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خطة الدر�س

اجلزء الأول  -الوحدة الأوىل
الدر�س  :1اخلطابة
املو�ضوع
املناظرة ومهارات التناظر.
خطاب الرد.
الفئة امل�ستهدفة املبتدئني.

عنوان الدر�س
امل�ستوى
الوقت

يعتمد الوقت على عدد الأن�شطة املوجودة يف الدر�س.

املتطلبات
الدرو�س 7-2
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تو�صيف الدر�س
يركز هذا الدر�س على مهارات تقدمي خطب الرد بطريقة فعالة وناجعة ،ويتناول بع�ض العنا�رص
الأ�سا�سية التي ت�ساعد املتناظر املبتدىء على تكوين وبناء هذه اخلطب .ويت�ألف هذا الدر�س
من �أن�شطة ومواد تعليمية تتناول اجلوانب املختلفة خلطب الرد .من املُت�أ َّمل �أن يجد القارئ
الدر�س مفي ًدا يف تو�ضيح �أهم خ�صائ�ص خطب الرد وتعلم طريقة تقدميها .مع اختتام هذا
الدر�س تكون �سل�سلة الدرو�س الواردة يف رزمة املواد التعليمية واخلا�صة بامل�ستوى املبتدئ قد
بلغت نهايتها.

الأهداف العـامة
ي�سعى هذا الدر�س لتحقيق الأهداف التالية:
• متكني الطلبة من التعرف على دور وب ِ ْنيَة خطاب الرد.
• فهم وا�ستخدام �صيغة املناظرة.

• فهم املناظرة والبدء يف التفاعل مع جمرياتها.

الأهداف اخلـا�صــة
مع نهاية هذا الدر�س �سيكون الطلبة قادرين على ما يلي:

• تعلم اخلطوط العري�ضة والبنية الرئي�سة خلطاب الرد.

• فهم وتوظيف القواعد والإجراءات التي حتكم خطب الرد.

• تعلم و تويل دور مقدم خطاب الرد وامل�س�ؤوليات املختلفة التي ت�سند �إليه يف املناظرة.
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امل�صطلحات والعبارات الرئي�سة
 )1اخلطب الرئي�سة :جمموعة اخلطب االوىل والتي يبني فيها كل من الفريقني املتناظرين 		
حججه وموقفه من الق�ضية .والوقت امل�سموح به لإلقاء اخلطب الرئي�سة خم�س دقائق.
 )2خطاب الردَّ :هو اخلطاب الذي يُقدم مبا�رشة بعد انتهاء املتحدث الثالث من فريق املعار�ضة
من �إلقاء خطابه ،وتُقَ َّد ُم خطب الرد عمو ًما من طرف املتحدث الأول �أو املتحدث الثاين من
الفريق ومدته ثالث دقائق .يق ِّد ُم فريق املعار�ضة خطابه �أوال ً ثم يليه خطاب رد فريق املواالة.
يجب �أن يتحرى خطاب الرد ال�سليم واجليد �أمران مهمان� .أوالً� :أن يكون قد غطى جميع 		
املحاور املرتبطة باملناظرة ،وثانيًا� :أن يو�ضح ملقي خطاب الرد ب�أن فريقه قام بالو�صول �إىل
الهدف الذي �سبق و�أن حدده يف بداية املناظرة.

املقدمــــة
تركز خطة هذا الدر�س على فهم وا�ستخدام خطاب الرد يف املناظرات التناف�سية .القاعدة
الرئي�سية التي حتكم خطاب الرد هي �أال يحتوي على �أي مادة جديدة ي�أتي بها ُمقَ ِّدم هذا
اخلطاب (فال ميكن طرح �أي حجج �أو �أمثلة �أو تفنيدات جديدة) .وكل ما هو م�سموح به يف
خطاب الرد هو تلخي�ص نقاط الت�صادم بني الفريقني ،والإ�شارة �إىل حماور املناظرة الرئي�سة
التي يختلف حولها الفريقان ،وبيان الأ�سباب التي جتعل الفريق جديرًا بالفوز.

املواد التعليمية

• جهاز كمبيوتر حممول.
• جهاز عر�ض فيديو.
• �شا�شة.
• مقاطع فيديو من اليوتيوب.
• دفاتر للكتابة.
•	�أقالم حرب�/أقالم ر�صا�ص.
•	�أوراق.
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اخلطوات املتبعة
ي�س��لط ه��ذا اجل��زء ال�ض��وء عل��ى اخلط��وات والإج��راءات املُتَّبع��ة عن��د تدري���س امل��ادة
اخلا�ص��ة بخط��اب ال��رد.
�أوال :الإعداد ( 5دقائق)
ٍ
عر�ض تقدميي (بوربوينت) ل�رشح خطاب الرد.
�	)1إعداد ُ
 )2جتهيز مقاطع فيديو لتو�ضيح �صيغة وحمتوى خطاب الرد.
�	)3إعداد ُ جهاز عر�ض فيديو لعر�ض حمتوى البوربوينت ومقاطع الفيديو.
 )4توفري �أقالم حرب�/أقالم ر�صا�ص والألواح الورقية.
ثانيا :الدر�س
ي�شمل هذا اجلزء اخلطوات املُتَّبعة لتدري�س مو�ضوع الدر�س احلايل والذي يتعلق بخطاب الرد.
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ن�شاط تقدميي
�ص�ص لأدوار املتحدثني
هذا الدر�س يهدف �إىل مراجعة ما مت تناوله يف الدر�س الثالث والذي ُ
خ ِّ
والرتكيز على خطب الرد ب�شكل معمق.
خطوات مقرتحة ميكن اتباعها:

 		)1قدم خلفية عن مو�ضوع الدر�س للطلبة كما هو مقرتح �أدناه:
• تُقدم خطب الرد مبا�رشة بعد انتهاء املتحدث الثالث من فريق املعار�ضة من �إلقاء خطابه.

• تُقَ َّد ُم خطب الرد عمو ًما من طرف املتحدث الأول �أو املتحدث الثاين من الفريق (وال ميكن
للمتحدث الثالث �أن يقوم بذلك �أب ًدا).
• يقوم فريق املعار�ضة بتقدمي خطابه �أوال ً ثم يليه خطاب رد فريق املواالة.
• كما ذكرنا �سابقا ً يف الدر�س الثاين ف�إن مدة خطاب الرد ثالث دقائق وال ي�سمح بطرح
املداخالت خالل هذه املدة الزمنية.

 )2ا�رشح للطلبة �أنه �أثناء �إلقاء اخلطابات ال�ستة الأوىل ،يقوم بع�ض املتحدثني بعر�ض تعريف
وحججا تدعم موقف فريقهم ،وتفنيدات حلجج الفريق اخل�صم ،ويف 		
لق�ضية املناظرة،
ً
أي�ضا با�ستخدام �صيغة مثل:
املقابل با�ستطاعة متحدثي الفريق اخل�صم طرح مداخالتهم � ً
• (هل ميكنني طرح �س�ؤال؟)

		�أو

• (فيما يخ�ص هذه النقطة � )...أو (عن هذه النقطة .)...

 )3و�ضح �أنه عند تقدمي اخلطاب ،يحق للمتحدث الذي يُطلَب منه ال�سماح باملداخلة قبول
املداخلة �أو رف�ضها.
 )4بني للطلبة �أنه يجب �أن يحتوي خطاب الرد على �أمور ثالثة هي:
• تلخي�ص املناظرة من حيث ما يلي:

			
			

 حمتوى املناظرة. -حمتوى املناظرة.

• الق�ضايا الأ�سا�سية التي تدور حولها املناظرة.

تو�ضيح موقف الفريق وي�شمل ذلك ما يلي:

			
			

 -ما الذي ي�سعى الفريق لإثباته؟

 -ما هي احلجج الأ�سا�سية التي قدمها الفريق؟

			  -ما هو النهج الذي اتبعه الفريق وما هي النقاط الرئي�سية التي تناولها؟
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• مقارنة وتو�ضيح بحيث ت�شمل ما يلي:
			  -تو�ضيح الأ�سباب التي جتعل موقف فريقك �أكرث اقناعاً.
			  -تو�ضيح الأ�سباب التي جتعل حجج فريقك �أف�ضل من حجج الفريق اخل�صم خالل 		
املناظرة.
			
			

 -بيان الأ�سباب التي جتعل فريقك جديرا ً بالفوز.

الن�شاط الأول :حلقة نقا�شية
يهدف هذا الن�شاط �إىل م�ساعدة الطلبة على تعلم كيفية القاء خطب الرد يف املناظرة،
وميكن للمدر�س القيام مبجموعة من اخلطوات كما يلي:
 )1البدء بطرح النقاط التالية للنقا�ش:
• �شكل و�صيغة خطاب الرد.
• مدة خطاب الرد.
• الأمور التي يجب على ُملقي خطاب الرد القيام بها.

� )2رشح املكونات الأ�سا�سية خلطاب الرد ،وهي:
�أوالً :اخلال�صة

 موجز يلخ�ص موقف الفريق (احلجج الرئي�سة التي �رسدها �أع�ضاء الفريق).ثانيًا :عبء خطاب الرد

بي �أ َّن فريقه قام مبا هو منتظر منه يف املناظرة (ميكن
 يجب على ملقي خطاب الرد � ْأن ي ُ ِّمثال �إعادة ذكر احلجج التي �رسدها الفريق لدح�ض حجج الفريق اخل�صم).
ثالثًا :االنطباع الأخري
 يجب على ملقي خطاب الرد � ْأن يو�ضح �أ َّن فريقه فاز يف جميع نقاط الت�صادم التيوردت يف املناظرة (ومن ثم يجب خلق انطباع �أخري لدى من يتابع املناظرة ب�أن فريقه هو
		 من فاز يف النهاية).
� )٣أخرب الطلبة �أنه من ال�رضوري الأخذ يف احل�سبان ما يلي:
• �أن خطاب الرد ال يت�ضمن �أي معلومات جديدة.
• �أن خطاب الرد ال يحتوي على �أي تفنيدات جديدة.
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عند تقيدم خطاب الرد ميكن للمتحدث القيام ب�أمرين اثنني فقط ،وهما:
• نقاط الت�صادم بني الفريقني.

• بيان الأ�سباب التي تربر فوز الفريق.
� )٤شجع الطلبة على االنخراط يف النقا�ش ب�شكل حيوي وفعال.

 )٥و�ضح بعد ذلك كيف �أن كل عن�رص من هذه املكونات الثالثة ( )3-1ي�شكل جزءا ً ال يتجز�أ
من خطاب الرد ،ثم اعط الطلبة �أمثلة خمتلفة للتو�ضيح.

الن�شاط الثاين� :أ�سئلة و�أجوبة

يهدف هذا الن�شاط �إىل تعزيز ما مت تناوله �ضمن الن�شاط الأول �أعاله ،مما يُ�ساعد الطلبة على
فهم �أف�ضل خلطاب الرد ،و�أهم العنا�رص التي يجب �أن يت�ضمنها ،باال�ضافة �إىل كيفية عمل
املتحدثني �ضمن الفريق لإثبات ق�ضيتهم والفوز باملناظرة .وا�ستخدام مقاطع فيديو تو�ضح
طريقة تقدمي خطب الرد �سيمكن الطلبة من االطالع على ال�صفات الأ�سا�سية خلطاب الرد
وهي :املحتوى ،وبنية اخلطاب ،و�آليات تقدمي اخلطاب.
اخلطوات املقرتحة لتطبيق هذا الن�شاط:

 )1قم بعر�ض مقاطع الفيديو و�أوقفها عند نهاية كل خطاب رد على حدة .يجب �أن ي�شمل
حمتوى كل مقطع فيديو املكونات الثالثة الرئي�سة خلطاب الرد ،وهي:
�أوالً :اخلال�صة

ثانيًا :القيام مبا هو منتظر من الفريق.
ثالثًا :ترك انطباع �أخري.

 )2ميكن �إيقاف �أو �إعادة عر�ض مقاطع الفيديو يف �أي وقت وذلك لت�سهيل عملية النقا�ش.

 )٣يجب على الطلبة تدوين مالحظاتهم �أثناء م�شاهدة كل مقطع فيديو.

�	)٤أطلب منهم حتديد مالمح خطاب الرد املُق َّدم وتقييمه ومناق�شته مع بع�ضهم البع�ض.

 )٥بعد انتهاء الطلبة من تدوين مالحظاتهم ،اطرح عليهم �أ�سئلة تذكي روح النقا�ش.
ولتحفيز الطلبة على النقا�ش ميكن طرح �أ�سئلة من قبيل ما يلي:
• متى يتم تقدمي خطاب الرد؟

• ما الهدف املُتَ َوخى من خطاب الرد؟

• ما هي الأ�شياء التي قام بها املتحدث �أثناء �إلقائه خطاب الرد؟
• ما هي املكونات الأ�سا�سية خلطاب الرد؟

• ما الذي قام به ُم ْلقي خطاب الرد عند عر�ضه للجزء اخلا�ص باخلال�صة؟

9

الدرس الثامن :خطاب الرد

• ما هي اخلطوة الأوىل �أو الثانية �أو الثالثة التي قام بها املتحدث عند �إلقائه خطاب الرد؟
أ�سا�سا
 )٦امنحهم م�ساحة وا�سعة للنقا�ش وقد ي�أخذ النقا�ش �صيغة �أ�سئلة و�أجوبة تتعلق �
ً
بخطب الرد.
� )٧شجع الطلبة على طرح الأ�سئلة وكذلك الإجابة على �أ�سئلة زمالئهم ،فهذا ي�ساعد
على تنمية مهارات التفكري الناقد لديهم عند حتديدهم ملالمح خطب الرد وتقييمهم لهذه
اخلطب ومناق�شتهم لها مع بع�ضهم البع�ض.

الن�شاط الثالث :مترين التفكري الناقد
مينح هذا الن�شاط الطلبة الفر�صة لالنخراط يف التمرين والتفاعل مع زمالئهم داخل ال�صف،
كما ميكنهم من ا�ستخدام مهارات التفكري الناقد.
اخلطوات املقرتحة لتطبيق هذا الن�شاط:

ٍ
عر�ض تقدميي (بوربوينت) لتعريف الطلبة على القواعد والإجراءات التي حتكم
�	)1إعداد ُ
خطب الرد.

• يجب �أن يحتوي العر�ض التقدميي على روابط متثل مقاطع فيديو من مناظرات م�سجلة
وذلك لتقدمي مناذج حية خلطب الرد.
 )2تو�ضيح �أن هذا الن�شاط ي�شمل ما يلي:

• م�شاهدة خطب رد يقدمها عدد من املتحدثني (يعتمد عدد اخلطب التي ميكن
ا�ستخدمها على الوقت املتوفر).
• ا�ستخدام مهارات التفكري الناقد يف حتليل خطاب الرد .مثال:

		  -املالحظة عن قرب لطريقة عر�ض خطاب الرد.
		  -حتليل خطاب الرد.

		  -جتزئة حمتوى كل خطاب �إىل مكوناته الأ�سا�سية.
		  -تفح�ص هيكل اخلطاب وبنيته.
		  -تقييم اخلطاب من حيث:

			 * فعاليته وجناعته.
			

* مقارنته بخطب رد �أخرى.

		  -اقرتاح �سبل لتح�سني اخلطاب.

 )3ار�شاد الطلبة واعطائهم تعليمات خا�صة مبا يلي:
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• هيكل اخلطاب وبنيته.

•	�آليات �إلقاء خطاب الرد.

 )4بيان �أهمية تدوين الطلبة ملالحظاتهم.
 )5عر�ض مقاطع الفيديو.

 )6عند عر�ض مقاطع الفيديو يقوم الطلبة بتبادل �آرائهم ومناق�شة مالحظاتهم و�أفكارهم.
 )٧ت�شجيع الطلبة على االنخراط يف النقا�ش.

الن�شاط الرابع :ا�ضافة مكملة للن�شاط ال�سابق
ك�إ�ضافة مكملة للن�شاط ال�سابق ،ميكن ا�ستخدام مقاطع فيديو ت�رشح كيفية تقدمي خطب
الرد ،وميكن اتباع اخلطوات التالية لتطبيق هذا الن�شاط:
 )1عر�ض مقاطع فيديو خلطب الرد.

 )2عند عر�ض مقاطع الفيديو يقوم الطلبة بتحديد املهام التي ي�ؤديها املتحدث الذي يلقي
خطاب الرد (اخلال�صة �أو ترك االنطباع الأخري ،وغري ذلك).
 )3يقوم الطلبة مبناق�شة نقاط القوة ومكامن ال�ضعف يف خطب الرد املُقَ َّدمة.

 )٤يقدم الطلبة مقرتحات تروم حت�سني بنية وهيكل خطب الرد والآليات امل�ستخدمة يف عر�ض
هذه اخلطب.

الن�شاط اخلام�س :م�شاهدة مناظرة م�سجلة

ي�ساعد الن�شاط التايل الطلبة على التعرف عن قرب على �أهمية خطاب الرد باعتباره �أحد
العنا�رص الأ�سا�سية للمناظرة.
ميكن اتباع اخلطوات التالية:

�	)1أخرب الطلبة �أنه �سيتم عر�ض �رشيط فيديو ملناظرة كاملة.
 )2يقوم الطلبة بتدوين مالحظات حول املناظرة.

• للت�شجيع على املتابعة عن قرب وخللق جو من املتعة واالثارة �أثناء م�شاهدة الفيديو اعط
تعليمات عامة ودع الطلبة يقررون املعلومات املحددة التي تهمهم والتي يجب تدوينها.
 )3قم بعر�ض فيديو املناظرة.

 )٤ق�سم ال�صف اىل جمموعات تتكون كل منها من ثالثة �أفراد ،بنا ًء على عدد الطلبة داخل
ال�صف الدرا�سي.
 )٥حدد املهام املنوطة بالأع�ضاء الثالثة �ضمن كل جمموعة كما يلي:
•يقوم �شخ�ص بتحديد اخلال�صة و�رشح �صفاتها.
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• يقوم �شخ�ص �آخر بتو�ضيح كيفية قيام ُملقي خطاب الرد ب�رشح وبيان ما هو منتظر من
فريقه.

• يقوم ال�شخ�ص الثالث ب�رشح الطريقة التي قام بها ُملقي خطاب الرد برتك انطباع �أخري
لدى امل�ستمعني.
� )4شجع الطلبة على تبادل �آرائهم ومناق�شة ا�ستنتاجاتهم حول ما يلي:
• هيكل خطاب الرد وبنيته.
•	�آليات �إلقاء خطاب الرد.

 )5قدم االر�شادات والن�صائح كما تراه منا�سبًا.

الن�شاط ال�ساد�س :مناظرة منوذجية

خالل هذا الن�شاط يقدم الطلبة مناظرة واقعية داخل ال�صف ويكون الرتكيز على خطاب
�صح بتطبيق هذا الن�شاط بعد االنتهاء من الأن�شطة ال�سابقة كلها.
الرد ،وي ُ ْن َ

 )١ميكن �أن يختار املدر�س ثمانية طلبة متطوعني داخل ال�صف ليتناظروا �أمام زمالئهم وميثلوا
مناظرة �سليمة من ناحية املحتوى والأ�سلوب والبنية (�أو الهيكل).

 )٢يجل�س ثمانية متناظرين يف ال�صدارة بحيث ي�شكل �أربعة منهم فريق املواالة و�أربعة �آخرين
فريق املعار�ضة.
• يواجه �أع�ضاء فريق املواالة الأربعة نظراءهم الأربعة من فريق املعار�ضة.

 يقوم املتحدث الأول والثاين والثالث من كل فريق بالقاء اخلطب الريئ�سة. -يقوم املتحدث الرابع من كال الفريقني بعر�ض خطاب الرد.

 )٣ي�شاهد باقي الطلبة يف ال�صف املناظرة ويتابعونها بانتباه.

 )٤حدد الأدوار املختلفة لكل من الطلبة الأربعة يف كل فريق وبعد ذلك و�ضح ما يلي:
• ال�صيغة التي �ستعتمدها املناظرة.
• املدة الزمنية لكل خطاب.

• املهام وامل�س�ؤوليات التي �سيتوالها املتحدث الأول والثاين والثالث من كال الفريقني -
مواالة ومعار�ضة.
 )٥امنح الطلبة من  51اىل  02دقيقة لإعداد اخلطابات اخلا�صة بهم.
 )٦تنطلق املناظرة ويقوم الطلبة ب�إلقاء خطاباتهم تباعاً.

 )٧مع نهاية خطابي الرد يجب تقدمي التغذية الراجعة الالزمة للمتحدث لتح�سني خطابه
ويجب حتفيز باقي الطلبة لتقدمي مالحظاتهم.
 )٨اطلب من الطلبة الآخرين داخل ال�صف املهام التالية وذلك لكي ينخرطوا يف هذا
الن�شاط ب�شكل فعال:
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• كتابة النقاط الرئي�سة التي يقدمها الفريقان خالل املناظرة.
• تدوين الأخطاء املرتكبة من قبل املتحدثني ملناق�شتها مع ال�صف.
 )٩خ�ص�ص بع�ض الوقت ملناق�شة الطريقة التي مت بها عر�ض خطابي الرد من قبل املتحدث
الرابع من كال الفريقني.

الن�شاط ال�سابع :مراجعة

يهدف هذا الن�شاط اىل متكني الطلبة من ا�ستنتاج وو�صف العنا�رص املهمة للخطاب يف
ح ِّ
كم الذي
نهاية الدر�س احلايل نقدم موجزًا يعر�ض كيفية تقدمي خطب رد جيدة من منظور امل ُ َ
توكل �إليه مهمة تقييم اخلطاب.
وبي ما يلي:
 )1و�ضح للطلبة �أهم اجلوانب التي يركز عليها املحكم ِّ
• كيف ينظر املحكمون �إىل خطاب الرد.
• الأ�شياء التي يجب �أن تتوفر يف خطب الرد.
 )٢ا�رشح الفرق بني:
• ( )1النقاط املهمة التي يجب �أن تتوفر يف خطاب الرد و ( )2النقاط الأقل �أهمية والتي
		 ميكن اال�ستغناء عنها.
• ( )1الأخطاء التي تتعلق ببنية (�أو هيكل) خطاب الرد و ( )2الأخطاء التقنية املرتبطة 		
		 بالآليات امل�ستخدمة يف اخلطاب.
• ( )1احلجج الأ�سا�سية الواردة يف خطاب الرد و ( )2احلجج الداعمة يف اخلطاب.
 )٣بعد االنتهاء من ال�رشح ،يقوم الطلبة مبناق�شة الطرق املختلفة وال�سبل الناجعة البراز
نقاط القوة يف موقف فريقهم ونقاط ال�ضعف يف موقف الفريق اخل�صم.
 )٤ت�شجيع الطلبة على االنخراط يف النقا�ش.
• ت�شجيع الطلبة على االنخراط يف النقا�ش.
• ت�شجيع الطلبة على االنخراط يف النقا�ش.
• ت�شجيع الطلبة على االنخراط يف النقا�ش.
 )٥ت�شجيع الطلبة على االنخراط يف النقا�ش.
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افتتاحية قوية جتذب االنتباه

خطاب الرد

امل�شكلة  -احلل  -النتيجة

املحاور �أو الق�ضايا الرئي�سية للمناظرة  /الأ�سئلة الرئي�سة التي يجب الإجابة عليها من
خالل املناظرة.

...................................................................................................................... )١

...................................................................................................................... )٢

...................................................................................................................... )٣

مقارن��ة ب�ين م��ا قدم��ه الفريق��ان خ�لال املناظ��رة م��ن حج��ج وتفني��دات وبي��ان الأ�س��باب
الت��ي جتع��ل فريق��ك ي�س��تحق الف��وز :
انتم

نحن

)١

)١

)٢

)٢

)٣

)٣
)٤

التق��دم �أي تفني��دات جدي��دة خ�لال خط��اب ال��رد امن��ا ق��م بتلخي���ص موق��ف الفري��ق
ب�ش��كل �ش��مويل م��ع بي��ان الأ�س��باب الت��ي جتع��ل فريق��ك جدي��را ً بالف��وز.
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