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خطة الدر�س

اجلزء الأول  -الوحدة الأوىل
الدر�س  :5التفنيد
املو�ضوع
املناظرة ومهارات التناظر.
التفنيد.
الفئة امل�ستهدفة املبتدئني.

عنوان الدر�س
امل�ستوى
الوقت

�ساعة و 51دقيقة.

املتطلبات
الدر�س الأول والدر�س الثاين.
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تو�صيف الدر�س
�سيتعلم الطلبة يف هذا الدر�س كيفية تفنيد احلجج فبعد مرروهم على الدرو�س املا�ضية
واملرتبطة ببع�ض �أ�سا�سيات املناظرة الهامة مثل:
• بنية و�صيغة املناظرة.
للحجة.
•	�أدوار املتحدثني -العنا�رص الأ�سا�سية
ُ

• فقد �آن الأوان لهم للتعرف على طرق التفنيد.

الأهداف العـامة
ي�سعى هذا الدر�س لتحقيق الأهداف التالية:
• تعزيز مهارات اخلطابة وبناء احلجج.
• تعلم واكت�ساب مهارات التناظر واملحاججة.
• تعرف وفهم اخلطوات الأربعة امل�ستخدمة يف بناء تفنيد فعال.
• خلق فر�ص للتوا�صل والتعاون والت�شاور بني الطلبة.

الأهداف اخلـا�صــة
مع نهاية هذا الدر�س �سيكون الطلبة قادرين على ما يلي:
•	�إدراك وحتديد حجج اخل�صم.

• تعلم كيفية تفنيد حجج اخل�صم.
• الإطالع على م�صطلح التفنيد املبا�رش.
• التعرف على الطرق املختلفة وامل�ستخدمة لتفنيد حجج اخل�صم .
• القدرة على الت�صدي حلجج اخل�صم بطريقة منظمة ومفهومة.
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امل�صطلحات والعبارات الرئي�سة
 )1احلجة :الإ�ستنتاج والفر�ضيات التي تدعمه.
 )2التوكيد :ت�رصيح �أو ادعاء لتو�ضيح املعنى (يعرب عموما عن ر�أي �شخ�صي).
 )3التعليل (�صياغة وتف�سري) :هو جزء من احلجة وعادة ما يكون ب�صيغة (لأن  )....ويقدم فيه
ال�سبب الذي يثبت وي�ؤكد حجة املتحدث.
 )4التدليل (دعم واثبات الفكرة املطروحة) :تقدمي الرباهني والأدلة التي تُزَ ِّكي احلجة وتدعمها،
ويتم انتقاء هذه الأدلة والرباهني من �أربعة م�صادر وهي :الأمثلة ،املنطق ،الإح�صائيات و�آراء
اخلرباء.
 )5التفنيد  /الدح�ض :هو رد املتناظرين و ت�صديهم ومهاجمتهم للحجج التي يقدمها
الفريق اخل�صم ويعد التفنيد (�أو الدح�ض) من املكونات الأ�سا�سية للمناظرة .يجب �أن يقوم
كل متحدث بتفنيد حجج فريق اخل�صم بطريقة تختلف قليال ً عن بقية املتحدثني يف نف�س
الفريق ،فعلى �سبيل املثال يجب �أن يكون تفنيد املتحدث الأول من فريق املعار�ضة خمت�رصا ً
حتى يت�سنى لزمالئه �ضمن نف�س الفريق تطوير ق�ضيتهم ب�شكل متكامل.
ٍ
طلب يتق َّد ُم به �أحد املتناظرين (من فريق معني) ليعار�ض
 )6املداخلة :مقاطع ٌة ت�أخذ �شكل
اخلطاب (من الفريق اخل�صم) وتكون هذه املقاطعة ب�صيغة �س�ؤا ٍل �أو
املتحدث الذي يُلقي
َ
َ
ا�ستف�سار.

املقدمــــة
اجلوهر الأ�سا�سي من هذا الدر�س هو تعلم الطلبة كيفية توظيف خطوات التفنيد
الأربعة ،فبعد تغطية الدرو�س الأربعة الأوىل �أ�صبح الطلبة على ا�ستعداد تام بل وبحاجة
هامة لتعلم ا�ساليب التفنيد ال�سليمة �.سيتعلم الطلبة من خالل هذا الدر�س تفنيد
حجج فريق اخل�صم والت�صدي للر�أي الآخر باتباع �أ�ساليب متنوعة وا�ستخدام طرق منظمة
ومفهومة  .

املواد التعليمية
• جهاز كمبيوتر.
• جهاز عر�ض فيديو.
• �شا�شة عر�ض.
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• دفاتر للكتابة.
•	�أقالم حرب ملونة�/أقالم ر�صا�ص.
•	�ألواح ورقية (فليب ت�شارت).
• مق�صات.
• �صندوق .
• بطاقات.
• مقاالت خمتلفة من �صحف يومية �أو جمالت �أو م�صادر �أخرى م�أخوذة من �شبكة االنرتنت.

اخلطوات املتبعة
ي�صف هذا اجلزء اخلطوات املتبعة لتدري�س مو�ضوع الدر�س والذي يتعلق بالتفنيد.
�أوال :الإعداد ( 5دقائق)
ٍ
عر�ض تقدميي (بوربوينت) ل�رشح �صيغة املناظرة.
�	)1إعداد ُ
 )2جتهيز مقاطع فيديو لتو�ضيح �صيغة املناظرة.

�	)3إعداد ُ جهاز عر�ض فيديو لعر�ض حمتوى البوربوينت ومقاطع الفيديو.
 )4توفري �أقالم حرب�/أقالم ر�صا�ص/مق�صات و�أوراق.

 )5توفري مقاالت خمتلفة من �صحف يومية �أو جمالت �أو م�صادر �أخرى م�أخوذة من �شبكة
االنرتنت
ثانيا :الدر�س
يُبَ ِّي هذا اجلزء جميع اخلطوات املُتَّبعة لتدري�س مادة هذا الدر�س واملتعلق بالتفنيد .
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احل�صة الأوىل :رهبة امل�رسح
ن�شاط التهيئة 15( :دقيقة)
يعترب هذا الن�شاط تهيئة للطلبة حيث يطلب املدر�س من الطلبة ا�ستخدام خمزونهم
الثقايف لتقدمي تعريفات ومعلومات مرتبطة مب�صطلح التفنيد.
يبد�أ املدر�س الن�شاط بطرح الأ�سئلة التالية :
• ماذا نفند يف حياتنا اليومية؟
• ما الهدف من ا�ستخدام التفنيد؟
• ما الأ�س�س التي نعتمد عليها يف التفنيد؟
• ماذا نحتاج للقيام بعملية التفنيد؟
�إ�رشف على النقا�ش و�شجع الطلبة على االجابة عن الأ�سئلة وم�شاركة �أفكارهم مع زمالئهم
يف ال�صف .

ن�شاط الثاين :مترين �صفي 20(.....دقيقة)
 )1ق�سم الطلبة اىل ثالث �أو �أربع جمموعات بنا ًء على حجم ال�صف.

 )2اختار مقال من ال�صحف املحلية بحيث يكون مو�ضوعه مثري للجدل والنقا�ش.
 )3زود كل جمموعة مبقال من جريدة �أو جملة معينة.
 )4اطلب من الطلبة قراءة املقال بتمعن وحتليله.
 )5اطلب منهم تقدمي الأ�سباب التي جتعلهم م�ؤيدين للمو�ضوع؟
 )6اطلب منهم (�أو من طلبة �أخرين ) تقدمي الأ�سباب التي جتعلهم يرف�ضونه؟
 )7اطلب من الطلبة قراءة املقال وحتليله.
 )8تقدم كل جمموعة �إجاباتها ب�شكل ملخ�ص.
• اذكر مو�ضوع املقال؟
• اذكر الهدف من املقال؟
• ما الر�سالة التي يوجهها الكاتب؟
• ما هي احلجج والإدعاءات التي قدمها الكاتب؟
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• ما هي احلجج والإدعاءات التي قدمها الكاتب؟
• كيف دافع الكاتب عن حججه وادعاءاته؟
•	�أذكر الأدلة التي قدمها الكاتب للدفاع عن حججه؟
• هل يعك�س املقال ر�أي الكاتب يف املو�ضوع �أم كان مو�ضوعيًا؟

 )9اطلب منهم تقدمي �أ�سباب وتف�سريات ت�ؤيد مو�ضوع املقال وتدعمه .
 )10اطلب منهم تقدمي �أ�سباب وتف�سريات ترف�ض مو�ضوع املقال وتنفيه.
 )11اطلب منهم اعداد خطاب مدته من ( 3-2دقيقة) للدفاع عن كل موقف (مع �/ضد).
 )12اطلب منهم تقدمي خطاباتهم التي �أعدوها .
 )13ناق�ش مع الطلبة اخلطابات التي قدمت .

الن�شاط الثالث :خطوات التفنيد الأربعة
 )1ح�رض عدد مت�ساوي من البطاقات التي حتتوي على �أدلة ت�ؤيد و�أخرى تعار�ض مو�ضوعا ً معينا ً
وقم بتوزيعها على الطلبة.
 )2ينبغي �أن ي�أخذ كل طالب بطاقة واحدة على الأقل ،يف حال تطبيق الن�شاط ب�شكل
جماعي فتح�صل كل جمموعة على عدة بطاقات.
� )٣أر�سم خطيني عموديني على ال�سبورة لت�شكل خانتني لي�صنف فيها الطلبة اجاباتهم (
مواالة و معار�ضة) بناءاًعلى بطاقاتهم.
 )٤ا�رشح للطلبة حجة فريق املواالة .
 )٥اطلب منهم ت�صنيف بطاقاتهم اىل مواالة ومعار�ضة.
 )6اطلب من الطلبة تكوين جمموعتني جمموعة مواالة و�أخرى معار�ضة بنا ًء على بطاقاتهم.

 )7امنح الطلبة خم�س دقائق ليت�سنى لهم مراجعة الدليل الذي لديهم وبناء تفنيد عليه
با�ستخدام اخلطوات الأربعة.

 )8اطلب من املواالة �أوال ً تقدمي التفنيد الذي �أعدوه بنا ًء على اخلطوات الأربعة و�أكتبه على
ال�سبورة.

 )9اطلب من طلبة املعار�ضة التحقق من تفنيد املواالة �إن كان يجيب على احلجة ب�شكل
فعال �أم ال.
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يف حال كان التفنيد �صحيحا ً �أطلب من طالب �أو جمموعة �صغرية من الطلبة اىل �صياغة
حجة تت�صدى للتفنيد وتنفيه ومن ثم تقدميها لل�صف.
 )10فهذا �سيعزز لدى الطلبة طريقة بناء حجة �سليمة �أثناء متابعتهم للتفنيدات التي
تقدم �أثناء املناظرة.
مالحظة  :من �أهم املهارات التي يجب توافرها يف املتناظر هي متابعة جمريات املناظرة بدقة
والقدرة على تدوين املالحظات ليت�سنى له بناء حجج قوية تت�صدى وتنفي حجج اخل�صم.
منوذج  :خطوات التفنيد الأربعة

حججه
تعد خطوات التفنيد الأربعة و�سيلة هامة للمتحدث فاتباعها ي�ساعده على تنظيم ُ
و�أفكاره و بناء تفنيد فعال يُيطل حجج اخل�صم وي�سقطها.
�أوال:
ثانيا:
ثالثا:
رابعا:

الن�شاط الرابع :لعبة التن�س لتقدمي وتفنيد احلجج)
يهدف هذا الن�شاط �إىل �إ�رشاك جميع الطلبة يف ممار�سة مهارات تفنيد احلجج حيث �سيقوم
احد الفريقني بالت�صدي للفريق الآخر والرد عليه بتفنيدات ق�صرية و�رسيعة ت�شبه متاما ً
املناف�سة بني الالعبني يف لعبة التن�س .اخلطوات التالية ت�ساعد املدر�س يف تطبيق الن�شاط:
 )1قم ب�إعداد قائمة من املوا�ضيع املختلفة واملثرية للجدل (يعتمد عدد املوا�ضيع على عدد
الطلبة يف ال�صف و�سعة الوقت).
 )2و�ضح للطلبة ب�أن الن�شاط �سي�ضم مايلي:
• جمموعة من الطلبة يقدمون ت�رصيحات تدعم املو�ضوع وت�ؤيده.
• جمموعة �أخرى يت�صدون و يرف�ضون الت�رصيحات املقدمة .
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 )3حدد للطلبة مايلي:
• مهمة كل طالب.
• الطالب الذي �سيبد�أ الن�شاط.
• الطالب الذي يليه.
• وقت التحدث لكل منهم.
• الطالب الذي �سيبد�أ الن�شاط.
 )4ق�سم الطلبة �إىل جمموعتني.
 )5يجب �أن ت�ضم كل جمموعة  7,5,3طلبة بنا ًءعلى عدد طالب ال�صف.

 )6اطلب من املجموعتني اجللو�س ب�شكل متقابل.

 )7اطلب من الطالب الأول يف املجموعة الأوىل تقدمي ت�رصيح يدعم املو�ضوع وي�ؤيده.
 )8اطلب من الطالب الذي يقابله يف املجموعة الثانية الت�صدي للإدعاء الذي قدمه زميله
ورف�ضه.
 )9بعد ذلك اطلب من املتحدث الثاين يف املجموعة الأوىل تقدمي ت�رصيح جديد يدعم الق�ضية
وي�ؤيدها.
 )10ثم اطلب من املتحدث الثاين املقابل له يف املجموعة الثانية رف�ض الت�رصيح املقدم من
زميله والت�صدي له.
 )11ثم اطلب من املتحدث الثاين املقابل له يف املجموعة الثانية رف�ض الت�رصيح املقدم من
زميله والت�صدي له.
تكتمل اللعبة مب�شاركة جميع الطالب ال�صف يف الن�شاط.

الن�شاط اخلام�س� :صندوق التوكيدات (.........دقيقة)
�سيتعلم الطلبة يف هذا الن�شاط ممار�سة التفنيد ب�شكل مبا�رش حيث �سيقوموا ب�إعداد
توكيدات على ق�صا�صات من الورق وو�ضعها يف �صندوق داخل ال�صف ومن ثم �سيقوم كل
طالب ب�سحب توكيد من ال�صندوق ب�شكل ع�شوائي وتفنيده كتابياً.
اخلطوات التالية ت�ساعد املدر�س على تطبيق الن�شاط-:
 )1اطلب من �أحد الطلبة التحدث عن �أي مو�ضوع يختاره مبا اليقل عن  30ثانية.
• راجع الطلبة بطريقة بناء احلجة ال�سليمة وكيفية توظيف التاءات الثالثة فيها.
• بعد ذلك راجعهم بخطوات التفنيد الأربعة وال�رضورية يف عملية بناء تفنيد فعال.
 )2ت�أكد �أن كل طالب لديه ورقة وقلم.
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 )3و�ضح لهم �أنك �ست�ساعدهم �أثناء عمل �صندوق التوكيدات.
 )4اطلب منهم اعداد ( )6-4توكيدات وا�رشح لهم ان التوكيد الذي �سيتم قُبوله �سيُق�ص
ويو�ضع داخل ال�صندوق(يعتمد عدد التوكيدات على عمرالطلبة ومهاراتهم) .
 )5اخرب الطلبة انهم �سيتناول كل واحد توكيدا ً من ال�صندوق ب�شكل ع�شوائي لتفنيده ،
لذلك من الأف�ضل لهم كتابة توكيدات ي�سهل عليهم تفنيدها و�أن التكون �صعبة التفنيد
مثال
• اجلليد يُغطي القطبني ال�شمايل واجلنوبي.
• النبات ينمو يف الرتبة.
• املطر ماء احلياة.
 )6امنح الطلبة ( )01 -5دقائق لإعداد وكتابة التوكيدات.
 )7ا�رشف عليهم �أثناء كتابتهم والق نظرة على التوكيدات التي �أعدوها قبل ق�صها وو�ضعها
داخل ال�صندوق.
 )8بعد ذلك مرر عليهم ال�صندوق ب�شكل ع�شوائي ليح�صل كل واحد منهم على توكيد.
 )9امنح الطلبة دقيقة ل�صياغة تفنيد يطعن التوكيد الذي ح�صلوا عليه معتمدين على
اخلطوات الأربعة.
�	)10إ�رشف على الطلبة �أثناء تقدميهم لل�صف التفنيدات التي �أعدوها.

الن�شاط ال�ساد�س:عر�ض فيديو(.........دقيقة)
 )1اعر�ض على الطلبة مقطع فيديو يُج�سد مناظرة متميزة مثال :مناظرة تناف�سية.
 )2ت�أكد من احتوائه على مقطع يُج�سد تفنيد الفريق املُعار�ض وطعنه لآراء وحجج اخل�صم.
 )3اوقف الفيديو قبل بد�أ الفريق املعار�ض بتفنيد وا�سقاط حجج اخل�صم لتبني للطلبة
وتلفت انتباههم اىل مواطن ال�ضعف .
 )4بعد م�شاهدة الطالب ملقطع الفيديو اطلب منهم مايلي:
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 )5تدوين مالحظاتهم حول املناظرة التي �شاهدوها� .رسد الإيجابيات وال�سلبيات القائمة على
املتحدثون خالل املناظرة و حتليل مدى فعالية تفنيد املتحدثني و قوة ت�صديهم للخ�صم.
 )6ذكر الطلبة ببع�ض الأ�ساليب املهم اتباعها خالل املناظرة مثال  :البقاء على مو�ضوع
الق�ضية وعدم االنحراف عنه ،املحافظة على جهارة ال�صوت و الهدوء �أثناء تفنيد حجج
اخل�صم بالإ�ضافة �إىل �رضورة دعم التفنيد باحلقائق واملعلومات ال�صحيحة لإ�سقاط حجج
اخل�صم وابطالها.

الن�شاط ال�سابع :التفنيد املبا�رش

يقدم هذا الن�شاط التقنيات امل�ستخدمة �أثناء عملية التفنيد املبا�رش�.سيقوم املدر�س بتنظيم
مناظرة ب�سيطة تدور بني طالبني من طلبة ال�صف حيث يقدم كل منهم حجج ب�سيطة
حول مو�ضوع ما ويفند حجج الآخر ب�شكل مبا�رش ،يف حني يقوم باقي الطلبة مبتابعة احلجج
التي �ستقدم ب�أ�سلوب منظم و مت�سل�سل ليت�سنى لهم تطوير احلجة يف خميلتهم.
 )1اطلب من طالبني اجللو�س على دُرجني متقابلني يف مقدمة ال�صف.
� )2أطلب من باقي الطلبة تدوين احلجج والتفنيدات �أثناء متابعتهم ملجريات املناظرة على
ورقة.
• اطلب منهم تق�سيم الورقة �إىل ثالث خانات .
• يحتاج املدر�س اىل املزيد من الرتكيز ليتمكن من متابعة جمريات املناظرة وتدوين
مالحظاته على ال�سبورة بالإ�ضافة �إىل متابعة الطلبة وتو�ضيح التقنيات الأ�سا�سية
امل�ستخدمة لهم يف �آن واحد.
�	)3أطلب من الطالب الذي يجل�س على املقعد املقابل لطلبة ال�صف �صياغة عبارة مثرية
للجدل مثال ( الوجبات ال�رسيعة مفيدة لل�صحة).
•	�أطلب من الطلبة تدوين العبارة يف اخلانة الأوىل يف الورقة.
�	)4أطلب من الطالب الثاين �إعداد ( )4 -3حجج م�ضادة للعبارة املُ�صاغة وتقدميها بطريقة
منظمة ومت�سل�سلة بحيث ي�سهل التمييز بينها .
• املثال التايل للتو�ضيح:

• احلجة الأوىل هي ..............

• احلجة الثانية هي.................

• احلجة الثالة هي �.................إلخ.
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 )5اطلب من الطلبة تدوين احلجج ب�شكل منظم وبالت�سل�سل ال�صحيح يف اخلانة الثانية يف
الورقة.

 )6اطلب من الطالب الأول دح�ض /تفنيد جميع احلجج التي قدمها زميله م�ستخدما ً
الت�سل�سل ال�سليم لها.

 )7يجب على الطالب ذكر احلجة التي �سيقوم بتفنيدها وتقدمي ردين على الأقل لكل واحدة
منها املثال التايل للتو�ضيح:
• احلجة الأوىل التي قدمها زميلي هي.................................
• الرد الأول عليها هو.......................................................

• الرد الثاين عليها هو.......................................................

• احلجة الثانية التي قدمها زميلي هي.............................
• الرد الأول عليها هو.......................................................

• الرد الثاين عليها هو.......................................................

�	)8أطلب من الطلبة تدوين الردود التي قدمها املتحدث الأول على حجج زميله يف اخلانة
الثالثة بجانب حجج املتحدث الثاين وبالت�سل�سل ال�سليم .

الن�شاط الثامن :تطبيق مناظرة
 )1زود الطلبة بقائمة من املوا�ضيع املثرية للجدل والنقا�ش .
 )2ق�سم طلبة ال�صف �إىل فرق.
 )3و�ضح لكل فريق موقفه من الق�ضية (مع �أو �ضد) وت�أكد من فهمهم للمو�ضوع جيداً.
مثال اطرح ق�ضية (تعد م�شاركة الن�ساء يف احلروب الع�سكرية فعالة)
 )4اطلب من فريق �أن يكون مع الق�ضية.
 )5اطلب من الفريق االخر �أن يكون �ضد الق�ضية.
 )6امنح الفرق القليل من الوقت العداد وترتيب �أفكارهم ومالحظاتهم قبل البدء بالنقا�ش.
 )7اطلب من فريق املواالة البدء باملناظرة يليه فريق املعار�ضة والذي لديه فر�صة تفنيد احلجج
�أوال.
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 )8ثم اطلب من فريق املواالة طعن وا�سقاط حجج فريق املعار�ضة.
 )9دون مالحظاتك حول التفنيدات املقدمة من الطلبة وجميع الفرق.
ناق�ش مع الطلبة مواطن ال�ضعف والقوة يف التفنيدات املقدمة لتعزيز مهارة التفنيد
لديهم .
 )10اعر�ض عليهم مقاطع ملناظرات يُو�ضح فيها الأ�ساليب واملهارات امل�ستخدمة �أثناء
�صياغة التفنيد وتقدميه .

اخلال�صة:
الغر�ض الأ�سا�سي من اخلال�صة هو تعزيز مامت تقدميه من معلومات خالل الدر�س ومنح الطلبة
الفر�صة يف طرح ا�ستف�ساراتهم وتقدمي مالحظتهم حول الدر�س .

اخلامتة هي:
مبثابة مراجعة �رسيعة لتذكري الطلبة ما مت تقدميه من معلومات متكن املدرب من التعرف على
حاجة املتدربني من دعم �أو تو�ضيح حول املو�ضوع.

14

15

الدرس الخامس :التفنيد

16

