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التواصلیة و الصحیةوحدة التربیة األولى بكالوریا

شكل من أشكال الحدیث بین طرفین 

فیھ تداول الكالم بینھما في أمر ما یتم 

في أجواء ھادئة بعیدة عن الخصومة 

. و التعصب

:مقارنتھ بالجدل-2

الجدلالحوار

.ھو مذموم-ھو محمود-

.خصومة في الباطلھو -.ھو  تقریر للحق-

.ة و التعصبیقوم على المنازع-.یقوم على أجواء ھادئة-

.یكون بسوء األدب أ و بجھل-.یكون باستعمال األدب-

ضوابط الحوار-3:لحوارمفھوم ا-1

.من أسالیب الحوار في القرآن و السنة-2

...االعتراف بھ و احترام حقھ في االختالف و التعبیر:تقبل اآلخر-

حسن الكالم بتجنب األلفاظ الجارحة و عبارات السخریة:حسن القول-

.اعتماد البرھان في الدفاع و التفنید :العلم و صحة الدلیل-

االعتراف بصحة رأي المحاور، و اإلذعان :اإلنصاف و الموضوعیة-

.للحق ، عند تبین صدق حججھ

من أسالیب الحوار في القرآن-4

یھدف . واقعیةیعرض قصصا و مشاھد حواریة:األسلوب الوصفي التصویري-

إلى تبسیط الفكرة و تقریب المستمع من الحوار الجاري، وحملھ على تبني موقف 

.صحیح

اَل َربُّ قــََقاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلِمیَن {:حوار موسى علیھ السالم لفرعونمثال 

َقاَل ِلَمْن َحْوَلُھ َأَلا َتْسَتِمُعوَنَقاَلالسََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَما َبْیَنُھَما إن ُكنُتم مُّوِقِنیَن

َقاَل َربُّ َقاَل ِإنَّ َرُسوَلُكُم الَِّذي ُأْرِسَل ِإَلْیُكْم َلَمْجُنوٌن َربُُّكْم َوَربُّ آَباِئُكُم اْلَأوَِّلیَن

.28- 23اآلیات سورة الشعراء}اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما َبْیَنُھَما ِإن ُكنُتْم َتْعِقُلوَن

یعتمد الحجة و البرھان لدحض ادعاءات المنكرین :األسلوب الحجاجي البرھاني-

و تھدف إلى .للتوحید و البعث بأسئلة تتوخى زعزعة تقالیدھم و معتقداتھم الباطلة

.توجیھھم للنظر و التفكیر في آیات اهللا من أجل بناء قناعات و مواقف صحیحة

ُأفٍّ لَُّكْم وَن ِمن ُدوِن اللَِّھ َما َلا َینَفُعُكْم َشْیئًا َوَلا َیُضرُُّكْم َقاَل َأَفَتْعُبُد{: مثال قولھ تعالى

.67-66األنبیاءسورة }َوِلَما َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّھ َأَفَلا َتْعِقُلوَن

من أسالیب الحوار في السنة-5

لو أن نھرا بباب أحدكم أرأیتم: " ھریرة أبيمثال حدیث :األسلوب الوصفي-

ال یبقي من درنھ : قالوایغتسل فیھ كل یوم خمسا، ما تقول ذلك ُیبقي من درنھ؟

.رواه البخاري" یمحو بھا اهللا الخطایاذلك مثل الصلوات الخمسقال ف.شیئا

یعتمد استجواب المحاور و التدرج معھ، من : الحوار االستداللي االستقرائي-

لیصل المحاور الستنتاج و ،رفع اللبستالمسلمات إلى الحقائق الكلیة، التي 

نھ جاء أسود حدیث الرجل الذي أراد أن ینفي ولده، أل: مثال.الحل بنفسھ

الحدیث، إلى قولھ صلى اهللا .....ھل لك من إبل: و قول الرسول الكریم  لھ.اللون

".لعلھ نزعھ عرق:" علیھ و سلم لھ

یعتمد عرض المشكلة إلثارة االنتباه و تحفیز : الحوار التشخیصي االستنتاجي-

.الفكر

ال یسقط ورقھا، سؤال الرسول صلى اهللا علیھ و سلم للصحابة عن شجرة:مثال

.الحدیث....و ھي مثل المسلم

كیف نستفید من القرآن والسنة -6
في تطویر مھارات الحوار؟

،القرآنیةتدبر الحوارات -

.تحلیال و دراسة و تدارسا

و Tتأمل حوارات الرسول -

دراسة طرقھ في الحوار و 

التواصل

دراسة مصادر و مراجع-

مفصلة لقواعد الحوار و آدابھ 

.فیھما

ستخراج قواعد كبرىا-

.للحوار و التزام العمل بھا
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