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2021-2020: انضىح انذساصيح  

 مزكشج مقذمح نىيم شهادج انماصرش ذخصص نضاوياخ ذطثيقيح

 قشاءج في كراب األصانية انحذيثح نرذسيش انهغح انعشتيح: تعىىان

 -١ٌَّؼ أثٛ ِغٍٟ-



 

 
 

 

هدإء  إ 
الحمد هلل الذي أنار درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب، ووفمنا إلى  -

 :إنجاز هذا العمل، أهدي ثمرة جهدي إلى

بارئ النسم ومسبػ النعم، ومسبػ النعم، واسع الكرم، ورافع الظلم هلالج لج وعز سلطانه  -

 .لتكون لً ذخرا، وٌعن عنً وزرا وٌرفعنً بها عنده لدرا

صاحب الجناب األفخم والممام األعظم، المحب المحبوب، والعزٌز المطلوب صلى  -

هللا علٌه وعلى آله وسلم، زٌادة فً شرفه، وزٌادة لحضرته، وطمعا فً نظرته 

 .وشفاعته

ذوي الفضل األسنى، والفضابل التً ال تمنى، المؤمور ببرهما، وخفض الجناح لهما،  -

والدي الكرٌمٌن إلرارا بفضلهما، واستمطارا لرضاهما، وخفضنا جناح الذل بٌن 

 .ٌدٌهما

الذٌن احتضنونً وزرعوا الورد فً طرٌمً ... وشمابك النعمان... مبلبكة األرض -

 (.شمٌمً دمحم وعبد الهادي)

إلى أختً التً لم تلدها أمً ورفٌمتً فً العمل، إلى من تحلت باإلخاء وتمٌزت  -

 (. شٌماءلتًصدي)بالوفاء والعطاء 

صاحبة األٌادي الرافدة، والحسنات الثرة الشاهدة، والمنزلة منا منزلة األم والوالدة،  -

أستاذتنا الفاصلة األستاذة جرٌو فاطمة، اعترافا بكرمها الوافر الجزٌل، وجزاء عن 

 .طول صبرها الجمٌل، وشهادة بخلمها العالً الجلٌل

 .الذٌن رفعوا راٌات العلم والتعلٌم وخمدوا راٌات الجهل والتجهٌل أساتذتنا األفاضل -

 

 

- دَار ضبرث-

 



 

 
 

 

 

 

هدإء  إ 
الحمد هلل على كل نعمة أنعم بها علً، والصبلة والسبلم على أشرؾ خلك هللا دمحم صلى 

. هللا علٌه وسلم

أهدي ثمرة جهدي إلى ٌنبوع الصبر والتفاإل واألمل، إلى التً عانت ولاست وتحملت 

. من أجلً مشاق الحٌاة، إلى رمز العطاء وبلسم الشفاء أمً الؽالٌة

وإلى من حصد األشوان عن دربً لٌمهد لً طرٌك العلم أبً العزٌز،  

. إلى من أشتاق لرإٌاه وأحن له جدي العزٌز رحمه هللا

. إلى كل ما ٌجري حبهم فً عرولً إخوتً وأخواتً

. إلى كل ألاربً ومن لهم معزة فً للبً ولم ٌذكرهم للمً

. صارة: فً عملً هذاالتً ساعدتنً إلى رفٌمة دربً 

. إلى جمٌع أساتذتً وزمٌبلتً فً مشواري الجامعً

 

 -شٓهبء خدٓسج-

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ان   كر وعرف 
ش 

 هلل الحمد على منّه وكرمه بعد أن وفمنا إلى إتمام هذه المذكرة المتواضعة،

 ال ٌسعدنا إال أن نتمدم ببالػ شكرنا وكبٌر عرفاننا وامتناننا إلى األستاذة

 ، والتً تفضلت باإلشراؾ على مذكرتنا فلمد كان"جرٌو فاطمة: الكرٌمة

 عطاإها بعلمها كبٌرا بخلك، فٌاضا بإرشادها وتوجٌهها لم تذخر جهدا

 وال نصٌحة عنا، فجزاها هللا خٌرا سابلٌن المولى عزوجل أن ٌجعل جهدها

. هذا فً مٌزان حسناتها

 كما ال ننكر جمٌل األساتذة الذٌن ٌستحمون حك الشكر والتمدٌر

. فجازاكم هللا عنا خٌر الجزاء فً الدنٌا واآلخرة

 

 



 

 
 



 

  أ
 

 

 هلدهج

الحمد هلل رب العالمٌن، أكرمنا باإلسبلم، وأعزنا باإلٌمان وأنعم علٌنا بنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فهدانا 

من الضبلل، وجمعنا من الشتات، وأتحفنا بتشرٌع عادل كامل، شامل ألحكام الفرد واألسرة 

: والمجتمع واألمم، أما بعد

فالمصدر التشرٌعً األول لنظام اإلسبلم هو كتاب هللا الكرٌم، الذي نزل به الروح األمٌن 

على للب الرسول الحكٌم، بلسان عربً مبٌن، فهو دستور المسلحٌن ال ٌؤتٌه الباطل من بٌن 

. ٌدٌه زال من خلفه، تنزٌل من حكٌم حمٌد

تعتبر اللؽة العربٌة أهم ما امتاز به اإلنسان عمن سواه من الكابنات الحٌة، فباإلضافة إلى 

كونها ألفاظ ٌعبر بها عن المسمٌات وعن المعانً المراد إفهامها على حد تعبٌر ابن حزم، 

إال أنها تتعدى ذلن كونها وعاء ٌختزن تراث األمم من تارٌخ وحضارة وؼٌرهما، كما أنها 

ضبط ا بتربط بٌن الماضً والحاضر والمستمبل، وهً وعاء الفكر، فبضبط اللؽة ابتداء

. الفكر انتهاءا

وإذا كان األمر كذلن فٌما تحظى به كل لؽة من أهمٌة، وجب االهتمام بالتعلٌمٌة لما 

تسدٌه للؽات من خدمة، لذلن انتمٌنا موضوعا لخدمة هذا المجال من البحث، حٌث أردنا من 

لسمٌع "خبلله الحدٌث عن أهم الطرق الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة من خبلل دراسة كتاب 

، وعلى ضوء هذا ٌمكن -األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة-تحت عنوان " أبو مؽلً

 ما هً أهم الطرق واألسالٌب لتدرٌس اللؽة العربٌة؟: طرح اإلشكال اآلتً

: الخشبؤالح الفرؽٓج

 من هو سمٌح أبو مؽلً؟ -

 ما هً أهم مهارات اللؽة العربٌة؟ -

 وماهً االلتراحات الممدمة لتدرٌس هذه المادة فً الجزابر؟ -

: الفرظٓبح

 .للمعلم والتلمٌذ دور أساسً فً إنجاز هذه العملٌة والوصول إلى الهدؾ المنشود -

: أشتبة اخخٓبر الهَظَػ

: لمد ولع اختٌارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب

 .كون دراسة هذا الكتاب تخدم مجال تخصصنا -

 .محاولة التعرؾ على أبسط الطرق لتدرٌس هذه المادة -

 .محاولة إٌجاد حلول لمشاكل ضعؾ اللؽة العربٌة -



 

  ب
 

 (.األردن)حب االطبلع على مناهج وممررات دولة عربٌة أخرى  -

: أٌداف الدراشج َالغبٓج هىٍب

سلط الضوء على هذا الموضوع إلعادة النظر فً المنهجٌة التً ٌسٌر علٌها المعلم  -

أثناء العملٌة التعلمٌة، للوصول بالمتعلم إلى مستوى عالً من العلم وتكون له المدرة 

على مواجهة الصعوبات والعرالٌل بمفرده، بحٌث ٌصبح األستاذ مجرد موجه ومرشد 

 .له فمط

تتجلى أهمٌة هذا الموضوع المتناول كونه ٌخدم األستاذ المبتدئ أو الطالب الذي  -

ٌطمح أن ٌكون أستاذ لؽة عربٌة فً المستمبل، كً تسهل علٌه المهمة وتكون له نظرة 

 .مسبمة فً هذا المٌدان

سمٌع أبو "اعتمدنا فً دراستنا على المنهج الممارن، كوننا عمدنا ممارنات بٌن الكاتب  -

 .وكتاب آخرٌن" مؽلً

 :واإلجابة عن اإلشكالٌة اتبعنا الخطة اآلتٌة -

 ممدمة 

 مدخل: 

:  فٌه لتعرٌؾ مصطلحات عنوان الكتاب المتمثلة فًطرلنات

 .مفهوم األسالٌب -

 .مفهوم التدرٌس -

 .مفهوم اللؽة -

 .مفهوم العربٌة -

 مفهوم اللؽة العربٌة -

 سمٌح أبو مؽلً"التعرٌؾ بالمإلؾ : الفصل األول." 

 .حٌاة ونشؤة سمٌح أبو مؽلً -1

 .مإلفاته -2

 .ممٌزات الكتاب -3

 .منهج المإلؾ -4

 ًاألسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة"لراءة فً كتاب : الفصل الثان." 

 .التعرٌؾ بالكتاب -1

 .دراسة فصول الكتاب -2

.خاتمة



 

 
 

 

 

 

 تمهٌد
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: خهٍٓد

 :خؾرٓف األشمَة-اَال

:لغج-أ  

سلبه الشًء ٌسلبه سلبا، وسلبا، ":سلب"جاء فً معجم لسان العرب فً مادة 

واستلبه إٌاه ،وسلبوت فعلوت منه،ولال اللحٌانً رجل سلبوت ،وامرأة سلبوت 

.كالرجل   

لال و األسلوب .أسلوب وكل طرٌك منتد فهو أسلوب:و ٌمال للسطر من النخٌل 

الطرٌك و الوجه و المذهب ٌمال انتم فً أسلوب سوء، و ٌجمع 

الفن، ٌمال اخذ فبلن فً :و األسلوب بالضم . الطرٌك تؤخذ فٌه: واألسلوب.أسالٌب

. أسالٌب من المول، أي أفانٌن منه
1  

: األسلوب.انتزعه لهرا:سلب الشًء سلبا :كما عرؾ األسلوب فً معجم الوسٌط 

طرٌمته و مذهبه،وطرٌمة الكاتب فً : الطرٌك و ٌمال سلكت أسلوب فبلن فً كذا

و الصؾ من .فنون متنوعة:ٌمال أخذنا فً أسالٌب من المول : كتابته، و الفن

.النخل و نحوه
2

 

سلبه سلبا و :أما فً الماموس المحٌط سلب

.الطرٌك،وعنك األسد،و الشموخ فً األنؾ:واألسلوب.اختلسه،كاستلبه:سلبا
3

 

:اضعالضب-ة  

هو :و لال أٌضا.طرٌمة للتعبٌر عن الفكر بواسطة اللؽة: بؤنهتٓرَسٓرَعرفه 

.وتحدده طبٌعة المتكلم و مماصده.وجه للملفوظ ٌنتج عن اختٌار أدوات التعبٌر
4

 

طابع العمل اللؽوي و خاصٌته التً ٌإدٌها و هو اثر :فمد عرفه انهشٓدلر أما 

 عاطفً ٌحدث فً نص ما بوسابل 

.لؽوٌة
5

 

من أهم المحاوالت فً دراسة األسلوب و " األسلوب"اضهد الشبٓةٌعد كتاب 

 البحث فً مجاالته و ٌظهر 

طرٌمة التفكٌر و التصوٌر :هذا من خبلل تعرٌفاته المختلفة والتً من أهمها انه

.والتعبٌر
6

 

وعلٌه فاألسلوب هو الطرٌمة التً ٌتبعها المتكلم للتعبٌر عن الؽرض الممصود 

.من الكبلم  

                                                           
 .2058ـ2057،ص 1119ابن منظور،لسان العرب،تح عبد هللا علً الكبٌر وآخرون،دار المعارف،الماهرة،- 1
 441ـ440م، ص2004هـ1425، 4مجمع اللغة العربٌة، المعجم الوسٌط، مكتبة الشروق الدولٌة، مصر، ط-2
مجد الدٌن دمحم بن ٌعموب الفٌروز آبادي،الماموس المحٌط،تح انس دمحم الشامً و زكرٌا جابر أحمد،دار الحدٌث،الماهرة -3

 .788م،ص2008هـ1429،
 .10م،ص2،1994منذرعٌاشً،دار الحاسوب للطباعة،حلب،ط:بٌٌرجٌرو،األسلوبٌة،تر-4
 .108م،ص1،1998صالح فضل،علم األسلوب مبادئه وإجراءاته،دار الشروق،الماهرة،ط-5
احمد الشاٌب،األسلوب دراسة بالغٌة تحلٌلٌة ألصول األسالٌب األدبٌة،مكتبة النهضة -6

 .45م،ص8،1991المصرٌة،مصر،ط



 

5 
 

 

:خؾرٓف الخدرٓس-ذبىٓب  
:لغج-ا  

درس الشًء و الرسم ٌدرس :[درس]جاء فً لسان العرب البن منظور مادة

.عفوا آثره:و درسته الرٌح، ٌتعدى و ال ٌتعدى،و درسه الموم.عفا:دروسا
1

 

و الكتاب و نحوه .عفا وذهب أثره وتمادم عهده:درس و دروسا:و فً المعجم الوسٌط

.و ٌمال درس العلم و الفن.لراه و البل علٌه لٌحفظه و ٌفهمه: درسا،ودراسة
2

 

:اضعالضب-ة  
هو عملٌة تواصل ٌن المدرس و المتعلم و ٌعنً االنتمال ممن حالة عملٌة 

الحالة عملٌة أخرى ،حٌث ٌتم نمو المتعلم نتٌجة تفاعله مع مجموعة من 

الحوادث التً تإثر فٌه،هو نظام شخصً فردي ٌموم فٌه المدرس بدور 

.مهنً
3

 

وبتعرٌؾ آخر التدرٌس هو عبارة عن سلسلة منظمة من الفعالٌات ٌدٌرها 

.المعلم،و ٌسهم فٌها المتعلم عملٌا و نظرٌا،ي بمصد تحمٌك أهداؾ معٌنة
4  

عملٌة مخططة منتظمة و مستندة إلى أسس نظرٌة :كما عرؾ أٌضا بؤنه 

نموذجٌة تهدؾ إلى اعتبار مكونات التدرٌس و خصابص الطلبة و المحتوى 

و المدرسٌن وفك منظومة متفاعلة لتحمٌك التطور و التكامل فً العملٌة 

.التدرٌسٌة 
5

 

:أششً َ هتبدئً- ر  
:ٌوجد العدٌد من األسس و المبادئ التً ٌرتكز علٌها التدرٌس الجٌد منها   

.إن التعلم سٌكون أفضل عندما تكون حاجة للتعلم من جانب المتعلم*   

إن التعلم سٌكون أفضل عندما تكون المادة المتعلمة أو الخبرة الممدمة للتعلم * 

.فً مستوى لدراتهم و إمكانٌاتهم و تشبع رؼباتهم  

أن ٌكون المتعلم هو محور العملٌة التربوٌة، وأن تراعى الفروق الفردٌة بٌن *

المتعلمٌن ، فٌستخدم المعلم طرلا مختلفة تختلؾ عن تلن التً ٌستخدمها مع 

.بطا التعلم أو العادٌٌن أو ذوي الذكاء المرتفع  

ٌهدؾ التدرٌس إلى اكتساب المتعلم المعارؾ و المهارات و المٌم التً * 

.تإهله للحاضر و المستمبل
6

 

 

                                                           
 .1360ابن منظور،لسان العرب،تح عبد هللا علً الكبٌر وآخرون،ص-1
 .279مجمع اللغة العربٌة، المعجم الوسٌط، ص-2
 .24،ص1،1999،دار المسٌرة للنشر والتوزٌع،عمان،ط"نظرٌة و ممارسة"دمحم محمود الحٌلة، التصمٌم التعلٌمً-3
 .17،ص2،1997علم الدٌن عبد الرحمان الخطٌب، أساسٌات طرق التدرٌس، الجامعة المفتوحة،ط-4
دمحم محمود ساري حمادته و خالد حسٌن دمحم عبٌدات ، مفاهٌم التدرٌس فً العصر الحدٌث - 5

 .23 ،ص2012استراتٌجٌات، عالم الكتب الحدٌث ، األردن ، دط ،.أسالٌب.طرائك
  .24 ،ص2014 ،1خلٌل إبراهٌم بشر وآخرون ،أساسٌات التدرٌس ، دار المناهجللنشر والتوزٌع ، عمان ، ط -6
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:المغج الؾرتٓج- ذبلذب  
تعد اللؽة العربٌة من ابرز المضاٌا التً حظٌت باهتمام الباحثٌن و المفكرٌن 

و الفبلسفة و العلماء منذ المدم و حتى ولتنا الحاضر ، لما لها من دور ربٌسً 

فً التواصل بٌن البشر و تبادل الثمافات و الخبرات فٌما بٌنهم ،و توارث 

الحضارات بٌن األجٌال ، فاللؽة كانت و الزالت الحمٌمة التً ال ٌمكن 

تجاهلها ، فبل ٌمكن ألي امة أن تعتز بنفسها و لوجودها إال بها ؛ألنها المرآة 

.التً تعكس فكرة و حضارة األمة  ثمافتها   

:خؾرٓف المغج/1  
السمط وما ال ٌعتد به من كبلم و ؼٌره وال ٌحصل : اللؽو واللؽا :لؽا :لغج -أ

اللسن ، وحدها أنهاأصوات ٌعبر بها كل لوم :واللؽة .منه على فابدة وال نفع

.عن أؼراضهم ، وهً فعلة من لؽوت ، أي تكلمت 
1

 

.هً ما ٌعبر بها كل لوم عن أؼراضهم: ،اللؽةهؾسن الخؾرٓفبحفً 
2

 

:اضعالضب - ة  
".حد اللؽة بؤنها أصوات ٌعبر بها كل لوم عن أؼراضهم :"سىٌْعرفها ابن 

3
 

ٌعد تعرٌؾ ابن جنً تعرٌفا دلٌما ٌذكر العدٌد من الجوانب التً نمٌز اللؽة ، 

فمد أكد عل الطبٌعة الصوتٌة للؽة و ذكر وظٌفتها االجتماعٌة فً التعبٌر و 

.نمل األفكار ، و بٌن أنها تستخدم فً التواصل بٌن األفراد   

اللؽة لدرة ذهنٌة مكتسبة ٌمثلها نسك "  فً ممدمته اتو خمدَوكما عرفها 

".ٌتكون من رموز اعتبارٌة منطولة ٌتواصل بها أفراد مجتمع ما 
4

 

و من خبلل ما كر سابما ٌمكن المول أن اللؽة وسٌلة الترابط االجتماعً التً 

.  ٌحتاجها إلٌها الفرد و المجتمع ، للتعٌٌر عن أؼراضهم و متطلباتهم   

  

                                                           
  .4050ـ4049ن منظور،لسان العرب،تح عبد هللا علً الكبٌر وآخرون ،صاب- 1
علً بن دمحم السٌد الشرٌف الجرجانً ، معجم التعرٌفات ، تح دمحم صدٌك المنشاوي ، دار الفضٌلة للنشر والتوزٌع -2

 .161 ،ص2004والتصدٌر، الماهرة، دط ،
 1ابً الفتح عثمان ابن جنً ، الخصائص ، تح دمحم علً النجار ، عالم الكتب للطباعة و النشر و التوزٌع ، بٌروت ،ط- 3
 .26 ، ص2006،
 .11 ،ص2009دمحم علً عبد الكرٌم الردٌنً ، فصول فً علم اللغة العام ، دار الهدى ، الجزائر ، دط ،- 4
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:خؾرٓف المغج الؾرتٓج / 2  
هً النظام الرمزي الصوتً الذي اتفك علٌه  :"ؽتد الرضهو الشفبشفجعرفها 

العرب منذ المدم و استخدموه فً التفكٌر و التعبٌر و التفاهم ، كما استخدموه 

أٌضا فً االتصال و التواصل ، واللؽة العربٌة من اللؽات الحٌة المشهورة ، 

إال أنها تمٌزت عن ؼٌرها ألنها لؽة المران الكرٌم و الحدٌث الشرٌؾ ، لؽة 

".العلم و المعرفة ن لؽة األدب و الفن 
1

 

و من التعرٌؾ نبلحظ أن اللؽة العربٌة تمٌزت عن ؼٌرها من اللؽات ، فٌكفً 

أنها لؽة المران الكرٌم ما دل عل علو شانها و كمال نضجها وكذلن تفولها 

.على لؽات العالم من ناحٌة التعبٌر عن المعانً بدلة   

:فرَؽٍب -  
تنمسم اللؽة العربٌة إلى فروع مختلفة هً المراءة، والخط، 

واإلمبلء،والتعبٌر،والمواعد، والتدرٌب اللؽوي، واألناشٌد، والمحفوظات، 

ٌختص بعضها بالمراحل األساسٌة األولٌة أو بالمراحل األساسٌة .والنصوص 

.المتمدمة أو بالدراسة الثانوٌة  

وٌمصد بتمسٌم اللؽة إلى الفروع المذكورة تنسٌك العمل فً المحٌط الدراسً 

وتحدٌد مدة زمنٌة لكل فرع لٌصل بها التربوٌون إلى الؽاٌة العامة أو الهدؾ 

العام من تدرٌسها التً تعنً تمكٌن المتعلم من السٌطرة على األداة التعبٌرٌة 

وٌرى .والؽاٌة منها استخدامها فً تعبٌره واستخدامها فً فهمه .المهمة

التربوٌون أن الؽرض األساسً من الوصول إلى الفهم والتعبٌر هً الهدؾ 

.الذي ٌسعون له فً تدرٌس فروع اللؽة العربٌة  

وتشترن فروع اللؽة فً صبلحٌة درس ما من الدروس اللؽوٌة العربٌة فً 

.درس أخر أو فرع أخر من فروع اللؽة
2

 

:ههٓزاخٍب-  
لمد اتصفت اللؽة العربٌة صفات و ممٌزات ، امتازت بها عن ؼٌرها من 

:اللؽات و اهم هذه الممٌزات هً   

إنها لؽة اإلعراب و ذلن أن لها لواعدها فً تنظٌم الجملة فً ضبط أواخر * 

الكلمات بها ضبطا خاصا، و لد تفردت اللؽة العربٌة بهذه الخاصٌة مع شٌوع 

.أنواع من اإلعراب فً بعض اللؽات كالهندٌة و البلتٌنٌة و ؼٌرها  

اإلٌجاز و دلة الفكر واإلتٌان بالكبلم الملٌل الدال على المعانً الكثٌرة وتلن * 

.الصفة هً من الصفات العامة للؽة العربٌة  

كثرة المفردات فً اللؽة العربٌة و الذي ٌملب صفحات المعاجم العربٌة * 

ٌتؤكد له ذلن و ٌدرن تماما أن اللؽة العربٌة ؼنٌة بمفرداتها و انشمالاتها و 

.مرادفاتها   

                                                           
 .39 ،ص2004، 2عبد الرحمن السفاسفة، طرائك تدرٌس اللغة العربٌة،مركز ٌزٌد للخدمات الطالبٌة،األردن،ط- 1
 1سعدون محمود السامون ـ هدى علً جواد الشمري،مناهج اللغة العربٌة و طرق تدرٌسها،دار وائل للنشر،عمان ،ط- 2
 .30،ص2005،
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.مرونتها و طواعٌتها لؤللفاظ الدالة على المعانً و كذلن دلة التعبٌر * 
1

 

:خضبئص المغج الؾرتٓج -  
أما فً لؽتنا العربٌة . جمٌع اللؽات لها خصابص تمٌز إحداها عن األخرى 

:فهنالن خصابص ممٌزة لها نذكر منها  

.كثرة الترادفات و األلفاظ و صٌؽة الجموع*  

اإلٌجازإنؤردنااإلٌجاز و اإلطناب ؛ أٌؤن اللؽة العربٌة ،بحسب أسلوب * 

.متكلمٌها، وخاصة األدباء و المتفوهون بها   

اإلعراب ، أو الحركات التً تظهر على أخر الكلمة ، و فً بعض األحٌان * 

.تكون هنالن حروؾ بدل الحركات   

الببلؼة و دلة التعبٌر ، و هذا ما ٌساعدها على اإلٌجاز كما ذكرنا ،أو فً *

.اإلطناب دون خلل أو إحداث ملل   

، و لكن  [تزٌد أو تنمص]و الحمٌمة أن كل لؽات العالم تمتاز بهذه األمور 

متعلمً اللؽة العربٌة ٌتوجسون هذا فٌها ، خاصة و أن المران الكرٌم لد أدى 

.دورا كٌرا فً تثبٌت خصابصها الممٌزة 
2

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
سعاد عبد الكرٌم الوائلً،طرائك تدرٌس األدب و البالغة و التعبٌر،بٌن التنظٌم و التطبٌك،دار الشروق للنشر و التوزٌع - 1

  .24،ص1،2004،ط
 .32سعدون محمود السامون ـ هدى علً جواد الشمري،مناهج اللغة العربٌة و طرق تدرٌسها،ص- 2
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 :انفصم األول

 :وشأج انمؤنف

، أٔٙٝ اٌضب٠ٛٔخ فٟ و١ٍخ اٌؾ١َٓ 1941ٌٚل ١ٍّؼ ػجل هللا أثٛ ِغٍٟ فٟ لج١خ هاَ هللا ٍٕخ 

، صُ ؽظً ػٍٝ شٙبكح اٌجىبٌٛه٠ًٛ فٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚآكاثٙب ِٓ عبِؼخ 1959ثؼّبْ ٍٕخ 

، صُ ؽظً ِٓ و١ٍخ كاه اٌؼٍَٛ ثغبِؼخ اٌمب٘وح ػٍٝ شٙبكح 1972ث١وٚد اٌؼوث١خ ٍٕخ 

 .1981، ٚشٙبكح اٌلوزٛهاٖ فٟ اٌزقظض ٔفَٗ ٍٕخ 1976اٌّبعَز١و فٟ ػٍَٛ اٌٍغخ ٍٕخ 

 :مكاوره انعهميح

، صُ فٟ ِؼٙل اٌّؼ١ٍّٓ ٣ٌكاة (1970-1959)ػًّ ِلهٍب فٟ اٌّلاهً اٌقبطخ 

، وّب (2011-1980)، صُ أٌٍ و١ٍخ اٌٍّىخ ػ١ٍبء فٟ ػّبْ ٚرٌٛٝ ػّبكرٙب (1970-1979)

 .كهً فٟ أصٕبء مٌه فٟ عبِؼخ ػّبْ ا١ٍ٘٤خ، ٚاٌغبِؼخ اٌؼوث١خ اٌّفزٛؽخ

ٚ٘ٛ ػؼٛ فٟ هاثطخ اٌىزبة ا٤هك١١ٔٓ، ِٚإٌٍ اٌغّؼ١خ اٌضمبف١خ ٌزؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌفظ١ؾخ 

، ٚشغً ػؼ٠ٛخ ِغً إِٔبء عبِؼخ اٌجٍمبء اٌزطج١م١خ، 1994ٚهئ١َٙب ِٕن رأ١ٍَٙب ٍٕخ 

ِٚغٌٍ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ئؽلٜ كٚهارٗ، ٚاالرؾبك اٌضمبفٟ ٚاٌفٕٟ ٌٍى١ٍبد اٌغبِؼ١خ ٚاٌغبِؼ١خ 

 (.2008-2006)اٌّزٍٛطخ فٟ عبِؼخ اٌجٍمبء اٌزطج١م١خ 

 :األدتيحأعمانه 

 .1987فٟ فمٗ اٌٍغخ ٚلؼب٠ب اٌؼوث١خ، كاه ِغلالٚٞ، ػّبْ،  -

 .1955اٌغياي اٌظغ١و، ؽىب٠خ ٥ٌؽفبي، ِطجؼخ اٌَّؾبْ، ػّبْ،  -

 .1955اٌفزبح اٌنو١خ، ؽىب٠خ ٥ٌؽفبي، ِطجؼخ اٌَّؾبْ، ػّبْ  -

 .1996، ِطجؼخ اٌَّؾبْ، ػّبْ، (روعّخ)اٌظؼٛك ئٌٝ اٌمّو، لظخ ٥ٌؽفبي  -

.2000هؽٍخ ا٤ؽفبي ئٌٝ اٌجزواء ٚاٌؼمجخ، ؽىب٠خ ٥ٌؽفبي، ِطجؼخ أؽٌٍ، ػّبْ،  -
1
 

 .2004اٌّٛعي اٌىبفٟ فٟ اٌؼوٚع ٚاٌمٛافٟ، فٟ اٌؼوٚع، كاه ٠بفب اٌؼ١ٍّخ، ػّبْ،  -

 .2007ٔفؾبد لٍُ، ِمبالد أكث١خ ٌٚغ٠ٛخ، كاه اٌجلا٠خ، ػّبْ،  -

 .2010ػٍُ اٌظوف، ٌغ٠ٛبد، كاه اٌجلا٠خ، ػّبْ،  -

 :في مىضىعاخ أخشي

، كاه ا١ٌبىٚهٞ اٌؼ١ٍّخ، ػّبْ، "كهاٍبد ٔف١َخ اعزّبػ١خ"ػٍُ إٌفٌ االعزّبػٟ،  -

2002. 

.2002، عبه ا١ٌبىٚهٞ اٌؼ١ٍّخ، ػّبْ، "ػٍُ اعزّبع"اٌزٕشئخ االعزّبػ١خ ٌٍطفً،  -
2

 

                                                           
1

 https://culture.gov.jo>modeٚىاهح اٌضمبفخ- 

2
 .المرجع السابك- 



 

11 
 

 :مميزاخ انكراب

ر١ّي وزبة ا٤ٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ ١ٌَّؼ أثٛ ِغٍٟ ثأٔٗ ٔبلش ِٛػٛػبد ِّٙخ فٟ اٌؼ١ٍّخ 

اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌزٛلف ػٕل وً ِٙبهح ِٓ ِٙبهاد رله٠ٌ اٌٍغخ اٌؼوث١خ، ؽ١ش كػُ آهاءٖ ٚأفىبهٖ 

 .ثّٕبمط ٚفطؾ رَبػل اٌّؼٍُ ػٍٝ ا١ٌَو اٌؾَٓ ٌٍلهًٚ ٚاٌٛطٛي ئٌٝ اٌٙلف اٌّطٍٛة

 :مهحىظاخ حىل انكراب

ٔوٜ أْ ٘نا اٌىزبة ال ٠زّبشٝ ِغ اٌّموهاد اٌلها١ٍخ اٌغيائو٠خ، هغُ ٌٍٙٛزٙب ٚوْٛ  -

 .١ٍّؼ أثٛ ِغٍٟ أهكٟٔ اٌغ١َٕخ

 .ٌٍٙٛخ ٍٚالٍخ ا٤ٍٍٛة اٌّزجغ -

 .ٚعٛك أفطبء ِطجؼ١خ -

 .هكاءح اٌقؾ -

 .ػلَ ارجبع اٌطو٠مخ ا٤ثغل٠خ فٟ ٚػغ لبئّخ اٌّظبكه ٚاٌّواعغ -

 .رٛاىْ اٌفظٛي ٚاٌّجبؽش -

رّبشٟ اٌؼٕٛاْ ِغ ِؼّْٛ اٌىزبة، وٛٔٗ رطوق ٌطوق رله٠ٌ ِٙبهاد اٌٍغخ اٌؼوث١خ  -

 .ثبٌزفظ١ً

 .اػزّبك ا٦ؽٕبة فٟ شوؽٗ -

 .طؾخ إٌظبئؼ ٚا٦هشبكاد اٌّملِخ -

 .ؽَٓ ط١بغخ ٚوزبثخ ا٤فىبه -

 :مىهج انمؤنف

اػزّل ١ٍّؼ أثٛ ِغٍٟ فٟ وزبثٗ ٘نا ػٍٝ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ، وْٛ اٌلهاٍخ  -

ِيا٠ب ٚػ١ٛة : رطٍجذ مٌه، فبٌٛطف ٚظفٗ فٟ موو ِيا٠ب ٚػ١ٛة وً ؽو٠مخ، ِضال

 .اٌمواءح اٌظبِزخ

ٚاٌزؾ١ًٍ ظٙو فٟ كهاٍخ ٚهطل أُ٘ ا٤ٍب١ٌت ٚاٌطوق اٌؾل٠ضخ فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ  -

، ِٚؾبٌٚخ ئ٠غبك 'اٌؼؼف فٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ'اٌؼوث١خ، ٚرزجغ أُ٘ أٍجبة ٘نٖ اٌظب٘وح 

 .ؽٍٛي ٌٙب

 .ئمْ، إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ ٘ٛ إٌّٙظ اٌنٞ ٠زٕبٍت ِغ ِٛػٛع اٌىزبة ٚكهاٍزٗ
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همخص ضَل الكخبة 

دراشج فضَل الكخبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  الفصل الثانً

 دراسة تحلٌلٌة للكتاب
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: الفضل الذبىْ

 :مهخص حىل انكراب

- ٘ـ 1428وزبة ا٤ٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ ٌزله٠ٌ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ١ٌَّؼ أثٛ ِغٍٟ، ؽجغ ٍٕخ 

َ، ؽجؼخ صب١ٔخ، ٔشو فٟ كاه اٌّغلالٚٞ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ، ػّبْ، ا٤هكْ، ٠ؾزٛٞ ػٍٝ 2007

 .طفؾخ 124

١ٌَّؼ أثٛ غٍٟ "اٌّٛعي فٟ أٍب١ٌت رله٠ٌ اٌٍغخ اٌؼوث١خ "٠ؼزجو ٘نا اٌىزبة رىٍّخ ٌىزبة 

، ثؼل أْ ٌمٟ اٍزؾَبٔب ٚرمل٠وا ِٓ أٍبرنح اٌٍغخ اٌؼوث١خ ِٚٛع١ٙٙب ِٚٓ ؽٍجخ "ٚعّبي ػبثل٠ٓ

ِؼب٘ل اٌّؼ١ٍّٓ ٚو١ٍخ اٌزوث١خ، رٕبٚي أؽلس ا٤ٍب١ٌت اٌزوث٠ٛخ ٌزله٠ٌ اٌٍغخ اٌؼوث١خ، ٚٔظوح 

أؽلس فٟ رطج١ك ٘نٖ ا٤ٍب١ٌت، وّب ػبٌظ أٍجبة اٌؼؼف فٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ، ٍٍٚؾ اٌؼٛء 

.ػٍٝ ثؼغ اٌضغواد فٟ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ 
1

 

 :رؼّٓ ٘نا اٌىزبة ػشوح فظٛي وّب ٘ٛ ِٛػؼ ٞ فٙوً اٌّٛػٛػبد ا٢رٟ

 .اٌّملِخ -

ِفَٙٛ اٌٍغخ، ِىبٔخ اٌٍغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ إٌّب٘ظ ا٤هك١ٔخ، فوٚع اٌٍغخ :اٌفظً ا٤ٚي -

 .ٚاٌظٍخ ف١ّب ث١ٕٙب، طٍخ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ثّٛاك اٌلهاٍخ ٚٔٛاؽٟ إٌشبؽ

اٌمواءح، ِفَٙٛ اٌمواءح ٚرطٛهٖ، أ١ّ٘خ اٌمواءح فٟ ؽ١بح ا٦َٔبْ، ؽوق :اٌفظً اٌضبٟٔ -

 .رؼ١ٍُ اٌمواءح ٌٍّجزلئ١ٓ ِغ رٛػ١ؼ ِيا٠ب وً ؽو٠مخ ٚاٌّأفن ػ١ٍٙب، أٔٛاع اٌمواءح

ِفِٙٛٗ، أٍجبثٗ، ؽوق ػالعٗ، : أ٘لاف وً ٔٛع ٚؽو٠مخ رله٠َٗ، اٌؼؼف فٟ اٌمواءح -

 .ٍٚبئً اٌزوغ١ت فٟ اٌمواء

أٌٍ اٌزله٠ت ا٦ِالئٟ، افز١به ِٛػٛػبد ا٦ِالء، أٔٛاع ا٦ِالء، :اٌفظً اٌضبٌش -

.ِٚالءِزٙب ٌٍظفٛف اٌّقزٍفخ، ؽو٠مخ رله٠ٌ وً ٔٛع، رظؾ١ؼ ا٤فطبء ا٦ِالئ١خ
2

 

 .أ١ّ٘خ اٌقؾ ٚأ٘لافٗ، ؽو٠مخ رله٠َٗ، ٍٚبئً اٌؼٕب٠خ ثزؾ١َٓ اٌقؾ:اٌفظً اٌواثغ -

ا٤ٔبش١ل ٚاٌّؾفٛظبد، أ١ّ٘زٙب فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ، افز١به٘ب، :اٌفظً اٌقبٌِ -

 .االٍزفبكح ِٓ اٌؼٕظو ا٠٦مبػٟ ف١ٙب، اٍزغالي إٌّبٍجبد فٟ رله٠َٙب، ؽوق رله٠َٙب

أ١ّ٘زٗ فٟ اٌؾ١بح، أ٘لافٗ، ِغبالرٗ، ػٛاًِ إٌٙٛع ثٗ، : اٌزؼج١و:اٌفظً اٌَبكً -

 .ِٙبهاد وً ِٓ اٌزؼج١و اٌشفٛٞ ٚاٌزؾو٠وٞ، ؽوق رله٠ٌ اٌزؼج١و، رظؾ١ؼ اٌزؼج١و

أ٘لاف اٌزله٠ت، ؽو٠مخ رله٠ٌ اٌزله٠ت، : اٌزله٠ٌ اٌٍغٛٞ ٚاٌمٛاػل: اٌفظً اٌَبثغ -

 .أ٘لاف رؼ١ٍُ اٌمٛاػل إٌؾ٠ٛخ ٚػالعٙب

 .إٌظٛص، ِفَٙٛ إٌظٛص ا٤كث١خ، أ٘لاف رله٠َٙب، ؽو٠مخ رله٠َٙب:اٌفظً اٌضبِٓ -

                                                           
 3َ، ص1997٘ـ1417، ١ٍّ2ؼ أثٛ ِغٍٟ، ا٤ٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ ٌزله٠ٌ اٌٍغخ اٌؼوث١خ، كاه اٌّغلالٚٞ، ػّبْ، ا٤هكْ، ؽ: ٠ٕظو-1

2
 .133اٌّوعغ ٔفَٗ، ص-
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أ١ّ٘زٙب ٚٚظ١فزٙب اٌزوث٠ٛخ، ١ًِ ا٤ؽفبي ئ١ٌٙب، : اٌمظخ ٚاٌَّوؽ١خ:اٌفظً اٌزبٍغ -

 .أٌٍ افز١به٘ب، اٍزغالٌٙب فٟ فوٚع اٌٍغخ، ؽوق رله٠َٙب

 .فطخ اٌلهً، رؾؼ١و اٌلهًٚ، ّٔبمط رطج١م١خ:اٌفظً اٌؼبشو -

أٍجبثٗ ٚؽوق ػالعٗ، ئهشبكاد ػبِخ ِٚالؽظبد ػٍٝ : اٌؼؼف فٟ اٌٍغخ اٌؼوث١خ -

 .اٌّزلهث١ٓ ِٓ ِؼب٘ل اٌّؼ١ٍّٓ

 .ّٔٛمط رمو٠و ا٦شواف اٌزوثٛٞ -

.ِواعغ -
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .134، ١ٍّ133ؼ أثٛ ِغٍٟ، ا٤ٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ ٌزله٠ٌ اٌٍغخ اٌؼوث١خ، ص-
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 :دراشج فضَل الكخبة

 هفٍَن المغج :

تعددت واختلفت اآلراء حول مفهوم اللؽة ومن بٌن تعارٌؾ اللؽوٌٌن أخذنا تعرٌؾ سمٌح 

اللؽة مجموعة من األصوات واأللفاظ والتراكٌب : "أبو مؽلً للؽة حٌث عرفها على أنها

ي تعبر بها األمة عن أؼراضها، وتستعملها أداة للفهم واإلفهام، والتفكٌر، ونشر الثمافة، تال

."فهً وسٌلة الترابط االجتماعً البد منها للفرد والمجتمع
1

 

ٌرى سمٌح أبو مؽلً أن اللؽة لٌست الوسٌلة الوحٌدة للتعبٌر عما ٌجول فً خاطر 

اإلنسان وعن آرابهم، بل ٌمكن التعبٌر عن طرٌك اإلشارات، الحركات، الضحن، الصراخ، 

.إلخ ... 
2

 

إن اللؽة ٌنظر إلٌها : "رأي آخر حول تعرٌؾ اللؽة حٌث عرفها" ٌسبرسن"لكن كان ل

." عن طرٌك الفهم واألذن، ولٌس عن طرٌك الملم والعٌن
3

 

ومن خبلل هذٌن التعرٌفٌن ٌتضح لنا أن اللؽة وسٌلة تواص مع الؽٌر عن طرٌك الفم 

وظٌفة اجتماعٌة، : واألذن، وأحٌانا تحتاج للكتابة، إذ أن اللؽة تإدي وظابؾ عدٌدة منها

. وظٌفة ثمافٌة، وظٌفة نفسٌة، وظٌفة فكرٌة وؼٌرها

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .9سمٌح أبو مؽلً، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة، ص: ٌنظر-1

 .9المرجع نفسه، ص:ٌنظر-2

هـ،  1420، 1عبد الفتاح حسن البحة، أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة والممارسة، دار الفكر للطباعة، عمان، ط-3

 .7م، ص2000
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 ؽالكج المغج تبلفكر :

اللؽة هً الوسٌلة التً بها ننمل إلى الؽٌر أفكارنا وأحاسٌسنا، لٌس عن طرٌك الكلمات 

فمط بل اإلرشادات، ألن لؽة اإلشارات ألوى وأوضح فً التعبٌر، لكن لٌس فً كل 

الحاالت، فمثبل األصم واألبكم ال ٌستطٌع التواصل مع كل الناس عن طرٌك اإلشارات، إذ 

ٌتعسر علٌه التعبٌر عن أمور معنوٌة وأٌضا أشٌاء محسوسة، فهنا كانت لؽة اإلشارة عاجزة 

. عن أداء هذه الوظٌفة

ٌرى سمٌح أبو مؽلً أن اللؽة تلعب دورا كبٌرا فً حٌاة األمة، ألنها وعاء األفكار 

والمشاعر، ولٌست مجرد وسٌلة من وسابل التعبٌر، وهذا الرأي متفك علٌه بٌن العلماء 

. المحدثٌن ألن للؽة وسابل ووظابؾ عدٌدة ال تمتصر على التعبٌر فمط

 المغج الؾرتٓج فْ الهىبٌز األردىٓج: 

لام سمٌح أبو مؽلً بتعرٌؾ سرٌع للمنهج والمنهاج، فعرؾ األول على أنه الخطة 

لمرسومة التً ٌستعٌن بها اإلنسان للمٌام بعمل ما للوصول إلى هدؾ معً، أما الثانً فٌعنً 

. مجموعة من الخبرات الثمافٌة التً تهٌإها المدرة للتبلمٌذ لتحمٌك أهداؾ تربوٌة معٌنة

: لامت المناهج األردنٌة على ثبلثة أسس كما هو وارد فً الكتاب

 .اختٌار األؼراض التً ٌتجه إلٌها فً التعلٌم -1

 .اختٌار الخبرات والموضوعات التعلٌمٌة التً تحمك هذه األؼراض وتنظمها -2

.تموٌم نتابج هذه الخبرات للولوؾ على مدى تحمٌك تلن األؼراض -3
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11ـ10صسمٌح أبو مؽلً، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة،: ٌنظر-1
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 فرَػ المغج َالضمج فٓهب تٓىٍب: 

المراءة، الخط، : لسم سمٌح أبو ؼلً اللؽة فً المرحلة االبتدابٌة إلى مراحل، وهً

اإلمبلء، التعبٌر، المواعد والتدرٌب اللؽوي، األناشٌد والمحفوظات، أما فً المرحلة 

المراءة، النصوص، الخط واإلمبلء، التعبٌر، المواعد، لمحفوظات، : اإلعدادٌة ففروعها هً

(. الرأ واستمتع)االستٌعاب 

. اهلسمت اللؽة العربٌة إلى هذه الفروع لصد تمكٌن المتعلم من اللؽة تعبٌرا وفهم

ٌمكن االستعانة وممارسة أي درس من دروس اللؽة العربٌة من أي فرع وتوظٌفه فً 

:المراءة: فرع آخر، مثبل
1

 

 .نمرأ المطعة المختارة طبما للطرٌمة الخاصة بتدرٌس المراءة - أ

 .ثم نتخذ من بعض جملها أسسا وأمثلة لتوضٌح لاعدة نحوٌة - ة

 .ثم نطالب التبلمٌذ بتلخٌصها أو شرحها بعبارات من إنشابهم شفوٌا وتحرٌرٌا - د

 .ثم ٌحورونها إلى مسرحٌة ٌمومون بتمثٌلها إن صلحت لذلن - س

 .ثم ٌتذولون النواحً الجمالٌة فً صورها وأسلوبها - ط

 .ثم ٌحفظونها، كلها أو بعضها إذا كانت أدبا رفٌعا - ػ

 .ثم ٌنشدونها بعد تلحٌنها إن صلحت لئلنشاد الموسٌمً - ؿ

 .ثم ٌتخذونها درسا من دروس اإلمبلء - ك

 .ثم ٌكتبون بعض جملها أو فمراتها بمصد تجوٌد الخط، وهكذا - م

ونستنتج مما سبك أن المادة فً األصل واحدة، لكنها أخذت مسمٌات عدٌدة على حسب 

. طرٌمة عبلجها

: نوه الكاتب إلى حمٌمتٌن ال ٌجب أن ال ٌؽربا عن البال
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اللؽة العربٌة فكر، ٌجب على التبلمٌذ التماس ذلن الفكر وممارسته، وإذا لم ٌكونوا  -1

 .حوله رأٌا فكرٌا، فلن تكون األلفاظ التً ٌستعملونها أي مطعم

مساعدة الطالب من خبلل دراسة اللؽة العربٌة من إنماء لدراته المختلفة التً تمكنه  -2

 .من الوصول إلى أهداؾ سامٌة ومثل عالٌة، بها ٌحٌا حٌاة كرٌمة طٌبة سعٌدة

 ُضمج المغج الؾرتٓج هَاد الدراشج األخر: 

ٌرى الكاتب أن المعلم علٌه أن ٌتمكن من لؽته، حتى تكون صحٌحة وواضحة، وعدم 

استعمال العامٌة، داخل حجرة التعلٌم، فالطفل سرٌع التملٌد، والمعلم لدوة لهذا التلمٌذ، لذلن 

أي فعل من المعلم سوؾ ٌنطبع ذاتٌا لدى الطفل، لذلن ٌجب علٌه أن ٌكون حذرا، فبل ٌنبؽً 

. على أساتذة اللؽة العربٌة أن ٌفسدوا ما ٌبنٌه أستاذ اللؽة العربٌة

عض أساتذة اللؽة العربٌة ٌتوجهون إلى استعمال الفرنسٌة بوهذا الرأي صحٌح، إذ ٌوجد 

والعامٌة أثناء إلماء الدرس، وهذا األمر مرفوض بتاتا وؼٌر ناجح للوصول إلى مستوى 

.عال فً التعلٌم
1
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: دراشج الفضل الذبىْ

 هفٍَن اللراءث َخعَري: 

عمل فكري، الؽرض األساسً منها أن ٌفهم : على أنها' المراءة'عرؾ سمٌح أبو مؽلً 

الطبلب ما ٌمرإونه فً سهولة وٌسر، وما ٌتبع ذلن من اكتساب المعرة، والتلذذ بطرابؾ 

ثمرات العمول، ثم تعوٌد الطبلب جودة النطك وحسن التحدث وروعة اإللماء، ثم تنمٌة ملكة 

النمد والحكم والتمٌٌز بٌن الصحٌح والفاسد
1

 .

كما نجد أن الكثٌر من الباحثٌن تناولوا تعرٌفها، ومن بٌن الباحثٌن الذٌن أعطوا تعرٌفا 

: للمراءة نجد

ٌرى أن المراءة عملٌة اتصال واستجابة لرموز مكتوبة ترجمتها إلى : سٓشَوخؾرٓف -

 .كبلم وفهم معناها

المراءة عملٌة تفاعل متكاملة فٌها ٌدرن المارئ الكلمات  برؾٌع:خبٓمَرخؾرٓف  -

بالعٌن، ثم ٌفكر وٌفسرها حسب خلفٌته وتجاربه، وٌخرج فٌها بؤفكار وتعمٌمات 

وتطبٌمات عملٌة
2

. 

نستنتج إذن من التعارٌؾ السابمة أن المراءة هً عملٌة فكرٌة اتصالٌة تتم عن طرٌك 

. العٌن والفم، بحٌث تموم العٌن بمبلحظة الرموز المكتوبة ونطمها ولراءتها عن طرٌك الفم

: تطور مفهوم المراءة عبر التارٌخ، حٌث سار هذا المفهوم فً المراحل التالٌة

 .مبلحظة الرموز ونطمها، وكان المارئ الجٌد هو السلٌم األداء -1

 .المراءة عملٌة فكرٌة تموم على فهم الرموز وترجمتها من خبلل معانً أفكارها -2

 .أضٌؾ إلى عنصر المراءة عنصر التفاعل، أي تفاعل المارئ مع الشًء الممروء -3

أصبح المارئ ٌستعمل ما ٌفهمه فً مواجهة المشكبلت واالنتفاع بها فً الموالؾ  -4

الحٌوٌة
3

. 

 

 

 

                                                           
 .15سمٌح أبو مؽلً، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة، ص- 1

، 2009، 3بٌن النظرٌة والتطبٌك، دار عمار، عمان، األردن، ط: دمحمحبٌب هللا، أسس المراءة وفهم الممروء- 2

 .12ـ11ص

 .15سمٌح أبو مؽلً، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة، ص: ٌنظر- 3
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إذن المراءة تموم على اإلدران والنطك، االستٌعاب، الترجمة، الفهم، التفاعل وأخٌرا 

. االستجابة لما تملٌه الرموز

 أٌهٓج اللراءث فْ ضٓبث اإلىشبو: 
تفولت المراءة على كل الوسابل الثمافٌة كالتلفاز واإلذاعة والسٌنما، ألنها ال تمٌد  -

اإلنسان بالولت والمكان
1

. 

المراءة بالنسبة للفرد تعد عملٌة دابمة، ٌزاولها داخل المدرسة وخارجها وبهذا تعتبر  -

 .أعظم ما لدى اإلنسان من مهارات

 .المراءة تمتاز بالسهولة والسرعة والحرٌة وعدم التمٌد بالزمان والمكان -

تعد المراءة من الوسابل المهمة للنهوض بالمجتمع ولربط الشعوب ببعضها البعض،  -

بما ٌمرإه الناس من صحؾ ورسابل وكتب وسابر المطبوعات
2

. 

المراءة فً المجتمع أشبه بالتٌار الكهربابً ٌنتظم بناءه وٌحمل النور إلى أنحابه -
3

. 

 أٌداف درس اللراءث: 

: حصر سمٌح أبو مؽلً أهداؾ درس المراءة فً التماط اآلتٌة

 . ٌجٌد الطالب النطكأن -1

 .أن ٌحسن األداء -2

 .أن ٌمثل المعنى -3

 .أن ٌمٌل الطالب إلى المراءة -4

 .أن ٌكسب اللؽة، فتنمو ثروة الطالب من المفردات والتراكٌب الجدٌدة -5

 .أن ٌعبر الطالب تعبٌرا صحٌحا عن معنى ما لرأه -6

 .أن ٌفهم ما ٌمرأه -7

إلخ... أن ٌكسب المهارات المرابٌة المختلفة كالسرعة، واالستمبلل بالمراءة،  -8
4

. 

بمعنى ٌصبح لدى اإلنسان طبللة فً الكبلم، ٌحوي ثروة من المعارؾ العلمٌة 

. إلخ... والمعرفٌة، 

 

                                                           
 .16سمٌح أبو مؽلً، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة، ص: ٌنظر- 1

على المراءة . الفٌس بون- تؤثٌر شبكات التواصل االجتماعً'بن كحلة ربٌعة، ؼوال خدٌجة، مذكرة ماستر بعنوان - 2

، 2018ؼلٌزان، جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس، مستؽانم، - واد أرهٌو"، ثانوٌة هواري بومدٌن 'عند تبلمٌذ الثانوٌات

 .29ـ28ص

 .16، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة، صيسمٌح أبو مؽل- 3

 .17المرجع نفسه، ص- 4
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: عرق خؾمٓن اللراءث لمهتخدئٓو

تحدث الكاتب عن طرق تعلٌم المراءة واختص فً دراسته المرحلة االبتدابٌة ولد لسمها إلى 

الصؾ األول االبتدابً، الصؾ الثانً االبتدابً، الصفان الثالث والرابع، : أربعة ألسام هً

: الصفان الخامس والسادس، ومن أشهر طرق تعلٌم المراءة لؤلول االبتدابً هً

وتعنً دراسة األجزاء ثم االنتمال إلى تركٌب هذه األجزاء لتكوٌن :العرٓلج الخركٓتٓج -1

الكل، بمعنى البدء بتعلٌم الحروؾ، ثم التدرج إلى الكلمات، ثم إلى الجمل، كما هو 

: موضح فً المثال اآلتً

 تكوٌن   تكوٌن   

 السهل > ==الكمهبح  > ==الضرَف

.طرٌمة صوتٌة- ب.  طرٌمة أبجدٌة- أ: هذه الطرٌمة بدورها تنمسم إلى لسمٌن
1

 

الطرٌمة الجزبٌة، ولها نفس الطرٌمة 'هنان بعض الباحثٌن أطلموا على هذه الطرٌمة، اسم 

الطرٌمة - ب.طرٌمة الحروؾ أو الطرٌمة الهجابٌة- أ: التركٌبٌة، وٌتفرع منها أٌضا

.الصوتٌة
2

 

طرٌمة )لكن ال ٌوجد هنان اختبلؾ بٌنهما إال فً التسمٌات، نبدأ بالطرٌمة األبجدٌة 

، وهً الطرٌمة التً ٌبدأ الطفل فٌها بتعلم الحروؾ الهجابٌة، وأسمابها وأشكالها، (الحروؾ

.، لذلن سمٌت الطرٌمة الهجابٌة...(ألؾ، باء، تاء، ثاء، )وبالترتٌب الذي هً علٌه 
3

 

ولم ٌختلؾ األمر كثٌرا عند سمٌح أبو مؽلً حٌث عرفها على أنها تبدأ بتعلم الحروؾ 

.وحفظها ثم التدرج إلى كتابتها وتشكٌل كلمات من خبلل الحروؾ المدروسة
4

 

': سمٌح أبو مؽلً'تتلخص فً النماط اآلتٌة حسب لول الكاتب عٌوب كان لهذه الطرٌمة 

 .بعث الملل لدى الصؽار -

 .والمتمثل فً الفهم: مخالفة هذه الطرٌمة الهدؾ المراد من المراء -

.تعود الصؽار على المراءة البطٌبة -
5
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: وكان للدكتور عبد الفتاح حسن البجة نفس الرأي فؤضاؾ النمط التالٌة

 .صوت الحرؾ أصؽر من اسمه، وفً هذا عنت على المتعلم -

 .ٌتعلم األطفال من خبلل هذه الطرٌمة رموزا ال معنى لها -

 .ٌستؽرق االنتمال بالطفل من الحرؾ إلى الكلمات، إلى الجمل ولتا طوٌبل -

 .ال تتٌح هذه الطرٌمة للطفل التصور البصري للشكل المكتوب -

لٌس فً هذه الطرٌمة مراعاة لنمو الطفل، أو لدراته، ألنها طرٌمة آلٌة فً اكتساب  -

المهارات، ذلن ألنها تنتمل بالطفل من خطوة إلى خطوة انتماال ال منطمٌا من لبل 

 .المعلم والطبلب جمٌعا

تفرض هذه الطرٌمة كلمات معٌنة، ألنها تحتوي على حروؾ معٌنة لد تعلموها، ولد  -

 .تكون هذه الكلمات صعبة الفهم علٌهم

 .تمٌد هذه الطرٌمة حرٌة الطفل، وتحد من انطبلله فً التحدث -

بالرؼم من أن الطرٌمة تموي الطفل على التهجً، إال أنها ال تمدره على المراءة  -

الصحٌحة
1

. 

نستنتج من كبل الرأٌٌن أنهما على صواب، لكن رؼم ذلن لها مزاٌا، لكن لم ٌتطرق لها 

الكاتب، بل محور حدٌثه حول العٌوب فمط، وهذا األمر خاطا، والدراسة تكون نالصة، 

: ألن لكل أمر ممٌزات وعٌوب، ولهذه الطرٌمة مزاٌا نذكر منها

 .أنها سهلة على المعلم ألنها تتم بالتدرج، واالنتمال فً خطوات منطمٌة -

أنها الطرٌمة المثلى التً ٌؤلفها أولٌاء األمور ألنهم تعلموا بها، ولذلن فإن هإالء ال  -

 .ٌتحمسون لؽٌرها، وال ألي تؽٌٌر علٌها

أنها تمكن الطالب من السٌطرة على الحروؾ الهجابٌة فً ترتٌبها مما ٌجعلهم لادرٌن  -

 .على التعامل مستمببل مع المعجمات اللؽوٌة

ٌتمكن الطفل لهذه الطرٌمة من تركٌب كلمات مستملة، ألنه ٌمتلن أسس بناء هذه  -

 .الكلمات، وهً الحروؾ

.تساعد الطفل على التهجً  -
2
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وهً الطرٌمة التً تبدأ بتعلٌم الطفل أصوات الحروؾ ولٌس :العرٓلج الضَخٓج - ب

أسمابها، وهذه الطرٌمة تتفك مع الطرٌمة األبجدٌة فً أنها تبدأ بالحروؾ، ولد وافمه 

عبد الفتاح حسن البجة، إذن هً طرٌمة تمتصر على تعلٌم الطفل الحرؾ . الرأي د

فمط
1

. 

: مثال عن هذه الطرٌمة

أمام الطفل، أو ٌعرضه على بطالة بخط واضح مع ( أ)ٌكتب المعلم الحرؾ األول  -

، والتبلمٌذ (أ)ألؾ همزة وفتحة : وٌمول، وهو ٌشٌر إلى الحرؾ( مثبل)صورة ألرنب 

ٌرددون خلفه، ثم ٌنتمل إلى الحروؾ األخرى، وٌستطٌع المعلم أن ٌنتمل إلى الحروؾ 

سَد : منفصلة، ثم مجتمعة كؤن ٌمول ، وٌمول دَدرَد ، س فتحة سَد د فتحة دَد، ر فتحة رَد
2

. 

 .كان للكاتب نفس الرأي كما هو موضح فً الكتاب -

هذه الطرٌمة تتٌح للمتعلم أن ٌتعلم ثبلثمابة وأربة وستٌن صوتا، وال ٌنتمل المعلم  -

بتبلمٌذه فً كثٌر من األحٌان إلى تكوٌن كلمات إال بعد امتبلن الطفل عددا كثٌرا من 

.األصوات 
3

 

ذكر الكاتب أن لهذه الطرٌمة مزاٌا الطرٌمة األبجدٌة، لكنها تمتاز عنها ببعض األمور 

 :فمحورها ما ٌلً

تسهل على األطفال النطك بالكلمات ألنهم ٌعرفون األصوات التً تدل علٌها  -

 .الحروؾ

 .تربط ربطا مباشرا بٌن الصوت والرمز المكتوب -

تتوافك مع مٌول األطفال وحبهم للحركة واللعب والعمل واأللوان، ألنها تربً حاستً  -

.األذن والنظر وحركة الٌد 
4

 

نستنتج أن هذه الطرٌمة أحسن وأفضل من الطرٌمة السابمة لما لها من ممٌزات وفوابد 

. تعود على الطفل باألمر اإلٌجاب
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أما من ناحٌة العٌوب، فتشترن هذه الطرٌمة مع الطرٌمة السابمة فً عٌب تعوٌد الطفل 

على البطء فً المراءة والتهجبة وعجم االهتمام بالمعنى 
1

: ، إضافة إلى العٌوب التالٌة

ٌصٌب التبلمٌذ الذٌن ٌتعلمون بهذه الطرٌمة االضطراب، وذلن فً الكلمات المتشابهة  -

، ذلن ألنها تعتمد على اختٌار كلمات من ذوات (باب، ناب، ؼاب)فً أشكالها مثل 

 .الحرفٌن، أو الثبلثة

كثٌر من الطبلب ٌصعب علٌه ربط األصوات مع الكلمات، ثم تعمٌمها على كلمات  -

 .أخرى

تترن عند الطفل عادات سٌبة فً النطك كمد الحرؾ زٌادة عن المطلوب، أو عدم  -

 .التفرٌك بٌن المّدِّ وؼٌره

وبالرؼم من أن المربٌن بذلوا جهودا كبٌرة لتبلفً بعض ما أخذ على هاتٌن  -

الطرٌمتٌن، فاستخدموا المكعبات التً تعبر عن الحروؾ، والصور والرسوم، وطلبوا 

من األطفال الكتابة على الرمل، واللعب بالصلصال، إال أن هذا لم ٌؽٌر من حمٌمة 

أنهما ثمٌلتان على المتعلم
2

. 

 :العرٓلج الخضمٓمٓج-2

عرفهما الكاتب على أنها تعتمد على البدء بالكلمات لم تنتمل إلى الحروؾ، عكس الطرٌمة 

التركٌبٌة بنوعٌها، األبجدٌة والصوتٌة
3

 .

ٌه أن الطرٌمة ؾعرفها عبد الفتاح حسن البجة على أنها طرٌمة جٌدة ناجحة، ومما ال شن 

تحمك هذه المٌزة إلى حد كبٌر، إضافة إلى هذا فإن هذه الطرٌمة تتوافك مع ' التحلٌلٌة'الكلٌة 

عملٌة اإلدران التً ٌمر بها اإلنسان، إذ هو بطبٌعته ٌبدأ بإدران األشكال بشكل كلً، وال 

، وٌسوؼون هذه الطبٌعة بؤن الجزء (بناء على النظرٌة الجشتالٌة)ٌدرن أجزاءها أول مرة 

نفسه ال لٌمة له إال بانتمابه إلى لكّلِّ ٌرتبط به، فالحرؾ ال معنى له فً نفسه، وال داللة له 

إال فً إطار الكلمة التً ٌنتمً إلٌها، والكلمة أٌضا لد تحمل معنى، ولكن معناها الدلٌك ال 

ٌتضح إال مع ما وضعت له فً الجملة ولذلن كانت هذه الطرٌمة فً تعلٌم المراءة أنسب 

لنمو المتعلم، وألرب لطبٌعته عبلوة على شعور الطفل بؤنه ٌمرأ شٌبا ذا داللة، فٌتولد لدٌه 

الدافع الذاتً
4

 .
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طرٌمة - ت. طرٌمة الجملة- ب. طرٌمة الكلمة- أ: تتفرغ هذه الطرٌمة إلى ثبلثة أنماط

. المصة

 ':أنظر ولل ':عرٓلج الكمهج - أ

، حٌث ٌبدأ التلمٌذ بتعلم المراءة بالكلمة ال 'أنظر ولل'تسمى هذه الطرٌمة أٌضا طرٌمة 

بالحرؾ، وال بالصوت، وال بالممطع، ومع أنها تبدأ عن طرٌك تعلم الوحدات اللؽوٌة 

كالحرؾ، والصوت، والممطع إال أنها أوسع منها، ولها معان ٌفهمها الطفل، ففً هده 

الطرٌمة ٌموم كثٌر من المدرسٌن بتدرٌس طرٌمة الكلمة الكلٌة من خبلل استعمال الصور 

.والبطالات
1

 

وعرفها الكاتب على أنها تموم على نظر الطفل إلى الكلمة التً ٌنطك بها المدرس 

بوضوح وروٌة، ثم ٌملدها عدة مرات، ثم ٌرشده المدرس إلى تحلٌلها حتى تثبت صورتها 

فً ذهنه، وٌتكرر ذلن بكلمات أخرى، ولد تمترن الكلمات بصور لها على أن تكون الصور 

.واضحة
2

 

ثم فهمها ( الكلمة)ولد اتفك الكاتبٌن فً نفس الرأي على أن هذه الطرٌمة تموم من الكلً 

(. حروؾ)وتفكٌكها إلى أجزاء 

: لهذه الطرٌمة أسس أو ركابز ٌجب مراعاتها نذكر منها

ٌنطك المعلم الكلمة بصوت واضح مشٌرا إلٌها، وٌموم التبلمٌذ بمحاكاته ناظرٌن إلى  -1

 .الكلمة بإمعان وتركٌز، وفً الولت نفسه، ٌإكد المعلم العبللة بٌن الصورة والكلمة

 .ٌموم المعلم بتكرار نطك الكلمة عدة مرات لتثبٌت صورتها فً أذهان التبلمٌذ -2

ٌتدرج المعلم فً االستؽناء عن الصور المرافمة لهذه الكلمات حتى ٌصبح الطفل  -3

 .لادرا على التعرؾ إلى الكلمة، وتمٌٌزها دون االستعانة بالصور

.ٌموم المعلم بتحلٌل الكلمة إلى حروفها حتى ٌستطٌع الطفل تمٌٌز هذه الحروؾ -4
3

 

ونفس األسس تطرق إلٌها سمٌح أبو مؽلً إال أن عبد الفتاح حسن البجة أضاؾ إلٌها 

 .بعض النماط
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: هأخذ ظد ٌذي العرٓلج

حصر التلمٌذ فً دابرة محددة من الكلمات -
1

. 

.(نال- مال- فال- لال)تجعل الطفل ٌخلط بٌن أشكال الكلمات المتمارب نحو  -
2

 

 .لد ٌعجز األطفال عن لراءة الكلمات الؽرٌبة، أو ؼٌر المؤلوفة -

ٌنتاب هذه الطرٌمة العجز الواضح فً المدرة على التحلٌل، ألن التبلمٌذ ال ٌدربون  -

 .على العناصر فً الكلمة، بل ربما ٌجهلون هذه الحروؾ، وأصواتها

 .ٌدخل فٌها عنصر التخمٌن بشكل أكبر -

لد ال ٌكون الطفل دلٌما فً إدراكه كما ٌحب لمعلم، وعلى هذا تكون الطرٌمة بمثابة  -

(أنظر ولل)بدال من ( أنظر وخمن)
3

. 

من خبلل ما الحظته فً كتاب سمٌح أبو مؽلً دابما ٌمتصر على ذكر العٌوب فمط، 

وٌتؽاضى عن المزاٌا، وهذا األمر خاطا، ألن لكل الشًء عٌوب وممٌزات، ولهذه الطرٌمة 

 :مزاٌا نذكر منها

 .ٌبدأ الطفل فٌها بما له داللة، ومعنى عنده -

 .تتماشى مع طبٌعة إدران الطفل، ألن الكلمة فً ذاتها كل ولٌست جزءا -

 .تزود الطفل بثروة لؽوٌة ٌمكن اإلفادة منها -

 .هً أسرع فً تعلمها من الطرق السابمة، ألنها تختلؾ عند الطفل الدافعٌة والرؼبة -

تربط هذه الطرٌمة بٌن اللفظ والمعنى -
4

. 

 :طرٌمة الجملة - ب

 أنها ظهرت نتٌجة المآخذ التً وجهت ىتعتبر هذه الطرٌمة تطورا لطرٌمة الكلمة، بمعن

إلى طرٌمة الكلمة، وعماد هذه الطرٌمة الجملة، بحٌث ٌموم المعلم على تدوٌن جمل لصٌرة 

ٌستطٌع األطفال فهمها، ثم ٌموم الطفل بتفكٌكها إلى كلمات ثم إلى حروؾ، وٌستحسن أن 

تمترن الجمل بصور توضحها، كما ٌشترط أن تكون الجمل لصٌرة جدا وتكرر كلمات 

معٌنة فً كل الجمل
5

. 
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': السهمج'هزآب ٌذي العرٓلج 

تبدأ بالوحدات المعنوٌة الكاملة والتً تمد األطفال بثروة فكرٌة إضافة على الثروة  -

 .اللفظٌة

 .سرعة فهم الكلمات دون تخمٌن -

تزرع فً نفوس األطفال التشوق إلى المراءة -
1

. 

: عبد الفتاح النماط التالٌة. حٌث أضاؾ الكاتب د

تستند هذه الطرٌمة على استمبلل خبرات التبلمٌذ، واستخدام الكلمات التً تشٌع فً  -

 .حٌاتهم الٌومٌة

 .ٌمل الحدس، والتخمٌن فٌها عما نبلحظه فً طرٌمة الكلمة -

 .ٌمكن أن تعلم هذه الطرٌمة عن طرٌك الكتاب، أو البطالات -

 .ال تهمل هذه الطرٌمة التركٌز على الكلمات، وال على اتمان الحروؾ، والكلمات -

تعمل هذه الطرٌمة على انطبلق الطفل فً تحدثه، وتعبٌره فً لؽته الشفوٌة  -

والكتابٌة
2

. 

: ؽَٓتٍب

لد ٌهمل المعلم عملٌة التحلٌل إلى الكلمات والحروؾ، وفً هذا إهمال لتكوٌن مهارة  -

 .أساسٌة تعٌن الطفل على لراءة كلمات جدٌدة

لد تعرض الجمل، وتمرأ أمام التبلمٌذ بطرٌمة آلٌة، وبالتالً إذا انتمل الطفل إلى جمل  -

 .أخرى فٌها كلمات من الجمل التً لرأها من لبل، ال ٌحسن التعرؾ إلٌها

 .نحتاج هذه الطرٌمة إلى كثٌر من الوسابل المعٌنة -

نحتاج هذه الطرٌمة إلى معلم حاذق ماهر مدرب، ولذلن فؤن المعلم ٌجب أن ٌعد  -

إعدادا صحٌحا كً ٌعلم بهذه الطرٌمة
3

. 

ومن خبلل ما سبك نبلحظ أن هذه الطرٌمة ٌصعب على تبلمٌذ السنة األولى استٌعابها 

 . أي وسٌلة أخرىأوولو وفرنا كل الوسابل، كالصور أو الرسم 
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 :أو التركٌبٌة التحلٌلٌة( االزدواجٌة ):العرٓلج الهزدَسج -3

تموم هذه الطرٌمة على مزاٌا الطرق السابمة، حٌث جمعت بٌن الطرٌمة التركٌبٌة 

والتحلٌلٌة، أي تجمع بٌن التركٌب والتحلٌل، وهنان ما ٌطلك علٌها اسم الطرٌمة التوفٌمٌة، 

: وهً من أنجح طرق تعلٌم المراءة للمبتدبٌن، ومن أهم عناصر هذه الطرٌمة ما ٌلً

أنها تمدم لؤلطفال جمبل سهلة تشترن فٌها بعض الكلمات، وبهذا ٌنتفعون بطرٌمة  -

 .الجملة

أنها تمدم لهم وحدات معنوٌة كاملة للمراءة، وهً الكلمات ذات المعانً، وبهذا ٌنتفع  -

 .األطفال بمزاٌا طرٌمة الكلمة

كما تعنً بتحلٌل الكلمات تحلٌبل صوتٌا، لتمٌٌز أصوات الحروؾ وربطها برموزها،  -

 .وبذلن تتحمك مزاٌا الطرٌمة الصوتٌة

وفً إحدى مراحلها اتجاه لاصد إلى معرفة الحروؾ الهجابٌة اسما ورسما، وبهذا  -

.تتحمك مزاٌا الطرٌمة األبجدٌة 
1

 

 .ومن خبلل هذه العناصر تخلصت هذه الطرٌمة من العٌوب التً لحمت بالطرق السابمة

أنها تبدأ بالكلمات المصٌرة المستعملة فً حٌاة األطفال، : ومن صبلحٌات هذه الطرٌمة

تراعً كثٌرا استخدام الصور الملونة والحروؾ الخشبٌة، وؼٌرها من الوسابل مما ٌوفر 

لهذه الطرٌمة عنصر التشوٌك 
2

 

لمد تؽاضى سمٌح أبو مؽلً على التطرق إلى األسس النفسٌة واللؽوٌة لهذه الطرٌمة، 

: نذكر منها

 .إدران األشٌاء جملة أسبك من إدراكها مجزأة -1

 .الجملة هً وحدة المعنى، وأن الكلمة هً الوحدة المعنوٌة الصؽرى -2

المراءة عملٌة التماط بصري لرموز الكتابة، ولٌست تخمٌنا، أوحدسا فمعرفة  -3

 .الحروؾ أساس مهم فً هذه العملٌة

تفٌد التجارب أن الولت المستؽرق فً االلتماط البصري للحرؾ هو الولت نفسه  -4

.المستؽرق فً التماط الكلمة كلها
3
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: هراضل العرٓلج الهزدَسج

 :هرضمج الخٍٓئج لملراءث - أ

تسمى مرحلة التهٌبة للمراءة أو مرحلة المحادثة والتهٌبة، وهً مرحلة تهٌبة لعملٌة 

المراءة فً كل درس، حٌث ٌدرب المعلم تبلمٌذه على دلة المبلحظة، وذلن بؽرض صور 

نالصة علٌهم، وٌطلب منهم تعٌٌن النالص، أو ٌطلب منهم ذكر أشٌاء ٌشاهدونها فً 

المدرسة، أو البٌت، أو ٌطلب منهم التحدث عما سمعوه ذلن الٌوم من أخبار، ومن ذلن 

، (مثبل)من ٌذكر كلمة تفٌد أن الفٌل حٌوان ضخم : تدرٌبهم على إدران العبللات كؤن ٌمول

ولد ٌعرض علٌهم أشكاال متشابهة وبٌنها كل مخالؾ، وٌطلب التعرؾ علٌه، وفً كل هذا 

.ٌحاول المعلم أن ٌوجه طبلبه إلى تؤلٌؾ جمل تكون فً مجموعها درس المراءة التالً
1

 

:  لام سمٌح أبو مؽلً بذكر أهم أؼراض هذه المرحلة من بٌنها

.  المدرة على تمٌٌز األصوات وتملٌدها، ومعرفة الفوارق بٌنها 1-

امتبلن األطفال الطبللة فً الكبلم، واتمان حاسة السمع، وتزوٌدهم بمجموعة من  2-

(.  ألفاظ ومعانً)المعارؾ والمعلومات 

تدرٌب األطفال على التعرؾ على األشٌاء من خبلل الصور، أي تعمل على تموٌة  3-

.  حاسة الرإٌة لدٌهم

. تدرٌس حواس األطفال وأعضابهم التً ٌستخدمونها فً المراءة والكتابة 4-

: ٌستعٌن المعلم ببعض الوسابل الستؽبلل هذه التهٌبة وبدورها تنمسم إلى لسمٌن

تتمثل فً مطالبة التبلمٌذ بمحاكاة بعض األصوات، أو لفظ : وسابل التهٌبة الصوتٌة -

 . بكلمات تبدأ بصوت ما وتنتهً بصوت آخراإلتٌانبعض الكلمات، أو 

ٌموم المعلم بالتجوال مع التبلمٌذ فً الساحة مثبل، أو طرح : وسابل التهٌبة للؽوٌة -

أسبلة ن خبلل تجاربهم الحٌاتٌة، أو ٌمص علٌهم لصص شابمة، ثم ٌموم بمنالشتهم 

 الطفل مهارة الدلة فً المبلحظة، تموٌة حاسة السمع، اكتساببها، وهذا ما ٌإدي إلى 

.الطبللة فً التحدث 
2

 

 

 

 

                                                           
 .350، ص'بٌن النظرٌة والممارسة'عربٌة لعبد الفتاح حسن البجة، أصول تدرٌس ا- 1

 .23. 22مٌح أبو مؽلً، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة، صس: ٌنظر- 2



 

30 
 

 :هرضمج الخؾرٓف تبلكمهبح َالسهل - ة

تعتمد هذه المرحلة على دلة المبلحظة، وتكون عن طرٌك عرض جمل، أو كلمات 

: ممرونة بصور مرتبطة بها وطابفة من األعمال المنوعة، نجملها فٌما ٌلً

 .عرض كلمات سهلة عن األطفال -

.تعوٌدهم على النطك من خبلل تملٌد المعلم ألصوات الصادرة منه -
1

 

عرض الصور الجزبٌة للدرس فرادى، وٌنالش محتواها عن طرٌك األسبلة، وٌراعى  -

 .أن ٌكون جواب الكل بلؽة سلٌمة

تحجب الصور الجزبٌة تدرٌجٌا وتبمى الجمل أمام الطلبة، ثم ٌمرأ المعلم أوال، ثم  -

ٌطلب منهم تردٌدها خلفه مع الربط بٌن الصورة والجملة، واستخدام البطالات الملونة 

 .فً عرض الجمل

.تهٌبة الطلبة فً هذه المرحلة لعملٌات التحلٌل والتجرٌد -
2

 

نرى أن هذه المرحلة جد مهمة ألنها تمر على درجات منظمة، للوصول بالمتعلم إلى 

. الهدؾ المنشود

 :هرضمج الخضمٓل - ح

تسمى مرحلة التحلٌل وأٌضا مرحلة التحلٌل والتجرٌد، سمٌت هكذا ألنها تعمل على 

تحلٌل الجملة وتجزبتها إلى كلمات وتجزبة الكلمات إلى أصوات، ونمصد بالتجرٌد، التطاع 

صوت الحرؾ المكرر فً عدة كلمات والنطك به منفردا، وتعتبر هذه المرحلة من أهم 

مراحل تعلٌم المراءة للمبتدبٌن لما فٌها من إعمال العمل ولدرة الطفل على مواجهة كلمات 

. جدٌدة ولراءتها

: الٍدف هو ٌذي الهرضمج

معرفة الطفل أن الجملة والكلمة تتكون من أجزاء كثٌرة، ولكل جزء شكل ورسم مختلؾ 

. عن األجزاء األخرى

وال تتم هذه المرحلة وال ٌمكن الخضوع فٌها إال إذا كان لدى الطفل طابفة من الكلمات 

.والجمل 
3

 

: ٌمكن حصر مراحل التحلٌل فٌما ٌلً

 .تحلٌل الجملة إلى كلمات وذلن عن طرٌك عرض بطالات تضم كلمات الجملة -
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عرض بطالات كتبت علٌها الكلمة، التً تشتمل على الحروؾ المراد تجرٌدها، لراءة  -

المعلم أوال مشٌرا إلى الكلمة، ثم لراءة التبلمٌذ عدة مرات، وٌحسن أن ٌمرأ التبلمٌذ 

واحدا أو فً مجموعات صؽٌرة للتؤكد من صحة النطك، مع مراعاة أن ٌكتب الحرؾ 

 .المراد تجرٌده بلون ممٌز

 :تجرٌد الحروؾ، وذلن عن طرٌك -

  عرض الحروؾ على بطالة خاصة باللون الممٌز، وٌمرأ المعلم أوال، ثم ٌمرأ

التبلمٌذ عدة مرات للتؤكد من سبلمة النطك، مع مراعاة أن ٌجرد الحرؾ بحاالته 

.ومنفرداالمختلفة متصبل 
1

 

 :هرضمج الخركٓة - د

هذه الطرٌمة آخر مراحل الطرٌمة المزدوجة، تعمل وفك مرحلة التحلٌل، تعنً هذه 

المرحلة تحلٌل الكلمة أو الجملة إلى حروؾ وأصوات ثم إعادة تركٌبها، أو تؤلٌؾ جمل 

جدٌدة، وكذلن بعد تجرٌد الكلمة إلى مجموعة من أصوات الحروؾ ٌمكن تكوٌن كلمات 

.جدٌدة 
2

 

وكان للكاتب عبد الفتاح حسن البجة نفس الرأي، لكن اختلفوا فً أسلوب عرض الفكرة، 

: هً مرحلة تكوٌن كلمات، وجمل جدٌدة، وتتم على النحو التالً: فمال

الطلب إلى التبلمٌذ أن ٌعٌدوا تركٌب كلمات جدٌدة من حروؾ سبك لهم تجرٌدا، ثم  -

تركٌب هذه الكلمات فً حمل سبك لهم تحلٌلها، وٌكون التركٌز على آخر حرؾ ثم 

 .تجرٌده

 :توفٌر التدرٌبات المرفمة، وٌستعان بالمواد التعلٌمٌة المتنوعة، ومنها -

  ،بطالات الجمل والكلمات والحروؾ، والصور والرسوم، واللوحات الوبرٌة

واللوحات المؽناطٌسٌة، والتمثٌل واأللعاب، والحاسوب، وأجهزة التسجٌل المربٌة 

.والمسموعة، وفٌما ٌؤتً درس تطبٌمً
3

 

نستنتج أن هذا الترتٌب التسلسلً لهذه المراحل ناتج عن دور كل واحدة منها فً تعلٌم 

المراءة للمبتدبٌن، فكل واحدة منها مكملة لؤلخرى، فإذا تفادٌنا أي مرحلة ٌكون هنان خلل 

. وال ٌمكن الوصول إلى النتٌجة المرجوة

 

                                                           
 .351، ص'بٌن النظرٌة والممارسة'عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدرٌس العربٌة - 1

 .25 أبو مؽلً، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس للؽة العربٌة، صحسمً- 2

 .351، ص'بٌن النظرٌة والممارسة'عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدرٌس العربٌة - 3

 



 

32 
 

: عرٓلج خؾمٓن اللراءث لمضف الذبىْ اتخدائْ

على المعلم لبل الشروع فً برنامج العام الدراسً الجدٌد، أن ٌموم بمراجعة حول دروس 

العام السابك، حتى ٌتعرؾ على لدرات المتعلمٌن ومستواهم التعلٌمً، وٌعالج المشكبلت 

. التً ٌجدها بٌن األطفال

: أىَاػ اللراءث

المراءة : المراءة، بعد مرحلة الصؾ الثانً االبتدابً، عدة أنواع أمها ثبلثة وهً

. الصامتة، المراءة الجهرٌة، ولراءة االستماع

 :اللراءث الضبهخج-1
ٌس فٌها صوت وال همس، وال تحرٌن للشفتٌن، وتستخدم فً لوهً لراءة بالعٌنٌن، 

.جمٌع مراحل التعلٌم بنسب متفاوتة
1

 

ٌتم بها تفسٌر الرموز واإلشارات الكتابٌة وإدران مدلوالتها : عرفها البعض اآلخر

ومعانٌها فً ذهن المارئ، دون صوت أو تحرٌن شفة أو تمتمة، وتعنً أٌضا استمبال 

الرموز المطبوعة وإدران معانٌها فً حدود خبرات المارئ وفما لتفاعبلته مع الماد 

.الممروء
2

 

إذن من خبلل التعرٌفٌن نستنتج أن هذه المراءة تعتمد على العٌنٌن، والعمل فً تفسٌر 

. ومعرفة ما هو مكتوب، دون إصدار أي صوت

 :أغراظٍب -

 تنمٌة الرؼبة فً المراءة. 

 تربٌة الذوق واإلحساس بالعمل. 

 زٌادة المدرة على الفهم. 

  تربٌة المدرة على المطالعة الخاطفة وزٌادة السرعة مع اإللمام بالممروء تماشٌا مع

 .ضرورات الحٌاة

 زٌادة لاموس المارئ وتنمٌته لؽوٌا وفكرٌا. 

 ٌعحفظ ما ٌستحك الحفظ من ألوان األدب الرؾ. 

 وكذلن تساعد على التركٌز والتدلٌك الشدٌد فٌما هو مكتوب.
3
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 :هزآبٌب -
أنها الطرٌمة لطبٌعٌة لكسب المعرفة وتحمٌك المتع والتً ٌنتهً إلٌها المارئ بعد  -1

 .المدرسة فً تحصٌل معارفه

 .طرٌمة التصادٌة فً التحصٌل ألنها أسرع من الجهرٌة -2

تشؽل جمٌع التبلمٌذ وتتٌح لهم شدة االنتباه وحصر الذهن فً الممروء وفهمه  -3

 .بدلة

 .مرٌحة لما ٌكتنفها من صمت وهدوء -4

 .تعود الطالب االستمبلل واالعتماد على النفس -5

أٌسر من المراءة الجهرٌة ألنها محررة من أثمال النطك، ومن مراعاة الشكل  -6

.واإلعراب، وتمثٌل المعنى
1

 

: لكن هنان باحثٌن صنفوها من عدة نواحً

تعد المراءة لصامتة أكثر المراءات شٌوعا، فهً تستخدم فً : من الناحٌة االجتماعٌة -

 .لراءة الصحؾ أو المجبلت والكتب الخارجٌة التً تمتضً طبٌعتها المراءة الصامتة

ٌستطٌع المارئ عن طرٌك هذه المراءة التماط بسرعة أكبر من : من الناحٌة االلتصادٌة -

المراءة الجهرٌة، إذ ٌمكن للمارئ أن ٌمرأ عدة صفحات فً مدة زمنٌة ٌصعب لراءتها 

 .فً تلن المدة لراءة جهرٌة، وهذه المراءة مجردة من النطك

المراءة الصامتة مجردة من النطك فهً ال تحتاج إلى : من الناحٌة التربوٌة النفسٌة -

تشكٌل الكلمة أو إخراج لحروؾ إخراجا صحٌحا، وبالتالً فٌها نوع من المتعة 

 .والسرور، ألن فٌها ٌسود جو هادئ بعٌد عن الفوضى وتداخل األصوات

أثبتت البحوث التربوٌة أن المراءة الصامتة هً أكثر عونا : من ناحٌة الفهم واالستٌعاب -

للفرد على لفهم واالستٌعاب من المراءة الجهرٌة، ألن فٌها تركٌزا على المعنى دون 

.اللفظ، بٌنما المراءة الصامتة فٌها تركٌز على اللفظ والمعنى معا
2

 

نجد أن هذه الطرٌمة ؼٌر ناجحة وال ٌمكن تحمٌك الهد المنشود من خبللها، ألنه ٌصعب 

. التركٌز فٌها، وٌستعسر على المعلم معرفة أن التلمٌذ فعبل ٌمرأ أم ال

: لذلن نجد عٌوب لهذه المراءة نذكر منها
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شرود الذهن وإؼفال ما ٌنبؽً إؼفاله، كمخارج الحروؾ وعدم مواجهة الموالؾ  -1

 .االجتماعً 

 .عدم لدرة المعلم معرفة أخطاء التبلمٌذ وعٌوبهم فً النطك واألداء -2

.ال تهٌا للتبلمٌذ فرصة التدرب على صحة المراءة وتمثٌل المعنى وجودة اإللماء -3
1

 

رى أن لٌس كل الناس ٌحبذون هذه الطرٌمة، فهنان من ال ٌستطٌع التركٌز إذا لم ٌصدر ن

. صوتا، إذن هذه المراءة ؼٌر مفٌدة فً العملٌة التعلٌمٌة

: َشبئل الخدرٓة ؽمِ اللراءث الضبهخج

: تطرق الكاتب لبعض الوسابل لتدرٌب الطبلب على المراءة الصامتة من بٌنها

زرع التشوٌك والحماس فً روح المتعلمٌن من خبلل األسبلة المطروحة من طرؾ  -

 .المعلم

 .عمد مسابمات بٌن التبلمٌذ فً سرعة االلتماط والفهم -

لراءة الكتب والمصص ذات الموضوع الواحد فً الخارج أو المكتبات، ثم منالشتها فً  -

 .الصؾ، لكن هذه الوسٌلة ؼٌر مضمونة، فٌمكن أن ٌمرأها التلمٌذ جهرا

وأخٌرا، االعتماد على البطالات، وهً من أفضل وسابل التدرٌب على المراءة الصامتة،  -

بطالة تنفٌذ التعلٌمات، بطالة اختٌار اإلجابة الصحٌحة، بطالة اإلجاب : وهً أنواع منها

.إلخ...عن السإال، 
2

 

: اللراءث السٍرٓج-2

: اختلفت التعارٌؾ حولها وتعددت، نذكر منها

تعرٌؾ سمٌح أبو مؽلً على أنها لراءة تشتمل على ما تتطلب المراءة الصامتة من 

تعرؾ بواسطة البصر على الرموز الكتابٌة وإدران عملً لمعانٌها، وتزٌد علٌها التعبٌر 

بواسطة جهاز النطك عن هذه المعانً والنطك بها بصوت جهري، وبذلن فهً أصعب من 

تستخدم فً جمٌع أطوار التعلٌم، لكن ولتها ٌمل مع نمو المتعلم، ألن التلمٌذ .المراءة الصامتة

.فً االبتدابً ٌؤخذ ولت وٌل فً التعرؾ على النص المكتوب ولراءته
3
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وعرفها عارؾ الشٌخ على أنها عملٌة ترجمة الرموز المكتوبة إلى ألفاظ مفهومة من 

.المارئ بطرٌمة ٌراعً فٌها صحة النطك، ولواعد اللؽة والتعبٌر الصوتً عن المعانً
1

 

التماط الرموز المكتوبة بواسطة العٌن وترجمة العمل : وعرفها أٌضا محسن علً عطٌة

النظر إلى الممروء، والنشاط الذهنً، والتلفظ : لها فهً تعتمد على ثبلثة عناصر أساسٌة هً

.بالممروء بصوت عال وواضح
2

 

نستنتج من التعارٌؾ السابمة أن كل اآلراء متوافمة مع بعضها، إال أن االختبلؾ ولع فً 

. أسلوب كل كاتب فً طرح فكرته، فالمعنى واحد

لخص سمٌح أبو مؽلً أسس وشروط هذه المراءة :شرَع اللراءث السٍرٓج السٓدث

 :فٌماٌلً

. النطك الصحٌح واألداء الحسن وإخراج األصوات من مخارجها الصحٌحة -

مراعاة عبلمات الولؾ، سرعة الفهم واإلفهام، ضبط حركات اإلعراب، تمثٌل  -

 .المعنى

تطرق سمٌح أبو مؽلً لذكر مزاٌا واٌجابٌات هذه المراءة ملخصة :أغراظٍب َهزآبٌب

 :فٌما ٌلً

 .هً وسٌلة إلجادة النطك واإللماء وتمثٌل المعنى -1

 .وسٌلة للكشؾ عن أخطاء التبلمٌذ فً النطك، ٌتسنى عبلجها -2

 .تساعد التبلمٌذ على إدران مواطن الجمال والذوق الفنً -3

تعود التبلمٌذ الشجاعة وتزٌل صفة الخجل والوجل والتلجلج، وتبعث الثمة فً  -4

 .نفوسهم

 .تسر المارئ والسامع معا، فٌشعر كل منهما باللذة واالستماع -5

.تعد التبلمٌذ للموالؾ الخطابٌة ومواجهة الجماهٌر -6
3

 

: وكان للبعض اآلخر من الباحثٌن إضافة حول مزاٌا هذه المراءة، نذكر منها

هً وسٌلة هامة من وسابل االتصال بٌن المجتمعات بحٌث تكون الرابط األساسً  -

 .لؤلفكار، وتعمل على تنظٌمها وتماربها

هً ؼذاء عملً، تساعد على تنمٌة الفكر وتكوٌن االتجاهات والمٌول المرابٌة، نحو  -

.األشٌاء والموضوعات، كما تساعد على بناء الشخصٌة
1
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نجد أن الباحثٌن أجمعوا أن هذه المراءة لهم ممٌزات وإٌجابٌات تعود على المتعلم، لكن 

 :رؼم كل هذا لدٌها عٌوب متمحورة فً النماط التالٌة

 .ال تبلبم الحٌاة االجتماعٌة لما فٌها من إزعاج لؤلخرٌن وتشوٌش عمولهم -

 .فٌها ولفات وراجحات فً حركات العٌن أكثر من المراءة الصامتة -

الفهم فٌها ألل، ألن جهدا المارئ ٌتجه إلى إخراج الحروؾ من مخارجها ومراعاة  -

 .الصحة فً الضبط

 .تؤخذ ولتا أطول من السابك، أي ؼٌر التصادٌة فً التحصٌل -

.ٌتم فٌها بذل الجهد من لبل المارئ -
2

 

إذن، وجدوا الباحثٌن أن المراءة الصامتة أفضل من المراءة الجهرٌة من خبلل ما سبك 

. ذكره، لكن نحن نرى أن هذه أفضل من سابمتها لما فٌها من مزاٌا تفٌد المارئ والمتعلم

 :كراءث االشخهبػ-3

ٌرى سمٌح أبو مؽلً أن المراءة الصامتة تطلب حاسة الرإٌة وإعمال العمل، أما المراءة 

والشفتٌن، أما لراءة االستماع فتتم عن طرٌك ( العٌن)الجهرٌة فتستوجب حاسة الرإٌة 

. األذن فمط

ال ٌمكن االعتماد على هذه المراءة فً المرحلة االبتدابٌة، كون الطفل ٌكون مٌاال للعب، 

فبل ٌمكن حصر انتباهه مدة طوٌلة، ولكن ٌمكن استؽبللها فً المراحل التعلٌمٌة األخرى 

.كوسٌلة للتلمً والفهم
3

 

استمبال المعانً واألفكار الكامنة وراء ما ٌسمعه من األلفاظ : عرفها آخرون على أنها

والعبارات التً ٌنطك بها المارئ لراءة جهرٌة، أو المتحدث فً موضوع معٌن، أو المترجم 

بعض الرموز واإلشارات ترجمة مسموعة، وهً تحتاج لحسن اإلنصات، مراعاة آداب 

االستماع وعدم المماطعة والتشوٌش ومبلحظة نبرات صوت المارئ، وطرٌمة اللفظ لمارئ 

.النص 
4
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ومنه ستنتج اتفاق العلماء حول مفهوم هذه المهارة أو المراءة، إال أن سمٌح أبو مؽلً لم 

. ٌتطرق لذكر شروط هذه المراءة على عكس اآلخرٌن

: هزآبٌب َفَائدٌب

 .، والتركٌز مع المارئ ومتابعته وسرعة الفهماإلنصاتتعوٌد الطبلب على حسن  -

 .الكشؾ عن الفروق الفردٌة بٌن التبلمٌذ وكذلن معرفة مواهبهم المختلفة -

تعتبر من الفرص الجٌدة للمتعلم للتدرب على االستماع للمحاضرات والحسابات  -

 .العلمٌة واألدبٌة والمنالشات

 .الولوؾ عند مواطن ضعؾ التبلمٌذ والعمل على عبلجها -

: لكن رؼم كل هذه المزاٌا إال أنه سلط الضوء على عٌوبها

 .عدم المدرة على تدرٌب التبلمٌذ على النطك الصحٌح واألداء الحسن -

 .عجز التبلمٌذ على المتابعة والتركٌز مع المارئ -

 .وسٌلة النصراؾ التبلمٌذ عن الدرس، دعوتهم إلى العبث مع بعضهم البعض -

نستنج أن، هذه المراءة ال تساعد التبلمٌذ فً تنمٌة مهاراتهم، لكن لٌس كلهم، ألنها  -

تحتاج تركٌز عمٌك، وكما ذكرنا سابما أن هذا النوع ن المراءة ؼٌر مستحب ممارسته 

.فً الطور االبتدابً
1

 

: عرٓلج خؾمٓن اللراء لمضفٓو الذبلد َالراتؼ اتخدائٓٓو

ٌموم المعلم إلى تجزبة الرس إلى أجزاء، لكن إذا كان لصٌرا فبل داعً لذلن ٌمرأ مرة 

واحدة، ٌشرع المعلم بالتمهٌد للدرس عن طرٌك عرض صور أو نماذج إلماء أسبلة متعلمة 

بموضوع الدرس، فً نفس الولت تثٌر انتباه التبلمٌذ وتشجعهم على المراءة، وهذا العنصر 

أساسً فً تعلم المراءة، بعد هذه المرحلة، ٌموم المعلم بتدوٌن عنوان الدرس ( التمهٌد)

وتارٌخ الٌوم، ثم ٌطلب من التبلمٌذ لراءة النص لراءة صامتة واستخراج الكلمات الصعبة 

منه، وبعد ذلن ٌتم منالشتهم واستخراج األفكار العامة للنص، ثم تؤتً مرحلة شرح الكلمات 

اللؽوٌة من خبلل استخدام مجموعة صور أو الرسم أو استعمال الكلمة فً كل جملة، ٌشرع 

المعلم فً المراءة الجهرٌة للنص ثم مطالبة التبلمٌذ بالمراءة واحدا واحدا، دون تصحٌح 

األخطاء اللؽوٌة للمحافظة على الهدوء، بعد ذلن ٌمرأ الطبلب مرة أخرى وٌتم تصحٌح 

األخطاء، وأخٌرا ٌموم المعلم بتوجٌه أسبلة تفصٌلٌة متعلمة بالموضوع من جمٌع جوانبه 

.لتحمٌك الهدؾ المطلوب
2
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: عرٓلج خؾمٓن اللراءث فْ تلٓج الضفَف

ٌرى الكاتب أن الطرٌمة ال تختلؾ عن الصفوؾ السابمة إال أن فً عنصر تجزبة النص، 

فً الصؾ الخامس والسادس، واإلعدادٌة، ال ٌجزأ النص المراد لراءته، بل المٌام بمراءته 

كامبل، لمنالشته، وبعد ذلن مطالبة التبلمٌذ بالتراح عناوٌن أو أفكار جزبٌة للنص، كما 

.ٌمكن مطالبتهم بتلخٌص شفوي للدرس
1

 

ٌمكن للمعلم فً حصص اللؽة العربٌة لراءة مواضٌع أخرى طرٌفة وشٌمة، أو ٌكون 

. المارئ أحد التبلمٌذ والمٌام بمنالشتها معا

ال ٌمكن المول إن هذه الطرٌمة أفضل من سابماتها، لكنها تتساٌر مع النمو المعرفً 

. للتلمٌذ

: فَائد فْ عرٓلج الشرش فْ المغج

ذكر فً الكتاب فً هذا العنصر كٌفٌات ووسابل للشرح، ٌتبعها المعلم عند صعوبة فهم 

: الكلمات، مثبل

صعر خده، تنفس الصعداء، ٌشرحها المعلم : معانً األفعال والصور الحسٌة، مثل -1

 .بطرٌمة التمثٌل

حصان، شجرة البلوط، ٌستعٌن علٌها المعلم : األلفاظ التً تدل على المحسوسات، مثل -2

 .بوسابل اإلٌضاح أو بصورها وتماثٌلها

إلخ، ٌموم بتوظٌفها فً جمل او ... للداللة على األلفاظ المعنوٌة كالكرم والرفعة، و -3

 .عن طرٌك التمثٌل الكافً لهذه الصفات، أو ذكر أضدادها

شرح المصطلحات الخاصة حسب وضعها فً الدرس مع توضٌح معناها اللؽوي  -4

 .زن المعجمًوالو

فً حالة الولوؾ على نص ٌتوفر على حكم وأمثال، ٌجب إعطاء لصصها ومناسباتها  -5

.فً حالة معرفة ذلن 
2

 

وهنان العدٌد من الوسابل تطرق إلٌها الكاتب والتً تسهل على المتعلم االستٌعاب والفهم 

. السرٌع للدرس، وكل هذه الطرق تعمل لخدمة التلمٌذ فً العملٌة التعلٌمٌة
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: الظؾف فْ اللراءث

: تطرق الكاتب فٌما سبك إلى األهداؾ التً ٌجب مراعاتها فً درس المراءة، ومنها

إلخ، ومن خبلل هذه األهداؾ ٌحكم على المارئ ... النطك السلٌم، اإللماء الجٌد، سرعة الفهم 

: إذا كانت لراءته جٌدة أم ضعٌفة، ولضعؾ التؤخر فً المراءة أسباب عدٌدة، منها

 .إهمال النمو المرابً للتبلمٌذ فً األطوار الثبلث -1

 .إصابة التبلمٌذ بؤمراض عرللت مسٌرتهم التعلٌمٌة -2

 .نمل التبلمٌذ من مكان إلى آخر سبب مهم فً ضعؾ لراءته -3

 .البٌبة البٌبٌة وأثرها -4

 .تؤخر النضج وضعؾ البصر والسمع -5

 .تعرض التلمٌذ ألمراض نفسٌة مما تسبب له عٌوب فً النطك -6

 .للة انتباه التلمٌذ ومٌله للعبث -7

: كما لخص البعض أسباب تؤخر المراءة إلى عدة عوامل مصنفة من بٌنها

 :ؽَاهل خخؾمق تبلخمهٓذ-1

 فبة من التبلمٌذ ال تتمن المراءة، وبالتالً، ٌنفرون منها ومن حصصها، أنمن المبلحظ 

بل إن بعضهم ٌدخل ؼرفة الصؾ ولد نسً أو تناسى كتبه الممررة، وهذه الظاهرة لم تدهم 

: والع الطفل من فراغ، بل هنان أسباب تمؾ وراءها، منها

 :الؾَاهل السشهٓج 1-1
حٌث ثبت علمٌا أن هنان صلة لوٌة بٌن اختبلل إفرازات الؽدد، : الغدد فْ ؽَٓة - أ

واإلخفاق المرابً، فزٌادة هذه اإلفرازات لد تسبب الخمول والكسل أو التوتر، مما 

، وانشؽال الطفل بؤمور خارجة ءٌنجم عن هذه األعراض عدم التركٌز، وللة االعتنا

 .عن نطاق الدرس

مما ال شن فٌه أن التبلمٌذ المصابٌن بخلل فً جهاز السمع، : الشهؼ ؽَٓة - ة

كااللتهابات الحادة، وما ٌنجم عنها من تشوٌش فً األذن، أو فً المناة السمعٌة، وما 

 وعدم االستمرار، إن مثل هإالء ال ٌستطٌعون اكتساب التفرنجٌنجم عنها أحٌانا من 

.ة بالسمعطوقاللؽة بسهولة، أو بشكل سلٌم ألن اللؽة فً أصل تعلمها من
1

 

من الحمابك أن التبلمٌذ الذٌن ٌعانون من اضطرابات بصرٌة كطول : التضر ؽَٓة - ح

النظر، ولصره، وإن كان بإمكانهم تعلم المراءة، إال أن هذه العٌوب، على األلل، تحد 

 .من انطبللهم فً المراءة كما أنها تسبب لهم اإلزعاج

                                                           
الفتاح حسن البجة، أسالٌب تدرٌس مهارات اللؽة العربٌة وآدابها، دار الكتاب الجامعً، اإلمارات العربٌة عبد - 1

 .129ـ128ـ127صم،2005هـ، 1425، 2المتحدة، ط
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ٌعانً بعض التبلمٌذ من عٌوب نطمٌة كاللؽة والبؤبؤة، والحبسة، وللب : الىعق ؽَٓة - د

بعض الحروؾ وما أشبه ذلن، وهذه العٌوب دون شن تجعل الطفل ٌتردد فً المراءة 

لد اآلخرٌن، وسخرٌتهم، مما ٌدفع به إلى إهمال المشاركة فً عملٌة نتخوفا من 

 .المراءة، فٌإدي ذلن إلى النفور منها والعزوؾ عنها وعدم الرؼبة فٌها

 : شخؾدادالؽَاهل ا 1-2

: سبك أن أشرنا فً مكان سابك إلى عوامل االستعداد للمراءة، ونحب أن نسجل أمرٌن

 .أن تعلٌم المراءة هو النشاط الربٌسً تبلمٌذ الصؾ األول: األول -

 .بما ٌسمى بالعمر العملً- فً الؽالب-أن بداٌة تعلٌم المراءة تتعلك : الثانً -

 .الذكاء:الثالث -

وتتمثل فً أن فبة األطفال لد حركوا من أحد : الحالة االجتماعٌة وااللتصادٌة:الرابع -

الوالدٌن، إما بالوفاة، أو الطبلق، ومن ؼٌر ن فً أن وضع األسرة بفمدان أحدهما، 

تكون ؼٌر طبٌعٌة، وهذا بالتالً ٌنعكس على األطفال الذٌن فً الؽالب ٌعانون، بسبب 

 .هذا، من اضطرابات نفسٌة وعاطفٌة

وٌتمثل أٌضا فً إلامة الطفل فً سكن ؼٌر مناسب كؤن ٌكون ضٌما رديء 

التهوٌة، أو اإلنارة، به كثٌر من األبناء، مما ٌنجم عنه الضجٌج وكثرة الفوضى 

. وعدم الراحة

 . فً الفمر، ونسبة األمٌة فً األسرةاوٌتمثل أٌض

انعدام الحافز، وضعؾ الرؼبة فً المراءة، وسٌطرة الشكون على نفسٌة الطالب :الخامس-

.فً جدواها والمناعة بها
1

 

: أخعبء الخالهٓذ فْ اللراءث َعرق إضالضٍب

لد ٌخطا التلمٌذ فً نطك بعض الحروؾ، فعلى المعلم عندبذ أن ٌدربه على لراءة  .1

 .كلمات وجمل تحتوي على الحروؾ، وإرشاده إلى مخارجها الصحٌحة

لد ٌخطا التلمٌذ فً نطك الكلمة خطؤ صرفٌا أو نحوٌا، وٌمدم وٌِّخر فً حروفها  .2

بسبب عدم انتباهه لضبط الكلمات أو عدم معرفته للماعدة، فعلى المعلم فً هذه الحالة 

.أن ٌعالج ذلن بالتمرٌن، والتعرٌؾ بالماعدة مع التمرٌن على تطبٌمها
2

 

لد ٌخطا التلمٌذ فً لفظ كلمة بسبب جهله لمعناها، مما ٌجعل من المهم التؤكد من  .3

 .معرفة التبلمٌذ للمعانً، ومنالشتهم فً األفكار

                                                           
 .129.130المرجع السابك، ص- 1

 .37سمٌح أبو مؽلً، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة، ص- 2
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لد ٌخطا التلمٌذ فً طرٌمة اإللماء وتمثٌل المعانً، وعبلج ذلن بإتاحة فرص أكثر  .4

للمراءة لمثل هذا التلمٌذ وتدرٌبه على اإللماء الصحٌح، ولفت انتباهه إلى لراءة المعلم 

 .النموذجٌة

فً جمٌع الحاالت السابمة، ٌفضل عدم مماطعة التلمٌذ فً أثناء لراءته، بل ٌمكن  .5

.االنتظار إلى أن ٌنهً الجملة أو الفمرة 
1

 

لمد أهمل سمٌح أبو مؽلً معالجة األسباب العضوٌة والنفسٌة للمارئ، ألن هذا ٌعدان من 

األسباب الربٌسٌة لضعؾ لراءة التلمٌذ، لذلن وجب على المعلم عرض التلمٌذ على الطبٌب 

إذا كان بحاجة إلى ذلن، ومحاولة معرفة ظروفهم المعٌشٌة والنفسٌة، كً ٌشخص حالته 

. وٌعالجها

: اإلهالء -

: أشس الخدرٓة اإلهالئْ -

تحدث الكاتب فً هذا العنصر عل أساسٌات اإلمبلء، إذ لرن الكتابة والمراءة الجٌدة 

باإلمبلء، ألن المراءة والكتابة متبلزمتان، ولكً ٌحسن المرء الكتابة البد له من التدرب 

على الهجاء واإلمبلء عن طرٌك المبلحظة فً أثناء المراءة الكثٌرة، إذ البد من كثرة المراءة 

. للمضاء على الخطؤ اإلمبلبً أو الكتابً

: درس اإلهالء الَكبئْ -

رأى سمٌح أبو مؽلً أن اإلمبلء ال ٌكون هدفا بحد ذاته، بل أن درس اإلمبلء هو تمرٌن 

وتدرٌب وتملٌد، ومع هإالء ٌبلحظ التلمٌذ لواعد اإلمبلء بنفسه، لذلن وجب على المعلم 

: اتباع خطوات لٌكون اإلمبلء سهبل على الطلبة، نذكر منها

 .كتابة المطعة المراد إمبلبها -

 .لراءة المطعة من طرؾ المعلم -

 .مطالبة التبلمٌذ بمراءتها، ثم ٌموم المعلم بمنالشة أفكارها ومعانٌها -

 .تهجبة الكلمات الصعبة -

بعد طل هذه الخطوات والتؤكد من أن الطلبة سوؾ ٌنملون المطعة بدون أخطاء، تتم  -

 .عملٌة اإلمبلء

تعتبر هذه التعلٌمات تدرٌبات ولابٌة، تساعد الطالب على عدم الولوع فً الخطؤ، لذلن ال 

ٌمكن للمعلم االستؽناء عن هذه المراحل بحجة أن لطعة اإلمبلء لد تمت دراستها فً درس 

.لراءة سابك 
1
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نجد أن هذه الطرق أو الخطوات مهمة فً العملٌة التعلٌمٌة عامة، ولٌكون اإلمبلء ناجح 

. خاصة

: التصر سمٌح أبو مؽلً أهداؾ درس إلمبلء فً التماط التالٌة:أٌدافً

 .تنمٌة بعض العادات والمهارات كاالنتباه ولوة المبلحظة -

.إلخ ... تزاٌد ثروتهم اللفظٌة ومعلوماتهم وخبراتهم  -
2

 

: كما أضاؾ سحر سلٌمان ما ٌلً

 .تدرٌس الطبلب على رسم الحروؾ والكلمات رسما صحٌحا واضحا -

رسم الكلمات بخط ممروء، وٌشمل ذلن أحوال الحروؾ وأشكالها وحركاتها ووضع  -

.النماط علٌها
3

 

اإلمبلء وسٌلة لتنمٌة دلة المبلحظة واالنتباه وتعوٌج الطبلب النظافة والترتٌب  -

. والوضوح، وهً أمور ذات أثر كبٌر فً التربٌة

أن ٌحمك اإلمبلء جانبا من الوظٌفة ألساسٌة للؽة وهً الفهم واإلفهام، وتسخٌر اللؽة  -

 .لخدمة الطالب فً الحٌاة العملٌة

تنمٌة المهارة الكتابٌة عند الطبلب، وذلن بتعوٌدهم السرعة فً كتابة ما ٌسعون إلٌه  -

 .مع الدلة والوضوح فً الكتابة

 .تنمٌة الثروة اللؽوٌة عند الطبلب، وتوسٌع وتنوٌع خبراتهم -

لٌاس لدرة الطبلب على الكتابة الصحٌحة ومدى تمدمهم فٌها، والتعرؾ على  -

.مستواهم اإلمبلبً التخاذ الوسابل العبلجٌة
4

 

لم ٌتعمك سمٌح أبو مؽلً فً األهداؾ وأهمل نماط كثٌرة على عكس الكاتب سحر عٌسى 

. سلٌمان التً كانت له آراء عدٌدة فً هذا العنصر
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: اخخٓبر هَظَؽبح اإلهالء -

ٌجب مراعاة شروط عدٌدة عند اختٌار موضوعات اإلمبلء، خصها سمٌح أبو مؽلً فٌما 

: ٌلً

 .مناسبة الهجاء واإلمبلء لسن الطبلب ومستواهم .1

 .أن ٌكون الموضوع من والع حٌاة الطبلب .2

أال ٌسؤلهم فً األلفاظ الصعبة والمعمدة، للٌلة االستعمال، وٌستحسن أن تكون لطعة  .3

.اإلمبلء مما أخذوه فً مناهجهم، أو مما هو فً مستوى ممرراتهم 
1

 

: كان للكاتب سحر عٌسى سلٌمان نفس اآٍلراء ولم ٌختلفوا كثٌرا فً الشروط، نذكر مثبل

على المدرس أن ٌختار المطعة اإلمبلبٌة المناسبة لمستوى طبلبه معنى ولفظا، فبل  -

تكثر فٌها األلفاظ الجدٌدة وال تشح وٌحسن اختٌارها مؤلوفة من والعهم، ٌشعرون 

بحاجتهم إلٌها فً الحدٌث والكتابة، فبل تكون كلمات نابٌة أو مٌتة ال تستعمل، وال 

.كلمات صعبة بالنسبة لمستواهم الدراسً 
2

 

: أىَاػ اإلهالء -

: تطرق سمٌح أبو مؽلً ألنواع اإلمبلء وهً أربعة متمثلة فً

وهو أن ٌنمل التبلمٌذ المطعة من الكتاب أو اللوح بعد لراءتها وفهمها :اإلمبلء المنمول (1

 .وتهجً بعض كلماتها هجاء شفوٌا

وهذا النوع من اإلمبلء ٌناسب الصفٌن الثانً والثالث االبتدابٌٌن، ولد ٌناسب الصؾ 

.الرابع أٌضا
3

 

أو من السبورة، ولٌس فً  وٌسمى أٌضا النسخ، وهو أن ٌنسخ المتعلم النص من كتابه

هذا النوع إمبلء من لبل شخص آخر، بل هو إمبلء السبورة أو الكتاب، إن صح التعبٌر، 

.الذي ٌنمل عنه الطفل، فتسمٌته باإلمبلء توسع ومجاز
4

 

 .نستنتج أن هذا النوع ال ٌمكن المول إنه إمبلء، بل إعادة كتابة ما درسه الطالب سابما
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وهو أن تعرض المطعة على التبلمٌذ لمراءتها وفهمها وهجاء بعض :الهىغَر اإلهالء (2

 .كلماتها، ثم تحجب عنهم، وتملى علٌهم بعد ذلن

.وهذا النوع ٌبلبم الصفٌن الثالث والرابع االبتدابٌٌن ولد ٌناسب الصؾ الخامس أٌضا
1

 

هذا النوع أرلى من النوع السابك كونه أكثر صلة بتجرٌد : وعرفه باحثون آخرون

مات، ألن التبلمٌذ ٌتمكنون من النظر إلى المطعة المراد إمبلإها علٌهم، ٌموم المعلم لالن

هو الفارق األساسً بٌن هذا ( حجب المطعة)بمراءتها كما ٌفعل ذلن بعض التبلمٌذ، وهذا 

. اإلمبلء واإلمبلء المنمول

ٌموم المتعلمون فً هذا النوع من اإلمبلء باالستماع إلى المطعة التً ٌمرإها المعلم مرة 

أو مرتٌن ثم ٌجري حوار حول بعض معانٌها وأفكارها، وتجري منالشة حول كتابة بعض 

الكلمات وتهجبتها، ثم بعد ذلن تملى على التلمٌذ، والفرق بٌن اإلمبلء المنظور وإمبلء 

.االستماع ٌكمن فً كون التبلمٌذ ال ٌرون المطعة اإلمبلبٌة بل ٌكتفون باالستماع إلٌها 
2

 

إذن، ٌعتمد هذا النوع من اإلمبلء على سرعة ولوة المبلحظة ولوة الذاكرة، وهذا النوع 

. أفضل من سابمه ألهمٌته وفضله الذي ٌعود على المتعلم

هو استماع التبلمٌذ إلى المطعة، وبعد : عرفه سمٌح أبو مؽلً:االشخهبؽْ اإلهالء (3

منالشتهم فً معناها وهجاء كلمات مشابهة لما فٌها من الكلمات الصعبة تملى علٌهم، 

وهذا النوع ٌبلبم الصفٌن الخامس والسادس االبتدابٌٌن والمرحلة اإلعدادٌة كذلن 
3
. 

ه سحر عٌسى سلٌمان نفس تعرٌؾ سمٌح أبو مؽلً، على أنه ٌكمن فً استماع تكما عرؾ

.التبلمٌذ إلى المطعة اإلمبلبٌة 
4

 

. نستنتج إذن، هذا النوع من اإلمبلء ٌعتمد على لوة السمع لٌتم هذا اإلمبلء بنجاح

اعتبر الكاتب الؽرض من هذا النوع اختبار لدرة التبلمٌذ، ولذلن :االخخٓبرّ اإلهالء (4

تملى علٌهم المطعة بعد فهمها دون مساعدتهم فً الهجاء، وهذا النوع ٌصلح لكل 

.الصفوؾ، على أن ٌكون على فمرات متباعدة
5
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كما اعتبره آخرون وسٌلة لٌاس لدرة الطالب ومدى تمدمه، ولهذا تملى علٌه المطعة بعد 

فهمها دون مساعدة له فً الهجاء، أي أن ٌكتب الطبلب ما لم ٌسبك لهم أن رأوه لبٌل 

الكتابة، وهو ال ٌتبع إال بعد تمرٌن الطبلب على النوعٌن الماضٌٌن، إذ البد أن ٌسبمه إعداد 

. كاؾ فً ضبط الحروؾ والمماطع وتجوٌدها

إذن، هذا األخٌر له أهمٌة واسعة فً العملٌة التعلٌمٌة وتنمٌة لدراتهم المعرفٌة، والكشؾ 

.النوععنها من خبلل هذا 
1

 

': الضفٓو الذبىْ َالذبلد االتخدائٓٓو: 'عرٓلج خدرٓس اإلهالء الهىلَل -

: درٌس اإلمبلء المنمول عبر الخطوات التالٌةتتتم طرٌمة 

 . التمهٌد لموضوع المطعة -

 . عرض المطعة على التبلمٌذ -

 .لراءة لمطعة من لبل المعلم -

 . لراءات فردٌة من لبل الطبلب -

 . منالشة فً معانً المطعة -

 .تهجبة وتوضٌح كتابة بعض الكلمات -

 :أما نمل المطعة فٌجب أن ٌراعً -

 .إخراج الكراسات وأدوات التعبٌر .1

 . والنظامةمطالبة الطبلب بتحسٌن الخط ومراعاة النظاؾ .2

أن ٌرالب المعلم التبلمٌذ أثناء الكتاب وٌوزع إشرافه علٌهم وٌرشدهم إلى أصول  .3

.اإلمبلبٌةالكتابة الصحٌحة والعمل على تدارن األخطاء 
2

 

 .لمة كلمةنإمبلء المدرس للمطعة  .4

 .سٌر جمٌع التبلمٌذ معا فً الكتابة .5

شؽل ما تبمى من الحصة فً أي عمل مفٌد كالخط  .6
3

 

نستنتج اتفاق الكاتبٌن حول طرٌمة تدرٌس اإلمبلء المنمول، إال أن سمٌح أبو مؽلً لد 

أضاؾ نماط أخرى حول الموضوع، رأى اإلمبلء المنظور للصفٌن الثالث والرابع مثل 

 .اإلمبلء المنمول، إال أن المطعة تحجب بعد الفهم والتهجبة

 

                                                           
، جامعة موالنا مالن 'فعالٌة استخدام المواعد اإلمبلبٌة لترلٌة مهارة الكتابة'ملخص، مذكرة ماجستٌر بعنوان - 1

 .31، ص2009إبراهٌم اإلسبلمٌة الحكومٌة، بماالنج، 

 .77.78سحر سلٌمان عٌسى، مهارات تدرٌس اللؽة العربٌة، ص- 2

 .41سمٌح أبو مؽلً، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة، ص: ٌنظر- 3
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: طرٌمة تدرٌس اإلمبلء االستماعً -

. ضوع اإلمبلبًو طرق مختلفة تتعلك بالمبإتباعالتمهٌد إلى المطعة وذلن  -

 .لراءة المدرس للمطعة، لٌلم التبلمٌذ بفكرتها العامة -

منالشة المعنى وذلن بطرح بعض األسبلة أو كلمات مشابهة لها، وٌتم توضٌح كتابتها  -

 .على السبورة

إمبلء المطعة على الطبلب بصوت واضح ومسموع، وٌفضل إمبلء المطعة جملة  -

 .حفاظا على ربط المعنى

الطبلب ما فاتهم من كتابة الكلمات أو لٌتدارن لراءة المطعة مرة أخرى لٌتدارن  -

 .الطبلب أخطاءهم

 .جمع الكراسات بطرٌمة منظمة -

تصحٌح كراسات اإلمبلء بالطرٌمة التً ٌراها المعلم مناسبة، ومن فوابد هذه الطرٌمة  -

أنها تدرب التبلمٌذ على أسلوب االستنباط الذي نستخلص منه لاعدة عامة من أمثلة 

.متشابهة
1

 

: لمد كان لسمٌح أبو مؽلً، نفس الرأي، لكن أضاؾ علٌها ما ٌلً

ٌخرج التبلمٌذ الدفتر وأدوات الكتابة، وٌكتبون التارٌخ ورلم الموضوع، وفً أثناء  -

.ذلن ٌمحو المعلم الكلمات التً على اللوح
2

 

:  االخخٓبرّ اإلهالء

درٌسه مثل اإلمبلء االستماعً مع حذؾ خطوة ترأى سمٌح أبو مؽلً أن طرٌمة  -

ةالتهجا
3

 .، ألنه لهما نفس المفهوم، لكن ٌختلفان فً اشتراكهما لخطو تهجبة المطعة

: ٓص اإلهالءشعرق خص -

. ٌح المعلم والتلمٌذحمن بٌن طرق تصلٌح اإلمبلء، تص

 :ٓص الهؾمنشخص - أ

  لٌام المعلم بتصحٌح دفاتر اإلمبلء فً حصة اإلمبلء، لٌتداركوا أخطاءهم وإحساسهم

بمربهم من المعلم، كما أنه تمكن المعلم من التعرؾ على مستوى كل تلمٌذ ومدى 

 .تمدمه، ومن مساوبها أنها تبعث على نفور التبلمٌذ إلى اللعب والتشوٌش

                                                           
 .79سحر سلٌمان عٌسى، مهارات تدرٌس اللؽة العربً، ص- 1

 .42. 41سمٌح أبو مؽلً، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة، ص- 2

 .42سمٌح أبو مؽلً، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة، ص- 3
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  ،ٌصلح المعلم دفاتر اإلمبلء خارج الصؾ، وٌكتب تصوٌب الخطؤ فوله بحبر أحمر

وعندما ٌعٌد الدفاتر إلى التبلمٌذ ٌطلب إلٌهم كتابة التصوٌب عدة مرات، ومن عٌوب 

.هذه الطرٌمة طول الفترة بٌن خطؤ التلمٌذ ومعرفته للصواب
1

 

وهنان رأي آخر لبعض الباحثٌن، فً كون بعض المعلمٌن ٌمومون بتكلٌؾ تلمٌذ معٌن 

بالكتابة خاؾ السبورة أثناء إمبلء النص على بالً التبلمٌذ وعد االنتهاءـ تملب السبورة وٌتم 

التصحٌح الجماعً عل السبورة ومنه على الكرارٌس، ومنهم من ٌكلؾ التبلمٌذ بعد اإلمبلء 

بكتابة المطعة على السبورة متناوبٌن، ثم تصحٌحها من لبلهم بالتناوب على السبورة كذلن، 

ومنهم من ٌموم بالتصحٌح وذلن بكتابة النص على السبورة / ثم ٌمومون بالتصحٌح الفردي

. بعد إمبلبه على التبلمٌذ ثم ٌطلب منهم تصحٌح األخطاء التً ارتكبوها

ال ٌرالب كثٌر من المعلمٌن تصحٌح التبلمٌذ، وإنما ٌمٌمونهم وفما لعدد األخطاء، فكلما 

كانت األخطاء للٌلة كلما كانت العبلمة مرتفعة، وكلما كانت األخطاء كثٌرة كلما كانت 

.العبلمة منخفضة 
2

 

نستنتج أن رأي سمٌح أبو مؽلً هو األنجح رؼم مساوبه، على خبلؾ الرأي الثانً الذي 

. ٌجعل التلمٌذ همه الوحٌد النمطة فمط، ولٌس معرفة أخطابه وتصحٌحها

: خضضٓص الخمهٓذ - ة

: تحدث سمٌح أبو مؽلً عن طرٌمة تصحٌح إمبلء التلمٌذ فٌما ٌلً

ٌعرض المعلم المطعة الممبلة على لوحة إضافٌة، أو ٌشٌر إلى مولعها فً الكتاب، ثم  -1

ٌطلب من كل تلمٌذ أن ٌضع خطؤ تحت كل خطؤ ٌبلحظه فً إمبلبه، وٌكتب 

 .التصوٌب فوله

 مطالبة التبلمٌذ بتبادل الدفاتر بطرٌمة منظمة وٌصحح كل واحد فٌهم لآلخر اعتمادا -2

على المطعة المعروضة على اللوح أو فً الكتاب، وبعد التصحٌح ترجع الدفاتر 

.ألصحابها لٌكتب كل واحد المطعة المعروضة عدة مرات
3

 

وٌجب فً كبل الطرٌمتٌن أن ٌمر المعلم بٌن التبلمٌذ، وٌصحح بعض الدفاتر بنفسه، 

.وعلٌه أن ٌنوع فً طرابك التصحٌح لكً ٌفهم التلمٌذ بالحٌوٌة والنشاط والتشوٌك
4

 

                                                           
 .42سمٌح أبو مؽلً، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة، ص: ٌنظر- 1

النشاط الكتابً والتعلٌمً لتبلمٌذ الطور الثانً من خبلل مادة اإلمبلء، 'مهدٌة بن عنان، مذكرة ماجستٌر بعنوان - 2

 .61، ص2006، جامعة الجزابر، 'دراسة وصفٌة وتحلٌلٌة

 .63سمٌح أبو مؽلً، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة، ص: ٌنظر- 3

 .42سمٌح أبو مؽلً، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة، ص: نظر- 4
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: وكان للبعض نفس الرأي وإضافات أخرى مبٌنة كاآلتً

مد التبلمٌذ فً الكثٌر من األحٌان إلى الؽش أثناء عملٌة التصحٌح، فالمتعارؾ تٌع -

علٌه أن تصحٌح األخطاء ٌكون بملم مؽاٌر لملم كتابة النص، لكن ما وجد أن بعض 

المتعلمٌن بتصحٌح أخطابهم بلون الكتابة نفسه، لكٌبل ٌشعر التلمٌذ أمام زمبلبه 

 .بالنمص أو لكً ٌحصل على عبلمة متدنٌة أو حتى ال ٌكلؾ بإعادة نسخ النص كامبل

ال ٌصحح التلمٌذ بطرٌمة سلٌمة أثناء التصحٌح، فهو عندما ٌنمل من السبورة أو من  -

لم - منذ الطور األول-الكتاب ٌرتكب أخطاء وسبب ذلن ٌرجع إلى أن هذا المتعلم 

ٌتعلم لواعد النسخ أو لواعد اإلمبلء المنمول، ولم ٌتمكن منها فكٌؾ له اآلن أن ٌنتمل 

.(إمبلء منظور أو استماعً)إلى أنواع أرلى 
1

 

ذه الطرٌمة، إذ ال تعود بمنفعة على الطالب هومنه نرى أن هذا األخٌر لام بتمدٌم مساوئ 

: على عكس سمٌح أبو مؽلً، الذي رأى أنها تعود على التبلمٌذ بعدة محاسن منها

  ،الخ... لوة المبلحظة، الصدق، األمانة، الشعور بالثمة والفخر .

: الخع -
 :أٌهٓج الخع (1

: تطرق سمٌح أبو مؽلً ألهمٌة الخط المتمثلة فً

الخط مهم الرتباطه بالمراءة، إذ هو أساس رموز الكتابة، التً ٌسجل بها الكاتب  -

 .أحاسٌسه وأفكاره وهو وسٌلة التعبٌر الصامتة، إذ ٌساعد المارئ على تذوق اللؽة

وفً المجال التعلٌمً، ٌعتبر الخط من وسابل التعبٌر الكتابً، ومثل سوء الخط كمثل  -

 .سوء التعبٌر فً الكبلم، كبلهما ٌإدي إلى سوء الفهم

والخط كذلن من الفنون الجمٌلة الرالٌة، وٌمدر المعلم التلمٌذ ذا الخط الجٌد، كما لد  -

.ٌسًء تمدٌر التلمٌذ ذي الخط الرديء
2

 

 مما سبك أن الخط مهم وأساسً فً العملٌة التعلٌمٌة، إذ هو أساس المراءة إذننستنتج 

. والتعبٌر الكتابً، وبه ٌمٌز التلمٌذ من ناحٌة الجودة والرداءة

 :أٌداف درس الخع (2

رأى الكاتب أن المعلم ٌستطٌع فً درس الخط أن ٌتعهد بعض المواهب العملٌة كاالنتباه 

ودلة المبلحظة، واإلصابة فً الموازنة والحكم، كما ٌستطٌع تعوٌد التبلمٌذ على النظافة، 

                                                           
النشاط الكتابً والتعلٌمً لتبلمٌذ الطور الثانً من خبلل مادة 'مهدٌة بن عنان، مذكرة ماجستٌر بعنوان -1

 .63اإلمبلء،ص

 .44سمٌح أبو مؽلً، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة، ص- 2
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والنظام، والدلة فً العمل، والمثابرة، والصبر وحب التنافس، وإدران الجمال، وهذا كله من 

.خبلل درس الخط
1

 

: كما أضاؾ بعض الباحثٌن النماط التالٌة

 المدرة على تدوٌن األفكار بطرٌمة منتظمة. 

  فً تدرٌب التبلمٌذ على الخط، تعوٌد لهم على إجادة الكتاب وتنسٌمها حتى ٌصبح

 . من عادتهم، فٌصدر عنهم من ؼٌر تكلؾ فً سهولة وسرعةاإلتمان

 كسب المهارة الٌدوٌة وتنمٌة اإلدران البصري ألشكال الحروؾ والكلمات. 

  تكوٌن كثٌر من المدرات الفنٌة والعملٌة، كإدران الجمال، وصحة الحكم، ودلة

 .المبلحظة، ولوة االنتباه، وصدق الموازنة، وحسن الذوق

 وحسن الترتٌب، ، والدلة، والنظافةتكوٌن كثٌر من العادات الحسنة، كالنظام ،

.والصبر
2

 

: عرٓلج خدرٓس الخع لمهخهدرشٓو -

: تتمحور طرٌمة تدرٌس الخط للمبتدبٌن فٌما ٌلً

وهو الطلب إلى التبلمٌذ أن ٌخرجوا دفاتر الخط وأدواته، وفً خبلل ذلن :الخهٍٓد .1

ٌكتب المعلم على اللوح التارٌخ الهجري والمٌبلدي، وبخط جٌد واضح، والموضوع، 

 .لسم ٌكتب علٌه النموذج الذي ٌراد خطه، ولسم للشرح: ثم ٌمسم اللوح لسمٌن

ٌكلؾ المعلم تلمٌذا، أو أكثر بمراءة النموذج ثم ٌتنافس التبلمٌذ فً : كراءث الىهَذر .2

 .معنى الجملة دون إطالة فً ذلن

ٌطلب المعلم من التبلمٌذ أن ٌنتبهوا إلٌه وٌبلحظوه فً أثناء كتابته، ثم : الفىْ الشرش .3

ٌكتب الحرؾ فً المسم األٌسر مبٌنا أجزاءه بؤلوان مختلفة، ومستعٌنا بخطوط أفمٌة أو 

 .رأسٌة أو مموسة لضبط أجزاء الحرؾ

ٌحسن أن تبدأ فً ؼٌر كراسات الخط، على ورلة خارجٌة، ثم فً كراسات : الهضبكبث .4

 (.مع مراعاة الدلة والتؤنً)الخط 

وذلن بؤن ٌمر المعلم بٌن التبلمٌذ، وٌرشدهم واحدا واحدا مستعمبل : الفردّ اإلرشبد .5

 (.ولٌس ضرورٌا تتبع كل األخطاء بل ٌكتفً بؤبرزها)الملم األحمر، 

إذا الحظ المعلم خطؤ شابعا مكررا لدى التبلمٌذ، ٌطلب إلٌهم وضع : اإلرشاد العام .6

 .األلبلم وٌوضح لهم الخطؤ على اللوح فً لسم الشرح

 :متابعة اإلرشاد الفردي واإلرشاد العام .7
                                                           

 .44المرجع نفسه، ص: ٌنظر- 1

، 5حسن شحاتة، تعلٌم اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌك، الدار المصرٌة اللبنانٌة، الماهرة، ط: ٌنظر-2

 .349ـ348ص،2002
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ٌستحسن عند كتابة الطبلب الخطؤ فً دفاترهم أن ٌكتبوا من أسفل إلى أعلى، لكً :فبئدث

.ٌبمى نظر الطالب إلى النموذج ال إلى خطه هو فٌكرر الخط 
1

 

 :كان لدى حسن شحاتة، نظرة أخرى حول تعلٌم الخط للتبلمٌذ، سنتطرق إلٌها فٌما ٌلً

 :عرٓلج خسزئج الضرف (1

فً هذه الطرٌمة ٌكون الحرؾ الواحد هو محور االهتمام، وذلن بؤن ٌجزأ إلى أجزاء 

متعددة، وٌدرس كل جزء منها على انفراد حتى ٌدرن التلمٌذ أجزاء الحرؾ موضوع 

الدرس، وٌدرن كل الخطوط األساسٌة التً ٌتؤلؾ منها الحرؾ، ثم تؤتً بعد ذلن مرحلة 

. التدرٌب، وهً عبارة عن التدرٌب على أجزاء الحرؾ الذي ُدرس

 :عرٓلج الضرف (2

فً هذه الطرٌمة ٌكون الحرؾ هو األساس الذي ٌموم علٌه التدرٌس والتدرٌب، وتمدم هذه 

: الطرٌمة للتبلمٌذ على عدة أنماط مختلفة هً

 .تمدم الحروؾ إلى التبلمٌذ بترتٌب عرضها فً كتب المراءة الممررة . أ

 .تمدم الحروؾ إلى التبلمٌذ بترتٌب عرضها فً كتب المراءة الممررة . ب

 (.أ، ب، ت، ث، ج، ح)تمدم الحروؾ إلى التبلمٌذ بترتٌب الهجاء  . ت

تمدم الحروؾ فٌها إلى التبلمٌذ بترتٌب الحروؾ المتشابهة فً هٌبتها وفً رسمها مثل  . ث

، وهكذا، وفً ( ...ط)مع حرؾ ( ظ)، وحرؾ (ض)مع حرؾ ( ص)تمدٌم حرؾ 

األحوال الثبلثة السابمة الذكر، وبعد تعلم التبلمٌذ لعدد كاؾ من الحروؾ التً أتمنوا 

 .رسمها، تكتب هذه الحروؾ كؤجزاء من الكلمات

 :عرٓلج الكمهج (3

وفً هذه الطرٌمة تكون البداٌة التعلم فٌها هً وحدة الكلمة أو الجملة المصٌرة التً تحتاج 

، وفٌما ٌجد التلمٌذ الدافع لبذل ...إلٌها التلمٌذ إلى كتابتها، مثل اسمه وعنوانه أو تارٌخ الٌوم 

الجهد ومواصلة التدرٌب المستمر، سواء داخل المدرسة أم خارجها، كما أنها تفتح باب 

ممارسة الخط للتلمٌذ، إذ إنه ٌحتاج إلى كتابة العدٌد من الكلمات، والجمل التً ٌصادفها فً 

ٌومه الدراسً، أو ٌومه العادي خارج أسوار المدرسة، كما أن هذه الطرٌمة تستطٌع تمدٌم 

. حروؾ جدٌدة فً كلمات جدٌدة ٌمكن التعرؾ علٌها عن طرٌك التحلٌل

نستنتج أن سمٌح أبو مؽلً لدم مجموعة من اإلرشادات لتدرٌس الخط، أما الثانً فمام 

.بالتفصٌل فً مراحل تعلٌم هذه المهارة
2 
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: َشبئل االؽخىبء خضشٓو الخع

جعل تعلٌم الخط مادة مستملة فً المإسسات التعلٌمٌة، تحسب علٌها عبلمات خاصة  .1

 .كؤٌة مادة أخرى

 .إعداد مدرسٌن مختصٌن بالخط، إسوة بإعداد مدرسٌن للرسم .2

تشجٌع الطبلب على تحسٌن خطوطهم من لبل معلمً المواد المختلفة عن طرٌك منع  .3

 .عبلمات خاصة لذوي الخط الجٌد، وحسم عبلمات على الخط الرديء

إلخ، ...تشجٌع تؤلٌؾ جماعة الخط فً المدرسة أسوة بجماعة الفن، وجماعة األدب  .4

وتشجٌع من ٌكتب خطا جمٌبل بعرض لوحة من خطه، أو جملة ٌكتبها فً زاوٌة من 

.مجلة الحابط
1

 

مما سبك، نستنتج أن تلن الوسابل تساعد فً سبلمة الخط وجودته، ألن ن خبلل الخط 

. الرفٌع والجٌد ٌستطٌع المارئ تذوق ما تم كتابته

 الفضل الخبهس :

: الفرق تٓو األىبشٓد َالهضفَغبح

عرؾ سمٌح أبو مؽلً األناشٌد على أنها لطع شعرٌة سهلة، تصلح لئللماء الجمعً، 

وٌنظم على طرٌمة خاصة من النظم والموافً، وٌكون لها ؼرض محدد وٌمكن تلحٌنها، أما 

المحفوظات فمد تكون من الشعر أو النثر أو المرآن الكرٌم، ٌدرسها التبلمٌذ، وٌحفظونها، 

.وٌستفٌدون منها لؽة وفكرا
2

 

كما ٌعرفهما البعض اآلخر على أنهما لون من ألوان األدب، ٌنعكس على السامع، أو 

المارئ، فً ثوب من التعبٌر الجمٌل، تتوافر فٌه كل أسباب الصنعة، والجمال الفنً، إذ 

ٌمكن تعرٌؾ األناشٌد فً تلن المطع الشعرٌة التً ٌتوخى المإلؾ فً صوؼها، السهولة، 

. وتنظم نظما خاصا، وتصلح لئلنشاد الجمعً والفردي، وتهدؾ إلى إبراز ؼرض محدد

وأما المحفوظات، فهً ألوان من الشعر والنثر السهل، ٌحفظها التبلمٌذ ولكنها فً كثٌر 

من األحٌان ال تإدىَّ بطرٌمة جماعٌة، أو ؼنابٌة، إنها أبٌات من الشعر ترتبط بموضوعات 

أوسع دابرة من اإلطار الذي تدور فٌه األناشٌد، بٌد أن فٌها من األهداؾ ما فً النشٌد، وما 

.فً األدب كله
3

 

. ٌكمن الفرق إذا فً أن األناشٌد تلمى جماعٌا، أما المحفوظات فتإدى أداء فردٌا
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: أٌهٓج األىبشٓد َأٌداف خدرٓشٍب

تكمن أهمٌة األناشٌد كونها لطعة أدبٌة جمٌلة ٌحبها األطفال، وٌتحمسون أللحانها، 

وٌنشدونها فً أولات فراؼهم ولهوهم، ونشاطهم
1

: ما ٌلً... ، كما أضاؾ 

  إذكاء حمٌة األطفال، وإثارة عواطفهم الدٌنٌة، أو االجتماعٌة، أو الوطنٌة، بعٌدة عن

.االهتمام بالثروة اللؽوٌة، أو التوجه إلى الفكر والتؤمل
2

 

 نجد أن األناشٌد مهمة جدا لنمو الطفل. 

ٌحمك المعلم من تدرٌس األناشٌد أهدافا كثٌر تربوٌة، وخلمٌة، : أما أهداؾ تدرٌسها

: ولؽوٌة منها

معالجة التلمٌذ الخجول، إذ تتٌح األناشٌد فرصة النطك بصوت مرافع مع زمبلبه، أو  .1

 .منفردا

 .تحسٌن النطك، وإخراج الحروؾ من مخارجها بوضوح فً أثناء اإلنشاد .2

 .تبعث فً التبلمٌذ الحمٌة والحماسة، وٌدب فٌهم النشاط، واالعتداد بالشخصٌة .3

 .تمدٌم بعض األلفاظ والتعابٌر، فتحسن لؽتهم، وٌسموا أسلوبهم .4

ٌستفٌد المعلم من العنصر اإلٌماعً لؤلناشٌد، ومٌل التبلمٌذ إلى التحرن مع  .5

الموسٌمى، والرلص والتماٌل، فٌستؽل ذلن فً تعلٌم اللؽة العربً، إذ ٌتخذ األناشٌد 

.منطلما لتثمٌؾ تبلمٌذه وتحبٌبهم بلؽتهم، وتدرٌبهم على نطمها ولراءتها وكتابتها
3

 

: هنان من جمع أهداؾ تدرٌس األناشٌد والمحفوظات معا، متمثلة فً

حفظ لدر من اآلٌات المرآنٌة والحدٌث الشرٌؾ، وبخاصة مما درسه فً ممرر التربٌة  -

 .اإلسبلمٌة

حفظ بعض المطع الشعرٌة، والنثرٌة التً تناسب نموه اللؽوي، والنفسً بحٌث ٌراوح  -

 .حفظه أربعة وأربعٌن بٌتا

 .حفظ عدد من األناشٌد وتردٌدها -

ؼرس االنتماء الوطنً، والدٌنً فً نفوس األطفال من خبلل تردٌد األناشٌد، ولطع  -

 .المحفوظات

 .نمو الذوق لموسٌمً عن طرٌك سماع األناشٌد، وإنشادها -

.إثراء معجمات األطفال بالمفردات والتراكٌب اللؽوٌة  -
4
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س  إذن، ٌتضح مما سبك أن الهدؾ نفسه بٌن األناشٌد والمحفوظات، لكن رؼم ذلن دَدرَد

. سمٌح أبو مؽلً كل واحدة على حده

: اخخٓبر األىبشٓد

: تطرق سمٌح أبو مؽلً إلى الشروط التً ٌجب توفرها فً األنشودة المختارة

 .خلوها من الكلمات الؽرٌبة أو الصعبة .1

 .أن ٌكون موضوعها شابما محببا للتبلمٌذ مثٌرا لعواطفهم .2

أن تكون ذات أهداؾ وأؼراض تتعلك ببٌبة التبلمٌذ ومجتمعهم، أو وطنهم وأمتهم، أو  .3

تذكً الروح الدٌنً فٌهم، أو تنمً فٌهم األخبلق والفضابل أو تتصل بمناسبات لومٌة 

 .ووطنٌة

 .أن ٌكون الخٌال فً األناشٌد لرٌبا من مدارن التبلمٌذ .4

أن ٌكون النشٌد مبلبما لمٌول التبلمٌذ ورؼباتهم، بحٌث ٌنشدونها فً فراؼهم  .5

ورحبلتهم وحفبلتهم، وهنان أناشٌد من هذا المبٌل منها ما هو ؼنابً، ومنها ما هو 

.إلخ... تمثٌلً ولصصً، وحماسً، وفكاهً 
1

 

: كما أضاؾ مرزوق بدوي، ما ٌلً

أن تحمل أفكار تزود األطفال بالتجارب والخبرات، وتمربهم من الوالع الذي ٌعٌشون  .1

 .فٌه

بث روح الفرح والمرح والتفاإل فً النشٌد تنمٌة إحساس الطفل واإلشراؾ النفسً  .2

 .والتعامل مع أمور الحٌاة دونما تردد أو للك

 .مراعاة النشٌد لمراحل الطفولة .3

أن تكون كلمات النشٌد مما ٌتضمنه لاموس الطفل اللؽوي، واإلدراكً، بحٌث تكون  .4

.ع مٌوله مذات انسجام وتربط 
2

 

: استؽبلل المناسبات فً تدرٌس األناشٌد

وحٌث أن األناشٌد ٌمكن أن تساعد فً إحٌاء المواسم الخاصة، كاألعٌاد والحفبلت، لذلن 

ٌمكن استؽبلل كل مناسبة أو عٌد وتعلٌم التبلمٌذ النشٌد المناسب له، كالنشٌد الوطنً فً عٌد 

ا المبٌل أناشٌد ذاالستمبلل وعٌد الجٌش، ونشٌد الربٌع فً عٌد الشجرة ونحو ذلن، ومن ه
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إلخ، ٌمكن تدرٌسها للتبلمٌذ لٌستفٌدوا ... أصحاب الحرؾ، كنشٌد الصٌادٌن، ونشٌد العمال 

.منها فً تمثٌلهم 
1

 

. إذن، المناسبات لها دور مهم فً تدرٌس األناشٌد من خبلل ما ذكر سابما

: عرٓلج خدرٓس األىبشٓد

 :فً الصفٌن األول والثانً االبتدابٌٌن -1

: ٌتبع المدرس الخطوات اآلتٌة

ٌمهد لموضوع النشٌد بحدٌث لصٌر ٌلمٌه على األطفال، أو أسبلة سهلة ٌوجهها  - أ

 .إلٌهم

، وٌكرر هذا التولٌع حتى (مستعٌنا إن أمكن بآلة موسٌمٌة)ٌولع المعلم لحن النشٌد  - ب

 .تؤلفه آذان األطفال ثم ٌشركهم معه فً هذا التولٌع

 .ٌؽنً المعلم النشٌد وحده، مع تكراره بضع مرات - ت

 .ٌطلب من األطفال أن ٌشاركوه فً هذا التؽنً - ث

 .ٌدوهجحدهم حتى يوٌؽنً األطفال النشٌد  - ج

.أن ٌنالش األطفال فً معنى النشٌد منالشة لصٌرة سهلة- بعد هذه-للمعلم  - ح
2

 

.ٌؽنً المعلم وحده، مع تكراره بعض المرات - خ
3

 

نجد أن الكاتبان اتفما على نفس الرأي، وكل هذه الطرق تسهل على التلمٌذ سرعة 

 .حفظ األنشودة

 :فْ تلٓج الضفَف االتخدائٓج، َاإلؽدادٓج أٓظب-2

: ٌتبع المعلم الخطوات التالٌة

 .ٌمهد لموضوع النشٌد بحدٌث أو أسبلة - أ

ٌعرض المعلم النشٌد مكتوبا على لوح إضافً، أو ٌوزعه على التبلمٌذ مطبوعا على  - ب

 .ورق أو ٌرشدهم إلى مكانه من الكتاب

 .ٌمرأ المدرس النشٌد لراءة خالٌة من النؽم والتلحٌن - ت

ٌطلب من بعض التبلمٌذ أن ٌمرإوه، ومع تصحٌح األخطاء وتكرار المراءة حتى  - ث

 .ٌحسنوا لراءته

 .ٌنالشهم فً معنى النشٌد، حتى ٌفهموا مرامٌه - ج
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ٌتولى بعد ذلن تلحٌن النشٌد، وتدرٌب التبلمٌذ على تولٌعه وهذه الخطوة من  - ح

.اختصاص مدرس الموسٌمى إن وجد
1

 

.وفً هذه المرحلة أٌضا توافك رأي سمٌح أبو مؽلً مع الكاتب سحر سلٌمان عٌسى
2

 

راعى سمٌح أبو مؽلً نمو التلمٌذ فً تلمٌنه األناشٌد، إذ نجد الطرٌمة األولى أحسن 

. وتبعث بالتشوٌك والمرح على عكس األخرى التً تزرع الملل الدراسً

: أٌهٓج الهضفَغبح َأٌداف خدرٓشٍب

تطرق سمٌح أبو مؽلً ألهمٌة المحفوظات وأهداؾ تدرٌسها على حدى، لكن تشترن مع 

 :األناشٌد فً األهمٌة واألهداؾ فً نظر اآلخرٌن، نذكر من بٌنها

 .إكساب التلمٌذ الثروة اللؽوٌة والفكرٌة -1

 .فهم التبلمٌذ األسلوب األدبً، بما فٌه من عمٌك المعانً وبعٌد الخٌال -2

 .تحسٌن أداء التلمٌذ وتمثٌل المعنى -3

.نمو الذوق األدبً وتصمٌله لدى التبلمٌذ -4
3

 

: عند اختٌار المحفوظات البد أن تراعً األمور التالٌة:اخخٓبر كعؼ الهضفَغبح

أن تناسب أعمار التبلمٌذ، ومستوى إدراكهم من حٌث األلفاظ، واألسلوب، والمعانً،  -1

 .واألخٌلة، والطول والمصر

 .أن تكون جذابة تسترعً أفبدة التبلمٌذ، وتمؤل نفسهم، وتتصل بحٌاتهم ومجتمعهم -2

 .أن تحمل فكرة جمٌلة سامٌة، أو تتصل بمناسبة وطنٌة أو دٌنٌة -3

 .أن ٌكون أسلوبها معبرا ٌساعد على الحفظ -4

.أن تكون لطعة المحفوظات مستملة ذات موضوع واحد -5
4

 

: نسرٌن زٌد ما ٌلً. كما أضافت د

 .أن تعكس تجربة مفٌدة أو معلومات لٌمة .1

 .أن تتناسب مع المستوى العملً والعمري للتبلمٌذ .2

 .أن تكون مناسبة لزمن الدرس .3

 .أن ترتبط بحٌاة التبلمٌذ وبٌباتهم .4

 .أن تتناسب مع مٌول التبلمٌذ واهتماماتهم .5
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 .أن تشتمل على أجود األلفاظ والمعانً .6

.أن تتضمن صورا خٌالٌة  .7
1

 

نستنتج أن هذه الشروط مهمة لتسهٌل عملٌة اختٌار لطع المحفوظات التً تنمً مهارات 

 .الطالب

: عرٓلج خدرٓس الهضفَغبح

: ٌسٌر المدرس فً درس المحفوظات على حسب الخطوات اآلتٌة

وٌكون بإثارة نشاط التبلمٌذ وأذهانهم إلى موضوع المطعة عن طرٌك : التمهٌد .1

الحدٌث واألسبلة، وٌدخل فً التمهٌد ذكر مناسبة المطعة، وتصوٌر جوها، والتعرٌؾ 

 .الموجز بصاحبها

 .وذلن بإرشاد التبلمٌذ إلى موضعها من الكتاب الممرر: عرض المطعة .2

 .وٌموم بها المدرس مراعٌا حسن األداء وتمثٌل المعنى: المراءة النموذجٌة .3

بعد الطرٌمة المناسبة، ٌطلب المدرس من التبلمٌذ لراءة جزء من : لراءات التبلمٌذ .4

 .المحفوظة مع تصحٌح األخطاء مباشرة وبسرعة

 : الخطوات اآلتٌةإتباعوخٌر طرٌمة فً الشرح : الشرح .5

 إلماء األسبلة من طرؾ المعلم على التبلمٌذ. 

 تمسٌم المطعة إلى أبٌات أو وحدات معنوٌة إذا كان البٌت مستمبل فً معناه. 

 مطالبة أحد التبلمٌذ بمراءة الوحدة. 

 شرح المفردات اللؽوٌة وتدوٌن معانٌها على اللوح. 

 توجٌه أسبلة جزبٌة حول الوحدة المدروسة حتى ٌتكون لدٌهم المعنى العام لها. 

 تحلٌل المطعة إلى عناصر أساسٌة وأفكار ربٌسٌة. 

 لراءات أخرى للمطعة. 

 منالشة عامة حرة.. 

 تحفٌظ المطعة، أو جزء منها، أو طلب عمل هذا فً البٌت.
2

 

نستنتج أن سمٌح أبو مؽلً، سار وفك خطوات متسلسلة للوصول إلى الهدؾ المنشود 

 .رؼم إطالته
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 : دراشج الفضل الشبدس

: الخؾتٓر

: أٌهٓج الخؾتٓر فْ الضٓبث

عرؾ أبو مؽلً التعبٌر أنه تدفك الكبلم على لسان المتكلم أو الكاتب، فٌصور ما ٌحس 

. به، أو ما ٌفكر به، أو ما ٌرٌد أن ٌسؤل أو ٌستوضح عنه

.والتعبٌر إطار ٌكتنؾ خبلصة الممروء من فروع اللؽة وآدابها والمعارؾ المختلفة
1

 

إفصاح المرء بالحدٌث أو الكتابة عن أحاسٌسه الداخلٌة : 'كما عرفه زهدي دمحم عٌد أنه

.'ومشاعره وأفكاره ومعانٌه بعبارات سلٌمة
2

 

وهو العمل المدرسً المنهجً الذي ٌسٌر وفك خطة متكاملة، للوصول بالطالب إلى 

ه وأحاسٌسه، ومشاهداته وخبراته الحٌاتٌة، شفاهة رمستوى ٌمكنه من ترجمة أفكاره ومشاع

.وكتابة بلؽة سلٌمة، وفك نسك فكري معٌن
3

 

وعلٌه، نرى أن التعارٌؾ السابمة تتفك جمٌعها على أن التعبٌر هو نشاط لؽوي ٌفصح به 

. الفرد عن مشاعره شفاهة أو كتابة

: كما ذكر سمٌح أبو مؽلً أهمٌة التعبٌر التً تمثلت ٌما ٌلً

أنه ؼاٌة فً دراسات اللؽات فً حٌن أن فروع اللؽة األخرى كالمراءة والخط،  -

واإلمبلء والنصوص والمحفوظات والمواعد، كلها وسابل مساعدة تسهم فً تمكٌن 

 .الطالب على التعبٌر الواضح السلٌم الجمٌل

هو طرٌمة اتصال الفرد بؽٌره، وأداة فعالة لتموٌة الروابط االجتماعٌة والفكرٌة بٌن  -

 .األفراد والجماعات

 .أداة للتعلم والتعلٌم -

.ٌساعد على حل المشكبلت الفردٌة واالجتماعٌة عن طرٌك تبادل اآلراء ومنالشتها -
4

 

للتعبٌر وظٌفة تموٌمٌة، إذ ٌختبر به الكاتب مهاراته فً استعمال النحو والخط  -

. واإلمبلء، وتسلسل األفكار واألسالٌب
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. فمدان الثمة بالنفس واالضطراب عند العجز، عن التعبٌر -

ٌترتب عن عدم الدلة فً التعبٌر عدم تحمٌك األهداؾ، كما تعد الدلة فً العبٌر أحد  -

.مماٌٌس الكفاءة والنجاح فً العمل وضرورة لعدة مهن 
1

 

: ونجد أن الدكتور أحمد الخولً أضاؾ إلى ما سبك ذكره ما ٌلً

ٌسهم التعبٌر فً حفظ التراث اإلنسانً، وٌعد عامل من عوامل ربط حاضر اإلنسانٌة  -

 .بماضٌها

ٌمكن التعبٌر المعلم من الولوؾ على الخصابص اللؽوٌة للطلبة، فٌعزز اإلٌجابً منها  -

 .وٌعالج الجانب اآلخر

 .ٌكشؾ عن المواهب اللؽوٌة، فٌصبح أصحابها محل احترام الجمٌع -

.ٌنمً الذوق األدبً واإلحساس الفنً -
2

 

ومن خبلل ما سبك نمول إن أبو مؽلً والخولً توافما فً ذكر أهمٌة التعبٌر فً حٌاة 

الناس، حٌث أن الخولً ذكر األهمٌة التً ذكرها أبو مؽلً، وأضاؾ علٌها، وبالتالً فإن 

. أهمٌة التعبٌر تكمن فً نشاط المرء وتفاعله مع مجتمعه

: أىَاػ الخؾتٓر

.(إنشاء)، وكتابً أو تحرٌري(محادثة)شفهً : لسم سمٌح أبو مؽلً التعبٌر إلى
3

 

فهً حٌن رأى آخرون أن التعبٌر ٌنمسم من حٌث األداء أو الشكل إلى التعبٌر الشفوي 

.والتعبٌر الكتابً، ومن حٌث المضمون إلى وظٌفً أو إبداعً 
4

 

ونجد فبة ثالثة لسمت التعبٌر باعتبار األسلوب، وٌشمل التعبٌر األدبً والتعبٌر العلمً، 

والتعبٌر العلمً المتؤدب، وتمسٌم باعتبار الهدؾ وبه التعبٌر الوظٌفً والتعبٌر اإلبداعً، 

وتمسٌم ثالث باعتبار اإلجراء 
5

، وٌتكون من التعبٌر الحواري والتعبٌر ؼٌر الحواري، 

.وأخٌرا باعتبار التدوٌن، وٌشمل التعبٌرٌن الشفوي والكتابً 
6

 

. اختلفت تمسٌمات التعبٌر ولم تمتصر على تمسٌمٌن فمط: وعلٌه
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: أٌداف الخؾتٓر الشفَّ

 .أن ٌتعود التبلمٌذ على التعبٌر الصحٌح باللؽة الصحٌحة بؽٌر خجل -

 .أن ٌتزودوا بالكلمات والتعبٌرات التً تناسب مستواهم -

 .أن ٌتمن التبلمٌذ الموالؾ الخطابٌة والجرأة األدبٌة -

أن ٌعتاد الطالب على ترتٌب األفكار وتسلسلها وسردها وفك ترتٌب منطمً، فتتسع  -

 .دابرة أفكارهم

: أٌداف الخؾتٓر الكخبتْ

باإلضافة إلى معظم األهداؾ المذكورة فً التعبٌر الشفوي، فإن التعبٌر الكتابً ٌدرب 

. التبلمٌذ على الكتابة بوضوح وتركٌز، وسٌطرة أكثر على التفكٌر

والتعبٌر الكتابً وسٌلة االتصال بٌن الفرد وؼٌره، ممن تفصله عنهم المسافات الكبٌرة، 

والبد من تدرٌب التبلمٌذ على مختلؾ أنواع التعبٌر الكتابً، مثل كتابة األخبار لمجلة 

الحابط المدرسٌة، وصؾ الصور والمعارض، تلخٌص المصص، كتابة المذكرات 

...  والتمارٌر، وبطالة الدعوة والتهانً، ووسابل الشكر 

ومن أهداؾ التعبٌر الكتابً تحمٌك آداب الكتابة، وترتٌب الموضوع واالهتمام بالخط 

.وعبلمات الترلٌم 
1

 

: جمعت أهداؾ التعبٌر الشفوي والكتابً، وهً كالتالً

 .تمكٌن التبلمٌذ من التعبٌر عما بنفوسهم، أو عما ٌشاهدونه بعبارة سلٌمة -

 .توسٌع دابرة أفكارهم -

 .تزوٌدهم بما ٌعوزهم من المفردات والتراكٌب -

 .تعوٌدهم على التفكٌر المنطمً، ترتٌب األفكار، الربط بٌنها -

.إعدادهم للموالؾ الحٌوٌة، التً تتطلب فصاحة اللسان، والمدرة على االرتجال -
2

 

 .المدرة على االلتباس وجمع المعلومات ووضعها فً سٌالها المناسب -

 .الحرص على خلو التعبٌر من األخطاء اللؽوٌة والنحوٌة واإلمبلبٌة -

 نظام الفمرة ومراعاة الهوامش إتباعاتمان مهارات الكتابة من وضوح الخط،  -

 .وعبلمات الترلٌم

.تنمٌة المهارات الضرورٌة والثمة بالنفس، الجرأة والطبللة وتمثٌل المعنى -
3
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نبلحظ اختبلؾ فً طرح أهداؾ التعبٌر، وتتمثل هذه األخٌرة فً سرعة التفكٌر : وعلٌه

والتعبٌر وكٌفٌة مواجهة الموالؾ المفاجبة، إضافة إلى تموٌة شخصٌة الطفل، ومساعدته 

. على التكٌؾ مع المجتمع

: عرق خدرٓس الخؾتٓر

 :فً الصفٌن األول والثانً االبتدابٌٌن - أ

 .ٌمتصر التدرٌب فً هذٌن الصفٌن على التعبٌر الشفوي -

نختار موضوعات المحادثة من مشاهدات األطفال فً البٌت والشارع والمدرسة،  -

 ...والحفبلت والرحبلت 

 .كما نستخدم الصور الملونة المعبرة مادة لتدرٌب األطفال على الحدٌث -

 :فً الصفٌن الثالث والرابع االبتدابٌٌن - ب

. ٌضاؾ فً هذٌن الصفٌن التعبٌر الكتابً

ٌكون التعبٌر الشفوي على صٌؽة الصفٌن األولٌن، ولكن بصورة واسعة وأسلوب 

. رالً، ألن التبلمٌذ اتسع أفمهم وزاد محصولهم اللؽوي

: أما التعبٌر الكتابً، فٌدرب التبلمٌذ على عدة مهارات، وهً

 .استخدام الكلمات فً جمل -

 .تكملة جملة نالصة -

 .اإلجابة عن أسبلة عامة متنوعة -

 .ترتٌب لصة أجزاإها ؼٌر مرتبة، وتلخٌصها بعد لراءتها أو سماعها -

.كتابة عبارة بعد تؽٌٌر كلماتها بكلمات ممابلة لها لٌستمٌم معناها  -
1

 

: فْ الضفٓو الخبهس َالشبدس االتخدائٓٓو

وفً هذٌن الصفٌن ٌدرب التبلمٌذ على النوعٌن الشفوي والكتابً، ففً التعبٌر الشفوي 

ٌدربون على األنواع المختلفة المناسبة عل أال ٌكون منها موضوعات معنوٌة لبعدها عن 

. حٌاتهم

: وفً التعبٌر الكتابً تتبع الطرق التالٌة وما ٌماثلها

وٌنبؽً أن تكون بعض األسبلة مباشرة ال )اإلجابة عن أسبلة فً موضوع لرءوه  -

 (.تحتاج إلى جهد عملً وبعضها ٌتطلب نوعا من التفكٌر

 .تلخٌص لصة لرءوها أو سمعوها -

 .ملا الفراؼات فً لصة أو موضوع بكلمات أو عبارات مناسبة -

 .تكملة لصة نالصة -
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كتابة بضعة أسطر فً موضوع كوصؾ بعض األشٌاء أو ألعمال أو بٌان فوابدها أو  -

 .التعبٌر عن نشاط التبلمٌذ تؤلٌؾ لصة مع االستعانة ببعض المفردات والتراكٌب

: طرٌمة تدرٌس التعبٌر فً المرحلة اإلعدادٌة

ارتفع مستوى التبلمٌذ اآلن، وأصبح وعٌهم أكثر وتفكٌرهم ألوى، وزادت ثروتهم اللؽوٌة 

ومهاراتهم الكتابٌة، لذلن البد لمعلم التعبٌر من أن ٌتبٌن خطة معٌنة لدرس التعبٌر، فٌختار 

موضوعا ٌبلبم مٌول التبلمٌذ وفهمهم، فإن من طبٌعة التبلمٌذ االنطبلق فً كتابة المواضٌع 

. التً توافك هواهم

.وٌمكن تدرٌب التبلمٌذ فً هذه المرحلة على التعبٌر الشفوي والكتابً
1

 

ومنه فإن تدري التعبٌر الشفوي والتعبٌر الكتابً، ٌتم بطرق مختلفة حسب كل مستوى 

دراسً، وحسب تفكٌر التبلمٌذ، فكلما انتملوا إلى صؾ آخر زاد رصٌدهم اللؽوي 

. وشجاعتهم وكذلن استٌعابهم مع اختبلؾ طرٌك التدرٌس التً تناسبهم

: خضضٓص الخؾتٓر

 :خضضٓص الخؾتٓر الشفَّ - أ

 بالنسبة للصفوؾ االبتدابٌة : 

ترن التلمٌذ على حرٌته لتعوٌده على االنطبلق فً الكبلم براعة ولتجنب شعوره  -

 .بالٌؤس والفشل

تنبٌه التبلمٌذ على الخطؤ لذي ٌتكرر بواسطة المنالشة، كما ٌجب على المعلم التحدث  -

 .بلؽة سلٌمة لكً ٌملده تبلمذته

 فٌختلؾ األمر ألن المعلم ٌحاسب األخطاء وٌنبه على : أما فً الصفوؾ اإلعدادٌة

 .تصحٌحها

 :خضضٓص الخؾتٓر الكخبتْ- ة

 ٌْصحح المعلم أثناء انشؽال التبلمٌذ بالكتابة، أو ٌستدعً بالمابمة إلى :فْ االتخدائ

 ؼٌرها كما ٌمكنه أومكتبه، وٌصحح األخطاء سواء كانت إمبلبٌة أو لؽوٌة 

 .تصحٌحها فً البٌت

 ّهنان عدة طرق ٌتم تصحٌح التعبٌر بها ومنها:فْ اإلؽداد: 

تساعد هذه الطرٌمة فً تنمً الذهن والبحث عن الخطؤ، : طرٌمة التصحٌح بالرموز -1

حٌث تتمثل هذه الطرٌمة، فً وضع رموز مثبل باللون األحمر تحت الخطؤ دون 

 .خطؤ إمبلبً( م)بمعنى خطؤ نحوي أو ( ن)كتابة التصحٌح، ككتابة 
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وؼالبا ما ٌمع معظم التبلمٌذ فً نفس الخطؤ فٌتم : طرٌمة شرح األخطاء المشتركة -2

 .منالشة الصؾ كامبل

أي أن ٌصحح المعلم لكل طالب موضوعه وٌنالشه فٌه مع : التصحٌح الفردي -3

 .تصحٌح الخطؤ، وتعد الطرٌمة األلل استعماال لكثرة الطبلب وضٌك الولت

مع كتابة التصحٌح فوق الخطؤ بملم أحمر دون منالشة التلمٌذ، وتعد : تصحٌح الدفاتر -4

.هذه الطرٌمة للٌلة الجدوى
1

 

: ٌرى دمحم الصوٌركً أن تصحٌح التعبٌر فً المرحلة االبتدابٌة كاآلتً

عدم تدخل المعلم أو أحد التبلمٌذ بالتصحٌح أثناء حدٌث المتكلم سواء إن كان خطا  -

لؽوٌا أو نحوٌا، ألنه ٌإدي إلى لطع حبل أفكاره وفً حٌن تعثره فً متابعة فكرته 

 .على المعلم مساعدته بلفظ أو جملة لصٌدة

ٌنبؽً على المعلم أن ٌنالش األخطاء بعد انتهاء المتكلم من حدٌثه، مع ضرورة  -

.التؽاضً عن األخطاء البسٌطة، حتى ال تزرع فً نفسه الخجل، وعدم الثمة بالنفس
2

 

ال ٌجوز للمعلم أن ٌمهل أخطاء التبلمٌذ بل علٌه أن : أما بالنسبة للمرحلة اإلعدادٌة -

.ٌعودهم على أن ٌدرن كل تلمٌذ خطؤه حتى ولو كان الخطؤ تافها
3

 

ة الذي ٌرى أن هنان صور متنوعة شحاتأما تصحٌح التعبٌر من منظور حسن  -

لتصحٌح كتابات الطبلب فً مجال التعبٌر، فبعض المدرسٌن ٌمومون بتحدٌد األخطاء 

التً ٌمع فٌها الطبلب فً مهارات التعبٌر كما ٌمومون بتصوٌب هذه األخطاء، 

وٌردون كراسات التعبٌر إلى الطبلب إلعادة هذه الجمل التً ولع فٌها الخطؤ فً 

 .صورة سلٌمة

وبعض المدرسٌن ٌنالشون الطبلب فً أخطابهم حتى ٌهتدوا إلى سبب خطبهم  -

فٌتحاشون لً موضوعات الحمة، باعتبار أنه ال خٌر فً إصبلح ال ٌدرن الطالب 

أساسه، وال فً صواب ال ٌكتبه الطالب بنفسه، وهذا ما ٌمكن أن نطلك علٌه التعلٌم 

 .اإلرشاديالفردي 

وبعض الموجهٌن ٌرون االكتفاء بوضع خطوط تحت مواطن الخطؤ، وٌوضع فً  -

هامش الصفحات رمز ٌشر إلى نوع الخطؤ على أن ٌموم الطالب نفسه بإصبلح 

.الخطؤ
4
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. ومما سبك ذكره نبلحظ اختبلؾ طرق تصحٌح التعبٌر الكتابً أو الشفوي -

: ؽَاهل الىٍَط تبلخؾتٓر

ٌرى سمٌح أبو مؽلً أن من عوامل النهوض بالتعبٌر، وتشجٌع التلمٌذ على المول 

والكتابة هو منحه الحرٌة الكافٌة فً درس التعبٌر، كإعطابه فرصة اختٌار الموضوع الذي 

. ٌجب التحدث عنه او كتابته كما تمنح له حرٌة عرض أفكاره

. إعطاء الطبلب المجال للحدٌث والنماش والكتابة أثناء الدرس

اختٌار موضوعات مبلبمة لحٌاة التبلمٌذ االجتماعٌة، تمس مشاعرهم وأفكارهم 

. وتساعدهم على تنمٌة المدرة على المول أو الكتابة

.إضافة إلى المراءة الحرة التً تساعد بدورها على المول والكتابة
1

 

إذن تعد العوامل المذكورة أعبله عمودا فمارٌا للتعبٌر، فٌجب التركٌز علٌها لكً ال ٌفمد 

. لٌمته
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: دراشج الفضل الشبتؼ

: الخدرٓة المغَّ َاللَاؽد

دراسة لمواعد ما هً إال وسٌلة تإدي إلى سبلمة التعبٌر حدٌثا وكتابة، وإلى فهم األفكار 

وإدران المعانً بٌسر، ولذلن فإن كثرة التدرٌب والمران، ومبلحظة طرابك استعمال اللؽة 

فً نصوص وموالؾ لؽوٌة حٌة تمكن التبلمٌذ من فهم المواعد واإلحساس بها، واالنطبلق 

.فً الكبلم والكتابة وفك هذه المواعد بسهولة وسلٌمة 
1

 

ولد طرح حسن البجة، فمد طرح آراء التربوٌون فً تدرٌس المواعد، حٌث افترلوا إلى 

فرٌمٌن متضادٌن، فالفرٌك األول ٌذهب إال أنه ال ضرورة لتدرٌس لمواعد ن خبلل حصص 

مستملة، فهم ٌعتبرون أن إفراد الحصص لتدرٌس المواعد مضٌعة للولت والجهد، فً حٌن 

 اٌذهب الفرٌك الثانً إلى أن المواعد ال مفر من تدرٌسها، ألن الؽرض منها تمٌٌز الخطؤ كم

.أنها تدرب التبلمٌذ على التفكٌر الدلٌك
2

 

وحسب رأٌنا فإنه البد من دراسة المواعد ألنها تساعد على إعمال العمل، كما تساعد 

. التبلمٌذ على لمبلحظة الدلٌمة والتفكٌر المنطمً

صعوبة لواعد اللؽة أو سهولتها ال تكمن ي المواعد نفسها، وإنما تعتمد على طرٌمة 

التدرٌس وممدرة المدرس، ففً معظم حاالت من نفور التبلمٌذ من المواعد ٌكون لسبب عدم 

. مهارة المدرس فً اتباع الطرٌمة الناجعة لتوصٌل تلن المواعد إلى أذهان التبلمٌذ

: وفً الصفوؾ االبتدابٌة العلٌا، ٌبدأ تدرٌس المواعد على شكل تدرٌبات لؽوٌة منها

 .تمثٌل التلمٌذ لعمل ما والتحدث عما ٌفعله، أو سإال آخر عما فعله وٌفعله زمٌله -1

عرض صور ملونة، وعمد محادثة حولها تستعمل فٌها أدوات االستفهام، اإلشارة،  -2

 ...الفاعل والمفعول، والمثنى والجمع، والمذكر والمإنث 

 ...تحوٌل األلفاظ والجمل من مفرد إلى مثنى وجمع، ومن مذكر إلى مإنث  -3

.ملء فراؼات فً جمل نالصة -4
3
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: أٌداف خدرٓس اللَاؽد

أن ٌتمكن التبلمٌذ من أن ٌتكلموا وٌكتبوا أو ٌمرإا بلؽة سلٌمة من ؼٌر عناء أو  -1

 .تكلؾ

 .أن ٌتمكن التبلمٌذ من أن ٌمٌزوا الخطؤ وٌعرفوا أسبابه للعمل على تجنبه فً كبلمهم -2

أن ٌعرؾ التبلمٌذ والع الكلمات فً الجمل، وهذا ٌساعدهم على فهم المعنى بسرعة  -3

 .ودلة

 .أن ٌكسب التبلمٌذ مادة لؽوٌة بتعرٌفهم أصول االشتماق والتصرٌؾ -4

أن ٌتدرب التبلمٌذ على الموازنة بٌن الخطؤ الصواب، وعلى التفكٌر المنتظم وتنمٌة  -5

 .دلة المبلحظة

 .أن ٌتدربوا على استنباط المواعد من األمثلة والشواهد الجزبٌة -6

.أن ٌعرؾ التبلمٌذ أسالٌب وأنماط الكبلم العربً  -7
1

 

: ولد أجمل حسٌن عطٌة أهداؾ تدرٌس المواعد فٌما ٌلً

 .تمكٌن المتعلم من االستعانة بمواعد اللؽة العربٌة فً فهم معانً التراكٌب والجمل -1

 .تعوٌد المتكلم على دلة المبلحظة، والموازنة والتحلٌل والربط -2

 .زٌادة الثروة اللؽوٌة لدى المتعلم من خبلل ما ٌمرأ من نصوص وشواهد -3

تمكٌن المتعلم من تذوق ما ٌمرأ وٌسمع من خبلل الضبط الصحٌح للكلمات والتراكٌب  -4

 .والصٌػ

.تروٌض عمول المتعلمٌن وتنمٌة المدرة على التفكٌر لدٌهم  -5
2

 

وعلٌه نرى توافك بٌن أهداؾ كل من أبو مؽلً وحسٌن عطٌة، التً تتمثل فً المساعدة 

. على دلة المبلحظة والموازنة وإدران العبللة بٌن المعانً والتراكٌب

: عرٓلج خدرٓس اللَاؽد

 فْ الضفَف اإلؽدادٓج :
 .ٌجب أن ٌكون محور الدرس لصة شٌمة أو موضوع مهم أو أمثال من الوالع -

 .التمهٌد للمصة بالحدٌث أو األسبلة -

 .عرض المصة على السبورة ثم لراءتها بصمت -

 .منالشة أفكارها ومعانٌها العامة مع المعلم -

 .استنباط الماعدة العامة ثم تدرٌبهم على هذه الماعدة -

.محاولة حل تمارٌن الكتاب -
1
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أما عبد الفتاح حسن البجة فمط تطرق لعدة طرق شاعت فً تدرٌس المواعد ولد اخترنا 

: من بٌنهم الطرٌمة االستمرابٌة

 .حث الطلبة وتحفٌزهم على متابعة الدرس الجدٌد وتحدٌد الؽرض منه: التمهٌد - أ

وتتم أن ٌضع المعلم، الماعدة العامة المراد تعلٌمها (:عرض الماعدة)تحدٌد المشكلة  - ب

 .أمام الطبلب على اللوح، أو على ورق مموي

وٌمكن معالجة ذلن بتكلٌؾ المعلم طبلبه بجلب أمثلة تنطبك : تحلٌل الماعدة وتفصٌلها - ت

.على الماعدة 
2

 

ٌكلؾ المعلم طبلبه بحل بعض التمارٌن المتعلمة بالماعدة، وبالتالً : العمل البٌتً - ث

هنان توافك بٌن الطرٌمتٌن السابمتٌن، وتعتبر هذه الطرٌمة األكثر استخداما من طرؾ 

. المعلمٌن

: الخعتٓق ؽمِ اللَاؽد

ال ٌمكن أن ترسخ المواعد فً األذهان حسب الكاتب إال عملٌا، حٌث أن دراسة المواعد 

تستمر بعد ذلن فً كل الحصص، فالتطبٌك ٌكون شفوٌا أو كتابٌا، حٌث ٌكون األول أسبك 

من الثانً وممهد له، كما ٌجب على المعلم مراعاة بعض األمور عند تدرٌب التبلمٌذ على 

: التطبٌك الشفوي والكتابً، وهً

 .أن تكون األمثلة المطروحة لها صلة بالحٌاة االجتماعٌة، لكً ال ٌنفر التبلمٌذ منها .1

 .الحرص على جوهر المواعد .2

 .االبتعاد على كل ما ٌحتمل آراء مختلفة .3

 .تطبٌمٌاومنالشة أمثلة التطبٌك فهما  .4

 .البدء باألسهل ثم األصعب مع تعلٌمهم االعتماد على النفس .5

 .حل التمارٌن والتدرٌبات فً المسم .6

.استؽبلل فروع اللؽة كالنصوص وعٌرها للتطبٌك على المواعد  .7
3

 

: ونجد حسن شحاتة ٌرى أن التطبٌك نوعان

 وٌكون بكتابة أسبلة متنوعة على السبورة أو على طالات توزع على : شفَّ خدرٓة

التبلمٌذ، وٌطلب منهم المعلم اإلجابة عما فٌها، أو ٌكون بمراءة لطع ؼٌر مشكولة 

ٌراد منهم ضبطها وبٌان سبب ضبطها، كما ٌكون بتوجٌه التبلمٌذ إلى منالشة 

 .األخطاء التً تمع منهم فً دروس التعبٌر أو المراءة
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 ٌكون بتعوٌد لتبلمٌذ على االعتماد على النفس، واالستؽبلل فً الفهم، : كخبتْ خعتٓق

والمدرة على التفكٌر والمٌاس، واالستنباط بشرط أال تبمى الكراسات عند التبلمٌذ بعد 

.انتهاء الحصة، وواجب المدرس أن ٌتسلمها بنفسه بعد انتهاء الحصة مباشرة
1

 

وعلٌه فإن كل من أبو مؽلً وشحاتة، توافما فً طرٌمة التطبٌك على المواعد ألنهما 

. ٌعتبرانها أجدر الطرق فً التطبٌك

 : دراشج الفضل الذبهو

: الىضَص

عرفها دمحم فضل هللا بؤنها لطع تختار من التراث األدبً، لد تكون شعرا ولد تكون نثرا، 

لفرق بٌنها وبٌن المحفوظات فرق فً الدرجة ولٌس فً النوع، فهً تتضمن فكرة متكاملة 

تحوي عدة أفكار مترابطة، أطول نسبٌا من المحفوظات وأكثر وضوحا فً جمالها الفنً، 

.وأعمك فً موضوعاتها
2

 

فً حٌن رأى أبو مؽلً أنه ٌفهم من النصوص ما احتواه تارٌخ الطبلب العربً 

واإلسبلمً من تراث أدبً وعلمً وحضاري، وصور مشرلة من المٌم والمثل وأنواع 

. المعرفة، من هنا ٌنطلك الطالب إلى تهذٌب وجدانه وصمل ذوله وحسه

والهدؾ من تدرٌس النصوص فً المرحلتٌن اإلعدادٌة والثانوٌة، هو تدرٌب الطبلب 

: على الفهم وزٌادة خبراتهم اللؽوٌة والنفسٌة واألدبٌة، وفٌما ٌلً بعض األهداؾ

 .ذكر مواطن الجمال الفنً فً األجناس األدبٌة -

 .معرفة روابع األدب والعصور األدبٌة، والعوامل المإثرة فً أدبهم -

 .تزوٌد الطبلب بثروة اللؽوٌة لتنمٌة ثمافتهم األدبٌة -

 .تنمٌة لدرات الطالب على النمد والتحلٌل -

.تؽذٌة وجدانه وتنمٌة أحاسٌسه  -
3

 

: أما حسن البجة ذكر أهم األهداؾ وهً كالتالً

حفظ عدد من المطع الشعرٌة والنثرٌة من خطب العرب، وأمثالهم وحكمهم، إضافة  -

 .إلى ما ٌحفظه من اآلٌات الكرٌمة واألحادٌث الشرٌفة
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اكتساب ثروة لؽوٌة مناسبة من النصوص التً ٌدرسونها، والتعرؾ إلى معانً  -

 .المفردات والتراكٌب التً تضمنتها النصوص من خبلل السٌاق

.تذوق النص األدبً وتمدٌر كاتبه على وفك أصول نمدٌة تتماشى مع مستواه -
1

 

 .تبٌن جو النصوص التً ٌدرسها والظروؾ التً لٌلت فٌها -

اإلفادة من األسالٌب األدبً الرفٌعة التً كتبت بها النصوص، ومحاولة النسج على 

. منوالها، مما ٌساعدهم على التعبٌر الشفوي والتحرٌري

ومنه لراءة النصوص تجعل الطالب ٌتذولها فنٌا، وٌكتشؾ جمالٌة عناصر األدب 

.المختلفة باإلضافة إلى ممارسته التمثٌل وإجادة اإللماء
2

 

: عرٓلج خدرٓس الىضَص

: التصر سمٌح أبو مؽلً على أمرٌن فً طرٌمة تدرٌس النصوص

 .معرفة جو النص .1

 .دراسة النص .2

أما األمر األول نعنً به اإلحاطة بزمان ومكان النص، معرفة لابله والمناسبة التً لٌل 

. فٌها لتسهٌل تفهم النص وتذوله

: واألمر الثانً ٌتناول ثبلثة نواحً

 .الناحٌة اللؽوٌة والنحوٌة عن طرٌك شرح المفردات والتراكٌب شرحا لؽوي ونحوي - أ

الناحٌة األدبٌة عن طرٌك إبراز األفكار العامة الواردة فٌه وتبٌان صلتها ببٌبة األدب  - ب

 .وكذلن توضٌح شعور األدٌب فً هذا النص

أسلوب النص فً عرض جزالة ألفاظه ولٌنها وابتبلؾ حروفها أو تنافرها، وكذلن  - ت

.الصور البٌانٌة والمجازٌة وأثرها على النص
3

 

ونجد أن عبد الفتاح البجة كذلن تطرق إلى طرٌمة تدرٌس النصوص، حٌث أن الطرٌمة 

التً ٌستخدمها المعلم واحدة من األسباب التً تإدي إلى نجاح مهمته، فمد ثبت أن الطرٌمة 

الجٌدة المناسبة كفٌلة بمساعدة المعلم على معالجة كثٌر من التؽٌرات فً المنهاج، ونمدره 
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على تذلٌل صعوبات الكتاب الممرر، إضافة إلى الكشؾ عن نماط ضعؾ الطبلب لٌصار 

.إلى معالجتها
1

 

لكً ٌستطٌع المعلم أن ٌعالج النص األدبً المراد دراسته، ٌتعٌن علٌه أن ٌتناوله من 

: الجوانب اآلتٌة

 :أي معالجة األلفاظ من حٌث: األشمَتْ السبىة -

 تآلفها وتنافرها، جزالتها ولٌنها، وضعفها ولوتها. 

  ،األسالٌب المجازٌة والحمٌمٌة كاالستعارة، الكناٌة، والتشبٌه، الخٌال والصور الجمٌلة

 .العاطفة

ٌعنى به ما ٌتضمنه هذا النص من أفكار عامة (:األدتْ السبىة)الهظهَو سبىة -

وجزبٌة، ومدى ارتباطها بوالع األدٌب وحٌاته، إضافة إلى ما فً النص من عواطؾ 

 .حارة وباردة

وٌتمثل فٌما جفل به النص من أسالٌب وتراكٌب، : الجانب الصرفً والنحوي واللؽوي -

ومفردات، ومدى توفٌك األدٌب فً اختٌارها، ومدى لدرتها على توظٌفها توظٌفا 

.سلٌما
2

 

وعلٌه فإننا ترى توافك بٌن الكاتبٌن فً طرح طرٌمة تدرٌس النصوص، أي أنها الطرٌمة 

. المستخدمة ي ؼالب األحٌان من طرؾ المعلمٌن

:  فْ خؾمٓن كعؾج ىضَصإختبؽٍبالخعَاح الَاسة 

إثارة نشاط الطبلب، وذلن بالتمهٌد للدرس بممدمة سهلة تتناول حدٌثا مناسبا عن جو  .1

 .الطفل، والمناسبة التً استدعت إنشاءه

 .التعرٌؾ بصاحب النص وذكر نبذة عن حٌاته .2

 .عرض النص على السبورة أو فً الكتاب، ولٌام الطبلب بنظرة عاجلة علٌه .3

ٌمرأ المعلم النص لراءة نموذجٌة بصوت واضح النبرات، ٌتمثل فٌه المعنى، ثم ٌمرإه  .4

طالب أو أكثر لراءة تمهٌدٌة، ولد ٌستؽنً عن لراءة الطبلب التمهٌدٌة حرصا على 

 .الولت

الشرح، ثم ٌبدأ المعلم منالشا الطبلب فً األؼراض التً أرادها الشاعر أو الكاتب،  .5

واستخبلص األفكار المهمة، كما ٌنبؽً أن ٌسلن المعلم فً ذلن سبٌل المنالشات 
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باألسبلة واألجوبة، وأن ٌسوق الطالب إلى معرفة الجواب بالطرٌمة اإلٌجابٌة وٌتجنب 

.اإللمابٌة 
1

 

فً حٌن ٌرى كل من سعد علً زاٌر وإٌمان إسماعٌل عاٌز، أن النصوص األدبٌة تدرس 

: باتباع الخطوات التالٌة

ٌمهد المدرس للنص األدبً موضوع الدرس بالحدٌث عن الشاعر أو الكاتب : الخهٍٓد .1

صاحب النص، حٌاته، نتاجه، بٌبته، أو ٌتطرق على شكل خطوط عامة إلى 

الموضوع الذي سٌعالجه النص الشعري أو النثري، أو ٌتناول لصة أو حادثة لدٌمة 

 .أو من األحداث الجارٌة لها عبللة بالنص

ٌمرأ المدرس النص كامبل لراءة نموذجٌة، مع ضرورة تنبٌه : األىهَذسٓج اللراءث .2

الطلبة إلى المتابعة واالنتباه وتحرٌن الكلمات من خبلل المراءة، وٌجب على المدرس 

 .أن ٌراعً حسن األداء وتصوٌر المعنى

إن مرحلة المراءة مهمة وأساسٌة ألنها كفٌلة بتموٌم اللسنة للطلب وتجوٌد إلمابهم، ٌعد 

. تمهٌدا صالحا لفهم المعنى

ٌمرأ الطلبة الجٌدٌن النص لراءة جهرٌة، وٌفضل أن : العمتج لتؾط السٍرٓج اللراءث .3

ٌمرأ الطالب الواحد عددا من األبٌات ال ٌتجاوز ثبلثة أو أربعة أبٌات، والؽاٌة من هذه 

المراءة جلب انتباه الطلبة اآلخرٌن إلى النص وتشجٌعهم على المراءة، أي إٌجاد جو 

 .المنالشة بٌن الطلبة

ٌثبت المدرس الكلمات الصعبة على السبورة وٌشرحها : الضؾتج الهفرداح شرش .4

بإعطاء المعانً المختلفة والمرابن التً توضح معنى المفردة فً النص لتمرٌب 

 .الصورة كاملة إلى الطالب

ٌمسم المدرس النص إلى النص الشعري أو النثري على وحدات، : الىص خضمٓل .5

وتكون كل وحدة بٌتا أو أكثر، ولد تكون فمرة نثرٌة، ٌوضح فٌها معنى البٌت الواحد 

أوال، م شرح المصٌدة على شكل وحدات بشرح المعنى العام للمصٌدة أو المطعة 

النثرٌة، حٌث ٌكون الشرح عاما للموضوع مع إعطاء عناصره األساسٌة، وأن هذه 

العناصر تكون من النص ٌحس بها كلما ازداد فهمه للنص، كما أن على المدرس 

.مشاركة طلبته فً الشرح والتحلٌل 
2

 

لنص األدبً رسالة، وٌجب على المدرس أن ٌكون : َالؾتر الدرَس اشخخالص .6

مطلعا اطبلعاتاما على الدروس والعبر التً ٌتضمنها، النص، وٌشترن الطلبة معه 

فً استخبلصها، كما أن لها فوابد تتعلك بالخصابص الفنٌة للنص، وتتعلك ببعض 
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األحكام عند الشاعر أو الكاتب، أو تتعلك ببعضهما، فهً تفٌد الطالب فً حٌاته 

.وتؽٌٌر سلوكه
1

 

نان توافك فً خطوات تعلٌم النصوص األدبٌة عندهما، رؼم وجود بعض هنرى أن 

. االختبلؾ، إال أنها الخطوات المعتمدة من طرؾ العدٌد من المعلمٌن

: وتتناول المنالشة ما ٌلً

 .ألسام النص حسب األفكار العامة مع بٌان صلتها ببٌبة األدٌب . أ

 .ابراز العاطفة التً أحس بها األدٌب وكٌفٌة نملها إلى لرابه ومستمعٌه . ب

 .األسلوب من ناحٌة األلفاظ وجزالتها ولٌنها . ت

تموٌم النص عن طرٌك إبداء الرأي فً تمدٌر النص، وهل وفك األدٌب فً التعبٌر  . ث

عن أحاسٌسه؟ وهل كان صادلا فً عاطفته؟ وموازنة نص مع نص آخر من عصر 

.آخر وبٌبة أخرى، إلدران الفرق بٌن الشعراء والكتاب والعصور، وكذلن األسلوب
2
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: اللضج: دراشج الفضل الخبشؼ

المصة نوع من األدب الرالً الرفٌع، الذي ٌصور حٌاة األمة وٌعكس ما ٌعتمل بع فً 

.نفوس أبنابها من انفعاالت ورؼبات
1

 

، وتختلؾ عن 'مجموعة من األحداث ٌروٌها الكاتب: 'فٌما عرفها دمحم نجم بؤنها

.المسرحٌة
2

 

فن أدبً إنسانً تتخذ من النثر أسلوبا لها، وتدور حول أحداث : 'وٌعرفها الشٌخ بؤنها

معٌنة ٌموم بها أشخاص فً زمان ما، ومكان ما، فً بناء فنً متكامل وتهدؾ إلى بناء 

'.الشخصٌة المتكاملة
3

 

ومن خبلل التعرٌفات السابمة، نرى توافك بٌن التعرٌفات والتً تحٌل إلى أن المصة فن 

. أدبً ٌعالج موضوع اجتماعً

: َغٓفخٍب الخرتَٓج

ٌرى أبو مؽلً أن المصة تحمل فً حمٌمتها ألوان من التهذٌب النفسً والمعرفة، لذلن 

كانت من أكبر الوسابل الفعالة فً دراسة العلوم المختلفة، ورلً الفرد، فالحٌاة لٌست فً 

.حمٌمتها سوى لصة طوٌلة، وكل إنسان لوم تمثٌل فصل فٌها
4

 

: ورأى البجة أن للمصة دور فً عدة مجاالت تربوٌة

تتٌح للطبلب فرصة أكبر للفهم واالستٌعاب بما ٌحتوٌه هذا األسلوب من إؼراء ٌنجم  -

 .عنه نمو شخصٌة الطالب

تساهم فً إبراز كثٌر من المواهب لدى الطبلب، ومهاراتهم، فهً تسمو بخٌالهم لما  -

 .فٌها من عنصر الخٌال

ترفع مستوى لؽة الطبلب وتهذب أسالٌبهم وترلٌها، وذلن من خبلل سرد المعلم  -

 .للمصة، وإصؽابهم له بانتباه شدٌد

تٌسر للطالب فهم الكثٌر من الحمابك العلمٌة التً تروٌها المصة، وبالتالً ٌمبل علٌها،  -

.لما فً المصص من عناصر التشوٌك واإلؼراء، وحسن االستماع 
5
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: هٓل األعفبل إلٍٓب

لدى األطفال شؽؾ سماع المصة، وتتبع أحداثها ومعرفة شخصٌاتها باإلضافة إلى 

عبللات الشخصٌات ببعضها، ونهاٌة كل شخصٌة، فحب االطبلع هو ؼرٌزة بشرٌة، إن 

المصة تحمل فً طٌاتها معانً وصور من الحٌاة ال ٌمكن إٌجادها فً البٌبة التً نعٌشها، 

وبهذا تعتبر مصدر رؼبته فً المعرفة، وتكون شخصٌات المصة متحركو وناطمة 

ومعبرة لتثٌر الخٌال، ومحاولة كشؾ الخباٌا، كما أنها تعتبر وسٌلة تسلٌة األطفال 

.ٌعٌشون معها بفرحها وحزنها
1

 

: وٌتفك علً مذكور فً هذا الرأي، حٌث ٌرجع أن السر فً هذا المٌل الموي للمصة

أن حب االطبلع من األمور الموٌة فً الطبابع البشرٌة، والمصة لون أدبً ٌستهوٌه 

الصؽار والكبار على السواء، فالطفل ٌنصب باهتمام ألفراد أسرته حٌنما ٌمصون علٌه 

. المصة

أي أن المصة أداة ٌتسلى بها األطفال وٌسٌرون بها إلى عالم الخٌال، فهً فن جمٌل 

.ٌساعدهم على تكوٌن شخصٌاتهم لما تحوٌه من أفكار ومؽزى
2

 

: أسس اختٌارها

ٌجب على المربٌن التمكن من اختٌار أنواع المصص الصالحة لؤلطفال حسب مراحل 

نموهم، حٌث أجزٌت دراسات لمعرفة المصص المبلبمة لؤلطفال والمراهمٌن، ومن 

: بٌنها

 وهً تلن التً تعبر عن البٌبة، وهً ما تبلبم الطفل فً سنداته : الَاكؾٓج اللضص

 .األولى، ففً هذه المرحلة ٌمكنه الشعور بالبٌبة التً ٌعٌش فٌها

 وهذه المصص تناسب األطفال فً مراحلهم األولى من التعلٌم، : الخٓبلٓج اللضص

.ألنهم ٌنتملون من بٌبة لبٌبة أخرى، تحفزهم على حب االطبلع 
3

 

 وهذه تناسب الكبار للٌبل، ألنهم فً مرحلة ٌحبون : َالتعَلج الهغبهرث كضص

المماتلة والؽلبة، وتوجد العدٌد من المصص البطولٌة فً اإلسبلم كهجرة النبً علٌه 

 '.رسببً'الصبلة والسبلم، وحروب الظاهر 
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 تخص مرحلة سن المراهمة، وهنا ٌتدخل المربً لكً ال ٌمٌل : الغراهٓج اللضص

 .طفله وٌمنح له المصص ذات األؼراض الشرٌفة

 وهذه المصص ٌمٌل لها الكبار والبالؽٌن، لما فٌها : الؾمٓب الهذل خضَر الخْ اللضص

.من عبلج للمشكبلت االجتماعٌة
1

 

أما علً مذكور فمد أورد أسس أخرى ٌجب مراعاتها عند اختٌار المصة المناسبة 

: ألطفال، وهً

هو الوعاء الذي ٌحمل الفكرة، وكلما كانت عبارة الكاتب سهلة ومتسمة مع :األشمَة -

األفكار وتسلسل الحوادث، كلما كانت المصة جٌدة، فالخٌر لؤلطفال أن ٌستمعوا إلى 

 .الكلمات مشكولة األواخر من أن ٌستمعوا إلٌها ساكنة األواخر

ن المصة لجٌدة التً أحسن اختٌارها، هً المصة التً ٌتبلءم موضوعها ا:الهَظَػ -

مع اهتمامات التبلمٌذ فً المرحلة التً ٌمرون بها، فالمصص الساذجة البسٌطة 

 .المرتبطة بالبٌبة والتً تفٌد األطفال فً سن الثالثة ال تنفع أطفال سن العاشرة

من أسس الهامة التً ٌجب مراعاتها عند اختٌار المصة، أن ٌكون :الؾرط عرٓلج -

.الشخصٌات والعمدة -الموضوع -الممدمة : -عرضها جٌدا وذلن عن طرٌك مراعاة
2

 

اختلفت أسس اختٌار المصة لدٌهما، فاألول ركز على الفبة العمرٌة لماربٌها، أما الثانً 

 .فمد ركز على طبٌعة المصة وموضوعها

: اشخغاللٍب فْ فرَػ المغج

  إن فن اإللماء والتعبٌر هو سرد المصة، فعندما تكون المصة مسرودة جٌدا ٌنجذب لها

 .السامعٌن

  للمصة عدة أهداؾ مما ٌجعل لها تؤثٌر فً الطفل، حٌث أن اختٌار ما ٌناسب الطفل

 .ٌساعده فً تكوٌن خصٌته

 تساعد فً حل عمدة لسان األطفال وزٌادة ثروتهم اللؽوٌة، وحب االطبلع. 

 تثٌر خٌاله، وتموي ذاكرته. 

 تعودهم على حسن اإلصؽاء والفهم. 

 تعزز فٌهم الشوق للتعلم. 

كما ٌمكن االنتفاع بها فً درس النصوص وتارٌخ األدب، فهً تعتبر لون أدبً، واألدب 

: العربً فً العصور التً مضت ٌحمل لصصا عدٌدة، مثل
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، ضرورٌة فً درس المراءة، 'لصة إسبلم كعب بن زهٌر، صبلح الدٌن األٌوبً، عنترة'

ألن اختٌار الموضوع فً المراءة، ٌنبؽً أن ٌتضمن لصة حٌث تشد األطفال وتجعلهم 

. ٌنسجمون مع الدرس

وال مانع من اختٌار لصة لصٌرة لدرس المواعد نشرحها ثم نستخلص الماعدة النحوٌة 

. منها

أما فً درس التعبٌر فحدث وال حرج، حٌث أنهم ٌفرخون بتلخٌص لصة ما، زٌمكن 

اتباع طرق كثٌرة فً عرض المصة، التعبٌر كؤن نسرد لهم لصة ثم ننالشهم فٌها ونطرح 

.علٌهم األسبلة، ثم نطلب منهم كتابة المصة
1

 

إن المصة ال تستخدم كوسٌلة لتسلٌة األطفال وإثارة متعتهم فمط، بل هً أٌضا أداة : وعلٌه

. تستخدم لتمدٌم الدروس، كروٌها فً بداٌة الدرس لتكون تمهٌدا له

: عرٓلج خدرٓشٍب

: تتمثل طرٌمة تدرٌس المصة فٌما ٌلً

 .إعداد المعلم المصة لبل سردها، وٌحاول اإللمام بمحتوٌاتها -

 .اختٌار لصة مبلبمة -

 .لراءة المصة لفهم الحوادث واألفكار والشخصٌات -

أن ٌمثل المعلم المصة مع تبلمٌذه عما ٌراعً تنوٌع األصوات واألنؽام، مع إظهار  -

 .الؽضب والحزن والفرح

 .استثمار المصة عن طرٌك األسبلة المباشرة أو ؼٌر المباشرة -

.التؤكد من إعداد وسابل إٌضاح أثناء السرد -
2

 

 :أما دمحم نجم فمد طرح الطرٌمة التالٌة

 .انتخاب حكاٌات سهلة لصٌرة ومشولة -

إلماإها على التبلمٌذ بلؽة مناسبة لهم، تراعً فٌها السهولة مع سبلمة التراكٌب  -

 .العربٌة، وتمثٌل المعنى، والتؤنً فً سرد حوادثها

إلماء أسبلة استدلت علٌها الحكاٌة، وكلما أجابوا عن نمطة، وصححت أخطاإهم،  -

 .كتبت جملها على السبورة، حتى تبنى الحكاٌة بهذه الطرٌمة

تراجع الحكاٌة كلها، ثم تحجب السبورة، وٌطلب من التبلمٌذ سردها حتى ٌتمرنوا  -

.على سرد الجمل المتصلة
1
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. اختلفت طرق تدرٌسهما للمصة، إال أنهما طرٌمتٌن نافعتٌن لتدرٌسها بٌسر للتبلمٌذ

: الهشرضٓج أَ الخهذٓمٓج

هً المصابد والممطوعات الشعرٌة، تسٌر على نظام موسٌمً فً كل بٌت من أبٌاتها، 

تسمى هذه الموسٌمى بالوزن، أما المافٌة فهً آخر األبٌات المتشابهة، ولد سارت على هذا 

، من عصرنا الحالً فمد أنشؤ أحمد شولً فنا جدٌدا ٌدعى 20النظام حتى مطلع المرن

. بالشعر المسرحً والتمثٌلً

فالشعر التمثٌلً مختلؾ تماما عن المصابد، فهو فن ٌعتمد على الحوار الذي ٌإدى فً 

.المسرح، أي ٌجسد وٌتؽٌر فٌه الوزن والمافٌة تبعا لموضوع الحوار
2
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 : دراشج الفضل الؾبشر

: خعج خضظٓر الدرس

تعددت طرق تحضٌر الدرس، حٌث أن الهدؾ منها اكتساب التبلمٌذ للمعرفة، بطرٌمة 

: سهلة ومناسبة، وهنان طرٌمة متفك علٌها تنمسم إلى ثبلث خطوات

تهٌبة أذهان التبلمٌذ وجلب انتباههم وتشوٌمهم مع ربط المعلومات (:التمهٌد)الممدمة  -

المدٌمة بالجدٌدة، فبل ٌمكن فهم الجدٌد إال باستخدام المدٌم، حٌث ٌتم طرح األسبلة 

البسٌطة أو استخدام وسابل إٌضاح للفت االنتباه أو حتى سرد لصة إلثارة التشوٌك، 

 .فللممدمة الجٌدة دور فً شروع التبلمٌذ فً لراءة الدرس

 :ٌعد صلب الدرس وموضوعه، وٌنمسم إلى أربعة ألسام: العرض -

. األهداؾ، األسالٌب واألنشطة، الوسابل، التموٌم والزمن

ٌمصد بها فً علم التربٌة النتٌجة المراد تحمٌمها لدى المتعلم، وتصاغ : األهداؾ - أ

األهداؾ بجملة لصٌرة وواضحة تسمى العبارة الهدفٌة، حٌث تكون األهداؾ متنوعة 

 .تتناول المعارؾ والمهارات العملٌة والحركٌة، والتذوق والتمدٌر

. وتصاغ األهداؾ كطرٌك ٌسلكه التلمٌذ كالتمٌٌز بٌن الجمل االسمٌة والفعلٌة

ٌكون الهدؾ السلوكً مجسد لنتٌجة التعلم أي لما ٌتولع أن ٌكتسبه التلمٌذ فً نهاٌة  -

 .الدري

 .وٌجب مراعاة بعض األمور عند صٌاؼة األهداؾ صٌاؼة سلوكٌة صحٌحة -

 .البدء بفعل مضارع تجسد سلون التلمٌذ، حٌث الفاعل هو التلمٌذ -

 .ارتباط الفعل بالدرس -

 .أن تضمن العبارة الهدفٌة فعبل واحدا -

 .طرح األسالٌب التً ٌحمك بها األهداؾ وجعلها سلوكا للتلمٌذ -

 .تحمك بها األهداؾ وتصحح سلون التلمٌذ: األسالٌب واألنشطة والوسابل - ب

عملٌة تمرر مدى تحمٌك األهداؾ عن طرٌك األسبلة، للكشؾ عن تحصٌل : التموٌم - ت

 .التبلمٌذ لؤلهداؾ

.ٌوزع الولت تمرٌبا لضمان انتهاء الدرس ع الولت : الزمن - ث
1
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ٌعتمد المعلمون فً الولت الحاضر على خطط تحضٌر الدرس بطرٌمة التنفٌذ المرحلً 

: هداؾ، وفً األسفل خطة أعدت لدرس العلومألل

: الزهو
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: عج لدرس الؾمَن فْ السزائر لمشىج األَلِ هخَشعطفٓهب ٓمْ 
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نرى من خبلل النموذجٌن السابمٌن أن هنان اختبلؾ بٌن طرٌمة تحضٌر الدرس فً 

: الجولة األردنٌة والدولة الجزابرٌة، ٌكمن فً

طرٌمة إعداد خطة الدرس حٌث فً النموذج األردنً نبلحظ أنه لسمها إلى أهداؾ  -

 .الدرس بصٌؽة سلوكٌة، وأسالٌب وأنشطة لتحمٌك األهداؾ والتموٌم

فً حٌن أن النموذج الجزابري لسمه إلى مركبات الكفاءة ومعاٌٌر ومإشرات التموٌم،  -

 .ووضع مراحل سٌر النشاط، خطوات التجربة، مبلحظات واستنتاج

. وعلٌه نرى أن النموذج الجزابري فٌه تفصٌبلت كثٌرة على النموذج األردنً
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: خضظٓر الدرَس

: إن أي عمل أو مشروع ٌسٌر اإلنسان فٌه ال ٌخطط له ٌبحث فٌه وٌفكر لبل مزاولته

حٌث ؼالبا ما ٌبوء هذا العمل بالفشل وعكس المطلوب أما تدرٌس أحد الموضوعات 

للتبلمٌذ ٌتطلب من المعلم دراسته من جمٌع الجوانب، وإن لم ٌضع خطة ٌتعرض 

لبلضطراب وٌتشتت ذهنه أو حتى ٌنسى بعض العناصر، فٌإدي إلى إخفاله، ولهذا ٌجب 

: علٌه لبل البدء بالدرس ما ٌلً

 .رسم خطة جٌدة لدرسه -

 .التفكٌر فً أحوال التلمٌذ ومستوٌاتهم، وكذلن لدراتهم وخبراتهم -

 .تحدٌد هدؾ الدرس -

 .تحدٌد الزمن البلزم لتنفٌذ خطواته -

 .عد الوسابل البلزمة -

االستعداد لمواجهة العمبات، وأسبلة التبلمٌذ، والتؤكد من لدرته على معالجة  -

 . ما ٌلً عند تحضٌر الدروسإتباعالؽموض، كما ٌجب علٌه 

 .أن ٌجعل ؼرض الدرس نصب عٌنٌه -

 .أن ٌركز على الفهم ال كثرة الكبلم وتزوٌد العمول بالتفاهة -

 .أن ٌلتزم بموضوع الدرس وال ٌخرج منه حتى التؤكد من فهم التبلمٌذ -

 .أن ٌحسن عبللته مع التبلمٌذ -

.التسوٌة بٌن التبلمٌذ فً العناٌة واالهتمام -
1

 

إن إلعداد الدروس أهمٌة كبٌرة، وأثرا عظٌما فً نجاح المدرس فً مهنة التعلٌم، فإذا ما 

سٌطر على مادته بعد بضع سنوات من الخبرة والتجربة، انتظرنا منه زٌادة فً االطبلع، 

. واستمر فً لبحث

لبلطبلع الٌومً أثر كبٌر فً نجاح المدرس فً مهنته، ألن انمطاعه عن البحث العلمً 

.الثمافً أو المهنً ٌإدي إلى ركوده ذهنٌا، وٌفمد سر لوته وعظمته
2 

وال ٌكفً أن ٌذهب المدرس إلى تبلمٌذه حافظا ما فً كتابه عن ظهر للب، فٌكرر المادة 

أمامهم كالببؽاء، ثم ٌكلفهم الرجوع إلى الكتاب، فإن هذا لٌس من اإلخبلص فً العمل، 

ولٌس من األمانة فً شًء، فباعداه لدرسه ٌتحمك نجاح التبلمٌذ وإخفالهم، كما ٌساعد إعداد 
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الدرس على التعرؾ على معانً الكلمات الصعبة وفهم معناها، وهنان مبادئ ٌجب أن 

: تراعً عند إعداد الدروس وهً

 .أن ٌنظر المعلم لدرسه بنظرة شاملة ؼٌر منعزلة -

 .أن أكون له خطة واضحة فً درسه -

 ..أن ٌتذكر دابما سن تبلمذته ومستواهم وممدرتهم العملٌة والعلمٌة -

 .أن ٌكون على علم تام بالوسابل المستخدمة لتوضٌح درسه -

 .أن تحسن اختٌار مادته وٌتمكن منها -

ونبلحظ مما سبك ذكره أن هنان توافك فً التراح تحضٌر الدرس والمبادئ المراعاة عند 

. تحضٌره، إذ أنه البد على المدرس من تحضٌر درسه جٌدا لبل تمدٌم درسه

: دفخر الخضظٓر

من الضروري أن ٌعد المعلم دفتر تحضٌر ٌسجل فٌه مادته مرتبة ترتٌبا منطمٌا على 

حسب أجزاء الدرس، مع بٌان الخطة التفصٌلٌة لطرٌمة السٌر فٌه، وتوضٌح المشكبلت التً 

تعترضه، ووضع الحلول التً تذلل له الصعاب، وطرٌمة استخدامه لوسابل اإلٌضاح، 

واألسبلة التً سٌوجهها لتبلمٌذه، والملخص السبوري الذي سٌعمل على استخدامه من أفواه 

.التبلمٌذ، والمٌام بتسجٌله على اللوح 
1

 

وعلٌه فإن دفتر التحضٌر هو أداة مساعدة للمعلم على تدوٌن ما ٌحضره وٌعده من 

 .الدروس، فبدونه ال ٌمكنه تمدٌم درسه

: الخعج الشىَٓج

كل الذي ذكرناه ٌلزمنا عند تحضٌر كل درس من الدروس، وكل وحدة من الوحدات، 

ولكن هنان الخطة السنوٌة التً البد أن تكون لد تنبهنا لها وأعددناها فً بداٌة العام 

الدراسً،
2

 عن استعراض عدد الدروس أو الوحدات فً المنهاج ةوالخطة السنوٌة عبار

الممرر وتوزٌعها على مدار العام الدراسً، لكً ٌضمن المعلم عند توزٌع المنهاج السنوي 

مراعاة العطل الرسمٌة وفترات االمتحان الفصلٌة، وكذلن صعوبة بعض الدروس الوحدات 

.فٌعطٌها زمن أكثر من ؼٌرها 
3

 

إن التعلٌم بصورة عامة ٌدعو إلى هذا اإلعداد السنوي، فالمحارب عمد خوضه لمعركة 

البد له من تفكٌر وتصمٌم وحساب طوٌل، ولد شبهنا المدرس بالمحارب فً إعداد الدروس، 
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إال العتمادنا بؤننا فً معركة دابمة ضد الجهل والسطحٌة والعلمٌة، وهذه المعركة ٌجب اال 

.نخوضها ارتجالٌا بل أن نعد لها خططا مرسومة 
1

 

أي أنه البد على المعلمٌن إعداد خطط سنوٌة تساعدهم فً سٌر دروسهم على مدار 

. السنة

ولمد ذكر سمٌح أبو مؽلً حوالً عشرة نماذج لتحضٌر الدروس، والوحدات المختلفة 

:  كالتالًوللصفٌن االبتدابً واإلعدادي، ولد لمنا باختٌار نموذج منها وه
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: هو خالل الىهَذسٓو الشبتلٓو

نبلحظ انه لٌس هنان فرق كبٌر فً طرٌمة تحضٌر درس اإلمبلء فً الجزابر واألردن، 

أما الفرق الواضح هو وجود اختبلفات فً المفردات فمثبل نجد فً النموذج الجزابري 

ثم الوضعٌات التعلمٌة { مرحلة بناء التعلٌماتوالتدرٌبواالستثمار. مرحلة االنطبلق}المراحل 

والنشاطالممترح، و ٌمابلها على الترتٌب فً النموذج األردنً األهداؾ بالصٌاؼة السلوكٌة 

. مفاهٌم، لٌم و اتجاهات ثم األسالٌب و األنشطة والوسابل
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 الظؾف فْ المغج الؾرتٓج

 أشتبتً َعرق ؽالسً

 لمد تفشى الضعؾ فً اللؽة العربٌة لدى الكبار والصؽار، فنجد المذٌعٌن والمعلمٌن

والمثمفٌن كثٌرا ما ٌخطبوا فً المراءة، فبل ٌكاد ٌفلت متحدث فً تعبٌره وكبلمه من زلة 

. لسانه، كما ال ٌندر أن نرى جامعٌا ٌخطا فً اإلمبلء أو ٌكتب بخط رديء

ونجد كذلن أن الحصٌلة اللؽوٌة ضعٌفة لدى الجمٌع، فٌعرفون مفردات لؽوٌة للٌلة 

ومحدودة، وال نتكلم عن المواعد النحوٌة والصرفٌة التً ٌتذمر منها طبل الجامعات 

. والمدارس

و لد حصر أبو مؽلً أسباب الضعؾ فً اللؽة العربٌة بصفة عامة، وفً كل فروعها، ثم 

تطرق إلى أسباب عبلجها، حٌث جول أن العامل النفسً هو السبب فً هذا الضعؾ و حمل 

المستعمر المسإولٌة فً ظهوره لمطعه اللؽة العربٌة بٌن العرب، كما بث الشكون حول 

. المدرة على معاٌشتها للتطورات فً المرن العشرٌن

كما ربط تعمد الحٌاة حالٌا و ؼبلء المعٌشة بضعؾ الناس فً اللؽة العربٌة، بسبب 

انشؽالهم أصبحوا ال ٌرتدون المكتبات و ال ٌشترون الكتب، و كذلن تفشً األمٌة و العامٌة 

التً أصبحت بنسب كثٌرة، و هنان عدة أسباب ساهمت فً ضعؾ اللؽة العربٌة ؼٌر 

. المذكورة أعبله

: الظؾف فْ اللراءث

أي البطء فٌها أو النطك المعٌب أو الخطؤ فً ضبط األلفاظ وشكلها، كما ٌعنً لصور 

المارئ فً فهمه لما ٌمرأ ولهذا الضعؾ نتابج سلبٌة و سٌبة عل التبلمٌذ فٌإدي إلى التخلؾ 

 .الدراسً، و الفشل ٌنتمل إلى حصٌلتهم اللؽوٌة

ومن أسباب هذا الضعؾ، التلمٌذ ونسبة ذكابه و لدراته الذهنٌة، كما نجد أن : أشتبتً

المدرس كذلن من أسباب الضعؾ نظرا لعٌوبه النطمٌة، و إخبلصه فً العمل، إضافة إلى 

. المناهج الدراسٌة و األحوال االجتماعٌة و البٌبٌة

والضعؾ فً الكتابة كذلن له أسباب، بعضها متعلك بالخط و البعض :الظؾف فْ الكخبتج

 رؼم أنهم لم ٌحظوا بالتعلٌم العالً إال أنهم ٌكتبون بخط آباءنامتعلك باإلمبلء ، فنبلحظ  أن 

أنٌك و جمٌل ، فً حٌن نرى حالٌا أن األؼلبٌة خطبهم ؼٌر ممروء وال مفهوم ، ونجد أن 

ازدحام الصفوؾ ، وكثرة الطلبة ، لدرة المعلم الجٌد ، وؼٌاب أسالٌب التدرٌس كلها تإدي 

 .إلى ضعؾ الكتابة 
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الضعؾ فً المواعد اللؽوٌة النحوٌة، والصرفٌة أمر ملحوظ ال :اللَاؽدّ ؽف فالط

ٌمكن تجاهله ، ومن أسبابه فً رأي أبو مؽلً التؤلٌؾ األكادٌمً للمواعد الن البعض من 

المإلفٌن  مازالوا ٌعتمدون على المواعد المدٌمة ، كما نجد أٌضا عدم استفادة مإلفً كتب 

. المواعد من التسهٌبلت المتفك علٌها و عدم االستفادة من معطٌات علم اللؽة الحدٌث 

أي الضعؾ فً الحدٌث باللؽة العربٌة الفصحى، فالبرؼم من : الهضبدذجف فْ الظؼ

تمكن المرء من اللؽة العربٌة ،و تزوده بثروة لؽوٌة شاسعة إال انه ٌصٌبه سهو أو خطا فً 

ضبط الكلمات  و هذا الضعؾ ٌعود إلى عوامل  اجتماعٌة و نفسٌة و ثمافٌة ، كذلن كون 

المرء ٌتحدث بالعامٌة فً حٌاته الٌومٌة ، ونجد السبب النفسً حٌث إذا لم ٌتمكن من التكلم 

.بالفصحى فانه ٌخشى أن ٌمع فً الخطؤ 
1

 

  

                                                           
. 113ـ  112ـ111ـ  110سمٌح أبو مؽلً ، األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة ، ص: ٌنظر- 1



 

93 
 

: عرق الؾالر

أو تملٌله لٌصل التبلمٌذ إلى المراحل .... إلؽاء الترفٌع التلمابً من المدارس االبتدابٌة * 

. العلٌا

. حرص اإلعبلم على استشارة خبراء فً اللؽة العربٌة لتصحٌح و التدلٌك * 

. عدم نشر أي كتاب ألي مإلؾ إال بعد تصحٌحه و مراجعته من لل خبٌر لؽة عربٌة* 

االبتعاد عن االهتمام اآلراء المختلفة للبصرٌٌن و الكوفٌٌن و ترن هذا للمتخصصٌن و * 

. الباحثٌن

إٌجاد بٌبة نعٌش فٌها اللؽة العربٌة الفصٌحة كالجامعة، المعهد، بالتزامهم بالتحدث * 

.باللؽة الفصحى
1

 

و لد تطرق سمٌح أبو مؽلً  لنفس العناصر المذكورة سابما ، و بنفس األسلوب فً كتاب 

"التدرٌس باللؽة العربٌة الفصٌحة لجمٌع المواد فً المدارس"أخر له بعنوان 
2

 

و نرى أن أبو مؽلً خصص فصبل بمثابة خاتمة تطرق فٌها إلى الضعؾ فً اللؽة 

العربٌة و أسبابها، حٌث أكد على أن المعلم هو السبب الربٌسً فً هذه الظاهرة كونه 

. المحور األساسً الذي تموم علٌه العملٌة التعلٌمٌة 

: و لد لدم مجموعة من اإلرشادات نذكر من بٌنها

. ٌجب على المعلم تحضٌر الدرس لبل الولوج إلى المدرسة * 

عدم التمٌد بالكتاب أثناء تحضٌر الدرس كونه ٌستطٌع االعتماد على مراجع أخرى لها * 

 عبللة بالموضوع المراد دراسته 

. إجبار التلمٌذ على استعمال اللوح * 

. تمكن المعلم من السٌطرة على المسم جٌدا * 

اختبار مدى انتباه التبلمٌذ إلى الدرس من خبلل التولؾ بٌن الحٌن و األخر و * 

. استجوابهم 

. وجوب شعور الطبلب كفاءة المعلم العلمٌة واتساع معلوماته* 

.نعود التبلمٌذ على التناء دفتر المبلحظات التدوٌن مبلحظات حول الدرس* 
3
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 هالضغبح ؽمِ الهخدرتٓو فْ أذىبء الخعتٓق 
الحظ سمٌح أبو مؽلً مبلحظات أثناء زٌاراته للموالؾ الصفٌة فً اللؽة العربٌة ، نذكر 

: من هذه المبلحظات 

. عدم مماطعة التلمٌذ أثناء المراءة بؽرض تصحٌح الخطؤ  .1

. عدم االنتباه لمتابعة التبلمٌذ فً أثناء لراءتهم، ألنه ٌعد أمر سلبً .2

. أخطاء المعلم فً المراءة أمر مرفوض كلٌا؛ ألنه لدوة التبلمٌذ .3

. كتابة المعلم لؤلهداؾ العامة و الخاصة فً الخطة و الخلط ٌنهما .4

. اختبلؾ أشكال خطة الدرس عند المتدربٌن  .5

. عدم توزٌع األسبلة على التبلمٌذ بالعدل  .6

. الخلط فً المراءة بٌن همزة الوصل و همزة المطع  .7

.تجول المعلم بٌن مماعد المتعلمٌن أمر ؼٌر مستحب .8
1
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 خبخهج

لراءة فً كتاب األسالٌب :"انطبللا مما تمدم فً هاته الدراسة التً كانت تحت عنوان

توصلنا لجملة من النتابج والتً كانت " الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة لسمٌح أبو مؽلً

: كالتالً 

. الوسابل و التمنٌات الحدٌثة ضرورة ال مفر منها فً تعلٌم اللؽة العربٌة -

. التخلص من الطرق المدٌمة و التملٌدٌة التً طؽت فً اللؽة العربٌة -

تشجٌع البحوث العلمٌة باللؽة العربٌة مع استخدام تمنٌات االتصال الحدٌثة و األجهزة -

. المتطورة

. ضرورة توفٌر لاعات للمطالعة و مماهً االنترنت فً المإسسات التربوٌة- 

تشجٌع التبلمٌذ على البحث فً الموامٌس و المعاجم المتخصصة باللؽة العربٌة الن - 

. بالمدرة المعجمٌة ٌتحمك اكتساب لؽوي و ثمافً منسجم

اختبلؾ طرابك التدرٌس من معلم آلخر من خبلل األسلوب وهو ماٌشٌر إلى عدم - 

وجود لواعد محددة ألسالٌب التدرٌس و التً تضل مرهونة بالمعلم و الفرد بشخصٌته و 

. ذاتٌته و بالتعبٌرات اللؽوٌة كما أن الدرس الواحد ٌبدأ بطرٌمة و ٌنتهً بطرٌمة 

إن معلم اللؽة العربٌة ٌعانً ضعفا فً التؤهٌل و اإلعداد على الرؼم انه ٌمثل العنصر -

األساسً و الربٌسً من عناصر العملٌة التربوٌة فهو ضحٌة لما تعلمه و تبلمٌذه ٌكونون 

تؤهٌله بالتكثٌؾ فً األٌام الدراسٌة  ضحاٌا لتعلٌمه لذلن ٌجب إعادة النظر فً تكوٌنه وإعادة

. التً تتعلك بالدروس المبرمجة على التبلمٌذ 

و فً األخٌر نرجو من هللا أن نكون لد وفمنا ولو بالملٌل فً اإللمام بمختلؾ عناصر 

 .الدراسة و نشكر   هللا على منحنا الموة و الصبر فً انجاز هذا العمل 
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 :انمعاجم

. ػجل هللا ػٍٟ اٌىج١و ٚ آفوْٚ،كاه اٌّؼبهف،اٌمب٘وح:اٌؼوة،رؼ اثٓ ِٕظٛه،ٌَبْ-1

دمحم طل٠ك إٌّشبٚٞ،كاه :اٌزؼو٠فبد،رؼ ػٍٟ ثٓ دمحم ا١ٌَل اٌشو٠ف اٌغوعبٟٔ،ِؼغُ-2

. 2004اٌفؼ١ٍخ ٌٍٕشو ٚاٌزظل٠و،اٌمب٘وح،كؽ،

أٌ دمحم اٌشبِٟ ٚىوو٠ب :اٌّؾ١ؾ،رؼ اثبكٞ،لبًِٛ ِغل اٌل٠ٓ دمحم ثٓ ٠ؼمٛة اٌف١وٚى-3

.  2008َ٘ـ1429اؽّل،كاه اٌؾل٠ش،اٌمب٘وح،

ا١ٌٍٛؾ،ِىزجخ اٌشوٚق  ِغّغ اٌٍغخ اٌؼوث١خ، اٌّؼغُ-4

.  2004َ٘ـ4،1425اٌل١ٌٚخ،ِظو،ؽ

 :انمشاجع

دمحم ػٍٟ إٌغبه،ػبٌُ اٌىزت ٌٍطجبػخ :أثٟ اٌفزؼ ػضّبْ ٌجٓ عٕٟ،اٌقظبئض،رؼ-5

 5-.1،2006َٚإٌشو،ث١وٚد،ؽ

ا٤كث١خ،ِىزجخ إٌٙؼخ  ا٤ٍب١ٌت اؽّل اٌشب٠ت،ا٤ٍٍٛة كهاٍخ ثالغ١خ رؾ١ٍ١ٍخ ٤طٛي-6

. 1991َ٘ـ8،1411اٌّظو٠خ،ِظو،ؽ

رله٠َٗ،كاه اٌفالػ ٌٍٕشو ٚ  اؽّل ػجل اٌىو٠ُ اٌقٌٟٛ،اٌزؼج١و اٌىزبثٟ ٚأٍب١ٌت-7

. 1،2004َاٌزٛى٠غ،ا٤هكْ،ؽ

عبٍُ دمحم اٌؾَْٛ ٚعؼفو اٌق١ٍفخ،ؽوق رؼ١ٍُ اٌؼوث١خ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ،كاه اٌىزت -8

. 1،1996اٌٛؽ١ٕخ،ؽ

. 4،1994َِٕنهػ١بشٟ،كاه اٌؾبٍٛة ٌٍطجبػخ،ؽٍت،ؽ:ث١١و ع١وٚ،ا٤ٍٍٛة،رو-9

ث١ٓ إٌظو٠خ ٚ اٌزطج١ك،اٌلاه اٌّظو٠خ  ؽَٓ شؾبرخ،رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼوث١خ-10

. 5،2002اٌٍجٕب١ٔخ،اٌمب٘وح،ؽ

ؽ١َٓ ػٍٟ ػط١خ،اٌىبفٟ فٟ أٍب١ٌت رله٠ٌ اٌٍغخ اٌؼوث١خ،كاه اٌشوٚق ٌٍٕشو،ػّبْ ـ -11

. 1،2006َا٤هكْ،ؽ

اٌزله٠ٌ،كاه إٌّب٘ظ ٌٍٕشو ٚ  ف١ًٍ ئثوا١ُ٘ ثشوٚ آفوْٚ،أٍب١ٍبد-12

. 1،2014َاٌزٛى٠غ،ػّبْ،ؽ

 رله٠ٌ ِٙبهاد اٌٍغخ اٌؼوث١خ،كاه اٌظفبء ٌٍٕشو ٚ ئٌٝى٘لٞ دمحم ػ١ل،ِلفً -13

. 2001َاٌزٛى٠غ،ػّبْ،كؽ،

ٍؼبك ػجل اٌىو٠ُ اٌٛائٍٟ،ؽوائك رله٠ٌ ا٤كة،اٌجالغخ،اٌزؼج١و،ث١ٓ اٌزٕظ١و ٚاٌزطج١ك -14

. 1،2004َ،كاه اٌشوٚق ٌٍٕشو ٚ اٌزٛى٠غ،ا٤هكْ،ؽ

ٚ٘لٜ ػٍٟ عٛاك اٌشّوٞ،ِٕب٘ظ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚ ؽوق  ٍؼلْٚ دمحم اٌَبِٛن-15

. 1،2005َرله٠َٙب،كاهٚائً ٌٍٕشو،ؽ
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 ١ٍّ2010َو شو٠ف اٍز١ز١خ،ػٍُ اٌٍغخ اٌزؼٍّٟ،كاه ا٤ًِ ٌٍٕشو ٚ اٌزٛى٠غ،كؽ،-16

ٚ ؽوائك رله٠َٙب،كاه  ػب٠ي،ِٕب٘ظ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ئٍّبػ١ً ٚئ٠ّبْ ٍؼل ػٍٟ ىا٠و-17

. 2014َ٘ـ1435اٌظفبء ٌٍٕشو ٚ اٌزٛى٠غ،ػّبْ،كؽ،

ٍبِٟ اٌل٘بْ،اٌّوعغ ٌزله٠ٌ اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٌٍّلاهً االػلاك٠خ ٚ اٌضب٠ٛٔخ،ِىزجخ -18

. 1979َاالؽٌٍ،كِشك،كؽ،

 اٌفظ١ؾخ ٌغ١ّغ اٌّٛاكفٟ اٌّلاهً،كاه اٌفىو ١ٍّؼ أثِٛغٍٟ،اٌزله٠ٌ ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ-19

. 1،1997ٌٍَطجبػخ ٚ إٌشو ٚ اٌزٛى٠غ،ػّبْ ـ ا٤هكْ،ؽ

اٌّغلالٚٞ،ػّبْ ـ  ١ٍّؼ أثٛ ِغٍٟ،ا٤ٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ ٌزله٠ٌ اٌٍغخ اٌؼوث١خ،كاه-20

. 1997َ٘ـ2،1417ا٤هكْ،ؽ

ٍؾو ١ٍٍّبْ ػ١َٝ،ِٙبهاد رله٠ٌ اٌٍغخ اٌؼوث١خ،كاه -21

. 2014َ٘ـ1،1434اٌجلا٠خ،ػّبْ،ؽ

ؽٗ ػٍٟ ؽ١َٓ اٌل١ٌّٟ،ٍؼبك ػجل اٌىو٠ُ اٌٛائٍٟ،ارغب٘بد ؽل٠ضخ فٟ رله٠ٌ اٌٍغخ -22

. 2009َ٘ـ1،1429اٌؼوث١خ،ػبٌُ اٌىزت اٌؾل٠ش ٌٍٕشو ٚ اٌزٛى٠غ،ؽ

ػجل اٌوؽّٓ اٌَفبٍفخ،ؽوائك رله٠ٌ اٌٍغخ اٌؼوث١خ،ِووي ٠ي٠ل ٌٍقلِبد -23

. 2،2004َاٌطالث١خ،ا٤هكْ،ؽ

ػٍُ اٌل٠ٓ ػجل اٌوؽّٓ اٌقط١ت،أٍب١ٍبد ؽوق اٌزله٠ٌ،اٌغبِؼخ -24

. 2،2017َاٌّفزٛؽخ،ؽ

ػجل اٌفزبػ ؽَٓ اٌجغخ،أطٛي رله٠ٌ اٌؼوث١خ ث١ٓ إٌظو٠خ ٚ اٌّّبهٍخ،كاه اٌفىو -24

. 2000َ٘ـ1،1420ٌٍطجبػخ ٚإٌشو،ػّبْ،ؽ

ٚ آكاثٙب،كاه اٌىزبة  ػجل اٌفزبػ ؽَٓ اٌجغخ،أٍب١ٌت رله٠ٌ ِٙبهاد اٌٍغخ اٌؼوث١خ-25

. 2005َ٘ـ2،1425اٌغبِؼٟ،ا٦ِبهاد اٌؼوث١خ اٌّزؾلح،ؽ

ػبهف اٌش١ـ،اٌمواءح ِٓ اعً اٌزؼٍُ،اٌّإٍَخ اٌؼوث١خ ٌٍلهاٍبد ٚ -26

. 2008َإٌشو،ث١وٚد،كؽ،

ػجل اٌؼ١ٍُ اثوا١ُ٘،اٌّٛعٗ اٌفٕٟ اٌّلهٍٟ ٌٍغخ اٌؼوث١خ،كاه -27

. 14،1991َاٌّؼبهف،اٌمب٘وح،ؽ

ػّبه،ػّبْ ـ  ث١ٓ إٌظو٠خ ٚ اٌّّبهٍخ،كاه  اٌمواءح ٚ فُٙ اٌّموٚءأٌٍدمحم ؽج١ت هللا،-28

. 3،2003َاالهكْ،ؽ

دمحم هعت فؼً هللا،االرغب٘بد اٌزوث٠ٛخ اٌّؼبطوح فٟ رله٠ٌ اٌٍغخ اٌؼوث١خ،ػبٌُ -29

. 2،2000َاٌىزت،اٌمب٘وح،ؽ
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ِٓ ِٕظٛه روثٛٞ اٍالِٟ،كاه اٌؼٍُ  اكة االؽفبي ٚ ثٕبء اٌشقظ١خ دمحم ػجل اٌوؤٚف،-30

. 2،1997ٌٍَٕشو ٚ اٌزٛى٠غ،االِبهاد،ؽ

 دمحم ػٍٟ ػجل اٌىو٠ُ اٌوك٠ٕٟ،فظٛي فٟ ػٍُ اٌٍغخ اٌؼبَ،كاه-31

. 2009َاٌٙلٜ،اٌغيائو،كؽ،

 ،كاه[ؽم١مزٗ،ٚالؼٗ،ا٘لافٗ،ٚ ِٙبهارٗ]دمحم ػٍٟ ؽَٓ اٌظ٠ٛىوٞ،اٌزؼج١و اٌشفٛٞ-32

. 1،2017َاٌىٕلٞ ٌٍٕشو ٚ اٌزٛى٠غ،ؽ

ٚ فبٌل ؽ١َٓ دمحم ػج١لاد،ِفب١ُ٘ اٌزله٠ٌ فٟ اٌؼظو ٖ دمحم ِؾّٛك اٌَبهٞ ؽّبك-33

. 2012اٍزوار١غ١بد،ػبٌُ اٌىزت اٌؾل٠ش،االهكْ،كؽ،.اٍب١ٌت.اٌؾل٠ش ؽوائك

. 1991َٚ إٌشو،كؽ، ٌٍطجبػخ هٚد ثٟاٌمظخ،كاه دمحم ٠ٍٛف ٔغُ،فٓ-34

: انمزكشاخ و انمحاضشاخ

اص١و شجىبد اٌزٛاطً  دثؼٕٛاْ ِبٍزو ثٓ وؾٍخ هث١ؼخ ٚ غٛاي فل٠غخ،ِنووح-35

اه١٘ٛـ  صب٠ٛٔخ ٘ٛاهٞ ثٛ ِل٠ٓ،ٚاك:ثٛن ػٍٝ اٌمواءح ػٕل رال١ِن اٌضب٠ٛٔبد االعزّبػٟ ف١ٌ

. 2003َغ١ٍياْ،عبِؼخ ػجل اٌؾ١ّل ثٓ ثبك٠ٌ َِزغبُٔ،

ِٙل٠خ ثٓ ػٕبْ،ِنووح ِبعَز١و ثؼٕٛاْ إٌشبؽ اٌىزبثٟ ٚ اٌزؼ١ٍّٟ ٌزال١ِن اٌطٛه -36

. 2006َاٌضبٟٔ ِٓ فالي ِبكح االِالء كهاٍخ ٚ طف١خ رؾ١ٍٍخ ،عبِؼخ اٌغيائو،

ِبعَز١و ثؼٕٛاْ فؼب١ٌخ اٍزقلاَ اٌمٛاػل االِالئ١خ ٌزول١خ ِٙبهح  ٍِقض ِنووح-37

. 2009َاٌىزبثخ،عبِؼخ ِالٔب ِبٌه اثوا١ُ٘ االٍال١ِخ اٌؾى١ِٛخ ثّبالرظ،

ِوىٚق ثلٚٞ ػجل هللا اٌجلٚٞ،ِنووح ِبعَز١و ثؼٕٛاْ االؽفبي فٟ اٌشؼو اٌفٍَط١ٕٟ -38

. 2004،عبِؼخ إٌغبػ اٌٛؽ١ٕخ،فٍَط١ٓ،1948ـ1940ِٓ ٍٕخ 

. 2002ؽّبٖ، َٔو٠ٓ ى٠ل،ِموه اٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚ ؽوائك رله٠َٙب،عبِؼخ- 39

 :انمىاقع االنكرشوويح

 https://culture.gov.jo>modeٚىاهح اٌضمبفخ -

  Ency-Educationاٌّٛلغ ا٤ٚي ٌلهاٍخ فٟ اٌغيائو  -
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 :انفهشس

 

      انصفحح          انعىاويه

 

 إهذاء 

 شكش وعشفان

 ة- أ........................................................................................  مقذمح

 8-4 .............................................................................................ذمهيذ 

 11-9.................................................................................... انفصم األول

 10 ................................................................................ٔشأح اٌّإٌف -

 10 ................................................................................ِىبٔزٗ اٌؼ١ٍّخ -

 10..................................................................................أػّبٌٗ ا٤كث١خ -

 10...............................................................................١ِّياد اٌىزبة  -

 11.....................................................................ٍِؾٛظبد ؽٛي اٌىزبة  -

11..................................................................................ِٕٙظ اٌّإٌف  -

  

 94-12..................................................................................انفصم انثاوي

 14-13......................................................................ٍِقض ؽٛي اٌىزبة -

 94-15.....................................................................كهاٍخ فظٛي اٌىزبة -

 96................................................................................................خاذمح

 97..............................................................................................انمعاجم

 100...........................................................................................انفهشس 

 انكهماخ انمفراحيح

         انمهخص 
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.اللغة العربٌة/تدرٌس/الحدٌثة/األسالٌب- :الكلمات المفتاحية  

 لصاحبه األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربيةموضوع هذه الدراسة هو لراءة فً كتاب :الملخص

، حٌث تهدف الدراسة إلى الولوف على أهم األسالٌب المالئمة لتعلٌم اللغة العربٌة، و سميح أبومغلي

:لد اتبعنا المنهج الوصفً التحلٌلً مع االستعانة بالمنهج التحلٌلً و كانت النتائج المتوصل إلٌها هً  

التخلص من الطرق المدٌمة و التملٌدٌة التً طغت فً اللغة العربٌة و االعتماد على الوسائل الحدٌثة * 

.المتطورة فً تعلٌمها  

Keywords: -Styles  / Modern / Teaching / Arabic Language. 

Summary:The Object of this study is a reading in the book Modern Method 

of Teaching Arabic Language by its authors samih ABU MGHALI. Where the 

study aims to find out the most appropriate methods for teaching the arabic 

language ,and we have followed the descriptive approach with the help of 

the analytical method,and the results are: 

*getting rid of the old and traditional methods that prevailed in the Arabic 

Language and relying on the means modern in its education. 

Mots-clés: -style/moderne/enseignement /langue arabe. 

Résumé:l’objet de cette étude est une lecture dans le livre méthode 

Moderne de L’enseignement de la Langue Arabe par son auteur Samih 

ABUMGHALI, où l’étude vise a découvrir les méthodes les plus appropriées 

pour l’enseignement de la langue arabe et nous avons  suivi l’approche 

descriptive à l’aide de la méthodeanalytique, et les résultats sont: 

*Se débarrasser des méthodes anciennes et traditionnelles qui prévalaient 

dans la langue arabe et s’appuyer sur les moyens modernes dans son 

education. 

 


