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 للكاتب اإلستقبالية الكلمة

 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 
 والصالة.  البيان علمه اإلنسان خلق الذي العالمين رب هلل الحمد

  اإلسالم إلى أرشدنا الذي هللا عبد ابن محمد األنبياء سيد على والسالم

 ... وبعد  وأصحابه  آله وعلى واالحسان واإليمان

 العربية اللغة المهارة وتنمية ترقية إلى تهدف محاوالت عدة كثرت لقد

 بالجامعة للطلبة وكذلك والمعاهد، المدارس في العربية اللغة لمدرسي

 التي الدراسية الكتب بعض توفير منها أهلية أم كانت حكومية اإلسالمية

 األمر هذا توفير أن ومعروف.  الدراسية المناهج مقتضيات مع تتناسب

 من الجارية الدراسية المناهج متطلبات مع تتوافق التي الكتب وضع يستلزم

 .التدريس طريقة أو المواد ناحية

 اللغة تدريس"   الكتاب هذا لديكم أقدم المقتضيات هذه على إنطالقا

 ولمدرسي عموما، تعميقها على  اإلرادة لديه لمن( بها الناطقين لغير "العربية

 العربية اللغة تعليم قسم فى للطلبة وأيضا دوالمعاه المدارس في العربية اللغة

 الحياة دور فى مهمة مكانة لها العربية اللغة أن ريب وال شك ال.  خاصة

 سيما وال والثقافي واالجتماعي والسياسي اإلقصادي األمر فى سواء الدولية

 تعليمها أهمية ننكر أن لنا المجرى ولهذا.  اإلسالمية التعاليم وجه من

 .اإلسالمية الحضارة على محافظة عميقهاوت وتدريسها

 معرفية مجاالت فى جوهرية أفكار متكامل شكل فى الكتاب هذا أقدم

 كاللغة العربية اللغة عن دائما يتعلق ما فصول تسعة على تشمل متعددة،

 وتدريس ، األجنبية اللغة تدريس: فهي اإلندونيسيين للطلبة بالنسبة األجنبية

 ، العربية اللغة ومهارات ، العربية اللغة تدريس روعناص ، العربية اللغة

  ، الكالم مهارة وتدريس ، االستماع مهارة وتدريس ، العربية اللغة وكفاءات

 األصوات وتدريس ، الكتابة مهارة وتدريس ، القراءة مهارة وتدريس

 معرفة أن على أتيقن.  العربية اللغة تدريس طرق وأخيرا ، األسماء وتدريب

 المدرسون وجدها حيث القضايا وتعالج المعرفية النوافذ تفتح ناصرالع هذه

 .والطلبة

. آخر شيء األهداف وتحقيق شيء المحاولة ولكن وسعينا حاولنا

 من يخلو لن الصغير العمل  هذا ، ظاهرا والعمل الغاية بين الفرق وسيبقى



 المدرسين سماحة من ونرجو.  وحده هلل الكمال ألن ونقصان أخطاء

 للمواد والتعليقات اإلصالح والقارئين اللغة بهذه والمهتمين  دارسينوال

 .الكتاب هذا في المقدمة

 على أعان كما الكتاب هذا إتمام على ليعيننا وتعالى سبحانه هللا وندعو

 عبد  والدي بالذكر وأخص ظهوره على أعانو الذين هؤالء وأشكر بدئها،

 الملك ظهر  المحبوبة وزوجتي  الزهرة فاطمة و عنه هللا رحمه الرحمن

 الحميرة ووردتي رحمن، فطريادي زيدان  الصغير ألسدي وأيضا ، أسطوتى

 . يولستينا نزلى

 للغة المتعمقين لجميع مفيدا نافعا الكتاب هذا يجعل أن هللا ونرجو

 ... العالمين رب هلل والحمد. العربية
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 األول الفصل
 األجنبية اللغة تدريس

 
 ونضجها نموها في تستند ، الحيوية الخبرات من خبرة هو التدريس إن

 عمال التديريس وليس واضحة، ومقومات محددة وأسس معينة أصول إلى

 ، الركابى) نظام أو قاعدة دون صورة أية على تؤدي محاولة أو رتجالياا

 أن ينبغي أسس على األجنبية اللغة تدريس يعتمد فلذلك( .  32:  1996

 أولويات( 1:  يلي فيما الخمسة األسس وهذه ، تدريسها في المدرس يهتمها

 والتراكيب األصوات في الدقة( 4,  التشويق عنصر( 3,  التدرج( 2,   التقديم

 . والمتانة الصالبة( 5,  والمعاني

 دكتور األستاذ أعدها مذكرة من تتصرف الخمسة األسس هذه أوجزنا

:  1998 أرشد، كتاب في) الدين نور ممدوح واألستاذ  بدري إبراهيم كمال

 والعربية اإلسالمية العلوم معهد عقدها التي المكثفة التربوية للدورة( 9

 .يأتي فيما األسس هذه ونقدم. هـ 1408 عام بإندونيسيا

 التقديم أولويات 
 الدراسية المواد تقديم عند المدرس يراعي أن هو األساس بهذا ويعني

 أولويات منهج في واآلراء ، اآلخر بعضها قيل منها بعض تقديم للدارسين

 : هي التقديم

 .ثانيا الكتابة ثم أوال والكالم االستماع 

 ، بعد فيما ويكتب يقرأ كيف ثم يتكلم وكيف تمعيس كيف يعلم فالدارس

 يقصد وال والكتابة القراءة بتعليم يسرع أوى المهارتين هاتين تعليم ألن

 بتدريس ويكتفي األخرى اللغوية المهارات المعلم يهمل أن األساس بهذا

 .والكالم االستماع

 .الكلمة قبل الجملة تعليم 

 تركيبها كيفية وتعليم الجمل بتحفيظ المعلم يبدأ أن الحديثة المدرسة ترى

 المعلم يبدأ أن آخر وبمعنى.  تصريفها وطريقة الكلمات تحفيظ قبل

 على يصبر أن المعلم على ويجب.  الصرف قبل النحو بتدريس

 الجمل تكون وأن.  الجديدة الجمل تعلموا حين تعثروا إذا الدارسين

 أن المستحسن فمن لةطوي كانت وإذا.  الكلمات قليلة للدارسين المقدمة

 .مكتمل معنى ذا منها جزء كل يكون أن بشرط أجزاء إلى يقسم



 غيرها قبل أوال المفيدة المفردات تعليم 

 حرا وهلم ونافذة ، وباب ، وكرسي ، وقلم ، كتاب:  مثل كلمات فإن

.  مثال الدراسة حجرة عن حوارا تدريسنا عند المفيدة الكلمات من تكون

 وجواز ، طائرة مثل كلمات فإن بالطائرة السفر عن اشيئ نعلم كنا فإذا

 .الموقف هذا فهم في مفيدة كلمات جرا وهلم ، وتذكرة,  السفر

 اللغة أهل بها ينطق التي العادية بالسرعة اللغة نطق 

 في تستعمل كما األجنبية اللغة تعليم وجوب الحديثة المدرسة ترى

 وذلك.  اللغة أبناء بها ينطق التي السرعة وبنفس العادي الحديث

 التأني في وال السرعة في الزائد لإلفراط داعي وال ، الطالقة الكتساب

 والبطئ ، الفهم عدم إلى تؤدي فالسرعة.  بالتوسط علينا بل فيها الزائد

 .التدريس عملية في مطلوبين غير وكالهما ، البطيئ التفكير إلى يؤدي

 

 التدرج 
 : يأتي كما بالتدرج ويراد

 .المعقول إلى المحسوس من تدرجال .1

 .المجهول إلى المعلوم من االنتقال  .2

 .سابقة خطوة على مبنية الحقة خطوة كل تكون أن   .3

 في العدد يصبح أن فيجب جديدة كلمات ست األول الدرس في كان إذا  .4

 .إليك ذو وهكذا ، كلمة عشرة إحدى الثاني الدرس

 .التعاريف أو دالقواع إلى األمثال من التدرج  .5

 .المركب إلى المفيد البسيط من التدرج .6

 تعينه فإنها النصائح من يأتي ما يعمل أن للمعلم ينبغي ، ذلك إلى إضافة

 : المرضي الوجه على مهنته تأدية على كثيرا

 .ممكنا ذلك كان متى العمل الدارس تكليف   .أ

 .كثيرا والتمرين قليال الشرح يكون أن .ب

 تكليف من بد فال ، عليها التنبيه ومجرد األخطاء بذكر تفاءاالك عدم. ج

 االستقالل ليتعودوا بأنفسهم واألسباب العلل وكشف تصحيحها الدارس

 .والتفكير العمل في

 

 التشويق عنصر 
 كان إذا إال الدرس في إليه الدارسين انتباه يتجذب أن للمدرس يمكن ال

 دائما يتعلقان والجاذبية والتشويق.  للسرور ومبعثا جذابا ممتعا مشوقا الدرس



 التالية والخطوات.  الفصل في المعلم يستخدمه الذي األسلوب أو بالطريقة

 : التشويق عنصر تحقيق على المعلم تساعد

 الحيرة إلى يؤدي ما المعلم يستبعد وأن ، جليا واضحا الدرس يكون أن .1

 .واالرتباك

 .للطالب (encouragement) المستمر التشجيع .2

 .(varieties) العمل في تنوع حصة كل في يكون أن .3

 .الدارسين بين التنافس روح بعث .4

 .أمكن إن التمارين في اللعب عنصر استخدام .5

 .عمله في مجدا أنه التدريس أثناء في المعلم يظهر أن .6

 

 والمعاني والتراكيب األصوات في الدقة 
  الخطأ في للوقوع فرصة أية الدارس المعلم يعطي أال بالدقة ويعني

 الجوانب في الدقة مراعاة ويجب. عنده خاطئة لغوية عادات لتكوين تجنبا

 : اآلتية

 تدريبات طريق عن (structures) التراكيب تدريس في الدقة مراعاة .1

 لغة من الغالب في يختلف الجملة بناء ألن وذلك ، (pattern drills) األنماط

 .أخرى لغة إلى

 وتدريبات التمرينات طريق عن ذلك ويتم وات،األص تدريب في الدقة مراعاة

 .والنطق األذن

 .(semantics/الداللة) المعاني تدريس في الدقة مراعاة

 

 والمتانة الصالبة 
 : التالية الخطوات استخدام للمعلم يمكن األساس  هذا تحقيق في

 مثل ، القاعدة شرح طريق عن وليس االستعمال طريق عن التعلم يتم أن

 .القاعدة قبل ثالالم تقديم

 يجعل فهذا.  األمثلة من عددا المدرس يأتي بل ، واحد بمثال االكتفاء عدم

 في يسهم الثالث أو الثاني المثال ألن ، للقاعدة استيعابا أكثر  الطالب

 .األول المثال توضيح

 كانت فإذا.  الستعماله فرصة الطالب يعطي أن المثال المدرس يقدم حينما

 التطبيق طريق فعن.  منفية أخرى حمل في بأمثلة ءجا منفية الجملة

 .القاعدة ترسخ

 ذكر فعند.  وجوههم على برسمه عنه يعبرون ما إظهار على الدارس تشجيع



 البسمة يرسم الفرح وعند ، حاجبيه يرفع أن الطالب على تعجبية جملة

 .شفتيه على

 

 العربية اللغة تدريس
 جماعة عليه تتفق محددة، مضامين ذو ، رمزي صوتي نظام هي اللغة

 مدكور) بينهم فيما واالتصال والتعبير التفكير في أفرادها ويستخدمه ، معينة

 لرموز اعتباطي نظام اللغة أن( 15:  1982) الخولى ويقول( . 30: 1984،

متجانسة لغوية جماعة أعضاء بين والمشاعر األفكار لتبادل تستخدم صوتية . 

 أنها يعني وهذا ، واالتصال والتعبير يرللتفك وسيلة اللغة كانت لذلك

 فاللغة ، وظائفها إلى نظرا.  الثقافي التراث لحفظ ووسيلة والتعلّم للتعليم وسيلة

 طريق عن وذلك ، يوم كل اإلنسانية الحياة في والمواصلة لالتصال آلة هي

ٍ بين المواصلة  وجنسية مجتمع وبين ومجتمع، شخص وبين ، وشخص شخص 

 المقصودة المعينة لألغراض المواصلة طريق عن لكذ وكل.  معينة

 آخر شخص إلى يبلّغها ذلك وغير والحزن كالفرح المعينة للشعور والتسكيب

 (.(187: 1997 ، يوسف يجربه ما شيئ كل ويشعر ويفهم ليعرف

 اإلنجليزية واللغة ، اإلندونيسية اللغة هي هل ، اللغة كل أن المؤكد ومن

 الشعوب لتلك هام دور لها العربية اللغة أو اليابانية اللغةو ، الفرنسية واللغة ،

 .المثقفة للجنسية ِمرآة  اللغة تكون بل.  نفسها والجنسيات

 العالم في رسمية كلغة تستخدم تطورها طْور في العربية اللغة كانت

 وينال االهتمام كل مهتما العربية اللغة تدريس  يكون أن ينبغي فلذلك.  الدولي

 حتى( اإلبتدائية المدرسة) االبتدائي المستوى من تدريسها في يةقو دفعة

  والسيما أهلية، أم كانت حكومية( الجامعي المستوى) المتقدم المستوى

 .اإلسالمية للجامعة

 لتعمق الجامعة طالب لكل شرطا أنها تعتقد التي العربية اللغوية الكفاءة

 والسبب.  مرضية بنتيجة أتت لم الجامعي المستوى في اإلسالمية الدراسة في

 من يتخرجون من الحكومية اإلسالمية الجامعة طالب بعض  ألن ذلك في

 اللغة  في الجيدة الكفاءة لديهم وليس أهلية أم كانت حكومية العالية المدارس

 وعادة ، قليل فعددهم الجيدة اللغوية الكفاءة له طالب فيهم كان وإذا.  العربية

 المعهد أنشأها التي الحكومية العالية لمدرسةا من يتخرجون الذين هم

 الخاص لبرنامج العالية المدرسة من يتخرجون الذين أو اإلسالمي،

 (.(91: 1999 ، سوفرايوجو

.  توقّف دون مستمّرا يزال ال العربية اللغوية الكفاءة لتنمية السعي إن



 المعهد ةوإقام ، اللغة لتنمية خاصة جهة إنشاء مثل السعي هذا من والتنفيذ

 ذلك وكل ، اإلسالمية الجامعات بعض في اللغوية الوحدة أو اللغة  لتدريس

 جهة ومن.  الخاص للبرنامج العربية اللغة تدريس بعملية يختصٍّ السعي

 .العربية اللغوية الكفاءة تنمية إلى توجه التي التدريبية الدورات عقدت أخرى

 اللغة) األجنبية اللغة تدريس أن(  92: 1999)  سوفرايوجو أشار وكما

 العربية اللغة تدريس ، األول.  أقسام ثالثة إلى ينقسم بإندونيسيا( العربية

 اشتغلت التي المؤسسة عقدته كما الطويلة الدراسية بالفترة الخاص للبرنامج

 اللغة تدريس ، والثاني.  اإلسالمي والمعهد الجامعة مثل العربية اللغة قسم في

 مع يجرى التدريس وهذا.  عادية طبيعية بصفة اإلسالمية المعاهد في العربية

 اللغة تدريس والثالث،.  معا العربية باللغة المدّونة المعتبرة الكتب تدريس

 عقدته كما األخرى التدريس مواد بعض تدريس مع جنب إلى جنبا العربية

 ةوالمدرس ، الثانوية والمدرسة ، اإلبتدائية المدرسة مثل الرسمية المدارس

 .والجامعة العالية

 اللغوية الكفاءات أنواع ثالثة أنتجت الثالثة التعليمية األشكال وهذه

 على ، اللغة قسم عقدها التي الخاص للبرنامج التدريس فعملية.  المختلفة

 شفهيا األجنبية اللغة استيعاب إلى المتخرجين توصل أن تستطيع العموم

 االتصالية والناحية ، النحوية الناحية من وهذا ، ودقيقا جيدا استيعابا وتحريريا

 العربية اللغة تدريس وأما.  االستماع لكفاءة االستيعاب حتى القرائية والناحية

 العموم فعلى ، اإلسالمية المعاهد في النامية الطبيعية واألساليب بالطريقة

 اباالستيع وذلك.  سلبيا استيعابا  اللغة استيعاب إلى الدارسين توصيل تستطيع

 الدارسون.  المعهد رجال قررها التي المدروسة المعتبرة الكتب لبعض

 التدريس هذا من النتيجة وكانت ، بينهم المواصلة في بالصعوبة يشعرون

 في منها االستفادة على يقدرون ال ولكنهم العربية اللغة عن الفهم غرس

 تدريسال مواد بعض بتدريس المنفّذة العربية اللغة وتدريس.  المواصلة

 التعلّم عملية أن وذلك.  مرضية غير نتيجة أنتج العموم على ، األخرى

 ، اللغوية للمهارات شاملة غير نتيجة تعطي واألساليب الطريقة بهذه والتعليم

 هذه.  الدراسة من تخرجهم بعد الجيدة اللغوية كفاءتهم عدم إلى يؤدي وهذا

 للمدارس لمتوسطوا اإلبتدائي المستوى في فحسب تحدث ال الظاهرة

 اإلسالمية الجامعة مثل الجامعي المستوى في أيضا تحدث بل اإلسالمية

 . الحكومية

 الذي السعي من هو التعليم عملية ضمن اللغة تعليم وكذلك التعليم تنفيذ

 فقط ليس التعليم فتنفيذ.  ومراحل أجزاء على يشمل وعمليته إعداده كان



 الدراسية، الصفوف في والمدّرس الدارس نبي والتعليم التعلّم بتفاعل محدودا

 البحث بجانب.  كثيرا وقتا تستغرق التي النشاطات أكبر من ذلك كان مهما

 التعليم عملية فإن ، المرجوة واألهداف المطلوبة اإلحتياجات عن والتعّرف

 والطريقة ، التدريس بأهداف المناسبة التدريس مواد باختيار أيضا تتعلّق

 (.(9: 1996 ، جيوندونو المناسبة التدريبات  وكذلك سالتدري وأساليب

 الستيفاء الحاجات بوجود يظهر والتعليم التربية منهاج أن الحقيقة في

 بوجود يظهر اللغة في والتعليم التربية منهاج وكذلك ، المطلوبة اللوازم بعض

.  اجتماعية أم كانت شخصية المطلوبة اللوازم بعض الستيفاء الحاجات

 بوسيلة يتم ذلك وبعد ، طبيعيا يتم األمر أول في الحاجات تلك اءواستيف

 حسب يتغير الحاجات تلك نحو والطلب.  عمدا تستوفيها التي المؤسسات

 تلك استيفاء على قادرا اللغة تدريس ليكون التنسيقات بعمل ثم ، الحال

 تطلباتالم نبحث أن بنا فجدير ، اليوم اللغة تدريس ميول فلمعرفة.  التغيّرات

 . اللغة تدريس عملية في  الموجودة

 المدّرس وهي بعضا، بعضها عناصرها توحدت التي اللغة تعليم في

 في والدارس التدريس في المدرس نشاط هي ، والنشاطات ، والدارس

 ومواد ، التدريس وأهداف ، والتعلم التعليم برنامج واستراتيجية ، الدراسة

 األجزاء تلك إلى يطلب اللغة فتدريس.  البرامج تلك لتنفيذ والوسائل ، التدريس

 يؤثر اللغة تدريس في االحتياجات تغيرات وقوع ، منها كل بين العالقة وإلى

 كان حين في رأينا كما.  منها كل في الضغط تغير وإلى األجزاء تلك كل إلى

 هدف وإلى التدريس مادة إلى يوجه آخر وحين ، الدارس إلى يوجه الضغط

 وذي منظم و شامل كشيئ نراه أن ِمن بد ال التدريس ألن وهذا.  التدريس

 (.(14:  1984 ، روشيانا منفعة
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 الثاني الفصل

 العربية اللغة تدريس نظرية 

 
 الخاصة المهارات على التدريب في تتمثل العربية اللغة تدريس أهمية

 تتم حتى والكتابة والقراءة واالستماع المحادثة في متمثلة اللغوي باالتصال

 تدريس إلى المربين من نفر ويتجه.  أداء أحسن على اللغوي االتصال عملية

 حين وفي ، فروع إلى تجزأ أن غير من متكاملة وحدة أنها على العربية اللغة

فروعها خالل من يتمم أن ينبغي العربية اللغة تدريس أن آخر يرى . 

 العربية اللغة تدريس نظرية
 الوحدة نظرية هما تدريسها، في نظريتان ولها ، كثيرة اللغة فروع

 .يأتي فيما البيان وسيأتي. الفروع ونظرية

 الوحدة نظرية. أ
 فروعا وليست ، متماسكة مترابطة وحدة اللغة أن الطريقة هذه ترى

 يتحذ أن الطريقة بهده اللغة تعليم في المتبع واألسلوب ، مختلفة مفرقة

 هو فيكون.  اللغوية الدراسات جميع حول تدور محورا نص أن الموضوع

 وقد.  ذلك وغير واإلمالء والحفظ النحوي والتطبيق والتعبير القراءة موضوع

 كل محورا النص فكان ، التعليم في الطريقة هذه استعمال على القدماء جرى

 (.27:  1996 ، الركابي) دبيةواأل اللغوية الدراسات في شيئ

 أن من ينطلقون الذين أن( 44:  1980) السيد أحمد الرأي هذا وأكد

 من يدرب متكاملة وحدة النص في يجدون وحدتها خالل من يتم اللغة تعليم

 للطريق مسايرة ذلك وفي.  والقواعد واإلمالء والتعبير  القراءة على خالله

 يرى كما.  الجزء إلى الكل من نتقالاال في الحقائق إدراك في الطبيعي

 قبل الكل يدرك العقل أن من النفس علم في gestalt الجشتال نظرية أصحاب

 تجدد متكاملة وحدة أنه على النص معالجة إلى باإلضافة.  الجزء إدراك

 السبيل هذا أن عن فضال ، نفوسهم في النشاط وتبعث ، التالميذ عند الحيوية

 .الفنون لفمخت بين العالقة يوطد

 تربوية وأسس ، نفسية  أسس على اللغة تعليم في الوحدة نظرية ويعتمد

 1968) إبراهيم رءاها كما يأتي  فيما  عنها  البيان  وسيأتي.  لغوية وأسس ،



 :50-51.) 

 النفسية األسس -
 ، عنهم واملل للسأم ودفعا ، لشوقهم وبعثا التالميذ، لنشاط تحديدا فيها أن .1

 .وتلوينه العمل علتنو وذلك

 من لعالجه ، الواحد الموضوع إلى الرجوع تكرار من نوع وفيها .2

 .فهم وزيادة تثبيت التكرار وفي ، النواحي مختلف

 أوال كليا فهما الموضوع يمثله الذي الموقف بفهم تقضي الوحدة ونظرية .3

 إدراك في الذهن طبيعة يساير وهذا.  األجزاء فهم إلى االنتقال ثم ،

 .والمعلومات ألشياءا

 التربوية األسس -
 .اللغوية الدراسات ألوان بين وثيق ربط فيها أن .1

 يطغى ال ، متعادال نموا التالميذ عند اللغوي للنمو ضمان كذلك وفيها .2

 ، واحدة ظروف في تعالج جميعها األلوان هذه ألن.  آخر على لون فيه

 .العوامل من ذلك غير أو إخالصه أو المدرس حماسة فيها تتفاوت ال

 اللغوية األسس -
 أو الشفوي التعبير نستعمل حين ألننا ، اللغوي لالستعمال مسايرة أنها

.  مترابطة وحدة اللغوية ثقافتنا عن كتابتنا أو كالمنا في نصدر إنما الكتابي

.  إليها نحتاج التي بالمفردات ليمدنا ، أوال القاموس نستشير ال أننا بمعنى

 يتم بل ، الكلمات ونضبط  الجمل، نؤلف كيف لنفهم ، القواعد نستشير ثم

 .وارتباط تكامل فيها سريعة بصورة تعبيرنا

 الفروع نظرية 

:  1968) وإبراهيم( 51:  1996) الركابي عند الفروع بنظرية المراد

 مثل ، وحصصه وكتبه منهجه فرع لكل ، فروعا اللغة تقسيم وهي( 51

 ، واألدب ، واإلمالء ، والقواعد ، والتعبير ، والمحفوظات ، المطالعة

 كبير حد إلى  الفروع نظرية على المدارس في اللغة دراسة وتسير.  والبالغة

: 

 .الفروع هذه على موزعة اللغة فحصص  .1

 .به خاص وكتاب ، خاص منهج فرع ولكل  .2

 . الفروع هذه على الدرجات توزع االمتحان وفي  .3

 حدة على فرع كل الفروع هذه من يريد فيما التالميذ بريخت المدرسة وأن  .4

 (.84:  1998 ، أرشد)



 العربية اللغة تدريس أهداف
 الهدف هو التعلم أو التحصيل من جيد مستوى إلى الوصول إن

 صريحة أهداف وجدت إذا  إال هذا يأتي وال.  تربوي نظام ألي الرئيسي

( العربية) األجنبية اللغة يملتعل بالنسبة األهداف وهذه.  ومحددة وواضحة

 خرما عند األهداف وهذه. اآلخر على منها كل يعتمد مستويات ثالثة إلى ينقسم

,  المهارات أهداف( 2,  العامة األهداف( 1:  وهي( 199-201:  1988)

 .السلوكية األهداف( 3

 العامة األهداف.  أ
 العامة التربية فألهدا انعكاسا تمثل العربية اللغة لتعليم العامة األهداف

 تسود التي للفلسفة العلمية الترجمة بدورها تمثل والتي ، الدولة تتبناها التي

 التي ، واآلمال والتوصرات المفاهيم مجموعة تتحول بوساطتها إذ.  المجتمع

 المجال في تحقيقها إلى ، وهيئاتها أفرادها اختالف على ، األمة تهدف

 وهذه.  بتحقيقها التعليمي النظام يلتزم لمالمعا محددة أهداف إلى ، التربوي

 ، القومي وتراثه ، وفلسفته ، ودينه ، المجتمع طبيعة من تستمد األهداف

 وخصائصهم ، المتعلمين نمو مطالب وتراعي ، العصر طبيعة مع وتتناسب

 ((199:  1988 خرما، المعاصرة التربوية االتجاهات من هدى على

 تهدف التي هي العامة األهداف أن برأيه( 19:  1996) عامر وزاد

 وهي ، وتربوية وسياسية اجتماعية لمقاصد تحقيقا والوطنية القومية التربية

 المتمسكة ، ومجتمعه قومه مع المتألف الصالح المواطن بتكوين تعني مجملها

 اللغة بين مشتركة عامة األهداف وهذه.  السمحاء اإلسالمية عقيدته بقيم

 .األخرى المواد من وغيرها العربية

 خاتمة في ، يرمى العربية اللغة تعليم فإن األهداف هذه من وانطالقا

 وسيلته تكون ، األصلية لغة بجانب أخرى بلغة المواطن تزويد إلى ، المطاف

 ، كالسفر) األصلية اللغة استخدام فيها يتعذر التي المجاالت تلك في للتخاطب

 أن المواطن هذا يستطيع بحيث( . كذل وغير التجارية واألعمال ، والدراسة

 ويحقق ، وبلده نفسه عن إيجابية صورة إعطاء في ذلك خالل من يساهم

 غير اآلخرين مع المفاهيم من ذاته الوقت في ويتمكن ، الخاصة أغراضه

 .العالميين والسالم التفاهم تعزيز في يساهم يشكل األصلية بلغته الناطقين

 المهارات أهداف.  ب

 المنطوق فالحديث القراءة ثم والفهم االستماع اللغوية هاراتالم تشتمل



 طريقة عن يتعلم الذي الترتيب على اختالف هناك.  الكتابة مهارة وأخيرا

 هو السائد االتجاه كان ، المباشرة الطريقة ظهور وقبل.  المهارات هذه الطالب

 االستماع وهي االستيعابية المهارات,  األول:  قسمين اللغوية المهارات تقسيم

 المجيد، عبد) والكتابة الحديث وهي  اإلبتكارية المهارات:   والثاني . والقراءة

1981  :63) 

 تقسيم على جرت العادة أن برأيه( 200:  1988) خرما وزاد

 والحديث والقراءة  االستماع:  وهي ، مهارات أربع إلى اللغوية المهارات

 تشمل أولهما:  قسمين إلى األربع المهارات هذه تقسيم وعلى.  والكتابة

 ، طريقهما عن ، اإلنسان يتلقى اللتين( الصامتة) والقراءة االستماع مهارتي

 التحدث أي التعبير مهارتي تشمل الثاني والقسم.  ويستوعبها اآلخرين أفكار

 من إيصاله في نرغب ما لآلخرين طريقهما عن نوصل اللتان وهما ، والكتابة

 .ذلك إلى وما ونواه وامروأ وأخبار أفكار

 لمهارة بالنسبة ما مرحلة نهاية في فيه، نرغب الذي الهدف إن

 يسمع ما استيعاب من يمكنه معين مستوى إلى بالطالب الوصول هو االستماع

 أهداف إن.  المختلفة والموضوعات ، والحوار ، والجمل الكلمات بفهم وذلك

 حيث والتحليل النقد بقصد الستماعا فهناك.  االستماع بأنواع تتعلق االستماع

 إلى يعمد ثم ، وآراءه المتحدث ألفكار جيدا يصغي أن المستمع على يتجوب

 أن الطبيعي ومن.  موضوعية معايير وفق أو خبرته ضوء في ونقدها تحليلها

 واإلصغاء التامة واليقظة الحاد التركيز من له بد ال االستماع من النوع هذا

 ما فكرة تفوته وال آراء من أمامه يقال ما حيدا لمستمعا يستوعب حتى الكلي

 سليما وتقيما موضوعيا نقدا وتقويمها ونقدها وتفسيرها شرحها إلى يعمد كي

 (54:  1980 ، السيد أحمد)

 غير من االستماع بقصد االستماع هناك أن( 54:  1980) قوله ويليه

 فيبدي.  موسيقى أو ةأغني إلى المرء يستمع كان ، للذهن وكد للفكرة أعمال

 هذا في للمدرس بد وال.  مستحسنا راضيا يكون كأن  ذلك أزاء ما  استجابة

 الذي االستماع من اللون هذا تالميذه عند ينمي أن من االستماع من النوع

 أن ويمكن.  إليه يستمع لما واالستجابة المالئم والجو المريح الجلوس يتطلب

 جيد  بإلقاء شعرية قصيدة أو ، ملحنا نشيدا جالالم هذا في إليه يستمع ما يكون

 : هي االستماع أهداف فإن ، بيانه سبق لما تلخيصا. 

 .الجديدة األصوات على األذن تعويد .1 .1

 .الجديدة اللغة نطق على الدارسين تعويد .2 .2

 .عليه لإلجابة سؤال استيعاب .3 .3



 .أخرى إضافة أو كلمة تعبير أو عبارة بتكملة تمرين حل .4 .4

 .األسئلة على لإلجابة بتفاصيله نص استيعاب .5 .5

 .لتلخيصه نص في األساسية األفكار استيعاب .6 .6

 منواله موضوع لكتابة موضوع في الرئيسية العنصر تتبع .7 .7

 (.اإلنشاء)

 .البحث تحضير في بها لالستعانة الموضوع عن مذكرات أخذ .8 .8

 (225:  1987 حمادة،.) موضوع لمناقشة التمهيد .9 .9

 يصل أن هو ، القراءة لمهارة بالنسبة فيه نرغب الذي الهدف وأما

 المختلفة والنصوص ، والجمل الكلمات قراءة من يمّكنه مستوى إلى الدارس

 شكل في الهدف ذلك يوضع أن ويمكن.  جيدا فهما وفهمها العربية باللغة

 : يأتي فيما  الناقة رءاها كما الجزئية األهداف

 باألصوات المكتوبة الرموز ربط في الدارس يتمكن أن  .1 .1

 .العربية اللغة في عنها تعبر التي

 .صحيح بنطق جهرية قراءة النص قراءة من يتمكن أن  .2 .2

 الصفحة من مباشرة العام المعنى استنتاج من يتمكن أن .3 .3

 .التراكيب بتغير المعنى تغير وإدراك المطبوعة

 والفرق ، السياق معاني من المفردات معاني يتعرف أن  .4 .4

 .الكتابة ومفردات الحديث مفردات بين

 المعنى عالقات وإدراك الفقرات في الجمل معاني يفهم أن  .5 .5

 .بينها تربط التي

 اللغة قواعد ذلك تعوق أن دون وانطالق بفهم يقرأ أن  .6 .6

 .وصرفها

 العالقات يدرك وأن والتفاصيل الجزئية األفكار يفهم أن  .7 .7

 .الرئيسية للفكرة المكونة

 .منها كل ووظيفة الترقيم عالمات يتعرف أن  .8 .8

 مفردات قوائم أو بالمعاجم االستعانة دون بطالقة يقرأ أن  .9 .9

 .اللغتين إلى مترجمة

 قراءة إلى الصحيفة قراءة من ابتداء واسعة قراءة يقرأ أن .10 .10

 وتحديد األحداث إدراك مع الجارية واألحداث والعلوم والتاريخ األدب

 العربية بالثقافة الواسعة القراءة وريط ونقدها المعاني ليلوتح النتائج

 .اإلسالمية

 هو ، الكالم أو الحديث لمهارة بالنسبة فيه نرغب الذي الهدف وأما



 والوظائف ، العامة األفكار إطار في الحوار في االشتراك من الدارس تمكين

 فيما الكالم أو الحديث لمهارة األهداف وتتخلص.  مرحلة لكل المقررة اللغوية

 : يأتي

 أنواع يؤدي وأن العربية اللغة أصوات الدارس ينطق أن .1 .1

 .العربية أبناء من مقبولة بطريقة وذلك ، المختلفة والتنغيم النبر

 .والمتشابهة المتجاورة األصوات ينطق أن .2 .2

 القصيرة الحركات بين النطق في الفرق يدرك أن .3 .3

 .الطويلة والحركات

 .المناسبة النحوية الصيغ مستخدما أفكاره عن يعبر أن .4 .4

 لتركيب الصحيح النظام مستخدما أفكاره عن يعبر أن .5 .5

 .الكالم لغة في خاصة العربية، في الكلمة

 مثل الشفوي التعبير في اللغة خصائص بعض يستخدم أن .6 .6

 وغير وأزمنته الفعل ونظام ، والحال العدد وتمييز ، والتأنيث التذكير

 .بالعربية المتكلم زميل مما ذلك

 ومستوى لعمره مناسبة كالمية لفظية بثروة يكتسب أن .7 .7

 اتصال عمليات إتمام في الثروة هذه يستخدم وأن ، وقدراته نضجه

 .عصرية

 والمناسبة المقبولة العربية الثقافة أشكال بعض يستخدم أن .8 .8

 المعلمات بعض يكتسب وأن عمله، وطبيعة االجتماعي ومستواه لعمره

 .واإلسالمي العربي التراث عن األساسية

 مواقف في ومفهوما واضحا تعبيرا نفسه عن يعبر أن .9 .9

 .البسيط الحديث

 بشكل بها والتحدث العربية باللغة التفكير من يتمكن أن .10 .10

 (157:  1985 الناقة،)  مقبولة زمنية لفترات ومترابط متصل

 على القدرة فهو ، ابةالكت لمهارة بالنسبة فيه نرغب الذي الهدف وأما

 أيضا مستواها يختلف موضوعات حول وفقرات جمل في المكتوب التعبير

 ، سليما تعليما العربية الكتابة الدارسين نعلم أن أردنا إذا.  المراحل باختالف

 : وهي ، المهارة لهذه المرجوة األهداف نهتم أن فينبغي

 بما تتصل التي والحروف ، صحيحا رسما الحروف رسم يعرف أن  

 .غيرها من بعدها

 والمتشابهة ، المخرج المتقاربة الحروف بين الدقيقة الفروق يدرك أن  

 .الرسم في



 .غيرها من المنقوطة للحروف التنقيط مراعاة  

 .للحروف زيادة أو حذف دون الكلمات لحروف السليم النهج  

 .بتكت وال منطوقة حروف على تحتوى التي الكلمات كتابة مراعاة  

 وغير التأنيث وهاء ، المفتوحة والتاء المربوطة التاء بين الفرق مراعاة  

 .ذلك

 والجمال الوضوح مراعاة مع وسهولة بسرعة والكلمات الحروف كتابة  

 .والتنسيق

 .الترقيم عالمات مراعاة  

" ال" بين والتفريق الطوال، والحركات القصار الحركات مراعاة  

 .والقمرية الشمسية

 وفي نهايتها وفي الكلمة وسط في المختلفة الهمزات كتابة أماكن رفةمع  

 .بدايتها

 (64 السنة دون هللا، عبد) السليمة والصرفية النحوية التراكيب مراعاة  

  

 السلوكية األهداف. ج
 أن Bloom بلوم وقدم السلوكي، التغير إلى يهدف التدريس كل فإن

 والمجال ،(cognitive) المعرفي لمجالا هي، مجاالت ثالثة السلوكية األهداف

 .(psychomotor) الحركي النفس أو الحركي والمجال (afektive) الوجداني

 أصغر حقول إلى المجاالت هذه تقسيم يجري العربية اللغة تعليم وفي

 ، واالستجابة ، واالستقبال ، والتقويم ، والتحليل ، والفهم ، المعرفة:  مثل

.  وغيرها األشياء تجاه المواقف وإظهار ، والتركيب ، والتنظيم ، والتقدير

 من أكثر العربية اللغة تدريس أن( 115: 1986) الرأي ذلك طعيمة وأكد

 عنها بأفكار تزويدهم أو اللغة هذه عن بمعلومات الدارسين أذهان حشو مجرد

 : وهي أشياء، ثالثة يستهدف متكامل نشاط أنه. 

 طاقات من لديهم ما واستثمار (cognitive) العقلية الدارسين قدرات تنمية 

 .األول المقام في  إبداعية عملية فاللغة.  واإلبداع التفكير

 العربية اللغة نحو (afektive) اإليجابية واتجاهاتهم الدارسين مشاعر تنمية 

 .وثقافتها

 بمثل الحركي األداء فيها يشترك معينة لغوية مهارات الدارسين اكتساب 

 نفس عملية أخرى بعبارة إنها. األخرى النفسية لعملياتا تشترك ما

 .(psychomotor) حركية



 األهداف تلك(  100:  1978 يونس، في)Vallete فالت اعتبر وقد

 نسبة تقع بينما الحركي، النفسي الجانب في يقع اللغة تعلم من كثيرا ووجدت

 ومعرفة ،المفردات فمعرفة ، هنا ومن. الفكري الجانب في التعلم هذا من

 الفكري الجانب في تقع منها جزء في واإلمالء ، األصوات ومعرفة ، القواعد

 بالجانب يسمى ما إلى يتقدم فإنه والكتابة الحديث الدارس يمارس وحينما ،

 الفكري للجانب الستة األنواع فالت وجدت هذا على عالوة.  الحركي-النفسي

( 3 ، الفهم( 2 ، المعرفة( 1:  لغةال بتعليم متصلة أو مناسبة بلوم نظمها الذي

 .التقويم( 6و ، التركيب( 5 ، التحليل( 4 ، التطبيق

 الجانب في اللغة بدراسة متصلة التالية لألنواع قوله ويليه

( 2 ، اإلدراك( 1:  اللغة استخدام في مهما دورا تلعب وهي الحركي،-النفسي

 الحري اإلنتاج( 5 ، ةالممارس( 4 ، والتذكر المحاكاة( 3 ، الواعي اإلنتاج

 بالدافعية تتصل فهي. اللغة لتعليم أيضا مهمة (afektive) الوجداني الجانب وأما

 واألنواع. كذلك األجنبية والثقافة ، األجنبية اللغة تعلم نحو وباالتجاهات

( 3 ، االستجابة( 2 ، التعاطف( 1:  هي األجنبية اللغة لتعلم بالنسبة المفيدة

 .قالتذو أو التقدير

 من األساسي الغرض أو الهدف عن( 23: 1996) الركابي عبر وقد

 ومتى ، الفهم ومعيار التفاهم أداة ألنه التعبير إتقان هو العربية اللغة تدريس

 وفيهم لغته المرء وعى ومتى التعبير إتقان على العربية اللغة فروع تضافرت

 لما الطالب فهم وكان ، ومنتجا كبيرا به يحيط وما بالبيئة اتصاله كان دقائقها

 تدريس أهداف تلخيص ويمكن.  ومثمرا مفيدا كتاب من يقرؤه وما عليه يلقي

 : وهي رئيسية، أهداف ثالثة في العربية اللغة

 الناطقون بها يمارسها التي بالطريقة العربية اللغة الدارس يمارس أن

 األربع  اللغوية المهارات ضوء وفي.  ذلك من تقرب بصورة أو اللغة بهذه

 قدرة تنمية( أ:  إلى يستهدف ثانية كلغة العربية اللغة تعليم بأن القول يمكن

 الطالب قدرة تنمية( ب,  إليها يستمعون عندما العربية اللغة فهم على الطالب

 في معبرا حديثا بالعربية الناطقين مع والتحدث للغة الصحيح النطق على

 العربية الكتابات قراءة على الطالب قدرة تنمية( ج,  األداء في سليما ، المعنى

 .وطالق بدقة العربية باللغة الكتابة على الطالب قدرة تنمية( د,  وفهم بدقة

 من غيرها عن يميزها وما العربية اللغة خصائص الطالب يعرف أن 

 .ومفاهيم وتراكيب مفردات أصوات اللغات

 اإلنسان ئصبخصا يلم وأن العربية الثقافة على الطالب يتعرف أن 

 معه يتعامل الذي  والمجتمع  فيها  يعيش  التي  والبيئة.  العربي



 (.117: 1986 طعيمة،)

  

 العربية اللغة تدريس عناصر
 بعضها تتفاعل التي العناصر يشتمل أنه يعني ، كالمنهج التدريس

( . 77:  2001 ، هامالك) المقررة الدراسية  األهداف  إلى  للوصول  يعضا

 أن ،( 3:  1996) جيوندونو عند  التدريس وتخطيط تأليف  نظرية في

 ، بعضا بعضها مكملة عناصر ثالثة من تتكون التي كالعملية يعبر التدريس

(  3,  التدريس وعملية( 2,  التدريس أهداف(  1:  العناصرهي وهذه

 (.التقويم) التدريس نتيجة وتصمين

 العالقة تكون أن إما بعضا، بعضها متينة عالقة لها العناصر تلك

 راجعة تغذية العالقة نوع على مباشرة غير عالقة أم سبابية مباشرة عالقة

(feedback). 

 التدريس أهداف.  أ

 األهداف وكتابة تنظيم هو التدريس برامج لتصميم المستويات أحد من

 للدارس تناوله المرجو السلوك عن الوصفة هي التدريسية األهداف. التدريسية

 الكفاءات يشتمل العنصر وهذا( . 109: 2002 ، هامالك) التدريس عملية بعد

 التعرف على يعتمد الكفاءات تلك تنظيم. التدريس نهاية في تناولها المرجوة

 يتكون  أن يمكن ، اللغة تدريس ففي. استيفائها من البد التي المتطلبات نحو

 التي ، شتي لغوية مهارات من أو ، واحدة لغوية مهارة من التدريسي الهدف

.  وتنميتها غرسها في نسعى حتى الدارس لدى استيعابها إلى محتاجة هي

 اللغوية والكفاءات ، التامة اللغوية والمهارات ، الهدف نحو الوثيق التعرف

 (.3:  1996 ، جيوندونو) التدريس عملية وتخطيط لتصميم نشاط أهم من

 عملية في ، بيراك معنى وله الهامة األمور من أمر التدريسي الهدف

 الهدف فإن ، التخطيط عملية في.  التقويم عملية في أم كانت التدريس تخطيط

 وحدة ترتيب وفي ، التدريسية المواد اختيار في توجيها يوجه التدريسي

 التدريسية الوسائل اختيار وفى ، التدريسية الفرصة استغراق وفى ، الدرس

 -كذلك– الهدف وكان.  للتقويم (standart) الميزان تقرير وفي ، وأساليبها

 .التدريس وفعالية القيمة لمعرفة مقياسا

 تنظيمها من البد إليها التدريس يهدف التي اللغوية المهارات فلذلك،

 وتؤثر، ألوانا، تعطي المتطلبات نحو والتعرف التدريسية األهداف ألن.  جيدا

 .العملية دافاأله إلى للوصول التدريس لعملية الوجهة تقرر بل



 التدريس عملية. ب

 إلى للوصول التدريس عملية في والعمل النشاط كل يشتمل العنصر هذا

 من كعنصر التدريس عملية.  األول العنصر في والمنظمة المقررة األهداف

 األنشطة على تشمل ، التدريسية باألهداف متينة عالقة لها التي العناصر

 هناك كانت إن.  التدريسية األهداف إلى الوصول على تساعد التي المالئمة

 الهدف إلى للوصول ومصاحبة مساعدة أنشطة إال هي ليست ، أخرى أنشطة

 (.4:  1996 جيوندونو،) األساسي

 وطرق ، التديسية المادة:  منها األمور من تتكون التدريس عملية

 راعنص الدراسي الكتاب أي التدريسية المادة تشكل.  والتمرينات ، التدريس

 مرحلة أي في األساسية ركائزه إحدى فهو ، المنهج مكونات من أساسيا

 نريد التي األهداف وتتحقق والثقافي اللغوي محتواه خالل فمن ، تدريسية

 من للمنهج األخرى المكونات إلى باإلضافة ، التدريسية العملية من تحقيقها

 .تدريس وطرق أنشطة

.  فيها المرغوب الثقافية جوانببال الدارسين يزود المدرسي الكتاب إن

 ، النقد على قدرتهم تنمي التي والحقائق والمعلومات بالخبرات يمدهم كما

 يمثل كما ، واالستيعاب التفهم عملية من كجزء أحداث نحو العقلي واالنتاج

 فإنه هنا ومن ، المعاني يؤكد وهو ، الفكرة فرض في السلطة التعليمي الكتاب

 وصورة الحقيقة عن نظر وجهة يعرض ألنه" ، له لدارسينا على التأثير شديد

 الكتاب معاني فيه تحدث ثم ومن.  صحتها إثبات نفسها في تحمل العالم عن

 وأما( . 7:  السنة دون ، هللا عبد) تلقائية وانفعاالت مهيئة استجابات التعليمي

 حسن أركان من هام ركن هي ،( 38:  1996) الركابي عند الطريقة

 فيها وألفوا التربوية بالطرق والحديث القديم في المربون إهتم وقد ، يسالتدر

 وجهات وتعدد اآلراء اختالف تحمل فنية عملية والطريقة.  الكثيرة الكتب

 كثير اشتهر متعددة طرائق التربية أوقف في نبدو أن إذن عجبيا فليس ، النظر

 .وجوهرها بخواصها أو أصحابها ألسماء منها

 المدرسي الكتاب في المتبعة التدريسية الطريقة اسبتتن أن يجب

 طريقة تبني مثال فاليمكن.  تحقيقها ويتوخى المؤلف يرسمها التي األهداف

 تفاهم لغة بوصفها العربية يعلم أن منه يأمل مدرسي كتاب في والترجمة النحو

 يمدرس كتاب في الشفهية السمعية الطريقة اتباع يستطيع ال أنه كما.  منطوقة

 لكل إذن.  األدبية بالنصوص اإلسالميين الدعوة معرفة لتعميق مخصص

 الكتاب كان إذا أما.  يالئمها أسلوب غاية ولكل ، تناسبه طريقة هدف

 صيني) االنتقائية الطريقة يتبع أن المدرسي الكتاب مؤلف إلى يهدف المدرسي



، 1980  :103.) 

 على الدارس قدرة تنمية اللغة تدريس في األساسي الهدف كان فإذا

 السعي إلى أوال تتوجه أن البرنامج ذلك في واألعمال فاألنشطة ، مثال القراءة

 .القراءة على قدرته تنمية في

 التقويم . ج
"  كتاب في ، "evaluation" االنجليزية اللغة من مأخوذ مصطلح التقويم

essential Of education" لـ Edwin Wand و Geral W. Brown نأ يقال  "

evaluation refer to the act or prosess to determining the value of something". 

 لتقرير فيها تستخدم التي العملية هو ،Brown  و  Wand عند التقويم كان فلذلك

 نتائج فيها تستخدم العملية هو التقويم أن ، آخر رأي وهناك.  األشياء نتائج

 جانب على أو المتعلم لدى معينة خاصة ةقيم عل حكم إصدار في ، القياس

 بعض عن معلومات فيها تستخدم التي عملية هو أو.  المنهج جوانب من معين

 لالختيار أو ، قرارات التخاذ المنهج جوانب بعض أو ، التلميذ سلوك جوانب

:  1991 عميرة،) المنهج أو التلميذ بشأن تتخذ ، لها بدائل بعض بين من

250.) 

 ،(measurement) القياس أيضاعن نتكلم سوف التقويم، نع تكلمنا لو

 عن عبارة هو( 249:  1991) عميرة عند االختبار . (test) واالختبار

 لها االستجابة المتعلم من يطلب المهام أو   األسئلة من سلسلة أو ، مجموعة

 أن ويفترض( . باإلشارة أو اإليمائي بالتمثيل قليلة وأحيانا) شفهيا أو تحريريا

 عالقة لها التي والمهام ، الممكنة األسئلة لكل ممثلة عينة االختبار يشتمل

 قياس على نحصل المتعلم استجابات وبفحص ، االختبار يقيسها التي بالخاصة

 .الخاصة لهذه بالنسبة ألدائه ، رقمية قيمة أوإ ،

 أن ،( 249:   1991) وعميرة( 96:  2001) راشجدان رأي ويليه 

 باستخدام ، معينة لخاصية بالنسبة المتعلم أداء بها يقدر التي عملية هو القياس

 فإن وبذلك ، رقمية بقيمة القياس عن ويعبر ، مناسب مقياس أو ، مالئمة أداة

 غير أخرى أدوات باستخدام القياس يتم قد بل ، االختبار من أوسع القياس

 التي التقدير اسمقي أو ، التقدير قوائم أو ، المالحظة مثل االختبارات،

 تسمح أخرى وسيلة بأي أو ، المتعلم أداء بها ويقدر المعلم لها يستجيب

 .كمية بصورة معلومات على بالحصول

.  التدريس حقيقة لنيل هاما عنصرا التقويم كان التدريس، عملية في

 بنا فجدير ، المرجو الهدف إلى وصلت قد التدريس عملية أن على فلنستنبط



 نقوم أن فعلينا ، فشلت التدريس عملية أن على استنبطنا فإذا.  يمالتقو نعقد أن

 فعلينا المرجو، الهدف إلى يحصل لم التدريس ولكن المنهج قومنا فإذا.  المنهج

 يمكن فلذلك.تناولها يصعب حتى المنهج تناسب لم ألنها ، األهداف نقوم أن

:  1988 ، سوهرتو) الحقائق ولنيل لمعرفة مفتاح التقويم أن على االستنباط

2.) 

 وتخطيط لتصميم العناصر أن على ، السابق البيان من لنا اتضح ولقد

 غير وعالقة مباشرة عالقة العالقة وهذه.  بعضا بعضها تتعلق التدريس عملية

 .الراجعة التغذية كنوع مباشرة

 العربية اللغة تدريس فعالية
 ويقصد.  نافعا فعاال تعليمه يكون أن في يرغب المعلم أن في شك ال

 التعلم من ممكنة درجة أقصى إلى يؤدي  الذي  التعليم ذلك ، الفعال بالتعليم

 المكاسب من قدر أكبر على الحصول مع  ووقتا  جهدا وأقلها الطرق بأقصر

 (.32:  1982 ، الخولي) األخرى التربوية

 دافأه لتحقيق إال ليس وهذا ، الفعال التعلم إلى يؤدي الفعال التعليم فإن

 صيني إسماعيل أشار فقد.  التعليم في النجاح إلى وللحصول التدريس

 يرمى والذي المعلم يبذله الذي الجهد هو الناجح التعليم بأن( 13:  1980)

 نجوع بنسبة يقاس التعليم نجوع فإن هنا ومن.  التعليمية األهداف تحقيق إلى

 الوسائل إحدى إال هو ام والتعليم ، الهدف هو إذا الناجح فالتعليم.  التعلم

 أو الخدمة قبل تهيئته إال هو ما المعلم وتدريب ، الهدف ذلك لبلوغ المستخدمة

 .الممكنة الطرق بأنجح  المتعقدة بوظائف للقيام الخدمة أثناء

 التعليم إلى للحصول ركائز أربع( 13:  1980) صيني إسماعيل وقدم

 : الناجح

 اللغات لمعلمي األيام هذه في ويكتب يقال مما كثير:  الشخصية الصفات .1

 معرفة ذلك في بما اللغات تعليم في والفنية التكتيكية النواحي على يركز

 . وهكذا والبصرية السمعية والوسائل المقارن والتحليل اللغويات علم

.  اللغوية مهارات المهنية المعلم كفاءات أهم:  اللغوية والمهارات الكفاءة .2

 بها الناطقين من نفسه هو بها الناطقين لغير العربية غةالل معلم كان فإن

 مع ، نموذجا يعتبر أوجهها كل في للغة إتقانه بأن التكهن يمكننا عندئذ

 لغير العربية اللغة معلم كان إذا أما.  مكان كل في الحال هو ليس هذا أن

 من عددا فإن ، أيضا بها الناطقين غير من نفسه هو بها الناطقين

 . لغويا الشخص هذا كفاية من للتأكيد يتوافر أن يجب تالمؤهال



 هنا المطلوبة اللغوية العلوم معرفة نقسم أن يمكننا:  اللغوية العلوم معرفة .3

 األم الطالب لغة عن ومعرفة ، الهدف اللغة عن معرفة: أقسام أربعة إلى

 يواجهها قد التي اللغوية والمشاكل المقارن التحليل عن ومعرفة ،

 لغوية تعليمية مواد كتابة علة المعلم وقدرة ، الهدف اللغة تعلم طالبال

 .وتحضيرها مناسبة

 مهاراته في المعلم كفاءات إن:  والتعليمية التربوية والطرائق األساليب .4

 بأداء توجه سليمة تربوية فلسفة من المهارات هذه قسم وينتج ، التعليمية

 النفس علم أصول تطبيق في امنه آخر قسم ويظهر ، وأهدافه المعلم

 تساعد التي التعليمية العملية في الحديثة والنظريات لحديث التربوي

 .الشخصي مستواه وعلى الفرد المتعلم أهداف تحقيق على المعلم

 للتعليم  عديدة شروط بتقديم الرأي ذلك( 32:  1982) الخولي وأكد  

 : الفعال

 التدريس بأساليب إحاطته توجبيس وهذا.  يعلم كيف المعلم يعرف أن  .1

 أن البد ، ثانية كلغة العربية اللغة لمعلم وبالنسبة.  والخاصة العامة

 يختبر وكيف واللفظ والكتابة والقراءة المفردات يعلم كيف المعلم يعرف

 .التدريس في المعينة الوسائل يستخدم وكيف لغوية مهارة كل في تالميذه

 لهم قدوة يعتبرونه تالميذه ألن الئق هرمظ على يحافظ أن المعلم على .2

 .قدميه أخمص إلى رأسه قمة من ويتفحصونه

 كما.  الصف في طالب كل يسمعه واضحا يكون أن يجب المعلم صوت .3

 مثل يضر جدا العالي فالصوت.  القوة متوسط الصوت يكون أن يجب

 الطالب انتباه يجعل المنخفض والصوت.  جدا المنخفض الصوت ضرر

 .المتابعة في صعوبة يجدون ألنهم اقصير

 يقتل شيء وال.  الصف غرفة دخول قبل درسه يحضر أن المعلم على .4

 ماذا يدري وال درسه يحضر ال الذي المعلم غرور مثل التعليم فعالية

 .يدّرس كيف وال يدرس

 عليه يحتم وهذا.  المقرر الكتاب يحويه مما أكثر يعرف أن المعلم على .5

 في المعرفة من المزيد الكتساب المطالعة واستمرارية االطالع سعة

 .يدرسه الذي الحقل

 المعنوية وبالجوائز المخلص بالمديح طالبه يشجع أن من للمعلم البد .6

 .انتباههم وضمان لتشويقهم درسه وإلى إليه ليجذبهم والمادية

 .طالبه بين الفردية الفروق يراعي أن المعلم على .7

 تسوده الصف جو فيجعل ومودة بلطف طالبه يعامل أن المعلم على .8



 .صحية اجتماعية عالقات

 الصف ضبط من ليتمكن الحزم يجب حيث حازما يكون أن المعلم على .9

 .داخله االتصاالت شبكة وتنظيم

 يكتشف ما سرعان إذ طالبه، جميع مع عادال يكون أن المعلم على .10

 العالقات يجعل مما ، هضد أو منهم واحد إلى معلمهم تحيز الطالب

 .احترامهم فقدانه إلى ذلك يؤدي ما وكثيرا.  وبينهم بينه متوترة

 فالمعلم.  األقل على يحبه كأنه يبدو أن أو عمله يحب أن المعلم على .11

 تعلم وإذا.  درسه كراهية إلى طالبه يدعو لعمله كراهيته يبدي الذي

 .فيه مشكوكا يصبح منه الطالب

 النشاط في ليشاركوا القصوى الفرصة لطالبه يتيح أن المعلم على .12

 .والتعلم االنتباه على يساعدهم ذلك ألن ، الدرس أثناء الصفي
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 الثالث الفصل 

 العربية اللغة مهارات

  
 

 راءةالق ثم والفهم االستماع  تشمل اللغوية المهارات أن سابقا ذكر كما

 الذي الترتيب على اختالف هناك.  الكتابة مهارة وأخيرا المنطوق فالحديث

 كان ، المباشرة الطريقة ظهور وقبل.  المهارات هذه الطالب طريقة عن يتعلم

 المهارات:  األول:  قسمين اللغوية المهارات تقسيم هو السائد االتجاه

 وهي  اإلبتكارية لمهاراتا:  والثاني . والقراءة االستماع وهي االستيعابية

 (.63:  1981 ، المجيد عبد) والكتابة الحديث

 من بد ال,  األخرى األجنبية اللغات تدريس كان كما العربية اللغة تدريس

 الكالم مهارة و االستماع مهارة:  فهي  األربع اللغوية المهارات بين يوّحد أن

 .الكتابة مهارة و القراءة مهارة و

 االستماع مهارة
 واعية إنسانية عملية االستماع أن( 123:  1999) الباري عبد رأى

 في الناس أصوات األذن فيها يستقبل المعرفة اكتساب هو معين لغرض مدبرة

 فيها وتحلل.  المقصود وبخاصة التواصل حاالت مختلف في المجتمع

 من معانيها وتشتق.  المعنوي وباطنها ، المنطوق ظاهرها إلى األصوات

 يجري الذي والموقف التحدث وسياقات سابقة معارف من الفرد لدى ام خالل

 صور إما وهي البشري الدماغ في الذهنية الصور تكون وبذلك.  التحدث فيه

 في المعرفة أبنية تكون ثم ومن.  معا مبصرة مسموعة أو ، خالصة مسموعة

 ، اتالمشتت من وخلوه اإلنصات من فيه البد الذي االستماع خالل من الذهن

 عملية من األصلي القصد هو وهذا ، إليه المستمع معنى على والتركيز

 .االستماع

 األخرى اللغوية المهارات بين المهارة أهمٍّ من االستماع أن يعتبر

 والنحو المفردات الدارس يكتسب النشاط هذا من ،( 81:  1996 ، فرقان)

 اللغة لدراسة واألهمٍّ ىاألْول النشاط هو االستماع نشاط.  السليم النطق بجانب

 من أو  والديه من البداية في اللغة األطفال يتعلّم كيف رأينا كما وهذا ، العربية

 نشاط من يبدأ( العربية) الثانية اللغة تعلم  وكذلك.  االستماع بوسيلة بيئته

 أن( 57:  1974) مولينتو يقول( . 102:  1980 ، بروتو) االستماع



 الفونيم بين الفروق استماع طريق عن يكتسب تماعاالس مهارة أو االستماع

 من أو األصلي الناطق من األخرى والعبارة العبارة بين أو ، اآلخر والفونيم

 .األسطوانة من أو المسجالت

 ألنه ، جيدا اهتماما نهتمه أن من بد ال الذي االستماع نشاط أهمية هكذا

 ، الوحيدة اللغوية المهارة من ليس ولكنه.  اللغة الكتساب األْولى النشاط من

 يقوم أن( الجامعة طالب) الدارس يستطيع فبهذا ، أخرى لغوية مهارة هناك

 .سمع بما والعمل أفكاره عن والتعبير ، والفهم  التكرار بعملية

 الكالم مهارة
 من العام الهدف. االستماع عملية بعد اإلنتاج كثير نشاط هو الكالم

( 102: 1980 ، بروتو) شفهيا اللغة استعمال كفاءة غرس هو الكالم تدريس

 هي الكالم/ االتصال كفاءة أن( 172:  1994) أوتاري أّكده الرأي وهذا. 

 بشكل استفادتها على والقدرة معانيها عن والمعرفة اللغة رموز عن المعرفة

 .طبيعي

 التفكير أو بالفكر تتعلق ألنها ، الصعبة اللغوية المهارة هي الكالم مهارة

 والجمل المفردات إعداد إلى تحتاج العملية وهذه.  يقول أن ينبغي شيئ عن

 ، النطق في التدريبات إلى تحتاج وكذلك ، المرجوة باألحوال المناسبة المعينة

 .المفهومة البسيطة العبارة باستعمال والشعور األفكار عن التعبير وفي

 القراءة مهارة
 الرموز لهذه والفهم ، عةالمطبو الرموز على التعّرف هي  القراءة

( . 128:  1991 ، مدكور) والموضوع والفكرة والفقرة للجمل المكونة

 لغة بين الصلة إيجاد بها يراد عملية القراءة أن( 57:  1968) إبراهيم ويقول

 تؤدي التي واأللفاظ المعاني من الكالم لغة وتتألف ، الكتابية والرموز الكالم

 المعنى( 1:  هي ، ثالثة القراءة عناصر أن ذاه من ويفهم.  المعاني هذه

 .المكتوب الرمز( 3,  يؤديه الذي اللفظ( 2,  الذهني

 تتمٍّ التي ، الثالثة العناصر هذه بين السريع التأليف هي المدرسة ومهمة

 قراءة يسمى الكالم لغة إلى منه واالنتقال ، بالرمز والبدء ، باجتماعها القراءة

 ، سرية قراءة المعاني إلى الرموز وترجمة ، كتابة يسمى والعكس ،

 .جهرية قراءة مسموعة ألفاظ إلى وترجمتها

 الكتابة مهارة



 والكالم االستماع مهارة بعد نهتمها أن من بد ال التي األخيرة المهارة

 ، المجتمع أفراد بين لالتصال وسيلة الكتابة تأتي.  الكتابة مهارة هي  والقراءة

 جانبا تحتل إذ الحاضر وقتنا في الكتابة شأن من قللي أن أحد يستطيع وال

 . اليومي نشاطنا من كبيرا قسما وتأخذ,  حياتنا في كبيرا

 وإما,  كتابة ألفكاره ناقال إما نشاطه من كبيرا جزءا يصرف منا كل

 في المكتوبة األوراق كمية تصّور الخيال يفوق ولعله.  مكتوب هو لما قارئا

 المادية جوانبها جميع في اإلنسانية الحياة ولتتنا وكلها,  شتى صور

 وصدق.  مستقبله وتخطط,  حاضره وتصوغ,  بماضية تربطه.  والمعنوية

 إلى يدفعنا هذا ولعل". المكتوبة الكلمة عصر في نعيش إننا:" قال من

 مثمرا نكتبه ما فنجعل,  الكتبة في نبذلهما الذين والجهد الوقت على الحرص

 (.11-10:  1984 رضوان،) عرضه في اومؤثر, مضمونه في

 بشكل الكتابة,  أولها:  رئيسة ثالثة بأمور االهتمام يعنى الكتابة وتعليم

 وهذا,  الحال لمقتضى ومناسبته,  والجمال ، واالقتصادية,  باألهمية يتصف

,  الهجاء حيث من السليمة الكتابة, وثانيها. التحريري بالتعببير يسمى ما

.  ذلك وغير, كالهمزات , األخرى الكتابية والمشكالت الترقيم وعالمات

 بالمهارات يتصالن هنا والثالث فالثانى.  جميل واضح بشكل الكتابة,  وثالثها

 العربي التحرير مهارات أو,  الكتابة بآليات يسمى أوما,  الكتابة في اليدوية

 (. 265:  1991 مدكور،)

 المستوى في جيدا اهتماما تّمةمه تكون أن األربع اللغوية المهارات وتلك

 أنها الدراسي بهدفها والسيما ، اإلسالمية الجامعة في خصوصا ، الجامعي

 .الجيدة اللغوية بالكفاءة المسلمين العلماء تنشئ أن تريد

 

  اللغوية المهارات بين العالقة
 أن حين في ، بعضا بعضها متينة عالقة لها األربع اللغوية المهارات بين

 الباري عبد رءاه كما اآلتي الشكل يقدمه ما وهذا ، دائرة اللغة ترى تالمهارا

: 

 

    االستماع                

 

 

 
 الكتابة                                     التحدث                              



 

 
 

  القراءة              

 : اآلتية األمور الدائري الشكل هذا في ما وأهم

 .المباشرة العالقات يادةز .1

 .مباشرة غير العالقات قلة .2

 .والقراءة االستماع بين الربط .3

 .والكتابة التحدث بين الربط .4

 ، مباشرة غير والعالقات المباشر العالقات الدائري الشكل هذا يشتمل

 :وهي

 : من تتكون وهي ، المباشرة العالقات.  أ

 .الكتابةو التحدث من بكل االستماع عالقة .1 

 .واالستماع القراءة من بكل التحدث عالقة  .2 

 .والكتابة التحدث من بكل القراءة عالقة  .3 

 .واالستماع القراءة من بكل الكتابة عالقة .4  

 : من تتكون وهي مباشرة، غير العالقات. ب

 .والكتابة التحدث .1

 .والقراءة االستماع  .2

 

 : اآلتي الشكل في إجماله يمكن سبق ما وكل

 االستماع التحدث القراءة الكتابة
 الفن

 الفن

 االستماع - √ √ √

 التحدث √ - √ √

 القراءة √ √ - √

 الكتابة √ √ √ -

 : هما ، أمران الدائري التصور به يستفاد ما أهم ومن

 .معا ونهاية بداية تكون أن( مهارة) فن كل أن. أ

 أساسا تكون أن يمكن مباشرة وغير المباشرة العالقات أن. ب



 تعليم في التربوية البحوث من مفتقدة لحركة تربويا علميا

 .العربية اللغة
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 الرابع الفصل

 العربية اللغة كفاءات
 

 

 الفرد أن األولى اللغة عن الحديث مجال في اللغوية بالكفاءة يقصد

 به واع تفكير أو له مقصود انتباه بدون ويطبقه لغته يحكم الذي النظام يعرف

 والثقافية والوجدانية والعقلية اللغوية المعاني التقاط على القدرة لديه أن كما. 

 التي الملكة أو السليقة باختصار إنها.  المختلفة اللغوية األشكال تصحب التي

 ، طعيمة) مواإلفها الفهم أشكال بين به يميزه ما اللغوي الحس من الفرد تجعل

 .   العربية اللغة مجال في اللغوية  للكفاءة تعاريف وهناك.  (62: 1986

 التعريف
 اللغوية المثيرات إدراك على المتحدث قدرة هي اللغوية الكفاءة

 نحوية قواعد منها يستخلص بحيث بينها العالقات وإدراك وتبويبها وترتيبها

 المعنى عن للتعبير  ارهاوابتك اللغة الصوتيات فهم على تعينه وصرفية

 اللغة علم علماء عند وأما( . 30:  1981  ، المجيد عبد) المقصود

 أفراد من فرد كل لدي تتكون التي الملكة هي اللغوية الكفاءة أن ، االجتماعي

 أن وتمكن.  الجديدة الجمل من يريد ما كل تكوين من تمكنه والتي المجتمع

 معرفة مكوناتها أهم من والتي ، للغويةا المعرفة هي الملكة هذه إن يقول

 ، الجملة في بعض بعضها المفردات تربط التي والنحوية الصرفية القواعد

 صيغ كتحويل أخرى إلى صيغ من الجمل تحويل قواعد معرفة إلى باإلضافة

 (.75: 1988 ، خرما) االستفهام أو النفي صيغ إلى مثال اإلثبات

 مجال في اللغوية الكفاءة أن لقولا يمكن السابق، التعريف ضوء وفي

 بالمهارات الدارسين تزويد  تعني ، أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة تعليم

 ، تضبطها التي والقواعد اللغة طبيعة فهم على قادرين تجعلهم التي اللغوية

 أصواتا مكوناتها بها تتميز التي والخصائص ظواهرها يحكم الذي والنظام

 .ومفاهيم وتراكيب ومفردات

 

 اللغوية الكفاءة أنواع
 ، ناحيتين من اللغوية الكفاءة Tarigan (1989 : 31) تارجان قسم وقد



 الكفاءة ناحية ومن ، (fungtionally proficient) الوظيفية المكفاءة ناحية من: هما

 .(communicative competence)  االتصالية

 الوظيفية الكفاءة ناحية من. أ
 ثالثة تشمل الوظيفية الكفاءة أن Tarigan (1989 : 31) تارجان وزاد

 : وهي عناصر،

  إعطاء على القدرة هي ، (participative competence) التشاركية الكفاءة .1

 .حلها وعلى اإلجرائية وللقواعد الفصلية الوظائف لمتطلبات االستجابة

 إعطاء على درةالق هي ، (interactional competence) التفاعلية الكفاءة .2

 ، االجتماعية المواصلة ولقواعد الفصلية المواصلة لقواعد االستجابة

 الوظائف تحليل عند الراشدين أو الزمالء مع التفاعل على القدرة وكذلك

 .الفصلية

 تناول على القدرة وهي ، (academic competence) األكاديمية الكفاءة .3

 .الجديدة األفكار وتصميم جديدة،ال المعلومات وفهم ، الجديدة المهارات

 

 االتصالية الكفاءة ناحية من. ب
 ديل"االجتماعي اللغوي العالم هو المصطلح هذا استعمل من أول

 براون ويقول .Chomsky تشومسكى فكرة رأى حين   D. Hymes " هايمز

 أن به نستطيع الذي العنصر ذلك هي االتصالية القدرة أن( 244: 1994)

 وأما.  محددة سياقات في اآلخرين مع ونتفاوض ، ونفسرها ، الرسائل ننقل

(  244:  1994) وبراون(  31:  1989) تارجان رءاه كما االتصالية الكفاءة

 : وهي ، عناصر أربعة تشمل

 المعجمية بالوحدات المعرفة على تشمل وهي ، النحوية القدرة .1  

 تعني أنها أي.   واألصوات الجمل وداللة والتراكيب الصرف وقواعد

 .اللغوي الرمز على" السيطرة"

 ولتشكيل خطاب لتكوين الجمل ربط على القدرة أي ، الخطاب قدرة .2

 أي على يشتمل والخطاب.  متتابعة  سلسلة في معنى ذات تراكيب

 الطويلة النصوص إلى المنطوق البسيط الحوار من يتدرج شيئ

 وهلى ، الجملة على تركز  النحوية القدرة أن الواضح ومن.  المكتوبة

 .عالقات من الجمل بين ما على الخطاب قدرة تركز حين

 االجتماعية القواعد معرفة تعني وهي ، االجتماعية اللغوية القدرة .3

 الذي االجتماعي السياق فهم تتقتضي وهي.  والخطاب للغة والثقافية

 مشتركةال والمعلومات ، الخطاب وأطراف وأدوار ، اللغة فيه تستخدم



 .اللغة ووظيفة ، بينهم

 من نوظفه ما تعني إذ ، التعقد أشد معقدة وهي ، االستراتيجية القدرة .4

 متغيرات عن ينشأ الذي النقص لنعوض لغوية وغير لغوية استراتيجيات

 نقصا لنعوض نستخدمها التي االستراتيجية.  القدرة توافر عدم أو األداء

 عدم أو كالمرض أداءنا من تحدٍّ عوامل بسبب أو ، القواعد معرفة في ما

 ما إصالح على بالمقدرة تزودنا أنها إيجاز في ذلك ومعنى.  التركيز

 العبارات بشرح الخطاب نواصل بأن ، الناقصة المعرفة نعالج ألن نقوله

 التخمين أو التحاشي أو التردد أو بالتكرار أو ، المعنى حول الدورات أو

 .واألسلوب اللهجة تغيير أو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخامس الفصل

 االستماع مهارة تدريس

 



 الخامس الفصل

 االستماع مهارة تدريس

 
 

 هو فالسماع اإلنصات و ، واالستماع ، السماع بين جوهرية فروق هناك

 انتباها إعادتها دون معين مصدر من صوتية لذبذبات األذن استقبال مجرد

 في الجالس كسماع أو ، قطارال صوت أو ، الطائرة صوت كسماع.  مقصودا

 بسيطة عملية,  إذن فالسماع.  التكييف جهاز من الهواء خروج لصوت مكتبه

.   الصوتية الذبذبات هذه التقاط علي وقدرتها األذن(  فسيولوجية)  علي تعتمد

 . تعلمه الى يحتاج ال ألنه ، اإلنسان يتعلمه ال أمر وهو

 سماع مجرد ليس فإنه.  معقدة عمليات على يشتمل فن فهو االستماع أما

 تتلقاه لما مقصودا وانتباها ، خاصا اهتماما المستمع فيها يعطى عملية إنه ،

 فرق هو االستماع بين و بينه فالفرق ، لإلنصا بالنسبة أما.  األصوات من أذنه

 تركيز أي مستمر استماع فاإلنصات.  األداء طبيعة في وليس ، الدرجة في

 يكون قد واالستماع.  معين هذا تحقيق أجل من اإلنسان سمعهي ما علي االنتباه

 بذهنه عنه ينصرف ثم ، الوقت بعد المستمع يتابعه لخطيب كاالستماع متقطعا

 . وهكذا…  االستماع يعاود ثم ،

  االستماع أهمية
 هاما دورا دائما يلعب فلقد.  االتصال عملية في هام عامل االستماع إن

 من حظه يلق فلم ذلك ومع.  العصور مر على لتعلما و التعليم عملية في

 التالميذ كل أن دائما افترض لقد.  قريب وقت حتى والدراسة العناية

 هذه لكن ذلك منهم طلب إذا(  بكفاية ) يستمعون وهم.  االستماع يستطيعون

 كثيرة مهارات ذو فن االستماع أن الدراسات أثبتت قد ، أخيرا تغيرت الفكرة

 .عناية و تدريب إلى تحتاج معقدة عملية وأنه

 على أهمها يكن لم إن اللغة فنون أهم من االستماع أن القول مجمل و

 استخدامهم من أكثر والكالم االستماع يستخدمون الناس ألن ذلك و ، اإلطالق

 إن:  قائال االستخدام في األهمية هذه الكتاب أحد صور وقد.  الكتابة و للقراءة

 يوازي ما ويقرأ ، سبوع كل كتابا يوازي ما إذا يستمع لعاديا المثقف اإلنسان

 (.      74-73: 1991، أحمد) عام كل كتابا يوازي ما ويكتب شهر كل كتابا



   االستماع مهارة تدريس أهداف
 :  يلي ما أهمها و ، عديدة و خاصة أهداف لالستماع

 االتصال و اللغة فنون من هام كفن االستماع المتعلمون يقدر أن .1 

 . اللغوي

 تنمو أن و السيئ االستماع عادات من المتعلمون يتخلص أن .2 

 الضرورية واالتجاهات والمفهومات ، األساسية المهارات لديهم

 . الجيد االستماع لعادات

 األصوات بداية في واالختالف التشابه اوجه تمييز يستطيع أن .3 

 . ونهايتها ووسطها

 و الكلمات في الناقصة الحروف إكمال على ةالقدر لديهم تنمو أن .4 

 . المفيدة الجمل في الناقصة الكلمات

 األفكار من الرئيسية الفكرة استخالص علي قادرين يكونوا أن .5 

 األفكار وبين بينها والتفريق ، المسموعة المادة في والمفاهيم الحقائق

 (.82-81: 1991 ، أحمد) الجزئية أو الثانوية

 عند شرطين توافر من البد: " قال حيث المجيد دعب صالح ورأى

 هذه عناصر أغلب تكون أن ، أوال: الدراسة حجرة في لالستماع مادة عرض

 والشرط ، للطالب تماما مألوفة بغير أصوات و نحو و مفردات من المادة

 يعدل حتى المادة لهذه استماع من بالهدف تام علم على المتعلم يكون أي الثاني

 الغرض تحقق التي عناصر على ويركز ، األساس هذا على لها تهاستجاب من

 مختلف حسب االستماع مادة الخصائص هنا سنعرض و االستماع من

 (.69: 1981 المجيد، عبد" )التربوية األهداف

 المرحلة في الدارس بقدرة مالئمتها حيث من االستماع أهداف وتنقسم  

 : هما و قسمين، على المتوسطة

  

  

 للحفظ ستماعاال .1 
 بين و بينه االتصال على المتعلم لتساعد النوع هذا من األهداف إن

 الحقيقي الهدف إلى الخالقة االبتكارية ملكاته تصرف ، بها المتحدثين

 تحية العبارات هذه ومن.  المقدمات هذه بعد الحديث اليه يرمي الذي

 الزفاف أو ياداألع مثل السارة بالمناسبات والتهنئة ، المساء و الصباح

 والترحيب ، الرحالت في والسالمة التوفيق وتمنيات ، الترقية أو

 ، مسافر ووداعي ، مريض صحة عن والسؤال ، زائر بوصول



 من جزءا العبارات هذه وتكون.  لذلك المناسبة المواقف في والشكر

 كل وتحتوي ، األولى المراحل في الطالب يتعلمها التي اللغوية المادة

 دروسها في العبارات هذه من محتارة مجموعة على اللغات لمتع كتب

 (.  72: 1981 ، المجيد عبد) األولى

 الرئيسية األفكار الستخالص االستماع .2 .1

 أن بعد – مناسبة لغوية كفاءة يكتسب أن بعد المهارة هذه المتعلم يزاول

 أن يستطيع حتى ، ثالث أو سنتين مدى على األجنبية اللغة يدرس

 فيها ما أهم استخالص ويحاول مترابطة طويلة لغوية مادة الى ينصت

 تختار أن ينبغي المهارة هذه على المتعلم مران بداية في و.  أفكار من

 جملها نقود وأن ، مترابطا واحدا موضوعا تكون بحيث االستماع مادة

 .الرئيسية نقطها إلى السامع وعباراتها

 االستماع مهارة تدريس طريقة
 ، المهارة هذه تعليم بأهداف وافق ما على االستماع تعليم قةطري تجري

 : وهما ، قسمين إلى تنقسم وذلك

 للحفظ االستماع . 1
 الطريقة بوسيلة هي للحفظ االستماع تعليم في المستخدمة الطريقة أن

 : يلي ما الطريقة هذه افتراضات أبرز ومن. الشفهية السمعية

 ، استماع: هو معين تسلسل بموجب نبيةاألج اللغة تعليم يسير أن يجب .1

 ثم أوال، المتعلم يستمع أن يعني وهذا.  كتابة ثم ، قراءة ثم ، كالم ثم

 .قرأ عما أو قرأ ما يكتب ثم قال، ما يقرأ ثم ، إليه استمع ما يقول

 فهو.  األم للغة الطفل اكتساب طريقه تماثل األجنبية اللغة تكلم طريقة .2

 المدرسة إلى يذهب ثم ، إليه استمع ما يحاكى يبدأ ثم  اوال يستمع

 .الكتابة ثم القراءة ليتعلم

 عن اللغوية العادة تكوين هي األجنبية اللغة اكتساب ال طريقة أفضل  .3

 . لب القوا على المران طريق

 هذا.  عنها تعلم الى وليس ، األجنبية اللغة تعلم الى بحاجة المتعلم إن   .4

 قوانينها يعرف أن ينفعه وال نطقها على التمرن إلى بحاجة انه يعنى

 .اللغوية وتحليالتها

 ولذلك.  الستخدامها داعي وال ، العربية اللغة تعلم تضر الترجمة .5

 .المدرب األصلي الناطق هو العربية اللغة المدر أفضل



 الرئيسية األفكار الستخالص االستماع . 2 

 أو  قصة أو نص فهم في طالبال قدرة  تنمية على يعتمد النوع هذا أما

 إليه ويطلب ، المدرس عليه يقرأ الذي مترابطة قصيرة موضوعة أو مقالة

 واألنماط واأللفاظ العبارات مستخدما ، هو بأسلوبه سمع ما يلخص ان

 هذه في الملخص يتعدى ال وقد ، المدرسي كتابه فى مارسها التي اللغوية

  المهارة( . 73: 1982 ، علي) مالمتعل  يكتبها جمل  ست أو خمس الحالة

 :  الرئيسية  الفكرة  استخالص  تحت تتدرج  اتيى  الخاصة

 .له تحكي التي للقصة مناسبا  عنوانا يذكر .1 

 .جملتين أو جملة في حكيت التي البسيطة القصة يلخص .2

 .به المتحدث الموضوع من الرئيسية األفكار يستخلص .3

 (.مسجال تقريرا أو عامة ةكلم) المنطوق الكالم يلخص .4

 .أفكارها أهم عن يتحدث ثم اإلذاعية البرامج بعض إلي يستمع .5

 .أفكارها أهم عن يتحدث ثم التلفاز برامج بعض إلي يستمع .6

 .المسموعة القصة في جزء كل فكرة يحدد .7

 .القصة من جزء في معينا حدثا يرسم .8

 

 االستماع مهارة تدريس فى أساسية توجيهات
  االستماع إلى الدارسين يوجه أن المعلم على االستماع دروس فى .1

 فى التفكير قبل العام المعنى التقاط أجل من ثالثا أو مرتين للمواقف

 هذا فى المعلم على أن أي.  عبارة عبارة العبارات أو كلمة كلمة الكلمات

 ما إذا وفقرات جمل من الكبرى الوحدات إلى الدارسين انتباه يوجه أن

 .به واالستماع الحديث معايشة أرادوا

 استبعاد أجل من الجهد بذل على الدارسين يشجع أن أيضا المعلم على .2

 فى التفكير أن حقيقة. االستماعي الموقف فى التدخل من القومية لغتهم

 أمر القومية اللغة تدخل فمقاومة هذا ومع صعب أمر العربية باللغة البداية

 باللغة االستماع فى جهدهم يواصلون الذين نالدارسي إن.  مرغوب

 بالصعوبة ليست اللغة وبين بينهم الحواجز أن  فترة بعد يجدون العربية

 هذه على تغلبوا أنهم كيف بالسرور يشعرون ثم ومن يتخيلونها التي

 ذلك بعد للغة تعلمهم مراحل يعزز كبيرا انجازا وأنجزوا  الصعوبات

 .(1985:  الناقة)

 االستماع مهارة ختباراتإ



 بعملية نقوم أن بنا يجدر االستماع مهارة تعليم طريقة عن عرفنا أن بعد

 بمناسبة االختبار يقام . المهارة هذه تعليم إجراء فعالية نعرف حتى التقويم

:  قسمين إلى االستماع اختبار بتقسيم سنقوم أننا آخر بقول.  االستماع نوعي

 فهم اختبارات ويتناول ، والثاني تاألصوا اختبارات ويتناول ، األول

 :اختبار لكل تفصيل وهذا ،( 108:  1989 الخالق، عبد) . المسموع

 األصوات ختباراتإ .1

 تلك على يقتصر أن ينبغي األصوات في صفيا اختبارا نضع حين

 في وجهدا وقتا نضيع ال حتى للدارسين صعوبة نشكل التي األصوات

 النوع هذا صور أبسط وفي.  يحذقها ارسالد أن سلفا نعرف مسائل اختبار

 بينهما ومن- اللغات هذه من القصيرة التسجيالت بعض المدرس يقدم

 .بينهما من العربية على التعرف الدارس من ويطلب -العربية

 النحو على المؤثر الرئيس الصوت تميز(  أ    

 مجرد هاكون من أثر مهما دورا تؤدى الفونيمات بعض أن بذلك ويقصد         

 استبدلت ما إذا فونولوجية أهمية لها يكون بأن ، رئيسية أصوات

 . آخر بصوت

 الى تشير( معلم) كلمة كانت إذا ما وحدد ، التالية الجمل استمع:  مثال         

 :  كاآلتى إجاباتك سجل.  جمع أو مفرد

 

 

 

 :  إلى الدارس يستمع

 . الصف معلمو خرج .1

 .الصف معلمٍ  خرج .2

 .الصف بمعلمى ررتم .3

 . الصف بمعلمٍِ مررت .4

 

 :  كاآلتى اإلجابة يسجل الدارس

  أ  .1 

 

 ب                   .2

 

      أ       .3



 

 ب                  .4

 

 

 باألرقام التمييز(  ب     

 على ستحتوي كلمة كل حيث الكلمات بعض إلى ستستمع: مثال

 /س/ الصوت على ويتحت كانت إذا /ص/ الصوت أو /س/الصوت

 فأشر /ص/ الصوت على تحتوي كانت إذا أما ؛( 1) رقم على أشر

 (.2) رقم على

 :إلى الدارس يستمع

 سار .1

 صار .2

 صياد .3

 ساحب .4

 صاحب .5

 : هكذا الجواب يسجل         

1.                              2 

 

2.        1    

 

3.        1     

 

4.                                                        2 

 

5.         1  

 

 جمل في الكلمات(  ج

 حول دائرة ضع متطابقتين الجملتان كانت إذا ثم ، استمع: مثال

 .(خ)الحرف حول فضعها وإال ،( ش) الحرف

 : استمع 

 المطار عن تحدثنا  -        المطر عن تحدثنا

 ضعيف كلبه-             ضعيف قلبه



 الضارة األشياء تقرب ال-       الضارة األشياء تقرب ال

 

 : الجواب

    ش          .1

 

 ش         .2

 

 

 خ                                 .3

    

 المسموع فهم ختبارإ  .2

 الفصل ويندر ، الكالم بمهارة وثيقا ارتباطا ترتبط االستماع مهارة إن

 مهارتي عن تتكلم حين لنا سيتضح كما العادية الحياة مواقف في بينهما

 أحيانا المستحسن من أنه إال.  االتصالية البرامج في والكالم االستماع

 .واالختبار التدريس عمليتي تسهيل بغرض بينهما الفصل

 التوجيهات مييز( أ

 يتراوح ما منها كل على يكتب بطاقات عدة المدرس يعد أن يستحسن

 فيها والبقية ، حركات بأداء لبقيام يتضمن بعضها جمل، 5 و 4 بين

 دارس كل على ينادي.  يسمعها حين الدارس يتحرك ال حيادية جمل

 يستجيب ثم ، محتوياتها المدرس ليقرأ البطاقات بين من بطاقة ليستحب

 .له تعطى التي للتعليمات الدارس

 . بطاقة اسحب.  تعالى.  ادريس يا:  مثال         

 : البطاقة على         

 . السيارة على كرسي أول على اجلس

 .اليمنى عينك اغمض

 .مفتوحة النافذة

 .قلم عندي

  .هويتك بطاقة اعطني

  البسيطة األوامر( ب

 يؤدى أن الدارس من الطلب على صورة أبسط في يقوم النوع وهذا

 : مثل الحركات من حركة

 .بابلل المقابلة النافذة أغلق ، يوسف يا 



 .  األيمان الجدار على الحصان صورة علقي ، نسرين يا 

 .الخ… صدرك على اليسرى يدك ،ضع إبراهيم يا 

   االستماع مهارة تدريس وسائل

 الهامة الوسائل عن نهمل ال أن فعلينا االستماع مهارة عن تحدثنا إذا

 لتعليم ائلالوس أهم أما . الفعال االستماع مهارة التعليم في المعلم تعين التي

 و ، اسطوانيات أو شرائط علي ، الصوتية التسحيالت هي االستماع مهارة

 هذه استعمال يقتصر وال.  التمثيل و اللغوية األلعاب و ، اإلذاعية المادة

 كل تعزيز في أيضا تستخدم بل ، فحسب االستماع مهارة تعليم علي الوسائل

 البحث سيأتي.  األولى الستماعا درجة تفيد ولكنها ، األخرى اللغوية المهارة

 .المذكور الوسائل عن

 ( األسطوانيات) الحاكى تسجيالت -1

 المادة لتنوع االستماع مهارة تعليم في هامة وسيلة األسطونياط تعتبر

 من وغيره لشيكسبير مسرحيات ومنها ، عليها تسجل التي اللغوية

 وخطب ، اتالقومي لمختلف ووطنية شعبية وأغان ، الشعراء و الكتاب

 للقران وقراءات ، واإللقاء التعبير في محترفين بأصوات مسجلة

 الموسيقي المعبر األداء أن شك وال ، القراء مشاهير بأصوات

 المعني استيعاب علي السامع تعبن التي الوسائل من للكلمات المصاحبة

 ابوقعه الشائعة األغاني أن كما ، اللغوية المادة هذه مثل الية ترمي الذي

 .الحفظ و الترديد علي السامع تشجع المألوفة وكلماتها الموسيقى

  التسجيل شرائط -2
 الحاكي عن التسجيل علي بقدرته الحاكي عن التسجيل جهاز يمتاز

 يستطيع كما ، مباشرة إذاعة وإعادة المتحدث صوت تسجيل على بقدرته

 أو الحاكى أو التلفزيون أو المذياع من صوتية مادة أية يسجل أن

 ، الشرائط على المدرسية اإلذاعات تسجيل إلي المربين ويلجأ.  التليفون

 وقت من التسجيل إيقاف مع يناسبهم الذي الوقت في لطلبتهم ادارتها ثم

 (.79: 1981 المجيد، عبد) المناقشة و األسئلة وإجابة للشرح األحر

  اإلذاعية المادة -3
 يحدث ما بالصورة تبين ال فهي ، هامة تربوية قيمة المذعة والمادة

 التأثيرات و اللغة مستعملة ، وفكره السامع الحيال ذلك تترك ولكنها

 في وذهنيا عقليا السامع مشركة المقصود بالمعنى لإليحاء الصوتية



 .والفهم االستعاب عملية

 نشرات والفهم االستماع على للمترين اإلذاعية المواد أنسب ومن

 األعم الغالب في  المعلم يكون حيث ألجنبيةا باللغات اليومية األخبار

 في قراءتها له سبق قد ألنه يسمعها التي العبارات بمعني تام علم على

 التركيز السامع علي يسهل وهذا.  القومية باللغة سماعها أو الصحف

 أن سبق الذي األساسي ببنائها وربطه األجنبية للغة الظاهر البناء على

 يفسر كما.  القومية باللغة قراءتها أو األخبار هذه سماعه عند له اتضح

 عليه غربية تكون قد التي اللغوية األنماط و المفردات بعض معني ذلك

 (.80: 1981 المجيد، عبد)

  التمثيل  -4
 على الحتوائها المسموعة اللغوية المادة فهم علي المسرحيات تساعد

 ، مانيةالجس الحركة مثل معانيها وتؤكد األلفاظ تعزز عناصر

 تتابع تتشبه بطريقة المواقف وتتابع ، الوجه وتعبيرات ، واإلشارات

 إلنها الواقع عن المسرحيات تمتاز وقد.  اليومية الحياة فى األحداث

 حية بطريقة عنه وتعبر قيمته وتؤكد علية تركز الحياة من جانبا تختار

 (.81:  1981 المجيد، عبد) مؤثرة

 تماعاالس مهارة في السير طريقة
 : التالي النحو علي يسير أن يمكن االستماع درس أن تصورنا في

( الدراسة حجرة إلي الدخول قبل) الدرس اعد قد المعلم يكون أن البد:  أوال

 حدد قد يكون وأن ، مصدره من إليه استمع أو الكتاب من وقرأه

 -بالتالى– حدد قد يكون أن و ، وإجرائية سلكية بطريقة الدرس أهداف

 هذا خالل من عليها يدبوا وأن الطالب يفهمها أن يجب التي هاراتالم

 . الدرس

 دوافع يثير أن ، الدراسة حجرة إلى يدخل أن بعد ، المدرس على:  ثانيا

 معقولة أسباب لديهم يكون أن بد ال فالطالب ، لالستماع طالبه

 أو ، البعض لبعضهم االستماع أم ،  األنشطة لبعض لالستماع

 يجيب التي األمو أهم من االستماع أهداف تحديد فإن ولهذا.  للمدرس

 ، دوافعهم فأثيرت ، األسباب الطالب عرف فإذا.  المدرس بها يبدأ أن

 االستماع عملية في حرصا أكثر وسيكونو ، كبيرا جهدا سيبذلون فإنهم

 علي قدرة أكثر ويكونوا ، المطلوبة المعلومات على يحصلوا حتى

 . المنطوق الكالم ويمتق و وتفسير تحليل



 بينها ، إلخ… القرير أو القصيدة أو القصة أو القطعة المدرس يقرأ:  ثالثا

 المادة كانت إذا ، التسجيل جهاز إلي وتركيز باهتمام يستمعون الطالب

 بعض االستماع أثناء يسجل أن الطالب ويستطيع.  المسجلة

 كاتب إلي يتحول أال علي ، إليها العودة يود التي واألفكار الملحوضة

 . االستماع عملية جودة من يقلل ذلك فإن ، أمامه يقال ما لكل مسجل أو

 األفكار فاستنتاج األعلى المهارات إلى التقدم يحتمل الموقف كان إذا:  رابعا

 أن هنا ، المحتوى وتقوم ، المحتوى صدق على والحكم ، الضمنية

 أخرى مرة ستماعاال المتعلمون يعيد أن عادة الضروري من يكون

 األسئلة إلقاء في المدرس يبدأ االستماع وعقب ، المسجلة المادة إللى

 بها المصرح غير األفكار باالستنتاج المتصلة األسئلة إلى االستماع أو

 . الحديث في

 التي األهداف ضوء فى الطالب أداء المدرس يقوم أن من بد ال:  خامسا

.  عليها والسيطرة اكتسابها طالبال من أراد التي المهارات و ، حددها

 (.    100:  1991مدكور،)
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 وتطبيقاتها العلمية والثروة ، المعرفي االنفجار عصر  فى اآلن نعيش

 ، اإلنسان فى هللا طرةف إلى بالعودة المطالبة فيه تزايد عصر أنه كما.  التقانية

.  السوية اإلنسانية للحياة كأسلوب ، المسؤولة الحرية. الحرية إلى العودة أي

 وأن يقول فيما يفكر أن العصر هذا يعيش الذي اإلنسان من يتطلب هذا وكل

 يتطلب وهذا.  معقولة منطقية بصورة فكره يعرض وأن وأفكاره، كلماته ينتقي

 .يقول مافي ويفكر  اإلنسان يخطط أن

 اللغة فى ذاته الكالم أهمية من األجنبية اللغة فى الكالم تعليم أهمية تظهر

 القائمون ويعتبره ، األجنبية اللغة تعليم منهج فى أساسيا جزءا يعتبر فالكالم. 

 الغالب فى يمثل أنه ذلك ، أجنبية لغة تعلم أهداف أهم من الميدان هذا على

 هذه من وبالرغم( . 151: 1985الناقة،) اللغة لتعلم والتطبيقي العملي الجزء

 المنظم التعليم من بنوع إال يحدث أن يمكن ال ذكره سبق ما فكل ، الضرورة

 المراحل منذ األسرة ألفراد الكالم بتعليم نهتم أن يجب ذلك أجل من.  المقصود

 . االبتدائية المرحلة فى وخصوصا ، حياتهم من األولى

 إلى يدعونا االبتدائي المستوى فى الشفوي رالتعبي أي الكالم تعليم

 تمام وإعطائها ، فعالة بطريقة المهارة هذه اكتساب إلى االلتفات ضرورة

 المستوى هذا فى التعليم ليكون األخرى، اللغوية للمهارات يعطى كما االهتمام

 .نافعا جيدا

 الكالم مهارة تعريف
 األصوات استخدام على القدرة المتعلم من تتطلب إنتاجية مهارة الكالم

 على تساعده التي الكلمات ترتيب ونظام النحوية الصيغ من والتمكن ، بدقة

 عملية عن عبارة الكالم أن أي الحديث مواقف فى يقوله أن يريد عما التعبير

 بوساطته لغويا نظاما ثم ، للحديث مضمونا ثم ، للمتكلم دافعا تتضمن إدراكية

 يمكن ال العمليات هذه وكل ، كالم كلش فى والمضمون الدافع يترجم

 .المتكلمة الشفوية الرسالة عدا فيما داخلية عمليات فهى مالحظتها

  الكالم مهارة تدريس أهداف 



 ويجب إليه يميل ، الطفل عند ذاتي أمر النفس عن التعبير فى الرغبة إن

 وأن الطفل لدى الرغبة هذه يشجع أن للمدرس ينبغي لذلك.  يمارسه أن

 يعمل أن يجب التى األهداف أهمٍّ ومن.  كالمه فى االنطالق على عدهيسا

 التعليم مراحل من األولى المرحلة فى تحقيقها على-المدرس فيه بما المنهج

 : يلى ما العام

 لغوية كوحدات الشفوية بالكلمات الطفل وعي تطوير .1

 الشفهية اللفظية ثروته إثراء .2

 عنده المعنى روابط تقويم .3

 وتركيبها الجمل تشكيل من تمكينه .4

 لغوية وحدات فى األفكار تنظيم على قدرته تنمية .5

 ونطقه هجائه تحسين .6

 (.114: 1991 مدكور،) المسلي القصصي للتعبير استخدامه .7

 احمد رشدي عند  الشفوي التعبير أو الكالم تعليم  من الخاص والهدف

 قدرة تنمية هو األولى الثالثة فالصفو فى أو األولى الحلقة فى( 52: 1988)

 فى المضمون ومناسبة اللغة بسالمة تتميز ، شفوية رسالة توصيل على التلميذ

 الصفوف فى أو الثانية الحلقة فى وأما.  وتراكيب مفردات من تعلمه ما حدود

 االجتماعية المواقف بعض مواجهة على التلميذ قدرة تنمية هو األخيرة الثالثة

 ، والتعليقات ، الموجزة الكلمات إلقاء:  مثل ، الشفوي لحديثا تستلزم التى

 .لغوي رصيد من لديه ما حدود فى ، والخطب

 أثناء االسترخاء على التالميذ وتدريب تعليم ينبغي فإنه األحوال كل وفى

 نعلمهم كما ، والصراخ الحاد والصوت والخشونة ، األنفية وتجنب ، الكالم

 وتدريب الصوت فى والتحكم ، الكالم أثناء لجلوسا أو الوقوف فى االعتدال

 .الجذاب القوى السليم اإللقاء على النطق جهاز

 الكالم مهارة تدريس فى المهمة الجوانب
 للصغار اللغوي النشاط ألوان أهم من التحدث أو الكالم أن شكٍّ ال

.  حياتهم فى الكتابة من أكثر الكالم يستخدمون فالناس ، السواء على والكبار

 الشكل هو الكالم اعتبار يمكن هنا ومن.  يكتبون مما أكثر يتكلمون أنهم أي

 بعض نراعي أن من بد ال لذلك ، لإلنسان بالنسبة اللغوي لالتصال الرئيسي

 .والقواعد والمفردات النطق هى األمور وتلك.  الكالم تعليم فى المهمة األمور

 النطق .1



 المعقدة  الذهنية والعمليات التفكير إلى تاجيح ال الذى اآللي  الجانب هو النطق

 ، الجهرية والقراءة ، المعلم كررها لعبارات الترديد النطق أنشطة ومن. 

 ذلك فى المتعلم كفاءة وتعتمد.  وترديدها مسموعة أو مكتوبة نصوص وحفظ

 وعلى ، سماعها له سبق أصوات ترديد من تمكنه التى السمعية الذاكرة على

 ولهاة وشفتين لسان من الكالم وأعضاء المخ بين العضلي نيالذه التناسق

 فى والمتحركة الساكنة  الصوتيات بين  المتعلم تمييز وعلى ، صوتية وحبال

 النظام ومعرفة ، والتعبير ، والتنغيم ، التأكيد على وقدرته األجنبية اللغة

 (.137: 1981 ، العربي المجيد. )  األجنبية للغة الصوتي

 صحيحا تعليما البداية منذ النطق لتعليم الكبرى األهمية لتربويونا يرى إذ

 بشكل تعلمه بعد تصحيحه أو تغييره فى صعوبة اللغة عناصر أكثر فالنطق. 

 ينطق أن النطق فى المطلوب ليس أنه األذهان فى واضحا وليكن.  خاطئ

 سيطرة للغة الصوتي النظام على يسيطر أي ، وتام كامل بشكل الدارس

 الذي بالشكل األصوات إخراج على القدرة تعنى هنا السيطرة ولكن ، حدثيهامت

 فى الكاملة الدقة عن النظر بصرف اللغة أبناء مع الكالم من المتعلم يمكن

 .وتنغيمهم ونبراتهم  أصواتهم إخراج

 المعلم تقليد على الصحيح النطق تعلمهم فى يعتمدون الدارسين من كثير

 المنظم للتدريب محتاجون أنهم إال ودقّته المعلم نطق ةبسالم  التسليم ومع ،

 فرصة يترك أال المعلم على ينبغي ولذلك ، وإخراجها األصوات تقليد على

 أن وعليه ، عليهم والغريبة الجديدة األصوات إصدار على طالبه فيها يساعد

 بعض وتكرار ، والشفاه اللسان حركات كوصف السبل بكل ذلك فى يستعين

 االستماع على وتدريبهم ، األصوات تمييز على فيها وتدريبهم عالمقاط

 .اللغوية حصيلتهم فى دخلت التى والجمل للعبارات الواعي

 المفردات .2

 وسائل الوقت ذات فى أنها كما المعنى حمل أدوات هى المفردات

 تحمل كلمات إلى فمره يترجم ثم يفكر أن المتكلم يستطيع فبالمفردات ، للتفكير

 مهارات خالل من األجنبية اللغة فى المفردات تكتسب ما وعادة.  يريد ما

 فى فتفسحان والكتابة الكالم مهارة نأنى ثم والقراءة االستماع وهى االستقبال

 تعلم ال الكلمات أن هذا ومعنى ، استخدامهما على والتدريب  لتنميتهما المجال

 فى أو شفوية مواقف فى استخدامهما خالل من أى ، السياق خالل من إال

 خالل من للدارسين الكلمات تقديم يفضل ولذلك ، للقراءة موضوعات

 من مهمة جوانب الموضوعات هذه تتناول بحيث فيها يتكلمون موضوعات



 .حياتهم

 أن ذلك ، المفردات بناء فى الوحيدة المشكلة ليس الكلمات تحصيل إن

 نفس وفى ، تعلمها التى السابقة الكلمات تذكر ضرورة عبء تحت يقع المتعلم

 الدارس مفردات تنمية إلى فالوصول ولذلك ، جديدة كلمات إضافة الوقت

 : خالل من يتم أن يجب

 عن فيها يتحدثون التي بالمواقف مباشرا اتصاال تتصل كلمات تقديم. أ

 .أنفسهم

 .اتصال مواقف فى  الكلمات هذه استخدام لممارسة الفرصة إتاحة. ب

. )  تنسى ال حتى منتظمة فترات فى الكلمات هذه تقديم إعادة محاولة. ج

 (.162: 1981 العربي، المجيد

 واجبه فمن ، األولى المستوى فى بالتدريس يقوم المدرس كان إذا

 المفردات هذه من اختياره أثناء وفى ، للغة األساسية المفردات على التعرف

 تتعلق مفردات يتعلم الذى األجنبي  الطالب مكان نفسه يضع أن يجب المادية

 ، واألولوية األهمية مبدأ على اختياره فى يعتمد أن  عليه يجب.  معين بموقف

 يجب لها ضرورة ال التى المفردات فكل.  بالكمية ال بالكيفية يهتمٍّ وأن

 (. 137: 1981 ابراهيم،)  ارجاؤه أو استبعادها

 

 القواعد .3

 بل ، القواعد إلى اإلشارة بيةاألجن اللغة بتعليم المهتمون يهمل ما كثيرا

 بأن يصرحون ما فكثيرا أجنبية للغة المتعلمون أما.  تماما ينكرها بعضهم نرى

 للتحدث ضرورية ليست أي ، اللغة استخدام تعلم فى ضرورية ليست القواعد

 تحكمها اللغة أن وهى إنكارها يمكن ال حقيقة فثمت األمر يكن ومهما.  باللغة

 أيضا يجب والتي بها المتكلم جيدا يعرفها أن ينبغي التي القواعد من مجموعة

 ، متأخر وقت أو مبكر وقت فى ذلك تم سواء تعلمها فى الراغب يعرفها أن

 واعون ونحن نقرره إنما هذا نقرر إذ ونحن . وعي بغير أو بوعي تم وسواء

 بتجاهل عليها التغلب يتم وال تحل ال القواعد تدريس صعوبات بأن تماما

 .اللغة مهارات لتعلم ضروري شيئ فالقواعد ، شكلةالم

 تقدم ما عادة القواعد أن نجد األجنبية اللغة تعليم كتب إلى نظرنا ما إذا

 موقف أو حوار خالل من الجديدة القاعدة تقديم( 1:  طريقتين من بواحد

 القاعدة تقديم( 2,  جديدة حوارية مواقف فى وتستخدم تستنبط ثم ، قصصي

 ويتم القاعدة تستخرج ثم ، الدرس أول فى جمل شكل على أمثلة ىف الجديدة



 .عليها التدريس

 

 والتعبير النطق تدريس  تدرج
 بعبارات البدء:  مثال النحو على والتعبير النطق تعليم فى التدريج ويمكن

,  الخير صباح,  السالم وعليكم,  عليكم السالم:  المألوفة والتعارف التحية

, اسمى,  اسمك ما,  هلل الحمد.  الحال كيف,  مرحبا,  هالا,  الخير ومساء

 مواقف فى ذلك يتم ان المهم.  الحكومية االسالمية الجامعة فى طالب,  استاذ

 : االتية المختلفة المواقف فى العبارات هذه تتكرر وان طبيعية

 االفضل ومن وجماعيا فرديا العبارات هذه ترديد الدارسين من يطلب .1

 هذه فيها تؤدى التى المواقف بتمثيل الدارسين من مجموعات تقوم ان

 .العبارات

 الذى بالتنغيم يهتم كما,  وااليمائى الحركى الطالب بأداء المدرس يهتم .2

 .اللغة قواعد عن,  المرحلة هذه فى خصوصا. اهميته تقل ال

 اللغوية الصعوبات وفى,  الحياتية المواقف فى ذلك بعد التعليم يتدرج .3

 .والجمل العبارات حجم وفى

 التعليم يتدرج,  والتمثيل التقليد الى وباالضافة,  االولى المرحلة بعد .4

 ببعض االتصال على الطالب تشجيع فيمكن.  االنشطة مجال فى ايضا

 .معهم القصيرة االحاديث بعض وتبادل. االجنبية باللغة الناطقين

 التمثيليات او القصيرة ماالفال بعض الطالب يشاهد ان يمكن ذلك بعد .5

 .التفصيالت جميع بفهم مطالبتهم دون اللغوية حصيلتهم حدود فى

 بعضهم من ويطلب.  شاهدوه فيما الطالب مناقشة الى االستاذ يلجأ ثم .6

 .التمثيلية او الفيلم فى جائت التى االدوار ببعض القيام او التعليق

 موضوع اعداد الدارسين نم يطلب ان لالستاذ يمكن,  الحقة مرحلة فى .7

 على يعلق او الموضوع فى رأيه منهم كل فيبدى. فيه يناقشهم ثم معين

 .زمالئه اراء

 به يخطرهم ام بموضوع الدارسين يفاجئ ان المدرس يستطيع  ذلك  بعد .8

 على دوره ويقتصر بينهم فيما الموضوع مناقشة منهم ويطلب,  مسبقا

 (.1987 ، إبراهيم) المناقشة تنظيم

 

 االبتدائي المستوى فى الكالم مهارة لتدريب الحلقات
 هى ؛ حلقات ثالث إلى التدريب هذا فى االبتدائي المستوى تقسيم يمكن 

 وتشمل) الثانية والحلقة ،( والثانى األولى الصفين وتشمل) األولى الحلقة



 (.لسادسوا الخامس الصفين وتشمل) الثالثة والحلقة ،( والرابع الثالث الصفين

 األولى الحلقة( أ
 التعبير ألن الشفوي، التعبير على المرحلة هذه فى التدريب يقتصر   

 المستوى هذه فى والطفل ، الكتابة المهارة من نوعا يستوجيه الكتابي

 يميل  فهو( 1:الطفل عليه فطر ما استغالل وينبغي ، المهارة هذه تعوزه

 ونواحى ، ألعابه فى به تأثري أو ، يشاهده أو يحسه عما التعبير إلى

 كاللعب:  النواحي هذه من المحادثة موضوعات تختار ولهذا ، نشاطه

 والزيارات والحفالت ، والمدرسة والشارع البيت فى والمشاهدات

 ، الصور إلى يميل وهو( 2 ذلك، ونحو والطيور، والهدايا ، والرحالت

 األسئلة، بطريق ذلكو الحديث على لتدريبه الملونة الصور تستخدم ولهذا

 القصص كانت ولهذا ، وسردها القصص سماع إلى يميل هو وكذلك( 3

 على األطفال لتدريب صالحة أداة  المشوقة، الواضحة ، القصيرة

 عن الحديث إلى بطبعه ميال والطفل( 4 التعبير، فى واالنطالق الحديث

 األطفال يالئم ما خير من الحر التعبير كان ولهذا ، األخبار وإلقاء ، عمله

 التعبير على التدريب فى

 الثانية الحلقة(  ب

 أما ، والكتابى الشفوي:  التعبيرين على الحلقة هذه فى األطفال يدرب   

 اختيار حيث من ، األولى الحلقة نمط على فيسير الشفوي التعبير

 ، أرقى وأسلوب ، أوسع بصورة ولكن ، التعبير وألوان الموضوعات

 وزيادة مالحظته، وتقدم ، أفكاره ونمو ، الطفل قأف التساع وذلك

 .اللغوي محصوله

 الثالثة الحلقة( ج
 الشفوي التعبير ففى ، التعبير نوعى على الحلقة هذه فى التالميذ يدرب   

 أال على ، سابقا إليها أشرنا التى المناسبة المختلفة األنواع على يدربون

 1987 ، إبراهيم) حياتهم عن المعنوية،لبعدها الموضوعات منها يكون

:154). 

 االبتدائي المستوى فى التحدث مهارة على التدريب
 التعبير تعليم يتجه أن ينبغي االبتدائية بالمدرسة بدءا التعليم مراحل إن

 يتطلبها التي اللغوي النشاط ألوان بجميع القيام من التالميذ تمكين إلى فيها



 ألوان هو التعبير تعليم عليه يقوم الذى األساس يكون وبذلك المجتمع منهم

 ، التقارير وإعطاء ، والمناقشة ، المحادثة:  مثل الوظيفي  اللغوي النشاط

 الخطب وإلقاء ، والنوادر القصص وحكاية ، والملخصات والمذكرات

 .ذلك وغير واألحاديث والكلمات

 الشفوي التعبير بين الموازنة ضرورة الجديد المفهوم هذا ويقتضي

 المدرسة فى  التعليمية حياته بداية فى التلميذ كان ولما.  التحريري بيروالتع

 النطق عيوب من والتخلص ، السليم النطق على التدريب إلى يحتاج االبتدائية

 كل المرحلة أول فى  الشفوي التعبير تعطي أن االبتدائية المدرسة على فإن. 

 . الوقت

 اللغة مناهج عليه تقوم الذي مفهومال غيرنا إذا إال يتم أن يمكن ال ذلك إن

 وهى– العربية اللغة تدريس المقبول غير فمن.  االبتدائي المستوى فى العربية

 للقراءة عالقة ال ، منفصلة دراسية مواد صورة فى -متكاملة ومهارات فنون

 التحرير ومهارات بالتعبير فيها للنحو عالقة وال ، األدبية بالنصوص فيها

 صورة فى يكون أن ينبغي المستوى هذا فى العربية اللغة هجمن إن.  العربي

 تعليم يتم خاللها ومن ، والقراءة بالنصوص النحو فيها يرتبط متكاملة وحدات

 .(109:  1991 مدكور،) العربي التحرير ومهارات التعبير

 الكالم لعملية التخطيط
 قودي ، مترابطة متتالية أحداث أو خطوات خمس الكالم عملية تنتظم

 من موقف أبسط فى والسامع المتكلم بين الدائرة تتم حتى بعض إلى بعضها

 :وهي ، اللغوية المواقف

 الكالم قبل المتكلم ذهن فى تجرى التي العقلية والعمليات النفسية األحداث .1

 .أثناءه أو

 المسمى الجهاز ذلك ينتجها أصوات فى  الممثل الكالم إصدار عملية .2

 .النطق جهاز

 ، السامع وأذن المتكلم فم بين الواقعة الصوتية والذبذبات الموجات .3

 أثرا وبوصفها النطقي الجهاز أعضاء حركات عن ناتجة بوصفها

 .الحركات هذه آثار من مباشرا

 والتي( السامع لدى)السمعي الجهاز لها يخضع التي العضوية العمليات .4

 .الهواء فى المنتشرة والذبذبات للموجات مباشرا فعل رد بوصفها وقعت

 للكالم سماعه عند السامع ذهن فى تجرى التي والعمليات النفسية األحداث .5

 .الهواء بواسطة إليه المنقولة الصوتية والذبذبات للموجات واستقباله



 مهارات على وندربهم التالميذ نعلم أن الضروري من فأن ولذلك

 أحمد على عند الكالم عمليةل والتخطيط.  التحدث أو الكالم لعملية التخطيط

 : يأتي ما يتطلب( 112: 1991) مدكور

 ومستويات ، واهتماماتهم المستمعين نوعية على أوال المتحدث يتعرف أن .1

 لمن أي)إليه االستماع فى يرغبون ال وما ، سماعه يحبون وما تفكيرهم

 .( أتحدث

 أو المستمع ةلنوعي طبقا الكالم أهداف فتحديد ، كالمه أهداف يحدد أن .2

 وكل.  والمكان الزمان وظروف ، نفسها الكالم مادة ونوعية المستمعين

 لماذا أي)كالمه أهداف تحقيق على المتكلم ويساعد ضروريا أمرا هذا

 .(سأتكلم؟

 األفكار يحدد أن أي ، كالمه محتوى تحديد على قادرا المتكلم يكون أن .3

 األفكار هذه تكون وأن.  اعنه الحديث يريد التي والمشكالت والمعاني

 التلميذ تعليم األمر يستلزم وهنا.  تحديدها سبق التي األهداف مع متفقة

 مصادرها من والمفاهيم المعلومات على الحصول كيفية على وتدريبه

 الذاتي، والتعلم البحث مهارات على ويدربه يعلمه بدوره وهذا.  المختلفة

 فنٍّ هو وإنما لغوا، ليس هنا تحدثال أو فالكالم.  النفس على واالعتماد

 الجيد واالستماع ، واالستكشاف البحث على ويعتمد ، شتى مهارات ذو

 .(سأتكلم؟ بماذا أي)الواعية والقراءة ،

 واختيار.  الحديث أو للكالم الطرق أو األساليب أنسب اختيار يتم أن .4

 وعيةون المستمع، نوعية منها عوامل عدة على يعتمد للكالم األسلوب

 وهنا.  تحقيقها المراد األهداف ونوعية ، ومادته موضوعه أي ، الكالم

 التعبير أي ، التحدث أو الكالم أساليب على وتدريبهم التالميذ تعليم يجب

 :اآلتية الشفوي

  المحاضرة .1  

  والمحادثة المناقشة  .2

  الندوة .3

  المناظرة  .4

 الكلمات إلقاء و الخطابة .5

 والحكايات صصالق قص .6  

 واإلرشادات التعليمات إعطاء  .7

 التقارير عرض  .8

 والمداخالت التعليقات .9



 

  االبتدائي للمستوى( الكالم) اللغوي المحتوى 

 األول الصف 
 : أن على التلميذ قدرة تنمية ينبغي:  المهارات. أ

 .صحيحا نطقا العربية األصوات ينطق .1 

 تمييزا والمجاورة المتشابهة تاألصوا بين النطق عند يميز  .2

 .واضحا

 .القصيرة والحركات الطويلة الحركات بين النطق عند يميز  .3

 يريد عما معبرا استخداما والحركات واإليماءات اإلشارات يستخدم  .4

 .توصيله

 لنوع وكذلك ، عليه يلقي الذى للحديث مناسبة استجابة يسجل  .5

 .الحديث هذا على الغالب االنفعال

 المهارات تنمية على تساعد التي األساليب من:  التربوية الخبرات. ب

 :يلي ما السابقة

 والتعبير ، وبيته وأسرته نفسه عن يتحدث كي للتلميذ الفرصة إتاحة .1 

 .وأحداث أشياء من يشاهد عما

 لتنمية ، المقرر الكتاب فى اللغوية التدريبات من مجموعة تصميم  .2

 .بينها والتمييز األصوات قنط على التلميذ قدرة

 .خبراته حدود فى معينة أسئلة عن اإلجابة على التلميذ تدريب  .3

 .الكريم القرآن من آيات بعض بترتيل التلميذ تكليف  .4

 مثل الكالم على التلميذ الستشارة التعليمية بالوسائل االستعانة  .5

 طعيمة،) ذلك وغير الفيديو وشرائط والتسجيالت، النماذج،

1998 :60). 

 الثاني الصف 
 : أن على التلميذ قدرة تنمية ينبغي:  المهارات. أ

 من غيره عن التنوين يميز صحيحا نطقا المنونة الكلمات ينطق .1

 .الظواهر

 للهدف مناسبة صحيحة استجابة إليه توجه التي لألسئلة يستجيب .2

 .األسئلة إلقاء من

 .إليه معيست لحديث صحيحة وبطريقة شفويا يعرض .3



 .إليه تلقى متكاملة قصيرة قصة سرد يعيد .4

 المهارات تنمية على تساعد التي األساليب من:  التربوية الخبرات. ب

 : يلى ما السابقة

 للتالميذ مختلفة أسئلة فيها توجه التي المواقف من مجموعة تصميم  .1

 .عنها باإلجابة ومطالبتهم

 .المعلم ألقاه قد كان ثلحدي نصا يذكر بأن التلميذ تكليف  .2

 .عليها بالتعليق يكلف وأشكال بصور التلميذ تزويد  .3

 الكريم القرآن من قصيرة سور أو آيات بترتيل التلميذ تكليف  .4

 .للكلمات نطقه  طريقة ومراقبة

 .عليه تلقى التي القصص سرد على التلميذ تدريب  .5

 الثالث الصف 

 : أن عل لتلميذا قدرة تنمية ينبغي:  المهارات. أ

 اآليات مثل صحيحا، ويلقيه ، يحفظه الذاكرة من نصا يسترجع .1

 .وغيرها واألناشيد الشريفة واألحاديث القرآنية

 .فيه يتحدث الذي الموقف حسب صوته نغمة يطوع .2

 .لآلخرين احترامه عن الحديث عند يعبر .3

 .إبداعه من قصيرة قصة يسرد .4

 االجتماعية المواقف بعض فى رغباته عن جيدا شفويا تعبيرا يعبر .5

 .المختلفة

 المهارات تنمية على تساعد التي األساليب من:  التربوية الخبرات. ب

 : يلى ما السابقة

 نطقه طريقة على والتركيز الكريم القرآن تالوة على التلميذ تدريب .1

 .بينها والتمييز لألصوات

 .فيها المعاني ثيلوتم األناشيد إلقاء على التلميذ تدريب .2

 .األدوار بتمثيل فيها التالميذ يقوم التي المواقف  بعض تصميم .3

 تعليمات إلقاء على فيها التلميذ يتدرب التي المواقف بعض تصميم .4

 .لزمالئه معينة

 قصص وحكاية الشخصية خبراته عن التحدث من التلميذ تمكين .5

 .تأليفه من قصيرة

 الرابع الصف 



 : أن عل التلميذ قدرة تنمية ينبغي:  المهارات .أ

 .بعض إلى بعضهم الناس تقديم أسلوب يتعرف .1

 .جذابة بطريقة الشخصية خبراته يحكى .2

 .بكفاءة ويلقيها بلغته إليها استمع التي األفكار صيغة يعيد .3

 .مختلفة مواقف عن الحديث عند المناسبة التعبيرات يختار .4

 تنمية على تساعد التي األساليب من:  التربوية الخبرات. ب

 :يلى ما السابقة المهارات

 أو الدينية المناسبات بعض فى معينة لغوي نشاط أوجه تنظيم .1

 .فيها أحاديث بإلقاء التالميذ وتكليف الوطنية أو االجتماعية

 أو ، المدرسة مواقف لبعض بزيارات للقيام للتالميذ الفرصة إتاحة .2

 .الزيارات هذه فى خبراتهم عن للحديث رتهمواستثا المحيطة البيئة

 بتمثيل فيها التالميذ يقوم التي االجتماعية المواقف بعض تصميم .3

 .معية لشخصيات مختلفة أدوار

 نقااش وحلقات اجتماعات وتنفيذ تخطيط على التالميذ تدريب .4

 .أفكارهم عرض وكذلك لبعض بعضهم بتقديم فيها يطالبون

 الخامس الصف 

 : أن على التلميذ قدرة تنمية ينبغي:  هاراتالم. أ

 االستماع أو عنها اإلعالم بغرض معينة لمادة شفويا عرضا يقدم .1

 .بها

 المتحدث من يفهمها رسالة بخصوص مناسبا هاتفيا حوارا يدير .2

 .لها إفهامه ويستطيع

 ألداء منطقي ترتيب فى المتدرجة التعليمات من مجموعة يعطى .3

 .وتراكيب مفردات من تعلمه ما حدود ىف المهام بعض

 الشكل  على فقط وليس المعنى على الشفوي التعبير عند يركز .4

 .المعنى فيه يصوغ اذي اللغوي

 المهارات تنمية على تساعد التي األساليب من:  التربوية الخبرات. ب

 : يلي ما السابقة

 تنظيم على الشفوي التعبير  موضوعات خالل من التالميذ تدريب .1

 فقط وليس للمعاني انتباهه وتوجيه لغوية وحدات فى أفكاره

 .لأللفاظ

 مختلفة بأدوار التالميذ فيها يقوم التي اللغوية األلعاب بعض تصميم .2



 وغير الهاتف فى والتحدث وتنفيذها التعليمات إلقاء فيها يمارسون

 .ذلك

 القرآن من آيات ترتيل فيها يتم التي الحصص بعض تخصيص .3

 لهم المشهود التالميذ بعض بواسطة معينة أناشيد إلقاء أو ، الكريم

 .اإللقاء بجودة

 السادس الصف 

 : أن على التلميذ قدرة تنمية ينبغي:  المهارات. أ

 من لديه وما خبراته ضوء فى معين موضوع فى قصيرة خطبة يلقي .1

 .وتراكيب مفردات

 .أمامه رتدو التي المناقشة بعض فى بإيجابية يشارك .2

 .عنه يتحدث شيئ لديه يكون أن أهمية يدرك .3

 أفكاره ترتيب إعادة يريد كأن ، الكالم عند مناسبة فترات فى يتوقف .4

 .ألفاظ لبعض الصياغة مراجعة أو ، منها شيئ توضيح أو

 المهارات تنمية على تساعد التي األساليب من:  التربوية الخبرات. ب

 : يلي ما السابقة

 التالميذ تدريب فى والوطنية واالجتماعية الدينية المنسبات اراستثم .1

 .والخطب الكلمات إلقاء على

 .المدرسية اإلذاعة فى كلمات إللقاء للتالميذ مختلفة أدوار توزيع .2

 عرض إعادة على الشفوي التعبير موضوعات فى التالميذ تدريب .3

 .مختلفة بأساليب وتوضيحها أفكارهم

 والبعد خبرات من لديهم عما التحدث أهمية إلى تالميذال أنظار لفت .4

 .محددة أفكار إلى تستند ال التي اللفظية عن

 .اآلراء فيها التالميذ يتبادل التي المناقشة حلقات بعض تنظيم .5

 الكالم مهارة تدريس طريقة
 بد وال عام بوجه التعبير على للتدريب األول المنطلق هو الشفهي التعبير

 .الدرس هذا فى المبادئ يتقيد أن من للمدرس

 التدريس فى الفصحى إيثار ألن السليمة العربية باللغة الكالم التزام .1

 ويسمو ، عبارتهم فتسلم للمحاكاة جيدة صورا للتالميذ يهيئ

 العامية صور من كثير عن ، رويد رويدا ، ويتخلون أسلوبهم،

 .وتراكبها



 ، القول فى واالسترسال التعبير فى االنطالق حرية للتالميذ يترك أن .2

 بعد والتوجيه اإلرشاد يكون وإنما ، باإلصالح خاللها يقاطعوا فال

 التعبير دروس من الغاية فليست ، عبارته من الطالب ينتهي أن

 الموضوع لكتابة ممهدة وتوجيهات إرشادات فى تقضى أن الشفوي

 أكثر فى تعبيرال فى االنطالق التالميذ تعويد غايتها بل ، التحريري

 الموضوع غير  التحريري  الموضوع يكون أن ويحسن.  الحاالت

 (.120: 1996 ، الركابي) الشفوي

 فى األسئلة طريقة االبتدائية المرحلة فى المدرس يستخدم أن يجب .3

 توجيه أسئلته بعض فى يتحّرى أن على شفهيا، الموضوع معالجة

 عن يعجزون المرحلة هذه ىف ألنهم.  المطولة اإلجابة إلى التالميذ

 ويعجزون ، مترابطة أفكارا وعرضه ، ارتجاال الموضوع تناول

 ومسايرها األسئلة ترتيب وينبغي.  الهامة نواحيه استيفاء عن

 بتوضيح األسئلة من مجموعة كل تتكفل بحيث ، الموضوع لنواحي

 وبهذا ، عنها التعبير على التالميذ وتدريب الموضوع نواحي إحدى

 المراحل فى السديدة بالطريقة الموضوع لتناول التالميذ نهيئ

 (.157: 1987 ، إبراهيم) التالية

 الكالم على التلميذ حض إلى تهدف اللغة تعليم فى الحديثة والطرائق

 األولى فى:  مرحلتين فى العملية تسير الهدف هذا ولتحقيق.  يمكن ما أكثر

 حاثا المدرس فيه يتخل لذيا الوقت فى للكالم الطفل أمام المجال يفسح

 ومقوما ناقدا الكالم هذا المدرس بأخذ الثانية المرحلة وفى.  ومشجعا

 .ومصححا

  الكالم مهارة اختبارات
 : منها ، طرق بعدّة الشفهي التعبير يختبر

 على ويقيم.  لديه مألوف موضوع عن يتحدث أن الطالب من يطلب .1

 .والصحة الطالقة أساس

 شفهية إجابات تتطلب شفهية أو كتابية أسئلة البالط إلى توجه .2

 .قصيرة

 وآخر سؤال ويترك شريط على مسجلة األسئلة تكون أن الممكن من .3

 . لإلجابة وقت

 وقت فى شفهيا عليها يعلّق أن منه يطلب صورة الطالب إلى تقدّم .4

 .محدد



 أو معين موضوع حول شفهية محاورة فى أكثر أو طالبان يشترك .5

 (. 165:  1982 ، الحولى) حرة حادثةم فى

 يختار أن الكالم على الطالب تختبر أن يريد عندما المعلم وعلى .6

( 1424،71) أبكر الرحمن عبد رأى كما عدة، مجاالت  من مجاال

 : منها

 ؟ تفعل ماذا -1 .1

 شارعا يعبر أن ويريد حقيبة يحمل عجوزا رجال رأيت:  السؤال -

 .والسيارات بالناس مزدحما

  أمسك أو أساعدك أن أريد له وأقول إليه أذهب:  الجواب  -

 .أساعدك أن أريد إنى له وأقول يده من الرجل

 الحوار -2 .1

 ، األمور من أمر عن زميله يسأل أن الطالب أحد من المعلم يطلب 

 .بالجواب  أستاذه األول الطالب يخبر ثم ، زميله فيجيب

 .والده لعم عن زميلك اسأل( : المعلم: ) المثال

 ؟ والدك يعمل ماذا( : 1) الطالب

 .االبتدائية المدرسة فى يعلّم والدي( : 2) الطالب

 .أستاذ يا االبتدائية المدرسة فى يعلّم والده( : 1) الطالب

 ؟ تقول ماذا -3 .1

 عن يعبر أن الدارس من يطلب الشفهي، التعبير على تدريب وهو

 .المختلفة  المواقف من موقف

 فى المنزل فى معك الشاي لتناول صديقك تدعو  أن تريد:  المثال

 .االمتحان فى نجاحك بمناسبة مساء السادسة الساعة

 جارك اخبر -4 .1

 المعلومات ببعض زميله الطالب فيخبر النفس، عن التعبير من وهو

 كم-:  المثال.  األسئلة عن اإلجابة بواسطة وذلك ، أسرته وعن عنه

 تعيش اين-  ؟ أسرتك تتكون نمم-  ؟ لك أختا وكم-  ؟ لك أخا

 ؟ أسرتك

 تخيّل -5 .1

 التعبيرية القدرة وتقوية ، والتخيل التفكير تنمية على تدريب وهو

 .الدارسين لدى

 إلى فذهبت ، شديد ألم أصابك وقد ، مريض أنك تخيل:  المثال

 ؟ تجيبه فكيف ، األسئلة وسألك الطبيب



 حوارا كون -6 .1

 المواقف فى التصرف وحسن المحادثة على للدارسين تدريب وهو

 الكالم إلى فيها ويضطرون ، حياتهم فى تقابلهم قد التى الحوارية

 .والمحادثة

 مصّور تعبير -7 .1

 بتقديم وذلك الدارسين عند التعبيرية القدرة لزيادة وسيلة وهو

 ، عليها يجيبون أسئلة لهم تقدم ثم ، المناظر بعض وفيها صورة

 .شاهدوه عما تحدثال يمكنهم األسئلة نهاية وبعد

 النص تلخيص -8 .1

 النقط، بعض بتدوين فقط لهم ويسمح ، النص إلى الدارسون يستمع

 سمعه ما يلخص َمن الدارسين من المعلم يختار ، النص انتهاء وبعد

 .شفهيا

   الحر التعبير -9 .1

 أو موافق آخر طالب يقول ثم ، الكتاب من عبارة طالب يقرأ وهناك

 .لالتعلي مع ، موافق غير

 باإلجابة االستعانة مع موضوع فى التحدث -10 .1

 موضوعا تكون متصلة إجابة عليها يجيبون للدارسين أسئلة تقدم

 .األجزاء مترابط متكامال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 السابع الفصل

 القراءة مهارة تدريس
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 السابع الفصل

 القراءة مهارة تدريس
 

 ، االنسان ثقافية روافد من رافدا يعد االستماع كان إذا ، بالذكر جدير

 الخبرة تنمية في االستماع على أهميتها في تزيد القراءة فإن خبرته وزيادة

 مختلف في مناشط من حوله يجري ما على المرء يطلع فيها.  المباشرة غير

 . األخرى األمم وخبرات أمته تراث يتعرف وبها ، المعرفة ميادن

 فبالرغم,  أجنبية لغة أي تعلم مهارات من ةأساسي مهارة القراءة تعتبر

 إال واستخدامها اللغة تعلم في والحديث االستماع من كل أهمية على تأكيدنا من

 ضعفهما بسبب ال المهارتين هاتين استخدام المتعلم على يتعذر ما كثيرا أنه

 أو شفوية ممارسة اللغة يمارس لكي له تتاح التي الفرص قلة بسبب ولكن لديه

 وفي.  متوقعة وغير قليلة شفوية ممارسة اللغة لممارسة حاجته أن يشعر أن

 المهارات عن باللغة االتصال في بديلة مهارة القراءة تصبح الحالة هذه

 هدفا تصبح وبالتالي,  ومفيدا ضروريا أمرا وتعلمها تعليمها ويصبح الشفوية

 . األجنبية اللغة تعلم أهداف من رئيسيا

 اللغة في القراءة عملية خصائص من أن هنا نذكره نأ بنا يجدر ومما 

 من واالستخدام االستمرار بدوام تتسم أداة أنها -للمتعلم بالنسبة – األجنبية

 االتصال في أيضا وأداته,  التعلم في الستمراره المتعلم هذا أداة هي حيث

 في سواء المتعلمة اللغة ألصحاب والحضاري واألدبي الفكري باإلنتاج

 الفراغ وقت قضاء في أدواته من أداة تكون قد أنها كما.  الحاضر أو ضيالما

 (.185: 1985, الناقة)  به واالستماع

 القراءة مفهوم
 الحروف معرفة هو إذ القرن هذا مطلع في بسيطا القراءة مفهوم كان لقد

 في ينحصر كان القراءة مفهوم أن بمعنى ، صحيحة والنطق والكلمات

 عملية ليست القراءة فإن العلمية األبحاث تقدم ومع. فقط جيةالفيسولو الجوانب

 االنسان شخصية جماع تستلزم معقدة عملية هي وإنما يظن، كان طما بسيطة

 صحيحة، بها والنطق والكلمات الحروف معرفة إلى باإلضافة تشمل فهي

 .واالستنتاج والربط الفهم

 ، النقد عنصر إلى القراءة مفهوم يضيف أنه Buswell بوذويل أشار كما



 والنطق والكلمات الحروف تعريف على تشتمل القراءة عملية أن رأى حيث

 نفسه الوقت في تشتمل كما.  واالستنتاج والربط الفهم وعلى ، صحيحة بها

 .(1980: 60السيد،) والنقد المقروء مع التفاعل عنصري

 النامي ورالمتط للمفهوم مانعة جامعة داللة تدالن عربيتان لفظتان هناك

 للرموز رؤية هو فالنظر" . استبصار" و" نظر" القراءة أن أي القراءة لعملية

:  التالية المعاني لكل يتسع واالستبصار.  التدبر و التفكر مع بالعين المطبوعة

 واألفكار والفقرات والجمل األلفاظ مدلوالت بين العالقات وإدراك,  الفهم

 استقراء, السطور وراء ما أو الخفية المعاني إلى الوصول,  والموضوعات

 القرارات واتخاذ,  الواقع عليه سيكون بما والتنبؤ التوقع وحسن النتائج

 .األحكام وإصدار

 النشاط اساليب من اسلوبا القراءة واتخاذ العلمي البحث تقدم ومع

 من طريقة أنها على كبيرة مكانة القراءة تبوأت المشكالت حل في الفكري

 يجد أن يود مشكلة على األضواء ليتلقى اإلنسان يتبعها العلمي ثالبح طرائق

 الحروف تعرف:  الحديث بمفهومها القراءة أصبحت وهكذا.  لها حال

 وتفاعال وموازنة واستنتاجا وربطا وفهما ، صحيحة بها والنطق ، والكلمات

 .المشكالت حل أساليب من وأسلوبا له ونقدا المقروء مع

 

 

 

 قراءةال مهارة أهمية
 فبالرغم أجنبية، لغة أي تعلم مهارات من أساسية مهارة القراءة تعتبر

 إال واستخدامها اللغة تلعم في والحديث االستماع من كل أهمية على تأكيدنا من

 ضعفهما بسبب ال المهارتين هاتين استخدام المتعلم على يتعذر ما كثيرا أنه

 شفوية ممارسة اللغة يمارس يلك له تتاح التي الفرص قلة بسبب ولكن ، لديه

 . متوقعة وغير قليلة شفوية ممارسة اللغة لممارسة حاجته أن يشعر أن أو

 مهارة تصبح القراءة أن( 185:  1985) الناقة رأى ، النظر هذا وفي

 أمرا وتعلمها تعليمها ويصبح الشفوية المهارات عن باللغة االتصال في بديلة

.  األجنبية اللغة تعلم أهداف من رئيسيا هدفا تصبح وبالتالي ، ومفيدا ضروريا

 األجنبية اللغة في القراءة عملية خصائص من أن هنا بذكره أن بنا يجدر ومما

 أداة هي حيث من واالستخدام االستمرار بدوام تتسم أداة أنها -للمتعلم بالنسبة–

 الفكري باإلنتاج االتصال في أيضا وأداته ، التعلم في الستمراره المتعلم هذا

 . الحاضر أو الماضي في سواء المتلعمة اللغة ألصحاب والحضاري واألدبي



 في الرغبة لديهم وتثير المعارف اكتساب على النالميذ تساعد القراءة إن

 الجمل و بالكلمات التالميذ معرفة تزداد القراءة فمن.  الموحية الكتابة

 في التالميذ تساعد فهي ذاه وعلى.  الكتابة و الكالم في المستخدمة والعبارات

 وفيما يستمعون فيما وصوره الجمل لمعان وتذوقهم, اللغوي إحساسهم تكوين

 (. 126:1991, مدكور) ويكتبون يقرؤون

 القراءة مهارة أنواع
 من القراءة تنقسم وتعلمها، تعليمها حيث من القراءة إلى ننظر أن يمكن

 القراءة.  صامتة وقراءة هريةج قراءة:  إلى األداء وطريقة القارئ نشاط حيث

 العين تلتقط حيث,  والعقل العين طريق عن فقط تتم التي فهي الصامتة

 وسيلة تعتبر وهي.  معان إلى ويحولها مباشرة العقل ليفسرها المكتوبة الرموز

 باللغة وربطه قراءته وتسهيل للدارس اللغوية الثروة تنمية وسائل من مهمة

,  الناقة) واالتصال للتفكير كوسيلة معها تعاملوال استعمالها إلى وحفزه

 فكرية عملية الصامتة القراءة أن( 86: 1996) الركابي وأكد( . 192:1985

 الصوت رفع وليس ودقة، بسهولة معانيها وفهم المكتوبة الرموز حل ألنها

 فوق العين بانتقال تحدث الصامتة والقراءة.  إضافيا عمال إال بالكلمات فيها

 وال همس وال صوت فيها ليس سرية قراءة فهي ، مدتوالتها وإدراك تالكلما

 .شفة أو لسان

 الصامتة للقراءة وضرورية أولى خطوة هي الجهرية القراءة وأما

 تتأكد أن البد النشاطين هذين أداء من المتعلم يتمكن أن قبل إذ,  أيضا وللكتابة

 جدا مفيدة القراءة وهذه . الكتابي ورمزه الصوت بين العالقة تام بشكل لديه

 النطق على للتدرب كبيرة فرصة تتيح ألنها اللغة لتعلم األولى المراحل في

 ورمزه الصوت نطق بين االرتباطات تأصيل إلى تؤدي بحيث الصحيح

 (.191:1985,  الناقة) المكتوب

 الجهرية القراءة أن( 88: 1996) الركابي أشار الرأي، هذا وعلى 

 ، الكتابية للرموز بصري تعريف من ، الصامتة القراءة بهتتطل ما على تشتمل

 هذه عن الشفهي التعبير عليها وتزيد ، ومعانيها لمدلوالتها عقلي وإدراك

 الجهرية القراءة كانت وبذلك ، بها والجهر الكلمات بنطق والمعاني المدلوالت

 .الصامتة القراءة من أصعب

 األداء وإجادة ، النطق إلتقان وسيلة أحسن الجهرية القراءة كانت فلذلك

 عن للكشف وسيلة أنها كما ، األولى الصفوف في والسيما ، المعنى وتمثيل ،

 الصفوف في تساعد ايضا وهي.  عالجها النطقفيتسنى في التالميذ أخطاء



.  اللفظية والموسيقا الصوتي االنسجام نواحي بتعرف األدب تذوق على العليا

 ، فيهم الداء هذا وعالج ، والتهيب الخوف ذوي ذالتالمي لتشجيع وسيلة وهي

  القراءة وتنقسم.  الجماعة إلى والحديث الخطابية للمواقف التالميذ تعد أنها كما

 : إلى تعلمها مراحل حيث من

 ميكانيكيات على السيطرة مرحلة أي,  صوتي رمزي كتعرف القراءة  .1

 .القراءة

 .بالمعنى واالرتباط راءةالق مرحلة أي الفهم أجل من القراءة  .2

 .والتحصيل للدرس القراءة مرحلة أي المكثفة القراءة  .3

 فكر من اللغة عنه تعبر ما بكل االتصال مرحلة أي الموسعة القراءة .4

 (.191:1985,  الناقة) وثقافة

 

 القراءة مهارة تدريس أهداف
 إن.  القراءة أهداف أوال نعرض ، القراءة تدريس أهداف عن البحث قبل

 ذاتها القراءة عملية طبيعة في يؤثر الذي األمر,  ومتباينة متعددة أهدافا للقراءة

 :يلي ما األهداف هذه ومن. 

 تكون وهنا.  يكتبه أن يريد لبحث تمهيدا المرأ يقرأ قد.  للبحث القراءة .1

 .فقط بحثه بموضوع يتعلق ما يقرأ ألنه انتقائية قراءته

 ألن,  وشاملة ودقيقة متأنية القراءة تكون ناوه.  للتلخيص القراءة .2

 غير التفاصيل ويستبعد الرئيسية األفكار يكتشف أن يريد القارئ

 .المهمة

 في المذيع يفعل مثلما اآلخرين ليسمع المرء يقرأ قد.  لإلعالم القراءة .3

 .والتلفزيون الراديو

 القارئ يضطر قدو,  متأنية دقيقة القراءة تكون وهنا.  لالختبار القراءة .4

 . واللحفظ االستيعاب ضمان أجل من المتكررة القراءة إلى

 مركزة اليقرأقراءة الحالة هذه وفي.  الوقت وتمضية للمتعة القراءة .5

 .أخرى إلى صفحة ومن اخر إلى سطر من يقفز قد بل,  العادة في

 1982، الخولي) القران من تيسر ما قراءة مثل,  للعبادة القراءة .6

:112). 

 تعليم من والجزئي العام الهدف في تتلخص القراءة تعليم أهداف وأما

 1985) الناقة عند القراءة تعليم من والرئيسي العام الهدف ويتلخص.  القراءة

 من العربية اللغة يقرأ أن على قادرا يكون أن من المتعلم تمكن هو( 188: 



 وسرعة صمت في يقرأ أن نييع وهذا ومريح سهل بشكل اليسار إلى اليمين

 الكلمات عند توقف دون المطبوعة الصفحة من مباشرة المعنى ملتفظا ويسر

 . بالمعجم عديدة مرات االستعانة ودون التراكيب أو

 زاد.  الجزئية األهداف شكل في يوضح أن يمكن العام الهدف ذلك

 : هي اءةالقر تعليم من الجزئية األهداف فإن( 188:  1985) الناقة واستمر

 عنها تعبر التي باألصوات المكتوبة الرموز ربط من الدارس يتمكن أن .1

 .العربية اللغة في

 .صحيح بنطق جهرية قراءة نص قراءة يتمكن أن .2

 وإدراك المطبوعة الصفحة من مباشرة العام المعنى استنتاج من يتمكن أن .3

 .التراكيب بتغير المعنى تغير

 مفردات بين والفرق ، السياق معاني من رداتالمف معاني يتعرف أن .4

 .الكتابة ومفردات الحديث

 تربط التي المعنى عالقات وإدراك الفقرات في الجمل معاني يفهم أن .5

 .بينها

 .وصرفها اللغة قواعد ذلك تعوق أن دون وانطالق بفهم يقرأ أن .6

 للفكرة ونةالمك العالقات يدرك وأن والتفاصيل الجزئية األفكار يفهم أن .7

 .الرئيسية

 .منها كا ووظيفة الترقيم عالمات يتعرف أن .8

 إلى مترجمة مفردات قوائم أو بالمعاجم االستعانة دون بطالقة يقرأ أن .9

 .اللغتين

 األدب قراءة إلى الصحيفة قراءة من ابتداء واسعة قراءة يقرأ أن .10

 النتائج وتحديد األحداث إدراك مع الجارية واألحداث والعلوم والتاريخ

 .واإلسالمية العربية بالثقافة الواسعة القراءة وربط ونقدها المعاني وتحليل

 المتوسطة المرحلة في  القراءة دروس أغراض
 صادقا مؤشرا التعليمية العملية في األغراض تحديد في النجاح يعتبر

 للمرحلة القراءة تعليم في األغراض تحديد استطعنا وإذا ، فيها للنجاح

 أن للمدرس فيجب.  تحقيقها وأساليب طرق معرفة ذلك بعد استطعنا المتوسطة

 العمل تأدية عليه ليسهل ، المرحلة لتلك القراءة دروس أغراض يعرف

 : هي القراءة أغراض وأما ، المادة تلك تعليم في الواجب

 في الواسعة القراءة طريق عن وإغناؤها التالميذ خبرات توسيع .1

 طبيعة مع يتفق بما المرحلة هذه تالميذ بها يهتم التي,  ددةالمتع المجالت



 يفهمونه وما, يواجهونها اجتماعية مشكالت من يدركونه وما,  نموهم

 .المشكالت لهذه إسالمية حلول من

 وترقية,  التالميذ لدي الجمالية والنزعة,  اإلسالمية التربية تنمية .2

 فيما عليها والتعرف الجميلة األساليب اختيار يستطيعون بحيث أذواقهم

 .يكتبون أو يقرؤون أو يستمعون

 لحل أو والبحث للدراسة أو لالستمتاع القراءة عادات تكوين   .3

 لحل العلمي األسلوب على التالميذ تدريب يمكن هذا وفي.  المشكالت

 :مثل, المشكالت

 .وتحديدها المشكلة على التعرف -  

 .الفروض فرض - 

 .لفروضا صحة اختبار - 

 .النتائج إلى الوصول - 

 .النتائج تعميم - 

 النظر في السرعة مثل ومهارات قدرات تنمية في االستمرار .4

 في النطق إلى باإلضافة والجهرية الصامتة القراءتين في واالستبصار

 .الجهرية القراءة

 ثم,  وتقويمها ونقدها,  المقروءة المادة وتفسير تحليل على التالميذ إقدار  .5

 .لذلك رفضهاتبعا أو قبولها

 المناسبة القراءة مواد عن والبحث المراجع استخدام على التالميذ تدريب .6

 وجهات واحترام,  الكتب واحترام,  المكتبات ارتياد عادة على وتدريبهم

 واإلنسان للكون هللا منهج مع تتعارض ال كانت إذا اآلخرين نظر

 .والحياة

 تفي التي اللغوية المعاجم بعض في الكشف مهارة على التالميذ تدريب  .7

 (.149:1991,مدكور) لهم الالزمة اللغوية بالثروة وتمدهم بحاجاتهم

 المتوسطة للمرحلة والموسعة المكثفة القراءة تدريس
 وكسب الثقافة تنمية في القراءة على اعتمادهم يزيد المرحلة هذه تالميذ

 من يلتمسونه ما وتحقيق القرئية مميوله إلشباع وسيلتهم فهي. المعلومات

.  محبوب هادئ عمل في الفراغ أوقات وتزجية والتسلية المتعة ألوان

 القراءة سرعة على المرحلة هذه في التالميذ قدرة إلى نطمئن أن ونستطيع

  تعليم عند يراعيها أن للمعلم ينبغي أمور هناك.  بالفهم االستقالل وعلى

 :هيو,  المرحلة هذه في القراءة



 .ما شيئا الصامتة القراءة فترة إطالة .1

 القراءة تعقب التي العامة المناقشة عند األسئلة زيادة  .2

 .الصامتة

 ذلك يكون أن على ومعلومات إشارات من الموضوع في ما توضيح .3

 هذا ومجال,  العلوم أو التاريخ في درسا القراءة درس يتحول ال حتى

 . الجزئية فكاراأل مناقشة أثناء في التوضيح

 بل, الموضوع عقب الكتاب في التي باألسئلة المدرس يكتفي أال .4

 -, إبراهيم) والذكاء الفهم تختبر أخرى أسئلة إليها يضيف أن ينبغي

:127 .) 

 

  المكثفة القراءة. أ

 بالناحية وتهتم,  وتفاصيله الموضوع دقائق تتناول التي القراءة تلك هي

.  االصطالحية والتعبيرات المفردات بدراسة وتعني, الفهم جانب إلى الجهرية

 المسموع استيعاب على التدريب نحو انطالق نقطة هي المكثفة القراءة

 وضبط اإلعراب بالتزام النحو لقواعد العملي والتطبيق واإلمالء والتعبير

 .بالشكل الكلمات

 نأ البد – ثماره يؤتي لكي – المكثفة القراءة درس أن يتضح ذلك ومن

 والقراءة,  والتفصيلي العام الفهم,  جميعا النقاط هذه على الدارس يدرب

 والقراءة,  والتعبيرات المفردات معاني ومعرفة,  والصامتة الجهرية

 توفير على يعمل الذي هو الناجح والمعلم.  السريعة والقراءة المضبوطة

 أما.   بقةالسا األهداف لتحقيق الالزمة القدرات لتنمية التدريب مجاالت

 : المكثفة القراءة تدريس خطوات

 وبعث الفكري نشاطهم وإثارة للموضوع الطالب بتهيئة ويكون,  التمهيد .1

 والتاريخ اليوم السبورة على المدرس يدون ثم.  يقرؤون ما إلى شوقهم

 .وموضوعه الدرس ومادة

 من أو مالمعل من متصلة هنا القراءة.  مغلقة الكتب و النص إلى االستماع .2

 الغرض.  فقط التالميذ ويستمع, إيماءات أو شرح أو وقفات بدون التسجيل

 االستماع من,  المستطاع قدر,  العام الفهم على التلميذ تدريب ذلك من

 .األول

 وقراءة الكتب فتح التالميذ من يطلب. مفتوحة الكتب – الصامتة القراءة .3

 .فيها المعلم ةلمناقش مالحظاتهم وتسجيل,صامتة قراءة النص



 على شفهيا اإلجابة التالميذ من يطلب.  مفتوحة الكتب – العامة المناقشة .4

 .االستيعاب على ولتساعدهم للدرس فهمهم مدى لتختبر التدريب أسئلة

 فقرة تتناول بأن, -مفتوحة الكتب– الجديدة والتعبيرات المفردات مناقشة .5

 مع معناها وتناقش سياقاتها في اتالتعبير أو الكلمات وتقرأ بالترتيب فقرة

 .التالميذ

 ترتيب بدون فقرة تلميذ كل يقرأ بأن,  -مفتوحة الكتب – الجهرية القراءة .6

 ألن, القراءءة متابعة على التالميذ حرص يزداد حتى الصف في جلوسهم

 .أخرى و لحظة بين القراءة في دوره يتوقع منهم كال

 .ذلك أمكن إن الطالب من أو المعلم من التلخيص و الشرح .7

 من مجموعة بتوجيه وتكون,  العامة و الجزئية األفكار مناقشة .1

 وما العامة ونواحيه الجزئية أفكاره حيث من الموضوع تتناول االسئلة

 (.94: 1996,  الركابي) مختلفة أفكار من يثيره

  الموسعة القراءة. ب

 المقالة:  مثل يالنسب بالطول تتسم موضوعات تتناول التي القراءة هي

 وتتخذ,  الدارسين اهتمامات حول يدور كتاب أي أو المسرحية أو القصة أو

 باإلمساك تهتم وإنما بالتفاصيل تعني ال التي العامة الصبغة فيها الدراسة

 .للكاتب الفكري االتجاه إدراك أو قصة ألحداث الرئيسي بالخط

 من كبير بعدد لإللمام الخاصة القدرات الدارس في تنمي لذلك وهي

 والقراءة.  أساسية بصورة القاموس استخدام إلى اللجوء دون وفهمها الصفات

 مهمة وتقتصر,  المعلم من بتوجيه المنـزل في الدارسون بها يقوم الموسعة

 قاموا ما ومناقشة,  الفهم تمام في الدارسين معاونة على الصف في المعلم

 واشتراكهم أيجاباتهم يؤكد سلوببأ صعوبات من صادفهم ما وتذليل بقراءته

 .للمقروء فهمهم تقويم إلى باإلضافة,  الدرس في

 قراءة في نفسه على االعتماد الدارس تعويد الموسعة القراءة من الهدف

 المعلم ومهمة.  العربي الكتاب قراءة إلى به وصوال الصفحات من كبير عدد

 الدارس قيام وضمان القراءة في بتحبيبه, ذلك على الدارس معاونة هي هنا

 :يلي فيما الموسعة القراءة تدريس الخطوات.  وحده بالقراءة

 تحببهم المسرحية أو القصة موضوع عن عامة فكرة التالميذ إعطاء .1

 .الفاصيل إلى الدخول وعدم قراءتها إلى متطلعين وتجعلهم فيها

 عم,  كاف نوقت دراستها قبل المنزل في القصة قراءة إلى توجيههم .2

 .لها قراءتهم من للتأكيد وذلك, االستيعاب أسئلة إجابة



 وجدوا التي المفردات من محدودا عددا يعينوا أن التالميذ طلب .3

 من فليس,  قرأو لما فهمهم على تؤثر فهمها في شديدة صعوبة

 إنما المفردات كل التالميذ يفهم أن الموسعة القراءة في المفروض

 .لسياقا من المعنى تخمين يحاولون

 مختصرة إجابات ويجيبون اخر بعد سؤاال العم االستيعاب أسئلة قراءة .4

 .واحد سؤال عن تلميذ كل يجيب بحيث

 . بسيط سهل بأسلوب منها جزء أو القصة تلخص أن الممكن من .5

 القراءة أخطاء تصويب
 أو الكلمات نطق في التردد منها,  متعددة مظاهر القراءة ألخطاء

 الحركات بين الخلط أو بالشكل الضبط في الدقة عدم أو فالحرو استبدال

 التنغيم إعطاء أو الوقف و الوصل قواعد اتباع عدم أو,  والقصيرة الطويلة

 مبادئ هناك.  به الخاص عالجه خطأ ولكل.  ذلك غير إلى للجملة الصحيح

 : القراءة أخطاء تصويب في عامة

 والطالقة االنطالق على عهلتشجي,  خطأ كل عند التلميذ مقاطعة عدم .1

 تسبب التي األخطاء تصحيح على المجال هذا في واالقتصار و

 .المعنى في تغييرا

 األخطاء من نوعين أو نوع عالج على الفردية القراءة في التركيز .2

 إشارة أو خفيفة بضربة المخطئ التلميذ إعالم للمعلم ويمكن,  السابقة

 بنفسه ويصححه إليه التلميذ بهليتن,  الخطأ في وقوعه فور بصوته

 .المعلم تصحيح قبل

 مع,  األخطاء كثرت إذا الجماعية إلى الفردية القراءة من االنتقال .3

 واخر وقت بين التسجيل من أو المعلم من الصحيح النموذج تقديم

 (. 1983, صيني) المخطئين التالميذ إحراج لعدم الدرس أثناء

 للطالب القرائية القدرة تحسين
 عدة اتباع الممكن من ، واالستيعاب القراءة على الطالب قدرة لتحسين

 : منها ، أساليب

 على تالميذه المدرس يدرب أن الضرورى من.  المعاجم استخدام .1

 الترتيب تعليمهم يستدعى وهذا.  العربية المداخل ذى المعجم استخدام

 بناء طريقة مهمتعلي ينبغى كما.  المعجم أساسة على تبنى الذى األلفبائي

 بالرجوع كلمة منه يستخرجوا كيف ليعرفوا الجذور أساس على المعجم



 استخراج أجل من يكون ال المعجم واستخدام.  الثالثي جذرها إلى

 أو التهجئة أو  االشتقاقات أو الجذر الستخراج يكون قد بل ، فقط المعنى

 .االستعمال أو النحوية الوظيفة

 مباشرة تالميذه المعلم ي عّرف أن المفيد من.  ئدةالزا بالحروف التعريف .2

 التعريف وهذا.  القراءة عند تنطق وال تكتب التي الزائدة بالحروف

 .القراءة عند النطق أخطاء المتعلمين تجنّب

 سرعة المتعلم يكتسب أن الضرورى من.  القرائية السرعة تطوير .3

 ولتحقيق.  االستيعاب من جيدة بدرجة االحتفاظ مع القراءة فى متزايدة

 فالقراءة.  الوقت ضغط تحت الصامتة القراءة منها طرق، عدة السرعة

 توسيع بينها من معينة تكيفات العين على تفرض الضغط هذا تحت

 القارئ يقرأ من فبدال.  البصرية اللقطة توسيع أي ، البصري المدى

 .أكبر وحدات قراءة إلى يتحول كلمة، كلمة

.  العربية اللغة فى االشتقاق يعرف أن للطالب المفيد من.  االشتقاقات .4

 واسم فاعل واسم مصدرا الفعل من نشتق كيف نعلمه أن يجب ولهذا

 مشنهة وصفة مكان واسم زمان واسم نوع واسم مرة واسم مفعول

 معرفته ألن القراءة، فى بالنفع عليه هذا يعود وسوف . مبالغة وصيغة

 إذا الفعل هذا من مشتق أي فهم من كنهتم سوف فقط ما لفعل المسبقة

 .العربية فى واالشتقاق الصرف نظام يعرف كان

 عليها مكتوبة ورقية بطاقة هي الومضية البطاقات.  الومضية البطاقات .5

 أو ثانيتين تتجاوز ال وجيزة لمدة الطالب على تعرض جملة أو كلمة

 على ما يقرؤوا أن عرضها عند منهم ويطلب. عنهم تخفى ثم ثالث

 الكلي اإلدراك فى الِكشتَلت لنظرية تطبيقا  البطاقة هذه وتعتبر.  البطاقة

 التقاط من بدال كبيرة قرائية وحدات االلتقاط على القارئ لغين وتعويدا

 .صغيرة وحدات

 ستجعله إذ للفقرة، العادي البناء يعرف أن للطالب المفيد من. الفقرة بناء .6

 أن المعروف ومن.  يقرأ ما استيعاب فى وأسرع أقدر المعرفة هذه

 هناك أن كما.  تشرحها ثانوية جمل تتلوها رئيسية بجملة عادة تبدأ الفقرة

 فإذا.  مباشرة وتتلوها ثانوية جملة كل وتفصيل بشرح تقوم أخرى جمال

 زمعانيها جملها يتتبع أن عليه َسه ل ، الفقرة بناء الطالب عرف

 والتركيز الرئيسية األفكار فرز عليه يسّهِل ذلك أن كما.  وعالقاتها

 .عليها

 العالقات أنواع الطالب يعرف أن أيضا المفيد من.  الداللية العالقات .7



 الطالب سن مع ذلك يتناسب أن بشرط الواحدة الفقرة جمل بين المختلفة

 والتقابل المقارنة الجمل بين الداللية العالقات ومن.  ومستواهم

 واالستفهام والتعميم والتمثيل والسببية لبرهنةوا والتقييم والتعريف

 على تحتوى الجملة تكون فقد.  الصياغة وإعادة واإلجابة والتلخيص

 لمصطلح تعريف على تحتوى وقد.  سابقة جملة مع مقابلة أو مقارنة

  سابقة جملة فى ورد لما تقييم على تحتوى أو ، سابقة جملة فى ورد

 .(1982 الخولى،)

 الواقع في القراءة نظرية تطبيق
 تدريسها طرق حيث من وخاصة القراءة نظرية وعرفنا تكلمنا أن بعد

 يقوم ممن كثيرا أن سنجد فإنا الواقع إلى ننظر ثم المتوسطة المرحلة في

 األمور يراع لم فالمدرس.  التدريس عملية في جيدا يطبقها لم القراءة بتدريس

 خطواط بترتيب يهتم ال أنه كما,  القراءة تدريس عند يراعيها أن البد التي

 أن إلى باإلضافة,  التالميذ قراءة أخطاء تصويب عند وكذلك,  القراءة تدريس

 بدون مباشرة القراءة تدريس عند الترجمة إلى يلجؤون المدرسين من كثيرا

 .بالعربية الموضوع شرح

 : منها, الظاهرة لهذه أسباب هناك

 ألن القراءة وخاصة اللغة مهارة يمتعل بنظرية المدرسين معرفة عدم .1

 .العربية اللغة في متخصصين غير أغلبهم

 والمرادفات المفردات اليعرفون فهم,  المحدودة المدرسين لغة كفاءة .2

 يستطيعون فال,  الشفهي التعبير اليوجدون كما,  قليلة إال والمضادات

 .جيدا العربية باللغة تلخيصه أو الموضوع شرح

,  بالعربية الموضوع شرح في رغبتهم وقلة التالميذ قدرة ضعف .3

 .الترجمة طريقة فيفضلون

 فال,  الطلبة سكن في أو المدرسة في العربي الجو وجود عدم .4

 .العربية درس أثناء في إال بالعربية يتكلمون

 الحياة في سمعية أم كانت مرئية العربية اللغة تعليم وسائل توفر عدم .5

 .الإلنجليزية للغة فرتتو قد كما اليومية

 على للحصول والجهد الحرص من مزيدا نبذل أن علينا ينبغي لذلك

 المسلمين ألبناء القراءة لمهارة وخاصة العربية اللغة تعليم في المنشود الهدف

 يستطيعون القراءة فبهذه,  المسلمين عند جدا مهم القراءة درس أن شك ال .

 ينبغي لذلك.  اإلسالمية العلوم كمصادر ةاإلسالمي والكتب والسنة الكتاب فهم



 مهارة في سيما وال تعليمها بطرق يهتموا أن العربية اللغة بتعليم يقوم لمن

 المهارات يستوعبون الدارسون وكان ، أحسن النتيجة تكون لكي القراءة

 .سبق مما أكثر اليومية نشاطاتهم في ويستعملونها اللغوية
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 التثقيف أدوات أهم من وأداة ، المعرفة نوافذ إحدى القراءة كانت إذا

 -الواقع في– تعتبر الكتابة فإن البشري، الفكر نتائج على اإلنسان بها يقف التي

 علماء ذكر لقد و.  العقل أنتجه ما أعظم إنها بل ، اإلنساني العقل مفخرة



 أضيف و.  الحقيقي تاريخه بدأ الكتابة اخترع حين اإلنسان أن األنثروبولوجي

 يشكل: "  بقوله ذلك إلى( 179: 1981)  العربي المجيد عبد صالح الدكتور

 الكلمة لعب لقد و.  اإلنسانية الحضارة تقدم في جديدة مرحلة الكتابة اختراع

 تبادل الطباعة سهلت كما البشري تراثال حفظ في أساسيا دورا المكتوبة

 حواجز متخطية كافة العالم أنحاء في األدباء و العلماء بين واآلراء األفكار

 ."المكان و الزمان

 عدم و المعنى قلب في سببا الكتابي الرسم في الخطأ يكون ما وكثيرا

 ضرورة و ، مهمة عملية الصحيحة الكتابة تعتبر ثم من و ، األفكار وضوح

: 1991 ، أحمد) الغير أفكار على الوقوف و األفكار عن للتعبير تماعيةاج

265.) 

 

  الكتابة تعريف
 خرزها:  السقاء كتب و نسخ، و خطٍّ:  كتابا و كتبا كتب من:  لغة

 وأوجبه قضاه:  الشيء هللا وكتب.  بالوكاء شدها:  القربة وكتب ، بسيرين

( . مولَّد) النكاح عقد:  الكتاب كتبو.  وأماله ، الكتابة علمه:  وأكتبه وفرضه،

 في اكتتب و.  حّرا صار وأدّاه دفعه إن ماليا اتفاقا معه جعل:  عبده وأكتب

 الحكيم التنزيل في و ، استماله: الكتاب واكتتب( . محدثة) فيه اسمه قيّد:  عمل

:  والكتاب.  أصيال و بكرة عليه تملى فهي اكتتبها األولين أساطير وقالوا: 

 ، واألجل ، والحكم ، النحو في سيبويه وكتاب ، والقرآن ، مجموعة صحف

 يقابله) النثر صناعة في المتفنن وهو ، الكاتب صناعة: الكتابة ، والقدر

 (. الشاعر

 ،( يكتبها التي) الهجائية الرموز معرفة على القدرة: واصطالحا

 أما( . 5: 1996 ، السميع) المعنية اللغة هذه نظام إطار في تعني ما وإدراك

 عالم وقال.  الكتابية برموز اللغة تخليد فهي( 85: 1988) هرجنو عند الكتابة

 المعنى.  معنيين بين الفرق إدراك على يتوقف الكتابة تعريف إن,  االخر اللغة

 وغيرها واأللواح األوراق على والجمل والكلمات الحروف تسجيل وهو األول

 وأشكال وخطوط رموز إلى المسموعة ةالصوتي الفونيمات تحويل فهو. 

 .كلمات أو حروف صورة في متصلة أو كانت منفصلة  ما بطريقة مكتوبة

 مرادفة الكتابة بأن اللغويون عليه مااصطلح وهو الثاني والمعنى

 إن ,Chomsky ويقول( . 42: 1989,  الدين نور) التحريري أوالتعبير لإلنشاء

 أن التلميذ من تتطلب فهي,  القراءة من أكثر ومحسوس محدد هدف الكتابة

( 301: 1991,  مدكور) مكتوب شكل إلى يعرفها التي المنطوقة الكلمة يحول



 عن التعبير على القدرة هي الكتابة فإن المذكورة التعريفات من انطالقا. 

 .سليم وأسلوب صحيحة وبلغة منظمة بطريقة تدوينا وعرضها أفكار مجموعة

 منها كل تتميز التي والمهارات األنشطة من وعةمجم إلى تشير الكتابة

 الصوت بتحويل تبدأ األنشطة هذه.  الكاتب على تفرضها معينة بمطالب

 أكثر تتضمن ال العملية وهذه,  عليه متفق مرئي شكل إلى اللغة في المسموع

 بالحروف األصوات كتابة أي  المرئية بالرموز الصوتية الرموز ربط من

 .عليها الدالة

,  االتصال:  هما أساسيتان وظيفتان اإلنسان حياة في للغة كان إذاو 

 هاتين أداء على قادرة الكتابة فإن.  النفس عن والتعبير التفكير عملية وتسهيل

 االتصال وسائل من وسيلة الكتابي التعبير بأن القول يمكننا فنحن.  الوظيفتين

 أصبح كذلك ولكونه,  تالوق ذات في النفس عن وتعبير للفكر ترجمة أنه كما

 (.229: م1985,  الناقة) والجماعات الفرد حياة في كبيرة أهمية ذا

 الكتابة مهارة طبيعة
 التفكير يقتضي الذي العقلي النشاط فيه يقترن إيجابيا نشاطا الكتابة تعتبر

 البصر حاسة فيه تلعب و ، اليد عمل في المتمثل العضلي بالنشاط والتأمل

 . مهما دورا

 : ناتهامكو

 بعناصر معرفة يزاولها فيمن تتطلب إنتاجية إيجابية مهارة الكتابة تعتبر

 منها يتناسب ما اختيار حسن على تامة وسيطرة ، ومفردات قواعد من اللغة

 الدارس أن المربون الحظ وقد.  عنها التعبير الكاتب يريد التي األفكار مع

 القراءة على فائقة قدراتب يمتاز والحديث الكتابة مهارة في يتفوق الذي

 االستماع يتقنون الدارسين من فكثير.  العكس يثبت ولم الفهم و واالستماع

 مهارات أداء في النجاح من القدر هذا نفس يظهرون وال والقراءة والفهم

 .(180: 1991 ، المجيد) والحديث الكتابة

 :أهميتها

 : في المتمثل البشري االتصال وسائل أهم من الكتابة تعتبر

 و األزمنة عبر المعارف و العلوم نقل و ، اإلنساني التراث حفظ .1

 .األمكنة

 .االجتماعية و اليومية الحاجات قضاء .2

 في البياني االمتناع و ، األدبي بالذوق التسامي و التربوي التوجيه .3

 المشاعر أدق و ، الضمير همسات و ، النفس خلجات أدق تصوير



احة زاهية حيّة األحداث تخليد و ، اإلنسانية  . فوَّ

 الكتابة تدريس أساليب

 في درس قد ألنه ، الخط تدريس إلى حاجة ال المتوسطة المرحلة في

 إلى بقليل يتسع الموضوع المتوسطة في أما.  االبتدائية وهي السابقة المرحلة

 تنمية إلى التكرار و المحاكاة من التدريب يتدرج ثم اإلتقان و الجمال درجة

 و أوال رؤيتها بعد الذاكرة من الكلمات و الحروف بإتقان الكتابة في هارةالم

 للحروف الصحيحة النقط وضع في دقة مع المنظور باإلمالء يسمى ما هو

 غير اإلمالء إلى يتدرج ذلك بعد ، يسر في الكتابة عادة تتمكن حتى المتشابهة

 .اإلختباري باإلمالء يسمى ما أو المنظور

 فهو لذلك اللغوية، المهارة الطالب يكسب الحر يجابياإل التعبير إن

 وقت من كبير بجزء يختص و.  لألجانب اللغة تعليم عملية في مهم ركن

 إلى المرحلة هذه في يتدرج( الكتابة) والتعبير.  المتوسطة و األولى المرحلة

 : يلي ما

 من صحيحة عبارات في يوم كل المتزايد اللغوي المحصول استعمال .1

 .لمعناها فهم مع عبيرهت

 موقفا بها يواجه صحيحة متصل جمل في الشفهي التعبير على االقتدار .2

 (.164-162: الحديدي) يقترح معنى أو مناسبة أو

 المرحلة هذه في التالميذ أن المجال هذا في إبراهيم العليم عبد ورأى

 : تلي كما العناصر بهذه يدربون

 ، شفهيا فيه التحدث سبق موضوع في وايكتب أن التالميذ تكليف يمكن .1

 في أو ، شرحه يسبق لم موضوع في بالكتابة مطالبتهم يمكن كما

 .شرحه سبق بما يتصل موضوع

 منها ليختار ؛ الموضوعات تعدد يمكن أيضا المرحلة هذه وفي .2

 .فيه الكتابة إلى يميل ما التلميذ

 وصحة ، المنطق مةوسال ، األفكار بترتيب التالميذ يؤخذ أن وينبغي .3

 .األسلوب

 عنها كتب ما قراءة إلى يوجهوا إلى الموضوعات بعض في ويحسن .4

 .كتابتهم في به ليستعينوا ؛ الكتب أو المجالت أو الصحف في

 النشاط مظاهر ببعض الكتابية الموضوعات ربط كذلك ويحسن .5



 يلقي وما ، الفصل كصحيفة ، اللغوي النشاط وبخاصة ، المدرسي

 (.157: - إبراهيم،)  ذلك ونحو ، المدرسية اإلذاعة في

 الكتابة تدريس أهداف
 الكتابة تعليم عملية تهدف,  االتي بالشكل األهداف هذه صياغة يمكن 

 : من الدارس تمكين إلى العربية باللغة

 .وصوته الحرف شكل بين العالقة وإدراك العربية الحروف كتابة .1

 تمييز مع متصلة وبحروف منفصلة روفبح العربية الكلمات كتابة .2

 .واخرها ووسطها الكلمة أول  في الحرف شكل

 .وسليم واضح بخط العربية اللغة كتابة طريقة إتقان .3

 .الدارس على أسهل أيهما الرقعة أو النسخ بالخط الكتابة إتقان .4

 .اليسار إلى اليمين من الكتابة إتقان .5

 .استخدامها وكيفية اودالالته الترقيم عالمة معرفة .6

 بعض من العربية اللغة في ما وإدراك اإلمالء مبادئ معرفة .7

 العناية ينبغي خصائص ومن, والعكس والكتابة النطق بين االختالفات

 والمربوطة المفتوحة والتاء مثال كالتنوين الكتابة في بها

 .الخ...والهمزات

 المناسب عربيال الترتيب مستخدما جمل في كتابة أفكار ترجمة .8

 .للكلمات

 من سياقها في صحيحة الكلمات مستخدما جمل في كتابة أفكار ترجمة .9

 والتثنية اإلفراد)  المعنى بتغيير وبنائها الكلمة شكل تغيير حيث

 (. الخ...الضمائر إضافة,  التأنيث و التذكير,  والجمع

 .المناسبة النحوية الصيغ مستخدما كتابة أفكاره ترجمة .10

 .عنها المعبر الفكرة أو للموضوع المناسب األسلوب استخدام .11

 واضحة سليمة صحيحة لغة في نفسه عن معبرا الكتابة سرعة .12

 .معبرة

 رئيسي هدف في الكتابة تدريس أهداف تلخيص يمكن, ذلك على بناء

 رسالة كتابة في العربية الجملة بناء نظام استخدام على السيطرة" وهو واحد

 ".يفهمه أن العربي يستطيع وعموض أو

 للمبتدئين الكتابة برنامج
 كل في ساعة بمعدل سنوات ست لمدة العربية يدرس بلدا أن لنفترض 



 النحو على الكتابية المهارات تعليم برنامج يكون أن الممكن فمن,  دراسي يوم

 ( :146-145: 1982,  الخولي) االتي

 .ونسخ خط:  األولى السنة  .1

 .المقيدة والكتابة اإلمالء ويبدأ,  والنسخ الخط يستمر:  لثانيةا السنة .2

 .المقيدة والكتابة واإلمالء النسخ ويستمر,  الخط يتوقف:  الثالثة السنة .3

 وتبدأ.  المقيدة والكتابة اإلمالء ويستمر,  النسخ يتوقف:  الرابعة السنة .4

 .والتلخيص الواحدة لفقرة كتابة

 .الفقرتين ذي المقال كتابة وتبدأ, الرابعة السنة شبهت:  الخامسة السنة .5

 الفقرات ذي المقال كتابة وتبدأ, الخامسة السنة تشبه:  السادسة السنة .6

 .الثالث

 :يلي ما المذكور البرنامج في ويالحظ

 .األصعب المهارات إلى بالتدرج وينتقل البسيطة بالمهارة البرنامج يبدأ .1

 في بدات التي المهارات إلى تضاف جديدة مهارة أتبد دراسية سنة كل في .2

 .سابقة سنوات

 تحل أو المتعلم يتقنها أن بعد والنسخ الخط مثل المهارات بعض تتوقف .3

 .أشمل مهارات محلها

 على هذا وينطبق البرنامج نهاية إلى بدايتها منذ تستمر المهارات بعض .4

 .والنسخ الخط عد ما الكتابية المهارات جميع

 هي بل,  حتمية ليست المذكورة البرنامج خطوات بأن التذكير جبوي

 فمن المثال سبيل وعلى.  معقولة حدود ضمن للتعديل قابلة ما  حد إلى مرنة

 من الرابعة السنة في ذكر كما اإلبتدائية المرحلة  في اإلمالء يبدأ أن الممكن

 .الكتابة برنامج

 

 تدريسها في والتدرج الكتابة أنشطة
 أربعة نحدد وأن سنعلمها التي الكتابة أنشطة بين نميز أن ايمكنن

 : وهي العربية باللغة الكتابة تدريس في رئيسية مجاالت

 .العربية الحروف كتابة .1

 .سليم بهجاء الكلمات كتابة .2

 .القارئ يفهمها عربية وجمل تراكيب تكوين .3

 الكاتب أفكار عن تعبر فقرات في العربية والجمل التراكيب استخدام .4

 .بوضوح

 العربية اللغة في الكتابة سنعلم أننا هذا فمعنى تعليمها في التدرج وأما



 : التالية المجاالت خالل من

 : إلى وينقسم( الهجاء)اإلمالء   .1

 منقول إمالء -

 منظور إمالء -

 اختباري إمالء -

 الخط  .2

 : إلى وينقسم واإلنشاء التعبير  .3

 البسيط التعبير -

 الموجة التعبير -

 (. 235-234: 1985, الناقة) الحر التعبير -

 النسخ إلى تنتقل ثم بالخط تعليمها يبدأ الكتابة أن رأى" الخولي" وأما 

 (.129: 1982, الخولي) الحرة فالكتابة المقيدة فالكتابة فاإلمالء

 للمبتدئين الكتابة تدريس طريقة

 : الكتابة تعليم في يراعي 

 جلسة ومراعاة) أيضا للحروف بالنسبة اليسار إلى اليمين من الكتابة .1

 (.الدارس

 .المسافة ومراعاة, ورأسيا أفقيا الحروف بين التناسب .2

 .السطر تحت تكون التي والحروف السطر فوق تكون التي الحروف  .3

 .السطر فوق تكون التي الحروف ارتفاعات اختالف   .4

 .اتالكلم وبين الحروف بين المسافات .5

 في( خ ح ج /ث ت ب) بينها للتمييز المتشابهة الحروف على التدريب .6

 .الحروف هذه على تحتوى جمل

 أسفل من بادئا بتقليده الدارس ويقوم الصفحة أعلى في واضح نموذج كتابة.7

 .مرة كل في أمامه واضحا النموذج يكون حتى الصفحة

 البدء أي, القراءة متعلي في المدرس أتبعه الذي األسلوب نفس اتباع .8

 تبدأ التي التقليدية الطريقة من بدال ونطقها سماعها للدارس سبق بعبارات

 .المفردة بالحروف

 ألهمية البداية منذ( والرقعة النسخ) الكتابة طريقتي على الدارس تعويد  .9

: 1987, إبراهيم) السريعة الكتابة في والثانية القراءة في األولى

50-53) 



 للمتوسطين الكتابة ستدري طريقة
 يسير الذي بالموضوع المتوسطة المرحلة في المستخدمة الطريقة تالئم

 أكثر المنظور غير أو منظورا كانت سواء اإلمالء فمادة. التالميذ على

 غير التعبير تدريس أن يعني ال وهذا التعبير من غيرها من تعلّم موضوعا

 حتى اإلمالء ممارسة على لةالمرح هذه في الكتابة تعليم يركز وإنما مهم

 في الخط من أي الصعبة إلى السهل من ويتدرج الكتابة تعليم إجراء يستمر

 وإتقانهم التالميذ كفاءة إلى يحتاج وهو المتوسطة في اإلمالء إلى االبتدائية

 لذلك.  وجمل كلمات في وصياغتها الحروف رسم ويستطيع الخط مهارات

 :  يأتي كما إلمالءا في خاصة الكتابة كيفية سنبين

 المنظور اإلمالء. أ

 : تعليمه في يراعي

 يكون لكي المعلم يحدده معين نص إعداد التالميذ من يطلب أن .1

 في جيدة قراءة النص التلميذ يقرأ ، اإلمالء أو   الكتابة موضوع

 السبورة على مكتوبا المعلم يناقشه الفصل في و ، المنزل

 بعد ، كتابتها كيفية ويشرح جاءاله صعبة الكلمات من ويستخرج

 .التالميذ على القطعة تملى ذلك

 هجاء ومراجعة بسيط قصير نص حفظ التالميذ من يطلب أن  .2

 للنص بالعودة لهم السماح مه كتابته منهم يطلب ذلك بعد ثم ، كلماته

 إلى بالنظر الفوري التعزيز من كنوع ذلك إلى احتاجوا ما كل

 .المكتوبة الصفحة

 أن سبق التي والعبارات الجمل بعض كتابة التالميذ من يطلب نأ  .3

 ذلك في يرجع أن دون المنقول اإلمالء في وكتبها وقرأها درسها

 المنظور اإلمالء في كتبه ما فيقارن يعود ثم ، الكتاب من نقلها إلى

 .المطلوبة التصحيحات إجراء أجل من المنقول اإلمالء في كتبه بما

 بحذف نقوم ثم قراءتها له سبق فقرتين أو فقرة للتلميذ نقدم أن يمكن  .4

 هذا وفي.  إكمالها منه ونطلب بها الرئيسية الكلمات من مجموعة

 ملء على التلميذ تساعد بأسئلة المعلم يستعين أن يمكن التدريب

 يقوم ثم ، وهكذا ناقصة كلمة سؤال كل يستدعي حيث الفراغات

 ويقوم الصحيحة الصورة بعرض اإلجابات بتعزيز ذلك بعد المعلم

 تصحيح التالميذ من يطلب األحيان بعض وفي.  بالتصحيح التلميذ

 على دائرة بوضع وذلك الصحيحة الصورة عرض دون الكراسات

 بمناقشاتها  المعلم ليقوم تصحيحها من يتمكنوا كم التي األخطاء



 .وتصحيحها

 جملتين أو لةجم إجابته تكون سؤاال المعلم يطرح أن أيضا يمكن   .5

 يعرض قد أو ، اإلجابة كتابة التلميذ من يطلب ثم حفظهما سبق

 يتطلب التدريب هذا ومثل جملتين أو جملة عليها يكتب صورة عليه

 واستحضار الستيعاب وذاكرة المعاني فهم على قدرة التلميذ من

 .الكتابي والعمل الشفوي للعمل دقيقا وتمييزا اإلجابة

 على وكتابتها اإلمالء نص من الصعبة لكلماتا استخراج يمكن   .6

 ، يتقنوها حتى التالميذ كراسات في مرات عدة كتابتها ثم ، السبورة

 (.246-244: 1985 الناقة،) النص عليهم يملى ثم

 (المنظور غير) اإلختباري اإلمالء. ب
 على القدرة هي قدرات ثالث من أساس إلى اإلختباري اإلمالء يقوم

 على والقدرة ، سمع بما االحتفاظ على والقدرة ، تابعةوالم االستماع

 آن في القدرات هذه تعمل أن على الكتابي رسمه في سمع ما وضع

 : التالية النقط في االختباري اإلمالء ويتمثل.  واحد

 .عاديين وإدغام وبتنغيم عادية بسرعة البداية في النص يقرأ أن .1

 الذي البطء إن.  واإلدغام موالتنغي السرعة بنفس النص يملي أن .2

 .اإلمالء من الغرض يفسد أمر كلمة كلمة النص به يملي

 ويميلها بها ينطق وحدة كل تكون أن على يحرص أن عليه لذلك .3

 .معنى ذات

 يعيدها ثم ، التلميذ يكتبها بعدها واحدة مرة الممالة بالوحدة ينطق أن .4

 إن وتصحيحه كتب ما لمراجعة فرصة إلعطائه ثانية مرة المعلم

 .استطاع

 لكي التالميذ بعض لرجاء اإلمالء أثناء في يستسلم أال المعلم على .5

 .ثانية مرة أماله ما يعيد

 فعن. بدقة ويالحظهم للتالميذ جدا ينتبه أن اإلمالء أثناء في عليه .6

 وقفة كل طول يقدر أن بسهولة يستطيع والمالحظة االنتباه طريق

 ينتظر أن يستطيع ال حقيقة.  التالية والوحدة الممالة الوحدة بين

 متوسط بالتقريب يقدر أن يستطيع ولكنه ينتهي حتى تلميذ كل

 .للتالميذ المناسبة السرعة

 لمراجعة وقتا التالميذ إعطاء يمكن كله المملى النص كتابة بعد .7

 بسرعة للنص أخيرة قراءة الوقت هذا يتلو الكتابة، دقة وتقويم

 خاصة يقظا تلميذ كل يكون أن ينبغي المراجعة فترة وفي ، عادية



 .فاته ما يدرك لكي له بالنسبة فرصة آخر فهي الخيرة للقراءة

 إلى يحتاجون فهؤالء اإلمالء في صعوبة يجدون الذين التالميذ على .8

 بصوت مرات عدة بترديدها يقومون لجمل االستماع على تدريبهم

 الكتابة أثناء في جهريا رددونهاي وهم كتابتها منهم يطلب ثم ، عال

 إليهم تعود حتى باألصل ويقارنونها كتابتها بعد يقرءونها ثم ،

 .والحفظ االستماع على وبقدرتهم بأنفسهم ثقتهم

 سمعوه ما وتهجي االستماع في صعوبة أي لديهم ليس الذين أما .9

 وأكثر صعوبة أكثر اإلمالء على تدريبات لهم تقدم أن فينبغي

: 1985 ، الناقة) التعلم في لرغبتهم وإشباعا ميولهمل إثارة

249-251.) 

 

  الكتابة مهارة تدريس وسائل
 تدريس في في المعينة الوسائل من المعلم يستفيد أن الضروري من 

 الدراسة وسائل ومن.  خصوصا الكتابة مهارة وتدريس عموما اللغة

 تكون وقد الدراسة فأهدا لتحقيق المعلم لمساعدة مناسبة تكون قد الموجودة

: فهي الكتابة مهارة لتدريس المناسبة الدراسة وسائل من وأما.  مناسبة غير

 األفالم،(  5 التسجيل، أشرطة( 4 اللوحات،( 3 الصور،( 2 ، البطاقات( 1

 أهداف لتحقيق المناسبة عديدة أخرى ووسائل,  التلفيزيون( 7,المذياع،( 6

 .الكتابة مهارة تدريس
 
 

 الكتابة مهارة اختبارات
 مادة و الكتابة تدريس بعد التالميذ على حصلت التي النتائج لمعرفة

 التالميذ هل يعرف حيث باالختبار يقيم أن للمعلم فينبغي ، خاصة اإلمالء

 السؤال وهذا.  قط أفكارهم في يتأثر ال أو الكتابة تعليم بعد معلوماتهم زادت

 .التالميذ بنتائج سيجيبه

 بتقديم ذلك ويتم ، اإلمالء طريق عن التهجي إلى التلميذ قدرة قياس يمكن

 ولكن.  كثيرا فيها التالميذ يخطئ التي اإلمالئية الظواهر على يحتوي نص

 فمن ولذا ، التهجي عير أخرى عناصر يختبر اإلمالء أن إلى االنتباه نلفت

 أخطاء عن النظر نغض أن التهجي على القدرة قياس أردنا إذا األفضل

  هي  وهذه(. 231: 1989 الخالق، عبد) بالتهجئة لها عالقة ال التي ميذالتال

 :   اإلمالء بمادة منها كثير يتعلق الذي الكتابة اختبار أنواع



 الجمل بعض تكملة  .1

 : مثل

 كتاب هذا:   إقرأ

 الدرس يكتب محمد

 المعهد إلى الطالب ذهب

 ……. هذا: أكمل

 الدرس.. … محمد

 دالمعه.. … الطالب .…

 يعيد و معين حرف في تشترك التي الكلمات الطالب يكشف  .2

 .كتابتها

 الصورة عنه تعبر ما يكتب ثم الدرس صور بعض الطالب يشاهد  .3

 (. كلمات)

 .سطور عدة من فقرة الطالب ينقل  .4

 .الطويلة و القصيرة الحركات على التدريب .5

 .متفرقة ألفاظ ينقصها نصوص تكملة   .6

 .الكثير ينقصها صوصن تكملة .7

 صورة كل عنه تعبر ما كتابة و الدروس صور بعض مشاهدة   .8

 .(سطور عدة أو الجمل بعض)

 .حر موضوع كتابة .9

 .اإلمالئية الصعوبات بعض تتضمن نصوص  .10

 الكلمة أول في فيما الحروف كلمات مع العربية بالحروف قائمة  .11

 . منفردا ٍ ثم أخرها في ثم وسطها في ثم

 و العبارات في تتكرر معينة كلمة على تحتوي عبارات عرض .12

 ، مرات خمس تتكرر فكلمة.  أخرى كلمة من تكرارها عدد يختلف

 .هكذا و ، ثالث ثالثة و ، أربع أخرى و

: 1989,  محمد) منها طرق بعدة الكتابة مهارة اختبار الممكن ومن 

231: ) 

 أسطرا يقلد أو كتاب من راأسط ينسخ أن المتعلم من يطلب,  النسخ .1

 .الخط دفتر في

 .خطه فيقيم الجمل بعض الطالب على المعلم يملي,  اإلمالء  .2

 خمس أو أربع للدارس تقدم النوع هذا وفي,  متعدد من االختيار .3

:  مثال,  عليها يتعرف أن الطالب وعلى خطأ احداها تكون كلمات



 واكتب, خطا رسمت التي الكلمة أمام الحرف حول دائرة ضع

 (.هـ) رقم اختر صحيحة كلها كانت وإذا.  الصحيح الرسم

 صحيحة كلها هـ  مأمون -د  مائة -ج  رؤوس -ب  سؤال -أ

 (رؤوس) ب:  الجواب 

 التعريف ضوء في التكملة .4

 بوضع المعطاة الكلمات لتكمل الموجودة بالشرح استعن: مثال 

 .الناقصة الحروف

 اجد ضعيف, نحيف  ل….هـ  .1 

 هزيل(  1  : الجواب    

 رعب( 2   شديد خوف  ب….ر .2 

( 3  والشراء البيع في العمل …ـار…ال .3

 التجارة

 مالكمة( 4  الرياضية من نوع   …مــ .4

 على تحتوي واحدة جملة للدارسين نقدم وفيه,  الخطأ على التعرف .5

 .الخطأ به الموجود الجزء على يتعرف أن الدارس وعلى المشكل

 .الصحيح الجواب باختيار أكمل:  مثال,  المطابقة .6

 .شأنه لترفعوا الوطن ينتظركم …. الشباب إخواني 

 (أ: )الجواب     اللذان أنتما( ج  الذي، أنت( ب  الذين، أنتم( أ 

 ( الجملة تنمية) التوسيع   .7

 الصحيح االختيار خط تحتها التي بالكلمات استبدال: مثال

 متأخر ستودعالم حراس أحد جاء

 المستودع يحرس الذي الوحيد الشخص( أ

 الليلي المستودع حارس( ب

 المستودع بحراسة يقومون الذين من واحد( ج

 الليل في المستودع ليحرس شخص( د

 ما وصف منه ونطلب صورا للطالب نعطي,  الصور وصف .8

 يكتب قصة تشكل الصور من متتابعة مجموعة نعطيه او يشاهده

 .الطالب عنها

 ثالث أو فقرتين أو واحدة فقرة ذو البسيط المقال كتابة,  فقرة .9

 . فقرات

 الكتابة مهارة لتدريس المنقول اإلمالء تعليم في التدرج مع وفقا       

 :يلي كما البيان نعرض سوف اإلبتدائية، المرحلة في



 المنقول اإلمالء تعريف.  أ

 اإلمالء تبدأ أن كنيم والنسخ الحروف كتابة الطالب يتعلم أن بعد

,  والمحاكاة التقليد على يعتمد الذي اإلمالء درس أنواع من نوع وهو المنقول

 من أو البطاقات من أو,  السبورة من اإلمالء قطعة التالميذ ينقل أن ومعناه

 هذا ويالئم.  كلماتها بعض وتهجي وفهمها قراءتها بعد وذلك,  القراءة كتاب

 من السادس الصف إلى يمتد أن ويمكن الرابع الصف تالميذ اإلمالء من النوع

 (.152: 1996,  الركابي) اإلبتدائية المرحلة

 المنقول اإلمالء تدريس أهداف. ب

 وعلى, صحيحا رسما والكلمات الحروف رسم على التالميذ تعليم .1

 .الكتابي التعبير في إليها يحتاج التي للكلمات الصحيح الرسم سرعة

 وقوة,  االنتباه دقة مثل,  التالميذ لدى تجاهاتاال بعض تنمية .2

 .الخط وإجادة, والنظافة بالنظام والعناية,  المالحظة

 إلى جيل من,  اإلنسانية المعارف نقل وسهولة البشري التراث حفظ .3

 (.266: 1979,  أحمد) جيل

 

 المنقول اإلمالء مادة. ج

 : يأتي ما يراعي أن القطعة اختيار في ينبغي 

,  التالميذ أفكار في تزيد,  مشوقة طريفة معلومات على تشتمل نأ .1

 .المشوقة واألخبار والقصص,  والخبرة الثقافة من بألوان وتمدهم

 .مفهومة سهلة لغتها تكون أن .2

 .والقصر الطول حيث من للتالميذ مناسبة تكون أن .3

 .تأليفها في المدرس يتكلف أال .4

,  أحمد) القراءة موضوعات من الءاإلم قطعة اختيار في يحسن .5

 (.116: 1998,  أرشد و 272: 1979

 

 المنقول اإلمالء تدريس أساليب. د

 :   االتية الخطوات حسب على الدرس يسير 

 التمهيد( أ

 .مشوقة مناقشة طريق عن للموضوع بالتمهيد المعلم يبدأ

 العرض( ب

 إضافية ةسبور على أو,  البطاقة أو,  الكتاب في القطعة عرض  .1

 .كلماتها تضبط أن دون



 .نموذجية قراءة القطعة المدرس قراءة .2

 .التالميذ من فردية وقراءات .3

 ويطالب,  القطعة في أبرزها التي الكلمات ورسم معنى مناقشة .4

 .القطعة في الموجودة للكلمات مماثلة بكلمات التالميذ

 : فيه ويراعى,  النقل .5

 .التاريخين وكتابة,  الكتابة وأدوات الكراسات إخراج -أ

 هذه إلى مشيرا الكلمة قطعة التالميذ على المدرس يملى أن -ب

 .اإلضافية السبورة استخدام حال في الكلمات

 .الكتابة في معا التالميذ جميع يسير أن  -ج

 من وقعوا ما التالميذ ليصلح,  أخرى مرة القطعة المدرس قراءة .6

 .نقص من مفاته ما ليتداركوا أو,  خطأ

 .هادئة منظمة بطريقة الكراسات جمع .7

 معنى مناقشة أو,  الخط تحسين في الحصة من الباقي الوقت شغل .8

 (.198 -197:   السنة مجهول, إبراهيم) القطعة

 

 المنقول اإلمالء اختبار. هـ

 في التدرج ينبغي المنقول اإلمالء تدريس بطرق الكاتبة تقوم أن وبعد 

 : التالي النحو على فعاليتها اةمراع التدريبات

 أو متفرقة جمل أو مختارة كلمات بإمالء المعلم يقوم.  اإلمالء .1

 واسخة السبورة – جميل الفصل: مثل. الطالب على كاملة فقرة

 نظيف المكتب – مكتب هذا 

 إمالئية أخطاء بها مكتوبة نصوص للطالب تقدم. الخطأ كشف .2

 اكتشافها أو الخطأ تحت خط بوضع فقط اكتشافها منه ويطلب

 .وتصحيحها

 كل, الكلمات من مجموعات للطالب تقدم. متعدد من الختيار  .3

 ويطلب. خطأ منها واحدة كلمات أربع على تحتوي مجموعة

 تتكون أن ويمكن. وتصحيحه اكتشافه أو الخطأ اكتشاف منه

 منه يطلب صواب منها واحدة كلمات أربع من المجموعة

 .اكتشافها

 الحرف يضيف أن المتعلم من يطلب. المحذوف لحرفا .4

 حرف إضافة على السؤال ينص وقد.  كلمة كل من المحذوف

 إضافة أو المحذوف الصحيح الحرف إضافة أو المحذوف العلة



  إضافة على السؤال ينص وقد.  محددة حروف عدة من واحد

 .ضروريا ذلك كان إذا واحد حرف

. االتي الفعل من المفعول اسم أو لالفاع اسم اشتق.  االشتقاق  .5

 .كتب– مكتب: ذلك مثال

.  ضروريا الدمج كان إذا واحدة كلمة في الكلمتين ادمج.  الدمج  .6

 :  ذلك مثال

 .مكتب+  الـ

 قاعدة مثل اإلمالء قواعد عن الطالب يسأل.  التهجئة أحكام  .7

 تاءوال المربوطة التاء أو والمقصورة الممدودة األلف أو الهمزة

 (.161-160: 1982,  الخولي) المفتوحة

 

 



 

 

 

 

 

 

 التاسع  الفصل

 األسماء وتدريب  االصوات تدريس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثامن  الفصل

 األسماء وتدريب  االصوات تدريس

 
 

 االصوات وعلم.  داللة ذات أصوات عن عبارة ذاتها فى اللغة أن قلنا

 وعلم (general phonetics) العام االصوات على:  المستويين على يدرس

 (phonology) التنظيمى او التشكيلى االصوات علم او,  سياقها فى االصوات



 صوتية لغة اية لدراسة  (descriptive) وصفى( 1: الى االصوات علم ويتفرع

( 3 الزمنية، الفترة طالت اذا (historical) تاريخى( 2 معينة، زمنية لفترة

 .المقارنة وجه على اكثر او لغتين ارنةمق حين (compartive) مقارن

 : مرحلتين على االصوات دراسة وتسير 

 , (phonetics) تسمى التى وهى , (material) ذاتها بالمادة تختص مرحلة .1

 والفمية االنفية والتجاويف الشفتين من ابتداء النطق اعضاء بدراسة وتعنى

 كل وظيفة لمعرفة يةتشريح دراسة والرئتين, الصوتية االحبال والحنجرة

 .الصوت وتكوين احداث فى جزء

 عامة قواعد صورة الى بها واالنتهاء,  المادة هذه بتجريد تختص مرحلة  .2

, سياقه فى الصوت بدراسة وتعنى , (phonology) المرحلة هذه وتسمى, 

 ممارستهم فى اصحابها ينطقها وكما, معينة للغة الصوتية والنظم

 (22:1980,  بشر.)اليومية

 احيانه يعسر,  التداخل شديدة جملتها فى االصوات علم  ومباحث

 من جزء واالصوات.  بعضها مع كلها العلماء بعض يدرجها ولذا,  فصلها

 وال فيه وتؤثر تتحكم مختلفة بعلوم تتصل بقوانين محكوم اللغة وعلم,   اللغة

 مثل,  دراسته عند غوىالل الجانب يخص فيها بها واالستعانة,  دراستها من بد

 االعضاء وظائف وعلم (anatome) التشريع وعلم , (accovstic) الصوت علم

(ahyslology) , النفس مبادئ وعلم (psychcology) , االجتماع علم ومبادئ 

(sosiology) .(101:1980, شاهين محمد توفيق) 

 التى( , الحركات: ) المصوتات هى ثابتة اصوات من يتكون والكالم

 نموذج من عامة تقترب( , فونيمات) بواساطة بعض عن بعضها ينفصل

 تتفاوت,  النطق اعضاء الحد اغالق بحركة تتميز عادة وهى.  الضوضاء

 التى هى النطقية الحركات هذه.  االعضاء لهذه فتح حركة وتعقبها,  اداء

,  بدئه فى الفتح  حركة مع الصوت مجموع ومن,  الصواءت عليها يطلق

 لغة من بنيته تتنوع والذى,  المقطع وتكون,  تنهيه التى االغالق ةوحرك

 .أخرى

 قصيرة اية او مجموعات الى ينقسم اللغات كل فى الكالم ان نجد وهكذا

 بواسطة بعض عن بعضها ينفصل التى االصوات من  مجموعة على مثتملة, 

 لماءالع ويشيد( . 20:1985ابراهيم) الطول المتفاوتة النطقية الحركات

 يسمية كما, الصوتى التشكيل علم او) االعضاء وظائف بعلم المحدثون

 على العلم هذا  ويفرعون( . 111:1980,  حسان تمام) حسان تمام الدكتور

 يدرس اللغوية االصوات علم بأن:  العلمين بين ويفرقون,  اللغوية االصوات



 التى باللغة لها ةعالق ال,  فيزيائية حوادث مجرد وكأنها,  اللغوية االصوات

 ذبذباتها وعدد,  شدتها ومقادير وصفاتها بمخارجنا فيهتم,  عناصرها احد هى

 .واطوالها

 كل بوظيفة الصوتى التشكيل او,  االصوات وظائف علم يهتم بينما

,  اللغة هذه فى قلته او الصوت هذا ورود كثرة عن فيتسائل اللغة فى صوت

 لذلك مجاورته قبول وعن,  ذاك او المقطع هذا فى وقوعه امكان وعن

 القواعد وضع الى ترمى التى المباحث من هنالك ما اخر الى ال ام الصوت

 الطبيعة على الحاح غير من ما لغة فى االصوات عليها تجرى التى,  الصوتية

 (.102:1980,  شاهين محمد توفيق) لالصوات الفيزيائية

 علم) الحديث العلم هذا مباحث من االقدمين العرب عرفوا والطريقة

 كلمة صدر فى تجتمعان ال انهما والراء النون عن فقولهم( . االعضاء وظائف

,  يستقبح وما الحروف تراكيب من يستحسن لما الكثير ومالحظاتهم,  عربية

( . 139:1389,  االنطاكى محمد( )الفونولوجية) المباحث لب من ذلك كل

 : من االنسان فى الصوتى الحجاز ويتكون

 .منهما الخارج الهواء الستغالل, الرئتين .1

 .والحنجرة الرئتين بين ما تصل التى الهوائية القصبة .2

 يتفاحة يسمى االمامى وبروزها,  غضروفية كحجرة وهى,  والحنجرة .3

 .ادم

 يسمى فراغ وبينهما الحنجرة فى افقيا ويمتدان,  الصوتيان الوتران .4

 طريق تحمى,  المزمار لسان:  مىتس لحمية زائد وفوق,  بالمزمار

 اذا اذا الوتران يهتز وال المرئ فى الطعام ومرور البلع اثناء التنفس

:  الصوت ويحدثان متقاربين كانا اذا الهواء ويهزهما,  متباعدين كانا

 ما نحو على الصوت بتضخيم والفم والحلق الحنجرة تجاويف تقوم ثم

 .الموسيقية االالت تصنع

 .الصوت يضخم وهو,  والفم الحنجرة  بين الذى الجزء وهو الحلق .5

,  الصوتى الجهاز فى جزء واهم,  المرونة شديدة عضلة وهو اللسان .6

 .االصوات وتتمايز تتنوع وبه

 يدعى طلب منه االمامى والجزء,  الفم بسقف ويسمى االعلى الحنك .7

 .الطبق يدعى رخو منه الخلقى والجزء,  الغار

 .الرخو االعلى الحنك اخر فى اللحمية الزائدة وهى اللهاة .8

 .الفم فى والسلفية العلوية االسنان .9

 .الفم  طريق انغالق اثناء النفس خالله يندفع الذى,  االنفى الفراغ .10



 .الفم بهما ينتهى مستديراتن غضلتان وهما الشفتان .11

 يرتأث عن الناجمة الصوتية الذبذبات مجموع هى الصوتية والموجة

 نقيا للصوت المحدث الجسم كان اذا بسيطة وتكون.  االخرى فى احداهما

 .مركبة فهى ذلك فى تفاوتت اذا اما.  ومتمائال

  غير فتكون, باالهتزاز الصوتية االوتار فى يؤثر ماال االصوات ومن.    أ

 بالقصبة فتمر,  الرئتين من الخارج الهواء  تصحب النها حنجرية

,  االعضاء بباقى تمر ثم,  اوتارها فى تأثير دون والحنجرة الهوائية

 احتجازا الهواء يحتجز ان يحدث وقد,  والشفتان واللسان الحلق وهى

 االوتار تهز ال انها فمع( ,  كالتاء) الحروف بأحد النطق عند تاما

 وهما, النطق عضوى اتصال عند الهواء تحجز انها اال الصوتية

 بالشدسدة االصوات هذه وتعرف علياال الثنائيا واصول اللسان طرف

 .المهموسة

 الصوتية االوتار فى تؤثر التى فهى الحنبجرية االصوات اما.  ب

 الصوتية االوتار تهز التى( , الباء) مثل وذلك والتذبذب باالهتزاز

 دون يحول تاما انطباقا ينطقان جعلتهما الشفتين الى وصلت واذا

 الحنجرية  االصوات من عالنو لهذا يقال ولذا,  الهواء مرور

 االنطالقية الحنجرية االصوات:  له يقال اخر لون وهناك. االنحباسية

 يحبسه حائل بال الخارج الى  الهواء مرور مع الصوتية االوتار لهز

,  الطويل او الثالث الحركات القصيرة اللين اصوات مثل وذلك, 

 المحدثون عليها يطلق ما كما اللين حروف او,  المد حرورف وهى

 (.26, . ناجا محمد ابراهيم)

 اجهورا الحرف كان,  الهواء مرور حال الصوتيان الوتران تحرك فاذا

  الذى هو,  الطليق والصوت.  مهموس فهو واال,  الصوتية االوتار لهزة, 

.  الفم من يخرج حتى عقبة طريقه يعترض ر طلقيا النفس معه يجرى

 نقطة فى كلى او جزئ انسداد معه يحدث الذى الصوت هو الحبيس والصوت

 .الصوتية القناة نقاط من

 ويراها( , والحبيسية بالكليقة) التسمية صاحب هو,  االنطاكى واالستاذ

 تليق تسمية هذه الن( , والعلل بالصحاح) حسن تمام الدكتور تسمية من افضل

 بالصوامت) السعوان محمود  تسمية من افضل يراها كما.  بالصرف

 زكذلك ؟  صامتا الصوت يسمى كيف اذا,  تناقضا فيها رن( والصوائت

 واصوات السواكن) او ,( والحركات بالسواكن) سماها من  على  اعترضى

  الحبيس والساكن,  حركة تتلوه ال الذى الساكن بين لاللتباس( , اللين



(consonnes) (146:1389,  االنطاكر محمد.) 

 سياقه فى الصوت  فيدرس:  جياالفونولو او التشكيلى الصوت علم اما

.  للغتهم الطبيعى نطقهم فى له اصحابه نطق وطريقة,  المعينة لغته وفى

 المقطع تتضح حتى,  اصوات من يجاورة بما تأثره مدى معرفة وكذلك

 وكذلك اللغة تلك فى,  الكلمات منها ركبت التى,  الطريقة فتعرف,   الصوتى

 .العروضة التفعيالت اجزاء

 التغلب كيفية ثانية كلغة العربية معلم يواجهها التى الهامة كالتالمش من

 النظام معرفة فى تكمن البداية ان  شك وال.  طالبه لدى النطق صعوبات على

,  المتعلمين لدى االم للغة الصوتى بالنظام ومقارنته العربية للغة الصوتى

 هذه وتدعى.  النظامين بين االختالف ونقاط,  التشابه نقاط على للتعرف

 اللغة معلم التحليل هذا ويفيد.  التقابلى التحليل او التقابلية الدراسة المقارنة

 .وجوه عدة من العربية

 االم واللغة العربية اللغة بين المشتركة اللغوية االصوات المعلم يعرف .1

 .المتعلم لدى

 فى دتوج ال والتى العربية اللغة فى الموجودة االصوات المعلم يعرف .2

 .للمتعلم خاصة صعوبة مضدر تكون ان يرجع والتى االم اللغة

 اللغة فى التوجد والتى االم اللغة فى الموجودة االصوات المعلم يعرف .3

 .العربية اللغة فى اقحامها المتعلم سيحاول والتى العربية

 العربية باللغة الخاص الصوتى للنظام معرفةته خالل من المعلم يستطيع .4

 .طالبه لدى النطق بمشكالت يتنبأ ان االم باللغة صوالخا

 هذه تقع حين طالبه لدى المشكلةالنطقية سبب يفسر ان المعلم يستطيع .5

 يعرف ان للغتين التقابلية معرفته خالل من المعلم يستطيع اذ,  المشكلة

 اللغة فى االم اللغة تؤثر وكيف اخرى الى لغة من التعلم اثر ينتقل كيف

, الخولى علي محمد) االولى فى الثانية تؤثر وكيف الثانية

38:1986  .) 
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 العاشر  الفصل

 العربية اللغة تدريس طرق



 

 
 اللغة تعليم حجرات في المدرس  يواجهها  التي  المشكالت  من
 أهمها ومن.  المناسبة  الطريقة  اختيار  هي  الراهنة اآلونة هذه العربية
 وحوائجهم وشخصيتهم الفردية  فروق  إلى  نظرا المناسبة  الطريقة  إجراء

 و وميولهم الدارسين  كفاءة إلى  نظرا  الطريقة  إجراء كيف,  وأيضا. 
  تصميم في المدرس لدى الكبيرة الكفاءة هنا المطلوب الطبع فمن.  رغبتهم
 .المثيرة  الطريقة  فيها  ثلتتم  التي المادة

  سواء  والمشروبات  األطعمة  أن هو و,  بالتمثيل  هنا الكاتب فأتى
 . واحدة مادة من  أنها رغم يختلف فالطعم.  بطبخها الطباخون  فقام

 ما.  الغير المطعم بخالف جدا مزدحم المطعم أو المقصف  وأيضاهناك

 أو المشتري حوائج  إلى عاراج أولها  اإلجابة  تعدد ؟ ذلك في السبب
 طعم اإلجابة أكثر لكن.  غيرها أو الجميلة الخادمات أو المقنعة الخدمات

 عن تكلمنا لو , الطبع ومن.  وممتعة لذيذة المهيئة والمشروبات المأكوالت
 سوف الطباخ عن تكلمنا  وإذا  .يطبخها من عن نتكلم سوف المأكوالت هذه
 حتى , ذلك  اشبه وما الطهي أبازير وكذا الطعام تجهيز كيفية عن نتكلم
  كيفية أعني رئيسي أمر هو وهذا.  الذيذة و الممتعة األطعمة الطباخ حصل
 مثل التعليم  حجرة في وشبيه تمثيل وهذا  .طبخهها  وكفية الطعام تجهيز
 نفسه قام مدرس وكل . المعلمين أو المدرسين من  عدد  بها  قام  واحدة مادة

 أكثر أن وظهر .  المدرس لبيانات استجابة الدارسين اموقفف . بالطرائق
 المرفهة الطريقة استخدام في امتاز الذي المعلم  إلى يميل  الدارسين حب

 التدريس طريقة  عن  هاما  معنا يصور التمثيل هذا.  التعليم عند والممتعة
 . ومداخلها وأساليبها

 

 

  

 العربية اللغة تدريس طرق
 المربون اهتم وقد , التدريس حسن  أركان من هام ركن هي الطريقة

  وفيما . الكثيرة  الكتب فيها وألفوا  التربوية  لطرق با والحديث القديم في
 .الطريقة  معنى  عن  التربية  العلماء  أراء يلي

 الفرد يرسمها  التي الخطة هي الطريقة  السمان علي محمود قال .1 .1

  وقت  أقصر وفي جهد بأقل األعمال نم عمل من معينا هدفا بها  ليحقق



 تجارته في والتاجر زراعته  في  والزراع صناعته في الصانع طريقة

 (82: 1979).   لعمله  أدائه في إنسان كل وطريقة

 بواسطتها يتم التي  األساليب مجموعة هي الطريقة الطعيمة  قال .2 .2

  معينة  ةتربوي أهداف تحقيق أجل من للتعلم الخارجي  المجال تنظيم

.(1989 :69) 

 الذي األسلوب هي التدريس أحمدطريقة  القادر محمدعبد وقال .3 .3

 وأقل السبل بأيسر تالميذه إلى المعارف حصول  ليحقق  المعلم يستخدم

 (.6: 1979) والنفقات  الوقت

 أو الخطة هي التربية مثالفي العربية اللغة بالطريقة المقصود  إذا 
 في التعليمية العملية من الهدف بها ليحقق  المدرس  يرسمها التي األسلوب
 الطرق أو.  التالميذ جانب من أو جانبه من النفقات و جهد وبأقل وقت أقصر
 العقلية شخصيته  نواحي جميع من التلميذ نمو رعاية إلى ترمي التي

  التي هي الناجحة والطريقة . الخلقية و والوجدانية واإلجتماعية والجسمية
 اهتمام تثير  التي وهي المتعلم أو المعلم وجهديبذله وقت أقل في غايةال تؤدي

 الذاتي والنشاط  اإليجابي العمل على وتحفظهم.  رغباتهم و  وميولهم التالميذ
 والحكم الحر التفكير على تشجع التي هي و الدرس في الفعالة والمشاركة

 .والمستقل

 منها كل حول جرى ولقد  .األجنبية اللغات لتدريس متنوعة طرق  هناك

 طريقة مزايا فأبرزوا,  المختصين بعض طريقة لكل انتصر كما طويلة جدال

 القواعد الطريقة هى الطرق هذه أهم ومن.  األخرى الطرق وعيوب ما

 االنتقائية والطريقة الشفوية السمعية والطريقة المباشرة الطريقة والترجمة

 .طريقة لكل موجزا وصفا يلى يماف وسنعطى.  البصرية السمعية والطريقة

 

 والترجمة القواعد طريقة .1

.  القديمة االنجليزية اللغة تأثير تحت اإلسم هذا الطريقة هذه اكتسبت

 تتألف فهى . إسمها من إدراكها يمكن التعلم أو التعليم فى الطريقة هذه ووسائل

 إلى تحيله لتىا والشروع يتعلمها التى اللغة قواعد فيه يجد النحو فى كاتب من

  .للغة مترابط مطرد نظام إلى تحيله مما أكثر عليه يقيس معيارى مفهوم

 اللغة) اللغة ثنائى قاموس على الطريقة هذه تعتمد النحو كتاب إلى وباإلضافة

 واالفعال االسماء من طويلة قوائم يضم كتاب او( الدارس ولغة الجديدة



 من  للترجمة نصوص كله ذلك وسطو.  األم اللغة من يقابلها ما مع والصفات

 بعض مع.  وتاريخية ادبية نصوص الغالب فى وهى,  وإليها الجديدة اللغة

 .القواعد على والتطبيقات النحوية التدريبات

 اللغة من التحريرى الجانب على تركز الطريقة أن البيان عن وعنى

 مفرداتوال القواعد شرح على تعتمد أنها كما.  حولها المعلومات وتقديم

 فى اللغة وتوظيف العملية الممارسة على إعتمادها من أكثر واستظارها

 .الحياتية المواقف ومقتضيات والحوار الحديث

 

 المـناخ
 هذه وسطها نشأت التى واالجتماعية التاريخية الظروف بالمناخ يقصد

  :الطريقة

 للغة القديم المفهوم -أ
 العالم آراء ظهور حتى القواعد من عدد يحكم المفردات من مجموعة

 المفهوم كان( م 1857 – 1913)  De Saussmie السويسرى اللغوى

 األسماء)  الكلمات أو المفردات أو العناصر مجموعة أنها هو اللغة السائدعن

,  اللغة منه تتألف  الذى (Corpus)   الرصيد تتكون التى(  واألفعال والحروف

 هذه بين العالقات تحكم التى يةوالصرف النحوية القواعد الى باإلضافة

 استظهار مجرد يعنى نعليمها أو اللغة تعلم كان األساس هذا وعلى,  العناصر

 اللغة من الترجمة على والتدريب تحكمها التى بالقواعد تكونها التى المفردات

 .واليها الجديدة

 منذ والالتينية االغريقية وبالذات القديمة اللغات تعلم يتم كان وهكذا

 القرن هذا أوائل حتى واستمر الحديثة اللغات إلى ذلك امتد ثم,  النهضة صرع

 ليست أنها مبينا اللغة عن القديم المفهوم وغير الحديث اللغة علم ظهر حينما, 

 لغة من تختلف   Struetwras  تراكيب هى وانما معزولة مفردات مجرد

 عدد يراعى أن نبغىي الذى التراكيب من الخاص نظامها لغة لكل ألن, ألخرى

 بل,  الجديدة اللغة لتعلم الوسيلة تكون ال أن يجب الترجمة أن كما, تعلمها

ٍْ أن ينبغى  يتعلمها التى اللغة تراكيب معرفة من الطالب يتمكن حتى ترجا

 أخطاء فى يوقع ذلك قبل الترجمة إلى اللجؤ ألن,  عليها الكافى والتمرس

 .  الجديدة باللغة ةالتلقائي تكوين يعطل أنه كما فاشحة

 والميتة الحية اللغات بين المساواة -ب

 أدق بمعنى أو, للغات حصر علميات إلى القديم المفهوم ذلك أدى

.  أخرى ناحية من تحكمها التى القواعد وتحديد,  ناحية من اللغات لمفردات



 فى والمثبتة المسجلة النصوص على إعتمادا الحال بطبيعة ذلك  تم وقد

.  الكتاب كبار كتبها والتى.  تلك او اللغة بهذه المكتوبة سجالتال مختلف

 اللغة كون الى فباالضافة,  آنفا ذكرنا والذى للغة القديم المفهوم اكتمل وبذلك

 شكلها فى العناصر هذه من تكون فهى,  والقواعد المفردات من تتكون

 انتهت دق اللغة أن باعتبار أى النصوص فى المسجلة صورتها وفى المكتوب

 ذلك كان وإذا.  صفحتها وطويت,  حى ككائن دورتها وأكملت,  تاريخيا

 المكونات كل نملك أصبحنا الننا,  والالتينية كاالغريقية لغات على يصدق

 يختلف فهو,  أيدينا تحت التى النصوص فى اللغتين هاتين من الموجودة

 من لدينا التى النصوص ألن العربية أو الفرنسية أو كاإلنجليزية للغات بالنسبة

 تتطور نزال ما لغات ألنها,  اللغات هذه العناصر كل تضم ال اللغات هذه

 واتصال تفاهم لغات أنها حيويتها على آخر ودليل, حية لغات فهى وتنمو

 اال,  ميتة لغات فأصبحت القديمة اللغات فقدته ما وهو, حديثة لغات أى شفوى

 فال ذلك ومع.  القديمة اللغات بهذه مخطوط أو لنص جديد اكتشف حدث اذا

 فعال معروفا اصبح ما إلى جديدا يضيف أن ينكم االكتشاف هذا مثل ان نعتقد

 .القديمة اللغات هذه من

 

 التحريرية الترجمة تأثير -ج
 عشر والسادس عشر الخامس القرنين فى) األوربية النهضة عصر وجاء

 عكف حيث انتشارها على وعمل القديمة المفاهيم هذه فأكد( الميالديين

 الفلسفية االعمال ونقل واالغريقية الالتينية اللغتين تعلم على االوربيون

 .ونشرها بترجمتها وذلك الجديدة لغاتهم إلى والفنية واالدبية

 ذلك فى الترجمة حركة نشر على ساعدت التى العوامل اكبر ومن

 الفلسفية الترجمات كتل رواج فى االثر اكبر كان التى الطباعة اكتشف العصر

 .الفنية األعمال نشر فى ساعد الذى الحفر فى اكتثف ثم واألدبية

 القديمة النصوص مع   تتعامل كانت الترجمة عملية أن شك وال

 مفرداتهما استظهار على القديمتين اللغتين تعلم فى تعتمد وكانت, المكتوبة

 الجانب أو ديثالح لغة ممارسة عن بعيدا,  قواعدهما ومعرفة ونصوصهما

 روائع يترجم الكبير الغوى العالم ترى أن المستغرب من يكن فلم.  الشفوى

.  معدودات دقائق تستغرق األجنبية اللغة من الفلسفية الكتب وامهات األدب

 كان وانما بها النطق وال اللغة هذه سماع يتعود لم أنه هو بسيط لسبب وذلك

 أن بد ال الذى المطبوع أو مكتوبال النص دائرة فى محصورا تعاملهمعاها

 .يفهم حتى ليقرأه عينية امام يكون



 

 الجانب اهمال:  الكتاب لمشاهير المكتوبة النصوص هى اللغة -د

 .الشفوى
 من أم الحديثة اللغات إلى القديمة اللغات من تتم الترجمة كانت وسواء

 هذه أجل من انك وتعليمها الثانية اللغة تعلم أن فالمهم, أخرى إلى حديثة لغة

 والرومانى االغريقى التراث لنقل الترجمة كانت وسواء,  التحريرية الترجمة

 خالل من يتم كله ذلك كان فقد,  الرسمية وغير الرسمية للمراسالت أم

 اكد مما,  المباشر الشفوى باالتصال له عالقة وال المكتوبة النصوص

 الذى والقواعد الترجمة لوباس وهو اللغات تعلم عليه يسير كان الذى االسلوب

 المهارتين  مهمال والكتابة القراءة هما تحريريتين مهارتين على يعتمد

 .والحديث االستماع اى الشفويتين

 النحوية التطبيقات بعض على اللغوية التدريبات اقتصرت وهكذا

 هذه يتم وكان . الجديدة اللغة والى من تترجم النصوص وبعض والصرفية

 األصلوب برصانة المعروفين الكتاب مشاهير مؤلفات من عادة النصوص

 أمهات من تقتبس النصوص كانت الغالب وفى,  البالغية الصور واستعمال

 وحتى النهضة عصر فى األوربيون فكان,  القديمة والفلسفية األدبية الكتب

 الترجمة على يتدربون(  اآلن التعليم نظم بعض وفى بل) القرن هذا أوائل

 هو:  أهمهم من والرومان االغريق الكتاب مشاعير من محدودد دلعد نصوص

( الميالد قبل الخامس القرن) أسخيلوس( الميالد قبل التاسع القرن) ميروس

 (.الميالد قبل األول القرن) وفرجيل( الميالد قبل األول القرن)  ِويِيرون

 من كاملة فقرة حفظ على الطالب يشجعون اللغات مدرسو كان وهكذا

 والحافلة التعبيرات وبالغاة األسلوب برصانة تتميز التى األجنبية نصوصال

 حساب على ذلك كان ولو حتى, ومعنوية لفظية من البديعية بالمحسنات

 وصور وتراكيب ألفاظ على تشتمل النصوص تلك مثل كانت فقد.الوضوح

 الحية ومطلبات العصر روح عن بعيدة وأصبحت استعمالها بطل عقيمة بيانية

    .الحديثة

 

  العقلية الملكات نظرية - هـ

 على يتم الدراسية المواد مختلف فى عامة بصفاة التعليم أسلوب كان

 حجرات وداخل المطبوع أو المخطوط النص خالل من أى,  نفسه النحو

 متوافرة كانت التى الوسائل من أخرى فنية وسيلة بإية اإلستعانة دون, الدراسة

 لوحات,  الملصقات) توفيرها الممكن من كان التى أو العصر ذلك فى



 المعرمفة التعليمية األنشطة من نشاط أى أو( الثابة الصور,  االعالنات

 .واأللعاب والتمثيل كالرحالت

 استظهار من العتيقة التقليدية الوسائل فى محصورا االهتمام وكان

 مع القواعد هذه على تشتمل التى النصوص وبعض وصرف نحو من للقواعد

 التطبيقية التدريبات وبعض الدارس لغة الى والحرفية الدقيقة الترجمة

,  أحيانا والجهرية االحيان أغلب فى الصامتة والقراء االمالء الى باإلضافة

 .المدرس بها يقوم ما وغالبا

 جاك جان يعلن لكى عشر الثامن القرن حتى االنتظار من بد ال وكان

 التقليدى األسلوب ذلك معارضا والتعليم التربية فى الجديدة آراءه روسو

 كانت التى التربوية الفلسفة تلك فلك فى يدور اللغات تعليم ظل وهكذا,  العتيق

 هذه تقوية أجل من اللغات تعلم وعلى العقلية الملكات نظرية على تقوم

 .المشكالت وحل المنطيقى التفكير على يساعد مما الملكات

 

 

  نيةاالنسا الدراسات طفيان -و
 واستمرت الوسطى العصور فى سائدة كانت التى التربية فلسفة ولعل

 دراسة كانت فقد والترجمة النحو لطريقة مكنت التى هى القرن هذا أوائل حتى

 كان لما تكملة أنها على اليها ينظر المستويات مختلف على األجنبية اللغة

 أن ينبغى كان التى الكالسيكية الثقافة أو باالنسانيات العصور تلك فى يعرف

 يتمكن أن هو مثال االنجليرية اللغة تعلم من الهدف فكان.  الطالب يتعلمها

 بعض واستظهار وفهمهما شكسبير أو مارلو أعمال قراءة من الطالب

.  األم لغته الى ترجمتها على والتمرس,  األعمال هذه من المختارة النصوص

( وموليير وراسين رونسار قراءة) يةالفرنس اللغة لدراسة بالنسبة الحال وكذلك

 اللغة فى والجاحظ اإليطالية اللغة فى ودانتى,  األلمانية اللغة فى وجوته, 

 .     ثانويا هدفا كان لعاه أو,  العربية

 

 الحياة ايقاع بطء -ز
 النحو طريقة فيه نشأت الذى المناخ عن نتحدث ونحن بالذكر وجرى

 انتشار على ساعدت أخرى ظاهرة الى شيرن أن,  اللغات تعليم فى والترجمة

 عامة بصفة الحياة ايقاع بطء الظاهرة بهذه ونقصد,  واستمراره المناخ هذا

 من البلدان سائر وبين,  ناحية من الواحد البلد داخل االتصاالت وصعوبة

 اليم نعرفها التى المواصالت وسائل منظم بأن للتذكير داعى وال.أخرى ناحية



 االتصاالت وقلة الصفار ندرة إلى أدى مما,  العصور تلك فى معروفة تكن لم

 االعالم وسائل من القديمة العصور تلك خلت فقد كذلك . الشفوية أو المباضرة

 والترجمة القراء خالل من اللغات تعلم كان ثم ومن,  والمرئية المسموعة

 هناك نيك فلم الزمان ذلك فى والمجتمعات الناس حاجات لسد كافيا التحريرية

 النحو طريقة كانت اذن,  الحديث أو االستماع على التمرس الى يدعو ما

 .البحرية واألساطيل البرية القوافل عصر,  لعصرها مالئمة والترجمة

 مهارتى تعلم إهمال إلى أدت وصعوبته االتصاالت قلة كانت واذا

 متعل على تشجع لم أخرى ناحية من فإنها,  ناحية من والحديث اإلستماع

 أسماء عدة الطريقة لهذه.  جدواها وقلة استعمالها لقلة أصال األجنبية اللغات

 الطريقة" آخرون ها ويدعون" القديمة الطريقة"  البعض ها فيدعو.  أخرى

 : يلى ما الطريقة هذه مالمح أهم ومن" التقليدية

 ماالهتما تعطى وال والترجمة والكتابة القراءة بمهارة الطريقة هذه تهتم .1

 .الكالم لمهارة الالزم

 اللغة لتعليم رئيسية كوسيلة للمتعلم االم اللغة الطريقة هذه تستخدم   .2

 كأسلوب لترجمة الطريقة هذه تستخدم, اخرى وبعبارة,  المنشودة

 .التدريس فى رئيسى

 اللغة التعليم كوسيلة,  التعميمات اى, النحوية باألحكام الطريقة هذه تهتم .3

 .صحتها طوضب االجنبية

 النحوي التحويل إلى الطريقة هذه يستخدم الذى المعلم مايلجأ كثيرا  .4

 .التحليل بهذا القيام  طالبه من ويطلب المنشودة اللغة لجمل

 : يلى ما بينها من,  انتقادات عدة والترجمة القواعد طريقة واجهت ولقد 

 .اهمالها عدم رئيسية مهارة هى التى الكالم مهارة  الطريقة هذه تهمل -أ

 المنشودة اللغة يجعل اكثار االم اللغة استخدام من الطريقة هذه تكثر -ب

 كافية فرصة للمتعلمين تتاح فال,  اللغة درس فى االستعمال قليلة

 .المنشودة اللغة على للتمرن

 بتعليم اهتمامها من اكثر المنشودة اللغة عن بالتعليم الطريقة هذه تهتم -ج

 التحليل ضمن تدخل النحوية واألحكام النحوى لتحليلفا,  ذاتها اللغة

 .كمهارة اللغة اتقان ضمن وليس, للغة العلمى

 والترجمة القواعد طريقة مؤيدي فان.  نهائية ليست االنتقادات هذه ولكن

 .طريقتهم معارضى على ايضا ودود لديهم

 المباشرة الطريقة .2



 والترجمة النحو طريقة لعيوب طبيعى فعل كرد الطريقة هذه ظهرت

, التعليم فى مباشرة غير الطريقة تتبع أى,  وسيط لغة استعمال على تعتمد التى

 عن األجنبية اللغة وتعلم الوساطة هذه تلغى لكى(  المباشرة)   الطريقة فجاء

 الطالب لغة كانت سواء وسيط بلغة االستعانة دون نفسها األجنبية اللغة طريق

 .يجيدها أخرى لغة أم األم

 المباشرة الطريقة تطبيق وحاولوا القديمة التربية علماء بعض كان وقد

 ظهر حتى الكافى بالتأييد تحظ فلم,  ألوانها سابقة كانت ربما أفكارهم أن اال, 

 تطبيق من وتمكن  Gouin  غووان اللغوى العالم الماضى القرن فى فرنسا فى

 هذه بأن الفرنسيين اقناع من تمكن أن بعد,  فرنسا فى المباشرة الطريقة

 الطبيعية الطريقة ألنها األجنبية اللغات لتعليم السليمة الطريقة هى الطريقة

 .األمٍ  لغاتهم األطفال بها يتعلم التى

 تعليم على الطريقة هذه تعتمد, التسمية من واضح هو وكما, أسلفنا وكما

 يدرس نأ أراد اذا فالمدرس,  أخرى لغة وساطة ودون مباشرة الجديدة اللغة

 فى األشياء هذه يعين أن اال عليه ما,  ونافذة وباب كرسى:  مثل المفردات

 أن أراد واذا.نافذة وهذه باب وهذا كرسى هذا أن معلنا الطالب وأمام االصل

 الفعل يقلد أن اال عليه فما,  وكتب وأكل سار:  مثل الحركة أفعال بعض يعلم

 األوامر بعض تنفيذ بعضهم من يطلب أو.أكتب أنا,  آكل أنا, أسير أنا:  ويقول

 : يفعلون عما االعالن مع األفعال هذه بمثل تتصل التى

 .الباب افتح:       المدرس

 .الباب أفتح أنا:       الطالب

 .النافذة اغلق:       المدرس

 .النافذة اغلق أنا:       الطالب

 فقد لفصلا فى مثيل لها يوجد ال التى والمفاهيم لألشياء بالنسبة أما

 .والمناذج والعينات والرسوم بالصور شرحها فى المدرس استعان

 مادية مواقف فى الجديدة اللغة مفاهيم تفهيم الطريقة تحاول وبذلك

 أو نفسه بالشئ داللته وبين اللغوى الرمز بين المباشر الربط يتم بحيث

 .يعرفها أخرى لغة أو الطالب بلغة االستعانة دون الحركة أو بالصورة

 حيث(  اللغة من حمام)  داخل الدارس وضع على الطريقة وتعتمد

 ويعتقد . اللغة الكتساب( ما حد الى) الطبيعية الظروف الفصل داخل تخلق

, اللغة لهذه تعرضه فرط من األم اللغة يتعلم الطفل أن الطريقة هذه واضعو

 اذا إال نبيةاألج اللغة من التمكن درجة يبلغ لن الثانية اللغة دارس فإن كذلك

 .اللغة لهذه والمكثفة الدائمة الممارسة فرصة التدريس له وفر



 الترجمة تمرينات طريق عن الدارس ذهن فى تقيم أن من فبدال,  وهكذا

,  األم واللغة األجنبية اللغة بين المعادالت من شبكة,  األم اللغة إلى و من

 من وجعلها اللغتين بين برطبها والترجمة النحو طريقة عليه تقوم الذى األمر

 الى تسعى المباشرة الطريقة فان, الجديدة اللغة نحو اجباريا معبرا األم اللغة

 . عنها تعبر التى والحقائق األجنبية اللغة بين وساطة ودون مباشرة صلة اقامة

 التى المباشرة الطريقة ظهرت,  والترجمة القواعد طريقة على ردا

 :يلى بما تمتاز

,  والترجمة والكتابة القراءة مهارات من الكالم االولوية ريقةالط تعطى  .1

 .اساسى بشكل الكالم هى اللغة ان اساس على

 وتعبيرها االجنبية اللغة تعليم فى الترجمة استجدام الطريقة هذه تتجنب .2

 .وتعليمها المنشودة اللغة تعليم على الضرر شديدة بل,  الجدوى عديمة

 .االجنبية اللغة تعليم لهافى مكان ال االم اللغة فان, الطريقة هذه بموجب .3

 كما.  عليه تدل وما الكلمة بين المباشرة االقتران الطريقة هذه تستخدم .4

.  فيه تستخدم الذى والموقف الجملة بين المباشرة االقتران تستخدم

 .المباشرة بالطريقة الطريقة سميت ولهذا

 ان يرون الطريقة هذه مؤيد الن,  ويةالنح االحكام  الطريقة هذه تستخدم .5

 .المطلوبة اللغوية المهارة اكتساب فى تفيد ال االحكام هذه

 الطالب يستظهر حيث" والحفظ التقليد" اسلوب الطريقة هذه تستخدم .6

 اللغة اتقان على تساعدهم ومحاورات واغانى االجنبية باللغة جمال

 .المنشودة

 بين ومن اللغة علماء االساليب رجال انتقادات من الطريقة هذه تنج ولم

 : يلى ما الطريقة هذه الى الموجهة االنتقادات

 اللغوية المهارات حساب على الكالم بمهارة الطريقة هذه تهتم -أ

 .االخرى

 كثيرا فان,  الجنبية اللغة تعليم فى االم اللغة الطريقة هذه التستخدم عندما -ب

 الطريقة هذه استخدمت ولو.  عيضي الوقت من وكثيرا يبذل الجهد من

 ولذا.  الوقت من وكثير الجهد من كثير لتوفر محدود بشكل االم اللغة

 كونها عن الطرق ابعد بأنها الطريقة هذه يتهم االساليب رجال بعض فان

 .مباشرة

 من المتعلم يحرم التعليم من النحوية لألحكام الطريقة هذه استبعاد ان -ج

 لتكوين اللغة كلمات فيها تنتظم التى نحويةال القوالب ماهية ادراك

 .   الجمل
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.  معا المباشرة وللطريقة التقليدية للطريقة فعل رد الطريقة هذه جائت

  الطريقة" و" الشفوية الطريقة:  مثل اخرى مسمية الشفوية السمعية وللطريقة

 اول استخدمت ألنها" الجيش اسلوب"  ظهرت ما اول اسمها وكان". اللغوية

 فى إلرسالهم االجنبية اللغات االمريكيين العسكريين تعليم فى استخدمت ما

 هذه افتراضات ابرز ومن.  الثانية العالمية الحرب بعد بالدهم خارج مهمات

 : يلى ما الطريقة

 ان يجب ولذلك.  للكالم جزئى تمثيل فهى الكتابة أما,  الكالم اساسا اللغة .1

 على وليس,  الكالم على االجنبية اللغات تعليم فى االهتمام بينص

 .والكتابة القراءة

 ثم استماع:  هو معين تسلسل بموجب االجنبية اللغة تعليم يسير ان يجب .2

 ما يقول ثم,  اول المتعلم يستمع ان يعنى وهذا.  كتابة ثم القراءة ثم كالم

 .قراء عما او راءق ما يكتب ثم, قال ما يقرأ ثم,  اليه استمع

 فهو.  االم للغة الطفل اكتساب طريقة تماثل االجنبية اللغة تكلم طريقة .3

 ليتعلم المدرسة الى يذهب ثم.  اليه استمع ما يحاكى يبدأ ثم اوال يستمع

 .الكتابة ثم القراءة

 عن اللغوية العادات تكوين هى االجنبية اللغة الكتساب طريقة أفضل .4

 .القوالب على المران طريق

 وهذا.  عنها  التعلم الى وليس,  االجنبية اللغة تعليم الى بحاجة المتعلم ان .5

 قوانينها يعرف ان ينفعه وال نطقها على التمرن الى بحاجة انه يعنى

 .اللغوية وتحليالتها

 .والتقابالت المقارنات من فائدة وال,  اللغوى نظامها  فى فريدة لغة كل .6

 .الستخدامها والداعى,  االجنبية اللغة لمتع تضر الترجمة .7

 .المدرب االصلى الناطق هو االجنبية للغة المدرس افضل .8

 فقد. احيانا والرفض بل,  االنتقاد من االفتراضات هذه لمتنج وكالعادة

 : االفتراضات لهذا االتية االنتقادات االساليب رجال بعض وجه

 مجلدات وهناك.ايضا الكتابة كفهنا.  للغة الوحيد الشكل ليس الكالم .1

 .مباشر لغوى تعبير هى بل,  تكتب ان قبل الكالم بمرحلة تمر لم مكتوبة

 المهارات حساب على الكالم على تركز الشفوية السمعية الطريقة إن  .2

 .الكالم عن أهمية تقل ال التى األخرى اللغوية

 ترتيبا ليس كتابة إلى قراءة إلى كالم إلى استماع من المهارات ترتيب إن .3

 واحد وقت فى بعضها أو المهارات هذه تعليم يمكن اذ,  ملزما قطعيا



 .تتابعى وجه على بالضرورة وليس

.  األم اللغة اكتساب عن جوهريا اختالفا يختلف األجنبية اللغة اكتساب  .4

 ووالده بوالدته عاطفيا مرتبطا الطفل يكون,  األم اللغة اكتساب فعند

 األساسية حاجته عن ليعبر اللغة إلى حاجة فى كونوي,  وأسرته

 المتعلم لدى يكون ال,  األجنبية اللغة اكتساب وعند,  وأفكاره وعواطفه

 إلى الحاجة نفس المتعلم لدى تكون ال كما,  بالمعلم قوي عاطفى ارتباط

 عواطفه عن بها يعبر أخرى لغة لديه تكون حيث األجنبية اللغة تعليم

 .وأفكاره

 أسرع يكون االكتساب هذه ولكن . ممكن بالتكرار األجنبية اللغة سابكت .5

 وهذا . وعالقاتها تراكيبها وماهية اللغة لماهية إدراك التكرار رافق لو

 .تلعبه دورا النحوية لألحكام يجعل ما

 سواها عن تختلف لغة كل وأن فريدة ظاهرة تعتبر لغة كل أن صحيح إنه .6

 يكون وبذالك . اللغات بين تشابه وجوه اكهن أن صحيح ايضا ولكنه .

 ووجوه اشبه وجوه معرفة من االستفادة األجنبية اللغة تعلم فى المفيد من

 .المنشودة واللغة األم اللغة بين االختالف

 تفيد حكيمة بطريقة األجنبية اللغة تعليم فى الترجمة استخدام الممكن من .7

 .سواء حد على متعلموال للمعلم والجهد الوقت وتوفر المتعلم

 غالبا ألنه, األجنبية للغة معلم أفضل هو األصلى الناطق أن صحيحا ليس .8

 التنبؤ واليستطيع يتعلمونها التى اللغة مع الطالب مشكالت يدرك ال

 التى اللغة تعلم بتجربة يمر لم أنه إلى ذلك ومرد . والتفسيرها بأخطائهم

 . األم لغته أنها أساس على تعلمها بل,  أجنبية أنهالغة أساس على يعلمها

 من أفضل األجنبية اللغة يتيقن الطالب جنسية نفس من معلم يكون وقد

 . المنشودة باللغة أصلى ناطق معلم

 

  االنتقائية الطريقة .4
 واالفتراضات . السابقة الثالث الطرق على ردا  االنتقائية الطريقة تأتى

 : هى الطريقة هذه وراء الكامنة

 تدريس فى منها االستفادة ويمكن محاسنها لها التدريس فى طريقة كل .1

 .األجنبية اللغة

 مزايا طريقة ولكل تماما خاطئة أو تماما مثالية طريقة توجد ال  .2

 .عليها وحجج لها وحجج وعيوب

 يكمل بعضها أن أساس على السابقة الثالث الطرق إلى النظر الممكن من .3



 او متعارضة أنها أساس على إليها ظرالن من بدال االخر البعض

 على الثالث الطرق الى النظر الممكن من,  أخرى وبعبارة . متناقضة

 .متناقضة أو متنافسة أو متعارضة كونها من بدال متكاملة أنها

 الطالب وجميع األهداف جميع تناسب واحدة تدريس طريقة توجد ال .4

 .األجنبية لغةال تدريس برامج أنواع وجميع المعلمين وجميع

 الوالء وليس,  وحاجاته المتعلم على التركيز هو تدريس فى المهم  .5

 .المتعلم حاجات حساب غلى معينة تدريس لطريقة

 طالبه تناسب التى األساليب استخدام فى حر أنه يشعر أن المعلم على  .6

 الممكن من اذ . مختلفة تدريس لطرق األساليب انتماء عن النظر بعض

 تناسب التى األساليب أو األسلوب طريقة كل من المعلم اريخت أن

 .              فيه نفسه المعلم يجد الذى  التعليمى الموقف وتناسب طالبه حاجات

 البصرية السمعية الطريقة .5
 الفصل -المدرس – المقرر:  ثالثة بعوامل الدرس مسار يتحدد

 كتاب فى او دماتهامق فى توصى او,  تحبذ المقررات فبعض( . الطالب)

 هذه تالئمه ال االخر والبعض,  معينة فنية ووسائل معينة بتقسيمات المعلم

 . الفنية الوسائل هذه وال التقسيمات

 ما مع التعليمية أساليبه يكيف أن يستطيع,  ما حد الى, المدرس كان واذا

 فى اال ذلك يستطيع ال فهو,  بحاجاتهم ويفى الطالب صالح يحقق أنه يرى

 نقوم أن يمكن,  متطورا كان مهما مقرر وأى.  يتجاوزها ال معينة حدود

 الحوارات نصوص بتدريس أو الوسيط باللغة أو المباشرة بالطريقة بتدريسه

 الجافة القواعد تدريس فى االستظهار طريقة الى وللجؤ,  تحريريا تدريسا فيه

 وضت قد اتمقرر كانت اذا مردود أفضل تحقق ال الطرق هذه مثل ولكن, 

 طرق تحدد التى هى فقط المقررات وليست , أخرى بطرق تطبق لكى

 التعليم فى منها االستفادة طريقة يحدد التعليمية الصورة نوع أن بل,  التدريس

 أو سريع أو,  تعبيرى أو,  عادى هو حيث من الصوتى التسجيل فان كذلك, 

 .منه االستفادة طريقة يحدد,  بطئ

 فى يختلف مادية وألفاظ وصفية عبارات من يتألف ىالذ الحوار أن كما

 من وبالتالى,  أونفعالية عاطفية عبارات من يتألف الذى الحوار عن تدريسه

 شأنه من والمقررات الكتب نغير أن نقول أن نستطيع ثم ومن . مجردة ألفاظ

 .وجذريا بل عميقا تغييرا اللغات تعليم طرق البعيد المدى على يغير أن

 مفهوم على وبالتالى للغة معين مفهوم على يقوم مقرر كل أن وكما



 وعن,  يدرسه أن يجب عما معينة فكرة مدرس كل لدى فان,  لتدريسها معين

 هذا فى القول نفصل أن وقبل . ذلك فى يتبعها أن يجب التى الطريقة

 يتلقاها التى التربوية الدورات نتائج تقدير فى نغالى ال أن يجب,  الموضوع

 اللغة ازاء المدرس موقف من تغير ما نادرا الدورات هذه فان . رسونالمد

 . تبديله يصعب بحيث ثابت راسخ باللغة يتعلق كلما الن,  لها تدريسه وطريقة

 عن ومفهومه اللغة عن مدرس كل مفهوم حول االولى فكرتنا الى عدنا واذا

 فيما تختلف ال اللغات أن يعتقدون من المدرسين من هناك أن نجد,  تدريسها

,  األلفاظ هذه تنظم التى والصرفية النحوية وقواعدها ألفاظها شكل فى اال بينها

 و األفعال ونهايات الصوتية القضايا فى اهتمامهم كل يكرسون هؤآلء ومثل

 تتحددها التى المعانى حساب على وذلك,  المختلفة الضمائر أماكن

 واحدة االستعماالت وهذه عانىالم هذه أن متصورين,  المختلفة االستعماالت

 يهتم من المدرسين من هناك,  هؤآلء من النقيض وعلى.اللغات جميع فى

 ثالث فريق وهناك.الصوتية القضايا حساب على وذلك,  الداللية باالختالفات

 بالجوانب اال يهتم فال التطبيقى اللغة علم فى كدرس اللغة درس أن يتصور

 مهمال النمطية التدريبات على يركز لتالىوبا  (linguistiques)  اللغوى

 على معان من تحمله وما الخارجية والمواقف الصوتى والتنغيم األصوات

 للكائنات بدائل سوى ليست الكلمات أن يتصور رابع وفريق,  الحديث مستوى

 يعرف ما على آخر اسم باطالق المتعلم يقوم أن اعتقاده فى ويكفى, واألشياء

 تالميذه يطالب وبالتالى,  الجديدة اللغة يتعلم حتى األم تهلغ فى مسبقا اسمه

 .                   والصرف النحو حساب على المفردات من الطويلة القوائم باستظهار

 الجامعى وتكوينه فيه عاش الذى الفكرى والمناخ المدرس ثقافة إن

 تكفى الو,  التدريس من موقفه تحديد فى دورا يلعب ذلك كل,  حياته وسيرة

 أصبحت التى المفاهيم لتغيير خاصة دورة أو التدريب من معدودات ساعات

 معينا منهجا يدرس معينا مدرسا فان وأخيرا.  الدينية المعتقدات رسوخ راسخة

 لردود تبعا -األقل على– منها الظاهر التربوية اتجاهاته -جزئيا -يغير أن عليه

 أهتماماتهم وأم,   عنها احجامهم أو الطريقة على كاقبالهم,  الدراسين أفعال

 ادارية لوائح من يقيده كلما اإلعتبار فى يأخذ أن عليه كذلك,  واللغوية الثقافية

 للمادة المخصصة األسبوعية الساعات كعدد,  ظلها فى يعمل فنية وتوصيفات

 تعلم من والهدف,  الدارسين وسن,  لها واالستعداد,  وأنواعها واالختبارات

,  ومصاحباتها الدراسية والمادة,  الفصول أو التدريس وقاعات . جديدةال اللغة

 .والمدرسين الدارسين بين القائمة والعالقات

 ظل فى تتحرك,  التدريس من نوع كأى,  البصرية السمعية والطرق



 الدرس لسير طريقة أنسب معينة حالة لكل نحدد أن الصعب ومن,  مقعدة قيود

 بمراحل يتعلق ما كل فى والتباينات االختالفات فى السبب هو ذلك ولعل, 

 الوسيلة على تعتمد تارة فهى,  المستعملة والوسائل,  وخطواته الدرس

 ومرة,  نفسى أساس على ومرة,  لغوى أساس على تقوم ومرة,  المستعملة

 النظر وبعض,  حال أية على.العتيقة التعليم فلسفات باحدى مؤثرة تكون ثالثة

 الطرق مختلف كبيرين نوعين فى نجمع أن سنحاول,  قالحقائ بعض عن

 يعرض الذى الشفوى الحوار على يعتمد بصرى سمعى درس لسير الممكنة

 بالفصل يتميز األول النوع:  تسجيل وجهاز عرض جهاز بواسطة الفصل فى

,  يفصل أن دون المراحل هذه بين يمزج فانه الثانى أما,  الدرس مراحل بين

 للغة االستعمااللعادى مجال فى متكامال كال يعتبر ما بين, سالتدري طريقة فى

 أن يمكن الثانى أن حين فى,  التحليلى األسلوب اسم األول للنوع وتختار, 

 .   التكاملى األسلوب عليه نطلق
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