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اســتثمار تحليــل الخطــاب اإلعالمــي المترجــم فــي بنــاء 
العربيــة  تعليــم  لمناهــج  مقترحــة  تواصليــة  تدريبــات 

بغيرهــا للناطقيــن 

د. هيثم حّماد الّثوابّية

امللخص
تروم هذه الدراسة إثبات الوجه الناصع للخطاب اإلعالمي املرجم –املدبلج- 
ابلفصحــى املبثــوث علــى الفضائيــات العربيــة، فضــال علــى أهّنــا تســعى الســتثمار لغــة 
اإلعــالم املرجــم يف تعزيــز الكفــاايت التواصليــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة بوصفهــا 
لغــة اثنيــة، إذ إهّنــا حتــاول –مــا اســتطاعت إليــه ســبيال– تزويــد مناهــج تعليــم اللغــة 
العربيــة للناطقــن بغرهــا –الورقيــة والرقميــة– مبنظومــة مــن التدريبــات املقرحــة الــيت 

تعــاجل أغلــب قــدرات الكفايــة التواصليــة.

وأملت طبيعة املوضوع أْن تقسم الدراسة إىل مقدمة وجانبن: نظري وعملي، 
ســتختص املقدمــة ابحلديــث عــن أمهيــة الدراســة وأهدافهــا وحمدداهتــا ومصطلحاهتــا 
والدراســات الســابقة هلــا، وســركز اإلطــار النظــري علــى اخلطــاب اإلعالمــي املرجــم 
النظريــة  التطبيقيــة، واألطــر  لــه مشــفوعة ابلنمــاذج  املكونــة  ابلفصحــى والقــدرات 
لكيفيــة تصميــم تدريبــات تعليميــة تواصليــة مقرحــة قائمــة علــى حتليــل اخلطــاب 
اإلعالمــي املرجــم ابلفصحــى ألغــراض تعليــم العربيــة للناطقــن بغرهــا، وســيتخذ 
اإلطــار العملــي حتليــل اخلطــاب اإلعالمــي املرجــم ابلفصحــى أمنوذجــا لرفــع اقتــدار 
أســاليب  علــى  القائمــة  التدريبــات  علــى  اعتمــادا  تواصليــا  العربيــة  بغــر  الناطقــن 

التدريــس احلديثــة.
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املضــيء  متثلــت ابالعــراف ابلوجــه  نتائــج مهمــة  إىل  الدراســة  وقــد وصلــت 
لإلعــالم العــريب املرجــم مبــا تقدمــه مــن جتليــات لغويــة علّيــة، وأّن حتليــل هــذا النــوع 
مــن اخلطــاب ابالعتمــاد علــى آليــات معينــة تقــوم علــى معايــر لســانية تربويــة جيــب 
أْن يكــون طمــوح مصممــي املناهــج املختصــة بتعليــم العربيــة للناطقــن بغرهــا ومطلبــا 
حقــا ملعلمــي هــذه املناهــج، ومســعى رحبــا للناطقــن بغــر العربيــة كوهنــا متثــل العربيــة 

احليــة احليويــة املأمولــة.

التواصليــة، أســاليب  العربيــة، الكفايــة  الناطقــون بغــر  الكلمــات املفتاحيــة: 
)املدبلــج( املرجــم  اإلعــالم  التدريــس، 
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Investing in the Analysis of the Dubbed Media 
Discourse in the Construction of Interactive 
Training for Arabic Curricula for Non-Arabic 

Speakers
Dr. Haytham Hammad Al-Thawabeah

Abstract:

The aim of this research is to prove the clear face of the 
media discourse on the Arabic Satellite channels Dubbed 
into Standard Arabic, as well as to invest the language of the 
Dubbed media in enhancing communication skills among the 
Arabic language learners as a second language. It also tries 
-to the best of its ability -to provide the Arabic curricula for 
non- Arabic speakers -paper and digital-with a system of 
exercises that address most of the capabilities of communica-
tion efficiency.

The nature of the subject requires the division of the study 
into an introduction, a theoretical framework and a practical 
framework. The introduction will focus on talking about the 
importance of the study and its objectives, determinants, 
terminology and previous studies. The theoretical frame-
work will focus on the concept of the discourse Dubbed into 
standard Arabic and its constituent abilities, along with the 
applied models, and the theoretical frameworks for how to 
design a proposed teaching exercise based on the study’s 
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objectives, for the purpose of teaching Arabic to non - Arabic 
speakers. The practical framework will take the analysis of 
the media discourse Dubbed into Arabic as a model for raising 
the ability of non-Arab speakers to communicate based on 
training based on modern teaching strategies. 

The study has reached a number of important results 
evident in the recognition of the bright face of Dubbed Arabic 
discourse by the presentation of linguistic manifestations of 
high standards. It also shows that the analysis of this type of 
discourse based on specific mechanisms based on educational 
standards should be the ambition of the designers of the 
curricula specialized in teaching Arabic to non-native speakers. 
It should also be a real demand for teachers, and a broad 
endeavour for non-Arabic speakers, as it represents the 
living, vital and hoped Arabic.

Keyword: non-Arabic speakers - teaching strategies - 
communication efficiency - Dubbed Media.
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املقدمة:
يعــاجل  حيــث  الســتعماالت كثــرة،  جامــع  مصطلــح  اخلطــاب  حتليــل  إّن 
التداوليــة واألســلوبية والســيميائية، ويســهم يف شــقيه:  موضوعــات واســعة، حنــو: 
التحليــل واخلطــاب يف فــّك شــيفرات اخلطــاب مــن أجــل فهمــه واســتكناه مدلوالتــه 

النظــر عــن نوعــه أكان سياســيا أم أدبيــا أم اجتماعيــا أم تعليميــا. بغــض 

ويُقصــد ابلتحليــل “جمموعــة مــن اإلجــراءات املســتعملة قصــد وصــف املوضــوع 
داللــة  علــى  حمتــوي  املوضــوع ككل  اعتبــار  وتتمثــل خصوصيتهــا يف  الســيميائي، 
بــن األجــزاء واملوضــوع مــن  إقامــة عالقــات  شــاملة، ترمــي هــذه اإلجــراءات إىل 
جهــة، وبــن األجــزاء والــكل مــن جهــة أخــرى إىل أْن يســتنفد املوضــوع؛ أي حــى يتــم 

تســجيل الوحــدات الصغــرى غــر القابلــة للتحليــل”)1(.

وأمــا اخلطــاب فهــو جتربــة ديناميــة تســهم هبــا أطــراف ثالثــة: املبــدع واخلطــاب 
واملتلقــي، وهــو عنــد شــورت )mesheal short(: ”اتصــال لغــوي يعتــر صفقــة 
غرضــه  علــى  وتتوقــف صيغتــه  بينهمــا،  متبــادال  ونشــاطا  واملســتمع،  املتكلــم  بــن 

االجتماعــي”)2(.
وينطوي حتليل اخلطاب على ثالثة فروع، وهي)٣(:

أوال: شــكل اخلطــاب: ويُقصــد بــه بنيــة اخلطــاب اللغويــة الشــكلية مــن حيــث 
التكــرار  املعروفــه:  وعالقتــه  الربــط  أبدوات  شــكلّي  متاســك  ذو  لغــوي  نــص  هــو 

واحلــذف... 

اثنيــا: مضمــون اخلطــاب: ويقصــد بــه الرســالة واملعــى الــذي حيملــه اخلطــاب مبــا 
هــو تفاعــل دالالت املفــردات واجلمــل يف بنيتهــا العميقــة إلنتــاج املعــى الكلــي للنــص.
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اثلثا: سياق اخلطاب ومرجعه: ويقصد به اإلطار املعريف والثقايف واإليديولوجي 
الذي أجنز اخلطاب يف ضوئه.

اللغــة كوهنــا ال تطبــق علــى حنــو  تعليــم  وتكمــن جــدوى حتليــل اخلطــاب يف 
آيل ومباشــر، وإمّنــا حتتــاج إىل تطويــع يتوافــق واالنتقــال مــن )النظــري العلمــي( إىل 
الكثــر مــن  التعليمــي()٤(. وتتضــح هــذه اجلــدوى مــن خــالل اعتمــاد  )التطبيقــي 

الباحثــن يف تعليمهــم اللغــة علــى حتليــل اخلطــاب)٥(.

وتتعــدد أنــواع اخلطــاب متخــذة أغــراض املتكلــم شــفيعة هلــا، فهنــاك اخلطــاب 
األديب والسياســي والتعليمــي واإلعالمــي، ويُعــّرف آخرهــا ابلتعبــر املوضوعــي لعقليــة 
اجلماهــر وروحهــا وميوهلــا واجتاهاهتــا يف الوقــت نفســه، وبعبــارة أخــرى: هــو »تزويــد 
النــاس ابألخبــار الصحيحــة، واملعلومــات الســليمة واحلقائــق الثابتــة الــيت تســاعدهم 

علــى تكويــن رأي صائــب يف واقعــة مــن الوقائــع«)6(.

ويتخذ اخلطاب اإلعالمي وسائل متعددة يف نشر رسالته، ومن أمهها)7(:
الوســائل املقــروءة: وهــي الوســائل املطبوعــة املقــروءة الــيت تعتمــد علــى حاســة النظــر 

كالصحــف، واجملــالت، والنشــرات، والالفتــات. 
النطــق والســمع  الــيت تعتمــد علــى حاســة  الوســائل  والوســائل املســموعة: وهــي 
كاملــذايع، والتســجيل الصــويّت. والوســائل املســموعة املرئيــة: وهــي الــيت تعتمــد علــى 

حاســيت الســمع والبصــر، فهــي جتمــع بــن الصــوت والصــورة كالتلفــاز.

وتــروم هــذه الدراســة إثبــات الصــورة الناصعــة للخطــاب اإلعالمــي الــيت تكــون 
اللغــة العربيّــة فيهــا مطيــة االقتصــاد )اخلطــاب املرَجــم()٨(، فهــي ترجــم بفصحــى 
علّيــة منطوقــة، وكفايــة مهنيــة تســويقّية، عّمــا أنتجــه الغــرب مــن املطعــم، واملشــرب، 
ــة  واملركــب، وأجهــزة التصفيــف علــى غــرار الصــورة املكفهــرة الــيت تكــون اللغــة العربّي
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فيهــا ضحيــة اللهجــات املتباينــة والدخيــل... فضــال علــى أهّنــا تكشــف مــدى جــدوى 
حتليــل هــذا النــوع مــن اخلطــاب يف تعليــم العربيــة للناطقــن بغرهــا.

وال بــّد مــن اإلشــارة -هنــا- إىل أّن موضــوع اســتثمار حتليــل اخلطــاب يف تعليــم 
اللغــة ليــس بكــرا يف الدراســات اللســانية التطبيقيــة، حيــث إّن هنــاك مــن الدراســن)٩( 
َمــْن متثلــوا هــذا االجتــاه خــر متثــل، ومنهــم الدكتــور وليــد العنــايت الــذي قطــع أشــواطا 
قياســية يف ذلك من خالل دراســاته الثرّة)10(، وتتمثل هذه الدراســة -وإْن تقاطعت 
مــن اإلجنــازات املهيبــة للعنــايت يف اســتثمار أوجــه حتليــل اخلطــاب- رؤيــة جديــدة 
تتمثــل مباهيــة اخلطــاب الــذي ستســتثمره )اخلطــاب اإلعالمــي املرَجــم(، وابلنمــاذج 
التطبيقيــة الــيت ســتقدمها، وابهلــدف الــذي تســعى لــه »اقتــدار الناطقــن بغــر العربيــة 

تواصليــا«.

وتكمــن أمهيــة هــذه الدراســة وجداوهــا يف أهّنــا حتــاول حتليــل اخلطــاب اإلعالمــي 
أوجــه  وتبيــان  ابلفصحــى(،  املرجــم  اإلعالمــي  )اخلطــاب  الناصعــة  الصــورة  ذي 
اقتــدار  رفــع  األوجــه يف  تلكــم  واســتثمار  العليّــة يف صورتــه وصرورتــه،  الفصحــى 
الناطقــن بغــر العربيــة تواصليــا، مث إرداف ذلــك بتدريبــات مصممــة تكــون أمنوذجــا 

مقرحــا حُيتــذى بــه يف متليــك املتعلمــن القــدرات التواصليــة.

إذ تظهــر  التعليميــة،  للعمليــة  التدريبــات وســيلة إضافيــة مكملــة  هــذه  وتعــد 
أمهيتهــا مــن عــدة جوانــب:

- تنســجم هــذه التدريبــات مــع الرؤيــة املعاصــرة يف تعليــم اللغــات الــيت تعتمــد علــى 
اســتثمار التكنولوجيــا يف التعليــم بوصفــه نوعــا مــن كســر الراتبــة الــيت تقــوم علــى تعليــم 

املســتوايت اللغويــة ورقيــا.
- استثمار الكفاايت التواصلية للخطاب، حنو: اللسانية والتداولية واالجتماعية...
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- تعــزز تعليــم املتعلــم عــر اللجــوء إىل العصــف الذهــين يف العديــد مــن األســئلة الــيت 
قوامهــا االســتنتاج اللغــوي. 

وفضاًل عن تلكم األمهية، فإّن هذه الدراسة تفضي إىل ضرورة تضمن مناهج 
اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا هــذا النــوع مــن التدريبــات التواصليــة الــيت –مبزيــد مــن 
الدربــة– تعــزز القــدرات التواصليــة للمتعلمــن األجانــب، ال ســيما وأّن مناهــج اللغــة 
العربيــة للناطقــن بغرهــا، حنــو: العربيــة بــن يديــك، والعربيــة للناطقــن بغرهــا، ونــون 
والقلــم قــد تطرقــت علــى اســتحياء شــديد إىل قــدرات الكفايــة التواصليــة، وعلــى هــذا 
فتمثــل هــذه الدراســة دعــوة حقيقيــة إىل تضمــن مناهــج اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا 
التدريبــات الــيت تُعــى بتعزيــز القــدرات التواصليــة للمتعلمــن الناطقــن بغــر العربيــة 
ال ســيما الذيــن وصلــوا إىل املســتوى املتقــدم يف اللغــة العربيــة، مــن يتقنــون العربيّــة 
قــراءة وكتابــة واســتماعا وحمادثــة، أي الذيــن أهنــوا املســتوى املتقــدم مــن دارســتهم 
ملناهــج الناطقــن بغــر العربيــة. فقــد أثبتــت بعــض الدراســات الــيت أجريــت علــى 
الطلبــة الناطقــن بغــر العربيــة مــن أهنــوا املســتوى املتقــدم أهّنــم قــد امتلكــوا بعــض 
االمكانيــات املكونــة للكفايــة التواصليــة حنــو الكفايــة اللســانية )النحــو والصــرف 
االجتماعيــة  الكفايــة  مــن قصــور حــاد يف  يعانــون  أهنــم  غــر  والصــوت(  واملعجــم 

والثقافيــة واخلطابيــة واالســراتيجية)11(.

ومن اللزام –هنا– اإلشارة إىل أّن ما عثر عليه يف مناهج تعليم العربية للناطقن 
بغرها من تدريبات تعزز القدرات التواصلية ال يقع ضمن إســرتيجية فهم املســموع، 
وهــذا األمــر يعــد أحــد املثالــب الــيت توجــه لتلكــم املناهــج، إذ إنـّـه ال يســتطيع أحــٌد تعلــم 
اللغــة بــدون حاســة الســمع، فالطفــل الــذي يولــد أصــّم يصبــح أبكــّم ال حمالــة، فحاســة 

الســمع هــي الــيت جتعــل اإلنســان قــادرا علــى تعلــم اللغــة)12(.
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اجلانب النظري
أوال: اخلطاُب اإلعالميُّ بنَي القبول والرفض

خيتلف اخلطاب اإلعالمي املستخدم يف اإلعالم عن اخلطاب األديب واخلطاب 
العلمــي؛ كــون اخلطــاب األديب يقــوم علــى تــذوق فــين، واخلطــاب العلمــي يقــوم علــى 
جتريــد نظــري، ومــن هنــا يوضــح عبــد العزيــز شــرف مفهــوم اخلطــاب اإلعالمــي أبنّــه 
»ظاهــرة مركبــة خاضعــة لــكل مظاهــر النشــاط الثقــايف مــن علــم وفــن وموســيقى وفــن 
تشــكيلي، هذا ابإلضافة إىل جانب السياســة واالقتصاد واملوضوعات العامة«)1٣(. 

ويتجلــى االختــالف بــن اخلطــاب اإلعالمــي واخلطــاابت األخــرى تركيبــا وغايــة، 
فنجد اخلطاب اإلعالمي يركز على عدد من األمارات الشكلية، وأمّهها: االستغناء 
عــن الكلمــات الزائــدة، واألفعــال الــيت ال قيمــة هلــا، والصفــات والظــروف، وأحــرف 
علــى  والقــدرة  واملرونــة  الواضحــة.  األلفــاظ  املعروفــة. واســتخدام  الربــط، واألمســاء 
احلركــة)1٤(. وتتجســد غايتــه ابجتمــاع ثــالث وظائــف، هــي: الوظيفــة اإلعالميــة، 

والوظيفــة التعبريــة، والوظيفــة اإلقناعيــة)1٥(.
ويرنح اخلطاب اإلعالمي العريب بن واقعن:

أوهلمــا: واقــع مرفــوض، حيــث إّن الصــورة الســلبية لواقــع العربيــة يف اخلطــاب 
اإلعــراب،  واملذيعــات يف  املذيعــن  ينضــح أبخطــاء  أبداء  تتمثــل  العــريب  اإلعــالم 
والركيــب، ونطــق بعــض األصــوات، والتعامــل مــع املشــتقات، وقــراءة األعــداد...

ال يقتصــر األمــر علــى ذلــك النضــح املهــول فهنــاك مظهــر آخــر هلــذه الصــورة 
ســتعرة بــن اإلذاعــات والفضائيــات العربيــة، 

ُ
الســلبية، وهــو: “أّن حــرب اللهجــات امل

تلــك  أو  اإلذاعــة  هــذه  ــْبق، ابنتشــار عاميّــة  السَّ احملمــوم حليــازة قصــب  والتنافــس 
تنوعــت وتعــددت  املســتمعن واملشــاهدين، حــى  مــن  أكــر عــدد  بــن  الفضائيّــة 
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هلجــات اإلذاعــات والفضائيّــات بعــدد الــدول العربيّــة، وأنَّ منافــذ العاميــة يف اإلذاعــة 
والتلفــاز تعــددت وابت مــن الصعــب حصرهــا، فهنــاك إذاعــات وفضائيــات تبــدأ 
إرســاهلا وتنهيــه ابلعاميــة... بــل وصــل األمــر ببعضهــم إىل ازدراء الفصحــى، وجعلهــا 
مثــاراً للســخرية، واالســتهزاء يف مقابــل االعتــزاز ابللهجــة احملليّــة، والشــعور بتفوقهــا 

علــى مــا عداهــا مــن اللهجــات“)16(.

وكانــت النتيجــة احلتميــة هلــذا التجــرِؤ علــى اللغــة العربيــة –الــيت متثــل النــص 
املقــدس واهلُويـّـة العربيّــة– تصــدي كثــر مــن الدارســن لدراســة األعطــاب اللغويـّـة الــيت 

يقــع فيهــا اإلعالميــون يف القنــوات الفضائيّــة العربيّــة )17(.

اثنيهمــا: واقــع مقبــول، حيــث تكــون العربيّــة يف اخلطــاب اإلعالمــي العــريب 
»مطيــة القتصــاد االســتهالك ابمتيــاز، فهــي ترجــم بفصاحــة عاليــة منطوقــة، وكفايــة 
مهنية تســويقّية عالية غر مســبوقة، عن كل ما أنتجه اآلخر من املطعم، واملشــرب، 

واملركــب، وأجهــزة التصفيــف، والتنظيــف، والتنحيــف«)1٨(.

فنــرى أّن اخلطــاب اإلعالمــي االقتصــادي الفصيــح مــن األســباب الــيت جعلــت 
ــا الفصحــى منهــا،  اإلقبــال يــزداد علــى تعلــم العربّيــة وتعليمهــا، وليــس أيَّــة عربّيــة، إمنَّ
فأصحــاب الفضائيــات العربيّــة، وأصحــاب كــرى الشــركات التجاريــة عندمــا يريــدون 
ــم ينتخبــون أفضــل  تســويق منتــج أجنــّي ســبق أْن ُســِوق يف أورواب أو أمريــكا، فإهنَّ
املرمجــن واملدربــن واملمثلــن مّــْن يتقنــون اللغــة العربيّــة الفصحــى؛ ليظهــر حوارهــم 

املرَجــم ابلفصحــى غايــة يف اإلتقــان واإلبــداع واالنســيابية)1٩(.

ومــن هنــا عــرف القائــم علــى االتصــال أنـّـه جيــب أْن يكــون مؤهــال هلــذا الــدور، فـــ 
)تــون جــون( يــرى أنَّ خصائــص القائــم علــى االتصــال يكــن أنَّ تكــون مــن العوامــل 

يف جمــال اإلقنــاع، وُملهمــة إلدراك أمهيــة اســتعمال اللغــة الفصحــى)20(.
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وعنــدي أنَّ اختيارهــم للعربّيــة الفصحــى كان اختيــاراً قومّيــاً صائبــاً، فهــي اللغــة 
اللهجــة املصريــة  بــن مــن يتكلمــون هبــا، وإْن كان غــر ذلــك كاختيــار  املشــركة 
الســتعصى علــى الســوري اســتيعاهبا، وإْن اختــار اللهجــة اجلزائريــة الســتعصى علــى 
مــن يقطنــون الشــرق األوســط واخلليــج العــريب اســتيعاهبا... ويف ذلــك يقــول الدكتــور 
هنــاد املوســى: »فــإّن اختــاذ أيّــة هلجــة ســيقصر هبــم بلــوغ أوســع مــدى يطمحــون يف 

الوصــول إليــه«)21(.
ومــن هنــا ميــز األســتاذ الدكتــور هنــاد املوســى التجليــات اللغويــة للغــة اخلطــاب 
اإلعالمي ابملستوايت اآلتية)22(: الفصحى العليا: وهي يف تالوة التنزيل. والفصحى 
اإلبداعية ابلفعل: وهي يف إنشــاد الشــعر، والدراما املدبلجة. والفصحى الصحيحة 
العلميــة االقتصاديّــة والنشــرات اإلخباريــة. والفصحــى  التقاريــر  ابلفعــل: وهــي يف 
الصحيحــة ابلقــوة: وهــي العربيــة املرمجــة املكتوبــة. والعربيــة شــبه الفصحــى: وهــي لغــة 
مراســلي الفضائيــات، والعربيــة الوســطى املنطوقــة: وهــي عربيــة املتعلمــن واملثقفــن، 

واللهجــات العربيّــة احملكيّــة العاميّــة، واللهجــات احملكيــة املهجنــة ابإلجنليزيــة.

-املرتَجــم  املقبــول  اإلعالمــي  اخلطــاب  يف  التواصليــة  الكفــاايت  اثنيــا: 
ابلفصحــى-:

إنَّ أول مــن اســتعمل مصطلــح الكفايــة التواصليــة )دل هايــز( عندمــا رأى أنَّ 
فكــرة تشومســكي عــن القــدرة حمــدودة غــر شــاملة)2٣(، فالكفايــة التواصليــة “هــي 
جمموعــة القــدرات الــيت متكــن مــن اكتســاب اللغــة واســتعماهلا وتوظيفهــا نطقــا وكتابــة 
يف خمتلــف جمــاالت التواصــل”)2٤( الــيت هتتــم بتنميــة التواصــل والتمكــن مــن اللغــات 
واســتعماهلا، وهــي التوظيــف الســليم للغــة يف وضعيــات تواصليّــة. فالتواصــل يقتضــي 
– داخــل املؤسســة التعليميــة– معرفــة القواعــد الركيبيّــة والدالليّــة والتداوليّــة والنحويـّـة 

والصرفيّــة والصوتيّــة للغــة املتخاطــب هبــا)2٥(.
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ويشــمل تعريف الكفاية االتصالّية جمموعة قدرات ختتلف عن عناصر الكفاية 
اللغويّــة)26(، وهــي: املعرفــة ابلوحــدات املعجميــة وقواعــد الصــرف والراكيــب وداللــة 
اجلملــة واألصــوات، والقــدرة علــى نقــل املقاصــد التواصليّــة وفهمهــا مــن خــالل إجنــاز 
األعمــال اللغويّــة وأتويِلهــا، ومعرفــة املتكلــم بكيفيــات التعبــر املالئمــة ملقتضيــات 
قــام االجتماعيّــة والثقافيّــة واملؤسســّية، والقــدرة علــى اختيــار الكلمــات واألقــوال 

ُ
امل

وترتيبهــا إلنتــاج مجــل نصيــة شــفوية أو مكتوبــة منســجمة ومتســقة، والقــدرة علــى 
اســتخدام املــوارد اللفظّيــة وغــِر اللفظّيــة مــن أجــل تعزيــز التواصــل الفعــال)27(.

ويتمثــل اخلطــاب اإلعالمــي املرجــم ابلفصحــى قــدرات الكفايــة التواصليــة خــر 
متثــل، وهــذا التمثــل جــاء علــى هــذا النحــو)2٨(: 

1- الكفاية اللسانية، وتندرج حتت هذه الكفاية ما يلي:
- الكفاية املعجمّية يف اخلطاابت اإلعالمية املرمَجة وحتليلها)2٩(

املكوانت املعجميُة يف 
رَجم 

ُ
اخلطاب اإلعالمي امل

حتليل املكوانت املعجمّية 
رمَجة

ُ
يف اخلطاابت امل

رَجم 
ُ
املقابل يف اإلعالم غر امل

عامي/ فصيح مبتذل)٣0(

اْكِتْر ُحُلوبنية فصيحةرائٌع
الّصبح=كّل صباِح

ْطُلوع=إنبااًت
أقرْع / أْصَلع=أجلح الرأِس
َحظ سيء =أصبُت ابخليبِة
َمْبُسوط/ ُمَفْرِفش=أان سعيٌد جدًا
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املكوانت املعجميُة يف 
اخلطاب اإلعالمي املرَجم 

حتليل املكوانت املعجمّية 
رمَجة

ُ
يف اخلطاابت امل

املقابل يف اإلعالم غر املرَجم 
عامي/ فصيح مبتذل)٣0(

َخيـَْله / َواو=مدهشٌة
أَدّنق=االحنناُء 
تُوب=مثاليٌة

اِبلزّبط=آٍن واحٍد
الِوِسخ=الّسخاُم
أَدّنق=الركوُع

- الكفاية الصوتية يف اخلطاابت اإلعالمية املرمَجة وحتليلها)٣1(:
اخلطاب اإلعالمي 

املرَجم 
املكوانت 
حتليل اخلطاب اإلعالمي املرَجم الصوتّيُة

نعم   لكين بعد 
فصيح )بعد أحرف اجلواب(الوقفذلَك ُعرَض عليَّ جهاٌز 

فصيح )تنغيم هابٌط بسبب االستفهام(تنغيم وكيَف نستعمُلها   

نطق صوت الضاد فصيح وتنطق ابلظاء عاميُانطق األصواتبْل أيضاً 

قلب الياء إىل اهلمزة فصيح، وتنطق ايء القلبلفرِة مخِس دقائَق
ابلعامية

فصيح )نطق مهزة الوصل(وصل وقطعتسحُب الفرشاَة 
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- الكفاية الصرفية يف اخلطاابت اإلعالمية املرمَجة وحتليلها)٣2(:
اخلطاب اإلعالمي 

املرَجم 
املكوانت 
حتليل اخلطاب اإلعالمي املرَجم الصرفية

لقْد استشرُت جراحاً 
فصيح )ِفَعاَلة(املصدر يف زراعِة الشعِر

يستخدُم جهاَز 
فصيح )اشتقاق اسم الفاعل من فوق الثالثي(اسم الفاعلتدليٍك ُمتذبِذٍب

فصيح )اشتقاق اسم املفعول من فوق الثالثي(اسم املفعولكاَن املِشُط ُمزيـََفًا

فصيح )فـَعَّال(صيغُة املبالغة كاَن األمُر فعااًل
إنُّه استثماٌر ملرٍة 

فصيح )فـَْعلة( واألفصح عدم ذكر كلمة اسم املرة واحدٍة
)واحدٍة(

فصيح )َمفِعل(اسم املكانإنُّه على املَْوِقِد
أنُه أكثُف شعٍر 
فصيح )أْفعَل(اسم التفضيلحصلُت عليِه 

تستخدُم السطَح 
األملَس على فروِة 

الرأْس
فصيح )الوقف على آخر اجلملة(الوقف

فصيح )كسر صوت الذال(التقاء الساكننخِذ اجلهاَز واستعمله
إبمكانَك استخدامُه 
فصيح )عدم نطق ايء )يف( و )الـ( يف السوق(اإلدغامأماَم املرأِة ويف السوِق
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- الكفاية النحوية يف اخلطاابت اإلعالمية املرمَجة وحتليلها)٣٣(:

املكوانت اخلطاب اإلعالمي املرَجم 
حتليل اخلطاب اإلعالمي املرَجم النحوية

فصيح )الفاعل مرفوع(الفاعلجاءِت الدراسُة من الياابن
==يتوقُف الشعُر عن التساقِط
فصيح )الفاعل مرفوع ابلواِو(=يستخدُم املشاركون اجلهاَز

فصيح )اشتقاق الفعل املبين انئب الفاعلطُلَب مين   
للمجهول(

فصيح )انئب الفاعل مرفوع بتنوين الضم( =توجْد بقعٌة عنَد قمِة الرأْس
فصيح )احلال منصوبة( احلاليتمدُد خرطوُم أكس هوز تلقائيًا

==لترَك األرَض المعًة
الزجاُج املنفوُخ قْد يكوُن صرعَة 

فصيح )املبتدأُ مرفوع واخلر مجلة فعلية(املبتدأُ واخلرالقرِن

==والنتائُج حصلْت بشكٍل سريٍع
==هذا اجلهاُز أثبَت فعاليَتُه

فصيٌح )املبتدأ مبين واخلر مرفوع =أان سعيٌد جداً ابلنتائِج
بتنوين الضم(

فصيح )النعت “شديدا” طابق النعتخرطوٌم يعطي ضغَط ماٍء شديدًا
املنعوت ”ضغط”(

فصيح )النعت طابق املنعوت(=أربعمائُة ديناٍر للجلسِة الواحدِة 
صاَر هذا اجلهاُز الذي يبدُل 

فصيح )البدل طابق املبدل منه(البدلحياَتكم متوفرًا
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املكوانت اخلطاب اإلعالمي املرَجم 
حتليل اخلطاب اإلعالمي املرَجم النحوية

فصيح )أتخر لفظة نفسه واقراهنا التوكيدهلا التأثُر الفسيولوجيُّ نفُسُه 
بضمر يعود على املؤكد(

==أريُد نتائَجُه نفَسَها
يعمُل يف الوقِت نفِسِه على 

==معاجلِة الشعِر

فصيح )املعطوف طابق املعطوف عليه(العطفحتظى بثقٍة ورفاٍق أكثَر

٢- الكفاية التداولّيُة يف اخلطاابت اإلعالمية املرمَجة وحتليلها)٣٤(: 
قواعد التخاطب حتليل اخلطاب اإلعالمي املرَجم اخلطاب اإلعالمي املرَجم 

التداولّية

-

مل تتقيــد اخلطــاابت هبــذه القاعــدة؛ 
ألنَـَّهــا طبقــت اســراتيجية املماطلــة 
واإلقنــاع، وهــااتن االســراتيجيتان 
تفضيــان إىل اســتعمال كــمٍّ هائــل 

مــن املســامهِة املعلوماتيّــة.

قاعدة الكّم)٣٥(

املعرفة املسبقة أبّن التدريبات دودو سليمر يذيبُ الشحوَم
اجلسمانّية تعمل على حرق الدهون

قاعدة الكيف)٣6(

قاعدة عالقة اخلر)٣7(رجل مسنيصعُب لشخٍص مبثِل عمري
حتتاُج ٨00 مترين ست أب 
للحصوِل على معدٍة مسطحٍة 
أو استعمْل جهاَز دودو سليمر 

٥ دقائَق.
قاعدة التشكيك)٣٨(حرية االختيار للمتلقي

قاعدة التودد)٣٩(إطالة الصوت إلظهار التوددإهنا مجيلٌة
تعجب غر قياسي ابلنر إلظهار التوددهذا رائٌع

مبدأُ القصديِّة)٤0(كلمة “الغرض” الغرض منها ختفيف الوزِن
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٣- الكفاية االجتماعية الثقافّية يف اخلطاابت اإلعالمية املرمَجة وحتليلها)٤1(:

حتليل اخلطاب اإلعالمي اخلطاب اإلعالمي املرَجم العامل
املرَجم 

عوامل السياق 
االجتماعي 

“شخصيُة املتكلم 
واملتلقي”)٤2(

صورة شخص متلئهل معدُتك هكذا؟
إنّه سرُّ الرشاقِة لألشخاِص دائمي 

االنشغال 
صورة شخص يعمل على 

احلاسوب
صورة رجل طاعن يف السّنيصعبُ  على شخٍص بعمري التمرْن
صورة رجل حنيفاستخدْم دودي سلمر لتصبح َكاآليت

مشس ساطعٌةاستعملها يف الصيِف 

عوامل السياق 
االجتماعي 

“أثر احلدث“)٤٣(

أتمل بسبب عدم القدرةاي للهوِل ال أقدُر على ذلك
فرح بسبب النتيجة اإلجيابّيةروعة، املعدُة مسطحٌة

تعجب بسبب عدم توقع هذا رائٌع مل أكْن أتوقُع ذلك
األمر

عوامل التواصل 
غِر اللفظي

“لغة اجلسد”)٤٤(

تعجب من حاجة الرايضّي فتُح الفِم مع رفِع اليدين
إىل ٨00 مترين

طلب السكوتبسُط وجِه الكِف أماَم الشخِص
استحالة القيام ابألمرحتريُك اليديَن أفقياً مث حتريٌك لألصبِع

عوامل التواصل غر 
اللفظي”الصمت”)٤٥(

رفض جلهاز آخر غر دودو الصمُت مَع االستعانِة بلغِة اجلسِد
سلمر

تعجب بسبب خسارة الوزنالصمُت مَع االستعانِة بلغِة اجلسِد
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٤- الكفاية اخلطابية يف اخلطاابت اإلعالمية املرمَجة وحتليلها)٤٨(: 
اخلطاب اإلعالمي 

املرَجم 
حتليل اخلطاب اإلعالمي 

املاهيةاملرَجم 

يقوُم البخاُر على تكسِر 
األوساِخ.... تعمُل 
على تكسِرَها“ 

 متاسك اخلطاب 
“اإلحالة” إحالة ضمرية

العالقة بن العبارات من جهة 
وبن األشياء واملواقف يف 

العامل اخلارجي الذي تشر إليه 
العبارات“)٤٩(

لننظَف قماَش 
املفروشاِت والثياِب

متاسك اخلطاب “أدوات 
الربط“ “عطف املفردات”

ربُط العنصِر اللغوي بغره 
وربُط اجلملة بغرِها)٥0(. 

ا تنظُف و تلمُع  متاسك اخلطاب “ إهنَّ
احلذف”

استبعاد العبارات السطحية 
اليت يكن حملتواها املفهومي 
أن يعدل بواسطة العبارات 

الناقصة«)٥1(

متاسك اخلطاب “التكرار”خفيفُة الوزِن )10 مرات(
»تكرار لفظ أو عدد من 

األلفاظ يف بداية كل مجلة من 
مجل النص قصد التأكيد«)٥2(

املياُه: )تسخُن، خباٌر، 
حرارٌة، ابردٌة، ساخنٌة، 

درجٌة(
متاسك اخلطاب 

“املتالزمات املعجمية” 
“االرتباُط االعتيادي لكلمة 
ما يف لغة ما بكلمات أخرى 

معينة“)٥٣(.

إدارة اخلطابأنَت مقتنٌع هبا 
أّن الواحد منا يستعمل 

كلمات أو عبارات للتأكد من 
أنَّ املخاطب ما يزال مسهما 

ومنتبها للخطاب)٥٤( 

افتتاحيات اخلطابمتاز هيا ننظُف 
هي تلك التدابر ما وراء 

اللغويّة اليت يتخذها املتحدث 
إيذاان ابستعداده لبدء 

احلوار)٥٥(
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٥- الكفاية االسرتاتيجية يف اخلطاابت اإلعالمية املرمَجة وحتليلها)٥6(: 
املكوانت)٥7(حتليل اخلطاب اإلعالمي املرَجم اخلطاب اإلعالمي املرَجم 

تكررت عشر مرات خالل 10 دقائقمخُس دقائَق يومياً 
املماطلة واالحتيال تكررت أربع مرات خالل 10 دقائقاستعْد معدتَك املسطحَة 

تكررت مخس مرات خالل 10 دقائقدائمي االنشغاِل
التصحيح الذايتال أقصُد أنُّه حيرُق الدهوَن

الرقابة الذاتّية  أعين أنَك تستطيُع حرَق 
الدهوِن

إعادة صياغة القول

التفاعلطلب املساعدةهيا مى فلنجربـَْها اآلَن

اثلثا: األطـر النظرية لصياغة منهـاج تعليمي مقرتح قـائم على حتليل اخلطابـات 
اإلعالمية املرتمَجة.

اســتنادا إىل النمــاذج الســابقة، نســتطيع أْن نضــع بعــض األطــر النظريــة الــيت 
يكــن االعتمــاد عليهــا لصياغــة منهــاج تعليمــي مقــرح قائــم علــى حتليــل اخلطــاب 
اإلعالمــي املرَجــم لرفــع اقتــدار الناطقــن بغــر العربيــة تواصليــا، وهــذه األطــر يكــن أن 
تكــون ضمــن تصــور لســاين تربــوي عــام قائــم علــى أركان العمليــة التعليميــة التاليــة: 

املــادة التعليميــة، واملعلــم، واملتعلــم.

اإلطـار األول: حمتوى املنهـاج التعليمي املقرتح القـائم على حتليل اخلطابـات 
اإلعالمية املرتمَجة.

تعــد اخلطــاابت اإلعالميــة املرمَجــة ابلفصحــى مواقــف لغويــة)٥٨( مهيئــة ومعــدة 
للتواصــل مــع املتعلــم مــن خــالل اســتعمال اللغــة أو االحتــكاك مبحتواهــا أو حماكاهتــا، 
وهــي حبــق تعــد مــن املواقــف التعليميــة املباشــرة إذ إهّنــا مواقــف اتصاليــة حمضــة تفيــض 
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ابحليــاة، كمــا أهّنــا مــن املواقــف التعليميــة غــر املباشــرة إذا مــا اســتعملت بوصفهــا 
أداة تعليميــة. وبعبــارة أخــرى: إّن اخلطــاابت اإلعالميــة املرمَجــة هــي الشــكل النهائــي 
املكتمــل للغــة العربيــة، إذ إّن املســتوايت الصوتيــة والصرفيــة والركيبيــة واملعجميــة يف 

هــذا اخلطــاب مرابطــة ترابطــا وثيقــا.

وتتســم اخلطــاابت اإلعالميــة املرمَجــة بوصفهــا مواقــف لغويــة تعليميــة مبميــزات 
كثــرة: 

- اســتمرارية كــون اخلطــاب يفيــض ابألمثلــة التعليميــة الــيت جتعلــه يــدرس الظاهــر 
النحويــة أو الصرفيــة مــن بدايتهــا إىل هنايتهــا.

- تكامليــة كــون اخلطــاب يــدرس مــن منظــور لســاين وتــداويل وخطــايب واجتماعــي 
واســراتيجي.

- متزنــة كــون اخلطــاب يعــاجل قــدرات الكفايــة التواصليــة، فاملعلــم يســتطيع املوازنــة 
بــن هــذه القــدرات.

- تتابعيــة كــون اخلطــاب معــدا مســبقا مــن متخصصــن ابلرمجــة واللغــة والتمثيــل، 
فهــي تعــاجل العوامــل اللغويــة وغــر اللغويــة املكونــة للحــدث الكالمــي، وهــذا األمــر 
جيعــل مــن الســهل أْن خيتــار املعلــم– التعليــم– أو املتعلــم– التعلــم– اجلوانــب اللغويــة 

االبتدائيــة مث املتوســطة مث املتقدمــة. 

ومن املمكن أْن نصف اخلطاابت اإلعالمية املرمَجة ابلفصحى أبهّنا:

- ذات كفايــة وظيفيــة)٥٩(: يُنظــر إىل هــذا اخلطــاب منوذجــا عليّــا يف خصائصــه 
البنيويــة للراكيــب اللغويــة )الصوتيــة والصرفيــة واملعجميــة والركيبيــة( علــى اعتبــاره 
منوذجــا وظيفيــا يســعى للتواصــل االجتماعــي، وبعبــارة أخــرى: إّن معرفــة قواعــد اللغــة 
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تكمــن يف عمليــة اســتثمارها يف االقتــدار تواصليــا، وعلــى هــذا فتحليــل اخلطــاب 
اإلعالمي املرَجم يفضي إىل تصميم تدريبات تســهم يف اســتثمار الراكيب املتســقة 
مــن حيــث بنيــة املركبــات وترتيــب الكلمــات وأمنــاط اجلمــل واســتخدام املؤكــدات، 
والتصريــف املتســق مــع األمســاء والضمائــر. واالشــتقاق املراعــي للمعــى، والتمييــز يف 
نطــق األصــوات نطقــا ســليما، واســتعمال الفونيمــات فــوق الركيبيــة، واالســتعمال 
األمثــل للمفــردات واملتالزمــات اللفظيّــة والتعابــر االصطالحيــة يف رفــع قــدرة املتعلــم 

علــى اســتثمار تلــك الركيــب للتواصــل ال للركيــب.

علــى  القــدرة  عليّــا يف  اخلطــاب منوذجــا  هــذا  إىل  يُنظــر  تداوليــة:  - ذات كفايــة 
حتديــد أقطــاب العمليــة التواصليــة، فهــو يهتــم ابملتكلــم ومقاصــده كونــه حمــركا لعمليــة 
التواصــل، واملبــادئ الــيت حتــدد اخلطــاب: مبــدأ الكــم )املســامهة اإلخباريــة ابلقــدر 
املشــفوعة  الصادقــة  اإلخباريــة  )املســامهة  النــوع  ومبــدأ  الســياق(،  يقتضيــه  الــذي 
ابحلجــج( ومبــدأ العالقــة )التكلــم يف صلــب القضيــة( ومبــدأ الكيــف )اإلفصــاح 
والوضــوح()60(، وعلــى هــذا فتحليــل اخلطــاب اإلعالمــي املرَجــم يفضــي إىل تصميــم 
تدريبــات تســهم يف اســتثمار االلتــزام بقواعــد احملادثــة واألدوار التخاطبيــة، وااللتــزام 
مبعايــر التعبــر عــن املشــاعر واإلقنــاع والطلــب وعــرض الــرأي، واحملاججــة، واإلقنــاع 

لتكويــن املتعلــم اخلطــاابت املســتقبلية التداوليــة.

- ذات كفايــة اجتماعيــة ثقافيــة: يُنظــر إىل هــذا اخلطــاب منوذجــا علّيــا يف القــدرة 
االجتماعيــة  املقــام  مقتضيــات  حنــو:  املتكلــم  حتكــم  الــيت  القيــود  اســتكناه  علــى 
والثقافيــة واملؤسســية كعالقــات الســلطة وقواعــد التــأدب يف اخلطــاب)61(، وعلــى 
هــذا فتحليــل اخلطــاب اإلعالمــي املرَجــم يفضــي إىل تصميــم تدريبــات تنبــه املتعلــم 
واملكانيــة،  الزمانيــة  التواصــل  مقــام  )متغــرات  االجتماعــي  الســياق  عوامــل  إىل 
وماهيــة املشــركن مــن حيــث الســن واجلنــس، واملهنــة( وعوامــل املناســبة األســلوبية 
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اللهجيــة(  للمســتوايت  الوظيفــي  والتوزيــع  اخلطــاب،  ومراتــب  التــأدب،  )قواعــد 
األخالقيــة(  واملعايــر  الدينيــة،  واملعتقــدات  والعــادات،  )القيــم  الثقافيــة  والعوامــل 
وعوامــل التواصــل غــر اللفظــي )لغــة اجلســد، والصمــت، واألصــوات غــر اللغويــة(، 

وأثرهــا يف انســجام اخلطــاب املســتقبلي للمتعلــم.

- ذات كفايــة خطابيــة: يُنظــر إىل هــذا اخلطــاب منوذجــا عليّــا للقــدرة علــى انتخــاب 
منطوقــا  موحــدا  نصــا  حتقــق  متعاقبــة  متتــاايت  يف  وترتيبهــا  والراكيــب  الكلمــات 
اإلعالمــي  اخلطــاب  فتحليــل  هــذا  وعلــى  بنيــواي)62(،  متماســكا  دالليــا  منســجما 
املرَجــم يفضــي إىل تصميــم تدريبــات تســهم يف تنبيــه املتعلــم إىل أّن اســتثمار قواعــد 
اتســاق اخلطــاب )احلــذف، واإلحالــة، واإلضمــار، واالســتبدال( واملشــرات املقاميــة 
)الزمانيــة، واملكانيــة والنصيــة( وقواعــد انســجام اخلطــاب )إخــراج املعــى، والســببية، 
واإلمجــال والتفصيــل، والتكــرار(، وبنيــة اخلطــاب )أمنــاط اخلطــاب( يفضــي إىل إنتــاج 

املتعلــم خطــاابت مســتقبلية متماســكة تركيبيــا منســجمة دالليــا.

للقــدرة علــى  هــذا اخلطــاب منوذجــا عليّــا  يُنظــر إىل  إســراتيجية:  - ذات كفايــة 
اســتخدام املــوارد اللفظيــة وغــر اللفظيــة مــن أجــل تعزيــز التواصــل الفعــال)6٣(، وعلــى 
ختتــص  تدريبــات  تصميــم  إىل  يفضــي  املرَجــم  اإلعالمــي  اخلطــاب  فتحليــل  هــذا 
ابلتصــرف يف القــول والتعويــض واملماطلــة واالحتيــال والتصــرف يف القــول، والتفاعــل 
كطلــب املســاعدة، والتثبــت مــن الفهــم يســهم اســتثمارها يف رفــع قــدرة املتعلمــن 

علــى اســتثمار هــذه االســراتيجيات.

اإلطار الثاين: الطريقة التواصلية لتعليم املنهاج التعليمي املقرتح.
Communicative Ap-( ة تقــرح الدراســة االعتمــاد علــى الطريقــة التواصليــ

proach( يف تعليم اللغة، كوهنا تركز على اجلانب التواصلي االجتماعي لالستعمال 
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اللغــوي، فهــي ال تقــوم علــى كيفيــة تعليــم اســتخدام اجلمــل بوصفهــا وحــدات لغويــة 
تنطــق عشــوائيا، بــل تقــوم علــى كيفيــة تعليمهــا ضمــن مواقــف اجتماعيــة معينــة)6٤(، 
وتســهم هــذه الطريقــة يف تقــدمي التطبيــق الكلــي للمهمــة الوظيفيــة، وتدعيــم دافعيــة 
املتعلــم، والســماح ابلتعلــم الطبيعــي، واختيــار احملتــوى الــذي يــراد تعليمــه، واالهتمــام 
ابملواقــف اللغويــة وغــر اللغويــة، والركيــز علــى األنشــطة الــيت ختلقهــا املواقــف اللغويــة 

الواقعيــة، وإشــراك املتعلــم يف العمليــة التعليميــة)6٥(.

ويرجــع النظــر إىل اعتمــاد هــذه الطريقــة إىل أّن اخلطــاابت اإلعالميــة املرمَجــة 
مواقــف اجتماعيــة صيغــت بعنايــة فائقــة مــن متخصصــن مــن شــى اجملــاالت، وقــد 
اســتعمل فيهــا املتخصصــون الوســائل التواصليــة كلهــا إليصــال الرســالة اإلعالنيــة 
النمــاذج املثلــى للنــص التواصلــي، وبعبــارة أخــرى: إّن  للمتلقــي، فهــي حبــق تعــد 

اخلطــاابت اإلعالميــة املرمَجــة متثــل أمناطــا خطابيــة ألنــواع التفاعــل الثالثــة)66(: 

أوال: التفاعــل احلقيقــي بــن املتعلمــن واملعلــم مــن انحيــة وبــن املتعلمــن أنفســهم 
مــن انحيــة أخــرى.

اثنيا: مطالب املمارسة اليت هي جزء من مناهج التعلم.
اثلثــا: مطالــب التفكــر املتعلقــة مبــا تعلمــوه، وبنــاء متثيــل ذهــين للخــرة التعليميــة ال 

يقابلهــم يف املســتقبل.

وفضــال عــن ذلــك، فــإن تعليــم اللغــة تواصليــا ابالعتمــاد علــى حتليــل اخلطــاب 
املرَجــم، جيــدي أكلــه مــن خــالل صورتــن مــن صــور التعليــم التواصلــي)67(: 

املتعلــم  تزويــد  هبــا  ويُقصــد   :)Week Version( الضعيفــة  الصــورة  أوال: 
اللغــة ألغــراض االتصــال، وحيــاول  الــيت يســتطيع مــن خالهلــا اســتخدام  ابلفــرص 
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إحداث التكامل بن هذه الفرص يف الرانمج، أي تعلم اللغة من أجل استخدامها.

اثنيــا: الصــورة القويــة )Strong Version(: ويُقصــد هبــا أّن تعلــم 
اللغــة نفســه ُيكتســب ابالتصــال احلقيقــي، وبعبــارة أخــرى: هــي اســتثارة إمــكاانت 

النظــام اللغــوي عنــد الفــرد، أي اســتخدام اللغــة مــن أجــل تعلمهــا.

مــن  جمموعــة  اعتمــاد  يتوجــب  فإنّــه  التواصليــة،  الطريقــة  هــذه  مــع  ومتاشــيا 
التدريبــات اللغويــة املالئمــة هلــذه الطريقــة، فكمــا هــو معلــوم فــإّن التدريبــات اللغويــة 
تقســم إىل أنــواع كثــرة، ومــن أشــهرها: التدريبــات اآلليــة وتدريبــات املعــى والتدريبــات 

االتصاليــة)6٨(.

ومــع أّن التدريبــات اآلليــة املتمثلــة ابلتكــرار واالســتبدال والتحويــل والتــدرب 
يكــن  واإلنتــاج  ابلتعــرف  املتمثلــة  املعــى  وتدريبــات  واملزاوجــة،  والتكملــة  اهلرمــي 
اإلعالمــي  اخلطــاب  حتليــل  علــى  معتمــدة  تدريبــات  صياغــة  منهــا يف  االســتفادة 
املرَجــم إال أّن الباحــث يوصــي ابالعتمــاد علــى التدريبــات االتصاليــة يف املنهــاج 
التعليمــي املقــرح الــيت تقــوم علــى املشــاركة والتفاعــل، فاهلــدف مــن هــذه التدريبــات 
متكــن املتعلــم األجنــي التحــدث ابللغــة الثانيــة بشــكل انســيايب، وذلــك جبعلــه قــادرا 
علــى فهــم مــا يســمع دون خطــأ، فضــال علــى أّن هــذا النــوع مــن التدريبــات يســمح 
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للمتعلــم ابلتعبــر عــن مفــردات وأفــكار وأســاليب غــر حمــددة، ولذلــك فــإّن هــذا النــوع 
مــن التدريبــات حيتــاج إىل وقــت أكثــر مــن التدريبــات األخــرى املباشــرة.

وللتدريبــات االتصاليــة قوالــب خمصصــة، ومــن أمثلتهــا: حــّول املفــردات كمــا يف 
املثــال، وأكمــل الركيــب كمــا يف املثــال، وامــأل الفــراغ ابألداة املناســبة، وَضــْع أســئلة 

لإلجــاابت، وصنــف املفــردات ضمــن املعايــر اآلتيــة، وصــل بــن كــذا وكــذا.

اإلطار الثالث: اسرتتيجيات تعليم املنهاج التعليمي املقرتح.
وهنــا جيــب االعتمــاد علــى اســراتيجيات تعليــم مناســبة، أي أْن خيتــار املعلــم 
جمموعــة مــن اخلطــوط العريضــة الــيت توجــه العمليــة التعليميــة واألمــور اإلرشــادية الــيت 
حتــدد وتوجــه مســار عمــل املعلــم أثنــاء عمليــة التعليــم والــيت حتــدث بشــكل منظــم 

ومتسلســل بغــرض حتقيــق األهــداف التعليميــة احملــددة مســبقا)6٩(.

وقــد صنــف الباحثــون اســراجتيات التعلــم اخلاصــة بتعليــم اللغــة بفئــات متباينــة، 
هــي:  فئــات  ثــالث  إىل  اللغــة  تعلــم  اســراتيجيات  قســما  غامــوت  و  فأومــايل 
اسراتيجيات ما وراء املعرفة، واالسراتيجيات املعرفية، واالسراتيجيات االجتماعية 
والوجدانيــة)70(. وروبــن وتومســون قســماها إىل ثالثــة أنــواع، وهــي: االســراتيجيات 
املعرفيــة- التعلميــة، واالســراتيجيات التواصليــة، واالســراتيجيات االجتماعيــة)71(. 
وأمــا ربيــكا أكســفورد فقــد جعلــت اســراتيجيات تعلــم اللغــة يف صنفــن رئيســن، 
مهــا: اســراتيجيات مباشــرة، وأخــرى غــر مباشــرة، وصنــف املباشــرة إىل ســتة أنــواع: 
هــي: اســراتيجيات الذاكــرة، واالســراتيجيات املعرفيــة، واالســراتيجيات التعويضيــة. 
وصنف غر املباشرة إىل ثالثة أنواع: اسراتيجيات ما وراء املعرفة، واالسراتيجيات 

الوجدانيــة، واالســراتيجيات االجتماعيــة)72(.
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الــيت تســهم يف توضيــح القــدرات التواصليــة يف اخلطــاب  ولعــل االســراتيجات 
هــي: املرَجــم،  اإلعالمــي 

أوال: التعلــم اإلفــرادي: وهــي تلــك االســراتيجية الــيت هتتــم ابلفــرد، وتركــز عليــه 
هــذه  وتعتمــد  حمــددة،  واجتاهــات  خاصــة  متطلبــات  هلــا  مســتقلة  وحــدة  بوصفــه 
االســراتيجية علــى تقــدمي املــادة يف صــورة وحــدات متسلســة منطقيــا، ومرتبــة حســب 

األهــداف احملــددة مســبقا، ويكــون التعليــم فيهــا حتــت إشــراف املعلــم وتوجيهــه.
اثنيــا: التعلــم الــذايت: وهــي تلــك االســراتيجية الــيت تعتمــد علــى التعلــم عــن طريــق 
االكتشــاف الــذي يتيــح للمتعلــم الفرصــة لكــي ينمــي قدراتــه ومهاراتــه ابالعتمــاد 
علــى النفــس يف عمليــة التعلــم، فالتوجيــه الــذايت للمتعلــم يــؤدي إىل حتســن ذاكــرة 
املتعلــم واهتمامــه ابلتعلــم، وبعبــارة أخــرى: هــي اإلجــراءات الــيت حيــاول فيهــا املتعلــم 

مــن خالهلــا إكســاب نفســه املهــارات اللغويــة عــن طريــق املمارســة.
اثلثــا: التعلــم عــن بعــد: وهــو جمموعــة عمليــات منظمــة تشــبع رغبــات واحتياجــات 
املتعلــم مــن خــالل تفاعلــه مــع اخلــرات التعليميــة املقدمــة هلــم بطــرق غــر تقليديــة، 
وذلــك ابالعتمــاد علــى النفــس مــن خــالل اســتخدام تكنولوجيــا الوســائط املتعــددة، 
اخلطــاب  التعليميــة يف حتليــل  أجنــع االســرتيجيات  مــن  هــذه االســراتيجية  وتعــد 

اإلعالمــي املرَجــم؛ ألهنــا تعتمــد علــى األشــكال املنتجــة مســبقا كاألفــالم.
رابعــا: التعلــم التعــاوين: وهــي تلــك االســراتيجية الــيت تعتمــد علــى العمــل املشــرك 
مــع املتعلمــن اآلخريــن لتحقيــق أهدافهــم، وذلــك ضمــن جمموعــات تــراوح أعــداد 
اجملموعــة مــن متعلــم إىل ســتة متعلمــن، ويكــون دور املعلــم مراقبــة اجملموعــة وتوجيههــا 

وإرشــادها وتقــومي عملهــا.
خامســا: التعلــم التبــاديل: وهــي االســراتيجية الــيت تعتمــد علــى النقــاش اجلمعــي 
وهــذه  اخلطــاب،  إثــراء  أجــل  مــن  واحــدا  فريقــا  بوصفهــم  املتعلمــن  يب  واحلــوار 
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االســراتيجية تقــوم علــى آليــات متتاليــة، وهــي: التلخيــص مث توليــد األســئلة، مث 
التنبــؤ. مث  االســتيضاح، 

اإلطار الرابع: النتاجات التعليمية للمنهاج التعليمي املقرتح.
تتمثــل أهــداف املنهــاج املقــرح لتعليــم اللغــة مــن خــالل حتليــل قــدرات الكفايــة 

التواصليــة للخطــاب اإلعالمــي املرَجــم ابلفصحــى ابألهــداف اآلتيــة: 
- أهــداف عامــة: تتمثــل بفهــم املتعلمــن الناطقــن بغــر العربيــة للعربيــة الفصيحــة، 

وحتدثهــم هبــا، وقراءهتــا بيســر وســهولة.
- أهداف خاصة: تتمثل ابكتساب مكوانت وقدرات الكفاية التواصلية املنضوية 

يف احملتوى التعليمي املقرح.

اإلطــار اخلامــس: تقــومي أداء املتعلــم بعــد تعليمــه املنهــاج التعليمــي املقــرتح 
أو تعلمــه.

يتنــاول هــذا اإلطــار العمليــات املنهجيــة الــيت تتطلــب مجــع البيــاانت املوضوعيــة 
الصادقــة مــن الوســائل املتاحــة ابســتخدام أدوات متنوعــة يف ضــوء أهــداف حمــددة، 
وذلــك للوصــول إىل تقديــرات كميــة وأدلــة وصفيــة يســتند إليهــا يف إصــدار األحــكام 
علــى مــدى اســتجابة الطلبــة الناطقــن بغــر العربيــة للمنهــاج التعليمــي املقــرح، ومدى 

حتســن مســتواهم يف النتاجــات الــيت بــين عليهــا هــذا املنهــاج.
مــن  املرجــوة  النتاجــات  تقيــس  الــيت  التقــومي  اســراتيجيات  تنوعــت  وقــد 
املقــرح:  التعليمــي  املنهــاج  يناســب  مــا  لبعــض  عــرض  يلــي  وفيهــا  املتعلمــن)7٣(، 
أوال: اســراتيجية التقــومي املعتمــد علــى األداء: وتســمح هــذه االســراتيجية للمتعلــم 
توظيــف املهــارات الــيت تعلموهــا يف مواقــف حياتيــة جديــدة حتاكــي الواقــع، ومــن 

فعالياهتــا املناظــرة واحملــاكاة والتقــدمي. 
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اثنيــا: اســراتيجية املالحظــة: وتســمح هــذه االســراتيجية للمعلــم اســتكناه ســلوك 
املتعلــم هبــدف تقــومي مهاراتــه وقيمــه وأخالقــه وطريقــة تفكــره، وتقســم قســمن: 

املالحظــة التلقائيــة واملالحظــة املنظمــة. 
اثلثــا: اســراتيجية التقــومي ابلتواصــل: وتقــوم هــذه االســراتيجية علــى مجــع املعلومــات 
وإرســال األفــكار واســتقباهلا مــا يكــن املعلــم مــن معرفــة التقــدم الــذي حققــه املتعلــم. 

اجلانب العملي
وحدات تعليمية مقرتحة مصحوبة بتدريبات تواصلية مبنية على حتليل 

اخلطاابت اإلعالمية املرتمَجة ابلفصحى 
ســيحاول الباحــث يف هــذا اجلانــب حتويــل األطــر النظريــة الســابقة الــيت أطــرت 
آنفــا إىل تدريبــات تواصليــة)7٤( مقرحــة قــد تضــاف إىل مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة 
للناطقــن بغرهــا أو قــد يبــى علــى منواهلــا أو يســتفاد منهــا يف تشــكيل تدريبــات 

آخــرى. 

الوحدة األوىل
 جهاز تنحيف اجلسم وشد املعدة

النتاجات املرجوة:
- يفكك الكلمات ألصوات مفردة مث ينطقها نطقا صحيحا.

- حيلل أصوات الكلمة.
- حيدد الكلمات الصعبة، وحياول نطقها نطقا صحيحا.

- يستنتج الطريقة املستخدمة للتفضيل بن أمرين أو أكثر.
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- يستنتج أّن املبتدأ هو العنصر الذي حيدد اخلطاب. 
- يتبن أّن اخلر هو الذي تتم يف معى اجلملة.

- يدرك أّن الفاعل قد يكون منفذ احلدث )الذي يقوم به( أو ال يكون.
- حيدد شكل اخلطاب.

- يصنف اخلطاب من موضوعه )سياسي – اقتصادي – اجتماعي(.
- حيدد مضمون اخلطاب.

- يتعرف على كيفية املناسبة األسلوبية.
- يتبن القيمة التواصلية للغة اجلسد “تعابر الوجه”.

)اإلمجــال  و  والنتيجــة(  )الســبب  للخطــاب  املكونــة  العالقــات  علــى  يتعــرف   -
والتفصيــل(.

- حيدد الراكيب اليت تدل على إظهار الود.
- يتعرف املخاطب على كيفية املماطلة.

- يدرك أمهية التصحيح الذايت للخطاب. 
- يدرك كيفية التفاعل بن املخاطب واملتلقي. 

- حيدد األساليب اليت دلت على التفاعل. 

اسرتتيجيات التعلم:
التعلم اإلفرادي/ التعلم الذايت/ التعلم عن بعد/ التعلم التعاوين/ التعلم التباديل

الزمن: أربع ساعات.
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رابط الوحدة األوىل: 
شــاهد اخلطــاب اإلعالمــي املرَجــم املبثــوث علــى موقــع يوتيــوب مــن خــالل 

اآليت: الرابــط 
https://youtu.be/n2GNQaDEJUU

أسئلة املناقشة: 
أوال: أجب عن األسئلة اآلتية:

أ. صف اخلطاب من حيث الطول والقصر.
...................................................................

ب. صنف اخلطاب وفقا للمجاالت اآلتية: ديين، سياسي، اجتماعي، اقتصادي.
...................................................................

جـ. ما موضوع اخلطاب؟
...................................................................

اثنيا: اخرت مخس مفردات وفككها مث انطق أصواهتا صوات صوات.
............... و............... و................. و...............

اثلثا: اخرت ثالث مفردات من اخلطاب وحلل أصواهتا.
................... و........................ و....................

النطــق، مث حللهــا صوتيــا، مث كــرر  ثــالث مفــردات صعبــة  رابعــا: حــدد 
مــرة مث انطقهــا نطقــا صحيحــا. مــن  مــن اخلطــاب أكثــر  اســتماعها 
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املفردة:............................ التحليل..............................

املفردة:............................ التحليل..............................

املفردة:............................ التحليل.............................

خامسا: أجب عن السؤالني اآلتيني:
أ. هات تركيبن يتضمنان املفاضلة بن أمرين أو أكثر:

الركيب األول ..........................................................

الركيب الثاين ..........................................................

خاطب للمفاضلة؟
ُ
ب. ما البنية اليت استعملها امل

البنية ................، ومن أمثلتها ............ و............ و...........

سادسا: أجب عن األسئلة اآلتية:
أ. حدد أربعة تراكيب تبدأ ابسم من اخلطاب املسموع.

الركيب األول ........................... الركيب الثاين ....................

الركيب الثالث.......................... الركيب الرابع .....................

ب. حدد العنصر املهم يف كل تركيب من الراكيب السابقة.

..............................2......................................1

..............................٣......................................٤
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جـ. حدد العنصر الذي متت به الفائدة يف الركيب السابقة.

..............................2......................................1

..............................٣..................................... ٤

د. بن أمهية العنصرين السابقن ومكاهنما اإلعرايب يف اخلطاب.

...................................................................

سابعا: أجب عن األسئلة اآلتية: 
أ. حدد أربعة تراكيب تبدأ بفعل من اخلطاب املسموع.

الركيب األول ......................... الركيب الثاين ......................

الركيب الثالث ........................ الركيب الرابع ....................

ب. حــدد العنصــر الــذي قــام ابلفعــل وصنفــه إىل فاعــل حقيقــي وفاعــل غــر 
حقيقــي.

فاعل غر حقيقيفاعل حقيقيالعنصرالرقم
1
2

جـ. بن أمهية العنصر وموقعه اإلعرايب يف اخلطاب.

........................................................................
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اثمنا: أجب عن األسئلة اآلتية:
أ. حدد الشخصيات يف اخلطاب املسموع، وبن دور كل منهم يف اخلطاب.

الشخصية األوىل..............................ودورها ....................

ب. صف الشخصية الصامتة األوىل اليت تظهر يف اخلطاب، مث حللها 
معتمدا على الراكيب اليت اعتمدها املخاطب لوصفه.

.......................................................................

جـ. هل جاء وصف الشخصية األوىل شكليا موافقا للخطاب؟

.......................................................................

اتسعا: ما هي البىن الرتكيبية اليت استعملها املخاَطب الدالة على 
“االعتذار والطلب“ يف العبارات التالية؟

آسف لإلطالة عليكم اتصلوا اآلن .........................................

عذرا هال تقومن عن اجلهاز .............................................

عاشرا: صف تعابري وجه املخاَطب واملخاِطب يف الرتكيب اآلتية:
- اي للهول ال أقدر على ذلك ...........................................

- روعة املعدة مسطحة ..................................................

- هذا رائع مل أكن أتوقع ذلك............................................
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حادي عشر: أكمل اجلدول اآليت:
النتيجةالسببالركيب

التفصيلاإلمجالالركيب

اثين عشر: ما هي الوسائل اللغوية وغري اللغوية اليت استعملها املخاطب 
إلظهار الود يف الرتاكيب اآلتية؟

- إنه مجيلة  ...........................................................

- ال أصدق خسرت ٣ سم خبمس دقائق .................................

اثلث عشر: أجب عن األسئلة اآلتية:
أ. كم مرة تكررت الراكيب اآلتية يف اخلطاب املسموع؟

استعد معدتك املسطحة .................................................

مخس دقائق يوميا .......................................................

ب. هل كان التكرار وسيلة من وسائل املخاطب لالحتيال على املتلقي 
واقناعه؟

.......................................................................

رابع عشر: أجب عن السؤالني اآلتيني:
- صل خبط بن العامودين اآلتين.
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العامود األول
الركيب

العامود الثاين
املكون

إعادة صياغة القول ال، أقصد أنه حيرق الدهون
التصحيح الذايت أعين أنك تستطيع حرق الدهون

- حدد األلفاظ اليت تستعمل للتصحيح الذايت وإعادة صياغة القول يف 
الركيبن السابقن واذكر أمثلة أخرى. 

ألفاظ التصحيح الذايت ............. ومنها............... و ..............

ألفاظ إعادة صياغة القول :........... ومنها............... و ............

خامس عشر: صل خبط بن العامود األول وما يقابله يف العامود الثاين مث 
بن البى اليت استعملها املخاَطب للداللة على التفاعل.

العامود األول
الركيب

العامود الثاين
املكون

التثبت من مستوى الفهمهيا بنا فلنجرهبا اآلن
طلب املساعدةهل فهمت ما أقول؟

البى الدالة على التفاعل هي .................. و............... 
و.............. و...................
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التقومي

سلم تقدير  أداة التقومي التقومي املعتمد على اآلداء اسراتيجية 
التقومي

جيد 
جدا جيد مقبول معاير اآلداء الرقم

يفكك املفردات ألصوات مفردة مث ينطقها نطقا 
صحيحا.

1

يتعرف املخاطب على كيفية املماطلة. 2
يدرك أمهية التصحيح الذايت للخطاب.  ٣

يدرك كيفية التفاعل بن املخاطب واملتلقي.  ٤
حيدد األساليب اليت دلت على التفاعل.  ٥
حيدد الراكيب اليت تدل على إظهار الود. 6
يتعرف على العالقات املكونة للخطاب. 7

يتبن القيمة التواصلية للغة اجلسد “تعابر الوجه”. ٨
يتعرف على كيفية املناسبة األسلوبية. ٩

حيدد مضمون اخلطاب. 10
يصنف اخلطاب من موضوعه. 11

حيدد شكل اخلطاب. 12
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سلم تقدير  أداة التقومي التقومي املعتمد على اآلداء اسراتيجية 
التقومي

جيد 
جدا جيد مقبول معاير اآلداء الرقم

يدرك أن الفاعل قد يكون منفذ احلدث أو ال يكون. 1٣
تبن أن اخلر هو الذي تتم يف معى اجلملة. 1٤

يستنتج أن املبتدأ هو العنصر الذي حيدد اخلطاب.  1٥
يستنتج الطريقة املستخدمة للتفضيل بن أمرين أو 

أكثر.
16

حيدد املفردات الصعبة، وحياول نطقها نطقال 
صحيحا.

17

حيلل أصوات املفردة. 1٨

النشاط اخلارجي 
اخــر خطــااب إعالميــا مرمجــا ابلفصحــى ومبثــواث علــى شــبكة املعلومــات العامليــة 

مث طبــق عليــه مــا تعلمتــه ســابقا.

الوحدة الثانية
جهاز عالج تساقط الشعر

النتاجات املرجوة:
- يدرك أّن اختالف الصوامت يف املفردة يؤثر يف املعى.

- يكتب املفردات املنطوقة.
- يستنتج أّن املفردات اليت تتبع مفردة ما أو تسبقها.



استثمار تحِليل الخطاب اإلعالمي المترجم في بناء تدريبات تواصلية مقترحة

٩٨                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

- يدرك أّن تسكن آخر االسم دليل على الوقف.
- يدرك أّن املفعول به هو املتقبل للحدث » ما وقع عليه فعل الفاعل«.

- يدرك أّن املفعول فيه هو اجلزئية املكملة للحدث زماان ومكاان. 
- حيدد مضمون اخلطاب.

- حيدد األحداث الرئيسة يف اخلطاب.
- حيدد املفردات املفتاحية يف اخلطاب.

- يقسم املفردات ضمن متالزمات معجمية واحدة.
- حيدد األدلة اليت يذكرها املخاطب ملعلوماته.

اسرتتيجيات التعلم:
التعلم اإلفرادي/ التعلم الذايت/ التعلم عن بعد/ التعلم التعاوين/ التعلم التباديل

الزمن: أربع ساعات
رابط الوحدة الثانية:

شــاهد اخلطــاب اإلعالمــي املرَجــم املبثــوث علــى موقــع يوتيــوب مــن خــالل 
اآليت: الرابــط 

https://youtu.be/sjmGtWz2vTk
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أسئلة املناقشة:
أوال: توقع دالالت اخلطاب اعتمادا على العنوان قبل االستماع إليه.

........................................................................

اثنيا: حدد األحداث الرئيسية يف اخلطاب املسموع.
........................................................................

تكــون  املفــردات، وأعــد ضبطهــا صرفيــا حبيــث  مــن  بعضــا  اخــرت  اثلثــا: 
معناهــا. وبــني  مســتخدمة، 

املعىاملفردة ابلضبط اجلديداملعى املفردة 

رابعــا: اســتمع إىل هــذا اجلــزء مــن اخلطــاب واكتبــه مراعيــا احلــركات كمــا 
ينطقهــا املخاطَــب.

........................................................................

خامسا: صل خبط بني املفردات وما ميكن أن يتبعها أو يسبقها:
املفردة اليت تتبعها أو تسبقها  املفردة    

الضوء        يدوي
زراعة        اجللسة
العملية        الشعر
الواحدة        املذهل

جهاز        كلفة
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سادسا: أجب عن األسئلة اآلتية:
أ. هات ثالثة تراكيب توقف املخاطب يف هنايتها.

الركيب األول ..........................................................

الركيب الثاين ..........................................................

الركيب الثالث .........................................................

ب. ماذا كانت حركة احلرف األخر من املفردة األخرة من الركيب؟

........................................................................

سابعا: أجب عن األسئلة اآلتية:
أ. هات أربعة أمثلة على أفعال متعدية من اخلطاب املسموع.

.............................2........... ...........................1

.............................٣........................... ...........٤

ب. حدد العنصر املتقبل للحدث يف اجلمل السابقة.

.............................2.......................................1

.............................٣.......................................٤

جـ. بن أمهية العنصر وموقعه اإلعرايب يف اخلطاب.

...................................................................
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اثمنا: أجب عن األسئلة اآلتية:
أ. حدد أربع مجل فعلية يف اخلطاب املسموع تتضمن عنصرا زمانيا ومكانيا.

................................2....................................1

................................٣....................................٤

ب. ماذا أفاد العنصر املكاين والزماين اخلطاب؟

........................................................................

اتســعا: قســم اخلطــاب املســموع إىل فقــرات وحــدد املفــردات املفتاحيــة يف 
كل فقــرة.

املفردة املفتاحيةالفقرة 

عاشرا: قسم املفردات الواردة يف اخلطاب إىل حقول داللية معينة.
املفرداتاحلقل الداليل

حادي عشر: حدد املعلومات اليت قدمها املخاطب واألدلة اليت ساقها لتأكيد رأيه.

.....................................................................................1

.....................................................................................2
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التقومي 
قائمة شطب  أداة التقومي املالحظة اسراتيجية التقومي
التقدير

املهارة والسلوك الالرقم نعم
يدرك أن اختالف الصوامت يف املفردة يؤثر يف املعى. 1

يكتب املفردات املنطوقة. 2
يستنتج املفردات اليت تتبع مفردة ما أو تسبقها. ٣
يعرف أن تسكن آخر االسم دليل على الوقف. ٤

يدرك أن املفعول به هو املتقبل للحدث “ما وقع عليه فعل الفاعل”. ٥
يدرك أن املفعول فيه هو اجلزئية املكملة للحدث زماان ومكاان.  6

حيدد مضمون اخلطاب. 7
حيدد األحداث الرئيسة يف اخلطاب. ٨
حيدد املفردات املفتاحية يف اخلطاب. ٩

يقسم املفردات ضمن متالزمات معجمية واحدة  10
حيدد األدلة اليت يذكرها املخاطب ملعلوماته.  11

النشاط اخلارجي 
أعــد االســتماع إىل اخلطــاب اإلعالمــي املرَجــم ابلفصحــى يف الوحــدة األوىل 

وطبــق التدريبــات الــيت تعلمتهــا يف هــذه الوحــدة.
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الوحدة الثالثة
كيفية صناعة الزجاج

النتاجات املرجوة:
- حيدد مضمون اخلطاب.
- يستطيع تفقر النص. 

- يتعرف على املفردات املفتاحية يف اخلطاب. 
- ييز الفرق بن الصوائت الطويلة والصوائت القصرة.

- حيدد الكلمات األكثر شيوعا.
- يدرك أّن االسم املشتق الذي يدل على من قام ابلفعل هو اسم الفاعل.

- يدرك أّن االسم املشتق الذي يدل على من وقع عليه الفعل هو اسم املفعول.
- يستنتج أّن املفعول ألجله يسهم يف ربط اخلطاب من خالل العالقة السببية.

- يستنتج أّن وظيفة احلال يف اخلطاب تبن هيئة املنفذ أو املتقبل للحدث.
- يتعــرف علــى أّن وظيفــة التمييــز يف اخلطــاب التحديــد أو االتســاع والشــمول 

واملبالغــة.
- يدرك دور التكرار يف ربط اخلطاب. 

اسرتتيجيات التعلم:
التعلم اإلفرادي/ التعلم الذايت/ التعلم عن بعد/ التعلم التعاوين/ التعلم التباديل

الزمن: أربع ساعات
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رابط الوحدة الثالثة:
شــاهد اخلطــاب اإلعالمــي املرَجــم املبثــوث علــى موقــع يوتيــوب مــن خــالل 

اآليت: الرابــط 
https://youtu.be/6f92WNNZjII

أسئلة املناقشة 
أوال: حدد مضمون اخلطاب اعتمادا على العنوان. 

........................................................................

اثنيا: أعد تفقري النص، وحدد املفردات املفتاحية يف الفقرات كلها.
املفردة املفتاحيةالفقرة

اثلثــا: ابــدل الصوائــت الطويلــة الــيت وردت يف اخلطــاب بصوائــت قصــرية 
مث فــرق بينهمــا ابملعــىن.

املعىاملفردة بصائت قصراملعىاملفردة بصائت طويل

رابعا: قسم مفردات اخلطاب ضمن املعايري اآلتية:
الكلمات غر املستعملةالكلمات املستعملة الكلمات الشائعة
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خامســا: صنــف املشــتقات اآلتيــة مــن حيــث صيــغ مشــتقة تــدل علــى منفــذ 
احلــدث )اســم فاعــل( وصيــغ مشــتقة تــدل علــى املتقبــل للحــدث )اســم مفعــول(.

الصيغة املشتقة املتقبلة للحدثالصيغة املشتقة املنفذة للحدثالصيغة

بنيتــني حنويتــني عللتــا ســبب وقــوع احلــدث يف اخلطــاب  سادســا: حــدد 
اخلطــاب. يف  أمهيتهمــا  وبــني  املســموع، 

البنية االمسية األوىل................ وتكمن أمهيته يف اخلطاب ................

البنية االمسية الثانية ............... وتكمن أمهيته يف اخلطاب ...............

ســابعا: هــات تركيبــني يتضمنــان بنيــة تصــف هيئــة منفــذ احلــدث أو املتقبــل 
للحــدث مــن اخلطــاب املســموع، وبــني أمهيتهمــا يف اخلطــاب.

الركيب األول .................... وتكمن أمهيته يف اخلطاب .................

الركيب الثاين .................... وتكمن أمهيته يف اخلطاب ................

اثمنــا: اســتمع إىل الرتكيبــني اآلتيــني يف اخلطــاب املســموع، وتعــرف علــى 
ماهيــة املخطــوط حتتــه حنــواي، مث بــني إســهامه يف اخلطــاب.

بْل يستخدُم 1000ومضٍة .................... وأسهم يف .....................

جودتُه جعلتُه األكثر تطوراً .................... وأسهم يف .....................

اتسعا: أجب عن األسئلة اآلتية:
أ. صف اخلرطوم كما يظهر يف الصورة.

........................................................................
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ب. ما الراكيب اليت استعملها املخاطب لوصفه؟
........................................................................

جـ. هل جاءت الراكيب موافقة لصورة اخلطاب مع التوضيح؟
........................................................................

عاشرا: أجب عن األسئلة اآلتية:
أ. تتبع املفردات والراكيب املكررة يف اخلطاب املسموع، حسب اجلدول اآليت:

عدد التكراراتاملفردات – الركيب

ب. بن أثر التكرار يف اخلطاب.
........................................................................

التقومي 
سجل سر التعلم  أداة التقومي مراجعة الذات  اسراتيجية التقومي

يقوم املتعلم بتعبئة سجل سر التعلم 
االسم:............... املوضوع :................ التاريخ: .......................
اهلدف من الدرس: .............................................................
الشيء الذي قمت بفعله: ......................................................
تعلمت من الدرس: ............................................................
أفادين الدرس يف حتسن مهاريت يف:.............................................

مالحظات املدرس .......................
........................................

مالحظايت: ........................

...................................
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النشاط اخلارجي 
اســتعن برابــط اخلطــاب اإلعالمــي املرَجــم ابلفصحــى يف الوحــدة الثانيــة، وطبــق 

مــا تعلمتــه يف هــذه الوحــدة.

الوحدة الرابعة 
جهاز رش الدهان

النتاجات املرجوة:
- يوضح معاين املفردات.

- يتعرف املفردات اليت تستعمل للتعبر عنها ضمن خطاب ما.
- حيدد املفردات اليت تدل على القيام ابألمر مرة واحدة.

- يســتنتج أّن العطــف هــو توســيع لبنيــة أو لعنصــر مــن عناصرهــا مــن نفــس النمــط 
بواســطة أداة مــن أدوات العطــف.

- يــدرك أّن وظيفــة الصفــة تكــون بــن أمريــن: املبالغــة يف اتصــاف املوصــوف بتلــك 
الصفــة أو مراعــاة حلــال املخاطــب.

- حيدد احملال واحملال عليه. 
- حيدد اسراتيجيات اخلطاب اخلاصة حبرية االختيار.

- يصف اخلطاب من حيث القصر والطول. 
- يبن أمهية طول النص يف اإلقناع. 

- حيدد األلفاظ اليت تدل على قصد املخاطب من خطابه.
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اسرتتيجيات التعلم:
التعلم اإلفرادي/ التعلم الذايت/ التعلم عن بعد/ التعلم التعاوين/ التعلم التباديل

الزمن: أربع ساعات
رابط الوحدة الرابعة:

شــاهد اخلطــاب اإلعالمــي املرَجــم املبثــوث علــى موقــع يوتيــوب مــن خــالل 
اآليت: الرابــط 

https://youtu.be/MkaiWu2FO4c

أسئلة املناقشة:
أوال: استعن بسياق اخلطاب وحدد معاين املفردات اآلتية: 

ذرعا................................... االحرافية ......................

ميز.................................... الزاند ..........................
اثنيا: ما املفردات اليت من املمكن استعماهلا يف اخلطاب السابق؟

ال تستعملتستعمل املفردة
احلائط
السماء
املاء
النار
احلرارة
احلديد
األزرق
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اثلثا: حدد ثالث مفردات دلت على قيام احلدث مرة واحدة.
املفردة األوىل.....................................ووزهنا ..................
املفردة الثانية.....................................ووزهنا ..................
املفردة الثالثة.....................................ووزهنا ..................

رابعــا: اســتخرج تراكيــب تتضمــن البنيــة )أو( مــن اخلطــاب املســموع، مث 
حــدد أمهيتهــا يف انســجام اخلطــاب.

الركيب.............................. وأسهم يف...........................

خامســا: اســتمع إىل اخلطــاب اآليت مــن اخلطــاب املســموع مث أجــب عــن 
األســئلة الــيت تليــه:

»نقــدم إليكــم بينــت زوم أداة الطــالء االحرافيــة املدهشــة القــادرة علــى جعــل 
أي مشــروع مشــروعا ســهال جــدا«

علل استخدام املخاطب للبى )الصفات( اليت حتتها خط.
........................................................................

سادسا: أجب عن األسئلة اآلتية: 
أ. اكمل اجلدول اآليت:

احملال إليهتركيب يتضمن جهاز رش الدهانالضمر

ب. يبن أمهية الضمر يف ربط النص.
........................................................................
........................................................................
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جـ. ما أثر تكرار الضمر “اهلاء“ احملال إىل جهاز رش الدهان؟

........................................................................

ســابعا: حــدد الرتاكيــب الــيت اســتعملها املخاِطــب إلعطــاء حريــة االختيــار 
للمتلقــي واألســلوب الــذي اســتعمله.

األسلوبالراكيب

اثمنا: أجب عن األسئلة اآلتية:
أ. صف اخلطاب من حيث اسراتيجييت الطول والقصر.

........................................................................

ب. ملاذا اعتمد املخاطب على اسراتيجية الطول يف خطابه؟
........................................................................

اتســعا: حــدد بنيتــني يف اخلطــاب املســموع مث بــني كيــف أظهــر املخاطــب 
قصــده مــن اخلطــاب.

البنية األوىل ............................................................

البنية الثانية ............................................................
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التقومي 

سلم تقدير  أداة التقومي التقومي املعتمد على 
اآلداء

اسراتيجية 
التقومي

جيد 
جدا جيد مقبول معاير اآلداء الرقم

يوضح معاين املفردات. 1
يتعرف املفردات اليت تستعمل للتعبر عنها ضمن خطاب ما. 2

حيدد املفردات اليت تدل على القيام ابألمر مرة واحدة. ٣
يستنتج أّن العطف هو توسيع لبنية أو لعنصر من عناصرها 

من نفس النمط بواسطة أداة من أدوات العطف. ٤

يدرك أّن وظيفة الصفة تكون بن أمرين: املبالغة يف 
اتصاف املوصوف بتلك الصفة أو مراعاة حلال املخاطب. ٥

حيدد احملال واحملال عليه.  6
حيدد اسراتيجيات اخلطاب اخلاصة حبرية االختيار. 7

يصف اخلطاب من حيث القصر والطول.  ٨
يبن أمهية طول النص يف اإلقناع.  ٩

حيدد األلفاظ اليت تدل على قصد املخاطب من خطابه. 10

النشاط اخلارجي 
اســتعن برابــط اخلطــاب اإلعالمــي املرَجــم ابلفصحــى يف الوحــدة الثالثــة، وطبــق 

مــا تعلمتــه يف هــذه الوحــدة. 
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اخلامتة
املرَجــم  للخطــاب اإلعالمــي  الناصعــة  الصــورة  الدراســة كشــف  تغيــت هــذه 
مث  التواصليــة،  الكفايــة  إىل  املفضيــة  اللغويــة  جتلياتــه  بتحليــل  وذلــك  ابلفصحــى، 
تطويــر منــاذج جمرحــة مــن بعــض اخلطــاابت اإلعالميــة املرمَجــة ابلفصحــى ال ســيما 
املالئمــة  االســرتيجيات  اقــراح  مث  ومــن  شــديدين،  ووعــي  حبــرص  املنتقــاة  تلــك 
لكيفيــة اســتثمار تلكــم التجليــات –القــدرات– يف تعليــم العربيــة للناطقــن بغرهــا 
وذلــك ابالعتمــاد علــى اســراتيجيات تربويــة لســانية وظيفيــة، وأخــرا بلــورة تلكــم 
االســراتيجيات علــى شــكل قوالــب تعليميــة، قــد تشــكل مســتقبال البــؤرة األساســية 

لبعــض مناهــج العربيــة للناطقــن بغرهــا. 
ووصلت الدراسة يف صورهتا النهائية إىل النتائج اآلتية: 

أوال: أّن اإلعــالم املرَجــم ابلفصحــى يعــّج ابلتجليــات اللغويــة الفصيحــة الــيت 
قدمــت بــكل اقتــدار تعريبــا ومتثيــال، وهــي جتليــات فاقــت املتوقــع واملتأمــل بتمثلهــا 
ألهّنــا  وآلياهتــا؛  ومبادئهــا  مكوانهتــا  بكافــة  التواصليــة  للكفايــة  املكونــة  القــدرات 

خطــاابت منطوقــة متتلــئ ابحليــاة واحليويــة متثــل الوســائل اللغويــة وغــر اللغويــة.

اثنيــا: أّن االســتفادة مــن هــذه اخلطــاابت تكمــن ابلتحــول مــن املنحــى النظــري 
– األطــر النظريــة لآلليــات اســتثمار حتليــل اخلطــاب اإلعالمــي املرَجــم – إىل املنحــى 
التطبيقــي – القوالــب التعليميــة – ابالعتمــاد علــى أطــر عامــة كتحديــد اخلطــاب 
اخلطــاب  والزمــن وحتليــل  التدريــس  املقرحــة واســرتيجيات  والنتاجــات  اإلعالمــي 

واســرتيجيات التقــومي.
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اثلثــا: أّن املعطيــات الــيت يقدمهــا لنــا علــم حنــو النــص وحتليــل اخلطــاب مهمــة 
وضرورية، وهي وإْن شــكلت مراحل متطورة من اللغة قد تعســر على متعلميها من 
أبنائهــا إال أنــه مــن اللــزام أن نبــدأ شــيئا فشــيئا يف تعليمهــا للطلبــة الناطقــن بغرهــا.

وأخــرا فــإّن الدراســة توصــي يف منتهاهــا إىل ضــرورة اســتثمار حتليــل اخلطــاب 
بغرهــا، كوهنــا  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  تعليــم  يف  ابلفصحــى  املرَجــم  اإلعالمــي 
–اللغــة– تشــكل الصــورة احليــة احليويــة للعربيــة املأمولــة، وكونــه –التحليــل– يشــكل 

الطريقــة املثلــى يف تعليــم اللغــة تواصليــا.
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)1( ابــن مالــك، رشــيد، مصطلحــات التحليــل الســيميائي للنصــوص، دار احلكمــة، فيفــري، 2000، 

ص20. 
)2( ميلز، ســارة، اخلطاب، ترمجة: يوســف بغول، منشــورات خمر الرمجة يف األدب واللســانيات، 

جامعة متنوري، قسنطينة، 200٤، ص٣.
)٣( العنــايت، وليــد، حتليــل اخلطــاب وتعليــم مفــردات العربيــة للناطقــن بغرهــا، جملــة البصائــر، جملــد 

1٣، عــدد2، 2010، ص٩٥.
)٤( العنــايت، وليــد، حتليــل اخلطــاب وتعليــم مفــردات العربيــة للناطقــن بغرهــا، املرجــع الســابق، 

ص٩٥.
)٥( العنايت وليد، حتليل اخلطاب وتعليم اللغة، جملة أم القرى لعلوم اللغات، ع 1٨، يناير، 2017. 

.٤00 -٣٥٣
Deborah. S, Deborah. T, and Heidi. E. )2001( Discourse 
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ص2٩0.
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)10( العنــايت، وليــد، حتليــل اخلطــاب وتعليــم مفــردات العربيــة للناطقــن بغرهــا، املرجــع الســابق، 
لعلــوم  القــرى  أم  بغرهــا، جملــة  للناطقــن  اإلنشــاء  وتعليــم  اخلطــاب  وليــد، حتليــل  العنــايت، 
اللغــات وآداهبــا، العــدد ٩، 2012. العنــايت، وليــد، حتليــل اخلطــاب وتعليــم اللغــات األجنبيــة 
مــن الكفايــة اللغويــة إىل الكفايــة اخلطابيــة، حبــوث املؤمتــر الــدويل الثــاين لتعليــم اللغــة العربيــة 
للناطقــن بغرهــا، معهــد اللغــوايت العربيــة، جامعــة امللــك ســعود، 201٤. العنــايت، وليــد، 

حتليــل اخلطــاب وتعليــم اللغــة، املرجــع الســابق.
)11( الثوابيــة، حممــد عطــا هللا، عثــرات اخلطــاب املكتــوب لــدى غــر الناطقــن ابلعربيــة، رســالة 

ماجســتر، جامعــة البــراء، 201٥.
)12( هاينــز، مايــكل، القــوى العقليــة احلــواس اخلمســة، ترمجــة: عبــد الرمحــن الطيــب، ط1، األهليــة 
للنشــر، 200٩، ص٣17، واخلطيــب، مجــال حممــد، واحلديــدي، مــى صــاحل، املدخــل إىل 
الربيــة اخلاصــة، ط1، دار الفكــر، عمــان، 200٩، ص1٣0. صحــح الباحــث خطــأ حنــواي 

يف النــص املنقــول وهــو: ) أصمــا( و)أبكمــا(. 
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واملعــوش، ســامل، اللغــة العربيــة يف اإلذاعــة والتلفــاز والفضائيــات يف لبنــان، املوســم الثقــايف 

جملمــع اللغــة العربيــة، 201٣.
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)1٨( املوســى، هنــاد، اللغــة العربيــة يف العصــر احلديــث قيــم الثبــوت، دار الشــروق، عمــان، 2007، 
ص120.

)1٩( املوســى، هنــاد، اللغــة العربيــة يف العصــر احلديــث قيــم الثبــوت، دار الشــروق، عمــان، 2007، 
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بــروت، 1٩٩6، ص2٤٤. وانظــر: العنــايت، وليــد، اللســانيات التطبيقيــة وتعليــم الكتابــة 
عــدد،٣،  جملــد٨،  وآداهبــا،  العربيــة  اللغــة  يف  األردنيــة  اجمللــة  األجنبيــة،  ابللغــة  واإلنشــاء 

ص٥٩.  متــوز،2012، 
)2٤( رزقــي، حممــد، منهــاج اللغــة العربيــة يف التعليــم الثانــوي، مؤمتــر علــم اللغــة الثــاين، دار اهلــاين 

للطباعــة، القاهــرة، 200٤م، ص٨2٣.
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)26( الســحيباين، صــاحل، املنهــج التواصلــي وتعليــم اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة ابململكــة العربيــة 
السعودية، مؤمتر علم اللغة الثاين، 200٤م، دار اهلاين للطباعة والنشر، القاهرة، 200٤م، 
ص27٤ـ 27٥. وانظــر أيضــا: املوســى، هنــاد، األســاليب يف تعليــم اللغــة العربيــة، ط1، دار 

الشروق، عمان، 200٣، ص12٣- ص12٤.
)27( براون، دوجالس، أسس تعلم اللغة وتعليمها، املرجع السابق، ص2٤٤.

)2٨( انظــر: الثوابيــة، هيثــم، املســتوايت اللغويــة لإلعــالانت املدبلجــة يف الفضائيــات العربيــة وأثرهــا 
يف معاجلــة الكفايــة التواصليــة عنــد أبنــاء العربيــة، مؤمتــر اللغــة العربيــة يف احليــاة العامــة، املوســم 

الثقــايف الثــاين والثالثــون، جممــع اللغــة العربيــة، 201٥. 
)2٩( استمع إىل النماذج)1( و)2( و )٣(.
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)٣0( هذه األفاظ مستقاة من العامية األردنية املستقاة من بعض الرامج اإلعالمية. 
)٣1( استمع إىل النماذج)1( و)2( و)٣(.

)٣2( استمع إىل النماذج )1( و)2( و)٣( و)٤( و)٥( و)6( و)7( و)1٤(. 
)٣٣( استمع إىل النماذج)1( و)2( و)٣( و)1٤(. 
)٣٤( استمع إىل النماذج ) 1٥( و)16( و)17(. 

)٣٥( يقصــد هبــا: املســامهة اإلخباريّــة دون زايدة أو نقصــان. انظــر: إمساعيــل، صــالح، النظريــة 
احلوليــة  االجتماعيــة،  والعلــوم  اآلداب  حوليــات  جرايــس،  بــول  عنــد  املعــى  يف  القصديــة 
اخلامســة والعشــرون، الرســالة الثالثــون بعــد املئتــن، ص ٨٩. واحلســن، شــاهر، علــم الداللــة 

الســمانتكية والرامجاتيــة يف اللغــة العربيّــة، دار الفكــر، 2001، ص 16٩.
)٣6( يقصــد هبــا: ال تقــل مــا تعلــم كذبــه، وال تقــل مــا ليــس لــك عليــه بّينــة أو دليــل. انظــر: طــه 
عبد الرمحن، اللســان وامليزان، ط1، املركز الثقايف العرب، 1٩٩٨، ص 2٣٨.  واحلســن، 

شــاهر، علــم الداللــة الســمانتيكية والرامجاتيــة يف اللغــة العربّيــة، املرجــع الســابق، ص16٩.
)٣7( يقصــد هبــا: لِيُناِســب مقالُــك مقاَمــك. انظــر: طــه عبــد الرمحــن، اللســان وامليــزان، املرجــع 
الفكــر،  عــامل  الّلســاين،  التــداول  يف  االقتضــاء  عــادل،  .فاخــوري،   2٣٨ ص  الســابق، 

1٩٨٩،ص1٤7. 
)٣٨( يقصــد هبــا: لتجعــل املخاطــب خيتــار بنفســه. انظــر: فاخــوري، عــادل، االقتضــاء يف التــداول 

اللســاين، املرجــع الســابق، ص 2٤1 
)٣٩( يقصــد هبــا: إظهــار الــود للمخاطــب. انظــر: فاخــوري، عــادل، االقتضــاء يف التــداول اللســاين، 

املرجع الســابق، ص 2٤1.
)٤0( يقصــد هبــا: الغايــة التواصليّــة الــيت يريــد املتكلــم حتقيِقَهــا مــن اخلطــاب وقصــده منــه. انظــر: 

فاخــوري، عــادل، االقتضــاء يف التــداول اللســاين، املرجــع الســابق، ص 10٣ .
)٤1( انظر النماذج )1٥( و)16( و)17(. 

)٤2( يقصــد هبــا: شــخصية املتكلــم واملتلقــي وتكوينهــا الثقــايف وشــخصيات مــن يشــهد الــكالم. 
انظــر: املوســى، هنــاد، الصــورة والصــرورة بصائــر يف أحــوال الظاهــرة النحويــة، ونظريــة النحــو 
العــريب، منزلــة الســياق يف نظريــة النحــو العــريب، دار الشــروق، عمــان، 200٣، ص 12٤. 
وانظــر: بيــر ابولــو، اللغــة والســياق االجتماعــي، ترمجــة: حميــي الديــن حمســب، جملــة اخلطــاب 

الثقــايف - رؤى، العــدد الثــاين، ص2٤7. 
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)٤٣( يقصــد بــه: اإلقنــاع أو األمل أو اإلغــراء أو الضحك.انظــر: املوســى، هنــاد، منزلــة الســياق يف 
نظريــة النحــو العــريب، املرجــع الســابق، ص 12٤.

)٤٤( يقصــد هبــا: األداء العضلــي اجلســدي النتــاج عــن شــعور مــا. انظــر: دارويــن، التعبــر عــن 
االنفعــاالت يف اإلنســان واحليــواانت، ترمجــة: جمــدي حممــود املليجــي، القاهــرة، 200٥ ص 
٩7.  ابكــو نتــايل، لغــة احلــركات، ترمجــة: مســر شــيخاين، دار اجلليــل، بــروت، ص1٩. 
)٤٥( يقصــد هبــا: البالغــة هــي الســكوت. انظــر: بــوزاين، أمحــد، بالغــة الصمــت يف اخلطــاب 
الصــويف، جملــة األثــر، العــدد 1٨، 201٣. مارفــن ولوشــكي، التمثيــل الصامــت -فهــم وأداء 

الصمــت املعــر، ترمجــة: ســامي صــالح، القاهــرة، 2002، ص ٣1. 
)٤6( يقصــد بذلــك: التنغيــم، واملفصــل، والطــول، والنــر. انظــر: الربضــي، رمي، الثوابيــة، هيثــم، 
التنغيــم واملفصــل والطــول: دراســة لســانية تقابليــة بــن العربيــة واإلجنليزيــة، جملــة أمــارابك، 

.201٥ عــدد1٨، 
)٤7( يقصــد بذلــك: أداء االعتــذار والطلــب وفقــا ألعــراف اجملتمــِع. انظــر: وليــد العنــايت، حتليــل 
اخلطــاب وتعليــم اللغــة األجنبيــة مــن الكفايــة اللغويــة إىل الكفايــة اخلاطبيــة، املرجــع الســابق، 

ص٣7-61.
)٤٨( انظر النماذج )٨( و)٩( و)10( و )11( و )12( و )1٣( و )1٤(.

)٤٩( روبــرت دي بوجرانــد، النــص واخلطــاب واإلجــراء، متــام حســان، عــامل الكتــب، 2007، 
ص 172. 

)٥0( أبو خرمة، عمر، حنو النص نقد النظرية، ط1، عامل الكتب، األردن، 200٤، ص 1٨٤.  
)٥1( روبــرت دي بوجرانــد، النــص واخلطــاب واإلجــراء، املرجــع الســابق، ص ٣01. وانظــر: 
هيثــم الثوابيــة، مــن االحتبــاك إىل االعتــداد ابملبــى العدمــي، جملــة جممــع اللغــة العربيــة األردين، 

201٤، العــدد، ٨7. 
)٥2( الــزاند، األزهــر، نســيج النــص حبــث فيمــا يكــون بــه امللفــوظ نصــا، ط1، املركــز الثقــايف 

 .1٣٤ 1٩٩٣، ص  العــريب، 
)٥٣( أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ط٥، عامل الكتب، القاهرة، 1٩٩٨، ص 7٤.

)٥٤( العنايت، وليد، حتليل اخلطاب وتعليم اللغة األجنبية، املرجع السابق، ص ٨.
)٥٥( العنايت، وليد، حتليل اخلطاب وتعليم اللغة األجنبية، املرجع السابق، ص1٨.

)٥6( انظر النماذج )1٥( و)16( و)17(.
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)57( http://blog.iain-tulungagung.ac.id/wp-content/uploads/
sites/96/2014/05

)٥٨( جيــب انتقــاء اخلطــاب اإلعالمــي املرَجــم ابلفصحــى بدقــة، كــون الكثــر منهــا يتضمــن بعــض 
احملتــوايت املرفوضــة دينيــا أو اجتماعيــا أو أخالقيــا، فثمــة الكثــر مــن البحــوث والدراســات 
الــيت أجريــت عــن املسلســالت املدبلجــة، وقــد أفضــت إىل نتائــج ســلبية تؤثــر علــى األخــالق 
والتماســك األســري والنســيج االجتماعــي، غــر أننــا مل نتطــرق هلــا ألننــا بصــدد دراســة اجلانــب 
العربيــة  الدرامــا  انظــر مثــل هــذه الدراســات: مصطفــى، رانيــا أمحــد، أتثــر  اللغــوي فيهــا. 
واألجنبيــة املقدمــة يف القنــوات الفضائيــة العربيــة علــى قيــم واجتاهــات الشــباب العــريب، رســالة 
الركيــة  املسلســالت  أثــر  منــال،  مزاهــرة،  القاهــرة، 2006.  القاهــرة، جامعــة  ماجســتر، 
الــيت تعــرض علــى القنــوات الفضائيــة العربيــة علــى اجملتمــع األردين، جامعــة البــراء، األردن، 
2011. ومحيــدة، راضيــة، املسلســالت املدبلجــة وأتثرهــا علــى القيــم والســلوكيات لــدى 

اجلمهــور اجلزائــري، رســالة ماجســتر، جامعــة اجلزائــر، 2006.
)٥٩( جيــب الركيــز هنــا علــى النواحــي الوظيفيــة والتداوليــة يف املســتوايت اللغويــة، انظــر: بعيطيــش، 
حيــى، حنــو نظريــة وظيفيــة للنحــو العــريب، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة منتــوري، قسنطســنة، 
2006. الســامرائي، فاضــل، معــاين النحــو، ط1، دار الفكــر األردن، 2000، املتــوكل، 
أمحــد، آفــاق جديــدة يف نظريــة النحــو الوظيفــي، ط1، دار اهلــالل، املغــرب، العربيــة، 1٩٩٨، 
واملتــوكل، أمحــد، الركيبــات الوظيفيــة )قضــااي ومقــارابت(، ط1، دار األمــان، املغــرب، 
200٥. واملتــوكل، أمحــد، الوظائــف التداوليــة يف اللغــة العربيــة، ط1، املغــرب، دار الثقافــة، 

.1٩٨٥
)60( H.P.Grice. )1995( «logique et conversation» in l›information 

grammatical, traduit par, Frederick Berthet et Michel Bozen 
)Paris( n°66,1995

نقــال عــن: صحــرواي، مســعود، التداوليــة عنــد العلمــاء والعــرب، دراســة تداوليــة لظاهــرة األفعــال 
الكالميــة يف الــراث اللســاين العربيــة، دار الطليعــة، بــروت، 200٥، ص٣٣، وآن ربــول 

جــاك، التداوليــة اليــوم علــم جديــد يف التواصــل، دار الطليعــة، بــروت، ص٥٥.
)61( ســيلفان أورو، جــاك ديشــان، مجــال كولوغلــي، فلســفة اللغــة، ترمجــة: بســام بركــة، مراجعــة: 

ميشــال زكــراي، املنظمــة العربيــة للرمجــة، بــروت، 2012، ص ٥07.
)62( دوجالس، براون، أسس تعلم اللغة وتعليمها، املرجع السابق، ص2٤٥.
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)6٣( دوجالس، براون، أسس تعلم اللغة وتعليمها، املرجع السابق، ص2٤6.
)6٤( العنــايت، وليــد، اللســانيات التطبيقيــة وتعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن هبــا، ط1، اجلوهــرة 

للنشــر والتوزيــع، عمــان، 200٣، ص٩1.
)65( William .L, )1981( Communicative Language Teaching 

Cambridge: Language Teaching Library.
)66( العنايت، وليد، حتليل اخلطاب وتعليم اللغة، املرجع السابق، ٣71. 

)67( Howatt, A. P. )1974(. A History of English Language Teaching, 
Oxford: Oxford University Press. p,279.

)68( Rivers, W.M. )1989(. Communicative Naturally In Second 
Language Theory And Practice In Language Teaching. 
Cambridge: Cambridge University Press. P 45-46.

)6٩( انظــر تعريفــات اســراتيجية التدريــس: حممــد الســيد علــي، مصطلحــات يف املناهــج وطــرق 
التدريس، كلية الربية، جامعة املنصورة، ط2، 2000، وحممود رشدي خاطر، وآخرون، 
االجتاهــات احلديثــة يف تعليــم اللغــة العربيــة والربيــة الدينيــة، مطابــع ســجل العــرب، القاهــرة، 

.1٩٨٤
Schunk, D.H. & Zimmerman, B.J. )2003(. Self-Regulation 

And Learning. In W.M.
Reynolds, G.E. Miller, I.B. Weiner )Eds(, Handbook of 

Psychology, )Vol.7(. Hoboken, N.J.: John Wiley& Sons. 59-78. 
Oxford, R.I. )1990(. Language Learning Strategies: What Every 
Teacher Should Know. New York: Newbury House Publisher. 
Weinstein, C.E. & Mayer, R.E. )1986(. The Teaching Of Learning 
Strategies. In Handbook of Research on Teaching, Ed. M. 
Wittrock, New York: Macmillan.pp. 315-327. 
)70( O’Malley, J.M. & Chamot, A.U. )1990(. Learning Strategies in 

Second Language Acquisition. London: Cambridge University 
Press. 
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)71( Rubin,J. & Thompson, I. )1994(. How to be a More 
Successful Language Learner: Toward Learner Autonomy. 
Boston: Heinle & Heinle. 

)72( Oxford, R.I. )1990(. Language Learning Strategies: What 
Every Teacher Should Know. New York: Newbury House 
Publisher.

)73( Lanting, A. Y, )2000(. An Empirical Study of District- 
Wide k-2 performance Assessment program: Teacher 
practices, Information Gained, and use of Assessment 
Results. Dissertation Abstracts. PhD, Urbana- Champaign: 
University of Illinois, USA. Adams, T.L. & Hsu, J. )1998(. 
Classroom Assessments: Teacher’s Conceptions And 
Practices In Mathematics. School Science and Mathematics, 
98)4(.174-180.

)7٤( عرضــت هــذه التدريبــات املقرحــة علــى متخصصــن يف جمــال تعليــم اللغــة ألغــراض حتكيمهــا، 
وقــد وضعــوا بعــض امللحوظــات وأخــذ هبــا.
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املصادر واملراجع 
أوال: املصادر العربية

- ابــن مالــك، رشــيد، مصطلحــات التحليــل الســيميائي للنصــوص، دار احلكمــة، فيفــري، 
.2000

- أبو خرمة، عمر، حنو النص نقد النظرية، ط1، عامل الكتب، األردن، 200٤.

- أبــو عرجــة، تيســر، اللغــة يف اخلطــاب اإلعالمــي، املوســم الثقــايف جملمــع اللغــة العربيــة، 
.201٣

- أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ط٥، عامل الكتب، القاهرة، 1٩٩٨.

اآلداب  بــول جرايــس، حوليــات  عنــد  املعــى  القصديــة يف  النظريــة  إمساعيــل، صــالح،   -
املئتــن. بعــد  الثالثــون  الرســالة  والعشــرون،  اخلامســة  احلوليــة  االجتماعيــة،  والعلــوم 

- آن ربول جاك، التداولية اليوم علم جديد يف التواصل، دار الطليعة، بروت.

- ابكو نتايل، لغة احلركات، ترمجة: مسر شيخاين، دار اجلليل، بروت.

- البطاشــي، خليــل، اســتيعاب الطلبــة غــر الناطقــن ابلعربيــة للنصــوص يف ضــوء اللســانيات 
النصيــة: برانمــج مقــرح، رســالة دكتــوراه، اجلامعــة اإلســالمية العامليــة، ماليــزاي، 201٤.

- بعيطيــش، حيــى، حنــو نظريــة وظيفيــة للنحــو العــريب، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة منتــوري، 
قسنطســنة، 2006. 

- بوزاين، أمحد، بالغة الصمت يف اخلطاب الصويف، جملة األثر، العدد 1٨، 201٣. 

الديــن حمســب، جملــة اخلطــاب  ترمجــة: حميــي  اللغــة والســياق االجتماعــي،  بيــر ابولــو،   -
الثــاين. العــدد  رؤى،  الثقــايف، 
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- الثوابيــة، حممــد عطــا هللا، عثــرات اخلطــاب املكتــوب لــدى غــر الناطقــن ابلعربيــة، رســالة 
ماجســتر، جامعــة البــراء، 201٥.

- الثوابيــة، هيثــم، املســتوايت اللغويــة لإلعــالانت املدبلجــة يف الفضائيــات العربيــة وأثرهــا يف 
معاجلــة الكفايــة التواصليــة عنــد أبنــاء العربيــة، مؤمتــر اللغــة العربيــة يف احليــاة العامــة، املوســم 

الثقــايف الثــاين والثالثــون، جممــع اللغــة العربيــة، 201٥.

العربيــة  اللغــة  العدمــي، جملــة جممــع  االعتــداد ابملبــى  إىل  االحتبــاك  مــن  هيثــم،  الثوابيــة،   -
.٨7 العــدد،   ،201٤ األردين، 

- جان جران كرم، مدخل إىل لغة اإلعالم، دار اجليل، بروت، 1٩٩2.

- جريــن، جــودث، التفكــر واللغــة، ترمجــة، عبــد الرمحــن عبــد العزيــز العبــدان، دار عــامل 
1٩٩0م. الــرايض،  الكتــب، 

- احلسن، شاهر، علم الداللة السمانتكية والرامجاتية يف اللغة العربّية، دار الفكر، 2001.

- محــزة دليلــه، الفهــم القرائــي يف ضــوء حتليــل اخلطــاب وتداوليــة اللغــة، جملــة ألــف، عــدد6، 
.2016

- محيــدة، راضيــة، املسلســالت املدبلجــة وأتثرهــا علــى القيــم والســلوكيات لــدى اجلمهــور 
اجلزائــري، رســالة ماجســتر، جامعــة اجلزائــر، 2006.

- اخلطيــب، مجــال حممــد، واحلديــدي، مــى صــاحل، املدخــل إىل الربيــة اخلاصــة، ط1، دار 
الفكــر، عمــان، 200٩.

- دارويــن، التعبــر عــن االنفعــاالت يف اإلنســان واحليــواانت، ترمجــة: جمــدي حممــود املليجــي، 
القاهــرة، 200٥.

- دوغــالس، بــراون، أســس تعلــم اللغــة وتعليمهــا، ترمجــة: عبــده الراجحــي، دار النهضــة، 
بــروت، 1٩٩6.
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- الربضي، رمي، الثوابية، هيثم، التنغيم واملفصل والطول: دراســة لســانية تقابلية بن العربية 
واإلجنليزية، جملة أمارابك، عدد1٨، 201٥.

- رزقــي، حممــد، منهــاج اللغــة العربيــة يف التعليــم الثانــوي، مؤمتــر علــم اللغــة الثــاين، دار اهلــاين 
للطباعــة، القاهــرة، 200٤م.

- روبــرت دي بوجرانــد، النــص واخلطــاب واإلجــراء، ترمجــة: متــام حســان، عــامل الكتــب، 
القاهــرة، 2007.

- الــزاند، األزهــر، نســيج النــص حبــث فيمــا يكــون بــه امللفــوظ نصــا، ط1، املركــز الثقــايف 
العــريب، 1٩٩٣.

- السامرائي، فاضل، معاين النحو، ط1، دار الفكر، األردن، 2000.

- الســحيباين، صــاحل، املنهــج التواصلــي وتعليــم اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة ابململكــة 
العربيــة الســعودية، مؤمتــر علــم اللغــة الثــاين، 200٤م، دار اهلــاين للطباعــة والنشــر، القاهــرة، 

200٤م.

بركــة،  بســام  ترمجــة:  اللغــة،  فلســفة  ديشــان، مجــال كولوغلــي،  جــاك  أورو،  ســيلفان   -
.2012 بــروت،  للرمجــة،  العربيــة  املنظمــة  زكــراي،  ميشــال  مراجعــة: 

القاهــرة،  املصــري،  الكتــاب  دار  اإلعــالم،  وســائل  إىل  املدخــل  العزيــز،  عبــد  شــرف،   -
.1٩٩٩

- شوشــة، اللغــة العربيــة يف اإلذاعــة والتلفــاز والفضائيــات يف مجهوريــة مصــر، املوســم الثقــايف 
جملمــع اللغــة العربيــة، 201٣.

- صحــرواي، مســعود، التداوليــة عنــد العلمــاء والعــرب، دراســة تداوليــة لظاهــرة األفعــال 
الكالميــة يف الــراث اللســاين العربيــة، دار الطليعــة، بــروت، 200٥.

- طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان، ط1، املركز الثقايف العرب، 1٩٩٨.
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- عبابنــة، جعفــر، األخطــاء النحويــة والركيبيــة، نــدوة اللغــة العربيــة ووســائل اإلعــالم، جامعــة 
البراء، دار املنهاج، عمان، 2001.

- عبده، داود، األخطاء اللغوية يف اإلعالم العريب، املوسم الثقايف جملمع اللغة العربية،201٣.

- العنــايت، وليــد، حتليــل اخلطــاب وتعليــم اللغــة، جملــة أم القــرى لعلــوم اللغــات وآداهبــا، 
ع 1٨، ينايــر، 2017.

اجمللــة  األجنبيــة،  ابللغــة  واإلنشــاء  الكتابــة  وتعليــم  التطبيقيــة  اللســانيات  وليــد،  العنــايت،   -
متــوز،2012. عــدد،٣،  جملــد٨،  وآداهبــا،  العربيــة  اللغــة  يف  األردنيــة 

- العنــايت، وليــد، اللســانيات التطبيقيــة وتعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن هبــا، ط1، اجلوهــرة 
للنشــر والتوزيع، عمان، 200٣.

- العنــايت، وليــد، حتليــل اخلطــاب وتعليــم اإلنشــاء للناطقــن بغرهــا، جملــة أم القــرى لعلــوم 
اللغــات وآداهبــا،ع ٩، 2012. 

- العنــايت، وليــد، حتليــل اخلطــاب وتعليــم اللغــات األجنبيــة مــن الكفايــة اللغويــة إىل الكفايــة 
اخلطابيــة، حبــوث املؤمتــر الــدويل الثــاين لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغرهــا، معهــد اللغــوايت 

العربيــة، جامعــة امللــك ســعود، 201٤.

- العنــايت، وليــد، حتليــل اخلطــاب وتعليــم مفــردات العربيــة للناطقــن بغرهــا، جملــة البصائــر، 
جملــد 1٣، عــدد2، 2010.

٤2- فاخوري، عادل، االقتضاء يف التداول الّلساين، عامل الفكر، 1٩٨٩.

- فايــزة عمــران، دور اســراتيجيات اخلطــاب يف تعليــم مفــردات اللغــة العربيــة، جملــة ألــف، 
عــدد6، 2016.

- مارفــن ولوشــكي، التمثيــل الصامــت -فهــم وأداء الصمــت املعــر، ترمجــة: ســامي صــالح، 
القاهــرة، 2002.
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- املتــوكل، أمحــد، آفــاق جديــدة يف نظريــة النحــو الوظيفــي، ط1، دار اهلــالل، املغــرب، 
.1٩٩٨ العربيــة، 

- املتــوكل، أمحــد، الركيبــات الوظيفيــة )قضــااي ومقــارابت(، ط1، دار األمــان، املغــرب، 
 .200٥

- املتوكل، أمحد، الوظائف التداولية يف اللغة العربية، ط1، املغرب، دار الثقافة، 1٩٨٥.

الربيــة، جامعــة  التدريــس، كليــة  املناهــج وطــرق  علــي، مصطلحــات يف  الســيد  - حممــد 
.2000 ط2،  املنصــورة، 

- حممد عبد احلميد، نظرايت اإلعالم واجتاهات التأثر، عامل الكتب،1٩٩7.

- حممــود رشــدي خاطــر، وآخــرون، االجتاهــات احلديثــة يف تعليــم اللغــة العربيــة والربيــة 
القاهــرة، 1٩٨٤. العــرب،  الدينيــة، مطابــع ســجل 

- مزاهــرة، منــال، أثــر املسلســالت الركيــة الــيت تعــرض علــى القنــوات الفضائيــة العربيــة علــى 
اجملتمــع األردين، جامعــة البــراء، األردن، 2011. 

ديب،  القلــم،  دار  العربيــة،  ابللغــة  االتصــال  مهــارات  حممــود،  وحممــد  شــلي،  - مصطفــى 
1٤2٨هـــ.

- مصطفــى، رانيــا أمحــد، أتثــر الدرامــا العربيــة واألجنبيــة املقدمــة يف القنــوات الفضائيــة العربيــة 
على قيم واجتاهات الشــباب العريب، رســالة ماجســتر، القاهرة، جامعة القاهرة، 2006. 

- املعتوق، أمحد، نظرية اللغة الثالثة، دراسة يف اللغة العربية الوسطى، بروت، 200٥.

- املعــوش، ســامل، اللغــة العربيــة يف اإلذاعــة والتلفــاز والفضائيــات يف لبنــان، املوســم الثقــايف 
جملمــع اللغــة العربيــة، 201٣.

- املوســى، هنــاد، األخطــاء املعجميــة والصرفيــة والنحويــة، نــدوة اللغــة العربيــة، جامعــة البــراء، 
عمان، 2001.
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- املوسى، هناد، األساليب يف تعليم اللغة العربية، ط1، دار الشروق، عمان، 200٣.

- املوســى، هنــاد، الصــورة والصــرورة بصائــر يف أحــوال الظاهــرة النحويــة ونظريــة النحــو 
العــريب- منزلــة الســياق يف نظريــة النحــو العــريب، دار الشــروق، عمــان، 200٣.

الشــروق، عمــان،  دار  الثبــوت،  قيــم  احلديــث  العصــر  العربيــة يف  اللغــة  هنــاد،  املوســى،   -
.2007

األدب  يف  الرمجــة  خمــر  منشــورات  بغــول،  يوســف  ترمجــة:  اخلطــاب،  ســارة،  ميلــز،   -
.200٤ قســنطينة،  متنــوري،  جامعــة  واللســانيات، 

- هاينــز، مايــكل، القــوى العقليــة احلــواس اخلمســة، ترمجــة: عبــد الرمحــن الطيــب، ط1، 
.200٩ للنشــر،  األهليــة 
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اثنيا: املراجع اإلجنليزية
- Deborah. S, Deborah. T, and Heidi. E. )2001( Discourse Analy-
sis and Language Teaching, in The Handbook Of Discourse Anal-
ysis, Blackwell. 

- Feyten, carin. M. )1991(. The Power of Listening Ability: An 
Overlooked Dimension in Language Ac- quisition, The Modern 
Language Journal, Vol.75.

- H.P.Grice. )1995( «logique et conversation» in l›information 
grammatical, traduit par, Frederick Berthet et Michel Bozen) Par-
is( n°66,1995

- Hatch. E. )1992(. Discourse and the Language Education, New 
York: Cambridge University Press.

- Howatt, A. P. (1974). A History of English Language Teaching, 
Oxford: Oxford University Press. 

- Lanting, A. Y, )2000(. An Empirical Study of District-Wide k-2 
performance Assessment program: Teacher practices, Information 
Gained, and use of Assessment Results. Dissertation Abstracts. 
PhD, Urbana- Champaign: University of Illinois, USA. Adams

- McCarthy,M. )2006(. Discourse Analysis FOR language Teacher, 
New York: Cambridge university press.

- Nunan,d. )1993( Introdicion Discourse Analysis, England Book 
Ltd.
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- O’Malley, J.M. & Chamot, A.U. )1990(. Learning Strategies in 
Second Language Acquisition. London.: Cambridge University 
Press. 

- Oxford, R.I. )1990(. Language Learning Strategies: What Every 
Teacher Should Know. New York: Newbury House Publisher.

- Reynolds, G.E. Miller, I.B. Weiner )Eds(, Handbook of Psychol-
ogy, )Vol.7(. Hoboken, N.J.: John Wiley& Sons.

- Rivers, W.M.( 1989). Communicative Naturally In Second Lan-
guage Theory And Practice In Language Teaching. Cambridge: 
Cambridge university Press.

- Rubin,J. & Thompson, I. )1994(. How to be a More Successful 
Language Learner: Toward Learner Autonomy. Boston: Heinle & 
Heinle. 

- Schunk, D.H. & Zimmerman, B.J. )2003(. Self-Regulation And 
Learning. In W.M.

- T.L. & Hsu, J. )1998(. Classroom Assessments: Teacher’s 
Conceptions And Practices In Mathematics. School Science and 
Mathematics, 98)4(. 

- Weinstein, C.E. & Mayer, R.E. )1986(. The Teaching Of Learn-
ing Strategies. In Handbook of Research on Teaching, Ed. M. 
Wittrock, New York: Macmillan.

- William .L, )1981( Communicative Language Teaching, Cam-
bridge: Language Teaching Library.
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.)https://youtu.be/Q85CblshGcI( :النموذج األول -

.)https://youtu.be/yxC1B6uFr-A( :النموذج الثاين -

.)https://youtu.be/fB2gtmOAv7k( :النموذج الثالث -

.)https://youtu.be/aHdnECnWPKM( :النموذج الرابع -

.)https://youtu.be/0NM1J4rpkCw( :النموذج اخلامس -

.)https://youtu.be/-GYmDueNluM( :النموذج السادس -

.)https://youtu.be/pgd_JxMCxaY( :النموذج السابع -

.)https://youtu.be/dqudwW8ZFQY( :النموذج الثامن -

.)https://youtu.be/-Sxtlrx8kh4( :النموذج التاسع -

.)https://youtu.be/5lwGZBRQRtY( :النموذج العاشر -

.)https://youtu.be/UlESP-5wff8( :النموذج احلادي عشر -

.)https://youtu.be/xnbA59BEGvQ( :النموذج الثاين عشر -

.)https://youtu.be/2ydnOjloZVM( :النموذج الثالث عشر -

.)https://youtu.be/PXU0ro6WGCg( :النموذج الرابع عشر -

.)https://youtu.be/XVvvLNL0x-0( :النموذج اخلامس عشر -

.)https://youtu.be/kjqBZ0FIOsY( :النموذج السادس عشر -

.)https://youtu.be/_UscdJV7Y7I( :النموذج السابع عشر -


