــــرن وتضــــم هــــذه اللجنــــة العناصــــر ذات الســــتعدادات ا اصــــة للتمثيــــل، 

الناشئة من خالل املناشط املسرحية اليت اارسو ا على التعبري الصادق احلي عن أنفسـهم، 
قــة، علــى أن يــتم ذلــك كلــه يف جــو طبيعــي تفصــح فيــه وعلــى إجــادة النطــق يف وضــوح ود

املواهب عن نفسها من غري قسر أو إكراه، كما يتمرن الناشئة على طريقة الكـالم واإللقـاء 
والـــتحكم يف الصـــوت وتعبـــريات الوجـــه واملشـــية واحلركـــة نـــا يعـــدهم ملمارســـة فـــن احليـــاة يف 

 .اجملتمع
رســــة التمثيــــل العمــــل ضــــمن فريــــق ومــــن األهــــداف الــــيت اكــــن حتقيقهــــا يف أثنــــاء نا

التعـــــاون والعتمـــــاد علـــــى الـــــنفس واإلعـــــداد للحيـــــاة العمليـــــة يف اجملتمـــــع، وتعويـــــد الناشـــــئة 
باإلضــافة إىل عــالج بعــش الحنرافــات النفســية كا جــل والنطــواء وبعــش عيــوب الكــالم، 

 .واإلسهام يف تكامل الشخصية وتطويرها، فضالا عن تزويد الناشئة بثروة لغوية
 :ارس النشاط املسرحي على النحو التاةوا
يعمـــد مدرســـو اللغـــة إىل حتويـــل بعـــش النصـــوص يف القـــراءة والقصـــة إىل مشـــاهد  -3

متثيليـــة يقـــوم الطلبـــة بتنفيـــذها، واكـــن أن تكـــون املوضـــوعات مـــن خـــارج الكتـــب 
ويف ضــوء التنفيــذ يــتم . املدرســية، فتقــرأ وتــوزع األدوار ويــتم التــدريب علــى أدائهــا

 .عناصر ذات اإلمكانات يف هذا اجملال، فتشكل منهم فرقة للتمثيلانتقاء ال
يقوم املشرفون على هذه الفرقـة مـن املدرسـني بتـدريب أعضـائها علـى متثيـل بعـش  -0

 :النصوص املسرحية بعد صقل مواهبهم يف النواحي التالية
 .اإللقاء املسرحي -أ

 .التمثيل اإلاائي -ب
 .الليونة اجلسمية -ج
 .رحيالذوق املس -د
 .النقد -ه
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يكلـــف املشـــرفون أعضـــاء الفرقـــة لختيـــار النصـــوص املالئمـــة للتمثيـــل مـــن املنهـــاج  -1
املدرســـــي أو مـــــن خارجـــــه وحتـــــول إىل حـــــوار مســـــرحي،   تقـــــدم هـــــذه املشـــــاهد 
التمثيليـــة يف اإلذاعـــة املدرســـية ويف املناســـبات واحلفـــالت املدرســـية ويف مســـابقات 

 .املسرح املدرسي ومهرجاناته
وتغــرس مفــاهيم، تعــدل  ،تكــون النصــوص املســرحية هادفــة، تعــزز قيمــاا  ينبغــي أن -2

 :سلوكاا، ومن أمثلة املسرحيات اهلادفة
 .مسرحيات ترمي إىل حب الوطن والتعلق باألرض -أ

 .مسرحيات ترمي إىل تعزيز مبادا التعاون واملساواة بني املواطنني -ب
الصـدق واألمانـة والصـا  :مسرحيات ترمـي إىل تعزيـز القـيم األخالقيـة مـن مثـل -ج
 .اخل... واجلد 
مسرحيات ترمي إىل تبصـري الناشـئة مبشـكالت جمـتمعهم وأعرافـه وتقاليـده ونقـد  -د

 .الجتاهات السلبية والكشف عن انعكاساهتا الضارة
 .تا مسرحيات ترمي إىل تفجري املشاعر اإلنسانية يف نفوس الناشئة والسمون  -ه
املســرحية باإلضــافة إىل مضــمو ا طيــث هتــدف إىل لبــد أن يعــب أيضــاا بأســلوب  -1

توسيع ثقافة الناشئة وتقوية لغتهم وتعويدهم على سـالمة النطـق، وتـدريبهم علـى 
الفصاحة واألداء اجليد، وجعلهـم قـادرين علـى التعبـري السـليم نـا يسـاعدهم علـى 
التفــــــاهم مــــــع ايخــــــرين يف حيــــــاهتم العمليــــــة بأوضــــــح أســــــلوب علــــــى أن تكــــــون 

 .ات املختارة مالئمة ملدارك الناشئة ومستويات منوهم العقلي والنفسياملسرحي
، «التمثيـل الصـامت»يدرب الناشئة على تقـدمي بعـش املشـاهد التمثيليـة اإلاائيـة  -1

ويرتك هلم حرية اختيار املوضوعات الـيت يرغبـون يف متثيلهـا تنميـة  يـاهلم وتوسـيعاا 
 :ل اإلاائيومن املوضوعات اليت تصلح للتمثي. ملداركهم

 .الستيقاش صباحاا والستعداد للذهاب إىل املدرسة -
 .مساعدة العجزة والشيوخ -
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 .احرتام الكبار يف األماكن العامة واحلافالت -
 (.اخل.... رياضة، سباحة )استغالل أوقات الفراأل  -
لقـــاء الطفـــل مـــع أحـــد )تقـــدمي منـــاذج للســـلوك الجتمـــاعي يف املواقـــف العاطفيـــة  -

تقــــدمي باقــــات مــــن الزهــــور يف  ائــــد مــــن الســــفر، وداع أحــــد األقربــــاء،ه العأقربائــــ
 (.اخل... املناسبات مثل عيد األم 

بعـــــش املوضــــــوعات ذات الغايـــــة العالجيــــــة لــــــبعش العيـــــوب النفســــــية كا جــــــل  -
 ...وا وف والنطواء على النفس وعدم الثقة بالنفس 

ائيـــة مبرافقـــة بعـــش ايلت يـــدرب الناشـــئة علـــى أداء بعـــش املشـــاهد التمثيليـــة الغن -1
 (.أوبريت -اسكتش)املوسيقية والرقصات التعبريية 

ـــة واإللقـــاء وســـرعة البديهـــة  -1 تتطلـــب بعـــش املواقـــف يف املســـرحيات إجـــادة ا طاب
وإتقــان مهــارات احملادثــة، ولــذلك كــان لبــد مــن أن يعــب املدرســون تــذه األمــور 

عليهـــا املـــنهج ومــــن وتـــدريب الناشـــئة عليهـــا مـــن خـــالل النصــــوص الـــيت يشـــتمل 
 .خالل النصوص ا ارجية، ومن خالل نصوص يقوم الطلبة أنفسهم بكتابتها

مـــن الواضـــح أن إخـــراج املســـرحية يتطلـــب تضـــافر عـــدة جهـــود مـــن حيـــث تـــأمني  -1
األلبســــة وإعــــداد اإلضــــاءة وصــــنع األقنعــــة واألدوات، لــــذا كــــان لبــــد أن تتعــــاون 

درســــــة لتــــــأمني مســــــتلزمات  عيــــــة التمثيــــــل مــــــع  عيــــــة الرســــــم واألشــــــغال يف امل
 .املسرحية، وهذا حيقق هدفاا من أهداف املنهج األساسية

اكن أن تقام منافسات بني املدارس يف تقـدمي العـروض املسـرحية، علـى أن تعمـد  -32
جلــــــان متخصصــــــة إىل تقــــــومي املســــــرحيات اجليــــــدة واصــــــيص مكافــــــ ت ملنفــــــذيها 

 .وللمدارس اليت ترجع إليها
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 :رسيةلجنة اإلذاعة المد -3
تعــد اإلذاعـــة املدرســـية مــن املناشـــط اللغويـــة املهمـــة الــيت تســـهم يف حتقيـــق األهـــداف 
املرســومة للغــة، إذ طاملــا يتــوق بعــش الناشــئة إىل نارســة هــذا اللــون بكــل ياســة وانــدفاع، 
فتكــون اإلذاعــة املدرســية عامــل إشــباع لرغبــاهتم ودوافعهــم، نــا ينمــي شخصــياهتم، ويبعــث 

 .عة واجلرأةفيها الثقة والشجا
وتعـــزز اإلذاعـــة املدرســـية مهـــارات التصـــال اللغـــوي بـــني املـــذيع واملســـتمع، إذ يتعـــود 

 ،وإتقــان اللغـــة ،والرجتـــال ،والقــدرة علـــى التعبــري ،واجلـــرأة ،الناشــئة املــذيعون حســـن اإللقــاء
طيــث  ،واملوضــوعات الــيت يبثو ــا ، األســاليب املناســبة للمواقــف الــيت يتحــدثون عنهــاواــرين 
حقــق يف األســلوب اجلــدة والتنــوع والبتكــار، كمــا أن حــدة ا ــوف وا جــل مــن الوقــوف تت

 .أمام امليكروفون تتبدد وتزول بكثرة املرانة والتدريب
أمــــا فيمــــا يتعلــــق باملســــتمعني فــــ ن مثــــة فائــــدة كبــــرية تتحقــــق يف هــــذا اجملــــال، إذ إن 

إليـــــه مـــــن فكـــــر املســـــتمع لكـــــي يفهـــــم لبـــــد لـــــه مـــــن أن يركـــــز اهتمامـــــه علـــــى مـــــا يســـــتمع 
 .وموضوعات، فتنمو ثقافته، وتزداد خااته، كما تنمو لديه القدرة على التذوق والنقد

ولنذاعة املدرسية أثر كبري يف تكوين الوحدة الفكريـة بـني أعضـاء اجملتمـع املدرسـي، 
 ويف ربــط هــذا اجملتمــع الصــغري بــاجملتمع ا ــارجي عربيــاا كــان أو عامليــاا، نــا يعــزز دور املدرســة

 .يف التوجيه وبناء البشر
فر لـــــديهم اإلمكانـــــات وا مـــــن ناشـــــئتهم مـــــن تتـــــو وينبغـــــي ملدرســـــي اللغـــــة أن يتخـــــرين 

اإلذاعيــــة، وأن يعملــــوا علــــى تــــدريبهم علــــى أســــاليب األداء واختيــــار املوضــــوعات املناســــبة 
واألوقــات املالئمــة لبــث األلــوان اإلذاعيــة املختلفــة مــن موســيقا وتوجيهــات وأنبــاء وطرائــف 

اخل، وفيمــــــا يلــــــي ذكــــــر لــــــبعش اجملــــــالت الــــــيت اكــــــن أن تكــــــون ... وتعليقــــــات وقصــــــص
 :موضوعات تبث من اإلذاعة املدرسية

كــأن يطلــب إىل الطــالب احملافظــة علــى النظــام واهلــدوء : التوجيهــات واإلرشــادات -3
يف أثنـاء حتيـة العلـم والـدخول إىل الصــفوف، ويف حتديـد مواعيـد الـدخول وا ــروج 
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اخل أو اإلعــالن ... أو التوجـه إىل الصــالة الرياضـية أو املسـرح  والتجمـع يف الباحـة
 .عن قيام املدرسة برحلة وذكر شروط اللتحاق تا، أو عن مسابقة أدبية

إذ يتعـرف الناشـئة أخبـار مدرسـتهم يف  تلـف املناشـط الـيت  :أنباء املدرسة والبيئـة -0
 ،أو القيـام برحلــة ،أو إجــراء مسـابقات ،تـتم يف داخـل املدرسـة مــن إقامـة معـارض

أو إعــــالم املدرســــة بأ ــــاء بعــــش الشخصــــيات الــــيت ســــتزور  ،أو تنــــافس رياضــــي
املدرسة أو بعش املدرسني اجلدد، كما يتعرفـون أخبـار البيئـة مـن إلقـاء حماضـرة يف 

 .اخل...أو إقامة معرض للكتاب ،املركز الثقايف باحلي
تعليــق عليهــا طيــث يكــون أهــم األخبــار اليوميــة الــيت تتضــمنها الصــحف احملليــة وال -1

ويكـــد  ،التعليـــق قصـــرياا ومركـــزاا نظـــراا ألن الطالـــب ل يـــتمكن مـــن أن يعمـــل فكـــره
 .فيما يستمع إليه مدة طويلة ،ذهنه

ون طســب طبيعــة الشــعر بعــش املقــاطع الشــعرية علــى أن تلقــى بأســلوب مــيثر يتلنــ -2
 .ا يالوتغذي الوجدان وتسمو ب ،واملواقف اليت يعا عنها، تستثري العواطف

بعــــش القصــــص القصــــرية اهلادفــــة علــــى أن يكــــون مثــــة متســــع مــــن الوقــــت بغيــــة  -1
اإلصــــغاء إليهــــا، وعلــــى أن يكــــون أســــلوب العــــرض مثــــرياا ومشــــوقاا ومتالئمــــاا مــــع 

 .الشخصيات اليت تشتمل عليها القصة
ح بعش التمثيليات القصرية اهلادفة، على أن تتخلل املشاهد فواصل موسيقية تـرون  -1

 .د احليوية والنشاط، وتعمل على الستمتاع والتذوقدن وجت ،عن النفوس
د الناشـــئة بــــبعش بعـــش املقـــالت القصـــرية الـــيت تتنــــاول موضـــوعات حمـــددة، تـــزون  -1

احلقـــائق أو تلقـــي األضـــواء علـــى بعـــش املشـــكالت املدرســـية أو احملليـــة، علـــى أن 
 .تكون مصوغة بأسلوب جذاب يستثري النتباه

 .عث على املرحبعش الطرائف والفكاهات اليت تب -1
الرد على أسئلة الطلبة بعد دراسة هذه األسئلة برويـة وأنـاة وإعـداد الـردود املناسـبة  -1

 .واملقنعة
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مسابقات اصص هلا جـوائز علـى أن تشـحذ األسـئلة تفكـري الطلبـة وتـدفعهم إىل  -32
وتثـري روح املنافسـة بيـنهم، وعلـى أن تكـون اإلجابـات عـن األسـئلة املطروحـة يف  ،البحث
كانات الناشئة ومستوياهتم الفكريـة، واكـن أن تـذاع أ ـاء الفـائزين يف املسـابقة حدود إم
 .واجلوائز اليت خصصت هلم ،املاضية
مقـابالت مـع بعـش املتفــوقني مـن الطلبـة وبيـان أســباب هـذا التفـوق، واكـن هليئــة  -33

اإلشــراف علــى اإلذاعــة أن تستضــيف مــن تشــاء مــن املدرســني أو شخصــيات مــن خــارج 
 .وجتري معهم مقابالت ،املدرسة
 .أغان وأناشيد وموسيقا بني الفينة واألخرى -30

تلــــك هــــي ب جيــــاز بعــــش املوضــــوعات واملواقــــف الــــيت اكــــن أن تســــتهدفها اإلذاعــــة 
ـــنظم بـــرامج اإلذاعـــة علـــى حنـــو حيقـــق األهـــداف  ـــد هليئـــة اإلشـــراف مـــن أن ت املدرســـية، ولب

وموضـوعاهتا   يف أسـلوب أدائهـا  املرسومة، طيث تتحقق الشروط الرتبوية يف مادة اإلذاعة
 .ويف أوقات البث

 :لجنة المكتبة والقراءة الحرة -4
وتعـــد املكتبـــة ركنـــاا أساســـياا مـــن األركـــان املســـالة يف تنميـــة الشخصـــية، فهـــي غـــذاء 
العقول وشفاء النفوس، وهي موئل املعرفـة املتنوعـة، وبقـدر مـا يكثـر رواد املكتبـة يعـد ذلـك 

 .م من الوعي والثقافةأمارة على مستوى متقد
ومــــن هنــــا كانــــت العنايــــة باملكتبــــة وتــــأمني متطلباهتــــا مــــن الكتــــب املتنوعــــة والقاعــــات 
الفســيحة واهلــدوء والنظافــة والبعــد عــن الضوضــاء أمــراا ضــرورياا بغيــة النهــوض بالعمليــة الرتبويــة 
ث والرتقـــاء تـــا بصـــورة عامـــة، والنهـــوض باملســـتوى اللغـــوي للناشـــئة بصـــورة خاصـــة مـــن حيـــ

الفكر اليت يتزودون تا والثروة اللفظية والرتاكيب والصور واألخيلة اليت يقتبسـو ا نـا يقـريون، 
 .وهذا يصقل تعبرياهتم ويسمو تا، ويزيد يف خااهتم ويرتقي تا
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احلديثـــة هتـــدف إىل تكـــوين امليـــل إىل القــراءة لـــدى الناشـــئة فريتـــادون املكتبـــة والرتبيــة 
رية من غري إكراه أو ضغط، كما هتـدف إىل متكيـنهم مـن اختيـار بدافع تلقائي، ويقريون ط

 .ما يقريون نا يساعدهم يف اكتساب املهارات اللغوية وتعميقها يف الوقت نفسه
 :فربيد أن حتقيق ذلك يتطلب تو 

املــــدرس املتســــم مبحبتــــه للقــــراءة واملــــتحمس هلــــا واملواكــــب للتطــــورات اجلديــــدة يف  -3
كلــه إىل غــرس حمبــة القـراءة يف نفــوس طالبــه، ولكــي   ميـادين املعرفــة، فيدفعــه ذلـك

واهتمامــــــاهتم  حيقـــــق ذلـــــك لبــــــد أن يكـــــون عارفـــــاا نفســــــيات طالبـــــه وحاجـــــاهتم
ومســــتويات منــــوهم والفروقــــات الفرديــــة بيــــنهم حــــ  يكــــون مــــا يتخــــري مــــن املــــادة 

 .املقروءة ملبياا للرغبات مشبعاا للحاجات النفسية والجتماعية والعقلية
ـــ -0 ـــأمني أمـــني املكتب ـــة، والعامـــل علـــى ت ة املتعـــاون مـــع املدرســـني واملتفـــاهم مـــع الطلب

راحــتهم وتــوفري متطلبــاهتم، والــذي يثقــف نفســه دائمــاا، ويطلــع علــى كــل مــا هــو 
 .جديد

املكتبـــة الغنيـــة بـــاجملالت والكتـــب املالئمـــة ملختلـــف مســـتويات الناشـــئة، واملتنوعـــة  -1
ونـــا يســــاعد يف جــــذب . هبغيتــــبتنـــوع أفــــانني املعرفــــة حـــ  جيــــد فيهــــا كـــل ناشــــا 

 .الناشئة إىل ارتياد املكتبة نظافة قاعاهتا وبعدها عن الضوضاء
ـــة  -2 ـــة تعمـــل حتـــت إشـــراف مـــدرس اللغـــة العربي ـــة مـــن الطلب ـــة »يطلـــق عليهـــا جلن جلن

ـــة تعمـــل علـــى هتيئـــة األجـــواء للقـــراءة احلـــرة، وتعـــرف الطـــالب مبحتويـــات « املكتب
تـب واجملـالت والنشـرات الـيت تـرد إىل املكتبة، كما أ ـا تطلـع علـى اجلديـد مـن الك

املكتبة بني حني وآخـر، وتقـوم بـ جراء امللخصـات والتعريـف تـا سـواء يف اإلذاعـة 
ــــة املدرســــة، كمــــا أ ــــا تنقــــل أخبــــار رون  اد املدرســــية أو يف صــــحيفة احلــــائط أو جمل

املكتبـــة مـــن الطلبـــة املتفـــوقني، وتســـهم يف نشـــر الـــوعي القرائـــي لـــدى الـــزمالء مـــن 
 .الناشئة
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اصــــــيص حصــــــص معينــــــة مــــــن بــــــني حصــــــص اللغــــــة العربيــــــة للقــــــراءة احلــــــرة، إذ  -1
يصــطحب املــدرس طلبتــه إىل قاعــة املطالعــة يف املكتبــة، علــى أن يكــون لــدى كــل 

فــ ذا عــزت عليــه كلمــة أو فكــرة ســأل مـنهم دفــرت يســجل فيــه مــا يقــرأه يف املكتبـة، 
 :راءة احلرةاملدرس، ومن أنواع القراءات اليت اكن أن تزاول يف درس الق

 .قراءة صامتة - أ
 .قراءة صامتة مع تسجيل مثرهتا - ب
قــراءة اســتماع إلحــدى مثــرات القــراءة أو لفقــرة مــن كتــاب تعقبهــا مناقشــة  -ج

 .التالميذ
 .قراءة سريعة للتماس معب معني -د
مناقشــــة أي موضـــــوع يطرحــــه الناشـــــئة والتنقيـــــب يف املكتبــــة عـــــن الكتـــــب  -ه

 .ةواجملالت اليت تتناوله باملعاجل
ولـيس املقصــود مــن القــراءة احلـرة أن يعفــي املــدرس نفســه مـن أي جمهــود يقــوم بــه يف 
تلـــك احلصـــص، وإمنـــا عليـــه أن ينتقـــل بـــني ناشـــئته وأن يتلقـــى أســـئلتهم وجييـــب عنهـــا، وأن 
يتعــرف املقــروء، ويثــري احلــوار واملناقشــة حــول بعــش املوضــوعات الــيت متــس الناشــئة وتلتصــق 

 .بنفسياهتم
الروتني املتعلق بتحديد أوقات معينـة للقـراءة يف املكتبـة وفسـح اجملـال البتعاد عن  -1

ـــاء  أمـــام الناشـــئة لرتيـــاد قاعـــة املكتبـــة يف خـــارج أوقـــات الـــدوام وخاصـــة يف األحي
فر الكتــــب يف بيوهتــــا، باإلضــــافة إىل التوســــع يف جمــــال إعــــارة الفقــــرية الــــيت ل تتــــو 

شعور تا يف احملافظة علـى هـذه الكتب على أن ننمي يف الطلبة روح املسيولية وال
 .الكتب والعناية تا وإعادهتا يف الوقت احملدد

 :لجنة المنتدى األدبي -5
فر يف أعضــائها طلبــة تشــرف علــى النــادي األديب تتــو تشــكل يف املدرســة جلنــة مــن ال

املواهـــب وامليـــول األدبيـــة ا اصـــة، وتعمـــل حتـــت إشـــراف مدرســـي اللغـــة العربيـــة وتســـهم يف 
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دبيـــة املتنوعـــة مـــن إعـــداد مـــواد لنذاعـــة املدرســـية وللصـــحافة واختيـــار النصـــوص املناشـــط األ
 .والقصص الصاحلة للتمثيل، وتعريف اجملتمع املدرسي بالكتب األدبية اجلديدة

علـى تقـومي واكن ألعضاء هذه اللجنة أن جيتمعوا دورياا يف النادي األديب، ويعملـوا 
ـــأليف نتاجـــات بعـــش رفقـــائهم مـــن الطلبـــة وكتابـــاهت م يف نظـــم الشـــعر وإخـــراج املقـــالت وت

القصــــص علــــى أن يـــــتم ذلــــك التقــــومي ب شـــــراف مدرســــي اللغــــة، وعلـــــى أن يتســــم التقـــــومي 
باملوضوعية والتشجيع، كما اكن أن يكون النادي ملتقى للمساجالت واملناظرات األدبيـة 

ير الشــــفوية واملســــابقات ونارســــة األلعــــاب اللغويــــة مثــــل الكلمــــات املتقاطعــــة ونقــــل التقــــار 
 .اخل... واألسئلة واألجوبة 

وقد تتسع دائـرة مـن حيضـرون إىل النـادي األديب لتشـمل باإلضـافة إىل األعضـاء مـن 
طـــالب ومدرســـني بعـــش ســـكان احلـــي نـــن لـــديهم الهتمامـــات األدبيـــة، واكـــن أن تلقـــى 
 حماضــرات وتعقبهــا مناقشــات يقــوم ب لقائهــا أحــد املدرســني أو واحــد مــن ســكان احلـــي أو
أحد الطلبة الناتني، واكن أن يشـرتك عـدة أشـخاص يف مناقشـة موضـوع مـن املوضـوعات 
الوثيقــة الصــلة بــاجملتمع، وهــذا كلــه مــن شــأنه أن يقــوي عــرى العالقــة بــني املدرســة واجملتمــع 

 .وجيعل من املدرسة مركز إشعاع حضاري يف البيئة
 :لجنة التلفزة والسينما -6

بالتنسيق فيما بينهم اري األفالم التلفزيونيـة والسـينمائية واكن ملدرسي اللغة العربية 
اهلادفة اليت يستفيد الناشئة نا تشتمل عليه من حقائق ومعلومـات بغيـة تكـوين الجتاهـات 

 .لديهم وغرس املفاهيم يف ضوء أهداف اجملتمع وقيمه وتطلعاته
والـوعي والتمثيـل  فر لديهم روح النقدبة نن تتو ويعمد املدرسون إىل اري بعش الطل

ــــارة اهتمــــام الناشــــئة  ــــرية يف إث ــــدة كب ــــك ألن مثــــة فائ ملســــاعدة املدرســــني يف هــــذا اجملــــال، ذل
وتــرغيبهم يف اإلقبــال علــى الــاامج املعروضــة يســتقون منهــا الثقافــة والثــروة اللفظيــة والصــور 

مـن  واألخيلة وحسـن التمثيـل واإلخـراج، كمـا أن يف هـذه الـاامج تنميـة لنحسـاس اجلمـاة
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مـن منـاظر طبيعيـة وأجـواء غنيـة متعـددة حتلـق با يـال وترتقـي بـه يف عـوامل خالل ما يعرض 
 .ثانية

واكــن أن يســتغل مدرســو العربيــة تلــك األفــالم اهلادفــة يف إجــراء املناقشــات حوهلــا 
وجعلهــا مركــزاا للتعبــري يف كثــري مــن األحــايني، ومــن خالهلــا أيضــاا يعــود املــدرس ناشــئته النقــد 

 .عي البناءاملوضو 
وخالصـــة القـــول إن يف النشـــاط املدرســـي ملـــادة اللغـــة العربيـــة جمـــالا للنهـــوض باللغـــة 
والرتقــاء تــا ذلــك ألن تكــوين العــادات اللغويــة ل اكــن أن يتــأتى إل باملمارســة املســتمرة 

 .واملرانة على ضروب اللغة وأفانينها
ــــوهلم واهتمامــــاهتم والناشــــئة يف ضــــوء اللجــــان املتعــــددة الــــيت ينتمــــون إليهــــا و  فــــق مي

ينطلقـــون علـــى ســـجيتهم وعفـــويتهم مـــن غـــري إكـــراه أو قســـر أو إرغـــام نـــا يكســـبهم الثقـــة 
بأنفســهم والعتمــاد عليهــا يف املواقــف الوظيفيــة احلياتيــة، فكــم مــن مناشــط لغويــة مارســها 
ـــــت هلـــــم زاداا يف ـــــل أو يف ا طابـــــة كان ـــــة إن يف اإلذاعـــــة أو يف الصـــــحافة أو يف التمثي  الطلب
حياهتم املستقبلية فأبدعوا وأنتجوا وكـانوا متفـوقني يف أثنـاء تفـاعلهم مـع اجملتمـع بسـبب مـن 
إشـــباع رغبـــاهتم وإرضـــاء اهتمامـــاهتم والنســـجام بـــني تلـــك الرغبـــات وامليـــول والهتمامـــات 

 .وبني املناخات احمليطة اليت عملت على تفتيح شخصياهتم يف اإلطارات املنشودة
اشـــط اللغويـــة يف مدارســـنا ل تلقـــى الرعايـــة الـــيت تســـتحقها ول ومـــن املالحـــن أن املن

الهتمــــام الــــذي ينبغــــي هلــــا أن حتظــــى بــــه، نــــا ل حيقــــق ايمــــال املرجــــوة مــــن نارســــة هــــذه 
ومن هنا كان على مدرسي اللغـة أن يعنـوا أاـا عنايـة بتلـك الضـروب املتعـددة مـن . املناشط

تهم وتلبيــة مليــوهلم و وضــاا بلغــتهم، وأخــذاا املناشــط تفتيحــاا للقــدرات اإلبداعيــة لــدى ناشــئ
 .بأيديهم إىل جواء املسيولية والتعاون والنظام واملنافسة البناءة
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