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توظيف النص الشعري يف تطوير  العنارص و املهارات اللغوية  للناطقني توظيف النص الشعري يف تطوير  العنارص و املهارات اللغوية  للناطقني توظيف النص الشعري يف تطوير  العنارص و املهارات اللغوية  للناطقني توظيف النص الشعري يف تطوير  العنارص و املهارات اللغوية  للناطقني 
        بغري العربية الشعر احلديث منوذجاً بغري العربية الشعر احلديث منوذجاً بغري العربية الشعر احلديث منوذجاً بغري العربية الشعر احلديث منوذجاً 

                                                                                            العتييب العتييب العتييب العتييب     بن ندابن ندابن ندابن ندا    بدربدربدربدر: : : :     اEكتوراEكتوراEكتوراEكتور                                                         
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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
تدريس حتاول هذه اEراسة Rقرتاب من معلية 

النص الشعري ملتعمل اللغة العربية من غري الناطق 
هبا، وهو ٔامر  من ٔامه حماور التعلمييات املعارصة، ملا 
لهذه العملية من دور يف تطوير اسرتاتيجية التعمل 

  .والتعلمي يف خمتلف جماالت Rختصاص
ل ٕاعداد مهنج علمي يروم اجلدة واEقة ومنه، حناو 

يف دراسة النص الشعري احلديث وتدريسه للناطق 
  .بغري العربية

والهدف من احملاوy، هو بيان مدى إالفادة من 
تدريس الشعر العريب احلديث عىل اخلصوص يف 

تعلمي اللغة العربية لهذه الفئة؛ لنعاجل بذ� موضوع  
لعنارص و توظيف النص الشعري يف تطوير  ا

  .املهارات اللغوية  للناطق بغري العربية
  
 
 
  
 

: Abstract 
The current paper undertakes to 

approach the teaching of Arabic 

poetic texts to non-native speakers 

(NNS)  of Arabic (i.e., speakers of 

languages other than Arabic). The 

topic itself evolves around the realm 

of Didactics of Arabic Language  

(DAL). It is within the range of the 

paper to aim to contribute to the 

development of the teaching-learning 

process in a wide pethora of other 

disciplines. In fact, the intention is on 

establishing a scientific approach to 

the teaching of Arabic poetic texts to 

learners whose L1 is other than 

Arabic, and who are suspected to 

encounter immense challenges in 

learning the texts in question. The 

goal of such an endeavor is to 

provide the targeted learners 

population (namely, non-speakers of 

Arabic)  with the necessary skills to 

appreciate the study of modern 

Arabic poetic texts. 
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ٕان تدريس النصوص الشعرية ملتعلمي اللغة العربية من غري الناطقني هبا � ٔامهيته       

غة العربية يف خمتلف املعاهد وا�االت القصوى يف تطوير ٔاساليب واسرتاتيجيات تعلمي الل
  . ذات Rختصاص

والبحث ا�ي نقدمه هنا هو حماوy ٕالعداد مهنج علمي يروم اجلدة يف دراسة النصوص 
والهدف هو بيان مدى إالفادة من تدريس الشعر . الشعرية احلديثة للناطقني بغري العربية

  . ة للناطقني بغريها من اللغاتالعريب احلديث عىل اخلصوص يف تعلمي اللغة العربي
ونعاجل موضوع  توظيف النص الشعري يف تطوير  العنارص و املهارات اللغوية  للناطقني 

  : بغري العربية من خالل احملاور االٓتية 
        ::::اجلانب النظري ، ويشـمتل عىل اجلانب النظري ، ويشـمتل عىل اجلانب النظري ، ويشـمتل عىل اجلانب النظري ، ويشـمتل عىل : : : : أوًال أوًال أوًال أوًال 

 . تدريس الشعر احلديث للناطقني بغري العربية  -

 .حلديث ٕاجراءات عامة لتدريس الشعر ا -

 . تدريس العنارص اللغوية للنص الشعري -

 .تدريس املهارات اللغوية من خالل النص الشعري   -
        : : : : اجلانب التطبيقي ، ويشـمتل عىل اجلانب التطبيقي ، ويشـمتل عىل اجلانب التطبيقي ، ويشـمتل عىل اجلانب التطبيقي ، ويشـمتل عىل : : : : �نيًا �نيًا �نيًا �نيًا 

 .لعبدهللا الربدوين  ) حسر الربيع  ( دراسة تطبيقية لقصيدة  -

 .لغازي القصييب ) وتبسم ¡را ( دراسة تطبيقية لقصيدة  -

  .حملمود درويش ) غريب يف مدينة بعيدة ( قصيدة دراسة تطبيقية ل  -
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        ::::ددددــــــــــــــــــــــــــــمتهيمتهيمتهيمتهي

نظرا لق� النصوص الشعرية وندرة Rه©م هبا يف جمال تعلمي الناطقني بغري العربية اكن 
اختياري للبحث يف هذا املوضوع ومعاجلة هذا اجلانب املهم يف تعلمي لغتنا وثقافتنا ملتعلمي 

  .ٔابناهئااللغة العربية من غري 
وقد اقترصت يف هذه املعاجلة عىل الشعر العريب احلديث ا�ي ميتد زمنيا من ٔاواخر 
النصف أالول من القرن العرشين ٕاىل الوقت احلايل، نظرا ملا لهذه التجربة الشعرية من 
سامت وخصائص ختتلف عن الشعر القدمي سواء يف أساليبه أو يف مضامينه ٔاو يف بنياته 

  .قية ا·تلفةالفنية واملوسـي 
  : وقد اخرتت ثالثة شعراء ميثلون جتارب شعرية خمتلفة  ومه 

عبدهللا الربدوين من المين وهو شاعر ممتزي يف لغته وصوره الفنية املتنوعة ، وملا  -
  . لتجاربه إالبداعية من قمية يف صياغة   اهلم إالنساين 

متزي به قصائده من توظيف غازي القصييب من اململكة العربية السعودية اعتبارا ملا ت  -
ٕابداعي للغة مبفرداهتا وتراكيهبا ودالالهتا للتعبري عن واقع إالنسان العريب ووصف 
لصورته مبا حتمÇ من آمال وآالم وطموحات وانكسارات خالل النصف الثاين من 
القرن العرشين ، كام ٔان قصائده تمتزي بأساليب بالغية ولغوية حاف� مبعجم وصفي رائع 

    .ابري احلنني والشـباب وا�متع وإالنسان وبتع

ارتبط امسه بشعر الثورة ومحمود درويش الشاعر الفلسطيين ذائع الصيت حيث  -
ٔابرز وهو من  واملطالبة حبقوق الفلسطنيني يف احلياة والكرامة عىل ٔارضهم ، والوطن

احلديث تطوير الشعر العريب الشعراء العرب ا�ين أسهموا Ïٕنتاجاهتم وٕابداعاهتم يف 
وٕاضفاء احلركية عىل مفرداته واحلياة ٕادخال الرمزية وٕاغناء موضوعاته وجتويد فنيته من 

    .عىل ٔاسلوبه
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        : : : : تدريس الشعر العريب احلديث تدريس الشعر العريب احلديث تدريس الشعر العريب احلديث تدريس الشعر العريب احلديث : : : : أوًال أوًال أوًال أوًال 
� من تدريس النصوص أالدبية يف تعلمي اللغات أالجنبية  Ðكام يقول   -متثل اجلدوى احملص

لية تنبثق من وÔيت نظر ، ٕاحداهام ٔان اختاذ أالدب قضية ٕاشاك – 1اEكتور وليد العنايت
مادة لتعلمي اللغات أالجنبية ، ومهنا إالجنلزيية ال حيقق اجلدوى التعلميية املرجوة وٕامنا يزيد 

  :  2صعوÏت التعلمي لعدد من أالسـباب ٔامهها 
ملا اكن الهدف من تعلمي اللغة غالبا هو تعلمي البىن النحوية للغة فٕان  -1

يقدم كثريا لتحقيق هذا الهدف ، نظرا ٔالنه يمتزي ببنيته النحوية  أالدب لن
 . املعقدة 

ٔان دراسة أالدب وتعلمه لن تسهم يف مساعدة الطلبة يف مواÔة  -2
 . ٔاهدافهم االٔاكدميية ٔاو الوظيفية 

ٔان أالدب سـيكون صعبًا عىل الطلبة ، ٔالنه غالبا ما يعكس منظورًا ثقافيًا  -3
  . مفاهمي الثقافة اليت ينمتي ٕالهيا  خاصًا وحمددًا ينمتي ٕاىل

ؤاما وÔة النظر الثانية فتذهب ٕاىل ٔان اسـتعامل أالدب يف تعلمي اللغات أالجنبية ذو 
  : جدوى عظمية يف تعلمي اللغة لعدة ٔاسـباب مهنا 

ٔان أالدب سزييد من Üارات اللغة لكها ٔالنه سـيوسع املعرفة اللغوية بتقدمي   -1
فردات ، واسـتخدام البىن النحوية الواقعية ، ٔامث� واقعية السـتعامل امل

 . ؤاساليب اللغة أالجنبية 
ٔان أالدب مثايل لتمنية إالحساس Ïللغة أالجنبية وتطوير الوعي Ïسـتخدام  -2

 .قواعدها ومفرداهتا ؤاساليهبا 
ٔان معاãة املشâت الثقافية يف أالدب رمغ صعوبهتا تعمل عىل ترقية قدرات  -3

� ٔان الغاية الهنائية من أالدب ليست إالجعاب به ، الطالب إالبداعية ، ذ
 .ٕامنا خلق يشء ٔاشـبه ما يكون بنقل الطاقة التخيلية من أالدب ٕاىل الطلبة 
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يرى بعض اللسانيني والنقاد ٔان أالدب ميثل ٕاحدى حاالت تعويض السـياق  -4
اللغوي ا�ي يفتقده تعلمي اللغات أالجنبية يف غري بالدها ، ذ� ٔان أالدب 

واقعًا وسـياقًا لغوً¡ غري متوافر يف بé غري ãطق Ïللغة ، وهذا السـياق  خيلق
ٕامنا ميثل العامل أالجنيب ، عامل اللغة والثقافة اليت ٔانتجت هذا أالدب ، و�� 
فٕان أالدب خري ُمعني عىل توفري تI أالجواء الثقافية الواقعية واحلقيقية اليت 

دب ميثل وسـي� Üمة للطالب لولوج ينمتي ٕالهيا أالديب ، وهكذا فٕان االٔ 
  . الثقافة أالجنبية ، ثقافة اللغة املتعلمة 

غري ٔانين ٔاميل ٕاىل وÔة النظر الثانية واليت تذهب ٕاىل رضورة اسـتعامل أالدب يف تعلمي 
هناك حاجة ملحة ٕاىل ٕاعداد مواد حديثة    -فضال عن ذ�  -اللغات أالجنبية ، ٔالنه 

بعض ما هو موجود فعال يعد قدميا وحباجة " ناطقني بغريها ، ٕاذ ٕان لتعلمي اللغة العربية لل 
كام يقول  -، واللغة  3...  "ٕاىل تطوير، كام ٔانه قد يكون موÔا ٕاىل فئة معينة ٔاو بيئة معينة 

يه وعاء الثقافة ، وليس من اليسري تعمل لغة ما دون التعرض لثقافة  –اEكتور الفوزان 
  .ٔاحصاهبا

ٕاعداد املزيد من مواد تعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها ، رمغ ٔان يف "ٕاىل ٕاذن حنن حباجة  
الساحة كثريا من الكتب، ولكهنا ال حتقق أالهداف، فكثري مهنا غري مناسب، وبعضها 

  . 4" ٕاىل تطوير وتعديل حيتاج
س يعك -يف املسـتو¡ت املتقدمة  –وتدريس الشعر العريب احلديث للناطقني بغري العربية 

ويه اليت مل تصمم  –ٕاذ يرى البعض ٔان املواد التعلميية أالصي� " Rسـتخدام احلقيقي للغة 
ٔافضل من املواد التعلميية املصنوعة، ٔالهنا حتتوي عىل لغة  –خصيصًا لٔالغراض التدريسـية 

ولعل ذ� يكون يف املسـتو¡ت املتقدمة   5"ٔاصي� وتعكس Rسـتخدامات احلقيقة للغة
� من ٔامهية كبرية يف حتقيق المتكني اللغوي لéارس، والكفاية أالدبية ، ومعرفة لéارس ملا 

واسعة للثقافة العربية احلديثة، وٕاملام Ïلسامت الفنية  للشعر احلديث عند العرب، وكذ� 
من خري الوسائل اليت تعني مدرس اللغة "فالنصوص . تمنية حلاسة التذوق Eى اEارس

غوية تساعد عىل منو املعجم اللغوي Eى الطالب، وتساعد الطالب عىل جعل درسه تمنية ل
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عىل الزتود بقدر طيب من الثقافة العربية وإالسالمية ممتث� فö ٔانتجه الفكر العريب 
وإالساليم من ٔاعامل ٔادبية ٕابداعية، وكذ� تدريب للطالب عىل تذوق أالدب الرفيع 

  .6" وRسـمتتاع به 
ه ٕاىل مبدٔا تعلميي حتفزيي متعلق بدمع اجلانب إالبداعي Eى كام نشري يف السـياق ذات

من غري الناطقني - واEارس للشعر احلديث . الطالب من خالل  تدريس نصوص الشعر
جيد فرصة تعلميية للتعرف عىل اجلوانب إالبداعية يف النصوص من خالل  –Ïلعربية

املتنوعة املسـتخدمة يف اسـتعامل اجلرس املوسـيقي يف أالصوات واملفردات والرتاكيب 
  .التجارب إالبداعية الشعرية ا·تلفة

ٕان النصوص الشعرية إالبداعية وسـي� Üمة لتطوير املهارة اللغوية والكفاية أالدبية Eى 
متعلمي اللغة العربية من خالل ٕاغناء رصيده املعجمي وملكته إالبداعية ٕاذ ٕاهنا تنوع من 

ليب ، وهو مطلب من املطالب الرضورية يف حقل مكوãت التعابري وامللفوظات وأالسا
تعلمي اللغة العربية لٔالجانب، ٕاذ يتطلب اختيار نصوص شعرية متنوعة مناسـبة للقيام هبذا 
اEور إالثرايئ  Eى اEارس، وكذ� التنوع يف اختيار الشعراء ا�ين ميثلون مدارسا 

  . نهبا التطبيقيشعرية خمتلفة ، وهذا ما حرصت عليه يف هذه اEراسة يف جا
        : : : : ٕاجراءات عامة لتدريس الشعر احلديث  ٕاجراءات عامة لتدريس الشعر احلديث  ٕاجراءات عامة لتدريس الشعر احلديث  ٕاجراءات عامة لتدريس الشعر احلديث      

ال يكتفى يف جمال تعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها Ïختيار النصوص الشعرية إالبداعية 
ونقرتح . املناسـبة فقط، بل يسـتوجب التفكري يف إالجراءات التقدميية واملامرسة التطبيقية

  : االٓتيةخبصوص هذه النقطة ٔان تراعى املعايري
 .اختيار النص املناسب للمتعمل من حيث مسـتو¡ت التعمل املتقدمة  -1
 .التنوع يف املضمون الشعري للنص  -2
 .التنوع يف  املدارس الشعرية  عند اختيار  النص -3
 .عرض النص عىل املتعمل كتابة ونطقا  -4
 .ٔان يقوم املتعمل Ïالسـ©ع للنص ملرتني ٔاو ٔاكرث   -5
 .اءة جيدة ٔان يقرٔا املتعمل النص قر  -6
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التحدث عن الفكرة العامة للنص وعن املفردات وأالمناط اللغوية ا·تلفة   -7
 .املكونة للنص ومناقشـهتا مع املعمل

ٔان يقوم املتعمل  حبفظ النص وكتابته، مث التحدث عن ٔامه السامت   -8
 .الفنية و املوضوعية لهذا النص

ٕابداعات توظيف ٔافاكر النص الشعري ولغته ؤاساليبه يف ٕانتاجات و  -9
يقوم هبا الطالب املتعلمون مع مراعاة التدرج وحاجات املتعلمني 

 .ومسـتو¡هتم
مراعاة اسـتخدام شاشات العرض والوسائل احلديثة وRسـتعانة هبا يف  - 10

 . ٔاثناء اEرس 
        : : : : تدريس العنارص اللغوية للنص تدريس العنارص اللغوية للنص تدريس العنارص اللغوية للنص تدريس العنارص اللغوية للنص     

إاليقاعية ويكون بقراءة النص قراءة حصيحة يف مسـتو¡ته الصوتية و  ::::أالصواتأالصواتأالصواتأالصوات: : : : أوًال أوًال أوًال أوًال 
  . ا·تلفة اليت تبني للطالب معرفة النظام الصويت وإاليقاعي للشعر العريب

ؤامه مبدٔا تعلميي لالسـ©ع ٕاىل النص الشعري هو تعويد أالذن عىل اجلرس املوسـيقي للغة 
        .الشعر العريب ولنظم أالصوات داخل املفردات واختيارها وتأليفها

فردات الرئيسـية يف النص، وبرشح معىن اللكمة وذكر ويكون بتحديد امل: املفرداتاملفرداتاملفرداتاملفردات: : : : �نياً �نياً �نياً �نياً 
املتضادات واملرتادفات واحلقول اEاللية املنمتية ٕالهيا، وموقعها يف النص الشعري من خالل 

  .سـياقاته الفنية، وأيضًا ارتباطها حباجة الطالب الفنية والثقافية
ة يف  صور شعرية أالمر التعلميي الثاين خبصوص تدريس املفردات يتعلق بعرض اللكم

ّمت نطقها نطقًا حصيحًا، وفهم معناها، واسـتعملت "متعددة ، فتعّمل اللكمة ال يتحقق ٕاال ٕاذا 
يف سـياق لغوي حصيح، واسـتخدمت يف سـياق مناسب، بعد هتجهيا وكتابهتا، ومعرفة 

  7" طريقة Rشـتقاق مهنا 
�ا ومناقشـهتا مع اEارس يمت تدريس الرتاكيب ا·تلفة  يف النص ورش:  الرتاكيبالرتاكيبالرتاكيبالرتاكيب: : : : �لثا�لثا�لثا�لثا

  . بطريقة واحضة، وبيان اجلانب الوظيفي لها يف سـياق النص الشعري
وتعلمي الرتاكيب من خالل النص الشعري يساعد الطالب املتعلمني للغة العربية عىل التعود 
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وÏسـتخدام هذه الرتاكيب . عىل اسـتعامل هذه الرتاكيب يف سـياقات اج©عية وثقافية متنوعة
  .ٔاسلوبه ويغين ٕاماكãته التعبريية وقدراته إالبداعيةيطور 

        ::::تدريس املهارات النصيةتدريس املهارات النصيةتدريس املهارات النصيةتدريس املهارات النصية
يدفعنا هذا التحليل ٕاىل احلديث عن ماكنة ؤامهية النصوص الشعرية إالبداعية يف تدريس 

ؤاعرض يف ما ييل بعضا من ٔاوجه . املهارات اللغوية أالربع اسـ©عا وحمادثة وقراءة وكتابة
  :للمهارات اللغوية العربية من خالل النصوص الشعرية املامرسة التدريسـية

نشري بداية ٕاىل ٔانه جيب اللجوء ٕاىل اسـتعامل  الوسائل السمعية يف : : : : معاجلة Rسـ©عمعاجلة Rسـ©عمعاجلة Rسـ©عمعاجلة Rسـ©ع: : : : ٔاوالً ٔاوالً ٔاوالً ٔاوالً     
قراءة النص، ؤان يكون Rسـ©ع بصورة متدرجة، ؤان يتدرب الطالب عىل فهم املسموع 

لهذه العملية تطبيقات متنوعة جتعل الطالب و . من املعمل والوسائل السمعية بصورة مناسـبة
  .يقرتب من مضمون النص املسموع وجييب عن خمتلف أالسـئ� املتعلقة به

وفهيا يلقي املتعمل النص ٕالقاء حصيحا بعد سامعه جيدًا، مراعيا : : : : معاجلة الâم معاجلة الâم معاجلة الâم معاجلة الâم : : : : �نيًا �نيًا �نيًا �نيًا 
صة للمتعلمني وأالمه من هذا هو ٕاعطاء الفر . ٔاساليب إاللقاء الشعري وخصائصه املتعددة

ولهذا التدريب صيغ متعددة ٔ�ن . للتحدث والتحاور واملناقشة ملضمون النص ؤافاكره
يطلب من الطلبة ٕابداء رٔاهيم يف النص الشعري املدروس وحيللوا فö بيهنم أالفاكر اليت 

        .يقدÜا
راءته  قراءة ويمت فهيا قراءة النص قراءة مكثفة، وتدريب الطالب عىل ق ::::معاجلة القراءةمعاجلة القراءةمعاجلة القراءةمعاجلة القراءة: : : : �لثاً �لثاً �لثاً �لثاً 

جيدة ، ومتكنه من التعرف عىل معاين اللكامت والصور وفهمها من خالل النص املقروء  
وميكن تنويع القراءات من صامتة ٕاىل Ôرية ومن سطحية تصفحية ٕاىل . وصوره املتنوعة

  .متعمقة نقدية
ٕاىل الشلك  وفهيا يقوم الطالب بكتابة النص بصورة جيدة، والتعرف  ::::معاجلة الكتابةمعاجلة الكتابةمعاجلة الكتابةمعاجلة الكتابة: : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

ومن خالل هذا المترين يسـتطيع الوقوف عىل ٔاساليب الكتابة . الكتايب للنص املكتوب
الشعرية والرتاكيب اللغوية والقواعد النحوية ومدى انسجاÜا أو تعديلها ملتطلبات النظم 

وبفعل هذه املامرسة يسـتطيع حمااكة الشعراء يف ٕابداعاهتم وٕابداع نصوصا شعرية . الشعري
yوٕان مبسـتو¡ت خمتلفةمقبو .  
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        :  :  :  :  اEراسة التطبيقيةاEراسة التطبيقيةاEراسة التطبيقيةاEراسة التطبيقية: : : : �نيًا �نيًا �نيًا �نيًا 
سـبقت إالشارة يف مقدمة هذا البحث ٔانين مقت Ïختيار ثالثة شعراء ومه   

وسأقترص هنا يف الشق التطبيقي عىل . عبدهللا الربدوين وغازي القصييب ومحمود درويش
            .قصيدة واحدة للك واحد مهنام

            :  8)حسر الربيع (  القصيدة أالوىل بعنوان القصيدة أالوىل بعنوان القصيدة أالوىل بعنوان القصيدة أالوىل بعنوان 
املعروف بأعام� الشعرية املمتزية ) م 1999 - 1929( ويه للشاعر الميين عبدهللا الربدوين 

.  
ع اEنيا أغاريد و شعع اEنيا أغاريد و شعع اEنيا أغاريد و شعع اEنيا أغاريد و شع ّّ ّّ سكرا سكرا سكرا سكراــــــــــــو تفو تفو تفو تف        راراراراــــــــــــرصرصرصرّصّ         جر ¡ ربيع احلبجر ¡ ربيع احلبجر ¡ ربيع احلبجر ¡ ربيع احلّبّ

        و ترقرق يف الفضا حسرا و ٕاغراو ترقرق يف الفضا حسرا و ٕاغراو ترقرق يف الفضا حسرا و ٕاغراو ترقرق يف الفضا حسرا و ٕاغرا    دىدىدىدىــــو نو نو نو ن    اً اً اً اً وافروافروافروافرشششش أالرض شعاع أالرض شعاع أالرض شعاع أالرض شعاع
ّّ القت القت القت القتكككك املن املن املن املن ك حسك حسك حسك حس    ىىىىــــــــــــــــ¡ ربيع احلب¡ ربيع احلب¡ ربيع احلب¡ ربيع احلّبّ ّّ         راراراراــــــــــــــــــــحتحتحتحتتيستيستيستيس من جو من جو من جو من جّوّ

ق للغنق للغنق للغنق للغن ّّ ّّ    و و و و     ااااــــ¡ عروس الشعر صف¡ عروس الشعر صف¡ عروس الشعر صف¡ عروس الشعر صفّّ         راراراراــــــــص يف ضفاف الشعر كبص يف ضفاف الشعر كبص يف ضفاف الشعر كبص يف ضفاف الشعر كبترقترقترقترقّّ
        ذراذراذراذراــــأسفرت للعاشق احملروم عأسفرت للعاشق احملروم عأسفرت للعاشق احملروم عأسفرت للعاشق احملروم ع    ااااــــأسفرت دنياك للشعر أسفرت دنياك للشعر أسفرت دنياك للشعر أسفرت دنياك للشعر مكمكمكمك

ّّ و هن و هن و هن و هن         راراراراــــو طهو طهو طهو طه    جدول يذري الغنا ر¡ً جدول يذري الغنا ر¡ً جدول يذري الغنا ر¡ً جدول يذري الغنا ر¡ً     ااااــــــــــــــــــــفهنا الطري تغينفهنا الطري تغينفهنا الطري تغينفهنا الطري تغّينّ
        راراراراــــــــــــتنتنتنتنرثرثرثرث أالفرا أالفرا أالفرا أالفراحححح و إاللهام نث و إاللهام نث و إاللهام نث و إاللهام نث    و صبا¡ الفجر يف حضن السـناو صبا¡ الفجر يف حضن السـناو صبا¡ الفجر يف حضن السـناو صبا¡ الفجر يف حضن السـنا
    ّّّّÏو السهول اخلرض تشدو و الرÏو السهول اخلرض تشدو و الرÏو السهول اخلرض تشدو و الرÏجوقة جتلو صبا¡ اللجوقة جتلو صبا¡ اللجوقة جتلو صبا¡ اللجوقة جتلو صبا¡ اللّّّّحن خرضاحن خرضاحن خرضاحن خرضا    و السهول اخلرض تشدو و الر        

ّّ اجلو عزف مسك اجلو عزف مسك اجلو عزف مسك اجلو عزف مسك ة املمراة املمراة املمراة املمراحححح سكرى سكرى سكرى سكرى    ررررــــــــــــــــــــفففف####ٔنٔنٔنّٔنّ ّّ         و احلياة الغضو احلياة الغضو احلياة الغضو احلياة الغّضّ
ت الغنت الغنت الغنت الغن ّّ         راراراراــــتبعث اللتبعث اللتبعث اللتبعث اللّّّّحن مع أالنسام عطحن مع أالنسام عطحن مع أالنسام عطحن مع أالنسام عط    ااااــــو الر¡حني شذ¡و الر¡حني شذ¡و الر¡حني شذ¡و الر¡حني شذّ¡ّ
وض يف هبجتوض يف هبجتوض يف هبجتوض يف هبجت ّّ ّّ الر الر الر الّرّ         راراراراــــــــــــشاعر يبتكر أالنغام زهشاعر يبتكر أالنغام زهشاعر يبتكر أالنغام زهشاعر يبتكر أالنغام زه    ههههــــو و و و ����ٔنٔٔننّٔنّ
ّّ الورد يف أشواك الورد يف أشواك الورد يف أشواك الورد يف أشواك ّّ    مجمجمجمج    ههههــــو و و و ����ٔنٔٔننّٔنّ         راراراراــــÜج أذÜج أذÜج أذÜج أذىكىكىكىك علهيا احلب علهيا احلب علهيا احلب علهيا احلّبّ

ّّ الفجر يف زهر الرب الفجر يف زهر الرب الفجر يف زهر الرب الفجر يف زهر الرب ااااــــــــــــقب� عطريقب� عطريقب� عطريقب� عطريّّّّة أالنفاس حة أالنفاس حة أالنفاس حة أالنفاس ح    ااااــــو و و و ����ٔنٔٔننّٔنّ ّّ         رررّرّ
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يتحدث الشاعر يف هذا النص عن فصل الربيع وجام� ، وكيف ٔان  ::::موضوع النص موضوع النص موضوع النص موضوع النص : : : : أوًال أوًال أوًال أوًال 
        .الطبيعة مبظاهرها املتعددة تسـتقبÏ Çلغناء وأالفراح  ملا � من حسر يسفر به علهيا  

        : : : : بناء النص بناء النص بناء النص بناء النص : : : :     �نياً �نياً �نياً �نياً 
يتكّون هذا النص  من مفردات  تنمتي يف داللهتا ٕاىل الغناء : : : : مفردات النص مفردات النص مفردات النص مفردات النص  - - - -     أ أ أ أ 

شعر  –ٔاغاريد ( والسحر والنور ، فنالحظ يف أثناء النص هذه املفردات 
ٔاسفرت  –ترقّص  –عروس  –ٕاغراء –ندى  –شعاع  –ربيع  –تفّجر  –
 - عطر –سكرى  –عرف  –اللحن  –الّرÏ  –أالفراح  –السـنا –طهر  –

اليت تشع يف النص ٔاجواء )  الفجر  –احلب  –الورد  –أالنغام  –الروض 
        . من الفرح والغناء 

جند يف النص عددا من أالمناط  اللغوية اليت : : : : أالمناأالمناأالمناأالمناطططط اللغوية يف النص اللغوية يف النص اللغوية يف النص اللغوية يف النص     - ب
تفّجر  –رّصع اEنيا ٔاغاريدًا وشعرا (تعمتد عىل التصوير الفين، نالحظ ذ� يف قول الشاعر 

 –السهول اخلرض تشدو  –الطري تغّين  –¡ عروس الشعر صفّق للغنا  –بيع احلب ¡ ر 
ٔ�ن الروض يف هبجته شاعر يبتكر أالنغام  –ٔ�ن اجلو عزف مسكٌر  –جدول يُذري الغنا 

 ). ٔ�ن الفجر يف زهر الرÏ قب� عطرية أالنفاس حّرى  –زهرا 
        ::::التدريبات التدريبات التدريبات التدريبات : : : : �لثًا �لثًا �لثًا �لثًا 

            ::::الفهم وRسالفهم وRسالفهم وRسالفهم وRستتتتيعاب يعاب يعاب يعاب : : : : ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال     
    : : : : اختيار من متعدد اختيار من متعدد اختيار من متعدد اختيار من متعدد : : : : التدريب أالول التدريب أالول التدريب أالول التدريب أالول  - - - -     أ أ أ أ 

  رّصع اEنيا ٔاغاريدا وشعرا : ٔامكل البيت التايل مبا يناسب  -1

 (    )تنرث أالفراح وإاللهام نرثا   -

 (     )وتفّجر ¡ربيع احلب ُسكرا  -

 (    ) حتتيس من جوك املسحور حسرا   -
 القتك املىن .... ¡ ربيع : ٔامكل البيت مبا يناسب   -2
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 ) (  الطري  -

 (    )اجلو   -

 (   )احلب  -
    ::::صواب ٔاو خطأ صواب ٔاو خطأ صواب ٔاو خطأ صواب ٔاو خطأ : : : : التدريب الثاين التدريب الثاين التدريب الثاين التدريب الثاين  - - - -     بببب

 وافرش أالرض شعاعا وندى : تأكد من حصة الشطر  -1

 (   )صواب  -

 (    )خطأ    -
 ؤ�ن الروض القتك املىن : تأكد من حصة الشطر  -2

 (    )صواب  -

 (     )خطأ  -
    : : : : ملء الفراغات ملء الفراغات ملء الفراغات ملء الفراغات : : : : التدريب الثالث التدريب الثالث التدريب الثالث التدريب الثالث      - - - -     تتتت

 ......رّصع اEنيا ٔاغاريدا  -

 ......تفّجر ¡ربيع احلب و  -

 أالرض شعاعا وندى .......  -

        حسرا وٕاغرا..... وترقرق يف  -
        : : : : املفردات املفردات املفردات املفردات : : : : �نيًا �نيًا �نيًا �نيًا 

        : : : : اسـتعمل املفردات التالية يف اسـتعمل املفردات التالية يف اسـتعمل املفردات التالية يف اسـتعمل املفردات التالية يف مجمجمجمجل مفيدة من ٕانشائل مفيدة من ٕانشائل مفيدة من ٕانشائل مفيدة من ٕانشائكككك        - - - - أ أ أ أ             

 ٔاغاريد -

 شعر -

 تفّجر -

 ربيع  -
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 شعاع  -
        ::::هات عكس الهات عكس الهات عكس الهات عكس اللكلكلكلكامت التالية امت التالية امت التالية امت التالية     ––––ب ب ب ب 

 أالفراح  -

 احلب -

 ٔاسفرت  -

 أالرض -

 احلياة  -
        : : : : القواعد القواعد القواعد القواعد : : : :     �لثاً �لثاً �لثاً �لثاً 

    ):):):):مفرد ،مثىن ،مفرد ،مثىن ،مفرد ،مثىن ،مفرد ،مثىن ،مجمجمجمجع ع ع ع ( ( ( ( حدد نوع الحدد نوع الحدد نوع الحدد نوع اللكلكلكلكمة اليت حتهتا خط مة اليت حتهتا خط مة اليت حتهتا خط مة اليت حتهتا خط مممممممما يا يا يا ييليليليل     - - - -     أ أ أ أ 

 .وشعرا  ٔاغاريدارّصع اEنيا      -

 .اخلرض تشدو  السهول -

 . يذري الغنا  جدول -
    

    : : : : ما الوظيفة النحوية للما الوظيفة النحوية للما الوظيفة النحوية للما الوظيفة النحوية لللكلكلكلكامت اليت حتهتا خط يف مايامت اليت حتهتا خط يف مايامت اليت حتهتا خط يف مايامت اليت حتهتا خط يف ماييليليليل         - - - -     بببب

 . ا حلب  ربيعتفّجر ¡  -

 .  اجلو عزف  ٔ�ن -

 .ا للغن صفق¡عروس الشعر  -
        : : : : حول احول احول احول امجلمجلمجلمجلل التالية من النفي ٕاىل إالثبات ل التالية من النفي ٕاىل إالثبات ل التالية من النفي ٕاىل إالثبات ل التالية من النفي ٕاىل إالثبات     ––––ج ج ج ج 

 .تنرث أالفراح  -

 .شاعر يبتكر  -

 .تبعث اللحن  -
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  : : : : 9وتبسم ¡راالقصيدة الثانية بعنوان  القصيدة الثانية بعنوان  القصيدة الثانية بعنوان  القصيدة الثانية بعنوان  
الشاعر املعروف Ïلعديد )  م 2010 – 1940( ويه للشاعر السعودي غازي القصييب  

  .من أالعامل إالبداعية والفكرية
        وتبسم ¡را وتبسم ¡را وتبسم ¡را وتبسم ¡را 
        سا قزسا قزسا قزسا قزحْحْحْحْ    فريقص قو فريقص قو فريقص قو فريقص قو 

        عىل مقلتهيا عىل مقلتهيا عىل مقلتهيا عىل مقلتهيا 
        وينفلُت الفجُر من شفتهيا وينفلُت الفجُر من شفتهيا وينفلُت الفجُر من شفتهيا وينفلُت الفجُر من شفتهيا 

        ويبسم حويبسم حويبسم حويبسم حىتىتىتىت اجلدار اجلدار اجلدار اجلدارْْْْ    
        وتضحوتضحوتضحوتضحكككك ¡را ¡را ¡را ¡را

        فيعلو هديل افيعلو هديل افيعلو هديل افيعلو هديل امحلمحلمحلمحلامامامامْْْْ    
        وتصدوتصدوتصدوتصدحححح فريوز للمسـهتام فريوز للمسـهتام فريوز للمسـهتام فريوز للمسـهتامْْْْ    

        ويويويويمكمكمكمكل عرُس الهنارل عرُس الهنارل عرُس الهنارل عرُس الهنارْْْْ    
        وتعبس ¡راوتعبس ¡راوتعبس ¡راوتعبس ¡را

    ْْ         ........فقف ¡ نسـميفقف ¡ نسـميفقف ¡ نسـميفقف ¡ نسـْميْ
    ْْ         ........وغب ¡ ربيعوغب ¡ ربيعوغب ¡ ربيعوغب ¡ ربيْعْ
        وضع ¡ فروضع ¡ فروضع ¡ فروضع ¡ فرحْحْحْحْ    

        
حاليت يتحدث الشاعر يف هذا النص عن ابنته ¡را يف  ::::موضوع النص موضوع النص موضوع النص موضوع النص : : : : أوًال أوًال أوًال أوًال         

فر�ا وغضهبا، وكيف ٔاهنا حاy فر�ا تبدو مجي� تتأثر أالشـياء من حولها Ïبتسامهتا 
ويف . وحبديهثا الطفويل الساحر، فيبتسم لها اجلدار، وتسـتجيب لها امحلام هبديلها امجليل

حاy غضهبا تتغري أالشـياء من حولها فال قمية للنسـمي يف تدفقه، وال لون للربيع يف 
        .  طعم للفرح يف ٕاقامتهحضوره، وال
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        : : : : بناء النص بناء النص بناء النص بناء النص : : : : �نيًا �نيًا �نيًا �نيًا 
هتا ٕاىل الفرح وRبتسام يتكّون هذا النص  من مفردات  تنمتي يف دالل: : : : مفردات النص مفردات النص مفردات النص مفردات النص     - - - - أ أ أ أ 

  ، فنالحظ يف ٔاثناء النص هذه )وتبسم ¡را(ابتداًء من عنوان النص وامجلال 
 –تصدح  –هديل  –تضحك  –الفجر  –قوسا قزح  –يرقص  –تبسم ( املفردات 

  .  اليت تقوم ببث روح هذا امجلال يف النص) فرح  –ربيع  –نسـمي  –ُعرس 
        

جند يف النص عددا من أالمناط  اللغوية اليت تعمتد عىل : : : : أالمناأالمناأالمناأالمناطططط اللغوية يف النص اللغوية يف النص اللغوية يف النص اللغوية يف النص        - - - - ب ب ب ب 
ينفلت –يرقص قوسا قزح عىل مقلتهيا (التصوير الفين، نالحظ ذ� يف قول الشاعر 

 ). ضع ¡ فرح –غب ¡ ربيع  –قف ¡ نسـمي  – اجلدار يبسم حىت –الفجر من شفتهيا 
        : : : : التدريبات التدريبات التدريبات التدريبات : : : : �لثًا �لثًا �لثًا �لثًا 
        ::::فهم املسموع فهم املسموع فهم املسموع فهم املسموع : : : : أوًال أوًال أوًال أوًال 

    : : : : اختيار من متعدد اختيار من متعدد اختيار من متعدد اختيار من متعدد  - - - -     أ أ أ أ 
        وتبسم ¡ر ا وتبسم ¡ر ا وتبسم ¡ر ا وتبسم ¡ر ا : : : : ٔاأٔأامكمكمكمكل  السطر مبا يناسب ل  السطر مبا يناسب ل  السطر مبا يناسب ل  السطر مبا يناسب   - - - - 1111

 (    )فريقص قوسا قزح    -
 (     )وتضحك ¡را   -
 (    ) وغب ¡ ربيع   -

        فجُر من شفتهيا فجُر من شفتهيا فجُر من شفتهيا فجُر من شفتهيا وينفلُت الوينفلُت الوينفلُت الوينفلُت ال: : : : ٔاأٔأامكمكمكمكل السطر مبا يناسب ل السطر مبا يناسب ل السطر مبا يناسب ل السطر مبا يناسب      - - - - 2222
 (   )عىل مقلتهيا  -
 (    )ويبسم حىت اجلدار    -
 (   )ويمكل عرس الهنار   -

    ::::صواب أو خطأ صواب أو خطأ صواب أو خطأ صواب أو خطأ     - - - - ب ب ب ب 
    ويويويويمكمكمكمكل عرس الهنار  ل عرس الهنار  ل عرس الهنار  ل عرس الهنار  : : : : تأكد من حصة السطر  تأكد من حصة السطر  تأكد من حصة السطر  تأكد من حصة السطر   - - - - 1111

 (   )صواب  -

 (    )خطأ    -
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    فريقص وينفلت الفجر  فريقص وينفلت الفجر  فريقص وينفلت الفجر  فريقص وينفلت الفجر  : : : : تأكد من حصة الشطر تأكد من حصة الشطر تأكد من حصة الشطر تأكد من حصة الشطر      - - - - 2222

 (    )صواب  -

 (     )خطأ  -
    : : : : امٔال الفراغات امٔال الفراغات امٔال الفراغات امٔال الفراغات      - - - -     جججج

 ......وتبسم   -

 ......ويعلو هديل   -

 ¡ نسـمي  .......  -

    ..... وضع ¡  -
        : : : : املفردات املفردات املفردات املفردات : : : : �نيًا �نيًا �نيًا �نيًا 

        : : : : اسـتعمل املفردات التالية يف اسـتعمل املفردات التالية يف اسـتعمل املفردات التالية يف اسـتعمل املفردات التالية يف مجمجمجمجل مفيدة من ٕانشائل مفيدة من ٕانشائل مفيدة من ٕانشائل مفيدة من ٕانشائكككك        - - - - أ أ أ أ             

 تبسم -

 الفجر -

 نسـمي -

 فرح  -

 هديل -
        ::::هات عكس الهات عكس الهات عكس الهات عكس اللكلكلكلكامت التالية امت التالية امت التالية امت التالية     ––––ب ب ب ب 

 تضحك  -

 ُعرس -

 يعلو -

 يمكل -

 غب  -
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        : : : : القواعد القواعد القواعد القواعد : : : : �لثًا �لثًا �لثًا �لثًا 
    ):):):):مفرد،مثىن،مفرد،مثىن،مفرد،مثىن،مفرد،مثىن،مجمجمجمجع ع ع ع ((((ة اليت حتهتا خط ة اليت حتهتا خط ة اليت حتهتا خط ة اليت حتهتا خط مممممممما يا يا يا ييليليليلحدد نوع الحدد نوع الحدد نوع الحدد نوع اللكلكلكلكمممم - - - -     أ أ أ أ 

 . مقلتهياعىل      -

 .  اجلداريبسم حىت  -

 .  شفتهياينفلت الفجر من  -
    : : : : ما الوظيفة النحوية للما الوظيفة النحوية للما الوظيفة النحوية للما الوظيفة النحوية لللكلكلكلكامت اليت حتهتا خط يف مايامت اليت حتهتا خط يف مايامت اليت حتهتا خط يف مايامت اليت حتهتا خط يف ماييليليليل         - - - -     بببب

 .   ¡راتبسم  -

 .  ¡نسـمي   قف -

 .عرس الهنار   يمكل -
        : : : : حول احول احول احول امجلمجلمجلمجلل التالية من إالثبات ٕاىل النفي ل التالية من إالثبات ٕاىل النفي ل التالية من إالثبات ٕاىل النفي ل التالية من إالثبات ٕاىل النفي     - - - - ج ج ج ج 

 .ا تبسم ¡ر  -

 .يعلو هديل امحلام   -

  .يرقص قوسا قزح   -
        : : : : القصيدة الثالثة القصيدة الثالثة القصيدة الثالثة القصيدة الثالثة 

  للشاعر محمود درويش 10)غريب يف مدينة بعيدة ( ويه بعنوان 
، وهو من ٔامه الشعراء الفلسطينيني والعرب ، � عدة دواوين )  2008 – 1941( 

  .شعرية 
 ً ً ً ◌ً◌◌◌         عندما كنت صغرياًعندما كنت صغرياًعندما كنت صغرياًعندما كنت صغرياً

        وووومجمجمجمجيالً يالً يالً يالً 
        اكنت الوردة داري اكنت الوردة داري اكنت الوردة داري اكنت الوردة داري 

        والينابيع حباري والينابيع حباري والينابيع حباري والينابيع حباري 
        صارت الوردة جرحًا صارت الوردة جرحًا صارت الوردة جرحًا صارت الوردة جرحًا 

        ....والينابيع ظمأ والينابيع ظمأ والينابيع ظمأ والينابيع ظمأ 



 بدر بن ندا العتييب/ د        الشعر احلديث منوذجاً  ........... واملهارات توظيف النص الشعري يف تطوير  العنارص

 

 

 2015جــــوان                                   59                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

ت كثرياً ت كثرياً ت كثرياً ت كثرياً ؟؟؟؟    - - - -  ّّ     هل تغريهل تغريهل تغريهل تغّريّ
ُت كثرياً ُت كثرياً ُت كثرياً ُت كثرياً     - - - -  ّّ     ما تغريما تغريما تغريما تغّريّ

        عندما نرجع اكلرعندما نرجع اكلرعندما نرجع اكلرعندما نرجع اكلرحيحيحيحي    
        ٕاىل مٕاىل مٕاىل مٕاىل مزنزنزنزنلنا لنا لنا لنا 

يق يف جهبيت  يف جهبيت  يف جهبيت  يف جهبيت  يقِّ يقِّ يقِّ         حدحدحدحّدِ
        جتدي الورد جتدي الورد جتدي الورد جتدي الورد خنخنخنخنيالً يالً يالً يالً 

        والينابيع عرق والينابيع عرق والينابيع عرق والينابيع عرق 
        جتديين مثلام كنُت جتديين مثلام كنُت جتديين مثلام كنُت جتديين مثلام كنُت 

        صغريًا صغريًا صغريًا صغريًا 
        .. .. .. .. وووومجمجمجمجيًال  يًال  يًال  يًال  

  
عده عن وطنه، وكيف يتحدث الشاعر يف هذا النص عن غربته وب ::::موضوع النص موضوع النص موضوع النص موضوع النص : : : : أوًال أوًال أوًال أوًال 

اكن ٔاثر ذ� الوطن مبظاهره امجلي� عىل حياته وسعادته، مث بعد ذ� ٔاصبح هذا الوطن 
جرحا غائرا يف نفسه، وظمأ حمرقا لوجوده، ولكنه رمغ ذ� يظل صامدًا شاخما اكلنخل، 

        . عىل يقني من عودته رسيعا ٕاىل وطنه
        : : : : بناء النص بناء النص بناء النص بناء النص : : : : �نيًا �نيًا �نيًا �نيًا 

النص  من مفردات  تنمتي يف داللهتا ٕاىل يتكّون هذا : : : : مفردات النصمفردات النصمفردات النصمفردات النص - أ 
 -صغريًا ( إالرصار والعزمية وأالمل، فنالحظ يف ٔاثناء النص هذه املفردات 

الرحي  –تغّريُت  –الظمأ  –جرحا  –حباري  –الينابيع  –الوردة  –مجيال 
اليت تزرع إالرصار والعزمية  يف ) جتديين  –عرق  –خنيًال  –جهبيت  –

  .  النص
        

جند يف النص عددا من أالمناط  اللغوية اليت : : : : اللغوية يف النص  اللغوية يف النص  اللغوية يف النص  اللغوية يف النص      أالمناأالمناأالمناأالمناطططط - ب
اكنت الوردة ( تعمتد عىل التصوير الفين ، نالحظ ذ� يف قول الشاعر 
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نرجع  –الينابيع ظمأ  –صارت الوردة ُجرحا  –الينابيع حباري  –داري 
 ). الينابيع عرق –جتدي الورد خنيًال  –حّديق يف جهبيت  –اكلرحي 

  
        : : : : التدريبات التدريبات التدريبات التدريبات : : : : ثًا ثًا ثًا ثًا �ل �ل �ل �ل 

        : : : : فهم املسموع فهم املسموع فهم املسموع فهم املسموع : : : : أوالأوالأوالأوال
    : : : : اختيار من متعدد اختيار من متعدد اختيار من متعدد اختيار من متعدد : : : : التدريب أالول التدريب أالول التدريب أالول التدريب أالول     - - - - أ أ أ أ 

مكمكمكمكل السطر التايل مبا يناسب ل السطر التايل مبا يناسب ل السطر التايل مبا يناسب ل السطر التايل مبا يناسب  - - - - 1111         عندما كنت صغريا وعندما كنت صغريا وعندما كنت صغريا وعندما كنت صغريا ومجمجمجمجيال يال يال يال : : : : أأأأ

 (    )اكنت الوردة داري    -

 (     )صارت الوردة جرحا   -

 (    ) والينابيع عرق    -
   عندما نرجع اكلرعندما نرجع اكلرعندما نرجع اكلرعندما نرجع اكلرحيحيحيحي: : : : ٔاأٔأامكمكمكمكل البيت مبا يناسب ل البيت مبا يناسب ل البيت مبا يناسب ل البيت مبا يناسب      -2

 (   )مزنلنا   ٕاىل -

 (    )جتديين مثلام كنت   -

 (   )صغريا   -
    ::::صواب أو خطأ صواب أو خطأ صواب أو خطأ صواب أو خطأ : : : : التدريب الثاين التدريب الثاين التدريب الثاين التدريب الثاين     - - - - ب ب ب ب 

    جتدي الورد جتدي الورد جتدي الورد جتدي الورد خنخنخنخنيال  يال  يال  يال  : : : : تأكد من حصة السطر تأكد من حصة السطر تأكد من حصة السطر تأكد من حصة السطر  - - - - 1111

 (   )صواب  -

 (    )خطأ    -
    الينابيع داري  الينابيع داري  الينابيع داري  الينابيع داري  : : : : تأكد من حصة السطر تأكد من حصة السطر تأكد من حصة السطر تأكد من حصة السطر  - - - - 2222

 (    )صواب  -

 (     )خطأ  -
    : : : : ملء الفراغات ملء الفراغات ملء الفراغات ملء الفراغات : : : : التدريب الثالث التدريب الثالث التدريب الثالث التدريب الثالث - - - - ج ج ج ج 
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 ......دة  اكنت الور -

 ......والينابيع   -

 مثلام كنت  .......  -

        خنيًال ..... جتدي   -
        : : : : املفردات املفردات املفردات املفردات : : : : �نيًا �نيًا �نيًا �نيًا 

        : : : : اسـتعمل املفردات التالية يف اسـتعمل املفردات التالية يف اسـتعمل املفردات التالية يف اسـتعمل املفردات التالية يف مجمجمجمجل مفيدة من ٕانشائل مفيدة من ٕانشائل مفيدة من ٕانشائل مفيدة من ٕانشائكككك        - - - - أ أ أ أ             

 صغريا  -

 مجيال -

 جرح -

 الرحي -

 عرق -
        ::::هات عكس الهات عكس الهات عكس الهات عكس اللكلكلكلكامت التالية امت التالية امت التالية امت التالية     ––––ب ب ب ب 

 صغري  -

 ظمأ  -

 كثريا -

 نرجع  -

 مجيل -
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        : : : : القواعد القواعد القواعد القواعد : : : : �لثًا �لثًا �لثًا �لثًا 
        مفرد، مثىنمفرد، مثىنمفرد، مثىنمفرد، مثىن( ( ( ( حدد نوع الحدد نوع الحدد نوع الحدد نوع اللكلكلكلكمة اليت حتهتا خط مة اليت حتهتا خط مة اليت حتهتا خط مة اليت حتهتا خط مممممممما يا يا يا ييليليليل     - - - -     أ أ أ أ 

    ):):):):، ، ، ، مجمجمجمجع ع ع ع 

 . الوردةاكنت      -

 .ظمأ   الينابيع   -

 .  خنيالجتدي الورد  -
    : : : : ما الوظيفة النحوية للما الوظيفة النحوية للما الوظيفة النحوية للما الوظيفة النحوية لللكلكلكلكامت اليت حتهتا خط يف مايامت اليت حتهتا خط يف مايامت اليت حتهتا خط يف مايامت اليت حتهتا خط يف ماييليليليل     - - - -     بببب

 . صغريا    كنتعندما  -

 .  تغريت كثريا  هل  -

 .   تغريت كرثاما  -
        : : : : ثبات ٕاىل النفي ثبات ٕاىل النفي ثبات ٕاىل النفي ثبات ٕاىل النفي حول احول احول احول امجلمجلمجلمجلل التالية من  االٕ ل التالية من  االٕ ل التالية من  االٕ ل التالية من  االٕ     - - - - ج ج ج ج 

 .حّديق يف جهبيت   -

 .اكنت الوردة داري    -

 .جتديين مثلام كنت    -
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  : خامتةخامتةخامتةخامتة
، عر احلديث للناطقني بغري العربيةلقد حاول البحث ٔان يقدم مهنجا يف تدريس الش     

وسـتظل هذه احملاوy خاضعة للتطوير والتعديل ٔاثناء اEرس الصفي ، ويف سـياق البحث 
  . ري يف جوانب البحث ا·تلفة والتنظ
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                مصادر البحث ومراجعه Ïلعربية وإالجنلزييةمصادر البحث ومراجعه Ïلعربية وإالجنلزييةمصادر البحث ومراجعه Ïلعربية وإالجنلزييةمصادر البحث ومراجعه Ïلعربية وإالجنلزيية

حسن مخيس املليجي ، أالدب والنصوص لغري الناطقني Ïلعربية ، مضن  -
 .منشورات جامعة املI سعود 

حسن حشاته ،  املفردات أالساسـية  ، جم� ثقافة  ، القاهرة ، العدد الثاين ،  -
 .م  1986

جاك ريتشاردز ، تطوير مناجه تعلمي اللغة ، ترمجة د ãرص الغايل ، صاحل  -
 .م  2012الشويرخ ، منشورات جامعة املI سعود ، 

،  1عبدالرمحن الفوزان ، ٕاضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني بغريها ، ط -
 .هـ 1432

،  2هتامة ، جدة ،  ط غازي القصييب ، ا�موعة الشعرية الاكم� ، مطبوعات -
  .هـ  1408

،  1،  ر¡ض الريس للكتب والنرش ، ط 1محمود درويش ، أالعامل الاكم� ، ج -
2009 . 

رؤى لسانية يف تدريس القصة القصرية للناطقني ( وليد العنايت ، حبث بعنوان  -
 .م  2009) 1(،  23نرش مبج� جامعة النجاح لٔالحباث ، ا�é ) بغري العربية 

Sandra Mckay,Literature inESL Classroom,in:c.j Brumfit and R.A 
Carter (1991) literature and language.
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        ششششــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام

  
                                                                        

رؤى لسانية يف تدريس القصة القصرية للناطقني بغري ( وليد العنايت ، حبث بعنوان  1
  .م  2009) 1(،  23نرش مبج� جامعة النجاح لٔالحباث ، ا�é ) العربية 

2 Sandra Mckay,Literature inESL Classroom,in:c.j Brumfit and 
R.A Carter (1991) literature and language teaching  p: 191  

 1432،  1الرمحن الفوزان ، ٕاضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني بغريها ، ط عبد 3
 40هـ ، ص 

 40املرجع السابق ، ص  4
تطوير مناجه تعلمي اللغة ، جاك ريتشاردز ، ترمجة د ãرص الغايل ، صاحل الشويرخ ،  5

 . 357م ، ص 2012منشورات جامعة املI سعود ، 
والنصوص لغري الناطقني Ïلعربية ، حسن مخيس املليجي ، مضن منشورات  أالدب 6

 .جامعة املI سعود ، ص ز 
  160الرمحن الفوزان ، املرجع السابق ، ص  عبد 7
عبدهللا الربدوين ، أالعامل الشعرية الاكم� ، ا�é أالول ، ٕاصدارات الهيئة العامة  8

 .  71هـ ، ص 1423للكتاب ، صنعاء ، 
،  هـ1408،  2عات هتامة ، جدة ،  طغازي القصييب ، ا�موعة الشعرية الاكم� ، مطبو  9

 . 467ص 
،  1،  ر¡ض الريس للكتب والنرش ، ط 1محمود درويش ، أالعامل الاكم� ، ج 10

  . 292، ص  2009


