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 شكر
 األستاذ ،وأستاذي الفاضلمعلمي ه بالشكر والتقدير واالعتراف بالجميل إلى أتوجّ 

 طروحتي، ولم يبخل عليّ أف على باإلشرارم الذي تك   سام عبد الكريم عمار الدكتور
 ،طوال سنوات إعدادهاالطالب علميًا  من أجل تأهيلالمتواضع بصبر العارف 

رشادو  ة أن تبصر در لهذه األطروحق  فضل ذلك كله بو  .ةقة العميته العلميّ ابتوجيهاته وا 
 ور.النّ 

ذه ه أعضاء لجنة تحكيم لشكر والتقدير إلى األساتذة األفاضلاب وأتوّجه كذلك
األستاذ و  ؛األستاذ الدكتور محمد موعدو  ؛محمود السيد األستاذ الدكتور: األطروحة

ا لما بذلوه من جهد في قراءتها وتصويبه ،والدكتور ياسر جاموس ؛فرح مطلق الدكتور
 ها.وتقويمها، وتقديمهم المالحظات القّيمة التي أغنت

ولم  ،سالةالر الذين حّكموا أدوات هذه  لشكر والتقدير إلى األساتذة األفاضلابوأتوّجه 
 ولما أسدوه إلّي من توجيهات وتصويبات. ،يضنوا علّي بمالحظاتهم وآرائهم

 هيأتلتي ا ،في دمشق وبيروتالمعهد الفرنسي للشرق األدنى  إدارة أشكر وال أنسى أن
موا لي الذين قدّ  ،فيه والزمالء والمتعلمين ؛طروحةلي الشروط المناسبة إلعداد هذه األ

 .المساعدات الالزمة إلنجازها
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  مــةمقدّ  .١-١

اللغة، لدى غير الناطقين بها، في مواقف الحياة المختلفة، االهتمام بالجانب  استعمالتنمية مهارة  تقتضي
، الطرائق الجديدة التي اً سابق، هدتوهذا ما أكَّ  .غةة للّ ها، إلبراز الوظيفة التفاعليَّ متعلُّ الشفهي في تعليمها و 

في  ،ضوئها علىة، التي أعيد النظر العولمة اللغويَّ زه تبلور استحدثت من النظريات اللغوية الحديثة، وما عزَّ 
ها، وهي الدعوة التي تضمنتها توصيات متعلُّ ة، في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها و المناهج التعليميَّ 

 ،دت على ضرورة تطوير أساليب التدريسالتي شدَّ  ،)١(قة باللغة العربيةالندوات والمؤتمرات المتعلِّ  عدد من
 ة لنشرووضع استراتيجيَّ  ة،ب على أساليب بناء المناهج التعليميَّ والتدرُّ  ،والتعبير ،وٕاتقان مهارات التواصل

من إمكانات العصر  استفادتالعربية وتعليمها في ضوء االتجاهات الحديثة لمناهج اللغات التي اللغة 
ي، واألخذ ة للمتلقّ واللغويَّ  ةة والثقافيَّ ة والتربويَّ مراعاة الجوانب النفسيَّ إلى  ، باإلضافةالحديث وتقنياته المتنوعة

  ).متعلِّ ز على اآلخر (المالتدريس التي تركِّ  بطرائق

) الذي أوصى بضرورة ٢٠١٣ألسن عين شمس، كلية مؤتمرات (مؤتمر قسم اللغة العربية بلومن هذه ا
مع وضع  ،لنظام األوروبيل وفقاً مناهج التدريس  لتواكبتطوير مناهج تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها 

  .مراجع للمدرسين األجانب وضعو  ،لتكون مراجع للدارسين ،مقررات دراسية للناطقين بغير العربية

الذات و  .اآلخرينعن وجود األفراد  زهيميِّ اص الذي خال ة وجودهيَّ تعّلمة الة التعليميَّ في العمليَّ  متعلِّ فللفرد الم
، تتواصل عبر اللغة من خالل قيامها بالوظائف السمعية )٢(كما يذكر بوشعيب نقًال عن ميرلوبونتياإلنسانية، 

، حيث تتكون داخل تجربة »نحو اآلخر اً من الذات وتوجه خروجاً «ها ميرلوبونتي عدّ يإذ  ؛والبصرية والحسية
  ).١، ٢٠٠٤(بوشعيب، »أرضية مشتركة« الحوار عبر اللغة وعبر األنا واآلخر

                                                            
  :ومنها )١(

ا املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة (ايسيكو) لورشة العمل اليت  - كوين أطر متخصصة يف جمال تدريس اللغة تعقد
ا املنظمة نفسها يف و  ،٢٠٠٩ آذار ١٩-١٤العربية للناطقني بغريها، وذلك يف العاصمة الليبية طرابلس، من  الندوة اليت عقد

  .»؟ينأربية: إىل اللغة الع«، بعنوان: ٢٠٠٣ أيلول ٣-١الرباط، من 
ا  ندوة ال - ، من معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية( ) يف جامعة الدول العربية املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم اليت عقد

  ".استخدام التقنيات احلديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني ، بعنوان"٢٠٠٩آب  ٢٩- ٢٧
ا، جامعة الرياض ألالندوة العاملية ا -   م.١٩٧٨آذار  ٣٠ -٢٦وىل لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

ركز على دراسة اللغة بوصفها نواة الثقافة فرنسي  لغويو  ، فيلسوف١٩٦١-أيار -٣يف  وتويف ١٩٠٨-٣-١٤مريلوبونيت: ولد يف  )٢(
 www.puf.comعرب حتليل الصالت بني انتشار الفكر واملعىن. 
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الجاحظ، هو ف ؛ليس بظاهرة جديدة لهاعماعلى است شديدالت يشير الصمادي إلى أنَّ في موضوع اللغة و 
الكالم، وهو المظهر العملي لوجود اللغة المجرد، ينجز  ر أنَّ في تراثه نظرية متكاملة تقدِّ  جدن عربيٍ  رٍ "أول مفكِّ 

من العوامل  ة المحضة، جملةٌ الناحية اللغويَّ  إلى بالضرورة في سياق خاص يجب أن تراعى فيه، باإلضافة
 "بين هذه العناصر غير اللغوية  من روابطكالسامع والمقام وظروف المقال وكل ما يقوم  ،األخرى

 وهي: ،عرف بالمبادئ الحجاجيةمع حقيقة وجود ضامن يمكن االنطالق منه يُ  ،)١٨٥، ١٩٨١،الصمادي(
 الجميع ميسلِّ  نة،معيَّ مجموعة من المسلمات واألفكار والمعتقدات المشتركة بين أفراد مجموعة لغوية وبشرية "

وأّن التعب يستدعي الّراحة... وبعض هذه المبادئ  ،ي إلى النجاحيعتقد أّن العمل يؤدِّ  لكلُّ اف .بصدقها وصحتها
  ).٣٩ ،٢٠٠٩يرتبط بمجال القيم واألخالق، وبعضها اآلخر يرتبط بالطبيعة والمعرفة"( العزاوي ،

ين في تحريك عملية الحوار، وتحفيزهم على متعلِّ أّن يساعد الم معلِّميمكن لل الكالم، وانطالقًا من هذا 
عن  يحجم تعلِّمًا يجعل الملى مسلمة مشتركة بينهما، لتوضيح قضايا، قد تقف عائق، تأسيسًا عإليهالمبادرة 
  الحوار. 

المحيط اللغوي  -قدر اإلمكان - ي محيط لغوي يماثل ف متعلِّ وضع الم«وبهذا الصدد، يشير البوشيخي إلى 
أجل التعبير عن المعنى. ). فاللغة، بمعنى آخر، هي أداة من ١٠، ٢٠٠٥(البوشيخي، » ةمتعلَّ الطبيعي للغة الم

صائص النحوية، المتضمنة في خال ردجالتشديد عليها بقدر أكبر من م كونة للغة يعاد الداللية والتواصليَّ األب«فـ 
  ).Richard and Rodgers, 2009, 2» (إليها يشاراللغة، التي 

لمفاهيم  وفقاً ها إلى مهارة حوار تتواتر متعلُّ في تعليم اللغة و  مفهوم مهارة الكالم عوسّ يت م،وبناء على ما تقدَّ 
يعود، بحسب  مستمع إليهأو  خطاب نصيٍ  أيَّ  تجعلو  عدة منها: اآلراء واالتفاق واالختالف والنقد والتعبير،

ونان في ، يكثٍ ومتحدّ  ي إلى مستمعٍ أ .)٢٢٥، ٢٠٠٨(صالح، » وبالتالي إلى حوار ،إلى فاعلين«)، ٣باختين(
) ليكونا قادرين على أن يتعامال مع مواقف تحدُّثتنمية مهارتي الحوار (االستماع والب على حاجة إلى التدرُّ 
 ،ممكنٌ  حضورٌ  لمخاطب ال يبقى لهم وذات ااالنفصال الملحوظ بين ذات المتكلِّ " أنَّ ال سيما و  ؛التواصل المختلفة

 منهما يجتهد في أن يحلَّ  )، ألن كالً ١٣٥، ٢٠١١وجود على مستوى بناء معنى الملفوظ وتأويله" (علوي،أو 
  .واحدة اً أن يصبح وٕاياه ذاتفي اآلخر، بل  محلَّ 

                                                            
): مؤرخ ومنظر روسي يف جمال األدب، اهتم باللغة وبعلم النفس وعلم اجلمال، وكان من السباقني ١٩٧٥- ١٨٩٥ميخاثيل باختني ( )٣(

ربولوجيا من القيم ثنيف ميدان األلسنية االجتماعية، كتب يف نظرية األدب واللغة والسيميائية والنقد وعلم النص، وتبلور مفهومه عن األ
 يخ األدب وعلم ما وراء اللغة ومنهجية العلوم اإلنسانية اليت تقوم على املبدأ احلواري.اليت تتحكم يف تار 
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ونشاطًا حقيقيًا  ،اً مهاريمن اللغة  متعلِّ ه الممتعلَّ ، ترى الباحثة في الحوار توظيفًا لما بناء على ذلكو   
المدخل التواصلي هو المدخل األنسب في  أنَّ  تعتقد الباحثة. و تحدُّثوية بين المستمع والملتبادل المعارف اللغ

ر تطبيقه عشر سنوات تأخَّ « ه قد عملية توصيل اللغة من اآلخر وٕاليه، وهو المدخل الذي رأى بايلي وكوهين أنَّ 
على العملية  من قبل القائمين اً واسع تبنياً ، على الرغم من تبنيه ١٩٧٥ام طالقه النظرية عإفي الغرب على 

 ,Cohen» (في التسعينات د واقعياً هذا التبني بدأ في منتصف الثمانينيات، وتجسّ  إال أنّ  .ةيَّ متعلّ ة الالتعليميَّ 
Bailly, 2009, 5(.  

ي للمدخل التواصلي، الذي ستعتمده الباحثة في تنمية مهارتي ا في الوطن العربي، فقد بقي هذا التبنِّ أمَّ 
التوصيات التي خرجت بها بعض الندوات المشار إليها الحوار في اللغة العربية لدى غير الناطقين بها، رهين 

األبحاث التي نشرها سام ( راجع في هذا الّصدد سلسلة  ةواألبحاث الفردية التي نشرت في المجالت العلميَّ ، سابقاً 
  . ٤)٢٠٠٥عمار في مجلة الّتعريب التي تصدر عن مكتب الترجمة والّتعريب والتّأليف والنشر بدمشق منذ عام 

لمدخل التواصلي، واختبار فاعليته ل وفقاً القًا مما سبق يأتي البحث الحالي محاولة لبناء برنامج مقترح وانط
  الناطقين بها.  لدى غيرفي تنمية مهارتي الحوار في اللغة العربية 

  مشكلة البحث .٢-١

ة في تحقيق األهداف د من نجاح هذه العمليَّ التأكُّ  من أجلها، متعلُّ يحتاج القائمون على تعليم اللغة العربية و 
كما يحتاجون إلى  .مأو تلك التي يدِركونها بأنفسه ،ونمتعلِّ المرسومة لها، إلى تسجيل الُمالحظات التي يبديها المُ 

برات التي لها صلة مباشرة بهذه العملية. فمن خالل البحث الّدقيق، يستطيع القائمون الخالرجوع إلى التجارب و 
  الثغرات الكامنة فيها، وتعميق نقاطها اإليجابية.س ة تلمُّ على هذه العمليَّ 

للحصول على درجة الماجستير في  ٢٠٠٧لت، في الرسالة التي ناقشتها في عام وكانت الباحثـة قد توصَّ 
هناك  إلى استنتاج رئيس، مفاده أنَّ » اللغة العربية لدى غير الناطقين بها متعلُّ صعوبات «والمعنونة بـ ،التربية

أسلوب التلقين انتشار من  هذه الصعوبات تنبع مهارات اللغة العربية، وأنَّ  متعلُّ تعترض عملية  دةً عدي صعوباتٍ 
، قامت الباحثة، خالل عملها التدريسي ما ستنتاجد من هذا االوللتأكُّ  ة.الذي يلجأ إليه القائمون على هذه العمليَّ 

                                                            
، العدد الثامن ةامسة عشر إخل. جملة التعريب، السنة "تعليم اللغة العربية وفق الطريقة التواصلية رؤية يف اجتاه التطوير"وھي:  -  ٤

ا يف االستعمال املعاصر. جملة التعريب، السنة الثامنة عشرة، . و"٢٠٠٥والعشرون اللغة العربية يف ضوء علم اللسانيات احلديث تطورها وجتليا
حنو رؤية معاصرة لتعليم اللغة العربية يف ضوء علم اللسانيات احلديث. جملة التعريب، السنة التاسعة . و"٢٠٠٨، امس والثالثونإخلالعدد 

  .٢٠٠٩ابع والثالثون، عشرة، العدد الس
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ون، كما عادت إلى التقارير متعلِّ يبديها الم، التي كان اآلنية، بجمع المالحظات ٢٠١٠و ٢٠٠٨بين عامي 
  ون، منها:متعلِّ التي طرحها الم سئلةم، وخلصت إلى مجموعة من األنونها آراءهة التي كانوا يضمِّ السنويَّ 

 دون من ، و الترديد دون معرفة مسبقة بالهدف من هذا واستظهاره ،معلِّموراء ال ما ترديدنا لنصٍ  هل يعدُّ  -

  ؟على استيعابنا اللغوي دليالً  دراية مسبقة بالنص، -

 ؟معنى تمثيلنا لحوار مكتوب ما  -

 ؟هو الُمتحدِّث الوحيد معلِّمكون العّم يسفر صمتنا عندما ي -

 ؟لدينا الطالقة اللغويةيؤدي إلى تنمية  صمتُناهل  -

وظائف اللغة في سياقاتها  استعماللقدرتنا على  ة، تنميمعلِّمإجابتنا عن سؤال يطرُحُه ال دُّ تعَ هل  -
 ؟لفةتالمخ

 ؟باللغة بوصفها كائنًا حياً  مهارتنال اً تمكين يعدُّ  من المعلم حاجتنالماع تساالتجاهل هل صحيح أّن  -
 

في ات ة بما يتماشى مع مواكبة المستجدَّ ة التعليميَّ ضرورة تعديل واِقع العمليَّ  مثل هذه األسئلة رضتتف
عنى بتعليم اللغة العربية للّناِطقين اليوم العديد من البحوث والدراسات التي تُ  هدؤكِّ يالتَّساُرع المعِرفي، وهو ما 

ثورة المعلومات في  مع ق التدريس وأساليبها واعتماد مناهج حديثة، تجاوباً ائبغيرها، والتي تدعو إلى تطوير طر 
ة للغة، ال يمكن استبعاد استعمال المناهج الحديثة في فلتوظائف المخفانطالقًا من ال القرن الحادي والعشرين.

 بإشارته إلى أنَّ  )٩٢،ص١٩٨٤كريستوفر برمفيت (ده وهذا ما أكَّ  .هامتعلُّ اللغة العربية للناطقين بغيرها و  متعلي
  ). ٦، ٢٠٠٨(جوهر، » ة لن يحقق نتائج ُمرضيةاللغة وتعليمها عن طبيعِتها االجتماعيَّ  متعلُّ المنهج الذي يفصل «

يجب أن يستجيب لما  اللغة متعلُّ  نَّ "أ تأكيده صالحالحاج  نقًال عنيذكر شارف  حول الموضوع ذاتهو 
ه من غرض، فاللغة وضعت وما يكنّ  ،وما يبدو في ذهنه ،ا يختلج في نفسهللتعبير عمَّ  متعلِّ يحتاج إليه الم

وقصد تعليم األساليب التي يجدها في النصوص في  ،ذلك معلِّمشيء، فإذا لم يفهم ال للتبليغ واالتصال قبل كلِّ 
للغة في  عليم عند استعماله الفودون مراعاة االحتياجات التعبيرية الحقيقة التي يشعر بها المتكلِّ  ،ذاتها ولنفسها

د بذلك بل جمّ  ،خطأ الغرض واألساسه يكون بذلك أفإنَّ  ،تثيرها الحياة اليوميةطابية التي خال مختلف األحوال
على تعّلم اللغة من وجهة نظر الباحثة وهذا التأكيد ينسحب  .)٣٠، ٢٠١٣(شارف، " استعمال اللغة العربية

العربية للناطقين بغيرها، إذ يعنى بالجانب النفسي (الدوافع، واالتجاهات) لتعليم اللغة الثانية وتعّلمها، خاصة 
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لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، لمستويات لغوية على معرفة مسبقة باللغة قراءة لدى تصميمنا لمناهج 
المتعلمين في تلك المستويات الحاجة إلى استعمال اللغة في مجال محيطها اللغوي،  وكتابة، ولكن يعوز

 ها أم من غير أبنائها؛ وذلك فالتعبير عمًّا يدور بفكر المتعلِّم، هو حاجة إنسانية سواء كان متعلم اللغة من أبنائ
وتنمية قدرته على استعمال اللفظ في  .المحيط اللغويتعزيزًا لفكرة اندماج متعلِّم اللغة الثانية في من جانب 

بمذهب الصنعة القائم أساسًا على الجاحظ به في الشعر والنثر وسّماه  أول من نادى المناسب في اللغة؛ وهذا 
المعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي و[المدني]، "ل:مهارة استعمال اللفظ، يقو 

" وٕاّنما الشأن في إقامة الوزن، وتخّير اللفظ، وسهولة المخرج، و[كثرة الماء]، وفي صحة الطبع، وجودة السبك
  ).١٩٦٥، ٣(الجاحظ،ج

تحليل الحاجات «بحثها المعنون بـ: في راهيم لت إليها الباحثة إبز هذا التأكيد النتائج التي توصَّ ويعزِّ  
 ، الذي يشير إلى قصورٍ »غير الناطقين بهامن العربية  ةة في مواقف االتصال اللغوي لدى دارسي اللغاللغويَّ 

دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها، في المواقف التي يحتاجون فيها إلى لدى في مستوى االتصال اللغوي 
  ).٢٠٠٩(إبراهيم، استعمال اللغة 

استجابة  تأتي لتنمية مهارتي الحوار في اللغة العربية لدى غير الناطقين بها، ة تصميم برنامجهميَّ أ إنَّ 
أّن  " ، وهو، اسماعيل"صيني"عن  ات التي قام بها معهد اللغة بجامعة أم القرى نقالً ءلما أشارت إليه االحصا

 علمائها الذين ينتمون إليهابعيدًا عن تتمركز خارج أرض العرب، و العربية لألجانب مناهج اللغة  حركة تأليف
بلغ وفرنسا  نجلتراإ و  ة، في أمريكا وألمانياحصائيَّ لهذه اإل وفقاً نتج من كتب أ!! فمجموع ما وحضارةً  وثقافةً  لغةً 

  ).١٨١، ٢٠٠٨طيب، لخامن حركة التأليف" ( %٢٥حوالي 

الشروط التي  نهّيئما نستطيع عمله هو أن  جلُّ «م اللغة، بل نعلِّ نا ال نستطيع أن ومن منطلق القناعة بأنَّ 
الكثير  تعّلمليس ممكنًا ما لم ن «وأّن تطوير معرفتنا بهذه الشروط  ،»تنمو من خاللها، وبصورة تلقائيَّة في الذِّهن

عشوائية،  عيِّنةلى استطالعية، ع دراسةب)، قامت الباحثة ٧٠، ١٩٨٤(زكرّيا، » للغة متعلِّ الم متعلُّ عن كيفية 
ت من مركز تعليم اللغة العربية لغير النَّاِطقين بها بجامعة دمشق، ومعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين ذَ خأُ 

  : اآلتيالسؤال  كانت مادتها، ٢٠١٠شق في عام في دمرق األدنى دمشق، والمعهد الفرنسي للشفي بها 

  والمحتوى؟ ة في المعهد الذي انتسبت إليه، من حيث الطريقةيَّ تعّلمة الة التعليميَّ ما رأيك بالعمليَّ 

ون، يمكن صوغها، تعّلميواجهها الم هناك مشكالٍت  أنَّ  إلى الباحثة لتتوصَّ اإلجابات،  مضمون وبتحليل
  باالستناد إلى مكونات التواصل في اللغة، على النحو اآلتي:
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  )معلِّمالمرسل (ال بخصوص  -١

  . اً رئيس اً اللغة اعتمادد على قواع معلِّماليعتمد  -

في هذه الحالة يستنفد ذهنه في محاولة  متعلِّ ن الوحيد للمعلومات، والم، إذ يبقى هو الملقِّ اً موديع يتواصل -
  .معلِّمفهم ما يقوله ال

 عما يسأل عنه. اً مجيب متعلِّ ن إلى سائل، بينما يغدو الم، بحيث يتحول من ملقِّ اً أفقي تواصلي -

 ين بالمحتوى. متعلِّ ال يناقش الم -

ي إلى إحجام ؤدِّ تقد  التياصة عبر النص، خال م وجهة نظرهما يقدِّ ، وٕانَّ اً محايد تحليالً ل النص ال يحلِّ  -
ن أن تكون موضع في وجهات نظره، التي يمك المعلَّمال يريدون مناقشة  ألنهم ،ين عن المناقشةمتعلِّ الم

 يتضمن فكراً  لغوياً  أن يقوم بتحليل النص بوصفه نصاً  معلِّممن األفضل لل في حين أنَّ  ؛خالف بينهم
 أن يكتشفها بنفسه.  متعلِّ المودالالت على 

 بتين في الغاِلب. )، المغيّ تحدُّثز على مهاَرَتي الِحوار (االستماع والال يركِّ  -

 ًا كليًا. وضوح هدفه من التعليمال يتضح  -

  )المحتوىسالة (ر البخصوص   -٢

  تحليلها. في معلِّم ين، وٕان توافقت فال يتعمق التعّلمجات بعض المحامع  الرسالة ال تتوافق -

 عادة. معلِّمى وجهة نظر التتبنَّ  -

  ين معرفة مسبقة بها.ليس لدى المتلقِّ  -

  )متعلِّ ي (المالمتلقِّ  بخصوص  -٣

  مه.مدى تقدُّ  متعلِّ الم ال يعرف -

  ما. في مهارة اً لديه نقص اللغة، بل ما زال يشعر بأنَّ  متعلُّ في  إنجازاً ق ه حقَّ ال يشعر بأنَّ  -

 والتواصل بسهولة مع أبناء اللغة.  تحدُّثال يمكنه ال -

  ها تبقى في دائرة من القلق.ه مخنوقة، أي أنَّ أسئلت -

 ه من أساليب وتراكيب في التعبير عن آرائه. متعلَّ ليس لديه الفرصة لتوظيف ما  -
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ل باستعماله للغة، وذلك عن ميدان التجربة، المتمثّ  متعلِّ هناك إبعادًا للم وتعليقًا على ذلك، رأت الباحثة أنَّ 
ون اآلخرون في الوقت نفسه، وكي تعّلمر به المما يفكِّ  عَ سمَ كي يَ و  ،ر بهين ما يفكِّ ين اآلخر تعّلمالم عَ سمِ كي يُ 

  !.ونتعّلماللغة، هو وأقرانه الم، صعوبات استعمال معلِّميدرك بنفسه، أو بمساعدة ال

 اليزاله على التواصل األفقي أو العمودي دليل على أنَّ  معلِّمتركيز ال تعتقد الباحثة أنَّ  ومن ناحية أخرى،
مارأيك بما ( ق الحديثة حفاظًا على أستاذيتهائب الطر ويتجنَّ  ،إجابة) -سؤال -إجابة( ق القديمة،ائيقف عند الطر 

بوصفه  معلِّماحتالل المساحة التي يحتكرها ال إلى متعلِّ الم أخذتمثل تلك األسئلة  وكأنَّ  ؛، اشرح بكلماتك)؟قيل
يعد «درس اللغة لم  أنَّ ، وال يريد أن يدرك ماتمعلو مصدر الالمالك الوحيد لبوصفه  اً ومحاضر  ،للكالم اً محتكر 

سياق  زُ برِ جلسة تفاعلية تُ  ه المعرفة واإلجابة الصحيحة، بل أصَبحَ وحدَ  يمتِلك فيه األستاذُ  ا،ً درسًا أستاذي
  ).Cohen et Bailly, 2009, p3» (جالله التواصل بكلِّ 

 ما لكلِّ  عدوٌّ  معلِّمال أنَّ  ين ألسلوب التلقين، يعنيمعلِّماعتماد بعض ال أنَّ  رى الباحثةعالوًة على ذلك، ت
ل متمثِّ اللطوي تعزيزًا للوجه اآلخر للحوار الس ويعدُّ  ،رهاة األسئلة والتعليمات التي يحضّ يخفض كميَّ أن من شأنه 
، متعلُّ ال انعدام ي مخزونهم اللغوي، ويفضي إلىين فتعّلمقد يحبط القدرات الكامنة لدى الم وهذا .وأجبْ  معْ بـ: است

إعادة الديمقراطية إلى بيل الس«هذا اإللغاء هو  د هابرماس على إلغائه، ألنَّ وهو ما شدَّ  ،إذا جاز التعبير
عن تبادل الكالم،  جُ تُ نْ ما يَ  فلكي نتعايش، يتعين علينا أن نستجيب لكلِّ ». العامواختراعها وابِتكارها في الفضاء 

الحواري، هي  متعلُّ لمنظور ال وفقاً ). وهذه الموضوعات، ١٦١، ٢٠٠٨(صفوان، » للموضوعات تبادالً «باعتباره 
لمطروحة ضمن أو التفاعل مع الموضوعات األخرى ا ،اخليدتخلـق المعنـى عـن طريق تناسِقها ال«ي تال

   ).Wikipédia,égalitarian dialogue» (الِحوار

فرد نغمة صوتية خاصة به،  ، ولكلِّ ة تختلف من شخص إلى آخرالعادات اللغويَّ " أنَّ  يضاف إلى ذلك
، ٢٠٠٧مارتان، ("أي المفردات التي نفهمها) ومفردات كامنة ( ،التي نستعملها) أي المفرداتومفردات نشيطة (

إلى  التي قد تختلف من متعّلم ،ةك العادات اللغويَّ في إدرا دوراً  ييؤدّ  الحوارفاللغة الثانية  متعلُّ عند  اأمَّ  .)٣٥
  .اً ون جميعمتعلِّ يتشارك فيه الماإلدراك وهذا ، ةمتعلَّ للغة المآخر في أثناء استعماله 

 حوارلل اً االسـتطالعية، أنَّ هناك تغييب دراستهاها في هذا الميدان، و رتخبمن خـالل الباحثة  الحظتقد و 
  .)٥٢ ص(هوللطرائق التي تنميِّ  ،»مهـارة حياتّيـة«) ٢٠٠٤بشارة وعمار ( هعدّ الذي 

المتوسط  يين:في المستو  ماوالسيَّ واحد،  لمحتوى نصٍ عدة  نٍ من خلق معا وينجم عن هذا التغييب الحدُّ 
ال  إذ .ة ودوره اإليجابيفلتين الذين ينتمون إلى جنسيات مختعّلمللمد الثقافي ظاهرة التعدُّ م، وتجاهل الُمتقدِّ و 
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ـدد، تشـير آن كامبل إلى ص). وفي هـذا ال٢٥ه، ١٤٢٣سبر لغة ما دون االتصال بثقافتها"( العصيلي، " يمكن
ميذ إلى واالستماع، إذ يحتاج الّتال تحدُّثمهارات التعامل مع اآلخرين تشمل أكثر من ال إنَّ « :المشكلة بقولها

  ).١٠، ١٩٩٨(أوتشيدا وآخرون، » العمل التعاوني، مع أناس مختلفين

وهي  ،األمرين معاً أو  ،أو حركياً  ،تفاعًال كالمياً " ل عملية المحادثة بوصفهاالحوار قد يسهّ  وهذا يعني أنَّ 
 تدور في فضاء مكاني تلفظ، وهي كذلكال في ويتمتعان بالعفوية ،يكون التفاعل بينهما متبادالً  نيْ تتطلب متكلمَ 

  ).٦١، ٢٠١٢وزماني، فهي ضرب من التفاعل اللساني واالجتماعي" (الميساوي، 

 هامتعلُّ ) في تعليم اللغة العربية و تحدُّثتنمية مهارتي الحوار( االستماع وال نَّ ه أوينتج عن ذلك كلِّ 
افر الطرائق واإلجراءات المناسبة. وانطالقًا مما سبق تتحدد تو  في ظلِّ  للناطقين بغيرها، مسألة هامة جداً 

حاجات المتعلمين اللغوية التواصلية في التعليم. وفي  اعتماد المعلم على طريقة اإللقاء، وٕاهمالفي المشكلة 
  بغيرها. للناطقينة التي تعنى بتنمية مهارتي الحوار في تعليم اللغة العربية الدراسات العلميَّ  ُندرة

  أهميـة البحـث  .٣-١

  البحث أهميته من النقاط الرئيسة اآلتية:  يستمدُّ 

من  مرجوةساعدهم في تحقيق األهداف المقترحات تاللغة العربية للناطقين بغيرها  يمعلِّمل ميقدِّ   - ١
 تعليمها. 

د مصممي مناهج اللغة العربية للناطقين بغيرها أو العاملين على تطويرها بنموذج عملي يزوِّ   - ٢
 مهارتي الحوار( االستماع، والتحّدث).ز مناهج تعليمية تركِّ لتصميم 

( االستماع مهارتي الحوارسعيه لتنمية  عبرإضافة إلى األبحاث القليلة المنجزة في سورية،  ليشكِّ   - ٣
 .لدى غير الناطقين بهام اللغة العربية يفي تعل والتحّدث)

 المناهج في هذا الميدان.م مساِهمة متواضعة في وضع حلول لعملية تطوير يقدِّ   - ٤

، من خالل محاولة البرنامج مين في االنغماس بالمحيط االجتماعي والثقافي حولهتعّلميساعد الم  - ٥
 زة لذلك. تغطية جوانب للحوار، واحتوائه على أنشطة وتدريبات معزِّ 

(االستماع م برنامجًا مقترحًا يسمح بتجاوز الصعوبات التي تعترض تنمية مهارتي الحوار يقدِّ   - ٦
ي اللغة العربية من غير الناطقين بها، وهي من المهارات الضرورية لهؤالء تعّلم) لدى متحدُّثوال
 ين. تعّلمالم
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  أسـئلة البحـث  .٤-١

  السؤال الرئيس اآلتي: إلجابة عن إلى االبحث  سعىي

  بها؟ما فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارتي الحوار في اللغة العربية لدى غير الناطقين 

  :وينبثق عن هذا السؤال الرئيس مجموعة من األسئلة الفرعية هي

  ي اللغة العربية من غير الناطقين بها؟تعّلمالالزمة لم تحدُّثلمهارة ال فرعيةما المهارات ال  )١

  ي اللغة العربية من غير الناطقين بها؟تعّلملمهارة االستماع الالزمة لم الفرعيةما المهارات  )٢

 ي اللغة العربية من غير الناطقين بها؟ تعّلمالمقترح لتنمية مهارتي الحوار لدى مما البرنامج   )٣

  ؟عيِّنةما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارة االستماع لدى أفراد ال )٤

  ؟ عيِّنةلدى أفراد ال تحدُّثما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارة ال )٥

  عة عنها؟ المتفرِّ والمهارات  ) لمهارة االستماععيِّنةين (أفراد التعّلمما مستوى امتالك الم )٦

  عة عنها؟ والمهارات المتفرِّ  تحدُّث) لمهارة العيِّنةين (أفراد التعّلمما مستوى امتالك الم )٧

 تحدُّثمن مهارتي ال في تنمية كلٍ العربية  متعلُّ والدافع ل صتخصّ الجنس وال اتمتغيِّر من  ما أثر كلٍّ  )٨
 البحث؟  عيِّنةواالستماع لدى أفراد 

 ؟ عيِّنةواالستماع) لدى أفراد ال تحدُّثمهارتي الحوار (المكتسبات ما مقدار االحتفاظ ب )٩

  أهـداف البحـث .٥-١

  األهداف اآلتية: يهدف البحث إلى تحقيق

  .فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارتي الحوار في اللغة العربية لدى غير الناطقين بها قياس )١

  .ي اللغة العربية من غير الناطقين بهاتعّلمالالزمة لم تحدُّثلمهارة ال الفرعيةتحديد المهارات  )٢

  ا. ي اللغة العربية من غير الناطقين بهتعّلملمهارة االستماع الالزمة لم الفرعيةتحديد المهارات   )٣

 ) لمهارة االستماع والمهارات المتفرعة عنها.عيِّنةين (أفراد التعّلمتحديد مستوى امتالك الم )٤

  والمهارات المتفرعة عنها.   تحدُّث) لمهارة العيِّنةين (أفراد التعّلممستوى امتالك المتحديد  )٥
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من مهارتي  في تنمية كلٍّ العربية  متعلُّ والدافع ل صتخصّ الجنس وال اتمتغيِّر تحديد أثر كل من  )٦
 . البحث عيِّنةواالستماع لدى أفراد  تحدُّثال

   .عيِّنةواالستماع) لدى أفراد ال تحدُّثالحوار (المهارتي مكتسبات تحديد مقدار االحتفاظ ب )٧

  ات البحثمتغيِّر  .٦-١
  ات المستقلةمتغيِّر ال. ١-٦-١

 البرنامج التعليمي المقترح.  .١
  .لجنسا .٢
 ة، واآلداب. ة والعلوم السياسيَّ االقتصاد، والعالقات الدوليَّ  :ثالثة جوانب: وله صتخصُّ لا .٣
العمل مع المنظمات غير و هي: تعليم اللغة العربية، و اللغة العربية:  تعّلمين لتعّلمدوافع الم .٤

  متابعة الدراسات العليا. و العيش في العالم العربي، و الحكومية، 
   ات التابعةمتغيِّر ال .٢-٦-١

البحث في اختبار االستماع بالنسبة للمهارة  عيِّنة: وتقاس بمجموع درجات أفراد مهارة االستماع .١
  .ةالفرعيَّ ولكل مهارة من مهاراتها  ،كلها

اختبار اصة بخال بطاقة المالحظةالبحث في  عيِّنة: وتقاس بمجموع درجات أفراد تحدُّثمهارة ال .٢
 .ةالفرعيَّ مهارة من مهاراتها  ولكلِّ  ،كلهابالنسبة للمهارة  تحدُّثال

  ـات البحـثفرضيَّ  .٧-١

  : ٠,٠٥ات اآلتية عند مستوى داللة فرضيَّ ال اختُبرت
البحث في  عيِّنةة بين متوسطي درجات أفراد حصائيَّ داللة إ ذيفرق  هناك منليس : ة األولىفرضيَّ ال

  البرنامج التعليمي المقترح.  متغيِّرإلى التطبيقين القبلي والبعدي الختبار االستماع، ُيعزى 
البحث في  عيِّنةة بين متوسطي درجات حصائيَّ داللة إ ذيفرق  ليس هناك من: ة الثانيةفرضيَّ ال

البرنامج التعليمي  متغيِّرإلى ، ُيعزى تحدُّثاختبار الاصة بخال لبطاقة المالحظةالقبلي والبعدي التطبيقين 
  المقترح.
البحث في  عيِّنةة بين متوسطي درجات حصائيَّ داللة إ ذيفرق  ليس هناك من: ة الثالثةفرضيَّ ال

  الجنس. متغيِّرإلى التطبيق البعدي الختبار االستماع، ُيعزى 
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البحث في  عيِّنةة بين متوسطي درجات حصائيَّ داللة إ ذيفرق  ليس هناك من: الرابعةة فرضيَّ ال
  .تخصصال متغيِّرإلى التطبيق البعدي الختبار االستماع، ُيعزى 

البحث في  عيِّنةة بين متوسطي درجات حصائيَّ داللة إ ذيفرق  ليس هناك من: امسةخال ةفرضيَّ ال
  .اللغة العربية متعلُّ ين لتعّلمدوافع الم متغيِّرإلى التطبيق البعدي الختبار االستماع، ُيعزى 

البحث في  عيِّنةة بين متوسطي درجات حصائيَّ داللة إ ذيفرق  ليس هناك من: سادسةة الفرضيَّ ال
  الجنس. متغيِّرإلى ، ُيعزى تحدُّثاختبار الاصة بخال بطاقة المالحظةالتطبيق البعدي ل

البحث في  عيِّنةة بين متوسطي درجات حصائيَّ داللة إ ذيفرق  ليس هناك من: بعةة السافرضيَّ ال
  .تخصصال متغيِّرإلى ، ُيعزى تحدُّثاختبار الاصة بخال بطاقة المالحظةالتطبيق البعدي ل

البحث في  عيِّنةة بين متوسطي درجات حصائيَّ داللة إ ذيفرق  ليس هناك من: ثامنةة الفرضيَّ ال
اللغة  متعلُّ ين لتعّلمدوافع الم متغيِّرإلى ، ُيعزى تحدُّثاختبار الاصة بخال بطاقة المالحظةالتطبيق البعدي ل

  .العربية
البحث في  عيِّنةة بين متوسطي درجات أفراد حصائيَّ داللة إ ذيفرق  ليس هناك من: ةتاسعة الفرضيَّ ال

  البرنامج التعليمي المقترح.  متغيِّرإلى ل الختبار االستماع، ُيعزى التطبيقين البعدي والبعدي المؤجَّ 
البحث في  عيِّنةة بين متوسطي درجات أفراد حصائيَّ داللة إ ذيفرق  ليس هناك من: ةعاشر ة الفرضيَّ ال

البرنامج  متغيِّرإلى ، ُيعزى تحدُّثاختبار الاصة بخال بطاقة المالحظةل لالتطبيقين البعدي والبعدي المؤجَّ 
  التعليمي المقترح. 

  منهج البحث .٨-١
ه المنهج المناسب لتحقيق أهداف البحث، فهو يتيح إمكانية ألنَّ  ؛حثة المنهج التجريبياستعملت البا 

ين التابعين والمتمثلين بمهارة متغيِّر المستقل (البرنامج التعليمي المقترح) لمعرفة فاعليته في ال متغيِّرم بالالتحكُّ 
 عيِّنةعلى أفراد  تحدُّثمن اختباري االستماع وال الباحثة كالً  طبقتولتحقيق ذلك  .تحدُّثهارة الوماالستماع 

  . للمقارنة بين النتائج وتحديد الفاعلية بناء على ذلك (قبل تنفيذ البرنامج وبعده) البحث قبليًا وبعدياً 

  أدوات البحث .٩-١

  سئلته قامت الباحثة ببناء األدوات اآلتية:ألألهداف المرجوة من البحث، ولإلجابة عن  تحقيقاً 

 ةفة من مهارات فرعيَّ ، المؤلَّ عيِّنةالالزمة ألفراد ال )،تحدُّثقائمة مهارتي الحوار (االستماع وال .١-٩-١
ددها في صورتها ع رات بلغالمؤشِّ عدد من  مهارة فرعية ع عن كلِّ ويتفرَّ  ،تحدُّثوالمن مهارتي االستماع  لكلٍ 
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) ست ٦مهارة االستماع، و(ة خاصة بمهارات فرعيَّ ) أربع ٤( مؤشرًا، تنتمي إلىن ًة وخمسيأربع )٥٤(النهائية 
 . تحدُّثمهارة الة خاصة بمهارات فرعيَّ 

لمهارة االستماع، من خالل المقارنة بين  عيِّنةلقياس مدى امتالك أفراد الاختبار االستماع:  .٢-٩-١
ع بين نوع يتوزَّ  ،أربعة وأربعين بنداً  )٤٤ف من (وهو مؤلَّ ، درجاتهم في التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار

 . عيِّنةمان ألفراد الوالنوع المقالي حول نصين لالستماع يقدَّ  ،االختيار من متعدد

 عيِّنةقياس مدى امتالك أفراد الهدفت البطاقة إلى : تحدُّثال بطاقة مالحظة الختبار مهارات .٣-٩-١
بطاقة المالحظة، وهي تتألف من ، من خالل المقارنة بين درجاتهم في التطبيقين القبلي والبعدي لتحدُّثلمهارة ال

مهارات ماسي لقياس خال ليكرت هو مقياس ،متدرج مقياسرًا سلوكيًا، ُوضعت أمام ) اثنين وثالثين مؤشِّ ٣٢(
 ،في مجالين: المقابلة تحدُّثدت مواقف ال، وقد ُحدِّ (درجة كبيرة جدًا، كبيرة، متوسطة، متدنية، معدومة) :تحدُّثال

  د.لم محدَّ  يوعرض ف

)، تحدُّثيهدف إلى تنمية مهارتي الحوار (االستماع والهو و  المقترح: يالبرنامج التعليم .٤-٩-١
، أصليةمأخوذة من مصادر  ةوسياسي ةوثقافي ةاجتماعي أبعادمجموعة من الموضوعات ذات ويتضمن محتواه 

. البرنامجلتحقيق أهداف  ،البصريةالوسائل السمعية ب مدّعمةللمدخل التواصلي،  وفقاً  دتوحدِّ  أهدافهاعولجت 
 ة. مواقف حيَّ لتواصل في ل، يستعدون من خالله عيِّنةد الألفرا بيتدر ة نزلبم هوالبرنامج  وبهذا؛

لتربية مين من كليتي اا على لجنة من المحكّ وذلك بعرضهاألدوات السابقة للتأكد من صدقها،  متكِّ حُ وقد 
 . ين في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاالمختصِّ من و  ،واآلداب

  البحث عيِّنة .١٠-١

ي اللغة العربية من غير الناطقين تعّلمة من متعّلمًا ومتعّلمخمسة عشر م )١٥البحث من ( عيِّنةتألفت 
عون ، ويتوزَّ )B( لمستوى المتوسطوهم ينتمون ل ،نى في الجمهورية اللبنانيةبها في المعهد الفرنسي للشرق األد

اللغة العربية) وسيرد تفصيل ذلك في فصل  متعلُّ إلى والدافع  ،صوالتخصُّ  ،(الجنس ةات البحث الثالثمتغيِّر ل وفقاً 
  إجراءات البحث. 

  حـدود البحـث  .١١-١

  .ةفرعيَّ ) ومهاراتهما التحدُّثيقتصر البحث الحالي على مهارتي الحوار (االستماع وال  - ١

  .المعهد الفرنسي للشرق األدنى لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في لبنانفي  أجري البحث  - ٢
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 لغايةو  ١٥/١٠/٢٠١٢من  بدءاً  ٢٠١٢/٢٠١٣خالل العام الدراسي  البرنامج واألداتان ُطبق  - ٣
١٠/٦/٢٠١٣ . 

  من المستوى المتوسط.  للناطقين بغيرهاي اللغة العربية تعّلمق البحث على مُطبِّ  - ٤

  إجراءات البحث   .١٢-١
  ق أهداف البحث: يحقلتت الباحثة اإلجراءات اآلتية اتبع
 قة بموضوع البحث. االطالع على المراجع والكتب والدراسات السابقة المتعلِّ  - ١
د من صدقها بعرضها البحث، والتأكُّ  عيِّنةالالزمة ألفراد  تحدُّثقائمة مهارتي االستماع والإعداد  - ٢

 ين وٕاجراء التعديالت في ضوء مالحظاتهم. ختصِّ مين المعلى مجموعة من المحكِّ 
 عيِّنةالالزمة ألفراد  تحدُّثقائمة مهارتي االستماع والة المهارات الواردة في تحديد درجة أهميَّ   - ٣
اللغة العربية غير الناطق بها من  متعلِّ التي يحتاجها م تحدُّثبهدف تحديد مهارات االستماع وال ،حثالب

 تمهيدًا لتضمينها في البرنامج التعليمي المقترح. ين،صّ ختمين المجهة نظر المحكّ المستوى المتوسط من و 
ر المهمة بدرجة كافية من وجهة نظ تحدُّثمن مهارتي االستماع وال ة لكلٍ مهارات الفرعيَّ الاختيار   - ٤

 لوصول للقائمة النهائية التي بني البرنامج في ضوئها. لين، ختصّ مين المالمحكّ 
 وتجريبه استطالعيًا.  ،وثباته ،د من صدقهوالتأكُّ  ،إعداد اختبار االستماع - ٥
 وتجريبها استطالعيًا.  ،وثباتها ،والتأكد من صدقها ،تحدُّثإعداد بطاقة مالحظة لقياس مهارات ال  - ٦
والتأكد من صدقه، ووضعه  ،تحدُّثبناء البرنامج التعليمي المقترح لتنمية مهارتي االستماع وال  - ٧

 بصورته النهائية. 
 ي اللغة العربية للناطقين بغيرها من المستوى المتوسط. تعّلمالبحث من م عيِّنةاختيار  - ٨
 البحث.  ةعيِّنتطبيق اختبار االستماع قبليًا على أفراد  - ٩
 البحث.  عيِّنةقبليًا على أفراد  تحدُّثاصة بقياس مهارات الخال تطبيق بطاقة المالحظة  -١٠
 البحث.  عيِّنةعلى أفراد  التعليمي المقترح تطبيق البرنامج  -١١
 البحث.  عيِّنةتطبيق اختبار االستماع بعديًا على أفراد   -١٢
 البحث. عيِّنةبعديًا على أفراد  تحدُّثاصة بقياس مهارات الخال تطبيق بطاقة المالحظة  -١٣
 ًا. حصائيَّ تفريغ النتائج ومعالجتها إ  -١٤
 اته. فرضيَّ والتحقق من  ،في ضوء اإلجابة عن أسئلة البحث وتفسيرها مناقشة النتائج  -١٥
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  ةاإلجرائيَّ  هتعريفاتمصطلحات البحث و  .١٣-١

مدى النجاح في تحقيق األهداف في ضوء معيار  ها:ًا بأنَّ فها الباحثة إجرائيَّ تعرِّ :  الفاعلّية .١-١٣-١
على مستوى عن درجة القطع دالة  ت الباحثة الدرجة التي تقلُّ فقد عدَّ  أسلوب الربيعات. د باالعتماد علىمحدّ 

على مستوى متوسط من  تدلُّ )، أما الدرجة التي %٥٠عن ( تقلُّ التي  درجةالهي منخفض من الفاعلية، و 
الدرجة التي تتراوح بين الربيع الثالث  في حين تدلُّ )، %٧٥وأقل من ( ،)%٥٠بين (تتراوح فهي  ،الفاعلية

  ة. من الفاعليّ  والدرجة العليا على مستوى مرتفع ،)%٧٥(

القدرة الظاھرة القابلة للمالحظة والقياس في  " ) بأنها٢٠١١(ارعمَّ فها ويعرِّ : ةاللغويَّ  المهارة .٢-١٣-١

   ."اللغوييننتاج إلمجالي الفھم وا

على استعمال اللغة العربية بدقة غير الناطق باللغة العربية  متعلِّ قدرة الم: هافها الباحثة إجرائيًا بأنَّ وتعرِّ 
الدرجة الكلية التي يحصل عليها المتعلمون وتقاس إجرائيًا بـ. موثقافتهمع أبنائها المثمر وٕاتقان، في التواصل 

  االستماع والتحدث ) المعتمدين في هذا البحث.أفراد العينة في اختباري ( 

  في المدخل التواصلياألصلية  .  الوثائق٣-١٣-١

 وضع لتدريس اللغة في الفصل، وٕانما نص منطوق أو مسموع لم يوضع أساساً  "كلُّ  هاأنَّ بوتعرِّفها هباشي 
ة أو من محادثة مسجلة، أو قصيدة شعريَّ  ة، أو تعبير لغوي حقيقي، كأن يكون مقتطفاً ة تبليغيَّ لتأدية وظيفة إخباريَّ 

دة، ة متعدِّ حقيقي، تعرض على شكل وحدات تواصليَّ أو نبأ صحفي، أو إرشادات، أو قطعة من خطاب واقعي 
  .)٣٩، ٢٠٠٨ هباشي،من صفة األصالة في الخطاب" (  ُص نقِ ة التي تُ ومستقلة بنفسها عن األغراض التربويَّ 

في المحيط  و إيمائياً أ مسموع، أومرئي، ملموس لغوياً  أومكتوب، حقيقي خطاب  كل: بأنها الباحثة وتعرفها
ي إجراءات معالجته وتؤدِّ  ،للنقاش والتحاور بين المتعلمين قابالً  يتضمَّن موضوعاً و  الثانية،م اللغة اللغوي لدي متعلِّ 

التحليل والتركيب  عبرإعادة إنتاجه  مين منمها وأنشطته دور تمكين المتعلِّ اللغة وتعلُّ  لتعليمفي محتوى برنامج 
من وعي متبادل بين  تبنى ة صحيحة،وقواعد تواصليَّ ، والتقويم وفقًا لوجهات نظرهم، بمعايير لغوية صحيحة

  ، خاصة في المستوى المتوسط.ز بالحضور التخاطبي الطبيعيحاورين المعزَّ تالم

   الحوار .٤-١٣-١

بهدف التواصل  ،أو غير لفظي بين اثنين أو أكثر من البشر ،تفاعل لفظيه: فه القميزي بأنَّ يعرِّ 
   )٢٠١٠القميزي، ملها للوصول إلى نتائج مفيدة " (برات، وتكاالخوتبادل األفكار و  ،اإلنساني
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غير الناطق باللغة العربية، لمعالجة محتوى  تعّلميه المه: نشاط لغوي يؤدِّ ًا بأنَّ فه الباحثة إجرائيّ وتعرِّ 
، تعالج باستعمال اللغة العربية بدقة الموضوعات متنوعة ،مكتوبة وسمعية ،أصلية وثائقُ  تتضمنهخطاب 

من مهارتي االستماع  اص بكلٍّ خال في االختبار متعلِّ ومرونة، ويقاس إجرائيًا بالدرجة التي يحصل عليها الم
    .تحدُّثوال

  الحوار امهارت .٥-١٣-١

  تتمثالن في ما يأتي:
   االستماعمهارة  .١-٥-١٣ - ١

 واألفكار الكامنة ،اإلنسان المعاني"العملية التي يستقبل فيها  :هابأنَّ  )٢٠٠٣فها عاشور والحوامدة (يعرِّ 
  ). ٩٣في موضوع ما" (ص ثتحدّ وراء ما يسمعه من األلفاظ والعبارات التي ينطق بها الم

  ).١٤والفهم" (ص رغبة الشخص وقدرته على السماع : "هابأنَّ  )٢٠٠٩فها هوب (ويعرِّ 
وتفسير  ،واستيعابه ،وفهمه ،على تركيز انتباهه على الحديث متعلِّ قدرة الم ها:ًا بأنَّ فها الباحثة إجرائيّ وتعرِّ 

ًا بالدرجة التي يحصل ، وتقاس إجرائيّ وتذوقها ،رموزه المنطوقة وٕاشاراته المرئية، واكتساب القدرة على نقدها كلِّ 
  اص باالستماع. خال في االختبار متعلِّ عليها الم

  اآلتية:  ةالستماع كًال من المهارات الفرعيَّ وتتضمن مهارة ا
على توجيه انتباهه للمعنى العام بهدف إدراك أفكار  متعلِّ قدرة الم :ًا بأنهاإجرائيّ  ها الباحثة: ُتعّرفمهارة الفهم - ١

ًا ، وتقاس إجرائيّ وتحديد معنى الكلمات الواردة فيه من السياق ،ةالحديث المستمع إليه الرئيسة والفرعيَّ 
 .الخاص باالستماع في االختبار تعلِّمبالدرجة التي يحصل عليها الم

نة في على إدراك العالقات بين األفكار المتضمَّ  متعلِّ قدرة الم: ًا بأنهاإجرائيّ  ها الباحثةُتعّرف: مهارة االستيعاب - ٢
ًا بالدرجة التي ، وتقاس إجرائيّ يال فيهاخال وتحديد الحقيقة من ،وتلخيصها ،وتصنيفها ،الحديث المستمع إليه

 . الخاص باالستماع في االختبار تعلِّميحصل عليها الم

على ربط األفكار المعروضة في الحديث المستمع  متعلِّ قدرة الم: ًا بأنهاإجرائيّ  ها الباحثةُتعّرف :مهارة التذكر - ٣
 في االختبار تعلِّمًا بالدرجة التي يحصل عليها الم، وتقاس إجرائيّ والمقارنة بينها ،إليه مع خبراته السابقة

 . الخاص باالستماع
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على الحكم على الحديث المستمع إليه  متعلِّ قدرة الم: ًا بأنهاإجرائيّ  الباحثة ُتعّرفها: والحكم والتقويممهارة  - ٤
ًا ، وتقاس إجرائيّ وتمييز مواطن القوة والضعف فيه ،بموضوعية من خالل تحديد أهمية األفكار المتضمنة

 .الخاص باالستماع في االختبار تعلِّمبالدرجة التي يحصل عليها الم

   تحدُّثمهارة ال ٢-٥-١٣-١
 ،واألحاسيس ،والمشاعر ،براتالخو  ،والمعارف ،نقل المعلومات فنُّ ها: ) بأنَّ ٢٠٠٢فها الناقة وحافظ (يعرِّ 

ع هذا من المستمِ  والنظريات من شخص آلخر، بحيث يقع كلُّ  ،والمفاهيم ،والمبادئ ،والحقائق ،والرؤى ،واآلراء
  ).٦٠١موقع القبول والتفاعل (ص

  ل البشري من خالل اللغة المنطوقة. التواصها: بأنَّ  دائرة المعارف البريطانية افهتعرِّ و 
.)Encyclopædia Britannica, 2011 (  

 ،وأفكار ،ومعانٍ  ،واتجاهات ،وأحاسيس ،على نقل معتقدات متعلِّ قدرة الم ها:ًا بأنَّ فها الباحثة إجرائيّ تعرِّ 
وقوة التأثير والطالقة والمرونة، مع  ،والسالمة في األداء ،أحداث إلى اآلخرين، نقًال يتسم بالدقة في التعبيرو 

، ومراعاة آراء اآلخرين ،قدرته على توظيف اإليماءات والحركات الجسمية في نقل الرسالة بشكل مقنع ومترابط
  .تحدُّثاصة باختبار الخال في بطاقة المالحظة متعلِّ ًا بالدرجة التي يحصل عليها الموتقاس إجرائيّ 

  اآلتية: ةكًال من المهارات الفرعيّ  تحدُّثال تتضمن مهارة
 ،عنها تحدَّثعلى اختيار األفكار التي سي متعلِّ : قدرة المُتعّرفها الباحثة إجرائّيًا بأنها: مهارة التخطيط - ١

ث فيه (أي التفكير فيما وترابطها واتصالها بالموضوع الذي سيتحدَّ  ،وتحديد مدى وضوحها ،وترتيبها
اصة الخ في بطاقة المالحظة تعلِّمًا بالدرجة التي يحصل عليها الم، وتقاس إجرائيّ سيتحدث فيه)

 .تحدُّثباختبار ال

على التعبير عن أفكاره بتلقائية ودون تلعثم  متعلِّ : قدرة المُتعّرفها الباحثة إجرائّيًا بأنها مهارة الطالقة: - ٢
في بطاقة  تعلِّمعليها الم ًا بالدرجة التي يحصل، وتقاس إجرائيّ بشكل متواصل مستخدمًا النبر والتنغيم

 . تحدُّثاصة باختبار الالخ المالحظة

على التعبير عما يريد قوله بجمل متنوعة  متعلِّ قدرة الم: ًا بأنهاإجرائيّ  ها الباحثةُتعّرف: مهارة المرونة - ٣
ًا بالدرجة التي ، وتقاس إجرائيّ والمواءمة بين الشكل والمضمون ،مع اهتمام بالتفاصيل ،الصياغة
 .تحدُّثاصة باختبار الالخ في بطاقة المالحظة تعلِّمعليها الم يحصل

على التركيز على المستمعين واستثارتهم  متعلِّ قدرة الم: ًا بأنهاإجرائيّ  ها الباحثةُتعّرف مهارة التعاون: - ٤
ث ومستمع، أو إجراء مداخلة في الحديث ومناقشتهم وتبادل األدوار معهم بين متحدِّ في للمشاركة 
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في بطاقة  تعلِّمًا بالدرجة التي يحصل عليها الم، وتقاس إجرائيّ والتعليق على استنتاجاتهمالحديث 
 .تحدُّثاصة باختبار الالخ المالحظة

على التعبير عن أفكاره بجمل  متعلِّ قدرة الم: ًا بأنهاإجرائيّ  ها الباحثةُتعّرف مهارة التماسك والترابط: - ٥
، وتقاس والربط بينها بأدوات الربط المناسبة ،صحيحة، باستعمال التراكيب واألساليب المناسبة

 . تحدُّثاصة باختبار الالخ في بطاقة المالحظة تعلِّمًا بالدرجة التي يحصل عليها المإجرائيّ 

على التأثير في المستمعين إليه من خالل  متعلِّ الم قدرة: ًا بأنهاإجرائيّ  ها الباحثةُتعّرف مهارة اإلقناع: - ٦
والمناقشة  تحدُّثس، مع استمرار الوٕابداء التحمُّ  ،واقتراح األفكار الجديدة ،تقديمه األدلة والبراهين

اصة الخ في بطاقة المالحظة تعلِّمًا بالدرجة التي يحصل عليها الم، وتقاس إجرائيّ حول الموضوع
 . تحدُّثباختبار ال

لتعليم  لمدخل التواصليل وفقاً مة هو مجموعة من الدروس المصمَّ البرنامج المقترح:  .٦-١٣-١
 يناسب الذي اللغوي بالمحيط شبيه لغوي محيط ون فيتعّلمالم فيه يوضع غة العربية للناطقين بغيرها،الل

 ممارسة في إليها سيحتاجون التي اللغوية واالستعماالت ،واالصطالحات، المفردات لهم موتُقدَّ  عملهم، مجال
ويقاس بالفرق  ،)تحدُّثويهدف إلى تنمية مهارتي الحوار (االستماع وال اصة،خال أغراضهم تأدية أو، عملهم

البعدي  المؤجل الختباري ( االستماع   ،البعدي/ الحاصل بين درجات المتعلمين في االختبار القبلي 
  . ويصنف وفقًا لمستوى منخفض ومتوسط ومرتفع ،وباستعمال المقاييس اإلحصائية المناسبة ،والتحدث )

 ،ل في تحديد موضوع الحوارتتمثَّ جملة من العمليات واإلجراءات التي : ات الحوارفنيّ  .٧-١٣-١
مع  ين،وتوفير المناخ والبيئة المناسب ،والقواعد التنظيمية له ِتقِنياتع الووض ،وتحديد المفاهيم واألهداف

وتحديد نقاط االتفاق والوفاق  ،والتركيز على الحوار ال على المحاور ،اإليمان بحريتي التفكير والتعبير
  . وحسن اإلنصات وااللتزام بآداب االستماع ،واالختالف

وعدم  ،باآلمانى في شعور الطرف اآلخر تتجلّ جملة من التصرفات التي : آداب الحوار .٨-١٣-١
وٕاشعار اآلخر  ،ومناقشة األفكار دون استهداف أو تجريح ،ةوبيان حسن النيَّ  ،رفع الصوتعدم و  ،التعالي

  بتقدير رأيه.

 ١٩٧٥ينظم منذ عام  وهو المعهد الذي :ببيروت المعهد الفرنسي للشرق األدنى .٩-١٣-١
دورة سنوية لدراسة اللغة العربية، وهي برنامج لغوي مكثف  -باريس الرابعة –جامعة السوربون  مع بالتعاون

، ويرغبون في دراسيةموّجه إلى الطالب والباحثين الذين درسوا اللغة العربية سنة على األقل أو مئتي ساعة 
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فة العربيتين. أن يتعمقوا في دراستها إلكمال مشروع بحث أكاديمي أو مشروع مهني، يتطّلب معرفة اللغة والثقا
  ل ، تنقسم إلى ثالثة فصو اً ويتواصل هذا البرنامج على مدى سبعة وعشرين أسبوع

( تتخّللها فترات عطلة)، تبدأ في حدود منتصف تشرين األول وتنتهي في حدود منتصف حزيران. ويخضع  
ت، وهي على التوالي كل متعّلم، بهدف تحديد مستواه، الختبار شفوي، ثم ُيوزع المتعلمون على أربعة مستويا

    )C1،C2-2 ،B-3 ،A-4 1-من األدنى إلى األعلى: ( 

: هم ون غير الناطقين باللغة العربيةتعّلمالم: ون غير الناطقين باللغة العربيةتعّلمالم .١٠-١٣-١
المعهد الفرنسي  يلتحقون في الدورة السنوية لدراسة اللغة العربية التي ينظّمهاالعرب الذين ون غير تعّلمالم

  ببيروت.للشرق األدنى 

في هذه  تعليم العربية اللغة العربية في يحدد هذا المستوى B ):  المستوى المتوسط (. ١١- ١٣-١
مئة وخمسين ساعة دراسية أو بنتين دراسيتين درسهما المتعلم عمومًا في جامعته أو معهده، بس، الدراسة

لم ألنه  واصل المثمر باللغة العربية،تعلى ال اً أن يقرأ ويكتب من دون أن يكون قادر  ُيفترض أنها مكنته من
  يتدرب على مهارَتي االستماع والتحدث. 

  

  

  

   



  الفصل الثاني

  سابقة دراسات

  مقّدمة.  .١-٢

 دراسات وثيقة الصلة بالموضوع.  .٢-٢

 دراسات ذات صلة بالموضوع.  .٣-٢

  تعقيب على الدراسات السابقة وموقع البحث منها.  .٤-٢
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   مقّدمة .١-٢

، البحث عالصلة بموضو  والوثيقة ،العربية منها واألجنبية ،سابقةلعت الباحثة على عدد من الدراسات الاطّ 
لدراسات ك اتللبعض عرضًا يتضمن الفصل الحالي ر. و أو أكث ،انهجانب مأو ذات الصلة بموضوع البحث في 

وقد صنَّفتها الباحثة . لت إليهاالنتائج التي توصَّ  فيها، وأهمِّ  ةدوات المستعمل، واألمنهجهاف أهدافها، و لتعرُّ  السابقة
لصلة بالموضوع، ويتناول المحور الثاني الدراسات ذات الصلة اول األول منهما الدراسات وثيقة ا: يتنفي محورين
   بالموضوع.

  دراسات وثيقة الصلة بالموضوع  .٢-٢

 .تعليم مهارة الكالم لغير الناطقين بالعربية وعنوانها: )٢٠٠٤دراسة الصديق ( من دراسات هذا المحور
 طرائقفضل التعرف أمن خالل  ا،الناطق بغيرهالعربية اللغة  تعّلمتنمية القدرة الكالمية لدى م إلىهدفت الدراسة 

ة عليميَّ ة لها، وصوًال إلى إعداد مناهج تومعرفة أنسب الوسائل التعليميَّ  ،بها مهارة الكالم تعّلمواألساليب التي 
من طالب  تهاننت عيِّ المنهج الوصفي، وتكوَّ  الدراسة اتبعت. مين واهتماماتهم وميولهتعّلموفق متطلبات الم

عمر ل نَّ نت النتائج أبيَّ  انة.أدوات هي المقابلة واالستب واستعملت ،الدولي رطومخال المستوى األول في معهد
للغة العربية لغير امهارة الكالم منذ أول يوم في برنامج تعليم  متعلُّ ، وأنَّه يجب ة الكالممهار  مفي تعلُّ  اً أثر  متعلِّ الم

الطريقة  أن تأخذ هذه، و ةتتخذ مواقف حيَّ  لتدريس مهارة الكالم تتصف بأنْ أنسب طريقة ، وأنَّ الناطقين بها
عليم مهارة توبينت النتائج أيضًا أن  .مق مع المدخل الذي يعتمده المعلِّ سِّ أن تن، و ليب المناسبة للموقفباألسا

بير الشفوي يعتمد التع، وأنِّ مية السليمةوتكوين العادات الكالي إلى تجويد النطق، الكالم قبل القراءة والكتابة يؤدِّ 
هم، ثم االنطالق ين التعبير عن أنفستعّلمبتعليم الم كون البدء أوالً ي، و ية المتعّلمين اللغوية واالتصاليةعلى كفا

  للتعبير عن قضايا أخرى.

أثر نشاطات اإلصغاء المسبق على فهم : وعنوانها )٢٠٠٥( ELKHAFAIFI يففاخال دراسة منهاو 
 .إلصغاءفهم ا فيأثر نشاطات اإلصغاء المسبق  تقويم إلى التي سعت ي اللغة العربيةتعّلماإلصغاء لدى م

انت األداة كالمنهج التجريبي، و  . اعتمدت الدراسةتعّلمي اللغة العربية في جامعة واشنطنمن م عيِّنةنت التكوّ 
ين الذين أنجزوا ّلمتعقوا على المباإلصغاء المسبق تفوّ ين الذين قاموا تعّلمالم أظهرت النتائج أنّ ًا. سمعي اً اختبار 

ين الذين عرضت عليهم االسئلة مسبقًا أنجزوا أكثر من هؤالء الذين تعّلمالم كما أنَّ  .حقاإلصغاء مع نشاط ال
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 للمقطع امنٍ ث فهمهم بعد عرضٍ تحسن  جميعاً  ينتعّلمإليه، وأن الم ذي ُأصغيلقوا قائمة بمفردات المقطع الت
  إليه.  ُأصغي ذيال

: تنمية مهارة التعبير الشفوي لدى طالب المستوى المتوسط في وعنوانها) ٢٠٠٧اسة الحسين (در  أّماو 
ز تعليم اللغة م في مركف المادة التي تقدَّ تعرُّ  إلى فسعت، ضوء تجربة مركز تعليم اللغة العربية بجامعة دمشق

ها مهارة التعبير ب تعّلمواألساليب التي  طرائقف أفضل التعرُّ ل تنمية مهارة التعبير الشفوي، و العربية من أج
مل على تنمية العو  ،الشفوي، والكشف عن جوانب النجاح والقصور في تجربة المركز في مجال التعبير الشفوي

. توى المتوسطالعيِّنة من طالب المس نتتكوَّ  .تعّلم اللغة العربية بوصفها لغة ثانيةمهارة التعبير الشفوي لدى م
نهج محدد افتقار المركز إلى م وأظهرت النتائج .أدوات البحثوالمقابلة باعتبارهما  ستبانةت الدراسة االاستعمل

الدقة وحسن  ىر المادة التعليمية المستخدمة في التعبير الشفوي إل، وافتقااضح لتدريس مهارة التعبير الشفويوو 
  .في التعبير الشفوي التدريبات المستخدمةو  ،ةالوسائل التعليميَّ م، وقلَّة تنظيالو  رايختاال

، المة لترقية مهارة الكاب اللغويَّ ة باأللعتفعيل البيئة العربيّ  :وعنوانها) ٢٠٠٨دراسة الفضيلة (وهدفت 
تقويم عملية تفعيل البيئة العربية باأللعاب اللغوية لترقية مهارة الكالم العربية لدى الطالبات في السكن  إلى

أللعاب معرفة مدى فعالية اوٕالى ، في أندونيسيا الداخلي بالمدرسة العالمية اإلسالمية الحكومية الثالثة ماالنج
 عيِّنةنت التكوَّ اتبعت الدراسة المنهج التجريبي، و  .بات أنفسهنلغة العربية لدى الطالاللغوية لترقية مهارة الكالم بال

ات من فت األدو لمدرسة، وتألَّ يقمن في السكن الداخلي من الصف العاشر في هذه ا طالبةمن تسع وعشرين 
د أظهرت نتائج وق .ومية في السكن الداخلي واالختباروتعبيرات ي ،لمقابلة والمالحظة والتوثيق الميدانيلدليل 

 ، وهذا يدلُّ ريبيةالمجموعة التج لمصلحة المجموعتين التجريبية والضابطة نتائجهناك فرقًا كبيرًا في  الدراسة أنَّ 
  في ترقية مهارة الكالم عند الطالبات.  تدريس مهارة الكالم باأللعاب اللغوية فعالٌ  على أنَّ 

  دراسات ذات صلة بالموضوع  .٣-٢

 ،م مهارات االتصال الشفهي وقياسهاتعلي :دراسة، عنوانها )٢٠٠١( Nahamwraناهامورا  أجرى
امج تدريبي لتنمية نة لدى معلمي المرحلة االبتدائية بانكلترا، ووضع بر قياس مهارات االتصال الشفهيَّ  إلى هدفت

ء مهارات االتصال الشفوي الالزمة لهؤال تضمُّ  ،بإعداد بطاقة مالحظة ولتحقيق ذلك قام الباحث .تلك المهارات
ة، ة اللغويَّ الصحو ترتيب األفكار، و ٕاشارات اليدين، و مالمح الوجه، و لة في "البؤر واالرتكاز، الممثّ و  ،المعلمين

من عدد من الوحدات لتنمية تلك المهارات. وقد بدأت الدراسة الميدانية بتحديد برنامج  بنيو  .داللة الكلمات"و 
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، ظةبطاقة مالح ُطبقت عليهم) معلمًا من معلمي المرحلة االبتدائية بانجلترا، ثم ٧٠اسة التي بلغت (الدر  عيِّنة
 .طبيقينسب الفارق بين التوأعقب ذلك تطبيق وحدات البرنامج المقترح، ثم أعيد تطبيق بطاقة المالحظة، وحُ 

شفوي لدى معلمي بعض المقاطعات ها: تدني مهارات االتصال الوتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمُّ 
ترح في قكما أشارت الدراسة إلى نجاح البرنامج الم .رة في ذلكب عدد من العوامل المؤثِّ المتطرفة بانجلترا بسب

  دمة. الخ تنميتها عن طريق التدريب أثناء تنمية المهارات المستهدف

فت فهد ،أفالم الفيديو في تايوانية قائمة على تعّلمأنشطة  :وعنوانها )٢٠٠٢(Line دراسة لين  أّما
لذين ا تنمية مهارات االستماع والكالم لدى طالب الجامعة فيف تأثير برنامج قائم على أفالم الفيديو تعرُّ  إلى

من  في كلٍ  نولتحقيق ذلك قام الباحث بإعداد اختبارين لقياس مدى التحسُّ  .يدرسون اللغة االنجليزية لغة ثانية
وضوح و  ،ومن مهارات الكالم المتضمنة باالختبار والبرنامج "الصحة اللغوية" ،ى الطالباالستماع والكالم لد

) ١٦٠راسة من (الد عيِّنةفت تألَّ  .تمثيل المعاني حركياً و ٕاشارات الوجه المناسبة، و ومناسبته للموقف،  ،الصوت
ن ا تحسُّ هالدراسة عن نتائج أهمُّ  أسفرتو  .لغة ثانيةون اللغة االنكليزية تعّلمطالبًا من جامعات تايوان الذين ي

ق عليها البرنامج، ونجاح طريقة المواقف في تعليم اللغة بِّ مهارات االستماع والكالم لدى المجموعة التي طُ 
   ة من الطالب اآلخرين.طالب المجموعة التجريبية عرضوا مواقف أكثر إيجابيَّ  أنَّ خاصة و  ،االنجليزية

 تشاركي في صفوف شفهية متعلُّ م عبر ) رفع مستوى مهارات التكلُّ ٢٠٠٥دراسة تسو، فنلي ( تناولتو 
نت تكوَّ . متحسين أدائهم في مهارات التكلُّ ل بهم إلى و والوص ،ين في الصفتعّلمزيادة مشاركة الم إلى وهدفت

 االستبانةمن  دوات. تألَّفت األنكليزية، واتبعت المنهج التجريبيون اإلتعّلمين من تايوان يتعّلممن م عيِّنةال
  الضابطة. عيِّنةارنة بالالتشاركي مق متعلُّ التجريبية التي درست بطريقة ال عيِّنةال تفوقنتائج ال . وبيَّنتالبرنامجو 

برنامج تعليم في  اً ويشف تفاعالً و ت تواصلية مامه) ٢٠٠٥( ينس، مارسيلي، وآخر دراسة آني عالجت
ة صوفيا في متعّلمين اليابانيين في جامعال لمجموعة منالفرنسية اللغة إلى تعليم  وسعت، الفرنسية كلغة أجنبية

ة في بيقيَّ طللغة الفرنسية من المستوى الثاني في مركز األلسنيات الت ينتعّلمم يةثمان نت العيِّنة منتكوَّ  .طوكيو
حضور و ابالت، مقو ، اً المنهج التجريبي مستخدمة برنامجًا تضمن: ألعاب الدراسة اتبعت .فرنسا –بيزانسا مدينة 

  للبرنامج على ثالث مراحل:  وفقاً . وقد جاءت نتائج الدراسة الخ.مهرجانات..

، وذلك متعلِّ اصة بكل مخال وجمع المعطيات ،: تعنى بمعرفة دوافع الطالب ومراكز اهتمامهمالمرحلة األولى
 .لسينيات التطبيقية وجامعة صوفيابالتنسيق بين مركز األ
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شباط،  ٢١–٣ت من فة امتدَّ خضاعهم لدورة مكثَّ إ قتضت قدوم المتعّلمين إلى فرنسا و : االمرحلة الثانية
نتائج هذه تهم، و كهم للغة األجنبية مع أشخاص ال يتكلمون لغبهدف تسهيل تملُّ  ،/ ساعات يومياً ٥ولمدة /
جديدة،  متعلُّ ة تطور استراتيجي، و ببلوغ هدف تواصلي األمر قتعلَّ يتعّلمين عندما تغيير سلوك الم: المرحلة

ّجل أداؤهم، مع سُ بير أفضل بعد أن وا تعاتعّلم، كما أنَّهم تعزيز قدراتهم الشفهية وتوسيعهاب سمحت لهم
  صعوبة في فهم نشرة األخبار.

هم لدفي ب ،فةلدورة مكثَّ  ، ُأخضعوا فيها٢٠٠٣تموز  ١نيسان حتى  ١٥ت من : امتدَّ والمرحلة الثالثة
ين من أصل ّلمتعأربعة م ين بأنَّ تعّلمآلراء الم وفقاً بها عن بعد، ولقد أظهرت النتائج  تعلَّموااألصلي، أي 

 واطلبو ين، متعلّ تقنين المحادثة بدًال من التوجه إلى عدد من المأي لوا الجلسات الفردية، سبعة منهم فضَّ 
  وبشكل أفضل، لجذب انتباه المشاركين للتعبير اإليحائي. ،رتعابير وجوه الفرقاء بصورة أكب إظهار

تنمية مهارات االستماع لدى تالميذ الصف الثامن من التعليم  حول دراسة )٢٠٠٥( المقبولأجرى 
تحديد مهارات االستماع الالزمة لتالميذ الصف الثامن من مرحلة  إلىهدفت ، األساسي في الجمهورية اليمنية

نت تكوَّ  .راتأدائهم في تلك المها لقياس التعليم األساسي في الجمهورية اليمنية، وتحديد أدوات القياس المناسبة
المنهج  ملعاست .بأمانة العاصمة صنعاءمن تالميذ وتلميذات الصف الثامن من مرحلة التعليم األساسي  عيِّنةال

وقد أظهرت  .االستماعوحدة دراسية لتنمية مهارات و اختبار، و : استبانة، هاأدواتكانت ، و في الدراسة التجريبي
في  ماع أمي لمهارات االستفي األداء الكلِّ أكان ذلك المجموعة التجريبية سواء  لمصلحة اً هناك فروق النتائج أن

التمييز السمعي بين أصوات الكلمات المتشابهة  ي مهارةل كان فاألفض داء، وأنَّ األأداء كل مهارة على حدة
ارة نت مهكاف ا أدنى المهارات أداءً أمَّ  .المسموع األفكار الجزئية من النصِّ استخالص  ليها مهارةت ،في النطق

، الحوارو ستماع هو أسلوب المناقشة األسلوب األمثل لتدريس اال ن أنَّ تبيَّ . كما التمييز بين الحقيقة والرأي
  في أثناء الدرس. تحدُّثبين مهارة االستماع ومهارة ال اً وثيقًا ارتباطوأظهرت النتائج 

: فعالية برنامج مقترح قائم على التدريس المرتكز على المهام وعنوانها )٢٠٠٦تركي ( وعالجت دراسة
صميم برنامج ت إلى ادفت دراستهوه ،ةفي تنمية مهارات التحدُّث باللغة اإلنجليزية لدى طالب المرحلة الثانويَّ 

 ثم تطبيقه  )،ية فى ضوء المدخل المعرفتطبيق المهام التواصليَّ (م المرتكز على المهام تدريسي في ضوء التعلُّ 
دُّث للوقوف على فاعليته في تنمية مهارات التح في محافظة القاهرة على عيِّنة من طالب الصف األول الثانوي

راء قياس قبلي إجعبر لديهم. استعملت الدراسة التصميم شبه التجريبي ( تصميم المجموعات غير المتكافئة) 
ة يثمان لغ عددهابنت عيِّنة البحث من مجموعة تجريبية من المجموعتين التجريبية والضابطة. تكوَّ  وبعدي لكلٍّ 
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ن طالبة من طالبات الصف االول الثانوي في احدى يوثالث يثمان ومجموعة ضابطة بلغ عددها ،ةن طالبيوثالث
. استعملت الدراسة قائمة بمهارات التحدُّث المناسبة لطالب ةالمدارس الحكومية الثانوية في محافظة القاهر 

يار لتصحيح معأيضًا، و  الباحثعداد إفى مهارات التحدُّث من  يبعد-ياختبار كفاءة قبلي، و ول الثانو الصف األ
في ضوء مدخل  بني ،برنامج تدريسي مقترح لتنمية مهارات التحدُّث، و اختبار التحدُّث فيأداء الطالب الشفهي 

  .م المرتكز على المهامالتعلُّ 

درجات  يبين متوسط ٠,٠١حصائية عن مستوى داللة إالنتائج وجود فروق ذات داللة  بَّينتوقد 
  . ةبيَّ المجموعة التجري لمصلحة تحدُّثريبية والضابطة في التطبيق البعدى الختبار الالمجموعتين التج

لدى تلميذات  تحدُّثبعنوان: أثر برنامج مقترح في تنمية مهارات الدراسة ) ٢٠٠٩الغرباني ( وأجرت
الزمة ال تحدُّثتحديد مهارات ال إلىهدفت ، امس من التعليم األساسي في أمانة العاصمة صنعاءخال الصف

امس، وتحديد مستوى أدائهن لتلك المهارات، وقياس أثر البرنامج المقترح في تنمية خال لدى تلميذات الصف
لم امس في مدرسة ساخال ) تلميذة من تلميذات الصف٩٠نة من (البحث، المكوّ  عيِّنةلدى  تحدُّثمهارات ال

لمعرفة أثر البرنامج في تنمية  في البحث التجريبيالمنهج  اعتمدت الدراسة .الصباح بمنطقة شعوب التعليمية
، التحدُّث استبانة لتحديد مهارات :همان اأدات في البحث استعمل .البحث عيِّنةلدى التلميذات  تحدُّثمهارات ال

فروق ذات داللة  وجودأظهرت النتائج وقد  .قبل تطبيق البرنامج وبعده تحدُّثال بطاقة مالحظة لقياس مهاراتو 
والضابطة في المالحظة البعدية في األداء الكلي  درجات تلميذات المجموعتين التجريبية ية بين متوسطإحصائيَّ 

 إنّ ة؛ أي المجموعة التجريبيَّ  لمصلحة ،على حدة تحدُّثمهارات ال وفي أداء كل مهارة من ،تحدُّثلمهارات ال
  . )الدراسة عيِّنةلدى التلميذات ( تحدُّثمهارات الفي تنمية  أثر كان ذاالبرنامج المقترح 

فاعلية نموذج لتدريس قواعد اللغة اإلنكليزية وفق المدخل  :وعنوانها) ٢٠٠٩دراسة حسن (هدفت 
في  ةف فاعلية تطبيق نموذج لتدريس قواعد اللغة اإلنكليزية مبني على الطريقة التواصليَّ تعرُّ إلى ، التواصلي

اتبعت  .ول الثانوي في مدارس مدينة دمشقطالب الصف األالبحث من  عيِّنةنت تكوَّ  .للطالبتدريس القواعد 
 أظهرتوقد  .استبانة اتجاهاتو  ،مقابلة شفهيةو  ،اختبارو  ،برنامجفت األدوات من الدراسة المنهج التجريبي، وتألَّ 

شفوي للنموذج المتقرح كانت نتائجهم أفضل في االختبار وال وفقاً وا القواعد تعّلم نالطالب الذي أنَّ  نتائج الدراسة
فكانت  ،يةا القدرة على االحتفاظ بالبنى النحو التقليدية. أمَّ  طرائقلل وفقاً وا القواعد تعّلممقارنة مع الطالب الذين 

  ة، مقارنة بالمجموعة الضابطة. التجريبيَّ  عيِّنةأفضل لل
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أثر برنامج تدريبي في تنمية مهارات االستماع  بعنوان:دراسة ) ٢٠١٠أبو زيتون وعليوات ( وأجرى
 في تدريبي برنامج قياس أثر إلى هدفت، ومفهوم الذات األكاديمي لدى الطلبة المعوقين بصريًا في األردن

. لديهم الذات األكاديمي ومفهوم في تحسين مهارات االستماع،المعوقين بصرياً  لطلبةلدى ا االستماع مهارات
 والذين مكتوم، أم بن اهللا عبد مدرسةب بصريًا الملتحقين المعوقين الطلبة من وطالبة طالباً  38 من العيِّنة نتتكوَّ 

 .مفحوصاً  21 من تألفتو  ،والضابطة ،مفحوصاً  17 من فتوتألَّ  ةالتجريبيَّ  على المجموعتين؛ اً عشوائيتوزعوا 
 مفهوم مقياس الباحثان واستعمل .البرنامج في المستهدفةاالستماع  مهارات لقياس مقياس عدّ أُ  الدراسة وألغراض

 االستماع، مهارات على اً تدريبيًا برنامج الباحثان استعمل كما .األكاديمي مفهوم الذات لقياس األكاديمي الذات
 راتلمتغيِّ  البعدي القياس أجري البرنامج وبعد تطبيق .حصة 35 بواقع تقريباً  شهور ثالثة تطبيقه استغرق
لتةوالتجريبيَّ  الضابطة ن:المجموعتي لدى كافة الدراسة  إحصائية داللة فرق ذي وجود إلى الدراسة . وتوصَّ
   األكاديمي. الذات ومفهوم االستماع مهارات مقياسي في التجريبية المجموعة لمصلحة

المدخل االتصالي عند وفق تعليم مهارة الكالم لدى األطفال  :التي عنوانها) ٢٠١٠دراسة نينجروم ( أّما
 Dellالمدخل االتصالي عند ديل هيمس ( عرضإلى فسعت  ،) في ماالنجDell Hymesديل هيمس (

Hymes هيمس (المدخل االتصالي عند وفق تعليم مهارة الكالم لدى األطفال )، وكيفيةDell Hymes(. 
لمصادر اة من اوتحليل البيانات المستق ،المنهج الوصفي الذي يقوم على جمع األدلة استعملولتحقيق ذلك 
تعليم مهارة  لت النتائج إلى أنَّ وتوصَّ  .سنة ١٤إلى  ١١عمر  منمن األطفال  عيِّنةنت التكوَّ  .األولية والثانوية

مجرد إجادة  وليس ،دع للغةالتلقائي والمب ستعمالالكالم في ضوء المدخل االتصالي هو تدريب الطفل على اال
ه القدرة ي لديووضوحها عند المستمع، كما ينمِّ  ،ي لديه نطق الحروف من مخارجها األصليةنمِّ يهو و  .قواعدها

  والوسائل المساعدة.  ،رةوالحركات الجسمية المعبِّ  ،الوقفة المناسبة استعمالعلى 

أثر برنامج تعليمي قائم على المنحى التواصلي  حول دراسة )٢٠١٣الزبيدي والحداد والوائلي ( أجرىو 
 عن الكشفهدفت إلى ، تحسين مهارات االستماع الناقد لدى طلبة الصف التاسع األساسي في األردن في
 الصف التاسع طلبة لدى الناقد االستماع مهارات تحسين في التواصلي على المنحى قائم تعليمي برنامج أثر

 اعتمدت الدراسة .الناقد االستماع في وُطّور اختبار التعليمّي، البرنامج ُبني الدراسة، هدف ولتحقيق .األساسي
 المجموعتين بين داللة إحصائية ذات فروق وجود د،المتعدِّ  الثنائي التباين تحليل نتائج ، وأظهرتالمنهج التجريبي

 .ةالتجريبيَّ  المجموعة ولمصلحة ،جميعها الناقد االستماع مهارات في البرنامج أثر إلى تعزى التجريبيَّة والضابطة
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 بين الطريقة التفاعل أو الجنس إلى تعزى الناقد االستماع مهارات في إحصائياً  دالة النتائج فروقاً  تظهر ولم
  .والجنس

  الحالي منها تعقيب على الدراسات السابقة وموقع البحث  .٤-٢

  : د من الدراسات السابقة نجد ما يليبعد العرض السابق لعد

أم مهارة  تحدُّثالحوار سواء أكانت مهارة ال واحدة من مهارتيمهارة معظم الدراسات تنمية تناولت  .١
 اآلخر. البعضن عة مختلف بعضها ة على أسس نظريَّ ة مبنيَّ ة أو تدريبيَّ برامج تعليميَّ  استعمالاالستماع ب

)، ٢٠٠٦)، (تركي، ٢٠٠٤من (الصديق،  دراسة كلٍ  تحدُّثت بمهارات الومن الدراسات التي اهتمَّ 
 دراسة كل ستهدفت تنمية مهارات االستماعومن الدراسات التي ا ....)Line, 2002)، (٢٠٠٨(الفضيلة، 

 )....ELKHAFAIFI, 2005)، (٢٠١٠)، (أبو زيتون وعليوات، ٢٠٠٥من (المقبول، 
أكَّدت نتائج الدراسات ذات الصلة الوثيقة بموضوع البحث إمكانية تنمية مهارة الكالم في كٍل من  .٢

) ٢٠٠٥، فاجيالخ)، وتنمية مهارة اإلصغاء في دراسة (٢٠٠٤و(الصديق، ) ٢٠٠٨الدراستين: (الفضيلة، 
 لدى المتعّلمين من غير الناطقين بالعربية. 

أثبتت الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث فاعلية البرامج التي بنيت وصمِّمت بهدف تنمية مهارات  .٣
سو، في اللغة االنجليزية، كما في دراسة (ت االستماع، أو التحدُّث لدى عيِّنة من المتعّلمين، سواٌء أكان ذلك

)، أم في اللغة العربية، كما ٢٠٠٥)، أم في اللغة الفرنسية، كما في دراسة (أنيس وآخرون، ٢٠٠٥فنلي، 
 ). ٢٠٠٥في دراسة (المقبول، 

 تختلف الدراسات السابقة في الطرائق واألساليب التي اعتمدتها في بناء برامج لتنمية مهارات االستماع .٤
اعتمد و اعتمد بعضها على التعلُّم التشاركي، واعتمد بعضها اآلخر على األلعاب اللغوية،  إذأو التحدُّث، 

 بعضها اآلخر أنشطة قائمة على أفالم الفيديو. 
قد تكون أول دراسة عربية هدفت إلى تنمية  فتختلف عن الدراسات السابقة في أنهاأَما الدراسة الحالية 
ة العربية لدى غير الناطقين بها باستعمال المدخل التواصلي، األمر الذي فرض غللمهارتي الحوار في ا

بناء برنامج متكامل، ُحددت أهدافه، واختير محتواه، وطرائقه، ووسائله، وأنشطته، وأساليب تقويمه بما 
ي عند لوبما يتّطلبه تطبيق المدخل التواص وفي هذا تكمن جدِّتها يتناسب وهدف تنمية مهارتي الحوار،

لمهارات ابعض وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تحديد قائمة إعداد البرنامج أو تنفيذه. 
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اصة بكل من مهارتي التحدُّث واالستماع، كما استفادت منها في تصميم أدوات البحث، وبناء الخ الفرعية
 البرنامج، وفي تحليل النتائج وتفسيرها. 
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  مقّدمة .١-٣

ة للمنهجية البنيويَّ  اً خالف -والتفاعل االجتماعي  لغة على أنها وسيلة للتواصلإلى ال المدخل التواصلي ينظر
حية تمثل حياة الشعوب الناطقة  غةل هاأنَّ من  اً انطالق  -فقطمين ز على تطوير المهارة اللغوية لدى المعلِّ تركِّ التي 

لسياسي من نتاجات على المستوى االجتماعي واألدبي وا تحملهبما  ،ةبها وفكرهم ومعتقداتهم وانتاجاتهم الثقافيَّ 
م اللغة أن ة للغة المتعلَّمة، وأصبح من الالزم على متعلِّ النحويَّ  واعدالق ةإلتقانها معرف اً والفكري؛ إذ لم يعّد كافي

ومشاركة في  وأكثر تفاعالً  ،مها في بلد الناطقين بهاخاصًة في حال تعلُّ بو  هاطريقة استعمالب اً يكون أكثر وعي
ث بها والتحدُّ  هااستماعه إلي وعلى المعلم تعزيز دافعيته واستقالليته في مواقف تقتضي .ةة التعلميَّ العملية التعليميَّ 

  ومراعاة حاجاته. 

 ى المدخلولقد تبنَّ  .للتفكير اً ة فهو يفكر وليس موضوعم تتسم باإليجابيَّ أصبحت النظرة إلى المتعلِّ  قدو 
على التركيز على معنى  يقوم، هو " فن تعليم اللغاتف ؛الرؤية مها هذهوتعلُّ  الثانيةتعليم اللغة  فيالتواصلي 

  ). Bailly, Cohen, 2009,1( ، في وضع تواصلي"وسياقها العرض أو الجملة

  نشأة المدخل التواصلي  .٢-٣

 الذي، مهااللغة الثانية وتعلُّ  تعليمة عمليَّ  في التواصلي لغرضلقويًا  اً تأكيد بوصفه ،يالمدخل التواصل ظهر
 ؛اتمسينخال في مرحلة جديدة بلوغها من على الرغمة السمعية الشفويَّ ز عليه الطرائق السابقة مثل الطريقة لم تركِّ 

نتائج مرضية في  تصل إلىها لم أنَّ  إالَّ  .ة وتدريبات النطقإذ تميزت بقصر الحوارات وزيادة حجم المواد النحويَّ 
تعليم اللغة  ياها فالتي تتبنّ ة التواصليَّ ة غير لطريقة اآلليَّ على اردود فعل  حدثتف ،مهام اللغة الثانية وتعلُّ ة تعلُّ عمليَّ 

 ة) " صور ١٩٩٤( هامرليكما يشير  وأخذت ردود الفعل، ،ةوروبيَّ األبلدان ال منوغيرها  ريطانياالثانية وتعلمها في ب
ة وتأكيد أهميَّ  )...(ة وٕاظهارهاالمفتاح لفهم المهارات االتصاليَّ  هعلى علم اللغة االجتماعي باعتبار االعتماد 

طرح  ةفيَّ بصورته النظرية الوظي) و[ المدخل التواصلي] ...(ة علم اللغة االجنماعياالتصال كما عرضته نظريّ 
  ). ٣٥، ١٩٩٤( هامرلي، ة الدقة في وصف مظاهر االتصال"أهميَّ  على األقل، وللمرة األولى

من خالل الرؤى التي تباشرها في  - شومسكي، وعّده اللسانيات تعلى يد  ةيديَّ ة التولة المعرفيَّ النظريَّ  وبظهور
أخذ ينظر إلى  ،فرعًا من فروع علم النفس المعرفي -التعبير عن الفهم الذهني لجوانب العمليَّة العقليَّة والطبيعيَّة 

من مكونات اإلنسان يتميز بها عن غيره من المخلوقات، كما يتميز بالقدرة على التفكير،  اً مكون" اللغة بوصفها
  ). ٥٧، ١٤٢٢، العصيليهي عند البنيويين الوصفين" ( كماظرة الظاهرية الشكلية للغة لهذا رفض الن
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تطور  ، وٕالىشومسكيتأعمال من جانب إلى  دخل التواصلي بحسب بويي وكوهين "الم هورظوتعود بوادر 
ة، في البنى الصرفيَّ  إلسهابلم يعد األمر في المدخل التواصلي يقتضي ا إذ ؛من جانب آخر ةالنظريات اللغويَّ 

م يطرحه المعلّ  الذي سؤالالالتركيز على معنى التواصل فوقبل كل شيء  ،كان المطلوب ٕانماو ، تحفظكي لة النحويّ 
م أن يختار بين عدد من ولكن يترك المجال للمتعلِّ  ،دةة محدّ نحويَّ  يةوحيدة تشتمل على بن إجابةال يستدعي 

المعرفة واإلجابة  مالمعلّ فيه يمتلك  اً وهكذا لم يعد الدرس أستاذي للرسالة التي يوّد إبالغها تبعاً اإلجابات الممكنة 
 -Bailly, Cohen, 2009, 2سياق التواصل بكل جالله" ( فيها الدرس جلسة تفاعلية يبرز أصبحبل  ،الصحيحة

3 .(  

) إلى أّن المدخل التواصلي " تطور في فرنسا في السبعينات ٢٠٠٤( رودريغيز سيارا تشيروفي المقابل   
التشكيك في فيها  كان يجري في مرحلة وقد ظهر ،ةة البصريَّ ة والسمعيَّ ة الشفهيَّ السمعيَّ  تينرد فعل على المنهجيفي 

وليس  ،وقد سمي بالمدخل في الوقت نفسه. النحو التوليدي الشومسكي في أوجهو  ،ةة الوضعيَّ بريطانيا بالمنهجيَّ 
شومسكي قد انتقد ت ومع أنَّ  .ة على أساس راسخة مبنيَّ منهجيَّ  يعدّ  موقف حذر، حتى ال إلىة باالستناد بالمنهجيَّ 

أّن والدته  الواقعو  .مباشرة منبع المدخل التواصلي لم تكنألسنيته  فإنّ  ةة والوضعيَّ ة الشفهيَّ المناهج السمعيَّ  اً كثير 
" تلفة في اإلطار المرجعي األوروبية مختالقي تيارات بحثية وبروز حاجات لغويَّ  ت نتيجةكان
)RODERIGEZSERA,2004.( " التواصل القائم على النشر اللغوي" مشكالت حل  برزومن هذه الحاجات
  ).١٨١، ٢٠٠٨ كالفي،(

  مبادئ المدخل التواصلي  .٣-٣

لدعم مجال  التي يمكن استعمالها ،مهاتعكس الجانب التواصلي للغة وتعلُّ  ،ن المدخل مبادئ متنوعةلقد تضمَّ 
   ، وهي:واسع من اإلجراءات في الصف

  قدرة على االستعمال المناسب للغة في سياق اجتماعي مفترض.مال" - ١

رؤية الوظائف والهيكليات ضمن  الهيكلية للغة ودمجو شكل مدروس على الجوانب الوظيفية بتركيز االنتباه  - ٢
  تواصلية كاملة.

  ة.م بنيتها اللغويَّ استعمال اللغة أكثر من تأكيد تعلُّ  - ٣

  واالستماع. باإلضافة إلى التركيز على مهارات القراءة والكتابة ،شكل كبير على مهارة التحّدثبالتركيز  - ٤
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اللغة تعتمد على مواقف ف ،ةة ومهمَّ ها مكونات حيويَّ كلُّ و  ،التدرب على اللفظ والتشديد والتنغيم (التجويد) - ٥
  ة.ة أكثر من كفايته اللغويَّ م التواصليَّ الهدف هو كفاية المتعلِّ يكون لذلك و  ،ةواقعيَّ  تيَّةحيا

) من المرّجح موقفم حالة (المعلِّ  وفيه خلقضرورة التواصل.  تقتضيالتي  ،ةاستعمال أنماط الحياة الواقعيَّ  - ٦
  ).p 9 Tofazzal,2008,(" )الواقعيَّةمون في حياتهم أن يواجهه المتعلِّ 

ة (عالقات معرفة، عالقات سلطة) كما تمارس فيه عالقات اجتماعيَّ  اً اعتماد صف تعّلم اللغة الثانية "مكان - ٧ 
إّن  ،عن أي واقع يبدو أّنه قول مبالغ فيه اً إنها منعزلة تمام :القول بين الفرقاءو  ،في وضعيات تواصل أخرى

تشّكل بحد ذاتها  نفسها، وهذه اللغة الثانيةم اللغة التفاعالت المتبادلة مرّكزة على هدف: تعلُّ ة تجعل الوضعيَّ 
  ).BÉRARD,1991,p.49( م"وسيلة للمتعلِّ 

  مين.ة للمتعلِّ ق بالحاجات اللغويَّ شيء يتعلَّ  من أن كلَّ  اً ة تنمية المهارات األربع انطالقإمكانيَّ " - ٨

  من مركبات مهارة أكثر شمولية هي مهارة التواصل. اً (األصوات، البنى،..) مركبة عّد الجوانب اللغويَّ  - ٩

ة للقواعد ل معرفة عمليَّ التي تشكِّ ) ة في الوقت نفسهة وغير لفظيَّ لفظيَّ ( ةة وغير اللغويَّ األبعاد اللغويَّ باألخذ  -١٠
 ."ةإلى المهارة اللغويَّ باإلضافة  المناسب لها ة التي تسمح باالستعمالة والثقافيَّ ة واالجتماعيَّ النفسيَّ 

)RODERIGEZSERA,2004(.  

بناء على ما تقتضيه  يكونمة وتواتر مفرداتها، وٕانما م ال يأخذ باالعتبار صعوبة المادة المتعلَّ تدرج التعلُّ  " -١١
  كان تواتر المفردات. اً كانت صعوبة التراكيب وأي اً مين أيحاجات المتعلِّ 

ة الستعمال اللغة، مثل توجيه األسئلة وتسجيل المعلومات التي تخلق مواقف حقيقيَّ  االهتمام بالنشاطات -١٢
واستعادتها، وتبادل المعلومات واألفكار والذكريات، والتعبير عن المشاعر بطريقة أو بأخرى. وتتاح الفرصة فيها 

 يها، ويحلّ ويؤدِّ  والمشاعر ،والتجارب ،كي يمارس دور المشارك والمراقب والمستمع، ويفهم المعلوماتلم للمتعلِّ 
(خرما " الخالمشكالت، ويسهم في المناقشة واالستشارة وٕاصدار التعليمات والمجادلة والتنظيم واإلعالن ... 

  ).١٨٩، ١٩٨٨وعجاج، 

المقطوعات من القصائد والصحف واإلعالنات والمكالمات و استعمال الوثائق الحقيقة " الحرص على  -١٣
  ).٥٦، ٢٠٠٥ة" (عمار،واإلذاعيَّ  ،ةوالبرامج التلفزيونيَّ  ،ةيالمسجلة، والصور الحقيقالهاتفية 
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ذات  ،ةوالنفسيَّ  ،ةواالجتماعيَّ  ،ةة للقواعد الثقافيَّ ة العمليَّ تمعرف وهذا يعني للمتعلِّم، ةالتواصليَّ  يةتطوير الكفا -١٤
  بيئتها. فيالحضور الداللي في استعمال اللغة 

يكون المتعلُّمون قادرين ليس  بحيث ،الضمنيَّة لكيفيِّة استعمال اللغة في المجتمعمعرفة ال المتعلِّمين اكتساب -١٥
   في الوقت نفسه، متى وأين يستعملونه؟. بلفقط على إنتاج الكالم وفهمه، 

  حاجاتهم التعلُّميَّة.الذي يأخذ في االعتبار ، نيمة المتعلُّ ضمان استقالليَّ  -١٦

االيماءات في توصيف األفعال و بين المعلِّم والمتعلِّمين باالستناد إلى اإلشارت،  التواصليَّةإثراء التفاعالت  -١٧
  http://www.lb.auf.org/berry/programme/approche.htm. "وداللتها

في توظيف مهارتين أو أكثر خالل تنمية مهارة  المرونةاألخذ بمبدأ إلى المبادئ السابقة  الباحثة وتضيف
خالل  ل به اللغة الثانيةمَ عْ تَ سْ دائري تفاعلي تُ  تواصلدي أو األفقي إلى لعمو ل التواصل اعن تحوُّ  ناجممعينة، 
  الحوار.

 واألسباب الكامنة وراء استعمالها في المدخل التواصلياألصلية  لوثائقا .٤-٣

كما يشير  ،أو مسموعة أو مرئية مكتوبة ،ةأصحاب المدخل التواصلي على استعمال الوثائق األصليَّ  شدَّد
فهي  ؛بمواقف حقيقية اوارتباطهالتربوية حيوية اللغة،  األدبياتنت في ن هذه الوثائق تضمَّ أل ،)٢٠٠٦( طعيمة
يساعد المتعّلم على فهم ثقافة اللغة، وبالتالي  حيوي، بل هي  خطاب مأو المعلّ  لة من قبل المؤلفمتخيَّ  ليست

  يتعزز فهمه للغة واستعمالها. 

 للمدخل التواصلي وفقاً  وتوافرها ةاألصليَّ الكامنة وراء االهتمام بالوثائق  األسباب وبهذا نخلص إلى توضيح
  وهي: في تعليم اللغة الثانية وتعلُّمها بمجموعة من النقاط،

لدى و يجابيًا له نحو تعّلم اللغة الثانية، إيشّكل حافزًا  وهذ ،ةالتبادالت الواقعيَّ  ممن فه تعّلمتمّكن المإّنها  "- ١
إلى المدخل  اً قياس ، بل األهمنجاح المدخل التواصليالمتعلِّم والمعلِّم في آن معًا واستمراره، ال يعدُّ العامل الوحيد ل

  النحوي.

فرصة استعمال اللغة  لهوتتيح  ،استقاللية تعّلم المتعّلم بتشجيعالتي تسمح  ناصرأحد الع هااستعمال يعدّ  - ٢
[ التعليم التعاوني، التعّلم الذاتي،  ةلوثائق األصليَّ بخصوص ااستراتيجيات عمل  تطويرعبر  خارج الصف، وذلك
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ن المتعلم من أن يعيد استثمار هذه مكًّ تُ  التي ،، استعمال الوسائط المتعددة الحقيقية]رمثل: العودة إلى المصاد
في مستوى أهمية محتوى  أيضاً  لتعّلم" هومن أجل ااالستراتيجيات خارج الصف، وهذا يعني أّن هدف" التعّلم 

 الوثائق.

بإطالة التعّلم الذي يتلقونه في  لمتعلمي اللغة الثانيةما يسمح  اً غالب بوسائل اإلعالم االتصال نإ - ٣
 على نحو ما.للغة الهدف وهو الذي يعيد تشكيل البيئة اللغوية  ،الصف

 وٕانما، ليس فقط على الجوانب اللغوية ،مرئية) تسمح بالعملالمسموعة، المكتوبة، الة ( الوثيقة األصليَّ   - ٤
في  اً مسبق دّ عَ ة التي ليس لها وصف مُ االجتماعيَّ  االستعماالتمن  جوانبوعلى  ،على البعد التداولي للغة أيضاً 

  ).BÉRARD,1991, 51-52( "برنامج آخر
 بينوهذا مرهون بالتقارب الواقعي والثقافي  ؛على القارئ اً وجمالي اً نفسي اً ير الوثيقة األصلية تمارس تأث"  - ١

، ٢٠٠٨ هباشي،معانيه، ويتيح له فرص النقد." ( مم فهلكي يتسنى للمتعلِّ  ،األدبي األصيل م والنصِّ المتعلِّ 
١٠٠.( 

 بالحوار هة وعالقتالوثائق األصليَّ  محتوى  .٥-٣

لتغييبها  ،مقبولة لذاكرة، لم تعدّْ ليقتضيه من تمرينات  مه، ومانص وتعلُّ  نماذج إعادة الترديد في تعليم أيّ  إنّ 
ة يمكن تداولها عند نص تحمل بذاتها بنية حواريَّ  لغة أيّ  االعتراف بأنَّ  بهاولتجنُّ ث، األدوار بين مستمع ومتحدِّ 

  معها. لتحاورليها إتاحة الفرصة لمتلقّ 
 ةلديه قابليَّ  إلى أنَّ  انعودتوقانونيته،  األصلي ة النّص ) أن استمراريَّ ٢٠٠٧( فوكود يؤكَّ وفي هذا المجال  

والثراء اللذان ينسبان  واإلضماره يملكه، د أو المخفي الذي يبدو أنَّ والمعنى المتعدَّ  .صبغة راهنة اً ومألن " يأخذ د
  ).ص١٣( ة مفتوحة للكالم [ الحوار]"س إمكانيَّ إليه، كل ذلك يؤسِّ 

ة وعالقتها إلى اللغة الحيَّ " كتابه" الحقيقة والمنهج لفن التأويل الفلسفي" في )١٩٦٠ر (غادامي ويشير كما
ة في اللغة ة والمتمثلِّ التأويليَّ  العلياإذ تتفاعل المستويات  ،نسيج لغوي حيّ  ضمن وفهم النّص  ،بفاعلية الحوار
القة وثيقة تقوم ع[إذ]  ،للنّص  اءتناة قر هناك حقيقة ممكنة نستخلصها من فاعليَّ  أنّ وٕالى ة الحوار وعالقتها بفاعليَّ 

 اً حيوي اً ئن في العالم أو الكائن هنا عنصر تجعل من الكا )...(يصطلح على تسميتها الحوار  بين المؤول والنّص 
[وفهمنا لوثيقة  )...(المشاركة وظيفة] للنّص الفهم [ هناي فيؤدِّ  ،ة مع مفهوم الكائن اآلخرفي عالقته الحواريَّ  وفعاالً 
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، ٢٠٠٠ ساغائي،( ريقة التي تداولت عبرها األشياء"بوساطة"] عالقتنا مع األشياء، وليس من الطيتشّكل متداولة 
  . مهارة عالية ألنها تبنى من فعل التشارك بين متحاورينأن تصبح  يمكنها هنا الفهم مهارةف) ا ٩٧

وبالتالي الرؤى في  ،ءاتتعدد القراب مح بها النّص يساإلمكانية التي  وفي هذا الصّدد يبّين (سوينسكي)
استبدالية قائمة  عالقاتركائز مادية فسيولوجية وعناصر متخالفة قائمة على االختيار، و  " في النّص  نَّ أل ،الحوار

تداخل الجوانب  إلىالمستندة  النّص  كوناتإلى غير ذلك من م ،وأخرى إيحائية على التركيب، ودالالت إشارية
  ). ١٤، ١٩٩٧بحيري،" (إلى حد يسمح معه بتعّدد القراءات فراتيوتعّقد الش ،وتعّدد الدالالت ،ةة واألفقيَّ الرأسيَّ 

 اً ما أساس ة بناء المعاني في نّص للمدخل التواصلي، تعّد عمليَّ  وفقاً مها تعليم اللغة الثانية وتعلُّ ي مجال وف 
: " يقوم كل نص في جوهره بدور بالقول( بيتر هارمان) ذلك  ويوضِّح. مين المشاركينفي خلق حوار بين المتعلَّ 

  .)١٥، ١٩٩٨بوجراند، (   "المستقبل ألنواع النصوص المختلفةالحوار بين المنتج و  دثويح .في الحوار اإلسهام

ى، أوًال، ، يتجلّ النصوصفي للخطاب  اً مزدوج اً إلى أّن هناك طابع في السياق ذاته )١٩٩٨( بوجراندويذكر 
ومن ثَّم كيفية لعب األدوار في  ، استنادًا إلى مبدأ المثير واالستجابة،على المواقف التي تحدث في الرقابة الشفهية

. ، عبر الحوار بين المتّحّدث والمستمعمعالجة مضمون النصوص واكتشاف محتواهاى، ثانيًا، في ؛ ويتجلّ المحادثة
 ى في مجال البحوث اللغوية، بل في مجال مناهج العلوم االجتماعية، وتحليلوهذا الطابع المزدوج ال يتجلّ 

   ).١٥(ص  طابالخ

والعالقات  ،والظروفع، والمستم، وحينما يجري الحوار حول أي نّص يؤخذ بالحسبان مراعاة :" المتحّدث
 والمعتقدات" ،والتقاليد ،والعادات ،لكلورو والف ،والتراث ،حاضروال ،واألحداث الواردة في الماضي ،ةاالجتماعيَّ 

  ).٣٠، ١٩٨١حسان،(

  

  في المدخل التواصلي المحتوى .٦-٣

للمدخل التواصلي، ذات  وفقاً السعي إلى بناء برامج  ،خلقت الحاجة إلى تعّلم مهارات التواصل باللغة الثانية 
ويساعدهم على االنغماس اللغوي في البيئة  ،محتوى يسمح لمتعلَّمي اللغة الثانية بالتمكُّن من استعمالها بحرية أكثر

  .اللغويَّة



36 
 

  فما المحتوى في أدبيات المدخل التواصلي؟

  الثقافي المحتوى .١-٦- ٣

 من مفهوم الثقافة ،مهاالثقافي ودوره في تعليم اللغة الهدف وتعلّ  بالمحتوىالتواصلي  المدخل عناية تنطلق 
أو النماذج المشتركة  ،اداتوالتقاليد والع ،والقيم ،واألخالق ،واألزياء ،واألفكار ،يصف المعتقدات العامة" :الذي 

م لغة م خالل تعلّ نتعلّ ألننا  ،بمفهوم اللغة اً مفهوم الثقافة غالب الحاضر يرتبط تعريفالوقت وفي  .للسلوك البشري
ة والفن والحياة الفرديَّ  اللغة" أنويذكر فضل  .(Arebski  and Wojtaszeck, 2011, 263 )امسار الثقافة ذاته ثانية

  ).١٩، ٢٠٠٤فضل،بين اللغة والكالم" ( ةالجدليَّ  العالقةعن  اً واضح اً تقّدم نموذج كلها ةواالجتماعيَّ 

 ةة االجتماعيَّ الحضاريَّ  المعرفة: ) يعني المحتوى الثقافي٢٠٠٨(بي و المرجعي األور  اإلطار وفي 
 .مينبرات السابقة للمتعلّ خال ألنها ال تقع في نطاق ،اً بالغ اً مها اهتماميستحق تعلّ  اً مهم اً ها جانبويعدّ  ،للمجتمعات

ها ة على أنَّ ة واالجتماعيَّ هذه المعرفة الحضاريَّ  إلىكما ينظر  ،ةإلى سيادة النماذج النمطيَّ  ييؤدِّ قد امتالكها وعدم 
 ،م على التواصل مع المجتمع اللغوي للغة الهدففي زيادة قدرة المتعلِّ  تنميتها تسهمالتي  ةمن المهارات المعرفيّ 

 ،٢٠٠٨،بي المشترك للغاتو ( اإلطار المرجعي األور  وزيادة طالقته في استعمال اللغة. وتشمل هذه المعرفة:
١١٨ -١١٦(.  

  آداب المائدة).و مواعيد الطعام، و الشراب، و الحياة اليومية ( الطعام، “ -

 .العطلة أيام -

 .ةالمعيشيَّ  الظروف -

 .والمعتقدات ( التقاليد والتحول االجتماعي) القيم -

 .ة)األغاني الشعبيَّ و الدراما، و األدب، و الفنون التشكيلية، و ، ا( الموسيقالفن -

 بالعالقة بين الضيف والمضيف.اصة خال ةيَّ االجتماع األعراف -

سلوك المتفرجين في االحتفاالت والمراسم و الوفاة، و الزواج، و : الميالد، ةالمجاالت اآلتيَّ في  الطقوس -
 ."العامة
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تمتد  بلو  ،ة والتاريخ، والفن) فقطبالمعنى الكالسيكي ( الثقافة األدبيَّ  الثقافة"ال تفهم  وبالتالي يمكن القول:
ة" ة واالجتماعيَّ لحياة اليوميَّ مناحي ا إلى البعد العملي للثقافة، والممارسات الثقافية المشتركة في معظم

),Verdelhan et Vignier,,2004(.  

 مشاركةيساعد على  خطاباً  بوصفها ،من المجتمع األصلي األصليةالوثائق  ي) إلى أنّ ( سامولوفاينظرو 
مواقع و  ،والبرامج التلفزيونية ،نشرات األخبار األفالم، تشمل:" أن  يمكن، األصيلة قافيةبرات الثخال المتعلمين في

وهذه . من المواد المطبوعة غيرهاكتيبات السفر و و عم، امطالقوائم والمجالت، والصحف، و  الصور،و  الشابكة،
 الربطيقودنا إلى  وهذا ).Самойлова ,2006( واللغوي للمتعلمين" العمري مستوىمع ال تكييفهاللمعلمين  يمكن

للكلمات، وللتعبيرات في  ةإدراك المعاني الكليَّ  لم يعدّ  إذ ؛ةجدليَّ  عالقةب ، والسلوك اللغويعموماً بين السلوك الثقافي 
). ١٩٩٠،٥شومسكي، تيتوقف عند المعنى اللغوي فحسب، وٕاّنما يوغل في المعنى االجتماعي الثقافي"( " لغة ما

 )١٩٧٢م اللغة الثانية، يؤّكد هايمز(متعلّ  تعلُّم على لربطلهذا ا - قدر اإلمكان  - ة يجابيَّ اإلا ولكي تنعكس الفوائد
استعمال اللغة في حاالت  منل حالة خاصة التي يضطلع بها التواصل اللغوي في الصف تشكِّ  الوظائفعلى أّن "

  (FLORIN, et VERONIQUE,et  autres,2002,   p8)السياق االجتماعي"

 ين،حياة، وتفكير مختلف طرائقو  ،هو أن نتعّلم ثقافة جديدة ثانيةتعّلم لغة " أنّ ) ١٩٨٤(كورتيليون يضيفو 
لفهم السلوك الفردي،  البداية إلىأخرى مختلفة وهو بمثابة الدخول في عالم غامض  أخبارومواقف جديدة، ومنطق 

 قدو ). Manaa٢١١,2009,مستوى تفاهم أفضل" (وزيادة المخزون المعرفي، واكتساب معلومات جديدة، وتحقيق 
 لوتبادل المعرفة بين المتعلمين حو  ت،التفكير المشتركة في الثقافات التي تتكشف من خالل الحوار  أنماط تؤدي
  . اللغة الثانية ممتعلّ على  ينعكس اً يجابيإ دوراً  ،قواسم مشتركة بين الثقافات أن يعدّ  يمكن ما

 يقولإتقانها. و  منم اللغة واقترب المتعّلم أنماط الحياة االجتماعية أو تشابهت زادت درجة تعلّ  تقاربت" فكلما
 اً قوي اً له تأثير  إنّ  إذضمن نطاق التفاعل االجتماعي،  "بين الفكر والكلمة هو إنساٌن حيٌّ  العالقةن إ :فيجوتسكي

ه التوجُّ  يكون وبالتالي، مينبتنمية مهارات الحوار لدى المتعلِّ  تتوالد التي) ٧٦ ،١٤٢٧حتاملة، ( "في تطور المعرفة
  . اً أساسيّ  اً هدف ة مع السياقات اللغويةة والثقافيَّ نحو مالءمة السياقات االجتماعيَّ 

 مجاالً  بوصفهافي تعليم اللغة الثانية وتعّلمها،  مهمةمكانة  ،للمدخل التواصلي وفقاً  ،اتخذت الثقافة قدو 
ة والّتعبيرات، الكلمات واألنماط اللغويَّ  استعمالعلى إمكانية  ة،دة بمعرفة القواعد اللغويَّ النفتاح الحدود شبه المقيَّ 

ة التعبير التي تمتلك إمكانيَّ  المدمج بمحيط اللغة الهدف للغةخلق حالة من االستعمال الّتلقائي  الدفع باتجاه فبهد
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) في أطروحة الدكتوراة جاكيراألنماط اللغوية التي تناسب السياقات كافة. ويذكر ( تقديموتنّوعها، و  األفكار، عن
 التركيز" علىمين مين مساعدة المتعلِّ المعلِّ  علىأنَّ  المعّنونة ب" تنمية الوعي الثقافي في تعليم اللغات األجنبية"

من األفراد،  غلبيةعادات األ تعّرفلمعتقدات، و ة، واوالتمييز بين المعايير الثقافيَّ )، ...(على أوجه الشبه بين الناس،
أمام  لمختلفةوٕاعطائهم فرصة التحّدث عن ثقافتهم ا ،ةة والتعبيريَّ عن القواعد اللغويَّ  تفي االنحرافا عاتوالجما
  ). Cakir 16 ,2006,( "زمالئهم

في  دوراً  يتؤدِّ الثقافة و آخران) إلى أن "١٩٨٥،  ١٩٧٧م (غاردنر عا بها أشارت الدراسات التي قام ولقد
  ).٨، ٢٠١٠ (Brittanyه نحو تعّلم اللغة الثانية". ة والتوجُّ العالقة بين الّدافعيَّ 

ة ) دراسة استطالعيّ ١٩٩٦في جامعة تولوز ( تطوير البحوث التطبيقية اللغويةأجرى مركز الرديل ل كما
ة؛ لتعّرف مفهوم ليزيّ م في اللغة االنكوالعلوم، في المستوى المتقدّ  ةالجامعيّ نة من طالب الدراسات العليا على عيّ 

، تحليل وثيقة لذلك ستعملة، واة للثقافات المختلفة بما في ذلك ثقافتهم الفرنسيَّ والّسلبيّ  ،ةيجابيَّ اإلالتصورات قافة، و الثَّ 
في ندوة بعنوان" الّتمثالت الثّقافية في  الدراسة نتائجى المركز وألق لم أمريكي؛ بهدف سد الفجوة الثّقافية، يفوهي 

  اللغة" ومنها:  

عليك  يجبولكن  ؛يتطّلب اإلقامة في البلد، واالنخراط في مختلف مجاالته م الثّقافة يبدو مجاالً تعلُّ  نَّ إ"
 "ة التعامل، والتعبيرات المناسبة في سياقات مختلفةتتمّثل بامتالكك معلومات عن كيفيّ  التيبرة خال امتالك

LAIRDIL)، 1998(ة عمليَّ  إخفاقبمثابة تطوير الوعي بثقافة مجتمع اللغة الهدف، الذي قد يحّد من  ؛ أي
 وهكذا يؤّديم لثقافة مختلفة بطريقة ما عن ثقافته. لتعّرض المتعلِّ  نظراً ة، التواصل مع أبنائها في مواقف عفويَّ 

  ."ةم دور الوسيط الثقافي داخل القاعة الدراسيَّ المعلِّ 

تنمية ن من أهداف منهج اللغة الثانية "يكو  أّنه يجب أنة جاء في توصيات بعض األبحاث العربيّ  ولقد
  وذلك من خالل: ،جاه المجتمعتُ  النفسيالحاجز  خطيعلى ت ينمة التي تساعد المتعلِّ العادات االجتماعيَّ 

  .ةاالجتماعيَّ ة و خلفياتهم الثقافيَّ  اسب، تنة متنوعةوضع برامج لغويَّ  - ١

 اللغةرف عادات مجتمع تعُّ ي من خالل األنشطة والرحالت المتنوعة، و لمجتمع المحلِّ مين في ادمج المتعلَّ  - ٢
  .الثانية
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  .واصل مع أهل مجتمع اللغة الثانيةم في عملية التزيادة رغبة المتعلِّ  - ٣

  .وضع خطط إعداد المناهج خلفياتهم قبلو  ،ة الطالب الملتحقين بالبرنامج وأهدافهميَّ نوع بالحسباناألخذ  - ٤

االندماج المحيط بالتي تساعده في  ،مة التي تبعد الملل عن المتعلِّ يَّ الترفيهة و اإلكثار من األنشطة اإلبداعيَّ  - ٥
  .)٢٠١١ سكر،." (عياالجتما

عن الصورة  بديالً  ،الثقافي في مجتمع اللغة الثانية المحتوى فتعرُّ م على تحفيز المتعلِّ  قد يأتي وهكذا،
عن والصورة المكَّونة اآلخر ثقافة  عنة المسبقة الصورة النمطيَّ والمسبقة عن ثقافة ما؛ فهناك فرق بين  ةالنمطيَّ 

   التحاور معه.من خالل ثقافة اآلخر 

يطلق  التي[  ةرفيَّ إلى األفعال الكالمية العُ  ، عند تعليم اللغة الثانية وتعّلمها،اإلشارة تجدروفي هذا الّسياق   
تستعمل إلنجاز الفعل مثل أفعال: التسميَّة، واالعتذار، والترحيب، والنصح،  التي عليها أوستين األفعال اإلنجازية

عملية إدراك لمعاني األلفاظ أو حتى مقاصد  إلى وال يحتاج ،" بمجرد التلّفظ بالمقولةفهمها التي يحصل  التهديد]و 
التي  ،ةة أو التشريعيَّ في المؤسسة االجتماعيَّ  ةالموفقيَّ  ه األفعال شروطالمتكلم االنعكاسية، بل يشترط لنجاح هذ

إّن هذه  :بقوله الموفقيَّة شروط نجاح هذه األفعال . ويوّضح مدور)٢٥١،٢٠٠٧ ليفة،الختكمن وراء هذه األفعال" (
توصف بصدق أو كذب، بل تكون موّفقة أو خائبة، إذا راعى المتكلم شروط أدائها، وكان أهًال  األفعال ال "

شخص مؤّهل، ويؤدَّي خرق الشروط إلى فشل  عنلفعلها. فقول: ُفتحت الجلسة. ال تكون له فاعلية إال إذا صدر 
المتكّلم والمستمع على  إذ تترّتب وبتعبير ديكرو: إّن األفعال اإلنجازية على مواضعات من النوع القضائي، الفعل.

داللتها  نقد تكو  في اللغة العربية هذه األفعال ومثل). ٥١، ٢٠١٢مطالبان بااللتزام بها" ( مدور، حقوق وواجبات 
 .من المعّلم ولفت االنتباه إليها ،يهاعل همتّدربلدى بغيرها  للناطقينقد تدرك أبنائها، ولكن لدى  اإلنجازية واضحة
بـ  ىظمعايير دون أخرى يح وتبني)، ةقرابالعالقات و زواج، والطعام، ال( المجتمع وتقاليدهعادات ف واستنادًا إلى ذلك

وفي عالقات  ،)...(وثيقة [حضورية] " أهمية كبيرة في فهم السلوك اليومي للبشر الذين يعيشون في عالقة وجاهية
لي، ليست ، في سياقها األصالقرابة مصطلحاتف .نوع آخر مختلفتوّفر مسرات ومباهج من التي  [بينهم] القرابة

  ).٢٠١٠،١٥٦ ليتش،" ( من لغة منطوقة اً سوى جزء

لمتعلم  األداء الشفهيفي تحسين  المعاشةعادات المجتمع اللغوي وطقوسه  فتعرُّ يسهم  إلى أنُيتطّلع و  
وفي هذا  ،ة يتعايش معهابمثابة كسر الجليد في مبادرته نحو الحوار في مواقف حياتيَّ  نيكو  وٕالى أن ،اللغة الثانية
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م لغة حية، من دون اللجوء إلى من الصعب اإلدعاء أننا نعلّ " أّنه ( جوزيف ديشي) يذكر الصدد
 وفي ،العالقاتفي خاصة في المفاهيم النموذجية والمحددة  )Dichy،2003الشفهية"( هاإمكانيات ٌ استعمال

مثال ذلك كون السماء  ؛عامة دون مخاطرة في متناول المتحدثين بصفة تعدّ  يجب أن التيالمعلومات العامة 
االرتكاز  مادة يمكنمثل هذه المعلومات إذًا " ،وكون الناس يسكنون في بيوت ،ويتجّمد ،وكون الماء يغلي ،زرقاء

 على مايدلر على معظم المواقف ما لم يكن هناك عليها في مخاطبة الغرباء ويمكن أن نفترض انطباق المعايي
بعض  مضامينومع العلم أّن  .)٤٩٣،١٩٩٨معايير القبول والتقويم" (بوجراند و آداب السلوك مثال ذلك  .العكس

سمع ألنابل، وزاد الطين بلة، ااختلط الحابل ب ، على سبيل المثال التعبيرات:تحمل منطوقات ذات معنىالمعلومات 
 حسب أدائه: ماهيبوفي سياق آخر و  الذي قد يعني: بمعنى. ،والطُّرفة، وتعبير مثل: يعني ،اً أرى طحنجعجعة وال 

الصة؟ أو ماذا قررت؟ وأسماء األصوات، مثل: الطقطقة، واللعلعة، والبسبسة، والجعجعة. وتعابير مثل: ُأٍف، خال
عن معنى ضعيف، " الحديث مهااللغة الثانية وتعلّ ل تعليم عند تعليمها في مجا يؤكد صفوان أّنه من الغرابة  لك اً تب

  ).٤٠، ٢٠٠٨ صفوان،الذي يجلجل فيه المعنى بأقصى مداه" (  ذاته الموقعأو حتى سقيم في 

 كل فية، به الحياة اليوميَّ  تصطبغلفعل التواصلي الحقيقي الذي ا الذات االجتماعيةتؤدِّي الحوار  ففي
المستمع  كل من سلوك وهنا يتأثر ،من أجل تبليغ رسالة معينة ،الحوار واستراتيجياته االنتاجية في تمثالته

على اً واإلخبار فقط، بل وأيض يقوم على التبليغ ال. فالفعل التواصلي والمتحدث باآلخر في شكل تبادلي تفاعلي
 حواريعيش في  فاإلنسان بطبيعته غريبة تليسللفعل التواصلي  وهذه السمة تفسير وتحليل ما يجري وتقويمه.

إلى  اً هذه التجارب" تحيل نمطي أنمن  اً قانطال ،الشخصية هيبنى من تجارب ةتواصليَّ ة طبيعة اجتماعيَّ  يداخلي ذ
كل فكرة لدينا تذكرنا  .قبلهاإلى تجارب أخرى  اً ة معزولة في ذاتها، بل تحيل دائمفليس لدينا تجرب ؛ما وراء ذاتها

، ٢٠٠٦ سيرل،( بأفكار أخرى. كل مشهد نراه يحمل إحالة إلى أشياء غير مرئية. وأسمي هذه الّسمة ب" التّدفق"
١٢٢.(  

م اللغة الهدف ال وهذا يحملنا على أن متعلِّ  ،اآلخرالحوار مع  يعنى التّوجه نحو في األفكار هذا التدفق 
انغماسه في ثقافة  يلسهُيتطلع إلى أن يسهم في تخارج هذا السياق الذي  غير حواريَّة وتفاعليَّة يحمل طبيعة

 ،خاصةبة والمعرفيَّ  ةيَّ توظيف خبراته السابقة اللغو من خالل والحوار مع أبنائه  ،المجتمع اللغوي الذي يعيش فيه
في هذا الصدد ف. م اللغةم الثقافة يعني تعلُّ تعلُّ الذي يبين أن  ما ورد في تعريف مفهوم الثقافة بالحسبان آخذين
 ىلح علطَ صْ يُ  - لبيرسبحسب  -ة التيبأنساق الرموز اللغويَّ تمثيل المعلومات  إلى أّنه يمكننا )٢٠٠٩( علييشير 

 النشيد الوطني ارموز ألوان إشارات المرور، ورموز كتابة النوتة الموسيقية، وموسيق"في  اً داللتها اعتباطي
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 اً االجتماعية، كالوقوف الصامت رمز  ال في كثير من الطقوسهي الح مركبة كما وما يتخذ أشكاالً  )٢٠٦ص(
  ).٧٠ص" (النصوص وسرد )...(نية، وطقوس الزواج والطقوس الديللحداد

تقديم معلومات عن القيم ُيرغب في أّنه للناطقين بغيرها،  مهاتعليم اللغة العربية وتعلّ  سياق في ،ثةالباح وترى
ه األفعال االجتماعيَّة التي تمارس  ،والمفاهيم االثقافيَّة التي تتمّثل في منظومة العادات والتصورات واألفكار وتوجُّ

من  وذلك بتوضيح الدافع لسلوكها، الملهوف ٕاغاثةتأثيرها على عمليَّة التفاعل مع البيئة ومنها: الكرم، والشجاعة، و 
لتنتفي بعض الصور النمطية،  ،معياره هو االهتمام بحضور اآلخر واحترامهأفراد المجتمع العربي نحو اآلخر؛ و 

" صادقون مع  أوستلر بحسب ةالناطقين بالعربيَّ خصوصًا أّن العرب و مثل: الذي يكرمني لديه غاية سلبية. 
  ).١٧١، ٢٠١١تقاليدهم" ( أوستلر،

  ياألدب المحتوى .٢-٦-٣

وسيلة ناجحة لتسهيل فهو  ،لذلك يكتسب تعليمه أهمية خاصةو ة، ة عن حياتنا اليوميَّ حيَّ  صورة األدب يعدّ 
 وفقاً  ،ولما كان الهدف .م مستوى آخر من اللغة وثقافتهاف المتعلِّ يهدف إلى تعرُّ  ألّن تعّلمهم اللغة الهدف، تعلُّ 

مين المتعلّ  كانت مساعدة" ة الكتابيَّ ة و الشفهيَّ  هتطوير مهاراتمشاركة، وببال ملمتعلِّ السماح ل هو ،للمدخل التواصلي
العمل على تطوير عالقاتهم مع الناس و  الشخصيةدتهم على تطوير معرفتهم مساع تعنيعلى قراءة األدب 

  .)Hadisseh , 2011-p 48والمؤسسسات المحيطة بهم" (

 ؛خاصة مينلمتعلّ لدى اة ون خبرة عمليّ كّ تقشتها ومنا جميعها، ة مشتركة بين الثقافاتاألدبيَّ  فالفنون
تثير ردود فعل ال تنسى لدى القراء، وستكون مفيدة و  ،ةما تكون زاخرة بالمعلومات الثقافيَّ " اً ة غالبالنصوص األدبيَّ ف

هداف ألبعناية  اختيرتمة، إذا ثقافة مجتمع اللغة المتعلَّ عن  نظرة ثاقبة باكتسابمين جدًا في السماح للمتعلِّ 
مين مدى تفاعل المتعلِّ  لتعّرف )٢٠٠٠، هنتنغتونسكوت و ( االتي قام به ةارندته الدراسة المقوهذا ما أكّ  ".دةمحدَّ 
 تاللواحدة درست قضية ساحل العاج واالح :وقد طبقت الدراسة على مجموعتين .المعلومات واالحتفاظ بها مع

كانت نتائج الدراسة لصالح المجموعة التي  وقد ،درستها من خالل قصيدة األخرىو  ،ةالفرنسي لها من وثيقة عاديَّ 
مع التاريخ  أفراد العينة تعاطفنتائج الدراسة فلقد أظهرت  ،ساحل العاج من خالل القصيدة قضيةدرست 

  .) (Самойлова ,2006الشخصي لساحل العاج" 

لمجتمع ما.  األصيلةعلى الرموز  ءهااحتو مها أساسية لتعليم اللغة الثانية وتعلُّ  مادةاألدب  حضور عّززو 
مي اللغة متعلِّ  لدىاالستماع، والتحدث) تنمية مهارتي الحوار(في ) أهميته ٢٠٠٠بشلر( ديؤكّ  وفي هذا الموضوع
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 اللخ منة يساعدهم على اعتماد معايير الكالم الصحيحة، مين للعناصر الموسيقيَّ عّرض المتعلِّ : إنَّ تالثانية بالقول
قةلتحّدث، فهي تمّهد الّطريق لمناقشة موضوعات بخصوص اا بمبدأ االيقاع في األداء. أمَّ  التزامهم ؛ وذلك قد مشوِّ

الحياة الواقعية في المحيط اللغوي  من ثاأحداألحداث الواردة في محتوى النصوص مع  لتوافقيكون نتيجة 
  ).katib، 2011 ،203م) (ذلك المحتوى يسهم في تسريع عملية التعلُّ و  .للمتعلمين أنفسهم

  .القصة القصيرة، والمسرحو  المناظرة، :للمدخل التواصلي وفقاً الوثائق األدبية األصلية في المحتوى 

المناظرة من األنواع األدبية  صنفت الباحثة المناظرة تحت المحتوى األدبي، ألنها تتبّنى الرأي القائل:" وقد
الرغم من أنها تشّكل نوعًا بارزًا في قائمة األنواع األدبية التي كانت  التي أهملها الباحثون المعاصرون كليًَّة، على

  ).٢٠١٠تصوغ كتب األدب العربي اإلسالمي القديم" ( الصديق، 

" ( العلي، ) بأنها" فن أدبي نشأ في المشرق، وبلغ أوج ازدهاره، في األندلس٢٠١١وتعرفها ( العلي، 
لمفهوم الطابع المزدوج لخطاب ما بحسب بوجراند، الذي يستند إلى المثير،  وفقاً  اً أدبي عمالً ). ويمكن عّدها ٢٠١١

قد يفيد بانغماس المتعلِّم،  اعتمادها في تعليم اللغة الثانية وتعلُّمها أنّ  وترى الباحثة ولعب األدوار، ،واالستجابة
  نظرًا الحتواء المناظرة على تعبيرات لغوية واقعية.

  ظرةالمنا. ١-٢-٦-٣

م اللغوي علُّ عوامل الت نقويًا م وعامالً " ،في المدخل التواصلي تواصلياً  اً نشاط لمناظرةالباحثين اعّد بعض 
). فتنمية ١٩،١٩٩٧،الشريوقي( التعليم الجيد" في التي ال يستغني عنها التواصليةبالمواصفات  اً وغنيّ ح الناج

ث امتالك أساليب في التحدُّ  علىكما أن مساعدتهم  ،مين، قد يحفزهم على الحوارالجانب المهاري لدى المتعلِّ 
يساعدهم  وهذا ،الأدائها تمثيًال وبصوت ع دمين عنعنها قد تثير الفرح في نفوس المتعلّ  دفاعلدحض فكرة ما أو ال

 ث معللتحدُّ  بأنفسهم ثقتهم تعزيزو  ،يحاولون النسج على منوالهافيها، ف المستعملةعلى تذكر التعبيرات واألساليب 
أداء  باعتبار أنَّ  ،م أقرب إلى االرتجالجعل أداء المتعلّ لب عليها هو محاولة أن التدرّ  السيماو آخر،  صشخ

تكون مرتجلة ومرنة ودائمة  تناظرونيتناولها الم التي واألفكار ." تبادل فوري لأللفاظهو المناظرةالمتناظرين في 
  ).٢٧، ٢٠٠٩( آل جونسون،  "التدفق

االستدالل الصحيح في إثبات  طرائقة و اتباع القواعد المنطقيَّ ": يمكن للمتعلمين االستفادة من فمن جهة
 أجراها نتائج الدراسة التي أظهرت فقد ؛)٣٥ه، ١٤٣٠ السنيدي،(" مع االعتراض على مايقال )...(الرأي باألدلة 
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من وجهة فعالية المناظرة باللغة العربية في تنمية مهارة الكالم  ،ماليزيافي بالجامعة اإلسالمية ) ٢٠٠٨الشطيبي (
 في المناظرة من كبيرة عن استفادة عبر أغلبهم أن كما الكالم، مهارة تطوير في ةالفعَّ  " وبأّنها نظر الطالب

  .، ب)٢٠٠٨( الشطيبي  ة"الكالميَّ  المهارات تطوير

     : وهي ،التي تتكون منها المناظرةفي تدرب المتعلمين على العناصر  تكمن هناك أهمية جهة أخرىومن  

  :منها مواصفات الجّيدة وللمقّدمة. للموضوع الّسامعين ُتِعدُّ  ألنها كبرى؛ ةأهميَّ  ذات وهي ة،المقّدم" -١

 .هدفه بّينةً مُ  له، ممهدةً  بالموضوع متصلة تكون أن  -
 .الموضوع إلى المستمعين تجذب قةمشوِّ  تكون أن  -
 طوًال أو قصرًا.  الوقت تناسب أن  -

 :المناظرات في تستخدم التي المقدمات أنواع ومن

 .الوقت وضابط الثّاني، الفريق وأعضاء والحكام، الجمهور، تحية -
 .إليه شوقهم ويثير المستمعين حماس يشعل بما للموضوع الّتمهيد  -
 .المثيرة األسئلة من مجموعة طرح  -

 أن للمناظر أمكنا وٕاذ .اتعَ افَ الدِ و  واألمثلة والحجج األفكار يضم الذي المناظرة صلب وهو، العرض - ٢
 :يلي بما يتصف أن يحسن الذي العرض عن االستغناء له يمكن ال هفإنَّ ، ويلةالط مةالمقدِّ  عن يستغني

 .)اً متماسك متكامالً  الموضوع كون( ةالموضوعيَّ  الوحدة  -
  .سلسللتوا رتيبالت  -
 .األفكار بين المنطقيّ  الترابط  -
 ومن الغامض، إلى الواضح ومن اّص،الخ إلى العامّ  ومن المهم،إلى  األهم من العرض في درجالت  -

  .المعّقد إلى البسيط
 .)ولماذا؟ عنها، ويدافع يناقشها، التي القضية ما( والغايات المقاصد في التّام الوضوح  -
 واألرقام، الّرسمّية باإلحصاءات والّدعم وصحة اآلراء األفكار على باألمثلة واالستشهاد الّتدليل  -

  .ةالعلميَّ  والدراسات
 .والّتشويق اإلثارة أساليب من اإلكثار  -
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 :يلي بما تصفي أن ويحسن، الّتلخيص -٣

 .أساسّية أفكار من المناظرة في ورد ما أهم إيجاز  -
  .جديدة أفكار هفي ليس  -
 .العرض في جاء عّما جديدة وألفاظ بأساليب الّتعبير  -
  .المستمعين مشاعر تؤّثر في قوية تهعبارا تكون أن  -
 .إلى االستزادة ميل في وهم المستمعون لينتهي اً قصير  كونأن ي  -
  ).٣٧١ ،٢٠١١، الفارسيو  إبراهيم( "ومحتوياته الموضوع أفكار ألهم اً جامع اً موجز  كونأن ي  -

األفعال المضارعة التي  ي، وهالمناظرون يسوقهاة التي اجَّ آل جونسون) ما يسميه استعارات المحويوضح ( 
  يراهم يقومون ب: ناظرينوالمتأمل للم .على الحركة تدل

 الجمهور. تحريك" -

 المواقف. ترقية -

 لمعارضين.ا في التأثير -

 .ألسئلةتوجيه ا إعادة -

 ة.خطوط المحاجَّ  تتبع -

 ة.قفزات منطقيَّ  اتخاذ -

 عن االدعاءات. التراجع -

 القضايا. طرح -

 النقاط إلى أهدافها. توجيه -

 .)٣٠ ،٢٠٠٩جونسون، آلإلى استنتاجات"(  لالتوصُّ  -
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أثناء قيامهم باالستعارات  في التنغيم والنبر يهايؤدَّ يمكن أن نضيف عنصر الحركة وداللة االقتراح التي  وهنا
ل موضوعًا للمناظرة ي تشكِّ ر المقولة التغالبًا ما تعبِّ " :ّنهالذي يشير أيضًا إلى أ )ونسون(آل ج سّماهاالسابقة كما 

" ،دفع الفديةبم هذا المجلس سيجرّ ": ت المقولة المطروحة على ما يليصَّ إذا ن :فعلى سبيل المثال ،راحعن االقت
غير  د لالقتراح لجعل دفع الفدية عمألً : سوف يجادل الجانب المؤيِّ واضحاً  االقتراح المطروح للمناظرة سيكون فإنّ 

 نبم( ع المشاركون في جولة المناظرة، وربما يتوقّ اً ستجادل المعارضة لجعل عمل الفدية قانوني في حين .قانوني
عقوبات على من  تقضي بفرضلالقتراح حججًا  دم الجانب المؤيِّ الجمهور) أن يقدِّ و الحكام، و في ذلك المناظرون، 

( آل  سيجادل الجانب المعارض بأن هذا التجريم ليس وسيلة مناسبة لمنع دفع الفدية" في حينيدفع الفدية، 
  ).٣٠-٢٩ ،٢٠٠٩ جونسون،

حين في تنمية مهارة الحوار والمناقشة لدى المتعلمين  المهم، ودورها مدى أهمية المناظرة وهكذا نخلص إلى
  . على وجهها األفضل تجري

 منب على االستماع لتدرّ وسيلة لو  ،على مستوى األداء الجهري للحجج ة مثمرةعّدها وسيلة تعلميّ  يمكن كما
الكلمة  هلالتصال بكل ما تعني سيلةو  تستعمل "في المناظرة  اللغةف ؛عليها والتنّبه للردّ  ،خالل التركيز على الحجج

لكي  ،األداءن الطالب على نسيان حساسيات عيِ يعمل كل ما من شأنه أن يُ م أن على المعلِّ  يكونمن معنى. و 
ة، ويشجع الطالب وعليه أيضًا أن يتجاهل العقبات اللغويَّ  ة.يَّ ة الحقيقإلمكاناتهم اللغويَّ  اً يكون إنتاجهم ممثًال صافي

  ).٩، ١٩٩٧الشريوقي،(" موعمل كل ما بوسعهم إليصال ما يجول في خاطره ،ةعلى المخاطرة اللغويَّ 

   القصة. ٢-٢-٦-٣

 فحسب، ينظر إلى القصة على أنها ليست ذلك التناسق بين الجمل أو القضايا التي يسوقها القاص لقصته 
وسواء أكان لدينا القليل أم الكثير من . "لومات، وأنظمة متالحمة من المعالتعابيرولكنها أيضًا أنظمة مسبوكة من ا

 المفهوميو  ،خلق الترابط الرصفي لأللفاظ لىبالسعي إ ،مما بين أيديهم ،سيفهم المتلقون معنى ما ،المادة األصلية
  ).٥٥١، ١٩٩٨ بوجراند،والتخطيطي للوقائع"(  ،فكارلأل

وكاتبها ال يذكر معلومات واقعة  .( ماغا) "مصدرًا ال يقدر بثمن، من خالل جودتها في المعلومات وتعدها
بتمثالتها، كما أّن المعاني التي تحملها، تسمح ة واقعيَّ  اً في وقتها عبر بيانات كمية، بل معلومات تعكس صور 

  . (Maga,2004 )دون تحيز" اها منير  وأنم أن ينأى بنفسه، وأن يكون حذرًا في معالجته لألدلة، للمتعلِّ 
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بيئة  تعّرف علىم ة، قد يقوم بتحفيز المتعلِّ المشحون بالعواطف اإلنسانيَّ  ،في القصةالجانب المعرفي و 
كما  ،ولمتلقي النص والمؤَّ  بينحوار  بمنزلة هو ،ةم الفنون األدبيَّ تعلُّ  إنّ  :القولف ؛حواره علناً  على اآلخر، وبالتالي

إلى المبادرة إلى حوار علني مستعمًال فيه ما اكتسبه من خبرات اللغة الثانية م قد يدفع متعلّ  ،غادمير اً ذكره سابق
  لها. وروايتهبعد إدراكه للقصة  ةَ ة ومعرفيّ لغويَّ 

بعرضها في سياق ذي  ،فهي تشحذ فهمنا لألمور ،جاد معرفيّ  حدث" القصة) أّن ٢٠٠٥ويرى بينك (
مقرونة بسياقها، ممتزجة بشحنة العواطف التي تساعد  ،م في كبسولة تحوي المعرفةالقدرة على أن تقدَّ  ولها ،مغزى

 بجانب الطب األكاديمي ١طلبة الطب السردي هالماذا يدرسوربما يفسر ذلك التعريف السؤال اآلتي:  ،هاعلى تقبلِّ 
. فسرد القصص يسهِّل توصيل )٩٩ - ٩٨، ٢٠٠٩علي،(  هم؟المعتاد حتى يصبحوا أكثر تعاطفًا مع مرضا

  األفكار، وال سيما المعقدة منها.

عن الحياة  صورةأنها  في ال تنحصرمها، ة وتعلُّ أّن أهمية القصة في تعليم اللغة العربيّ وتخلص الباحثة إلى 
إنسانية  تجاربتستحضر  ،حيث معالجتها تجربة إنسانية من ،صادقةألنها كذلك  بلفحسب،  المعاشة الواقعية

دة المتعدّ  صياتالشخ انيأتي على لس ،في السياق البشري داخل فضاء مكاني وزماني ونفسي اً أخرى مختبَرة عملي
  األصوات واالنتماءات.

من صور الحياة  يحتويهلما  نظراً ة ة فولكلوريَّ ذي قيمة وثائقيَّ  بطابع يتميز لعربيةمن القصص ا كثيراً  وٕانّ   
اإلبقاء  أجللصالح قيم التسامح من  مُ سَ حْ التي تُ  ،على سبيل المثال: الصراعات التي يعيشها اإلنسان منها ،ةاليوميَّ 

  بين أفراد المجتمع ( الجيران). الطيبة العالقاتو على تعاضد األسرة، 

                                                            

تقرير علمي تقني،  من سرد الطبيب بوساطة انتقال ھو عبارة عن حركة ، Narrative Medicinالطب السردي  ١ -
  .إليه صغاء إلالمريض وا إلى  التركيز على سرد  ،يطلق عليه ( السرد االقتصادي)  لحالة المريض

أو االنعطاف في الدور السردي االنتقال ھذا  )١٩٨٠( يعّد بولكينغوريني، وديفيد موريس، ومجموعة من الروائيينو
ً قيم  اً في المجال الطبي، مصدر من الصعوبة، بل التي وتشخيص طبيعة المرض للتوصل إلى فھم شخصية المريض  ا

   التوصل إليھا بطرق أخرى. ،من المستحيل

المريض لطبيعة  ن بحالة المرضى الساردين،  فقد قاموا بإدراج مسألة السببية، لزيادة فھم وأما علماء السرد المتخصص
المعنى، والسياق، والمنظور   ريوفّ سرد المريض لحالته المرضية  ، فإنھورويتزو وبحسب  جرينھالغمرضه. 
 .( بب  وراء مرضهالسما ھو ؟ ولماذا؟ وأصيب بالمرض كيفيواجه مأزق معرفة  المتأزم، أو الذي  للمريض

(Kalitzkus, and Matthiessen,81,2009(  
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 وهي، فهي مسكونة به، ومتفاعلة مع تفاصيله، المكان وأثره في تطور الشخصيات حضورذلك  يضاف إلى
ه ، ألنَّ وسرديّ  تاريخيّ  فالمكانالمتناسقة.  براتلخاو  ،والتجارب المتداولة ،يشةواألزمنة المع ،بالحركة الدؤوبة"زتتمي

     لوضعيتهم وسياقهم" تبعاً والسرديات؛ أي ما يفعله األشخاص  ات، وتملؤه الروايتنبثق فيه األحداثالموقع الذي 
في تشكيل أخيلة الناس  مركزياً  دوراً  ييؤدّ المكان في التفاعل " أن ،بمعنى ؛)٢٥٩ -٢٥٨، ٢٠١١( علوي، 

تنظيم لك عن كيفية ، ولكن بناءه بالذات يخبرنا كذعن المكان شيئاً عمل األدبي يقول لنا ال ال[إذ] ؛ة... الجغرافيّ 
  ).٦٦، ٢٠٠٥" ( كرانغ، اً المجتمع فضائي

، مثل: طقوس األفراح ،ةتفاصيل حياتيَّ تستدعيه من  وما شخصيات،الوال ننسى في السياق نفسه ذاكرة  
ضمن نسيج لغوي محمل  ،أو في الحواره في السرد ويأتي ذلك كلُّ  .والتقاليد ،العاداتو الهجرة، و الحب، و الزواج، و 

وقوع الكلمات في نماذج من السياقات يكسبها  إنّ ": اً أولمان إيحاًء رمزي بحسببكلمات وتعبيرات وألفاظ تمنح 
، ١٩٦٩ان، البيئة التي تنتمي إليها هذه الكلمات" (أولم هارين في الحال على استظعِ تُ  ت، ويحيطها بمالبساِجدَية
٩٤ .(  

يقتصر على الجانب  ال في محتواها التداولي، تواصلياً  الثانيةاللغة  متعلّ  فيلقصة يه االدور الذي تؤدِّ  إنّ 
ما لديه من  حأسلوبه وتصحِّ  مقوِّ تُ إذ إنها "  ؛م نفسهعلى المتعلِّ  ودالتي قد تع فائدةفي ال يتجّلىالثقافي فقط، بل 

فالقصة من أهم مصادر الحصول على  .ثوتقوي قدرته على التعبير والتحدُّ  ،معجمه اللغوي وتوسعة، أخطاء لغويَّ 
ة ة واللفظيَّ اللغويَّ  لثروةمين االمتعلّ  لدى وتنمي). ٢٠١٢،سماعها ونطقها." (البشيتيمن خالل  )...ت(المفردا
 تكتمل بل ،ة التأليف أو الصياغة " التكتمل في النص وحدهعمليَّ  وذلك ألنَّ  ؛ةوتطور ملكاتهم التعبيريَّ  ة،والفكريَّ 
وفي حالة  .)٨ ،٢٠٠٣ ،عودة( "اً ممكن اً الحياة في السرد أمر  ياغةمن إعادة ص علوبهذا الشرط تج ؛القارئلدى 

ة السرد العربي يتمتع ب" خواص فنيّ  أنّ و  السيماو  ،الطالقة في الحديث إلىم مهارة السرد تعلّ  يدفع م اللغة الثانيةتعلّ 
  )١٦، ٢٠٠٣، عودة( والسياسي والثقافي"الجتماعي عن الواقع ا ن أفكاراً ويتضمّ  ،عالية

بل بوصفها ، م القصة ال ينظرون إليها مجرد معلوماتفي تعلُّ  نميالمتعلّ  : إنّ يمكن القول ،وبعد الذي قّدمناه
 محفزاً  اً دافع، القصة مجريات مون حولمها المتعلِّ ة التي قد يقدِّ التفسيريَّ  المتتالياتتغدو معه  اً وعملي اً فعلي اً وجود
تجربة إنسانية في زمان  معايشة بمنزلةويكون  ،ة. والحوار هنا يجرى باستعمال اللغة العربيّ خراآل مع الحوارعلى 

ة الطقوس واألعراف االجتماعيَّ  في مجال معالجة رحب للقصة نتروبولوجياألاألفق  أنّ  كما .ومكان محددين
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وهي تسهم في  ،ةماعيَّ جتاال األعراف نة وفي مقاماتمعيَّ  بمواقفاصة لخالتعابير ا وتقديم ،والعادات والتقاليد
  األجيال في معالجة األحداث. دورإيضاح 

لقدرة المتعلم  ينهو بمثابة اختبار وتقويم مباشر  القصةالذاتية لكاتب  بالسيرةالتعريف  وتجدر اإلشارة إلى أنّ 
  م. م به المتعلِّ الذي يتعلَّ  اللغويفي لقائه مع بعض األشخاص في المحيط  أو، للعمل ماللتعريف بنفسه في مقابلة 

  المسرح .٣-٢-٦-٣

من أبعاد الحياة  اً عدوبُ  ،واصلالت طمن أنما اً ونمط ،مين في الواقعالنص المسرحي خطاب المتكلِّ  يعدّ 
   ة).حياة إنسانيَّ  ةحكايَّ فهو، ( ،وتتفاعلالثقافات ة، تشترك فيه ة واالجتماعيَّ نسانيَّ إلا

 ،مهارة التواصل رتطوي يه وتعّلمها، ةة لتعليم اللغات الحيَّ د على أّن المهمة األوليَّ ة تشدِّ الرسميَّ  القرارت إنَّ "
تبادل بعض بُيختزل  ال ثانيةالتواصل بلغة  . إنّ استعمالهايكونوا قادرين على ل ثانيةمون لغة يتعلَّ  مونالمتعلِّ ف

 يةما نقوله أو نسمعه في وضع شيئاً نتواصل ألن لدينا  بل" ة.االجتماعيَّ  االستعماالتصياغات جاهزة تفرضها 
الذي يتمظهر عبر الحوار، غالبًا ما يكون غائبًا في واقع الصف،  ،)فن الكلمة(وهو  ،حبيد أن المسر  )...( محددة

 )...(في الحياةحواري من كونه تبادًال لكلمات يستند إلى القوانين نفسها التي يستند إليها أي تبادل  على الرغم
من؟ وفي  ّلمتساؤل حول وضع الكلمة: من ُيك بطبيعته طاب المسرحيالخ أن إلىأوبرزفيلد  يتابع سيمث نقًالعنو 

 فعل" -كل لغة هي كلمة إنما، فعل -كلمة طهي فق ليست ةمسرحيَّ ال اللغة وأنم. التكلُّ  اأي شروط يمكنن
SCHMIDT ،٨٩-٧٩ - ٩٦، ٢٠٠٦.(  

ب من تيار خِ نتَ بوقائع لغوية " ذات معنى تَ  ،المعالجة في الّنص المسرحيبالتالي يتجّلى تناول الظاهرة 
 ءأدا عند أومناقشته أو نقده  عنديمنح و  ،)٤١ ،٢٠٠٦، سيرلحدث أو ما يوجد" (  مااألحداث [ في الواقع] 

  والتعامل معها بموجب المواقف"  ،اللغة الستعمالم اللغة الثانية " فرصة في صفوف تعلُّ له  مي اللغة الثانيةمتعلِّ 
  ) .١٢٦، ٢٠٠٤ الدليمي ومحمود،( 

 تثري" هاأنّ ب ،ةالدراما التعليميَّ  استعمال هداف) أ١٩٧٩و بولتون ١٩٨٩ ومينتس 2000وقد لخص (نصار  
تثري و تزيد معلوماته، و  )...(، في الّتخلص من بعض انفعاالته تساعدهو قدرة الطالب على التعبير عما بداخله، 

  ).٢٠٠٩،٢٠٢هنية، و  الكخنالبهجة" ( وحّسه النقدي، وتشعره بالمتعة و  ،قاموسه اللغوي، وتنّمي خياله
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في منهاج اللغة  المتضمَّنة المهاراتللمسرح في تعليم  اً هناك أثر  ) إلى أنّ ٢٠٠٦أشارت دراسة دحروج ( وقد
التركيب" و  "التمييز السمعي، والتحليل، مهارات والسيما لصف األول األساسي في مدينة خان يونس، بغزة.ل العربية

  ).٢٥ ،٢٠١٠ الشنطي،(

 تنميةفي  دوراً ي تؤدِّ  ،مهامسرحي في إطار تعليم اللغة الثانية وتعلّ  م نّص إجراءات تعلُّ  أنَّ  الباحثة وترى
االلتفات، و الفرح، و الغضب، (نص ما  ألفاظوااليماءات التي قد تحملها  فعالواأل بالتعابيرث والتقيد مهارة التحدُّ 

المعارف وتحسينها  استعمالإطالق سيرورة  في بهاتسبِّ على  عالوة مين.المتعلِّ  لدى ،)الخ طوات المتعثرة...الخو 
   .مالتعلُّ ة اخالل مجرى عمليَّ 

استعمالهم رموز  عبر الوقائع تناول على وبقدرتهم، حيينالكتّاب المسر  ببعض ينمالمتعلِّ  تعريف كما أن 
تفاعل الفكر الذي يعالج قضايا مجتمعه وقضايا عالمية شبيهة،  ، يعّد شاهدًا على العالقة الجدليَّة بينعالمية

لتعليم اللغة العربية وتعّلمها للناطقين بغيرها.  مصدرًا ثرياً  لتضفي على مؤلفها عالمية، تجعل من إنتاجه األدبي
والثقافي  المخزون الفكري مناألدبي جزءًا  نتاجهونوس) الذي يعّد إ اهللا سعدالعربي ( الواقع في ومثالنا على ذلك

شهرة واسعة بعد  "التطقوس اإلشارات والتحو "بلغت مسرحيته  فلقد ،صوص السوريلخاوعلى وجه  ،العربي
تعرض حتى كتابة هذه مازالت و  ،وعرضت في إسبانيا وفرنسا ،في دمشق ٢٠٠٧عرضها في دار األوبرا 

يدل على  الذي "الفيل يا ملك الزمان"مسرحيته  فيالكاتب على تناول رمز الفيل  قدرةباإلضافة إلى  .السطور
قيق) إلى عوتشير ( .ن الملقب بالجزريابديع الزم ّممهاساعة الفيل) التي ص( باسمهة، وقد اخترعت ساعة الملكيّ 

اختراع عبقري "وصفها بأنها الة ابن بطوطة التي عن طريق الرحأن تلك المعلومات عن ساعة الفيل وصلت 
ع مثال التنوُّ  وتقدمها على أنها مياه "المعالجة يونانية ل جمعت بين فيل هندي وخادم صيني ومهندس عربي وتقنية

  )٢٠١٣عقيق، (" الحديثة ال بالتكنولوجيالمتمثِّ الحضاري 

 اإلمارات -دبي في بطوطة ابن مول في احداهما العالم في الفيل ساعة من متماثلتان نسختان وهناك
  .سويسرا في المتاحف أحد في واألخرى، المتحدة العربية

يعني محاكاة تجربة وهذا  .مفهومه تشكيلثقافات عديدة في  فيه تشاركتالقيمة التراثية لهذا الرمز كبيرة ف
هذا المفهوم في الثقافة العربية، الكاتب  كيف عالج :لإلصغاء علمينثير فضول المتتمين، قد سابقة لدى المتعلِّ 

اللغة المستعملة تعتمد  أنَّ كيف و  ،في النّص  من الكاتب حول الموضوع المعالج وارل فيما بعد مسألة الحويسهّ 
ر عنه. فالقيمة في الحوار المسرحي تطرد للمضمون المعبَّ  وفقاً  ،األلفاظ على لسان الشخصيات الالحوار واستعم
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م المتعلِّ  عدةتكتسب عبر تداوليتها مسا ،َمعيشةة على مواقف بشريَّ  داللةالساليب ذات األو  فعالاألة باستعمال متواليَّ 
  . زمالئه مبصوت مرتفع أما اديهيؤِّ  عندماتنمية الحوار خاصة  على

  
  ): ساعة الفيل١شكل (

  

  اللغوية والعلومالتواصلي  المدخل .٧-٣

 ،حيث اهتمامه باستعمال اللغة من ،عدد من العلوم اللغويَّة مناهجالمدخل التواصلي في مبادئه مع  يتالقى
المعنى الكامن في  كإلدرا ،ةة ولغويَّ واجتماعيَّ  ةماديَّ  :دةث ومستمع في سياقات محدَّ واشتراط تداولها بين متحدّ 

 ،تماعيوعلم اللغة االج ،دراسة المعنى يتشارك معه فيالذي ، الداللة علم" ومن هذه العلوم .الحوار أو الحديث
مرتبة كل من في و  ،الحديث وموضوعه فية بين المشاركين تشارك معه في تبيين أثر العالقات االجتماعيِّ يالذي 
، وعلم اللغة النفسي ،اللغوية وتنوعاتها ماتالس اختيارأثر السياق غير اللغوي في في السامع وجنسه، و و  مالمتكلِّ 

يشارك ة، و مثل: االنتباه والذاكرة والشخصيِّ  دائهمة االهتمام بقدرات المشاركين التي تؤثر في أالذي يشارك التداوليِّ 
كالطريقة التي ، اللغويةالفلسفية و  فاهيمالممن  اً بتحليل الحوار، ويقتسمان عدد طاب في االهتمام أساساً الخ تحليل

  ).٢، ٢٠١٠ ،مدقن( ة"والمبادئ الحواريَّ  ،ةبها المعلومات في جمل أو نصوص، والعناصر اإلشاريَّ  عزَّ تو 
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نورد طاب، في مجال تعليم اللغة الثانية وتعّلمها، الخ بين المدخل التواصلي وتحليل للتشاركوتوضيحًا 
   طاب.الخ المنهج المتبع في تحليل

فهو يتعامل مع اللغة في  ،ة تجري في سياق عفوي طبيعية وواقعيّ ة حقيقيّ مادته من وقائع لغويّ  يتخذ  - ١
 سياق االستعمال.

ة؛ ة كما هي دون تعديالت أو تحويرات لخدمة األغراض التعليميَّ ة الواقعيَّ يتعامل مع النصوص اللغويَّ   - ٢
درجة عالية ب تتمتَّعهذه النصوص  أنَّ في  شكَّ  الناطقون بها، والفهو يتعامل مع النصوص األصلية كما يستعملها 

 ة.يَّ فمن الواقعية والصد

من  اً بدء في تعليم اللغة الثانية وتعّلمها، يفاضل بين نص وآخر؛ فجميع النصوص صالحة لالستثمار ال - ٣
 ة وأعقدها.إلى أرقى النصوص العلميّ  ، وصوالً رفة السائرةاإلعالن التجاري والطّ 

 يفاضل بين المنطوق والمكتوب من األداء اللغوي. ال - ٤

تفاعل اللغوي للوأنواع  ،ل إلى أبنية وخصائص كبرى للنصوصصّ للتو  واقعيلالستعمال اللغوي ال يؤطر  - ٥
 من ثمَّ و نتاج، إلاالقتدار على ا إلىبه  والليتوصّ  ،ي االستقباليللتحليل النصّ  اً نظري اً مين إطار م للمتعلِّ ة؛ فيقدِّ اليوميَّ 

 ).٩٦، ٢٠١٠ العناتي،ة." ( طابيّ لخاالكفاية من  ة المنشودةبلوغ الغايَّ 

 شكاالتبمختلف األسئلة الهامة، واإل تهتمّ  يتجّلى في أّنها" أرمينكو بحسب إنجازاً فتحقق  ،٢التداولية اوأمّ 
، جلولي( األدبي المعاصر، ألنها تحاول اإلحاطة بالعديد من األسئلة، من قبيل: ة في النّص الجوهريَّ 
٥ ،٢٠٠٧(. 

 م؟م وٕالى من يتكلَّ يتكلَّ  من -

 م؟نقول بالضبط حين نتكلَّ  ماذا -

 مصدر التشويش واإليضاح؟ ما -

                                                            

يعرفھا علوي بأنھا " علم استعمال اللغة، وبأنھا نسق معرفي استداللي عام يعالج ، La  pragmatique التداولية  ٢ -
  ).٢٠١١، ٣٢علوي، إلخطابات ضمن أحوالھا التخاطبية"  (الملفوظات ضمن سياقاتھا التلفظية، و
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  .ونريد قول شيء آخر؟") ،شيئاً نتكلم  كيف

وترى الباحثة أّن متبني المدخل التواصلي، الذي يستفيد من التداولية في تعليم المحتوى األدبي وتعّلمه، 
  األسئلة التي تنطلق منها العملية التعيلمية التعلمية، وهي:يراعي حقيقة 

 لماذا: حيث نحّدد األهداف. -
 ماذا: المادة التي نعطيها. -
 لمن: الجمهور المستهدف. -
 كيف: الطريقة أو األسلوب المستعمل. -
 متى: تحديد الزمان. -
  أين: تحديد المكان. -

وتعّلمه لمتعلمي اللغة الثانية،  المحتوى األدبي تعليم وعلى الرغم من اإلنجاز الذي تحققِّه التداولية في مجال
وهذا  ،٣"البينّيةباللغة يعرف " لغوياً  نظاماً يبدعون  أّنهم ،لدى استعمالهم اللغة الهدف بالحسبانأن يؤخذ  يجب

عناصر  أيضاً  كوهنا .ة واللغة الهدفكثير منها مأخوذ من اللغة األصليَّ  ،جداً ب من عناصر عديدة النظام مركَّ 
 نظاماً مين أنفسهم يفرضون المهم هنا هو أّن المتعلِّ   أنّ إالّ  مردها إلى أي من تلكما اللغتين. ليس ةالبينيّ في اللغة 

ي بهم إلى تشكيل نظام لغوي ذاتي. ويقع في المركز من مفهوم يؤدِّ  وهذافرة، اعلى البيانات اللغوية المتو  اً معين
 ،١٩٨٧هاوس عن اللغة االنجليزية( راندوميعرف قاموس و ف العلم. لذي يعني توقُّ ا ،رة مفهوم التحجّ اللغة البينيَّ 

باستمرار  اً م ثابت: "أن يصبح المتعلّ على النحو اآلتي إلخو...  قانوناصية واللخار اللغوي في الشكل و التحجّ  )١٥٥
 جاس مض للغة الهدف". (، ويستمر في الظهور باألداء نفسه بغض النظر عن زيادة التعرُّ ةلبينيَّ في اللغة ا

  .)١٩-١٨، ٢٠٠٩، سلينكرو و 

ألنهم  ،مينلّ عللمصعوبة  المجاالتأكثر  من ،وتعلُّمها م اللغة الثانيةيتعلفي مجال  ،ة في اللغةالتداوليَّ  وتعدّ 
اللغة الثانية، نتيجة ألخطائهم  متعلَّميز لدى تتعزّ  قدة التي مالحظات السلبيّ للو هذا الجانب في غير واعين  اً عموم

لغوية  كفاءةغير األصليين ذوي  لحديث المتعلِّمين ألصليا المتحّدثاستقبال  عنالناتج  التواصلالتداولية وسوء 

                                                            

الذين ھم في  اللغة الثانية النمط اللغوي (أو النظام اللغوي) الُمسَتعمل من قَِبل ُمتَعلمي ، وھي interlanguageاللغة البينيَّة  ٣ -
ن غير الناطقين باللغة األجنبية من اللغة البينية العملية ھي دراسة الطرق التي من خاللھا يتمكَّ   .مم لغة موضوع التعلّ سياق تعلّ 

 . (Selinker,1972,2) .م واستعمال الصيغ اللغوية (أو ممارسات التحدث) في لغة أخرىاكتساب وفھ
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تقولون. وهذا يشّكل مصدر صعوبة بخصوص بناء  وذلك بالقول لهم: إننا ال نفهم ما ؛اً مستوى عال نسبي ذات
المعرفية الالزمة في هذا  [ في المهاراتنقصإلى  اً غالب يعزىو " ،المتحدثين األصليين، مع لعالقات الشخصيةا

على  األصلي المتحّدثأكثر من أن يعزى إلى عدم قدرة  ،الثقافةمعرفة م اللغة الثانية] أو في السياق لدى متعلِّ 
  ).٣٧٩، ٢٠٠٩، سلينكرجاس و  م( نية"م اللغة الثالمتعلّ  ةة الصحيحة مع النوايا التداوليَّ مطابقة الصيغة اللغويَّ 

ويختلف هذا المعنى  ،خالقيأة العامة على أنها سلوك تتداول في األوساط االجتماعيَّ مثّال،  "أدب" كلمةف
يط ة ترتة التلقي الثقافي للمصطلحات اللغويَّ ة؛ فعمليَّ ة اإلبداعيَّ اص المرتبط بالعمليَّ لخاالحال عن معناها  طبيعةب

، ٢٠١٠ ،يوسفعلى معنى قد يختلف عن المعنى الحقيقي للمصطلحات" ( اً الذي يتفق ضمنيبالوعي الجمعي 
٦٧٥.(  
  خاتمة .٨-٣

 المبادئفي تعليم اللغة الثانية وتعّلمها، من حيث  أهمية المدخل التواصلي تناولت الباحثة في الفصل الرابع 
التي تسعى إلى تمّكن المتعّلم من مهارات التفاعل، من خالل تطوير مهارات الحوار لديه، ضمن انغماسه في بيئة 
تعليمّية، أقرب إلى البيئة الطبيعّية واالجتماعية التي يتعّلم فيها المتعّلم، ومن حيث تركيز محتواه على اعتماد 

ومن الهدف بطريقة تلقائية،  ةلِّم فرصة استعمال اللغعح المتوثائق أصلية، تتضمن نماذج خطاب متنوعة. وهذا يمن
ه المبادئ المشتركة طاب، والتداولية)، وتغني هذلخاحيث تشارك مبادئه مع مبادئ علوم لغوية أخرى ( تحليل 

  بينها، بناء المناهج التعليمية التعلمّية في مجال تعليم اللغة الثانية وتعلُّمها. 
تساعد في تحقيق الهدف من تبني المدخل التواصلي، ومنها: الوسائط المتعددة، وهناك اإلجراءات التي 

   نشطة المحدَّدة، التي ستتناولها الباحثة في الفصل القادم.ألوا

شكل بفي تعليم اللغة يعكس  اً اجتماعي "يعّد مدخالً يمكن القول: إن المدخل التواصلي على ما ذكر،  اً تأسيس
وهو ما يشّدد عليه  ها مجموعة من المهارات،بالتمهير: أي النظر إلى اللغة على أنَّ يمكن أن يسّمى  واضح ما

األساس في تطوير تعليم اللغة العربيَّة مقولتان: ال للتفريع. الذي يقول: "عمَّار كثير من الباحثين، وفي مقدمتهم 

  . )٢٠١١(عمَّار،  ويشرح في بحث معمق مقولته هذه ،"نعم للتمهير والتواصل

يقتضي تطوير تعليم اللغة من تعليٍم  ،وفي سياق آخر يقول عمَّار: إنَّ األخذ بفكرة تعليم اللغة بهدف التواصل
دون إتاحة الفرصة  تقليدي يقدم قواعدها ونصوصها في إطار علمي مدرسي بعيد عن واقع الحياة ومشكالتها

واصلي يركز على ما يلبِّي الحاجات اللغويَّة لمستعمل إلى تعليم ت ،للمتعلِّم الستعمالها في مواقف الحياة اليوميَّة



54 
 

اللغة، أي على القدر الذي يحتاج إليه المتعلِّم منها (قواعد ومفردات وأساليب) للتواصل في مواقف الحياة اليوميَّة 
 يةم كفاتواصًال مثمرًا على الصعيدين الشفوي والكتابي وهذا النمط الجديد من التعليم يسعى إلى إكساب المتعلِّ 

تواصليَّة من خالل استعمال اللغة في مواقف واقعيَّة حيَّة، تلبي حاجات التخاطب اللغوي ومتطلبات أداء الوظائف 
وبذلك تتحول المكتسبات اللغويَّة المتعلِّمة إلى رصيد حيٍّ قابل للتداول عند  ،اللغويَّة التي تقتضيها هذه المواقف
  ).٢٠٠٩باستمرار، وتوظف في خدمة أنشطة الحياة المختلفة.( عمار،الحاجة، وٕالى أداة فعالة ُتستعَمل 

محور العمليَّة  ،إن هذا التعليم التواصلي الجديد للغة يتجاوز المعلِّم الذي ظلَّ يشكل في الطرائق التقليديَّة  
  التعليميَّة التعّلميَّة، ليتمركز حول المتعلِّم، ويجعل من أنشطته وحاجاته هدَفه وغايَته.

الطريقة التواصليَّة/ والمقاربة التواصليَّة/  منها: تحت ترجمات مختلفةهذا المفهوم ولقد تداول الباحثون  
موضوع اعتماد هذا أو ذاك ليس موضوع البحث . إنَّ المنهج االتصاليو المدخل االتصالي/ و والمنهج التواصلي/ 

جميعها في الغاية نفسها، بتبنيها مبدأ االنغماس في البيئة  اختالف الترجمات تصبّ  الرغم من فعلى ،الحالي
  تتناول الباحثة هذا المفهوم وعالقته بالحوار. الفصل الرابع وفي  ،م اللغة الثانية وتعّلمهاياللغويَّة في مجال تعل



  الرابعالفصل 

والمدخل التواصلي في تعليم  الحوار  
  اللغات وتعّلمها

 مقّدمة. .١-٤
 .مفهوم الحوار .٢-٤
 .الحوار والمناقشة .٣-٤
 .لريان وفقاً الالزمة إلنجاز الحوار المهارات السبع  .٤-٤
 .مهارة االستماع .٥-٤
 .وفقًا للمدخل التواصليمهارة االستماع صعوبات  .٦-٤
 .مهارة التحدُّث .٧-٤
 .وفقًا للمدخل التواصليمهارة التحدُّث  صعوبات .٨-٤
 .مبادىء تفعيل الحوار .٩-٤
 .للمدخل التواصلي وفقاً اللغويَّة وجهان لعملة واحدة تنمية الحوار والوظائف  .١٠-٤
 آداب الحوار .١١-٤
 .أهميَّة الحوار في العمليَّة التعليميَّة التعّلميَّة .١٢-٤
 .خصائص المعلِّم الديمقراطي .١٣-٤
  التطبيقات العمليَّة للحوار في المجال التربوي. .١٤-٤
 .خاتمة .١٥-٤
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  مقدِّمة .١-٤

 ضمن بيئتها الناطقة بها، بل أصبحت خياراً  فيه لمن يرغبصعب التحّقق  تعّلم اللغة الثانية أمراً  لم يعد
 ،الرغم من أهميَّة الكتابة والقراءة في تعليم اللغةفعلى لمؤسسات التعليميَّة التي تقوم بإيفاده. ول له وٕارادياً  واعياً 
تلك و  ،)٦٥، ٢٠٠٨ونقلها من جيل إلى آخر (قدور،  هميَّة المشافهة في تداول اللغاتأ لم تتراجعمها وتعلُّ 

  ، يبنى باستعمال اللغة واللغة المصاحبة.تداولياً  راً احو صارت ، بل اً لم تعد تلقين المشافهة

تساعد من هنا أخذ التربويون والعاملون في هذا الميدان بإعادة النظر باألساليب واألنشطة التربوية التي 
 والسيَّما مة قدر اإلمكان،لَّ عبر اللغة المتعته على تنمية الحوار لدى متعلِّم اللغة الثانية، وعلى دفعه إلى ممارس

في النشاط االجتماعي و  ،لتواصل اللفظيفي ا وسيلة بالغة األهميَّةبوصفها ، الحيَّة تعّلم في بيئتها اللغويَّةحين تُ 
اللغة و  .في التاريخ البشري على العمومو  ،لألفراد ي والثقافي واالجتماعي والفلسفينساني، وفي االكتساب المعرفواإل
، ٢٠١١أداة لبناء العالم والتأثير فيه" (أدراوي،هي ، بل ونقله برخال أوستين" ليست مجرد وسيلة لوصف"حسب ب

٧٧(.  

، وصوًال إلى توضيح مهارتيه وهما (االستماع والتحدُّث)، في مفهوم الحوار تعّرف طبيعةفيما يأتي ب وسنقوم
  إطار المدخل التواصلي. 

  مفهوم الحوار .٢-٤

مفهوم الحوار، كما إلى أّن  "الحوار العربي األلماني" الجابري في الندوة المنعقدة في دبي بعنوان أشار
، التي ترجع في أصل dialogueفي كلمة "نستعمله اآلن، يجد مرجعيته المباشرة في اللغات األوربية، وبالتحديد 

بمعنى    logosو "بمعنى "من خالل   diaفة من مقطعين ، المؤلَّ )dialogos(اشتقاقها اللغوي إلى اليونانية 
التفكير" بهدف تعّرف ما يشغل ـ"حوار" هو "متابعة إلى التي نترجمها   dialogueوبالتالي فمعنى كلمة ".كالم"

وبعبارة  ."أفالطونمن بعده "حوارات و ، سقراطوبهذا المعنى اشتهرت "محاورات  .آخر يجري الحوار معه اً فكر 
هو تبادل و ، أي بين كائن بشري وآخر مثله، يشتغالن بفكريهما... )...(قصيرة: الحوار هو تفكير يجري بين اثنين
        التواصل بينهما على المستوى الفكري."  كونهما يرميان إلى تحقيقالرأي بين إنسان وآخر، ال يجمعهما إالّ 

  ).٢٠٠٨( الجابري، 
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 ).٥٢، ٢٠٠٤ار،" مهارة حياتية تجري في داخل المدرسة وخارجها" ( بشارة وعمَّ الحوار ارويعّد بشارة وعمَّ 
وتبادل األفكار  ،أو أكثر بهدف التواصل اإلنساني شخصينأو غير لفظي بين  ،ه "تفاعل لفظيويعّرفه القميزي بأنَّ 

  .)٢٠١٠برات، وتكاملها للوصول إلى نتائج مفيدة " ( القميزي، الخو 

ي "الفعل القاصد المتجلِّ  :فهوالمعاصرة،  الفلسفيةواألدبيات  الثورة التواصلية المعاصرة، في ظلِّ  وأّما تعريفه
يتعاون الطرفان من ، هدف مشتركهها يوجّ و  متحاوران،في صورة متوالية من الرسائل أو أفعال الكالم يتداولها 

د مظاهر الحوار بين . وتتعدَّ )٢٠١١(همام،"ويلتزمان ألجل ذلك بجملة من الضوابط والمقتضيات ،أجل تحقيقه
   .ةفعالية لغويَّة اجتماعيَّ  بوصفه هالمباحثة والمجادلة والمفاوضة والمحاورة النقدية والمحادثة. وتؤسس

الجواب، والمحاورة: المجاوبة، ومراجعة المنطق والكالم و ( الرجوع،  :حوروالحوار في لسان العرب في مادة 
َأي  ،علي، كرم اهللا وجهه: يرجع ِإليكما ابناكما ِبَحْوِر ما َبَعْثُتما ِبهاإلمام وفي حديث " .في المخاطبة، والمشورة

، ٢٠٠٣يبة واِإلْخَفاَق.) (ابن منظور، خال بجواب ذلك؛ يقال: كلَّمته فما َردَّ ِإليَّ َحْورًا َأي جوابًا؛ وقيل: َأراد به
٢٦٦-٢٦٤(.  

رسالة مشتركة لتلقي  ،إنساني ورسالة ذات مضمون ،للتخاطب بين المتحاورين اً لغويّ  اً ويعّده جمعة " نظام
   ).١١، ٢٠٠٨د"( جمعة، والتحريف والتقويل والصنعة والتزيّ  نات تبتعد عن التقويلالمكوِّ 

 ،أو االحتياجات ،"التفاعل بين طرفين أو أكثر تتبادل فيه األطراف المتحاورة المشاعر بأّنه وعرفه صيني 
منطوقة  أو المعتقدات بوسائل التعبير اللفظية وغير اللفظية. فوسيلة التعبير قد تكون ألفاظاً  ،أو األفكار ،أو اآلراء

  ).٢٢٠،٢٠١٢أو مكتوبة، وقد تكون رسمًا أو صورة أو نحتًا أو حركة" (صيني،

  تتمحور حول اآلتي: أّن داللته نجدإلى التعريفات السابقة للحوار  اً استناد

مراجعة لها، وتجاوب معها، وتبادل و  ،األفعال واألقوالمن متابعة التفكير في قضية ما، إلغناء متوالية  -
وعدم التجاوب يعني  .وغير لفظي بين المتحاورين بهدف تحقيق التواصلألفظي  يتبّدى بتبادل تفاعلي ؛للرأي
  خفاق بتحقيقه.اإل

 )...(وتقارن هذه األفكار ،وتتبادل أفكارها ،ريفترض أّن هناك:" كائنات بشرية تفكِّ تعّلم أو  تعليم إّن أيَّ  -
فإّنه، كما قال  اً الرجوع؛ أي الرجوع إلى التجربة. أّما من يفكر وحيد بل تعذر عقلية، محاكمة رت كلُّ ولوال ذلك لتعذَّ 
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في  اً ب على نفسه ما يمكن أن يبدو مقنع"يقوم بحوار يجريه بين شخصين يحملهما في ذاته، إنه يجرّ ، أفالطون
  ).٨٩، ١٩٦٦نظر مخاطبين من لحم ودم." ( الالند، 

يقتضي توضيح الفرق بينهما في إطار  . وهذاوالتواصلارتباط مفهوم الحوار بمفهومي االتصال،  -
) هناك ٢٠٠٩(ويذكران أّن . بحسب" نهر والخطيب" يرادف بعض الباحثين بين المفهومين إذ ؛البحث الحالي

 من فن التشارك والتفاعل؛ بمعنى أّن المتلقي عنصر مهم في عمليَّة اإلبالغ، والبدَّ "التواصل ف ،دقيقة بينهما اً فروق
، ال يكون هناك تواصل بين إنسان بناًء على ذلك .رفي مسبق بينه وبين المرسل حول اإلشارة المعينةوجود عقد عُ 
وال يعرف غيرها. أّما االتصال فهو أشمل في  إنسان يتكّلم بالصينية مثالً بين وال يعرف غيرها، و  ،يتكّلم العربية

أو العواطف من شخص إلى شخص أو جماعة أخرى من  ،اتواالتجاه ،الداللة على انتقال المعلومات واألفكار
 سر التفاهم بين األفرادتفاعل اجتماعي يمّكننا من نقل معارفنا وييّ  أساس كلِّ  –االتصال  –خالل الرموز، فهو أي 

أّما  .عمليَّة نقل المعلوماتأحادي االتجاه، ُيعَنى بأّن االتصال  يعنوهذا ي). ٢٤، ٢٠٠٩طيب، خال "(نهر،
عن احتكار الرأي  اً رسالة في شكل تفاعلي ومّطرد بعيدفي بناء معنى الفيه  لتواصل فالمرسل والمتلقي يشاركانا

تتجسد "بنزوعه اإلنساني لممارسة التفاعل الثقافي  التي المهمة األولى للحوار من اً ، وانطالقأو مصادرته ،اآلخر
  ).٢٠٠٨،١٥(جمعة،  والفكري واالجتماعي"

: ، وهي اآلتيةةللعمليَّة االتصاليَّ  األساسية الجوانبيشتمل على وهو تواصل وتفاعل، ذًا: إالحوار  إنَّ 
  :)٣٣-٢٤، ٢٠٠٧ ،(بومزبر

  ة.ة اللفظيَّ في الدارة التواصليَّ  اً حيوي اً ركن يعدّ  ، الذيلالمرسِ  - ١

في التدقيق الموضعي لهذا العامل التواصلي  اً يقوم بعمليَّة التفكيك، وقد ذهب سوسير بعيدالذي  ،ل إليهالمرسَ  - ٢
ل إليه؛ أي إلى المرسَ  اً معين اً عندما يرسل خطاب ،ذلك أّن المتحدِّث (أ)، و عندما أطلق عليه مصطلح المتحدِّث(ب)

        ى الرسالة التي استقبلهالحظة الرد عل في حين أنَّه فييكون هذا األخير مستقبل الرسالة،  ،المتحدِّث ( ب)
،...) يصير المتحدِّث (أ) هو (المستمع)، والمتحاور (ب) هو اً رفضأو ، أو سؤاالً إضافة، أو ، اً تعقيب( 

  (المتحدِّث). 

 حينعندها تتجسد أفكار المرسل في صور سمعية ف ،ةهي الجانب الملموس في العمليَّة التخاطبيَّ و الرسالة:  - ٣
  .اً يكون التخاطب شفهي
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القدرات اللغويَّة وغير  :ل النظام، وبعضهم قالمصطلح اللغة، وبعضهم فضَّ السََّنن: (بعضهم استعمل  - ٤
ة المشتركة بين ة والهرم التسلسلي الذي ينتظم عبر نقاطه التقليديَّ م للقيم اإلخباريَّ القانون المنظِّ وهو  ،اللغويَّة)

يعمل على ف ،نةعندما يرسل رسالة خطابية معيَّ  المرسلفمنه ينطلق  .تركيبيٍّ  نمطٍ  المرسل والمرسل إليه كلُّ 
  ت بها.نَ حِ ة التي شُ عن القيمة اإلخباريَّ  اً بحث رموزهاك وٕاليه يعود كذلك عندما يستقبل رسالة ما فيفكِّ  .الترميز

  المرجع. اً ويدعى أيض .ها به من ظروف ومالبسات توضيحيةالعامل المفعِّل للرسالة بما يمدُّ وهو السياق:  - ٥

تمرير أنماط تعبيرية خاصة  بهدفيقوم الطرفان المتصالن بتوظيف هذا العامل التواصلي، وعبرها القناة:  - ٦
   .ووصول الرسالة سليمة إلى جهات االتصال ،د فقط من سالمة الممرالتأكُّ  دَ صْ قَ ب

في عمليَّة  نقل الرسائلوفي أثنائه ت ،بين طرفين أو أكثر يحصلالحوار  من خالل ما سبق، يتبّين أنَّ 
بين مستمع ومتحدِّث، وكالهما يؤدِّيان دور مستمع ومتحدِّث في  الحاملة للدالالت الرسائل زتفكك رمو ، و تبادلية

  آن معًا. 

وهذا التفاعل يضفي على الحوار صفة الحيوية  ،بين مستمع ومتحدث تواصلية تفاعليةعملية الحوار ف 
 الحوار ، ينطويوفي إطار البحث الحالي رأى الباحثان بشارة وعمار. كما "مهارة حياتية"و إنسانية،حاجة يجعله و 

امتالك المستمع والمتحدِّث بين  استمراُر التفاعل يقتضيو  ،)ثاالستماع والتحدُّ ( مركزيتين همامهارتين على 
على اعتبار وذلك  ؛أنشطة وأساليب وطرائق خاصة، في مجال تعليم اللغة الثانية وتعّلمها ،تستدعي تنميتها قدرات

ومتدرجة، ومتصلة،  من القدرة، يتكون عند اإلنسان نتيجة تدريبات متكررة، اً تحديد المهارة " استعداد خاص أقلَّ  أنَّ 
فالمهارة استعداد أو طاقة تساعد  ؛نتصل إلى درجة السرعة واإلتقان في العمل، أو استعداد الكتساب شيء معيَّ 

يسعى  ما هوث، االستماع والتحدُّ  هبمكوني الحوار اوهذ ).٢٠٠٩على امتالك القدرة " (منتدى اإلمارات التعليمي، 
  للمدخل التواصلي. وفقاً البحث الحالي إلى تنميته 

  الحوار والمناقشة .٣-٤

 عّد المناقشةيمن فهناك  مفهومي الحوار والمناقشة.يدور سجال بين الباحثين حول التوافق، أو التمايز، بين 
. بين المفهومين في حين يرى آخرون، ممن يعتمدون المدخل التواصلي، أن هناك تمايزاً شكًال من أشكال الحوار، 
أن هناك تمايزًا بين الحوار والمناقشة، على ، الذي يتبنى وجهة النظر الثانية هذه، ديركفعلى سبيل المثال، يعتقد 
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ق كليهما بالتواصل. وٕاذ تميل الباحثة إلى وجهة النظر هذه، ستحاول من خالل الجدول اآلتي عرض الرغم من تعلّ 
  .Dirk ),(2008.2الحجج التي يستند إليها ديرك لتبيان طبيعة هذا التمايز 

  المناقشةبين الحوار و التمايز ): ١جدول(

  المناقشة  الحوار
  وتعريفها لتحديد االفتراضات  وفحصها لكشف االفتراضات للتعّلم

  لكسب اتفاٍق حول معنى واحد  لكشف المعنى المشترك
  اختيارهو  لتقييم األفضل  لدمج العديد من وجهات النظر

  لتختبر، لتبيع، لتقنع   للتعّلم

الحياة اليومية، التي تمرُّ بمراحل أربع، في ويتابع ديريك توضيح اآللية التي تشتت التواصل في الحوار 
  وذلك منخالل الشكل اآلتي:، يسمِّيها عجلة اإلدراك

  

  Dirk ),(2008.2 ): عجلة اإلدراك٢شكل رقم (      

  في الوقت نفسه خالل تواصلنا اليومي. تحصل المراحل األربعأن هذه  ) إلى١الشكل ( فييشير ديرك    

 هأثناء تلقي ،إليهالذي يستمع اآلخر ، يمر حادةبلهجة  أحدهما يتحدَّث ،عندما يدور حديث بين شخصين فمثالً 
  ربع، وهي :األمراحل هذه الب ،الرسالة
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 تصورًا حول المتحدِّث، بسبب لهجته الحادة.المستمع مرحلة التصوُّر: وفيها يكوِّن  - ١

 .اإلفهام بأنَّ المتحدِّث غير قادر علىالمستمع مرحلة التخمين: وفيها يفسِّر  - ٢

 .وال يحترمه غير مرتاح أن المتحدِّثمستمع المرحلة إطالق الحكم: وفيها يعتقد  - ٣

 قرارًا بالرد على المتحدِّث بصوت عال، مثل: هّال تحدَّثت بلغة واضحة".المستمع مرحلة الفعل: وفيها يتخذ   - ٤

أنَّ عمليَّة الدخول في حوار فعَّال، وتجّنب ردود الفعل  رك من خالل مايسميه عجلة اإلدراكدي يؤكِّد      
قتضي " التدرُّب والتّمرن على توصيف التّصور (الذي ينشأ في تالناجمة عن التأثير العاطفي كما يسميه، 
  .Dirk ),(2008.2أو إطالق حكم"من دون تخمين مرحلة المالحظة) للطرف اآلخر المستِمع 

ال تظهر  .إلى األجوبة :" اصغالقول ، يتطّلبخالل حوار ما مناكنا والتعبير عنه إدر كما أنَّ عمليَّة توصيف 
  ).١١٤، ٢٠٠٥" (كنج، جيلبرت،  هاوتفاعلك مع إلى الردود أكثر من إصغائك أنك تستمتع بأسئلتك الماهرة

اكتشاف المعاني ، هدفها بين متفاعلين هو "عمليَّة تراكميةالقائم طاب في الحوار لخا على أنّ  اً تأسيسو  
 ، لتحقيقه)٢٠١١مستمع ومتحدِّث، يقترح (ريان، بين وٕادراك المعلومات المتدفقة ،الجديدة المطردة باستمرار الحوار

  المهارات السبع وهي: اسم:ما يطلق عليه 

  ) ٢٠١١لريان ( وفقاً المهارات السبع الالزمة إلنجاز الحوار  .٤-٤

من االستماع للقصة الحقيقة للذين  حتى نتمكن اإلصغاء راضين" علىلريان تنطوي  وفقاً رات السبع المها إنَّ  
  سبع مهارات: يكون ذلك فيو  ،نستمع إليهم

ستمد هذه الصفة من االختيار الواعي هو يمهارة بسيطة بل عميقة، و  ليس ووه :االستماع العميق .١-٤-٤
ٕابداء الدهشة، و : اإلصغاء بهدوء، العمليات هيعلينا القيام بمجموعة من  ها عند التدرُّب علي؛ بمعنى أننَّ هل
 وقت، وفي أيِّ  في أيِّ  قد تحدثاالستعداد ألخذ دورنا في الكالم. كما أّن تلك المهارة و التركيز على فهم اللغة، و 

 .على الهاتف . أووفي أسفل الممر ،أثناء سيرهفي مع أحد أعضاء فريق العمل  :مكان، وفي سياقات عديدة
 الستماع.عمليَّة ايار الحقيقي لخال هوالعميق  يجب أن يكون االستماع ،المجاالت مختلفستها في لتعزيز ممار و 
"ال أوافق على ما تقول،  في هذا السياق بقول للكاتب الفرنسي:الكاتب : يستشهد احترام اآلخرين . ٢- ٤-٣

ممارسة هذه المهارة  نَّ بالقول: إ ويكمل .ك في قول ما تريد"عن حقِّ دفاعاً الموت حتى للتضحية  ي مستعدٌّ ولكنِّ 
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ال و  .سهم في فهمنا للصورة الكاملة في موضوع مات، فوجهات النظر المختلفة يةلحوار اتنا اشيء حتمي لتنمية قدر 
أن تكون بلآلخرين  تسمحمعهم، أو فيه لتتفق  ءلديك شي يكون يعني احترامك لرأي اآلخرين في الحوار أنّ 

 عليك.سائدة كلمتهم 
ع على استعمال وعلى هذا النحو ُيشجَّ  .القدرة على طرح األسئلة الحقيقية هو: و التوضيحطلب .  ٣- ٤-٣

فكار الكامنة وراءها، التي تظهر على السطح لألو  األسئلة المفتوحة التي تعّزز فهمنا لوجهات النظر المختلفة،
 من خالل األسئلة المفتوحة.

 سبب اعتقادكفيه  اً قدرة على إبداء رأيك موّضحال هو: و النداء والطلب يأسلوب باستعمالاإلفصاح .  ٤- ٤-٣
 ،لتطوير الفهم الحقيقي للوضع، وتقاسم اآلراء وهومهمإلبداء وجهة نظرك،  الدافعَ  اإلفصاح سيكونو  .ما تعتقدب

 :االثنينعلى  اً بقى خافيسي ،هذا فهناك جزء مفقود في الموضوع يحصلوٕاذا لم  .والتعبير في فهم سياق الحوار
 المستمع والمتحدِّث.

 نااألمر يتيح لوهذا وجهات نظر؛  سبب حملناعني القدرة على تفسير ي: و تعليق األحكام واالفتراضات.  ٥- ٤-٣
ما توصف هذه التجربة بالتعّلم  اً اعدتنا لتطوير وجهة نظرنا. وغالبمس أن نسألهم، و مكما ه ى الناسأن ننظر إل

 الحقيقي.

القدرة على السماح للمجموعة بالتحدُّث عن القضايا التي من ويعني : والتأييدالتوازن بين السؤال .  ٦-٤-٤
المهارات المذكورة أعاله جميعها،  يجب أن نستعملولممارسة هذه المهارة  .شأنها تعزيز فهم المجموعة بأكملها

 .أيضاً  ة المشاركة بين المتحاورينفعاليَّ  زيادةنوعية المساهمة في المحادثة و  تعزيزو 

ممارستنا  ةّعزز مهارات االتصال والقدرة على الحوار من خالل النظر في طريقوهو مهارة ت: التقويم.  ٧-٤-٤
 وبإمكانعملت، محاولة لالعتراف بالمهارات التي استُ  ووٕاجراء هذه المهارة في نهاية الحوار ه .للمهارات السابقة

  .)Ryan,2011(" تحسينها

انطوت في جزء في جزء منها على مهارتي الحوار(االستماع والتحدُّث)، و  انطوتالمهارات السبع إنَّ تلك 
وهذه . : النداء واألسئلة المفتوحةوهي تنمية الحوار أساليبَ ضمَّت في جزء ثالث على آداب الحوار، و آخر 

ّلمها في ضوء بداية لتناول مهارتي الحوار بتفصيل أكثر في إطار تعليم اللغة الثانية وتع المهارات كلُّها تشكِّل
  المدخل التواصلي.
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 مهارة االستماع .٥-٤

الشرط المسبق األول للحوار هو القدرة على  نَّ "إ :الفيلسوف األلماني أو. ف. بولنوف يقولفروم أنَّ يذكر   
أكثر من فهم ما  كما يعنياإلصغاء إلى اآلخر. واإلصغاء بهذا المدلول يعني أكثر من التقاط اإلشارات الصوتية، 

وقد يرغمني،  ،ر فيه، شيئًا علّي أن أفكِّ لديأن يقول لي شيئًا مهمًا  اآلخر يودُّ  أنَّ  كَ درِ أُ  نه يعني أَ يقوله اآلخر؛ إنَّ 
  ).١٤، ٢٠٠٤إذا دعت الضرورة، على تغيير رأيي." (فروم، 

نشاط هو على العالم من حوله، و ها اإلنسان من ة نافذة يطلُّ نزلاالستماع هو بم أنَّ  )٢٠٠٦طعيمة( ويرى 
  الرسالة الشفوية.الناس اتصالي أساس بين البشر، وبه يستقبل 

زو  بتهم كثير من متعلِّمي ما عبَّر عنههذا القول  يعزِّ الباحثة؛  اللغة العربية من غير الناطقين بها، الذين درَّ
قد يكون الوحيد الذي  فهذا األسلوبتنوعة؛ وثائق مإلى ب على االستماع نريد أن نتدرَّ فقد كانوا يقولون لها: "

متعلِّم اللغة  علىع إليها مسألة صعبة ٕادراك الرموز الصوتية المستمَ و أعمالنا األخرى". مع الدورة  بعد نهايةنمارسه 
لوكات م إلى ستترجَ  ،دةها مهارات دقيقة ومحدَّ رَ بْ عَ  تتحققولذلك يشير شفارتز أّنه "العمليَّة الموجهة التي  .الثانية

غيابها في  السبب في )، لتمكين المتعلِّم منها. وقد تكون صعوبة تلك العمليَّة٢ ،٢٠٠٨(بونجمة،  نة"وظيفية معيَّ 
مة مقارنة بين المناهج في الدول المتقدِّ  ) إلى أنَّ ٢٠٠٧أشار عاشور والحوامدة (كما المناهج التعليميَّة التعّلمية. 

) ٢٠٠٨( )، ويشير بونجمة٩٩، ٢٠٠٧(عاشورو الحوامدة،  تلك المهارة شبه غائبة في مناهجنا أنَّ  تبيَّنودولنا 
صة لها بمهارة أقل كلفة المخصَّ  اتساعالوتعويض  ،من بعض المعلِّمين مهارة االستماع عن اً هناك عزوفإلى أنَّ 
ة االستماع، وعدم معرفة مهاراته، إلى سوء فهم طبيعة عمليَّ الناقة وشيخ العيد هذا العزوف "وقد عزا . اً وتحضير 

على تنمية  واعتقاد كثير من المعلِّمين أن تعليم اللغة العربية يساعد ،وعدم وجود أدوات موضوعية لقياسها
" ( الناقة وشيخ بينهما اً كبير   فرقَ أن الاالستماع هو السماع و  كما يعتقد بعضهم أنَّ  .بطريقة متوازنةكلِّها  المهارات

  ).١٢، ٢٠٠٩عيد،ال
شكل كبير في تنمية بها "تسهم في أنَّ  ينفي أهميتها الكامنة أن هذا الغياب لمهارة االستماع، ال غير 

هذه المهارة حاضنة لباقي المهارات األخرى وفاتحة لتطوير الحديث  َيُعدّ هناك من إنَّ بل  .المهارات األخرى
  ).٣، ٢٠٠٨والقراءة والكتابة " ( بونجمة، 
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  للمدخل التواصلي: وفقاً ح أهميتها والشكل اآلتي يوضِّ 

  

  ): أهميَّة مهارة االستماع بالنسبة للمدخل التواصلي٣شكل (

Adler, R., Rosenfeld, L. and Proctor, R. (2001)  

 .من الوقت التي نستغرقها في االستماع خالل التواصل عبر الحوار النسبة العالية) يوّضح ٢الشكل ( إنَّ    
تشكيل المعرفة التي في المتعلِّم يشارك  متعلِّم اللغة الثانية، وذلك ألنَّ  لدىج المنتِ  ويمكن تسميتها بمرحلة اإلصغاء

على تدفق المعلومات  التي تولِّد القدرة ،اكتشاف المعاني الجديدة المطردة باستمرار الحوارعمليَّة خالل تبنى من 
  ع والمتحدِّث وٕاليهما.من المستمِ 

  للمدخل التواصلي وفقاً مهارات االستماع  .١-٥- ٤

  فيما يأتي:  ،في ضوء المدخل التواصلي)  ٣٦-٢٠٠٦،٣٤الستماع (امهارات  يحدِّد طعيمة

 ودالالت. ة إلى معانٍ لَ ترجمة األلفاظ والجمل المستقبَ  - ١
 عبر اإلشارات التي يستعين بها. ى المستمعيريد المتحدِّث توصيله إل فهم ما - ٢ 
ة وتركيبها خطوة الحقة الستقبال الرموز الصوتيَّ  . وهذهمعرفة دالالت الكلمات والجمل وطريقة تركيبها - ٣

  ذا معنى.  ئاً في ذهنه ليجعل منها شي
. وخالل هذه ؟يريد المتحدِّث توصيله الذي ماف ،يها الكلمات والجملمعرفة الوظائف المختلفة التي تؤدِّ  - ٤

 .اً ابققيل س يقال اآلن وما بالربط بين ماالعمليَّة يقوم المستمع 



65 
 

على تمييز الرموز وٕادراك معناها في ضوء المدخل  ال تقتصرف مهارات التعرُّ  أنَّ طعيمة إلى  شيروي 
الهدف أنَّ د من ق في فهم المقصود، والتأكُّ إدراك العالقة بين أشكال الحديث والتعمُّ تضم بل  ،التواصلي فحسب

  حّقق، والقدرة على تدوين ما يستمع إليه.ل الرسالة قد تإرسامن 

  إلطار المرجعي األوروبيل وفقاً تصنيف مهارات االستماع  .٢-٥-٤

مراحل  ي أربعتشمل عمليَّة التلقِّ و " ي.بي مهارات االستماع تحت عنوان التلقِّ و اإلطار المرجعي األور يصنِّف 
 ،ا خلفية المعرفة العالميةأمَّ . )اً ( تصاعدي بالتتابع وٕان كانت تحدث، دوالتحليل المتجدِّ  ،تتعرض للتحديث المستمر

  ).اً ( تنازليفتحدث  شعوريةغير العمليات التفاعل ر في إطا د للنصوصوالفهم المتجدِّ  ،والتوقعات القالبية

  " وهذه المراحل األربع هي:

بخط اليد  أو المكتوبة والكلمات (المكتوبة إدراك اللغة المنطوقة والمكتوبة: الحروف المنطوقة
 والمطبوعة).

 .اً أو كلي اً ة النص جزئيف أهميَّ تعرُّ  .١
 ة.ة والمعرفيَّ وحدة لغويَّة من الناحية الدالليَّ بوصفه فهم النص  .٢
 تحليل القول من خالل السياق.         .٣
  قة به[ التلقي] هي:والمهارات المتعلِّ  .٤
 اإلدراك. )١
 الذاكرة. )٢
 .)فرةيالشالترميز (فك  )٣
 االستنتاج. )٤
 .(التنبؤ) التكهن )٥
 القدرة على التصور. )٦
 .لف داخل النصالخ أو إلى ،ك إلى األمامالتحرُّ  )٧

، قبل االستماعكتابيًا األسئلة  هيأناإذا  أيضاً  ويمكن دعم عمليَّة فهم النصوص المكتوبة والمسموعة
 المناسبة. ويندرج تحت هذه الوسائل:  الوسائل والمراجع باستعمال
 ثنائية اللغة.الأو  ،حادية اللغةاألالقواميس  -
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  ).١٠٥، ٢٠٠٨بي المشترك للغات،و (اإلطار المرجعي األور " لكترونية.القواميس اإل -
  وفقًا للمدخل التواصلي مهارة االستماع صعوبات .٦-٤

يواجه من جانب  للمدخل التواصلي، وفقاً  االستماع في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تنمية مهارة إن
من  االزدواجية بين الفصحى والعاميةو  مضبوطة الحركات، وثائق سمعية بصرية أصيلةندرة الحصول على 

يمكن  التي ال ،باستثناء المسلسالت التاريخية جد وثيقة ال تحتوي على قدر من المحكيِّ نقلما إذ . جانب آخر
ي لمدخل يسعى إلى انغماس متعلم اللغة الثانية ف وفقاً وحدها في التدّرب على مهارة االستماع  ،االعتماد عليها

 في األجناس األدبية المختلفة. عن استعمال بعض الكتّاب العرب للمحكي فضالً المحيط اللغوي للغة المتعلمة. 
"مسألة في غاية األهميَّة، هي االختالف بين مواصفات اللغة الشفوية التي يرتكز عليها بالحسبان يؤخذ كما 

ومواصفات اللغة المكتوبة.  ،)إذا كانت المواد التعليميَّة أصيلة (برامج التلفزيون مثالً  والسيَّمادة، االستماع عا
أداة  ةجمل إلى جوار بعضها من دون أيالأي وضع  ،إلى استعمال األسلوب اإلردافي عادة فاللغة الشفوية تميل
ط لدعم تتابع التركيب رواب فهناك مثالً  ،وخاصةطاب الشفوي المرتجل نوعية خال الروابط في ربط بينها. كما أنَّ 

الشحن  يضاف إلى ذلك .)إلخ...، آسف...بل... آه...اً (عفو  ، طيب...) وأخرى لتنقيح القولاً (يعني، طبع
  ).٢، ٢٠٠٨بونجمة،(ظ العاطفي المرتبط عادة بوضعية التلفُّ 

 بعض من المحكي وتعليمه على الرغم من الصعوبات التي قد تواجه المتعلِّم نخلص من ذلك إلى أّن قبول
المدخل التواصلي سيكون على حساب تنمية مهارتي الحوار الصوتيتين  سياقتجاهله في أمر مفروض، و 

اك وٕادر  ،والجمل ،لمراجعة الكلمات أثناء االستماع وقت كافٍ في ليس لدى المتعلِّم إذ (االستماع والتحدُّث)، 
رد في اأو الو  ،المحكي المتداولبعٍض من  ولذلك ترى الباحثة أن تعليمكما يحدث لدى تعّلمه القراءة.  .معانيها
والسيَّما في  ة البصرية.الوثيقة السمعيَّ  التي تنطوي عليهافهم الرسالة  ى المتعلِّمل عليسهِّ  األصلية الوثائق

  .النصوص المتلفزة التي تمزج بين الفصيح والمحكي

  مهارة التحدُّث .٧-٤
 ،التحدُّث التي أصبحت تشّكل غاية لمتعلِّم اللغة الثانيةمهارة  هوو  توأمه،في الحوار االستماع  نجاحيتطلب 

، بل تتعدى ذلك إلى أجب عن السؤال، وكّرر ما استمعت إليه ال تقتصر على عبارات مثل: التعّلم فياجاته فح
اللغة  إنَّ : مع القول اً مع المشاركين في الحوار، انسجام ضوء التفاعلتعّلم صياغة ما ُيستمع إليه بطريقته في 

  والتفكير وجهان لعملة واحدة.
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ى ح تلك المركزية باإلشارة إلويوضِّ  ،مركزية مهارةأنَّ التحدُّث ) ١٩٩٤يرى هامرلي (وفي هذا الصدد  
  قول:فيعالقته باالستماع  التحدُّث في

اإلشارات  إنَّ  .المهارات المركزية هي غير ذلك أنَّ  ون، وهوهذا القول مناقض لما يراه كثير  "إنني أدرك أنَّ 
نا نحوِّل ما ها، كما أنَّ ئأثنافي أو  ،ث أنفسنا بما نكتب قبل كتابتهتصاحب الكالم عادة وليس العكس، فنحن نحدِّ 

ويبدو  .حالة اللغة الثانية) على ينطبق فعالً  ما (وهو اً أو صعب اً عندما نقرأ جديد وال سيَّمانقرأ إلى أصوات خفية، 
كذلك (أي على هيئة  اً رتيبها سر اللغة المنطوقة التي نسمعها ونفهمها كما نعيد تمكونات جميع  اً نا نعيد سر كذلك أنَّ 
ال نفهمه ضمن سياق واضح نقوم بإعادته ًسرا في محاولة اختزانه ريثما  اً النفس...). إننا حينما نسمع شيئ حديث

، كما هو الحال عند االستماع إلى لغة كلياً  اً عد. ولكن عندما يكون الحديث غامضنتمكن من مراجعته فيما ب
الكالم الداخلي اآللي ال يمكن أن يحدث  نَّ ألذلك و ، اً ظ بشيء منه سوى النزر القليل جدغريبة، ال يمكننا االحتفا

ب هو وحده الذي درَّ عالم األصوات الم إنَّ  .هذا الوضع (ومن باب أولى أال تحدث معالجة معرفية...) في ظلِّ 
 وهويمكنه أن يتصورها ويدونها،  أكثر وأطول (مما يمكن لغيره)، كما أن يحفظ ( بذاكرته) عبارات غريبة يمكنه

ب الطالب يتدر بل أحد الواجبات األولى في تدريس اللغة (يتمثَّ  لما يلزم من كالم داخلي. اً ليديستطيع أن ينتج تق
  ).٩٧، ١٩٩٤المبتدئين على مثل هذا العمل" (هامرلي،

 أيضاً  يمتدُّ  بل، وذلك اليقتصر على المستوى المبتدئ .تنمية تلك المهارة المركزية يكون من الضروريلذا و 
  تنميتها، فما هي؟ ةتحديد المهارات الالزمذلك ويقتضي  لى المستويات كافة،إ

، مستويات ةست إلىبي للغات، و للمدخل التواصلي في اإلطار المرجعي األور  وفقاً فت مهارات التحدُّث ُصنِّ 
ز الباحثة على بعض المهارات التي أفادت منها في المستويين وتركِّ  .مستوى على حدة أن يتقنها متعلِّم كلِّ ل ينبغي

)C1-B1-B2بحثها الحالي. عيِّنةقة بالمستوى الذي يقارب مستوى المتعلِّ تلك السيَّما و  بيو األور  ) من اإلطار 
وتعتذر من القارئ على كثرة الصفحات المقتبسة، ال لكثرة الحشو، بل لضرورة توضيح أهميتها للبحث الحالي، 

التي وردت تحت تصنيف المهارات الفرعية التي بني اعتماد المقاييس صيًال لمهارة (التحدُّث)، و التي اقتضت تف
  .طابيةخال مقاييس لعناصر تحدد الكفاءةبوصفها  عليها البرنامج مؤشرات تقيسها، وليس

 )٢٠٠٦بي، و المرجعي األور  اإلطار(في اإلنتاج  : مهاراتعنوانالتحدُّث تحت  تصنيف مهارات ءجا
  على الشكل اآلتي:طابية، خال مقاييس لعناصر تحدد الكفاءةبوصفها 
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  اً النتاج الشفوي عموم .١-٧-٤
  ).٧٢ويتفرَّع عنه المؤشِّرات أو المقاييس اآلتية: (ص

 بأسلوب مناسب. مهمةوتفاصيل  اً وأن يبرز نقاط ،يستطيع أن يشرح الموضوع بوضوح وبنظام" -
يعرض دة تحظى باهتمامه، وأن وأن يصف بوضوح وبالتفصيل موضوعات متعدِّ  ،يستطيع أن يشرح -

 ة وباألمثلة المناسبة.اآلراء واألفكار بالتفصيل، وأن يدعم ذلك بنقاط تفصيليَّ 
يستطيع أن يصف الموضوعات التي تهمه بسالسة وبأسلوب مترابط، على أن يذكر النقاط بتتابع  -
 ".مستقيم

  الحجج والبراهين .٢-٧-٤

 .)٧٣يتفرَّع عنها المؤشِّرات أو المقاييس اآلتية: (ص

وعرض  ،بطريقة مناسبة مهمةإبراز النقاط ال، من خالل بتنظيم وترتيب اً يناقش موضوع يستطيع أن" -
 التفاصيل المؤيدة.

أو  ،ودعمه بنقاط تفصيلية ،شرح وجهة نظره تفصيالً  من خالل ،بوضوح اً يستطيع أن يناقش موضوع -
 باألمثلة المناسبة.

 .بعضها ببعضقاط نوأن يربط مختلف ال ،يستطيع أن يبني حججه التي يعرضها بطريقة منطقية مرتبة -
 .وعيوبها ح مميزات مختلف البدائلوأن يوضِّ  ،في مشكلة نظرهيستطيع أن يشرح وجهة  -
 ل فهمه أغلب الوقت دون عناء.هُ سْ بحيث يَ  ،يستطيع أن يشرح الحجج بالتفصيل -
  "معينة االً معأأو  اً أو خطط ل آراءً يستطيع أن يذكر باقتضاب األسباب التي تعلِّ  -
  الحوار والنقاش (غير الرسمي بين األصدقاء) .٣-٧-٤
 ).٩١يتفرَّع عنهما المؤشِّرات أو المقاييس اآلتية: (ص -
 واألفالم. امثل الموسيق ،ر عن األفكار التي تتناول موضوعات مجردة وثقافيةيستطيع أن يعبِّ " -
 يستطيع أن يبدي رأيه باختصار في وجهات نظر اآلخرين من خالل المناقشة. -
ر فيها:في األحاديث التي  لحاالتوأن يوازن بين مختلف ا ،المقارناتمن يستطيع أن يعقد مقارنة  -  يقرِّ

 .؟أو ماذا نختار ؟نذهب أن و إلى أين يجبأ ؟يجب أن نفعله الذي ما
 . "أو الرفض ،الموافقةعن أو  ،ر بلطف وأدب عن القناعات واآلراءيستطيع أن يعبِّ  -
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  عرض التجارب .٤-٧-٤
 .)٧٣ص( يتفرَّع عنه المؤشِّرات أو المقاييس اآلتية:  -
 ق باهتمامه الشخصي.لموضوعات مختلفة مألوفة تتعلَّ  اً بسيط أو تقريراً  اً م وصفيستطيع أن يقدِّ " -
 وأن يصف ردود أفعال الشخصيات. ،يستطيع أن ينقل قصة فيلم أو كتاب -
 وخيالية مختلفة.أيستطيع أن يسرد وقائع حقيقية واقعية  -
وأن يتحدَّث عن أنشطته  ،يتعلق بالحياة اليومية وما ،والعادات ،واالتفاقيات ،ططخال أن يصف ستطيعي -

 ."السابقة وتجاربه الشخصية
  التحدُّث أمام الجمهور .٥-٧-٤
 ).٧٤ص( يتفرَّع عنه المؤشِّرات أو المقاييس اآلتية: -
دة ات المؤيِّ الجزئيَّ  وأن يبرز من خالله النقاط الجوهرية وأهمَّ  ًا،مومنظَّ  اً واضح اً م عرضيستطيع أن يقدِّ " -

 لذلك.
 رو التي يطرحها الجمه المهمَّةاألسئلة  ىوأن يتلق ،بتلقائية اً طيع أن يبتعد عن النص المعد مؤقتيست -

 بسالسة وطالقة واضحة في أغلب األحيان.
أو المخالفة لوجهة النظر  ،دةؤيِّ موأن يذكر األسباب ال ًا،سابق اً ومعدّ  اً واضح اً م عرضيستطيع أن يقدِّ  -

 .، وعيوبهان مميزات البدائل المختلفةوأن يبيِّ  ،المعروضة
 . "يستطيع التعامل مع األسئلة واالستفسارات، وقد يطلب إعادة السؤال إذا طرح بسرعة زائدة -
  سياق التعاون .٦-٧-٤

  ).٧٤ص(يتفرَّع عنه المؤشِّرات أو المقاييس اآلتية: 
 وأن يسهم بذلك في عمليَّة تطور الحديث. ،يستطيع اإلشارة إلى مقوالت اآلخرين والتعليق عليها" -
بتأكيد فهمه للموضوع وبدعوة  ،يستطيع اإلسهام في استمرار الحديث الذي يتناول موضوعات مألوفة -

 .إلخاآلخرين لالشتراك...
له لإلسهام في مجموعة أساسية من حصيلة الوسائل اللغويَّة واالستراتيجيات التي تؤهِّ  استعماليستطيع  -

 أو المناقشة. ،استمرار الحديث
 ."م في تحديد موضوع هذا الحديثاسهاإلو  ،يستطيع تلخيص ما دار بالحديث -
  طلب اإليضاح .٧-٧-٤

  ).١٠٠ص(يتفرَّع عنه المؤشِّرات أو المقاييس اآلتية: 
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ولتصحيح  ،يطرح األسئلة واالستفسارات لكي يتأكد من فهم الشخص لما قاله متحدِّث آخر يستطيع أن" -
 سوء الفهم حول بعض النقاط.

 ."هيضاحإيستطيع أن يرجو اآلخرين شرح ما قالوه للتو أو  -
  تدوين المالحظات .٨-٧-٤

  ).١٠٩ص(.يتفرَّع عنه المؤشِّرات أو المقاييس اآلتية: 
ة من همَّ مل النقاط الوأن يسجِّ  ،واضحة وجيدة البناء عن موضوع مألوف يستطيع أن يفهم محاضرة" -

 ."التركيز على الكلماتإلى في بعض األحيان  وٕان كان يضطرُّ  ،وجهة نظره
  تغيير المتحدِّث .٩-٧-٤

  .)٩٩ ص(يتفرَّع عنه المؤشِّرات أو المقاييس اآلتية: 
أو لكسب الوقت واالحتفاظ  ،ليبدأ به حديثه طاب المعروفةخال من أدوات اً يستطيع أن يختار تعبير " -
 يقوم بالتفكير فيما يريد قوله. في حينبالكلمة 
 وأن يستخدم لذلك مختلف األساليب اللغويَّة. ،م بما يناسب الموقفيستطيع في األحاديث أن يتكلَّ  -
ث ومستمع بين متحدِّ  دوره ما تغييرو  ،واالستمرار في إنهائه ،يستطيع بدء الحديث بسالسة وتلقائية -

 بطريقة مناسبة.
، لكسب الوقت لصياغة أفكاره )هذا لهو سؤال عويص إنَّ (يستطيع استخدام بعض التعبيرات مثل:  -

 ولالحتفاظ بحقه في الكالم.
 واستخدام تعبير مناسب للبدء في الكالم. ،مداخلة في حديث يدور حول موضوع مألوفب القياميستطيع  -
كما يستطيع  ،أو ذات االهتمام الشخصي ،ر عن موضوعات مألوفةحديث بسيط ومباشبيستطيع البدء  -

 ."ءهإدارة هذا الحديث وٕانها
  إتقان النطق والتنغيم .١٠-٧-٤

   ). ١٣١ص( يتفرَّع عنهما المؤشِّرات أو المقاييس اآلتية:
 ر عن االختالفات البسيطة في المعنى.يعبِّ ل ،ز بعض المواقعٕابراو  ،يستطيع التنويع في التنغيم" -
 ."اً وطبيعي اً واضح اً نطق يكتسب -
  طاب من الناحية اللغويَّةخال مةءمال .١١-٧-٤
 ).١٣٦ص( يتفرَّع عنها المؤشِّرات اآلتية:  -

  



71 
 

 ،من الوظائف اللغويَّة والرد عليها عن طريق استخدام األساليب المعتادة لذلك بالكثيريستطيع القيام " -
 واستخدام سجل محايد من األلفاظ.

 شكل مناسب له.بويتصرف  ،بطاب المهذَّ خال اصطالحات يحيط بأهمِّ  -
وفي  ،والمعتقدات في المجتمع المعني ،ووجهات النظر والقيم ،الفروق بين العادات والتقاليد يدرك أهمَّ  -

 ."اصة بذلكخال ويراعي اإلشارات ،مجتمعه األصلي
  المرونة .١٢-٧-٤

  ).١٣٨ص(يتفرَّع عنها المؤشِّرات أو المقاييس اآلتية: 
 ،ةوبين موقف الشريك في العمليَّة االتصاليَّ  ،وشكل مقوالته طابخال يستطيع أن يوائم بين مضمون" -

 موقف. ر عن نفسه في أثناء ذلك بما يتناسب مع الظروف المحيطة في كلِّ ويعبِّ 
 ."ع في صياغة ما يريد قولهيستطيع أن ينوِّ  -
  ر الموضوعتطوُّ  .١٣-٧-٤

  ).١٣٩ص( يتفرَّع عنه المؤشِّرات أو المقاييس اآلتية: 
ويقوم في أثناء ذلك  ،ما عن شيءكما يستطيع أن يخبر  ،الً مفصَّ  اً ما وصف يستطيع أن يصف شيئاً " -

وينهي الموضوع باستنتاج  ،الً مفصَّ  اً أن يعرض بعض العناصر عرضو  ،ن منها الموضوعبربط النقاط التي يتكوَّ 
  مناسب.
، مفصالً  اً ة عرضأو أن يحكي ويعرض في أثناء العناصر المهمَّ  ،بوضوح شيئاً يصف  يستطيع أن -

 ة للموضوع.ويعتمد في ذلك على التفاصيل المهمَّ 
أو يستطيع الوصف بطالقة عن طريق ترتيب النقاط المفردة  ،دةيمكن أن يعيد سرد القصص غير المعقَّ  -

 . "اً وراء بعضها بعض
  التماسك والترابط .١٤-٧-٤

  ).١٤٠ص(يتفرَّع عنهما المؤشِّرات أو المقاييس اآلتية: 
 ،ف في أثناء ذلك أساليب متنوعةويوظِّ  ،اً جيد ماً إلى نقاط تقسي اً ومقسم اً مترابط اً يستطيع أن ينتج نص" -

 .اً مناسب اً توظيف اً ومترابط اً مليكون النص مقسَّ 
والربط على مستوى  ،أساليب الكالمح أنه يتقن ضِّ و يستطيع أن يتحدَّث بوضوح وبطالقة عالية، وي -

 .المضمون والمستوى اللغوي
 يستطيع أن يتقن معايير الكالم. -
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 ."ح العالقة على مستوى المضمونلكي يوضِّ  ،مختلف أدوات الربط يستعملأن  يستطيع -
  الطالقة .١٥-٧-٤

  .)١٤٤ص(يتفرَّع عنها المؤشِّرات أو المقاييس اآلتية: 
وقفات لديه ما تحدث  اً بحث عن التراكيب أو الكلمات نادر لي اً يتلعثم أحيانعندما و  ،يستطيع الحديث" -

 طويلة ملحوظة.
الصياغة التي  تالرغم من بعض مشاكالعلى ، و اً دون مجهود نسبيمن يستطيع التعبير عن نفسه  -

 ي إلى وقفات يستطيع مواصلة الحديث مرة أخرى.تؤدِّ 
وقفات إلى الرغم من أنه يحتاج على  ،في الحديث اضطرابيستطيع التعبير عن نفسه دون حدوث  -
عندما يتحدَّث لفترة ال سيَّما و  ،واختيار الكلمات ،ح مقولته من حيث القواعد النحويةأو ليصحّ  ،بليرتّ  ،واضحة
 ."أطول

  ةالدقَّ  .١٦-٧-٤
  .)١٤٤ص(يتفرَّع عنها المؤشِّرات أو المقاييس اآلتية: 

د /غير ويوضح في أثناء ذلك درجة التأكُّ  ،اً دقيق اً تدريجي اً أن يرتب اآلراء والمقوالت ترتيب يستطيع" -
 ة.د/ الظن/ الشك، االحتماليَّ التأكُّ 

 .اً دقيق لة نقالً يستطيع أن ينقل معلومة مفصَّ  -
 بالشكل الكافي. اً دقيق اً راألساسية لفكرة أو مشكلة ما شرحيستطيع أن يشرح العناص -
 .لديهويوضح النقطة األهم  ،ينقل معلومة بسيطة ذات معنى مباشريستطيع أن  -
 . "نقطة في كالمه مفهومة لآلخر يستطيع أن يجعل أهمَّ  -
  وفقًا للمدخل التواصليمهارة التحدُّث  اتصعوب  .٨-٤

 ،تعليم اللغة العربيةعند العوامل التي يجب علينا أن نضعها في االعتبار  الزدواجية من أهمِّ ظاهرة ا تعدُّ  "
). والتحدُّث ٩، ١٤٣٣والتفاهم أكثر" (كيونغ،  ،مهارة المحادثة الذي يهدف إلى تطويرمن أجل التعليم  وال سيَّما

 ،واللجلجلة ،التكراربو  ،الناقصةالكلمات "مليء ب: "لما يقوله كالرك وكالرك وفقاً  ،في السياق الفعلي للكالم
من محاولة  تنعكس على متعلِّم اللغة الثانية خوفًا أو تردداً وهذه مسألة قد  .)١٠٤(بوجراند، واألخطاء الصريحة"

الرسالة قد ال يثير انتباه متعلِّم اللغة  مكونات من اً كثير  الباحثة أنَّ ترى و  .ع إليهامَ لعدم فهم الرسالة المستَ  ،التحدُّث
فالمتعلِّم  .أو األداة ،أو تلك العبارة ،برة اللغويَّة لذلك التركيبالخيعود إلى عدم مروره ب في ذلك الثانية، والسبب

 .)١٠٤(بوجراند، المفارقات"ال تعرقل االتصال" وتلك .مهاتعلُّ  ه اختارويتابع التركيز، ألنَّ ، يتجاوزها خالل االستماع
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ال يمكن لحقيقة  أصيالً  "معطىً  بوصفها ذلك قد يعود إلى وجهة االنظر الفلسفية في النظر إلى اللغةسبب و 
ذاتية خاصة، بوصفه وٕاذا كانت اللغة أداة لتحقيق الوئام الداخلي وبلورة اإلنسان  )...(ن تنمو بعيدًا عنهاإلنسان أ

 يرى هيدغر" على نحو ماخرين المشاركين لنا في وجودنا ها أيضًا األداة األكثر نجاعة للتواصل مع اآلفإنَّ 
  ). ٣١، ٢٠٠٥(مهيبل،
الصعوبات التي قد يواجهها المتحدِّث عبر الحوار في ضوء المدخل التواصلي موضوع  الصة أنَّ لخاو 

 التي فمبادئ غرايس ،ما مثالية إلى حدٍ عن التواصل  فالسفة اللغة نظرةلدى  قة بواقع أنَّ البحث الحالي "تبدو متعلِّ 
طريقة في التعامل مع المسألة هذه الو . حهالمشاركين في التبادل هو نجاهدف تفترض أن  ،اً يشار إليها الحقس

عقيدات التواصل الحقيقي أو الواقعي" تنتجاهل كل فا في األفق التلقيني أمَّ  ،صفة مثالية ذيل لمستعمِ  اً تطرح تصور 
(Bérard, 1991,26).  

  
  ونجاحه مبادئ تفعيل الحوار .٩-٤

 ,Bérard) :هما على فرضيتينيرتكزان ) ١٩٧٩لغرايس (  وفقاً إن تسيّير عمليَّة الحوار وتفعيلها 
1991,23-25)   

  للتعاون. اً عام ن في الحوار يحترمون مبدأً يالمشاركنَّ إ" - ١

 أن تحترم المبادئ اآلتية: يجبمساهمة لمشارك  كلَّ  نَّ إ - ٢
 وليس أكثر. ،أي أن تحتوي المساهمة على المعلومات التي تتطلبها ،ةمبدأ الكميَّ  ١- ٢
 ة.يأن تكون المساهمة حقيق ، أيةمبدأ النوعيَّ  ٢- ٢
 ن تكون المساهمة صادقة.أ ، أيمبدأ العالقة ٣- ٢
 مبدأ الطريقة، أي أن تكون المساهمة واضحة. ٤- ٢

  للمدخل التواصلي وفقاً اللغويَّة وجهان لعملة واحدة تنمية الحوار والوظائف  .١٠-٤

ة لوظائف تعّد الترجمة الفعليَّ في تعلُّم الحوار التواصلي، المهارات الواجب تنميتها  نخلص مما قدمنا إلى أنَّ 
  : )٤٣، ٢٠٠٧(بومزبر، هي:مضمونها، وهذه الوظائف اختالف  ىفي الرسالة علالمراد تبليغها اللغة 

   ها:نَّ أز لهذه الرسالة من الناحية التواصلية والمميِّ  :ةالوظيفة اإلفهاميَّ "  - ١

 لغة إنسانية، وهما "األمر والنداء. في تركيبتين بارزتين في كلِّ  يبدو ،ذات طابع لفظي -
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ها ترد في أسلوب إنشائي بمصطلح البالغة تقبل قيمتها اإلخبارية اإلخضاع ألحكام تقييمية؛ ألنَّ  ال -
 ة.النقديَّ 

فما  ،ةتزود المتعلِّم بقيمة إخباريَّ  هاولكن ،طابخال أنماط لغويَّة خارج نطاقوهي  :ةالوظيفة االنتباهيَّ  - ٢
 هناك رسائلَ  وهذا ماذهب إليه جاكبسون عندما أقّر أنّ  .اً اللغة الثانية عائق يجده متعلِّم اً عفوي في نظرناكان 
هل  ،آلو :دورة الكالم تشتغلمن أن ف للتأكد ف، في الجوهر، إلقامة التواصل وتمديده أو فهمه، وتوظَّ توظَّ 

" قل، أتسمعني"، أو باألسلوب : انتباهه لم يرتخِ  أنَّ  من أو التأكد ،ف إلثارة انتباه المخاطبوتوظَّ ، تسمعني؟
  ومن الجانب اآلخر "هم،هم". .الشكسبيري " استمع إلي"

ز الوظيفة المهيمنة عندما تتجه الرسالة إلى السياق وتركِّ هي ة. و يحائيَّ إة وهي معرفيَّ  :ةالوظيفة المرجعيَّ  - ٣
  ."عليه

ه على المستويات الصوتيَّة والمعجميَّة تلون كالمنا كلَّ "هذه الوظيفة  إنَّ  :ةة أو التعبيريَّ الوظيفة االنفعاليَّ  - ٤
 ،يا إلهي) ،(آه وعلى المستويين المعجمي والنحوي: التعجبُ  ،والنحويَّة. مثال ذلك على المستوى الصوتي: النبرةُ 

على المستوى  هناك مثال آخر ).٤٢، ٢٠٠٦ار، (عمَّ  "ولكنه معادل للجملة كاملة ،من جملة اً ليس جزء الذي
االرتفاع واالنخفاض في نطق ب، والتنغيم مرتبط كلِّها"من الحقائق الصوتيَّة في اللغات  التنغيم، وهوهو  :الصوتي
ي إلى اختالف الوقع السمعي. ومن هنا نجد كلمات كثيرة يؤدِّ  الذيلتوتر درجة الوترين الصوتيين  نتيجةً  ،الكالم
دالليَّة مختلفة، فإذا كانت (نعم) إلجابة اختلف تنغيمها عنه لالستفسار.  ي وظائفطرائق تنغيمها لتؤدِّ  دتتعد

سالم عليكم) لها تنغيم يختلف في الإلى التركيب، فالتحيَّة ( هاواالستفسار ال يقتصر على الكلمة الواحدة، بل يتجاوز 
" مفهوم اللغة مفهوم أنّ ، وهو يشير إليه السيد ضافة إلى ماباإلو  ).٨٢، من دون تاريخ حالة الغضب" (حجازي،

يماءات، والتعبيرات ، واإلشارات، واإلأيضاً  على اللغة المنطوقة، بل يشمل المكتوبة يقتصر ال شامل وواسع،
ي يماءات... تؤدِّ ت واإلااإلشار  إنَّ  ل:القو  يمكن) ١٢، ١٩٨٠الوجهيَّة التي تصاحب عادة سلوك الكالم" ( السيد، 

طيب الخد نهر و يؤكِّ في هذا الصدد و  .مرجعيَّة في سياق الحوار بين متحادثينالوالتأثيريَّة، و وظائف اللغة التعبيريَّة، 
 منها إقرارُ  الغرُض  ،ها (موجهة)هي نتيجة صادرة عن عمل إنساني يرقى إلى غاية، إي أنَّ "يماءة اإل ) أنَّ ٢٠٠٩(

يماء اإل ثُ حدِ ويُ  .يماءاإلميدان بعد هذا تنقل التواصل من ميدان القول إلى  واقع خارجي وٕابالغه لآلخرين، وهي
  .)١٣، ٢٠٠٩طيب،لخاقلما يحصل فيه سوء تفاهم بين المتحاورين" ( نهر،  اً دقيق اً حوار 

(معرفة  ، وهي تشملخل التواصليدللم وفقاً  غير اللفظيَّة جزء ال يتجزأ من مهارتي الحوار المهارات إنّ 
الجسديَّة (لغة  الحركاتِ  دراساتِ و  ،(المسافة الجسديَّة في عمليَّة التواصل) وكيفيَّة اتخاذ ،كيفيَّة التواصل مع الناس)
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اللمس في  استعمال( اللمَس و  ،)حركة الرأس ،االبتسامالوجه ( وتعبيراتِ  ،الجسد واإليماءات والمواقف)
 ارجيخال ي عمليَّة التواصل (مفهوم الحشمة في الملبس والمظهرارجي فخال والمظهر والمالبَس  ؛االتصاالت)

  والرائحة).

فهم ثقافي.  تؤدِّي إلى سوءما  العديد من التعبيرات غير اللفظيَّة تختلف من ثقافة إلى أخرى، وغالباً كما أّن 
يستفسرون عن المقصود من لدى وصول المتعلِّمين إلى المطار وبعد التحاقهم بالدروس، كانوا على سبيل المثال ف

حركة الرأس إلى األعلى، مترافقة بإصدار صوت( ّتسه). إنَّها تعني لهم (نعم) ولكن المقصود بها (ال ). وهناك 
مرفقة بحركة رأس للتفضل إلى مكان ما، الذي قد كالقول: تفضل،  مالئمة،الاإليماءات والوضعيات غير  أيضاً 

أثناء ، وليس ترحيبًا أو تواصًال حميميًا. أو الّربُت على الكتف في يؤخذ على أنه دعوة الستغالله مادياً 
كذلك التعبير( عندنا) عند قول  أو رفع الكتفين الذي يدل على (ال أعرف). ،،الذي قد يؤخذ على أنه تحرشمحادثة

الرأس يمنة (ال) هو برفع الرأس إلى األعلى في حين أّن التعبير عن قول (ال) عند ( األوروبين) هو بتحريك 
   ويسرى.

القدرة على فهم هذه اإليماءات الجسديَّة، هو ضروري سواء أكان ذلك في هذا البرنامج  المتعلِّمين إّن امتالك
وقد يبرهن لدى المتعلِّمين على تصوُّر أكثر دقة لواقع البيئة التي يتعّلمون فيها اللغة، وعلى القدرة  ،أم في غيره

على رؤية األشياء كما هي في الواقع واالرتكاز في تعّلمها على المشكالت المعرفيَّة أكثر، وبدرجة أقل على 
وبهذا االمتالك سيتمكنون من التعامل مع  ،امشكالتهم الشخصيَّة التي قد تواجههم نتيجة لسوء فهم إيماءة م

 اآلخرين والتعاطف معهم.

 في وظائف األفعالترى الباحثة أّنه تجدر اإلشارة لدى الحديث عن الوظائف اللغويَّة والحوار، الحديث عن و 
والوظائف  ،ليمهام اللغة الثانية وتعالسياق ذاته التي تتقاطع مع مهارة الحوار وتنميتها لدى الحديث عن تعلُّ 

 األفعال التي تتقاطع مع مهارة الحوارلتوضيح وظائف ) ١٩٧٠(للغة  أوستين وسيرل وتستشهد بدراسة .اللغوية
  :فيقولل في األفعال فه من التأمُّ . إذ يشرع أوستين في بداية مؤلَّ والوظائف اللغوية

من هذه الدراسة  اً وانطالق .أعلنكما مرتبطين بعقد الزواج :لما تحدده اً إنجازي "األفعال التي يحّقق لفظها فعالً 
 إنَّهفي اللفظ نفسه،  اً وثيق ترابطاً القول والفعل مترابطان  ق أوستين على فئات أخرى من النصوص واقع أنَّ يطبِّ 
  (Bérard, 1991,23-25) مستويات: ةز بين ثالثيميِّ 
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 . الشكل  - ١
 طلب معلومة.، و شك عن رأمر يعبِّ  وٕاعطاء  - ٢
  المستمع. مثال: يدهش، يطمئن، يمكن أن يقنع. ما فياألثر الذي يحدثه لفظ و  - ٣
  :ع على خمسة أنماط ذات طابعتوزَّ يألفعال اللغة،  ًا آخرفيقترح تصنيف ،ا سيرلأمَّ 
 معلومة، وصف واقع.إعطاء تمثيلي:  - ١
يام به بعد توجيهي: أمر، سؤال، سماح، [أي] وضع المستمع أمام ضرورة تحقيق فعل مستقبلي والق - ٢
 السماح.
 تعاقدي: وعد، عرض: ضرورة، واجب. - ٣
 ، اعتذار، شكر، تحيَّة، تعبير عن حالة شعوريَّة.تعبيري: تهانٍ  - ٤

  .شكل حقيقي بتصريحي: إعالن، إدانة[ أي] أن نجعل محتوى الفعل فعاالً  - ٥

لتعّرف طبيعة الفعل اللغوي وتحليل وظيفته التداوليَّة في  مساعداً  وظائف اللغويَّة تعّد عامالً ال أنَّ  وهكذا نجد
تفترض المقاربة  ما كي يتحقق فعلله ") إلى أنّ ١٩٩١بيرارد ( تشير . وفي هذا الموضوععمليَّة الحوار التواصليَّة

ز االنتباه تركِّ  هذه وجهة النظر النفسيَّة والفلسفيَّة أنَّ التداوليَّة وجود منظومة من القواعد تحكم تفعيل المحادثات و 
  .(Bérard, 1991,25)على سلوك المشاركين في المحادثة." 

  
 آداب الحوار .١١-٤

ُيعول نجاح الحوار وانتظام مساره على ضبطه بآداب يمكن تصنيفها في صنفين رئيسين هما: آداب  
  الحوار العلميَّة، وآداب الحوار اللفظيَّة، ونوضِّح فيما يأتي كًال من هذين الصنفين: 

  آداب الحوار العلميَّة .١-١١-٤

أن الحوار متى دار  ًا جازماً اعتقادفإنَّنا نعتقد ، وٕاّنما جماعة جماعة، فرداً  إذا كنا ندعو إلى التفكير ال فرداً "
ثنا من اتساع المعرفة، وتقليب النظر ما ال يورثه "حديث  على معرفة بقواعده وبصيرة بآدابه، من شأنه أن يورِّ

  ).١١،٢٠١٣رحمن، النفس".(عبد ال

  آداب الحوار كما يلي:) ١٩٩٦كامل (  ويعدِّد
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ر الوقت، شرط أساسي لنجاح الحوار وتحقيق غايته، ومن دونه ال ينجح الحوار، ويهدَ وهو  العلم: - ١
ه يسيء إنَّ  .يناقش في موضوع ال يعرفه، وال يدافع عن فكرة لم يقتنع بها الَّ يجب على المحاور أ .ويضيع الجهد

  .إن فعل ذلك ض نفسه لإلحراج وعدم التقدير واالحترامالفكرة والقضيَّة التي يدافع عنها، ويعرِّ إلى 

فالبدء بالنقاط المشتركة يفيد في حسن ترتيب  :البدء بالنقاط المشتركة وتحديد مواضع االتفاق  -٢
 .القضايا والّتدرج في معالجتها

فمعرفة األهم  )...(لذي يصل إلى هدفه بأقرب طريقإّن المحاور الناجح هو ا :ج والبدء باألهمالتدرُّ   -٣
 والبدء به يختصر الّطريق.

 )...(من إثبات صحة الدليل، بدَّ  ح الحوار هو الدليل، والنجِ يُ ما  إّن من أهمِّ  :وضرب األمثلة الدليل  -٤
حسب قوتها بة من ترتيب األدلَّ  من صحة داللته على المطلوب، والبدَّ  ومتى وجد الدليل وثبتت صحته، فالبدَّ 

 .اً وبيان اً األمثلة تزيد المعنى وضوحو  وصراحتها في الداللة على المقصود.

لسؤال المطروح إلى جواب مفيد عن ايعدل المحاور الناجح عن الجواب المباشر  :العدول عن اإلجابة -٥
 مهم.

المحاور الصادق، ز بها اآلداب والصفات التي يتميَّ  إّن من أهمِّ  :أطلخاالرجوع إلى الحق والتسليم ب  -٦
له، ويفرح  م بخطئه، ويعود إلى الصواب إذا تبّينوالعاقل هو الذي يسلِّ  ،فحيثما وجده أخذه .ضالته أن يكون الحقُّ 

 إرشاده وداللته إليه. بظهوره، ويشكر لصاحبه

  اللفظيَّةالحوار آداب . ٢-١١-٤

والكلمات المنتقاة، في استقامة الحوار وتحقيق المتفوه بها،  الّتدقيق في األلفاظ، ومراعاة العباراتيسهم 
  )١٥-١١، ١٩٩٦( كامل،  :اآلداب اللفظيَّة للحوار نتائجه، ومن

وقد  ،لطرف اآلخر، واختيار أحب األسماء إليهاحسن مناداة  ومنه: .بة والقول الحسنالكلمة الطيِّ  - ١
 تأّدب األنبياء بهذا األدب في خطابهم ألقوامهم.

لفت النظر إلى األخطاء من طرف خفي، وتجّنب اللوم  ومنه: ،من التصريح دالً التعريض والتلميح ب - ٢
غاًلبا أن تواجه بقوة وصرامة، وهناك  ال تتحمل المباشر، وعدم تخطئة الّطرف اآلخر بعبارة صريحة... فالنفوس
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اآلخرين، أو إشعارهم  ي الغرض نفسه من دون جرح لمشاعرمن األلفاظ الموحيَّة والكلمات اللطيفة التي تؤدِّ الكثير 
 . والهزيمة بالذلِّ 

أن يثني إلى ناك حاالت يحتاج فيها المحاور فه :أو على خصمه بالحق ،ثناء المحاور على نفسه - ٣
أو في مسألة من  ،في موضوع الحوار شعر خصمه بمقدار علمهعلى نفسه بالحق لتحقيق غرض معين، كأن يُ 

ذكر شيء من محاسن النفس بقدر وحق. وكذا قد يحتاج المحاور إلى أن يثني على  غُ وَّ سَ مسائله... فهنا قد يُ 
  الّطرف اآلخر بالحق لتحقيق غرض معين، كأن يكون القصد إشعاره بالتقدير واالحترام، واالعتراف بفضله وعلمه." 

ولقيا الناس "الترغيب في بشاشة الوجه،  ):٢٠٠٦(  يضيف الشتريمن أجل زيادة الترغيب في المحاورات و 
ن ما يبّين قوله، ويبيِّ وعدم الّتعّصب، فال يتعّصب اإلنسان إلى شخص أو رأي، بل إنَّ  )...(بوجه منبسط ضاحك

 على الرأي، فإذا أراد أن ينقد فكرة أو رأياً  اً إلنسان في محاورته ومناقشته مركز دليله بأوضح حجة... وأن يكون ا
  فينبغي أن يعرض لذلك الرأي.

  . )٣٢،٣٧، ٢٠٠٦ ( الشتري، 

 أهميَّة الحوار في العمليَّة التعليميَّة التعّلميَّة  .١٢-٤
  ).٩، ٢٠٠٨ولي، الخ(تتجلى أهميَّة الحوار في العمليَّة التعليميَّة التعّلميَّة بالنقاط اآلتية: 

 توثيق الصلة بين المعلِّم والمتعلِّمين. -" 
 عن أفكاره ومشاعره. استعمال المتعلِّم للغة العربيَّة السليمة في التعبير -
 استثارة قدرات المتعلِّم العقليَّة، لتكون في أحسن حاالتها. -
 تنمية عادة احترام اآلخرين وتقدير مشاعرهم. -
 أو التحرج من إبداء آرائهم. ،وفخال وعدم ،مساعدة المتعلِّمين على الثقة بالنفس -
 إلى رصيد زمالئه المعرفي اً دزاز، عندما يجد نفسه قد أضاف جديشعور المتعلِّم بالفخر واالعت -
 إعمال المتعّلم لفكره، وليس لذاكرته". -

 في:وتضيف الباحثة أنَّ أهميَّة الحوار تكمن 
 إظهاره الفرق بين تحفيظ المتعلِّم المعنى وكيفيَّة بناء المتعلِّم نفسه له. -
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عند قول  :. مثالالتعليميَّة التعّلميَّةذاتيَّة مستمرة في العمليَّة  أن تعّد صفة إجرائه العلنيَّة أداة تقويميَّة -
أريد القول: معتقد على مسمع زمالئه. ومن ثم يعّقب آخر لدي المشكلة ذاتها في  اً المتعلِّم كلمة معقد ثم يقول عفو 

  .سابقاً بعض الكلمات؛ فالتعّلم هنا يحقِّق نتائج إيجابيَّة قد ال يحقِّقها المعلِّم في جلسة تقويميَّة محضَّر لها 
 أمام زمالئه. اً المتعلِّم ألفكاره ومراجعتها جهر إفادته في تحقق تعّلم فعلي في أثناء معاودة  -
 إظهاره أهميَّة التشارك في تعلُّم اللغة الثانية مع االحتفاظ بأهميَّة التعلُّم الذاتي. -

 
  خصائص المعلِّم الديمقراطي  .١٣-٤

أشار" جورج برنارد شو" ذات مرة، إلى فكرة  " ال":مة كتابه "التدريس الفعَّ ) في مقدّ ٢٠١٠جنسن (قول ي
ينظر إلى  الناس "بعض دي حتى اشتهرت في الستينات من القرن العشرين، وهذه الفكرة هي:يرددها األخوان كين

؟"  لم ال :بأشياء يمكن أن تتحقق ويتساءلون الناس يحلم بعض في حين ؟لماذا :بالفعل ويتساءل الموجودةاألشياء 
لفعل، الالحتماالت، رؤية للكيفيَّة التي يمكن أن يكون عليها التعليم وليس الكيفيَّة التي هو عليها بها رؤية إنَّ 
ر والشكوى. من التذمُّ  يسألون عن المزيد من الواجبات المنزليَّة، بدالً  التي تجعلهم إلى المدارسيهرعون التالميذ ف
يتعّلم ويعمل مع  فالمدرِّس ،رؤية عن الشراكة اً ها أيضإنِّ ) ...(ها الرؤية التي سوف يكون للمعلِّم فيها صوت ورأيإنَّ 

في العمليَّة التعليميَّة التعّلميَّة.  التعاونمبدأ ذلك إلى  يضاف). ١، ٢٠١٠مهم" (جنسن،من أن يعلَّ  التالميذ بدالً 
  وهذا سينجح عند إيمان المعلِّم بديمقراطيَّة التعليم.

 المتعلِّمين عندهصائص للمعلِّم الديمقراطي من كيفيَّة قيام فريري بمساعدة خال (أبو جبارة) بعض ولقد اشتقَّ  
 .)٣٥٠، ٢٠٠٩(أبو جبارة،  وهي: ،بالحوار تعّلم مهارتي القراءة والكتابةعلى 

عمليَّة مستمرة، والتعليم ليس هو ما يجعلنا بوصفهااالعتراف بالنقص المعرفي: هو أساس التربية " - ١
 هو ما يجعلنا قابلين للتعّلم. النقصإن قابلين للتعّلم، بل 

 والمعلم احترام استقالليَّة المتعلِّم: فالمعلِّم الذي ال يحترم فضول الطالب في تعبيراته الجماليَّة، واللغويَّة،  - ٢
 نسانيَّة.اإلالذي يسخر من تعامله معه، إّنما ينتهك مبادئ أخالقيَّة أساسيَّة للشروط 

علِّم، والّنضال من أجل حقوق المعلِّم: احترام المتعلِّم للمعلِّم تلمعلِّم للمالتواضع، والتسامح: احترام ا  - ٣
يتطّلب من األخير غرس الّتواضع، والّتسامح عند ممارسة عمليَّة التعّلم، وبذلك يضفي الكرامة على هذه الممارسة، 

 وهذا يقابله االحترام الذي يكنه المتعلِّم لهويَّة المعلِّم.
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 اآلخر. لدىالفضول عن الفضول: هناك أساس أخالقي ال يمكن إنكار التعبير التدريس يتطلب   - ٤
 فعل إنساني. التدريس - ٥
    . االنفتاح على الحوار"و ة، ممارسة األنشطة، والّرعاية المستمرَّ و االلتزام،  هو التدريس  - ٦

  التطبيقات العمليَّة للحوار في المجال التربوي  .١٤-٤

ووسمت بهم.  ايهاألثر العميق للحوار في المجال التربوي يتجّلى في تطبيقات عمليَّة، حملت أسماء متبنِّ  إنَّ 
وقد تجّلى اعتماد الحوار في مجاالت عدة من العمليَّة التعليميَّة التعّلميَّة، منها: الفلسفيَّة، والقانونيَّة، والتربويَّة، 

  ا في إطار البحث الحالي. واالجتماعيَّة، التي تجدر اإلشارة إليه

  سقراط .١-١٤-٤

تجعل  متنوِّعةيبدأ فيها بطرح أسئلة  إذ" ":يَّةالتوليدالطريقة التي عرفت ب" ،سقراط بطريقته في التعليم تمّيز 
المتعلِّم أو المحاور يقع في التناقض ويقّر بالعجز عن معرفة الحقيقة، ثم يعاود سقراط األسئلة ويستنبط المعلومات 

وليس ، )٣١،١٩٩٥(أفالطون، حول حقيقة الموضوع من محاوره حتى يصل به إلى تقرير نتيجة ما" المختلفة
تستدعي من المستمع  السؤال التوليدي، الذي تكتنفه إجابةالذي يوّلد اإلحباط، بل معاودة هو العجز  أن المقصود

  إلى الهدف من معالجة خطاب ما. بغية التوصل رد،السائل، المبادرة بسؤال جديد ومطّ 

، في بيت لحم التي أقيمتدردشات أكاديمية  في ندوة جلياً يظهر  االهتمام بالدوائر السقراطيَّةعلى ومثالنا 
) دوائر سقراط: تعزيز التفكير اإلبداعي الناقد في ٢٠٠٥كتاب بعنوان: "كوبلند مات (مراجعة ب وقد قام المشاركون

يتضمن  هإلى أنبعد مراجعة هذا الكتاب  . يشير سوداح(سنتهاوس، بورتلند)" عداديَّة والثانويَّةإلارس ادالم
السهل تبني هذا األسلوب  جعل مني"معلومات مفصلة عن استخدام دوائر سقراط في المدارس المتوسطة والثانويَّة، 

مساق  في أيِّ  بوصفها أسلوبًا تعليمياً  لالستعمالإّن دوائر سقراط تصلح  .في مؤسسات التعليم العالي واستعماله
إدارة  أم فيسواء أكان ذلك المساق في العلوم اإلنسانيَّة،  ،قراءة نقديَّة وتحليلها قراءة النصوص ىيعتمد عل
بهذا الكتاب كل مدرس مهتم بمساعدة طالبه  يوصى لذا العلوم األخرى. أم فيبويَّة العلوم التر  أم فياألعمال 

  .)١٤، ٢٠١٢ليطوروا مهاراتهم في القراءة الناقدة" (سوداح، 

في الواليات المتحدة األمريكيَّة بوساطة إفراد تعليم  بالدوائر السقراطيَّة وفي السياق ذاته يأتي االهتمام 
األستاذ  يؤدي" في إطار فئة نموذجية من المتعلمين، كليَّة الحقوق واستعماله على نطاق واسعوتعّلمه في  القانون
 ،في محاولة إلجبار الطالب على الّدفاع عن موقفه أو دحض حجة خصمه ،عادة دور محامي الشيطانفيها 
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عن  اً يبدو معها عاجز  يثبحأجوبته، عليها نى الطالب وذلك بتوجيه أسئلة له تهدف إلى تحدي االفتراضات التي بَ 
صوصية وذلك، بافتراض حالة معينة ال يشملها القانون، وهي خال الدفاع عنها، أو إلى دفع الطالب إلى مزيد من

األسلوب السقراطي هذا المتعلم على التوصل إلى المبادئ  كما يساعد ،بحاجة إلى إصدار استثناء بخصوصها
 المتعلِّم على بهدف مساعدة قطار األفكار بعناية فائقة لتشجيع تدفقة صيغت القانونية بنفسه، من خالل أسئل

   ).flybjerg, 2011, 235-316( "ل إلى المبادئ القانونيَّة بنفسهالتوصُّ 

  لو فريريو با .٢-١٤-٤

المتعلِّم  ىالبرازيلي فريري في ستينيات القرن الماضي إلى أهميَّة تنمية روح االستقالل لدالفيلسوف  نّبهلقد 
)، الذي يتحول الطالب فيه إلى مصارف يقوم يالتعليم المصرفي (البنك أنَّ  "يرى ، إذ في العمليَّة التعليميَّة التعّلميَّة

يَّة عند الطالب أو إلغاؤها فيه األساتذة بإيداع معارفهم، هو انعكاس لمجتمع القهر، وهو من شأنه تقليل اإلبداع
وال يطرح هذا النوع من التعليم حقائق العلم من وجهة نظر نقديَّة، بل  .القاهرين ، من أجل خدمة أغراضاً تمام
  .ف المتعلِّمين مع واقعهم ويزيد من سلبيتهميكيِّ 

الحوار الناقد هو مفتاح  أنَّ بفريري يجيب  ؟حواري عندهغير اللكن ما البديل للتعليم التلقيني، تعليم القهر، 
بإيجابيَّة المتعلِّمين وٕانسانيتهم، بحيث يدخلون في عالقة حوار دائم مع المقهورين،  ذلك الحوار الذي يؤمن ؛التغيير

وظيفة  إنَّ  وتتكفل هذه العمليَّة بتخليص المتعلِّمين من األوهام واألساطير التي صورها وصاغها النظام القديم.
 .عقل اإلنسان قادر على كشف الحقيق بأنَّ  مالتربيَّة إذن هي تنمية النقد والحوار، وتدريب الوعي الناقد، ألنه يسلِّ 

: تربية القهر، وتربية الحريَّة، هما الشائعة في بلدان العالم الثالث، في شكلين للتربية» ثقافة الصمت«وانتقد فريري 
الثقافيَّة]  [ النقديَّة، االجتماعيَّة،ر الثقافي لإلنسان إلى اإلسهام في تغيير البنية وتطور هدف التربية عنده من التحرُّ 

  .)٢٠٠٧" ( خضر، اً جذري اً تغيير 

فقط  تأداة حيويَّة، وفّعالة في عمليَّة ليسو "عمليَّة حواريَّة،  هاولقد نظر إلى عمليَّة محو األميَّة للكبار على أنَّ 
فهمه" و  بإدراك الواقع، اً عضوي اً بالدرجة األولى ارتباطترتبط  إّنها، بل ابةفّك الحروف، والقراءة، والكت ألمييناتعّلم 

  .)٨، ٢٠٠٢(فريري، 

بشدة إلى أهميَّة تنمية روح  ط في الممارسات التعليميَّة، يدعو فريريوفي مواجهة مواقف القهر والتسلُّ 
وهذا يقتضي أن تقوم عمليَّة التعليم على أساس المنهج  ،االستقالليَّة لدى المتعلِّم، واحترام ما لديه من معرفة

ع فضول رغبته في المعرفة، والتساؤل الرحب الفضولي، والتفاعل الحقيقي بين المعلِّم والمتعلِّم، يشجِّ  الحواري الذي



82 
 

، وحيدةوهي قدرات ال تنمو  ،ش واالستقالليَّة في اتخاذ القراراوعلى ممارسة التفكير النقدي في فهم الواقع المع
ويقول فريري . إلى تشويه هذه القدرات وٕاّال فأّنها تؤديي إلى النضج السليم دة تؤدِّ ها تتبلور نتيجة عوامل متعدِّ ولكنَّ 

يوم  امسة والعشرين من عمره، إذ نصبح ناضجين في كلِّ خال فجأًة في اً ناضجه: "ال يصبح أحد إنَّ في هذا اإلطار 
برات التي الخال تحدث في وقت محّدد، وٕاّنما هي رهينة ب هيعمليَّة، تشكيل الوجود، و  هي . إّن االستقالليَّةبنا يمرُّ 

الحوار والحديث مع اآلخر، ال  تعليم االستقالليَّة على حقِّ  وبهذا يجب أن يرتكز ؛تثير اتخاذ القرار والمسؤوليَّة
  ).Brick, 2011, 14الحديث إلى اآلخر"(

المشاركين في العمليَّة الحواريَّة، ويعّدها: "ركيزة من بين  التعاون ويضيف أنَّ االستقالليَّة ال تنفي فكرة 
ال تتمُّ و ، اإال حين يتشارك الجميع رغم االختالف في التخصصات وأهميته ال يمكن أن يتمّ  ،ركائز العمل الحواري

  ).١٨٨، ١٩٩٠هذه المشاركة إالَّ بالحوار" ( علي، 

  خاتمة .١٥-٤

التحدُّث)، والمدخل التواصلي، تجدر اإلشارة إلى أّن وفي ختام الحديث عن مهارتي الحوار( االستماع، و 
وهذا يقود المعلم إلى تحديد في إطار االستعمال اللغوي الواقعي للتواصل،  مهاراتهم الفرعية تتداخل فيما بينها،

ها تدريب المتعّلم عليها؛ بهدف استعماله اللغة في بيئت أهدافه بدقة، بحيث تتسع إلى مرونة تداخلها، في أثناء 
، وأساليب لغوية مختلفة، باإلضافة إلى المهارات غير اللفظية التي ات صوتية مختلفة من لغتهالتي تمتلك صف

  .تلعب دورًا في فهم مقاصد المتحاورين

وترى الباحثة أّن الحوار، هو التفكير بصوت عال، اليستقيم إال من خالل تشجيع التواصل، بوساطة ديمقراطية  
الخطأ الذي يتعّلم منه متعّلم اللغة الهدف،بصفة خاصة، والمتعّلم بشكل المتعّلم ب المعلم بتقبله إمكانية وقوع 

  .غوي الحياألمر الذي يسّهل اندماج المتعّلم في المحيط الل .عام
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 مقدمة .١-٥

الوسائط المتعددة التي القت استجابة من  :سم العالم الحالي بالتقدم في مجال التقنيات الحديثة ومنهاوُ 
المجتمعات واألفراد في الغرب، وكانت من" العوامل الحاسمة في التقدم، شأنها شأن االختراعات واالبتكارات" 

  ).٢٠٠٥، ٩(بريغز، بورك،

من  صفها عامالً والتقدُّم التقني المعرفي في الوسائط المتعددة، دخل في مجال تعليم اللغة الثانية وتعّلمها، بو     
  على استعمالها.الهدف اللغة  متعّلم العوامل التي تخلق بيئة تعليميَّة تفاعليَّة، وتسهم في تطوير قدرات

 استعمالالھدف من  مھا على أنَّ ة واألبحاث في ميدان تعليم اللغة الثانية وتعلُّ دت الدراسات التربويَّ شدّ  وقد

 ،مين على زيادة قدرتھم على الفھم واإلنتاجمساعدة المتعلّ  ھو ،والتسجيالتة ة والبصريَّ الوسائل السمعيَّ 
  .ة للمستمع إليه وللمرئيوتطوير مھاراتھم التفسيريّ 

  الوسائط المتعدِّدة واألنشطة في المدخل التواصلي .٢-٥

  األفالم .١-٢-٥

"األفالم يمكنها أن تعرض  ألنَّ  ؛الثانيةة للغة ة التعلميَّ ة التعليميَّ في العمليَّ  األفالم استعماليقترح بوجراند 
" (بوجراند، الثقافة األجنبيةوتقطيبات الوجه المستعملة في  ،ةد، ومنه اإليماءات الحيويَّ الموحَّ  التواصليالموقف 
١٩٩٨، ٥٧٥(.  

التي تحملها  الرسالةإذ إّن  ؛بصرف النظر عن انتمائهم للمشاهدين ةوتظهر فائدة األفالم بدالالتها المدرك
مثل باباي  ،"الرسوم المتحركةفأفالم " .ة" قد ينقل رسالة ماحتى الشيء الذي يبدو ظاهريًا " مجرد تسليَّ ف" واضحة.
منا على نحو غير مباشر تعلَّ  نيمكنها أ تسم بالعنف،ت هات على نطاق واسع باعتبار دَ قِ جيري" التي انتُ و و"توم 
  ). ٣٠، ٢٠٠٠"القوة ليست هي الحق " ( ويلسون، أّن  أو ،الشر البد أن يحيق بأصحابه أنّ مغزاها  رسالة

التقويم وٕاصدار م مهارة ي لدى المتعلً نمّ ية، والمرئيَّ  السمعيَّةم عن طريق الوسائل وترى الباحثة أّن التعلُّ 
يقول بروك: "وهكذا تبقى الحقيقة  .ارجيالخ سيشاهدها في المحيط ةبالضرور ه وذلك ألنّ  ؛مةباللغة المتعلَّ  األحكام
  )٣٦، ١٩٩٠أن يراقب بنفسه وأن يحكم بنفسه ولنفسه" (بروك،  -من الضرورة -مة هنا أنه قد تعلَّ األساسيَّ 

حاسة وعالقتها بنوع التلقي  بحسب طبيعة كلّ  الِحسِّيكما أّن الصورة والكلمة تتناوبان األهمية والحضور 
 ُيؤهِّبي المتلقّ  طاب السينمائي تقوم على أساس المشاهدة، بمعنى أنّ الخ التلقي فية ّن" سيكولوجيّ ألودرجته، 
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). ١٢، ٢٠٠٨( عبيد، " ومتابعة أفكاره واستيعاب رؤاه بالدرجة األولى قواه البصرية للدخول إلى عالم الشريط،
  م.المتعلِّ  لهاالستعمال اللغة في حال تعرض  اً حافز  الصورة والكلمةتناوب  لشكِّ يوبالتالي يمكن أن 

م وضع المتعلّ  إّن ": ويشير(ستيفنس) إلى دور مشاهدة الفيلم في تنمية مهارتي الحوار لدى المتعلم بقوله
دة مع عناصر الفيلم: "العاطفة، والمؤامرة، والدراما، واألحداث، والصور، واألفكار، ولفت االنتباه ة محدّ مدة زمنيّ 
 الوصول انر ، يوفِّ واستعمال اللغة والتعابير ،ةويَّ ة، والهُ والذاكرة الوطنيَّ  ة،ة، واألطر المفاهيميَّ ألخالقيَّ للحدود ا
الثقافة  فث وتعرُّ التفكير والتحدُّ  ةفي تنميَّ  انل الحضارة، ويسهمة والمواقف التي تشكِّ لمقومات الثقافيَّ ا إلى العميق
   ). Stephens,2006,6" (تلقائيًا 

، الذي في الفيلم المتولدة من االنتقال والربط بين موقف وآخر يحاءاتلإليجابي إليضاف إلى ذلك الدور ا 
بالربط ويسمي ياكبسون هذا التفاعل مع تجربة حيَّة في فهم ماتولِّده من أفكار. يدخل المتعّلم في التفاعل 

بل يعني تشخيص طبيعة العالقات التي  ،بينهما مشترك شيء يعني فقط شعور المرء بوجود "الااليحائي، وهو
د تجربة االستكشاف التي تولِّ  م فييدخل المتعلِّ  كذلكوهذا  .)٦٠، ١٩٩٠ة"( ياكبسون،تتحكم في الروابط اإليحائيَّ 

  .التعبير عنها

الطالع على ما هو للمتلقي ا لدى رغبة الفضول إثارةتسهم في: "  األحداث في الفيلم التي تبنيالعناصر ف
  .)٢٠٠٩،٣" ( كاظم، وتحقيقه فر، ومتيسر أمامه في الواقعامتو 

مها، المجال لتـبادل اآلراء، ويساعد مشاهدة الفيلم في صفوف تعليم اللغة الثانية وتعلُّ  وبهذا الشكل تفسح
ضافة باإل بها. تقومة للمجتمع من خالل ردود أفعال الشخصيات واإليماءات التي ف الدالالت الرمزيَّ على تعرُّ 

إدراكًا ة ة السمعيَّ إعادة النظر في كيفية إدراك الرسالة البصريَّ ب ة يمكن تسميتهاتجربة واقعيَّ لم إلى خضوع المتعلِّ 
ضافة إلى إمكانية فهم ردود أفعال الشخصيات باإل .اً بصري يكون قابًال لإلدراكقد  اً ما فاته سمعيألّن ؛ واعياً 

م فيه. فالكلمات أنها ردود فعل خاصة بالمجتمع اللغوي الذي يتعلّ  والسيماة في سياقها، ة أو اإليمائيَّ الكالميَّ 
 كالً  إنّ  دة، بلة محدَّ ة إال في بيئة لغويَّ تكتسب قيمتها الرمزيّ والمفردات المستعلمة في السرد الروائي في الفيلم ال 

  ).١٥( حجازي، من دون، " د في مجتمع لغوي بعينه دون غيرهإيحاء محدّ ذو منها 

 طاب في الفيلم، ودفعه إلى التفاعلالخ وتمييز مالمح التعبيريَّة م إلى األساليبإثارة انتباه المتعلِّ تيح وت
فرصة لتعرف تشّكل كلُّها وجهة نظره، وٕاعادة استثمار مخزونه اللغوي،  ة قدرته على التعبير عن، وتنميَّ معه

  على تقويم ما يقوله.  تحفِّزهتجربة اآلخر، و 
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  اإلعالنات التلفزيونية .٢-٢-٥

 بين المحتوى اً ق استعمالها الناجح تطابقها: "المقوالت التي يحقِّ أنَّ اإلعالنات التلفزيزنية بف سيرل يعرِّ 
لتحقيق الهدف بصورة  ها وسيلة مباشرةة أفعال الكالم في أنّ والواقع؛ وهكذا فهذه المقوالت تختلف عن بقيَّ  يرِ بَ الخ
ّط في مباراة كرة الخ أو إشارات مراقب مِ كَ مثل صافرة الحَ  ،ةة غير اللغويَّ وهي توازي األفعال اإلعالنيَّ  ،ةة وفوريَّ آنيَّ 

ي هذا الشراب منعش، تجد اإليماء باإلنعاش على وجه مؤدِّ  :فبمجرد القول ؛) ٢٤٨، ٢٠٠٧ليفة، الخالقدم" (
  اإلعالن.

ف تعرُّ نية إلى محالت استهالك السلع، أو اللغة الثام وتضيف الباحثة أّن اإلعالنات وسيلة إلرشاد متعلِّ 
اللغة: المطعم، ودور السينما، والمسارح. زد على ذلك اإلعالنات التي تمأل  افيهم األماكن في البلد الذي يتعلَّ 

وتطلق عليها  ،في الصف للنقاش حولها اً محفز  موضوعاً  وتتضمن موضوعات مختلفة، قد تكون ،شوارع المدن
أو البصري  تذكرهام اللغة الثانية، وذلك ألن عامل زة على التدفق اللغوي لدى متعلِّ مثيرات المحفِّ الباحثة ال

  .ها المتعلِّمب تعامل، في حال السمعي دائم الحضور

مين، ال يتجزأ من التفاعل المنشود من المتعلّ "  اً استعمال الوسائل السمعية داخل الصف، جزء وهكذا يكون
  ).,Rimbaud 2008 م"(هناك تعلُّ  يكونلن الذي من دونه 

  الصور .٣-٢-٥

وقد أثبتت  .في إطار المدخل التواصليطاب في أي نص الخ إلغناء فهم اً مهم الصور عامالً  تعدّ 
 ة حفظ المفردات وربط معناها بالصورة، أّن ثمة "تناسباً ) حول كيفيَّ ١٩٨٨(كارترومكارثي، الدراسات التي تناولها

فكلما ازداد االرتباط بين المفردة  .الستدعاء المفردة من الذاكرة ،بين االرتباط والحفظ والقدرة على التذكر طردياً 
قد يفسح  وهذا). ٤٩٩، ٢٠٠٩"( العناتي، تذكرها واستذكارها(المعنى) زادت القدرة على  ةوصورتها الذهنيَّ 
  العملية التعليمية التعلمية.أسهل في  تفاعلي ة دخول المتعلمين في حوارالمجال إلمكانيَّ 

لقد ل. على التخيُّ  ةوتحفيز القدر أّن الصور لها قدرة على حمل المعنى، وتوضيحه،  ذلك إلىيضاف 
يتجزأ من التركيز على المحتوى واالهتمام  مها "جزءًا الم اللغة الثانية وتعلُّ يأصبحت في مجال تعل

   .(Hartwell, 2009)به"



87 
 

    الشابكة .٤-٢-٥

ة فهو متصل ليس فقط بأفراد المجتمعات الثقافيَّ  ،"إّن العقل نظام معرفي :كاترو نقًال عن ورتشيقول 
ال يحتوي على  هذا المحيطو  .ب)سِ م (المكتَ ة، بل أيضًا بالوسط االجتماعي والثقافي الذي يحيط بالمتعلِّ واللغويَّ 

ا الشكل تصبح هذه األدوات المذكورة، أدوات في هذو  .على الشابكة أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون فحسب، بل أيضاً 
  ).Mediero, 2013(" م اللغة الثانيةتسهم في بناء معرفة متعلِّ  ،ةه حقيقيَّ معرفيَّ 

إلى جزء ال يتجزأ من تفاعالتهم  استعماًال يحولُّهامي اليوم على استعمال الشابكة اعتياد متعلِّ  كما أنَّ 
م أو خارجه بمساعدة المعلِّ  ،لموضوعات مختلفة واستعمالها في الصفة، ووصولهم إلى مواد متنوعة اليوميَّ 

للحياة  اً رديف اً ة مكانبحيث  تصبح الفصول الدراسيَّ  ،ممتعلِّ  أصلي يشاهدها كلُّ  ألنها مصدرمهمة،  ةوٕارشاده مسأل
  توضحه اإلجابة عن السؤال اآلتي: ة الشابكةوأهمي للحوار والّنقاش. اً العامة، ومكان

 ويكون الجواب: نستعمل الشابكة في الصف؟ماذا ل -١

  للحصول على وثائق، إما في سياق البحث عن المعلومة أو في سياق توفيرها. -
  للمعلومات ال ينضب تقريبًا. لتشكيلها مصدراً  -

  لسماحها بتواصل شامل وآني في آن معًا. -

  واستيعابهم.مين ة لفهم المتعلِّ م الفردي مع مراعاة الفروق الفرديَّ بالتعلّ  لسماحها -

  .مللمتعلِّ  حقيقياً  لتشكيلها حافزاً  -

  يجمع معلوماته من الشابكة.ما  ملفات حول موضوع عدّ م بأن يَ لسماحها للمتعلِّ  -

  م.ة الحصول على معلومات مرتبطة بنشاط معّين يقرره المعلِّ إلمكانيّ  -

  تعالج موضوعات متنوعة.  ةالحتوائها على وثائق أصليَّ  -

  على اختيار، وتقويم، وفهم وٕانتاج رسائل بأنفسهم.مين لتعويد المتعلِّ  -

 .)MAINGUENEA,1987, 19(" فيها متواضع جداً  إن كلفة تكنولوجيات المعلومات -
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  ها:وتضيف الباحثة أنّ 
تعالج موضوعات التي مواقع اللغوية، و القواميس ال( مثل ي حاجات المتعلمينالتي تلبِّ  مصدر غني بالوثائق  -

  ). أشرطة تسجيليَّة لبعض األشعار، بصوت الشاعر صاحب القصيدةو ، ةوبرامج تلفزيونيّ غاني، األو متنوعة، 

 ة لدعم موضوع معالج خالل الدروس.وسيلة مساعدة وفوريَّ  -

مقابالت، ومواقع و ( نشرات إخبارية، وتقارير، ةوسيلة مساعدة على تنمية مهارة االستماع لتوافر مواد سمعيَّ  -
  .ألفالم عربية)

بوصفها أدوات  أهمية الوسائط المتعددة، والسيما الحديثة منها( الشابكة) في تسهيل عملية التعّلمنخلص إلى 
مها، إلى سهم معالجة بعض الموضوعات التي تحتويها في صفوف تعليم اللغة الثانية وتعلّ كما ت .اتصالية

  اللغوية المحيطة بالمتعّلم.على التواصل والتفاعل داخل البيئة متعّلم اللغة الهدف يساعد  اً جعلها مصدر 

" التخلي كليَّة عن االوسائط األقدم، بل بـإلى أن إدخال هذه الوسائط اليجري في هذا السياق  وتجدر اإلشارة
على العكس من ذلك تتعايش الوسائط القديمة وتتفاعل مع القادمين الجدد، فلقد بقيت الكتب واإلذاعة في 

ر، وتلعب فيه عناصر دائم التغي نظاماً لذلك من الضروري النظر إلى الوسائط بوصفها  .نزيو عصر التلف
 ).٢٠٠٥،١٦" ( بريغز، بورك، متفاوتة التأثير اً مختلفة أدوار 

  األنشطة في المدخل التواصلي .٣-٥

ة إلى أهميَّ باإلضافة م المستمر والفّعال على االستعمال اللغوي، ة األنشطة تعود إلى تحفيز المتعلّ أهميَّ  إنَّ 
  يقوم عليها النشاط التواصلي، وهي: األسس التي

  إلى تحقيق أهداف اً د خطط عملهم سعيسيرورة التفاهم تدعم توافق الفاعلين، وتوحِّ  إنَّ  .لتفاهما - " 
 مشتركة.

وفي هذه ة معيشة (التوافق). لوضعيَّ  مون] تأويالً م المشاركون[ المتعلِّ يقدِّ  ،]ضعيتا العمل والكالم[ الحوارو  -
ث والمستمع] أداء مين[المتحدّ م على المتكلِّ ة تحتِّ ة كالميَّ ة العمل كما لو كانت وضعيَّ الحالة تبدو وضعيَّ 

 م ومتلق ومالحظ ومشاهد).(متكلِّ  :ة مختلفةأدوار تواصليَّ 
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للعمل"  اً ظرفي اً هم الحدسي األولي الذي يمنح إطار للف اً ل العالم المعيش مقام: إذ يشكّ خلفية العالم المعيش -
 ).١٧٣، ٢٠٠٥(مصدق، 

  للمدخل التواصلي، هما: وفقاً وترى الباحثة أن هناك نشاطين أساسيين وهامّين في محتوى برنامج 

 العرض .١-٣-٥

م. التعلِّ في ظاهرتين أساسيتين  اً ث علن) " تثبت األبحاث التي أجريت على التحدُّ ٢٠٠٩يقول أوروك (
  ).٨٨، ٢٠٠٩ق" (أوروك، م الكتابة أو اإلصغاء المعمّ أسهل بكثير من تعلُّ  علناً  ثم التحدُّ ّن تعلُّ إ: إحداهما

م في ضوء المدخل التواصلي، على مستوى المضمون هو ف به المتعلِّ إّن العرض التقديمي الذي يكلَّ 
 وعبارات تشبك معاني الجمل ودالالتها، إيضاحًا وتفسيراً  ،ه ومنتجه إلى أدوات رابطةخطاب شفهي، يحتاج معدُّ 

 .فالالحق فيه يتواصل مع السابق منه ،ه في العرضتساعده في بناء خطابه الموجَّ لعليه، ي يبن واستنتاجاً 
يمكن تلك األدوات الرابطة والعبارات "منافذ معرفة ال  لديهل تشكِّ  الذيم اآلخر، وبالمقابل هناك متلٍق، هو المتعلِّ 

  إليه، حوارًا ومناقشًة لمضمونه. عِ مَ طاب المستَ الخ )، للتفاعل مع١٩٩٥، ٤١ (ناصف،االستغناء عنها" 

 ،ويمكنه أن يحّمس ،دة للنقاشويهدف إلى رفع قضايا محدَّ  ةذو بنية محكمة، ومنتظم" أنهبفه كوبتا ويعرِّ 
   .(Barféty, 2005,91)من أي شكٍل آخر من التواصل"  اً ويكون أكثر تأثير  ،ويقنع

 م العارض أن يعمل علىث، ينتظر من المتعلّ ث مستمع ومستمع متحدّ بين متحدّ  بُ اوَ نَ تَ العرض يُ  وألن
) يصغي المستمع إلى متحدث ما لثالثة أسباب منها طريقة ٢٠٠٩فكما يشير أوروك(  ،تحفيز االستماع إليه

  "تقديمه
  )٦٦.(  

إلى أّن  أشارت الدراسات التربويةفلقد  ،اً ميقتضي إعدادًا منظ فإنه جماعيًا،فرديًا أم  العرضأكان  وسواءً  
 ,Francophonies( العروض: "ال تكمن في األداء. بل في عدم اإلعداد له" إحدى الصعوبات في تقديم

2009(.  

 من اً عرضاألكثر النشاط إّن العرض هو ": نقول المحاضرة العرض عن مفهوم اختالف مفهوم ولتوضيح
يشير هو تقديم أفكار. و ب مأ ،التعليق على فيلمبأم  ،ق بتقديم تقريرمين. سواٌء أكان األمر يتعلُّ غيره على المتعلّ 
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خالل  تحديدهميمكننا بطريقة أو بأخرى  ،ه إلى مستمعين ال يتجاوز عددهم العشرينإلى تّدخل شفهي موجَّ 
 في حين أنّ ، محّددةمعتَبرين كتلة غير مستمعين  ه إلىشكل من أشكال التواصل الموجَّ  :هو ،العرضف ؛العرض

 ااألمر هنق رين بجانبهم الوظيفي والنفعي. ونقًال عن (لوران) يتعلّ مصطلح المحاضرة يشير إلى مستمعين معتبَ 
وبهذا يبرز  .(Van Goethem, 2002)د نسبيًا"باجتماع أشخاص يعقد بهدف نشر معلومات في مجال محدَّ 

  والعرض تبعًا الختالف المتلقي( المستمع). االختالف بين المحاضرة

آليات وعمليات  وجهةه" ملفوظ منظور إليه من أنَّ باألداء اللغوي في عرض خطاب ما  يعرِّف بنفست
في التأثير هو هدف يكون ال عند األولف .ومستمعاً  بمعنى آخر هو كل تلفظ يفرض متكلماً  ؛اشتغاله في التواصل

االختالف الذي يتبّدى في فيه  سنالحظو  ،)، مقابل األداء لنص سيقرأ جهرياً ١٧، ١٩٨٩الثاني بطريقة ما"(يقطين، 
 للسماح لكلِّ  ل وجودهامن المفضَّ  إنّ  د وحدات المعنى وال غنى عنها. بل: "الوقفات التي تحدّ ومن ذلك العرض، 

ففي العرض  ،أو مظاهر التردد ،تخلط مع فجوات الذاكرة أالّ يجب  ،اتأي الوقف ،مع أنها،مستمع بتلقي المعلومات
  .(Van Goethem, 2002)طاب"الخ الشفهي لحظات السكوت هي التي تضبط

 )١٢٨، ١٩٩٦التّمت بموجبها أجزاؤها" (المسدي،  "كيان أفرزته عالقات معينة،خطاب ذو العرض  وألنّ 
 عرضاً  رم يحضِّ يجب أن يطرحها كل معلِّ  ،التحضير لعرض ماقبل  أّن هناك أسئلة) ١٩٩٧يذكر بوجولد (

  ، وهي:القتداء المتعلمين به في عروضهم التي سيكلفون بها اً نموذجي

  م؟ماذا سأعلِّ  -

  ة؟م المادة التعليميَّ كيف سأنظِّ  -

  م هذه المادة؟كيف سأقدِّ  -

  ).Bujold ,1997 ،3موه؟" (تعلَّ  ن على استعمال ماو أّن المتعلمين قادر د من كيف أتأكَّ  -

يسعى لتبادل المعلومات  اً اتصالي اً م هذا العرض بوصفه حدثكُ حْ تَ  مقتضيات: إّن هناك إذاً  يمكن القول     
المرسل  :مم العرض(المتعلّ قدِّ بين مُ  ،مهاة وتعلُّ في تعليم اللغة الثانيَّ  ،متلقو  هدف تواصلي بين منتجلبالحوار 
م اللغة الثانية هو تنمية تعلُّ  به في سياق االعتناءو ن). ياآلخر  :نياآلخر)أو(المتعلم :والمستمع(المتعلم )للرسالة

 Van) وهذه المقتضيات، هي: ،م بتوضيح الصفات المنتظرة منه كمقدم للعرضالمتعلِّ مكوناته لدى 

Goethem, 2002).  
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م العرض على أنه ر إلى مقدِّ ظَ نْ شكل أفضل عندما يُ ستكونب: إّن المداخلة في العرض لمهارة"ا - ١
أن يقبله المستمعون على  وُيْفَتَرض، اً متخصصبالضرورة أنَّه قد ال يكون بمعنى  ،من قبل المستمعين متخصص

  .متخصصأنه 

الذي يريد  ون لديهم االنطباع بأنَّ ن يتكَّ إ: إّن المستمعين يتخذون موقف الرافض سريعًا ما زالتحيُّ  - ٢
 وليس المتحيز له. الحيادي، صاحب الموقف ،م العرضرون عمومًا مقدِّ قدِّ يُ ز، مع العلم بأنهم إقناعهم هو متحيِّ 

م العرض بعيدًا عن مستمعيه، أو غير مكترث بهم فلن يكون له : إذا كان مقدِّ القرب من المستمعين - ٣
 .تأثير عليهم"

البراهين،  صياغةو  ،مفاتيح إلفهام المتلقي صياغةتحديد موضوع العرض بدقة، ونقاطه الرئيسة، و  كما أنَّ 
 فما ؛التحضير الجيد للموضوعيعني  ؛ ذلك كلُّهمينوصياغة مخطط، وتوزيعه على المتعلِّ  ،والتمهيد الجيد للموضوع
وبالتالي ال يكفي أن تعرف وحدك الموضوع حتى يفهمه  ذلك، غيرلآلخرين  قد يبدو "يبدو لك شيئًا بديهيًا،

  .(ROMAINVILLE, 2002,2) اآلخرون"

ومما يساعد على تطوير المعارف، وجعل اآلخرين يفهمون العارض خالل نقل الرسالة، هناك خطوات أو 
  (Butler, 2006,3 ). وهي: بالحسبانم العارض أن يأخذها على المتعلِّ  أسئلة

(الجمهور، وموضوع المحتوى، واألهداف، واألفكار، وبيئة في الحسبان: واضعين ، "كيف نبني مخططاً   - ١
 ؟.العرض)

 ).؟(ما الوسائل المستعملة التي تساعد على فهم الموضوع؟ر عرضًا حضِّ نُ كيف   - ٢

 ".؟جذب انتباه المتلقين )ل( كيف نتصرف  - ٣

   (ROMAINVILLE, 2002,2) : ، وهيمهارات أخرى يجب مراعاتها لجذب اهتمام الجمهورذلك  إلى يضاف

 ينبغي أن تعكس الثقة . التي وضعية الجسم - ١

 .(حركة اليدين، والوجه): اإليماءات استعمال - ٢

 ة: لوحات اإلعالنات، والشرائح.ة البصريَّ الوسائل السمعيَّ  - ٣
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 الحفاظ على التواصل البصري مع الجمهور. - ٤

 تلوين الصوت في األداء. - ٥

الرسومات التي يمكن أن تزيد األفكار ،و رائطلخاة و مثل الصور والرسوم البيانيِّ  ،مواد مختلفة استعمال - ٦
  وضوحًا.  

 .والتعاريف واألوصاف ،والتصنيفات ،الدعم اللفظي، مثل التفسيرات، والتشبيهات والمقارنات -٧

 التقيد بالوقت. -٨

 ."فهم رسالتهالمرسل  التحّدث بسرعة مناسبة كي يسّهل  - ٩

مجموعات في مون في عروضهم الفردية، أو يه المتعلَّ من أهمية الدور الذي يؤدِّ  اً وتضيف الباحثة: انطالق
وما ُيبديه زمالؤه من  ،له قبل تقديم عرضه توجيهات المعّلم علىالتركيز م العارض على المتعلِّ يستحسن 
المعلومات عن بط المناسبة، لتوضيح" واوالسيما، في استعماله الر  ،داخل الصفبعد تقديمه العرض مالحظات 

المشاركين اآلخرين على  وأن يحاول استنتاج أهداف ،الغاية) –التمكين  - السبب –األسباب والمسببات ( العلة 
ال تكتفي داخل النص بتحقيق االمتداد األفقي له، بل ). فالروابط ١٩٩٨،٣٨٣( بوجراند،  هذا األساس"

التعليل، واالستدراك والتتابع  لتبيان عالقات تفاعل المتلقي معه،و  وينتقل هذا التحقيق عند إنتاج النص ،والدائري
  .سبق والتعليق على ما ،واالقتضاء

أو نسمعها في تعاقبها  ،يعني: "األحداث اللغوية التي ننطق بها في خطاب ما، ظاهر النص أنّ مصلح ويذكر 
ل ها ال تشكِّ ة، ولكنّ تبعًا للمعاني النحويَّ ها اآلخر،ينتظم بعضها مع بعض ،وهذه األحداث أو المكونات ،الزمني
، ٢٠٠٠إال إذا تحقق لها من وسائل السبك ما يجعل النص محتفظًا بكينونته واستمراريته" ( بحيري،  اً نص
١٧١(.  

، كي معه تقديم عروضهم قبلب المتعلمين أثناء تدرّ في ة ز المعلم على بعض المفاهيم اللغويَّ أن يركِّ  ويستحسن
  :ومنها. ممالئهز  أمامبعد تقديم عروضهم  ،يساعدهم على األداء وٕادارة النقاش

اإلشارية بدالالتها المرجعية في ربط المعلومات بين المستمع والمتحدث  ذات الوظيفة نماط الظرفيةاأل  -
من خالل عالقات حضورية في  إليه، المخاطبنظر م عن مشار إليه يلفت : "يكّني بها المتكلِّ في سياق
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ب والمخاطب من خالل معرفة المخاطِ  ميةمعلو المقام األول أو عالقات تركيبة في السياق، أو عالقات 
 ) إذ هي وظائف داللية مرجعية١٤٩، ٢٠٠٢ بالموضوع والمكنى إليه باإلشارة" (عبد الرحمن، الريحاني،

  أثناء التفاعل.طاب. وتمنح التلقائية في الخ تعّزز فهم
  الجملة الموجزة كما أوردها حماسة: -٢

  [ ومن حاالتها] الجملة االسمية الموجزة، -١- ٢

بر أم اإلنشاء، وسواء أكان الخ به بدًال من اللفظ بفعله، سواء أكان يقصد به يؤتى. المصدر الذي ١
  وطاعة)، و(صبر جميل). اً مرفوعًا أم منصوبًا مثل( سمع

في موقفه  بنفسه، مغنياً  كان إجابة لسؤال، وكان مكتفياً  ما ويقصد بها كلُّ  الجملة الجوابية الموجزة، ٢- ٢
  عّما سواه، ومّثل لها بأدوات الجواب، مثل،( َنَعٌم)، ( بلى).

  سنادية إلى سبعة أقسام، وهي:إلالجملة ا-٢- ٢

 جملة أسماء األفعال. .١

 التعجب: ( ما أفعله) و( أفعل به). اة، ويقصد بها صيغتالجملة التعجبيَّ  .٢

 حبذا)، أو ( ال حبذا)جملة المدح والذم، وهي المبتدئة ب ( ِنعم)، أو (بئس)، أو (  .٣

 أسماء األصوات. ،جملة الصوت، وهي .٤

 ة، وينضم إليها: جملة االستغاثة والندبة بصورهما المختلفة.الجملة الندائيَّ  .٥

 ة، وهي المشتملة على صيغة القسم المعروفة.الجملة القسميَّ  .٦

 ).٩٠-٨٨، ٢٠٠٩ ة." ( الشيخ،ة واإلغرائيَّ الجملة التحذيريَّ  .٧
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ة، وهو يتمثل في إنجاز ة إلى نتيجة معينَّ " تقديم الحجج واألدلة المؤديَّ بـعنى الذي يُ ، اججَ الحِ  مفهوم -٣
اج في إنجاز متواليات من األقوال، جَ ل الحِ ثَّ يتم وبعبارة أخرى، ،طابالخ تسلسالت استنتاجية داخل

للغة وظيفة  ألنَّ ؛ة، وبعضها اآلخر بمثابة النتائج التي تستنتج منهابعضها بمثابة الحجج اللغويَّ 
ر عنها داخل األقوال فقط، المعبَّ  دة، ال بواسطة الوقائعطابية محدَّ الخ عني أن التسلسالتت حجاجية

ة التي [وظفت بواسطة بنية هذه األقوال نفسها، وبواسطة المواد اللغويَّ  وأساساً  أيضاً دةها محدَّ ولكنَّ 
 مم(مستمع متحدث) على تدعيالمتعلِّ لمساعدة وذلك، ، ).٢٤-٢٣، ٢٠٠٩( العزاوي،    واستعملت]

  .رأيه باألدلة والبراهين

 ،دى أم أفرقاءافر ، اً جميع المتعلمين وبمنح " في الصف الجو التفاعلي بإضفاءتقديم العروض  أهمية تأتي
الفريق يحاول ، تقديم حديثكل عضو من أعضاء أحد الفريقين عند محاولة  ،فريقين متنافسين ليلعبوا مرحاً  جواً 

 ،وتدخل العواطف في الموضوع ،ويحدث الضحك ،وتكثر اإليماءات ،األصوات اً طبع تتعالى ،هتَ كِ سْ المنافس أن يُ 
 "ةأن ينسى الموانع ويطلق العنان لدوافعه الطبيعيَّ ،للمتحدث الشاب ،ةالعمليَّ  ما يحدث ألول مرة في الحياة اً لبوغا

  ).١٩، ٢٠٠٩(ماكولوف، 

م، لمتعلِّ لة ابغرض التمييز والمجاز  ،مين في عروضهمالحكم على أداء المتعلِّ  كونولذلك يقترح بوجراند "أال ي
  ).٥٦٠،  ١٩٩٨ ب وترتيبها" ( بوجراند،بل من أجل تشخيص أولويات التدرُّ 

  األلعاب اللغوية -٣/٢

ه في التوجُّ م في سياق تفاعلي لغوي، ولذلك يكون انغماس المتعلِّ  ،للمدخل التواصلي وفقاً م اللغة تعلُّ  يعني
وقد تكون األلعاب  ،ممها للناطقين بغيرها نحو إتاحة الفرصة له من أجل التعلُّ برنامج تعليم اللغة الثانية وتعلُّ 

الشعور بالتضامن لحل مشكلة  لديهمد وتولِّ  أكثر للتعبير عن أفكارهم، المتعلِّمين ي استعدادة خبرة تنمِّ اللغويَّ 
لمعالجة  ،من وجهة نظرهم ،والتعاطف والقدرة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة ،حلِّ وتقديم مساعدة إليجاد ال ،معينة

  أمر ما.

هيئة تنافس مخطط  فيالمتعلمين  تضعة ة لغويَّ أنها "أنشطة تعليميَّ ب األلعاب اللغويَّة ويعرف العناتي
ة تكون أفضل وسيلة إلضفاء جو األلعاب اللغويَّ  ولعلَّ  )...(والقواعد المحددة سلفاً إلى األهداف ومدروس وصوًال 

وتنقل  ،ة والقيود التي يفرضها الجو التقليدية الجمود والرسميَّ فيها كسر لحدِّ فمن المرح والمتعة على الدرس؛ 
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م إلى حالة التنافس المرح مع زمالئه، وتخرجه من حالة الحرج الشديد عند ارتكاب ة المتعلِّ األلعاب اللغويَّ 
  ).٢٠٠٩،  ١٢٧( العناتي،  األخطاء"

ة لما ة في مختلف المستويات الدراسيَّ األلعاب اللغويَّ  استخداموأشارت الحبابي في دراسة لها إلى ضرورة "
  ).٢٠٠٨جذب للطالب"( الحبابي، قدرة على  لها من

ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة في فروع مهارات  اً وأظهرت نتائج الدراسة التي قام بها البري "فروق
  ).٣١، ٢٠١١ ة" (البري،ة استخدام األلعاب اللغويَّ التواصل الشفهي باستخدام تقنية األلعاب، تعزى إلى تقنيَّ 

التي نكتسب من خاللها  هي من الطرائق األوليةو  ،المحاكاة والتعبير اإليمائي ألعاب يضاف إلى ذلك
"اللغة وقواعد السلوك المهذب وأساليب المالطفة والغزل  والسيما، جوانب سلوكنا الثقافيالعديد من 

يه ألعاب المحاكاة تؤدِّ  ريضاف دور آخ ١ة لفيتغنشتين). ومن وجهة النظر الفلسفيَّ ١٥،١٩٩٠وغيرها"(ويلسون، 
ة، واللحن الموسيقي الموسيقيَّ ة بالجملة إذ "نجده يقارن الجملة الشفهيَّ  ؛هو فهم الجملو  ،يمائيإلوالتعبير ا

حيا" حيث يصبح مفهوم" المُ ،بل المخطط األولي لنظرية المظهرباإليحاءات الموجودة على الوجه التي تشكَّ 
ة أللعاب يقوم فيتغنشتين بربط داللة الجمل بعنصر يتجاوز بكثير القواعد الشكليَّ  الطريقة هبهذ .مركزياً  اً مفهوم
في الحاالت األكثر أهمية  لحكم المطلوب أصالً ل) ...(ة الوصول ة بغيَّ وذلك في أفق اتباع قاعدة معينَّ  ،اللغة

  ).٣٠،  ٢٠٠٦المنطوقة" ( فيري،  ق بمعنى الجملللفهم المتعلَّ 

 بيتس"ها" وقد أكدَّ  .ة في حياتنا اليوميةيَّ ه ظاهرة واقعمع أنَّ  تقمصها،ال يعني من المتعلم  ةوتقليد شخصيَّ 
 وخالل ذلك نتحدث ،مستغرقين في أحالم اليقظة والتهويمات اليوميَّةمن حياتنا  اً كبير  اً نحن" نقضي جانبفقال: 

 اً أن الصوت ال يكون مرتفعمن رغم الالتي نتحدث بها مع شخص آخر( على  اً مع أنفسنا بالطريقة نفسها تقريب
نقيم محادثة مع أنفسنا،  اً أو" إنك ستتأخر مرة أخرى" وأحيان). إننا نقول ألنفسنا: "من األفضل أن أستعجل"، اً تمام

  ).١٤٠،  ٢٠٠٠نطرح فيها أسئلة ونجيب عنها" ( ويلسون، 

  

  
                                                            

  .مظهر. اشتهر بنظرية الةباستعمال اللغ) فيلسوف ومنطقي نمساوي. بلور نظرية للمعنى مرتبطة ١٩٥١-١٨٨٩ل ( فيتغنشتين ١
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  فوائد اللعب في تعلم اللغة الثانية -٣/٢/١
األلعاب اللغوية في مجال تعلم اللغة  إلى فوائد ممارسة ،أشار عدد من الباحثين وبعض المواقع التربوية

  : الثانية ومنها
 زة الستعمال اللغة.ة ومحفِّ م أمام مواقف طبيعيِّ وضع المتعلِّ   - ١

 ة.في تغيير وتيرة الدروس التقليديَّ  اإلسهام - ٢

 مين.الكشف عن اهتمامات المتعلَّ   - ٣

الفاعل في هذه  المتعلِّمين م، من خالل دورللمتعلِّ  واإلدراكتحسين مهارة التلفظ ومهارات الفهم   - ٤
 المواقف.

وبالتالي إشعارهم  جولون الذين يعانون من قلق األداء الشفهي في اللغة،الخ ومنهمالمتعلمين  مشاركة  - ٥
  باالهتمام بهم.

 ة من خالل التكرار الشفهي لها.ترسيخ البنى اللغويَّ   - ٦

 Thém@doc, Le jeu dans la).المتعلَّمة"المساعدة على تعزيز المفاهيم وتذّكر التعابير   - ٧

classe de langue,2003). 

 ث، وهوق العديد من المزايا األخرى، ومنها: التحدّ يتحق سهم فييتميزها بجو من الترفيه والمتعة،   - ٨
المزيد من مهارات التعامل مع إلى . إلى جانب المفردات، وبناء الجملة، والتنغيم ،يحتاج فالمتعّلم ،مجوهر التعلُّ 
 Gus and Co)ث"لفظية لتحقيق كفاءة التحدّ الوالمهارات غير  ،واالرتجال، والتركيز، والتعاطف اآلخرين،

Des jeux, des jeux et encore des jeux,2011 ) 

وبين  ،مينم والمتعلِّ للحوار بين المعلِّ  اً هناك "مكان أنَّ  ةاأللعاب اللغويَّ  بخصوص) ١٩٨٧يؤكد برونر (  - ٩
 .(López,p5 )سياقات مختلفة"في وبإعادة استعمال اللغة  كلِّها أنفسهم،بوساطة تفاعل األطرافمين المتعلِّ 

 )."الثانيةال ينبغي تجاهله، في نقل المعارف المتعلقة باللغة  دوراً عالوة على أّن " للعب  -١٠

.( HONORE, 2006,13)  
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ويمكن  شكل صحيح،بم فرصة توظيف مخزونه اللغوي تمنح المتعلِّ  أنَّ األلعاب اللغويَّة، الباحثةترى و 
تساعد المتعلمين و  .اً واجهها المتعلم أثناء أدائه شفهيم في الكشف عن الصعوبات التي يها أداة تقويم للمعلِّ عدَّ 

االستعمال ة في ة، يدفعه إلى التلقائيَّ م في جو من العفويَّ ضع المتعلِّ تة و ة وغير لغويَّ على تملك وظائف لغويَّ 
  الشفهي للغة.

  للمدخل التواصلي وفقاً في استعمال الوسائط  دور المعلم والمتعلمين .٤-٥

المبادر إلى خلق فهو  ،للمدخل التواصلي مهم جدً  وفقاً في استعمال الوسائط المتعددة  المعلم دورإن 
دور  أنَّ  إلى ١٩٨١وليتولد ١٩٨٦ ،كما يشير الرسن ،ميهالفرصة لمتعلِّ  اً لمراقبتها تارك المتفرِّغو  ت،النشاطا

  : بـللنشاطات الصفية يتجّلى  اً م بوصفه مدير المعلِّ 

مين إلى مجموعات ع على عميلة التواصل، ومنها: تقسيم المتعلِّ إنشاء الظروف والحاالت التي تشجِّ  -
مين سيكونون أكثر المتعلِّ هو أن و  ،االفتراضات في المدخل التواصلي أحد أهمِّ  من اً انطالق ،ةة أو ثالثيَّ ثنائيَّ 

هم سيتمكنون من فعل أشياء مفيدة باستعمال اللغة المرغوب أنِّ بم اللغة الهدف إذا شعروا لتعلِّ  اً وتحفُّز  شجاعة
 مها.تعلُّ ب

إبداء من خالل  اً منتظم تأخذ شكالً إعطاء المتعلمين فرصة التعبير عن أنفسهم؛ وذلك بجعل مشاركتهم  -
، وبالتالي منحهم الشعور اً بوصفهم أفرادلى دمج اللغة الهدف في شخصيتهم يساعد ع ما وهذا ،آرائهم

  ة متنوعة.ة تعلميَّ تعليميَّ اللغة من خالل التعامل في مواقف باألمان العاطفي في استعمال 

شكل غير بق ذلك ويتحقَّ  ،وٕانما من حيث الطالقة ،مين ليس فقط من حيث الدقةتقويم أداء المتعلِّ  -
أّما التقويم الرسمي فيكون عن طريق اختبار شفهي  ،في النشاط ينأو مشارك ينمرشد همدور مباشر من خالل 

 تواصلي. 

 بمنزلةم دور المعلِّ يكون وخاللها  ،فون بهايكلَّ تحسين أداء المتعلمين عبر قيامهم بالنشاطات التي  -
 شكل أكبر.بويستمعون  ،شكل أقلبمون مون أنفسهم يتكلَّ وهنا يجد المعلِّ  ،حكمالمراقب أو ال
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خالل  من أيضاً  مون فقط، بلف بها المتعلِّ الهدف ال يتوقف عند النشاطات التي يكلَّ  استعمال اللغة -
ة في الصف ة التعلميَّ ة التعليميَّ مون من خالل إدارة العمليَّ وبالتالي يدرك المتعلَّ  ،ةة والبيتيَّ شرح النشاطات الصفيَّ 

 .(Tofazzal  ,2010,16-17)"مللتعلُّ  اً وليس فقط هدف ،الوحيد للتواصل يارالخ اللغة الهدف هي أنَّ 

ومن دون  )...(طاب،لخاة، وتعقيد قد يكون على حساب الدقة اللغويَّ  اللغوي التركيز على تدفق اإلنتاج -
للمعايير  وفقاً م، من المعلّ ة الالزمة لمهم توفير المدخالت اللغويَّ امن  م مباشرة، ولذلكتدخل المعلِّ 

  ).Griggs,2002,140صحيحة للغة الهدف." (ال
 ة مع الّناس، وليس مجرد تزويدهم بمعلومات عن البلد وثقافته.م على بناء عالقات ايجابيَّ مساعدة المتعلِّ  -

م إلى االنتماء إلى هذه الثقافة، بل إلى فهم أسس تمثيل قيم هذه الثقافة المتعلِّ  ةعدم  الّتركيز على دعو  -
لوجه،  اً ناء اللغة في حال المواجهة وجهاللغوي نفسه، واالستجابة لآلخرين من أبداخل المجتمع 

 ).Manaa,2009,214( " ومساعدته على الّتكيف

  ة:تيَّ ص في المهام اآلم الذي يستعمل التكنولوجيا في التعليم يتلخَّ دور المعلِّ  ويرى وهينشيد "أنَّ  -

  َّة.دور الشارح باستعمال الوسائل التقني 

  ة.ة التعلميَّ ة التعليميَّ ع على التفاعل في العمليَّ المشجِّ دور 

 .دور المشّجع على توليد المعرفة واإلبداع 

  َّة الطالب.تشجيع دافعي 

  )".١٦٨ -١٥٧، ٢٠٠٥الشاطر، تطوير التعليم الذاتي.( 

صياغتها من حيث مدى  ،م على مهارة الحكم على الرسالة المستمع إليهامساعدة المتعلِّ : وتضيف الباحثة
  .ة صحيحةة، وٕاعادة إنتاجها بمعايير لغويَّ اللغويَّ 

فهو أبعد ما يكون  ،للمدخل التواصلي وفقاً مي في غرفة الصف بالجو التعلُّ ، فيتجّلى دور المتعلمينأما 
رون أمكنتهم إلتمام نشاطاتهم ويغيِّ  ،شكل دوريبمون مين يتكلَّ نشاط التواصل سيجعل المتعلِّ ، و عن الهدوء

. وبسبب زيادة إحساس المتعلمين بمسؤولية المشاركة في وفّعاالً  اً وبالتالي فإن المشهد سيكون حيوي ة،التواصليَّ 
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أنفسهم  مديرون شكل عام. وهم هنابمها اللغة المرغوب تعلُّ بذلك سيكسبهم الثقة فإّن  ،ةالنشاطات التواصليَّ 
  (Tofazzal, 2010, 17)مهم الذاتيومسؤولون عن تعلُّ 

 

 خاتمة .٥-٥

سير الدروس  حيوية علىتضفي و  ،للعملية التعليميَّة التعلُّميَّة اً إيجابي اً رديف ،الوسائط المتعددة، واألنشطةتبدو 
على معالجة المعلومات في محتوى  وتساعد ،وتسهم في زيادة ثقة المتعّلمين بقدرتهم على التحّدث داخل الصف،

   وسنتبين نتائج فاعلية البرنامج المقترح لتنمية مهارتي  ،على استيعابها وتذّكرها وهذا قد ينعكس إيجاباً  ،الوثائق
 وفقاً ( االستماع والتحّدث) في تعّلم اللغة العربية لدى غير الناطقين بها التي كانت الوسائط المتعّددة واألنشطة 

 ع الفصل التالي.و وأدواته موضال يتجزأ منه. وذلك بعد التعريف بإجراءات البحث  للمدخل التواصلي جزءاً 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  



  الفصل السادس
  إجراءات البحث وأدواته 

 مقّدمة. .١-٦
  منهج البحث والتصميم التجريبي.  .٢-٦
 .أدوات البحث .٣-٦

 قائمة مهارتي الحوار (االستماع والتحدُّث)..١-٣-٦
 .إعداد أدوات التقويم لكلٍّ من مهارتي الحوار (االستماع والتحدُّث).٢-٣-٦
 لدى غيرفي اللغة العربية  ( االستماع والتحدُّث)بناء البرنامج المقترح لتنمية مهارتي الحوار.٣-٣-٦

  .الناطقين بها
  . إجراءات التجربة النهائية .٤-٦
  مالحظات متعلِّقة بتطبيق أدوات البحث. .٥-٦
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  مقّدمة .١-٦
يتضمَّن هذا الفصل اإلجراءات المنهجية المتبعة في تصميم أدوات البحث، وتجريبها استطالعيًا، والتأكُّد من 
صدقها وثباتها، وصوًال إلى وضعها بصورتها النهائية، باإلضافة إلى إجراءات التجربة النهائية، وتوضِّح 

  الباحثة ذلك كلَّه فيما يأتي: 
  ي منهج البحث والتصميم التجريب  .٢-٦

م ه المنهج المناسب لتحقيق أهداف البحث، فهو يتيح إمكانية التحكُّ الباحثة المنهج التجريبي ألنَّ  اعتمدت
بمهارتي ن التابعين المتمثلين لمعرفة فاعليته في المتغيِّريْ  ،بالمتغيِّر المستقل (البرنامج التعليمي المقترح)

اختبرت الباحثة عيِّنة البحث قبل التجربة وبعدها بتطبيق كٍل من اختباري ، ولتحقيق ذلك )االستماع والتحدُّث(
، وهي بذلك اختارت تصميم االختبار القبلي/ البعدي، والبعدي /المؤجَّل للمجموعة نفسها، االستماع والتحدُّث

  ) يوضِّح التصميم التجريبي: ٣والشكل (فذلك يساعدها في ضبط أثر المتغيِّرات غير التجريبية 
التطبيق القبلي   المجموعة

  لالختبارين
المعالجة 
  التجريبيَّة

التطبيق البعدي 
  لالختبارين

التطبيق البعدي 
  المؤجَّل لالختبارين

المجموعة 
  التجريبيَّة

  عيِّنة البحث

التطبيق القبلي 
  الختبار االستماع

تطبيق البرنامج 
  التعليمي المقترح

التطبيق البعدي 
  الختبار االستماع

البعدي  التطبيق
المؤجَّل الختبار 

  االستماع
التطبيق القبلي 
  الختبار التحدُّث

التطبيق البعدي 
  الختبار التحدُّث

التطبيق البعدي 
المؤجَّل الختبار 

  التحدُّث
  ) التصميم التجريبي للبحث٣الشكل (

  أدوات البحث   .٣-٦
  لتحقيق أهداف البحث الحالي، أعدَّت الباحثة األدوات اآلتية:

  قائمة مهارتي الحوار (االستماع والتحدُّث)   .١-٣-٦
  طوات اآلتية: الخ ُطوِّرت القائمة وفق

 تحديد هدف القائمة .١-١-٣-٦
يتمثَّل الهدف من القائمة في تحديدالمهارات الفرعيَّة ومؤشِّراتها لكٍل من مهارتي الحوار (االستماع     

والتحدُّث)، الالزمة لمتعّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها (في المستوى المتوسط)، التي ينبغي تنميتها لديهم، 
  في إعداد كٍل من اختباري االستماع والتحدُّث.  تمهيدًا لتضمينها في البرنامج التعليمي، واستعمالها
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 مصادر القائمة .٢-١-٣-٦

 ،والتحدُّث) الحوار(االستماع،المهارات الفرعيَّة ومؤشِّراتها لكٍل من مهارتي اتبعت الباحثة في تحديد 
  طوات اآلتية:الخ

جمعت الباحثة المادة العلميَّة ذات الصلة بالموضوع من المراجع في مجال تعليم اللغة العربية وتعّلمها  - ١
للناطقين بغيرها، وفي مجال تعليم اللغة الثانية وتعّلمها، والمؤلَّفات اللغويَّة العربيَّة، واألجنبيَّة. ومنها تلك 

شكل عام، وبتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بشكٍل بالتي تناولتمهارتي الحوار( االستماع، والتحدُّث) 
)، ٢٠٠٨ولي،الخ)، (٢٠٠٤)، (الداية وجمل، ٢٠٠٣للمدخل التواصلي مثل: (اللبودي، وفقاً خاص 

اإلطار المرجعي األوروبي  المشترك (، )٢٠٠٦طعيمة، ، ٢٠٠٨)، (البوشيخي، ٢٠١٠(القميزي، 
 .إلخ).... ٢٠٠٨للغات، 

التي تناولتالمهارات الفرعيَّة لكل من مهارتي الحوار (االستماع الدراسات السابقة ث و اطلعت على البحو  - ٢
)، (المقبول، ٢٠٠٧)، (صليبي، ٢٠٠٩)، (الناقة، ٢٠٠٣والتحدُّث) مثل دراسة كل من: (الصديق، 

٢٠٠٥) ،(Elkhafaifi, 2005) ،(Tsou, 2005...(إلخ. 

ين بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وذلك برة من األساتذة الخ على آراء ذوي طالعاال - ٣ المختصِّ
بحرص الباحثة عند وضع الصورة األولية للقائمة أن تترك لهم حرية الحذف واإلضافة للمهارات الواردة 

ين من المصادر التي ال يمكن الخ في الصورة األوليَّة للقائمة. إذ يعدُّ استطالع آراء براء والمختصِّ
وير قوائم المهارات، ألنَّ تلك اآلراء تمثِّل خالصة تجارب وخبرات طويلة في البحث إهمالها عند تط

  والتدريس.  
 .)١٧- ١٦انظر ص ( الحوار (االستماع والتحدُّث) وضع التعريف اإلجرائي لكٍل من مهارتي .٣-١-٣-٦
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 الحوار (االستماع والتحدُّث) تحديد المهارات الفرعية لكٍل من مهارتي .٤-١- ٣-٦

استنادًا إلى المصادر السابقة وانطالقًا من التعريف اإلجرائي لكٍل من مهارتيالحوار (االستماع،      
 والتحدُّث) ُحدِّدت المهارات الفرعيَّة لكٍل منهما، وهي: 

  التقويم والحكمالمهارات الفرعيَّة لمهارة االستماع: الفهم، واالستيعاب، والتذكُّر، و . 

 مهارة التحدُّث: التخطيط، والطالقة، والمرونة، والتعاون، والتماسك والترابط، واإلقناع. المهارات الفرعيَّة ل 

لكلِّ مهارة من المهارات الفرعيَّة المتضمَّنة في كٍل من مهارتي الحوار  وضع التعريفات اإلجرائية .٥-١- ٣-٦
 .)١٧- ١٦انظر ص ( (االستماع، والتحدُّث)

 

 )١(ملحق رقم: عرض التعريفات اإلجرائيَّة على مجموعة من المحّكمين  .٦-١- ٣-٦

ومناسبتها للمستوى المتوسط  لمتعّلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، وقد  ،وصحتها ،للتأكُّد من دقتها 
  ر. افقوا عليها من دون تعديالت ُتذكَ و 

 فرعيَّةتحديد المؤشِّرات أو المعايير الدالة على كلِّ مهارة  .٧-١- ٣-٦

من المهارات السالفة الذكر اعتمادًا على التعريفات اإلجرائية، مع مراعاة معايير الدقة والوضوح وعدم  
 التداخل. 

 محتوى قائمة المهارات بصورتها األولية  .٨-١- ٣-٦

وضعت الباحثة قائمة المهارات في صورتها األولية، وتكوَّنت من محورين رئيسين هما: مهارات االستماع، 
التحدُّث، يندرج تحت المحور األول أربع مهارات فرعيَّة، واثنان وعشرون مؤشِّرًا تتوزَّع على المهارات ومهارات 

األربع الفرعيَّة، في حين تضمَّن المحور الثاني (مهارات التحدُّث) ست مهارات فرعيَّة، وثمانية وثالثين مؤشِّرًا 
 تتوزَّع على المهارات الست الفرعيَّة. 

 ئمة المهاراتصدق محتوى قا .٩-١- ٣-٦

طرائق تدريس اللغة ين في صّ تمين المخعلى مجموعة من المحكّ األولية في صورتها ُعرضت القائمة 
 :، إلبداء آرائهم حولالعربية، وعلى آخرين قائمين على تدريسها للناطقين بغيرها

 .د منهاقدرتها على تحقيق الهدف المحدَّ  -

 لمهارات التحدُّث واالستماع.ها لشمو  -

 .أو توافقها معها ،لها ئهاوانتما الفرعيَّة،بالمهارات  المؤشِّراتارتباط  -

  .وضوحها وسالمتها اللغوية -
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 .إضافة أو حذف ما يرونه مناسباً  إليهمكما ُطلب  -

 :وتمحورت هذه التعديالت حول، المطلوبةالتعديالت وبعد التحكيم أجرت الباحثة 

المؤشِّرات ألسباب مختلفة، مثل: مهارة (تعرُّف الوظائف التي تؤدِّيها الكلمات)، ومهارة حذف بعض  -
ما) باإلضافة إلى مؤشِّرات  إنسان(ترجمة األلفاظ إلى معان ودالالت)، ومهارة (إنشاد قصيدة، أو نشيد، أو تقليد 

 أخرى اتفق المحكمون على عدم انتمائها لمهارتي الحوار.

 .عض المؤشِّرات لتصبح أدائيَّة (مهاريَّة)للغوية لبتعديل الصياغة ا -

(تمييز مواطن القوة والضعف في الحديث، إلى مهارة االستماع، مثل: إضافة بعض المؤشِّرات  -
(التي تنتمي إلى مهارة االستماع)، وٕاضافة  التقويم والحكموتحديدأهميَّة األفكار التي تضمَّنها الحديث)، إلى مهارة 

برات السابقة) إلى مهارة التذكُّر (التي تنتمي إلى مهارة الخ ة بين الجديد المسموع، والقديم في ضوء(إدراك العالق
 االستماع).

إضافة بعض العبارات إلى المؤشِّرات الستكمال معناها مثل: (ترتيب األحداث تدريجيًا)، وأصبحت  -
المستمع (ترتيب األحداث تدريجيًا وفق تسلسل ورودها في الحديث المستمع إليه)، وكذلك (تحديد الجديد في 

(إعادة سرد الرسالة بالترتيب)، فقد  ). أمَّاالمتعّلم المستمع إليه من وجهة نظر)،وأصبحت (تحديد الجديد في إليه
 .لخإأصبحت (إعادة سرد الرسالة بالترتيب الذي وردت فيه) 

استبدال بعض الكلمات مثل: (الصعوبات) بدًال من (المشكالت)، (فيما ُيْسَتَمُع إليه)، بدًال من (فيما  -
 إلخيقال)..... 

 قائمة المهارات في صورتها ما قبل النهائية .١٠-١- ٣-٦

) خمسة وعشرون ٢٥فرعيَّة لمهارة االستماع، يتفرَّع عنها (مهارات أربع )٤من (قائمة المهارات  تكونت 
)خمسة وثالثون مؤشِّرًا. والجدول اآلتي يوضِّح ٣٥) ست مهارات فرعيَّة لمهارة التحدُّث، يتفرَّع عنها (٦مؤشِّرًا، و(

  وصفًا عامًا لقائمة مهارات االستماع والتحدُّث:
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  ): وصف عام لقائمة مهارات االستماع والتحدُّث في صورتها ماقبل النهائيَّة٢(جدول 
  مهارتا الحوار

  مهارة االستماع .١
  عدد المؤشِّرات الدالة على كل منها  المهارات الفرعيَّة

  ٧  الفهم - ١
  ٥  االستيعاب - ٢
  ٤  التذكُّر - ٣
  ٩  التقويم والحكم - ٤

  ٢٥  المجموع
  .مهارة التحدُّث٢

  ٣  التخطيط - ١
  ٥  الطالقة - ٢
  ٧  المرونة - ٣
  ١٠  التعاون - ٤
  ٤  التماسك والترابط - ٥
  ٦  اإلقناع - ٦

  ٣٥  المجموع
  ٦٠  الكلِّي المجموع

  
  )٢ولتوضيح قائمة مهارتي الحوار (االستماع والتحدُّث) في صورتها ماقبل النهائية، انظر (الملحق رقم: 
  

 تحديد درجة أهميَّة المهارات الواردة في القائمة .١١-١- ٣-٦

ين بهدف تحديد مهارات االستماع والتحدُّث قامت الباحثة  بتوزيع القائمة على عيِّنة من المحكمين المختصِّ
التي يحتاجها متعلِّم اللغة العربية غير الناطق بها من المستوى المتوسط من وجهة نظرهم، وذلك تمهيدًا 

 لتضمينها في البرنامج التعليمي المقترح.

رات االستماع والتحدُّث التي توصَّلت إليها أمام مقياس متدرج من ولهذا الهدف، قامت الباحثة بوضع مها
مستويات هي: هامة بدرجة (كبيرة جدًا، كبيرة، متوسطة، متدنية، متدنية جدًا)، وتقديرها الكمِّي على  ةخمس

مين )، وأرفقتها بمقّدمة توضِّح الهدف منها، ثم قامت بتوزيعها على عدد من المحكّ ١، ٢، ٣، ٤، ٥الترتيب: (
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ين بلغعددهم ( )، مع الطلب إليهم تحديد درجة األهميَّة لكلِّ مؤشِّر ١) عشرين محّكمًا (ملحق رقم: ٢٠المختصِّ
  من المؤشِّرات التابعة لكلِّ مهارة فرعيَّة.

بعد الحصول على النتائج، قامت الباحثة بتفريغها، ثم حساب المتوسطات الحسابيَّة إلجابات المحّكمين 
ر من المؤشِّرات الواردة في القائمة، فيما يتعلَّق بتحديدهم لدرجة أهميَّة كلٍّ منها. وقد اعتمدت الباحثة لكلِّ مؤشِّ 

  المعيار اآلتي لتحديد درجة األهميَّة بعد عرضه على المشرف، وعلى عدد من األساتذة وموافقتهم عليه: 
  والقيم الموافقة لها اتة المؤشِّر ): درجات أهميَّ ٣جدول (

القيمة المعطاة وفق   ةة األهميَّ درج
  مقياس ليكرت

فئات قيم المتوسط الحسابي 
  درجة لكلِّ 

  ٥-٤,٣  ٥  كبيرة جداً 
  ٤,٢-٣,٥  ٤  كبيرة

  ٣,٤-٢,٧  ٣  متوسطة
  ٢,٦-١,٩  ٢  تدنيةم
  ١,٨-١  ١  جداً  تدنيةم

 

ين، ُحدِّدت نسبة (  ) %٥٠وبهدف، اختيار المؤشِّرات المهمة بدرجة كافية من قبل المحّكمين المختصِّ
فأكثر من الدرجة العظمى ألهمية كلِّ مؤشِّر، بوصفها معيارًا تحدَّد في ضوئه المؤشِّرات الدالة على كلِّ مهارة من 

لمتعّلمي المستوى المتوسط للغة العربية للناطقين بغيرها  مهارات االستماع والتحدُّث الفرعيَّة المهمة بدرجة كافية
ين، والبالغ عددهم ( المتوسطات  )٣شرين محّكمًا. ويبيِّن الملحق رقم (ع )٢٠من وجهة المحّكمين المختصِّ

، ّكمينالمحمن وجهة نظر  مؤشِّر من المؤشِّرات الدالة على مهارات االستماع والتحدُّثة كلِّ ودرجة أهميَّ  الحسابيَّة،
  .ونسبة هذه الدرجة وتقديرها

    
  قائمة المهارات في صورتها النهائيَّة. ١٢-١-٣-٦

 المؤشِّرات الدالة على من أربعة وخمسونمؤشِّراً  )٥٤( )،ُحدَّد٣ :رقم الملحق(نة في استنادًا إلى النتائج المبيَّ  
ينالمحّكمين مهمة بدرجة كافية من وجهة نظر  االستماع والتحدُّثمهارات  أدوات في  ُضمِّنتوقد  .المختصِّ
  .المقترح التعليمي بناء البرنامجفي و  .ةوالبعديَّ  ،ةالقبليَّ  القياس
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والجدول اآلتي يوضِّح قائمة مهارات التحدُّث واالستماع التي ُضمِّنت في البرنامج المقترح تمهيدًا لتنميتها 
تحقٍّق النسبة الكافية من حيث عدُّها مهمة بدرجة كافية ستة مؤشِّرات، ألنها لم  )٦لدى عيِّنة البحث، إذ ُحذفت (

ين من وجهة نظر المحّكمين    لمتعّلمي اللغة العربية، بوصفها لغة ثانية من المستوى المتوسط. المختصِّ
): وصف قائمة مهارات االستماع والتحدُّث التي ُضمِّنت في البرنامج المقترح في صورتها ٤جدول (

  النهائيَّة
  الحوارمهارتا 

  مهارة االستماع .١
  عدد المؤشِّرات الدالة على كٍل منها  المهارات الفرعيَّة

  ٧  الفهم - ١
  ٤  االستيعاب - ٢
  ٤  التذكُّر - ٣
  ٧  التقويم والحكم - ٤

  ٢٢  المجموع
  .مهارة التحدُّث٢

  ٣  التخطيط  - ١
  ٥  الطالقة - ٢
  ٦  المرونة - ٣
  ٩  التعاون - ٤
  ٤  التماسك والترابط - ٥
  ٥  اإلقناع - ٦

  ٣٢  المجموع
  ٥٤  الكلِّي المجموع

  
في القائمة النهائية التي ُضمِّنت في البرنامج  لتوضيح المهارات التفصيلية لمهارات االستماع والتحدُّث

  )٤المقترح، انظر (الملحق رقم:
  إعداد أدوات التقويم لكٍل من مهارتي الحوار (االستماع والتحدُّث) ٢-٣-٦

ح مدى امتالكهم منهم اإلجابة عن مجموعة األسئلة، توضِّ إّن تقويم المتعّلمين في إطار البحث، يتطّلب 
 لمتعّلمين القيام به،ل نُ كِ مْ يُ  كما أّن محتوى األدوات يسعى إلى الحصول على بيانات تشير إلى ما .لتلك المهارات
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ُيصدر مةّ  منظَّ  عملية" أثناء تطبيق االختبار. فالتقويمالمتوقع في  أي على أدائهم؛  اً تعلَّموه سابق إلى ماليس و 
ة تتعلق بإدخال قرارات تدريسيَّ  اتخاذأو عناصرها، بغية  ،أحد مكوناتها علىأو  ،حكم على منظومة تدريس ما فيها

بما يحقق األهداف  ،أو عناصرها ،ناتهاأو على بعض مكوِّ  كلها،تحسينات أو تعديالت على تلك المنظومة 
نها منظومة التدريس: تقويم مدى تتضمَّ  ومن الجوانب التي .)٢٠٠١،٤٤٧ة من تلك المنظومة "(زيتون،المرجوَّ 

للمدخل  وفقاً م اللغة العربية للناطقين بغيرهالمهارتي الحوار(التحدُّث واالستماع) في مجال تعلُّ  مامتالك المتعلِّ 
طريقة كانت، أو  ةمجرد أداء لغوي يصدر بأيِّ ) ٢٠٠٦كما يشير طعيمة (ال تعني في ضوئه التواصلي التي 

النشاط ي إلى إنجاز عني تشابكها بطريقة تؤدِّ ، تأبعد من ذلك مراً أتعني ما حتى إجادة لعناصر اللغة، إنَّ 
شكل طبيعي، تستعملفي ها ، وبأسلوب يجعلها تبدو من خالل الممارسة والسياق على أنَّ التواصلي المطلوب

  .ولتحقيق أهداف ذات معنى في حياة الفرد
الجميع داخل  فيه، يشارك مستمع ومتحدِّثتفاعل بين ، أو الترابط المرادف للتشابكال حثة أنَّ هذاوترى البا

الصف، في تبادل يغلب عليه الطابع التلقائي ألدوار الطرفين، في تفاعل ينعكس  هوالصف، وفي الوقت نفسه 
. واستنادًا إلى ذلك، إلخاستخالص النتائج ...و التفسير، و اإلرسال، و التلقي،  ،، عبراالختبار السمعيو المقابلة، و 

وأخذت اختبارات تعّلم اللغة الثانية تحتوي في  ،١٩٨٠عام بدأت عملية التقويم المباشر تحظى بأولوية منذ أوائل
اللغة ألغراض التواصل في الحياة  استعمالهمالتي ستواجه المتقدمين إليها،عند  األنشطةبنودها"على العديد من 

، وأنشطة كالمقابالت الشفهية، واالستماع إلى مقتطفات من وسائل اإلعالم ،التي تتضمن عادة أنشطةاليومية 
للمصممين، في سعيهم للحصول على اختبار أكثر  ياً تحدٍّ  يشّكلتعكس واقع الحياة اليوم. واليزال هذا األمر 

  (Po-Sen, 2000,4-5).التفاعل الحقيقي في التعّلم" هز محتوايحفّ  واقعية
بعض االختبارت  )والتحدُّث ،االستماعالحوار(مهارتي  أدوات تقويمالباحثة قبل البدء بإعداد  وقد راجعت

 مينأي المتعلّ  ،د في إطار البحثأو التي تتناسب والمستوى التعليمي المحدَّ  ،والمراجع، التي يمكن االستفادة منها
  ذه االختبارات: ومن ه م اللغة العربية،في تعلُّ  مسبقةالذين لديهم خبرة 

في اللغة الكفاية هو نظام اختبار اللغة اإلنجليزية الدولي المعتمد لقياس . و  (IELTS)نظام اآليلتس -
  (Cambridge, 2009). اإلنجليزية
 الجانب . وتركز اهتمام الباحثة فيهو نظام اختبار اللغة اإلنجليزية الدوليو ).(TOEFLاختبار  -

الدرجات  لحسابنات األمثلة والمعايير واطلعت على عيِّ  .منه واالستماعق بمهارتي التحدُّث المتعلِّ 
)STUOLYUSA –AR- A- 3960 فقط (.  
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أو خارجه  ،ل أداة تحضير في الصفيمثِّ " وهو . للمتعّلمين الراشدين، ومعلميهم هالدليل الّموج -
بي و اإلطار المرجعي األور  باللغة الفرنسية كما حددها ، الذي يبرز المهاراتB1لمختلف اختبارات اّلدلف 

 المستعملةويحتوي على النقاط األساسية التي يمكن أن تجعل اللغة  .B1هذا المستوى  فيالمشترك للغات 
 . (Breton, G, et autres, 2010, 4) واضحة

 والذي، إعداد بشير عيسى أحمد عبداهللا من ،ة للناطقين بغيرهاة للغة العربيَّ اختبارات الكفاية اللغويَّ  -
: وثانيهما: االختبار التحريري، أولهمااختبارين:  ويتألف من ،صّمم لطالب كلية التربية بجامعة إفريقيا العالمية

 .)٢٠١٣،بشيرفهم المسموع، والتعبير الشفهي ( :االختبار الشفهي، ويشمل
 
  اختبار االستماع ١-٢-٣-٦

د تتحدَّ اللغة العربية من غير الناطقين بها، و أعدت الباحثة اختبارًا لقياس مهارات االستماع لدى متعّلمي 
  : ئهبما يليخطوات بنا
 تحديد الهدف من االختبار. ١-١-٢-٣-٦

مي اللغة العربية من غير الناطقين بها (المستوى يهدف االختبار إلى قياس مهارات االستماع لدى متعلِّ 
  المتوسط).

 التعريف اإلجرائي الختبار االستماع وضع .٢-١-٢- ٣-٦
وٕاشاراته  ،رموزه المنطوقة وتفسير كلِّ  ،م على فهم الحديث واستيعابهقدرة المتعلِّ  الذي يقيسهو االختبار 

  قها.وتذوِّ  ،المرئية، وقدرته على نقدها
االستماع التي يقيسها  المؤشِّرات الدالة على كلِّ مهارة فرعيَّة من مهارات تحديد .٣-١-٢- ٣-٦

 االختبار
نتائج تحكيم القائمة  هماأسفرت عناللذين في ضوء درجة أهميتها ووزنها النسبي،  اتدت تلك المؤشِّر تحدَّ  فقد

ة كل مؤشِّر، ) فأكثر من الدرجة العظمى ألهميَّ %٥٠التي حصلت على ( مؤشِّراتال اختيرت إذالسابقة، 
 . يوّضحها )٤والجدول رقم (

 التسجيالت ختيارا .٤-١-٢- ٣-٦
(نوافذ الروح) مع مراعاة  :لم بعنوانياختارت الباحثة تسجيلين أحدهما بعنوان (تقرير عن البيئة)، واآلخر ف 

  الشروط اآلتية: 
 .السرعة المناسبة -
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 .اللغة الواضحة -
 .ميناهتمامات المتعلِّ  -
 كتابة أسئلة االختبار .٥-١-٢- ٣-٦

  كتابتها األمور اآلتية: في  يتعو من التسجيلين السابقين، وقد ر  اصة بكلٍ الخ كتبت  الباحثة األسئلة
 .الدقة -
 .مينمناسبتها لمستوى المتعلٍّ  -
 قياسها للمهارة المستهدفة. -

سئلة أو  ؛سؤال من مقدمة وثالثة بدائل لإلجابة كلُّ إذ يتكوَّن  ،دعت األسئلة بين االختيار من متعدِّ وتنوَّ 
  ة. مقاليَّ 

 كتابة تعليمات اختبار االستماع .٦-١-٢- ٣-٦
 وزمن االستماع إلى التسجيل، وشرح كيفية اإلجابة عن األسئلة. ،وتتضمن: وصف االختبار 

 تصحيح اختبار االستماع .٧-١-٢- ٣-٦
 إجابة صحيحة عن السؤال، وينال درجة الصفر في حالة اإلجابة م على درجة واحدة لكلِّ يحصل المتعلِّ  

 اطئة.  الخ
 اختبار االستماعمحتوى صدق  .٨-١-٢- ٣-٦

سؤاًال،  أربعة وأربعين )٤٤ة من (ن في صورته األوليَّ فقرات اختبار االستماع ليتكوَّ  صيغتبناء على ما سبق  
ين مين ُعرض على مجموعة من المحكّ  ينو  ،للناطقين بغيرهاتدريس اللغة العربية في المختصِّ بالتقويم  المختصِّ

  بـ:)، إلبداء آرائهم ١:ملحق رقم(والقياس، 
 له. يمثِّ  ذيسؤال للمؤشِّر ال قياس كلِّ  -
 مين.مالءمة األسئلة لمستوى المتعلِّ  -
 .وضوح التعليمات -
  ة. مالءمة الصياغة اللغويَّ  -
واستبدال الكلمات وبناء على المالحظات قامت الباحثة بإعادة صياغة بعض األسئلة، وتبسيطها،  
وحصلت على  ،مفتاح التصحيح في موضوعن و صُّ تالمخ استشيرواضحة المعنى، كما غير كلمات الب الواضحة

  موافقتهم. 
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 بهدف: ،تجريب اختبار االستماع استطالعياً  .٩-١-٢- ٣-٦
 د من وضوح أسئلته للمستوى المتوسط لمتعّلمي اللغة العربية غير الناطقين بها.التأكُّ   -
 حساب زمن االختبار. -
 حساب ثبات االختبار. -
متعّلمي اللغة العربية غير من عشرة ) ١٠نة من (ة مكوَّ ق اختبار االستماع على عيِّنة استطالعيَّ ُطبِّ 

 ت المحددةا، الذين تنطبق عليهم مواصفات العينة النهائية، بحسب االختبار الناطقين بها من المستوى المتوسط
، من خارج حدود العيِّنة النهائية للبحث، بتاريخ في المعهد الفرنسي للشرق األدنى في الجمهورية اللبنانية

  طبيق ما يأتي:وقد أوضحت نتائج الت .١٣/٧/٢٠١٢
 االختبار مناسب لمستوى المتعّلمين.  -
 التعليمات واضحة ومناسبة للمتعّلمين. -
اقترح المتعّلمون ترتيب أسئلة االختبار بحيث توضع أسئلة االختيار من متعدد أوًال، ومن ثم األسئلة  -

 المقالية، وبتتابع ثابت في النصين. وقد قامت الباحثة بهذا التعديل. 
 االستماعزمن اختبار  .١٠-١-٢- ٣-٦
نصَّي االستماع، والوقت ) دقيقة، بناء على المدة الزمنية لكلِّ من ٢٥حدَّدت الباحثةالزمن ب (   

من المتعّلمين عن بنود االختبار في التجربة االستطالعية، مع تقيد الباحثة بالنظام لإلجابة  المستغرق
 المعتمد في اختبارات االستماع.

 االتساق الداخلي لالختبار .١١-١-٢- ٣-٦
معامل ارتباط بيرسون، من خالل  عمالت الباحثة بحساب معامالت االتساق الداخلي لالختبار باستقام 

ة للمهارة الفرعيَّة التي ينتمي إليها، من حساب معامالت االرتباط بين درجة البند أو(الفقرة)، والدرجة الكليَّ 
وقد تراوحت معامالت  .اع، من جهة ثانيةة الختبار االستم(الفقرة) والدرجة الكليَّ و جهة، وبين درجة البند أ

 وهذا، ٠,٠١عند مستوى داللة  وهي قيم ارتباط دالة إحصائيَّاً  ،)٠,٨٨٧-٠,٥٢١(للبنود االتساق الداخلي 
  اختبار االستماع متسق داخليًا.  يشير إلى أنَّ 

 ثبات اختبار االستماع .١٢-١-٢- ٣-٦
  قامت الباحثة بحساب ثبات اختبار االستماع بطريقتين: 
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 إعادة تطبيق االختبار - ١
 )١٥( نفسها بعدالعيِّنة  علىوفي المرة الثانية ، ١٣/٧/٢٠١٢قت االختبار في المرة األولى بتاريخ طبَّ  إذ

ثم قامت بحساب معامل الثبات عند مستوى ، ٢٧/٧/٢٠١٢يومًا من التطبيق األول بتاريخ  خمسة عشر
وللمهارات الفرعية تراوحت  )٠,٧١( كلهالختبار )، وكانت النتيجة أن بلغ معامل الثبات ل٠,٠٥داللة (
)، وهذا يشير إلى أن ٠,٠١) وكلها قيم ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (٠,٧٢٤- ٠,٦٣٢مابين (

  االختبار يتمتع بثبات مقبول.
 ةطريقة التجزئة النصفيَّ  - ٢

البنود ذوات األرقام منهما األول  قامت الباحثة بتقسيم اختبار االستماع إلى قسمين متساويين: يضمُّ  
) بين Personة، وحسبت معامل االرتباط بيرسون (الثاني األسئلة ذوات األرقام الفرديَّ  ويضمُّ  ،الزوجية

فبلغ معامل  ،(Spearman-Brown) ثم ُصحح بمعادلة سبيرمان براون .)٠,٧٧قسمي االختبار فبلغ (
  تبار االستماع يتمتع بالثبات.ز كون اخ)، وهذه النتيجة تعزِّ ٠,٨١ثبات االختبار (

 ةوصف اختبار االستماع بصورته النهائيَّ  .١٣-١-٢-٣-٦
  قسمين: ة منن اختبار االستماع في صورته النهائيَّ تكوَّ  

، يتضمَّن تعليمات االختبار، وبيانات خاصة بكلِّ متعلِّم (االسم، والجنس، القسم األول -
 والتخصُّص، والدافع لتعلُّم اللغة العربية)،ووصف االختبار وبيان الهدف منه. 

عة بين سؤاًال، موزَّ  أربعة وأربعين )٤٤( يشتمل على مفردات االختبار، البالغ عددها القسم الثاني، -
سؤاًال اثنين وعشرين ) ٢٢بالتسجيل األول (تقرير عن البيئة)، و( اً ؤاًال خاصساثنين وعشرين )٢٢(

والثاني  ،ق بالتسجيل األولأحدهما متعلِّ  ،مؤشِّر بسؤالين قيس كلُّ  فقدلم نوافذ الروح، يبف اً خاص
 بالتسجيل الثاني.ق متعلِّ 

ح مواصفات اختبار والجدول اآلتي يوضِّ  ) اختبار االستماع بصورته النهائيَّة.٥ويبيِّن (الملحق رقم: 
  ة:االستماع بصورته النهائيَّ 
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 ) مواصفات اختبار االستماع بصورته النهائيَّة٥جدول ( رقم: 
مهارات 
االستماع 

الفرعيَّة التي 
  يقيسها االختبار

عدد 
  المؤشِّرات

عدد 
  األسئلة

  مواصفات عامة  أرقام األسئلة

  ١٤  ٧  الفهم
٢٣-٧-٦-٥-٤-٣-٢-١-
٢٩-٢٨-٢٧-٢٦-٢٥-٢٤  

  دقيقة٢٥زمن االختبار: 
ثبات االختبار بطريقة اإلعادة: 

٠٧١  
ثبات االختبار بطريقة التجزئة: 

٠,٨١  
االتساق الداخلي: بين 

)٠,٨٨٧-٠,٥٢١(  
الدرجة العظمى الختبار 

  درجة ٤٤االستماع: 
 -نوع األسئلة: اختيار من متعدد

  مقاليَّة

  ٨  ٤  االستيعاب
٣١-٣٠-١١-١٠-٩-٨-

٣٣-٣٢  

  ٨  ٤  التذكُّر
٣٤-١٥-١٤-١٣-١٢-

٣٧-٣٦-٣٥  

  ١٤  ٧  التقويم والحكم
٢٠-١٩-١٨-١٧-١٦-
٤١-٤٠-٣٩-٣٨-٢٢-٢١-

٤٤-٤٣-٤٢  

  ٤٤  ٤٤  ٢٢  مجموع

  المتعّلمين في مهارات االستماع (مستويات االمتالك): كفايةمعيار تقويم  .١٤-١-٢- ٣-٦
)، وتعبِّر الدرجة المرتفعة عن ارتفاع امتالك مهارات ٤٤تتدرج درجات اختبار االستماع من (صفر) إلى(

االستماع لدى المتعلِّم وتعبِّر الدرجة المنخفضة عن انخفاض امتالك مهارات االستماع لدى المتعلِّم. وقد 
) على مستوى %٥٠الربيع الثاني (رجة اعتمدت الباحثة أسلوب الربيعات، فقد عدَّت الدرجة التي تقلُّ عن د

)، أما الدرجة التي تدلُّ على مستوى متوسط من ٢٢منخفض من امتالك المهارات. وهي الدرجةالتي تقلُّ عن (
)، وهي الدرجةالتي تقل عن %٧٥)، وأقل من الربيع الثالث (%٥٠الفاعلية، فهي تتراوح بين الربيع الثاني(

) على ٤٤إلى  ٣٤)، والدرجة العليا (من %٧٥ي تتراوح بين الربيع الثالث ()، في حين تدلُّ الدرجة الت٣٣(
  مستوى مرتفع من الفاعلية، والجدول اآلتي يوضِّح ذلك: 
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  ): معيار تصنيف مستوى امتالك المتعّلمين لمهارات االستماع٦جدول(
الدرجة   مهارات االستماع

  الدنيا
الدرجة 
  العليا

درجة 
  القطع

  المستوى
  مرتفع  متوسط  منخفض

١٠,٥وأقّل من  ٧ ٧أقّل من  ٧ ١٤  ٠  الفهم  ١٤ –١٠,٥  

٦وأقّل من  ٢  ٢أقّل من   ٤  ٨ ٠  االستيعاب  ٨ - ٦  

٦وأقّل من  ٢  ٢أقّل من   ٤  ٨  ٠  التذكُّر  ٨ - ٦  

١٠,٥وأقّل من  ٧ ٧أقّل من   ٧  ١٤  ٠  التقويم والحكم  ١٤ –١٠,٥  

  ٤٤ -٣٣  ٣٣وأقّل من  ٢٢  ٢٢أقّل من   ٢٢  ٤٤ ٠  مج كلي

  
  بطاقة المالحظة لقياس مهارات التحدُّث .٢-٣-٦

م محاورها سلفًا في د الباحث أو المعلِّ مة التي يحدِّ النوع من المالحظة المنظَّ  ذلكدةالمقيّ يقصد بالمالحظة 
مين في عليه أن يقوم بضبطها وعرضها على عدد من المحكّ  يجبالتي "صورة ما يسمى ببطاقة المالحظة 

(صالح وٕابراهيم وعبد غيره من الزمالء.  مأ،الباحث نفسه باستعمالها، سواء قام استعمالهاقبل  لكيتعتمدالمجال 
  (Po-Sen, 2006,12).أي يوم دراسي" من عملية التعليم خالل  ال يتجزأًا جزء" تعدُّ ، و )٢٥٠، ٢٠٠٢، الحليم

 قيست إنها ،قياس مهارات التحدُّث إلى هدفتو  ،القسم الشفهي لالختبار، في إطار البحث الحالي، لوتمثِّ 
واألحداث إلى  ،واألفكار ،والمعاني ،واالتجاهات ،واألحاسيس ،على نقل المعتقداتالمتحّدث قدرة المتعّلم 

على  القدرةوالمرونة، و  ،والطالقة ،وقوة التأثير ،والسالمة في األداء ،ة في التعبيراآلخرين، نقًال يتسم بالدقَّ 
  ًا.ومترابط اً مقنع نقالً توظيف اإليماءات والحركات الجسمية في نقل 

  طوات اآلتية:الخ وقد توصلت الباحثة إلى بناء بطاقة الماحظة عبر
 تحديد الهدف من بطاقة المالحظة .١-٢- ٣-٦

 في الناطقين بغيرهايتحدد الهدف من بطاقة المالحظة بقياس مهارات التحدُّث لدى متعّلمي اللغة العربية 
 المستوى المتوسط.

 مالحظتها و  ةمهارات التحدُّث المستهدفالمؤشرات الدالة على كلِّ مهارة فرعيَّة من تحديد  .٢-٢- ٣-٦
نتائج تحكيم القائمة  هماأسفرت عن اللذينفي ضوء درجة أهميتها ووزنها النسبي،  اتتلك المؤشِّر  ُحدِّدت

 .مؤشِّر ة كلِّ ) فأكثر من الدرجة العظمى ألهميَّ %٥٠التي حصلت على ( مؤشِّراتال إذ اختيرتالسابقة، 
 ).١٢- ١-٣الذي سبق عرضه في الفقرة رقم (  ).٤:رقم (الجدول المؤشرات حويوضِّ 
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 في الصورة األولية لبطاقة المالحظة اتتضمين تلك المؤشِّر  .٣-٢- ٣-٦
 منها كلٌ على أن يصف  .قابلة للمالحظة والقياس ،بعبارة واضحةتها بعد إعادة صياغ ضمنت المؤشرات

 أداًء واحدًا فقط.على حدة 
 :فت بطاقة المالحظة من قسمينتألَّ  .٤-٢- ٣-٦

 .صفحة البيانات يضمُّ  :األول قسمٌ ال -
التي تتبع  فرعيَّةة للمهارة الل مؤشِّرات سلوكيَّ ة التي تمثِّ ن من العبارات السلوكيَّ يتكوَّ  :القسم الثاني -

لقياس مهارات  ،ماسيالخ مقياس ليكرتل وفقاً مؤشِّر سلوكي وزنًا متدرجًا  وقد أعطي لكلِّ  .لها
التقديرات الرقمية ُأعطيت (درجة كبيرة جدًا، كبيرة، متوسطة، متدنية، معدومة) و  كما يلي:التحدُّث 

 .)١، ٢، ٣، ٤، ٥(اآلتية على التوالي
 )تحديد مواقف التحدُّث (التعبير الشفوي .٥-٢- ٣-٦
 هما:للتحدث، و اختارت مجالين . وقياس مهاراتهم خالله في التحّدث،مالحظة أدائهم ب الباحثةتقوم ل

 له للتركيز على مايقوله،  اً ودافع، من التحدُّثم المتعلِّ  خوفلاً : ترى الباحثة أّن في المقابلة كسر المقابلة
ة المقابلة المباشرة الدراسة دت أهميَّ وقد أكَّ  .فه مع محاوره ( المعلم)تكّييفي إعطاء مؤشِّرات لكيفية  كما قد تسهم

تقان في اليابان وجمعية االختبارات إل (JST) آخرون بدعم من وكالة العلوم والتكنولوجياو  التي قام بها جيونج
 اللغة االنكليزية. 

تحدُّث، يتيح للمتعّلمين إظهار مهاراتهم في ال بشكلقامت الباحثة بوضع أسئلة المقابلة  ،وبناء على ذلك
  دون أي تعديل.من وافقوا عليها الذين مينعلى المحكّ  رضتهاوع

 
 وقت الغداء (لم يعرض فThe Lunch Date( من األفالم القصيرة  إخراج آدم ديفيدسون.  ١٩٩٠

ويصور حالة ارتباك إمرأة، بسبب تأخرها على موعد الرحلة، وفي أثناء . محطة قطار في الفيلمهذا  أحداث تدور
أشخاصًا أمريكيين من أصول إفريقية، ترفض عندما ترى  المخرج عنصر المفاجاة البادي عليها   برزذلك يُ 

أغراضها المتناثرة، وتكتشف أنها أضاعت حقيبتها، ومن ثم ترفض دعوة أحدهم جمع  مساعدة أحدهم على 
شف أّن أغراضها وطبق أنه طعامها، تنسى حقائبها مرة أخرى وتعود ألخذها لتكت نًا منها ظلتناول الطعام 

طعامها موجودان، ولكن حالة الغضب من اآلخر هي التي  دفعتها إلى  إطالق أحكام مسبقة ، فهي التي تناولت 
  طعام األمريكي الفقير من أصول إفريقية.
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، ألفضل  ١٩٩١سنة  وجائزة أوسكار ١٩٩٠ سنة على جائزة مهرجان كان السينمائيهذا الفيلم حاز 
ستطاع المخرج االسجل الوطني األمريكي لألفالم في مكتبة الكونغرس.   ٢٠١٣ سنة خل فيموضوع قصير. ود

أن يقدم رسالة عن الثقافة السائدة في تلك الفترة. يصف القضايا العرقية واالجتماعية، والفجوة الكبيرة بين 
ومكثفة عن الصورة النمطية  األغنياء والفقراء، ويبرز تاريخ المشاكل العرقية في أمريكا من خالل رسالة قصيرة

  ركا.يفي مرحلة من تاريخ أم المعيشة 
ه يحاكي تجربة حياتية، قد ألنَّ  ها عليهوقع اختيار عرضت الباحثة هذا الفيلم على المعلمين صامتًا، و لقد 

 لقضيةأيضًا  يتطرق ألنهة للحدث المروي، و ة أو الزمانيَّ ، بصرف النظر عن البيئة المكانيَّ إنسان يتعرض لها أيُّ 
م في ميدان تعلُّ والمشتغل  .ةفي العالقات اإلنسانيَّ  اً دان شرخن قد يولِّ يطأ في األحكام المسبقة وسوء الفهم اللذالخ

 بقدر ما -إرشاد المتعّلمين أووعظهم  -إلىيرمي اللغة العربية وتعليمها يدرك أبعاد هذه المسألة. والقصد هنا ال 
 خطاب، أو رسالة في إطار البحث بمنزلةر عن حاالت قد يتعرضون إليها، وهي هم على التعبيإلى حثِّ يرمي 
 .الحالي

 التقبل،و عدم االمتنان، و االستغراب، و التعجب، : شخصياتالردود فعل  يضاف إلى ذلك
السفر، و  ،طلبات الحياتيةتالمو العناصر المكانية الزمانية، و يماءات الوجه، ، وإ التجاهلو االستعجال، و ،االرتباكو 
 لزمن االختبار الشفهي.قصره المناسب الختيار هذا الفيلم دفعت الباحثة كما كان من العوامل التي الطعام. و 

وعلى الرغم من اقتناع الباحثة بأن تعلم اللغة قد يكون أسهل عندما يتالءم السمع والبصر، فإن لجوءها إلى 
العرض الصامت لهذا الفيلم، كان مرده رغبتها في  استكشاف قدرات المتعلمين على التحدث استنادًا إلى الصورة 

) م اللغاتتالؤم السمع والبصر في تعلُّ (ـ في بحثه المعنون ب )٢٠١٣(السبيعيوحدها. فالعين، وكما يذكر 
أداة لنقل المعلومات البصرية في التعّلم البشري، وتستطيع القيام بنقل أو عكس الصور التي يمكن  تستعمل:

  ". تحويلها إلى رموز خيالية
شكل حافزًا للمتعّلمين للتعبير عنه، باستعمال اللغة الهدف، ي، ئيمر الالفيلمبمحتواه  أنَّ  من هنا رأت الباحثة

لم، واختيار فيعلى ذلك قامت بتحديد إجراءات عرض ال ءوبنامالحظة األداءات المراد اختبارها. من  نها كّ يمبما 
أجرت مين و التي ُيظهر فيها المتعّلمون مهاراتهم في التحدُّث، ثم قامت بعرضها على المحكّ  ،األنشطة الالزمة

  عليها بعض التعديالت بناء على مالحظاتهم.  
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  المالحظة بطاقة صدق .٦-٢- ٣-٦
ق من صالحيتها للهدف مين للتحقُّ بعرضها على المحكّ قامت الباحثة بالتأكُّد من صدق بطاقة المالحظة 

 ُعّدلتللمالحظة، ومناسبة المقياس المعتمد للهدف المحدد. وقد  سلوكيٍّ  مؤشِّرٍ  ، ومدى قابلية كلِّ لهاد المحدَّ 
  بعض العبارات لتصبح أكثر قابلية للمالحظة.

 
 د من ثباتهاالتجربة االستطالعية لبطاقة المالحظة للتأكُّ  .٧-٢- ٣-٦

وزميل لها مدّرس في المعهد الفرنسي للشرق األدنى في بيروت يحمل شهادة ماجستير في  الباحثة ُطبِّقت
ق عليها اختبار االستماع من العيِّنة االستطالعية ذاتها التي ُطبِّ  ين) متعّلم١٠على ( العربي البطاقة األدب

) التفاق المالحظين على النحو Cooperمعادلة ( باستعمالثم ُحسب معامل الثبات . ومن ١٢/٧/٢٠١٢بتاريخ 
  اآلتي:            

 ١٠٠* االتفاق            نسبة االتفاق  =                    عدد مرات
  عدد مرات االتفاق+عدد مرات االختالف                        

  ) وهي قيمة كافية ألغراض الدراسة.%٨١,٤وقد كانت النتيجة (
  الصورة النهائية لبطاقة المالحظة .٨-٢- ٣-٦

اثنان  )٣٢(تتضمن  فرعيَّة،مهارات ست ) ٦نة من (أصبحت بطاقة المالحظة في صورتها النهائية مكوَّ  
ن الجدول اآلتي يبيّ  ) بطاقة المالحظة بصورتها النهائية، كما٩ويوضِّح الملحق (رقم:  مؤشِّرًا سلوكيًا،وثالثين 

  :وزُّع مهاراتها ومؤشِّراتهات
  المهارات الفرعيَّة للتحدُّثة وفق ع المؤشِّرات السلوكيَّ ): توزُّ ٧جدول رقم (ال

هارة ترتيب الم
  الفرعيَّة

هارة ة في كل معدد المؤشِّرات السلوكيَّ   عيَّةمهارة الفر ال
  فرعيَّة

 ٣  التخطيطمهارة   ١

  ٥  الطالقةمهارة   ٢

  ٦  المرونةمهارة   ٣

  ٩  التعاونمهارة   ٤

  ٤  التماسك والترابطمهارة   ٥
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  ٤ إلقناعمهارة ا  ٦

  ٣٢  المجموع

  مستويات االمتالك)( المتعّلمين في مهارات التحدُّث: يةمعيار تقويم كفا .٩-٢- ٣-٦
) ستة أبعاد أو مهارات فرعيَّة، ٦) اثنين وثالثين بندًا موزعة على (٣٢تتكوَّن بطاقة المالحظة من (    

، وتعبِّر الدرجة المرتفعة عن ارتفاع مهارات التحدُّث لدى درجة ١٦٠وتتحدد الدرجة الكليَّة لبطاقة المالحظة بـ 
لتحدُّث لدى المتعّلم. وقد اعتمدت الباحثة أسلوب المتعّلم، وتعبِّر الدرجة المنخفضة عن انخفاض مهارات ا

) دالة على مستوى ٨٠), أي تقل عن الدرجة (%٥٠الربيعات، فقد عّدت الدرجة التي تقلُّ عن درجة القطع (
) وتقلُّ عن الربيع %٥٠منخفض من امتالك المهارات. أمَّا الدرجة التي تتراوح بين الربيع الثاني (

) فهي تدلُّ على مستوى متوسط من امتالك المهارات، وهي الدرجة  ١٣٣الدرجة ( ), أي تقل عن%٧٥الثالث(
). في حين تدلُّ الدرجة التي تتراوح بين الربيع الثالث والدرجة العليا (من ١٣٣) وأقّل من (٨٠التي تتراوح بين (

  ) على مستوى مرتفع، والجدول اآلتي يوضِّح ذلك: ١٦٠إلى  ١٣٣
 

  مستوى امتالك المتعّلمين لمهارات التحدُّث ): معيار تصنيف٨جدول(
الدرجة   مهارات التحدُّث

  الدنيا
الدرجة 
  العليا

درجة 
  القطع

  المستوى
  مرتفع  متوسط  منخفض

١١,٢٥وأقّل من  ٧,٥ ٧,٥أقّل من  ٧,٥ ١٥  ٣  التخطيط  ١٥-١١,٢٥  

١٨,٧٥وأقّل من  ١٢,٥  ١٢,٥أقّل من   ١٢,٥  ٢٥ ٥  الطالقة  ٢٥-١٨,٧٥  

٢٢,٥وأقّل من  ٥١  ١٥أقّل من   ١٥  ٣٠  ٦  المرونة  ٣٠-٢٢,٥  

٣٣,٧٥وأقّل من  ٢٢,٥ ٢٢,٥أقّل من   ٢٢,٥  ٤٥  ٩  التعاون  ٤٥-٣٣,٧٥  

٥١وأقّل من  ١٠  ١٠أقّل من   ١٠  ٢٠  ٤  التماسك والترابط  ٢٠-١٥  

١٨,٧٥وأقّل من  ١٢,٥  ١٢,٥أقّل من   ١٢,٥  ٢٥  ٥  اإلقناع  ٢٥-١٨٠٧٥  

  ١٦٠ -  ١٢٠  ١٢٠وأقّل من  ٨٠  ٨٠أقّل من   ٨٠  ١٦٠ ٣٢  مج كلي

  
 لدى غيرفي اللغة العربية  ( االستماع والتحدُّث)بناء البرنامج المقترح لتنمية مهارتي الحوار.٣-٣-٦

  الناطقين بها 
  طوات اآلتية: الخ قامت الباحثة ببناء البرنامج وفق
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 تحديد الهدف العام من البرنامج .١-٣- ٣-٦
في ضوئها إعداد المحتوى  يجريبرنامج،  عملية تحديد الهدف أو األهداف اللبنة األولى في بناء أيِّ  تعدُّ  

ساليب تدريسه ووسائله وتقويمه، ولذا قامت الباحثة بتحديد الهدف العام من البرنامج أالتعليمي للبرنامج، و 
 للناطقين بغيرهانة من متعّلمي اللغة العربية المتمثل بتنمية مهارتي الحوار في اللغة العربية لدى عيِّ  ،المقترح

 (في المستوى المتوسط).
  ع عن هذا الهدف:ويتفرَّ 

تنمية مهارة االستماع في اللغة العربية لدى عيِّنة من متعّلمي اللغة العربية غير الناطقين بها (في  -
 .المستوى المتوسط)

متعّلمي اللغة العربية غير الناطقين بها (في اللغة العربية لدى عيِّنة من في تنمية مهارة التحدُّث  -
 .المستوى المتوسط)

 تحديد مبررات بناء البرنامج المقترح.٢-٣-٣-٦
  للمبررات اآلتية:  وفقاً البرنامج  ُأعدَّ 
دت على ضرورة تطوير قة باللغة العربية، التي شدَّ توصيات عدد كبير من الندوات والمؤتمرات المتعلِّ  -

 .وٕاتقان مهارات التواصلأساليب التدريس 
 .وأهميتها ة في تعليم اللغةة التواصليَّ فاعلية العمليَّ دت نتائج الدراسات السابقة التي أكَّ  -
، على ةة والحسيَّ ة والبصريَّ تتواصل عبر اللغة من خالل قيامها بالوظائف السمعيَّ التي ة، الذات اإلنسانيَّ  -
 .ما يذكر بوشعيب نقًال عن ميرلوبونتي نحو

 اً ب على تنمية مهارتي الحوار (االستماع والتحدُّث) ليكون قادر تحدِّث إلى التدرُّ مُ / مستمع أيُّ  حاجة -
 .مع مواقف التواصل المختلفة لعلى أن يتعام

ة التواصليَّ  (المستمع/المتحّدث) مزيد من فعالية كفاية المتعلِّ ية ة الواقعيَّ للمواقف الطبيعيَّ  الزائد ضالتعرُّ  -
 ة المختلفة. اللغويَّ  في المواقف

  صحيحًا يراعي مقتضيات المقام المختلفة. استعماالً للغة استعمال ام من تمكين المتعلِّ  -
  تحديد الفئة المستهدفة من البرنامج المقترح. ٣-٣-٣-٦

استهدف البرنامج المقترح عيِّنة من متعّلمي اللغة العربية غير الناطقين بها، من المستوى المتوسط، في  
  في بيروت. المعهد الفرنسي للشرق األدنى

   



120 
 

 اختيار محتوى البرنامج.  ٤-٣-٣-٦
 على البرنامج عادة محتوى ويشتمل للهدف العام للبرنامج، تبعاً  التدريبي البرنامج محتوى ديتحدَّ  

لتنمية  استعمالها يمكن التي واألساليب قائوالطر  للمتعّلمين، والمهاراتستُقدَّم  التي والمعارف المعلومات
  . وتحسينه األداء
  : يأتي ما المقترح البرنامج محتوى إعداد عند روعيت التي العناصر ومن
 مستوى المتعّلمين وخبراتهم السابقة . 
  البرنامج.طبيعة المهارات المستهدف تنميتها من 
 .طبيعة المدخل التواصلي ومتطلباته 
 المتعّلمين. احتياجات 
 البرنامج محتوى عرض في والتدرج التتابع . 
 التي تقدَّم للمعلومة ادر عدةمص إلى الرجوع . 

وحدات  يوضح )٩لجدول(او  المقترح، البرنامج محتوى بإعداد الباحثة قامت سبق ما ضوء وفي
  . استغرقه تنفيذها الذي والزمن وحدة،ّل ك ومحتوى وموضوعاتها، ،البرنامج

  زمنهاو  وحدة، كلّ  ومحتوى وموضوعاتها، في البرنامج الوحدات عدد:)٩جدول(
  زمن التدريس  عناوين الدروس  الوحدة

  الوحدة األولى
  الطعام عند العرب

  ساعات ثالث  ثقافة الطعام
  ساعات ثالث  آداب الطعام
  أربع ساعات  خبز وملح

  الوحدة الثانية
  بعض األجناس األدبية

  ثالث ساعات  تعبير شفوي المناظرة بين الليل والنهار
  خمس ساعات  نص قصصي ةبَ جرَّ ة المُ يَ قالرُّ 

  ثالث ساعات  نص مسرحي الفيل يا ملك الزمان
  الوحدة الثالثة

بعض المواقف االستماعية 
  والبصرية

  ساعة ونصف  اإلعالن(دعاية)
  ساعة  دقيقة فنصيحة بنص

  ساعتان  قمة كوبنهاغن... قمة حياة أو موت
  ساعتان  مقابلة

  ساعتان  عرض فيلم بالروح بالدم
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  ساعة ونصف  شاهدة في الشاعر أدونيس
  درس العرض

  
  ساعات يثمان  المرحلة األولى
  ساعات يثمان  المرحلة الثانية
  ساعات تسع  المرحلة الثالثة

  ساعة ونصف  التخيللعبة   ةاأللعاب اللغويَّ 
لعبة ماذا 
  تفعلون

  ساعة ونصف

بوصفها ُنفذت   بقية االلعاب
  من الدروس اً جزء

  تسع وخمسون ساعة  المجموع
ة اعتمادًا على والعرض واأللعاب التعليميَّ  ،وحدة من الوحدات الثالث دت الباحثة دروس كلِّ وقد حدَّ 
  نة في البرنامج. قة متضمَّ ة موثَّ مبررات علميَّ 
  

 ةة التعّلميَّ اشتقاق األهداف التعليميَّ .  ٥-٣-٣-٦
اصة بكل درس من الدروس لخاة ة التعّلميَّ دت األهداف التعليميَّ انطالقًا من الهدف العام للبرنامج ُحدّ  

 المتضمنة في البرنامج المقترح. 
 تحديد زمن تنفيذ البرنامج.  ٦-٣-٣-٦

في المعهد  ٢٠١٢/٢٠١٣أسبوعًا موزعة على دورة العام الدراسي  ٢٠زمن تنفيذ البرنامج في  ُحّدد
درس  ا زمن كلِّ أمَّ  .م١٠/٦/٢٠١٣ لغايةم و ١٥/١٠/٢٠١٢من  بدءاً الفرنسي، بواقع يومين في األسبوع، 

  نتائج التجربة االستطالعية للبرنامج. ل وفقاً فقد ُحدد  ،على حدة
 يس المستخدمة في البرنامجتحديد طرائق التدر .  ٧-٣-٣-٦

ه ، ومن المعروف أنَّ وتعلُّمها للناطقين بغيرهايعتمد البرنامج على المدخل التواصلي في تعليم اللغة العربية 
طرائق  استعمالخاصة، لذا يمكن بعامة ولتنمية مهارات الحوار بال توجد طريقة واحدة مثلى في التدريس 

  :في البرنامج عملتالتي استُ  وكانت الطرائقم التعاوني، الذهني والتعلُّ ما المناقشة والعصف السيَّ و  ،ةيدعد
 .الحوار( المناقشة، المناظرة) -
 .م التعاونيالتعلُّ  -
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 .العصف الذهني -
 .الطريقة االستنتاجية والطريقة االستقرائية -

 تحديد الوسائل التعليمية.  ٨-٣-٣-٦
 :اآلتي عاةرابم التدريس، عملية في لمستعملةا التعليم تقنيات اختيرت 
 التقويم وأساليب والمحتوى باألهداف ارتباطها. 
 جميعهم للمتعّلمين الفاعلة المشاركة فرص إتاحة. 
 تنمية مهارات الحوار لدى المتعّلمين. في مباشر شكلب إسهامها 

  في البرنامج :المستعملة الوسائل التعليمية  وكانت
  تناسب موضوعات الدروس. اً صور 
 ونشرات ومجالت. اً وصحف اً كتب 
 وثائقية وفيديو. اً أفالم 
  وشابكة. اً حاسوب 
  وجهاز عرض.شفافيات 

 ةة التعّلميَّ تحديد األنشطة التعليميَّ .  ٩-٣-٣-٦
وقد شملت أنشطة  .وبحسب أهداف الدرس ،ة بحسب المهارات المستهدفةة التعّلميَّ ُحددت األنشطة التعليميَّ 

  تمهيدية ورئيسة وختامية، مع مراعاة المعايير اآلتية في اختيارها:
 .التدّرج من السهولة إلى الصعوبة  
 .الشمول بحيث يتضّمن كّل درس مجموعة مختلفة من األنشطة 
 .سهولة التطبيق 
 التنّوع واإلثارة والتشويق. 
 وليس على استرجاعها. ،د األفكارلى توليزهم عيحفتو  وميولهم، حاجات المتعّلمين ةتلّبي 
 ة بين المتعّلمين.الفروق الفرديَّ  مراعاة 
 هذه النشاطات في تحقيق أهداف البرنامج التعليمي. إسهام  
 من حاجة ينمتعلِّمال دافعية زيادة هو أنَّ  ،التواصلية انطالقًا من مبدأ أساسي األنشطة الباحثة نوَّعت وقد
 اندماجهم ويزيد الموضوع، على تركيزهم ويحفظ ،هذه الحاجة ييلبِّ  األنشطة وتنويع المعلِّم، مسؤوليات أهمِّ 
  . ينمتعلِّموال المعلِّم بين العالقة في اً توازن ويخلق .معملية التعلُّ  في
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 الفروق يراعي، و المتعلِّمين لخصائص يستجيبألنه  النشط، مالتعلُّ  عناصر أهمِّ  من األنشطة تنويع وغدا
بمرونة  ثالمتحدِّ ر ودو  المستمع دور بين ينتقلون ويجعلهم ،للغة المختلفة المهارات لهم مويقدِّ  بينهم، الفردية

 هاألنَّ  المستعملة واللغة حيث المحتوى من ة التعلميَّةميَّ يالتعل األنشطة بين الربطأكثر، وهنا على المعّلم 
  .لها واستعمالهم المتعلمين تفاعلوتحّفز  الهدف، اللغة فهم زعزِّ ت

 
 في البرنامج المستعملةأساليب التقويم . ٤- ٣-٦

قبل تدريس البرنامج  ،وآخر للتحدث ،لالستماع اختبارفهناك:  عة،الباحثة أساليب تقويم متنوِّ  اعتمدت  
  درس. في كلِّ  (االستماع والتحدُّث)من مهارتي الحواروهناك أنشطة التمكُّن  ه،وبعد تدريس

  بـ:في ضوء اإلجراءات  وحدَّدت
 : ويتمّثل في:التقويم القبلي - ١
 .اختبار لمهارات االستماع  -أ
  .بطاقة مالحظة لمهارات التحدُّث  -ب

  شكل قبلي، بهدف تحديد المستوى القبلي للمتعّلمين. في  هاتان األدتان وطبَّقت
 التقويم البنائي - ٢

م في تحقيق األهداف التعليمية التعّلمية التقدُّ أثناء تطبيق البرنامج المقترح، بهدف الكشف عن مدى ُطبِّق في
وقد خّططت الباحثة لنوعين من التقويم في  .نة في البرنامج المقترحلكل درس من دروس الوحدات المتضمَّ 

  :هماكّل درس من الدروس المقّدمة في البرنامج، 
  عطى، والمهارات المستهدفة.الدرس المُ  محتوى طرح عدد من األسئلة حول ١-٢
 ة. ين بعدد من األنشطة والواجبات البيتيَّ متعلِّمتكليف ال ٢-٢
 وزعت عليهم.  التي مالحظةالة، من خالل بطاقتي تقويم األقران في العروض التقديميَّ  ٣-٢

التــي يرتكبونهــا فــي تقــديم عروضــهم، وذلــك بعــرض  اً ة علنــألخطــاء اللغويــالعلنيــة ل مناقشــةال ١- ٢
  الشريط المسجل للعروض، لالستماع إليها ومناقشة األخطاء وتصويبها.  

توفر التغذية الراجعة الفوريـة التـي تـؤدِّي إلـى تعزيـز اإلجابـة الصـحيحة، وتصـحيح اإلجابـة  ٢- ٢
 اطئة.لخا

 ويتمّثل في :التقويم النهائي للبرنامج:  - ٣
 .االستماعاختبار لمهارات  - ١
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  .بطاقة مالحظة لمهارات التحدُّث - ٢
لبرنامج فيا ةة التعّلميَّ من األهداف التعليميَّ  ُحققما  الوقوف على، بهدف بعدياً ن ان األداتاهات وطبقت

  كشف فاعليته.على ، و المقترح
ُعرض البرنامج المقترح بمكوناته كافة على مجموعة من الضبط العلمي للبرنامج المقترح: .  ٥-٣-٦
 رائهم فيما يتعلق بالنقاط اآلتية: آ)، للوقوف على ١:ملحق رقم(مين، المحكّ  السادة

 .ومبرراته العام، هدفه حيث من للبرنامج العام اإلطار -
 في إسهامه ومدى وترابط وحداته، ومحتواه، ة،ة التعّلميّ التعليميّ  أهدافه مناسبة حيث من :مكوناته -

 .التقويم مناسبة أساليب ومدى الحوار، لمهارات اإلتقان مستوى تحقيق
 وكفاية وتمثيلها لمحتوياتها، وحدة، كلِّ  عنوان مناسبة مدى حيث منج: البرنام وحدات تخطيط -

 أساليب وكفاية ،التعليم والتعلُّم أنشطة ومناسبة الوحدة، موضوعات مع ترابطها ومدى األهداف
 .العناصر من عنصر كلِّ  مناسبة مدى لتحديد مينالمحكّ  آراء وجمعت التقويم،

 :يلي فيما مينآراء المحكّ  إجمال ويمكن
 العام، الهدف وعلى للبرنامج، العام اإلطار مناسبة على اتفقوا :للبرنامج العام اإلطاربخصوص  -

  المبررات.  وسالمة
ة، وتعديل ة التعّلميَّ شاروا إلى إعادة صياغة بعض األهداف التعليميَّ أ :البرنامج ناتمكوِّ وبخصوص  -

 .دةق األهداف المحدّ بحيث تحقّ  ،بعض األنشطة
تنمية  في تسهم إذ االستراتيجيات، هذه مناسبة على اتفقوا :التدريس استراتيجياتوبخصوص  -

 .مهارات الحوار لدى المتعّلمين
 لألهداف.  ومناسبته ،هذا األسلوب على أبدوا موافقتهمفقد  ،التقويم أسلوببخصوص و  -
  ، وأصبح البرنامج جاهزًا في صورته األوليَّة.ومالحظاتهم مينالمحكّ  بآراء أخذت الباحثة وقد
  

  ة للبرنامج المقترحالتجربة االستطالعيَّ .  ٦-٣-٦
 المقترح في البرنامج ةالمصممَّ  األنشطة مالءمة مدى معرفة إلى ةاالستطالعيَّ  التجربة تطبيق هدف

لذا  لتالفيها، لممكنة الحلوال لوضع تعترض التطبيق، التيقد الصعوبات على والوقوف لمستوىالمتعّلمين،
نة في البرنامج لعيِّنة من متعّلمي اللغة العربية وحدة متضمَّ  قامت الباحثة بتدريس درس واحد من كلِّ 
هد الفرنسي ع(خارج حدود عيِّنة البحث النهائية) في الممن غير الناطقين بها من المستوى المتوسط 
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صائص نفسها لخا.وذلك، لتوافر ٢٧/٣/٢٠١٢و ٣/٧/٢٠١٢خالل الفترة الواقعة بين  للشرق األدنى
 للمتعّلمينفي المعهد الفرنسي للشرق األدنى التي تحددها الشروط المعتمدة لاللتحاق في الدورة اللغوية. 

 :مايلي ،ةاالستطالعيَّ  التجربة رت نتائجوأظه
  ة. التعّلميَّ  ةالتعليميَّ  األنشطة مع وممتع إيجابي نحو على المتعّلمين تجاوب -
شكل جيد مع الوظائف البيتية وأسئلة التقويم، كونها كانت تسمح لهم بالتعبير عن بتجاوب المتعّلمين  -
  .كلها آرائهم

فمنها عدم كفاية الوقت المخّصص للدرس ، في تطبيق البرنامج ا الصعوبات التي واجهتها الباحثةأمَّ 
نة في البرنامج بناء على نتائج المناسب لألنشطة المتضمَّ ، لذا قامت بتحديد الزمن كلها ةلتطبيق األنشطة التعليميَّ 

 ة على امتداد أسابيع تنقيذ البرنامج. التجربة االستطالعيَّ 
يقدم هذا  )١٠:ملحق رقمفي صورته النهائية. (ال هذه اإلجراءات أصبح البرنامج جاهزًا للتطبيق إنجازوبعد 

  البرنامج.
  إجراءات التجربة النهائيَّة. ٤- ٦
 تحديد المجتمع األصلي للبحث.١-٤-٦
البالغ يتكوَّن مجتمع البحث من المتعّلمين في المستوى المتوسط في المعهد الفرنسي للشرق األدنى جميعهم، و  

  وطالبة.  اً ) خمسة عشر طالب١٥عددهم (
 عيِّنة البحث.  ٢-٤-٦
من المستوى المتوسط تمع األصلي كامًال ليكون عيِّنة للبحث، ألن عدد المتعّلمين، وطبيعتهم أخذ المج  

صلي للبحث الحالي، الملتزمين في المعهد الفرنسي للشرق األدنى في بيروت، يعكس خصائص المجتمع األ
  للمتغيِّرات المحدَّدة في البحث الحالي:  وفقاً اآلتيان يبيِّنان توزُّع عيِّنة البحث والجدوالن ، اً دقيق له تمثيالً ويمثّ 

  
 

  وفق متغيِّري الجنس والتخصُّص): توزُّع العيِّنة ١٠جدول (
  مج  التخصص  الجنس  المتغيِّر
السياسة   االقتصاد  إناث  ذكور  الفئة

  والعالقات
    اآلداب

  ١٥  ٦  ٤  ٥  ٨  ٧  العدد
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  ): توزُّع العيِّنة وفق متغيِّر الدافع لتعلُّم اللغة العربية١١جدول (
  مج  م اللغة العربيةالدافع لتعلُّ   المتغيِّر
العمل مع   العربية تعليم اللغة  الفئة

  المنظمات
العيش في العالم 

  العربي
متابعة 

  الدراسات العليا
  

  ١٥  ٥  ٣  ٣  ٤  العدد
 
 تطبيق اختبار االستماع قبليًا على أفراد عيِّنة البحث. .٣-٤- ٦
 اصة بقياس مهارات التحدُّث قبليًا على أفراد عيِّنة البحث. الخ تطبيق بطاقة المالحظة.٤-٤- ٦
 .البرنامج التعليمي المقترح على أفراد عيِّنة البحثتطبيق .٥-٤- ٦
 تطبيق اختبار االستماع بعديًا على أفراد عيِّنة البحث. .٦-٤- ٦
 اصة بقياس مهارات التحدُّث بعديًا على أفراد عيِّنة البحث.الخ تطبيق بطاقة المالحظة.٧-٤- ٦
 على أفراد عيِّنة البحث. عدي يومًا من التطبيق الب ٢٠بعد مضي تطبيق اختبار االستماع .٨-٤- ٦
 يومًا من التطبيق البعدي ٢٠عد مضي اصة بقياس مهارات التحدُّث بالخ تطبيق بطاقة المالحظة.٩-٤- ٦

 على أفراد عيِّنة البحث.
  تفريغ النتائج ومعالجتها إحصائيًَّا..١٠-٤- ٦

 
 مالحظات متعلِّقة بتطبيق أدوات البحث.  ٥-٦

تجدر اإلشارة إلى أنَّ توافر التقنيات والوسائل الحديثة القائمة على خدمة اللغة الفرنسيةفي القاعات الدراسية 
تسهيل  علىفي المركز الثقافي الفرنسي التي يستعملها المعهد الفرنسي للشرق األدنى ساعد الباحثة كثيرًا 

، وفي حدوث عملية التفاعل اإليجابي مع عملية تطبيقاختباري االستماع والتحدُّث وتطبيق البرنامج
من تقنيات التعليم اإللكترونية، كالحاسوب والشابكة، وجهاز العرض فادت استالموضوعات التعليميَّة. إذ 

الذي ساعد في عملية الشرح وعرض الصور، المواقع والمدونات المنتشرة على الشبكة العنكبوتية في تطوير 
  البنية المعرفية للمتعّلمين. 

يضاف إلى ذلك أّن تميُّز مكتبة المعهد الفرنسي للشرق األدنى، بالمراجع والمصادر، والجرائد اليومية، 
  والصحف الدورية، أسهم في تطبيق ناجح لألنشطة التي كان يكلَّف بها المتعّلمون.
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وساعد المطبخ المشترك للمعلمين والمتعّلمين الباحثة على القيام بالنشاط المذكور في إطار البحث،     
باإلضافة إلى المكتبة األخرى التي تجمع المعلمين والمتعّلمين للتحضير والدراسة، حيث يتبادل الحديث بين 

مي حالة من التواصل اليو  اص بهم. لقد خلقالخ الطرفين عن التجارب والموضوعات ذات االهتمام
يحفِّزه على تعّلم أفضل( البيئة المكانية في بأنَّ الجهد الفردي أو الجماعي له حاضن  اً الحميمية ولَّدت شعور 

  المعهد).
األسئلة واإلجابة  مع التواصل المباشر من حيث استقبالُ  التعّلمتزامن وفي هذا الصدد ترى الباحثة أنَّ 

ينعكس و على المبادرة إلى المشاركة وطرح األسئلة، ، يساعدهمعلمين بشكل مستمرتعنها، وتوجيه جهود الم
التفاعل بين عناصر العملية التعليميَّة للمدخل التواصلي؛ إذ  وفقاً يجابًا على تعلُّم مهارة الحوار وتنميتها إ

  .التعّلميَّة
الحظت الباحثة في أثناء تطبيق البرنامج أنَّ تفاعل المتعّلمين في بعض األنشطة كان يقتضي تجاوز وقد 

بخمس دقائق، وكانت تجد صعوبة في إنهاء الدرس احترامًا منها لمنح فرصة المشاركة أكثر، أو الوقت 
امج له صفة تواصلية تفاعلية، للسماح للمتعّلمين إلكمال أفكارهم. إّال أنَّها ترى هذا األمر طبيعيًا في برن

والسيَّما للمتعّلمين في المستوى المتوسط وطبيعة العينة الملتحقة في هذا المستوى، مع األخذ بالحسبان 
  دوافعهم من تعلُّم اللغة العربية المذكورة في إطار البحث الحالي.

 
  
  
  
  
  
  



  الفصل السابع
  عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها

 .مقّدمة .١-٧
 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها. .٢-٧
  .نتائج اختبار الفرضيَّة األولى التي تجيب عن السؤال الرابع من أسئلة البحث .١-٢-٧
  .من أسئلة البحث امسالخ التي تجيب عن السؤاللثانية نتائج اختبار الفرضيَّة ا .٢-٢-٧
  السادس من أسئلة البحث.نتائج اإلجابة عن السؤال  .٣-٢-٧
  نتائج اإلجابة عن السؤال السابع من أسئلة البحث. .٤-٢-٧
 نتائج اختبار الفرضيَّات التي تجيب عن السؤال الثامن من أسئلة البحث. .٥-٢-٧
  .الفرضيَّة الثالثةنتائج اختبار  .١-٥-٢-٧
  .الفرضيَّة الرابعةنتائج اختبار  .٢-٥-٢- ٧
  .امسةالخ الفرضيَّةنتائج اختبار  .٣-٥-٢-٧
  .سادسةالفرضيَّة النتائج اختبار  .٤-٥-٢-٧
  .بعةالفرضيَّة السانتائج اختبار   .٥-٥-٢-٧
  .ثامنةالفرضيَّة النتائج اختبار  . ٦-٥-٢-٧
 نتائج اختبار الفرضيَّتين اللتين تجيبان عن السؤال التاسع من أسئلة البحث. .٦-٢-٧
  .ةتاسعالفرضيَّة النتائج اختبار  .١-٦-٢-٧
  .ةعاشر ال الفرضيَّةنتائج اختبار  .٢-٦-٢-٧
  خاتمة.  .٣-٧
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  مقّدمة .١-٧
لت إليها بعد المعالجات اإلحصائيَّة التي قامت بها تعرض الباحثة في هذا الفصل النتائج التي توصَّ 

األسئلة  وتجدر اإلشارة إلى أنَّ  .، لإلجابة عن أسئلة البحث واختبار فرضيَّاتهSPSSلبرنامج اإلحصائي لوفقاً 
قامت بتحديد المهارات الفرعيَّة  فقدالثالثة األولى من أسئلة البحث قد أجابت عنها الباحثة في فصل اإلجراءات، 

بتوضيح اإلطار قامت ، كماللناطقين بغيرهامن مهارتي االستماع والتحدُّث الالزمة لمتعّلمي اللغة العربية  لكلٍ 
عن أسئلة البحث  ةاإلجابا المهارتين، وعرضته مفصًال في مالحق البحث، أمَّ العام للبرنامج المقترح لتنمية هاتين 

  : فيما يلي األخرى فستقوم بعرضها مترافقة مع الفرضيَّات المرتبطة بها
  ومناقشتها وتفسيرها نتائج البحث .٢-٧

غة العربية فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارتي الحوار في الل قياسللبحث وهو: انطالقًا من الهدف األساسي
) باستعمال ٠,٠٥، قامت الباحثة باختبار مجموعة من الفرضيَّات عند مستوى داللة (لدى غير الناطقين بها

  )، وفيما يأتي نتائج البحث: SPSSة المالئمة فيالبرنامج اإلحصائي (أساليب المعالجة اإلحصائيَّ 
  ، ونصها:أسئلة البحث نتائج اختبار الفرضيَّة األولى التي تجيب عن السؤال الرابع من .١-٢-٧
داللة إحصائيَّة بين متوسطي درجات أفراد عيِّنة البحث في التطبيقين القبلي  ذيليس هناك من فرق "

   ."والبعدي الختبار االستماع، ُيعزى إلى متغيِّر البرنامج التعليمي المقترح
واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عيِّنة  ،ُحسبت المتوسطات الحسابية، صحة هذه الفرضيَّة الختبار

 اسُتعملوعند مالحظة الفرق الظاهر بين المتوسطات في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار االستماع .البحث
حه داللة تلك الفروق، وهذا ما يوضِّ  لمعرفة) Paired-samples t-test) لعينتين مرتبطتين (t-testاختبار (

  الجدول اآلتي: 
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في التطبيقين  أفراد عيِّنة البحثلداللة الفرق بين متوسطي درجات  (t-test)): قيم ت ١٢جدول (
  ستماعالقبلي والبعدي الختبار اال

المهارات 
  الفرعيَّة

  المتوسط
الفرق بين 
  المتوسطين

االنحراف 
  المعياري

  قيمة ت
درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

التطبيق   القرار
  القبلي

التطبيق 
  البعدي

  دالة  ٠,٠٠ ١٤ 10.998- 5.800 2.042-  ١٠,٤٧  ٤,٦٧  الفهم
  دالة  ٠,٠٠ ١٤ 16.747- 1.125 4.867-  ٦,٤٠  ١,٥٣  االستيعاب
  دالة  ٠,٠٠ ١٤ 26.879- 816. 5.667-  ٦,٦٧  ١,٠٠  التذكُّر

  دالة  ١٤ ٠,٠٠ 15.083- 2.225 8.667-  ١١,١٣  ٢,٤٧  التقويم والحكم

  دالة  ١٤ ٠,٠٠ 41.557- 2.330 25.000-  ٣٤,٦٧  ٩,٦٧  الكلياالختبار 

) في اختبار االستماع الكلِّي، وفي كلِّ مهارة من ١٤نالحظ أنَّ قيمة (ت) دالة إحصائيًَّا عند درجة حرية (
فرق ذو داللة  مهاراته الفرعيَّة. وعلى هذا األساس نرفض الفرضيَّة الصفرية، ونقبل الفرضيَّة البديلة: "هناك
، ُيعزى إلى كله" إحصائيَّة بين متوسطي درجات أفراد عيِّنة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار االستماع

؛ وفي كلِّ مهارة من مهاراته الفرعيَّة على حدة. وهذا البعدي، لصالح التطبيق متغيِّر البرنامج التعليمي المقترح
  يمي المقترح في تنمية مهارات االستماع لدى متعّلمي اللغة العربية غير الناطقين بها. يؤكِّد فاعلية البرنامج التعل

  ويمكن تفسير هذه النتيجة بما يأتي: 
 في اندماجهم زيدتو  الموضوع، علىيمتاز البرنامج المقترح بأنشطة متنوِّعة، تحفظ تركيز المتعّلمين  -
 المدرس بين العالقة اتجاه في توازن وٕاحداث واألزواج كالمجموعات ه،أشكال تنويع أنَّ  كما .مالتعلُّ  عملية

 واللغة حيث المحتوى من التعّلمية األنشطة بين الربط ذلكوالسيَّما  متعة، التعّلم على يضفيين والمتعّلم
 . الجديدة اللغة فهم زعزِّ مما ي ،المستعملة

م لدى خلق واقعية أكبر للتعلُّ  وهذا .ةيحقيقل مصادر تواصل ، تمثِّ صليةتضمين البرنامج وثائق سمعية أ -
 المتعّلمين. 

ة ببعض ة واهتماماتهم وميولهم، فضًال عن خلفيتهم المعرفيَّ توافق بعض موضوعات الوثائق السمعيَّ  -
 ة واستيعابها.على معالجة الوثائق السمعيَّ دت ساع لتيالموضوعات ا

الوجه، و حركة الجسد، و اإليماءات، و ، ة، مثل: الصورالدعم البصري للوثائق السمعيَّ مساعدة  -
 ن من تفسير الرسالة.التمكُّ  فيلمتعّلمين ،لاليدينو 
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ها المرة األولى التي ما أنَّ السيَّ في أثناء البرنامج،و  تعّرف المتعّلمين أهداف االستماعحرص الباحثة على  -
 .إليهاالنصوص المستمع بلديهم اهتمامًا  ذلك لشكّ فها على هذه المهارة، فييتدربون 
الروابط بعض والتحدُّث عنها أمام زمالئهم،و  وتقديمها، ح كيفية بناء عروضهمتزويدهم بقائمة توضِّ  -

هم بكيفية طلب التوضيح، يدرموز الرسالة المسموعة. فضًال عن تزو  الالزمة لبناء خطاباتهم ساعدهم على فكِّ 
طاب من لخاطاب المستمع إليه؛ سواء أكان لخاالذي مكّنهم من االهتمام ب وهذاوتعّرف المعلومات الغامضة، 

 مرسل من زمالئهم. وأ،ةة أصليَّ وثيقة سمعيَّ 
 دة.دة التي تساعد المتعّلمين على التركيز على نقاط محدَّ جراءات المتبعة في استعمال األسئلة المقيَّ اإل -
 ،ة من تكرراهاة ساعدهم على االستفاديجابي بين المجموعات في كتابة الوثائق السمعيَّ التفاعل اإل -

ما تزويدهم بها السيَّ و م، ة من دون رقابة المعلّ يجابيَّ إواالستفادة من مهارات بعضهم كان بمنزلة تغذية راجعة 
 وتصويب أخطائهم بأنفسهم. ،مكتوبة فيما بعد

)، ٢٠١٠)، و(أبو زيتون وعليوات، ٢٠٠٥تتفق نتيجة هذه الفرضيَّة مع نتائج دراسة كٍل من (المقبول، 
) التي أثبتت إمكانيَّة تنمية مهارات االستماع لدى عيِّنة البحث المستهدفة من خالل Khfaji, 2005ELودراسة (

  برامج مقترحة لهذا الهدف. 
  ، ونصها:من أسئلة البحث امسالخ التي تجيب عن السؤاللثانية نتائج اختبار الفرضيَّة ا .٢-٢-٧

ليس هناك من فرق ذي داللة إحصائيَّة بين متوسطي درجات عيِّنة البحث في التطبيقين القبلي " 
  ."اختبار التحدُّث، ُيعزى إلى متغيِّر البرنامج التعليمي المقترحاصة بالخ لبطاقة المالحظةوالبعدي 

ياريَّة لدرجات أفراد عيِّنة الختبار صحة هذه الفرضيَّة، ُحسبت أوًال المتوسطات الحسابيَّة واالنحرافات المع
البحث. وعند مالحظة الفرق الظاهر بين المتوسطات في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار االستماعاسُتعمل 

حه Paired-samples t-test) لعينتين مرتبطتين (t-testاختبار ( ) لمعرفة داللة تلك الفروق، وهذا ما يوضِّ
  الجدول اآلتي: 
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في التطبيقين القبلي  أفراد عيِّنة البحثلداللة الفرق بين متوسطي درجات  (t-test)قيم ت  ):١٣جدول (
  اختبار التحدُّثاصة بالخ لبطاقة المالحظةوالبعدي 

  المهارات الفرعيَّة
  المتوسط

الفرق بين 
  المتوسطين

االنحراف 
  المعياري

  قيمة ت
درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

التطبيق   القرار
  القبلي

التطبيق 
  البعدي

  دالة  ٠,٠٠ 16.635 14- 1.506 6.467-  ٨,٢٧  ١,٨٠  التخطيط
  دالة  ٠,٠٠ 14 14.774- 2.569 9.800-  ١٢,٢٠  ٢,٤٠  الطالقة
  دالة  ٠,٠٠ 14 34.362- 1.781 15.800-  ١٨,٦٠  ٢,٨٠  المرونة
  دالة  ٠,٠٠ 14 19.579- 4.273 21.600-  ٢٥,٤٧  ٣,٨٧  التعاون

  دالة  ٠,٠٠ 14 12.414- 3.016 9.667-  ١١,٠٠  ١,٣٣  التماسك والترابط
  دالة  ٠,٠٠ 14 16.615- 2.549 10.933-  ١٣,٢٧  ٢,٣٣  اإلقناع

  دالة  ٠,٠٠ 14 26.568- 10.826 74.267-  ٨٨,٨٠  ١٤,٥٣  يالمجموع الكلِّ 

 التحدُّثاختبار اصة بالخ ) في بطاقة المالحظة١٤نالحظ أنَّ قيمة (ت) دالة إحصائيًَّا عند درجة حرية (
فرق ذو كله، وفي كلِّ مهارة من مهاراته الفرعيَّة، وعليه نرفض الفرضيَّة الصفرية، ونقبل الفرضيَّة البديلة: "هناك 

اصة الخ لبطاقة المالحظةداللة إحصائيَّة بين متوسطي درجات أفراد عيِّنة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي 
، التطبيق البعدي، وفي كلِّ مهارة من مهاراته ر البرنامج التعليمي المقترح، ُيعزى إلى متغيِّ "اختبار التحدُّثب

الفرعيَّة. وهذا يؤكِّد فاعلية البرنامج التعليمي المقترح في تنمية مهارات التحدُّث لدى متعّلمي اللغة العربية غير 
  الناطقين بها.

  األسباب اآلتية: وهذه النتيجة يمكن أن تعزى إلى

وهذا لطرائق(المناقشة والتعّلم التعاوني)،  وفقاً ي البرنامج المقترح، وتنوعها، وتنظيم الدروس غنى األنشطة ف
ساعد على  ن المتعّلمين، وٕالى اإلثراء المعرفي الناجم عن تبادل اآلراء بينهمفاعلية التواصل بي ما أّدى إلى زيادة

 لخصائص يستجيب ألنه النشط، مالتعلُّ  عناصر أهمِّ  من األنشطة تنويع غدا لقدو . لديهم تعيمق المعرفة المكتسبة
دور  بين يتبادولون األدوار ويجعلهم ،للغة المختلفة المهارات لهم مويقدِّ  بينهم، الفردية الفروق ويراعي ،المتعّلمين
  .للغة واستعمالهم تفاعلهم يزيد وهذا ،المتحدِّث ودور عالمستم

المتعّلمين مثل:  ىاإليجابيَّة ساعد على تنمية مهارة الطالقة والمرونة لدتنوُّع أشكال التغذية الراجعة  -
 (نعم، صحيح، اإليماءة بالرأس، إشارة باليد للمتابعة مع االبتسام ).
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 علم للتحدُّث عن أفكاره. تاحتواء األنشطة على أسئلة مفتوحة تدفع الم -
 حجم العيِّنة النموذجي الذي ساعد على تبادل األفكار. -
د المتعّلمين بقوائم شرح المفردات، وبعض التعبيرات اإلضافيَّة، باستراتيجيات توجيهية تغني تزوي -

 اللغوي.  النشاطوتسهِّل انغماس المتعّلمين في  خطاباتهم المقدَّمة
 وبعض القيم االجتماعية والثقافية التي تساعدهمعلى التحدُّث،وتزيدتضمين البرنامج المحتوى اللغوي  -

 من فرص التفاعل بين المتعّلمين، وتسهِّل انخراطهم في العمليَّة التعليميَّة التعّلميَّة.
أو الدفاع  عنها، قد تثير الفرح في نفوس  ،مساعدتهم على امتالك أساليب في التحدُّث لدحض فكرة ما -

 ،ة بهاعملواألساليب المست ،راتاألمر الذي يساعدهم على تذكُّر التعبي. المتعّلمين عند أدائها تمثيًال وبصوت عال
والسيما ثقة أكبر في إمكاناتهم للتحدُّث مع شخص آخر، إلى ويحاولون النسج على منوالها، وٕامكانية األخذ بهم 

 . م أقرب إلى االرتجالالتدرب عليها هو محاولة جعل أداء المتعلِّ  أنَّ 
مساعدة المتعّلمين على زيادة قدرتهم  ها فيالهدف من يتمثل التيالوسائل السمعية والبصرية استعمال  -

 .وتطوير مهاراتهم التفسيرية للمستمع إليه وللمرئي ،على الفهم واإلنتاج
وحاولت تشديد األبحاث السابقة على استعمال المعينات السمعية والبصرية في تعلُّم اللغة الثانية،  -

الباحثة جعل التسجيالت والصور كافة في متناول المتعّلمين لالستفادة منها، ومراجعتها في حال وجود سؤال 
طوة مستفيدة من توجيهات الدراسات حول هذا المجال، الخ حولها على مستوى الشكل أو المضمون،وقامت بهذه

ن اختيار المعلِّم. وهذا ما كان له التأثير الواضح ومن تحقيق رغبة المتعّلمين في امتالكها، خاصة عندما تكون م
 السمعيةالتعّلم عن طريق الوسائل  ترى الباحثة أنَّ صوص لخافي تنمية مهارة التحدُّث لدى المتعّلمين. وفي هذا 

ول ويق ،ارجيالخ ه بالضروة سيشاهدها في المحيطوذلك ألنَّ  ،ي لديه مهارة الحكم باللغة المتعّلمةنمِّ يوالمرئية، 
    أن يراقب بنفسه وأن يحكم بنفسه ولنفسه" - من الضرورة - ه قد تعّلمبروك:"وهكذا تبقى الحقيقة األساسية هنا أنَّ 

  .)٣٦، ١٩٩٠( بروك، 
 اختيار المحتوى المتعلِّق بما قد يواجهه المتعلِّم في حياته اليومية. -
لدرجة تحّولها إلى جزء ال يتجزأ من تفاعالتهم اليومية،  اعتياد متعّلمي اليوم على استعمال الشابكة -

 ووصولهم إلى مجموعة متنوعة من المعلومات ووسائل اإلعالم، فهي مصادر أصلية يشاهدها كلُّ متعّلم. 
م لمدة زمنية محددة ستيفنس) بقوله إّن:"وضع المتعلِّ (.هذا مايؤّكدهة الفيلم في تنمية مهارات الحوارأهميَّ  -

المؤامرة، والدراما، واألحداث، والصور، واألفكار، ولفت االنتباه للحدود األخالقية، واألطر و فة، مع العاط
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ر الوصول العميق للمقومات ه يوفِّ ة، ومع استعمال اللغة والتعابير. فإنَّ المفاهيمية، والذاكرة الوطنية، والهويَّ 
 .)Stephens، 6،2006التفكير والتحدُّث" (م وتسهم في تقدُّ ، لحضارةال والمواقف التي تشكِّ  ،الثقافية

طاب السينمائي تقوم الخ باإلضافة إلى أّن الصورة والكلمة تتناوبان األھمية، ألّن" سيكولوجّية التلقي في -

على أساس المشاھدة، بمعنى أّن المتلّقي ُيؤھِّب بالدرجة األولى قواه البصرية للدخول إلى عالم 

). وبالتالي يمكن أن تشكِّل الصورة والكلمة ١٢، ٢٠٠٨اب رؤاه ( عبيد، الشريط،ومتابعة أفكاره واستيع

 حافزاً الستعمال اللغة في حال تعامل المتعلِّم معھما.

)، ٢٠٠٨)، و(الفضيلة، ٢٠٠٤تتفق نتيجة هذه الفرضيَّة مع نتائج دراسة كٍل من (الصديق،  -
مهارة التحدُّث لدى المتعّلمين (عيِّنة  ) التي أثبتت إمكانية تنميةLine, 2002)، و(Nahamwra, 2001و(

 البحث المستهدفة في كٍل من هذه الدراسات). 

 نتائج اإلجابة عن السؤال السادس من أسئلة البحث، ونصه:  .٣-٢-٧

 "ما مستوى امتالك المتعّلمين (أفراد العيِّنة) لمهارة االستماع، والمهارات الفرعيَّة المتفرعة عنها؟"
لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابيَّة، واالنحرافات المعياريَّة، واألوزان 
النسبيَّة للدرجات الكليَّة ألفراد عيِّنة البحث في كل مهارة فرعيَّة من مهارات االستماع، وفي المجموع الكلِّي 

اءات المتعلِّق بتحديد مستوى امتالك المهارة من قبل للمهارات. وقد استعانت بالمعيار الموضَّح في فصل اإلجر 
  )، وقد توصَّلت إلى اآلتي: ٦(رقم: المتعّلمين جدول 

  
ة لعيِّنة البحث ة واألوزان النسبية للدرجات الكليَّ ة واالنحرافات المعياريَّ ): المتوسطات الحسابيَّ ١٤جدول(

  ستماعلتحديد مستوى امتالك مهارات اال

الفرعيَّة المهارات 
  لالستماع

عدد افراد 
  العيِّنة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الوزن النسبي
مستوى 
  متالك المهارة

%٧٤,٧٨ ٢,٠٤٢  ١٠,٤٧  ١٥  الفهم  متوسط 
%٨٠ ١,٠١٢٥  ٦,٤٠  ١٥  االستيعاب  مرتفع 
%٨٣,٣٧ ٠,٨١٦  ٦,٦٧  ١٥  التذكُّر  مرتفع 

%٧٩,٥ ٢,٢٢٥  ١١,١٣  ١٥  التقويم والحكم  مرتفع 
%٧٨,٧٩ ٢,٣٣٠  ٣٤,٦٧  ١٥  يالمجموع الكلّ   مرتفع 
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ُيالحظ من النتائج الموضَّحة في الجدول السابق أنَّ مستوى امتالك المعلمين لمهارة االستماع كلها هو 
)، وهو يقع في الربيع ٣٤,٦٧مستوى مرتفع، إذ بلغ المتوسط الحسابي لدرجات أفراد العيِّنة في المجموع الكلِّي (

وص كٍل من المهارات الفرعيَّة اآلتية (االستيعاب، كذلك بخص واألمرالثالث، ويدلُّ على امتالك مرتفع للمهارة، 
) فقد بلغ مستوى امتالك المتعّلمين لها ضمن المستوى المرتفع، في حين نجد أنَّالمتوسط التقويم والحكموالتذكُّر، و 

) بخصوص مهارة الفهم، وهو يقع ضمن الربيع الثاني، ١٠,٤٧الحسابي لمجموع درجات أفراد العيِّنة فيها بلغ (
  إّال أنَّه يصنَّف ضمن المستوى المتوسط المتالك هذه المهارة.  .ع فرق بسيط جدًا يفصله عن الربيع الثالثم

المتعّلمين عيِّنة  لدى االستماع مهارات تحسين أسهم في الدراسة هذه المقترح في البرنامج أنَّ  يعني وهذا
ساعدت  التي المتنوِّعة األنشطة منجملة  تضمَّنت التيبطريقة تطبيقه، البرنامج فاعلية تفسير البحث. ويمكن

 فاألسلوبالمبادرة.  على همتوشجع مهارة االستماع تعلُّم على ُيقبلون همتجعلو  المتعّلمين، دافعية استثارةعلى 
 بالتغذية وتزويدهم للمحتوى، همفهم مدى من والتأكُّد ،انتباه المستمعين جذب على في العرض ركَّز المستعمل
 مشاعر تعزيزأفضى إلى  التعلُّم عملية أثناء في الجو العام ساد الذي التعاون أنَّ  المناسبة. كما الراجعة

  . المطلوبة باألنشطة القيام على وٕاشعارهم بقدراتهم المتعّلمين،

  وفي تفسير هذه النتيجة يمكن القول أيضًا:

إذ يتغلغل االستماع، من الناحية شخصية المتعلِّم، فمنها ما يرتبط بوجدانه، ترتبط ب إن لالستماع جوانب
 فّعاًال)(أن يكون المستمع نشطاً إذ يتطلب االستماع  ؛ومنها ما يرتبط بعقله الوجدانيَّة، في أحاسيس المستمع،

 فهمه واستيعابه وتفسيره،فيه ألجل  من الناحية الذهنية، ومنتبهًا إلى المتحدِّث، ومنصتًا إلى كالمه، ومتأمالً 
الشروط توفير سعت الباحثة إلى  ،سابقاً  هنا إلى أن كلَّ ما ذكر . وتجدر اإلشارةهالتواصل معوالتمكن من 

 البحث الذي أنجزته الباحثة نيروخ، مستندة إلى في تنمية مهارة االستماع إلدراكها أهميته، الالزمة لتحقيقه
، وٕالى البرنامج الذي اقترحته، ]"١والوعي الصوتي في أطر الطفولة المبكرة [تنمية مهارة االستماع " بعنوان

 والتعلمية من جانب، وعلى البيئة( االنفعالية واالجتماعية)  مل اإلنسانية والتعلميةتوافق العواوالذي يرّكز على 
  من جانب آخر. المكانية والزمانية

هذه  م هذه المهارة، وأنَّ م وأن األفراد بحاجة إلى تعلُّ علَّ تُ  مهارة االستماع يمكن أن أثبتت الدراسات أنَّ وقد 
م بدراسة عن الفرق بين تعلُّ  )٢٠٠٢، كانفليد(فقد قام  .م وعلمي إلكسابها للمتعّلمينالمهارة تحتاج إلى أسلوب منظَّ 

في اليوم  م االستماع من خالل المواقف الطبيعيةوتعلُّ  ،االستماع من خالل عمليات مقصودة ونشاط مستهدف
الطالب يستفيدون حقًا من البرامج وأوجه النشاط المختلفة التي  إلى أنَّ  ،بحثه ، في خالصةالدراسي، وانتهى
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مهارة االستماع يمكن تنميتها وصقلها عن  إنَّ  :مهارة. وبهذا نستطيع أن نقولبوصفه تستهدف تعليم االستماع 
ة الهادفة العمليات التعليميَّ هت له إذا وجّ  والسيما ،االستماعقابل للنمو المطردوأّن  ،طريق برامج تعليمية مقصودة

 .م هذه المهارةإلى إكساب المتعلِّ 

  

 نتائج اإلجابة عن السؤال السابع من أسئلة البحث، ونصه:  .٤- ٢-٧

  "ما مستوى امتالك المتعّلمين (أفراد العيِّنة) لمهارة التحدُّث والمهارات الفرعيَّة المتفرِّعة عنها؟"

المتوسطات الحسابيَّة، واالنحرافات المعياريَّة، واألوزان  لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بحساب
النسبيَّة للدرجات الكليَّة ألفراد عيِّنة البحث في كلِّ مهارة فرعيَّة من مهارات التحدُّث، وفي المجموع الكلِّي 

هارة من للمهارات، وقد استعانت بالمعيار الموضَّح في فصل اإلجراءات المتعلِّق بتحديد مستوى امتالك الم
  )، وكانت النتائج كما يلي: ٨رقم: ( المتعّلمين للمهارة جدول 

ة للدرجات الكلية لعيِّنة البحث ة واألوزان النسبيَّ ة واالنحرافات المعياريَّ ): المتوسطات الحسابيَّ ١٥جدول(
  لتحديد مستوى امتالك مهارات التحدُّث

المهارات 
  الفرعيَّة للتحدُّث

عدد افراد 
  العيِّنة

توسط الم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

مستوى 
امتالك 
  المهارة

 متوسط ٪٦٨,٩١ ١,٥٠٦  ٨,٢٧  ١٥  التخطيط
 متوسط ٪٦١ ٢,٥٦٩  ١٢,٢٠  ١٥  الطالقة
 مرتفع ٪٧٧,٥ ١,٧٨١  ١٨,٦٠  ١٥  المرونة
 متوسط ٪٧٠,٧٥ ٤,٢٧٣  ٢٥,٤٧  ١٥  التعاون

 متوسط ٪٦٨,٧٥ ٣,٠١٦  ١١,٠٠  ١٥  التماسك والترابط
 متوسط ٪٦٦,٣٥ ٢,٥٤٩  ١٣,٢٧  ١٥  إلقناعا

 متوسط ٪٦٩,٣٧ ١٠,٨٢٦  ٨٨,٨٠  ١٥  المجموع الكلي

 

دُّث كان ضمن يتضح من الجدول السابق أنَّ مستوى امتالك المتعّلمين (أفراد العيِّنة) للمهارات الفرعيَّة للتح
الترابط، واإلقناع) واألمر كذلك من مهارات (التخطيط، والطالقة، والتعاون، والتماسك، و  المستوى المتوسط لكل
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بخصوص المجموع الكلِّي، في حين نجد أنَّ مستوى امتالك المتعّلمين لمهارة المرونة كان مرتفعًا، بحسب النتائج 
  الموضَّحة في الجدول السابق. 

ها ة على أنَّ للغتبنَّت الباحثة في البرنامج المقترح المدخل التواصلي في تعليم اللغة الثانية، الذي ينظر إلىا
للمنهجية البنيويَّة التي تركِّز على تطوير المهارة اللغويَّة لدى  اً خالف وسيلة للتواصل، والتفاعل االجتماعي،

متعّلم  إلتقانها معرفة القواعد النحوية للغة المتعّلمة، وأصبح من الالزم على اً كافي إذ لم يعدْ  المعلمين فحسب،
 وأكثر تفاعالً  ،يقة استعمال اللغة، خاصًة في حال تعّلمها في بلد الناطقين بهافي طر  اً اللغة أن يكون أكثر وعي

م تعزيز دافعيته واستقالليته في مواقف تقتضي استماعه على المعلِّ يكون و  .ةة التعّلميَّ ومشاركة في العملية التعليميَّ 
وليس  ،رفهو يفكِّ  ،ةم تتسم باإليجابيَّ أصبحت النظرة إلى المتعلِّ  هكذاومراعاة حاجاته. و  ،والتحدُّث بها ،إليها

, التي أسهمت في تنمية وتعّلمها هذهالرؤية الثانيةفي تعليم اللغة التواصلي  ى المدخلتبنّ يللتفكير، و  اً موضوع
مهارة التحدُّث لدى عيِّنة البحث، وٕان كان مستوى االمتالك متوسطًا وليس مرتفعًا، نظرًا لتعدد مهارات التحدُّث 

  في الموقف الواحد.  وتداخلها

، وقد المعيشوقريبة قدر المستطاع من الواقع  ،قابلة للحوار اً نصوص تختارحاولت الباحثة أن قدول
من المجتمع  أصليةمصادر  عماليشير ( سامولوفا ي م ) إلى أّن:"است،وفي هذا الصدد أصلية اً اعتمدت نصوص

احتواء األدب  نَّ أ ، كما)٢٠٠٦, Самойлова("ة األصيلةبرات الثقافيَّ لخااألصلييساعد على إشراك المتعّلمينفي 
وفي هذا الموضوع .ة لتعليم اللغة الثانية، وتعّلمهاعلى الرموز األصيلة التي يتضمنها عّززت حضوره مادة أساسيَّ 

ق لمناقشة مّهد الّطريلدى متعّلمي اللغة الثانية بالقول: "إنه ي التحدُّثة مهار  لتنمية) أهميته ٢٠٠٠بشلر( يؤكِّد
من الحياة أحدث موضوعات ساخنة؛ وذلك قد يكون نتيجة لترافق األحداث الواردة في محتوى النصوص مع 

، katibالواقعية في المحيط اللغوي للمتعّلمين أنفسهم، ذلك المحتوى الذي يسهم في تسريع عملية التعّلم) (
٢٠٣، ٢٠١١.(  

  الثامن من أسئلة البحثنتائج اختبار الفرضيَّات التي تجيب عن السؤال  .٥-٢-٧
  :ونصها، الفرضيَّة الثالثة.١-٥-٢-٧
ليس هناك من فرق ذي داللة إحصائيَّة بين متوسطي درجات عيِّنة البحث في التطبيق البعدي الختبار "

  ."االستماع، ُيعزى إلى متغيِّر الجنس
  ):T-Testلمعرفة داللة الفروق السابقة اسُتعمل اختبار ت (
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) لداللة الفرق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في عيِّنة البحث في T-Testت ( ): قيم١٦جدول(
  التطبيق البعدي الختبار االستماع

  المهارات الفرعيَّة
درجة   االنحراف المعياري  المتوسط

  الحرية
  قيمة ت

مستوى 
  الداللة

  القرار
  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور

  غير دالة  ٠,٧٢  ٠,٣٥  ١٣  ١,٩٢  ١,٧٩  ١٠,٦٣  ١٠,٢٩  الفهم
  غير دالة  ٠,٥٩  ٠,٨٤ ١٣  ١,٠٦  ١,٣٩  ٦,٣٨  ٦,٤٣  االستيعاب
  غير دالة  ٠,٨٩  ٠,٣٤ ١٣  ١,٠٣  ٠,٩٧  ٦,٧٥  ٦,٥٧  التذكُّر

  غير دالة  ٠,٥٤  ٠,٢٦ ١٣  ١,٩٨  ١,٦٣  ١١,٢٥  ١١,٠٠  التقويم والحكم
  غير دالة  ٠,٩٤  ٠,٤٤  ١٣  ٣,٢٥  ٢,٩٨  ٣٥,٠٠  ٣٤,٢٩  يالمجموع الكلِّ 

  ) ما يأتي:١٦من الجدول السابق رقم (ُيالحظ 
) وهي قيمة ٠,٩٤بخصوص االختبار كله : بلغت قيمة ت في التطبيق البعدي الختبار االستماع كله (

غير دالة إحصائيًَّا وهذا يشير إلى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائيَّة بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في 
  التطبيق البعدي الختبار االستماع.

بخصوص كلِّ مهارة فرعيَّة من مهارات االستماع: ُيالحظ أنَّ قيمة (ت) في كلِّ مهارة من المهارات 
  الفرعيَّة لالستماع هي قيمة غير دالة إحصائيًَّا. وبالتالي يمكن قبول الفرضيَّة.

  يمكن تفسير النتيجة السابقة بما يأتي:

لغوية، هو هدف إرادي للمتعّلمين سواٌء أكانوا ذكورًا أم إنَّ الهدف من تعلُّم اللغة الثانية في بيئتها ال -
 إناثًا. وهذا قد ال ينعكس على مخرجات التعلُّم.

للمدخل التواصلي، تعني النظر للمتعّلم بوصفه إنسانًأ بالدرجة األولى،  وفقاً ( االستماع)  ةإنَّ تنمية مهار  -
جتمع وثقافته، قد يسهم في تكوين اتجاهات بصرف النظر عن جنسه، وتعرضه لمحتوى ثقافي يبرز عادات الم

 واحدة للمتعّلمين الذكور واإلناث، وتظهر ديمقراطية تعليم اللغة وتعلُّمها بخصوص الجنس.
 الطبيعة التفاعلية لألنشطة في البرنامج لم تميِّز بين المتعّلمين الذكور واإلناث.  -
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  : ونصها، الفرضيَّة الرابعة.٢-٥-٢-٧
ذي داللة إحصائيَّة بين متوسطي درجات عيِّنة البحث في التطبيق البعدي الختبار  ليس هناك من فرق"

  ".تخصُّصاالستماع، ُيعزى إلى متغيِّر ال
الختبار صحة هذه الفرضيَّة ُحسبت المتوسطات الحسابيَّة، واالنحرافات المعياريَّة لدرجات أفراد عيِّنة 

م اسُتعمل اختبار تحليل التباين األحادي، لمعرفة داللة الفروق البحث في التطبيق البعدي الختبار االستماع، ث
حها الجدول اآلتي:   الظاهرة بين المتوسطات الحسابيَّة، والنتائج يوضِّ

بين متوسطات درجات أفراد عيِّنة البحث نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق ): ١٧جدول(
  لمتغيِّر التخصُّص وفقاً البعدي الختبار االستماع في التطبيق 

العيِّنة وفق 
 التخصص

 العدد
 المهارة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 مصدر التباين  المعياري

مجموع 
  Df المربعات

متوسط 
 fقيمة   المربعات

قيمة 
 الداللة

  القرار

 ٠,٢٣٢ ٠,٨٥٠ ٢ ١,٧٠٠ بين المجموعات ١,٨١٧ ١٠,٤٠  الفهم ٥ االقتصاد
 

٠,٧٩٧ 
غير  

 دالة
السياسة 

 العالقاتو 
٤ 

داخل  ٢,١٦٠ ١٠,٠٠
 المجموعات

٣,٦٦٩ ١٢ ٤٤,٠٣٣ 

  ١٤ ٤٥,٧٣٣ الكلي ١,٨٣٥ ١٠,٨٣ ٦ اآلداب
 ٠,٢٨٩ ٠,٤٥٠ ٢ ٩٠٠. بين المجموعات ١,٦٧٣ ٦,٦٠  االستيعاب ٥ االقتصاد

 
٠,٧٥٤ 

غير  
 دالة

السياسة 
 والعالقات

٤ 
داخل  ٨١٦. ٦,٠٠

 المجموعات
١,٥٥٨ ١٢ ١٨,٧٠٠ 

  ١٤ ١٩,٦٠٠  يالكلّ  ١,٠٤٩ ٦,٥٠ ٦ باآلدا
 ٠,٩٢٦ ٠,٨٩٢ ٢ ١,٧٨٣ بين المجموعات ١,٣٠٤ ٦,٢٠ التذكُّر ٥ االقتصاد

 
٠,٤٢٣ 

غير  
  دالة

السياسة 
 والعالقات

٤ 
داخل  ٠,٩٥٧ ٦,٧٥

 المجموعات
٠,٩٦٣ ١٢ ١١,٥٥٠ 

  ١٤ ١٣,٣٣٣ يالكلّ  ٠,٦٣٢ ٧,٠٠ ٦ اآلداب
  االقتصاد

٥ 
التقويم 
 والحكم

بين ١,٣٠٤ ١٠,٢٠
 المجموعات

٣,٠٠ ٧,٣٠٠ ٢ ١٤,٦٠٠
٧ 

٠,٠٨
٧ 
 غير 

 دالة
السياسة 
 والعالقات

٤ 
داخل  ٢,٠٨٢ ١٠,٥٠

 المجموعات
٢,٤٢٨ ١٢ ٢٩,١٣٣ 

يالكلّ  ١,٣٦٦ ١٢,٣٣ ٦ اآلداب  ١٤ ٤٣,٧٣٣  
 االقتصاد

٥ 
 االختبار
 ككل

بين  ٢,١٩١ ٣٣,٤٠
 المجموعات

٢,٦٩ ٢٠,٠٢٥ ٢ ٤٠,٠٥٠
١ 

٠,١٠
٨ 

ير غ
  دالة



140 
 

السياسة 
 والعالقات

٤ 
داخل  ٢,٠٦٢ ٣٣,٢٥

 المجموعات
٧,٤٤٠ ١٢ ٨٩,٢٨٣ 

يالكلّ  ٣,٣٨٦ ٣٦,٦٧ ٦ اآلداب  ١٤ ١٢٩,٣٣٣  

) المتعلقة بأثر f) لقيم (٠,٠٥) عدم وجود فروٍق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى (١٧يتضح من الجدول (
نة البحث في التطبيق البعدي الختبار االستماعوهذا يشير إلى عدم متغيِّر التخصص في تباين درجات أفراد عيِّ 

. وجود فرق ذي داللة إحصائيَّة بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في التطبيق البعدي الختبار االستماع
  .نقبل الفرضية الصفريةوبالتالي 

لمتعّلمين حول مايعرفونه عن قد يعود ذلك إلى أنَّ األنشطة الموجهة في االستماع  ساهمت في مناقشة ا
الموضوع، وأنشطة فهم الكلمات، وتكليفهم بتوضيحها مع بعضهم بعضًا، وقراءة األسئلة، والتأكُّد من فهمها قبل 

األنشطة الثقة لدى  .وقد تولد هذهاإلجابة عنها كان نشاطًا يتعلق بالمتعّلمين جميعهم بمعزل عن تخصصاتهم
لوثائق السمعية، وتساعدهم على فهمها، وبالتالي تعود الفائدة من البرنامج عليهم المتعّلمين قبل االستماع إلى ا

 جميعًا، وال نرى فرقًا ظاهرًا لتنمية مهارة االستماع لديهم خاصة في المستويات المتوسطة. 
  : ونصها، امسةالخ الفرضيَّة.٣-٥-٢-٧

البحث في التطبيق البعدي الختبار  ليس هناك من فرق ذي داللة إحصائيَّة بين متوسطي درجات عيِّنة"
  .دوافع المتعّلمين لتعلُّم اللغة العربية"االستماع، ُيعزى إلى متغيِّر 

الختبار هذه الفرضيَّة ُحسبت المتوسطات الحسابيَّة، واالنحرافات المعياريَّة لدرجات أفراد عيِّنة البحث في 
داللة الفروق الظاهرة بين لمعرفةتحليل التباين األحادي التطبيق البعدي الختبار االستماع، ثم اسُتعمل اختبار 
حها الجدول اآلتي:  المتوسطات الحسابيَّة، والنتائج يوضِّ

بين متوسطات درجات أفراد عيِّنة البحث نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق ): ١٨جدول(
  فعلمتغيِّر الدا وفقاً البعدي الختبار االستماع في التطبيق 

العيِّنة وفق 
 الدوافع

 العدد
 المهارة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مصدر 
 التباين

مجموع 
 Df  المربعات

متوسط 
  المربعات

قيمة 
f  

قيمة 
 الداللة

 القرار

تعليم اللغة 
 العربية

٤ 
بين  ١,٨٩٣ ١٠,٢٥  الفهم

  المجموعات
٠,٦ ٢,٢٨٣ ٣ ٦,٨٥٠

٤٦ 
٠,٦٠٢ 

غير 
 دالة

العمل مع 
 المنظمات

٣ 
داخل  ٥٧٧. ١١,٦٧

 المجموعات
٣,٥٣٥ ١١ ٣٨,٨٨٣ 

  ١٤ ٤٥,٧٣٣ يالكلّ  ٢,٠٨٢ ١٠,٦٧ ٣العيش في 
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 العالم العربي
متابعة 
الدراسات 
  العليا

٥  
٢,١٦٨ ٩,٨٠      

تعليم اللغة 
 العربية

٤ 
االستيعا

  ب
بين  ١,٢٥٨ ٦,٢٥

 المجموعات
٠,٦ ٠,٩٥٠ ٣ ٢,٨٥٠

٢٤ 
٠,٦١٤ 

غير 
 دالة

العمل مع 
 منظماتال

٣ 
داخل  ٢,٠٠٠ ٦,٠٠

 المجموعات
١,٥٢٣ ١١ ١٦,٧٥٠ 

العيش في 
 العالم العربي

٣ 
 ١٤ ١٩,٦٠٠  يالكلّ  ١,٠٠٠ ٦,٠٠

 

متابعة 
الدراسات 
  العليا

٥  
٠,٧٠٧ ٧,٠٠      

تعليم اللغة 
 العربية

٤ 
بين  ٠,٨١٦ ٧,٠٠ التذكُّر

 المجموعات
٧,١ ٢,٩٣٣ ٣ ٨,٨٠٠

١٨ 
٠,٠٠٦ 

  دالة

 العمل مع
 ٣ المنظمات

داخل  ٠,٥٧٧ ٥,٣٣
  المجموعات

٠,٤١٢ ١١ ٤,٥٣٣ 

العيش في 
 العالم العربي

٣ 
 ١٤ ١٣,٣٣٣ يالكلّ  ٠,٥٧٧ ٦,٣٣

 

متابعة 
الدراسات 
  العليا

٥  
٠,٥٤٨ ٧,٤٠     

 

تعليم اللغة 
 العربية

٤ 
التقويم 
 والحكم

بين  ١,٤١٤ ١٢,٠٠
 المجموعات

٣,٥ ٧,٢٠٠ ٣ ٢١,٦٠٠
٧٨ 

٠,٠٥٠ 

ةدال   
العمل مع 
 المنظمات

٣ 
داخل  ١,١٥٥ ٩,٦٧

  المجموعات
٢,٠١٢ ١١ ٢٢,١٣٣ 

العيش في 
 العالم العربي

٣ 
 ١٤ ٤٣,٧٣٣ يالكلّ  ١,٥٢٨ ٩,٦٧
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متابعة 
الدراسات 
  العليا

٥  
١,٤٨٣ ١٢,٢٠      

تعليم اللغة 
 العربية

٤ 
االختبار 

 ككل
بين  ٣,٣١٧ ٣٥,٥٠

 المجموعات
١,٧ ١٣,٩٣٣ ٣ ٤١,٨٠٠

٥١ 
غير  ٠,٢١٤

  دالة
العمل مع 
 المنظمات

٣ 
داخل  ٢,٣٠٩ ٣٢,٦٧

 المجموعات
٧,٩٥٨ ١١ ٨٧,٥٣٣ 

العيش في 
 العالم العربي

٣ 
١٢٩,٣٣ يالكلّ  ٢,٠٨٢ ٣٢,٦٧

٣ 
١٤ 

 

متابعة 
الدراسات 
  العليا

٥  
٢,٩٦٦ ٣٦,٤٠      

  
) f) لقيم (٠,٠٥ة عند مستوى () عدم وجود فروٍق ذات داللة إحصائيَّ ١٨يتضح من الجدول السابق رقم (

، وفي كلهالمتعلِّقة بأثر متغيِّر الدافع في تباين درجات أفراد عيِّنة البحث في التطبيق البعدي الختبار االستماع 
، التقويم والحكم) دالة في كلٍّ من مهارتي التذكُّر و Fكلٍّ من مهارتي الفهم واالستيعاب، في حين نجد أنَّ قيم (

اه الفروق الدالة إحصائيًَّا، وتحديد المجموعة التي تعود إليها تلك الفروق، اسُتعمل اختبار شيفيه ولمعرفة اتج
 للمقارنات المتعدِّدة، ويوضِّحه الجدول اآلتي:

بين المجموعات الثنائية في التطبيق البعدي  ):نتائج اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة١٩جدول(
  الختبار االستماع

  الدافع  فعالدا  المهارة
الفرق بين 
  المتوسطين

مستوى 
  الداللة

  القرار

  التذكُّر
  تعليم العربية

  غير دالة ٠,٠٦٢ ١,٦٦٧  العمل مع المنظمات
العيش في العالم 

  العربي
 غير دالة ٠,٦١٩ ٠,٦٦٧

 غير دالة ٠,٨٣٣ ٠,٤٠٠-  متابعة الدراسات

 غير دالة ٠,٠٦٢ ١,٦٦٧  تعليم العربيةالعمل مع 
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العيش في العالم   المنظمات
  العربي

 غير دالة ٠,٣٥١ ١,٠٠٠-

 غير دالة ٠,٠٦٩ ٢,٠٦٧  متابعة الدراسات

العيش في 
  العالم العربي

 غير دالة ٠,٦١٩ ٠,٦٦٧-  تعليم العربية

 غير دالة ٠,٣٥١ ١,٠٠٠  العمل مع المنظمات

 غير دالة ٠,٢١٩ ١,٠٦٧-  متابعة الدراسات

  متابعة الدراسات

 غير دالة ٠,٨٣٣ ٠,٤٠٠  العربية تعليم

العيش في العالم 
  العربي

 غير دالة ٠,٠٦٩ ٢,٠٦٧

 غير دالة ٠,٢١٩ ١,٠٦٧  العمل مع المنظمات

التقويم 
  والحكم

  تعليم العربية

 غير دالة ٠,٢٥٨ ٢,٣٣٣  العمل مع المنظمات

العيش في العالم 
  العربي

 غير دالة ٠,٢٥٨ ٢,٣٣٣

 غير دالة ٠,٩٩٧ ٠.٢٠٠-  متابعة الدراسات

العمل مع 
  المنظمات

 غير دالة ٠,٢٥٨ ٢,٣٣٣-  تعليم العربية

العيش في العالم 
  العربي

 غير دالة ١,٠٠٠ ٠,٠٠٠

 غير دالة ٠,١٧٣ ٢,٥٣٣-  متابعة الدراسات

العيش في 
  العالم العربي

 غير دالة ٠,٢٥٨ ٢,٣٣٣-  تعليم العربية

 غير دالة ١,٠٠٠ ٠,٠٠٠  العمل مع المنظمات

 غير دالة ٠,١٧٣ ٢,٥٣٣-  متابعة الدراسات

  متابعة الدراسات

 غير دالة ٠,٩٩٧ ٠,٢٠٠  تعليم العربية

العيش في العالم 
  العربي

 غير دالة ٠,١٧٣ ٢,٥٣٣

 غير دالة ٠,١٧٣ ٢,٥٣٣  العمل مع المنظمات



144 
 

  
ر فروقًا دالة إحصائيًا عند مستوى داللة والتي لم تظه إلى النتائج الموضَّحة في الجدول السابقاستنادًا 

يمكن  فاختبار شيفيه لم يظهر هذه الفروق. التقويم والحكموذلك لسبب قلة الفروق في مهارتي التذكر و  %٥
بطاقة بين متوسطي درجات عيِّنة البحث في التطبيق البعدي لالقول: ليس هناك من فرق ذي داللة إحصائيَّة 

دافع المتعّلمين لتعلُّم اللغة  ، ُيعزى إلى متغيِّرجميع المهارات الفرعيةفي  ستماعاالاختبار اصة بالخ المالحظة
  العربية. وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية.

لدى المتعّلمين في تعلُّم اللغة العربية، والعمل في البالد العربية مع  قد يعود ذلك إلى أنَّ الدوافع المشتركة
تحقيق الرغبة في التواصل مع البيئة اللغوية واالهتمام بتعلُّم تسعى إلى  جموعةاختالف طبيعته، شكَّل منها م

تبادل وجهات النظر المعرفية مستمرة باستمرار حياة الفرد بصرف فلتحقيق التواصل الفّعال،  مهارة االستماع
  النظر عن دوافعه للتعلُّم.

  : ونصها، سادسةالفرضيَّة ال.٤-٥-٢-٧
بطاقة اللة إحصائيَّة بين متوسطي درجات عيِّنة البحث في التطبيق البعدي لذي د ليس هناك من فرق"

  ."اختبار التحدُّث، ُيعزى إلى متغيِّر الجنساصة بالخ المالحظة
  ):T-Testلمعرفة داللة الفروق السابقة اسُتعمل اختبار ت (و 

في عيِّنة البحث  ) لداللة الفرق بين متوسطي درجات الذكور واإلناثT-Test): قيم ت (٢٠جدول (
  في التطبيق البعدي الختبار التحدُّث

المهارات 
  الفرعيَّة

درجة   االنحراف المعياري  المتوسط
  الحرية

قيمة 
  ت

مستوى 
  الداللة

  القرار
  اإلناث  الذكور  اإلناث  الذكور

  غير دالة  ٠,٦٣  ٠,٩٩  ١٣  ١,٤٠  ١,٥٧  ٨,٦٣  ٧,٨٦  التخطيط

  غير دالة  ٠,٣٣  ١,٦٧ ١٣  ٢,٩٦  ٢,٠٨  ١٣,٢٥  ١١,٠٠  الطالقة

  غير دالة  ٠,٢٣  ٠,٩٣ ١٣  ٢,٥٨  ١,٣٤  ١٨,١٣  ١٩,١٤  المرونة

  غير دالة  ٠,٥٢  ١,١١ ١٣  ٤,٩٧  ٣,٨٩  ٢٤,٢٥  ٢٦,٨٦  التعاون

التماسك 
  والترابط

  دالة   ٠,٠٠٥  ٣,٠٦  ١٣  ٢,٢٦  ١,٧٠  ٩,٥٠  ١٢,٧١

  دالةغير   ٠,٥٣  ٠,٥٧  ١٣  ٣,٦٠  ١,٤٩  ١٢,٨٨  ١٣,٧١  اإلقناع
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  دالةغير   ٠,١٧   ٠,٧٩  ١٣  ١٤,٤٠  ٦,١٨  ٨٦,٦٣  ٩١,٢٩  المجموع الكلي

  ُيالحظ من الجدول السابق ما يأتي:
اصة باختبار التحدُّث الخ بخصوص االختبار كله: بلغت قيمة ت في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة

ة بين متوسطي فرقًا ذا داللة إحصائيَّ  ال يوجدهذا يشير إلى أنَّ و دالة إحصائيًَّا،  غير )، وهي قيمة٠,٧٩كله (
  .اختبار التحدُّثاصة بالخ بطاقة المالحظةلدرجات الذكور واإلناث في التطبيق البعدي 

كلِّ مهارة فرعيَّة من مهارات التحدُّث: ُيالحظ أنَّ قيمة (ت) في كلِّ مهارة من المهارات الفرعيَّة وبخصوص 
، إذ نجد أن قيمة ت في هذه المهارة اسك والترابطالتمللتحدُّث هي قيمة غير دالة إحصائيًَّا، باستثناء مهارة 

) هي قيمة دالة إحصائيَّاً، وهذا يشير إلى أنَّ هناك فرقًا ذا داللة إحصائيَّة، وبالعودة إلى التماسك والترابط(ا
لتماسك المتوسطات الحسابيَّة يتبيَّن أنَّ الفرق هو لصالح الذكور، أي تفّوق الذكور على اإلناث في مهارة ا

  . الترابطو 
  بناء على ماسبق يمكن القول: 

بطاقة داللة إحصائيَّة بين متوسطي درجات عيِّنة البحث في التطبيق البعدي ل يفرق ذ من هناكليس 
  ، ُيعزى إلى متغيِّر الجنس.كله اختبار التحدُّثاصة بالخ المالحظة

 بطاقة المالحظةطبيق البعدي لفرق ذو داللة إحصائيَّة بين متوسطي درجات عيِّنة البحث في الت وهناك
  ، ُيعزى إلى متغيِّر الجنس.لتماسك والترابطاصة بمهارة االخ

بطاقة فرق ذي داللة إحصائيَّة بين متوسطي درجات عيِّنة البحث في التطبيق البعدي ل وليس هناك من
، ُيعزى إلى متغيِّر )اإلقناعاصة بكلِّ من مهارات (التخطيط، والطالقة، والمرونة، والتعاون، الخ المالحظة
  الجنس.

(التخطيط، والطالقة، والمرونة، والتعاون، وقد يرجع عدم وجود فروق بين مهارات التحدُّث الفرعيَّة 
بين الذكور واإلناث عمومًا إلى تقاسم الفرص بينهما في إطار البرنامج، والسماح لهم بالتفاوض، والقيام )اإلقناع

  باألنشطة فرادى ومجتمعين.
كور أكثر ، فقد يعزى ذلك إلى أنَّ الذالتماسك والترابطأن تكون الفروق لصالح الذكور في مهارة اأمَّا 

المجتمع نفسه ولكن بحذر يتواصلن مع ، اللواتي من اإلناث مع مجتمع اللغة العربية المتعلمة انفتاحًا في تواصلهم
  اللغوي في مناقشة بعض الموضوعات. هنينعكس على أدائوهو ما وخجل. 
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  : بعة، ونصهاالفرضيَّة السا.٥-٥-٢-٧
بطاقة ليس هناك من فرق ذي داللة إحصائيَّة بين متوسطي درجات عيِّنة البحث في التطبيق البعدي ل" 
  ."تخصُّصاختبار التحدُّث، ُيعزى إلى متغيِّر الاصة بالخ المالحظة

لمعياريَّة لدرجات أفراد عيِّنة البحث في الختبار هذه الفرضيَّة ُحسبت المتوسطات الحسابيَّة، واالنحرافات ا
اصة باختبار التحدُّث، ثم اسُتعمل اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة الخ التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة

حها الجدول اآلتي:   داللة الفروق الظاهرة بين المتوسطات الحسابيَّة، والنتائج يوضِّ
بين متوسطات درجات أفراد عيِّنة البحث ادي لمعرفة داللة الفروق نتائج تحليل التباين األح): ٢١جدول(

  لمتغيِّر التخصص وفقاً اصة باختبار التحدُّث الخ البعدي لبطاقة المالحظةفي التطبيق 
العيِّنة وفق 
 التخصص

 العدد
 المهارة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مصدر 
 التباين

مجموع 
  Df المربعات

متوسط 
 fيمة ق  المربعات

قيمة 
 الداللة

  القرار

 ٥ االقتصاد
بين  ٢,٠٧٤ ٨,٦٠  التخطيط

 المجموعات
٨٠٣. ١,٨٢٥ ٢ ٣,٦٥٠ 

 
٠,٤٧١ 

 
غير 
 دالة

السياسة 
 والعالقات

٤ 
داخل  ٩٥٧. ٨,٧٥

 المجموعات
٢,٢٧٤ ١٢ ٢٧,٢٨٣ 

  ١٤ ٣٠,٩٣٣ يالكلّ  ١,٢١١ ٧,٦٧ ٦ اآلداب

 ٥ االقتصاد
بين  ٢,٠٧٤ ١٢,٤٠  الطالقة

 موعاتالمج
٣٤٠. ٢,٨٥٠ ٢ ٥,٧٠٠ 

 
٠,٧١٩ 

 
غير 
 دالة

السياسة 
 والعالقات

٤ 
داخل  ٣,٧٤٢ ١٣,٠٠

  المجموعات
٨,٣٩٢ ١٢ ١٠٠,٧٠٠ 

  ١٤ ١٠٦,٤٠٠  يالكلّ  ٢,٨٨١ ١١,٥٠ ٦ اآلداب

 ٥ االقتصاد
بين  ١,٢٢٥ ٢٠,٠٠ المرونة

 المجموعات
١,٨٩٢ ٧,٣٨٣ ٢ ١٤,٧٦٧ 

 
٠,١٩٣ 

 
غير 
 دالة

السياسة 
 اتوالعالق

٤ 
داخل  ٨١٦. ١٨,٠٠

 المجموعات
٣,٩٠٣ ١٢ ٤٦,٨٣٣ 

  ١٤ ٦١,٦٠٠ يالكلّ  ٢,٧٨٧ ١٧,٨٣ ٦ اآلداب

 ٥ االقتصاد
بين  ٢,٩٦٦ ٢٥,٤٠ التعاون

 المجموعات
٠,٠٧٩ ١,٨٩٢ ٢ ٣,٧٨٣ 

 
٠,٩٢٤ 

غير  
السياسة  دالة

 والعالقات
٤ 

داخل  ٣,٤٠٣ ٢٤,٧٥
 المجموعات

٢٣,٨٢٩ ١٢ ٢٨٥,٩٥٠ 
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  ١٤ ٢٨٩,٧٣٣ يالكلّ  ٢٦,٠٠ ٦,٥٧٣ ٦ اآلداب

 ٥ االقتصاد
التماسك 
 والترابط

بين  ١,٩٤٩ ١١,٤٠
 المجموعات

٠,٣٧٩ ٢,٧٣٣ ٢ ٥,٤٦٧ 
 

٠,٦٩٢ 
 

غير 
 دالة

السياسة 
 والعالقات

٤ 
داخل  ٣,٣٦٧ ١٠,٠٠

 المجموعات
٧,٢١١ ١٢ ٨٦,٥٣٣ 

  ١٤ ٩٢,٠٠٠ يالكلّ  ٢,٧٣٣ ١١,٣٣ ٦ اآلداب

 ٥ االقتصاد
بين  ٢,٣٠٢ ١٤,٤٠ قناعاإل

 المجموعات
٠,٤٦٢ ٠,٨٢٣ ٦,٤٥٠ ٢ ١٢,٩٠٠ 

غير 
 دالة

السياسة 
 والعالقات

٤ 
داخل  ٣,٥٥٩ ١٢,٠٠

 المجموعات
٧,٨٣٦ ١٢ ٩٤,٠٣٣ 

  ١٤ ١٠٦,٩٣٣ يالكلّ  ٢,٦٣٩ ١٣,١٧ ٦ اآلداب

 ٥ االقتصاد
االختبار 

  ككل
بين  ٦,٢٦١ ٩٢,٢٠

 المجموعات
٠,٧٣٣ ٠,٣١٩ ٤٤,٥٥٠ ٢ ٨٩,١٠٠ 

غير 
 دالة

السياسة 
 والعالقات

٤ 
داخل  ٦,٠٢٨ ٨٦,٥٠

 المجموعات
١٣٩,٤٤ ١٢ ١٦٧٣,٣٠

٢ 

  ١٤ ١٧٦٢,٤٠  يالكلّ  ١٦,٧٧٨ ٨٧,٥٠  ٦  اآلداب

) المتعلقة بأثر f) لقيم (٠,٠٥) عدم وجود فروٍق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى (٢١يتضح من الجدول (
اصة باختبار الخ أفراد عيِّنة البحث في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة متغيِّر التخصُّص في تباين درجات

  ة.الصفرينقبل الفرضيةوبالتالي  التحدُّث.
طاب في الوثائق األصلية دفعت المتعّلمين إلى الخ قد تعود هذه النتيجة إلى أنَّ خلق الحاجة إلى إدراك

  ة الزمنية للبرنامج.التعاون بوساطة الحوار، باستعمال اللغة على مدى الفتر 

تعني انغماس المتعّلم في سياق تفاعلّي لغوي، ولذلك يكون التوّجه في  -للمدخل التواصلي  وفقاً  -إّن اللغة 
وقد تكون األلعاب اللغوّية خبرة تنّمي استعدادهم أكثر للتعبير  .البرنامج نحو إتاحة الفرصة له من أجل التعّلم

والتعاطف، والقدرة  ر بالتضامن لحّل مشكلٍة معيَّنة، وتقديم مساعدة إليجاد الحلِّ الشعو  ديهمعن أفكارهم، وتوّلد ل
  ما. على اّتخاذ اإلجراءات الالزمة من وجهة نظرهم لمعالجة أمرٍ 

ولقد أشارت الحبابي في دراسة لها إلى ضرورة "استعمال األلعاب اللغوّية في مختلف المستويات الدراسّية 
  ).٢٠٠٨"( الحبابي،لما لها من جذب للطالب
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ذات داللة إحصائيَّة في تحصيل الطلبة في فروع مهارات  اً وأظهرت نتائج الدراسة اّلتي قام بها البري "فروق
  .)٣١، ٢٠١١التواصل الشفهي باستعمال تقنّية األلعاب، تعزى إلى تقنّية استعمال األلعاب اللغوّية"(البري، 

" اهله، في نقل المعارف المتعّلقة باللغة األجنبّيةاليمكن تجًا "للعب دور  يضاف إلى ذلك أنّ 
)HONORE١٣،٢٠٠٦(.  

إلى األلعاب اللغوّية أنشطة تعليمّية لغوّية تضع المتعّلمين على هيئة تنافس مخطط ومدروس وصوًال  وأنّ 
لمتعة على ولعّل األلعاب اللغوّية تكون أفضل وسيلة إلضفاء جو من المرح وا مسبقاً والقواعد المحّددة  األهداف

لحّدة الجمود والرسمّية والقيود اّلتي يفرضها الجو التقليدي، وتنقل األلعاب  اً فيها كسر  إنّ  ي للغة؛ إذالدرس الصفِّ 
  اللغوّية المتعّلم إلى حالة التنافس المرح مع زمالئه، وتخرجه من حالة الحرج الشديد عند ارتكاب األخطاء

ر عدم تأثير االختصا ص في تنمية مهارات التحدُّث لدى المتعّلمين باعتبارها متغيِّرًا تابعًا، إنَّ ما سبق يبرِّ
  بسبب اندماج المتعّلمين في أنشطة البرنامج المتنوعة بغض النظر عن اختصاصهم. 

  :ونصها، ثامنةالفرضيَّة ال.٦-٥-٢-٧
بطاقة لبعدي لليس هناك من فرق ذي داللة إحصائيَّة بين متوسطي درجات عيِّنة البحث في التطبيق ا"

  .دوافع المتعّلمين لتعلُّم اللغة العربية"اختبار التحدُّث، ُيعزى إلى متغيِّر اصة بخالالمالحظة 
الختبار هذه الفرضيَّة ُحسبت المتوسطات الحسابيَّة، واالنحرافات المعياريَّة لدرجات أفراد عيِّنة البحث في 

اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة  اسُتعمللتحدُّث، ثم اصة باختبار االخ التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة
حها الجدول اآلتي:   داللة الفروق الظاهرة بين المتوسطات الحسابيَّة، والنتائج يوضِّ

بين متوسطات درجات أفراد عيِّنة البحث نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة داللة الفروق ): ٢٢جدول(
  لمتغيِّر الدافع وفقاً اصة باختبار التحدُّث خاللمالحظة البعدي لبطاقة افي التطبيق 

العيِّنة وفق 
  الدافع

 العدد
 المهارة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مصدر 
 التباين

مجموع 
 df المربعات

متوسط 
 fقيمة   المربعات

قيمة 
 الداللة

 القرار

تعليم اللغة 
 العربية

٤ 
بين  ١,٤١٤ ٨,٠٠  التخطيط

 المجموعات
٠,٤٤٧ ٠,٩٥٧ ٢,١٣٣ ٣ ٦,٤٠٠ 

 غير دالة
العمل مع 
 المنظمات

٣ 
داخل  ٢,٠٨٢ ٩,٣٣

 المجموعات
٢,٢٣٠ ١١ ٢٤,٥٣٣ 

العيش في 
 العالم العربي

٣ 
 ١٤ ٣٠,٩٣٣ يالكلّ  ١,١٥٥ ٨,٦٧
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متابعة الدراسات 
  العليا

٥  
١,٣٤٢ ٧,٦٠     

 

تعليم اللغة 
 العربية

٤ 
بين  ٣,١٠٩ ١٢,٥٠  الطالقة

 تالمجموعا
٠,٧٩٠ ٠,٣٥٠ ٣,٠٨٩ ٣ ٩,٢٦٧ 

 غير دالة

العمل مع 
 المنظمات

٣ 
داخل  ١,٥٢٨ ١٢,٣٣

 المجموعات
٨,٨٣٠ ٩٧,١٣٣ ١١ 

العيش في 
 العالم العربي

٣ 
 ١٤ ١٠٦,٤٠٠  يالكلّ  ٤,٥٠٩ ١٣,٣٣

 

متابعة الدراسات 
  العليا

٥  
٢,٣٨٧ ١١,٢٠     

 

تعليم اللغة 
 العربية

٤ 
ين ب ١,٢٩١ ١٩,٥٠ المرونة

 المجموعات
٠,١٤٥ ٢,٢٠٥ ٧,٧١١ ٣ ٢٣,١٣٣ 

 غير دالة

العمل مع 
 المنظمات

٣ 
داخل  ١,٥٢٨ ٢٠,٣٣

 المجموعات
٣,٤٩٧ ١١ ٣٨,٤٦٧ 

العيش في 
 العالم العربي

٣ 
 ١٤ ٦١,٦٠٠ يالكلّ  ١,٠٠٠ ١٨,٠٠

 

متابعة الدراسات 
  العليا

٥  
٢,٥٨٨ ١٧,٢٠     

 

تعليم اللغة 
  العربية

٤ 
بين  ٣,٩٤٨ ٢٩.٧٥ التعاون

  المجموعات
٠,١٧٨ ١,٩٦٦ ٣٣,٧٠٦ ٣ ١٠١,١١٧ 

 غير دالة

العمل مع 
 المنظمات

٣ 
داخل  ٢,٠٠٠ ٢٤,٠٠

 المجموعات
١٧,١٤٧ ١١ ١٨٨,٦١٧ 

العيش في 
 العالم العربي

٣ 
 ١٤ ٢٨٩,٧٣٣ يالكلّ  ٤,٠٤١ ٢٤,٣٣

 

متابعة الدراسات 
  العليا

٥  
٥,٠٣٠ ٢٣,٦٠     

 

تعليم اللغة 
 بيةالعر 

٤ 
التماسك 
 والترابط

بين  ١,١٥٥ ١٣,٠٠
  المجموعات

٠,٢٨٠ ١,٤٥٥ ٨,٧١١ ٣ ٢٦,١٣٣ 

 غير دالة

 ٥,٩٨٨ ١١ ٦٥,٨٦٧داخل  ٢,٦٤٦ ١١,٠٠ ٣العمل مع 
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 المجموعات المنظمات

العيش في 
 العالم العربي

٣ 
 ١٤ ٩٢,٠٠٠ يالكلّ  ٣,٧٨٦ ١٠,٦٧

 

متابعة الدراسات 
  العليا

٥  
٢,١٩١ ٩,٦٠     

 

تعليم اللغة 
 العربية

٤ 
بين  ٩٥٧. ١٤,٧٥ اإلقناع

 المجموعات
٠,١٩٠ ١,٨٨٦ ١٢,١٠٦ ٣ ٣٦,٣١٧ 

 غير دالة

العمل مع 
 المنظمات

٣ 
داخل  ١٥,٠٠ ٢,٦٤٦

 المجموعات
٦,٤٢٠ ١١ ٧٠,٦١٧ 

العيش في 
 العالم العربي

٣  
 ١٤ ١٠٦,٩٣٣ يالكلّ  ٤,٠٤١ ١٢,٦٧

 

متابعة الدراسات 
  العليا

٥  
٢,٣٠٢ ١١,٤٠     

 

تعليم اللغة 
 العربية

٤ 
االختبار 

  ككل
بين  ٨,٠٦٢ ٩٧,٥٠

 المجموعات
٢٢٤,٥١ ٣ ٦٧٣,٥٣٣

١ 
٠,١٣٧ ٢,٢٦٨ 

  غير دالة

العمل مع 
 المنظمات

٣ 
داخل  ٦,٩٢٨ ٩٢,٠٠

  المجموعات
١٠٨٨,٨٦

٧ 
٩٨,٩٨٨ ١١ 

العيش في 
 العالم العربي

٣ 
١٧٦٢,٤٠ يالكلّ  ٦,٨٠٧ ٨٧,٦٧

٠ 
١٤ 

 

الدراسات متابعة 
  العليا

٥  
١٣,٢٧٨ ٨٠,٦٠     

 

) المتعلِّقة بأثر f) لقيم (٠,٠٥) عدم وجود فروٍق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى (٢٣يتضح من الجدول (
ث. اصة باختبار التحدُّ الخ متغيِّر الدافع في تباين درجات أفراد عيِّنة البحث في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة

  بل الفرضية الصفرية.وبالتالي نق
قد تعود هذه النتيجة إلى أنَّ المدخل التواصلي وأنشطة التفاعل فيه خلقت حالة من التعاون بين المتعّلمين 

   الدافع نحو تعلم اللغة العربية.هذا أدى إلى عدم تأثير متغيِّر و . باإلضافة إلى استعمال اللغة العربية فقط
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  تجيبان عن السؤال التاسع من أسئلة البحث نتائج اختبار الفرضيَّتين اللتين
  : ، وهذا نصهاةتاسعالفرضيَّة ال.١-٦-٢-٧
ليس هناك من فرق ذي داللة إحصائيَّة بين متوسطي درجات أفراد عيِّنة البحث في التطبيقين البعدي "

  ."ل الختبار االستماع، ُيعزى إلى متغيِّر البرنامج التعليمي المقترحوالبعدي المؤجَّ 
بار صحة هذه الفرضيَّة ُحسبت أوًال المتوسطات الحسابيَّة، واالنحرافات المعياريَّة لدرجات أفراد عيِّنة الخت

البحث، وعند مالحظة الفرق الظاهر بين المتوسطات في التطبيقين البعدي والبعدي المؤجل الختبار 
) لمعرفة داللة تلك الفروق، Paired-samples t-test) لعينتين مرتبطتين (t-testاالستماعاسُتخدم اختبار (

  وهذا ما يوضِّحه الجدول اآلتي: 
في التطبيقين  أفراد عيِّنة البحثلداللة الفرق بين متوسطي درجات  (t-test)): قيم ت ٢٣الجدول (

  ستماعالختبار اال المؤجَّل والبعدي بعديال

المهارات 
  الفرعيَّة

  المتوسط
الفرق بين 
  المتوسطين

االنحراف 
  يالمعيار 

  قيمة ت
درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

التطبيق   القرار
  البعدي

التطبيق 
البعدي 
  المؤجل

  غير دالة ٠,٠٥٧ ١٤ ٢,١٠٣ ٠,٧٣٧ ٠,٤٠٠  ١٠,٠٧  ١٠,٤٧  الفهم
  غير دالة ٠,٠٧٠ ١٤ ١,٩٦٤ ١,١٨٣ ٠,٦٠٠  ٥,٨٠  ٦,٤٠  االستيعاب
  غير دالة ٠,٧١٩ ١٤ ٠,٣٦٧ ٠,٧٠٤ ٠,٠٦  ٦,٦٠  ٦,٦٧  التذكُّر

لتقويم ا
  والحكم

١٠,٦٠  ١١,١٣  
٠,٠٧٢ ١٤ ١,٩٤٨ ١,٠٦٠ ٠,٥٣٣ 

  غير دالة

االختبار 
  الكلي

٣٣,٠٧  ٣٤,٦٧  
٠.١٠١ ١٤ ٤,٤١٣ ١,٤٠٤ ١,٦٠٠ 

  غير دالة

) في اختبار االستماع ١٤من المالحظ في الجدول السابق أنَّ قيمة (ت) دالة إحصائيًَّا عند درجة حرية (
الفرعيَّة، وبالتالي نقبل الفرضيَّة الصفريَّة. وهذا يؤكِّد فاعلية البرنامج التعليمي  الكلِّي وفي كلِّ مهارة من مهاراته

  المقترح في االحتفاظ بمهارات االستماع لدى متعّلمي اللغة العربية غير الناطقين بها. 
  ويمكن تفسير هذه النتيجة باألسباب اآلتية: 

لفكرة ما، باإلضافة إلى التركيز عليها كمهارة مستقلة من بداية البرنامج تعزيز  الوثائق السمعيةاستعمال  -
 في دروس أخرى من البرنامج.
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 احتفاظ المتعّلمين بالوثائق السمعية كاّفة في البيت وٕامكانية العودة إليها متى يشاؤون. -
ومناقشتهما بعد حضور عرضهما مع المعلم، مع استمرار  النشاطغير الصفي بحضور فيلم ومسرحية -

 وي للمهارة خارج الصف.المناخ اللغ
لوجه، واليدين، ساعد ا وأالدعم البصري للوثائق السمعية، مثل: الصور، واإليماءات، وحركة الجسد،  -

 المتعّلمين على التمكن من تفسير الرسالة.
انتقال أثر تعّلم مضمون الوثائق السمعية والسمعية البصرية إلى مضامين مشتركة أخرى متوافرة في  -

 للمتعّلممثل اإلعالنات.المحيط اللغوي
دور مذيع النشرة  في االحتفاظ بمهارة االستماع مثل "أداء المتعّلمدور كان لأللعاب اللغوية كذلك  -
 الجوية".
بكتابة النص تكليف المتعلمين األنشطة التمهيدية قبل االستماع وبعض األنشطة البيتية بعده مثال:  -

 المهارة. المستمع إليه. ساعدهم على التركيز على تلك 
قد يتعرضون لها  سمعية محتوى الوثائق السمعية االستماع وطريقة إجراءات عرضها مع مواقف تقاطع -

 المتعّلمين.  ىفي الحياة الواقعية. ساهمت في رفع مستوى الوعي بهذه المهارة لد
 اإلدارة والتحضير لالستماع وتوافر األجهزة داخل الصف. -

  :اونصه، ةعاشر الفرضيَّة ال.٢-٦-٢-٧
ليس هناك من فرق ذي داللة إحصائيَّة بين متوسطي درجات أفراد عيِّنة البحث في التطبيقين البعدي ""

  . "اختبار التحدُّث، ُيعزى إلى متغيِّر البرنامج التعليمي المقترحاصة بالخ بطاقة المالحظةل لوالبعدي المؤجَّ 
يَّة، واالنحرافات المعياريَّة لدرجات أفراد عيِّنة الختبار صحة هذه الفرضيَّة، ُحسبت أوًال المتوسطات الحساب

 بطاقة المالحظةلالبحث، وعند مالحظة الفرق الظاهر بين المتوسطات في التطبيقين البعدي والبعدي المؤجل 
) لمعرفة Paired-samples t-test) لعينتين مرتبطتين (t-testاختبار ( استعمل، اختبار التحدُّثاصة بالخ

  روق، وهذا ما يوضِّحه الجدول اآلتي: داللة تلك الف
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في التطبيقين  أفراد عيِّنة البحثلداللة الفرق بين متوسطي درجات  (t-test)): قيم ت ٢٤جدول (
  اختبار التحدُّثاصة بلخابطاقة المالحظة ل المؤجَّل والبعدي بعديال

المهارات 
  الفرعيَّة

  المتوسط
الفرق بين 
  المتوسطين

االنحراف 
  المعياري

  قيمة ت
درجة 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

التطبيق   القرار
  البعدي

التطبيق 
البعدي 
  المؤجل

  غير دالة ٠,١٩٩ ١٤ ١,٣٤٨ ١,٧٢٤ ٠,٦٠٠  ٧,٦٧  ٨,٢٧  التخطيط
  غير دالة ٠,١٥٠ ١٤ ١,٥٢٤ ١,٣٥٦ ٠,٥٣٣  ١١,٦٧  ١٢,٢٠  الطالقة
  غير دالة ٠,١٢٦ ١٤ ١,٦٢٩ ٢,٢١٩ ٠,٩٣٣  ١٧,٦٧  ١٨,٦٠  المرونة

  غير دالة ٠,٠٩٥ ١٤ ١,٧٩٢ ٢,٧٣٨ ١,٢٦٧  ٢٤,٢٠  ٢٥,٤٧  لتعاونا
التماسك 
  والترابط

١٠,٦٠  ١١,٠٠  
٠,٤٣٣ ١٤ ٠,٨٠٧ ١,٩٢٠ ٠,٤٠٠ 

  غير دالة

  غير دالة ٠,٦٢٨ ١٤ ٠,٤٩٥ ٢,٠٨٦ ٠,٢٦٧  ١٣,٠٠  ١٣,٢٧  اإلقناع
  غير دالة ٠,١٠٥ ١٤ ٢,٧٨٢ ٥,٥٦٨ ٤,٠٠٠  ٨٤,٨٠  ٨٨,٨٠  االختبار الكلي

  
اصة لخا) في بطاقة المالحظة ١٤نَّ قيمة (ت) غير دالة إحصائيًَّا عند درجة حرية (من المالحظ أ

باختبار التحدُّث، وفي كلِّ مهارة من مهاراته الفرعيَّة، وبالتالي نقبل الفرضيَّة الصفريَّة. وهذا يؤكِّد فاعلية البرنامج 
  غة العربية غير الناطقين بها. التعليمي المقترح في االحتفاظ بمهارات التحدُّث لدى متعّلمي الل

  ويمكن تفسير هذه النتيجة باألسباب اآلتية: 

العروض التي  :في التعلُّم من اآلخرين عن بعض الجوانب المتعلِّقة باهتمامهم، مثلالمعرفي التبادل  -
 الفترة الزمنية للبرنامج. خاللقدموها، وعملية اإلعداد المنظَّم لها، واستمرار هذا النشاط 

ة التفاعل في المجموعات التي ترتب عليها، تحقيق أهداف مشتركة، وعالقات ذات بناء عملي -
 مع بعضهم بعضًا.في الوصول إلى حوار (مناقشة) أيضًا س في الوصول إلى إجابات فقط، بل اجتماعيتجلَّت لي

المناظرة،  ، واألداء شفهيًا في (اً غنى اإلجراءات المتبعة فيتنفيذ الدروس ( أنشطة األداء كورالي  -
 المسرحية).و 
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الدافعية وراء تعلُّمهم اللغة التي تتجلى في التحدُّث بها، هي التي حّفزتهم على التفاعل وااللتزام بأنشطة  -
 البرنامج.
 تقويم األقران. -
وف، وٕاكساب المتعّلم مزيدًا من الثقة في لخاالدور اإليجابي لألسئلة المفتوحة في إزالة حاجز الرهبة و  -
 أفكاره. التحدُّثعن
لمتعّلمين جميعًا في لحجم العيِّنة النموذجي في تعليم اللغة الثانية وتعّلمها ساعد على منح فرصة  -

 التعبير عن آرائهم.
معلومة يودون الحصول عليه، فضًال عن توفُّر المراجع في  ةوجود الشابكة ساعدهم على العودة إلى أيِّ  -
 المكتبة.
 اعد على تذكُّر المفردات.دعم شروح المفردات بالصور التي تس -
(كارتر  أجرتهاأثبتت الدراسات التي  فقد .ومنها الصور ،الوسائط المتعددة إلغناء فهم النصاستعمال  -
أّن"ثمة تناسبًا طرديًا بين مدى االرتباط  ) حول كيفية حفظ المفردات وربط معناها بالصورة،١٩٨٨ومكارثي،

فكلما ازداد االرتباط بين المفردة وصورتها الذهنية  .فردة من الذاكرةوالحفظ والقدرة على التذكُّر الستدعاء الم
 ). ٤٩٩، ٢٠٠٩(المعنى) زادت القدرة على التذكُّر واالستذكار"( العناتي، 

 
 خاتمة.٣-٧

أفراد عيِّنة البحث في التطبيقين أكدت النتائج التي بّينها تحليل الفرضيات التي تتعلق بالفروق بين آراء 
 لبطاقة المالحظةدرجات عيِّنة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي , وبين بعدي الختبار االستماعالقبلي وال

, فاعلية البرنامج التعليمي المقترح, كما أظهرت النتائج أنَّ مستوى امتالك اختبار التحدُّثاصة بالخ
بمستوى متوسط. كما أنَّ مستوى علمين لمهارة االستماع كلها هو مستوى مرتفع باستثناء الفهم؛ فقد جاء تالم

امتالك المتعّلمين (أفراد العيِّنة) للمهارات الفرعيَّة للتحدُّث كان ضمن المستوى المتوسط لكٍل من مهارات 
عدم وجود فرق ذي داللة أيضاً أظهرت النتائج ). و ة، والتعاون، والتماسك، والترابط(التخطيط، والطالق

ر واإلناث في التطبيق البعدي الختبار االستماع, وعدم وجود فروٍق إحصائيَّة بين متوسطي درجات الذكو 
ذات داللة إحصائيَّة تعزى إلى متغيِّر التخصص ومتغير الدافع في تباين درجات أفراد عيِّنة البحث في 
التطبيق البعدي الختبار االستماع, ووجود فروق ذات داللة إحصائيَّة بين متوسطي درجات الذكور واإلناث 

، لصالح الذكور، وعدم وجود فروٍق ذات اختبار التحدُّثاصة بالخ بطاقة المالحظةلالتطبيق البعدي في 
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داللة إحصائيَّة تعزى إلى متغيِّر التخصُّص ومتغير الدافع في تباين درجات أفراد عيِّنة البحث في التطبيق 
 اصة باختبار التحدُّث.الخ البعدي لبطاقة المالحظة
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  توصيات البحث ومقترحاته
  

 يلي: مابالباحثة  توصي في ضوء نتائج البحث  
الحياة العملية  في المستعمل من اللغةبالحسبان تشكيل فريق عمل مهمته تأليف قواميس سنوية تأخذ  )١

 على غرار ماتقوم به إيطاليا.
مها للناطقين اللغة العربية وتعلُّ قة بتعليم طاب،والتداولية في الدراسات المتعلِّ لخااالستفادة من تحليل  )٢

 بغيرها.
مها للناطقين بغيرها في البالد األخرى عبر مراكزها ل القائمين مسؤولية تعليم اللغة العربية وتعلُّ تحمُّ  )٣

 الثقافية في تلك البالد.
السعي إلى تداول مصطلحتعليم لغة اآلخروتعّلمها بدًال من مصطلح تعليم اللغة األجنبية وتعّلمها؛  )٤

 مع مفهوم التواصل. هتوافقل
االهتمام بتنمية مهارتي الحوار لدى متعّلمي اللغة العربية غير الناطقين بها بدءًا من المستويات  )٥

األولى لتعلُّم اللغة، من خالل إثراء المحتوى المقدَّم لهم وتهيئة البيئة التعليمية التي تتوافق شروطها 
 متعّلمين. مع هدف تنمية مهارات الحوار لدى هؤالء ال

تفعيل التكنولوجيا والوسائط المتعددة التي تتوافر لدى معاهد ومراكز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين  )٦
 بها بشكل يسهم في تحقيق األهداف من هذه العملية بفاعلية أكبر.

غة مناهج تعتمدعلى األنشطة كالعرض، واأللعاب اللغوية، وتعليم الطبخ العربي في تعليم الل بناء )٧
 العربية وتعّلمها في المستويات كافة. 

تطوير كفايات معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، بوساطة عقد ورشات عمل تساعدهم على  )٨
  االطالع على الطرائق والوسائل الحديثة التي تغني عملهم.

نة من متعّلمي قياس فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارتي الحوار( االستماع والتحدُّث) لدى عيِّ  )٩
 اللغة العربية للناطقين بغيرها من مستويات أخرى.

 :أما المقترحات فهي 
، وقياس فاعليتها في للمدخل التواصلي وفقاً تنمية مهارات أخرى كالقراءة والكتابة بناء برامج مقترحة ل )١

 .تنمية هاتين المهارتين
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والكتابة) في تعليم اللغة  ،والقراءة ،حدُّثوالت ،ة ( االستماعتطوير اختبارت لقياس المهارات اللغويَّ  )٢
 غرار االختبارات العالمية في اللغات األخرى. ، علىوتعّلمها للناطقين بغيرها ،العربية

  ـقياس فاعلية البرنامج المقترح لتنمية مهارتي الحوار ( االستماع والتحدُّث)، في موضوعات مستقلة ل )٣
 ق بها.( القصة، المسرح، األفالم)، بهدف التعمُّ  

دراسة أثر تنمية مهارات االستماع لدى متعّلمي اللغة العربية من غير الناطقين بها في تنمية مهارات  )٤
 التحدُّث لديهم. 

تطوير أساليب تقويم ذاتي تمكِّن متعّلمي اللغة العربية غير الناطقين بها من تقويم مدى تقدمهم في  )٥
 إتقان مهارا ت االستماع والتحدُّث بأنفسهم. 

دراسة أثر استعمال المدخل التواصلي في تنمية مهارات القراءة لدى متعّلمي اللغة العربية غير  )٦
 الناطقين بها.

 

 

 

  

  

  

   



158 
 

  ملخص البحث باللغة العربية

، مي اللغة العربية من غير الناطقين بهاهدف البحث إلى بناء برنامج مقترح لتنمية مهارتي الحوار لدى متعلِّ 
الجنس  اتمتغيِّر من  تحديد أثر كلٍ ، و العيِّنةلدى أفراد  التحدُّثو  االستماع تيمهار كل من مية في تنته قياس فاعليو 
هما تحديد مقدار االحتفاظ بضافة إلى  . باإلهاتين المهارتينمن  في تنمية كلٍ م العربية والدافع لتعلُّ ،تخصصوال

  .العيِّنةلدى أفراد 

ج التجريبي باعتماد التصميم القبلي البعدي للمجموعة الباحثة المنه استعملتولتحقيق هذه األهداف 
)خمسة عشر متعلمًا ومتعلمة من متعلمي اللغة العربية من غير الناطقين بها في ١٥نت من (التجريبية، التي تكوَّ 
ث ات البحلمتغيِّر وفقاً عون لمستوى المتوسط، ويتوزَّ إلى االذين ينتمون  رق األدنى في بيروت.المعهد الفرنسي للش

  م اللغة العربية). (الجنس والتخصص والدافع لتعلُّ  ةالثالث

، العيِّنة)، الالزمة ألفراد التحدُّثقائمة مهارتي الحوار (االستماع و مت الباحثة األدوات اآلتية: وقد صمَّ 
لمهارة االستماع، من خالل المقارنة بين درجاتهم في التطبيقين  العيِّنةاختبار االستماع: لقياس مدى امتالك أفراد و 

، التحدُّثلمهارة  العيِّنة: لقياس مدى امتالك أفراد التحدُّث، وبطاقة مالحظة الختبار مهاراتالقبلي والبعدي لالختبار
  . المقترح يالتعليمالبرنامج بطاقة المالحظة، و من خالل المقارنة بين درجاتهم في التطبيقين القبلي والبعدي ل

لت الباحثة المعامالت اإلحصائية المناسبة، توصَّ  استعمالو  ،واستخراج النتائج ،وبعد تطبيق هذه األدوات
  لنتائج اآلتية: إلى ا

البحث في  عيِّنةبين متوسطي درجات أفراد  )٠,٠٥عند مستوى (فرق ذو داللة إحصائية  هناك )١
في  العيِّنة، لصالح أفراد البرنامج التعليمي المقترح متغيِّرإلى تماع، ُيعزى البعدي الختبار االسالتطبيقين القبلي و 

  .التطبيق البعدي الختبار االستماع

بين متوسطي درجات أفراد عينة البحث في  )٠,٠٥عند مستوى (فرق ذو داللة إحصائية  هناك )٢
، البرنامج التعليمي المقترح متغيِّرإلى عزى اختبار التحدُّث، يُ اصة بالخ لبطاقة المالحظةالتطبيقين القبلي والبعدي 

  .في التطبيق البعدي العيِّنةلصالح أفراد 

إذ بلغ المتوسط الحسابي  ،هو مستوى مرتفع كلهاعلمين لمهارة االستماع تمستوى امتالك الم إنَّ  )٣
  .متالك مرتفع للمهارةعلى ا ويدلُّ  ،يقع في الربيع الثالثو  ،)٣٤,٦٧ي (في المجموع الكلِّ  العيِّنةلدرجات أفراد 
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إذ بلغ المتوسط الحسابي  ،هو مستوى متوسط كلها التحدُّثعلمين لمهارة تمستوى امتالك الم إنَّ  )٤
  .على امتالك متوسط للمهارة ويدلُّ  ،ويقع في الربيع الثاني ،)٨٨,٨٠ي (في المجموع الكلِّ  العيِّنةلدرجات أفراد 

البحث في  عيِّنةبين متوسطي درجات )٠,٠٥ى (عند مستو  داللة إحصائية يفرق ذ ليس هناك من )٥
  .الجنس متغيِّرإلى البعدي الختبار االستماع، ُيعزى التطبيق 
 متغيِّرقة بأثر ) المتعلِّ f) لقيم (٠,٠٥فروٍق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ليست هناك من )٦

  ستماع. البحث في التطبيق البعدي الختبار اال عيِّنةالتخصص في تباين درجات أفراد 

الدافع  متغيِّر) المتعلقة بأثر f) لقيم (٠,٠٥فروٍق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ليست هناك من )٧
  .البحث في التطبيق البعدي الختبار االستماع عيِّنةفي تباين درجات أفراد 

البحث في  عيِّنةبين متوسطي درجات  )٠,٠٥عند مستوى (داللة إحصائية يفرق ذ ليس هناك من )٨
، واإلقناع) ،والتعاون ،والمرونة ،والطالقة ،اصة بكل من مهارات (التخطيطالخ بطاقة المالحظةبيق البعدي لالتط

 ، وتعزى إلى متغيِّرمتعلقة بمهارة التماسك والترابطدالة إحصائيًا  ، في حين وجدت فروقٌ الجنس متغيِّرإلى ُيعزى 
  . لصالح الذكور الجنس

 متغيِّر) المتعلقة بأثر f) لقيم (٠,٠٥إحصائية عند مستوى (فروٍق ذات داللة  ليست هناك من )٩
  . التحدُّثاصة باختبار الخ البحث في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة عيِّنةالتخصص في تباين درجات أفراد 

الدافع  متغيِّر) المتعلقة بأثر f) لقيم (٠,٠٥فروٍق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ليست هناك من )١٠
  . التحدُّثاصة باختبار الخ البحث في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة عيِّنةن درجات أفراد في تباي

البحث  عيِّنةبين متوسطي درجات أفراد  )٠,٠٥عند مستوى (داللة إحصائية  يفرق ذ ليس هناك من )١١
لال والبعدي بعديفي التطبيقين ال   .لتعليمي المقترحالبرنامج ا متغيِّرإلى الختبار االستماع، ُيعزى  مؤجَّ

البحث  عيِّنةبين متوسطي درجات أفراد  )٠,٠٥عند مستوى (داللة إحصائية  يفرق ذ ليس هناك من )١٢
لال والبعدي بعديفي التطبيقين ال البرنامج  متغيِّرإلى ، ُيعزى التحدُّثاصة باختبار الخ بطاقة المالحظةل مؤجَّ
  .التعليمي المقترح

لدى متعلمي  ( االستماع والتحدُّث)لباحثة باالهتمام بتنمية مهارتي الحواروفي ضوء النتائج السابقة أوصت ا
م اللغة، وتفعيل التكنولوجيا والوسائط المتعددة التي اللغة العربية غير الناطقين بها بدءًا من المستويات األولى لتعلُّ 
في تحقيق األهداف من هذه العملية  بشكل يسهم .تتوافر لدى معاهد ومراكز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

  بفاعلية أكبر. 
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تطوير اختبارت لقياس و .للمدخل التواصلي وفقاً تنمية مهارات أخرى كالقراءة والكتابة بناء برامج لواقترحت 
ى علوالكتابة) في تعليم اللغة العربية وتعلمها للناطقين بغيرها  ،والقراءة ،التحدُّثو  ،المهارات اللغوية ( االستماع

  . غرار االختبارات العالمية في اللغات األخرى
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statistique concernant le test en globalité et l’habilité de persuasion. Ce fait revient 
au variable de sexe ; 
9) dans l’application a posteriori de la carte d’observation concernant le test de 
parler, il n’y a pas de différences d’une signification statistique au niveau (0.05) des 
valeurs (f) concernant l’acte du variable de spécialité dans la différence entre les 
notes des individus de l’échantillon objet de l’étude ; 
10) dans l’application a posteriori de la carte d’observation concernant le test de 
parler, il n’y a pas de différences d’une signification statistique au niveau (0.05) des 
valeurs (f) concernant l’acte du variable de motif dans la différence des notes des 
individus de l’échantillon objet de l’étude ; 

11) dans les deux applications ; a posteriori et a posteriori prolongé, du test 
d’audition, il n’y a pas de différence d’une signification statistique au niveau (0.05) 
entre les moyennes des notes des individus de l’échantillon objet de l’étude. Ce fait 
revient au variable du programme d’enseignement proposé ; 

12) dans les deux applications ; a posteriori et a posteriori prolongé, de la carte 
d’observation concernant le teste de parler, il n’y a pas de différence d’une 
signification statistique au niveau (0.05) entre les moyennes des notes des individus 
de l’échantillon objet de l’étude. Ce fait revient au variable du programme 
d’enseignement proposé ; 

A la lumière des résultats ci-dessus, l’étudiante a recommandé de prendre soin du 
développement des deux compétences du dialogue chez les apprenants de la langue 
arabe, de non-arabophones, à partir des premiers niveaux d’acquisition langagière, 
ainsi que le fait d’activer la technologie et les différents moyens que les instituts et 
centres d’enseignement de la langue arabe pour les non-arabophones possèdent, 
d’une façon qui contribue à réaliser, avec plus d’efficacité, les objectifs de cette 
activité. 

L’étudiante a proposé la construction des programmes qui visent à développer 
d’autres compétences, comme la lecture et l’écriture selon l’entrée communicative, 
ainsi que pour développer des tests qui servent à mesurer les compétences 
linguistiques (écouter, parler, lire et écrire) dans l’enseignement de la langue arabe, 
mais aussi pour l’apprendre, pour les non-arabophones comme les tests 
internationaux dans les autres langues. 
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notes des individus de l’échantillon en faveur de ceux de l’application a posteriori du 
test d’audition. Cette différence revient au variable du programme d’enseignement 
proposé ; 

2) dans les deux applications, a priori et a posteriori, de la carte d’observation 
concernant le test de parler, il y a une différence d’une signification statistique au 
niveau (0.05) entre les moyennes des notes des individus de l’échantillon en faveur 
de ceux de l’application a posteriori. Cette différence revient au variable du 
programme d’enseignement proposé ;  

 

3) le niveau de la compétence entière d’audition des apprenants est élevé ; la 
moyenne arithmétique des notes des individus de l’échantillon dans la somme totale 
a fait (37.67), cette moyenne se situe dans le troisième quart qui montre un haut 
niveau de compétence ; 

4) le niveau de la compétence entière de parler chez les apprenants est moyen ; la 
moyenne arithmétique des notes des individus de l’échantillon dans la somme totale 
a fait (88.80),  cette moyenne se situe dans le deuxième quart qui indique un niveau 
moyen de compétence ; 

  

5) dans l’application a posteriori du teste d’audition, il n’y a pas de différence d’une 
signification statistique au niveau (0.05) entre les moyennes des notes de 
l’échantillon objet de l’étude, ce fait revient au variable de sexe ; 

 
6) dans l’application a posteriori du test d’audition, il n’y a pas de différences d’une 
signification statistique au niveau (0.05) des valeurs (f) concernant l’acte du variable 
de spécialité dans la différence entre les notes des individus de l’échantillon objet de 
l’étude ; 

 

7) dans l’application a posteriori du test d’audition, il n’y a pas de différences d’une 
signification statistique au niveau (0.05) des valeurs (f) concernant l’acte du variable 
de motif dans la différence entre les notes des individus de l’échantillon objet de 
l’étude ; 
8) dans l’application a posteriori de la carte d’observation concernant les 
compétences de (planification, facilité d’élocution, souplesse, coopération, 
cohérence et corrélation), il n’y a pas de différence d’une signification statistique au 
niveau (0.05) entre les moyennes des notes de l’échantillon objet de l’étude. Ce fait 
revient au variable de sexe, tandis qu’on a noté des différences d’une signification  
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Résumé de la recherche 

Le but de cette recherche est la construction d’un programme proposé pour 
développer les deux compétences du dialogue chez les apprenants de la langue 
arabe, de ceux non-arabophones. Ce programme est aussi proposé pour mesurer son 
efficience dans le développement des deux compétences, celles d’écouter et de 
parler, chez les individus de l’échantillon, pour définir l’effet des variations de sexe 
et de spécialité, et pour définir le motif d’apprendre la langue arabe dans le 
développement de ces deux compétences, ainsi que pour mesurer le degré de les 

maintenir par les individus de l’échantillon.  

Pour réaliser ces objectifs,  l’étudiante a utilisé la méthode empirique en adoptant la 
forme a priori et a posteriori du groupe qui subit l’expérience et qui se constitue de 
(15) apprenants et apprenantes de la langue arabe de non-arabophones dans l’institut 
français du proche orient à Beiroute, ceux du niveau moyen se distribuant selon les 
trois variations constituant l’étude (le sexe, la spécialité et le motif d’apprendre la 
langue arabe). 

   

L’étudiante a dessiné les outils suivants : 

-         la liste des deux compétences du dialogue (écouter et parler) étant nécessaire 
pour les individus de l’échantillon. 

-         Le test d’audition : il s’agit de mesurer l’étendue de la compétence d’audition 
chez les individus de l’échantillon à travers la confrontation entre leurs notes dans 
les deux applications du test, a priori et a posteriori ; 

-         Carte d’observation du test de la compétence de parler : il s’agit de mesurer le 
niveau de la compétence de parler dont jouissent les individus de l’échantillon à 
travers la confrontation entre leurs notes dans les deux applications, a priori et a 
posteriori, de la carte d’observation ; 

-         Le programme d’enseignement proposé. 

  

A la suite de l’application de ces outils de travail, de la conclusion des résultats et de 
l’utilisation des coefficients statistiques convenables, l’étudiante a recueilli les 
conclusions suivantes :  

1) dans les deux applications, a priori et a posteriori, du teste d’audition, il y a une 
différence d’une signification statistique au niveau (0.05) entre les moyennes des 
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لوم ). ترجمة: جنيفر عطية.بيروت: الدار العربية للع١(ط.العروض الناجحة). ٢٠٠٩أوروك، جايمس ( -

 ناشرون.
ترجمة:محمد توفيق البجيرمي.  .إمبرطوريات الكلمة: تاريخ للغات في العالم). ٢٠١١أوستلر، نيقوالس ( -

 بيروت :دار الكتاب العربي.
 : مكتبة الشباب. ة). ترجمة : كمال بشر. القاهر ٣(ط.دور الكلمة في اللغة.). ١٩٧٢ستيفن( ، أولمان -

 مراجع البحث
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). بيروت: مكتبة لبنان ١(ط. المفاهيم واالتجاهات –نص علم لغة ال) .١٩٩٧سعيد حسن (، بحيري -
  ناشرون.

. ترجمة فاروق عبد القادر. النقطة المتحولة: أربعون عامًا في استكشاف المسرح). ١٩٩٠بروك، بيتر (  -
  .المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب . الكويت:. سلسلة عالم المعرفة١٥٤العدد 

. ٣١٥. العدد التاريخ االجتماعي للوسائط: من غتنبرغ إلى اإلنترنت). ٢٠٠٥(بورك، بيترو  بريغز، آسا -
  على للتربية والثقافة والعلوم.سلسلة عالم المعرفة. الكويت: المجلس األ

  ). ترجمة: تمام حسان. القاهرة:عالم الكتب.١(ط.طاب واإلجراءالخالنص و ). ١٩٩٨بوجراند، روبرت دي (  -
كتاب اللغة العربية  م اللغة العربية للناطقين بغيرها من منظور وظيفيتعلي).٢٠٠٥البوشيخي، عزالدين ( -

  .)ايسيسكو(. المنظمة العربية اإلسالمية للتربيةوالعلوم والثقافة ؟إلى أين
التواصل اللساني والشعرية، مقاربة نظرية تحليلية لنظرية رومان جاكبسون ). ٢٠٠٧بومزبر، الطاهر( -

 لعلوم ناشرون.الدار العربية ل: ). بيروت١(ط.
). ترجمة :حمزة بن قبالن المزيني. الدار ١. (ط.اللغة ومشكالت المعرفة). ١٩٩٠تشومسكي، نعوم (  -

 البيضاء: دارتوبقال.
. ترجمة:ماجد الحمد. مقدمة عامة -اكتساب اللغة الثانية). ٢٠٠٩جاس، م سوزان وسلينكر، الري. (  -

 علمي والمطابع.النشر ال .).الرياض: جامعة الملك سعود١الجزء (
. ترجمة ماجد الحمد. مقدمة عامة -اكتساب اللغة الثانية) : ٢٠٠٩جاس، م سوزان وسلينكر،الري. (  -

 النشر العلمي والمطابع..).الرياض: جامعة الملك سعود٢الجزء (
 ). الملكة العربية السعودية: مكتبة جرير.٢(ط. التدريس الفّعال). ٢٠١٠جنسن، إيريك(  -
. طبعة جديدة مزيدة ومنقحة.القاهرة: دار مدخل إلى علم اللغةهمي ( من دون تاريخ). حجازي، محمود ف -

 القباء.
). الدار البيضاء: دار ١(ط. دراسة ابستمولوجية ألصول الفكر اللغوي العربي). ١٩٨١حسان، تمام ( -

  الثقافة.
  ). القاهرة: عالم الكتب.١(ط. اجتهادات لغوية). ٢٠٠٧حسان، تمام( -
سلسلة عالم .)١٢٦العدد(.اللغات األجنبية : تعليمها وتعّلمها). ١٩٨٨حجاج، علي( خرما، نايف؛ -

 المعرفة.الكويت: المجلس الوطني للتربية والثقافة والفنون.
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).  ١(ط. أساليب حديثة في تدريس قواعد اللغة العربية). ٢٠٠٤كامل، محمود (و الدليمي، طه علي  -
 عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.

. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات مباحث في النظرية األلسنية وتعليم اللغة). ١٩٨٤، ميشال (زكريا -
  والنشر والتوزيع.

تصميم التدريس: رؤية منظومة، سلسلة أصول التدريس. الكتاب  .) ٢٠٠١حسن حسين. (، زيتون -
  . القاهرة: عالم الكتب.)٢)المجلد (٢(ط.الثاني . 

مستويات ). ٢٠٠٠محمد؛ وجابر؛ قراقيش، حسن؛ وأبو العسل،عبد المؤمن ( سليمان، نايف؛ والحموز، -
 األردن: دار الصفاء للنشر والتوزيع. -).عمان١(ط. اللغة العربية

 ). بيروت: دار العودة. ١(ط.الموجز في طرائق تدريس العربية وآدابها). ١٩٨٠السيد، محمود (  -
). ترجمة : سعيد ١(ط.لسفة في العالم الواقعياللغة والعقل والمجتمع: الف). ٢٠٠٦سيرل، جون ( -

 الغامدي.بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون. الجزائر:المركز الثقافي العربية.
 األردن: دار أسامة. - ).عمان١(ط.أساسيات التربية والتعليم الفعال). ٢٠٠٥الشاطر، جمال محمد ( -
 ور أشبيليا للنشر والتوزيع. ). الرياض: كن١ط.. (أدب الحوار). ٢٠٠٦الشتري، سعد (  -
. القاهرة: معجم المصطلحات التربوية والنفسية). ٢٠٠٣شحاتة،حسن؛ والنجار، زينب؛ وعمار، حامد ( -

 الدار البيضاء.
 بيروت: .الجملة العربية دراسة في مفهومها وتقسيماتها النحوية). ٢٠٠٩الشيخ، حسين منصور(  -

  .المؤسسة العربية للدراسات والنشر
. اإلسكندرية: مركز علم النفس التعليمي). ٢٠٠٢أحمد؛ ومحمود، إبراهيم؛ وعبد الحليم، منسي (صالح،  -

  االسكندرية للكتاب.
االستلهام: مفهومه وضوابطه وحدوده، عالمات في النقد والبالغة  ).٢٠٠٨صالح، أشرف فوزي ( -

 السعودية: النادي األدبي الثقافي. ).٦٧ر (. اإلصدا)١٧(. الجزءواألسلوب
). ترجمة: مصطفى حجازي. بيروت: المنظمة العربية ١(ط. و الموتأالكالم .)٢٠٠٨صفوان، مصطفى ( -

  للترجمة.
.تونس: التفكير البالغي عند العرب: أسسه وتطوره إلى القرن السادس. ) ١٩٨١، حمادي (الصمادي -

  منشورات الجامعة التونسية. المطبعة الرسمية.
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 :. الرباطبين المناهج واالستراتيجيات اً تعليم اللغة اتصالي). ٢٠٠٦الناقة، محمود ( و طعيمة، رشدي  -
  المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم.

  .).األردن:دار المسيرة٢(ط. أساليب تدريس اللغة العربية). " ٢٠٠٧محمد ( ، عاشور، راتب؛ والحوامدة -
  ألبحاث والنشر.لبكة العربية ). بيروت: الش١(ط.للفكر اً الحوار أفق). ٢٠١٣عبد الرحمن، طه ( -
من أجنحة الشعر إلى أفق السرد قراءات في المدونة اإلبداعية  :سحر النص). ٢٠٠٨عبيد، محمد(  -

 . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.إلبراهيم نصراهللا
 . بيروت: مؤسسة الّرحاب الحديثة.اللغة والحجاج). ٢٠٠٩العزاوي، أبو بكر(  -
تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات  أساسيات).١٤٢٣لعزيز بن ابراهيم (العصيلي، عبد ا -

 معهد البحوث العلمية. .جامعة أم القرى .).مكة: المملكة العربية السعودية وزراة التعليم١(ط.أخرى
.عمان: دارورد األردنية . الطبعة األولىالحجاج واالستدالل الحجاجي). ٢٠١١علوي، حافظ اسماعيلي ( -

 والتوزيع.للنشر 
). سلسلة عالم المعرفة. الكويت:المجلس ١٩٨. العدد (فلسفات تربوية معاصرة). ١٩٩٠سعيد (، علي -

 الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
). سلسلة عالم المعرفة. ٣٩٦). العدد(١لجزء (ا لعقل العربي ومجتمع المعرفة).اا٢٠٠٩علي، نبيل ( -

 واآلداب.الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
). سلسلة عالم ٣٧٠). العدد(١لجزء (ا لعقل العربي ومجتمع المعرفة).اا٢٠٠٩علي، نبيل ( -

 الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب..المعرفة
في: التنجاري  "والتواصل تطوير تعليم اللغة العربية من التفريع إلى التمهير)."٢٠١١عمار، سام ( -

كوالالمبور: الجامعة الوالالمبور: الجامعة اإلسالمية الدولية  .وتعلمها لغة العربيةقضايا تعليم الوآخرون: 
 بماليزيا.

  . بيروت: مؤسسة الرسالة.اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية). ٢٠٠٢عمار، سام( -
 ية.. بيروت:  المؤسسة العربنقص الصورة تأويل بالغة الموت، تأويل بالغة السرد). ٢٠٠٣عودة، ناظم ( -
  . ترجمة: محمود منقذ الهاشمي. دمشق: اتحاد الكتاب العرب.فن اإلصغاء). ٢٠٠٤فروم، إيريك (  -
. ترجمة: مازن الحسيني. دار التنوير نظرات في تربية المعذبين في األرض). ٢٠٠٢بابلو (  ،فريري -

 ية.للترجمة والنشر والتوزيع بالتعاون مع المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراط
  ).بيروت:دار الكتاب اللبناني.١(ط.طاب وعلم النصالخ بالغة). ٢٠٠٤فضل، صالح(  -
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  . ترجمة: محمد سبيال. بيروت: دارالتنوير.طابالخ نظام. )٢٠٠٧فوكو، ميشيل( -
) ترجمة وتقديم: عمر مهيبل.لبنان، بيروت: الدار ١(ط. فلسفة التواصل). ٢٠٠٦فيري، جان مارك ( -

  .ناشرون -العربية للعلوم
 . طبعة مزيدة منقحة. دمشق: دار الفكر.مبادئ اللسانيات). ٢٠٠٨قدور، أحمد محمد (  -
). ترجمة: حسن حمزة. بيروت المنظمة ١(ط. حرب السياسات اللغوية). ٢٠٠٨كالفي، لويس جان ( -

 مركز دراسات الوحدة العربية.. العربية للترجمة
 ). الرياض: دار أطلس للنشر والتوزيع.١.(ط آداب الحوار وقواعد االختالف) . ١٩٩٦كامل، عمر ( -
). ٣١٧. العدد (الجغرافيا الثقافية: أهمية الجغرافيا في تفسير الظواهر اإلنسانية ).٢٠٠٥كرانغ، مايك (  -

 .ترجمة: سعيد منتاق.سلسلة عالم المعرفة. الكويت المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
تتحدث إلى أي شخص في أي وقت وأي مكان: أسرار فن كيف ). ٢٠٠٥كنج، الري وجيلبرت، بيل (  -

 . المملكة العربية السعودية: مكتبة جرير.االتصال
 تقديم وتعريب : عادل العوا. دمشق: مطبعة الشركة العربية.  العقل والمعايير.) . ١٩٦٦أندره ( ،الالند -
). القاهرة: مكتبة وهبة ١( ط.ليمهالحوار فتياته واستراتيجياته وأساليب تع). ٢٠٠٣( اللبودي، منى ابراهيم -

  للنشر والتوزيع.
). ترجمة: ثائر ديب. دمشق: دار ٣(ط. شتراوس: دراسة فكرية –كلود ليفي ). ٢٠١٠(  ليتش، إدمون -

 الفرقد.
. ترجمة: عبد القادر المهيري. بيروت: مركز دراسات مدخل لفهم اللسانيات). ٢٠٠٧مارتان، روبير( -

 لعربية للترجمة.الوحدة العربية والمنظمة ا
 ). ترجمة: وفيقمازن. القاهرة: دار المعارف.٦(ط.فن التحدث واإلقناع). ٢٠٠٩ماكولوف، ويليام ج ( -
  ).القاهرة: الدار العربية للكتاب.٣(ط. األسلوبية واألسلوب). ١٩٩٦المسدي، عبد السالم (  -
). ١(ط.التواصلية يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت:النظرية النقدية). ٢٠٠٥مصدق، حسن. (  -

المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة  المغرب: -بيروت: المركز الثقافي العربي.الدار البيضاء -لبنان
  .)ايسيسكو(

بيروت: منشورات - لبنان). ١إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة (ط.).٢٠٠٥مهيبل، عمر.( -
 الجزائر: االختالف. .العربي المركز الثقافي .الدار العربية للعلوم
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األردن: علم  طاب.الخ الوصائل في تحليل المحادثة: دراسة في استراتيجيات). ٢٠١٢الميساوي، خليفة ( -
  الكتب الحديث.

). سلسلة عالم المعرفة. الكويت: ١٩٣. العدد (اللغة والتفسير والتواصل) .١٩٩٥ناصف، مصطفى(  -
 ب.المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلدا

. تعليم اللغة العربية في التعليم العام: مداخله وفنياته). ٢٠٠٢الناقة، محمود؛ وحافظ، وحيد السيد ( -
 القاهرة: جامعة عين شمس. كلية التربية.

 عالم الكتب الحديث: األردن. .إدارة االتصال والتواصل). ٢٠٠٩طيب، أحمد محمود. (الخنهر، هادي و  -
ترجمة: الدكتور راشد بن  .لتكاملية في تدريس اللغات ونتائجها العمليةالنظرية ا). ١٩٩٤هامرلي، هكتر ( -

 عبد الرحمن الدويش. المملكة العربية السعودية: جامعة الملك سعود. فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية.
جدارا  :).عمان١"(ط.استثمار النصوص األصيلة في تنمية القراءة الناقدة). ٢٠٠٨هباشي، لطيفة (  -

  لعالمي.للكتاب ا
 :لكة العربية السعوديةم. ترجمة: محمد عبد الحفيظ يوسف. الماالستماع العملي). ٢٠٠٩هوب،مايكل ( -

 .مكتبة العبيكان
مراجعة :  .). ترجمة: شاكر عبد الحميد٢٥٨. العدد( سيكولوجية فنون األداء )،٢٠٠٠ويلسون، جلين (  -

 ني للثقافة والفنون واآلداب.سلسلة عالم المعرفة. الكويت: المجلس الوط .محمد عناني
. ترجمة: فالح صدام وعبد الجبار محمد. آراء وأفكار حول اللسانيات واألدب). ١٩٩٠ياكبسون، رومان ( -

  دار الشؤون الثقافية العامة. :بغداد
 ).بيروت: المركز الثقافي العربي .١(ط.طاب الروائيالخ تحليل). ١٩٨٩يقطين، سعيد ( -
 

  هرارسائل الماجستير والدكتو  -٢
). فعالية برنامج مقترح قائم على التدريس المرتكز على المهام في ٢٠٠٦تركي، شيماء عبد الفتاح ( -

جامعة عين شمس  .. رسالة دكتوراهتنمية مهارات التحدث باللغة اإلنجليزية لدى طالب المرحلة الثانوية
  البنات مناهج وطرق تدريس

ب اللغوية على مهارات التحدث باللغة االنجليزية لدى فاعلية استخدام األلعا.)٢٠٠٨الحبابي، عزيزة، ( -
  .كلية التربية .صنعاء: اليمن .رسالة ماجستير، في مدارس أمانة العاصمة طالب الصف الثامن
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. دمشق: ). فعالية نموذج لتدريس قواعد اللغة اإلنكليزية وفق المدخل التواصلي٢٠٠٩حسن، محمد. ( -
 كلية التربية.

تنمية مهارة التعبير الشفوي لدى طالب المستوى المتوسط في ضوء ). ٢٠٠٧. (الحسين، حمدو الحسين -
 رطوم الدولي.الخ . رسالة ماجستير. السودان: معهدتجربة مركز تعليم اللغة العربية بجامعة دمشق

رسالة ماجستير. جامعة  .أثر الوظيفة التواصلية في البنية الصرفية العربية).٢٠١٣شارف، الطاهر ( -
 واللغات، قسم اللغة العربية. بسكرة. اآلدابكلية  :ر. بسكرة : الجزائرمحمد خيض

). فعالية نادي المناظرة باللغة العربيةفي تنمية مهارة الكالم: بالجامعة ٢٠٠٨الشطيبي، خالد (  -
. رسالة ماجستيرفي التربية( تعليم اللغة العربية لغير الناطقين اإلسالمية من وجهة نظر الطالب األعضاء

  الجامعة اإلسالمية. .معهد التربية :ماليزيا .ا)به
أثر استخدام النشاط التمثيلي لتنمية بعض مهارات االستماع في  ).٢٠١٠الشنطي، أميرة عبد الرحمن( -

قسم المناهج وطرق –ماجستير في التربية  .اللغة العربية لدى تلميذات الصف الرابع األساسي بغزة
 جامعة الزهر.. غزة: التدريس

 . رسالة ماجستير. السودان: معهدبهتعليم مهارة الكالم لغير الناطقين). ٢٠٠٤يق، آدم بركات آدم. (الصد -
 رطوم الدولي.الخ

 ). أثر برنامج مقترح في تنمية مهارات التحدث لدى تلميذات الصف٢٠٠٩الغرباني، أروى محمد علي ( -
 :جامعة صنعاء .ستير غير منشورةامس من التعليم األساسي في أمانة العاصمة صنعاء. رسالة ماجالخ

  كلية التربية قسم اللغة العربية. 
تفعيل البيئة العربية باأللعاب اللغوية لترقية مهارة الكالم، بحث تجريبي على ).٢٠٠٨الفضيلة، نور ( -

رسالة .الطالبات في السكن الداخلي بالمدرسة العالمية اإلسالمية الحكومية الثالثة ماالنج جاوى الشرقية
كلية الدراسات العليا قسم تعليم اللغة  .جستير، جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنجما

  العربية. 
تنمية مهارات االستماع لدى تالميذ الصف الثامن من التعليم ). ٢٠٠٥المقبول، عثمان شائع محمد. ( -

 تير.. رسالة جامعية لنيل درجة الماجساألساسي في الجمهورية اليمنية
تعليم مهارة الكالم لدى األطفال بالمدخل االتصالي عند ديل هيمس ). ٢٠١٠نينجروم، اري كنتيا .( -

)Dell Hymes(جامعة موالنا مالك ابراهيم اإلسالمية  .كلية العلوم اإلنسانية والثقافة .. رسالة ماجستير
 الحكومية ماالنج. 
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  المجالت - ٣
تجربة الجامعة اإلسالمية ”). ٢٠١١وصديق عوض اهللا ( إبراهيم، حاج مجدي والفارسي،إبراهيم أحمد -

مجلة "العالمية بماليزيا في اإلفادة من فن المناظرة العربية في تحسين األداء اللغوي لدارس اللغة العربية
 .٣٩٩ -ص٣٦٣ .المجلد الثالث -العدد الحادي عشرجامعة األنبار للعلوم اإلنسانية، 

تربية الحرية عند باولو فريري: األخالق والديمقراطية والشجاعة  )."٢٠٠٩فتحي. (  حسام، أبو جبارة -
تاريخ . ٢١١٢العدد، نشرة كنعان اإللكترونية ."المدنية
  ١/٢/٢٠١٣ar/?p=2233-https://kanaanonline.org/ebulletinالدخول

أثر برنامج تدريبي في تنمية مهارات االستماع ومفهوم الذات "). ٢٠١٠ت، شادن (أبو زيتون، جمال وعليوا -
 . ص٤العدد  .٢٦المجلد  -٤العدد  مجلة جامعة دمشق،. "األكاديمي لدى الطلبة المعوقين بصرياً 

٢٥٠-٢١٥.  
). ١٠).م(٣٨. ج ("مجلة عالماتاتجاهات لغوية معاصرة في تحليل النص. "). ٢٠٠٠بحيري، حسن ( -

 .٢٢١ -١٣٨ص 
أثر استخدام األلعاب اللغوية في منهاج اللغة العربية في تنمية األنماط اللغوية لدى .")٢٠١١البري، قاسم ( -

 .١عدد-٧، مجلدالمجلة األردنية في العلوم التربوية، "طلبة المرحلة األساسية
مجلة بناة ".وى استخدامهااألساليب الحديثة في التعليم والتعلم وجد"). ٢٠٠٤عمار، سام ( و  بشارة، جبرائيل -

  .: دمشق٥٢العدد -الجزء األول ،األجيال
) ١٢العدد(، مجلة األثر" نظرية الحدث الكالمي من أوستين إلى سيرل".  .)٢٠٠٧جلولي، العيد ( -

  .٦٣ -٥٤.ص
) ٤-٣العدد( - ٢٤المجلد ،مجلة جامعة دمشق)." ثقافة الحوار مع اآلخر". ٢٠٠٨جمعة، حسين (  -

  .٢٣-١١.ص
مجلة مجمع اللغة ".نظرية اكتساب اللغة وتطبيقاتها التربوية: القسم الثاني"). ١٤٢٧موسى رشيد( حتاملة، -

 .١٢١ - ٦٩:ص ٦٨العدد: العربية األردني،
 .٥٨١العدد ،مجلة العربي."" باولو فريري : فيلسوف الحرية في العالم الثالث. )٢٠٠٧محسن(، خضر -
اإلشارة وداللة الوظيفة دراسة نصية في الفصحى أنماط " ).٢٠٠٢(  الريحاني، محمد عبد الرحمن -

  . ١٨٨ -١٤٩. ص العدد الثالث -امسالخ العدد الثالث المجلد ،. مجلة علوم اللغة"المعاصرة 
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أثر برنامج تعليمي قائم على المنحى ").٢٠١٣الكريم؛ والوائلي، سعاد ( الزبيدي، نسرين؛ والحداد، عبد -
المجلة األردنية في . "الناقد لدى طلبة الصف التاسع األساسيالتواصلي في تحسين مهارات االستماع 

  . ٤٤٧-٤٣٥ص، ٩مجلد  -٤، عدد العلوم التربوية
مجلة  .محمد شوقي الزين :ترجمة ".عند غادامير اً وتفاهم اً الحقيقة بوصفها حوار "). ٢٠٠٠ساغائي، ياشار( -

 .٨١-٧٥ص  .لبنان :المجلد العاشر -٤٠، عدد كتابات معاصرة
في العصر  اً أحمد ديدات نموذجالحوار والمناظرة في اإلسالم:"). ١٤٣٠ي، ابراهيم بن عبد الكريم (السنيد -

 .٩٢ - ١١. ص٤٦العدد  جامعة ام القرى لعلوم الشريع والدراسات اإلسالمية الحديث". . مجلة
عدادية دوائر سقراط : تعزيز التفكير اإلبداعي الناقد في المدارس اإل" ). ٢٠١٢سوداح، هنادي .(  -

جامعة بيت لحم.ص  :).مركز التمايز في التعليم والتعلم١العدد( .مجلة: التعليم من أجل التعلم ".والثانوية
١٤ .  

السمات االتصالية لنشاط "المناظرة ودورها في تعليم اللغة العربية لغير ". )١٩٩٧الشريوقي،عيسى ( -
العدد : ١٥لنشر العلمي، جامعة الكويت، مجلد مجلس ا .المجلة العربية للعلوم االنسانية ."الناطقين بها

  .١٦٩ -١٥٠). ص ٥٩(
. مركز بحوث ودراسات المدينة المنورةمجلة. "الحوار أشكاله وعناصره"). ٢٠١٢صيني، سعيد إسماعيل ( -

  .٣٢٦ -٣٠٣.ص١٤/١٥العدد: 
  .٥٧ -٤٧. ص: ١٦العدد 

، التعليم من أجل التعلمةمجل ."جل الحرية) ."عن التعليم البنكي مقابل التعليم من أ٢٠١٢وليد (  ،عطااهللا -
  جامعة بيت لحم.:مركز التمايز في التعليم والتعلم .٧-٦، ١العدد

  .جامعة البعث . مجلة٢٧. المجلد ٣" المناظراتفي األدب األندلسي. العدد .)٢٠٠٥العلي، هال( -
". اتجاه التطويرتعليم اللغة العربية وفق الطريقة التواصلية : رؤية في "). ٢٠٠٥عمار، سام (  -

-٤٩. ص دمشق المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر. األليكسو :٢٨العدد  .التعريبمجلة
٨٠.  

اللغة العربية في ضوء علم اللسانيات الحديث تطورها وتجلياتها في االستعمال "). ٢٠٠٩عمار، سام ( -
. دمشق: المركز العربي للتعريب كانون األول .٣٥العدد  .السنة الثامنة عشرة .التعريب . مجلة"المعاصر

  .٥٠-٢٧صوالترجمة والتأليف والنشر. األليكسو. 
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مجلة . "نحو رؤية معاصرة لتعليم اللغة العربية في ضوء علم اللسانيات الحديث"). ٢٠١٠عمار، سام ( -
والترجمة والتأليف . دمشق. المركز العربي للتعريب كانون األول. ٣٧العدد  .السنة التاسعة عشرة .التعريب

  .٦١- ٢٧ص والنشر. األليكسو.
  .٢٠١٣/ ١٢/١٢. تاريخ الدخول : ١٥. المجلد الموسوعة العربية"لقراءةا"). ٢٠١١عمار، سام ( -
"  -). كتاب" نون والقلم" لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها_ دراسة لسانية تربوية٢٠٠٩وليد (، العناتي -

  .١٥٢ - ١١٢).ص ٢، العدد (للغات وآدابهاجامعة أم القرى لعلوم ا مجلة
 - ٢العدد  البصائرمجلة ".طاب ومفردات اللغة العربية للناطقين بغيرهاالخ تعليم").٢٠١٠العناتي، وليد (  -

  .١٢٦ - ٩٦: ص ١٣المجلد
إطالة زمن الحدث لتعميق المعنى وخلق اإلثارة في الفيلم الروائي. مجلة "). ٢٠٠٩كاظم،، عبد الجبار( -

 .٩٢-٨٦ص: ."العدد الرابع والعشرون-، المجلد السابعدراسات األكاديميةميسان لل
أثر استخدام الدراما التعليمية في تدريس قواعد اللغة العربية "). ٢٠٠٩لينا (  ،هنيةو  الكخن، أمين بدرعلي -

، ٥، مجلد األردنية في العلوم التربوية المجلة ".في تحصيل طالبات الصف العاشر األساسي
 .٢٠١-  ٢١٦:ص٣عدد

أفضل منهج لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهامن وجهات نظر علم اللغة "). ١٤٣٣كيونغ، يون أون.(  -
  .١٠٠ -٩١ص).٢٠١األستاذ. العدد ( .مجلة"االجتماعي

 ). " نظرية الفعل الكالمي بين التراث العربي والمناهج الحديثة: دراسة تداولية:٢٠١٢مدور، محمد ( -
مدى امتالك طلبة المرحلة األساسية لمهارات "). ٢٠٠٩سليمان.( ، إبراهيمالعيدأحمد وشيخ الناقة، صالح  -

كلية  :الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة .العدد التاسع والثمانون .القراءة والمعرفة مجلة. "االستماع
  .٣٤ -١ص .جامعة عين شمسهت- التربية

  المؤتمرات والندوات -٤
تحليل الحاجات اللغوية في مواقف االتصال اللغوي لدى دارسي اللغة العربية "). ٢٠٠٩إبراهيم، هداية. ( -

 ٢المنعقد في  .سجل المؤتمر العالمي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. "الناطقين بغيرها
  جامعة الملك سعود. .: معهد اللغة العربيةالرياض ٣/١١/٢٠٠٩

محاضرة في الدورة التدريبية التي عقدتها وزارة ."ار الهادفمهارات الحو )." ٢٠٠٨(  ولي، ناصر بديرالخ -
بعنوان" المهارات األساسية لتدريس ، التوجيه الفني العام للتربية اإلسالمية .إدارة التطوير والتنمية .التربية

 .faculty.ksu.edu.sa ١٤/٤/٢٠١٣. تاريخ الدخولمادة التربية اإلسالمية للعام الدراسي
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كتابمؤتمر "اللغة . "تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من منظور وظيفي" ).٢٠٠٥ين (البوشيخي، عزالد -
.الرباط: المنظمة العربيةاإلسالمية ٢٠٠٢/ نوفمبر/٣- ١المنعقد في الرباط المنعقد في  العربية إلى أين"

  للتربيةوالعلوم والثقافة( إيسيسكو).
مناهج تدريس االستماع بين النظرية  -للناطقين بغيرها)." تدريس اللغة العربية ( ٢٠١٣بونجمة، محمد  -

 ١٠ -٧. المنعقد في بين  المؤتمر الدولي الثاني للغة العربيةوالتطبيق".المغرب: جامعة األخوين إفران.
  . دبي.٢٠١٣مايو 

ي". " الحوار العربي األلمانالندوة المنعقدة في دبي بعنوان. "الحوار...والمثقف" ).٢٠٠٨الجابري، محمد ( -
  .www.aljabriabed.net/dialogarabgerm1.htmا ١٢/٢٠١٣ تاريخ الدخول

مؤتمر: . "تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بين" الكائن" والممكن"). ٢٠٠٨لخطيب، محمد عبد الفتاح (ا -
ومركز  -كلية العلوم-جامعة القاهرة : ٢٠٠٨/ نوفمبر/ ٥-٤المنعقد في .ر""اللغة العربية وتحديات العص

  الدراسات المعرفية.
المؤتمر ). " مفرادت العربية دراسة لسانية تطبيقية في تعليمها للناطقين بغيرها.سجل ٢٠٠٩العناتي، وليد ( -

الرياض: جامعة الملك  .٣/١١/٢٠٠٩-٢. المنعقد في العالمي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
 سعود. معهد اللغة العربية.

للقسم تحت  المؤتمر األول).٢٠١٣قسم اللغة العربية بكلية األلسن بجامعة عين شمس (مؤتمر  -
  .٢٠١٣/ نوفمبر/٢٧-٢٥عنوان"الدراسات العربية فى عالم متغير" المنعقدفي 

السنوي السابع لمعهد ابن سينا للعلوم المؤتمر ).٢٠١٣موقع سيبويه للمعالجة اآللية للغة العربية. (  -
اإلنسانية : ما هي طرق تصميم برامج تعليم اللغة العربية في ضوء اإلطار المرجعي األوربي المشترك 

 .http://arab.univ.ma/web/s/?q=ar/node/1006. ٢٠١٣/ ٥/٩تاريخ الدخول للغات؟

اللغة العربية: «بعنوان:  .(ايسيكو) الندوة التي عقدتها المنظمةالمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة -
 .٢٠٠٩مارس  ١٩-١٤من  .عاصمة الليبية طرابلس.ال٢٠٠٣نوفمبر  ٣- ١من »ينأإلى 

لتكوين أطر وان:". بعنورشة العمل التي عقدتها المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيكو) -
. العاصمة الليبية ٢٠٠٩مارس  ١٩- ١٤من  "متخصصة في مجال تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها

 .٢٠٠٩مارس  ١٩-١٤من  .طرابلس
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طاب الخ طاب حدود التواصل بين لسانياتالخ لتداولية وتنوع مرجعياتا.") ٢٠١٠يوسف، عبد الفتاح ( -
/ تموز/ ٢٩-٢٧قيبعنوان"المرجعيات في النقد واألدب واللغة" المنعقد  .مؤتمر النقد الدولي الثالث.والثقافة

  .األردن جامعة اليرموك ٢٠١٠.
    الشابكة -٥

" )." القصة وأثرها على الطالقة اللغوية عند أطفال ما قبل المرحلة االبتدائية٢٠١٢دعاء. (، البشيتي -
  ٢٠١٢http://www.alukah.net/Social/1058/4162/ ١٢/ ٨ تاريخ الدخول

ختبارات الكفاية اللغوية، نحو اختبار معياري للغة العربية ا .)٢٠١٣بشير، عيسى أحمد عبداهللا (  -
 ١٠/٥/٠١٢.تاريخ الدخولمركز األزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها:  ألبحاثللناطقين بغيرها .ا

ali.com/g-http://azhar  
. "عن كتاب حلول تربوية. بتصرف ألطروحة ميرلوبونتي في معرفة الغير"). ٢٠٠٤بوشعيب، رفيق. ( -

 www.ttphilosophiema.roc.org  .٨/٢٠١٠ تاريخ الدخولمنتدى الحجاج. 
تعليم اللغة العربية في ضوء مواجهة تحديات العولمة وتلبية متطلباتها: " ).٢٠٠٨ر،نصرالدين إدريس(جوه -

/ ٢تاريخ الدخول. جمعيةالترجمة العربية وحوار الثقافاتوسياسة. اً منهج
٢٠١١.http://www.atida.org/. 

تاريخ . منتدى العلوم السياسية. جامعة المسيلة اريخ الفكر السياسيمحاضرة في ت). ٢٠٠٩خالد، توازي .( -
  ٢٠١٠http://walspace.ahlamountada.com/t58-topic./ ٦/٦ الدخول

. موقع الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي "تالؤم السمع والبصر في تعلم اللغات").٢٠١٣السبيعي، سعود(  -
 www.eajaz.org ٢٠١٣/  ٧ /٧تاريخ الدخول.في القرآن والسنة. 

شبكة ".المشكالت االجتماعية والنفسية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها"). ٢٠١١شادي ( ، سكر -
  ١٣/٢/١١http://www.voiceofarabic.netتاريخ الدخول. صوت العربية

 تاريخ الدخول ."وريةساعة الفيل األسط"). ٢٠١٣عقيق، رانيا (  -
٦٢/٢/١٣http://www.nouhworld.com  

تاريخ . جامعة أم القرى. "المنحى االتصالي وتنمية المهارات اللغوية"فضل اهللا، محمد رجب ( من دون).  -
  ./:uqu.edu.sa/page/ar/5811https/٢٠١٢/ ٨ الدخول

تاريخ .جامعة أم القرى. "الحوار مطلب تربوي.")٢٠١٠القميزي، حمد. ( -
  https://uqu.edu.sa/page/ar/17380.١٧/٧/٢٠١٠الدخول
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. فيالجهود التعريفية العربية األفق النظري واإلجراء التطبيقي، التحليل التداولي) . ٢٠١٠مدقن، هاجر.( -
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  المالحق
  )١ملحق رقم (

  أسماء السادة محّكمي أدوات البحث

  

  مكان العمل  االسم  الرقم

  وأستاذ في جامعة ،المدير اإلداري للمعهد الفرنسي للشرق األدنى  ايريك غوتيه .د.أ  ١

  ربون الرابعةو الس 

  ستاذ اللسانياتأو  ،دنىللمعهد الفرنسي للشرق األ لمدير العلميا  رونو باوليب .أ.د  ٢

  رنساف ،مدينة ليون ،أستاذ اللسانيات واألدب العربي في دار المعلمين  أ.د. جورج بوهاس  ٣

  أستاذ في القياس االقتصادي في جامعة أربيل  حاتم هاتف الطائي أ.د.  ٤

  وتاريخ األفكار في الجامعة اليسوعية والمعهد  ،لحديثأستاذ التاريخ ا  ماهر الشريف .أ.د  ٥

  الفرنسي للشرق األدنى

  كلية التربية جامعة دمشق وطرائق التدريس ،قسم المناهج  فوالمحمد خير ال .أ.د  ٦

 ي المعهدف وأستاذ األدب ،رئيس قسم اللغة العربية في الجامعة اليسوعية  شبارو ةهب. أ.د  ٧
  الفرنسي للشرق األدنى

  معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في دمشق مدير  أحمد حاجي سفر .د  ٨



١٨٤ 

دب الحديث للغة العربية للناطقين بغيرها في الجامعة أستاذ الترجمة واأل  أولغا حجار .د  ٩
  والمعهد الفرنسي للشرق األدنى ،األمريكية

  شق.قسم القياس والتقويم كلية التربية جامعة دم  إيمان عز د.  ١٠

  رئيس قسم اللغة العربية في الجامعة الدولية  جهاد الجمل .د  ١١

  عاون مدير معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في دمشقم  حازم علواني .د  ١٢

  واإلعالم في المعهد الفرنسي للشرق األدنى ،دب الحديثأستاذ األ  حسان عباس .د  ١٣

  يم كلية التربية جامعة دمشق.قسم القياس والتقو   رنا قوشحة د.  ١٤

  أستاذ األدب الحديث في المعهد الفرنسي للغة العربية  ريم األطرش .د  ١٥

  ،وأستاذ في معهد اللغات ،أستاذ في قسم اللغة العربية بجامعة دمشق  سامر زيود. د  ١٦

  مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين به 

عبيد محمود محسن  د.  ١٧
  الزوبعي

  اإلحصاء في جامعة أربيلأستاذ 

  قسم علم النفس كلية التربية جامعة دمشق  محمد عماد سعدة د.  ١٨

  قسم القياس والتقويم كلية التربية جامعة دمشق.  ياسر جاموس د.  ١٩

  كلية التربية جامعة دمشق وطرائق التدريس ،قسم المناهج  د. ياسين فاعور  ٢٠

  المعهد الفرنسي للشرق األدنىفي  أستاذ اإلعالم  عبداهللا الكفري .أ  ٢١

  دب القديم في المعهد الفرنسي للشرق األدنىأستاذ األ  أ. عرفان المصري  ٢٢

  قمعاون مدير معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في دمش  نجود العطا اهللا .أ  ٢٣

  أستاذ النحو والصرف في المعهد الفرنسي للشرق األدنى  أ. وليد الحافظ  ٢٤
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  )٢ق رقم (ملح

  القائمة ما قبل النهائيَّة لمهارات االستماع والتحدُّث والمؤشِّرات الدالة عليها

  مهارات االستماع: وهي اآلتية:  -١
 الفهم: ويتفرَّع عنه المؤشِّرات اآلتية: ١-١
 تحديد الفكرة العامة التي يدور حولها الحديث المسَتَمع إليه. -١
 تحديد الفكر الرئيسة للحديث المستمع إليه. -٢
نة لكلِّ فكرة رئيسة. -٣  تحديد الفكر الفرعية (الجزئيَّة) المكوِّ
 تحديد غاية المتحدِّث من الحديث. -٤
 استعمال إشارات السياق الصوتيَّة للفهم.  -٥
 ترتيب األحداث تدريجيًا وفق تسلسل ورودها في الحديث المستمع إليه. -٦
 فهم معنى الكلمات من السياق. -٧
 رات اآلتية:االستيعاب: ويتفرَّع عنه المؤشِّ  ٢-١
 اص.الخ تلخيص المسَتَمع إليه بأسلوبه -٨
 يال فيما يستمع إليه.الخالتمييز بين الحقيقة و  -٩
 تحديد العالقات بين األفكار المعروضة. -١٠
 تصنيف األفكار التي تعرَّض لها المتحدِّث. -١١
 متابعة التعليمات الشفويَّة، أو االستجابة لها. -١٢
 :التذكر: ويتفرَّع عنه المؤشِّرات اآلتية  ٣-١
 تحديد الجديد في المسَتَمع إليه. -١٣
 برات السابقة.الخربط الجديد المكتسب ب -١٤
 برات السابقة.الخ ضوء تحديد العالقة بين الجديد المسَتَمع إليه والقديم في -١٥
 اختيار األفكار الصحيحة لالحتفاظ بها في الذاكرة. -١٦
ق: ويتفرَّع عنه المؤشِّرات اآلتية: ٤-١  التذوُّ
 ستعمال لغة الجسد.التفاعل مع المتحدِّث با -١٧
 تمييز مواطن القوة والضعف في الحديث. -١٨
 برات السابقة.الخ الحكم على المسَتَمع إليه في ضوء -١٩
 تحديد مدى أهمية األفكار التي تضمَّنها الحديث. -٢٠
 تحديد العيب، أو األخطاء في الحديث. -٢١



١٨٦ 

 تحديد األلفاظ أو التراكيب التي لفتت انتباهه. -٢٢
 تاعه بالمسَتَمع إليه باستعمال لغة الجسد.التعبير عن احتجاجه، أو استم -٢٣
 التنبؤ بما سينتهي إليه الحديث. -٢٤
 توظيف المسَتَمع إليه لالنتفاع منه في الحياة اليومية. -٢٥

   وهي اآلتية: مهارة التحدُّث:  -٢
 التخطيط: ويتفرَّع عنه المؤشِّرات اآلتية: ٥-١
 تدوين النقاط التي سيتحدث عنها. -٢٦
 يضاح، ترجمة...........).طرح أسئلة لهدف محدَّد (فهم، إ -٢٧
 استخراج معاني الكلمات غير الواضحة له من القاموس.  -٢٨
 الطالقة: ويتفرَّع عنها المؤشِّرات اآلتية: ٦-١
 التعبير عن آرائه في األحاديث الطويلة بتلقائية وسالسة. -٢٩
 التحدُّث على نحو مفهوم دون التلعثم كثيرًا. -٣٠
 والتنغيم.تمثيل المعنى المراد إيصاله باستعمال النبر  -٣١
 مواصلة الحديث على الرغم من بعض المشاكل في الصياغة.  -٣٢
 مراقبة أخطائه وتصحيحها. -٣٣
 المرونة: ويتفرَّع عنها المؤشِّرات اآلتية: ٧-١
 صوغ عناصر الرسالة مع االهتمام بالتفاصيل. -٣٤
 إعادة سرد الرسالة بالترتيب. -٣٥
 المواءمة بين مضمون وشكل مقوالته. -٣٦
 وله.التنويع في صياغة ما يريد ق -٣٧
 توظيف األساليب اللغوية في التعبير عمَّا يريد قوله. -٣٨
 استخالص أهمِّ النتائج من بين اآلراء المطروحة. -٣٩
 توظيف التعبيرات التي تعلَّمها من جديد. -٤٠
 التعاون: ويتفرَّع عنه المؤشِّرات اآلتية: ٨-١
 استعمال األساليب اللغوية المناسبة ليأخذ الكلمة في المحادثة. -٤١
 دثة وٕانهائها.البدء في المحا -٤٢
 تبادل األدوار من متحدث إلى مستمع في شكل فعَّال. -٤٣
 اختيار التعبير المناسب من رصيده اللغوي للبدء بمقولته. -٤٤
 إجراء مداخلة في الحديث. -٤٥



١٨٧ 

 استعمال بعض التعبيرات مثل: إنَّ هذا لسؤال صعب، لكسب الوقت لصياغة أفكاره. -٤٦
 سيَّة والفرعيَّة).المقارنة بين األفكار الواردة في النص (األسا -٤٧
 التقّيد بالوقت المتاح للحديث. -٤٨
 التعليق على استنتاجات اآلخرين من خالل المناقشة. -٤٩
 المواءمة بين موقفه وموقف زميله في الحديث. -٥٠
 التماسك والترابط: ويتفرَّع عنها المؤشِّرات اآلتية: ٩-١
 إتقان معايير الكالم. -٥١
 ت الربط المناسبة.توضيح العالقات في مضمون الرسالة باستعمال أدوا -٥٢
 توظيف أساليب متنوعة لينتج موضوعًا مترابطًا.  -٥٣
 توظيف المخزون اللغوي بما يتناسب مع مضمون حديثه. -٥٤
 اإلقناع: ويتفرَّع عنه المؤشِّرات اآلتية: ١٠-١
 توضيح النقطة األهم من وجهة نظره. -٥٥
 تدعيم آرائه باألدلَّة والبراهين. -٥٦
 الموضوع. إبداء التحمُّس لفظيًا لمعرفة المزيد عن -٥٧
 اقتراح أفكار جديدة حول الموضوع. -٥٨
 استمرار التحدُّث والمناقشة حول الموضوع. -٥٩
 استعمال اإليماءات (حركات الوجه واليدين) لتوضيح فكرته في الفهم، أو اإلفهام.  -٦٠

  
 

  

  

  

  

  

  



١٨٨ 

  )٣ملحق رقم (

جهة من و  تحدُّثماع والمهارات االستب اصةالخ مؤشِّر من المؤشِّرات المتوسطات الحسابية ودرجة أهمية كلِّ 
  مين، ونسبة هذه الدرجة وتقديرهاكِّ نظر المح

نسبتها من   ةدرجة األهميَّ   المتوسط الحسابي  رقم المؤشِّر
  الدرجة العظمى

  فأكثر %٥٠التقدير عند النسبة 

  مهم بدرجة كافية  %٨٧  كبيرة 35.٤  ١
 مهم بدرجة كافية %٨٥  كبيرة 4.25  ٢

 كافية مهم بدرجة  %٨١  كبيرة 4.05  ٣

 مهم بدرجة كافية %٨٨  كبيرة 4.4  ٤

 مهم بدرجة كافية %٧٧  كبيرة 3.85  ٥

 مهم بدرجة كافية %٧٥  كبيرة 3.75  ٦

 مهم بدرجة كافية %٧٩  كبيرة 3.95  ٧

 مهم بدرجة كافية  %٨١,٧١  كبيرة 4.08  مج

 مهم بدرجة كافية %٩٠  كبيرة جداً  4.5  ٨

 مهم بدرجة كافية %٧٥  كبيرة 3.75  ٩

 مهم بدرجة كافية %٩٢  كبيرة جداً  4.6  ١٠

 مهم بدرجة كافية %٨٣  كبيرة 4.15  ١١

  مهم بدرجة غير كافية %٤٥  متدنية 2.25  ١٢

 مهم بدرجة كافية  %٧٧  كبيرة ٣,٨٥  مج

 مهم بدرجة كافية %٦٨  متوسطة 3.4  ١٣

 مهم بدرجة كافية %٥٥  متوسطة 2.75  ١٤

 مهم بدرجة كافية %٦٠  متوسطة 3  ١٥

 مهم بدرجة كافية %٦٦  متوسطة 3.3  ١٦

 مهم بدرجة كافية  %٦٢,٢٥  متوسطة 3.11  مج

  مهم بدرجة غير كافية %٤٥  متدنية 2.25  ١٧



١٨٩ 

 مهم بدرجة كافية %٩٢  كبيرة جداً  4.6  ١٨

 مهم بدرجة كافية %٨٩  كبيرة 4.45  ١٩

 مهم بدرجة كافية %٨٥  كبيرة 4.25  ٢٠

 مهم بدرجة كافية %٩٤  كبيرة جداً  4.7  ٢١

 مهم بدرجة كافية %٨٧  كبيرة 4.35  ٢٢

  مهم بدرجة غير كافية %٤٨  متدنية 2.4  ٢٣

 مهم بدرجة كافية %٥٦  متوسطة 2.8  ٢٤

 مهم بدرجة كافية %٧٥  كبيرة 3.75  ٢٥

 مهم بدرجة كافية  %٧٤,٥٥  كبيرة 3.72  مج

 مهم بدرجة كافية %٦٦  متوسطة 3.3  ٢٦

 مهم بدرجة كافية %٦٩  متوسطة 3.45  ٢٧

 مهم بدرجة كافية %٦٠  متوسطة 3  ٢٨

 مهم بدرجة كافية  %٦٥  متوسطة 3.25  مج

 مهم بدرجة كافية %٨٥  كبيرة 4.25  ٢٩

 مهم بدرجة كافية %٨١  كبيرة 4.05  ٣٠

 مهم بدرجة كافية %٦٥  متوسطة 3.25  ٣١

 مهم بدرجة كافية %٧٥  كبيرة 3.75  ٣٢

 مهم بدرجة كافية %٩٠  كبيرة جداً  4.5  ٣٣

 مهم بدرجة كافية  %٧٩,٢  يرةكب 3.96  مج

 مهم بدرجة كافية %٨٨  كبيرة 4.4  ٣٤

 مهم بدرجة كافية %٨٥  كبيرة 4.25  ٣٥

 مهم بدرجة كافية %٥٨  متوسطة 2.9  ٣٦

 مهم بدرجة كافية %٧٧  كبيرة 3.85  ٣٧

  مهم بدرجة غير كافية %٤٨  متدنية 2.4  ٣٨

 مهم بدرجة كافية %٦٥  متوسطة 3.25  ٣٩

 مهم بدرجة كافية %٧٩  كبيرة 3.95  ٤٠



١٩٠ 

 مهم بدرجة كافية  %٧١,٤٢  كبيرة 3.57  مج

 مهم بدرجة كافية %٧٥  كبيرة 3.75  ٤١

  مهم بدرجة غير كافية %٤٤  متدنية 2.2  ٤٢

 مهم بدرجة كافية %٧٨  كبيرة 3.9  ٤٣

 مهم بدرجة كافية %٩١  كبيرة جداً  4.55  ٤٤

 مهم بدرجة كافية %٥٥  متوسطة 2.75  ٤٥

 مهم بدرجة كافية %٦١  متوسطة 3.05  ٤٦

 مهم بدرجة كافية %٧٤  كبيرة 3.7  ٤٧

 مهم بدرجة كافية %٧٩  كبيرة 3.95  ٤٨

 مهم بدرجة كافية %٧٦  كبيرة 3.8  ٤٩

 مهم بدرجة كافية %٦٥  متوسطة 3.25  ٥٠

 مهم بدرجة كافية  %٦٩,٨  متوسطة 3.49  مج

 مهم بدرجة كافية %٦٥  متوسطة 3.25  ٥١

 مهم بدرجة كافية %٩٤  كبيرة جداً  4.7  ٥٢

 مهم بدرجة كافية %٩٠  كبيرة جداً  4.5  ٥٣

 مهم بدرجة كافية %٨٦  كبيرة 4.3  ٥٤

 مهم بدرجة كافية  %٨٣,٧٥  كبيرة 4.18  مج

 مهم بدرجة كافية %٩٥  كبيرة جداً  4.75  ٥٥

 مهم بدرجة كافية %٩٣  كبيرة جداً  4.65  ٥٦

 مهم بدرجة غير كافية %٤٨  متدنية 2.4  ٥٧

 مهم بدرجة كافية %٧٥  كبيرة 3.75  ٥٨

 مهم بدرجة كافية %٧٧  كبيرة 3.85  ٥٩

 مهم بدرجة كافية %٨٨  كبيرة 4.4  ٦٠

  مهم بدرجة كافية  %٧٩,٣٣  كبيرة 3.96  مج

  



١٩١ 

  )٤( ملحق رقم

  النهائية لمهارات االستماع والتحدُّث والمؤشِّرات الدالة عليهاالقائمة 

  مهارات االستماع: وهي اآلتية:  -١
 تفرَّع عنه المؤشِّرات اآلتية:الفهم: وي ١-١

 تحديد الفكرة العامة التي يدور حولها الحديث المستمع إليه. -١
 تحديد األفكار الرئيسة للحديث المستمع إليه. -٢
 تحديد األفكار الفرعيَّة (الجزئيَّة) التي تتفرَّع عن كلِّ فكرة رئيسة. -٣
 تحديد غاية المتحدِّث من الحديث. -٤
 وتيَّة للفهم. استعمال إشارات السياق الص -٥
 ترتيب األحداث تدريجيًا وفق تسلسل ورودها في الحديث المستمع إليه. -٦
 فهم معنى الكلمات من السياق. -٧

 االستيعاب: ويتفرَّع عنه المؤشِّرات اآلتية: ٢-١
 اص.الخ تلخيص المسَتَمع إليه بأسلوبه -٨
 يال فيما يستمع إليه.الخالتمييز بين الحقيقة و  -٩
 ر المعروضة في الحديث المستمع إليه.تحديد العالقات بين األفكا -١٠
 تصنيف األفكار التي تعرض لها المتحدِّث. -١١

 التذكُّر: ويتفرَّع عنه المؤشِّرات اآلتية: ٣-١
 تحديد الجديد في المسَتَمع إليه (من وحهة نظرالمتعلِّم). -١٢
 برات السابقة.الخربط الجديد المكتسب ب -١٣
 برات السابقة.الخ ضوء فيتحديد العالقة بين الجديد المسَتَمع إليه والقديم  -١٤
 اختيار األفكار الصحيحة لالحتفاظ بها في الذاكرة. -١٥

ق: ويتفرَّع عنه المؤشِّرات اآلتية: ٤-١  التذوُّ
 تمييز مواطن القوة والضعف في الحديث. -١٦
 برات السابقة.الخ الحكم على المسَتَمع إليه في ضوء -١٧
 تحديد مدى أهمية األفكار التي تضمَّنها الحديث. -١٨
 أو األخطاء في الحديث. تحديد العيب -١٩
 تحديد األلفاظ أو التراكيب التي لفتت انتباهه. -٢٠
 التنبؤ بما سينتهي إليه الحديث. -٢١



١٩٢ 

 توظيف المسَتَمع إليه لالنتفاع منه في الحياة اليومية. -٢٢
  وهي اآلتية:  مهارات التحدُّث:  -٢

 التخطيط: ويتفرَّع عنه المؤشِّرات اآلتية: ٥-١
 تدوين النقاط التي سيتحدث عنها. -٢٣
 رح أسئلة لهدف محدَّد(فهم، إيضاح، ترجمة...........).ط -٢٤
 استخراج معاني الكلمات غير الواضحة بالنسبة له من القاموس. -٢٥
 الطالقة: ويتفرَّع عنها المؤشِّرات اآلتية: ٦-١
 التعبير عن آرائه في األحاديث الطويلة بتلقائية وسالسة. -٢٦
 التحدُّث بشكل مفهوم دون التلعثم كثيرًا. -٢٧
 ى المراد إيصاله باستعمال النبر والتنغيم.تمثيل المعن -٢٨
 مواصلة الحديث على الرغم من بعض الصعوبات في الصياغة.  -٢٩
 وتصحيحها. مراقبة أخطائه -٣٠

 :ويتفرَّع عنها المؤشِّرات اآلتيةالمرونة:  ٧-١
 صوغ عناصر الرسالة مع االهتمام بالتفاصيل. -٣١
 إعادة سرد الرسالة بالترتيب الذي وردت فيه. -٣٢
 مضمون مقوالته وشكلها.المواءمة بين  -٣٣
 التنويع في صياغة ما يريد قوله. -٣٤
 النتائج من بين اآلراء المطروحة. استخالص أهمِّ  -٣٥
 مها للتعبير عن حدث ما.توظيف التعبيرات التي تعلَّ  -٣٦
 :ويتفرَّع عنه المؤشِّرات اآلتيةالتعاون:  ٨-١
 استعمال األساليب اللغوية المناسبة ليأخذ الكلمة في المحادثة. -٣٧
 ال.ث إلى مستمع في شكل فعَّ ألدوار من متحدِّ تبادل ا -٣٨
 اختيار التعبير المناسب من مخزونه اللغوي للبدء بمقولته. -٣٩
 إجراء مداخلة في الحديث. -٤٠
 هذا لسؤال صعب، لكسب الوقت لصياغة أفكاره. إنَّ  :بعض التعابير مثل استعمال -٤١
 ة).ة والفرعيَّ المقارنة بين األفكار الواردة في النص (األساسيَّ  -٤٢
 التقّيد بالوقت المتاح للحديث. -٤٣
 التعليق على استنتاجات اآلخرين من خالل المناقشة. -٤٤
 المواءمة بين موقفه وموقف زميله في الحديث. -٤٥



١٩٣ 

 :ويتفرَّع عنها المؤشِّرات اآلتيةالتماسك والترابط:  ٩-١
 إتقان معايير الكالم. -٤٦
 أدوات الربط المناسبة. باستعمال توضيح العالقات في مضمون الرسالة -٤٧
 وظيف أساليب متنوعة لينتج موضوعًا مترابطًا.ت -٤٨
 توظيف مخزونه اللغوي بما يتناسب مع مضمون حديثه. -٤٩
 :ويتفرَّع عنه المؤشِّرات اآلتيةاإلقناع:  ١٠-١

 توضيح النقطة األهم من وجهة نظره. -٥٠
 ة والبراهين.تدعيم آرائه باألدلَّ  -٥١
 اقتراح أفكار جديدة حول الموضوع. -٥٢
 حول الموضوع.والمناقشة  تحدُّثاستمرار ال -٥٣
  .أو اإلفهام ،يماءات ( حركات الوجه واليدين) لتوضيح فكرته في الفهماستعمال اإل -٥٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٩٤ 

  )٥ملحق  رقم (

  اختبار االستماع

  ٢٠١٣-٢٠١٢طالب المعهد الفرنسي للشرق األدنى 

  المستوى المتوسط

  بيروت، لبنان

  التاريخ: 

  .............................االسم:

  ذكر                    أنثى      الجنس:

  .........................ص:التخصُّ 

  ..............................الدافع لتعلم اللغة العربية:

  دقيقة ٢٥مدة االختبار: 

  مالحظة: إّن هذا االختبار ألهداف البحث العلمي فقط

  تعليمات

  ة:متعلِّم، عزيزتي المتعلِّمعزيزي ال

  ن مقطعين:  ل  يتضمَّ إلى شريط مسجَّ  اً مع ستمعنس 

 عن البيئة. اً تقرير  أولهما نيتضمَّ   

 الثاني محادثة بين شخصين عن موضوع ثقافي. يتضمنو 



١٩٥ 

طع على حدة، مق كلِّ بقة ألسئلة المتعلِّ ويجب عليك أن تجيب عن ا .بين المقطعين مدته دقيقة واحدة هناك فاصل
من أنكم  دات واألسئلة، وستمنح الوقت لتدقيق إجابتك، وسأشغل الشريط للتأكُّ كما ستمنح الوقت الالزم لقراءة التعليم

  لة.بقراءة تعليمات االختبار واإلجابة عن األسئ كٌل منكم بدأيس ذلك بعد .د من درجة الصوتوللتأكُّ  .اً تستمعون جيد

  مقطع مرتين. ( دقيقتان) أنني سأعيد االستماع لكلِّ  اً علم

  

  عن البيئة المقطع األول:  تقرير

  ( دقيقة واحدة) :التعليمات

وثماني  ته ثالث دقائقاالستماع مدإلى ل الشريط  لالنطالق يشغَّ س مَّ مدة دقيقة، من ثَ يسمح لك بقراءة األسئلة 
صف ثم يسمح لك بدقيقة  ون ،ةعلى ورقة خارجيأفكارك  يمكنك البدء باإلجابة عن األسئلة أو تدوين  .عشرة ثانية
ل الشريط للمرة الثانية، ويمكنك البدء باإلجابة عن األسئلة أو تدوين أفكارك على ورقة ة، ثم يشغَّ لقراءة األسئل

  تمنح خمس دقائق لتدقيق إجابتك عن المقطع األول. خارجية ثمِّ 

  األسئلة

  من األسئلة اآلتية: اختر اإلجابة الصحيحة لكلٍ  

 يتضّمن موضوع النص:  -١
  عن البيئة. اً تقرير  )١  
  لة الطقس.لحا فاً وص )٢  
  لالحتباس الحراري. اً وصف )٣  

 

 :المستمع إليهمن األفكار الرئيسة الواردة في التقرير  -٢
  طر المحدق بكوكب األرض.الخ )١ 
  ث الهواء.أسباب تلوُّ  )٢ 
  ث الماء.نتائج تلوُّ  )٣ 

  في محاوالت الحفاظ على البيئة: النقطة األهمّ  -٣



١٩٦ 

  التشريعات والسياسات. )١

  رورة المحافظة على البيئة.حمالت التوعية بض) ٢

  الجانب التربوي.  )٣

  
 :المستمع إليهالغاية األساسية من التقرير  إنَّ  -٤

  عرض نتائج االستفتاء حول البيئة.   ) ١

  توعية الناس للحفاظ على البيئة.  )٢

  تحقيق الربح لقناة اآلن.  )٣
  
 ) دليل على:اً طارئ اً هتمامأمور البيئة تستدعي ا نبرة الصوت في جملة (ال يشعرون أنَّ  إنَّ  -٥

  االستهجان.  )١

  االستفهام.  )٢

  التأييد.  )٣
  

 : ليهالمستمع إبها حسب ورودها في النص رتِّ ... المفاهيم اآلتية المسَتَمع إليهورد في التقرير  -٦
  االستدامة.( )  

  االحتباس الحراري.( )  

  التغير المناخي.( )  
  

 .رض)في إنقاذ كوكب األ لمساهمةبالن يقايضوا راحتهم هم وا إنَّ ممن ُطبق عليهم االستبانة قال )%٢٧( -٧
 على: وهذا يدلُّ 

  ة البيئة. نقص الوعي بأهميَّ   )١



١٩٧ 

  اإلنسان. ذكاء  )٢

  البيئة من أولويات اإلنسان.أنَّ   )٣
  

 ل: عبارة (إّن األرض في خطر جّدي) وهي تمثِّ  المستمع إليهورد في التقرير  -٨
 .حقيقة )١
 . خياالً  )٢
 .اً رأي )٣
 (إطفاء األنوار) من األفكار التي وردت في النص، ويمكن تصنيفها ضمن:  -٩

  التشريعات والسياسات. ) ١

  المقاييس التي تسهم في الحفاظ على البيئة.  )٢

  معنى التربية البيئية.  )٣
  

  الذين أّكدوا أهمية البيئة في حياتهم في السعودية واإلمارات: نسبةبلغ ت -١٠
٩٨  )١ %.  

٧٨  )٢%.  

٨٩  )٣%.  

 : المستمع إليهمن مواطن القوة في التقرير  -١١
  الجرأة في عرض نتائج االستفتاء.  )١

  مها حول مفهوم البيئة.التي قدَّ  كثيرة جداً المعلومات ال  )٢

٣(  
  

  األسلوب الشائق في العرض.

 أشعرتني ب: المستمع إليهنسب االستفتاء التي عرضت في التقرير  إنَّ  -١٢
  التفاؤل.  ) ١



١٩٨ 

  تغراب.االس  )٢

  السعادة.  )٣
  

 و:ه المستمع إليهلما ورد في التقرير  وفقاً المرتبة األولى من حيث األهمية  األمر الذي يحتلُّ  -١٣
  أمور البيئة.  )١

  التعليم والصحة.   )٢

  حقوق اإلنسان.  )٣
  
  

 :المستمع إليهمن مواطن الضعف في التقرير  -١٤
  عدم تنظيم أفكاره بشكل منطقي.  )١

  مفهومي البيئة والتربية البيئية.لط بين الخ  )٢

  عدم وضع حلول للمشكلة في نهاية التقرير.  )٣
  

 بناء على ما سمعته من نتائج استفتاء شركة يوكوف سيراج حول البيئة يمكن التنبؤ ب: -١٥
  تدهور األوضاع البيئية في مناطق االستفتاء.  )١

  والبيئة. تحسن العالقة بين اإلنسان  )٢

  البيئية في مناطق االستفتاء. تراجع المشكالت  )٣
  

 ، بالجملة اآلتية: المستمع إليهكما ورد في التقرير  ،مكن تلخيص مفهوم التربية البيئيةي -١٦
..........................................................................................  

 و(التربية البيئية) بالعبارة اآلتية:طر المحدق بكوكب األرض) الخيمكن تحديد العالقة بين ( -١٧
........................................................................................  



١٩٩ 

 : المستمع إليهالتي سمعتها في التقرير  ،من األفكار الجديدة بالنسبة لك -١٨
..................................................................................  

  
 عبارة (االحتباس الحراري)، وهي تعني: المسَتَمع إليهورد في التقرير  -١٩

..................................................................................  
لمسَتَمع ا للحفاظ على البيئة من غير ما ذكر في النص اً واحد اً د مؤشِّر ي ضوء معلوماتك السابقة حدِّ ف -٢٠
 :إليه

..................................................................................  
 ، وعّلل سبب اختيارك: المستمع إليهد عبارة واحدة لفتت انتباهك في التقرير حدِّ  -٢١

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

  
 :المستمع إليهالتقرير  منمته (استفدت منه) ًا واحدًا تعلَّ د أمر حدِّ  -٢٢

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

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٠٠ 

  لم نوافذ الروح يالمقطع الثاني: ف

  لتعليمات: (دقيقة واحدة)ا

ك على يمكنك اإلجابة فورًا أو تدوين أفكار  .ناثم سيشغل الشريط ومدته دقيقت ،يقةيسمح لك بقراءة األسئلة لمدة دق
  تك.وتمنح بعدها دقيقتين لتدقيق إجاب ،ب إجابتك، ثم يعاد تشغيل الشريطورقة خارجية، ثم تمنح دقيقتين لترتي

  من األسئلة اآلتية:اختر اإلجابة الصحيحة لكل 

 : بين المتحاورين تتمحور حول موضوعالفكرة العامة  -٢٣
 درامي. )١
 وثائقي. )٢
 فلسفي.  )٣

 

 لم:يمن األفكار الرئيسة التي وردت في الف -٢٤
  ة أسواق حلب.أهميَّ  ) ١

  حضارة بالد الرافدين.  )٢

  تاريخ الحضارة اإلسالمية.  )٣

 لم:يمن األفكار الثانوية في الف -٢٥
  دبلوماسي في حلب.آلية العمل ال  )١

  ة بين تجار حلب.العالقات اإلنسانيَّ   )٢

  طبيعة عمل القنصل.  )٣
  
  
  
  
  



٢٠١ 

 لم:ية للفمن األهداف األساسيَّ  -٢٦
  .الفيلماإلجابة عن أسئلة بطل   )١

  تسليط الضوء على التاريخ السوري.  )٢

  ة والترفيه.التسليَّ   )٣
  

 :هي )،لذلك قالوا عنها الهند الصغرى(: نطق الجملة اآلتيةلة التشديد وارتفاع الصوت في دال -٢٧
  ة.تعليليَّ   )١

  ة.ة تعجبيَّ استفهاميَّ   )٢

  ة.إخباريَّ   )٣
 

 :  المستمع إليهبها حسب ورودها في النص رتّ  لم األفكار اآلتية....يورد في الف -٢٨
  قيمة اإلنسان.  )( 

  ل الهند الصغرى. حلب تمثِّ   )( 

  طبيعة عمل القنصل.  )( 
  

 ن السياق أنه اسم ل:ان مالخ يعني -٢٩
  شارع.  )١

  جسر.  )٢

  مكان.  )٣
  

 ل: لم عبارة (في أسواق حلب ترى من الحصيرة إلى اللؤلؤ) وهي تمثِّ يورد في الف -٣٠
 .حقيقة )١
 . خياالً  )٢



٢٠٢ 

 .اً رأي )٣
 ها معلمًا سياحيًا) هي عالقة:و(عدِّ  ،العالقة بين (بقاء أسواق حلب واستمرارها آالف السنين) إنَّ  -٣١

  ة.سببيَّ   ) ١

  ة.سلبيَّ   )٢

  ال توجد أية عالقة.  )٣
  
  

كرة ويمكن تصنيفها ضمن الف ،األشياء موجودة في أسواق حلب) من األفكار التي وردت في النص (كلُّ  -٣٢
 الرئيسة اآلتية: 

  طبيعة عمل القنصل.  )١

  ان.الخ وجود قناصل في  )٢

  تشبيه حلب بالهند الصغرى.  )٣
  
  

  استمرت األسواق في حلب منذ: -٣٣
  نة.س ٤٠٠  )١

  سنة. ١٤٠٠  )٢

  سنة. ٢٤٠٠  )٣

  
 هو: الفيلمة من حيث مواطن القوة في الجانب األكثر أهميَّ  -٣٤

  األسلوب الشائق في طرح األسئلة من قبل المحاور.  )١

  مها عن حضارة سورية.مة التي قدَّ المعلومات القيِّ   )٢

  .الفيلمشهرة بطل   )٣



٢٠٣ 

 مثير ل: هلم هو أنَّ يالحكم الذي يمكن أن أصدره على الف -٣٥
  االهتمام.  )١

  االستغراب.   )٢

  االستهجان.  )٣
  

 لم هو: ية في الفالمرتبة األولى من حيث األهميَّ  األمر الذي احتلَّ  -٣٦
  اإلنسان.  )١

  األسواق.   )٢

  العمل التجاري.  )٣
  

 لم:يمن األخطاء التي وردت في الف -٣٧
  ضعف مستوى اللغة لدى المتحاورين.  )١

  لم.يسئلة المطروحة في الفعدم الترابط بين األ  )٢

  المبالغة في عرض األفكار.  )٣
 

 لم وقصته بالجملة اآلتية: ييمكن تلخيص موضوع الف -٣٨
..........................................................................................  

 لم: يالتي سمعتها في الف ،بالنسبة لكمن األفكار الجديدة  -٣٩
..................................................................................  
لم عبارة (تماثيل حضارة ماري). اكتب عبارة واحدة فقط من خبرتك السابقة عن أهمية هذه يورد في الف -٤٠

 الحضارة:
..................................................................................  

 د العالقة بين ازدهار التجارة ونشوء الحضارة فيها:في ضوء معلوماتك السابقة عن تاريخ سورية.... حدِّ  -٤١
..................................................................................  



٢٠٤ 

 ل سبب اختيارك: لم وعلّ يد عبارة واحدة لفتت انتباهك في الفحدِّ  -٤٢
........................................................................... 

..........................................................................  
 بها:  الفيلمد فكرة واحدة يمكن إنهاء حدِّ  ،لميبناء على ما سمعته في الف -٤٣

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

 لم:يالف منمته (استفدت منه) ًا واحدًا تعلَّ د أمر حدِّ  -٤٤
.......................................................................... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٠٥ 

  )٦ملحق رقم (

  ارات االستماع في االختبارالتي تقيس المؤشِّرات الدالة على مهم البنود اأرق

رقم   التي يقيسها االختبار ومؤشِّراتها مهارات االستماع
السؤال الذي 

 رمؤشِّ يقيس ال
في النص 
  األول

رقم السؤال 
الذي يقيس 

في  لمؤشِّرا
  النص الثاني

      الفهم 
 ٢٣ ١  ليهالمستمع إالفكرة العامة التي يدور حولها الحديث  تحديد  -١
 ٢٤  ٢ المستمع إليهسة للحديث الفكر الرئي تحديد -٢
 ٢٥  ٣ فكرة رئيسة لِّ كتي تتفرَّع عن ة) الة (الجزئيَّ الفكر الفرعيَّ  تحديد -٣
 ٢٦  ٤ ث من الحديثتحديد غاية المتحدِّ  -٤
 ٢٧  ٥ ة للفهم إشارات السياق الصوتيَّ  استعمال -٥
األحداث تدريجيًا وفق تسلسل ورودها في الحديث  ترتيب -٦

 المستمع إليه.
٢٨  ٦ 

 ٢٩  ٧ معنى الكلمات من السياق    فهم -٧
     االستيعاب

 تهاص ((إعادة صياغة بلغالخ بأسلوبه المستمع إليهتلخيص  -٨
 اصة)) الخ

٣٨  ١٦ 

 ٣٠  ٨  يال فيما يستمع إليهالخالتمييز بين الحقيقة و  -٩
العالقات بين األفكار المعروضة في الحديث  تحديد -١٠

 المستمع إليه
٣١  ١٧ 

 ٣٢ ٩ ثلها المتحدِّ تصنيف األفكار التي تعرض  -١١
     رالتذكُّ  

 ٣٩  ١٨ متعلِّملا من وجهة نظر المستمع إليهتحديد الجديد في  -١٢
 ٤٠  ١٩ برات السابقةالخربط الجديد المكتسب ب -١٣



٢٠٦ 

في  والقديم المستمع إليهالعالقة بين الجديد  تحديد -١٤
 برات السابقةالخ ضوء

٤١  ٢٠ 

 ٣٣  ١٠  ةاختيار األفكار الصحيحة لالحتفاظ بها في الذاكر  -١٥
     قالتذوُّ 
 ٣٤  ١١ تمييز مواطن القوة والضعف في الحديث -١٦
 ٣٥  ١٢ قةبرات السابالخ في ضوء المستمع إليهالحكم على  -١٧
 ٣٦ ١٣  نها الحديثة األفكار التي تضمَّ تحديد أهميَّ  -١٨
 ٣٧  ١٤ تحديد العيب أو األخطاء في الحديث -١٩
 ٤٢  ٢١ تحديد األلفاظ أو التراكيب التي لفتت انتباهه  -٢٠
 ٤٣  ١٥ التنبؤ بما سينتهي إليه الحديث -٢١
 ٤٤  ٢٢ة لالنتفاع منه في الحياة اليومي المستمع إليهتوظيف  -٢٢

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٠٧ 

  )٧ملحق رقم (

  اختبار االستماعمفتاح إجابات أسئلة 

رقم   نوع السؤال  مفتاح اإلجابة  قم السؤال
  السؤال

  نوع السؤال  مفتاح اإلجابة

 اختيار من متعدِّد  ٢  ٢٣  اختيار من متعدِّد  ١  ١

 اختيار من متعدِّد  ١  ٢٤  اختيار من متعدِّد  ١  ٢

 اختيار من متعدِّد  ٣  ٢٥  اختيار من متعدِّد  ٣  ٣

 اختيار من متعدِّد  ٢  ٢٦  اختيار من متعدِّد  ٢  ٤

 اختيار من متعدِّد  ٣  ٢٧  اختيار من متعدِّد  ١  ٥

  ترتيب  ١-٣-٢  ٢٨  ترتيب  ٣-١ -٢  ٦

 اختيار من متعدِّد  ٣  ٢٩  اختيار من متعدِّد  ١  ٧

 اختيار من متعدِّد  ١  ٣٠  اختيار من متعدِّد  ١  ٨

 اختيار من متعدِّد  ١  ٣١  اختيار من متعدِّد  ٢  ٩

 اختيار من متعدِّد  ٣  ٣٢  اختيار من متعدِّد  ٣  ١٠

 اختيار من متعدِّد  ٣  ٣٣  اختيار من متعدِّد  ١  ١١

 اختيار من متعدِّد  ٢  ٣٤  اختيار من متعدِّد  ٢  ١٢

 اختيار من متعدِّد  ١  ٣٥  اختيار من متعدِّد  ٢  ١٣

 اختيار من متعدِّد  ١  ٣٦  اختيار من متعدِّد  ١  ١٤



٢٠٨ 

 اختيار من متعدِّد  ٢  ٣٧  اختيار من متعدِّد  ١  ١٥

تقبل أية إجابة   ١٦
  صحيحة

تقبل أية إجابة   ٣٨  مقالي
  صحيحة

  مقالي

تقبل أية إجابة   ١٧
  صحيحة

تقبل أية إجابة   ٣٩  مقالي
  صحيحة

  مقالي

تقبل أية إجابة   ١٨
  صحيحة

تقبل أية إجابة   ٤٠  مقالي
  صحيحة

  مقالي

تقبل أية إجابة   ١٩
  صحيحة

تقبل أية إجابة   ٤١  مقالي
  صحيحة

  مقالي

تقبل أية إجابة   ٢٠
  صحيحة

تقبل أية إجابة   ٤٢  مقالي
  صحيحة

  مقالي

تقبل أية إجابة   ٢١
  صحيحة

تقبل أية إجابة   ٤٣  مقالي
  صحيحة

  مقالي

قبل أية إجابة ت  ٢٢
  صحيحة

تقبل أية إجابة   ٤٤  مقالي
  صحيحة

  مقالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٠٩ 

  )٨ملحق رقم (

   تحدُّثاختبار مهارات ال
  

عرض فيلم و  ،المقابلة ويتألف من جزأين:. قياس مهارات التحدُّثإلى ويهدف  ،ل القسم الشفهي لالختبارثِّ يم
  . وقت الغداء

  ما)منه الممكن قياسها في كلٍ  تحدُّثمالحظة لقياس مهارات الفي أثناء إجرائهما بطاقة  ت الباحثةطبق(

  المقابلة

  دقيقة ٣٠: الزمن

  إجراءات التطبيق

  .فردياً  المقابلة ىتؤدَّ  -
  .ليجرى فيها االختبار دة مسبقاً طالب بغرفة الصف المحدَّ  إبالغ كلِّ  -
 .الترحيب به من قبل المعلِّم -
 .المتعلِّمين على التحدُّث) قامة حوار يحثُّ طرح أسئلة مثل: كيف حالك؟ من أين جئت؟ (إل -
 ، ليشعر الطالب بالراحة.د له مسبقاً كر على مجيئه في الوقت المحدَّ الش -
 :لمعلِّم التعليمات شفهياً إلقاء ا -
  ًمدته نصف ساعة. إن لقاءنا معا 
   ِّم لك ورقة كتب عليها سؤال.وبداية أقد 
  على الورقة وتدوين نقاط ه،وتحضير  ،وسأمنحك دقيقة لقراءته.  
  ِّلى ع له يشعر بالراحة للحصول(الهدف هنا جعكلمة غير واضحة في السؤال  يسمح لك باالستفسار عن أي

 .تدفق الكالم)
  أن  وبهاتين الدقيقتين يمكنك إخباري بأشياء كثيرة عنك ألنني أحبُّ  ،بعدها ستجيبني عن السؤال لدقيقتين

 ي لقائنا وزمالئك في الصفأتعّرف عليك عن قرب كما عّرفتكم بنفسي ف
  ص لمخصَّ والوقت ا، ن في الورقة أمامكطوة الثانية عند انتهاء الدقيقتين سأسألك سؤال مباشر غير مدوَّ الخ

 .دقائق ٥إلى ٤لإلجابة عنه يتراوح مابين 



٢١٠ 

   دقيقة. ٢٣دقيقة إلى  ٢٢ثم سأسألك أسئلة المتابعة ومدتها 
  حميمي للمقابلة خلق جول باسمه معلِّميخاطبه ال هل أنت جاهز؟.  
 بالتعريف بنفسك. مَ و ن تقأسمحت بعد  وعند البدء سأقوم بتشغيل التسجيل لو 
  

   أسئلة المقابلة

  السؤال األول المدون

 ولماذا؟ ؟وفي أية مرحلة منها استمتعت بها ؟ومتى ؟ة في حياتك أين قضيتهاحدثني عن المراحل الدراسيَّ  -١
  أسئلة المتابعة

 ولماذا؟ ،م اللغة العربيةبتعلُّ كيف أخذت قرارك   -٢
طوات التي اتبعتها لمتابعة تعلمك اللغة العربية في المعهد الفرنسي للشرق األدنى في الخ أخبرني عن -٣

 بيروت؟
 دة التي ترجوها من تعلمك اللغة العربية في المعهد؟ئفالما ا -٤
 وجه الشبه واالختالف بينها وبين مدينتك؟ ما ،نت في بيروتأن اآل -٥
ى عليك خفَ ثني عنها، فال يَ مك اللغة العربية في بيروت، حدِّ اطات أخرى تقوم بها إلى جانب تعلُّ هناك نش -٦

ذا إها فيك ن أن أقوم بها مثلك، وقد أرافقيمك نشاطات لمعرفة اً تفتح لي أبواب قدأقيم هنا، وبإجابتك  أنني مثلك
  سمحت لي (أختم باالبتسام)؟
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  وقت الغداءفيلم: عرض 

  ) دقيقة٦٠( الفيلمتضمنًا عرض الزمن م

  يلمإجراءات عرض الف

  التمهيد

المشاركة،  اً أتمنى منكم جميعو  يعرض لنا قصة، اً للدرس بقوله: اليوم سأعرض عليكم فيلم معلِّمد اليمهِّ  
  ٕانني لن أعرض عليكم عنوانها.و 

  النشاط األول

منهم التركيز  يطلبو  ،ل ما يرونه في الفيلمين الورقة والقلم لتدوين أفكارهم حو متعلِّممن ال معلِّميطلب ال
  .واحدة فقطاً صامته سيعرض الفيلم لمرة وبأنَّ  ،ألنه سيسألهم عنها ،الشخصيات فيهو  ،والمكان ،على األحداث

   :ثم يسأل، ةعللنقاش حول النهاية المتوقَّ  يشغل الفيلم حتى انتهاء المرأة من كوب الشاي كي يترك مجاالً 

  سية في الفيلم؟من الشخصية الرئي  -
 ما الصفات التي تتصف بها هذه المرأة من خالل ردود أفعالها  -
 رة؟رة/متكبِّ لماذا وصفتها بهذه الصفات: عصبية/قلقة/متوتِّ  -

 إياه باسمه: اً إليه ومنادي اً ا آخر ناظر متعلِّميسأل 

 .؟أم لديك رأي آخر ؟هل تتفق معه في الرأي ؟ما رأيك برأي زميلك  -
 ما هو؟ ،منا إنسان هذه المرأة حدث معها شيء قد يحدث أليِّ  : إنَّ ممعلِّ ثم يتابع ال -
غفلها يطلب منه أن يذكر أشياء أو  ،على إجابته متعلِّم كلَّ  ين واحدا تلو آخر شاكراً متعلِّميأخذ إجابات ال -

 .زميله لم يذكرها
 ما دور األشخاص اآلخرين في الفيلم: -
  الشخص الذي اصطدمت به 
  القطارالعامل في استراحة 
 الرجل الذي جلس على طاولتها 
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لس على دو لنا أنه جيب ارجي لدى الرجل الذيالخ المظهر إشارة ملفتة لالنتباه بادية على : هناكمعلِّمال -
 ؟يطاولتها ما ه

 : يجيب.متعلِّمال -
 جيبين، ال يمتعلِّماطئة أو لم يتذكر أحد الالخ في حال اإلجاباتو  ،اإلجابات : يستمع إلى كلِّ معلِّمال -

... .ذا ياه على ماذا يدلُّ  معلِّمٕاذا كانت صحيحة: يرتدي قبعة مازالت عليها بطاقة السعر، يتابع الو  ،معلِّمال
 وينادي الطالب باسمه من وجهة نظرك؟

 أين تحدث القصة؟ معلِّميتابع ال -
 يجيب :متعلِّمال -
 لم؟يأين تقع هذه المحطة التي تجري بها أحداث الف :معلِّمال -
  .على نهر هدسون في أمريكا :المتعلِّم -
  كيف وصلت إلى هذه النتيجة؟ معلِّم:ال
  من اللوحة  متعلِّم:ال
  .؛ ألن هذا الدرس لتقويم مهاراتهمال يجيب المعلِّمفلم تكن هناك إجابة  إن
 ما رأيك بردود فعل المرأة نحو الرجل الذي ساعدها بالتقاط أشيائها المبعثرة معلِّم:ال -
 : يجيبمتعلِّمال -
 ح أكثر؟إجابتك ليست واضحة هل يمكنك أن توضِّ  : عفواً معلِّمال -
 : يجيبمتعلِّمال -
 لماذا؟و  ؟د زميلك بما قالههل تؤيِّ  :آخر اً متعلِّم: يسأل معلِّمال -
 : يجيب.متعلِّمال -
 .لمالبس)، والحركات التي تقوم بهاارجي ( االخ لم، تبعًا للمظهري: صف شخصيات الفمعلِّمال -
 يجيب. متعلِّم:ال -
 ة؟رأيك بأدلَّ  اً مدعم ،الطعام على طاولته وسلوك المرأة : قارن بين سلوك الرجل الذي تناولتمعلِّمال -
 يجيب؟ :متعلِّمال -
 ولماذا؟ ،لفت انتباهك اً اختر حدث، لميمجموعة من المواقف المتتابعة في الف اً رأينا مع -
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  النشاط الثاني

ي فالحدث األخير  ع، ستناقش توقُّ جموعة على حدةوكل م، ن سأقسمكم إلى ثالث مجموعات: اآلمعلِّمال
جابة مجموعة، ألرى كيفية العمل بينكم، ولإل على كلِّ  ، وسأمرُّ اً لم الذي شاهدناه معيلم، استنادًا ألحداث الفيالف

ابة، فضلوا باإلجللقيام بهذا، ت عة، لديكم ثالث دقائقستفسارات شرط أن ال تكون لها عالقة بالنتيجة المتوقَّ االعن 
  وليقم واحد من المجموعة بتدوينها على ورقة وشكرًا.

ما هو  :يسألهمو يدونها على السبورة  ،مجموعة بإعالن النتيجة المتوقعة لنهاية الفيلم لكلِّ  معلِّمثم يسمح ال -
يطلب من كل مجموعة أن تناقش المجموعة األخرى بأن االحتمال و  ؟دليلهم على وصولهم إلى هذه النتيجة

  .بأن نتيجتها ستكون صحيحةاألكبر 
  النشاط الثالث

  .شريط الفيلم ليتبينوا نهاية الفيلم معلِّمل اليشغِّ  -
ا بالنتيجة هلوا إليها ومقارنتعلى حدة، تبيان رأيهم بالنتيجة التي توصَّ  مجموعة يسأل المجموعات كلُّ  -

  .رأيهم بإجاباتهم ويطلب منهم، الحقيقية في الفيلم
  رابعالنشاط ال

رأيًا تتفق عليه بالحدث  ستبدي مجموعة على حدة، ث مجموعات، وكلُّ : اآلن سأقسمكم إلى ثالممعلِّ ال
  التي يود المخرج توصيلها للمشاهد.، ل توقعها بالرسالةلم، وتعلِّ ياألخير الذي ختم به المخرج الف

  امسلخاالنشاط 

ذي لم، فما السيناريو للحّدث األخير، اليلفتعّد نفسها مكان مخرج ا أن مجموعة أعزائي من كلِّ  : أودُّ معلِّمال
  ولماذا؟ ؟لمييمكن أن تنهي به الف
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  )٩ملحق رقم (

 فيلم العشاء لقياس مهارات التحدُّثعرض ة التي ُطبِّقت في أثناء المقابلة و بطاقة المالحظ

  درجة التوافر  مهارات التحدُّث  رقم المهارة
  معدومة  متدنية  متوسطة  كبيرة  كبيرة جداً 

 التخطيط   
           يدون النقاط التي سيتحدث عنها. -  ١
يطرح أسئلة لهدف محدد(فهم، إيضاح،  -  ٢

 ترجمة...........).
          

يستخرج معاني الكلمات غير الواضحة  -  ٣
 من القاموس.

          

 الطالقة  
يعبِّر عن آرائه في األحاديث الطويلة  -  ٤

 بتلقائيَّة وسالسة.
          

فهوم دون التلعثم يتحدَّث على نحو م -  ٥
 كثيرًا.

          

 لباستعمايمثِّل المعنى المراد إيصاله  -  ٦
 النبر والتنغيم.

          

يواصل الحديث على الرغم من بعض  -  ٧
 المشاكل في الصياغة 

          

           يراقب أخطاءه ويصححها. -  ٨
 المرونة  
يصوغ عناصر الرسالة مع االهتمام  -  ٩

 بالتفاصيل.
          

الة بالترتيب الذي وردت يعيد سرد الرس -  ١٠
 فيه.

          

           يوائم بين مضمون مقوالته وشكلها. -  ١١
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           ينوِّع في صياغة ما يريد قوله. -  ١٢
يستخلص أهمَّ النتائج من بين اآلراء  -  ١٣

 المطروحة.
          

يوظِّف التعبيرات التي تعلَّمها للتعبير  -  ١٤
 عن حدث ما

          

 التعاون  
للغوية المناسبة األساليب ا يستعمل -  ١٥

 ليأخذ الكلمة في المحادثة.
          

يتبادل األدوار من متحدِّث إلى مستمع  -  ١٦
 في شكل فعَّال.

          

يختار التعبير المناسب من رصيده  -  ١٧
 اللغوي للبدء بمقولته.

          

           يجري مداخلة في الحديث. -  ١٨
بعض التعبيرات مثل: إنَّ هذا  يستعمل -  ١٩

 الوقت لصياغة أفكاره.لسؤال صعب، لكسب 
          

يقارن بين األفكار الواردة في النص  -  ٢٠
 (األساسية والفرعية).

          

           يتقّيد بالوقت المتاح للحديث. -  ٢١
يعلِّق على استنتاجات اآلخرين من  -  ٢٢

 خالل المناقشة.
          

يوائم بين موقفه وموقف زميله في  -  ٢٣
 الحديث.

          

 التماسك والترابط   
           يتقن معايير الكالم. -  ٢٤
يوضِّح العالقات في مضمون الرسالة  -  ٢٥

 أدوات الربط المناسبة. باستعمال
          

يوظِّف أساليب متنوعة لينتج موضوعًا  -  ٢٦
 مترابطًا توظيفًا مناسبًا.
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يوظِّف المخزون اللغوي بما يتناسب مع  -  ٢٧
 مضمون حديثه.

          

 اإلقناع   
           ألهم من وجهة نظره.يوضِّح النقطة ا -  ٢٨
           يدعم آراءه باألدلَّة والبراهين. -  ٢٩
           يقترح أفكارًا جديدة حول الموضوع. -  ٣٠
يستمر في التحدُّث والمناقشة حول  -  ٣١

 الموضوع.
          

يستعمل اإليماءات (حركات الوجه  -  ٣٢
  واليدين) لتوضيح فكرته في الفهم أو اإلفهام.
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  )١٠رقم (ملحق 

قرتح لتنمية مهارتي برنامج م
احلوار يف اللغة العربية لدى غري 

  الناطقني بها
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 ضمن وأغراضهم حاجاتهم عن بها األفراد تعبير عند داللتها وقيمتها تظهرو  للتواصل، أداة اللغة تعدُّ    
 ارتباطاً  ترتبطو  البشري، التطور أنتجها التي ةاالجتماعيَّ  الظواهر أهمِّ  من واحدة وهي ة،اليوميَّ  الحياة سياقات
 إيصال بوساطتها اإلنسان يستطيع التي الوسيلةفي كونها  أهميتها ، وتكمنكافة اإلنسانية المعارفب عضوياً 

 يربط ما أهمِّ  من األفراد الحديث بين فتبادل؛ حوله ممن المعلومات على الحصولو  لمن حوله، المعلومات
   .بعضاً  بعضهم المجتمع أفراد

  مجتمعه.  أفراد مع للتواصل ماسة اجتماعي بحاجة كائن اإلنسان التبادل، ألنَّ  هذا غرض هو التواصلف   
 ،فحسب التي يجب إتقانها القواعد من نظاماً  وليست األفراد، بين للتواصل والتفاعل أداة اللغة ٕاذا كانتو 

 أنفسهم، تلقاء من بها ويتواصلون ،اللغة فونيوظِّ  متفاعلين،فيه المتعلِّمون  يكونتعليمها في سياق  فيتوّجب
  .ذلك على التي تساعدهم باألدوات معلِّمالدهم ويزوِّ 
 لمتعلِّماة، تدفع بوصفها ظاهرة اجتماعيَّ  فكرة النظر إلى اللغة تتوافق مع الطرائق التقليدية لم تعدّ  لذا،  

التواصل أّن  كرةفيتناقض مع الذي به على التكرار من تدرّ  في االستعمال بدالً  التي يتعّلمهاإلى توظيف اللغة ا
امتالك  متعلِّمال ، بل علىوٕاتقانها اللغة لتعّلم لسبيل الوحيدم اللغة. كما لم يعد إتقان النحو اتعلُّ  من هو الهدف

قول  ى حدِّ عل ،: الفهم واإلفهام اللذان يستدعيان امتالكه القدرةمنهاو  ،ةاالجتماعيَّ  القدرة على أداء وظائفها
ر عن اآلراء تنمية مهارة التعبي وهو ما يتطلب منه ،التفاهمحال" لتحقيق مراعاة مقتضى ال على" البلغاء العرب

بألفاظ  متعلِّمترجمها الالتي سي، وترتيب األفكار والتعليق ،التحليل :ومنها ،ةالفكريَّ ووظائفها  ،ةالفرديَّ  والحاجات
ة ة والشعوريَّ فسيَّ نالتعبير عن الحاجات ال :ومنها ،ةالنفسيَّ  ووظائفها ،ة من خبرة سابقة أو جديدةوتراكيب لغويَّ 

  في صور وتراكيب خاصة. 
خل المداعتمد  ،يق التفاهمتحقهو مجتمع وأفراد اللعملية الفهم واإلفهام بين الفرد  اإلنساني الهدفولما كان 

  لغة الهدف.ة لفي البيئة اللغويَّ  متعلِّمانغماس الفي مجال تعليم اللغة الثانية وتعّلمها، مبدأ التواصلي 
من لذا  ؛ العربية للثقافة ناقلة عملية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها أهمية خاصة بوصفهاوتكتسب 
بحيث تمّكن المتعّلم  ،كلمات حفظ قواعد أو استظهار مجرد أبعد منو  حية عمليةال هذه أن تكون الضروري

على نطاق  االستعمال شائعة لغة بوصفها ،اإلنسانية التي تنطوي عليها اللغة العربية المعاني في التفكير نم

  لبرنامجل اإلطار العام
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 آلخر وقت من يتطلب وهذا .حوارها أو الحضارات صراع كالم عنفيه ال يكثر زمن في ماالسيَّ و  ،عالمي
  وأولوياتها. مجاالتها وتحديد بغيرها، للناطقين السيَّماو  العربية، تعليم في ائقناطر  لتحديث مراجعات

مها تعلُّ م اللغة العربية و تعلياستعمال الطرائق الحديثة في من الباحثة بأهمية  اً وٕايمان، انطالقًا من ذلك
 أنَّ وجدت  ،على خبرة الباحثة في هذا المجال وبناءً وتعّلمها،  ،وتطبيقها في مجال تعليمها بغيرها،للناطقين 
عامل مع ليكونوا قادرين على الت ،ب على مهارتي الحوار (االستماع والتحدُّث)في حاجة إلى التدرُّ المتعلِّمين 

 اً حقيقي اً ونشاط ،مه المتعلِّم من اللغةلما تعلَّ  اً الحوار توظيف يكون ،. وبناء على ذلكمواقف التواصل المختلفة
  ث. ع والمتحدِّ لتبادل المعارف اللغوية بين المستمِ 

 أوالً  التركيز ذلك يقتضي فإنَّ  بغيرها، للناطقين العربية اللغة تعليمل مرجعياً  إطاراً  (االكتساب) اتخذنا وٕاذا ما 
بحيث  ،وغيرها النحوية تعليم القواعد وتأخير والكتابة، القراءة مهارتي قبل التحدُّثو  االستماع تيمهار  على

شكل تلقائي وصوًال ب استعمال اللغةمرهونًا بالقدرة على مها في المستويات المتوسطة يصبح تعليم القواعد وتعلُّ 
 إلى إتقانها. 

  البرنامج. في عملية اختيارها لمحتوى ت الباحثة المدخل التواصليتبنَّ  ،ولتحقيق األهداف المرجوة من البحث  
  
  
مضامين ثقافية معيشة (القيم والعادات والتقاليد)، وأخرى ثقافية  ا ذاتموضوعاتهتقديم وثائق أصلية  ١-٢

مضامين  وتمّكنرافي. الخ ل الوعي الفكري واالجتماعي، وحتىوالفن، تمثِّ  نصوص األدب من بعض إبداعية
ولت الباحثة أن . وحاجتمع العربيالمفي  ة الشائعةاللغويَّ  هذه الوثائق المتعّلم من استعمال بعض التعبيرات

 .حاجات المتعلِّمين مع، و التدريسي في المعهدالمقرر مفردات محتوى و محتوى برنامجها  توائم بين
لطرائق واإلجراءات ا لتفاعل في عملية التعّلم، وتوظيفاتتيح له السعي إلى وضع المتعلِّم في بيئة لغوية  ٢-٢

من  كثر أهميةأبهدف تنمية الحوار ألنَّه  ،واألنشطة التي تحّفز المتعلِّم على استعمال اللغة في مواقف واقعيَّة
امًال ع ، دون أن يعني ذلك االنتقاص من أهمية هذا المحتوى بوصفهامجتعلُّم المحتوى ذاته في هذا البرن

يتقاطع، د ق الذي، البرنامج المقترح محتوىمضمون  التساعنظرًا ، ة مهارَتي الحوارعلى تنمي اً ومساعد اً مهم
البرنامج مع  ،يهف المفردات واألساليب اللغوية والتعبيرات والروابط تكرار من حيثو مفرداته،  من حيث تصنيف

تتيح إمكانية  ؛لغةة الالبنية الحواريَّة المتضمنة في بنيف امج.إغناًء للبرنهذا ما يمّثل و  ،الذي يدرس في المعهد
وي ، أي بنية حوارية تتوالد بين إنتاج لغله أفعال سابقة تسهم في توليد دالالت جديدة علىبناء أي حدث 

ا تصبح عملية وهن مها.قوّ يمعرفة السياقات المناسبة و المتعّلم في  عّزز خبرةبما ي ،وٕاعادته في أشكال عديدة

 الحالي  ميزات البرنامج
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 يئة اللغويةالب في متعلِّمالويمنح انغماس ها. بمسبق التعّلم قريبة إلى االكتساب وٕان كانت ناجمة عن وعي 
 .في مفهوم اكتساب اللغة صفة العفوية هذه العملية

وع بيروت من حيث طبيعة الموضبشرق األدنى المقرر في المعهد الفرنسي لل اختالفه عن البرنامج ٣-٢
واألنشطة المعتمدة (العرض)، والوسائط المتعددة، والوثائق  ،والوسائل التوضيحية ،وطريقة تناوله ،المعالج
لدي متعلمي  )االستماع والتحدُّث(الحوار  مهارتيوهو تنمية هه إلى هدف محدد يسعى لتحقيقه، لتوجُّ  السمعية

 الحصر: استعمال إشارت المنها على سبيل الذكر  ؛فرعية وكالهما ينطوي على مهارات، اللغة العربية
 استعمال لغة الجسدبالتعبير عن االستمتاع بما يستمع إليه أو  ،التعبير عن االحتجاجو الصوتية للفهم السياق 

 فية، لتحقيقصغير الالصفية و  ، واألنشطةالطرائق الباحثة فتوقد وظِّ  .إلخبتلقائية...والتعبير عن رأيه 
ن مراحله الثالث م ، العرض فياأللعاب اللغوية :ا بدقة مثلدت إجراءاتهحدّ و األهداف من البحث الحالي، 

قديم الحاجات الفردية في ت توهنا روعي المتعّلين. لرغبات وفقاً من حيث المحتوى، كان حيث التنظيم، و 
 ،ين الثانية والثالثةالمرحلتبينما تقرر تناولها، في لى منها، في المرحلة األو ين ما يريدونه في عروضهم متعلِّمال

  بطريقة التصويت.
إجرائية تساعدهم في بناء عروضهم، "إذ يختلف األمر بين تصميم المعلومات  تزويد المتعلِّمين بقائمة ٤-٢

لمعلومات االتقريرية على صورة عبارات يمكن استعمالها بطرق مختلفة قد تكون غير متوقَّعة، وبين تصميم 
اإلجرائية التي توضع على العكس من ذلك في صورة نماذج مصمَّمة على أساس إجرائها بصفة خاصة غير 

 ).١٩٩٨،١٦متوقَّعة. وهكذا تكون المعلومات أكثر حيويَّة في تطبيقاتها" (بوجراند،
الرصيد اللغوي  بهدف تنمية ،للكلمات، والتعبيرات، والتراكيب، واألساليب اللغوية اً تضمين المحتوى شرح ٥-٢

د  قد تتوارد في يرات وهي تعببتعبيرات إضافية قد تساعده في بناء خطابه الشفهي،  المتعّلمللمتعلِّم. كما زوِّ
خاصة وسع، على إمكانية التمن انفتاح الدرس اللغوي  اً لخبرة الباحثة في هذا الميدان. وانطالق وفقاً االستعمال 

لتي ، وذلك ألهمية الوظائف اشرحهاعنى بعض التراكيب والتعبيرات عن طريق مُضبّط ، في مجال الحوار
  من الذاكرة اللغوية الجمعية.  تقوم بها التراكيب والتعبيرات، ومنها ما يشكِّل جزءاً 

  لبس أو فساد. دون منإيصال * " 
 إيجاز اللفظ واالقتصاد في األداء.*  
إلى نظام من اإلثراء الذاتي للغة، تقوم اللغة بموجبه بإثراء ذاتها بذاتها، واكتساب القابلية الذاتية  الوصول*  

ات ل العدول وتوليد عالقيمكن أن يمثِّ  )...(من اللغات كثيراً التي تصيب  الجمودالدائمة على مغادرة حالة 
االتساع اللغوي  ذلك النظام... إنَّ صور إحدى  عالمستمِ ومراعاة حال  ،إسنادية وتجاورية في التركيب
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نعمة، . (ال"[ التعبيرات] في إطار االستعمال ( العادي والعالي)و( التركيب) بـ يحمل(هّم) النظام، ويعنى 
٥٥، ٢٠١١.(   

 .اللغة العربية استعماليغني قدراتهم على قد  خالل البرنامجللمتعلمين التقويم المستمر    ٦-٢

زيادة و  بشكل أوسعمفتوحة مثل: ما رأيك؟، ماذا لو؟، كيف؟ للسماح بالتعبير السئلة استعمال األ  ٧-٢
ل، وتسمح قارن، وّضح، علّ  تسمح بتحقيق أهداف البحث الحالي: لفكر كافة، وأسئلة مقاليةل متعلِّمال معالجة

واختيار ما  ها،جابة عنها وتنظيمإلله في الوقت نفسه أن يقّرر كيفية تفسير القضية أو المعلومات وكيفية ا
 وتوظيف الجديد منه. ،مخزون اللغوياليلزم من 

ى التي المرة األول اهخاصة وأنَّ  متعلِّم،األسئلة الموضوعية في المواقف الجديدة بالنسبة للستعمال ا ٨-٢
   ومات الجديدة.تطبيق المعلقدرتهم على لقياس  ، وذلكب على مهارة االستماعللتدرُّ المتعلِّمون  فيها ضيتعرَّ 

  .تين لتقويم عروض زمالئهم بأنفسهمن ببطاقيتزويد المتعلِّم   ٩-٢

  
  
  

ة من في اللغة العربية لدى عينِّ  ( االستماع والتحدُّث)الحوار يتتنمية مهار  البرنامج المقترح إلىهذا يهدف 
  وذلك من خالل:، ي اللغة العربية غير الناطقين بها (في المستوى المتوسط)متعلِّم
 .مهارة االستماع في اللغة العربيةتنمية  ١-٣
 .اللغة العربيةفي  تحدُّثتنمية مهارة ال ٢-٣
 تمكين المتعلِّم من المهارات العمليَّة والثقافيَّة اآلتية:  ٣-٣
 المختلفة. التواصلمواقف اح في اللغة بنج عمالاست ١-٣-٣

 ة المتضمنة في البرنامج.والبصريَّ  ةإبداء الرأي في بعض المواقف االستماعيَّ  ٢-٣-٣

 تقديم خطاب شفوي باللغة العربية يتسم بالدقة والطالقة والجودة.  ٣-٣-٣

  .تواصليَّةه في المواقف المع من حول المتعلِّم فمن خالل تكيُّ اء بنَّ تحقيق تواصل اجتماعي  ٤-٣-٣

  والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع العربي. ،الثقافة العربيةب فهم نصوص تتعلق ٥-٣-٣

 للبرنامج ةالعام هدافاأل
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   .المطبوعة باللغة العربيةبعض األجناس األدبية  قراءة ٦-٣-٣

  
  
  

لوحدات ا تي تتضمنهاكل درس من الدروس الل ةة تعلميَّ أهداف تعليميَّ من  حّدداصة بما الخ ل األهدافتتمثَّ 
  الثالث في البرنامج المقترح. 

  

  

  اآلتية:  سوغاتلمفي ضوء انامج ُأعد البر 

رورة تطوير دت على ضالتي شدَّ  قة باللغة العربية،الندوات والمؤتمرات المتعلِّ  عدد كبير منتوصيات  ١-٥
 . وٕاتقان مهارات التواصل ،التدريس طرائق

 في تعلُّمها. يتهاوأهم ة في تعليم اللغةة التواصليَّ فاعلية العمليَّ  تدة التي أكَّ نتائج الدراسات السابق ٢-٥
، ةوالحسيَّ  ةة والبصريَّ تتواصل عبر اللغة من خالل قيامها بالوظائف السمعيَّ  التي ة،الذات اإلنسانيَّ  ٣-٥

 عن ميرلوبونتي.  على نحو ما يذكر أبوشعيب نقالً 
على  اً تحدُّث) ليكون قادر مهارتي الحوار (االستماع وال ب علىرُّ ث إلى التدمتحدِّ  /مستمع أيِّ  حاجة ٤-٥

 .مواقف التواصل المختلفة التعامل في
ة ة في المواقف اللغويَّ التواصليَّ  متعلِّمكفاية ال زيد من فعاليةية ة الواقعيَّ للمواقف الطبيعيَّ  الزائد ضالتعرُّ  ٥-٥

 المختلفة. 
  يراعي مقتضيات المقام المختلفة. صحيحاً  استعماالً اللغة استعمال من  متعلِّمتمكين ال ٦-٥

  
  

ف يوصتوفيما يأتي . من الدروس اً منها عددوحدة  حدات تشمل كلُّ تضمن البرنامج التعليمي المقترح ثالث و 
  لها: 

  

 اصة للبرنامجالخ األهداف

 بناء البرنامج سوغاتم

 محتوى البرنامج
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  زمن التدريس  عناوين الدروس  الوحدة

   :الوحدة األولى

  الطعام عند العرب

  ساعاتثالث   ثقافة الطعام

  ثالث ساعات  آداب الطعام

  أربع ساعات  خبز وملح

   :الوحدة الثانية

بعض األجناس 
  العربية األدبية

  تعبير شفوي
  مناظرة بين الليل والنهار

  ثالث ساعات

  نص قصصي
  بة جرَّ ة المُ قيّ الرُّ 

  خمس ساعات

  نص مسرحي
  !الفيل يا ملك الزمان

  ثالث ساعات

  :الوحدة الثالثة

بعض المواقف 
االستماعية 
  والبصرية 

  ساعة ونصف  (دعاية) اإلعالن

  ساعة  دقيقة فنصيحة بنص

قمة حياة أو  ،قمة كوبنهاغن
  موت

  ساعتان

  ساعتان  مقابلة

  ساعتان  عرض فيلم بالروح بالدم

  ساعة ونصف  شاهدة في الشاعر أدونيس

  درس العرض

  

  ساعات  يثمان  المرحلة األولى

  ساعات يثمان   الثانيةالمرحلة 

  تسع ساعات  المرحلة الثالثة
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  ةاأللعاب اللغويَّ 

  ساعة ونصف  لعبة التخيل

  ساعة ونصف  لعبة: ماذا تفعلون

 بوصفهاُنفذت   بقية األلعاب 
  أجزاًء من الدروس

  ساعة ٥٩  المجموع

  
  
  
  
  من المعايير اآلتية:  البرنامج نطلق اختيار محتوىا

  ة المستهدفةطبيعة العينَّ  ١-٧

  أتي: يلِّمون بما هؤالء المتع صفويت .اللغة العربية غير الناطقين بها من المستوى المتوسط يمتعلِّم ي تضمُّ وه
تعلُّمھم اللغة العربية بطريقة كالسيكية، وعبر اللجوء إلى لغاتھم األصلية، في تعليمھا،  ١-١-٧

  في أحيان كثيرة.

 مسبقة باألصوات اللغوية، ومفرداتها.معرفتهم ال ٢-١-٧
 وهذه المسألة واضحة في عملية تحديد المستوى .إمكانية القراءة واستخراج معاني الكلمات من القواميس ٣-١-٧

عن سأل كأن يُ  ،النصفهمه في ختبر يُ  ومن ثمَّ ، يقوم بتحضيره متعلِّم نصاً  يعطى كلُّ  إذفي المعهد، 
 أو التحّدث عن كاتباسم الفاعل من كلمة ما، تحديد ج الفعل المضارع أو ااستخر ما، أو معنى كلمة 

 اختباره في اللهجة المحكية. أو، في النص المذكور عنهالنص من خالل 

 عدم تدرُّبهم على مهارتي االستماع والتحدُّث في مراحل دراستهم السابقة. ٤-١-٧

 اختيار محتوى البرنامج عاييرم
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  المحتوى ٢-٧

معلِّم على  ه كلُّ ر الذي يقرُّ نسي للشرق األدنى، الفر يتناسب والمحتوى المعتمد في المعهد  عملت الباحثة على أن
  بما يتناسب وأهداف المعهد. وموجهاً  ،حدة
أو  ،جديدة م اللغة، بل إكسابه مهاراتقبل البدء بتعلُّ  محدَّدة م أشياءبتعلُّ  اً البرنامج ليس محكوم هذا يعني أنَّ و 

  تعديلها، والسيما مهارتي الحوار( االستماع والتحدُّث).أو  ،تنمية مهارات سابقة

   

  للمدخل التواصلي وفقاً البرنامج محتوى تيار اخ ٣-٧

ولقد  ؛شيوقريبة قدر المستطاع من الواقع المع ،حاولت الباحثة أن يقع اختيارها على نصوص قابلة للحوار
ي يأخذ للمدخل التواصلي الذ وفقاً وتبني هذا االختيار  ،مسموعة، أو مكتوبة، أو مرئية أصلية اً اعتمدت نصوص

 اً شاطتعمال أن ننظر إليها بوصفها نبالحسبان أنَّ "أفضل طريقة إلى اكتشافات صياغات النصوص في االس
  ).١٦ -١٥، ١٩٩٨ ،"( بوجراندتواصليةيتعلَّق ببناء المعاني في مواقف 

بعض مضامينها استعماالت من العامية، وقد حاولت الباحثة يوجد في  فرض عليها من جانب قبول نصوص  
ى وي بمعايير صحيحة، ولفت االنتباه بشكل مرن إلنتاج اللغإلين إلى امتعلِّمالقضية بتوجيه اله هذمعالجة 

األخطاء الشائعة في االستعمال اللغوي، ووجود قضية األخطاء الشائعة في اللغات األخرى، وتدريس العامية في 
  د الفرنسي للشرق األدنى من جانب آخر.المعه

  

  

  استعملت: لطرائق التي، ومن اللناطقين بغيرها وتعّلمهاللغة العربية ا المدخل التواصلي في تعليمالبرنامج يتبّنى 

 .الحوار ( المناقشة، المناظرة)طريقة   ١-٨
 .م التعاونيلتعلُّ طريقة ا ٢-٨
  .ةاالستنتاجيَّ لطريقة ا ٣-٨
 .ةالطريقة االستقرائيَّ  ٤-٨

  

 في البرنامجالمستعملة طرائق التدريس 
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  اآلتية: ملل التعليميَّة للبرنامج العوا، وراعت في اختيار الوسائةمن الوسائل التعليميَّ  اً عدداختارت الباحثة    

 في تحقيق أهداف البرنامج. إسهامها  
 عناصر التشويق واإلثارة. تضمّنها 
 ين. متعلِّمال ياتمستو  مناسبة 
  االستعمالسهولة. 
 المادية المناسبة قدر اإلمكان. قلة التكلفة 
 قدر اإلمكان مع روح العصر. اتفاقها 
  :في البرنامج بـالمستعملة الوسائل التعليمية  وتمثلت

 تناسب موضوعات الدروس. صورٍ  ١-٩
 كتب وصحف ونشرات ومجالت. ٢-٩
 وثائقية وفيديو.أفالم  ٣-٩
 وشابكة.، حاسوب  ٤-٩
 الشرائح. شفافيات وجهاز عرض ٥-٩

  

  

ة، اميَّ ورئيسة وخت، ةتمهيديَّ  ة، شملت أنشطةأعّدت الباحثة في البرنامج مجموعة من األنشطة التعليميَّ 
  وبحسب أهداف الدرس.  ،تنّوعت هذه األنشطة بحسب نوع المهارات المستهدفةو 

  ة:األنشطة التعليميَّ اختيار  المعايير اآلتية في روعيتكما 

  التدّرج من السهولة إلى الصعوبة. ١-١٠
 بحيث يتضّمن كّل درس مجموعة مختلفة من األنشطة. ،الشمولّية ٢-١٠
 سهولة التطبيق. ٣-١٠
 التنّوع واإلثارة والتشويق. ٤-١٠

 الوسائل التعليميَّة المستعملة في البرنامج

 األنشطة التعليميَّة في البرنامج
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 وليس على استرجاعها. ،توليد األفكارزهم على يحفوتوميولهم  حاجات المتعلِّمين تلبية ٥-١٠
 المتعلِّمين. لدىالفروق الفردية  مراعاة ٦-١٠
 في تحقيق أهداف البرنامج التعليمي. األنشطةهذه  إسهام ٧-١٠
 أهمِّ  من حاجة ينمتعلِّمال دافعية زيادة هو أنَّ  ،التواصلية انطالقًا من مبدأ أساسي األنشطة الباحثة نوَّعت وقد
 .معملية التعلُّ  في اندماجهم ويزيد الموضوع، على تركيزهم ويحفظ ،هذه الحاجة ييلبِّ  األنشطة وتنويع المعلِّم، مسؤوليات

 . ينمتعلِّموال المعلِّم بين العالقة في اً توازن ويخلق
 الفروق يراعي، و ينمتعلِّمال لخصائص يستجيبألنه  النشط، مالتعلُّ  عناصر أهمِّ  من األنشطة تنويع وغدا
بمرونة أكثر،  ثالمتحدِّ ر ودو  المستمع دور بين نتقلونتي ويجعلهم ،للغة المختلفة المهارات لهم مويقدِّ  بينهم، الفردية

 اللغة فهم زعزِّ ت هاألنَّ  المستعملة واللغة حيث المحتوى من ة التعلميَّةميَّ يالتعل األنشطة بين الربطوهنا على المعّلم 
  .لها واستعمالهم المتعلمين تفاعلوتحّفز  الهدف،
  
  

  

قبل  ثبطاقة مالحظة لمهارات التحدُّ و  لمهارات االستماع،اختبار  منهاالباحثة أساليب تقويم متنوعة،  استعملت
  آلتي:ل وفقاً في البرنامج  أساليب تقويم المتعلِّمينويمكن تحديد  .هريس البرنامج وبعد تدريستد

 :شملوي :التقويم القبلي ١-١١

 .اختبار لمهارات االستماع ١-١-١١
  .تحدُّثبطاقة مالحظة لمهارات ال ٢-١-١١
  .البرنامج ن قبل تدريسان األداتاهات ُطبِّقت

 التقويم البنائي: ٢-١١

  :هماخّططت الباحثة لنوعين من التقويم في كّل درس من الدروس المقّدمة في البرنامج،  

  عطى، والمهارات المستهدفة.الدرس المُ  محتوى حولطرح عدد من األسئلة  ١-٢-١١
 ة. تكليف المتعلِّمين بعدد من األنشطة والواجبات البيتيَّ  ٢-٢-١١
 وزعت عليهم.  التي مالحظةالة، من خالل بطاقتي تقويم األقران في العروض التقديميَّ  ٣-٢-١١

 أساليب التقويم في البرنامج



٢٢٨ 

مســـجل وذلك بعرض الشـــريط الالتي يرتكبونها في تقديم عروضـــهم،  اً مناقشـــة األخطاء اللغوية علن ٤-٢-١١
   .للعروض، لالستماع إليها ومناقشة األخطاء وتصويبها

 توفر التغذية الراجعة الفورية التي تؤدِّي إلى تعزيز اإلجابة الصــــــــــــــحيحة، وتصــــــــــــــحيح اإلجابة ٥ -٢-١١
 اطئة.الخ

 :شملويالتقويم النهائي:  ٣-١١

 اختبار لمهارات االستماع ١-٣-١١
  تحدُّثبطاقة مالحظة لمهارات ال٢-٣-١١

  .بعد تدريس البرنامج وتطبق هاتان األداتان
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     تهدف الوحدة األولى إلى:     
  

 عام لدى العرببثقافة الطّ  متعلِّمتعريف ال.  
  ّريفةاألحاديث الشّ و القرآن الكريم بعض من آيات عام كما وردت في توضيح آداب الط.  
 ةائعة في البالد العربيّ بأحد األطباق الشّ  متعلِّمتعريف ال.  
 متعلِّم.االستماع لدى ال مهارة تنمية 
 متعلِّم. لدى ال تحدُّثال مهارة تنمية 

  

  

 

  أھداف الوحدة األولى

الوحدة األولى

عام عند العرب
ّ
 الط



٢٣٠ 

  

  

  

 .ثقافة الطعام ١
 .آداب الطعام ٢
  .خبز وملح ٣

  

  

  

  

  

   .بيئتهمهم وازنوا بين حياتهم و كما أنّ  من العصور، عصرٍ  ووصفوه بما يتناسب مع قيم كلّ  ،بطعامهم العرب تمّتع

بصفته عام ها الطّ تي يتبّدى فيوازن تلك، الّ عالقة التّ  ،واألمثال ،ثروالنّ  ،عربالشّ  ممثلةً  ،ةوقد عكست اللغة العربيّ 
لمرتبطة ا ،ةة والدينيّ فاللغة جّسدت منظومة القيم االجتماعيّ  .ةة واالجتماعيّ من مظاهرها الثقافيّ  اً مهمّ  اً مظهر 

  ق وٕاطعام المساكين.صدّ الكرم، وحسن الضيافة، وٕاغاثة الملهوف، والتّ مثل  ،عامبمخزون ثقافة الطّ 

  لي.واعصور على الت ستةعام في سأتناول ثقافة الطّ  العرضهذا وفي 

  

  

 ،ن موارد الماءرحال للبحث عاس إلى التّ تي دفعت النّ ة الّ قساوة العيش في البيئة الصحراويّ  ال يخفى على أحدٍ 
هذه  د أّدت. وقيد عند ضياعهم عن القبيلةوعلى الصّ  ،ي عيشهم على الرعي لتأمين طعامهمهم اعتمدوا فكما أنّ 

جعلتهم ن القبائل بي بوالحرو  زاعاتالنّ  كما أنّ  .في تناولهااإلسراف عدم وٕالى ع في أطعمتهم، نوّ ة التّ القساوة إلى قلّ 
ف من منطلق يروا سد حاجة عابر السبيل وٕاكرام الضّ قدّ و  ،وا بالجوع ومرارتهيمرون بظروف البؤس والفقر، فأحسّ 

 الوحدة األولى دروس

 لاألوّ رس الدّ 

  عامثقافة الطّ 

 المحتوى

  العصر الجاهلي :الً أوّ 



٢٣١ 

 ،العصرلك ذوفي  عندهم. رفيعةٌ  ومكانةٌ  عظيمٌ  شأنٌ  -زائرًا أم طالب مساعدة -فكان للضيف ،ةدوافعهم اإلنسانيّ 
 ؛عاليكلصّ سأخبركم عن ا ،وفي هذا السياق مذمومة. وفي المقابل كان البخل صفة .ائيرب المثل بكرم حاتم الطّ ضُ 

اء القبائل بقصد األخذ من األغنياء وٕاعطوقاموا بغزو ال يعترفون بسلطة القبيلة،  وهم جماعة من شعراء العرب
 وهو عروة بن الورد:، عر ألشهر شاعر منهمبيت من الشّ الفقراء، وهذا 

  لُ جَ عْ أَ  مِ وْ القَ  عُ شَ جْ أَ  ذْ إِ  مْ هِ لِ جَ عْ أَ بِ       نْ كُ أَ  مْ لَ  ادِ لى الزّ ي إِ يدِ األَ  تِ دّ مُ  نْ إِ و          

مر في ائب، والتّ بز في الرّ الخ يقدموناللحم بالماء والملح، و  وا يطبخونفكان ؛ة طعامهمنوعيّ بخصوص ا أمّ 
على  طريقة أكلهم باليد وهم جالسون كانتفحة، و تي كانوا يستعملونها، فهي القدر والصّ األدوات الّ أمَّا  .اللبن

  األرض.

ومع ذلك، يستشف من بعض المصادر أن عرب ذلك العصر تأثروا، إلى حد ما، بتقاليد جيرانهم، إذ يورد 
ام كانوا يأخذون عرب الشّ  "إن "المقتبس"في  )العرب مآكل (علي نقًال عن كتاب محمد كرد ) ٢٠١١(القطري 
اسرة أخذوا ن بالد األكهم لقربهم موكذلك عرب الحيرة فإنّ  ،ةشهيّ  ومضغة كريمة ولقمة طريفٍ  شيءٍ  وم كلّ عن الرّ 
  ."عاماعم من الطّ رفاهة العيش والنّ عنهم 

  

  

  

وائل إذ كان المسلمون األ، في ذلك العصر واألدوات وطريقة األكلة األطعمة في نوعيّ كبير ر لم يحدث تطوّ 
ق على دّ صاإلسالم على قيم الكرم، وٕاطعام المساكين، والتّ قد أثنى و  منشغلين بالفتوحات ونشر الدين الجديد.

   درسنا الثاني.في  بالتفصيل ما سنتناوله ووه .عامداب الطّ ووضع أسسًا آل ،الفقراء

  

  

 .في عدد من األطعمةيحاكون تلك الشعوب عوب فيه، بدأ العرب ومع انتشار اإلسالم ودخول بعض الشّ 
كما جاء  ا.قديمهت، ويحتفون بيصفون الوالئم، والموائد العامرةو الجديدة وبرز شعراء يتجاوبون مع مقتضيات الحياة 

  : الكندي المقنعة في داليّ 

  ألمويالعصر ا :ثالثاً 

  عصر صدر اإلسالم: ثانياً 



٢٣٢ 

  َمدُفوَعٍة َثْرَدا اً ُدْوَنَها     ُمكّلَلٍة َلْحم وفي َجْفَنٍة َما ُيغلُق الَبابُ                  

رائد، وينظمون القصائد في تعداد أنواع األطعمة وضروب الفاكهة ون بالمآكل والثّ يتغنّ كان أولئك الشعراء 
ل هد أوّ ذي شرف المطبخي في ذلك العصر، الّ التّ مثال على ين خير كما كانت موائد الوزراء األمويّ  .اتيوالحلو 

إلى  اإلضافةبتي جلبوها من بالد الصين، ة الّ الفخاريّ األواني شب، و الخ استخدام للفوط والمالعق المصنوعة من
 هذه العادات اقتبسوها منكل و  .عامموائد الطّ  حولعلى الكراسي  يجلسونأخذوا  -في ذلك العصر -اسالنّ  أنّ 
فاء واألمراء لالخ وكان لألكل مع .إلى بالدهماللواتي جلبوهن ، ومن الجواري التي تفاعلوا معها األخرىقافات الثّ 

ء لإلشراف اون على وجود األطبّ حرص األمويّ قد و . ة القوم للشرف وليس للشبعيِّ لِ األكل مع عَ إذ كان رة، آداب مقرّ 
  .على موائدهم

فعلى  .د مناسباتهاة، وتعدّ اصّ الخة منها و العامّ  :بقاتالطّ  كلّ  د أنواع األطعمة عندالفت للنظر تعدّ ومن الّ 
م و تي تنحر سابع يالّ  ،من لحم العقيقةالوليمة  عدّ ت الوالدةوعند  ؛بز والثريدالخ ميقدّ  الزواجفي والئم  :سبيل المثال
 ،مرلبن والتّ الّ  مّ حلبة تض عنو عبارة وه ،ى الغريقةيسمّ  م للنساء طعام خاّص ويقدّ  ،ريدويصنع منها الثّ ، بعد الوالدة
ر يحضّ أكثرها كان ف، األزمات والمجاعاتم في تي تقدّ ا األطعمة الّ أمّ  بالمرضى.ة أطعمة خاصّ هناك  كما كان
على أو  ،ادهالفقراء والزّ  وائدم على ميقدّ كان ومنها ما  ،اتيالحلو وقد تعددت أصناف  .مرمن والتّ قيق والسّ من الدّ 

  موائد خاصة.

  ذي حصل فيما بعد في العصر العباسي.ر الّ إلى التطوّ  هذا العرض يقودنا 

  

  

مختلفًا  ةاصّ الخ عام لدىالطّ كان تقديم ف .في العصر العباسيتطورًا ملموسًا عام والمائدة آداب الطّ شهدت لقد 
 ،مام اآلكلينعام أوذلك بوضع الطّ  القديمة،قاليد باع التّ ل في اتّ تتمثّ كانت ة فالعادة عند العامّ  .ةعنه عند العامّ 

طلب ما تشتهي  ةلآلكلين حريّ  يترك بمقتضاه ،فقد اتبعوا نظامًا مختلفاً  ،ةاصّ الخ اأمّ  .ة االختيار لهموترك حريّ 
قيقة ة الدّ عام من جانب، والمعرفوبذلك شهد العصر العباسي اإلسراف في الطّ  .آكل ما يطلب األنفس، فيجهز لكلِّ 

عصور في العلى ما كانت عليه  تناولها طرائقأنواع األطعمة و  وفي حين بقيتآخر.  عام من جانبٍ بأنواع الطّ 
ناء الغكما صار  ،حاسجاج والنّ غدت من الزّ ة األدوات المستخدمة في الطعام، بحيث رت صناعتطوّ  ،ابقةالسّ 

  .عامموائد الطّ يرافق 

  العصر العباسي :رابعاً 



٢٣٣ 

والموسيقى  ات للغناءمؤسس دار المدنيّ و  ،قب بالقرطبيّ الملّ  زريابي المغنّ  أنّ  اإلشارة إلى كرومن الجدير بالذّ 
وجبات  -أوروبا إلى -ذي أدخل، هو الّ امل مدرسة أسست لتعليم الموسيقى والغناء وأساليبهأوّ  تي تعدّ الّ  ،في قرطبة

يور، مك أو الطّ لسّ اللحم أو ابق الرئيس، من يتبعها الطّ  تبدأ بالحساء (الشوربة)، ثمّ التي  ،ة األطباقعام الثالثيّ الطّ 
   رات.ثم تختتم بالفواكه أو المكسّ 

  

  

في ذلك العصر، تطور إلى حد كبير التفاعل على مستوى تحضير األطعمة وأصنافها بين العرب والترك 
أطباق أخرى  المحاشي، وانتقلت إليهاالعثمانيين، إذ اغتنت المائدة العربية بأطباق جديدة لم تكن تعرفها، وبخاصة 

  ب.والكبا ،وجوبابا غنّ  ،علي أمّ و  ،: داود باشابأسمائها التركية مثل

  

  

 اإلضافة إلىب ،تقاليد تناول األطعمة في البيوتالمتعّلقة بة صوصيّ الخ حافظ العرب على في هذا العصر،
بعد انتشار المطاعم التي تقدمه وتوزعه في البلدان العربية. بيد أن ، واألمريكيّ  واآلسيويّ  عام الغربيّ دخول الطّ 
وتفرد  ،ةد األطعمظاهرة تعدّ باإلضافة إلى استمرار ة، الوجبات الشعبيّ بمطاعم كثيرة  احتفاظيمنع من ذلك لم 

 لقول: إنّ ا إننا نستطيعحتى  ة.اصالخ بحفاظها على أطعمتهاواألمراض  ،فاسوالنِّ  ،والمآتم ،مناسبات األفراح
   .ابقةالعصور السّ  منعام الموروثة العصر الحديث هو الحاضن لتقاليد ثقافة الطّ 

ومصدر سعادة واحتفاء حميمي  ،ةثقافيّ  عام كان واليزال ظاهرةاالهتمام بالطّ  إنّ  :القول تام أودّ الخ وفي
  يوف.بالعائلة، والضّ 

أعرضهما س لذينالّ  ابينتي عدت إليها، والكتمن المراجع الّ  أشكر لكم حسن استماعكم، ويمكنكم االستزادة
   .عليكم، والمجّلة اّلتي يمكنكم تحميلها من الّشابكة

  

  

 .يسمنشورات رياض الرّ ). بيروت: ١.(ط.ةعام في الثقافة العربيّ الطّ ).١٩٩٤جميل، نينا (  -

   إليها يمكن العودةتي المراجع الّ 

  العثمانيالعصر  خامسًا:

  العصر الحديث سادسًا:



٢٣٤ 

  .دمشق: دار األوائل .ةقاليد والعادات الدمشقيّ التّ ). ٢٠٠٤الّسامرائي، فراس ( -
 . نةمدوّ . بالل، عبدالهادي -
 ير البيئة في المأكوالت الشعبّية. ).األكالت الشعبّية في بالد الشام: تأث٢٠١١عوض، سعود عوض ( -
 .دار الفكر المعاصر: بيروت .امعام في بالد الرافدين وبالد الشّ حضارة الطّ ). ٢٠٠١الغّزي، نادية ( -

 البحرين..٨٠-٧٢ص  ،١٤، العدد الشعبّية مجّلة الثقافة      
  
  
  
  
  بعكس ذلك: بخالف ذلك -

    السابقة.ة ُتستنتج من القضية عند اإلتيان بقضيّ يستعمل والعكس بالعكس: تعبير  -

   

  

  

                                         تقديم يد العون والمساعدةإغاثة الملهوف: إغاثة:  -
  .الملهوف: المحتاج إلى مساعدة -
 .بها الثواب عند اهللا تعالى يبتغىتي ة الّ ق: العطيّ التصدّ  -
 .التكريم بـ:االحتفاء  :الحفاوة بـ:رحيالتّ  :يافةحسن الضّ  -
 ـــ امتاز ب بـ:اّتصف  بـ:تمّتع  -
 .اً حي اً تعبير جسَّد: عبَّر عنها  -
 أفرط: بّذر، بّدد: جاوز حد اإلنفاق: ينبغي أنفق فوق ما أسرف: -

  

  

 .ال يخفى على أحد -
  اشتهر.: ذاع :ضرب فيه المثل -

 تعّلم من فضلك

 عبيراتقائمة المفردات والتّ 

 شرح المفردات-١

  عبيراتالتّ -٢



٢٣٥ 

 .بحكم بـ:بموج بـ:بحس: تبعاً  :بمقتضى -
 الزمة.  :ضرورة :مقتضيات: حاجة -

  

  بّين معنى الكلمات االتية من السياق: -١
  دّلت على. :قالت :: رصدتعكست
  اشتهر. :ظهر وبان :: تبادلتبّدى

  .فّكر في :لىإاحتاج  :: ظهر أثره علىانعكس
                                                           تية:لجموع اآلتحت المفرد المناسب لكلٍّ من ا اً ضْع خطّ  -٢
     قيامة. قيمة، ،ةقمّ  : قيم -
  فقير، فقر، قفر.فقراء:  -
    جوع، وجع، مجاعة. مجاعات: -
  
  

  قادرًا على أن:  أن يكون متعلِّميتوّقع من ال

 من مظاهر اللغة الثقافّية واالجتماعّية.  اً مهم اً ثقافة الّطعام عند العرب مظهر  يحدِّد خصائص .١
 (الجاهلي، صدر اإلسالم، األموي، العباسي).يقارن بين ثقافة الّطعام في العصور  .٢
 يحّدد نوعّية الّطعام عند العرب في العصر الجاهلي.  .٣
 يذكر القيم اّلتي أّكدها اإلسالم فيما يخصُّ آداب الّطعام.  .٤
 يلّخص الّتطور اّلذي طرأ على ثقافة الّطعام عند العرب في العصر األموي.  .٥
 د الشام وتنّوع األطعمة لديهم. يحّدد العالقة بين المناخ الدافئ في بال .٦

  

  

  

  

 

 األنشطة  -٣

 ةعلميّ ة التّ األهداف التعليميّ 



٢٣٦ 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .عامالطّ  -مجّلة" الّطبخ فّن الهوى"عرض  -ةمواد سمعيّ  -ورالصّ 

  

  

 .الحوار ( المناقشة) -
 .االستقراء -
 .االستنتاج  -
 .عاونيعلم التّ التّ   -

  

  المستهدفة مؤشِّراتال

 المسَتَمع إليه.تحديد الفكرة العاّمة اّلتي يدور حولها الحديث -١
 المسَتَمع إليه.الرئيسة للحديث  الفكرتحديد -٢
 .نة لكّل فكرة رئيسةالفرعّية (الجزئّية) المكوِّ  الفكرتحديد -٣
 .الحديثتحديد غاية المتحّدث من -٤
 .اصالخبأسلوبه  المستمع إليهتلخيص -٥
 لخيال فيما يقال.االّتمييز بين الحقيقة و -٦
 .المعروضة الفكرتحديد العالقات بين -٧
 .ض لها المتحّدث في النصتصنيف األفكار اّلتي تعرَّ -٨
 .تحديد األلفاظ أو الّتراكيب اّلتي لفتت انتباهه-٩
 .لالنتفاع منه في الحياة اليومّية المستمع إليهتوظيف -١٠
 .ثهها إلى المتحدّ يوجّ  قة بالنصمتعلِّ  صوغ أسئلة-١١

 

 تعليميَّةالوسائل ال

 المقترحة رائقالطّ       



٢٣٧ 

  
  
        هيئة للدرسالتّ 

  دقيقة    ٢٠الزمن: 
أوّد أن  ،جوعي، وخطر لي أن أسألكم سؤاالً  د المعلِّم للدرس قائًال: اليوم استيقظت صباحًا ولم أجد شيئًا يسدّ يمهّ  -

  أسمع رأيكم حوله؛ وهو اآلتي:

ؤال سّ ال شراب في الحياة؟ والهدف من لم يكن هناك طعام أوفي حال من اإلنسان أن يفعل عون ماذا تتوقّ 
  ين.متعلِّمهو فتح حوار عقلي بينه وبين ال

اجبين بابتسامة، ورفع الح زهم، ويعزّ اً المتعلِّمون جميعيستمع إلى إجاباتهم، ويحرص على أن يشارك  -
  على اإلعجاب. دليالً 

ذي عرض الّ عوا موضوع ال، وعليهم أن يتوقّ دور العارضالّدرس، وهو الذي سيؤدي فيه ه سيبدأ أنّ يخبرهم  -
 مه.سيقدّ 

  

  

                        

  

  دقيقة ٤٥الزمن: 

.رسعنوان الدّ  إليهم أن يتوقعواتالي، ويطلب أمامهم على التّ ور يعرض الصّ  -

 رسإجراءات الدّ 

 ل شاط األوّ النّ 
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ة، لمن فيديوهات مسجّ  أجزاءً ثم يسمعهم  -
حصول بعض الدول تدور حول خبر 

ياسية لألرقام الق سية على جائزة غينالعربيّ 
(الكويت عبر مهرجان أطول مائدة في 
العالم، نجاح أحد الفنادق في عمان في 
صنع أكبر قرص فالفل، إعداد لبنان أكبر 
صينية كبة، إعداد نابلس أكبر سدر كنافة 

 بالعالم في مهرجان نابلس للتسوق. 
يدون إجاباتهم على السبورة، وال يبدي أيَّ  -

 تعليق عليها. 

  
  

 

دهم س لألرقام القياسية، ويساعيعن داللة دخول بعض الّدول العربّية موسوعة غينويسألهم  -
 في صياغة إجاباتهم.

 ؟عنوان الدرس ( العرض) من خالل ما رأوه واستمعوا إليه يطلب إليهم أن يخمِّنواثم  -
الّصحيح نوان ن العيدوّ  ثمّ على اإلجابة، ويشكرهم  ،بورةنها على السّ ويدوّ  ،يستمع إلى اإلجابات -

 الذين أصابوا بتوّقع اإلجابة، بذكر أسمائهم.  متعلِّمينز إجابات البورة ويعزّ على السّ 
 جيم"لتماثيل الشوكوال المنحوتة بأيدي أشهر مبدعي تزيين الّطعام  اً ثّم يعرض المعلِّم صور  -

"، (ليبّين لهم أّن الّطعام جزٌء من ثقافة الّشعوب اّلتي تهتّم به، وكّل منها على طريقته)، فيكتور
 ويبدأ عرضه.   

                    

  

                                 

  

  دقيقة        ٥٠الزمن: 

 اً عرضه، وشرح تي سيتناولها فيللنقاط الّ  اً عامّ  اً ريتصوّ  ن بناءً ين بأوراق تتضمّ متعلِّمد اليزوّ  -
نوا من ه، ليتمكّ في عرض سيستعملهاتي بط الّ راكيب وأدوات الرّ التّ ب وقائمةً  عبة،للمفردات الصّ 

 متابعته.

  لثّانيشاط االنّ 
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 دقائق لقراءتها. مدته ثالثيمنحهم وقتًا  -
 .؟يعرفه عن هذا الموضوع ماإخبارنا في  هل لدى أحدكم رغبةً  :م لعرضه قائالً يقدّ  -
 وينطلق بالعرض. ،يستمع إلى اإلجابات -
 ين.متعلِّمويناقش ال ،على حدة فقرةٍ  بعد كلّ  معلِّمف اليتوقّ  -
 مت.ع بين الحديث والصّ ينوّ  -
 .)وم قتّال الّسمومالثّ (: ، مثلاً شعبيّ  مثالً  يقدِّميطرح مواقف مثيرة كأن  -
تعلِّمين إليها، مانتباه الشّدد على أساليب الّربط بين الجمل واالبتداء بصوٍت عاٍل، كي يلفت ي -

 .)إلخ...بخصوصأّما (، )ومن الجدير بالّذكر(، )ال يخفى على أحدٍ (: مثالً 
 ، على سبيل المثال:انتباههم خالل عرضه جذباألسئلة ل عمليست -

ما أوجه الّشبه  ظاهرة..؟رت ولماذا تطوّ  ؟ت...كيف تجلّ  ...ولو انتقلنا إلى العصر(
   ).الّسالفة الّذكر فيما يتعّلق بثقافة الّطعام؟واالختالف بين العصور 

 ، كما قد يطلب إليهم توضيح بعضح خالل عرضه العالقة بين األفكار في المحتوىيوضّ  -
  : ما العالقة بين المناخ الدافئ في بالد الّشام وتنّوع األطعمة لديهم؟ مثالً  ،العالقات

يئًا هل تريد أن تضيف ش( )سمعت يا...؟ما رأيك بما (ين على طرح األسئلة: متعلِّمع اليشجّ  -
 .تها؟في حال عدم دقّ  ةً خاصّ  )من يناقش زميله في إجاباته( )آخر؟

 .؟بعض إلىث بعضهم ين هل يكتبون؟ هل يتحدّ متعلِّميراقب ال -
 الفكاهة والحكاية. عمليست -
ي يتذّكر خالل ذلك (ك عناصره الرئيسةيؤّكد الّربط بين ص المحتوى و يغلق العرض بتلخي -

 . المتعلِّمون بعض المعلومات اّلتي فاتتهم)
 يطلب إلى المتعلِّمين تصنيف األفكار اّلتي تعّرضوا لها في العرض.  -
 :اآلتية على المتعلِّمين األسئلة معلِّمال طرحي -

 هل هناك ظاهرة أخرى قام العرب بتقليدها؟  * 
 األلفاظ أو الّتراكيب اّلتي لفتت انتباهك في العرض؟ ولماذا؟  ما  * 

 كيف يمكن االستفادة مّما استمعت إليه في حياتك اليومّية؟  -
من األطعمة مازال  كثيراً يعرض الصور من مدّونة بالل عبد الهادي ويشير إلى أنَّ هناك  -

لِّمين اّلذي يتوّقعه من أحد المتع (وبهذا يكون المعلِّم قد أجاب عن الّسؤال اً ليها قائمالحفاظ ع
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ما اعتادوا ل اً حول أّن ما قّدمه عبارة عن صورٍة مثالّية لفكرة الحفاظ على ثقافة الّطعام، خالف
عليه من انتشاٍر للمطاعم الغربّية واألمريكّية في المدينة، وكثرة المقبلين عليها، مقارنًة 

 ميم المظاهر المشاهدة في المدينة على البلدبالمطاعم الشعبّية. وقد أبرز خطأ الوقوع في تع
 بأكمله، وهذا ما حصل معي من قبل أحد المتعلِّمين). 

 : أشكر لكم حسن استماعكم.قائالً يشكرهم  -

معوني فأسأسئلتكم حول العرض المقّدم، وآمل أّنكم قد أفدتم منه،  لإلجابة عن أنتقلاآلن و     
 محتوىل ينمتعلِّمم مدى فهم الوفي الوقت نفسه يقوّ  ،أصواتكم الجميلة. ويحاول اإلجابة عنها

 .العرض

 ،ت فيهاتي وردين العبارة الّ متعلِّمال معلِّمسمع ال، يُ ما عن معنى كلمةٍ  متعلِّموفي حال سأل  -
   أمثلة ومن ثم قد يعطي المعلِّم ياق.من السّ معناه  استنتاجإلى ين متعلِّمأو ال متعلِّمالو ويدع

 يستعمل فيها هذا التعبير.لسياقات أخرى 
  
  
  
  

  دقيقة ٤٥الزمن: 
لعارض، مامكم دور اأ يتُ في درسنا الماضي لقد أدّ  ،ينمتعلِّم: أعزائي المعلِّم بالقولد له اليمهِّ  -

  يختار موضوعه بنفسه. اً ي عرضواحد منكم على حدة سيؤدِّ  كلُّ  ومن ثمّ 
لذي الموضوع ا عنفكما تعرفون ال يكفي في العروض التي ستقدمونها أن مايعرفه أحدكم 

، وبطاقتي عليكم قائمةع واليوم سأوزّ  ،آلخرونا همه زمالؤكمسيقدمه، ليس الضمان الوحيد حتى يف
 عروضكم.كيفية بناء  اً ونناقش مع ،بعض الجداولو  ،مالحظة
ين بمحتويات القائمة، وبطاقتي المالحظة، وماتتضمنه الجداول من فهم للعملية متعلِّميناقش ال

ة توضح شروحه بأمثل معلِّمز اليجيب عن استفسارتهم، ويعزِّ  إجراء العروض وتقديمها. ومن ثم
 العناصر في القائمة.

وزيع توذلك ب ومن ثم يخبرهم بطريقة تقويم عروضهم من قبل زمالئهم ومن دون تدخل المعلِّم، -
عطى ت، ومن ثم من وجهة نظرهم م عمل زميلهمعلى البنود التي تقوّ  ونيؤشر وس، بطاقة مالحظة

 الثالثشاط النّ   
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له بعد االنتهاء من عرضه، ويخبرهم أنه سيسجل العروض المقدَّمة وسيعرض مقاطع منها، كي 
وعرض  ،وتصويبها ،من مقدم العرض ومن المتحاورين ُترتكببعض األخطاء التي قد  تصوب

  .اً على المتعلِّمين جميع بالفائدةعود وهذا ي البدائل الصحيحة
 ينتقل إلى توضيح ماورد في بنود بطاقة المالحظة. -
 القادم.المتعلِّم الذي سيكلف بتقديم العرض  يختم النشاط بتحديد -

  
  دقيقة              ١٥الزمن:                                       

 تي دار حولها العرض.ة الّ الفكرة العامّ  دْ حدّ  -
 عام عند العرب في العصر األموي.ذي طرأ على ثقافة الطّ طور الّ ص التّ لخّ  -
 عام. قة بآداب الطّ د اإلسالم عليها والمتعلّ تي أكّ القيم الّ  دْ حدِّ  -
 عّرض لها المتحّدث في العرض المقّدم إلى فكر رئيسة.تي تر الّ ف األفكاصنِّ  -

 
    

  دقائق ٥الزمن:   
 عند العرب. عامثقافة الطفته من وما تعرّ  ،عام في بلدكأوجه الشبه واالختالف بين ثقافة الطّ  بّين -
لذلك  ما المفهوم المرادفطعام المساكين، إل تطّور لمفهوم إغاثة الملهوفورد في الّنص الّسابق  -

 في عصرنا الحالي؟ مع توضيح رأيك به. 
تي عرضت ال االمسَتَمع إليهمجموعة على حدة بكتابة مايستمعون إليه من الوثيقة  تكليف كلِّ  -

   .خالل العرض
  

  

  

  

  

  

 هائي قويم النّ التّ 

 الواجب البيتي 
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 ، فلقد جاء لفظ " أِدب" بمعنى الداعي إلى الطعام.العربية باألدب الثقافةالطعام في  مفهوم يرتبط

وفي العصر اإلسالمي يرد فعل "أّدب" بمعنى "هّذب"، وفي حديث النبي صّلى اهللا عليه وسّلم "أّدبني 
  ربي فأحسن تأديبي".

لة األخيرة جاءت وفي هذه الحا ،مرة ٧٢كرت كلمة أكل وذُ  ،مرة ٤٨كرت كلمة طعام في القرآن ولقد ذُ 
 :الطعام ذكر بلفظين إنَّ  :مرة مع الفواكه واللحوم. ويمكن القول ١١و ،مرة ٢٠مع ذكر الزروع والفواكه في 

 اد المكانة الكبيرة التي تحظى بها التغذية في اإلسالم. أمَّ وهو ما يؤكِّ  ،مرة في القرآن ١١٨الطعام واألكل 
مرة بمعنى  ٣١و ،ماء الشرب مرة فيما يخصُّ  ١٩الكريم منها مرة في القرآن  ٣٧كلمة شراب فقد ذكرت 

  . الماء الصالح للزراعة (الري)

مخصصة  لمئةبا ٧٢منها  اً شريف اً نبوي اً حديث ٤٤٦٢جاءا في السنة النبوية. فهناك  إن هذين اللفظين
مصادر معتمدة  ٩هذه األحاديث جميعها في  دتة منها جاءت مخصصة للشرب. وور ئبالم ٢٨و ،للطعام

نة: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن الترمذي والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه، ومسند عند أهل السّ 
هناك عدة أحاديث متشابهة في مصادر  أنّ  ي، مع العلممر ااإلمام أحمد وموطأ اإلمام مالك وسنن الد

 ).٢٠١٢( خياطي، مصطفى،  مختلفة.

 

 

  

 الدرس الثاني

  الطعام وآدابه في اإلسالم

 المحتوى
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  :بومن اآليات التي وردت فيهم كلمة طعام وشرا

ّقًا شَ  رَض ا األَ قنَ قَ ّم شَ ) ثُ ٢٥ّبًا (صَ  اءَ ا المَ بنَ بَ ا صَ نَّ ) أَ ٢٤( هِ امِ عَ ى طَ لَ إِ  انُ نسَ اإلِ  رِ نظُ ليَ قوله تعالى: (( فَ 
 أّباً وَ  ةً هَ اكِ فَ ) وَ ٣٠لبًا (غُ  قَ ائِ دَ حَ ) وَ ٢٩خًال (نَ ونًا وَ يتُ زَ ) وَ ٢٨ًا (ضبَ قَ ًا وَ بَ نَ عِ ) وَ ٢٧ا َحّبًا (يهَ ا فِ تنَ نبَ أَ ) فَ ٢٦(
  )٨٠/سورة عبس() )) ٣٢م (كُ امِ نعَ ِأل م وَ كُ اعًا لَ تَ ) مَ ٣١(

  )٧/افسورة األعر (ين )) فِ سرِ المُ  بّ حِ  يُ َال  إّنهُ  وافُ سرِ تُ  َال وا وَ بُ اشرَ وا وَ لُ كُ وقوله تعالى: (( وَ 
  

  

  س

  
  ّمعنى (أنى) أين، إال أن فيها كفاية عن الوجوه؛ وتأويلها: من أي وجه  إنّ  ى: كيف: ويقالأن

 صببنا الماء.
 :الغيث والمطر  الماء 

 

  

 شرح مفردات اآليات
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  ًبساتين كثيفة األشجار وملتفة.حدائق غلبا : 

                  

  وخ.الخكالتين و كله الناس من ثمار األشجار يأفاكهة: أي ما 
  ّهو ما تأكله البهائم من العشب.اً أب : 
 القت والعلف.اً قضب :  

            

 ٩١، ١٩٨٨( القرطبي، إنبات هذه األشياء إمتاع لجميع الحيوانات. إنّ  :متاعًا لكم وألنعامكم-
٩٢—٩٠.( 

  
  
  

 وكانت يدي ،عمر بن أبي سلمة رضي اهللا عنه قال: كنت عازمًا في ِحجر النبيعن ابن  -١
 كَ ينِ مِ يَ بِ  لْ كُ اهللا وَ ب مِّ م سَ َال ا غُ فقال لي رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم: " يَ  ،تطيش في الصفحة

 " فما زالت تلك طعمتي بعد. أخرجه البخاري.يكَ لِ ا يَ ممّ  لْ كُ وَ 
في اإلناء ثالثًا  ١كان رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم يتنّفسوعن أنس رضي اهللا عنه قال:  -٢

 ه مسلم.. أخرجأنس فأنا أتنّفس في الشراب ثالثاً ". قال أُ رَ مْ أَ وَ أ ُ رَ بْ أَ ى وَ وَ رْ أَ  هُ نّ ويقول: "إِ 

                                                            
اد زقال ابن القيم: "معنى تنفسه في الشراب: إبانته القدح عن فيه، وتنفسه خارجه، ثم يعود إلى الشراب".( ١

 )٤/٢٣٠المعاد 

  ى بهاعلى المسلم أن يتحلّ  الطعام تي دعت إلى آداباألحاديث الّ 
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  : كما وردت في األحاديث النبوية اّلتي يجب مراعاتها، عامآداب الطّ 
 على وجهه.النهي عن األكل متكئًا أو منبطحًا  -١
 تقديم األكل على الصالة عند حضور الطعام. -٢
 النهي عن دخول المسجد بعد تناول طعام ذي رائحة كريهة. -٣
 غسل اليدين قبل الطعام وبعده. -٤
 التسمية في ابتداء األكل والشرب وحمد اهللا تعالى بعدهما. -٥
 النهي عن عيب الطعام واحتقاره. -٦
 .( أي فمها) السقاء فيَّ  من كراهية الشرب -٧
 استحباب االجتماع على الطعام. -٨
 عوة للطعام.استحباب تلبية الدّ  -٩
 عدم إدامة النظر في أكل جليسه. -١٠
 إغالق الشفتين عند األكل. -١١
 عن التجشؤ بعد الطعام أمام اآلخرين. الكفّ  -١٢
 وٕان شبع ومعه ضيف يأكل معه. ،عدم ترك الطعام -١٣
 

  شرح المفردات الواردة في الحديثين.
  :أكثر رّياً أروى: من الرِّي: أي. 
 .وأبرأ: أي: أبرأ من ألم العطش 

 
 

 عن أبي جحيفة وهب بن عبداهللا رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم: "َال  -١
 ئًا". رواه البخاري.كِ تّ مُ  لُ آكُ 

 ةُ صَال الّ  تِ مَ يْ قِ أُ وَ  اءُ شَ العَ  عَ ضِ ا وُ ذَ "إِ  :عن أنس رضي اهللا عنه عن النبي صّلى اهللا عليه وسّلم قال -٢
 ". رواه البخاري ومسلم وآخرون.اءِ شَ العَ وا بِ ؤُ ابدَ فَ 

                                                            
  

  ةاألحاديث النبويّ  بعض من
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 :مبي صّلى اهللا عليه وسّلم قال: قال النبي صّلى اهللا عليه وسلّ عن أنس رضي اهللا عنه عن النّ  -٣
 فق عليه.ا". متّ نَ دَ جِ سْ ل مَ زِ تَ عْ يَ و لِ ا أَ نَ َيْعَتِزللْ ًال فَ صَ و بَ مًا أَ وْ ثُ  لَ كَ أَ  نْ مَ 

 رِ كُ ذْ يَ لْ فَ  مْ كُ دُ حَ أَ  لَ كَ ا أَ ذَ "إِ  :قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم :عن عائشة رضي اهللا عنها قالت -٤
". رواه أبو هُ رُ آخِ وَ  هُ لُ وّ اهللا أَ  مِ سْ بِ  :لْ عَ فْ يَ لْ فَ  هِ لِ وّ ي أَ ى فِ الَ عَ اهللا تَ  رَ كُ ذْ يَ  نْ َأ يَ سِ ا نَ ذَ إِ ى، فَ الَ عَ اهللا تَ  اسمَ 

 والترمذي.داود 
 انَ ، كَ طّ امًا قَ عَ م طَ لّ سَ وَ  هِ يْ لَ ّلى اهللا عَ اهللا صَ  ولُ سُ رَ  ابَ ا عَ عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال: مَ  -٥

 .آخرونو . رواه البخاري والترمذي هُ كَ رَ تَ  هُ هَ رِ كَ  نْ إِ وَ  هُ لَ كَ ئًا أَ يْ ى شَ هَ ا اشتَ ذَ إِ 
فق . متّ ةِ بَ رْ و القِ أَ  ءِ اقَ السّ  مِ فَ  نْ مِ  بَ رَ شْ يُ  نْ أَ  اهللاِ  ولُ سُ ى رَ هَ نَ  :عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال -٦

 عليه.
 نِ يْ نَ ثْ إلا امُ عَ ه قال: قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم: "طَ عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أنّ  -٧

 ة". رواه البخاري.عَ بَ رْ ي األَ افِ كَ  ةِ ثَ َال الثّ  امُ عَ طَ ة وَ ثَ َال ي الثّ افِ كَ 
م كُ دُ حَ أَ  يَ عِ ا دُ ذَ "إِ  :عليه وسّلم قال رسول اهللا صّلى اهللا عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال: -٨

 م". رواه مسلم.عِ طْ يُ لْ رًا فَ طِ فْ مُ  انَ كَ  نْ إِ ل. وَ صِّ يُ لْ مًا فَ ائِ صَ  انَ كَ  نْ إِ ، فَ بْ جِ يُ لْ فَ 
  رياض الصالحين). شرح انظرو: (ومعنى فليصل: فليدع ألهل الطعام بالبركة.

  
    

 طعامك. إلىأشكر لك دعوتك  -
 ة.ق األطعمة العربيّ لقد استمتعت بتذوّ  -
 أدامك اهللا. -
 سفرة دائمة. -
 بارك اهللا فيك. -

 
  
  

 ؟(لينظر)ها على صيغة الفعل المضارع ما التغيير اّلذي أحدثته الالم بدخول -١
 .الطلب 

 الضيف يستعملهاالعبارات التي 

 لثاني النشاط ا  
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 .االستفهام 
 .التعجب 

 ؟" فلينظر اإلنسان إلى طعامه" اآلتية: اللي للجملةحدد المعنى الدّ  -٢
  ّل بأحوال األشياء.التفّكر والتأم 
 .النظر بعيدًا عن الرؤية 
 .المشاهدة لالستمتاع  

 :د دالالتهاص وحدّ في النّ  العطف التي تربط بين الجملاكتب أدوات  -٣
رض األشققنا ....ًا،.لينظر اإلنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبّ .....(( :قوله تعالى

..... اكهةف....،.حدائق غلباً ....،.نخالً ....زيتونًا......عنبًا،......،اً أنبتنا فيها حبّ ....ا،.شقّ 
  )٨٠/سورة عبس  ( ألنعاكم))....متاعًا لكم.، اً أب

  )٧/عرافسورة األ( ال تسرفوا إّنه ال يحب المسرفين))....اشربوا......كلوا.....(( :وقوله تعالى

  
  

 ؟فيهماالبراهين الموجودة  إلى اً مستندلآليتين  ةالعام حدِّد الفكرة -١
 ابقتين مع تعليل االختيار:طاب في اآليتين السّ الخ د أسلوبحدّ  -٢

  ّصحالن. 
 اإلرشاد . 
  ّأديبالت. 
 الوعيد. 
 كرالشّ : االمتنان. 

  
  
  
  
  

 لثالث شاط االنّ 
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 ب.حو واألدذاكرت النّ  في الحكم. مثال: لجمع بين المعطوف والمعطوف عليهتكون ل: الواو -
 دخلت البصرة فالكوفة. . مثال:: تفيد الترتيب مع التعقيبالفاء -
 لكلية في الصباح ثم عدت لمنزلنا فيإلى احضرت  . مثال:: تفيد الترتيب مع التراخيثمَّ  -

 المساء.
د تزوج هندًا أو أختها، اشرب ماء أو لبنًا. وتفي . مثال:احة: تفيد بعد الطلب التخيير أو اإلبأو -

لبثنا يومًا أو بعض يوم، "وٕانا أو إياكم لعلى هدى أو في . مثال: بر الشك أو اإلبهامالخ بعد
 ضالل مبين".

غلبناكم حتى األشداَء، نحترمكم حتى األطفاَل، مات الناس . مثال: : تفيد التدرج والغايةحّتى -
 ، شمل عدل عمر كّل الرعية حتى الظلمة.حتى األنبياءُ 

فيد أزيد عندك أم خالٌد؟ وت . مثال:: تفيد مع همزة تسبقها التعيين فتكون مغنية عن (أّي)أم -
 التسوية إذا وقعت بعد همزة مسبوقة بما يفيد التسوية، سواء أحضر محمد أم حضر علي؟

ليها مفرد (االستدراك)، ويشترط أن ي: تفيد تقرير حكم ما قبلها، وتثبت نقيضه لما بعدها لكنْ  -
واية، ما قرأت قصة لكْن ر  . مثال:(أي: غير جملة)، وأال تقترن بالواو، وأن تسبق بنفي أو نهي

 ال تقرأ قصة لكن رواية.
: تفيد اإلضراب، وتكون حرف عطف إن تالها مفرد (أي: غير جملة)، وأن يتقدمها أمر بلْ  -

ذاكْر نحوًا بل أدبًا، ذاكرت نحوًا بل أدبًا.  . مثال:عنه أو إثبات، فتجعل ما قبلها كالمسكوت
 مثال:.فتفيد تقرير حال ما قبلها وٕاثبات نقيضه لما بعدها أو أن يتقّدمها نفي أو نهي كـ(لكن)؛

 ما حضر محمٌد بل خالٌد، ال تقابل محمدًا بل خالدًا.
 مثال: .أو األمر، أو اإلثبات : تفيد النفي، ولذا ال يعطف بها بعد النفي، وٕانما بعد النداء،ال -

( لباب اإلعراب في تيسير علم  يا خالُد ال حاتُم، ذاكْر نحوًا ال صرفًا، قرأت نحوًا ال أدبًا.
 )LbabAlarabLtlabnaAlahbab?fref=nfالنحو

 تعّلم

 التي وردت في النص  معاني حروف العطف
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  :بّ ص
 : غضب عليه غضبًا شديدًا.لىَصبَّ جام غضبه ع -
 أخرج ما في مكنونه من حقٍد.: أفرغ ما في نفسه :َصبَّ حقده -
 في البحر. نهر يصبّ  -
 ار.يت على النّ الزّ  صبّ  -

  شقَّ:

                
  

 أه وجعله صالحًا للمرور.طريقًا: فتح طريقًا: هيّ  شقّ  -
 له.األمر على فالن: صعب عليه تحمّ  شقّ  -
 وعر. بـ:: صعشاق -
 طريق شاق: متعب. -
 ة.الشاقّ  ألشغالجن: حكم عليه بافي السّ  -
 طريقه في الحياة: نجح في الوصول إلى هدفه. شقّ  -
 فاق.عدم اتّ : انقسام :خصومة :: اختالفِشقاق -
 له غبار: ال يمكن التفّوق عليه. ال يشقّ  -

  

  

 

 تعّلم تعبيرات جديدة
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  داء في الحديث يا غالم؟أسلوب النّ  يدلّ  عالمن بيّ  -١
 جر.الزّ 

 التحسُّر.

 اإلغراء.
  ريفين؟بما ورد في الحديثين الشّ وّضح رأيك  -٢
 .من ثقافتك؟ اها بمثالٍ ل الهدف من هذه اآلداب مقارنًا إيّ علِّ  -٣

  
  
  

 آ،و يا، و أي، و الهمزة،  :داء ثمانأدوات النّ و النداء طَلب اإلقبال بحرف نائب مناب "أدعو" 
  ، وآي.واو هيا، و أيا، و 

 البعيد.داء القريب، وغيرهما لنداء النّ  يأالهمزة و  -
ه في إلى قربه من القلب وحضور  قد ينزل البعيد منزلة القريب، فينادى بالهمزة و"أي" إشارةً  -

 الشوق غايته. مثال: أي صديقي؛ أكتب إليك وقد بلغ هن.الذّ 
مثال: يارجل  .مرتبته إلى علوّ  وقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بغير الهمزة وأي، إشارةً 

ل: مثا أو انحطاط منزلته أو غفلته، وشرود ذهنه. ت أرجو معونتك.النجدة والمروءة؛ جئ
  ترك البذاءة وال ُتؤِذ الكرام بفاحش قولك.اياهذا؛ 

يا قلُب  . مثال:جرستفاد من القرائن، كالزّ داء عن معناها األصلي إلى معاٍن أخرى تُ يخرج النّ  -
ليه ع ُطول الحياِة.... وُطوُل الحياة. مثال: أيا َمن ُيؤِمل التحسُّرَويَحَك ماسمعت لناصح. أو 

 ).٣٨١، ٢٠٠٣مثال: يامظلوم تكلم. ( الجارم، أمين، اإلغراء.أو ، َخطر
 

 الرابع النشاط

 تعّلم
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  قادرًا على أن:  أن يكون متعلِّميتوقع من ال
 اصة.الخ بلغته النص القرآني واألحاديث شرحي -
 في اإلسالم. آداب الطعام صفي -
 مرة. ١١٨يستنتج مدلوالت ذكر كلمة طعام (أكل) في القرآن الكريم  -
 يحدِّد المغزى العام لآليات القرآنية. -
 العالقة بين الطعام واألدب في اللغة العربية حدِّدي -
 أهمية تخصيص أحاديث نبوية آلداب الطعام صفي -
 المتعلِّقة بالطعام في السياق المناسب. التعابير االجتماعية يستعمل -
 قارن بين آداب الطعام في الثقافة العربية وآدابه في ثقافته. ي -
 األمر والنهيأسلوبي  ياتيستخرج من اآل -
 المستخدمة في النص.  األساليب البالغيةحدِّد بعض ي -

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ةة التعلميَّ األهداف التعليميَّ 

 المؤشِّرات المستهدفة

 المسَتَمع إليه.الفكرة العامة التي يدور حولها الحديث  تحديد-١
  .إشارات السياق الصوتية للفهم استعمال-٢
 .إدراك اإليماءات الحسية والحركية للمتحدث في نقل المعنى للمستمع-٣
 .العالقات بين األفكار المعروضة تحديد-٤
 .برات السابقةإلخربط الجديد المكتسب ب-٥
 .برات السابقةإلخضوء  المسَتَمع إليه والقديم فيالعالقة بين الجديد  تحديد-٦
 .األفكار التي تضمنها الحديثتحديد مدى أهمية -٧
 .التعبير عن آرائه في األحاديث الطويلة بتلقائية وسالسة-٨
 التحدُّث بطالقة.-٩
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  مواد سمعية -الصور

  

  

  الحوار( المناقشة). -
 .االستقراء -
 .االستنتاج -
 .م التعاونيالتعلُّ  -

 

  

  

  

  

  التهيئة للدرس

  دقائق ١٠الزمن: 
 اإلسالم وآدابورة: برس بعد كتابته على السّ : عنوان الدّ للدرس بتهيئة مناسبة مثالً  معلِّمم اليقدّ  -

 عام، يستمع إلى إجاباتهم ويشكرهم عليها.عالقة اآلداب بالطّ  فيرأيهم إليهم ، ويطلب الطعام
 ة.معنى كلمة أدب في العصور العربيّ ح لهم تسلسل ثم يوضّ  -
 ر المفهوم. من توضيحه لتطوّ  أن يبينوا ما استنتجوه إليهمويطلب  -

ليه يمكن ، وبناء ع: إذن نستنتج...بقوله، ةٍ غير تقويميّ  في طريقةٍ  هادويؤكّ  ،ز إجاباتهميعزِّ 
  القول...

  

 تعليميةالوسائل ال

 المقترحة الطرائق

 إجراءات الدرس     

 القسم األول     



253 
 

  

  

  دقيقة ٢٠الزمن: 
هل تعرفون  ،طعام وأكل في القرآن كثيراً  تالقد وردت كلم ،للمتعلِّمين يه سؤالبتوج معلِّميبدأ ال -

 .؟وردتا ةكم مرّ 
دون  ، يسّجل خاللها األعداد اّلتي يتوّقعونها على الّسبورة مندقيقة ، مدتهللتفكير اً تيعطيهم وق -

 .تصويب لها
ر إلى السياقات ويشي ،طعام أو أكل تاتي وردت فيها كلمات الّ يتابع قائًال: سأخبركم بعدد المرّ  ثمّ  -

تي ية الّ لآل معلِّمد الوبهذا يمهّ  ،وردت مع ذكر الزروع والفواكه أكلفيها: فكلمة  اتي وردتالّ 
 سيستمعون إليها. 

 هذا العدد؟بل لي أسباب ورود هذه الكلمة من يعلِّ يتوّجه إليهم بسؤال:  -
 ؟ما رأيه بما قاله زميله ،من لم يجبنها على السبورة، ويسأل ويدوّ  ،يستمع إلى إجاباتهم -
الكبيرة  قيمةظرًا للنبالعبارة اآلتية: النتيجة ، ويلّخص نةين المدوّ متعلِّمإجابات ال منثم يستخلص  -

 غذية في اإلسالم.تي تحظى بها التّ الّ 
 

  

  

  

  دقيقة ٣٠الزمن: 
ع ويوزّ  ،اآليات من سورتي عبس واألعرافبعض هم سيستمعون إلى أنّ المتعلِّمين يخبر المعلِّم  -

 ، ويعطيهم وقتًا لقراءتها.وشرحها بعض المفرداتن معاني تتضمّ عليهم قائمة 
اختالف أسباب  بيانرآنية المكية والمدنية و ثم يهيئ لالستماع بتقديم لمحة بسيطة عن السور الق -

 نزولها. 

 شاط األول النّ 

 لثانيالنشاط ا
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هذا تعّرف ب معلِّمس"، ويحقق الح معنى "عب، ويعرض عليهم صورًا توضّ السورةيخبرهم باسم  -
اّلتي  ةنفعاليّ الاللة ادّ البعض اإليماءات ذات معنى الكلمة من الصور، وعلى ين على متعلِّمال

  تبدو على الوجوه في الصور المعروضة. 
ين متعلِّمسمع اليُ و  .رهم بالورقة والقلم لتدوين أفكارهمويذكّ  ،لاالستماع األوّ ينتقل بعد ذلك إلى  -

هم مع تي وصلتثم يسأل ما الفكرة الّ ومن  ذات الصلة بموضوع الدرس من سورة عبس،اآليات 
من  اً جميع نو يحرص على أن يشارك المتعلِّمو  تعليل رأيهم بكيفية الوصول إلى هذه الفكرة.

  تعليق على إجاباتهم.  دون
تتضّمن و  ؟بعرض الصور ويسألهم ماذا تشاهدون معلِّمالتهيئة له: يقوم ال ،االستماع الثاني -

 تي يعرفونها.شرحًا آخر للمفردات، وتعزيزًا للمفردات الّ  الصور
  

  
  

  
بعد  امالذي سيجيبون عنه األّول والثاني من النشاط الثاني، السؤالين:قراءة  إليهمثم يطلب  -

 االستماع الثاني.
ز اإلجابة عن التمرين الثاني، ويصل إلى اإلجابة عن طريق المناقشةيتو  - القائلة:  بالعبارة عزِّ

 إّن اهللا راء ال ناظر. ويدّونها على السبورة. 
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  دقيقة ٣٠الزمن: 
ليهم ع عوزّ يإلى تكليف الطّالب باإلجابة عن السؤال الثالث من الّنشاط الثاني و  ينتقل المعلِّم-
 يعلى نحو جماعًا ها جهريّ ءتقرا إليهم، ويطلب العطفدوات أوقد حذفت منه  ،ص المكتوبالنّ 

أبذل جهدًا و  ،ن جمًال متتابعة غير مترابطةويقول مازحًا: أحيانًا يخبرني أحد الطالب خبرًا يتضمّ 
يفوا األدوات وأض ،لو سمحتم استمعوا :هذه المشكلة. قائالً  حلِّ  فيى أن نتساعد معًا في فهمه وأتمنّ 
  ص بلون آخر.المفقودة في النّ 

 ؛ينمهم إلى مجموعت، ثم يقسّ ى إجاباتهمعل بهم واالطالعن إجاباتهم بالمرور م معلِّمد اليتأكّ 
ي كلتا القراءتين ف معلِّم، ويشارك الاوالثانية بعد إضافته العطف،ص قبل إضافة أدوات األولى تقرأ النّ 

بعد  معلِّمق الواالنتقال إلى المجموعة الثانية، والمهم أن ال يعلِّ  ،بالجلوس مع المجموعة األولى
ي تماسك المعنى فللمتعلِّمين التوصُّل إلى تبيُّن أهمية الروابط  اً تارك القيام بهذا النشاط على شيء

  .اً عبر أدائها جهري
  
  
  
  

  

  دقيقة ٢٠الزمن: 
 ول.ويخبرهم بأسباب النز  ،من سورة األعراف اآليات ذات الصلة بموضوع الدرساالستماع إلى  -
 الوارد في اآلية.يناقش المعنى  -
 شفهيًا. ياتلآل الفكرة العامةين بالحوار إلى تحديد متعلِّمل مع اليتوصَّ  -
 ق بالنشاط. اإلجابة عن السؤال المتعلِّ إليهم يطلب  -

 

 لثالثالنشاط ا

  لرابعالنشاط ا
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  في المنزل. ماهنواإلجابة ع ،بالنشاط الثالث قينالمتعل تمرينينين قراءة المتعلِّمال إلى معلِّميطلب ال

  
  

  التهيئة للدرس
  دقائق ١٠الزمن: 

اّلذين اتفق  ،كّلف المتعلِّمينوالذي سيتابعونه اليوم، ثم ي ،يرهم بعنوان الدرس الماضيذكِّ  
 ،ًا فمهيمضغ فاتح أن يؤدُّوها أمام زمالئهم. متعلِّم ،على تأدية سلوكات معّينة اً معهم سابق

صحن طعام قد أحضره المعلِّم  إلىيده  وآخر يصدر صوتًا، وآخر يده وسخة، وآخر يمدُّ 
ق على سلوكه قائًال: يستحب أن.... ال تقم.... من فضلك..... جميل يعلِّ  معلِّموالمعه، 

  أن.....
  
  
  
  

  دقيقة ٢٥الزمن: 
الطعام في القرآن الكريم، من يذكرنا به؟ ثم ويمكنه أن يقول: عرفنا معًا المغزى العام لورود  -

في  ةدون أن يكررها واليوم يا أعزائي سنرى كيفية تعزيز هذه األهميَّ  متعلِّميتابع إجابة ال
وقد قسمت في كتب شروح  ،خصص عدد من األحاديث للطعام وآدابه؛ إذ األحاديث الشريفة

رح فتح الباري ش :كل باليمين. مثالواأل ،الحديث إلى أبواب مثال باب التسمية على الطعام
 .العنوان على السبورة معلِّمويدون ال .صحيح البخاري ألحمد بن علي بن حجر العسقالني

 ثم ينتقل إلى االستماع األول:  -
 أحدهم قراءته بعد االستماع.  إلىين الحديث األول، ثم يطلب متعلِّميسمع ال -

 القسم الثاني

 النشاط األول 

  الواجب البيتي
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 ،صورالمعاني بالتمثيل وال يشرح المعلِّمن أن المعاني الواردة في الحديث، ويمكفي يناقشهم  -
دفعهم أثناء التهيئة للدرس. ثم ي) في متعلِّميذكر اسم ال(ويربط خالل ذلك قوله: هذا ما فعله 

واحدًا  احداً و  ، لمتابعتهمبهم ويمرُّ  ،التمرين األول من النشاط األول في الحصة الثانية إلى حلِّ 
  ها.أو تعزيز  اتهملتصويب إجاب

ينتقل إلى السؤال الثاني في النشاط األول من الحصة الثانية لإلجابة عنه داخل الصف ويسمح  -
 بالحوار فيما بينهم.

  
  

  
  

  دقيقة ٢٠الزمن: 
ا في شكل والتي يجب مراعاته ،ين بقراءة فقرة آداب الطعام في األحاديث النبويةمتعلِّمف اليكلِّ  -

تقر، (متكأ، تجشأ، اح: من معاني بعض الكلمات تمثيلياً  ما غمض عليهم ثم يشرحتتابعي، 
 رائحة كريهة).

 ها. والتدرب على إدراك داللت ،ين إلى اإليماءات الحركية والصوتيةمتعلِّموالهدف لفت نظر ال -
لوقت ويترك لهم ا ،من األحاديث اً مجموعة عدد ع على كلِّ ين إلى مجموعات ويوزِّ متعلِّميقسم ال -

 ز البند المناسب له في فقرة آداب الطعام في األحاديث الشريفة. لتحديد الحديث الذي يعزِّ 
تحضير طعام الغداء معه، حيث ستكون الوجبة الرئيسة على إلى الدرس بدعوتهم  معلِّميختم ال -

ة واليوم عيحدد لهم الساو  نفقتهم،ضروات على الخوالحلويات والمشروبات و  اصةالخ نفقته
 هوعلى الرحب والسعة لتذوق الطعام العربي الذي سنعدُّ  ،بقوله: أهًال وسهًال بكم في المطبخ

 معًا.

  

  

  دقيقة ١٥الزمن: 
 د ثالثة من آداب الطعام في اإلسالم.عدّ  -

 التقويم النهائي 

  ثانيالنشاط ال
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 مرة؟ ١١٨ما مدلوالت ذكر كلمة طعام (أكل) في القرآن الكريم  -
 داب الطعام في الثقافة العربية وآدابه في ثقافتك. آقارن بين  -
 بّين رأيك بما ورد في األحاديث الشريفة مع التعليل. -

  
  

  
  دقائق ١٠الزمن: 

القرآن  مجموعة باستخراج آيتين من ويكّلف كلَّ  ،ين إلى ثالث مجموعاتمتعلِّمال معلِّمم اليقسِّ  -
 ،ةة والدالليّ أو أكل، وتبيان معانيها المعجميّ  ،أو شراب ،طعام ةالكريم وردت فيهما كلم

أّنه يمكنهم العودة إلى معجم األلفاظ للقرآن الكريم الموجود في المعهد، وكّل مجموعة ويخبرهم 
  تقّدم الوظيفة مكتوبة ليصححها المعلِّم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الواجب البيتي 
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ي كي المغذّ والبامية أو المس. ةعام في البالد العربيّ مائدة الطّ  طباق الرئيسة علىأليعّد طبق البامية من ا
 .وخةوتؤكل ثمارها مطب ،وتحتوي على الكثير من البذور ،ةهي من النباتات األرضيّ  (االسم العلمي)

والروماني  غريقيوفي العصر اإل ،البشر البامية منذ القدمقد عرف و  .اة بزغبوهي قرون مستطيلة مغطّ 
  في مصر.

في  موماً ة عالمناطق الحارّ في ن تتوطّ و ، ةمعابد فرعونيّ في دت صور منحوتة لها ووج ،زرعت البامية
الدي شوهدت وفي القرن التاسع عشر المي ،في الشرق والهند منذ فترة طويلة عتهاا، بدأت زر سياآيا و إفريق

 بوساطةربا إلى أو  ة األولىالبامية للمرّ  أدخلتعلى ضفاف النيل األبيض في السودان. هذا وقد  البامية
       . م١٢١٦في دقيقاً  اً وصف ) البامية، وقد وصف العالم النباتي (أبو العباسفاتحي األندلس

  .، وتحارب اإلمساك في الغالبدة التغذيةها جيّ أنّ بوصفت البامية : اً البامية طبيّ 

  المعلومات الغذائية:

 ٣٤٤السعرات الحرارية  -
 ٢٤الدهون:  -
 ٨ الدهون المشبعة: -
 ٦٠ الكوليسترول: -
  ١٧ الكاربوهيدرات: -
 ١٨: البروتينات -
  

 الّدرس الثالث

  الباميةطبق            ة (خبز وملح)لقمة هنيّ    

 المحتوى
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 المقادير:  
 نزعأو كيلو بامية خضراء، ي ،أو نصف حبل من البامية اليابسة ،جةمثلّ ال باميةال ان منكيس-

  .رة مثل (القلم المبري)بطريقة مدوّ  رأس كل حبة من البامية
  .نصف كيلو لحمة (مقطعة أو ناعمة) -
  .رأس ثوم مقشر -
  .باقة (جرزة) كزبرة خضراء أو يابسة -
  .دورةكيلو ونصف بندورة أو ِرب بن -
  .ليمونة حامضة أو تمر هندي -
  .ملح -
  .رشة فلفل أسود -

  لسلق اللحم:
  .ثوم سّنا ،عةعود قرفة، بصلة صغيرة غير مقطّ  ، هيل حب،كبش قرنفل، ورق الغار

  طريقة التحضير:
 .ع في الماء الفاترتنقّ  :البامية اليابسة -
 .داً ونتركها ليذوب الثلج وتصّفى جيّ  ،جة: نضعها في مصفاةالبامية المثلّ  -
  .ضراء: التحتاج إلى نقعالخ البامية -

من البامية  نكثر الّ ويجب أ ،كما نقلي البطاطا ،نضع البامية في مقالة ونقوم بقلي البامية -١
لى أن ونقليها إ ،بل يجب أن تبقى متماسكة، ظرها غير جميلنكي ال تفتح ويصبح م

  .يبدأ لونها يغمق
حب ونضع فوقه ورق الغار و  الدسم الذي يطفو على سطح الماء،نسلق اللحم ونقوم بنزع  -٢

 .وذلك لمنحها نكهة لذيذة ،عة وثوم وعودين قرفةبصلة غير مقطّ الهال و 
 اً عها قطعنقطّ  ثمّ  ،زعدورة: نقوم بنزع قشرتها بوضعها بماء ساخن لتسهيل عملية النّ البن -٣

 .ونضعها فوق اللحم عند نضجه (استوائه) ،أو نبرشها بالمبرشة ،صغيرة
 ،الثومونضيف فوقها الكزبرة و  ،ة فوق اللحم والبندورة المطبوخةثم نضع البامية المقليّ  -٤

 .دقيقة ٢٠ -١٥بين  ركها على نار هادئة لمدة تتراوح ماونت
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 .)طنجرةِقدر (  -
 .مقالة -
 .مصفاة -
 .مبرشة -
 .قّطع -
 .ىقلّ  -
 .سلق -
  .لقمة -

  
  
  
  

 .لقمة هنية -
 .خبز ملح -
 .سفرة دائمة -
  .سلمت يداك -

  

  
 .موموم قتّال السّ الثّ  -
 .ريق إلى قلب الرجل معدتهالطّ  -
 .وتمشَّ  تعّش  تغّد وتمدّ  -
 .أطعم الفم تستحي العين -

  

  قائمة  المفردات

 قائمة التعبيرات

 الشعبية قائمة األمثال
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  قادرًا على أن:  أن يكون متعلِّمع من اليتوقّ 
 .عامالطّ  طهوطريقة صفي -
 .عاميعدد المقادير الالزمة إلنجاز الطّ  -
 تدريجّيًا.طريقة التحضير  يرّتب خطوات -
 ).خبز وملح(مفهوم شرح ي -
  .ة للباميةيذكر القيمة الغذائيّ  -
 .)إنك طباخ/طباخة ماهرة... –سفرة دائمة -(سلمت يداك :تعبيرات الشكر عمليست -
  يستنتج مدلوالت عدد من األمثال الشعبّية (الثوم قتّال السموم، الّطريق إلى قلب الرجل معدته...) -

  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 ةة التعلميَّ األهداف التعليميَّ 

 المستهدفة المؤشِّرات

 للمستمع إليه.فهم  إظهار-
 .فهم معنى الكلمات من السياق-
  .ر عن أفكاره ومشاعرهيعبتوظيف األساليب اللغوّية في الت-
 .باستعمال اللغة العربيةتفاعل مع اآلخرين ال-
 .التنغيم لإلعجاب والسؤال استعمال-
 .في أثناء القيام بالمهام في األنشطة الجماعية طرح أسئلة لهدف محّدد-
 .الشفوّية أو االستجابة لهامتابعة التعليمات -
 .لغة الجسد باستعمالالتفاعل مع المتحّدث -
 .مشاركة المتحّدث فكرّيًا ووجدانّياً -
 .دلغة الجس باستعمال المسَتَمع إليهالتعبير عن احتجاجه/استمتاعه ب-
 .لالنتفاع منه في الحياة اليومّية المسَتَمع إليهتوظيف -
 إجراء مداخلة في الحديث.-
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 حوار (المناقشة).ال -
 .واالستنتاج االستقراء -
 .م التعاونيالتعلُّ  -
  

  

  
  التهيئة للدرس

 دقيقة ٢٥الزمن: 
ى األشياء اّلتي . ويشكرهم علعامين على تلبية دعوته لمشاركته بطهي الطّ متعلِّمال معلِّميشكر ال -

    أحضروها بانفسهم.
  .بقنات الطّ فهم بمكوّ يعرّ ثم  -
مجموعة بعد أن أطلق عليها اسم في الدرس  ف كلّ يكلّ يقسم المتعلِّمين إلى مجموعات، و و  -

 ضروات لصنع طبقلخاتي أحضرت وهي الّ  ؟؟ضراواتلخامجموعة  ، وذلك على الشكل اآلتي:ابقالسّ 
بإحضار  فتتي كلّ وهي الّ  ،ات، ومجموعة المشروباتتي أحضرت الحلويّ الّ  ،تياالفتوش، ومجموعة الحلو 

 المشروبات.
مجموعة نزع رأس البامية، بعد أن يقوم بهذا اإلجراء أمامهم، ويحضر  أعضاء كلّ  إلىيطلب  -

لمجموعة ا أنّ يخبرهم  ،مجموعة ة لكلّ ة نزع الرأس، وبعد وضع كميّ ح لهم عمليّ ليوضّ  اً معه مبراة وقلم
 سخة. ف الصحون المتّ تي ستنظّ رة هي الّ المتأخّ 
طأ الخ التعبيرات الوجه واليد، وفي ح عمالمعلِّم بالمراقبة والتعزيز باستي أثناء ذلك يقوم الف -

 هكذا أفضل، أحسنت.  :يقترب ويمسك بالسكين قائالً 
 هل تعرفون لماذا ينزع الرأس بشكل هرمي؟ :وفي أثناء قيامهم بذلك يسألهم -
 بأسمائهم يا... اقتربت من اإلجابة.....اهم ق مناديًا إيّ ويعلّ  ،ينمتعلِّميحصل على إجابات ال -

 ة أخرى. مرّ  ...وأنتم يا سادة يا كرام لم يحالفكم الحظ :ولآلخرين قائًال بصيغة مازحة

 المقترحة  رائقالطّ 

 إجراءات الدرس
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  للدرس القسم األول
 دقيقة ٤٥الزمن: 

 بتسخين الزيت. ينمتعلِّمبتكليف أحد ال ثم يقوم -
  .يضع البامية أمامهم في الزيت ثم يخرجها -
 .همفي حال انتهائ هماين المكلفين بتقشير الثوم والبصل بإحضار متعلِّمال إلىيطلب  -
 فة بتقشير البندورة وتقطيعها قطعًا صغيرة. المجموعة المكلّ  إلىثم  -
راوات وطبخ اللحم ضالخ بدءاً من غسيل اً ويتابعه المتعلِّمون جميع ،ة التحضيربعمليّ  معلِّميبدأ ال -

 ل الوقت باللغة العربية.كام تحدُّثحتى اكتمال الطبق، مع ال
هات هذا  ناولني من فضلك، :مثالً  متنّوعة،ة التحضير عبارات في أثناء عمليّ  معلِّماليستعمل  -

 من عندك، لو سمحت، لو فعلنا هكذا كان أفضل.
القليل من  مع ،عامتي يحضر فيها الطّ في أثناء العمل عن المناسبات المختلفة الّ  معلِّمم اليتكلّ  -

 فاس.ة لطعام النِّ مثل القيمة الغذائيّ  ر،التفصيل في بعض األمو 
اإلضافة ب ،دشكل جيّ ب ومطهال تفضيل العرب للطعامثناء طهو الطعام عن أكذلك في  يتحدث -

 . بموسمهعام ضار والفواكه والمونة، وتفضيل العرب ألكل الطّ الخ إلى مواسم

 

  القسم الثاني للدرس
 ساعة الزمن: 

(الثوم قتّال السموم، الطريق إلى قلب الرجل  :مثالً  ،ةمن األمثال الشعبيّ  اً عدد معلِّميذكر ال -
ي ألف ليلة طقوس الحب كما فرهم كيف ارتبط الّطعام بويذكِّ  .ينمتعلِّمويناقش مدلوالتها مع ال ،معدته....)

ف مشاعر الحنين والشوق إلى المكان، وكذلك كي على اً مؤشِّر في بعض الفنون األدبّية كيف كان ، و وليلة
، هنفس باالسمعن رواية » شوكوالته«أنتج فيلم  ٢٠٠٠ عام في على سبيل المثال ،بالسينما والطهاختلط 
ويحكي » توابلأميرة ال«فيلم آخر يدور على حافة األسطورة هو وهناك  »جولييت بيونشي«لة فيه الممثّ  أّدت
أسرارها لهن،  تفتح التوابل ،»عشيقات للتوابل« ضمن عدة فتيات مختارات ليكنَّ فتاة هندية » تيلو«عن 

 الفيلم أنّ  يحكي .بقاع األرض لمساعدة الناس من خالل بازار تفتحه كل واحدة في بلد ويسافرن في كلّ 
من  يحمل شيئاً ة، و ويشبه مزاجه ويساعد في تحسين حالته النفسيّ  ،ها نوع توابل يخصّ شخص منّ  لكلّ 
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مغادرة المكان  من منعتفي متجرها بسان فرانسيسكو، حيث تزرع التوابل وتبيعها، و » تيلو«صفاته.. تعيش 
 .ذب لههو بهاره.. تنج» الفلفل األحمر«رجل أمريكي وسيم تعرف أن  أو لمس شخص، حتى يزورها يوماً 

ا التي تساعد ها أسرارهف عن منح، فتتوقّ معهاونشاهد في الفيلم غيرة التوابل عليها وغضبها وخصامها 
للحديث عن خبراتهم  ينمتعلِّموهذا يدفع ال( عليها أن تختار في النهاية بين الحب والتوابل ميحتّ و  ،بها الناس

صفات و امرأة على القمة" وحّدثوني عن " :ذكر لي أحد المتعلِّمين قصة الفيلمفقد  ؛السابقة في هذا المجال
 ) طريقة ٥٢٤، وهي ١٩٦١فته تشايلد في العام ذي ألّ الّ  وفي كتاب وصفات الطه» جوليا تشايلد«

  

  القسم الثالث للدرس
 دقيقة ٤٥الزمن: 

نوا بيّ ة، ويجعلهم يتكما يحدث في عيد رأس السنة الميالديّ  ،على مفهوم اجتماع العائلة يؤكِّد  -
 . عن التفاضل بين ثقافة وأخرى اً وشفاف، بعيد إيجابي على نحو اختالف العادات

 بآداب الطعام. معلِّمال يذكرهمو  -
 أكلة نباتية للنباتيين) والفتوش.بوصفها  هإصبعمعلِّم بتحضير (حّراق يقوم ال  -
 : مثالً  متعدِّدة، تعبيرات معلِّمال عملعام يستوعند بدء الطّ  -

  ؟هل جربت هذا       
  .جّرب هذا      
  .اً يبدو شهيّ  ،سأجرب هذا     
  .عام لذيذ وشهيالطّ      
   .ناولني هذا الطبق    
  ؟هل تقصد هذا أم ذاك   
 ناتها.مع ذكر األسماء المختلفة لألطباق ومكوّ  -

  القسم الرابع للدرس
 دقيقة ٤٥الزمن: 

لِّمين اآلخرين بالهم، ويعطي للمتعبيتيح المعلِّم الفرصة للمتعلِّمين بطرح األسئلة اّلتي تخطر  -
ز الصحيحة منها. الفرصة لإلجابة عنها من دون أن يقوِّ   م المعلِّم إجاباتهم، ثّم يجيب عنها، ويعزِّ
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هي ناة الجديد و في أثناء التحضير حلقة من حلقات برنامج خبز وملح من ق معلِّماليعرض  -
 مع سكان المنطقة؛ اً إيجابيوكيف تتواصل  ،ات اليونيفيل في جنوب لبنانعيش قوّ ت ة بتوضيح كيفخاصّ 

  بهدف توضيح مفهوم خبز وملح.
  

  
   
  دقيقة ١٥الزمن:  

 نات طبق البامية. د مكوّ عدِّ  -
 ريق إلى قلب الرجل معدته)؟ما مدلول المثل الشعبي (الطّ  -
 . ة لطبق الباميةد القيمة الغذائيّ حدّ  -
 ر بجملتين عن مشاعرك تجاه درس اليوم.عبّ  -

 
  

  
  دقائق ١٠الزمن: 

بالبحث عن أسماء عدد من األطباق في البالد العربية، مع تحديد  متعلِّم كلّ  معلِّمف اليكلّ  -
 ة. وقيمته الغذائيّ  ،وطريقة تحضيره ،ناتهوكتابة مكوّ  ،اسم طبق واحد

 

 

 

 

 

 

 هائي التقويم النّ 

 الواجب البيتي 
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  قائمة المصادر والمراجع للوحدة األولى 

  المصادر

أسماء أبو بكر محّمد. بيروت: دار الكتب  . تحقيق :الديوان). ١٩٩٨ابن الورد، عروة (  -
 العلمّية.

المجلد السابع، المجلد . صحيح البخاري). ١٨٧٩البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم(  -
   الثالث. مصر: دار مطابع الشعب.

 القرآن الكريم.  -

  المراجع 

. الواضحة في البيان والمعاني والبديع البالغة).٢٠٠٣الجارم، علي؛ أمين، مصطفى. ( -
  دمشق: دار النعمان،. الطبعة األولى.

. الطبعة األولى. بيروت: منشورات رياض الطعام في الثقافة العربية). ١٩٩٤جميل، بنيا ( -
 الريس. 

. الطبعة األولى. دمشق: دار التقاليد والعادات الدمشقية). ٢٠٠٤فراس (، السامرائي -
 األوائل. 

).األكالت الشعبّية في بالد الشام: تأثير البيئة في المأكوالت ٢٠١١سعود عوض (عوض،  -
 . البحرين.٨٠-٧٢: ص ١٤، العدد الشعبّية مجّلة الثقافةالشعبّية، 

. بيروت: دار الفكر حضارة الطعام في بالد الرافدين وبالد الشام). ٢٠٠١الغزي، نادية. (  -
 المعاصر.

. الطبعة األولى. الجزء تفسير القرآن). ١٩٨٨ري. ( القرطبي، محمد بن أحمد األنصا -
 التاسع عشر.دمشق: دار الفكر للنشر والطباعة والتوزيع.

 . قطر.مجلة الدوحة. ٥٤). "الطبخ فن الهوى". العدد٢٠١٢مجموعة كتّاب ( -
 .رياض الصالحين في كالم المرسلين، يحيى بن شرف.(من دون عام). مشقيدالنووي ال -

 طبعة مفهرسة. تحقيق: عبداهللا بن عبد المحسن التركي. دار الريان للتراث.
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  المراجع األلكترونية  :اً ثالث
  

). الطعام والشراب في القرآن الكريم والسنة النبوية، مقال منشور ٢٠١٢خياطي، مصطفى ( -
 ٢٠/٨/٢٠١٢تاريخ الدخول . صحيفة الزمن العربي الجديد

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/138311.htm  
 . / http://www.baheth.infoالعربيقاموس الباحث  -
 ./ http://www.almaany.comقاموس المعاني -
 )LbabAlarabLtlabnaAlahbab?fref=nfلباب اإلعراب في تيسير علم النحو -
 /http://bilalabdulhadi.blogspot.com. مدّونة بالل عبد الهادي -
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    تهدف الوحدة األولى إلى:                
  

    الوحدة الثانية إلى:تهدف 

  بـ: متعلِّمالرصيد المعرفي لل إغناء -١

 ه بما يتناسب مع السياقتنمية الّرصيد اللّغوي وتوظيف.  
 ة في األدب العربياألجناس األدبيّ و  ّطالع على األدباال.   

الوحدة الثانية

ة
ّ
 بعض األجناس األدبي

ثانية أھداف الوحدة ال
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  بأهّم أساليبه وأشكاله الّتعبيرّية.تبّين خصائص األدب العربّي الفنّية واإلحاطة 

   :اآلتيةيكتسب القدرات  المتعلِّم جعل -٢

  بـ:، اً سليم أ) أداء النّص أداءً 

  ّسليمةقراءة ً  اً قراءة الّنصوص جهري.   
  ّلمقتضيات المقام وفقاً بر والتنغيم مراعاة الن.  
  أدائهم بالوسائل غير الّلغوّية (حركة، إشارة، قسمات الوجه)إسناد.  

  بـ:ب) بناء معنى النّص 

 ربط النّص بسياقه.                  
  ذي ينتمي إليهصائص الفنّية للّنمط أو الجنس الّ لخاتبّين بناء النّص و.  
 استخالص معاني النّص الّصريحة والّضمنّية من بنيته الّلغوّية والفّنّية.  
  ائهإثر  أمالّتحليل  فيالتّأليف بين أهّم االستنتاجات سواء.  
  ُّف إلى استراتيجّيات الكاتب أو الّشاعر ومقاصده مّما كتبالتعر.  

   بـ:م، ويج) الّتق

  ًعلى قرائن وأدّلة مناسبة اّتخاذ موقف من مباني النّص ومعانيه اعتمادا.  
  ّحيحة على المواقف واألحداثإصدار األحكام الص.  
  وتحليله توظيف خبراتهم السابقة في تفسير النّص.  
  وتعليل ذلكتذّوق النّص. 
 تقويم القراءة الجهرية الصحيحة بالوقوف على سالمة األداء الدال على دقة الفهم.  
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 .. تعبير شفويمناظرة بين الليل والنهار -
 .نص قصصي. الرقية المجربة -
  .نص مسرحي فيل يا ملك الزمان.ال -

  
  

  

  سيداتي سادتي :الحكم

نقضي  ،هاراختالف الليل والن فعلى الرغم من، هارالمناظرة بين الليل والنّ  ب بكم لحضوركم هذهبداية أرحّ 
وم سنستمع . والياآلخرل أحدهما على ا من يفضِّ أخرى، ومنّ  اً ونحزن أحيان ،نستمتع بها أحياناً  فيهما أوقاتاً 

 ،لليل أترك الكالماآلن ، و أمامكم لت أن يعرضاهاوفضَّ جاءا ألحكم فيها، و  ،في مجادلة دارت بينهما إليهما
  .ل مشكوراً فليتفضّ 

  محاورة االليل والنهار

  أحَمُد من جعلني خلوًة لألحباب، أقيهم بلطِف اإليناِس من كلِّ باِس.الليل: 

رَت ِمْن ِإعجاِبك؟ َهْب أنَّك تجمُع الُمِحبَّ ِبالَحبيِب، وٕاذا جاَر عليه النهار:  لهوى اأيُّها الليُل، َهال َقصَّ
  وحاَر الطبيب، فكم يقاِسي منك في هاجرة الهجر!

  رِة التََّعِب.ِة الرَّاَحِة ومراأنَّه شتاَن ما بين لذّ َدْع عنَك هذا،َأال َتْعِرُف ، رُ ُسحقًا لَك أيُّها النَّها الليل:

َفاِء الّ  َأَلْسُت َمْظَهَر الِهَداَيةِ  النهار:   َدر.كَ  يشوُب صفَوهُ ذي ال والدَّالَلة؟ وٕانِّي موصوٌف بالصَّ

ُأفٍّ لَك، أال َوٕانَّ لي َأخالقًا لو ُمِزَج الَبْحُر ِبها َلَعُذَب َمذاقًا، ُتَفاِضُلِني َوِمنِّي َكاَن انِسالُخَك الليل: 
  اَألفراِح.و  وُظهوُرك؟!أَنا َمْغَنى اُألْنسِ 

    ْبَت َأنَّ السُّكونَ َفَهْل َحسِ  -تفَعُل ِبُعُقوِل النَّاِس ِفْعَل الرَّاحِ -اَألفراحِ و وٕاْن ُكنَت َمْغَنى اُألْنِس   النهار: 
  َكِة، َوَقْد َأْجَمَع الَعاَلُم َعَلى َأنَّ "الَحَرَكَة َبَرَكٌة".حرَ َخْيٌر ِمَن ال

 المحتوى

 دروس الوحدة الثانية
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  َولِكنَّ ِظلِّي َظِليٌل، َوَنِسيِمي َعِليٌل َبِلْيٌل.الليل: 

  ْوَق َحاِلَك؟! َوَأيُّ َفْضٍل ِلَمْن َمْنَظُرُه َأْسَوُد َحاِلٌك! َوَأيَن َسَواُدَك ِمْن َبَياِضي؟!كيَف َتدَِّعي فَ  النهار:

  َأَلْم َتْعَلْم َأيَُّنا َأْبَهى ُمَحيَّا؟ َوشَتاَن َما َبْيَن الثََّرى َوالثَُّريَّا.

ْمِت، َوَغضِّ الطَّْرِف.ِإَلى َمَتى ُتَعيُِّرِني؟ َوَكأنََّك َنِسْيَت ِبَأنَِّني َموْ الليل:    ُسوٌم ِبالصَّ

  أيَُّها الُمدَِّعي َأنََّك َتْكُتُب ِبالِمْسِك َوَتْخُتُم ِبالَعْنَبِر، َفَتَنبَّْه ِمْن َغْفَلِتَك َأيَُّها اللَّْيُل. النهار:

  . َهُلمَّ ِبَنا ِلَنْعِرْض َقِضيََّتَنا َعَلى الَقاِضي.الُمدَِّعي أنتَ :الليل

  الحكم: 

االْنِتَماِء، ا ِفي االْنِتَساِب ِإليِه وَ مَ ُكَما َأَخَواِن، َوإِْن ُكْنُتَما اْبَنْي ُضرََّتْيِن ُظْلَمةٍ َوِضَياَء، َفإنَّ الدَّْهَر َيْجَمعُ َبْيَنكُ ِإنَّ 
  َفَتَصاَفَحا َكَصِديَقْيِن َباَرَك اُهللا فِيُكَما.

  ))ان جامعة الكويتالمفاخرات والمناظرات للدكتور محمد حسن الطيّ  بـ:كتاانظر ((
  
  
  

ا وجهة نظر منهم طريقة من طرائق العرض الشفوّي، تقوم على مواجهة بين فريقين، يمّثل كلّ  :المناظرة
إلى الحجج والبراهين،  خر، وتهدف إلثبات فكرة ما أوردها استناداً متعارضة مع وجهة نظر المناظر اآل

  :وتنقسم إلى
  ّوتشتمل الّتعريف بموضوع المناظرة والترحيب بالضّيفين. :مةالمقد  
 (الجدل) تي تؤّيد رأيه، وتدحض رأيبالحجج الّ  مناظر رأيه مدّعماً  ويشتمل عرض كلّ  :العرض 

  .صم باالستناد إلى المصادر المختلفة، ويكون بالتناوب بين الفريقينالخ
 وقد تبقى  ،ة وفق معايير موضوعة مسبقاً ناظرين بموضوعيّ تيقوم الحكم بالفصل بين الم: اتمةلخا

 خر.حدهما على اآلالنهاية مفتوحة دون أن تكون الغلبة أل

  

  تعّلم من فضلك
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  .، أصون، أحافظ علىأقي: أحمي
  .ف اإليناس: االرتياح والطمأنينةلط

  .: من كل أذى (مشكلة)باس من كلّ 
  .امتنع عن، : كّف عنقّصر من

  .جار على: ظلم واستبدّ 
  .يقاسي: يعاني

  .هاجرة الهجر: شدة الترك والرحيل
  .لك تّباً  :شديداً  ي أدعو اهللا أن يبعده بعداً يقال ذلك دعاء على شخص، أ :لك سحقاً 
  .الفرق بينهمااسم فعل أمر بمعنى بعد، شتان ما بين...و...: عظم  :شتان

  .الصفاء# الكدر= الشائب 
  .ا يفعله وضجر منهم ممّ ، أّف لك: تألّ مضارع بمعنى أتوّجعأّف: اسم فعل 

  .مرالخ :الّراح
  .شديد الّسواد :أسود حالك

  .عليل: منعش
  .بارد مع ندى :بليل
  .األرض :الثرى
  مجموعة نجوم في السماء.ا: الثريّ 

  ظرخفض النّ  :غّض الّطرف
  .هلّم بنا: تعال، أمر بمعنى أسرعاسم فعل  :هلمّ 
 
  

 قائمة المفردات والتعبيرات

  شرح المفردات-١
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 .ةالوقاية الصحيّ  :الوقاية خير من العالج -
  .تدبير وقائي إجراء وقائي: -
  .خرهآعلى هذا المنوال، وهكذا إلى ، هالمتابعة على النحو ذات :هلّم جّرا -
 غّض الّطرف" :النظر عنهصرف ، لم يأخذه بفعله ،يءغّض النظر عن ش :غّض الّطرف عنه -

  .عن أخطاء"
 .بقطع النظر عن :اً بعن: تركه جان بصرف الّنظر :بغّض النظر عن كذا -
 .خالل :في غضون: في أثناء -

 

 

 :الصحيحة فيما يأتي على اإلجابة دلّ  بعد استماعك -١
  ّاإليناس من كلّ أحمد من جعلني خلوة لألحباب، أقيهم بلطف  :النغمة الهابطة في جملة تدل 

  :على ،باس
     االستفهام 

  الزجر              

 اإلخبار 
 

 على يدلّ  الثانيالمقطع و  النبر في كلمة شتّان على الحرف األول :  
 التوكيد
  التعجب

 الحزن            

 من خصائص المناظرة : 
   .ةبروز الذاتيّ        
 .ةالموضوعيّ       

 .ك الحججتفكّ        

 إضافّية  تعبيرات-٢

 األسئلة-٣
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 :من الليل والنهار نفسه ح في الجدول كيف يرى كلّ وضِّ  -٢
   

 
 ؟ولماذا ،ة أعجبتك من النصهات حجّ  -٣
 .صنفعال والغضب في النّ على اال تي تدلّ على العبارات الّ  دلّ  -٤
 ؟خرآم ؟ وهل لديك اقتراح كَ الحَ أصدره  ذيكم الّ ما رأيك بالحُ  -٥
 .بر والتنغبمين على التتابع بقراءة المناظرة مع مراعاة النّ متعلِّمف اليكلّ  -٦
  اآلتية. التعبيرات فيها  عمالً ستم اكتب جمالً  -٧

 .الوقاية خير من العالج -
 . ئيإجراء وقا -

  اً هلّم جرّ  -
  عن.غّض الّطرف  -

  .بغّض النظر عن -      
  .في غضون   -     

  
  
  

  :ههار يرى أنّ النّ   :هيرى أنّ  الليل

  والداللة ويتصف بالصفاء ،مظهر الهداية -مصدر سعادة للمحبين                      -

- .........................................  - ...........................................  

- .........................................  - ...........................................  

- .........................................  - ...........................................  

- .........................................  - ...........................................  

- .........................................  - ...........................................  
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  قادرًا على أن:  أن يكون متعلِّمع من اليتوقّ 
  .د مفهوم المناظرةيحدّ  -
 .خصائص المناظرة عدِّدي -
 . لنبر والتنغيملة دالالت السياقات الصوتيّ  حددي -
  يستخلص العبارات اّلتي تدّل على االنفعال والغضب في المناظرة. -
   .المناظرينيوازن بين أفكار  -
 .اً شفهيّ  بالحكم في المناظرة يبدي رأيه -
  يقترح أحكامًا أخرى غير التي وردت في المناظرة. -

  
  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  
  ويت، كلية األدابكلللدكتور محمد حسن الطيان، جامعة ال، المفاخرات والمناظراتكتاب  

  http://youtu.be/u1xU0wDcLcUفيديو مناظرة شعرية بين طفلين يمنيين

 ةة التعلميَّ األهداف التعليميَّ 

 المؤشِّرات المستهدفة

  .ة للفهمإشارات السياق الصوتيّ  استعمال-
 .ة للمتحدث في نقل المعنى للمستمعة والحركيّ إدراك اإليماءات الحسيّ -
 .برات السابقةإلخفي ضوء  المسَتَمع إليهالحكم على -

 دلَّة والبراهين.تدعيم آرائه باأل-
 .ث بشكل مفهوم دون التلعثم كثيراً التحدُّ -
 .النبر والتنغيم باستعمالتمثيل المعنى المراد إيصاله -
 .النتائج من بين اآلراء المطروحة استخالص أهمِّ -
 .مها من جديدتوظيف التعبيرات التي تعلَّ -
 ة).ة والفرعيَّ الواردة في النص (األساسيَّ المقارنة بين األفكار -

 تعليميَّةالوسائل ال
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 .التعلم التعاوني -
  .)المناقشة، المناظرة( -
 . ينمتعلِّمة في الموضوع نفسه بين اليّ جراء مناظرة تمثيلإ -

  

  
  التمهيد للدرس

 دقيقة ٢٥الزمن: 
وما شاهدوه  ،استمعوا إليه ويناقش المتعلِّمين فيما ،من المناظرة بين الطفلين اً مقطع المعلِّم يعرض -

 الطرفين.يماءات في األداء من إمن 
ين متعلِّمل الالهدف توصّ  ألنّ  ،بسرعةالواردة في النص المرئي والمستمع إليه  الكلمات معلِّميشرح ال  -

ل إلى مفهوم المناظرة، كما يشير إلى النغمة الهابطة والمرتفعة في األداء والتوصُّ  ،لتوصيف ما شاهدوه
 التنغيم، ىل يسمّ األوّ  أنّ لى السبورة ن عويدوّ  ،والتشديد على بعض الحروف والكلمات ،لدى الطفلين

 تمهيدًا لما سيقوم به في النشاط الثاني. ،النبر أّن الثاني يسّمىو 
وص ، بخصح لهم محتوياتهعلى شاشة العرض ويوضّ  المفاخرات والمناظراتيعرض كتاب  ثمّ  -

 المناظرة.
  

                            
  

  

  دقيقة ٤٥الزمن: 

حضيرها في فوا بتدور الحكم بقراءة المناظرة التي كلّ  ييؤدِّ وهو  ،ين إلى مجموعتينمتعلِّمم اليقسّ 
استفسار  م أيّ لديهكان  إذا اعمّ  يسألهم قاموا به، ثمّ  نتهاء من القراءة يشكرهم على مابعد االو البيت، 

  .عليق على قراءتهمحول ما غمض عليهم من معان، من دون التّ 

 المقترحة رائقالطّ 

 إجراءات الدرس

 النشاط األول
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  دقيقة                        ٤٥الزمن:         
 لة.بعد االستماع إلى المناظرة المسجّ  ،واإلجابة عنه السؤال األول،ين قراءة متعلِّمالإلى يطلب  -
رين ين إلى مجموعات لإلجابة عن التممتعلِّمال معلِّمال يقسِّمد من اإلجابة الصحيحة بعد التأكّ  -

ي يقعون تب األخطاء الّ ويصوّ  ،، لمتابعتهممجموعة كلّ ب إجاباتهم يمرّ أثناء في و  ،الثاني
أنفسهم إلى اإلجابة ل بالتوصُّ  يجعلهم يحاولونو  فيها، ويجيب عن استفساراتهم بمناقشتهم فيها

 عنها.
ويحاول  ،امسلخاًا عن التمرين الثالث والرابع و شفهيّ  إلى اإلجابةين متعلِّمينتقل بمناقشة ال ثمّ  -

 ق على إجابة زميله.رأيه وأن يعلّ  متعلِّم أن يبدي كلّ 

     

                                
  

  دقيقة ٤٥الزمن: 
اهم باألداء رًا إيّ مذكّ  ،فهم بقراءة المناظرةيكلّ  المتعلِّق بالمناظرة، ومن ثم ين التسجيلمتعلِّمع الُيسمِ  -

 وبالتنغيم والنبر. ،في الفيديو األولتي شاهدوها الحركي واإليماءات الّ 
 .ر في البيتيحضّ  السؤال األخير -

                            

  دقيقة ٢٠الزمن: 
 ة.خصائص المناظر  حّدد -
   استخرج العبارات اّلتي تدّل على االنفعال والغضب في مناظرة الليل والنهار. -
 دّعم رأيك باألدّلة والبراهين.م في المناظرة؟ كَ ما رأيك بالحَ  -
 ؟تي يمكن استخالصها من اآلراء المطروحةالنتائج الّ  أهمّ ما  -
 م ماالُحكم الذي تقترحه؟كَ لو كنت مكان الحَ  -

 لثاني ااالنشاط 

 التقويم النهائي 

 لثالث النشاط ا
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 بقلم: نصر الدين البحرة

ة "السكة" من أبوين الصالحيّ  في حيّ  ١٩١٢تشرين الثاني/نوفمبر  ١٢دت في دمشق لِ وُ  -
ب تي يرجع أصلها إلى داغستان، شقيقها الكاتير عمر باشا ونجيبة الداغستاني، الّ الخ أبو :دمشقيين

 البنت الوحيدة بين خمسة إخوة ذكور. تالدكتور كاظم الداغستاني وكانت ألف
القريبة من منزلها، انتسبت إلى  العفيفمن مدرسة  ١٩٢٧ة عام بتدائيّ بعد أن نالت الشهادة اال -
لي عو أديب التقي البغدادي "الشاعر"،  :أعالم في اآلداب والعلوم المعلِّمات، وكان من أساتذتهادار 

 .لفيزياء"هاشم الفصيح "أستاذ او حسني سبح وأسعد الحكيم "الطبيبان الشهيران"، و السراج "عالم اللغة"، 
التلميذات فال  اها قليل العدد ال يتجاوز ستة عشر تلميذًا، أمّ ا يقول األستاذ عيسى فتوح فقد كان صفّ وكم

 يذكر. يكاد عددهنّ 
طرت ، وقد اضاً وزياد اً ليلى وياسر  :وأنجبت منه ،من الدكتور حمدي اِإلدلبي ١٩٢٩جت عام تزوّ  -

مشاغل بالمطالعة في البيت، ولم تصرفها البعد زفافها إلى االنقطاع عن الدراسة، لكّنها عوضت عن ذلك 
 تي أمست شغلها الشاغل.ة عن القراءة الّ األسريّ 

جمي، : ماري عمنهم ةة والثقافيّ بعض الوجوه األدبيّ ت عند خالها د. كاظم الداغستاني تعّرف -
ثينات الوكان د. داغستاني من أعالم الثقافة في ث .عبد الكريم الكرمي "أبو سلمى"، و أحمد شاكر الكرميو 

د وجميل ا: خليل مردم بك وكامل عيّ وهم ةالقرن العشرين، وأحد أربعة كانوا يصدرون مجلة الثقافة الشهريّ 
 وفي مكتبة خالها قرأت بعض أعمال طه حسين وتوفيق الحكيم ومحمود تيمور وسواهم. .صليبا

 الدرس الثاني

  الّرقية المجّربة

 المحتوى

 الكاتبة والعصر: سيرة الحياة والكتابة
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قد في دارها وكانت تع .كدوحة األدبة ثقافيّ ة و ات خيريّ ة جمعيّ في الثالثينات انتسبت إلى عدّ و  -
 ة، يشارك فيها بعض أدباء دمشق.ة شهريّ ندوة أدبيّ 

حلقة الزهراء و  ،الرابطة الثقافيةو  ،الندوة: منها ةات ثقافيّ ة جمعيّ في األربعينات انتمت إلى عدّ  -
 .األدبية

"، وأرسلتها لالشتراك في مسابقة إذاعة لندن، القرار األخيرقصة بعنوان " ١٩٤٧عام كتبت  -
" لرسالةاأنها سترسلها للنشر في مجلة "وعندما أخبرت خالها د. داغستاني بالجائزة الثالثة،  ففازت
واكير نتاجك كيف ترسلين بو ؟! تواضعًا من الرسالة ة أقلّ وقال لها: ألم تجدي مجلّ  .ة ضحك كثيراً القاهريّ 

يه قصة من "الرسالة" كانت ف  العمالقة، وحين صدر العدد الجديدتي ال يكتب فيها إالّ ة الّ إلى تلك المجلّ 
 ".القرار األخير"

ستائر ال، القرار األخير :"، وفيهاةقصص شاميّ ة األولى "صدرت مجموعتها القصصيّ  ١٩٥٣ -
 ..، وسواهاالدرس القاسي، الزرق

 "؟"وداعًا يا دمشقصدرت مجموعتها الثانية  ١٩٦٣ -
 ،قصصنا القوميمحاضرات، ومن عناوينها:  في دمشق"، وقد ضمّ  المنولياأصدرت " ١٩٦٤ -
 .سبانيامن وحي إ، ةة والقضائيّ ة والتنفيذيّ المرأة في السلطات التشريعيّ ، العربية والعقيدة المرأة
 "؟ويضحك الشيطانصدرت مجموعتها الثالثة " ١٩٧٠ -
 .": ألف ليلة وليلة، سيرة الملك سيف بن ذي يزن"نظرة في أدبنا الشعبينشر كتابها  ١٩٧٤ -
 ".عصي الدمعصدرت مجموعتها القصصية الرابعة " ١٩٧٦ -
ت، المرأة اإسرائيليّ  :نخبة من محاضراتها، منها "، ويضمّ ة"نفحات دمشقيّ صدر كتابها  ١٩٩٠ -

 .الصين ماضيها وحاضرها، لمحات خاطفة من بالد داغستان ،نظرة عجلى، ةوالعبقريّ 
أللفة اإلدلبي  ".األشياء الجميلةما وراء امسة "الخ صدرت مجموعتها القصصية ١٩٩٦ -

، ١٩٨٠"، وقد نشرتها وزارة الثقافة في طبعتها األولى عام "دمشق يا بسمة الحزنروايتان اثنتان، األولى 
 .١٩٩١"، وقد صدرت عام حكاية جديوالثانية هي للفتيان وعنوانها "

دثة في الثانية المستحزرتها في منزلها بالمهاجرين، حيث أجريت معها لقاء للقناة  ١٩٨٥عام  -
 –ة األلمانيّ  ة،قصصها ترجمت إلى خمس عشرة لغة أجنبيّ  التلفزيون السوري، وقد أخبرتني وقتها أنّ 

 –ة التركيّ  –ة صينيّ ال –ة اإلسبانيّ  –ةالهوالنديّ –ة السويديّ  –ة المجريّ  –ة الروسيّ  –ة اإلنكليزيّ  –ة الفرنسيّ 
 من هذه الترجمات. تني نسخاً عطة... وسواها. وقد أالفارسيّ 
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سل " لإلذاعة في مسل"دمشق يا بسمة الحزنالقاص السوري الراحل بديع بغدادي روايتها  أعدّ  -
ان للتلفزيون السوري في خمس عشرة حلقة. وأخرجت من خمس وثالثين حلقة. وكتبها د. رفيق الصبّ 

ألفة  نّ إ :دريس بقولهمها األديب المصري الكبير د. يوسف إإذاعة القاهرة العديد من قصصها، وقدّ 
 ة. القصة السوريّ  اِإلدلبي هي أمّ 

مسينات لخا ذي عرفت به فيثت عن اسمها الّ ها تحدّ " أنّ الضادة " يروي فاضل السباعي في مجلّ  -
 -وكان قد سبق إلغاء األلقاب من باشا وبيك -"ألفة عمر باشا" قائلة: في عهد الوحدة بين سورية ومصر

.. لم يرق لي اسمي في وضعه الجديد "ألفة عمر" .أحذف كلمة "باشا" ولكنة إلى أن رأيت نفسي مضطرّ 
 فاستعرت كنية زوجي فأصبح اسمي: ألفة اِإلدلبي.

  .٢٠٠٧ عامتوفيت في باريس  -

  

  . ١٩٣٦ –من (( وداعًا يا دمشق )) 

  ف عنها:وتخفّ  }تهدئ من روعهاقالت لها جارتها {  - ١

افي ص.. وتمسح أم ّ .ج الرجال على نسائهم!ة األولى من نوعها؟ طالما تزوّ مين األمور؟ أهي المرّ مالك تعظّ 
  بعد خمس وعشرين سنة؟!.

  ، وتقول:استهزاءً  –جارتها  –وج ) وتبتسم ( خدّ 

عي الوقت، وتعالي معي آلخذك إلى ي وال تضيّ ! }.. اسمعي منّ المؤمنة بالرجال كحاملة الماء بالغربال{ 
  زكي ) عساها تعطيك رقية تستطيعين بها أن تتداركي األمر قبل وقوعه. ( أمّ 

  وتقول بمرارة: صافي) رم(أمّ وتتبّ 

  زكي ببضع ساعات؟ . فماذا تستطيع عمله أمّ .عرسه الليلة تقولين إنّ 

  وج رأسها إعجابًا، وتقول:خدّ  فتهزّ 

 الرقية المجّربة :الكاتبة والنص
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قت ين، وياما فرَّ ياما أبطلت زيجات بساعات معدودة، وياما جمعت بين ضدّ  العجائب، زكي)! هي أمّ  (أمّ 
ا محدود! ليرة }، وسعرهسلفاً  تقبض الثمنة؟ فهي ال تقوم بعمل ما لم{. ولكن هل معك ليرة ذهبيّ .بين ألفين

  ما تقوم به. ة لكلّ ذهبيّ 

  بريقها وتقول: شرقت صافي قليًال ثمّ  د أمّ وتتردّ 

  ....ةمعي ليرة ذهبيّ 

عليها أصابعها  وتشدّ  ةتفتح صندوقها، وتخرج منه الليرة الذهبيّ  وتسرع إلى ألبستها، فترتديها على عجل، ثمّ 
  ....بحنان

} أن  هاآلت على نفسصافي)، كانت قد {  لهذه الليرة تاريخًا حافًال بالذكريات الحلوة عند ( أمّ  إنّ  -٢
أن  قطر ا لم تفكّ ه}، ولكنّ وضيق أيام عسرت عليها {قد مرّ ف .}ولليمن والبركةتحتفظ بها للذكريات الحلوة، { 

لت ليرتها تهلَّ  تفتحها فإذا رأت بت صندوقها تخرج هذه العلبة من مخبئها، ثمّ ما رتّ ... فكانت كلّ .ط بهاتفرِّ 
ي ذيال، وتطوح الذكرى إلى خمس وعشرين سنة خلت، إلى اليوم الّ الخ بها يشطّ  أساريرها، وأشرق وجهها، ثمّ 

كما رأتها  ،يالخال دخلت فيه هذا البيت عروسًا، وكثيرًا ما كانت تحّول عينيها إلى صحن الدار فتراها بعين
بالدار فوانيس  فّ تي تحت من شجيرات الليمون والنارنج الّ ات، وقد تدلّ في ذلك اليوم بأبهى زينة، تموج بالمدعوّ 

اولتها إحدى قريباتها خميرة من عجين على ورقة ت من باب الدهليز كيف ندًا عندما أطلّ مضاءة. وتذكر جيّ 
أ ميرة على الجدار ابتسم أهلها، وهنّ الخ تا استقرّ تين خضراء، وطلبت منها أن تلزقها على الجدار، ولمّ 

سعادة في بيت زوجها، وستكون حياتها محفوفة بال ابنتهم ستستقرّ  على أنّ  هذا يدلّ  بعضهم بعضًا، ألنَّ 
 غرودةز من أهل العريس بدخلت صحن الدار كيف استقبلها فوج من الصبايا كلهن ّ والهناء. وتذكر عندما 

  حلوة مازالت تذكر كلماتها إلى اآلن:

  حصنتك بياسين،

  يا زهرة البساتين،

  يا ورود وسوسن،

  ..على رؤوس السالطين
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  حماسة تبلغ لعلعتها عنان السماء: أشدّ  بزغرودةفوج آخر من الصبايا  عليهنّ  ويردّ 

  ال أنت طويلة شامطة،

  وال قصيرة هابطة،

  و يا حالوة سكرية،

  طبخناها البارحة،

 تغّض ة هيئت لها في صدر الليوان. وراحت هي {العريس فتأخذها بيدها وتجلسها على سدّ  تأتي أمّ م ّ ث -٣
تحملق  تيالعروس الوقحة هي الّ  إنّ  :ها مغمضة العينين. لقد قيل لهاى بدت وكأنّ } ما أمكنها، حتّ طرفها

  ين.بالمدعوّ 

. .تها. فأحبّ ..ة، وستؤويها مدى العمرل مرّ تي رأتها ألوّ } إلى الدار الّ تسترق النظرتذكر كيف راحت {  ثمّ 
 تي ترقص في وسطها نافورة ثرثارة، ليوانها ذا القوس العالي، شجرة الليلكت أشجارها الوارفة، بحرتها الّ أحبّ 
تداعب رؤوس  ةت األزهار عناقيد بنفسجيّ ة واحدة، وتدلّ ت أزهارها مرّ ت لحفلة العرس ففتحها تزينّ تي كأنّ الّ 

ها تسترق نّ قت الشبابيك واألبواب كأتي تسلّ ات من تحتها، فترشق زهرة هنا، وزهرة هناك، الياسمينة الّ المارّ 
  اح.عطر فوّ  ذي نشر عطره فطغى على كلّ أسرار المخادع، الياسمين العراتلي الّ 

حملن ي كنّ  ،نخبة هذا الجمع ة من العذارى، هنّ م منها عشرون صبيّ من شرودها عندما تقدّ  وتتنبه -٤
يسرن ا اآلن، ثم ّ تي تراها أمامهقن حول هذه البحرة الّ يأخذنها بينهن، ويتحلّ  شموعاً مزركشة مضاءة، ثمّ  بأيديهنّ 

  :الدةالخ أغنية العروسيغنين لها  الت متمايالت وهنّ متمهّ 

  اسم اهللا يا زينة،اسم اهللا، 

  يا ورد فتح في الجنينة،

وقد  ،كبتهار  ذي يكاد يمّس كانت بينهن كواسطة العقد، تزهو بجمالها الناضر وبشعرها األشقر الطويل الّ 
نته لها الماشطة بخيوط من التيل المذهب، ونثرته على كتفيها، ووضعت لها على رأسها غطاًء طويًال زيّ 
  تته على مفرقها بِإكليل من زهر الليمون، رمز الطهارة والبراءة.افًا من التول األبيض ثبّ شفّ 



284 
 

الرجال  أهازيجالعريس قد وصل، وتناهى إلى سمعها  أنّ حينها ة وجلبة، فتدرك وٕاذا هي تسمع ضجّ  -٥
  وهتافهم وهم يقولون:

  نير واقدر،

  وعادنا،

  وهيه،

  األهزوجة إذ قالت:ة عجوز من أقربائها معنى هذه رت لها ذات مرّ وتذكر كيف فسّ 

  حمله. ًا قدرت علىنير واقدر: يقولون للعريس: الزواج نير سنضعه في رقبتك، فإن كنت رجًال حقّ 

عادنا نحن صحابك معشر العّزاب، وافرغ لبيتك وزوجتك، وٕان استطعت ذلك  يقصدون بها أنّ  :وعادنا
  :سنهتف لك قائلين

  هيه.

ترى رجلها ة ثانية، وتنظر صوب الباب فزغاريد النساء تعلو مرّ وتبتسم في خفر لهذه المعاني الحلوة، وٕاذا 
يخفق ما أمكنها، و  } بصرها فتغّض جانب، {  به أهله من كلّ  يحفّ  ،ة وهو يدخل من باب الدهليزل مرّ ألوّ 

  :ة من قريباتها توشوشها قائلةقلبها وتقترب منها صبيّ 

  اك أن تكلميه قبل أن يعطيك ثمن شعرك كما هي العادة.إيّ 

وجاءت الماشطة ووضعت يدها بيده شعرت باضطراب شديد، فكان صدرها يعلو ويهبط  ،فإذا صار أمامها
م وف؟ أم الفرح؟ أم الرهبة؟ أالخ بسرعة عجيبة، وما زالت إلى اآلن تتساءل عن سبب هذا االضطراب، أكان

  ماذا؟.

امدة ال الباب، فتقعد إلى جانبه ج تدخل معه هذا المخدع القائم على يمين الليوان، ويغلق عليهما ثمّ   -٦
رب منها يقت. ثم ّ .فترة صمت محرجة ها صنم من حجر. وكان هو يداعب سبحة في يده، وتمرّ تتحرك كأنّ 

يفاتح به الزوج  ل كالمتي كانت هي أوّ ة الّ الجملة التقليديّ ويأخذ يدها بين يديه. ويقول لها برقة وعذوبة تلك 
  :زوجه
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أن  ة قريبتها فتشيح وجهها عنه دالًال، دونر وصيّ وتتذكّ  }؟؟أم أنت والدهر عليّ  اك على الدهر؟{ أنا وٕايّ 
  عليه. تردّ 

  :لها ويقول لهايأخذ خصلة من شعرها ويقبّ  ... ثمّ .رتفيقول: آه لقد تذكّ 

الليرة  يده إلى جيبه فيخرج هذه . ويمدّ .. يا روحي عليه، ال يثمن إال بالذهب.ة حريرشعرك الذهبي شلّ 
  عليها بأصابعها بحنان كما تشدها اليوم. ذاتها، ويضعها في يدها، وتشدّ 

رفع رأسها فتلتقي ت أن تحتفظ بها للذكرى الحلوة، ولليمن والبركة. ثمّ  آلت على نفسها }ومنذ تلك اللحظة { 
  :ة، وتقول له مخلصة صادقةل مرّ نظراتهما ألوّ 

  .على الدهر}اك ا وٕايّ { أنّ 

  }.ة بعهدهابارّ صافي كم كانت { ر أم ّ وتتذكّ  -٧

اية. اء ورعًا ووفحبّ  ،كاملة كأحسن ما تكون الزوجة لزوجها وعشرين سنةً  كانت معه على الدهر خمساً 
سي ذلك ة مثل البدر. يا ويله! هل نصبيّ  أربعة شباب مثل النخل، خمس صبايا، كلّ  ،أنجبت منه تسعة أوالد

  ...ه؟!!كلّ 

ت ر ... منذ مات عمه بكري، وورث عنه الطاحونة والبستان تغيّ .إخالصهم يا للرجال ما أقبح عذرهم، وأقلّ 
عن  بأحواله. أصبح دائم الشرود والعبوس، كثير النزق، يثور ألتفه األمور، وينتحل أوهى األعذار ليتغيّ  كلّ 

  ... ما أغباها!.ت أمراً البيت. كان إذن يبيّ 

غفلة  ي فيو{ هأو كادت،  وقعت الواقعة}ى { مياء، فلم تساورها الشكوك والريب حتّ ... كانت ثقتها به ع
  }.... من أمرها

تي تأخذها إلى (أم زكي)، وهناك تعطيها الليرة العزيزة الغالية، وج )الّ م قيادها إلى جارتها ( خدّ وتسلّ  -٨
  ..ى عنها الرقية وتحفظهاوتتلقّ 

وهي  ،ح بيتها فتطوف به سبعة أشواطبعد صالة العشاء إلى سطوتوصيها (أم زكي) أن تصعد بمفردها 
  د الرقية سبع مرات.تردّ 
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رة الغالية ذات طت بالليها فرّ ا يحيط بها. لم تع شيئًا سوى أنّ } عمّ وهي في شغل شاغلوتعود إلى بيتها {
ا واصفرارها، جومهتي ستحول دون زواج (أبي صافي)، وينكر أوالدها و .. في سبيل الرقية الّ .التاريخ المجيد

  ى ترى النتيجة.} وآثرت الصمت حتّ  تشف لهم غليالً نها لم{ ولكّ 

  ن يختم آذان العشاء، غافلت أوالدها وصعدت إلى السطح.ا سمعت المؤذّ }، فلمّ كلها آذانًا صاغيةكانت{ 

ليلة ممطرة، حالكة السواد، شديدة الوحشة، فاستولى عليها خوف مفاجئ لم تكن تنتظره أبدًا،  كانت -٩
  زكي: متها أمّ د كما علّ وهي تردّ  ،لشجاعتها وابتدأت بالشوط األوّ  ها جمعت كلّ ... ولكنّ .وشعرت برهبة

  بعثت لك هاني وماني وكبير الجن القهرماني.

  طربوشه وردي، وبابوجه جلدي

  ، اآلن!ليأتي بك

  بأي حال، بأي حال

  من أي مكان، من أي مكان

  على عجل، عجل، عجل.

فإذا زوبعة شديدة تجتاح الجو، فتلتمع البروق هنا وهناك، وتزمجر الرعود، وينهمر المطر حباًال موصولة، 
وتجمد أم صافي في مكانها كأنها سمرت تسميرًا، وراحت تتراقص أمام ناظريها أشباح من الجن بهيئات 

 ها عواء كالب مسعورة،مفزعة ذات قرون وأذناب، وتتناهى إلى سمعها من بعيد أصوات موحشة منكرة كأنّ 
  ....أو نعيق بوم

  فقان، وراحت تسائل نفسها:الخ ف عنقّ تو ه سيى تشعر كأنّ ويشتد وجيف قلبها حتّ 

ن أخبث هما مأنّ  أال يصيب (أبا صافي) سوء من كبير الجن القهرماني؟؟ ومن هاني وماني اللذين ال شكّ 
  ها مكرًا ببني آدم!..وأشدّ  بني الجنّ 

ربعين، مس واألالخ ... أبو أوالدها التسعة، زين شباب الحارة رغم سنيه.... زوجها الحبيب.(أبو صافي)
  ترمي به إلى التهلكة بيدها، فيمسه عارض من الجن، وتخسره إلى األبد؟!
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ًا ج. ليعش( أبو صافي) سليمًا معافى، ولو كان متزوّ .ما أقدمت عليه } من شرّ  أعوذ باهللاال، ال، {  -١٠
  }.ولتدع أمرها إلى اهللامن غيرها، وعوضها على اهللا بالليرة الغالية، {

بة، تروح تتلمس طريقها في الظالم بخطًى مضطربة مرتك ى تستطيع تحريك قدميها، ثمّ وتبذل جهدًا حتّ 
  اها شجرة الليلك... وتتلقّ .ر وتزل قدمها وتهوي من السطح إلى صحن الدار!فتتعثّ 

كسر أغصانها رين سنة كاملة، فتشتي تعهدتها بالسقي والتشذيب خمسًا وعة إلى تلك الّ كانت شجرة وفيّ   
  مها إلى األرض برفق وحنان ما استطاعت إلى ذلك سبيًال.تحتها، وتسلّ 

الهّوة كانت سحيقة المدى، بل أصيبت برضوض وخدوش يسيرة.  صافي)، رغم أنّ  لم تمت (أمّ  -١١
ي سارع ليحملها ذأوالدها جميعهم مذعورين على صوت استغاثتها، وفي طليعتهم ابنها البكر (صافي) الّ  ويهبّ 

  على ساعديه القويين ويضعها في فراشها، ويسألها بلهفة:

  من الليل؟عمل لك على السطح في مثل هذه الساعة  ماذا دهاك ؟ أيّ 

  بـ:تقول باقتضا بأنن تبوح لهم بسر الرقية، فتكتفي وتخجل أ

  ... الليلة عرسه!..جأبوكم تزوّ 

  

العاصفة،  هبّ ت ذي يسبق العاصفة، ثمّ كالسكون الّ  ،وتستدير العيون دهشة، ويسود الجميع وجوم وسكون
  بير (صافي)،يسترعي انتباههم أخوهم الك ا يقولون شيء. ثمّ فلم يفهم ممّ  ،هم معاً مون كلّ اللغط، ويتكلّ  ويشتدّ 

  أخته الكبرى! بكالم ال يبين، وتقول له}، ويبربر يرغي ويزبدذي انفتل يرتدي مالبسه بسرعة وهو { الّ  -١٢

  ك في مثل هذه الحالة؟إلى أين وأمّ 

  :ويجيبها بحّدة

  إليه، آلتيها به.

  :نفسها وتقول وتتمالك األمّ 

  هو اآلن؟ تأتيني به؟ ولم؟ وهل تعرف أين
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  عليها: ويردّ 

حال، من الشرق، من الغرب، من تحت  مكان بأيّ  .. سآتيك به اآلن، من أيّ .أنا أعرف أدبر شغلي
  األرض، من السماء السابعة.

  وتفغر األم فمها دهشة وهي تتساءل في نفسها:

 لى (أمّ لجأت إ أهذا هو إذن كبير الجن القهرماني؟ كان قائمًا بين سمعها وبصرها، ولم تلجأ إليه، بل
  تقول له: ... ثمّ .زكي) حيث فّرطت بالليرة الغالية

ال  أبوك رجل عنيد،، }اهللا يرضى عليك، مالئكة السماء ترضى عليك... {.}{ طّول بالكال، ال يا بني 
  ....}رنا سيرة بفم الناستصيّ تصطدم معه، شكوته هللا. ال تعمل لنا فضيحة، وال { 

  عليها بنزق: ويردّ 

صفق ي ج، وأنت تنتحرين، ونحن نتفرج عليكما؟! ثمّ . هو يتزوّ ..، ماذا تريدين إذن؟.سيرة وزيادة!!صرنا 
  الباب خلفه وينطلق.

ت ، فقد أحسّ ما األما في صدورهم جميعًا، السيّ ر عمّ ه يعبّ ويشعر الجميع بارتياح عميق لكالمه، كأنّ  -١٣
  هذا االندفاع.ًا ينتصر لها بهذه الحماسة، و ًا قويّ ) شابّ ب إلى نفسها بعد أن رأت ابنها( صافيباالطمئنان يتسرّ 

  ى يعود صافي ومعه أبوه.وماهي إال برهة قليلة من الزمن حتّ 

ظاهرت تي تأمام زوجته الّ  ،والمسكنة طول حياته كما عرفهما في تلك الساعة ما عرف أبو صافي الذلّ 
  هم.فراش أمّ ذين كانوا ينشجون حول باإلغماء، وأمام أوالده التسعة الّ 

  س الرأس:فكان يتمتم بانكسار ذليل، منكّ 

ه العين. } الزم تشوفانكتب على الجبينذي { }، الّ النصيب، نصيب{، } ة إال باهللا العظيم{ ال حول وال قوّ 
  ا هللا وٕانا إليه راجعون.إنّ 

  ت الواخزة.ماما كانت لترد عنه النظرات العاتبة. والكل –على قدسيتها وبالغتها  –ولكن هذه الكلمات 

  قليًال. ريثما تهدأ النفوس ،ويجد أن خير ما يخرجه من هذا المأزق هو أن يأتي بالطبيب عساه يحتمي به
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صافي مع زوجها، راح جيرانها،  ها خبر ما وقع ألمّ ا كان اليوم الثاني، وقد شاع في الحارة كلّ ولمّ 
  وصاحباتها يفدون لعيادتها واالطمئنان عليها.

  تي انحنت عليها ووشوشتها قائلة:وج الّ ل وتنفرج إال لجارتها خدّ لم تتهلّ  ولكن أساريرها

  }، وبطل زواج أبي صافي. رجعت المياه إلى مجاريها...{ .هاتي البشارة

 بة ال تخطئ أبدًا.زكي أم العجائب، ورقيتها المجرّ  ألم أقل لك إن أمّ 

  

  

  

  
  

  )١لمقطع (ا

ن، ق لتقيه من روح خبيث أو من العيالرقية: ُعوذة ُيرقى بها المريض أو تكتب أو تعلّ  -
 أو لتدفع عنه مشكلة ما (تعويذة)

 .روع: خوف، رعب -
 تدارك: أزال أو صّحح. -
 تجرض بريقها: تبتلعه بغضب. -
 ل:المؤمنة بالرجال كحاملة الماء بالغربامثل شعبي -
 بّرم: أظهر استياءهت -
 استهزاء: استخفاف، سخرية، تهّكم. -
  .اً مسبققبض الثمن سلفًا: قبض الثمن  -

  )٢المقطع (

 .بــــــ يءمل بـ:ـحافل  -
 لت أساريرها: شعرت بالفرح.تهلَّ  -

 قائمة المفردات والتعبيرات

  شرح المفردات-١
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 يالالخ يال: َبُعَد بهاالخ شّط بها -
 .تطوح بها الذكرى: تذهب بها بعيدًا إلى -
 : أجمل.أبهى -
 آل على نفسه أن: عاهد نفسه على أن. -
 بـــــ.أحاط  بـ:حّف  -
 ، الجبين.هدين، خطوط الوجالخه، الوجنتين و أسارير: مالمح الوجه ومحاسن -
 انقضت.، خلت: مضت -
  .لفرحالجمع زغاريد: ترديد أصوات او  زغرودة -

  )٣المقطع ( 

 .وى: أسكنآ -
  .أشجار وارفة: أشجار خضراء -

  )٤المقطع (

 جن بعد.العذارى: الصبايا اللواتي لم يتزوّ  -
  .األصوات طجلبة: اختال -

  )٥المقطع (

 : علمت.تناهى إلى سمعها -
 .: خشبة توضع فوق رقبة الثوررالني -
 : ما يترنم به من األغاني.أهازيج -
  َخَفر: شدَّة حياء. -

  ةضافيّ إتعبيرات 

 .غير محدود :ال متناه -
  بلغت أقصى حدودها. :ة متناهيةدقّ  -

  )٦المقطع (

  منها على أن تكون معه في الّسراء والّضراء. اً : يعني يأخذ عهداك على الدهرأنا وٕايّ  -
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  )٧المقطع (

 ها.يغضب ألقلّ  بـ:يثور ألتفه األسبا -
 أوهى: أضعف. -
ث شكل طبيعي، من دون أن تشعر بما يحدب يعني تمارس حياتها :وهي في غفلة من أمرها بـ:تركي -

 .حولها
 .ادَّعى انتحل: -
 فاء عكس العلن.الخ ره فييبيِّت أمرًا: يدبّ  بـ:تركي -
  .وقعت الواقعة: قامت القيامة بـ:تركي -

  )٨المقطع(

 .حال دون: منع -
 ليلة حالكة السواد: ليلة شديدة السواد. -
 ك.تسّمر: َجَمد وثَبت ولم يتحرّ  -
يقال عند االستعداد الكامل لإلصغاء إلى اآلخر. ويرد استعماله في هذه : ها آذان صاغيةكلُّ  :بتركي -

 والصحيح القول: آذان صاغية.الصيغة، وهو من األخطاء الشائعة، 
 رهبة: خوف. -
  أشفى غليل: أشفى حقده. :بتركي -

  ) ٩المقطع: (

 إلى اهللا فهو يحميني.ئ لتجأمعاذ اهللا:  ،أعوذ باهللا -
 مته.دعت أمرها إلى اهللا: سلّ  -
  .الوسائل أو الطرق للمساعدة ما استطاعت إلى ذلك سبيال: حاولت بكلّ  بـ:تركي -

  )١٠المقطع:( 

 الحزن.الوجوم:  -
 ذي يسبق العاصفة.السكون(الهدوء) الّ  -
 م بانفعال وغضب شديدين.يرغي ويزبد: يتكلّ  -
 ماذا دهاك؟: ماذا أصابك وحلَّ بك؟. -
  اللغط: الصَّوت والجلبة. -
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  )١٢المقطع( 

 ذي انكتب على الجبين الزم تشوفه العين.الّ  -
 عون.جا إليه راا هللا وٕانّ إنّ  -
 ي العظيم.ة إالَّ باللَّه العلوال قوّ  ال حولّ  -
 رجعت المياه إلى مجاريها. -

 

 

 بالمشكلة( العقدة). تها بسؤال ومن ثمّ ّح رأيك ببدء الكاتبة قصّ وضّ  -١
وج {المؤمنة بالرجال كحاملة الماء ذي ورد على لسان خدّ للتعبير الّ  الليبّين المعنى الدّ  -٢

 :مدى مناسبتها للحدث بالغربال}من السياق. ثمّ 

  ما يقوم به الرجال. توضيح -أ 

  الدعوة إلى عدم الوثوق بالرجال. -ب

  التضحية من أجل الرجال. -ج

  ل.امأل الجدول اآلتي على غرار المقطع األوّ  ،ة للقصةأثناء قراءتك المنزليّ في  -٣

  الجدول( أ)

  الحدث  البطل  عنوان المقطع  المقطع 

 أن يريد يأبو صاف  ١
ج على زوجته يتزوّ 

بعد مرور خمس 
وعشرين سنة على 

   .زواجهما

ي صاف وج تحاول تهدئة أمّ خدّ   وج الجارة خدّ 
  وٕايجاد جل لمشكلتها

 سئلة األ
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صافي تستحضر ذاكرتها  أمّ   صافي أمّ   .ةخراج الليرة الذهبيّ إ  ٢
عن ليلة الزفاف ودخولها 

  البيت. 

ل صافي تتأمّ  أمّ   ٣
  .الدار

له ار وتتأمّ الدّ  صافي تحبّ  أمّ   .صافي أمّ 
  .بالتفصيل

أغاني العروس   ٤
   .الجديدة

الصبية يرقصن ويغنين   .ابايالفتيات الص
  للعروس. 

  .ب لرؤية العريسالترقّ   .عجوز  وصول العريس  ٥

ع عهده من العريس يقتطّ   .العريس  االنفراد مع العريس   ٦
  .زوجته ويعطيها ثمن شعرها

  ي الرقية وحفظها.تلقّ   .وجالجارة خدّ   .زكي زيارة أمّ   ٧

وف الخ ترديد الرقية مع  .صافي مّ أ  .الرقيةتنفيذ   ٨
  .بوالترقّ 

 أبيتفضيل سالمة   ٩
 .صافي على سعادتها

سالمة  نّ أر صافي تقرّ  مّ أ  .صافيم ّ أ
ج ى لو تزوّ حتّ  همّ أزوجها 
  عليها.

النجاة من الموت بفضل شجرة    .صافي مّ أ   .صافي مّ أانزالق   ١٠
  الليلك.

 صافي يغادر بحثاً   ١١
  .عن والده 

  .ون بوالدتهموالد يهتمّ األ  .صافي
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بو صافي يقلع عن الزواج أ   .أم صافي  .صافي يبأعودة   ١٢
  .وتعود األمور إلى مجاريها

 ا يأتي:نتيجة ممّ  ن سبب كلّ بيّ  -٤

أقدمت عليه.. ليعش أبو صافي سليمًا معافى  ما ال، ال، أعوذ باهللا من شرّ  ):٩( المقطع- 
  .جًا من غيرهاولو كان متزوّ 

  ... الليلة عرسه.جأبوكم تزوّ  )١٠( المقطع-

  ى يعود صافي ومعه أبوه. برهة قليلة من الزمن حتّ وما هي إالّ  )١٢( المقطع-

ح هذا الرأي وضّ  ة الرئيسة،اخلي دليل على الزمن النفسي للشخصيّ ر عبر الحوار الدّ التذكّ  -٥
  .صبأمثلة من النّ 

  حل؟دورًا في ال أدىذروة الحبكة هل  في ة البطلةير والشر في نفسيّ الخ الصراع بين-٦

  ذي لجأت إليه الراوية؟ما عنصر التشويق في السرد الّ -٧

 صافي ؟ وما عالقة تلك السمات بواقعها؟ ة الرئيسة أمّ ما السمات الرئيسة للشخصيّ  -٨

 ردّ الوقع مت وهل هذا ؟هل صّورت الكاتبة واقع المرأة في تلك المرحلة أسيرة العادات والتقاليد-٩
  بّين السبب؟ ،؟ وفي حال اإلجابة بال)السحر (ةرافيّ الخ لدرجة دفع المرأة إلى الحلول

 بين كيف انعكس المكان على الشخصية الرئيسة؟  -١٠
 اقترح عنوانًا آخر للنص. -١١
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  قادرًا على أن:  أن يكون متعلِّمع من اليتوقّ 
 . الراويةيبدي رأيه بطريقة بدء القّصة من قبل  -
 يبّين المعنى الداللي للتعابير الواردة في القصة على لسان أبطالها.  -
 يحّدد عنصر التشويق في السرد اّلذي لجأت إليه الراوية.  -
 يحّدد السمات الرئيسة لشخصّيات القّصة.  -
 يبّين العالقة بين سمات شخصّية أمّ صافي وواقعها.  -
 يوّضح الهدف من القّصة.  -
 يحّدد المشكلة (العقدة) اّلتي بنت الراوية عليها حبكتها. -
 يحّلل خصائص البيئة المكانّية للقصة (البيت الشامي).  -
 يحدد أبعاد مفهوم العراضة الشامّية.  -
 يصف طقوس العرس الشامي.  -
 يبدي رأيه بطريقة أداء الزغرودة.  -
 يستنتج معنى الرقية.  -
 .القصةيبدي رأيه ب -

   

 ةة التعلميّ األهداف التعليميّ 
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  .ورةالسبّ . مبخرة وبخور. صحيفة المضحك المبكي .الفيديوهات  .الصور 

  

 .م التعاونيالتعلّ  -
 .)المناقشةالحوار ( -

  المستهدفة المؤشِّرات

 .لغة الجسد باستعمالث التفاعل مع المتحدّ -
 .اً ًا ووجدانيّ ث فكريّ مشاركة المتحدّ -
 .ة والضعف في الحديثتمييز مواطن القوّ -
 .برات السابقةإلخفي ضوء  المسَتَمع إليهالحكم على -
 .نها الحديثتي تضمّ ة األفكار الّ تحديد مدى أهميّ -
 من وجهة نظره. النقطة األهمّ توضيح -
 ة والبراهين.تدعيم آرائه باألدلّ -
 ًا لمعرفة المزيد عن الموضوع.س لفظيّ إبداء التحمّ -
 اقتراح أفكار جديدة حول الموضوع.-
 .والمناقشة حول الموضوع تحدُّثالعمل على استمرار ال-
 .تي لفتت انتباههتحديد األلفاظ أو التراكيب الّ -
 .إليه الحديثؤ بما سينتهي التنبّ -
 تدوين النقاط اّلتي سيتحّدث عنها.-
 ....)(فهم، إيضاح، ترجمة دلهدف محدّ  أسئلةطرح -

 ال.شكل فعّ ب ث إلى مستمع تبادل األدوار من متحدّ -

 التمييز بين الحقيقة واآلراء.-
 .التعليق على استنتاجات اآلخرين من خالل المناقشة-
 .المواءمة بين موقفه وموقف زميله في الحديث-

 تعليميَّةالوسائل ال

  المقترحة الطرائق
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     التهيئة للدرس

  دقيقة ٢٠الزمن: 
خل أحدكم د هل: الشرائح ألبواب دمشق، ويسأل المتعلِّمينيعرض المعلِّم صورًا بطريقة عرض  -

 .؟من أحد تلك األبواب

       

  

                             

 إجراءات الدرس
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ة، ها أبواب دمشق السبعوسواء أكانت صحيحة أم خاطئة، يتابع قائًال: إنّ  ،يحصل على اإلجابة -
 ،تلو اآلخر قراءة اسم الباب بصوت عال اً المتعلِّمين واحد إلىوعند ذلك يعيد العرض مع الطلب 

ت جملة من القرآن الكريم أصبح يقول لهم هناكويكمل العرض بصورة عن مدينة دمشق. ومن ثم ّ 
 ا اْلُبُيوَت ِمْن أَْبَواِبَھا)(َوْأُتو نها على السبورةة نستعملها وخالل ذلك يدوّ عبارة متداولة في ثقافتنا العربيّ 

ا على وكثر استعماله ،عليك إال أن تدخله من بابه مباشرةام يئاً ش أردت؛ وتعني، إذا ) ١٨٩ (البقرة،
ن ة. يدوّ يّ ف كاتبة سور النحو اآلتي ( ادخلوا البيوت من أبوابها)، واليوم سندخل إلى دمشق لنتعرّ 

 ألفة األدلبي.ورة اسمها على السبّ 

  

                            

  

  ساعة الزمن:
جهريًا  ُتؤّدىوهي  ،الباحثة بطريقة السؤال والجواب هاوقد صاغت ،ة للكاتبةن السيرة الذاتيّ ويتضمّ  -

قمت بهذا كي أعطي المتعلِّم فرصة أن يكون (  مجموعتينإلى بعد تقسيمهم  المتعلِّمينمن 
القراءة  نّ أذلك  النفس، أضف إلىبوهذا قد يمنحه الثقة  ،وليس فقط المعلِّم ،للمعلومة ناقالً 

د ويولّ  ،مالتعلّ  إلىمتعة هذا يضفي على النشاط و ، قد تنّمي مهارة التحدُّث، ة كورالياً الجهريّ 
  ؟) أفضل ؤهاأد سيكون نْ مَ  ،من المنافسة بين المجموعتين اً نوع

ويبدأ ، ليهمعخطًا تحت األلفاظ الجديدة  واأن يضعإليهم يطلب ة، ثم ّ ع عليهم السيرة الذاتيّ يوزّ  -
فت نظرهم قة بفهم األلفاظ، ويلشكل صحيح، بعد ذلك يجيب عن أسئلتهم المتعلّ بالقراءة أمامهم 

د ة يتأكّ طو لخاوفي هذه (، لوياتها} في حال لم يسألوا عنهاو إلى تعبير{ شغلها الشاغل، من أ
د عّزز ققة بها يكون المعلِّم في حال معرفتهم المسبّ و  .المعلِّم من وصولها إلى المتعلِّمين

وينسحب القيام بهذا اإلجراء من الباحثة على كثير من التعبيرات في الحوار.  استعمالهاة أهميّ 
مون يمكن أن يؤديه المتعلِّ  أو الروابط التي ترد في الحوار، وتسهم في بيان تماسك أي خطاب

م يقسّ  مّ ث ،على مدار تطبيق البرنامج)في أثناء تعلُّمهم. وفي األنشطة التي يكلَّفون بها 
دور  يكورالجهريًا، بشكل  المجموعة األولى أن تقرأ إلىيطلب و  ،المتعلِّمين إلى مجموعتين

 نفسه دور المتعلِّم الثاني. يءومن المجموعة الثانية الش ،لالمتعلِّم األوّ 
  ة.تهم الجهريّ اءيراعوا التنغيم في األداء لقر  أنّ برهم ويذكّ 

  

  النشاط األول
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  ةنص السيرة الذاتيّ 

ا معلِّمنا قبل تي ذكرههل تعرف شيئًا عن هذه الكاتبة الّ  ،: من فضلك يا زميليلاألوّ  المتعلِّم
  قليل؟

وكانت  ،ةفي حي الصالحيّ . ١٩١٢ولدت في دمشق عام  سورّية،هي  ،نعم :الثاني المتعلِّم
  البنت الوحيدة بين خمسة ذكور.

  وكانت وحيدة وأصبحت كاتبة؟!! ،ولدت في العشرينات من القرن الماضي :لاألوّ  المتعلِّم

ي األدب فة.وأساتذتها من األعالم ف. فقد كانت من عائلة مثقّ ؟أنت مستغرب مَ لِ  :الثاني المتعلِّم
وبعد الزفاف(حفلة  ،١٩٢٩جت عام . وتزوّ ١٩٢٧ة في عام والعلوم. وقد نالت الشهادة االبتدائيّ 
مطالعة، وأصبحت {شغلها الشاغل} ها عّوضت عن ذلك بالالعرس) انقطعت عن الدراسة، لكنّ 

  في الحياة. و{من أولوياتها }

  : وهل كانت تقوم بنشاطات أخرى إلى جانب القراءة والكتابة؟لاألوّ  المتعلِّم

تعقد في دارها  ة في الثالثينات، وكانتة وثقافيّ ات خيريّ انتسبت إلى جمعيّ ، : نعمالثاني المتعلِّم
  شهر، يشارك فيها بعض أدباء دمشق. ة كلّ ندوة أدبيّ 

  تي انتسبت إليها.ة الّ ات الثقافيّ الجمعيّ  عن: أعطني مثاًال لاألوّ  المتعلِّم

: انتسبت إلى دوحة األدب في الثالثينات، وفي األربعينيات انتسبت إلى الندوة، الثاني المتعلِّم
  ة.ة، وحلقة الزهراء األدبيّ والرابطة الثقافيّ 

  حياتها.في ر لنظلا هو مثير وملفت ك تعرف الكثير عنها.أخبرني عمّ يبدو أنّ  :لاألوّ  المتعلِّم

ة " وأرسلتها لالشتراك في مسابقالقرار األخيركتبت قصة بعنوان"  ١٩٤٧: عام الثاني المتعلِّم
سترسلها  هاإذاعة لندن، ففازت بالجائزة الثالثة، وعندما أخبرت خالها الدكتور داغستاني أنّ 

تي ال يكتب الّ  ةكيف ترسلين بدايات نتاجك إلى تلك المجلّ قال لها:  "الرسالةة "للنشر في مجلّ 
  فيها إال العمالقة؟!، وحين صدر العدد الجديد من "الرسالة" كانت فيه قصة "القرار األخير".
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  ة.ها امرأة طموحة. وبالتأكيد تابعت مسيرتها األدبيّ : فعًال ! إنّ لاألوّ  المتعلِّم

  ١٩٥٣عام  قصص شامية -١:ة منها: نعم. فقد صدرت لها مجموعات قصصيّ الثاني المتعلِّم

   ١٩٦٣،.وداعًا يا دمشق -٢

  .١٩٦٤،المنوليا في دمشق -٣

  .١٩٩٦،ما وراء األشياء الجميلة -٤

  ة؟هل اقتصر نتاجها األدبي على المجموعات القصصيّ  :لاألوّ  المتعلِّم

  ".نفحات دمشقية"  صدر لها كتابٌ  بل ال، :الثاني المتعلِّم

  هذا الكتاب؟ ماذا تتناول في :لاألوّ  المتعلِّم

 حاضرتها،نخبة من م دًا فيه، بل يضمّ : في الحقيقة،ال تتناول موضوعًا محدّ الثاني المتعلِّم
اطفة عن لمحات خ ،الصين ماضيها وحاضرها ،ة، نظرة عجلىيات،المرأة العبقريّ منها: إسرائيلّ 

  داغستان.

ح لي ة، وضّ ماعالقتها بداغستان، وهي الدمشقيّ ، : لمحات خاطفة عن داغستانلاألوّ  المتعلِّم
  من فضلك؟

  والدتها نجيبة الداغستاني تعود أصولها إلى داغستان؟ : فاتني أن أخبرك أنّ الثاني المتعلِّم

  وماذا بخصوص نتاجها الروائي ؟، : أشكر لك هذا التوضيحلاألوّ  المتعلِّم

 ١٩٨٠"ن"دمشق يا بسمة الحزق بنتاجها الروائي، لديها روايتان : فيما يتعلّ الثاني المتعلِّم
  ". ١٩٩٠"حكاية جديو"

  : هذا النتاج األدبي مترجم إلى لغات أخرى؟لاألوّ  المتعلِّم

عشرة  أعمالها ترجمت إلى خمس : في مقابلة للقناة الثانية السورية. ذكرت أنّ الثاني المتعلِّم
أنطوان  أو مكتبة ،ة، ويمكنك أن تحصل عليها من مكتبة بيسان في شارع الحمرالغة أجنبيّ 
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ى حتّ ين تة. وكي أفيدك أكثر سأعطيك بطاقتي المكتبفلديه ترجمات لروايات وقصص عربيّ 
  ن من االتصال بهما قبل ذهابك وعنوانهما مذكور في البطاقتين.تتمكّ 

ثني تحدّ  أن : سلمت يداك. سأحاول بأقرب فرصة االتصال بهما. أخيرًا أودّ لاألوّ  المتعلِّم     
ن العناوين دمشق في كثير م ورودي ذكرتها للكاتبة، وهو تعن شئ لفت نظري في العناوين الّ 

  ل لي ذلك.هل يمكن أن تعلّ 

  عنه.ه سؤالك إلى معلِّمنا ليجيبك رأيك أن توجّ  : ماالثاني المتعلِّم

  المتعلِّم: صدقت.

اباتها نت بعض عناوين من كتأشكرك على مالحظتك الدقيقة، إّن الكاتبة ضمّ  :لاألوّ  المتعلِّم
وقد تجّلى هذا بتناولها في أدبها المجتمع الدمشقي في  ،ت مدينتها وحارتهافهي أحبّ  دمشق،
رأة، وتقاليدها، معاناة المالناس  عادات القرن الماضي:من ثالثينيات العشرينيات و الحقبة 
نتعّرف على هذا وس الصراع الطبقي، تفاصيل المدينة وبيوتها. االحتالل الفرنسي، ضدّ  الثورة

 ةحار لاف تلك المدينة و معًا من خالل دراسة قصة قصيرة لها، ولكن قبل ذلك أدعوكم لتعرّ 
  تي سنتناولها. التي تجري بها أحداث القصة الّ  ،من بيوتهااً وبيت

 
لديكم  دلديهم أسئلة حول النص بقوله: هل تولّ  تإذا كانعّم  بعد االنتهاء من القراءة يسألهم -

ة لنص مرّ ا المجموعتين تبادل األدوار في قراءة إلىد من الفهم يطلب بعد أن يتأكّ  ؟استفسار آخر
ها، أفضل أداء لدي تظهرالمجموعتين توّد أن  لتاجراء كان يضعهم أمام منافسة فكإلأخرى.(هذا ا

أداء يطلب من  وهذا ينسحب على كلّ  ،وقد أضفى هذا اإلجراء أو النشاط متعة على الدرس
 المتعلِّمين في هذا البرنامج). 

ستماع إلى إلى اال معلِّمًا، ويسعى الل شفهيّ عن السؤال األوّ  ُيجابل في نهاية النشاط األوّ *** 
       .آرائهم جميعاً 
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  دقيقة ٤٥الزمن: 
قة ورة المتعلّ صالبعرض  معلِّمعرضها. يبدأ اليستي ين للتأمل في الصورة الّ متعلِّميدعو ال -

الصور للبيت  عرضفي  صورة لحي دمشقي، ويتابع ن(مدينة دمشق، ثمّ تتضمّ التي  ،بالنشاط الثاني
 دار، البحرة.ة الفنية {الدهليز صحن الالمعماريّ ه الكاتبة في بنية القصة بمالمحذي أدخلته الدمشقي الّ 

ات أثناء العرض عدم إظهار العبار في األقواس العالية، األشجار الورافة) ويحاول  النافورة، الليوان،
العروس الغربال، و مثل: قة بحدث جار في القصة المكتوبة على الصور، وعدم عرض الصور المتعلِّ 

 ميرة.لخا تلصق

  

  

 لثانيالنشاط ا
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ظوا به على السبورة كما تلفّ  يءش ن كلّ ، ويدوّ إخباره بالذي شاهدوه في تلك الصور إليهميطلب  -
 . تماماً 
إليها  اً افمضف المتعلِّم بقراءة ما كتب فوق الصور من كلمات ويكلّ ، ة ثانيةالعرض مرّ في يبدأ   -

ة المتعلِّم على قراءة نص القص قدرةجراء زيادة والهدف من هذا اإل(  بعض الجمل المقتبسة من القصة
يقرأ (هنا صورالمؤشِّر على الالمعلِّم  كأثناء قراءة المتعلِّم يحرّ في و ، )ف بقراءتها في البيتكلّ يالتي س

ذه الحالة المفردات، وفي هالمؤشِّر لشرح ويحدد الصورة بوساطة المعلِّم  يتابعالمتعلِّم بصوت جهوري و 
 ،ل المعلِّمدخّ قالوه من دون ت يقرأ وبين ما بين ما وايقارنكي  ،أقوال المتعلِّمين على السبورة ترك المعلِّمي

  تقويم ذاتي لهم). بمنزلةويكون 
لب المعلِّم، يط بعد أن ينتهي من عرض الصورة والقراءة من قبل المتعلِّم ،في هذا النشاط التقويم: -
 ة.اصّ الخ اشرح لي فهمك بطريقتك متعلِّم آخر: إلى

م وّ (من خالل اإلجابات يق ؟متعلِّم آخر: هل تريد أن تضيف شيئًا لما قاله زميلك إلىيطلب  ثمّ  -
 المتعلِّمين لها).د من فهم ز اإلجابات الصحيحة، وبهذا يتأكّ ويعزّ  ،المعلِّم اإلجابات

إلى  ل معهم عن طريق النقاشيتوصّ و ، شاهدوه من عرض للصور فيمارأيهم  اأن يبدو  إليهميطلب  -
معلِّم هنا لذكر يعود ال .ووصفت تفاصيل بيوتها ،تي عاشت فيها الكاتبةالّ  ،هو مدينة دمشق ُشوهدما  أنّ 

ويقول  ،ًا)شرح المفردات بصريّ  مّ ثويطلب منهم تدوينها في دفترهم (  ،الكلمات والجمل المرافقة للصور
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ه يطلق أنّ  لىإ ل عن طريق المناقشةة، ويتوصّ تجري في أحد تلك البيوت الدمشقيّ  أحداث القصة نّ : إلهم
أنفسكم مدى التي ستكتشفون ب ةمن عناصر بناء القصّ  ، وهي عنصر مهمّ ة للقصةالبيئة المكانيّ عليها: 

 خصية الرئيسة.الشانعكاسه على الشخصيات وخاصة 
صص ة، ويطالبهم من خالل القلهذا النشاط داخل الصف: مناقشة تفاصيل البيئة المكانيّ  التقويم -

 .و القصةأ ة وتفصيالتها ودورها في بناء الروايةوها، تقديم أمثلة عن البيئة المكانيّ ؤ تي قر والروايات الّ 
لى أصدقائهم إ أو الشابكة،أو إلى  ،إلى المكتباتيتضمن العودة  يكتفي المعلِّم بإعطاء نشاط إثرائي -

ول تي واجهها في الحصت الّ والصعوبا ،هذه اإلجابة لىة الحصول عوالحديث عن كيفيّ  ،لإلجابة عنه
 عليها.

  دقيقة ١٥الزمن:   نشاط إثرائي
لكتّاب وأيضاً إغناء معرفتهم بقائمة بأسماء ا ،لكـتّاب السوريين ة دمشقالهدف منه تعّرف أهميّ  

ترحة هم يطلبون دائمًا قائمة مقة وأنّ خاصّ  ،زهم على قراءة بعض منهمالسوريين، وهذا قد يحفّ 
زهم على استعمال اللغة للسؤال عن كاتب الرواية أو األساتذة، وأيضًا يحفّ بأسماء الكتّاب من 

  .القصة
)، المجموعة األولى اشتملت على مجموعة قصص أو روايات،  ب و( ) أ فيما يلي مجموعتان (

صل عبارات المجموعة ( أ ) مع ما يكملها هذه القصص،  ) اشتملت على كتّاب ب والمجموعة (
  ): ( بالمجموعة من عبارات 

  المجموعة ( ب )        المجموعة ( أ )                   
 
 ألفة األدلبي                 -١                          ٦٧دمشق   -١
 غادة السمان -٢فسيفساء دمشقية                       -٢
 فواز حداد -٣ دمشق الحرائق                        -٣
 كوليت خوري -٤دمشق الجميلة                         -٤
 أحمد يوسف داوود -٥دمشق يابسمة الحزن                   -٥
 زكريا تامر -٦دمشق بيتي الكبير                     -٦
 خليل النعيمي -٧                    ٣٩موزاييك دمشق  -٧
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  دقيقة           ٤٥الزمن:  
ديم حلولهم وتق ،ا ُأخذ في الدرس الماضيين الحديث عمّ متعلِّمال إلىبالطلب يبدأ  :التهيئة للنشاط -

  للنشاط اإلثرائي.
بعض  فواتعرّ ه أراد أن يأنّ ويخبرهم  ،شكل عامبة ة ألحداث القصّ ة البيئة المكانيّ على أهميّ  معلِّمد اليؤكّ  -

 معالم مدينة دمشق في الوقت نفسه.
 يخفى قبل أن نقرأها، فالة أعزائي ما رأيكم أن نتعّرف بعض األحداث الجارية في القصّ  :يتابع ثمّ  -

 وا هذه الطقوسأن تتعّرفيتمثَّل في  هدف مجتمع، ولديّ  بها كلُّ  يتمّيز ةً اجتماعيّ  اً هناك طقوس أنّ عليكم 
 رد متلق سلبي) جوليس م ،مة التعلّ في عمليّ  اً ه مشاركعدّ وي ،نا في طريقة سؤاله يدعو المتعلِّمه معلِّم(ال
من خالل  فهتعرّ لوا إلى أن تتوصّ  ، أودّ في القصة هذا النشاط بقوله: أعزائي هناك حدث معلِّميبدأ ال -

 ذي سأعرضه عليكم.لفيديو الّ ا مشاهدتكم هذا
ى أن منّ ح لكم بالشرح. لكن أتال تقلقوا، فأنا سأوضّ  :د بسرعةيردّ  ،ستسمعون شيئاً  :يعطي مالحظة -

  .؟ هل أنتم جاهزون .ني سأسألكم بعض األسئلة عّما تشاهدونهألنّ  ،زوا معيتركّ 
 ع منكم أن ترقصوا ويبتسم. أتوقّ  :لهم معلِّمأثناء ذلك يقول الفي يبدأ بتشغيل الفيديو و  -
 الرجال؟ ماذا يفعل، ؟شاهدونتيسألهم ماذا  يعرض أمامهم فيديو العراضة، ومن ثمّ  -
الطبول في بالدكم في األحياء بهذه الطريقة؟ بماذا يلعب الرجال؟ بالنسبة لكم هذه  أخبروني هل تدقّ  -

  يلعبان بالسيف والترس؟ رجلينتي تشاهدون فيها ة األولى الّ رّ الم
تؤّدى من  ةل أهزوجما شاهدوه يمثّ  أنّ إلى متعلِّمين بطريقة المناقشة، مع ال معلِّمل البعد ذلك يتوصّ  -

دة ردّ تختلف أنواع األغاني المحيث  ،بموكب العريس وصوًال إلى دار العروس احتفاءً  قبل شباب الحي
 جميعها تدور هاولكنّ ، )عودة الحجاج، ة تبعًا للمناسبة المحتفى بها ( حفل زفافضمن العراضة الشاميّ 

  .ي والفرح وصوًال إلى دار العروسحول فكرة الرجولة والتحدّ 
 على السبورة. االحتفالي{ العراضة}ة هذا الطقس تسميّ  معلِّميكتب ال -
 القصة. في د في العراضة الواردة تي تردّ ع عليهم الكلمات الّ ينتقل بعد ذلك ويوزّ  -

 لثالثالنشاط ا
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ه السهر مع نوبالتالي لم يعد بإمكا ،هذا الشاب ستصبح لديه عائلة أنّ [ تعني  يشرحها بقوله:ثم  -
 ،ممتعة على التعلّ  ضفيتة بطريقة تمثيليّ  ،ة الجديدة]ة حياته العائليّ ل مسؤوليّ مّ أصدقائه، بل عليه تح

  .ين ترديدهامتعلِّمال إلىويطلب 
  
  

 
  

 دقيقة ٤٥الزمن: 
واآلن سنشاهد  .ة العريس إلى العروسق بزفّ ل يتعلّ وّ إّن ما رأيناه في الفيديو األ :يبدأه بالقول -

اآلن  ىفقبل دخولها إلى بيت العريس هناك عادة مازالت موجودة حتّ  ،ق بحفلة العروسفيديو آخر يتعلّ 
 في القرى السورية.

ة) ميرة( العجينالخ يعرض صورة العروس كيف تلصق  -
تمرار ًا على اسمؤشِّر ولم تسقط تعّد  فوق باب الدار فإذا التصقت

ائلتها ذلك يشعر عأضف إلى أن ّ  ة فيما بين الزوجين،العالقة الزوجيّ 
 مئنان لهذا الزواج.باالط

فيديو الزغاريد ( هنا ليس بالضرورة أن  معلِّمبعد ذلك يشغل ال -
 .طريقة أداء الكلمات) متعلِّمف اليكفي أن يتعرّ  ، بلكلمات الزغرودة معلِّميشرح ال

امهم بطريقة يها أمكلماتها ويؤدّ  معلِّمويشرح ال ،ة على ورقة منفردةع الزغرودة المذكورة في القصّ يوزّ  -
ح لهم معنى وضّ يبدأ بغنائها، وي ثمّ  األنف والفم، في المسافة الفاصلة بينتوضع اليد اليسرى  إذصحيحة 
ترمي إلى لفت و  ،ة وتعني تباركتة أو آراميّ يها،أويها) وهي كلمة سريانيّ و (إ تي تبدأ بها، وهي،الكلمة الّ 

بهذه  ...معاً  بأدائهاهم فليش وتعني دوام المحبة، وبعد ذلك يكلّ تي تنتهي بها ليليانتباه السامع، والكلمة الّ 
الفتيات والنسوة العروس، بعد أن دخلت دهليز البيت إلى صحن الّدار وتُنشد للعروس  تالزغرودة استقبل

 والعريس من عائلتهما.

 الرابع النشاط
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  دقيقة ٢٥الزمن: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  فاصل منشط

ن أ في هذا الّسياق أودّ  ،ينمتعلِّمأعزائي ال: يقول المعلمبعد االنتهاء من الزغرودة   -
حتالل ان االهناك جريدة كانت تصدر إبّ  :فكم بهأرى من واجبي ان أعرّ  ،خبركم شيئاً أ

 ضحكالم(بـ معنونة وكانت الة وكان رئيس تحريرها حبيب كحّ  ،١٩١٨سورية  ل الفرنسي 
مون الكاتب بالمض نشرها ) وحينما منع من نشرها من قبل المسؤول الفرنسي،المبكي

ارجي لخابعرض صورة عن الغالف  ميقوم المعلّ  .)لماشي الحاذاته تحت عنوان(
ى في بعض أعداد تلك الصحيفة كانت الصفحة األول :ميتابع المعلّ  . ثمّ ن العنوانيتضمّ 

مونها ث عن مض، ويتحدّ مضمونها الفساد في الحكومةيفضح  تبدأ بزغرودة مكتوبة 
أعداد  إلى أّن حضر جزءًا من أعداد المجلة معه إلى الصف، وينوه بشكل عام،  وي

في مكتبة المعهد الفرنسي للشرق األدنى، في حال المجلة كاملة يمكن الرجوع إليها 
 .رغبوا باالطالع عليها

النسوة، وهنا يدعوهم للرقص واالستمتاع  تغني فيهثم يشغل فيديو عرس شامي -
 ة.الحركات المناسبة في مثل هذه المناسب بذلك مبدياً  بالرقص ويشاركهم
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 ...هاتهي طقوس الزواج في العرس الشامي، روته الكاتبة في قصّ  فتموهتعرّ  مايخبرهم أّن ثم ّ  
 قصص -يا دمشق وداعاً " بـة معنونة قصصيّ  وهي من مجموعة ،ةع عليكم القصّ سأوزّ  ،اآلن أحبائي
  م).١٩٩٢/٢٠٠١: /١٩٨٩. أعادت دار طالس إصدارها بثالث طبعات عام١٩٦٣وزارة الثقافة 

 نه على السبورة ( الّرقية المجربة).ثم يكتفي بشرح العنوان ويدوّ  -
اتنا ا أو جدّ ي ما تقوم به أمهاتنماذا نسمّ  :يقوم بشرح معنى الرقية بطرح أسئلة على المتعلِّمين -
ة، آية قرآنيّ  اني، أوجبيننا بزيت جلبنه من الكنيسة، أو قراءة دعاء ربّ  أثناء مرضنا عند مسحهمفي 

جميع  البخور فيها). يستمع المعلِّم إلىيعرضها المعلِّم أمامهم ويضع (؟ رون البيت بمبخرة أو يبخّ 
 ل معهم إلى مفهوم الرقية.هم على قول ما يريدون ليتوصّ ويحثّ  ،المتعلِّمين

يكون و مين بقراءة تعريف الرقية كما وردت في فقرة شرح الكلمات، ف أحد المتعلِّ بعد ذلك يكلّ  -
ب المعلِّم يعقّ  مّ ومن ث ل لمعنى مفهوم الرقية بطريقة الحوار.قبيل االنتهاء من التوصّ  عها عليهمقد وزّ 

 لقهرمانياتي بين أيدينا هي فعل شرير يقوم بها كبير الجن واسمه الرقية في القصة الّ   أنّ بقوله: إّال 
 ليثير المتعة لدى المتعلِّمين. اً بيده إلى أحد المتعلِّمين مبتسم ويشير

  لعقدة. ا يهاإذن الرقية هي فعل يقوم بها الناس لعالج مشكلة ما. في القصة نسمّ  :المعلِّم -
 ،يستمعون إليهاتي سات الّ تدوين أسماء الشخصيّ  مويطلب منه ،ر المتعلِّمين بالورقة والقلميذكّ  -

 وكيف بدأت الراوية حكايتها.   ،الحدث دواوعليهم أن يحدّ 
أداء المقطع ب روج من مقاعدهم، وتكليفهمالخ من الذين دربهم سابقاً  متعلِّمينثالثة  إلىيطلب  -
  .بهم عليها سابقاً ة بعد أن يكون قد درّ ًا بطريقة حورايّ ل مسرحيّ األوّ 

 مشكلةل إلى تحديد اليتوصّ  ؛وية حكايتهااات والحدث وكيف بدأت الر بعد تحديد الشخصيّ  -
 حبكتها.وية عليها االر  بنتتي (العقدة) الّ 

 . جابة عن السؤالاإل تتمّ  ثمّ  -
على أن  مالمعل يحرص لعقدة).ابالمشكلة( ومن ثمّ  ،تها بسؤالوضّح رأيك ببدء الكاتبة قصّ  -١ 

 يستمع لإلجابات كافة.
اء ذلك وفي أثن وج إعادة أداء المقطع.صافي وخدّ  أمّ  المتعلمين اللذين يؤديان دور إلىطلب ي -

 جابة عن السؤال الثاني.اإل خريناآل المتعلِّمينيطلب إلى 
  أيعملها أبو صافي بعد خمس وعشرين سنة؟! :صافي أمّ  -

  .وج باستهزاءتبتسم خدّ  :الراوية -
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عي ي وال تضيّ }!..اسمعي منّ المؤمنة بالرجال مثل الماء بالغربال{ :وجخدّ  -
  .الوقت

تربت على و  ،زكي من أمّ   أثناء القراءة تقتربفي ف عنها.( وتخفّ ئ من روعها تهدّ  زكي،وج جارة أم ّ خدّ  :الراوية
  ك شفتيها من دون إصدار أصوات. وعند انتهاء الراوية تبدأ).كتفها وتحرّ 

  ج الرجال على نسائهم!...طالما تزوّ ل ة األولى من نوعها؟مين األمور؟ أهي المرّ مالك تعظّ  :وجخدّ 
  أم صافي تقوم بأداء الحركة ).ها( صافي تمسح دموعها بكمّ  أمّ  :الراوية

  أيعملها أبو صافي بعد خمس وعشرين سنة؟! :صافي أمّ 
  .وج باستهزاءتبتسم خدّ  :القارئة

  عي الوقت،وال تضيّ  ،ي}!..اسمعي منّ المؤمنة بالرجال مثل الماء بالغربال{  :وجخدّ 
  ألمر قبل وقوعه.ركي اازكي عساها تعطيك رقية تستطيعين بها أن تتد وتعالي معي آلخذك إلى أمّ 

  رم)ي حركات التبّ صافي خالل ذلك تؤدّ  ( أمّ : رم وتقول بمرارةصافي تتبّ  أمّ  :الراوية
  تطيعين عمله ببضع ساعات يا أّم زكي؟عرسه الليلة.. فماذا تس تقولين أنّ : صافي أمّ 

  بالرأس). ي حركة الهزّ وج تؤدّ ( خدّ : وتقول إعجابًا، رأسها وج تهزّ الراوية: خدّ 
ت ين، وياما فّرقالعجائب، ياما أبطلت زيجات بساعات معدودة، وياما جمعت بين ضدّ  زكي! هي أمّ  أمّ  :وجخدّ 
  ة؟َفين. اسمعي هل معك ليرة ذهبيّ يِ بين َأل

  
  صافي: لماذا؟أم ّ  

  ة!ض ثمنه سلفًا، وسعرها محدود! ليرة ذهبيّ بزكي ال تقوم بعمل ما لم تق أمّ  ألنّ  :وجخدّ 
  د وكيف تجرص بريقها)ًا فعل التردّ ( تؤدي حركيّ : تجرص بريقها وتقولو صافي  د أمّ الراوية: تتردّ 

  ة. ليرة ذهبيّ ة سلفًا، قبل أن تقوم بالرقية؟! ولكن ليس لدي إالّ تريد ليرة ذهبيّ  :صافي أمّ 
وتشّد عليها  ،ةتفتح صندوقها، وتخرج منه الليرة الذهبيّ  تسرع إلى ألبستها، فترتديها على عجل، ثمّ  :الراوية

  ر شيئًا.ها تتذكّ تبدو لنا شاردة وكأنّ  زكي األفعال).ثمّ  أصابعها بحنان.( تؤدي أمّ 
  .زكي التعبير تعرض صورة الغربالأثناء قول أم ّ في 
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تدراكي تعساها تعطيك رقية تستطيعين بها أن  ،زكي وتعالي معي آلخذك إلى أمّ  -
  األمر قبل وقوعه.

رح قائمة ش مجموعة أن تقرأ كلّ  إلىويطلب  ،مجموعاتين إلى ثالث متعلِّمال معلِّميقسم ال -
سار عّما ستفلالمجموعة أخرى بمجموعة  استعانة كلويوّضح لهم إمكانية  ،المفردات والتعبيرات
 .د من فهمهمليتأكّ  بهمر المعلِّم ويمّ  هو غير واضح لها.

دول أثناء القراءة يقومون بمْلء الجفي و  ،داً قراءاتها جيّ  إليهمويطلب  ،كاملةة يعطيهم القصّ  -
  في السؤال الثالث.

  

  

  
  دقيقة ٣٠الزمن: 

 اً فارغيكون  يجب أنذي الّ  ،الجدولفي ين بما كتب متعلِّمبمناقشة ال يقوم المعلِّم النشاط افي هذ
إلى  قّسمهميبعد ذلك  .إجابتهمبتصويب  يقوم، و كي يفعلوا على غراره ،للمقطع األوّ باستثناء ا

  .امسالخ في أثناء اإلجابة عن السؤال األسئلة كلِّها ا بحلّ ليقومو مجموعات 

  

 الخامسالنشاط 
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الذي يعتمد على الحاالت الشعورية والنفسية للشخصيات،  أهمية الزمن النفسي معلِّمح اليوضِّ 
الحوار الطريقة وراء الترابط النفسي و . ويظهر التحليل األدبي الماضي استحضارإلى  ةي الذاكر وتؤدِّ 

  الداخلي.
  

  
  دقيقة ١٥الزمن: 

 بّين رأيك بطريقة بدء القصة من قبل الكاتبة.  -
 حّدد السمات الرئيسة لشخصّيات القصة.  -
 بّين العالقة بين سمات شخصّية أم صافي وواقعها.  -
 حّدد خصائص البيئة المكانّية للقصة (البيت الشامي).  -
 عّدد طقوس العرس الشامي.  -
  في القصة من وجهة نظرك. ح النقطة األهمّ وضّ  -

  

  

  

  اقترح طريقة أخرى إلنهاء القّصة، ثّم أعد كتابة القصة بأسلوبك.  

  

  

  

  

  

  

  

   التقويم النهائي

 واجب البيتي ال
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  :النص

  أمام الملك :المشهد

                                 ]١[  

 ما، وكلّ تباكوف واالر الخشوع و الخ م الحارس ووراءه الناس. يَتالمح على وجوههميتقدّ  (
 ة. تنتشر بينهم همسات مبحوحةمارات وضوحًا وقوّ ألموا داخل القصر ستزداد هذه اتقدّ 

 .ة)ومندهش
 أترى النوافير؟ :أصوات

 .يالالخك-
 .انظر إلى الّرخام-
 .األلوان يتألأل بكلّ -
 .اً وا أحذيتكم جرّ ) امشوا بهدوء وال تجرّ صوت زكريا( -
 .ّراس ُقساةالحُ -
 .ينتظرون إشارة وتسقط األعناق-
  .نا ندخل القصرإنّ -

                                       ]٢[ 
 .)بحارسان يقفان باستعداد على جانبي البا  .رجات الُمفضية إلى الباب الرئيسيرتقون الد(
 .مهابته سيظهر العرش بكلّ -

 الدرس الثالث

  ملك الزمانة الفيل يا مسرحيّ 

 المحتوى
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 ..ترتخي ركبتاي-
 .هذا البهو-
 .قلبي يدقّ -
 .ادثوا السجّ احذروا أن تلوّ -
 .الحيطان تلمع كالنهار-
 أين الَملك؟-
 في صدر البهو يقف عليه أربعة حراس) اً يفتح الحارس باب(
 .اسهباب حرَّ  ولكلّ -
 .تشتّد الحراسة من باب إلى باب-
 .وجوههم من الصوان أو الفوالذ-
  .قبدأت أتعرّ -

 ) أين يختبئ الملك؟صوت الطفلة(-
 ...هّس -
 ..نمشي في نفق من الذهب-
 .) اضبطوا أعصابكمصوت زكريا(-
 ...يزيغ البصر-
 أين يمضون بنا؟-
 !ما هذه التجربة المخيفة-
 .الزوايا في كلّ  اسأصبح الحرّ -
 .القتل عندهم أهون من التثاؤب-
 .القصر كالمتاهة-
 يقف الحارس أمام باب آخر يحرسه عدد كبير من الجنود القساة).(

العرش.  اآلن تدخلون قاعة، )ة االحتقار في صوتهإلى الجماعة، وقد تزايدت رنّ  ملتفتاً ( :الحارس
 .فال تنسوا ذلك ،للمثول أمام الملك أصولة أدب. الويل لكم إن بدر منكم شغب أو قلّ 

 .نا نحسن الوقوف بين يدي الملك أتسمعون؟ يجب أن نكون في غاية األدبسنثبت أنّ  :زكريا
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 .نرفع للملك شكايتنا بعدئذِ ندخل في صفوف منتظمة، وننحني باحترام وخشوع، ثم ّ 
 ...سنرى الملك :أصوات

 .رأسي يدور-
 .قلبي يدقّ -
 .قلبي يدقّ -
 )حارسان مصراعي الباب الكبير يفتح(

 ة المدينة على الباب يا ملكعامّ  ،)ميممًا وجهه إلى الداخل. ال يزال على الباب( :الحارس
 .الزمان
 .) ليدخلوامن الداخل( :الملك

 .احنوا رؤوسكم وادخلوا :الحارس
 .)الذعر واالضطراب يشتتان نظراتهم، وخطواتهم أيضاً  أذين بدم زكريا، يتبعه الناس الّ يتقدّ (

 .الملك وبيده الصولجان ،)راعشةو  مبحوحة،( :أصوات
 .ضوء كالشمس-
 .ال ترفع رأسك-
 .الحراس كاألشباح-
 .ركن وزاوية في كلّ -
 .العرش عال-
 .ق كالشهبوالملك يتألّ -
 ...الملك-
 ... الجميع خافضو الرؤوس، زكريا في طليعتهمبارداً  وف صمتاً الخ لد المالمح. يتحوّ تتجمّ (

 ).ون خطوات ثقيلة، ينحنون إلى أقصى حدود االنحناء، ال يجرؤون على النهوض بعدئذيجرّ 
 ة من ملكها؟ماذا تريد الرعيّ  :الملك

  .)سة اليابسةمجموعة من األجساد المقوّ  ، حركةمت ثقيل. ال اختالجة والص(

                                     ]٣[ 
 لكم بالكالم. ِممَّ جئتم تشكون؟  نَ ذِ أُ أَ  :الملك
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 .) الفيل يا ملك الزمانصوته راجف، ئاً متجرّ ( :زكريا
 ما خبر الفيل؟ :الملك
 .)ت صاحبه حوله بذعرويتلفّ ، يختنق الصوتثم ّ ) قت.. (راعش من بين الجماعة( :صوت
 .)الفيل يا ملك الزمان يقوي صوته( :زكريا
 ) وماله الفيل؟فاً متأفّ ( :الملك

 ىالصغيرة وتجبرها عل يدها بهلع على فمّ  تضع األمّ ) قتل ابن.. (خفيضًا ( :صوت الطفلة
 السكوت).

 ..ماذا أسمع؟ :الملك
 .) الفيل يا ملك الزمانمحرجًا وغاضبًا. يعلو صوته أكثرزكريا: (
 ما خبر الفيل؟ .تكّلمكاد صبري أن ينفذ.  :الملك
 .) الفيل يا ملك الزمانت نحو الناس المقوسي الظهور في انحناءة خوفيائسًا، يتلفّ ( :زكريا
  .مر بجلدكآم أو ا أن تتكلّ مّ إلنواح.. الفيل يا ملك الزمان. ف عن هذا اتوقَّ  :الملك

                                       ]٤[ 
 من الملك) مر وجهه، ويتقدّ يتغيّ  د لحظات ثمّ ويأس. يتردّ  س زكريا في الناس باحتقاريتفرّ (   

 .رعاهه ونالفيل يا ملك الزمان. مثلكم نحبّ  ) نحن نحبّ ة وبراعةل ما يقوله بخفّ يمثّ ( :زكريا
 ..ة دونه. ولكنر الحياى أصبحنا ال نتصوّ تبهجنا نزهاته في المدينة. وتسّرنا رؤياه. تعوّدناه حتّ 

 .ه من الهناءة والسرور. الوحدة موحشة يا ملك الزمانوحيد ال ينال حظّ  الفيل دائماالحظنا أن ّ 
 راتوحدته، وينجب لنا عش ة فنطالب بتزويج الفيل كي تخفّ رنا أن نأتي نحن الرعيّ لذلك فكّ 

 .األفيال. مئات األفيال. آالف األفيال. كي تمتلئ المدينة بالفيلة
 .) تزويج الفيلكالحشرجة(  :أصوات
 ) أهذا ما جئتم تطلبونه؟قهاً مقه( :الملك
 .لنا الرجاء موالي ال يردّ  لعلّ  :زكريا
 ي) أتسمعون! مطلب في غاية الطرافة. كنت أقول دائما أنّ ملتفتا إلى وزرائه وحاشيته( :الملك

 نفذسن اً ها حنان. طبعمحظوظ برعيتي. حنان ورقة في الشعور. رعيتي مليئة بالحنان. كلّ 
 ندروج إلى بالد الهالخل يأمر بة. الفرمان األوّ ) فرمانات ملكيّ الصولجان يدقّ للشعب مطلبه. (
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 جها الفيل. الفرمان الثاني يأمر بمكافأة هذا الرجل الجريء وتعيينه مرافقاً للبحث عن فيلة يتزوّ 
 على عفيه الطبول، وتوزّ  دائمًا للفيل. الفرمان الثالث يأمر بإقامة فرح عام ليلة العرس، تدقّ 

 .السرور واالنشراح خمسة أيام بلياليها المآكل والمشروبات ويعمّ الشعب 
 .أدام اهللا فضل الملك علينا :زكريا

 .) أدام اهللا فضل الملك عليناكالحشرجة( :أصوات
  .) مطلبكم أجيب. تستطيعون االنصرافضاحكا( :الملك

                                 ]٥[ 
 وتخفت األضواء فترة. بعد ذلك ينتفض الجميع. يقفون كون بخطوات ذليلة منسحبين،يتحرّ  (

 ). بعد لحظات.أمام الجمهور، وقد نفضوا عن حركاتهم وهيئاتهم مظاهر التمثيل اً صف
 .هذه حكاية :الجميع
 .لونونحن ممثّ  :٥ممثل 
 .م معكم عبرتهامثلناها لكم لكي نتعلّ  :٣ممثل 
 هل عرفتم اآلن لماذا توجد الفيلة؟ :٧ممثل 
 هل عرفتم اآلن لماذا تتكاثر الفيلة؟ :٣ ممثلة
 .: لكن حياتنا ليست إال البداية٥ ممثل

 .عندما تتكاثر الفيلة تبدأ حكاية أخرى :٤ممثل 
 .ة عنيفةحكاية دمويّ  :الجميع

 .ل جميعا تلك الحكايةوفي سهرة أخرى سنمثّ 
  .."ينسحب الجميع ثمّ "

  

  

 اختلس النظر: استرق النظر :تالمح -
 هيبة: عظمة. :مهابة -
 .ي إلىالمؤدّ  :المفضي إلى -
 .ارتقى إلى: صعد إلى -

   شرح المفردات
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 أمارة ( أمارات): عالمة. -
 الُملك. :العرش -

  
  
 

  ؟ةبنى عليه الكاتب األحداث المسرحيّ  ذيما هو الحدث الرئيس الّ  -١
 :اختر التعبير المناسب للمواقف اآلتية -٢

  
 
  }.فقامت الدنيا وقعدت{       .                           ة التعبيرحريّ السماح ب  
  {ضاقوا به ذرعًا}                    وولدها. منذ يومين يّ صديقتي لم تعد إل  
  .}العنانأطلق له {                           .اً أسكن معه وسخ جدّ  زميلي الذي  

  :إلى الملف على الرابط بالعودة لمحة موجزة عن حياة الكاتب؟ قّدم -٢
www.bibalex.org/.../Wannous_Saadallah_ara_1202.pdf 

 ة ( الفيل يا ملك الزمان). عّلل ذلك؟غير تامة لعنوان المسرحيّ  اختار الكاتب جملة -٣
 ؟تاوصف حالة الشخصيّ  ضوع) فيالخشوع) بدًال من (الخالكاتب كلمة ( استعمالل علّ  -٤
 رأيك ماً ات؟ ناقش مدعّ ارجي للشخصيّ الخبدا الصراع واضحًا على المستويين الداخلي و  -٥

 بأمثلة من النص.
 ولماذا؟، ذي اعتمده الكاتب إلبراز هذا الصراعما هو األسلوب الّ  -٦
 ص؟الطفلة) في النّ ل صوتا ( زكريا و ماذا يمثِّ  -٧
 ة.ة مع األدلّ اللغة في المسرحيّ تؤدِّيه ذي تحّدث عن الّدور الّ   -٨

  
  

   :قادرًا على أن أن يكون متعلِّمع من اليتوقّ 
 يحّدد الحدث الرئيس اّلذي بنى عليه الكاتب أحداث المسرحّية.  -
 يعّلل سبب اختيار الكاتب جملة غير تاّمة لعنوان المسرحّية.  -
 ارجي. لخابين الشخصّيات على المستويين الداخلي و يعطي أمثلة من النص على الصراع  -

 سئلة األ     

   ةة التعلميّ األهداف التعليميّ 

 التعبيراتالمواقف
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 يقترح عنوانًا للمسرحّية.  -
 يحّدد الحالة اّلتي تسيطر على الشخصّيات في المسرحّية.  -
 يوّضح الفرق بين كلمتي (خشوع) و(خضوع).  -

  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                   

  الصور.  -

  

  
 .م التعاونيالتعلّ  -
  .)المناقشةالحوار ( -
 .ينمتعلِّمة في الموضوع نفسه بين اليّ جراء مناظرة تمثيلإ -

  المستهدفة المؤشِّرات

 .بشكل مفهوم دون التلعثم كثيراً  تحدُّثال-
 .النبر والتنغيم باستعمالتمثيل المعنى المراد إيصاله -
  .في الصياغة المشكالتمواصلة الحديث على الرغم من بعض -
 .مراقبة أخطائه وتصحيحها-
   المقوالت وشكلها. المواءمة بين مضمون-
 .التنويع في صياغة ما يريد قوله-
 .ا يريد قولهة في التعبير عمّ توظيف األساليب اللغويّ -
 .النتائج من بين اآلراء المطروحة أهمّ استخالص -
 .مها من جديدتي تعلّ توظيف التعبيرات الّ -
 ًا لمعرفة المزيد عن الموضوع.س لفظيّ إبداء التحمّ -
 اقتراح أفكار جديدة حول الموضوع.-
 .العمل على استمرار التحدث والمناقشة حول الموضوع-

 تعليميةالوسائل ال

 المقترحة الطرائق
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   التهيئة للدرس

  دقيقة ٢٠الزمن: 

تماع عن داللة  رمز الفيل في الحياة. وبعد االس شيئاً كانوا يعرفون إذا ما بيان يطلب المعلِّم من المتعلِّمين  -
إليهم يخبرهم بما يسمى بساعة الفيل الموجودة في متحفي دبي وسويسرا، وكيف ذكرها الرحالة ابن بطوطة 

ويبدي  ،لفيلللسلطة وساعة ا اً قة الرابطة بين الفيل بوصفه رمز ووصفها. ومن ثم يقول: لدي تساؤل عن العال
  .المعلِّم تساؤله بإيماءة تعجبية من دون تعليق أو إعطاء فرصة لإلجابة

يل يا ملك الف" ةالمسرحيّ  تي تدور حولهاالفكرة الّ  يقدِّم ثمّ  ،لمحة موجزة عن الكاتب معلِّمال يقدِّم -
 ). ١ة، (بطريقة حكائيّ  "الزمان
أناسها بسطاء؛ يحكمها ملك مدينة  كان هناك ،واناألكان يا ما كان في سالف العصر و  :يبدأ -

 -(يعرض الصورة ةمتاهأشبه بإّن هذا القصر  :بشؤونهم. وقيل ه يعيش في قصره، وال يهتمّ يخافونه، رغم أنّ 
(صورة  بهو يشرحها) تدخله منل المعلِّم الصورة أثناء الحكايةيستعمل متاهة، هنا الالقصر كمتاهة لتوضيح 

  (صورة). ادوٕاذا دخلت إليه رأيته مفروشًا بالسجّ  ،من الّرخام يتألأل ويلمع بهو) طويل

        
 ،ه، وتجد الملك جالسًا على عرشرلذلك عندما تدخله يجب أن يكون حذاؤك نظيفًا خالياً من الغبا -

  وبيده الصولجان (صورة)، ويتألق كالشهب( صورة)؛

 القسم األول          
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 اس قساة القلوب كاألشباح،يحرسه حرّ  -

 
 ن ينتظرون إشارة من الملك ليقطعوا األعناق.يكالصوان والفوالذ (صورة)، تجدهم جاهز وجوههم   -

            
  

 ؟رأيكم لكن ماه كثيرًا. و يحبّ ، الً لديه فيًال مدلّ  نّ إيقال  :ا هذا الملك فله حكاية غريبة عجيبة وهيأمّ 
ة المدينة. ل في أزقّ } للتجوّ  العنانله الملك أطلق أين كان يعيش الفيل ؟ كان يعيش في المدينة وقد {

}  هة ضدّ حرك ةوال أحد منهم يستطيع أن يأتي بأيّ . {كات المزارعينأثناء تجواله كان يدّمر ممتلفي و 
   فيل الملك.ه ألنّ  :ونمتعلِّمال تعرفون لماذا؟!
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ل القوي بفعل ام قام هذا الفية. ولكن في يوم من األيّ فكرة الحكاية في المسرحيّ  أحسنتم بفهمكم :المعلِّم
  }؟ {يا ُترى} ما هو  أخرج الناس عن صمتهاقذر{ 

  ع؟.توقّ تي دعتك إلى هذا الين، ويسألهم لماذا؟، ما هي األسباب الّ متعلِّمعلى إجابات ال معلِّميحصل ال

هذا  أنّ إلى وا لشاهدون في الصور ليتوصّ تماذا إليهم: الفيل يقتل طفًال) يطلب  ،يعرض الصورة(ثم ّ  
} نيا وقعدتالدّ  فقامتطفًال صغير أّدى إلى موته. { هرس ةحدى األزقّ أأثناء تجواله في في  طالفيل المتسلّ 
  أفعاله. بسببو{ضاقوا به ذرعًا } بين الناس 

  

باستثناء  ٤-٣-٢-ات ليس لديها أسماء. فقط أرقام ا الشخصيّ  ة أّن كلّ هذه المسرحيّ والمثير في حكاية 
لطفل ة فعلهم على موت اولكن يا ترى ما هي ردّ  ،بسطاء اً ناسأة واحدة تحمل اسم (زكريا)، وكانوا شخصيّ 

المعلِّم  ب إلى قلبه ؟!!. يحرصذي فعل الجريمة فيله المحبّ الناس تخافه. والّ  ط وكلّ في زمن ملك متسلّ 
نقرأ تعالوا بنا ل .ورةسبّ نها على الق عليها ويدوّ اإلجابات من دون أن يعلّ من على أن يأخذ أكبر عدد 

  ة الفعل التي قامت بها األرقام والناس. ة لنعرف ما هي ردّ الحكاية في المسرحيّ 
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  دقيقة ٤٥الزمن: 
هو: قيام الفيل بهرس طفل تحت و الحدث  لوا إلى) إلى أن يتوصّ ١ًا عن السؤال (شفهيّ  يجاب -

ت والزمان اويدفعهم إلى تحديد الشخصيّ ، الناس به ذرعًا بسبب أعمالهى ضاقت ة حتّ األزقّ  قدميه في أحد
. والمكان قرة في ففيها في قصر، والرعيّ  الملك يعيش تياألزمنة الّ  إلى كلّ  الزمن يمتدّ  والمكان (حيث

البيت ها و المدينة بحارات ،بةرهم بقصة الرقية المجرّ والقصر في ساحته. ويذكّ ، تهاهو المدينة في أزقّ 
 .)بما يحتويه من أشجار وارفة وياسمين ونافورة لدمشقي في صحن دارها

ن يدوّ ، و اة بعد استماعهم لحكايتهللمسرحيّ عاتهم عن العنوان المحتمل ين توقّ متعلِّمال يطلب من  -
  ق عليها.ورة دون أن يعلّ اإلجابات على السبّ  كلّ 

ه يتوجّ  ، ثمّ لزمان"ا الفيل يا ملكون للعنوان" متعلِّمال معلِّم بتشغيل التسجيل، وسيستمعيقوم ال ثمّ  -
 هي عنوان المسرحية.  ؟هل سمعتم الجملة هذه :ينمتعلِّمإلى ال

كتب العنوان ي ة. ثمّ ين بمدى التقاء بعض إجاباتهم مع العنوان الرئيس للمسرحيّ متعلِّميناقش ال -
ة التشاركيّ  ل، (هذه األفعالوقفة تأمّ  يستحقّ  ،الحظوا معي العنوان ورة، ويدعوهم بقوله:على السبّ 

ين متعلِّمال مع لالمتعلِّم على المشاركة" الحظوا ") ماذا يعني ؟ هل يحتاج إلى خبر؟ يتوصّ  تحثّ 
 زكريا.و  األرقام به بما ستقوملتشويقنا  ،ة)بالحوار إلى أّن الكاتب لم يكمل العنوان (جملة غير تامّ 

 ذاه ه يريد أن يكتشفوا. ألنّ )أجب عن السؤال :) دون أن يقول لهم٤عن السؤال ( ُيجاب(وهنا 
 بأنفسهم هذا. 

 

 

 

 

 

  لالنشاط األوّ 
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  دقيقة ٢٥الزمن: 
 وادّ ؤ ين أن يمتعلِّمال إلى، ويطلب المعنى بالنبر والتنغيميًا مؤدّ  ة بصوت عالٍ المسرحيّ  معلِّمال يقرأ -

جمل الموضوعة له ال دويحدّ  ،بأداء دور الراوي امتعلِّمف بعده، ويكلّ  النّص بمراعاة النبر والتنغيم
همون التي اليف تحت الكلمات الغامضة وضع خطّ  إليهمباللون الغامق. ويطلب بين قوسين 
 ه.إليأثناء االستماع  معناها في

البحث بفهم كلّ ي) في البيت.( و ٣و( )٢اإلجابة عن السؤال (إليهم في نهاية النشاط يطلب  -
 ).العودة لقائمة شرح المفردات فيمات غير الواضحة، ويشير إليهم الكلبأنفسهم، عن معاني 

  
  
  

  التهيئة 
  دقائق ١٠الزمن: 

تي لّ ة. وااهم باألسماء كما وردت في المسرحيّ مخاطبًا إيّ  ؟كيف حالكم :ةالحصّ  معلِّميبدأ ال -
 ونها اليوم.سيؤدّ 

  
                                

  
  

  دقيقة ٢٠الزمن: 
بأداء المعنى  رهمويذكّ ، األدوار من أداء كلّ  متعلِّم ن كلّ ى يتمكّ ين بالتسلسل الُمعاد حتّ متعلِّمف اليكلّ  -

ي المتعلِّم الحرص على أن يؤدّ هم ممثلون على خشبة المسرح (ة، وكأنّ يحائيّ بالنبر والتنغيم والحركات اإل
 ).ديهدم األفضل لها زميله أمامه، فيحاول أن يقّ اة أدّ ي رغبته بأداء دور شخصيّ قد يلبّ و ألدوار ا كلّ 

 معانِ  في حال مازال هناك ،إلجابة عن استفساراتهمإلى ابعد االنتهاء من القراءة والعودة  إليهميطلب  -
ك صعوبة هنا أنّ عندما يشعر  بطريقة التمثيل، ويلجأ إلى الشرحالكلمات  ُتشرحغير واضحة، وهنا 
 ).٣(و )٢( ةويجاب عن األسئلة البيتيّ ، في إيصال المعنى

 لثاني النشاط ا

 القسم الثاني                        

  لالنشاط األوّ 
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  دقيقة ٢٠الزمن: 

ة رحيّ ل المسات من خالتي تسيطر على الشخصيّ الّ  ما هي الحالة :يبدأ النشاط بقوله
يقوم  مّ ث ،واالرتباك ،شوعلخاو  ،وفلخا: الحاالت اآلتية ل إلىلتوصّ لبرأيكم؟ يحاورهم 
  ن لهما.يضوع)، مع عدم إظهار العنوانلخاو شوع، لخابعرض صورتي (

        

 هم إلى أنّ ل معتي يرونها في الصورة. ويتوصّ عن العناصر واألفعال الّ  تحدُّثويطلب منهم ال -
: قائالً ع يتاب . ثمّ ضوع يعني االنحناء مع الّذلالخ في حينة شوع يأتي في طقوس إيمانيّ الخ

 إليكم.ة أوّد أن أنقلها أعزائي تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى قضيّ 
عني ف في اللغة ال يادلكلمة (خشوع), ولكن التر  ةرادفكثيرًا ما ترد كلمة (خضوع)، م وهي أنّ 

  ة.التطابق في اللغة العربيّ 
ل معهم بالحوار إلى أّن الكاتب لجأ إلى ويتوصّ  .)٥( اإلجابة عن السؤالإليهم ينتقل ويطلب  ثمّ  -

لسياق، ضوع في هذا االخ ة للملك، وهي أسوأ منحالة القدسيّ  للداللة على شوعالخ كلمة استعمال
 ها لم تدفعهم إلى التحرر منه.ألنّ 

 

 

 

  

 لثاني النشاط ا
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  دقيقة ٢٠الزمن: 

ا هذا؟ ات، برأيكم كيف بدلدى الشخصيّ صراعًا شوع لخاحالة تفرض إذن  :يبدأ النشاط بقوله -
لداخلي اى الصراع لقد تجلّ  ما يلي: متعلِّم). وبالحوار يستنتج ال٦بقراءة السؤال (ا متعلِّمف يكلّ 

 ووف صمتًا باردًا. الجميع خافضلخال د المالمح. يتحوّ "تتجمّ  :لحظة وقوفهم بين يدي الملك
ال  ينحنون إلى أقصى حدود االنحناء، ون خطوات ثقيلة،يجرّ ..طليعتهمالرؤوس، زكريا في 

 :للنص بقولهم وفقاً ارجي فقد بدا الخ ا الصراعأمّ  ."يجرؤون على النهوض بعدئذ

 

 .: عندما تتكاثر الفيلة تبدأ حكاية أخرى٤ل ممثِّ    -
 
  حياتهم البائسة.األمر الذي يعني استمرار معاناتهم في  ."الجميع: حكاية دموية عنيفة 
 

  
                                  

  
  دقيقة ٢٠الزمن: 

ن يّ يب ،تي تعّد تهيئة لإلجابة عن السؤال السابعوالّ  ،)٦عن السؤال (، يشكرهم على إجاباتهم -
معهم  ليتوصّ و  ،)٧بقراءة السؤال ( امتعلِّمف يكلّ  ذي اعتمده الكاتب إلبراز الصراع.األسلوب الّ 

ة، وقد تجّلى في حوار زكريا مع الملك، إلى أّن الحوار هو الطابع الوحيد في هذه المسرحيّ 
ار شف لنا من خالل الحو كَّ ليتَ  ات، وذلكالحراس مع الشخصيّ و ات وحوار الطفلة مع الشخصيّ 

 إلى هيوّد الكاتب إيصالذي الّ  ،اتذي اعتمده الكاتب الصراع الداخلي للشخصيّ ارجي الّ لخا
  ي.لمتلقّ ا

راءة السؤال ق متعلِّم إلىيطلب  .اً نالحظ هناك أصوات ،لنعد إلى النص :ة بالقوليتابع بتلقائيّ  -
)٧.( 

لبعد سماع إجاباتهم    ل البدء بالمواجهة.: صوت زكريا يمثّ أنَّ  إلى يتوصَّ

  األمل بالمواجهة. :صوت الطفلة  

 لثالث النشاط ا

 لرابعالنشاط ا
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  .ين إلى مجموعاتمتعلِّمالالمعلِّم م قسّ ي ،داخل الصف ،)٩،١٠( السؤالينجابة عن لإل -
، رةو صها على السبّ يلخّ المجموعات  بعد االستماع إلى إجاباتو  ،)٩جابة عن السؤال (ينتقل لإل

ز ما يدونه على  وفي أثناء الكتابة يطلب إلى مجموعة ما اإلتيان بالعبارات من النص التي تعزِّ
  :السبورة

  وف واالنبهار واالنكسار.الخ لحظات تصوير -أ:    اللغة دورًا في  تؤدِّي    
  ة.تصوير االنفعاالت بدقّ  -ب                            

  ات.التعبير عن المواقف بلغة الشخصيّ  -ج                             
  تنمية األحداث ورصد المواقف إلى نهاية الحدث.  -د                            

اب يج .ناقش هذا القول .ة أقرب إلى الدراما السوداءة هزليّ المسرحيّ  ،)١٠ا اإلجابة عن السؤال (أمّ 
 . معلِّميدور حوار بينهم يقوده ال . ومن ثمّ كلِّها عن هذا السؤال من قبل المجموعات

  
                               

  
  دقيقة ٢٠الزمن: 

ا من خالل تكليفهم بالبحث عنه. وفي هذ عرفوه منها وعمّ  ،بحوار عن حياة الكاتب معلِّميختم ال
 تعرض إذ ،لكاتبهذا اببالتعريف  ،ةة السوريّ ة العربيّ السياق يذكر اهتمام وزارة الثقافة في الجمهوريّ 

 ،)٢٠٠٩ة" طقوس اإلشارات والتحوالت"في احتفالية أيام الفرنكوفونية في سورية في عام (مسرحيّ 
 أّدىو  ،بـحل وفي ،قـــفي دمش) األوبرااألسد للثقــافة والفنـــون ( دارفي و ة حماة، ــــأوًال في مدين

  .عربي من أصلّ  اً والمخرج كان فرنسيّ  ،ونلون سوريّ ممثّ  -في دمشق -أدوارها

مت ، وقدّ 1994وكتبها عام  ،)١٩٩٧األخير (  ونوس سعد اهللالكاتب  ة لنتاجوتنتمي هذه المسرحيّ 
 ،ال األشقرة نضمخرجين غير سوريين، منهم المخرجة اللبنانيّ  على يدفي مصر ولبنان وفي أوربا 

ي ف مرسيليا(في  مترجمة إلى اللغة الفرنسية ةكما عرضت المسرحيّ  .ة فريدريكا فيلدبكواأللمانيّ 
 اهمنيمكّ  اللذين ينالرابط معلِّميكتب ال ثمّ  .٢٠١٣ة للثقافة في إطار كونها العاصمة األوربيّ  فرنسا)

 لخامس النشاط ا
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جاهز  ّنهأويخبرهم  فر إمكانية شرائها،افي حال عدم تو  طالع على فصولهاة لالمسرحيّ لاتحميل 
   وا قراءة النص كامًال.أسئلة حولها في حال أحبّ  ةعن أيّ  للردّ 

www.mohamedrabeea.com/books/book1_7770.pdf- 
http://www.4shared.com/office/p90DWySj/.  

  

  
  
  

  
 ،روتبي فيار الشمس ) في مسرح دوّ غرف صغيرةة ( ين لحضور مسرحيّ متعلِّمال يدعو المعلِّم

 بإحضارين تعلِّممبعض ال يكّلف وفيما بعد ،ةة باللغة العربيّ مناقشة المسرحيّ  حضورالبعد  ويجري
 بعض المقاالت حولها. 

  
  

  دقيقة ١٥الزمن: 
 حّدد الحدث الرئيس اّلذي بنى عليه الكاتب أحداث المسرحّية.  -
 عّلل سبب اختيار الكاتب جملة غير تاّمة لعنوان المسرحّية.  -
 ارجي. خالعلى المستويين الداخلي و  اعط أمثلة من النص على الصراع بين الشخصّيات -
 اقترح عنوانًا للمسرحّية.  -
، أو إجابتك بالعبارت اً حّدد الحالة اّلتي تسيطر على الشخصّيات في المسرحّية، مدعم -

 الكلمات، أو الجمل التي توضِّح الحالة. 

  في الوحدة الثانية المراجع    

سلسلة أعالم األدب  .الحكاية الشاميةألفة األدلبي شهرزاد ). ٢٠٠٨البحرة، نصر الدين ( -
 األديب: دمشق عاصمة الثقافية. -مطابع ألف باء السوري.

 دار البشائر اإلسالمّية. .المفاخرات والمناظرات ).٢٠٠٢( ، محمد حسنالطّيان -

   التقويم النهائي

   إلثرائيالنشاط ا
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. بيروت: ٧الطبعة  .الفيل يا ملك الزمان ورأس المملوك جابر). ٢٠١٠ونوس، سعداهللا ( -
 منشورات دار اآلداب.

  لكترونّية المراجع  اال 

- www.mohamedvabeea.com\books\book1-vvv.pdf.  
- 4shared.com\office\p9.dwysj. 
- www.bibalex.org\...\wannous-saadallah-ara-12.2.pdf 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



329 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
             

 

 

 

 

  تهدف الوحدة الثالثة إلى تنمية قدرة المتعلِّم على:     
  

 للموقف االستماعي البصري. تحديد الفكرة العامة 
 .استنتاج الفكر الرئيسة في الموقف االستماعي البصري 
  أهداف النص المستمع إليه.استنتاج 
 .اكتشاف مواطن القوة والضعف في الموقف االستماعي البصري 
 .إبداء الرأي في الموقف االستماعي البصري وفق معايير محددة 
 .توظيف خبراتهم السابقة في تفسير بعض المواقف في النص المستمع إليه  
 .تنمية مهارات االستماع لدى المتعلِّم 
  ُّث لدى المتعلِّم.تنمية مهارات التحد 

 الوحدة الثالثة

 
ّ
 ةبعض املواقف االستماعي

 
ّ
 ة والبصري

ثالثة   أھداف الوحدة ال
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  .(دعاية) اإلعالن -

  .دقيقة فنصبنصيحة  -
 .قمة كوبنهاغن... قمة حياة أو موت -
 .مقابلة -
  .معرض فيلم بالروح بالدّ  -
  .شاهدة في الشاعر أدونيس -

  

  

  

  

  

    

يعطيك الكثير. سفن أب يرويك. طعمه منعش  ( سفن أبامرأة:عاية بصوت كلمات الدّ  :صالنّ 
  ).ه ساحرلكنّ  .سفن أب يرويك. إّنه منعش لذيذ .لذيذ. سفن أب طبيعي

  

   :قادرًا على أن أن يكون متعلِّمع من اليتوقّ 
 .يحّدد الّسلعة المعلن عنها في اإلعالن 
 خصائص السلعة المستهدفة في اإلعالن. يحّلل 
  .يبدي رأيه في اإلعالن 
  ِّل لجوء أصحاب الّسلع إلى اإلعالنات. يعل 
 لسلعة ما يختارها. اً إعالن يصّمم 

 دروس الوحدة الثالثة

 لرس األوّ الدّ 

  اإلعالن  (دعاية)                      

 المحتوى

 ةعلميّ ة التّ عليميّ التّ  األهداف
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 سجيل.التّ  -
 بورة.السّ  -
 ت.ّال جرائد ومج -

  
 

  الحوار( المناقشة). -
 .االستقراء -
 .االستنتاج -
  .عاونيم التّ علُّ التّ  -

  

  
 لعة المعلن عنها؟ما السّ  -١

 المستهدفة المؤشِّرات

 .المسَتَمع إليهتي يدور حولها الحديث الفكرة العامة الّ  تحديد-

 .ث من الحديثتحديد غاية المتحدّ -
  .ة للفهمياق الصوتيّ إشارات السّ  استعمال-
 .ث في نقل المعنى للمستمعة للمتحدّ ة والحركيّ إدراك اإليماءات الحسيّ -
 .ات السابقةر بالخربط الجديد المكتسب ب-
 .برات السابقةالخوالقديم في  ضوء  المسَتَمع إليهالعالقة بين الجديد  تحديد-
 .السابقةبرات الخفي ضوء  المسَتَمع إليهالحكم على -
 .تحديد العيب أو األخطاء في الحديث-

 

 تعليميَّةالوسائل ال

  المقترحة رائقالطّ 

 سئلة األ           
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  لعة إلى المشروبات الساخنة أم الباردة؟تنتمي هذه السّ هل  -٢
 :الجمل اآلتية تتناسب مع معاني ص المستمع إليهمن النّ  هات كلمة مرادفة -٣

 فتور. دشاط بعة والنّ ، أي باعث على الحيويّ مقوٍ   -
 شرب إلى أن أزال عطشه.  -
 أّخاذ بذوقه اللذيذ. -

 ثني عن رأيك بهذا اإلعالن ؟حدّ  -٤
 طأ. الخ أو خطًأ في اإلعالن؟ إذا كانت اإلجابة بنعم: حّدد هذاهل الحظت عيبًا  -٥

  .ّح إجاباتك مع التعليللماذا يلجأ أصحاب السلع إلى اإلعالنات ؟ وضّ   -٦

  

  

   التهيئة للدرس

  دقيقة ١٥الزمن: 
ري القميص لفت نظ ،عزيزي :سم بقولهاه باالين مخاطبًا إيّ متعلِّمال أحدبسؤال  معلِّميبدأ ال -
 الِعْقدت نظري فقد لف(ة) آخر أما أنت متعلِّمذي ترتديه هل تخبرني من أين اشتريته؟ ثم ينتقل لالّ 

 ؟ ثمّ  مامن أحدٍ  هل اشتريته بنفسك أم كان هدية !كم هو جميل ،ه بيدهكسويم !!هينالذي تضع
 بضائع.يها السلع أو الوالشراب نسمّ عام تي نرتديها أو نستهلكها في الطّ األشياء الّ  إنّ : يتابع

ريق لطّ ا ماف ،الل خبرتناوجود سلعة أكثر من أخرى من خ سببنتعّرف  لو حاولنا أن واآلن -
  ؟إلى ذلك

 نيدوّ  ،أكبر من اإلجابات عن هذا. وهكذا إلى أن يحصل على عددٍ  ليجيبَ  متعلِّمويشير بيده إلى 
ق، ع أن تكون عن طريق( أمي، صديومن المتوقّ  ،السبورة علىاإلجابات كّلها التي يتلقاها المعلِّم

 معلِّماللى ليس عهنا  .ة، إعالن في الطريق. في التلفزيون)الصدفة أثناء جولة في السوق، المجلّ 
حد أ ذكري لموفي حال  ،هم على الحصول على اإلجاباتبل يحاول أن يحثّ  ،أن يوحي باإلجابة

 ،كثيراً  تهوكوالالش أنا أحبّ  :الفكرة على سبيل المثالالمعلِّم  يطرحإعالنات يمكن أن  المتعلِّمين كلمة
  بالنسبة لي. لوع المفضّ ها النّ أنّ و  اً خصوصعت على الشراء. فتشجّ  ،ورأيت اإلعالن في التلفزيون

  
  

 إجراءات الدرس
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  دقيقة ٣٠الزمن: 
بل االستماع ولكن ق ،نةمعيّ هم سيستمعون إلى دعاية هي إعالن لتسويق مادة أنّ متعلِّمين يخبر ال -

 .البدء بتشغيل التسجيل قبل ٣-٢- ١منكم قراءة األسئلة  أودّ 
 حها.عن األسئلة من دون أن يصحّ كافة  ينمتعلِّممن إجابة ال متعلِّمد اليتأكّ   -
ا تقويم ة. أمّ اإلجابة الصحيحالمعلم ز يعزِّ  وفي أثناء االستماع للتسجيل، يعيد تشغيل التسجيل -

، لمتعلِّمينلني حركاتهم وماذا تع، ة التسجيل ومناقشة أداء الممثلينبإعاد فيكونالسؤال الثالث 
 ت من اإلجابة الصحيحة.للتثبّ 

 

  

  دقيقة ٢٠الزمن: 
إلى لة يطلب إلى المتعلِّمين أن يوّجهوا األسئو  امس،لخاو  الثالث والرابع لسؤالإلى ينتقل المعلِّم  -

 للحصول على اإلجابات عن األسئلة الثالثة. هذه العملية يدير معلِّم. والاً بعضهم بعض

  

  

  دقيقة ٢٥الزمن: 

ويعطي المجموعة  ويعطي المجموعة األولى جريدة،، ين إلى ثالث مجموعاتمتعلِّميقسم ال
 ، ثمّ الموجودةعالنات إلمضمون ا مجموعة أن تستخرجَ  كلّ إلى ويطلب  ،عالناتة إمجلّ  الثانية

السلعة  المادة أو ، واّلتي تقوم بتصنيف اإلعالنات بحسبالمجموعة الثالثة تقّدمها مكتوبة إلى
ذه العملية بذلك، وتجرى هأفراد مجموعتها بدورها تعلنها أمام الجميع بعد تكليف أحد المعلن عنها، و 

بمنزلة  يهاله بين المجموعات، و تحت إشراف المعلِّم اّلذي يتأّكد من صحة القيام بها من خالل تجو 
 التقويم النهائي داخل الصف.

  

 النشاط األول 

 لثانيالنشاط ا

 لثالثالنشاط ا
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. وتحاول ةولالمحمبهواتفهم في الشارع  إعالن ريتصو كلَّ مجموعة منها على حدة ب المعلِّمف يكلّ 
، التقاطهمكان بوتخبرهم  اأمام زمالئهوتعرضه عبر الشاشة  يه في الدرس القادمتؤدّ  اً إعالن تصّممأن 
  .لهاختيارها  تبررو 

  
  

  

  

  

    

  

   :صالنّ 
وكأّن  ،، وأّنك جدي زيادة عن اللزوم؟}ال تبتسم للرغيف الساخن{  بأّنك ُكثر (كثيرون) هل ينعتك

ي قرارة مع أّنك ف .إّن ابنك ال يشبهك إال في عبوسك :يقولون إنهمحتى  ؛هموم الدنيا فوق رأسك
 ةاالبتسام ك تخجل منهم يجهلون في الحقيقة أنّ أنّ  الضحك كثيرًا. إالّ  وتحبّ  ،نفسك خفيف الظلّ 

تبّدل ا رأيك أن مة. ولكن ة الجديّ ل االختباء وراء الشخصيّ للغاية. فتفضّ  في وجوههم وأسنانك صفراء
اخلي من جزء الدّ ال فركاض األسنان في المنزل، يلتبي ناصعة؟الصفراء بابتسامة بيضاء  ابتسامتك

  أبيض. لمعاناً إلعطائها باألسنان  قشرة البرتقال
  
  

  بـ.وصف  :نعت

  شديد البياض، وصاٍف. :بياض ناصع

 الواجب البيتي 

  دقيقة) ف( نصيحة بنص                            

 المحتوى

 الّدرس الثاني

 شرح المفردات 
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  يبتسم أبدًا.ذي ال على اإلنسان الّ  لّ يد :{ ال تبتسم للرغيف الساخن} التعبير:

  " عمل صعب للغاية"، " لطيف للغاية".:إلى أبعد حد وأقصى درجة :للغاية

  {الغاية تبرر الوسيلة}. :التعبير اإلضافي

  
  

 الكلمات اآلتية كما وردت في النص المستمع إليه. أضدادهات  -١
  .بيضاء....... ،ابتسامةعبوس........، خفيف الظل.......... -

 ؟لما استمعت إليه وفقاً ال يشبهه إال في عبوسه" " أّن ابنه ما السبب وراء وصفه   -٢
 ة؟ة الجديّ عّلل سبب اختبائه وراء الشخصيّ  -٣
 باإلعالن؟  ما رأيك -٤
 .أكمل الفراغات اآلتية بالكلمات المناسبة بعد االستماع للنص  -٥

  بيض.أ .....إلعطائها.... البرتقال .اخلي منالجزء الدّ  افرك....، .ض األسنان في يلتبي
 عمًا رأيك بالحجج على استخدامها.مدّ ، بيعيةهات مثاًال من ثقافتك عن العالجات الطّ  -٦
 ذي استمعت إليه؟اختر عنوانًا للبرنامج الّ   -٧
 لها؟ ونهاية النصيحةلمضمون  ونهاية أخرى اقترح بداية أخرى -٨
 إجابتك باألمثلة؟ اً كة، موضحاكتب عن طبيعة الناس المستهلِ  -٩
  أسبابها وأهدافها؟ ،بظاهرة اإلعالنات اً سطر  ٢٠بين رأيك بمااليزيد عن  -١٠

  
  

  
   :قادرًا على أن أن يكون متعلِّمع من اليتوقّ 

 في اإلعالن.  ةح معاني الكلمات الوارديوضّ  -
 ذي استمع إليه.يقترح عنوانًا لإلعالن الّ  -
 يقترح بداية أخرى لمضمون اإلعالن.  -
 يبدي رأيه باإلعالن.  -
  . بيعيةيعطي مثاًال من ثقافته عن العالجات الطّ  -

 ةة التعلميّ األهداف التعليميّ 

 األسئلة 
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 .المسجلة -
 السبورة. -

  
 

 .)مناقشةالالحوار( -
 .االستقراء -
 .االستنتاج -
 .م التعاونيالتعلُّ  -

 

  المستهدفة المؤشِّرات

 المسَتَمع إليه.تي يدور حولها الحديث ة الّ الفكرة العامّ  تحديد-

 .ث من الحديثتحديد غاية المتحدّ -
 .ث عنهاتي سيتحدّ تدوين النقاط الّ -
 ..)(فهم، إيضاح، ترجمة....... دلهدف محدَّ  أسئلةطرح -
 .كلمات من القاموسالاستخراج معاني -
 .برات السابقةالخربط الجديد المكتسب ب-
 .برات السابقةالخوالقديم في  ضوء  المسَتَمع إليهالعالقة بين الجديد  تحديد-
 .برات السابقةإلخفي ضوء  المسَتَمع إليهالحكم على -
 ة المناسبة ليأخذ الكلمة في المحادثة.ساليب اللغويّ األ استعمال-
 البدء في المحادثة وٕانهائها.-
 اختيار التعبير المناسب من رصيده اللغوي للبدء بمقولته.-

 تعليميَّةالوسائل ال

  المقترحة الطرائق
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   التهيئة للدرس

  دقائق ٥الزمن: 
هل تعرفون ما هي أشهر لوحة للرسام (ليوناردو  :ينمتعلِّمبطرح سؤال على ال معلِّميبدأ ال -

 ).؟دافنشي
 .يجيب ( المونوليزا) متعلِّملا -
 ز لوحة المونوليزا؟.ذي يميّ ما الّ  معلِّمال -
 .ابتسامتها بـ:يجي متعلِّمال -
 ها؟وراءذي تخفيه صاحبة االبتسامة ما الّ  -

 معهم إلى أنّ  لويتوصّ ، ويشكرهم على إجاباتهم هم،كلّ  ينمتعلِّمإلى اإلجابات من ال معلِّميستمع ال
ها نيحصل على إجابات ويدوّ  .؟!االبتسام شْيء جميل ومفيد للصحة. ولكن لماذا ال نبتسم أحياناً 

ذا يقول تعالوا معي لنستمع ولنشاهد ما متعلِّمينأعزائي البما يلي:  هم بعد ذلكويخبر  .على السبورة
  هذا الفيديو عن موضوع االبتسام. 

  

  

  

  دقيقة ٢٠الزمن: 
ني الثافي الجدول و  ،ل الكلمات الغامضةجدولين يعنون في الجدول األوّ  معلِّميرسم ال -

تي ين الكلمات الّ م تدو هسيبدأ بتشغيل التسجيل ويرجو من هأنّ متعلِّمين الكلمات الواضحة. ثم يخبر ال
 لكلمةخر وكتابة ااآلتلو  اً واحد روجالخ متعلِّم كلّ  إلىيطلب  ،غمض معناها عليهم. بعد االستماع

فهم  نلب ممّ يط أثناء كتابتها والعودة إلى مقعده. ثمّ في وقراءتها بصوت عال  ،غمضت عليه اّلتي
 كتابة معلِّمال حثناء ذلك يصحّ . وفي أةربيّ زميله أن يشرحها له باللغة العتي صعبت على الكلمة الّ 
ين تعلِّممة شرح الطوة مترافقة مع عمليّ الخ وتجري هذه ،عليق عليهااطئة من دون التّ الخ المتعلِّم

 .إليهم القيام بهذا معلِّمعلى طلب ال بناءً  اً بعضلبعضهم 

 إجراءات الدرس

  لشاط األوّ النّ 
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  دقيقة ١٥الزمن: 

، في النص ةالوارد اتلمفرادت والتعبير شرح ا عال تمتعلِّم أن يقرأ بصو إلى  معلِّميطلب ال -
االستفسار عن إليهم  طلبيو  ) بتمعن،٥-٤-٣-٢-١ (قراءة األسئلة  إليهوبعد التأكد من الفهم يطلب 

 هم.نبي هير الواضحة خالل تجوالالكلمات غ
يما بينهم التفاق فللتفاهم حول ا اً ويعطيهم وقت ،جابة عنهاإلهم إلى ثالث مجموعات لميقسّ   -
 ها.نجابة عاإلكيفّية  لىع

 ويطلب البدء باإلجابة عن األسئلة أثناء بدء التشغيل. ،يبدأ بتشغيل التسجيل -
د دّ بتر  يشعر المعلِّموعندما  ،خبار المجموعات األخرى بإجابتهاإمجموعة  كلّ إلى يطلب  -
 إجاباتهم. متقوَّ وهنا  ،جابةإلن اي يتضمّ ذال المقطع المسّجلل يشغّ في اإلجابة الصحيحة،  متعلِّمينال

  
  
  

  ائقدق ١٠الزمن: 
في  هماجابة عنواإل ٧-٦لسؤالين إلى االمعلِّم بعد االنتهاء من اإلجابة عن األسئلة السابقة. ينتقل 

 ،لبرنامج الحقيقيوعنوان ا منهم،بالسؤال السابع بين العنوان المقترح  السيَّما ،ينمتعلِّمومناقشة ال، الدرس
ن وجهة ع اعفرصة الّدف ، ويمنحهمالمقترح والعنوان الحقيقي ملعقد مقارنة بين عنوانه وقتاً  ويعطيهم

  . ويحدِّد السؤالين الثامن والتاسع وظيفة بيتية.رهمظن
  
  

  دقائق ١٠الزمن: 
أن  ينعلِّممتال إلىويطلب ، رة عنهاربط المشهد باللغة المعبّ يو  ًا،مشهد التسجيل مشهداً عرض ي

  ًا.ه لغويّ عبير عنا يريد التّ في التعبير البصري عمّ  وفقاً درجة كان هذا اإلعالن م ةإلى أيّ يبّينوا 

 التقويم النهائي 

ي لثانشاط االنّ 

 لثالثالنشاط ا
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  صالنّ 
ن الدانماركية (كوبذي جمع بين قادة السياسة، واالقتصاد، والعلم في العاصمة واحد، هو الّ  جمع
  ر المناخ.ل إلى اتفاق عالمي، للتصدي لتغيّ أال وهو: التوصُّ  ؛هاغن)

ومستشار، مسؤول،  ألف ) خمسة عشر١٥٠٠٠و( ،) مئة من قادة العالم١٠٠فبمشاركة أكثر من(
 ع بيئي عالمي بعد عامين منأكبر تجمّ  ،ر المناخن لتغيّ غوبنهاودبلوماسي، وخبير تأتي قمة ك

عن رغبتها و  ت الّدول في التعبير عن مواقفها،بدأ اسيمن الجمود السي وبعد شهور ،المفاوضات العنيفة
ة يّ جديدة لعملاليابان والصين والهند دفعة  ، مثل:وقد أعطت مشاركة دول .لظاهرةي لفي التصدّ 
  ة لديها.ة والناشئة وعودًا بتقليل الغازات الدفيئول الغنيّ انعقاد القمة بعد تقديم الدّ  كما جاء. المفاوضات

وذوبان  ارتفاع درجة حرارة األرض،؛ من المحَتَمَلة لالحتباس الحراريرة القمة تناقش التأثيرات المدمِّ 
قد اتفاق إلبعاد لى عإ ةجبال الجليد، وارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل القريب. كما تسعى القمّ 

  ضراء.الخ الّطاقة البديلة واستخدام مصادر ،ثات األخرىوالملوّ ، العالم عن الوقود األحفوري
ة كوبنهاغن، هي خطوة الالعودة إلى الماضي والمضي ُقُدَمًا نحو حماية قمّ أّن  الكثير اعتبر 

 أّن الفشلين ر محذّ و  ،تتكررخيارًا لكونها فرصة لن كوكب األرض، معتبرين أّن فشل كوبنهاغن ليس 
ن. في مواجهة أكبر تحٍد في القرن الحادي والعشري التوصل التفاق في كوبنهاغن سيضع العالمفي 

  المستويات، وليس المناخ فقط. معتبرين ذلك فشًال على كلّ 

  
  
  
  
  

  قمة كوبنهاغن... قمة حياة أو موت
 المحتوى

 الّدرس الثالث
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لقريبة ا من الغالف الجويالتدريجي في درجة حرارة الطبقة السفلى  هواالرتفاع :حتباس الحرارياال

الغازات الدفيئة  green house gases. من سطح األرض. وسبب هذا االرتفاع هو زيادة انبعاث
  ضراء " الخ أو غازات الصوبة

68.arabblogs.com/archive/2009/7/917181.htmlhttp://amjad  

 ,ةنة آفاق علميّ مدوّ 

  أمجد قاسم.                          -)٢٠٠٩(  ظاهرة االحتباس الحراري... تعريفها وأسبابها

  :الغازات الدفيئة

 .ر للماءات التبخّ عمليّ  عنوينتج  :بخار الماء .١
مصدر للدخان مثل عوادم أّي و  ،احتراق الوقود عنوينتج ، CO)2: (ثاني أكسيد الكربون .٢

 .السيارات
  O)2(Nأكسيد النيتروز .٣
 .الثروة الحيوانية عنوينتج الميثان  : CH)4(الميثان .٤
  O)3(األوزون .٥
 .جاتالثّال  وكانت هذه تستخدم في الماضي في تبريد  (CFCs)الكلوروفلوركاربون .٦

http://ar.wikipedia.org/wiki/ الغازات الدفيئة  

  .الوقود األحفوري .٧

  
  

ة كوبنهاغن هو التوصل أكمل ما يلي: الغاية وراء عقد قمّ  -١
.............................................................................:إلى

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

 شرح المفردات 

 األسئلة 
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 اختر اإلجابة الصحيحة.  -٢
  :الدول المشاركة في قمة كوبنهاغن *عددُ        

  دولة.١٥٠٠٠ -أ                                   
  دولة.٢٠٠٠ -ب                                   
  دولة.١٠٠ -ج                                   

 اشطب العبارة غير المذكورة في التقرير. -٣
  :سياسي.بدأت الّدول في التعبير عن* بعد عامين من المفاوضات وشهور من الجمود ال

  مواقفها. -أ                           
  أملها. -ب                          
  رغبتها.    -ج                          

  :ولبتقليل الغازات الدفيئة من الدّ   ة بعد تقديم وعود* جاء انعقاد القمّ 
  الفقيرة -أ                          
  ة.الغني -ب                          
  الناشئة. -ج                         

   :رة المحَتَمَلة لالحتباس الحراري*   التأثيرات المدمِّ 
  ارتفاع درجة حرارة األرض. -أ                         
  ذوبان جبال الجليد. -ب                         

  بل القريب.انخفاض مستوى سطح البحر في المستق -ج                          
  .)المضي ُقدماً (  اآلتي الوارد في النصالمعنى المرادف للتركيب من النص  هات  -٤
ن بين دول ة كوبنهاغفي قمّ ل التفاق لتوصُّ في اإّن الفشل  :ما المقصود بالقولبرأيك   -٥

 المستويات؟ هو فشل على كلّ  العالم
 وّضح االفكر الرئيسة للحديث المستمع إليه. -٦
  تي لم تتناولها األسئلة؟االستماع األخير ماهي المعلومة الّ أثناء في   -٧

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

.....................................................................................
 ..............  
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   :قادرًا على أن أن يكون متعلِّمع من اليتوقّ 
 يحّدد الغاية من عقد قّمة كوبنهاغن. -
 يوّضح أهمّية األفكار اّلتي تضّمنتها القّمة.  -
 يلّخص التأثيرات المدّمرة المحتملة لالحتباس الحراري.  -
 ضراء. الخ يحدِّد مصادر الّطاقة البديلة -
 يحدِّد معنى االحتباس الحراري.  -
 يتنّبأ بمعنى (الوقود األحفوري) استنادًا إلى معرفته بكلمة وقود.  -
 يوضِّح العالقة بين ظاهرة االحتباس الحراري والغازات الدفيئة.  -

  
  
  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 ةة التعلميّ تعليميّ األهداف ال

 المؤشِّرات المستهدفة

 .ث من الحديثتحديد غاية المتحدّ -
 المسَتَمع إليه.األفكار الرئيسة للحديث  استنتاج-
 .ؤ بما سينتهي إليه الحديثالتنبّ -
 .لالنتفاع منه في الحياة اليومية المسَتَمع إليهتوظيف -
 .اصإلخبأسلوبه  المسَتَمع إليهتلخيص -
 .يال فيما يقالٕالخالتمييز بين الحقيقة و -
 .العالقات بين األفكار المعروضة توضيح-
 المسَتَمع إليه.تحديد الجديد في -
 .برات السابقةالخالمكتسب بربط الجديد -
 قة.برات السابالختحديد العالقة بين الجديد المسَتَمع إليه والقديم في  ضوء -
 .اختيار األفكار الصحيحة لالحتفاظ بها في الذاكرة-
 .نها الحديثتحديد مدى أهمية األفكار التي تضمَّ -
 .تحديد األلفاظ أو التراكيب التي لفتت انتباهه-
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  أوراق عمل. -الصور -عرض الشرائح -فيديو
  
 

 الحوار ( المناقشة). -
 االستقراء -
 االستنتاج -
 م التعاونيالتعلُّ  -

  

  

  

   التهيئة للدرس

  دقيقة ١٥الزمن: 
ث في التلوُّ  أسباب بتحضيرفي الدرس السابق  مجموعات المتعلِّمينف قد كلّ المعلِّم  بعد أن يكون

 ،مجموعة عرض ماعندها أمام الصف كلّ  إلىألسباب. يطلب بامة البيئة، وٕاحضار الصور المدعّ 
ستمع ث الحاصل من وجهة نظركم؟ يهذا التلوُّ  ةل مسؤوليّ من يتحمّ  :السؤال اآلتي معلِّميطرح ال ومن ثمّ 

األفكار  معلِّمال يلخِّص ثمّ  ،اً بعضويترك المجال للحوار والتعقيب على آراء بعضهم  ،ةإلى اإلجابات كافّ 
 :الحوار بقوله ممعلِّ قعات وانبعاث الغازات السامة.... يغلق النالنفايات والنفايات الصلبة، والمست :منها

  .؟مة الكبرى في بعض مؤتمراتها حول ظاهرة مقلقة للعالسنرى ماذا تقول الدول الصناعيّ 
  
  
  
  
  

 تعليميَّةالوسائل ال

  المقترحة  رائقالطّ 

 إجراءات الدرس
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  دقيقة ٣٠الزمن: 
ترد خالل تي سالمفاهيم الّ  قائمة شرح المفردات، اّلتي تتضّمنقراءة  متعلِّم إلىأوًال يطلب  -
تلك المصطلحات ل ينمتعلِّمد من فهم الاالحتباس الحراري. والغازات الدفيئة) بعد أن يتأكّ ( االستماع نّص 

نتقل ي ثمّ  ومن ،المعلومات تبعرض فيديو قصير عن االحتباس الحراري لتثبي يقوم. من خالل الفيديو
 دًا إلى معرفتهم بكلمة وقود. بعد الحصول علىاستنا ) بطريقة التنبؤلشرح كلمة (الوقود األحفوري
اإلضافة إلى . بالوقود ذلكالبدائل المقترحة عن استخدام  تتضمن التي، إجابات يعرض عليهم الشرائح

 ل الشابكة لعرض صور الوقود األحفوري.استعما

  

  

  دقيقة ٣٠الزمن: 

إلجابة عنها ا إليهمامس، ثّم يطلب الخ ين مّدة دقيقة لقراءة األسئلة باستثناء السؤالمتعلِّميعطي ال -
  خالل بدء التسجيل، ويخبرهم أّن مّدته دقيقة ونصف.

  ذلك يعيد التسجيل إلعطائهم فرصة التأّكد من إجاباتهم.يعطيهم خمس دقائق الستكمال اإلجابة. بعد  -
  

  
  

  دقيقة ٢٥الزمن: 
 إجابة على لمقطع  المتعّلق بكلّ اإعادة  ، عن طريقن من إجاباتهمو متعلِّميعيد تشغيل التسجيل ليتأّكد ال -

 حدة.
 ن السؤالاإلجابة ع إليهمبعد ترك األوراق واألقالم. ويطلب ، ويطلب االستماع إليه ،ثم يعيد التسجيل

  ع. هذا الموضو  عن معلوماتهم عن ضراء. يسألهمالخ امس وهي: البحث عن مصادر الطاقة البديلةالخ

  شاط األولالنّ 

 لثانيالنشاط ا

 لثالثالنشاط ا
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وهنا يعّزز اإلجابات الصحيحة  ،ضراءالخ متابعة عرض الشرائح عن الطاقة البديلةإلى ثم يدعوهم 
  .ينمتعلِّملل

  
  
  

  دقيقة ٢٠الزمن: 
يدير  ممعلِّ مناقشة آرائهم في اإلجابة عن السؤال الرابع. وال إليهميطلب  وهنا .هو تقويم للدرس -

 المناقشة.
 النشاط البيتي

 ين في نهاية الدرس بتحميل فيديو بعنوان" شرح مذهل عن االحتباس الحراري"متعلِّمال معلِّمال يكلف -
في   https://www.youtube.com/watch?v=IytbRAjvKOwعلى الرابط: من الشابكة

  ر الشابكة. وكتابته في البيت. لتوفّ  نظراً الصف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  لرابعالنشاط ا
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   صالنّ   

 رةمن مدينة بوسطن في والية تكساس الدكتو  رنا أن تنضم إلينايسّ ع  و للحديث أكثر عن هذا الموض  
  . كريستن بوستد) مديرة قسم الدراسات الشرق أوسطية في جامعة تكساس(

ايد ذي بدأ فيه اإلقبال أو تز عن التوقيت الّ  -ولو وجيزة  -ةتاريخيّ إذا أردنا أن نعطي لمحة  :المذيع
  .؟ة ماذا تقولين لنام اللغة العربيّ اإلقبال على تعلّ 

زايد االهتمام ًا في تدافعًا قويّ  تكان أحد عشر سبتمبرأّن أحداث  فيها الشّك طبعًا ممّ  :ضيفة البرنامج
الزدياد كثر من خمسين سنة، ولكن األ) تدّ قديم تاريخه ( يميكا. قسمنا قسم ة في أمر بدراسة اللغة العربيّ 

ى اآلن ، حتّ اً تدريجي اً وتزايد اً وٕانما كان ازدياد ،لم يكن طفرة أحد عشر سبتمبرذي حدث بعد أحداث الّ 
  والتزايد مستمر الحمد هللا.

ألمريكية مع العالقات اة يزيد من تقوية م اللغة العربيّ ب، هل ترين أّن هذا اإلقبال على تعلّ طيّ  المذيع:
  .العالم العربي وتمتينها
وفي . ةعندي ثقة كبيرة وأمل كبير أن يكون هذا االزدياد في االهتمام باللغة العربيّ  :ضيفة البرنامج

 عالية بالكالم، والتواصل باللغة العربية أن يغير نسق العالقات اتكفاءذوي ب ، وفي تحقيق طّال الحقيقة
  أنا وزمالئي الذين ندّرس اللغة العربية هنا. ؛هذا أملنا كلنا في الحقيقةو األمريكية والعربية. 

جامعات ال ، وأيّ ةب كثقافة شرق أوسطيّ ماذا يتّم تدريس هؤالء الطّال  ،نعم لنشرح لمشاهدينا أكثر :المذيع
  ة؟.م اللغة العربيّ ل أعلى نسبة في اإلقبال على تعلّ ة تسجّ األمريكيّ 

ة منتشر بيّ االهتمام باللغة العر  يعني .تحديد أكبر الجامعات يعني ،صعب الحقيقةفي  :ضيفة البرنامج
تنشأ في  ،ةسنة هناك برامج للغة العربيّ  كلّ  في .خمس سنوات ىحتّ  ، رّبما منذرهبشكل لم يكن أحد يتصوّ 

مريكي. في الشرق األ جامعة تكساس المعروفة مثل: جامعات الكبيرةال طبعاً  ،جداً ات صغيرة جامعات وكليّ 
ضًا أن هناك أي المهمّ  ولكنّ  ،ةل أكبر برامج في اللغة العربيّ تمثّ  ربماجورج تاون، ميتشغن أيضًا. هذه 

  اإلقبال على تعّلم اللغة العربية ( مقابلة)                

 المحتوى

 الدٍّرس الرابع
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ا أمّ  ةب أينما كانوا فرصة لدراسة اللغة العربيّ يعطي للطّال  هذاو  ،مكان برامج في أحجام مختلفة في كلّ 
صحى، ليس فقط تدريس قواعد الف يعنيا . ممّ منهج تواصلي ،و يعتمد على التواصلراسي فهالمنهج الدّ 

 ،ناء اللغةب من التواصل مع أبن الطّال ا يمكّ وممّ  ،ع هذا المحكية أيضًا، بتنوّ ة المحكيّ تدريس العربيّ  ماوٕانّ 
ب على االستمرار في دراسة اللغة ع الطّال ذي يشجّ ًا. وأعتقد أّن هذا الجانب هو الّ جدّ  وهذا جانب مهمّ 

  ة سنوات وسنوات.العربيّ 
ع أن ه يستطيال يشعر أنّ ف ،يدرس سنة أو سنتين، ويدرس الفصحى -في الماضي– الطالبكان 

، على ةمن المحكي يتعّرف على ابن اللغة العربيّ  اً م قدر ما اآلن عندما يتعلّ يتواصل مع أبناء اللغة. وٕانّ 
  .دراسةثيرًا على االستمرار في هذه العه كهذا يشجّ و  ،م معهويستطيع أن يتواصل ويتكلّ  ،شخص عربي

الثقافة  متعلُّ مرتبط ب وتعلُّمها ةاللغة العربيّ  هل تدريس ،في المفهوم المعرفي األمريكي ،نعم :المذيع
  العربية واإلسالمية تحديدًا؟. 

ق هم درسوا شيئًا من تاريخ الشر من الطالب يدخلون صفوف اللغة ألنّ  ، كثيرنعم :ضيفة البرنامج
م أو ما إلى ذلك. ه، ةة أو االجتماعيّ من صفوف الدراسات الدينيّ  ين اإلسالمي في صفّ األوسط أو الدّ 
 ،وهذه الحضارة ،هذه الشعوب عنفوا أكثر أن يتعرّ  نهم يريدو هم يأتون ألنّ  ،ب لغة بالتحديدال يأتون طّال 

  ماضيها وحاضرها، ومستقبلها، إن شاء اهللا. ؛هذه المنطقة عنو 
ة لعربيّ م اللغة االب األمريكي على تعلّ ُيقبل الطّ  هل :عن هذه النقطة تحديداً  ألسأل سؤاالً : المذيع

  ر العرب؟.لالطالع على هذه الثقافة أم لمعرفة كيف يفكّ 
كما  ربما عتقد أّن الدافع األقوى هو ليسأ يعني ؛هؤالء الناس وتعّرف ،الثقافة لتعّرف :ضيفة البرنامج

ون عن بنا يبحثطّال  ،طالبنا ال يبحثون عن لغة العدوّ  ).كتعلَّم أو اعرف لغة عدوّ ( :إلى يشير سؤالك
ى اهتمامهم إنساني بالدرجة األولو  اهتمامهم حقيقي لهم. نوا أصدقاءأصدقاء يريدون أن يكوّ  تواصل مع

هم و  ،عوبأكبر لهذه الش اً قوا فهموفي التفاهم في أن يحقّ  ،في التواصل ورغبة حقيقية ،ومودة حقيقية
مونه هو لّ وّمما يتع ،مون ويدرسون في صفوف اللغة أشياء عن التاريخ وعن الحضارة وعن الثقافةيتعلّ 

 ،اً والثقافة العربية ثقافة غنية جدّ  ،طبعًا الحضارة حضارة عظيمة ،يشجعهم أكثر على متابعة الدراسة
  .ونهاضون إليها يحبّ د ما يتعرّ مجرّ  ،ونهابنا يحبّ طّال و 

ما  ،ةبيّ م اللغة العر ب يقبلون على تعلّ كبيرة من الطّال  اً هناك أعداد ، ذكرت أنّ سؤالي األخير :المذيع
مل لهم في سوق العمل؟ وهل سوق العوهل هناك فرصة  ؟تي تنتظر هذه األعداد الكبيرةهي الوظائف الّ 

  سيستوعبهم؟.
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االقتصاد األمريكي ليس في أفضل طبعًا  ،الواقعاآلمال أكبر من ما ربّ  إلى حد ما :ضيفة البرنامج
صة تخصّ على وظيفة م ب يحصلونة من الطّال في الحقيقة القلّ  ، ولكنولكن هناك بعض الوظائف ،حاالته
ونحن  ،بعاً طعهم نحن نشجّ و  ،عدد من طالبنا للدراسات العليا هم يدخلون مجال التدريس .لعربيةباللغة ا

  .سيكونون أساتذة المستقبل-إن شاء اهللا -هم أنّ فخورون 
في رنأمل في أن تكون هناك فرص أكب يعنيولكن  ،بعض الوظائف يعني )البكالوريوساإلجازة (ب طّال 
  ...الخ في مجاالت التجارة والتبادل الحقيقة

جزيالً لمشاركتك  اً ة في جامعة تكساس شكر الشرق أوسطيّ  راساترئيس قسم الدّ  المذيع: (كريستن بوستد)
  معنا.

  شكرًا. :ضيفة البرنامج
  

  
 تي اشتمل عليها التقديم للمقابلة.عبارة الّ ال اذكر -١
 ن التقديم؟ماذا تضمّ  -٢
 (يمد): قسمناالمستعملة خطًأ  الكلمة مناختر الكلمة المناسبة لسياق الجملة بدًال  -٣

   :قسم قديم تاريخه
 يستمّد من  -أ
 إلىيمتّد   -ب

ة العربيّ  ب األمريكيين اللغةم الطّال عبر تعلّ  ةالعربيّ  -العالقات األمريكية  تمّتنكيف   -٤
 من وجهة نظر المضيفة؟

 هل الطالب األمريكي ُيقبل :نة في سؤال المذيعتي قد تكون متضمّ اللة الّ ما هي الدّ  -٥
؟ لعربر الالطالع على هذه الثقافة أم لمعرفة كيف يفكّ  ،ةم اللغة العربيّ على تعلّ 

 ا؟وكيف عالجتها المضيفة في رده
 بمدى استيعاب سوق قالسؤال المتعلّ  لىع كلو كنت مكان الضيف، ما هو ردّ   -٦

 ة في بلدك.ي اللغة العربيّ متعلِّمالعمل ل
 ناأو خطّ  تي تحتها خطّ الّ  ،بالغامق نةمكان الكلمات واألساليب الملوّ بدائل ضع  -٧

 بحيث يبقي المعنى ذاته؟
 . القّوة والضعف في المقابلة د مواطنحدّ  -٨

 

 األسئلة
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   :قادرًا على أن أن يكون متعلِّمع من اليتوقّ 

 يحّدد الفكرة العاّمة اّلتي تدور حولها المقابلة. -
 يعّلل سبب تزايد االهتمام بدراسة اللغة العربّية في أمريكا. -
 العربّية.  -يبّين رأيه في أثر تعّلم اللغة العربّية على العالقات األمريكية  -
 يسّمي المنهج المتّبع في دراسة اللغة العربّية في أمريكا.  -
 تعّلم اللغة العربّية. ليحّدد الّدافع األكثر قّوة لدى الطّالب األمريكيين  -
م اللغة العربّية عبر تعلّ  -يوّضح رأي المضيفة في كيفّية تمتين العالقات األمريكّية  -

 العربّية. 
 واطن القّوة والضعف في المقابلة.يستنتج م -

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 ةة التعلميّ األهداف التعليميّ 

  المستهدفة المؤشِّرات

 المسَتَمع إليه.تي يدور حولها الحديث الفكرة العامة الّ  تحديد-

 إتقان معايير الكالم.-
 أدوات الربط المناسبة. باستعمالتوضيح العالقات في مضمون الرسالة -
 .تحديد العيب أو األخطاء في الحديث-
 .انتباههتي لفتت تحديد األلفاظ أو التراكيب الّ -
 .لغة الجسد باستعمال المسَتَمع إليهالتعبير عن احتجاجه/استمتاعه ب-
 .ؤ بما سينتهي إليه الحديثالتنبّ -
 .ة في التعبير عما يريد قولهتوظيف األساليب اللغويّ -
 .استخالص أهم النتائج من بين اآلراء المطروحة-
 المحادثة.ة المناسبة ليأخذ الكلمة في األساليب اللغويّ  استعمال-
 ال.شكل فعّ ى مستمع بث إلتبادل األدوار من متحدّ -
 للبدء بمقولته. اختيار التعبير المناسب من رصيده اللغويّ -
 .لغة الجسد باستعمالث التفاعل مع المتحدّ -
 .اً ًا ووجدانيّ ث فكريّ مشاركة المتحدّ -
 .تمييز مواطن القوة والضعف في الحديث-
 .برات السابقةلخإفي ضوء  المسَتَمع إليهالحكم على -
 .نها الحديثتحديد مدى أهمية األفكار التي تضمَّ -
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 .الحوار ( المناقشة) -
 .االستقراء -
 .االستنتاج -
 .التعلم التعاوني -

 

 

   التهيئة للدرس

 دقائق ١٠الزمن: 

 مام بالدكمهتامدى عن باختصار روني أخب على المتعلِّمين: السؤال اآلتيبطرح  لمعلِّميبدأ ا
ة اج ونوعيّ والمنه ،ينمتعلِّمة الالمراكز والجامعات ونوعيّ  :من حيث مهاوتعلّ  ةبتعليم اللغة العربيّ 

  . مهين أيديتي باألسئلة الّ  يدعوهم إلى قراءة ع إلى إجاباتهم، ثمّ يستم .تي تدرسونهارات الّ المقرّ 

  

  

  دقيقة ٢٠الزمن: 
) دقائق ٦د من استيعاب مضمون األسئلة يخبرهم بأنهم سيستمعون لتسجيل مدته (بعد أن يتأكّ  -
 .) ثانية٤٦و(

  .التسجيل االستماع إلىاإلجابة عن األسئلة عند  إليهميطلب  -
يشغل التسجيل م ث ،سنتابع في هذا التسجيل موضوعنا ،ينمتعلِّمعزائي ال: أيتوّجه إليهم قائالً   -

 مباشرة.

  

  

 واألساليب المقترحة الطرائق

 إجراءات الدرس

  األولالنشاط 
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 دقيقة ٢٠الزمن: 

بة أو اإلجا زيستمع إلى اإلجابات، ويعزّ و ل، إجاباتهم عن السؤال األوّ  عن ينمتعلِّمال يسأل -
أو يطلب  ممعلِّ خالل ذلك يجيب ال للحصول على اإلجابات الصحيحة. ،تشغيل التسجيل لمن خال مهايقوّ 
 .ق بالمستمع إليهوالمتعلّ  ،إن وجد ،نيمتعلِّماستفسار من ال آخر اإلجابة عن أيّ  متعلِّم إلى

  
  
  

  دقيقة ٢٥الزمن: 
بالمذيع أو  قةمجموعة بقسم من المقابلة المتعلّ  ف كلّ ويكلّ  ،موعتينجم م المتعلِّمين إلىيقسِّ  -

اإلجابة ب ءدلباالمتعلِّمين  إلىويطلب  ،عها عليهميوزّ  لضيفة.با ةقالمتعلّ  ،م البرنامج ومجموعة أخرىمقدّ 
 .د من عملهمليتأكّ  ،من خالل تنقله بينهممعلِّم عملهم ال خالل ذلك يتابعو عن السؤال السابع. 

  
  

              
  دقيقة ٢٥الزمن: 

  يطلب إلى المجموعتين تبادل أدوار المقابلة بعد إجرائهم التعديالت عليها.
   

  دقيقة ٢٠الزمن: 

 حّدد الفكرة العاّمة اّلتي تدور حولها المقابلة. -
 عّلل سبب تزايد االهتمام بدراسة اللغة العربّية في أمريكا. -
 بّين رأيك في أثر تعّلم اللغة العربّية على العالقات األمريكّية العربّية.  -
في كيفّية تمتين العالقات األمريكّية العربية عبر تعّلم اللغة  وّضح رأي المستضافة -

 العربّية. 
 ة والضعف في المقابلة.استنتج مواطن القوّ  -

 لثانيالنشاط ا

 لثالثالنشاط ا

  لرابعالنشاط ا

 التقويم النهائي
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  :الفيلم صملخّ 

  ّلبنانّية.الحرب األهلّية الانتهاء على  اً في بيروت بعد مضّي تسعة عشر عام الفيلمتدور أحداث هذا    

قّصة فارس (فادي أبي سمرا)  من خالل ،تروي المخرجة حكاية جيل امتهن الحرب بالوراثة وفيه
عامًا  ١٩د وها هو بع ،ذي كان عضوًا سابقًا في إحدى الميليشيات خالل الحرب األهلّية اللبنانّيةالّ 

على نهاية الحرب، يتألم لرؤية ابنه (رامي أبو حمدان)، يقترب من دوامة العنف نفسها، ويسعى إلى 
 .اً دذي يعصف بلبنان مجدّ إبعاده عن حياة الشارع، وحمايته من العنف الّ 

https://www.cinemoz.com  

  

) ثوان.١٠(و ،دقيقة) ٣١( للفلم: الزمنيةالمدة    

كاتيا جرجورة. :إخراج   

رامي أبو حمدان، فادي أبو سمرا. :تمثيل  

).٢٠٠٦(  :سنة  

  .وفرنسا لبنان، :بلد اإلنتاج
  
  
  

  عرض فيلم بالروح بالدم                      

 المحتوى

 امسلخارس الدّ                       
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 تي عالجها الفيلم؟الموضوعات الّ  ام -١
 في مشاهد الفيلم؟ تجّلى العنفكيف   -٢
 ات؟على الشخصيّ ة وّضح انعكاس الحرب األهليّ  -٣
  بّين حضور الحرب في الحوار. -٤
ة بة من لفظين، تحمل بمعناها مفارقة مركّ نالحظ أّن عنوان الفيلم يشير إلى (عالمة لغويّ   -٥

  اللة لتلك العالمة ومفارقتها ؟ما هي الدّ  ة)لغويّ 
 من البطل الرئيس في الفيلم؟ - ٦

 لمتلقي ؟ إلى االمخرجة إيصالها  دُّ تي تو ما الرسالة  الّ   -٧   

  
  

   :قادرًا على أن أن يكون متعلِّمع من اليتوقّ 
 يحّدد الموضوعات اّلتي عالجها الفيلم.  -
 يوّضح كيفية تجّلي العنف في الفيلم.  -
 يبّين انعكاس الحرب األهلّية على الشخصّيات في الفيلم.  -
 يحّدد البطل الرئيس في الفيلم.  -
 لمتعلِّم. إلى ايستخلص الرسالة اّلتي تود المخرجة إيصالها  -
 يستنتج الّداللة والمفارقة اللغوّية لعنوان الفيلم. -

  

  

  

  

  

 ةة التعلميّ األهداف التعليميّ 

 األسئلة 
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  فيلم، وتسجيل لهتافات.
  
 

 .الحوار (المناقشة) -
 .االستقراء -
 .االستنتاج -
 .م التعاونيالتعلُّ  -

  

  

  

  

  

 المستهدفة: المؤشِّرات

 المسَتَمع إليه.تي يدور حولها الحديث الفكرة العامة الّ  تحديد-
 المسَتَمع إليه.الرئيسة للحديث  الفكرا استنتاج-
 .ة (الجزئّية) المكّونة لكّل فكرة  رئيسةالفكر الفرعيَّ استخالص -
 .ث من الحديثتحديد غاية المتحدّ -
  .ة للفهمإشارات السياق الصوتيّ  استعمال-
 .ث في نقل المعنى للمستمعة للمتحدّ ة والحركيّ إدراك اإليماءات الحسيّ -
 .اً األحداث تدريجيّ  ترتيب-

 .ة والضعف في الحديثتمييز مواطن القوّ -

 تعليميَّةالوسائل ال

 الطرائق المقترحة
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  دقائق ١٥: الزمن: التهيئة للدرس

موعة مج كلّ  ،بعد تقسيمهم لثالث مجموعات ين بالرجوع إلى موقع سينموزامتعلِّمال يكلِّف المعلِّم
  حول الفيلم. اأفكاره ومن ثم تسجل، عليها أن تشاهد الفيلم معاً 

  

  

  دقيقة ٣٥الزمن: 
 اتخصيّ شم الاسما  مثل: أسئلة قصيرة بطرحه ،لفيلماد من مشاهدة المتعلِّمين بالتأكّ  يبدأ المعلِّم -

مح لهم ويس ،ةيستمع إلى آراء المجموعات كافّ  ثمّ  ؟الجسر في الفيلماسم ما ؟ الواردة في الفيلم
ون ؤ هم سيقر أنّ  رها ويخبرهمتي حضَّ ليدير الحوار باإلجابة عن األسئلة الّ ، ليتدخّ  ثمّ  ،بمناقشتها معاً 

  .صامتاً وخالل مناقشتهم سيعرض الفيلم  ،عنه ُيجاب ثمّ  ،سؤاالً 

 

  

  دقيقة ٥٠الزمن: 

 ويحرص على مشاركة الجميع كي ،ة طريقة الحوار والمناقشةلإلجابة عن األسئلة كافّ  معلِّميتبع ال
  .ك العائلة، العنف)ة، تفكّ ( الحرب األهليّ  :لإلجابة عن السؤال األوّ إلى ال معهم يتوصّ 

 باب،ألعاب الش :يفمفهوم العنف يظهر و صها ي العنف ويلخّ يستمع إلى آرائهم حول تجلّ  ثمّ  -
  ( صراع األجيال).،والديه ( األب واألم)و واهتماماتهم، العالقة بين الشاب 

 التي تتمركزت اين إلى انعكاسات الحرب على الشخصيّ متعلِّمل مع اليتابع بالطريقة ذاتها ليتوصّ ثم ّ 
بن رفض اال على التدخين،األم إدمان ك األسرة، إدمان األب على الكحول، : ( تفكّ اآلتية نقاطالفي 

  ليشيا).ارتباط مفهوم الصداقة باالنتماء الحزبي للمي ،ايجاد نفسه باالنتماء إلى ميليشيإلوالديه ومحاولة 

 إجراءات الدرس

  النشاط األول

 لثانيالنشاط ا
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ل ويتوصّ  ،ونممتعلِّ ظ به اليتلفّ  ءشي ن كلّ ، ويدوّ عن السؤال الرابع ويسألهم جميعاً جابة إليتابع ل -
حوارات  ،( جمل قصيرة مجزوءة بـ:أداء الممثلين في التعبير  الحرب تجّلى في وقوعمعهم إلى أن 

 ، تجنب الحديث عن المشاعر، الصراخ).اتغير مكتملة بين الشخصيّ 
   لصوت.ا يغّيبويؤكِّد هذا بتشغيل الصوت على بعض المشاهد التي تؤّكد اإلجابات. ومن ثم 

م ههذا العنوان؟ ويحاول أن يحثّ  ما الذي يلفت نظرك في :ينتقل إلى سؤالهم عن العنوان، قائالً  -
لة للعالمة هي الّدال :نها على السبورةويدوّ  ،اللةالدّ  ا يقولونه، كي تتوّضح لهممّ مبأسئلة متتابعة 

لوطن، لى اإالفيلم االنتماء  يعالجي للحزب، وفي سياق آخر ة مرتبطة باالنتماء الكلّ سياسيّ  داللة
بالروح بالدم  بالروح بالدم نفديك يا فلسطين. :بهتافات متلفزة معلِّمز اليعزِّ ( .مفهوم االستشهادٕالى و 

 نفديك ياشهيد...).
الجسد و  ،تشير إلى الحياة (الروح والدمأتي من احتواء الجملة على داللتين تفة ا المفارقة اللغويّ أمّ  -

بالضرورة اة الحي :وأيضًا المعنى ونقيضه وتخرج هذه اإلشارة إلى الحياة لتعني االفتداء. والروح).
نائهم إلى يدفعون جميعهم بأب من ثمو  ،وجميعها تتبّنى هذا الشعار ،لألحزاب ولألطراف تنتج الموت

 أ بعنوانه لنهاية الشاب، وهي الموت.أّن الفيلم يتنبّ  نتوصل في النهاية إلىالموت. 
االنتهاء  بعد .بصوت عال قراءته متعلِّمويطلب من  ،لسؤال السادسإلى ااالنتقال  معلِّميطلب ال -

ن يكون أالبطل ليس بالضرورة ( إجاباتهم وينّوه لهم بأنّ  لالستماع إلىين متعلِّميتّوجه إلى ال
لبطل لوا إلى أّن اات، فقد يكون الزمان أو المكان). يستمع إلى إجاباتهم إلى أن يتوصّ الشخصيّ 

وتدفع  ،اس في هذا الفيلم، التي تعّد المحرك األسيلم هو الفضاء العام (المدينة)الرئيس في الف
-قدرر اليه تغيبين أوديب واألب بمحاولت يبدو التشابهفاتها، وهنا مباشرة ات للقيام بتصرّ بالشخصيّ 
ة إلى ذهنيّ  ه أقربف أوديب ألنّ يوظّ  معلِّم(هنا اليقوده إلى حتفه.  ولكن في الحقيقة -حماية ابنه

 نهم االجتماعي والثقافي)األفالم جزء من مكوّ ة وأّن ة، خاصّ غير الناطق بالعربيّ  متعلِّمال
(المخرجة  ابة أيضاّ الكت إليهمويطلب  بثم ينتقل إلى السبورة ويكت ،نو المتعلِّم لهيقو  يستمع إلى ما  -

من جيل  وال تنتهي األبناء في آثارها تتبدّ  تي لم تنته بعد.ة الحرب الّ في هذا الفيلم تسخر من عبثيّ 
 .وشم .سمالب .سالح( هاجميع تهعنها في ممارسا ويعّبر ،منهم يحمل ثقافة الحرب إلى جيل، وكلّ 

 التعب الجسدي والنفسي)
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عد العرض في وتجري مناقشته ب ،لق لوين) مترجم لنادين لبكيهمتعلِّمين فيلم (مع الالمعلِّم  حضري

داء ر النشاط كما في درس الطبخ واألولقد طلبوا أن أكرّ ( مطعم.مكان يقترحه المتعلِّمون كقهوة أو 
  .المسرحي)

  
  

  

  دقيقة ٢٠الزمن: 

 حّدد األفكار الرئيسة للفيلم -
 رّتب أحداث الفيلم زمنّيًا.  -
 لمتلقي.إلى ااستنتج الرسالة اّلتي توّد المخرجة إيصالها  -
  ة والضعف فيه.القوّ لم. مع تحديد مواطن يبّين رأيك بالف -

  
  المصادر والمراجع 

  لكترونّية إلالمراجع ا
.http://amjad68.arabblogs.com 

\archive\200917\917181.html  - مدّونة آفاق علمّية.  
.wiki\http://ar.wikipedia.org 

.http:\\www.cinemoz.com. 
 
 
 
  
  

   إلثرائيالنشاط ا

 التقويم النهائي 
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 أبالغ إذا الشهادة بحق الشاعر أدونيس من  الناقد األدبي جان نعوم طنوس، في برنامج خليك بالبيت،  
 .واقع بأمر ه إقرارة ألنّ كاديميّ لروح األوليس في هذا القول مجافاة ل .أكبر شاعر عند العربقلت إّن أدونيس 

عراء تي وٕاعجابي واحترامي لشوة شاسعة مع محبّ هناك هّ  .الشعراء وبين الثاني منل وهناك فرق بين األوّ 
  وخليل حاوي. ،ومحمود درويش ،اببدر شاكر السيّ  :كبار مثل

ئ ولكن هذا الغموض يدعو القار  ،بين غموض بسيط وغموض معتدل وغموض معتمشعر أدونيس يتراوح 
بأفكارنا  ،ثاتناو بمور  أحياناً  في تاريخنا العربي إلى أن نشكّ  تقريباً  دفنحن لم نتعوّ  ،لى المعاناةإ ير و الى التفك

وهذا  ر،كثأشعر أدونيس يصبح أليفًا  فإنّ  ةذا أجرينا هذه العمليّ إنا أنّ  وأنا أظنّ  ،نقد ذاتي ةأن نجري عمليّ ب
هذا  اً بعط .شهوة األمل وشهوة الموت ؛لديه شهوتانهو  ،الرجل الذي ينتمي الى جنس المذبوحين كما يقول

القهر و ه يحارب األلم فكأنّ  ،لكن هذا المحور ال يجوز أن نتجاهله. شهوة األلم ،محاور أدونيس ال يكّون كلّ 
ت باالرتماء ه يتحّدى المو وكأنّ  .القهر االستعماري، باالرتماء في أحضان األلمو القهر االقتصادي و السياسي، 

اولت ح هذا الملمح من شعر أدونيس امرأة قاتلة. أيضاً  وتبدو له ،تي تبدو له عشيقةالّ  في أحضان المدينة
ذلك أن  نكنت أريد م"و  الوجه اآلخر ألدونيس" :ذي سيصدر قريبًا وهو بعنوانستجليه في كتابي الّ أأن 

كن يجب أن تحلل ول ،ة في الشعر العربيقفزة نوعيّ  تي تعدّ ا الّ أراجع حركة الحداثة، تجربة الحداثة الرائعة جدّ 
  .ر النفسي الفلسفيو وقد اعتمدت المنظ ،نر معيّ و ة من منظهذه الحرك

  
  
  

 الدرس السادس

   شاهدة في الشاعر أدونيس
  برنامج خّليك بالبيت

 المحتوى
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 دونيس أكبر الشعراء العرب؟أ أنّ كيف بّرر الدكتور طنوس رأيه  .١
 لنص المستمع إليه؟ل وفقاً ما وظيفة الغموض في شعر أدونيس  .٢
 ذي ال يجوز تجاهله في شعر أدونيس؟ ولماذا؟ما المحور الّ   .٣
 ن رأيك بما قاله الدكتور وٕاجابة أدونيس عليها؟بيّ   .٤
  ة؟ لم البرنامج قبل االنتقال الى سماع الشهادة المسجّ هها مقدّ تي وجّ ما العبارة الّ   .٥

  
  

   :قادرًا على أن أن يكون متعلِّمع من اليتوقّ 
 شعر أدونيس.خصائص  حدِّدي -
 للنص المستمع إليه.  وفقاً يحّدد وظيفة الغموض في شعر أدونيس  -
  يوّضح كيفّية تبرير صاحب الشهادة رأيه أّن أدونيس أكبر الشعراء العرب. -
 الدكتور طنوس في البرنامج.يبدي رأيه بالشهادة اّلتي قّدمها  -
  بالشاعر أدونيس يبدي رأيه -

  
  

 

  

  

  

  

  

  

   التمارين

   ةة التعلميّ التعليميّ األهداف 

 :المستهدفة المؤشِّرات

 تحديد الفكرة العاّمة اّلتي يدور حولها الحديث المسَتَمع إليه .-
 استنتاج األفكار الرئيسة للحديث المسَتَمع إليه .-
 تحديد غاية المتحّدث من الحديث .-
 . برات السابقةالخفي ضوء  المسَتَمع إليهالحكم على -
 ة والبراهين.تدعيم آرائه باألدلّ -
 تصنيف األفكار اّلتي تعرَّض لها المتحّدث .-
 تحديد مدى أهمّية األفكار اّلتي تضّمنها الحديث .-
 التمييز بين الحقيقة واآلراء.-
 اقتراح أفكار جديدة حول الموضوع.-



360 
 

  

  

  

  
  السّبورة، شاشة عرض، حاسوب.المقابلة، فيديو  

  

  
 .م التعاونيالتعلُّ  -
 .المناقشة -

  

  

  التهيئة للدرس

  دقيقة ٢٠الزمن: 

اليوم  .في دروسكم السابقة- شاعر عربي من سورية -من شعر أدونيس  شيئاً سبق لكم ودرستم 
مت من خالل مقابلة أجريت قدّ ، طنوس) نعومه من قبل الدكتور (جان لة بحقّ م لكم شهادة مسجّ سأقدّ 

  .يك بالبيت)معه في برنامج ( خلّ 

  

  

  

  دقيقة ٢٠الزمن: 
أّن ال يعتقد  ذإوليس إلى اإلثنية، " شاعرًا عربيًا انتماًء إلى اللغة بقوله كان: ،يعّرف أدونيس نفسه 

لمستقبل، وذلك تجيئنا من ا بل ة ال نرثهاالهويّ  ة، كما ويعّد أنّ ثقافة عربيّ ، بل هناك ةة عربيّ هناك اثنيّ 
ل. ال عالقة طفأنت اآلن غير ما كنت وأنت  :ويبّرر ذلك بقوله. ال تنتهي ،التها سلسلة من التحوّ ألنّ 

 تعليميَّةالوسائل ال

 المقترحة الطرائق

 إجراءات الدرس

  لالنشاط األوّ 
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كان لروج من رحم واحدة هو الهوية الخ ًا... ولو كان كونك كائنًا عضويّ طالق إالّ لك بطفولتك على اإل
  .الحياة" غير معقول وضدّ يء من هذه الرحم متشابهين، وهذا ش ذين يخرجونجميع الّ 

  النشاط الثاني.إلى  معلِّمفهم قول أدونيس ينتقل الد من بعد التأكّ 

  

  

  

  دقيقة ٤٥الزمن: 
 .ين قراءة األسئلةمتعلِّمال إلىيطلب  -
 .جابة عنهااإلإليهم ة واحدة ويطلب ل شريط التسجيل لمرّ يشغّ  -
سئلة ألجابة عن ابعد اإل امسالخعن السؤالين الرابع و  ويجاب ،ل الشريط من بداية الحلقةيشغّ  -

 نويسمح المعلِّم بالحوار حول اإلجابة ع ،جابة عنهافي اإل اً المتعلِّمين جميعوالسماح بمشاركة 
 وٕاذا كان متفقاً  ،ةبإبداء رأيه حول مفهوم الهويّ  متعلِّملل معلِّمويسمح ال ،شكل واسعبالسؤال الرابع 

ليه أن ع معلِّمذي يديره الوخالل الحوار الّ  ،فها من منظوره الشخصيمع أدونيس وكيف يعرّ 
ي ترافقت مع تشارات الّ ة اإلص المستمع إليه وماهيّ جابات خالل النّ ة السؤال واإلكيفيّ إلى ه ينوّ 

 ر المعلومات السابقة. ير مباشر على مبدأ تذكّ شكل غبم البرنامج أداء أدونيس ومقدّ 
  
  

  دقيقة ١٥الزمن: 
 شعر أدونيس.خصائص  حّدد -
 للنص المستمع إليه.  وفقاً ما وظيفة الغموض في شعر أدونيس  -
 ما رأيك بالشاعر أدونيس؟ دّعم رأيك باألدّلة والبراهين. -
  ؟المقابلة اّلتي استمعت إليهاتي يمكن استخالصها من النتائج الّ  أهمّ ما  -

 

 

 

 لثانيالنشاط ا

   التقويم النهائي
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  لعرضا
مادة العرض مكّون من مكّونات البرنامج اّلذي يدّرس في المعهد الفرنسي للشرق األدنى،  إنّ         

بوعّيًا على بإعداده ساعة أس قامتولذلك تضّمن البرنامج الذي  ،اّلذي قامت الباحثة بتطبيق البحث فيه
  ا البرنامج. فيهامدار الفترة اّلتي طّبق 

ّما اللغة العربّية، يعّبر فيه ّعما يرغب به، أو عمن متعّلم  والهدف من العروض تقديم خطاب شفويّ  
  .معلِّميكّلف به من قبل ال

وابط التي وبعض الر تامية، لخا، و ائمة تتضمن بعض الجمل االبتدائيةقامت الباحثة بتصميم قوقد 
حوار في ى إدارة ال، وتسهم في زيادة قدرته علفي بناء خطابه، واالستمرار به المتعلم قد تساعد

لتداولية، طاب، والنظرية االخ األدب النظري الذي يتناول تحليل جلسة تفاعلية، مستندة في ذلك إلى
 لتعليمأفادت الباحثة من تجربتها في اقة بسبك النص وبنائه في اللغة. كما وأدوات الربط المتعلِّ 

ي ، في معهد اللغات فمن تلك الروابط في النصوص ا يردم بعضنة دّونت عليها بوساطة مدوَّ 
  .دمشق وبيروتفي جامعة دمشق، وفي المعهد الفرنسي للشرق األدنى 

  

 

 العرض
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   كيفية التعبيرعتھاالمواقف وض تبّين بع قائمة

  الدخول في عالقة مع المشاركين
 تقنية. مشكالتالسؤال عما إذا كان هناك 

  
  
  

  هل الجميع يسمعني جيدًا؟ 
هل الجميع يقرأ المعروض على الشاشة؟ 

هل الجميع يشاهد الصورة المعروضة؟ هل 
  تريدون أن أنزل الستائر؟ 

  هل الصورة واضحة للجميع.
في  مشكالتالسؤال عما إذا كانت هناك 

  الفهم.
  هل تتابعونني؟ 

  أكرر الفكرة؟هل علّي أن 
عندما ال نجد كلمة مناسبة للتعبير عن 

 أفكارنا.
  

جيد..، حسنًا...، كيف أقول هذا...؟، كيف 
  أشرح لكم...؟ ال أجد الكلمة المناسبة

 أسئلة خالل العرض، أو في النهاية
(يترك الحرية للزمالء لطرح تفضيالتهم بعد 

الطلب منهم بتدوين أسئلتهم على ورقة 
 جانبية)

  

كانت لديكم أسئلة فال تترددوا في طرحها إذا 
علّي، إذا كان لديكم أسئلة يمكنكم إيقافي، 
 إذا لم تفهموا شيئًا فال تترددوا يمكنكم إيقافي

لديكم أسئلة يمكنكم أن تطرحوها  كان إذا
 علّي في نهاية العرض

في نهاية العرض سيكون لدينا متسع من 
  الوقت لإلجابة عن بعض األسئلة.

للزمالء المشاركين:(قبل البدء مالحظة 
باإلجابة والدخول لمناقشة الموضوع عليهم 

أن يقدموا كالمهم بكلمة شكر: أشكر زميلي 
 شكراً ، على الجهد الذي بذله في عرضه

على المعلومات الجديدة والممتعة في الوقت 
  .نفسه
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أسئلة لمناقشة محتوى العرض ويفضل عدم 
  .تكرار السؤال

  

 لالهتمام بما استمعت إليه؟يا...ما المثير 
 يا....ما الالفت للنظر بالنسبة لك؟ 

 ؟ـباص ما رأيك الخ يبدو أّن لكٍل منكم رأيه
اشرح ما دار في ذهنك خالل تقديم 

  العرض؟
نسبة التدخل من العارض وللحصول  لخفض

على استجابات أكثر تفيد في إعادة تغيير 
 .اتجاه السؤال

  

بإيماءة بالرأس أو بالنظر  ُينتقلثم ماذا؟ ( 
 .إلى المتعلِّم الثاني)

 من يريد أن يضيف شيئًا لما قاله زميله؟
 هل لديك تعليق على ما ذكر؟

 يا ترى ماذا لو افترضنا؟
  لماذا حدث هذا؟

 لماذا لم يحدث هذا في شكل آخر؟
 هل لديك إجابات أخرى؟

  هل توافق على ما قاله/ ما أبداه زميلك؟
  الموضوع مباشرة. حبذا لو تدخل في

التعليق على اإلجابات، من دون إعادتها، 
  .ولزيادة االستيضاح

  

 وّضح رأيك؟
 لت إلى هذه النتيجة؟كيف توصَّ 
 عّلل رأيك ؟

 ما دليلك على ما تقول؟
 ما الفرق؟

 بّين أوجه الشبه واالختالف فيما قدم.
 ماذا لو...؟

 ما  المتوقع حدوثه؟
 حّدد ماذا تّود أن تقول؟

 ؟دليالً هات 
  ؟مثاالً هات 
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  .عّلق في شكل غير تقويمي
  

 .شكرًا لك على إجابتك
 .نعم

 .ايماءة)بأشير برأسك(
  .حسناً 

  .عندما ال يفهم سؤال الزمالء المشاركين
  

هل تريد أن تقول أّنك غير متفق مع 
 مقترحي؟

 هل فهمت جيدًا مالحظاتك؟
 هل تكرر السؤال من فضلك؟
  تحديدًا؟ حّدد لي ما الذي تريد معرفته

  ؟اً يا زميلي هل فهمت ما تفضلت به جيد
  .م العرض اإلجابةعندما ال يعرف مقدِّ 

  
 أنا متأسف ال يمكنني اإلجابة عن سؤالك.

  .ليس لدي اآلن اإلجابة عن سؤالك
ولكن لم أجد ، لقد توقعت هذا السؤال

 اإلجابة عنه حتى اآلن.
ولكن ، لألسف ال يمكنني أن أجيبك اآلن

عنوانك االلكتروني وسأرسل لك أعطني 
  اإلجابة عبر رسالة الكترونية.

  .صياغة لالستخالصات
  

 خالصة القول يمكننا القول...
 تام نخلص إلىلخاوفي 

 وباختصار يمكن القول بإنّ 
 وفي النهاية نوجز القول إنّ 

 ختامًا نرى أّن...
 في النهاية يمكن القول إّن...

 سأنهي عرضي بمثل..
  باستشهاد...سأنهي عرضي 

 ...شكرًا جزيًال لُحسن استماعكم  .صياغة التشكر



366 
 

  ...أشكر لكم إصغاءكم لعرضي
آمل بأنكم قد أفدتم من المعلومات التي 

  عرضتها أمامكم. وٕالى اللقاء.
  

  

  ة لتوضيح عملية التفاعل في العرضالجداول اآلتية ُوزعت مع القائم

  الجدول األول                                                      

                             

          

  

  الجدول الثاني

  

  الجدول الثالث
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عت عليھم م العرض مع بطاقة التقويم التي وزِّ   الجدول الرابع: لبيان الحكم على مقدِّ
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ها طالبًا عن الموضوع، يرفع متعلِّموفي حالة عدم فهم ما يقال،  ويعود السبب لشرود ال ،هذه الصورة وّزعت عليهم
  إعادة ما قيل مع االعتذار.

  .عنوان الصورة: يا زميلي، اعتذر منك شردت قليالً 
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ر دقائق، ة العرض عشطالب بتقديم عرض يختار موضوعه بنفسه، على أن ال تتجاوز مدّ  ف كلّ لقد كلّ 
رس في د ذي يساعدهم على بناء عرضهمط الّ المخطّ  وزِّع، وقد عرضانوكان يعرض في الساعة الواحدة 

رض على وقد قّسمت دروس الع هم لتوجيههم في خطة العرض.معلِّم، يعرض على هتحضيرهم ل، وبعد سابق
  ثالث مراحل.
      

 

 ينظم مادة العرض. -١
 يتحّدث بطالقة.   -٢
  .يظهر التماسك والترابط فيما يقوله-٣
  

   :قادرًا على أن أن يكون متعلِّمع من اليتوقّ 
 .مهاتي سيقدّ م مادة العرض الّ ينظّ  -١
 .من دون تلعثم اً مفهوم اً حديثث يتحدّ  -٢
 .المراد باستعمال النبر والتنغيم ل المعنىيمثّ  -٣
 .حهاأخطاءه ويصحّ يراقب  -٤
 .في الصياغة المشكالتيواصل الحديث على الرغم من بعض  -٥
 وشكلها. يوائم بين مضمون مقوالته -٦
 .ع في صياغة ما يريد قولهينوّ  -٧
 .ا يريد قولهة في التعبير عمّ ف األساليب اللغويّ يوظّ  -٨
 .مها من جديدتي تعلّ ف التعبيرات الّ يوظّ  -٩
 .يثد بالوقت المتاح للحديتقيّ  -١٠
 .على استنتاجات اآلخرين من خالل المناقشةق يعلّ  -١١
 .يتقن معايير الكالم -١٢
 .أدوات الربط المناسبة باستعمالح العالقات في مضمون الرسالة يوضّ  -١٣

  األهداف العامة

 ةة التعلميّ األهداف التعليميّ 

  دروس العرض
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 .عة لينتج موضوعًا مترابطًا توظيفًا مناسباً ف أساليب متنوّ يوظّ  -١٤
 .بما يتناسب مع مضمون حديثه ف المخزون اللغويّ يوظّ  -١٥
 .من وجهة نظره ح النقطة األهمّ يوضّ  -١٦
 .ة والبراهينيدعم آراءه باألدلّ  -١٧
 .ث والمناقشة حول الموضوعيعمل على استمرار التحدّ  -١٨
 .يماءات في التعبير عن بعض المواقفاإل يستعمل -١٩

  : قة بالزمالء المشاركينأهداف متعلّ 
 ة المناسبة ليأخذ الكلمة في المحادثة.األساليب اللغويّ  يستعمل -٢٠
 يجري مداخلة في الحديث. -٢١
 .ز بين الحقيقة والرأييميّ  -٢٢
 .يقارن بين األفكار الواردة في النص -٢٣
 يوائم بين موقفه وموقف زميله في الحديث. -٢٤

  

  

  ل.شريط مسجّ و عرض شرائح، و صور، 

  

  

 الحوار ( المناقشة، المناظرة). -
 .االستقراء -
 .االستنتاج -
 .م التعاونيالتعلّ  -

  

 

  

  ةة والبصريّ الوسائل السمعيّ 

  المقترحة الطرائق
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  المرحلة األولى من دروس العرض
  

  

  عرضالتهيئة لل
أو  ،ففي الص مهذي سيقدّ ه بموضوع العرض الّ ء، ويخبر زمالموضوع عرضه يختار المتعلِّم

  .عرضه إن وجدتق ب، وتحضير أسئلة تتعلّ هلكتروني، وذلك لتهيئتهم لموضوعيرسله على بريدهم اإل

  

  
 اتمة.الخ مة، المضمون،المقدّ  :بعًا خطواتهبالتحضير لعرضه متّ  متعلِّميقوم ال -

المعلم المتعلِّم  اقشينلموعد يحّدد بينهما مسبقًا، ومن ثّم  وفقاً  تقديمهقبل  معلِّميعرضه على ال -
 وفي أثناء ذلك يصوِّب المعلِّم أخطاء المتعلِّم، ويؤكِّد على استعمال الروابط ذكرها، تي يودّ حول النقاط الّ 

بل البدء بعرضه زمالئه ق ط لتوزيعه علىط مبسّ بكتابة مخطّ المتعلِّم  معلِّمف الوفيما بعد يكلّ . المناسبة
 :نويتضمّ 
ن قد يكون ع معيّ ق بموضو ها تتعلّ ة وأنّ خاصّ  ،ها جديدةأنّ تي يتوّقع قائمة بشرح المفردات الّ   -١

 جديدًا من حيث مفرداته.
  ين معرفتها.متعلِّموٕان سبق لل عملة،قائمة بالتعبيرات المست  -٢
في جودة مو مختارة من القائمة ال اً ة سواء أكانت أدوات أم ألفاظعملقائمة بالروابط اللغوية المست -٣

  .عوشرحت في شكل موسَّ  معلِّممه الذي قدّ بعد درس العرض الّ  وزِّعتتي متناول الجميع، والّ 
 مة والمضمون.النقاط الرئيسة للمقدّ   -٤

ها ألنّ  ،يحةبحيث يرسلها صح قها،ويدقّ  ،يبدي مالحظاته معلِّملكتروني للبعد إرسالها إلى البريد اإل
  ين.متعلِّمع على الستوزّ 

  
  

 

 عرضإجراءات ال

  لالنشاط األوّ 
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ة في ى وٕان كانت موجودحتّ  ورة وبعض النقاطعلى السبّ  موضوع عرضهعنوان  متعلِّمال يدوِّن -

 .وقتاً  تستغرققبل البدء بالدرس كي ال  ،عها عليهمتي سيوزّ الّ  ،الورقة
 ا.يجيب عنه ٕاذا كان لديهم أسئلةالع عليه، و زمالئه االطّ  إلىط، ويطلب المخطّ  يوزع -

 

  
 :ويسمح له أن ينظر إلى النقاط نظرة سريعة بحيث ،اً يبدأ بتقديم العرض شفهيّ  -

طة يلبسوا ة،ة إلى الجملة الفعليّ ينتقل من الجملة االسميّ  إذ ،اً يستعمل اللغة استعماًال صحيح
  .بسالسة اتواأللفاظ، والمفرد ة،بيّ ة والتعجّ ة واالستفهاميّ بريّ الخ والجمل والمركبة،

 نالتعبيرات والروابط المناسبة ليبيّ  باستعمالويعرض محتواها  ،ح الهدف من عرضهيوضّ  -
  د بخطوات العرض في شرحه وتوضيح نقاطه الرئيسة.ويتقيّ  ،ة الموضوعأهميّ 

 شكل صحيح.بة ة أو البصريّ الوسائل السمعيّ  يستعمل -
األخطاء  لى مرحلة التقويم، وخالل ذلك يسجّ حتّ المستمع  دور يؤدِّيو  ،متعلِّممكان الالمعلِّم  لحي -

  المرتكبة خالل العرض وأثناء المناقشة.
  
  
  

 .ق مجال الدخول في عالقة مع الزمالء المشاركينيطبّ  -
 طوات ذاتها المذكورة آنفًا.الخ الثاني متعلِّمق اليطبّ  -
ين، وبعد انتهاء العرض تعطى لصاحب متعلِّمع على البطاقة مالحظة توزّ  :أساليب التقويم -

 ،لبن فيها اسم الطابطاقة المالحظة مدوّ  أنّ بع على آراء زمالئه بعرضه علمًا الالعالقة لالطّ 
: عنيتفي نهاية العرض ومناقشته  معلِّمال يكون منأو الفريق، وهناك تقويم  ،أو اسم المجموعة
 تذكروهنا  ،وحاوره مع زمالئه مناقشتهفي أثناء أثناء العرض و في تي وقعت مناقشة األخطاء الّ 

 تخدامدون اسعلى البدائل األفضل  معلِّمال يرّكز(وهنا  .من دون اإلشارة إلى مرتكبهااألخطاء 
ن هذا، هذه م ة نستعمل هذا بدالً ل هذا، في اللغة العربيّ يفضّ  :مثالً  قولبالعبارات محبطة بل 

 لثاني النشاط ا

 لثالث النشاط ا

 لرابع النشاط ا
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بإعادة  ممعلِّ كما يقوم ال ،)طأ لنتجاوزه.لخابل علينا فهم  وهذا ليس عيبًا، فيهااألخطاء نقع 
مالؤه من تصحيح هو وز  يستفيدذاته ليقوم بتقويم نفسه ذاتيًا، و  متعلِّمل على الالعرض المسجَّ 

 بنفسه.األخطاء التي يالحظها 

  )١نموذج ( بطاقة مالحظة لتقويم عرض داخل الصف
  طابالخ محتوى

  غير جيد/سيء   مناسب  جيدالتحضير  المخطط/ التنظيم  -١
معلومات   المحتوى -٢

  كثيرة
  اً م جديدلم يقدِّ   ممتع/مثير

  
قصير  -  مناسب   طول العرض -٣

 إلى حٍدما 
  طويل -

  قصيرة جدًا  -
  طويلة جداً 

  غير مفهومة  قليلة اإلقناع  ملموسة  األمثلة  -٤
  

  المظهر العام
  مضطرب  عصبي  مرتاح  الحضور -١
  غير متحمس  معتدل  س جداً متحمِّ   الحماسة/الدافع -٢
  غير مرتاح  عصبي   منفتح   سلوكه/موقفه -٣
  ال يشّد/ غير جّذاب  مناسب  جّذاب  التقديم -٤
  غير موجودة  مفتعلة  مناسبة  يماءاتإلا -٥

  الصوت
درجة  -١

  اإلصغاء/االستماع له
  غير كافية  محدودة  زةمتميِّ 

  ثابتة  حوارية  حيوية  النبرة/ التنغيم -٢
سريع  -  مناسب  السرد -٣

 قليالً 
 سريع جداً  -

  بطيء جداً 
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بطيء  -
  قليالً 

  مناسبغير   مناسب -  جيد جداً   التلفظ -٤
  تفاعل المتلقين المشاركين( ردة فعل المستمعين)

  غائب/ال وجود له  وسط  جيد  االنتباه -١
  معارضة  قلق  ثقة  الشعور العام -٢
لصالح   التعليقات -٣

  العرض
  ةسلبيَّ   ال تعليق

  غير مفهوم  مناسب  جيد جداً   فهم الموضوع -٤
  ال يشد/ غير مثّمن  يشّده إلى حٍد ما  يشّد المستمع  طاباتالخ موضوع -٥

  .............بـ:اسم الطال
  الفريق:.......................

  المجموعة:.......

  عنوان العرض:....................

 ة:إلضافيَّ ت االتعليقا
.................................................................................................

............................................................................................... 
http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/oral/eval3.htm  
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  )٢رقم (مكمِّل بطاقة مالحظة لتقويم العرض الشفهي نموذج 

  التقويم%  مقبول  جيد  جيد جداً   ما يقوله  -أ
 هدفه -١

 محدد بوضوح 
  تحقق 

 مخططه -٢
  *المقدِّمة

  *النقاط الرئيسة
  * االستخالصات 
  تطوره -٣

 الشروحات 
 الشواهد/األمثلة 
 جمل االنتقال 
 الحريَّة في مواجهة أوراقه  

        

 كيف يقول   -ب
 طريقته -١

 الصدق 
 الحماسة 
 السلوك 
 الحركاتو  ايماءاتإلا 
 انتباه المستمعين  

  صوته-٢
 (كثافة الصوت) الصدى 
 التنوع في التنغيم 

 لغته -٣
 نوعية اللغة 
 االلقاء  
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  ..................: بـاسم الطال
  الفريق:.......................

  المجموعة:.......

  عنوان العرض:....................

 إلضافية:ا التعليقات
.............................................................................................

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

http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/oral/eval3.htm  

  

  
ن من قبل افويكلّ  ،ينمتعلِّمن من مجموعة تتكوّ  كلّ  ،مجموعات ستين إلى متعلِّمالالمعلِّم  موهنا يقسّ 

كانت في هذا و  ،ةحول موضوعات البنية التحتيَّ  تز بموضوعات من البيئة المحيطة بهم، وقد تركّ  معلِّمال
  :واليالبرنامج على الت

 ( بين التوقعات واألضرار التي تسّببت بها). العاصفة التي ضربت لبنان -١
 ، وسبل الحفاظ عليها.المياه في بيروت -٢
 ءات تقنينها بين المناطق).( مصادرها، وٕاجرا الكهرباء -٣
 ( بين القديم والحديث، والعوائق التي يتوجب تحسينها). المواصالت والنقل -٤
 ( أسبابه وكيفيَّة التخفيف منه من قبل الجهات المعنيَّة).ث في لبنان التلوّ  -٥
 من المؤيدين والرافضين له. عليهوردود الفعل ، قانون منع التدخين -٦

  تلك الدروسالتهيئة ل
ل، الجرائد، التلفزة، مواقع التواص :تي تناولت الموضوعمجموعة بالعودة إلى المصادر الّ  كلّ تكلف 

 سيتحدثتي اط الّ النق فيهحون يوضّ  ،طفون ببناء مخطّ وبعد التدقيق يكلّ ، معلِّماللقاء مع ال ُيجرى ومن ثمّ 
لتغطية  ،متعلم كلّ  هتناوليذي سالّ  بوتوضيح الجان ،ضمن مجموعته منهم على حدة متعلم كلّ  عنها

  .طوات ذاتها في المرحلة األولىالخإلمكان، و ا جوانب الموضوع قدر

 المرحلة الثانية من دروس العرض
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وفي نهاية ، وابطإلى الر باإلضافة  ستستعملتي الّ ط قائمة بشرح المفردات والتعبيرات ن المخطّ تضمّ ي
  .وع إليهابالرجين متعلِّمالمواقع وتاريخ الجرائد وأسمائها في حال رغب أحد الو ط قائمة بالمراجع المخطّ 

  

  
  يكون بالطريقة نفسها كما في المرحلة األولى

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

            

  
ة على بنيّ م ة، ولذلك كانتاللغويّ  بقدراتهمكثر وعيًا أ ونمتعلِّمأصبح ال إذ ،مرحلة النضوجوهي 
  ل.يقا ة على ماألدلّ ان إثبات الحجج والبراهين بتتضمّ  إذ أكثر، تحدُّثللة عموسّ و  ،رغباتهم

 بعد االتفاق عليها مسبقًا، اختيرت، وقد الموضوعات بناًء على رغباتهم تختار -
ا إمّ  سيؤدِّيه، ذيلّ اة في اختيار الدور الحريّ  ، ولهن في هذه المرحلة إلى فريقينو متعلِّميقسم ال -

ف ويكلّ  ،دور الحكم بينهما ألداءن يف طالبللموضوع الذي سيناقش، ويكلّ  اً ا معارضوٕامّ  اً مؤيد
لحكم على ل االثنان ليتوصّ  ، ثمّ استعملهاتي ة الّ ن حججه واألدلّ ليبيّ ، طالب منهم بفريق كلّ 

  ة أدائهم.الفريقين وكيفيّ 
  :وعاتوكانت الموض

 موضوع المساكنة والزواج المدني. -
 رات.تشريع قانون المخدّ  -
 .المشكالت حدة ودورها في حلّ األمم المتّ  -
 .تي تقوم بهاة والمساعدات الّ مات غير الحكوميّ المنظّ  -
 .: أحد أشكال الفن الحديثالفن الجرافيتي -
 .ي األطفالتبنّ ة الزواج المثلي وقضيّ  -
 .ة في لبنانالنشاطات الثقافيّ  -

  
  

   التقويم

 من دروس العرض لثةالمرحلة الثا
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م المتعلِّمان المحكمان حجج الفريقين ومدى إقناعها ومناسبتها للموضوع المطروح من ثم و  .يقوِّ
، هاية الدرسفي ناألخطاء الواردة، بتحفيز المتعلِّمين على ذكر البدائل الصحيحة لها المعلِّم يصوِّب 
مان بعضهما بعضللفريقين، و  إلى بطاقة المالحظة التي تعطى باإلضافة من دون تدخُّل ، و ذاتياً  اً يقوِّ

الفريقين مقاطع  ير منها. وفي النهاية يشغِّل المعلِّم التسجيل المصور ويُ  المعلِّم ويتبادلونها عند االنتهاء
  صغيرة، ويحكمان على أدائهم بأنفسهم.

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

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   التقويم النهائي
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 ة في البرنامجاأللعاب اللغويّ 
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  قادرًا على أن:  أن يكون متعلِّم في نهاية اللعبةع من اليتوقّ 
 يصوغ عناصر النشرة الجوّية صياغة مترابطة. -
 .في صياغة ما يريد قوله ينّوع -
 .ا يريد قولهة في التعبير عمّ ف األساليب اللغويّ يوظّ  -
 أدوات الربط المناسبة. باستعمالح العالقات في مضمون الرسالة يوضّ  -
 مناسباً عة لينتج موضوعًا مترابطًا توظيفًا ف أساليب متنوّ يوظّ  -

  

  
، وبناء ةدور مذيع النشرة الجويّ  - ةمتعلِّمو  امتعلِّمخمسة عشر وعددهم  - يؤدِّي المتعلِّمون -

رتداء عليهم ا تياطات الالزمة من اللباس الالزمنصيحة لزمالئه بأخذ االح يقدِّمعلى أحوال الطقس 
طر، لممن ات، وارتداء األحذية الواقية وحمل المظّال  الواقي من البرد، المعطفة، و الثياب الصوفيّ 

وارع العائمة ة بسبب الشأثناء ركوب الدراجة من التزحلق، أو السقوط في حفرة غير مرئيّ في واالنتباه 
وكما  ؛ة متأخرةى ساععليهم البقاء في مكتبة المعهد حتّ فلديهم تدفئة في البيت  لم تكنبالماء، وٕاذا 

نظرًا  فاريا)(كما ينصحهم القيام بالتزلج في منطقة  ى الساعة التاسعة مساء،اء حتّ تعرفون يمكننا البق
ة من يّ ق منه لشراء جهاز للتدفئة أو مالبس شتو ذي يمكن التسوُّ ويرشدهم إلى المكان الّ  .لتراكم الثلوج

  اختبر جودة سلعه سابقًا؟ محلّ 
يهم في تي أعطيت إلالّ  ،ات الربطة بمراعاة أدو النشرة الجويّ  مأثناء تقديمه في ونفويكلّ   -

 ونستعمليكما ، المفردات أو التعبيرات الجديدة من دروسهم األخرى استعمالويمكنهم  ،دروس العرض
هطل ثه عن المناطق التي تمع تحدُّ  مؤشِّرعلى أن يترافق ال ،مؤشِّرريطة الموجودة في الصف والالخ

 بها األمطار أو الثلوج ودرجة الحرارة.

 ةة التعلميّ األهداف التعليميّ 

 تنفيذ اللعبةإجراءات 

  ة في البرنامجاأللعاب اللغويّ 

 اللعبة األولى: دور مذيع النشرة الجويَّة والناصح
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- -  -    
  
  
  

  قادرًا على أن:  أن يكون متعلِّم في نهاية اللعبةيتوقع من ال
 يمثِّل المعنى المراد إيصاله باستعمال النبر والتنغيم.  -
 .يتحدَّث بشكل مفهوم -
 األساليب اللغويَّة المناسبة ليقلِّد شخصية ما. يستعمل -
  يقترح أفكارًا جديدة حول الشخصيَّة التي يقلِّدها. -

  

  
شتهر بها ي جمالً يرددون و  ،بالحركات أو باألصوات مشهورين اً اصأشخ كل على حدة يقلِّد المتعلِّمون

صفات ويقومون بإضافة بعض الها، ن أن يعرفو يوعلى المتعلِّم ،والجمل التي يقولها ،دالشخص المقلَّ 
في  كون: نادالً يفقد  معلِّملل اً يكون معروف، وذكر المستحب وغير المستحب فيها، وليس شرطًا أن إليها

ية ل دور الفضولي على سبيل المثال: هذه الشخصويمثِّ  ل المعلِّممتعلِّمون، وهنا يتدخَّ مطعم يرتاده ال
مكان  وقد يكون بائعًا في الحي، شرطي مرور يقف دائمًا في إليها. فوأثرتم فضولي للتعرُّ  ،ظرملفتة للن

  شرط أّال يحمل التقليد اإلساءة للشخص الُمقّلد. . أو شخصّية سياسّية أو فّنّية، جميع،معروف لل
 ام بمسيرالقيينصح من يريد منهم ف يؤدي أحد المتعلمين دور الناصح، إلى ذلك يمكن أن باإلضافة
ه، ويمكنهم التنسيق مع ،مع أشخاص من مختلف البلدان ويعطيهم رقم الشخص المسؤول في الجبال

وأيضًا  ،يل في حال كان الطقس مشمساً لخامن يحب منهم ركوب لويمكن أيضًا نصحهم بنادي الفروسية 
 يعطيهم رقم صاحب النادي لسؤاله عن المواعيد التي يمكنهم الذهاب فيها.

 األهداف التعليمية التعلمية

 تنفيذ اللعبةإجراءات 

 اللعبة الثانية: لعبة التقليد
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 التي تشملهم التخفيضاتو  ،اتباألرقام والعناوين واألسعار لمثل تلك النشاط معلِّمدهم اللطبع يزوِّ وبا
  المعلِّم. البطإنَّهم من بالتنسيق مع أصحاب العالقة في حال اتصلوا وقالوا  وذلك بوصفهم متعلِّمين،

      

  
  
  

  

  قادرًا على أن:  أن يكون متعلِّم في نهاية اللعبةيتوقع من ال
 د. ح اإلجراءات الواجب القيام بها في موقف محدَّ يوضِّ  -
 يستخلص أهمَّ النتائج من بين األفكار المطروحة. -
  يتعاون مع زمالئه لحلِّ المشكلة بفاعلية. -

  

  
 االجراءات التي ما ،فجأة مرضًا شديدًا، وال تعرفون عنوان مشفى أو طبيبمرض زميٌل لكم 

  ؟تقومون بها
مجموعة  ،مجموعة نقطة االنطالق كلِّ لد مجموعات، وسيحدِّ  ين إلى أربعمتعلِّمال معلِّميقسم ال -

لحصول للجيران ا تذهب إلى، والثانية قريب وتحدد عنوانه بدقة مستشفى اسمعن تبحث في الشابكة 
. لمناوبةحث عن عناوين الصيدليات ا، والرابعة تبسعافات األوليةاإل تجريالثالثة على رقم طبيب، و 

في تصويب ما يقومون به، وبعد االنتهاء يخبر قائد المجموعة اآلخرين  همبينهم ويرشد ثم يمرُّ 
 جراءات التي سيقومون بها.إلبا

  
  
  
  

 ة:التعلميَّ ة األهداف التعليميَّ 

 تنفيذ اللعبةإجراءات 

 اللعبة الثالثة: لعبة ماذا تفعلون؟
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  قادرًا على أن:  أن يكون متعلِّم في نهاية اللعبةيتوقع من ال
 من رصيده اللغوي.للموقف أو الحالة يختار التعبير المناسب  -
  ة المناسبة في مكانها المناسب.ف األساليب اللغويَّ يوظِّ  -

  

  
 ،ن طريقة إجاباتهمكد مأليت بهمالمعلِّم  يمرُّ و  ،ع عليهم األسئلةيوزِّ  إلى مجموعات، المتعلِّمينالمعلِّم م يقسّ  -

 : جابة شفهياً دلون اإلثم يتبا ،هانويجيبون ع
 .، سالمتكمعافى إذا كان أمامنا إنسان مريض:  -أ
 .في حالة مباركة للزواج: مبارك زواجك   -ب
اتك، اهللا عليه، أسكنه فسيح جناته، البقية في حيرحمه اهللا، رحمة  في حالة التعزية للمتوفى:  -ت

 .العمر لك
 سلمت يداك، يعطيك العافية. في حال ساعدنا شخص ما:   -ث
 .أشكر لك دعوتك لي في حالة شكر على دعوة على الطعام:  -ج
من فضلك كيف يمكنني أن أذهب...أو لوسمحت هل يمكن  في حالة السؤال عن مكان تجهله:  -ح

 .....ني علىأن تدلَّ 
 أٍف، احترم نفسك.، سحقًا لك، تبًا لك حالة أساء لك شخص ما:في   -خ
 .بينهما شتّان ما بين شيئين؟ رإذا كان هناك فرق كبي  -د
ما الصيغة المستخدمة لتنبيه صديقي من خطر يهدده ؟ إياك / إياك ثم إياك/ احذر/ انتبه/ خذ   -ذ

 حذرك.
  /.!ما أروعكما أجملك!!/  :ألبدي رأي بصديقتي الجميلةالمناسبة ما الصيغة   -ر

  

 ةة التعلميَّ األهداف التعليميَّ 

 تنفيذ اللعبةإجراءات 

 ؟ماذا نقولاللعبة الرابعة: لعبة 
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  قادرًا على أن:  أن يكون متعلِّم في نهاية اللعبةيتوقع من ال
  دة بتعبير مناسب.  ر عن الجملة المحدَّ يعبِّ  -

  

  

اآلن سأقول خبرًا أخبرني به أحدكم. وطلب إلّي عدم ذكر اسمه. والمطلوب  :المعلِّم قائالً يبدأ 
 معلِّمل ال( يستعم برلخامنكم ياسادة ياكرام أن تقولوا العبارة المناسبة أو المثل المناسب لهذا 

ن م بر، لتحفيز ردود أفعالالخ بر بطريقة تناسبالخ ين في الصف، ويلقيمتعلِّمأسماء ال
  بر، قد تكون سريعة وفيها استغراب. يعقبها مرح).الخ المذكور اسمه في متعلِّمال
ّب {ص المشكلة أشعلها. ولكن بدًال من حلِّ  غابريل وقع في مشكلة أمس، وطلب مساعدة جاك،  -أ

 الزيت على الّنار}
ق اليمكن التفوُّ  ّنهأ فكلنا يعرف ،هذا ليس غريباً عليه فاز مكائيلي في مسابقة الكلمات المتقاطعة،  -ب

 اليشق له غبار}.عليه {
وال الوقت، ط ، وبعد الزواج اكتشفت أّن زوجها يأكلال تحب الرجل الذي يحب الطعام كثيراً ر است  -ت

 .ه العين}تب على الجبين الزم تشوفالذي انكوقالت هذا نصيبي. { ،، ثم استكانتولقد ضاقت ذرعًا به

  

  

 

  

 ةة التعلميَّ األهداف التعليميَّ 

 تنفيذ اللعبةإجراءات 

 احزر التعبير المناسب للجملة اآلتية: لعبةاللعبة الخامسة: 
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  قادرًا على أن:  في نهاية اللعبة أن يكون متعلِّميتوقع من ال
 ر عن موقفه تجاه قضية ما أو موقف ما.بّ يع -
 ح وجهة نظره بموقف ما. يوضِّ  -

  

  
 ور فيلم؟الجلوس معه لحض تحبُّ إذا دعاك إنسان ال  -
  إذا سئلت سؤاًال تعّده من خصوصيتك وال تود اإلجابة عنه؟ -

 

    
  

  

  قادرًا على أن:  أن يكون متعلِّم في نهاية اللعبةيتوقع من ال
  الجملة المناسبة.  باستعماليكمل الموضوع المطروح  -

  

  
 ف المتعلِّمينلِّ يك ، بعد ذلك، وتعّد بداية لموضوع ماأحد المتعلِّمين يقترحهاتدور حول البدء بجملة  -

حسب رؤيته، ويشترط أن تكون مبنية على الجملة السابقة المقترحة من بكل  ،بإتمامهاعلى التوالي 
 .ما أو وصف حدث ما موضوع يستطيع المتعلمون في النهاية تقديمبحيث زميله، 

  

 ةة التعلميَّ األهداف التعليميَّ 

 تنفيذ اللعبةإجراءات 

 كيف تتصرف؟ :لعبةاللعبة السادسة: 

 ةة التعلميَّ األهداف التعليميَّ 

 تنفيذ اللعبةإجراءات 

 لعبة اإلكمال االرتجالياللعبة السابعة: 
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  قادرًا على أن:  أن يكون متعلِّم في نهاية اللعبةيتوقع من ال
  ارًا مالئمة للموضوع المطروح. يقترح أفك -

  

  
 ولماذا؟ ،والتي ستتركها ،لدينا إمكانية االنتقال للعيش على سطح القمر، ما األشياء التي ستأخذها معك

  ر الحياة هناك ؟كيف تتصوّ و 
  
  

 طلبيداخل الصف و  سدرّ جملة مما  معلِّمال ختاري .ن بالتعبيمتعلِّمال تؤّدى هذه اللعبة لدى شعور 
  ...مختلفة بحيث تؤّدي معاني مختلفة، كاالستغراب، أو االستفهام بطرائققراءتها  إليهم

  ي معاني مختلفة.قادرًا على أن يقرأ الجمل بحيث تؤدِّ  متعلِّموالهدف منها أن يكون ال
عادة إب تصّوب األغالطبين المجموعات مباشرة، وفي حال االرتجال  معلِّم: كان خالل مرور الاللعبة تقويم

  .دون اإلشارة إلى األخطاءو  على نحو صحيح، وتلقائي،ملة المقولة الج

   مصادر البرنامج ومراجعهقائمة  -

  المصادر

. تحقيق : أسماء أبو بكر محّمد. بيروت: دار الكتب الديوان). ١٩٩٨ابن الورد، عروة (  -
 العلمّية.

 ةة التعلميَّ األهداف التعليميَّ 

 تنفيذ اللعبةإجراءات 

 للعبة التخيُّ اللعبة الثامنة: 

 اللعبة التاسعة
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