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الموسم الثقافي هذا العام تناول موضوواا موأ مهوم الموضوواا  فوي  ووو   وهوو    
للغويووا ال ووي هووي الغالووا ادولوو  مووأ ةااسووا ملووا لغووا  وسوو ت     موضوووا المرووااا  ا

اليوم اأ مرااتيأ مأ هذه المرااا  ال لعطوَيان مأ االه مام ما لس  قان  هما فرم 
 اللغا مسمواا وفرمرا مقووءة 

ليسووا الووومو  مووأ ضووع  الطللووا فووي اللغووا العو.يووا مموووا    وو ا   يووو من  هووذه     
ه في معوم ا ل واال  للو  الن وو نمعنواه ال وي   م   وإلوا  ا اووا   الومو  توُو  

ون المّعوووول نوووه ويوفعوووون الم وووا  لليوووه    فالموووو م  مووونرم  نلووولون الّااوووم ويلوووو 
 وقلما لومو م   مأ ال ع  في المرااا  اللغويا المعووفا  

ولعم  مف م وسويلا ل وضويا المقلووة هروذه المروااا  ومهمي روا هوو ال مثيوم هلغوا    
العو.يوووا موووأ جووو ل ا  انوووا اوووأ السووونال ال وووالي   ل ا إلنوووا ن ا وووا للووو    يوووو اللغوووا

م  موظ    قأ اللغا ا  لليزيا  مث   فما ا اليك من تّعم لل  ك  مأ من  موش ا تق  
 للوظيّا المطلو.ا   قأ تلك اللغا فع ؟

هوو من  اليوك اج لوااه  –إلما لعلم إلم  مأ له جلووة فوي تو ايل اللغوا   –اللوا     
ما.عا مموا  موال ق اته ال  فرم  ص  مطلوا مومم و  ناللغا ا  لليزيا  ناسب في 

الوظيّووا المطلو.ووا  واا يووا ق اتووه الوو  فرووم  وو    مناسووب ناللغووا ا  لليزيووا لسوو م  
لليه  واالثا ق اتوه الو  ال  و    ناللغوا ا  لليزيوا نط قوا  ةون مجطواء  هلّو  قويوب 

لووه ا قووا نالوظيّووا المطلو.ووا  ومجيوووا ق اتووه  مووأ لّوو  مهنوواء هووذه اللغووا فووي موضوووا
الوو  ال عليووو اووأ  ّسووه إل انووا هلغووا جاليووا مووأ ادجطوواء ال وإليليووا وا م  يووا  لغووا 
ووا  ّسووه لرووا  هووذه هووي المرووااا   توقوو  للوو  المسوو و  الووذ  ت طللووه الوظيّووا ال ووي اش 

هرووووا  ادا.وووو   فرووووم اللغووووا مقووووووءة وفرمرووووا مسوووومواا وال عليووووو هرووووا منطوقووووا وال عليووووو
مم و.وووا  مموووا القوااووو  اللغويوووا  قوااووو  توإليوووب الملموووا وقوااووو  توإليوووب اللملوووا وقوااووو  
الم انوووا اللووو ي ا   فروووي ملووووة وسوووا م  وسوووا م ال  نووو  انروووا   تقوووان المروووااا  
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اللغويوووا الموووذإلواة  ل روووا وسوووا م ال    ووواأل للووو  اج لااهوووا دن  مسووو و  لتقا روووا لوروووو 
 في المرااا  ادا.  السانقا  تلقا يا مأ ج ل مةاء مأ  خ لوه  

ولمي تم مم اللوواة لو لمم ةاو وا  ّ وّو من  ةولوا م نليوا تويو  من تعوي أ موظّوا    
كليووووووا  ووووو قأ اللغوووووا العو.يوووووا الّلووووو   لوظيّوووووا ت طل وووووب لتقوووووان هوووووذه اللغوووووا  إليووووو  
سيخ لوالمسنولون موش ا م ق ما لرذه الوظيّا في ظنمم؟ هوم سويطللون منوه لاووا  

سيسوو لو ه اووأ ملايوا اهووأ مالوك وشووو؟ اهووأ اقيوم؟ ال مظووأ  م وو ا  نعو  اللمووم؟ هوم
روووا للوووو  مووو   لتقووووان الموشوووا المطلووووو   مووونمم لووووك  فووووي من  االج لووواا سوووويمون مو  
لمرااا  اللغا العو.يا ادا.  المعووفا  وموة مجو  مقوول لن  لتقوان هوذه المروااا  ال 

وظيايووا  هنووا مرمووا  وو ا  لممووأ من    ق وو  ةون معوفووا القوااوو  الوظيايووا  وإللمووا  ال
     1 وتعني القواا  ال ي ُل  األ لليرا في ممااسا مرااا  اللغا  

ولسا ن ا ا لل  ال  كي  من معوم طلل نا ومعوم مهناء العو.يا نعاموا ال   قنوون    
ملا مأ المرااا  الموذإلواة لتقا وا تاموا  ولويل هنوا  جو    وول شويوا ال وع  فوي 

ان ووي اووووة سوونا مووأ ةااسووا اللغووا العو.يووا فووي الم اسووا ال  وو    نالّلوو     لعوو  ا
وما.وو  سوونوا  مجووو  فووي اللامعووا  قلووو ما تلوو  طاللووا مو مووذلعا    وو    اللغووا العو.يووا 
ارا ةون لاو اة مسول   والغالليوا العومو  موأ  نل ا وط قا  و.خاصوا انو ما    و  

ولوا ال  و    ط هنا تلو  ال  ال      نالعاميا وتوف  ال  و    نالّلو   مو م ا
نالّلوووو    وطووووذلك لوووويل هنووووا  جوووو    ووووول شوووويوا ال ووووع  فووووي الم انووووا وإلثوووووة 
ادجطاء فيرا  مما فرم اللغا العو.يا مسمواا ومقووءة  يخي م لل  إلثيو من وا م  وه هلو  
    الممال  فليل هنا  مأ لومو مأ ضع  ط هنا في فرم ما ُلسم  مو ُلقوم  وق  

لسوومعون ويقوووجون  يوو ة ل ا إلووان المقلوووة الّرووم تمووون قوو اة الطوو   الوو  فرووم مووا 
السوط ي  مموا الّرووم العميو   القووواءة هويأ السووطوا واالسو ن األ والقووواءة الناقو ة الوو    
فرووي التوووزال  إلموووا س وضوووا ال قووا  نعيووو ة المنوووال  وس ضوووو  لمووم ممثلوووا موووأ مسووو لا 

م را للطوو   مسوومواا مو مم و.ووا   ولووم سوو ل را الج لوواا الّرووم ال نيقووي لنلووول قوو  
 تزة  سلا النلا؟ فيرا ال  جمسيأ في الم ا  
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ولمننوووي قلوووم ال ووو    نخسووورا  اوووأ جلوتوووي فوووي هوووذا الملوووال سووو تناول نلووووواة    
طا موضوايأ  ادول هو  كي  لّرم ا  سان اللغا؟  والثا ي  ما العوامم ال وي  ملس 

     2 تلعم فرم نع  اللمم مصعب مأ نع را اآلجو؟  

 عوامل فهم اللغة: 
  وق وو  فرووم اللملووا الوو  اوامووم مهمرووا  معوفووا معووا ي مّوةاترووا ومعوفووا قوااوو     

توإليلروووا  فلمل وووان مثوووم  مكوموووا اللامعوووا الطالوووب   و  مكوموووا اللامعوووا المووو ا    
تخ لّوان نسولب اجو    إللم ويأ فيرموا  مموا االجو    فوي معنو  إلوم موأ ال لووااتيأ 

ل وويأ  مكوووم المعلووم الطالووب   و مكوووم  سووا   السوويااة  و سوويااة السووا    وإلووم مووأ اللم
الطالووووب المعلووووم   فسوووولله االجوووو    فووووي توتيووووب المّوووووةا  ولوووويل فووووي معووووا ي تلووووك 
المّووووةا   و.موووا من  المعنووو  مووووتلع ناللنيوووا العميقوووا لللملوووا  وتسوووم  مل وووا اللنيوووا 

   فقووو  لمووون للملوووا وا ووو ة مكثوووو موووأ underlying structureال اجليووا مو ال   يوووا 
ة مكثو مأ هنيا اميقا لرا  وق  لمون للمل يأ مو مكثو معن  وا و  ا وم معن  لو و 

 surface)اج    توتيب المّوةا  مو ال وإليوب  م  ا وم اجو    اللنيوا السوط يا 

structure) مو ظاهو اللّ  إلما سماه اللغويوون العوو  القو ماء  وموأ ممثلوا اللموم  
   وووم المعلووم مكثووو مووأ الموو  والطالووب ل ال ووي لرووا مكثووو مووأ معنوو  للسوولب ادول  

الطالوب مكثو موأ  ادول   الطالب ل  وم المعلم دن  لرا هني يأ اميق يأ مخ لّ يأ  
    وموأ الم  و ل  وم المعلوممكثو مأ  الطالب ل  وم المعلم  والثا يا  ل  وم الم  و

ةة ال وووي لروووا معنووو  وا ووو  دن   لروووا هنيوووا اميقوووا وا ووو ة اللمووو م ممثلوووا اللموووم الم عووو  
الطالوووب   و مكوموووا اللامعوووا الطالوووب  و اللامعوووا مكوموووا الطالوووبالوووث   ال اليوووا  

اللامعوووا مكوموووا   فلروووذه اللموووم الوووث   هنيوووا اميقوووا وا ووو ة هوووي  اللامعوووا مكوم وووه
  3   الطالب
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 سياق الحال وحقائق الحياة:
  ومأ العواموم ادجوو  ال وي توناو الو  إليايوا فروم اللملوا  او وة الو  المّووةا   

وتوإليووب اللملووا   سوويال ال ووال ومعوف نووا ل قووا   ال يوواة  فووخ ا قووال قا ووم   مووأ  وو   
نعوو  الوو ول من تسوو غو  إلوووه العووو  لرووا  فقوو  اسوو عملا  وو  الوونق  فووي مللوول 
ادمأ موا  ا   ة ت  ي ا لق الاهم   فخن  السام   و ا  من  المو مل م لسوخو  وم وه فوي 

ميووم ا   وا ووا تل وو  اووأ قلمووك فلووم تلوو ه  الواقوو  لسوو غو  اسوو غواهرم  وت ا قلووَا لز 
 هووم معووك قلووم؟   فخ ووه لّرووم مووأ سوونالك م  ووك تطلووب منووه من لعطيووك قلمووا ال ملووو ة 
معلوما   ولرذا ال لم ّي زميلك  ل ا إلان معه قلم  نا  انا    عم  معي قلم   ةون 
من لّعوم شوي ا  و.و  ري من  فروم المعنو  المقلووة فوي ضووء سويال ال وال ال    قوو  
ل ا إلووان السووام  مو القووااف لووم لّرووم المعنوو  ال وفووي  فووالمعن  ال وفووي ُلّرووم موال اووم 

و في ضوء سيال ال ال     ُلّس 
وإلذلك معوف نا ل قا   ال ياة مأ العوامم ال ي تساا  ا في فرم اللملا نالطويقوا    

فووي  ال ووي للووب من توُوووّرم هرووا  فمعنوو  إللمووا  الوووَم  فووي المثووم المعوووو   ك  ووه الوووَم  
امسوووه  ووواا  ال لمموووأ من لموووون  االوووا  مو  سوووي  القووووم  دن  النووواا ال توقووو  فوووي اجو  
الوالا  مومسوياة القووم  ولروذا ال هو   موأ من لموون معناهوا هنوا  الللوم   وإلوذلك معنو  
المثووم لوويل المعنوو  ال وفووي لللملووا المسوو خلص مووأ معووا ي مّوةاترووا وتوإليلرووا  هووم 

ه شوخص مووروا  وفووي  ملوا مثووم  لّروم ادطّووال معنو   جوو هووو من  الم  و    انوو
لووم   قنوووا اللغووا نعوو     ّرووم من ال ووميو فووي  م رووم  لعوووة  م رووممووا لقولووه الملوواا ا ووم 

لألطّال  و لك دن  معلوماتنا اأ  قا   ال ياة  ولنا تر  نا لل   لك  فاللملا موأ 
ا  من الملووواا هوووم الوووذ أ لوووم   قنووووا  اللغوووا نعووو  دن  النا يوووا اللغويوووا تليوووز  هوووم توووو  

     الملوووواا ا ووووم م روووومال ووووميو فووووي اللملووووا مقووووو  للوووو  إللمووووا  الملوووواا   مووووا لقولووووه 
و.المقاا ووا فووخن   قووا   ال يوواة ال توو ل نا الوو  المخطوو" فووي  ملووا مثووم  قووال الموو ا   

    دن  مل ا منرما لممأ من لمون مخط ا  ل  ه مخط"لم  وه 
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 المعنى الضمني:
او وة الو  معنو  اللملوا اللوويا الوذ  تنةلوه مّوةاتروا - لّرم السام  والقوااف     

معن  ضمنيا  مو معا ي ضمنيا  لوم تووة فوي اللملوا   فلملوا مثوم   لوا  -وتوإليلرا
تعنووي ضوومنا من  الموو ملم إلووان منووا       لسوو ن   اهنووي هووذه الموووة فووي تووو  ال وو جيأ   

لموا  توو    و وم وه هذا مأ إللما  اهني    ومن  االهأ إلوان  و جأ   لسو ن   هوذا موأ إل
 وواول تووو  ال وو جيأ مووأ قلووم  لسوو ن   هووذا مووأ "لووااة  هووذه الموووة  و وم ووه فوووم فووي 

 م اول ه و مو م اوالتهو السانقا  لس ن   هذا مأ إللما   لا   
وق  لس ن   المعن  ال مني مأ نع  الع ما  في توإليب الملما مو توإليب    

ل الييأو مثً و  نة  إلم منرما معن  ميو في المثاليأ اناللملاو فال عوي  وال 
 ضمنيًا مخ لًّا اأ اآلجو 

ماطني تّا ا  ل ا س لا  ما ا توي  مأ هذه الّواكه   تعن  ضمنًا من هنا  -1
 تّا  يأ مو مكثو 

 ماطني ال ّا ا  تعني ضمنًا من هنا  تّا ا وا  ة فقع -2

 تأليف معنى الجملة تدريجيًا:
امم ال لس خلص لال نع  سماارا إللراو لال من ا م من معن  اللملا الم     

السام   ل م في ت لي  هذا المعن  مأ الملما  ال ي لسمعرا ت ايليًا  ومما   ل 
ال   لك من الم ملم ق    وق  في من ل  اللملا ل ل يا ما إلان  وي  من لقوله 

م   مو د ه ا ل اأ لط ا السام  ال  ما إلان  وي  لط اه اليهو ولمأ السام 
 لك لمون ق  فرم نع  ما إلان  نو  قولهو هم لن فرم اد زاء ادول  مأ اللملا 

و فخن السام    وق  من  لي  سقع م فرم اد زاء ال اليا   فعن ما لقول الم ملم ولسر  
و فخن السام    وق   ف ا هذه الملما فاام وال  ليرا مّعول نه   مما ل ا قال الم ملم 

و فخن السام    وق  من  ليرا فاام  ماط  ول نهو وت ا قال من  ليرا فاام ومّع
 ومّعوالن   
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شي ًا لممأ ف  ه   ف ا مما مأ  ا يا المعن و فالسام    وق  من لمون مّعول      
   ومأ  شلوة مو   قلم كاللا  مو النافذة مو العللا مو الوو و ويس لع  إللما  مثم 

ملم قولهو في لوا نخكمال اللملا نملما مو السامعيأ مأ ال  ن وو     لممم الم 
 كلما     ا من الم ملم إلان  وي  من لقولرا فعً  

السام   ل م في ت لي  معن  اللملا مأ الملما  ال ي  ومما   ل ال  من       
لسمعرا ت ايليًا م ه ق  لّرم مأ ه الا اللملا شي ًاو ام ال  لل  من لعي  النوو في 

ليه نع  من لس م  لل  ننيا الملما    مثً و لسم  اللزء المعن  الذ  توصم ل
 ادول مأ اللملا 

 لم لو و سيااة         
 يّرم منه من شواء السيااة لم   مو ولمنه لعي  النوو في المعن  الذ       

 اس خلله ان ما لس م  لل  ننيا اللملا 
 ن وواترا  مقنع ه زو  ه     لال نع  من      
 ق  لس م  لل  ه الا اللملا ال اليا  وإلذلك     
 م  م لس م ط نًا         
ي وه ان ما لس م  لل  الملما ال نًا   ام ال  لل  من لغي   يس خلص معن  معي       

  تلي  لك
 م  م لس م ط نًا مل ر  أ          
 ام لعي  النوو موة مجو  ان ما لس م  لل  مزي  مأ الملما       
  م ط نًا مل ر  أ ف سبو هم    م  م لس     
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 سرعة الفهم:
إللما في ال قيقا  250لس طي  السام  من لّرم نسرولا إل مًا  نط  نسواا      

ولما إلان نع  هذا الوقا  نق ي في ت لي    4  إللما  في الثا يا تقويلًا  4 
غول معن  اللملا مأ معا ي م زا راو فخن اس   اا معن  الملما مأ الذهأ لس 

مأ ا.  اا يا   وسواا اس   اا معن  الملما   وق  ال    ااا سمااراو  مقم  
فالملما  الوا عا ال ي لسمعرا ا  سان إلثيوًا تّرم نسواا مكلو   إلذلك لخ ل  
الوقا الذ  ل  ا ه السام  لّرم  ملا ما ناج    توإليلرا واج    الع قا  

ااف للموضواو و يو  لك مأ العواممو إلما ال الليا هيأ مّوةاتراو وةا ا معوفا الق
 سنو  
الّرم لس غول وق ًاو م نا  ل  صعو.ا في م انعا ما لقوله  ال  من   ومما   ل       

الم ملم ل ا إلا ا سوا ه في الم م إلليوةو مو  يأ لس عمم إللما   يو م لوفا مو 
ف   ّرمراو  تواكيب معق ة   ومما   ل ال   لك مل ًاو م نا م يا ًا  سم   ملا

    عاة ال  مسامعناوُ ولمننا ال  لل  نع  ل وا قليوة من   ا  معناها ةون من ت
م تلك اللملا و ووالسام   يأ لس خلص معن  اللملاو فخ ه لمون ق   ل     

م   ساوتوصم لل  اللنيا العميقا   ومأ ال لاا  ال ي ةلا ال  ص ا هذا تلو.ا 
 ملا من  و وإلان ُلطلب منرم في  رالا إلم   مملل  فيرا ا ة مأ المّ وصيأ 

   إلا ا تلك الملما  تومم ؟ ملما  ال اليا فيرااللليلوا اأ السنال   هم واة  
كلم يأ م لل يأ في ظاهو اللّ و وإللم يأ م لل يأ في المعن و م  في اللنيا 

 العملقا مو ال   ياو إلما في المثال ال الي 
  ةا الم  ناالموظ  الذ  طوةه الم  و  ا     
  الم  و  اةاالملم ان الم لل ان في ظاهو اللّ         
  الموظ   اةاالملم ان الم لل ان في اللنيا ال اجليا        
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في ال الا الثا يا ا م من الملم يأ واةتا  وق  إلا ا ا  انا  مسوا وال وةة مقم       
ل اللملا ال ي سمعرا  و  ال  من السام  ق   م لاا تيأ في ظاهو اللّ و مما   ل  

 لل   مل يأ ال  مسا  المعن  
 الموظ   اةا الم  نا   م 
 الم  و طوة الموظ      

 ناتها الجملية:تحليل الجملة إلى مكو  
نع را ق  لمون إللما   Constituents  ا   مليا ت  ل  اللملا مأ ممو       

ل  مأ و.ع را     المعلم وصم وا  ةو إلمم مأ  وصم  و المعلم  في  ملا 
المعلم كلم يأ مو ا  و إلمم مأ  وصم قلم سااا  و المعلم الل     في  ملا 

ن اللملي منلًّا مأ إللما  إلثيوة تومم    وق  لمون الممو  الل    وصم قلم سااا
المعلم الل     ملا تاماو إلما في  المعلم الل    الذ  ا  وو اه طويً   في  ملا 

 ااا الذ  ا  وو اه طويً  وصم قلم س

ب مأ و  وان ما لّرم السام   ملا إلالسانقاو فخ ه لّرمرا ه  لي  معن  موإل     
معا ي ممو اترا اللمليا   ولمأ هذه الخطوة لسلقرا ت لي  معن  موإلب لمم ممون 

ن   وي م هذا نطويقا هومياو ال نطويقا  ملي مأ معا ي مّوةا   لك الممو  
ليل توانطًا طوليًاو هم توانطًا هوميًاو إلما طولياو دن ال وانع هيأ مّوةا  اللملا 

ال ونا في  ملا  الموظ  الذ  طوةه الم  و  اةا الم  نا و  ي  ات ا من 
كلما   اةا  موتلطا نملما  الموظ   اللعي ة انرا  لّوًا و ال نملما  الم  و  

 الم للا هرا  لّوًا  
ام ل م لليرما معن  فالسام  ال ل م معن   الموظ   لل  معن   الذ  و      

 طوة  لل    فالممو ا  اللمليا ليسا موتلطا نطويقا طوليا   فملم ا  الم  و 
 ًا  مليًا ا م واوةهما م والي يأ   وإلذلك إللم ا  الموظ   اةا  مثً و ليس ا ممو  

ن اللملي لمون لما إللما مّوةةو مو ملمواا  ًا  مليًا   فالممو  الذ   ليس ا ممو  
ل  ل إللما مّوةة م لرا ةون من لخ م توإليب اللملا مو   غيو   فو كلما  لممأ 

م لرا إللما مّوةة لرا  م     وُ   اةا الم  نا و مثً و ممون  ملي د نا  س طي  من  
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الموظ  الذ   و فنقول    هب سافو  مو   ّل الوظيّا في توإليب اللملاو مثم  
و   غيو   وإلذلك  الذ  طوةه ةون من لخ م توإليب اللملا م سافو   طوةه الم  و

و  النويع م لرا صّا مّوةة مثم  الم  و  ممون  ملي د نا  س طي  من   م  
ةون من لخ م توإليب اللملا مو   غيو      الموظ  النويع  اةا الم  نا فنقول  

مو م م إللم ي  إللما وا  ة م م إللم ي  الم  و  اةا   م  وُ ولمننا ال  س طي  من  
      الموظ  الذ 

 خطوات الفهم:
 فيرا السام  في الّرم إلما  لي  لممأ تلخيص الخطوا  ال ي لمو       

ت لق  اد ن ما  نطقه الم ملم مأ مصوا و وي  ّ  ناللواة اللّويا  -1
 لما لسمعه في الذاكوة العاملا ل  ليله لل  ممو  ا   مليا 

عاملا لل   ل م السام  ت ليم هذه ادلّاظ ال ي ةجلا الذاكوة ال -2
ممو ا   مليا في  ّل الوقا الذ  ت لق   يه الذاكوة العاملا الو 

 اد ن مزي ًا مأ ملّاظ اللملا 
علو انرا  معناه  للل  الّموة ال ي  ممون  ملي   إلم   السام  لل و   -3

 في  ّل الوقا الذ  تس مو  يه الخطوتان السانق ان 

 ًا فوي ًا وينل  منرا و  معا ي الممو ا  اللمليا  شيمَ ل م الّ   -4
معا ي موإللا لممو ا   مليا موس   مال  في الولوة  لل  من   م 

 ت لي  معن  اللملا إلاملا مأ معا ي م زا را 

 ويا لللملا وينقم معناها لل  الذاكوة ال ا ما لّ  خلص مأ اللواة ال-5

 وما قيم اأ السام   نطل  مل ا لل      إلليو ال  القااف 
 
 

 الصورة اللفظية للجملة بعد فهمها:التخلص من 
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ال لماة السام  لّوغ مأ ت ليم  ملا ما وفرمرا     لمون ق   سي اللواة      
اللّويا  النص ال وفي  ل لك اللملاو نع  من ا  ّ  نمعناها في  اكوته ال ا ما   

  5  وق  مظرو  هذا نع  ال لاا  نومم قاط  

لس معون لل  فقوا  مأ ال      في ل    ال لاا  إلان المّ وصون      
ج لاايا  لل مم اليراو ه      م   ان  ملا  و  وَ الم وانع   و.ع  إلم فقوة إلا وا لعط

 الخيااا  ال اليا 
 هم؟هم اللملا االج لاايا وااةة ن ذافيوها في الّقوة ال ي سمعوها ل و    م 
هم هي مخ لّا لّوًا ولمأ مطانقا في المعن  للملا واة  في تلك     

 وة؟الّق
 هم هي مخ لّا في المعن  واللّ ؟   أل 
لما نع  سماا اللملا  وإلان اّو اللملا االج لاايا ال  المّ وصيأ   م       

المواة مقاا  را هرا ملاشوةو مو نع  سماا تلك اللملا نسل  واوويأ اا ياو مو نع  
 سا وجمسيأ اا يا 

ال غييو في  المّ وصيأ إلا وا    وون  من   اا ال لل    وق  مظرو       
اللواة اللّويا ل ا ُسمعا اللملا االج لاايا نع  سماا اللملا ال ي واة  في 

 27الّقوة ملاشوةو ولمأ م  و رم إلا ا ت     لل  ما لقاا  ال    نع  مووا 
 اا يا مو مكثو   مما ال غييو في المعن  فما وا    وو ه مرما إلان الوقا الذ  مو  

   المطلو.ا في الّقوة نع  اس ماارم لل  اللملا

س ن   مأ هذا من السام    خلص مأ اللواة اللّويا مو النص ال وفي لما ويُ      
لسمعه ج ل اوان مع وةا  ويخ زن في  اكوته المعن  فقع   ومأ هنا للب من 
تنجذ شراةا  الوروة ه  ّ  ش    ل ا إلان للنص ال وفي لما قيم مهميا في ل    

   الق الا
ان ما لس   و المعن  المخ زن في الذاكوةو فخ ه نالذإلو من  ا  سان و   و    

 ملرول لل  صيغاالملني لل للو ه  سب اتلاها  معيناو مثم ت ويم صيغا
لمعلومو وت ويم اللملا المنايا لل   ملا لللاهيا     ال    مثً   لسم  الملني ل
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ف ن   ا سمعه إلانمن  م و في  اي  يما نع ف ن ليل إلويماشخص  ملا مثم  
   نخيم

 بين المسموع والمقروء: 
لن  فرووم اللغوووا  إلمووا اوضووو ه   فووي  ووووهوه وا وو  سوووواء مكا ووا اللغوووا مسووومواا مم    

مقووءة  ولرذا سم  نع  اللوا ثيأ االسو ماا  قوواءة نواد ن   فلموا ا  مي وز ل ا  هويأ 
اه  فرنوا  فووول  القواءة ناد ن  و  القواءة نالعيأ ؟ ما  من  ال مييز هينرما  له ما  لوو 

 هيأ المرااتيأ مهمرا ما  لي  
موووووا ت لقووووواه اد ن مصووووووا  لغويوووووا وموووووا توووووواه العووووويأ امووووووز مم و.وووووا تمث وووووم تلوووووك  -1

ادصوووووا   والطليعووووي من لمووووون فرووووم ادصوووووا  اللغويووووا مسوووورم مووووأ فرووووم اموزهووووا 
 المم و.ا  

خن  فوصوووا انووو ما  سووو م  للووو  هو وووام  ل ااوووي مو تلّووواز  مو م اضووووة ااموووا فووو -2
االسوو ماا موووة اا يووا للوو  مووا قيووم ل ا لووم  ّرمووه قل مووا ت ووا؟ لنووا  فووي  وويأ م نووا  سوو طي  

  نق ا ما لسما الوقا   يما  قوم ل ا لم  ّرمه   -إلما  واء   -لااةة النوو
 ع م  في االس ماا ال  السيال في اك وا  معا ي المّووةا  ال وي ال  عوفروا   -3

 ا ا نالمعا م في القواءة  في  يأ م نا  س طي  االس ع
   واأل فووي االسو ماا م يا ووا للوو  إل انوا م  وووا   ووول موا سوومعناه مو ملخووص  -4

للع  موا سومعناه فوي الوقوا الوذ   سو مو فوي م انعوا ال و    الوذ   سومعه  تماموا 
كما ل    في ال و ما الّوايا  مما في القواءة فخ نا   وق   لل  من  ن ري مأ إل انوا 

 ي  وة  إل اه را  ام   ان  القواءة مأ  ي  وصلنا الم  وا  ال 
  
 وال نغويم  stressفي االس ماا سما  صووتيا لروا تو ايو الو  المعنو   إلوالنلو  -5

intonation   
مموا النلوو فروو لهووواز مقطو  مو إللموا نال وغع اليرمووا مكثوو موأ ننيوا المقوواط  مو    

 وصو    تواء  وصوّامثوم الملما    النلو المقطعي هوو الوذ  لميوز هويأ إللم ويأ 
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ترووذ    و مو الوووَراو   مو وو  لروا واو العطوو    صوّا   و.وويأ  وصووّاال   يو   و 
    ترذ لراو  هرا
 والنلو الملمي  ويسم   مل ا  ال  كي    و ال قاهلي   هو الذ  لميز هيأ     

ا ل كلون الما ياا    ي  ُل غع ه ا ا مش   ال  إللما  اد نياء  و.روذ اد نياء  -م
 تللا اللملا دن تمون ل انا اأ السنال   َمأ ل كم الما ياا؟  

     يوو  ُل ووغع ه ا ووا مشوو   الوو  إللمووا  الما يوواا  الما يوواا  اد نيوواء لوو كلون  - 
 ولرذا تللا اللملا دن تمون ل انا اأ السنال   ما ا ل كم اد نياء؟ 

الخلويوا موأ االسو ّراميا ومما ال نغيم فرو طويقا  ط  اللملا ال ي تميز اللملا     
مو ال علليا  مث    ويقاهلروا فوي الم انوا ا موا  ال ووقيم  النقطوا والّاصولا وا موا 
االسوو ّرام وا مووا ال علووب الوو     فووال نغيم هووو الووذ  لميووز فووي الموو م هوويأ اللملووا 

واللملوووا   فوووولا المّاوضوووا  ؟واللملوووا االسووو ّراميا فوووولا المّاوضوووا   الخلويوووا 
 !فولا المّاوضا  ؟ا ال علليا االس ّرامي

 عوامل صعوبة الفهم:

تناولووا من ووا  إلثيوووة العوامووم ال ووي تلعووم فرووم نعوو  اللمووم مصووعب مووأ فرووم     
نع را اآلجو  وس شيو لل  إليايا قيا  اللعو.ا  يما نع   و يما  لوي نعو  هوذه 

   6 العوامم 
 طول الجملة: -1

الطوووولو فوووخن ادطوووول منرموووا  ل ا تسووواو   مل وووان فوووي مخ لووو  العواموووم ناسووو ثناء   
 تمون مصعب و د را تومم ال ا مكلو ال  الذاكوة العاملا 

 
 صعوبة المفردات:    -2

 مجوذ  ل و  اوأ مواءو موثً   مصوعب موأ  ملوا طّ   ل   اأ ماءفلملا 
    مجذ لّ ش اأ ماءمو 
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 عدد ِفَكر الجملة:    -3
 لّ وا فووي ل ا تسواو   مل ووان فوي الطووول و يووه مووأ اواموم اللووعو.ا واج   

اووو ة الّ َموووو   مووو  فمووووة  فوووخن  اللملوووا ال وووي ت  وووو  الووو  ف َموووو مكثوووو تموووون 
 مصعب مأ اللملا ادجو   

 اللملا ال اليا  مث   ت  ل  مأ ما.عا ف َمو   
 وصم الموظ  لل  المطاا قلم سااا م  ال لميذ  

 وصم الموظ    -1
 الوصول إلان لل  المطاا   -2
 الوصول تم قلم سااا    -3
 ميذ م  الموظ   كان ال ل -4

 أما الجملة التالية:
 ناا الموظ  الل    ممل سيااته الق لما نال قسيع  

 ف   ل  مأ سا  ف َمو 
 الموظ  ناا السيااة   -1
 الموظ         -2
 السيااة للموظ    -3
 السيااة ق لما   -4
 اللي  تم ممل   -5
 اللي  إلان نال قسيع   -6

 اس يعا  ما.   و.  ري من لمون اس يعا  سا ف َمو مخ لّا مصعب مأ 
 

 المكونات الجملية المتقطعة:    -4
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اللملوا ال وي لّلوم هويأ م وزاء الممو وا  اللمليوا فيروا فاصوم تموون نووومم 
اام مصعب مأ مثيل را ال ي تمون الممو وا  م لولا  فاللملوا ادولو  موأ 

 اللمل يأ ال الي يأ مصعب ال  الّرم مأ الثا يا   
   ال  االق وا؟ الللنا ال ي ا  خلرا الط   وافقا   -1
   وافقا ال  االق وا؟الللنا ال ي ا  خلرا الط      -2

ملوزمو هينموا وقو   وافقوا الو  االق ووا؟فّي ادول  وق  الممون اللملي     
 م لً  في اللملا الثا يا  

وإللموووا إلوووان الّاصوووم هووويأ م وووزاء المموووون اللملوووي مكلوووو إلا وووا اللوووعو.ا    
و ومووأ هنووا فخ نووا   وقوو  من تموون  اللملووا ادولوو  مووأ اللمل وويأ ال ووالي يأ  مشو  

 مصعب مأ الثا يا 
   ال  االق وا؟الللنا نع   قاش طويم ةام سااا   وافقا  -1 
 نع   قاش طويم ةام سااا    ال  االق وا؟الللنا  وافقا  -2 

 التركيب المعقد:    -5
 ومأ ممثل ه  وافقا الللنا ال ي ا  خلرا الط   الوذ أ ا  معووا  فوي القااوا
ال وووووي جللووووو را اللامعوووووا ل   ّووووواال  ال وووووي تقوووووام فوووووي المناسووووولا  الووووو  

 االق وا؟  
 وسلب ال عقي  هو  وو  مم موصوليا م ع ةة نع را في اللع  اآلجو  
ولوويل مووأ ال ووووا  من تمووون اللمووم المعقوو ة طويلووا  ومووأ ممثلووا اللمووم 

 القليوة المعق ة  
 ال اا  مهوه مجاه ال هللا    
 مجو  ص لقك  النازل في ةااه  

 وهما مأ إل ا  في الن و!
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 فاللملا ادول  مصعب مأ اللمل يأ ال الي يأ ادطول منرا  
 الذ  ضو  مهوه مجاه هو ال هللا   

 ال  هللا هو الذ  ضو  مهوه مجاه   

 تعدد معاني الجملة: -6
المقال الذ  إل لوه ومأ اوامم صعو.ا فرم اللملا تع ة معا يرا  فلملا مثم  

ص ا المقال الذ  إل له ادس ا  قلم مسرم مأ  ملا   ا قلم شروادس ا  ص
  ص ا قلم شرو مو إل له قلم شرو    شرو

 عدم وقوع المكون الجملي في موقعه الطبيعي:  -7
 مأ ادوضاا  يو الطلي يا في الم م     

من  وووة المّعووول نووه قلووم الّااوومو و الخلووو قلووم الُمخَلووو انووه  ولووذا فووخن  ملووا مثووم 
   المعلم مكوم الطالب  مصعب مأ مكوم الطالَب المعلمُ   مو كومه المعلمالطالب م

ومووأ اللوو  و نالووذإلو من ادطّووال ةون الثالثووا نووومم اووام لع لوووون االسووم ادول    
فااً  واالسم الثا ي مّعوال ل ا إلان إل هما لللا دن لمون فااً  مو مّعواًل   فخ ا 

ل مم ال  ظروه نقوة وفي ادجو  نقووة ماطي الطّم صواتيأ في ل  اهما  لان 
ت موم الو  ظروهووا  لوا او وطلووب منوه من لوويو للوو  اللوواة ال ووي تناسوب  ملووا  

 و فخ ه سيويو لل  اللواة ال ي ل مم فيرا ال لان اللقوة  ال لان ت مله اللقوة

التعبير عن المعنى بطريقة تختلف عن الطريقة الطبيعية في المالحظة أو  -8
 التفكير:

     ا  سان ادشياء نطويقا معينوا ل و ةها هوووز الوويء مو  لموه  فوخ ا  واء   
ال عليووو مخالّووا لطويقووا هووذه الم  وووا فووخن  السووام  مو القووااف للوو  صووعو.ا لضووا يا 

و ملوا مثووم  الم ووا  ت وا القلوممسورم موأ  القلووم فوول الم وا فوي الّروم  فلملوا مثوم 
    ول النقطاال ا وة  مسرم مأ  النقطا في وسع ال ا وة
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 كيف تقاس صعوبة الفهم؟
هنا  وسا م مخ لّا لنيا  صعو.ا الّرم منرا من لس م  المّ وصون لل   

 مووم  اقلووا ُلطلووب موونرم لكمالرووا  وفووي مانوواء  لووك لقووا  الوقووا الووذ  لم وو  قلووم 
اللوو ء نخكمالرووا  الوقووا لقووا  نوو  زاء مووأ ادلوو  مووأ الثا يووا   مووثً   لسوو معون للوو  

الي يأ ويطلب منرم لكمال اللملا فواًا لنيا  ماوو اجو    ال وإليوب فوي اللمل يأ ال 
 صعو.ا الّرم 

 …  م   وافقا الللنا ال ي ا  خلرا الط   ال  االق وا؟ الذ   
  …     الللنا ال ي ا  خلرا الط   وافقا ال  االق وا؟ الذ  

 يعا  اللملوا في هوذه ال الوا ُ  وقو  من لسو غول المّ وصوون وق وا مطوول فوي اسو   
  6 ادول  قلم الل ء نخكمالرا  ويع لو هذا ةلي  ال  م را مصعب 

 بعض ظواهر ضعف االطالب  في فهم النصوص:
م  قووم اآلن مووأ ال وو    النوووو  للوو  ال وو    اووأ الواقوو  العملووي دت وو    اووأ    

 نع  ظواهو ضع  االط    في فرم النلول 
منرووا الطوو   فووي فرووم مووا لسوومعو ه مو  لممننووي تلخوويص الموووم   ال ووي لعووا ي   

 لقوجو ه  يما  لي  
لسوويء إلثيوووون فرووم مووا واة فووي الوونص ل ا إلووان لخووال  توق عوواترم  الظاااهرة األولااى: 

 يقوو  مون انوو  ا  انووا اووأ ادسوو لا  ااءهووم الوخلوويا هوو ل  ااء الماتووب  و.خاصووا 
 ي ان ما ت عاّا  ااء الماتب م  مثلرم العليا إلما في المثال ال ال

 لقول طه  سيأ مخاطلا شخلا او ا ه جيا ا ص     
 

وا  لق  واقَا نه اوم  ووو   ا   ووم فوخ ا     ليل في ممو ص لقك ما   او لل  الو 
اق ووك وهووم  وت ا صوو لقك الووذ  مصووّي ه  ل ووك لممووو نووك ويميوو  لووك  ومووا ا تنمووو مووأ 

طّووه  لووك وهووو ل وو   فووي إلووم  وقووا؟ ال توووا لووا سووي  ! لن  فقوو  اللوو     وويأ لخ 
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الموووو   و سوووك موووأ ال يووواة  ينوووا  ولموووأ ال  للووو  من ُ وووَوة  لليوووك ادموووم  فميووو  نموووا 
لعووّو لووك مووأ فقوو  اللوو    ال ووي  الووذ  اج طّ ووه المنّعووا  ل ووه لن لممووو نووك اآلن 

 فق  لممو نع و   نع   يأ   ه لو   
موأ صو    جوان صو لقه؟ وموا  فوي ام  الماتوبوإلان السنال  هم مأ فا  ة توتلو  

   ة لن و   ؟ هذه الّا
اا ال  واوو  نووه وال  وقوو   وواء  معوووم ا  انووا  نوو ن ال فا وو ة توتلوو  منووه  د ووه  وو  
 و وو  منووه  ّوو   ا ووم من  اللملووا ادجيوووة واضوو ا تمووام الوضووو؟   ل  ووه لن لممووو نووك 

 اآلن فق  لممو نع و   نع   يأ   
ه لل  ملمواا مجوو  موأ الطو     طلوب اج يواا ل  انوا موأ وإلان السنال الذ  ُو  

 هيأ ما.  ل انا  ال  الو ه ال الي 
 من  الل    الذ  تخلو   اأ ص لقه مأ م م منّعا  الماتب و  
اا ال  وا  نه  -1  ال لّي ه ل ا ااة لليه د ه    
 ق  لّي ه في المس قلم نمساا ته ض   ما ا ه   -2
 ق   عله لوك  في وفاء مص قا ه اآلجويأ   -3
 مص قا ه في المس قلم  ق  مفاةه جلوة تلعله ل سأ اج ياا -4
م السوونال الوو  هووذه اللووواة للوو  الملمواووا الثا يووا فووخن  إلثيووويأ موونرم      انوو ما قوو  

اا ال  واوو  نووه   المووا نوو ن   اج ووااوا ا  انووا ادولوو   ال لّيوو ه ل ا اوواة لليووه د  ووه  وو  
المطلوووو  هوووو ام  الماتوووب ال ام  الطالوووب  وموووونرم موووأ اج ووواا ا  انوووا الثالثووووا مو 

 ا م من النص لخلو تماما مأ ملا لشااة لل  م  واهما   الوانعا
وسوو لا سووناال اا يووا لووم لمووأ  وووه مووأ ا  انووا  اللوو ي ا مف ووم مووأ سووانقه      

هذا السنال هو  م رما مصعب ال  الونّل فوي ام  الماتوب من لموو  للمووء صو    
؟   وفي  مم من لخو ه ص     يو وفي 

لثا ي مصوعب موأ موو  ادول  فرونالء لوم فق  ام  إلثيو مأ الط   من  جيا ا ا
لّرموووووا الملمووووا المّ ووووا؟  فميوووو  هووووو  فووووي قووووول الماتووووب   لن  فقوووو  اللوووو     وووويأ 
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لخ طّوووه الموووو   و سوووك موووأ ال يووواة  ينوووا  ولموووأ ال  للووو  من ُ وووَوة  لليوووك ادموووم  
 ما لعّو لك مأ فق  الل    ال ي  الذ  اج طّ ه المنّعا   فمي  ن

 ومثال  جو النص ال الي  
م رما جيو للنا   ميعا  من لمون القو   ااةال  نل  ال عّاء  يوم  قويا    

ه  منّعا له مأ قوته ويولون هم ضعّاء ه  ضيو اليرم موأ ضوعّرم  مم من 
لمووون طاايووا  وقوو  ناسوو ع  ه  يوووا رم  فوو   وو ا موضووعا مووأ مواضوو  ال اووا لال 

وادجوووذ ن سووولا  زلزلوووه    ووو  ل وووطو هم اضوووطوااا للووو  تلن وووب مسووولا  ال وووع  
 القوة؟ 

 وق  صي   السنال الذ  لخ لو فرم النص الساه  ال  الو ه ال الي  
 من لمون القو   ااةال مم ظالما؟ ولما ا؟ في  وو الماتبم رما مف م للنا  

وق  إلا ا معوم ا  انا  مخالّا لما واة في النص  فادف وم فوي  ووو معووم    
ء  و  دن   هللا ال ل ووب  الوووالميأ  المليلوويأ من لمووون القووو   اوواةال  د ن  الولووم سووي 

 ال   
مأ ظواهو ضع  الط   من  إلثيويأ ال لس طيعون اسو ن األ موا لوم  الظاهرة الثانية

 وووة فووي الوونص صوووي ا ا ووم من مووا واة  وو ل  الوو   لووك هوضووو؟  ومووأ ممثلووا  لووك 
 و النص  ال الي  وهو مأ قلا  ول طم  مشعب س اوة لليرا ال قا لر    ج

 
قووال مشووعب  وإلووان مووورواا نووالطم    تعلقووا ن سوو اا الم لووا وقلووا  مللرووم م هووب    

اني الطم  والطلب مأ النا   وموا  نمثيويأ مأ مولي العطاء وطللا منرم فلم 
لعطنووي م وو  شووي ا  اووم   ووا للوو  ممووي ف جلوترووا هووذلك  فقالووا   هللا ال توو جم   وو  

لم لووا واسوو قللا ا.ووي  اووم اوو    فمووا تو وو  ف سوو قلم ا. ووك موووة مجووو   فو عووا للوو  ا
لووا مووأ إلوووم   موووا  ن  وو  لال ماطووا ي   وُوهوووب لووي  وو م  فل ووا مموووي نلمووال م م 
شوويء و.ووالغ م الووذ  ُوهووب لووي  فقالووا ممووي  مووا هووذا الغوو م؟ فخّووا لن مجلوترووا من 
تموووو  فو وووا  فقلوووا  غُ    ال   م  فغووووي اليروووا موووأ الّوووو؟  ولوووولم مقطوووو   ال ووووو  

 لماتا    
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وق  و  را لل  الط   مس لا الج لاا ق اترم ال  اس ن األ مالم  وة في النص     
 ولمنه واضا مأ السيال  

 ما ا طللا مم  مشعب مأ اهنرا من لقول في ةاا ه الثا ي؟ -1
 هم قوُلم ةااء مشعب في المو ة ادول ؟ وما الذ    ل  ال   لك؟ -2
ما هوذا الغو م؟  هم  للا مم  مشعب ال   وا  مّي   يأ س لا اهنرا    -3

 ف  ا      م ؟ وما الذ    ل  ال   لك؟ 
وإلا ووا ا  انووا  اووأ السوونال ادول  يوو ة نلووواة اامووا  ولمووأ معوووم ا  انووا     

اأ السنال الثا ي إلا ا  يو ص ي ا   فق  م ا  معورم ن ن  ةااء مشعب م يوب 
م من  موا طللوه مشوعب في الموة ادول   ه ليم م ه لم ُلعطوَ  شي ا في تلك المووة  وفواتر

في الموة ادول  هو من ُ ذهب هللا انه الطم  وسنال النوا   ولمنوه نعو  ةاا وه  ا  
طلب مأ النا   وهذا ةليم ال  من  طمعه لم لخ    وسوناله النوا  لوم   وق و   مموا 
ا م اس لانا النا  لطلله ف  ا قا لروا ه اا وه د وه لوم  و ا هللا من  ووف  النوا  

 س لرم لاطاءه ل ا 
ومثووال  جووو الوو  ال وو ايب الوو  اسوو ن األ مووا لووم  وووة فووي الوونص القلووا الطويّووا    

 ال اليا 
 
إلوووان فوووي مقلوووواة قطووواا فوووي نووواايل فوووي مانووواء ا ووو  ل االلموووان لّو سوووا ما.عوووا    

مشووخال  امووومة الوووز وف وواة  سووناء وا ووم فو سووي وضووانع ملمووا ي  وةجووم القطوواا 
لا ت ه صو  صّعا  ام جوأل القطاا مأ  ّقا مولما فُسم  في المقلواة صو  قل

النّ  فورو ال  و ه ال انع ادلما ي ماو صّعا  قالا المومة العلوز لنّسرا  لوا 
 ! ووم العلوووز الووي  لرووا مووأ ف وواة طوواهوة! وقالووا الّ وواة لنّسوورا  اللووا لووه ولذوقووه! لّ  

 لّعا! وقال ال انع ادلما ي لنّسه  لا له مأ فو سي جلي !  نم القللا وتلقو يا ال
مأ القلا السانقا  سو ن   من  الموومة العلووز والّ واة ال ا قوا د   منرموا نالقللوا    

مو اللووّعا  ومن  ال وووانع ادلموووا ي  ال ا قوووا لوووه نالقللووا ولمن وووه تلقووو  اللوووّعا  فموووا 
 الذ      في النّ ؟ 
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 وإلا ا ادس لا ال ي طوُو ا إلما  لي 
 ما ا ظن ا العلوز؟ -
 اة؟ما ا ظن ا الّ  -
؟ -  ما ا ظأ  ال انع ادلما ي 
 ما  نيقا ما     في النّ ؟ -

وا ووم من  إلثيوووا مووأ الطوو   م وواهوا ل انووا  صوو ي ا اووأ ادسوو لا الث اووا ادولوو   
وا م من  تلك ا  انا  تنة  نال وواة لل  ا  انا الل ي ا اأ السنال ادجيوو  

م لل  تلك ا  انا     فق  و   معومرم صعو.ا في ال وص 
مووأ ظووواهو ال ووع  فووي فرووم الوونص م ووه انوو ما لووويو مووا واة فووي  الظاااهرة الثالثااة

النص لل  ممويأ  ادول نطويقا ملاشوة والثا ي نطويقا  يو ملاشوة  فخن  إلثيوويأ ال 
   ووووون ادموووو الثوووا ي ا وووم مهمي وووه  وال  ووووون لال ظووواهو الووونص الوووذ    ّووو  مووو  

هوو موأ مقوال انوا وه  ا موام اداووم مهوو توق عاترم  ومأ ممثلا  لك الونص ال والي  و 
  نيّا  

 

إلوووان مهوووو  نيّوووا توووا و ايوووا   لمسوووب موووأ اموووم  ووو ه   وووذهب للووو  ةإلا وووه ليوووزاول    
ال لااة  ويذهب لل  المسل  ليعل م الّقه         اءته امومة الووز تويو  شوواء اوو   

ن ا الموومة م وه وا  ه من   وفو   في الثمأ  فعوضه اليرا وقال  ل ه ن ا.عا ةااهم  فو
 رووزم  فقالووا لووه   ال تسووخو منووي وم ووا الوووز ال  يلووا لووي   فقووال لرووا  لن  هووذا هووو 
الووثمأ ال وو    فقوو  اشوو ويا اووو.يأ نعووا م وو هما نووالثمأ إللووه لال ما.عووا ةااهووم  وهووذه 
ال ااهم اللاقيا هي ما مطلله منك امنا لرذا الثو    هذا مثم موأ ممثلوا قنااوا الّنيوه 

ا لّرووم مووأ ال ممووا ا سوو ميا القا لووا   اللوو قا الخايووا فووي الليوو  الووذ  فرووم جيووو موو
 والوواء   

و وو  إلثيووو مووأ الطوو   صووعو.ا فووي مووا ُلسوو ن   مووأ قووول المووومة  ال تسووخو منووي    
      وهو من الثمأ الذ  طلله مهو  نيّا إلوان مقوم  نمثيوو موأ الوثمأ ال نيقوي الوذ  
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 لوا امووا  سوو ن له مووأ صووّا  ال ووا و توقع ووه المووومة  ومسوووم مووأ  لووك م رووم انوو ما سوو
 ال  فّو من  هذه القلا ال ت وي  فيرا   ا وة ال  افقه نالّقواء ومسواا ترم  
م معوا ال  م را ال ت ل  ال   يو  ب  الخيو ومساا ة الم  ا يأ و يو  لوك موأ 
اللّا  ال مي ة  و    نع  من قيم لرم ل را ت ل  مل وا الو  صوّا  يوو  ميو ة ال 

 ووا و ا وويم  صووّا توو ل  الوو  من  هووذه القلووا ليسووا ةقيقووا  لووم    وو  سووو  تليوو  ه
وا   منرم م  را ت ل  ال  من  الثو  ادول هي  هثمأ ناه    ا  و ل  الو   وو   نوز ه 
منا  نيّا اأ مثله  وال و   م نوي لوم مسو غو  ضوع  الطو   فوي االسو ن األ وقوواءة 

اتوب معووو   ومن تخ واا مقالوه ما هويأ السوطوا نقو ا موا اسو غو.ا من لم وب هوذا إل
للنووا مووأ الموونلّيأ وضووع ه فووي إل ووا  م اسووي    ةون من ت  وو  من  معوووم مووا واة 
في هذا المقال لسويء للو  مهوي  نيّوا مكثوو مموا لم  وه   اأيوك اوأ من  هوذا المقوال 
ةا سوووه م وووا  الم اسووويأ  فروووم موووأ الغويوووب من لووووي  ضوووع  الطووو   فوووي فروووم موووا 

 لقومون؟
مووووأ ظووووواهو ال ووووع  فووووي فرووووم الوووونص من  إلثيووووويأ ال    وووووون  الظاااااهرة الرابعااااة

ال نوواق  هووويأ مووا قيوووم فوووي  ملووا مو فقووووة موووا ومووا قيوووم فوووي  ملووا مو فقووووة سوووانقا مو 
ال قووا  ومووأ ممثلووا  لووك الوونص ال ووالي  وهووو مووأ مقووال  ا مووام اداوووم مهووو  نيّووا  

 الساه   
 

ا نادصول ا س ميا ال ي       إلان ]مهو  نيّا[ لس لقي دهله ما لمّي  ّق رم مجذ
تقوول  لن  جيوو اللو قا موا منقوا  نو   وموا إلوان ا موام ليلووة نموم موا لملوك تااإلووا 
 ّسه ومهله االا لس لون النا   ولذلك إلان لقول   ما ملموا مكثوو موأ ما.عوا  ال  
ةاهووم منووذ مكثووو مووأ ما.عوويأ سوونا لال مجو  ووه  وت مووا ممسوومرا لقووول الووي اضووي هللا 

  فما ةو را  ّقا      لن  هذا النص   نواق  مو  فقووة سوانقا تقوول  انه  ما.عا  ال
  زلووا هو ووم ضووا قا     وإلووان لعووو  اووأ مهووي  نيّووا السووما ا ف و ووه للوو   لقووا 
ةاسووه  ولمووأ ال يوواء اقوو  لسووا ه  فلووم لسوو ط  من  لووو؟ دهووي  نيّووا نمووا فووي  ّسووه  

في  ّل الو م  واو   وا   لل  هي ه  ف لعه مهو  نيّا  وق  مةا  هذإلا ه ما   وا
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هي ه ام ااة لليه ومعه صووة فيروا جمسوا  ال  ةاهوم  وطوول اللوا  وقوال   وضوعا 
 ان  نانك شي ا هو لك   وا   مسواا قلم من  واه الو م     

وسوو اوة للوو  نعوو  مووا واة فووي هووذا الوونص ال قووا  وسوو ك ّي هنووا نال وو    اووأ    
  ةاهوم  وقولوه فوي فقووة ال قوا ال ناق  هيأ من لعطي مهو  نيّا الو م جمسوا  ال

 ما ملما مكثو مأ ما.عا  ال  ةاهم منذ مكثوو موأ ما.عويأ سونا لال مجو  وه    وقو  
سوو لا ملموووا يأ مووأ الطوو   اووأ ال نوواق  هوويأ مووا واة فووي الّقوووتيأ  فلووم لسوو ط  
م  و ووه سووو   سوولا ضوو يلا موونرم ا ووم وضووو ه اللوواان   لووك من  منووا  نيّووا إلووان 

تسعا  ال  ةاهم ان ما ماط  الو م جمسوا  ال   وسو ل رم اوأ لملك ال  ادقم  
تنوواق   جووو   علوو  نووالملل  الووذ   لووم اليووه الو ووم   يوو  مشووو  للوو  م ووه مللوو  
كليووو  وو ا نمقووا يل  لووك الزمووان  وسوو ل رم   مووا الووذ   وو ل  الوو   لووك؟  فلووم  ر وو  م   

ال  ةاهووم تمّووي موونرم للوو  ا  انووا المطلو.ووا  وهووي من  منووا  نيّووا  ووو  من  ما.عووا  
م وووه  ظوووأ  ل مالوووا مسووووته موووأ ال ا وووا للووو  السووونال  فميووو  لعطوووي مكثوووو منروووا لو وووم 

م  ن ا ا لل  موال  مقوول  ظوأ   د وه لوم لموأ لعوو  الو  و وه اليقويأ لن إلوان قو  قو  
للوووو   لقووووا ةاسووووه ل ا ووووا للوووو  مووووال مو لسوووولب  جووووو   لقووووول الماتووووب  اووووو   لووووك 

 هذإلا ه!   
  
 

ال ع  في فرم النص من  إلثيويأ ال لميوزون هويأ موا  مأ ظواهو الظاهرة الخامسة
هووو معقووول ومنطقووي ومووا ال لقللووه العقووم ويوف ووه المنطوو   وينسووّني من ماوووة للوو  
مقال مهي  نيّوا لل مثيوم الو  هوذا  فالمقوال  افوم نموا ال لقللوه العقوم والمنطو   فقو  

ال  سووو لا الطووو   اوووأ ممووووا مجوووو  فوووي الووونص السووواه  تووو ل  الووو  من  هوووذه القلوووا
 لممأ من تمون ةقيقا  فلم  ر   لال القليم منرم لل  ا  انا اأ ادس لا ال اليا  

لنّ ّو من  منوا  نيّوا ال و  من  الو وم إلوان مرموموا  وم وه ن ا وا للو  مسواا ة فوي 
ممو ما  ما ا   وق  مأ مس ا   ليم إل هي  نيّا في  لقا ةا  من لّعم ان ما ام  

لووو اف وضوونا من  مغوواةاة الو ووم  وو اا نعوو  ا  روواء الو ووم قوو   وواةا المسوول ؟ و  وو  
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ال ا   فروم موأ المعقوول من   لو  مهوو  نيّوا الو وم نالطويقوا ال وي اواهوا لنوا إلاتوب 
المقال ليعو  هي وه؟ ملوم لموأ موأ ادسورم الو  مهوي  نيّوا من  ناةلوه مو لطلوب موأ 

الووذ  ةجلووه م وو  ت ميووذه من  ناةلووه ليعووو  مووا نووه؟  ومووا مةا  منووا  نيّووا من  الليووا 
الو ووم إلووان هي ووه ولوويل هيووا صوو    مو قويووب؟ وهووم تلوو  ل من  م سوونا م واضوووعا 
كوو هي  نيّووا    وو    اووأ ل سووا ه هنوووا مووأ ال لوواهي   يقووول   مووا ملمووُا مكثووو مووأ 

 ما.عا  ال  ةاهم منذ مكثو مأ ما.عيأ سناً  لال مجو  ه ؟ 
المنطو  قلوا طمو  ومثال  جو ال  ال  ايب الو  م  ووا موا ال لقللوه العقوم و    

مشووعب ال ووي  إلووو  طوفووا منرووا سوووانقا   لل وو ايب الوو  م  وووا مووا ال لقللووه العقوووم 
 والمنط  طو ا السنال ال الي  

 هذه القلا ال لممأ من تمون ص ي ا  مو ال  ادقم ةقيقا  لما ا؟
وق  تّاوتا ا  انا   ولمنرا نلوواة ااموا لوم تموأ موضويا  فوز اوا الويرم السونال 

 للواة ال اليا  مم و.ا نا
ل ا إلنا توك  فوي صو ا هوذه القلوا مو ةق  روا ف و  ا موا للو   ا وب موا  و او  

 لل  الوك مما  لي 
 
 
 الطماا ال لممأ من  و ب في ال خلي اأ طمعه   -1
 لول مشعب ال  اطاء مأ إلم  شخص مو  نه   ما موا  ن    لال  -2 

 ماطا ي 
 وا    مال م م لا مأ إلم  شيء ا لعطاء الذ   لم اليه مشعب إلان إلثي -3 
 مم  مشعب ال وا الغ م ولم ت    اللمال الم م لا   -4
 النا  ال لموتون وال ُلغو  اليرم مأ الّو؟   -5
 اللخيم ال لّو؟ ل ا  لم ال    م دن  في  لك إللّا اليه   -6
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 وإلان اج ياا الط   ص ي ا في معومه  ولمأ نع رم اج واا ل انوا  ال تو ل     
الوو  من  القلووا  يووو صوو ي ا مو  يووو ةقيقووا  وإلا ووا مناقوووا هووذه ا  انووا  موو  
الطوو   وادسوولا  ال ووي توو او ا للوو  اا لااهووا صوو ي ا مو  يووو صوو ي ا مّيوو ة فووي 
تووو ايب الطووو   الووو  فروووم الووونص  فالنوووا   موووث    لمموووأ من  لموتووووا موووأ الّوووو؟  

 لووك الزموان إلووان مممنووا  واللخيوم لممووأ من لسو ّي  مووأ  وو م ُوهوب لووه دن  هيعوه فووي
 ال   

ودهميووا توو ايب الطوو   الوو  م  وووا مووا لقللووه العقووم والمنطوو  ومووا  وف ووا ه     
م را لملمواا مأ الط     س  إلو لمم  لا االثا مأ النلول ال ي ق  

إلان اهأ "لا  مأ إللاا الّقراء   و.ينما هو في المسل  ال وام وانو ه  واف  هوأ    
الخووااأل  لسو لو ه فوي ممووا الو  أ  ل  مقلوم اموو هوأ مهوي  ادزال و.ع  افاقوه موأ

ا.يعووا  فقووال لووه اهووأ "لووا   م ووو  ا لووا امووو  ف  ووو ه ل وو   قلووا  ه الغزليووا  واهووأ 
"لوووا  طوووو  مسوووووا  فقوووال اهوووأ ادزال  لوووا اهوووأ "لوووا  ل وووا   تيوووك موووأ مقاصوووي 
ادّا  سووو لك اوووأ ال ووو ل وال ووووام ف  ثاقوووم انوووا  وي تيوووك ف ووو  م وووو  موووأ قوووويش 
فينو   شعوا زليا تطو  له  قال اهوأ "لوا   م وم  وتن شو َا من م وو   القلوي ة 
م و تك للاها  قال اهأ ادزال  ل وي مشواء  ف  وو ه القلوي ة   و  متو  الو   جوهوا  

 ولم لمأ ق  سمعرا مأ قلم  
 

وإلان السنال الذ  و ر ه لل  الطو   قو  صوي  إلموا  لوي  هوذه القلوا ال لمموأ    
  لمووا ا؟  وإلمووا  وو   فووي الوونص السوواه   لووم تمووأ ل انووا  الطوو   من تمووون ةقيقووا

نلووواة اامووا موضوويا   فطللووا موونرم اج يوواا مووا  وو او ا للوو  الوووك فووي ةق رووا ممووا 
  لي 

 ال لممأ لوااو  زلي من  ذهب لل  المسل    -1
ال لممأ لّنيه إلاهأ "لا  من لقط     ثه ال  ني في المسل  ليس م  للو   -2

 شااو 
 إلاهأ "لا  من لس م  لل  قلي ة  زليا ال لممأ لّنيه  -3
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 ال لممأ لّنيه من لطو  لقلي ة  زليا   -4
القووول لن  اهووأ "لووا  إلووان   ثاقووم فووي الوووة  الوو  مسوو لا اهووأ ادزال وافاقووه  -5

 ليل له في النص ما  ني ه 
 وووووا  اهووووأ "لووووا  نقولووووه  م ووووم  وت ا شوووو َا من م ووووو   القلووووي ة م ووووو تك  -6

م لمووأ اللوووا  الم  ووم لمووا واة فووي  لووك للاهووا   انوو ما المووه اهووأ ادزال لوو
 اللوم  

 ال لس طي  م   من ل ّ  قلي ة إلاملا نع  سماارا موة ا  ة فقع   -7

موافقوووووا اهوووووأ ادزال الووووو  من لعيووووو  اهوووووأ "لوووووا  القلوووووي ة الووووو  مسوووووامعه  -8
 ت ناق  م  ما قاله الهأ "لا  نو ن تلك القلي ة  

ا  مأ      هوو مهوم  موا ومأ الواضا من  ما ةاا هيأ اهأ ادزال واهأ "ل   
لوم ك فوي هوذه القلوا   يوو من  مناقووا ا  انوا   ميعوا فيروا تو ايب للطو   

 ال  فرم النص 

م للطو   ل انووا   الظااهرة السادساة مووأ ظواهوال وع  فوي فروم الوونص  انو ما ُلقو  
م ع ةة ليخ وااوا ا  انوا اللو ي ا موأ هينروا فوخن  إلثيوويأ ُلخو اون نملموا مو "لوااة 

ي ل وو   تلووك ا  انووا   يخ ااو رووا لملوووة من تلووك الملمووا مو ال لووااة واة  واة  فوو
فووي الوونص  في لووو ون هووذلك الوو  م رووم لووم لّرموووا الوونص وال السوونال  ومووأ ممثلووا  لووك 

 النص ال الي الهأ المقّ  

لن سوومعَا مووأ صووا لك إل مووا مو املووا لعللووك فوو  تن  لووه تزي نووا نووه انوو  النووا      
نوو ن تل نووي اللوووا  ل ا سوومع ه وتنسووله للوو  صووا له  واالووم من  واك وو   مووأ ال ووزي أ 

ا   الووك  ا  لغ ووب صووا لك ومن   يووه اووااا  فوووخن هلوو  نووك من تووويو هوووم  الو وووم 
 وت ملم نم مه وهو لسم   معا م  الولم قلا ال ياء 

وإلان السنال   طلب اج ياا ا  انا الل ي ا الو يو ة موأ ا  انوا  ال اليوا   يو  
 منرا إللما  واة  في النص واة في إلم 

 هو  الماتب ما   او  لليه
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 ا م االس وراة نم م صا لك و اا ه  -1
 قول ال   واللوا  ان  له اء املك  -2
  سلا  ااء اآلجويأ لل  مص اهرا   وهي ا  انا الل ي ا   -3
 االك ّاء نالزينا القليلا في الملالل  -4
 م اا.ا الولم وقلا ال ياء  -5
  عاة اأ ادص ا  الذ أ للللون الغ ب والعاا االه -6
وا وم من  او ةا ال نو   نوه اج ووااوا ا  انوا اللو ي ا  لال من  ا  انوا  ادجووو     

  ميعا ا  ذها نع  مأ اج ااوها لملوة ا  وا را ال  إللما  واة  في النص   
موا  مجو  ل ع  الط   في فرم ما لسومعو ه مو لقوجو وه هينروا وهنا  ظواهو    
  لي 
اوو م م  وووا ال  ووليم مو اوو م ال قووا فووي المعلومووا  ال ووي واة  فووي الوونص مو  -

م لليه  مه الماتب ل لك المعلوما  مو االس ن األ الذ  توص   ال ّسيو  الذ  ق  
ا م ال مييز هيأ ال قا   ال ي ال ج    ولرا واآلااء ال ي ق    ّ  معرا مو  -

  خ ل  
 نوان النص وم  واه   ا م م  وا ال لا أ هيأ ا -
 ا م ال مييز هيأ الّموة الو يسا والّ مَوو ال ّليليا المسا  ة   -
ا م ال مييوز هويأ ال لوااا  مو اللموم المرموا وال لوااا  مواللموم ال وي ال ت وي   -

  7 شي ا 
 :(8)بعض المقترحات لمعالجة الضعف في الفهم 

قوووجه موووةه اوو م ال وو ا   الوو  ما قوو  من ال ووع  فووي قوو اة الطالووب الوو  فرووم مووا ل    
الل ووو  اوووأ المعنووو  جووو ل ةااسووو ه اللغوووا العو.يوووا قلوووم ملي وووه الووو  اللامعووواو نسووولب 
االه مام الزا   ناللا ب اللّوويو الو   سوا  المعنو   فّوي الموا وم ادولو   نلوب  
اه موووام الم اسووويأ الووو  تو موووا الومووووز المم و.وووا الووو  ملّووواظو وفوووي الموا وووم ادجيووووة 
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 مووامرم الوو   وإلووا  ا اوووا   ولووذا فال ووم اللووذا  هووو تو يووه تعلوويم  و رووون  ووم  اه
اللغا العو.يا تو يرا وظيايًا لعيو  الو  المروااا  اللغويوا ادساسويا ادا.و  موا تسو  قه 
مووأ االه موووام اه وو اء موووأ اللوو   ادول االه ووو ا ي  مو ال  ووا ا   يوووو من هووذا ال وووم  

هو؟ اللذا  ليل في    او فما ا  ّعم في اللامعا؟  وهم لللا العطاا ما مفس  ال  
لخيوم الوي م نووا  سو طي  من  ّعووم المثيوو   لخمما نووا من  و ا  الطوو   الو  الّرووم    

مووأ جوو ل توو ايل المقووواا  المو وووةة مووأ  روواو وتةجووال مقووواا  جاصووا ه وو ايل 
المروااا  اللغويووا الوظيايووا مووأ  رووا اا يووا إلموا فعلووا  امعووا ا سووواء ه و يووه  ثيوو  

   مأ ادس ا  الوا م  ال  جوما  و ر  ةجو 
 
 
 
 
 التدريب على الفهم من خالل مقررات األدب والنحو: -1

 مقررات األدب: 

لن م ا  ادة  لس طي  من لسورم لسوراما إلليووا فوي تو يوه اه موام الطو   الو     
المعن  مأ ج ل لصوااه ال    فرم النص موال ام ت ليله مةهيوًا نعو   لوك و فقلوم من 

   نووال عو  الوو  اللوا ووب ادسوولو.يا والل ايووا فووي الوونصو الينووا من  طالووب الطوو
   ك  مأ م رم قو  فرمووا الونص فرموًا صو ي ًاو و لوك ه و يوه ادسو لا الم  موا  وقو  
ات ووووا لووووي مووووأ ل انووووا  الطوووو   اووووأ ادسوووو لا ال ووووي إلنووووا مطو رووووا  ووووول نعوووو  

 اترم الوو  فرووم النلووول القلوويوة ال ووي اتخووذترا وسوويلا ل وو ايلرم الوو  الّرووم من مقوو
 تلك النلول إلا ا قاصوة  ويمّي من ماطي ادهيا  ال اليا مثااًل ال   لك  

 مال ليوووووووووووا شوووووووووووعو  هوووووووووووم مهيووووووووووو أ  ليلوووووووووووووووا
 

 نلنووووب الغ وووو  مز ووووي القوووو ل النوا يوووووا
 

 فليووووا الغ وووو  لووووم لقطوووو  الوإلووووب اوضووووه
    

 وليوووووووا الغ ووووووو  ماشووووووو  الوإلوووووووا  لياليووووووووووا
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 تو وووووووووي نعوووووووووا ال ووووووووو لا نالرووووووووووووو  ملوووووووووم 
   

 ومصوووول ا فووووي  وووويش اهووووأ اّووووان  ازيوووووا
 

 ومصووووووول ا فوووووووي مّا اداووووووواة   نع مووووووووا
   

 ماا ووووووووووي اووووووووووأ مّا اداوووووووووواة   قاصووووووووووووويا
   

 لن هللا  و عنوووووووووووووي موووووووووووووأ الغوووووووووووووووزو ال ما  
  

 وتن قوووووووووووم  موووووووووووالي طاللوووووووووووا موووووووووووا واا يووووووووووووووووا
 

 لعمووووووووو  لوووووووو أ  الووووووووا جواسووووووووان هام ووووووووووي
   

 لقووووووووووووو  إلنوووووووووووووا اوووووووووووووأ نووووووووووووواهي جواسوووووووووووووان  ا يوووووووووووووووووا
 

 فووووووخن م وووووو  مووووووأ نوووووواهي جواسووووووان ال ماووووووووو 
   

  ي ادما يوووووااليرا وتن من ي مو 
 

  -وإلان السنال إلما  لي     
لن سووعي  هووأ اثمووان مقنوو  مالووك هووأ الويووب صووا ب هووذه  ادموواليلقووول صووا ب    

والّ وك وال و لا   …ادهيا  ن ن   خل  اما إلان  يه موأ   العو اء وقطو  الطويو  
لووااو فوي الليوا الثالو  ل وه نواا ال و لا ومن لل له ال  جواسان للغزو   لقول ا

نالروو    هووم توو ل  ادهيووا  السووانقا الوو  من الوووااو إلووان مق نعووًا ن  ووه نوواا ال وو لا 
 نالر  ؟ لما ا؟

لق  إلان اللوا  نا  ماا  عم  و.واوا  لك ن هميا اللراة فوي سوليم هللاو و.  وه     
الغزو  وفاترم من إلم  هيا لو لم لمأ مق نعا لما تو  ما  يه مأ ض ل واش و  في 

موووأ ادهيووووا  السووووانقا لووووويو هوضووووو؟ الوووو  م وووه  وووو م مشوووو  الن امووووا الوووو   هانووووه الوووو  
جواسوووان  فّوووي الليوووا الثوووا ي   منووو  لوووو م وووه ظوووم منيموووا قوووو  شووولو الغ ووو و وفوووي 
اللي يأ الوان  والساة  لقول ل ه إلان نعي ًا اأ مّا ادا اء فما ةهاه لموي  وذهب 

اللي ووويأ الخوووامل والسوووان  لعووو  ن  وووه لن جووووأل سوووالما موووأ  اليروووا ليموووو  هنوووا ؟ وفوووي
 جواسان فلأ لعوة اليرا مرما اوما المماف ة  

وا ا إلووان ادمووو إلووذلك فميوو   ّسووو قولووه  ملووم تو ووي نعووا ال وو لا نالروو   ؟ ا ا    
تلاوز ا اأ نعو  ال ّسويوا  اللغويوا المممنوا إلال ّسويو الوذ  لقوول ل  وه انو  نقولوه 

 وي راو م  اا لو  هانه لل  جواسان ض ال   فملما  نواا  ضو و  نعا ال  لا  اش
وم   معنييرا ال لخ ل  اوأ اه واا و وال ّسويو الوذ  لقوول لن  اللواء تسول  الم ووو و 
و.ال وووالي فا وووه انووو  من موووا تخل ووو  انوووه هوووو الرووو   وموووا اتلعوووه هوووو ال ووو لاو وهموووا 
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معطي  لاز   مقول ل ا تّسيوان  نسلمان م  ننيا ادهيا  إلما ال   م م  ال  ال
تلاوز ووا اووأ ممثووال هووذه ال ّسوويوا  اللغويوواو فووان ال وووّسيو المعقووول هووو من مالووك هووأ 
الويب قال  لوك الو  سوليم السوخويا  م  من  لسوان  الوه لقوول طللووا منوي من متوو  
ما إلنا  يه ناا لااه ض لا ومشاا  في  زو جواسان ناا لااه ه   فا وووا ما  ل 

ا لروذه اللوّقا! ولوو إلوان مالوك هوأ الويوب لسو عمم ا موا  ال ووقيم اليه  والي   يلو
 لوض  ا م ي تعل ب في  رالا هي ه  ا   

 مقررات النحو: 
ء للطوو   فوصووا مجووو  لل وو ا   الوو  الّرووم ه وو ايل الن ووو مووأ      سوو طي  من  رووي 

جوو ل النلووولو هوو ال مووأ توو ايل شوووو؟ ملايووا اهووأ مالووك  و.رووذا  مووون مل ووًا قوو  
الن و  اته نطويقا وظياياو د ه لللا موتلطا ناالس عمال الّعلوي للغوا هو ال  ةا سنا

مأ ادمثلا الملطنعا ال ي ال تو   اال في إل ب الن و  ومما الموضوواا  ال وي ال 
 لووو  لروووا ممثلوووا فوووي النلوووول ال يووووا فليسوووا جليقوووا نااله موووام المليوووو  ويسوووو طي  

سوووو عمال اللغووووو  الّعلووووي ان ال ويلووووون الوووو  ت ايسوووورا ا ووووم اوووو م واوةهووووا فووووي اال
 لخللوا لرا ن   سااا  ه ال مأ ن عا فلول 

 مقررات خاصة بالمهارات اللغوية:  -2
 سوو طي  من  وو ا   الطوو   فووي اللامعووا الوو  الّرووم مووأ جوو ل مقووواا  جاصووا    

 نالمرااا  اللغويا ادا.  ال ي  إلوترا مأ قلم إلما تّعم  امعا ا سواءو منرا  
لطوو   الو  فرووم اللغوا مسووموااو لسوم   يووه الطو    لوصووا  م  مقووا ل و ايب ا 

 قليوة تخ اا نعنالا ويق م لرا وتناقش نطويقا تنمي ق اترم ال  فرم ما لسمعو ه 
    مقوووا ل وو ايب الطوو   الوو  فرووم اللغووا مم و.وواو لقوووم  يووه الطوو    لوصووا  

را   و الّرم العمي  واالس ن األ و   القواءة الناق ة   تخ اا نعنالا وتناقش مناقوا مو  
و.مووا من الّرووم وال عليووو و رووان لووواهوة لغويووا وا وو ةو فووخن  فووي توو ايب الطوو      

 ال  الّرم ت ايلا ال  ال عليو مل ا  

 كيف ننم ي  القدرة على فهم المقروء والمسموع؟ 
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القوووواءة موووأ م وووم الّروووم  ولووويل هنوووا  قوووواءة  قوووا لووويل الّروووم هووو فرا  هوووي  
ا لطو رووووا القووووااف  ال شووووعوايا  الوووو   ّسووووه  والطالووووب الل وووو  اووووأ ل انووووا  مسوووو ل

ال ووو ي  ال لسووو طي  ال وصوووم الووو  ا  انوووا  اللووو ي ا د وووه لعلوووز اوووأ طوووو؟ 
ة في الم اسا ال  تلق و ي مس لا سط يا مثوم      ادس لا المناسلا  فا ا إلان ق  تعو 
كووم شخلووا فووي القلووا؟  و  مووا اسووم الو ووم الووذ  فعووم إلووذا؟  و  مووا ا قووال الو ووم 

 لول ؟  فان هذا النوا مأ المعلوما  هو الذ  لس و"له ج ل قواءته  ل
ومأ هنا فخن  ما ل  واأل اليوه الطالوب هوو ال و ا   الو  الل و  اوأ ل انوا   

مس لا ت طلب ا  انا انرا فرم النص فرما اميقًاو  والق اة ال  اس ن األ ما  وموي 
خ لّووا فووي الوونص  ومووأ اليووه الماتووب وتن لووم لقلووه صوووا او والووو.ع هوويأ "لووااا  م

جوو ل مناقوووا ل انووا  الطوو   اووأ هووذه ادسوو لا وتوضوويا مو ووه اللوووا  والخطوو  
ن ل   الط   اتلاه   و الل   اأ المعن  العمي  وتنمو ق ااترم ال   فيرا   مو 

 ال ّميو واالس ن األ والقواءة الناق ة  
ص قلووم من لقووومه و وويأ  ثيووو الموو ا  نعوو  هووذه ادسوو لا فووي انالووا ال قوو لم للوون     

ةهم ال  الل   اأ المعن  ه ال مأ القواءة مأ  يو ه      الط   فا ه لعو 

  تدريبات على فهم المقروء والمسموع
لقوو  مشووو  فووي مانوواء مناقوووا النلووول ال ووي اوضوو را للوو   مووا أل مووأ ادسوو لا    

 ال ي ت ا   الو  فروم الونص فرموا  نينيوا ال فرموا سوط يا  و يموا  لوي نعو  م وواا
 ال  ايب ادجو   

ت   و  الّموووة الو يسووا فووي الوونص اووم الّ مووَوو ال ّلوويليا المرموواو ومناقوووا طويقووا  -1
 ت      لك  

ت   وووو  اللمووووم مو ال لووووااا  مو الملمووووا  ال ووووي لممووووأ  ووووذفرا مووووأ الوووونص ةون  -2
ا  قال  وهو  مأ المعن  مو تغييووهو ومناقووا مهو ا  الماتوب موأ ل وواة هوذه 

 اللمم وال لااا   
 ا  ما ليل له ا قا نموضوا النص لن و   اك و -3
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اك وا  ال ناق  مو ا م ال طاه  هيأ نع  "لااا  مخ لّا في النص  مو  -4
 ا م ةقا الماتب في م مامه 

 اك وا  ا م ةقا الماتب في اس ن ا اته وم مامه  -5
لاطاء ه ا م للع  اللممو وفي هذا مل ا ت ايب الو  الّروم وال عليووو و.يوان  -6

 اتّال الل ا م المعطاة في ت ةلا المعن  المقلوة ومو ه قلواها م   
مناقوا نع   مم الماتب  يو ال قيقا مو  يو الواض ا مناقوا  ق لاو وفوي  -7

 هذا ت ايب ال  الّرم وال عليو إلذلكو مأ ج ل طو؟ مس لا إلال اليا  
 قال الماتب إلذا  هم  س طي  من  علو اما قل ه نطويقا موضا؟  -
؟ ق -  ال الماتب إلذا   هم  س طي  من  علو اما قل ه نطويقا مةل 
 ان ما قال الماتب إلذا فخ ه لم لقل  إلذا هم قل  إلذا  لما ا؟ - 
 لو إلان الماتب قل  إلذا ما ا إلان للب من لقول ؟  - 

 م  وا الّوول ال قيقا هيأ معا ي "لااا  و مم م واهرا مثم    -8
  ذهبلم لقم ل ه  هب / قال ل ه لم  -
 لم لمأ ناس طاا ه من  لق  / إلان ناس طاا ه اال  لق  -
 ال للب من / للب من ال -

 ت     الّ َموال ي ت  ويرا نع  اللمم وم را الم وا ادساسي في اللملا   -9

ت   وو   المعووا ي المخ لّووا لللمووم  ا  المعووا ي الم عوو ةة وتاوواةة صوويا ا هووذه  -10
 مطلو  ةون  يوه مأ المعا ي ادجو  اللمم ن ي  تنة  إلم   منرا المعن  ال

ت   وو  المعووا ي ال وومنيا لللمووم والملمووا  ال ووي توو ل الوو  تلووك المعووا يو إلمووا  -11
 في المثال الذ  واة في ال     اأ المعن  ال مني 

اك وووا  اوو م مطانقووا العنوووان لم  ووو  الوونص  وهووو ممووو شووا   فووي اللوو    -12
 اليوميا  إلما في المثال ال الي 
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  قول المسافويأ في ال لز وا لغاء   العنوان 
النص   ّاظا الو  اا وا المسوافويأ موأ  روا وملول ا شووإلا  الطيووان موأ  روا 
مجو و ل   لووإلا  الطيوان للغواء  لوز المسوافويأ الوذ أ ال  نإلو ون  لوزهم قلوم 

 سااا مأ موا  االق ا   72
  العنوان  قول المسافويأ والخلو  قول شوإلا  الطيوان  

سووووم موووأ ال لوووا أ هووويأ العنووووان والم  وووو  موووا واة فوووي هوووذا الووونص موووأ ت وووليم  وم   
فالنص        اأ     شوإلا  الطيوان في للغاء ال لز ال اوأ  قوول المسوافويأ 

 في ال لز وا لغاء مو اا  رم  
وليسا هذه سو   ما أل مأ الوسوا م المثيووة ال وي لمموأ من  للوًا لليروا المو ا  

 م ما لقوجو ه مو لسمعو ه فرما  ي ًا ل  ايب الط   ال  فر
 الحواشي

تو ايل   ا وو  ةاوة الو ه   مما وا قوااو  اللغوا العو.يوا فوي تو ايل المروااا  اللغويوا   1  
  لاوو اة وت ويووو  سووان لسووماايم الوو  الخووال    امعووا في ةلايووا  مرووااا  اللغووا العو.يووا

2002  
   امعوا المويوا  الوم اللغوا النّسويةااسوا  فوي   ا وو الّلم ادول فوي  ةاوة الو ه  2 

1984   

الّموووو العو.وووي  ادلسووونيا م ووو   العلووووم   ا ووووو  ةاوة الووو ه   ال قووو  و وظووواهو اللّووو    3 
  وا ووووو مل ووووا  ةاوة 1979  معرووو  ا  موووواء العو.وووي  هيووووو   9-8العووو ة ا  سوووا يا  

  1983ا  هيوو     اللامعا ادميوإليادن ا ال ه   اللنيا ال اجليا لللملا العو.يا   

   امعوا المويوا  ةااسا  فوي الوم اللغوا النّسوي  ا وو الّلم ادول في  ةاوة ال ه  4 
1984  

   ا وو المو   الساه  5 

   المو    ّسه 6 
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  ةاا المومووم    ووو تعلوويم اللغووا العو.يووا وظيايووا  ا وووو الّلووم السووان  فووي  ةاوة الوو ه  7 
   1990امان  

 ه     المو   الساه   ّس8 
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