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وىو ,    الموسـ الثقافي ىذا العاـ تناوؿ موضوعا مف أىـ الموضوعات في نظري
وسأتحّدث . موضوع الميارات المغوية التي ىي الغاية األولى مف دراسة أية لغة

ىما فيـ , اليوـ عف ميارتيف مف ىذه الميارات ال يعطػَياف مف االىتماـ ما يستحقاف
. المغة مسموعة وفيميا مقروءة

غير أّف ىذه .     ليست الشكوى مف ضعؼ الطمبة في المغة العربية أمرا جديدا
, أي حركات اإلعراب, الشكوى تػُوّجو في معظـ الحاالت إلى النحو بمعناه الضيؽ

.  فالمشتكى منيـ ينصبوف الفاعؿ ويجّروف المفعوؿ بو ويرفعوف المضاؼ إليو
.  وقمما يشكو أحد مف الضعؼ في الميارات المغوية المعروفة

   ولعّؿ أفضؿ وسيمة لتوضيح المقصود بيذه الميارات وأىميتيا ىو التمثيؿ بمغة 
إذا كنت بحاجة إلى :  غير المغة العربية مف خالؿ اإلجابة عف السؤاؿ التالي

فماذا عميؾ أف تفعؿ لمتأكد مف أّف مرشحا , مثال, موظؼ يتقف المغة اإلنجميزية
تقّدـ لموظيفة المطموبة يتقف تمؾ المغة فعال؟ 

ىو أّف عميؾ اختباره – كما يعمـ كّؿ مف لو خبرة في تدريس المغات –    الجواب 
أوال قدرتو عمى فيـ نّص مطبوع أومكتوب بالمغة اإلنجميزية يناسب : في أربعة أمور

وثانيا قدرتو عمى فيـ حديث مناسب بالمغة اإلنجميزية يستمع , الوظيفة المطموبة
بمفظ قريب , دوف أخطاء, وثالثا قدرتو عمى التحّدث بالمغة اإلنجميزية بطالقة, إليو

وأخيرا قدرتو , مف لفظ أبناء ىذه المغة في موضوع لو عالقة بالوظيفة المطموبة
لغة , عمى التعبير عف نفسو كتابة بمغة خالية مف األخطاء التركيبية واإلمالئية

ىذه ىي الميارات . ترقى إلى المستوى الذي تتطمبو الوظيفة التي رّشح نفسو ليا
فيـ المغة مقروءة وفيميا مسموعة والتعبير بيا منطوقة والتعبير بيا : األربع
قواعد تركيب الكممة وقواعد تركيب الجممة وقواعد )أما القواعد المغوية . مكتوبة

إلتقاف الميارات ( وسائؿ ال غنى عنيا)فيي مجرد وسائؿ , (الكتابة الصحيحة
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إنيا وسائؿ ال نحتاج إلى اختبارىا ألّف مستوى إتقانيا يظير . المغوية المذكورة
.  تمقائيا مف خالؿ أداء مف نختبره  في الميارات األربع السابقة

   ولكي تكتمؿ الصورة لديكـ دعونا نفترض أّف دولة أجنبية تريد أف تعّيف موظفا 
كيؼ . كبيرا يتقف المغة العربية الفصحى لوظيفة تتطّمب إتقاف ىذه المغة

سيختبرالمسؤولوف مرشحا متقدما ليذه الوظيفة في ظنكـ؟ ىؿ سيطمبوف منو إعراب 
بعض الجمؿ؟ ىؿ سيسألونو عف ألفية ابف مالؾ وشرح ابف عقيؿ؟ ال أظّف أحدا 

منكـ يشّؾ في أّف االختبار سيكوف موّجيا إلى مدى إتقاف المرشح المطموب 
ومرة أخرى أقوؿ إّف إتقاف ىذه الميارات ال . لميارات المغة العربية األربع المعروفة

, ىنا ميمة جدا" الوظيفية"وكممة . يمكف أف يتحّقؽ دوف معرفة القواعد الوظيفية
    (1). وتعني القواعد التي ُيحتاج إلييا في ممارسة ميارات المغة

   ولست بحاجة إلى التأكيد أف معظـ طمبتنا ومعظـ أبناء العربية بعامة ال يتقنوف 
وليس ىناؾ خالؼ حوؿ شيوع الضعؼ في . أيا مف الميارات المذكورة إتقانا تاما

فبعد اثنتي عشرة سنة مف دراسة المغة العربية في المدرسة . التحّدث بالفصحى
قمػّما تجد طالبا أو مذيعا يتحّدث المغة العربية , وأربع سنوات أخرى في الجامعة

والغالبية العظمى مف . وبخاصة عندما يتحّدثيا دوف إعداد مسبؽ, بصحة وطالقة
طالبنا تصّر عمى التحّدث بالعامية وترفض التحّدث بالفصحى أو محاولة التحّدث 

وطذلؾ ليس ىناؾ خالؼ حوؿ شيوع الضعؼ في الكتابة وكثرة . بالفصحى
أما فيـ المغة العربية مسموعة ومقروءة فيخّيؿ إلى كثير مّنا أّنو بمغ . األخطاء فييا
وقد . فميس ىناؾ مف يشكو مف ضعؼ طالبنا في فيـ ما ُيسمع أو ُيقرأ, حّد الكماؿ

تكوف قدرة الطالب عمى فيـ ما يسمعوف ويقرؤوف جيدة إذا كاف المقصود الفيـ 
 (.القراءة بيف السطور واالستنتاج والقراءة الناقدة الخ)أما الفيـ العميؽ . السطحي

وسأضرب لكـ أمثمة مف أسئمة . بعيدة المناؿ, كما سأوضح الحقا, فيي التزاؿ
ولـ , سألتيا الختبار الفيـ الحقيقي لنصوص قّدمتيا لمطالب مسموعة أو مكتوبة

.  تزد نسبة النجاح فييا عمى خمسيف في المئة
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   ولكنني قبؿ الحديث بإسياب عف خبرتي في ىذا المجاؿ سأتناوؿ بصورة 
ما العوامؿ التي "والثاني " كيؼ يفيـ اإلنساف المغة؟"األوؿ ىو : مبّسطة موضوعيف

:   (2)" تجعؿ فيـ بعض الجمؿ أصعب مف بعضيا اآلخر؟

:  عوامل فيم المغة
معرفة معاني مفرداتيا ومعرفة قواعد :    يتوّقؼ فيـ الجممة عمى عوامؿ أىميا

" أكرمت الجامعة المدّرس"و ." أكرمت الجامعة الطالب"فجممتاف مثؿ , تركيبيا
أما االختالؼ في معنى كؿ مف العبارتيف . تختمفاف بسبب اختالؼ كممتيف فييما

أكـر "و." أكـر المعمـ الطالب"وكؿ مف الجممتيف " سيارة السائؽ"و" سائؽ السيارة"
فسببو االختالؼ في ترتيب المفردات وليس في معاني تمؾ ." الطالب المعمـ

وتسمى أيضا البنية )وبما أّف المعنى مرتبط بالبنية العميقة لمجممة . المفردات
فقد يكوف لجممة واحدة أكثر مف , (underlying structureالداخمية أو التحتية 

وقد يكوف لجممتيف أو أكثر معنى واحد رغـ . معنى لوجود أكثر مف بنية عميقة ليا
 surface)أي رغـ اختالؼ البنية السطحية , اختالؼ ترتيب المفردات أو التركيب

structure) ,ومف أمثمة الجمؿ . أو ظاىر المفظ كما سماه المغويوف العرب القدماء
. الطالب يحتـر المعمـ أكثر مف المدير: التي ليا أكثر مف معنى لمسبب األوؿ

الطالب  أكثر مف الطالب يحتـر المعمـ: األولى, ألّف ليا بنيتيف عميقتيف مختمفتيف)
ومف   (.المدير يحتـر المعمـ أكثر مف الطالب يحتـر المعمـ: والثانية. يحتـر المدير

أمثمة الجمؿ المتعّددة التي ليا معنى واحد ألّف  ليا بنية عميقة واحدة الجمؿ 
الطالب و . أكرمت الجامعة الطالبو . الجامعة أكرمت الطالب: الثالث التالية

الجامعة أكرمت : فميذه الجمؿ الثالث بنية عميقة واحدة ىي. الجامعة أكرمتو
 (3). الطالب
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: سياق الحال وحقائق الحياة
عالوة عمى المفردات ,    ومف العوامؿ األخرى التي تؤثر عمى كيفية فيـ الجممة

مف حّؽ : "فإذا قاؿ قائؿ. سياؽ الحاؿ ومعرفتنا لحقائؽ الحياة,  وتركيب الجممة
فقد استعممت حؽ النقض في مجمس , بعض الدوؿ أف تستغرب كره العرب ليا

وأنو في , فإّف السامع يدرؾ أّف المتكّمـ يسخر, "األمف مرات عديدة تأييدا لقضاياىـ
ذا قمَت لزميؿ رآؾ وانت تبحث عف قممؾ فمـ تجده. الواقع يستغرب استغرابيـ : وا 

فإنو يفيـ مف سؤالؾ أّنؾ تطمب منو أف يعطيؾ قمما ال مجّرد , "ىؿ معؾ قمـ؟"
." معي قمـ, نعـ: "باإلجابة (إذا كاف معو قمـ)وليذا ال يكتفي زميمؾ , معمومات

وبدييي أّف فيـ المعنى المقصود في ضوء سياؽ الحاؿ ال . دوف أف يفعؿ شيئا
فالمعنى الحرفي ُيفيـ أوال , يتحقؽ إذا كاف السامع أو القارئ لـ يفيـ المعنى الحرفي

.   ثـ ُيفّسر في ضوء سياؽ الحاؿ
   وكذلؾ معرفتنا لحقائؽ الحياة مف العوامؿ التي تساعدنا في فيـ الجممة بالطريقة 

ـٌ في "في المثؿ المعروؼ " عمػَـ"فمعنى كممة . التي يجب أف تػُػفيـ بيا كأنو عمَػ
ألّف النار ال توقد في رؤوس " سيد القوـ"أو " راية"ال يمكف أف يكوف " رأسو نار

وكذلؾ معنى , "الجبؿ"وليذا ال بّد مف أف يكوف معناىا ىنا , الرايات أوأسياد القوـ
بؿ , المثؿ ليس المعنى الحرفي لمجممة المستخمص مف معاني مفرداتيا وتركيبيا

يفيـ األطفاؿ "وفي جممة مثؿ . معنى آخر ىو أّف المتحدَّث عنو شخص مشيور
يعود " أنيـ"نفيـ أف الضمير في ."  لـ يتقنوا المغة بعدأنيـما يقولو الكبار رغـ 

فالجممة مف , وذلؾ ألّف معموماتنا عف حقائؽ الحياة حولنا تيدينا إلى ذلؾ, لألطفاؿ
أف الكبار ىـ الذيف لـ يتقنوا المغة بعد ألّف , بؿ ترّجح, الناحية المغوية تجيز

...  الكبار رغـ أنيـما يقولو ": الكبار"الضمير في الجممة أقرب إلى كممة 
قاؿ المدّرس "وبالمقارنة فإّف حقائؽ الحياة ال تدّلنا عمى المخطئ في جممة مثؿ 

.  ألّف أّيا منيما يمكف أف يكوف مخطئا." إّنو مخطئلمديره 
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: المعنى الضمني
عالوة عمى معنى الجممة الصريح الذي تؤديو مفرداتيا - يفيـ السامع والقارئ    

نجح "فجممة مثؿ .  لـ ترد في الجممة, أو معاني ضمنية, معنى ضمنيا- وتركيبيا
يستنتج )تعني ضمنا أّف المتكمـ كاف أبا      ." ابني ىذه المرة في ترؾ التدخيف

, وأنو "( ترؾ"يستنتج ىذا مف كممة ) وأّف االبف كاف يدخف , ("ابني"ىذا مف كممة 
, وأنو فشؿ في ("ىذه المرة"يستنتج ىذا مف عبارة  )حاوؿ ترؾ التدخيف مف قبؿ

. ("نجح"يستنتج ىذا مف كممة )محاولتو , أو محاوالتو, السابقة 
وقد يستنتج المعنى الضمني مف بعض العالمات في تركيب الكممة أو تركيب    

كير في المثاليف التالييف, مثاًل, يؤدي كؿ منيما معنى فالجممة, فالتعريؼ والت
: ضمنيًا مختمفًا عف اآلخر

تعنى ضمنًا أف ىناؾ : (ماذا تريد مف ىذه الفواكو: إذا سئمت)أعطني تفاحة -1
 .تفاحتيف أو أكثر

. تعني ضمنًا أف ىناؾ تفاحة واحدة فقط: أعطني التفاحة-2

 :تتليي معنى الجممة تدريجياًا 
     رغـ أف معنى الجممة الكامؿ ال يستخمص إال بعد سماعيا كميا, إال أف 

ومما يدؿ . السامع يبدأ في تأليؼ ىذا المعنى مف الكممات التي يسمعيا تدريجياً 
عمى ذلؾ أف المتكمـ قد يتوقؼ في منتصؼ الجممة لتصحيح ما كاف يريد أف يقولو 
أو ألنو عدؿ عف إطالع السامع عمى ما كاف يريد إطالعو عميو, ولكف السامع مع 
ذلؾ يكوف قد فيـ بعض ما كاف ينوي قولو, بؿ إف فيـ األجزاء األولى مف الجممة 

, فإف السامع يتوقع أف يمي "سقط"فعندما يقوؿ المتكمـ .  ؿ فيـ األجزاء التاليةػيسوّ 
, فإف السامع يتوقع "فتح"أما إذا قاؿ المتكمـ .  ىذه الكممة فاعؿ وال يمييا مفعوؿ بو
ذا قاؿ  , فإف السامع يتوقع أف يمييا فاعؿ "أعطى"أف يمييا فاعؿ ومفعوؿ بو, وا 

 .  ومفعوالف
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 شيئًا يمكف فتحو "فتح"     أما مف ناحية المعنى, فالسامع يتوقع أف يكوف مفعوؿ 
ومف .  "شجرة" أو "قمـ"كالباب أو النافذة أو العمبة أو الظرؼ, ويستبعد كممات مثؿ 

السامعيف مف ال ينتظر حتى يكمؿ المتكمـ قولو, فيتبرع بإكماؿ الجممة بكممة أو 
. كممات يتضح أف المتكمـ كاف يريد أف يقوليا فعالً 

     ومما يدؿ عمى أّف السامع يبدأ في تأليؼ معنى الجممة مف الكممات التي 
يسمعيا تدريجيًا أنو قد يفيـ مف بداية الجممة شيئًا, ثـ ال يمبث أف يعيد النظر في 

مثاًل, يسمع الجزء .  المعنى الذي توصؿ إليو بعد أف يستمع إلى بقية الكممات
: األوؿ مف الجممة

...      لـ يشتر سيارة 
     فيفيـ منو أف شراء السيارة لـ يتـ, ولكنو يعيد النظر في المعنى الذي 

: استخمصو عندما يستمع إلى بقية الجممة
.  بضرورتياأقنعتو زوجتوإال بعد أف      ...  

:      وكذلؾ قد يستمع إلى بداية الجممة التالية
...      أنتـ لستـ طالبًا 

ي ثـ ال يمبث أف يغّيره عندما يستمع إلى الكممة الت.       فيستخمص معنى معّيناً 
: تمي ذلؾ

...       أنتـ لستـ طالبًا مجتيديف 
:      ثـ يعيد النظر مرة أخرى عندما يستمع إلى مزيد مف الكممات

...      أنتـ لستـ طالبًا مجتيديف فحسب, بؿ 
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 :سرعة الفيم
 كممة في الدقيقة 250     يستطيع السامع أف يفيـ بسيولة كالمًا ينطؽ بسرعة 

 ولما كاف بعض ىذا الوقت ينقضي في تأليؼ (4).( كممات في الثانية تقريباً 4)
معنى الجممة مف معاني أجزائيا, فإف استحضار معنى الكممة مف الذىف يستغرؽ 

وسرعة استحضار معنى الكممة يتوقؼ عمى حداثة سماعيا, .  أقّؿ مف ربع ثانية
كذلؾ يختمؼ .  فالكممات الشائعة التي يسمعيا اإلنساف كثيرًا تفيـ بسرعة أكبر

الوقت الذي يحتاجو السامع لفيـ جممة ما باختالؼ تركيبيا واختالؼ العالقات 
الداللية بيف مفرداتيا, ودرجة معرفة القارئ لمموضوع, وغير ذلؾ مف العوامؿ, كما 

. سنرى
     ومما يدّؿ عمى أّف الفيـ يستغرؽ وقتًا, أننا نجد صعوبة في متابعة ما يقولو 
المتكمـ إذا كانت سرعتو في الكالـ كبيرة, أو حيف يستعمؿ كممات غير مألوفة أو 

ومما يدؿ عمى ذلؾ أيضًا, أننا أحيانًا نسمع جممة فال نفيميا, .  تراكيب معقدة
.   عاد عمى مسامعناػُ ولكننا ال نمبث بعد لحظة قصيرة أف ندرؾ معناىا دوف أف ت
ؿ تمؾ الجممة ػّػ     والسامع حيف يستخمص معنى الجممة, فإنو يكوف قد حؿ

مع تساومف التجارب التي دلت عمى صحة ىذا تجربة .  وتوصؿ إلى البنية العميقة
جمؿ, وكاف ُيطمب منيـ في نياية كّؿ جممة أف إلى فييا عدد مف المفحوصيف 

كانت تمؾ الكممات تشمؿ .  "؟كممات التالية فييااؿىؿ وردت : "يجيبوا عف السؤاؿ
كممتيف متصمتيف في ظاىر المفظ, وكممتيف متصمتيف في المعنى, أي في البنية 

: العمبقة أو التحتية, كما في المثاؿ التالي
. الموظؼ الذي طرده المدير غادر المدينة     

. المدير غادر:       الكممتاف المتصمتاف في ظاىر المفظ
 .الموظؼ غادر:       الكممتاف المتصمتاف في البنية الداخمية
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     وقد كانت اإلجابات أسرع والتردد أقّؿ في الحالة الثانية رغـ أف الكممتيف وردتا 
متباعدتيف في ظاىر المفظ, مما يدّؿ عمى أف السامع قد حّوؿ الجممة التي سمعيا 

: إلى جممتيف عمى أساس المعنى
. الموظؼ غادر المدينة ( أ)
. المدير طرد الموظؼ ( ب)

 :تحميل الجممة إلى مكّوناتيا الجممية
 بعضيا قد يكوف كممة (Constituents)     تتألؼ الجممة مف مكّونات جممية 

 وبعضيا يتألؼ مف .المعمـ وصؿفي جممة  (المعمـ)و (وصؿ)واحدة, ككؿ مف 
المعمـ في جممة  (المعمـ الجديد)و (وصؿ قبؿ ساعة)كممتيف أو ثالث, ككؿ مف 

وقد يكوف المكّوف الجممي مؤلفًا مف كممات كثيرة تشمؿ .  الجديد وصؿ قبؿ ساعة
المعمـ الجديد في جممة  (المعمـ الجديد الذي انتظرناه طويالً )جممة تامة, كما في 

 .الذي انتظرناه طوياًل وصؿ قبؿ ساعة

ب مف ػّ      وعندما يفيـ السامع جممة كالسابقة, فإنو يفيميا بتأليؼ معنى مرؾ
ولكف ىذه الخطوة يسبقيا تأليؼ معنى مركب لكؿ مكوف .  معاني مكوناتيا الجممية

ويتـ ىذا بطريقة ىرمية, ال بطريقة .  جممي مف معاني مفردات ذلؾ المكّوف
طولية, ألف الترابط بيف مفردات الجممة ليس ترابطًا طوليًا, بؿ ترابطًا ىرميًا, كما 

, حيث اتضح أف "الموظؼ الذي طرده المدير غادر المدينة"الحظنا في جممة 
" المدير", ال بكممة (لفظاً )البعيدة عنيا " الموظؼ"مرتبطة بكممة " غادر"كممة 

 .(لفظاً )المتصمة بيا 
, ثـ يضـ إلييما معنى "الذي"إلى معنى " الموظؼ"     فالسامع ال يضـ معنى 

المدير "فكممتا .  فالمكونات الجممية ليست مرتبطة بطريقة طولية.  إلخ" طرد"
الموظؼ "وكذلؾ كممتا .  مثاًل, ليستا مكّونًا جمميًا رغـ ورودىما متواليتيف" غادر
فالمكّوف الجممي يكوف إما كممة مفردة, أو مجموعة .  ليستا مكّونًا جممياً " الذي

فػ .  كممات يمكف إحالؿ كممة مفردة محميا دوف أف يختؿ تركيب الجممة أو يتغير
ِحّؿ محميا كممة مفردة ليا ػُ , مثاًل, مكوف جممي ألننا نستطيع أف ف"غادر المدينة"
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الموظؼ الذي ": , فنقوؿ"ذىب"أو " سافر": نفس الوظيفة في تركيب الجممة, مثؿ
الذي طرده "وكذلؾ .   دوف أف يختؿ تركيب الجممة أو يتغير." سافرطرده المدير

, "النشيط"مكوف جممي ألننا نستطيع أف نحّؿ محميا صفة مفردة مثؿ " المدير
.   دوف أف يختؿ تركيب الجممة أو يتغير."الموظؼ النشيط غادر المدينة": فنقوؿ

 أو محؿ كممتي "المدير غادر"حّؿ كممة واحدة محؿ كممتي ػُ ولكننا ال نستطيع أف ف
".   الموظؼ الذي"

 :خطوات الفيم
:      يمكف تمخيص الخطوات التي يمّر فييا السامع في الفيـ كما يمي

تتمقى األذف ما ينطقو المتكمـ مف أصوات, ويحتفظ بالصورة المفظية - 1
. لما يسمعو في الذاكرة العاممة لتحميمو إلى مكّونات جممية

يبدأ السامع تحميؿ ىذه األلفاظ التي دخمت الذاكرة العاممة إلى - 2
مكونات جممية في نفس الوقت الذي تتمقى فيو الذاكرة العاممة عبر 

. األذف مزيدًا مف ألفاظ الجممة
 (معناه)عبر عنيا ي كّؿ مكوف جممّي إلى الفكرة التي  السامعيحّوؿ- 3

 .في نفس الوقت الذي تستمر فيو الخطوتاف السابقتاف

شيئًا فشيئًا ويؤلؼ منيا  (معاني المكونات الجممية)يضـ الِفَكر - 4
إلى أف يتـ  (أعمى في الشجرة)معاني مركبة لمكونات جممية أوسع 

 .تأليؼ معنى الجممة كاممة مف معاني أجزائيا

 .ظية لمجممة وينقؿ معناىا إلى الذاكرة الدائمةلؼيتخمص مف الصورة اؿ-5

. وما قيؿ عف السامع ينطبؽ أيضا إلى حّد كبير عمى القارئ
 
 

 :التخمص من الصورة المفظية لمجممة بعد فيميا
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     ال يكاد السامع يفرغ مف تحميؿ جممة ما وفيميا حتى يكوف قد نسي الصورة 
.  لتمؾ الجممة, بعد أف احتفظ بمعناىا في ذاكرتو الدائمة (النص الحرفي)المفظية 

 (5) .وقد أظيرت ىذا بعض التجارب بشكؿ قاطع

     في إحدى التجارب كاف المفحوصوف يستمعوف إلى فقرات مف الحديث 
لمحكـ عمييا, بتحديد أحد " ختباريةا"ْوف جممة ػَ وبعد كؿ فقرة كانوا يعط.  المترابط

: الخيارات التالية
ىؿ الجممة االختبارية واردة بحذافيرىا في الفقرة التي سمعوىا لتّوىـ؟  (أ )
ىؿ ىي مختمفة لفظًا ولكف مطابقة في المعنى لجممة وردت في تمؾ  (ب )

الفقرة؟ 
ىؿ ىي مختمفة في المعنى والمفظ؟   (ج )

ـّ إما بعد سماع الجممة       وكاف عرض الجممة االختبارية عمى المفحوصيف يت
المراد مقارنتيا بيا مباشرة, أو بعد سماع تمؾ الجممة بسبع وعشريف ثانية, أو بعد 

 .ست وخمسيف ثانية

 أّف المفحوصيف كانوا يالحظوف التغيير في اربالتجإحدى      وقد أظيرت 
الصورة المفظية إذا ُسمعت الجممة االختبارية بعد سماع الجممة التي وردت في 
 27الفقرة مباشرة, ولكف مالحظتيـ كانت تتدنى إلى ما يقارب الحدس بعد مرور 

أما التغيير في المعنى فكانوا يالحظونو ميما كاف الوقت الذي مّر .  ثانية أو أكثر
 . بعد استماعيـ إلى الجممة المطموبة في الفقرة

     وُيستنتج مف ىذا أف السامع يتخمص مف الصورة المفظية أو النص الحرفي لما 
ومف ىنا يجب أف .  يسمعو خالؿ ثواف معدودات ويختزف في ذاكرتو المعنى فقط

تؤخذ شيادات الشيود بتحفظ شديد إذا كاف لمنص الحرفي لما قيؿ أىمية في إحدى 
.  القضايا

عندما يستحضر المعنى المختزف في الذاكرة, فإنو    وجدير بالذكر أّف اإلنساف 
 مجيوؿ إلى صيغة المبني لؿيصوغو حسب اتجاىات معينة, مثؿ تحويؿ صيغة

يسمع : مثالً .  الخ... لمعموـ, وتحويؿ الجممة المنفية إلى جممة إيجابية المبني ؿ
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فالف :  أّف ما سمعو كاف, فيّدعي فيما بعدفالف ليس كريما: شخص جممة مثؿ
 . بخيؿ

:  بين المسموع والمقروء
في جوىره واحد سواء أكانت المغة مسموعة أـ ,  كما عرضتو,    إّف فيـ المغة

فمماذا نمّيز إذا  بيف , "قراءة باألذف"وليذا سمى بعض الباحثيف االستماع , مقروءة
فيناؾ فروؽ , ؟ أرى أّف التمييز بينيما لو ما يبّرره"القراءة بالعيف"و " القراءة باألذف"

:  بيف الميارتيف أىميا ما يمي
ما تتمقاه األذف أصوات لغوية وما تراه العيف رموز مكتوبة تمّثؿ تمؾ - 1

والطبيعي أف يكوف فيـ األصوات المغوية أسيؿ مف فيـ رموزىا . األصوات
.  المكتوبة

عندما نستمع إلى برنامج إذاعي أو تمفازي أو محاضرة عامة فإّف فرصة - 2
في حيف أننا نستطيع , االستماع مرة ثانية إلى ما قيؿ إذا لـ نفيمو قّمما تتاح لنا

.  فيما نقرأ إذا لـ نفيمو (بقدر ما يسمح الوقت)- كما نشاء -  إعادة النظر
, نعتمد في االستماع عمى السياؽ في اكتشاؼ معاني المفردات التي ال نعرفيا- 3

.  في حيف أننا نستطيع االستعانة بالمعاجـ في القراءة
نحتاج في االستماع أحيانا إلى كتابة مالحظات حوؿ ما سمعناه أو ممخص - 4

تماما , لبعض ما سمعناه في الوقت الذي نستمر في متابعة الحديث الذي نسمعو
أما في القراءة فإننا نتوّقؼ إلى أف ننتيي مف كتابة . كما يحدث في الترجمة الفورية
. ثـ نتابع القراءة مف حيث وصمنا, المالحظات التي نوّد كتابتيا

  
  والتنغيـ stressكالنبر , في االستماع سمات صوتية ليا تأثير عمى المعنى- 5

intonation  .
   أما النبر فيو إبراز مقطع أو كممة بالضغط عمييما أكثر مف بقية المقاطع أو 

تاء + وصؼ ) وصفتالنبر المقطعي ىو الذي يميز بيف كممتيف مثؿ .  الكممات
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تيذي و , أوحالػَيا  و أوحى لياوبيف , (صفت+ واو العطؼ ) وصفتو  (التأنيث
.   تيذيبيا و بيا

 : ىو الذي يميز بيف ("التقابمي"و" التأكيدي"ويسّمى أيضا )   والنبر الكممي 

وبيذا " األغنياء"حيث ُيضغط بدرجة أشّد عمى كممة ."  يأكموف الكافياراألغنياء- "أ
"  َمف يأكؿ الكافيار؟: "تصمح الجممة ألف تكوف إجابة عف السؤاؿ

" الكافيار"حيث ُيضغط بدرجة أشّد عمى كممة , ." الكافياراألغنياء يأكموف- "ب
ماذا يأكؿ األغنياء؟  : "وليذا تصمح الجممة ألف تكوف إجابة عف السؤاؿ

   وأما التنغيـ فيو طريقة نطؽ الجممة التي تميز الجممة الخبرية مف االستفيامية  
النقطة والفاصمة وعالمة )ويقابميا في الكتابة عالمات الترقيـ .  مثال, أو التعجبية

فالتنغيـ ىو الذي يميز في الكالـ بيف الجممة . (.االستفياـ وعالمة التعجب الخ
  والجممة فشمت المفاوضات ؟والجممة االستفيامية . فشمت المفاوضاتالخبرية 

 !فشمت المفاوضات ؟االستفيامية التعجبية 

 :عوامل صعوبة الفيم

    تناولت أبحاث كثيرة العوامؿ التي تجعؿ فيـ بعض الجمؿ أصعب مف فيـ 
وفيما يمي بعض ىذه . وسأشير إلى كيفية قياس الصعوبة فيما بعد, بعضيا اآلخر

: (6)العوامؿ 
: طول الجممة -1

   إذا تساوت جممتاف في مختمؼ العوامؿ باستثناء الطوؿ, فإف األطوؿ منيما 
 .تكوف أصعب , ألنيا تشكؿ عبئا أكبر عمى الذاكرة العاممة

 
:    صعوبة المفردات -2

 أخذ يبحث عف ماءأصعب مف جممة , , مثالً طفؽ يبحث عف ماءفجممة 
  . أخذ يفتش عف ماءأو 
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:    عدد ِفَكر الجممة -3
   إذا تساوت جممتاف في الطوؿ وغيره مف عوامؿ الصعوبة واختمفتا في 

فإّف الجممة التي تحتوي عمى ِفَكر أكثر تكوف  (جمع فكرة)عدد الِفَكر 
.  أصعب مف الجممة األخرى

:   تتألؼ مف أربعة ِفَكر, مثال, الجممة التالية
.  وصؿ الموظؼ إلى المطار قبؿ ساعة مع التمميذ

. وصؿ الموظؼ  -1
. الوصوؿ كاف إلى المطار  -2
.  الوصوؿ تـ قبؿ ساعة  -3
.  كاف التمميذ مع الموظؼ -4

: أما الجممة التالية
.  باع الموظؼ الجديد أمس سيارتو القديمة بالتقسيط

: فتتألؼ مف سّت ِفَكر
.  الموظؼ باع السيارة -1
.  الموظؼ جديد -2
.  السيارة لمموظؼ -3
.  السيارة قديمة -4
.  البيع تـ أمس -5
.  البيع كاف بالتقسيط -6

.  وبدييي أف يكوف استيعاب ست ِفَكر مختمفة أصعب مف استيعاب أربع
 

:    المكونات الجممية المتقطعة -4
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الجممة التي يفصؿ بيف أجزاء المكونات الجممية فييا فاصؿ تكوف بشكؿ 
فالجممة األولى مف . عاـ أصعب مف مثيمتيا التي تكوف المكونات متصمة

:  الجممتيف التاليتيف أصعب عمى الفيـ مف الثانية 
.  عمى االقتراح المجنة التي انتخبيا الطالب وافقت   -1
.  وافقت عمى االقتراح  المجنة التي انتخبيا الطالب  -2

 مجزأ, بينما وقع وافقت عمى االقتراح    ففي األولى وقع المكوف الجممي 
.  متصاًل في الجممة الثانية

   وكمما كاف الفاصؿ بيف أجزاء المكوف الجممي أكبر كانت الصعوبة 
أشّد, ومف ىنا فإننا نتوقع أف تكوف الجممة األولى مف الجممتيف التاليتيف 

: أصعب مف الثانية
.  عمى االقتراح المجنة بعد نقاش طويؿ داـ ساعات وافقت-  1 
.   بعد نقاش طويؿ داـ ساعاتعمى االقتراح المجنة وافقت-  2 

:    التركيب المعقد -5
وافقت المجنة التي انتخبيا الطالب الذيف اجتمعوا  في القاعة : ومف أمثمتو

التي خصصتيا الجامعة لالحتفاالت التي تقاـ في المناسبات عمى 
.  االقتراح

.  وسبب التعقيد ىو حشو جمؿ موصولية متعددة بعضيا في البعض اآلخر
ومف أمثمة الجمؿ . وليس مف الضروري أف تكوف الجمؿ المعقدة طويمة

:  القصيرة المعقدة
.    الضارب أبوه أخاه عبداهلل

.   النازؿ في داره أخوؾ صديقؾ
! وىما مف كتاب في النحو
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.  فالجممة األولى أصعب مف الجممتيف التاليتيف األطوؿ منيا
 .  الذي ضرب أبوه أخاه ىو عبداهلل

.   عبد اهلل ىو الذي ضرب أبوه أخاه

 :تعدد معاني الجممة -6
المقاؿ الذي كتبو : فجممة مثؿ, ومف عوامؿ صعوبة فيـ الجممة تعدد معانييا

صدر المقاؿ الذي كتبو األستاذ قبؿ  أسيؿ مف جممة األستاذ صدر قبؿ شير
.  (صدر قبؿ شير أو كتبو قبؿ شير) شير

:  عدم وقوع المكون الجممي في موقعو الطبيعي -7
:     مف األوضاع غير الطبيعية في الكالـ

ولذا فإف جممة مثؿ . أف يرد المفعوؿ بو قبؿ الفاعؿ, و الخبر قبؿ الُمخَبر عنو
.  المعمـ أكـر الطالبأصعب مف . أكـر الطالَب المعمـُ أو . الطالب أكرمو المعمـ

   ومف الجدير بالذكر أف األطفاؿ دوف الثالثة بشكؿ عاـ يعتبروف االسـ األوؿ 
فإذا . فاعاًل واالسـ الثاني مفعوال إذا كاف كالىما يصمح ألف يكوف فاعاًل أو مفعواًل 

أعطي الطفؿ صورتيف في إحداىما حصاف يحمؿ عمى ظيره بقرة وفي األخرى بقرة 
: تحمؿ عمى ظيرىا حصانا, وطمب منو أف يشير إلى الصورة التي تناسب جممة

.  , فإنو سيشير إلى الصورة التي يحمؿ فييا الحصاف البقرةالحصاف تحممو البقرة

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

فإذا جاء .   يالحظ اإلنساف األشياء بطريقة معينة يحددىا بروز الشيء أو حجمو
التعبير مخالفا لطريقة ىذه المالحظة فإّف السامع أو القارئ يجد صعوبة إضافية 

 وجممة مثؿ الكتاب تحت القمـ أسيؿ مف القمـ فوؽ الكتابفجممة مثؿ . في الفيـ
.  الدائرة  حوؿ النقطة أسيؿ مف النقطة في وسط الدائرة
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كيي تقاس صعوبة الفيم؟ 
 ىناؾ وسائؿ مختمفة لقياس صعوبة الفيـ منيا أف يستمع المفحوصوف إلى 

وفي أثناء ذلؾ يقاس الوقت الذي يمضى قبؿ . جمؿ ناقصة ُيطمب منيـ إكماليا
يستمعوف إلى , مثالً . (الوقت يقاس بأجزاء مف األلؼ مف الثانية)البدء بإكماليا 

الجممتيف التاليتيف ويطمب منيـ إكماؿ الجممة فورًا لقياس أثر اختالؼ التركيب في 
: صعوبة الفيـ

 …وافقت المجنة التي انتخبيا الطالب عمى االقتراح الذي  (أ  ) 
  …المجنة التي انتخبيا الطالب وافقت عمى االقتراح الذي  (ب )

   في ىذه الحالة ُيتوقع أف يستغرؽ المفحوصوف وقتا أطوؿ في استيعاب الجممة 
 (6).ويعتبر ىذا دليال عمى أنيا أصعب, األولى قبؿ البدء بإكماليا

: بعض ظواىر ضعي االطالب  في فيم النصوص
   أنتقؿ اآلف مف الحديث النظري إلى الحديث عف الواقع العممي ألتحّدث عف 

: بعض ظواىر ضعؼ االطالب  في فيـ النصوص
   يمكنني تمخيص المشكالت التي يعاني منيا الطالب في فيـ ما يسمعونو أو 

:  يقرؤونو فيما يمي
, يسيء كثيروف فيـ ما ورد في النص إذا كاف يخالؼ توّقعاتيـ: الظاىرة األولى

وبخاصة , فيقّدموف عند اإلجابة عف األسئمة آراءىـ الشخصية بدؿ آراء الكاتب
: عندما تتعارض آراء الكاتب مع مثميـ العميا كما في المثاؿ التالي

:  يقوؿ طو حسيف مخاطبا شخصا رّوعتو خيانة صديؽ
 

لقد وثقَت بو ثـ نظرت ذات يوـ فإذا .    ليس في أمر صديقؾ ما يدعو إلى الّروع
ذا صديقؾ الذي أصفيتو حّبؾ يمكر بؾ ويكيد لؾ. ثقتؾ وىـ وماذا تنكر مف . وا 

إّف فقد الصديؽ حيف يختطفو ! ذلؾ وىو يحدث في كّؿ وقت؟ ال ترع يا سيدي
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فكيؼ بما , ولكف ال يمبث أف ُيَرّد إليؾ األمؿ, الموت يوئسؾ مف الحياة حينا
إنو إف يمكر بؾ اآلف . يعرض لؾ مف فقد الصديؽ الحّي الذي اختطفتو المنفعة

  (بتصرؼ). فقد يمكر بعدّوؾ بعد حيف
 مف صديؽ خاف صديقو؟ وما في رأي الكاتبىؿ مف فائدة ترتجى : وكاف السؤاؿ

ىذه الفائدة إف وجدت؟  
ألنو غّدار ال يوثؽ بو وال "وقد جاءت معظـ اإلجابات بأف ال فائدة ترتجى منو 

إّنو إف يمكر بؾ : "رغـ أّف الجممة األخيرة واضحة تماـ الوضوح" يرجى منو نفع
".  اآلف فقد يمكر بعدّوؾ بعد حيف

وكاف السؤاؿ الذي ُوّجو إلى مجموعة أخرى مف الطالب يتطمب اختيار إجابة مف 
: بيف أربع إجابات عمى الوجو التالي

:  أّف الصديؽ الذي تخمّػى عف صديقو مف أجؿ منفعةالكاتبيرى 
. ال يفيده إذا عاد إليو ألنو غّدار ال يوثؽ بو -1
.  قد يفيده في المستقبؿ بمساعدتو ضّد أعدائو -2
.  قد جعمو يشّؾ في وفاء أصدقائو اآلخريف -3
. قد أفاده خبرة تجعمو يحسف اختيار أصدقائو في المستقبؿ -4

    عندما قّدـ السؤاؿ عمى ىذه الصورة إلى المجموعة الثانية فإّف كثيريف منيـ 
عمما بأّف , (ال يفيده إذا عاد إليو ألّنو غّدار ال يوثؽ بو)اختاروا اإلجابة األولى 

ومنيـ مف اختار اإلجابة الثالثة أو . المطموب ىو رأي الكاتب ال رأي الطالب
.  الرابعة رغـ أف النص يخمو تماما مف أية إشارة إلى محتواىما

.     وسألت سؤاال ثانيا لـ يكف حظو مف اإلجابات الصحيحة أفضؿ مف سابقو
أييما أصعب عمى النفس في رأي الكاتب أف يموت لممرء صديؽ : ىذا السؤاؿ ىو

 وفّي أـ أف يخونو صديؽ غير وفّي؟ 

فيؤالء لـ . فقد رأى كثير مف الطالب أّف خيانة الثاني أصعب مف موت األوؿ
إّف فقد الصديؽ حيف : "في قوؿ الكاتب" فكيؼ بػ"يفيموا الكممة المفتاح 
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, ولكف ال يمبث أف ُيَرّد إليؾ األمؿ, يختطفو الموت يوئسؾ مف الحياة حينا
 ." ما يعرض لؾ مف فقد الصديؽ الحّي الذي اختطفتو المنفعةفكيؼ ب

:  ومثاؿ آخر النص التالي
أف يكوف القوّي عادال ينصؼ الضعفاء فيظّؿ قويا :    أييما خير لمناس جميعا

أـ أف , بال منفعة لو مف قوتو ويظموف ىـ ضعفاء بال ضير عمييـ مف ضعفيـ
فال يدع موضعا مف مواضع الدعة إال , يكوف طاغيا يوقد باستعالئو نيرانيـ

حتى يضطّرىـ اضطرارا إلى تجّنب أسباب الضعؼ واألخذ بأسباب , زلزلو
القوة؟  

:  وقد صيغ  السؤاؿ الذي يختبر فيـ النص السابؽ عمى الوجو التالي
 أف يكوف القوّي عادال أـ ظالما؟ ولماذا؟ في نظر الكاتبأييما أفضؿ لمناس 

فاألفضؿ في نظر معظـ ,    وقد كانت معظـ اإلجابات مخالفة لما ورد في النص
" ألّف  اهلل ال يحّب الظالميف"و " ألّف الظمـ سّيء"المجيبيف أف يكوف القوّي عادال 

.  الخ
 مف ظواىر ضعؼ الطالب أّف كثيريف ال يستطيعوف استنتاج ما لـ الظاىرة الثانية

ومف أمثمة ذلؾ . يرد في النص صريحا رغـ أف ما ورد يدّؿ عمى ذلؾ بوضوح
: وىو مف قصة حوؿ طمع أشعب سأعود إلييا الحقا ليدؼ آخر, النّص التالي

 
ألميـ أذىب : تعمقت بأستار الكعبة وقمت: "وكاف مشيورا بالطمع,    قاؿ أشعب

ومررت بكثيريف مف أولي العطاء وطمبت منيـ فمـ . عني الطمع والطمب مف الناس
واهلل ال تدخؿ حتى : فقالت, ثـ جئت إلى أمي فأخبرتيا بذلؾ. يعطني أحد شيئا

فما , ثـ عدت. فرجعت إلى الكعبة واستقبمت ربي. ترجع فتستقبؿ رّبؾ مرة أخرى
فجئت أمي بجماؿ محّممة مف كّؿ . وُوىب لي غالـ.  مررت بأحد إال أعطاني

ما ىذا الغالـ؟ فخفت إف أخبرتيا أف : فقالت أمي. شيء وبالغالـ الذي ُوىب لي
ولولـ أقطػّع الحروؼ . فغشي عمييا مف الفرح, ـ...ال...غ ُ : فقمت, تموت فرحا

."   لماتت
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   وقد وّجيت إلى الطالب أسئمة الختبار قدرتيـ عمى استنتاج مالـ يرد في 
:  ولكنو واضح مف السياؽ, النص
ـّ أشعب مف ابنيا أف يقوؿ في دعائو الثاني؟  -1 ماذا طمبت أ
ىؿ قػُبؿ دعاء أشعب في المّرة األولى؟ وما الذي يدّؿ عمى ذلؾ؟  -2
ـّ أشعب عمى جواب مفيد حيف سألت ابنيا -3 " ما ىذا الغالـ؟: "ىؿ حصمت أ

؟ وما الذي يدّؿ عمى ذلؾ؟  "غالـ: "فأجاب
ولكف معظـ اإلجابات ,    وكانت اإلجابات عف السؤاؿ األوؿ جيدة بصورة عامة

فقد أجاب معظيـ بأّف دعاء أشعب أجيب ,  عف السؤاؿ الثاني كانت غير صحيحة
وفاتيـ أّف ما طمبو أشعب . بدليؿ أنو لـ ُيعطػَ  شيئا في تمؾ المرة, في المرة األولى

ولكنو بعد دعائو ذاؾ , في المرة األولى ىو أف ُيذىب اهلل عنو الطمع وسؤاؿ الناس
أما . وىذا دليؿ عمى أّف طمعو لـ يختِؼ وسؤالو الناس لـ يتوّقؼ, طمب مف الناس

عدـ استجابة الناس لطمبو فال عالقة ليا بدعائو ألنو لـ يدع اهلل أف يرفض الناس 
. إعطاءه إذا سأليـ

   ومثاؿ آخر عمى التدريب عمى استنتاج ما لـ يرد في النص القصة الطريفة 
: التالية
 

   كاف في مقصورة قطار في باريس في أثناء احتالؿ االلماف لفرنسا أربعة 
ودخؿ القطار . امرأة عجوز وفتاة حسناء ورجؿ فرنسي وضابط ألماني: أشخاص

ثـ خرج القطار مف . فُسمع في المقصورة صوت قبمة تاله صوت صفعة,نفقا مظمما
يا : قالت المرأة العجوز لنفسيا. النفؽ فظير عمى وجو الضابط األلماني أثر صفعة

! يفّضؿ العجوز عميّ ! عجبا لو ولذوقو: وقالت الفتاة لنفسيا! ليا مف فتاة طاىرة
!  غنـ القبمة وتمقػّيت الصفعة! يا لو مف فرنسي خبيث: وقاؿ الضابط األلماني لنفسو

   مف القصة السابقة نستنتج أّف المرأة العجوز والفتاة ال عالقة ألّي منيما بالقبمة 
فما . وأّف الضابط األلمانّي ال عالقة لو بالقبمة ولكّنو تمقى الصفعة, أو الصفعة

الذي حدث في النفؽ؟  
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: وكانت األسئمة التي طػُرحت كما يمي
ماذا ظّنت العجوز؟ - 
ماذا ظّنت الفتاة؟ - 
ماذا ظّف الضابط األلمانّي؟ - 
ما حقيقة ما حدث في النفؽ؟ - 

, ورغـ أّف كثيرا مف الطالب أجابوا إجابات صحيحة عف األسئمة الثالثة األولى
, ورغـ أّف تمؾ اإلجابات تؤدي بالضرورة إلى اإلجابة الصحيحة عف السؤاؿ األخير

.   فقد وجد معظميـ صعوبة في التوّصؿ إلى تمؾ اإلجابة
 مف ظواىر الضعؼ في فيـ النص أنو عندما يشير ما ورد في الظاىرة الثالثة

فإّف كثيريف ال , األوؿ بطريقة مباشرة والثاني بطريقة غير مباشرة, النص إلى أمريف
وال يروف إال ظاىر النص الذي يتفؽ مع , يالحظوف األمر الثاني رغـ أىميتو

اإلماـ األعظـ أبو "وىو مف مقاؿ عنوانو , ومف أمثمة ذلؾ النص التالي. توّقعاتيـ
": حنيفة

 

يذىب إلى دكانو ليزاوؿ . يكسب مف عمؿ يده,    كاف أبو حنيفة تاجر ثياب
, جاءتو امرأة عجوز تريد شراء ثوب.  ...  ويذىب إلى المسجد ليعّمـ الفقو, التجارة

فظّنت المرأة . إنو بأربعة دراىـ: فعرضو عمييا وقاؿ, ورجتو أف يترفّػؽ في الثمف
إّف ىذا ىو : فقاؿ ليا." ال تسخر مني وأنا عجوز ال حيمة لي: "فقالت لو, أنو ييزأ

وىذه , فقد اشتريت ثوبيف بعت أحدىما بالثمف كمو إال أربعة دراىـ, الثمف الحؽّ 
ىذا مثؿ مف أمثمة قناعة الفقيو ." الدراىـ الباقية ىي ما أطمبو منؾ ثمنا ليذا الثوب

الصدقة الخفية في البيع : "الذي فيـ خير ما يفيـ مف الحكمة اإلسالمية القائمة
 ". والشراء

ال تسخر مني "   وجد كثير مف الطالب صعوبة في ما ُيستنتج مف قوؿ المرأة 
وىو أف الثمف الذي طمبو أبو حنيفة كاف أقّؿ بكثير مف الثمف الحقيقي الذي , ..."
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وأسوأ مف ذلؾ أنيـ عندما سئموا عما نستنتجو مف صفات التاجر . توقعتو المرأة
, عالوة عمى رفقو بالفقراء ومساعدتيـ, (عمى فرض أّف ىذه القصة ال تحريؼ فييا)

أجمعوا عمى أنيا ال تدّؿ عمى غير حّب الخير ومساعدة المحتاجيف وغير ذلؾ مف 
وحتى بعد أف قيؿ ليـ إنيا تدّؿ أيضا عمى صفة غير حميدة ال . الصفات الحميدة
لـ يالحظ سوى , صفة تدّؿ عمى أّف ىذه القصة ليست دقيقة, تميؽ بتاجر رحيـ

واحد منيـ أّنيا تدّؿ عمى أّف الثوب األوؿ بيع بثمف باىظ جدا يدّؿ عمى جشع ننّزه 
والحّؽ أنني لـ أستغرب ضعؼ الطالب في االستنتاج وقراءة . أبا حنيفة عف مثمو

وأف تختار مقالو , ما بيف السطور بقدر ما استغربت أف يكتب ىذا كاتب معروؼ
دوف أف تالحظ أّف معظـ ما ورد ,  لجنة مف المؤلفيف وضعتو في كتاب مدرسيّ 

ناىيؾ عف أّف ىذا المقاؿ , في ىذا المقاؿ يسيء إلى أبي حنيفة أكثر مما يمدحو
فيؿ مف الغريب أف يشيع ضعؼ الطالب في فيـ ما , دّرسو مئات المدرسيف

يقرأوف؟ 
 مف ظواىر الضعؼ في فيـ النص أّف كثيريف ال يالحظوف الظاىرة الرابعة

التناقض بيف ما قيؿ في جممة أو فقرة ما وما قيؿ في جممة أو فقرة سابقة أو 
" اإلماـ األعظـ أبو حنيفة"وىو مف مقاؿ , ومف أمثمة ذلؾ النص التالي. الحقة
:  السابؽ

 
يستبقي ألىمو ما يكفي نفقتيـ أخذا باألصوؿ اإلسالمية التي  [أبو حنيفة]كاف " ... 
وما كاف اإلماـ ليجود بكؿ ما يممؾ تاركا . إّف خير الصدقة ما أبقت غنى: تقوؿ

ما ممكت أكثر مف أربعة آالؼ : "ولذلؾ كاف يقوؿ. نفسو وأىمو عالة يسألوف الناس
نما أمسكيا لقوؿ عمي رضي اهلل . درىـ منذ أكثر مف أربعيف سنة إال أخرجتو وا 

: إّف ىذا النص يتناقض مع فقرة سابقة تقوؿ...". أربعة آالؼ فما دونيا نفقة: عنو
وكاف يعرؼ عف أبي حنيفة السماحة فتوجو إلى حمقة ... نزلت برجؿ ضائقة "

, فمـ يستطع أف يبوح ألبي حنيفة بما في نفسو, ولكف الحياء عقد لسانو, درسو
, وقد أدرؾ بذكائو ما يدور في نفس الرجؿ, فتبعو أبو حنيفة. ورجع إلى بيتو
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: وطرؽ الباب وقاؿ, وعرؼ بيتو ثـ عاد إليو ومعو صرة فييا خمسة آالؼ درىـ
...  ورجع مسرعا قبؿ أف يراه الرجؿ ". وضعت عند بابؾ شيئا ىو لؾ"

وسأكتفي ىنا بالحديث عف ,    وسأعود إلى بعض ما ورد في ىذا النص الحقا
التناقض بيف أف يعطي أبو حنيفة الرجؿ خمسة آالؼ درىـ  وقولو في فقرة الحقة 

وقد ."  ما ممكت أكثر مف أربعة آالؼ درىـ منذ أكثر مف أربعيف سنة إال أخرجتو"
فمـ يستطع , سألت مجموعتيف مف الطالب عف التناقض بيف ما ورد في الفقرتيف

ذلؾ أّف أبا حنيفة كاف . مالحظتو سوى نسبة ضئيمة منيـ رغـ وضوحو الصارخ
وسألتيـ عف . يممؾ عمى األقّؿ تسعة آالؼ درىـ عندما أعطى الرجؿ خمسة آالؼ

حيث أشرت إلى أنو مبمغ , تناقض آخر يتعمؽ بالمبمغ الذي حصؿ عميو الرجؿ
فمـ ييتد أّي " ما الذي يدّؿ عمى ذلؾ؟: "وسألتيـ, كبير جدا بمقاييس ذلؾ الزماف

وىي أّف أبا حنيفة يرى أّف أربعة آالؼ درىـ تكفي , منيـ إلى اإلجابة المطموبة
 أنو ظفّ فكيؼ يعطي أكثر منيا لرجؿ , لحماية أسرتو مف الحاجة إلى السؤاؿ

ألنو لـ يكف يعرؼ عمى وجو اليقيف إف كاف قد قِدـ " ظفّ "أقوؿ . بحاجة إلى ماؿ
عرؼ ذلؾ : يقوؿ الكاتب). إلى حمقة درسو لحاجة إلى ماؿ أو لسبب آخر

.  (!بذكائو
  
 

 مف ظواىر الضعؼ في فيـ النص أّف كثيريف ال يميزوف بيف ما الظاىرة الخامسة
ويؤسفني أف أعود إلى . ىو معقوؿ ومنطقي وما ال يقبمو العقؿ ويرفضو المنطؽ

فقد . فالمقاؿ حافؿ بما ال يقبمو العقؿ والمنطؽ, مقاؿ أبي حنيفة لمتمثيؿ عمى ىذا
سألت الطالب عف أمور أخرى في النص السابؽ تدّؿ عمى أّف ىذه القصة ال 

:  فمـ ييتد إال القميؿ منيـ إلى اإلجابة عف األسئمة التالية, يمكف أف تكوف دقيقة
وأنو بحاجة إلى مساعدة في , لنفترض أّف أبا حنيفة الحظ أّف الرجؿ كاف ميموما

ماذا نتوقع مف أستاذ جميؿ كأبي حنيفة في حمقة درس أف يفعؿ عندما رأى . أمر ما
الرجؿ قد غادر المسجد؟ وحتى لو افترضنا أّف مغادرة الرجؿ حدثت بعد انتياء 
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فيؿ مف المعقوؿ أف يتبع أبو حنيفة الرجؿ بالطريقة التي رواىا لنا كاتب , الدرس
المقاؿ ليعرؼ بيتو؟ ألـ يكف مف األسيؿ عمى أبي حنيفة أف يناديو أو يطمب مف 
أحد تالميذه أف يناديو ليعرؼ ما بو؟  وما أدرى أبا حنيفة أّف البيت الذي دخمو 
الرجؿ كاف بيتو وليس بيت صديؽ أو قريب؟ وىؿ تصّدؽ أّف محسنا متواضعا 

ما ممكُت أكثر مف : "فيقوؿ, كأبي حنيفة يتحّدث عف إحسانو بنوع مف التباىي
؟  "أربعة آالؼ درىـ منذ أكثر مف أربعيف سنةً  إال أخرجتو

   ومثاؿ آخر عمى التدريب عمى مالحظة ما ال يقبمو العقؿ والمنطؽ قصة طمع 
لمتدريب عمى مالحظة ما ال يقبمو العقؿ .  أشعب التي ذكرت طرفا منيا سابقا

:  والمنطؽ طرحت السؤاؿ التالي
لماذا؟ . أو عمى األقؿ دقيقة, ىذه القصة ال يمكف أف تكوف صحيحة

فوّزعت عمييـ السؤاؿ , ولكنيا بصورة عامة لـ تكف مرضية, وقد تفاوتت اإلجابات
:  مكتوبا بالصورة التالية

إذا كنت تشّؾ في صحة ىذه القصة أو دّقتيا فضع عالمة إلى جانب ما يدعوؾ 
: إلى الشؾ مما يمي

 
 
. الطماع ال يمكف أف يرغب في التخمي عف طمعو-  1
ما مررت بأحد إال ). حصوؿ أشعب عمى عطاء مف كّؿ شخص مّر بو- 2 

 (أعطاني
 (جماؿ محّممة مف كّؿ شيء). ا لعطاء الذي حصؿ عميو أشعب كاف كثيرا- 3 
ـّ أشعب الحظت الغالـ ولـ تالحظ الجماؿ المحّممة- 4 .  أ
.  الناس ال يموتوف وال ُيغشى عمييـ مف الفرح- 5
.  البخيؿ ال يفرح إذا حصؿ عمى غالـ ألّف في ذلؾ كمفة عميو- 6
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ولكف بعضيـ اختار إجابات ال تدّؿ ,    وكاف اختيار الطالب صحيحا في معظمو
وكانت مناقشة ىذه اإلجابات مع . عمى أّف القصة غير صحيحة أو غير دقيقة

الطالب واألسباب التي تدعونا إلى اعتبارىا صحيحة أو غير صحيحة مفيدة في 
, يمكف أف  يموتوا مف الفرح,  مثال, فالناس. تدريب الطالب عمى فيـ النص

والبخيؿ يمكف أف يستفيد مف غالـ ُوىب لو ألّف بيعو في ذلؾ الزماف كاف ممكنا 
 . الخ

,    وألىمية تدريب الطالب عمى مالحظة ما يقبمو العقؿ والمنطؽ وما يرفضانو
 :سأذكر لكـ نصا ثالثا مف النصوص التي قّدمتيا لمجموعة مف الطالب

وبينما ىو في المسجد الحراـ وعنده نافع بف .     كاف ابف عباس مف كبار الفقياء
إذ أقبؿ عمر بف أبي , األزرؽ وبعض رفاقو مف الخوارج  يسألونو في أمور الديف

وابف , فأنشده إحدى قصائده الغزلية. أنشدنا يا عمر: فقاؿ لو ابف عباس. ربيعة
يا ابف عباس إنا نأتيؾ مف أقاصي : فقاؿ ابف األزرؽ. عباس طرب مسرور

ويأتيؾ فتى مترؼ مف قريش . األرض نسألؾ عف الحالؿ والحراـ فتتثاقؿ عنا
ف شئَت أف أنشدؾ القصيدة , أجؿ: قاؿ ابف عباس. فينشدؾ شعراغزليا تطرب لو وا 

, فأنشده القصيدة حتى أتى عمى آخرىا. إني أشاء: قاؿ ابف األزرؽ. أنشدتؾ إياىا
.  ولـ يكف قد سمعيا مف قبؿ

 
ىذه القصة ال يمكف :    وكاف السؤاؿ الذي وجيتو إلى الطالب قد صيغ كما يمي

لـ تكف إجابات الطالب , لماذا؟  وكما حدث في النص السابؽ. أف تكوف دقيقة
فطمبت منيـ اختيار ما يدعونا إلى الشؾ في دقتيا مما .  بصورة عامة مرضية

: يمي
.  ال يمكف لشاعر غزلي أف يذىب إلى المسجد -1
ال يمكف لفقيو كابف عباس أف يقطع حديثو الديني في المسجد ليستمع إلى  -2

. شاعر
. ال يمكف لفقيو كابف عباس أف يستمع إلى قصيدة غزلية -3
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.  ال يمكف لفقيو أف يطرب لقصيدة غزلية -4
القوؿ إّف ابف عباس كاف يتثاقؿ في الرّد عمى أسئمة ابف األزرؽ ورفاقو  -5

. ليس لو في النص ما يؤيده
ذا شئَت أف أنشدؾ القصيدة أنشدتؾ , أجؿ"جواب ابف عباس بقولو  -6 وا 

عندما المو ابف األزرؽ لـ يكف الجواب المالئـ لما ورد في ذلؾ ." إياىا
.  الموـ

 . ال يستطيع أحد أف يحفظ قصيدة كاممة بعد سماعيا مرة احدة فقط -7

موافقة ابف األزرؽ عمى أف يعيد ابف عباس القصيدة عمى مسامعو تتناقض  -8
 . مع ما قالو البف عباس بشأف تمؾ القصيدة

   ومف الواضح أّف ما دار بيف ابف األزرؽ وابف عباس مف حديث ىو أىـّ ما 
غير أّف مناقشة اإلجابات جميعا فييا تدريب لمطالب . يشّكؾ في ىذه القصة

 .عمى فيـ النص

عندما ُيقّدـ لمطالب إجابات :  مف ظواىرالضعؼ في فيـ النصالظاىرة السادسة
متعددة ليختاروا اإلجابة الصحيحة مف بينيا فإّف كثيريف ُيخدعوف بكممة أو عبارة 
وردت في إحدى تمؾ اإلجابات فيختارونيا لمجرد أف تمؾ الكممة أو العبارة وردت 

ومف أمثمة ذلؾ . فيدلػّوف بذلؾ عمى أنيـ لـ يفيموا النص وال السؤاؿ, في النص
 :النص التالي البف المقفع

,    إف سمعَت مف صاحبؾ كالما أو رأيا يعجبؾ فال تنتحمو تزّينا بو عند الناس
واعمـ أّف . واكتِؼ مف التزّيف بأف تجتني الصواب إذا سمعتو وتنسبو إلى صاحبو

فإف بمغ بؾ أف تشير برأي الرجؿ . انتحالؾ ذاؾ يغضب صاحبؾ وأّف فيو عارا
. وتتكمـ بكالمو وىو يسمع جمعت مع الظمـ قمة الحياء

حيث , وكاف السؤاؿ يتطمب اختيار اإلجابة الصحيحة الوحيدة مف اإلجابات التالية
: ورد في كؿ منيا كممات وردت في النص

:  ىو الكاتبما يدعوؾ إليو
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. عدـ االستشياد بكالـ صاحبؾ وآرائو- 1
. قوؿ الحؽ والصواب عند إبداء رأيؾ- 2
 (.وىي اإلجابة الصحيحة). نسبة آراء اآلخريف إلى أصحابيا- 3
. االكتفاء بالزينة القميمة في المجالس- 4
. محاربة الظمـ وقمة الحياء- 5
. االبتعاد عف األصحاب الذيف يجمبوف الغضب والعار- 6

إال أّف اإلجابات األخرى ,    ورغـ أّف عددا ال بأس بو اختاروا اإلجابة الصحيحة
.   جميعا اجتذبت بعض مف اختاروىا لمجرد احتوائيا عمى كممات وردت في النص

أخرى لضعؼ الطالب في فيـ ما يسمعونو أو يقرؤونو بينيا ما      وىناؾ ظواىر
: يمي
عدـ مالحظة التضميؿ أو عدـ الدقة في المعمومات التي وردت في النص أو - 

. التفسير  الذي قّدمو الكاتب لتمؾ المعمومات أو االستنتاج الذي توّصؿ إليو
عدـ التمييز بيف الحقائؽ التي ال خالؼ حوليا واآلراء التي قد نتفؽ معيا أو - 

. نختمؼ
.   عدـ مالحظة التبايف بيف عنواف النص ومحتواه- 
.  عدـ التمييز بيف الفكرة الرئيسة والِفكَػر التفصيمية المساندة- 
عدـ التمييز بيف العبارات أو الجمؿ الميمة والعبارات أوالجمؿ التي ال تضيؼ - 
 (7).شيئا

: (8)بعض المقترحات لمعالجة الضعي في الفيم 
    أعتقد أف الضعؼ في قدرة الطالب عمى فيـ ما يقرؤه مرده عدـ التدّرب عمى 

البحث عف المعنى خالؿ دراستو المغة العربية قبؿ مجيئو الى الجامعة, بسبب 
ففي المراحؿ األولى ينصّب . االىتماـ الزائد بالجانب المفظي, عمى حساب المعنى

اىتماـ المدرسيف عمى ترجمة الرموز المكتوبة الى ألفاظ, وفي المراحؿ األخيرة 
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ولذا فالحؿ الجذري ىو توجيو تعميـ . يوجيوف جّؿ اىتماميـ الى حركات اإلعراب
المغة العربية توجييا وظيفيًا يعيد الى الميارات المغوية األساسية األربع ما تستحقو 

غير أف ىذا الحّؿ . مف االىتماـ ابتداء مف الصّؼ األوؿ االبتدائّي أو الحضانة
الجذري ليس في يدنا, فماذا نفعؿ في الجامعة؟ وىؿ يصمح العطار ما أفسد الّدىر؟ 

فبإمكاننا أف ندرب الطالب عمى الفيـ .    يخيؿ الي أننا نستطيع أف نفعؿ الكثير
دخاؿ مقررات خاصة بتدريس  مف خالؿ تدريس المقررات الموجودة مف جية, وا 

الميارات المغوية الوظيفية مف جية ثانية كما فعمت جامعة اإلسراء بتوجيو حثيث 
.  وجيد دؤوب مف األستاذ الراحؿ نايؼ خرما

 
 
 
 
: التدريب عمى الفيم من خالل مقررات األدب والنحو -1

 : مقررات األدب

   إف مدرس األدب يستطيع أف يسيـ إسياما كبيرا في توجيو اىتماـ الطالب الى 
, فقبؿ أف "فيـ النص أوال ثـ تحميمو أدبيًا بعد ذلؾ" المعنى مف خالؿ إصراره عمى 

نطالب الطالب بالتعرؼ عمى الجوانب األسموبية والبالغية في النص, عمينا أف 
وقد . نتأكد مف أنيـ قد فيموا النص فيمًا صحيحًا, وذلؾ بتوجيو األسئمة المالئمة
اتضح لي مف إجابات الطالب عف األسئمة التي كنت أطرحيا حوؿ بعض 

النصوص القصيرة التي اتخذتيا وسيمة لتدريبيـ عمى الفيـ أف مقدرتيـ عمى فيـ 
:  ويكفي أف أعطي األبيات التالية مثااًل عمى ذلؾ. تمؾ النصوص كانت قاصرة
 أال ليت شعري ىؿ أبيتّف ليمػػػػة

 
 بجنب الغضى أزجي القالص النواجيػا

 

 فميت الغضى لـ يقطع الركب عرضو
    

 وليت الغضى ماشى الركاب لياليػػػا
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 ألـ ترني بعت الضاللة باليػػػػدى
   

 وأصبحت في جيش ابف عفاف غازيػا
 

 وأصبحت في أرض األعادّي بعدمػا
   

 أراني عف أرض األعادّي قاصػػػيا
   

 إف اهلل يرجعني مف الغػػزو ال أرى 
  

ف قّؿ مالي طالبا ما ورائيػػػػػا  وا 
 

 لعمري لئف غالت خراساف ىامتػػي
   

 لقد كنت عف بابي خراساف نائيػػػا
 

 فإف أنج مف بابي خراساف ال أعػػػد
   

ف مّنيتموني األمانيػػػػػا  الييا وا 
 

:-     وكاف السؤاؿ كما يمي 
 إف سعيد بف عثماف أقنع مالؾ بف الريب صاحب ىذه األمالي   يقوؿ صاحب 

"  والفتؾ والضاللة…العداء وقطع الطريؽ " األبيات بأف يتخمى عما كاف فيو مف 
يقوؿ الشاعر في البيت الثالث إنو باع الضاللة . وأف يصحبو الى خراساف لمغزو 

ىؿ تدّؿ األبيات السابقة عمى أف الشاعر كاف مقتنعًا بأنو باع الضاللة . باليدى
باليدى؟ لماذا؟ 

وبرروا ذلؾ بأىمية الجياد في سبيؿ اهلل, وبأنو .     لقد كاف الجواب باإلجماع نعـ
وفاتيـ أف كّؿ بيت . لو لـ يكف مقتنعا لما ترؾ ما فيو مف ضالؿ واشترؾ في الغزو

مف األبيات السابقة يشير بوضوح الى أنو ندـ أشد الندامة عمى ذىابو الى 
ففي البيت الثاني يتمنى لو أنو ظؿ مقيما قرب شجر الغضى, وفي . خراساف

البيتيف الرابع والسادس يقوؿ إنو كاف بعيدًا عف أرض األعداء فما دىاه لكي يذىب 
الييا ليموت ىناؾ؟ وفي البيتيف الخامس والسابع يعد بأنو إف خرج سالما مف 

.  خراساف فمف يعود الييا ميما عظمت المكافأة
؟ اذا "ألـ ترني بعت الضاللة باليدى"   واذا كاف األمر كذلؾ فكيؼ نفسر قولو 

تجاوزنا عف بعض التفسيرات المغوية الممكنة كالتفسير الذي يقوؿ إّنو عنى بقولو 
ضد, " باع"فكممة  )اشتريتيا, أي اعتبر ذىابو إلى خراساف ضالال " بعت الضاللة"

, والتفسير الذي يقوؿ إّف الباء تسبؽ المتروؾ, (وأحد معنيييا ال يختمؼ عف ابتاع
وبالتالي فانو عنى أف ما تخّمى عنو ىو اليدى وما اتبعو ىو الضاللة, وىما 



 174 

أقوؿ إذا . تفسيراف ينسجماف مع بقية األبيات كما الحظ أحمد عبد المعطي حجازي
تجاوزنا عف أمثاؿ ىذه التفسيرات المغوية, فاف التػفسير المعقوؿ ىو أف مالؾ بف 

أي أّف لساف حالو يقوؿ طمبوا مني أف أترؾ . الريب قاؿ ذلؾ عمى سبيؿ السخرية
ما كنت فيو باعتباره ضاللة وأشارؾ في غزو خراساف باعتباره ىدى فانظروا ما آؿ 

ولو كاف مالؾ بف الريب يستعمؿ عالمات الترقيـ ! اليو حالي نتيجة ليذه الصفقة
.  لوضع عالمتي تعّجب في نياية بيتو ذاؾ

:  مقررات النحو
   نستطيع أف نيّيء لمطالب فرصة أخرى لمتدّرب عمى الفيـ بتدريس النحو مف 

وبيذا نكوف أيضًا قد . خالؿ النصوص, بدال مف تدريس شروح ألفية ابف مالؾ
دّرسنا النحو ذاتو بطريقة وظيفية, ألنو يصبح مرتبطا باالستعماؿ الفعمي لمغة بدال 

وأما الموضوعات التي ال . مف األمثمة المصطنعة التي ال توجد اال في كتب النحو
ويستطيع . نجد ليا أمثمة في النصوص الحية فميست خميقة باالىتماـ الكبير

الحريصوف عمى تدريسيا رغـ عدـ ورودىا في االستعماؿ المغوي الفعمي اف 
. يخصصوا ليا بضع ساعات بدال مف بضعة فصوؿ

:  مقررات خاصة بالميارات المغوية -2
   نستطيع أف ندّرب الطالب في الجامعة عمى الفيـ مف خالؿ مقررات خاصة 

:  بالميارات المغوية األربع التي ذكرتيا مف قبؿ كما تفعؿ جامعة اإلسراء, منيا
مقرر لتدريب الطالب عمى فيـ المغة مسموعة, يسمع فيو الطالب نصوصا  (أ) 

. قصيرة تختار بعناية ويقدـ ليا وتناقش بطريقة تنمي قدرتيـ عمى فيـ ما يسمعونو
مقرر لتدريب الطالب عمى فيـ المغة مكتوبة, يقرأ فيو الطالب نصوصا  (ب) 

.   تختار بعناية وتناقش مناقشة موّجية نحو الفيـ العميؽ واالستنتاج والقراءة الناقدة
   وبما أف الفيـ والتعبير وجياف لظاىرة لغوية واحدة, فإّف في تدريب الطالب 

.  عمى الفيـ تدريبا عمى التعبير أيضا

كيي ننّمي  القدرة عمى فيم المقروء والمسموع؟  
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ىي , وليس ىناؾ قراءة حقة ليس الفيـ ىدفيا,  القراءة مف أجؿ الفيـ
والطالب . عمى نفسو (ال شعوريا)البحث عف إجابات أسئمة يطرحيا القارئ 

الضعيؼ ال يستطيع التوصؿ الى اإلجابات الصحيحة ألنو يعجز عف طرح 
: " فاذا كاف قد تعّود في المدرسة عمى تمقّّػي أسئمة سطحية مثؿ . األسئمة المناسبة

ماذا قاؿ الرجؿ " و" ما اسـ الرجؿ الذي فعؿ كذا؟" و" كـ شخصا في القصة؟
.  فاف ىذا النوع مف المعمومات ىو الذي يستوعبو خالؿ قراءتو" لمولد؟

 ومف ىنا فإّف ما يحتاج اليو الطالب ىو التدّرب عمى البحث عف إجابات 
أسئمة تتطمب اإلجابة عنيا فيـ النص فيما عميقًا,  والقدرة عمى استنتاج ما يرمي 

ف لـ يقمو صراحة, والربط بيف عبارات مختمفة في النص ومف . اليو الكاتب وا 
خالؿ مناقشة إجابات الطالب عف ىذه األسئمة وتوضيح أوجو الصواب والخطأ 

فييا يتكّوف لدى الطالب اتجاه نحو البحث عف المعنى العميؽ وتنمو قدراتيـ عمى 
.  التفكير واالستنتاج والقراءة الناقدة

     وحيف يثير المدرس بعض ىذه األسئمة في ثنايا التقديـ لمنص قبؿ أف يقرأه 
.  الطالب فانو يعّودىـ عمى البحث عف المعنى بدال مف القراءة مف غير ىدؼ

: تدريبات عمى فيم المقروء والمسموع
   لقد أشرت في أثناء مناقشة النصوص التي عرضتيا إلى نماذج مف األسئمة 

وفيما يمي بعض أنواع . التي تدّرب عمى فيـ النص فيما حقيقيا ال فيما سطحيا
:  التدريب األخرى

تحديد الفكرة الرئيسة في النص ثـ الِفكَػر التفصيمية الميمة, ومناقشة طريقة  -1
.  تحديد ذلؾ

تحديد الجمؿ أو العبارات أو الكممات التي يمكف حذفيا مف النص دوف  -2
انتقاص جوىري مف المعنى أو تغييره, ومناقشة أىداؼ الكاتب مف إيراد ىذه 

.  الجمؿ والعبارات
. اكتشاؼ ما ليس لو عالقة بموضوع النص إف وجد -3
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اكتشاؼ التناقض أو عدـ التطابؽ بيف بعض عبارات مختمفة في النص  أو - 4
. عدـ دقة الكاتب في أحكامو

. اكتشاؼ عدـ دقة الكاتب في استنتاجاتو وأحكامو- 5
إعطاء بدائؿ لبعض الجمؿ, وفي ىذا أيضا تدريب عمى الفيـ والتعبير, وبياف - 6

. مدى اتفاؽ البدائؿ المعطاة في تأدية المعنى المقصود وأوجو قصورىا
مناقشة بعض جمؿ الكاتب غير الدقيقة أو غير الواضحة مناقشة نقدية, وفي - 7

:  ىذا تدريب عمى الفيـ والتعبير كذلؾ, مف خالؿ طرح أسئمة كالتالية
ىؿ نستطيع أف نعبر عما قصده بطريقة أوضح؟  . قاؿ الكاتب كذا- 
ىؿ نستطيع أف نعبر عما قصده بطريقة أدّؽ؟  . قاؿ الكاتب كذا - 
لماذا؟  . عندما قاؿ الكاتب كذا فإنو لـ يقصد كذا بؿ قصد كذا -
 لو كاف الكاتب قصد كذا ماذا كاف يجب أف يقوؿ ؟  - 

:  مالحظة الفروؽ الدقيقة بيف معاني عبارات وجمؿ متشابية مثؿ - 8
قاؿ إنو لـ يذىب / لـ يقؿ إنو ذىب  -
كاف باستطاعتو اال يبقى / لـ يكف باستطاعتو أف يبقى  -
يجب أف ال / ال يجب أف  -

 . تحديد الِفَكرالتي تحتوييا بعض الجمؿ وأييا المحور األساسي في الجممة- 9

عادة صياغة ىذه - 10 تحديد  المعاني المختمفة لمجمؿ ذات المعاني المتعددة وا 
 .الجمؿ بحيث تؤدي كؿّ  منيا المعنى المطموب دوف غيره مف المعاني األخرى

تحديد المعاني الضمنية لمجمؿ والكممات التي تدؿ عمى تمؾ المعاني, كما - 11
. في المثاؿ الذي ورد في الحديث عف المعنى الضمني

وىو أمر شائع في الصحؼ )اكتشاؼ عدـ مطابقة العنواف لمحتوى النص - 12
: كما في المثاؿ التالي (اليومية
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.  حقوؽ المسافريف في الحجز واإللغاء: العنواف
حفاظا عمى راحة المسافريف مف جية ومصمحة شركات الطيراف مف جية : النص

أخرى, يحؽ لشركات الطيراف إلغاء حجز المسافريف الذيف ال يؤكدوف حجزىـ قبؿ 
.   ساعة مف موعد االقالع72
 (.العنواف حقوؽ المسافريف والخبر حقوؽ شركات الطيراف)

.    وأسوأ مف التبايف بيف العنواف والمحتوى ما ورد في ىذا النص مف تضميؿ
فالنص يتحّدث عف حّؽ شركات الطيراف في إلغاء الحجز ال عف حقوؽ المسافريف 

.  في الحجز واإللغاء أو راحتيـ
وليست ىذه سوى نماذج مف الوسائؿ الكثيرة التي يمكف أف يمجًا إلييا المدرس 

. لتدريب الطالب عمى فيـ ما يقرؤونو أو يسمعونو فيما جيداً 
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