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مقّدمة

يتطّرق املنهج إىل ثالثة أنواع من النصوص اإلقناعيّة التي تهدف إىل مناقشة اآلخر وإقناعه بأساليب 

منطقيّة و/ أو عاطفيّة، وهي: مقالة الرأي، اإلعالن التجارّي، العريضة. لكّل نوع من هذه  

النصوص هدف يختلف عن اآلخر، فالعريضة تهدف إىل تغيري توّجه أصحاب املناصب يف موضوع 

معّي، واإلعالن يهدف إىل إقناع الجمهور يف استهالك أمر معّي، أّما مقالة الرأي فتهدف إىل عرض 

موقف/ رأي الكاتب تجاه أمر معّي1.

أُُعّدت هذه الوحدة للصّف الخامس، وتتناول النوع األّول من النّص اإلقناعّي، وهو مقالة الرأي. 

أّما اإلعالن والعريضة، فقد خّصصنا لكّل منهما وحدة مستقلّة، وذلك ألهّميّة النّص اإلقناعّي يف 

حياتنا بشكل عاّم، وألّن تالميذنا يف جميع املراحل الدراسيّة يحتاجون إىل هذا النوع من النصوص يف 

دراستهم ويف حياتهم اليوميّة، سواء كان ذلك يف النقاشات اليوميّة، أو يف رسائل تقديم الطلب لعمل 

أو وظيفة ما...، أو يف اإلعالنات التجارّية، أو يف مقاالت الرأي يف الصحف، أو يف املقاالت العلميّة، وغري 

ذلك2. كما يحتاج التالميذ إىل هذا النوع من النصوص يف دراستهم ملواضيع تدريسيّة مختلفة، مثل: 

العلوم والتاريخ والجغرافيا والدين. 

مّما يجدر ذكره أّن اإلقناع بحاجة إىل مهارات كالميّة وكتابيّة، وإىل صياغة حجج منطقيّة وبالغيّة.

1 منهج التربية اللغويّة، ص 43.

2  نفس المصدر.
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مبنى الوحدة

تتطّرق هذه الوحدة »مقالة الرأي« إىل املجاالت التالية: 

مجال القراءة، ويشتمل عىل: 	•
نّص إقناعّي، تليه أسئلة بحسب أبعاد الفهم املختلفة.  -  

-  نصوص إقناعيّة قصرية تليها أسئلة بحسب أبعاد الفهم، وأسئلة توّجه التلميذ للمقارنة بي     

النصوص.  

-  نّص إخبارّي، تليه أسئلة توّجه التلميذ إىل كتابة نّص إقناعّي مستوًحى من النّص اإلخبارّي.  

مجال الكتابة، ويشتمل عىل: 	•
-  كتابة نّص إقناعّي يف أعقاب النّص املقروء.  

-  كتابة نّص إقناعّي، بشكل عاّم.   

مجال التكلّم، ويشتمل عىل: 	•
موضوعات للعمل الجماعّي والنقاشات التي تساعد يف عرض وجهات نظر مختلفة وتطوير أفكار    

واّدعاءات حول املوضوعات، وتساعد فيما بعد يف كتابة النّص اإلقناعّي.
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نماذج لنصوص إقناعّية

1 - هّيا لنزرع األشجار

األشجار مهّمة، علينا أن نحافظ عليها، وأن نمأل عاملنا بها. رغم ذلك نجد أّن األشجار تقطع 

كّل يوم يف جميِع أنحاء العالم.  

الشجرة هي العنرص األسايسُّ املكوِّن للغابات. للغابة فوائد كثرية؛ منها الحفاظ عىل 

ر، وحمايُة شواطئ العالم، وحتّى  اْستقراِر التبة، ومنُع االنهيارات األرضيّة والتَصحُّ

استقراُر هضاب الرمال يف الصحراِء... يعيش يف الغابات حوايل %90 من جميع الكائنات 

الحيّة املقيمة يف الربّ. ُتوَّفر الغابات أيًضا األخشاب، وَعلَف الحيوانات، والزيوت، والصمَغ 

بأنواعه، والعقاقري الطبيعيّة، والظّل. لكْن مع األسف، اجَتأ اإلنسان عىل الغابة فقطع 

أشجارها وأحرق مساحات منها ليزرعها وليستفيد من األخشاب بإرساف بالغ.

األشجار مهّمة أيًضا ألّنها ُتحافظ عىل العالم كلِّه المتصاصها ثاني أكسيد الكربون وإخراج 

األكسجي، وُيعترب قطع األشجار أخطر من عواِدِم السيّارات وُدخان الـَمصاِنع عىل البيئِة، 

فاألشجار هي ِرئة العالم، ولها الدَّْوُر األكرُب يف الِحفاِظ عىل هواِئه. فالشجرُة الواحدة ُتنِتج 

سنويًّا أكسجينًا يكفي لتنّفس أرسة من أربعِة أفراد ملدَّة عام، وكلّما قلّت األشجار قّل 

األكسجُي املتاح لنا جميًعا، فتعالَوْا نتنّفس ِبُحّرّيٍة!

... لَِم ال نتحرّك وَيزرع كلُّ واحد منّا َشجرة؟ دعوتنا هذه يا أصدقائي جزٌء من حملة 

برنامج األَُمم املتّحدة للبيئة الذي ينادي بزراعة مليار شجرة يف عام 2007 تحَت شعاِر 

"ازرع عاملك... َحْملة امللياِر شجرة"3. 

3 النّص بترّصفعن:"سنزرع مائة وثالثي ألف شجرة!" ، عمرو خريي، العربّي الصغري، العدد 174، 2007. 

   جميع الحقوق محفوظة ملجلة العربّي، وزارة اإلعالم، الكويت.
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إستاتيجيّة التفكري/ُبعد الفهمالسؤال/ دليل اإلجابة
أهّميّة السؤال يف فهم مميّزات النّص اإلقناعّي

1. ما هي موضوعة النّص؟
     - اإلجابة تشمل اإلشارة إىل   

        أهّميّة الشجرة.

فهم املعنى 

الخفي: 

صياغة 

تعميمات.

يقوم التلميذ بقراءة النّص، وبالتحديد الفقرة األوىل، ثّم يحّدد 

موضوعتها، ويربط بي موضوعة الفقرة األوىل واملعلومات 

الواردة يف الفقرات األخرى. بعد ذلك يتوّصل إىل أّن  موضوعة 

النّص هي أهّميّة األشجار.

عندما يحّدد التلميذ موضوعة النّص، ينكشف إىل العالقة بي 

الفقرات وإىل مبنى النّص اإلقناعّي، حيث يعرض النّص الرأي 

والفكرة يف الفقرة األوىل. أّما الفقرات األخرى فهي بمثابة 

معلومات تساعد عىل تعزيز الرأي والفكرة.

كذلك يستعمل التلميذ  كلمات وتعابري تدّل عىل الرأي، وتساعد 

يف تحديد موضوعة النّص، مثل: أهّميّة، رضورة، العنرص 

األسايّس...

ا بي رقم الفقرة  2. مّد خطًّ
وعنوانها:

     الفقرة 1: فوائد األشجار 

والغابات بشكل عاّم.

     الفقرة 2: توصية بزراعة 

األشجار.

     الفقرة 3: فائدة األشجار 

للبيئة بشكل خاّص.

     الفقرة 4: دعوة للحفاظ عىل 

األشجار.

فهم املعنى 

الخفي: 

صياغة 

تعميمات.

يقرأ التلميذ كّل فقرة، ثّم يحّدد هدفها. بعد ذلك، يختار العنوان 

األنسب لها. للفقرة األوىل يختار العنوان: “دعوة للحفاظ 

عىل األشجار”. أّما الفقرة الثانية فيختار لها العنوان: “فوائد 

األشجار والغابات بشكل عاّم”. للفقرة الثالثة يختار العنوان: 

“فائدة األشجار للبيئة بشكل خاّص”. أّما الفقرة الرابعة 

فيختار لها العنوان: “توصية بزراعة األشجار”.

من املمكن أن يطرح عىل التالميذ السؤال التايل: ما أهّميّة الفقرة 

للنّص؟ األمر الذي يساعد التلميذ يف فهم ومناقشة اختيارات 

الكاتب يف بناء النّص، أي يف فهم ما وراء النّص.

مجال القراءة
األسئلة ودليل اإلجابات
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3. أّي جمل مّما ييل تعترب    
    واقعة وأّيها تعترب رأًيا؟

    أ. ولكْن، مع األسف، اجَتأ      
اإلنسان عىل الغابة.

     ب. للغابة فوائد منها 
الحفاظ عىل استقرار التبة.
    ج. األشجار هي رئة العالم 

ولها الدور األكرب يف الحفاظ 
عىل هوائه.

    د. الشجرة الواحدة ُتنِتج 
سنويًّا أكسجينًا يكفي 

لتنّفس أرسة من أربعة أفراد 
ملدَّة عام.

تفسري دمج 
وتطبيق 

افكار 
ومعلومات: 

التمييز بي 
الواقعة /
الحقيقة 

والرأي يف 
النّص.

يقرأ التلميذ الجمل ويحّدد أيًّا منها تشمل حقائق علميّة، وأّيها 
تعرّب عن موقف الكاتب. يستعي التلميذ بالتعبري “مع األسف” 

لتحديد أّن الجملة األوىل تعرّب عن الرأي. ويستعي بالتشبيه 
)الوسيلة البالغيّة( – األشجار رئة العالم -  ويستعي أيًضا 

بالكلمة “األكرب” ليحّدد أّن الجملة الثالثة تعرّب عن رأي أيًضا.
التمييز بي الواقعة والرأي يساعد التلميذ عىل فهم موقف 

الكاتب من املوضوعة. 

4. ما هي املواقف التي يعرضها 
الكاتب  يف النّص؟

     - اإلجابة تشمل ذكر مواقف    
الكاتب التالية:

     - الشجرة مهّمة ومفيدة 
للعالم.

     - االستياء من تعامل اإلنسان 
مع الشجرة والغابة.

فهم املعنى 
الخفي:

فهم األفكار 
املركزّية غري 
املرّصح بها.

يقوم التلميذ بقراءة النّص، وبالتحديد الجمل التي تدّل عىل 
موقف الكاتب من األشجار والغابات. ثّم يقوم بتلخيص موقف 

الكاتب وإعادة صياغته.

علينا أن نساعد التلميذ يف الربط بي املوضوعة وموقف الكاتب.
تحديد املوقف وعالقته باملوضوعة يساعد يف فهم التلميذ ملبنى 

النّص وترابط الفقرات.

5. ماذا يمكن أن يكون املوقف 
املناقض ملوقف الكاتب يف 

املقالة؟
     - اإلجابة تشمل ذكر املوقف 
املناقض وهو: عدم االهتمام 

باألشجار، والدعوة إىل 
قطعها من أجل توسيع 

أماكن السكن أو الطرق، أو 
ملنع الحرائق بالقرب من 

مساكن اإلنسان...

تفسري، 
دمج 

وتطبيق 
أفكار 

ومعلومات: 
صياغة 

فرضيّات 
باالعتماد عىل 

املكتوب.

بعد قراءة النّص وتحديد موقف كاتب النّص، يقوم التلميذ 
باقتاح وصياغة مواقف مخالفة ملوقف الكاتب يف النّص. 

التفكري بمواقف أخرى يساعد التلميذ يف التفكري باملوضوعة 
من عّدة جوانب. أحياًنا يعتقد التلميذ أّن املوقف املعروض هو 

املوقف الوحيد املوجود تجاه املوضوعة املطروحة. التفكري 
بمواقف مخالفة  يساعد أيًضا يف تعزيز مجال الكتابة بما يتعلّق 

بموضوعة النّص.
يطلب من التلميذ أن يكتب فقرة يوّجهها كاتب النّص لشخص 

له موقف مناقض ملوقفه، أو كتابة نّص إقناعّي يقنع من خالله 
كاتب النّص بموقف مغاير ملوقفه من األشجار وأهّميّتها.

إستاتيجيّة التفكري/ُبعد الفهمالسؤال/ دليل اإلجابة
أهّميّة السؤال يف فهم مميّزات النّص اإلقناعّي
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6. ملن يوّجه الكاتب هذا النّص، 
بحسب رأيك؟ علّل مستعينًا 

بدليل من النّص.

     - اإلجابة تشري إىل أّن الكاتب 

يوّجه كالمه لقارئ النّص 

وللناس يف العالم. 

     األدلّة: “علينا أن نحافظ...”، 

“لَِم ال نتحّرُك...”،  “دعوتنا 

هذه يا أصدقائي...”

تفسري دمج 

وتطبيق 

افكار 

ومعلومات: 

صياغة 

فرضيّات 

باالعتماد عىل 

املكتوب.

عىل التلميذ أن يقرأ النّص، وأن يحّدد من هو الجمهور الذي 

من أجله كتب النّص. كي يجيب، عليه أن يعتمد عىل الجمل 

التي يخاطب من خاللها الكاتب قارئ النّص. كذلك عىل التلميذ 

أن يحّدد ما هي الجمل التي تساعده يف التعّرف عىل الجمهور 

املقصود يف النّص.

عند تحديد اإلجابة يتعّرف التلميذ إىل أحد مميّزات النّص 

اإلقناعّي، وهو التوّجه إىل القارئ، وإىل أحد مميّزات مقالة 

الرأي وهو التوّجه إىل جمهور غري محّدد ويمكن أن يكون أّي 

قارئ.

يطلب من التلميذ أن يعيد صياغة النّص دون أن يقوم بالتوّجه 

إىل القارئ، ثّم يطلب من التلميذ أن يناقش أهّميّة توجيه النّص 

إىل جمهور. أو أن يقارن بي النّص األصيلّ والنّص الجديد.

7. ما هو الهدف من النّص؟
     - اإلجابة تشمل ذكر أمرين، 

وهما: أن يقنعنا بأهّميّة 

األشجار، وأن ينصحنا  

بزراعتها.

تقييم 

املضمون 

ووظيفة 

املرّكبات 

اللغوّية 

والنّصّية: 

تقييم هدف 

النّص

كي يحّدد التلميذ هدف النّص، عليه أن يربط بي موضوعة 

النّص وهدف الكاتب من كتابة النّص، ويعتمد، بشكل خاّص، 

عىل الفقرة األخرية.

8. ملاذا من املهّم أن نحافظ عىل 
األشجار وأن نزرعها؟

     ذكر املعلومات التي ذكرها 

الكاتب وتشمل وظيفة 

الغابات يف العالم، وظيفة 

الشجرة وأهّميّتها يف توفري 

األكسجي.

فهم املعنى 

الخفي/

استنتاج: 

فهم األفكار 

املركزّية 

املستنبطة 

غري املرّصح 

بها.

بعد قراءة الفقرة الثانية والثالثة يمكن للتلميذ أن يجيب عن 

هذا السؤال.

بعد أن يجيب التلميذ عن هذا السؤال، يطلب منه التلميذ أن 

يفّكر بالحجج  التي يعرضها الكاتب ليقنعنا بأهّميّة الشجرة. 

إستاتيجيّة التفكري/ُبعد الفهمالسؤال/ دليل اإلجابة
أهّميّة السؤال يف فهم مميّزات النّص اإلقناعّي
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9.  أين يمكن أن نجد املعلومات 
التي ورد ذكرها يف الفقرة 

الثانية والثالثة؟

     اإلجابة: كتب العلوم 

     والتاريخ والجغرافيا والدين.

يحّدد التلميذ نوع املعلومات املذكورة يف الفقرتي، وبذلك يحّدد 

يف أّي كتب يجدها.

يتعّرف التلميذ بمساعدة ذلك عىل مصادر الحجج التي 

يستعملها كاتب مقالة الرأي.

يطلب من التلميذ أن يفّكر بحجج أخرى من مصادر أخرى، 

مثل قّصة تشري إىل أهّميّة الشجرة معنويًّا.

10. ما هو الحّل الذي اقتحه  
 الكاتب لحماية األشجار؟

- اإلجابة تشمل ذكر الحّل    

الذي يشّجع كّل إنسان عىل 

زراعة األشجار.

فهم املعنى 

الرصيح 

يف النّص: 

تحديد 

املعلومات 

الرصيحة يف 

النّص.

لإلجابة عن هذا السؤال، عىل التلميذ أن يقرأ الفقرة األخرية. 

بعد أن يذكر الحّل، يطلب من التلميذ أن يشري إىل املكان الذي 

اختار أن يعرض فيه كاتب النّص حالًّ للمشكلة، ويناقش 

مع التالميذ أهّميّة عرض الحّل يف النّص. يمكن أن نطلب من 

التالميذ أن يقتحوا حلواًل أخرى.

ذكر الحّل ومكان ظهوره يف النّص يساعدان التلميذ عىل إتمام 

خارطة النّص التي شملت املوقف ومن ثّم الحجج، وأخريًا 

الحّل.

11. بعد قراءتك النّص، هل   
أقنعك الكاتب بموقفه؟ وما 

هي األمور التي أّثرت يف 

موقفك تجاه الشجرة؟

تقييم 

املضمون 

ووظيفة 

املرّكبات 

اللغوّية 

والنّصّية: 

التعبري 

عن موقف 

معلّل يف 

أبعاد النّص 

املختلفة.

بعد أن قرأ التلميذ النّص، عليه أن يقّرر إذا نجح الكاتب يف 

إقناعه برأيه، وما هي األمور التي أّثرت يف  موقفه الشخيّص.

يقوم التلميذ هنا بتقييم النّص. وبتفكري ميتا نيّصّ )ما وراء 

النّص(.  

إستاتيجيّة التفكري/ُبعد الفهمالسؤال/ دليل اإلجابة
أهّميّة السؤال يف فهم مميّزات النّص اإلقناعّي
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مجال الكتابة

اكتب فقرة موضوعتها عرض فائدة أخرى لألشجار.

اإلجابة يمكن أن تشمل فقرة موضوعتها:

“أهّميّة األشجار لتوفري الظّل”. “أهّميّة األشجار لجمال البيئة”.

هذه الفّعالّية من شأنها مساعدة التالميذ يف تطوير النّص.

 

مجال الّتكلّم

1. ما هو اإلقناع؟

2. نذكر موقًفا قمنا فيه بإقناع اآلخرين.

    نرشح كيف قمنا بذلك، وما هي الوسائل التي استعملناها من أجل اإلقناع؟ 

2 - مخاطر الحاسوب  

الجلوس أمام الحاسوب واستعماله لساعات طويلة أمر ضاّر جدًّا وغري محبّذ، علينا أن 

ننتبه ونقلّل منه؛ فقد ازدادت يف السنوات األخرية بشكل ملحوظ الحاالت التي باتت ُتعرف 

باسم "أمراض الكمبيوتر"، ومنها حاالت ضعف وإرهاق شديَدْين لعضالت األطراف 

العليا وتقوّس الظهر نتيجة للجلوس الخاطئ املنحني أمام الشاشة. ويرّض الجلوس أمام 

الحاسوب كثريًا بعظام أصابع اليد وشّد العضالت بسبب استخدام مفاتيح جهاز الحاسوب 

التي تتطلّب الرسعَة واملتابعة والضغط عىل عضلة معيّنة دون سواها. 

من املفّضل أن نقلّل من ساعات استعمال الحاسوب، كذلك علينا االعتاف بأرضار 

الحاسوب ومحاولة تفاديها ومعالجتها. 

1

5
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السؤال واإلجابة

 1.  ما هي املوضوعة الرئيسيّة التي يعالجها النّص؟
- اإلجابة: الجلوس أمام الحاسوب واستعماله ملّدة طويلة.

 2. ما هو موقف الكاتب من استعمال الحاسوب لساعات طويلة؟
      -  اإلجابة: موقف الكاتب هو أّن استعمال الحاسوب لساعات طويلة مرّض جدًّا. أو الكاتب يعارض 

         الجلوس أمام الكمبيوتر لساعات طويلة.

3. ماذا يمكن أن يكون الرأي املناقض ملوقف الكاتب؟
    - اإلجابة تشمل ذكر الرأي املناقض لهدف املقالة، وهو: فوائد استعمال الحاسوب لساعات طويلة.

4. ملن يوّجه الكاتب مقالته؟ علّل مستعينًا بدليل من النّص؟
    - اإلجابة: الكاتب يتوّجه لجميع الناس من كّل الفئات. 

       من األدلّة: “علينا أن ننتبه ونقلّل منها...”. 

5. ما هو الهدف من النّص؟
     - اإلجابة تشمل ذكر التوصية التي وردت يف نهاية النّص، وهي أن نقلّل من فتة استعمالنا للحاسوب

        لساعات طويلة.

6.  اخت عنواًنا مناسبًا لكّل فقرة من فقرَتي النّص:
     الفقرة 1: اإلجابة: أرضار استعمال الحاسوب.

     الفقرة 2: اإلجابة:  توصية حول كيفيّة استعمال الحاسوب بشكل سليم.

7.  ما هي وظيفة الفقرة الثانية؟
     أ.  عرض معلومات عن أرضار الحاسوب الصّحيّة.

     ب. رسد قّصة عن أرضار الحاسوب.
     ج. عرض موقف معارض يذكر حسنات الحاسوب.

     د. توصية حول كيفيّة استعمال الحاسوب بشكل سليم.

8. استخرج التعابري التي تدّل عىل رأي الكاتب.
     - اإلجابة: استخراج تعابري تدّل عىل رأي الكاتب: “من املفّضل أن نقلّل من ساعات استعمال الحاسوب،    

        كذلك علينا االعتاف بأرضار الحاسوب ومحاولة تفاديها ومعالجتها.” 

مجال القراءة
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9.  ما هو الحّل الذي اقتحه الكاتب ملشكلة قضاء ساعات عديدة أمام الحاسوب؟ أين نجد الحّل؟
     - اإلجابة: ذكر التوصية التي تشّجع عىل التقليل من ساعات استعمال الحاسوب، وأيًضا علينا معرفة   

        أرضار الحاسوب وتفاديها. 
        كذلك علينا اإلشارة إىل أّن الحّل موجود يف الفقرة األخرية.

10. اعتمد الكاتب يف النصّ عىل ماّدة علميّة. اذكر أين ظهر ذلك، وماذا كان فحواها؟
       - اإلجابة تشمل ذكر الفقرة الثانية التي  ذكرت فيها األرضار الصّحيّة التي يسبّبها الجلوس لفتات    

          طويلة أمام الحاسوب.

مجال الكتابة

اكتب فقرة وظيفتها عرض رضر آخر ناتج عن استعمال مبالغ فيه للحاسوب. 	•
اإلجابة يمكن أن تشمل فقرة موضوعتها ما ييل:  

“الحاسوب يرّض ويقلّل من العالقات اإلنسانيّة املبارشة”، “الحاسوب يبعدنا عن الطبيعة”،     

“الحاسوب يزيد من العنف”، ...

3 - حسنات الحاسوب
أصبح الحاسوب جزًءا ال يتجزّأ من حياتنا، علينا أن ندرك إيجابيّاته جيًّدا ونحسن  

استعماله.

إّن إيجابيّات الحاسوب ال تعّد وال تحىص، فالشبكة العنكبوتيّة فيه وّفرت علينا الكثري من 

العناء والوقت يف استقصاء املعلومات، وأيًضا سّهلت التواصل بي مرشق البالد ومغربها، 

وجعلت العالم كلّه قرية صغرية متواصلة عىل الدوام، بأرسع وقت وأسهل وسيلة. 

والحاسوب أيًضا يمتاز بالقدرة العالية عىل تنظيم املعلومات وخزنها وإخراجها ساعة نشاء.

علينا أن نحسن استخدام الحاسوب بالشكل السليم لكي نتمتّع بفوائده عىل الدوام.   

1

5
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مجال القراءة

املكان  يف النصحسنات الحاسوبمخاطر الحاسوبالسؤال

1.  بماذا يريد النّص 
أن يقنعنا ؟

بداية/وسط/نهاية

2.  ما هي وسائل 
اإلقناع التي 

استعملها الكاتب؟

بداية /وسط/نهاية

3. ما هو االقتاح 
البديل أو التوصية؟

بداية /وسط/نهاية

4. اقتح سببًا إضافيًّا   
يساعد عىل اإلقناع.

مجال الكتابة
حّول النّص التايل إىل نّص إقناعّي - أضف جماًل إقناعيّة، توصية واقتاًحا، انتبه ملبنى النّص،  	•

واستعمل ضمري املخاطب.

أفاد علماء نفس أمريكيّون بأّن ممارسة رياضة امليش يف الحدائق العاّمة تساعد عىل االستخاء وصفاء 

الذهن، وتقوّي الذاكرة والتكيز، أكثر من ممارستها يف الشوارع املكتّظة.

فقد أجرى علماء النفس: “مارك بريمان”، و“جون جونيدز”، و“ستيفن كابالن”، من جامعة 

“ميتشيجان” األمريكيّة تجربتي عىل مجموعتي من املتطوّعي، من أجل معرفة تأثري امليش يف هذين 

املكاني عىل الحالة النفسيّة والقدرة عىل التكيز والذاكرة، لدى أفراد كّل تجربة.

طلب هؤالء من املجموعة األوىل امليش يف حديقة عاّمة، ومن األخرى امليش يف منطقة عمرانيّة أو شوارع 

مكتّظة، ثّم أخضعوا أفراد املجموعتي لتجارب من أجل معرفة قوّة التكيز والذاكرة لديهم، حيث تبّي 

أّن درجة تركيز ومدى ذاكرة أفراد املجموعة األوىل الذين مارسوا رياضة امليش يف الحدائق العامة، كانا 

أفضل بكثري من زمالئهم يف املجموعة الثانية الذين مارسوا رياضة امليش يف املناطق العمرانيّة.

كما تبّي أن أفراد املجموعة الذين شاهدوا صوًرا ومناظر طبيعيّة وخضعوا لتجارب فحص الذاكرة 

والتكيز، حصلوا عىل نقاط أعىل من زمالئهم الذين شاهدوا صوراً ملباٍن ومناطق عمرانيّة.
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دليل التقييم

يشمل املضمون ثالثة أمور مركزّية:

1. موضوعة اإلقناع: وفيها عرض للرأي أو للموقف تجاه ظاهرة أو أمر معّي.
2.  وسائل اإلقناع: تتضّمن األسباب املوضوعيّة أو العاطفيّة، الحقائق، األمثلة، 

القصص التي تخاطب وتشّجع القارئ عىل تبنّي املوقف.

3.   توصيات واقتاحات متعلّقة باملوقف وتكون موّجهة للقارئ.

يمكن أن يشمل النّص افتتاحيّة تمهيدّية ملوضوعة اإلقناع، تعرض فيها عالقة 

الكاتب بموضوعة االقناع.

املضمون

 يقسم النّص إىل ثالثة أقسام مركزّية:

1.   املقّدمة: وتشمل عرض املوقف/الرأي، تسبقه افتتاحيّة توّجه للموضوع.
2.   املتن: ويشمل عرًضا لألسباب ، الحقائق، األمثلة القصص، واآلراء املناقضة 

التي تساعد عىل إثبات املوقف/الرأي.

3.   الخاتمة: وتشمل التوصيات التي يقتحها الكاتب عىل القارئ يف أعقاب 
املوقف/الرأي.

يوجد قاسم مشتك بي أقسام النّص الثالثة ) املقّدمة، واملتن ، والخاتمة( بحيث 

تتمحور موضوعتهم حول موقف/رأي محّدد.

يوجد تمحور يف داخل كّل فقرة حول موضوع معي، بحيث أّن كّل فقرة تعرض 

فكرة محّددة.

يف الفقرة األوىل نجد عرًضا للرأي ويف الفقرة األخرية نجد توصية موجهة للقارئ 

بما يخّص املوضوعة.

املبنى

- استعمال ضمري املتكلّم و/ أو صيغة الخطاب.

- استعمال مباٍن نحوّية ورصفيّة سليمة.

- الكتابة بإمالء صحيح.

- استعمال عالمات التقيم املناسبة.

اللغة
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4 - أهّمّية تنظيم الوقت

هنالك أهّميّة بالغة لتنظيم الوقت وكيفيّة استغالله بصورة جيّدة ومفيدة، فيجب عدم 

اإلرساف يف إضاعته وال التقتري يف اإلفادة منه، بمعنى أّن االنسان ال يجب أن يكرّس وقته 

كاماًل للعمل العضيلّ أو الفكرّي أو اإلنتاجّي بصورة عاّمة ودائمة، وال ينبغي له أن يقتل 

وقته يف اللهو والخمول والتسّكع وما شابه، فينبغي أن تكون هناك عمليّة تنظيم دقيقة 

الستثمار الوقت وتوظيفه يف جانبي العمل واإلنتاج من جهة، والتفيه والتويح عن النفس 

من جهة أخرى. إّن تنظيم الوقت يمكن أن يقّدم لنا الفوائد التالية :

1 -  سعة يف الوقت غري معهودة قبل التنظيم .

2 -  يطرد عنّا التشويش والفوىض التي نعيشها يف تداخل األوقات. 

3 -  يجعلنا نعيش حالة من الرضا النفيّس والسعادة الذاتية بما أنجزنا.

4 -  يجعلنا نتحّكم بالوقت وال نتك الوقت يتحّكم بنا .

مجال التكلّم

فّعالّية نقاش:

الهدف: 

أن يناقش التلميذ مقالة رأي تشمل وسائل إقناع مختلفة، يعرضها يف الصّف، ويقوم بتقييمها.

الفّعاليّة:

 يقسم الصّف إىل ثالث مجموعات، ويتّم التفكري بنّص إقناعّي حول موضوعة معيّنة بحيث تتبنّى 

املجموعة »أ« رأًيا لتقنع به اآلخرين، واملجموعة »ب« تتبنّى الرأي املناقض له. بعد النقاش داخل 

املجموعة وترتيب األسباب التي تتعلّق بالرأي وتنظيمها داخل نّص إقناعّي، يتّم اختيار مندوب 

للمجموعة، وهو بدوره يعرض النّص اإلقناعّي أمام تالميذ الصّف. 

املجموعة »ج« وهي “مجموعة املحّكمي” التي ستقّرر بالتصويت أّي رأي تبنّت.

عىل هذه املجموعة أن تسّجل النّصي املعروضي داخل الجدول التايل، ومن ثّم تجيب عن األسئلة 

حّول النّص التايل إىل نصٍّ اقناعّي- أضف جماًل إقناعيّة، توصية واقتاًحا. 	•
انتبه ملبنى النّص، واستعمل ضمري املخاطب.  
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التي تليهما. بعد ذلك يطلب منهم اإلجابة شفهيًّا عن السؤال: “أّي الرأيي أقنعك، وملاذا؟” عليهم 

االستعانة بالجدول واألسئلة لإلجابة. 

- نؤّيد/ نعارض استاحات فطور داخل الصّف. املوضوعات: 

- نؤّيد/ نعارض أن يكون مع التالميذ هاتف خلوّي.  

- نؤّيد/ نعارض أن يكون اللعب محّدًدا أثناء االستاحات املدرسيّة.  

- نؤّيد/ نعارض دمج الدورات يف نظام املدرسة.  

- نؤّيد/ نعارض الكتابة بقلم حرب يف الدفاتر.  

- نؤّيد/ نعارض الوظائف املدرسيّة.  

- نؤّيد/ نعارض املالبس املدرسيّة املوّحدة.  

جدول مقارنة

املجموعة »ب«املجموعة »أ«سؤال املقارنة

1. ما هو موقف املجموعة من 
املوضوعة؟

2. ما هي وسائل اإلقناع؟

3. ما هو االقتاح البديل أو 
التوصية؟

أسئلة للمجموعة  الثالثة:

1. هل ذكر رأي/ موقف املجموعة بشكل واضح؟ علّل. 

2. هل وسائل اإلقناع مفهومة واضحة وتساعد عىل اإلقناع؟ 

3. هل وسائل اإلقناع لها صلة باملوقف/ الرأي؟

4. هل التوصيات واضحة؟

5. هل للتوصيات صلة باملوقف/ الرأي؟
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