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المحاضرة األولى 

كٌفٌة تكوٌن المهارة 

. إن تعلم المهارة لٌس أمراً سهبلً بل ٌحتاج المتدرب إلى أربعة أشٌاء لٌكون صاحب مهارة

الرؼبة فً التعلم : األول

التخطٌط المسبق : الثانً

المحاوالت المتكررة : الثالث

ممارسة المهارة فً النشاط الطبٌعً تدرٌجٌاً : الرابع

أهمٌة االستماع 

السمع أول حاسٍة تعمل لدى الطفل , اإلنسان ٌسمع أكثر مما ٌقرأ أو ٌتحدث أو ٌكتب 

السمع ٌعمل فً الٌقظة والمنام , السمع ٌعمل فً جمٌع االتجاهات 

 مرة مقدماً على البصر 19ذكر السمع فً القرآن , خلق هللا لئلنسان أذنٌن وفماً واحداً 

هدي النبً صلى هللا علٌه وسلم فً االستماع 

الفرق بٌن السمع والسماع واالستماع واإلنصات 

 ٌطلق على الحاسة :السمع

 ٌطلق على سماع أي صوت بدون انتباه  :السماع

 هو قصد استقبال الصوت واالنتباه له :االستماع

 هو االستماع مع شدة االنتباه والتركٌز :اإلنصات

 

 

المحاضرة الثانٌة 

أهداؾ االستماع 

القدرة على اإلصؽاء بدون أن ٌتشتت الذهن 

القدرة على تتبع المسموع وربط أجزاء الفكرة 

القدرة على فهم المسموع بسرعة ودقة 

القدرة على تحلٌل الكبلم المسموع والحكم علٌه 

القدرة على معرفة اآلخرٌن وفهم ما ٌرٌدون 
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زٌادة محبة الناس لك وزٌادة قدرتك على التؤثٌر 

أسس تعلم مهارة االستماع 

التمرٌن على االنتباه لمدة طوٌلة مع عدم االنشؽال 

محاولة إدراك األفكار األساسٌة والفرعٌة 

محاولة الربط بٌن األفكار المختلفة 

التمرٌن على سرعة الفهم ودقته 

التمرٌن على فهم معانً المفردات 

التمرٌن على إصدار حكم على النص 

التمرٌن على االستماع لمن لم تكن تستمع لهم 

التمرٌن على االنتباه لمدة طوٌلة مع عدم االنشؽال 

 كلمة فً الدقٌقة , ومتوسط قدرة االستماع ٌبلػ حوالً 120معظم الناس ٌتكلمون بمعدل 
 كلمة فً الدقٌقة , وهذا الفرق ٌجعل عقولنا تسرح , فإذا استطعنا أن نعطً المتحدث 480

. اهتماماً عن طرٌق تركٌز أعٌننا على المتحدث ؛ فإن عقولنا لن تسرح

ٌّا نفسك لبلستماع إلى الموضوع الذي سوؾ : محاولة إدراك األفكار األساسٌة والفرعٌة ه
. ٌتناوله المتكلم , وحدد أهدافاً ترؼب فً تحقٌقها عند اإلنصات له

حاول أن تدرك الفرق بٌن األفكار الربٌسٌة والفرعٌة , ثم : محاولة الربط بٌن األفكار المختلفة
. حاول الربط بٌنها بؤن ترسم خرٌطة فً ذهنك للموضوع

انتبه لئلشارات التً تصدر عن المتكلم من عٌنه , أأٌده , أو : التمرٌن على سرعة الفهم ودقته
. نبرة صوته , أو حركة من جسده ؛ ألن فً ذلك دالالت مهمة

حاول أن تجلس فً مجلس وأن تضع أصبعٌك فً أذنٌك وترى انفعاالت المتحاورٌن : تجربة* 
. وحركاتهم

احرص على ربط ما تسمعه بما تراه من صور ومشاهد : التمرٌن على فهم معانً المفردات
. لتضافر السمع والبصر على استٌعاب المعلومات

. دّون الكلمات التً تحتاج لفهمها واسؤل عنها المتكلم , أو ابحث عنها فً المعاجم

ال تقاطع المتحدث وأعطه الفرصة , وال تجعل الحكم : التمرٌن على إصدار حكم على النص
ال تشؽل نفسك بالرد , علٌه إال بعد أن ٌنتهً من حدٌثه , واستوضح منه عما ٌبدو ؼامضاً لك 

. على المتحدث أثناء كبلمه ,ألن ذلك سٌشتت الذهن , وٌجعل حكمك ؼٌر صحٌح

 التمرٌن على االستماع لمن لم تكن تستمع لهم
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أكثر الناس ٌفضلون المنصت الجٌد على المتكلم الجٌد , وٌستجٌبون لمن ٌتمتع بهذه الصفة 
, فاإلنصات من أفضل الوسابل إلظهار االحترام لآلخرٌن , وٌقال إن كل شخص ٌولد 

  .((أناشدك أن تشعرنً بؤهمٌتً)): وعلى جبهته عبلمة تقول

إذا أردت أن تإثر فً القرٌبٌن منك ما علٌك أن تستمع لهم جٌداً؛ فاالستماع لشخص ومعرفة 
. رأٌه ؼالباً ما ٌكون أفضل وسٌلة الستقطابه إلى طرٌقة تفكٌرك
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المحاضرة الثالثة 

فن إٌجاد األلفة 

. من المحادثات التً تتم بٌن الناس ال تعتمد على النطق% 70أثبتت التجارب أنَّ 

من خبلل تعاملنا مع المقربٌن منا بمجرد النظر إلٌهم أو محادثتهم نعرؾ كثٌراً من أحوالهم 
. , فنقول لماذا أنت حزٌن؟

لنتؤمل حركة األم مع ولٌدها لٌنام , أو وهً تبلعبه , أو تهدبه إذا ؼضب , فللنوم حركٌة 
. وتنؽٌٌم , وكذلك للمبلعبة , وللتهدبة حركٌة وتنؽٌمٌ 

طرق إٌجاد األلفة 

 التوافق مع الصوت وطرٌقة الكبلم-  التوافق فً التنفس    -
توافق تعبٌرات الجسم -  التوافق فً الحركات , والشكل   -

المرآة المتقاطعة 

ماذا تفعل إذا كان معدل تنفسك ٌختلؾ كثٌراً عن معدل تنفس جلٌسك وصعب علٌك ضبط 
تنفسك مع تنفسه , أو إذا كان جلٌسك معتاداً مثبلً على حكِّ أنفه بؤصبعه أثناء كبلمه؟ 

هناك أسلوب ٌسمى أسلوب المرآة المتقاطعة , وهو أن ال تفعل مثل جلٌسك ولكن تقوم 
ا حك أنفه  بفعل آخر , كؤن تضرب بؤصبعك ضربات خفٌفة على المنضدة , أو بقدمك كلمَّ

. لحك أنفه (صدى)فتصبح ضربات أصبعك أو قدمك كؤنها 

االنتقال من المجاراة إلى القٌادة 

:  ٌحتاج إٌجاد األلفة إلى أمرٌن

أن تكون قوي المبلحظة , لترصد خصابص جلٌسك فً تنفسه , وطرٌقة كبلمه , : األول
. وحركة أطرافه , وتعبٌرات جسمه

أن تكون لدٌك الخبرة والمهارة لتكٌٌؾ نفسك وطرٌقة كبلمك  , وحركاتك لتكون : الثانً
. مراًة لجلٌسك

ٌمكنك بعد ذلك أن تنتقل من المجاراة إلى القٌادة , وذلك بؤن تؤخذ أنت المبادرة بعد 
ٍٍ مقصوٍد فً سلوكك , وستجد أن المقابل ٌجارٌك بدوره أوٌتبعك  المجاراة , فتقوم بتؽٌٌٍر

آداب االستماع 

  استمع بإنصات حتى ولو كنت تعرؾ ما سٌقول محدثك

إن الرجل لٌحدثنً باألمر أعرفه من قبل أن تلده أمه فاصؽً إلٌه ): ٌقول األحنؾ بن قٌس
. (وأرٌه أنً أسمعه ألول مرة

أن تستطٌع : فالمراد باالستماع لٌس فقط فهم الكبلم , وإنما له ؼاٌات أخرى كثٌرة مثل
. التؤثٌر فً المتكم , وأن تكسب وده ومحبته
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  استمع بهدؾ الفهم , ال بهدؾ العثور على عثرات وأخطاء

. فً االستماع بفهم وإدراك استثمار للوقت , وعود بفوابد عظٌمة

وفً تتبع عثرات وأخطاء اآلخرٌن قطع للعبلقات وجلب للخصومة , وقطع لحبل 
. التواصل

  ال تفكر فً الرد وأنت تستمع , واحذر من المقاطعة

قارن بٌن من ٌملك فن االستماع 

إذا تكلمت بٌن ٌدٌه بقصه وقعت لك قاطعك فً أولها وقال وأنا وقع لً شًء : األول 
مشابه فتقول اصبر حتى أكمل فٌسكت قلٌبل فإذا انسجمت فً قصتك قاطعك  

ٌتلفت ٌمٌنا وٌسارا وقد ٌخرج هاتفه وٌقرا رسابله أو ٌلعب ...الثانً وأنت تتحدث معه 
باأللعاب 

وأنت تتحدث إلٌه ٌركز عٌنٌه برفق ٌنظر إلٌك وتشعر بمتابعته فهو ٌهز رأسه : الثالث
. موافقا وتارة ٌبتسم وتارة ٌضم شفتٌه متعجبا وربما ردد سبحان هللا

كبلمك موصول بالخٌر : انتبه من عبارات ممجوجة لترقٌع المقاطعة مثل

 

  ًاحذر من الحوار ؼٌر المنظم ؛ فإنه مظنة اختبلط المعان

. هل نتوقع أن نخرج من حوار تختلط فٌه األصوات وترتفع بمفٌد

ثبلثة . إننا نرى كثٌراً من الحوارات ٌعلو فٌها الصوت والصراخ , ثم ال ٌخرجون بفابدة
. أو أكثر ٌتكلمون معاً وال تجد مستمعاً كل منهم ٌرٌد أن ٌكون صوته األعلى

  ًابتعد عن العشوابٌة , فبل تستمع إلى مصادر متعددة معا

احرص على أال تشتت انتباهك عمن ٌحدثك , فالقدرة على اإلنصات عملة فرٌدة من 
. نوعها

. ال تستمع ألكثر من جهة فً وقت واحد , وركز استماعك على جهة واحدة

  احذر من التكبر , سواء بتعبٌرات وجهك أو إعراضك

. ال تسخر من أحد , واحترم آراء اآلخرٌن

. قد تكون تعبٌرات الوجه بالسخرٌة واالحتقار أشد من الكبلم

. ال تظهر األستاذٌة على اآلخرٌن بؤنك تعرؾ كل شًء

. ابتعد عن االنشؽال بالنفس , أو العبث باألشٌاء أثناء الحدٌث

   أشعر الشخص الذي ٌحدثك أنك تصؽً إلٌه



7 
 ..!مآلڪ: مع تحٌاتً   .. http://www.montsben.comمنتدٌات جامعة الملك فٌصل للمنتسبٌن 

هذا شًء عظٌم , إنها : , والعبارات المناسبة , مثل- لؽة الجسم-استعمل فً ذلك اإلشارة 
. الخ...فكرة إبداعٌة , جمٌل , نعم

أظهر اهتمامك باآلخرٌن , فلٌس هناك من هدٌة تقدم لشخص أثمن من أن تكون مهتماً به 
. بصدق

. عدم االهتمام بالطرؾ اآلخر ٌوحً بعدم الثقة والشعور باإلحباط

 

 

المحاضرة الرابعة 

: مقدمة

فصنؾ إذا سمعتهم تود لو أنهم أطالوا الحدٌث وأفاضوا فً الكبلم, : الناس أصناؾ وألوان
فً حٌن أن صنفا آخر تود لو أنهم أؼلقوا أفواههم بعد فتحها بدقابق معدودات , بل ربما 

. ؼلقها قبل فتحها ولؤلبد

أهمٌة الكالم 

الكبلم من العبلمات الممٌزة لئلنسان 

الكبلم ؼاٌة لكل فروع اللؽة 

بالكبلم ٌستطٌع المرء أن ٌعبر عن أفكاره 

بالكبلم ٌستطٌع اإلنسان مواجهة الحٌاة 

مهارة المبدعٌن 

.  مهارة الكبلم مهارة المبدعٌن المتمٌزٌن مهارة العظماء

ٌُحسنون الحدٌث .. سواء رضٌنا أم أبٌنا ): (زج زجلر) ٌقول الخطٌب المشهور  فإن الذٌن 
. (وإن لدٌهم مهارات قٌادٌة متمٌزة عن ؼٌرهم .. أمام الناس ٌعتبرهم اآلخرون أكثر ذكاء 

 مهارة اإللقاء تحتاج أن نستحضر ما ذكرناه سابقاً فً تكوٌن المهارة , فتحتاج إلى قراٍر 
ورؼبة فً التعلم , ثم تخطٌط , ثم أن نمارس ونجّرب ونحاول مرًة وأخرى وثالثة , حتى 

نتقن المهارة 

إن من البٌان لسحراً  

هً لٌست مهارة عادٌة بل منها السحر والبٌان وكما فً صحٌح البخاري عن ابن عمر 
قدم رجبلن من المشرق فخطبا فعجب الناس لبٌانهما فقال رسول هللا : رضً هللا عنهما قال
. (إن من البٌان لسحرا): صلى هللا علٌه وسلم 
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أهمٌة النقاش والمشاركة 

أنه قابم على التلقٌن , ولو استخدمنا المشاركة والنقاش : إن مما نعانً منه فً تعلٌمنا
.  لوجدنا الفرق واضحاً 

من المعلومات التً حصل علٌها عن طرٌق % 13اإلنسان ال ٌتذكر بعد شهر سوى 
البصر , أما المعلومات التً حصل علٌها عن طرٌق الحوار والنقاش والمشاركة فإنه 

. منها% 95ٌتذكر بعد شهر 

. (قل وسوؾ أنسى , أرنً ولعلً أتذكر , شاركنً وسوؾ أتذكر)ٌقول الحكٌم الصٌنً 

صفات الخطٌب المتمٌز 

  الثقافة العالٌة

وإال كان مناقضاً لنفسه .. وذلك باإلطبلع الجٌد على العلوم, والمعرفة بفنه الذي ٌتحدث فٌه 
فالخطٌب الممٌز هو أوالً  (كل إناء بما فٌه ٌنضح ): وكما قٌل.. فسٌتضح ذلك للناس سرٌعاً 

.  فارفع من ثقافتك وحسن من أدابك , وكن جاداً فً إنجازك..شخص ممٌز فً ذاته 

  اإلعداد الجٌد

البد للخطٌب من تحضٌر وإعداد للموضوع الذي ٌتحدث عنه , فإن ذلك أبلػ فً الوصول إلى 
. السامعٌن وشد انتباههم

  التمكن من علوم اللؽة

بؤن ٌمتلك الخطٌب لمعجم واسع من المفردات التً تزوده بقدرة فابقة على التعبٌر عن المعنى 
. بؤروع طرٌقة وأبدع أداء

وأن ٌكون ملماً بالنحو فبل ٌحسن بالخطٌب أن ٌجعل المرفوع منصوباً , والمنصوب مجروراً , 
.  وعلوم المعانً..كذلك إلمامه الجٌد بالتراكٌب اللفظٌة ... و المجرور مرفوعاً 

  أن ٌكون له هدؾ

إن الخطب العامة التً لٌس لها هدؾ ؼالباً ما تكون ضعٌفة التؤثٌر واإلقناع ؛ فبل بد للخطٌب 
. من تحدٌد هدؾ ربٌس ٌمس حٌاة المستمعٌن , وٌحوز على اهتمامهم

  الثقة بالنفس

. عندما ٌكون الخطٌب رابط الجؤش ال شك أنه سٌكون أكثر وصوالً إلى قلوب وعقول الجمهور

 وصاحب الشخصٌة الثابتة ٌحقق أكثر النتابج واألهداؾ طموحاً 

  الصدق واألمانة العلمٌة

. من أهم صفات الخطٌب الصدق فً الكبلم والعاطفة

. وكذلك أمانة النقل وعزو المعلومات إلى المصادر والمراجع , فهذه أمانة أمام هللا سبحانه تعالى
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المحاضرة الخامسة 

اإلعداد للكالم 

فهل ٌمكننً أن أجٌد فن اإللقاء؟ .. وأنا سًء فً حدٌثً ..واإللقاء مستحٌل … الخطابة صعبة 

وال ٌعنً عزوفك أصبلً عن إلقاء الكلمات .. تستطٌع أن تتعلم اإللقاء .. نعم وبكل سهولة : أقول
. أنك لن تستطٌع إجادتها , أو أن إخفاقك فً موقؾ سابق ٌجعلك تصد عن ذلك

. فاإللقاء والخطابة علٌم وأمٌر ٌمكن لئلنسان أن ٌتعلمه إذا اتبع قواعده وسار على نهجه

مرحلة ما قبل اإلعداد 

مقدمات وقواعد عامة 

: عندما ٌطلب منك إلقاء موضوع أو محاضرة , فقم بهذه األمور

. اعرؾ المنظمة الراعٌة واجمع ما ٌمكنك من معلومات عنها .1
. أسؤل الداعمٌن لماذا اختاروك .2
. اسؤلهم هل ستكون المتحدث الوحٌد .3
.  اطلب معلومات عمن سٌحضر , واطلب معلومات عنهم .4

 

 

: هناك أمران مهمان للمتكلم قبل البدء فً اإلعداد للكبلم هما

الجمهور , والهدؾ 

: على الخطٌب أن ٌتعرؾ على جمهوره

ما القٌم والمبادئ التً ٌحملونها؟  -
وما مدى أهمٌة هذا الموضوع لدٌهم؟  -
وما الذي ٌرٌدون معرفته؟  -
وما هً المشاكل التً تواجههم فٌه؟  -

الجمهور 

ال تشكل انطباعاً مسبقاً عن الجمهور  .1
ال ٌوجد جمهوران متشابهان  .2
إذا كان الجمهور مخالفاً فحدد مدى اختبلفهم وابدأ بالموافق  .3
إذا كان الموضوع محدداً مسبقاً , فابدأ به ثم انتقل لما ٌناسب الجمهور  .4
اعرؾ ما الذي ٌضاٌق الجمهور وعالجه بحذر  .5
تؤكد من تؽطٌة احتٌاجات الجمهور قبل التركٌز على نقاطك  .6

نماذج تشكٌل الكالم حسب الجمهور 
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أوصٌك بتقوى هللا ؛  )): قال ,ٌا رسول هللا أوصنً : قلت : عن أبً ذر رضً هللا عنه قال 
 (فإنها زٌن ألمرك كله 

 )): وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن رجبل قال للنبً صلى هللا علٌه و سلم أوصنً ؛ قال * 
رواه البخاري ( (ال تؽضب فردد مرارا قال ال تؽضب 

أوصٌك أال  ))قال ! قلت ٌا رسول هللا أوصنً : وعن جرموذ الجهنً رضً هللا عنه قال * 
 )تكون لعانا  

  ))تملك ٌدك  )): قلت ٌا رسول هللا أوصنً قال : وعن أسود بن أصرم رضً هللا عنه قال * 
ٌا : جاء رجل إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال : وعن أبً سعٌد رضً هللا عنه قال *

وعلٌك بالجهاد فً سبٌل هللا , علٌك بتقوى هللا فإنها جماع كل خٌر  )): قال !رسول هللا أوصنً 
وعلٌك بذكر هللا وتبلوة كتابه فإنه نور لك فً األرض وذكر لك فً , فإنها رهبانٌة المسلمٌن 

( (السماء 
واعدد , أُعبد هللا كؤنك تراه  )): قال !وعن معاذ رضً هللا عنه قال ٌا رسول هللا أوصنً * 

قال هذا وأشار بٌده إلى لسانه , وإن شبت أنبؤتك بما هو أملك بك من هذا كله , نفسك فً الموتى 
  ((
علٌك بتقوى هللا  )): قال ! وعن معاذ بن جبل رضً هللا عنه قال قلت ٌا رسول هللا أوصنً * 

وما عملت من سوء فؤحدث له توبة السر بالسر , واذكر هللا عند كل حجر وشجر , ما استطعت 
 ))والعبلنٌة بالعبلنٌة , 

: أراد سفراً فقال - رضً هللا عنه – وعن عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنهما أن معاذ بن جبل 
 ))أُعبد هللا وال تشرك به شٌبا  )): قال !ٌا رسول هللا أوصنً 

إذا عملت سٌبة  )): قال ! قلت ٌا رسول هللا أوصنً : قال - وعن أبً ذر رضً هللا عنه * 
هً أفضل : )) قلت ٌا رسول هللا أَِمن الحسنات ال إله إال هللا ؟ قال : قال ( (فؤتبعها حسنة تمحها 

(* (الحسنات 

:   عن أمٌمة رضً هللا عنها موالة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قالت 
: فقال ! أوصنً : فدخل رجل فقال , كنت أصب على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وضوءه 

قت بالنار  )) عت وُحرِّ وإن أمراك أن َتَخلَّى من , وال تعص والدٌك , ال تشرك باهلل شٌباً وإن قُطِّ
وال تتركن صبلة متعمدا فمن فعل , وال تشربن خمرا فإنها مفتاح كل شر , أهلك ودنٌاك فتخلَّ 

  ))ذلك فقد بربت منه ذمة هللا وذمة رسوله 
ٌا : وعن سعد بن أبً وقاص رضً هللا عنه قال أتى النبً صلى هللا علٌه وسلم رجل فقال * 

علٌك باإلٌاس مما فً أٌدي  )): فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم ! رسول هللا أوصنً وأوجز 
  ))وإٌاك وما ٌعتذر منه . .  . الناس 

أوصٌك أن تستحً من هللا عز وجل كما تستحً رجبل من  ))قال صلى هللا علٌه وسلم * 
(. (صالحً قومك

 ))أوصٌك بتقوى هللا و التكبٌر على كل شرؾ ))قال صلى هللا علٌه وسلم* 

نموذج تشكٌل الكالم حسب الجهور 
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الجمهور 

 (شكل حدٌثك حسب جمهورك): القاعدة تقول 

( 25أقل من )على الملقً أن ٌعرؾ كم عدد الحضور التقرٌبً؟ فإن كان جمهور صؽٌراً 
. شخصاً فٌعلم الملقً حٌنبذ أن االنتباه أكثر فاألمثلة أكثر واألسبلة والمناقشات ستكون مباشرة

فسٌحدث الَسَرحان والهمس مع الجار والتشتت فً ( ( شخصاً 25))الجمهور كبٌراً أكثر من 
. االنتباه , فعند ذلك ٌقوم الملقً بالربط والتلخٌص لٌحافظ على تركٌز الجمهور وانتباهه

الهدؾ 

عملٌة الهدؾ تعد عملٌة سهلة , وتجعل كل شًء بعدها ٌنساب سهبلً وٌسٌراً , فؤبدأ بها أوالً 
وستجد كل شًء بعدها سٌؽدو سلساً , فلعل هدفك الربٌس هو أن تعّرؾ الجمهور على شًء 

فكٌؾ ستصل لهدفك؟ فكر فً ذلك جٌداً ..وٌشعر به وٌتذكره دابماً .. جدٌد , وتجعله ٌفكر فٌه 
طرٌقة كتابة الهدؾ 

.  كلمة أو أقل تشرح  موضوع حدٌثك مرتبطاً بهدفك25اكتب جملة من 

إذا كنت أنت ؼٌر واضح فً هدفك فكٌؾ ٌستطٌع المستمع أن ٌتبٌن هذا الهدؾ؟ 

إعداد الكالم 

رتب العناوٌن والمعلومات التً ترٌد طرحها  .1
سجل وجهة نظرك وال تعتمد على أراء اآلخرٌن   .2
استشهد بالقرآن الكرٌم , السنة  .3
القصص , الشعر , األقوال , الحكم : أكثر من .4
اذكر اإلحصابٌات واألرقام , وآخر المعلومات   .5
 دقٌقة 15ضع نقطة ربٌسة لكل  .6
اربط كل فقراتك بالموضوع الربٌس  .7

 

 

 

المحاضرة السادسة 

اإلعداد للكالم 
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 [أبدع أفكاراً , حدد الهدؾ , حلل الجمهور , حدد الموضوع ]تذكر هذه األمور 

قواعد الختٌار العنوان 

اختر عنواناً ٌحدد الفكرة الربٌسٌة دون الفرعٌات 

ال تحاول أن ٌشمل العنوان جزبٌات الموضوع , بل ركز فً عنوانك على الفكرة األساسٌة فً 
. العنوان

اختر عنواناً فٌه إبداع  -

. العنوان دعاٌة للخطبة فؤحسن اختٌاره

. ومن المثٌر فً العنوان استخدام األسلوب االستفهامً

.  أو األعداد فلها جمال خاص

اختصر فً العنوان  -

. كلما كان العنوان مختصراً كان أفضل , ومن األحسن أال ٌزٌد العنوان عن ثبلث كلمات

اختر عنواناً ؼٌر مكرر وال مشهور فٌه إبداع وحداثة  -

. كلما كان العنوان شاداً , ولٌس مكرراً وال مشهوراً 

وكلما كان العنوان فٌه ترؼٌب فً الموضوع وإثارة فً الفضول كان جاذباً أكثر  

اختر عنوانا ًمناسباً للجمهور  -

. العنوان هو اللوحة التً تضعها فً مقدمة المحل تدل الزبابن على محلك

فكلما كنت مبدعاً فً صٌاؼة عنوان ٌجذب جمهورك , وٌناسب احتٌاجاتهم ولؽتهم ومستواهم 
. زاد جمهورك وتؤثٌرك

أجعل العنوان آخر ما تكتبه   -

: إذا أخرت كتابة العنوان بعد نهاٌة موضوعك ستجده

. سهبلً وممتعاً  .1
. داالً على أهم ما ترٌد .2
جرب أن تضع عناوٌن جذابة لمجموعة من أفكارك  .3

التدرٌب قبل اإللقاء 

كما ٌتدرب الممثلون كذلك ٌتدرب الخطباء ؛ فالتدرب مهم جداً , وخاصة للمبتدبٌن وكذلك فً 
حالة إلقاء موضوع جدٌد 

وسابل التدرٌب قبل اإللقاء 

االستماع للخطبة من التسجٌل  .1
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إلقاء الدرس أمام المرآة أو على الجمادات  .2
إلقاء الدرس على شخصٌن أو أكثر بقلٌل  .3
قٌاس مدة الحدٌث عند التدرب  .4
ال تتوقؾ أثناء التدرب, وأترك المبلحظات للنهاٌة  .5
المقدمة, القصص, النقبلت, الخاتمة : تدرب بشدة فً .6
ال مانع من وجود اختبلفات بٌن التطبٌق والتدرٌب  .7

المحاضرة السابعة 

األسلوب 

كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إذا خطب احّمرت عٌناه , وعبل صوته , واشتد ؼضبه  )) 
(. (, حتى كؤنه منذر جٌٍش ٌقول صبَّحكم أو مساكم 

الصوت , والتنوع , والوقات : وسنتطرق فً األسلوب إلى ثبلثة أمور

 

 

الصوت  .1

بالصوت ٌمكن أن نحدد .. لكل منا صوته الذي ٌكشؾ شخصٌته وٌبٌن مزاجه ومشاعره 
كما ٌمكن بالصوت أن ندرك مزاج الشخص هل ؼضبان , أو فرح , أو .. شخصٌة المتكلم

. إلخ...وٌمكننا بالصوت أن نتبٌن المشاعر من حب وكره .. مهموم

تدرب حتى تحّسن صوتك لٌكون أكثر تؤثٌراً فً الجمهور 

ولٌكن ذلك واضحاً فً نبرات صوتك : انفعل مع الحدٌث

حاول أن تتخٌل الموقؾ الذي تتحدث عنه , وحاك شخصٌاته 

النقاط الربٌسٌة , والصعبة والجادة ببطء , والمثٌرة ): نوع سرعتك حسب طبٌعة الحدٌث
 (والنكات بسرعة 

 الخطؤ المتكرر والروتٌن القاتل هو الرتابة الصوتٌة لدى الملقً بحٌث أنه ٌستمر على نبرة 
..  واحدة ال ٌؽٌرها إال فً النادر 

..  فمن المناسب لتجنب مثل هذه الرتابة أن تكثر من رفع صوتك  وخفضه 

عندما تتحدث :  وأساس مهم فً اإللقاء هو تؽٌٌر نبرات الصوت حسب ما ٌقتضٌه الحال فمثبلً 
عن الؽرور فٌلزمك أن تضخم صوتك ألن حال  الؽرور ٌقتضً ذلك , وعند حدٌثك عن األلم 

. تحتاج أن تخفض صوتك وتبطؤه

. الفكرة المعقدة , الفكرة الجادة , لنهاٌة النكتة , لبلثارة:  تحتاج أن ٌكون كبلمك بطٌبا فً 

وتحتاج أن ٌكون كبلمك سرٌعا عند بداٌة النكتة , وعند ذكر حادثة سرٌعة , وفً وسط أحداث 
. معركة
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التنوع  .2

الفكاهة - أ

. البدء بالفكاهة فٌه إشعار للجمهور بؤنك إنسان لطٌؾ وسمح -
. تؤكد من مناسبة الفكاهة للموقؾ , والجمهور -
. ال بد فً الفكاهة أن ٌكون لها هدؾ فً الموضوع -
. استمتع بذكر الفكاهة , وابتسم عند قولها -
. اصمت قلٌبلً بعد الفكاهة لتعطً للجمهور فرصة للضحك والحدٌث الجانبً -
تكلم ببطء ووضوح خاصة عند نقطة اإلضحاك حتى ال تفقد عنصر المفاجؤة  -
. الفكاهة تعتمد بشكل كبٌر على أسلوب اإللقاء فاحرص علٌه -

الجدٌة - ب

. األصل فً كلمتك الجدٌة , ولكن الكلمة الجادة تماماً تخلو من الروح -
لكل مقام مقال ؛ فهناك مواضٌع لٌس من المناسب اإلضحاك فٌها مثل الكبلم عن القبر  -

. , أو اآلخرة , وهناك مواضٌع اإلضحاك فٌها عنصر فعال مثل المواضٌع االجتماعٌة
ال تنتقل من الفكاهة إلى الجدٌة أو العكس لمجرد إضحاك الناس , بل ال بد من وجود  -

. هدؾ , وربط مناسب
. الجدٌة ال تعنى العبوس فاجعل وجهك سمحاً طلقاً  -

العامٌة - ج

إلقاء األمثال : األصل فً الحدٌث أن تتكلم بلؽة سلٌمة واضحة ؛ فبل تلجؤ للعامٌة إال لهدؾ مثل
. الشعبٌة , أو لترطٌب الحدٌث , أو إلٌجاد األلفة إذا كنت فً بلد ؼٌر بلدك

الوقفات  .3

 خبلل حدٌثك ٌمر بك كلمات هامة جداً وتشعر أن هذه الكلمات مهمة وٌجب التركٌز علٌها 
وفهمها جٌداً , فماذا ُتراك تفعل فً مثل هذه اللحظات؟ 

 إن أفضل طرٌقة توصلك إلى أن ٌرّكز الجمهور على مثل هذه الكلمات هو أن تقلل من سرعتك 
وفً تلك .. اإللقابٌة ثم تضؽط بصوتك على هذه الكلمات حتى ال تكاد أن تخرجها من مخارجها  

.. اللحظات فسترى جمٌع المستمعٌن مشدودٌن إلٌك تماماً 

الوقفات السحرٌة 

تعلم كٌؾ تستخدم قوة الصمت ولو لثوان , وذلك بؤن تكون منهمكاً فً شرح موضوع معٌن , 
فهذه اللحظات البسٌطة .. ثم وفً لحظة مفاجبة تقؾ عن الكبلم وتصمت لمدة خمس ثوان فقط 

فالوقت مهٌؤ ألن تذكر .. والسرحان ٌنتبه ..  فالنابم ٌستٌقظ .. تجعل الجمٌع مباشرة ٌنظر إلٌك 
. شٌباً مهماً لدٌك بعد أن جذبت األنظار

وتذكر أن الوقفات الهامة تبدو  لدٌك أطول مما تبدو للجمهور فبل تستعجل , وهناك وقفات مهمة 
: البد منها

: مواضع الوقفات
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عند , قبل وبعد كل ترقٌم جدٌد , قبل العنصر الجدٌد , قبل أن تسؤل , قبل الكبلم , بعد البدء 
. قبل قولك شكراً , بعد الكلمة األخٌر , التصفٌق 

المحاضرة الثامنة 

من وسابل الجذب واإلثارة 

اذكر قصة مثٌرة وؼٌر معروفة  -
اعرض صورة أو دع الجمهور ٌشاهد شٌباً  -
اسؤل سإاالً مثٌراً ودعهم ٌفكرون فً اإلجابة  -
اذكر حقٌقة أو بٌاناً مذهبلً , أو إحصابٌة تدهش المستمعٌن  -
حاول أن تحفظ ؼٌباً ما ستقوله أول دقٌقة فهذا ٌزرع ثقة المستمعٌن فٌك  من البداٌة  -

وٌشعرون أنهم بحاجة لكلمتك 

نصابح وتنبٌهات 

  أشعر الجمهور بالثقة

أشعر الجمهور بؤنك واثق من نفسك , وإذا ذكرت معلومات أو إحصاءات ؼرٌبة وهً بالفعل 
. صحٌحة تماماً فبل تترك مجاالً للشك فٌها بل أذكرها بطرٌقة الواثق منها

  كن المستمع المتفابل

اجعل نفسك أحد المستمعٌن , بل كن المستمع المتفابل بحٌث تظهر ما تتوقعه من الجمهور تجاه 
أنك تتفاعل تماماً مع كبلمك ؛ فتؽضب فً حال الؽضب , وٌظهر ذلك على : كبلمك بمعنى 

قسمات وجهك, ثم تفاعل أخرى فً حال الضحك فتتبسم وتضحك , وهكذا تسخر فً حال 
. السخرٌة , ولتكن جمٌع هذه التفاعبلت التً تقدمها للجمهور واضحة من خبلل نبرات صوتك

 

  تفنن فً توزٌع النظرات

. من اإلتقان أن تنظر إلى جمٌع الحضور وأن تشعر كل واحد منهم وكؤنك تتحدث له 

انتقل عشوابٌا بٌن الحضور بعٌنٌك وتوقؾ بهما عند كل شخص لثبلث أو أربع ثوان , ثم انتقل 
. إلى ؼٌره

  استخدم وسابل اإلٌضاح

– البورجكتر – الشرابح – عروض الكمٌوتر – الشفافٌات  )حاول استخدام وسابل اإلٌضاح 
السبورة - جهاز التسجٌل السمعً– الخرابط والرسوم البٌانٌة – أفبلم الفدٌو – األوراق الكبٌرة 

. , فلها أثر كبٌر على تفاعل الجمهور , وفهمه (الخ... 

وقد تكون وسٌلة اإلٌضاح ٌدك فمن الجمٌل والرابع إذا كان هناك تعداد لنقاط أن ٌقوم الملقً 
.  بعدها على  أصابعه واحدة واحدة  فلها بالػ األثر 

  ال تبدأ بمقدمة سوداوٌة
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وال الملقً .. أنا لست بالخطٌب البارع): من الخطؤ الفادح االعتذار فً المقدمة بؤن ٌقول الملقً
وعذراً .. وإنما فقط للتذكٌر .. إنما أحرجنً أحدهم ألتحدث أمامكم , ولٌس لدي الجدٌد.. المتمٌز 

. (إن أمللتكم فً الدقابق القادمة

بعد هذه !! أتقول هذا فً المقدمة ثم ترٌد منهم التركٌز معك , أو أن ٌعٌروك أي اهتمام ؟
. االفتتاحٌة السوداوٌة حتى وإن أبدعت فً موضوعك

  احذر من هذه الكلمات

آه , فً الحقٌقة , بصراحة , بالفعل .. آه : احذر و ابتعد عن استخدام بعض الكلمات المملة مثل 
. , كما تعلمون

هذه الكلمات تعد من اللوازم اللؽوٌة ؛ إذ ٌستخدم بعض األشخاص مثل هذه الكلمات بشكل 
. مستمر , وذلك لمؤل الوقت الذي ٌحتاجون فٌه إلى التفكٌر , فٌنبؽً التخلص منها

  ال تقلد

وال مانع من أن تستفٌد من تمٌز  )ال تقلد ؼٌرك فً صوته أو نظرته أو لبسه أو طرٌقة حركته 
.  (اآلخرٌن

اجعل حركتك طبٌعٌة وتحدث وكؤنك تتبادل الحدٌث مع صدٌق فً الشارع , ألست طبٌعٌاً آنذاك 
إذن كن طبٌعٌاً هنا؟ . ؟

فً بداٌة تعلّم اإللقاء التقلٌد مفٌد جداً , ولكن ال بد أن ٌكون للملقً هدؾ أن ٌكّون شخصٌته , 
. وٌتمٌز بؤسلوبه

  ال تقعر الكبلم

بعض الملقٌن ٌظن أنه ٌبدع إذا تكلؾ الكبلم , وأن الناس ٌعجبون به إذا استخدم األلفاظ الصعبة 
. الوعرة , وهذا ؼٌر صحٌح , فكلما كانت الكلمات سهلة سلسة ازداد تجاوب الجمهور وتفاعله

ماذا تفعل عند الخوؾ واالرتباك 

  لست وحدك

فالخوؾ طبٌعً وٌمر .. من الناس ٌخافون عند مواجهة الجمهور  % 70فً استبٌان وجد أن 
فكٌؾ ؟ .. به كل الناس حتى المحترفون , فهذه الظاهرة ٌمكن التؽلب علٌها 

: هاك عبلج الخوؾ واالرتباك فً مواجهة الجمهور

  عبلج د الحمادي

ثم .. فخذ نفسا عمٌقا وأخرجه ببطء .. إذا كنت خابفاً لسبب أو آلخر  ): علً الحمادي . ٌقول د
وجه نظرك لبعض الوقت فوق رإوس الجمهور , وال تنظر إلى أعٌنهم , كما ٌمكنك أن تحدث 

استعن باهلل .. وقبل هذا وذاك .. نفسك إن األمر هٌن وٌسٌر , وحاول كذلك أن تتصنع االبتسامة 
. (وأسؤله التٌسٌر 

  افرك ٌدك قبل دخولك للجمهور
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 عند خوفك تحتاج إلى تفرغ الطاقة فً داخلك بشًء بعٌد عن الكبلم , فٌمكنك فرك ٌدي لتخرج 
شٌباً من هذه الطاقة , قبل دخولك للجمهور  

 

  ًوال تجعلها - وإن وجدت سخرٌة - قد تخطا فً كلمة فبل ترتبك وأكمل فهذا طبٌع
حاجزاً 

ال تقؾ عند الخطؤ فتإكده , وإنما تعداه إلى ؼٌره , ففً وقوفك عند الخطؤ تؤكٌد له , ووضٌع 
. ال تقلق فسٌشؽل الجمهور بؤمر آخر, للحواجز أمامك 

وال تنس أن المهارة تحتاج إلى محاوالت متكررة , وال بد من وقوع الخطؤ  ؛ فكرر المحاولة 
. حتى تتقن المهارة

المحاضرة التاسعة 

أهمٌة القراءة 

. ال نهضة لؤلمة إال بنهضة الفرد , ونهضته ال تتم إال بالقراءة المنظمة

. (اقرأ)هل هذه األمة هً األمة التً أول ما نزل فً دستورها 

حال األمة مؤساوي ففً إحصابٌة الٌونسكو جاء أّن المواطن العربً ٌقرأ ست دقابق فً الٌوم , 
. وأن ثلث الرجال ونصؾ النساء ال ٌقرأون

فً إعبلن ما ٌسمى بدولة إسرابٌل عندما أعلن وزٌر الدفاع الصهٌونً عن خطته الحتبلل قبل 
اطمبنوا , : أال تخافون أن ٌقرأ العرب خطتكم وٌعدون العدة ؟ فؤجابهم: خمسٌن عاماً فسبل

. العرب قوٌم ال ٌقرإون , وإذا قرإوا ال ٌفهمون , وإذا فهموا ال ٌطبقون

لماذا القراءة عند األمم الحضارٌة واجب حضاري , ونحن نعتبرها مضٌعة للوقت ومثالٌة 
فارؼة؟ 

. أن تصبح القراءة هواٌة محببة إلى نفوسنا ثم عادة نواظب علٌها: الهدؾ

األمل أن ٌنهض المفكرون والمثقفون من شباب األمة بإصبلح مناهج الفكر والثقافة , وتعلم 
. القراءة الحرة المنهجٌة فٌمتلكون ناصٌة المعرفة والقوة فً األداء والطرح

. ال زالت القراءة أهم وسٌلة فعالة لنقل المعلومات فً عصرنا الملًء بالتقنٌات

نى سرُح سابٍح      وخٌُر جلٌٍس فً األناِم كتاب  أعزُّ مكاٍن فً الدُّ

القراءة عبادة وتقرب إلى هللا 

مما نتعلمه نحصلها عن طرٌق القراءة % 80-90

بالقراءة نستفٌد من خبرات وتجارب السابقٌن 

القراءة من أهم وسابل الرقً والقوة وسرعة النمو 



18 
 ..!مآلڪ: مع تحٌاتً   .. http://www.montsben.comمنتدٌات جامعة الملك فٌصل للمنتسبٌن 

بالقراء نؤتً بالجدٌد لنتؽٌر ونرتقً ونواكب عصرنا 

بالقراءة نهذب أخبلقنا , ونتعامل مع اآلخرٌن بعلم 

القراءة تساعد على الفهم والتفكٌر وتمٌز الجادٌن عن التافهٌن 

 1أهداؾ القراءة 

القراءة تنمً القدرة على االتصال الفعال , وتبادل األفكار  .1
القراءة تساعد الفرد على تكوٌن اتجاهاته وقٌمه ومٌوله  .2
القراءة تكون اإلحساس بالمتعة والراحة فالكتاب كالصدٌق  .3
القراءة تبادل حضاري وثقافً بٌن المجتمعات  .4
القراءة وسٌلة ؼرس وتعدٌل للقٌم والعادات وتجدٌد التراث  .5
القراءة تبنً شخصٌة القارئ وتزٌد من مهاراته وفعالٌته  .6

 2أهداؾ القراءة 

القراءة تفتح أبواب الثقافة والزٌادة المعرفٌة  .1
القراءة تبنً الحرٌة فؤنت تقرأ لمن تشاء وبشكل حر  .2
القراءة تساعد على التجدٌد الفكري والمعرفً   .3
القراءة تطور الثروة اللؽوٌة وتساعد على التعبٌر الرصٌن  .4
القراءة تنمً الذاكرة وتبنً طرق التفكٌر وتنشط القدرة على الفهم  .5

 1إرشادات ومراحل القراءة 

استمتع بالقراءة , وال تدخل القراءة باإلكراه  .1
كّون عادة القراءة حتى تصبح جزءاً من النشاط الٌومً  .2
اكتشؾ الساعة الذهبٌة التً تكون فٌها فً قمة نشاطك  .3
ٌّا األجواء المكانٌة والزمانٌة للقراءة وابتعد عن المشتتات  .4 ه
حدد الهدؾ من القراءة , وما الجدٌد الذي ترٌد أن تتعلمه  .5

 2إرشادات ومراحل القراءة 

خصص وقتاً ٌومٌاً ولو بسٌطاً كالتزام شخصً ال تنقطع عنه  .1
كن مرناً فً سرعتك فبعض الكتب تحتاج إلى سرعة وآخرى بالعكس  .2
ابدأ بالسهل قبل الصعب وبالصؽٌر قبل الكبٌر وبالكتٌبات قبل المجلدات  .3
كافا نفسك على القراءة وعلى اإلنجاز إذا حققت أهدافك القرابٌة  .4

المحاضرة العاشرة 

أنواع القراءة من حٌث طرق أدابها  

  قراءة صامته

  قراءة جهرٌة

القراءة الصامتة 
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. هً تكوٌن خبرات جدٌدة وفهمها دون استخدام أعضاء النطق: تعرٌفها

: مزاٌا القراءة الصامتة -
. تعطً للقارئ حرٌة شخصٌة - أ
. أسرع فً القراءة - ب
. تساعد على الفهم ؛ لتفرغ الذهن للفهم - ت
. توفر الوقت والجهد - ث
. ٌمكن استعمالها فً أي مكان - ج

القراءة الجهرٌة 

. هً تكوٌن خبرات جدٌدة وفهمها بالجمع بٌن أعضاء الفهم والنطق: تعرٌفها

: مزاٌا القراءة الجهرٌة

. أحسن وسٌلة إلتقان النطق.1

. فٌها تدرٌب عملً على مواجهة الجمهور.2

. تساعد على على زرع الثقة فً النفس.3

. تساعد على توصٌل المعانً لآلخرٌن.4

أنواع القراءة من حٌث ؼاٌاتها 

: أنواع القراءة عدٌدة ومتنوعة اخترت منها ستة أنواع

القراءة االستكشافٌة .1

القراءة السرٌعة .2

القراءة التحلٌلٌة .3

القراءة االنتقابٌة .4

القراءة التروٌحٌة .5

القراءة النقدٌة .6

القراءة االستكشافٌة 

. قراءة الؽبلؾ الداخلً والخارجً , ومعرفة تارٌخ النشر

. قراءة مقدمة الكتاب وخاتمته

. قراءة فهرس الموضوعات والمصادر والمراجع

. قراءة الملخصات المصاحبة وأهم األفكار الربٌسٌة

. قراءة العناوٌن الربٌسٌة
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. تصفح سرٌع لبعض صفحات الكتاب ؛ ألخذ االنطباع األولً

القراءة السرٌعة 

. مٌزان السرعة فً القراءة ٌعود إلى نوع الكتاب

. تحتاج لها فً حال تكوٌن فكرة عامة عن الكتاب

. ال تسمح لنفسك بالتوقؾ عند األفكار السابقة بل أجبرها على التقدم

. وسع مجال العٌن بحث تقع عٌناك على أكبر عدد ممكن من الكلمات

. استخدم أسلوب القراءة الصامتة

. تدرج فً تعوٌد نفسك وال تستعجل

القراءة التحلٌلٌة 

. كتابة الملخصات وتدوٌن المهمات

. ترقٌم الفقرات واألفكار

. عمل حوار ومناقشات

. اختٌار المعلومات , ومحاولة تصنٌؾ وتمحٌص المحتوى

. الربط بٌن هذه المعلومات والمعلومات المخزنة فً عقل القارئ

القراءة االنتقابٌة 

. تحدٌد الهدؾ وبدقة من القراءة

. قراءة الحقابق واألفكار

. السعً إلى استخراج ما ٌخدم موضوع أو بحث أو تخصص معٌن

. تصلح عند عمل بحوث علمٌة أو التؤلٌؾ

. نظرة سرٌعة على كامل النص ووضع إشارات على المطلوب

القراءة التروٌحٌة 

. الهدؾ هو تطوٌر المهارات الفردٌة فً القراءة

. القراءة لبلستمتاع وتطوٌر مهارات الخٌال

. القراءة مبنٌة على رؼبة نفسٌة , أو االبتعاد عن الواقع

. مرتبطة بؤوقات الفراغ , وبالمٌول واالتجاهات

. ٌكثر فٌها القراءة فً القصص أو الطرابؾ والمواقؾ
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القراءة النقدٌة 

. القراءة للحكم على النص

. قراءة ما وراء األلفاظ , وعدم الوقوؾ على ظواهرها

. القراءة بعقل منفتح وجاد ٌناقش وٌفكر وال ٌستسلم

. الحذر من االستنتاجات والحقابق المؽلوطة لكً ٌستقل برأٌه

. القارئ له رأي شخصً منذ البداٌة , وال ٌقفز للخاتمة مباشرة

. فً النهاٌة وبعد التؤكد ٌصدر القارئ قراره الشخصً وانطباعه

المحاضرة الحادٌة عشر 

هل القراءة هواٌة 

هل ٌمكن أن ندرج القراءة ضمن الهواٌات التً نمارسها؟ هل نذكر التنفس ضمن قابمة هواٌاتنا؟ 

سنضحك ! ماذا لو سمعنا أحدهم ٌقول هواٌتً المفضلة هً األكل أو التنفس ! سإال ؼرٌب 
ونؤخذ ذلك على أنه نكتة طرٌفة ؛ ألن األكل أو التفس فعل ضروري , وكذلك القراءة أمر 

ضروري لكل إنسان , بل القراءة أمٌر ٌتمٌز به اإلنسان عن باقً المخلوقات , وهً مظهر من 
. مظاهر الحٌاة الجوهرٌة

أقوال بعض القراء من تارٌخنا 

إنً إذا : قال ..ٌا أبا عبد الرحمن لو خرجت فجلست مع أصحابك: ٌحكً أنه قٌل البن المبارك 
. ٌعنً القراءة..كنت فً المنزل جالست أصحاب رسول هللا صلً هللا علٌه وسلم

-. ٌعنً قراءة الكتب"-التنزه فً عقول الرجال: ما ألذ األشٌاء؟ قال: وقٌل للمؤمون

وإذا , ما أشبع من مطالعة الكتب: وإنً أخبر عن حالً: "وقال اإلمام ابن الجوزي رحمه هللا
, إنً طالعت عشرٌن ألؾ مجلد كان أكثر: ولو قلت.. رأٌت كتاباً لم أره فكؤنً وقعت على كنز

". وأنا بعُد فً الطلب

لقد ؼبرت لً أربعون عاماً ما قمُت وال نمت إال والكتاب على : "وعن الحسن اللإلإي قال
". صدري

. وٌبٌت فٌها للنظر فً الكتب, كان الجاحظ ٌكتري الدكاكٌن من الوراقٌن

القراءة مفتاح الحضارة 

. الذٌن ٌعرفون كٌؾ ٌقرإون: حٌن سبل فولتٌر الفٌلسوؾ عمن سٌقود الجنس البشري أجاب

كم كتاباً ٌقرأ؟ : كٌؾ تحكم على إنسان؟ فؤجاب أسؤله: وسبل الفٌلسوؾ سقراط

إن ارتفاع نسبة قّراء الكلمة المطبوعة هو األساس الحضاري : وٌقول المإرخ البرٌطانً توٌنبً
. لتصنٌؾ البلدان إلى دول متخلفة أو نامٌة أو متقدمة
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إن الذٌن ٌقرإون هم فقط األحرار ؛ ألن القراءة : وٌقول الربٌس األمرٌكً الثالث جٌفرسون
. تطرد الجهل والخرافة

مصادر مشاكل القراءة 

مصادر وهمٌة - 1

. أنا لست ذكٌاً وال أفهم ما أقرأ -
. القراءة ال ترتبط بالذكاء وأنت محتاج لكثرة التمارٌن -
. ذاكرتً سٌبة وضعٌفة وال أستطٌع الحفظ -
. القضٌة ؼٌر مرتبطة بالحفظ إنما باالسترجاع -
. أنا مشؽول ٌومٌاً وعملً ٌؤخذ كل وقتً -
.  دقابق ٌومٌاً فقلٌل دابم خٌٌر من كثٌر منقطع10خصص  -

مصادر نفسٌة - 2

. أنا أشتكً من قلة المال والدخل -
. ادخر جزءاً ٌسٌراً لشراء أهم الكتب أو استعر من اآلخرٌن -
. رإٌة الكتاب تذكرنً باإلحباطات الدراسٌة -
. حّدث نفسك إٌجابٌاً , واستمتع أثناء القراءة -
. أنا ال أحب رإٌة الكتاب , وال أتحمل القراءة -
. ابدأ بما تحب واقرأ القصص المشوقة وتدّرج -

مصادر تقنٌة - 3

. صداع الرأس وكثرة اإلرهاق للجسم -
اإلضاءة الكافٌة وٌفضل النور األصفر وٌكون عن ٌسارك  -
. قرب المادة المقروءة عن العٌن وإجهاد العٌن -
. سم50-30األفضل بعد العٌن عن المادة المكتوبة من  -
. المقعد ؼٌر مرٌح ومرتفع -
سم 20سم وأعلى من المقعد بـ81-73ارتفاع المكتب  -

مصادر صحٌة - 4

. مشاكل الرقبة والظهر وآالمهما المستمرة -
. عمل التمارٌن الرٌاضٌة واستخدام الكراسً الطبٌة -
. التهاب مفاصل األقدام -
. البد للقدمٌن من مبلمسة األرض بالكامل -
. تقلص فً العضبلت وتورم فً األربطة -
. البد من استقامة الظهر وإراحة العضبلت -

 

 

من مشاكل القراءة 
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التراجع .1

. تقدم وتابع , ولٌس بالضرورة أن تفهم كل كلمة> إعادة قراءة النص والرجوع للخلؾ  -
الرجوع لٌس معناه زٌادة الفهم , بل >> توهم القارئ أن فهمه ٌزداد من خبلل الرجوع  -

. ثبت العكس
زد بالتدرج من مهاراتك فً القراءة >> القراءة بطٌبة ومملة وال أستوعب كثٌراً  -

. السرٌعة

التشتت .2

. أبعد كل ما ٌشؽلك عنك أثناء القراءة>> عندما أسمع رنٌن الجوال أترك الكتاب  -
رتب المعلومات وارسم لها >> كثرة التوارٌخ والمعلومات تصٌبنً بحالة تشتت  -

مخططاً تارٌخٌاً للتذكر  
استخدم ؼبلفاً لتؽطٌة الصفحة أو >> تشتت البصر بالنظر للصفحة المقابلة أو الجداول  -

. الجداول

الدافع .3

. اقرأ تعرٌفات عن الكاتب ومؽامراته لتحبه>> أشعر بملٍل شدٌد عند قراءة أي كتاب  -
. اشترط على نفسك عمل شًء تحبه بعد القراءة>> لست متحفزاً عند القراءة  -
اقرأ فً األماكن الممتعة عند >> مكان القراءة ال ٌدفعنً للقراءة , وهو ؼٌر مرٌح  -

. األشجار مثبلً أو األنهار

تقنٌات القراءة الذكٌة 

السبب الربٌس لنجاح كثٌر من المبدعٌن قدرتهم على استٌعاب ما ٌقرإون , وقدرتهم على 
: االسترجاع ولبلستٌعاب تقنٌات منها

. التحدٌد الدقٌق .1
االكتشاؾ والربط  .2
التدوٌن والتركٌز  .3
الخرابط  .4

التحدٌد الدقٌق 

. لماذا أقرأ هذا الشًء؟ حدد هدفك فعندما ال تدرك الهدؾ ستبقى ؼٌر مهٌؤ للقراءة: تحدٌد الهدؾ

ٌنبؽً علٌك أن تؤخذ فً الحسبان السرعة التً ٌجب أن تقرأ بها كلم  مادة على : تحدٌد السرعة
.  حدة

بتحدٌد المعلومات عن الكاتب وأسباب التؤلٌؾ وتعرٌؾ مبسط للكتاب ومعرفتك : تحدٌد المعرفة
. السابقة بموضوعه , وما العلومات الجدٌدة التً سؤستفٌدها بعد القراءة

. بوضع خطة فٌها وقت البدء واالنتهاء , مع توزٌع أقسام الكتاب علٌها:  تحدٌد الخطة

االكتشاؾ والربط 
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: اكتشاؾ األفكار الربٌسة

معرفتك بنوع المادة المكتوبة ٌساعدك فً معرفة موقع الفكرة األساسٌة , فالنص الذي ٌعطً 
معلومات علمٌة كثٌراً ما تؤتً الجملة الربٌسٌة فً بداٌة الفقرة , أما مادة المتعة والتسلٌة فؽالباً 

. ما تؤتً المعلومة األساسٌة فً آخر الفقرة

: اكتشاؾ األفكار الثانوٌة

المعلومات الفرعٌة هً مجموعة من التفاصٌل ذات الطابع المشوق ال تإثر على األفكار الربٌسة 
. , وال تكون ذات أهمٌة فٌما ٌتعلق باألحداث

الخط الزمنً ، الرسم الشجري ، الرسم البٌانً : هناك ثالث طرق للربط

التدوٌن والتركٌز 

إمساك القلم 

لكً تكون واثقاً من أنك ال تقوم بالقراءة بطرٌقة عشوابٌة قم بوضع قلم فً ٌدك , ومن ثم قم 
بتدوٌن الفكرة الربٌسة لهذا الجزء , وعندما تصل إلى أي أمر ٌتعلق بتلك الفكرة ضح تحته خط 

. , وبعد ذلك قم بإحاطة الحقابق التً تحتاجها

 

معركة النص 

أفضل القراء هم الذٌن ٌخوضون معركة مع النص , وأمساك القلم وتتبع األفكار واستخراج 
. التفاصٌل ذات األهمٌة , وهم ٌدونون ٌحاولوا حفظ كل ما ٌهمهم

التركٌز والتثبٌت 

معظم الوقت الذي تقضٌه فً القراءة ٌرجع إلى الطرٌقة التً تستخدم بها عٌنٌك , فؤبطا الناس 
هم الذٌن ٌركزون نظرهم فً كل كلمة تقرٌباً بٌنما األسرع هم الذٌن ٌقفون من مرة إلى مرتٌن 

. فً السطر الواحد

الخرابط 

رإٌة األشكال 

من المهم العناٌة بالرسوم البٌانٌة أو الجداول أو الصور ؛ فدابماً ما تكون الؽاٌة من هذه الرسوم 
إعطاء فكرة واضحة ألمر هاٍم , وٌجب قراءة ما ٌرد تحت هذه الرسوم من إٌضاح وشروح أو 

. مفاتٌح خاصة بها

بناء الموضوع 

ؼالباً فً بداٌة كل فقرة تكّون الجمل األولى المبلمح األساسٌة للقصة ؛ ولذلك قم بتحدٌد النقطة 
األساسٌة لكل فقرة , ثم قم بكتابة تلك الفقرة فً الهامش وهكذا إذا قمت بترتٌب تسلسلً 

. لتعلٌقاتك فإن ذلك سٌمدك بخارطة للموضوع
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التركٌز والتثبٌت 

الخرٌطة الذهنٌة هً القٌام بترتٌب النقاط بنفس الترتٌب الذي اعتمده الكاتب , به تعرؾ كٌفٌة 
. بناء الكاتب للموضوع مما ٌساعدك فً كشؾ نقاط الضعؾ لذلك الموضوع
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المحاضرة الثانٌة عشرة 

القراءة السرٌعة 

الوقت أؼلى ما نملك, الوقت أكثر ما عنٌت بحفظه  وأراه أسهل ما علٌك ٌضٌع 

 كتاٍب 3600فلو قّدر للواحد منا أن ٌقرأ كل شهر خمسة كتب وعاش ستٌن عاماً فإنه لم ٌقرأ إال 
. , وهذا رقم متواضع بالنسبة لتطور وتدفق المعلومات فؤنت محتاج إلى إتقان القراءة السرٌعة

كثٌر من الناس ٌشتكون من قلة الوقت وهم واهمون , ولنتساءل لماذا ٌنشؽل المسلمون عن 
. القراءة وال ٌنشؽل عنها الؽربٌون , وهم أكثر إنتاجاً وانشؽاالً 

. (قضاء وقت أقل مع تعلم أكثر)القراءة السرٌعة جزء مهم فً تفعٌل الوقت واستثماره 

كلما طّورت من مهارتك القرابٌة كلما استفدت من وقتك , فلو فكرنا فً الفترات الزمنٌة البسٌطة 
 دقٌقة أي 60ربما تكون ٌومٌاً  (إلخ-...عند التؤخر عن المواعٌد – إلنهاء المعامبلت )الضابعة 
.  ساعة كم ٌمكن أن نستثمر لو أفدنا منها336فً السنة 

أهمٌة القراءة السرٌعة 

من المعلومات التً نحصل علٌها تؤتً عن طرٌق القراءة , والشخص المتوسط الذي % 80-90
 صفحة, أما القّراء الذٌن 300 كلمة فً الدقٌقة ٌحتاج إلى ٌوم كامل لٌقرأ كتاباً من 250ٌقرأ 

 كلمة فً الدقٌقة فٌستطٌعون االنتهاء من الكتاب نفسه فً أقل من ثبلث 750ٌقرإون بسرعة 
. ساعات

 عاماً الماضٌة من معلومات ٌفوق ما صدر 50نحن فً عصر ثورة المعلومات فالذي صدر فً 
.  عاماً الماضٌة5000فً 

. لٌس العٌن وحدها هً التً تقرأ بل العقل والعٌن

 كلمة فً الدقٌقة 1000أنت تملك من اإلمكانٌات ما ٌمّكنك من مضاعفة قراءتك حتى تصل إلى 
. , ثابر وتدرب

سر النجاج فً تخصٌص وقت ٌومً تدرٌبً بٌن النصؾ ساعة إلى الساعة ولمدة ستة أسابٌع , 
. فالقراءة السرٌعة مهارة تدرٌبٌة

. القراءة السرٌعة الفعالة هً القراءة بشكل أذكى , فهً تمزج بٌن السرعة واالستٌعاب

فلو : كان ٌقرأ بمعدل عشر ساعات ٌومٌاً , وٌقول عن نفسه- رحمه هللا–الشٌخ علً الطنطاوي 
جعلت لكل ساعة عشرٌن صفحة اقرأ من الكتب الدسمة نصفها ومن الكتب السهلة نصفها لكان 

... فً كل ٌوم مابتا صفحة أتنازل عن نصفها احتٌاطاً وهرباً من المبالؽة , وخوفاً من الكذب 
فهذه مابة صفحة فً الٌوم فاحسبوا كم صفحة قرأت من ٌوم تعلمت النظر فً الكتب وامتدت 

ٌدي إلٌها , سبعون سنة فً كل سنة اثنا عشر شهراً , فً كل شهر ثبلثون ٌوماً فً كل ٌوم مابة 
.  صفحة2520000صفحة , وحسبت فوصلت إلى 

من طرق القراءة السرٌعة 

هذه طرٌقة من طرق القراءة السرٌعة الفعالة 
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النظرة الشاملة العامة والعرض المسبق : استعرض -
القراءة بهدؾ , وتحدٌد األسبلة للقراءة : اسؤل -
اقرأ الكتاب كقارئ فّعال : اقرأ -
استذكر اإلجابات : استذكر -
راجع اإلجابات على األسبلة : راجع -

استعرض - 1

: الخطوات- أ

. انظر إلى العنوان -
. اقرأ الفهرس بشكل تفصٌلً -
. أقرأ األؼلفة األمامٌة والخلفٌة -
. تصفح الصور والجداول بالكتاب -
. اقرأ المقدمة والخاتمة -

: الفوابد- ب

. الحصول على لمحة لمحتوٌات الكتاب -
. سٌكون لدٌك شعور بؤنك متآلؾ مع المادة -
. تستطٌع أن تقدر مدة الوقت لتؽطٌة مادة الكتاب -

. أثبتت التجارب أن مباشرة القراءة دون تصفح ٌقود إلى تفاصٌل ال حاجة لها* 

اسؤل - 2

. المطلوب منك تحدٌد هدؾ من القراءة وبوضوح

أثناء استعراضك للكتاب ضع على الهوامش أسبلة حول ما ال تعرفه , أو ما تود معرفة 
. تفاصٌله

. معرفة األسبلة قبل قراءة النص ٌساعد على أن تقرأ بهدؾ , وٌمنحك حافزاً للقراءة

. األفضل بعد االنتهاء من قراءة النص أن تتؤكد من أنك قد عرفت اإلجابة على األسبلة

االستطبلع العام ٌجعلك تحدد أسبلتك التً تنطلق من خبللها والتً تشمل عادة على أسبلة من 
من؟ كٌؾ؟ أٌن؟ لماذا؟ : نوع

اقرأ - 3

اقرأ الكتاب كقارئ فّعال وسرٌع ؛ بهدؾ اإلجابة على األسبلة فقط , ولٌس كل كلمة وجملة , 
. وستشعر بالراحة عندما تجٌب على األسبلة

هل : أي نوٍع من أنواع القراءة أحتاجه لبلوغ أهدافً , وإٌجاد اإلجابات على أسبلتً: اسؤل نفسك
. هً قراءة عابرة , أو متؤنٌة

ما هً األفكار الربٌسة التً ترتبط بؤهدافً وأسبلتً؟  : اسؤل نفسك
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. هنا تبحث عن التفاصٌل التً تساعدك على اإلجابة عن تلك األسبلة , وتحقٌق أهدافك المنشودة

استذكر - 4

استذكر وسمع اإلجابات , فإن التسمٌع سواء بصوت مرتفع لشخص آخر , أو بهدوء لنفسك 
. ٌمّكنك من معرفة ما قرأت

مما تعلمه من القراءة خبلل أسبوعٌن , ولكن % 80أظهرت الدراسات أن القارئ ٌنسى حوالً 
. فقط% 20عندما ٌقوم باالستذكار والتسمٌع مباشرة بعد القراءة فستكون نسبة النسٌان 

. أعد قراءة الفقرات التً لم تتذكر اإلجابة على أسؤلتها

حاول بعد قراءة كل قسم أو باب أو فصل أن تتوقؾ قلٌبلً الستدعاء األفكار الربٌسة , وحاول أن 
. تتذكر ذلك بشكل متسلسل ودقٌق ومترابط

حاول كتابة األفكار والنقاط الربٌسة التً تتذكر فً مذكرة خاصة , وخصص وقتاً كافٌاً لعمٌلة 
. االستذكار واستدعاء المعلومات الجدٌدة والمهمة

راجع - 5

بعد عدة ساعات , أو حتى بعد ٌومٌن راجع إجاباتك على األسبلة ؛ فإن هذه الخطوة ستبقً 
. المادة نشطة فً عقلك

المراجعة تعنً إعادة النظر بما درسته أو قرأته أو كتبته للتؤكد من قدرتك على التذكر , 
. واستدعابه بشكل دقٌق ومترابط

استذكر األهداؾ التً حددتها لقراءتك , واألسبلة التً ... راجع البنٌة العامة للفصل الذي قرأت
. انطلقت منها

. قارن المبلحظات التً دونتها مع النقاط الربٌسة

نصابح فً القراءة السرٌعة 

ال تجعل البرنامج الذي ترٌد أن تتبع سهبلً وال صعباً للؽاٌة  -
قم باختٌار ما ٌثٌر اهتمامك من المواضٌع  -
اعتمد على التنوع فمرة رواٌة وأخرى صحٌفة وثالثة مجلة  -
 دقٌقة ٌوماً للتدرب 20-10خصص وقت محدد مثبلً  -
لٌكن هدفك واضحاً , لماذا ترٌد أن تتعلم القراءة بسرعة؟  -
قم باالحتفاظ بدفتر مبلحظات كً تدون فٌه ما تعلمته  -
ال تتوقؾ واستمر بالتدرب بعد انتهاء مدة البرنامج  -
تؤكد بقد المستطاع من أن تكون البٌبة المحٌطة بك مرٌحة  -
ال تستسلم لئلحباط , واعلم أن هذا طبٌعً فً تعلم أي شًء  -
كلما زادت المتعة التً تجدها أثناء القراءة كلما قل الضؽط علٌك  -
توقؾ عند الضؽط واإلرهاق وخذ فترة من الراحة  -
اعتد أن تتعلم شٌباً جدٌداً كل ٌوم  -
قم باستخدام جهاز لتحدٌد السرعة كً تزٌد من سرعتك  -
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مركز القراءة السرٌعة 

ضمن مركز مهارتً التعلٌمً 

http://www.maharty.com/ReadCenter.aspx 

طرٌقة حساب الوقت فً القراءة 

نحسب كم كلمة فً السطر , وكم عدد السطور فً الصفحة , ثم نحسب كم صفحة نرٌد أن نقرأ 
 .فنضرب عدد الكلمات فً عدد السطور فً  عدد الصفحات ثم نقسم ذلك على الوقت

 المحاضرة الثالثة عشرة

القراءة الدراسٌة 

. الكل ٌرسل أبناءه إلى المدرسة ؛ لتعلم القراءة والكتابة ولكن أٌن من ٌستؽل الجهد

. حب القراءة ٌبدأ من داخل أروقة المدرسة , فهً المكان األول فً تعلٌم القراءة لدى الطالب

ال بد من ؼرس قٌمة العلم وفضٌلة التعلم فً نفوس الطبلب , وإذكاء حب التطلع والرٌادة 
. المعرفٌة ولٌس الشهادة

تعلموا العلم فإّن تعلمه هلل خشٌة وطلبه  )): عن معاذ بن جبل عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
(. (عبادة

 من لم ٌـذق مّر التعلم ساعة  تجرع ذّل الجهل طول حٌاته 

ومن فاته التعلٌم وقت شبابه  فـكـبر عـلـٌه أربـعـاً لـوفـاته 

قواعد التعلم 

ال بّد من مثٌر ومحفز للتعلم ٌستنهض قواك العقلٌة 

حدد الهدؾ الذي ترؼب الوصول له وال تجعل الصدفة تعلمك 

اقرأ بتمعن وتخطٌط واستمتاع 

ضع لك جدوالً زمنٌاً مكتوباً ومرتباً منذ بداٌة العام الدراسً 

زد معدل تركٌزك باالستمرار , وتعلم فً وقت أقل بتقنٌة ذكٌة 

جدول القراءة 

كن واقعٌاً فً توزٌع الوقت واحسب أوقات الراحة واكتب ذلك  -
خطط لدراسة الموضوعات التً تحتاج إلى جهد واختر أفضل األوقات  -
 دقابق راحة 3 دقٌقة 30 فبعد كل 30/3طبق قاعدة  -
ثبت أن األوقات المتقاربة المنفصلة أفضل من الساعات الطوٌلة المستمرة  -
ضع إشارة على كل اإلنجازات التً أنجزتها  -

إرشادات للمذاكرة 
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ضع خطاً تحت أي معلومات ال تفهمها من الكتاب  -
ارسم مخططاً وخرٌطة للمعلومات وضع علٌها األفكار الربٌسة  -
بعد قراءة الكتاب توقؾ وضع ما تعلمته فً قالب تصوؼه لنفسك  -
عد إلى ما لم تفهمه واستعن بمصادر خارجٌة لفهمه  -
طبق المعلومات فً حٌاتك , فحٌنبذ ستكون مفهومة ومرؼوبة  -
راجع المواد التً ذاكرتها من حٌن آلخر   -

برامج القراءة الدراسٌة والمذاكرة 

القراءة التحضٌرٌة 

حدد ماذا ترٌد أن تعرؾ من معلومات من هذا الدرس  -
استعن بكتب أخرى تشرح مطلبك , واقرأ موضوعات تتعلق بالدرس  -
اكتب مبلحظاتك قبل حضور الدرس واستذكر بذكاء أعلى ال بجهد أكبر  -
حاول دابما تفكٌك وتبسٌط المصطلحات الصعبة  -

القراءة الفصلٌة 

شارك بفاعلٌة , وساهم فً طرح األسبلة والمناقشات الجادة  -
دّون مبلحظاتك وال تعتد كتابة كل شًء وتمّكن من المادة  -
تعلم التمٌٌز بٌن المهم واألهم وبٌن الفكرة الربٌسٌة والفرعٌة  -
ارسم خرٌطة عقلٌة واكتب العنوان فً الوسط واكتب أهم النقاط  -
استفد من الدقابق بٌن الحصص بمراجعة المبلحظات وإكمالها  -
أدرج واجباتك فً مفكرتك الٌومٌة  -

القراءة للمذاكرة 

اعمل ملؾ أو مذكرة لكل مادة وكن مرناً فً طرٌقة المذكرة  -
تعامل مع كل نوع من أنواع المواد بطرٌقة مختلفة  -
قلّب الصفحات بشكل فعال وأتقن تقنٌات العٌن والٌد فً القراءة  -
 ساعة وكافا نفسك عند اإلتمام 48 دقٌقة وراجع بعد 15كرر كل درس بعد  -

القراءة للبحث 

ابحث عن فكرة مناسبة وموضوع ٌناسب تطلعاتك  -
اكتب األفكار الربٌسٌة والفرعٌة التً ترٌد كتابتها وتشؽل ذهنك  -
اجمع كل المصادر التً تتكلم عن الموضوع واقرأ قراءة مرنة  -
ضع لكل فكرة عنواناً وسجل المراجع والصفحات التً تدعم أفكارك   -
ضع جدوال لبلبتداء واالنتهاء وقّسم األعمال على فترات  -
ٌفّضل الكتابة مباشرة على الحاسب لسهولة التعدٌل واإلضافة  -
الخ ...دقق وصّحح وتمم البحث بالمقدمة والخاتمة والفهارس  -

القراءة لالمتحانات 

كن متفاببلً ومارس عملٌة االسترخاء والتفكٌر التؤملً  -
لمن ٌنام نهاراً وٌذاكر لٌبلً % 25ال تعّود نفسك على السهر فثبت أن التحصٌل ٌنخفض  -
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تصفح بشكل سرٌع ألخذ انطباع أولً وتجنب حشو المعلومات  -
اقرأ الملخصات المصاحبة وركز على أهم األفكار واحفظها جٌداً  -
راجع مبلحظاتك واألشٌاء التً تشعر أنها نقطة ضعفك  -
اقرأ التعلٌمات بشكل مركز واقرأ ورقة األسبلة كاملة ووزع وقتك علٌها  -
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المحاضرة الرابع عشرة 

القراءة لألطفال 

. الطفل ٌفهم قبل أن ٌتكلم ؛ لذا فؤهم ركٌزة هً االعتراؾ بعقولهم ومشاعرهم

نحتاج أن نصل إلى أن القراءة لؤلطفال بمثابة األكل والشرب , فهً تنمً القدرات اللؽوٌة 
وتهذب السلوك , وتوسع المعرفة , وتساعد على التخٌل وبعد النظر , وتنمً التفكٌر , وفٌها 

. متعة اإلثارة , وتكسب الخبرات , وتكسب المهارات , وتؽرس القٌم

طرابق تشجٌع األطفال على القراءة 

قبل المدرسة 

المشاركة فً ألعاب األطفال ومشاركتهم االهتمام  -
. البدء المبكر فً تحبٌبهم للقراءة  والكتب -
توفٌر المعكبات والملصقات التً تحمل الكلمات مع صور األشٌاء  -
اختٌار الكتب المخرجة إخراجاً راقٌاً والمصورة وذات األسلوب السهل  -
عرض بعض المشاهد الهادفة التً تحث على القراءة  -

داخل المدرسة 

إشراكهم فً األنشطة كالمسرح واإلذاعة لصقل شخصٌاتهم  -
تشجٌع قضاء األوقات فً المكتبة المدرسٌة   -
إقامة مجلس القّراء , وتفعٌل البرامج التى تنمً مهارة القراءة  -
االهتمام بحصص اإللقاء والتعبٌر ؛ وتكرار التجارب فً ذلك  -
 كتاباً لكل طالب 40تؤثٌث المكتبة بالكتب المتنوعة والقاعدة هً  -

فً البٌت 

ال ٌنظر للقراءة على أنها عقوبة ؛ ألنها ستولد اإلعراض  -
العمل على تنمٌة الهواٌات ألنه سٌندفع للقراءة عن طرٌق هواٌاته  -
إقامة مكتبة منزلٌة للطفل ٌهتم بترتٌبها وتجمٌع الكتب فٌها  -
االستماع للطفل عندما ٌتحدث عما قرأه وتشجٌعه على ذلك  -
تقدٌم الطفل للؽٌر لٌتكلم بما قرأ فتقوى شخصٌته ومهارته  -

قبل االمتحان 

: تذكٌر

االمتحان آلٌة لقٌاس مدى استٌعاب الطالب للمادة , ولٌس إلثبات تفوق األستاذ  -
. االختبار سٌكون إن شاء هللا سهبلً ومٌسراً , ولكن فٌه بعض األسبلة تحتاج إلى تركٌز -
. طرٌقة االختبار ستكون اختٌار متعدد كل سإال فٌه أربع خٌارات -
.  سإاالً على كل سإال درجة70عدد األسبلة  -
. ٌمكن ألي طالب أن ٌحاول أن ٌضع أسبلة على أي موضوع لٌمرن نفسه -
. االختبار سٌكون من المحتوى فقط -
 .أتمنى للجمٌع التوفٌق والسداد -
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أسبلة عآآمة وشاملة للمنهج 

 (اإلجابة الصحٌحة مظلله  )اختر اإلجابة الصحٌحة 

هً عناصر مادة القراءة والمحادثة ؟  ما :1س 

o االستماع  
o الكالم  
o القراءة  

 جمٌع ماسبق 

هً أهداؾ االستماع ؟  ما: 2س

o  القدرة على تتبع المسموع ، وربط أجزاء الفكرة 
o زٌادة محبة الناس لك ، وزٌادة قدرتك على التؤثٌر  
o القدرة على تحلٌل الكالم المسموع والحكم علٌه  
o محاولة الربط بٌن األفكار المختلفة  
o جمٌع ماسبق 

 1 & 3     

ماهً أسس تعلم مهارة االستماع ؟ :: 3س

o التمرٌن على االنتباه لمدة طوٌلة مع عدم االنشؽال  
o التمرٌن على إصدار حكم على النص  
o التمرٌن على االستماع لمن لم تكن تستمع لهم  
o  القدرة على فهم المسموع بسرعة ودقة 
o جمٌع ما سبق 

 1 & 3 

......... معظم الناس ٌتكلمون بمعدل: 4س

o 125كلمة فً الدقٌقة  
o 480كلمة فً الدقٌقة  

 120كلمة فً الدقٌقة 
o ال ٌوجد إجابة صحٌحة 

....... ومتوسط قدرة االستماع ٌبلػ حوالً :5س

 480كلمة فً الدقٌقة  
o 200كلمة فً الدقٌقة  
o 400كلمة فً الدقٌقة  
o الٌوجد اجابة صحٌحة 

؟  كٌؾ نقوم بمحاولة إدراك األفكار األساسٌة والفرعٌة:6س

o ٌّا نفسك لالستماع إلى الموضوع  ه
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o حدد أهدافاً ترؼب فً تحقٌقها عند اإلنصات له 
o حاول أن تدرك الفرق بٌن األفكار الربٌسٌة والفرعٌة 
o حمٌع ماسبق 

 1 & 2 

  كٌؾ نقوم بتمارٌن على سرعة الفهم ودقته: 7س

 من األإشارات التً تصدر عن المتكلم 
o ربط ما تسمعه بما تراه من صور 
o دّون الكلمات التً تحتاج لفهمها 
o جمٌع ملسبق 

؟  من التمارٌن على إصدار حكم على النص: 7س

o ال تقاطع المتحدث وأعطه الفرصة 
o ال تشؽل نفسك بالرد على المتحدث أثناء كالمه 
o حاول أن تدرك الفرق بٌن األفكار الربٌسٌة والفرعٌة 
o جمٌع ما سبق 

  1 &2  

ماهً أهمٌة الكالم ؟ : 8س

o بالكالم ٌستطٌع اإلنسان مواجهة الحٌاة 

o بالكالم ٌستطٌع المرء أن ٌعبر عن أفكاره  

o الكالم ؼاٌة لكل فروع اللؽة  

o الثقافة العالٌة  

o جمٌع ماسبق 

  1 &3 

ماهً صفات الخطٌب الجٌد ؟ : 9س

o الثقافة العالٌة 

o اإلعداد الجٌد  

o التمكن من علوم اللؽة  

o التمٌز على االخرٌن 

o جمٌع ما سبق 

 1 & 3 

تصحٌح الخطؤ تحته خط  (×ــ √ )اجب على اآلتً بـ :ثانٌاً 
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االستماع  (Xْْ) الكالم القراءة السمععناصر مادة القراءة والمحادثة - 1

أسس تعلم مهارة االستماع   (Xْْ(  محاولة الربط بٌن األفكار المختلفةمن أهداؾ االستماع- 2

( Xْْ(  زٌادة محبة الناس لك ، وزٌادة قدرتك على التؤثٌرمن أسس تعلم مهارة االستماع-: 3
من أهداؾ االستماع 

 (√)....كلمة فً الدقٌقة 120معظم الناس ٌتكلمون بمعدل - 4

 (√).... كلمة فً الدقٌقة 485ومتوسط قدرة االستماع ٌبلػ حوالً  -5

 ٌقصد بها محاولة أن تدرك الفرق بٌن األفكار محاولة إدراك األفكار األساسٌة والفرعٌة -:6
( Xْْ). الربٌسٌة والفرعٌة ، ثم محاولة الربط بٌنها بؤن ترسم خرٌطة فً ذهنك للموضوع

  محاولة الربط بٌن األفكار المختلفة

ٌقصد به ربط ما تسمعه بما تراه من صور ومشاهد  التمرٌن على سرعة الفهم ودقته -7
  التمرٌن على فهم معانً المفردات (Xْْ). لتضافر السمع والبصر على استٌعاب المعلومات

 ٌقصد بها ال تقاطع المتحدث وأعطه الفرصة ،  التمرٌن على إصدار حكم على النص: 8س
 (√)....وال تجعل الحكم علٌه إال بعد أن ٌنتهً من حدٌثه ،

( Xْْ). من المحادثات التً تتم بٌن الناس تعتمد على النطق% 70أثبتت التجارب أنَّ  -9
التعتمد 

آداب  (Xْْ(  استمع بإنصات حتى ولو كنت تعرؾ ما سٌقول محدثكمن طرق إٌجاد األلفة- 10
االستماع  

 طرق إٌجاد األلفة  (Xْْ(  توافق تعبٌرات الجسممن آداب االستماع- 11

أن تكون لدٌك : الثانً- أن تكون قوي المالحظة: ٌحتاج إٌجاد األلفة إلى أمرٌن األول-12
 (√)....الخبرة ،

االستماع  (Xْْ).  استثمار للوقت ، وعود بفوابد عظٌمةوفً تتبع عثرات وأخطاء اآلخرٌن- 13
بفهم 

 (√)....،. عدم االهتمام بالطرؾ اآلخر ٌوحً بعدم الثقة والشعور باإلحباط-14

تعرؾ كل شًء  (Xْْ)األستاذٌة ٌقصد بها هو اتك تعرؾ بعض االشٌاء - 15

الكالم من المعلومات التً حصلعلٌها عن طرٌق % 13اإلنسان ال ٌتذكر بعد شهر سوى  -:16
)ْْX) البصر 

و المعلومات التً حصل علٌها عن طرٌق الحوار والنقاش والمشاركة فإنه ٌتذكر بعد - 17
 (√)....منها ،% 95شهر 

 (√)....الخطب العامة التً لٌس لها هدؾ ؼالباً ما تكون ضعٌفة التؤثٌر واإلقناع ؛،-18

اكثر النتابج  (Xْْ)وصاحب الشخصٌة الثابتة ٌحقق اقل النتابج واألهداؾ طموحاً -19
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 (√)....؛،. من أهم صفات الخطٌب الصدق فً الكالم والعاطفة-20

 (اإلجابة الصحٌحة مظلله  )اختر اإلجابة الصحٌحة 

 :عندما ٌطلب منك إلقاء موضوع أو محاضرة ، فقم بهذه األمور :1س

o أسؤل الداعمٌن لماذا اختاروك 
o اسؤلهم هل ستكون المتحدث الوحٌد 
o اعرؾ  المنظمة الراعٌة واجمع ما ٌمكنك من معلومات عنها 
o ما القٌم والمبادئ التً ٌحملونها؟ 

 1&3 
 :هناك أمران مهمان للمتكلم قبل البدء فً اإلعداد للكالم هما :2س

o الخطٌب والجمهور. 
o  الهدؾ والخطٌب. 

  الجمهور  والهدؾ 
o جمٌع ما سبق 

من خالل :على الخطٌب أن ٌتعرؾ على جمهوره :3س

o القٌم والمبادئ التً ٌحملونها؟ 
o مدى أهمٌة هذا الموضوع لدٌهم؟ 
o وما هً المشاكل التً تواجههم فٌه؟ 

o ماهً الطرٌقة لحل المشكلة 

 1&3 

o جمٌع ما سبق 

. فً امرٌكا  من نموذج تشكٌل الكالم حسب الجهور: 4س

  االقتصاد والدابمٌة
o  المظهر والفخامه
o  الجودة واألداء
o السالمة واألمان 

سوٌسرا   .فً من نموذج تشكٌل الكالم حسب الجهور: 5س

o  االقتصاد والدابمٌة
o  المظهر والفخامة
o  الجودة واألداء

 السالمة واألمان 
.. من مراحل ما قبل اإلعداد : 6س

o الجمهور 
o الهدؾ 
o طرٌقة كتابة الهدؾ 
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o الخطٌب 
o جمٌع ما سبق 

 1&3 
... من طرٌقة كتابة الهدؾ :7س

  كلمة أو اقل25اكتب جملة من  
o  حرؾ أو أكثر25اكتب جملة من  
o  حرؾ أو أكثر25اكتب كلمة من  
o جمٌع ما سبق 

... من إعداد الكالم  : 8س

o رتب العناوٌن والمعلومات التً ترٌد طرحها  
o  دقٌقة15ضع نقطة ربٌسة لكل   
o القصص ، الشعر ، األقوال ، الحكم: كثر من  
o اربط كل فقراتك بالموضوع الربٌس  

 جمٌع ما سبق 
.... من أمور األعداد للكالم: 9س

o  ًأبدع أفكارا  
o حلل الجمهور  
o حدد الهدؾ  
o اختر عنوان 
o جمٌع ما سبق 

 1&3 
.... من قواعد اختٌار العنوان:10س

o اختر عنواناً فٌه إبداع  
o اختصر فً العنوان  
o اختر عنواناً ؼٌر مكرر وال مشهور فٌه إبداع وحداثة  
o  أجعل العنوان اول ما تكتبه 
o جمٌع ما سبق 

 1&3 
. من وسابل التدرٌب قبل اإللقاء :11س

o االستماع للخطبة من التسجٌل  
o إلقاء الدرس على شخصٌن أو أكثر بقلٌل  
o إلقاء الدرس أمام المرآة أو على الجمادات  
o تتوقؾ أثناء التدرب، وأترك المالحظات للنهاٌة 
o جمٌع ما سبق 
• 1&3 

...  من مواضع الوقفات: 12س

o بعد البدء. 
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o قبل الكالم .

o عند التصفٌق 

o بعد شكرا 

o جمٌع ما سبق 

 1&3 

.. من أسلوب الوقفات: 11س

o الوقفات العادٌة 

o الوقفات المفاجبة 

 الوقفات السحرٌة 

o الوقفات الساخرة 

o جمٌع ما سبق 

.. من أسلوب التنوع : 12س

o الفكاهة 

o الجدٌة 

o العامٌة 

 جمٌع ما سبق 

o 1&2 

: ال تلجؤ للعامٌة إال لهدؾ مثل :15س

o إلقاء األمثال الشعبٌة 
o  إلٌجاد األلفة 
o طٌب الحدٌث 

 جمٌع ما سبق 
.. من أسلوب األصوات: 16س

o انفعل مع الحدٌث 
o حاول أن تتخٌل الموقؾ 
o نوع سرعتك حسب طبٌعة الحدٌث 
o 1&2 
 جمٌع ما سبق •

.  من أنواع األسلوب17س
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o  أسلوب الصوت
o   أسلوب التنوع
o  أسلوب الوقفات
o  أسلوب لجدٌه
o  جمٌع ما سبق
• 1&3 

 من وسابل الجذب واإلثارة : 18س

o اذكر قصة مثٌرة وؼٌر معروفة 
o المستمعٌن فٌك  من البداٌة وٌشعرون أنهم بحاجة لكلمتك 

o  حاول أن تحفظ ؼٌباً ما ستقوله أول دقٌقة فهذا ٌزرع ثقة 

 جمٌع ما سبق 
. من النصابح والتنبٌهات :19س

o تفنن فً توزٌع النظرات  

o ال تبدأ بمقدمة سوداوٌة  

o ال تقلد  

o اسؤل سإاالً مثٌراً ودعهم ٌفكرون فً اإلجابة  

o  جمٌع ما سبق

 1&3 
 من ٌخاؾ فً استبٌان وجد أن  لست وحدك20س

o 70 % من الناس ال ٌخافون عند مواجهة الجمهور 

o 60 % من الناس ٌخافون عند مواجهة الجمهور 

 70 % من الناس ٌخافون عند مواجهة الجمهور 

o الشًء صحٌح 

ماذا تفعل عند الخوؾ واالرتباك : 21س

o خذ نفسا عمٌقا وأخرجه ببطء 

o وجه نظرك لبعض الوقت فوق رإوس الجمهور 

o وال تنظر إلى أعٌنهم 

o  فرك ٌدٌك لتخرج شٌباً من هذه الطاقة ، قبل دخولك للجمهور 

o 1&3 

 جمٌع ما سبق 
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تصحٌح الخطؤ تحته خط  (×ــ √ )اجب على اآلتً بـ :ثانٌاً 

 الٌوجد (Xْْ(  جمهوران متشابهانٌوجد •
 ابدا به (Xْْ(  ثم انتقل لما ٌناسب الجمهورفال تبدا بهإذا كان الموضوع محدداً مسبقاً  •
 )√( ال تشكل انطباعاً مسبقاً عن الجمهور •
فسٌحدث الَسَرحان والهمس مع الجار   شخصاً (25أقل من )صؽٌراً إن كان جمهور -4 •

 (25أكثر من )كبٌرا (Xْْ( والتشتت فً االنتباه
وحدد ،حلل الجمهور (Xْْ( ، فقطمن أمور األعداد للكالم تحدٌد الهدؾ إبداع األفكار  •

 الموضوع
دون  (Xْْ)الفرعٌات و من القواعد الختٌار العنوان اختر عنواناً ٌحدد الفكرة الربٌسٌة  •

 الفرعٌة
 (√)ال تحاول أن ٌشمل العنوان جزبٌات الموضوع  •
 (√)ومن المثٌر فً العنوان استخدام األسلوب االستفهامً  •
  )√(كلما كان العنوان مختصراً كان أفضل •
 الٌزٌد (Xْْ) العنوان عن ثالث كلمات ان ٌزٌدومن األحسن  •
 (√)وكلما كان العنوان فٌه ترؼٌب فً الموضوع وإثارة فً الفضول كان جذابا  •
إذا أخرت كتابة العنوان بعد نهاٌة موضوعك ستجده سهالً وممتعاً داالً على أهم ما  •

 (√). ترٌد
 (√)من وسابل التدرٌب قبل اإللقاء قٌاس مدة الحدٌث عند التدرب •
 (√). بالصوت ٌمكن أن نحدد شخصٌة المتكلم •

 (√). كما ٌمكن بالصوت أن ندرك مزاج الشخص هل ؼضبان ، أو فرح ، أو مهموم •

والروتٌن القاتل هو الرتابة الصوتٌة لدى الملقً بحٌث أنه ٌستمر على نبرة واحدة ال  •
 ..ٌؽٌرها إال فً النادر 

 (√)األصل فً الحدٌث أن تتكلم بلؽة سلٌمة واضحة  •

 ال تعنً(Xْْ). العبوس فاجعل وجهك سمحاً طلقاً تعنى الجدٌة  •

القبر  (Xْْ( المواضٌع االجتماعٌةفهناك مواضٌع لٌس من المناسب اإلضحاك فٌها مثل  •
 او اآلخرة

عند خوفك تحتاج إلى تفرغ الطاقة فً داخلك بشًء بعٌد عن الكالم ، فٌمكنك فرك  •
 قبلX))دخولك للجمهور بعد ٌدي لتخرج شٌباً من هذه الطاقة 

 (√)الخوؾ واالرتباك تخلص من لل حاول أن تتصنع االبتسامة من عالج  د الحمادي •

 ال تقلد (X) ؼٌرك فً صوته أو نظرته أو لبسه أو طرٌقة حركته تقلد •

 (√)وقد تكون وسٌلة اإلٌضاح ٌدك  •

 دقابق،انتقل عشوابٌا بٌن الحضور بعٌنٌك وتوقؾ بهما عند كل شخص لثالث أو أربع  •
 ثوانً (X). ثم انتقل إلى ؼٌره

 اجعل (X) نفسك أحد المستمعٌن  تجعلال •
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 اشعر (X) الجمهور بؤنك واثق من نفسك ال تشعر •

 (√)ال تقؾ عند الخطؤ فتإكده  •


