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األخ املعلم - األخت املعلمة.
   هذا هو دليل املعلم للصف التاسع نقدمه ليكون عوًنا لكا يف مسرية أدائكا وتعاملكا 
مع هذا املنهج اجلديد يف تعليم اللغة العربية، وها نحن نواصل املسرية يف وجود دليل املعلم 
املصاحب للكتاب املدريس، ونحن عىل ثقة يف قدراتكا عىل الوفاء با حيتاج إليه العمل وفق 

هذا املنهج اجلديد من أمور أساسية أمهها:
- الوعي بكفايات هذا املقرر وأهم املهارات التي يراد للمتعلم اكتساهبا. 

- االستيعاب الدقيق لفلسفة منهــج الكـــويت الوطنـي اجلديد.
اكتساب  املتعلم ملواكبة متغريات العرص ومساعدته يف  - احلرص عىل اإلسهام يف إعداد 

املهارات واملعارف والقيم يف سياقات متنوعة الستكشاف ذاته والعامل من حوله.
وقد احتوى الدليل عىل الكفايات واملعايري اخلاصة بالصف التاسع، كا احتوى عىل تعريف 
للمنهج الكويتي الوطني، واإلشارة إىل التعلم النشط التفاعيل ضمن عملية التعليم املتمحور 
حول املتعلمني، وأمهية األنشطة التعلمية، وكذلك الوقوف عىل حمتوى منهج الصف التاسع 

ضمن سلسلة املدى والتتابع من الصف السادس إىل التاسع.
وقد حرصنا عىل تقديم ناذج مقرتحة لألداء لبعض األنشطة التي تضمنها كتاب الصف 
ا لكا عىل تبني النهج اجلديد الذي يسري عليه العمل، معايري  ـً التاسع؛ لتكون هذه الناذج عون
وأداء وتقييًا، ولتساعدكا عىل تعرف األساليب التي حتول الفكر النظري واملنطلقات الرتبوية 
املتعلمني وإمكاناهتم  املحددة، وتستثمر طاقات  املعايري  إىل خطوات إجرائية ملموسة حتقق 
استثاًرا صحيًحا؛ هبدف إكساهبم اخلربات واملهارات واملعارف عىل نحو أفضل، وجعل خربة 
املعلم/ املعلمة موجهة إىل توجيه هذه الطاقات واإلمكانات وجهتها الصحيحة، والعمل عىل 

تنميتها واالرتقاء هبا يف مواقف تدريبية ناجحة.

المقدمة

٧
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ونضع نصب أعيننا مجيًعا أننا هندف من كل اجلهود املبذولة إىل بناء إنسان صالح، متكامل 
الشخصية، يسعى إىل تطوير ذاته، واالعتاد عىل نفسه، متفاعل بإجيابية مع جمتمعه، وعامله.

ويف اخلتام نسأل اهلل تعاىل التوفيق لتحقيق تطلعات دولتنا يف إعداد النشء الصالح، وخلدمة 
لغتنا العربية األصيلة.

ومن اهلل التوفيق والسداد.
املؤلفون 
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٩

الكفايات العامة والكفايات الخاصة ومعايير المنهج
كفايات االستامع والتحدث

الكفاية 
معايير المنهجالكفايات الخاصةاملجاالت العامة

ص وإسرتاتيجيات ضمن سياقات متنوعة الكتشاف الذات والعامل.
١- االستامع والتحدث باستخدام جمموعة نصو

احلقائق

١-١
حتديد الغرض من الرسائل الشفهية )إبالغ، رشح، تسلية( 
املدرسة،  إذاعة  القرآن،  ترتيل  )مثاًل:  متعددة  مصادر  من 
أو  مرسحيات،  أو  شعر،  أو  لقصص  صوتية  تسجيالت 
مواضيع  مناظرات( حول  أو  مناقشات،  أو  وثائقية،  أفالم 

خاصة بالفئة العمرية، ومتييز سات عرضها.

الشفهية  الرسائل  من  الغرض  حيدد 
سات  ويميز  خمتلفة  نصوص  من 

عرضها.

١-٢
حول  وأفكار  وتصورات  معلومات  ورشح  وصف،  رسد، 
حول  قصرية  مناظرة  يف  اآلراء  عن  والتعبري  معينة  مواضيع 
باستخدام  واقعية  بقضايا  وارتباط  عالقة  له  ومما  املعتقدات 

وسائل برصية للتوضيح وتقوية األدلة واملزاعم.

عن  يعرب   - يرشح   - يصف   - يرسد 
ما  يشء  حول  أفكاره  يربهن   - رأيه 
مناسبة  لغوية  مفردات  مستخدما 

وأخرى جسدية معربة.

يف ١-3 مناظرة  وإنشاء  وأفكار،  انطباعات،  إىل  بانتباه  اإلصغاء 
تأييد أو معارضة قضية جدلية تنظم داخل الفصل.

حيدد األفكار التي بنى عليها زميله نقاشه 
ثم يبدي رأيه حوهلا إجياًبا أو سلًبا.

العمليات

١-٤
تطبيق إسرتاتيجيات إنصات نشط مثل إعادة صياغة أجزاء 
من نص شفهي، وطرح أسئلة ذات صلة بأفكار هذا النص 

)الرصحية والضمنية( تستدعي التفصيل والتوضيح.
خالل  مــن  اجليد  إصــغــاءه  يثبت 
بأسلوبه،  إليه  استمع  ما  تلخيص 

وطرح األسئلة املناسبة حوله.

التمييز بني احلقائق واآلراء يف مناظرة وتقييم مدى عالقتها ١-5
يف سياق الكالم.

اآلراء  أو  احلقائق  غلبة  أسباب  يعلل 
عىل حديث ما، ويقيم أثرها فيه.

اآلراء ١-6 والتعبري عن  اآلخرين  أفكار  أفكار جديدة عىل  بناء 
بوضوح من خالل مناقشات ومناظرات حوارية.

أفكار  عىل  جديدة  أفــكــاًرا  يبني 
اآلخرين.

يف ١-٧ العربية  باللغة  مالئمة  لغوية  وتراكيب  كلات  استخدام 
أثناء العروض أو عند التواصل مع اآلخرين.

اللغوية  والرتاكيب  األلفاظ  يستخدم 
السليمة التي تعلمها.

االجتاهات

عادلة ١-8 حوار  فرصة  وتوفري  الفريق  ألعضاء  الدعم  تقديم 
للفريق اآلخر عند املشاركة يف مناظرة.

أفكاره،  بطرح  فريقه  عمل  يف  يسهم 
يف  لزمالئه  املتساوية  الفرص  ويتيح 

فريقه والفرق األخرى.

١-٩
 إبداء اهتام يف تطوير مهارات التواصل الشفهية لديه من 
الشخيص  حديثه  يف  والقوة  الضعف  نقاط  حتديد  خالل 
األفكار  وتأثري  عالقة  باالعتبار  آخًذا  اآلخرين  وحديث 

اجلدلية واملواقف جتاه أطراف احلوار الثنائي. 

يستخدم معايري تقييم الكفاءة يف تقييم 
التواصل  يف  زمالئه  وكفاية  كفايته 

الشفهي.

1-9-1
مناقشة أمهية استخدام اللغة العربية الفصيحة بشكل سليم 
ذات  املختلفة  املحلية  اللهجات  استخدام  دور  وتعرف 

األصول الفصيحة.
يقدم براهني وأدلة تبني أمهية إتقان اللغة 
العربية الفصيحة، ودور اللهجات املحلية 

ذات األصول الفصيحة.

١-١٠االرتباط
دراسية  مواد  من  الالزمة  املعلومات  واستخدام  اختيار 
وعند  حوار  طرح  عند  إقناًعا  أكثر  ليكون  تساعده  خمتلفة 

عرض تقرير أو مرشوع.
مواد  من  معلومات  ويستخدم  خيتار 
تطوير  عىل  تساعده  أخرى  دراسية 

براهني مقنعة.



١٠

كفايات القراءة واملشاهدة
الكفاية 
معايير المنهجالكفايات الخاصةاملجاالت العامة

ص بموجب إسرتاتيجيات خمتلفة ضمن سياقات متنوعة الكتشاف الذات والعامل.
٢- قراءة ومشاهدة جمموعة نصو

٢-١احلقائق

خمتلفة  نصوص  ألنواع  الرئيس  الغرض  ف  تعرُّ
كالسيكية  قصص  )مثاًل:  وواقعية  خيالية   -
روايات،  مرسحيات،  شعر،  ومعارصة، 
إلكرتونية(  ورسائل  نصّية  ورسائل  مناظرات، 

عن مواضيع متنوعة.

ف الغرض الرئيس من النصوص التي  يتعرُّ
قرأها واملالئمة لفئته العمرية

العمليات

٢-٢

حتديد واختيار موقع معلومات خمتلفة يف نصوص 
جداول،  خرائط،  بيانية،  )رسومات  وصور 
متعددة،  مصادر  من  توضيحية(  رسومات 
متنوعة  ملعايري  وفًقا  املعلومات  هذه  وتصنيف 
األساسية،  التفاصيل  أو  األفكار  )املوضوع، 

التسلسل الزمني( لفهم النص بشكل أفضل.

نصوص  من  معلومات  ويصنف  خيتار 
خمتلفة وفًقا ملتطلبات متنوعة لفهم النص أو 

تفسريه.

3-٢
ف العالقة  إجراء استدالالت من النص، وتعرُّ
واملواقف،  السلوك  والتفصييل،  الشامل  بني 
واألمثلة،  واحلوارات  واآلراء،  احلقائق 

واالستشهاد بأدلة نصية تدعم االستدالل.

ف من خالله   يستخرج استدالاًل من النص يتعرُّ
والشامل  والنتيجة  السبب  بني  العالقات  عىل 
واحلقائق  واملواقف  والسلوك  والتفصييل 
بأدلة  مستشهًدا  واألمثلة  واحلوارات  واآلراء 

من النص لدعم هذا االستدالل.

رشح كيفية تأثري اختيار اللغة واألسلوب عىل ٢-٤
املعاين الضمنية والرصحية.

يرشح كيفية تأثري اختيار اللغة واألسلوب 
عىل املعاين الضمنية والرصحية.

حتديد أفكار ومغزى نصوص وصور خمتلفة أو ٢-5
نصوص مركبة، وإعادة صياغتها أو تلخيصها.

حيّدد أفكاًرا وموضوع نصوص وصوًرا خمتلفة 
مع إعادة صياغة وتلخيص نصوص مركبة. 

ف وحتليل بناء الفقرة يف نص حواري.٢-6 يف تعرُّ الواردة  الثالثة  األجزاء  وحيلل  يتعرف 
نص حواري.

٢-٧
التعبري عن ودعم وجهات نظر حول نصوص 
النصوص  و قضايا ومواضيع ومواقف ضمن 

مستنًدا إىل خرباته ومعرفته بالعامل.

نصوص  حول  نظر  وجهات  عن  يعرب 
وقضايا خمتلفة معتمًدا عىل خربته الشخصية 

ومعرفته السابقة بالعامل. 

مقارنة النصوص وتناول األسلوب واملوضوع ٢-8
واللغة، وتعرف الصالت والتباين.

حيث  من  املختلفة  النصوص  بني  يقارن 
أوجه  مبينًا  واللغة  واألسلوب  املوضوع 

االتفاق واالختالف فيا بينها.

من ٢-٩االجتاهات خمتلفة  أنواع  قراءة  يف  اختياراته  مناقشة 
النصوص.

يصوغ أسباب اختياراته لقراءة أنواع خمتلفة 
من النصوص.

معلومات ٢-١٠االرتباط ضوء  يف  للنص  تفسريه  مناقشة 
وأمثلة من جماالت معرفية أخرى.

من  خمتلفة  وأمثلة  معلومات  عىل  يعتمد 
أو  مناقشته  عند  أخرى  معرفية  جماالت 

تفسريه للنص. 



١١

كفايات الكتابة
الكفاية 
معايير المنهجالكفايات الخاصةاملجاالت العامة

ص متنوعه واستخدام نامذج مصورة بموجب إسرتاتيجيات خمتلفة الكتشاف الذات والعامل.
٣ - كتابة نصو

3-١احلقائق
وظيفية،  )مثاًل:  خمتلفة  قصرية  نصوص  كتابة 
رشح،  وصف،  جمالت،  قصصية،  معلوماتية، 
تقارير، جدل(، وأوراق بحثية بسيطة مع األخذ 
التعبري  باالعتبار أغراًضا خمتلفة )إبالغ، رشح، 

عن املشاعر، تسلية، إقناع(.

)وظيفية-  خمتلفة  قصرية  نصوصا  يكتب 
وصف-  جمالت-   قصصية-  معلوماتية- 

رشح- حوار( تتألف من 5-٧ فقرات.

العمليات

٢-3
منفذ  عرض  أو  فردي  كتايب  عرض  إنتاج 
باالشرتاك مع زمالء الفصل باالستناد إىل توثيق 
متكامل باستخدام دعم برصي وأدوات رقمية.

بشكل  صياغته  متت  كتابيًّا  عرًضا  يقدم 
التقنية  املعينات  أو مجاعي مستخدًما  فردي 
الرقمية  واألدوات  احلديثة  والبرصية 

املناسبة.

ختطيط وكتابة وصقل )تدقيق ومراجعة( أنواع 3-3
خمتلفة من النصوص، وتقييم الكتابات ذاتيًّا.

ويكتب  املختلفة  بأنواعها  لنصوص  خيطط 
حيث  من  أفكارها  يف  يدقق  ثم  مسودهتا 
لتسلم  وينقحها  ولغتها  وتسلسلها  عمقها 

من اخلطأ مع تقييم كتاباته.

٤-3
كتابة نص حواري من ثالث فقرات باستخدام 
اللغة العربية الفصحى وأدوات الوصل للربط 

بني أفكار خمتلفة مستخدًما بشكل سليم.
فقرات  ثالث  من  ا  حواريًّ ا  نصًّ يكتب 

باالستناد إىل نموذج معني.

5-3
ورقعة(  )نسخ  الكتابية  اخلطوط  استخدام 
والتهجئة  النحو  قواعد  ومراعاة  املالئمة، 

الصحيحة وأيًضا الرتقيم السليم

ورقعة(  )نسخ  الكتابية  اخلطوط  يستخدم 
)بخاصة  النحو  قواعد  مراعاة  مع  املالئمة، 
والتهجئة  النامية(  واجلمل  اجلملة  بناء 
جيعل  الذي  السليم  والرتقيم  الصحيحة 

الرسالة املكتوبة واضحة لآلخرين.

األفكار 3-6االجتاهات عن  التعبري  يف  ورغبة  محاسة  إظهار 
واآلمال والطموحات.

يظهر رغبة واهتاًما يف تطبيق ما تعلمه من قواعد 
مراعاة  مع  واإلمــالء،  والنحو  السليمة  اللغة 
يف  وتسلسلها  أفكاره  وتنظيم  اجلايل  اجلانب 

كتاباته.

األخرى 3-٧االرتباط الدراسية  املواد  يف  معرفته  استخدام   
لكتابة نصوص ممتعة ومبتكرة.

مصادر  من  صلة  ذات  معلومات  خيتار 
خمتلفة لتوثيق عرض كتايب.



١٢

توزيع أنشطة التعلم )الجزء األول(
الكفايات المجاالتم

الخاصة
مجموع ١٢٣

أنشطة 
التعلم انتمائيعالقاتيشخصيتي

١

االستماع 
والتحدث

١٢٢- ١
١٢٢- ٢٢
١٢٢- ٣٣
44 -١٢٢
55 -١٢٢
66-١
77-١
88-١٢٢
99-١

١0١-9-١٢٢
١١١0-١
١٢

القراءة 
والمشاهدة

٢٢٢- ١
٢٢٢- ١٣٢
١4٢٢٢- ٣
١5١-4 -٢٢١١4
١6٢-4-٢١١٢
١75 -٢٢٢
١86 -٢
١97 -٢٢٢
٢08 -٢٢٢
٢١9 -٢٢٢
٢٢١0-٢
٢٣

الكتابة

٣٢٢- ١
٢4٣٢٢- ٢
٢5٣٢٢- ٣
٢64 -٣٢٢
٢7١-5 -٣٢٢٢6
٢8٢-5-٣٢١١4
٢96-٣٢٢
٣07-٣٢٢

١8١9١956عدد األنشطة



١3

توزيع أنشطة التعلم)الجزء الثاني(
الكفايات المجاالتم

الخاصة
مجموع ١٢٣

أنشطة 
التعلم طموحيموهبتيأفكاري

١

االستماع 
والتحدث

١٢٢- ١
١٢٢- ٢٢
١- ٣٣
44 -١
55 -١
66-١٢٢
77-١٢٢
88-١٢٢
99-١٢٢

١0١-9-١
١١١0-١٢٢
١٢

القراءة 
والمشاهدة

٢٢٢- ١
٢٢٢- ١٣٢
١4٢٢٢- ٣
١5١-4 -٢٢٢٢6
١6٢-4-٢١١١٣
١75 -٢٢٢
١86 -٢٢٢
١97 -٢
٢08 -٢٢٢
٢١9 -٢٢٢
٢٢١0-٢٢٢
٢٣

الكتابة

٣٢٢- ١
٢4٣٢٢- ٢
٢5٣٢٢- ٣
٢64 -٣٢٢
٢7١-5 -٣٢٣٣8
٢8٢-5-٣١٢١4
٢96-٣٢٢
٣07-٣٢٢

٢٢٢0٢١6٣عدد األنشطة



١٤

المنهج هو نظام من الخبرات والفرص التعليمية والتعلمية المصممة والمنفذة من أجل تطوير المتعلمين 
من خالل تعليمهم وتعلمهم في المواقف التعليمية المختلفة، ويشمل هذا المنهج الكفايات األساسية، 
والكفايات العامة، والخاصة، وأنشطة التعلم، ومعايير المنهج، إضافة إلى معايير األداء في نهاية المرحلة 

االبتدائية.
المقدمة  والقيم  والمواقف  والمهارات،  المعارف،  من  التنظيم  بالغ  مخزوًنا  الوطني  المنهج  ويشكل 
المستقبلي  االجتماعي  االندماج  عن  فضاًل  وتنميتها،  الذات  تحقيق  في  تساعد  التي  المتعلمين  لجميع 

واالنخراط في مجاالت العمل المختلفة.
كما يحدد المنهج الوطني ما هو متوقع من المتعلمين من حيث ما يجب أن يعرفوه، ويتمكنوا من القيام 
بالقيم اإلنسانية والمعارف، وقادرين  يتصرفوا بوصفهم مواطنين صالحين مزودين  أن  به، وكيف يجب 
على إيجاد حلول للعديد من المشكالت المتنوعة، والعمل بشكل مقبول في الحياة اليومية، ومشاركين 

في بناء مجتمعهم، بحسب معايير الجودة ووفًقا لمعايير األداء. 
الرؤى التي يتبّناها المنهج الوطني:

- يعتبر المتعلم مفكًرا مستقاًل ومستكشًفا، قادًرا على التعبير عن وجهة نظره والمشاركة في النقاشات 
وطرح األسئلة لفهم وتبادل األفكار، ولديه القدرة على التعاون مع اآلخرين والعمل ضمن فريق 

لحل مختلف المشكالت. 
- يقوم المعلم بدور الميّسر للتعليم، ويعتبر شريكًا في العملية التعّليمية لمساعدة المتعلم على الفهم 

والمعرفة.  
- يقوم التعّلم الصفي على التعاون، ويهدف إلى تطوير الكفايات، وبناء المعارف الواقعّية التي تركز 

على األمثلة القائمة على البراهين. 
المنهج الوطني الكويتي القائم على الكفايات:

المتعلم،  التعليم والتعلم من حيث تطوير كفايات  الكويتي يشرح ويخطط عملية  الوطني  المنهج  إن 
ويرتكز هذا المنهج الوطني الكويتي القائم على الكفايات التي يتوقع أن يكتسبها المتعلمون عند االنتهاء 

من برنامجهم المعتمد على األنشطة التعليمية والتعّلمية. 

:B+(8<96 BCI896 EFC=96
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لنظام  التدريجي  التطوير  طريق  عن  الكفايات،  على  القائم  المنهج  في  التعليم  أهداف  تحقيق  ويتم 
متماسك من الكفايات األساسية، والعامة، والخاصة. 

ومن خالل المنهج الوطني الكويتي، يستطيع المتعلم أن يقوم بتطوير ثالثة أنواع من الكفايات:
أواًل- الكفايات األساسية: 

والسمات  والمعتقدات،  والمواقف،  والقيم،  والمهارات،  المعارف،  من  مجموعة  تمثل  هي 
الشخصية، واالجتماعية التي يجب على المتعلمين اكتسابها عند نهاية التعليم الثانوي. 

يتعلمها  التي  الدراسية  المواد  بين جميع  التكامل  الكفايات وتطويرها من خالل  ويتم تحقيق هذه 
المتعلمون خالل دراستهم. 

ثانًيا- الكفايات العامة:
تمثل الكفايات العامة العمود الفقري لمنهج اللغة العربية؛ كونها تعكس األبعاد األساسية التي تتطور 
المعارف  العامة  الكفايات  الكفايات األساسية، وتحدد  بالمقارنة مع  تعليمهم  المتعلمين خالل  لدى 
العامة المتعلقة باللغة العربية، والمهارات واالتجاهات والمواقف والقيم المدمجة في النتائج المتوقعة 

من المتعلمين عند إكمال الصف الثاني عشر.
ثالًثا- الكفايات الخاصة: 

هي أقسام فرعية من الكفايات العامة، وتمثل حلقة أدنى، وتحتوي الكفايات الخاصة أربعة مجاالت: 
� مجال الحقائق المختصة باللغة العربية.

)أي معرفة حقائق ومعلومات متنوعة متعلقة باللغة العربية(.
� مجال العمليات المختصة باللغة العربية.

)أي مجموعة من المهارات واإلستراتيجيات المتنوعة والمتعلقة باللغة العربية(. 
� مجال االتجاهات والميول المستفادة من نصوص اللغة العربية.

)أي مجموعة من المواقف والقيم والمعتقدات المتنوعة ، المرتبطة بالمعارف والمهارات المكتسبة 
من موضوع معين(.

� مجال االرتباط مع المواد األخرى. 
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الفائدة من المدى والتتابع:
إن قسم »المدى والتتابع« ضروري في إطار وثيقة المنهج والمعايير؛ ألنه يقدم جوهر المنهج بكامله 

من خالل جدولين محددين:
اجلدول الثايناجلدول األول

يقدم عرًضا عاًما لجميع الكفايات 
العامة لمادة اللغة العربية ، مع ما يتبعها 
المعروضة  الخاصة  الكفايات  من 
بشكل تتابعي من الصف السادس إلى 
الصف التاسع بشكل مدمج و متسق.

صف  من  تتابعي  بشكل  يغطي 
األساسية  العناصر  جميع  صف  إلى 
)الكفايات العامة، الكفايات الخاصة، 
ومعايير  التعّلمية،  األنشطة  من  أمثلة 

المنهج( المهمة لفهم المنهج.

أهمية األنشطة التعلمية في منهج اللغة العربية: 
إذ تمكنهم من  المتعلمين،  التعلمية متمحورة حول  به، فاألنشطة  القيام  المتعلمون  تصف ما يستطيع 
التعليمية  اإلستراتجيات  وفق  المتعلمين  خبرات  على  ُبنيت  وقد  المنهج،  في  الخاصة  الكفايات  تحقيق 

المناسبة لسياقات تعلمية متعددة. 
وعند تطوير أنشطة تعلمية أخرى، يمكن للمعلم أن يأخذ بعين االعتبار بعض المعايير لألنشطة التعلمية 

الجيدة، وهي:
- القيام به لتحقيق كفاية خاصة معينة. 

- تغطي أنشطة يستطيع المتعلمون فعاًل القيام بها.
- تكون مصممة كأعمال واقعية للمتعلمين.

- تحتوي على ألعاب وأنشطة ثنائية وعمل جماعي.

التعلم النشط التفاعلي ضمن عملية التعليم المتمحور حول المتعلمين: 
التعلم.  مهارات  وتطوير  الذاتي  واالكتساب  المنهجي  التفكير  على  التفاعلي  النشط  التعلم  يرتكز 
حيث يتعلم المتعلمون كيفية الوصول إلى المعلومات وتحليلها وتفسيرها واستخالص النتائج المنطقية 

والمتماسكة بأنفسهم تحت إرشاد وتيسير المعلم الفعال. 
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وعندما يواجهون تحدًيا ما يمكن للمتعلمين أن يستخدموا حل المشاكل أو التعلم عبر الحوار كطرق 
لمعالجة التحديات والبحث عن حلول، وللتعلم النشط التفاعلي خصائص رئيسة: 
١ - اشتراك المتعلمين النشط واإلدراكي خالل الدرس بناًء على تفعيل التفكير. 

في عملية حل  المعرفة  وإتقان  الذاتي  االكتشاف  يستخدمون  وباحثون  المتعلمين مكتشفون  إن   -  ٢
المشاكل. 

3 - يعمل المعلم كميسر حيث يهيئ الظروف لالكتشاف الذاتي والتعلم. 
٤ - التعاون الكبير بين المتعلمين والمعلمين يدفع لحل المشاكل بصورة مشتركة والتفاعل الجماعي 

والتغذية الراجعة. 
5 - تطرح التحديات أمام المتعلمين في بداية النشاط لتشكل محور تركيز التعلم. 

6 - الميل إلى التأكيد على التعلم االستقصائي. 
٧ - يوجه المتعلمون للقيام بأنماط تفكير مختلفة مثل التفكير المنطقي والنقدي واإلبداعي. 

8 - تحفيز المعلم لإلدارة الذاتية لدى المتعلمين واستقاللية التفكير. 
٩ - التركيز على التطبيق اإلبداعي للمعرفة من أجل غرض هادف ومفيد.

في  )العمل  المتنوعة  المتعلمين  شخصيات  من  المؤلف  الجماعي  للعمل  الواسع  االستخدام   -١٠
مجموعات كبيرة، في أزواج، في مجموعات من أفراد متنوعين يتم انتقاؤهم عمًدا(.

١١-عالقة قائمة على االحترام والثقة بين المتعلمين والمعلم. 
١٢- استخدام أساليب فعالة لتنظيم أنشطة التعلم ومؤشرات النجاح؛ مثل أوراق العمل وأشكال تنظيم 

بيئة التعلم وأساليب مختلفة لتحقيق اإلنجاز.

معايير المنهج: 
تشير معايير المنهج إلى مستوى الجودة الذي ينبغي أن يصل إليها المتعلمون من خالل تحقيق الكفايات 
م المتعلمين في سلم التعلم، كما أنها  الخاصة للغة العربية في نهاية كل صف. وتصف هذه المعايير تقدُّ

مقاييس مهمة لجميع أنواع التقييم الصفي البنائي والنهائي.
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معايير األداء: 
الكفايات  المتعلمون من خالل تحقيق  إليه  ينبغي أن يصل  الذي  الجودة  تحدد معايير األداء مستوى 
الدراسية: االبتدائية، والمتوسطة، والثانوية. وتعد  المراحل  العربية قبل نهاية كل مرحلة من  العامة للغة 

هذه المعايير أساسية في جميع أنواع التقييم واالمتحانات الوطنية. 
منهج المرحلة المتوسطة:

 إن منهج المرحلة المتوسطة منظم حول بعض المجاالت الرئيسية في كل صف من الصفوف، وهذه 
المجاالت هي:

الصف السادس: الصداقة والعائلة.
الصف السابع: الرحالت والمغامرات.

الصف الثامن: عجائب العالم.
الصف التاسع: هويتي / من أنا وما أريد أن أصبح.

وقد حرص محتوى الصف التاسع على أن يكون قريًبا كل القرب من عالم المتعلم في هذا الصف.
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محتوى التعلم:

والمهارات  والمعلومات  المعارف  ويتضمن  الخاصة،  الكفايات  لتطوير  فرصة  هو  التعلم  محتوى 
الكفايات  في  موجودة  المحتوى  هذا  وعناصر  معين.  صف  في  العربية  باللغة  الخاصة  واالتجاهات 

الخاصة، وفي معايير المنهج، وفي األنشطة التعلمية. 
اللغةاالتصال الكتابيالقراءة والمشاهدةاالتصال الشفهي

أنواع 
النصوص

مصادر أنشطة االستماع:
ترتيل القرآن، إذاعة 

المدرسة، تسجيالت صوتية 
لقصص أو شعر، مسرحيات، 

أفالم وثائقية، مناقشات.
- النصوص التي يكتبها 
المتعلم: نصوص سرد، 

وصف، شرح، أفكار جدلية.

- قصص )كالسيكية ومعاصرة(- 
شعر- مسرحيات- روايات من ثقافات 
وتقاليد متعددة - أفكار جدلية - رسوم 

بيانية - خرائط - جداول - رسائل 
نصية - رسائل إلكترونية- صور.

نصوص 
وظيفية،معلوماتية، 
سردية، مذكرات،  

وصف شرح ، 
تقارير، أفكار جدلية 

وأوراق بحثية 
بسيطة.

جميع النصوص المقررة 
ا. ـً الواردة سابق

مفاهيم معينة

- سرد، وصف، شرح، 
إبالغ - عرض - اإلصغاء 
النشط - األفكار الجدلية 

- الجدل

- الغرض الرئيسي من نصوص 
مختلفة - خيالي-  واقعي- االستدالل 
- الحقائق واآلراء- األفكار الجدلية - 

المعاني الصريحة والضمنية.

- التخطيط وكتابة 
مسودات ومراجعة 

وتبييض.
- عروض كتابية

المستثنى بإال- الحال 
الجملة والحال شبه الجملة- 
النعت الجملة -والنعت شبه 
الجملة - التوكيد - البدل - 

المنادى- المبني للمجهول- 
الممنوع من الصرف.

إستراتيجيات 
محددة

إستراتيجيات اإلصغاء 
النشط: إعادة الصياغة-  

طرح أسئلة تستدعي 
التفضيل والتوضيح.

-  التمييز بين الحقائق 
واآلراء - تقييم صلتها 

بالنص.
- إستراتيجيات التفاعل:

البناء على أفكار اآلخرين- 
تبادل اآلراء، استخدام 
العناصر اللفظية وغير 

اللفظية المناسبة.

- تحديد موقع واختيار أجزاء 
معلومات من النص والصور،

- استخراج االستدالالت من النص.
- شرح تأثير اختيار اللغة.

- تحديد األفكار الرئيسية والموضوع 
في النص والصور أو في نصوص مركبة.

- إعادة صياغة وتلخيص النصوص.
- التعبير عن وجهات النظر ودعمها.
- تفسير وتقييم النصوص، والصور، 

والنصوص المركبة.
-  تحليل النص مع تحديد القضية العامة 

له، وتقييم األدلة الداعمة مع مراعاة الترتيب 
الزمني والعالقة بين السبب والنتيجة.

- شرح وتحليل الصور البديعية 
)التشبيه، االستعارة، الكناية(.

- التخطيط 
والمراجعة والتدقيق 

والتبييض.
- الكتابة الفردية 

والجماعية باالشتراك 
مع زمالء الفصل.

- إستراتيجيات 
الحوار لصياغة 

كتاباته )الفرضية - 
األفكار- الخاتمة(، 
مع استخدام أدوات 

الوصل المناسبة 
ومراعاة التسلسل 
المنطقي لألفكار.

- ترسيخ مفاهيم 
المهارات الهجائية 
التي تمت دراستها 

في الصفوف السابقة 
مع مراجعتها والتأكيد 

عليها بمزيد من األمثلة 
الجديدة.

- إثراء الجملة بحال 
مفردة أو جملة أو شبه 

جملة، أو بنعت مفرد، أو 
جملة، أو شبه جملة، أو 

بتوكيد أو بدل.
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-  خطوات كل نشاط من أنشطة التعلم الخاصة بالصف التاسع تحديًدا تتمثل في:
أ( التمهيد) االستراجع والتوطئة (:

   يعد الخطوة األولى في أي نشاط تعلمي، ويلتزمه المعلم، وهو اختياري من جهة محتواه، فيجوز 
للمعلم أن يستبدل به محتوى آخر أنسب لمستوى المتعلمين، أو يزيد على التمهيد الوارد في كل نشاط 
أو  أو يكون توطئة للنص،  بنشاط تعلمي سابق،  أو  يتعلق بخبرة سابقة  التمهيد قد  يراه مطلوًبا. وهذا  ما 

استرجاًعا لمهارات مرتبطة، ويخصص له المعلم وقـتـًا يسيًرا من زمن الحصة.
ب(  الموارد) التدريب واإلعداد (:

    تعد الخطوة الثانية في أي نشاط تعلمي، ويلتزم المعلم ما ورد فيها ضمن الكتاب المدرسي، ويجوز 
له أن يضيف إلى الموارد ما يراه الزًما لتدريب المتعلمين، وهذه الموراد ترتبط بالنصوص وتناولها فهًما 
واستيعاًبا، أو بتوجيهات وإرشادات المعلم، أو التعليمات الخاصة باألداء، وهي تشمل تحصيل المعارف 
واكتساب القيم والتدريب على المهارات، وتأتي الموارد تحت عدة عنواين مثل: االستماع والمناقشة، 

والقراة والفهم، والتطبيق.
ج( الممارسة ) الوضعية (:

   تعد الخطوة النهائية في أي نشاط تعلمي، وهي محصلة الخطوتين السابقتين، ويستهدفها المعلم في 
كل نشاط تعلمي ملتزًما ما ورد في الكتاب المدرسي، ويجوز له أن يضيف إليها أسئلة متنوعة تستهدف 

تحقيق معيار المنهج))).

)))   المنهج الدراسي والمعايير لمادة اللغة العربية 4)20م، دليل المعلم لتطبيق المنهج للمرحلة المتوسطة6)20م، دليل األداء والتقويم 
6)20-7)20م.
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نصوص استماع
الجزء األول 



الوحدة األولى

الوقُت حياة١ - ٣
كل مفقود عسى أن تسرتجعه، إال الوقت، فهو إن ضاع مل يتعلق بعودته أمل، ولذلك كان الوقت أنفس 
ما يملكه إنسان، وكان عىل العاقل أن يستقبل أيامه استقبال الضنني للثروة الرائعة، ال يفرط يف قليلها َبْله 

كثريها، وجيتهد أن يضع كل يشء، مها َضؤل موضعه الالئق به.
إن عمرك رأس مالك الضخم، ولسوف تسأل عن إنفاقك منه، وترصفك فيه، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » ال 
تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أباله؟ وعن ماله من 

أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل فيه؟«.
واإلسالم نظر إىل قيمة الوقت يف كثري من أوامره ونواهيه، فعندما جعل اإلعراض عن اللغو من معامل 
من  بيشء  الوقت  نقتل  تعال  بعضًا:  بعضهم  ينادي  الذين  املتبطلني  طوائف  حماربة  يف  حكيًا  كان  اإليان، 
النحو إهالك للفرد، وإضاعة  بالعمر، وأن قتل الوقت عىل هذا  التسلية!! وما درى احلمقى أن هذا لعب 

للجاعة.
إن املسلم احلق يغايل بالوقت مغاالة شديدة، ألن الوقت عمره؛ فإذا سمح بضياعه، وترك العوادي تنهبه 

فهو ينتحر هبذا املسلك الطائش.
إن شأن الناس يف الدنيا غريب: يلهون والقدر معهم جاد، وينسون وكل ذرة من أعاهلم حمسوبة.

ٍء َشِهيٌد﴾. ُ َعىَلٰ ُكلِّ يَشْ ج َواهللَّ
ُ َوَنُسوُه  ُئُهم بَِا َعِمُلواج َأْحَصاُه اهللَّ ُ مَجِيًعا َفُيَنبِّ ﴿َيْوَم َيْبَعُثُهُم اهللَّ

والذي جيب أن نعقله أن حياتنا هذه ليست ُسدى! وأن اهلل أجل من أن جيعلها كذلك.
الزمن هبرم وال بىل.. عند  يناوشه  لنفسنا خلودًا ال  الزمن عىل خري وجه، سجلنا  انتفعنا بمرور     وإذا 

الرفيق األعىل))).
))) خلق المسلم لمحمد الغزالي.
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) الرش خري عون لنا عىل معرفة اخلري، ولوال الرش ما عرفنا عىل وجه احلقيقة بوجود اخلري(.
هذا معنى الكالم الذي تردده أمه عىل مسامعه ويف عينيها عربات منعها الصرب والتجمل أن تسيل، كلا 

بدأ يتربم من سوء حاله وفقره، وعدم جرأته عىل ارتياد ساحات األغنياء املحظوظني.
هلا  انقصم  عظام  هبموم  ينوء  أصبح  اآلن  أما  النكتة.  رسيع  الرسيرة،  نقي  ا،  ـً رقيق إنساًنا  مىض  فيا  كان 
ظهره، وهو يعمل بمشقة، ومع ذلك ال يؤمن قوت يومه، ولوال بعض الدراهم التي كانت تّدخرها أمه، 

الضطر أن يمد يده إىل غريه، وهيرق دم وجهه، مما جعله يعيش متكدًرا، وناقًما عىل احلياة.
ويف يوم وهو جالس يفكر، سمع صوتـًا هادئـًا، وإذ بشيخ يغلب عليه الوقار جالس أمامه، ويقول له: بني؛ 
أعلُم سبب جلوسك هنا وكل غضب الدنيا يف صدرك، ولكن اسمع ما سأقوله، لعلك جتد فيه ما يشفي غليلك. 
ملاذا تفكر دائًا يف األشياء التي ال متلكها، وال حتتاج إليها؟ ويف مقابل ذلك ال تتعب نفسك وال ترهق ذهنك بالتفكري 
يف األمور التي ال تعد وال حتىص التي متلكها وال يملكها غريك. ابتسم ابتسامة احلرسة والسخرية، ولسان حاله 
يقول: وهل أملك إال أسباب التعاسة واحلزن واليأس؟ تكلم الشيخ بنربة فيها من الرصامة واحلزم: ألست تنعم 
بالصحة والعافية؟ وتلك األعضاء واجلوارح واألعصاب التي تعمل بطريقة نموذجية بدون توقف! وهل حتس 
هبا أو تشعر بحركتها الداخلية الدائبة؟ ولوال أهنا يف أحسن األحوال لكنت تتأمل من سوء سريها وعدم انتظام 
عملها. فأجاب: غريي يتمتع هبذه التي تسميها مزايا وأكثر، وأنا مستعد أن أبادهلا ببعض املال واجلاه والسلطة. 
تكلم الشيخ ويف نربته الغضب واإلشفاق عىل درجة اليأس التي يصدر عنها مثل هذا الكالم: أنا مستعد أن أثبت 
لك خطأ وجهة نظرك بامللموس، إذا كنت مرًصا عىل ذلك. رد عىل العرض بالمباالة: كل ما أريده هو التخلص 
من هذه احلياة الظاملة التي ال تقيم للفقراء وزًنا. قال الشيخ بثقة وخيبة أمل: ستحصل عىل كل ما تتمنى وحتب من 
أموال وجموهرات طائلة. فا رأيك؟ موافق بكل تأكيد، فهات ما عندك، أو دعني يف هذه احلياة أكالبها وتكالبني 
حتى املوت.  أعطاه الشيخ األموال واملجوهرات وذهب. ها هي أحالمه املستحيلة وأمنياته البعيدة حتققت، فلم 
يعد يرى جوًعا أو ظمأ أو حرارة أو برودة قط، ولكنه بعد فرتة من الزمن مرض، فتوقفت الغدد عن إفراز الريق، 
فأصبح جيد صعوبة يف املضغ والبلع عند األكل بسبب غياب الريق، ومل يعد يستطيع احلديث بشكل مستمر، إذ 
جيف ريقه قبل أن ينهي اجلملة، وأيًضا عند النوم؛ بسبب توايل الشهيق والزفري جيف ريقه وتتصلب عضالت 
الفم وجهاز التنفس حتى يكاد خيتنق، فيضطر إىل تعويض ذلك برشب املاء أو بعض السوائل األخرى، فلم يعد 
يستمتع بطعامه، أو حديثه، أو حتى نومه، وأصبحت حياته وقفـًا عىل ارتياد احلام بشكل دائم، ومل يعد يفارق 
كوب املاء عند كل لقمة أو كلمة أو نومة. اغتم غًا شديًدا وبدأ يفكر يف وضعه، واألمل الذي يالزمه، وبعد أن 
أعياه عرس حاله، أضحى يقيض هناره يف املكان الذي قابل فيه الشيخ لعله جيده، فيرتاجع عن االتفاق، ويعود إىل 
نعيمه الضائع، ويتخلص من هذا اجلحيم املقيم. ولكنه مل يرى الرجل مرة أخرى. فسمع رصاخ املارة يف الشارع 

الذي جلس فيه، فاستيقظ مفزوًعا مما أصابه، حامًدا اهلل عىل نعمه العظيمة وشاكًرا له))).  
))) مقال منشور - أحمد هيهات -  بتصرف.
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من قديم والناس يتجادلون: هل يف الدنيا يشء اسمه احلظ؟ أو هو جمرد وهم وخرافة؟  وقد كنت قرأت 
قصة لطيفة يف ذلك، وهي أن ملكًا ووزيًرا جتادال مرة يف هذا: أي يف احلظ ! 

فبجده  نجح  إذا  فالتاجر  ونتيجة،  وعمٌل  ومسبٌب  سبٌب  هو  إنا  حظ  الدنيا  يف  ليس  فقال:  امللك  فأما 
وبمعرفته قوانني االقتصاد، وإذا خاب فبكسله أو إرسافه أو جهله بأصول التجارة. والفالح إذا نجح؛ فألنه 
جرى عىل أصول الزراعة، حرث األرض جيدًا وبذر فيها بذورًا نقية وسقاها يف مواعيدها ونقاها مما يعلق 

هبا، وجاره إذا خابت زراعته؛ فألنه مل يتبع هذه القوانني .
الوزير: ولكن هناك أمثلة أعقد من هذه. قد نجد فالَحني زرعا أرضها يف ميعاٍد واحد وبعناية واحدة 
وتربة األرض واحدة والبذور من نوع واحد وكل يشء واحد، ثم نجحت زراعة أحدمها ومل تنجح زراعة 

اآلخر، ال ليشء إال احلظ !
رد امللك قائاًل: حتى وال هذه - فال بد أن يكون هناك سبب، كأن تكون بذور أحدمها مبخرة واألخرى 
د به الثاين أرضه ميكروبات سببت فساد زراعته - وأكثر ما يمكن  غري مبخرة، أو تكون يف الساد الذي سمَّ
أن يقال :أنه قد يكون هناك قوانني مل ُتستكشف بعد، بسببها نجحت زراعة أحدمها وفشلت زراعة اآلخر، 
يأتون  والناس  ُيعرف،  مل  وبعضها  ُعرف  بعضها  طبيعية  قوانني  مسألة  ولكن  حظ،  مسألة  ليست  فاملسألة 

ون هذه القوانني التي مل ُتعرف حًظا! فيسمُّ
الوزير: فا قول موالَي امللك يف شابني نزال يستحان يف البحر فغرق من يعرف العوم ونجا من ال يعرف؟
امللك: البد أيضًا من سبب، فقد يكون من غرق ألن قلبه وقف، أو ألنه نزل البحر عىل امتالء أو نحو 

ذلك من أسباب.
انتهت احلكاية ويعلق الكاتب أمحد أمني: ويف احلق أن يف الدنيا حظًّا، وأنه أكثر قدًرا من املاس يف محص، 
فهذا يرزق الذكاء، وهذا يرزق الغباء. وأجلس يف » املرتو« يف املقعد الضيق، ويركب الناس القطارات فتوزع 

األرزاق أشكاالً وألوانـًا، هذا حمظوٌظ يف مكانه، وهذا منحوس يف جريانه.
أنا مع الوزير ومع امللك يف وجهة نظرمها؛ مع الوزير يف أن يف الدنيا حظًا ويف الدنيا أمورًا ال يفرسها قانون 
السببية، ومع امللك يف أن احلظ ال يصح أن ُيعتمد عليه يف احلياة، فال يصح للفالح أن يعتمد يف زراعته عىل احلظ، 

وكذلك التاجر يف جتارته، والطالب يف دراسته، والصانع يف صناعته، واألمة يف مصريها أو يف تسيري شؤوهنا .
واملسبب،  السبب  قانون  عىل  فيها  َيعتمد  أن  ينبغي  وهذه  العمل  دائرة  احلياة:  يف  دائرتان  إنسان  لكل 
واالرتكان فيها عىل احلظ أو القدر أو نحو ذلك من األساء خطأ أي خطأ، فإذا بذل اإلنسان أقىص جهده 
يف عمله، فهناك الدائرة األخرى التي ليست يف يدنا، وإنا هي يف يد القدر، ولتكن ما تكون بعد أن يكون 

اإلنسان قد أرىض ضمريه ببذل ما يف وسعه))).
))) أحمد أمين -  فيض الخاطر  -  بتصرف.
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الوحدة الثانية

إنسان أبني األوطان١ - 4
هل فكرت يوًما يف جمتمعك؟ بأمور حتبها وتتمنى استمرارها فيه، أو بأخرى تريد تغيريها؟ اعلم أنك 
مكتسباته  عىل  لتحافظ  وتأثرًيا  فعالية  أكثر  تكون  أن  وعليك  وتطوره،  واستقراره  املجتمع  تكوين  أساس 

وتغريه لألفضل.
والسؤال هنا: كيف تزيد من تأثريك وفعاليتك داخل جمتمعك؟

“العادات السبع للناس األكثر فعالية” - والذي بيعت منه أكثر  يتحدث د.ستيفن كويف مؤلف كتاب 
من ١5 مليون نسخة- عن عادات تؤهلك لزيادة فعاليتك داخل جمتمعك، نحن هنا نتحدث عن اكتساب 
عادات ترتسخ يف شخصيتك وتنعكس عىل أفعالك، ال ممارسات وقتية، ألن العادات هي التي ستنعكس 
عىل مجيع ترصفاتك مع من حولك، وهذا ما سيؤدي يف هناية املطاف إىل إكسابك صفة الفاعلية التي يدعو 

إليها الكاتب، من ضمن هذه العادات:
١ - كن مبادًرا وسباقـًا: خذ أنت زمام األمور، اصنع ظروفك بنفسك لتتناسب مع أهدافك، وال تكن 

ممن تتحكم ظروف األخرين فيهم ويف قراراهتم.
قبل  أواًل  حالته  وتشخيص  املريض  بساع  يقوم  فالطبيب  فهمك:  يسهل  كي  أواًل  اآلخرين  افهم   -  ٢
وصف العالج، اإلنصات لآلخرين وفهمهم يسهم يف بناء عالقات شخصية متينة معهم، ما جيعلك 

أكثر تأثرًيا.
3- تعاون مع اآلخرين لتحقيق أفضل املكاسب: ابحث عن نقاط القوة فيمن حولك، وتأكد من استغالها 
بأفضل صورة لتحقيق أسمى املكاسب، وال تعتمد عىل مهاراتك وقدراتك فقط مها كثرت، فستظل 
حمدودة إذا ما قارناها بمهارات وقدرات الفريق، وابذل جمهوًدا أكرب، اكتسب عادات جديدة، وكن 

أنت التغيري الذي تريد أن تراه))).

))) العادات السبع األكثر فعالية. بتصرف.
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جعل اهلل تعاىل لإلنسان شبكة من العالقات املتداخلة واملرتابطة بقدر تعدد عالقات الفرد بمن حوله، 
النهاية يف ثالث شعب عامة؛  والتي جتتمع يف  أفراد جمتمعه،  أم  أم جريانه  أم أصحابه  أكانت عائلته  سواء 
بحيث حتوي كل شعبة منها جمموعة أخرى من العالقات واآلداب الفرعية املتداخلة واملتشابكة مع غريها 

يف الشعب األخرى:
١- عالقة الفرد بربه تعاىل )اتق اهلل حيثام كنت(.

٢- عالقة الفرد بنفسه )وأتبع السيئة احلسنة متحها(.
٣ -  عالقة الفرد بمجتمعه )وخالق الناس بخلق حسن(: 

أقرها  التي  اإلنسانية  العالقات  أبرز  من  يعد  حيث  التالية؛  السطور  يف  حديثنا  مناط  هي  الشعبة  وهذه 
اإلسالم يف هذا السياق، وتتعدد مظاهر هذه العالقة ولعلنا نكتفي منها ببعض ما خيدمنا مثاًل: التعارف وهو 
أول طريق للتعامل اإلنساين اإلجيايب والبناء؛ فبالتعرف عىل اآلخر من حيث شخصيته وطباعه وميوله وما 

حيب وما يكره يتم التواصل الفعال واملثمر؛ فلكل شخصية مفتاح ومدخل خيتلف عن غريها. 
وحسن اخللق جاءت آيات القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية املرشفة -قواًل وعماًل وتقريًرا- مؤكدة 
اإلنسانية  العالقات  من  وثيق  برباط  ومرتابط  صالح  ملجتمع  حقيقية  ضانة  يعد  الذي  اخللق  حسن  عىل 
احلميدة؛ فحسن اخللق هو مالك كل العالقات اإلنسانية اإلجيابية؛ فهو السور الكبري الذي يضم بني جنباته 

كل هذه العالقات البناءة.
الرحيم،  الرمحن  الرمحة والعطف؛ فاهلل -  - هو  ديننا احلنيف فهو دين  الرتاحم والتعاطف من معامل 
ورسوله - ملسو هيلع هللا ىلص - باملؤمنني رؤوف رحيم، وقد تعدت رمحة اإلسالم بني البرش لتنال احليوان؛ فهاهو الرسول 
ا كبرًيا، ويف  ـً الكريم - ملسو هيلع هللا ىلص - خيربنا بأن اهلل -  - غفر لرجل ألنه سقى كلًبا كان قد بلغ به العطش مبلغ
املؤمنني  باإلنسان؟! وجمتمع  بالنا  فا  باحليوان  الرمحة  دام هذه  فا  ة حبستها.  النار يف هرَّ امرأة  املقابل دخلت 
املؤمنني يف توادهم  التي ذكرها احلبيب - ملسو هيلع هللا ىلص - يف قوله: »مثل  العالقات اإلنسانية  الذي تسوده أسمى  هو 

وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى«))).
  والتعاون من العالقات اإلنسانية الراقية التي أمر هبا اإلسالم، وحض عىل التعاون عىل الرب والتقوى؛ 
الرب والتقوى  بالتعاون عىل  القرآين رصحًيا  التوجيه  بنفسه قوي بغريه، ولذلك جاء  الفرد ضعيف  ذلك أن 
َشِديُد  اهلَل  إِنَّ  اهلَل  ُقوا  َواتَّ َواْلُعْدَواِن  اإِلْثِم  َعىَل  َتَعاَوُنوا  َواَل  ْقَوى  َوالتَّ اْلربِّ  َعىَل  تعاىل: ﴿َوَتَعاَوُنوا  يف قول اهلل 
اْلِعَقاِب﴾)2)، وقد حث الرسول - ملسو هيلع هللا ىلص - عىل ذلك يف الكثري من األحاديث الرشيفة، ومارس ذلك بصورة 

عملية مع أصحابه يف العديد من املواقف التي وردت يف كتب السري.)))
))) رواه مسلم.

)2) سورة المائدة اآلية 2.
))) مقال منشور للدكتور رمضان فوزي بديني. بتصرف.

العالقات اإلنسانية في اإلسالم١ - 4
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الوحدة الثالثة

بالغة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وفصاحته١ - ١

٢٧

نشأ رسوُل اهلل -ملسو هيلع هللا ىلص- يف ُقريش، وقريش خالصُة العرب، وتفّصح يف بني سعد هبوازن، وهوزان من أفصح 
العرب، وهو أمي من أمة أمية، مل يقرأ كتاًبا، ومل يدرْس علًا، ومل يصحْب عاملًِا وال ُمعلًا. أويت صىل اهلل عليه 
وسلم احلكمَة البالغة، وَأذهَل من إتقاِن ما أباَن، وإحكاِم ما ظهَر، وهَبَر الُعقوَل، وتلقْتُه األفئدُة بالُقبوِل، وأخذته 
العقل، ويالمس  إليه باإلعجاب واإلكبار، وهو خياطب الوجدان، وهيز الضمري، ويوقظ  باالرتياح، وأصغت 
إهنم  حتى  نفوسهم،  وطيب  السامعني،  قلوب  يف  أثر  -ملسو هيلع هللا ىلص-  وعظ  فإذا  واإلدراك..  الوعي  وينبه  اإلحساس، 
لتذرف دموعهم، وترق وختشع قلوهبم، فجمَع صىل اهلل عليه وسلم من الكالِم رونَق احلضارِة، وجزالَة البداوِة، 

وحلَو املنطِق، وحسَن الرتتيِل، كالُمه فصٌل ال نزٌر له، نزَه اهللُ عز وجل منطَقه من كِل عيوِب الكالم. 
الظهور،  عيان  له  وظهر  التجيل  متام  األمر  هذا  له  جتىل  العطرة  والسرية  املرشفة،  السنة  درس  من  وكل 
الكثري يف  التنوع  تنادي وتشهد عىل ذلك  تبارهيا بالغة  توازهيا فصاحة، وال  التي ال  املأثور  فجوامع كلمه 
حمطات حياته -ملسو هيلع هللا ىلص- حاكًا، ومعلًا، وخطيًبا، وقاضًيا، ومربًيا، ويف وجوده بني أرسته وبني أصحابه، وكيفية 
تعامله مع خصومه وأعدائه، فتنوع كالمه -ملسو هيلع هللا ىلص- يف هذه األحوال قد أخذ املراتب السامية يف البيان، وكل 
ذلك جيعله من مميزات خصائص شخصه - صىل اهلل عليه وسلم- العظيم الذي ُعدَّ به مثاًل عالًيا وأسوة 

صاحلة للعاملني. 
انظر إىل بالغة الرسول - ملسو هيلع هللا ىلص - يف احلديث الذي رواه البخاري عن أيب هريرة ريض اهلل عنها، قال: جاء 
رجل إىل رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص -  فقال: يا رسول اهلل، من أحق الناس بحسن صحابتي؟  قال: أمك قال: ثم من؟ 
قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك«. فكلمة أمك تكررت ثالث مرات، وهذا ما 
يؤكد عظم منزلة األم، وأمهيتها يف حياة األبناء، ويلزم األبناء أداء الواجب نحوها، اعرتاًفا بجميلها، ورًدا 

ملعروفها، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: ثم أبوك، اقرتن احلرف)ثم( الذي يدل عىل الرتاخي. 
أهيا األبناء، إن فصاحة الرسول - ملسو هيلع هللا ىلص  - وبالغته، وحسن بيانه تدخل فيا يطلب االقتداء به فيها؛ فإن 
دراسة األحاديث الرشيفة والبالغة، ومطالعة منشآت البلغاء، والتمرين عىل اخلطابة - كل ذلك مما ينهض 
بالناشئني إىل أن يكونوا فصحاء بلغاء؛ حتى إذا تصدوا لبيان حق، أو دعوة إىل خري، استطاعوا أن يسرتعوا 

األساع، ويأخذوا بالقلوب))).
))) مجلة الفيصل - العدد 65) بالغة الرسول وفصاحته بقلم محمود مصطفى األعصر - بتصرف
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إن حب الوطن يكمن يف الوالء له، ويف خدمته واإلسهام يف بنائه واملحافظة عليه من األعداء، والذين 
حيبون الوطن يؤدون واجبه أداًء كاماًل كا يطالبون بحقوقه كل املطالبة.

وخري شاهد عىل ذلك، حينا انضمت دولة الكويت جلامعة الدول العربية عام ١٩6١ م، سامهت الكويت 
يف إنشاء صندوق التنمية االقتصادي، وعكفت عىل دعم كل ما من شأنه تعزيز اللحمة العربية سواء داخل 
من  يتجزأ  ال  جزًءا  تكون  أن  عىل  النضامها  األوىل  اللحظات  منذ  وحرصت  خارجها،  أو  اجلامعة  أروقة 

الكيان العريب، كا إهنا احتضنت قضايا األمة العربية، ودعمت قضية العرب األوىل القضية الفلسطينية.
ويف عهد صاحب السمو أمري البالد الشيخ صباح األمحد الصباح - حفظه اهلل - حتولت الكويت يف فرتة 
وجيزة مصنًعا للقرارات العربية واملواقف الدولية، وأصبحت الكويت منارًة حيتذى هبا يف دعم اجلهود لتوحيد 
مركًزا  الكويت  الشقيقة، وتوجت  للدول  واملساعدة  العون  يد  ملد  اخلالفات، وجرًسا  ونبذ  العريب  الصف 
للعمل اإلنساين،  وذلك بفضل حنكة صاحب السمو السياسية وخربته الواسعة يف جمال السياسة اخلارجية، 
وقيادته احلكيمة، وآرائه السديدة، وإسهاماته الناجحة يف حفظ احلقوق ورفع راية السالم   والوقوف صًفا 
ِهْم  واحًدا ملواجهة التحديات يف تكاتف وتآزر، عماًل بقول رسولنا الكريم -ملسو هيلع هللا ىلص-: " َمَثُل امْلُْؤِمننَِي يِف َتَوادِّ

ى" . مَّ َهِر َواحْلُ َسِد بِالسَّ َسِد؛ إَِذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائُِر اجْلَ َوَتَرامُحِِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اجْلَ
ستظل الكويت رمًزا للدولة التي تؤمن بالعروبة منهًجا وسلوًكا، وستظل الكويت حضًنا دافًئا للعروبة، 

وستبقى أجمادها خالدة مدى الدهر))). 

))) مقالة منشورة في وكالة األنباء - كونا - بتصرف.

حضن العروبة١ - ١
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فصول السنة ١ - ٢
حرض فصول العام جملس األدب يف يوم بلغ منه األديب هناية األرب، بمشهد من ذوي البالغة، وملتقى 

صناعة الصياغة، فقام كل منهم يعرف عن نفسه، ويفتخر عىل أبناء جنسه.
فقال الربيع: أنا شاب الزمانو، أنا حياة النفوس، ونزهة األبصار، ومنطق األطيار، وأيامي أعياد ومواسم. 
فيها يظهر النبات، وتفيض عيون األهنار، ويعتدل الليل والنهار. كم يل عقد منظوم، وحلة فاخرة، وحلية 
ظاهرة.. يب حتمر من الورد خدوده، وهتتز من البان قدوده، وخيرض عذار الرحيان، وخترج اخلبايا من الزوايا. 
املوافق، والصديق الصادق، والطبيب احلاذق. أجتهد يف مصلحة األصحاب،  أنا اخلل  وقال الصيف: 
املعونة،  هلم  وأجزل  املؤونة،  وأكفيهم  أمواهلم،  وأوفر  أثقاهلم،  وأخفف  الثياب،  محل  كلفة  عنهم  وأرفع 
وأغنيهم عن رشاء الفرا، وأحقق عندهم أن كل الصيد يف جوف الفرا. يب تنضج من الفواكه املادة، ويقوى 
النارنج  تيجان  وختلق  الزيتون،  عيون  وتسود  الرياح،  هبوب  مع  السفرجل  عرف  ويذهب  اللوز،  قلب 

والليمون. ومواعيدي منقودة، وموائدي ممدودة. اخلري موجود يف مقامي، والرزق مقسوم يف أيامي. 
نجائب  وحادي  السموم،  أحزاب  وهازم  الغموم،  جيش  وكارس  الغيوم،  سائق  أنا  اخلريف:  وقال 
السحائب. أنا أصد الصدى، وأجود بالندى. يف أيامي تقطف الثار، وتصفو األهنار من األكدار، ويرتقرق 
دمع العيون، ويتلون ورق الغصون، ويتساوى يف لذة املاء اخلاص والعام. وتقدم األطيار مطربة بنشيشها، 
النسات، وتكثر أنواع املطعوم. كم يل من  رافلة يف املالبس املجددة يف ريشها. يب تطيب األوقات، وترق 

شجرة أكلها دائم، ومحلها للنفع املتعدي الزم، وورقها غري زائل، وقدود أغصاهنا ختجل كل رمح ذابل. 
وقال الشتاء: أنا شيخ اجلاعة، ورب البضاعة، واملقابل بالسمع والطاعة. أمجع شمل األصحاب، وأسبل 
عليهم احلجاب، وأحتفهم بالطعام. ومن ليس له يب طاقة أغلق من دونه الباب، أميل للمطيع القادر املستطيع 
املعتضد بالربود و الفرا، املتمسك من الدينار بأوثق العرى. ثار إحساين دانية القطوف، أيامي وجيزة، وأوقايت 

عزيزة، وجماليس معمورة باخلري والسعادة، نقلها يأيت من أنواعه بالعجب، ومناقلها تسمح بذهب اللهب. 
فلا نظم كل منهم سلك مقاله، وفرغ من الكالم عىل رشح حاله، وجتاذبوا أطراف مطارف الثناء والشكر، 

وظهرت أرسار الرسور، وانرشحت صدور الصدور، وهبت نسات قبول اإلقبال. 
ثم انفض املجلس وحل النطاق، وتفرق شمل أهله وآخر الصحبة الفراق، وكل فصل من فصول السنة 
برأيه هو األفضل، فإذا استمر فصل واحد بمكان حل الدمار، فعند تأملنا واقع اإلنسان وجدنا مثاًل: الشتاء 
مصدر الرضر ألماكن ومصدر اخلري ألماكن أخرى، وكذلك الصيف واخلريف والربيع، فال غنى لنا عن 

مجيع الفصول))). 
))) نسيم الصبا البن حبيب الحلبي - بتصرف
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يسمى املجلس الذي يقابل فيه زائريه أو يدعو إليه أصحابه ) ديواًنا ( ويكون يف جناح احلرم فيه حجرة 
أمامها هبو يف أحد جوانبه ) إيوان ( للصيف، ويف صدر احلجرة صفت آالت القهوة والشاي وقاقم الورد 

وجمامر العود صًفا متقًنا.
أما املوقد الذي تصنع فيه القهوة فهو حفرة جموفة مربعة عىل حافتيها جملسان صغريان أقيم لكل واحد 
وأحياًنا  القهوة  لصانع  والثاين  الوجيه  والزائر  بنفسه  البيت  فيه رب  أحدمها جيلس  )متكأ( )جدار صغري( 
يوجد خلف املجلس األخري أو عن يساره خمزن للحطب وجمموع آالت القهوة يسمى )دالل( مجع )دلة(، 
و)معاميل( وهي مؤلفة من أباريق عدة مستوية أشكاهلا يف حني اختالفها يف احلجم واألساء فمنها: )املصب( 
وهو الذي تسكب منه القهوة للشاربني )اللقمة( وهي التي تطبخ فيها، وقد يوجد يف ملجلس من كل نوع 
الرشب  آالت  وتسمى  اخلارج،  من  إليها  جيلب  ما  ومنها:  الكويت  يف  يصنع  ما  األباريق  تلك  ومن  عدة، 
)فناجيل( حتريف )فناجني( واملفرد )فنجان( وهي من الكاسات الصغرية وليس من العادة املتبعة أن يمأل 
الكأس كا يوجد يف بعض اجلهات وهناك )املحاس( وهو الذي تقىل فيه القهوة عىل النار ثم تدق يف)اهلاون( 

وهو قالب من احلديد جموف... 
وللقهوة أمهية ال عند الكويتيني وحسب بل عند مجيع أهل اخلليج وأهل نجد واإلحساء واليمن بحيث 
ال يتم إكرام الزائر بدون تقديمها مها قدم له من لذيذ املآكل واملشارب، ومن هنا كثرت أشعارهم يف مدحها 

والتشبيب هبا. 
وكان الطبيب الّرازي الّذي عاش يف القرن العارش للهجرة أّول َمن ذكر البن والبنشام يف كتابه »احلاوي«. 
وكان املقصود هباتني الكلمتني ثمرة البن واملرشوب. ويف كتاب »القانون يف الّطب« البن سينا الّذي عاش 

يف القرن احلادي عرش، يذكر البن والبنشام يف الئحة أدويٍة تضم ٧6٠ دواء))). 

))) تاريخ الكويت يعقوب عبد العزيز الرشيد- دار مكتبة الحياة ص 4)).بتصرف
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الوحدة الثالثة

سحر االبتسام١ - 6
علمتني احلياة االبتسام! وأنه لعجيب أن حيتاج املرء أن يتعلمه! وأدعى إىل العجب من ذلك أن تكون 
املحن والشدائد هي التي علمتنيه وعودتنيه! فقد كنت أجزع إذا حاق يب ما أنكره، وأقنط من قدريت عىل 
اجتياز املحنة، حتى تلفت أعصايب واسودت الدنيا يف عيني، ثم لطف يب اهلل فتمردت عىل نفيس، ورصت 
إذا عراين اجلزع أو اخلوف أقول لنفيس: قد جربت مثل هذا من قبل، وعرفت بالتجربة أنه كله يميض وال 
خيلف أثًرا وال يورثني إال األسف عىل ما أهنكت من أعصايب يف احتاله، وخليق يب أن أتلقى كل ما جييء - ال 

بالصرب والتشدد - بل بالسخرية والتهكم، وباالبتسام الذي هيون كل صعب، وحييل كل جسم ضيئل.
وإذا االبتسام له فعل السحر بل أقوى. تفتح حنكك ربع قرياٍط، وتكلف عينك أن تومض قلياًل فتتغري 
الدنيا كلها! جتف الدموع إذا كنت تبكي، وينرشح صدرك إذا كان منقبضًا، وتشعر بخفة بدنك، ويتجدد 
األمل الذي كان قد استحال إىل يأس، وتنشط للعمل والسعي واجلهاد وأنت مفعم بالرجاء، وال تعود تبايل 
أنك يف ضيق، أو مريض، أو أن جتارتك بارت وخرست، كل ذلك الكرب يصبح غري ذي قيمة ال ليشء 
دواعي  من  ما من حياة ختلو  ولكن  اخلري حمًضا،  إال  للقراء  أمتنى  تبتسم! ولست  أن  استطعت  أنك  سوى 
االنقباض أو األمل أو احلزن، فليجربوا االبتسام إذا مر هبم - ال قدر اهلل -   يشء من ذلك، وليتأملوا فعل 

سحره، فقد وجدته يف كل حال وصفة نافعة.
وليس االبتسام سهاًل يف مثل هذه احلاالت، فإنه مغالبة للنفس، ومغالبتها تتطلب جهًدا عظيًا، ولكن 
املثوبة عىل قدر املشقة، وأول ما يكون عىل املرء أن يتغلب عليه، هو االستحياء من أن يبتسم يف موقف حزن 
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أو كرب شديد خمافة أن يقول الناس أنه يرسف يف التكلف. وما من شك يف أنه ال يتأتى يف أول األمر إال 
بتكلف شديد، ولكنه ال يلبث بعد أن ينجح يف تكلفه أن يصبح طبيعيًّا؛ ألن جمرد االبتسام يفجر ينابيع الْبرْشِ 

يف النفس فتفيض.
ْن يتكلف املرء االبتسام خري من أن حيتمل ما هو فيه من اآلالم، وما يساوره من املخاوف والوساوس  وأَلَ

واألوهام.
نعم هو سحر، ويف وسعنا مجيعا أن نعاجله ونوفق فيه. وكل يشء يف مبتداه عسري، ثم هيون بالدربة واملرانة 
تقويض  قادرة عىل  األيام  رصوف  تعود  فال  وحصانة،  مناعة  املرء  ويكسب  بالطباع،  وأشبه  عادة  ويصبح 

كياهنا ونقض بنياهنا. فجربوا هذا كا جربته، واشكروين.)))

))) إبراهيم عبد القادر المازني - مجلة الرسالة - العدد 7)6. بتصرف
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َ َكَتَب  َقاَل إِنَّ اهللَّ َقاَل:  َربِِّه  -  -  َيْرِوي َعْن  ِفياَم  - ملسو هيلع هللا ىلص -   بِيِّ  النَّ اْبِن َعبَّاٍس -  - َعْن  َعْن 
ُ َلُه ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة، َفإِْن ُهَو  َ َذلَِك، َفَمْن َهمَّ بَِحَسَنٍة َفَلْم َيْعَمْلَها َكَتَبَها اهللَّ َئاِت ُثمَّ َبيَّ يِّ َسَناِت َوالسَّ احْلَ
َئٍة  ُ َلُه ِعْنَدُه َعْشَ َحَسَناٍت إىَِل َسْبِع ِماَئِة ِضْعٍف، إىَِل َأْضَعاٍف َكثرَِيٍة، َوَمْن َهمَّ بَِسيِّ ا َفَعِمَلَها َكَتَبَها اهللَّ َهمَّ ِبَ

َئًة َواِحَدًة«))).  ُ َلُه َسيِّ ا َفَعِمَلَها َكَتَبَها اهللَّ ُ َلُه ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة، َفإِْن ُهَو َهمَّ ِبَ َفَلْم َيْعَمْلَها َكَتَبَها اهللَّ

))) متفق عليه.

الحسنات المضاعفة١ - 6
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الوحدة الثانية

بالتحدي أنا أكثر قوة١ - ٢
صحوت من نومي مبكًرا فلم أجد جدي يف رسيره، عرفت أنه ذهب ليحرض طعام حيواناته؛ فهو حيب أن 
القّز موضوعة  انتظاري له وجدت عدًدا من رشانق دودة  أثناء  ُيعدَّ إفطارنا، ويف  يضع هلا إفطارها قبل أن 
يف غربال كبري، فرحت هبا، أخذت الغربال))) وجلست به عىل عتبة الباب ورحت ) أتفرج( عليها وأتأمل 
صنعها. وأتساءُل: كيف استطاعت دودة أن تنسج هذا احلصن املنيع حول نفسها؟! أيعقل أن يسجن خملوق 

نفسه؟! وملاذا؟!
مل أعرف اإلجابة.. وحني جاء جدي سألته وقلت له:

ملاذا سجنت دودة القّز نفسها داخل هذا السجن الذي ليس له أبواب وال نوافذ.
اهلل  قدرة  يا ولدي  أرأيت  الدنيا..  أغىل خيوٍط يف  التي هي  احلرير  تعطينا خيوَط  قائاًل: حتى  ردَّ جّدي 

سبحانه وتعاىل؛ دودة ضعيفة تعطينا أغىل األشياء؟!
ُعدُت للسؤال ثانية وقلت: كان من املمكن أن تعطينا اخليوط دون أن تسجن نفسها هكذا.

علق جدي وقال: وهذه إرادة اهلل أيًضا ففي سجنها الذي ال يرضيك هذا تتمُّ معجزة إهلية أخرى بعيدة 
عن أعني البرش.

لنا  تقدمها  التي  الثانية  املعجزة  وما  احلرير؟  من  خيوطـًا  تعطينا  أن  إعجاًزا  الدودة  يكفي  أال  تعجبت! 
الدودة؛ دلياًل عىل قدرة اهلل تعاىل؟

فقال جدي: إهنا تتم اآلن داخل الرشنقة؛ الدودة تتحول إىل فراشٍة، وقريًبا ستحرر الفراشة من سجنها 
وترفرف يف اهلواء.

))) الغربال: إطار دائري من الخشب مشدودة عليه سيوٌر جلدية رفيعة ومتقاطعة، يستخدمه أهل الريف في تنقية الحبوِب مما علق بها من 
الحصى.
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ثم سألت جدي أين تذهب الفراشات بعد ذلك؟ فأخربين أهنا ال تذهب بعيًدا؛ تبحث عن شجرة توٍت 
وتنسج  لتكرب  التوت  تتغّذى عىل ورق شجر  ديدانـًا صغرية  البيضات  وتفقس  أوراقها،  بيضها عىل  تضع 

خيوط احلرير، ثم تتحول إىل فراشاٍت، وهكذا يدير اهلل سبحانه حياهتا.
رِصُت كل يوٍم أحرض غربال الرشانق وأجلس بالساعات أراقبها؛ أحاول أن أرى ما يدور بداخلها وال 
أرى شيًئا. ذات يوم سمعُت خربشاٍت داخل إحدى الرشانق، راقبتها جيًدا.. قربت رأيس منها؛ حتى أرى 
وأسمع ما يدور، رأيتها وهي حتاول أن تثقب الرشنقة من الداخل، زاد اهتامي وتركيزي عليها، وراح الثقب 
يتسع تدرجيًيا، وبدأ رأسها يطل منه، وراحت تصارع كي خترج كلها. صعبت »الفراشة« عيلَّ وهي تصارع 
من أجل اخلروج من الثقب الضيق، قلت لنفيس أساعدها، فأحرضت سكينـًا صغرية وأوسعت هلا الثقب 
الفراشة،  أجل  من  حزنت  الطريان.  عن  عاجزة  وقفت  لكنها  وتطري،  ترفرف  انتظرت  بسهولة،  فخرجت 
ورحت أسأل نفيس: هل تسببت أنا يف عجزها عن الطريان؟ أرسعت جلّدي وحكيت له ما جرى، وسألته 
فقال يل: لن أردَّ عليك اآلن، ولكن راقب فراشة أخرى وهي خترج من الرشنقة وال تساعدها، ثم أخربين 

ماذا حدث.
ا، ثم سمعت خربشات الفراشة يف داخلها، تركتها جتاهد  ـً راقبت الرشانق حتى رأيت واحدة هتتز خفيف
بنفسها، بذلت جمهوًدا كبرًيا حتى خرجت، ورفرفت صاعدة يف اهلواء، أرسعت إىل جّدي فقال يل: اآلن أفرس 
لك؛ اجلهد الذي تبذله الفراشة هو الذي يعطيها القوة واحليوية، وهذا درٌس لإلنسان؛ كلا جاهد يف سبيل ما 

يريد ازداد قوة وعزًما، وحتقق له ما يريد، هل فهمت؟)))

))) مذكرات صغيرة. لشهاب سلطان. بتصرف.



3٧

هيلني كلري معجزة من معجزات الدنيا » ولدت يف ٢٧ / 6/ ١88٠م يف ريف  بوالية أالباما األمريكية، 
وكانت طفلة طبيعية ترى وتسمع وتنطق ببضع كلات كتلك التي جتيء عىل شفاه األطفال يف هذه السن 
املبكرة ، إىل أن جاء يوم أصيبت فيه الطفلة الصغرية وهي مل تكمل بعد الشهر التاسع من عمرها، بحمى يف 
املخ أفقدهتا حاستي السمع والبرص وبالتايل القدرة عىل الكالم، وبقيت هيلني الصغرية صاء بكاء عمياء، 
ا له بأن يرتك  ـً إىل أن بلغت السابعة من عمرها ،وأشار جراهام بل خمرتع التلفون عىل والدها الذي كان صديق
أمرها ملربية تعتني هبا. وبالفعل أحرض هلا والدها معلمة من معهد بريكينز للعميان بمدينة بوسطن ، وكانت 
تلك املعلمة هي »آن سوليفان« التي كانت فتاة رضيرة يف العرشين من عمرها وأبرصت من بعد ظالم عىل 
أثر سلسلة من العمليات اجلراحية التي أجراها هلا األطباء، ولعل هذا هو سبب العطف الشديد الذي كانت 
تشعر به املعلمة جتاه تلميذهتا الصغرية العمياء، فقد عرفت آن سوليفان حياة الظالم قبل أن تستعيد نعمة 
البرص فبقيت بجانب تلميذهتا، فكانت هي عينيها وأذنيها ولساهنا حتى توفيت عام ١٩36، وواجهت هيلني 
احلياة ولكن مع معاونة أخرى هلا، وقد سألوا آن سوليفان مرة : كيف بدأت هيلني تتعلم؟ قالت: كانت تقف 
معي يف أحد األيام بجوار مضخة املياه عند باب املنزل اخلارجي عندما كان أحد املارة يستخرج املاء ويمأل 
السطل الذي حيمله، وأمسكت يد هيلني ووضعتها حتت املاء املتدفق، وبينا املاء البارد يتساقط فيبلل يدها 
هتجيت عىل يدهيا األخرى حروف كلمة ماء ، ونظرت إىل عينيها فوجدهتا تلمعان بربيق عجيب ، لقد نفذت 
اإلشارات اجلديدة إىل أعاقها، وفجأة انحنت هيلني الصغرية وملست األرض بأصابع يدها وعرفت اسم 
»األرض« بنفس الطريقة، وعندما أقبل املساء كانت قد تعلمت مئة كلمة، وهكذا راحت الطفلة املعجزة 
ترتقي سلم العلم درجة من بعد درجة ، وكانت تقرأ بطريقة بريل وتكتب عىل اآللة الكاتبة التي صممت 
خصيًصا للذين فقدوا نعمة البرص ،وهبذه اآللة كتبت رسالتها وحصلت عىل الدكتوراة يف القانون، ولكن 
حياهتا بعد التخرج مل تكن سهلة وإنا كانت كفاًحا متواصاًل من أجل لقمة العيش ، فقامت بعدة رحالت 

معجزة القرن العشرين١ - ٢
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إىل خمتلف أنحاء العامل زارت خالهلا املعاهد واملؤسسات التي شيدت ألمثاهلا من األطفال الذي حرموا نعمة 
السمع والبرص ، وكانت حتدثهم بلسان معلمتها وسكرتريهتا، وحتكي هلم جانًبا من جتارهبا اخلاصة يف احلياة، 
وقد تفرغت يف أخريات حياهتا للتأليف، فوضعت عدًدا كبرًيا من الكتب واملؤلفات، كا ظهرت يف فيلم 
حيكي قصة حياهتا ، ومن أشهر مؤلفاهتا: » قصة حيايت-  العامل الذي أعيش فيه - أغنية اجلدار احلجري - 

اخلروج من الظالم - تفاؤل - إياين -  احلب والسالم - فلنؤمن - هيلني كلري يف اسكتلندا.
       زارت مرص عام ١٩5٢، والتقت بالدكتور طه حسني وزير املعارف وقتها، وتم اختيارها واحدة من 
أهم ٢5 شخصية من معارصهيا يف الواليات املتحدة عام ١٩5٢، سألوها يوًما: إذا أبرصت ما هو أول يشء 
هذه  توفيت  وقد  وصداقتهم  برمحتهم  وشجعوين  ساعدوين  الذين  الناس  أرى  أن  فقالت:  رؤيته؟  تريدين 
املعجزة يف يونيو من عام ١٩68  ، ومن أقواهلا : » يا أصحاب العيون تأملوا الدنيا جيًدا وكأهنا ستغرق يف 

ظالم دامس بعد ساعات أو كأنكم ستفقدون النظر غًدا«))).

))) الموسوعة الطريفة- الكتاب الثاني- لمجدي سيدي عبد العزيز. بتصرف.
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سداسية القراءة١ - ١0
كل البرش عىل هذه األرض عىل اختالف مللهم وأدياهنم وألواهنم، يدركون أمهية القراءة وال ينكروهنا، 
ا بالقراءة، فال بد أن يرتبط  ـً ا شغوف ـً ا نشط ـً لكن أغلبهم بالرغم من ذلك ال يارسوهنا. ولكي تصبح قارئ
ا ملا يقوله علم النفس، فإن كل إدراك  ـً األمر عندك بحاجة من حاجاتك األساسية برابط ما؛ وذلك ألنه وفق
ا بشكل وثيق بحاجة من احلاجات األساسية  ـً عقيل مها كان نوعه، ال يصبح حمل تطبيق إال حني يكون مرتبط
التي أوردها العامل األمريكي إبراهام ماسلو ) ١٩٠8- ١٩٧٠( م يف نظريته الشهرية عن سلم احلاجات، 
والقراءة جزء من هذا ، فا مل يشعر اإلنسان بأن القراءة ترتبط بحاجة من حاجاته األساسية ، والتي هي كا 

أورد ماسلو:
- حاجاته الفسيولوجية أي حصوله عىل املرشب واملأكل واملسكن وما أشبه.

- حاجته لإلشباع االجتاعي، كحصوله عىل األصدقاء واألحبة.
- حاجته للشعور باألمن واألمان الفيزيائي.

- حاجته للشعور بتقدير اآلخرين له.
- حاجته لتحقيق ذاته والنجاح يف احلياة، وبالتايل شعوره بالرضا عن نفسه.

فإنه لن يارسها ولن حيرص عليها.
ا بالقراءة، جيب أن يبحث عن الوسائل والطرق التي تربط القراءة  ـً ا متعلق ـً فلهذا، كي يصبح املرء قارئ
القراءة  العيش من دوهنا، وحينها ستصبح  التي ال يستطيع  بواحدة من هذه احلاجات األساسية  يف حياته 
ا بمقدار ما لديه من علم وثقافة، فسوف  ـً جزًءا ال يتجزأ من حياته تلقائًيا. ومن صار شعوره باألمان مرتبط
ا بمقدار ما يملكه من علم  ـً ا عىل القراءة، ومن أصبح حصوله عىل األصدقاء واألحبة مرتبط ـً حيرص حتم
القراءة من أهم أولوياته، ومن أضحى تقدير اآلخرين له يف عمله وجمتمعه وسائر حياته  وثقافة فستكون 
ا بعلمه وثقافته فسيكون من القراء الدائمني، ومن غدا بعد ذلك رضاه عن نفسه وشعوره بتحقيق  ـً مرتبط
ا بمقدار ما عنده من العلم واملعرفة والثقافة، فإنه سيحرص عىل القراءة وال  ـً ذاته ونجاحه يف حياته مرتبط
شك. ومن أجل أن يتقن اإلنسان فن القراءة عليه أن يسيطر ما أسميه بـ) سداسية فن القراءة الذكية( ،وهي 
أن يعرف اإلجابة عن األسئلة التالية:) ماذا أقرأ ؟ وملاذا أقرأ؟ ومتى أقرأ؟ وأين سأقرأ؟ وكيف أقرأ؟ وكم 

أقرأ؟( . )))
))) القراءة جزًءا من حياتك؟ ص 28- ساجد العبدلي. بتصرف.
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الخط حضارة وتاريخ١ - ١0
بالقلم وغريه، واصطالًحا ملكة تنضبط هبا حركة  الكتب  اخلط عربًيا كان أو غريه هو كا عرفناه )لغة 
األنامل بالقلم عىل قواعد خمصوصة( وهذه امللكة ترتبى بالتعليم وتقوى بالتمرين واالجتهاد. وليس كل 
ا وإنا البعض دون البعض )وقليل ما هم( حيث إنه من أدق األشكال اهلندسية. ـً إنسان قاباًل ألن يكون خطاط
وحسن اخلط كامن يف بعض األفراد كمون النار يف احلجر ملا وهبه اهلل - تعاىل -من االستعداد الفطري، 
ا عظيًا من غري عناء كبري. أما من مل يكن فيه هذا االستعداد الفطري فال يرجى  ـً فإذا ما اشتغل به نبغ نبوغ
ا ال بأس به  ـً له النبوغ والوصول إىل غايته مها بذل من اجلهد ورصف فيه من الوقت، نعم قد ينال فيه قسط
إذ لكل جمتهد نصيب، ولكن نصيبه هذا ال يرفعه إىل الدرجة التي يصح أن يطلق عليه لفظ ) خطاط (، وقد 

تطورت تسمية أهل اخلط من ) كاتب اخلط ( إىل )الكاتب ( إىل) اخلطاط ( عرب قرون عدة ))).
ا أخرى، وجعلوا لكل خط  ـً كا عرفت اخلطوط القديمة يف العرص العبايس بأساء، واستحدثوا خطوط
ثالثة  كتاباهتم  فقد جعلوا  املرصيني،  القدماء  كانت عند  الطريقة  كتابة خاصة، ويف ختصيص معني، وهذه 

أنواع، هي: اهلريوغليفي واهلرياطيقي والديموطيقي.
وسمى العرب الكثري من اخلطوط التي ما زالت تستعمل يف الزخارف املعارية والفنون اهلندسية، منها: 
من  وغريها  الرقعة  وخط  الثلث  وخط  األندليس  واخلط  اإلجازة  وخط  والرحياين  والديواين  الكويف  اخلط 

اخلطوط.
والرقاع،  الرقع  الثوب، ومجعها  هبا  يرقع  التي  اخلرقة  لغة هي  فالرقعة  قلياًل،  الرقعة  ونتوقف عند خط 

والرقعة قطعة من الورق أو اجللد، أو سوامها مما خيط أو يكتب عليه.
البسيطة، واألقل تعقيًدا من سواه، ويكاد خيلو من الشكل والزخرفة،  وهذا اخلط من اخلطوط السهلة 
وال بد من استقامة سطوره من أسفل فقط، وقد استعمل للخطوط الرسيعة والعنوانات والتجارة ودواوين 

الدولة، وانترش مع انتشار الصحافة. 
فاخلط فن من أمجل الفنون كالشعر، وهو املعرب واملرتجم عا يف النفس من مشاعر وأحاسيس وخواطر، 
وهو أحد املهارات األساسية يف تعليم اللغة العربية وإجادهتا، وليس يف إتقانه مشقة وصعوبة، وإنا حيتاج من 
املتعلم إىل تأمل يف صورة احلرف وحماكاته، لتطبع هذه الصورة يف ذهنه، فإذا ما أراد الكتابة طاوعته أنامله يف 

رسم هذه الصورة بدقة كا هي يف خميلته.
)))   تاريخ الخط العربي وآدابه. لمحمد طاهر المكي الخطاط 9)9)م - بتصرف.



الوحدة الثالثة

الذكاء االجتماعي١ - ١
أقامت المدرسة ندوة علمية استضافت بها أحد الخبراء، وقد ابتدأ كلمته بقوله: هل تساءلتم يوًما لماذا 

يفلح بعض الناس في تكوين عالقات اجتماعية ناجحة مع اآلخرين بينما يخفق البعض اآلخر؟ 
من  مجموعة  يمتلك  الذي  هو  االجتماعية  عالقاته  في  النّاجح  فالشخص  االجتماعي(،  )الذكاء  إنه 

المهارات الجسدية والعقلية التي تجعله قادًرا على التفاعل مع اآلخرين واستقطابهم للّتعاون معه.
ومن هنا يمكننا أن نعرف الّذكاء االجتماعي بأنه: ذلك المزيج المتوازن من الشعور باحتياجات الناس 
في  معهم  والتعايش  التفاعل  في  الكامنة  القدرات  وتسخير  والضمنية-  منها  الصريحة   - واهتماماتهم 
المواقف  التفاهم مع اآلخرين والتكيف مع  فائقة على  الشخص قدرة  ما يكسب  ظروف مختلفة، وهذا 

المختلفة بفعالية بالغة. 
وقد طرح أحد الطلبة سؤاالً عن عالمات الذكاء االجتماعي، فأجاب الخبير: يمكننا أن نعدد مجموعة 

من السمات التي يتميز بها أصحاب الذكاء االجتماعي، ومنها:
حسن التصرف: ويظهر ذلك جلًيا في حسن التدبير وقت األزمات، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل 
القدرة على فهم الشخصيات المختلفة: ويظهر  التي تليق بهم، كذلك  الناس منازلهم  المختلفة، وإنزال 
ذلك بالتنبؤ بسلوكيات األفراد من خالل االستفادة من مواقف سابقة، وأخيًرا، تتميز الشخصيات الذكية 
في  ويشاركونهم  اآلخرين  مع  واأللفة  المحبة  عالمات  يظهرون  حيث  والمرح  الدعابة  بروح  اجتماعًيا 

أوقات سرورهم.  
٤١



٤٢

نستطيع  بقوله:  الخبير  فبادر  ذكائنا االجتماعي،  تنمية  كيفية  آخر في طرح سؤال حول  استأذن طالب 
تنمية هذه المهارة بعدة طرق، سأذكر بعضها: 

أوالً- القدوة: تحتاج المجتمعات لقادة يحتذى بهم في السلوك اإليجابي والرؤية الواضحة والقدرة 
على دفع عجلة التنمية، هؤالء القادة ُيتيحون لألفراد فرصة االرتقاء وتخطي العقبات ومواجهة التحديات. 
ثانًيا- نظام التعليم: ومن شأنه تدعيم وغرس المبادئ البناءة التي تحض األفراد على التعاون، فضاًل 
عن تعليمهم التعبير عن الذات بلباقة، حتى يتسنى لهم تبادل عمليات التفاهم مع أقرانهم بشكل إيجابي. 

وثقافة  االجتماعي  الذكاء  قيمة  تنمية  في  رئيًسا  دوًرا  تلعب  أن  يجب  والتي  اإلعالم:  وأخًيرا-وسائل 
إعالء السمو األخالقي لدى األفراد.

وفي ختام الندوة أنهى الخبير كالمه بالتأكيد على أهمية تنمية مهارة الذكاء االجتماعي؛ لما لها من دور 
في بناء وتطوير عالقات اجتماعية وعالقات عملية ناجحة، كما أنها تعطي الشخص فرصة أكبر في أي 

منافسة، كفرص العمل وغيرها، وتعينه على تخطي المشكالت، وتحقيق النجاح على أصعدة شّتى)١).

)١)  كتاب الذكاء االجتماعي علم النجاح الجديد، كارل ألبريخت، مكتبة جرير ٢٠٠8 - بتصرف.
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في طريقك للمستقبل١ - ١
إن تغير الزمان، وتطور العمر حقيقة أساسية، ولكن نالحظ أن تطور زماننا غير تطور األزمنة السابقة، 

وأن تغير عصرنا متسارع بشكل يكاد يدير الرأس ويضيع التوازن.
إننا في هذه األيام نستقبُل مع شروق كل شمس تغييًرا جديًدا، في معارفنا، وفي المخترعات والمكتشفات 
والتطبيقاِت العلمية التي نعيش في نعماِئها، وفي الحقائِق التي نعرفها عن ذواتنا، وباإلضافة إلى ذلك كله 

ة.  في المواقِف االجتماعيِة والمفاهيِم اإلنسانية والَعالقات البشريَّ
للحياة  المفاتيُح األساسية  والتعليم هي  والتعلَم  العلَم  إن  تقول:  التي  البارزة  الحقيقُة  ومن هنا كانت 

اإلنسانية المتطلعة إلى ما هو أحسن.
فاستفد من عقلك في صياغة  الحياة،  الخالُق -  - سالحْين مهمْين في  لقد منحك  اإلنسان  أيها 
أهدافِك في الحياة، واحرْص على حريتك في اختيار الطريق الصحيح فيها، واجتهد في سبيل ذلك ودافْع 

عنه، واختيارك لعملك على أساٍس من قدراتك وميولك وقيمة هذا العمل لمجتمعك. 
ِة، وطيِب المعاملة.  حاسْب نَفسك، وانظْر في  ِويَّ واعلم أن الُخُلَق الحسن في سالمِة النيِة وُحْسن الطَّ
التبرير؛ ألنَّ  قْق في مواِقِفك ودوافعك، وِقْف من هذا كلِّه موقًفا موضوعيًّا ال يقبُل  دِّ أعمالِك وأقوالِك، 
من صميم األخالق الفاضلة أن يتطابَق قوُلك وعمُلك في حدوِد االستطاعِة البشريِة، وأن يتوازَن عدُلَك 

ك وواجُبك، وأن تتناسَق حريُتك وحريُة اآلخرين وهكذا. ورحمُتَك، وأن يتعاوَن حقُّ
هلِة، وما كانت األخالُق  وَحَذاِر أن تظنَّ أن السعادَة تطرُق باَب الكسالِن، أو تأتي عن طريِق األعمال السَّ
- وال يمكُن أن تكون - مجرَد قواعَد وأوامَر وزواجَر، وإنما هي - قبل كل شيء - عقيدٌة وإيماٌن، ونيٌَّة 
وموقٌف.  واعلم إن سر السعادة في الحياة تكمن في القياِم بالعمِل الذي تحبُّ على الوجِه األكمل وبالُجهِد 

اه مستفيًدا من علوم عصرك وثقافات مجتمعك))).  الالزم، فال غنى لك في عملك وإتقانك إيَّ

))) رسالة إلى ابني / د. فاخر عاقل بتصرف.



٤٤

إذا كنت من متابعي أفالم اخليال العلمي فالبد أنك توافقنا الرأي بأن ذكاء اآللة هو أهم مالمح املستقبل، 
املرشق،  املستقبل  لبناء هذا  ملموًسا  تقدًما  البرشية  أحرزت  املستقبل؟ وهل  اليوم من هذا  نحن  أين  لكن 

بحيث يصبح الذكاء االصطناعي يف كل مكان وزمان؟!
يعرف الذكاء االصطناعي بأنه جمموعة سلوكيات تتميز هبا الربامج احلاسوبية، ويستهدف تعزيز القدرة 
اإلنتاجية، والعمل عىل حماكاة القدرة الذهنية البرشية وأناط عملها، ويعترب أحد فروع علم احلاسوب، وله 
خصائص عديدة، منها القدرة عىل التعلم واالستنتاج، واختاذ ردود األفعال عىل أوضاع مل تربمج يف اآلالت. 

وأهم جماالت تطبيقات الذكاء الصناعي:
ا يصعب التغلب عليه، ويف  ـً املجال الرتفيهي: يعمل الذكاء الصناعي مع ألعاب احلاسوب بدقة، وأحيان

أفالم السينا واأللعاب اإللكرتونية عمل عىل تقليل اخليال، وجعل الصوت والصورة أقرب إىل الواقع. 
وذلك  معني،  جمال  يف  البرشي  اخلبري  أداء  حتاكي  برامج  وهي  اخلبرية،  النظم  أمهها  من  املعريف:  املجال 
اإلنسان،  من  بداًل  خرب  نظام  يف  وإضافتها  النادرة  التخصصات  وأمهها  اخلرباء،  خربات  عىل  للحصول 
ويساعد ذلك عىل نقل هذه اخلربات ألشخاص آخرين، وحل املشكالت بطريقة رسيعة تستغرق وقًتا أقل 

من اخلبري اإلنسان.
املجال التعليمي: يتميز بالتعلم اآليل، ومن خالله يتم تعليم اآللة كيفية حل املشكالت بنفسها، ويتم ذلك 
إما بالتعلم من اكتساب اخلربات السابقة، أو من خالل حتليل احللول الصحيحة واستنباط طريقة احلل منها 

أو حتى من التعلم من خالل األمثلة.
املجال اللغوي: معاجلة اللغات الطبيعية، وهو علم فرعي من علوم الذكاء االصطناعي يمكننا من صناعة 

برجميات تتمكن من حتليل اللغات الطبيعية وحماكاة فهمها.
    وتبقى كل هذه التطبيقات جمرد بداية ملا يضمره لنا املستقبل يف جمال استخدامات الذكاء االصطناعي.)١)

)))   مجلة التقدم العلمي- د. فواز العنزي- العدد)9. بتصرف.

الذكاء الصنعي١ - 7



٤5

منذ  قصدهتا  التي  الغاية  بلغت  امليزتني  هاتني  وبفضل  والوضوح،  باالستقامة  يتميز  احلياة  يف  مذهبي 
وعيت، مل أبلغ عليه الثراء الضخم، وال اجلاه العريض، ولكني بلغت عليه العيش الرخي، والبال الريض، 

والذكر احلسن. والسعادة احلق أقرب إىل الرضا والسكينة منها إىل املال واملنصب.
حرصت عىل أن يكون مذهبي مستقيًا، حتى كانت العقبة الضخمة تعرتضني فأقف دوهنا طوياًل، أفتتها 

بمعويل الصغري حصاة حصاة إىل أن تذل وتزول.
وحرصت أن يكون مذهبي واضًحا، حتى كانت املشكلة الصعبة تعرض فيكون حلها يسرًيا بيشء من 
يف  ترتك  أن  بعد  فتنحل  والصرب،  بالصدق  أعاجلها  أن  وأحاول  كله  ذلك  من  أنفر  كنت  ولكني  املصانعة، 
النفس من األثر ما يرتكه اجلرح يف اجلسد من الندوب، ولكن هذه الندوب ستظل عىل الزمن مثاًرا للذة من 

لذات الروح تشيع فيها العزة واحلرية والكرامة. 
هنج يل هذا املذهب وألزمني إياه طبع حر مسامل، فأنا منذ محلت نصيبي من عبء احلياة أحاول أن أستقل 
يف عميل عن إرادة الغري، وأستغني بقدريت عن معونة الناس، فلم أضع يدي وال عنقي يف أغالل الوظائف 
احلكومية، ومل أصعد صعود العليق عىل أكتاف الغري، وإنا اضطربت يف جمايل احليوي طليًقا من كل قيد إال 

قيد اخلُلق، مستقاًل عن كل عون إال عون اهلل تعاىل.
مذهبي أن أدع اخللق للخالق، فال أنتقد وال أعرتض، وال أمد عيني وراء احلجب، وال أرهف أذين خلف 
اجلدار، وال أدس أنفي بني الوجوه، وال أزحم بمنكبي من يميش عن يميني أو عن يساري، ما دام الطريق 
أدخل يف جدل، وال  الصدر، ال  اجلانب، سليم  أقصده؛ لذلك عشت لني  الذي  الوجه  إىل  أمامي  مفتوًحا 
أشارك يف مراء، وال ألج يف منافسة، وكان من جدوى ذلك عيل أن اهلل - تعاىل - وقاين عذاب احلسد، وكفاين 

رش العداوة، وجعل ما بيني وبني الناس قائًا عىل املساهلة والود.
ولإليثار جانب عظيم من مذهبي يف احلياة، فأنا أؤثر صاحبي عىل نفيس يف املجلس واحلديث، وقد أوثره 
أحياًنا باملنفعة، ألن شعوري بأن أدخل الرسور عليه أمجل يف نفيس من شعوري بأن أتصدر يف اجللوس أو 

أنفرد بالكالم أو أختص بالفائدة.
ومن مذهبي، أن أجعل اجلال سبياًل إىل اخلري، ودلياًل عىل احلق، فأنا أتوخاه يف اللباس، والطعام واملسكن 

واألثاث كا أتوخاه يف النفس والفن والطبيعة.
واملذهب طريق تذهب فيه، فإذا مل يكن له من اجلال شجر حينو عىل جوانبه بالظل، وزهر ينسم عىل أفيائه 

بالعطر، وحاد يرفه عىل سالكيه بالنغم، كانت احلياة بأًسا من غري نعيم، وصحراء من غري واحة.
هذا مذهبي سننته عىل هدى الفطرة التي فطرين اهلل عليها، وسلكته منذ ابتدأت حيايت، وسأسلكه إىل أن 

تنتهي. ولو كان يف اإلمكان أن أورثه ولدي لسعدت به حًيا وميتـًا، ورضيت عنه دنيا وآخرة))).
)))   المقتبس من وحي الرسالة- أحمد حسن الزيات- بتصرف.
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5UV*C=96

:5UV*C=96 I(UL4
هي حوار بين فريقين يسعى كل منهما إلى إعالء وجهة نظره 
حول موضوع معين، والدفاع عنها بالوسائل العلمية المنطقية، 
واستخدام األدلة والبراهين، محاواًل تنفيذ رأي الطرف اآلخر 

وبين الحجج الداعية للمحافظة عليها أو عدم قبولها.

:5UV*C=96 WHA
باألدلة-  السخرية- واالقناع  للرأي- وعدم  التعصب  عدم 

وقبول النتائج التي تم الوصول لها.

معايير تقييم المناظرات:
١- التزام األسلوب الواضح المقنع. 

٢- االستناد في المحتوى إلى دراسات ومصادر حديثة.
٣- استخدام اإلستراتيجيات المناسبة.

:5UV*C=96 X6YZA
الثقة  وتعزيز   - الديمقراطية  القيم  غرس  على  الحث 

بالنفس- واحترام الرأي اآلخر-والبحث واالطالع.

:B4[*\ 5UV*C=96 5)6?]
الطرفين، يقدم كل طرف وجهة  بين  الحوار متباداًل  أ- يكون 

نظره، ثم يرد عليه الطرف اآلخر.
ب- عدم تكرار اآلراء أو جهات النظر.

ج- يقوم رئيس المناظرة بالتعقيب على كل رأي.
د- في نهاية المناظرة يتم ترجيح رأي أحد الطرفين على اآلخر 

بحسب قوته وقوة األدلة التي قدمها.
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منصة التحدث

الجمهور

الحكم

يتحدث المشاركون في المناظرة بالترتيب متبادلين األدوار بين الفريقين، فيبدأ الحديث في المناظرة 
فريق المواالة وهو الفريق الذي يطرح قضية المناظرة، ثم يليه فريق المعارضة كما يبين الشكل التالي:

املعارضةاملواالة
املعارضة األولاملواالة األول
املعارضة الثايناملواالة الثاين

املعارضة الثالثاملواالة الثالث

:5UV*C=K9 F_M`+96

الرئيس

فريق المواالة
١
٢
٣

فريق المعارضة
١
٢
٣



نماذج
إلعداد أنشطة
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٩/ ..الفصل..............اليوم
الثانية الحصة.....من ........... ١٤٤١هـ / .... من .......... ٢٠١٩م             التاريخ

5٠رقم اإلعدادالثالثةالوحدة التعلمية
١رقم النشاطالمكتبة واإلنترنتنشاط التعلم 
تقديم الدعم ألعضاء الفريق، وتوفير فرصة حوار عادلة للفريق اآلخر عند المشاركة في مناظرة.الكفاية ١ - 8
يسهم في عمل فريقه بطرح أفكاره، ويتيح الفرص المتساوية لزمالئه في فريقه والفرق األخرى.المعيار١- 8
الجهاز اللوحي - الكتاب المدرسي - ورقة العمل.مصادر التعلم

التعلم التعاوني - الحوار والمناقشة -  نظرية الحجاج - الخريطة الذهنية - لعب األدوار اإلستراتيجيات
- الدقيقة الواحدة.

نشاط تأصيل 
القيم

- يردد المتعلمون تحية اإلسالم.
- يشاهد المتعلمون صوًرا معبرة عن احترام قوانين المدرسة من خالل الجهاز اللوحي.

- يعبر المتعلم عن رأيه في الصور المعروضة بجملة مفيدة. 
- يتعاون المتعلمون في رسم خريطة ذهنية لخدمات المكتبة المدرسية. التمهيد

- يتحدث المتعلمون عن أهمية المكتبة المدرسية والخدمات الجليلة التي تقدمها لهم.

اإلعداد

والمناقشة

- يقرأ المتعلمون موضوع المناظرة في الكتاب المدرسي: 
يعتقد بوجود عزوف للشباب عن ارتياد المكتبات العامة والمدرسية لوجود اإلنترنت.

- يجيب المتعلمون عن األسئلة اآلتية باستخدام إستراتيجية الحوار والمناقشة:
 أ  - ماذا تعرف عن المناظرة؟

ب- ما األمور التي يجب مراعاتها في المناظرة؟ 
ج - مم تتكون المناظرة؟

 د - ماذا يستخدم الحكام في التقييم؟
- يتعرف المتعلمون على فن المناظرة كما يلي:

إلى إعالء وجهة نظره حول موضوع معين،  بين فريقين يسعى كل منهما  المناظرة: حوار   *
والدفاع عنها بشتى الوسائل العلمية والمنطقية واستخدام األدلة والبراهين على تنوعها، 
محاواًل تفنيد رأي الفريق اآلخر وبيان الحجج الداعية للمحافظة عليها أو عدم قبولها. 
 - بالنفس  الثقة  تعزيز  والفكرية-  اللغوية  الثروة  إثراء  على  الحث  المناظرة:  أهداف   

احترام الرأي اآلخر- البحث واالطالع. 
* يراعى في المناظرة ما يلي:

الهادفة  الحرة  والقراءة  البحث  إلى  قبل وقت كاف، وتوجيههم  المتعلمين  إخطار   -١
حول القضية؛ ليتسنى لهم جمع المعلومات واإلعداد الجيد والمشاركة الفعالة.

٢- تحديد فرق المناظرة: 
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اإلعداد

والمناقشة

* فريق المواالة: يقوم بإعداد أسباب التأييد مستخدًما البراهين واألدلة المقنعة.
* فريق المعارضة: يقوم بإعداد أسباب إعراضهم عن الفكرة مستخدًما البراهين واألدلة.

* فريق التحكيم: يشمل جميع المتعلمين من غير المتناظرين.
3-إدارة المناظرة تكون كالتالي:

 أ  - الحوار متبادل بين فريقي المواالة والمعارضة، ويقدم كل فريق وجهة نظره، ثم يرد 
عليه الطرف اآلخر باستخدام إستراتيجية الدقيقة الواحدة.

ب- عدم تكرار اآلراء أو وجهات النظر.         
ج - يقوم رئيس المناظرة بالتعقيب على كل رأي. 

وقوة  قوته  بحسب  اآلخر  الفريقين على  أحد  رأي  ترجيح  يتم  المناظرة  نهاية  في   - د   
األدلة التي قدمها.

- يبدأ المتناظرون كلماتهم بمخاطبة الرئيس والجمهور »السيد الرئيس، السيدات والسادة«.
- يتحدث المتناظرون بالترتيب متبادلين األدوار فيما بينهم، فيبدأ المناظرَة المتحدث األول 

من فريق المواالة يتلوه المتحدث األول من فريق المعارضة ...إلخ. 
- يستخدم الحكام عند التقييم:

أ-األسلوب: الطريقة التي تم بها عرض الكالم و كيفية األداء)  الثقة بالنفس - وضوح 
الصوت - السرعة في الكالم - التواصل البصري - العرض اللغوي(.

ب- اإلعداد: يتناول الحجج التي عرضها كل فريق وطريقة تدعيمها وشرحها وتحليلها. 
ج- التفنيد: يتناول الرد على حجج الخصم وإثبات بطالنها.

- يصمم نموذج للتحكيم يستعمله أعضاء فريق التحكيم، ليقدموه بعد ملئه إلى المعلم.
- يتحاور المتعلمون حول موضوع المناظرة للوصول إلى فهم تام للقضية المطروحة. 

- يتعاون المتعلمون في تشكيل فرق المناظرة من خالل لعب األدوار. 
- يكمل المتعلمون المخطط التالي في ورقة العمل:

رئيس المناظرة
..............................

الفريق الثاني الموقف
........................................

المشاركون في المناظرة
........................................
........................................
........................................

الفريق الثاني الموقف
........................................

المشاركون في المناظرة
........................................
........................................
........................................
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الممارسة

١- يتحاور المتعلمون ويطرحون أفكارهم حول موضوع المناظرة. 
٢- يقوم المتعلمون بترتيب أفكارهم حول موضوع المناظرة ليتمكنوا من عرضها بشكل 

واضح.
3- يتحدث المشاركون في المناظرة بالترتيب متبادلين األدوار بين الفريقين. 

التقييم

- يقيم المتعلمون أداءهم وفق المعايير اآلتية: 
 النقاط معايير تقييم المناظرةم

١٢٣4
 التزمت األسلوب الواضح المقنع.١

 استندت في المحتوى إلى دراسات ومصادر حديثة.٢

 استخدمت اإلستراتيجيات المناسبة٣
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٩/ ..الفصل..............اليوم
الثالثة الحصة.....من ........... ١٤٤١هـ / .... من .......... ٢٠١٩م             التاريخ

63رقم اإلعدادالثالثةالوحدة التعلمية
٢رقم النشاطالتشبيه التام والتشبيه غير التامنشاط التعلم 

شرح كيفية تأثير اختيار اللغة واألسلوب على المعاني الضمنية والصريحة.الكفاية ٢-٤-٢ 
يشرح كيفية تأثير اختيار اللغة واألسلوب على المعاني الضمنية والصريحة.المعيار٢-٤-٢
الجهاز اللوحي - الكتاب المدرسي - ورقة العمل.مصادر التعلم

اإلستراتيجيات
التعلم التعاوني - الحوار والمناقشة - المحاكاة - الخريطة الذهنية -األصالة -  الدقيقة 

الواحدة ـ العصف الذهني - الطالقة ـ طرح األسئلة- التفكير الترابطي.

نشاط تأصيل 
القيم

- يردد المتعلمون تحية اإلسالم.
- يستمع المتعلمون آليات من سورة المجادلة آية ١١ من خالل جهاز التسجيل.

ُه بَِما َتْعَمُلوَن َخبِيٌر﴾ ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواللَّ ِذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوالَّ ُه الَّ قال تعالى: ﴿ َيْرَفِع اللَّ
- يعبر المتعلم عن رأيه في الصور المعروضة بجملة مفيدة. 

الجملة العالجية

- يقرأ المتعلمون الجملتين التاليتين قراءة متأنية.
أ- وقف المعلم بين طالبه.                     ب- يرفع الطالب علم الكويت خفاقـًا.

- يعين المتعلمون نوع الحال في الجملتين السابقتين باستخدام التعلم التعاوني:
- يبين المتعلمون نوع الحال في الجملتين السابقتين:

- وقف المعلم بين طالبه.                           - شبه جملة ) ظرف (
- يرفع الطالب علم الكويت خفاقـًا.         - مفرد
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التمهيد

- يحدد المتعلمون أركاَن التشبيِه في المثال اآلتي من خالل طرح األسئلة:
   وخيل تحاكي البرق لوًنا وسرعة      وكالصخر إذا يهوي، وكالماء إذ يجري

 4- وجه الشبه ٣- أداة التشبيه ٢- المشبه به ١- المشبه
 شدة السقوط الكاف الصخر خيل

- يتعاون المتعلمون في معرفة المزيد من التشبيهات في البيت السابق من خالل العصف 
الذهني.

اإلعداد 
والتطبيق

- يقرأ المتعلمون األمثلة من الكتاب المدرسي قراءة جهرية متأنية مع مراعاة تمثيل المعنى.
- يحاكي المتعلمون المثال األول في الجدول التالي من خالل المحاكاة والحوار والمناقشة:

 نوع التشبيه وجه الشبه األداة المشبه به المشبه المثال
 أخالق الخليجيين كالنسيم في 

 تام الرقة الكافالنسيم  أخالقالرقة.

تامالقوة  كأن أسدالخليجي كأن الخليجي أسد في القوة. 

تامالتماسك  مثل الجبال االتحاد االتحاد مثل الجبال تماسًكا.

 غير تام قوة البنيان-قلعة الخليج  الخليج قلعة في اتحاده

غير تامالقوة - درعشباب  شباب الكويت درٌع له.
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اإلعداد 
والتطبيق

- يكمل المتعلمون االستنتاج من خالل فهمهم للجدول باستخدام الخريطة الذهنية.

- يذكر المتعلمون أكبر عدد من التشبيهات.
- يصنف المتعلمون التشبيهات السابقة إلى التشبيه التام والتشبيه غير التام من خالل التفكير 

الترابطي.
- يحول المتعلمون التشبيه التام إلى تشبيه غير تام والعكس.

الممارسة

-  يكتب المتعلم جملة مفيدة تحتوي على المشبه التالي:
الكويت: الكويت كالدرة المتأللئة.

-  يكتب المتعلم جملة مفيدة تحتوي على المشبه به التالي:
البحــر: األب كالبحر في العطاء.

-  يكتب المتعلم جملة مفيدة تحتوي على وجه الشبه التالي:
الكرم: المحسن كحاتم الطائي في الكرم.

- يحول التشبيَه التامَّ التالي إلى تشبيه غير تام بحذف أحد أركانه من خالل إستراتيجية 
األصالة:

األرض في فصل الربيع كحلة خضرة.
 وجه الشبه األداة المشبه به المشبه الجملة

 اللون األخضر - الحلة األرضاألرض في فصل الربيع حلة خضرة.
الزاهي

كالهماما ُحذف منه والتشبيه غير التام

ما ُذكرت فيه
أوأداة التشبيه  جميُع أطرافه

وجه الشبه أوالتشبيه التاّم
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٩/ ..الفصل..............اليوم
الثالثة الحصة.....من ........... ١٤٤١هـ / .... من .......... ٢٠١٩م             التاريخ

٤5رقم اإلعدادالثانيةالوحدة التعلمية
3رقم النشاطحصيلتي اللغوية )3)نشاط التعلم 

شرح كيفية تأثير اختيار اللغة واألسلوب على المعاني الضمنية والصريحة.الكفاية ٢-٤-١
يشرح كيفية تأثير اختيار اللغة واألسلوب على المعاني الضمنية والصريحة.المعيار٢-٤-١
الجهاز اللوحي - الكتاب المدرسي - ورقة العمل.مصادر التعلم

اإلستراتيجيات
التعلم التعاوني - الحوار والمناقشة - الخريطة الذهنية - الدقيقة الواحدة - التعلم 

باللعب - الطالقة - طرح األسئلة - التعلم اإللكتروني.

نشاط تأصيل 
القيم

- يردد المتعلمون تحية اإلسالم.
- يشاهد المتعلمون صوًرا معبرة عن العمل التطوعي من خالل الجهاز اللوحي.

- يعبر المتعلم عن رأيه في الصور المعروضة بجملة مفيدة. 
- يتناقش المتعلمون لمعرفة تعريف كلمة الجنة من خالل الحوار والمناقشة.التمهيد

القراءة
واإلعداد

- يقرأ المتعلمون نَص ابن هشام األنصاري قراءة جهرية سليمة مع مراعاة سالمة الضبط 
والتدرج بمستويات المتعلمين.  

- يطلع المتعلمون على الكلمات المصنفة في معجم الثروة اللغوية.
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الممارسة

- يتعاون المتعلمون لعرض الحصيلة اللغوّية في معجم الثروة اللغوية بحسب سياقها في 
النص، من مثل:
أ- ُمَتراِدف: 

 ب- وِضّد:

ج- وُمْفَرد:

 د- وَجْمع:

- يذكر المتعلمون أكبر عدد من التصريفات لكلمة ) بنى ( باستخدام إستراتيجية المعجم 
اإللكتروني.

َنى (. ـَ - يكمل المتعلمون الخريطة الذهنية اآلتية بَتْصريفاٍت ُمختلفٍة لكلمِة) ب

َبَنى

....ِبناء....
...... ُبَنّي .......

......مباني......

....بناة......

....... بنية....... .......َبناء......

اعتصموا
السطة

اْلَفاِسُقوَن

ِعبر

النسب

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

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

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

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

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

شفا
دماثة

اْلَفاِسُقوَن

اآلفاق

حقل

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

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

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

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

.......................
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الممارسة

- يضع الُمتعلم التصريَف المناسَب لكلمِة)  َبنَى ( في كّل فراغ مّما يأتي:
    أ- تهتم الدولة بالمباني التراثية.  

    ب- الرياضة تكسب اإلنسان بنية سليمة.
    ج- شباب الكويت بناة الوطن.

- يوظف الُمتعلم تصريفـًا لكلمة )  َبنَى ( في جملة من إنشائي من خالل التعلم التعاوني.
- يوظف الُمتعلم جمع كلمة )  حقل ( في جملة من إنشائي باستخدام التعلم باللعب.

- يوظف الُمتعلم مفرد كلمة )  ِعبر ( في جملة من إنشائي باستخدام إستراتيجية الطالقة.
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٩/ ..الفصل..............اليوم
....... الحصة.....من ........... ١٤٤١هـ / .... من .......... ٢٠١٩م             التاريخ

.......رقم اإلعدادالثالثةالوحدة التعلمية
.......رقم النشاطالطموحنشاط التعلم 
كتابة نص حواري من ثالث فقرات مستخدًما أدوات الوصل للربط بين أفكار مختلفة بشكل سليم.الكفاية 3- ٤
ا من ثالث فقرات باالستناد إلى نموذج معين.المعيار 3- ٤ ا حواريًّ يكتب نصًّ
الجهاز اللوحي - الكتاب المدرسي - ورقة العملمصادر التعلم

التعلم التعاوني - الحوار والمناقشة - الخريطة الذهنية - الدقيقة الواحدة - طرح األسئلة.اإلستراتيجيات
نشاط تأصيل 

القيم
- يردد المتعلمون تحية اإلسالم.

- يشاهد المتعلمون عرًضا مرئيًّا عن بر الوالدين من خالل الجهاز اللوحي.
- يعدد المتعلم أفضال الوالدين عليه. 

التمهيد
- يتعاون المتعلمون في تفسير المقولة التالية: 

  )الطموح هو الوقود الذي يساعد اإلنسان على الوصول إلى طريق النجاح(. 
- يتحدث المتعلمون عن أهمية الطموح في حياة اإلنسان من خالل دقيقة واحدة.

- يتعاون المتعلمون في رسم خريطة ذهنية ألهم العوامل التي تساعد في تحقيق األهداف.

اإلعداد

- يتعاوُن المتعلم مع مجموعته في كتابة المخطط التالي لنص حواري عن )الطموح(: 

الطموح

أمهية الطموح
 ..................................
..................................

أثر الطموح
 ..................................
..................................

شخصية طموحة
 ..................................
..................................

خصائص الفرد الطموح
 ..................................
..................................
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اإلعداد

بأسئلته  التعبير  فيهم رغبة  فيثير  الموضوع،  المعلم حول عناصر  المتعلمون مع  يتناقش   -
باستخدام  السبورة  على  وتدوينها  ترتيبها  مع  إليها  ويرشدهم  ويبصرهم،  وأجوبتهم 

إستراتيجية الحوار والمناقشة.
- يستنتج المتعلمون المقصود بمهارة التعبير )كتابة نص حواري( من خالل فهمهم لما سبق.

- يتعرف المتعلمون على مهارة التعبير)كتابة نص حواري( من خالل طرح األسئلة.
- يجيب المتعلمون عن األسئلة التالية في ورقة العمل:

١- ما معنى الحوار؟
الحوار لغة: حاور فالًنا، أي جاوبه وراجعه الكالم، وهو فن من فنون الكتابة، ومن طرائق 
التعبير التي يعتمد عليها األدباء، إليضاح الكالم حول أمر من األمور على سبيل المداولة 

بين شخصين أو أشخاص عدة. 
٢- ما أركان الحوار؟

أركان النص الحواري: 
 أ  - وجود طرفين متحاورين أو أكثر.

ب- وجود قضية يجري الحوار بشأنها. 
٣- ما عناصر النص الحواري؟

عناصر النص الحواري:
التمهيد: وهو عبارة عن مقدمة وجيزة توضح الفكرة األساسية التي يدور حولها الحوار، 

كما تبين كيف اجتمع المتحاورون وكيف بدأوا حديثهم.
المحاورة: وهو الكالم المتداول بين المتحاورين الذين يحاول كل منهم أن يبدي فيه وجهة نظره.
الختام: وهو الخروج من الحوار بحكم عام إما أن يكون في صالح أحد المتحاورين، أو أن 

يكون داعًيا إلى المصالحة والتسوية.
- يتعاون المتعلمون في تحديد قضية النص الحواري واألطراف المشاركة في المحاورة 

والمقدمة والخاتمة.
دة النص الحواري وفًقا للمخطَّط. - يكتب المتعلمون ُمسوَّ

دة النص الحواري على مجموعته. - يعرض المتعلم ُمسوَّ
في  القصور  أوجه  لتصحيح  ُمعلمه  وتوجيهات  زمالئه  مالحظات  إلى  المتعلم  يستمع   -

دة النص الحوار. ُمسوَّ
ليم، ومهارات  دَة ويعيد صياغة الفكر، مراعًيا الترابط، والضبط السَّ - يراجع المتعلم الُمسوَّ

الرسم الهجائي. 
- يكتب المتعلم النص الحواري في صورته النهائية. الممارسة


