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 ﴿مقدمة﴾

 

ا��مد���رب�العامل�ن،�والصالة�والسالم�ع���أشرف�ألان�يآء�واملرسل�ن،�

سيدنا�محمد�وع���آله�و��به�أجمع�ن،�ومن�تبع�م�بإحسان�إ���يوم�

 الدين،�أما��عد:�

� ��ذا ��� ���ا، �لغ���الناطق�ن �العر�ية �اللغة ��عليم �أن العصر،�ال�شك،

الذي�ت��احم�فيه�اللغات�وتصطرع،�وتتقلص�فيه�املسافات�وتضيق�ب�ن�

�أمام� �كب��ا �تحديا �يمثل �أنه �ال�شك، �الاتصاالت �ثورة �بفضل الدول،

القائم�ن�ع���أمر��عليم�و�شر�اللغة�العر�ية�للناطق�ن�باللغات�ألاخرى�

� �بتعليم١من�حيث: ��ع�� �الب�ية�التحتية�للمؤسسات�ألا�اديمية�ال�� (�

� �العر�ية، �٢اللغة �املعلم�ن، �إعداد (٣� �الدراسية، �املواد �إعداد (٤�(

)�أساليب�القياس�والتقو�م�ا��ديثة،�٥الا�تمام�بتعليم�اللغة�العر�ية،�

 )�توظيف�الثقافيات�ال��بو�ة.�٦

�لعملية��عليم�اللغة�العر�ية،�مع�ر�ط� �الكتاب�مو��ا لذلك�جاء��ذا

�التطبي �التخطيط�ا��انب�النظري�با��انب�العم�� �مرحلة ��� قي�سواء

�أو�مرحلة� �إلاس��اتيجيات، �ووضع �التنفيذ �أو�مرحلة �ال��بو�ة للعملية

 التقو�م.�

 وقد�وقع�الكتاب�����سبعة�فصوٍل�و���كما�ي��:



�وتحديد� �البحث، �وسياق �مقدمة، �ألاول �الفصل ��� قّدمنا

� �البحث، �ومنا�� �البحث، �وأ�داف �النظري.املشكالت، أما��والاطار

�ال �العر�ية.الفصل �اللغة �تدر�س �طر�قة �نظر�ات �تناول �فقد �ثا�ي

وأبرز�الفصل�الرا�ع��والفصل�الثالث�عن�اللغة�ب�ن�الوحدة�والفروع،�

� �ا��امس �الفصل �وتناول �القديمة. �العر�ية �اللغة �تدر�س طرق�طرق

وقد�تطرق�الفصل�السادس�إ���امل�ارات��تدر�س�اللغة�العر�ية�ا��ديثة.

 �ع��عن��عليم�ألاصوات�وتدر�ب�الاسماء.�و�حث�الفصل�السا�اللغو�ة

أرجو�هللا�أن�يتقبل��ذا�العمل�خالصا�لوج�ه�الكر�م،�وأن�يرزقنا�

�سميع� �هللا �إن �العمل، ��� �وإلاحسان �النية، �وإخالص �الن��، سالمة

 الدعأء.�وهللا�أعلم�بأمورنا.�

 



١ 

 الفصل��ألاول 

 مقدمة

 سياق�البحث .أ

� �الثقافة ��� �املقومات �أ�م �العر�ية �أك���اللغة �و�� إلاسالمية،

اللغات�إلا�سانية�ارتباطا��عقيدة�ألامة�و�و���ا�و��صي��ا،�لذلك�

�أم��ا� ���ضارة �أمينا ���ال �عشر�قرنا �سبعة �أك���من صمدت

�ال��� �ا��ضارة �ركب �يقودون �و�م �أبنا��ا �إبداع �ع�� وازد�ار�ا،

سادت�ألارض�حوا����سعة�قرون.�و���اللغة�العر�ية�ذا��ا�سمات�

� �عن �ع���تم���ا �الفائقة �قدر��ا �السمات ��ذه �أ�م �من غ���ا.

�حد� �إ�� �ودقيقة �غنية �لغة �العر�ية �فاللغة �التواصل، حساسية

�استوعبت� �كما �فقد�استوعبت�ال��اث�ن�العر�ي�وإلاسالمي، كب��.

�القديمة �والشعوب�ذات�ا��ضارة �من�تراث�ألامم �إل��ا �نقل �;ما

 �.��الفارسية�واليونانية�والرومانية�واملصر�ة..�إ�

�و�عا��� �من�قول�هللا�سبحانه �السابقة �النظر�ة �ال�اتب�ع�� أكد

 عن�مقومات�اللغة�العر�ية����القرآن�الكر�م���:

 ،�٢{إنا�أنزلناه�قرآنا�عر�ا�لعلكم��عقلون}،�سورة�يوسف:� -١



 ٢ 

�الذي� -٢ �لسان ��شر ��علمه �إنما �يقولون �أ��م ��علم {ولقد

حل�ي��دون�إليه�أ�����و�ذا�لسان�عر�ي�مب�ن}،�سورة�الن

 ،�و١٠٣:�

�املنذر�ن*� -٣ �من �لت�ون �قلبك �ع�� �ألام�ن* �الروح �به {نزل

 ١٩٥-١٩٣بلسان�عر�ي�مب�ن}،�سرة�الشعرآء:�

�الثقافة� �ولغة �وا��ديث �القرآن �لغة ��� �العر�ية �اللغة �أن ذلك،

إلاسالمية�ال���تحتاج�إ���إس��اتيجيا��ا�وطرق�ا�لنعلم�ا�كما�قال�

�اللغ ��عليم �"تصميم �كتاب �العز�ز��� �النظر�ة�عبد �ب�ن �العر�ية ة

 والتطبيق���:�

�التعليم� -.١ �اس��اتجية �و�� �املوارعية، �املعرفية الاس��اتجية

�التعليم،� �وعملية �التعليم، �خطة �ع�� ��شتمل ال��

وتحصيل�التعليم�والتقو�م.�و�التحصيل،��ان�تنفيذ��ذه�

 الاس��اتجية�ع���النحو�التا��:

�ألا  -.)أ �إ�� �املفا�يم �أخذ �بمع�� �املتقدم، ف�ار�التنظيم

�التعليم� �مفا�يم �ع�� ��شتمل �ال�� �السابقة العامة

 املتوقعة.�

الان�باه�املوجه،�بمع���تنظيم�إلا�تمام�إ���أ�شطة� -.)ب

 التعليم�وإ�مال�ألاشياء�سوا�ا.



٣ 

�ع��� -.)ج �الا�تمام �تنظيم �بمع�� �الانتقا�ي، الان�باه

�مساعدة� �تمكن �ال�� �املواقف �أو �اللغوي ا��واب

 الفرد�لتذكر�اللغة�السابقة.

�تمكن�إلا  -.)د �ال�� �ألاحوال �ف�م �أي �الذاتية، دارة

 مساعدة�الفرد�ع���التعليم.

التخطيط�الوظيفي،�و���تخطيط�العناصر�اللغو�ة� -.)ه

 ال���تجب�أن�توجد����تنفيذ�ال�شاط�اللغوي.

املراقبة�الذاتية،��ع���ت��يح�الكالم�ألنه�ير�د�أن� -.)و

 ي�ون�بالدقة����الصوت�والنحو�واملناسبة�باملواقف.

�ا -.)ز �تأجيل�إلانتاج �ع�� �املع�� �وجود ��ع�� ملؤجل،

�م�ارة� �خالل �من �الف�م �من �التعلم �ير�د �ألنه الكالم

 إلاستماع�أوال.

�التعلي��� -.)ح �التحصيل �قياس ��ع�� �الذا�ي، التقو�م

 ���اللغة�لي�ون�مناسبا�باملعاي���ال��يحة.

�املتعلقة� -.٢ �التعليم �اس��اتجية �و�� �املعرفية، والاس��اتجية

�ا ��عليم �الطلبة ��ان�بال��ام �و�التفصيل، �التعليمية. ملادة

 تنفيذ��ذه�الاس��اتجية�ع���النحو�التا��:

�بالتطبيق�� -.)أ �اللغة ��� �ألامثلة �تكرار �و�و التكرار،

 والتدر�ب�مكررا.



 ٤ 

�إ��� -.)ب �لنقل�ا �التعليمية �املادة �و�و�استخدام ال��و�د،

 اللغة�املتعلمة�أو�املس��دفة.

�كأساس�لف�م� -.)ج �ألام �اللغة �استخدام �و�� ال��جمة،

 للغة�املتعلمة.ا

الاست�باط،�و�و�تطبيق�قواعد�اللغة�لتوليد�اللغة� -.)د

 املتعلمة�أو�ف�م�ا.

الر�ط،�و���ر�ط�ال�لمات�بالعناصر�ال���قد�عرف�ا� -.)ه

 بطر�قة�جديدة.

�باملفا�يم�� -.)و �ا��ديدة �املواد �ر�ط �و�� التصو�ر�ة،

 البصر�ة����الذاكرة.

�نحوه� -.)ز �أو �الصوت �تكرار �و�و �السم��، التمثيل

 لمات�أو�العبارات�ع���ا��د�ألاك��.الك�ساب�ال�

التناسب،�و�و�وضع�ال�لمات�أو�العبارات����ترت�ب� -.)ح

 اللغة�ال��يح.

إلاضافة،�و���ر�ط�املواد�ا��ديدة�باملفا�يم�ألاخرى� -.)ط

 ���الذاكرة.

�قد� -.)ي �ال�� �اللغة �عن �املعرفة �و�و�استخدام النقل،

 سبق��علم�ا�ل�س�يل��عليم�اللغة�ا��ديدة.



٥ 

�و�و�است -.)ك �لتخم�ن�الاستقالل، �املتعلمة �املواد خدام

 املعا�ي�ا��ديدة�إلمالء�املادة�الفارغة.

�اس��اتجية� -.٣ �و�� �الوجدانية، �إلاجتماعية والاس��اتجية

�الاجتما��� �باالتصال �املتعلقة �باأل�شطة �املرتبطة التعلم

��ذه� �تنفيذ ��ان �و�التفصيل، �آلاخر�ن. �مع والاتصال

 الاس��اتجية�ع���النحوال�التا��:

� -.)أ �أو�التعاون، �صديقه �ألا�شطة�مع �الفرد و�و��عمل

)� �الفعل �رد �ع�� �ل��صول ع��� )Feedbackأك��

 املواد�أو�ألامثلة����ألا�شطة�اللغو�ة.

طلب�التوضيح،�و�و��سأل�الطلبة�املعلم�أو�ا��ب���   -.)ب

 ���اللغة�ليكرر�املادة�أو��شرح�ا�أو��عطى�أمثل��ا.

� �القديمة �التدر�س �طر�قة ���أما �البحث ��ذا عة�مجمو ���

� �تنظيم �بواسط�ا �يتم �ال�� �من��املجالألاساليب �للمتعلم ا��ار��

اجل�تحقيق�أ�داف�تر�و�ة�معينة.�وقال�حس�ن�الدلي���وعباس�

�للعلم� �الناقلة �أو�الوسيلة �ألاداة ��� �التدر�س �طر�قة �أن لبوائ��

�التعليمية� �للمواقف �مالئمة ��انت ��لما �و�� �امل�ارات، واملعرفة

وذ�ائه�وقابلياته�وميوله��انت�ألا�داف�وم���مة�مع�عمر�املتعلم�

 التعليمية�املتحققة�ع���ا�أوسع�عمقا�وأك���فائدة.�



 ٦ 

��عر�ف�طر�قة�  �مد�ور �وع�� �وطعيمة �املوجود وقد�أشار�عبد

العصي���أ��ا�مجموعة�ألاساليب�ال����إبرا�يمالتدر�س�كما�نقله�

�تحقيق� �من�أجل �للمتعلم �ا��ار�� �املجال �تنظيم �بواسط��ا يتم

�يتعلق�أ�دا �فيما �التعر�فات �عل �واعتمادا �معينة. �تر�و�ة ف

�لتحقيق� ��� �الطر�قة �استخدام �فال�دف�من �التدر�س، بطر�قة

ألا�داف�التعليمية.�ولذلك�يمكن��عر�ف�الطر�قة�التعليمية�بأ��ا�

ا��طوات�ال����ستخدم�ا�املدرس����إلقاء�درسه�ليكفل�النجاح�

 ���التعليم�أو�لتحقيق�ألا�داف�التعليمية.

�ببحث �ال�اتبان �إ�تم �أعاله، �النظر�ة �تدر�س�اللغة� مع طرق

 القديم�وا��ديث.��ب�ن�العر�ية

 

 تحديد�املشكالت .ب

� ��� �ال�اتبان�أن�يبحثا �تدر�س�من�خلفية�البحث�السابقة�أراد طرق�

 اللغة�العر�ية�ب�ن�القديم�وا��ديث

 أ�داف�البحث .ج

�ية�من�أ�داف�البحث����ملعرفة�وتحليل�طرق�تدر�س�اللغة�العر 

 من�جانب�ا����اء�القديمة�وا��ديثة.



٧ 

 البحث�منا�� .د

 مدخل�البحث�و�نوعه .١

�الوصفي،�� �البحث ��� �البحث ��ذا ��� �املستخدمة �الطر�قة إن

�ب�ن� �العر�ية �اللغة �تدر�س �طرق �بوصف �الباحثان �قام بحيث

القديم�وا��ديث،�استخدم�الباحثان��ذه�الطر�قة�ألن�الطر�قة�

�وصف�الظوا ���دف�إ�� �جمع�الوصفية ��� �املعينة �ر�أو�ألاشياء

ا��قائق�واملعلومات�واملالحظة�ع��ا�ووصف�الظروف�ا��اصة���ا�

�نوع� �من �البحث �و�ذا �الواقع. ��� �عليه ��� �كما وتقدير�حال��ا

�بمبانج� �عنه �قال �كما �الكيفي �واملدخل �التقو�مية. الدراسة

�ال��� �الوصفية �البيانات �ي�تج �الذي �البحث ��و�إجراء س�يادي

�ع� �إلا�سان��شتمل �عن �شفو�ا �أو ��انت �كتابة �ال�لمات �

وطبيع��م�الذي�يمكن�مالحظ��ا.�و�ان�ال�دف�����ذا�املدخل��و�

�وخطوات�البحث� �إلا�سان�وخلفي��م. �عن�طبيعة �السليم الف�م

 بمدخل�الكيفي�من�لك����ج�مليونج،�و��:�

 الاستعداد�امليدا�ي )١

 التطبيق�امليدا�ي )٢

 جمع�البيانات�وتحليل�ا )٣



 ٨ 

  



٩ 

 لثا�يلفصل�اا

 طر�قة�تدر�س�اللغة�العر�ية�

 

 التعر�ف�وفائدة�معرف��ا .أ

�إ�تم� �وقد �التدر�س، �حسن �أر�ان �من ��ام �ركن الطر�قة

�الكتب� �ف��ا �وألفوا �ال��بو�ة �بالطرق �وا��ديث �القديم ��� املر�ون

�وج�ات� �و�عدد �تحمل�اختالف�آلاراء �فنية �عملية �والطر�قة الكث��ة.

مواقف�ال��بية�طرائق�متعددة��النظر،�فل�س���ًبا�إذن�أن�تبدو���

 اش��ر�كث���م��ا�ألسماء�أ��ا��ا�أو�بخواص�ا�وجو�ر�ا.

�ليحقق� �الفرد �يرسم�ا �ال�� �ا��طة ��� �العام �بمعنا�ا الطر�قة

�أقصر�وقت.� �و�� �ج�د �بأقل �من�الاعمال �من�عمل �معينا ��دف�ا ��ا

� �ال���١٩٨٣:�٨٩(محمود, �الشاملة �ا��طة ��� �التعليم �وطر�قة .(

��� �اللغة.��ستع�ن ��علم �من �املطلو�ة �ألا�داف �ليحقق �املدرس ا

�وما� �وإجراءات �أساليب، �من �املدرس �ي�بعه �ما �الطر�قة وتتضمن

 �ستخدمه�من�مادة��عليمية�ووسائل�معينة.����

والفائــــدة�م��ــــا�تحقيــــق�التالميــــذ�أل�ــــداف�املــــواد�الدراســــية�بأقـــــل�

عمليـــة��ج�ــد�و�ــ��اقصــر�وقــت,�فالطر�قــة�واملــادة�الدراســية�متالزمــان��ــ�



 ١٠ 

التـــــــدر�س�و�مـــــــا�وج�ـــــــان�لعملـــــــة�واحـــــــدة،�فـــــــاذا�ضـــــــعفت�احـــــــدا�ما�لـــــــم�

يتحقـــق�ال�ـــدف�مـــن�العمليـــة�ع�ــــ��الصـــورة��املطلو�ـــة.��الطر�قـــة�كمثــــل�

قائـــد�الســـيارة،��ال��ســـتطيع�أن�يقـــود�ســـيارته�م�مـــا�ت�ـــون�تامـــة�التج��ـــ��

اذا�لـــم�يكـــن�ذا�م�ـــارة�.�إذا��انـــت�اج�ز��ـــا�ناقصـــة�أو�مختلـــة،�فـــال�بـــد�أن�

ئد�الذى���و�الطر�قة�ما�را,�والبـد�أن�ت�ـون�السـيارة�ال�ـ���ـ��ي�ون�القا

 املادة�سليمة.

لذلك�ال�بد�من�ر�ط�الطر�قة�باملادة،�وال�بـد�مـن�انتقـاء�الطر�قـة�

املناســــــبة�للمــــــادة�املدروســــــة.�ول�ــــــى�ت�ــــــون�الطر�قــــــة�جيــــــدة،�فــــــال�بــــــد�أن�

 يتوافر��ف��ا�ما�يأ�ى�:

بالتجر�ــــة�أن�وضـــوح�ال�ــــدف�مــــن�الــــدرس�لــــدى�التالميــــذ,�فقــــد�ث�ــــت� .١

 من�التالميذ�الذين�إت��وا�أمام�م��ال�دف.�%�٧٥

اســــــــــتغالل��دوافــــــــــع��التلميــــــــــذ��الداخليــــــــــة�للعمــــــــــل�بــــــــــر�ط�الدراســــــــــة� .٢

بميــــــول�م�ا��قيقــــــة�وأشــــــعار�التالميــــــذ�بأ�ميــــــة�الــــــدرس,�وعــــــرض�

 الدرس�عل��م�عرضا��ليا�فبل�الدخول����تفاصيله.

ى�يمنــــع�اســــتغالل��شــــاط�التالميــــذ�الــــذا�ى��ــــ��الــــتعلم�واملــــدرس�الــــذ .٣

التالميـــــذ�حر�ـــــة��افيـــــة��ـــــ��الـــــتعلم�يمنـــــع�نفســـــه�حر�ـــــة��املـــــة��ـــــ��

 التوجيه�والارشاد.



١١ 

ر�ط�مادة�الدرس�با��يـاة,�فـالتعليم�ي�ـ��ء�ا��يـاة�و�ست�ـ�����ـا��ـ�� .٤

 الوقت�نفسه.

الانتقــال�مــن�ال��ت�ــب�الســي�ولو���للمــادة�و�ــو�ال��ت�ــب�الــذى�يتفــق� .٥

�ا�و�ـو�ال��ت�ـب��وخ��ات�التالميذ�وميول�م�ا���ال��ت�ب��املنطقى�ل

 القائم�ع���العناصر�املادة�نفس�ا�وارتباط�ا��عض�ا��عض.

تمكــــ�ن�التالميــــذ�مــــن�دراســــة�النتــــائج�ال�ــــ��يصــــلون�إل��ــــا,�وإقــــدار�م� .٦

 ع���ا��كم�ع����ذه�النتائج.

أن��سود�العمل�املدر����جـو�مـن�الفـرح�واملـرح,�ح�ـ��يصـبح�باللعـب� .٧

�ن��ــ��غرفــة�اشــبه,�وت�ــون���ــرة�الدراســة�كمــا�يقــول�أحــد�املــر�

الان��ـــــاج�فــــــان�ذلــــــك�كفيـــــل�ب��غيــــــب�التالميــــــذ��ـــــ��العمــــــل�وعــــــدم�

 شعور�م�بالسأم�وامللل.

استعداد�املدرس���فظ�النظام�و��ذيب�السـلوك�ا��ـارج�عليـه�بمـا� .٨

يالئمــــــه,�فــــــا��زم�مــــــع�العطــــــف�ومــــــع�تحر�ــــــر�التالميــــــذ�مــــــن�قيــــــود�

الـــــــنظم�املدرســـــــية�العتيقـــــــة�بمـــــــا�يث�ـــــــ��فـــــــ��م�الرغبـــــــة��ـــــــ��العمـــــــل�

عتمــــاد�ع�ــــ��الــــنفس�وغ�ــــ�ه�مــــن�الصــــفات�ا��لقيــــة�و�عــــود�م�الا 

القو�مــة�أمــر�ضــروري�ولكــن�ع�ــ��أن�ت�شــ�ل�صــورة��ــذا�ا��ــزم�

بحسب�ا��االت�والظروف,�فع���املدرس�ان�يفرق����ممارسـته�



 ١٢ 

بــــــــ�ن�البنــــــــ�ن�والبنــــــــات,�والكبــــــــار�والصــــــــغار,�وألاذكيــــــــاء�وألاغبيــــــــاء�

 والعنيدين�واملسامل�ن�,�وا��ضر��ن�والر�في�ن�و�كذا.

 واع�طر�قة�التدر�سأن .ب

�ـــ��عصـــرنا�اليـــوم،��نـــاك�كث�ـــ��مـــن�الطرائـــق�ال�ـــ���علـــم���ـــا�اللغـــة�

العر�يـــة.�ولـــ�س�مـــن�بـــ�ن�تلـــك�الطرائـــق�طر�قـــة�مث�ـــ��تالئـــم��ـــل�الطـــالب�

والب�ئـــــــات�وألا�ـــــــداف�والظـــــــروف،�إذ�ل�ـــــــل�طر�قـــــــة�مـــــــن�طرائـــــــق��علـــــــيم�

اللغـــــات�مز�ـــــا�وعيـــــوب.�وع�ـــــ��املـــــدرس�أن�يقـــــوم�بدراســـــة�تلـــــك�الطرائـــــق��

ما�يناسب�املوقـف�التعلي�ـ�،�الـذي�يجـد�نفسـه�فيـه.�ومـن�أ�ـم��واختيار 

طرائــق��علــيم�اللغــة�العر�يــة��ــ�:�طر�قــة�القواعــد�وال��جمــة،�والطر�قــة�

 املباشرة،والطر�قة�السمعية�الشف�ية.��

طر�قة�التدر�س�نوعان�.�أحد�ما�عامة،�و���الطر�قة�الصا��ة�

ة�و���الطر�قة�ال���ألن�يدرس���ا�اك���من�مادة�دراسية�.�وثان��ما�خاص

تــــدرس���ــــا�مــــادة�واحــــدة�معينــــة.�و�ــــذه�الطر�قــــة�ا��اصــــة�ل�ســــت�طرقــــا�

أخــرى�غ�ــ��الطــرق�العامــة�وأمــا��ــ��غايــة�ألامــر�أن�الطر�قــة�ا��اصــة��ــ��

عبارة�عن�تطبيق�لطر�قة�عامة�أو�اك�ـ���ـ��مـادة�محـددة��اللغـة�العر�يـة�

 أو�العلوم�أو�التار�خ�مع�تحو�ر�ف��ا�يالئم�تلك�املادة.

 



١٣ 

 نواع�طر�قة�التدر�س�العامةأ .ج

 والطر�قة�العامة�ثالثة�أنواع�و��:

طرق�قديمة�و���الطرق�ال���تجعل��دف�ا�للتعليم�فقط�أى�رعايـة�� .١

نمـــو�التلميـــذ�مـــن�الناحيـــة�العقليـــة،�بمع�ـــ��حشـــو�ذ�نـــة�باملعلومـــات�

دون�ا�تمــــــام�بنــــــوا�����صــــــ�ته�ألاخــــــرى�جســــــمية�أو�اجتماعيــــــة�أو�

�ــــذه�الطر�قــــة�القديمــــة�بثالثــــة��وجدانيــــة�أو�خلقيــــة.�ولــــذلك��ســــ��

 أنواع�:�

طر�قــــة�املـــــدرس�و�ــــ��الطر�قـــــة�إلالقائيــــة�أو�إلاخبار�ـــــة�ال�ـــــ��� .)أ

 يقوم�ف��ا�املدرس�بالدور�الرئ��������عملية�التعليم.

طر�قــــة�التلميــــذ�و�ــــ��الطر�قــــة�التنقي�يــــة�ال�ــــ��يقــــوم�ف��ــــا� .)ب

 التلميذ�بالدور�الرئ��������عملية�التعليم.

درس�والتلميـــذ�وتثمـــل�الطر�قـــة�الطر�قـــة�املشـــ��كة�بـــ�ن�املـــ .)ج

التحاور�ـــــــــة�والطر�قـــــــــة�الاســـــــــتقرائية�والطر�قـــــــــة�القياســـــــــية�

والطر�قــة�ا��امعــة�بــ�ن�الطــر�قت�ن�الاســتقرائية�والقياســية�

 و���طر�قة��ر�ات.

طر�قــة�حديثــة�و�ــ��الطر�قــة�ال�ــ��ترمــى�إ�ــ��رعايــة��نمــو�التلميــذ�مــن� .٢

جميـــــــــــــع�نـــــــــــــوا�����صـــــــــــــ�ته�العقليـــــــــــــة�وا��ســـــــــــــمية��والاجتماعيـــــــــــــة�



 ١٤ 

الوجدانيــــة��وا��لقيــــة��ف�ــــ���ترمــــى�إ�ــــ��أغــــراض�تر�و�ــــة�إ�ــــ��جانــــب�و 

ألاغراض�التعليمية,��بل������تم�باألغراض�ال��بو�ة��اك����مما���تم�

 .لتعليمية�ولذلك��س���طرق�ال��بيةباألغرا�ض�ا

 الطر�قة�التحاور�ة .٣

 الطر�قة�التحاور�ة�تنقسم�إ���ستة�أقسام��كما�ي���:

��أقــــدم�الطــــرق�وال�تــــزال�قائمــــة�ح�ــــ��الطر�قــــة�إلالقائيــــة�:�و�ــــ .)أ

اليـــــــوم�و�ـــــــ��الزمـــــــة��ـــــــ���عـــــــض�املجـــــــاالت�كمـــــــا�ســـــــ��ى.�و�ســـــــ���

وف��ـا�يلقـى�املـدرس� بالطر�قـة�إلاخبار�ـة�أو�طر�قـة�املحاضـرات.

الـــدرس�أو�املحاضـــرة�والتالميـــذ��ســـتمعون�إليـــه�دون�مقاطعـــة�

 أو�مناقشة�ح����سمح�ل�م�بذلك.

مــــــا�يناســــــ��ا�وأل��ــــــا��انــــــت��ســــــتعمل��ــــــ���ــــــل�الــــــدروس،�ال�في

فحســب،�فقــد�فشــلت��ــ��اعــداد�وتر�يــة�التالميــذ�ع�ــ��الصــورة�

ال�ــ��تت�ــون���ــا���صــيا��م.بل�أ��ــا�قــد�اضــرت���ــم،�واكســب��م�

عـــادات�عقليـــة�وخلقيـــة�ســـ�ئة،�كضـــعف�الان�بـــاه،�وعـــدم�الثقـــة�

بــــــالنفس،�والكســــــل�العق�ــــــ��املتمثــــــل��ــــــ��عــــــدم�امليــــــل�ا�ــــــ��بحــــــث�

ا�ـــ��التمـــرد�ع�ـــ���املتصـــل�الســـتخالص�النتـــائج�منـــه،�ثـــم�دفعـــ��م

 النظام�املدر�����لما�وجدوا�ا���ذلك�س�يال.



١٥ 

بيـــد�أننـــا�ال��ســـتغ���عـــن��ـــذه�الطر�قـــة��ـــ���عـــض�ألاحيـــان،�

فـــنحن�ال��ســـتغ���ع��ـــا�حينمـــا�تت�ـــاثر�املعلومـــات�بال�ســـبة�لكبـــار�

الطـــــــالب��ـــــــ��الثـــــــانوى�وا��امعـــــــة،�وحـــــــ�ن�ي�ـــــــون�لـــــــدى�الطـــــــالب�

ات�الكث�ـــــــ�ة�القـــــــدرة�ع�ـــــــ��الان�بـــــــاه�الطو�ـــــــل�واســـــــ�يعاب�املعلومـــــــ

بالسماع،�كـذلك�نحـن�نحتـاج��إ�ل��ـا�حينمـا�ت�ـون�املعلومـات�أو�

ا��قائق�مصط��ات�علمية�وأسـماء�أ�ـ�اص�أو�بـالد�أو��عـض�

موضـــــــــــوعات�التـــــــــــار�خ�ممـــــــــــا�الجـــــــــــدوى��ـــــــــــ��اســـــــــــتخدام�أســـــــــــلوب��

املناقشـة�فيـه,�وكـذلك��ـ��ح�ايـة�القصـص�والنـوادر�و�ـ��وصــف�

 ألاشياء.

 شروط�إتباع��ذه�الطر�قة�

إتباع��ذه�الطر�قة�حينمـا�ي�ـون�ألامـر�داعيـا�إل��ـا�مـا�يلزم����

 ي���:

رفــع�صــوت�بــالكالم�ح�ــ���ســـمع�جميــع�التالميــذ,�مــع�ايجـــاد� )١

النطق�با��روف�وال�لمـات،�والوقـوف��ـ��مواقـف��الوقـف�

ال�ــ�يح،�ومــع�االتــأ�ى��ــ��إلالقــاء،�والتمثيــل�املعــا�ى�نمثــيال�

 ��يحا.

عمال،�اســــــــــــتخدام�ألالفــــــــــــاظ�والعبــــــــــــارات�املأنوســــــــــــة�الاســــــــــــت )٢

 املف�ومة�املعا�ى.



 ١٦ 

ترت�ـــــــب�نقـــــــاط�املوضـــــــوع�وعناصـــــــرة،�ثـــــــم�التحـــــــدث��ـــــــ���ـــــــل� )٣

عنصـــــــر�ع�ـــــــ��حـــــــدة،�ومناقشـــــــة�التالميـــــــذ�ال�ـــــــ�يحة�ع�ـــــــ��

الســـبورة�أوال�بـــأول�ح�ـــ��يـــتم�كتابـــة�م��ـــص��امـــل�للــــدرس�

 ع���السبورة.

ت�ليف�التالميذ������اية�الدرس�بكتابـة�امل��ـص�السـبورى� )٤

 للدرس����كراسا��م�ا��اصة.

لــــل�إلالقــــاء��ــــ��ء�مــــن�ا��ــــوار�واملناقشــــة�بمــــا�يجــــدد�أن�يتخ )٥

 ال�شاط�و�بعث�ع���التفك���و�ز�ل�السآمة.�

الطر�قـــــــــة�التنقي�يـــــــــة�:�و�ـــــــــ��الطر�قـــــــــة�ال�ـــــــــ��ي�ـــــــــ�ز�ف��ـــــــــا�دور� .)ب

التلميــذ�إذ�يقــوم��ــو�بالبحــث�والتنقيــب��ــ��الكتــب�الســتخراج�

املادة�العلمية�الدراسية�املطلو�ة�وتمحيص�ا.وما�ع�ـ��املـدرس�

ــة,�و�رشـــــد�إ�ـــــ��مراجعـــــة�ثـــــم��إال�أن�يحـــــدد لـــــه�موضـــــوع�الدراســـ

يخت��ه�ف��ا�جمع�وحقـق�وف�ـم�مـن�املـادة�العلميـة�ف�ـ��طر�قـة�

 استقاللية.

 ومن�مزايا�ا�كما�ي���:

تحــــــــرر�التلميــــــــذ�مــــــــن�قيــــــــود�العمــــــــل�ا��م�ــــــــ��داخـــــــــل� )١

 الفصول,�وتجعله��عمل�بحر�ة�ع���قدر�طاقته.



١٧ 

�عـــــــــود�التلميـــــــــذ�الاعتمـــــــــاد�ع�ـــــــــ��الـــــــــنفس��ـــــــــ��البحـــــــــث� )٢

 النتائج.واستخالص�

ت�ـــــث�الثقـــــة��ـــــ��الـــــنفس�التلميـــــذ�ن�يجـــــة�لنجاحـــــه��ـــــ�� )٣

عمله�بج�ـده�ال���ـ���والنجـاح�يـدفع�إ�ـ��مز�ـد�مـن�

 النجاح.

تخلق�روح�املنافسـة�الشـر�فة�بـ�ن�التالميـذ��ـ��مجـال� )٤

 البحث�والدراسة.

 تكشف�عن�موا�ب�التالميذ. )٥

 تن����ذه�املوا�ب�ا���اق����حد�ممكن�من�النمو. )٦

 ة�ب�ن�املدرس�والتالميذ.تز�د�العالقة�الطيبة�قو  )٧

و�ــان�ألاز�ــار�الشــر�ف��ــ���عــض�الامتحانــات�ي��ـــأ�إ�ــ��مثــل��ــذه� )٨

الطر�قـــــة،�إذا��ــــــان��عــــــ�ن�ل�ــــــل�طالــــــب�جــــــزءا�مــــــن�مــــــادة�مقــــــررة�

رئ�ســية��ســ���التعيــ�ن�ليختــار�الطالـــب�مراجــع�و�ــدرس��ــ���ـــذه�

 املراجع�بنفسه،�ليمتحن�فيه�شف�يا��عد�مدة��محددة.���

�ســـــ����بالطر�قـــــة�الســـــقراطية�و�ـــــ��الطر�قـــــة�التحاور�ـــــة�:�و � .)ج

الطر�قـــــــــة�ال�ـــــــــ��يك�شـــــــــف���ـــــــــا�ألاطفـــــــــال�ا��قـــــــــائق�ال�ـــــــــ��يـــــــــراد�



 ١٨ 

احـــــاط��م���ـــــا�عـــــن�طر�ـــــق�ا��ـــــوار,�و�املحادثـــــة�الشـــــف�ية��ال�ـــــ��

تقــــــــوم�ع�ــــــــ��ألاســــــــئلة�وألاجو�ــــــــة،�ف�ــــــــ��طر�قــــــــة�للصــــــــغار�وقــــــــد�

�ســــــتخدم�لغ�ــــــ��م،�و�ــــــ��صــــــا��ة�لتــــــدر�س�املــــــواد�الدراســــــية�

 من�ع���:املختلفة���ا.�ومن�فوائد�ا�يتض

تحقيـــق��وصـــول�التالميـــذ�بأنفســـ�م�ا�ـــ��ا��قـــائق�واملعلومـــات� )١

املطلو�ـــة,�ومـــا��ســـت�بع�ذلـــك�مـــن�جنـــب�وحصـــر�الان�بـــاه,�وقـــوة�

 ودقة�املالحظة�والقدرة�ع���الاست�باط.

اقدار�التالميذ�ع���التعب���بحر�ة�و��اعة�وما�يتصل�بـذلك� )٢

 من�حسن�استجدام�الالفاظ��وال��كيب�ومن�دقة�التفك��.

 ار�ال�شاط�الفكرى����التالميذ،�وجعل�الدرس�حيا�شائقا.اث )٣

إتاحـــــــــة�الفرصـــــــــة�للمدرســـــــــة��ـــــــــ��اكشـــــــــاف�موا�ـــــــــب�التالميـــــــــذ� )٤

وقـــدرا��م�اللغو�ـــة�و�شـــ��ط��ـــ���ـــذه�الطر�قـــة�مـــا��شـــ��ط��ــــ��

ألاســــئلة�وألاجو�ــــة�ال�ــــ���ــــ��عماد�ــــا�مــــن�شــــروط�وأ�م�ــــا�أن�

ت�ـــون�وا�ـــ�ة�مرتبـــة��مناســـبة�لعقـــل�وعمـــر�الطفـــل,�ومؤديـــة�

 لتعليمية�املطلو�ة�له.��لأل�داف�ا

الطر�قـــــة�الاســـــتقرائية�:الاســـــتقراء�لغـــــة�الت�بـــــع�والاستقصـــــاء�،� .)د

و�ــ��ال��بيــة���ــو�دراســة��ا��زئيــات�لالنتقــال�م��ــا�إ�ــ��ال�ليــات،�



١٩ 

كدراســــــــة�ألامثلــــــــة�لالنتقــــــــال�م��ــــــــا�إ�ــــــــ��القاعــــــــدة�والتعر�ــــــــف�أو�

املقـــــــــدمات�لالنتقـــــــــال�إ�ـــــــــ��النتـــــــــائج�أو�التجـــــــــارب�لالنتقـــــــــال�إ�ـــــــــ��

 ألاح�ام.�

الطر�قــة�الاســتقرائية��علــم���ــا�املتوســطون�مــن�التالميــذ�و 

كتالميـــــــــــذ�إلاعــــــــــــدادى�مــــــــــــواد�كســــــــــــب�املعرفــــــــــــة�ذات�القواعــــــــــــد�

وألاح�ــــــــام,��الر�اضـــــــــيات�والعلـــــــــوم�وكث�ــــــــ��مـــــــــن�العلـــــــــوم�اللغـــــــــة�

العر�يـــــــة��ـــــــالنحو�والصـــــــرف�والبالغـــــــة�والعـــــــروض.�أمـــــــا�صـــــــغار�

التالميـــــــذ�ممـــــــن�يقـــــــل�ســـــــ��م�عـــــــن�ا��اديـــــــة�عشـــــــرة�فيعلمـــــــون�

اور�ـــــة��الســــــابقة،�اذ�ال�ســـــمح�ل�ـــــم�مســــــتوا�م�بالطر�قـــــة�التح

العق�ـــــ��الضـــــعيف�بـــــإدراك��ـــــذه�القواعـــــد�والســـــ����ـــــ��مراحـــــل�

�ـــذه�الطر�قـــة�الاســـتقرائية,�وأمـــا�الكبـــار��ـــ��الثـــانوى�فيعلمـــون�

بالطر�قة�القياسية�آلاتية،�إذ��م�قـادرون�ع�ـ��ف�ـم�القواعـد�

وألاح�ـــــــــام�مباشـــــــــرة�ثـــــــــم�التطبيـــــــــق�عل��ـــــــــا،�فتصـــــــــبح�الطر�قـــــــــة�

ة�اذا�اتبع�ــــا�املــــدرس�مــــع�الكبارمضــــيعة�لــــوق��م�إال�الاســــتقرائي

إذا�حـــــــــــاول�املـــــــــــدرس�ف��ـــــــــــا�القيـــــــــــام�بنفســـــــــــه�باختيـــــــــــار�ألامثلـــــــــــة�

وا��زئيـــــــــــــــــــــات,�واســـــــــــــــــــــت�باط�القواعـــــــــــــــــــــد�وألاح�ــــــــــــــــــــــام.(محمود،�

٩٧:١٩٨٣( 
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تأث����ذه�الطر�قة�بـا��طوات�ال�ـ��جـاء���ـا�املر�ـى�ألاملـا�ي�

"�يوحنـــــــــا�فردر�ــــــــــك��ر�ــــــــــرت"�متمثلــــــــــة��ــــــــــ��التم�يــــــــــد�والعــــــــــرض�

ســــت�تاج�والقاعــــدة�والــــر�ط�والتطبيــــق.�ولقــــد�طبقــــت��ــــذه�والا 

 الطر�قة�����جميع�املواد�وم��ا�القواعد�النحو�ة.

�شــــــــأت��ــــــــذه�الطر�قــــــــة��ـــــــــ��بالدنــــــــا�مــــــــع�مقــــــــدم�البعثـــــــــات�

التعليميـــــــة�مـــــــن�أورو�ـــــــا.�فقـــــــد��شـــــــأ��ـــــــؤالء��ـــــــ��ظـــــــل�الطر�قـــــــة�

القياســـية�إال�أ��ـــم�تـــأثروا�لــــدى�وجـــود�م��ـــ��أورو�ـــا�بخطــــوات�

القـــــــــرن�التاســـــــــع�عشـــــــــر�ومســـــــــ��ل�القـــــــــرن��"�ر�ـــــــــرت"��ـــــــــ����ايـــــــــة

).�و�تج�ـــ��ألاســـاس�الـــذى�تقـــوم�١٢٨:١٩٨٠العشـــرون�(الســـيد,

عليـــــــه���ـــــــذه�الطر�قـــــــة��ـــــــ��انتقـــــــال�الفكـــــــر�مـــــــن�ا��زئيـــــــات�إ�ـــــــ��

القــــــــانون��العامــــــــة�.�بحيــــــــث��ســــــــت�بط�الطلبــــــــة��ــــــــذه�ألاح�ــــــــام�

العامـة�بأنفســ�م.�و�كـذا��عمــد�املـدرس�إ�ــ��ذكـر�مجموعــة�مــن�

القاعـــــــدة�و�نـــــــاقش��ـــــــذه�ألامثلـــــــة��ألامثلـــــــة�ال�ـــــــ��تنطبـــــــق�عل��ـــــــا

واحــــدة��عــــد�ألاخــــرى�ح�ــــ��يصــــل�ا�ــــ��القاعــــدة�ال�ــــ���ع�ــــ��ع��ــــا�

 الطلبة��عد�عملية�استقراء��ذه�الامثلة.

�ـــــذه�الطر�قـــــة�مـــــن�أفضـــــل�الطرائــــــق��ـــــ���علـــــيم�القواعـــــد�وذلــــــك�

 لألسباب�التالية�:



٢١ 

إ��ا���يج����الطلبة�قوة�التفك���وتدفع�م�إ���أن��شار�وا���� )١

�ونــــــــوا�ســــــــلبي�ن.�وإنمــــــــا�ي�ســــــــمون�بااليجابيــــــــة,�الــــــــدرس�وأال�ي

والقاعــــــــدة�ال�ــــــــ��يتوصــــــــل�إل��ــــــــا�عــــــــن��ــــــــذا�الطر�ــــــــق�تصــــــــبح�

 وا��ة�جلية�فيص���التطبيق�عل��ا�س�ال.

تقــــوم�ع�ــــ��عــــرض�ألامثلــــة�الكث�ــــ��املتنوعــــة�ال�ــــ��تــــدور�حــــول� )٢

ا��قــــــائق��امللموســــــة،�وتتخــــــذ�ألاســــــاليب�وال��اكيــــــب�أساســــــا�

يعيـــــة�ال��ـــــا�تمــــــزج�لف�ـــــم�القاعـــــدة,�وتلـــــك��ــــــ��الطر�قـــــة�الطب

 )�١٢٨:١٩٨٠القواعد�باألساليب.(محمود,�

ومــن�املآخــذ�ال�ــ����توجــه�ا�ــ��ا��طــوات�"��ر�ــرت"��ــ��ضــوء�علــم�

الـــــــــــنفس�ا��ـــــــــــديث�إ�مال�ـــــــــــا�قيمـــــــــــة�الـــــــــــدوافع�الداخليـــــــــــة��ليــــــــــــة.�

واعتماد�ــا�ع�ــ��أن�املــدرس��ســتطيع�أن�ي�ــث��ــ��نفــوس�التالميــذ�

��ال�ــــــ��ت�ــــــون�مــــــا�ير�ــــــد�مــــــن�املعرفــــــة�,�وأن�الاف�ــــــار�ال�ــــــ��تقــــــدم��ــــــ

الـــــــدوافع�و�ـــــــ��مجـــــــل�القواعـــــــد�النحو�ـــــــة�لـــــــوحظ�ان�اتبـــــــاع��ـــــــذه�

 الطر�قة�ي�سم�ب�:

الــــبطء��ــــ��إيصــــال�املعلومــــات�إ�ــــ��أذ�ــــان�الطلبــــة.�والاكتفــــاء� )١

أحيانــــا�بمثــــال�أو�مثـــــال�ن�او�ثالثــــة�الســـــت�باط�القاعــــدة.�و�ـــــذا�

 ألاسلوب�غ���سليم�����عليم�القواعد.



 ٢٢ 

مثلـة�املتقطعـة�ال�ـ��عدم�وجود�صلة�فكر�ة�أو�لفظيـة�بـ�ن�ألا  )٢

تقــدم�فبــل�القاعــدة�ف�ــ��جمـــل�مبتــورة��ــ��موضــوعات�لـــ�س�

ف��ا�خاصة�لغو�ة،�إال�أ��ا�تحمل�تمثيال�لقاعدة�خاصة.�كما�

أ��ا�ال��شرح�فكـرة�مـن�ألاف�ـار�ال�ـ��تمت�ـ�ء���ـا�عقـول�النـاس.�

وال�تــرتبط�لفظــى�مــن�أدوات�الــر�ط�الكث�ــ�ة��ــ��اللغــة�العر�يــة�

 �ية�خاصة.وال�ترمى�إ���غاية��عب�

اسـتخدام�ا�التطبيــق��شـ�ل�����ــ��للطلبـة,�مــع�أن�املفــروض�� )٣

فيـــه�طبـــع�ألاســـاليب�ال�ـــ�يحة�ال�ـــ��تحتـــوى�ع�ـــ��خصـــائص�

 )١٢٩:١٩٨٠اللغة�الفطر�ة�البعيدة�عن�الت�لف.(ع��،

و�قســــــو��عــــــض�معار�ــــــ����ــــــذه�الطر�قــــــة�عل��ــــــا�فيصــــــرحون�بــــــأن�

اســت�باط��القاعــدة�مــن�أمثلــة�عمليــة�ث�ــت�أ��ــا�مســتحيلة�ولــ�س�

ل�ا�أصل�عل��،�وال�وجه�للمقارنة�ب�ن�اللغات�والعلوم�الطبيعيـة�

�ــــ��الاســـــت�باط.�ألن�التجر�ــــة��ـــــ��العلــــوم�الطبيعيـــــة�ثابتــــة�مطـــــردة�

يمكـــن�اســـتخالص�قـــوان�ن��امـــة�م��ـــا.�ولكـــن��ـــذا�ال�ينطبـــق�ع�ـــ��

 اللغات.��

وال�تصــــ����ــــذه�الطر�قــــة��ــــ���علــــيم�مــــواد�كســــب�امل�ــــارة�او�مــــواد�

واد�قواعــد�أو�حقـائق��ســت�بط�باألمثلــة�التـذوق،�اذ�لــ�س���ـذه�املــ

 وا��زئيات,�وإنما����تدرك�بالتدر�ب�وكث��ة�ودقة�املالحظة.



٢٣ 

 ول�ذه�الطر�قة�مراحل�أر�ع�و���:

مرحلـــة�املالحظـــة,�وف��ـــا��ســـتقرأ�ألاســـئلة�أو�ا��زئيـــات�ملعرفـــة� )١

 صفات��ل�م��ا.

مرحلــة�املوازنــة،�وف��ــا�يــوازن�الطالــب�بــ�ن�ألامثلــة�وا��زئيــات� )٢

 ما�بي��ا�من�صفات�مش��كة،�أو�خاصة�ببعض�ا.ليعرف�

مرحلــــة�التجر�ــــد�أو�الاســــت�باط،�وف��ــــا�يحــــدد�املــــدرس�و�جــــرد� )٣

الصـــــــفات�املشـــــــ��كة،�و��مـــــــل�غ���ـــــــا�ثـــــــم�يصـــــــوغ�القاعـــــــدة�أو�

 ا��كم����عبارة�دقيقة.

مرحلــــة�التعمــــيم�وف��ــــا�يتحقــــق�املــــدرس�مــــن�صــــدق�القاعــــدة� )٤

 بتطبيق�ا�ع���أسئلة�جديدة.

رة�واســـــتعماال,�أل��ـــــا�أعظـــــم�فائـــــدة�ف�ـــــ���ـــــذه�الطر�قـــــة�أك�ـــــ��شـــــ�

�ســـــاير�قواعـــــد�التـــــدر�س�مـــــن�حيـــــث�الانتقـــــال�مـــــن�ا��زئيـــــات�أ�ـــــ��

ال�ليــــات�و�ــــ��أ�ســــب�ملســــتوى�التالميــــذ�العق�ــــ��و�خاصــــة�تالميــــذ�

املرحلة�إلاعدادية��املتوسـطة،�و�ـ��تبعـث�ع�ـ��ال�شـاط�والتفك�ـ��

لـدى�التالميـذ،�وحســن�ودقـة�الان�بـاه،�والشــغف�بتحصـيل�العلــم�

ت�ــث��ــ��الاذ�ــان�مــا�يحصــله�التالميــذ�مــن�املعلومــات�لشــدة��و�ــ�

رغبــــ��م�����ــــا��ــــ��التحصــــيل،�وتحصــــيل�م�بج�ــــد�وكــــد،�ثــــم��ــــ���ــــ��



 ٢٤ 

ال��اية��عود�م�عادات�عقلية�وخلقيـة�طيبـة�لدراسـ��م�وحيـا��م,�

كعــــــــادة�طو�ــــــــل�التفك�ــــــــ��والصــــــــ���عليــــــــه،�وحســــــــن�الان�يــــــــاه�ودقــــــــة�

ع�ـ��العمـل،�والثقـة�املالحظة�والتـأ�ى��ـ��اصـدار�ا��كـم��واملثـابرة�

 بالنفس.

الطر�قــــــــة�القياســــــــية�:�و�ــــــــ��الطر�قــــــــة�ال�ــــــــ��ن�تقــــــــل�ف��ــــــــا�مــــــــن� .)ه

القاعـــــــدة�ا�ــــــــ��الامثلـــــــة�للتطبيــــــــق�عل��ـــــــا،�أو��ــــــــ��الانتقـــــــال�مــــــــن�

ال�ليـــات�ا�ـــ��ا��زئيـــات،�ومـــن�العـــام�ا�ـــ��ا��ـــاص،�ع�ـــ��عكـــس�

 الطر�قة�الاستقرائية.�

و�ــــــ��طر�قــــــة�جــــــرى�عل��ــــــا�اســــــالفنا�القــــــدماء��ــــــ��تــــــأليف� 

النحــو�والصــرف�والبالغــة�وغ���ــا.�ال��ــم�اعــدوا��ــذه��كتــ��م��ــ�

الكتب�للكبار،�والن��ذه�الطر�قة�اخصر����عرض�املعلومات�

ف�ــــ���ســــمح�بمعلومــــات�كث�ــــ�ة��ــــ��عبــــارات�قليلــــة،�و�ــــ��اســــرع�

 بال�سبة�للقارئ����التحصيل.

ون�بع�ـــــــــا��ـــــــــ���عـــــــــض�املـــــــــواد�ألاخـــــــــرى�غ�ـــــــــ��اللغـــــــــة��العر�يـــــــــة���

�ز�ــرة�بأ��ــا�ا��ــزاء�مــن�ســطح��ا��غرافيــا�فف��ــا��عــرف�مــثال�ا�

الارض�يحـــيط�بـــه�املـــاء�مـــن�جميـــع�ا���ـــات�كجز�ـــرة�مدغشـــقر�

ثــم�يقـــ�س�املـــتعلم�ع�ــ���ـــذا�التعر�ـــف�الكث�ــ��مـــن�الامثلـــة�ال�ـــ��

 تنطبق�عل��ا.



٢٥ 

ولك��ـــا�حـــ�ن�ت�ـــون�طر�قـــة�للتـــدر�س�ال�للتـــأليف�ت�ـــون�أقـــل�

جـــــــــدوى��ـــــــــ��التعلـــــــــيم�مـــــــــن�الطر�قـــــــــة�الاســـــــــتقرائية،�و�خاصـــــــــة�

ذ،�كمـــا�نالحـــظ�ذلـــك�ممـــا�ذكرنـــاه�مـــن�مزايـــا�املتوســـطى�التالميـــ

الطر�قة�الاستقرائية،�ف���ال�ت�ـيح�للتالميـذ�الفرصـة�ال�شـاط�

الذا�ى����التفك���واملالحظة�والان�باه��وال��عود�م�مـا�عـود��م�

الطر�قــــة�الاســــتقرائية�مــــن�عــــادات:�الصــــ���والدقــــة�والتــــأ�ى��ــــ��

ميـذ�العمـل,�وا��كـم,�والاعتمـاد�ع�ـ��الـنفس.�و�ـ��تصـ�ب�التال 

اذا�اقتصــــر�املــــدرس�عل��ـــــا�بامللــــل�وتــــدفع�م�ا�ـــــ��الاعتمــــاد�ع�ـــــ��

ا��فــــظ،�والا�تمــــام�بااللفـــــاظ�دون�التعمــــق��ــــ��املعا�ى.ول�ـــــذا�

ف�ـــــ��التصـــــ���للمتوســـــط�ن�مـــــن�التالميـــــذ،�و��ب�ـــــ��الا�يقتصـــــر�

 عل��ا�للكبار.�������

يرى��معارضو���ذه�الطر�قة�ا��ا�عديمة�ا��دوى�����عليم�

زون�الســـ�ب��ـــ��ضـــعف�الناشـــئة��ـــ��اللغـــة�القواعـــد,�وال��ـــا��عـــ

 العر�ية�وذلك�السباب�متعددة�م��ا�:

�عود�الطالب�املحا�اة�العمياء�والاعتماد�ع���غ��ه�وتقتل� )١

 فيه�روح�الابت�ار�والرأى.

�ا��� )٢ �الس�ل �من �الس�� ��� �التدر�س �قواعد �مع ت�نا��

�با��كم� �الطالب �مفاجأة �الن �الس�ل �ا�� الصعب,لت�تقل
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ة����حد�ذاته,�و�ذا�يؤدى�ا���ان�ت�ون�العام��ش�ل�صعو�

�إ��� �بدوره �يؤدى �و�ذا �وجلية, �وا��ة �غ�� القاعدة

 ا��طاء����التطبيق�ع���القاعدة.

ان�ا��قائق�ال���تقدم�وفق��ذه�الطر�قة�تبقى�مزعزة���� )٣

�س�يل� ��� �ج�دا �يبذلوا �لم �الطلبة �الن �نظرا الذ�ن

ا�ما�اك�شاف�القاعدة.�وانما��انوا�ي�سمون�بالسلبية,�و�ذ

 يؤدى�ا���عدم�رسوخ��ذه�ا��قائق����الاذ�ان.

 أما�انصار��ذه�الطر�قة��ف��ون�أ��ا�:

 س�لة� )١

 سر�عة����الاداء )٢

تــؤدى�ا�ــ��اســتقامة�اللســان�نظــرا�ألن�الطالــب�حفــظ� )٣

القاعــــــدة�و�مكــــــن�أن�يتــــــذكر�ا�وأن�يقــــــ�س�عل��ــــــا��ــــــ��

 جمل�جديدة�و���مواقف�حديدة.

ال��بو�ـــة��ــــانوا�بيـــد�أن�معار�ــــ����ـــذه�الطر�قــــة��ـــ��الاوســــاط� )٤

اك�ـــ��مـــن�انصـــار�ا،�و�ـــذا�مـــا�ادى�ا�ـــ��ظ�ـــور�طر�قـــة�جديــــدة�

 و���الطر�قة�الاستقرائية.��
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الطر�قـــــــة�الاســــــــتقرائية�القياســــــــية�:�وأفضـــــــل�مــــــــن�الطــــــــر�قت�ن� .)و

الاســـــــتقرائية�والقياســـــــية�منفصـــــــات�ن.��الطر�قـــــــة��ال�ـــــــ��تجمـــــــع�

بي��مـا،�سـواء�لكبـار�الطـالب�أو�مـن��ـم�دو��ـم،�الننـا��ـ��الواقـع�

اجــــة�ا�ــــ��الاســـتقرائية�مــــن�ج�ــــة،�وا�ـــ��القيــــاس�مــــن�ج�ــــة��ـــ��ح

اخــــــرى،�فاالســــــقراء�طر�قــــــة�الك�شــــــاف�املعلومــــــات،�والقيــــــاس�

 طر�قة���فظ��ذه�املعلومات�وتث�ي��ا.

وكـــال�منـــا��ـــ��تفضـــيل�الطر�قـــة�إلاســـتقرائية�والقياســـية��ـــو��ـــ��

طر�قـــــة�التـــــدر�س.�أمـــــا��ـــــ��التـــــأليف�فـــــيمكن�وقـــــد��ستحســــــن�أن�

الطر�قــــة�القياســــية،�ك�ــــ�ة�املعلومــــات��ــــ��ي�ــــون�التــــأليف�للكبــــار�ب

�ذه�املسـتوى،�وألن�الطـالب�حي�ئـذ�ي�ونـون�قـادر�ن��ـ��اسـ��جاع�

املعلومــات�ع�ــ��ف�م�مــا�مكتو�ــة���ــذه�الطر�قــة،�وكمــا�ذكرنــا�فــان�

 �ذه�الكتابة�بالطر�قة�القياسية�أقصر�وأخصر.

والطر�قـــــــــة�الفضـــــــــ���ا��امعـــــــــة�بـــــــــ�ن�الطـــــــــر�قت�ن�إلاســـــــــتقرائية�

 �قة�������"��ر�ارت�"��ال���سبق�ا��ديث�ع��ا.��والقياسية����طر 

ســبق�أن�أشــرنا�ا�ــ��أن�الوظيفــة�ألاساســية�للغــة��ــ��إلاتصــال،�

ف��ا�يتمكن�املرء�من�التفا�م�مع�ب���ج�سه،�باإلضافة�ا���ف�مه�

ــ�اث�مجتمعــه�وا��بــارات�ال�شــر�ة�ألاخــرى،�ذلــك�الن�اللغــة��ــ�� ل�
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املاضـــــــية�ا�ـــــــ��ا��ســـــــر�الـــــــذى��ع�ـــــــ��عليـــــــه�الثقافـــــــات�مـــــــن�ألاجيـــــــال�

 ا��اضرة�ومن�ا��اضرة�ا���املستقبلة.

 ومن�الوا���أن�أي�إتصال�لغوى�ال�بد�له�من�وجود�:

 قاريء�-٢�اتب���������������������������-١

 مستمع���-٢مت�لم���������������������������-١

و����ل�موقف�من��ذه�املواقـف��سـتخدم��ـل�مـن�ال�اتـب�أو�

ا�ى�ال�ـ��يـود��ـل�مـن�املـت�لم�أو�ال�اتـب�مت�لم�رموزا��ع�ـ��عـن�املعـ

ايصـــــا�ل�ـــــا�ا�ـــــ��ألاخـــــر�ن,�فـــــاذا��انـــــت�املعـــــا�ى�ال�ـــــ��يـــــود�املـــــت�لم�أو�

ال�اتــب�التعب�ــ��ع��ــا�مف�ومــة�مــن�قبــل�املســتمع�أو�القــارىء،��ــان�

إلاتصـــال�اللغــــوى�جيـــدا.�وتجــــدر�إلاشـــارة�ا�ــــ��أن�عمليـــة�الاتصــــال�

ن�بــــــ�ن�املــــــت�لم�اللغـــــوى�ال�ت�ــــــون��ــــــ��ذرو��ــــــا�الا�اذا��ـــــان�املســــــتو�ا

واملســتمع�أو�بــ�ن�ال�اتـــب�والقــارىء�واحــدا،�و�ـــذا�لــن�ي�ــون�فمـــن�

الصــــــــــــعو�ة�بم�ـــــــــــــان�أن�ت�ـــــــــــــون�خ�ـــــــــــــ�ة�الاثنـــــــــــــ�ن�واحـــــــــــــدة��ســـــــــــــ�ب�

 الفروقالفردية�ب�ن�الناس.

وم�مة�املدرس�����عليم�اللغة�تتمثل����التدر�ب�ع���امل�ارات�

ا��اصـــــــــة�باالتصـــــــــال�اللغـــــــــوى�متمثلـــــــــة��ـــــــــ��املحادثـــــــــة�والســـــــــتماع�

ءة�والكتابــة�ح�ــ��تـتم�عمليــة�الاتصــال�اللغـوى�ع�ــ��احســن�والقـرا
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أداء.�و�تجــــه�نفــــر�مــــن�املــــر��ن�ا�ــــ��تــــدر�س�اللغــــة�ع�ــــ��أ��ــــا�وحــــدة�

مت�املــة�مـــن�غ�ـــ��أن�تجــزأ�ا�ـــ��الفـــروع,��ـــ��حــ�ن�يـــرى�نفـــر�آخـــر�أن�

 تدر�س�اللغة�ي�ب���أن�يتم�من�خالل�فروع�ا.
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 الفصل�الثالث

 اللغة�ب�ن�الوحدة�والفروع�

 

ينطلقــون�مـــن�أن��علــيم�اللغـــة�يــتم�مـــن�خــالل�وحـــد��ا�إن�الــذين�

يجدون����النص�وحدة�مت�املة�يدرب�من�خاللـه�ع�ـ��القـراءة�والتعب�ـ��

والامـــــــــالء�والقواعـــــــــد،�و�ـــــــــ��ذلـــــــــك�مســـــــــاير�للطر�ـــــــــق�الطبي�ـــــــــ���ـــــــــ��ادراك�

ا��قائق����الانتقال�مـن�ال�ـل�إ�ـ��ا��ـزء،�كمـا�عليـه�ا�ـ�اب�نظر�ـة��ـ��

�ل�قبل�ادراك�ا��زء،�باالضافة�ا���علم�النفس�من�أن�العقل�يدرك�ال

ان�معا��ــــــــة�الــــــــنص�ع�ــــــــ��انــــــــه�وحــــــــدة�مت�املــــــــة�تجــــــــدد�ا��يو�ــــــــة�عنــــــــد�

التالميذ.�وتبعث�ال�شاط����نفوس�م�فضال�عن�ان��ـذا�السـ�يل�يوطـد�

 العالقة�ب�ن�مختلف�الفنون�اللغو�ة.

ـــن�خـــــــالل� أمـــــــا�الفر�ـــــــق�الاخ�ـــــــ��ف�ـــــــ�ى�أن�تـــــــدر�س�اللغـــــــة�ال�يـــــــتم�مــــ

�ا�إ�ــــــ��فــــــروع,�ف�نــــــاك�حصــــــص�معينــــــة�وحــــــد��ا�بــــــل�مــــــن�خــــــالل�تقســــــيم

لتعلــــــيم�القواعــــــد�والامــــــالء�والنصــــــوص�والتعب�ــــــ��والقــــــراءة.�وثمــــــة�كتــــــب�

خاصــة�ب�ــل�لــون�مــن��ــذه�ألالــوان.�و�ــرى�أ�ــ�اب��ــذا�الاتجــاه�أن��ــل�

فرع�من��ذه�الفروع�جميع�ا،�كما�أن�تدر�س�اللغة�من�خالل�الوحـدة�

غ�ـــــ��ان��قـــــد�يـــــؤدى�إ�ـــــ��اســـــتطراد�املـــــدرس�احيانـــــا��ـــــ��جانـــــب�معـــــ�ن�مـــــن

تحظـى�بقيـة�ا��وانـب�بالرعايـة،�وتنــال�حظ�ـا�مـن�التـدر�ب،��ـ��حــ�ن�أن�
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تخصـــيص�حصـــص�معينـــة�ل�ــــل�فـــرع�يـــو�جــــب�ع�ـــ��املـــدرس��أن��يــــدرب�

ع�ـــ���ـــل�م��ـــا،�وذلـــك�اجـــدى��ـــ���علـــيم�اللغـــة�وفـــق�نظـــرة�أ�ـــ�اب��ـــذا�

 الاتجاه.

وواقــع�ألامــر�أن�الاتجــاه�الثــا�ى.��اذا�لــم�يحســن�املــدرس�فيــه�ر�ــط�

فــــروع�ببعضــــ�ا�الــــبعض�بحيــــث�تــــؤدى�إ�ــــ��الوحــــدة�املت�املــــة�إلاجــــزاء�وال

للغـــــة�فـــــان�ثمـــــة�خطـــــورة،�أو�أنـــــه�يـــــؤدى�إ�ـــــ��تفت�ـــــت�اللغـــــة�إ�ـــــ��الفـــــروع،�

واللغة�وحدة�تامة����الاستخدام�����مواقف�ا��يـاة،�ولـذلك���ـان�البـد�

ــ�ا�الـــبعض،��ـــذه�الفـــروع��عـــد��ـــ�� مـــن�ر�ـــط�فـــروع�اللغـــة�العر�يـــة�ببعضـ

ب�ــ��فتــدر�س�القواعــد�وســيلة�ولــ�س�غايــة،�ا��قيقــة��ل�ــا��ــ��خدمــة�التع

وسيلة�ل��ة�الاسلوب�وسالمة�ال��اكيب�من�ال��ـن�وا��طـاء،�وتقـو�م�

اللســان�مــن�ألاعوجــاج�والزلــل،�وتــدر�س�الامــالء�وســيلة�لســالمة�الكتابــة�

من�ا��طاء،�وتدر�س�القراءة�والنصوص�وسيلة�لز�ادة�ال��وة�اللفظية�

مــع�املقــروء�والاســتفادة�منــه��ــ���والاعانــة�ع�ــ��الف�ــم�والتــذوق�والتفاعــل

 تنمية�ا����ات�غ���املباشرة.�

�كــــذا�نجــــد�أن�فــــروع�اللغــــة�العر�يــــة��ل�ــــا�بمثابــــة�ا��ــــداول�ال�ــــ��

تصــب��ــ��مجــرى�التعب�ــ�.�ومــن��نـــا��ــان�الفصــل�بــ�ن��ــذه�الفــروع��عـــد�

مــن�ا��طــورة�بم�ــان،�اذ�أن��ــذا�الفصــل�الــذى�نــراه��ــ��مدارســنا�لــ�س�

لغــــرض�منــــه�الت�ســــ��،�ح�ــــ��اذا�مــــا�تقــــدم�الا�فصــــال�شــــ�ليا�مصــــطنعا�وا
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التالميــــــذ��ــــــ��دراســــــ��م��ــــــ��املراحــــــل�العليــــــا��ــــــان�باســــــتطاعة�املــــــدرس�أن�

يتوقــف�عنــد�الفــروع���شــرط�أن�يظــل�ال�ــدف�مــن�الفــروع��ل�ــا�خدمــة�

التعب�ــ�.�امـــا��ـــ��املراحــل�الاو�ـــ��مـــن�الدراســة�فـــان�نظـــر�الوحــدة��ـــ��ال�ـــ��

 �سود�حاليا.�
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 الفصل�الرا�ع�

 لغة�العر�ية�القديمةطرق�تدر�س�ال

�ناك��طرق�متنوعة�لتدر�س�اللغات�ألاجن�يـة.�ولقـد�جـرى�حـول�

�ــــــل�م��ــــــا�جــــــدال�طو�لــــــة,�كمــــــا�انتصــــــر�ل�ــــــل�طر�قــــــة��عــــــض�املختصــــــ�ن,�

فأبرزوا�مزايا�طر�قة�مـا�وعيـوب�الطـرق�ألاخـرى.�ومـن�أ�ـم�طـرق�تـدر�س�

اللغـــــــة�العر�يـــــــة�القديمـــــــة��ـــــــ��:�طر�قـــــــة�القواعـــــــد�وال��جمـــــــة,�والطر�قـــــــة�

ة,�والطر�قة�السمعية�الشـفو�ة,�والطر�قـة�الانتقائيـة،�والطر�قـة�املباشر 

 السمعية�البصر�ة.�وسنعطى�فيما�ي���وصفا�موجزا�ل�ل�طر�قة.

 طر�قة�القواعد�وال��جمة .أ

اك�ســــــــــ�ت��ــــــــــذه�الطر�قــــــــــة��ــــــــــذا�الاســــــــــم�تحــــــــــت�تــــــــــأث���اللغــــــــــة�

الانجل��يــــة�القديمــــة.�ووســــائل��ــــذه�الطر�قــــة��ــــ��التعلــــيم�أو�الــــتعلم�

ن�اسـم�ا.�ف�ـ��تتـألف�مـن��اتـب��ـ��النحـو�يجـد�فيـه�يمكن�إدراك�ا�مـ

قواعــد�اللغــة�ال�ــ��يتعلم�ــا�والشــروع�ال�ــ��تحيلــه�إ�ــ��مف�ــوم�معيــارى�

يقــــــــ�س�عليــــــــه�أك�ــــــــ��ممــــــــا�تحيلــــــــه�إ�ــــــــ��نظــــــــام�مطــــــــرد�م�ــــــــ�ابط�للغــــــــة.�

و�اإلضافة�إ���كتاب�النحـو��عتمـد��ـذه�الطر�قـة�ع�ـ��قـاموس�ثنـا�ى�

ب�يضــم�قــوائم�طو�لــة�اللغــة�(اللغــة�ا��ديــدة�ولغــة�الــدارس)�او�كتــا

مــــــن�الاســــــماء�والافعــــــال�والصــــــفات�مــــــع�مــــــا�يقابل�ــــــا�مــــــن�اللغــــــة�ألام.�
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ووســط�ذلــك��لــه�نصــوص�لل��جمــة��مــن�اللغــة�ا��ديــدة�وإل��ــا,�و�ــ��

�ـــ��الغالـــب�نصـــوص�ادبيـــة�وتار�خيـــة.�مـــع��عـــض�التـــدر�بات�النحو�ـــة�

 والتطبيقات�ع���القواعد.

حر�رى�مـن�وغ���عن�البيان�أن�الطر�قة�تركز�ع���ا��انب�الت

اللغة�وتقديم�املعلومات�حول�ـا.�كمـا�أ��ـا��عتمـد�ع�ـ��شـرح�القواعـد�

واملفــــردات�واســــتظ�ار�ا�أك�ــــ��مــــن�إعتماد�ــــا�ع�ــــ��املمارســــة�العمليــــة�

 وتوظيف�اللغة����ا��ديث�وا��وار�ومقتضيات�املواقف�ا��ياتية.

ع�ــــ��نظر�ــــات�املل�ــــات�العقليــــة�أو���ــــذه�الطر�قــــةاعتمــــدت�

لــــــم�الــــــنفس،�وتركــــــز��ــــــذه�الطر�قــــــة�إ�ــــــ��التــــــدر�ب��الشــــــك����ــــــ��ع

قواعـــــــد�اللغــــــــة�وحفـــــــظ�تصــــــــر�فات،�والعنايـــــــة�بال��ــــــــاء�وإلامــــــــالء�

وال��جمـة�الدقيقـة�للـنص�ألاجن�ــ��باللغـة�القوميـة،�و�نحصــر�دور�

املدرس����شرح�القواعد�باللغة�القومية�أحيانـا،�و�سـميع�معـا�ي�

 )٤٠املفردات�وت��يح�ال��جمة،�(صالح�عبد�املجيد�العر�ي:
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 املـناخ

يقصــد�باملنــاخ�الظــروف�التار�خيــة�والاجتماعيــة�ال�ــ���شــأت�وســط�ا�

 �ذه�الطر�قة�:

 املف�وم�القديم�للغة .١

مجموعـــــة�مـــــن�املفـــــردات�يحكـــــم�عـــــدد�مـــــن�القواعـــــد�ح�ـــــ��ظ�ـــــور�آراء�

�– ١٨٥٧(�  Ferdinand de Saussureالعــالم�اللغــوى�السو�ســرى��

وعـة�العناصـر�أو�م)��ان�املف�وم�السائدعن�اللغة��ـو�أ��ـا�مجم�١٩١٣

املفردات�أو�ال�لمات�������(�الاسماء�وا��روف�وألافعـال�)�ال�ـ��تت�ـون�

الـذى��تتـألف�منـه�اللغـة,�باإلضـافة�ا�ـ��القواعـد��( Corpus) الرصـيد��

النحو�ـــة�والصـــرفية�ال�ــــ��تحكـــم�العالقـــات�بــــ�ن��ـــذه�العناصـــر,�وع�ــــ��

��ــــــــذا�ألاســــــــاس��ــــــــان��علــــــــم�اللغــــــــة�أو��عليم�ــــــــا��ع�ــــــــ��مجــــــــرد�اســــــــتظ�ار 

املفــردات�ال�ـــ��ت�و��ـــا�بالقواعـــد�ال�ـــ��تحكم�ـــا�والتـــدر�ب�ع�ـــ��ال��جمـــة�

 من�اللغة�ا��ديدة�وال��ا.

و�كــــــذا��ــــــان�يــــــتم��علــــــم�اللغــــــات�القديمــــــة�و�الــــــذات�الاغر�قيــــــة�

والالتي�يـــــة�منـــــذ�عصـــــر�ال��ضـــــة,�ثـــــم�امتـــــد�ذلـــــك�إ�ـــــ��اللغـــــات�ا��ديثــــــة�

�ــ��واســتمر�ح�ــ��أوائــل��ــذا�القــرن,�حينمــا�ظ�ــر�علــم�اللغــة�ا��ــديث�وغ

املف�ـــوم�القـــديم�عـــن�اللغـــة�مب�نـــا�أ��ـــا�ل�ســـت�مجـــرد�مفـــردات�معزولـــة�

تختلــف�مــن�لغــة�ألخــرى,�ألن�ل�ــل�لغــة��� Structureوانمــا��ــ��تراكيــب��
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نظام�ــا�ا��ــاص�مــن�ال��اكيــب�الــذى�ي�ب�ــ��أن�يرا�ــ��عــدد��علم�ــا,�كمــا�

أن�ال��جمــــــة�يجــــــب�أن�ال�ت�ــــــون�الوســــــيلة�لــــــتعلم�اللغــــــة�ا��ديــــــدة,�بــــــل�

ح�ــــ��يــــتمكن�الطالــــب�مــــن�معرفــــة�تراكيــــب�اللغــــة�ال�ــــ���ي�ب�ــــ��أن�ترجــــاْ 

يتعلم�ـــا�واملمارســــة�ال�افيــــة�عل��ـــا,�ألن�ال��ــــوء�إ�ــــ��ال��جمـــة�قبــــل�ذلــــك�

يوقــــــع��ــــــ��أخطــــــاء�فاحشــــــة�كمــــــا�أنــــــه��عطــــــل�ت�ــــــو�ن�التلقائيــــــة�باللغــــــة�

 ا��ديدة.���������������

 املساواة�ب�ن�اللغات�ا��ية�وامليتة .٢

حصـــر�للغـــات,�أو�بمع�ـــ���أدى�ذلـــك�املف�ـــوم�القـــديم�إ�ـــ��علميـــات

أدق�ملفـــردات�اللغـــات�مـــن�ناحيـــة,�وتحديـــد�القواعـــد�ال�ـــ��تحكم�ـــا�مـــن�

ناحيـــة�أخـــرى.�وقـــد�تـــم��ذلـــك�بطبيعـــة�ا��ـــال�إعتمـــادا�ع�ـــ��النصـــوص�

امل�ـــ�لة�واملث�تـــة��ـــ��مختلـــف�ال�ـــ�الت�املكتو�ـــة���ـــذه�اللغـــة�او�تلـــك.�

الـــذى�وال�ـــ��كت��ـــا�كبـــار�الكتـــاب.�و�ـــذلك�اكتمـــل�املف�ـــوم�القـــديم�للغـــة�و 

ذكرنــا�آنفــا,�فباالضــافة�ا�ــ���ــون�اللغــة�تت�ــون�مــن�املفــردات�والقواعــد,�

ف���ت�ون�مـن��ـذه�العناصـر��ـ��شـ�ل�ا�املكتـوب�و�ـ��صـور��ا�امل�ـ�لة�

�ــ��النصــوص�أى�باعتبـــار�أن�اللغــة�قــد�ان��ـــت�تار�خيــا,�وأكملــت�دور��ـــا�

ك�ـــــــائن��ـــــــ�,�وطو�ـــــــت�صـــــــفح��ا.�وإذا��ـــــــان�ذلـــــــك�يصـــــــدق�ع�ـــــــ��لغـــــــات�

التي�يــة,�الننــا�أصــبحنا�نملــك��ــل�امل�ونــات�املوجــودة�مــن��االغر�قيــة�وال

�ـــات�ن�اللغتـــ�ن��ـــ��النصـــوص�ال�ـــ��تحـــت�أيـــدينا,�ف�ـــو�يختلـــف�بال�ســـبة�
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للغــــات��اإلنجل��يــــة�أو�الفر�ســــية�أو�العر�يــــة�ألن�النصــــوص�ال�ــــ��لــــدينا�

مــن��ـــذه�اللغـــات�ال�تضــم��ـــل�عناصـــر��ـــذه�اللغــات,�أل��ـــا�لغـــات�مـــازال�

,�ودليـــــل�آخـــــر�ع�ـــــ��حيو���ـــــا�أ��ـــــا�لغـــــات�تتطـــــور�وتنمـــــو�ف�ـــــ��لغـــــات�حيـــــة

تفــــــا�م�واتصــــــال�شــــــفوى�أى�لغــــــات�حديثــــــة,�و�ــــــو�مــــــا�فقدتــــــه�اللغــــــات�

القديمـــة�فأصـــبحت�لغـــات�ميتـــة,�الل�ـــم�الا�اذا�حـــدث�اك�شـــاف�جديـــد�

لنص�أو�مخطوط���ذه�اللغات�القديمة.�ومع�ذلك�فـال��عتقـد�ان�مثـل�

��ـــذا�الاك�شـــاف�يمكـــم�أن�يضـــيف�جديـــدا�إ�ـــ��مـــا�اصـــبح�معروفـــا�فعـــال 

 من��ذه�اللغات�القديمة.

 تأث���ال��جمة�التحر�ر�ة .٣

وجــــــــاء�عصـــــــــر�ال��ضـــــــــة�ألاور�يـــــــــة�(�ــــــــ��القـــــــــرن�ن�ا��ـــــــــامس�عشـــــــــر�

والســادس�عشــر�امليالديــ�ن)�فأكــد��ــذه�املفــا�يم�القديمــة�وعمــل��ع�ــ��

ان�شــــــــــار�ا�حيــــــــــث�عكــــــــــف�الاور�يــــــــــون�ع�ــــــــــ���علــــــــــم�اللغتــــــــــ�ن�الالتي�يــــــــــة�

فنيـــــــة�إ�ــــــ��لغـــــــا��م�والاغر�قيــــــة�ونقــــــل�الاعمـــــــال�الفلســــــفية�والادبيــــــة�وال

 ا��ديدة�وذلك�ب��جم��ا�و�شر�ا.

ومـــن�اك�ـــ��العوامـــل�ال�ـــ��ســـاعدت�ع�ـــ���شـــر�حركـــة�ال��جمـــة��ـــ��

ذلــــــك�العصــــــر�اك�شــــــاف�الطباعــــــة�ال�ــــــ���ــــــان�اك�ــــــ��الاثــــــر��ــــــ��رواج�تلــــــك�

ال��جمــات�الفلســفية�وألادبيـــة�ثــم�اك�شـــاف��ــ��ا��فــر�الـــذى�ســاعد��ـــ��

 �شر�ألاعمال�الفنية.
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ة��انـــــــت�تتعامـــــــل���مـــــــع�النصـــــــوص�وال�شـــــــك�أن�عمليـــــــة�ال��جمـــــــ

القديمــــــة�املكتو�ــــــة,�و�انــــــت��عتمــــــد��ــــــ���علــــــم�اللغتــــــ�ن�القــــــديمت�ن�ع�ــــــ��

اســــــــتظ�ار�مفردا��مـــــــــا�ونصوصـــــــــ�ما�ومعرفــــــــة�قواعـــــــــد�ما,��عيـــــــــدا�عـــــــــن�

ممارســـة�لغـــة�ا��ـــديث�أو�ا��انـــب�الشـــفوى.�فلـــم�يكـــن�مـــن�املســـتغرب�

أن�تـــــــرى�العـــــــالم�الغـــــــوى�الكب�ـــــــ��ي�ـــــــ�جم�روا�ـــــــع�ألادب�وام�ـــــــات�الكتـــــــب�

لسفية�من�اللغة�ألاجن�ية��ستغرق�دقائق�معدودات.�وذلك�لس�ب�الف

�ســـيط��ـــو�أنـــه�لـــم�يتعـــود�ســـماع��ـــذه�اللغـــة�وال�النطـــق���ـــا�وانمـــا��ـــان�

�عامله�مع�ا�محصورا����دائرة�النص�املكتـوب�أو�املطبـوع�الـذى�ال�بـد�

 أن�ي�ون�امام�عي�يه�ليقرأه�ح���يف�م.

ا�مـــــــال�ا��انـــــــب��اللغــــــة��ـــــــ��النصــــــوص�املكتو�ـــــــة�ملشـــــــا����الكتــــــاب�: .٤

 الشفوى.

ســــــواء��انــــــت�ال��جمــــــة�تــــــتم�مــــــن�اللغــــــات�القديمــــــة�إ�ــــــ��اللغــــــات�

ا��ديثــة�أم�مــن�لغـــة�حديثــة�إ�ـــ��أخــرى,�فــامل�م�أن��علـــم�اللغــة�الثانيـــة�

و�عليم�ا��ان�من�أجل��ـذه�ال��جمـة�التحر�ر�ـة,�وسـواء��انـت�ال��جمـة�

لنقــــــــــل�ال�ــــــــــ�اث�الاغر�قــــــــــى�والرومــــــــــا�ى�أم�للمراســــــــــالت�الرســــــــــمية�وغ�ــــــــــ��

لرســـمية,�فقـــد��ــــان�ذلـــك��لــــه�يـــتم�مـــن�خــــالل�النصـــوص�املكتو�ــــة�وال�ا

عالقـــة�لـــه�باالتصـــال�الشـــفوى�املباشـــر,�ممـــا�اكـــد�الاســـلوب�الـــذى��ـــان�

�ســ���عليــه��علــم�اللغــات�و�ــو�اســلوب�ال��جمــة�والقواعــد�الــذى��عتمــد�
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ع�ـــــــــ��م�ــــــــــارت�ن�تحر�ــــــــــر�ت�ن��مــــــــــا�القـــــــــراءة�والكتابــــــــــة�م�مــــــــــال��امل�ــــــــــارت�ن�

 وا��ديث.�الشفو�ت�ن�اى�الاستماع

و�كـــــذا�اقتصــــــرت�التــــــدر�بات�اللغو�ـــــة�ع�ــــــ���عــــــض�التطبيقــــــات�

النحو�ـــــــــــة�والصـــــــــــرفية�و�عـــــــــــض�النصـــــــــــوص�ت�ـــــــــــ�جم�مـــــــــــن�وا�ـــــــــــ��اللغـــــــــــة�

ا��ديـدة.و�ان�يــتم��ــذه�النصـوص�عــادة�مــن�مؤلفـات�مشــا����الكتــاب�

املعــروف�ن�برصــانة�ألاصــلوب�واســتعمال�الصــور�البالغيــة,�و�ــ��الغالــب�

تـــــــــب�ألادبيـــــــــة�والفلســـــــــفية��انــــــــت�النصـــــــــوص�تقتـــــــــ�س�مـــــــــن�أم�ـــــــــات�الك

القديمة,�ف�ان�ألاور�يون����عصر�ال��ضة�وح���أوائل��ذا�القرن�(بل�

و�ــ���عـــض�نظـــم�التعلـــيم�آلان)��يتـــدر�ون�ع�ـــ��ال��جمـــة�نصـــوص�لعـــدد�

محدود�من�مشا����الكتاب�الاغر�ق�والرومان�من�أ�م�م:��ـو�م�ـ�وس�

يالد)�(القــرن�التاســع�قبــل�املــيالد)�أ�ــ�يلوس�(القــرن�ا��ــامس�قبــل�املــ

 ِوِ���ون��(القرن�ألاول�قبل�امليالد)�وفرجيل�(القرن�ألاول�قبل�امليالد).

و�كذا��ان�مدرسو�اللغات���ـ�عون�الطـالب�ع�ـ��حفـظ�فقـرة�

�املـــــة�مـــــن�النصـــــوص�ألاجن�يـــــة�ال�ـــــ��تتم�ـــــ��برصـــــانة�ألاســـــلوب�و�الغـــــاة�

التعب�ـــ�ات�وا��افلـــة�باملحســـنات�البد�عيـــة�مـــن�لفظيـــة�ومعنو�ـــة,�ح�ـــ��

ع�ـــ��حســــاب�الوضـــوح.فقد��انـــت�مثـــل�تلـــك�النصــــوص��ولـــو��ـــان�ذلـــك

�شــــتمل�ع�ــــ��ألفــــاظ�وتراكيــــب�وصــــور�بيانيــــة�عقيمــــة�بطــــل�اســــتعمال�ا�

 وأصبحت��عيدة�عن�روح�العصر�ومتطلبات�ا��ياة�ا��ديثة.���������������
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�ــان�أســلوب�التعلــيم�بصــفة�عامــة��ــ��مختلــف�املــواد�الدراســية�

ه,�أى�مـــــن�خـــــالل�الـــــنص�املخطـــــوط�أو�املطبـــــوع�يـــــتم�ع�ـــــ��النحـــــو�نفســـــ

وداخـل���ـرات�الدراسـة,�دون�إلاسـتعانة�بأيـة�وسـيلة�فنيـة�أخـرى�مــن�

الوســـائل�ال�ـــ���انـــت�متـــوافرة��ـــ��ذلـــك�العصـــر�أو�ال�ـــ���ـــان�مـــن�املمكـــن�

توف���ــــا�(امللصــــقات,�لوحــــات�الاعالنــــات,�الصــــور�الثابــــة)�.أو�أى��شــــاط�

 ت�والتمثيل�وألالعاب.من�ألا�شطة�التعليمية�املعروفة��الرحال 

و�ــــان�الا�تمــــام�محصــــورا��ــــ��الوســــائل�التقليديــــة�العتيقــــة�مــــن�

اســــتظ�ار�للقواعــــد�مــــن�نحــــو�وصــــرف�و�عــــض�النصــــوص�ال�ــــ���شــــتمل�

ع�ـــ���ـــذه�القواعـــد�مــــع�ال��جمـــة�الدقيقـــة�وا��رفيــــة�ا�ـــ��لغـــة�الــــدارس�

و�عــض�التــدر�بات�التطبيقيــة�باإلضــافة�ا�ــ��الامــالء�والقــراءة�الصـــامتة�

 الاحيان�وا���ر�ة�أحيانا,�وغالبا�ما�يقوم���ا�املدرس.���أغلب�

و�ان�ال�بد�من�الانتظار�ح���القرن�الثامن�عشر�ل�ى��علن�جان�

جاك�روسو�آراءه�ا��ديـدة��ـ��ال��بيـة�والتعلـيم�معارضـا�ذلـك�ألاسـلوب�

التقليــــــدى�العتيــــــق,�و�كــــــذا�ظــــــل��علــــــيم�اللغــــــات�يــــــدور��ــــــ��فلــــــك�تلـــــــك�

م�ع�ــ��نظر�ــة�املل�ــات�العقليــة�وع�ــ��الفلســفة�ال��بو�ــة�ال�ــ���انــت�تقــو 

�علـــم�اللغـــات�مـــن�أجـــل�تقو�ـــة��ـــذه�املل�ـــات�ممـــا��ســـاعد�ع�ـــ��التفك�ـــ��

 املنطقي�وحل�املشكالت.
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ولعـــل�فلســـفة�ال��بيــــة�ال�ـــ���انـــت�ســــائدة��ـــ��العصـــور�الوســــطى�

واســــــتمرت�ح�ــــــ��أوائــــــل��ــــــذا�القــــــرن��ــــــ��ال�ــــــ��مكنــــــت�لطر�قــــــة�النحــــــو�

قـــد��انـــت�دراســـة�اللغـــة�ألاجن�يـــة�ع�ـــ��مختلـــف�املســـتو�ات�وال��جمـــة�ف

ينظر�ال��ا�ع���أ��ا�تكملـة�ملـا��ـان��عـرف��ـ��تلـك�العصـور�باال�سـانيات�

أو�الثقافـــــــة�الكالســـــــيكية�ال�ـــــــ���ـــــــان�ي�ب�ـــــــ��أن�يتعلم�ـــــــا�الطالب.ف�ـــــــان�

ال�ــــدف�مــــن��علــــم�اللغــــة�الانجل��يــــة�مــــثال��ــــو�أن�يــــتمكن�الطالــــب�مــــن�

ب���وف�م�مـــا�واســـتظ�ار��عـــض�النصـــوص�قـــراءة�أعمـــال�مـــارلو�أو�شكســـ

املختــــــــــارة�مــــــــــن��ــــــــــذه�ألاعمــــــــــال,�واملمارســــــــــة�ع�ــــــــــ��ترجم��ــــــــــا�ا�ــــــــــ��لغتـــــــــــه�

ألام.وكــــذلك�ا��ــــال�بال�ســــبة�لدراســــة�اللغــــة�الفر�ســــية�(قــــراءة�رو�ســــار�

وراسـ�ن�ومـولي��),�وجوتـه��ـ��اللغـة�ألاملانيـة,�ودان�ـ���ـ��اللغـة�إلايطاليـة�

 �دفا�ثانو�ا.��������وا��احظ����اللغة�العر�ية,�أو�لعله��ان�

 بطء�ايقاع�ا��ياة .٧

وجــــــري�بالــــــذكر�ونحــــــن�نتحــــــدث�عــــــن�املنــــــاخ�الــــــذى��شــــــأت�فيــــــه�

طر�قـــة�النحـــو�وال��جمـــة��ـــ���علـــيم�اللغـــات,�أن��شـــ���ا�ـــ��ظـــا�رة�أخـــرى�

ســــاعدت�ع�ــــ��ان�شــــار��ــــذا�املنــــاخ�واســــتمراره,�ونقصــــد���ــــذه�الظــــا�رة�

لـــــد�بـــــطء�ايقـــــاع�ا��يـــــاة�بصـــــفة�عامـــــة�وصـــــعو�ة�الاتصـــــاالت�داخـــــل�الب

الواحـــــد�مـــــن�ناحيـــــة,�و�ـــــ�ن�ســـــائر�البلـــــدان�مـــــن�ناحيـــــة�أخـــــرى.وال�دا�ـــــ��



 ٤٤ 

للتـــــذك���بـــــأن�مـــــنظم�وســـــائل�املواصـــــالت�ال�ـــــ���عرف�ـــــا�اليـــــوم�لـــــم�تكـــــن�

معروفـــة��ـــ��تلـــك�العصـــور,�ممـــا�أدى�إ�ـــ��نـــدرة�الســـفر�وقلـــة�الاتصـــاالت�

املباشــــرة�أو�الشــــفو�ة.�كــــذلك�فقــــد�خلــــت�تلــــك�العصــــور�القديمــــة�مــــن�

ة�واملرئيـــــة,�ومـــــن�ثـــــم��ـــــان��علـــــم�اللغـــــات�مـــــن�وســـــائل�الاعـــــالم�املســـــموع

خـــــــــالل�القـــــــــراءة�وال��جمـــــــــة�التحر�ر�ـــــــــة��افيـــــــــا�لســـــــــد�حاجـــــــــات�النـــــــــاس�

واملجتمعات����ذلك�الزمان�فلم�يكن��ناك�ما�يدعو�ا���املمارسة�ع���

الاســــــــتماع�أو�ا��ــــــــديث,�اذن��انــــــــت�طر�قــــــــة�النحــــــــو�وال��جمــــــــة�مالئمــــــــة�

 .لعصر�ا,�عصر�القوافل�ال��ية�وألاساطيل�البحر�ة

واذا��انـــــــت�قلـــــــة�الاتصـــــــاالت�وصـــــــعو���ا�أدت�إ�ـــــــ��إ�مـــــــال��علـــــــم�

م�ـــــار�ى�إلاســـــتماع�وا��ـــــديث�مـــــن�ناحيـــــة,�فإ��ـــــا�مـــــن�ناحيـــــة�أخـــــرى�لـــــم�

 ���ع�ع����علم�اللغات�ألاجن�ية�أصال�لقلة�استعمال�ا�وقلة�جدوا�ا.����������

ل�ــذه�الطر�قــة�عــدة�أســماء�أخــرى.�ف�ســم��ا�الــبعض�"�الطر�قــة�

رون�"الطر�قـة�التقليديـة"�ومـن�أ�ـم�مالمـح��ـذه�القديمة"�و�سم��ا�آخـ

 الطر�قة�ما�ي���:

��ــــتم��ــــذه�الطر�قــــة�بم�ــــارة�القــــراءة�والكتابــــة�وال��جمــــة�وال��عطــــى� .)أ

 الا�تمام�الالزم�مل�ارة�الكالم.



٤٥ 

�ســـــتخدم��ـــــذه�الطر�قـــــة�اللغـــــة�الام�للمـــــتعلم��وســـــيلة�رئ�ســـــية� .)ب

�لتعلــــيم�اللغــــة�امل�شــــودة,�و�عبــــارة�اخــــرى,��ســــتخدم��ــــذه�الطر�قـــــة

 كأسلوب�رئ��������التدر�س.

��ــتم��ــذه�الطر�قــة�باألح�ــام�النحو�ــة,�اى�التعميمــات,��وســيلة� .)ج

 �عليم�اللغة�الاجن�ية�وضبط�����ا.

كث�ــــ�ا�مــــا�ي��ــــأ�املعلــــم�الــــذى��ســــتخدم��ــــذه�الطر�قــــة�إ�ــــ��التحليــــل� .)د

النحــــوي���مــــل�اللغــــة�امل�شــــودة�و�طلــــب�مــــن�طالبــــه��القيــــام���ــــذا�

 التحليل.

قواعــــد�وال��جمــــة�عــــدة�انتقــــادات,�مــــن�ولقــــد�واج�ــــت�طر�قــــة�ال�

 بي��ا�ما�ي���:

 ��مل��ذه�الطر�قة��م�ارة�الكالم�ال������م�ارة�رئ�سية. .)أ

تك�ــــ���ــــذه�الطر�قــــة�مــــن�اســــتخدام�اللغــــة�الام�اكثــــاًرا�يجعــــل� .)ب

اللغــــــة�امل�شـــــــودة�قليلـــــــة�الاســـــــتعمال��ــــــ��درس�اللغـــــــة,�فـــــــال�تتـــــــاح�

 للمتعلم�ن�فرصة��افية�للتمرن�ع���اللغة�امل�شودة.

تم��ــــذه�الطر�قـــة�بــــالتعليم�عـــن�اللغــــة�امل�شـــودة�اك�ــــ��مــــن���ـــ .)ج

ا�تمام�ــــــــا�بتعلــــــــيم�اللغــــــــة�ذا��ــــــــا,�فالتحليــــــــل�النحــــــــوى�وألاح�ــــــــام�



 ٤٦ 

النحو�ــــــة�تــــــدخل�ضــــــمن�التحليــــــل�العل�ــــــ��للغــــــة,�ولــــــ�س�ضــــــمن�

 اتقان�اللغة�كم�ارة.

ولكــــــن���ــــــذه�الانتقــــــادات�ل�ســــــت���ائيــــــة.�فــــــان�مؤ�ــــــدي�طر�قــــــة�

 ��معار����طر�ق��م.القواعد�وال��جمة�لد��م�ردود�ايضا�ع�

 الطر�قة�املباشرة .ب

ظ�ــــرت��ــــذه�الطر�قــــة�كــــرد�فعــــل�طبي�ــــ��لعيــــوب�طر�قــــة�النحــــو�

وال��جمـة�ال�ـ���عتمـد�ع�ـ��اسـتعمال�لغـة�وسـيط,�أى�ت�بـع�الطر�قـة�غ�ــ��

مباشـــــــــرة��ـــــــــ��التعلـــــــــيم,�فجـــــــــاء�الطر�قـــــــــة��(املباشـــــــــرة�)�ل�ـــــــــى�تل�ـــــــــ���ـــــــــذه�

نفســـ�ا�دون�الوســاطة�و�علــم�اللغــة�ألاجن�يــة�عــن�طر�ــق�اللغــة�ألاجن�يــة�

الاســـــتعانة�بلغـــــة�وســـــيط�ســـــواء��انـــــت�لغـــــة�الطـــــالب�ألام�أم�لغـــــة�أخـــــرى�

 يجيد�ا.

وقد��ان��عض�علماء�ال��بية�القديمة�وحاولوا�تطبيق�الطر�قـة�

املباشـــرة,�الا�أن�أف�ـــار�م�ر�مـــا��انـــت�ســـابقة�ألوا��ـــا,�فلـــم�تحـــظ�بالتأييـــد�

ان��ال�ــــا���ح�ــــ��ظ�ــــر��ـــــ��فر�ســــا��ــــ��القــــرن�املا�ـــــ���العــــالم�اللغــــوى�غـــــوو 

Gouin���وتمكـن�مـن�تطبيــق�الطر�قـة�املباشـرة��ــ��فر�سـا,��عـد�أن�تمكــن

مــن�اقنــاع�الفر�ســي�ن�بــأن��ــذه�الطر�قــة��ــ��الطر�قــة�الســليمة�لتعلــيم�



٤٧ 

اللغات�ألاجن�ية�أل��ا�الطر�قة�الطبيعية�ال���يـتعلم���ـا�ألاطفـال�لغـا��م�

 ألاٍم.

�كما�أسلفنا,�وكما��و�وا���من�ال�سمية,��عتمد��ـذه�الطر�قـة

ع�ــ���علــيم�اللغــة�ا��ديــدة�مباشــرة�ودون�وســاطة�لغــة�أخــرى,�فاملــدرس�

اذا�أراد�أن�يــدرس�املفــردات�مثــل�:�كر�ــ���و�ــاب�ونافــذة,�مــا�عليــه�الا�أن�

�عــّ�ن��ــذه�ألاشــياء��ــ��الاصــل�وأمــام�الطــالب�معلنــا�أن��ــذا�كر�ــ���و�ــذا�

بــــاب�و�ــــذه�نافــــذة.واذا�أراد�أن��علــــم��عــــض�أفعــــال�ا��ركــــة�مثــــل�:�ســــار�

تب,�فما�عليه�الا�أن�يقلد�الفعل�و�قول�:�أنا�أسـ��,�أنـا�آ�ـل,�أنـا�وأ�ل�وك

أكتب.أو�يطلب�من��عض�م�تنفيذ��عـض�ألاوامـر�ال�ـ��تتصـل�بمثـل��ـذه�

 ألافعال�مع�الاعالن�عما�يفعلون:�

 

 املدرس������:�افتح�الباب.

 الطالب������:�أنا�أفتح�الباب.

 املدرس������:�اغلق�النافذة.

 اغلق�النافذة.الطالب������:�أنا�



 ٤٨ 

أمـــــــا�بال�ســـــــبة�لألشـــــــياء�واملفـــــــا�يم�ال�ـــــــ��ال�يوجـــــــد�ل�ـــــــا�مثيـــــــل��ـــــــ��

الفصـــل�فقـــد�اســـتعان�املـــدرس��ـــ��شـــرح�ا�بالصـــور�والرســـوم�والعينـــات�

 والنماذج.

و�ـــــــذلك�تحـــــــاول�الطر�قـــــــة�تف�ـــــــيم�مفـــــــا�يم�اللغـــــــة�ا��ديـــــــدة��ـــــــ��

مواقف�مادية�بحيث�يتم�الـر�ط�املباشـر�بـ�ن�الرمـز�اللغـوى�و�ـ�ن�داللتـه�

نفســــه�أو�بالصــــورة�أو�ا��ركـــــة�دون�الاســــتعانة�بلغــــة�الطالـــــب�أو�بال�ــــ���

 لغة�أخرى��عرف�ا.

و�عتمـد�الطر�قـة�ع�ــ��وضـع�الـدارس�داخــل��(�حمـام�مـن�اللغــة)��

حيــث�تخلــق�داخــل�الفصــل�الظــروف�الطبيعيــة�(ا�ــ��حــد�مــا)�الك�ســاب�

اللغة.و�عتقــــد�واضــــعو��ــــذه�الطر�قــــة�أن�الطفــــل�يــــتعلم�اللغــــة�ألام�مــــن�

اللغـــــة,�كـــــذلك�فـــــإن�دارس�اللغـــــة�الثانيـــــة�لـــــن�يبلـــــغ��فـــــرط��عرضـــــه�ل�ـــــذه

درجـــــــة�الـــــــتمكن�مـــــــن�اللغـــــــة�ألاجن�يـــــــة�إال�اذا�وفـــــــر�لـــــــه�التـــــــدر�س�فرصـــــــة�

 املمارسة�الدائمة�واملكثفة�ل�ذه�اللغة.

و�كذا,�فبدال�من�أن�تقيم����ذ�ن�الدارس�عن�طر�ق�تمر�نـات�

�يـــة�ال��جمــة�مـــن�و�إ�ـــ��اللغـــة�ألام,�شـــبكة�مـــن�املعـــادالت�بـــ�ن�اللغـــة�ألاجن

واللغــة�ألام,�ألامــر�الــذى�تقــوم�عليــه�طر�قــة�النحــو�وال��جمــة�برط��ــا�بــ�ن�

اللغتــ�ن�وجعل�ــا�مــن�اللغــة�ألام�مع�ــ�ا�اجبار�ــا�نحــو�اللغــة�ا��ديــدة,�فــان�



٤٩ 

الطر�قـــــة�املباشـــــرة��ســـــ���ا�ـــــ��اقامـــــة�صـــــلة�مباشـــــرة�ودون�وســـــاطة�بـــــ�ن�

 اللغة�ألاجن�ية�وا��قائق�ال����ع���ع��ا.�

وال��جمــــة,�ظ�ـــــرت�الطر�قــــة�املباشـــــرة��ردا�ع�ــــ��طر�قــــة�القواعـــــد

 ال���تمتاز�بما�ي��:

�عطــــى�الطر�قــــة�الاولو�ــــة�للكــــالم�مــــن�م�ــــارات�القــــراءة�والكتابــــة� .١

 وال��جمة,�ع���اساس�ان�اللغة����الكالم��ش�ل�اسا���.

تتجنـــــــب��ـــــــذه�الطر�قـــــــة�اســـــــتجدام�ال��جمـــــــة��ـــــــ���علـــــــيم�اللغـــــــة�� .٢

ع�ــــــ��الاجن�يـــــة�و�عب���ــــــا�عديمـــــة�ا��ــــــدوى,�بـــــل�شــــــديدة�الضـــــرر�

 �عليم�اللغة�امل�شودة�و�عليم�ا.

بموجــــب��ــــذه�الطر�قــــة,�فــــان�اللغــــة�الام�ال�م�ــــان�ل�ــــا��ــــ���علــــيم� .٣

 اللغة�الاجن�ية.

�ســتخدم��ــذه�الطر�قــة�الاق�ــ�ان�املباشــرة�بــ�ن�ال�لمــة�ومــا�تــدل� .٤

عليـــــه.�كمـــــا��ســـــتخدم�الاق�ـــــ�ان�املباشـــــرة�بـــــ�ن�ا��ملـــــة�واملوقـــــف�

 ر�قة�املباشرة.الذى��ستخدم�فيه.�ول�ذا�سميت�الطر�قة�بالط

آل��ســـــتخدم��ـــــذه�الطر�قـــــة��الاح�ـــــام�النحو�ـــــة,�الن�مؤ�ـــــد��ـــــذه� .٥

ــــــام�ال�تفيــــــد��ــــــ��اك�ســــــاب�امل�ــــــارة� الطر�قــــــة�يــــــرون�ان��ــــــذه�الاح�

 اللغو�ة�املطلو�ة.



 ٥٠ 

�ســــــــتخدم��ــــــــذه�الطر�قــــــــة�اســــــــلوب�"التقليــــــــد�وا��فــــــــظ"�حيــــــــث� .٦

�ســـــــتظ�ر�الطـــــــالب�جمـــــــال�باللغـــــــة�الاجن�يـــــــة�واغـــــــا�ى�ومحـــــــاورات�

 للغة�امل�شودة.�ساعد�م�ع���اتقان�ا

ولــــم�تــــنج��ــــذه�الطر�قــــة�مــــن�انتقــــادات�رجــــال�الاســــاليب�مــــن�علمــــاء�

 اللغة�ومن�ب�ن�الانتقادات�املوج�ة�ا����ذه�الطر�قة�ما�ي���:

��ــتم��ــذه�الطر�قــة�بم�ــارة�الكــالم�ع�ــ��حســاب�امل�ــارات�اللغو�ــة� .أ

 الاخرى.

ب.�عنــــــدما�ال�ســــــتخدم��ــــــذه�الطر�قــــــة�اللغــــــة�الام��ــــــ���علــــــيم�اللغــــــة�

,�فـــان�كث�ـــ�ا�مـــن�ا���ـــد�يبـــذل�وكث�ـــ�ا�مـــن�الوقـــت�يضـــيع.�ا��ن�يـــة

ولــــو�اســــتخدمت��ــــذه�الطر�قــــة�اللغــــة�الام��شــــ�ل�محــــدود�لتــــوفر�

ـــــــ��مـــــــن�ا���ـــــــد�وكث�ـــــــ��مـــــــن�الوقـــــــت.�ولـــــــذا�فـــــــان��عـــــــض�رجــــــــال� كث�

الاســـــــاليب�يـــــــ��م��ـــــــذه�الطر�قـــــــة�بأ��ـــــــا�ا�عـــــــد�الطـــــــرق�عـــــــن��و��ـــــــا�

 مباشرة.

علـــيم�يحـــرم�ج.�ان�اســـ�بعاد��ـــذه�الطر�قـــة�لألح�ـــام�النحو�ـــة�مـــن�الت

املــــــتعلم�مــــــن�ادراك�ما�يــــــة�القوالــــــب�النحو�ــــــة�ال�ــــــ��ت�ــــــتظم�ف��ــــــا�

 �لمات�اللغة�لت�و�ن�ا��مل.��

� 



٥١ 

 الطر�قة�السمعية�الشفو�ة .ج

جــــاءت��ــــذه�الطر�قــــة�رد�فعــــل�للطر�قــــة�التقليديــــة�وللطر�قــــة�

املباشــرة�معــا.�وللطر�قــة�الســمعية�الشــفو�ة�مســميات�اخــرى�مثــل�:�

اللغو�ـــــــة".�و�ـــــــان�اســـــــم�ا�اول�مـــــــا�الطر�قـــــــة�الشـــــــفو�ة"�و�"الطر�قـــــــة��

ظ�ـــرت�"�اســـلوب�ا��ـــ�ش"�أل��ـــا�اســـتخدمت�اول�مـــا�اســـتخدمت��ـــ��

�علــيم�العســكر��ن�الامــر�كي�ن�اللغــات�الاجن�يــة�إلرســال�م��ــ��م�مــات�

 خارج�بالد�م��عد�ا��رب�العاملية�الثانية.

 ومن�ابرز�اف��اضات��ذه�الطر�قة�ما�ي���:

تمثيـــــل�جز�ـــــى�للكـــــالم.��اللغـــــة�اساســـــا�الكـــــالم,�أمـــــا�الكتابـــــة�ف�ـــــ�� .١

ولــــذلك�يجــــب�ان�ينصـــــب�الا�تمــــام��ــــ���علـــــيم�اللغــــات�الاجن�يـــــة�

 ع���الكالم,�ول�س�ع���القراءة�والكتابة.

يجب�ان��س����علـيم�اللغـة�الاجن�يـة�بموجـب��سلسـل�معـ�ن��ـو� .٢

:�استماع�ثـم�كـالم�ثـم�القـراءة�ثـم�كتابـة�.�و�ـذا��ع�ـ��ان��سـتمع�

ه,�ثم�يقرأ�ما�قال,�ثم�يكتـب�املتعلم�اوال,�ثم�يقول�ما�استمع�الي

 ما�قرأ�او�عما�قرأ.



 ٥٢ 

طر�قة��علم�اللغة�الاجن�ية�تماثل�طر�قة�اك�ساب�الطفـل�للغـة� .٣

الام.�ف�ـو��سـتمع�اوال�ثــم�يبـدأ�يحــا�ى�مـا�اسـتمع�اليــه.�ثـم�يــذ�ب�

 ا���املدرسة�ليتعلم�القراءة�ثم�الكتابة.

أفضـــــل�طر�قـــــة�الك�ســـــاب�اللغـــــة�الاجن�يـــــة��ـــــ��ت�ـــــو�ن�العـــــادات� .٤

 ة�عن�طر�ق�املران�ع���القوالب.اللغو�

ان�املـــتعلم�بحاجـــة�ا�ــــ���علـــم�اللغــــة�الاجن�يـــة,�ولــــ�س�ا�ـــ��الــــتعلم� .٥

ع��ـــا.�و�ـــذا��ع�ـــ��انـــه�بحاجـــة�ا�ـــ��التمـــرن�ع�ـــ��نطق�ـــا�وال�ينفعـــه�

 ان��عرف�قواني��ا�وتحليال��ا�اللغو�ة.

�ـــــل�لغـــــة�فر�ـــــدة��ـــــ���نظام�ــــــا�اللغـــــوى,�وال�فائـــــدة�مـــــن�املقارنــــــات� .٦

 والتقابالت.

 تضر��علم�اللغة�الاجن�ية,�وال�دا���الستخدام�ا.�ال��جمة .٧

 افضل�املدرس�للغة�الاجن�ية��و�الناطق�الاص���املدرب. .٨

و�العـــادة�ملتـــنج��ـــذه�الاف��اضـــات�مـــن�الانتقـــاد,�بـــل�والـــرفض�احيانـــا.�

ــــض�رجــــــــــــال�الاســــــــــــاليب�الانتقــــــــــــادات�الاتيــــــــــــة�ل�ــــــــــــذا� فقــــــــــــد�وجــــــــــــه��عــــــــ

 الاف��اضات��:



٥٣ 

الكتابـــة�ايضـــا.و�ناك��الكـــالم�لـــ�س�الشـــ�ل�الوحيـــد�للغـــة.ف�ناك .١

مجلـدات�مكتو�ـة�لـم�تمـر�بمرحلـة�الكـالم�قبـل�ان�تكتـب,�بـل��ــ��

 �عب���لغوى�مباشر.

.�إن�الطر�قــــة�الســــمعية�الشــــفو�ة�تركــــز�ع�ــــ��الكــــالم�ع�ــــ��حســــاب�٢

 امل�ارات�اللغو�ة�ألاخرى�ال���ال�تقل�أ�مية�عن�الكالم.

ابـة�لـ�س�.�إن�ترت�ب�امل�ارات�من�استماع�إ���كالم�إ���قراءة�إ���كت٣

ترت�بــا�قطعيـــا�ملزمـــا,�اذ�يمكــن��علـــيم��ـــذه�امل�ــارات�أو��عضـــ�ا��ـــ��

 وقت�واحد�ول�س�بالضرورة�ع���وجه�تتا���.

.�اك�ســـاب�اللغـــة�ألاجن�يـــة�يختلـــف�اختالفـــا�جو�ر�ـــا�عـــن�اك�ســـاب�٤

اللغــــــــة�ألام.فعنــــــــد�اك�ســــــــاب�اللغــــــــة�ألام,�ي�ــــــــون�الطفــــــــل�مرتبطــــــــا�

ـده�وأســـــرته,�و��ــــــون��ــــــ��حا جـــــة�إ�ــــــ��اللغــــــة�عاطفيـــــا�بوالدتــــــه�ووالـــــ

ليع�ـــ��عـــن�حاجتـــه�ألاساســـية�وعواطفـــه�وأف�ـــاره,�وعنـــد�اك�ســـاب�

اللغـــــــة�ألاجن�يــــــــة,�ال�ي�ـــــــون�لــــــــدى�املــــــــتعلم�ارتبـــــــاط�عــــــــاطفى�قــــــــوي�

باملعلم,�كما�ال�ت�ون�لـدى�املـتعلم�نفـس�ا��اجـة�إ�ـ���علـيم�اللغـة�

ألاجن�يـــــة�حيـــــث�ت�ـــــون�لديـــــه�لغـــــة�أخـــــرى��ع�ـــــ����ـــــا�عـــــن�عواطفـــــه�

 وأف�اره.



 ٥٤ 

جن�يــــة�بـــــالتكرار�ممكن.ولكــــن��ـــــذه�الاك�ســـــاب�.�اك�ســــاب�اللغـــــة�ألا ٥

ي�ـون�أســرع�لــو�رافـق�التكــرار�إدراك�ملا�يــة�اللغـة�وما�يــة�تراكي��ــا�

 وعالقا��ا.و�ذا�ما�يجعل�لألح�ام�النحو�ة�دورا�تلعبه.

.�إنه��ـ�يح�أن��ـل�لغـة��عت�ـ��ظـا�رة�فر�ـدة�وأن��ـل�لغـة�تختلـف�٦

�عــــــن�ســــــوا�ا.ولكنه�ايضــــــا��ــــــ�يح�أن��نــــــاك�وجــــــوه��شــــــابه�بــــــ�ن

اللغات.و�ـــــــــذالك�ي�ـــــــــون�مـــــــــن�املفيـــــــــد��ـــــــــ���علـــــــــم�اللغـــــــــة�ألاجن�يـــــــــة�

الاســـتفادة�مـــن�معرفـــة�وجـــوه�اشـــبه�ووجـــوه�الاخـــتالف�بـــ�ن�اللغـــة�

 ألام�واللغة�امل�شودة.

.�مــن�املمكــن�اســتخدام�ال��جمــة��ــ���علــيم�اللغــة�ألاجن�يــة�بطر�قــة�٧

حكيمة�تفيد�املـتعلم�وتـوفر�الوقـت�وا���ـد�للمعلـم�واملـتعلم�ع�ـ��

 حد�سواء.

.�ل�س���يحا�أن�الناطق�ألاص����و�أفضل�معلم�للغة�ألاجن�ية,�٨

ـــدرك�مشـــكالت�الطــــالب�مـــع�اللغـــة�ال�ـــ��يتعلمو��ــــا� ألنـــه�غالبـــا�ال�ي

وال�ســـتطيع�الت�بـــؤ�بأخطـــا��م�والتفســـ���ا.ومرد�ذلـــك�إ�ـــ��أنـــه�لـــم�

يمــر�بتجر�ــة��علــم�اللغــة�ال�ــ���علم�ــا�ع�ــ��أســاس�أ��الغــة�أجن�يــة,�

غتــه�ألام.وقــد�ي�ــون�معلــم�مــن�نفــس�بــل��علم�ــا�ع�ــ��أســاس�أ��ــا�ل

ج�ســـية�الطـــالب�ي�ـــيقن�اللغـــة�ألاجن�يـــة�أفضـــل�مـــن�معلـــم�نـــاطق�

 أص���باللغة�امل�شودة.�



٥٥ 

 الطر�قة�الانتقائية� .د

تــــــــــــــــــأ�ى�الطر�قـــــــــــــــــــة�الانتقائيــــــــــــــــــة��ردا�ع�ـــــــــــــــــــ��الطــــــــــــــــــرق�الـــــــــــــــــــثالث�

 السابقة.والاف��اضات�ال�امنة�وراء��ذه�الطر�قة����:

مكــن�الاســتفادة�م��ــا��ــ���ــل�طر�قــة��ــ��التــدر�س�ل�ــا�محاســ��ا�و� .١

 تدر�س�اللغة�ألاجن�ية.

.�ال�توجـــــد�طر�قـــــة�مثاليـــــة�تمامـــــا�أو�خاطئـــــة�تمامـــــا�ول�ـــــل�طر�قـــــة�٢

 مزايا�وعيوب�و����ل�ا�و����عل��ا.

.�مــن�املمكــن�النظـــر�إ�ــ��الطــرق�الـــثالث�الســابقة�ع�ــ��أســـاس�أن�٣

�عضــ�ا�يكمــل�الــبعض�الاخــر�بــدال�مــن�النظــر�إل��ــا�ع�ــ��أســاس�

متناقضـــة.و�عبارة�أخـــرى,�مـــن�املمكـــن�النظـــر��أ��ـــا�متعارضـــة�او 

ا�ــ��الطــرق�الــثالث�ع�ــ��أ��ــا�مت�املــة�بــدال�مــن��و��ــا�متعارضــة�

 أو�متنافسة�أو�متناقضة.

.�ال�توجـــد�طر�قـــة�تـــدر�س�واحـــدة�تناســـب�جميـــع�ألا�ـــداف�وجميـــع�٤

الطــــــالب�وجميــــــع�املعلمــــــ�ن�وجميــــــع�أنــــــواع�بــــــرامج�تــــــدر�س�اللغــــــة�

 ألاجن�ية.

ل��ك�ـــ��ع�ـــ��املـــتعلم�وحاجاتـــه,�ولـــ�س�الـــوالء�.�امل�ـــم��ـــ��تـــدر�س��ـــو�ا٥

 لطر�قة�تدر�س�معينة�غ���حساب�حاجات�املتعلم.



 ٥٦ 

.�ع���املعلم�أن��شعر�أنه�حر��ـ��اسـتخدام�ألاسـاليب�ال�ـ��تناسـب�٦

طالبــــــــــه��غــــــــــض�النظــــــــــر�عــــــــــن�انتمــــــــــاء�ألاســــــــــاليب�لطــــــــــرق�تــــــــــدر�س�

مختلفــة.اذ�مــن�املمكــن�أن�يختــار�املعلــم�مــن��ــل�طر�قــة�ألاســلوب�

ال�ـــــــــ��تناســـــــــب�حاجـــــــــات�طالبـــــــــه�وتناســـــــــب�املوقـــــــــف��أو�ألاســـــــــاليب

 التعلي����الذى�يجد�املعلم�نفسه�فيه.��������

 الطر�قة�السمعية�البصر�ة .ه

�-املـــــــــدرس�–يتحــــــــدد�مســـــــــار�الــــــــدرس��عوامـــــــــل�ثالثــــــــة�:�املقـــــــــرر�

الفصل�(الطالب).�فبعض�املقررات�تحبذ,�او�تو�������مقدما��ا�او�

معينـــة,�والـــبعض��ـــ��كتـــاب�املعلـــم�بتقســـيمات�معينـــة�ووســـائل�فنيـــة�

 الاخر�ال�تالئمه��ذه�التقسيمات�وال��ذه�الوسائل�الفنية.��

واذا��ـــــان�املـــــدرس,�ا�ـــــ��حـــــد�مـــــا,��ســـــتطيع�أن�يكيـــــف�أســـــاليبه�

التعليمية�مع�ما�يرى�أنه�يحقق�صا���الطالب�و�فى�بحاجا��م,�ف�و�

 ال��ستطيع�ذلك�الا����حدود�معينة�ال�يتجاوز�ا.

أن�نقــــوم�بتدر�ســــه�بالطر�قــــة��وأى�مقــــرر�م�مــــا��ــــان�متطــــورا,�يمكــــن

املباشــــــرة�أو�باللغــــــة�الوســــــيط�أو�بتــــــدر�س�نصــــــوص�ا��ــــــوارات�فيــــــه�

ـؤ�ا�ــــ��طر�قــــة�الاســــتظ�ار��ــــ��تــــدر�س�القواعــــد� تدر�ســــا�تحر�ر�ــــا,�ول��ـــ

ا��افـــة,�ولكـــن�مثـــل��ـــذه�الطـــرق�ال�تحقـــق�أفضـــل�مـــردود�اذا��انـــت�



٥٧ 

مقررات�قد�وضت�ل�ـى�تطبـق�بطـرق�أخرى,ول�سـت�املقـررات�فقـط�

دد�طـرق�التـدر�س,�بـل�أن�نـوع�الصـورة�التعليميـة�يحـدد����ال���تح

طر�قـــة�الاســـتفادة�م��ـــا��ـــ��التعلـــيم,�كـــذلك�فـــان�ال��ـــ�يل�الصـــو�ى�

مـــــن�حيـــــث��ـــــو�عـــــادى,�أو��عب�ـــــ�ى,�أو�ســـــر�ع�أو�بطـــــئ,�يحـــــدد�طر�قـــــة�

 الاستفادة�منه.

كمــــــا�أن�ا��ــــــوار�الــــــذى�يتــــــألف�مــــــن�عبــــــارات�وصــــــفية�وألفــــــاظ�

ذى�يتـــــألف�مـــــن�عبـــــارات�ماديـــــة�يختلـــــف��ـــــ��تدر�ســـــه�عـــــن�ا��ـــــوار�الـــــ

عاطفيـة�أونفعاليـة,�و�التـا���مـن�ألفـاظ�مجـردة.ومن�ثـم��ســتطيع�أن�

نقــــــول�أن��غ�ــــــ��الكتــــــب�واملقــــــررات�مــــــن�شــــــأنه�أن��غ�ــــــ��ع�ــــــ��املــــــدى�

 البعيد�طرق��عليم�اللغات��غي��ا�عميقا�بل�وجذر�ا.

وكمــا�أن��ــل�مقــرر�يقــوم�ع�ــ��مف�ــوم�معــ�ن�للغــة�و�التــا���ع�ــ��

فـــــان�لـــــدى��ـــــل�مـــــدرس�فكـــــرة�معينـــــة�عمـــــا�مف�ـــــوم�معـــــ�ن�لتدر�ســـــ�ا,�

يجــب�أن�يدرســه,�وعــن�الطر�قــة�ال�ــ��يجــب�أن�ي�بع�ــا��ــ��ذلك.وقبــل�

أن�نفصل�القول�����ذا�املوضوع,�يجب�أن�ال��غا����ـ��تقـدير�نتـائج�

الدورات�ال��بو�ة�ال���يتلقا�ا�املدرسون.فان��ذه�الدورات�نادرا�ما�

ه�ل�ـــا,�الن��لمـــا��غ�ـــ��مـــن�موقـــف�املـــدرس�ازاء�اللغـــة�وطر�قـــة�تدر�ســـ

يتعلــــــق�باللغــــــة�را�ــــــ��ثابــــــت�بحيــــــث�يصــــــعب�تبديلــــــه.واذا�عــــــدنا�ا�ــــــ��

��حـــــول�مف�ـــــوم��ـــــل�مـــــدرس�عـــــن�اللغـــــة�ومف�ومـــــه�عـــــن� فكرتنـــــا�الاو�ـــــ



 ٥٨ 

تدر�ســ�ا,�نجـــد�أن��نـــاك�مـــن�املدرســـ�ن�مـــن��عتقـــدون�أن�اللغـــات�ال�

تختلــــــــــف�فيمــــــــــا�بي��ــــــــــا�الا��ــــــــــ��شــــــــــ�ل�ألفاظ�ــــــــــا�وقواعــــــــــد�ا�النحو�ــــــــــة�

لفــــــاظ,�ومثــــــل��ــــــؤآلء�يكرســــــون��ــــــل�والصــــــرفية�ال�ــــــ��تــــــنظم��ــــــذه�ألا

ا�تمــام�م��ــ��القضــايا�الصــوتية�و��ايــات�ألافعــال�و�أمــاكن�الضــمائر�

املختلفــــة,�وذلــــك�ع�ــــ��حســــاب�املعــــا�ى�ال�ــــ��تتحــــدد�ا�الاســــتعماالت�

املختلفــة,�متصــور�ن�أن��ــذه�املعــا�ى�و�ــذه�الاســتعماالت�واحــدة��ــ��

مــــن�جميــــع�اللغــــات.وع���النقــــيض�مــــن��ــــؤآلء,��نــــاك�مــــن�املدرســــ�ن�

��ــــــــــــــتم�باالختالفــــــــــــــات�الدالليــــــــــــــة,�وذلــــــــــــــك�ع�ــــــــــــــ��حســــــــــــــاب�القضــــــــــــــايا�

الصــوتية.و�ناك�فر�ــق�ثالــث�يتصــور�أن�درس�اللغــة�كــدرس��ــ��علــم�

��(Linguistiques)اللغــــة�التطبيقــــى�فــــال���ــــتم�الا�با��وانــــب�اللغــــوى��

و�التـــــا���يركـــــز�ع�ـــــ��التـــــدر�بات�النمطيـــــة�م�مـــــال�ألاصـــــوات�والتنغـــــيم�

تحملــــه�مــــن�معــــان�ع�ــــ��مســــتوى��الصــــو�ى�واملواقــــف�ا��ارجيــــة�ومــــا

ا��ـــــــديث,�وفر�ـــــــق�را�ـــــــع�يتصـــــــور�أن�ال�لمـــــــات�ل�ســـــــت�ســـــــوى�بـــــــدائل�

لل�ائنات�وألاشياء,�و�كفى����اعتقاده�أن�يقوم�املتعلم�باطالق�اسم�

آخــــر�ع�ــــ��مــــا��عــــرف�اســــمه�مســــبقا��ــــ��لغتــــه�ألام�ح�ــــ��يــــتعلم�اللغــــة�

ا��ديـــدة,�و�التـــا���يطالـــب�تالميـــذه�باســـتظ�ار�القـــوائم�الطو�لـــة�مـــن�

 ملفردات�ع���حساب�النحو�والصرف.�����������������������������ا



٥٩ 

إن�ثقافـــة�املــــدرس�واملنــــاخ�الفكــــرى�الـــذى�عــــاش�فيــــه�وت�و�نــــه�

ا��ــام���وســ��ة�حياتــه,��ــل�ذلــك�يلعــب�دورا��ــ��تحديــد�موقفــه�مــن�

التدر�س,�وال�تكفـى�سـاعات�معـدودات�مـن�التـدر�ب�أو�دورة�خاصـة�

 رسوخ�املعتقدات�الدي�ية.�لتغي���املفا�يم�ال���أصبحت�را��ة

�-وأخ�ــ�ا�فــان�مدرســا�معينــا�يــدرس�من��ــا�معينــا�عليــه�أن��غ�ــ�

تبعـــــا�لـــــردود��-ع�ـــــ��ألاقـــــل–اتجا�اتـــــه�ال��بو�ـــــة�الظـــــا�ر�م��ـــــا��-جزئيـــــا

أفعـــــال�الدراســـــ�ن,��اقبـــــال�م�ع�ـــــ��الطر�قـــــة�أو�ا��ـــــام�م�ع��ـــــا,��وأم�

ر�أ�تمامـــــا��م�الثقافيـــــة�واللغو�ـــــة,�كـــــذلك�عليـــــه�أن�يأخـــــذ��ـــــ��إلاعتبـــــا

�لما�يقيده�من�لوائح�ادار�ة�وتوصيفات�فنية��عمل��ـ��ظل�ـا,�كعـدد�

الســــــــاعات�ألاســــــــبوعية�املخصصــــــــة�للمــــــــادة�والاختبــــــــارات�وأنواع�ــــــــا,�

والاســــــــــتعداد�ل�ـــــــــــا,�وســــــــــن�الدارســـــــــــ�ن,�وال�ـــــــــــدف�مــــــــــن��علـــــــــــم�اللغـــــــــــة�

ا��ديـــــــــــــــــدة.وقاعات�التـــــــــــــــــدر�س�أو�الفصـــــــــــــــــول,�واملـــــــــــــــــادة�الدراســـــــــــــــــية�

 ارس�ن�واملدرس�ن.ومصاحبا��ا,�والعالقات�القائمة�ب�ن�الد

والطـــرق�الســـمعية�البصـــر�ة,�كـــأى�نـــوع�مـــن�التـــدر�س,�تتحـــرك�

�ـــــ��ظـــــل�قيـــــود�مقعـــــدة,�ومـــــن�الصـــــعب�أن�نحـــــدد�ل�ـــــل�حالـــــة�معينـــــة�

أ�ســـب�طر�قـــة�لســـ���الـــدرس,�ولعـــل�ذلـــك��ـــو�الســـ�ب��ـــ��الاختالفـــات�

والتباينـــات��ـــ���ـــل�مـــا�يتعلـــق�بمراحـــل�الـــدرس�وخطواتـــه,�والوســــائل�

ع�ــــ��الوســــيلة�املســــتعملة,�ومــــرة�تقــــوم�املســــتعملة,�ف�ــــ��تــــارة��عتمــــد�
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ع���أساس�لغوى,�ومرة�ع�ـ��أسـاس�نف�ـ��,�ومـرة�ثالثـة�ت�ـون�مـؤثرة�

 باحدى�فلسفات�التعليم�العتيقة.

ع���أية�حال,�و�عض�النظر�عن��عض�ا��قائق,�سنحاول�أن�

نجمــع��ــ��نــوع�ن�كب�ــ�ين�مختلــف�الطــرق�املمكنــة�لســ���درس�ســم���

ذى��عــــــــرض��ـــــــ��الفصــــــــل�بصـــــــرى��عتمـــــــد�ع�ــــــــ��ا��ـــــــوار�الشــــــــفوى�الـــــــ

بواســــطة�ج�ــــاز�عــــرض�وج�ــــاز���ــــ�يل�:�النــــوع�ألاول�يتم�ــــ��بالفصــــل�

ب�ن�مراحل�الـدرس,�أمـا�الثـا�ى�فانـه�يمـزج�بـ�ن��ـذه�املراحـل�دون�أن�

يفصــــل,��ــــ��طر�قــــة�التــــدر�س,�بــــ�ن�مــــا��عت�ــــ��كــــال�مت�ــــامال��ــــ��مجــــال�

الاستعمااللعادى�للغة,�وتختـار�للنـوع�ألاول�اسـم�ألاسـلوب�التحلي�ـ�,�

 ح�ن�أن�الثا�ى�يمكن�أن�نطلق�عليه�ألاسلوب�الت�ام��.������
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 الفصل�ا��امس

 طرق�تدر�س�اللغة�العر�ية�ا��ديثة

 

وطرق�تدر�س��اللغة�العر�ية�ا��ديثة�تت�ون�من��ثالثة�مظا�ر�كما��
 ���بنود�آتية:�

 كالم�املدرس .أ
 املباشر غ�� كالم�املدرس�التأث�� .١

 : التالية ألاقسام إ�� و�نقسم  
 الذي املعلم حديث الفئة �ذه تتضمن�: املشاعر لتقب .)أ

 ومشاعر ألحاس�س ومراعاته وتف�مه قبوله عن �ع��
�مع�م، طالبه،  و�نا ��اال��م، والاستجابة والتعاطف
 التعب�� �� الطالب بحق أنه��ع��ف إ�� املعلم حديث �ش��
 ش�ل بأي ذلك ال�يقابل وأنه وأحاس�س�م، مشاعر�م عن
 املعلم و�توقف�قبول     .ال��ديد وأ العقاب أش�ال من

التعلم،� ـ التعليم موقف إ�� نظرته ع�� طالبه ملشاعر
 مع التفاعل فيه يتم موقف أنه ع�� له ينظر �ان فإذا

 اح��ام�ا، ي�ب�� مشاعر وله وعقل، وروح له�جسد إ�سان
 ��يح والعكس . طالبه مشاعر واح��ام لتقبل يميل فإنه

 : مثالً  الفئة �ذه ضمن ُتصنف ال�� املعلم عبارات ومن .
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 أنت بالطبع  أو" القلق�" ببعض تصاب أن غر�باً  ل�س
 " أو  " طبي�� و�ذا توقعت كما ل�ست درجتك ألن متألم

 ومع التجر�ة إنجاز محاولة �� �عب فقد ضيقه، �� حق له
 ." ين�� لم ذلك

 عبارات أو �لمات الفئة �ذه وتتضمن: ال���يع أو الثناء .)ب
 مع�ن، لسلوك أدائه ع�� للطالب املعلم و���يع ثناء

 توتر تخفيف ع�� والتعب��ات ال�لمات �ذه و�عمل
 مفا�يمه وتنمية أف�اره عرض �� ومساعدته الطالب
 حساب ع�� ي�ون  ال لطالب املعلم مدح ولكن وم�اراته،

 " �لمات صورة �� الطالب ع�� الثناء ي�ون  وقد. آخر
 أنت : مثل " اتعبار  صورة �� أو "  ممتاز أو أحس�ت
 قبيل من �عت�� وال " .. حقاً  ذ�ي أنت أو مج��د، طالب
 كما " محمد مثل لتصبح غ�� يا اج��د " املعلم قول  الثناء
 �و الفولت إن فعالً  محمد، يا ممتاز " املعلم قول  أن

 يا ممتاز " �ما فئت�ن �� ُيصنف " ا���د فرق  قياس وحدة
 إن فعالً " قوله ماب�ن وال���يع، الثناء فئة �� " محمد
 قبول  فئة �� ُيصنف "ا���د فرق  قياس وحد �و الفولت
 .١ التالية التالميذ أف�ار

                                           

                   )١٩٨٤عمان. دار الفرقان،  ( نشوايت عبد ا�يد،  علم النفس الرتبوي١ 
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ل .)ج  املعلم تقبل الفئة �ذه تتضمن� :ألاف�ار تقبُّ
 بلغة صياغ��ا إعادة أو وتكرار�ا، طالبه ألف�ار

 إ�� التوصل �� املتعلم فكرة استخدم أو م�سطة،
 الطالب فكرة تقبل املعلم ُيظ�ر وقد م��ا، است�تاج
 عبارات ومن . آخر طالب ذكر�ا بفكرة بمقارن��ا
 حقاً  " : مثالً  الفئة �ذه ضمن ُتصنف ال�� املعلم

 أو " الك�ر�ي التيار شدة قياس وحدة �و ألامب�� إن
  "  بقولنا محمد إجابة إجمال و�مكن فعالً  "

 ال�� ألاسئلة الفئة �ذه وتتضمن : ألاسئلة توجيه .)د
 لدى العق�� ال�شاط ز�ادة ��دف لماملع يوج��ا
 موقف عناصر مع تفاعل�م مستوى  ورفع طالبه

 الذي �و السؤال من وال�دف التعلم، ـ التعليم
 �ذا إل��ا ي�ت�� ال�� السلوكية الفئة يحدد

 :فمثالً  صيغته ول�ست السؤال،

 محمد يا ال��يحة الفكرة �ذه قرأت أين " قوله -
 .�ارألاف تقبل : فئة �� ُيصنف " ؟

 ؟ يدك ملس ا��مض بأن تخ���ي لم ملاذا " قوله� -
 " فئة �� ُيصنف " ! ف��ة منذ تتألم أنك �ع�� �ذا
  " املشاعر تقبل
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 " ؟ أحمد مثل باقتدار يجيب منكم من " قوله -�
 . والثناء املديح : فئة �� ُيصنف

 بقوله مباشرة تال�ا ثم ؟ الطو�� التمدد ما " قوله -�
 عند أنه �� تتمثل السؤال �ذا عن إلاجابة إن " :

 والشرح إلالقاء : فئة �� ُيصنف " ا�� .. ال����ن
 .الفئة) التالية

  املباشر كالم�املدرس�التأث�� .٢
 : التالية ألاقسام إ�� و�نقسم     
 حديث الفئة �ذه وتتضمن :والتلق�ن الشرح .)أ

 واملعلومات ا��قائق تقديم أثناء املعلم
 بالدرس، ا��اصة �يمواملفا وآلاراء وألاف�ار

 . التالميذ ألخطاء ت��يحه عن فضالً  �ذا
 �ذه وتتضمن : وألاوامر التوج��ات إعطاء .)ب

 وألاوامر والتعليمات التوج��ات الفئة
 و�توقع التعليمية ألا�شطة بإنجاز ا��اصة
 وغالباً  للمعلم، ومطاوع��م الطالب إذعان

 �ذه مخالفة �� ا��ر�ة الطالب ُ�عطى ال
 ُتصنف ال�� املعلم عبارات ومن. التعليمات

 " ص كتابك افتح " قوله : الفئة �ذه ضمن
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 �ذه حل �� مساعد�ي يمكنكم �ل "  أو
 . " ؟ املسألة

 وتتضمن : امل��رة السلطة واستخدم النقد .)ج
 عن �ع�� الذي املعلم حديث الفئة �ذه
 وإجابا��م طالبه وسلوكيات ألف�ار نقده

 الطالب �بتأن إ�� ألامر يصل وقد وآرا��م،
 النقد �ذا ت��ير املعلم يحاول  وقد املجيب،
 ال�� املعلم عبارات ومن . طالبه ألف�ار
 فكرة " قوله : الفئة �ذه ضمن ُتصنف
 من أدري  ال حمقاء فكرة " أو " تماماً  خاطئة

 ؟ ��ا أت�ت أين

 الم�الطلبةك .ب
 الطلبة لوكس .١
 �نقسم اللفظي التفاعل جوانب من ا��انب �ذا و�تضمن     

 وحديث  للمعلم استجابة املتعلم حديث : �ما أساسي�ن
 . منه بمبادرة
 وتتضمن     : للمعلم استجابة املتعلم حديث .)أ

 ألسئلة استجابة املتعلم حديث الفئة �ذه
 البناء " املتعلم قول  مثل توج��اته، أو املعلم

 املعلم قبل من سؤال ع�� إجابة ، " الضو�ي
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 من ألاخضر �زءا� �� تحدث ال�� العملية عن
 الطالب قول  أو . ال�شا ت�ون  ع��ا و��تج النبات

 ال�� ألاسباب من العديد �ناك أن �� يبدو "
 إجابة ا�� … و … و  مثل النبات ذبول  إ�� تؤدي
  النبات؟ ذبول  س�ب ما سؤال ع��

 الفئة �ذه وتتضمن     : مبادأة املتعلم حديث .)ب
 حديثه موج�اً  منه بمبادرة املتعلم حديث

 واستفسارات أسئلة صورة �� لمعلمل
 بطلب املتعلم حديث ي�ون  ال و�نا و�عليقات،

 سنجري  �ل " املتعلم قول  مثل املعلم من
  " ؟ املعمل �� الدرس �ذا تجارب

 

  مش��ك سلوك .-)أ
  : �و واحداً  قسماً  و�ضم     

 الصمت �ذا يظ�ر وقد : والفو��� الصمت -.)أ
 تو�يخه عقب أو لألسئلة، املعلم إلقاء عقب

 إجابات تداخل عند الفو��� وتظ�ر للطالب،
 محاولة أو لسؤال، املعلم إلقاء عقب التالميذ
 �. باإلجابة التالميذ من مجموعة است�ثار
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 من�تلك�النظرات��شأة�الباحث�الرموز�مثل�ما����ا��دول�ألا�ي:�
 ١٫١ا��دول�:�

 نظام�فالندورز�للتفاعل�الصفي�

 غ�� التأث�� -.أ كالم�املعلم
 املباشر

�الطالب:� -أ.) �مشاعر تقبل
�شعور� �املعلم يتقبل
�يو��� �أو الطالب
�ع��� �ا�تمامًا �أو اتجا�ًا
�بطر�قة� �الطالب عنه
�وقد� �ال��ديد. تخلو�من
�إيجابية� �املشاعر ت�ون

 أو�سلبية.
����ع� -ب.) �وال���يع: املديح

�أو� �الطالب �سلوك املعلم
�من� �و�ز�د �إيجابيًا عمله
�الطالب� �مبادرات احتمال

�إزا�– �عن�مع �التوتر لة
 الطالب.

�الطلبة:� -ج.) �أف�ار تقبل
�الطلبة� �أف�ار �إ�� �ستمع
��عدل�ا� �أو �إل��ا و�ضيف
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 إن�اقت����ألامر�ذلك.
�املعلم� �يطرح �ألاسئلة: طرح
أسئلة�حول�محتوى�الدرس�
أو�طر�قته�بقصد�أن�يجيب�

 الطالب�عنه

التأث��� -.ب
 املباشر

��نا� -.)أ �املعلم �يقدم الشرح:
�الذي� �الدرس محتو�ات

 تقديمه��للطالب.�ينوي 
�و�عليمات:� -.)ب توج��ات

��عطي� �أو �املعلم يوجه
�نحو�يتوقع� �ع�� �عليمات
معه�من�الطالب�الامتثال�
�الكتاب� �افتح �مثال: ل�ا،

)� � �وأكمل�٣٠صفحة ،(
 التمر�ن�ألاول.

�واستخدم� -.)ج النقد
�لم�يل��م� �إذا �أما السلطة:
��عمد� �املعلم الطالب�فإن
إ���فرض�سلطته�بطرائق�
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 متعددة.

كالم�
 البالط

سلوك�� -.أ
 املتعلم�����

�الطالب:� -.)أ استجابة
��نا� �الاستجابة وت�ون
�يقوله�� �بما �عالقة ذات
�عن� �يجيب �كأن املعلم
سؤال�وج�ه�أو��ستفسر�
�عالقة� �له �موضوع عن

 بما�يتحدث�عنه.
�يطرح�� -.)ب �الطالب: مبادرة

�أو� �أف�اره ��نا الطالب
�قد� ���� �عن �ستفسر
ي�ون�له�عالقة�بالدرس�
�محور� �عن ��عيدًا أو

 الدرس.�

الصمت�أو�ال�شو�ش:�يدل� سلوك�مش��ك
ع���انقطاع�التواصل�ب�ن�

املعلم��والطالب�كأن�يتحدث�
الطالب�معًا�أو�يث��وا�ش�ئًا�من�

 الفو���.
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�ألاداة� �وجود �من �بد �ال �البيانات، �تحليل �إجراء �أجل ومن
�البيانات� �ع�� �املالحظات �ت�ون �ال �بحيث �املوضوعية الوصفية

 )�لألسباب�التالية.�١٩٩٤إطار��سوي�(�الانطباعية،��ستخدم�الدراسة

 و�التفاعل�ب�ن�املدرس�وطلبته، .ج
التفاعل�ب�ن�املدرس�وطلبته�قسمان�و�ما:�التفاعل�اللفظي�وغ���

 اللفظي
 التفاعل�الصفي�اللفظي .١

�التفاعل� :� ��ما �التفاعل �من �نمط�ن �الصفي �التفاعل يضم
��� �الصفي �التفاعل �تحليل �أسلوب �و�عتمد �وغ���اللفظي. �اللفظي

�وُاملناخ� �إلاطار�الاجتما�� �نوعية �بأن �القائلة �الفكرة �ع�� التدر�س
�(ديمقراطي �أثر�-السائد �ل�ا �التعلم � �التعليم �مواقف �أثناء �سلطي)

كب������نمط�التفاعل�الصفي�ب�ن�املعلم�وطالبه،�والذي��عد�عامال�
�اًما����تحقيق�أ�داف�العملية�التعليمية.��ش�ل�التفاعل�اللفظي�

�مظا�ر�ا �أحد �أحياًنا ��غطي �ألنه �التدر����، �وقت��%٧٠ل�شاط من
 ال�شاط�الصفي�إلاجما���أو�أك��.

�إ��� �بالتالميذ �تدفع �مستمرة �متحركة �ديناميكية �عملية و�و
إلاقبال�ع���التعلم�وت�يح�للمعلم�فرًصا�كث��ة�للعطاء�وإلابداع.�وقد�
�سواء� �الصف، �غرفة �داخل �يجري �الذي �الكالم �بأنه �الدو�ك عرفه

م�املعلم�أم�كالم�التلميذ.�وإذا�ما�ط���ع���املعلم����تفاعله��ان�كال 
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مع�طالبه�أسلوب�املحاضرة�وإعطاء�التعليمات�وألاوامر�وإلارشادات�
س���معلًما�مباشًرا�أما�إذا���أ�املعلم�إ���أسلوب�ا��وار�واملناقشة�
�عن� �و�ع��وا �و�سألوا �يتحدثوا �الفرص�ل�ي �تالميذه �أمام وأف��

��م�و��ع�م�ع���ذلك�ومدح�م�وتقبل�مشاعر�م��حاجا��م�وانفعاال
فإن�املعلم��س���غ���املباشر.�وقد�وجد�العلماء�أن�ان�باه�التالميذ�

 ي�ش�ت����حالة�املعلم�الذي�يميل�سلوكه�إ���املباشرة.
 أنماط�التفاعل�اللفظي� .٢

نمط�التفاعل� )Amidon & Amidon(�عرف�أميدون�وأميدون�
ه�سلوك�من�جانب�املتعلم،�و��بعه�بأنه�"سلوك�املعلم�الذي��عقب

�سلسلة� "� ��نا ��ذه ��� �به �ونقصد "� �املعلم �آخر�منجانب سلوك
قص��ة�من�ألاحداث�اللفظية�ال���تتكرر�عدة�مرات�بنفس�ال��ت�ب،�
�التدر�س� ��� �السائدة �اللفظي �التفاعل �أنماط �ع�� �التعرف و�تم

 باستخدم�أدوات�خاصة�للمالحظة�".
)� �وصند ��ار�ن ��ناك��١٠١:٢٠٠٩ ,Carin & Sundو�رى أن

�إلاستقصاء� �من �مستو��ن ��� �يظ�ران �التفاعل �من نمط�ن
 وإلاك�شاف��ما:

�بواسطة� .)أ �والاستقصاء �الاك�شاف �من �منخفض مستوى
 التلميذ

وقد�أطلقا�ع����ذا�النمط�اسم�نمط�املناقشة�املشابه�للعبة�
�مثل��ذا� �املعلم�عن�استخدم �ابتعاد �ونرى�ضرورة ت�س�الطاولة،
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� �ما �ب�ن�النمط �التفاعل �من �منخفًضا �مستوى �يمثل �ألنه أمكن،
املعلم�واملتعلم�ن،�فاملعلم�ال��سمح�فيه�للمتعلم�ن�باالستجابة�من�
�ولكنه� �النمو، �من �مز�د �إ�� �يؤدي �الذي �التفاعل �من �مز�د أجل
�الطالب.� �عقول �إ�� �واملعارف �ا��قائق �وصول �من �التأكد مجرد

�الاتجا �ثنا�ي �النمط ��� �التفاعل �أن �ع���و�الحظ ��عتمد �ولكنه ه
املعلم�أساًسا،�و�بدأ�متجً�ا�منه�إ���متعلم��عينه�ثم�يرتد�من��ذا�

 املتعلم�إ���املعلم�ثانية�الذي�ي�تقل�إ���متعلم�آخر�و�كذا.�
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�بواسطة� .)ب �والاستقصاء �الاك�شاف �من �مرتفع مستوى
�املناقشة� الطالب �نمط �اسم �النمط ��ذا �ع�� �أطلقا وقد

�السلة، �للعبة�كرة �النمط�مستوى�مرتفع��املشابه و�مثل��ذا
�أك��� �فرًصا �فاملعلم�ي�يح��نا من�التفاعل�ب�ن�املعلم�وطالبه،
لطالبه�للتفاعل�و�و��ذا��سا�م�����علم�م�عن�طر�ق�تبادل�
�وإن��ان�التفاعل�يتم�ب�ن�املعلم�وعدد� ا����ات�وآلاراء،��ذا

 محدود�من�املتعلم�ن.
�النمط ��ذا �واستخدم �بتوظيف �املعلم�ن �ما��ونو��� �التفاعل من

أمكن�ملا�له�من�مردود�مرغوب�فيه�لدى�املتعلم�ن�خاصة�ما�يتصل�
ب�نمية�تفك���الطالب�واتجا�ا��م�نحو�املعلم�واملادة�املتعلمة،�و�مثل�

 �ذا�النمط�من�التفاعل����الش�ل�التا��:
 

 
 
 
 
 
 

وتضيف�فارعة�حسن�إ���النمط�ن�السابق�ن�من�التفاعل�ب�ن�املعلم�
 آخر�ن��ما:�وطالبه�نمط�ن
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 نمط�التفاعل�وحيد�الاتجاه�: )١
�يود�  �ما �أي�يرسل �وال��ستقبل، �املعلم �النمط�يرسل ��ذا و��

نقله�إ���عقول�طالبه�دون�رغبة����أن�يبادر�الطالب�باملشاركة،�
�إذ� �أنماط�التفاعل�من�حيث�الفعالية، �النمط��و�أقل و�ذا

ا�يتخذ�ي�ب�ن�منه�أن�الطالب�يأخذون�موقًفا�سلبًيا�مطلًقا�ب�نم
املعلم�موقًفا�إيجابًيا،�وت�ون�حصيلة�التعلم��نا�مجرد�حقائق�
�ونو����بالطبع�باالبتعاد� ومعارف،�أي�أنه��علم�لفظي�فقط�.

 عن��ذا�النمط�ما�أمكن�ما�دمنا��س��دف��علًما�حقيقًيا.
 
 
 
 
 
 

 نمط�التفاعل�متعدد�الاتجا�ات�: )٢
ع���النقيض�من�النمط�السابق،�ي�يح��ذا�النمط�فرًصا�
عديدة�للمتعلم�ن�للتفاعل�فيما�بي��م،�فضال�عن�تفاعل�م�مع�
�إذ� �النمط��عد�أك���ألانماط�تطوًرا، �و�يالحظ�أن��ذا املعلم،
�ا����ات� �وتبادل �للتفاعل �أفضل ��ش�ل �الفرص�متاحة ت�ون
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مشاعره�إ���مما��ساعد�ع���أن�ينقل��ل�تلميذ�فكره�وخ��اته�و 
 آلاخر�ن،�و�و���الش�ل�التا����ذا�النمط�:

 
 
 

 

 

 العوامل�ال���تؤثر����أنماط�التفاعل�اللفظي�: )٣
��س�ل� �ال �معقدة �عملية �وطالبه �املعلم �ب�ن �اللفظي التفاعل
�تؤثر���� �فقد �ف��ا، �املؤثرة �العوامل �أو�عزل �بدقة، �م�ونا��ا تحديد

�للصف �الطبيعية �الب�ئة �متغ��ات �التفاعل �أو�املعمل���ذا الدرا���
�أسلوب� � �توافر�ا �ودرجة �واملواد �ألادوات �ال��و�ة � �إلاضاءة :� (مثل
�ينكر�ع��� �أثر�ال �املتغ��ات �ل�ذه ��ان �وأن �لكن �الطالب). جلوس

أنماط�التفاعل�اللفظي،�إال�أن�العوامل�املتصلة�باملعلم�واملتعلم�ن��
�الاجتم �الدراسة ���رة �مناخ �وتحدد ��ل ��ش�ّ �ال�� ��� � ا���غالًبا

��عقد� �مدى �يت�� �وقد �ف��ا. �الشا�عة �التفاعل �وأنماط والانفعا��،
�أن� �معرفة �عند �املتعلم�ن �املعلم �ب�ن �ا��ادثة �وأنماطه التفاعل
�أسلوً�ا� ��عب���يتطلب �(�ل ��عب���لفظي �ألف ��ستخدم �قد املعلم
�درا���� �يوم �خالل �تالميذه �مع �للتفاعل �جانبه) �من وانفعاال�معيًنا
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�يت �قد �فاملعلم �يومًيا،�واحد، �ألاقل �ع�� � �وخمس�ن �مئة �مع فاعل
�والاقتصادية� �والاجتماعية �الثقافية �خلفيته �م��م �تلميذ ول�ل

ا���.�و�مكن�إجمال�العوامل�… وقدراته�الذ�نية�وم�اراته�وحاجاته�
���� �الدراسة ���رة �داخل �اللفظي �التفاعل �أنماط ��� املؤثرة

�خ خرى
ُ
�وألا �باملعلم �خاصة �إحدا�ما �رئ�ست�ن اصة�مجموعت�ن

 باملتعلم�كما�ي���:
 العوامل�ا��اصة�باملعلم� .)أ

أشارت�نتائج�البحوث�����ذا�املجال�إ���أن�العوامل�التالية�تؤثر����
 أنماط�التفاعل�ب�ن�املعلم�وتالميذه:

 مدة�ا����ة�التدر�سية. .)ب
�والذ�اء� .)ج �ال�سامح، �مثل :� �للمعلم ا��صائص�الاجتماعية

 الاجتما��،�واملرونة.
 سلوكياته�اللفظية�وفعالي��ا.�معتقدات�املعلم�حول  .)د
�تدر�ه� .)ه �ومدى �وألا�ادي��، �امل�� �والتدر�ب �إلاعداد أسلوب

�تقو�م� ��� �الصفي �التفاعل �تحليل �أساليب �استخدم ع��
 أدائه�التعلي��.

مستوى�توقعات�املعلم�عن�أداء�تالميذه�وقدرا��م�قبل�بدء� .)و
 التدر�س.

�واتجا�اته .)ز �بتدر�س�ا، �يقوم �ال�� �نحو�املادة نحو��اتجا�اته
 تالميذه.
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 اس��اتيجيات�التدر�س�ال����ستخدم�ا����التدر�س. .)ح
 العوامل�ا��اصة�باملتعلم: .)ط
آراء�املتعلم�ن�عن�سلوك�املعلم�ومدى�عدالته����التعامل� .)ي

 مع�م.
 اختالف�ج�س�املعلم�عن�املتعلم�ن. .)ك
 مستوى�ذ�اء�املتعلم�ن�وقدرا��م�التحصيلية. .)ل

 

 التفاعل�الصفي�غ���اللفظي .٣
�ا �القناة �والتفاعل�تقوم �التواصل ��� �أسا��� �بدور لبصر�ة

�ذلك� �بصفة�خاصة. بصفة�عامة�والتواصل�والتفاعل�البيداغو��
�لغو�ا� أن�فعل�التفاعل�ب�ن�مدرس�وتالميذ�ال�يوظف�فقط��سقا

 منطوقا�فحسب،�بل�إنه��ستعمل
�فيما� �تندرج �ال�� �وإلايماءات �وا��ر�ات �إلاشارات �من نظاما

�بالتفاعل �و� �سميه �الاتصالية�غ���اللفظي �الوسائل �مجموع و:"
�أو� �إلا�سانية �اللغة ��ستعمل �ال �وال�� �ألا��اص �لدى املوجودة
�و�ستعمل� �لغة�الصم�والبكم)". �الكتابة، )� �غ���السمعية مشتقا��ا
�ا��ر�ات� "� �ع�� �للداللة �اللفظي �غ�� �(التواصل) �التفاعل لفظة
�طبيعية� �جسدية �خصوصيات �وع�� �ا��سم �وتوج�ات و�يئات

�تبلغ��واصطناعية، �بفضل�ا �وال�� �ألاشياء �تنظيم �كيفية �ع�� بل
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�الفصل� �داخل �يجري �ملا �عادية �مالحظة �فإن �و�كذا، معلومات".
الدرا����من�سلوكيات�غ���لفظية�ب�ن�املدرس�والتالميذ��ش�ل�ك��ا�
من�املعلومات�واملؤشرات��ع���ع���جوانب�انفعالية�ووجدانية،�كما�

� ��ل �واملست����� �املخفي �عن �تكشف �و�قول�أ��ا �إ�سانية. عالقة
فرو�د:"�من�له�عينان�يرى���ما��علم�أن�ال�شر�ال�يمكن�أن�يخفوا�
أي�سر،�فالذي�تصمت�شفتاه�يت�لم�بأطراف�أصا�عه،�إن��ل��ذه�

 السموم�تف��ه".
 اش�ال�التفاعل�الصفي .٤

 تقسم��الطامس�الاش�ال�للتفاعل�الصفي�إ���ثالثة�اش�ال�و��:
 الطلبة�       ��معلم�ن��������������������� -أ

 
�ب�ن� �تحدث�التفاعل �،أل��ا �املثا�� �الصفي �التفاعل �بنماذج ��س�� �ذا
�استخدام� �بدون � �والتعلم �التعليم �عملية ��� �الطلبة �مع املعلم�ن

 كتاب�املدر���.
 معلم�ن������������������������الطلبة� -ب

 

 

 الكتاب�املدر�������������������������������
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�� ��ذا �التفاعل �املعلم�تحدث�نماذج �باستخدام�ا �التعليمية �العملية �
�الكتاب�املدر���� �الوقت�ل���ة ��ان�الطلبة �وإذا الكتاب�املدر���.

 فل�س�التفاعل�ب�ن�املعلم�مع�الطلبة����ذلك�ا��ال.�
 الطلبة������ معلم�ن������������������ -ج

 

 الكتاب�املدر��������������������������

�الصفي �التفاعل �النماذج ��ذه �املدر�س��� �بالكتب �املعلم �سيطر ،
 املحددة،�و�عدم�املعتعلم�ن�الوقت�ل�����ا.�

 نماذج�التفاعل�الصفي����التعلي��� .٥
��س�ب�العناصر�املعلم�ن� � �التعلي�� ��� �التفاعل تحدث�العملية
�العملية�شرح�العسرى�وسميا�ي� �و�ذه �والطلبة، واملحتحوى�التعلي��

 كما�ي��:
 

 التعليمماذج�التفاعل�ألاسا�������ن .)أ

 ١٫١صورة�

 عملية�التفاعل����التعليم
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 نماذج�التفاعل�ألاسا����تنقسم�إ���ثالثة�العناصر�و��

 املعلمون�الذين��علمون�الطلبة -.)أ

 املتعلمون�الذين�يدرسون�لدى�املعلم -.)ب

���� -.)ج �املعلمون �يواصله �الذين �التعلي�� �املحتوى و
���� �املعلم�ن �إ�� �املدرسة �احتاج �الدرا���. الفصل

ليم�والتعلم،�ألن�املعلم�ن�إدارة�وتنظيمة�عملية�التع
مباشرة�لعملية�التعليم�والتعلم،�واستخدم�املعلمون�

 طر�قة�التعليم�ال���تؤثر�املعلم�ن�والطلبة�ف��ا.�
 

 نماذج�التفاعل����التعلي���امل�سلطة����املحتو�ة� .)ب

 ١،٢صورة�

 عملية�التفاعل����التعلي���امل�سلطة����املحتو�ة

 

 � 

 

�ال �عملية�نماذج ��� �املعلم�ن ��شاطات �توجد �أعال�ا، تفاعل
التعليم�و����علم�املعلمون�املحتوى����الكتاب�املدر����و�يقرأ�الطلبة�
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الكتب�آلاخرى،�بل����عملية�التعليم�والتعلم�يوجد�املحتوى�التعلي���
 امل�سلط.�

لذلك�استخلص�الباحث�أن�نماذج�التفاعل�السابقة��سلطة����
�ال �التعليمية �العملية�محتو�ة ��� �والطلبة �املعلم�ن �املستخدمة ��

 التعليم�والتعلم.�
 

 ماذج�التفاعل����التعلي����سلطة�للمعلم�ن�ن .)ج
 ١،٣صورة�

 عملية�التفاعل����التعلي���م�سلطة�للمعلم�ن
 

 

�ت�ون� �ال�� �للمعلم�ن �م�سلطة �والتعلم �التعليم �عملية تحدث
ة��املعلمون�اك���م�خاصة����التواصل�املحتوى�التعلي��.����تلك�ا��ال

 فعاال�مع�الطلبة.
� 

 ماذج�التفاعل����التعلي���م�سلطة�للطلبة�ن .)د
 ١،٤صورة�

 عملية�التفاعل����التعلي���م�سلطة�للطلبة�
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�الطلبة�  �ألن �للطلبة، �م�سلطة �والتعلم �التعليم �عملية تحدث
 يخطط�نفسه�ملحتوى�التدر�س�واك���م�فعاال�مع�املعلم�ن.

)� �لينكر�ن �التفاعل�Lindgrenرأى �نماذج �بأن �عثمان�قاسم ��� (
 الصفي�تنقسم�إ���أر�عة�أشياء�و��:

 نموذج�التفاعل�الصفي�ب�ن�املعلم�ن�مع�الطلبة� -أ
 
 
 
 
 
 

نماذج�التفاعل�الصفي�اتجا�ا،�و��:�
 املعلم�فعاال�و�الطلبة�سلبيا

 
 
 

 

 املعلم�ن��–الطلبة��–نموذج�املعلم�ن� -ب
 
 
 
 
 

ا��ن�ال���نماذج�التفاعل�الصفي�اتج
ب�ن� ت�ون�َ�ْغِذَية�اْسِ�ْ�جاِعّية
 الطلبة�مع�املعلم�ن�
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 الطلبة��–الطلبة��–نموذج�املعلم�ن� -ج

 

نماذج�التفاعل�الصفي�ال���ت�ون�
ب�ن�املعلم�ن�مع�� َ�ْغِذَية�اْسِ�ْ�جاِعّية

 الطلبة

 

�–املعلم�ن،�الطلبة��–الطلبة��–الطلبة��–نموذج�املعلم�ن� -د
 الطلبة

 

اعل�املثا��.�و�ذه�تدل�ع���انماط�التف
التفاعل�ب�ن�املعلم�ن�مع�الطلبة�و�
�آلاخر�ن� �الطلبة �مع الطلبة
�طرق� �و �الاتصاالت (العمليات

 املتعددة)

التفاعل�الصفي�الذي��ستخدمه�املعلمون�مع�الطلبة�����عليم� -أ
 اللغة�العر�ية

�استخدم�ا� �ال�� �العر�ية �اللغة ��عليم ��� �التفاعل �واجبات من
 لفصل�الدرا����و��:املعلم����ا
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 إستماع�و�مناقشة�وكتابة -١
�باللغة�العر�ية�وثم�املناقشة�بطر�قة� �ستمع�الطلبة�قصة�قص��ة
الكتابة�القصة�املختلفة�و��عد�ذلك�يقرئوا�الطلبة�أمام�الفصل�

 باللغة�العر�ية.�

 قراءة�و�كتابة�و�مناقشة� -٢
ة�يقرأ�الطلبة�نصًصا�قص��ة�باللغة�العر�ية�و�يفعلون��عض�العملي

 ح���ي�شأ�م�الصورة�ليكملوا�النص�املوجد.

 مناظرة�و�مناقشة�وكتابة -٣
�ثم� � �امل�ان �اسم �القائمة �و�ي�شأوا �بالصورة �الطلبة يدرس�املعلم

 �ستخدم�ا�لكتابة�اسم�امل�ان�باللغة�العر�ية�و�عب���ا.

 قراءة�ومناقشة�وكتابة�ومسرحية -٤
�بطر� �الطلبة �و�ناقش�ا �العر�ية �باللغة �القصة �الطلبة قة�قرأ

�امام� �ملمارسة �العر�ية �باللغة �املخطوطة �و�كت��ا املسرحية
 الفصل.

 قراءة�و�مناقشة�وكتابة -٥
�الطلبة�محتوى�إلاعالن�و�ناقشونه�و�س�يعدون�النص�باللغة� يقرأ

 العر�ية�مع�الصورة�البصر�ة�املوجودة.

 قراءة�ومناقشة�وكتابة -٦
الفقرة��يقرأ�الطلبة�ال�لمات�و�ناقشو��ا�باللغة�العر�ية�ثم�يكتبون 

 املناسبة�بتلك�ال�لمات.�
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�الكالم�باستخدم� ��عليم�م�ارة وذلك�التفاعل�قد�ي�ون�املطبق���
�مع� �مناسبة �ا��طابة �طر�قة �ألن �غ���ا. �او �ا��طابة طر�قة
املدخل�التفاع��.�مع�أن��ذا�يأمر�املعلمون�الطلبة�لإلتصال�مع�

 �عض�م�البعض.�ع���س�يل�املثال�

 انت�؟�:�يا�تلميذ�!�من�اين أستاذ

 :�لومبوك�يا�أستاذ تلميذ

 :�أجب�إجابة��املة�؟ أستاذ

 :�جئت�من�لومبوك�نوسا�تنجارا�الغر�ية�يا�أستاذ. تلميذ

 :�طيب أستاذ

�طبيعة�الطلبة�� �م��ا: �أمور �لعدة وتخضع�عملية�استخدام�طر�قة�ما
من�حيث�املستوى�ألا�ادي���واملادة�املقدمة�من�حيث�جد��ا�ع���

�م �أومعرف��ا �ما،�الطلبة �أ�داف�املعلم�من�تقديم�مادة ن�قبل�م،
املحتوى،�وتوفر�تلك�املادة�والوسائل�املعينة�ع���تقديم�ا.�كما�أن�
أسلوب�التعلم�عند�الدارس�ن��يحتم�استخدام�طر�قة�دون�أخرى.�
�السبورة� �ع�� �مقدمة �املادة �رؤ�ة �يفضلون �الذين فاملتعلمون

�التع �يتم �املادة �عن �فيديو �شر�ط �ورؤ�ة �مع�م�الضوئية امل
 بطر�قة�مختلفة�عن�الطلبة�الذين�يفضلون�الاستماع�و�كذ.
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 الفصل�السادس

 امل�ارات�اللغو�ة

 

للغـــــــة�أر�ـــــــع�م�ــــــــارات�،�م�ارتـــــــان�ســــــــلب�تان�او�اســـــــ�يعاب�تان�و�مــــــــا�

الســـــــــماع�والقـــــــــراءة,�وم�ارتـــــــــان�ايجاب�تـــــــــان�أو�ابت�ار�تـــــــــان�و�مـــــــــا�التعب�ـــــــــ��

ل�ترت�ــب��ــذه�امل�ــارات�الشــفوى�والتعر��ــ��الكتــا�ى.�وقــد�ك�ــ�ت�آلاراء�حــو 

 ����علم�اللغات�و�عليم�ا�بأ��ا�نبدأ��؟.

وقــــد�ي�ــــون��ــــ���ـــــذا�التقســــيم�نــــوع�مــــن�املـــــنقط�ملــــا�يــــر�ط�بــــ�ن�الســـــماع�

 والقراءة�وما�ير�ط�ب�ن�التعب������ش�لية�الشفوى�والكتا�ى.

فالــدارس�ال�يحــدد�مــا��ســمع�ومــا�يقــرأ�او�بمع�ــ��اخــر�ال�يختــار.�ومــن� .١

رت�ن�بالســــلبية،�مــــع�ا��مــــا�ل�ســــتا�كــــذلك�ثــــم��ــــان�وصــــف��ــــات�ن�امل�ــــا

 تماما،�كما�س�ت���فيما��عد.

و�ـــــــ��العـــــــادة�ت�ـــــــون�حصـــــــيلة�الـــــــدارس�اللغو�ـــــــة�وتمكنـــــــه�م��ـــــــا�ع�ـــــــ�� .٢

مســــتوى�الســــماع�والقــــراءة�اك�ــــ��م��ــــا�ع�ــــ��مســــتوى�التعب�ــــ���شــــقية�

 (الشفو�ة�والكتا�ي).
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والعكــس�يقــال�بال�ســبة�للم�ــارت�ن�الابت�ــار�ت�ن,�حيــث�تظ�ــر�ابجابيــة� .٣

رس�الــــذى�يفكــــر�فيمــــا�ير�ــــد�ان��ع�ــــ��عنــــه�و�ختــــار�لــــه�العبــــارات�الــــدا

 املالئمة.

وواضـــع�ان�حصـــيلة�الـــدارس�اللغو�ـــة��ــــ��مجلـــة�التعب�ـــ��ت�ـــون�اد�ــــى� .٤

مــــن�مثيلتــــه��ــــ��مجــــال�الســــماع�والقــــراءة�.�فــــنحن��ســــمع�ونقــــرأ��ــــل�

الاسـاليب�م�مــا�تنوعـت,�ولكننــا�ال��سـتطيع�جميعــا�ان��سـتخدم��ــل�

 عب���عما�نر�د.ميتوايات�الاساليب����الت

ولكــن��ــذا�ال��ت�ــب��ــ��التعلــيم�امل�ــارات��اللغو�ــة��غ�ــ��مــع�ط�ــور�

الطرق�ا��ديثة�����عليم�اللغات،�ال�ـ��رأت�البـدء�بامل�ـارت�ن�الشـفو�ت�ن�

:�الســماع�وا��ديثــة,�وتأجيــل�القــراءة�والكتابــة�الــر�مرحلــة�الحقــة�،��عــد�

 تمكن�الدارس�من�اصوات�اللغة�ا��ديدة�سماعا�ونطقا.

ظ�ـــرت�طر�قـــة�الف�ـــم�وحـــل�الرمـــوز�اللغو�ـــة�ال�ـــ��عـــادت�ا�ـــ���ثـــم

ال��ت�ـــــــــب�القـــــــــديم.�ولكـــــــــن�لســـــــــ�ب�مختلـــــــــف�يتعلـــــــــق�بالكفـــــــــاءة�اللغو�ـــــــــة�

(اســ�يعاب�عناصــر�اللغــة�ا��ديــدة�والقواعـــد�ال�ــ��تنظم�ــا)�عــن�طر�قـــة�

م�ار�ى�الاستماع�والقراءة�ثم�ي�بع�ذلك�تنمية�كفاءة�الاتصال�(التفـا�م�

 ب���الشفوى�والكتا�ى.......................مع�الاخر�ن)�عن�طر�ق�التع

وقـــــــد�ايـــــــدت�الطـــــــرق�الســـــــمعية�البصـــــــر�ة�ع�ـــــــ��اخـــــــتالف�انواع�ـــــــا��ـــــــذا�

 ال��ت�ب.
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وإذا��انــــت�الطــــرق�ا��ديتــــة�تتفــــق�ع�ــــ���ــــذا�ال��ت�ــــب.�ف�ــــ��تختلــــف��ــــ��

تحديــــد�الف�ــــ�ة�الومنيــــة�ال�ــــ��تفصــــل�بــــ�ن�الســــماع�والنطــــق�مــــن�ناحيــــة,�

خــــرى.�ففــــى�حــــ�ن��ســــرف�الطر�قــــة�و�ــــ�ن�القــــراءة�والكتابــــة�مــــن�ناحيــــة�ا

الســــــمعية�الشــــــفو�ة��ــــــ��مرحلــــــة�الســــــماع�والنطــــــق�حيــــــث��ســــــتمر��ــــــذه�

املرحلــة�مــا�ال�يقــل�عــن�ســتة�شــ�ور,�تختصــر�الطــرق�الســمعية�البصــر�ة�

�ـــذه�املرحلـــة�ا�ــــ��شـــ�ر�تقر�بــــا�يكفـــى�لتعــــود�الـــدارس�ع�ــــ��ســـماع�ونطــــق�

 العبارات�ال���سيقرؤ�ا�و�كت��ا.

 اوال�:�م�ارة�الاستماع

ف�أن�ل�ـل�لغــة�نظامـا�صـوتيا�خاصــا���ـا.�والنظـام�الصــو�ى�املعـرو 

للغة�ألام�عند�الطفل�يحتـاج�إ�ـ��ف�ـ�ة�قـد�تصـل�إ�ـ��خمـس�سـنوات�ل�ـى�

ي�شـ�ل�و�سـتقر,�و�سـتطيع�الطفـل�أن��سـتوعب�مـا��سـ���مـن�اصــوات�

و�حـل�رموز�ــا�و�ف�م�ــا.�و�علــم�لغــة�جديــدة��ع�ــ��مــن�الناحيــة�الصــوتية,�

اللغــــة�ا��ديــــدة�ح�ــــ��يـــــتمكن��ت�ــــو�ن�نظــــام�صــــو�ى�جديــــد�خــــاص���ــــذه

الدارس�من�اس�يعاب�اصوا��ا�وحل�رموز�ا�وف�م�ا�واملعروف�انـه��لمـا�

اكتمل�النظام�الصو�ى�للغة�الام�واستقر��لما��ـان�مـن�الصـعب�ادخـال�

نظـــــــام�صـــــــو�ى��اخـــــــر�عليـــــــه,�حيـــــــث�ان�النظـــــــام��الثـــــــا�ى�ا��ـــــــاص�باللغـــــــة�

ثـم��ـان�مـن�ا��ديدة�سيجد�نوعا�من�املقاومة�من�نظام�لغة�الام.�ومـن�

الســـــ�ل�ع�ـــــ��الطفـــــل�أن�يـــــتعلم�أك�ـــــ��مـــــن�لغـــــة,�ألنـــــه�مـــــن�الســـــ�ل�عليـــــه�



 ٩٠ 

اســــ�يعاب�النظــــام�الصــــو�ى�للغتــــ�ن�دون�مقامــــة�بي��مــــا.�حيــــث�أن�ألاول��

(ا��ــــاص�باللغـــــة�الام)�لـــــم��ســـــتقر��عـــــد�ولـــــم�يتخـــــذ�شـــــ�له�ال��ـــــا�ى,��ـــــذه�

ا��قيقة�العلمية�����ال���تجعل�الراشد�الذى�يتعلم�لغة�جديدة�يحـد�

���ترديد�الاصوات�ال�ـ��ال�يوجـد�ل�ـا�مثيـل��ـ��لغـة�الام,�لسسـب�صعو�ة�

�ســيط�و�ــو�ان�الراشــد�لــم��ســمع�جــدا��ــذه�الاصــوات�ال��ــا�ال�توجــد��ــ��

النظــام�الصــو�ى�للغــة�الام.�ولتقر�ــب��ــذه�ا��قيقــة�مــن�الف�ــم��شــ��ون�

النظـــــــام�الصــــــــو�ى�لال�ســــــــان�(بفل�ــــــــ�)�او�مصــــــــفاة�ذات�فتحــــــــات�محــــــــددة�

اصـــــواة�لغـــــة�الام�تخ�ـــــ�ق��ـــــذه�الفتحـــــات��شـــــ�ل�معـــــ�ن,�وســـــعة�معينـــــة�و 

�ســ�ولة�و�ســر�ال��ــا�ســارت��ــ���ــذه�الطر�ــق�ســنوات.�امــا�اصــوات�اللغــة�

ا��ديـــدة�ال�ــــ��تختلــــف�مـــن�اصــــوات�اللغــــة�الام�فا��ـــا�تجــــد��صــــعو�ة��ــــ��

التكيــــف��مــــع��ــــذه�الفتحــــات�لــــم�تتعــــود�عل��ــــا.�ومــــن�ثــــم��انــــت�املقاومــــة�

ذلـك�فألجن�ـ��الـذى�و�ان�السماع�الـردى�الـذى�ي�بعـه�نطـق�ردىء.�وع�ـ��

ال�ينطــق�جيــدا�حــرف�ا��ــاء�معــذور�النــه�لــم��ســمع�جيــدا��ــذا�الصــوت,�

 الن��ذا�الصوت�ا��ديد�وجد�صعو�ة����الدخول�ا���اذنه.

ولــذلك��انــت�ضــرورة�الاســتماع�املتكــرر�ألصــوات�اللغــة�ا��ديــدة��

 ح����عتاد�ا�الاذن,�ومن�ثم�يمكن�نطق�ا�نطقا�سليما.

ة�باللغـــة�ا��ديــدة�ف�نـــاك�ظــا�رة�اخـــرى�واذا��انــت��ــذه�الظـــا�رة�خاصــ

مش��كة�و���ما�يطلق�عل��ا�بظـا�رة�ال��ة.فال�ـ�ة�تـؤثر�فيمـا��سـمع�



٩١ 

ومن�ثم�تـؤثر��ـ��ف�منـا�للرسـالة�واسـتجاب�نا�ل�ا.وقـد�ترجـع��ـذه�ال�ـ�ة�

ا���ما�يوجد����مجال�الرسالة�من�ضوضـاء�أو�أصـوات�أخـرى��شـر�ة�أو�

در�الرسـالة�عـن�املسـتمع�أو�غ����شر�ة�تختلط�بالرسالة,�أو�ا����عد�مصـ

عيـــب��ـــ��نطقـــه�أو��ـــ��أذن�املســـتمع.كما�أ��ـــا�قـــد��عـــود�ا�ـــ��حالـــة�نفســـية�

معينــــة�أو�شــــرود�املســــتمع���ظــــة�الارســــال.امل�م�أث�ــــت�التجــــارب�أن�مــــن�

 النادر�أن�تصل�الرسالة�سليمة�مائة����املائة.

وللتغلـــــب�ع�ـــــ���ـــــذه�الظـــــا�رة�ن��ـــــأ�ا�ـــــ��طلـــــب�التكـــــرار,�والتكــــــرار�

يغة�أو��عــض�املفــردات�املســتعملة�ال�ــ���ســ�ل�ع�ــ��املســتمع�بتغي�ــ��الصــ

استقبال�ا�أو�ف�م�ا.�و�ز�د�من�ضرورة�التكرار�الطبيعة�املادة�املسـموعة�

اذا��انــــت�صــــادرة�عــــن�متحــــدث�ال�يقــــراء�مــــن�نــــص�مطبوع.فالــــدارس��ــــ��

مثــــــــل��ــــــــذه�ا��الــــــــة�ال��ســــــــتطيع�أن��عــــــــود�ا�ــــــــ��الــــــــنص�م�ــــــــ�ال��ــــــــان�أو�

ا�الـــنص�للعـــودة�اليـــه�اذا�فاتـــه��ـــ���مـــن�مطبوعـــا�ألنـــه�ال�يملـــك�مثـــل��ـــذ

 ا��ديث�أو�لم��ستوعب��ل�أطرافه.

مـــن��ـــل�مـــا�تقـــدم�يت�ـــ��لنـــا�أ�ميـــة�التكـــرار�أو�ال��ديـــد�ضـــمانا�لوصـــول�

الرســـالة�بالصـــورة�ال�ـــ��نر�ـــد�ا�واذا��ـــان��ـــذا�ال��ديـــد�ضـــرور�ا�بال�ســـبة�

للغة�ألام��س�ب�ظا�رة�ال��ة�ف�و�بال�سبة�للغة�ألاجن�ية�أ�م�لوجود�

 ب�آلاخر�ا��اص�بمصفاة�ألاذن�الذى�سبق�شرحه.الس�



 ٩٢ 

و�ســـتطيع�آلان�أن�نف�ـــم�الســـ�ب�أو�ألاســـباب�ال�ـــ��تـــدعو�املـــدرس�

اللغة�ا���ترديد�العبارة�أو�السؤل�أك���مـن�مـرة�ومطالبـة�الدارسـ�ن���ـذا�

ال��ديــــــد�فيمــــــا�بيــــــ��م,�واعــــــادة�صــــــياغة�العبــــــارة�أو�الســــــؤل��شــــــ�ل�آخــــــر,�

بي�ـــــ���ســـــاعد�ع�ـــــ��ف�م�مـــــا,�ومحاولـــــة�توظيـــــف�العبـــــارات��ـــــ��موقـــــف�ط

واستعمال�الايماء�وا��ركـة�والاشـارة�و�عب�ـ�ات�الوجـه�والتمثيـل,�وال��ـؤ�

 ا���مك���الصوت.

 :�أ�داف�الاستماع

 �عو�د�ألاذن�ع���ألاصوات�ا��ديدة. -١

 �عو�د�الدارس�ن�ع���نطق�اللغة�ا��ديدة. -٢

 اس�يعاب�السؤل�لالجابة�عليه. -٣

 أو�إضافة�أخرى.�حل�تمر�ن�بتكملة�عبارة�أو��غي����لمة -٤

 اس�يعاب�نص�بتفاصيله�لإلجابة�ع���أسئلة. -٥

 اس�يعاب�ألاف�ار�ألاساسية����نص�لت��يصه. -٦

ت�بع�العناصر�الرئ�سية����موضوع�لكتابـة�موضـوع�ع�ـ��منوالـه� -٧

 (�ا�شاء).

 أخذ�مذكرات�عن�املوضوع�لالستعانة���ا����تحض���البحوث. -٨



٩٣ 

 التم�يد�ملناقشة�موضوع. -٩

 س��ا.مراجعة�مادة�سبقت�درا -١٠

وتختلــف�خصــائص�املــادة�املســموعة�تبعــا�الخــتالف�ال�ــدف�الــذى�يرمــى�

اليــــه�املدرس.و�ســــتطيع�أن�نقســــم�املــــادة�املســــموعة�ا�ــــ��نــــوع�ن�كب�ــــ�ين�

ينـــدرج�تح��مـــا�جميـــع�ألا�ـــداف�الســـابقة�:�الاســـتماع�لل��ديـــد�والاســـتماع�

للف�م.�ـــــ�يح�أن�النـــــوع�ن�يتـــــداخالن�ولكـــــن�بـــــالنظر�ا�ـــــ��الطـــــا�ع�العـــــام�

 ���املادة�الستماع�نجد�أ��ا�ال�تخرج�عن��ذين�النوع�ن.الغالب�ع

 الاستماع�لل��ديد -١

و�ـــذا�النـــوع�ي�ـــون��ـــ��بدايـــة�التعلم.حيـــث�يطلـــب�املـــدرس�مـــن�

الدارســــ�ن�ترديــــد�مــــا��ســــمعون�ســــواء�ترديــــدا�حرفيــــا�أو�مــــع��عــــض�

 التغي��ات�كما�يحدث����تدر�بات�ألانماط.

الالفـــاظ�وانمـــا��و�نـــا�ي�ب�ـــ��ع�ـــ��املـــدرس�الا�يكتفـــى�بمجـــرد��ترديـــد

عليــــــه�ايضــــــا,�بــــــل�وقبــــــل�املحافظــــــة�ع�ــــــ��الالفــــــاظ,�ان�يطلــــــب�مــــــن�

 الدارس�ن�املحافظة�ع���اداء�التنغيم�والن���واح��ام�القف.

ول�ـــى�تتحقـــق�الفائـــدة�املرجـــوة�مـــن�الاســـتماع��ـــ���ـــذه�املرحلـــة�

يجب�الاتجاوز�العبارة�او�ا��ملة�طـوال�معينـا.�فنبـدأ�مـثال�ب�لمتـ�ن,�

عــل�وفاعــل,�ثــم�نضــيف�املكمــالت�بالتــدر�ج�ح�ــ��مبتــدأ�وخ�ــ�,�ثــم�ف



 ٩٤ 

نصــــل�ا�ــــ��خمــــس�او�ســــت��لمــــات.�ومــــن�الطبي�ــــ��ان�عناصــــر��ــــذه�

ا��مـــــل�مـــــن�اصـــــوات�ومفـــــردات�يجـــــب�ان�ي�ـــــون�معظم�ـــــا�مألوفــــــا�

للدارســ�ن.�كمــا�ي�ب�ــ��ان�يركــز�املــدرس�ع�ــ���ــدف�ا�مــن�تكــرار��ــذه�

 ا��مل��وان�يدرك�الدارسون��ذا�ال�دف.

بالـــــــذات�عيـــــــه�ان�يتح�ـــــــ��بالصـــــــ���واملـــــــدرس��ـــــــ���ـــــــذه�املرحلـــــــة�

واملثـــــابرة,�وكـــــذلك�الدارســـــون,�وع�ـــــ��املـــــدرس�ايضـــــا�الا�ي�شـــــدد��ـــــ��

ـه�مـــــــن�غ�ـــــــ��املعقـــــــول�ان�ي�ـــــــون� الاداء�املطلـــــــوب�مـــــــن�الطـــــــالب,��النــــــ

اداؤ�م�سليما�مائة�����املسائة����البداية.�اذ�ال�بد�من��مرور�ف��ة�

ان�زمنيـــــة��معينـــــة�ح�ـــــ��يك�ســـــب�الطـــــالب��ـــــذا�الاداء�الامثـــــل��عـــــد�

 تتعود�اذا��م�ع���الاصوات�ا��ديد.

وأ�ــم�مــا�ي�ب�ــ��ان�يت�بىــه�اليــه�املــدرس,�بــل�و��شــدد��ــ��طلبــه,�

ن�ــ�)�والن�ــ��والوقــف,�ف�ــ��-امــر-جــواب-�ــو�اح�ــ�ام�التنغــيم�(ســؤال

امـــور�ال�تتعلـــق�باصــــوات�اللغـــة�ا��ديــــدة�بقـــدر�مــــا�تتعلـــق�بالنظــــام�

لطـــــالب�الصـــــو�ى�ل�ـــــذه�اللغـــــة,�والـــــذى�ي�ب�ـــــ��ان�يتعلمـــــه�و�تمثلـــــه�ا

قبـــــــل�الف�ـــــــم�املفصـــــــل,�ولـــــــيكن�ذلـــــــك�بمجـــــــرد�الايقـــــــاع�املجـــــــرد�مـــــــن�

الالفـــاظ�(باليـــد�او�باملســـطرة�او�بــــاال��نيم).�باختصـــار�املطلـــوب�مــــن�

املـــــدرس���ـــــ���ـــــذه�املرحلـــــة��ـــــو��ال�ســـــامح��ـــــ��املنطـــــق�وال�شـــــدد��ـــــ��

 التنغيم.



٩٥ 

ومـــن�الطبي�ـــ��ان�يخطـــىء�الـــدارس��ـــ��ادائـــه��ـــ���ـــذه�املرحلـــة,�وان�

ولكــــــــن�ع�ــــــــ��املــــــــدرس�أن�يتجنــــــــب�ألاســــــــلوب��ي�ـــــــ���لــــــــه�املــــــــدرس.

 التقليدى����الت��يح.

فقد��ان�املتبـع��الان,�اذا�اخطـأ�الطالـب��ـ��أداء��لفـظ�مـا,�ان�

�عيد�له�املدرس��ذا�اللفظ�معزوال�عن�ا��ملة�و�طلب�منه�تكرار�

اللفــــــظ�نفســــــه�معــــــزوال�ومــــــن�الطبي�ــــــ��ان�ي��كــــــز�ا�تمــــــام�الطالــــــب��

ــــــــظ�املفــــــــرد�ع�ــــــــ��حســــــــا ب�املجموعــــــــة�الصــــــــوتية�واملــــــــدرس��ــــــــ��اللف

(ا��ملة�)�وع���حساب�التنغيم�و�و�ألا�م.�لذلك�ع�ـ��املـدرس�الا�

�عيـــد�ع�ـــ��الطالـــب�اللفـــظ�الـــذى�اخطـــأ�فيـــه�وانمـــا�عليـــه�ان��عيـــد�

ا��ملة��املـة�.�امـا�اذا��انـت�ا��ملـة�طو�لـة��سـ�يا�و�ـان�ال�بـد�مـن�

تقطيع�ــا,�فلــيكن�ذلــك.�ولكــن�ع�ــ��املــدرس�أن�يبــدأ�بــاملقطع�الــذى�

��ايــة�ا��ملــة�,�ال�اول�ــا,�وأن�يكــرر��ــذا�املقطــع�الاخ�ــ���ــ���ــل�يمثــل�

مــــــرة�يكــــــرر�ف��ــــــا�للطالــــــب�ومثــــــاال�ع�ــــــ��ذلــــــك��ــــــذه�ا��ملــــــة�:�أخــــــذ�

ـــد�أخطــــأ�الــــدارس�نطــــق�الطــــاء�فيقــــول� املــــدرس�كتــــاب�الطالــــب.�وقـ

"التالـــب"�و�ـــذا��ـــ��ء�طبي�ـــ�.��ـــ���ـــذه�ا��الـــة�يطلـــب�منـــه�املـــدرس�

ن���ــا�واذا�كــرر�ا��طــأ,�ترديــد�ا��ملــة��املــة.�فــاذا�ن�ــ��الــدارس��ــا

 تصرف�املدرس�ع���النحو�التا���:

 



 ٩٦ 

 الطالب.: …   املدرس�

 الطالب.: …   الدارس

 كتاب�الطالب.: …   املدرس

 كتاب�الطالب.… الدارس�:�

 املدرس�كتاب�الطالب.… املدرس�:�

 املدرس�كتاب�الطالب.�… الدارس�:�

 اخذ�املدرس�كتاب�الطالب.… املدرس�:�

 املدرس�كتاب�الطالب.اخذ�… الدارس�:�

و�ــــــذلك�يحصــــــل�املــــــدرس��ع�ــــــ��النطــــــق��الســــــليم�مــــــن�اح�ــــــ�ام�

التنغيم����اخر�ا��ملة.�النه�يكرره�����ل�مقطـع�وكـذلك�الـدارس.�

امـا�اذا�بـداء�التقطيـع�مــن�اول�ا��ملـة�فـان�اخــر�ا��ملـة�لـن�يتكــرر�

 الا�مرة�واحدة,�في�ون�نص�ب�التنغيم��و�الا�مال�وال�سيان.��

ته�ايضا����مجال�السماع�وال��ديد,�و�الذات�ومما�يجب�وراعا

�ـــــ��حالـــــة�التقـــــو�م,�أال�يحـــــاول�املـــــدرس�أن�يبطـــــئ��ـــــ��النطـــــق�أو��ـــــ��

إلالقــــاء�أك�ــــ��مــــن�املالزم.بــــل�عليــــه�أن�ي�ــــون�طبيعيــــا.ح���ال�يتعــــود�

الطالــب�ع�ــ��الايقــاع�البطــئ�الــذى�يختلــف�عمــا�يجــرى��ــ��املواقــف�



٩٧ 

اليقـــــــاع�العـــــــادى�ا��ياتيـــــــة.فاذا�مـــــــا�انتقـــــــل�ا�ـــــــ��الواقـــــــع�اصـــــــطدم�با

و�عســــــــر�عليــــــــه�الف�ــــــــم�و�ع�ــــــــ�.واكن�لــــــــ�س�مع�ــــــــ��ذاك�أن�ال�ي�ــــــــون�

املـــــدرس�وا�ـــــ�ا��ـــــ��نطـــــق�أو�يتعمـــــد�ذلـــــك,�بـــــل�مـــــن�الضـــــرورى�أن�

يتحـــــــــرى�املـــــــــدرس�الدقـــــــــة�واملوضـــــــــوح��ـــــــــ��مخـــــــــارج�ألالفـــــــــاظ�والن�ـــــــــ��

والتنغــيم.وأن�ت�ــون�املــادة�املســموعة�وا�ــ�ة�املقــاطع�ال�تك�ــ��ف��ــا�

لطالـــب,�وأن�ي�ــون�مجـــال�الاســـتماع�املشــكالت�الصـــوتية�بال�ســبة�ل

صا��ا��عيدا�عن�ضوضاء�الشـارع�أو�املعامـل,�وأن�تتـوافر�للفصـل�

 املواصفات�الفنية�الصوتية.

و�عــــد�عرضــــنا���صــــائص�م�ــــارة�الاســــتماع�لل��ديــــد,�يمكــــن�أن�

 ن��ص�طر�قة�التدر�ب�ع����ذه�امل�ارة����النقاط�آلاتية:�

 توف���ا��و�املالئم�لالستماع. -١

�ـــــــ��النمـــــــوذج�مـــــــن�املـــــــدرس,�و�فضـــــــل�أن�ي�ـــــــون�مـــــــن�الاســـــــتماع�ا -٢

 م��ل�الصوت�ألن�أداء�امل��ل�ال�يتغ���مع�التكرار�.

ال��ديـــد�مـــن�الطـــالب�فرديــــا�وجماعيا.فال��ديـــد�الفـــردى�يكشــــف� -٣

عــــــــن�ألاخطــــــــاء,�وال��ديــــــــد�ا��مــــــــا�����ــــــــ�ع�الطــــــــالب�امل�ــــــــ�ددين�

 وا���ول�ن.



 ٩٨ 

تقــــــــو�م�النطــــــــق�مــــــــع�ال�ســــــــا�ل��ــــــــ��اللفــــــــظ�وال�شــــــــدد��ــــــــ��ألاداء� -٤

 نغي��.الت

ال��ديـــد�دائمـــا��ـــ��جمـــل��املــــة�املع��.و�ـــ��حالـــة�التقطيـــع�ي�ــــون� -٥

 ذلك�من�النا�ية.

 استعمال�الوسائل�املعينة�املالئمة. -٦

 الاستماع�لالس�يعاب�والف�م -٢

ال�شــــك�أن�اســــ�يعاب�والف�ــــم�مطلو�ــــان�أيضــــا�ح�ــــ���ــــ��حالــــة�

الاستماع�ال��ديد,�غ���أن�الاسـ�يعاب��ـذه�املـرة��ـو�ال�ـدف�ألاسا�ـ���

 .�للمدرس

والاســـــــــتماع��ـــــــــ���ـــــــــذه�ا��الـــــــــة��ال�ي�ـــــــــون��ـــــــــ��العـــــــــادة�متبوعـــــــــا�

بال��ديــد.�كمــا�انــه�ي�ــون�مــن�خــالل�نصــوص�طو�لــة��ســ�يا,�وتتضــمن�

العديـــد�مـــن�الاف�ـــار�والعناصـــر�ال�ـــ��ي�ب�ـــ��ع�ـــ��الـــدارس�ان�يلـــم���ـــا.�

و�ـــــ��اغلـــــب�الاحيـــــان�ت�ـــــون�مـــــادة�الاســـــتماع��ـــــ���ـــــذه�ا��الـــــة�شـــــاملة�

��الدارس,�كما�ان�غرض�ا�قد�لعناصر�جديدة�لم��سبق�ان�مرت�ع�

ي�ون�بواسطة�اك���من�مصـدر�(�عـدد�املحـدث�ن�او�اخـتالف�املصـدر,�

 كأن�يتضمن�الاستماع�صوتا��شر�ا�وصوتا�م��ال).

 ولتدر�ب�الدارس�ن�ع���مثل��ذا�النوع�من�الاستماع�يرا���الا�ى�:



٩٩ 

ان�ت�ـــــون�املـــــادة�مالئمـــــة�ملســـــتوى�الدارســـــ�ن�(قـــــدرا��م�وحصـــــيل��م� .١

 اللغو�ة).

ن�ت�ــــون�املــــادة�اصــــلية�دون�صــــنعة�او�ت�لــــف�لتطو�ع�ــــا.�وال�مــــا�ع�ا .٢

مـن�احتوا��ــا�كمــا�قلنــا�ع�ــ��عناصــر�ا��ديــدة�ال��عــوق�املع�ــ��الك�ــ��

(قصــــــــــائد�مغنــــــــــاة�احاديـــــــــــث�اذاعيــــــــــة�,��شـــــــــــرات�الاخبــــــــــار,�مشـــــــــــا�د�

 مسرحية�خطب.

ان�تلقى�بالسرعة�العادية�دون�ابطاء�مقصود,�ح����عتاد�الدارس� .٣

 يث�كما�يجرى����واقع�ا��ياة.الايقاع�الطبي���ل��د

الاخذ�بيـد�الـدارس�و��ـ�يعه�ع�ـ��الاسـتمرار��ـ��الاسـتماع�ح�ـ��ولـو� .٤

غمضــــــت��عــــــض�املعــــــا�ى,�ف�ــــــذه�شــــــ���طبي�ــــــ��بال�ســــــبة�لالحاديــــــث�

 لطو�لة�كما�انه�يحدث�مع�ا�ل�اللغة�انفس�م.

التم�يـــــد�ل�ـــــذه�املرحلـــــة�خـــــالل�دروس�ســـــابقة,�فيقـــــرأ�املـــــدرس�ع�ـــــ�� .٥

ال���تناسـ��م,�و�طلـب�الـ��م�محاولـة�الطالب�فقرات�من�النصوص�

ف�م�ـــــا�باالســـــتعانة�بالســـــياق�و�مـــــا�لـــــد��م�مـــــن�حصـــــيلة�لغو�ـــــة,�ثـــــم�

 يناقش�م����مضمون�ما�قرئ�عل��م.

 ���� 

  



 ١٠٠ 

 توج��ات�أساسية����تدر�س�الاستماع

�ــــ��دروس�الاســــتماع�ع�ــــ��املعلــــم�أن�يوجــــه�الدارســــ�ن�إ�ــــ��الاســــتماع�� .١

ملع���العام�قبل�التفك���للمواقف�مرت�ن�أو�ثالثا�من�أجل�التقاط�ا

���ال�لمات��لمة��لمة�أو�العبارات�عبارة�عبارة.�أي�أن�ع�ـ��املعلـم�

�ــ���ــذا�أن�يوجــه�ان�بــاه�الدارســ�ن�إ�ــ��الوحــدات�الك�ــ�ى�مــن�جمــل�

 وفقرات�إذا�ما�أرادوا�معا�شة�ا��ديث�والاستماع�به.

ع�ـــ��املعلـــم�أيضـــا�أن���ـــ�ع�الدارســـ�ن�ع�ـــ��بـــذل�ا���ـــد�مـــن�أجــــل� .٢

غـــــــ��م�القوميـــــــة�مـــــــن�التـــــــدخل��ـــــــ��املوقـــــــف�الاســــــــتما��.�اســـــــ�بعاد�ل

حقيقـة�أن�التفك�ــ���ـ��البدايــة�باللغـة�العر�يــة�أمـر�صــعب�ومـع��ــذا�

فمقاومــة�تـــدخل�اللغـــة�القوميـــة�أمــر�مرغـــوب.�إن�الدارســـ�ن�الـــذين�

يواصـــلون�ج�ـــد�م��ـــ��الاســـتماع�باللغـــة�العر�يـــة�يجـــدون��عـــد�ف�ـــ�ة��

ة�ال�ـــــ��يتخيلو��ـــــا�أن�ا��ــــواجز�بيـــــ��م�و�ــــ�ن�اللغـــــة�ل�ســـــت�بالصــــعو�

ومن�ثم��شعرون�بالسرور�كيف�أ��ـم��غلبـوا�ع�ـ���ـذه�الصـعو�ات��

وأنجزوا�انجازا�كب��ا��عزز�مراحل��علم�م�للغة��عد�ذلـك�(الناقـة�:�

١٩٨٥.( 

 

 



١٠١ 

 طر�قة�الس������درس�الاستماع

 ���تصورنا�أن�درس�الاستماع��يمكن�أن��س���ع���النحو�التا���:

قبـــل�الـــدخول�إ�ـــ����ــــرة�–د�الـــدرس�ال�بـــد�أن�ي�ـــون�املعلـــم�قـــد�أعــــ .١

وقرأه�من�الكتاب�أو�استمع�إليه�من�مصدره،�وأن�ي�ون��-الدراسة

قد�حدد�أ�داف�الدرس�بطر�قة�سلوكية�وإجرائية،�وأن�ي�ون�قد�

امل�ــارات��ال�ــ��يجــب�أن�يف�م�ــا�التالميــذ�وأن�يتــدر�وا��-بالتــا��-حــدد

 عل��ا�من�خالل��ذا�الدرس.

����ـــرة�الدراســــة�،�أن�يث�ـــ��دوافــــع�ع�ـــ��املـــدرس،��عــــد�أن�يـــدخل�إ�ــــ .٢

تالميذه�لالستماع،�فالتالميذ�البد�أن�ت�ون�لد��م�أسباب�معقولة�

لالســــــتماع�لــــــبعض�ألا�شــــــطة،�أو�لالســــــتماع�لبعضــــــ�م�الــــــبعض،�أو�

للمدرس�.�ول�ذا�لفإن���ديد�أ�داف�الاستماع�من�أ�م�ألامور�ال���

أث�ـــ�ت�يجـــب�أن�يبـــدأ���ـــا��املـــدرس.لفإذا�عـــرف�التالميـــذ�ألاســـباب،�و 

دوافع�م،�فإ��م�سـ�بذلون�ح�ـدا�كب�ـ�ا،�وسـي�ونون�أك�ـ��حرصـا��ـ��

عمليـــة�الاســـتماع�ح�ـــ��يحصـــلوا�ع�ـــ��املعلومـــات�املطلو�ـــة،�و��ونـــوا�

 أك���قدرة�ع���تحليل�وتفس���وتقو�م�الكالم�املنطوق.

يقــــــرأ�املــــــدرس�القطعــــــة�أو�القصــــــة�أو�القصــــــيدة�أو�التقر�ــــــر�،�ب�نمــــــا� .٣

رك�ـــ��إ�ـــ��ج�ـــاز�ال��ـــ�يل،�إذا�كنـــت�التالميـــذ��ســـتمعون�با�تمـــام�وت

املـــادة�م�ــــ�لة.�و�ســـتطيع�التلميــــذ�مــــن�أن���ـــ�ل�أثنــــاء�الاســــتماع�



 ١٠٢ 

�عــض�املحفوظــات�وألاف�ــار�ال�ــ��يــود�العــودة�إل��ــا،�ع�ــ��أال�يتحــول�

إ����اتب�أو�م��ل�ل�ل�ما�يقال�أمامه،�فإن�ذلك�يقلل�من�جودة�

 عملية�الاستماع.

ل�التقـــــــدم�إ�ـــــــ��امل�ـــــــارات�الاســـــــتماع�الثـــــــا�ي،�إذا��ـــــــان�املوقـــــــف�يحتمـــــــ .٤

ألاع�ــ��فاســت�تاج�ألاف�ــار�الضــمنية،�وا��كــم�ع�ــ��صــدق�املحتــوى،�

وتقــــــــــو�م�املحتــــــــــوى،��نــــــــــا�ي�ــــــــــون�مــــــــــن�الضــــــــــروري�عــــــــــادة�أن��عيــــــــــد�

ـــــرة�أخـــــــــرى�إ�ـــــــــ��املـــــــــادة�امل�ـــــــــ�لة،�وعقـــــــــب� التعلمـــــــــون�الاســـــــــتماع�مــــ

الاســـتماع�يبـــدأ�املـــدرس��ـــ��إلقـــاء�ألاســـئلة�أو�الاســـتماع�إ�ـــ��ألاســـئلة�

اج�ألاف�ـــــــــار�غ�ـــــــــ��املصـــــــــرح��ـــــــــ��ا��ديث.واملتصـــــــــلة�املتصـــــــــلة�باســـــــــت�ت

بتقــو�م�املــادة�املســموعة�عــن�طر�ــق�عمليــات�ال��ــ�يص�والعــالج،�

 وإبراز�جوانب�القوة�وأسبا��ا�،�وكيفية�التخلص�م��ا�أو�معا����ا.

البـــــد�مـــــن�أن�يقـــــّوم�املـــــدرس�أداء�التالميـــــذ��ـــــ��ضـــــوء�ألا�ـــــداف�ال�ـــــ�� .٥

ك�ســـــــا��ا�والســـــــيطرة�حـــــــدد�ا،�وامل�ـــــــارات�ال�ـــــــ��أراد�مـــــــن�التالميـــــــذ�ا

عل��ـــا.إن�املـــدرس��ســـتطيع�رســـم�خـــط�بيـــا�ي�لتوضـــيح�مـــدى�تقـــدم�

التلميــذ��ــ���ــل�م�ــارة�مــن�م�ــارات�الاســتماع.�والتلميــذ��ســتطيع�أن�

يقــــــّوم�نفســــــه�أيضــــــا،�خاصــــــة�إذا��ــــــان��عــــــرف�ألا�ــــــداف�املرغو�ــــــة،�

و�ـــؤمن�بأ�مي��ـــا��ـــ����صـــ�ته�و�ـــ��حياتـــه.�فقـــد�أثب�ـــت�الدراســـات�

ف�ع�ـــ��نمطـــه�الاســـتما��،�فإنـــه��ســـتطيع�أن�الطالـــب�عنـــدما�يتعـــر 



١٠٣ 

أن�يقوم�نفسه.�فقد��سأل�نفسه�:�ملاذا�أنا�مستمع�ضعيف�بط���

الف�ــــم�؟�وكيــــف�أ�ــــون�مســــتمعا�أفضــــل�؟�ومــــا�الــــذى��ســــاعد�ى��ــــ��

 ).١٩٩١الف�م،�و�جعل������وضع�أفضل�ب�ن�زمال�ي�؟�(مد�ور:

 

 ثانيا�:�م�ارة�القراءة

ال�شر�ة�الحقـة��الخ�ـ�اع���من�البدي���أن�ت�ون�القراءة����التار�خ

الكتابــــة.�فــــال�بــــد�ان�ت�ــــون��نــــاك�كتابــــة�(�نصــــوص�)�ح�ــــ��ت�ــــون��نــــاك�

قراءة,�وقد��انت�الكتابة�محاولة�من�إلا�سـان�ل��ـ�يل�اللغـة�أو�بمع�ـ��

أ�ـ��أصــوات�اللغـة��ــ��رمــوز�معينـة�ح�ــ��يمكــن�الرجـوع�إل��ــا�والاعتمــاد�

 عل��ا.

م�ـــارت�ن�ســـ�يلت�ن,�إال�أن��مـــع�أن�القـــراءة��شـــ��ك�مـــع�الاســـتماع��ـــ���و��ـــا

القارئ�ال�يمكن�أن�ي�ون�سلبيا�تماما,�و�و�يمـارس�م�ـارة�القـراءة.�فكمـا�

يحــدث�بال�ســبة�لالســتماع�ايضــا,�فــإن�الــدارس�ي�ــون�متأ�بــا�الســتقبال�

رمــوز�لغو�ــة�واســ�يعا��ا�وف�ــم�معنا�ــا�زاحيانــا�ي�ــون�مطالبــا�بــرد�فعــل�أو�

 استجابة�ل�ا.

�ـــ��أن�القـــارئ��ســـتطيع�أن�يقـــرأ�وتختلـــف�القـــراءة�عـــن�الاســـتماع�

الـــنص�أك�ـــ��مـــن�مـــرة,�كمـــا�أنـــه��ســـتطيع�ان��عـــود�إليـــه�مـــرة��أخـــرى,�وأن�



 ١٠٤ 

يرجـــع�إ�ـــ��غ���ـــا�أو�إ�ـــ��القـــاموس��ـــ��ف�ـــم�مـــا��ستع�ـــ���عليـــه,�كمـــا�ابـــه�

�ســــــــتطيع�أن�يقــــــــرأ�بالســــــــرعة�ال�ــــــــ��تالئمــــــــه.�ومــــــــن�ناحيــــــــة�اخــــــــرى�يتم�ــــــــ��

�ــــة�املباشــــرة�مــــع�الاســـتماع�ع�ــــ��القــــراءة��ــــ��أن�املســــتمع��ــــ��حالــــة�املواج

املتحـــــــدث�يمكـــــــن�ان��ســـــــتع�ن�ع�ـــــــ��ف�ـــــــم�الرســـــــالة�بمالحظـــــــة�ايمـــــــاءات�

املتحـــــدث�وحر�اتـــــه�وارشـــــادته,�كمـــــا��ســـــتع�ن�ع�ـــــ��الف�ـــــم�بمـــــا�يصـــــاحب��

الكـــــالم�املنطـــــوق�مـــــن�ن�ـــــ��وتنغـــــيم�وتقطيـــــع.��ـــــذا�باالضـــــافة�ا�ـــــ��ام�انيـــــة�

 مراجعة�املتحدث�والاستفسار�منه�عما�قد��غمض��ع���املستمع.

القـــــراءة�م�ـــــارة�أساســـــية��ـــــ���علـــــيم�اللغـــــة�الاجن�يـــــة,�وال�شـــــك�أن�

و�الــذات�ملــن�أراد�أن�يطلــع�ع�ــ��تــراث�ألامــة��ال�ــ��يــتعلم�لغ��ــا,�و�قــرأ�مــا�

 ي�شر���ا�من�كتب�و��ف�ومجالت�والرجوع�ا���املراجع.

ومــــن�ا��قــــائق�العلميــــة�أن�القــــارئ,�و�ــــو�يمــــارس�عمليــــة�القــــراءة,�

حــرف.�فعــ�ن�القــارئ�ال��يختلــف�عــن�ال�اتــب�الــذى�يكتــب��ــل��لمــة�و�ــل

تركــــز�ع�ـــــ��حميـــــع�ا��ـــــروف�وال�لمـــــات�وانمــــا�تقفـــــز�بي��ـــــا�وتقـــــف�وقفـــــات�

معينـــــة��ـــــ���ـــــل�ســـــطر.�و�ـــــ���ـــــل�وقفـــــة�تـــــتمكن�مـــــن�قـــــراءة�عـــــدة��لمـــــات.�

و�ختلـــــف�عـــــدد�الوقفـــــات��ـــــ��الســـــطر�بـــــاختالف�ســـــرعة�القـــــراءة,�ف�لمـــــا�

 زادت�الوقفان�وطالت��مدة�الوقفة�قلت�السرعة.

من�التـــدر�ب�ع�ـــ��قراء��ـــا,�و�ال�ســـبة�و�علـــم�اللغـــة�ا��ديـــدة�يتضـــ

للغــة�العر�يــة�فــال�بــد�أن��عــرف�الــدارس�أ��ــا�تكتــب�مــن�اليمــ�ن�لل�ســار,�



١٠٥ 

كمـــا�أن��عـــض�ا��ـــروف�يختلـــف�شـــ�ل�ا�بـــاختالف�موقع�ـــا�مـــن�ال�لمـــة.�

كمـــــا�أن�ا��ر�ـــــات�القصـــــ��ة��(�الشـــــ�ل�)�ال�تظ�ـــــر��ـــــ��الكتابـــــة��ـــــ��صـــــلب�

ال�تلفـــظ�ع�ـــ��خـــالف��ال�لمـــة.�و�ـــذا�باالضـــافة�إ�ـــ��الـــالم�الشمســـية�ال�ـــ�

الالم�القمر�ة,�ةكذلك��مزة�الوصل�ال���ال�تلفظ��عكس��مـزة�القطـع.�

كمــا�ي�ب�ــ��التــدرب�ايضــا�ع�ــ��قــراءة��تــاء�التأن�ــث�او�التــاء�املر�وطــة�ال�ــ��

 تنطق�تاء�لو��اء,�وال�ن�����التنو�ن.

و��ــون�التــدر�ب�ع�ــ��قــراءة�اللغــة�ا��ديــدة�أك�ــ��فعاليــة�إذا�ت�بــه�

 �ر�تخلف�الدارس�ن����القراءة�وعمل�ع���ازال��ا.املدرس�ا���مظا

 ومن�مظا�ر�التخلف����القراءة�كما�ي���:

 تحر�ك�الشفت�ن�اثناء�القراءة�الصامتة. .١

 متا�عة�ال�لمات�باالصبع. .٢

 التوقف�اثناء�القراءة�وال��اجع�احيانا. .٣

 استغراق�وقت�أطول�من�الالزم����القراءة. .٤

 ضعف�الاس�يعاب�والف�م. .٥

 ءة�الصامتة�وا���ر�ة�بنفس�الايقاع�أو�السرعة.��ممارسة�القرا .٦



 ١٠٦ 

و�ســـــــتطيع�املـــــــدرس�التأكــــــــد�مـــــــن�ذلـــــــك�بتوجيــــــــه��عـــــــض�ألاســــــــئلة�

الاســـ�يعابية�حـــول�الـــنص�املقـــروء,��عـــد�اعطـــاء�فرصـــة�مناســـبة�لقرائتـــه�

مــع�مراعــة�طبيعيــة�القــراءة�(ج�ر�ــة�أو�صــامتة)�وطبيعــة�املــادة�املقــروءة�

 (خطبة�حماسية,�قصيدة�رثاء).

رعة�الا�ســــان��ــــ��قــــراءة�اللغــــة�ألاجن�يــــة�ت�ــــون�أقــــل�مــــن�وال�شــــك�أن�ســــ

ســـرعته��ـــ��قـــراءة�لغتـــه�القومية.و�ال�ســـبة�للغـــة�العر�يـــة,��نـــاك�أســـباب�

لـــبطء�القـــراءة���ـــا�عنـــد�ألاجن�ـــ��الـــذى�يتعلم�ـــا.وترجع��ـــذه�ألاســـباب�ا�ـــ��

طبيعــــــة�ا��ـــــــروف�العر�يــــــة�ا��ديـــــــدة�وطر�قــــــة�كتاب��ا.فالفر��ـــــــ���الـــــــذى�

ة�أخـرى�أل��ـا�تكتـب�بـنفس�ا��ـروف�تقر�بـا��س�ل�عليـه��علـم�لغـة�أور�يـ

كمــــا�تكتــــب�مــــن�ال�ســــار�ا�ــــ��اليمــــ�ن,�يصــــعب�عليــــه��علــــم�قــــراءة�وكتابـــــة�

العر�ية�ال���تكتب�من�اليم�ن�ا���ال�سار�و�حروف�مختلفة�وخاصة�اذا�

�ان�النص�العر�ى�بدون�حر�ات�قصـ��ة��ـذا�باالضـافة�ا�ـ��ال�شـابه�بـ�ن�

د,�ذ/ر,�ز/ع,�غ/ف,�ق/س,��عــض�ا��ــروف�العر�يــة�(ب,�ت,�ث/ج,�ح,خ/

 ش/ص,�ض/ط,�ظ).

 

 

 



١٠٧ 

 اختيار�مادة�القراءة -١

ال�شــــــك�ان�البـــــــدء��ـــــــ���علـــــــيم�القـــــــراءة�يجـــــــب�ان�يتعمـــــــد�ع�ـــــــ��

عبــارات�ســبق�للــدارس�ان�ســمع�ا�وردد�ــا��ــ��مرحلــة��الاســتماع.�فــال�

ي�ب�ــ��ان�يبــدأ�بقــراءة�مــا�لــم��ســمعه�ولــم��عــود�عليــه�اذنــه.�و�حســن�

ا�وعـــــــرف�معنا�ـــــــا.�وتضـــــــم��ان�نقــــــدم�للقـــــــارئ�عبـــــــارات��عـــــــود�ســـــــماع�

صــــوتا�يتكـــــرر��ــــ���ـــــل�عبــــارة�او��ـــــ��داخــــل�العبـــــارة�الواحــــدة.�فيـــــتعلم�

الــــدارس�قــــراءة��ـــــذا�الصــــوت�او�ا��ـــــرف��ــــ��حاالتـــــه�املختلفــــة.��عـــــد�

ذلك�ن�تقل�ا���مجموعة�اخـرى�مـن�العبـارات��شـ��ك��ـ��صـوت�اخـر�

يتــدرب�ع�ــ��قراءتــه�الــدارس.�ثــم��ن�تقــل�ا�ــ��مجموعــة�ثالثــة,�و�كــذا�

ود�الـــــدارس�قـــــراءة�اصـــــوات�اللغـــــة�جميعـــــا,�مـــــع�مراعـــــاة�الا�ح�ـــــ��يتعـــــ

 نطلب�منه�قراءة�عبارات�لم��سبق�له�سمع�ا.

ومـــن�ا��ـــدير�بلـــذكر�انـــه�خـــالل��ـــذه�التـــدر�بات�ي�ب�ـــ��ال��ك�ـــ��

ع�ــ��الاصــوات�ال�ــ��يصــغب�ع�ــ��الــدارس�قراء��ــا�لعــدم�وجــود�مثيــل�

ل�ا����لغتـه,�ع�ـ��ان�يـتم�ذلـك��لـه�داخـل�وحـدات�ذات�مع�ـ��وعـدم�

اتباع�الطرق�العتيقة��انت��عا���مثل��ذه�املشكالت�بتمز�ق�اللغة�

ا���حروف�او�اصوات�مجردة�خالية�من�املعا�ى�والتدر�ب�ع���نطق�

�ــذه�الاصــوات,�الامـــر�الــذى��ســـلب�اللغــة�ا�ــم�خصـــائص�و�ــ���و��ـــا�
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وســـــــيلة�تحمـــــــل�رســـــــائل�ذات�مع�ـــــــ��ومضـــــــمون�ي�تقـــــــل�مـــــــن�املرســـــــل�

 (املثحدث)�ا���املستقبل�(السامع).

�عـــد�مرحلـــة�البدايـــة�ال�ـــ��يـــتعلم�ف��ـــا�الـــدارس�قـــراءة�اصـــوات�اللغـــة�

وحروف�ــــــــا,�يمكــــــــن�ان�نختــــــــار�لــــــــه�نصوصــــــــا�تالئــــــــم�ال�ــــــــدف�الســــــــلو�ى�

 املطلوب�تحقيقة.

وع�ـــــــ��ايـــــــة�حـــــــال�فبعـــــــد�التعـــــــود�ع�ـــــــ��اصـــــــوات�اللغـــــــة�وتمي�ـــــــ��

حروف�ايمكن�ان�نقدم�للـدارس��عـض�العناصـر�ال�ـ��لـم�يألف�ـا�فبـل�

الســياق�او�مــن�الاســتعانة�بالقــاموس��ذلــك,�و�ســتطيع�ان�يف�م�ــامن

او�اى�مصـــــدر�اخـــــر.�فكمـــــا�اســـــلفنا,يختلف�وضـــــع�القـــــارئ�عـــــن�وضـــــع�

الســامع.�فــاالول��ســتطيع�ان��عــود�ا�ــ��الــنص�اك�ــ��مــن�مــرة,�و���ـــاء�

 ا���الاستعانة����ف�مه�بوسائل�مختلفة.�

 ونق��ح�اتباع�التدرج�الا�ى����نصوص��عليم�القراءة�:

وف�م�ـــــا�ور�مـــــا�حفظ�ـــــا�عـــــن�ظ�ـــــر��عبـــــارات�ســـــبق�للـــــدارس�ســـــماع�ا .١

 قلب.

امللصـــقات�املكتو�ـــة�بخـــط�كب�ـــ��وا�ـــ���ـــ��حـــدود�حصـــيلة�الطالـــب� .٢

 اللغو�ة.

 عناو�ن�ال��ف�واملجالت. .٣
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بيانـــات�جـــوازات�الســـفر�وال�و�ـــات�و�عـــض�الاســـتمرارات��و�طاقـــات� .٤

 املعايدة�وال��نئة�والشي�ات.

املعلومــــــات�املوجــــــودة�ع�ــــــ��التــــــذاكر�ا��اصــــــة�بوســــــائل�املواصــــــالت� .٥

 ملجتلفة�وطوا�ع�ال��يد.ا

و�عــد�ان�يتقــدم�الطالــب��ــ��م�ــارة�القــراءة�يمكــن�ان�يتــدرب�ع�ــ��قــراءة�

النصــــوص�الطو�لــــة�مــــن�ن�ــــ��وشــــعر�بمــــا�ي�ناســــب�مــــع�حصــــيلته�اللغو�ــــة�

 وال�دف�الذى��س���ا���تحقيقه�من��علم�اللغة�الاجن�ية.

 طر�قة��علم�القراءة������ -٢

�ــ���علــم�القــراءة�و�ــ���ردا�ع�ــ��ســرد��ــل�عيــوب�الطر�قــة��التقليديــة

الطر�قـــة�ال��ائيـــة�وال�ـــ���انـــت��عتمـــد�ع�ـــ��البـــدء�ب�ســـليم�ا��ـــروف�

 ثم�املقاطع�فال�لمات�فا��مل.

 و�كفى�للتدليل�ع���عيوب��ذه�الطر�قة�ا��ا�:

ـة�اللغـــــــة�حيــــــث�تجعـــــــل�الرمـــــــز�الكتـــــــا�ى��ســـــــبق� .١ تتعــــــارض�مـــــــع�طبيعــــــ

 الفكرة.

 ��مل�املع���وت�تعد�عن�الغرض�الوظيفى�للغة. .٢

 حاجات�القارئ�وال����عه�ع���الاستمرار.�ال��شبع .٣



 ١١٠ 

 �ستغرق�وقتا�طو�ال�����علم�ما�ال�يفيد����مجال�التعامل�باللغة. .٤

 تقوم�ع���ادراك�ا��زء�قبل�ال�ل�مما�يخالف�طبيعة�الا�سان. .٥

تتعارض�مع�طبيعة�عملية�القراءة�حيث�ان�الع�ن,�كمـا�اسـلفنا,�ال� .٦

ف�عنـــــد�تقـــــف�عنـــــد��ـــــل�حـــــرف�او��ـــــل��لمـــــة�ع�ـــــ��حـــــدة�وانمـــــا�تقـــــ

 مجموعة�من�ال�لمات�مرة�واحدة.�

ولـــــذلك�عليمـــــا��ان�نـــــذكر�محاســـــن��ـــــذه�الطر�قـــــة�ف�ـــــ���عـــــود�

الـــدارس�ع�ــــ��حســــن�نطـــق�ا��ــــروف�منفصــــلة�وتمي�ـــ���ــــا��ــــ��النطــــق�

 والكتابة.

وظ�ـــــــــرت�الطر�قـــــــــة�ال�ليـــــــــة�او�الاجماليـــــــــة�لتعـــــــــا���عيـــــــــوب�الطر�قـــــــــة�

تعلم�ا��زئيـــة�او�التحليليـــة.�و�عتمـــد�الطر�قـــة�ال�ليـــة�ع�ـــ���عو�ـــد�املـــ

ع�ــــ��قــــراءة�وحــــدة�لغو�ــــة�تــــؤدى�مع�ــــ���ــــامال,�و�ــــذلك�تالئــــم�طبيعــــة�

الا�ســان��ــ��ادراك�ال�ــل�اوال�ثــم�ا��زئيــات,�حيــث�ال�قيمــة�ل��ــزء�الا�

 ���ال�ل.

ولعــل�املــزج�بــ�ن�الطــر�قت�ن�يجمــع�بــ�ن�محاســ��ما�والاســتفادة�

ـــك�تبعـــــــا�لظـــــــروف�الطلبـــــــة� مـــــــن�مم�ـــــــ�ات��ـــــــل�الطر�قـــــــة�وتكييـــــــف�ذلــــ

 وا�داف�م.
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 راءةأنواع�الق .٣

للقـــراءة�عـــدة�تقاســـيم�العتبـــارات�مختلفـــة،�وعنـــد�عبـــد�العلـــيم�إبـــرا�يم�

)،�أ��ــا�تنقســم�إ�ــ��ثالثــة�أقســام�و�ــ��:�تقســيم�مــن�حيــث�الشــ�ل�١٩٦٢(

وطر�قة�ألاداء،�وتقسـيم�مـن�حيـث�أغـراض�القـارئ،�وتقسـيم�مـن�حيـث�

 ال��يؤ�الذ����للقارئ.

 أنواع�القراءة�من�حيث�الش�ل�وطر�قة�ألاداء. .أ

ن��ـذه�الناحيـة�نوعـان�:�القـراءة�الصـامتة�أو�السـر�ة،�القراءة�م

 والقراءة�ا���ر�ة.

 القراءة�الصامتة .١

القـــراءة�عمليـــة�فكر�ــــة�الدخـــل�للصــــوت�ف��ـــا،�أل��ــــا�حـــل�الرمــــوز�

املكتو�ـــة�وف�ـــم�منان��ـــا��ســـ�ولة�ودقـــة،�ولـــ�س�رفـــع�الصـــوت�ف��ـــا�

بال�لمـــــات�إال�عمـــــال�إضـــــافيا،�وكمـــــا�أن�رؤ�ـــــة�ال�لـــــب�مـــــثال��افيـــــا�

دون�حاجــــة�إ�ــــ��النطــــق�باســــمه،�فكــــذلك�رؤ�ــــة�ال�لمــــة�إلدراكــــه�

 املكتو�ة.

والقـــــراءة�الصـــــامتة�يظ�ـــــر�ف��ـــــا�انتقـــــال�املع�ـــــ��فـــــوق�ال�لمــــــات�،�

وإدراك�القـــــارئ�ملـــــدلوال��ا�بحيـــــث�لـــــو�ســـــألته��ـــــ��مع�ـــــ��مـــــا�قـــــرأه�
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ألجابك،�وإذن�ف���سر�ة�ل�س�ف��ا�صوت�وال��مس�وال�تحر�ك�

 لسان�أو�شفه.

قـــــراءة�مزايـــــا�كث�ـــــ�ة،�ولـــــذلك��انـــــت�مزايا�ـــــا�:�ل�ـــــذا�النـــــوع�مـــــن�ال

 موضع�ا�تمام�كب������ال��بية�ا��ديثة.و���:

�ســـتعمل�القـــراءة�الصـــامتة�أك�ــــ���مـــن�الناحيـــة�الاجتماعيـــة��:�-

من�القراءة�ا���ر�ة.�وقد�وجد�بالتجارب�ن��سبة�املواقف�ال���

مــــن�مواقــــف��%٩٠�ســــتخدم�ف��ــــا�القــــراءة�الصــــامتة�يز�ــــد�ع�ــــ��

لقـــراءة�الطبيعيـــة�املســـتعملة��ـــ��ا��يـــاة،�القـــراءة�،�وذلـــك�أل��ـــا�ا

و�ذا�وا������قراءتنا�لل��ف�واملجـالت�والتقـار�ر�والاعالنـات�

وا��طابــــات��والكتــــب�وغ�ــــ��ذلك.ولتصــــور�مجموعــــة�مــــن�النــــاس�

تضـــــــم�م���ـــــــرة�واحـــــــدة�،�أو�يركبـــــــون��ـــــــ��ســـــــيارة�عامـــــــة�،�وقـــــــد�

أمسك��ـل�مـ��م�ب�ـ�يفة��وأخـذ�يقرؤ�ـا�قـراءة�ح�ر�ـة.�فكيـف�

عة�القراءة،�بـل�كيـف�يتـأ�ى�ل�ـم�الف�ـم�وسـط��ـذه�يتأ�ى�ل�م�مت

 ألاصوات�املختلفة�؟.

القــــــراءة�الصــــــامتة�أســــــرع�مــــــن��ومــــــن�الناحيــــــة�الاقتصــــــادية�:�-

القراءة�ا���ر�ة�،�أج��ت�عدة�تجـارب�أثب�ـت�أن�قـراءة�موضـوع��

قــراءة�صــامتة�تــم��ــ��وقـــت�أقــل�ممــا��ســتغرقه�القــراءة�ا���ر�ـــة�

لصــامتة�محـــررة��مـــن�أعبـــاء�ل�ــذا�املوضـــوع،�وذلـــك�ألن�القـــراءة�ا
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النطق،�وقائمة�ع���ألالفاظ�البصـرى�السـر�ع�لل�ليـات�وا��مـل�

دون�حاجــة�إ�ــ��اظ�ــار��ــل�ا��ــروف،�ول�ــذا�مانــت�أك�ــ��اقتصــادا�

�ـــ��الوقـــت�،�ونحـــن��ـــ��كث�ـــ��مـــن�املواقـــف�تضـــطر�إ�ـــ��اســــ�يعاب�

عدة�صفحات�����وقت�ضيق.�فـال��سـعفنا��ـ���ـذه�املواقـف�إال�

 القراءة�الصامتة.

القــــــراءة�الصــــــامتة�أعــــــون�ع�ــــــ��الف�ــــــم�ومــــــن�ناحيــــــة�الف�ــــــم�:��-

وز�ـادة�التحصــيل،�وذلـك�ألن�الــذ�ن�متفـرغ�مت�ــ��متخفـف�مــن�

ألاعمــال�العقليــة�ألاخــرى�ال�ــ���ــ��القــراءة�ا���ر�ــة،�وقــد�أج�ــ�ت�

تجــــارب�بــــ�ن�طــــائفت�ن�مــــن�التالميــــذ،�قــــرأت�إحــــدا�ما�موضــــوعا�

ثـم�أخت�ـ�ت��قراءة�سر�ة،�وقرأته�الطائفة�ألاخـرى�قـراءة�ج�ر�ـة،

الطائفتــــــان�لفأث�ــــــت�الاختبــــــار�أن�الطائفــــــة�ألاو�ــــــ��أك�ــــــ��تحصــــــيال�

وأدق�ف�مــــــا،�ثــــــم�أعيــــــدت��التجر�ــــــة�ع�ــــــ���ــــــات�ن�الطــــــائفت�ن��ــــــ��

موضــــــــوع�آخــــــــر،�مـــــــــع��غي�ــــــــ��نــــــــوع�القـــــــــراءة�ل�ــــــــل�م��مــــــــا،�وأعيـــــــــد�

إختبار�مــــــا��ــــــ���ــــــذا�املوضــــــوع،�ف�انــــــت�إلاجابــــــات�الســــــديدة��ــــــ��

 جانب�من�قرءوا�قراءة�صامتة.

القــــراءة�الصــــامتة�أ�ســــر�احيــــة�ال��بو�ــــة�والنفســــية�:�ومــــن�الن�-

مـــن�القـــراءة�ا���ر�ـــة�،�أل��ـــا�محـــررة�مـــن�النطـــق�وانتقالـــه،�ومـــن�



 ١١٤ 

مراعـــــــــاة�الشـــــــــ�ل�وإلاعـــــــــراب�،�وإخـــــــــراج�ا��ـــــــــروفمن�مخارج�ـــــــــا،�

 وتمثيل�املع��،�ومرعاة�السر�وغ���ذلك�من�خصائص�النطق.

 .�القراءة�ا���ر�ة٢

مــــــا�تتطلبــــــه�القــــــراءة��القــــــراءة�ا���ر�ــــــة��ــــــ��قــــــراءة��شــــــتمل�ع�ــــــ�

الصــــامتة�:�مـــــن��عـــــرف�بصـــــري�للرمـــــوز�الكتابيـــــة،�وإدراك�عق�ـــــ��

ملـــــــدلوال��ا�ومعان��ـــــــا،�وتز�ـــــــد�عل��ـــــــا�التعب�ـــــــ��الشـــــــفوي�عـــــــن��ـــــــذه�

املـــــدلوالت�واملعـــــا�ى،�بنطـــــق�ال�لمـــــات�وا���ر��ـــــا،�و�ـــــذلك��انـــــت�

 القراءة�ا���ر�ة�أصعب�من�القراءة�الصامتة.

 ومزايا�ا�:

نطــــــق�،�وإجــــــادة�ألاداء�،�وتمثيــــــل��ــــــ��أحســــــن�وســــــيلة�إلتقــــــان�ال

املع�ـــ�،�وخصوصـــا�الصـــفوف�ألاو�ـــ�،�كمـــا�أ��ـــا�وســـيلة�للكشــــف�

عــــن�أخطــــاء�التالميــــذ��ــــ��النطــــق،�في�ســــ���عالج�ــــا،�و�ــــ��أيضــــا�

�ســاعد��ـــ��الصــفوف�الراقيـــة�ع�ــ��تـــذوق�ألادب،�بتعــرف�نـــوا���

الا��ــــ�ام�الصــــو�ي�واملوســــيقا�اللفظيــــة،�و�ــــ��وســــيلة�ل��ــــ�يع�

وى�ا��ــــــوف�وال��يــــــب،�وعــــــالج��ــــــذا�الــــــداء�التالميــــــذ�ا��بنــــــاء،�وذ

فـــ��م،�وال�غ�ـــ��عـــن�القـــراءة�ا���ر�ـــة��ـــ��املواقـــف�ال�ـــ���ســـتد���

رفـــــــع�الصـــــــوت،�كمـــــــا�أ��ـــــــا��عـــــــد�التالميـــــــذ�للمواقـــــــف�ا��طابيـــــــة.�

 وملواج�ة�ا��ما���،�وا��ديث�إ���ا��ماعة.�



١١٥ 

 .أنواع�القراءة�من�حيث�أغراض�القارئ   ب

�تـــــداء��ســـــرعة�إاى��شـــــ���القـــــراءة�الســـــر�عة�العاجلـــــة.�و�قصـــــد�م��ـــــا�الا  .١

مع�ن،و�ــ��قــراءة��امــة�للبــاحث�ن�واملت��لــ�ن�:�كقــراءة�الف�ــارس�وقــوائم�

الاســـــماء،والعناو�ن،�ودليــــــل�القطــــــر،�ودف�ــــــ��"التليفونــــــات"�ونحــــــو�ذلــــــك،�

 و�ل�متعلم�محتاج�إ����ذه�القراءة����مواقف�حيو�ة�مختلفة.

أو�القـــــراءة�لت�ـــــو�ن�فكـــــرة�عامـــــة�مـــــن�موضـــــوع�م�ســـــع�:�كقـــــراءة�تقر�ـــــر،� .٢

كتــــاب�جديــــد،�و�ــــذا�النــــوع��عــــد�مــــن�أر�ــــ��أنــــواع�القــــراءة،�وذلــــك�لك�ــــ�ة�

املواد�ال���ي�ب���أن�يقرأ�ا�إلا�سان�����ذا�العصـر�ا��ـديث،�الـذى�زاد�

فيـــــــه�إلانتـــــــاج�العق�ـــــــ��ز�ـــــــادة�مطـــــــردة،�و�متـــــــاز��ـــــــذا�النـــــــوع�مـــــــن�القـــــــراءة�

بالوقفـات��ــ��أمــاكن�خاصــة،�السـ�يعاب�ا��قــائق،�و�الســرعة�مــع�الف�ــم�

 اكن�ألاخرى.���ألام

القــــــراءة�التحصــــــيلية.�و�قصــــــد���ــــــا�الاســــــتذ�ار�وإلاملــــــام.�وتقت�ــــــ����ــــــذه� .٣

القراءة�بال��يث�وألاناة�؛�لف�ـم�املسـائل�إجمـاال�وتفصـيال.�وعقـد�املوازنـة�

بــــــ�ن�املعلومــــــات�امل�شــــــا��ة�واملختلفــــــة،�وغ�ــــــ��ذلــــــك�ممــــــا��ســــــاعد�تث�يــــــت�

 ا��قائق����ألاذ�ان.

القـــارئ�إ�ـــ��عـــدة�مصـــادر�.يجمـــع��القـــراءة���مـــع�املعلومـــات�.�وف��ـــا�يرجـــع .٤

م��ـــــا�مـــــا�يحتـــــاج�إليـــــه�مـــــن�معلومـــــات�خاصـــــة.�وذلـــــك�كقـــــراءات�الـــــدارس�



 ١١٦ 

الــــذى��عــــد�رســــالة�أو�بحثــــا،�و�تطلــــب��ــــذا�النــــوع�مــــن�القــــراءة�م�ــــارة��ــــ��

 التصفح�السر�ع�،�وقدرة�ع���الت��يص.

القــــــراءة�للمتعــــــة�ألادبيــــــة،�والر�اضــــــة�العقليــــــة.�و�ــــــ��قــــــراءة�خاليــــــة�مــــــن� .٥

،�وقـــد�ت�ـــون�منقطعـــة�تتخلل�ـــا�ف�ـــ�ات،�وذلـــك�كقـــراءة�التعمـــق�والتفك�ـــ�

 ألادب�والف�ا�ات�والطرائف.

القـــراءة�النقديـــة�التحليليـــة�:�كنقـــد�كتـــاب�أو�أي�إنتـــاج�عق�ـــ�،�للموازنـــة� .٦

ب�نـــــه�و�ـــــ�ن�غ�ـــــ�ه.�و�ـــــذا�نـــــوع�مـــــن�القـــــراءة�يحتـــــاج�إ�ـــــ��مز�ـــــد�مـــــن�التـــــأ�ى�

 والتمحيص.

 ج.�أنواع�القراءة�من�حيث�ال��يؤ�الذ����للقارئ.

لقــــــــراءة�مــــــــن��ــــــــذه�الناحيــــــــة�نوعــــــــان�:�قــــــــراءة�للــــــــدرس،�وقــــــــراءة�ا 

 لالستماع.

 القراءة�للدرس. .١

ترتبط��ذه�القراءة�بمطالبة�امل�نة،�والواجبات�املدنية�وغ���

ذلــــــك�مــــــن�ألــــــوان�ال�شــــــاط�ا��يــــــوي،�والغــــــرض�م��ــــــا�عم�ــــــ�،�

يتصـــل�بكســــب�املعلومــــات�والحتفــــاظ�بجملــــة�مــــن�ا��قــــائق،�

ا،�فنجد����القـارئ�يقظـة�ولذلك�ي��يأ�ل�ا�الذ�ن���يؤا�خاص

وتأمال�وتفرغا،�كما�يبدو����مالمحه�عالئـم�ا��ـد�والا�نمـام،�



١١٧ 

و�ســـتغرق�قراءتـــه�وقتـــا�أطـــول،�وتقـــف�العـــ�ن�فـــوق�الســـطور�

وقفـــــات�متكـــــررة�طو�لــــــة�أحيانـــــا،�ليــــــتم�التحصـــــيل�وإلاملــــــام،�

وقــــد�ت�ــــون�للعــــ�ن�حر�ــــات�رجعيــــة،�لالســــتذ�ار�والــــر�ط�وغ�ــــ��

 ذلك.

 القراءة�لالستماع .٢

ذه�القـــراءة�بالرغبـــة��ـــ��قضـــاء�وقـــت�الفـــراغ�قضـــاء�تـــرتبط��ـــ

ســــارا�ممتعــــا،�وتم�ــــ��م��ــــا�ألاغــــراض�العمليــــة،�والــــدافع�إل��ــــا�

 أمران�:

إمـــا�حــــب�الاســـتطالع،�و�ــــ���ـــذه�ا��الــــة�ي�ـــون�املقــــروء�مـــن�املوضــــوعات� .١

 الواقعية.

وإمــــــا�الرغبــــــة��ــــــ��الفــــــرار�مــــــن�الواقــــــع�وأثقالــــــه�وجفافــــــه،� .٢

�الــــــــة�ي�ــــــــون�والتمــــــــاس�املتعــــــــة�والســــــــلوى،�و�ــــــــ���ــــــــذه�ا�

 املقروء��من�صنع�ا��يال�،�أو�من�ا��رفات.

 .�تحس�ن�القدرة�القرائية٤

لتحســـ�ن�قـــدرة�الطـــالب�ع�ـــ��القـــراءة�والاســـ�يعاب�،�مـــن�املمكـــن�

 اتباع�عدة�أساليب�،�م��ا�:



 ١١٨ 

اســـــــتخدام�املعـــــــاجم.�مـــــــن�الضـــــــرورى�أن�يـــــــدرب�املـــــــدرس�تالميـــــــذه�ع�ـــــــ�� .١

�علـــــــــيم�م��اســـــــــتخدام�امل��ـــــــــم�ذى�املـــــــــداخل�العر�يـــــــــة.�و�ـــــــــذا��ســـــــــتد��

ال��ت�ــب�ألالفبــا�ي�الــذى�تب�ــ��ع�ــ��أساســة�امل��ــم.�كمــا�ي�ب�ــ���علــيم�م�

طر�قة�بناء�امل��ـم�ع�ـ��أسـاس�ا��ـذور�ليعرفـوا�كيـف��سـتخرجوا�منـه�

�لمة�بالرجوع�إ���جـذر�ا�الثال�ـي.�واسـتخدام�امل��ـم�ال�ي�ـون�مـن�أجـل�

اســتخراج�املع�ــ��فقــط،�بــل�قــد�ي�ــون�الســتخراج�ا��ــذر�أو�الاشــتقاقات��

 أو�الت��ئة�أو�الوظيفة�النحو�ة�أو�الاستعمال.

التعر�ــــــــف�بــــــــا��روف�الزائــــــــدة.�مــــــــن�املفيــــــــد�أن�ُ�عــــــــّرف�املعلــــــــم�تالميــــــــذه� .٢

مباشـــــرة�بـــــا��روف�الزائـــــدة�ال�ـــــ��تكتـــــب�وال�تنطـــــق�عنـــــد�القـــــراءة.�و�ـــــذا�

 التعر�ف�تجّنب�املتعلم�ن�أخطاء�النطق�عند�القراءة.

املــــــتعلم�ســــــرعة�تطــــــو�ر�الســــــرعة�القرائيــــــة.�مــــــن�الضــــــرورى�أن�يك�ســــــب� .٣

ـــــدة��ــــــــ��القــــــــراءة�مــــــــع�الاحتفــــــــاظ�بدرجــــــــة�جيــــــــدة�مــــــــن�الاســــــــ�يعاب.� م��ايـــ

ولتحقيــــــق�الســــــرعة�عــــــدة�طــــــرق،�م��ــــــا�القــــــراءة�الصــــــامتة�تحــــــت�ضــــــغط�

الوقت.�فالقراءة�تحت��ذا�الضـغط�تفـرض�ع�ـ��العـ�ن�تكيفـات�معينـة�

مــــن�بي��ــــا�توســــيع�املــــدى�البصــــري،�أي�توســــيع�اللقطــــة�البصــــر�ة.�فبــــدال�

 لمة��لمة،�يتحول�إ���قراءة�وحدات�أك��.من�يقرأ�القارئ��

الاشــتقاقات.�مــن�املفيــد�للطالــب�أن��عــرف�الاشــتقاق��ــ��اللغــة�العر�يــة.� .٤

ول�ــــذا�يجــــب�أن��علمــــه�كيــــف��شــــتق�مــــن�الفعــــل�مصــــدرا�واســــم�فاعــــل�
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واســـم�مفعـــول�واســـم�مـــرة�واســـم�نـــوع�واســـم�زمـــان�واســـم�م�ـــان�وصـــفة�

القــراءة،�ألن��مشــ��ة�وصــيغة�مبالغة.وســوف��عــود��ــذا�عليــه�بــالنفع��ــ�

معرفتــه�املســبقة�لفعــل�مــا�فقــط�ســوف�تمكنــه�مــن�ف�ــم�أي�مشــتق�مــن�

 �ذا�الفعل�إذا��ان��عرف�نظام�الصرف�والاشتقاق����العر�ية.

البطاقــــات�الومضــــية.�البطاقـــــات�الومضــــية��ــــ��بطاقـــــة�ورقيــــة�مكتو�ـــــة� .٥

عل��ــا��لمــة�أو�جملــة��عــرض�ع�ــ��الطــالب�ملــدة�وج�ــ�ة�ال�تتجــاوز�ثــان�ت�ن�

تخفـــى�عـــ��م.�و�طلـــب�مـــ��م�عنـــد�عرضـــ�ا�أن�يقـــرؤوا�مـــا�ع�ـــ���أو�ثـــالث�ثـــم

البطاقــــة.�و�عت�ــــ���ــــذه�البطاقــــة��تطبيقــــا�لنظر�ــــة�الِكشــــَتلت��ــــ��إلادراك�

الك�ـــ��و�عو�ـــدا�لغـــ�ن�القـــارئ�ع�ـــ��الالتقـــاط�وحـــدات�قرائيـــة�كب�ـــ�ة�بـــدال�

 من�التقاط�وحدات�صغ��ة.

رة،�إذ�بنــــاء�الفقــــرة.�مــــن�املفيــــد�للطالــــب�أن��عــــرف�البنــــاء�العــــادي�للفقــــ .٦

ستجعله��ذه�املعرفة�أقـدر�وأسـرع��ـ��اسـ�يعاب�مـا�يقـرأ.�ومـن�املعـروف�

أن�الفقــرة�تبــدأ�عــادة�بجملــة�رئ�ســية�تتلو�ــا�جمــل�ثانو�ــة��شــرح�ا.�كمــا�

أن��نــاك�جمـــال�أخــرى�تقـــوم��شـــرح�وتفصــيل��ـــل�جملــة�ثانو�ـــة�وتتلو�ـــا�

مباشـــرة.�فـــإذا�عـــرف�الطالـــب�بنـــاء�الفقـــرة،�َســـُ�ل�عليـــه�أن�يت�بـــع�جمل�ـــا�

ل�عليـــــه�فـــــرز�ألاف�ـــــار�الرئ�ســـــية�زمع ان��ـــــا�وعالقا��ـــــا.�كمـــــا�أن�ذلـــــك��ســـــّ�ِ

 وال��ك���عل��ا.
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العالقــــات�الدالليــــة.�مــــن�املفيــــد�أيضــــا�أن��عــــرف�الطــــالب�أنــــواع� .٧

العالقـــــــــات�املختلفـــــــــة�بـــــــــ�ن�جمـــــــــل�الفقـــــــــرة�الواحـــــــــدة��شـــــــــرط�أن�

ي�ناســــــب�ذلــــــك�مــــــع�ســــــن�الطــــــالب�ومســــــتوا�م.�ومــــــن�العالقــــــات�

والتقابـــــــل�والتعر�ـــــــف�والتقيـــــــيم�الدالليـــــــة�بـــــــ�ن�ا��مـــــــل�املقارنـــــــة�

وال���نــــة�واســــب�ية�والتمثيــــل�والتعمــــيم�والاســــتف�ام�والت��ــــيص�

وإلاجابــــــة�وإعــــــادة�الصــــــياغة.�فقــــــد�ت�ــــــون�ا��ملــــــة�تحتــــــوى�ع�ــــــ��

مقارنــــة�أو�مقابلــــة�مــــع�جملــــة�ســــابقة.�وقــــد�تحتــــوى�ع�ــــ���عر�ــــف�

ملصــط���ورد��ــ��جملــة�ســابقة،�أو�تحتــوى�ع�ــ��تقيــيم�ملــا�ورد��ــ��

 )١٩٨٢�و��،�جملة�سابقة��(ا�

 الثا�:�م�ارة�النطق��أوالتعب���الشفوى ث

ذه�امل�ـارة�ل�ــا�مسـتو�ان�:�النطـق�و�ــو�املسـتوى�الاو�ـ��او�الاد�ــى,��ـ

 ثم�التعب���و�و�املستوى�املتقدم�أو�ألار��.

والنطــق�يمــارس�املــتعلم�منــذ�ال��ديــد�الببغــاوى�الــذى�يقــوم�بــه��ــ��

ارات�املعلـــم,�او�اجابـــة�بدايـــة��علـــم�اللغـــة�ترديـــدا�لالنمـــاط�او�لـــبعض�عبـــ

اليـــــه�عـــــن��عـــــض�الاســـــئلة�املباشـــــرة�او�الاســـــ�يعابية.�كمـــــا�يمارســـــه�اثنـــــاء�

 القراءة�ا���ر�ة.
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امــا�التعب�ــ��فيبــدأ��ــ��مرحلــة�الحقــة,�و�ــو�جانــب�ابــدا���خــالق�ال��عتمــد�

ع�ـــ��ال��ديـــد�الا�ـــ��وانمـــا�ع�ـــ��التفك�ـــ��واختيـــار�العبـــارات�والالفـــاظ�ال�ـــ��

 تالئم�املوقف.

الطر�قــــة�الســــمعية�الشــــف�ية�ا�تمــــت�بجانــــب�النطــــق�واذا��انــــت�

ب��كيو�ـا�ع�ـ��التـدر�بات�الانمـاط�ال�ـ���عتمـد�ع�ـ��التكـرار�الشـك���الا�ــ��

من�دون�الف�م�او�الاس�يعاب,�فان�طر�قة�حل�الرموز�سارت����الاتجاة�

املضـــاد�واكـــدت�ع�ـــ��ف�ـــم�املضـــمون�واســـ�يعاب�املحتـــوى�قبـــل�الا�تمـــام�

 ال�تؤثر�ع���مضمون�الرسالة.بالنوا���الش�لية�ما�دامت�

وكمـــا��ــــ��ا��ــــال�بال�ســــبة�للقــــراءة,�ت�نــــازع�م�ــــارة�النطــــق�والتعب�ــــ��

مدرستان�او�طر�قتان.�الطر�قة�ال�لية�أو�الاجمالية,�ثـم�طر�قـة�ا��زئيـة�

 او�التحليلية.

فالطر�قـــــة�التحليليـــــة�تبـــــدأ�بتحليـــــل�اللغـــــة�ا�ـــــ��اصـــــوات�وتـــــدر�ب�

ليه��ذه�الاصـوات.�ثـم�سـبق�الدارس�ع���نطق�ا�دون�معرفة��ما�تدل�ع

ان�اشـــــــرنا�ا�ـــــــ��الوقـــــــت�الطو�ـــــــل�الـــــــذى�يضـــــــيع�خـــــــالل��ـــــــذه�التـــــــدر�بات�

العقيبة�وال���تتارض�مع�الطبيعة�ال�شر�ة�ال�ـ���تحبـذ�الاملـام�بال�ليـات�

قبـــــل�ا��زئيـــــات.�و�ـــــذا�مـــــا�عا��تـــــه�الطر�قـــــة�ال�ليـــــة�او�الاجماليـــــة�ال�ـــــ��

 ش�لية��و�ا��زئية.ركزت�ع���املع���واملضمون�قبل�الا�تمام�بالنواحىال
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وا��قيقـــــــــة�ان�الطر�قـــــــــة�املث�ـــــــــ��للقـــــــــراءة��ـــــــــ��ال�ـــــــــ��تجمـــــــــع�بـــــــــ�ن�

الاسلو��ن�التحلي���والك���حسب�مسـتوى�الدارسـ�ن�وحسـب�الا�ـداف�

املراد�تحقيق�ـا�فـاذا��انـت�املرحلـة�الاو�ـ��مـن��علـيم�النطـق���ـتم�باالليـة�

ة,�اذ�ال�ـــ��ت�و��ــــا�تــــدر�بات�الانمــــاط,�فــــال�ي�ب�ـــ��التمــــادى��ــــ���ــــذه�املرحلــــ

البـــــــد�مـــــــن��عز�ـــــــز��ـــــــذه�الالاليـــــــة�بف�ـــــــم�املعـــــــا�ى��ـــــــ��اطـــــــار�مـــــــن�املواقـــــــف�

الاجتماعيــة.�ذلــك�ان�اللغــة�ال�شــر�ة�ل�ســت�اصــواتا�ت�ــ�دد��ــ��فــراغ�دون��

مضــمون�تقدمـــه�او�مع�ــ��تحملـــه.�و�ــذا�مـــا�تؤديــه�النظر�ـــة�ال��جماســـية�

ا�(النفعية�او�العملية)���ون�اولر�ال���تؤكد�ان��علمنا�للغة�الام�(اصوات

ومفـــــردات�وتراكيـــــب�ونحـــــوا�وصـــــرفا)�ال�يـــــتم��ـــــ��فـــــراغ�وانمـــــا�مـــــن�خـــــالل�

مواقف�واقعة�مررنا���ا�وارتبطت�ف��ا�معرفتنـا��عـادات�اللغـة�القوميـة.�

و�كـــــذا�يجـــــب�ان�يـــــتم�ايضـــــا��علـــــم�عـــــادات�اللغـــــة�الاجن�يـــــة�مـــــن�خـــــالل�

مواقـــف�طبيعيـــة�حقيقيـــة.�واذا��عـــذر�تـــوف���املواقـــف�الطبيعيـــة�فلن��ـــأ�

التمثيــل.�امل�ــم�أن�مــا�ينطقــه�الطالــب�مــن�عبــارات�ي�ب�ــ���ا�ــ��التقليــد�او 

ان�ي�ـــــــون�مرتبطــــــــا�بــــــــاملواقف�الــــــــذى�يـــــــتم�فيــــــــه�تبــــــــادل��ــــــــذه�العبــــــــارات.�

 فاملوقف�يدعم�ا��فظ�من�ناحية�والتدكر��عد�ذلك�من�ناحية�اخرى.

 .��عليم�النطق١

بدال�من�التعمق����شرح�اعضاء�النطق�ووظائف�ـا,�و�ـدال�مـن�ان�نطلـب�

اقبــــة�نفســــه��ــــ��املــــرآة��عنــــد�النطــــق�بــــبعض�الاصــــوات�او�ا�ــــ��الــــدارس�مر 
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ا��ــــروف�الاجن�يــــة,�مــــن�الافضــــل�ان�يحــــاول�املعلــــم�ارشــــاد�الــــدارس�ا�ــــ��

الاوضـــــــــاع�ال�ـــــــــ�يحة�لـــــــــبعض�اعضـــــــــاء�الكـــــــــالم�عنـــــــــد�النطـــــــــق�بـــــــــبعض�

ا��ــروف,��ــاخراج�اللســان�عنــد�نطــق�الثــاء�والــذال�والظــاء,�ونــذكر�حالــة�

 الغ�ن.السعال�عند�نطق�ا��اء�والغرغرة�عند�نطق�

 .�تدرج���عليم�النطق�والتعب��٢

 و�مكن�التدر�ج�����عليم�النطق�والتعب���ع���النحو�التا���:

البـــــدء��عبـــــارات�التحيـــــة�والتعـــــارف�املألوفـــــة�:�الســـــالم�علـــــيكم,�وعلـــــيكم��

السالم,�صباح�ا���ـ�,�ومسـاء�ا���ـ�,�ا�ـال,�مرحبـا�,�كيـف�ا��ـال.�ا��مـد�

 ا��امعة�الاسالمية�ا���ومية�.�,�ما�اسمك,�اس��,�استاذ,�طالب����

امل�ــــم�ان�يــــتم�ذلـــــك��ــــ��مواقـــــف�طبيعيــــة�وان�تتكــــرر��ـــــذه�العبــــارات��ـــــ��

 املواقف�املختلفة�الاتية�:

يطلب�من�الدارس�ن�ترديد��ذه�العبارات�فرديا�وجماعيا�ومـن�الافضـل� .١

ان�تقــــوم�مجموعــــات�مـــــن�الدارســــ�ن�بتمثيـــــل�املواقــــف�ال�ـــــ��تــــؤدى�ف��ـــــا�

 �ذه�العبارات.

رس�بــأداء�الطــالب�ا��ر�ــى�والايمــا�ى,�كمــا���ــتم�بــالتنغيم�الــذى���ــتم�املــد .٢

 ال�تقل�ا�ميته.�خصوصا�����ذه�املرحلة,�عن�قواعد�اللغة.



 ١٢٤ 

يتـدرج�التعلـيم��عـد�ذلـك��ـ��املواقـف�ا��ياتيـة,�و�ـ��الصـعو�ات�اللغو�ـة� .٣

 و�����م�العبارات�وا��مل.

التعلـــــيم���عـــــد�املرحلـــــة�الاو�ـــــ�,�و�االضـــــافة�ا�ـــــ��التقليـــــد�والتمثيـــــل,�يتـــــدرج .٤

ايضا����مجال�الا�شطة.�فيمكن����يع�الطالب�ع���الاتصـال�بـبعض�

 الناطق�ن�باللغة�الاجن�ية.�وتبادل��عض�الاحاديث�القص��ة�مع�م.

�عــــــــــد�ذلــــــــــك�يمكــــــــــن�ان��شــــــــــا�د�الطــــــــــالب��عــــــــــض�الافــــــــــالم�القصــــــــــ��ة�او� .٥

التمثيليـــــات��ـــــ��حـــــدود�حصـــــيل��م�اللغو�ـــــة�دون�مطـــــالب��م�بف�ـــــم�جميـــــع�

 التفصيالت.

الاســـــــتاذ�ا�ــــــ��مناقشـــــــة�الطــــــالب�فيمــــــا�شـــــــا�دوه.�و�طلــــــب�مـــــــن�ثــــــم�ي��ــــــأ� .٦

�عضـــــــ�م�التعليـــــــق�او�القيـــــــام�بـــــــبعض�الادوار�ال�ـــــــ��جائـــــــت��ـــــــ��الفـــــــيلم�او�

 التمثيلية.

�ـــــــ��مرحلـــــــة�الحقـــــــة,�يمكـــــــن�لالســـــــتاذ�ان�يطلـــــــب�مـــــــن�الدارســـــــ�ن�اعـــــــداد� .٧

موضــوع�معـــ�ن�ثـــم�يناقشــ�م�فيـــه.�فيبـــدى��ـــل�مــ��م�رأيـــه��ـــ��املوضـــوع�او�

 �علق�ع���اراء�زمالئه.

�عـــــــد��ذلـــــــك���ســـــــتطيع�املـــــــدرس�ان�يفـــــــا���الدارســـــــ�ن�بموضـــــــوع�ام� .٨

يخطــــر�م�بــــه�مســــبقا,�و�طلــــب�مــــ��م�مناقشــــة��املوضــــوع�فيمــــا�بيــــ��م�

 ).١٩٨٧و�قتصر�دوره�ع���تنظيم�املناقشة�(إبرا�يم،�



١٢٥ 

 .�املبادئ����تدر�س�التعب���الشف��٣

التعب�ـــ���الشـــف����ـــو�املنطلـــق�ألاول�للتـــدر�س�ع�ـــ��التعب�ـــ��بوجـــه�

بد�للمدرس�من�أن�يتقيد�ببعض�املبـادئ��ـ���ـذا�الـدرس،�ومـن��عام�وال 

 �ذه�املبادئ�:

.�ال��ام�الكالم�باللغة�العر�ية�السليمة�ألن�إيثار�الفص������١

 لتدر�س�ي���للتالميذ�صورا�جيدة�للمحا�ات�.ا

أن�ي��ك�للتالميذ�حر�ة�الانطالق����التعب���والاس��سال���� .١

 صالح،�وإنما�ي�ون�إلارشاد�القول،�فال�يقاطعوا�خالل�ا�باإل 

يمكـــن�للمـــدرس�أن��ســـتخدم��ـــ��املرحلـــة�إلاعداديـــة�طر�قـــة�ألاســـئلة��ـــ���

معا��ـــــة�املوضـــــوع�شـــــف�يا،�ع�ـــــ��أن�يتحـــــّرى��ـــــ���عـــــض�أســـــئلته�توجيـــــه�

التالميــذ�إ�ـــ��إلاجابــة�املطولـــة.�و��ب�ــ��ترت�ـــب�ألاســئلة�ومســـاير�ا�لنـــوا���

ح�احدى�نوا���املوضوع�بحيث�تتكفل��ل�مجموعة�من�ألاسئلة�بتوضي

املوضوع�وتدر�ب�التالميـذ�ع�ـ��التعب�ـ��ع��ـا،�و��ـذا�ن�ـ��التالميـذ�لتنـاول�

را�عـــا�:�م�ــــارة�املوضـــوع�فيمـــا���عـــد�تنـــاوال��ليـــا�ور�ـــط�نواحيـــه�املختلفـــة.�
 الكتابة��أوالتعب���التحر�رى��

�ـــ��احـــدى�امل�ـــارات�الايجابيـــة�او�الابداعيـــة.�تبـــدأ�مراحل�ـــا�الـــدنيا�

 مات�وا��مل,�وت�ت���بالتعب���ا��ر�ا��الق.برسم�ا��روف�وال�ل



 ١٢٦ 

يؤجـــــل�البـــــدء�ف��ـــــا�ا�ـــــ��ان��ســـــتععب�الـــــدارس�اصـــــوات�اللغـــــة�و�حســــــن�

نطق�ــــــا�وقراء��ــــــا�(مراحــــــل�الاســــــتماع�والنطــــــق�والقــــــراءة)�ح�ــــــ��ال�يصــــــبح�

 ش�ل�ا��روف�عقبة����س�يل��عليم�اللغة.

الطــــرق�القديمــــة�(النحــــو�وال��جمــــة�مــــثال)��انــــت�ت�بــــع��ــــ���عليم�ــــا�

ة�ا��زئيــــــة�(التحليليــــــة)�فتبــــــدأ�بالتــــــدر�ب�ع�ــــــ��كتابــــــة�ا��ــــــروف�الطر�قــــــ

فاملقــــاطع�فال�لمــــات�فالعبــــارات.�امــــا�الطر�قــــة�ال�ليــــة�فتبــــدأ�بالعبــــارات�

 وت�ت���با��روف.

يفضــــــــل��علــــــــيم�الكتابـــــــــة�انطالقــــــــا�مــــــــن�عبـــــــــارات�ســــــــبق�للـــــــــدارس�

سماع�ا�وف�م�ـا�ونطق�ـا�وقراء��ـا�و�م�ـد�لـذلك�بتـدر�ب�يـد�الـدارس�ع�ـ��

ة�العر�يــة�مــن�اليمــ�ن�ا�ــ��ال�ســار,�مجــرد�تحر�ــك�اليــد��ــ��اســلوب�الكتابــ

 اتجاه�الكتابة�العر�ية�للتعود�ع����ذا�الوضع�ا��ديد.

و�فضـــل�ان�يكتـــب�الاســـتاذ�النمـــوذج�امـــام�الـــدارس�ح�ـــ���شـــا�د�حركـــة�

 يد�الاستاذ�و�قلد�ا.

 و�را�������عليم�الكتابة�:

مراعـاة�جلســة�الكتابـة�مـن�اليمــ�ن�ا�ـ��ال�ســار�بال�سـبة�ل��ـروف�ايضــا�(و  .١

 الدارس).

 التناسب�ب�ن�ا��روف�افقيا�ورأسيا,�ومراعاة�املسافات. .٢



١٢٧ 

 ا��روف�ال���ت�ون�فوق�السطر�وا��روف�ال���ت�ون�تحت�السطر. .٣

 اختالف�ارتفاعات�ا��روف�ال���ت�ون�فوق�السطر. .٤

 املسافات�ب�ن�ا��روف�و��ن�ال�لمات. .٥

/�ج�ح�خ�)��ـــ��التـــدر�ب�ع�ـــ��ا��ـــروف�امل�شـــا��ة�للتمي�ـــ��بي��ـــا�(ب�ت�ث� .٦

 جمل�تحتوى�ع����ذه�ا��روف.

كتابـــة�نمـــوذج�وا�ـــ���ـــ��اع�ـــ��الصـــفحة�و�قـــوم�الـــدارس�بتقليـــده�بادئـــا� .٧

 من�اسفل�الصفحة�ح���ي�ون�النموذج�وا��ا�امامه�����ل�مرة.

اتبــاع�نفــس�الاســلوب�الــذى�اتبعــه�املــدرس��ــ���علــيم�القــراءة�,�اى�البــدء� .٨

ن�الطر�قــــة�التقليديــــة��عبــــارات�ســــبق�للــــدارس�ســــماع�ا�ونطق�ــــا�بــــدال�مــــ

 ال���تبدأ�با��روف�املفردة.

�عو�ـــــد�الـــــدارس�ع�ـــــ��طر�ق�ـــــ��الكتابـــــة�(ال��ـــــ��والرقعـــــة)�منـــــذ�البدايـــــة� .٩

 أل�مية�الاو������القراءة�والثانية����الكتابة��السر�عة.

�عــد�ذلــك�يمكــن�التــدر�ج�ا�ــ��مرحلــة�التعب�ــ��ا��ــر�بمع�ــ��ال�لمــة,�و��ــون�

لمناقشــــة,�واجتيــــار�احــــد�ا,�ذلــــك�مــــن�خــــالل�عــــرض��عــــدة�موضــــوعات�ل

ومناقشـة�عناصــر�مـع�الطــالب�وتـدو�ن�العناصــر�ع�ـ��الســبورة.�ثـم�يقــوم�

الطـــــــــالب�ب��ت�ـــــــــب�العناصـــــــــر�وكتابـــــــــة�املوضـــــــــوع,�مـــــــــع�تزو�ـــــــــد�م�بـــــــــبعض�



 ١٢٨ 

العبــــارات�والالفــــاظ�ال�ــــ��يحتــــاجون�ال��ــــا.�و�مكــــن�كتابــــة�موضــــوع�احــــد�

 الطالب�ع���السبورة�ومناقشته�وت��يحه�جماعا.

ان�يقدم�الاستاذ�للطـالب��بدايـة�قصـة�او���اي��ـا�ثـم��وكذلك�من�املمكن

 يطلب�م��م�الكتابة�ع��ا.

مـــن�الوا�ـــ��ان�معظـــم�التـــدر�ب�الســـابقة��عت�ـــ��مـــن�املوجـــه,�يأخـــذ�ا�ـــ��

مرحلــــة�التعب�ــــ��ا��ــــر�املنطلــــق,�الــــذى�منــــه�الطالــــب�عــــن�ميولــــه�ورغباتــــه�

وآرائــه�دون�قيــود�او�شــروط.�وح�ــ��يتحقــق�ذلــك�نــوجز�واجبــات�املــدرس�

 النقاط�الاتية�:���

النظر�ا���اخطاء�الطالب�ع���ا��ا�ش���طبي��,�فال�ي�ب���ان�يضـيق���ـا� .١

املدرس.�كما�ال�ي�ب���ان�ي�شدد����الت��يح,�وان�يوقف�الطالب�عند�

 �ل��فوة�ل�ى�ي����له��ش�ل�يحرك�الطالب�و�ش�ت�تفك��.

التغا����عن�الاخطاء�ال�سيطة����القواعد�او�التحليـل�لتن�يـه�الطالـب� .٢

 ال��ا�بطر�قة�غ���مباشرة.

عــــدم�ا��لـــــط�بــــ�ن�درس�التعب�ـــــ��ودرس�القواعــــد,�وترك�ـــــ��الا�تمــــام�ع�ـــــ�� .٣

الاف�ــــار�وتلرتي��ــــا�وطر�قــــة�الصــــياغة�والــــر�ط�بــــ�ن�الاف�ــــار�والانتقــــال�مــــن�

 فقرة�ا���فقرة�,�ور�ط�ا��مل,�وغ���ذلك�من�مواصفاا�التعب���ا��يد.
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بأسرع�مـا�يمكـن,�دون����حالة�التعب���الكتا�ى�يفضل�ت��يح�املوضوع� .٤

تأجيــل�ذلــك�ايامــا�كمــا�يحــدث��ــ��العــادة,�وذلــك�ح�ــ��يمكــن�للطالــب�ان�

 يتذكر�ما�كتب�و�ستفيد�من�ت��يح�املدرس.

ال�ي�ب�ــــ��ان�يركــــز�الت�ــــ�يح�ع�ــــ��اخطــــاء�الطالــــب,�بــــل�ي�ب�ــــ��ان���ــــتم� .٥

الت��يح�ب���يع�الطالب�ع���الانطـالق��ـ��التعب�ـ��عـن�طر�ـق�الاشـارة�

وعه�من�نقاط�ا��ودة.�و�مكن�وضع�ضوابط�تتدرج�ا���ما�جاء����موض

 ���الا�مية�ع���النحو�التا��:

 املضمون�:�اف�ار�مبتكرة,�وا��ة,�تالئم�السن. .أ

عـــــــرض�الاف�ـــــــار�:�املقدمـــــــة,�العناصـــــــر�حســـــــب�ا�مي��ـــــــا,�الـــــــر�ط�بـــــــ�ن� .ب

 الاف�ار,�ا��اتمة.

الكفــاءة�اللغو�ــة�:�الاملــام�بالقواعــد,�ر�ــط�ا��مــل,�اختيــار�املفــردات� ج.�

اســـــــبة,��ـــــــ�ة�الامـــــــالء,�الدقـــــــة��ـــــــ��اســـــــتعمال�عالمـــــــات�الوقـــــــف�املن

 وال��قيم.

 الش�ليات�:�ا��ط,�النظافة,�ال��ت�ب. .د
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 الفصل�السا�ع

 �عليم�الاصوات��وتدر�ب�الاسماء

 

قلنــا�ان�اللغـــة��ــ��ذا��ـــا�عبـــارة�عــن�اصـــوات�ذات�داللــة.�وعلـــم�الاصـــوات�

�(General Phonetics)يـــدرس�ع�ـــ��املســـتو��ن��:�ع�ـــ��الاصـــوات�العـــام�

وعلـــــم�الاصـــــوات��ـــــ��ســـــياق�ا,�او�علـــــم�الاصـــــوات�ال�شـــــكي���او�التنظي�ـــــ���

(Phonology) ��:���و�تفرع�علم�الاصوات�ا 

 لدراسة�اية�لغة�صوتية�لف��ة�زمنية�معينة.�(Descriptive)وصفى�� .١

 اذا�طالت�الف��ة�الزمنية.�(Historical)تار����� .٢

اك�ــــــــ��ع�ــــــــ��وجـــــــــه�,�حــــــــ�ن�مقارنــــــــة�لغتـــــــــ�ن�او��(Compartive)مقــــــــارن� .٣

 املقارنة.

 و�س���دراسة�الاصوات�ع���مرحلت�ن�:

�(Phonatics),�و�ـ��ال�ـ���ســ����(Material)مرحلـة�تخـتض�باملـادة�ذا��ـا�

,�و�ع���بدراسة�اعضاء�النطق�ابتداء�مـن�الشـفت�ن�والتجـاو�ف�الانفيـة�

والفميـة�وا��نجـرة�الاحبـال�الصـوتية,�والـرئت�ن�دراسـة��شـر�حية�ملعرفـة�

 جزء����احداث�وت�و�ن�الصوت.�وظيفة��ل
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ومرحلــــة�تخــــتص�بتجر�ــــد��ــــذه�املـــــادة�,�ةالان��ــــاء���ــــا�ا�ــــ��صــــورة�قواعـــــد�

,�و�ع�ــ��بدراســة�الصــوت��ـــ���(Phonology)عامــة,�و�ســ����ــذه�املرحلــة�

ســـــــياقه,�والـــــــنظم�الصـــــــوتية�للغـــــــة�معينـــــــة,�وكمـــــــا�ينطق�ـــــــا�ا�ـــــــ�ا��ا��ـــــــ��

 )٢٢:١٩٨٠ممارس��م�اليومية.(محمد�كمال��شر,�

علـــــم�الاصـــــوات��ـــــ��جمل��ـــــا�شـــــديدة�التـــــداخل,��عســـــر�احيانـــــه�ومباحـــــث��

 فصل�ا,�ولذا�يدرج�ا��عض�العلماء��ل�ا�مع��عض�ا.

والاصوات�جزء�من�اللغة�,��وعلـم�اللغـة�مح�ـوم�بقـوان�ن�تتصـل��علـوم�

مختلفـــــة�تـــــتحكم�وتـــــؤثر�فيـــــه�وال�بـــــد�مـــــن�دراســـــ��ا,�والاســـــتعانة���ـــــا�ف��ـــــا�

,��(Accovstic)الصــوت�يخــص�ا��انــب�اللغــوى�عنــد�دراســته,�مثــل�علــم�

,��(Ahyslology)وعلـــــــم�وظـــــــائف�الاعضـــــــاء��(Anatome)وعلـــــــم�ال�شـــــــر�ع�

,�ومبــــــــــــــادئ�علــــــــــــــم�الاجتمــــــــــــــاع��(Psychcology)وعلـــــــــــــم�مبــــــــــــــادئ�الــــــــــــــنفس�

(Sosiology)��,١٠١:١٩٨٠.(توفيق�محمد�شا��ن( 

والكــــــالم�يت�ــــــون�مــــــن�اصــــــوات�ثابتــــــة��ــــــ��املصــــــوتات�:�(ا��ر�ــــــات),�ال�ــــــ��

ة�(فونيمـــــات)�,�تق�ـــــ�ب�عامـــــة�مـــــن�ينفصـــــل��عضـــــ�ا�عـــــن��عـــــض�بواســـــاط

نمـوذج�الضوضــاء.�و�ـ��عــادة�تتم�ــ��بحركـة�اغــالق�الحـد�اعضــاء�النطــق,�

 تتفاوت�اداء,�و�عق��ا�حركة�فتح�ل�ذه�الاعضاء.
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�ـــذه�ا��ر�ـــات�النطقيـــة��ـــ��ال�ـــ��يطلـــق�عل��ـــا�الصـــواءت,�ومـــن�مجمـــوع�

الصـــوت�مـــع�حركـــة��الفـــتح��ـــ��بدئـــه,�وحركـــة�الاغـــالق�ال�ـــ��ت��يـــه,�وت�ـــون�

 طع,�والذى�ت�نوع�بن�ته�من�لغة�الخرى.املق

و�كـــــذا�نجـــــد�ان�الكـــــالم��ـــــ���ـــــل�اللغـــــات�ينقســـــم�ا�ـــــ��مجموعـــــات�اوايـــــة�

قصــ��ة,�مثتملــة�ع�ــ��مجموعــة��مــن�الاصــوات�ال�ــ��ينفصــل��عضــ�ا�عــن�

�عــــــــــــــض�بواســـــــــــــــاطة�ا��ر�ــــــــــــــات�النطقيـــــــــــــــة�املتفاوتــــــــــــــه�الطـــــــــــــــول.(ابرا�يم�

اء�(او�)�و�شـــيد�العلمـــاء�املحـــدثون��علـــم�وظـــائف�الاعضـــ٢٠:١٩٨٥انـــ�س,

ـــــا��ســــــمية�الــــــدكتور�تمــــــام�حســــــان).�(تمــــــام� علــــــم�ال�شــــــكيل�الصــــــو�ى,�كمـ

)�و�فرعــــــون���ــــــذا�العلــــــم�ع�ــــــ��الاصــــــوات�اللغو�ـــــــة,�١١١:١٩٨٠حســــــان,�

و�فرقــــون�بــــ�ن�العلمــــ�ن�:�بــــأن�علــــم�الاصــــوات�اللغو�ــــة�يــــدرس�الاصــــوات�

اللغو�ــــة,�وكأ��ــــا�مجــــرد�حــــوادث�ف��يائيــــة,�ال�عالقــــة�ل�ــــا�باللغــــة�ال�ــــ���ــــ��

ف��ــــــــتم�بمخارجنــــــــا�وصــــــــفا��ا�ومقــــــــادير�شــــــــد��ا,�وعــــــــدد�احــــــــد�عناصــــــــر�ا,�

 ذبذبا��ا�واطوال�ا.

ب�نمــــا���ــــتم�علــــم�وظــــائف�الاصــــوات,�او�ال�شــــكيل�الصــــو�ى�بوظيفــــة��ــــل�

صــوت��ــ��اللغــة�في�ســائل�عــن�ك�ــ�ة�ورود��ــذا�الصــوت�او�قلتــه��ــ���ــذه�

اللغة,�وعن�ام�ـان�وقوعـه��ـ���ـذا�املقطـع�او�ذاك,�وعـن�قبـول�مجاورتـه�

�ا���اخر�ما��نالك�مـن�املباحـث�ال�ـ��ترمـى�ا�ـ��وضـع�لذاك�الصوت�ام�ال 
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القواعد�الصوتية,�ال���تجرى�عل��ا�الاصـوات��ـ��لغـة�مـا�مـن�غ�ـ��ا��ـاح�

 )١٠٢:١٩٨٠ع���الطبيعة�الف��يائية�لالصوات.(توفيق�محمد�شا��ن,�

والطر�قــة�ان�العــرب�الاقــدم�ن�عرفــوا�مــن�مباحــث��ــذا�العلــم�ا��ــديث�

�م�عـن�النـون�والـراء�ا��مـا�ال�تجتمعـان��ـ��(علم�وظائف�الاعضاء).�فقول

صـــــــدر��لمـــــــة�عر�يــــــــة,�ومالحظـــــــا��م�الكث�ـــــــ��ملــــــــا��ستحســـــــن�مـــــــن�تراكيــــــــب�

ا��ــــــروف�ومـــــــا��ســـــــتقبح,��ــــــل�ذلـــــــك�مـــــــن�لــــــب�املباحـــــــث�(الفونولوجيـــــــة).�

 )١٣٩:١٣٨٩(محمد�الانطا�ى,�

 و�ت�ون�ا���از�الصو�ى����الا�سان�من�:

 الرئت�ن,�الستغالل�ال�واء�ا��ارج�م��ما. .١

 ة�ال�وائية�ال���تصل�ما�ب�ن�الرئت�ن�وا��نجرة.القصب .٢

وا��نجـرة,�و�ــ��ك��ـرة�غضــروفية,�و�روز�ـا�الامــامى��سـ���يتفاحــة� .٣

 ادم.

الـوتران�الصــوتيان,�و�متـدان�افقيــا��ـ��ا��نجــرة�و�ي��مـا�فــراغ��ســ��� .٤

باملزمـــــار,�وفـــــوق�زائـــــد���ميـــــة��ســـــ���:�لســـــان�املزمـــــار,�تح�ـــــ��طر�ـــــق�

�ــ��املــرئ�وال����ــ��الــوتران�اذا�اذا��التــنفس�اثنــاء�البلــع�ومــرور�الطعــام

�انا�متباعدين,�و��ز�ما�ال�ـواء�اذا��انـا�متقـار��ن�و�حـدثان�الصـوت�
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:�ثم�تقوم�تجاو�ف�ا��نجرة�وا��لق�والفم�بت�ـ�يم�الصـوت�ع�ـ��

 نحو�ما�تصنع�الاالت�املوسيقية.

ا��لـــــــق�و�ـــــــو�ا��ـــــــزء�الـــــــذى�بـــــــ�ن��ا��نجـــــــرة�والفـــــــم,�و�ـــــــو�ي�ـــــــ�م��� .٥

 الصوت.

شــديدة�املرونــة,�وا�ــم�جــزء��ــ��ا���ــاز�الصــو�ى,��اللســان�و�ــو�عضــلة .٦

 و�ه�ت�نوع�وتتمايز�الاصوات.

ا��نـــــك�الاع�ـــــ��و�ســـــ����ســـــقف�الفـــــم,�وا��ـــــزء�الامـــــامى�منـــــه�طلـــــب� .٧

 يد���الغار,�وا��زء�ا��لقى�منه�رخو�يد���الطبق.

 الل�اة�و���الزائدة�ال��مية����اخر�ا��نك�الاع���الرخو. .٨

 الاسنان�العلو�ة�والسلفية����الفم. .٩

الفـــــراغ�الانفـــــى,�الـــــذى�ينـــــدفع�خاللـــــه�الـــــنفس�اثنـــــاء�ا�غـــــالق�طر�ـــــق�� .١٠

 الفم.

 الشفتان�و�ما�غضلتان�مستديراتن�ي�ت�����ما�الفم. .١١

واملوجــــة�الصــــوتية��ــــ��مجمــــوع�الذبــــذبات�الصــــوتية�الناجمــــة�عــــن�تــــأث���

احــدا�ما��ــ��الاخــرى.�وت�ــون��ســيطة�اذا��ــان�ا��ســم�املحــدث�للصــوت�

 ت����ذلك�ف���مركبة.نقيا�ومتمائال.�اما�اذا�تفاوت
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ومـــن�الاصـــوات�مـــاال�يـــؤثر��ـــ��الاوتـــار�الصـــوتية�بـــاال���از,�فت�ـــون�غ�ـــ��� .أ

حنجر�ــة�ال��ــا�ت�ــ�ب��ال�ــواء�ا��ــارج�مــن�الــرئت�ن,�فتمــر�بالقصــبة�

ال�وائية�وا��نجرة�دون�تأث������اوتار�ا,�ثم�تمر�ببا���الاعضـاء,�و�ـ��

احتجــازا�ا��لـق�واللســان�والشــفتان,�وقــد�يحــدث�ان�يحتجــز�ال�ــواء�

تامـــا�عنــــد�النطـــق�بأحــــد�ا��ـــروف�(�التــــاء�),�فمـــع�ا��ــــا�ال���ـــز�الاوتــــار�

الصـــوتية�الا�ا��ـــا�ت��ـــز�ال�ـــواء�عنـــد�اتصـــال�عضـــوى�النطـــق,�و�مـــا�

طــــــــرف�اللســــــــان�واصــــــــول�الثنائيــــــــا�العليــــــــا�و�عــــــــرف��ــــــــذه�الاصــــــــوات�

 بالشدسدة�امل�موسة.

��از�اما�الاصوات�ا��نبجر�ة�ف���ال���تؤثر����الاوتار�الصـوتية�بـاال� .ب

والتذبذب�وذلك�مثل�(البـاء),�ال�ـ����ـز�الاوتـار�الصـوتية�واذا�وصـلت�

ا�ـــــــ��الشـــــــفت�ن�جعل��مـــــــا�ينطقـــــــان�انطباقـــــــا�تامـــــــا�يحـــــــول�دون�مـــــــرور�

ال�واء,�ولذا�يقال�ل�ذا�النوع�من�الاصوات��ا��نجر�ـة�الانحباسـية.�

و�نـــــاك�لـــــون�اخـــــر�يقـــــال�لـــــه�:�الاصـــــوات�ا��نجر�ـــــة�الانطالقيـــــة�ل�ـــــز�

ع�مـــــرور�ال�ـــــواء��ا�ـــــ��ا��ـــــارج�بـــــال�حائـــــل�يح�ســـــه,�الاوتـــــار�الصـــــوتية�مـــــ

وذلـــــك�مثـــــل�اصـــــوات�اللـــــ�ن�القصـــــ��ة�ا��ر�ـــــات�الـــــثالث�او�الطو�ـــــل,�

و�ــ��حـــرورف�املـــد,�او�حــروف�اللـــ�ن�كمـــا�مــا�يطلـــق�عل��ـــا�املحـــدثون.�

 )٢٦(ابرا�يم�محمد�ناجا,�ص.
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فــــاذا�تحــــرك�الوترانالصــــوتيان�حــــال�مــــرور�ال�ــــواء,��ــــان�ا��ــــرف�اج�ــــورا,�

 لصوتية,�والا�ف�و�م�موس.ل�زة�الاوتار�ا

والصوت�الطليق,��و�الذى��يجرى�معه�النفس�طلقيا�ر��ع�ـ�ض�طر�قـه�

عقبة�ح���يخرج�من�الفم.�والصوت�ا��ب�س��و�الصوت�الذى�يحدث�

 معه�ا�سداد�جزئ�او�ك������نقطة�من�نقاط�القناة�الصوتية.

�والاسـتاذ�الانطــا�ى,��ــو�صــاحب�ال�ســمية�(بال�ليقــة�وا��ب�ســية),�و�را�ــا

افضــل�مــن��ســمية�الــدكتور�تمــام�حســن�(بال�ــ�اح�والعلــل),�الن��ــذه�

�سمية�تليق�بالصرف.�كما�يرا�ا�افضـل�مـن��سـمية��محمـود�السـعوان�

(بالصـــــــوامت�والصـــــــوائت)رن�ف��ـــــــا�تناقضـــــــا,�اذا�كيـــــــف��ســـــــ���الصـــــــوت�

صــامتا��؟�زكــذلك�اع���ــ����ع�ــ���مــن�ســما�ا�(بالســواكن�وا��ر�ــات),او�

لتباس�ب�ن�الساكن�الذى�ال�تتلوه�حركة,�(السواكن�واصوات�الل�ن),�لال

 )١٤٦:١٣٨٩.(محمد�الانطاكر,��(Consonnes)والساكن�ا��ب�س��

امـــــــا�علـــــــم�الصـــــــوت�ال�شـــــــكي���او�الفونولوجيـــــــا�:�فيـــــــدرس��الصـــــــوت��ـــــــ��

سياقه�و���لغته�املعينة,�وطر�قة�نطـق�ا�ـ�ابه�لـه��ـ��نطق�ـم�الطبي�ـ��

صـوات,�ح�ـ��تت�ـ��للغ��م.�وكذلك�معرفة�مدى�تـأثره�بمـا�يجـاورة�مـن�ا

املقطـــع�الصـــو�ى,��فتعـــرف�الطر�قـــة,�ال�ـــ��ركبـــت�م��ـــا�ال�لمـــات,��ـــ��تلـــك�

 اللغة�وكذلك�اجزاء�التفعيالت�العروضة.
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مــــن�املشــــكالت�ال�امــــة�ال�ــــ��يواج��ــــا�معلــــم�العر�يــــة��لغــــة�ثانيــــة�كيفيــــة�

التغلــب�ع�ــ��صــعو�ات�النطــق�لــدى�طالبــه.�وال�شــك��ان�البدايــة�تكمــن�

ى�للغة�العر�ية�ومقارنته�بالنظام�الصو�ى�للغة����معرفة�النظام�الصو�

الام�لــدى�املتعلمــ�ن,�للتعــرف�ع�ــ��نقــاط�ال�شــابه,�ونقــاط�الاخــتالف�بــ�ن�

النظــام�ن.�وتــد����ــذه�املقارنــة�الدراســة�التقابليــة�او�التحليــل�التقــاب��.�

 و�فيد��ذا�التحليل�معلم�اللغة�العر�ية�من�عدة�وجوه.

شــ��كة�بــ�ن�اللغــة�العر�يــة�واللغــة��عــرف�املعلــم�الاصــوات�اللغو�ــة�امل .١

 الام�لدى�املتعلم.

�عرف�املعلم�الاصوات�املوجودة����اللغـة�العر�يـة�وال�ـ��ال�توجـد��ـ�� .٢

 اللغة�الام�وال���يرجع�ان�ت�ون�مضدر�صعو�ة�خاصة�للمتعلم.

�عـــــرف�املعلـــــم�الاصـــــوات�املوجـــــودة��ـــــ��اللغـــــة�الام�وال�ـــــ��التوجـــــد��ـــــ�� .٣

 تعلم�اقحام�ا����اللغة�العر�ية.اللغة�العر�ية�وال���سيحاول�امل

�ستطيع�املعلم�من�خالل�معرفةته�للنظام�الصو�ى�ا��ـاص�باللغـة� .٤

العر�يـــــــة�وا��ـــــــاص�باللغـــــــة�الام�ان�يت�بـــــــأ�بمشـــــــكالت�النطـــــــق�لــــــــدى�

 طالبه.

�ســـتطيع�املعلـــم�ان�يفســـر�ســـ�ب�املشـــ�لةالنطقية�لـــدى�طالبـــه�حـــ�ن� .٥

تقابليــة�تقــع��ــذه�املشــ�لة,�اذ��ســتطيع�املعلــم�مــن�خــالل�معرفتــه�ال



١٣٩ 

للغت�ن�ان��عرف�كيف�ي�تقل�اثر�التعلم�مـن�لغـة�ا�ـ��اخـرى�وكيـف�

تــــــــــــؤثر�اللغــــــــــــة�الام��ــــــــــــ��اللغــــــــــــة�الثانيــــــــــــة�وكيــــــــــــف�تــــــــــــؤثر�الثانيــــــــــــة��ــــــــــــ��

 )��٣٨:١٩٨٦الاو��.(محمد�ع���ا��و��,�
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 ﴿عن�ال�اتب﴾

 
عبد�العز�ز�ولد�بكالنا�س�سيك�لومبوك�الوسطى�نوسا�

� ��� �إندون�سيا �الغر�ية �من�١٩٨٨ف��اي����١٠تنجارا م.
 زوج��سيط:�ز�ن�الدين�ومورنيا�ي.

 

�علم� �رحلة �ال�اتب �إلابتدا�ي�وقام �املستوى ��� ية
���ذيب� �بمدرسة �والثانو�ة �واملتوسطة، �الغر�ية، �س�سيك �إلابتدائية بمدرسة

� �سنة �و�� �س�سيك. �درجة��٢٠٠٧ألاخالق ��� �ا��امعة �إ�� �دراسته �يلتحق م.
�(س �إلاسالمية�١-ب�لور�وس �ماتارام �بجامعة �العر�ية �اللغة ��عليم �بقسم (

م.�يلتحلق�دراسته�٢٠١٣م.�و���سنة�٢٠١١ا���ومية�و��ت���دراسته�ف��ا�سنة�
�مالك�إبرا�يم�إلاسالمية�ا���ومية�ماالنج،� إ���درجة�املاجست���بجامعة�موالنا

م.�يلتحق�دراسته�إ���درجة�٢٠١٥م.�و���سنة�٢٠١٥و��ت���دراسته�ف��ا�سنة�
�و��ت��� �ماالنج، �ا���ومية �إلاسالمية �إبرا�يم �مالك �موالنا �بجامعة الدكتوراه

�س �ف��ا �بجامعة�٢٠١٨نة�دراسته �العر�ية �قسم�اللغة ��� �و��ون�آلان�أستاذا .
 م.�ح���آلان.�٢٠١٨ماتارام�إلاسالمية�ا���ومية،�منذ�سنة�
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� )�pagutanولد�الكتاب،�فتح�املوجود�،�بفاغوتا�(
�الرحمن���١٩٧١ �عبد :� ��سيط�ن �والدين �من � � م

وفاطمة�الز�رة�،�و�و�زوج�لظ�ر���عا��� رحمه�هللا
حياتا�وموتا�وأب�من�نور�ن�:�ز�دان��امللك�أسطو�ى

 فطر�يادي�رحمن��ونز���يولست�نا،�

و�قد�مّر�ال�اتب�برحلته�العلمينة�بدأ�من�املع�د�إلاسالمي�دار�السالم�
)��١٩٩١)�جاوى�الشرقية��(Ponorogo)��فنورو�و��(�Gontor�ونتور�(�

�إلاسالمية� �با��امعة � �العر�ية �اللغة ��عليم � �قسم ��� و�استمر��عده
�(ا� �بمتارام �ماجست���١٩٩٨��ومية �درجة ��� �ذلك ��عد �أعقد �ثم (

�ا���ومية�� �إلاسالمية �با��امعة �العر�ية �اللغة ��� �وتخصيصا �عميقا
Malang��)وواصل�دراسته����قسم�إدارة�ال��بية�إلاسالمية�� )�.٢٠٠٣

)،��و�و�آلان�رئ�س�قسم�٢٠١٥بجامعة�موالنا�مالك�إبرا�يم�بماالنج�(
د�املحاضر�ن����قسم�اللغة�العر�ية�بجامعة�ماتارام�اللغة�العر�ية�وأح

�داخل� �العلمية �بالتدر�ب�والرحلة �قام �قد �وإنه �ا���ومية. إلاسالمية
البلد�وخارجه�م��ا�:�تدر�بة�طر�قية�صغ��ة�����عليم�و��علم�وما�تتعلق�
�ا���ومية� �إلاسالمية �ا��امعة �قدم�ا �ال�� �العر�ية �اللغة ��� � ��ما

�ط � �وتدر��ية �ب�ن�متارام؛ �مش��كة � �العر�ية �اللغة ��عليم ��� ر�قية
�الوقف�إلاسالمي� �مؤسسة �مع �متارام �ا���ومية �إلاسالمية ا��امعة
بالر�اض،�اململكة�العر�ية�السعودية؛�الدورة�عن��عليم�و��علم�اللغة�
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� �با��امعة �الصغ��ة�Leipzig Jermanالعر�ية �العلمية �والدورة ؛
 .��MeGill Canadaللمدرس�ن�عن�املكتبة����ا��امعة��

 

 
 


