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ال ُيسمح بأّي طريقة بتصوير هذا 
الكتاب كّله أو أّي جزء منه، وال 

ُيسمح بنسخ كّل الوسائل املُْرَفقة به أو 
تصويرها. ُيطلب الكتاب والوسائل 

املُْرَفقة به من الّناشر واملكتبات

ملاذا املحيط؟

َغُة توأماِن. غُة. اإلنساُن واللُّ كاَن اإلنساُن، وكاَنِت الكلمُة، وكاَنت اللُّ
َغُة أصواٌت،  ُر بها ُكلُّ قوٍم عن حاجاِتِهم«. فاللُّ قدمًيا عّرَف ابُن ِجّني الّلغَة بأّنها »أصواٌت ُيعبِّ

ووساطٌة من وسائِط الّتعبير، وهي فوَق ذلك حاجٌة لإلنسان.
يحتاُج اإلنساُن للهواِء، للّطعاِم، للماِء كي يستمرَّ جسُمه في تأديِة وظائفه؛ وهو يحتاُج إلى 

املعرفِة كي يستمرَّ عقله في تأديِة وظائفه أيًضا.
إذا كان الهواُء حاجًة ضرورّيًة لإلنسان، والّطعاُم، واملاُء، فإنَّ الّلغَة هي أمُّ احلاجاِت؛ فاإلنساُن 
الّلغة باستمراٍر وانتظام هو إنساٌن ناٍم وقادٌر على الّتطّور الّنمائّي ومواكبة  َيْنهُل من َمعنِي  الّذي 
مراحل الّنمّو مواكبة مستمّرًة؛ فالّلغة، إًذا، نتيجٌة من نتائج الّنمّو، ومؤّديٌة إلى زيادته في الوقت 
ا من عوامل منّوها  نفسه. وهذا ما يجعلها مظهًرا من مظاهر الّشخصّية اإلنسانّية، وعاماًل أساسّيً

وبنائها؛ إذ ما قيمُة اإلنسان جسًدا دومنا فكٍر وعاطفة؟
غِة ُيَعدُّ ِمْفتاًحا من مفاتيِح املعرفِة. واملعرفة قّوة تفتح أماَم املرِء آفاًقا واسعًة شاملًة.  َم اللُّ إّن تعلُّ
َلت إلى مهارة؛ واملهارة،  ُك القدرَة الّساكنة؛ والقدرة الّساكنة، إذا رعاها العقل، حتوَّ املعرفُة قّوٌة حترِّ
مفتاح  الّلغة  ُم  تعلُّ إًذا  شخصّية.  احلسنة  والعادة  حسنة؛  عادة  إلى  تتحّول  الواعي،  بالّتكرار 

لشخصّية ناجحة.
والّلغة ليست مفتاًحا من مفاتيح املعرفة فحسب، بل هي غذاء للّدماغ. فقد أّكدت األبحاث 
الّتربوّية الّلغوّية أّن الّلغة تنّمي في اإلنسان اخلاليا الّدماغّية، وجتعلها في نشاط دائم، وُتبعد عنها 

الكسل والوهن.
والّلغة نفسها منّشطة للعاطفة، ومحّفزة لها، وُمَرّشدة لوجهتها نحو اإليجابّية. الّلغة حُتّرك في 

الّدماغ منطقة االنفعاالت؛ ألم َيِرد في احلكم العربّية:»كلمة حتّن، وكلمة جتّن«؟
ج  ع، بتدرُّ  الّلغة عبقرّية، الّلغة ساحرة إذا اكتسبها املرء بُيسر دومنا تعقيد، ببساطة دومنا تصنُّ
ببسمة دومنا عبوس،  ع،  تقطُّ ك، بشمولّية دون  تفكُّ بكّلّية دومنا  ع،  وتأنٍّ دومنا عشوائّية وتسرُّ

بطواعّية دومنا إكراه.
الّلغة ساحرة كالوردة، تقّدم ذاتها ُكاّلً متكاماًل. فكما تقّدم الوردة لونها وعطرها مًعا فإّن 
الوردة؛ وإذا كان  العّلة في  املرُء مزكوًما فال تكون  الّلغة تقّدم روحها وكلماتها مًعا. وإذا كان 

ًدا فال تكون العّلة في الّلغة. ُمَعقَّ

الفكرة والّتأليف والّتنسيق
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والّلغُة العربّيُة لغٌة من الّلغاِت العاملّيِة، لها خصائصها وميزاُتها، َصْرًفا ونحًوا وأصواًتا ودالالٍت. 
، وُتواكُب صيرورَة الّتطّور. وهي لغٌة حّيٌة تنهُل من معنٍي غنيٍّ

ُع نحو الّسماء، كرمى  َكْرمى ِلعقوِل أجياِلنا العربّيِة، َكْرمى لقلوبهم، َكْرمى لعيونهم الّتي تتطلَّ
لإلنساِن فيهم، َكْرمى للغتِهم الهوّية، كان »احمليط في الّلغة العربّية«.

املحيط يف الّلغة العربّية

ا على طبيعته. ـ  يقّدُم الّلغَة العربّية كائًنا حّيً
ـ  يقّدُم الّلغَة العربّية بقلبها الّنابض ووجهها البشوش.

ـ  يقّدُم الّلغَة العربّية بوظائفها احلياتّية واجلمالّية.
ـ  يقّدُم الّلغَة العربّية حاملًة الّتراث، مواكبًة احلاضر، مستشرفًة املستقبل.

ـ  يقّدُم الّلغَة العربّية غنّية أصيلة َمرنة ِمطواعة.
ـ  يقّدُم الّلغَة العربّية وحدة متماسكة.

املحيط يف الّلغة العربّية

ـ  يكسر اجلمود في تعليم الّلغة العربّية وتعّلمها.
ـ  يحّبب إلى الّطاّلب الّلغة العربّية.

ـ  يعّزُز فيهم الّثقة.
ـ  ينّمي فيهم قيمة الّتراث وقيمة االنفتاح على احلضارات.

ـ  ُيريحهم فكًرا وعاطفة.
غات »احمليط في الّلغة العربّية«، فما هي خصائصه؟ ما هي سماته؟ هذه ُمَسوِّ

1 ـ الّتفاعلّية في مهارات الّلغة: مهاراُت الّلغِة أربٌع: اإلصغاء، والّتكّلم، والقراءة، والكتابة. 
وكيانه،  وعاطفته  وفكره  الّطالب  عقل  في  ا  منّوً فتّطرد  بينها،  ما  في  تتفاعل  املهارات  هذه 

فتساهم مساهمًة فّعالة في بناء شخصّيته.
وفق  وتعبيًرا،  قراءة حتليلّية  وتكّلًما،  إصغاًء  وتفاعلت  املهارات  تداخلت  وفي »احمليط« 

تقنّيات واضحة وآلّياٍت مدروسة ونشاطات فّعالة.
الّلغة. ونحن قد  الّتحبيب في  الّتنظيم عامل أساسّي من عوامل  ـ الّتبويب بحسب األنواع:   2

ارتأينا تبويب الكتاب بحسب األنواع الّنّصّية: القّصة، الوصف، املقالة، الّرسالة، الّسيرة...
هذا الّتبويب ُيساهم في تنمية قدرة الّطالب الّتنظيمّية، إذ إّن حتديد الّنوع ُيَعدُّ حتديًدا 

ملفهوم؛ وحتديد املفهوم ُيساعد في حتديد املوضوعات؛ وحتديد املوضوعات يساعد في حتديد 
األهداف اإلجرائّية؛ وحتديد األهداف اإلجرائّية يساعد في بلوغ الغايات بسرعة وجناح.

ا، فإنَّ الّنصوص هي القلب الّنابض لهذا الكائن احلّي.  3ـ الّنصوص: ما دامت الّلغة كائًنا حّيً
والّنصوص في »احمليط« نصوص معتدلة احلجم، َسِلَسٌة، حتمُل ِقَيًما سامية، مرتبطة بالّتراث 

واألصالة، مواكبة للعصر.
الّنحلة من رحيق  الكتب، وأخذنا منها ما تأخذه  أّمهات  قرأنا في املصادر واملراجع في 

الّزهرة، ووضعناه في محيطنا في املوضع املناسب وفي احملور املناسب.
خدمة  في  الّلغة  قواعد  للقواعد.  منفصل  كتاب  »احمليط«  في  ليس  الوظيفّية:  القواعد  4ـ 
املهارات. القواعد ليست مهارة. مهارات الّلغة أربع: اإلصغاء، والّتكّلم، والقراءة، والكتابة. 

فما قيمُة القواعد إن لم تكن في خدمة املهارات؟
فعلى  املناسب.  الّنّصّي  الّنوع  مع  بالّتزامن  عالية،  بنسبة  القواعد،  قّدمنا دروس  لذلك، 
سبيل املثال: قّدمنا الفعل املاضي مع القّصة، واجلملة االسمّية مع الوصف الّثابت، والّتعّجب 

والّتمّني مع الوصف الوجدانّي، واإلثبات والّنفي مع املقالة، والعدد مع الّسيرة...
الّلغة. لم نخترع قواعد، ولم  الّطالب، وينّفره من  وقد ابتعدنا عن كّل ما يشّوش عقل 
ننسف قواعد، ولم نبتدع قواعد؛ كّل ما فعلناه أّننا قّدمنا ما يحتاج إليه الّطالب من قواعد، 

بطرائق َسِلسة بسيطة غير معّقدة، متّكنه من أن يكون كالمه سليًما مشافهًة وكتابة.
5ـ البالغة الوظيفّية: لم نقّدم البالغة بقوالب جامدة مستقّلة، إمّنا ربطناها ربًطا ُمْحَكًما مبهارات 
ا. فما الفائدة من أن يعرف الّطالب أركان  ًما، قراءة حتليلّية وتعبيًرا كتابّيً الّلغة إصغاًء وتكلُّ
الّتشبيه وأنواعه عن َظْهر قلب وهو ال يستطيع أن يتذّوق صورة فيها تشبيه، أو أن يوّظف 
تشابيه في كالمه؟ وما الفائدة من أن يعرف الّطالب صيغ اجلمل اإلنشائّية صيغًة صيغًة وهو 

ال يستطيع أن يتبنّي الغرض منها في سياق ُمْرَسلة؟
حلساب  منها  اليسير  على  واقتصرنا  البالغة،  في  املعّقدة  الّتعريفات  عن  ابتعدنا  »احمليط«  وفي 
توظيفها في الّتحليل والّتعبير. فاإلنسان، بطبعه، بليغ، فلماذا ال نحفظ هذه امليزة اإلنسانّية وننّميها؟
تؤمن  ال  فالّتربية  الّتراكمّي؛  الّتدريجّي  االّطــرادّي  الّنمّو  مبدأ  احمليط  في  اعتمدنا  الّتدّرج:  6ـ 
بتعريض الّطالب لعشرات األهداف دفعة واحدة. الّتربية تؤمن بأن يوضع أمام الّطالب هدف 
لديه  أصبح  الهدف  في حتقيق  ومتى جنح  لتحقيقه.  نشاطات،  يتدّرب، من خالل  واحد، 
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ُمْنَجز؛ حينئٍذ ينتقل إلى هدف ثاٍن فثالث، ويصبح لديه ُمْنَجز ثاٍن فثالث... وهكذا يتدّرج 
في حتقيق املُْنَجزات وتراكمها.

َلَعْمري، إّن هذه اخلصيصة من أهّم اخلصائص الّتي متّيز »احمليط«، إذ إّنك ترى هدًفا ُأحادّيًا 
عليه مجموعٌة من الّنشاطات يتلوه هدف آخر؛ حّتى تتراكم األهداف.

والفرح  اإلجنــاز،  على  بالقدرة  الفرح  بالفرح،  شعر  الهدف  حتقيق  في  الّطالب  جنح  وإذا 
ويسعى  ها،  يحبُّ كيانه،  في  الّلغة  فُتصبح  الّلغة،  إليه  يحّبب  الّشعور  وهذا  الّذات.  بتقدير 
ِللَعبِّ من َمْنهلها؛ وُتضحي هي في خدمته، ووساطًة للّتعبير عن آرائه وأفكاره ومشاعره، 

ووساطة للّتواصل االجتماعّي.
سمكًة  ُتهدَيه  أن  من  خيٌر  يصطاَد  أن  املرء  تعّلَم  احِلَكم:»أن  في  ورد  الّتفكير:  تقنّيات  7ـ 

كلَّ يوم«.
املعرفَة  املعرفة، لكّن  الّطالب على  وفي »احمليط« عملنا وفق هذه احلكمة. فقد يحُصُل 
العقل  وحدها ال تؤّدي إلى تنمية الّشخصّية؛ وحّتى املعرفُة نفسها ال تدوم وال تصبح في 
الباطن ما لم ترافقها عادُة الّتفكير. قال كونفوشيوس:»ال ميكن للمرء أن يحُصَل على املعرفِة 

إاّل بعد أن يتعّلم كيف يفّكر«.
وفي »احمليط« ال يكتسُب الّطالب املعرفة وال يدرُك أّي شيٍء إاّل من خالل تقنّيات الّتفكير. 
لذلك يزخر احمليط بهذه الّتقنّيات: كيف ندرس شخصّية؟ كيف نضع عنواًنا لنّص؟ كيف 

ندرس عاطفًة؟ كيف نضبط الكلمات بالّشكل املناسب؟ كيف نشرح تشبيًها؟...
الّتحليلّية،  والقراءة  والّتكّلم،  اإلصغاء،  األربع:  الّلغة  مهارات  تشمل  الّتقنّيات  وهذه 

والكتابة.
8ـ الّنشاطات: ال قيمة لتقنّيات الّتفكير إن لم تتبعها نشاطات تنّمي في الّطالب عادات الّتفكير. 
وهذه العادات متى منت كبر عقل الّطالب، وانعكس ذلك ثقة في شخصّيته، وتعزيًزا لقدراته 

وإلنسانّيته.
متدّرجة،  وثيًقا،  ارتباًطا  باألهداف  مرتبطة  مدروسة  هادفة  »احمليط«  في  والّنشاطات   
سلسة، واضحة؛ تشّكل في بنيتها وهندستها عاماًل محّفًزا للّطالب واستثماًرا حسًنا للوقت.

9ـ ماذا أريد؟: في »احمليط«، وفي بداية كّل محور صفحة فيها »ماذا أريد؟«. وفي هذه الّصفحة 
مجموعة من األهداف اإلجرائّية، مّتت صياغُتها بضمير املتكّلم. يقرأها الّطالب، يكّررها؛ 

تنتقل هذه األفعال إلى العقل الباطن، فتتحّول إلى أهداف يسعى الّطالب إلى حتقيقها.

الّربط بني  الّتصويب، وعلى  الّتركيز وعلى  الّطالب على  تعّود  وهذه األهداف اإلجرائّية 
الهدف والّنشاط.

وهذه األهداف اإلجرائّية عامل مساعد في عملّية الّتكوين املستمّرة. فاألهداف هذه هي 
ِبنات املساعدة في بناء شخصّية الّطالب تكويًنا وتقومًيا. اللَّ

املزاجّية.  عن  االبتعاد  وفي  الّتشخيص،  في  مساعد  عامل  اإلجرائّية  األهــداف  وهــذه 
الّتشخيص يسّهل عملّية الّتكوين والّتقومي. واملزاجّية حُتبط وتهلك عملّية الّتكوين؛ واالبتعاد 

عن املزاجّية ُيحّبب ويحفظ عملّية الّتكوين من أّي َتَشّوه.
األّول  اثــنــان:  عنوانان  وفيه  اآلن«  ــا  »أن بـ  َمــْوســوم  ــاُب  ب محور  كــّل  نهاية  في  اآلن:  أنا  10ـ 
ماهر  اآلن،  »أنــا  والّثاني  املعرفة؛  اكتسابه  في  ذاتــه  الّطالب  فيه  ُيَقيِّم  »أنا اآلن أعرف«، 

)ماهرة(«، ُيَقيِّم فيه الّطالب ذاته من حيث املهارات.
واملعارف.  والّتقنّيات  الّنشاطات  يحضنان  بابان  اآلن«  »أنا  وباب  أريــد؟«  »مــاذا  باب 
فكأّننا بالباب األّول يضع الّطالب أمام األهداف، ثّم يشرع في تنفيذ الّنشاطات وفق تقنّيات 
ُيَقيِّم ذاته تقييًما عاداًل: ماذا حّقق؟ أين  الكتساب املعارف وتنمية املهارات. وفي الّنهاية 

أخفق؟ ما نسبة الّتحقيق؟ كيف يطّور نفسه؟
11ـ كتاب واحد: احمليط كتاب واحد. ملاذا هو واحد؟ من أصعب املسائل الّتي كّنا نواجهها 
في تعليم الّلغة العربّية تدريس القواعد مبعزل عن الّتحليل والّتعبير، وكذلك تدريس البالغة 
ال  اآلتي:»ملاذا  الّسؤال  إليه  ونوّجه  الّطالب  على  نعتب  وكّنا  والّتعبير.  الّتحليل  عن  مبعزل 

توّظف القواعد في الّتعبير؟ ملاذا ال توّظف البالغة في الّتعبير؟«.
نحن كّنا نوّجه هذا الّسؤال وننسى أّن توظيف القواعد في الّتعبير، وكذا توظيف البالغة 

في الّتعبير، كفاية حتتاج إلى تقنّية ونشاطات وتدريبات وتقومي.
لذلك، وبعد الّتجارب امليدانّية، وبكّل اطمئنان، ألّفنا بني فروع الّلغة، وقّدمنا الّلغة العربّية 

وحدة متماسكة في كتاب واحد هو »احمليط«.
»احمليط« جتربة ميدانية في تعليم الّلغة العربّية، عمدتها »الّطريقة الّتكاملّية املتوازنة«، 

نأمل أن يّتسع مداها وتعّم فائدتها.
سلطان ناصرالّدين



املحور الأّول

امَلْدَخل
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ماذا اأُريد؟

في نهاية هذا احملور )املَْدخل( ِمَن املُتوّقع أن أكون قادًرا/ قادرًة على أن:  

أ ـ في الّتواصل الّشفوّي:
ـ ُأعيد سرد نّص.

ًرا. ـ ُأْلقي قصيدة إلقاًء صحيًحا معبِّ
ُق مُبْسَتند مسموع. ـ ُأجيب عن َأسئلة َتَتَعلَّ

ـ ُأْجري حواًرا َمَع رفيقي/ رفيقتي.
ن رؤوس أقالم لنّص. ـ ُأَدوِّ

ج ـ في القواعد والبالغة:
ز َأركان اجلملة االسمّية واجلملة الفعلّية. ـ ُأميِّ

ـ َأذُكر عالمات اإلعراب والبناء في األفعال.
ـ َأذُكر عالمات اإلعراب في األسماء.

ـ َأذُكر الّنواسخ )كان، كاد، إّن(، وُأَبنيِّ وظيفة ُكلٍّ منها.

ب ـ في القراءة الّتحليلّية:
ا قراءة فهم واستيعاب: ـ َأقرأ نّصً

ا. • ُأَوثِّق نّصً

• َأَتَبنيَّ داللة عنوان نّص أو عنوان كتاب.
• َأَتَبنيَّ العالقة بني عنوان نّص واسم كتاب.

• َأذُكر األفكار الّرئيسة لفقرات نّص أو ألقسام نّص.
• َأْسَتْنتج معاني كلمات.

• َأذُكر احلقل املُعجمّي ملفهوم ُمعنّي.
ْعُر(. ْثُر والشِّ • َأذُكر نوع الّنّص من حيث الّشكل )النَّ

ُق بنّص. ـ ُأجيب عن َأسئلة مباشرة تَتَعلَّ
ـ ُأجيب عن أسئلة أفكاُرها ضمنّيٌة )بني اأَلسطر وخلف األسطر(.

ـ َأْقَتِرح عنواًنا مناسًبا لنّص، وأعّلل اقتراحي.
ُق باملستويات األربعة للقراءة. ـ ُأجيب عن َأسئلة تَتَعلَّ
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 شاهد:     
مازن

مازن فًتى في الّثالثَة عشرَة من عمره. عيناه تّتقدان ذكاًء. يحّب القراءة كثيًرا. متحّدث 
ماهر. يحترم اآلخرين، ويقّدر كّل فكرة بّناءة تقديًرا شديًدا؛ واآلخرون يحترمونه.

األفكار الفرعّية: ـ مازن فتى عمره ثالث عشرة سنة.
ـ عيناه تّتقدان ذكاًء.

ـ هو يحّب القراءة.
ـ هو متحّدث ماهر.

ـ هو يحترم اآلخرين.
ـ هو يقّدر كّل فكرة بّناءة تقديًرا شديًدا.

ـ يحترمه اآلخرون.
الفكرة الّرئيسة:  ـ مازن فًتى ذكّي محترم ناجح في تواصله االجتماعّي.

٭ الفكرة جملة واضحة تاّمة املعنى.
٭ الفكرة    رئيسة لفقرة / أو لنّص.

    فرعّية / تفصيلّية.

اأَلفكار  حتديد  على  قادرًة  قادًرا/  ُأصبح  َكْي  الّنشاطات،  ِمَن  عدًدا  الّدرس،  هذا  في  سُأجري، 
الفرعّية، َوِذْكِر اأَلفكار الّرئيسة، وتدوين رؤوس األقالم، َوَرصد احلقل املُعجمّي؛ ُكّل هذا ُيساعدني 

كثيًرا في الّتحليل وفي الّتعبير.

الّدر�ص الأّول:

الأفكار

  الّنشاط األّول: مازن
  املطلوب:

ِة. ُق ِبالِفْكَرِة َمَع الّشاِهِد َواخُلُطواِت املَْنَهِجيَّ َأْقَرُأ ما َيَتَعلَّ

املضاف  املجرور،  االسم  املعطوف،  احلال،  الّنعت،  مات:  املتمِّ ببعض  ُأَعــرِّف  ـ 
إليه، املفعول فيه.

ـ َأضبط بالّشكل املُناسب َأواخر الكلمات في جمل.

د ـ في الّتعبير الكتابّي:
ـ ُأعيد إنشاء نصوص انطالًقا من رؤوس أقالم.

ـ ُأْنشَئ ُنصوًصا َوفَق استراتيجّية "األسئلة الّتسعة".
ـ ُأْنشَئ موضوعات )باحمُلاكاة(.

ـ ُأخلِّص نصوًصا وفَق آلّية واضحة في الّتلخيص.
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مايكل َدَبغي )٭(
 . بتأنٍّ يتحّدث  بــهــدوء،  يسير  القامة،  طويل  1ـ 
في  ِليصّب  َفــراغ  ِمن  كـالًما  يقول  ال  حديثه  في  وهو 
َفراغ. إّنه يقول ِعلًما في حقل تخّصصه.إّنه البروفسـور 
األميركـّي الّلبنـانّي األصل مـايكـل دَبغـي، رائـد الّطّب 
ُمبِدع  وُمبتِكـر،  ُمختِرع  إّنه  ُمنـازع.  ِمن دون  احلـديث 
األّول.  الّطـراز  ِمن  ــّراح  وَج وُمتفاٍن،  موهوب  ـم  وُمعلِّ
القلب  جراحِة  أسَس  وضَع  َمْن  أّوَل  ُمنـاِزع  بال  وُيَعدُّ 

املفتوِح مبفهومها احلالّي.

2ـ ُوِلَد مايكل دَبغي في بلدة  مرجعيون اجلنوبّية عام 1906. وقبل 
العاشرة ِمن عمره هاجر  إلى الواليات املّتحدة األميركّية. وهناك تابع 
إلى كّلّية  انتسب  ثّم  احملّلّية،  والّثانوّية في مدارسها  االبتدائّية  دروسه 

الّطّب في جامعة توالن مبدينة نيوأورلينز في الوالية نفسها. 
اخليرّي  املستشفى  في  الّتدريبّية  سنواته  أمضى  جه  َتَخرُّ وبعد  3ـ 
في نيوأورلينز، ثّم في قسم اجلراحة في جامعة ستراسبورغ في فرنسا، 

وجامعة هيدلبرغ في أملانيا.
املضّخة  واخترع  والّدراسات،  األبحاث  في  دَبغي  مايكل  انخرط  اجلامعة  إلى  انتسابه  ومنذ  4ـ 
جراحة  أثناء  في  والّرئتني  القلب  بعمل  تقوم  آلة  من  جــزًءا  بعد  فيما  صــارت  الّتي  الّدائرّية 

القلب املفتوح.
5ـ وقد ُمنح دَبغي براءة االختراع لعدد كبير من األدوات الّطّبّية والّتقنّيات الّتي ساهمت 
في إنقاذ حياة املاليني من البشر في مختلف أنحاء العالم. ولعّل أشهر هذه الّتقنّيات استعمال 
ليوِصَل   1952 سنة  بيته  في  اخلياطة  ماكينة  على  زوجته  مبساعدة  جّهزها  خاّصة  أقمشة 
بوساطتها شرايني مريض ُمحتاج، َوُيْلِهَم مراكز البحوث والّصناعات الّطّبّية واملختبرات إلنتاج 

الكثير منها بعد حني.
6ـ ويقول دَبغي إّن هذا اإلبداع في علم اجلراحة قد استقاه من جّدته العجوز الّلبنانّية الّتي 
كانت تضعه في حضنها بينما حتوك بصّنارتها أروع الُقَطب. وقد استعمل "الّتكتيك" نفسه 

واملهارة ذاتها في تصميمه للُقَطب.
7ـ اكتسب الّدكتور دَبغي على مّر الّسنني شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم... وفي 
متثال  عن  الّستار  إزاحة  في حفل  قالت  إذ  ليليان  واألميرة  بلجيكا  ملك  كّرمه  العام 1987 
له:»لقد أظهر الّدكتور دَبغي ريادة في مكافحة أمراض شرايني القلب على املستوى العاملّي 

كّله. وهذا الّتمثال سيبقى رمًزا ملبدع عاملّي في مجال طّب القلب«.
 أحمد محّمد

من مجّلة »حضارُتنا«، 
العدد الّثاني، تشرين األّول 2007

 
)٭( ُتُوفِّي مايكل دبغي في 2008/7/13 بعد أن أجرى أكثر من 60 ألف عمليَّة.

اخلطوات املنهجّية لِذْكر األفكار الفرعّية: 
1ـ أقرأ الفقرة.

ا مائاًل. 2ـ أحّدد، باملعنى، نهاية كّل جملة، وأضع خّطً
3ـ أصوغ / أنقل الفكرة الفرعّية.

اخلطوات املنهجّية لِذكر الفكرة الّرئيسة: 

1ـ أقرأ الفقرة.
ا(. 2ـ أحّدد، باملعنى، األفكار الفرعّية )شفهّيً

3ـ أعنّي الكلمة األساسّية )من خالل رصد تكرارها بأكثر من وجه(.
4ـ أستنتج الّصفة/ الّصفات املناسبة للكلمة األساسّية.

5ـ أصوغ الفكرة الّرئيسة بجملة:
 الكلمة األساسّية )مبتدأ( + صفة/صفات )خبر املبتدأ(.

٭  الفكرة الّرئيسة جملة توجز أفكار الفقرة.
✦ ✦ ✦

  الّنشاط الّثاني: مايكل دبغي
  املطلوب:

1ـ  َأْقَرُأ َنّص »مايكل دبغي«.



23
املحيط يف الّلغة العربّية

22
املحيط يف الّلغة العربّية

2ـ والدته ودراسته: 
ولد في مرجعيون لبنان )1906(       
    هاجر إلى الوالّيات املّتحدة األميركّية

    تابع دروسه االبتدائّية والّثانوّية       
      َدَرَس الّطّب )جامعة توالنـ   مدينة نيوأورلينز(.

3ـ تدّربه:
أ ـ املستشفى اخليرّي/ نيوأورلينز ـ أميركا

ب ـ جامعة ستراستنبوغ ـ فرنسا
ج ـ جامعة هيدلبرغ ـ أملانيا

أثناء جراحة  القلب والّرئتني في  الّدائرّية )آلة تقوم بعمل  املّضّخة  ـ اخترع  4ـ مخترع: 
القلب املفتوح(.

5ـ مخترع غزير اإلنتاج: ـ اخترع العديد من األدوات الّطّبّية والّتقنّيات/ساهمت في 
إنقاذ حياة املاليني من البشر.

   ـ  من مخترعاته: أداة بسيطة يوصل بوساطتها شرايني مريض 
محتاج )1952(.

6ـ اجلّدة هي امللِهم: كان يتأّمل جّدته وهي حتوك بصّنارتها أروع القطب/استعمل »الّتكتيك« 
نفسه في تصميمه للُقَطب.

ُد املوضوَع العاّم للّنّص. 2ـ ُأَحدِّ
                                                                                          

َة ِللِفقَرِة األولى. ُل اأَلفكاَر الَفرِعيَّ 3ـ ُأسجِّ
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ـ ُأسّجل الِفكرة الّرئيسَة ِللِفْقرة األولى.
 

ثّم أسّجل األفكار  الّنّص،  الفرعّية في كّل فقرٍة من فقرات  ُأحّدد، شفوّيًا، األفكار  5ـ 
الّرئيسة في كّل فقرة. 

                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          

 
 

✦ ✦ ✦

 الّنشاط الّثالث: تدوين رؤوس األقالم
  املطلوب:

1ـ َأقرُأ رؤوس األقالم لنّص »مايكل دبغي«.
1ـ توثيق الّنّص: ٭ العنوان: مايكل دبغي.

    ٭ املؤّلف: أحمد محّمد.
    ٭ املصدر: مجّلة »حضارتنا«، العدد الّثاني، تشرين األّول 2007.

مخترع مبتكرصفات شخصّية
ـ رائد الّطّب احلديثـ طويل القامة
ـ مبدع معّلم موهوب متفاٍنـ يسير بهدوء
ـ جّراح من الّطراز األّولـ يتحّدث بتأنٍّ

ـ أّول من وضع أسس جراحة القلب املفتوحـ حديثه موزون
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7ـ شهرة واسعة: ـ 1987 كّرمه ملك بلجيكا واألميرة ليليان.
 ـ األميرة ليليان: رائد في مكافحة أمراض شرايني القلب على املستوى العاملّي.
الّتــعريف اآلن،  أقــرُأ،  األقـالم،  رؤوس  تـدوين  في  منوذج  على  اّطـَلْعُت  أن  بعــد  2ـ 

     بــ »تدوين رؤوس األقالم« وطرائقه.

رات: 4ـ طريقة املشجَّ

٭

٭
ما هو  مع  الّنّص  في  األفكار  أبرز  التقاط  يعني  األقالم  تدوين رؤوس  به:   الّتعريف 
ضرورّي من كلمات أو تعابير أو جمل، واالحتفاظ بها بوساطة الّتدوين، رغبة في 

استذكارها ثانية وإعادة صياغتها إن لزم األمر.
1ـ طريقة الّتسلسل العمودّي:

1 ـ أ ـ
     ب ـ 

2 ـ أ ـ 
     ب ـ 
     ج ـ 

3 ـ أ ـ
    ب ـ 

2ـ طريقة الّدوائر:

3ـ طريقة اخلانات اأُلفقّية:

مالحظات:
1ـ َقد ُيعتمُد في الّنّص الواحد أكثر من طريقة. املطلوب َأْن يكون الّتدوين واضًحا 
ًقا. ال يقتصُر الّتدوين على كلماٍت وعناوين، إمّنا على أفكار رئيسة وما  دقيًقا ُمَوثَّ

ُحها، بحيث ِإنَّه ال داعي للعودة إلى الّنّص األساسّي. ُيَوضِّ
ا. 2ـ تدوين رؤوس األقالم كفاية ُمفيدة جّدً

3ـ تدوين رؤوس األقالم قد يكون لنّص مسموع، وقد يكون لنّص مكتوب.
الّتحليل،  الّتركيز،  املهارات: اإلصغاء،  الِقيام مبجموعة من  4ـ هذه الكفاية تتطّلب 

ياغة، الكتابة، الّسرعة. الصِّ
5ـ تدوين رؤوس األقالم ال يعني »إمالء«، إمّنا يعني استنتاج األفكار الّرئيسة وتدوينها 

مع ما هو ضرورّي من مفردات أو تعابير أو أفكار فرعّية.
6ـ ترتيب رؤوس األقالم يساعد املتعّلم على استثمار ما دّون استثماًرا ناجًحا.

7ـ من حّق املتعّلم أن يختار الّطريقة الّتي يريد في تدوين رؤوس األقالم، بشرط أن 
ًبا واضًحا. يلتزم بأصول الكفاية، وأن يكون تدوينه مرتَّ

8ـ استثمار رؤوس األقالم:
ا له. َن، ويعود إلى ذلك دائًما، فتكون هذه األفكار غذاًء معرفّيً ٭ يرّتب املتعّلم ما َدوَّ

٭ يعرض املتعّلم رؤوس األقالم كما دّونها أمام رفاقه.
٭ يقّدم املتعّلم رؤوس األقالم مكتوبًة مرّتبة، فيّطلع عليها املعّلم، َوُيبدي مالحظاته.

٭ قد تكون رؤوس األقالم ُمْنطَلًقا ملوضوع مناقشة.
٭ قد تكون رؤوس األقالم ُمْسَتَنًدا لإلجابة عن أسئلة َتَتَعلَّق بنّص مسموع.

٭ قد تكون رؤوس األقالم َتصميًما )ُمْنطَلًقا( إلنشاء نّص متماسك.

معلومات إضافّيةاألفكار الفرعّيةاألفكار الّرئيسة
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4ـ أجمع احلقل املعجمّي للّنهِر.
   ـ   باالستناد إلى احلقل املعجمّي اّلذي جمعت، أنشئ فقرًة 

ُأبّي فيها  فوائد الّنهر على اإلنسان والّطبيعة.

5ـ  أجمع احلقل املعجمّي للّطفلة.
   ـ   باالستناد إلى احلقل املعجمّي اّلذي جمعت، أنشئ فقرًة 

أصف فيها الّطفلة.

 الّنشاط الّرابع: احلقل املُْعجمّي
  املطلوب:

1ـ أتأّمل ما هو أمامي.

الّشجر: تربة، مياه، أوكسيجن، ثاني أوكسيد الكربون، جذع، أغصان، أوراق، حفيف، ثمار...
2ـ أقرأ الّتعريف اآلتي:

الّتضحية
خرجنا ذات يوم، وما زلنا سائرين حّتى بلغنا ِضّفة الّنهر. 
فوق  يتدفَّع  الّناس  من  عظيًما  َجمًعا  رأينا  أّننا  راعنا  وهناك 
َع املوج املتالحق، وُيشير إلى املاء بأصابعه،  ّفة األخرى َتَدفُّ الضِّ

وُينادي:»الغريق الغريق! الّنجدة الّنجدة!«
والتفتنا حيُث أشاروا فإذا رجل بني ُمْعَتَرك اأَلمواج ُيصارع 
َيْغِلبه. يطفو  واملوج  املوج،  وُيغالُب  َيْصَرُعه،  واملوت  املوت، 
ويرُسُب  إليه؛  متتدُّ  يًدا  َيِجُد  وال  الّناس،  ِإلى  يده  َفَيُمدُّ  تارة 

ْهِر َفَنْحَسُبُه من الهالكني. طوًرا حتى تنبِسط فوَقُه صفحُة النَّ
قّوُته،  َوَضُعَفت  ساعُده،  َكلَّ  حّتى  يسكن،  ثّم  ويتحّرك  يختفي،  ثّم  يظهر  يتخّبُط،  زال  وما 
وَأْعــَوَل  الباكون،  فبكى  تختلج.  ويٌد  َيْضِرب،  رأٌس  إاّل  منه  أعيننا  َأمــاَم  يبَق  ولم  عيناه،  وابيّضت 
املُْعِولون، ونظر الّناُس بعُضهم ِإلى بعض كأمّنا يتساءلون عن رجٍل رحيم، أو يفّتشون عن سّيد كرمي.

ْهم ِإلى الهدف،  وفيما هم كذلك إذا رجٌل عاٍر َيْدَفع اجَلْمع مِبَْنِكَبْيِه، وميّر بني الّناس مرَّ السَّ
واندفع على الّنهر، وسبح إلى حيث هبط الغريق، فهبط وراءه.

وما هي إاّل نظرة والتفاتة حّتى انفرج املاء عنهما، فإذا هما صاعداِن، وقد أمسَك الّرجُل 
بذراِع الغريق.

هّلل الّناس إعجاًبا مبهّمِة املَُخلِّص وفرًحا بنجاة الغريق.
مصطفى لطفي املنفلوطي

»الّنظرات«

الّشجر

أوكسجني ثمار

حفيف

أوراق

أغصان

جذع

ثاني 
أوكسيد 
الكربون

مياهتربة
3 ـ باالستناد إلى رؤوس األقالم، أعيد كتابة نّص »مايكل دبغي«.

ُن رؤوس األقالم فيه. 4 ـ َأْقَرُأ َنّص »الّتضحية«، وُأَدوِّ

ا رؤوس األقالم لّنّص »الّتضحية«. 5ـ أعرض، شفهّيً
6ـ أستمع إلى نّص »العصفور والقفص«، وأدّون رؤوس األقالم فيه.

7ـ باالستناد إلى رؤوس األقالم في نّص »العصفور والقفص« أعيد إنشاء الّنّص بأسلوبي.
✦ ✦ ✦

أتذّكر أّن رؤوس األقالم هي أفكار رئيسة مع ما هو ضرورّي من كلمات أو تعابير أو جمل.

احلقل املعجمّي هو كلمات وتعابير تتعّلق مبفهوم معنّي.

َجْمع احلقل املعجمّي ُيساعد في حتليل ُمرَسلة أو في تأليف ُمْرَسلة )الّتحليل والّتعبير(:
أـ تفسيًرا

ب ـ وصًفا
ج ـ تصويًرا لعالقة )سببّية، ضّدّية، تكاملّية...(

د ـ استنتاًجا لفكرة رئيسة.

3ـ أقرأ أهّمّية َجْمع احلقل املعجمّي.
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ياء الضِّ

ْمُح  ما  اْخَضْوَضَرْت ياُء  السَّ مــاْء    1ـ        َلْوال الضِّ اْزَرقَّ  َوال  ــْشــِب،  ــُع ال ــُت  ــنــاِب َم
َلــُه، ــٌد  ــْم َح ـــــْدَوِل  اجَل َدْوَرِة  فــي  ـــنـــاْء2ـ  ـــثَّ ـــــنِي َعــــَلــــْيــــِه ال ـــــان َوفــــــي اأَلف
َلْوُنُه ما  الــّنــوُر،  ــْوال  َل الَعْيُش،  ما  ــُو الــَهــنــاْء؟3ـ  ــْف ْغــِد، َوَص ــَرُة الــرَّ ــْض مــا َن

        
حى الَفضاْء4ـ  يا َضْوُء َشْعِشْع، َأْنَت عيُد الضُّ عيُد  ْلِق،  الطَّ عاِع  الشُّ عيُد 
ــِه، ــْوِل َن َعلى  ــْحــِب  الــسُّ نــاِســَج  يــا  َتشاْء5ـ  ما  َذْيَلها  َفاْسَحْب  َأْحَسْنَت، 
َعْسَجٍد، ِمــْن  ْنُبِل  السُّ َكاِسَي  يا  الِكساْء6ـ  هــذا  ــِة  ــَكــْرَم ال َعلى  ــْع  ــَل ِإْخ
َوَعـــنـــاقـــيـــَدهـــا ـــــي  وال ـــــدَّ ال ِإنَّ  ــْب َلــهــا َعـــْن َســخــاْء7ـ  ــُك ــاْس ــٌة َف َســِخــيَّ
ـــَس املـَـغــانــي، َويــا ـــْوُء، يــا ُأْن جــــاْء8ـ يــا َض ــــــــَع الــــرَّ ـــَر اخَلـــــْيـــــِر، َوملَْ ـــشـــاِئ َب
ـــذي الَّ ـــيُّ  ـــِب َه ـــذَّ ال ـــوُر  ـــب احُل ــــَك  َل َوجـــاْء9ـ  َصــبــاًحــا  ــــوادي  ال َعــلــى  راَح 
جى الدُّ َشــكَّ  ِمْنَك  ُشعاٍع  ُربَّ  ــاْء10ـ  ــِر ن ــْج ــَف ــــاجُلــــْرِح، َوفـــي ال َفـــقـــاَم ِب
ُمْلِكِه َعلى  َيْبكي  جى  الدُّ َخلِّ  ــمــاْء11ـ  ــى الــسَّ ــوال ــَب الـــَوْجـــِه، َح ــَقــطَّ ُم

أمي نخلة
»الّديوان اجلديد«

 
 
 

6ـ  أجمع احلقل املعجمّي للعصفور، واحلقل املعجمّي للّشجرة.

 ـ   باالستناد إلى ما جمعت، أؤّلف فقرة أبّي فيها عالقة العصفور بالّشجرة.
املعجمّي  ثّم أجمع احلقل  »الّضياء« ألمي نخلة،  نّص  7ـ  أقرأ 

الّداّل على الّضياء.

8ـ  باالستناد إلى ما جمعُت من حقل معجمّي ُأنشُئ فقرة أبّي فيها فوائد الّضوء.
 
 
 
 

9ـ  ِاْنِطالًقا ممّا َسَبَق في املطلبي 7 و 8، َأْسَتْنِتُج الِفكرة الّرئيسة لنّص »الّضياء«.
 

✦ ✦ ✦

 الّنشاط اخلامس: اإللقاء
  املطلوب:

1ـ أستِمُع إلى قصيدة »الضّياء« للّشاعر أمي نخلة.
2ـ أقرأ مرتكزات اإللقاء الّصحيح املعّبر.

بطاقة تقييم ذاتّي ـ اإللقاء الّصحيح املعّبر
مالحظاتدرجة املتعّلمالّنسبة املئوّيةاملرتكزات
15 %1ـ َأْلِفُظ احلروف من مخارجها.

15 %2ـ َأْضِبُط احلركات القصيرة والّطويلة.
10 %3ـ َأصل وأقف في املواضع املناسبة.

10 %4ـ ُأواِزُن في إلقائي.
5ـ ُأنّغم في إلقائي: 

َأخفض الّصوت أو أرفعه أو أعتدل.	•
ُأسرع أو ُأبطُئ أو أعتدل.	•
ُأمثِّل املعنى.	•
َأْنِبر )أضغط على كلمة أو تعبير أو جملة(.	•

% 30

6ـ أستعمل احلركات اجلسدّية املناسبة:
باجلسم.	•
باليدين.	•
بالوجه.	•

% 20

100 %املجموع

ًرا. 3ـ ُأِعدُّ القصيدَة لإللقاء، ُثمَّ ألقيها إلقاًء صحيًحا ُمَعبِّ
✦ ✦ ✦
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 الّنشاط الّسادس: أيَُّتها الّريح )خالصة للّدرس(
  املطلوب:

1ـ أقرأ نّص »أيَُّتها الّريح« للكاتب جبران خليل جبران.
أّيُتها الّريح

َوَنْشُعُر بِك وال  َفَنْسَمُعِك وال ُنشاِهُدِك،  نادبًة،  ُمَتَأّوهًة  َفِرَحًة، وآِوَنًة  ُمترنَِّحًة  آًنا  مَتّريَن  1ـ 
نراِك، َفكأّنِك بحٌر مَن احُلبِّ َيغُمُر أرواَحنا وال ُيْغِرُقها.

ــروِج.  واملُ هوِل  السُّ مَع  وَتنبسطنَي  األوديـــِة؛  مَع  وَتنَخفضنَي  الــّروابــي؛  َمــَع  َتتصاعديَن  2ـ 
ففي َتصاُعِدِك َعْزٌم؛ وفي انخفاِضِك رّقٌة؛ وفي انبساِطِك رشاَقٌة.

3ـ  في اخلريِف َتنوحنَي في األوديِة، َفَتبكي لُنواِحِك األشجاُر. 
وفي  ِبَأْسِرها.  الّطبيعُة  معِك  فتثوُر  بشّدٍة،  َتثوريَن  الّشتاِء  وفي 
يِف  الصَّ وفــي  احلــقــوُل.  َتستفيُق  وِلَضْعِفِك  َتضُعفنَي،  الّربيِع 
ْمِس. كوِن، َفَنخالُِك َمْيًتا َقَتَلْتُه ِسهاُم الشَّ َتتواريَن وراَء ِنقاِب السُّ
4ـ أنِت ُتْبطئنَي هنا؛ وَتتسارعنَي هناك؛ وتتراكضنَي هناِلك؛ 
حتيا  الّتي  اإلنساِن  فكرُة  َتفعُل  وهكذا  أبًدا.  َتقفنَي  ال  ولكّنِك 

باِت. باحلركِة ومَتوُت بالسُّ
جبران خليل جبران
»دمعة وابتسامة«

ن رؤوس األقالم لنّص »أيَُّتها الّريح«. 2ـ ُأَدوِّ
٭ هوّية الّنّص: ـ العنوان :  
ـ الكاتب:  
ـ املصدر :   
1ـ الّريح َتـُمّر                   
                                     

wالَبَشر                يسمعون صوت الّريح وال  
يشعرون بها وال  

wالّريُح ُتشبه 

2ـ 
تتصاعدِفعل الّريح

الّروابياملكان

َعْزمالفكرة الّتأّملّية

3ـ
تنوحِفعل الّريح

اخلريفالّزمان

بكاء األشجارنتيجة فعلها

4ـ wالّريح           
                                              في كّل احلاالت                                                  

                                    

wفكرة اإلنسان            
 

نُت من رؤوس أقالم، أجيب عن األسئلة اآلتية: 3ـ باالستناد إلى نّص »أيَُّتها الّريح« وإلى ما َدوَّ
أ ـ ِبَ شّبه الكاتُب الّريح في الفقرة األولى؟

  

  

ب ـ أذكر الفكرة الّرئيسة في الفقرة األولى.
  

  

ج ـ في الفقرة الّثانية مجموعة من األفعال.
1ـ أستخرجها.

  

ُد الفاعل لها. 2ـ أحدِّ
  

}
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اخليط
1ـ َبسمُة الفجِر خيٌط أبيُض، َينبِثُق من َجْوِف 
َيزحُف  الكائناِت،  يوِقُظ  ِفضيٍّ  كبارٍق  الّظلمِة 
ِمنديَل  َيْنِسُج  فشيًئا،  شيًئا  ُل  َيتسلَّ الّسماِء،  نحَو 

الّصباِح، وَيْنُشرُه على مناِكِب الّتالِل الّراِجَفِة.
في  ميــتــدُّ   ، ــيٌّ ــب َذَه ــٌط  َخــْي الــّصــبــِح  2ـ ضحكُة 
، ُيجّدُب  الفضاِء، تغِزلُُه عيوُن الّشمس، َيُكرُّ ويِفرُّ
احلقوَل، وَينُفُض الّنعاَس عن الُوروِد، ثّم َينسِكُب 

حياًة في كؤوٍس من ضياء.
محّمد معّلم

»أّول الغيث« 

2ـ أذكر الفكرة الّرئيسة للفقرة األولى.
 

3ـ أذكر الفكرة الّرئيسة للفقرة الّثانية.
 

✦ ✦ ✦

د ـ ماذا تعّلم الكاتب من الّريح؟
  

  

  

هـ ـ أذكر فعل الّريح في كّل فصل، وأوضح أثَر ِفعِلها.
  

  

و ـ جبران يدعو اإلنسان إلى أن يكون كالّريح. ِإالَم يدعوه إًذا؟
  

  

ًرا.  4ـ أستمع إلى نص »أيَُّتها الّريح« وُأعّده لإللقاء، ثّم ألقيه إلقاًء صحيًحا معبِّ
ا ُمستعيًنا/ مستعينًة بأسلوب   5ـ  حتت عنوان »أيُّها البحر« أو »أيَُّتها الّشجرُة« أؤّلف نّصً

جبران في نّصه »أيَُّتها الّريح«.

سُأجري، في هذا الّدرس، عدًدا ِمَن الّنشاطات، َكْي ُأصِبح قادًرا/ قادرًة على حتديد نوع الّنّص 
هذا  كّل  شعرّي؛  نّص  كتابة  وعلى  الكلمات،  معاني  استنتاج  وعلى  ْعر(،  والشِّ الّنثر  حيث  )من 

يساعدني على فهم نصٍّ َفهًما صحيًحا، وعلى اكتشاف قدراتي في الّتعبير.

الّدر�ص الّثاين:

عر الّنرث وال�شِّ

 الّنشاط األّول: اخليط
  املطلوب:

1ـ َأقرُأ نّص »اخليط«.


