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مـقـدمـة

ب�سم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وال�صلاة وال�سلام على الر�سول ال أ�مين وعلى �آله و�صحبه �أجمعين ،وبعد:

�أخي المعلم � /أختي المعلمة

ال�سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

ن�ضع بين يديك (دليل المعلم) لكتاب البلاغة العربية والنقد ال أ�دبي /المرحلة الثانوية م+3م 4بطبعته ال أ�ولى،

�آملين الا�ستفادة منه في �إعداد الدرو�س وتنفيذها ك أ�حد الم�صادر التي ت�ساعد على تحقيق النتاجات التعلمية
المرجوة.

ولعل من ال أ��س�س المهمة التي بني عليها هذا الدليل �أنه �أحد الركائز لتحقيق المنهاج� ،إذ ين�سجم وخطة التطوير

التربوي المنبثقة من فل�سفة التربية والتعليم و�أهداف تطوير التعليم نحو الاقت�صاد المبني على المعرفة.

وموردا في تخطيط الدرو�س بما يتلاءم مع م�ستويات
ونحن �إذ نقدم �إليك هذا الدليل ن أ�مل �أن يكون مر�ش ًدا
ً

الطلبة والبيئة المادية ال�صفية و�أهداف المبحث ،كما ن أ�مل تحقيق التكامل بين النظرية والتطبيق؛ �إذ ارتبط هذا

الدليل بكتاب الطالب على نحو مبا�شر ،كما ارتبط بالنتاجات التعلمية و�إ�ستراتيجيات التدري�س والتقويم،

�إ�ضافة �إلى اهتمامه بتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والات�صالات ()ICT؛ ك أ�داة لتفعيل التعلم ال إ�يجابي

وتقويما.
تخطيطً ا وتنفيذًا
ً

ونحن �إذ ن�ضع هذا الدليل بين يديك ،ف إ�ننا نقدم �أمثلة واجتهادات لا نتوقع منك الوقوف عندها فح�سب ،بل �أن

تع ُّدها منطلقا لتنمية خبراتك ،و�إبراز قدراتك ال إ�بداعية في و�ضع البدائل� ،أو ال أ�ن�شطة المتنوعة �أو �إ�ضافة الجديد
�إلى المحتوى� ،أو بناء �أدوات تقويم بمعايير �أخرى جديدة.

الم ؤ�لفون



�إر�شادات التعامل مع الدليل

ت�ضمنت �صفحات الدليل مجموعة من العنا�صر التي يعتقد �أنها تمثل �أبرز جوانب الموقف التعليمي التعلّمي،
وفيما ي أ�تي تو�ضيح لكل من هذه العنا�صر.

·

نتاجات التعلم

·

البنية المعرفية

نتاجات خا�صة يتوقع تحقيقها من قبل الطلبة ،وتتميز ب�شموليتها وتنوعها (معارف ،ومهارات ،اوتجاهات) ،وتعد
مرجعا للمعلم� ،إذ يُبنى عليها المحتوى ،وتعد الركيزة ال أ��سا�سية للمناهج ،وت�سهم في ت�صميم نماذج المواقف
ً
التعليمية المنا�سبة وفي اختيار �إ�ستراتيجيات التدري�س ،وبناء �أدوات التقويم المنا�سبة لها.
تتكون البنية المعرفية ل أ�ي مبحث من مجموعة من العنا�صر (مفاهيم ،م�صطلحات ،مهارات ،خوارزميات،

نظريات وقوانين ومبادئ) ،وت�شكل المفاهيم عنا�صر مفتاحية لبقية عنا�صر البنية المعرفية ولذلك تم تحديد
المفاهيم والم�صطلحات ال أ��سا�سية التي وردت في الكتاب المدر�سي ،بهدف التركيز عليها في ت�صميم الموقف
التعليمي.

·
· � إ�ستراتيجيات التدري�س
ال�سلامة العامة

�إر�شادات واحتياطات ال أ�من وال�سلامة التي يجب مراعاتها عند تنفيذ الموقف التعليمي.
ي�ضا خطوات مقترحة
الخطوات وال إ�جراءات المنظمة التي يقوم بها المعلم وطلبته لتنفيذ الموقف التعليمي ،وهي �أ ً
يمكن للمعلم تطويرها �أو تغييرها بما يتلاءم وظروف الطلبة و�إمكانات المدر�سة ،مع مراعاة توظيف تكنولوجيا

·

المعلومات والات�صالات (  )ICTعند الحاجة.

� إدارة ال�صف

�إجراءات تهدف �إلى تنظيم الموقف التعليمي و�ضبطه؛ لت�سهيل تنفيذ الدر�س بكفاءة ،ومن �أمثلتها ما ي أ�تي:
 -1تنظيم زمني متوقع لكل خطوة من خطوات الدر�س ال إ�جرائية.
 -2تنظيم جلو�س الطلبة (مجموعات ،حلقة دائرية ،حرف )... ، U
 -3تهيئة البيئة ال�صفية (�إنارة كافية وتهوية ونظافة و )....
 -4تهيئة ال أ�دوات والمواد اللازمة لتنفيذ الدر�س.
� -5إثارة دافعية الطلبة للتعلم.

 -6ا�ستخدام �أوراق العمل و�أدوات التقويم المنا�سبة ،وال أ�ن�شطة المت�ضمنة.

·

معلومات � إ�ضافية

معلومات �إثرائية و�ضرورية وموجزة ذات علاقة بالمحتوى موجهة للمعلم والطالب ،تهدف �إلى �إثارة دافعية الطالب
وم�ساعدته على التعلم و�إلى �إثراء معارف المعلم بالمحتوى ،بق�صد �إر�شاده من خلال ا�ستخدام م�صادر تعليمية

�أخرى متنوعة.



�إر�شادات التعامل مع الدليل

·
· الفروق الفردية
الزمن المتوقع

المدة الزمنية المتوقعة لتحقيق النتاجات الخا�صة.

إ
تم �إعدادها لتقابل احتياجات الطلبة وفق قدراتهم المتنوعة من
مجموعة ال أ�ن�شطة وال أ��سئلة وال��ضافات في المحتوى التي ّ

·

حيث :النوع الاجتماعي ،والاحتياجات الخا�صة ،والبيئات الاجتماعية.

� إ�ستراتيجيات التقويم و�أدواته

الخطوات وال إ�جراءات المنظمة التي يقوم بها المعلم �أو الطلبة لتقويم الموقف التعليمي وقيا�س مدى تحقق النتاجات،
وهي عملية م�ستمرة في �أثناء تنفيذ الموقف التعليمي يمكن تطويرها� ،أو بناء نماذج �أخرى م�شابهة يتم تطبيقها بالتكامل
مع �إجراءات �إدارة ال�صف.

·
· م�صادر التعلم

التكامل الر�أ�سي وال�أفقي

�أما الر�أ�سي ،فربط المفهوم بمفاهيم �أخرى �ضمن المبحث نف�سه ،و�أما ال أ�فقي ،فربطه مع المباحث ال أ�خرى.

·



م�صادر تعليمية يمكن للطالب والمعلم الرجوع �إليها ،بهدف زيادة معلوماتهم وخبراتهم وتدعيم تحقيق النتاجات،
و …).
وت�شمل (كتبًا ومو�سوعات ومواقع �إنترنت و�أقرا�ص مدمجة وزيارات ميدانية ومقابلات �أ�شخا�ص

المادة المحو�سبة

المادة التعليمية ال إ�لكترونية التي �أعدتها الوزارة في عدد من المباحث الدرا�سية (الريا�ضيات ،والعلوم ،والحا�سوب،
واللغة العربية ،والتربية الوطنية ،وال إ�دارة المعلوماتية)؛ لتكون رديفة وداعمة لتحقيق نتاجات التعلم ،بال إ��ضافة �إلى
الت�سجيلات وال أ�قرا�ص المدمجة و�أر�شيف التلفزيون التربوي.

·

�أخطاء �شائعة

·

الملاحق

توقعات ل أ�خطاء محتملة و�شائعة بين الطلبة والمجتمع ،تتعلق بالمهارات والمفاهيم والقيم الواردة ،مع تقديم معالجة لهذه
ال أ�خطاء.
ت�ضمن الدليل ملاحق منف�صلة يتناول كل منها �أحد الجوانب ال�آتية:
َّ
�إجابات �أ�سئلة الكتاب ،و�أوراق عمل ،و�أدوات تقويم ،وجداول ،ور�سوم تو�ضيحية وبيانية ،وخرائط ،و�صور.

�إر�شادات التعامل مع ذوي الاحتياجات الخا�صة

·

الطلبة املتفوقون

.

الطلبة الذين يعانون من ا�ضطرابات نطقية

.

الطلبة الذين يعانون من ال�صعوبات الب�رصية

.

الطلبة الذين يعانون من ال�صعوبات احلركية

� - 1إجراء تعديل يف م�ستويات أ
الن�شطة حني يكت�شف املعلم ما يدل على وجود طالب متفوق؛ لتتنا�سب هذه
الخرين� ،إذ �إن أ
أ
الن�شطة مع حاجات التفوق عند هذا الطالب وتولد التحدي عند الطلبة آ
الن�شطة
التي تكون دون م�ستوى قدرات الطالب املتفوق ت�ؤدي �إىل تراجع اهتمامه ،و�إىل هبوط م�ستوى
الدافعية عنده.
� - 2إعالم �أولياء �أمور الطلبة املتفوقني على نحو دوري وم�ستمر عن أ
الن�شطة اخلا�صة به�ؤالء الطلبة وتو�ضيح
دورهم جتاه �أبنائهم املتفوقني من ناحية توفري اجلو املنا�سب ،والإ مكانات املطلوبة واملنا�سبة؛ لتنمية مواهبهم
وقدراتهم ورعايتها.
 - 1التحلي بال�صرب و�سعة ال�صدر يف �أثناء اال�ستماع �إىل الطالب ،حتى ال ي�شعر بالإ حباط  ،فال يتحدث يف
املرات القادمة ،كما �أن لل�صرب وح�سن الإ �صغاء �أكرب أ
الثر يف اجلانب الرتبوي والنف�سي للطالب؛ كي يظل
قادرا على اال�ستمرار يف �أدائه الناجح.
ً
 - 2جتنّب م�ساعدة الطالب يف �أثناء كالمه بنطق الكلمة بدالً منه � ،أو تكميلها نيابة عنه حني يتلعثم يف نطقها؛
ألن ذلك ي�ؤدي �إىل تعري�ضه للحرج واال�ضطراب.
 - 3جتنب �إجبار الطالب على �إعادة الكلمة التي يلثغ �أو يتلعثم يف نطقها �أمام آ
الخرين.
 - 4جتنب التوجيه والتدريب ال�صارمني؛ ألنهما يزيدان ال�ضغوطات النف�سية على الطالب وي�سببان له القلق.
 - 5توجيه الطالب العاديني �إىل عدم اال�ستهزاء بالطالب الذي يعاين �صعوبة يف النطق.
 - 6ت�شجيع الطالب الذي يعاين من ا�ضطرابات نطقية على امل�شاركة يف العمل اجلماعي مل�ساعدته على التغلب
على ال�صعوبات النطقية التي يواجهها قدر الإ مكان.
 - 7ا�ستخدام اللغة ال�سليمة يف خماطبة الطالب يف كل املواقف ،وجتنب تكرار ما ي�صدر عنه من نطق غري �سليم.
 - 1توفري الإ �ضاءة املنا�سبة يف �أماكن جلو�س الطالب ،بحيث ال تكون خافتة.
 - 2احلر�ص على �أن تكون الإ �ضاءة على جانبي الطالب ،يف �أثناء جلو�سه ال �أمامه مبا�رشة� ،إ�ضافة �إىل الت أ�كد
من جلو�سه �إىل جانب النافذة؛ ل�ضمان الإ �ضاءة اجليدة .
 - 3ت�شجيع الطالب على ا�ستعمال أ
الدوات املُعينة عند ال�رضورة؛ كامل�سجالت والعد�سات املكربة ،وارتداء
النظارات الطبية با�ستمرار.
� - 4إعطاء الطالب وقتًا �أطول من الوقت الذي يعطى للطلبة العاديني؛ ليتمكن من �أداء املهمات التي يكلف
بها.
� - 1إيالء الطالب ذي ال�صعوبات احلركية االهتمام الكايف يف احلدود واملواقف املنا�سبة.
 - 2توفري البدائل من أ
الن�شطة واملواقف املالئمة لإ مكاناته وقدراته واحتياجاته.
 - 3العمل على رفع معنوياته عن طريق �إقناعه بالقيام بالإ جناز ال�سليم مثل غريه من الطلبة العاديني ،وتكليفه
مبهمات تنا�سب �إمكاناته.



�إر�شادات التعامل مع ذوي الاحتياجات الخا�صة

.

الطلبة الذين يعانون من �ضعف يف ال�سمع

.

الطلبة الذين يعانون من بطء يف التع ّلم

مرتفعا ،ولتكن �رسعتك بالكالم متو�سطة.
ث ب�صوت م�سموع ،بحيث ال يكون
 - 1حت َّد ْ
ً
مفهوما �أكرث.
� - 2أعد �صياغة الفكرة �أو ال�س�ؤال للطالب �ضعيف ال�سمع؛ لي�صبح
ً
الق�صى املمكن  ،مبا يف ذلك ال�شفافيات ،أ
 - 3ا�ستخدم املعينات الب�رصية �إىل احلد أ
والفالم «ال�ساليدات»،
وال�سبورة ،وجتنّب �أن يكون م�صدر املعلومات يف مكان �ضعيف الإ �ضاءة .
 - 4اح�صل على التغذية الراجعة من الطالب؛ للت أ�كّد من فهمه للمو�ضوع .
�شج ْع تطور مهارات التوا�صل مبا فيها الكالم والقراءة وتهجئة أ
ال�صابع والتوا�صل اليدوي .
ِّ - 5
 - 6دع الطـالـب يجـلـ�س يف املكـان الـذي ي�سـمـح لــه بالإ فـادة من املعـلـومات الب�رصيـة ،ومن الـطـلبة
آ
الخرين واملـعـلم.
�شج ْع الطالب ال�ضعيف �سمعيًّا على امل�شاركة يف الن�شاطات ال�صفية ،وال تتوقّع منه �أقل مما تتوقّع من
ِّ - 7
الطلبة آ
الخرين يف ال�صف.
 - 8كن على ات�صال مبا�رش مع الوالدين .
 - 9احر�ص على التوا�صل الدائم مع الطالب ال�ضعيف �سمعيًّا .
املتنوعة (املادية واملعنوية ،والرمزية واللفظية) ،وق ّدم التعزيز مبا�رشة بعد ح�صول
 -1ا�ستخدم �أ�ساليب التعزيز ّ
اال�ستجابة املطلوبة.
نوع يف �أ�ساليب التعليم املتبعة التي من �أهمها �أ�سلوبا التعليم الفردي والتعليم اجلماعي.
ّ -2
ويخطط له م�سب ًقا على نحو ّ
ّ
منظم.
 - 3احر�ص على �أن يكون التعليم وظيفيا يخدم الطالب يف حياته،
ًّ
املعوق عقليًّا مع �أقرانه العاديني.
� - 4ضع الطالب ّ
وقو الـجـوانب الإ يجـابيـة ،ونقاط القوة
 - 5ركز على نقـاط ال�ضعـف التي يـعـاين منها ه�ؤالء الطلبـةِّ ،
عندهم.
املعوقني ،وراقب مدى تق ّدم الطالب يف
دائما مع �أولياء �أمور ه�ؤالء الطلبة ّ
� - 6أقم عالقـة �إيجابية وات�صاالً ً
�ضوء الربامج التعليمية والرتبوية املقدمة.
املعوقني وزمالئهم العاديني.
 - 7عزز عملية التفاعل الإ يجابي بني الطلبة ّ

ونحن �إذ ن�ضع بني �أيديكم هذا الدليل ،لن ؤ�كّد على �أنه نقطة انطالق لكم� ،آملني ال�صورة أ
الف�ضل اجلديرة
باالقتداء ،ومركّزين على اجلانب التطبيقي يف التدري�س �أكرث من اجلانب النظري ،و�ساعني �إىل تكامل التوجيه،
دائما.
مع تقديرنا للمعلم ً
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تهدف خطة التطوير التربوي المبني على الاقت�صاد المعرفي �إلى �إعداد جيلٍ من الطلبة يتمتع
بـمهارات حياتـية ترتـكز على عقيدة ال أ�مـة ومبادئها وقيـمها ال أ��صيلة ،ويـمـثّل ا�ستـثمارا حقيـقيا
للمعرفة والـخـبرات.
وحيث �إن طلبة اليوم هم بناة المجتمع في الم�ستقبل الذين يتحملون م�س�ؤولية الارتقاء به �إلى
�أعلى الم�ستويات في جوانب الـحـيـاة المختلفة ،ف�إن المناهج الـجـديـدة ت�سعى �إلى تنمية الطالب
الذي يتميّز ب أ�نه:
ثم يول ّد معرفة جديدة.
 - 1يبحث عن المعرفة وينظّ مها ويحلّلها ويوظّ فها ،ومن ّ
 - 2يتوا�صل مع ال�آخرين بطرائق متعددة ملتزما ب أ�خلاقيات العمل الجماعي التي ت�شمل احترام
ال�آخرين ،وح�سن الا�ستماع ،والمو�ضوعية في الحوار�...إلخ .
 - 3يـمـار�س التفكير النـاقـد وال�إبـداعي ،والا�ستـق�صاء ،وحـل الم�شكلات ب�صـورة عمـلية عـلى
نح ٍو م�ستمر ،وي�ستخدم ذلك في اتخاذ القرارات.
 - 4ي�ستخدم �أدوات تكنولوجيا المعلومات والات�صالات ( )ICTب�إتقان و�أمان و�أخلاق في البحث،
والتحليل ،ومعالجة البيانات ،والعرو�ض التقديمية� ...إلخ ،بم�ستويات متق ّدمة.
 - 5يق ّدر ذاته بم�ستويات عالية ،ويمار�س عمليات التقويم الذاتي على نح ٍو م�ستمر.
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المحاور الرئي�سة والفرعية لمبحث البلاغة والنقد للمرحلة الثانوية م+3م4

النتاجات العامة
للمحور  /املحاور
يتوقع من الطالب �أن
قادرا على �أن
يكون ً
:
 يـوظـف ما اكتـ�ســبهمـن فنون بالغية في
مــواقـــف حـيـاتـيـة
متنوعة.

النتاجات العامة للم�ستوى 3

النتاجات اخلا�صة للم�ستوى 3

قادرا على �أن :
يتوقع من الطالب �أن يكون ً
 يكت�سب مفاهيم و�أ�ساليب بالغيةمتنوعة.
 يميز أال�ساليب البالغية المتنوعة في
الن�صو�ص أ
الدبية.
 يوظف ما اكت�سبه من مهارات بالغية فيمواقف حياتية متنوعة.
 تنمو لديه قيم واتجاهات �إيجابية ممايكت�سب من فنون بالغية.

النتاجات الخا�صة للم�ستوى ( )3البالغة العربية
ال من المفاهيم أ
وال�ساليب البالغية آ
التية:
 يتعرف ك ًالمح�سنات اللفظية والمح�سنات المعنوية.
الم�سند والم�سند �إليه ،والخبر ،إ
والن�شاء ،والق�صر ،أ
والمر،
واليجاز إ
والنهي ،واال�ستفهام ،والنداء ،إ
والطناب.
 يميز المعاني البالغية التي يخرج �إليها كل من أالمر والنهي
واال�ستفهام والنداء.
 يالحظ أال�ساليب البالغية في ن�صو�ص يقر ؤ�ها متذوقًا ما
فيها من فنون بالغية.
 ي�ستخل�ص العالقة بين أال�سلوب البالغي والمقام الذي قيل
فيه.
 يحلل الفنون البالغية في ن�صو�ص متنوعة. يق ّدر �أن القر�آن الكريم معجز ب�صوره وت�شبيهاته. يدرك �أهمية القر�آن الكريم في درا�سة البالغة. يق ّدر جهود البالغيين و�أثرها في ن�ش أ�ة علم البالغةوتطورها.
تقديرا لما يعر�ض عليه من فنون بالغية.
 يبديً

النتاجات الخا�صة للم�ستوى ( )4النقد أ
الدبي
 يـنـقـد الـنـ�صــــو�ص النتاجات العامة للم�ستوى ()4الدبـيـــــة وفـــــــق  -يتعرف المدار�س أ
أ
الدبية في النقد العربي  -يحدد أ
ال�س�س والمعايير التي يقوم عليها كل منهج من
المناهج النقدية الحديثة.
الحديث.
مـــعــايــير نـقــديــة
 يميز بين المذاهب أالدبية.
مقررة.
 يتعرف نماذج نقدية لنقاد معا�صرين.أ
 يتعرف رواد المذاهب الدبية. يكتب ر�أيًا نقديًا حول ن�صو�ص تعر�ض له. يتعرف الحركة النقدية في أ يطبق المعايير النقدية في تحليله للن�صو�ص أالردن.
الدبية.
الدبية المتنوعة من أ
 ي�ستخرج �سمات المذاهب أالدب
العربي.
 يبدي رغبة في نقد الن�صو�ص. يقدر جهود النقاد العرب القدماء والمحدثين. يتعرف الحركة النقدية في أالردن.
 يقدر �أهمية النقد أللدب .
 ي�ستثمر التحليل النقدي في تذوق الجمال في الن�صأ
الدبي.
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الوحدة

المقررة لها
توزيع الوحدات ح�سب الح�ص�ص ّ

الوحدة ال أ�ولى
علم المعاني

الوحدة الثانية
علم البديع

الوحدة الثالثة
المناهج النقدية

الوحدة الرابعة
المذاهب ال أ�دبية

الف�صول

 ال�إ�سناد والخبر وال�إن�شاء� -أغرا�ض الخبر و�أ�ضربه وخروج

(� )2ساعتان

(� )2ساعتان

 -ال�إن�شاء الطلبي وغير الطلبي ال�أمر

(� )1ساعة واحدة

 -النهي والا�ستفهام

(� )1ساعة واحدة

 -النداء

(� )1ساعة واحدة

 -الق�صر

(� )1ساعة واحدة

 -ال�إيجاز وال�إطناب

(� )2ساعتان

 -علم البديع

(� )1ساعة واحدة

 -الجنا�س (التام والناق�ص)

(� )1ساعة واحدة

 -ال�سجع

(� )1ساعة واحدة

 -الموازنة

(� )1ساعة واحدة

 -رد العجز على ال�صدر

(� )1ساعة واحدة

 -الطباق والمقابلة

(� )1ساعة واحدة

 -ح�سن التعليل

(� )1ساعة واحدة

 -الالتفات

(� )1ساعة واحدة

 -التورية

(� )1ساعة واحدة

 -التق�سيم

(� )1ساعة واحدة

 -المنهج التاريخي

(� )2ساعتان

 -المنهج النف�سي

(� )2ساعتان

 -ال�شكلانية

(� )2ساعتان

 -الكلا�سيكيّة

(� )1.30ساعة ون�صف

 الرومان�سيّةُّ

(� )1.30ساعة ون�صف

 الواقعيّة -الرمزيّة

الوحدة الخام�سة
الحركة النقدية في ال أ�ردن

عدد ال�ساعات

(� )1.30ساعة ون�صف
(� )1.30ساعة ون�صف
(� )4ساعات

أ
ن�سبي يترك لتقدير المعلم ح�سب ما تقت�ضيه م�صلحة الطلبة وحاجاتهم لكل مو�ضوع.
مر
ملاحظة -:توزيع ال�ساعات � ٌ
ّ
 -قدم دليل المعلم لكتاب البلاغة العربية والنقد ال أ�دبي لم�ساعدة المعلم ثم الطلبة ،دون �أن يكون �إلزاميا ،فقد ي أ�تي المعلم بما هو �أف�ضل وجديد.
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الوحدة أال�ولى

علم المعاني (مقدمة عامة)
ال�إ�سناد الخبر وال�إن�شاء

 يعرف المق�صود بكل من المفاهيم والم�صطلحات ال�آتية :مقت�ضى حالالمخاطب ،وعلم المعاني ،وال�إ�سناد ،والم�سند �إليه ،والم�سند ،والقيد ،والخبر،
وال�إن�شاء.
 يو�ضح ال أ�حوال التي ي أ�تي عليها كل من الم�سند ،والم�سند �إليه. -يميز الجمل الخبرية من الجمل ال�إن�شائية.

مقت�ضى حال المخاطب ،ونظرية النظم ،وعلم المعاني ،وال�إ�سناد ،والم�سند �إليه،
والم�سند ،والقيد ،والخبر ،وال�إن�شاء.
علم المعاني (مقدمة عامة)
�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر� /أ�سئلة و�أجوبة
 يمهد المعلم للدر�س بربطه بالتعلم ال�سابق عن طريق توجيه مجموعة منال أ��سئلة :ما المق�صود بالبلاغة؟ ما علوم البلاغة الثلاثة؟ ما المق�صود بالبيان؟
 يناق�ش المعلم طلابه بال�إجابات ويجعل من ذلك مدخلا �إلى علم المعاني.�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر/العمل في الكتاب المدر�سي
 يطلب المعلم �إلى طلابه قراءة (مقدمة عامة) من الكتاب المدر�سي قراءة�صامتة؛ وذلك للوقوف على المق�صود بمقت�ضى حال المخاطب ،والمق�صود
بعلم المعاني.
 يناق�ش المعلم طلابه بما تو�صلوا �إليه ،ويكتب على ال�سبورة المق�صود بمقت�ضىحال المخاطب ،والمق�صود بعلم المعاني.
 -يطلب المعلم �إلى طلابه القيام بالن�شاط ( ،)1والن�شاط ( )2واجبا بيتيا.

للمعلم
 علم المعاني :هو العلم الذي يعرف به �أحوال اللفظ العربي وي�ؤدى به الكلام؛حتى يكون مطابقا لمقت�ضى حال المخاطب تارة تكون �أحوالا لمفرد ،وتارة
�أخرى �أحوالا لجملة .و�أحوال اللفظ العربي من تقديم وت أ�خير ،وحذف وذكر،
وف�صل وو�صل ،وتعريف وتنكير ،وق�صر ،و�إيجاز و�إطناب.
للطالب

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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�ساعتان.

علاج
 -بين المق�صود بمقت�ضى حال المخاطب.

�إثراء
 ُعد �إلى نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني واكتب فهمك الخا�ص لهذه النظريةواعر�ضه على معلمك.

للمعلم
 البلاغة فنونها و�أفنانها (علم المعاني) ،ف�ضل ح�سن عبا�س ،دار الفرقان ،عمان،.2005
للطالب
 -جواهر البلاغة� ،أحمد الها�شمي ،دار الفكر ،بيروت.1998 ،

 -غير محو�سب

علمي :البيان والمعاني.
 الخلط بين مفرداتّ
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الوحدة أال�ولى

علم المعاني (مقدمة عامة)
ال�إ�سناد الخبر وال�إن�شاء

ال�إ�سناد
�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر/العر�ض التو�ضيحي
 يعر�ض المعلم على طلابه كلمات من عنده (منفردة) تارة ،و(مجموعة) �إلىبع�ضها تارة �أخرى؛ ليو�ضح للطلاب معنى ال�إ�سناد.
 يطلب المعلم �إلى بع�ض طلابه حل تدريب (.)1 يعر�ض المعلم بو�سيلة منا�سبة قول ال�شاعر:�أ�سرع من منحدر �سائل
مقالة ال�سوء �إلى �أهلها
 يطلب المعلم �إلى طلابه تحديد (المحكوم عليه) و(المحكوم به) في البيت. يو�ضح المعلم لطلابه الم�سند �إليه ،والم�سند في البيت من حيث ارتباطهما بـ(المحكوم عليه) و(المحكوم به) ،ويقف بعدها على مفهوم القيد.
 يطلب المعلم �إلى طلابه حل تدريب (.)2�إ�ستراتيجية التعلم التعاوني
 يق�سم المعلم طلابه �إلى مجموعات ،ويعين لكل مجموعة مقررا ،ويوزع علىبع�ض المجموعات ورقة العمل ( ،)1والبع�ض ال�آخر ورقة العمل ( ،)2ويطلب
منهم ال�إجابة بمدة لا تتجاوز ( )10دقائق دون الا�ستعانة بالكتاب المدر�سي.
 يناق�ش المعلم مع طلابه �إجابات المجموعات. يكتب المعلم على ال�سبورة ملخ�صا لل أ�حوال التي ي أ�تي عليها كل من الم�سندوالم�سند �إليه.
 يطلب المعلم �إلى طلابه حلّ تدريب ( ،)3وتدريب ( )4وتدريب ( )5واجبابيتيا.

للمعلم
أ
 ال أ��صل �ن يتقدم الم�سند �إليه على الم�سند ،لكن قد يتق ّدم الم�سند لمقت�ضياتمنها:
|
• تخ�صي�صه بالم�سـند �إليـه :مـثـل قـولـه تـعـالى} :
[الروم.]4 :
|
• التنبيه على الخبرية :مثل قوله تعالى} :
[البقرة.]36 :
• الت�شويق :مثل قول �أبي العلاء المعري:
وكالنار الحياة فمن رماد �أواخرها و�أولها دخان
للطالب

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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�ساعتان.

علاج
 بين الم�سند والم�سند �إليه والقيد في قوله تعالى:}

|

[النحل.]68 :

�إثراء
 ُعد �إلى �إحدى ال�سور الق�صيرة في القر�آن الكريم وبين الم�سند ،والم�سند �إليه،والحال التي �أتى عليها كل منهما في تلك ال�سورة.

 الورقة والقلم . -الاختبار.

للمعلم
أ
آ
 علم البلاغة ،محمد بركات �بو علي و�خرون ،عمان ،جامعة القد�س المفتوحة،ط.1999 ،1
للطالب
 الجوهر في علوم البلاغة العربية ،نايف �أحمد �سليمان و�آخرون ،مكتبة ال�شهيد،الزرقاء.1991 ،

 -انظر حو�سبة در�س (.)31

 -الخلط بين الم�سند �إليه والم�سند.
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الوحدة أال�ولى

علم المعاني (مقدمة عامة)
ال�إ�سناد الخبر وال�إن�شاء

الخبر وال�إن�شاء
�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر /عر�ض تو�ضيحي .
 يعر�ض المعلم على طلابه بو�سيلة منا�سبة مفهوم كل من الخبر وال�إن�شاء ،ثم يعر�ضعليهم �أمثلة الكتاب (بترتيب مغاير لترتيب الكتاب بحيث يراوح بين الجمل
الخبرية والجمل ال�إن�شائية).
 يطلب المعلم �إلى طلابه تمييز الجمل ال�إن�شائية من الجمل الخبرية م�ستعينينبمفهوم كل من الخبر وال�إن�شاء.
 يطلب المعلم �إلى طلابه حل تدريب (.)1 -يطلب المعلم �إلى طلابه �إجراء الن�شاط.

للمعلم
أ
 اختلف الكثير من البلاغيين في متى نعد الخبر �صادقا �و غير �صادق؛ فقد ذهبال أ�كثرون �إلى �أن الخبر يكون �صادقا �إذا طابق الواقع ،ويكون كاذبا �إذا لم يكن
كذلك� .أما النَّظّ ام فقد خالف الجمهور ،وذهب �إلى �أن ال�صدق ما وافق اعتقاد
المتكلم والكذب ما خالفه و�إن تنافى مع الواقع .وقد خالف الجاحظ �أ�ستاذه
النَّظّ ام والجمهور؛ فق�سم الخبر �إلى �أق�سام ثلاثة :فهناك خبر �صادق وهو ما
طابق الواقع والاعتقاد معا ،وخبر كاذب وهو ما خالف الواقع والاعتقاد معا،
وثالث لا يو�صف بال�صدق ولا الكذب وهو ما طابق الواقع وخالف الاعتقاد،
�أو طابق الاعتقاد وخالف الواقع.
للطالب

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.

20

�ساعتان.

علاج
أ
 بين الخبر من ال�إن�شاء في ما ي�تي:• قال الحما�سي:
�إنا لن�صفح عن مجاهل قومنـــــا
• قال زهير بن �أبي �سلمى:
قف بالديار التي لم يعفها القدم

ونقـيم �سالفة العدو ال أ��صيد
بلى وغيرها ال أ�مطار والديم

�إثراء
 ُعد �إلى خطبة من الع�صر ال أ�موي ،وميِّز الجمل الخبرية من الجمل ال�إن�شائيةفيها.
 الورقة والقلم . -الاختبار.

للمعلم
أ
 علوم البلاغة� ،حمد م�صطفى المراغي ،دار القلم ،ط ،1بيروت.1980 ،للطالب
 البيان ال�سهل في البيان والمعاني والبديع ،علي �صبري وعبد الرحيم خ�ضر ،مطبعةدار ال أ�يتام ال�إ�سلامية،ط ،2القد�س.1956 ،

 -انظر حو�سبة در�س ()33( ،)32

 -الخلط بين الجمل الخبرية والجمل ال�إن�شائية.
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الوحدة أال�ولى

�أ�ضرب الخبر
�أغرا�ض الخبر
خروج الخبر على مقت�ضى الظاهر

 يتبين �أغرا�ض �إلقاء الخبر. يو�ضح �أ�ضرب الخبر. يعدد �أبرز الم�ؤكدات. يتبين اعتبارات خروج الخبر على مقت�ضى الظاهر.فائدة الخبر ،ولازم الفائدة ،والم ؤ�كدات ،ومقت�ضى الظاهر ،وال�ضرب الابتدائي،
وال�ضرب الطلبي ،وال�ضرب ال�إنكاري ،وخالي الذهن ،والمتردد ،والمنكر،
ومقت�ضى الظاهر.
�أغرا�ض الخبر
�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر /ال�س ؤ�ال والجواب
 يمهد المعلم للدر�س بالحديث عن مرامي الكلام ،ومنه ينطلق للحديث عنوجود مقا�صد لكل من يلقي خبرا ،ويعطي �أمثلة على ذلك.
 يعر�ض المعلم المثالين ال�آتيين الواردين في الكتاب بو�سيلة منا�سبة:قول ابن مالك:
كلامنا لفظ مفيد كا�ستقم وا�سم وفعل ثم حرف الكلم
قول ابن ل أ�بيه :لقد �أدبتني باللين والرفق لا بالق�سوة والعقاب.
 يطلب المعلم �إلى طلابه قراءة المثالين قراءة واعية ثم يطرح ال أ��سئلة ال�آتية :ماذا�أراد �أن يخبر ابن مالك المخاطبين في المثال ال أ�ول؟ هل تظن �أن المخاطبين
على علم بهذا الخبر؟ لماذا؟ ماذا �أراد �أن يخبر الابن �أباه في المثال الثاني؟ هل
تظن �أن المخاطب (ال أ�ب) عالم بهذا الخبر؟ لماذا؟
 يناق�ش المعلم �إجابات طلابه ،ويبين لهم الغر�ض من �إلقاء الخبر في كل مثال،ويكتب تعريفا لكل منهما على ال�سبورة.
 يطلب المعلم �إلى طلابه ال�إجابة عن التدريب (.)1أ
 يذكر المعلم لطلابه �أن هناك �أغرا�ضا �أخر ل�إلقاء الخبر غير الغر�ضين ال��سا�سييناللذين تم التعرف عليهما �سابقا.
�إ�ستراتيجية التعلم التعاوني
 يطلب المعلم �إلى طلابه تنفيذ ورقة العمل ( )1ب�شكل ثنائي في مدة لا تتجاوز( )5دقائق.
أ
أ
 يناق�ش المعلم طلابه بما تو�صلوا �إليه في ورقة العمل ،ويكتب ال�غرا�ض ال�خرىمن �إلقاء الخبر على ال�سبورة.
 يطلب المعلم �إلى طلابه حل تدريب (.)2للمعلم
 هناك �أغرا�ض �أخر للخبر (غير تلك ال��واردة في الكتاب) ت�ستفاد بال�سياقوالقرائن والذوق والفطنة منها:
| [الواقعة.]79 :
• النهي :مثل قوله تعالى} :
• التوبيخ :كقولنا لتارك ال�صلاة :ال�صلاة ركن من �أركان الدين.

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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�ساعتان.

علاج
 بين الغر�ض من �إلقاء الخبر في ما ي أ�تي:• قال المتنبي:
والقلــب بينهما ع�صـي طيـــع
الحزن يقلق والتجمل يردع
هـذا يجـيء بها وهـذا يرجـــع
يتنازعان دموع عين م�سـهد
• قال �أحد ال�شعراء:
لعفوك �إن عفوت وح�سن ظني
فما لي حيلة �إلا رجـــــــائي

�إثراء
 عد �إلى �إحدى ق�صائد الع�صر العبا�سي ،وا�ستخرج منها الجمل الخبرية ،ثم بينالغر�ض من �إلقاء الخبر في كل منها.

 الورقة والقلم . -الاختبار.

للمعلم
 البلاغة العربية في ثوبها الجديد ،بكري �شيخ �أمين ،دار العلم للملايين ،ط،6بيروت.1987 ،
للطالب
 -جواهر البلاغة� ،أحمد الها�شمي ،دار الفكر ،بيروت.1998 ،

 -انظر حو�سبة در�س ()33( ،)32

 -الخلط بين الغر�ضين ال أ��سا�سيين للخبر وال أ�غرا�ض ال أ�خرى.
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الوحدة أال�ولى

�أ�ضرب الخبر
�أغرا�ض الخبر
خروج الخبر على مقت�ضى الظاهر

�أ�ضرب الخبر
�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر /المحا�ضرة ،وال�س ؤ�ال والجواب
 يتحدث المعلم لتلاميذه عن �ضرورة مراعاة المتكلم لحالة المخاطب؛ ليتحققما يهدف �إليه من خبره ،ويذكر ال أ�حوال التي يكون عليها المخاطب بالن�سبة
�إلى الخبر؛ وهي( :خالي الذهن من الخبر) ،و(المتردد في قبول الخبر)،
و(المنكر للخبر).
لم تُ�ستخدم هذه
 يطرح المعلم على طلابه ال أ��سئلة ال�آتية :ما �أدوات التوكيد؟ َال أ�دوات؟ هل من ال�ضروري ا�ستخدامها في كل الجمل؟ لماذا؟ ما دلالة وجود
�أكثر من �أداة توكيد في الجملة الواحدة؟
 يناق�ش المعلم طلابه �إجابات ال أ��سئلة ،ثم يعر�ض ال أ�مثلة ال�آتية الموجودة فيالكتاب بو�سيلة منا�سبة:
• تبقى البلاد تحت ت أ�ثير المنخف�ض الجوي.
وال�سلام�( :إن الله لا يقد�س �أمة لا ي أ�خذ ال�ضعيف فيها حقه)،
• قال عليه ال�صلاة ّ
ابن باجة ،كتاب ال�صدقات ،حديث رقم . 2425
• قال تعالى} :

| [المجادلة.]22:

 -يطرح المعلم ال أ��سئلة ال�آتية :هل احتوت الجملة ال أ�ولى على �أي من �أدوات

التوكيد؟ لماذا؟ ما حالة المخاطب في الجملة ال أ�ولى؟ كم �أداة للتوكيد احتوى
الحديث؟ اذكرها ؟ لماذا احتوى عليها؟ ما حالة المخاطب في الحديث؟ ما
�أدوات التوكيد الواردة في ال�آية الكريمة؟ ما حال المخاطب في ال�آية الكريمة
في اعتقادك؟
أ
أ
 يبين المعلم لطلابه ال�ضرب الذي �تى عليه الخبر في جميع ال�مثلة ال�سابقة. يكلف المعلم بع�ض الطلبة كتابة ملخ�ص ل أ��ضرب الخبر على ال�سبورة. يطلب المعلم �إلى طلابه حلّ تدريبات الكتاب. -يطلب المعلم �إلى طلابه تنفيذ الن�شاط.

للمعلم
 ي�سمى ال�ضرب الابتدائي (�إ�سنادا خبريا ابتدائيا) ،وال�ضرب الطلبي (�إ�سنادا خبرياطلبيا) ،وال�ضرب ال�إنكاري (�إ�سنادا خبريا �إنكاريا).
للطالب

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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�ساعتان.

علاج
 -بين ال�ضرب الذي جاءت عليه كل من الجمل الخبرية في ما ي أ�تي:

• قال تعالى مخاطبا مو�سى عليه ال�صلاة وال�سلام} :
[طه.]24 :
• قال ال�شاعر:
النا�س للنا�س من بدو وحا�ضرة بع�ض لبع�ض و�إن لم ي�شعروا خدم
• قال المتنبي في و�صف �أ�سد:
زئــيـره والـنّـيـــلا
الـفــرات
َو َر َد
ور ٌد �إذا َو َر َد البحيرة �شـــــاربا
َ
ُ
ْ
�إثراء
 عد �إلى �إحدى ق�صائد الع�صر العبا�سي ،وا�ستخرج منها الجمل الخبرية ،ثم بينالغر�ض من �إلقاء الخبر في كل منها.

 الملاحظة .الر�صد.
 -قائمة ّ

للمعلم
أ
 علوم البلاغة� ،حمد م�صطفى المراغي ،دار القلم ،ط ،1بيروت.1980 ،للطالب
 البيان ال�سهل في البيان والمعاني والبديع ،علي �صبري وعبد الرحيم خ�ضر ،مطبعةدار ال أ�يتام ال�إ�سلامية،ط ،2القد�س.1956 ،

 -التداخل بين �أ�ضرب الخبر لعدم تمييز �أدوات التوكيد.
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الوحدة أال�ولى

�أ�ضرب الخبر
�أغرا�ض الخبر
خروج الخبر على مقت�ضى الظاهر

خروج الخبر على مقت�ضى الظاهر
�إ�ستراتيجية التعلم التعاوني.
 يق�سم المعلم طلابه �إلى مجموعات ،ويعين لكل مجموعة مقررا ،ويوزع علىالمجموعات ورقة العمل ( ،)1ويطلب �إليهم ال�إجابة في م ّدة لا تتجاوز ()10
دقائق دون الا�ستعانة بالكتاب المدر�سي.
 يناق�ش المعلم مع طلابه ما تو�صلت �إليه المجموعات. يو�ضح المعلم لطلابه اعتبارات خروج الخبر على مقت�ضى الظاهر ويلخ�صهاعلى ال�سبورة.
 -يطلب المعلم �إلى طلابه حلّ تدريب(.)1

للمعلم
 من البلاغيين من تناول �أ�ساليب �أخر عن خروج الخبر على مقت�ضى الظاهرومنها:
• القلب.
• التغليب.
• الالتفات.
• و�ضع الم�ضمر مو�ضع المظهر.
• و�ضع المظهر مو�ضع الم�ضمر.
• التعبير عن الم�ستقبل بلفط الما�ضي وعك�سه.
للطالب

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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�ساعتان.

علاج
 اكتب ثلاث عبارات خبرية يخرج فيها الخبر على مقت�ضى الظاهر ،ثم بينِّ
الاعتبار الذي دعا �إلى الخروج في كل منها.

�إثراء
أ
أ
 ُعد �إلى �حد كتب البلاغة واكتب ال�مثلة التي عر�ضت في مو�ضوع (خروجالخبر على مقت�ضى الظاهر) ،ثم بين الاعتبار الذي دعا �إلى الخروج في كل
ِّ
منها.

 الملاحظة .الر�صد.
 -قائمة ّ

للمعلم
 البلاغة فنونها و�أفنانها (علم المعاني) ،ف�ضل ح�سن عبا�س ،دار الفرقان ،عمان،.2005
للطالب
 البلاغة الوا�ضحة ،علي الجارم وم�صطفى �أمين ،دار النعمان للعلوم ،ط،1القاهرة.

 -عدم تمييز العلة التي يخرج ب�سببها الخبر على مقت�ضى الظاهر.
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الوحدة أال�ولى

ال�إن�شاء :الطلبي وغير الطلبي

 يميّز ال�إن�شاء الطلبي من غير الطلبي.يتعرف طرق ال�إن�شاء الطلبي.
 ّيتعرف طرق ال�إن�شاء غير الطلبي.
 ّ يتبيّن ال�صيغ التي ي أ�تي عليها ال أ�مر.يو�ضح المعنى الحقيقي لل أ�مر.
 ّأ
 يبيّن المعاني البلاغية التي يخرج �إليها ال�مر.ال�إن�شاء الطلبي ،وال�إن�شاء غير الطلبي ،وفعل ال أ�مر ،والم�ضارع المقرون بلام ال أ�مر،
وا�سم فعل ال أ�مر ،والم�صدر النائب عن فعل ال أ�مر.

ال�إن�شاء الطلبي وغير الطلبي
�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر /العمل في الكتاب المدر�سي
ال�سابق؛ �إذ ي� أس�ل طلابه عن مفهوم كل من
 يمهد المعلم للدر�س بربطه بالتعلم ّالخبر وال�إن�شاء والانطلاق بعدها للحديث عن نوعي ال�إن�شاء.
 يطلب المعلم �إلى طلابه الرجوع �إلى الكتاب المدر�سي وقراءة الطائفة ال أ�ولىمن ال أ�مثلة قراءة واعية.
�إ�ستراتيجية التعلم التعاوني
 يق�سم المعلم طلابه �إلى مجموعات ،ويعين لكل مجموعة مقررا ،ويطلب منكل مجموعة القيام بالن�شاط (.)1
 يناق�ش المعلم طلابه في �إجابات المجموعات. يكتب المعلم على ال�سبورة ملخ�صا لمفهوم ال�إن�شاء الطلبي وطرقه. يطلب المعلم �إلى طلابه حل تدريب (.)1�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر /العمل في الكتاب المدر�سي
 يطلب المعلم �إلى طلابه الرجوع �إلى الكتاب المدر�سي وقراءة الطائفة الثانيةمن ال أ�مثلة قراءة واعية.
�إ�ستراتيجية التعلم التعاوني
 يعيد المعلم ت�شكيل المجموعات ويطلب من كل مجموعة القيام بالن�شاط(.)2
 يناق�ش المعلم طلابه في �إجابات المجموعات. يكتب المعلم على ال�سبورة ملخ�صا لمفهوم ال�إن�شاء غير الطلبي وطرقه. -يطلب المعلم �إلى طلابه حلّ تدريب (.)2

للمعلم
 الرجاء لي�س طلبًا و�إنما هو ترقب ح�صول ال�شيء؛ لذلك لم يُعد من ال�إن�شاءالطلبي كما هو التمني.

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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�ساعة واحدة.

علاج
 بين ال�إن�شاء الذي خرج للرجاء من ال�إن�شاء الذي خرج للتمني في ما ي أ�تي:• قال جميل بثينة:
بثين يعـو ُد
�ألا ليت �أيام ال�شباب جـديد
ودهرا تولى يا ُ
• قال المتنبي:
فكم هارب مما �إليه ي�ؤول
لعلك يوما يا ُد ُم ْ�ست ُ ُق عائــد
• ع�سى الله �أ ْن ير�سلَ المطر بعد انحبا�سه.

�إثراء
أ
أ
 ُعد �إلى �حد �إ�صدارات المو�سوعة ال�شعرية ال�إلكترونية ،وا�ستخرج خم�سة �مثلةعلى كل من التمني والرجاء.

 التقويم المعتمد على ال أ�داء .� -سلم التقدير.

للمعلم
 البلاغة فنونها و�أفنانها (علم المعاني) ،ف�ضل ح�سن عبا�س ،دار الفرقان ،عمان،.2005
للطالب
 -علوم البلاغة� ،أحمد م�صطفى المراغي ،دار القلم ،ط ،1بيروت.1980 ،

 -انظر حو�سبة در�س ()33

 الخلط بين مفهومي الرجاء والتمني. -ال أ�داة ال أ��صيلة في التمني وال أ�دوات النائبة عنها.
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الوحدة أال�ولى

ال�إن�شاء الطلبي
ال�أمر

ال�أمر
�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر /ال�س ؤ�ال والجواب
 يمهد المعلم للدر�س بربطه بالتعلم ال�سابق من خلال طرح ال أ��سئلة ال�آتية� :إلى�أي نوع من ال�إن�شاء ينتمي ال أ�مر؟ ما �أ�شهر �صيغ ال أ�مر؟ ما �صيغ ال أ�مر ال أ�خر؟
 يكلف المعلم طلابه بالقيام بالن�شاط ( )1واجبا بيتيا. يكتب المعلم ال�س�ؤالين ال�آتيين على ال�سبورة؛ ليكونا محورا لل�سير في الح�صة:ما المعنى الحقيقي لل أ�مر؟ ما المعاني البلاغية التي يخرج �إليها؟
 يعر�ض المعلم بو�سيلة منا�سبة ال�آيات القر�آنية الموجودة في �أول الدر�س ،ويطلبمن طلابه تلاوتها ،ثم يطرح ال أ��سئلة ال�آتية :ما ال�صيغة التي �أتى عليها ال أ�مر في
كل مثال من ال أ�مثلة المعرو�ضة؟ ممن �صدر ال أ�مر في كل منها؟ �إلى من �صدر
ال أ�مر في كل منها؟
 يناق�ش المعلم �إجابات طلابه وينطلق منها لتعريفهم بالمعنى الحقيقي لل أ�مر. يطلب المعلم �إلى طلابه القيام بالن�شاط (.)2�إ�ستراتيجية التعلم التعاوني
 يق�سم المعلم طلابه �إلى مجموعات ،ويعين لكل مجموعة مقررا ،ويوزع علىبع�ض المجموعات ورقة العمل ( ،)1ويوزع على مجموعات �أخرى ورقة
العمل ( ،)2ويطلب �إليهم ال�إجابة بمدة لا تتجاوز ( )10دقائق دون الا�ستعانة
بالكتاب المدر�سي.
 يناق�ش المعلم طلابه في �إجابات المجموعات. يكتب المعلم على ال�سبورة ملخ�صا للمعاني البلاغية التي يخرج �إليها ال أ�مر. يطلب المعلم �إلى طلابه حل تدريب ( ،)1وتدريب ( )2وتدريب ( )3واجبابيتيا.

للمعلم

 هناك معان بلاغية كثيرة �أخر لل أ�مر (غير الواردة في الكتاب) منها:• الاعـتبـار :مثل قوله تعالى} :

• التفوي�ض :مثل قوله تعالى} :
• الم�شورة :مثل قوله تعالى} :

| [ال أ�نعام.]99:

| [طه.]20 :

| [ال�صافات. ]102 :

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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�ساعة واحدة.

علاج
 بين الغر�ض البلاغي الذي خرج �أليه ال أ�مر في ال�آيتين ال�آتيتين:• قال تعالى} :

• قال تعالى} :

| [ال�إ�سراء.]50 :

| [غافر.]60 :

�إثراء
 ُعد �إلى �أحد كتب البلاغة وا�ستخل�ص منها الفروق بين ال أ�غرا�ض البلاغية ال�آتيةالتي يخرج �إليها ال أ�مر :الدعاء ،والالتما�س ،والتمني.

 التقويم المعتمد على ال أ�داء .� -سلم التقدير.

للمعلم
 التلخي�ص في علوم البلاغة ،جلال الدين القزويني ،دار الكتاب العربي ،بيروت،.1904
للطالب
 البلاغة العربية في ثوبها الجديد ،بكري �شيخ �أمين ،دار العلم للملايين ،ط،6بيروت.1987 ،

 -انظر حو�سبة در�س (.)35

 -التداخل بين المعاني البلاغية التي يخرج �إليها ال أ�مر.
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تابع

الدر�س ال�سابق

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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النهي

 يتبين ال�صيغة التي ي أ�تي عليها النهي. يو�ضح المعنى الحقيقي للنهي. يبين المعاني البلاغية التي يخرج �إليها النهي. يو�ضح مفهوم الا�ستفهام الحقيقي. يبين المعاني البلاغية التي يخرج �إليها الا�ستفهام.النهي ،والا�ستفهام.

النهي
ؤ
�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر /ال�س�ال والجواب
 يمهد المعلم للدر�س بربطه بالتعلم ال�سابق من خلال طرح ال أ��سئلة ال�آتية� :إلى�أي نوع من ال�إن�شاء ينتمي النهي؟ ما �صيغة النهي؟ يكلف المعلم طلابه بالقيام
بالن�شاط ( )1واجبا بيتيا.
 يكتب المعلم ال�س�ؤالين ال�آتيين على ال�سبورة؛ ليكونا محورا لل�سير في الح�صة:ما المعنى الحقيقي للنهي؟ ما المعاني البلاغية التي يخرج �إليها؟
 يعر�ض المعلم بو�سيلة منا�سبة ال�آية القر�آنية الموجودة في �أول الدر�س ،ويطلب�إلى طلابه تلاوتها ،ثم يطرح ال أ��سئلة ال�آتية :ما ال�صيغة التي �أتى عليها النهي في
المعرو�ض؟ ممن �صدر النهي فيها؟ �إلى من �صدر النهي فيها؟
 يناق�ش المعلم �إجابات طلابه وينطلق منها؛ لتعريفهم بالمعنى الحقيقي للنهي.�إ�ستراتيجية التعلم التعاوني
 يق�سم المعلم طلابه �إلى مجموعات ،ويعين لكل مجموعة مقررا ،ويوزع علىبع�ض المجموعات ورقة العمل ( ،)1وورقة العمل ( )2على مجموعات �أخر،
ويطلب منهم ال�إجابة بمدة لا تتجاوز ( )10دقائق دون الا�ستعانة بالكتاب
المدر�سي.
 يناق�ش المعلم طلابه في �إجابات المجموعات. يكتب المعلم على ال�سبورة ملخ�صا للمعاني البلاغية التي يخرج �إليها النهي. يطلب المعلم �إلى طلابه حل تدريب ( ،)1وتدريب (.)2 -يطلب المعلم �إلى طلابه القيام بالن�شاط (.)2

للمعلم
 هناك معان بلاغية كثيرة �أخر للنهي(غير تلك الواردة في الكتاب) منها:• التحقير :نحو قول الحطيئة للزبرقان بن بدر:
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد ف�إنك �أنت الطاعم الكا�سي
ِ
• الت�سلية والت�صبّر :نحو قول ال�شاعر:
�صح مني العزم والدهر �أبى
لا تلم كفي �إذا ال�ســـيف نبـــا
( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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�ساعة واحدة.

علاج
 بين الغر�ض البلاغي الذي خرج �إليه النهي في البيتين ال�آتيين:• قال ال�شاعر:
أ
لا تح�سبوا البعد ين�سيني مودتكم هيهات هيهات �ن تن�سى على الزمن
• قال المتنبي:
�إذا غامــرت في �شــــــرف مروم فـــــــلا تقنـــع بــمـا دون الـــنـجوم

�إثراء
 ُعد �إلى �أحد �إ�صدارات المو�سوعة ال�شعرية ال�إلكترونية ،وا�ستخرج منها �أمثلةمتنوعة على ال أ�غرا�ض البلاغية التي يخرج �إليها النهي.

 التقويم المعتمد على ال أ�داء .� -سلم التقدير.

للمعلم
 ال�إي�ضاح في علوم البلاغة ،الخطيب القزويني ،دار �إحياء المكتبة العربية ،ط،2القاهرة.1953 ،
للطالب
 البيان ال�سهل في البيان والمعاني والبديع ،علي �صبري وعبد الرحيم خ�ضر ،مطبعةدار ال أ�يتام ال�إ�سلامية ،ط ،2القد�س.1956 ،

 -انظر حو�سبة در�س (.)36

 -الخلط بين �صيغ ال أ�مر و�صيغة النهي.
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الا�ستفهام

الا�ستفهام
�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر /ال�س ؤ�ال والجواب:
 يمهد المعلم للدر�س بربطه بالتعلم ال�سابق؛ �إذ ي� أس�ل طلابه عن مفهوم الا�ستفهام،و�أدواته ،وا�ستعمالات هذه ال أ�دوات.
 يلخ�ص المعلم ما تو�صل �إليه الطلاب على ال�سبورة.�إ�ستراتيجية التعلم التعاوني
 يعيد المعلم تق�سيم المجموعات ،ويوزع على بع�ض المجموعات ورقة العمل( ،)1وبع�ضها ال�آخر ورقة العمل ( ،)2ويطلب �إليهم ال�إجابة في مدة لا تتجاوز
( )10دقائق دون الا�ستعانة بالكتاب المدر�سي.
 يناق�ش المعلم طلابه ب�إجابات المجموعات. يكتب المعلم على ال�سبورة ملخ�صا للمعاني البلاغية التي يخرج �إليهاالا�ستفهام.
 يطلب المعلم �إلى طلابه حل تدريب ( ،)1وتدريب ( ،)2وتدريب (.)3 -يوجه المعلم طلابه للقيام بالن�شاط.

للمعلم
أ
 هناك معان بلاغية كثيرة �خر للا�ستفهام (غير تلك الواردة في الكتاب) منها:| [ال�إ�سراء.]40:
• ال�إنكار :نحو قوله تعالى} :
• الافـتـخار :نحـو قـولـه تعـالى عـلى لـ�سـان فرعون} :
[الزخرف.]51:

• ال�إينا�س :نحو قوله تعالى} :

|

| [طه.]17:

• التبكيت :نحو قوله تعالى مخاطبا عي�سى عليه ال�سلام} :
| [المائدة.]116:

• التح�ضي�ض :نحو قوله تعالى} :
• التذكير :نحو قوله تعالى} :

| [التوبة.]13:
|

[ي�س.]60:

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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�ساعة واحدة.

علاج
أ
 بين المعنى البلاغي الذي خرج �إليه الا�ستفهام في كل مما ي�تي:• قال تعالى} :
• قال تعالى} :

• قال المتنبي:
ول�ست �أبالي بعد �إدراكي العــــلا

• قال ال�شاعر:
حتى متى �أنت في لهو وفي لعب

| [البقرة.]255:

| [البقرة.]28:

�أكان تراثا ما تناولت �أم ك�ســبـا؟
والموت نحوك يجري فاغرا فاه

�إثراء
 م�ستعينا بكتب النحو ،اكتب قائمة ب أ�دوات الا�ستفهام ،وا�ستخدام كل منها. التقويم المعتمد على ال أ�داء .� -سلم التقدير.

للمعلم
 جواهر البلاغة� ،أحمد الها�شمي ،دار الفكر ،ط ،2بيروت.1978 ،للطالب
أ
 البلاغة الوا�ضحة ،علي الجارم وم�صطفى �مين ،دار النعمان للعلوم ،ط،1القاهرة.

 -انظر حو�سبة در�س (.)37

 -الخلط بين الا�ستفهام الحقيقي والبلاغي.
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النــــداء

 يبين مفهوم النداء. يعدد �أدوات النداء. يبين ا�ستخدامات �أدوات النداء. يف�سر �سبب خروج �أدوات النداء عن ال أ��صل في ا�ستخدامها. يو�ضح المعاني البلاغية التي يخرج �إليها النداء.النداء.

النداء
�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر /ال�س ؤ�ال والجواب
 يمهد المعلم للدر�س بربطه بالتعلم ال�سابق من خلال طرح ال أ��سئلة ال�آتية� :إلى�أي نوع من ال�إن�شاء ينتمي النداء؟ ما النداء؟ ما �أدوات النداء؟ �أيها ي�ستخدم
لنداء البعيد؟ و�أيها ي�ستخدم لنداء القريب؟
 يلخ�ص المعلم ما تو�صل �إليه الطلاب على ال�سبورة. يوجه المعلم طلابه للقيام بالن�شاط (.)1 يطلب المعلم �إلى طلابه �إجابة تدريب ()1 يكتب المعلم ال�س�ؤالين ال�آتيين على ال�سبورة؛ ليكونا محورا لل�سير في الح�صة:لم تخرج �أدوات النداء عن ال أ��صل في ا�ستخدامها؟ ما المعاني البلاغية التي
يخرج �إليها النداء؟
�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر /العر�ض التو�ضيحي
 يعر�ض المعلم بو�سيلة منا�سبة �أمثلة الكتاب التي تخ�ص خروج �أدوات النداءعلى ال أ��صل في ا�ستخدامها.
 يطلب المعلم من طلابه قراءة ال أ�مثلة قراءة واعية. يو�ضح المعلم لطلابه �أن خروج �أدوات النداء في ال أ�مثلة على ال أ��صل فيا�ستخدامها ي أ�تي بوجهتين� :إنزال البعيد منزلة القريب ،و�إنزال القريب منزلة
البعيد.
 يناق�ش المعلم طلابه بالعلل البلاغية للوجهتين ال�سابقتين. يكلف المعلم طلابه بتلخي�ص ما تو�صلوا �إليه في دفاترهم. يطلب المعلم �إلى طلابه �إجابة تدريب (.)2 -يوجه المعلم طلابه للقيام بالن�شاط (.)2

للمعلم
للطالب
 في جملة النداء يجوز حذف �أداة النداء كما في قولنا( :محم ُدَّ � ،إن في العجلةالندامة)� ،أو حذف المنادى كما جاء في قول ال�شاعر:
ب يوم �أتت بُ ْ�شراه مقبلة ثم ا�ستحالت ب�صوت النعي بُ ْ�شراه
يا ُر َّ
( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.

38

�ساعة واحدة.

علاج
إ
 بين المعاني البلاغية التي خرج �ليها النداء في ما ي أ�تي:• قال طرفة بن العبد:
خلا لك الجو فبي�ضي وا�صفري
يــــا لك مــن قبــرة بمـعـــــمر
• واحــر قلبي على ولدي المري�ض.
َّ
• وامعت�صماه!

� إثراء
 اكتب ن�صا عن يوم المرور العالمي يحتوي على عبارات نداء ل أ�غرا�ض بلاغيةمتنوعة.

 التقويم المعتمد على ال أ�داء .� -سلم التقدير.

للمعلم
 التلخي�ص في علوم البلاغة ،جلال الدين القزويني ،دار الكتاب العربي،بيروت.1904،
للطالب
 البلاغة الوا�ضحة ،علي الجارم وم�صطفى �أمين ،دار المعارف ،ط،1بيروت.1969،

 -انظر حو�سبة در�س (.)38

 -الخلط بين المعاني البلاغية التي يخرج �إليها النداء.
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النــــداء

�إ�ستراتيجية التع ّلم التعاوني
 يق�سم المعلم طلابه �إلى مجموعات ،ويعين لكل مجموعة مقررا ،ويوزع علىبع�ض المجموعات ورقة العمل ( ،)1وعلى بع�ضها ال�آخر ورقة العمل (،)2
ويطلب منهم ال�إجابة في مدة لا تتجاوز ( )10دقائق دون الا�ستعانة بالكتاب
المدر�سي.
 يناق�ش المعلم طلابه ب�إجابات المجموعات. يكتب المعلم على ال�سبورة ملخ�صا للمعاني البلاغية التي يخرج �إليها النداء. يطلب المعلم من طلابه �إجابة تدريب (.)3 -يوجه المعلم طلابه للقيام بالن�شاط (.)3

النداء
 �إن�شاء يقوم بناء جملته ال�سطحية على ق�سمين :جملة نداء (لفظ النداءوالمنادى) ،وجملة جواب النداء (وهي �إن�شائية �أو خبرية).
�أ َّما بنية النداء العميقة فهي المعاني التي يخرج �إليها النداء في نطاق وظيفة
�إفهامية� ،أو وظيفة انفعالية نحتاج �إلى تمييزها عند تحليل النّ�ص ال أ�دبي.

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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القــــ�صر

 يبين مفهوم الق�صر. يتعرف طرفي الق�صر :المق�صور والمق�صور عليه. -يتبين طرق الق�صر.

الق�صر ،والمق�صور ،والمق�صور عليه.

الق�صر
ؤ
�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر /ال�س�ال والجواب
 يمهد المعلم للدر�س بالحديث عن ارتباط ال�صفة بالمو�صوف مو�ضحا ذلكبال أ�مثلة ،ثم يربط ذلك بمو�ضوع الدر�س.
 يعر�ض المعلم المثالين الواردين �أول الدر�س بو�سيلة منا�سبة ،ويطلب �إلى طلابهقراءتهما ،ثم يطرح ال أ��سئلة ال�آتية :ما ال�صفة الواردة في المثال ال أ�ول؟ من الذي
اخت�ص بهذه ال�صفة؟ ما الذي �أفاد معنى التخ�صي�ص في المثال ال أ�ول؟ ما ال�صفة
الواردة في المثال الثاني؟ من الذي اخت�ص بهذه ال�صفة؟ ما الذي �أفاد معنى
التخ�صي�ص في المثال الثاني؟
 يناق�ش المعلم �إجابات طلابه ،ويبين لهم من خلالها مفهوم الق�صر ،ويكتبه علىال�سبورة.
 يعود المعلم �إلى المثالين ال�سابقين ،ويبين لطلابه طرفي الق�صر في كل مثالم�ستندا �إلى ال�صفة والمو�صوف في كل منهما.
 يعود المعلم �إلى المثالين ال�سابقين ،ويبين لطلابه طرق الق�صر في كل مثالم�ستندا �إلى الذي �أفاد معنى التخ�صي�ص في كل مثال.
 يطلب المعلم �إلى طلابه ال�إجابة عن تدريب (.)1�إ�ستراتيجية التع ّلم التعاوني
 يذكر المعلم لطلابه �أن هناك طرقا �أخر للق�صر غير (�إنما) و(النفي والا�ستثناء)�سيتم التعرف عليها من خلال تنفيذ �أوراق العمل.
 يطلب المعلم �إلى طلابه تنفيذ ورقة العمل ( )1على نحو ثنائي بعد توزيعها،دون الا�ستعانة بالكتاب المدر�سي و�إبلاغهم بالوقت اللازم ( )5دقائق.

للمعلم
 يق�سم الق�صر باعتبار طرفيه �إلى ق�سمين:• ق�صر �صفة على مو�صوف ،نحو قولنا� :إنما الجواد حاتم.
• ق�صر مو�صوف على �صفة نحو قولنا� :إنما حاتم جواد.
للطالب
( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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�ساعة واحدة.

علاج
 عين المق�صور والمق�صور عليه وبين طريقة الق�صر في كل مما ي أ�تي:• لا ي أ�لف العلم �إلا ذكي ،ولا يجفوه �إلا غبي.
• �إنما يع�شق المعالي الكريم ،و�إنما يحمل الحقد اللئيم.
• لا يخيب طالب حق ،بل طالب باطل.
عمر.
الملَّوح �صاحب بثينة بل ابن َم َ
• لي�س ابن ُ
�إثراء
 ا�شرح الحديث ال�شريف ال�آتي وبين جمال الق�صر فيه:قال عليه ال�صلاة وال�سلام�( :إنما �أنا قا�سم والله معط) [رواه م�سلم ،كتاب الزهد،
حديث رقم (.])4

 التقويم المعتمد على ال أ�داء .� -سلم التقدير.

للمعلم
 تلخي�ص المفتاح في المعاني والبيان والبديع ،جلال الدين القزويني ،مكتبة م�صطفىالبابي الحلبي ،القاهرة.1938 ،
للطالب
 علم البلاغة ،محمد بركات �أبو علي و�آخ��رون ،جامعة القد�س المفتوحة،ط،1عمان.1999 ،

 -انظر حو�سبة در�س (.)34

 الخلط بين المق�صور والمق�صور عليه. -عدم الت�سوية بين الق�صر والح�صر في المفهوم والدلالة.
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تابع

القــــ�صر

�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر/
 يناق�ش المعلم طلابه بما تو�صلوا �إليه في ورقة العمل ،ويكتب القاعدة التي تخ�صطريقة الق�صر الثالثة (العطف) على ال�سبورة.
 يطلب المعلم �إلى طلابه حل تدريب (.)2 يبين المعلم لطلابه طريقة الق�صر الرابعة (تقديم ما حقه الت أ�خير) من خلال عر�ضالمثال الوارد في الكتاب بو�سيلة منا�سبة ،وطرح بع�ض ال أ��سئلة التي تو�صلهم
�إليها.
 -يطلب المعلم �إلى طلابه حل تدريب (.)3

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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الوحدة أال�ولى

ال�إيجاز وال�إطناب

 يبين مفهوم كل من ال�إيجاز وال�إطناب. يو�ضح نوعي ال�إيجاز. يو�ضح �صور ال�إطناب.ال�إيجاز ،والايجاز بالحذف ،والايجاز بالق�صر ،وال�إطناب ،التذييل ،والاحترا�س،
والتتميم ،والح�شو.

ال�إيجاز وال�إطناب
�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر /عر�ض تو�ضيحي
 يمهد المعلم لدر�سه بالحديث عن خيارات المتكلم في �إي�صال فكرته َو ْفقالحال المخاطب ،والانطلاق بعدها للحديث عن ال�إيجاز وال�إطناب.
 يعر�ض المعلم لطلابه مفهوم كل من ال�إيجاز وال�إطناب بو�سيلة منا�سبة ،ويجرينقا�شا حولهما.
أ
 يو�ضح المعلم لطلابه نوعي ال�إيجاز من خلال ال�مثلة الواردة في الكتاب،ويجري نقا�شا حول ذلك.
 يطلب المعلم �إلى طلابه حل تدريب (.)1 يو�ضح المعلم لطلابه �صور ال�إطناب من خلال ال أ�مثلة الواردة في الكتاب،ويجري نقا�شا حول ذلك.
 يطلب المعلم �إلى طلابه حل تدريب ( ،)2وتدريب (.)3 -يوجه المعلم طلابه للقيام بالن�شاط .

 يفرد البلاغيون عند الحديث عن ال�إيجاز وال�إطناب مو�ضوعا يقع بين الاثنينهو (الم�ساواة) ،ب أ�ن يكون اللفظ م�ساويا للمعنى بحيث لا يزيد عليه ولا ينق�ص
عنه ،ومنها قول زهير بن �أبي �سلمى:
ومهما تكن عند امرئ من خليقة و�إن خالها تَ ْخفى على النا�س تُعلم
( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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�ساعتان.

علاج
 بين ال�إيجاز ونوعه في كل مما ي أ�تي:•

ق��������������������������������ال

|[النحل.]90:

• قال تعالى}:

• قال ت�������ع�������ال�������ى}:

ت����������������ع����������������ال����������������ى}:
|[ال أ�عراف.]54:
|

[ال أ�عراف.]152:

�إثراء
 -بين تفوق ال�آية القر�آنيـة وتميزهـا }

| فـي بـلاغــــــة

�إيجازها على القول الم�شهور عند العرب (القتل �أنفى للقتل) .وذلك بمراجعة

�أحد م�صادر البلاغة.
 مراجعة الذات .� -سجل �سير التعلم.

للمعلم
 ال�إي�ضاح في علوم البلاغة ،جلال الدين القزويني ،دار �إحياء المكتبة العربية ،ط،2القاهرة.1953 ،
للطالب
 الجوهر في علوم البلاغة العربية ،نايف �أحمد �سليمان و�آخرون ،مكتبة ال�شهيد،الزرقاء.1991 ،

 -انظر حو�سبة در�س (.)39

 الخلط بين �صور ال�إطناب :الاحترا�س ،والتتميم ،والح�شو. عدم التمييز بين التكرار المفيد والتكرار والح�شو. -عدم تحديد المعنى الدقيق للح�شو.

 الخلط بين ال�إطالة غير المفيدة وال�إطناب. -الخط أ� في �ضبط كلمة الق�صر.

47

الوحدة أال�ولى

ال�إيجاز وال�إطناب

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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�ساعتان.

49

الوحدة الثانية

البلاغة العربية :علم البديع

 يتعرف مفهوم علم البديع ،ووظيفته في الكلام . -يتعرف تق�سيم علم البديع �إلى( :مح�سنات لفظية) ،و(مح�سنات معنوية) .

علم البديع ،والمح�سن اللفظي ،والمح�سن المعنوي.

�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر  /ال�أ�سئلة وال�إجابات
وعلمي البيان
 يمهد المعلم لعلم البديع بطرح ال أ��سئلة المتنوعة عن علم البديعّ
والمعاني اللذين در�سهما الطلبة ،مع الربط بين العلوم الثلاثة.
• ما الغر�ض من درا�سة علم البيان؟
• ما الغر�ض من درا�سة علم المعاني؟
• ما معنى البديع لغة وا�صطلاحا؟
يح�سن به المتكلم عباراته ويزخرفها؟
• ما العلم الذي ِّ
• مناق�شة ما تو�صل �إليه الطلاب من �إجابات ،ثم تدوين مفهوم علم البديع على
ال�سبورة ،والمح�سنات البديعية التي �ستتم درا�ستها في الح�ص�ص القادمة من
خلال عر�ض ل أ�ق�سام البديع.

 الخلط بين �صور ال�إطناب :الاحترا�س ،والتتميم ،والح�شو. عدم التمييز بين التكرار المفيد والتكرار والح�شو. عدم تحديد المعنى الدقيق للح�شو. الخلط بين ال�إطالة غير المفيدة وال�إطناب. -الخط أ� في �ضبط كلمة الق�صر.

للمعلم
لعلمي المعاني
 ع ّد جمهور البلاغيين علم البديع ثانويا؛ فهو بمنزلة الذيل والتابعّ
والبيان؛ ل أ�ن ال أ��صل عندهم هو و�ضوح الدلالة على المراد ،ومطابقة الكلام
لمقت�ضى الحال ،وهما �أمران يبحثهما علم البيان وعلم المعاني� ،أما مو�ضوع
علم البديع فهو المح�سنات و الزخارف ال أ��سلوبية التي ي�ضيفها المرء �إلى كلامه،
وهذه �أمور ثانوية.
 تع ُّد ال أ��سلوبية ( البلاغة الحديثة ) من �أ�سباب ال�سبك في الن�ص ،والمح�سناتالمعنوية من �أ�سباب الحبك ،ف�ضلا عن �أن لكل دورا في �إيقاع الن�ص خارجيا
وداخليا.

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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�ساعة واحدة .

علاج
 -ميّز بين المعنى اللغوي والا�صطلاحي للبديع .

�إثراء
 ا�شترط البلاغيون �شروطا للفنون البديعية ،ف�إذا خرجت عنها ا�ستحال الح�سن فيهاقبحا ،ارجع �إلى �أحد كتب البلاغة المعروفة وتتبع تلك ال�شروط.

 التقويم المعتمد على ال أ�داء .� -سلم التقدير .

 كتاب البلاغة العربية والنقد ال أ�دبي  -ال�صف الحادي ع�شر. جواهر البلاغة� ،أحمد الها�شمي ،دار الفكر ،ط ،2بيروت.1978 ، البلاغة الوا�ضحة ،علي الجارم وم�صطفى �أمين ،دار النعمان للعلوم ،ط،1القاهرة.

 -غير محو�سب.
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الوحدة الثانية

علم البديع :الجنا�س (التّام والناق�ص)

 يتعرف مفهوم ( الجنا�س) .نوعي الجنا�س :التّام والنّاق�ص ،ويميز بينهما.
 يتعرفّ
الجنا�س ،والجنا�س التّام ،والجنا�س النّاق�ص.

�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر �/أ�سئلة و �إجابات
 تكتب �أمثلة الجنا�س التام على ال�سبورة �أو تعر�ض من خلال جهاز العر�ض،ثم تطرح مجموعة من ال أ��سئلة حول ال أ�مثلة .وبعد تلقي ال�إجابات من الطلبة
تعر�ض �أمثلة الجنا�س الناق�ص ،وتطرح مجموعة من ال أ��سئلة حولها ،ثم تعر�ض
�أمثلة مغايرة ت�شمل النوعين (التام و الناق�ص)؛ ليميز الطلبة بينهما،ثم يطلب �إلى
الطلبة التمثل ب أ�نواع الجنا�س بجمل مفيدة� ،أو مما يحفظونه من ال�شعر ،وتدون
�أجمل ال�شواهد في لوحة ال�صف.
�إ�ستراتيجية التع ّلم التعاوني� /أوراق العمل
 يوزع المعلم على الطلبة ورقة العمل المدرجة في الملحق با�سم (�أنواعالجنا�س) ،وينظم الطلبة في مجموعات محددا لكل مجموعة مقررا ،وتعمل
كل مجموعة على التمييز بين نوعي الجنا�س ،ثم تعر�ض كل مجموعة ما
تو�صلت �إليه.

للمعلم
 الجنا�س المعنوي نوعان :جنا�س �إ�ضمار ،وجنا�س �إ�شارة .• جنا�س ال�إ�ضمار �أن ي أ�تي بلفظ ي ُ ْح ِ�ض ُر في ذهنك لفظا �آخر ،وذلك اللفظ
المح�ضر يراد به غير معناه ،بدلالة ال�سياق مثل قوله:
"منَ َّع ُم" الج�سم تحكي الماء رقته وقلبه"ق�سوة" يحكي �أبا �أو�س.
ُ
و �أو�س �شاعر م�شهور من �شعراء العرب ،وا�سم �أبيه حجر ،فلفظ �أبي �أو�س
يح�ضر في الذهن ا�سمه ،وهو حجر؛ وهو غير مراد ؛ و�إنما المراد :الحجر
المعروف .
• جنا�س ال�إ�شارة هو ما ذُكر فيه �أحد الركنين ،و�أ�شير لل�آخر بما يدل عليه،
وذلك �إذا لم ي�ساعد ال�شعر على الت�صريح به ؛ نحو:
ِ
بقرب
وامنن علينا
يا "حمزة" ا�سمح بو�صل
م�صحفا و بقلبي
في ثغرك ا�سمك �أ�ضحى
ّ
فقد ذكر ال�شاعر �أحد المتجان�سين ،وهو حمزة ،و�أ�شار �إلى الجنا�س فيه ب أ�ن
م�صحفه في ثغره �أي خمرة ،وفي قلبه� ،أي جمرة.

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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�ساعة واحدة .

علاج
آ
 عيّن الجنا�س الناق�ص في الجمل ال�تية ،مع بيان ال�سبب:لف الوعد ُخلُق الوغد .
• ُخ ُ
• دوام الحال من المحال.
• ليل دام�س ،وطريق طام�س .

�إثراء
 يق�سم الجنا�س �إلى تام وناق�ص ،على �أن لهذين الق�سمين الرئي�سين تفريعات كثيرة،�أو م�صطلحات تدل عليها ،ارجع �إلى �أحد كتب البلاغة المعروفة ،وا�ستخرج
بع�ضا منها .

 القلم والورقة. -اختبار ق�صير .

 البلاغة فنونها و�أفنانها ،ف�ضل ح�سن عبا�س ،دار الفرقان،ط ،10عمان،.2005
أ
 البلاغة الوا�ضحة ،علي الجارم وم�صطفى �مين ،دار النعمان للعلوم ،ط،1القاهرة.

 -انظر حو�سبة در�س (. )30

 عدم التفريق بين الجنا�س والتورية. -عدم التمييز بين الجنا�س ورد العجز على ال�صدر.
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الوحدة الثانية

ال�سجع.
المح�سنات اللفظيةَّ :

 يتعرف مفهوم (ال�سجع). يبيّن موا�ضع ال�سجع في ن�صو�ص يقر ؤ�ها ،ويو�ضح وجوه ح�سنها. يوظّ ف ال�سجع في جمل مفيدة من لغته. يكتب ن�صا م�سجوعا في مو�ضوع يختاره.آ
 يتذوق ال�سجع ( الفوا�صل) وجمالياته في القر�ن الكريم.ال�سجع ،والفوا�صل.

�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر /العمل في الكتاب المدر�سي
 يمهد المعلم للدر�س بتذكير الطلبة ب أ�نواع المح�سنات اللفظية من خلال تلاوة�آيات كريمة من �سورة الرحمن بتجويد وتنغيم �صوتي يبين فوا�صل ال�آيات.
 يعر�ض ن�ص الدر�س بالطريقة المتوافرة.ثم تعاد القراءة من
 يطلب المعلم �إلى �أحد الطلبة قراءة الن�ص ب�صوت مرتفعّ ،قبل طالبين �آخرين.
 ي� أس�ل المعلم:• ما علامة الترقيم التي كتبت بعد كل عبارة؟
• ما الحروف التي اتّحدت فيها العبارات الم�سجوعة؟
• كيف يتحقق ال�سجع عند قراءة العبارات ال�سابقة؟
 -يناق�ش الطلبة ال�إجابات ،ويدونون خلا�صتها على ال�سبورة.

 -التداخل بين ال�سجع في النَّثر والتق�سيم في ال�شعر �أو التر�صيع.

 يرى بع�ض البلاغيين �أن ال�سجع لي�س مق�صورا على النثر ،بل يكون في ال�شعروالنثر ،ويمثلون لل�سجع في ال�شعر بقول الخن�ساء:
�ضرار
حامي الحقيقة ،محمود الخليقة مهــــ
ّ
دي الطريقة ،ن ّفاع و ّ
جرار
جــــزار نا�صـيــــــة
جــواب قا�صيـة،
ّ
ّ
عـقـاد �ألويــة ،للخيل ّ
 ويرى كثير من البلاغيين �أن �أف�ضل ال�سجع ما ت�ساوت فقره ،و�ألا يكون متكلفا،بل ي أ�تي عفو الخاطر ،ويكون المعنى هو الذي قاد �إليه ،خاليا من التكرار في
غير فائدة.

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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�ساعة واحدة .

علاج
 بيّن ال�سجع في العبارتين ال�آتيتين:إ
الحر �إذا وعد وفى ،و�إذا �أعان كفى ،و�ذا ملك عفى.
• ُّ
• ال إ�ن�سان ب�آدابه ،لا بزيّه وثيابه.

� إثراء
بناء �آخر لا �سجع فيه:
ثم ابنها ً
ال�سجع فيهاّ ،
 اقر�أ الر�سالة ال�آ ِتية ،وبيّن جمال َّ�أهدى الكنْدي الفيل�سوف �إلى بع�ض �إخوانه �سيفا وكتب معه " :الحمد لله
تهتز للمكارم ،اهتزاز ال�صارم،
خ�صك بمنافع ما �أهدي �إليك ،فجعلك ّ
الذي ّ
ِ
إ
وتم�ضي في ال أ�مور م�ضاء ال�سيف الم أ�ثور ،وت�صون عر�ضك بال�رفاد ،كما تُ�صان
ال�سيوف في ال أ�غماد".
ُ

 ال أ�داء .� -سلّم التقدير.

 -جواهر البلاغة� ،أحمد الها�شمي ،دار الفكر ،بيروت.1998 ،

 -غير محو�سب.
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المح�سنات اللفظية :الموازنة.

 يتعرف مفهوم الموازنة.ويو�ضح علاقتها
 يتعرف مفهوم :المماثلة ،والتر�صيع ،وال�سجع المتوازي،ّ
بالموازنة.
 يبيّن موا�ضع الموازنة في ن�صو�ص يقر ؤ�ها. يوظف الفنون البلاغية البديعية في �إن�شائه.الموازنة ،والمماثلة ،والتر�صيع ،وال�سجع المتوازي.

�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر /ال�أ�سئلة وال�إجابات� ،أوراق العمل
 يمهد المعلم للدر�س بربطه بالدر�س ال�سابق بتوجيه بع�ض ال أ��سئلة ،مثل:• هل تتفق العبارات الم�سجوعة في القافية؟
• ما ال�شروط الواجب توافرها في ال�سجع؟
 يعر�ض المعلم ال أ�مثلة بالو�سيلة المنا�سبة ،ويكلّف مجموعة من الطلبة قراءةال أ�مثلة قراءة جهرية ،ثم يق ّدم التغذية الراجعة المنا�سبة.
�إ�ستراتيجية التع ّلم التعاوني
يق�سم المعلّم الطلبة مجموعات غير متجان�سة ،ويعيّن مقررا لكل مجموعة.
 ّ يو ّزع �أوراق العمل على المجموعات؛ لتقوم كل مجموعة بالتعامل مع ال أ�ن�شطةالمجودة في ورقة العمل.
يتجول المعلم بين المجموعات للت أ�كد من ال�سير في الاتجاه ال�سليم �أثناء
ّ
العمل.
ويعزز.
ي�شجع الطلبة �أثناء العمل،
ويوجهّ ،
 ّّ
المقرر لكل ورقة عمل ،يعر�ض مقرر كل مجموعة ما تو�صلت
 بعد انتهاء الزمنَّ
�إليه مجموعته.
 يجري المعلم نقا�شا بين المجموعات حول م�ضمون �أوراق العمل ،وي�ستنتجالطلبة المفاهيم البديعية :الموازنة ،والمماثلة ،والتر�صيع ،وال�سجع المتوازي،
تدون بخطّ وا�ضح على ال�سبورة.
ثم ّ

 يخلط الطلبة بين الموازنة والمماثلة ،وقد ورد التفريق بينهما منخلال �شرح الدر�س �ص .59

للطالب
ف�صل ابن ال أ�ثير الكلام عن الموازنة فقال" :هي �أن تكون �ألفاظ الفوا�صل في
 ّالكلام المنثور مت�ساوية في الوزن ،و�أن يكون �صدر البيت ال�شعري وعجزه
مت�ساويي ال أ�لفاظ وزنا .وللكلام بذلك طلاوة ورونق ،و�سببه الاعتدال؛ ل أ�نه
مطلوب في جميع ال أ��شياء ،و�إذا كانت مقاطع الكلام معتدلة وقعت في النف�س
موقع الا�ستح�سان ،وهذا لا مراء فيه لو�ضوحه".
للمعلم
 وي�ضيف ابن ال أ�ثير قائلا" :وهذا النوع من الكلام �أخو ال�سجع في المعادلة دونالمماثلة؛ ل أ�ن في ال�سجع اعتدالا وزيادة على الاعتدال ،وهي تماثل �أجزاء
الفوا�صل لورودها على حرف واحد .و�أما الموازنة ففيها الاعتدال الموجود
في ال�سجع ،ولا تماثل في فوا�صلها ،فيقال �إذن :كل �سجع موازنة ،ولي�س كل
موازنة �سجعا ،وعلى هذا فال�سجع �أخ�ص من الموازنة ".
( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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�ساعة واحدة .

علاج
 عيّن الموازنة في بيت ال�شعر ال�آتي:و�سا َد فجا َد وعا َد ف أ�ف�ضل
�أفا َد ف�سا َد وقا َد فزا َد

�إثراء
أ
أ
أ
�ضر َم
 ما اللون البديعي الذي يمثله قول �ضياء الدين بن ال�ثير" :من ّقوم �ود �ولادهّ ،
ح�ساده"؟
َ
كم َد ّ

 الملاحظة .� -سلّم التقدير.

 علم البديع ،عبد العزيز عتيق ،دار النه�ضة العربية ،بيروت.1984 ، -علوم البلاغة� ،أحمد م�صطفى المراغي ،دار القلم ،ط ،1بيروت.1980 ،

 -غير محو�سب.
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الوحدة الثانية

المح�سنات اللفظية :رد ال َع ُجزعلى ال�صدر.

الع ُجز على ال�صدر).
 يتعرف مفهوم (رد َالعجز على ال�صدر في �أمثلة نثرية و�شعرية.
 يبيّن موا�ضع رد ُ -يوظف الفن البديعي في لغته م�شافهة وكتابة.

والعجز ،والمكرر ،والمتجان�س.
ال�صدر،
ُ

�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر /ال�أ�سئلة وال�إجابات:
 يمهد المعلم للدر�س بربطه بالدر�س ال�سابق ،ويق ّدم ال أ��سئلة ال�آتية :• مم يتكون بيت ال�شعر في ق�صيدة ال�شعر العمودي؟
• عرف �صدر البيت ال�شعري وعجزه.
العجز على ال�صدر؟ وهل هو مق�صور على ال�شعر فقط؟
• ما المق�صود برد ُ
 يعر�ض المعلم ال أ�مثلة بالو�سيلة المنا�سبة.�إ�ستراتيجية التع ّلم التعاوني
 يطلب المعلم �إلى مجموعة من الطلبة قراءة ال أ�مثلة .العجز على ال�صدر في ال أ�مثلة
 ي� أس�ل المعلم كل مجموعة تحديد موا�ضع رد ُالمعطاة لها مع مناق�شة معنى (اللفظان المكرران ،والمتجان�سان).

العجز على ال�صدر يكون في النثر وفي النظم ،وهو �أن يُجعل �أحد اللفظين
 ر ّد ُالمكررين �أو المتجان�سين� ،أو الملحقين بهما في �أول الفقرة ،وال�آخر في
�آخرها.
 وهو في النظم �أن يكون �أحدهما في �آخر البيت ،وال�آخر في �صدر البيت� ،أوالعجز .واللفظان( المكرران) هما المتفقان في اللفظ والمعنى،
�آخره �أو �صدر ُ
و(المتجان�سان) هما المت�شابهان في اللفظ دون المعنى ،و(الملحقان بهما)
�أي بالمتجان�سين ،وهما اللفظان اللذان يجمعهما الا�شتقاق �أو �شبه الا�شتقاق.
 ومن اللفظين اللذين يجمعهما الا�شتقاق قوله تعالى} :|[ .نوح.]10:
 -ومن اللفظين اللذين يجمعهما �شبه الا�شتقاق قوله تعالى} :

| [ال�شعراء ،]168:فاللفظة ال أ�ولى هنا ( قال) م�شتقة من

القول ،واللفظة ال أ�خيرة واحدها ٍ
(قال) بتنوين الك�سر ،وهو ا�سم فاعل م�شتق من
(ال ِقلى) بك�سر القاف ،وهو البغ�ض ،فيجمع بينهما الا�شتقاق من جهة اللفظ
لا المعنى.
( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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�ساعة واحدة .

علاج
العجز على ال�صدر في قول ال�شاعر:
 بيّن مو�ضع ر ّد ُ�أطنين �أجنحة الذباب ي�ضيـر؟
ف َد ِع الوعيد فما وعيدك �ضائري
�إثراء
أ
 قال القا�ضي ال�رجاني:فداعي ال�شوق قبلكما دعاني
دعاني من ملامكـما �ســــفاهــــا
العجز على ال�صدر في البيت ال�سابق.
• بين مو�ضع رد ُ
العجز على ال�صدر في البيت ال�سابق في اللفظين المتجان�سين �أم
• هل ورد ر ّد ُ
و�ضح �إجابتك.
المكررين؟ ّ

 القلم والورقة . -اختبار ق�صير.

 علم البديع ،عبد العزيز عتيق ،دار النه�ضة العربية ،بيروت.1984 ، -علوم البلاغة� ،أحمد م�صطفى المراغي ،دار القلم ،ط ،1بيروت.1980 ،

 -غير محو�سب.

(الع ُجز).
 -الخط أ� في �ضبط كلمة َ
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الوحدة الثانية

المح�سنات المعنوية :الطباق والمقابلة .

يتعرف مفهوم الطباق.
 ّ يتعرف مفهوم المقابلة. يميز بين الطباق والمقابلة ويو�ضح العلاقة بينهما. يبيِّن موا�ضع الطباق والمقابلة في ن�صو�ص يقر ؤ�ها. يوظف المح�سنات المعنوية في حياته.المح�سن المعنوي.
ِّ
ال�سلب ،وطباق ال�إيجاب.
وطباق
والمقابلة،
الطباق،
َّ
�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر
 ال أ��سئلة وال�إجابات ،و�أوراق العمل. يمهد المعلم للدر�س بربطه بالمح�سنات اللفظية التي در�سها الطلبة �سابقابتوجيه بع�ض ال أ��سئلة ،مثل:
• ما المح�سن البديعي الذي يرجع فيه الجمال �إلى اللفظ ؟
• ما المح�سن البديعي الذي يرجع فيه الجمال �إلى المعنى ؟
• هل ينف�صل اللفظ عن المعنى في علم البلاغة ؟
 يعر�ض المعلم ال أ�مثلة بالو�سيلة الملائمة ،ويكلف مجموعة من الطلبة قراءةال أ�مثلة قراءة جهرية ،ثم يقوم بالتغذية الراجعة المنا�سبة.
�إ�ستراتيجية التع ّلم التعاوني
 يق�سم المعلم الطلبة مجموعات غير متجان�سة ،ويعين مقررا لكل مجموعة. يوزع �أوراق العمل على المجموعات؛ لتقوم كل مجموعة بالتعامل مع ال أ�ن�شطةالموجودة في ورقة العمل .
ويعزز .
 ي�شجع الطلبة �أثناء العمل،ويوجه ِّ
ِّ
 بعد انتهاء الزمن المقرر لكل ورقة عمل ،يعر�ض مقرر كل مجموعة ما تو�صلت�إليه مجموعته.
أ
 يجري المعلم نقا�شاً بين المجموعات حول م�ضمون �وراق العمل ( التمييزتدون النتائج على ال�سبورة بخط وا�ضح.
بين الطباق والمقابلة ) ،ثم َّ
للمعلم
 المقابلة بين المعنيين من حيث درجة و�ضوحه �ضربان: وا�ضح ظاهر للعيان ،كقوله تعالى} :| [النجم.]44 :

 خفي يقت�ضي �شيئا من التفطن كقوله تعالى} :[الفتح. ]29 :
ال�شدة.
فالرحمة لا تقابل ال�شدة ،لكن الرحمة م�سببة عن اللين الذي هو �ضد ِّ
للطالب
 �إن �أ�صحاب �صناعة ال�شعر لا يجعلون الليل وال�صبح �ضدين ،بل يجعلون النهار�ضد الليل؛ ل أ�نهم يراعون في الم�ضادة ا�ستعمال ال أ�لفاظ .و�أكثر ما يقال الليل
والنهار ،ولا يقال الليل وال�صبح ،وبع�ضهم يقول في مثل هذا ( :مطابق مح�ض)،
و(مطابق غير مح�ض) ،فالليل وال�صبح عنده طباق غير مح�ض.

|

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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علاج
 بين موا�ضع الطباق والمقابلة في الر�سالة ال�آتية:ِّ
الزيات بُعيد نهاية الحرب العالمية الثانية�" :شيّع النا�س
كتب �أحمد ح�سن ّ
بال أ�م�س عاماً قالوا �إنه نهاية الحرب ،وا�ستقبلوا اليوم عاماً يقولون �إنه بداية ال�سلم،
وما كانت الحرب التي ح�سبوها انتهت ،ولا هذه ال�سلم التي زعموها ابتد�أت،
�إلا ظلمة �أعقبها عمى ،و�إلا ظلما �أعقبه دمار.

�إثراء
 ارجع �إلى كتاب علوم البلاغة ل أ�حمد المراغي ،باب الطباق ،وبيّن:• التدبيج وعلاقته بالطباق.
• �إيهام الت�ضاد.

 القلم والورقة. -اختبار ق�صير.

 ن�صو�ص التذوق ال أ�دبي والمطالعة في كتب مهارات الات�صال للمرحلتين:ال أ��سا�سية والثانوية .

 علوم البلاغة� ،أحمد م�صطفى المراغي ،دار القلم ،ط ،1بيروت. 1980 ، جواهر البلاغة� ،أحمد الها�شمي ،دار الفكر ،بيروت. 1998 ، -البلاغة فنونها و�أفنانها ،ف�ضل ح�سن عبا�س ،دار الفرقان ،عمان. 2005 ،

 -غير محو�سب.

 يخلط بع�ض الطلبة بين مفهوم الطباق والمقابلة في�سمون كلّمقابلة طباقا.
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تابع

الدر�س ال�سابق

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.

62

63

تابع

الدر�س ال�سابق

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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المح�سنات المعنوية :ح�سن التعليل .

 يتعرف مفهوم ح�سن التعليل . يميز بين العلة الطبيعية والعلة التخييلية . يو�ضح ح�سن التعليل في ن�صو�ص �شعرية . -يوظف ح�سن التعليل في مواقف حياتية .

ح�سن التعليل ،والعلة الطبيعية ،والعلة التخييلية .

�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر  /العمل في الكتاب المدر�سي
تو�ضيح ح�سن التعليل في �أمثلة الكتاب والتدريب المعطى ،كما ي أ�تي:
 يعر�ض المعلم ال أ�مثلة بالو�سيلة الملائمة ،ثم يطرح ال أ��سئلة ال�آتية:• ما العلة التي ابتدعها ال�شاعر لقلة ال أ�مطار في م�صر ؟
• هل العلة طبيعية ؟
• ما العلة الطبيعية للزلازل ؟
• ما العلة التخييلية التي ابتدعها ال�شاعر لزلزال م�صر ؟
 يناق�ش المعلم الطلبة في �إجاباتهم ،ويقدم التغذية الراجعة . ي�ستمع المعلم �إلى �آراء الطلبة ،لتمثل �إجابة واحدة. يكتب الطلبة تعريفاً لمفهوم ح�سن التعليل على ال�سبورة . يحاول الطلبة ا�ستنتاج علل متخيلة لبع�ض الم�شاهد الطبيعية ،وال�صفاتالب�شرية.

للمعلم والطالب
أ
أ
 �إن الو�صف �و ال�مر الذي ت ّدعي له العلة التخييلية الطريفة نوعان:• �أن يكون هذا الو�صف ثابتاً حقاً فيُراد بيان علته.
ادعاء ،ومثال ذلك قول �أبي
• �أن يكون غير ثابت ،فيراد �إثباته بعلة م َّدعاة
ً
تمام:
فال�سيل حرب للمكان العالي
لا تنكري عطل الكريم من الغنى
أ
فقد جعل علة حرمان الكريم من الغنى هي العلة التي من �جلها ُحرم المكان
العالي ال�سيل ،فكما �أن العلو هو ال�سبب في حرمان المكان العالي من ماء
ال�سماء ،كذلك علو قدر الكريم هو المانع من الغنى الذي هو كال�سيل في
حاجة الخلق �إليه .

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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�ساعة واحدة .

علاج
لذمه الزمان وال�شكوى:
 ما العلة الطريفة التي ا ّدعاها ال�شاعر ّالزمان وا�شكوا الخطوبا
ولو لم تكن �ساخطا لم �أكن �أذم ّ

�إثراء
 ارجع �إلى كتاب جواهر البلاغة ل أ�حمد الها�شمي للا�ستعانة بتو�ضيح ح�سن التعليلفي البيت ال�آتي:
لو لم تكن ني ُة الجوزاء خدمته لما ر�أيت عليها َع ْقد منتطق

 مراجعة الذات .� -سجل �سير التعلم .

 �أ�سرار البلاغة ،عبد القاهر الجرجاني ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بيروت،.1988
 البلاغة الوا�ضحة ،علي الجارم وم�صطفى �أمين ،دار النعمان للعلوم ،ط،1القاهرة.
 -جواهر البلاغة� ،أحمد الها�شمي ،دار الفكر ،بيروت.1988 ،

 -غير محو�سب.
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المح�سنات المعنوية :الالتفات .

 يتعرف مفهوم الالتفات. يبيِّن موا�ضع الالتفات في ال�آيات القر�آنية وال أ�مثلة ال�شعرية . يوظف الالتفات في مواقف حياتية.الالتفات ،والمنتقل �إليه ،والمنتقل عنه.

�إ�ستراتيجية حل الم�شكلات ،و�إ�ستراتيجية العمل التعاوني
 يق�سم المعلم الطلبة مجموعات غير متجان�سة للمناق�شة والتفكير. يعر�ض المعلم ال أ�مثلة على �شفافية �أو بالو�سيلة المتوافرة. يكلف المعلم بع�ض الطلبة قراءة ال أ�مثلة قراءة جهرية. يبين المعلم الم�شكلة ،وهي :كيف يميز الطالب التحول في ال�ضمير في ال أ�مثلة(�أي الالتفات) .
 يطلب �إلى الطلبة التفكير في الم�شكلة ومناق�شتها مع �أفراد المجموعات بعدمعرفة الحالات الخم�س التي عرف فيها الالتفات ،بكتابتها على ال�سبورة .
 يتلقى المعلم ال�إجابات من جميع المجموعات . يطلب المعلم �إلى كل مجموعة تدوين ال�إجابات التي تو�صلت �إليها علىال�سبورة .
 يناق�ش المعلم الطلبة في ال�إجابات المدونة على ال�سبورة . يتو�صل الطلبة مع معلمهم �إلى حل الم�شكلة ،وهي كيفية الانتقال من �ضمير�إلى �آخر في الالتفات؛ وذلك لفائدة بلاغية يحققها ذلك التحول .
 يعزز المعلم الطلبة على م�شاركتهم . -يقدم المعلم التغذية الراجعة.

للطالب
 ُعرف الالتفات في �ست حالات هي:• من المتكلم �إلى المخاطب .
• من المتكلم �إلى الغائب .
• من المخاطب �إلى المتكلم .
• من المخاطب �إلى الغائب .
• من الغائب �إلى المتكلم .
• من الغائب �إلى المخاطب .

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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�ساعة واحدة .

علاج
 بين مو�ضع الالتفات في ال�آية الكريمة ال�آتية:}

| [فاطرة.] 9 :

�إثراء
 ُعد �إلى ديوان امرئ القي�س وا�شرح ال أ�بيات ال�آتية ،وبين موا�ضع الالتفات فيها:َ
تطاول ليل َ
لي ولم تَ ْرقُـــ ِد
ُك بال�إثم ِد
ونـام َ
الخ ُّ
َكلَيْلة ذي العائر ال أ� َْر َمــ ِد
وباتت ل َ ُه ليل ٌة
وبات
ْ
َو ُخبّ ْرتُ ُه عن �أبي ال أ��سـو ِد
وذلك ِم ْن نب أ� جاءني

 التقويم المعتمد على ال أ�داء .� -سلم التقدير .

 ن�صو�ص التذوق ال أ�دبي والمطالعة في كتب مهارات الات�صال للمرحلتينال أ��سا�سية والثانوية .

 علم البلاغة ،محمد بركات �أبو علي ،ومحمد �أبو حمدة ،وعبد الكريم الحياري،جامعة القد�س المفتوحة ،ط ،1عمان. 1999 ،

 -غير محو�سب.
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الوحدة الثانية

المح�سنات المعنوية :التورية .

 يتعرف مفهوم التورية. يميز بين المعنى اللغوي والا�صطلاحي للتورية ويربط بينهما. يبيِّن موا�ضع التورية وي�شرحها. يوظِّ ف التورية في كتابات �إن�شائية.التورية ،والمعنى القريب ،والمعنى البعيد .
�إ�ستراتيجية التفكير الناقد /الع�صف الذهني؛ لتو�ضيح مفهوم التورية و�شرحها،
كما ي أ�تي:
 يوجه المعلم �أ�سئلة �إلى الطلبة حول مفهوم التورية من خلال عر�ض ال�آية القر�آنية:}

| [ال أ�نعام.]60 :

• ما معنى كلمة (جرحتم) لغة ؟
• هل �أراد الله �سبحانه هذا المعنى اللغوي؟
• ما المعنى المق�صود؟
• �أيهما المق�صود في التورية؛ المعنى القريب المتبادر �إلى الذهن �أم المعنى
البعيد ؟
آ
 يعر�ض المعلم مثالا �شعريا �خر يو�ضح من خلاله المعنى القريب والبعيد؛ لتثبيتمفهوم التورية.
 يناق�ش المعلم الطلبة في �إجاباتهم. ي�ستمع المعلم �إلى �آراء الطلبة؛ لاختيار �إجابة واحدة متفق عليها. يقدم المعلم التغذية الراجعة. يتو�صل الطلبة �إلى مفهوم التورية في جملة تكتب على اللوحة الجدارية فيغرفة ال�صف.
�إ�ستراتيجية التع ّلم التعاوني /المناق�شة ؛ لحل تدريبات التورية كما ي أ�تي:
يق�سم الطلبة �إلى مجموعتين غير متجان�ستين ،ويمكن تبديل مواقع الطلبة بين
 َّالحين وال�آخر.
 تكلف كل مجموعة ب�إجابة التدريب الخا�ص بها خلال مدة �أق�صاها ربع�ساعة.
يتجول المعلم بين المجموعتين ،وير�شدهما ،وينظم النقا�ش بينهما .
َّ
 يطلب �إلى كل مجموعة تقديم ما تو�صلت �إليه من �إجابات . تُقدم التغذية الراجعة من خلال مناق�شة الطلبة في المجموعة الثانية . يثبت مقرر المجموعة المخت�صة بال�إجابة عن ال� ؤس�ال ال�إجابة ال�صائبة على ال�سبورة.للمعلم
أ
أ
 ت أ�تي التورية في �ربعة ��ضرب:• مجردة لا تُقرن بملائم المعنى القريب.
• مر�شحة تُقرن بملائم المعنى القريب.
• مبيِّنة تُقرن بملائم المعنى البعيد.
أ
• مهي أ�ة وهي التي يتوقف وقوع التورية في لفظها على لفظ قبله �و لفظ بعده،
�أو التي تكون في لفظين يهيئ كل منهما التورية في ال�آخر.
( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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�ساعة واحدة .

علاج
 قال ال�شاعر:ٍ
ولكن له عينان تبكي على �صخر
وواد حكى الخن�ساء لا في �شجونه
• ما المعنى القريب والمعنى البعيد لكلمة �صخر ؟

�إثراء
أ
أ
ؤ
 قال القا�ضي عيا�ض في �سنة كان �شتا�ها دافئا ف�زهرت ال�ر�ض:الحــلَل
ك أ�ن ني�سـان �أهـدى من مـلابـ�ســه
ل�شهر كانون �أنواعا من ُ
تفرق بين الجدي والحمل
�أو الغزالة من طول المدى خرفت
فما ّ
• ا�شرح البيتين ال�سابقين وو�ضح ما فيهما من تورية .

 مراجعة الذات.� -سجل و�صف �سير التعلم.

 ن�صو�ص التذوق ال أ�دبي والمطالعة في كتب مهارات الات�صال للمرحلتينال أ��سا�سية والثانوية .

 البلاغة ،م�صطفى الفكي ،معهد الا�ستقامة للدرا�سات ال�إ�سلامية ،ط،4زنجبار.1998،
 جواهر البلاغة� ،أحمد الها�شمي ،دار الكتب العلمية ،بيروت. 1980 ، -علم البديع ،عبد القادر ح�سين ،دار ال�شروق ،ط ،1بيروت.1983 ،

 -غير محو�سب.
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الوحدة الثانية

المح�سنات المعنوية :التورية .

للطالب
 �أل َّف ابن دريد كتاب ( الملاحن) ذكر فيه كثيرا من الكلمات الم�شتركة� ،سواءلعبت) المعنى القريب منها
كانت من الجوامد �أم من الم�شتقات ،فكلمة(
ُ
لعبت
(اللعب) ،ولكن لها معنى بعيد �آخر وهو (�سيل اللعاب) ،ف�إذا قلت" :ما ُ
على هذه ال أ�ر�ض ولا �أعرتها ُح�شا�شة نف�سي" فالمعنى القريب �أنك تنفي اللعب
عن نف�سك ،ولكنك تق�صد �أنه ما �سال لعابك على ما في هذه الدنيا.

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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73

الوحدة الثانية

المح�سنات المعنوية :التق�سيم .

 يتعرف مفهوم التق�سيم.ؤ
 يبيِّن التق�سيم في ن�صو�ص يقر�ها. يوظف التق�سيم في موا�ضع �إن�شائية يكتبها . يوظف التق�سيم في حديثه ال�شفوي .التق�سيم ،والمتعدد ،والتكرار ،وتداخل ال أ�ق�سام .
�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر /العمل في الكتاب المدر�سي
 يمهد المعلم للدر�س بتذكير الطلبة بمفاهيم المح�سنات المعنوية و�أنواعهاال�سابقة( :الطباق والمقابلة ،وح�سن التعليل ،والالتفات ،والتورية ) .
 يعر�ض المعلم ال أ�مثلة الخا�صة بالتق�سيم بالطريقة المتوافرة والمي�سرة . يطلب المعلم �إلى �أحد الطلبة قراءة ال أ�مثلة ب�صوت مرتفع ،ثم تعاد القراءة منقبل طالبين �آخرين .
 ي� أس�ل المعلم:• لماذا �أُعجب عمر بن الخطاب -ر�ضي الله عنه -بقول زهير بن �أبي �سلمى
؟
ف�صلها زهير؟
• ما الطرق الممكنة ل�إظهار الحق كما َّ
• ما الحكم الذي �أطلقه ب�شار لبيان نتيجة المعركة ؟
• هل ا�ستوفى ب�شار جميع ال أ�ق�سام ؟
• ما ال أ�ق�سام التي عددها ر�سول الله  فا�ستوفى بها ما يملكه ال�إن�سان ؟
• ما الذي �أف�سد التق�سيم في قول �أحدهم" :النا�س ثلاثة :عاقل ،و�أحمق ،وفاجر".
يدون الطلاب ال�إجابات على ال�سبورة.
 ِّ ي� أس�ل المعلم الطلبة تو�ضيح التق�سيم في تدريب (� )1ص .88للمعلم
 من المح�سنات المعنوية (الجمع مع التق�سيم) ،وهو عند البلاغيين� :أن يجمعيق�سم متعددا ً
يق�سم ما جمع� ،أو ِّ
المتكلم بين �شيئين �أو �أكثر في حكم واحد ،ثم ِّ
ثم يجمع �أفراده في حكم واحد .ومثال الجمع الذي يتلوه التق�سيم قوله تعالى:

}

|[الزمر. ] 42 :

 فقد جمع بين ال أ�نف�س في حال الموت ،وال أ�نف�س في حال المنام في حكمق�سم بينها في �إم�ساك ال أ�نف�س التي ق�ضى عليها
واحد هو توفي الله �إياها ،ثم ّ
الموت ،و�إر�سال ال أ�نف�س ال أ�خرى .ومثال التق�سيم الذي يتلوه الجمع قول
ح�سان بن ثابت:
أ
أ
قوم �إذا حاربوا �ضروا عدوهم �و حاولوا النفع في ��شياعهم نفعوا
ٌ
�إن الخلائق فاعـلم �شـرها الــبــدع
�سجي ٌة تلك منهم غير محدثة
ق�سم �أولا فذكر �ضرر الممدوحين بعدوهم ونفعهم ل�صديقهم ،ثم جمع بين
َّ
ال أ�مرين تحت حكم واحد وهو كونهما �سجية وطبعا .
( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم.
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�ساعة واحدة .

علاج
 قال ال�شاعر:ٍ
ولكن له عينان تبكي على �صخر
وواد حكى الخن�ساء لا في �شجونه
• ما المعنى القريب والمعنى البعيد لكلمة �صخر ؟

� إثراء
وو�ضح المح�سنات المعنوية ال�آتية:
 عد �إلى �أحد كتب البلاغة ِّ• الجمع مع التفريق .
• الجمع مع التفريق والتق�سيم .

 الملاحظة . -ال�سجل الق�ص�صي .

 علوم البلاغة� ،أحمد المراغي ،دار القلم ،ط ،1بيروت.1980 ، -جواهر البلاغة� ،أحمد الها�شمي ،دار الفكر ،بيروت.1998 ،

 -غير محو�سب.

 -الت�شابه بين التق�سيم والتر�صيع في ال�شعر ،وال�سجع في النثر.
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البلاغة العربية

ملحق
1

إ�جابات ال�أ�سئلة

الوحدة ال�أولى
َ

�إجابات التدريبات

 -1ال�إ�سناد

تدريب (� )1ص ()13
المحكوم به
�أ�صدق
محرم

رقم المثال
1
2

الحالة
الثبوت
النفي

المحكوم عليه
ال�سيف
الكريم

تدريب (� )2ص ()14
الم�سند �إليه
وحدة الإ ن�سان
جلي�س ال�صدق

رقم المثال
1
2

الم�سند
خير
خير

القيد
من جلي�س ال�سوء عنده
من جلو�س المرء وحده

تدريب (� )3ص ()15
الم�سند �إليه
نف�س
اهلل

رقم المثال
1
2

الحال
النفي
النفي

الم�سند
تكلف
يكلف

تدريب (� )4ص ()16
المثال
بيت �شوقي
بيت
الزبيدي

الم�سند �إليه
 واو الجماعة في (ك�سروا) واو الجماعة في (حطموا) الجمال -نون الن�سوة في (�أورثن)

القيد
 نير الهوان ذل ال�شكيم ومناقب -مجدا

الم�سند
 الفعل التام (ك�سر) الفعل التام (حطم) معادن -الفعل التام (�أورث)

تدريب (� )5ص ()16
رقم المثال
1
2

3

4
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الم�سند
الم�سند �إليه
 �إجباري الوقوف جاري جارك �صيارفة �أعدا ؤ�نا زراع نحن واو الجماعة في (كانوا) التامة  -الفعل التام (كان) الفعل التام (هبط) (نا) في (هبطنا) ال�ضمير (هما) المحذوف  -خدرانوالعائد على م�صر وال�شام
 الفعل التام (تهتك) �ستورهما العرب الفعل التام (تزيل)الفعل التام (ي�ؤتى)
 -الحذر

القيد
 بوادي ال�سير يا وادي ال�شتا منذ �أن منذ أالر�ض
 -لل�ضاد

الحال
الثبوت
الثبوت

 الثبوت -النفي

 -عن مغناهما.

 -النفي

من م أ�منه

 -الثبوت

�إجابات التدريبات

الوحدة ال�أولى
َ

 -2الخبر

تدريب (� )1ص ()18

 -1ال�شطر ال أ�ول� :إن�شاء  :لا ت�س أ�ل� ،سل.
ال�سبب :لا يحتمل ال�صدق �أو الكذب.
 ال�شطر الثاني :خبرأ
ال�سبب :يحتمل ال�صدق �و الكذب.
 -2ال�شطر ال أ�ول� :إن�شاء  :ال أ�مر ( فا�صبري)  ( -النداء) يا نف�س
ال�سبب :لا يحتمل ال�صدق �أو الكذب.
 ال�شطر الثاني :خبرأ
ال�سبب :يحتمل ال�صدق �و الكذب.

تدريب (� )1ص ()20
 -3الغر�ض:
ال�سبب:
 -4الغر�ض:
ال�سبب:

فائدة الخبر
الق�صد من �إلقاء الخبر �إفادة المخاطَ ب بمعلومات لم يتقدم له علم بها.
لازم الفائدة
ق�صد المتكلم �أن يظهر للمخاطب �أنه يعرف المعلومات التي ت�ضمنتها الجملة الخبرية.

تدريب (� )2ص ()21
 -1الا�سترحام.
 -2الوعظ وال�إر�شاد.
 -3الوعظ وال�إر�شاد.
 -4الوعظ وال�إر�شاد.
 -5الفخر.
 -6المدح.
 -7التح�سر.

�أ�ضرب الخبر
تدريب (� )1ص ()23
� -1ضرب �إنكاري.
� -2ضرب �إنكاري.
 -3البيت ال أ�ول� :ضرب طلبي.
إنكاري.
البيت الثاني :عبارة ( �شرعتي حبّك العميق) �ضرب ابتدائي ،وعبارة ( و�إني قد تذوقت مره وقراحه) �ضرب �
ّ
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�إجابات التدريبات

الوحدة ال�أولى :خروج الخبر على مقت�ضى الظاهر
َ

تدريب (� )1ص ()25
� -1أنزل المنكر منزلة غير المنكر ،فالظاهر يقت�ضي �أن يكون الخبر م�ؤكدا بم�ؤكدين �أو �أكثر؛ ل أ�ن المعنيين بالخطاب منكرون للوحدانية �إلا �أن
الخبر هنا جاء خاليا من الم�ؤكدات باعتبار �أن هناك من الدلائل ما يغني عن ت أ�كيد الوحدانية.
� -2أنزل المخاطب خالي الذهن منزلة ال�سائل المتردد ،فالظاهر يقت�ضي �أن يكون الخبر خاليا من التوكيد؛ ل أ�ن المخاطب خالي الذهن من
الحكم (�إنهم مغرقون) ،لكن تقدم في الكلام ما ي�شعر بنوع الحكم (ولا تخاطبني في الذين ظلموا) ،مما جعل المخاطب متطلعا �إلى
الحكم ظاهرا ب�صورة ال�سائل المتردد؛ فجاء الخبر م�ؤكدا بم�ؤكد واحد هو (� ّإن).
� -3أنزل غير المنكر منزلة المنكر ،فما من �أحد ينكر �أن المنية �إن جاءت فلا راد لها؛ لكن الغفلة عن الموت تظهر المخاطب وك أ�نه منكر له،
فجاء الخبر م�ؤكدا ب أ�داة التوكيد (� ّإن).
� -4أنزل غير المنكر منزلة المنكر ،ف�شقيق هذا لا ينكر وجود رماح عند �أبناء عمومته ،لكن حاله التي جاء عليها جاعلا رمحه في غير جهة
العدو ا�ستهزاء ،تظهره وك أ�نه منكر ،فجاء الخبر م�ؤكدا ب أ�داة التوكيد (� ّإن).

 -3ال�إن�شاء الطلبي وغير الطلبي
تدريب (� )1ص ()27
 -5الا�ستفهام.
 -6ال أ�مر.
 -7التمني.
 -8النداء.
 -9النهي.

تدريب (� )2ص ()29
رقم المثال
1
2
3
4
5
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الن�شاء
نوع إ
غير طلبي
طلبي
غير طلبي
طلبي
غير طلبي

طريقته
المدح
أ
المر
الرجاء
النداء
التعجب

الوحدة ال�أولى :ال�أمر
َ

�إجابات التدريبات

تدريب (� )1ص ()33
رقم المثال
1
2

�صيغة أ
المر
فعل أ
المر

الم�صدر النائب عن فعل أ
المر

المعنى البالغي الذي خرج �إليه أ
المر
الإ باحة
الن�صح والإ ر�شاد

تدريب (� )2ص ()34 -33
رقم المثال
1

المعنى
الدعاء

2

التمني

3

االلتما�س

ال�سبب
القل منزلة (مو�سى عليه ال�سالم) �إلى أ
ألنه �صادر من أ
العلى منزلة (اهلل
عز وجل).
ألن ال�شاعر يطلب من (الموت) �أن يزوره ،والموت غير عاقل حتى يلبي
طلبه.
ألن ال�شاعر يطلب ممن هم في منزلته (خليليه).

تدريب (� )3ص ()35 -34
رقم المثال
1

المعنى
الت�سوية

2

التخيير

ال�سبب
ألن آ
الية �ساوت بين �إنفاق الكافرين طوعا �أو �إنفاقهم كرها في الحكم
(عدم القبول).
ألن ال�شاعر يخير المخاطب بين �أن يعي�ش عزيزا �أو �أن يموت كريما.

تدريب (� )4ص ()35
رقم المثال
1
2
3

المعنى
التهديد
التحقير
التعجيز

ال�سبب

ألن آ
الية تتوعد الكافرين بالنار.
ألن ال�شاعر ال يجد في نف�سه حتى البغ�ض للمخاطب ب�سبب جهله.
ألننا نعجز عن الإ تيان ب أ�مة بلغت مناها بغير العلم وال�سيف.
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الوحدة ال�أولى :النهي
َ

�إجابات التدريبات
تدريب (� )1ص ()39 -38
رقم المثال
1

المعنى
التمني

2
3

االلتما�س
الدعاء

ال�سبب
أل َّن ال�شاعرة تنهى (عينيها) من التوقف عن �إر�سال الدمع ،والعينان غير
عاقلتين حتى تلبيا طلبها.
أل ّن ال�شاعر ينهى من هي في منزلته عن تركه.
الدنى منزلة �إلى أ
أل ّن النهي �صادر من أ
العلى منزلة.

تدريب (� )2ص ()39
المعنى
الن�صح والإ ر�شاد
ال�سخرية
التهديد

رقم المثال
1
2
3

الا�ستفهام

تدريب (� )1ص()43 -42
1
2
3
4
5

الت�شويق.
النفي.
التقرير.
التعجب.
التعجب.

تدريب (� )2ص ()44
1
2
3

اال�ستحالة.
الت�سوية.
اال�ستبطاء.

تدريب (� )3ص ()45
1
2
3
4

التهويل.
التحقير.
التعظيم.
التهديد.

تدريب (� )1ص ()48 -47
84

ال�سبب
أل ّن النهي عن الذل جاء في �سياق التوجيه والن�صيحة.
أل ّن المعنى الذي �أورده ال�شاعر ال ي�صح �إال من قبيل التّهكم وال�سخرية.
ألنّه ال ي�صح �أن ينهى القائل عن طاعة �أمره �إال على �سبيل التهديد.

الوحدة ال�أولى :النداء
َ

�إجابات التدريبات

رقم المثال
1
2
3
4

�أداة النداء
�أيا
وا
الهمزة في (�أبني)
يا

ا�ستخدامها
للبعيد
للبعيد
للقريب
للبعيد

تدريب (� )2ص ()49

 خالف ال�شاعر ال أ��صل في ا�ستخدام �أداة النداء (يا) التي ت�ستخدم لنداء البعيد فا�ستخدمها لنداء ربه القريب دوما من عباده ،وبهذا يكون قد�أنزل القريب منزلة البعيد؛ لل�إ�شارة �إلى عظمة المخاطب وعلو منزلته.
 خالف ال�شاعر ال أ��صل في ا�ستخدام �أداة النداء (يا) التي ت�ستخدم لنداء البعيد فا�ستخدمها لنداء قلبه القريب دوما منه ،وبهذا يكون قد �أنزلالقريب منزلة البعيد؛ لل�إ�شارة �إلى الغفلة.
 خالف ال�شاعر ال أ��صل في ا�ستخدام �أداة النداء (الهمزة) التي ت�ستخدم لنداء القريب فا�ستخدمها لنداء ابنه المتوفى البعيد عنه ،وبهذا يكونقد �أنزل البعيد منزلة القريب؛ لل�إ�شارة �إلى قربه من نف�سه.

تدريب (� )3ص ()51 -50
رقم المثال
1

المعنى
التح�سر
ّ

2

ال�شطر أ
الول :الإ غراء
الزجر
ّ
ال�شطر الثانيَّ :

3

الزجر
ّ

ال�سبب
ّ
ال�شاعر يظهر الحزن أ
درة
أل َّن ّ
وال�سى على فراق ابنه الذي كان بمثابة َّ
(ال�شاعر).
نزعت من تاج يلب�سه �أبوه ّ
يحث خليليه على حمل ر�سالة منه �إلى الدنيا.
ال�شاعر
أل َّن ّ
ّ
ال�شاعر يعنّف الدنيا على خداعها.
أل َّن ّ
ال�شاعر يعنّف قلبه لعدم �سماعه النّ�صح.
أل َّن ّ

 -4الق�صر
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الوحدة ال�أولى
َ

تدريب (� )1ص ()54 -53
رقم المثال
1
2

طريقة الق�صر
النفي واال�ستثناء
�إنما

المق�صور
محمد
الدنيا

المق�صور عليه
ر�سول
�شجون

تدريب (� )2ص ()55 -54
رقم المثال
1
2
3
4

طريقة الق�صر
العطف (بل)
العطف (ال)
العطف (لكن)
النفي واال�ستثناء
النفي واال�ستثناء

المق�صور
الذين قتلوا
الإ ن�سان
الكريم
العي�ش
المال

المق�صور عليه
�أحياء
ابن يومه
التقي
مدة
هالك

تدريب (� )3ص ()56-55
رقم المثال
1
2
3

طريقة الق�صر
النفي واال�ستثناء
النفي واال�ستثناء
�إنما
�إنما
�إنما
النفي واال�ستثناء
ال�شطر أ
الول :تقديم ما
حقه الت أ�خير
ال�شطر الثاني :تقديم ما
حقه الت أ�خير

7

تقديم ما حقه الت أ�خير
النفي واال�ستثناء
العطف (ال)
العطف (بل)
العطف (ال)
النفي واال�ستثناء

4
5
6

8
9
10
11

 -5ال�إيجاز وال�إطناب
86

المق�صور
العلم بالت أ�ويل
توفيقي
أ
العمال
لكل امرئ
الحق
�صدق آ
المال
تجربة

المق�صور عليه
اهلل
باهلل
بالنيات
ما نوى
قوة
لفاتك
في أ
اليام

عاقبة

لل�صبر

الحياة
العجب
ال�شاعر
ّ
اليتيم
وفاة المرء
طوف الكرى

تعب
من راغب
مولود
يتيم العلم
من كتابه
لفتح العين

الوحدة ال�أولى
َ

�إجابات التدريبات
تدريب (� )1ص ()59
رقم المثال
1
2

3

4

اليجاز
بيان إ
المعنى ...فذهب مو�سى وهارون �إلى قوم فرعون بالر�سالة فكذبوهما
فحق عليهم العذاب...
في الحديث معان كثيرة ،منها� :أن البيان مذموم �إن كان للإ لبا�س
والتمويه عن حق �إلى باطل ،فيكون كال�سحر فتنة وتدلي�سا ،ومنها� :أن
البيان ممدوح في المعاني و�إظهار الحقائق على كل حال ،و�إن و�صف
بال�سحر ،ف�إنما يو�صف بذلك على معنى تعلقه بالنف�س ،وتلب�سه بها
وميلها �إليه.
في العبارة معان كثيرة منها �أن اقترابك من م�سببات الموت ب�شجاعة
مدافعا عن مبادئك وعقيدتك هو الذي يعطيك فر�صا للحياة الف�ضلى التي
تريدها ،كما �أن ابتعادك عن م�سببات الموت خذالنا وجبنا ال يمنحك
الحياة التي تن�شد ،و�إن منحت الحياة ف�إنها حياة �شبيهة بالموت.
المعنى � .......أم توهمت حبها لي .........

نوعه
�إيجاز حذف
�إيجاز ق�صر

�إيجاز ق�صر
�إيجاز حذف

تدريب (� )2ص ()61
الطناب
ال�صورة التي �أتى عليها إ
الإ ي�ضاح بعد الإ بهام.
ذكر الخا�ص بعد العام.
التكرار.
التذييل الجاري مجرى المثل.
التذييل غير الجاري مجرى المثل.

رقم المثال
1
2
3
4
5

تدريب (� )3ص ()63
رقم المثال
1
2
3
4

الطناب
�صورة إ
الح�شو
االحترا�س
التتميم
الح�شو

بيانها
في قوله (�إن بقيت)� ،إذ �إنَّه تعبير ال يحتاج �إليه �إال لإ قامة الوزن.
في قوله (حلما)؛ حتى ال يظن �أن �صفحه عن ال�سباب من �أجل �ضعفه.
في قوله (على عالته)؛ ألن تركه ال يوهم خالف المق�صود.
في قوله (وذا العام �سابع)؛ �إذ �إنَّه تعبير ال يحتاج �إليه �إال لإ قامة الوزن �إذ
لو قال:
(تبينت �آيات لها فعرفتها ل�سبعة �أعوام  ).......لتم المعنى.
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الم َح ِّ�سنات ال َّلفظيَّة
الوحدة الثانيةُ :
َ

الجِ نا�س

تدريب (� )1ص ()73

� -1إن�سانا (في �صدر البيت).
�إن�سانا (في نهاية العجز)
� -2صدور العوالي� ،صدور الكتائب.
� -3أرى قدمي� ،أراق دمي.
 -4اللقمة تكفيني ،يوم تكفيني .
 -5ي�ضرب في البيداء.
ي�ضرب في الهيجاء.
 -6تهذيبها ،تهذي بها .
 -7علا ،على .
� -8أحيانا (في نهاية ال�صدر).
�أحيانا (في نهاية العجز ).

تدريب (� )2ص ()74

 -1ينهون ،ين أ�ون :اختلف اللفظان في نوع الحروف.
 -2ال�ساق ،الم�ساق :اختلف اللفظان في عدد الحروف.
 -3نا�ضرة ،ناظرة :اختلف اللفظان في نوع الحروف.
 -4عوراتنا ،روعاتنا :اختلف اللفظان في ترتيب الحروف.
 -5ين�سي� ،أن�سي :اختلف اللفظان في نوع الحروف.
 -6البُرد ،البدر :اختلف اللفظان في ترتيب الحروف وال�شكل.
 -7ريح ،راح :اختلف اللفظان في نوع الحروف وال�شكل .
َ�شمال�َ ،شمول :اختلف اللفظان في نوع الحروف وال�شكل.
 -8ال�صحائف وال�صفائح :اختلف اللفظان في ترتيب الحروف .

تدريب (� )3ص ()76-75

 - 1تقهر ،تنهر :جنا�س ناق�ص.
 - 2بين ،بني :جنا�س ناق�ص.
 - 3تفرحون ،تمرحون :جنا�س ناق�ص.
� - 4سلا� ،سلا :جنا�س تام.
 - 5وروده( في �صدر البيت) و وروده( في نهاية البيت) :جنا�س تام.
نُور ،نَور :جنا�س ناق�ص.
( - 6ال�سير ،ال�سيل) و(الخير ،الخيل) :جنا�س ناق�ص.
 - 7يحيى ،يحيا :جنا�س تام.
 - 8فكيه ،كفيه :جنا�س ناق�ص.
 - 9مرحا ،فرحا :جنا�س ناق�ص.
			
 -10غُرر ،ال َغرر :جنا�س ناق�ص.
ال�شعر :جنا�س ناق�ص.
ال�شعرَّ ،
ِّ -11
أ
� -12أغترف� ،عترف :جنا�س ناق�ص.
 -13دارهم ،دارهم :جنا�س تام.
�أر�ضهم� ،أر�ضهم :جنا�س تام.
الخلق :جنا�س ناق�ص.
الخلقَ ،
ُ -14

تدريب (� )4ص ()76

 - 1ناظراه  ،ناظراه
�أ ْو دعاني� ،أ َْودعاني
أ
أ
فالكلمة ال أ�ولى وهي (ناظراه) فعل �مر مبني على حذف النون ،وال�لف فاعل ،بمعنى انظرا ،والكلمة الثانية(ناظراه) ا�سم مرفوع
بال أ�لف؛ل أ�نه ُمثنّى بمعنى(عيناه) ،وكذلك التركيب (�أو دعاني) فهي مركبة من كلمتين�( :أو) وهي حرف عطف ،و (دعاني) وهي فعل
�أمر بمعنى (اتركاني) ،و�أما (�أودعاني) الثانية فهي فعل ما�ض ( �أودع ،والنون والياء) بمعنى (تركا لي).
 - 2جنا�س الا�شتقاق.
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الوحدة الثانية
َ

ال�سجع
ّ

تدريب (� )1ص ()78

�شرورهم .
نحورهم،
- 1
ْ
ْ
ِ
�سلم.
َ - 2غن ْمْ ،
يهان.
الامتحان،
- 3
ْ
ْ
 - 4ذوائبها ،ترائبها� ،ضرائبها.
تمنى.
 - 5ت أ�نّى،
ّ
�ستطاع.
- 6
ْ
ْ
تطاع ،ي ُ
ْ
ْ
دوائك.
�شفائك،
- 7
عليكْ � ،
ْ
إليك.
عافيت .
بليت،
َ
� - 8أ َ
 - 9ممطور ،معمور ،مي�سور.
ندم ،عدم.
 -10المب�سوط ،المربوط .

تدريب (� )2ص ()79

المدى ،الع�صا.
تجمع.
تهرع،
ْ
ْ
يُن�شرون ،يُح�شرون.
ازدحام واقتحام ،وا�صطدام والتحام.

تدريب (� )3ص ()79

�سواك ،ال أ� ْ
ْ
�شواك.
الكتاب ،ال أ�حباب ،الباب.
الزمان.
لان،
ْ
ْ
نان.
الر ْ
ْ
�شانّ ،
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الوحدة الثانية
َ

الموا َزنة
ُ

تدريب (� )1ص ()81

عزا� ،ضدا� ،أ ّزا.
ّ -1
 -2قلبي� ،شملي� ،شعثي.
 -3كواكب ،جداول.

تدريب (� )2ص ()82-81

 -1طّ ارق ،ثّاقب ،حافظ (موازنة).
 -2مطمعا (في �صدر البيت) ،مهربا ( في عجز البيت).
 -3فيك (في �صدر البيت) ،عنك (في عجز البيت)  (.الكلمات ال�سابقة فيها مماثلة) .
� -4صفوح� ،صبور (موازنة).
كريم ،رزين (موازنة).
ابي�ض.
 -5ا�سو ّد،
ّ
يومي ،فودي.
ال أ�بي�ض ،ال أ��سود( .الكلمات ال�سابقة فيها مماثلة).

 -6ب أ��شدهم ( في �صدر البيت )� ،أعزهم (في عجز البيت).
ب أ��سا (في �صدر البيت) ،فقدا (في عجز البيت)( .الكلمات ال�سابقة فيها مماثلة).

تدريب (� )3ص ()82

المح�سن البديعي هو التّر�صيع ،حيث اتفقت معظم كلمات العبارة ال أ�ولى مع ما يقابلها في العبارة الثانية وزنا وقافية.
-1
ّ
أ
المح�سن البديعي هو التّر�صيع ،حيث اتفقت معظم كلمات العبارة ال�ولى مع ما يقابلها في العبارة الثانية وزنا وقافية.
-2
ّ
المح�سن البديعي هو ال�سجع المتوازي،حيث اتفقت الفا�صلتان وزنا وقافية.
-3
ّ
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الوحدة الثانية
َ

ال�ص ْدر
ر ّد ال َع ُجز على َّ
تدريب (� )1ص ()85

� -1أتخ�شونهم ،تخ�شوه.
 -2ي�شهدون� ،شهيدا.
المح�سنين.
� -3أح�سنواُ ،
 -4مقت ،مقته.
 -5القتلُ  ،للقتلِ .
 -6الحيل ُة ،الحيل ِة.

تدريب (� )2ص ()86-85

 - 1م�شاها ،م�شيناها.
مربع ،مربعا.
ُ - 2
الفجر(في نهاية العجز) ،الفجر(في �صدر البيت).
- 3
ُ
ال�صبر(في نهاية العجز)� ،صبره(في نهاية ال�صدر).
َّ
�أو ك�صبرك(في بداية العجز).
لب.
 - 4بلبيب ،ذي ٍّ
�سريع.
 - 5ب�سري ِع،
ٌ
�سلوان(في نهاية العجز)� ،سلوا ٌن(في �صدر البيت).
- 6
ُ
ركان(في �صدر البيت).
ركان (في نهاية العجز)� ،أ َ
�أ ُ
�صوامع� ،صوامعي.
- 7
ُ
 - 8عرا ِر(في نهاية العجز) ،عرا ِر(في �صدر البيت).
لجام� ،ألجمتني.
- 9
ُ
ال�صي ِد.
�ِ -10صيداِّ ،
أ
أ
ماني(في �أ ّول العجز).
� -11ماني(في نهاية العجز) ،و� َّ

تدريب (� )3ص ()87-86

 -1من لم ي�صل بج ِّده وعزمه �إلى معالي ال أ�مور فهو غير جدير بها.
 -2البيت الثاني :المعاليا ،المعالي.
البيت الثالث :رجائيا ،رجائي.
البيت الرابع :اللياليا ،الليالي.

تدريب(� )4ص()87

المح�سنات اللفظية في الن�ص ال�شعري هي:
 -1البيت ال أ�ول :جنا�س ناق�ص في ( ب أ��س ) و ( ي أ��سو ) .
 -2البيت الرابع :جنا�س ناق�ص في ( المحاذير) و ( المقادير).
العجز ،و (لكم) في �أول ال�صدر.
العجز على ال�صدر في ( لكم) في �أول ُ
 -3البيت الخام�س :ر ّد ُ
		 جنا�س ناق�ص في ( �أجدى)  ،و ( �أكدى ) .
العجز على ال�صدر :نلب�س في �أول العجز ،و (اللبا�س) في نهاية العجز.
 -4البيت ال�ساد�س :ر ّد ُ
 -5البيت الثامن :جنا�س ناق�ص في ( انتها�ش) و(انتها�س).
العجز.
العجز على ال�صدر في ( :محبو�سا) نهاية �صدر البيت ،و(احتبا�س) في نهاية ُ
 -6البيت العا�شر :ر ّد ُ
العجز على ال�صدر :في ( عهدك) في �صدر البيت ،و (عهدي) في عجز البيت.
 -7البيت الحادي ع�شر :ر ّد ُ

ن�شاط �ص ( )88

يترك لتقدير المعلم.
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الم ْعنويّة
ح�سنات َ
الوحدة الثانيةُ :
الم ِّ
َ

 -1الطباق

تدريب (� )1ص ()92 -91

� - 1صنوان ،غير �صنوان.
 - 2كافر ،م�ؤمن.
� - 3أيقاظا ،رقود.
 - 4لهن ،عليهن.
 - 5يعلمون ،لا يعلمون.
 - 6مانع ،معطي� /أعطيت ،منعت.
جهلت.
هلت ،ما
َ
رفتُ /ج َ
رفت ،ما ُع َ
ُ - 7ع َ
. - 8يبكي ،ي�ضحك/حزنا ،فرحا /خطّ  ،محا.
 - 9ح�سب قديم ،ح�سب جديد.
 -10القرى،المدن.

تدريب (� )2ص ()93

غبت ،ما غاب (طباق �سلب).
ُ -1
� -2أدناه� ،أبعده (طباق �إيجاب) .وال�شرق والغرب( .طباق �إيجاب).
 -3القديم ،الجديد (طباق �إيجاب).
� -4سقمي� ،صحتي (طباق �إيجاب).
� -5أطف أ�ها� ،أوقدوا (طباق �إيجاب).
 -6الحياة ،الممات (طباق �إيجاب).
� -7أدري ،لا �أدري (طباق �سلب)
يفرق (طباق �إيجاب)
 -8يجمعّ ،
تمزق (طباق �إيجاب).
يرقعّ ،
 -9تحلو ،مريرة (طباق �إيجاب).
تر�ضى ،غ�ضاب (طباق �إيجاب).
عامر ،خراب (طباق �إيجاب).

تدريب (� )3ص ()94

البيت ال أ�ول :الفقر ،الغنى.
البيت الثاني :غنانا ،الفقر.
البيت الثالث :غاد ،رائح.

تدريب (� )4ص ()94

الوارد وال�صادر)( ،ال�ضعيف والقادر)( ،عالم وجاهل)( ،جا ّد وهازل)( ،حليم و�سفيه)( ،و�ضيع ونبيه)�( ،شريف وم�شروف)( ،منكر ومعروف)،
(ت�ضيق و�سعة).
(في الكلمات ال�سابقة طباق �إيجاب) .

تدريب (� )5ص ()94

العدو يظهر ال�سيئة ولا يظهر الح�سنة.
ّ

تدريب(� )6ص ()94

يعلم ال�إن�سان ما في اليوم وال أ�م�س ،ويجهل ما ي أ�تي به الغد.
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َ

المقابلة
ُ -2

تدريب (� )1ص ()97-96

ويحرم عليهم الخبائث.
 -1يحلّ لهم الطيبات،
ّ
يحرم) ،و(لهم وعليهم) ،و(الطيبات والخبائث).
جاءت المقابلة في ثلاثة معان ،هي( :يحلّ و ّ
 -2ال�صدق طم أ�نينة ،والكذب ريبة.
جاءت المقابلة في معنيين ،هما( :ال�صدق والكذب) ،و(طم أ�نينة وريبة).
� -3آخر عهده بالدنيا خارجا منها ،و�أول عهده بال�آخرة داخلا فيها.
جاءت المقابلة في �أربعة معان ،هي� :آخر و�أول) ،و(الدنيا وال�آخرة) ،و(خارجا وداخلا) ،و(منها وفيها).
 -4خفي المحبوب منه ،وبدا المكروه فيه.
جاءت المقابلة في ثلاثة معان ،هي( :خفي وبدا) ،و(المحبوب والمكروه) ،و(منه فيه).
 -5كان قبح الجور ي�سخطها ،و�أ�صبح ُح�سن العدل يُر�ضيها.
وح�سن) ،و(الجور والعدل) ،و(ي�سخطها ويُر�ضيها).
جاءت المقابلة في �أربعة معان ،هي( :كان و�أ�صبح) ،و(قبح ُ
� -6أجمد في حق ،و�أذوب في باطل.
جاءت المقابلة في معنيين ،هما�( :أجمد و�أذوب) ،و(حق وباطل).
ال�سر ،وعدو في العلانية.
� -7صديق في ّ
و(ال�سر والعلانية).
جاءت المقابلة في معنيين ،هما�( :صديق وعدو)،
ّ
عزوا ذليلا.
 -8حاربوا �أذل ّوا عزيزا ،و�سالموا �أ ّ
عزوا) ،و(عزيزا وذليلا).
جاءت المقابلة في ثلاثة معان هي( :حاربوا و�سالموا) ،و(�أذل ّوا و�أ ّ
عز يزينه ،و ِرجل ُح ّر قيد ذل ي�شينه.
 -9على ر�أ�س عبد تاج ّ
و(عز ّ
وذل) ،و(يزينه وي�شينه).
وح ّر) ،و(تاج وقيد)،
ّ
جاءت المقابلة في �ستة معان،هي( :على وفي) ،و(ر�أ�س ورجل) ،و(عبد ُ

تدريب (� )2ص ()98-97

 -1مقابلة في معنيين ،هما ( :يرجون ويخافون) ،و(رحمته وعذابه).
والحي).
(الحي و الميّت) ،و(الميّت
 -2مقابلة في معنيين ،هما:
ّ
ّ
 -3طباق �إيجاب في( :لاح واحتجبا).
طباق �إيجاب في( :محت وكُتبا).
 -4طباق �إيجاب في( :موت وحياة).
طباق �إيجاب في(�ضلال وهدى).
 -5طباق �إيجاب في (�أفراحنا والم�آ�سي).
 -6طباق �إيجاب في( :ال أ�فراح وال أ�تراح).
 -7مقابلة في معنيين،هما( :عز وذل) ،و(الطّ اعة والمع�صية).
 -8طباق �إيجاب في�( :شك ويقين).
طباق �إيجاب في( :الليل وال�صبح).
طباق �إيجاب في( :الق�صر والكوخ).
وح ْزنَا).
 -9مقابلة في معنيين ،هما( :هبطا وعل ََوا) ،و(�سهلا َ

تدريب (� )3ص ()98

ثم ما يقابل هذه المعاني.
الطباق يكون في الكلمات المفردة ،بين معنى واحد وما يقابله� ،أ ّما المقابلة فتكون بين معنيين �أو �أكثرّ ،
قال النابغة الجعدي:
ي�سر �صدي َق ُه على �أ ّن فيه ما
ي�سوء ال أ�عاديا
ُ
فتى فيه ما ُّ
ً
أ
أ
(ي�سر وي�سوء) ،و(�صديقه وال أ�عاديا).
هما:
معنيين،
بين
قابل
نه
�
إلا
�
عاديا)،
�
و(ال
(�صديقه)،
بين
طابق
كما
و(ي�سوء)،
)
(ي�سر
بين
ال�شاعر
طابق
ّ
ّ
لاحظ �أن كل طرف من �أطراف الطباق يت أ�لف من معنى واحد� ،أ ّما المقابلة فلا ب ّد �أن ي�شتمل كل طرف من طرفيها على معنيين في ال أ�قل.
ومن �أمثلة المقابلة قول المتنبي:
َ
َ
دبر
المال والج ّد مقبلٌ ولا البخلُ يُبقي
فلا الجو ُد يُفني
المال والج ّد ُم ُ
وبهذا نقول :في كل مقابلة طباق ،ولي�س في الطباق مقابلة.
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َ

ُ -3ح�سن التّعليل
تدريب �ص ()100

ثم انق�شاعها عنه ،و�إنما ل أ�نه يظهر ،ف�إذا ر�أى طلعة الممدوح البهيّة التي
 -1علل ال�شاعر ظهور البدر واختفاءه ،لا ب�سبب احتجابه وراء الغيوم ّ
تفوق البدر جمالا خجل واختفى.
إنما يطلع �شوقا �إلى الممدوح ،ورغبة في ر ؤ�ية وجهه ال�صبوح.
 -2ينكر ال�شاعر ال�سبب المعروف لطلوع القمر ،ويتخيل �أنه � ّ
 -3ينكر ال�شاعر ال�سبب الحقيقي لطيب الريا�ض وروائحها العطرة ،ويتخيّل �أ ّن هذا الطيب مكت�سب من التراب الذي دفن �آباء الممدوح
و�أجداده فيه.
عودها �أن ت أ�كل لحوم ال أ�عداء ،وهو
إنما يقتل ال أ�عداء خ�شية �أن ي ُ َ
خلف رجاء الذئاب التي ّ
� -4إن الممدوح لا يقتل �أعاديه انتقاما منهم ،ولكنه � ّ
لم يتعود �أن يخيّب راجيا.
يهتز لل�سماح ويرتاح للبذل والعطاء في كل �أوقاته ،تخيَّل ال�شاعر لا يغفو طلبا للراحة ،بل ليرى طيف �سائل يطلب نواله،
لما كان الوزير ُّ
َّ -5
ويرجو عطاءه؛ لتتوا�صل راحته بالعطاء ليلا ونهارا.
ال�شاعر ال�سبب المعروف لنزول المطر ،وي ّدعي �أنه بكاء على غياب الحبيب.
 -6ينكر ّ

 -4الالتفات
تدريب (� )1ص ()103

تحول الكلام في قوله تعالى" :و�سقاهم " �أي جماعة الغائبين� ،إلى قوله�" :إن هذا كان لكم" �أي يا جماعة المخاطبين.
ّ -1
 -2انتقال من �ضمير المتكلم في قوله تعالى�" :إنّا �أعطيناك الكوثر" �إلى �ضمير المخاطب في قوله" :ف�صلِّ لربك وانحر".
 -3تحول الكلام في قوله تعالى" :الحمد لله" و"مالك يوم ال ّدين" من �صورة الغائب �إلى �صورة المخاطب في قوله�" :إياك نعبد و�إياك
ن�ستعين".

تدريب (� )2ص ()103

ال�شاعر من �ضمير المخاطب في البيت ال أ�ول(ولقد نزل ِ
ْت) �إلى �ضمير الغائب في البيت الثاني(تربع �أهلها).
 -1انتقل ّ
أ
ثم ب�ضمير المخاطب في البيت الثاني(لا تخالي).
 -2تح ّدث ال�شاعر عن الفتاة ب�ضمير الغائب في البيت ال�
ول(�سرها)ّ ،
ّ
 -3تح ّدث ال�شاعر عن �أحبابه ب�ضمير الغائب (يطلبونها) في البيت ال أ�ول ،وب�ضمير المخاطب (و�أنتم) في البيت الثاني.

 -5التورية
تدريب (� )1ص ()106

 -1التورية في كلمة (نهرا) ،ولها معنيان :ال أ�ول قريب متبادر �إلى الذهن وهو (الزجر) ،لوجود قرينة هي كلمة (�سائل) ،وكلمة( رددته) ،والثاني
وهو(الماء الجاري) ،وهو المعنى المق�صود.
(ال�صدا) ،ولها معنيان :ال أ�ول قريب متبادر �إلى الذهن وهو (�صد�أ الحديد) ،و�سبب تبادره �إلى الذهن ما �سبقه من قرينة
 -2التورية في كلمة َّ
كلمة (مبردا) ،والثاني بعيد وهو (العط�ش) ،وهو ما يريده ال�شاعر.
تمام(حبيب بن �أو�س) وهو
 -3التورية في حبيب) ولها معنيان :معنى قريب غير مق�صود وهو (المحبوب) ،وبعيد وهو ا�سم ال�شاعر �أبي ّ
المق�صود.
أ
 -4التّورية في كلمة(الكلاب) ،ولها معنيان� :حدهما قريب متبادر �إلى الذهن وهو(الحيوان المعروف) ،و�سبب تبادره �إلى الذهن التمهيد له
بقرينة هي ِ
كلمة(مر) ،ولها معنيان :ال أ�ول قريب غير مق�صود وهو(المرارة) بدليل
(الج َزارة) ،والثاني بعيد وهو(لئام النا�س) ،وهذا هو المعنى
ّ
كلمة (يحلو) ،والثاني بعيد مق�صود وهو (المرور).
ال�شاعر.
 -5التورية في كلمة (الذي) ق�صد �إليه ّ
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تدريب (� )2ص ()107

 .1النّدى :الجود والكرم.
ال�شامة ال�سوداء في الخد.
 .2خاليّ :
ال�سيَلان.
 .3جاري :من الجريان ،وهو َّ

 -6التق�سيم
تدريب (� )1ص ()110

 -1ا�ستوفى الله �-سبحانه وتعالى -بالتق�سيم جوانب ملكوته في :ال�سموات ،وفي ال أ�ر�ض ،وما بين ال�سموات وال أ�ر�ض ،وما تحت الثرى.
ال�شح ،وال�إ�شفاق ،والت أ�ميل.
ال�شاعر العي�ش �إلى ثلاثة �أق�سام هيّ :
ق�سم ّ
ّ -2
أ
ق�سم ال�شاعر قبيلة هذيل المنهزمة �إلى :قتيل وهارب و��سير.
ّ -3
 -4ا�ستوفى نافع بن خليفة م�ستويات التقوى في الدين والدنيا :تقوى الله بطاعته ،وتقوى ال�سلطان بحقه ،وتقوى النا�س بالمعروف.
وق�سم تقلبها �إلى :نعمة وبلاء.
ق�سم علي بن �أبي طالب -ر�ضي اهلل عنه� -أحوال ال ّدنيا �إلى� :ش ّدة وبلاءّ ،
ّ -5
ال�شر �أذاعوه ،و� ْإن لم يعلموا كذبوا.
 -6ا�ستوفى ال�شاعر التق�سيم فيما يتعلق بعلم بع�ض النَّا�سْ � :إن يعلموا الخير يخفوه ،و�إن علموا ّ
 -7ا�ستوفى ال�شاعر �إجابة الفرقاء في ما طرح عليهم :قال فريق القوم :لا ،وقال فريقهم :نعم ،وقال الفريق ال�آخر :ما ندري.

تدريب (� )2ص ()111

وال�صرف ،فهما مت�ساويان في المعنى.
 -1ف�ساد التق�سيم في تكرار ال أ�ق�سام ،فلا فرق بين العزل ّ
 -2الق�سمان متداخلان ،فالجريح قد يكون هاربا ،والهارب قد يكون جريحاً.
ِ
ي�ستوف ال أ�ق�سام الثلاثة ،فقد ذكر علمي البيان والمعاني ،ولم يذكر علم البديع.
 -3لم
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ملحق

2

أ
التقويم
دوات
�
ّ

أ�دوات التقويم

علم المعاني مقدمة عامة

الوحدة ال�أولى

ال�سناد
إ

نماذج التقويم و�أدواته
ال�ستراتيجية :الورقة والقلم
إ
أ
الداة :االختبار
الموقف التقويمي

و�ضح المق�صود بكل مما ي أ�تي:
ّ -1
علم المعاني ،مقت�ضى حال المخاطب ،إ
ال�سناد.
 -2بين الم�سند والحال التي �أتى عليها ،والم�سند �إليه والحال التي �أتى عليها ،والقيد في كل مما ي أ�تي:
 قال تعالى} : -قال تعالى} :

| [الكهف.]18:

| [القمر.]47:

 قال المتنبي:على قدر �أهل العزم ت أ�تي العزائم وت أ�تي على قدر الكرام المكارم
وتعظم في عين ال�صغير �صغارها وت�صغر في عين العظيم العظائم
 -يُكاف أ� المتفوقون.

التقدير............................................................................................. :
التغذية الراجعة المطلوبة..............................................................................:

والن�شاء
الخبر إ
ال�ستراتيجية :الورقة والقلم
إ
أ
الداة :االختبار
الموقف التقويمي

و�ضح المق�صود بكل مما ي أ�تي :الخبر ،إ
والن�شاء.
ّ -3
إ
أ
مما ي�تي:
 -4ميّز الجمل الخبرية من الجمل الن�شائية في كل ّ
 قال المتنبي:�أنا الذي نظر أ
العمى �إلى �أدبي و�أ�سمعت كلماتي من به �صمم
 قال �شوقي:يا �أخت �أندل�س عليك �سالم هوت الخالفة عنك إ
وال�سالم
 قال لبيد بن ربيعة:ما عاتب المرء الكريم كنف�سه والمرء ي�صلحه الجلي�س ال�صالح
 قال �أحد ال�شعراء:ِ
لين ل�سطوة أ
الرزاء
قلْ للذي �س ّد الطريق �إزائي �أنا ال �أ ُ
 قال �أحد ال�شعراء مخاطبا محبوبته:تعال َي نجدد دار�س العهد بيننا كالنا على طول الجفاء َملوم

التقدير............................................................................................. :
التغذية الراجعة المطلوبة..............................................................................:
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الوحدة ال�أولى

�أغرا�ض الخبر

ال�ستراتيجية :الورقة والقلم
إ
أ
الداة :االختبار
الموقف التقويمي

 -5ميِّز الخبر الذي غر�ضه (فائدة الخبر) من الخبر الذي غر�ضه (الزم الفائدة) مع ذكر ال�سبب في كل مما ي أ�تي:
	�أ�صدر مجل�س الوزراء مر�سوما بزيادة رواتب الموظفين. قال المتنبي مخاطبا �سيف الدولة:وقفت وما في الموت �شك لواقف ك أ�نك في جفن الردى وهو نائم
ال�سبوع أ
	�أعلن وزير التربية والتعليم �أن �إعالن نتائج الثانوية العامة �سيكون في أالول من ال�شهر المقبل.
ال�شعر العمودي على �شعر التفعيلة.
 طالبة لزميلتها� :أنت تف�ضلين ِّ -6بين الغر�ض البالغي الذي خرج �إليه الخبر في كل مما ي أ�تي ،مع ذكر ال�سبب:
 قال �إبراهيم بن المهدي مخاطبا الم أ�مون:تيت جرما �شنيعا و�أنت للعفو �أهل
�أ ُ
فمن و�إن قتلت فعدل
ف إ�ن عفوت ّ
 قال �أعرابي يرثي ولده:وال�سى �أجاب أ
ولما دعوت ال�صبر بعدك أ
ال�سى طوعا ولم يجب ال�صبر
 قال امر ؤ� القي�س:ما ينكر النا�س منا حين نملكهم كانوا عبيدا وكنا نحن �أربابا
 قال النابغة الذبياني:إ
ف إ�نك �شم�س والملوك كواكب �ذا طلعت لم يبد منهن كوكب
 -والد لولده :الطي�ش ي�ؤدي �إلى الهالك.

التقدير............................................................................................. :
التغذية الراجعة المطلوبة..............................................................................:

�أ�ضرب الخبر وخروج الخبر عن مقت�ضى الظاهر
ال�ستراتيجية :المالحظة
إ
أ
الر�صد
الداة :قائمة َّ
الموقف التقويمي

يقوم المعلم بتعبئة قائمة الر�صد آ
التية؛ لتقويم �سلوك الطالب بو�ضع �إ�شارة ( )xمقابل ال�صفة التي تنطبق وحالة الطالب:
ا�سم الطالب:
معايير أ
نعم
الداء
الرقم
1
2

يميّز أ
الحوال التي يكون عليها المخاطب.

ي�ستخرج �أدوات التوكيد في الجملة.

3
4

يميّز �أ�ضرب الخبر.

يراعي �أحوال المخاطب في تعبيره.

5

يتبيّن اعتبارات خروج الخبر على مقت�ضى الظاهر.

ال

التقدير............................................................................................. :
التغذية الراجعة المطلوبة..............................................................................:
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أ�دوات التقويم

ال�أمر

الوحدة ال�أولى

ال�ستراتيجية :التقويم المعتمد على أ
الداء
إ
أ
الداة� :سلم التقدير
الموقف التقويمي

يقوم المعلم بتعبئة �سلم التقدير آ
التي؛ لتقويم �سلوك الطالب بو�ضع �إ�شارة ( )xمقابل ال�صفة التي تنطبق و�أداء الطالب:
ا�سم الطالب:

معايير أ
الداء

الرقم
1

المر الحقيقي أ
يفرق بين أ
والمر غير الحقيقي.

2

يميّز ال�صيغ التي ي أ�تي عليها أ
المر فيما يعر�ض له من �أمثلة.

4

يفرق بين غر�ض االلتما�س وغر�ض الدعاء فيما يعر�ض له من �أمثلة.
ّ

6

ي�ستخدم أ
المر ب�صيغه و�أغرا�ضه البالغية ا�ستخداما �سليما في تعبيره.

3

يبيّن المعاني البالغية التي يخرج �إليها أ
المر فيما يعر�ض له من �أمثلة.

5

يفرق بين غر�ض الت�سوية وغر�ض التخيير فيما يعر�ض له من �أمثلة.
ّ

جيد

متو�سط

�ضعيف

التقدير............................................................................................. :
التغذية الراجعة المطلوبة..............................................................................:

النهي
ال�ستراتيجية :التقويم المعتمد على أ
الداء
إ
أ
الداة� :سلم التقدير
الموقف التقويمي

يقوم المعلم بتعبئة �سلم التقدير آ
التي؛ لتقويم �سلوك الطالب بو�ضع �إ�شارة ( )xمقابل ال�صفة التي تنطبق و�أداء الطالب:
ا�سم الطالب:
معايير أ
متو�سط
جيد
الداء
الرقم
1

يفرق بين النهي الحقيقي والنهي غير الحقيقي.

2

يميّز ال�صيغة التي ي أ�تي عليها أ
المر فيما يعر�ض له من �أمثلة.

4

يبيّن المعاني البالغية التي يخرج �إليها النّهي فيما يعر�ض له من �أمثلة.

6

ي�ستخدم النّهي ب�صيغه و�أغرا�ضه البالغية ا�ستخداما �سليما في تعبيره.

3

يفرق بين مفهوم أ
المر ومفهوم النّهي.
ّ

5

يفرق بين غر�ض االلتما�س وغر�ض الدعاء فيما يعر�ض له من �أمثلة.
ّ

التقدير............................................................................................. :
التغذية الراجعة المطلوبة..............................................................................:
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�ضعيف

أ�دوات التقويم

الا�ستفهام

الوحدة ال�أولى

ال�ستراتيجية :التقويم المعتمد على أ
الداء
إ
أ
الداة� :سلم التقدير
الموقف التقويمي

يقوم المعلم بتعبئة �سلم التقدير آ
التي؛ لتقويم �سلوك الطالب بو�ضع �إ�شارة ( )xمقابل ال�صفة التي تنطبق و�أداء الطالب:
ا�سم الطالب:
معايير أ
متو�سط
جيد
الداء
الرقم
1

يفرق بين اال�ستفهام الحقيقي واال�ستفهام غير الحقيقي.

2

يميز �أدوات اال�ستفهام في ما يعر�ض له من �أمثلة.

3

يو�ضح ا�ستخدامات �أدوات اال�ستفهام.

4

يبين المعاني البالغية التي يخرج �إليها اال�ستفهام في ما يعر�ض له من
�أمثلة.
يفرق بين غر�ض التعظيم وغر�ض التهويل في ما يعر�ض له من �أمثلة.

6

ي�ستخدم اال�ستفهام ب أ�دواته و�أغرا�ضه البالغية ا�ستخداما �سليما في
تعبيره.

5

�ضعيف

التقدير............................................................................................. :
التغذية الراجعة المطلوبة..............................................................................:

النداء

ال�ستراتيجية :التقويم المعتمد على أ
الداء
إ
أ
الداة� :سلم التقدير
الموقف التقويمي

يقوم المعلم بتعبئة �سلم التقدير آ
التي؛ لتقويم �سلوك الطالب بو�ضع �إ�شارة ( )xمقابل ال�صفة التي تنطبق و�أداء الطالب:
ا�سم الطالب:

معايير أ
الداء

الرقم
1

يبيّن المعنى الحقيقي للنداء.

3

يو�ضح أ
ال�صل في ا�ستخدامات �أدوات النداء.
ّ

2

يميّز �أدوات النداء في ما يعر�ض له من �أمثلة.

4
5

يتبيّن خروج �أدوات النداء عن أ
ال�صل في ا�ستخدامها.
يعلّل خروج �أدوات النداء عن أ
ال�صل في ا�ستخدامها.

6

يبيّن المعاني البالغية التي يخرج �إليها النداء في ما يعر�ض له من �أمثلة.

7

جيد

متو�سط

�ضعيف

ي�ستخدم النداء ب أ�دواته و�أغرا�ضه البالغية ا�ستخداما �سليما في تعبيره.

التقدير............................................................................................. :
التغذية الراجعة المطلوبة..............................................................................:
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أ�دوات التقويم
الوحدة ال�أولى

الق�صر

ال�ستراتيجية :المالحظة
إ
أ
الداة :ال�سجل الق�ص�صي
الموقف التقويمي

 يالحظ المعلم تفاعل الطالب مع المناق�شة ال�صفية ،ومدى قدرته على التفكير في �أ�سئلة الدر�س ،والخروج ب أ�فكار �صحيحة وذات عالقة بمو�ضوعالدر�س ،كما يالحظ اال�ستجابة التي ت�صدر عنه �أثناء العر�ض ،وقدرته على التو�صل �إلى اال�ستنتاج ال�صحيح.
 يقوم المعلم بو�صف �سلوك الطالب �أثناء عر�ض الدر�س ومناق�شته ،وي�ضع الفرو�ض لذلك ال�سلوك في �ضوء مالحظته؛ من �أجل تف�سير �سلوك الطالبمعتمدا على ال�سجل الق�ص�صي آ
التي:
ا�سم الطالب.................................:
التاريخ .................................:

ال�صف...............................:

المو�ضوع :الق�صر.

 الم�شكلة� :أداء الطالب في در�س (الق�صر). المالحظة...........................................................................................:....................................................................................................
....................................................................................................
........

والطناب
اليجاز إ
إ

ال�ستراتيجية :مراجعة الذات
إ
أ
الداة� :سجل �سير التعلم
الموقف التقويمي

 ير�صد الطالب نقاط قوته و�ضعفه المتعلقة في تحقيق نتاجات الدر�س ،في ظل �أدائه فيه ،وقدرته على حل التدريبات المعطاة له في الغرفة ال�صفية؛من �أجل �أن يبني عليها المعلم ،ويحدد إ
الجراءات الالزمة؛ لمعالجة نقاط ال�ضعف ،وتعزيز نقاط القوة.
 يقوم الطالب بتعبئة ال�سجل آالتي في �ضوء �أدائه عن الموقف ال�صفي:
اال�سم.................................:

والطناب.
اليجاز إ
التاريخ ..................................:المو�ضوع :إ

الهدف من الدر�س..........................................................................................................................:
ال�شيء الذي قمت بفعله..................................................................................................................... :
............................................................................................................................................
تعلمت من الدر�س......................................................................................................................... :
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
�أفادني هذا الدر�س في تح�سين مهارتي في.................................................................................................... :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
مالحظاتي.................................................................................................................................:
............................................................................................................................................
مالحظات المعلم...........................................................................................................................:
............................................................................................................................................
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أ�دوات التقويم

تقويم البديع

الوحدة الثانية

ال�ستراتيجية:التقويم المعتمد على أ
الداء .
إ
�أداة التقويم � :سلّم التقدير .
ال�سئلة أ
النتاج التعليمي  :تقويم �أداء الطالب في فعالية أ
والجوبة .
أ
الداء

الرقم
1

لل�سئلة أ
ا�ستعد المتعلم أ
والجوبة.

2

�أع ّد �أ�سئلة تتميز بالو�ضوح أ
والهمية.

3

�أع ّد �أ�سئلة ترتبط بالمو�ضوع مبا�شرة.

4

لديه القدرة على طرح ال�س�ؤال.

5

يحترم �آراء أ
الخرين.

6

يتو�صل �إلى ا�ستنتاجات مميزة.

بدرجة كبيرة بدرجة متو�سطة بدرجة قليلة

ال�س ْجع
تقويم َّ

ال�ستراتيجية :التقويم المعتمد على أ
الداء.
إ
أ
الداة� :سلّم التقدير.
الموقف التعليمي :يقوم المعلّم ب إ�عداد قائمة من أ
ال�سئلة تتعلق بال�سجع وجماليّاته.
أ
الداء

الرقم
1

ميّز ال�سجع في المنثور والمنظوم.

3

تذوق ال�سجع وعيّن موا�ضعه.
ّ

2

عرف ال�سجع بعد قراءة أ
المثلة.
ّ

4

علّق على فنيّة ال�سجع.

5

بدرجة كبيرة بدرجة متو�سطة بدرجة قليلة

6
7
8

التقدير............................................................................................. :
التغذية الراجعة ..............................................................................:
مالحظة  :تُركت البنود من  5ـ  8فارغة لتقدير المعلم إل�ضافة معايير �أخرى .
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أ�دوات التقويم

تقويم الجنا�س

الوحدة الثانية

ال�ستراتيجية :القلم والورقة.
إ
الزمن  :ع�شر دقائق
�أداة التقويم :اختبار ق�صير.
النتاج التعليمي :يميز بين نوعي الجنا�س :التام والناق�ص.
بيّن موا�ضع الجنا�س في ما ي�أتي  ،وبيّن نوعه :
 -1قال جرير:
إ
ِ
�أتبعتهم مقلـة �ن�ســـانـها َغــر ٌق
ً
 -2قال ابن الفار�ض:
ٍ
امرىء
هال نَهاك نُهاك عن لـــوم
 -3قال ال�شاعر:
ِ
بقربــه
ال علّلـوه
ولو �أ َّن و�صـــــــ ً
 -4قال �أبو تمام:
ولم �أر كالمعروف تُدعى حقوقه
�ستي:
 -5قال البُ ُّ
ِ
ــت كـتـابــك يـا �ســـيــدي
ـم ُ
فَـه ْ

هل يا ترى تــاركٌ للـعــين �إنـ�سـانا
ِ
بـ�شــقـاء
مـنـعـم
لـــف
لـم ي ُ َ
غيـــر َّ
َ
ال�صبابة والجوى
ل َما �أ َّن من حمل َّ
مغـــارم في أ
مغانــم
القـوام وهي
َ
ُ

ِ
عـجــب �أ ْن �أهـيـما
ـت وال
ـم ُ
ٌ
فَـه ْ

تقويم الموازنة
ال�ستراتيجية :المالحظة.
إ
أ
الداة� :سلّم التقدير.
الموقف التقويمي

وبناء على م�شاهداته لهذا أ
الداء ،أ
يمل
يالحظ المعلم �أداء الطلبة في الموقف ّ
ال�ص ّفي ،وطريقة تعاملهم مع �أوراق العمل التي و ّزعها عليهمً .
المعلم �سلّم التقدير آ
التي بو�ضع �إ�شارة (� )xأمام العبارة التي تنطبق وحالة الطالب.
ا�سم الطالب....................:
الرقم

التاريخ 200 / / :م
التقدير

المعايير
جيد

104

1

يح ّدد مفهوم الموازنة.

2

ن�ص ما.
يعيّن الموازنة في ّ

3
4

يميّز بين الموازنة والمماثلة والتر�صيع وال�سجع المتوازي.

يحر�ص على العمل بروح الفريق.

5

يحترم �آراء زمالئه ويتقبّل نقدهم.

متو�سط

�ضعيف

أ�دوات التقويم

تقويم ر ّد العجز على ال�صدر

الوحدة الثانية

ال�ستراتيجية :القلم والورقة.
إ
الزمن:ع�شر دقائق
�أداة التقويم :اختبار ق�صير
ال�صدر في �أمثلة معطاة.
الع ُجز على ّ
النتاج التعليمي � :أن يبيّن موا�ضع رد َ
بيّن موا�ضع رد العجز على ال�صدر قي أ
المثلة ا آلتية:

 -1قال تعالى} :

 -2قال تعالى} :

 -3قال �أبو فرا�س الحمداني:
ولكنني في ذا الزمان و�أهـلـــهِ
 -4قال ال�شاعر:
عـمـيــ ُد بـنـي �سليم �أق�صــــدتْ ُه
 -5وقال �أخر:
ت ُ�سليمى �أن �أموت �صبابة
تمنَّ ْ

| إ
[ال�سراء .]21 :

| [ طه.] 61:
غريب و�أفعالي ِ
غرائب
لديه
ٌ
ُ
�سهام
�سهام الموت وهي له
ُ

هون �شيء عندنا ما تمن ِ
ت
و�أ ُ
َّ

تقويم الطباق والمقابلة
المجموعة ()1
� إ�ستراتيجية التقويم :القلم والورقة.
الزمن :ع�شرون دقيقة.
�أداة التقويم :اختبار ق�صير.
النتاج التعليمي :يميّز بين الطباق والمقابلة.
ميّز بين الطباق والمقابلة في ما ي�أتي:

 -1قال تعالى} :

| [المائدة. ]100:

الثر عن ر�سول اهلل  مخاطبا أ
 -2جاء في أ
الن�صار ومادحهم� ":إنّكم لتكثرون عند الفزع ،وتقلّون عند الطمع".
النهاية في غريب الحديث ،البن أ
الثير ،ج� 2ص . 443
 -3قال بع�ض الخلفاء ":من �أقعدته نكاية اللئام� ،أقامته �إعانة الكرام".
 -4قال المتنبي:
إ
غيري ب أ�كثر هذا النا�س ينخدع �ن قاتلوا َجبُنوا �أو ح ّدثوا َ�ش ُجعوا
 -5قال �أحمد �شوقي:
ِ
إ
ـــتـرب
الــم
الغني
والقى الغنى ولــــ ُد ُ
و�صار �لى الفاقة ابن ّ
 -6قال ال�شاعر:
إ
أ
ال�سماء
عجيب
�شيء
بيع
ُ
الر َ
ٌ
ٌ
ت�ضحك الر�ض من بكاء ّ
� ّن هذا َّ
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أ�دوات التقويم
الوحدة الثانية

تقويم ال ّطباق والمقابلة

المجموعة ()2
ال�ستراتيجية :القلم والورقة.
إ
ال َّزمن :ع�شرون دقيقة.
�أداة التقويم :اختبار ق�صير.
النتاج التعليمي :يميّز بين الطباق والمقابلة.
ميّز بين الطباق والمقابلة في ما ي�أتي:

| [الن�ساء.]108 :

 -1قال تعالى} :
 -2قال جرير:
ِ
ٍ ُ
�شر فيكم ب�شماله.
وبا�سطُ خير فيك ُم بيمينه وقاب�ض ٍّ
ود ِو َّي الريح ،و�صوت المطر ،ففزعوا ،فقال عمر بن عبد العزيز :هذه رحمته فكيف عذابُه!
� -3سمع النّا�س مر ًة َو ْقع ال�صواعق َ
 -4قال العبا�س بن أ
الحنف:
اليوم مثل الحول حتى �أرى وجهك وال�ساعة كال�شهر
 -5قال ابن خفاجة:
ووراء �أ�ستار ال ُّدجى متململٌ يُلقي بيمنى تارة و ي�سا ِر.
إ
أ
مري".
وبي ،والباطل خفيف ّ
 -6قال علي بن �بي طالب لعثمان بن عفان -ر�ضي اهلل عنهماّ � ":ن الحق ثقيلٌ ّ

تقويم ُح ْ�سن التعليل

ال�ستراتيجية :مراجعة الذات
إ
�أداة التقويم� :سجل �سير التعلم
الموقف التقويمي

ير�صد الطالب نقاط قوته و�ضعفه في تحقيق نتاجات الدر�س ،في ظل �أدائه في المدر�سة ،وقدرته على حل التدريبات المعطاة له في غرفة
ال�صف ؛ من �أجل �أن يبني عليها المعلم ،ويحدد إ
القوة.
ّ
الجراءات الالزمة لمعالجة نقاط ال�ضعف ،وتعزيز نقاط ّ

ال�صفي:
يقوم الطالب بتعبئة ال�سجل ا آلتي م�ستندا � إلى �أدائه في الموقف ّ
اال�سم.................................:

التاريخ ..................................:المو�ضوع :ح�سن التعليل.

الهدف من الدر�س..........................................................................................................................:
ال�شيء الذي قمت بفعله..................................................................................................................... :
............................................................................................................................................
تعلمت من الدر�س......................................................................................................................... :
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
�أفادني هذا الدر�س في تح�سين مهارتي في.................................................................................................... :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
مالحظاتي.................................................................................................................................:
............................................................................................................................................
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أ�دوات التقويم

تقويم الال ِتفات

الوحدة الثانية

مالحظات المعلم...........................................................................................................................:
............................................................................................................................................

ال�ستراتيجية :التقويم المعتمدة على أ
الداء.
إ
�أداة التقويم� :سلم التقدير
النتاج التعليمي :تقويم �أداء الطالب في بيان موا�ضع االلتفات ،و�أثره الفني.
أ
الداء

الرقم
1

يبين موا�ضع االلتفات في �آيات قر�آنية محددة.

2

يبين موا�ضع االلتفات في �أبيات �شعرية مختارة.

3

اليات القر�آنية أ
يتذوق االلتفات في آ
والبيات ال�شعرية.

5

يعلق على فنيّة االلتفات.

6

بدرجة كبيرة بدرجة متو�سطة بدرجة قليلة

يوظف االلتفات في حياته اليومية.

تقويم التَّورية
ال�ستراتيجية :مراجعة الذات.
إ
�أداة التقويم� :سجل و�صف �سير التعلم.
إ
عزيزي الطالب/الطالبة :اقر�أ البنود آ
لتقوم نف�سك في فعالية العمل الجماعي ،وتقف على مكامن �ضعفك
التية وتفهمها جيدا ،وقم ب�كمالها؛ ِّ
فت�صوبها  ،ومواطن ال�سلوكات الجيدة فتحافظ عليها وتنميها.
�	-1أ�شعر بالحما�س عندما يبد�أ العمل في مجموعات؛ ألن........................
�	-2أجد �أنني من العنا�صر القويّة في المجموعة؛ ألنني.........................
�	-3أقدم الم�ساعدة دائما ألفراد المجموعة �إذا وجدت �أن.....................
	-4ال �أرغب في عر�ض عمل المجموعة مقررا؛ ألن...........................
�	-5ألتزم إ
بالر�شادات التي يعطيها المعلم قبل البدء بالعمل؛ ألنها.............
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أ�دوات التقويم
الوحدة الثانية

ال�ستراتيجية:المالحظة
إ
�أداة التقويم :ال�سجل الق�ص�صي

تقويم التق�سيم

التاريخ 200 / / :م

 -1ي�سجل المعلم المالحظات الخا�صة بكل طالب ،مثل:
 يجيب �إجابة واعية. يجيب �إجابة غير واثقة. -2دافعية الطالب:هل يتجاوب مع فعاليات ال ّدر�س ،وي�شارك بفاعلية.
 -3العوائق والم�شكالت�:إذا واجهت المعلم �صعوبات في تو�صيل المعلومات �إلى الطلبة ،يحدد العوائق ،مثل:
 �صعوبة المادة الدرا�سية.معوقات تتعلق بالبيئة ال�صفية.
 ّإ
المادة الدرا�سية.
 عدم تال ؤ�م ��ستراتيجية التدري�س وطبيعةّ
الح�صة ال ّدرا�سية وموعدها.
 زمنّ
 �أيّة عوائق �أخرى.�	-4إجراءات المعلم .........................................
 -5النتيجة .................................................
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ملحق
3

أ�وراق العمل

الوحدة ال�أولى
َ

ورقة عمل

ال�إ�سناد

ورقة العمل ()1
الزمن  :ع�شر دقائق
ال�ستراتيجية :التعلم التعاوني
إ
أ
أ
النتاج المراد تحقيقه :يبين الطالب الحوال التي ي�تي عليها كل من الم�سند والم�سند �إليه.
 اقر�أ ا آليتين الكريمتين ا آلتيتين ثم �أجب عن أال�سئلة التي تليهما:
}-

}-

| أ
[النبياء.]1 :

| [البقرة.]183 :

	�أكمل الفراغ في ما ي�أتي:الية أ
 -1الم�سند �إليه في آ
الولى هو............................ :
الية أ
 -2الم�سند في آ
الولى هــــــو............................ :
 -3الم�سند �إليه في آ
الية الثانية هــو............................ :
 -4الم�سند في آ
الية الثانية هـــــــو............................ :
الجابة ال�صحيحة فيما ي�أتي:
 �ضع دائرة حول رمز إالية أ
 -1الم�سند �إليه في آ
الولى جاء:
�أ -مبتد�أ
ب  -خبرا
 -2الم�سند �إليه في آ
الية الثانية جاء:
ب -فعال ناق�صا
�أ -فعال تاما
الية أ
 -3الم�سند في آ
الولى جاء:
ب -فعال ناق�صا
�أ -فعال تاما
 -4الم�سند في آ
الية الثانية جاء:
ب -فعال ناق�صا
�أ -فعال تاما

اال�ستنتاج

 من أالحوال التي ي أ�تي عليها الم�سند �إليه:
• ..................................
• ..................................
 من أالحوال التي ي أ�تي عليها الم�سند:
• ..................................
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جـ  -فاعال

د -نائب فاعل

جـ -فاعال

د -نائب فاعل

جـ -فاعال

د -نائب فاعل

جـ -فاعال

د -نائب فاعل

ورقة عمل

الوحدة ال�أولى
َ

ال�إ�سناد

ورقة العمل ()2
الزمن  :ع�شر دقائق
ال�ستراتيجية :التعلم التعاوني
إ
النتاج المراد تحقيقه :يبين الطالب أ
الحوال التي ي أ�تي عليها كل من الم�سند والم�سند �إليه.
 اقر�أ البيتين ا آلتيين ثم �أجب عن أال�سئلة التي تليهما:
• قال �أحمد �شوقي:
والعلم بناء المــ�آ ثر والممالك من قديم
• قال عمرو بن معدي كرب الزبيدي:
لي�س الجمال بمئزر فاعلم و�إن رديت بردا
	�أكمل الفراغ في ما ي�أتي: -2الم�سند �إليه في البيت أ
الول هو:
 -3الم�سند في البيت أ
الول هــــــو:
 -4الم�سند �إليه في البيت الثاني هو:
 -5الم�سند في البيت الثاني هــــــو:

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

الجابة ال�صحيحة فيما ي�أتي:
 �ضع دائرة حول رمز إ -1الم�سند �إليه في البيت أ
الول جاء:
�أ -مبتد�أ
ب -خبرا
 -2الم�سند �إليه في البيت الثاني جاء:
�أ -مبتد�أ
ب -خبرا
الية أ
 -3الم�سند في آ
الولى جاء:
�أ -مبتد�أ
ب -خبرا
 -4الم�سند في آ
الية الثانية جاء:
�أ -مبتد�أ
ب -خبرا

جـ -جارا ومجرورا

د -ا�سما معطوفا

جـ -جارا ومجرورا

د -خبرا (في أ
ال�صل)

جـ -جارا ومجرورا

د -ا�سما معطوفا

جـ -جارا ومجرورا

د -خبرا (في أ
ال�صل)

اال�ستنتاج

 من أالحوال التي ي أ�تي عليها الم�سند �إليه:
• ..................................
• ..................................
 من أالحوال التي ي أ�تي عليها الم�سند:
• ..................................
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الوحدة ال�أولى
َ

ورقة عمل

�أغرا�ض الخبر

ورقة العمل ()1
الزمن :خم�سة دقائق
ال�ستراتيجية :التعلم التعاوني (ثنائي)
إ
النتاج المراد تحقيقه :يبين الطالب �سبب خروج الخبر �إلى بع�ض المعاني البالغية.
بين لماذا خرج الخبر �إلى:
 -1اال�سترحام في قوله تعالى على ل�سان يون�س عليه ال�سالم:
}

أ
|[النبياء.]78 :

ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
 -2الوعظ والإ ر�شاد في قوله :
(الم�سلم من �سلم النا�س من ل�سانه ويده) الن�سائي ،باب �صفة الم�ؤمن ،حديث 4909
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
 -3التح�سر في قول المازني:
�إذا ما الموت رنق في جفوني وبات بكفه يوما زمامي
فما يغني خيال من حبيب يزورك بالتحية وال�سالم
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
 -4الفخر في قول �أبي فرا�س الحمداني:
تو�سط بيننا لنا ال�صدر دون العالمين �أو القبر
ونحن �أنا�س ال ّ
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
 -5المدح في قول �شوقي مخاطبا ر�سول اهلل :
�أخوك عي�سى دعا ميتا فقام له و�أنت �أحييت �أجياال من الرمم
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................

اال�ستنتاج

 يخرج الخبر �إلى معان بالغية منها:• ..................................
• ..................................
• ..................................
• ..................................
• ..................................
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ورقة عمل

الوحدة ال�أولى
َ

خروج الخبر على مقت�ضى الظاهر

ورقة العمل ()1
الزمن :ع�شرة دقائق
ال�ستراتيجية :التفكير الناقد
إ
النتاج المراد تحقيقه :يبين الطالب �سبب خروج الخبر عن مقت�ضى الظاهر.
اقر�أ ا آليات الكريمة ا آلتية وبين ال�سبب الذي من �أجله �ألقي الخبر:

| [البقرة.]163 :

 -1خاليا من الم�ؤكدات في قوله تعالى} :
مع �أن المخاطبين منكرون للوحدانية.
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
| [الم�ؤمنون.]15 :

 -2م�ؤكدا بم�ؤكدين في قوله تعالى} :
مع �أن المخاطبين غير منكرين لحقيقة الموت.
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
 -3م�ؤكدا بم�ؤكد واحد في قوله تعالى} :
مع �أن المخاطب خالي الذهن من الخبر.
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................

| [الحج.]1:

ن�ستنتج �أن................................................................................. :
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ورقة عمل

الوحدة ال�أولى
َ

ال�أمـــــر

ورقة العمل ()1
الزمن  :ع�شر دقائق
ال�ستراتيجية :التعلم التعاوني
إ
النتاج المراد تحقيقه :يبين الطالب المعاني البالغية التي يخرج �إليها أ
المر.
الجابة ال�صحيحة في ما ي�أتي ثم اذكر ال�سبب:
اختر إ
 -1خرج أ
المر في قوله تعالى مخاطبا ال�صائمين:

|[البقرة،]187 :

}
�إلى معنى بالغي هو:
هـ -التمني
د -االلتما�س
جـ -الدعاء
ب -الإ باحة
�أ -الن�صح والإ ر�شاد
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................

 -2خرج أ
المر في قول امرئ القي�س لخليليه:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ب�سقط اللوى بين الدخول فحومل
�إلى معنى بالغي هو:
هـ -التمني
د -االلتما�س
جـ -الدعاء
ب -الإ باحة
�أ -الن�صح والإ ر�شاد
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
 -3خرج أ
المر في قول امرئ القي�س �أي�ضا:
�أال �أيها الليل الطويل �أال انجل ب�صبح وما الإ �صباح منك ب أ�مثل
�إلى معنى بالغي هو:
هـ -التمني
د -االلتما�س
جـ -الدعاء
ب -الإ باحة
�أ -الن�صح والإ ر�شاد
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
 -4خرج أ
المر في قول �شوقي:
فادخر فيه لعام ال تجد
ب عام �أنت فيه واجد
ُر َّ
علم آ
الباء واهتف قائال �أيها ال�شعب تعاون واقت�صد
�إلى معنى بالغي هو:
هـ -التمني
د -االلتما�س
جـ -الدعاء
ب -الإ باحة
�أ -الن�صح والإ ر�شاد
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
 -5خرج أ
المر في قول المتنبي مخاطبا �سيف الدولة:
�أزل ح�سد الح�ساد عني بكبتهم ف أ�نت الذي �صيرتهم لي ح�سدا
�إلى معنى بالغي هو:
هـ -التمني
د -االلتما�س
جـ -الدعاء
ب -الإ باحة
�أ -الن�صح والإ ر�شاد
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
ن�ستنتج �أن................................................................................. :
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ورقة عمل

الوحدة ال�أولى
َ

ال�أمـــــر

ورقة العمل ()2
الزمن  :ع�شر دقائق
ال�ستراتيجية :التعلم التعاوني
إ
النتاج المراد تحقيقه :يبين الطالب المعاني البالغية التي يخرج �إليها أ
المر.
الجابة ال�صحيحة في ما ي�أتي ثم اذكر ال�سبب:
اختر إ
 -1خرج أ
المر في قوله تعالى مخاطبا الكافرين:
}

|[الطور،]16 :

�إلى معنى بالغي هو:
هـ -التحقير
د -التهديد
جـ -التعجيز
ب -التخيير
�أ -الت�سوية
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
 -2خرج أ
المر في قوله تعالى:
}

| [لقمان،]11 :

�إلى معنى بالغي هو:
هـ -التحقير
د -التهديد
جـ -التعجيز
ب -التخيير
�أ -الت�سوية
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
 -3خرج أ
المر في قوله :
مما �أدرك النا�س من كالم النبوة أ
الولى� :إذا لم ت�ستحي فا�صنع ما �شئت) [�صحيح البخاري ،حديث  ،5055وت�ستحي �أ�صلها ت�ستحيي حذفت منها
(�إن ّ
ياء واحدة للجزم]� ،إلى معنى بالغي هو:
هـ -التحقير
د -التهديد
جـ -التعجيز
ب -التخيير
�أ -الت�سوية
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
 -4قول ب�شار بن برد مخاطبا من ال يحتمل الزلة من �صديقه:
ف�إنه مقارف ذنب مرة ومجانبه
فع�ش واحدا �أو �صل �أخاك
�إلى معنى بالغي هو:
هـ -التحقير
د -التهديد
جـ -التعجيز
ب -التخيير
�أ -الت�سوية
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
 -5خرج أ
المر في قول ال�شاعر:
�أطنين �أجنحة الذباب ي�ضير
فدع الوعيد فما وعيدك �ضائري
�إلى معنى بالغي هو:
هـ -التحقير
د -التهديد
جـ -التعجيز
ب -التخيير
�أ -الت�سوية
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
ن�ستنتج �أن................................................................................. :
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الوحدة ال�أولى
َ

ورقة عمل

النَّـــــهي

ورقة العمل ()1
الزمن  :ع�شر دقائق
ال�ستراتيجية :التعلم التعاوني
إ
النتاج المراد تحقيقه :يبين الطالب المعاني البالغية التي يخرج �إليها النهي.
الجابة ال�صحيحة في ما ي�أتي ثم اذكر ال�سبب:
اختر إ
 -1خرج النهي في قوله تعالى على ل�سان الم�ؤمنين:
}

| [البقرة� ،]286 :إلى معنى بالغي هو:

جـ -الدعاء
ب -التمني
�أ -االلتما�س
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
 -2خرج النهي في قول المعري مخاطبا �صديقه:
ال تطويا ال�سر عني يوم نائبة ف�إن ذلك �أمر غير مغتفر
�إلى معنى بالغي هو:
جـ -الدعاء
ب -التمني
�أ -االلتما�س
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
 -3خرج النهي في قول القائل :ال تغربي �أيتها ال�شم�س
�إلى معنى بالغي هو:
جـ -الدعاء
ب -التمني
�أ -االلتما�س
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
ن�ستنتج �أن................................................................................. :
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ورقة عمل

الوحدة ال�أولى
َ

النَّـــــهي

ورقة العمل ()2
الزمن  :ع�شر دقائق
ال�ستراتيجية :التعلم التعاوني
إ
النتاج المراد تحقيقه :يبين الطالب المعاني البالغية التي يخرج �إليها النهي.
الجابة ال�صحيحة في ما ي�أتي ثم اذكر ال�سبب:
اختر إ

 -1خرج النهي في قوله تعالى} :

| [التوبة� ،]66 :إلى معنى بالغي هو:

جـ -الن�صح والإ ر�شاد
ب -التهديد
�أ -ال�سخرية
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................

 -2خرج النهي في قول عبد المنعم الرفاعي:
وابتــ�ســام راق غنجا ودالال
ال يغـــرنك بيــا�ض وطــلى
هو ح�سن الخلق قوال وفعاال
ما الجمال العف لونا �أبي�ضا
�إلى معنى بالغي هو:
جـ -الن�صح والإ ر�شاد
ب -التهديد
�أ -ال�سخرية
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
 -3خرج النهي في قول القائل لمن يق�ضي عمره الهيا :ال ت�صح من لهوك فالعمر طويل
�إلى معنى بالغي هو:
جـ -الن�صح والإ ر�شاد
ب -التهديد
�أ -ال�سخرية
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
ن�ستنتج �أن................................................................................. :
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ورقة عمل

الوحدة ال�أولى
َ

الا�ستفـــــهام

ورقة العمل ()1
الزمن  :ع�شر دقائق
ال�ستراتيجية :التعلم التعاوني
إ
النتاج المراد تحقيقه :يبين الطالب المعاني البالغية التي يخرج �إليها اال�ستفهام.
الجابة ال�صحيحة في ما ي�أتي ثم اذكر ال�سبب:
اختر إ
 -1خرج اال�ستفهام في قوله تعالى:
}

| [ال�صف،]10 :

�إلى معنى بالغي هو:
هـ -اال�ستبطاء
د -التعجب
جـ -الت�شويق
ب -التقرير
�أ -النفي
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
 -2خرج اال�ستفهام في قول جرير مادحا:
و�أندى العالمين بطون راح؟
�أل�ستم خير من ركب المطايا
�إلى معنى بالغي هو:
هـ -اال�ستبطاء
د -التعجب
جـ -الت�شويق
ب -التقرير
�أ -النفي
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
 -3خرج اال�ستفهام في حديث المتنبي عن الحمى التي �ألمت به:
فكيف و�صلت �أنت من الزحام؟
�أبنت الدهر عندي كل بنت
�إلى معنى بالغي هو:
هـ -اال�ستبطاء
د -التعجب
جـ -الت�شويق
ب -التقرير
�أ -النفي
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
 -4خرج اال�ستفهام في قول البحتري:
و�شيكا و�إال �ضيقة وانفراجها؟
هل الدهر �إال غمرة وانجال ؤ�ها
�إلى معنى بالغي هو:
هـ -اال�ستبطاء
د -التعجب
جـ -الت�شويق
ب -التقرير
�أ -النفي
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
 -5خرج اال�ستفهام في قول البهاء زهير:
وحتام �أبقى في العذاب و�أمكث؟
�أموالي �إنّي في هواك معذب
�إلى معنى بالغي هو:
هـ -اال�ستبطاء
د -التعجب
جـ -الت�شويق
ب -التقرير
�أ -النفي
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
ن�ستنتج �أن................................................................................. :
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ورقة عمل

الوحدة ال�أولى
َ

الا�ستفـــــهام

ورقة العمل ()2
الزمن  :ع�شر دقائق
ال�ستراتيجية :التعلم التعاوني
إ
النتاج المراد تحقيقه :يبين الطالب المعاني البالغية التي يخرج �إليها اال�ستفهام.
الجابة ال�صحيحة في ما ي�أتي ثم اذكر ال�سبب:
اختر إ

 -1خرج اال�ستفهام في قوله تعالى} :

|[المر�سالت� ،]16 :إلى معنى بالغي هو:

و -التهديد
هـ -التهويل
د -التعظيم
جـ -التحقير
ب -الت�سوية
�أ -اال�ستحالة
ال�سبب............................................................................................ :
....................................................................................................
| �إلى معنى بالغي هو:

 -2خرج اال�ستفهام في قوله تعالى} :

و -التهديد
هـ -التهويل
د -التعظيم
جـ -التحقير
ب -الت�سوية
�أ -اال�ستحالة
ال�سبب............................................................................................ :
....................................................................................................
|[ال�شعراء،]136 :

 -3خرج اال�ستفهام في قوله تعالى} :
�إلى معنى بالغي هو:

و -التهديد
هـ -التهويل
د -التعظيم
جـ -التحقير
ب -الت�سوية
�أ -اال�ستحالة
ال�سبب............................................................................................ :
....................................................................................................
| أ
[النعام]101 :

 -4خرج اال�ستفهام في قوله تعالى} :
�إلى معنى بالغي هو:

و -التهديد
هـ -التهويل
د -التعظيم
جـ -التحقير
ب -الت�سوية
�أ -اال�ستحالة
ال�سبب............................................................................................ :
....................................................................................................
 -5خرج اال�ستفهام في قول �أحدهم� :أ�أنت من تزعم الحلم والكرم؟ �إلى معنى بالغي هو:
و -التهديد
هـ -التهويل
د -التعظيم
جـ -التحقير
ب -الت�سوية
�أ -اال�ستحالة
ال�سبب............................................................................................ :
....................................................................................................

 -6خرج اال�ستفهام في قول المتنبي:
من للمحافل والجحافل وال�سرى؟
�إلى معنى بالغي هو:

فقدت بفقدك نيرا ال يطلع

و -التهديد
هـ -التهويل
د -التعظيم
جـ -التحقير
ب -الت�سوية
�أ -اال�ستحالة
ال�سبب............................................................................................ :
....................................................................................................
ن�ستنتج �أن........................................................................................ :
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ورقة عمل

الوحدة ال�أولى
َ

النــــِّـــــداء

ورقة العمل ()1
الزمن  :ع�شر دقائق
ال�ستراتيجية :التعلم التعاوني
إ
النتاج المراد تحقيقه :يبين الطالب المعاني البالغية التي يخرج �إليها النداء.
الجابة ال�صحيحة في ما ي�أتي ثم اذكر ال�سبب:
اختر إ
 -1خرج النداء في قوله تعالى:
}

| [الزمر،]56 :

�إلى معنى بالغي هو:
جـ -الإ غراء
ب -الزجر
�أ -التح�سر
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
 -2خرج النداء في قول الر�سول :
(يا باغي الخير �أقبل)
�سنن الترمذي ،كتاب ال�صوم عن ر�سول اهلل ،باب ماء جاء في ف�ضل �شهر رم�ضان
�إلى معنى بالغي هو:
جـ -الإ غراء
ب -الزجر
�أ -التح�سر
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
 -3خرج النداء في قول ال�شاعر:
ت�صح وال�شيب فوق ر�أ�سي �ألما
�أف�ؤادي متى المتاب �ألما
�إلى معنى بالغي هو:
جـ -الإ غراء
ب -الزجر
�أ -التح�سر
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
ن�ستنتج �أن................................................................................. :
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ورقة عمل

الوحدة ال�أولى
َ

النــــِّـــــداء

ورقة العمل ()2
الزمن  :ع�شر دقائق
ال�ستراتيجية :التعلم التعاوني.
إ
النتاج المراد تحقيقه :يبين الطالب المعاني البالغية التي يخرج �إليها النداء.
الجابة ال�صحيحة في ما ي�أتي ثم اذكر ال�سبب:
اختر إ
 -1خرج النداء في قول البارودي في رثاء ولده:
وا كبدي يا علي بعدك لو كانت تبل الغليل وا كبدي
�إلى معنى بالغي هو:
جـ -اال�ستغاثة
ب -الندبة
�أ -التعجب
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
 -2خرج النداء في قول امرئ القي�س:
فيا لك من ليل ك أ�ن نجومه بكل مغار الفتل �شدت بيذبل
�إلى معنى بالغي هو:
جـ -اال�ستغاثة
ب -الندبة
�أ -التعجب
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
 -3خرج النداء في قول ال�شاعر:
أ
يا لقومي ويا ألمثال قومي لنا�س عتوهم في ازدياد
�إلى معنى بالغي هو:
جـ -اال�ستغاثة
ب -الندبة
�أ -التعجب
ال�سبب..................................................................................... :
.............................................................................................
ن�ستنتج �أن................................................................................. :
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الوحدة ال�أولى
َ

ورقة عمل

َــــ�صر
الق ْ

ورقة العمل رقم ()1
الزمن:خم�سة دقائق
ال�ستراتيجية :التعلم التعاوني (ثنائي)
إ
النتاج المراد تحقيقه :يتبين الطالب طرق الق�صر (العطف).
المثلة ا آلتية بتم ُّعن ثم �أجب عن أ
 اقر�أ أال�سئلة التي تليها:
لي�س �شوقي كاتبا بل �شاعر
لي�س �شوقي كاتبا لكن �شاعر
�شوقي �شاعر ال كاتب
 أامل الجدول آ
التي بما ينا�سب:
رقم
المثال
1

المق�صور

المق�صور عليه

2
3
 حدد موقع (المق�صور عليه) بالن�سبة �إلى الحرف الذي �أفاد التخ�صي�ص في:• المثال أ
الول..................................... :
• المثال الثاني..................................... :
• المثال الثالث..................................... :

اال�ستنتاج

من طرق الق�صر..................................... :
ويكون بالحروف:
  ...........وي أ�تي المق�صور عليه .....................  ...........وي أ�تي المق�صور عليه ..................... ........... -وي أ�تي المق�صور عليه .....................

122

الذي �أفاد التخ�صي�ص

نوعه من الحروف

ورقة عمل

الوحدة الثانية
َ

المح�سنات اللفظية

ال�سجع

ورقة عمل ()1
الزمن :خم�سة دقائق
ال�ستراتيجية :التعلم التعاوني (ثنائي)
إ
النتاج المراد تحقيقه :يتبين الطالب مواقع ال�سجع الواردةفي النَّ�ص.
اقر�أ القطعة ا آلتية من المقامة الم�ضيرية لبديع الزمان الهمذاني ،وبيّن موا�ضع ال�سجع فيها:

"وخرجت نحو الباب ،و�أ�سرعت في الذهاب ،وجعلت �أعدو وهو يتبعني وي�صيح :يا �أبا الفتح ،الم�ضيرة ،وظن ال�صبيان �أن
ُخذت
ال�ضجر ،فلقي رجل الحجر بعمامته ،فغا�ص في هامته ،ف أ�
الم�ضيرة لقب لي ،ف�صاحوا �صياحه ،فرميت �أحدهم بحجر ،من فَ َرط ّ
ُ
�شرت �إلى الحب�س ،ف أ�قمت عامين في ذلك النّح�س ،فنذرت �أال �آكل
طاب َ
وح ُ
ال�صفع بما َ
من النّعال بما ق ُد َم وحدث ،ومن ّ
وخبُثُ ،
م�ضيرة ما ع�شت ،فهل �أنا في ذا يا �آل همذان ظالم؟!" .
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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ورقة عمل

الوحدة الثانية
َ

المح�سنات اللفظية

الموازنة

ورقة عمل ()2

ال�ستراتيجية :التعلم التعاوني.
إ
النتاجات المراد تحقيقها:
 يميز بين الموازنة والمماثلة -يميز بين التر�صيع وال�سجع المتوازي.

(المجموعة )1
الزمن :ع�شرون دقيقة

عزيزي الطالب :اقر�أ و�أفراد مجموعتك الجمل ا آلتية ،ثم �أجب عن أ
ال�سئلة التي تليها:
 -1كتب بع�ضهم� " :إن كنت ال تُ�ؤتي من ٍ
وكنت ال �أوتي من �ضعف �سبب ،فكيف �أخاف منك خيبة �أمل؟ ".
نق�ص كرم،
ُ
 -2وقال �أحدهم " :بيننا �أ�سباب مت�صلة ،و�أحوال متّحدة".
ِ
المرا�س" .
�صاع ،ومداومة
حر اللقاء ،وم�ض�ض النّزال ،و�ش ّدة ال ِم ِ
 -3وقال بع�ضهم " :ا�صبر على ّ
 -4قال ال�شاعر:
متورعا
فمكارم �أوليتها متبرعا
ٌ
وجرائم �ألغيتها ّ
ٌ
�أ  -ميّز الموازنة والمماثلة في العبارات الثالثة أ
الولى.
• .................................................
• .................................................
• .................................................

ب -ما اللّون البديعي الذي يمثله قول ال�شاعر في البيت الرابع؟
• .................................................
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ورقة عمل

الوحدة الثانية
َ

المح�سنات اللفظية /الموازنة

الموازنة

ورقة عمل ()3

ال�ستراتيجية :التع ّلم التعاوني.
إ
النتاجات المراد تحقيقها:
 يبيّن الموازنة والمماثلة . -يميّز بين التر�صيع وال�سجع المتوازي.

(المجموعة )2
الزمن :ع�شرون دقيقة

عزيزي الطالب :اقر�أ و�أفراد مجموعتك الجمل ا آلتية ،ثم �أجب عن أ
ال�سئلة التي تليها:
 -1قال تعالى} :

| [الغا�شية.]15،16 :

�صفي الدين الحلّي:
 -2قال
ّ
ُم�ستَ ْقتِ ٌل قاتلٌ ُم ِ
�ستر�سلٌ َع ِجلٌ
ُم ْ�ست أ� ِ�صلٌ �صائلٌ ُم ْ�س ْتع ِجلٌ َخ ِ�ص ُم
ْ
 -3قال ال�شاعر في مدينة غزة المجا ِهدة:
كيف ُ�س ْق ِ
كيف ُ�ص ْغ ِ
ِ
اما
القلوب �سهاما
ت من
َ
َ
ت من العيون ِ�س َم َ
أ
زمة المور بعزائم �أمره،وحا�صد �أئمة الغرور بقوا�سم مكره".
 -4قال ابن نباتة" :الحمد هلل عاقد �أ ّ
�أ  -ميّز الموازنة والمماثلة في العبارات الثالثة أ
الولى .
• .................................................
• .................................................
• .................................................
ب -ما اللّون البديعي الذي يمثله قول ابن نباتة؟
• .................................................
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الوحدة الثانية
َ

ورقة عمل

المح�سنات المعنوية

ُح ْ�سن التعليل
ورقة عمل ()1

ال�ستراتيجية :التع ّلم التعاوني
إ
أ
النتاج المراد تحقيقه :يو�ضح ح�سن التعليل و�ثره الفني.

الزمن  :ع�شر دقائق.

و�ضح ح�سن التعليل في أ
البيات ا آلتية:
ّ
 -1قال حافظ �إبراهيم:
يعيبون �شوقي �إذا يرى غير منـ�شدٍ
ُ
لـم يفـــارق طبعــ َ ُه
ولكن
ٌ
حيـاء ْ

عـي به �أو ترفُّـــــ ِع
وما ذاك عن ٍّ
الحر فوق التطب ِع
ُ
وطبع الكريم ِّ
ُّ

 -2قال �أبو هالل الع�سكري:
َــعـــــذَاره
زعم البنفـ�ســج �أنـــه ك ُ

ُح ْ�ســنًا ف�ســـلّوا من قفـاه ل�سان ُه

 -3قال ال�شاعر:
ذن ال ُّدنيا به من ُ�صـــروفهـا
ل ِ َما تُ ْؤ� ُ
و�إال فــــمـا يُـبـكـيـه مـنــها و�إنَّـها

كاء الطّ فل �ســـاع َة يُول َ ُد
ُ
يكون بُ ُ
مما كان فيه و�أرغَــــ ُد
أَل ُ
رحب َّ

 -4قال �أبو تمام:
ال تنكري عطل الكريم من الغـنى

فال�سـيـلُ
حرب للمكان العـالي
ٌ

 -5قال م�سلم بن الوليد:
ـت فـيـنـا �إ�ســــاءت ُه
يا وا�شياً َح ُ�ســنَ ْ

حذار َك �إن�ساني من الغرق
نجى
ّ
ُ
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الوحدة الثانية
َ

ورقة عمل

المح�سنات المعنوية

االلتفات

ورقة عمل ()2

ال�ستراتيجية :التع ّلم التعاوني
إ
أ
النتاج المراد تحقيقه :يبيِّن موا�ضع االلتفات في المثلة .

الزمن  :ع�شر دقائق

بيِّن موا�ضع االلتفات في أ
المثلة ا آلتية:
|[ أ
النعام .] 72 ،71 :

 -1قال تعالى} :
| [ي�س.]22 :

 -2قال تعالى} :
 -3قال تعالى}:

|

[يون�س.]22 :

 -4قال جرير:
متى كان ِ
لوح
الخيام بذي طُ ٍ

الغيث �أيتُها ِ
ُ�س ِ
يام
قيت
َ
الخ ُ

 -5قال مهيار بن مرزوية:
تحدوه النّعامي
�ض
بَ َك َر العا ِر ُ
ُ

ِ
دار �أماما
الري يا َ
ف�سقاك ّ
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الوحدة الثانية
َ

ورقة عمل

المح�سنات المعنوية

التورية

ورقة عمل ()3

ال�ستراتيجية :التع ّلم التعاوني
إ
النتاج المراد تحقيقه :ي�ستخرج التورية وي�شرحها.

الزمن  :ع�شر دقائق

ا�ستخرج ما في أ
المثلة ا آلتية من تورية ،ثم ا�شرحها:
 -1قال تعالى} :

| [ يو�سف.]42 :

 -2قال ابن الظاهر:
ـــــم ِة �أ ِ
ُ
ــــــــكـــم
ر�ض
�شـــــكرا لِنَ ْ�س َ
َـــــــــر َو �أن حـفـــظـــت �أحـــا
ال غ
ْ

ـــت عنِّي التَّحـيــــة
كـــــــم بلَّ َغ ْ
ديث الهـــــوى فهـــي الـــ َّذ ِكية

 -3قال ال�شاعر:
أ
ال�سرحان في الفق طالعا
�أرى ذنب َّ

تطلــع
فهلْ ممكن �أ َّن الغزالــــ َة
ُ

 -4وقال �آخر في الخمر والنهي عن �شربها:
وقــــــلـــت هـــــــذي راحــــــــــ ٌة
ُ

تـــ�ســـــوق للـــقــلب الــتَّــعب

 -5قال ابن ُمكان�س في الغزل:
ولـــي مــن اللـــــحـــظ �ســــــهمــًا

بـــــــه نـمــــــوت ونبــــــــــال

 -6قال ال�شاعر:
المــــــعـــر�ض عــــــــــــنَّا
�أيــــــها
ُ

حــــ�ســـــــــبك اهلل تعــــــــالى
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الوحدة الثانية
َ

ورقة عمل

المح�سنات المعنوية

التق�سيم

ورقة عمل ()4
ال�ستراتيجية :التع ّلم التعاوني
إ
النتاج المراد تحقيقه :يتبيّن التق�سيم في أ
المثلة .

الزمن  :ع�شر دقائق

بيِّن التق�سيم في أ
المثلة ا آلتية:
 -1قال تعالى} :

|

[المائدة.]54 :

 -2قال تعالى} :

|

[ال�شورى.]50 ،49 :

 -3قال الر�سول  " :تنكح المر�أة ألربع :لمالها ولح�سبها ولجمالها ولدينها ،فاظفر بذات ال ِّدين ،تربت يداك".
�صحيح م�سلم،كتاب الر�ضا ،باب ا�ستحباب نكاح ذات الدين.
 -4قال �أحدهم " :رحم اهلل من ت�ص َّدق من ف�ضل� ،أو �آ�سى من كفاف� ،أو �آثر من قوت".
 -5قال علي بن �أبي طالب

:

" �أ ِ
ِ
�شئت تكن �أ�سيره".
ح�سن �إلى من �شئت تَ ُك ْن �أميره،
�شئت تكن نظيره ،واحتج �إلى من َ
وا�ستغن عمن َ

 -6قال ال�شاعر:
فل�ست ترى
�أفنى جيو�ش العدا غزوا
َ

ومنهزم
�سوى قتيلٍ وم أ��سو ٍر ُ
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المنهج التاريخي

 يتعرف مفهوم المنهج التاريخي. يتعرف ملامح المنهج التاريخي في النقد العربي القديم. يتعرف �أثر المنهج التاريخي في الدرا�سات العربية الحديثة. يوازن بين �أراء النقاد في المنهج التاريخي. يبدي ر�أيًا نقديًا في المنهج التاريخي.البيئة ،والجن�س ،والزمن ،والمنهج التاريخي.

�إ�ستراتيجية التعلم من خلال الن�شاط
خطوات التنفيذ
 التمهيد للدر�س ب�س�ؤال �شائق مثل :ما �أثر المنهج التاريخي في ال أ�دب؟ ثم يُطلبثم يطلب المعلم �إلى
�إلى الطلبة قراءة الدر�س قراءة �صامتة في �سبع دقائقّ ،
�أحد الطلبة �إدارة مقابلة في م�ضمون ال ّدر�س مع طالبين م�شاركين ،ويقدمها
للح�ضور ،ثم يجري معهما مقابلة يطرح فيها ال أ��سئلة ال�آتية:
• ما المنهج التاريخي ؟
• ما ال أ�مور التي يعنى فيها المنهج التاريخي؟
• �أذكر �أهم رواد المنهج التاريخي في الدرا�سات العربية والحديثة ؟
• بيّن �أبرز ملامح المنهج التاريخي في النقد العربي القديم .
و�ضح بع�ض الانتقادات التي وجهت للمنهج التاريخي مبينًا ر�أيك.
•
ْ
 يراقب المعلم �أداء الطلبة دون تدخل ،بينما ي�سمح بمداخلات الطلبة ،وبعدحوارا يناق�ش فيه م�ضمون ال ّدر�س؛ مبينًا ال�إجابات
انتهاء المقابلة يدير المعلم
ً
يدون ال�إجابات ال�صحيحة على ال�سبورة ،طالبًا من
ثم ّ
ال�صحيحة من الخاطئةّ ،
الطلبة تدوينها في دفاترهم.

للمعلم
 المنهج التاريخي لا يعنى بال أ�مور الفنية في العمل ال أ�دبي ،ولا يبحث فيجماليات الن�ص ال أ�دبي ،وينح�صر تركيزه في البحث عن الم�ؤثرات المكانية
والزمانية فيه.
للطالب
 يع ّد المنهج التاريخي من �أقدم المناهج النقدية ،ومع ذلك ما زال هذا المنهجحا�ضرا في الدرا�سات النقدية.
ً

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات النقويم.
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علاج
تقريرا عن �أرائه في
 ُع ْد �إلى كتاب محمد مندور "في الميزان الجديد" ثم اكتبً
المنهج التاريخي.
�إثراء
 -اذكر بع�ض �أراء النقاد العرب المحدثين في المنهج التاريخي.

 الملاحظة.� -سلم التقدير.

للمعلم
أ
 النقد ال�دبي ومدار�سه الحديثة ،ترجمة �إح�سان عبا�س ،دار الثقافة ،ط ،1بيروت.
للطالب

 -غير محو�سب.
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المنهج النف�سي

يتعرف المنهج النف�سي في النقد ال أ�دبي.
 ّ يتعرف ملامح المنهج في النقد العربي القديم. يدرك �أهمية المنهج في الدرا�سات ال أ�دبية. يحلل نماذج �أدبية تحليلاً نقديًا.مدعما بالبراهين وال أ�دلة في المنهج النف�سي.
 يبدى ر�أيًا نقديًاً
الع�صاب ،والت�سامي ،واللاوعي.
�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر� /أ�سئلة و�أجوبة.
 ملاحظة البيئة ال�صفية ومدى ملاءمتها لمجريات ال ّدر�س للطلبة في غرفةال�صف.
 التهيئة النف�سية ب�س�ؤال عدد من الطلبة عن حالتهم النف�سية و�أو�ضاعهم العامة،والوقوف عند معنى النف�س ،وكيف تنعك�س الحالة النف�سية على �أداء الفرد
ثم كيف في مجال النقد وال أ�دب.
العاديَّ ،
 التمهيد لل ّدر�س بمجموعة من ال أ��سئلة ال�شائقة ،مثل:• ما فائدة علم النف�س ؟
• هل �سبق لك �أن زرت طبيبًا نف�سيّا ؟
• هل زيارة الطبيب النف�سي تعني لك �شيئا ؟
بعد �أن يتهي أ� الطلاب لل ّدر�س يطرح المعلم ال أ��سئلة ال�آتية ،بعد �إعطاء الفر�صة
الكافية للطلبة للاطلاع على المادة.
عرف المنهج النف�سي.
• ّ
• ما �أبرز ملامح المنهج النف�سي في النقد العربي القديم؟
• و�ضح �أثر المنهج النف�سي في النقد العربي الحديث.
• ما �أثر المنهج النف�سي في الدرا�سات ال أ�دبية؟
 ي�صغي المعلم ل�إجـــابات الطلبــة ،ويتو�صــل معــهـم �إلى ال�إجابات ال�صحيحةويدونها على اللوح ،ثم يطلب المعلم �إلى الطلبة كتابتها على دفاترهم ،مع
تحديد �أهم النقاط الرئي�سة التي تركز عليها الدر�س.
نموذجا ق�ص�صيًا ،ثم يطلب �إلى الطلبة تحليله َوفق معطيات
 يعر�ض المعلمً
المنهج النف�سي و�إبداء الر�أي فيه .

للمعلم
أ
أ
قديما عند فلا�سفة اليونان و�خذ عنهم الفلا�سفة والبلاغيون
 عرف ال�ثر النف�سي ًالعرب ذلك ،وتبلّور المنهج حديثًا على يد فرويد.
للطالب
الن�ص ال أ�دبي
 لا ي�صلح المنهج النف�سي وحده لتف�سير ال أ�دب؛ ل أ� َّن جماليات ّبقيت بمن أ�ى عن توجه المنهج النف�سي.
( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات النقويم.
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علاج
عرف المنهج النف�سي مبينًّا �أبرز رواده .
 ّ�إثراء
ن�صا �شعريًا وبيّن �أثر العوامل النف�سيّة فيه ،ثم اكتبه واعر�ضه على زملائك
 اختر ًّلمناق�شته.

 الملاحظة. -قائمة �شطب.

للمعلم
 علم النف�س والنظريات الحديثة ،فرويد ،ترجمة فار�س �ضاهر ،دار القلم ،بيروت.للطالب
 -في النقد وال�أدب� ،إيليا حاوي ،دار الكتاب العربي ،ط ،3بيروت.

 -غير محو�سب.
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ال�شكلانية
ّ

روادها.
 يتعرف ال�شكلانية و�أبرز ّ يتبين �أثر ال�شكلانية في النقد الحديث.يتعرف �أبرز الانتقادات التي وجهت �إلى ال�شكلانية.
 ّأ
 -يبدي ر�يًا نقديًا في ال�شكلانية.

والن�ص المفتوح ،والم�ؤثرات الخارجية.
الن�ص،
ّ
�أدبيّة ّ

�إ�ستراتيجية التفكير الناقد /التمهيد لل ّدر�س ب�س�ؤال �شائق مثل :
مثيرا ،يعر�ض بعد ذلك بيتًا من ال�شعر،
ماذا تعني ال�شكلانية ؟ ثم يدير
ً
حوارا فاعلاً ً
ويقف مع تلاميذه؛ ليرى جماله في �شكله �أم م�ضمونه ،ثم ي�صل معهم بعد ذلك
�إلى مفهوم ال�شكلانية :
 يخ�ص�ص المعلم وقتًا لمراجعة �أهم �أفكار الدر�س.ثم يطرح المعلّم ال أ��سئلة
 يطلب المعلم �إلى الطلبة طرح مجموعة من ال أ��سئلةّ ،ال�آتية :
رواد ال�شكلانية ؟
• َم ْن �أهم ّ
• بيّن �أظهر �أراء ال�شكلانيين.
• هل طرحت �أراء ال�شكلانيين في النقد العربي القديم؟
• ما �أو�ضح الانتقادات التي وجهت �إلى ال�شكلانية ؟
ثم مراجعة ال�إجابات
 تتم مناق�شة ال�إجابات بعد ا�ستثارة الع�صف الذهنيَّ ،وتدوينها في دفاتر الطلبة.

للمعلم
تعرف النقد العالمي على ال�شكلانية في وقت مت أ�خر ،وتبيّن �أن معظم ال�آراء
 ّالنقدية في المدار�س النقدية الحديثة قد تطرقت �إليها ال�شكلاتية فخ�سرت
الريادة؛ ب�سبب ت أ�خر ترجمة �أعمالهم.
للطالب
آ
 المدر�سة ال�شكلانية عريقة في النقد العالمي ،وما زالت �ثارها تجذب النقاد�إليها.

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات النقويم.
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علاج
أ
عرف ال�شكلانية مبينًّا �برز روادها .
ّ -

�إثراء
أ
آ
وقم بتحليله وفق �راء ال�شكلانيين مبينًا ر�يك فيه.
 اختر ًّن�صا �شعريًّا ْ

 الملاحظة. -ال�سجل الق�ص�صي.

للمعلم
أ
 ال�شكلانية الرو�سيّة ،فيكتور �يريخ ،ترجمة الولي محمد ،المركز الثقافي العربي،ط ،1الدار البي�ضاء2000 ،م.
للطالب
 -معجم م�صطلحات ال�أدب ،مجدي وهبه ،مكتبة لبنان ،بيروت1974 ،م.

 -لا يوجد.
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الكلا�سيكية

 يتعرف مفهوم المذهب ال أ�دبي. يتعرف مفهوم الكلا�سيكية. يتعرف �أهم �سمات الكلا�سيكية. يتعرف �أهم �سمات الكلا�سيكية في ال أ�دب العربي. ي�ستخل�ص �سمات ال أ�دب الكلا�سيكي من خلال ن�ص �أدبي.المذهب ال أ�دبي ،والكلا�سيكي ،والمحاكاة ،وقانون الوحدات الثلاث ،ووحدة
النوع ،والم أ��ساة ،والملهاة.
�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر /المحا�ضرة
 يمهد المعلم للدر�س من خلال التعريف بالمذهب ال أ�دبي. يو�ضح ا�شتقاق المفردة ( ،)Classicismبا�ستخدام ال�سبورة� ،أو با�ستخداملوحة العر�ض.
 يو�ضح العاملين اللذين �أ ّديا �إلى ن�شوء المذهب الكلا�سيكي.وهو ما يمكن �أن ينطبق على ما يتعلق بالمذهب الكلا�سيكي في ال أ�دب العربي.
�إ�ستراتيجية التفكير الناقد
 يكتب المعلم على اللوح �أو يعر�ض من خلال �شا�شة العر�ض العاملين المذكورينفي الكتاب اللذين �أديا �إلى ظهور المذهب الكلا�سيكي.
 يطرح المعلم على الطلبة ال�س�ؤال ال�آتي  :ما ال�سمات التي يمكن �أن يت�سم بهامذهب �أدبي ينبثق عن مثل هذه العوامل؟
 يتلقى المعلم �إجابات الطلبة عن ال�س�ؤال ال أ�خير ،ويدون ال�صحيح منها علىاللوح ،ويناق�ش الطلبة في ال�إجابات غير المنا�سبة.

للمعلم
 المحاكاة في ال أ��صل نظرية قال بها �أفلاطون � ،إذ قالا ّ � :إن الطبيعة في عالمالح�س ما هي �إلا محاكاة لعالم المثل ،وهو العالم ال أ�ول� ،أما الفن فهو محاكاة
لعالم الح�س ،وهذا ما جعل الفن وفق نظريتهما �أبعد عن الحقيقة ،فهو يحاكي
المحاكاة.
للطالب
 من العوامل التي �أدت �إلى ن�شوء النه�ضة في �أوروبا اكت�شاف الطباعة في القرنالخام�س ع�شر ،و�سقوط الق�سطنطينية عام 1453م؛ �إذ هاجر علما ؤ�ها بعد
�سقوطها �إلى �إيطاليا حاملين معهم الكتب والمخطوطات ال�إغريقية.
( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات النقويم.
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علاج
 يعر�ض المعلم على اللوح �أو من خلال �شا�شة العر�ض عوامل ن�شوء المذهبالكلا�سيكي و�سماته ،ويطلب �إلى الطلبة �أن يربطوا بين �سمات المذهب
وعوامل ن�شوئه.

�إثراء
 ُعد �إلى �شبكة المعلومات العالمية ،واختر مقالة تتحدث عن الكلا�سيكية،وناق�شها مع زملائك.

 التقويم المعتمد على ال أ�داء. -قائمة الر�صد.

للمعلم
 فن ال�شعر� ،إح�سان عبا�س ،دار ال�شروق ،ط،1عمان.1996 ،للطالب
 -النقد ال�أدبي� ،أحمد �أمين ،دار الكتاب العربي ،ط ،4بيروت.1967 ،

 -غير محو�سب.

 قد يخلط بع�ض الطلبة بين العوامل الم�ؤدية �إلى ن�شوء المذهبو�سمات المذهب.
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الرومان�سية

 يتعرف مفهوم المذهب الرومان�سي. يتعرف �أهم �سمات المذهب الرومان�سي. يتعرف �أهم �سمات المذهب الرومان�سي في ال أ�دب العربي. ي�ستخل�ص �سمات ال أ�دب الرومان�سي من خلال ن�ص �أدبي. يقارن بين المذهبين :الرومان�سي والكلا�سيكي.المذهب الرومان�سي ،والطبقة البرجوازية ،والدراما ،وجماعة �أبولو ،ومدر�سة
والرابطة القلمية ،والع�صبة ال أ�ندل�سية.
الديوانّ ،
�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر� /أ�سئلة و�أجوبة
 يمهد المعلم للدر�س من خلال تنبيه الطلبة �إلى تداول مفردة الرومان�سية فيال أ�و�ساط الاجتماعية ،ويطلب منهم �أن يو�ضحوا مفهومهم للرومان�سية.
ويقر ال�صائب منها.
 يتلقى منهم ال�إجابات حول مفهوم الرومان�سيةُّ ، يدون المفهوم على بطاقة تعلق في لوحة ال�صف.�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر /المحا�ضرة
أ
 يو�ضح ا�شتقاق المفردة " "Romanticismبا�ستخدام ال�سبورة �و با�ستخداملوحة العر�ض.
 يو�ضح العوامل التي �أ ّدت �إلى ن�شوء المذهب الرومان�سي ،وهو ما يمكن �أنينطبق على ما يتعلق بالمذهب الرومان�سي في ال أ�دب العربي.
�إ�ستراتيجية التفكير الناقد
أ
 يكتب المعلم على اللوح �و يعر�ض من خلال �شا�شة العر�ض العوامل المذكورةفي الكتاب التي �أدت �إلى ظهور المذهب الرومان�سي.
ال�سمات التي يمكن �أن يت�سم بها
 يطرح المعلم على الطلبة ال�س�ؤال ال�آتي :ما ّمذهب �أدبي ينبثق عن مثل هذه العوامل؟
 يتلقى المعلم �إجابات الطلبة عن ال�س�ؤال ،ويدون ال�صحيح منها على اللوح،ويناق�ش الطلبة في ال�إجابات غير المنا�سبة.
 يطلب المعلم �إلى الطلبة كتابة مقارنة بين المذهبين :الرومان�سي والكلا�سيكيمن حيث :العقل والعاطفة ،واتباع ال أ��صول والقواعد.

للمعلم
 في حين �أعجب الكلا�سيكيون بال أ�دب ال�إغريقي �أعجب الرومان�سيون ب أ�دبالرومان�س في الع�صور الو�سطى.
للطالب
 من العوامل التي �أدت �إلى ن�شوء الرومان�سية تف�شي الحزن والي أ��س في نفو�سال�شباب في عقب انهيار نابليون.

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات النقويم.
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علاج
 يعر�ض المعلم على اللوح �أو من خلال �شا�شة العر�ض عوامل ن�شوء المذهبالرومان�سي و�سماته ،ويطلب �إلى الطلبة �أن يربطوا بين �سمات المذهب وعوامل
ن�شوئه.

�إثراء
واختر مقالة تتحدث عن الرومان�سية في
 ُعد �إلى �شبكة المعلومات العالمية،ْ
ال أ�دب ،وناق�شها مع زملائك.

 التقويم المعتمد على ال أ�داء. -قائمة الر�صد.

للمعلم
 فن ال�شعر� ،إح�سان عبا�س ،دار ال�شروق ،ط ،1عمان.1996 ،للطالب
 -النقد ال�أدبي� ،أحمد �أمين ،دار الكتاب العربي ،ط ،4بيروت.1967 ،

 -غير محو�سب.

 قد يخلط بع�ض الطلبة بين العوامل الم�ؤدية �إلى ن�شوء المذهبو�سمات المذهب.
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الواقعية

 يو�ضح مفهوم المذهب الواقعي. يو�ضح �أهم �سمات المذهب الواقعي. يو�ضح مفهوم المذهب الواقعي الا�شتراكي. يتعرف �أهم �سمات المذهب الواقعي الا�شتراكي. يتبين �أهم �سمات المذهب الواقعي في ال أ�دب العربي. يتعرف �سمات المذهب الواقعي من خلال ن�ص �أدبي.الواقعية النقدية ،والواقعية الا�شتراكية  ،والمو�ضوعية ،والعام والخا�ص.

�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر� /أ�سئلة و�أجوبة
 يمهد المعلم للدر�س من خلال تنبيه الطلبة �إلى تداول مفردة الواقعية في بع�ضال أ�و�ساط الاجتماعية ،ويطلب �إليهم �أن يو�ضحوا مفهومهم للواقعية.
ويقر ال�صائب ذا العلاقة منها
 يتلقى منهم ال�إجابات حول مفهوم الواقعية،ُّ
بالمفهوم النقدي.
�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر /المحا�ضرة
أ
 يو�ضح ا�شتقاق المفردة " "Realismبا�ستخدام ال�سبورة �و با�ستخدام لوحةالعر�ض.
 يو�ضح العوامل التي �أ ّدت �إلى ن�شوء المذهب الواقعي.وهو ما يمكن �أن ينطبق على ما يتعلق بالمذهب الواقعي في ال أ�دب العربي.
�إ�ستراتيجية التفكير الناقد
 يكتب على اللوح �أو يعر�ض من خلال �شا�شة العر�ض العوامل المذكورة فيالكتاب التي �أدت �إلى ظهور المذهب الواقعي.
 يطرح المعلم على الطلبة ال�س�ؤال ال�آتي :ما ال�سمات التي يمكن �أن يت�سم بهامذهب �أدبي ينبثق عن مثل هذه العوامل؟
 يتلقى المعلم �إجابات الطلبة عن ال�س�ؤال ،وي ّدون ال�صحيح منها على اللوح،ويناق�ش الطلبة في ال�إجابات غير المنا�سبة.

للمعلم
 تعد الطبيعية من المذاهب ال أ�دبية القريبة من الواقعية ،و�أبرز ما يميز هذا المذهباهتمامه الكبير بتفا�صيل الحياة اليومية ،ويعد الروائي (�إميل زولا) رائد هذا
المذهب.
للطالب
� -سميت الواقعية النقدية بالواقعية ال أ�م.

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل.
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علاج
 يعر�ض المعلم على اللوح �أو من خلال �شا�شة العر�ض عوامل ن�شوء المذهبالواقعي و�سماته ،ويطلب �إلى الطلبة �أن يربطوا بين �سمات المذهب وعوامل
ن�شوئه.

�إثراء
ق�صيرا لمحمود تيمور  ،ومثل على �سمات الواقعية فيه.
ن�صا
 اقر�أ ًً

 التقويم الذاتي. -قائمة الر�صد.

للمعلم
 منهج الواقعية في ال�إبداع ال�أدبي� ،صلاح ف�ضل ،دار ال�آفاق الجديدة ،ط ،3بيروت،.1986
للطالب
 في النقد ال�أدبي الحديث (منطلقات وتطبيقات) ،فائق م�صطفى وعبد الر�ضاعلي ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،ط ،1جامعة المو�صل.1989 ،

 -غير محو�سب.

 -الخلط بين الواقعية والواقعية الا�شتراكية.
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الرمزية

 يتعرف مفهوم المذهب الرمزي. يو�ضح �أهم �سمات المذهب الرمزي. يو�ضح �أهم �سمات المذهب الرمزي في ال أ�دب العربي. يتبين �سمات المذهب الرمزي من خلال ن�ص �أدبي. -يبدي ر�أيا في ن�ص �أدبي رمزي.

الرمزية ،وال�إيحاء ،وترا�سل الحوا�س ،والفن للفن.

�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر� /أ�سئلة و�أجوبة
 يمهد المعلم للدر�س من خلال تنبيه الطلبة �إلى تداول مفردة الرمزية في بع�ضال أ�و�ساط الاجتماعية ،ويطلب �إليهم �أن يو�ضحوا مفهومهم لها.
ويقر ال�صائب منها.
 يتلقى منهم ال�إجابات حول مفهوم الرمزيةُّ ،�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر /المحا�ضرة
 يو�ضح ا�ستخدامات مفردة الرمزية "."Symbolism يو�ضح العوامل التي �أ ّدت �إلى ن�شوء المذهب الرمزي.وهو ما يمكن �أن ينطبق على ما يتعلق بالمذهب الرمزي في ال أ�دب العربي.
�إ�ستراتيجية التع ّلم التعاوني � /أوراق العمل
 ينظم المعلم الطلبة في مجموعات محددا لكل مجموعة مقررا. يوزع المعلم على الطلبة ورقة العمل المدرجة في الملحق (.)3 تعمل كل مجموعة على ا�ستخلا�ص القاعدة المطلوبة في ورقة العمل خلالالمدة المحددة.
 تعر�ض كل مجموعة ما ا�ستخل�صته. -يقدم المعلم التغذية الراجعة.

للمعلم
 من الرمزيين الذين تكلموا في الجانب النظري للرمزية ال�شاعر الرمزي (فرلين )الذي �أ�صدر كتاب "الفن ال�شعري" عام .1884
للطالب
� -أطلق خ�صوم الرمزية على هذا المذهب ا�سم "التدهورية".

 -قد يخلط بع�ض الطلبة بين مفهومي الرمز والرمزية.

( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات النقويم.
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علاج
جزءا من ق�صيدة رومان�سية ل أ�بي القا�سم ال�شابي؛ مثل:
 يعر�ض المعلم ًأ
�إذا ال�شعب يوما �أراد الحياة فلا بد �ن ي�ستجيب القدر
ولا بـــد للــيـــل �أن ينجلي ولا بد للقيد �أن ينكـ�ســر
 يطرح ال أ��سئلة ال�آتية :• �إلام رمز ال�شاعر بالليل والقيد؟
• هل تع ّد هذه الق�صيدة رمزية ؟ ولماذا؟

�إثراء
 ُعد �إلى �شبكة المعلومات العالمية ،واختر مقالة تتحدث عن الرمزية ،وناق�شهامع زملائك.

 التقويم المعتمد على ال أ�داء -قائمة الر�صد.

للمعلم
أ
أ
 مذاهب ال ��دب (معالم وانعكا�سات) ،يا�سين ال�يوبي ،الم�ؤ�س�سة الجامعيةللدرا�سات والن�شر والتوزيع ،ط ، 1بيروت.1982 ،
للطالب
 في النقد ال�أدبي الحديث (منطلقات وتطبيقات) ،فائق م�صطفى وعبد الر�ضاعلي ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،ط ،1جامعة المو�صل.1989 ،
 -غير محو�سب.
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الحركة النقدية في ال�أردن

 يتعرف موقع الحركة النقدية ال أ�ردنية في �إطار النقد العربي والعالمي. يتبين معالم الحركة النقدية في ال أ�ردن خلال المراحل الزمنية المذكورة. يتعرف �أهم �أعلام الحركة النقدية في ال أ�ردن خلال المراحل الزمنية المذكورة. يتعرف �أهم الم�ؤ�س�سات التي �أدت �إلى تطور الحركة النقدية في ال أ�ردن خلالالمراحل الزمنية المذكورة.
أ
 يتبين �أه��م الاتجاهات في الحركة النقدية في ال���ردن خلال المراحل الزمنيةالمذكورة.
الخا�ص والعام ،والتفكيكية ،وال أ��سلوبية ،والنماذج الب�شرية.
�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر /المحا�ضرة
أ
 يمهد المعلم للدر�س من خلال ال�إ�شارة �إلى �همية النقد في الحركة الثقافية،وموقع الحركة النقدية في ال أ�ردن من النقد العربي والعالمي.
 يو�ضح دور الملك الم�ؤ�س�س في تن�شيط الحركة النقدية في مرحلة الت أ��سي�س.ويمكن ا�ستخدام هذه الطريقة في التعر�ض ل أ��سماء المجلات ال�صادرة في
المراحل الزمنية المذكورة ،و للحركة النقدية في عقد الخم�سينيات.
�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر /ال�أ�سئلة وال�أجوبة
 يطرح المعلم عددا من ال أ��سئلة ،مثل :كيف يمكن �أن ي�ؤدي �إ�صدار المجلات�إلى تن�شيط الحركة النقدية؟ ما المو�ضوعات التي يمكن طرحها في هذه
المجلات؟
 يتلقى المعلم ال أ�جوبة وي�صوب الخاطئ منها وي�ضيف ما يتنا�سب معالمو�ضوع.
ويمكن ا�ستخدام هذه الطريقة في التعر�ض للم�ؤ�س�سات التي �أدت �إلى ن�ضج
الحركة النقدية في ال أ�ردن في مرحلة ال�ستينيات وال�سبعينيات؛ �إذ يطرح �أ�سئلة؛
مثل :ما الدور الذي يمكن �أن ت�ؤديه الجامعات في �إغناء الحركة النقدية؟
�إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر /عر�ض تو�ضيحي
 ي�صمم المعلم عر�ضا تقديميا با�ستخدام برنامج العرو�ض التقديمية . يخ�ص�ص ال�شريحة ال أ�ولى للعنوان (الحركة النقدية في ال أ�ردن في الثمانينياتوما بعدها).
 يخ�ص�ص ال�شريحة الثانية ل�سمات الحركة النقدية في ال أ�ردن في الثمانينيات ومابعدها.
 يخ�ص�ص ال�شريحة الثالثة للمجلات وال�صحف التي �صدرت في هذهالمرحلة.
 يخ�ص�ص ال�شريحة الرابعة للكتب المترجمة في هذه المرحلة. وي�ستكمل المعلم باقي ال أ�فكار الواردة ،فيخ�ص�ص �شريحة لكل فكرة. يقوم المعلم بعر�ض ال�شرائح من خلال جهاز العر�ض.للمعلم
"عمان" التي ت�صدر
 من المجلات التي ظهرت في الثمانينيات وما بعدها مجلة ّعن �أمانة عمان الكبرى ،ومجلة "تايكي" المتخ�ص�صة بال�إبداع الن�سوي.
للطالب
 واكب �إح�سان عبا�س الحركة ال أ�دبية في العالم العربي ،فكان من �أوائل النقادالذين تابعوا ال�شعر الحر ،و�شجعوا الاتجاه الجاد في كتابة هذا ال�شعر .
( )1ملحق �إجابات ال أ��سئلة ( )2ملحق �أدوات التقويم ( )3ملحق �أورق العمل ( )4ملحق �إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات النقويم.
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علاج
 يطلب المعلم �إلى الطلبة �أن ي�صمموا عر�ضا تو�ضيحيا يظهر من خلاله �أهمالمجلات التي �صدرت في المراحل المذكورة با�ستخدام برنامج العرو�ض
التقديمية.

�إثراء
 عد �إلى �شبكة المعلومات العالمية ،واختر مقالة تتحدث عن الحركة النقدية فيال أ�ردن ،وناق�شها مع زملائك.

 التقويم المعتمد على ال أ�داء. -قائمة الر�صد.

للمعلم
 حركة النقد ال�أدبي في ال�أردن (�أوراق ملتقى عمان الثقافي الثالث � 25-22آب� ،)1994إبراهيم خليل ،و�آخرون ،وزارة الثقافة ،ط ،1عمان.1994 ،
للطالب
أ
أ
 مقدمات لدرا�سة الحياة ال�دبية في ال�ردن (درا�سة ومختارات نقدية)� ،إبراهيمخليل ،دار الجوهرة للن�شر والتوزيع ،ط ،1عمان.2003 ،

 -غير محو�سب.
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الوحدة الثالثة :المنهج التاريخي
َ

الدبية ا�ستنا ًدا �إلى الم ؤ�ثرات المتبادلة بين أ
العمال أ
 -1المنهج التاريخي منهج نقدي يقوم على درا�سة أ
الديب وبين الزمان
والمكان ،ويعني أ
بالمور آ
التية:
�أ  -درا�سة ت أ�ثر العمل أ
الدبي �أو م ؤ�لفه في ظروف الع�صر.
ب -درا�سة المراحل التاريخية لفن من الفنون ،ومعرفة التطورات الطارئة عليه.
جـ -الت أ�كد من �صحة الن�صو�ص أ
الدبيّة ون�سبتها �إلى قائليها.
للخرين دون �إ�صدار أ
د  -العناية بفهم النّ�صو�ص أ
الدبية في �سياقها الزماني والمكاني ،وتو�ضيحها آ
الحكام عليها �أو
المفا�ضلة بينها .
هـ -درا�سة الظواهر أ
الدبيّة من حيث ت أ�ثرها في ما �سبقها ،و�أثرها في ما بعدها.
 -2يرى (بيف) �أن مهمة الناقد فهم النّ�ص أ
ثم تو�صيل هذا الفهم �إلى المتلقي .وكانت طريقته النقديّة البحث عن
الدبيَّ ،
الم ؤ�ثرات الخارجية في أ
الديب؛ كبيئته ،وعاداته ،ال�شخ�صية ،ومذكراته ،و�سيرته الذاتية ،ويرى �أن كلّ كاتب ينتمي �إلى
نوع من التفكير ،وهذه هي فحوى نظريته المعروفة بالتاريخ الطبيعي في ف�صائل الفكر.
 -3يرى (تين) �أن البيئة ت ؤ�ثر في الجن�س من الخارج ،في حين ينبعث ت أ�ثير الجن�س في أ
الفراد من داخلهم".
� -4أ�شار ابن �سالّم في طبقاته �إلى �أهمية أ
المور آ
التية:
�أ  -الزمان :وفيه جرى تناول ال�شعراء في فئتين� :شعراء الجاهلية و�شعراء الإ �سالم.
ب -المكان :وفيه جرى و�ضع �شعراء القرى "مكة ،والمدينة ،والطائف ،واليمامة ،واليمن".
جـ -الجن�س :وفيه و�ضع �شعراء اليهود في مجموعة خا�صة بهم.
 -5ت أ�ثر النقد أ
الدبي العربي في المنهج التاريخي فظهر ذلك في كتاب جورجي زيدان "تاريخ آ
الداب العربية" ،وفي كتابات
طه ح�سين "ذكرى �أبي العالء " ،و"مع �أبي العالء في �سجنه" ،وفي أ
"الدب الجاهلي" ،وت أ�ثر الع ّقاد في هذا المنهج حيث
كان يتعر�ض أ
للحداث التاريخية و�أثرها في ال�شخ�صيات ،كما ت أ�ثر محمد مندور في المنهج نف�سه ،ودعا �إليه في كتابه
ّ
أ
أ
أ
ي�ضا في كتابات زكي مبارك ،و�سهير القلماوي ،و�حمد �مين ،ونا�صر الدين
"النقد المنهجي عند العرب" ،وظهر المنهج � ً
أ
ال�سد.
 -6االنتقادات التي وجهت �إلى المنهج التاريخي:
الديب وما يت�صل به ،و�إغفال النواحي الفنية والجمالية في العمل أ
توج ُه المنهج التاريخي �إلى أ
الدبي.
�أ ّ -
مما يجعل مهمته �أقرب ما تكون
ب -اقت�صار مهمة الناقد في المنهج التاريخي على مالحظة ت أ�ثيرات المكان والزمان؛ ّ
�إلى عمل الم ؤ�رخين .
جـ� -إعادة المنهج التاريخي مظاهر النبوغ والعبقريّة �إلى عوامل البيئة والزمن ،و�إغفال الموهبة الفردية ،وال�صفات ال�شخ�صية
أ
للديب.
د � -إ�صدار �أحكام قطعيّة في ق�ضايا تاريخيّة دون ا�ستق�صاء كامل و�أدلة وا�ضحة ،وكما �أن تداخل أ
الجنا�س والتبادل
ال�صيل من الدخيل في ظل تاريخ �سحيق من تداخل أ
الثقافي بين ال�شعوب �أدى �إلى �صعوبة تمييز أ
الجنا�س وتبادل
الثقافات.
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الوحدة الثالثة :المنهج التاريخي
َ

َّ -7علل ما ي أ�تي:
�أ  -تف�سير ابن �سالّم ل�سهولة �شعر "عدي بن زيد"
مر يعود �إلى �أثر البيئة ،فمالزمة ال�شاعر للحا�ضرة تجعله لين الل�سان
ف�سر ابن �سالم �سهولة �شعر "عدي بن زيد " ب أ�نه �أ ٌ
ّ
أ
و�سهل المنطق ،و "عدي بن زيد كان ي�سكن الحيرة ،ويراكن الريف (�ي يالزمه) ،فَالن ل�سان ُه ،و�سهل منطقه".
ب -ربط ابن أ
الثير �إبداع المعاني بالبيئة.
ال�شعراء المحدثين ،فر�أوا ما لم يره المتقدمون عندهم.
الملك الإ �سالمي َعظُ َم في زمان ّ
أل َّن ُ
ال�سري.
جـ -عرفت طريقة (بيف) النقدية بطريقة البولي�س ّ
ألنها ت�ستند �إلى البحث عن الم ؤ�ثرات الخارجية في أ
الديب؛ كبيئته ،وعاداته ال�شخ�صية ،ومذكراته ،و�سيرته الذاتية،
ال�سري).
معتم ًدا في ذلك كله على اال�ستق�صاء
والتحري ،وبذلك فهي ت�شبه (طريقة البولي�س ّ
ّ
د  -ال توجد �شخ�صية �أدبية تتكون من ذاتها .
الديب تتكون من مجموعة عوامل وم ؤ��شرات ت�صبغ أ
أل ّن �شخ�صية أ
الديب بطابعها.
هـ -ت�أثر العقاد في بع�ض كتاباته في المنهج التاريخي.
ألنَّه كان يتعر�ض أ
للحداث التاريخية و�أثرها في ال�شخ�صيات ،وكان يرى �أن معرفة البيئة �أمر �ضروري للنقد فقال
في كتابه (�شعراء م�صر وبيئاتهم في الجيل الما�ضي)" :ومعرفة البيئة �ضرورية في نقد كل �شعر في كل �أمة ،في كل
جيل".

153

�إجابات ال�أ�سئلة

الوحدة الثالثة :المنهج النف�سي
َ

الدبية وتف�سيرها ،ويتناول أ
العمال أ
 -1المنهج النف�سي يعني اال�ستفادة من منجزات علم النف�س في تحليل أ
المور آ
التية:
�أ  -درا�سة عملية الإ بداع من حيث كيفية تول ّدها والظروف النف�سيّة التي ترافقها.
تعرف نف�سيّة المبدع من خالل دالالت عمله أ
الدبي .
بّ -
جـ -درا�سة ت أ�ثير العمل أ
الدبي في نف�سيّة المتلقي.
 -2ألن الفنان ي�سعى �إلى تحقيق الثروة وال�شهرة وحب آ
الخرين ،ولكنه في الوقت نف�سه يمتلك القدرة على الت�سامي بتلك
الرغبات وتحقيقها عبر �أعماله الفنية.
 -3ظهرت مالمح نف�سية في النقد العربي القديم عند �أكثر من ناقد ،تناولت في جلّها العوامل النف�سية التي تتيح لل�شاعر �إنتاج
ن�صه ال�شعري ،فقد ُروي عن عبد الملك بن مروان �أنه �س أ�ل �أرط أ�ه بن �سهيّة ال�شاعر :هل تقول آ
الن �شعرا ؟ فقال :كيف
و�أنا ما �أ�شرب وال �أطرب ،وال �أغ�ضب ،و�إنما يكون ال�شعر بواحد ٍة من هذه .
و�أدرك ابن قُتيبة هذا أ
ال�شوق،
دواع
المر حين قال :ولل�شعر
ٍ
تحث البطيء وتبعث المتكلّف؛ منها :الطَّ رح ،ومنهاَّ :
ّ
الجرجاني حين تحدث عن �أثر التمثيل في النف�س ،والقرطاجنّي
َّ
وال�شراب ،والطّ رب ،والغ�ضب ،وكذلك عبد القاهر ُ
ثيرا في نف�س المتلقي.
الذي دعا �إلى توافق التخييل مع الغر�ض ال�شعري؛ ليكون �أكثر ت أ� ً
� -4صدر كتاب العقاد "ابن حمدي�س" عام 1912م وهو من الدرا�سات المبكرة في أ
الدب العربي الحديث المت أ�ثرة
ثرا في معظم م ؤ�لفاته مثل�" :ساعات بين الكتب" ،و"�سل�سلة العبقريات" ،و"عمر بن
بالمنهج النف�سي،
وا�ستمر العقاد مت أ� ً
ّ
�أبي ربيعة" ،و"جميل بثينة " ،و"ابن الرومي" ،و"�أبو نوا�س" ،و�أعلن �صراحة عن تبنّيه المنهج النف�سي.
الدب ويخرجه عن م�ساره الفني؛ ألن أ
 -5ر�أى محمد مندور �أن علم النف�س يقتل أ
الدب ي�ستند �إلى الذوق الفني ،وال عالقة
له بعلوم النف�س واالجتماع والجمال.
ٍ
الدبي هي تقويم العمل أ
 -6أل َّن ذلك يجعلنا نن�سى �أن وظيفة النقد أ
تطبيقات
الدبي ،و�صاحبه من الناحية الفنية ،ونندفع في
ٍ
الرديء.
وتحليالت ت�ستوي فيها داللة النّ�ص الجيد وداللة النّ�ص ّ
 -7علل ما ي�أتي:
�أ  -دعوة القرطاجني �إلى توافق التخييل والغر�ض ال�شعري.
ثيرا في نف�س المتلقي ،فالتخييل �أن تتمثل لل�سامع من لفظ ال�شاعر �أو معانيه �أو �أ�سلوبه ،وتقوم في خياله
ليكون �أكثر ت أ� ً
�صورة �أو �صور تول ّد انفعاالً من غير َر ِويَّة �إلى جهة من االنب�ساط �أو االنقبا�ض.
ب -عدم اهتمام (فرويد) بالنواحي الفنية والجمالية في العمل أ
الدبي قدر اهتمامه بم�ضمون العمل الفني.
أل ّن (فرويد) بحث من خالل الن�ص/الم�ضمون عن العوامل النف�سية والنوازع الداخلية التي دفعت الفنان �إلى �إنتاج
عمله الفني ،فلم يكترث بالنواحي الفنية والجمالية.

جـ -اعتزاز عنترة بفرو�سيته و�شجاعته.

عمق في نف�سه الإ ح�سا�س بالظلم واال�ضطهاد ،فجاء االعتزاز بالفرو�سية وال�شجاعة
الرق ،مما ّ
كان عنترة يُعاني من ّ
تعبيرا عن م�شاعر النق�ص لديه.
ً
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الن�ص أ
الن�ص وم�ضمونه .ومن �أهم رواد هذا
الدبي بعي ًدا عن �أفكار ّ
 -1ال�شكالنية اتجاه نقدي يدعو �إلى االهتمام ب�شكل ّ
االتجاه�( :شكلوف�سكي) ،و (رومان جاكب�سون) ،و (فالديمير بروب) ،و (باختين).
للدب وظيفة ينبغي �أن ي ؤ� ّديها تجاه المجتمع ،وما أ
 -2ألن المارك�سيّة ت ؤ�من �أن أ
الدب �إالّ مر�آة تعك�س واقع الحياة؛ لذا
كانت مهمته تعريف النا�س بواقعهم والعمل على تغييره و�إ�صالحه ،وهذا أ
المر يتعار�ض وتوجه ال�شكالنيين الداعي �إلى
ف�صل أ
الدب عن الظروف الخارجيّة.
الن�ص أ
الدبي متمثلة في
 -3ظهرت �آراء ال�شكالنية في مدر�سة النقد الجديد" في �شمال �أمريكا التي ترى �أن جماليات ّ
ال�شكل ،بعي ًدا عن الظروف الخارجية المحيطة بالنّ�ص.
� -4أبرز هذه االنتقادات هي الف�صل بين الواقع والعمل أ
الدبي؛ يقول (تروت�سكي)� :إن العمل الفني هو تمازج مع واقعه
االجتماعي ،و�أن االقت�صار على جماليات ال�شكل يختزل الظاهرة أ
الدبية في ق�ضايا �صرفية وبالغية ،وهو خالف ما عليه
الظاهرة أ
الدبية".
وكذلك اتهمت ال�شكالنية ب�إهمال دور القارئ في العمل أ
الدبية ،حينما �أعطت �سلطة مطلقة لل�صياغات اللغويّة غير
الثر النف�سي الذي يحدثه الن�ص أ
مكترثة بفعل القراءة ،وهي بذلك تتجاهل أ
الدبي في المتلقي ،والمعاني التي يمنحها
الدبي ،وتح�صر �آليات الت أ�ويل �ضمن ال�سياقات اللغويّة للنّ�ص أ
للنّ�ص أ
الدبي.
 -5ر�أى الجاحظ �أن جودة ال�شعر تكون في �إقامة الوزن ،وتخيّر اللفظ ،و�سهولة المخرج ،وكثرة الماء ،وفي �صحة الطبع،
والبدوي
والعربي،
وجودة ال�سبك ،و�أك ّد هذا المعنى في عبارته الم�شهورة "والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي
ّ
ّ
والقروي".
ّ
 -6علل ما ي�أتي:
ال�شكالنية للم ؤ�ثرات الخارجية في النّ�ص .
�أ  -ر ْف�ض ّ
ألنها ت ؤ�من ب�شكلية الن�ص المتمثل في لغته و�أ�سلوبه ،فال عالقة للن�ص بواقع المجتمع ،وال بمبدع الن�ص ،وال بقارئه،
فالن�ص هو الذي ينبئك عن جمالياته من خالل لغته و�صياغته ،وكذلك أ
العمال الفنية؛ كالت�صاوير والنحت،
يجذبك �إليها �شكلها الخارجي دون م�ضمونها.
ب -دعوة ال�شكالنية �إلى االبتعاد عن ال�صور التقليدية.
ال�صور التقليدية ت�شعر القارئ بالرتابة التي تفقده الإ ح�سا�س بالده�شة ،ور�أت �أن مهمة أ
الديب تكمن
ألنها ترى �أن ّ
ّ
ال�صور التقليدية ،ومحاربتها؛ لذا اعتنت بتراكيب اللغة ال�شعرية ،وبجر�سها المو�سيقي.
في مقاومة ُّ
جـ -اتهمت ال�شكالنية ب�إهمال َد ْور القارئ.
ألنها �أعطت �سلطة مطلقة لل�صياغات اللُّغوية ،غير مكترثة بفعل القراءة ،وهي بذلك تتجاهل أ
الثر النف�سي الذي
الدبي في المتلقي ،والمعاني التي يمنحها المتلقي للن�ص أ
يحدثه النّ�ص أ
الدبي ،وتح�صر �آليات الت أ�ويل �ضمن
ال�سياقات اللغويّة.
ّ
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 -1المذهب أ
عاما في الت أ�ليف أ
الدبي هو مجموعة من المبادئ أ
الدبي
وال�س�س التي تت�شكل في ع�صر معين ،ممثلة اتجا ًها ًّ
المبادئ أ
اتباع أ
وال�س�س التي تمثل اتجا ًها معينا ،اتـّ�سام �أدب كل منهم بطابع
الدباء
َ
يغلب على �أدباء الع�صر .وال يمنع ُ
خا�ص يميزه.
ال�ساد�س ع�شر ،ف�ساعدت على ظهور المذهب الكال�سيكي
� -2أ  -الت أ�ثر في ع�صر النه�ضة التي بد�أت في �أوروبا في القرن ّ
وتكري�س مبادئه ،حتى �إننا ن�ستطيع �أن نع َّد المذهب الكال�سيكي مظهرا من مظاهر تلك النه�ضة .والنه�ضة حركة
�إحياء وا�سعة في العلوم آ
والداب والفنون ،بد�أت في القرن ال�ساد�س ع�شر في �إيطاليا ،وانت�شرت منها �إلى باقي
والروماني ،ف أ�خذوا على عاتقهم ن�شره ودرا�سته.
�أوروبا ،وقد اهتم ّ
روادها بالتراث اليوناني ّ
ب� -أ َّدت �سيادة الفل�سفة العقلية واالحتكام �إلى العقل وتمجيده �إلى تر�سيخ المذهب الكال�سيكي .وقد تجلّت هذه
ال�سيادة للفل�سفة العقلية بظهور الفيل�سوف (ديكارت) (1660 -1596م) ،الذي ر�أى �أن العقل هو الحقيقة
الوحيدة في الوجود.
� -3أ � -آمن الكال�سيكيون بنظرية المحاكاة ألر�سطو ،ويق�صد بهذه النظرية �أن الفن يحاكي الواقع الخارجي ،ف�إما �أن ي�صور
ما يقع بالفعل� ،أو ما يمكن وقوعه ،وقد �سمح �أر�سطو للفنان �أن ينقل غير المحتمل وقوعه ،واعتذر عنه بقوله �إنه
ينقل ال�شيء كما يجب �أن يكون.
ب -ا�ستيحاء أ
الدبين اليوناني والروماني اللذين ع ّدهما الكال�سيكيون مثاال يحتذى ،وقد �أدى ذلك �إلى تبنّي الكال�سيكيين
الدبية نف�سها التي كانت �شائعة لدى القدماء ،وتع ُّد الم�سرحية �أكثر هذه أ
النواع أ
أ
النواع �شيو ًعا.
جـ -االحتكام �إلى العقل ،وعدم الإ �سراف في العاطفة؛ فالكال�سيكيون يرون �أن �إرخاء العنان للعاطفة في كتابة أ
الدب
ي ؤ�دي �إلى التطرف وعدم االتزان .وقد �أ�سفر هذا المبد�أ عن عدد من الظواهر في أ
الدب الكال�سيكي.
د  -االهتمام باللغة أ
�ص الكال�سيكيون على فخامة اللغة ور�صانتها ،وحافظوا على ا�ستخدامها �ضمن
وال�سلوبَ :ح َر َ
القواعد أ
وال�صول المتعارف عليها ،فابتعدوا عن ا�ستخدام العامية واللغة المبتذلة ،وبخا�صة الم أ��ساة التي تتخذ من
الحكام ورجال الدولة �شخ�صيات تدير أ
وتطو ُرها.
الحداث
ُّ
وال�صول التي ا�ستنبطت من �أعمال اليونان والرومان أ
هـ  -التزام القواعد أ
الدبية.
فالدب الكال�ســـيكي وا�ضح �سواء �أكان ذلك في التعبير أ
الدب الكال�سـيكي ،أ
� -4أ  -غـلبـة الو�ضـوح على أ
الدبي� ،أم في
الدبي ،أ
بناء العمل أ
فالحداث في الم�سرحية الكال�سيكية مثال مت�سل�سلة ي ؤ�دي كل حدث منها �إلى ما يليه ،دون
�أن يترك مجاال الحتمال وقوع حدث غير الحدث الذي وقع في الم�سرحية.
ب -تجنّب ت�صوير ما هو �شاذ �أو غير معقول ،واالتجاه �إلى ت�صوير الق�ضايا الإ ن�سانية التي ت�صلح لكل زمان ومكان.
ت�ضحي بعواطفها
جـ -جعل الكال�سيكيون الواجب �أهم من العاطفة في �أدبهم ،فال�شخ�صية في الم�سرحية الكال�سيكية
ّ
لقاء ت أ�دية الواجب الذي تفر�ضه القيم أ
والعراف ال�سائدة.
� -5أ  -اتخاذ ال�شعر العربي القديم مثال �أعلى في الكتابة ال�شعرية ،فقد عاد ه ؤ�الء ال�شعراء بال�شعر �إلى ديباجته القديمة
تمام ،والبحتري .كما كتبوا عد ًدا من
ورونقه في الع�صر العبّا�سي ،وقلّدوا عد ًدا من ال�شعراء؛ مثل المتنبي ،و�أبي ّ
ق�صائد المعار�ضات؛ لق�صائد قديمة.
ب -االهتمام بالجانب البياني في ال�شعر ،واالعتماد عليه بو�صفه عن�صرا من �أهم العنا�صر الجمالية الم�شكلة له ،وهذا
ما دعا بع�ض النقاد �إلى �إطالق ت�سمية "مدر�سة البيان" على ه ؤ�الء ال�شعراء.
جـ -التفاعل مع أ
الحداث ال�سيا�سية واالجتماعية المعا�صرة.
د  -التفاعل مع االتجاهات العالمية في الفن؛ فقد اطّ لع بع�ض ه ؤ�الء ال�شعراء على ال�شعر الغربي ،وج ّددوا تبَ ًعا لذلك
في ال�شعر العربي.
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� -6أ  -يع ّد التفاعل مع أ
الحداث ال�سيا�سية المعا�صرة أل�صحاب المذهب الكال�سيكي من �أهم �سمات هذا المذهب
الدب العربي .وتظهر هذه ال�سمة في هذه أ
في أ
البيات بو�ضوح ،فال�شاعر يرثي فيها واحدا من زعماء مقاومة
اال�ستعمار في ليبيا؛ �إذ �شكل حدث الإ عدام لزعيم المقاومة الليبية حدثا �سيا�سيا مثيرا للر�أي العام العربي.
ب -ركزوا رفاتك في الرمال لواء :ت�شبيه بليغ.
ال ّلواء :ا�ستعارة مكنية؛ فقد �شبه اللواء ب�إن�سان ،فذكر الم�شبه وحذف الم�شبه به وجاء ب�شيء من لوازمه (ي�ستنه�ض)
على �سبيل اال�ستعارة المكنية.
الوادي :مجاز مر�سل عالقته المحلية� ،إذ ذكر المحل و�أراد من فيه.
ن�صبوا منارا من دم :ا�ستعارة ت�صريحية ،فقد �شبه الم�شنقة بالمنار بجامع الن�صب ،فذكر الم�شبه به وحذف الم�شبه
على �سبيل اال�ستعارة الت�صريحية.
جرح :ا�ستعارة مكنية ،فقد �شبه الجرح ب�إن�سان ي�صيح ،فذكر الم�شبه وحذف الم�شبه به وجاء ب�شيء من لوازمه
(ي�صيح) على �سبيل اال�ستعارة المكنية.
الحرية الحمراء :كناية عن �صفة البذل والت�ضحية فداء الحرية.
المجرد :ا�ستعارة ت�صريحية؛ فقد �شبّه عمر المختار بال�سيف المجرد ( .بجامع ال�صالبة).
يا �أيها ال�سيف َّ
ال�صحارى غمد :ت�شبيه بليغ.
ّ
المبيت على الطوى :كناية عن �صفة الزهد.
تعب الماء :كناية عن �صفة الراحة.
ّ
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الرومان�سية
َ
الوحدة الرابعةّ :

 -1العوامل التي �أ ّدت �إلى ن�شوء المذهب الرومان�سي:
نمو الطبقة البرجوازية و�صعو ُدها بعد قيام الثورة ال�صناعية في الثلث أ
الخير من القرن الثامن ع�شر� ،إذ دعت هذه
�أ ّ -
الطبقة التي تت أ�لف من التجار و�أ�صحاب ر ؤ�و�س أ
الموال �إلى مبادئ جديدة مثل الحرية والفردية ،كما �سعت �إلى
الظفر بحقوقها ال�سيا�سية واالجتماعية على ح�ساب الطبقة أ
الر�ستقراطية الم�سيطرة .ولعل اعتماد هذه الطبقة على
نمى لديها قيم الحرية والفردية .وهذا ما يلتقي على نحو مبا�شر مع
نف�سها في الو�صول �إلى مكت�سباتها هو الذي ّ
المذهب الرومان�سي.
ظهور الوعي القومي مع قيام الثورة الفرن�سية عام 1798م؛ مما جعل ال�شعوب أ
تح�س بذاتها وكيانها
الوروبية
ب-
ُ
ّ
القومي.
جـ -المللُ من القيود الكال�سيكية وقواعدها التي بد�أت ت�ضيّق على أ
الدباء؛ مما جعلهم يدعون �إلى التحرر منها،
والتطلع �إلى �أدب جديد ،لي�س فيه قيود مثل الكال�سيكية .
� -2سمات المذهب الرومان�سي:
�أ  -تمثل الفردية �سمة عامة في �أدب الرومان�سيين .وتظهر هذه الفردية ب أ��شكال مختلفة في �أدبهم؛ فهم � ّإما ذاتيّون في
�أدبهم يتحدثون عن عواطفهم تجاه م�شاهد مختلفة في الطبيعة ،كما هو الحال عند ال�شاعر الإ نجليزي (كيت�س)،
ال�سيا�سية واالجتماعية ،كما هو الحال في م�سرحية "برميثيو�س طلي ًقا" لل�شاعر
�أو �أنهم دعاة تحرر من القيود ّ
الإ نجليزي (�شيلّي).
تغليب العاطفة على العقل؛ فقد خ�ضع الرومان�سيون لعواطفهم ،وع ّدوا العواطف طريق الو�صول �إلى الحقيقة
ب-
ُ
المطلقة ،وقد �أ�سفر هذا المبد�أ عن جعل العاطفة �أهم من الواجب في �أدبهم ،فال�شخ�صية في الم�سرحية والرواية
ت�ضحي بما يتطلبه الواجب لقاء تلبية نداء العاطفة.
الرومان�سية
ّ
كبيرا عند الرومان�سيّين ،فقد وجدوا فيها مالذًا عذبًا ،ولعلَّ �أبين ما يميّز عالقة الرومان�سيّين
جـ -القت الطبيعة
ً
اهتماما ً
م�شاعرهم فتبدو حزينة �إذا كانوا حزينين،
بالطبيعة م�شاركتهم �إياها في عواطفهم ،فهم يعك�سون على الطبيعة
َ
وتبدو فرحة �إذا كانوا فرحين.
ف�صوروا ما فيها من مناظر طبيعية في �أدبهم ،كما ا�ستخدموا لغة �سهلة ب�سيطة
د  -اتجه الرومان�سيون �إلى البيئة المحلّيَّة ّ
�أقرب �إلى لغة النا�س في �أدبهم.
هـ -التحلل من أ
ال�صول والقواعد الكال�سيكية ،ومن �أو�ضح مظاهر هذا التحلّل رف�ض الوحدات الثالث التي مرت بك
�أثناء ا�ستعرا�ض المذهب الكال�سيكي ،وجمع �سمات الم أ��ساة والملهاة في نوع واحد ُ�س ّمي فن (الدراما) ،الذي
أ
نثرا.
جمع بين اللذة واللم ،ولم يَتَقيّد بال�شعر ل�صياغة الم�سرحية بل �صيغت ً
و -التعبير بالرمز الموحي ال�شفاف ،وقد كان لكل واحد من الرومان�سيين رموزه الخا�صة به ،فـ (�شيلّي) مثال يكثر من
رموز :الكهف ،والبرج ،والزورق ،و(كيت�س) يكثر من رموز :القمر ،والعندليب ،والمعبد.
 -3مما �ساعد على قبول المذهب الرومان�سي ،وانت�شاره في أ
الدب العربي في تلك المرحلة الظروف ال�سيا�سية واالجتماعية
المة العربية تمر بظروف �صعبة ي�سودها الظلم والق�سوة �إثر اال�ستعمار أ
التي كانت �سائدة ،فقد كانت أ
الجنبي ،فمثلت
رحبًا للتجديد والتغيير في الواقع العربي.
الرومان�سية بذلك مجاال ْ
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الرومان�سية
َ
الوحدة الرابعةّ :

� -4أ  -يتوجه ال�شاعر بالخطاب �إلى نف�سه (.يا نف�س )
ب.1 -الذاتية؛ فال�شاعر يتوجه �إلى ذاته ،ويتحدث عن م�شاعره تجاه ال�شام.
ال�شاعرية ،والذاتية على التجارة وال�صناعة التي تمثل وجها من
.2تغليب العاطفة على العقل؛ فال�شاعر يف�ضل ّ
وجوه العقل.
 3االهتمام بمفردات الطبيعة؛ كالروابي أ
وال�سواقي ،و�شروق ال�شم�س.
والزهار ،والرو�ض ،وال�سحابّ ،
.4االتجاه �إلى البيئة المحلية لبالد ال�شام.
 .5ا�ستخدام بع�ض الرموز ال�شفافة؛ كالتجار ،وال�صناع الذين يرمزون �إلى المدينة والمادية.
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الوحدة الرابعة :الواقعيَّة
َ

 -1عوامل ن�شوء الواقعية في �أوروبا:
أ
نفرا من
�أ  -مغاالة الرومان�سية في الهروب من الواقع ،والإ غراق في الذاتية التي تجنح �إلى الحالم والخيال؛ مما دعا ً
أ
الدباء �إلى االتجاه نحو الواقع.
ب� -أدى التقدم العلمي الذي قام بناء على المنهج التجريبي في العلوم �إلى �شيوع النظرة المو�ضوعية �إلى الحياة
والمجتمع؛ وقد كان أ
مظهرا من مظاهر هذه النظرة المو�ضوعية.
الدب الواقعي
ً
تف�شي النظرة النفعية في المجتمع الر�أ�سمالي؛ وقد تب ّدت هذه النظرة من خالل غلبة النزعة الفردية والجري وراء
جـّ -
المقو َم أ
النجع لتحقيق الم�صالح ال�شخ�صية في مثل هذا المجتمع.
المال ،بو�ص ِف ِه
ِّ
هم �سمات الواقعية:
� -2أ ّ
�أ  -انطلقت الواقعية من المجتمع والنا�س بمختلف فئاتهم وطبقاتهم ،وقد جاء اهتمامها بالإ ن�سان في �إطار تعامله
وتفاعله مع المجتمع الذي يت أ�ثر به وي ؤ�ثر فيه ،وهذا ما يجعلها مختلفة في هذا المجال عن الكال�سيكية التي اهتمت
بالإ ن�سان بو�صفه كائنًا مثاليًّا ين�صاع للقيم �أكثر من ان�صياعه للواقع ،كما يميِّزها عن الرومان�سية التي �أف�سحت
المجال لهروب الإ ن�سان من المجتمع وت أ�ثيراته.
ب -ات�سم أ
الدب الواقعي بالمو�ضوعية؛ فالواقعيون يتجهون �إلى و�صف المجتمع دون �أن يظهروا تعاطفهم مع جهة
معينة ،ومن هنا نالت الرواية الن�صيب أ
الوفى من �أدب الواقعيين؛ لما تمتاز به من �سعة تتيح لهم تناول �أزمان طويلة،
و�أماكن كثيرة و�شخ�صيات غير محدودة ،تظهر تغيرات المجتمع بدرجة من المو�ضوعية تفوق ما يمكن �أن يتجلّى
الدبية أ
الجنا�س أ
في أ
الخرى .ولعل تقديم (بلزاك) � - Balzakأحد �أبرز �أعالم الواقعية النقدية في فرن�سا -نف�سه
بو�صفه �سكرتير المجتمع ،يظهر مدى ميل الواقعيين للمو�ضوعية.
الدب الواقعي بمفهوم “العام والخا�ص” ،الذي يتحقق من خالل كتابة أ
جـ -اهتم أ
خا�صا
الدب ،على نحو يجعله
ًّ
آ
بالخرين ،كما هو خا�ص بالكاتب �أو ال�شخ�صية �صاحبة التجربة في الرواية �أو الم�سرحية ،وبذلك اتجهت الواقعية
�إلى عدم الإ كثار من التفا�صيل التي تتعلق بالحياة اليومية ،فالتفا�صيل التي تتعلق بفرد قد ال تهم �آخر.
وخ�ص الواقعيون بذلك الطبقة البرجوازية والر�أ�سمالية،
د �	-أظهرت الواقعية النقدية الجانب ال�سلبي في المجتمع،
َّ
متجردين في ذلك من القيم .ومن
ف أ�ظهروا َ�س ْعي من ين�ضوون تحتها لم�صالحهم ال�شخ�صية ،وجريهم وراء المال
ّ
هنا ظهرت في الواقعية نظرة ت�شا ؤ�مية؛ مما دعا بع�ض النقاد ألن يطلقوا عليها ت�سمية الواقعية الت�شا ؤ�مية.
� -3أ  -تعمد الواقعية اال�شتراكية �إلى �إظهار الكفاح و�صياغته �ضد عالم الر�أ�سمالية بجهود الطبقة العاملة( البروليتاريا).
ب� -سعت الواقعية اال�شتراكية �إلى �إظهار ت أ�ثير أ
الفراد في المجتمع لقيادته نحو اال�شتراكية وال�سعادة.
العمال أ
جـ -ات�سمت الواقعية اال�شتراكية بالدعائية في كثير من أ
الدبية التي ان�ضوت تحتها ،وقد نبع ذلك من كون مثل
هذه أ
العمال تنبع من الدعوة ل�سيا�سة دولة �أكثر من كونها نابعة من ر ؤ�ية �أديب للواقع.
 -4جاء اهتمام الواقعية النقدية بالإ ن�سان في �إطار تعامله وتفاعله مع المجتمع الذي يت أ�ثر به وي ؤ�ثر فيه ،في حين حاولت
الواقعية اال�شتراكية �إظهار ت أ�ثير أ
الفراد في المجتمع لقيادته نحو اال�شتراكية وال�سعادة.
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الوحدة الرابعة :الواقعيَّة
َ

 -5ظهرت الواقعية في أ
الدب العربي الحديث في �أعقاب الحرب العالمية الثانية �إثر انت�شار التعليم ون�ضج الوعي االجتماعي،
�إذ انت�شرت الم ؤ��س�سات االجتماعية؛ أ
كالحزاب ال�سيا�سية التي اتجهت �إلى تحليل الواقع تحليال مو�ضوعيًّا ،مما جعل
ر ؤ�ية أ
الديب تقوم على الربط بين م�شكالت الفرد والواقع االجتماعي.
� -6أ  -تناول النّ�ص الطبقة البرجوازية.
الق�صة هموم النا�س في الطبقة أ
�صور الكاتب التر ُّهل
ب -تناولت ّ
الكثر انت�شارا في المجتمع (الطبقة البرجوازية)� ،إذ َّ
عاما يعاني المجتمع كله منه ،في ؤ�ثر فيه
الإ داري في الدوائر العامة؛ ليظهر َه ّم الفرد الذي يت�سع ليكون َه ّما ّ
�سلبيا.
جـ -ظهرت ال�شخ�صيات في هذه الق�صة م�شغولة بهمومها اليومية ،غير عابئة أ
بالعمال الموكلة �إليها� ،سلبية في التعاطي
مع الم�شاكل المحدقة بها ،ف أ�حدهم مثال ي�ستنكر الزواج؛ ألن �أحدهم قتل �أباه.
د  -تنتمي ق�صة نجيب محفوظ "دنيا اهلل" �إلى الواقعية النقدية.
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الرمــزيَّة
الوحدة الرابعةَّ :
َ

� -1صارت الرمزية تدل على مذهب �أدبي ذي �سمات خا�صة ،بعد �أن �أ�صدر الناقد الفرن�سي (موريا�س)  Moreasر�سالة
روادها ،مثل (بودلير) و(ماالرميه)،
عرف فيها الرمزية بو�صفها مذهبًا �أدبيًّا ،متخذًا من �أدب �أ�شهر َّ
نقدية في عام 1886مَّ ،
مو�ضع درا�سة.
الرمزية:
 -2عوامل ظهور َّ
�أ  -ال�ضيق بالمذهب الواقعي الذي اتجه نحو الواقع المادي الملمو�س.
مما لفت �أنظار
ب -التقدم الذي �أحرزه علم النف�س على يد فرويد و�أتباعه ،الذين اتجهوا �إلى �إقرار النف�س الإ ن�سانية؛ ّ
ال�شعراء �إلى وجود عالم �آخر غير العالم المح�سو�س ،هو عالم النف�س الزاخر بالخفايا أ
وال�سرار.
ّ
همها:
 -3ات�سمت الرمزية بمجموعة من ال�سمات؛ �أ ّ
�أ  -الغمو�ض :يعود الغمو�ض في أ
الدب الرمزي �إلى كون الرمزيين يحاولون ا�ستجالء ما وراء عالم الح�س الخفي ،وما
في داخل النف�س الإ ن�سانية� ،إذ يت�سم ذلك بالغمو�ض الذي ينعك�س في �شعرهم.
ب -الإ يحاء :يرتبط مفهوم الإ يحاء بمفهوم الغمو�ض ارتباطً ا ع�ضويًّا ،فالإ يحاء ال ي ؤ�دي داللة مح َّددة وا�ضحة ،و�إنما
ينقل حالة نف�سية �إلى القارئ من خالل التراكيب اللغوية.
الرمزي� ،إذ تقوم المو�سيقا بو�ضع الم�ستمع
جـ -اهتم الرمزيون بالمو�سيقا في �شعرهم ،وع ّدوها ً
جزءا من تكوين النّ�ص ّ
في حالة انفعالية خا�صة دون �أن تنقل داللة محددة � ،أش�نها في ذلك � أش�ن الإ يحاء من خالل التراكيب اللغوية.
د  -االعتماد على ترا�سل الحوا�س في التعبير أ
الدبي ،ويق�صد بذلك �أن يو�صل ال�شاعر دالالت مبتكرة من خالل تبادل
معطيات الحوا�س ،وترا�سلها ك أ�ن ي�ستخدم حا�سة اللم�س لما يقت�ضيه ال�سمع ،فيقول" :ال�صوت الناعم" .ومن
�أمثلة ذلك قول (رامبو):
نجومي في ال�سماء ،كان لها حفيف عذب
ِ
حواف الطرق
وكنت �أ�صغي �إليها ،و�أنا جال�س على
فال�شاعر ي�صغي �إلى النجوم ،ويتذوق حفيفها الذي يجده عذبًا ،في حين �أن النجوم ينظر �إليها عادة ،كما �أن
الحفيف ي�سمع ،ولعل ال�شاعر �أراد �أن ينقل نف�سه من خالل حوا�سه �إلى العالم المجهول والالمنتهي ،فالذي ي�صغي
مكوناتها .وبهذا
مكون من ِّ
�إلى النجوم �أقرب �إليها ممن ينظر �إليها ،والذي يتذوق حفيفها ين�صهر فيها ويتحول �إلى ِّ
ي ؤ�دي ال�شاعر الفل�سفة الرمزية التي تدعو �إلى ا�ستجالء العوالم الخفية ومكنوناتها.
هـ�	-آمن الرمزيّون بفكرة "الفن للفن"� ،إذ َد َعوا �إلى �أن يكون أ
ف من �أجل تح�سين الواقع.
الدب غاية في ذاته ال يوظَّ ُ
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الرمــزيَّة
الوحدة الرابعةَّ :
َ

واليحاء في الن�ص ال�شعري ل�صالح عبد ال�صبور
 -4مالمح الغمو�ض إ
نجد في هذه أ
البيات �أن حبيبة ال�شاعر تكبر خارج الزمن� ،إذ يوحي لنا هذا التعبير الغام�ض ببعد حبيبته عن ال�صفة
ال�سائدة في الب�شر ،وك أ�نها كائن مختلف في تكونه� ،إذ ينزع نحو ال�صفاء والطهارة ،ولعل هذه ال�سمات في حبيبة
ال�شاعر جعلته يوقن �أنه مفارق لها ،ذلك �أنه �أقرب �إلى تلك التجربة االعتيادية الواقعة في �إطار الزمن� ،إذ يوحي بذلك
ال�سطر أ
الخير ( لو لم ي ُ ِع ْدني حبّك الرقيق �إلى الطهارة) ،فهو فاقد لحالة الطهارة التي كان يحياها �ساب ًقا؛ مما جعله
يقف بال مكان.
ا�ستخدم ال�شاعر تعبيرات موحية على الرغم من غمو�ضها ،فالتعبيران" ك�أنما كبرت خارج الزمن"" ،و�إنني �سوف �أظل واقفًا
بال مكان" موحيان بعدم ا�ستقرار ال�شاعر نف�سيًا؛ نتيجة حالة الفقد التي يعي�شها� ،إذ جاء الغمو�ض في أ
البيات موحيًا
بحالة نف�سية يعي�شها ال�شاعر ،و�إن كانت ال ّ
تدل على �شيء ملمو�س.

ال ّول ابن الح�سين  -المغفور له ب�إذن اهلل -منذ تول ّيه �إمارة �شرق أ
 -1تجلّى دور الملك الم ؤ� ّ�س�س عبد اهلل أ
الردن في ت�شجيع
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الوحدة الخام�سة :الحركة النَّقديَّة في ال�أردن
َ

القطار العربيّة أ
الدباء المحليّين ،والوافدين من أ
الردن ورعاية أ
الحركة النقدية في أ
الخرى في عدد من المظاهر �أهمها
المجال�س أ
الدبيّة التي كان يرعاها في ق�صري رغدان وب�سمان في عمان ,وق�صر الم�شتى في ال�شونة� ،إذ كانت هذه
المجال�س تجمع نخبة من أ
الدباء من �أمثال :عمر �أبي ري�شة ،ووديع الب�ستاني ،وعرار ،ونديم المالّح ،وف ؤ�اد الخطيب،
الزركْلي ،وعبد المح�سن الكاظمي ،وعبد المنعم الرفاعي ،وتي�سير ظبيان ،وحمزة العربي .كما عمل
وخير الدين ِّ
الملك الم ؤ� ّ�س�س على ت�شجيع ال�صحافة والكتابة النقديّة؛ �إذ ظهر ذلك في �إ�سهامه بعدد من التعليقات النقديّة والكتابات
التوجيهيّة في افتتاحيّات بع�ض �أعداد المجالت التي كانت ت�صدر في أ
الردن �آنذاك.
الردن في العقود الثالثة أ
� -2صدر في �شرق أ
دورا
الولى بعد ت أ��سي�س الإ مارة عدد من ال�صحف والمجالت التي �أ ّدت ً
ممي ّ ًزا في ت أ��سي�س الحركة النقديّة في أ
الردن ،ومن �أهم هذه ال�صحف والمجالت �صحيفة "ال�شرق العربي" ،ومجلة
"الحكمة" ،و�صحيفة "الجزيرة" ،ومجلة "الرائد".
 -3ظهر تفاعل النقد في أ
المجلت ،ولعلّ �أو�ضح ما مثل
الردن مع الحركة النقديّة في العالم العربي على �صفحات هذه
اّ
ذلك �سل�سلة المقاالت التي كتبها ال�شيخ نديم المالح في �صفحات مجلّة "الحكمة" ،حيث تتبّع �آراء طه ح�سين في
كتابه "في ال�شعر الجاهلي" محاوال َد ْح�ض ما جاء به من �آراء جعلت من وجود ال�شعر الجاهلي مو�ضع �شك.
وانعك�ست النظريات النقديّة العالميّة الحديثة ب�سل�سلة المقاالت التي كتبها يعقوب ها�شم في مجلة "الحكمة"� ،إذ
الجـنـا�س في أ
كتب ها�شم عن (برونتيير) (� )Brunetiereصـاحـب نظريّـة أ
الدب ،كـمـا كـتـب عن (جون لميتر)
(� )J. Lemaitreصاحب االنطباعية في النقد( ،تين) ( ،)H .Taineوعلم النقد.
الدبية في أ
وقد �أولى ه ؤ�الء النقاد عناية كبيرة للحركة أ
الردن ،فقد ن�شر عبد الحليم عبا�س على �صفحات “الجزيرة”
عد ًدا من المقاالت عن �أهم ال�شعراء الذين ظهروا على ال�ساحة أ
الدبيّة في تلك الحقبة؛ مثل �أديب عبّا�سي ،وعبد
المنعم الرفاعي ،وح�سني فريز.
التخ�ص�ص والمنهجيّة ،فظهور ن ُ ّقاد ،مثل:
� -4إن الناظر في الحركة النقديّة في عقد الخم�سينيّات يلحظ اتجاهها نحو
ّ
�إح�سان عبّا�س ،ونا�صر الدين أ
ال�سد ،ومحمود ال�سمرة الذين كانت لهم جهود وا�ضحة في الت أ�ليف والترجمة وتحقيق
التراث النقدي� ،ساعد على �إيجاد �أر�ضية خ�صبة لإ ن�شاء م ؤ� ّ�س�سات تعنى بهذا المبحث في العقود الالحقة.
� -5أ  -الجامعة أ
الردنيّة .
ب -المجالت؛ مثل مجلّة أ
"الفق الجديد" ومجلة "�أفكار" .
جـ -رابطة الكتاب أ
الردنيّين.
كبيرا في كتاباتهم النقدية ،ففي كتاب
� -6أولى النقاد الواقعيون الربط بين التركيب االجتماعي وال�شكل الفني
ً
اهتماما ً
ها�شم ياغي "الق�صة الق�صيرة في فل�سطين أ
والردن (1965-1850م)" ق ّدم الكاتب هذا الفن في �إطار حركة الواقع
وتغيّراته� ،إذ ربط ظهور فن الق�صة الق�صيرة في هذين البلدين بظهور الطبقة الو�سطى.
ف�سر ه ؤ�الء النقاد مواقف أ
الدباء الفكريّة وال�سيا�سيّة من خالل طبقاتهم االجتماعية؛ ومن �أمثلة ذلك ما جاء به
كما َّ
عبد الرحمن ياغي في كتابه "حياة أ
الدب الفل�سطيني الحديث"؛ �إذ علّل التقاء كل من �إ�سعاف الن�شا�شيبي ابن الطبقة
أ
التوجهات الفكريّة نف�سها بالتقاء الطبقتين المذكورتين
الر�ستقراطيّة ،وخليل ال�سكاكيني ابن الطبقة البرجوازيّة على
ّ
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الوحدة الخام�سة :الحركة النَّقديَّة في ال�أردن
َ

في ال�سنوات الممت ّدة بين 1908م ونهاية الحرب العالميّة أ
التحرر العربيّة في هذه الم ّدة �إلى
الولى؛ فقد �سعت حركة
ّ
ا�ستمالة أ
الر�ستقراطيّة العربيّة �إلى جانب الحركة الوطنيّة لمواجهة الحكم التركي.
مهما لقيام تجربة �أدبيّة واقعيّة .وقد �أولى عبد الرحمن ياغي هذا المفهوم
كما ع ّد ه ؤ�الء الربط بين الخا�ص والعام ّ
مقو ًما ًّ
عناية كبيرة في نقده التطبيقي؛ �إذ ر�أى �أن أ
الدب الناجح هو الذي يعالج الق�ضايا التي تهم آ
الخرين ،مما ي ؤ�دي �إلى تبني
المتلقي للق�ضايا المطروحة في هذا أ
الدب.
الدب �أداة للمواجهة والثورة� ،إذ ر�أى نزيه �أبو ن�ضال في أ
الردن أ
وقد عد النقاد الواقعيّون في أ
�سالحا لمواجهة
الدب
ً
االحتالل في كتابيه" :ال�شعر الفل�سطيني المقاتل" ،و"جدل ال�شعر والثورة".
� -7صدر في هذه المرحلة عدد من المجالت التي عنيت بالنقد أ
والدب ،ومن �أهم هذه المجالت مجلة "�أوراق" التي
الردنيين ،و"المج ّلة الثقافيّة" التي ت�صدر عن الجامعة أ
ت�صدر عن رابطة الكتاب أ
الردنيّة .هذا بالإ �ضافة �إلى المالحق
المحكمة التي ت�صدر عن الجامعات أ
الثقافيّة أ
ّ
الردنيّة .و�إن لم تكن هذه
ال�سبوعيّة في ال�صحف اليوميّة ،والمجالت
المجالت متخ�ص�صة في النقد أ
الدبي �إال �أنها تقوم بدور فاعل في هذا المجال.
�شائعا في المجتمع نتيجة الظروف االجتماعيّة
طابعا ً
 -8النماذج الب�شرية /النمذجة في النقد� :أي ال�شخ�صيّات الروائيّة التي تمثّل ً
في مرحلة معيّنة.
المنهج أ
الدبية للبحث عن الإ �شارات أ
ال�سطوري :ما يتجه �إلى درا�سة الن�صو�ص أ
ال�سطوريّة فيها ،م�ستفي ًدا في ذلك مما
و�صلنا عن طبيعة الحياة الدينيّة الوثنيّة في ع�صر معين.
المنهج المقارن في النقد أ
الداب أ
الدبي :ما يقوم من خالله الناقد بدرا�سة ت أ�ثير أ
الدب القومي في آ
الخرى العالميّة وامتداده
فيها� ،أو الت أ�ثر في هذه آ
الداب والغنى ب�سببها.
الدبية في أ
الردنيون الحركة أ
� -9أولى النقاد أ
الردن عناية خا�صة نبعت مما �أحرزته هذه الحركة من موقع بارز على خارطة
تبعا لذلك عدد من الدرا�سات النقدية في هذا المجال ،مثل كتاب "الرواية في أ
آ
الردن"
الداب العربية ،وقد ظهر ً
الدب أ
الردن" لعبد الرحمن ياغي ،و"ف�صول في أ
لإ براهيم ال�سعافين ،و"الق�صة الق�صيرة في أ
الردني ونقده" لإ براهيم
خليل.
الدبية في أ
الردنيين الذين �أبدوا اهتماما خا�صا بالحركة أ
ومن النقاد أ
الردن زياد الزعبي الذي اعتنى ب�شعر عرار ،فحقق
ديوانه الكامل ،ودر�س جوانب من �شعره في عدد من المقاالت النقدية .ومحمد المجالي الذي ن�شر عددا من أ
البحاث
الردن ،و�أبدى اهتماما خا�صا ب�شعر حيدر محمود ،فن�شر عنه عددا من أ
الدبية في أ
النقدية حول الحركة أ
البحاث
اهتماما كبيرا بهذه الحركة أ
والمقاالت النقدية في المجالت أ
الدبية محمد عبيد اهلل ،وعبد
الردنية ،ومن الذين �أبدوا
ً
ً
اهلل ر�ضوان ،وغ�سان عبد الخالق.

�إ�ستراتيجية التقويم :المالحظة.
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ملحق

2

أ
التقويم
دوات
�
َّ

أ�دوات التقويم

المنهج التاريخي

الوحدة الثالثة

�أداة التقويم� :سلم التقدير.
النتاج التعليمي :يتعرف الطالب المبادئ الرئي�سة للمنهج التاريخي.
ال�سلوك

الرقم
1

ي�ستوعب مبادئ المنهج.

2

يدرك �أثر المنهج في أ
الدب.

3

يطرح �أ�سئلة مفيدة.

4

ين�صت للحوار ويتفاعل معه.

5

ي�ستخدم لغة �سليمة.

6

يظهر رغبة في التعلم.

7

ي�شارك بفاعلية ويبدي ر�أيه.

8

يبدي ر�أيا نقديا في المنهج التاريخي.

ملحوظة :يمكن للمعلم �إ�ضافة معايير �أخرى جديدة.
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نعم

�أحياناً

ال

أ�دوات التقويم

المنهج النف�سي

الوحدة الثالثة

�إ�ستراتيجية التقويم :المالحظة.
�أداة التقويم :قائمة ال�شطب.
يتعرف الطالب �أهميّة المنهج النف�سي في درا�سة أ
الدب.
النتاج التعليميّ :
أ
الداء

الرقم
1

يدرك �أهمية علم النف�س في تحليل أ
الدب.

3

يرغب في تنمية معلوماته من الناحيّة النف�سيّة.
ي�صغي �إلى مجريات ال ّدر�س بانتباه ملحوظ.

2
4
5
6
7

التقدير
نعم

ال

يح�سن معرفة النوازع النف�سية في النّ�ص أ
الدبي.

ي�شارك بفعاليات ال ّدر�س.

يطرح �أ�سئلة جادة تثري مجريات ال ّدر�س.

يبدي ر�أيا نقديا في المنهج النف�سي.

ملحوظة :يمكن للمعلم �إ�ضافة معايير �أخرى جديدة.
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أ�دوات التقويم
الوحدة الثالثة

ال�شكلانيَّة
َّ
المو�ضوع............. :
التاريخ200 / / :م

				
�إ�ستراتيجية التقويم :المالحظة
				
�أداة التقويم :ال�سجل الق�ص�صي
ي�سجل المعلم و�صفًا لما تع ّلمه الطالب.
النتاج التعليميّ - :
ي�سجل المعلم مالحظاته حول مهارات تع ّلم الطالب.
ّ -

 -1ي�سجل المعلم المالحظات الخا�صة بكل طالب مثل:
 يجيب �إجابة واعيّة. يجيب �إجابة غير واثقة. يجيب �إجابة مترددة. -2دافعية الطالب :هل يتجاوب مع فعاليات ال ّدر�س وي�شارك بفعالية .
 -3العوائق والم�شكالت� :إذا واجهت المعلّم �صعوبات في تو�صيل المعلومات �إلى الطلبة يح ّدد تلك العوائق مثل:
 �صعوبة المادة الدرا�سيّة. معوقات تتعلق بالبيئة ال�صفية. عدم ت ؤال�م ا�ستراتيجية التدري�س وطبيعة المادة الدرا�سية.
 زمن الح�صة الدرا�سية وموعدها. �أية عوائق �أخرى.� -4إجراءات المعلم........................... :
 -5النتيجة.................................... :

ملحوظة :يمكن للمعلم �إ�ضافة معايير �أخرى جديدة.
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أ�دوات التقويم

المذهب الكلا�سيكي

الوحدة الرابعة

�إ�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على أ
الداء.
�أداة التقويم :قائمة الر�صد (ال�شطب).
النتاج التعليمي :يو�ضح الطالب المذهب الكال�سيكي.
يقوم المعلم بتعبئة قائمة الر�صد آ
التية بو�ضع �إ�شارة ( )Xمقابل ال�صفة التي تطابق حالة الطالب:
الرقم
1
2
3
4
5
6

أ
الداء

يتعرف مفهوم المذهب أ
الدبي.

نعم

ال

يتعرف مفهوم المذهب الكال�سيكي.

يتعرف عوامل ن�شوء المذهب الكال�سيكي في �أوروبا.

يتعرف �سمات المذهب الكال�سيكي.

يتعرف �أ�سباب ن�شوء المذهب الكال�سيكي في أ
الدب العربي.

يتعرف �سمات المذهب الكال�سيكي في أ
الدب العربي.

ملحوظة :يمكن للمعلم �إ�ضافة معايير �أخرى جديدة.
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أ�دوات التقويم

المذهب الرومان�سي

الوحدة الرابعة

ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على أ
الداء.
�أداة التقويم :قائمة الر�صد (ال�شطب).
النتاج التعليمي :يتعرف الطالب على المذهب الرومان�سي.
يقوم المعلم بتعبئة قائمة الر�صد آ
التية بو�ضع �إ�شارة ( )Xمقابل ال�صفة التي تطابق حالة الطالب:
الرقم

أ
الداء

1

يتعرف مفهوم المذهب الرومان�سي.

3

يتعرف �سمات المذهب الرومان�سي.

2
4
5

يتعرف عوامل ن�شوء المذهب الرومان�سي في �أوروبا.
يتعرف �أ�سباب ن�شوء المذهب الرومان�سي في أ
الدب العربي.
يتعرف خ�صائ�ص المذهب الرومان�سي في أ
الدب العربي.

ملحوظة :يمكن للمعلم �إ�ضافة معايير �أخرى جديدة.
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نعم

ال

أ�دوات التقويم

المذهب الرمزي

الوحدة الرابعة

ا�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على أ
الداء.
�أداة التقويم :قائمة الر�صد (ال�شطب).
الرمزي.
النتاج التعليمي :يتعرف الطالب على المذهب ّ
يقوم المعلم بتعبئة قائمة الر�صد آ
التية بو�ضع �إ�شارة ( )Xمقابل ال�صفة التي تطابق حالة الطالب:
الرقم

أ
الداء

1

يتعرف مفهوم المذهب الرمزي.

3

يتعرف �سمات المذهب الرمزي.

2
4
5
6

نعم

ال

يتعرف عوامل ن�شوء المذهب الرمزي في �أوروبا.
يتعرف �أ�سباب ن�شوء المذهب الرمزي في أ
الدب العربي.
يتعرف �أعالم المذهب الرمزي في أ
الدب العربي.
يبدي ر�أيا نقديا في المذهب الرمزي.

ملحوظة :يمكن للمعلم �إ�ضافة معايير �أخرى جديدة.
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أ�دوات التقويم

المذهب الواقعي

الوحدة الرابعة

ا�ستراتيجية التقويم :التقويم الذاتي.
�أداة التقويم :قائمة الر�صد (ال�شطب).
النتاج التعليمي :يتعرف الطالب على المذهب الواقعي.
يقوم الطالب بتعبئة قائمة الر�صد آ
التية بو�ضع �إ�شارة ( )Xمقابل ال�صفة التي تطابق حالته:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

أ
الداء

�أتعرف مفهوم المذهب الواقعي.

�أتعرف عوامل ن�شوء المذهب الواقعي في �أوروبا.
�أتعرف خ�صائ�ص المذهب الواقعي.

�أتعرف عوامل ن�شوء المذهب الواقعي اال�شتراكي.
�أتعرف مميزات المذهب الواقعي اال�شتراكي.

�أتعرف عوامل ن�شوء المذهب الواقعي في أ
الدب العربي.

�أتعرف �صفات المذهب الواقعي في أ
الدب العربي.
�أبدي ر�أيا نقديا في المذهب الواقعي.

ملحوظة :يمكن للمعلم �إ�ضافة معايير �أخرى جديدة.
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نعم

ال

أ�دوات التقويم
الوحدة الخام�سة

الحركة النقدية في ال�أردن

�إ�ستراتيجية التقويم :التقويم المعتمد على أ
الداء.
�أداة التقويم :قائمة الر�صد (ال�شطب).
النتاج التعليمي :يو�ضح الطالب �أهمية الحركة النقدية في أ
الردن.
يقوم المعلم بتعبئة قائمة الر�صد آ
التية بو�ضع �إ�شارة ( )Xمقابل ال�صفة التي تطابق حالة الطالب:
الرقم
1
2
3
4
5

أ
الداء

يتعرف موقع الحركة النقدية أ
الردنية في �إطار النقد العربي والعالمي.

نعم

ال

يتعرف معالم الحركة النقدية في أ
الردن خالل المراحل المذكورة.

يتعرف �أهم �أعالم الحركة النقدية في أ
الردن في مراحلها المختلفة.

يتعرف الم ؤ��س�سات التي �أدت �إلى تطور الحركة النقدية في أ
الردن خالل
تلك المراحل.

يتعرف �أبرز االتجاهات النقدية في الحركة النقدية في أ
الردن خالل تلك
المراحل.

ملحوظة :يمكن للمعلم �إ�ضافة معايير �أخرى جديدة.
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ملحق
3

أ�وراق العمل

ورقة عمل

الوحدة الرابعة
َ

المذهب الرمزي

ورقة عمل ()1
ال�إ�ستراتيجية :التدري�س المبا�شر
النتاج المراد تحقيقه :يتعرف الطالب �سمات الرمزية.

الزمن :ربع �ساعة

اقر�أ الن�ص ال�آتي ثم �أجب عما ي�أتي بعده:
نجومي في ال�سماء ،كان لها حفيف عذب
ِ
حواف الطرق
وكنت �أ�صغي �إليها ،و�أنا جال�س على
� -1أجب بنعم �أو لا عما ي أ�تي:
�أ  -حاول ال�شاعر ا�ستخدام حوا�سه ا�ستخداما مبا�شرا.
ب -حاول ال�شاعر ا�ستجلاء ما وراء عالم الح�س.
جـ -جاءت دلالة ال�سطرين محددة وا�ضحة.
د � -أوحى ال�شاعر بالدلالة دون تحديدها.
هـ� -أو�صل ال�شاعر دلالاته من خلال تبادل معطيات الحوا�س وترا�سلها.
و  -لم ي�ستخدم ال�شاعر ترا�سل الحوا�س.
جزءا من تكوين الن�ص الرمزي.
ز  -تمثل المو�سيقى ً
ح -لا يهتم الرمزيون بالمو�سيقى.
 -2ا�ستخل�ص من �إجابتك عن كل زوج من الجمل المعطاة �سمة من �سمات الرمزية.
� أ .......................................................... -
ب.......................................................... -
جـ.......................................................... -
د .......................................................... -

ملحوظة :يمكن للمعلم �أن يكتب على غرار النموذج المرفق.
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� إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم
�أخي المعلم  /اختي المعلمة
المرجوة.ت�ستند �إ�ستراتيجيات
تعرف �إ�ستراتيجية التدري�س ب أ�نّها خطة ت�صف ال إ�جراءات التي يقوم بها المعلّم ،والمتعلّم بغية تحقيق نتاجات التعلّم
ّ
ّ
إ
إ
ت�سمى نظريّات التعلّم ،وهذه ت�صنّف �لى ثلاث مدار�س رئي�سة هي :ال�سلوكيّة ،والمعرفيّة ،والاجتماعيّة
التدري�س في �أ�سا�سها �لى نماذج ونظريّات ّ
.
وخلال ال�سنوات ال أ�خيرة زاد الاهتمام بال إ��ستراتيجيات المعرفيّة والاجتماعيّة على ح�ساب ال إ��ستراتيجيات ال�سلوكيّة التي كانت م�سيطرة على
حقول التربية خلال العقود الما�ضية ،ويعود ال�سبب في ذلك �إلى زيادة الاهتمام بتعليم الطلبة على طريقة الح�صول على المعرفة ،وتنمية �أنماط
المعرفي الحا�صل في حقول المعرفة،
التفجر
التفكير المختلفة لديهم� ،أكثر من تح�صيل المعرفة نف�سها  ،فالمعرفة قابلة للتغيير والتطور� ،إ�ضافة �إلى ّ
ّ
والتنوع الكبير في م�صادر المعرفة ،الذي يفر�ض على ال أ�فراد والمجتمعات اكت�ساب الطرق التي ّ
تمكنهم من اختيار ما هو منا�سب منها ،وتوظيفه
ّ
ب�شكل مفيد .
ت�شير نتائج ال أ�بحاث والدرا�سات الكثيرة التي تهتم بعملية التعلّم والتعليم �إلى فعاليّة عدد من �إ�ستراتيجيات التدري�س الحديثة ،في تح�سين
المواد الدرا�سيّة ،وكذلك في تنمية اتجاهات �إيجابيّة نحو عمليّة التعلّم ب�شكل عام.
قدرات الطلبة المختلفة في معظم
ّ
�إ ّن التنويع في �إ�ستراتيجيات التدري�س التي ت�ستخدمها مع طلابك من � أش�نه �أن يك�سر الروتين المملّ في نظر الكثير من الطلبة ،الذي تفر�ضه
طرائق التدري�س التقليديّة ،فالطريقة التقليديّة ترتكز على دور ن�شط للمعلم ،وتغفل دور الطالب كعن�صر فاعل في عملية التعلّم ،في حين �أ ّن
الاتجاهات التربوية الحديثة تركز على �أن الطالب هو المحور الرئي�س لعمليّة التعلم والتعليم ،ويجب �أن يكون له الدور ال أ�كبر في هذه العملية .
فعالة في تدري�س طلابه �أن يراعي الاعتبارات ال�آتية :
وعلى العموم ف إ� ّن على المعلم الذي ّ
يود ا�ستخدام �إ�ستراتيجية ّ
 -1التعلم هون�شاط يقوم به المتعلم ولي�س المعلم .
 -2التعلم كمفهوم يرتبط بالخبرة .
 -3يجب �أن تجيب ا�ستراتيجية التدري�س الم�ستخدمة عن ال أ��سئلة ال�آتية :
كيف �س أ�علّم ؟ ماذا �س أ�علّم ؟ متى �س أ�علّم ؟
 -4يجب �أن ت�شمل ال إ��ستراتيجية الم�ستخدمة جميع عنا�صر العملية التعليمية ،والعلاقات بينها.
التعليمي .
 -5ينبغي �أن تتوافق �إ�ستراتيجيات التدري�س الم�ستخدمة مع المرحلة التي يمر بها الطالب ،والموقف
ّ
 -6لا توجد �إ�ستراتيجية تدري�سيّة �أف�ضل من غيرها في جميع المواقف التعليمية ب�شكل مطلق .
المعرفي ( : ) ERfKI
التربوي نحو الاقت�صاد
وفيما ي أ�تي و�ص ًفا ل إ��ستراتيجيات التدري�س التي تبنّتها خطة التطوير
ّ
ّ

�أولًا  � :إ�ستراتيجية التدري�س المبا�شر

يق�صد بالتدري�س المبا�شر :ذلك النوع من التدري�س الذي يعتمد على دور المعلّم ب�شكل �أ�سا�س في تقديم المعرفة بجميع �أ�شكالها جاهزة
�شيوعا بين المعلمين  ،وي�صف البع�ض تعلم الطلبة وفق هذا ال أ��سلوب
التقليدي ،ل أ�نّه �أكثر �أنماط الطرائق التدري�سية
لطلابه ،فالبع�ض ي�صفه بالتدري�س
ّ
ً
ب أ�نه تعلم ا�ستقبالي ،حيث يكون المتعلم م�ستقبلًا .
فعاله  ،في الواقع يجب التمييز بين التدري�س المبا�شر الجيّد ،والتدري�س المبا�شر الرديء،
ولا يعني ذلك كلّه �أ ّن هذه ال إ��ستراتيجية �سيئة �أو غير ّ
أ
أ
ال�صف،
كبيرا ج ًدا في
ّ
فالتدري�س المبا�شر الجيّد يح ّقق نتائج جيّدة  ،ويكون �ف�ضل الطرائق الممكنة في بع�ض الظروف كحالة �ن يكون عدد الطلبة ً
�أو �إذا كان الزمن المخ�ص�ص للتدري�س �ضي ًقا .
ومن �أ�شهر ال أ�مثلة على طرائق التدري�س المبا�شرة :المحا�ضرات ،والعرو�ض التو�ضيحيّة ،حيث يقوم المعلّم ب�سرد المعلومات على طلابه دون
�أن يتخلّل ذلك �أ�سئلة للحوار والمناق�شة .
خطوات التدري�س المبا�شر
يمار�س التدري�س المبا�شر بطرائق مختلفة ،وبخطوات متنوعة ،وفي ما ي أ�تي و�ص ًفا تقريبيًا للخطوات التي ي�ستخدمها كثير من المعلمين :
الخطوة ال�أولى  :التوجيه :وتتمثّل هذه الخطوة بما ي�أتي :
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 يح ّدد المعلم محتوى الدر�س.القبلي .
 يراجع المعلم التعلّمّ
 يح ّدد المعلم �أهداف الدر�س . يح ّدد المعلم �إجراءات الدر�س .الخطوة الثانية  :العر�ض :وهذه الخطوة ت�شمل
 ي�شرح المعلّم المهارات والمفاهيم الجديدة . يفح�ص المعلّم مدى فهم الطلبة .ويتم خلالها
الخطوة الثالثة  :التدريب
التكوينيّ :
ّ
تماما .
 تقديم المعلّم ل أ�مثلة تدريبيّة مغلقة ومحددة ً ا�ستجابة الطلبة ل أ��سئلة المعلم . تقديم المعلم تغذية راجعة لل أ�خطاء التي ظهرت من خلال ا�ستجابات الطلبة .الموجه
الخطوة الرابعة  :التدريب
ّ
 ين ّفذ الطلبة تدريبات بم�ساعدة المعلم ،ودون ا�ستقلاليّة تام ًة . يراقب المعلم عملية التدريب هذه . يق ّدم المعلم تغذية راجعة من خلال الن�صو�ص والتلقين .الخطوة الخام�سة  :التدريب الم�ستقلّ
ال�صف.
 ين ّفذ الطلبة تدريبات ب�شكل م�ستقلّ في البيت �أو فيّ
 لا يوجد تغذية راجعة .�شيوعا في مدار�سنا ما ي أ�تي :
ومن العوامل التي تجعل هذه الطريقة ال أ�كثر
ً
 -1اعتقاد بع�ض المعلمين �أن هذه الطريقة تك�سب الطالب معلومات ومعارف كثيرة في وقت ق�صير ،وبجهد قليل.
 -2اعتياد المعلمين على هذه الطريقة ،والخوف من تجربة طرائق �أخرى.
 -3يعزو بع�ض المعلمين ا�ستخدامه لهذه الطريقة ب�شكل م�ستمر �إلى طول المحتوى .
 -4اكتظاظ ال�صفوف ب أ�عداد كبيرة من الطلاب يجعل المعلمين ي�ستخدمون هذه الطريقة ب�شكل م�ستمر .
ا�ستخداما بالن�سبة للمعلمين ،ولا تحتاج �إلى جهد كبير .
 -5تع ّد هذه الطريقة من �أ�سهل الطرائق
ً
ومن �أبرز ال�سلبيات الناتجة عن ا�ستخدام هذه الطريقة ماي أ�تي :
 -1تر ّكز هذه الطريقة على َد ْور المعلم  ،وتهمل َد ْور الطالب مما يجعله �سلبيًا  ،كما �أ ّن ذلك ي�ضعف العلاقة الان�سانيّة بين المعلم والطالب .
 -2عدم قدرة الطلبة على ا�ستيعاب المعلومات ،وا�ستخلا�ص ال أ�فكار للمو�ضوع.
م�ستمر يخلق الملل و�شرود الذهن لدى الطالب .
� -3إن ا�ستخدام المعلم لهذه الطريقة ب�شكل
ّ
مزدحما بالح�ص�ص .
اليومي
 -4تع ّد هذه الطريقة �أكثر الطرائق ا�ستنفا ًذا لطاقة المعلّم ،وخا�صة �إذا كان برنامجه
ً
ّ
 -5يهمل المعلم الذي ي�ستخدم هذه الطريقة �أ�ساليب التقويم المختلفة ،فهو ي�ستمر بعر�ض المعلومات ،دون التوقف في محطات تقويميّة في �أثناء الدر�س.
الفردية بين الطلبة ،والمت أ�خرين درا�سيًا.
 -6لا ي�ستطيع المعلم عند ا�ستخدامه لهذه الطريقة مراعاة الفروق
ّ
وحتى يكون التدري�س المبا�شر جي ًدا ،لا بد للمعلم مراعاة ال أ�مور ال�آتية :
 -1التخطيط المحكم للدر�س ،وي�شمل ذلك تحديد النتاجات الخا�صة ،وال أ��ساليب ،وال أ�دوات اللازمة.
 -2ربط التعلّم الحالي للطلبة بالتعلّم ال�سابق ،وخبراتهم ال�سابقة .

183

� إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم
 -3التكيّف مع الظروف التي تطر�أ
بال�صف  ،ك أ�ن يع ّدل المعلم في �سير الح�صة عند وجود �سبب يقت�ضي ذلك .
ّ
 -4الاهتمام بالتقويم ب أ�نوعه المختلفة .
ويتميز التدري�س المبا�شر الجيّد بما ي أ�تي :
 -1عر�ض معلومات �أكثر ب أ�قل وقت ،وجهد ،وتكلفة.
 -2ت�سل�سل المعلومات وتكاملها.
فعالاً في ال�صفوف الكبيرة العدد .
 -3يكون ّ
ي�س ُهل التخطيط له من قِبَل المعلم .
ْ -4

ؤ
الت�سا�ل
ثانيًا � :إ�ستراتيجية التدريب على الا�ستق�صاء والتدريب على

يق�صد بالا�ستق�صاء :البحث عن المعرفة والمعلومات والحقائق ،من خلال طرح ال أ��سئلة  ،ويمار�س ال إ�ن�سان الا�ستق�صاء ب�شكل طبيعي منذ
ولادته وحتى وفاته .
يهدف هذا النموذج �إلى تدريب المتعلّم على الت�سا ؤ�ل ،وطرح ال أ��سئلة العلمية ،كما يفعل العالم ،فهذا النموذج يتعامل مع المتعلم كباحث
�صغير ،وهو يفتر�ض ميل ال إ�ن�سان �إلى البحث والا�ستق�صاء .
ويقوم هذا النموذج على مجموعة من الافترا�ضات هي:
 -1الطفل باحث �صغير .
والتق�صي عمليات ذهنيّة يمار�سها الفرد .
 -2الت�سا ؤ�ل
ّ
مدفوعا بدافع حب الا�ستطلاع والا�ستك�شاف.
 -3يمار�س ال إ�ن�سان الا�ستق�صاء
ً

 -4عملية التدريب على الا�ستق�صاء قابلة للتطور .
والتطور .
 -5المعرفة غير مطلقة بل قابلة للتغيّر
ّ
تحمل المواقف الغام�ضة ومواجهتها ب إ�يجابية .
 -6تدريب الطلبة على ّ
ولكن الهدف ال أ�كثر �أهمية في هذه العملية هو
�إ ّن اكت�ساب المعلومات لا يع ّد الهدف ال أ�كثر �أهمية في عملية التعلم والتعليم ب�شكل عام،
ّ
فهم هذه المعلومات ،وجعلها ذات معنى ،وتطبيقها في المواقف الحياتية .
عدادا ّ
يمكنه من مواجهة الحياة وم�شكلاتها ،وفهم متغيراتها ب�صورة
والا�ستق�صاء في مجال التربية يكت�سب �أهمية كبيرة ،ل أ�نّه يع ّد الطالب �إ ً
المعرفي الذي نعي�شه هذه ال أ�يام.
خ�صو�صا في ع�صر الانفجار
�صحيحة،
ً
ّ
خطوات � إ�ستراتيجية التعليم القائمة على الا�ستق�صاء
 -1يف�ضل �أن يبد�أ المعلم بعر�ض م�شكلة تثير ت�سا ؤ�لات ،وتحتمل �إجابات مختلفة بالن�سبة للطلبة .
 -2يبد�أ الطلبة بطرح �أ�سئلة ت�ساعدهم في جمع معلومات حول الم�شكلة .و�إذا لم ّ
يتمكن الطلبة من فعل ذلك ب�شكل �صحيح ف إ� ّن على المعلم
م�ساعدة طلبته لتطوير فر�ضيّات تتعلّق بالم�شكلة .
 -3م�ساعدة الطلبة في عمل �إجراءات تقويميّة ل أ��سئلتهم التي طرحوها.
تم طرحها.
 -4تدريب الطلبة على تحديد ال أ��سئلة ال أ�كثر فائدة من بين ال أ��سئلة التي ّ
 -5يطلب من الطلبة تحليل عملية الا�ستق�صاء وال�سعي �إلى تح�سينها .
دور المعلم في � إ�ستراتيجية الا�ستق�صاء
 -1مخطّ ط :يختار المعلم المواقف التعليمية التي ت�صلح للتدريب على الا�ستق�صاء.
م�سهل  :يعمل على تهيئة البيئة ال�صفية .
ِّ -2
 -3مثير  :يثير دافعية الطلبة نحو التعلم و�إثارة الت�سا ؤ�لات .
 -4محاور  :يناق�ش الطلبة في ت�سا ؤ�لاتهم محاولاً توجيههم لمزيد من ال أ��سئلة .
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 -5م�ستجيب  :ي�ساعد الطلبة في الح�صول على �إجابات لت�سا ؤ�لاتهم ب�شكل مبا�شر� ،أو من خلال توجيههم �إلى الم�صادر التي ت�ساعدهم في
تحقيق ذلك .
ويتميّز التدري�س من خلال هذا النموذج ما ي�أتي :
الذاتي الن�شط.
 -1التعلم
ّ
 -2التفاعلات اللفظية.
إ
وينمي روح المثابرة لدى المتعلم .
تحمل المواقف الغام�ضة ب�يجابيةّ ،
 -3ي�ساعد الطلبة على ّ
المنطقي.
ينمي مهارات التفكير
ّ -4
ّ
التجريبي للح�صول على المعرفة .
 -5ي ؤ� ّكد على المنحى
ّ

التعاوني
ثالثًا � :إ�ستراتيجية التعلم
ّ

التعلم التعاوني� :إ�ستراتيجية يعمل الطلبة بو�ساطتها ب�شكل مجموعات مختلفةّ ،
تتكون كل مجموعة من �أربعة �إلى �ستة طلاب ومن مختلف
ّ
التعليمي الم�شترك الذي ر�سمه المعلم  ،بحيث يتم التناف�س بين
الهدف
لتحقيق
البع�ض
بع�ضهم
من
ويتعلمون
ا
مع
بالعمل
يقومون
الم�ستويات،
ً
ّ
المجموعات ،والتعاون بين �أفراد المجموعة الواحدة ،ويقت�صر دور المعلم في هذه الطريقة على التوجيه ،والتنظيم ،و�إعطاء التغذية الراجعة عند
جماعي.
الحاجة ،وتقديم التعزيز ب�شكل
ّ
التعاوني
العنا�صر ال�أ�سا�سية للتعلّم
ّ
إيجابي
 -1الاعتماد المتبا َدل ال� ّ
ويعني �شعور كلّ طالب بالحاجة �إلى بقية زملائه  ،فالنجاح والف�شل يرتبط بنجاح �أو ف�شل �أ ّي عن�صر من عنا�صر المجموعة ،ويمكن تحقيق
الجماعي ل أ�فراد المجموعة الواحدة.
هذا ال�شعور من خلال توزيع ال أ�دوار على �أفراد المجموعة ،وكذلك من خلال التقييم
ّ
 -2الم� ؤس�وليّة الفرديّة والم� ؤس�وليّة الزمريّة
من ال�ضروري �أن ي�شعر كلّ فرد في المجموعة بم�س�ؤولية فردية ،وذلك ل أ� ّن ّ
لكل فرد في المجموعة جزء وا�ضح ومحدد من العمل ،وكذلك
اتجاه التقويم الفردي  ،وكذلك بم�س�ؤولية زمرية ،ل أ� ّن �أداء �أ ّي فرد في المجموعة ي ؤ�ثّر �إيجابًا �أو �سلبًا على بقية ال أ�فراد  ،ولا يعني ذلك التط ّفل
�أو ال�سيطرة على عمل بقية ال أ�فراد .
وجها لوجه
 -3التفاعل المع ّزز ً
إ
يكمل عمل ال�آخرين  ،وبالنهاية ف إ� ّن مجموعة �أعمال �أفراد المجموعة ّ
ت�شكل عملًا و�إنجا ًزا م�شتر ًكا ،
� ّن عمل كلّ فرد من �أفراد المجموعة ّ
وهذا يقت�ضي بال�ضرورة ح�صول نقا�شات وتفاعلات لفظية ،و�إبداء �آراء من �أجل الو�صول �إلى �صيغة نهائية؛ لتقديم نتائج عمل المجموعة .
 -4المهارات ال�شخ�صية والزمرية
�إ�ضافة �إلى تحقيق النتاجات التعلمية  ،ف إ� ّن الطلبة من خلال طريقة العمل في مجموعات يتعلمون مهارات اجتماعية مختلفة مثل :الا�ستماع
�إلى ال�آخرين ،وطرائق المناق�شة ،والحوار ،وتقبّل ال�آخرين ،واتخاذ القرارات .

دور المعلم في التعلم التعاوني
ويوجهها،
�إن دور المعلم في هذه الا�ستراتيجية هو :المخطِّ ط ،والنا�صح ،والم�ست�شار ،وناقد حميم ،يقود ويعك�س تجربة المجموعات
ّ
وي�شتمل دور المعلم في المجموعات التعلمية التعاونية الر�سمية على �أربعة �أجزاء وهي:
 -1التخطيط
حيث يختار المعلم النتاجات التعلمية المراد تحقيقها  ،ويقوم المعلم بتحديد عدد المجموعات وتعيين �أفراد كل مجموعة  ،كما يقوم ب إ�عداد
المواد التعليمية اللازمة  ،ويح ّدد ال أ�دوار المختلفة لعنا�صر المجموعة .
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تعاوني
 -2الت�أكّد من �أن المجموعات تعمل ب�شكل
ّ
ويتم ذلك من خلال بناء الم�س�ؤولية الفرديّة ،والم�س�ؤولية الجماعيّة ،وملاحظة النقا�شات والتفاعلات اللفظية بين �أفراد المجموعة .
ّ
 -3تف ّقد عمل المجموعات
وهنا يقوم المعلم بالتجوال بين المجموعات في �أثناء ان�شغالهم بالعمل على مهماتهم ،ويت أ�كّد من توفر الم�صادر اللازمة للتعلم ،ويقوم بت�صحيح
�سير العمل في المجموعات �إذا انحرفت عن تحقيق هدفها� ،أو �إذا واجهتهم م�شكلة تعيقهم ،فيمكنه تقديم بع�ض ال أ�فكار الم�ساعدة .
 -4التقييم والمعالجة
عندما تقوم المجموعات بعر�ض نتائج عملها ،يمكن للمعلم معالجة بع�ض الجوانب المتعلّقة بهذه النتائج  ،كما يقوم بالتعليق على الجوانب
بث روح التناف�س بين المجموعات ،
المتعلّقة بالمهارات التعاونية لدى �أفراد المجموعة ،كما �أنّه يقوم بتقييم �أداء المجموعات من �أجل ّ
ويمكنه ا�ستخدام �أدوات تقويم مختلفة لهذه الغاية ،مثل :الاختبارات الفرديّة� ،أو قوائم ال�شطب� ،أو �سلالم التقدير� ،أو غيرها .
التعاوني
ميزات التعلم
ّ
التعاوني ي�ساعد على تحقيق ال�آتي :
�أثبتت الدرا�سات وال أ�بحاث النظرية والعملية فاعلية التعلم التعاونّي .و�أ�شارت تلك الدرا�سات �إلى �أ ّن التعلم
ّ
المواد والمباحث ال أ�كاديمية المختلفة .
 -1زيادة تح�صيل الطلبة في
ّ
وتحمل الم�س�ؤولية ،والقيادة  ،والمبادرة .
 -2تنمية الاتجاهات الاجتماعيّة :كالتعاون ،والعمل بروح الفريق،
ّ
 -3حلّ م�شكلة التناف�س غير البنّاء بين الطلبة ،والتقليل من ال أ�نانية لديهم .
 -4انجاز التعلّم بنوع من المتعة ،ونوع من الر�ضا .
 -5تركيز الطلبة على حلّ الم�شكلات �أكثر من تركيزهم على مجرد الح�صول على �إجابات .
 -6التقليل من وط أ�ة الرهبة ،حيث ي�شعر الطالب �أنه لي�س وحي ًدا ،و�أ ّن هناك من ي�ساعده في خو�ض تجاربه .
� -7إتاحة الفر�صة للطلبة للمناق�شة والحوار ،مما ي�ساعدهم في زيادة القدرة في التعبير عن �أنف�سهم ،وتقبّل النقد من ال�آخرين ،وتعلّم ا�ستراتيجيات
التوا�صل والتفاو�ض .
 -8تطوير اتجاهات �إيجابية لدى الطلبة نحو المدر�سة ،والتعلّم ب�شكل عام .

رابعا � :إ�ستراتيجية التعلّم من خلال الن�شاطات
ً

التعلم من خلال الن�شاطات :هو التعلّم الذي يقوم من خلال تنفيذ الطالب لن�شاط مق�صود ،وهادف ،ومخطط له ،مثل :الزيارات الميدانية،
والتعلّم من خلال الم�شروعات ،وال أ�لعاب ،وغيرها من الن�شاطات التربويّة المختلفة .
التعاوني.
الذاتي ،بال إ��ضافة �إلى تعزيز الا�ستقلالية ،والتعلم
ويتميّز التعلم بهذه ال إ��ستراتيجية بتوفير الفر�ص الحياتيّة الحقيقيّة للطلبة للتعلم
ّ
ّ
تحمل م�س�ؤولية تعلّمهم.
ويمكن لهذا النمط من التعليم �أن ّ
ي�شجع الطلبة على ّ
دور المعلم
 -1يح ّدد نتاجات التعلّم .
 -2يخطّ ط للن�شاطات والفعاليات المختلفة .
 -3يراقب نتائج تعلّم الطلبة با�ستخدام �إ�ستراتيجيات تقويم ،ومعايير ت�سجيل منا�سبة .
وي�شجع الطلبة .
 -4يدعم
ّ
ي�شجع على التعاون خلال تنفيذ الن�شاطات .
ّ -5
دور الطالب
 -1ي�شارك في تعيين �أهداف تعليميّة .
يطور مهارات تنظيمية جيدة ل إ�بقاء العمل منظّ ًما .
ّ -2
زمني.
 -3يلتزم ببرنامج ّ
 -4يظهر الحما�س للبحث عن المعرفة .
186

� إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم
 -5يعمل بتعاون مع ال�آخرين .

خام�سا  :التفكير الناقد
ً

يعرف التفكير الناقد :ب أ�نه التفكير ال�صحيح حول المعرفة ال�صحيحة والمنا�سبة عن العالم الذي نعي�ش فيه .ويمكن و�صف التفكير الناقد:
ب أ�نه تفكير مبرر ،وم�س�ؤول ،ومهاري يركز على اتخاذ قرار حول ما نقوم به.
وال أ�طفال لا يولودون ولديهم القدرة على التفكير الناقد� ،أو �أن هذه القدرة تتطور ب�شكل تلقائي لديهم مع نموهم الطبيعي ،بل �إن التفكير
الناقد يتم تعليمه.
�أهمية التفكير الناقد
 -1يعد التفكير الناقد �أحد ال�ضرورات التي يقت�ضيها الع�صر الذي نعي�ش فيه حيث تفجر المعرفة ،وتنوع م�صادرها المعرفية .
 -2ي�ساعد المتعلم على انتقاء مفاهيمه ومهاراته وخبراته فلا يقبل �أي معرفة دون �إخ�ضاعها �إلى هذا المعيار .
 -3يتعلم الطالب من خلال التفكير الناطق مهارات التفكير المنطقي  ،حيث الحجة والاقناع .
 -4و�سيلة لتدريب العقل على �أنماط تفكير متعددة و�صول ًا �إلى حل الم�شكلات .
دور المعلم في تعليم التفكير الناقد
 -1يختار المعلم مفاهيم وق�ضايا لا يوجد اتفاق ب� أش�نها (منا�سبة للتدريب على التفكير الناقد ).
 -2يعلم �إ�ستراتيجيات التفكير ب�شكل مبا�شر ( والتي ت�شمل الا�ستقراء والا�ستنتاج والتحقق والتلخي�ص وغيرها).
 -3يدرب الطلبة على مهارات التفكير المختلفة من خلال التفكير ب�صوت مرتفع �أمام الطلبة.
 -4يوفر الوقت المنا�سب للتفكير خلال الح�صة الدرا�سية ولا ي�ست أ�ثر بالوقت كاملا .
 -5يدعو الطلبة �إلى تبادل اهتماماتهم ،وتحليل ال أ�و�ضاع ،وا�ستك�شاف ا�ستراتيجيات التغير.
 -6ي�ستخدم الر�سومات البيانية ،والخرائط  ،والجداول البيانية ،والمنظمات الب�صرية في التعلم؛ حتى يرى الطلبة عرو�ضها مرئية.
 -7يعر�ض �أمثلة لوجهات نظر مختلفة حول ق�ضية معينة  ،ويبين الم�سوغات لكل منها.
 -8يحترم �أفكار الطلبة المختلفة بجميع م�ستوياتها .
 -9يوفر فر�صا منا�سبة للطلبة ل�شرح �أفكارهم وتقديم م�سوغاتهم.
مهارات التفكير الناقد
يت�ضمن التفكير الناقد مجموعة كبيرة من المهارات ،وفي ما ي أ�تي بع�ض منها :
 -1التمييز بين الحقائق الثابتة التي يمكن اثباتها� ،أو التحقق من �صحتها ،وبين الادعاءات �أو الزعم الذاتية .
 -2تحديد الت�شابهات والاختلافات بين موقفين� ،أو فكرتين حول ق�ضية ما .
 -3تحديد م�صداقية م�صادر المعلومات ومراجعها .
 -4التمييز بين الا�ستدلال والتبرير.
 -5التعرف �إلى الادعاءات �أو البراهين و الحجج الغام�ضة .
 -6تطبيق مهارات حل الم�شكلات التي تعلمها في مواقف �سابقة .
 -7تحديد المغالطات المنطقية ( الا�ستنتاجات الخاطئة) .
 -8التعرف �إلى �أوجه التناق�ض �أو عدم الات�ساق في م�سار عمليه الانتقال من المقدمة� ،أو الوقائع و تحديد درجة القوه في البرهان� ،أو الادعاء.
تدري�س التفكير الناقد
لا يتم تدري�س مهارات التفكير الناقد بطريقة المحا�ضرة من خلال �شرح هذه المهارات للطلبة  ،ولكن يمكن للمعلم تزويد طلبته
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بهذه المهارات بطرائق مختلفة ت�شمل الا�ستق�صاء وحل الم�شكلات  ،و�أف�ضل الطرائق لتعليم هذه المهارات هو من خلال تكليف الطلبة
بالكتابة حول مو�ضوع معين يحدده المعلم  ،حيث يقوم الطلبة باكت�ساب وتحليل وتركيب المعلومات  ،ثم يقومون بتقديم هذه المعلومات
وا�ستنتاجاتهم حولها ب�شكل مكتوب  ،كما �أن ممار�سة المعلم لهذه المهارات من خلال تفكيره ب�صوت مرتفع ي�ساعدهم في نمذجة هذه
المهارات وتمثلها .

�أولًا  :قائمة الر�صد

�أدوات التقويم

تعريفها
هي قائمة ال أ�فعال  /ال�سلوكات التي ير�صدها المعلم � ،أو الطالب في �أثناء تنفيذ الطالب لمهمة �أو مهارة تعلّمية .وت�سمى �أحيانًا قائمة �شطب
.
التقديريْن من بين ال أ�زواج ال�آتية
ويقوم ال�شخ�ص الذي ير�صد هذه ال أ�فعال ( معل ًّما �أو طالبًا ) بر�صد الا�ستجابات على فقراتها ،باختيار �أحد
َ
( على �سبيل المثال) :
�ض� ،أو غير ُمر ٍ
ُمر ٍ
�ض
			
�صح� ،أو خط أ�
			
ّ
ْ
ْ
نادرا
نعم� ،أو لا			
			
غالبًا� ،أو ً
منا�سب� ،أو غير منا�سب
		
موافق� ،أو غير موافق
			
تدريجا ( علامة) في �أثناء عملية الملاحظة  ،وتع ّد من �أ�سهل �أدوات التقويم من حيث� :إعدادها ،وتنفيذها،
ولا تعطى فقرات هذه ال أ�داة
ً
وت�صحيحها  ،ويمكن للطلبة �أنف�سهم فهمها ،والتعامل معها ب�سهولة وكفاءة عالية .
وللت أ� ّكد من فعالية هذه ال أ�داة ،يمكن تطبيقها �أكثر من مرة واحدة  ،بحيث يمكن �إ�صدار حكم �صحيح على �أداء المتعلم .
خطوات � إعدادها
 -1تحليل المحتوى لتحديد نتاجات التعلم الجزئيّة.
التقديريْن.
 -2اختيار معايير التقويم المنا�سبة التي ت�ساعد الرا�صد في اختيار �أحد
َ
الكلي في المهمة التعلمية ،بعد
 -3تخ�صي�ص علامة منا�سبة لكلّ فقرة من فقرات ال أ�داة ح�سب �أهميتها .وذلك ل إ��صدار حكم على �أداء الطالب
ّ
انتهاء الطالب من �إنجاز المهمة .
 -4مناق�شة فقرات القائمة ،مع الطلبة والاتفاق عليها .
فيتم من خلالها ر�صد ال أ�داء في جميع خطوات
وتع ّد قائمة الر�صد من ال أ�دوات المنا�سبة لتقويم �أداء الطلاب عند قيامهم بعمل م�شروع ماّ ،
يتم من خلالها تحديد جوانب ال إ�تقان
تنفيذ الم�شروع� ،أو عند تدريب الطلبة على مهارة معينة تتكون من مجموعة من المهارات الجزئية ،حيث ّ
وعدم ال إ�تقان في المهارات الجزئية لدى كلّ طالب .
التعاوني ،وحلّ الم�شكلات  ،حيث ت�ساعد في
ي�ضا في عدد من ا�ستراتيجيات التدري�س مثل :التعلم
كما يع ّد ا�ستخدام هذه ال أ�داة منا�سبًا �أ ً
ّ
تقويم جوانب تعلّم قد لا تكون متاحة با�ستخدام �أدوات �أخرى مثل الاختبار .
�صفات قائمة الر�صد الجيدة
 لا يزيد عدد فقراتها عن ع�شر فقرات . فقراتها مكتوبة بلغة ب�سيطة ووا�ضحة ومحددة . الفقرات مكتوبة ب�شكل مت�سل�سل منطقيًّا� ،أي ح�سب توقُّع ظهورها في �أداء الطالب.مثال( : )1قائمة ر�صد مقترحة لتقويم �أداء طالب يعمل على حلّ م�شكلة في محتوى �أحد المو�ضوعات.
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الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

الفقرة

التقدير
لا

نعم

�شعر بالم�شكلة.

تقبّل الم�شكلة بروح �إيجابيّة.
ح ّدد المعطيات وال�شروط في الم�س أ�لة ب�شكل �صحيح.
فهم الم�شكلة وح ّدد �أبعادها ب�صورة �صحيحة.
جمع بيانات مفيدة للو�صول �إلى الحلّ .
و�ضع خطة منا�سبة للو�صول �إلى الحلّ .

ن ّفذ خطة الحلّ وقام بالاجراءات ب�صورة �صحيحة.
تح ّقق من �صحة الحلّ ويراجع �إجراءاته.
طبّق الحلّ على مواقف م�شابهة.

مثال( :)2قائمة ر�صد مقترحة لتقويم �أداء المهارات الاجتماعية لطالب في �أثناء العمل في مجموعات تعاونية :
الفقرة

الرقم
1

تقبّل زملاءه في نف�س المجموعة.
قام بالمهام الموكلة �إليه.

4

�شارك في المناق�شة.

2
3
5
6

التقدير
نعم

لا

�ساعد زملاءه في نف�س المجموعة عند الحاجة.
عبّر عن ر�أيه بو�ضوح.
إ
تحمل �أعباء المهام الطارئة.
بادر �لى ّ

ثانيًا� :سلّم التقدير

تعريفه  :هو قائمة من ال أ�فعال  /ال�سلوكات التي يق ّدرها المعلم � ،أو الطالب في �أثناء قيام الطالب ب أ�داء مهمة تعلمية ،تتكون من مجموعة من
تدريجا يعبّر عن م�ستوى �أداء الطالب في هذه المهارة الجزئية.
المهارات ،ويقابل كلّ فقرة منها
ً
حيث يقوم ال�شخ�ص الذي ي�ستخدم هذه ال أ�داة عند تقويمه ل أ�داء طالب معيّن ،بر�صد الا�ستجابات على فقراتها من خلال اختيار �أحد
م�ستويات التدريج الذي يقابل كلّ فقرة فيها.
وتعبّر م�ستويات التدريج عن م�ستوى �أداء الطالب في كلّ مهارة جزئية  ،حيث يمثّل �أحد طرفيها انعدام المهارة �أو ال�صفة التي يتم تقديرها،
في حين يمثّل الطرف الثاني للتدريج اكتمال هذه المهارة �أو ال�صفة لدى الطالب .
خطوات � إعداده
المكونة للمهارة المطلوبة.
 -1تجزئة المهارة �أو المهمة �إلى مجموعة من المهارات �أو المهام الجزئية �،أو �إلى مجموعة من ال�سلوكات
ّ
المكونة للمهارة التي يتم قيا�سها ح�سب ت�سل�سل حدوثها .
 -2ترتيب ال�سلوكات
ّ
 -3اختيار التدريج المنا�سب لتقدير ال أ�داء في هذه المهارات الجزئية  ،وذلك وفقا لطبيعة المهمة �أو المهارة وطبيعة ال�سلوكات المكونة لها .
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ويمكن ا�ستعمال ع ّدة �أ�شكال من �سلالم التقدير ،منها :
العددي  :حيث يتم تدريج م�ستويات المهارة رقميًّا:
� -1سلّم التقدير
ّ
مثل  :يتبّع قواعد ال�سلامة العامة عند ا�ستعمال المختبر .
1

3

2

5

4

اللفظي  :حيث يتم تدريج م�ستويات المهارة لفظيًّا:
� -2سلّم التقدير
ّ
مثل  :درجة م�شاركة الطالب في المناق�شات ال�صفية :
دائما
ً

غالبًا

�أحيانًا

نادرا
ً

مزاياه
 -1يمكن ا�ستعماله ب�صورة فعالة ،توفر جهد المعلم ووقته .
 -2يت�صف بدرجة من المو�ضوعية والثبات �أعلى مما تت�صف به الملاحظة العادية .
 -3ي�ستعمل في تقويم �أنواع مختلفة ،ومتعددة من �أداءات المتعلمين .
 -4يح ّدد ب�شكل وا�ضح مواطن القوة وال�ضعف في �أداء المتعلم ،ومدى تق ّدمه في �أداء المهمات والمهارات .
مثال (� : )1سلّم تقدير مقترح لتقويم �أداء الطالب في �إجراء تجربة كيميائية في المختبر:
ال�سلوك

الرقم

التقدير

1

اتبع قواعد ال�سلامة عند التعامل مع المواد وال أ�دوات.

5 4 3 2 1

3

�أجرى خطوات التجربة ح�سب الت�سل�سل ال�صحيح.

5 4 3 2 1

تو�صل �إلى ا�ستنتاجات �صحيحة.
ّ

5 4 3 2 1

2
4
5
6

ا�ستخدم ال أ�دوات ب�صورة �صحيحة.

�سجل النتائج التي تو�صل �إليها ب�صورة منظّ مة.
ّ

تو�صل �إليها بطريقة منا�سبة.
عر�ض النتائج التي ّ

اللفظي
ثالثًا � :سلّم التقدير
ّ

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

تماما �سلّم التقدير ،ولكنه �أكثر تف�صيلًا منه ،
هو �سل�سلة من ال�صفات المخت�صرة التي تبين �أداء الطالب في م�ستويات مختلفة  ،وهو ي�شبه ً
تح�سن �أداء الطالب .
حيث ّ
يتم اختيار و�صف دقيق لم�ستوى الطالب في �أدائه  ،وهذا يجعله �أكثر فائدة في تحديد مدى وكيفية ّ
خطوات ت�صميمه
ت�صور للعمل الجيد .
� -1أ�شرك الطلبة في و�صف وبناء ّ
 -2ح ّدد المعايير ( موا�صفات ) التي تمثّل خ�صائ�ص العمل الجيد.
� -3صف م�ستويات ال أ�داء المطلوب تقويمها ( الجوانب التي �سيتم تقويمها ) .
 -4ناق�ش المعايير والم�ستويات مع الطلبة ،وع ّدلها في �ضوء المناق�شة �إن لزم ذلك .
�صمم القائمة بالمعايير والم�ستويات .
ّ -5
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ا�ستخداماته
تقويما تكوينيًّا يمكن من خلاله تفعيل التغذية الراجعة
اللفظي لتقويم خطوات عمل الطالب في مهمة ما ،بحيث يوفّر
ي�ستخدم �سلّم التقدير
ً
ّ
الختامي لمهمة ما ،مثل المقال ،والم�شروع  .ويع ّد هذا ال�سلّم من �أكثر ال أ�دوات مو�ضوعية ودقة في و�صف
لعملية التعلم � ،إ�ضافة �إلى التقويم
ّ
ال�سلوك في �أثناء التعلّم ،كونه يت�ضمن �أو�صافًا لفظية وا�ضحة ،ومحددة حول �أداء الطالب في كل م�ستوى من م�ستويات التعلم المختلفة .
اللفظي
دور المعلم في تطوير وا�ستخدام �سلم التقدير
ّ
اللفظي بم�شاركة الطلبة  ،وهذا يعطي للطلبة فر�صة لا�ستيعاب معايير التقويم وت�صور العمل الجيد .
 تطوير المعاييرفي �سلّم التقديرّ
 ت�شجيع الطلبة على تقويم �أدائهم ب أ�نف�سهم وتقويم �أعمال زملائهم با�ستخدام هذه ال أ�داة .اللفظي.
اعتمادا على مجموعة المعايير في �سلم التقدير
 توفير التغذية الراجعةً
ّ
مثال ( : )1يقوم معلم الحا�سوب بتعليم طلابه �إن�شاء العرو�ض التقديمية (  ،) PowerPointفيناق�ش مع طلبته الخطوات المتبعة ،ثم يناق�ش
الذهني معايير ال أ�داء الجيد وم�ستوياته المختلفة  ،يطلب منهم عمل �أمثلة على عرو�ض تقديمية  ،ثم يطلب من الطلبة تبادل
معهم بطريقة الع�صف
ّ
تم مناق�شة معاييره وم�ستوياتها خلال المناق�شة من �أجل تح�سين هذه ال أ�عمال  .وفي ما ي أ�تي �سلم
�أعمالهم لتقييمها با�ستعمال �سلّم التقدير ،الذي ّ
لفظي مقترح لتقويم العرو�ض التقديمية :
تقدير
ّ
المعايير

ت�صميم ال�شرائح

التنقل بين ال�شرائح

الحركة وال�صوت

دقّة المحتوى
�سلامة اللُّغة

مقبول

غير مقبول

جيد

ممتاز

موح��د عنا�ص��ر ال�شريح��ة مرتب��ة عنا�ص��ر ال�شريح��ة مرتب��ة العنا�صـ��ر مرتبـــ��ة منطقيً��ا
ل��ا يوج��د ت�صمي��م ّ
موحد .والت�صمي��م موحد وفيه جانب
لل�شرائح ،وال�شرائح مكتظة ،منطقي��ا  ،لكنه��ا مكتظ��ة منطقيًا ،والت�صميم ّ
�إبداع��ي يجع��ل الت�صمي��م
والعنا�صر في كل �شريحة غير ولا يوجد نم��ط موحد في

مرتبطا بالمحتوى.
ت�صميم ال�شرائح.
مرتبة بكل منطقي.
ال�شرائح غي��ر مرتبة ب�شكل ال�شرائ��ح مرتّب��ة منطقيً��ا ،ال�شرائ��ح مرتّب��ة ب�ش��كل ال�شرائ��ح مرتّب��ة ويمك��ن
التنق��ل بينه��ا ب�ش��كل
منطقي.
لكن لايوجد �أدوات للتنقل
منطقي.
ْ
ّ

ت�سل�سل��ي �أو با�ستعم��ال
بينها.
ّ
الارتباطات الت�شعبية.
لا يوج��د حرك��ة مخ�ص�صة ا�ستخـــــ��دام حركـــ��ات ا�ستخـــــ��دام حركـــ��ات ا�ستخدام ح��ركات منا�سبة

مخ�ص�ص��ة لكنه��ا غي��ر مخ�ص�ص��ة منا�سب��ة لك��ن وملفتة م��ع وجود �أ�صوات
�أو �ص��وت �أو �أنها م�ستخدمة
ّ
ال أ��صوات غير منا�سبة.
ب�شكل غير منا�سب.
منا�سبة.
منا�سبة.
المعلومات غير دقيقة وغير المعلوم��ات دقيق��ة جزئيا المعلوم��ات دقيق��ة لكنها المعلومات دقيقة وموثقة.
غير موثقة.
لكنها غير موثقة.
موثقة.
اللُّغ��ة الم�ستخدم��ة غي��ر اللُّغ��ة الم�ستخدمة مقروءة اللُّغ��ة مق��روءة م��ع �أخطاء اللُّغة الم�ستخدمة بليغة
مقروءة.

جزئي��ا مع بع���ض ال أ�خطاء لغوية قليلة.

وم��ع��بّ��رة ،وخ��ال��ي��ة من

ال أ�خطاء اللُّغوية.
اللغوية.
�شمول العر�ض لجوانب ل��ا يوجد �أه��داف محددة يوج��د �أه��داف متداخل��ة يوج��د �أه��داف مح��ددة ال أ�هداف وا�ضحة ومحددة
			
المو�ضوع
للمو�ضوع ف��ي العر�ض ولا لكن المحت��وى لا يتنا�سب لكن لم يت��م �شمول بع�ض والعر���ض ي�شم��ل جمي��ع
		

تت�ضح نقاط البداية والنهاية معها.

للمو�ضوع.

ال أ�هداف ب�صورة كافية.
		
		

ال أ�ه��داف ،ويغطيها ب�شكل
كامل ومتكامل .
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رابعا � :سجلّ و�صف �سير التعلّم
ً

تعريفه

أ
أ أ
أ
مر بها في حياته الخا�صة  ،حيث ي�سمح له بالتعبير
هو �سجلّ منظّ م يكتب فيه الطالب عبارات حول ��شياء قر�ها� ،و �شاهدها� ،و خبرات ّ
الخا�صة ،وا�ستجاباته حول ما تعلّمه .
بحريّة عن �آرائه
ّ
التو�سع في التعبير عن انطباعاتهم ال أ�وليّة
تعبيرا مكتوبًا ي�صف به الطالب عمليّة تعلّمه ،وبذلك يتيح للطلبة فر�صة
ويع ّد �سجل �سير التعلّم
ّ
ً
وتطور �إبداعاتهم.
تح�سن من طلاقة الطلّبة في الكتابة،
ّ
بحرية ،ويربطون تلك الخبرة مع ال أ�نواع الاخرى من التعلّم ،فالكتابة اليوميّة �أو ال أ��سبوعيّة ّ
إ
جزءا من عمليّة التعلّم .
ويتطلّب تطبيق هذه الاداة بيئة تعلّم �آمنة،
وتنظيما ًّ
خا�صا من ال�دارة ،بحيث يكون هذا النوع من التقويم ً
ً
� إر�شادات لتطبيق هذا ال�سجل
 يحتفظ الطلبة ب�سجلّ �سير تعلّمهم . يجمع المعلّم �سجلات الطلبة دوريًّا لقراءتها ،والتعليق عليها . ي�ستطيع الطالب في بع�ض ال أ�وقات مراجعة ما �أنجزه من �أعمال ،بق�صد تح�سينها �أو �إكمالها .كما يمكن للمعلم تزويد الطلبة بمجموعة من الجمل المفتاحيّة التي يمكن �أن ت�ساعدهم في الكتابة والتعبير من خلال هذا ال�سجلّ  ،مثل :
 �أف�ضلّ �أ ْن ........ �أعتقد �أ ّن ......... لو اتيحت لي الفر�صة .......حب .........
 �أ ّ �ألاحظ ........ من ال�صعب �أ ْن �أ�ص ّدق ...... ت أ�ثرت في ..............الق�صة .....................
 ال�شخ�صيّة الرئي�سة في ّ الفكرة الرئي�سة ....................وفي ما ي أ�تي نماذج مقترحة لبطاقات �سجلّ �سير التعلّم :

بطاقة  /نموذج ()1
الا�سم :

المو�ضوع :

انطباعات الطالب

ملاحظات المعلم
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التاريخ :

� إ�ستراتيجيات التدري�س و�أدوات التقويم
الا�سم :

التاريخ :

المو�ضوع :

الهدف من الن�شاط :
ال�شيء الذي قمت بفعله :
تعلمت من الن�شاط :
ح�سن هذا الن�شاط مهارتي في :
ّ

ملاحظاتي:

ملاحظات المعلم:

الق�ص�صي
خام�سا  :ال�سجلّ
ً
ّ

تعريفه

ِ
يدون �أكثر الملاحظات �أهميّة حول مهارات العمل �ضمن المجموعة
يت�ضمن و�ص ًفا
هو �سجلّ
ق�صيرا من قبَل المعلّم لما تعلّمه الطالب ،حيث ّ
ّ
ً
التعاوني ) .
( العمل
ّ
خطوات ا�ستخدامه
 -1ملاحظة �سلوك الطالب .
 -2ت�سجيل ال أ�حداث بطريقة و�صفيّة.
 -3تحديد الزمان والمكان .
يتكرر حدوثه .
التعرف على النمط
ال�سلوكي الذي ّ
ّ -4
ّ
 -5و�ضع فرو�ض عن �سلوك المتعلّم .
المتكررة.
 -6اختبار الفرو�ض في َ�ض ْوء ال أ�نماط
ّ
معلما ).
 -7توثيق ا�سم الملاحظ ( طالبًا �أو ً
� -8إ�ضافة بع�ض التف�سيرات لل�سلوك� ،سواء كان �إيجابيًا �أو �سلبيًا .
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خ�صائ�صه

التعرف �إلى مهارات واهتمامات المتعلّم ،و�سلوكه ،و�شخ�صيته ،ب�شكل عام .
 -1يعطي م�ؤ�شرات �صادقة في ّ
 -2يمكن الا�ستفادة منه ل أ�غرا�ض تنب�ؤيّة �أو �إر�شادي ّة �أو توجيهيّة � ،أو علاجيّة .
 -3يتطلب وقتًا طويلًا للكتابة  ،والمتابعة  ،والتف�سير .
دور المعلم في تطويره وا�ستخدامه

 -اختيار طريقة للر�صد عند �إكمال ال�سجلات .

المهمة �أو ذات الدلالة للمتعلم .
 تحديد الملاحظاتّ

 توثيق الملاحظة وقت حدوثها ،كلما كان ذلك ممكنًا. -تف�سير المعلومات الم�سجلة  ،للم�ساعدة في تخطيط الخطوات اللاحقة للمتعلم .

الق�ص�صي ل أ�حد الطلاب لدى معلم اللُّغة العربيّة:
مثال ( : )1تمثّل البطاقة ال�آتية بطاقة افترا�ضيّة في ال�سجلّ
ّ
ا�سم الطالب :

		

ال�صف :
ّ

		

التاريخ :

الفردي .
حما�سا عند العمل في مجموعات �أكثر منه في العمل
�أظهر
ّ
ً

يف�ضلّ الم�شاركة في المناق�شة ال�صفيّة من مكان جلو�سه �أكثر منه عند الخروج �أمام زملائه .

تم ت�شجيعه ،وتعزيز ثقته بنف�سه في مواقف متع ّددة �أ�صبح لديه الثقة الكافية للخروج �أمام زملائه ،ومناق�شة �أفكاره بحريّة
عندما ّ
وبطلاقة ،وبدون قيود ذاتيّة .
الق�ص�صي ل أ�حدى الطالبات لدى معلمة الريا�ضيات :
مثال ( : )2تمثّل البطاقة ال�آتية بطاقة افترا�ضيّة في ال�سجلّ
ّ
ا�سم الطالب :

		

ال�صف :
ّ

		

التاريخ :

لكن نتائجها في اختبارات
ت�شارك في المناق�شات ال�صفيّة ب�شكل م�ستمر ،وتن ّفذ التدريبات ال�صفيّة ب�صورة جيّدة ج ًدا ّ ،

الريا�ضيات لي�ست بنف�س الم�ستوى الذي تظهر به .

وقد يعود هذا لعامل القلق لديها� ،أو �إلى �أ ّن فقرات الاختبار لم تكن متنا�سبة مع ما تعلّمته الطالبات .
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1
2
3
4
5
6
7
8

 �إ�ستراتيجيات التقويم و�أدواته (ال�إطار النظري)� ،إدارة الامتحانات والاختبارات ،مديرية الاختبارات� ،إعداد الفريق الوطنيللتقويم ،مطبعة الندى ،عمان2004 ،م.
 �أ�سرار البلاغة ،عبد القاهر الجرجاني ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بيروت1988 ،م. ال�إطار العام للمناهج و�إ�ستراتيجيات التقويم� ،إدارة المناهج ،عمان2004 ،م. ال�إطار العام والنتاجات العامة والخا�صة� ،إدارة المناهج والكتب المدر�سية 2004م ،مطبعة الد�ستور ،عمان2004 ،م. البلاغة العربية في ثوبها الجديد ،بكري �شيخ �أمين ،دار العلم للملايين ،ط ،6بيروت1987 ،م. البلاغة الوا�ضحة ،علي الجارم وم�صطفى �أمين ،دار النعمان للعلوم ،ط ،1القاهرة.د.ت. البلاغة ،فنونها و�أفنانها ،علم البيان والبديع ،ف�ضل ح�سن عبا�س ،دار الفرقان ،ط،10عمان2005 ،م. -البلاغة ،فنونها و�أفنانها ،علم المعاني ،ف�ضل ح�سن عبا�س ،دار الفرقان ،ط ،10عمان2005 ،م.

 - 9البلاغة ،م�صطفى الفكي ،معهد الا�ستقامة للدرا�سات ال�إ�سلامية ،ط ،4زنجبار1998 ،م.
 -10البيان ال�سهل في البيان والمعاني والبديع ،علي �صبري وعبد الرحيم خ�ضر ،مطبعة دار ال أ�يتام ال�إ�سلامية ،ط ،2القد�س،

1956م.
 -11التلخي�ص في علوم البلاغة ،جلال الدين القزويني� ،شرح عبد الرحمن البرقوقي ،دار الكتاب العربي ،بيروت1904 ،م.
 -12جواهر البلاغة� ،أحمد الها�شمي ،م ؤ��س�سة المعارف ،ط،1بيروت1999 ،م.
 -13الجوهر في علوم البلاغة ،نايف �أحمد �سليمان و�آخرون ،مكتبة ال�شهيد ،الزرقاء1991 ،م.
 -14حركة النقد ال�أدبي في ال���أردن (�أوراق ملتقى عمان الثقافي الثالث 22ـ�25آب  ،)1994وزارة الثقافة ،ط ،1عمان،
1994م.
 -15ال�شكلانية الرو�سية ،فكتور �أيريخ ،ترجمة الولي محمد ،المركز الثقافي العربي ،ط  ،1الدار البي�ضاء2000 ،م.
 -16علم البديع ،عبد العزيز عتيق ،دار النه�ضة العربية ،بيروت1984 ،م.
 -17علم البديع ،عبد القادر ح�سين ،دار ال�شروق ،ط ،1بيروت1983 ،م
 -18علم البلاغة ،محمد بركات �أبو علي ،ومحمد �أبو حمدة ،وعبد الكريم الحياري ،جامعة القد�س المفتوحة ،ط ، 1عمان،
1999م.
 -19علم النف�س والنظريات الحديثة� ،سيجموند فرويد ،ترجمة فار�س �ضاهر ،دار القلم ،بيروت.د.ت.
 -20علوم البلاغة� ،أحمد م�صطفى المراغي ،دار القلم ،ط ،1بيروت1980 ،م.
 -21فن ال�شعر� ،إح�سان عبا�س ،دار ال�شروق ،ط ،1عمان1996،م.
 -22في النقد ال�أدبي الحديث(منطلقات وتطبيقات) ،فائق م�صطفى /وعبد الر�ضا علي ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،جامعة
المو�صل ،ط1989 ،1م.
 -23في النقد وال�أدب� ،إيليا حاوي ،دار الكتاب العربي ،ط ،3بيروت.د.ت.
 -24مذاهب ال�أدب (معالم وانعكا�سات) ،يا�سين ال أ�يوبي ،الم ؤ��س�سة الجامعية للدرا�سات والن�شر ،ط ،1بيروت 1982 ،م.
 -25معجم م�صطلحات ال�أدب ،مجدي وهبة ،مكتبة لبنان ،بيروت1974 ،م.
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 -26مقدمات لدرا�سة الحياة ال�أدبية في ال�أردن (درا�سة ومختارات نقدية)� ،إبراهيم خليل ،دارالجوهرة للن�شر والتوزيع ،ط ،1عمان،
2003م.
 -27منهج الواقعية في ال�إبداع ال�أدبي� ،صلاح ف�ضل ،دار ال�آفاق الجديدة ،ط ،3بيروت1986 ،م.
عمار ،ط  ،1عمان2000 ،م.
 -28النقد ال�أدبي الحديث ،علي المن�صوري ،دار ّ
 -29النقد ال�أدبي ومدار�سه الحديثة� ،ستانلي هايمن ،ترجمة �إح�سان عبا�س ،دار الثقافة ،ط ،1بيروت.د.ت.
 -30النقد ال�أدبي� ،أحمد �أمين ،دار الكتاب العربي ،ط ،4بيروت1967 ،م.
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