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ال�سرور.” واأعظم  الأم�ر،  اأهم  من  الكتابة  فاإن  بالكتابة،  اأولدكم  “اأكرم�ا 

االإم�م علّي بن اأبي ط�لب كّرم اهلل وجهه

“اغتنم الفر�سة وبا�سر الكتابة، ميكن اأن تك�ن كتابتك �سيئة يف البداية، لكنني ل اأعرف طريقة اأخرى 
لإجناز كتابة جيدة.”

ولي�م فوكرن

اأب�سط كان اأف�سل. الأ�سل�ب  كان  كلما  الب�سيط،  الكتابة  اأ�سل�ب  من  تتح�ّس�س  “ل 

 ل تفكر، مع ذلك، بب�ساطة مغرقة، بل تاأكد كم الأمر معقد، ثم اكتبه بب�ساطة.”

اإرن�ست همنغواي
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يف  التعليم  يتمح�ر  اأن  مفادها  للم�ستقبل  تعليمية  روؤي��ة  احل�سيني  في�سل  م�ؤ�س�سة  تتبنى   
فل�سطني ح�ل عن�سريني رئي�سني: البحث العلمي والإنتاج الأدبي. اإن جتربة تدّخلنا التط�يري 
ال�سك�ت عنه  باأن هذين العن�سرين مهمالن على نح� ل ميكن  يف املدار�س جتعلنا جنزم 
اأ�سا�سية  اأداة  التلقني  على  يعتمد  مازال  الذي  الفل�سطيني  بالتعليم  النه��س  اأردنا  ما  اإذا 
لنقل املعرفة. ويقف التلقني، يف راأينا، عقبة اأمام الكت�ساف والإبداع، ويرّو�س العقل ليتقبل 
امل�سلمات من دون ت�سكيك، كما يق�سي- مبا يخ�س�سه من م�ساحة مه�لة للحفظ- اإمكانية 
املعل�مات  حتفيظ  يف  املتبع  التقليد  هذا  التعلم.  عملية  يف  الطلبة  لدى  الف�س�ل  ت�ظيف 
وقب�لها دون ت�سكيك ينتج من ناحية اأخرى، وفق ما ه� مالحظ، خّزانات حفظ للمعل�مات 
قادرة يف اأح�سن الأح�ال على ا�ستعادة املعل�مة اأو بع�سها، مع بقائها عاجزة، بحكم عدم 

الكت�ساب، عن اإنتاج املعرفة، اأو تقدمي قيمة اإ�سافية من خالل الإبداع. 

املعلمات  يقع على عاتق  ال�سعف  التغلب على هذا  اأن حمال كبريا من عملية  اعتقادنا ه� 
واملعلمني الذين يت�جب عليهم التخلي عن اعتماد التلقني اأداة لنقل »املعرفة«، وعدم اللج�ء 
عند كل حتّد �سفي اإىل اتباع الأ�سل�ب الأ�سهل، وعدم الرتكيز على العن�ان الأقل تعقيدا. 
اإن على كل معلمة ومعلم الإقدام على تبني نهج خمتلف ينمي الف�س�ل الذي يدفع املتعلمني 
نح� البحث عن املعرفة والتاأمل والتجريب باعتبارها اأدواٍت للتعلم الذي يهدف اإىل اإدراك 
العالقات التي تربط بني الأ�سياء يف حياتنا. على كل املعلمات واملعلمني اأن مينح�ا القراءة 
والكتابة مكانة غري املكانة التي ن�سهدها الي�م، وعليهم اأن يقدم�ا هاتني املهارتني باأ�سل�ب 
غري الأ�سل�ب املعه�د الذي ينتهج  يف ال�قت احلايل، وعليهم اأن يفتح�ا الآفاق اأمام الطلبة 

للمبادرة والكت�ساف والتعبري.

تعّ�د  رتيب  اأ�سل�ب  النتقال من  ب�سيطة، فهي تطرح حتدي  لي�ست  التح�ل هذه  اإن عملية   
اإىل  التحقق،  و�سائل  من  واملت�افر  تن�سجم  خمرجات  عنه  وت�سدر  عليه،  املدار�س  جمتمع 

1.  المقدمة

1.1 كلمة م�ؤ�س�سة في�سل احل�سني
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اأ�ساليب حتّقٍق  اأ�سل�ب جديد يحتاج اإىل ا�ستثمار كثري من ال�قت يف الإعداد، واإىل ابتكار 
راأينا، حت�ٌل  التح�ل، يف  تت�قف عند فح�س املخرجات. هذا  النتائج ول  خمتلفة تفح�س 

ي�سع معتمديه على مدارج اإنتاج الأجيال القادرة على �سنع املعرفة.
معلم�تن� ومعلمين� الكرام،

يقّدم الدليل الذي بني اأيديكم و�سفة تف�سيلية و�سل�سة يف باب التعبري الكتابي يف م�ست�يات 
ر الدكت�ر م��سى خ�ري، م�ست�سار اللغة العربية  الفقرة واملقالة الق�سرية والتحرير. لقد ح�سّ
يف م�ؤ�س�سة في�سل احل�سيني، هذه ال��سفة يف الأ�سا�س من اأجلكم، واعتمد يف تقدميها على 
هذا النح� على خال�سة تفاعل جتربته امليدانية يف مدار�س العا�سمة، مع خربته العريقة 
الدليل  اأن يعينكم هذا  اأمل يف م�ؤ�س�سة في�سل احل�سيني  التعليم اجلامعي. كلنا  يف جمال 
على اإر�ساء اأحد اأ�س�س التحّ�ل املطل�ب، ومن ثم حتقيق واحدة من اأهم النتائج املرج�ة – 

التح�ل نح� جتذير الكتابة خلدمة الإنتاج الأدبي.

التكاملي مع دليل تعليم  الدليل خارج ف�سائه  اأرى هذا  اأن  ي�سعب علي، يف حقيقة الأمر، 
مدارج  »على  عن�ان  حتت  امل�ؤ�س�سة  مع  عمله  فرتة  خالل  امل�ست�سار  قدمه  ال��ذي  القراءة 
القراءة«، فاإذا كانت القراءة بئر املاء العميقة التي يفرت�س اأن نرت�ي منها، فاإن الكتابة هي 

ال��سيلة التي نخرج بها املاء الفرات من تلك البئر. 

العا�سمة  مدار�س  امل�ستمر يف  وعملها  التعليم  لقطاع  امل�ؤ�س�سة  روؤية  اأن  نعتقد  املح�سلة  يف 
باأن تك�ن فل�سطني حا�سرة على خريطة العامل،  ي�سبان يف حتقيق حلم في�سل احل�سيني 
وطنًا يجد فيه اأبناوؤه وبناته ف�ساء حرا م�س�نا للتعبري عن النف�س، والبحث، والكت�ساف، 

واإنتاج املعرفة. 

اأود يف النهاية اأن اأقدم ال�سكر لل�سادة ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي 
وال�سادة م�ؤ�س�سة التعاون على مت�يل م�سروع م�ساندة التعليم، وعلى التعاون من اأجل اإجناحه 
يف عدد من مدار�س القد�س، لياأتي هذا الدليل اأحد خمرجاته التي ناأمل من ورائها اأن تعّم 

الفائدة على قطاع التعليم الفل�سطيني برمته.
عبدالق�در في�سل احل�سيني

رئي�س جمل�س االإدارة 
موؤ�س�سة في�سل احل�سيني
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1.2 م�سروع م�ساندة التعليم يف القد�س وم�سروع التط�ير ال�سامل
اأطلقت م�ؤ�س�سة في�سل احل�سيني يف العام 2003 »م�سروع التط�ير ال�سامل« من اأجل خدمة 
مدار�س القد�س، وا�سم امل�سروع يحيل قطعا على طبيعته. هدفت امل�ؤ�س�سة من وراء هذا امل�سروع 
مناحي  – لكل  الآن  امل�سروع حتى  انطالقة  منذ  التنامي  – �سفته  �سم�يل  دعم  تقدمي  اإىل 

العملية التعليمية التعلمية، و�س�ل اإىل اأدق التفا�سيل املخت�سة بالبنى التحتية ومتعلقاتها. 
من اأهداف »م�سروع التط�ير ال�سامل«، جتذير فكرة البحث العلمي والإنتاج الأدبي يف مدار�س 
اإمكانية  الذي ي�سادر كل  التلقني  الآراء، وحتييد  تقبل اختالف  بيئة فكرية  وتاأمني  العا�سمة، 
اأخرى  اأهدافا  ا�ستدعت  الأه��داف  هذه  والإب��داع��ي.  والنقدي  وال�ستنتاجي  التحليلي  للفكر 
بال�سرورة، نح�: حت�يل حم�ر العملية التعليمية باجتاه الطالب، واعتماد اأ�ساليب ترب�ية كالعمل 
يف فريق، واأ�سل�ب حل امل�سكالت، وغريها من الأ�ساليب التي تعني الطلبة على تذويت املعارف.

عملت امل�ؤ�س�سة على هذا امل�سروع بتم�يل ذاتي خالل الأع�ام 2003-2005، وعملت بتم�يل 
الأع�ام  الفل�سطيني خالل  البلديات  الإيطالية عرب �سندوق  الإيطايل/احلك�مة  التعاون  من 
2006-2008، وعملت خالل الأع�ام 2008-2010 بتم�يل من الحتاد الأوروبي، وعملت يف 
العام 2010-2011 بتم�يل فل�سطيني عام، وبني الأع�ام 2011-2014 عملت بتم�يل اآخر من 
امل�ؤ�س�سة حتت م�سمى »م�سروع م�ساندة  الأع�ام 2011 -2015 عملت  الأوروب��ي. يف  الحتاد 
التعليم يف القد�س«، وذلك بتم�يل من ال�سندوق العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي- 

الك�يت �سمن منحة باإ�سراف م�ؤ�س�سة التعاون. 

الآن ثالث�ن مدر�سة1،  انطالقته حتى  منذ  امل�سروع  اأفادت من  التي  املقد�سية  املدار�س  عدد 
منها ع�سرون2 مدر�سة اأفادت منه بني الفرتة من مت�ز 2011 حتى حزيران 2015.  يذكر اأن 

النه�سة  مدر�سة  ال�ساملة،  الثان�ية  الفتاة  مدر�سة  ج،  الإ�سالمية  الأيتام  مدر�سة  املكرب،  جبل  مدر�سة  الثان�ية،  الالجئة  الفتاة  مدر�سة     1
الإ�سالمية اأ، مدر�سة النه�سة الإ�سالمية ب، مدر�سة ال�سابات امل�سلمات، مدر�سة الفتاة الالجئة د،  مدر�سة الرو�سة الإ�سالمية احلديثة، 
مدر�سة الأيتام الإ�سالمية د، مدر�سة الفتاة الالجئة اأ، مدر�سة الدوحة، مدر�سة عمر بن اخلطاب، مدر�سة الرتكمن�سات�س )الأرمن(، مدر�سة 
مار مرتي، مدر�سة دار الأولد، مدر�سة رو�سة الزه�ر ، مدر�سة دار الطفل العربي،  مدر�سة النظامية الثان�ية، مدر�سة الأيتام الإ�سالمية 
– الث�ري، مدر�سة النظامية الأ�سا�سية، مدر�سة الفتاة الالجئة ج، مدر�سة تريا�سنطا للبنني، مدر�سة ماري��سف، مدر�سة املطران،   مدر�سة 
عثمان بن عفان ، مدر�سة اأب� بكر ال�سديق، مدر�سة جبل الأمل، مدر�سة الأيتام ال�سناعية يف العيزرية، املدر�سة الأورث�ذوك�سية يف العيزرية. 
مدر�سة النه�سة الإ�سالمية اأ، مدر�سة الأيتام الإ�سالمية ج، مدر�سة الفتاة الالجئة الثان�ية، مدر�سة الفتاة الثان�ية ال�ساملة، مدر�سة تريا�سنطا   2
الثان�ية، مدر�سة  النظامية  العربي، مدر�سة  الزه�ر، مدر�سة دار الطفل  الدوحة،  مدر�سة رو�سة  الفتاة الالجئة ج، مدر�سة  للبنني، مدر�سة 
الأيتام الإ�سالمية – الث�ري، مدر�سة مار ي��سف،  مدر�سة املطران، مدر�سة النظامية الأ�سا�سية، مدر�سة عثمان بن عفان،  مدر�سة اأب� بكر 

ال�سديق، مدر�سة جيل الأمل، مدر�سة الأيتام ال�سناعية يف العيزرية، املدر�سة الأورث�ذوك�سية يف العيزرية،  مدر�سة الرو�سة احلديثة.
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ب�سكل كامل من خالل »م�سروع  الع�سرين مّ�ل  املدار�س  العمل يف ثالث ع�سرة مدر�سة3 من 
)كالعرو�س  الباقية4  ال�سبع  املدار�س  احتياجات  بع�س  ومّ�لت  القد�س«،  يف  التعليم  م�ساندة 
عرب  الإلكرتونية(  التفاعلية  الأل�اح  واأهمها  واملكتبية،  ال�سفية  والآلت  الهادفة  ال�سينمائية 
امل�سروع نف�سه، يف حني مت مت�يل باقي مناحي امل�سروع فيها من خالل م�سروع التط�ير ال�سامل 

بدعم من الحتاد الأوروبي. 

الثالث ع�سرة خدمات يف جمالت  للمدار�س  القد�س«  التعليم يف  وّفر »م�سروع م�ساندة  وقد 
التدريب الرتب�ي، والن�ساطات امل�جهة للطلبة، وترميم البنى التحتية واإ�سافة املرافق. وقد 
اأفاد من التدريب الرتب�ي معلم� ومعلمات امل�اد الأ�سا�سية )اللغة العربية، واللغة الإجنليزية، 
قدم  التكن�ل�جيا.  ومعلمي  الإن�سانية  امل���اد  معلمي  من  وجمم�عة  والريا�سيات(  والعل�م، 
املختلفة-  امل���اد  ملعلمي  الرتب�ية  ال�ست�سارات  مع  بالت�ازي  امل�ستفيدة-  للمدار�س  امل�سروع 
خدمات ا�ست�سارية خا�سة بط�اقم الإدارة والإر�ساد، وع�سر/ �سع�بات التعلم وحق�ق الطفل، 
والرحل  الهادفة  امليدانية  ال��زي��ارات  ودع��م  تطبيقية،  جم��الت  يف  حا�س�ب  دورات  ونّظم 
قراءة  م�سابقات  امل�سروع  ت�سمن  فقد  للطلبة  امل�جهة  الن�ساطات  �سعيد  على  اأما  التعليمية. 
الق�س�س  الق�سرية والروايات باللغتني العربية والإجنليزية، ون�ادي خا�سة بالبحث العلمي 
والأدبي والإن�ساين، كما اأ�سهم يف تغطية تكاليف تدريب املر�سدات وتكاليف التن�سيق اخلا�سة 
مب�سروع ال�سينما لطالب املدار�س وبالتعاون مع مركز يب��س. هذا وقد مت من خالل امل�سروع 
التعاقد مع كلية وجدي نهاد اأب� غربية اجلامعية التكن�ل�جية، التي قامت على مدار عامني 
جمال  يف  مدر�سة5  ع�سرة  اثنتي  من  خمتارين  وطالب  ومعلمني  معلمات  بتدريب  درا�سيني 

برجمة الروب�تات وا�ستخدامها لإيجاد حل�ل اإبداعية مل�ساكل بيئية وتعليمية.

اأما على �سعيد البنى التحتية فقد اأ�سهم امل�سروع يف تط�يرها مبا يلزم من ترميمات، واأثاث، 
وخمتربات عل�م وحا�س�ب، وتاأهيل �ساحات ومرافق ريا�سية، وبح�سب الأول�يات املحددة من 

مدر�سة رو�سة الزه�ر، مدر�سة دار الطفل العربي، مدر�سة النظامية الثان�ية، مدر�سة الأيتام الإ�سالمية – الث�ري، مدر�سة ماري��سف،    3
الأيتام  الأمل، مدر�سة  ال�سديق، مدر�سة جيل  بكر  اأب�  الأ�سا�سية، مدر�سة عثمان بن عفان، مدر�سة  النظامية  مدر�سة املطران، مدر�سة 
ال�سنة  امل�سروع خالل  اإىل  الإ�سالمية احلديثة )ان�سمت  الرو�سة  العيزرية،  مدر�سة  الأورث�ذوك�سية يف  العيزرية، املدر�سة  ال�سناعية يف 

الأخرية منه(.
الفتاة  الثان�ية، مدر�سة  الالجئة  الفتاة  الإ�سالمية ج، مدر�سة  الأيتام  اأ، مدر�سة  الإ�سالمية  النه�سة  الأ�سا�سية، مدر�سة  الدوحة  مدر�سة     4

الثان�ية ال�ساملة، مدر�سة تريا�سنطا للبنني، مدر�سة الفتاة الالجئة ج.
5   مدر�سة املطران، مدر�سة النظامية – بيت حنينا، مدر�سة  النظامية الأ�سا�سية – �سعفاط، مدر�سة الكلية الإبراهيمية، مدر�سة دار الطفل 
العربي، مدر�سة املي�س�ن، مدر�سة عثمان بن عفان ،مدر�سة الإميان – ذك�ر، مدر�سة الإميان – اإناث، مدر�سة الفتاة الالجئة )د(، مدر�سة 

ذك�ر اأب� عبيدة، مدر�سة ال�سابات امل�سلمات.
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بجعل  امل�سروع  اأهداف  مفردات  من  وبت�جيه  معا،  واملدار�س  احل�سيني  في�سل  م�ؤ�س�سة  قبل 
املدار�س مكانا ينعم فيه الطلبة ببيئة مدر�سية �سديقة وبتعليم ن�عي.

قد  لها  تابعة  مدر�سة  واأربعني  وثالثا  والتعليم،  الرتبية  مديرية  اأن  اإىل  اأي�سا  الإ�سارة  جتدر 
اأفادت من برنامج الربط الإلكرتوين الذي وّفره م�سروع م�ساندة التعليم يف القد�س؛ لت�سري 
العا�سمة بذلك رائدة يف جمال تط�ير برنامج اأر�سيف حم��سب وتعامالت مدر�سية حم��سبة 
البيانات وجتميعها وت�سنيفها ب�سكل  تربط املدار�س مبكتب املديرية، وتتيح الفر�سة حلفظ 
املخططني على �سعيد  قبل  ال�سليمة من  القرارات  اتخاذ  بالتايل يف  وي�سهم  و�سريع،  منظم 

املدار�س والرتبية.

1.3 تدريب اللغة العربية يف املدار�س امل�ستفيدة من امل�سروع
 ،2011-2010 الدرا�سي  العام  من  الثاين  الف�سل  بداية  مع  العربية  اللغة  تدريب  بداأ 
وانتهى مع نهاية �سهر ت�سرين اأول من العام الدرا�سي 2013- 2014، و�سار يف م�سربني:

امل�سرب االأول: العمل امليداين

تركز العمل امليداين يف خم�س مدار�س، هي: مدر�سة دار الطفل العربي، ومدر�سة 
الث�ري، ومدر�سة رو�سة الزه�ر، واملدر�سة النظامية الثان�ية-بيت حنينا، ومدر�سة 
تريا�سانطا للبنات )مار ي��سف(-القد�س. وقد �سار الرتكيز يف هذا امل�سرب على 
رفع كفاءة معلمات ومعلمي اللغة العربية وتط�يرها يف مهارات خمتلفة نح�: تعليم 
فهم املقروء، وتعليم الكتابة، والتخطيط، واأ�س�س اإعداد اأوراق العمل والختبارات، 

وتعليم اأ�سا�سيات خط الرقعة.

ت�ا�سلي  كنظام  لها  الطالب  وحاجة  للغة،  ال�ظيفي  البعد  فهم  اأن  بالذكر  جدير 
خارج الأطر املدر�سية َوَبْعدها، �سّكل- يف هذا امل�سرب ويف امل�سرب الثاين-ب��سلًة 

وّجهت م�سارات التدريب يف كل املهارات املذك�رة اأعاله.

امل�سرب الث�ين: الور�س�ت

�سار هذا امل�سرب مت�ازيا مع امل�سرب الأول، وفيه مت عقد عدد من ال�ر�سات التي 
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امليدانية،  باملتابعة  ت  ُخ�سّ التي  املدار�س  ومعلمي  معلمات  اإىل  اإ�سافة  جمعت، 
بكر  اأب���  )مدر�سة  امل�سروع  من  م�ستفيدة  اأخ��رى  مدار�س  من  ومعلمني  معلمات 
ال�سديق للبنات، ومدر�سة عثمان بن عفان، ومدر�سة املطران، ومدر�سة النظامية 
ومدر�سة  الأم��ل،  جيل  ومدر�سة  الأرث�ذك�سية،  واملدر�سة  �سعفاط،  الأ�سا�سية- 
الأول،  امل�سرب  املذك�رة يف  املهارات  بع�س  ال�ر�سات  تناولت  ال�سناعية(.  الأيتام 
بل ركزت على  ال�ر�سة،  باملهارة م��س�ع  العالقة  النظرية ذات  بالأطر  تكتف  ومل 
اأهمية نقل املهارة اإىل ال�سف�ف عرب تط�ير كثري من اأوراق العمل املرتبطة باملقرر 

وا�ستخدامها ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر. 
اأداة  للغة  ال�ظيفي  البعد  على  العمل  ترّكز  مع  ومن�سجم  داع��م  ثالث  م�سرب  يف 
القراءة،  يف  واحدة  م�سابقتني:  تط�ير  مت  الدر�س،  غرفة  حدود  تتجاوز  ت�ا�سلية 
امل�سروع،  من  امل�ستفيدة  املدار�س  كل  القراءة  م�سابقة  �سملت  الكتابة.  يف  وثانية 
وعقدت على مدار اأربع دورات متتالية، واأجريت م�سابقة الكتابة يف مدر�سة واحدة 
هي رو�سة الزه�ر. لالطالع على تفا�سيل امل�سابقتني واأهدافهما انظر/ي امللحق 

رقم 2 وامللحق رقم 3.  
مت يف هذا امل�سرب الداعم، كذلك، تاأ�سي�س اأندية للبحث العلمي يف ثالث مدار�س 
ال�سديق.  بكر  اأب�  ومدر�سة  العربي،  الطفل  دار  ومدر�سة  املطران،  مدر�سة  هي: 
اأنتج الطلبة اأع�ساء الأندية الثالثة الذين بلغ عددهم ثالثة وثالثني طالبا وطالبة 
الأبحاث جمم�عة  واأ�سرف على هذه  واإن�سانية خمتلفة،  اأدبية  اأبحاثا يف م�ا�سيع 

مدربة من املعلمات واملعلمني. انظر/ي امللحق رقم 4.
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2. هذا الدليل

2.1 ملاذا هذا الدليل؟
تعليم  الفل�سطيني يف جمال  العربية  اللغة  اإىل رفد مقررات منهاج  الدليل  يهدف هذا 
املدعمة  النظرية  الأط��ر  من  جمم�عة  الهدف،  هذا  لتحقيق  وي�فر،  الكتابة،  مهارة 
مهارات  وباب  املقالة،  وباب  الفقرة،  باب  يف  عمل  واأوراق  مقرتحة،  تدري�س  باأ�ساليب 
حترير الن�س��س. لهذا الدليل هدف اآخر يتحقق بتحقق الهدف الأول، األ وه� ت�فري 

اآلية ُمعّرفة ووا�سحة لتق�مي خمرجات الطلبة الكتابية الأكادميية. 

2.2 من امل�ستفيد من هذا الدليل؟ 
هذا الدليل م�جه  يف الأ�سا�س اإىل معلمات ومعلمي اللغة العربية يف املدار�س الفل�سطينية؛ 
واأطره النظرية واأوراق العمل امل�سمنة فيه خم�س�سة للتقدمي وال�ستخدام، مبا يتالءم 
مع امل�ست�ى، يف ال�سف�ف من الرابع اإىل العا�سر. هذا ل يعني اأن الدليل ل ي�سلح مرجعا 

لل�سفني احلادي ع�سر والثاين ع�سر اأي�سا.  

2.3 هل ملادة هذا الدليل عالقة مبقرر اللغة العربية الفل�سطيني؟
يجد جمه�ر امل�ستفيدين ربطا بني مادة هذا الدليل يف اأب�ابه الثالثة )الفقرة واملقالة 
والتحرير( وبني م�اد مقرر اللغة العربية الفل�سطيني. �سكلت ن�س��س بع�س الدرو�س يف 
املقرر، ومن �سف�ف خمتلفة، مرجعياٍت م��س�عيًة لعدد من اأوراق العمل املقرتحة؛ الأمر 
الذي ي�فر ب��سلة للجمه�ر امل�ستفيد من الدليل كي يطّ�ر اأوراق عمل اإ�سافية ترتكز هي 
اأوراق عمل ت�ستاأن�س باأوراق العمل  الأخرى على املقرر. )اأن تطّ�ر املعلمة ويطّ�ر املعلم 
غاية  يف  اأمٌر  وخلفياتهم  ومي�لهم  طلبتها/طلبته  مل�ست�ى  وح�سا�سة  الدليل  يف  امل�سمنة 

الأهمية(.
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3- مهارة الكتابة

عنك” ينطق  ما  اأبلغ  وكتابك  عقلك،  ترجمان  “ر�س�لك 

االإم�م علي كرم اهلل وجهه

3.1 اأهمية مهارة الكتابة
ل ي�ستطيع اأحد عامل يف حقل تعليم اللغة العربية اأن يقنع وي�ّجه ويط�ر طلبته يف مهارة 
الكتابة ما مل يكن مقتنعا باأهميتها، ويعمل جاهدا، بطرق متاحة واأخرى مبتكرة، على 
وميكن  جدا،  متفرع  الكتابة  اأهمية  عن  احلديث  ونقلها.  ا�ستبطانها  يف  اأدوات��ه  تط�ير 

ح�سره يف جمالت ثالثة متداخلة قطعا هي: 

االأول: املج�ل التوا�سلي
الكتابة و�سيلة ت�ا�سلية يف الأ�سا�س، وهي لي�ست ه�اية بالتاأكيد. كتابة �سيئة تعني 
قدرة �سيئة على الت�ا�سل، وتعني رفعا لإمكانية خلق عامل ف��س�ي مليء بالر�سائل 
الغام�سة واملعل�مات اخلاطئة. الكتابة، يف وقتنا احلايل خ�س��سا، طريق النا�س 
الآخرين،  اأم��ام  ذواتنا  عن  نعرّب  نحن  الكتابة،  يف  علينا.  واحلكم  اإلينا  للتعرف 
وه�ياتنا،  وقناعاتنا،  �سخ�سياتنا،  بالتايل،  ونعك�س،  ونناق�سها،  م�اقفنا  ون�سّكل 
ونراجعها، ونبنيها. الكتابة، مبا هي و�سيلة ت�ا�سلية، تعني على حت�سني مهاراتنا 

الت�ا�سلية الأخرى، وتعني بالنتيجة على رفع الثقة بالذات.  

الث�ين: املج�ل العملي/الوظيفي
الكتابة اجليدة تعني على احلياة. ت�سبقنا الكتابة يف طريقنا اإىل ال�ظيفة، وترفع 
من فر�س ح�س�لنا عليها، وجتعلنا نبدو، اإن كانت كتابة جيدة، اأكرث ذكاء. الكتابة 
اجليدة �سرط اأ�سا�سي حلياة مدر�سية وجامعية ناجحة. ي�سعب، يف زمننا هذا، اأن 
نتخيل ان�سغال عمليا اأو وظيفيا مبعزل عن الكتابة. امل�ظف�ن يكتب�ن اأكرث، والتجار 
واملرا�سالت  والن�سرات  التقارير  كتابة  اإىل  حتتاج  وامل�ؤ�س�سات  اأك��رث،  يقّيدون 
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الإلكرتونية، وحاجة ال�س�ق امللحة لعمال مهنيني مرتبطة بقدرة ه�ؤلء على كتابة 
من ن�ع ما. نحن، بعيدا عن التعقيد، نحتاج اإىل الكتابة يف كثري من مناحي حياتنا 

- يف الي�مي الب�سيط، ويف الر�سمي على اختالف درجات اأهميته وتعقيده.  

 الث�لث: املج�ل الفكري
اأنها جتعل التفكري مرئيا، وتّهيئ م�ساحة لالبتعاد عن  من املزايا الكثرية للكتابة 
امل�اقف  ت��سيح  على  القدرة  متنح  الكتابة  خارجها.  امل��س�عي  والتفكري  ال��ذات 
لقارئها  منحازة  كانت  اإن  هي،  ال�سياع.  من  الفكر  وحتفظ  واملعقدة،  الب�سيطة 
ال�سمني، جتعلنا نفكر يف الآخر ويف وجهات نظره، وتعيننا على رفع قدرتنا على 
حت�ّسن  على  ت�ساعد  منظم،  عمل  هي  مبا  الكتابة،  وال��رتاج��ع.  والإق��ن��اع  التحاور 
التفكري املنظم والناقد عند الطلبة، وت�ساعد بالتايل على حل امل�سكالت التي ينبني 
عليها، اأو ينبغي، كثري من تعليمنا احلديث. يف التفكري الناقد ترتكز مهارة ال�سك 
ال�سحّي اأي�سا، وت�سري الكتابة و�سيلة مل�ساءلة الأ�سياء والك�ن من ح�لنا. الكتابة، 
بذلك كله، متتلك طاقة هائلة على التاأثري يف الك�ن والآخرين، وتعني على التاأمل 
يف التجارب الذاتية وتقييمها، وت�ساعد على نقل التجربة لغايات الإفادة والإمتاع. 

3.2 مهارة الكتابة يف مقررات اللغة العربية الفل�سطينية 
ل تخ�س�س مقررات اللغة العربية يف املنهاج الفل�سطيني، ويف ال�سف�ف كافة، م�ساحة 
املراحل  يف  خ�س��سا  العربية،  اللغة  مقرر  يف  ما  كل  الكتابة.  مهارة  لتعليم  كافية 
الأ�سا�سية، ل يزيد عن �س�ؤال ياأتي يف ذيل الدر�س اأو ال�حدة، يطلب فيه من املتعلمني 
يف  �سيء  ل  ما.  م��س�ع  ح�ل  اأكرث  اأو  �سطرين  اأو  �سطرا  املرحلة،  بح�سب  يكتب�ا،  اأن 
تعليم  عن  فيه  �سيء  ول  منهجي،  ب�سكل  م�ؤثرة  جملة  كتابة  تعليم  كيفية  ح�ل  املقرر 
اأ�سا�سيات كتابة الفقرة، ول �سيء فيه يذكر عن تعليم كتابة املقالة، ول �سيء فيه عن 
مهارات متعلقة مبراجعة الن�س��س وحتريرها. يقدم املقرر ت�جيهات ميكن اأن حتد من 
امكانيات الكتابة ح�ل م��س�عات تتعلق بحياة الطلبة واهتماماتهم، ويح�سر الطلبة يف 
اإطار م��س�ع بعينه، ويحدد يف مرات كثرية العنا�سر الرئي�سية التي يجب اأن يتناولها 
كل الطالب، دون التفاٍت اإىل الفروق الفردية، وتباين الت�جهات، وتعدد وجهات النظر.
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4.  اعتبارات

ل يتدفق من ال�سنب�ر ما دام م�سدودا ” املاء  لأن  الظروف،  كانت  مهما  الكتابة  “ابداأ 

 لوي�س المور

4.1 هل هناك وقت كاف لتعليم الكتابة؟
تركيز  ال�قت يف  اللغة، وق�ساء جل  تعليمه من مهارات  لتعليم كل ما يجب  هناك وقت 
التعليم على جانب دون غريه ل يخدم تعالق/تكامل املهارات الذي يحقق خا�سية اللغة 
الت�ا�سلية. من اأهم املالحظات التي �ُسّجلت خالل فرتة التدريب ميُل املعلماِت واملعلمني، 
املحدد  م�سارها  العربية عن  اللغة  ْرف كل ح�سة من ح�س�س  حِلَ ا�ستثناء لفت،  ودون 
باجتاه النح�. مع هذه املالحظة، ظلت املعلمات وظل املعلم�ن يكررون مق�لة “ف�س وقت 
لتعليم الكتابة”، لدرجة اأن املق�لة، ولكثافة تدويرها، �سارت �سعارا مقّد�سا من �سعارات 
ه�  “ف�س.......”  مق�لة  من  طبعا،  املق�س�د،  العربية.  اللغة  تعليم  حقل  يف  العاملني 
تخ�سي�س وقت يكتب فيه الطلبة ن�س��سا كيفما تي�سر، ولي�س املق�س�د “تعليم” الكتابة. 

النح�، كما يقّدم يف املدار�س على الأقل، لي�س م��س�عا خالفيا، ول يحتاج من املعلمة اأو 
املعلم اإىل طاقة اإبداعية كبرية تداين الطاقة التي يجب اأن ت�سرف يف تعليم مهارة فهم 
املقروء كما ينبغي اأن تعّلم، اأو حتليل ن�س اأدبي �سعري اأو نرثي، اأو تعليم الكتابة. النح� 
م�سب�ط، وا�ستبطان جملة الق�انني اخلا�سة باأب�ابه املدرجة يف مقررات ال�سف�ف من 
الن�عية.  اأو �سنتني من اخلربة  اأمر يتحقق بعد �سنة  والتمكن منها  العا�سر،  اإىل  الرابع 
اأنه يجعل العاملني يف احلقل يظهرون جميلني يف  النحراف باجتاه النح�، عالوة على 
عي�ن اأنف�سهم وعي�ن الآخرين، و�سيلة للهرب من كل �سيء، وال�قت الذي ي�سرف لزّجه 
يف كل ح�سٍة ميكن اأن ي�ستثمر يف تعليم ن�عي ملهارة الكتابة، ومهارات غريها بال�سرورة. 
ي�ستغرق  ل  حتديدا،  واملقالة  بالفقرة  اخلا�سة  الدليل،  هذا  اأب���اب  يف  النظرية  الأط��ر 
تقدميها داخل ال�سف�ف وقتا كثريا، وميكن اأن تنجز يف الأ�سابيع ال�ستة الأوىل من ال�سنة 

الدرا�سية، لتبقى ال�سنة كلها بعد ذلك للتعيينات الكتابية من داخل املقرر اأو خارجه. 
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4.2 ت��سيات بخ�س��س م��س�عات الكتابة
وال�سف�ف،  املدار�س  يف  امل�ساهدات  من  كثري  بعد  مالحظته  متت  �سائد،  فهم  هناك 
ال�سيا�سي  ال�اقع  مع  وعامة.  جدية  م�ا�سيع  ح�ل  كتابة  تك�ن  اأن  يفرت�س  الكتابة  باأن 
تدور  الكتابة  م��س�عات  تظل  ما،  حد  اإىل  حمافظا  جمتمعا  بقائنا  ومع  نعي�سه،  الذي 
ذهن  يف  يرت�سخ  ودينية.  واأخالقية،  ر�سمية،  وثقافية  و�سيا�سية،  وطنية،  ف�ساءات  يف 
الطلبة، يف النتيجة، اأن الكتابة اجليدة يجب اأن تق�سي نف�سها عن ال�سخ�سي، واحلميم، 
اأهمية  من  التقليل  هنا  املق�س�د  لي�س  وامل�ساك�س.  وال�ساخر،  والأقل جدية،  والفكاهي، 
للكتابة،  معّرف  منهج  مع  تت�سافر  حني  الآتية،  الت��سيات  لكن  “اجلدية”،  امل�ا�سيع 

�ست�سكل قطعا ح�افز اإ�سافية للطلبة:

• امل�سرتكة 	 وهم�مهم  الطلبة،  بحياة  مت�سلة  امل��س�عات  تك�ن  اأن  ال�سخ�سنة: 
والفردانية، ومت�س خلفياتهم الجتماعية.

• اخلفة وال�سرامة: اأن تك�ن امل��س�عات مراوحة بني اخلفة وال�سرامة، بني �سيطنات 	
الطلبة واأدوارهم املدر�سية، والثقافية، وال�طنية.  

• التن�يع: اأن تك�ن امل��س�عات متن�عة، وتراعي الذكاءات املتعددة، وتباين املي�ل.	

• التعدد: اأن تك�ن امل��س�عات، ويف تعيني كتابي واحد، متعددة، اأو قابلة للتناول من 	
وجهات نظر خمتلفة، اأو م�جهة لقراء خمتلفني. 

• الكتابة اأول: اأن تك�ن العني م�جهة دائما نح� م�ساألة ترابط الن�س املنطقي والبنائي، 	
وغنى تعابريه ومفرداته، و�سالمته اللغ�ية؛ فالكتابة اجليدة تخدم م��س�عها قطعا. 
م��س�ع التعيني الكتابي يف املقرر لي�س “مقد�سا” دائما، العمل “املقد�س” دائما ه� 

اأن يكتب الطلبة ن�س��سا تعك�س تفكريا مرتابطا ومنطقيا.  

• اأو 	 اأو نرثي، مقد�س  �سعري  اقتبا�س  الكتابة مرتكزة ح�ل  تك�ن  اأن ل  اأول:  الطلبة 
غري مقد�س. كرثة القتبا�سات ت�سادر فكر الطلبة، وجتعلهم يغرق�ن، فكريا ولغ�يا، 
يف مياه الن�س املقتب�س اجل�فية. حني ينخف�س من�س�ب القتبا�سات تزداد فر�س 

ال�ستماع اإىل تعدد “�س�ت” الطلبة واختالفه وفرادته. 
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4.3 كيف يتم تقييم الكتابة يف املدار�س؟
الهروب  ومع  الكتابة،  لتعليم  مع غياب منهج معّرف  نعّلم.  ما  نقي�س  نحن  الرتبية،  يف 
“املربر” باجتاه النح� وتقدميه، بذاته ولذاته، على كل جانب من ج�انب اللغة، يظل 
قيا�س خمرجات الطلبة الكتابية وتق�ميها يف مدار�سنا حمك�منْي مبعيار ال�سالمة اللغ�ية 
من  واحٌد  والإمالئية  اللغ�ية  ال�سالمة  معيار  اأن  �سحيح  الأحيان.  اأغلب  يف  والإمالئية 
املعايري املعتمدة يف كل لغات العامل للحكم على اأي خمرج كتابي، لكن هذا املعيار ياأتي 
عادة يف نهاية قائمة املعايري التي يحكم فيها على الن�س��س املكت�بة. هذا الدليل، اإىل 
جانب تقدمي خطاطة منهجية لتعليم الكتابة يف باب الفقرة واملقالة والتحرير، يقّدم، 
اأن تعتمد مت�سافرًة للحكم على خمرجات الطلبة الكتابية.  جدوًل للمعايري التي يجب 

لالطالع على جدول املعايري انظر/ي امللحق 1. 
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5- أبواب الدليل

5.1 ملح�ظة ح�ل م�ساألة التدّرج
معلمات  من  جلمه�ره  ح�سا�سا  ويظل  التدّرج،  مبداأ  الثالثة،  اأب�ابه  يف  الدليل،  يعتمد 
ومتن�عة،  متدرجة  فيه  املثبتة  العمل  اأوراق  العا�سر.  اإىل  الرابع  من  ال�سف�ف  ومعلمي 

بع�سها منا�سب للمراحل الأ�سا�سية الدنيا، وبع�سها منا�سب للمراحل الأ�سا�سية العليا.

5.2 الباب الأول: الفقرة
يقّدم الدليل يف هذا الباب العنا�سَر التي ي�سكل ت�سافرها مبنى معرفا وقاّرا للفقرة، 
ويقدم اأن�اعها، ويقدم مقرتحا لنقلها اإىل ال�سف�ف. بعد الب�سط النظري ملبنى الفقرة، 
ولأن�اعها، وبعد مقرتح النقل، يطرح الباب عددا من اأوراق العمل، اخلارجية واملت�سلة 
باملقرر، التي تي�ّسر نقل مهارة كتابة الفقرة اإىل جمه�ر الطلبة، وت�ساعدهم على التدرب 
وال�ستبطان. يقّدم هذا الباب، كذلك، جمم�عة من اخلطاطات التي تعني على تنظيم 
فقراتهم  الطلبة  يكتب  اأن  ميكن  مقرتحة  بعناوين  جدول  ختامه  ويف  الكتابي،  العمل 

)ن�س��سهم( ح�لها. 

5.3 الباب الثاين: املقالة
وقارا  معرفا  مبنى  ت�سافرها  ي�سّكل  التي  العنا�سُر  تقّدم  الدليل  من  الثاين  الباب  يف 
للمقالة، ثم تتم عملية الربط واملطابقة بني مبنى املقالة ومبنى الفقرة كما ُعر�س يف 
الباب الأول. بعد الب�سط الّنظري، ي�فر الدليل مقرتحا لنقل هيكل املقالة اإىل ال�سف�ف 
امل�ستهدفة مدعما مبقرتح تدريبي. ي�فر هذا الباب، بعد ذلك، مقالت من�ذجية، وي�فر 
خطاطتني مل�ساعدة الطلبة على تنظيم اأفكارهم و�سل�سلتها قبل ال�سروع بعملية الكتابة. 
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5.4 الباب الثالث: يف ق�سايا يف التحرير
اإجنازه  ما مت  التحرير،  مهارة  اأ�سا�سيات  ببع�س  التعريف  لغايات  الباب،  ي�ستثمر هذا 
اأوراق عمل خا�سة مبهارة  من  لتحقيق هذا، مناذج  ويقدم،  والثاين؛  الأول  البابني  يف 
حترير مبنى الفقرة واملقالة. يقدم هذا الباب، كذلك، مفه�م القارئ ال�سمني كمتحكم 
اأ�سا�سّي يف الن�س��س املنتجة، ويقرتح مناذج حمدودة لأوراق عمل ح�ل هذا املفه�م، 

وح�ل م�سائل اأخرى يف التحرير.  



الباب األول
 الفقرة
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الباب األول: الفقرة

اأول: الب�سط النظري
عّلمت نف�سك الكتابة، دع اجلميع يظن اأنك ولدت كاتبا” كيف  يعرف  اأن  اأحد  حق  من  “لي�س 
اإرن�ست همنغواي

1- م� املق�سود بقولن� فقرة؟

الكلمة يف اللغة تق�ل �سيئا، لكنها ل تق�ل الكثري بال�سرورة. اإذا اأردنا اأن نعرب عن فكرة 
اأكرث تفريعا وتعقيدا نلجاأ اإىل جمم�عة من الكلمات التي ت�سكل، بح�سب ق�اعد اللغة، 
جملًة يح�سن باملرء ال�سك�ت عليها. اجلملة، هي الأخرى، ل تكفي لتعرب عن اأفكار اأكرث 
تف�سيال وتفريعا اإذا كان لدينا الكثري مما نريد ق�له ح�ل م��س�ع ما. نحتاج، واحلال 
كذلك، اإىل اأكرث من جملة ي�سكل جامعها ما ي�سمى فقرة، ونحتاج، بالتايل، مل�ساحة اأكرب 

ن�سغلها على امل�سطح الذي نعمل عليه - ال�رقة مثال. 

لي�ست الفقرة، مع ذلك، جمم�عة من اجلمل املتالحقة يرتك الطالب مع بدايتها فراغا 
بحجم عر�س ال�سبابة لت�سكل عند متامها م�ستطيال فح�سب. الفقرة �سل�سلة مت�سافرة 
اأو  بعنا�سره  الفقرة  مبنى  ي�سكل  الذي  ه�  مت�سافرًة  اجلمل  هذه  ووج���د  اجلمل،  من 
اأجزائه املعروفة التي �سيتم تناولها يف هذا الباب. كل الن�س��س الط�يلة التي ينتجها 
من  بال�سرورة  م�ؤلف  لحقا،  جامعاتهم  ويف  املختلفة،  املدر�سية  �سف�فهم  يف  الطلبة 
تالحم فقرات؛ وتعّلم كتابة الفقرة ي�سكل حجر الأ�سا�س الذي يجب اأن ل نتهاون يف اأمر 
مركزيته اإذا اأردنا اأن نبني جمتمعا كتابيا اأع�ساوؤه طلبة حم�سرون حلياة عملية ناجحة. 
اإّن حل م�سكلة الكتابة يف مدار�سنا يبداأ من هنا - من تاأ�سي�س ثقافة مت�سددة يف تعليم 

كتابة الفقرة ح�سب الأ�س�ل.

من  ن�عا  تعك�س  جدا  و”الفقرات” الط�يلة  �سفحة،  ن�سف  تتعدى  ل  املثالية  الفقرة   
خلخلة يف بنية الن�س. يجب اأن نعّ�د طالبنا، ومنذ وقت مبكر، على اأن ل يتعدى ط�ل 
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فقراتهم ن�سف �سفحة، ويجب اأن نع�دهم على رف�سنا، نحن املعلمات واملعلمني، لفقرة 
تبداأ ول تنتهي، متاما كما هي العادة يف معظم كتابات الطلبة التي مت ر�سدها خالل 
فرتة التدريب. ل يخفى اأن الفقرات الق�سرية جدا، باملقابل، تعك�س �سحالة فكرية من 

ن�ع ما، خ�س��سا يف ال�سف�ف العليا.

2- مبنى الفقرة

الفقرة مك�نة من عنا�سر اأ�سا�سية ل خالف ح�لها. هذه العنا�سر هي:  

• التي 	 الرئي�سية  الفكرة  وتت�سمن  غالبا،  الفقرة  بداية  يف  تاأتي  ال�سابطة:  اجلملة 
النبتة  اأخرى، هي  بكلمات  ال�سابطة،  نهايتها. اجلملة  الفقرة حتى  عليها  �سرتكز 
التي حتتاج اإىل اجلذور ل�سمان ثباتها، و�سمان و�س�ل املاء الالزم لنم�ها واإزهارها 

واإثمارها. 

• اجلمل الداعمة/التف�سيلية: هذه اجلمل هي اجلذور، ودورها اأن تقدم التفا�سيل، 	
واحلقائق، والأمثلة، والقتبا�سات، والرباهني التي تدعم الفكرة الرئي�سية امل�سمنة 
يف اجلملة ال�سابطة. الأ�سل اأن تك�ن هذه اجلمل مرتبطة بالفكرة الرئي�سية ب�سكل 
مبا�سر، واأي تف�سيل �ساذ عن هذه الفكرة م�ؤ�سٌر على رداءة الفقرة م��س�عيا وفنيا.   

• اجلملة اخلتامية: هذه اجلملة تاأتي مع نهاية الفقرة، وهي جملة اختيارية )ميكن 	
ال�ستغناء عنها( تلخ�س الفكرة الرئي�سية. ميكن، يف بع�س الأحيان، اأن تق�د اجلملة 
اخلتامية القارئ اإىل الفكرة اجلديدة يف الفقرة التي تلحق، خ�س��سا عندما تك�ن 

الفقرة جزءا من مقالة، كما �سرنى يف الباب الثاين من هذا الدليل. 
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3- حتليل/تعيني هذه العن��سر يف الفقرة االآتية:

دع�مت�ن لنمط حي�ة �سحي

ن�ع  مبمار�سة  ومرتبط  �سحية،  غذائية  بحمية  مرتبط  ال�سحي  احلياة  منط 
من اأن�اع الريا�سة املنا�سبة. ينبغي اأن تت�سمن وجباتنا الغذائية الي�مية اأن�اعا 
متن�عة ومت�ازنة من الأطعمة التي يحتاج اإليها اجل�سم. ين�سح اخلرباء باأن تك�ن 
ال�جبات م�زعة بت�ازن بني: اللح�م، وم�ستقات احلليب، واخل�سراوات والف�اكه، 
واحلب�ب. اإن نظاما ريا�سيا ي�ميا من ثالثني دقيقة يف النهار له فعالية م�ازية 
للحمية الغذائية. حتافظ التدريبات الريا�سية على لياقتنا، وعلى �سحة اأجهزة 
ونح�  اأنف�سنا  نح�  الإيجابية  م�ساعرنا  وتغذي  عملها،  ح�سن  و�سمان  ج�سمنا 
�سحيا  حياة  منط  لنا  �سي�سمنان  والريا�سة،  الأكل  اجلانبان،  هذان  الآخرين. 

بال�سرورة.

م��رت��ب��ط..............  ال�سحي  احلياة  “منط  افتتاحية  بجملة  ب��داأت  الفقرة  ه��ذه 
املنا�سبة”، وفيها مت حتديد الدعامتني اللتني ت�سمنان منط حياة �سحيا. الدعامة الأوىل 
الفتتاحية  اجلملة  هذه  الريا�سة.  ممار�سة  هي  الثانية  والدعامة  ال�سحي،  الأكل  هي 
لأنها  �سابطة؛  جملة  وت�سمى  والريا�سة(،  )الأكل  جزئيتني  من  رئي�سية  فكرة  تت�سمن 
اللتني  اأن اجلملتني  الفقرة لحقا. نالحظ  تط�ر  اإيقاع  ت�سبط،  اأن  اأو يجب  �ست�سبط، 
احلب�ب” تقارعان  تت�سمن........  اأن  “ينبغي  ال�سابطة  اجلملة  بعد  مبا�سرة  تاأتيان 
اجلزئية الأوىل من اجلملة ال�سابطة )الأكل(، ونالحظ اأن ما يلي هاتني اجلملتني “ اإن 
نظاما ريا�سيا......... ونح� الآخرين” خمت�س باجلزئية الثانية من اجلملة ال�سابطة 
الفقرِة  بال�سرورة”جملُة   ......... اجلانبان،  “هذان  الأخ��رية  اجلملة  )الريا�سة(. 
اخلتاميُة، وتلخ�س ما جاء فيها ح�ل الأكل والريا�سة كدعامتني اأ�سا�سيتني ل�سمان منط 

حياة �سحي. 
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تلخي�س م� �سبق مقدٌم يف اجلدول االآتي 

جملة حتدد الدعامتني اللتني ت�سمنان لنا منط حياة �سحيا: الأكل والريا�سة.اجلملة ال�سابطة
جمم�عتان من اجلمل، املجم�عة الأوىل خا�سة بدعامة الأكل، والثانية اجلمل الداعمة

خا�سة بدعامة الريا�سة. نالحظ هنا اأن كل التفا�سيل ال�اردة يف اجلمل 
الداعمة ل ت�سذ عن الفكرة الرئي�سية امل�سمنة يف اجلملة ال�سابطة.   

اجلملة اخلتامية
 )اختيارية(

الدعامتني  اأهمية  ح���ل  الفقرة  يف  ج��اء  ما  تلخ�س  ق�سرية  جملة 
ل�سمان منط حياة �سحي.

التاأكيُد على اأن يك�ن لكل جملة داعمة اأو تف�سريية عالقة مبا�سرة بفكرة الفقرة الرئي�سية 
اإىل  الفقرة  كتابة  نقل مهارة  الأهمية عند  اأمٌر يف غاية  ال�سابطة  امل�سمنة يف جملتها 
ال�سف�ف. هذه املمار�سة ت�ؤ�س�س لعادات تنظيمية يجب اأن نبذرها يف حق�ل طالبنا منذ 
ان�ستالها وجتّذرها يف  اإىل  بال�سرورة  �سي�ؤدي  �سن مبكرة  بذرها يف  لأن  ال�سغر، ذلك 
عاقلتهم؛ و�ست�سري اأية مفردة اأو عبارة اأو جملة خارجة عن “دوزان” اجلملة ال�سابطة 

ن�سازا تتح�س�س منه “الأذن الكتابية” اخلا�سة بالطلبة املدربني تدريبا جيدا. 
يف �سياق الن�ساز والأذن الكتابية احل�سا�سة، نقراأ الفقرة ال�سابقة ثانيًة ونالحظ

دع�مت�ن لنمط حي�ة �سحي
اأن�اع  منط احلياة ال�سحي مرتبط بحمية غذائية �سحية، ومرتبط مبمار�سة ن�ع من 
الريا�سة املنا�سبة. ينبغي اأن تت�سمن وجباتنا الغذائية الي�مية اأن�اعا متن�عة ومت�ازنة 
من الأطعمة التي يحتاج اإليها اجل�سم. ين�سح اخلرباء باأن تك�ن ال�جبات م�زعة بت�ازن 
مكّ�ن  احلب�ب  واحلب�ب.  والف�اكه،  واخل�سراوات  احلليب،  وم�ستقات  اللح�م،  بني 
التي ت�سكل جزءا مهما من ف�لكل�رنا  الفل�سطينية  ال�سعبية  اأ�سا�سي لكثري من وجباتنا 
ثالثني  من  ي�ميا  ريا�سيا  نظاما  اإن  عليه.  ونحافظ  به  نفتخر  اأن  يجب  الذي  الغذاين 
دقيقة يف النهار له فعالية م�ازية للحمية الغذائية. حتافظ التدريبات الريا�سية على 
اأجهزة ج�سمنا و�سمان ح�سن عملها، وتغذي م�ساعرنا الإيجابية  لياقتنا، وعلى �سحة 
نح� اأنف�سنا ونح� الآخرين. هذان اجلانبان، الأكل والريا�سة، �سي�سمنان لنا منط حياة 

�سحيا بال�سرورة.
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 اجلملة )بالل�ن الأحمر( ل ت�سري على خط فكرة الن�س الأ�سا�سية امل�سمنة يف اجلملة 
ال�سابطة، وم��س�ع احلب�ب، كمك�ن اأ�سا�سي لل�جبات الف�لكل�رية، انحراف ي�ؤدي اإىل 
زعزعة البناء املتما�سك للفقرة كما حتقق قبل نت�ء هذه اجلملة. معروف اأن كثريا من 
ن�س��س طلبتنا يحت�ي على مثل هذه النحرافات، ومعروف اأن فقرًة فكرُتها الرئي�سية 
احلديث عن كيفية �سنع الفالفل، على �سبيل املثال، ميكن اأن تنقلب اإىل خطبة �سيا�سية 
ثقافية جتعل م�ساألة احلفاظ على فلكل�رنا الغذائي الفل�سطيني �سكال من اأ�سكال ال�سم�د 
اأو م��س�عها الرئي�سي،  اإن وفرة ن�س��س الطلبة التي تنحرف عن م�سارها  واملقاومة. 
اأن ن�ليه كثريا من  اإىل  اأمٌر نحتاج  اأو تاأخذ �سكال ف�سفا�سا من بدايتها حتى نهايتها، 
الهتمام. هذا الهتمام يجب اأن ي�سبق اهتمامنا، دون التقليل من قيمته بالطبع، ب�سحة 
اللغ�ية  الأحمر(  )بالل�ن  اجلملة  �سالمة  �سّ�غت  هل  اإمالئيا.  و�سالمتها  لغ�يا  العبارة 

والإمالئية نت�ءها ج�سما غريبا داخل ج�سم من�سجم؟

4- هل للفقرة اأنواع؟

الفقرة يف مبناها واحدة، لكن م��س�عاتها تختلف. هذا الختالف ي�سّ�غ ت�سنيفها اإىل 
اأن�اع، ول يغّيُب، يف ال�قت نف�سه، اإمكانية تداخل هذه الأن�اع يف الفقرات الط�يلة اأحيانا. 

الآتي اأكرث الأن�اع تداول:   

فقرة ال�سرد: ت�سرد حدثا اأو �سل�سلة من الأحداث.. 1

فقرة ال��سف: ت�سف �سخ�سا، اأو �سيئا، اأو م�سهدا.. 2

فقرة الإي�ساح اأو التف�سري: ت�ستخدم لإي�ساح املفاهيم وامل�اقف، وميكن اأن تعر�س . 3
حلقائق، اأو تقّدم اإر�سادات لتنفيذ �سيء اأو اإعداده، اأو تقابل و/اأو تقارن بني �سيئني، 

اأو تبنّي ال�سبب والنتيجة.                 

فقرة الإقناع: ت�ستخدم لت��سيل/م�ساركة راأي ح�ل م��س�ع ما لإقناع القارئ ب�جهة . 4
نظر معينة، ودفعه لتخاذ م�قف حمدد. 

ت�جيه  على  قدرتهم  من  ترفع  الفقرات  باأن�اع  واملعلمني  املعلمات  معرفة  اأن  يخفى  ل 
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الطلبة ل�ستخدام املفردات والتعبريات التي ت�سلح لكل ن�ع من هذه الأن�اع، كاأن ي�سري 
الرتكيز، يف فقرة ال�سرد مثال، على تعبريات تعني على الت�سل�سل الزمني، نح� )اأول..... 
ثانيا..... ثالثا.....(، اأو ي�سري على التعبريات التي تعني على عقد املقارنة، نح� )من 

جهة...... من جهة اأخرى....... باملقابل....... ولكن...  بالرغم من........(.  

ثانيا: مقرتح لنقل الفقرة للطلبة؟
• تقدم املعلمة/املعلم للطلبة ر�سما ي��سح اأجزاء النبتة املختلفة. 	

• تطلق املعلمة/املعلم على النبتة ا�سما ه� جملة �سابطة. )مثال: اأ�ساعُد يف الأعمال 	
البيتية خالل عطلة نهاية الأ�سب�ع(.

• تطلب املعلمة/املعلم من الطلبة اأن يتحدث�ا عن الأعمال التي يق�م�ن بها للم�ساعدة 	
يف الأعمال البيتية.

• العادة 	 يف  اجلمل  هذه  تاأتي  تدخل.  دون  الطلبة  جمل  كل  املعلمة/املعلم  ت�ستقبل 
على ن�عني: الأول متعلق مبا�سرة باجلملة ال�سابطة، والثاين يدور ح�ل ممار�سات 
لها  اأ�س�ست  التي  الرك�ز  نغمة  عن  بعيدا  لكن  الأ�سب�ع،  نهاية  عطلة  خالل  الطلبة 

اجلملة ال�سابطة. 

• تكتب املعلمة/املعلم كل اجلمل على الل�ح. 	

• تذّكر املعلمة/املعلم الطلبة بعمل اجلذور )التثبيت، وت��سيل املاء الذي حتتاج اإليه 	
وباأن  النبتة،  حياة  تدعم  ال�ساحلة  املياه  باأن  وتذّكر  وتثمر(،  وتزهر  لتنم�  النبتة 

املياه غري ال�ساحلة )العادمة( تعدم النبتة/تقتلها.  

• اجلمل 	 بتعيني  والتحفيز،  النقا�س  عرب  الطلبة  مع  وبالت�ساور  املعلمة/املعلم،  تق�م 
ال�ساحلة  غري  )املياه(  اجلمل  وتعيني  اجلذور،  على  وت�زيعها  ال�ساحلة  )املياه( 

وا�ستثنائها. 

الل�ح  على  والداعمة(  )ال�سابطة  اجلمل  كتابة  جمتمعني  والطلبة  املعلمة/املعلم  تعيد 
لي�سكل املخرج فقرة.
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ال�سكل رقم 1

1- اأنظف غرفتي
2- األعب مع اأخي ال�سغري
3- اأذهب مع اأبي لل�سالة

4- اأ�ساعد يف اإعداد الفط�ر
5- األعب مع اأبناء اجلريان

6- اأطعم الع�سف�ر
7- اأغ�سل الأواين

8- اأ�ساعد يف اإعداد طعام الغداء
9- اأكن�س �ساحة البيت

10- اأ�ساهد التلفاز

الفقرة:

م�ذا اأفعل يف عطلة نه�ية االأ�سبوع

اأحب اأن اأ�ساعد اأمي واأبي يف الأعمال البيتية خالل عطلة نهاية الأ�سب�ع. اأحر�س على 
بعد  واأر�سيتها.  غرفتي  �سباك  تنظيف  على  اأي�سا  واأحر�س  وخزانتي،  �سريري  ترتيب 
النتهاء من غرفتي، اأ�ساعد اأبي يف اإعداد الفط�ر، ثم اأ�ساعده، بعد الفط�ر، على تنظيف 
الطاولة وجلي الأواين. اأحمل، بعد ذلك، املكن�سة واأكن�س ال�ساحة ال�سغرية خلف البيت، 
واأهتم بالأزهار، واأع�سب ح��س النعناع. عند الظهر، اأك�ن اإىل جانب والدتي وهي تعد 

لنا طعامها اللذيذ ل�جبة الغداء. 

ن�ع الفقرة:  الإي�ساح اأو التف�سري

البيتية  الأع��م��ال  يف  اأ���س��اع��ُد 
خالل عطلة نهاية الأ�سب�ع

1

67
8

9

4
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ثالثا: تدريبات مقرتحة: 
تعني  ك�نها مقرتحات وحمفزات: مقرتحات كي  تتعدى  ل  العمل هذه  اأوراق  ملح�ظة: 
املعلمات واملعلمني على التمثل، وحمفزات كي حتثهم على خط طريقهم يف اإنتاج اأوراق 
وتباين  الأكادميية،  وم�ست�ياتهم  الطلبة،  تتمتع بح�سا�سيتها خللفيات  بهم  عمل خا�سة 
بعني  الأخ��ذ  مع  بع�سها،  اأو  الفقرات  هذه  طباعة/اإنتاج  )تعاد  وتعددها.  ذكاءاتهم 

العتبار منا�سبة الفقرة مل�ست�ى ال�سف امل�ستهدف(

1- تدريب�ت لتعيني اجلمل ال�س�بطة )تاأتي اجلملة ال�سابطة يف بداية الفقرة غالبا، 
لكن هذا لي�س �سرطا مقد�سا كما �سرنى يف التدريبات الآتية( 

نبحث عن اجلمل ال�سابطة يف الفقرات الآتية ون�سعها يف الفراغ: 

له  وي�سرتي  بيته،  ونظافة  ج�سمه  بنظافة  يهتم  كثريا.  الأليف  بكلبه  م��روان  يعتني 
الطعام املخ�س�س للكالب الأليفة. ل ي�سمح مروان للكالب ال�ساردة اأن تقرتب من 

كلبه، وياأخذه اإىل الطبيب البيطري عندما مير�س.

----------------------------------------- ال�سابطة:  اجلملة 
-----------------------------------------------------

ن�ع الفقرة: الإي�ساح والتف�سري )كيفية الهتمام بالكلب الأليف(



28

الدنيا  روؤي��ة  اإىل  و�سيلته  هما  كبرية.  عناية  بعينيه  يعتني  اأن  الإن�سان  على  يت�جب 
يقراأ  حني  النا�س  من  بغريه  ت�سالنه  اللتان  وهما  اجلميلة،  مبناظرها  وال�ستمتاع 
وج�ههم ويفهم نظراتهم. العينان، كذلك، و�سيلة الإن�سان اإىل القراءة، واإىل الكتابة، 

واإىل اكت�ساب املعرفة.

----------------------------------------- ال�سابطة:  اجلملة 
-----------------------------------------------------

ن�ع الفقرة: الإقناع )�سرورة الهتمام بالعني(

يخرج اإىل احلديقة العامة، ويلعب ل�قت ق�سري مع اأ�سدقائه يف احلارة. بعد الع�دة 
من احلارة يف امل�ساء، يعزف �سمري على اآلته امل��سيقية حلنا يحبه ه�، واآخر يطرب 
ثم  اأو ق�ستني،  كتابه اجلديد ق�سة ق�سرية  يقراأ يف  الن�م،  قبل  ال�سغري.  اأخ�ه  له 
باأعمال  يق�م  اأن  �سمري  ي�ستطيع  الإن��رتن��ت.  على  وفكاهية  ترب�ية  م�اقع  يت�سفح 

ترفيهية وترب�ية كثرية بعد النتهاء من درو�سه.

----------------------------------------- ال�سابطة:  اجلملة 
-----------------------------------------------------

ن�ع الفقرة: ال�سرد )تعر�س ملجم�عة من الأن�سطة/الأحداث(
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قلم احلرب ال�سائل �سديق حميم للبيئة. عندما ين�سب من احلرب نعاود تعبئته، لنحّد 
بذلك من تراكم القمامة البال�ستيكية التي حتتاج اإىل �سن�ات ط�يلة جدا حتى تتحلل. 
تن�ساأ بني هذا القلم و�ساحبه، بالنتيجة، عالقة خا�سة، ي�سري القلم معها جزءا من 
تاريخ ال�سخ�س، وي�سري �ساهدا على مراحل متدرجة من حياته الأكادميية اأو العملية. 
اإ�سافة اإىل �سداقة هذا القلم احلميمة للبيئة، واإ�سافة اإىل العالقة التي تن�ساأ بينه 
األ�انا  اأن ن�ستخدم  وبني �ساحبه، هذا القلم متعدد ال�سخ�سية وغري ممل. ن�ستطيع 
خمتلفة من احلرب ال�سائل لتعبئته، لي�سري لهذا القلم ح�س�ر متعدد ومتلّ�ن وبح�سب 
ل اأن  اأمزجتنا ورغباتنا.  ل �سك اأن الأقالم التي ي�ستخدمها الإن�سان كثرية، لكن يف�سّ

ي�ستخدم قلم احلرب ال�سائل لأ�سباب ثالثة على الأقل.

----------------------------------------- ال�سابطة:  اجلملة 
------------------- ---------------------------------

ن�ع الفقرة: الإقناع )ت��سيل راأي واحلث على اتخاذ م�قف(

عبد اللطيف عقل اأكادميي و�ساعر فل�سطيني. ولد يف قرية )دير اإ�ستيا( قرب نابل�س 
يف اأواخر الثالثينيات من القرن املا�سي، وت�يف عام 1993. ح�سل عقل على �سهادة 
ون�سر  النجاح،  جامعة  يف  اأ�ستاذا  وعمل  والرتبية،  النف�س  علم  جمال  يف  الدكت�راة 
العديد من الدرا�سات الأكادميية يف حقله. اإ�سافة اإىل ان�سغاله الأكادميي، كان عبد 
�سعرية  دواوين  �ستة  اللطيف عقل  عبد  لل�ساعر  اأي�سا.  مبدعا  �ساعرا  اللطيف عقل 
و”ن�سيد  قدمي”  �سديق  اإىل  “ر�سالة  امل�سه�رة  ق�سائده  من  م�سرحيات.  وث��الث 

النتفا�سة”.   

----------------------------------------- ال�سابطة:  اجلملة 
 -----------------------------------------------------

ن�ع الفقرة:  ال�سرد )تعر�س حلياة وعمل �ساعر(
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رغم  1948م،  عام  املحتلة  الفل�سطينية  الأر���س  يف  العربي  ال�سعر  معني  ينقطع  مل 
واكب  جهة،  من  اأرا�سيهم.  يف  اأقلية  بات�ا  بعدما  ال�سكان  منها  عانى  التي  العزلة 
ال�طن  ال�سعر يف  على  الذي جرى  الفني  التط�ر   1948 عام  املحتلة  الأر�س  �سعراء 
العربي الكبري، من حيث ال�سكل والأدوات الفنية املتن�عة، واأنتج�ا �سعرا ل يقل يف 
عمق م�سامينه وم�ست�اه الفني عن الق�سائد التي كانت تكتب خارج وطنهم املحتل. 
فت�سدى  ال�طنية،  الأحداث  مع  املحتلة  الأر�س  �سعراء  �سعر  تفاعل  ثانية،  من جهة 
داخل  الفل�سطيني  ال�سعب  كاهل  اأثقلت  التي  واملختلفة  العادلة  الق�سايا  عن  للدفاع 

ال�طن ويف ال�ستات. 

----------------------------------------- ال�سابطة:  اجلملة 
-----------------------------------------------------

ن�ع الفقرة: الإي�ساح )م�قف(

2- تدريب�ت على اختي�ر اأف�سل جملة �س�بطة.

2.1 نختار اأف�سل جملة �سابطة ملجم�عة التفا�سيل ال�اردة يف كل �سندوق من ال�سناديق 
الآتية، ثم نكتبها يف الفراغ.

اجلمل ال�سابطة:

ي�جد ت�سابه كبري بني ال�سلحفاة واحللزونة. 
تطلب اأمي مني اأن اأفعل هذا عندما اأق�م من الن�م.    

اأتبع هذا التقليد كل �سباح.
ل اأحافظ على غرفتي نظيفة.                  

كيف تعتني ب�سلحفاة األيفة؟                
تفاجاأت كثريا حني نظرت حتت �سريري.
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اجلملة ال�سابطة: --------------------------------------
التفا�سيل:     .  قمي�سي ال��سخ           . قطعة م�ز متعفنة

                      .  دفرت ي�ميات قدمي   . قلمي ال�سائع

اجلملة ال�سابطة: --------------------------------------
التفا�سيل:      . من ف�سيلة احلي�ان      . لهما درع واق

                       . بطيئتان جدا                . تاأكالن النباتات

اجلملة ال�سابطة: --------------------------------------
التفا�سيل:      .  اأغ�سل وجهي               . اأم�ّسط �سعري

                      . اأنّظف اأ�سناين   . اأرتدي مالب�سي

2.2 نختار اجلملة ال�سابطة املنا�سبة لكل فقرة من الفقرات الآتية، ثم نكتبها يف الفراغ.

 اجلمل:
1- دورة املاء متكررة ومملة . 2- ال�سم�س م�س�ؤولة عن دورة املاء.

3- كيف حتدث دورة املاء؟ 

-------------------------------------------------
• حرارة ال�سم�س ت�سّخن املاء وحت�له اإىل بخار يت�ساعد عاليا اإىل ال�سماء. 	

على  ويت�ساقط  حرارته،  درجة  تنخف�س  عندما  املت�ساعد  البخار  يتكثف 
�سكل املطر. لأن هذا ما يحدث للماء مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، ت�سمى 

العملية “دورة املاء”.
ن�ع الفقرة: الإي�ساح اأو التف�سري )اإي�ساح مفه�م دورة املاء(
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اجلمل:

1. الف�اكه ملني طبيعي. 2. الف�اكه غذاء مثايل.3- الف�اكه غذاء مثايل وملني طبيعي.  

-------------------------------------------------

• بات معروفا بف�سل العلم اأن الف�اكه حتت�ي على األياف تثري حركة الأمعاء، 	
فتن�سطها وت�ساعدها على اأداء حركتها ال�ستدارية ب�سكل مثايل. والف�اكه، 
وتقي  الأمعاء،  يف  الكامنة  اجلراثيم  من�  من  حتد  حتدثها،  التي  بالإثارة 

الإن�سان من العديد من الأمرا�س.      

ن�ع الفقرة: الإي�ساح اأو التف�سري  )عر�س حقيقة علمية(                  

اجلمل:
      1- ال�سكن يف املدن يك�ن يف ال�سقق اأو يف البي�ت امل�ستقلة.

      2- العي�س يف ال�سقق يختلف عن العي�س يف البي�ت امل�ستقلة.
      3- العي�س يف ال�سقق املنت�سرة يف مدننا الفل�سطينية يتطلب ثقافة جديدة.

      4- العي�س يف ال�سقة ريا�سة مفيدة لحرتام الآخر.

-----------------------------------------------
• ال�سقة مكان حم�س�ر، وامل�ساحات العامة ح�ل ال�سقة من �ساحاٍت وبي�ت 	

راحة  تاأخذ  ت�سرفاٍت  ت�ست�جب  م�سرتكة  م�ساحات  هي  وم�ساعَد،  درٍج 
بداخلها  وهم  ال�سقق  �سكان  على  حم�س�ب  ال�س�ت  باحل�سبان.  اجل��ريان 
ال�سقق الأخرى يف  اإىل  ال�سقة ي�سل بب�ساطة  اأي�سا؛ ذلك لأن ال�سراخ يف 
ي�فر  امل�ستقلة  البي�ت  يف  ال�سكن  باملقابل،  املجاورة.  والعمارات  العمارة 
البيت  داخل  ت�سرفاتهم  يف  حرية  اأكرث  ويجعلهم  لل�ساكنني،  خ�س��سية 

وخارجه، ودون اأن يتح�س�س�ا من مراقبة اأحد اأو م�سايقة اأحد. 

ن�ع الفقرة: الإي�ساح اأو التف�سري )مقارنة( 
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3- تدريب�ت على كت�بة جمل �س�بطة 
نقرتح جملة �سابطة لرزمة التفا�سيل ال�اردة يف كل �سندوق، ثم ننتج فقرة مرتابطة 

مك�نة من هذه اجلملة ومن جمل داعمة نبنيها معتمدين على التفا�سيل. 

ملح�ظة: من الأهمية مبكان اأن يعتمد املعلم�ن/املعلمات يف اأوراق العمل اخلا�سة بهم 
تفا�سيل ترد يف الدرو�س املختلفة، من مقرر اللغة العربية ومن غريه اأي�سا. 

اجلملة ال�سابطة: -----------------------------------------

التفا�سيل:     . لي�س لها اأرجل                          . لي�س لها جف�ن
                     . لها جلد مغطى باحلرا�سف      . لها ل�سان ط�يل مت�سّعب        

اجلملة ال�سابطة: -----------------------------------------

التفا�سيل:       . �سريران                     . طاولة للدر�س والكمبي�تر
                        . خزانة مالب�س            .خزانة األعاب �سغرية          . مراآة ط�يلة 

اجلملة ال�سابطة: -----------------------------------------

التفا�سيل:        . تبني اأع�سا�سها          . ت�سع البي�س يف هذه الأع�سا�س
                         . ترقد على البي�س      . جتمع الطعام للفراخ اجلائعة 

اجلملة ال�سابطة: -----------------------------------------

التفا�سيل:              . العناية الالزمة       . ال�سم�س    . ال�سماد الطبيعي اأو الكيماوي                           
                              . املاء                          . املبيدات حلمايتها من احل�سرات ال�سارة
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اجلملة ال�سابطة:  -----------------------------------------

التفا�سيل:        . نبني قلعة من الرمل                            . ن�س�ي اللحم والدجاج
                         . نعّر�س اأج�سامنا لل�سم�س باعتدال       . ن�سبح ونلعب كرة املاء

اجلملة ال�سابطة: -----------------------------------------

التفا�سيل:          . مقاتل      . رئي�س حلركة فتح       . رئي�س ملنظمة التحرير الفل�سطينية       
                        . �سهيد     . رئي�س لل�سلطة ال�طنية الفل�سطينية       

5- تدريب�ت على كت�بة جمل داعمة 

نقراأ اجلمل ال�سابطة الآتية اأول، ثم نكتب ثالث جمل داعمة يف امل�ساحة املعطاة ثانيا، 
ثم ن�ستخدم اجلملة ال�سابطة والتفا�سيل لكتابة فقرة مرتابطة ثالثا. 

جمعت القد�س من الآثار املقد�سة الكثري.

------------------------------------------------- -1

------------------------------------------------- -2

------------------------------------------------- -3

اأ�سف اأبي على فقد �سجادته ال�سغرية كان كبريا.

------------------------------------------------- -1

------------------------------------------------- -2

------------------------------------------------- -3
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تتعدد اأن�اع التل�ث البيئي وتتن�ع م�سادره.

------------------------------------------------- -1

------------------------------------------------- -2

------------------------------------------------- -3

حممد ع�ساف حمب�ب الفل�سطينيني لأ�سباب.

------------------------------------------------- -1

------------------------------------------------- -2

------------------------------------------------- -3

اأعطيت اأخي در�سا يف اأهمية ال�ستماع اإىل امل��سيقى.

------------------------------------------------- -1

------------------------------------------------- -2

------------------------------------------------- -3

اأ�سرار التدخني كثرية على املدخن وعلى �سحة الآخرين وامليزانية.

-------------------------------------------------- -1

-------------------------------------------------- -2

-------------------------------------------------- -3

-------------------------------------------------- -4
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رابعا: اخلطاطات/اخلرائط املفاهيمية
اخلطاطات الآتية تعني الطلبة على ا�ستبطان الفقرة بعيدا عن التجريد، وت�ساعد كثريا 

على فعل التنظيم والرتابط خالل التح�سري لعملية الكتابة واأثناءها.

اخلط�طة االأوىل: ي�سع الطلبة جملتهم ال�سابطة داخل ال�سكل يف ال��سط، ثم ي�سع�ن 
التفا�سيل على الأطراف.  

ال�سكل رقم 2 

اجلملة ال�س�بطة
اأ�سباب ثالثة جتعل 

من قلم احلرب ال�سائل 
اأف�سل الأقالم

ال�سبب الأول:
هذا القلم �سديق 

حميم للبيئة

ال�سبب الثاين:
لهذا القلم عالقة 
خا�سة وحميمة 

ب�ساحبه

ال�سبب الثالث:
لهذا القلم �سخ�سية 
متعددة اجل�انب ما 

يجعله غري ممل

اخلط�طة الث�نية: ي�سع الطلبة اجلملة ال�سابطة يف و�سط ال�سكل، ثم ي�زع�ن التفا�سيل 
التي �ستبنى على اأ�سا�سها جملهم الداعمة على الأ�سهم الأربعة.

ال�سكل رقم 3

اجلملة ال�سابطة: اأحب معلمتي لكنها 
تثري غ�سبي اأحيانا.
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اخلط�طة الث�لثة: ال�سكل الآتي مهم جدا حني نطلب من الطلبة كتابة فقرات يتحدث�ن 
فيها عن الت�سابه والختالف بني �سخ�سني اأو �سيئني. نعّلم الطلبة اأن ي�سع�ا يف املنطقة 
نطلب  الختالف.  نقاط  الأخريني  املنطقتني  يف  ي�سع�ا  واأن  اللتقاء،  نقاَط  امل�سرتكة 
التي  �سياأتي عرب اجلمل  الذي  يكتب�ا جملة �سابطة ت�جه احلديث  اأن  بعد ذلك  منهم 

�ستدعم الت�سابه والختالف. 

ال�سكل رقم 4

ونقاط  التقاء  نقاط  اخلا�سة  واملدار�س  احلك�مية  املدار�س  بني  �سابطة:  جلملة  مثال 
اختالف. 

اللغة  داعمة:  جمل  اأ�سا�سها  على  تنبني  اأن  ميكن  واختالف  التقاء  لنقاط  اأمثلة 
الر�سمية هي العربية، تعتمد املقرر الفل�سطيني، تتبنى نظام الت�جيهي، كثري من 
املدار�س اخلا�سة تدر�س لغة اأجنبية اأخرى اإىل جانب الإجنليزية، ق�سط املدار�س 
املدار�س  من  كثري  خمتلطة،  غري  احلك�مية  املدار�س  من  كثري  اأدن��ى،  احلك�مية 

اخلا�سة خمتلطة.
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 خام�سا: عناوين مقرتحة لكتابة فقرات
اختيار امل��س�عات يجب اأن ي�ازن، كما مر �سابقا، بني اخلفة وال�سرامة، بني امل�سائل 
ال�سفية  ال�سخ�سية/اجلماعية  امل�سائل  وبني  وغريها،  وال�طنية  والجتماعية  الثقافية 
التي حتفز ال�سهية الكتابية، وتفتح باب الب�ح ال�سخ�سي، وتك�سف عن ت�جهات الطالب 
اخلا�سة  الطلبة  حالت  مطلقة،  وبح�سا�سية  املعلمة/املعلم،  تراعي  اأن  يجب  ومي�لهم. 
عند اختيار امل��س�عات، كاأن تتفادى الرتكيز على ق�سية اأو حالة اجتماعية تثري احلزن، 
اأو الغ�سب، اأو الإح�سا�س بالدونية. اإن م��س�عا مثل “حنان الأم” لطالبة فقدت اأمها، 
“مالب�سي  اأو  اأم مطلقة،  يعي�س مع  العك�س” لطالب  اأو  لالأم  الأب  واح��رتام  “حمبة  اأو 
لأحا�سي�س  ي�سيء  اقت�ساديا،  معدم  لطالب  العيد”  يف  اأو  ال�سنة  بداية  مع  اجلديدة 
اأ�سحاب هذه احلالت، ويحفر باأذية يف ذاكراتهم. الآتي بع�س عناوين مقرتحة يظل 

  تط�يرها وحت�يرها مره�نني مبعرفة الطلبة ومي�لهم وخلفياتهم: 

هذا ال�سيء اأحبه/ل اأحبه يف 
املدر�سة

له حتى  تعر�ست  اأغ��رب م�قف 
الآن. 

بيني  الختالف/اللتقاء  نقاط   
وبني �سديقي

املدير  فيه  كنت  درا�سي  ي�م 
ل�ساعة

و�سفة �سريعة لبناء ال�سداقات ل اأف�سل ال�سكن يف �سقة

و�سفة �سريعة خل�سارة الأ�سدقاءاأحب/ل اأحب الزي املدر�سيطبقي املف�سل

ملاذا يجب اأن تتعلم العزف على برناجمي التلفزي�ين املف�سل
اآلة م��سيقية؟

جهازي الإلكرتوين املف�سل

ك��ي��ف اأ���س��ل��ح ع��ج��ل��ة دراج��ت��ي م�قف اأحرجني للغاية
املثق�بة؟

 اأحافظ على غرفتي غري مرتبة

خ��الف��ات��ي ال��دائ��م��ة م��ع اأخ��ت��ي/كيف اأ�سبه اأبي اأو اأمي متاماكيف اأبني بيتا ف�ق ال�سجرة؟
اأخي/ابن جرياين 

اخرتاع اأحب اأن يتحقق م�ستقبالاأ�سف مكانا ترفيهيا زرتهملاذا اأعدها معلمتي املف�سلة؟

على بني كرة القدم وكرة ال�سلةم�ا�سفات الأغنية الناجحة الريا�سيات  م��ادة  ل  اأف�سّ
امل�اد الأخرى
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الباب الثاني
 المقالة
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الباب الثاني: المقالة

اأول: الب�سط النظري 
اأحد غريه”  يجدها  ل  الكتابة  يف  �سع�بة  يجد  �سخ�س  “الكاتب 
 ثوم��س م�ن

1- متهيد

عندما نطلب من الطلبة يف مدار�سنا اأن ينتج�ا م��س�َع تعبرٍي كتابيًا )م��س�ع الإن�ساء( 
ح�ل عن�ان م�سرتك يحدده املقرر، يك�ن املق�س�د، يف الغالب، مقالة ق�سرية مكّ�نة من 

اأربع اأو خم�س فقرات.

فما  الأ�سا�سي  ال�ّساد�س  ال�سف  من  ابتداء  نقلها  ميكن  الق�سرية  املقالة  كتابة  مهارة 
ال�ساد�س يف  ال�سف  الأ�سا�سية دون  ال�سف�ف  اأن معلمات ومعلمي  يعني هذا  ف�ق. هل 
غنى عن كل الذي �سياأتي ح�ل هيكل املقالة يف هذا الباب؟ الإجابة عن هذا ال�س�ؤال، 
اإن ال�ق�ف على هيكل املقالة )الكل( املكّ�ن من ت�سافر جمم�عة  ويف ق�ل واحد، ل.  
الفقرات )الأجزاء( ي�فر له�ؤلء املعلمات واملعلمني فر�سة اإ�سافية لفهم الفقرة، ويرفع 
اأن يغري اأحدا منهم مبحاولة  من قدرتهم على نقلها اإىل �سف�فهم الأ�سا�سية، وميكن 

نقلها مب�ّسطة اإىل ال�سف اخلام�س مثال. 

يف �سياق احلديث عن هيكل املقالة، جند اأن عبارة “املقدمة والعر�س واخلامتة” من 
العبارات الأكرث ح�س�را بني معلمات ومعلمي اللغة العربية، وجند اأن دورانها على الأل�سن 
ي�ساهي دوران مق�لة “ف�س وقت للكتابة”. هي، يف واقع الأمر، كل ما ي�سمعه الطالب 
يف املدر�سة عندما ي�سري احلديث ح�ل “تعليم” كتابة املقالة. املع�سلة اأن هذه العبارة 
ذات  وا�سرتاطاٍت  تفا�سيَل  على  الأ�س�اء  يلقي  الغالب  يف  اأحد  فال  تثليثها،  يف  معتمة 
عالقة بثلثها الأول )املقدمة(، اأو ثلثها الثاين )العر�س(، اأو ثلثها الثالث )اخلامتة(. 
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تعليم  العاملني يف حقل  اأ�سبح ب��سلة م�سللة لكثري من  “الت�جيه” الثالثي، وقد  هذا 
العربية، اأ�سهم يف اإنتاج ما نحن فيه من حالة كتابية يف املدار�س ويف اجلامعات. �سحيح 
اأ�سا�سا وجدرانا و�سقفا؛ لكن  اأن للبناء  اأن للمقالة مقدمة وعر�سا وخامتة، متاما كما 

ال�س�ؤال الذي يلح هنا، هل ي�سنع احلديث عن اأجزاء البناء مهند�سا؟

نعرف الآن اأن الفقرة، مبا هي بناء متما�سك، تتاألف من جمم�عة جمل ت�ؤدي كل واحدة 
منها دورها، وتخدم، ملتحمة بغريها من اجلمل، ثبات بناء الفقرة. نعرف، اأي�سا، اأن 
اأي �سعف اأو انحراف ل�احدة اأو اأكرث من جمل الفقرة عن خطها اأو جملتها ال�سابطة 
�سي�ؤدي اإىل خلخلة الثبات امل�ستهى لهذا البناء. متاما كما اأن الفقرة مك�نة من جمم�عة 
جمل تنحكم يف تالحمها اإىل نظام، فاإن املقالة مك�نة هي الأخرى من جمم�عة فقرات 

تنحكم يف تالحمها اإىل نظام.

كل فقرة ميكن اأن ت��ّسع، اإذا احتملت فكرتها الرئي�سية ذلك، لت�سري مقالة. هذا يعني 
اأّن مبنى الفقرة لي�س �س�ى ت�سغري من ن�ع ما ملبنى املقالة، واأن ل اأحد ي�ستطيع اأن يكتب 
مقالة ق�سرية اأو ط�يلة، اأو يكتب بحثا، ما مل يتعّلم وي�ستبطن مهارة كتابة الفقرة بح�سب 

الأ�س�ل التي مرت. 

2- مبنى املق�لة

هذه املقاربة ملبنى املقالة مقاربة مدر�سية يف م�ست�اها، وت�سري يف خطني متعا�سدين: 
يف الأول، يتم التعريف باأركان املقالة من خالل الإجابة عن ثالثة اأ�سئلة مركزية؛ ويف 
الثاين، ي�سري ترحيل التعريفات، وهذا ه� الأهم، من م�ست�اها النظري اإىل م�ست�اها 
)املعرفة  واملقالة  ال�سابقة(  )املعرفة  الفقرة  بني  يطابق  �سكل  ت�فري  بطريق  التطبيقي 

اجلديدة(، وبطريق يطابق بني �سكليهما مطابقة ن�سية. 

اأ. االأ�سئلة:

ال�س�ؤال الأول: ما املق�س�د بق�لنا “مقدمة املقالة”؟

اأو فقرتها الأوىل، تتاألف من عن�سرين اثنني: الأول، متهيد ي�سع  مقدمة املقالة، 
وت�س�قه،  اهتمامه  درج��ة  من  ويرفع  املقالة،  م��س�ع  اإط��ار  يف  املفرت�س  القارئ 
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اأطروحة  الثاين،  اخلا�س.  اإىل  العام  من  متدرج  ب�سكل  الأط��روح��ة  نح�  ويق�ده 
العر�س.  يف  لحقا  املقالة  اإليها  �ستتطرق  التي  املحددة  الأفكار/امل�سائل  تت�سمن 
لالأطروحة ال�ا�سحة اأهمية مركزية، فهي تخدم الكاتب والقارئ على حد �س�اء - 
الكاتب، لأنها ب��سلة لعملية الكتابة، و�سابط لتنظيم بقية ج�سم املقالة؛ والقارئ، 
ره ملا �سياأتي يف عر�س املقالة، وت�سمن عدم ت�ستته، وتبقيه مت�سبثا بفعل  لأنها حت�سّ

القراءة امل�ستهى. 

ال�س�ؤال الثاين: ما املق�س�د بق�لنا “عر�س املقالة”؟
عر�س املقالة انعكا�س لأطروحتها كما وردت يف املقدمة، وعدد الفقرات فيه حمك�م 
بعدد الأفكار/امل�سائل التي وردت يف الأطروحة. يف الإطار املدر�سي نحن نتحدث 
للعر�س  ثالث  اأو  واثنتان  للمقدمة  )واح��دة  فقرات  اأو خم�س  اأربع  من  مقالة  عن 

وواحدة للخامتة(. 

ال�س�ؤال الثالث: ما املق�س�د بق�لنا “خامتة املقالة”؟
املقدمة،  يف  وردت  كما  املقالة  لأط��روح��ة  خمتلفة  ب�سياغة  تبداأ  فقرة  اخلامتة 
وتلخ�س نقاطا رئي�سية وردت يف العر�س، وتنتهي بعبارة عامة )راأي، اأو ت�قع، اأو 
اقرتاح( لها ارتباط مب��س�ع املقالة بطريقة اأو باأخرى. من الأهمية مبكان اأن يك�ن 
املعلم على دراية باأهمية الن�سب يف �سكل املقالة، مبعنى اأن اخلامتة ل تاأخذ اأكرث 
من 15% من حجم املقالة، وكذا املقدمة، وما تبقى ه� للجزء الأهم يف املقالة - 

عر�سها.  

 ب. املط�بقة ال�سكلية
من  بد  ل  الطلبة،  اإىل  نقلها  من  نتمكن  وحتى  املقالة،  مبنى  فهم  نتعمق يف  حتى 
املقالة  مبنى  وعنا�سر  الفقرة  مبنى  عنا�سر  بني  املطابقة  م�ساألة  على  الإب��ق��اء 
حا�سرة يف الذهن. هذه املطابقة ال�سكلية، خ�س��سا بعد رفدها مبطابقة ن�سية 
بني فقرة ومقالة لحقا، متّكن املعلمات واملعلمني من نقل املعرفة اجلديدة )مبنى 
املقالة( اإىل الطلبة على اأ�سا�س من معرفتهم ال�سابقة )مبنى الفقرة(، وت�سمن اأن 

ي�سري التعليم والتعّلم يف بيئة األيفة.
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خارطة  مع   ال�سغري  الفقرة  مبنى  خارطة  �سكل  تطابق  عن  يك�سف  الآتي  ال�سكل 
مبنى املقالة الكبري: 

نالحظ من خالل ال�سكل اأّن:

• اجلملة ال�سابطة يف الفقرة تقابلها يف املقالة مقدمٌة، وهذه املقدمة تت�زع بني 	
متهيد واأطروحة.

• اجلمل الداعمة يف الفقرة ُت��ّسع، لت�سري كل جملة )اأو اأكرث( منها فقرًة تقارع 	
جزئية من جزئيات اأطروحة املقالة.

• مع 	 تتعامل  التي  الفقرات  جمم�ع  يقابله  الفقرة  يف  الداعمة  اجلمل  جمم�ع 
جزئيات الأطروحة )العر�س(

• اجلملة اخلتامية يف الفقرة )اإن وجدت( تقابلها يف املقالة فقرة ختامية. هذه 	
الفقرة اخلتامية تعيد �سياغة اأطروحة املقالة، وتلخ�س ما جاء يف عر�سها، 

وتقدم اقرتاحا اأو راأيا اأو م�قفا، اأو تفتح الباب ل�س�ؤال.

متهيد ذو عالقة + ب�سط اأطروحة
�سياأتي"  كما  فقرتني  على  ت�زع  اأن  "ميكن 

جملة �سابطة
جمل داعمة

جملة ختامية
اجلملة ال�س�بطة

الفقرة واملق�لة-مط�بقة
املق�لة

1
الفقرة

اجلمل الداعمة

اجلملة اخلت�مية )اإن وجدت(

جملة �سابطة
جمل داعمة

جملة ختامية

جملة �سابطة
جمل داعمة

جملة ختامية

اخلامتة
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ت. املط�بقة الن�سية بني فقرة ومق�لة

الفقرة النم�ذج
اأهمية �سجرة الزيتون يف فل�سطني

تزرع �سجرة الزيت�ن يف خمتلف املناطق الفل�سطينية، ولهذه ال�سجرة اأهمية 
جتارية، وغذائية، وطبية. يرفع ت�سدير الفل�سطينيني لكميات كبرية من زيت 
الزيت�ن اإىل مناطق اجل�ار والعامل من قدرتهم ال�سرائية، وي�سهم يف تدعيم 
ال�سجرة من  منت�ج هذه  يعد  القت�سادية،  اأهميتها  اإىل جانب  اقت�سادهم. 
الغذائي، ول تكاد مائدة  الفل�سطينيني  اأ�سا�سّيا يف نظام  زيت�ن وزيت مكّ�نا 
الك�لي�سرتول.  بالفيتامينات واخلايل من  الغني  املك�ن  تخل� من هذا  طعام 
زيت الزيت�ن، اإ�سافة ملا �سبق، مك�ن اأ�سا�سي لكثري من امل�ستح�سرات الطبية 

والأدوية التي تعتمد امل�اد الطبيعية ب�سكل اأ�سا�سي. 

املقالة النم�ذج
اأهمية �سجرة الزيتون يف فل�سطني

ت�ستهر فل�سطني بزراعة اأن�اع خمتلفة من الأ�سجار املثمرة، وبت�زيع جغرايف 
�سبيل  املثمرة على  الأ�سجار  ال�سجرة. من هذه  لن�ع  املناخ  مرتبط مبنا�سبة 
الليم�ن  واأ�سجار  التني،  واأ�سجار  واخل���خ،  وامل�سم�س  الل�ز  اأ�سجار  املثال: 
والربتقال، واأ�سجار التفاح، وغريها. رغم اأهمية كل هذه الأن�اع من الأ�سجار 
املثمرة، تظل الزيت�نة التي تزرع يف خمتلف املناطق اجلغرافية �سيدة ال�سجر 
التجاري،  اجلانب  يف  مركزية  اأهمية  من  لها  ملا  الفل�سطينيني،  عند  املثمر 

واجلانب الغذائي ال�سحي، واجلانب الطبي.

املزارع  ي�سّدر  فل�سطني.  يف  التجارة  على  كبري  اإيجابي  تاأثري  الزيت�ن  ل�سجرة 
الفل�سطيني ثمرة الزيت�ن وي�سدر الزيت اإىل مناطق خمتلفة خارج ال�طن. يجني 
الكرمي،  العي�س  حتقيق  على  ت�ساعده  اأرباحا  هذه  الت�سدير  عملية  من  امل��زارع 
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وترفع من قدرته على ال�سراء. ل يخفى اأن هذا الأمر ين�سط، بالنتيجة، حركة 
التجارة يف كل الأ�س�اق، ويع�د بالفائدة على كل الفل�سطينيني دون ا�ستثناء.

اأهمية  ال�سجرة  لهذه  التجارية،  الناحية  الزيت�ن من  اأهمية �سجرة  اإىل  اإ�سافة 
والزيت�ن،  الزيت  الي�مي على  الفل�سطيني�ن يف غذائهم  يعتمد  غذائية كذلك. 
وجباتهم  كثري من  رئي�سيًا يف  اأو  اأ�سا�سيًا  مكّ�نًا  الزيت�ن  زيت  ي�ستخدم�ن  فهم 
الغذائية. جدير بالذكر اأن زيت الزيت�ن �سهل المت�سا�س يف اجل�سم، ويحت�ي 
على كمية كبرية من فيتامني )د( الذي يثبت الكال�سي�م ال�سروري لتق�ية العظام 
واحلماية من الك�ساح. يحت�ي زيت الزيت�ن، ف�ق كل ذلك، على مادة اأوميغا )3(  

ال�سرورية حلماية  اجل�سم من اأمرا�س القلب وال�سرايني. 

لهذه ال�سجرة، اإىل جانب الأهمية التجارية والغذائية، اأهمية يف اجلانب الطبي 
الزيت�ن  زيت  ي�ستخدم  الأ�سجار.  من  كثرية  اأن���اع  على  متف�قة  �سجرة  جتعلها 
من  خمتلفة  اأن���اع  �سناعة  يف  يدخل  فه�  كبري،  ب�سكل  الطبية  ال�سناعات  يف 
العالجية  الكرميات  من  كبري  وع��دد  ومرطباتها،  ال�جه  ب�سرة  عالج  �ساب�ن 
الأدوية  من  الكثري  �سناعة  كذلك، يف  الزيت،  يدخل  لأمرا�س جلدية خمتلفة. 

وامل�ستح�سرات الطبية التي تعتمد املك�نات الطبيعية ب�سكل اأ�سا�سّي. 

لها  خمتلفة.  �سعد  وعلى  مركزية  اأهمية  كذلك،  واحل��ال  الزيت�ن،  ل�سجرة 
لل�س�ق  وتن�سيط  للخارج  ت�سدير  من  التجارية  اجل�انب  يف  كبرية  اأهمية 
وجبات  يف  و�سحيا  رئي�سيا  مك�نا  باعتبارها  غذائية  اأهمية  ولها  املحلي، 
الكثريين منا، وهي �سجرة مركزية حني ي�سري احلديث عن املنتجات الطبية 
التي يعتمد يف ت�سنيعها على زيت الزيت�ن. ب�سبب ذلك، وغريه بال�سرورة، 
حتى  للمزارعني،  الالزم  الّدعم  ت�فر  اأن  الر�سمية  امل�ؤ�س�سات  على  يت�جب 

يت�سنى لهم م�ساعفة الهتمام بزراعة هذه ال�سجرة والعتناء الدوري بها.
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نالحظ الآن ت�زع م�سامني عنا�سر الفقرة وعنا�سر املقالة على ال�سكل ال�سابق  

املقالة

الفقرة

الفقرة واملقالة- مطابقة

مرتبط  جغرايف  وبت�زيع  املثمرة،  الأ�سجار  من  خمتلفة  اأن���اع  بزراعة  فل�سطني  ت�ستهر 
اأ�سجار الل�ز  مبنا�سبة املناخ لن�ع ال�سجرة. من هذه الأ�سجار املثمرة على �سبيل املثال: 
وامل�سم�س واخل�خ، واأ�سجار التني، واأ�سجار الليم�ن والربتقال، واأ�سجار التفاح، وغريها. 
تزرع يف خمتلف  التي  الزيت�نة  تظل  املثمرة،  الأ�سجار  الأن���اع من  كل هذه  اأهمية  رغم 
املناطق اجلغرافية �سيدة ال�سجر املثمر عند الفل�سطينيني، ملا لها من اأهمية مركزية يف 

اجلانب التجاري، واجلانب الغذائي ال�سحي، واجلانب الطبي.

ل�سجرة الزيت�ن تاأثري اإيجابي كبري على التجارة يف فل�سطني. ي�سّدر املزارع الفل�سطيني 
ثمرة الزيت�ن وي�سدر الزيت اإىل مناطق خمتلفة خارج ال�طن. يجني املزارع من عملية 
الت�سدير هذه اأرباحا ت�ساعده على حتقيق العي�س الكرمي، وترفع من قدرته على ال�سراء. 
ل يخفى اأن هذا الأمر ين�سط، بالنتيجة، حركة التجارة يف كل الأ�س�اق، ويع�د بالفائدة 

على كل الفل�سطينيني دون ا�ستثناء.

اأهمية غذائية  ال�سجرة  لهذه  التجارية،  الناحية  الزيت�ن من  �سجرة  اأهمية  اإىل  اإ�سافة 
كذلك. يعتمد الفل�سطيني�ن يف غذائهم الي�مي على الزيت والزيت�ن، فهم ي�ستخدم�ن 
بالذكر  جدير  الغذائية.  وجباتهم  من  كثري  يف  رئي�سيًا  اأو  اأ�سا�سيًا  مكّ�نًا  الزيت�ن  زيت 
فيتامني  من  كبرية  كمية  على  ويحت�ي  اجل�سم،  يف  المت�سا�س  �سهل  الزيت�ن  زيت  اأن 
)د( الذي يثبت الكال�سي�م ال�سروري لتق�ية العظام واحلماية من الك�ساح. يحت�ي زيت 
الزيت�ن، ف�ق كل ذلك، على مادة اأوميغا )3(  ال�سرورية حلماية  اجل�سم من اأمرا�س 

القلب وال�سرايني.

لهذه ال�سجرة، اإىل جانب الأهمية التجارية والغذائية، اأهمية يف اجلانب الطبي جتعلها 
ال�سناعات  يف  الزيت�ن  زيت  ي�ستخدم  الأ�سجار.  من  كثرية  اأن���اع  على  متف�قة  �سجرة 
اأن�اع خمتلفة من �ساب�ن عالج ب�سرة ال�جه  الطبية ب�سكل كبري، فه� يدخل يف �سناعة 
ومرطباتها، وعدد كبري من الكرميات العالجية لأمرا�س جلدية خمتلفة. يدخل الزيت، 
كذلك، يف �سناعة الكثري من الأدوية وامل�ستح�سرات الطبية التي تعتمد املك�نات الطبيعية 

ب�سكل اأ�سا�سّي.

ل�سجرة الزيت�ن اأهمية يف اجل�انب التجارية من ت�سدير للخارج وتن�سيط لل�س�ق املحلي، 
ولها اأهمية غذائية باعتبارها مك�نا رئي�سيا و�سحيا يف وجبات الكثريين منا، وهي �سجرة 
زيت  على  ت�سنيعها  يف  يعتمد  التي  الطبية  املنتجات  عن  احلديث  ي�سري  حني  مركزية 
الزيت�ن. ب�سبب ذلك، وغريه بال�سرورة، يت�جب على امل�ؤ�س�سات الر�سمية اأن ت�فر الّدعم 
الالزم للمزارعني، حتى يت�سنى لهم م�ساعفة الهتمام بزراعة هذه ال�سجرة – املتق�سفة 

وال�سب�رة وط�يلة العمر، والعتناء الدوري بها ورفع من�س�ب زراعتها.

 تزرع �سجرة الزيت�ن يف خمتلف املناطق 
اأهمية  ال�سجرة  ول��ه��ذه  الفل�سطينية، 

جتارية، وغذائية، وطبية.

كبرية  لكميات  الفل�سطينيني  ت�سدير  يرفع 
م��ن زي���ت ال��زي��ت���ن اإىل م��ن��اط��ق اجل����ار 
يف  وي�سهم  ال�سرائية،  قدرتهم  من  والعامل 
اأهميتها  جانب  اإىل  اقت�سادهم.  تدعيم 
ال�سجرة  ه��ذه  منت�ج  يعد  الق��ت�����س��ادي��ة، 
نظام  يف  اأ�سا�سّيا  مكّ�نا  وزي��ت  زيت�ن  من 
الفل�سطينيني الغذائي، ول تكاد مائدة طعام 
بالفيتامينات  الغني  املك�ن  هذا  من  تخل� 
الزيت�ن،  زيت  الك�لي�سرتول.  من  واخلايل 
من  لكثري  اأ�سا�سي  مك�ن  �سبق،  ملا  اإ�سافة 
تعتمد  التي  والأدوية  الطبية  امل�ستح�سرات 

امل�اد الطبيعية ب�سكل اأ�سا�سي.

 ل���ه���ذه الأ�����س����ب����اب، واأخ�������رى غ��ريه��ا 
ن�ساعف  اأن  ب��ن��ا  ي��ج��در  ب��ال�����س��رورة، 

اهتمامنا بهذه ال�سجرة املباركة.
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ثانيا: مقرتح لنقل املقالة اإىل الطلبة  
بعد املزاوجة بني الب�سط النظري الذي �سبق، وبني املقرتح الآتي، ي�سري نقل مهارة كتابة 
ال�سحالة  اأمرا منظما، وممتلكا ملفرداته، وبعيدا عن  امل�ستهدفة  ال�سف�ف  اإىل  املقالة 
والعر�س  “املقدمة  عبارة  يف  امل�سمنة  العامة  بالرطانة  عميقة،  تبدو  لكي  جُتّلل،  التي 

واخلامتة”.

يق�م املقرتح على مبداأ “الُقمع” اأو “التقميع”. هذا املبداأ ب�سيط للغاية، وي�ساعد الطلبة 
على �سبط مقالتهم امل�ستقبلية، وينفي �سفة الت�سيب عنها. الأ�سل يف مبداأ التقميع اأن 
بداية  عند  الأ�سيق  املنطقة  اإىل  و�س�ل  نتدرج  ثم  العري�سة،  القمع  منطقة  من  نبا�سر 

فتحة اأنب�بة القمع، ثم املرور عرب الأنب�بة. 

اأن املقالة ال�سابقة بداأت من منطقة القمع  اإ�ساءة على مبداأ التقميع هذا، نالحظ  يف 
العري�سة )فل�سطني منطقة �سجرية، وفيها العديد من اأ�سناف ال�سجر املثمر...........(، 
�سجرة  وو�سعت  ال�سجر  اأن�اع  كل  ا�ستثناء  املنطقة حني مت  ت�سييق  التدرج يف  �سار  ثم 
الزيت�ن يف ال�اجهة. بعد ذلك انتقلت املقالة اإىل املنطقة الأ�سيق من القمع عند فتحة 
الأنب�بة حني فرزت ج�انب ثالثة، دون غريها، خا�سة بهذه ال�سجرة. هذا اجلزء املتدرج 
من العري�س اإىل ال�سيق �سّكل مقدمة املقالة م�زعا بني متهيد واأطروحة. بعد ذلك، بداأ 
عر�س  جمم�عها  �سكل  متتالية  دفقات  ويف  القمع،  اأنب�بة  عرب  باملرور  “ماء” املقالة 
اأو  الدفقة  ثم  الأطروحة،  يف  اأول  ظهرت  لأنها  التجارية  الفقرة  اأو  الدفقة   – املقالة 

الفقرة الغذائية لأنها ظهرت ثانيا، ثم الدفقة اأو الفقرة الطبية لأنها ظهرت ثالثا. 

تف��سيل املقرتح:

�سينقل  اأنه  للطلبة  املعلمة/املعلم  تعلن  البنائية،  وعنا�سرها  ال�سابقة  للمقالة  ا�ستثمارا 
لهم خربة كتابة املقالة املك�نة من خم�س فقرات ح�سب الأ�س�ل. تر�سم املعلمة/املعلم 
بعد ذلك �سكل القمع على الل�ح، وتبداأ عملية ا�ستثارة الطلبة ودفعهم، ب�سكل م�جه وغري 

بريء ل باأ�س، للحديث ح�ل م��س�ع �سجرة الزيت�ن مركزا على امل�سائل الآتية:

• فل�سطني منطقة �سجرية، فيها اأن�اع خمتلفة من الأ�سجار املثمرة، �سجرة الزيت�ن 	
من اأهم هذه الأ�سجار اإن مل تكن اأهمها.
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• تكتب املعلمة/املعلم هذه املعل�مات داخل منطقة القمع العري�سة وت�سمى متهيدا، 	
ثم ُيعّرف الطلبة على التمهيد بح�سب الت�جيهات التي مرت يف الب�سط النظري 

اآنفا.

• ت�ّجه املعلمة/املعلم الطلبة ليتحدث�ا عن اأهمية ال�سجرة من الناحية ال�سياحية، 	
والتجارية، وال�سناعية، والغذائية، والطبية، والرمزية، والدينية، وغريها.

• ت�ؤكد املعلمة/املعلم على انعدام اإمكانية اأن ت�ست�عب مقالة ق�سرية �سمتها الرتكيز 	
من  املاء  فيها  ن�سخ  اأن  ت�ست�عب  ل  القمع  فتحة  اأن  كما  امل�سائل، متاما  كلَّ هذه 

بربي�س �سهريج. 

• ت��سع يف 	 والطبية(، ثم  والغذائية  املعلمة/املعلم ثالث م�سائل )التجارية  تنتقي 
املنطقة الأ�سيق من القمع عند فتحة الأنب�بة، وُت�سمى اأطروحة، ثم ُيعّرف الطلبة 

على الأطروحة بح�سب الت�جيهات التي مرت يف الب�سط النظري اآنفا.    

• قد 	 والأطروحة  التمهيد  بني  امل�زعة  املقالة  مقدمة  اأن  اإىل  املعلمة/املعلم  ت�سري 
اأجنزت، ثم ي�سري التاأكيد على اأهمية الأطروحة يف ت�جيه م�سرية املقالة الالحقة 

لهذه املقدمة. 

• ت�ؤكد املعلمة/املعلم على اأن ما �سيمر من اأنب�بة القمع ه� امل�ساألة التجارية اأول، 	
اأطروحة  عن  خروجا  يعد  ذلك  على  يزيد  وما  ثالثا،  فالطبية  ثانيا،  فالغذائية 

املقالة كما وردت يف املقدمة.

• تذّكر املعلمة/املعلم الطلبة باأن كل م�ساألة من هذه امل�سائل �سيتم تناولها يف فقرة 	
فقرة من هذه  كل  وبناء  املقالة،  �سي�سكل عر�س  الفقرات  واحدة، وجمم�ع هذه 
جمل  وجمم�عة  �سابطة  جملة  على  يق�م  ال��ذي  الفقرة  لبناء  مماثل  الفقرات 

داعمة. 

• ت�سري املعلمة/املعلم اإىل اأهمية معاودة النظر فيما نزل من الأنب�بة والتفكر فيه، 	
هذه املعاودة ت�سمى خامتة.  
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ال�سكل الآتي يلخ�س ما �سبق

• “اأهمية 	 النم�ذج  املقالة  حتاكي  ملقالة  جماعية  اإنتاج  عملية  املعلمة/املعلم  تق�د 
�سجرة الزيت�ن يف فل�سطني”. 

• العنا�سر 	 لتعيني  الطلبة  وُيقاد  الطلبة،  على  النم�ذج  املقالة  املعلمة/املعلم  ت�زع 
م�سائل  اإىل  ترتد  التي  “الفقرات  والعر�س  واأطروحة”،  “متهيد  )املقدمة 

الأطروحة”، واخلامتة(.    

ملح�ظة يف غاية الأهمية: 
فقرة  من  لالنتقال  رنا  حت�سّ عبارة  اإىل  ال�سال�سة،  ل�سمان  العر�س،  يف  نحتاج 
العر�س هما:  انتقاليتان تربطان بني فقرات  املقالة عبارتان  اأخرى. ورد يف  اإىل 
بداية  وردت يف  التجارية” وقد  الناحية  الزيت�ن من  �سجرة  اأهمية  اإىل  “اإ�سافة 
التجارية  الأهمية  جانب  اإىل  الزيت�ن،  و“ل�سجرة  العر�س،  من  الثانية  الفقرة 
من  العر�س.  من  الثالثة  الفقرة  بداية  يف  وردت  وقد  اأهمية.....”،  والغذائية، 
الأهمية مبكان اأن يركز املعلم على مثل هذه العبارات النتقالية، ذلك لأنها حتفظ 

للن�س ان�سيابه، وتعني القارئ على تتبع الفكرة ب�سكل مرتابط ومت�سل�سل. 

ف��ل�����س��ط��ني م��ن��ط��ق��ة ����س���ج���ري���ة، ف��ي��ه��ا 
املثمر  ال�����س��ج��ر  اأن������اع  م���ن  ال��ع��دي��د 

...............................
اأهمية �سجرة الزيت�ن، لهذه 

جتارية  اأهمية  ال�سجرة 
وغذائية وطبية

الأهمية التجارية

�لة
املق
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الأهمية الطبّية

اخلامتة
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ثالثا: مقرتح تدريبي
التدريبات اخلا�سة بكتابة الفقرة تغذي تعليم وتعّلم مهارة كتابة املقالة، ويجب اأن تظل 
حا�سرة يف الذهن اأثناء تدريب الطلبة على كتابة املقالة. لعل طريقة الكتابة املتدرجة 
املقرونة بتق�مي تك�يني من اأجنع الطرق لتعليم كتابة املقالة، وتف�سيلها على النح� الآتي:

• بني 	 انقطاع  فرتات  دون  ينفذ  اأن  ويف�سل  ح�س�س،  لثالث  يحتاج  التدريب  هذا 
ح�سة وح�سة. 

• يتم ت�زيع الطلبة على جمم�عات )يف�سل اأن ل يزيد العدد عن خم�سة اأ�سخا�س(.	

• بعد الت�ساور مع الطلبة، يتم تعيني  امل��س�عات التي تهمهم ومتتعهم، ثم تختار كل 	
جمم�عة من املجم�عات م��س�عا.

• تبداأ كل جمم�عة بكتابة مقدمة مقالتها م�زعة بني متهيد واأطروحة، ثم ت�ستعر�س 	
املقدمات، وتعنّي م�اطن الق�ة وال�سعف فيها.  

• تبداأ املجم�عات بكتابة الفقرة الأوىل يف العر�س، ثم ت�ستعر�س الفقرات، وهكذا 	
و�س�ل اإىل الفقرة الأخرية يف العر�س. 

• تبداأ املجم�عات بكتابة اخلامتة التي ت�ستعر�س هي الأخرى وتعنّي م�اطن ق�تها 	
و�سعفها.  

• يف�سل اأن تطبع كل املقالت، بعد تنقيحها، وت�زع على املجم�عات. 	

• لكل 	 الكتابية  الذاكرة  يف  عميقا  �سيحفر  ن�عي،  ب�سكل  اأجنز  اإن  التدريب،  هذا 
طالبة وطالب. 
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رابعا: مناذج

النموذج االأول

االأه�يل وبداية ال�سنة الدرا�سية
يتحمل الأهل، يف �سبيل  تربية بناتهم واأبنائهم تربية �ساحلة، م�س�ؤوليات كثرية،  
اأنف�سهم  ويتمن�ن لهم م�ستقبال زاهرا ي�سريون فيه م�اطنني �ساحلني يخدم�ن 
ويخدم�ن جمتمعهم. من هذه امل�س�ؤليات الكثرية التي يتحملها الأهل مع بداية كل 

�سنة درا�سية جديدة: امل�س�ؤولية القت�سادية، وامل�س�ؤولية الأكادميية.

على  تقع  كثرية.  اقت�سادية  م�س�ؤوليات  درا�سية  �سنة  كل  بداية  مع  الأهل  يتحمل 
احلقائب  �سراء  وم�س�ؤولية  والدفاتر،  الكتب  �سراء  م�س�ؤولية  مثال،  عاتقهم، 
الهم�م  املنا�سبة. من  املدر�سية  املالب�س  �سراء  وم�س�ؤولية  والقرطا�سية،  املدر�سية 
وامل�ساريف  الي�مي،  الأبناء  بها، م�سروف  ي�ستهان  ل  التي  الأخرى  القت�سادية 

امل��سمية من رحالت واأن�سطة وغريها.

اإ�سافة اإىل امل�س�ؤوليات القت�سادية هذه، يحمل الأهل مع بداية كل �سنة درا�سية 
هم�م اأبنائهم الأكادميية كذلك. يحمل الأهل هّم اأبنائهم الذين التحق�ا ب�سف 
اأعلى، ويفكرون كثريا يف ال�سع�بات التي ميكن اأن يتعر�س لها طفلهم اأو طفلتهم 
مع املنهاج اجلديد. يقلق الأهل كذلك، وب�سبب تغري املعلمني واملعلمات كل �سنة، 

من قدرة بناتهم واأبنائهم على التكّيف والتعامل مع املعلمني اأو املعلمات اجلدد.  

حياة الأهل مع بداية العام الدرا�سي لي�ست �سهلة، وحياة اأبنائهم وبناتهم لي�ست 
كثرية  وغريها  والأك��ادمي��ي��ة  القت�سادية  الدرا�سي  العام  هم�م  كذلك.  �سهلة 
ومتعددة، لكن جتدد هذه الهم�م كل �سنة يق�ل باأن الأهل واأبناءهم ما زال�ا على 

هذه الأر�س، يعمل�ن ويتعلم�ن من اأجل م�ستقبل اأف�سل لهم وملجتمعهم.
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النموذج الث�ين

م�ستقبل الكت�ب يف ع�سر التلفزة واالإنرتنت
كان الكتاب، وما زال، و�سيلة مهمة جّدا من و�سائل اكت�ساب املعرفة. تكّر�س دور الكتاب هذا 
بعد اخرتاع الّطباعة؛ الأمر الذي �سّهل عملية اإنتاج الكتاب، و�سّهل، بالّتايل، عملية اقتنائه. 
رغم هذه الأهمّية التي يتمّتع بها الكتاب، باعتباره و�سيلة من و�سائل اكت�ساب املعرفة، اإل 

اأنه ي�اجه - يف ع�سرنا احلا�سر - حتدياٍت كثريًة منها: التلفزي�ن، والإنرتنت.
ا�ستطاع التلفزي�ن، ولأكرث من �سبب، اأن يهدد وج�د الكتاب ب�سكل ملح�ظ. يعدُّ التلفزي�ن 
و�سيلة ترفيهّية من الّدرجة الأوىل، وه� - اإ�سافة لأهميته الرّتفيهية - يعّد و�سيلة �سريعة 
ميكن  التي  ال�ّسرعة  اإن  وال�ّسيا�سّية.  والفنّية  والأدبّية  العلمّية  املعارف  لكت�ساب  وقيا�سّية 
ميكن  التي  والّطريقة  واملعل�مة،  اخلرب  فيها  ينقل  اأن   - وكم�ؤ�س�سة  كجهاز   - للتلفزي�ن 
الكتاب،  حت��ّدي  من  التلفزي�ن  ميّكن  ذل��ك  كل  ويتعّلم،  يتابع  اأن  خاللها  من  للم�ساهد 
الّتحدي الذي يفر�سه  اإىل هذا  اإ�سافة  اأي�سا.  التفّ�ق عليه  وميّكنه، يف حق�ل كثرية، من 
عامل التلفزي�ن على عامل الكتاب، ي�اجه الأخري حتديا من ن�ع اآخر فر�سه ع�سر الّتقنيات 

احلديثة وع�سر الربجمّيات املتطّ�رة. 
وا�ستمراره.  الكتاب  ل�ج�د  الأكرب  الّتحدي  حتديدا،  املعل�ماتّية  و�سبكته  الكمبي�تر،  يعّد 
ي�ستطيع الإن�سان، الي�م، اأن يطالع كميات هائلة من املن�س�رات )الكتب واملجالت واجلرائد 
اأن يكّلف نف�سه  اأن يكّلف نف�سه عناء �سرائها، ودون  الكمبي�تر دون  وغريها( عرب �سا�سة 
عناء البحث عن مكان لتخزينها لحقا. ي�ستطيع الفرد، اأي�سا، اأن يقراأ هذا الكّم الهائل 
ة. اإذا  من الكتب دون اأن يكّلف نف�سه عناء اخلروج من البيت اإىل املكتبات العاّمة واخلا�سّ
اأ�سفنا اإىل كل هذه امليزات ميزة اأخرى مهمة هي التكلفة الب�سيطة التي يدفعها الإن�سان 
مقابل ا�سرتاكه يف ال�سبكة املعل�ماتية، فال بد اأن نقّر باأن الكتاب ي�اجه م�سكلة وج�د، وباأن 

ال�سن�ات القادمة �ستك�ن حا�سمة يف تقرير م�ستقبله.
واإفرازاته  الع�سر احلا�سر  ية  الكتاب من خ�س��سّ املفرو�سة على  الّتحديات  مع كل هذه 
تاريخه  األق خا�س مكت�سب من  للكتاب  يبقى  التلفزة وجمال احل��سبة،  التقنية يف جمال 
الط�يل مقابل التاريخ احلديث للتلفزي�ن والكمبي�تر. لكّن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه ه�: 

هل �سي�سمد هذا الألق ط�يال اأم اأنه يف طريقه اإىل زوال؟    
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النموذج الث�لث

عندم� كنت �سيط�ن� يف الت��سعة من عمري
من  ج��زءا  ت�سكل  حمرجة  م�اقف  اأو  خا�سة،  حكايات  جمم�عة  منا  واح��د  لكل 
نعتم  اأن  الآخر نحاول  والبع�س  به،  نعتز  ال�سخ�سي. بع�س هذه احلكايات  تاريخه 
ال�سطب، لكننا ننجح يف  عليه ون�ستهي �سطبه من ذاكرتنا. نف�سل غالبا يف عملية 
جعل هذه احلكايات اأو امل�اقف املحرجة، يف وقتها، مادة د�سمة لل�سحك. كان يل 
اأيام الطف�لة جملة م�اقف اأ�سرتجعها اأو ي�سرتجعها  اأ�سدقائي واأقاربي يف جل�سات 
من  درامية  م�اقف  ثالثة  عمري،  من  التا�سعة  يف  واأن��ا  �سجلت،  احلميمة.  التفكه 
العيار الثقيل. الأول �سجلته ب�سبب �سعفي يف القراءة، والثاين �سجلته ب�سبب عطب 
يف قدرتي على ال�سمع، والثالث �سجلته ب�سبب �س�ء تقدير ملخارج النف�س يف ج�سمي 

الذي كان »معجعجا« حينها. 

الأخبار  ن�سرة  ومع دخ�له دخلت  بيتنا،  ال�سبعينيات دخل جهاز جهنمّي  بداية  مع 
التي كانت تبثها القناة الأردنية الر�سمية يف ت�قيت مقد�س ه� الثامنة م�ساء. كانت 
اأكرهه  وكنت  العاملية،  بالأخبار  خا�س  الأول  ق�سمني:  اإىل  حينها  الن�سرة  تنق�سم 
اأنتك�س  كرها �سديدا، والثاين كنت يف كل ي�م اأحترق مل�ساهدته، وكنت يف كل ي�م 
انتكا�ستي لأنه مل يكن حل�ا كما ظننت. الق�سم الثاين من ن�سرة الأخبار هذه كان 
بعن�ان »الأخبار املحلية«، وكان، ل�سعفي يف القراءة، ي�سل اإيل على ال�ساكلة الآتية: 
»الأخبار املَُحلَّية«. بقيت �سهرين انتظر احلالوة امل�ع�دة اإىل اأن اندلقت من ك�ب 
ال�ساي املحلى على بيجامة اأخي الكبري الذي مل يتمالك نف�سه من ال�سحك ملا �ساألته 

ّلَيًة. عن علة غياب احلالوة من اأخبار يفرت�س اأن تك�ن حُمَ

اإىل جانب �سعفي يف القراءة، كنت معط�ب ال�سمع كذلك. يف التا�سعة من عمري 
حادثة  قبل  حترقي،  العل�م  معلمة  لدخ�ل  اأحت��رق  وكنت  الرابع،  ال�سف  يف  كنت 
يف  املعلمة  حدثتنا  الأخبار.  ن�سرة  من  الثاين  الق�سم  لبداية  ال�ساي،  ك�ب  ان��دلق 
ي�م من الأيام عن طبق »اليخني )باخل�سار اأو باللحم(« ال�سحي، وحدثتنا ي�مها 
فجرت  وهناك  البيت،  اإىل  وطرت  نف�سي  حملت  املدر�سة،  بعد  اجلائعني.  بانفعال 
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قنبلة مطبخية مل تعرف اأمي كيف تتعامل مع �سظاياها. قلت لأمي، التي كانت تعد 
طعاما ن�سيت ا�سمه، اأن تعد لنا يف الغد طبق اليخ ي باخل�سار – مع راء تلحق اخلاء 
بدل الن�ن. كاد بطن اأمي ينبعج من ال�سحك، وكادت تطرح اجلنني الذي �سار بعد 

ثالثة اأ�سهر اأخي ال�سغري. 

اأما حادثة �س�ء تقديري ملخارج النف�س يف ج�سمي املعجعج فمرت مرور »�سح�يطة« 
اأبي على جلدي الطري. كان ي�مها �سديق لأبي يف البيت، وكان جال�سا مع اأبي يف 
غرفة ال�سي�ف. اأ�سعل ال�سديق �سيجارة، وكنت اأراقب امل�سهد من زاويتي بعني ن�سر. 
يف الن�سف الثاين من عمر ال�سيجارة، دخل ال�سديق اإىل املرحا�س لق�ساء حاجة 
اأجهله. انتهزت الفر�سة، وهجمت  اإىل املطبخ لغر�س  اأبي  بي�ل�جية اأحلت، ودخل 
على ال�سيجارة، و�سحبت نف�سا �سمعت قبل نفثه خط�ات اأبي مقرتبا. دخل اأبي اإىل 
اأنفي. كان  غرفة ال�سي�ف واأنا اأحب�س نف�س الدخان الذي بداأ يت�سرب خارجا من 

امل�سهد ك�ميديا لكن ك�ميديته مل تلطف من وقع ال�سح�يطة على جلدي الطري. 

بعد حذف  بالراء  الذي طعمته  اليخني  الأنف، وبني  ال�سارد من فتحة  النف�س  بني 
الإط��الق،  على  حل�ا  يكن  مل  ال��ذي  الأخ��ب��ار  ن�سرة  من  املحلى  الق�سم  وب��ني  ن�نه، 
الذاكرة  عتبات  اإىل  تقفز  اأن  تنتظر  الراب�سة  الق�س�س  اأخرى من  تظل جمم�عة 
الأمامية. كم اأ�ستهي اأن تقفز هذه الق�س�س الراب�سة وتك�سف عن تفا�سيل تاريخي 
كنت  الكاملة عندما  الذاتية  �سريتي  قفزت  التي  الق�س�س  مع  وت�سكل  ال�سخ�سي، 

�سيطانا معط�با يف التا�سعة من عمره. 
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خام�سا: خطاطات تنظيمية
لإجناز  البناوؤون  بها  ي�ستاأن�س  التي  الهند�سية  اخلارطة  متاثالن  الآتيتان  اخلطاطتان 
عملهم. اإن ت�زيع هذه اخلطاطات على الطلبة يعينهم على تنظيم اأفكارهم و�سل�سلتها 
خلطاطات  خمتلفة  اأ�سكال  يقرتح  اأن  املعلم  ي�ستطيع  الكتابة.  عملية  يف  ال�سروع  قبل 

ي�ستح�سر معها الطلبة هيكل املقالة، وت�سمن العملية التنظيمية ملخرجاتهم الكتابية.

اخلط�طة االأوىل:

مقدمة 

فقرة اأوىل

فقرة ثانية

فقرة ثالثة

خامتة

اأطروحةمتهيد
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اخلط�طة الث�نية:
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جملة �سابطة
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الأوىل يف
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اعتب�رات على �سكل �سوؤال:

 األ يحّد �سكل املقالة هذا، حني ي�سع ن�س��س 
الطلبة يف قالب م�حد، من قدرتهم الإبداعية، 
ومن اإمكانية حتقق الختالف اجلميل بينهم/

بني ن�س��سهم؟
الإجابة عن هذا ال�س�ؤال خليط من ل ونعم، وتف�سيلها على النح� الآتي:

الطلبة، خ�س��سا يف املراحل الأوىل، بحاجة ما�سة لب��سلة ت�جه عملهم، وحتفظه 
الف�سل،  املقالة كما قدم يف هذا  تعليم هيكل  يرفع  ال�سبابية.  النفالت ومن  من 
دون �سك، من درجة ال�عي التنظيمي الذي ن�سهد غيابه، اإىل جانب اأ�سياء اأخرى، 
يف كثري من ن�س��س الطلبة. حني ي�ستبطن الطلبة هذا ال�سكل، ي�سري التعامل مع 
خرقه عمال منظما بذاته، وي�سري مادة تنظيمية اأولية ملقالت ط�يلة يكتبها الطلبة 
الن�س��س  من  كثريا  اأن  �سحيح  اجلامعات.  ويف  املتقدمة  املدر�سية  العتبات  يف 
لكّن  ال�سكل،  بهذا  دائما  تلتزم  ل  ال�سحف  ويف  الكتب  يف  نطالعها  التي  املُحكمة 
تدّرج  خبري  عن  اإل  ي�سدر  اأن  ميكن  ل  تنظيمي  بعمل  تلتزم  اأنها  اأي�سا  ال�سحيح 
ومتّر�س يف مهارة الكتابة. نلحظ، على �سبيل املثال، اأن كثريا من اأطروحات املقالت 
ال�سحفية تاأتي �سمنية وغري مب�س�طة يف بداية املقالة اأو يف مقدمتها، ومتابعة هذه 
الأطروحات ي�سّكل ن�عا من حتد واإمتاع للقارئ املهتم. يبقى الق�ل اإن العمل املثايل، 
يف �سياق الإجابة اخلليط بني ل ونعم، ه� اعتماد ثنائية ال�ستبطان واخلرق عند 
تدري�س مهارة كتابة املقالة: الت�سديد على �سرورة ا�ستبطان الطلبة لل�سكل املعطى 
اأول، وعلى �سرورة ترك م�ساحة للطلبة، خ�س��سا يف ال�سف�ف املتقدمة، اأن يكتب�ا 

ن�س��سا تخرق ال�سكل، ومتتلك خ�س��سيتها التنظيمية املقنعة ثانيا. 
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الباب الثالث
في قضايا التحرير
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الباب الثالث: في قضايا التحرير

ح�سة الكتابة ل تعني فقط اأن ينتج الطالب ن�س��سا دائما. ح�سة الكتابة تعني، اأي�سا، 
اإن تقدمي ن�س��س  الطلبة مع ن�س��س فيها م�ساكل من م�ست�يات خمتلفة.  يتعامل  اأن 
معط�بة للطلبة، و�س�ؤالهم اأن يعّين�ا م�ساكلها ثم يق�م�ا بت�س�يبها، اأمر �سروري لفتح 
عي�نهم على هذه امل�ساكل، وعامل حمّفز لدفعهم كي يتجاوزوا هذه امل�ساكل حني يطلب 
اإىل  ترمي  ريا�سة  الن�س��س  مع  التعامل  هذا  بهم.  خا�سة  ن�س��سا  ينتج�ا  اأن  منهم 
حمررا  ي�سري  لكي  الطالب  ر  حت�سّ عملية  بطريقة  احلميدة  الكتابية  العادات  تاأ�سي�س 

�سمنيا لن�سه اخلا�س لحقا. 

تن�يع الأن�سطة اخلا�سة مبهارة الكتابة، عالوة على ما �سبق، يق�سي الرتابة التي تعطل 
الآتية تتم��سع يف �سميم تعليم وتثبيت  الكامنة. املقرتحات  الكثري من طاقات الطلبة 
مهارة الكتابة عند الطلبة، وهي، يف اعتمادها على كثري مما �سبق، تاأخذ منحى خمتلفا 
ي�سري الطالب فيه منتجا من ن�ع اآخر، وي�سري يف مركز العملية التعليمية التعلمية حني 
يلب�س عينّي املعلمة اأو املعلم، ويبداأ باإطالق اأحكام على الن�س��س املكت�بة. يف هذا الباب 
الأخري من الدليل، ت�جد جمم�عة اأن�سطة حتريرية، وكل ن�ساط منها له هدف حمدد. 
ي�ستطيع املعلم�ن اأن يرّكب�ا هذه الأهداف بح�سب الحتياجات والإمالءات املنهجية؛ كاأن 
تزاوج املعلمة اأو املعلم بني مهارة حترير الفقرة/املقالة على م�ست�ى ال�سكل، وحتريرها 
على م�ست�ى نح�ي، و/اأو اإمالئي، و/اأو ترقيمّي. يذكر اأن النماذج يف الأن�سطة املقرتحة 
الآتية حمدودة، ودورها املفرت�س اأن حتّر�س املعلمات واملعلمني لكي ينتج�ا مناذجهم 

التدريبية بت�جيه من احتياجات ومي�ل الطلبة يف ال�سف امل�ستهدف. 

  



60

الن�ساط الأول: حترير الفقرة
لعمليات الدماغ اجلراحية، اأنك ل�ست جمربا على اإتقانها من املرة الأوىل”  خالفا  الكتابة،  يف  “اللطيف 
 روبرت كرومري

اإنتاج،  اأو  بانتقاء،  واملعلم�ن  املعلمات  تق�م  بالفقرة،  اخلا�سة  الأ�سا�سيات  تثبيت  بعد 
هذا  من  الأول  الباب  يف  قدم  كما  الفقرة  مببنى  تلتزم  ل  التي  الفقرات  من  جمم�عة 
اأو  جمم�عات  يف  للطلبة،  عمل  ورق��ة  �سكل  على  الفقرة/الفقرات  ُتقّدم  ثم  الكتيب، 
خرباتهم  على  معتمدين  اإنتاجها،  واإع���ادة  م�ساكلها  تعيني  منهم  ويطلب  منفردين، 
وجمل  �سابطة  بجملة  اللتزام  حيث  من  الفقرة،  مبنى  م�ساكل  تعيني  هدف  ال�سابقة. 
داعمة، ميكن اأن يزاوج مع اأهداف اأخرى نح�ية اأو اإمالئية؛ كاأن تتعّمد املعلمة اأو املعلم 
التي  الأب�اب  اأخطاء نح�ية يف باب من  للتحرير على  التي �ستخ�سع  الفقرة  اأن حتت�ى 
اأن يرتكز  الآتية مناذج دالة وم�جهة، والأمثل  النماذج  العمل.  تدّر�س وقت طرح ورقة 
بهم.  اخلا�سة  العمل  اأوراق  ينتج�ن  حني  املقررات  يف  ال���اردة  الدرو�س  على  املعلم�ن 
من الريا�سات املهمة يف هذا الن�ساط التحريري، ا�ستخدام فقرات كتبتها جمم�عات 
الطلبة، على اأن تعمل كل جمم�عة على حترير فقرة من اإنتاج جمم�عة اأخرى يف ال�سف.   

من�ذج لتدريب�ت 

-1-

اأ�سدقاء
�سالفة وبديعة �سديقتان حميمتان تق�سيان معظم ال�قت معا. تلعبان معا وتذهبان 
اإىل حديقة البلدية معا. كلب �سالفة �سريع للغاية. تركب �سالفة وبديعة البا�س اإىل 
املدر�سة معا وتع�دان منها معا. تنام ال�سديقتان اإحداهما عند الأخرى خالل عطلة 

نهاية الأ�سب�ع، وت�ستمتعان بالألعاب الكثرية امل�ج�دة يف غرفتيهما.

جملة »كلب �سالفة �سريع للغاية« ل تغذي اجلملة ال�سابطة.
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-2-

�سناعة اخلبز
عّلمتني جّدتي كيف اأ�سنع اخلبز يف البيت. اأول، اأح�سرت وعاء، وو�سعت فيه كمية 
من طحني القمح، واأ�سافت اإليه اخلمرية وامللح. بعد ذلك، بداأت جدتي ت�سيف املاء 
يف  ذلك.  اأثناء  منا  قريبا  يكن  مل  جدي  اخلليط.  وتعجن  تدريجية  ب�س�رة  الدافئ 

النهاية، قطعت جدتي العجني اإىل قطع مت�ساوية، ثم رّقتها وو�سعتها يف الفرن.  

جملة »جدي مل يكن قريبا منا اأثناء ذلك« ل تغذي اجلملة ال�سابطة.

-3-

دورة املاء
ال�سم�س  حرارة  قالت:  ما  هذا  الي�م.  �سف  يف  املاء  دورة  العل�م  معلمة  لنا  �سرحت 
ت�سخن املاء وحت�له اإىل بخار. �ساأذهب واألعب كرة القدم م�ساء الي�م اإن كانت حرارة 
ال�سم�س منا�سبة. يت�ساعد البخار عاليا اإىل ال�سماء، وعندما تنخف�س درجة حرارته 
يتكثف، ثم يت�ساقط على �سكل املطر. لأن هذا ما يحدث للماء مرة بعد مرة بعد مرة، 

ت�سمى العملية “دورة املاء”.  

جملة »�ساأذهب واألعب......... حرارة ال�سم�س منا�سبة« ل تغذي اجلملة ال�سابطة
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-4-

غزة والعرب
للتجارة،  امل�سلمني قدمية جدا. كانت تق�سدها قبيلة قري�س  العرب  عالقة غزة مع 
لعل  الكرمي.  القراآن  – يف  وجّل  – عّز  اهلل  التي ذكرها  ال�سيف  رحلة  فيها  وتقيم 
احلديث عن اأجماد هذه القبيلة ومركزها القت�سادي وال�سيا�سي يف اجلزيزة العربية، 
قبل الإ�سالم وبعده، من ن�افل الق�ل. وكان العرب ياألف�ن �س�احيها، وخ�سبها، وقد 
اأ�سماءها اإىل كثري من املدن يف  ت�ّطنتها قبائل عربية كثرية قبل الإ�سالم، واأعطت 
حمافظة غزة، مثل عب�سان، وُخزاعة، وبني �سهيل، والن�سريات. نزل يف غزة ال�ساعر 
اجلاهلي اأمية بن اأبي ال�سلت الثقفي، ودفن فيها ها�سم بن عبد مناف، اجلد الثاين 
للر�س�ل- �سلى اهلل عليه و�سّلم-، وما زال قربه حتى الآن يف اجلامع امل�سمى با�سمه 

يف حّي الّدرج، ون�سبة اإليه دعيت غزة با�سم )غزة ها�سم(.  

اجلملة ال�سابطة يف مطلع الفقرة لي�ست دقيقة، لأن الفقرة تتحدث عن عالقة العرب 
قبيلة  اأجماد  التحدث عن  تتخ�س�س يف  التي  اأي�سا. اجلملة  الإ�سالم  قبل ظه�ر  بغزة 

قري�س ل تخدم اجلملة ال�سابطة، وت�سكل انحرافا عن خطها الرئي�سي.

-5-

بدائل الف�اكه
اعتاد النا�س اعتماد املربى وع�سري الف�اكه بديال من الف�اكه نف�سها. مع العرتاف 
بالقيمة الغذائية العالية لتلك العنا�سر، اإل اأنها ل تغني عن الف�اكه نف�سها؛ ملا يت�افر 
فيها من مميزات تفقدها، عندما تتح�ل اإىل مربى اأو ع�سري. واإذا كان هناك حاجة 
خللط الف�اكه بغذاء اآخر، فليكن ذلك الغذاء الآخر الع�سل الطبيعّي اخلال�س، لأنه 
ي�ساعد على اله�سم، وي�ساعد الف�اكه على عملها، ول باأ�س يف اإ�سافة اخلبز اأو اخلبز 

واحلم�س.

م�ساألة خلط الف�اكه بغذاء اآخر ل عالقة لها باجلملة ال�سابطة يف مطلع الفقرة.  
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-6-

الفالفل وجبة �سريعة �سارة
كثريا ما يتناول الطالب وجبات �سريعة يف املدر�سة اأو يف الأماكن العامة دون النظر اإىل 
الفائدة التي تع�د على �سحتهم من تناول هذه ال�جبات، ومن تلك ال�جبات �ساندوي�س 
الفالفل امل�سن�ع من حبات الفالفل املقلية بالزيت والقليل اأو الكثري من اخل�سروات، 
فاخل�سروات فيها فائدة عظيمة لالإن�سان بحيث ل� اعتمد عليها يف جميع اأن�اع الطعام 
التي يتناولها لك�سب �سحة وعافية ل مثيل لها، ولكن املاأ�ساة الكربى يف حبة الفالفل 
التي تقلى يف زيت من املمكن اأن تك�ن عملية القلي قد متت فيه مرات عدة فهذه العملية 
املتكررة للزيت جعلته زيتا �سارا ل ي�جد فيه اأي فائدة لأن الزيت اإذا تكررت فيه عملية 
القلي ي�ؤدي اإىل تاأك�سده مما ي�ؤدي اإىل ت�سبب اأمرا�س خطرية جل�سم الإن�سان وكذلك 
اأو  الزيت يرت�سب على جدران �سرايني الدم مما ي�ؤدي اإىل حدوث جلطات يف القلب 
الدماغ، لذلك اأن�سح كل طالب اأن يفكر كثريا قبل اأن يتناول حبة الفالفل يف �سحته 

واأثرها على �سحته بحيث ل تك�ن الطعام املالزم له يف املدر�سة اأو الأماكن العامة.  

للفائدة )الفقرة بعد التحرير(
يكرث الطالب من اأكل ال�جبات ال�سريعة التي ل يختلف اثنان ح�ل �سررها على �سحة 
الإن�سان، ومن هذه ال�جبات �ساندوي�س الفالفل. )هذه جملة �سابطة ت�ؤ�س�س لنغمة 
– الفالفل ك�جبة �سريعة �سارة( رغم مك�نات هذا ال�ساندوي�س  الرك�ز يف الفقرة 
اإل  العادة،  اإليه يف  التي ت�ساف  الطبيعية والب�سيطة، ورغم كميات اخل�سار املفيدة 
اأن الفالفل يقلى، خ�س��سا يف املطاعم، بزيت تاأك�سد من كرثة ال�ستعمال. للزيت 
املتاأك�سد �سرر كبري على ج�سم الإن�سان بالتاأكيد، فه� يرت�سب على جدران ال�سرايني، 
ما ي�ؤدي اإىل حدوث جلطات يف القلب اأو الدماغ. )جمل داعمة ل تخرج عن الإطار 
الفالفل يف  تناول  اأن منتنع عن  ب�سبب ذلك،  ل،  ال�سابطة( يف�سّ املحدد يف اجلملة 

املطاعم، واأن نقت�سر على تناوله، باعتدال اأي�سا، داخل البيت. )جملة ختامية(

•  ملح�ظة: من هذه الفقرات ما مت جمعه خالل التدريب امليداين، وو�سعها هنا تاأكيد 	
على اأهمية اأن ي�ستثمر املعلم�ن ما ينتجه الطلبة لتدريبهم على مهارات التحرير. 
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الن�ساط الثاين: حترير املقالة
يحرر �سفحة فارغة”  اأن  ي�ستطيع  اأحد  “ل 
 بوب روبرت�س

اأو  باختيار،  واملعلم�ن  املعلمات  تق�م  املقالة،  بعنا�سر  اخلا�سة  الأ�سا�سيات  تثبيت  بعد 
اإنتاج، جمم�عة من املقالت التي ل تلتزم مببنى املقالة كما قدم يف الباب الثاين من 
هذا الكتيب. تقدم املقالت املختارة اأو املنتجة اإىل الطلبة، يف جمم�عات اأو منفردين، 
ويطلب منهم تعيني م�ساكلها واإعادة اإنتاجها، معتمدين على خرباتهم ال�سابقة. هدف 
ومتعلقات  واخلامتة  والعر�س  باملقدمة  اللتزام  حيث  من  املقالة،  مبنى  م�ساكل  تعيني 
كل ذلك، ميكن اأن يزاوج مع مهارة حترير اأخطاء نح�ية و/اأو اإمالئية يتعمد املعلم�ن 
تركها يف املقالت املقدمة. من الريا�سات املهمة يف هذا الن�ساط التحريري اأن ي�ستخدم 
تعمل كل جمم�عة على حترير  اأن  الطلبة، على  اإنتاج جمم�عات  املعلم�ن مقالت من 

مقالة من اإنتاج جمم�عة اأخرى يف ال�سف.   

الآتي من�ذج ملقالة واحدة من مقالت كثرية اأنتجها طلبة املدار�س التي جرى فيها العمل 
امليداين، وهي مقّدمة هنا للتمثيل على اإمكانيات التحرير الهائلة التي ميكن اأن ت�ّفرها 
ن�س��س الطلبة. يف املقالة م�ساكل وا�سحة يف املقدمة )التمهيد والأطروحة(، والفقرة 
ب�سروط  تلتزم  ل  وخامتتها  ال��س�ح،  ينق�سها  عر�سها  من  النف�سي(  )العنف  الثانية 
وترقيم  واإم��الء  نح�  من  اأخ��رى  م�ساكل  وفيها  الثاين،  الباب  يف  قدمت  كما  اخلامتة 
وغريها. اإن ا�ستخدام مثل هذه الن�س��س يخدم مهارات خمتلفة داخل غرفة الدر�س، 
ويجعل من ح�سة الكتابة ح�سَة دمٍج جلملة مهارات/مباحث تتعالق جميعها يف ف�ساء 

تطبيقي يتيح للطلبة اأن يتعّلم�ا اللغة يف �سياقات ن�س��سهم احلّية.

النموذج 
العنف

العنف كما ُعّرف يف النظريات املختلفة ه� كل ت�سّرف ي�ؤدي اإىل اإحلاق الأذى بالآخرين، 
الآراء  وفر�س  الفرد،  من  وال�ستهزاء  فال�سخرية،  نف�سي.  اأو  ج�سدي  الأذى  يك�ن  قد 
يعتقد  العنف.  لنف�س ظاهرة  اأ�سكال خمتلفة  البذيئة جميعها  الكلمات  واإ�سماع  بالق�ة، 
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الكثريون اأن العنف ه� ما ي�ؤدي اإىل اأذى يف اجل�سد فقط. ولكن العنف ميكن اأن يحدث 
باأ�سكال اأخرى، واأهم اأ�سكال العنف: العنف اجل�سدي والعنف النف�سّي. 

اأجل  من  الآخرين  اجتاه  متعمد  ب�سكل  اجل�سدية  الق�ة  ا�ستخدام  ه�  اجل�سدي  العنف 
اإيذائهم واإحلاق اأ�سرار ج�سمية بهم، وذلك ك��سيلة عقاب مما ي�ؤدي اإىل الآلم والأوجاع 
الأمثلة  من  لالأخطار،  الأف��راد  ويعر�س �سحة  كما  الأ�سرار  تلك  جّراء  نف�سية  ومعاناة 
عليه: ال�سرب، والركل، والدفع، والطعن، والقتل. اإ�سافة اإىل العنف اجل�سدّي يتعر�س 

اأفراد املجتمع اأي�سا اإىل عنف نف�سي كذلك.

العنف النف�سي ه� عنف قد يتم من خالل عمل اأو المتناع عن القيام بعمل وهذا وفق 
مقايي�س جمتمعة ومعّرفة علمية لل�سرر النف�سّي، وقد حتدث تلك الأفعال على يد �سخ�س 
اأو جمم�عة من الأ�سخا�س الذين ميتلك�ن الق�ة وال�سيطرة جلعل فرد مت�سرر مما ي�ؤثر 
العزل،  النف�سّي:  العنف  الأمثلة على  الذهنية، واجل�سدية. من  ال�سل�كية،  على وظائفه 

التخ�يف، واحلرمان، والإهمال.

اأو  الفرد  العمل على م�ست�ى  يتم  اأن  ملكافحتها  يكفي  ول  العنف ظاهرة مت�ّس اجلميع، 
الأ�سرة فقط، بل يجب اأن ي�سارك يف الت�سدي لها املجتمُع، والدولة والقان�ن. ولل�قاية 
من العنف، يجب اأول العرتاف ب�ج�ده وباأنه م�سكلة يجب عدم ال�سك�ت عنها. ويجب 
ت�عية الأهايل والعلمني على �سرورة جتّنب العنف مع الأطفال منذ �سغرهم، وتثقيفهم 

ح�ل اأ�ساليب الرتبية التي تنبذ العنف.

الن�ساط الثالث: القارئ املفرت�س
حمتفى بها ” غري  عالقة  بالقارئ  الكاتب  جتمع  التي  احلب  “عالقة 
 ب�تري�سي� دنكر 

ما  ن�سا  يقراأ  وه�  تفّ�ه  القراء،  جميع  يكن  مل  اإن  القراء،  من  كبريا  ق�سما  اأن  �سك  ل 
املخاطب  ه�  من  نعرف  نحن  الأم��ر!«.  يهمه  ”من  عبارة  “اأو  يعني!”،  “اإي�س  بعبارة 
عندما نتحدث اإليه وجها ل�جه، ونق�م، بالنتيجة، بعمليات �سبط خمتلفة حلديثنا حتى 
التي  اللغة  الفعلي معه. هذا يف�سر، مثال، ملاذا تختلف م�ست�يات  الت�ا�سل  ن�سمن فعل 
ن�ستخدمها عندما نخاطب طفال، عن م�ست�ياتها عندما نخاطب فتى يافعا اأو كهال اأو 
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يفكر  اأن  يلزم  اأي�سا؛  بذلك  يفّكروا  الطلبة كي  ندفع  اأن  يلزم  الكتابة  حتى عج�زا. يف 
الطلبة مبن �سيق�م بفعل قراءة ن�س��سهم ول� ب�سكل افرتا�سي. يلزم، بكلمات اأخرى، 

اأن ندفع الطلبة للتفكري مبن يهمه الأمر. 

ا تتحدث فيه عن �سهر رم�سان يف فل�سطني، هل يتغرّي الن�س  اإذا كانت طالبة تنتج ن�سّ
على م�ست�ى اللغة وم�ست�ى املعل�مة، يف حال كان القارئ ال�سمني: 

• فل�سطينيا م�سلمًا يف الأربعني من عمره؟ اأو	
• فل�سطينيا م�سيحيًا يف الأربعني من عمره؟ اأو	
• �سابة اأجنبية ل تعرف �سيئا عن تقليد ال�سيام يف فل�سطني؟ اأو	
• رجل دين م�سلما؟ اأو	
• امراأة يحرتق عمرها يف املطبخ؟ اأو	
• ولدا يجرب ال�س�م للمرة الأوىل يف حياته؟	

يتحكم  تعيينهم  مت  الذين  القراء  اختالف  لأن  الإج��اب��ة،  على  اأح��د  يختلف  األ  يجدر 
باملخرجات الكتابية قطعا، ويجعلها متباينة ب�سكل كبري. م�ؤكد اأن ما يحتاج/ل يحتاج 
اأن ي�سمعه ال�لد ال�سغري الذي يتفتح على فري�سة ال�س�م يختلف عما يحتاج/ل يحتاج 

اأن ي�سمعه رجل الدين الذي يعظ النا�س، ويحثهم على اللتزام بهذه الفري�سة.  

حني يق�م الكاتب/الطالب ب��سف قارئه ال�سمني من حيث العمر، واخلربة، وال��سع 
وم�قفه  الن�س،  مب��س�ع  املعرفة  ومدى  والثقافة،  الجتماعي،  وال��سع  القت�سادي، 
قد  يك�ن  و........،  الجتماعي،  والن�ع  بالدين،  والعالقة  النقا�س،  حتت  امل��س�ع  من 
ر�سم �س�رة لهذا القارئ، وحدد طبيعة الدور الذي يجب اأن يق�م به ه� اأثناء الكتابة. 
وي�ّجه  الن�س��س،  يف  امل�ستخدمة  اللغة  طبيعة  ي�ّجه  ال�سمني  القارئ  ه�  من  حتديد 
طبيعة املعل�مة وم�ست�اها، ويحدد وجهة �سري هذه املعل�مة وتطّ�رها، ويحدد زخم اأو �سح 
تدفقها، ويق�سي الن�س��س عن الرثثرة. حتديد القارئ ال�سمني، بكلمات اأخرى، مهارة 

حترير ا�ستباقية، وينبغي اأن ينجز قبل البدء بعملية الكتابة. 

عندما حتدد املعلمات واملعلم�ن قّراء �سمنيني لن�س��س الطلبة، تت�قف الن�س��س عن 
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ك�نها ن�س��سا خمط�فة احلياة. حياة ن�س��س الطلبة تخطف لأنها ل تطمح، يف اأف�سل 
حالتها، يف ال��س�ل اإىل اأبعد من طاولة املعلمة اأو املعلم. يجب اأن يفهم الطلبة اأن الكتابة 
مهارة للحياة، واأنهم يكتب�ن لأن الآخر يريد اأن يقراأ وجهة نظرهم، ولأنهم يحتاج�ن هم 
اأي�سا اإىل اأن ي��سل�ا �س�تهم لهذا الآخر. من الأهمية مبكان اأن يتم حتديد اأكرث من قارئ 
ن�سمن  نفعل ذلك  الكتابة ح�له. عندما  الطلبة  نطلب  الذي  ال�احد  للم��س�ع  مفرت�س 
التن�ع، ون�سمن تعدد الأ�س�ات، ون�سمن املتعة املتاأتية من اختالف احلجج وزوايا النظر.

مقرتح لتقدمي املفهوم

القارئ  باأنف�سهم ملدى حتكم  الطلبة  يتنبه  اأن  املفه�م بطريقة ت�سمن  يقّدم  اأن  الأمثل 
الأ�سنان،  فر�ساة  عن  فقرة  يكتب�ا  اأن  اإليهم  يطلب  كاأن  املنتجة؛  بالن�س��س  املفرت�س 
دون ذكر لقراء �سمنيني اأو خالفه. يطلب اإليهم، بعد ذلك، اإعادة كتابة الفقرة عقب 
حتديد قارئنْي مفرت�سنْي لها: طفل يف ال�سابعة من عمره، ورجل ل يهتم بنظافة اأ�سنانه. 
اأّن الّن�س��س التي ُجعل الطفل قارئها املفرت�س  �سيكت�سف الطلبة، بعد اإعادة الكتابة، 
اأ�سنانه  بنظافة  يهتم  الذي ل  الرجُل  ُجعل  التي  الّن�س��س  اختالفا جذريا عن  تختلف 
بني  التباين  نقا�س  بعد  واملتعلم�ن(،  )املعلم�ن  اجلميع  �سيكت�سف  املفرت�س.  قارئها 

الن�س��س، اأن ل معنى للكتابة بدون قارئ مفرت�س من ن�ع ما.

من�ذج لتدريب�ت

نكتب فقرة/مقالة نتحدث فيها عن الزي املدر�سي )القارئ ال�سمني طالب املدر�سة(.. 1
�سديقات . 2 ال�سمني  )القارئ  املدر�سي  الزّي  عن  فيها  نتحدث  فقرة/مقالة  نكتب 

م�لعات بالأزياء(.
نكتب فقرة/مقالة نتحدث فيها عن الزي املدر�سي )القارئ ال�سمني مدير املدر�سة . 3

الأنيق(.
نكتب فقرة عن الفالفل )القارئ ال�سمني بائع فالفل(. 4
وميزانيته . 5 اأجنبيا جائعا  �سائحا  املفرت�س  قارئها  الفالفل وجنعل  فقرة عن  نكتب 

حمدودة. 
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الن�ساط الرابع: تع�سيب الن�س��س
ت�ستخدم كلمتني لتق�ل ما ميكن ق�له بكلمة واحدة” ل  اأن  الكتابة  يف  امل�اهب  “م�هبة 
 ثوم��س جفر�سن

معروف اأن التع�سيب يعني، بلغة الزراعة، نزع احل�سائ�س الطفيلية من احلقل اأو احل��س 
الذي زرعنا فيه نباتا من ن�ع ما. تخلي�س النبات املزروع/املرغ�ب فيه من الأع�ساب 
الطفيلية غري املرغ�ب فيها، يجعل النبات اأكرث ن�سارة وق�ة واإثمارا. الن�س��س الكتابية 
مثل النبات، نحتاج اإىل اأن نعمل على تع�سيبها من كل الزوائد غري املرغ�ب فيها، لأنها، 
هي  كثرية  تقتلها.  اأو  الطلبة  ن�س��س  ت�سعف  بالنبات،  الطفيلية  الأع�ساب  تفعل  كما 
املفردات واملرتادفات وال�سفات والعبارات التي يزج بها الطلبة داخل ن�س��سهم بغري 
فائدة ترجى �س�ى الرثثرة واإحداث ال�سجيج. اإذا دققت املعلمات واملعلم�ن فيما يكتب�ن، 
�سيجدون اأنهم، مثل الطلبة متاما، ميار�س�ن هذا الن�ع من ال�سجيج ب�عي اأو بغري وعي. 
يف اجلمل/العبارات الآتية، وهي م�ستلة من ن�س��س اأنتجها الطلبة،  متثيل على ما قيل:

تتعدد اأ�سناف الطعام الفل�سطيني واأ�سكاله واأن�اعه. . 1

لكل �سكل منه طعم ومذاق خمتلف. . 2

كما ل يخفى اأن للنا�س اأذواقا واأمزجة متن�عة فيما يخت�س بالطعام.. 3

فالإن�سان يتناول الطعام الذي يجد فيه ن�عا من التمّيز والغرابة وح�سن املذاق.. 4

الفالفل اأكلة �سعبية مف�سلة عند الكثري من اأبناء ال�سعب الفل�سطيني.. 5

قد تبدو اجلمل ال�سابقة، لعني غري مدققة، �سليمة من كل اأذى، لكنها، يف حقيقة الأمر، 
معط�بة على م�ست�يات خمتلفة. 

• هل ت�سيف كلمة »اأ�سكال« اأو »اأن�اع« �سيئا لق�لنا »اأ�سناف« يف اجلملة الأوىل؟ 	

• يف 	 »م��ذاق«  وكلمة  »طعم«  كلمة  بني  الن�س  كتب  من  عاقلة  يف  دقيق  فرق  من  هل 
اجلملة الثانية؟
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• هل هناك فرق دقيق مق�س�د بني كلمتي »اأذواق« و » اأمزجة« يف اجلملة الثالثة؟ 	

• هل من فرق بني التميز والغرابة؟ ما ه� الفرق يف �سياق احلديث عن الطعام؟	

• هل من حاجة لإ�سافة عبارة »الكثري من اأبناء ال�سعب الفل�سطيني« اإذا كان احلديث 	
مرتكزا ح�ل اأكلة »�سعبية« ؟

الإجابة امل�حدة على كل الأ�سئلة ال�سابقة هي ل. لقد ثبت، بعد ت�جيه الأ�سئلة ملن اأنتج 
الن�س، اأنه كتب ما كتب دون وعي، ودون اإح�سا�س مب�س�ؤولية الكتابة. الأمر ل يعدو ك�نه 
ثرثرة حتدث ال�سجيج الذي ه� �سمة كثري من ن�س��س عربية ينتجها كّتاب متالأ كتبهم 

املطب�عة اأ�س�اقنا، وت�ؤثر �سلبا على ت�جهاتنا الكتابية. 

الطرق  باأجنع  نفكر  جتعلنا  احلديثة  والتقنيات  القت�ساد،  يحكمه  ع��امل  يف  نعي�س  نحن 
واأق�سرها لل��س�ل اإىل املعل�مة، والقارئ الي�م ق�سري النف�س، ول يحتمل مثل هذا الكم الهائل 

من احل�س�ر الزائف للمفردات التي تطرح هنا وهناك جلعل الن�س امل�سطح يبدو عميقا. 

واجب املعلمات واملعلمني اأن يعّلم�ا الطلبة ف�سيلة القت�ساد، واأن يعلم�هم ف�سيلة ا�ستخدام 
املفردة التي تخدم غر�سا حمددا، واأن يحفروا عميقا يف ذاكراتهم م�ساألة عدم ا�ستفقاع 
ن�س��س  اأن  املدققة  العني  على  يخفى  ل  ويعرف.  ذكي  لأنه  كان،  من  كان  القارئ،  ذائقة 
الطلبة، وغريهم، مليئة بهذا التكرار الذي ل فائدة ترجى منه، وفتح العي�ن على ممار�سات 
كهذه �سيجعل من خمرجات الطلبة الكتابية خمرجات ت�سيب معناها دون اإحداث ثرثرة 
و�سجيج. على املعلمات واملعلمني اأن ي�ّطن�ا مهارة التع�سيب يف اأذهان طلبتهم، لأنها مهارة 
الكاتب املخل�س لكتابته وقّرائه. الطريف اأن املعلمات واملعلمني �سيجدون اأن الطلبة يربزون 
يف التعامل مع الن�س��س املعط�بة مبا�سرة بعد فتح عي�نهم على ممار�سات اإحداث الرثثرة 
وال�سجيج هذه. كل ما على املعلمات واملعلمني فعله ه� ت�عية الطلبة ح�ل هذه امل�ساألة عرب 
ت�سليط ال�س�ء عليها ملرة واحدة، وعرب متابعتها باإخال�س اأثناء تدقيق املخرجات الكتابية. 

اكت�ساف  الطلبة  وا�ستطاع  املدار�س،  يف  ا�ستخدم  باأ�س(  ل  فيه  )مبالغ  الآتي  النم�ذج 
معظم م�ساكله، واخت�سروه، بعد التع�سيب، اإىل الربع تقريبا. مل يحتج الطلبة لأكرث من 
هذه النم�ذج حتى يتنبه�ا اإىل ممار�ساتهم الرثثارة اأثناء الكتابة. هذا الن�س نقلهم من 

العتمة اإىل ال�س�ء. 
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النموذج 

»�سافر �سمري بالطائرة ج�ا اإىل القاهرة. بعد اأن حطت الطائرة على اأر�س املطار وو�سل 
�سمري اإىل هناك بال�سالمة، وجد عددا من اأ�سدقائه و�سديقاته ينتظرونه حتى يك�ن�ا 
يف ا�ستقباله. عندما �ساهد �سمري اأ�سدقاءه و�سديقاته يف قاعة ال�ستقبال، فرح كثريا 
وغمر قلبه ال�سرور وظهرت البهجة على وجهه. ركب اجلميع يف �سيارتني كبريتني وذهب�ا 
رت ال�سديقات  اإىل بيت واحد من الأ�سدقاء الذين كان�ا يف ال�ستقبال. يف البيت، ح�سّ
من  قدم  الذي  �سمري  �سديقهم  بقدوم  يحتفل�ا  حتى  الع�ساء  طعام  الأ�سدقاء  وح�سر 
اأمريكا بعد غياب �سن�ات ط�يلة كان خاللها بعيدا عن اأر�س ال�طن والأجداد. بعد ثالثة 
اأ�سابيع من و�س�ل �سمري اإىل القاهرة اكت�سف اأن قرار ع�دته من اأمريكا اإىل القاهرة 
كان قرارا غري �سحيح وغري �سائب ولي�س يف حمله، وقرر، اإثر ذلك، اأن يع�د اإىل اأمريكا 
ويرتك القاهرة اأر�س ال�طن واأر�س الأجداد. غ�سب اأ�سدقاء و�سديقات �سمري ب�سبب 

ذلك، وقرروا اأن يقاطع�ا �سديقهم �سمري اإىل الأبد ودون رجعة مدى احلياة«.

�سافرنا  اإذا  الطائرة.  يف  بحرا  ن�سافر  اأن  ن�ستطيع  ل  اأننا  التع�سيب  يف  الق�ل  خامتة 
عن  يغني  واجل���  اجل���،  عن  تغني  الطائرة  بال�سرورة.  ج�ا  ن�سافر  فنحن  بالطائرة، 
الطائرة، وما يفي�س عن ذلك ثرثرة ل ت��سل الطائرة اإىل حمطتها اخلتامية امل�ستهاة. 
ي�ستطيع اأحد اأن يجادل باأن الإن�سان ميكن اأن ي�سافر ج�ا ب�ساروخ؛ لكّن املع�سلة تظّل اأن 
ال�س�اريخ، حتى الآن على الأقل، مل تطّ�ع لت�سبح و�سيلة نقل ي�ستخدمها العزيز �سمري 

الذي قرر اأ�سدقاوؤه اأن يقاطع�ه “اإىل الأبد”، “ودون رجعة”، و“مدى احلياة”
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 الن�ساط اخلام�س: تق�سري اجلمل املركبة – »املن�سابة«
“كل الأدوات الأ�سا�سية التي يحتاجها الكاتب يكت�سبها قبل بل�غ اخلام�سة ع�سرة من عمره ”
 ويل ك�ثر

اجلملة يف تعريف النحاة هي الكالم الذي يرتكب من كلمتني اأو اأكرث، وله معنى مفيد 
م�ستقل يح�سن املرء ال�سك�ت عليه. اإذا كان ذلك كذلك، فاإن جملة “اأحبك” )املك�نة 
من فعل وفاعل ومفع�ل به( تكفي لأن يفردها نظام الرتقيم بني نقطتني، وتكفي لأن 

يح�سن املرء ال�سك�ت عليها. 

من م�ساكلنا الكتابية الكثرية يف العربية اأن جملنا ترتاكب اإىل ما ل نهاية، لدرجة اأن الطلبة، 
وغري الطلبة، يبدوؤون الكتابة ول يت�قف�ن، اإن ت�قف�ا، م�ستخدمني عالمة الرتقيم )النقطة( 
اإل عند نهاية ال�سفحة. الكل يعتقد، على خطاأ، اأن النقطة تنزع ان�سياب الن�س وتدفقه، 
ال�حيد  ال�سامن  ال�او مثال، هي  الربط، حرف  اأدوات  اأن  اأي�سا،  يعتقد، على خطاأ  والكل 
ت�ؤثر  وكلها  لتحقق هذا الن�سياب. لأ�سل�ب الكتابة املاأخ�ذ بهذا “الن�سياب” تبعات كثرية، 
�سلبا على املخرج الكتابي. الطريف يف هذا ال�سياق اأن جذر كلمة ان�سياب ه� “�سيب”، ومنه 
ي�ساء.  حيث  يذهب  “�ساب يف كالمه” اأي اندفع فيه من غري روية، ومنه “ال�سائب” الذي 
لعل املثل العربي القائل “كثري العبط قليل ال�سبط”، مردوفا بالعبارة العامية “اإيل بكرب 
حجرو بقدر�س يحمل�”، عتبة م�اتية للحديث عن هذه التبعات. عندما ترتاكب اجلمل 
مبف�سٍل تكّل�س من كرثة ال�ستخدام ه� واو العطف مثال، غالبا ما تنفتح احتمالت ال�ق�ع 
يف الأخطاء على م�سراعيها، وغالبا ما تتعقد م�ساألة تتبع �سري الن�س وفهمه. يختلط، 
اللغة  ومعلمي  معلمات  معظم  يقد�سه  الذي  النح�  ويت�سرر  بالنابل،  احلابل  بالنتيجة، 
العربية. ين�سى الطلبة، بعد ثالثة اأ�سطر، الكلمة التي يع�د عليها ال�سمري، في�ستخدم�ن 
الذي  ال�سم  لأن  ي�ستخدم�ا،  اأن  يجب  امل��س�لة  الأ�سماء  اأي  وين�س�ن  اخلطاأ؛  ال�سمري 
يحيل�ن عليه مّر قبل خم�سة اأ�سطر مثال؛ ويحيل�ن على املثنى با�ستخدام �سيغة اجلمع؛ 

ويحيل�ن على اجلمع امل�ؤنث با�ستخدام �سيغة اجلمع املذكر؛ و..... .

حتى ل ينعدم الت�ا�سل الذي ه� هدف الكتابة، يجب اأن نزرع يف عاقلة طلبتنا اأن اجلمل 
تبداأ وتنتهي، واأن الكتابة غري احلديث الذي ل نت�سامح معه كثريا مب�ساألة ال�قف. يجب 
على  اأ�سطر  ثالثة  مرور  بعد  تظهر  اأن  يجب  تاأخرت،  اإن  النقطة،  اأن  الطلبَة  نفهم  اأن 
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الأكرث من الن�س املكت�ب. يف املراحل الأ�سا�سية الدنيا، يجب اأن يتكّثف ظه�ر النقط، 
لأن اإحاطة الطلبة املبتدئني بق�اعد اللغة حمدودة، واإمكانيات ال�ق�ع يف اخلطاأ اأكرب. 

اجلمل الق�سرية، ف�ق كل ما ذكر، ت�سمن التفكري املنطقي والن�سياب املنظم.
لإدارة هذا الن�ساط الكتابي التحريري بنجاٍح يحقق ان�ستال ف�سيلة اجلمل الق�سرية يف 
عاقلة الطلبة، ين�سح با�ستثمار ن�س��س متتاز بالن�سياب املزع�م وتعج بالأخطاء، ومن 

ثم اإخ�ساعها للتحرير. الآتي فقرة “من�سابة” كتبتها طالبة يف ال�سف العا�سر: 

على حالت  تقت�سر  وكانت  التجميل  عمليات  ظاهرة  انت�سرت  عاما  خم�س�ن  “منذ 
�سائعة  التجميل  عمليات  اأ�سبحت  هذا  احلا�سر  وقتنا  ويف  اخللقية  والعي�ب  الت�س�ه 
وبكرثة خا�سة يف الأو�ساط الفنية وبني امل�ساهري ثم ت�سربت العدوة اإىل باقي طبقات 
باأ�سكالهم  يغريون  فاأ�سبح�ا  اخللقية  والعي�ب  الت�س�هات  حالت  تعدت  حيث  املجتمع 
ولكن  العمليات  لهذه  الإيجابيات  من  العديد  وهناك  لذلك،  احلاجة  دون  ومالحمهم 
لل�سلبيات  مدركني  اأ�سبح�ا  العمليات  وراء  واندفاعهم  للنا�س  الأعمى  التقليد  ب�سبب 

العديدة لهذه العمليات.”

املالحظ يف الن�س اأنه مل ي�سذ عن عادة الطلبة يف الكتابة التي تبداأ ول تقف اإل مع نهاية 
التام )النقطة(، والن�س  اإىل م�ساألة ال�قف  التي كتبت الن�س مل تلتفت  الن�س. الطالبة 
مع اجلمل  ال�سابطة  اجلملة  الن�س  تتداخل يف  فقط.  واحدة  فا�سلة  على  يحت�ى  بكامله 
الداعمة، وتنحرف الفقرة يف نهايتها باجتاه ق�سية ال�سلبيات والإيجابيات الطارئة التي مل 
تذكر يف جملة الفقرة ال�سابطة. ل يخفى على املعلمات واملعلمني اأن يف الن�س اأخطاء نح�ية 

ت�سبب ببع�سها تراكب اجلمل. الآتي، لفائدة املعلمات واملعلمني، مقرتح للفقرة حمررًة:

�سنة،  بداياتها قبل خم�سني  يف  كما  التجميل،  عمليات  اإجراء  ظاهرة  تعد  “مل 
مقت�سرة على حالت الت�س�ه والعي�ب اخللقية. تعدت هذه الظاهرة، الي�م، حالت 
الت�س�ه والعي�ب، و�سارت منت�سرة بكرثة يف الأو�ساط الفنية وبني امل�ساهري. ت�سربت 
و�سار  املجتمع،  طبقات  باقي  اإىل  هذه  “اجلديدة”  التجميلية  العمليات  عدوى 
اأفراد من هذه الطبقات ي�سع�ن لتغيري مالحمهم اأي�سا؛ لي�س لأنهم جمربون على 

الأمر ب�سبب عي�ب اأو ت�س�هات، بل ب�سبب رغبتهم يف ذلك فقط.”
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يظل اعتماد اجلمل الق�سرية م��س�عا خالفيا يف الأو�ساط الأكادميية العربية، فهناك 
العربية غري  الكتابة يف  اأ�سل�ب  اأن  يعلن معه  الأكادمييني مذهبا  بع�س  يذهب من  من 
اأ�سل�ب الكتابة بلغات اأجنبية. لي�س املطل�ب من املعلمات واملعلمني اأن ينب�س�ا مقرر اللغة 
العربية، مثال، وي�سدروا اأحكاما باإعدام فقرات متتد ل�سبعة اأو ثمانية اأ�سطر دون نقطة 
املنظمة  الكتابة  يقدم�ا  واأن  امل�ساألة،  مليا يف  يتفكروا  اأن  منهم  املطل�ب  واحدة.  وقف 
واملت�سل�سلة على “ال�ساعرية” و”الن�سياب”. املطل�ب منهم، يف ختام الق�ل، اأن يك�ن�ا 

رين متحّررين قبل كل �سيء، ومنت�سرين للكتابة اجليدة دائما.  حُمرِّ
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اخلامتة
تعليم مهارة الكتابة تعليما ممنهجا وتراكميا اأمر يكاد يك�ن غائبا عن الف�ساء املدر�سي 
هذه  من  بع�سا.  بع�سها  يخّلق  تبعات  غرابة،  ل  الغياب،  ه��ذا  حل�سرة  الفل�سطيني. 
الطلبة  وغياُب معايري احلكم على خمرجات  الت�جيه،  فعل  كثيفة يف  التبعات �سبابيٌة 
الكتابية، وحتقق ن�س��س هالمية ب�سرف النظر عن م��س�عها ون�عها. هذه التبعات 
تدفع املعلمات واملعلمني، من ناحية، اإىل تهمي�س ق�سري ملهارة الكتابة هربا من غابتها 
ن بق�اعد اللغة  غري املعرفة اأو غري املم�س�حة، وتدفعهم، من ناحية اأخرى، اإىل التح�سّ
العربية، وق�اعد الإمالء كمعايري حكم )يف احلقيقة خمارج اأخالقّية( على خمرجات 
التي ي�سل  الكتابية. ما يرتتب على كل الذي �سبق كارثي يف املرحلة اجلامعية  الطلبة 
اإليها الطالب وه� ل يح�سن كتابة فقرة، اأو مقالة، اأو بحث ق�سري ح�سب املعايري القارة، 
من  بالكثري  اإل  يتحقق  اأن  ميكن  ل  ومده�س  ومبدع  مدرو�س  بخرق  الإتيان  يح�سن  ول 

الت�جيه والتدرب. 

جاء هذا الدليل، واحلال كذلك، مللء الفراغ الذي جنم عن الغياب املذك�ر، وت�ّزع على 
لل�سف�ف  العربية  اللغة  مبقرر  ومرتبطة  الأكادميية،  للكتابة  خم�س�سة  اأب���اب  ثالثة 
)من الرابع اإىل العا�سر(. اعتنى الباب الأول مبهارة كتابة الفقرة، واعتنى الباب الثاين 
لطلبة  ال�سرورية  التحرير  مهارات  ببع�س  الثالث  الباب  واعتنى  املقالة،  كتابة  مبهارة 
املرحلة امل�ستهدفة. وّفر الدليل، بالنتيجة، جدولني يب�سطان معايري ون�سب احلكم على 
خمرجات الطلبة الكتابية يف باب الفقرة وباب املقالة، ويفرت�س اأن يك�ن الطالب على 
وتنظيمه  الكتابي  عمله  �سبط  على  يعينه  ذلك  لأن  اجلدولني؛  هذين  بتفا�سيل  دراية 

بح�سب املنق�ل واملت�قع.

الأول،  الق�سم  عّرف  ق�سمني.  اإىل  الفقرة  كتابة  لتعليم  املخ�س�س  الأول  الباب  انق�سم 
ختامية،  وجملة  داعمة،  وجمل  �سابطة،  جملة  من  الفقرة  عنا�سر  نظري،  ق�سم  وه� 
ال�سف�ف. يف  اإىل  لنقل مهارة كتابتها  الفقرات، وقدم مقرتحا  اأن�اع  ثم تعر�س لأهم 
على  ركزت  البيتية،  اأو  ال�سفية  التدريبات  من  ومتدرج  كبري  عدد  ُقّدم  الثاين  الق�سم 
تثبيت مهارة كتابة الفقرة. بع�س هذه التدريبات تّركز ح�ل تعيني اجلمل ال�سابطة يف 
الفقرة، وبع�سها ترّكز ح�ل اختيار اأف�سل جملة �سابطة ملجم�عة جمل داعمة، وبع�سها 
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ح�ل �سياغة جملة �سابطة ملجم�عة من اجلمل الداعمة، وبع�سها اخت�س بكتابة اجلمل 
من  الق�سم  هذا  يف  قدمت  ذلك،  كل  اإىل  اإ�سافة  �سابطة.  جملة  من  بت�جيه  الداعمة 
الباب جمم�عة من اخلطاطات التي تعني الطلبة على تنظيم عملهم قبل كتابة الفقرة 

ويف اأثناء كتابتها. 

تركز احلديث يف الباب الثاين من الدليل ح�ل مهارة كتابة املقالة، وانق�سم ه� الآخر 
اإىل ق�سمني اثنني. يف الق�سم النظري الأول مت تذكري جمه�ر الدليل مبداميك الفقرة، 
وباأهمية ا�ستثمار مبناها - كمعرفة �سابقة يبنى عليها - من اأجل تقدمي م�فق لعنا�سر 
ت�جيهات  بح�سب  م�سب�ط  وعر�س  واأط��روح��ة،  متهيد  بني  م�زعة  مقدمة  من  املقالة 
الأطروحة وعدد عنا�سرها، وفقرة ختامية. عر�س عنا�سر املقالة جاء عر�سا متثيليا 
تدريبي  مبقرتح  دعم  ثم  املذك�رة،  العنا�سر  حتت�ي  من�ذجية  مقالة  بتحليل  ا�ستعان 
ي�سهل عملية نقل املهارة اإىل ال�سف�ف. ُقّدمت يف الق�سم الثاين من هذا الباب جمم�عة 
من املقالت النم�ذجية مف�سلة ح�سب العنا�سر، ثم تبعتها خطاطات تعني على تنظيم 

عمل الطلبة قبل واأثناء كتابة املقالة. 

يف  خمتلقة.  م�ست�يات  على  التحرير  ملهارات  خ�س�س  باب  الدليل  من  الأخ��ري  الباب 
معط�بة  ومقالت  فقرات  ت�سمنت  عمل  اأوراق  من  جمم�عة  عر�س  مت  الأول  امل�ست�ى 
تعر�س على الطلبة ويطلب منهم، ا�ستثمارا وتثبيتا ملعارفهم ال�سابقة يف مبنى الفقرة 
ومبنى املقالة، العمل على حتريرها. تال ذلك مفه�م واأهمية القارئ ال�سمني كمتحكم 
اأ�سا�سي يف عملية اإنتاج الن�س��س وتباينها وقدرتها على خلق الده�سة، ثم مفه�م تع�سيب 
الن�س��س مع التدريبات الالزمة، ومفه�م اجلمل املن�سابة واملركبة، و�سار الرتكيز على 
اأهمية اعتماد مبداأ اإنتاج جمل ق�سرية يف الكتابة �سمانا لل��س�ح، و�سبيال للتقليل من 
فر�س وق�ع الطلبة يف اأخطاء خمتلفة. ل �سك اأن الكتابة الأكادميية م�ساألة فيها الكثري 
واملحددة مدّعما  املحدودة  اأب�ابه  ب�سط مادة  اأنه  الدليل  ويكفي هذا  التف�سيالت،  من 

التنظري بالكثري من الأمثلة التي ل ميكن اأن يحدث نقل فعال اإىل ال�سف�ف بدونها. 
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المالحق:

امللحق رقم 1
اأ. جدول مع�يري ون�سب احلكم على اأداء الطلبة يف كت�بة الفقرة )10 علم�ت(

تت�سمن الفقرة جملة �سابطة وا�سحة ومثبتة اجلملة ال�سابطة
يف مكانها ال�سحيح.

عالمتان

الفقرة جمال داعمة مقنعة وملتزمة اجلمل الداعمة تت�سمن 
مبا ورد يف اجلملة ال�سابطة.

عالمتان

�سحيح، الرتقيم وط�ل اجلمل ب�سكل  الرتقيم  عالمات  ا�ستخدمت 
واجلمل ق�سرية غري مركبة اأو من�سابة.

عالمة ون�سف 

وم�س�قة، الرتابط والت�س�يق منطقيا،  ترابطا  الفقرة  تعك�س 
وا�ستخدمت فيها اأدوات الربط. 

عالمة ون�سف

فريدة، غنى املفردات والتعبريات اأو  و/  غنية  والتعبريات  امل��ف��ردات 
وت�ستخدم ب�سكل �سحيح ومقنع يف ال�سياق.

عالمة ون�سف

ال���������س����الم����ة ال���ل���غ����ي���ة 
والإمالئية

عالمة ون�سفالفقرة خالية من الأخطاء اللغ�ية والإمالئية.
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ب. جدول مع�يري  ون�سب احلكم على اأداء الطلبة يف كت�بة املق�لة

املقدمة

املقالة،  مل��س�ع  ومنا�سب  وا���س��ح،  التمهيد 
وي�سد القارئ ملتابعة القراءة. اأطروحة املقالة 
بحدود  تعالج  اأن  وميكن  لة،  ومف�سّ وا�سحة، 

ط�ل املقالة.

عالمتان

العر�س

جزئيات  يف  ورد  م��ا  العر�س  وي��دع��م  يعك�س 
بناء  مبنية  فقرات  على  وم���زع  الأط��روح��ة، 
�سابطة  بجملة  التزامها  حيث  م��ن  �سليما 

وجمل تف�سيلية داعمة. 

ثالث عالمات

اخلامتة

اأع���ي���دت يف اخل��امت��ة ���س��ي��اغ��ة الأط���روح���ة، 
العر�س،  يف  ال����اردة  النقاط  اأه��م  وخل�ست 

وفتحت جمال ل�ستف�سار اأو �س�ؤال عالق. 

عالمة

انتقال الرتابط والت�س�يق وفيها  مرتابطة،  باأجزائها،  املقالة،   
منطقي و�سل�س من فكرة اإىل اأخرى، وم�س�قة. 

عالمة

�سحيح، الرتقيم وط�ل اجلمل ب�سكل  الرتقيم  عالمات  ا�ستخدمت 
واجلمل ق�سرية غري مركبة اأو من�سابة.

عالمة

غ������ن������ى امل���������ف���������ردات 
والتعبريات

فريدة،  اأو  و/  غنية  والتعبريات  امل��ف��ردات 
وت�ستخدم ب�سكل �سحيح ومقنع يف ال�سياق.

عالمة

ال���������س����الم����ة ال���ل���غ����ي���ة 
والإمالئية

عالمةاملقالة خالية من الأخطاء اللغ�ية والإمالئية.
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امللحق رقم 2

من اأجل اأن تبقى املوؤ�س�س�ت العربية ق�ئمة، من اأجل اأن تبقى القد�س عربية 
فل�سطينية اإ�سلمية م�سيحية

القد�س” يف  زمن�  “ا�سرت 

م�س�بقة القراءة “ال�سطور ج�سور”
 لل�سف�ف من  اخلام�س اإىل العا�سر

من اأجل مدر�سة تفهم دور املطالعة يف ت�فري جّ� من  امل�ساءلة والإبداع

Faisal Husseini Foundation

مؤسسة فيصل الحسيني
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تطلق م�ؤ�س�سة في�سل احل�سيني، يف اإطار برناجمها »م�ساندة التعليم يف القد�س« بالتعاون 
والقت�سادي  الجتماعي  لالإمناء  العربي  ال�سندوق  من  وبتم�يل  التعاون  م�ؤ�س�سة  مع 
بداية  مع  امل�سابقة  تبداأ هذه  العا�سر.  اإىل  اخلام�س  لل�سف�ف من  القراءة  م�سابقة يف 
للطلبة  ميكن  نهايته.  مع  وتنتهي   2012-2011 الدرا�سي  العام  من  الثاين  الف�سل 
الثنني  ي�م  من  ابتداًء  والكتب  ال�سرتاك  بطاقة  على  احل�س�ل  بامل�ساركة  الراغبني 
امل�افق 2012/2/13 من املعلمة امل�س�ؤولة يف املدر�سة. جترى امل�سابقة يف ثالث مدار�س 

يف القد�س هي:

اأوال: مدر�سة دار الطفل العربي، وتك�ن امل�سابقة فيها على النح� الآتي:

فئة ال�سفني اخلام�س وال�ساد�س: تقت�سر امل�سابقة يف هذه الفئة على قراءة كتابني . 1
باللغة الإجنليزية.

باللغة . 2 وكتابني  العربية  باللغة  كتب  ثالثة  ق��راءة  والثامن:  ال�سابع  ال�سفني  فئة 
الإجنليزية.

باللغة . 3 وكتابني  العربية  باللغة  كتب  ثالثة  ق��راءة  والعا�سر:  التا�سع  ال�سفني  فئة 
الإجنليزية.

ث�ني�: مدر�سة رو�سة الزه�ر، وتك�ن امل�سابقة فيها على النح� الآتي:

باللغة . 1 وكتابني  العربية  باللغة  كتب  ثالثة  قراءة  وال�ساد�س:  اخلام�س  ال�سفني  فئة 
الإجنليزية.

 ث�لث�: املدر�سة النظامية- بيت حنينا، وتك�ن امل�سابقة فيها على النح� الآتي:

باللغة . 1 وكتابني  العربية  باللغة  كتب  ثالثة  ق��راءة  والثامن:  ال�سابع  ال�سفني  فئة 
الإجنليزية. 

باللغة . 2 وكتابني  العربية  باللغة  كتب  ثالثة  ق��راءة  والعا�سر:  التا�سع  ال�سفني  فئة 
الإجنليزية. 
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هدف امل�س�بقة وطبيعته�: ترمي هذه امل�سابقة اإىل خلق وتعزيز عادة القراءة عند جمه�ر 
الطلبة يف املدار�س املذك�رة، وتهدف اإىل متكينهم من اأدوات امل�ساءلة والإبداع، وت�سعى 
الكتب  بقراءة  امل�سابقة  يف  امل�سارك�ن  الطلبة  يق�م  والنفتاح.  التثاقف  حب  روح  خللق 

اخلا�سة بامل�سروع، ويتقدم�ن مع نهاية العام الدرا�سي لختبار يقي�س مدى حت�سيلهم.

كيفية امل�س�ركة: تق�م املعلمة امل�س�ؤولة عن م�سابقة القراءة يف املدر�سة بت�زيع ق�سيمة 
ا�سرتاك على الطلبة. ميالأ الطالب/ الطالبة الق�سيمة ويعيدها اإىل املعلمة امل�س�ؤولة حتى 
تق�م الأخرية بت�قيعها وت�سديقها م�ستخدمًة خامت املدر�سة الر�سمي. ر�سم ال�سرتاك 
رمزّي وقيمته 15 �سيكال فقط. جتمع قيمة الر�سم من الطلبة يف حال مل يتعار�س ذلك 
امل�سابقة.  نهاية  عند  الطالب  وي�سرتدها  املدر�سة،  يف  املرعية  والق�انني  الأنظمة  مع 

يحتفظ الطلبة بالق�سيمة ويربزونها عند دخ�لهم قاعة الختبار.

كل  من  كافية  ن�سخا  مدر�سة  لكل  احل�سيني  في�سل  م�ؤ�س�سة  �ست�فر  الكتب؟  جند  اأي��ن 
كتاب، وت��سع جميعها يف مكتبة املدر�سة. يف�سل اأن يبداأ الطلبة بالقراءة مبا�سرة بعد 

ت�ّفر الكتب.

طبيعة االختب�ر وزمن انعق�ده: اختبار اجلل��س للم�سابقة ه� اختبار خيارات بالأ�سا�س، 
ويت�سمن �س�ؤال اإن�سائيا. اأ�سئلة المتحان ل ترتكز على تف�سيالت دقيقة يف الكتاب، ول 

تتطلب الإجابة عنها حفظا. يعقد الختبار يف اأوائل �سهر اأّيار من العام احلايل 2012

اجلوائز: تقدم م�ؤ�س�سة في�سل احل�سيني ج�ائز مالية لأ�سحاب املرتبة الأوىل والثانية 
والثالثة لفئة ال�سفني اخلام�س وال�ساد�س، ومثلها لفئة ال�سفني ال�سابع والثامن، ومثلها 

لفئة ال�سفني التا�سع والعا�سر.

دولرا  و80  الثانية  للمرتبة  دولر  و100  الأوىل،  للمرتبة  دولرا   150 اجل���ئ��زة:  قيمة 
للمرتبة الثالثة. 
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قائمة الكتب:

املرحلة اأوال: كتب فئة ال�سفني اخل�م�س وال�س�د�س
قائمة كتب اللغة الإجنليزيةقائمة كتب اللغة العربية

واجلدار"، 1 وال�سبية  "ال�سبي 
تاأليف اأولف �ستارك

 The Adventures of Tom
Sawyer

4

امللكة"، 2 لأختي  بعيد  "ك�كب 
A Little Princess5تاأليف حمم�د �سقري

اإىل ج�هان�سربغ"، تاأليف 3 "رحلة 
بيفريل ياندو

املرحلة الث�نية: كتب فئة ال�سفني ال�س�بع والث�من
قائمة كتب اللغة الإجنليزيةقائمة كتب اللغة العربية

ت�فيق معمر1 تاأليف  The Prisoner of Zenda4"بته�ن"، 
كنفاين2 غ�سان  تاأليف  �سعد"،  The Secret Garden5"اأم 

"جمم�عة ق�س�س ق�سرية خمتارة"، 3
تاأليف عدد من الكتاب العرب

املرحلة الث�لثة: كتب فئة ال�سفني الت��سع والع��سر

قائمة كتب اللغة الإجنليزيةقائمة كتب اللغة العربية

ق�س�س 1 جمم�عة  الكبري"،  "الظل 
Silas Marner4ق�سرية ل�سمرية عزام

تاأليف 2 ال�ستة"،  الأي��ام  "�سدا�سية 
A Tale of  Two Cities5اإميل حبيبي

"قنديل اأم ها�سم"، تاأليف يحيى حقي3
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امللحق رقم 3
املوؤلف ال�سغري

م�سابقة يف الكتابة الإبداعية لل�سف ال�ساد�س
مدر�سة رو�سة الزه�ر

اأوال: طبيعة امل�س�بقة: يق�م طلبة ال�سف ال�ّساد�س الأ�سا�سي يف مدر�سة رو�سة الزه�ر - 
و�سمن جمم�عات ياأتي تف�سيل ت�سكيلها يف البند الثالث- باإعادة اإنتاج ق�سة لالأطفال 
عن�انها »احلطاب والببغاء«. عمل الطلبة على هذه الق�سة �سيرتّكز يف م�ست�يات عدة 
هي: م�ست�ى اللغة، وم�ست�ى امل�سامني، وم�ست�ى ال�س�ر الت��سيحية، وم�ست�ى الإخراج 

الفني النهائي للعمل. 

املن�س�ر  �سكله  من  جمردا  ن�سا  املجم�عات  على  امل�ست�سار  ي�زع  العمل:   اآلية  ث�ني�: 
وتراجع  امل�ست�سار  يراجع   .)  16 حجم  اأ�س�د  وبحرف  فنّي  اإخراج  وبدون  �س�ر  )بدون 
املعلمة الن�س مع الطلبة �سمن فعل يتغيا من خالله امل�ست�سار وتتغيا من خالله املعلمة 
دفع الطلبة لتعيني �سقطات الن�س على م�ست�ى امل�سامني وذلك متهيدا لتجاوزها اأثناء 

فعل اإعادة الإنتاج.  

ث�لث�: ت�سكيل املجموع�ت: تق�م املعلمة با�سمة اأب� لبدة بت�زيع الطلبة يف �ست جمم�عات 
غري متجان�سة )اأربعة طلبة يف كل جمم�عة(. تختار كل جمم�عة من املجم�عات ا�سما 
قائمة  هي  املقرتحة  الأ�سماء  قائمة  واملعلمة.  امل�ست�سار  يقرتحها  اأ�سماء  قائمة  من  لها 
باأ�سماء بع�س الكتاب الفل�سطينيني املحدثني واملعا�سرين. يرتتب على كل جمم�عة اأن 
ترفق مع م�سروعها ملحقا يتحدث عن حياة �ساحب ا�سم املجم�عة وعن اأهم اأعماله. ل 
يتجاوز امللحق ثالث �سفحات ول يقل عن �سفحتني وتكتب بخط اليد. تقّدم كل جمم�عة 

تربيرا ل�سبب اختيارها لال�سم. 

اإعادة كتابة الن�س والتعامل مع م�ست�ياته الفنية  رابع�: بدء العمل:  يبداأ العمل على 
ويق�م  واملعلمة،  امل�ست�سار  يحدده  زمن  يف  املرافقة(   وال�س�ر  احلرف  ون�ع  )كالأل�ان 
الطلبة باإخراجه على �سكل كتاب و�سمن الإمكانات املتاحة يف املدر�سة اأو يف البيت فقط. 
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اإنتاج  اأ�سابيع يق�م�ن خاللها باإعادة  اأربعة  خ�م�س�: املدة الزمنية:  مينح الطلبة مدة 
الن�س يف م�ست�ياته املختلفة املذك�رة اأعاله، ثم يعر�س�نه �سف�يا على بقية الطالب يف 

املجم�عات الأخرى قبل ت�سليمه للمعلمة وامل�ست�سار.

�س�د�س�: اجلوائز:  يق�م امل�ست�سار وتق�م املعلمة بعملية تقييم ملخرجات امل�سروع، ومينح 
ا�سم  حتمل  ذهبية  ميدالية  الأوىل  املرتبة  على  ح�سلت  التي  املجم�عة  يف  ع�س�  كل 
ومتنح  ف�سية،  ميداليات  الثانية  املرتبة  على  ح�سلت  التي  املجم�عة  ومتنح  امل�سابقة، 

املجم�عة الثالثة ميداليات برونزية.

من�سق امل�س�بقة- مو�سى خوري
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من اأجل اأن تبقى املوؤ�س�س�ت العربية ق�ئمة، من اأجل اأن تبقى القد�س عربية 
فل�سطينية اإ�سلمية م�سيحية

يف القد�س" زمن�  "ا�سرت 

ن�دي الكت�بة
لل�سف�ف من التا�سع وحتى احلادي ع�سر

ملدر�سة ت�ؤمن باأن حت�سيل املعرفة وتذويتها ل ي�سريان بالتلقني بل بالبحث

القد�س«،  يف  التعليم  »م�ساندة  برناجمها  اإط��ار  يف  احل�سيني  في�سل  م�ؤ�س�سة  تطلق 
الجتماعي  لالإمناء  العربي  »ال�سندوق  من  وبتم�يل  التعاون«  »م�ؤ�س�سة  مع  وبالتعاون 
والقت�سادي«، نادي كتابة البحث الق�سري لل�سف�ف من التا�سع وحتى احلادي ع�سر. 
القد�س هي: مدر�سة دار  ال�سنة يف ثالث مدار�س يف منطقة  لهذه  الكتابة  نادي  ن  ُيَ�طَّ
الطفل العربي، ومدر�سة املطران، ومدر�سة اأب� بكر ال�سديق، وتبداأ اأعماله خالل �سهر 

ت�سرين الأول 2013 وتنتهي خالل �سهر اآذار 2014. 

امللحق رقم 4

Faisal Husseini Foundation

مؤسسة فيصل الحسيني
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 ما هي اأهداف نادي الكتابة؟
يهدف هذا النادي ب�سكل اأ�سا�سي اإىل:

• زرع وتعزيز قابلية القراءة والبحث لدى الطلبة الأع�ساء، ومتكينهم من حت�سيل 	
املعرفة وتذويتها بعيدا عن التلقني.

• التحليل 	 مهارات  على  يرتكز  الذي  البناء  والنقد  وامل�ساءلة،  التق�سي،  روح  زرع 
والرتكيب والتق�مي.

• متكني الطلبة من اأ�سا�سيات البحث العلمي ومفرداته، وحت�سريهم حلياة جامعية 	
�سل�سة وناجحة.

• زعزعة الفهم املتمركز ح�ل حت�سيل املعرفة عرب املقررات الدرا�سية فقط، وتثبيت 	
ل اأي�سا من م�سادرها ومراجعها يف مكتبة املدر�سة،  فكرة اأن املعرفة يجب اأن حت�سّ
امليداين من  العمل  يتيحه  وما  الإلكرتونية،  امل�سادر  واملتاح من  العامة،  واملكتبات 

ل عرب املقابالت وال�ستبانات وخالفها.      معرفة حت�سّ

كيف اأ�سبح ع�س�ا يف النادي؟ 
داخل  النادي  فكرة  عن  املدر�سة  يف  الكتابة  ن��ادي  على  امل�سرفة  املعلمة  تعلن  �س�ف 
ال�سف�ف امل�ستهدفة، وتناق�س مع طلبة هذه ال�سف�ف اأهداف النادي، ثم جتمع اأ�سماء 
بعد  �سيعقد،  �سيعلن عن م�عد عقدها يف حينه.  التي  الأوىل  بح�س�ر جل�سته  املهتمني 
بالن�سمام  لهم  �سي�سمح  الذين  الطلبة  اأ�سماء  لتحديد  جل��س  اختبار  الأوىل،  اجلل�سة 
اإىل نادي الكتابة. يح�سل كل ع�س� من اأع�ساء نادي الكتابة على بطاقة ع�س�ية خا�سة، 

ويح�سل بعد انتهاء اأعمال النادي على �سهادة.  

متى يجتمع اأع�ساء نادي الكتابة واأين؟
يجتمع اأع�ساء النادي مع امل�سرفة، بح�س�ر م�ست�سار من م�ؤ�س�سة في�سل احل�سيني، مرة 
واحدة يف الأ�سب�ع بعد انتهاء الدوام املدر�سي. مدة الجتماع �ساعة واحدة، ويك�ن داخل 

اأ�س�ار املدر�سة.  
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ملاذا يجتمع اأع�ساء نادي الكتابة؟
واحد  اأبحاث علمية ق�سرية يف  اإنتاج  النادي ه�  اأع�ساء  الهدف اخلتامي لجتماعات 
الآتية  التفا�سيل  الأوىل.  النادي  اجتماعات  �سيتم طرحها خالل  التي  امل��س�عات  من 
العام  اآذار من  �سهر  نهاية  الأ�سب�عية حتى  النادي  اأعمال لجتماعات  �ست�سكل جداول 
2014:  طبيعة البحث العلمي الذي �سينتجه الطلبة، وهيكل البحث وط�له، وم��س�عه، 
ومرجعياته، وكيفية �سري العمل التدريجية على اإجنازه، والإ�سراف على تنفيذه، وجدول 

معايري احلكم عليه.  

متى تنتهي اأعمال نادي الكتابة؟
تنتهي اأعمال نادي الكتابة يف اأوا�سط �سهر اآذار للعام 2014، ومع نهايتها ي�سّلم الطلبة 

اأبحاثهم لتخ�سع لتحكيم ختامي يخرج بت��سيات منح اجل�ائز لالأع�ساء. 

اجل�ائز
على  مالية  ج�ائز  التحكيم،  جلنة  بت��سيات  اأخ��ذا  احل�سيني،  في�سل  م�ؤ�س�سة  ت���زع 
الطلبة الذين اأجنزوا اأبحاثا مطابقة للمعايري املعلن عنها م�سبقا. الآتي قائمة اجل�ائز 

املر�س�دة:

1- اجلائزة الأوىل وقيمتها 300 دولر

2- اجلائزة الثانية وقيمتها 250 دولرا 

3- اجلائزة الثالثة وقيمتها 200 دولر 






