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ا ومن غيره ما كنا وما وصلنا إلى نهاية مسارنا أوال الحمد والشكر هلل على نعمو و اسألو دوامه
التعليمي، فالشكر هلل يا منير دروبنا يا اهلل سبحانك اىدي ثمرة ىذا الجهد المتواضع إلى والدي 

 الكريمين الذين اجتهدا في تربيتي وبذال كل ما بوسعهما ألجلي حفظهما اهلل.

 الى زميلتي  في ىذا العمل آمنة.والى إخوتي فاطمة وشميسة و إلى كل عائلتي وصديقاتي و 

والى من ساعدني في انجاز ىذا البحث سواء من قريب أو بعيد والى كل من يحملو القلب ولم 
 يكتبو القلم.

وفي األخير أقدم جزيل الشكر إلى أستاذتنا المشرفة التي مدت لنا  يد العون في انجاز ىذا العمل 
 المتواضع.

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

على فضل اهلل سبحانو وتعالى على توفيقي في مساري التعليمي والحمد هلل الذي فتح  الشكر والثناء
 لي الطريق ألقطع جميع مسالك التعليمي منذ بداية تعلمو إلى أخره في حياتو

و إلى أعز ما في قلبي والدي العزيزين اللذان وقف معي ودعماني في طريقي ىذه والشكر لهما على 
 ي حفظهما اهلل.ما بذال من جهد من أجل

والى نور عيوني إخوتي، فتيحة، نوال، محمد األمين، أبو بكر، عبد اهلل أبو طالب، والى كل  -
 عائلتي واىدي شكر ومحبتي إلى أعز زميالتي فتحية،  سعاد، فيروز.

 وأقدم فائق الشكر إلى من ساعدني ووقف معي في إعداد ىذا البحث.

 لى أستاذتنا التي ساعدتنا في انجاز عملنا.وفي األخير أقدم الشكر والتقدير إ -

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

 

 

 

 ةــــــــــــــــــمقدم



 مقدمة: 

 

 
 ب

 مقدمة :
بسم اهلل الرضبن الرحيم واغبمد هلل رب العاؼبُت والصبلة والسبلـ على اشرؼ اؼبرسلُت وخامت األنبياء 

 بعد : أما ،نبينا ؿبمد صل اهلل عليو وسلم.ومن اتبع إذل يـو الدين
فكل أستاذ  ،ربتل اللغة العربية مكانة أساسية بُت اؼبواد التعليمية األخرى يف صبيع اؼبراحل التعليمية

ألىداؼ اؼبنشودة كتطوير  احىت يصل إذل ،العديد من األساليب والطرؽ لتدريسها استعماؿيسعى إذل 
 .شخصية التلميذ وتنمية رصيده اللغوي

تاب إظباعيل زكريا اؼبعنوف بطرؽ تدريس اللغة العربية لكونو أف لبتار ك ارتأينا وعلى ىذا األساس 
اؼبوضوع الرئيسية، ولتحليل ىذا الكتاب كاف من الضروري طرح إشكالية  ،ىبدـ األستاذ يف العملية التعليمية

 .أىم طرؽ تدريس اللغة العربية يف نظر إظباعيل زكريا ؟ وكيف يتم تدريس ىذه اؼبادة ؟ ىي ماوىي: 
تعرؼ على مواضيع اللغة اختيار ىذا الكتاب ىو الرغبة يف ال كانت وراءالدوافع اليت  ومن بُت  

إثراء  إذل إضافة ،تم تدريس اللغة العربية يف حياتنا اؼبهنيةيوأيضا لبياف كيف وطرؽ تدريسها،  العربية 
 .مكتبتنا

ؿ فكاف خطة حبث سبثلت يف مقدمة وثبلث فصو  نارظب ولئلجابة عن اإلشكاليات اؼبطروحة 
الفصل األوؿ بعنواف وصف الكتاب واندرج ربتو ثبلثة مباحث فكاف اؼببحث األوؿ بعنواف وصف خارجي 
للكتاب واؼببحث الثاين : أسباب ودوافع اختيار ىذا الكتاب وأما بالنسبة للبحث الثالث قراءة موجزة عن 

ومنهج اؼبؤلف و احتوى على حياة اؼبؤلف ،أما الفصل الثاين فكاف عنوانو يتمثل يف دراسة الكتاب 
مبحثُت، فكاف اؼببحث األوؿ بعنواف دراسة فصوؿ الكتاب دراسة تسلسلية واؼببحث الثاين كاف بعنواف 
منهج اؼبؤلف أما الفصل الثالث فشمل على مبحثُت وكاف عنوانو فبيزات وملحوظات الكتاب ، أما بالنسبة 

 ملحوظات الكتاب .ؼببحثو األوؿ تضمن فبيزات الكتاب ومبحثو الثاين 
 .نتائج اليت توصلنا إليها بعد دراسة الكتاباليف ؾبموعة  قائمة ومن مث اػباسبة اليت

دراسة ىذا اؼبوضوع كاف علينا االعتماد على صبلة من اؼبصادر واؼبراجع من بينها طرؽ تدريس لو  
استو اؼبنهج التحليلي الوصفي متبعُت يف ربليل ىذا الكتاب ودر  ،ربية لعبد اؼبنعم سيد عبد العاؿاللغة الع

 الذي كاف مناسبا لطبيعة دراسة ىذا اؼبوضوع .
 ، اؼبباحث غياب بعض اؼبصادر اؼبتعلقة ببعض وبالنسبة للصعوبات اليت واجهتنا ووقفت أمامنا ىي

 ويف األخَت نقدـ شكرنا لؤلستاذة وعبنة القراءة  اليت سانبت يف تقييم ىذا اؼببحث.
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نتناول في ىذا الفصل دراسة وصفية تحليلية لكتاب "طرق تدريس اللغة العربية إلسماعيل 
 زكريا" وىذا الفصل يتضمن العناصر التالية:

 لكتاب:لبطاقة فنية -1

 طرؽ تدريس اللغة العربية. عنوان الكتاب: -
 إظباعيل زكريا.لمؤلف :اسم ا -
 دار اؼبعرفة اعبامعية . دار النشر : -
 مصر. البلد: -
 د ط. الطبعة: -
 .2005 النشر: تاريخ -
 حجم متوسط. حجم الكتاب: -
 صفحة. 316 عدد الصفحات: -
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 أسباب اختيار ىذا الكتاب: -2

بتخصصنا خاصة يف اؼبيداف تيو أنبية كبَتة الستحواذه على كل ما يتعلق فىذا الكتاب وبمل بُت د 
 التعليمي.

كتاب طرؽ تدريس اللغة العربية يبُت لنا كبن كطلبة األسس والقواعد اليت تبُت عليو كيفية تدريس 
 اللغة العربية.

ألف ىذا الكتاب وبمل أىم موضوعات اللغة العربية واؼبتمثلة يف اؼبهارات اللغوية األربعة اليت و 
 ؿ.يسعى كل معلم تعليمها لؤلجيا

 اخًتنا ىذا الكتاب ألنو يفصل يف صبيع خطوات تدريس اللغة العربية.
 قراءة موجزة عن حياة المؤلف : -3

 .1984ربصل على درجة الدكتوراه، تربية مقارنة ومناىج يف جامعة لندف 
 .1978وربصل على درجة اؼباجستَت يف الًتبية ، مناىج وطرؽ التدريس جبامعة الفاتح 

 .1980إسبلمية كلية دار العلـو جامعة القاىرة  الليسانس لغة عربية ودراساتصل على درجة ورب 
كاف مساعدا ؼبادة اؼبناىج وطرؽ التدريس جامعة اؼبلك عبد العزيز كلية الًتبية باؼبدينة اؼبنورة منذ 

 1984.1عاـ 
 منهج المؤلف:-4

عرفة اعبامعية وبتوي على ، دار اؼب2005كتاب طرؽ تدريس اللغة العربية إلظباعيل زكريا طبع يف  
 .1يف ؾبلد  313

افتتح الكتاب دبقدمة لو وضع فيها اؼبنهجية اؼبعتمدة يف الكتاب و دوافع كتابتو يف ىذا اؼبوضوع،  
بعد اؼبقدمة انتقل اؼبؤلف مباشرة للحديث عن اللغة العربية مث فصل اغبديث عن اؼبهارات ليًتؾ اجملاؿ 

ة وقواعدىا ليسري يف أعماؽ اؼبوضوع ويربىن على صحة ؾبموعة من اؼبسائل واسعا لبياف علـو اللغة العربي
اؼبرتبطة بطرؽ تدريس اللغة اختتم كل فصل ؾبموعة من اؼبراجع اليت اعتمد عليها يف دراسة اؼبباحث وكاف 

 كتاب لتوضيح كيفية تدريس اللغة العربية جبميع علومها .ال سبب تأليف
القضايا اليت زبص اللغة العربية وكيفية دراستها يف كل اؼبراحل  يف كتابو ىذا كلاؼبؤلف تناوؿ 

أخره ىذا الكتاب فهرس  التعليمية، وبرىن على صحة ؾبموعة من اؼبسائل اؼبرتبطة باللغة العربية وضع يف
.اؼبوضوعات

                                                           
 .307،ص 2008إسماعيل زكريا ، طرق تدريس اللغة العربية ، دار المعرفة الجامعية، د.ط ،  -1
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 مميزات الكتاب:-5

فكتابو ىذا تناوؿ   احتوى كتاب طرؽ تدريس اللغة العربية إلظباعيل زكريا على ؾبموعة من اؼبزايا 
كل طرؽ تدريس فروع اللغة العربية حيث وضع األساليب واالسًتاتيجيات اليت يبكن أف يتبعها اؼبعلم داخل 

 ربليل العقبات أماـ مدرسي اللغة العربية. القاعة وخارجها كما انو بُت كيفية

 اعتمد على اآليات القرآنية يف شرح مباحث وفصوؿ الكتاب. -

سنتهم يف قباح عملية  رات اللغوية زبدـ بعضها البعض فمثبل القراءة والكتابة ، حيث أهنابُت أف اؼبها -
 اإلمبلء وتساعد يف ذباوز اؼبعيقات والصعوبات ىذه األخَتة.

 يعد كتاب مرجع للمعلمُت واؼبتعلمُت ألنو يساىم عليهم عملية التعليم والتعلم. -

يذ يف اؼبراحل التعليمية وكيف للمعلم أف يطبقها يف اغبصص ربدث عن اؼبهارات اللغوية وأنبيتها للتلم -
 التعليمية.

 الملحوظات: -6
 نو يوظف الكثَت من األمثلة.أعلى إظباعيل زكريا كتابو ىذا  ما يبلحظ 

 استعمل العديد من اؼبصطلحات سهلة وبسيطة حيث كاف أسلوبو فكري لغوي وذات أفكار واضحة. -
 للغوية.تضمن كتابو بعض األخطاء ا -
وما ينقص كتابو انو دل يدرج قائمة اؼبصادر واؼبراجع يف أخر الكتاب، دل يضع فهرس اآليات واألحاديث  -

 األعبلـ، األماكن األشعار واؼبصطلحات.
إظباعيل زكريا كاف موفقا يف ترتيبو للفصوؿ ومباحث و متناسق حيث بدا من العاـ إذل اعبزء ودل يأيت دبا  -

 بل توسع وشرح أكثر مادة اللغة العربية وأساليب تدرس اللغة العربية. ىو جديد يف كتابو
 عنواف الكتاب الذي اختاره إظباعيل زكريا متناسب مع مضمونو. -
كاف طريق صياغة أفكاره وكتابتها مفهومة وسهلة يستطيع أي شخص فهمها وإدراكها وتطبيقها مهما    -

 كاف مستواه الدراسي.
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 يالثان الفصل
 العربية"  طرق تدريس اللغةكتاب: "

 دراسة في المحتوى
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 الفصل الثاني: كتاب" طرق تدريس اللغة العربية: دراسة في المحتوى:

احتوى كتاب طرؽ تدريس اللغة العربية إلظباعيل زكريا على عشرة فصوؿ واليت سنقـو بدراستها 
  :دراسة تسلسلية حيث جاء ىذا التحليل عن النحو التارل

 : اللغة وظائفها وخصائصها.من الكتاب الفصل األول
 تعريف اللغة:-1

:" تعترب اللغة  ربدث إظباعيل زكريا عن اللغة بصفة عامة أصلها ووظائفها وخصائصها حيث قاؿ
اإلنساف من وسائل التفاىم ، كما أهنا وسيلة اجملتمع األوذل لصبغ أعضائو بالصبغة  من أىم ما وصل إليو

أو  إشارات ة ، واللغة دبفهومها اغبضاري تشمل كل ما يستجيب لو اإلنساف من ألفاظ ورموز أواالجتماعي
أو حروؼ متعارؼ على داللتها سبتاز عن غَتىا  دالالت معينة ، ولكن اللغة اؼبنطوقة أو اؼبكتوبة بأجبديات

 1فبا سبق باليسر و الوضوح ودقة الداللة" .

 ويف ما يلي بعض تعريفات اللغة .
آخرين درسوا ىذه الثقافة، من  اللغة نظاـ من رموز اعتباطية، سبكن كل الناس يف ثقافة معينة، أو "

 يتواصلوا ويتفاعلوا يف ما بينهم. أف
"اللغة نظاـ صويت لبلتصاؿ  يؤديو جهاز النطق والسمع يف أية صباعة يستخدـ رموزا صوتية ربمل 

 معاين عرفية اعتباطية .
 2لغوية يستعملها عديد من الناس فيتمكنوف من االتصاؿ فيما بينهم ". نظاـ من رموز " اللغة

أصوات منطوقة أو حروؼ  "وتعرؼ على إهنا " األلفاظ الدالة على اؼبعاين سواء كانت ىذه األلفاظ
جاء يف اػبصائص البن جٍت " اللغة أصوات يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم  مكتوبة ومن تعريفاهتا أيضا ما

."3 
ؿ ما سبق نستنج أف تعريف إظباعيل زكريا للغة يطابق  تعريفات األخرى فهي عبارة عن من خبل

 رموز لغوية يستخدمها اإلنساف للتواصل مع غَته.
 
 

                                                           

 .8إسماعيل زكريا، طرق تدريس اللغة العربية، ص  -1
، علي احمد شعبان، دار النهضة العربية للنشر والطباعة ، بيروت ،د.ط،  اون، أسس العلم اللغة وتعليمها ، تر. عبد الراجحير دوجالن ب-2

 .23د.ت،ص 
جاسم محمود الحسون ، حسن جعفر الخليفة ، طرق تعليم اللغة العربية في التعليم العام ،منظورات جامعة عمر المختار ،البيضاء -3

 .17،د.ط،د.ت،ص
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 نشأة اللغة:  -2
 اللغة توفيقية أم اصطالحية أم الهام : -أ

ا اصطبلحية اللغة اختلفت اآلراء والتوجيهات فهناؾ من يرى أهن نشأة " أما فيما يتعلق بأصل
 وىناؾ من يرى أهنا توفيقية  وىناؾ من يقف بُت األوؿ والثاين .

قوؿ إظباعيل زكريا " من التعريفات السابقة  للغة تبُت لنا أف اللغة اصطبلح أي اصطلح أفراد ي
أبو حسن األشعري و  اجملتمع على مفرداهتا ومعانيها وىذا يتفق مع رأي االعتزاؿ آو اؼبعتزلة . من أمثاؿ

 1ؿبمد ابن حسُت بن فورؾ واعببائي وغَتىم ".
أف  " والبعض من اللغويُت يعتربىا توفيقيا من اهلل تعاذل أمثاؿ ابن حـز ولنب اعبٍت الذي يذكر أيضا

بعضها األخر من األصوات اؼبسموع من الطبيعة كصوت الريح وحنُت الرعد وخرير اؼبياه وشحيح اغبمار 
 ىم ".ونعيق الغراب ونزيب الضيب وغَت 

 2أبو بكر البقبلين وغَتىا ". و االسرافيٍت أبوإسحاؽ ولكن ىناؾ من يقف بُت  بُت من أمثاؿ
 يف ىذا اؼبوضوع حيث قاؿ : " نظرية التوقيف". رأيكما قبد ؿبمد فوزي كاف لو 

مدي وابن فارس واآل " قاؿ فيها أبو علي الفارسي ، وابن حـز ،وابن قدامة وأبو حسن األشعري
 3"  . اأْلَْسَماَء ُكلََّها َوَعلََّم آَدمَ اؿ الدين ويستدلوف بقولو تعاذل : "م رجظومع
 نظرية المواضعة واالصطالح:-ب

البدائية لتسهيل عملية التواصل وخاصة يف  اإلنساف قد اصطنع بعض األصوات يرى البعض أف 
االسرافيٍت  إسحاؽ ، وأبوالليل ، وقاؿ هبا سقراط وديبوقراط وادـ ظبيث ومن العرب أبو اغبسن البصري

 4والسيوطي وابن خلدوف .
 نظرية المحاكاة :-ج

اإلنساف قد حاوؿ تقليد أصوات اغبيوانات ، والتعبَتات  " يعتقد أصحاب ىذه النظرية أف
االنفعالية مث تطورت ىذه احملاوالت إذل كلمات وصبل ، وتعٍت ىذه النظرية أف وباكي اإلنساف ما حولو يف 

إذل ذلك ابن جٍت يف اػبصائص مث قاؿ :" وىذا عندي وجو صاحل ،  اىر ، وأوؿ من أشارالطبيعة من ظو 

                                                           

 .10اسماعيل زكريا ، طرق تدريس اللغة العربية ، ص  -1
 .10:المرجع نفسو ، ص-2
سسة حمادة محمد فوزي احمد بني ياسين، اللغة خصائصها،مشكالتها، قضاياىا، نظرياتها، مهاراتها،مداخل تعليمها،تقييم تعليمها،مؤ -3

 .18ص  ،2011،، 1:، األردن ،طللدراسات الجامعية
 .19 :المرجع  نفسو، ص -4
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أال ننسب  أيضا بعد أف ناقش رأيُت سابقُت ، واألسلم ومذىب متقبل ، ولكنو دل يستقر على ىذا الرأي
 1الرجل إذل اؼبذىب بعينو من اؼبذاىب الثبلثة ."

أراء، ىناؾ من يرى أهنا اصطبلحية وىناؾ من يرى أهنا  نشأة اللغة تعود إذل ثبلثة ومنو نستنتج  أف
توفيقية وىناؾ من يرى أهنا ؿباكاة للطبيعة، ولكن نلتمس اف ىناؾ اختبلؼ لدى إظباعيل زكريا فهو دل 

 يذكر يف كتابو نظرية احملاكاة وإمبا ذكر من يقف يف النصف بُت و بُت.
 وظائف اللغة : -3
 االجتماعية: الوظائف -1

للغة أداة االتصاؿ والتفاىم بُت أفراد اجملتمع  ، إذ تعمل على نقل األفكار واؼبشاعر من " تعترب ا
خر فهي وسيلة آ اؼبتكلم إذل اؼبتلقي ، كما تعمل على نقل الًتاث االجتماعي واغبضاري من جيل إذل
ربفظ الًتاث  لتبادؿ اػبربات واألفكار والتصورات بُت األفراد وتعترب أيضا وسيلة التفكَت ، كما أهنا

 2خر وتعرب عنو بكبلـ مفهـو يستفيد منو اآلخروف ".آذل إاالجتماعي وتعمل على نقلو من جيل 
 الوظائف النفسية: -2

" تعمل اللغة على إشباع حاجات الفرد وذلك بالتعبَت عنها وربقيقها ما أمكن ومن ىذه اغباجات 
واستطاع أشبعتها فتحقق لو الراحة والطمأنينة  ذ ما عرب عنهاإلنفسية اليت تشعر الفرد بالراحة اؼبطالب ا

غناء الفكر وتذوؽ اؼبعاين والظواىر الفنية ، إذ يعرب إل اللغة من الناحية النفسية على والتكيف ، كما تعم
الفرد عن فكره وما وبيط حولو بألفاظ تدؿ على مدى فهمو ؽبذه الظواىر فتحدث لديو إشباعا ؼبا يريد  

 3".تصويره والتعبَت عنو
 الفكرية: الوظائف -3

إف اللغة تساعد على النمو الفكري والنمو العقلي فبواسطتها يستطيع اؼبناقشة وربليل األفكار 
 4وتركيب األلفاظ واؼبفاىيم والتعبَت عن طرؽ تفكَته يف حل اؼبشكبلت.

 الجمالية: الوظائف -4
و ويعكس اعبوانب " تتصل وظائف اللغة اعبمالية بالوظائف النفسية ،فاألديب يعرب عن نفس

اؼبختلفة جملتمعو عن طريق اللغة ، كما أف الرساـ والفناف كل منهما يعرب باللغة اؼبرسومة أو اؼبنحوتة عن 
اعبانب اعبمارل من جوانب الطبيعة آو الشخصية وغَتىا ، والشاعر يبكن لو أف يصور ما يريده بلغة يعجز 

                                                           

 .19:،صتها،مداخل تعليمها،تقييم تعليمهاها ،مشكالتها، قضاياىا، نظرياتها، مهارامحمد فوزي احمد بني ياسين ، اللغة خصائص -1
 18.2 :ص إسماعيل زكريا ، طرق تدريس اللغة العربية، :ينظر-
 19.3 :ص ،: المرجع نفسوينظر -
 4. 19 :المرجع نفسو، ص: ينظر-
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للغة الفنية ؽبا ما ربدثو من التأثَت ما ال يتوافر للغة العامية منها الوصف الفٍت أو الرسم أو التصوير ، لذا فا
 1أو لغة اػبطابة أو الصحافة وغَتىا."

 الثقافية: الوظائف -5
الفعلية، ودليل على مدى تقدمها العلمي والثقايف والفكري، فبواسطة اللغة  األمة " تعترب اللغة مرآة

 2وأدب وفن وجوانب اؼبعرفة اؼبختلفة.يستطيع اجملتمع من خبلؿ أفراده حفظ ترثو من علم 
إذل وظائف اللغة يف كتابو "تدريس فنوف اللغة العربية " واصبعها يف  ضبد مذكور أشارأكما قبد علي 

 طبس وظائف وىي:
 اللغة وسيلة للتفكير:  - أ
األلفاظ واعبمل والًتاكيب اللغوية اليت يستخدمها يف كبلمو  اإلنساف حينما يفكر فهو يستخدـ "
باتو، ويستمع إليها من اآلخرين فاللغة ىي أداة الفرد يف التفكَت ويف الوصوؿ إذل العمليات العقلية وكتا

 3واؼبدركات الكلية.
 اللغة وسيلة للتعبير : -ب

" عندما يتكلم اإلنساف فانو يستعمل ألفاظا وصببل، وعلى ىذا فاللغة أداة للتعبَت فاإلنساف العادي 
اللغة، واللغة أيضا وسيلة لتخليص  الفرد من انفعاالتو حىت يهدا أو يسًتيح يعرب عن أفكاره  ومشاكلو ب

 4نفسيا ".
 اللغة وسيلة لالتصال: -ت

" يستخدـ اإلنساف اللغة يف قضاء حاجاتو وحل مشكبلتو ؛ واالتصاؿ باألفراد واعبماعات 
االجتماعية وتوجيو ىذا ويستخدمها فيما يتصل بتنظيم نواحي نشاطو اإلدارية والسياسية واالقتصادية و 

 5النشاط الوجهة اليت يراىا.
 اللغة وسيلة لحفظ التراث الثقافي :-ث

حفظ تراثو  " تعد اللغة طريقا للحضارة، وحافظة للفكر اإلنساين، فلقد مكنت اللغة اإلنساف من
 6و أسبلفو ".إذل ما سبق أف وضع ت لو الطريق كي يوجو جهوده إذل البناء واإلضافةأالثقايف واغبضاري.وىي

."6 

                                                           

 .19ص  إسماعيل زكريا ، طرق تدريس اللغة العربية، :ينظر -1
 .20:لمرجع نفسو ، ص ا :ينظر -2
 .34، ص 1430 - 2009،  1علي احمد مدكور ، تدريس فنون اللغة العربية النظرية والتطبيق ، دار المسيرة ،عمان ،ط -3
 .35المرجع نفسو، ص  -4
 .35، ص  المرجع نفسو -5
 .36: المرجع نفسو، ص -6
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 اللغة وسيلة للتعليم والتعلم :-ج

"... إف اللغة ىي وسيلة الفرد يف التفكَت فالفرد يستخدـ األلفاظ والًتاكيب واعبمل يف كبلمو 
وكتابتو ، ويستمع إليها من اآلخرين ، ويقرؤىا يف كتاباهتا فباللغة يتعلم اإلنساف من اآلخرين ويكتسب 

 1ومهارتو يف العمل ويف العيش يف ؾبتمعو احمللي والعاؼبي" . تو ، وخربتومعارفو وجزءا كبَتا من ثقاف
نستنتج أف كبل من إظباعيل زكريا وعلي اضبد مذكور اتفقا على أف للغة دور  من خبلؿ ما سبق 

كبَت فهي تؤدي ؾبموعة من الوظائف ، فاللغة تساىم يف ربقيق التواصل بُت األفراد وسبكنو من استكشاؼ 
اخلي واػبارجي كما تسمح لو بالتعبَت عن ـبتلف حاجياتو وتساعد على مبوه الفكري والعقلي عاؼبو الد

 وىذا من خبلؿ اغبوار وتبادؿ اآلراء .
 خصائص اللغة :  -4

 تتميز اللغة دبجموعة من اػبصائص أنبها:
  اللغة إنسانية: -1

ظ وعبارات مفهومة ، " ىبتلف اإلنساف من اغبيواف بأنو ناطق وقادر على وضع أفكاره يف ألفا
 2تشكل نبزة الوصل بينو وبُت أفراد اجملتمع الذين يعيش بينهم ".

   اللغة المكتسبة : -2
" خلقت ملكة اللغة مع خلق اإلنساف ، حيث يستطيع الطفل منذ والدتو بالتعبَت عن حاجاتو   

 رموز مكتسبة لتعبَت إشباع ىذه اغباجات، مث تتبلور ىذه األصوات يف ودوافعو بأصوات مقصودة هتدؼ إذل
بشكل أكثر وضوحا عن مطالب الفرد، مث تتطور لغتو عن طريق التقليد واحملاكاة وتنمو بنموه الشامل . 

وأفراد اجملتمع احمليطُت بالفرد على اكتساب قواعد السلوؾ  واإلخواف وتساعد اللغة اؼبكتسبة من اإلباء
 3".االجتماعي اليت تكوف مصاحبة عادة لنشاطو اللغوي 

" ومعٌت كوف اللغة مكتسبة أهنا ليست عزيزة يف اإلنساف ، فالطفل يولد دوف لغة ، مث يبدأ يف تلقي 
بأذنيو ويربط بُت الصوت والشخص ، وبُت الصوت والشيء ، وبُت الصوت واغبركة ويدرؾ  األصوات

ف إذل ىذا القاموس العبلقات بُت األشياء ، وىكذا تتكوف مفرداتو وقاموسو اللغوي ، وعندما يقرا يضي
 4وينميو وىكذا ".

 
                                                           

 .36ص ، ظرية والتطبيقعلي احمد مدكور ، تدريس فنون اللغة العربية الن -1
 .22إسماعيل زكريا ، طرق تدريس اللغة العربية، ص  -2
 .22ص المرجع نفسو،  -3
 .32علي احمد مدكور ، تدريس فنون اللغة العربية النظرية والتطبيق ، ص  -4
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  أصوات: اللغة -3
مسموعة، مث دونت ىذه  بأصوات أف اللغة بدأت تشًتؾ صبيع لغات األرض يف ىذه السمة إذ  

األصوات اليت تعرب عن مدلوالت مادية أو معنوية يف صورة كتابات ـبتلفة. نذكر منها الكتابة التصويرية 
 1والكتابة السمرية ".

كوف اللغة صوتية أف الطبيعة الصوتية فيما ىي األساس، بينما الشكل الكتايب يأيت يف " ومعٌت  
إذا ما قورنت باللغة  تعترب تطور حديثا نسبيا يف التاريخ اإلنساف –يف الواقع  –اؼبرتبة الثانية، فالكتابة 

 2الشفوية ".
  اللغة نظام : -4

لتعطي مدلوالت متعارؼ عليها إذف فهي نظاـ، والنظاـ " دبا أف اللغة ؾبموعة أصوات مرتبة ترتيبا معينا  
عادة يتكوف من ؾبموعة عناصر وكل منها لو دوره يف األداء من حيث الوظيفة والعمل ، فاألصوات ؽبا 
وظيفة التعبَت عن الفكر، والكتابة ؽبا وظيفة اغبفظ واالنتقاء واالىم لو وظيفة التفاعل بُت أفراد اجملتمع 

 3الواحد ".
 ة رموز :اللغ -5

"كاف اإلنساف األوؿ يستخدـ اغبركة يف التعبَت عن غاياتو وحاجاتو وىذه اغبركة مصاحبة لصوت  
معُت وذلك كي يعرب عن اللفظ الذي ينطقو باؼبدلوؿ عن طريق تقريبو إذل ذىن السامع فاخذ اإلنساف 

ذي يرمز إذل شيء معُت يستغٍت شيئا فشيئا عن اغبركة أو اإلشارة يف اللغات على استخداـ الصوت ال
 4والرموز قد تكوف متشاهبة يف اللغات ولكنها تدؿ على أشياء ـبتلفة ".

" إف كل لغة من اللغات ؽبا نظاـ خاص هبا ، وىذا النظاـ يتكوف من الوحدات الصوتية ، اؼبقطعية 
و فعلية ، واالظبية ىي يف اللغة العربية أما إف تكوف اظبية ا -مثبل –والكلمات ، واعبمل والًتاكيب فاعبملة 

 ما بدأت باسم ، والفعلية ىي ما بدأت بفعل ".
فاألصوات  "األصوات اليت تتألف منها اللغة ليست ؾبرد أصوات منطوقة بل ىي رموزات معٌت،

 .5اللغوية ىي رموز تواضعية"
 
 

                                                           

 .23إسماعيل زكريا ، طرق تدريس اللغة العربية ، ص  -1
 .32لتطبيق ، ص علي احمد مدكور ، تدريس فنون اللغة العربية النظرية وا -2
 .24اسماعيل زكريا، طرق تدريس اللغة العربية ، ص  -3
 .25، ص المرجع نفسو -4
 .30علي احمد مدكور ، تدريس فنون اللغة العربية النظرية والتطبيق ، ص -5
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 اللغة عرفية: -6
عرفية الف أفراد اجملتمع العرؼ ىو ما اتفق أفراد اجملتمع على صحتو و فبارستو ،فاللغة بذلك "   

تعارفوا واتفقوا على األلفاظ و داللتها ،و ليس شرطا أف يدؿ اللفظ على نفس اؼبدلوؿ بالنسبة للغة 
 1أخرى،فهناؾ األلفاظ اليت تعٍت مدلوالت معينة يف اللغة العربية ولكن ؽبا مدلوالهتا اؼبختلفة يف االقبليزية"

 اللغات المتشابهة: -7
ىنا أف صبيع لغات األرض على اختبلؼ تعددىا وأنواعها تصدر من جهاز نطق يقصد بالتشابو "   

اإلنساين، كما أهنا تشًتؾ فيما بينها يف تعقيد تركيب والنظاـ الف كبل منها يتكوف من أصوات معربة و 
فونيمات و مورفيمات وقواعد،وكل لغات األرض تعرب عن متحدثيها وتشبع حجاهتم وتعمل على اتصاؿ 

 .2 أفراد اجملتمع الواحد"فيما بُت
 اللغة المتغيرة: -8
دبا أف اللغة مكتسبة فإهنا متغَتة دبعٌت أف الشيء اؼبتعلم يتطور بتطوير العلم والثقافة واجملتمع بعاداتو    

و تقاليده،ؼبا إف ىناؾ من العوامل الكثَتة اليت تؤثر على اللغة وتعمل على تغيَتىا مثل االحتكاؾ 
 .3و الغزو العلمي والثقايف "باجملتمعات األخرى 

" ومعٌت إف اجتماعية اللغة ىنا أف اللغة ال توجد يف فراغ وإمبا تبدأ وتنمو داخل عبماعة فالفرد 
 4الوحيد أو الذي ولد وحيدا يف مكاف مهجور، أو يف غابة لن تكوف لو لغة".

 اللغة معنى:-9
تمع حينما قرر استخداـ ؾبموعة أصوات ترتبط ىذه اػباصية ارتباطا وثيقا بالعرؼ اللغوي ،الف اجمل"

الشيء يف تشكل كلمات معينة ؼبدلوؿ ما، فاف ىذا اللفظ دؿ على شيء معُت قد ال يدؿ على نفس 
 .5خر، فاللفظ شيء واؼبدلوؿ شيء ـبتلف سباما "آؾبتمع 

 وبدث إف معاين اللغة متفق عليها بُت أبناء اجملتمع الذي يتكلم ىذه اللغة وبدف ىذا االتفاؽ ال
االتصاؿ بُت اؼبتكلم واؼبستمع، وبُت الكتاب والقارئ،ومن ىنا ال نستطيع القوؿ أف الصلة بُت الرمز واؼبعٌت 
الذي يثَته الرمز صلة عرفية ،أي اتفق عليها أبناء اجملتمع وليست صلة طبيعية موجودة يف طبيعة الرمز نفسو 

 .6أصبل"
                                                           

 .26:إسماعيل زكريا، طرق تدريس اللغة العربية ، ص  -1
 .26المرجع نفسو ، ص -2
 .27المرجع نفسو ، ص  -3
 .32لي احمد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية النظرية والتطبيق ، ص ع -4
 .28إسماعيل زكريا ، طرق التدريس اللغة العربية ، ص  -5
 . 32علي احمد مدكور ، تدريس فنون اللغة العربية النظرية والتطبيق ، ص  -6
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سمات فهي لغة إنسانية يتميز هبا اإلنساف عن سائر ومنو فاللغة تتميز دبجموعة من اػبصائص وال
أي نظاـ يتكوف من ؾبموعة عناصر  اؼبخلوقات حيث أهنا مكتسبة خلقت معو، وىي عبارة عن أصوات

 وىذه العناصر متمثلة يف رموز اتفق عليها أفراد اجملتمع 
اإلنساين وىي ف اللغة وبالرغم من اختبلفها فهي تصدر من جهاز واحد وىو جهاز النطق أكما 

 أتى بو كل من إظباعيل زكريا وعلى اضبد مذكور يف كتاهبما. تتغَت وتتطور بتطور العلم والثقافة وىذا إما
 :اللغة العربية )أىميتها، أسسها، أىداف تدريسها(.من الكتاب الثاني الفصل

عربية أهنا "ىي يف الفصل الثاين قبد إظباعيل زكريا يتحدث عن اللغة العربية والذي عرؼ اللغة ال
رموز منطوقة أو مكتوبة أو كليهما معا ىذهبا اإلنساف وصقلها كي تعرب عن حاجتو ومطالبو، ولتكوف 
وسيلة االتصاؿ والتفاىم مع غَته، وىي هبذا ضرورية لكل من الفرد واجملتمع "ويضيف قائبل " أهنا كبلما 

اطقُت هبا وعمبل، وكلما أثبتت أف حامليها والنانتشرت اللغة وذاع انتشارىا كلما أثرت على متحدثيها فكرا 
 1.ؽبم مكانتهم وحضارهتم 

وىذا ينطبق على اللغة العربية اليت ذاعت وانتشرت بُت العرب وغَت العرب دليل على قوهتا وأصوؽبا 
ف الدقيقة وتناغمها واتساقها ،وتلبيتها ؼبطالب كل من الفرد واجملتمع، وال غزو يف ذلك إذ أهنا لغة القرآ

الكرمي الذي نزؿ على سيد اػبلق أصبعُت ؿبمد بن عبد اهلل النيب األمي األمُت ،ومن ىنا أصبحت لغتنا 
 العربية وعاء للمعرفة والعلـو والعقيدة علما وعمبل". 

لذا البد من التمسك هبذه اللغة اليت أثبتت قدرهتا على االحتواء والتطور والنماء. بل االنتشار 
ية لتشمل ببلد فارس واؽبند وتركيا وغَتىا.لذلك هبب على أف كبرص على حياهتا خارج اؼبنطقة العرب

 2وذيوعها، وقبعل منها لساف صدؽ لنهضتنا اغباضرة ". وازدىارىا ونعمل على انتشارىا
وكذلك قبد جاسم ؿبمود اغبسوف وحسن جعفر اػبليفة ربدثوا ا عن اؼبوضوع حيث كاف رأيهم 

اللغات السامية ، ولقد كتب ؽبذه اللغة اػبلود بنزوؿ القرآف الكرمي الذي أمدىا :"تنتمي العربية إذل فصيلة 
التخاطب ، وال لغة إنسانية دبادة لغوية غزيرة إذ دل تعد العربية منذ ظهور اإلسبلـ آلة عادية للكبلـ و 

جات ؼبعٌت وخواطر الفكر وخل، بل شيئا آخر جعل لديها قدرة فائقة على اإلعراب عن دقائق اؿبصنة
ومن فضل القرآف الكرمي على العربية أيضا أف عمل توحيدىا وطبعها بطابع خاص فيو العمومية  ،النفس

 3والشموؿ ".
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 عوامل ارتقاء اللغة العربية:-1
حسب مراجع اللغة التارىبية، اللغة العربية إحدى اللغات السامية ، فهي منحدرة من نسل نوح 

بن قحطاف والذي ورث عنو نسلو والقبائل اؼبنحدرة منو، ونشئت  عليو السبلـ، وانتقلت إذل نسل بعرب
منها اغبمَتية لغة أصل اليمن ،وتناولتها منهم القبائل اليت كانت تسكن مكة واغبجاز حيث كاف يعيش 

بينهم إبراىيم ابن إبراىيم عليهما السبلـ ،الذي تكلم العربية وورثها عنو إبقاؤه الذين صقلوا اللغة ووضعوا 
ومصطلحاهتا حىت ظهرت كلغة ؽبا أثرىا وتأثَتىا من حيث الببلغة والبياف والبديع وصار ؽبا شأهنا  ءىاأظبا

بالنسبة لقريش فيما بعد حىت كانت ىي اللغة الوسط بُت ؽبجات اعبزيرة العربية ، يتعامل الناس هبا 
 ويتخاطبوف بواسطتها .

اإلسبلمية من جهة وحسب اىتمامها  إف اللغة العربية كانت تقوى وتضعف حسب مكانة الدولة
 .1وعنايتها بالفنوف األدبية وتكريبها لرجاالهتا واحًتامها وتقديرىا ؽبم من جهة أخرى "

 كما كاف لعبد اؼبنعم عبد العاؿ رأي يف ذلك حيث قاؿ :
ء "اللغة العربية كل ما للغات اغبية من فبيزات أو تزيد أهنا لغة الدين ،وبذلك ضمنت لنفسها البقا

والنماء مادامت الدنيا، وما داـ يف األرض مسلم يقرأ القرآف الكرمي وقد ورثت حضارات األمم القديبة  
كلها، من اليوناف والروماف وفرس و ساميُت ومصريُت وسبثلت كل ذلك وطبعتو بطابعها، وزادتو ومبتو فصار 

اللغة العربية بأعباء اؼبلك أصيبل بعد إف كاف دخيبل وصميما بعد أف كاف ضعيفا غريبا ،ولقد قامت 
الواسع،والسلطاف العريض،وما يقتضيو ذلك من آداب وعلـو وفنوف، فأضافت بذلك إذل سلسلة اغبضارة 

 اإلنسانية حلقة المعة فبتازة ".
يبكننا من خبلؿ ما تقدـ أف نقوؿ بأف كل من إظباعيل زكريا وعبد اؼبنعم سيد عبد العاؿ اتفقا 

حدى اللغات السامية ظهرت منذ عهد نوح عليو السبلـ وما جعلها تزدىر وترقى ىو على أف اللغة العربية إ
أهنا لغة القرآف الكرمي إذ تعد جزءا من العقيدة اإلسبلمية ، كما أف اللغة العربية خاصة سبيزىا وىي االتساع 

 راتب األوذل .والتجدد والثراء اللغوي )الببلغة،البياف ،الفصاحة( وىذا ما جعلها تتطور وتبقى يف اؼب
 مكانة اللغة العربية بين اللغات:-2

"اللغة العربية ىي إحدى اللغات السامية وأرقاىا مبٌت ومعٌت واشتقاقا وتركيبا، وىي لغة القرآف 
وَن" ِإنَّا َنْحُن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُو َلَحاِفظُ "الكرمي،وستبقى بإذف اهلل الذي تكفل حبفظ دينو إذل يـو يبعثوف 

، فالقرآف الكرمي نزؿ بإحدى أقوى اللهجات العربية يف اعبزيرة العربية وىي ؽبجة قريش، 09سورة اغبجر آية 
 2وانتشرت ىذه اللهجة لتكوف أقوى أعمدة اللغة العربية وأكثرىا صبلبة ".

                                                           

 .18، ص 2002عبد المنعم سيد عبد العال ، طرق تدريس اللغة العربية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، د.ط،  -1
 .34دريس اللغة العربية ، ص اسماعيل زكريا، طرق ت :ينظر -2
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الكثَت ويعتمد العرب على لغتهم يف ؿبدثاهتم وكتاباهتم وأدهبم وفنهم، ألف عربية القرآف اختصرت 
من اؼبصطلحات واأللفاظ اليت كانت تستخدـ يف اعباىلية وال نستخدمها اآلف يف حياتنا العملية ألهنا 

خرجت من نطاؽ اغبياة االجتماعية . ولكن يف نفس الوقت حافظة لغة القراف على أىم خصائص اللغة 
فصاحة والبياف والبديع . فهذه اللغة العربية واليت تكمن يف األلفاظ والًتاكيب والصرؼ والقواعد والببلغة وال

أال وىي اللغة العربية احتفظت دبقومات وجودىا وصلتها باغبياة قوية ، ودبفرداهتا وعباراهتا وصرفها وكبوىا 
 1وببلغتها حىت أصبحت اليـو ىي لغة التخاطب ولغة الصحافة واإلعبلـ واألدب والفن ".

 ورقيها للعوامل التالية: ولقد ارجع اعبمارل " عاؼبية اللغة العربية 
 احتوائها على أصوات تدؿ على أعلى مراتب النشوء اللغوي عند اإلنساف. 
  احتوائها على ألفاظ تعرب عن معاين وجود من كل جوانبو فهناؾ ألفاظ غنية تعرب عن القيم الروحية

 .واؼبفاىيم العقائدية واألخبلقية مثل كلمات "التوحيد " و "اغبق" و"اػبلق"....اخل
  احتوائها على كلمات تدؿ على العواطف النبيلة ذات رنات صبيلة يتكوف منها تراث شبُت يف الشعر

 واألدب.
  احتوائها على ثروة عظمى من أظباء األشياء احملسوسة واألفعاؿ اؼبنوعة اليت ذبابو اؼبرء يف حياتو

 اليومية أو يف حبوثو العلمية.
 .2أف تواكب التطور العاؼبي واالكتشاؼ واإلبداع "اللغة العربية لغة حية نامية يف وسعها 

وخبلصة القوؿ نقوؿ: أف العربية منذ نشأهتا حىت يومنا ىذا تؤثر يف اللغات األخرى وتتأثر هبا، فقد 
اقتبست العربية من اللغات الفارسية واليونانية والبلتينية، وانسجمت األلفاظ األعجمية مع العربية حىت  

ال نفرؽ بينهما وبُت العربية من حيث االشتقاؽ والصياغة، ومن جهة أخرى قبد  كانت تكوف جزءا منها
أف العربية ىي لغة اغبديث ولغة السياسة، ولغة اإلدارة، ولغة الدين ولغة العلم وىي أداة التفكَت واإلنتاج 

 األديب والفٍت والعريب ".
لغة القرآف الكرمي ولغة أىل اعبنة، وما وعليو اللغة العربية مكانة مرموقة بُت كل اللغات وىذا ألهنا 

تتميز بو من تبياف وببلغة، وخصائص سبيزىا عن باقي اللغات األخرى فمثبل يف اللغة العربية كلمة واحدة 
 ربمل عدة معاين.

 أىداف تعليم اللغة العربية :  -3
 قسم إظباعيل زكريا أىداؼ تعليم اللغة العربية إذل قسمُت :

 كن إهبازىا يف النقاط التالية:ويبألىداف العامة: ا -1
                                                           

 .34:اسماعيل زكريا، طرق تدريس اللغة العربية ، ص  -1
 .36:المرجع نفسو، ص  -2
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 .تنمية أساليب التفكَت العلمي اؼبختلفة لدى اؼبتعلمُت وربطها دبشكبلت حياهتم 
 . تنمية روح االعتزاز باللغة العربية ، وىي اللغة القومية ولغة التخاطب بُت أفراد اجملتمع 
 .تنمية روح العمل واحًتاـ اليد العاملة 
  اتو.توجيو اؼبتعلمُت كل حسب قدر 
 . مساعدة التبلميذ يف االستمرار يف التعليم 
  مراعاة الفروؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت وتنمية اعبوانب االهبابية عند كل منهم ، ومعاعبة الضعف

 1والقصور.
 األىداف الخاصة لتعليم اللغة العربية:-2

 ويبكن تلخيصها فيما يلي :
 لعربية استعماال صحيحا نطقا وقراءة وكتابتا.اكتساب التبلميذ على القدرة على استعماؿ اللغة ا 

  تعويد التبلميذ على فهم اؼبادة اؼبقروءة، والتعبَت عنها بلغتهم اػباصة حبيث يشجعهم ذلك على
 التعبَت واالبتكار .

 سليمة. تشجيع التبلميذ على التعبَت عن أحاسيسهم ومشاعرىم بكل حرية وبلغة 
 بأنواع التعبَتات األدبية بُت النثر والشعر وذلك عن  حساستنمية الذوؽ اعبمارل لدى التبلميذ،وإ

 طريق إدراؾ النواحي اعبمالية يف أساليب الكبلـ ومعانيو.
  باألفكار اليت  العمل على تنمية قدرات التبلميذ على فهم النصوص األدبية والقرائية ، واإلؼباـ

لتطبيق والتحليل والتقومي، وبالتارل تتناوؽبا ىذه النصوص فبا يساعدىم ذلك على التذكر و الفهم وا
 2إدراؾ نواحي اعبماؿ فيو وتذوقها واالستمتاع هبا . يوصلهم ذلك إذل

وقبد كذلك الدكتور بن جاسم ؿبمود اغبسوف وحسن جعفر اػبليفة قد ربدث يف كتاهبما عن 
 أىداؼ تعليم اللغة العربية حيث قالوا عنها :
يات لعمليات اؼبنهج الدراسي سواء إما يتعلق منها بالناحية " سبثل األىداؼ التعليمية نقطة البدا

التخطيطية أو التنفيذية ، الف يف ضوئها يتم اختيار عناصر اؼبنهج األخرى من خربات تعليمية وأنشطة 
ووسائل وطرؽ تدريس وأساليب تقومي، ويف ؾباؿ تعليم اللغة العربية ىناؾ مستويات متعددة األىداؼ ، 

                                                           

 .51: ينظر، إسماعيل زكريا، طرق تدريس اللغة العربية، ص  -1
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خاصة بكل مرحلة من مراحل التعليم العاـ وىناؾ أىداؼ للغة العربية خاصة بكل مرحلة  فثمة أىداؼ للغة
 1من مراحل التعليم العاـ .

 وفيما يلي بعض األىداؼ اليت تطرقا إليهما يف كتاهبما:
تنمية قدرة الطبلب على فبارسة مهارات االستماع اعبيد الذي يؤدي إذل فهم اؼبسموع ومتابعتو  -

 واغبكم عليو.
تنمية القدرة على القراءة الصحيحة اؼبعبدة بنوعيها الصامتة واعبهرية مع الفهم واالستنتاج والتفاعل  -

 ونقد اؼبقروء .
وصل الطبلب باؼبهارات اليت يبكنهم من فبارسة التعبَت الكتايب بنوعيو اإلبداعي والوظيفي مثل   -

 كتابة الرسائل واؼبقاالت والقصص.
وص األدبية وربليلها والتفاعل معها،وإدراؾ مواطن اعبماؿ فيها عن تنمية القدرة على تذوؽ النص -

 2طريق تزويد الطبلب بالقواعد األساسية للببلغة العربية واألسس اغبديثة للنقد األديب.
إظباعيل زكريا وجاسم ؿبمود اغبسوف وحسن جعفر اػبليفة اتفقوا  فأيظهر لنا من خبلؿ ما تقدـ 

ة أىداؼ عديدة فهي تنمي الفكر لدى اؼبتعلمُت وتنمية روح االعتزاز باللغة على أف لتعليم اللغة العربي
 العربية كما أهنا تزيد من قدرة الطبلب على فبارسة اؼبهارات األربعة .

 ::النمو اللغوي وخصائصومن الكتاب الفصل الثالث
ويدركها، ألف  يعد عامل النمو اللغوي من الركائز األساسية اليت هبب على كل معلم أف يهتم هبا

 لغة أي طفل تبٌت على ما اكتسبو وما اعتاد عليو من احمليط اػبارجي.
 النمو اللغوي:-1

 ربدث إظباعيل زكريا عن النمو اللغوي وخصائصو يف الفصل الثالث فقاؿ : 
نمو التلميذ ىبتلف من صف دراسي "يعترب النمو من اعبوانب اؽبامة اليت هبب على اؼبعلم إدراكو، ف

وبُت مرحلة دراسية ألخرى ، كما أف مبو التبلميذ ىبتلف يف الصف الواحد كذلك يف اؼبرحلة  خر،آل
الواحدة فالنمو شكلو العاـ يبدأ منذ اللحظة األوذل ؼبيبلد الفرد ،ويستمر معو يف النهاية ، ولكن بعض 

 3مظاىر النمو تتوقف عن زمن عمري معُت ، البعض األخر يستمر يف النهاية ".
 نو :أف ىناؾ من عرؼ النمو اللغوي على ىذا أ ضف إذل

                                                           

 .44م العام، ص جاسم محمد الحسون ، حسن جعفر الخليفة، طرق تعليم اللغة العربية في التعلي -1
 .45ص  ،المرجع نفسو -2
 .65، ص 2005إسماعيل زكريا ، طرق تدريس اللغة العربية ، دار المعرفة الجامعية ، د.ط،  -3
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"أي تغيَت، زيادة ربوؿ ىذه الطاقة اؼبوجودة بداخل اإلنساف منذ والدتو أي بالفطرة والنمو اللغوي 
ىو تطور ومباء اؼبفردات ونطقها واعبمل وتركيبها ، والدالالت وتوظيفها ، وىذا ما هبعل التمييز واضحا بُت 

 .1" الفئة العمرية الواحدة
ومن خبلؿ ما قالو إظباعيل زكريا وما جاء يف التعريف اآلخر يتضح أف كبلنبا متفقاف على أف 

النمو اللغوي يتماشى مع طفل منذ البداية وىو تطوير الفًتة اللغوية ، واكتساب العديد من األمباط 
 أخرى . وتطويرىا مع اختبلفو من مرحلة إذل

 العوامل التي تؤثر على النمو:-2
التعرؼ على عملية النمو اللغوي يشَت إظباعيل زكريا على أف ىناؾ عوامل تسبقو وتؤثر فيو  بعد

 واقر ىذه  العوامل اليت تؤثر على اللغة فنذكر منها:
 العوامل الوراثية :  -1

حد أأو  " يدخل العامل الوراثي من ناحية البيولوجية فمثبل يتأثر الطفل مث الشاب الكبَت بوالديو
أو جده سباما كما  وعمو نسبة لدرجة الصوت وشدتو وقوتو فقد يشبو صوت الفرد صوت أبيو، بالأقاربو

 2يشبو احدنبا يف الشكل أو يف لوف العيوف أو الشعر ".
 البيئية: العوامل -2

أكثر  يزداد اكتساب الطفل بعد احتكاؾ بالعادل اػبارجي وكلما كانت قابلية الطفل يف استيعاب"
وكلما كانت حياة الطفل أفضل كاف لو تأثَت كبَت يف مبو اللغوي كاستخداـ  زاد استجابتو بشكل أفضل

ى مبو أجهزةاإلعبلـ وعامل االستقرار العاطفي ، والعبلقات الصحية داخل اؼبنزؿ تؤثر تأثَتا كبَتا عل
 3".الطفل
 النضج: -3

بالعمر الزمٍت من اؼبعروؼ ب ىاف الطفل كلما تقدـ يف مبوه زاد تعلمو كما أف ؽبذا األخَت عبلقة "
فعلى العمـو إف طفل اؼبرحلة االبتدائية ليست كمرحلة اؼبتوسطية واإلعدادية فمرحلة األوذل من التعليم 

يكوف طفل يف بداية التعرؼ على احملسوسات مث بعد ذلك مفهومها ومعانيها اجملردة يف مرحلة متقدمة أي 
 4اؼبرحلة اإلعدادية والثانوية ".
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خر لعامل النضج: حيث انو:"تعتمد عملية اكتساب اللغة إذل حد كبَت على وىناؾ من جاء دبعٌت أ
النضج البيولوجية ، حيث يتطلب التطور اؼببلئم وإنتاج الكبلـ، تعلم االستجابات اللغوية ، إال بعد أف 
يصل من العمر والنضج إذل حد كاؼ يسمح لو بتعلمها، ويزداد احملصوؿ اللفظي للطفل كلما تقدـ يف 

 1كما يفهمو ووبدد معاين الكلمات يف ذىنو".السن  
ذا كانت اللغة مكتسبة فإهنا متعلمة، أي يتعلمها الطفل من والديو، وهبب أف تتوافر صبيع إ" 

ظروؼ التعلم وشروطو كي يتم اكتساب اللغة بالشكل الصحيح كدافع مثبل فاف لو أثرا كبَتا على تعلم 
ا لتعلم لغتهم القومية وذلك بتحبيبها ؽبم وعدـ تنفَتىم منها اللغة وهبب أف نشَت الدوافع لدى تبلميذن

 2وإقناعهم ".
وقبد يف كتاب عبد اؼبنعم سيد عبد العاؿ طرؽ تدريس اللغة العربية : يقوؿ :" إف مبو اللغة عند 

اللغوي الطفل متأثرا بعاملي البيئة والوراثة بل قوى االرتباط بأنواع النمو اؼبختلفة، وال يبكن دراسة النمو 
على انو نوع مستقل من النمو يف حياتو  الطفل ولكن بغَته من ناحية من نواحي النمو االجتماعي الذي 

 3األوذل يف مبوىم اللغوي". يظهر يف سلوكو بصور ـبتلفة لذلك قبد اختبلؼ بُت األفراد ومنذ الشهور
د العاؿ متفقاف يف وجود نستنتج من خبلؿ ما جاء بو إظباعيل زكريا وعبد اؼبنعم سيد عبمن ىنا 

 عاملُت البيئة والوراثة ويؤثر اف على اللغة لكن ما يعاب عليو انو اغفل العوامل األخرى وكم يعطي أنبيتها
 كإظباعيل زكريا اليت ذكرىا بأهنا واعتربىا عوامل تبٍت اللغة بشكل متزايد ومتسارع.

 الخصائص العامة للنمو اللغوي: -3
 ؽبا خصائص متعلقة باؼبنهج الدراسي وطرؽ التدريس فنذكر منها:إف عملية النمو اللغوي 

 يتأثر النمو  اللغوي بالوراثة والبيئة و العوامل األخرى. -
 يتأثر مبو الفرد اللغوي جبوانب شخصية األخرى العقلية، واعبسمية والنفسية. -
 النمو اللغوي عملية مستمرة لكوهنا مكتسبة. -
 تداخل العوامل السابقة.النمو اللغوي عملية معقدة وذلك ل -
 4ىبتلف النمو اللغوي من فرد ألخر ومن مرحلة ألخرى، وذلك باختبلؼ السن والنضج. -

                                                           

ايشو نوال، اثر البيئة والمحيط في االكتساب اللغوي لدى الطفل من السن الوالدة إلى سن التمرس ، جامعة أبو بكر القايد، كلية األدب  -1
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نستنتج ؾبموعة من اػبصائص اليت تضمن عملية النمو اللغوي وتكوف مقررة يف من ىنا    
موعة من اؼبنهج الدراسي وطرؽ التدريس لتكوف عملية سهلة وتتم بنجاح فالنمو اللغوي يتميز دبج

 اػبصائص.
 مراحل النمو اللغوي: -4

أو حركات  "يبدأ الطفل غالبا بعاؼبو اػبارجي عن طريق اغبس والتعبَتات اؼبشًتكة ، كتعبَت الوجو
جسمية، وتستمر األصوات والتعبَتات اؼبعربة مع الطفل حىت دخوؿ اؼبدرسة حيث يتعامل اؼبعلم مع 

كن بشكل اهبايب، وىذه اللغة يفهمها األطفاؿ جيدا سواء أكاف تبلميذه الصغار باغبركات واالنفعاالت ول
 1أـ من اؼبعلمُت وىي بالتارل مهمة جدا لفهم أغراض الطفل والتعامل معو. عن اآلباء

 النمو اللغوي في مرحلة الطفولة المبكرة : -1
ه سنوات وىي مرحلة قبل دخوؿ الطفل إذل اؼبدرسة ويف ىذ 5إذل  3"تبدأ ىذه اؼبرحلة من سن 

اؼبرحلة يبدأ الطفل يف إدراؾ اؼبعاين اللغوية. ؼبا يرتبط بأشياء ؿبسوسة فهو ال يدرؾ األشياء ولكنو ال يدرؾ 
اؼبعاين اجملردة فالطفل يكتسب الكثَت من الكلمات واأللفاظ فيكوف قاببل على تعلم مهاريت القراءة و 

 2الكتابة يف سن اػبامسة ".
رع مبو لغوي ربصيبل وتعبَتا وللنمو اللغوي يف ىذه اؼبرحلة قيمة  الف مرحلة الطفولة اؼببكرة ىي أس

 3كبَتة يف التعبَت عن النفس والتوافق الشخصي وتزداد مفردات الطفل سريعا".
 النمو اللغوي في مرحلة الطفولة المتوسطة:  -2

صبح سنوات فهذه اؼبرحلة ـبتلفة عن اؼبرحلة األوذل ، ولذلك أف الطفل أ 7إذل  6من سن تبدأ   
قادرا على فبارسة العمليات العقلية يبدأ بشعور دبسؤولية اتكاؿ على نفسو فيصبح قادرا على فبارسة 
 4العمليات العقلية  فمن ناحية النضج واالستقبللية يبقى حرا، فكلما احتك أكثر زاد اكتسابو أكثر.

مل اؼبركبة، ويف كلمة وتعرب عن مرحلة اعب  2500" يدخل الطفل اؼبدرسة وقائمة مفرداتو تضم 
 5األطفاؿ باالستماع اغبقيقي للكلمات ". ىذه اؼبرحلة يبدأ
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 مرحلة الطفولة المتأخرة:  -3
سنة، وىذه اؼبرحلة سبيز باكتماؿ النمو اعبسمي، ويكوف اكتسب مهارات  12إذل  8سن  منتبدأ   

 1التعبَت واستخداـ أساليب التفكَت الصحيحة.وسبكنو من معرفة اللغة وضبطها.
"ويف ىذه اؼبرحلة يزداد الرصيد اللغوي لدى الطفل كما انو يزداد فهمها حُت يتلفظ الطفل بالكلمة أو 

 2كلمة ".  26يسمعها يربطها دبعناىا، ويف السن العاشرة أف الطفل يستطيع أف يتلفظ صبلة مكونة من 
 خصائص النمو اللغوي في المرحلتين المتوسطة )اإلعدادية والثانوية (:

اتُت اؼبرحلتُت اإلعدادية والثانوية مرحلة التغَتات اعبسمية والفيزيولوجية  للفىت والفتاة وىذا ما ى دّ تع
هبعل التلميذ قادرا على إدراؾ واالنتباه أكثر فيصبح ذو نضج عقلي وفكري ويصبح قادرا على فبارسة 

 العديد من العمليات العقلية ف واليت يتميز ىذه القدرات العقلية أهنا:
 ر الفروؽ الفردية اللغوية واضحة يف ىذه اؼبرحلة.تظه 
 أف وبفظ الكلمات ومعانيها بسهولة. إذيستطيع تنمو قدرة التذكر لدى التلميذ يف ىذه اؼبرحلة 
 .يبيل الطالب يف ىذه اؼبرحلة إذل حرية التفكَت وحرية التعبَت 
 .تزداد قدرة الطالب على االنتباه والًتكيز 
 ب يدفعو إذل حب استطبلع لذلك فانو يبحث دائما عن النصوص حب الطالب للبحث والتنقي

 3األدبية والقصص.
 ::مهارة االستماعمن الكتاب الرابع الفصل

 اللغوية: المهارات-1
" تعترب اؼبهارات اللغوية من أىم اؼبراحل يف طرؽ تدريس اللغة العربية من ناحية التحصيل اإلتقاف 

 4ؼبنشودة يف ؾباؿ التعليم دبختلف اؼبراحل التعليمية ".لدى التبلميذ بغية لتحقيق األىداؼ ا
 االستماع: مهارة-2

تبدأ باالستماع ، فالطفل  مهارة االستماع من اؼبهارات اللغوية األساسية، فاف طبيعة تعلم اللغة تعدّ 
ي يسمع مث يكتب الحقا فلها أنبية كبَتة يف ؾباؿ التعلم لذلك نبلحظ أف كل ما وصل من الًتاث اؼباض

إذل اغباضر كاف عن طريق السمع حيث قاؿ :" ولقد نقل العرب تراثهم الضخم عن طريق الرواية شفاىة  
 كانت تعتمد ظباعها ".
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قد جاء يف تعريف آخر عن مهارة االستماع فقيل عنها: " تعترب مهارة االستماع طريقة من طرائق و 
خبلؿ مهارة القراءة ، فكذلك يكتسبها من  التعلم األخرى فمثلها يكتسب اؼبتعلم اؼبعرفة واؼبعلومة من

 1عملية االستماع سواء داخل اؼبدرسة أو خارجها ".
نو يورل على أنبيتو وتعليمو وتدريب أيل زكريا يف عملية االستماع إال إذل ما جاء بو إظباع إضافة

هبب أف ندرب األطفاؿ يف سن مبكر فتحدث يف كتابو قائبل:" ولؤلنبية اليت نوليها لعملية االستماع 
 2أطفالنا على ىذه اؼبهارة يف سن مبكر حىت يتعود على ذلك ".

فمن خبلؿ ىذه التعاريف تبُت أهنا تصب يف معٌت واحد واف مهارة االستماع مهارة وطريقة من 
 طرؽ تدريس اللغة العربية كما قبد أف كبل التعريفُت يقر أف على تعليم االستماع يف سن مبكر ".

 تؤثر على االستماع: لعوامل التيا-3
إظباعيل زكريا إذل العوامل اليت تؤثر على االستماع عند الفرد وتتحكم يف درجة االستماع ،  أشار 

، إذل عوامل اهبابية وعوامل سلبية لذا أورد يف كتابو قائبل :"لذلك نرى أف نقسم العوامل اؼبؤثرة على السماع
يتعلق باؼبستقبل والعامل الثالث اؼبادة العلمية أما العامل الرابع  وىذه العوامل منها ما يتعلق باؼبرسل ومنها ما

 يتعلق بالعوامل اػبارجية ".
ولقد فصل يف ىذه العوامل اؼبؤثرة على االستماع فقاؿ اؼبتحدث ربطو بشخصيتو ومدى قوتو يف  

 3وتأثَته على اآلخرين وربطها بعنصر الزماف واؼبكاف ". اإلقناع
عامل مهم عليو أف يكوف مدركا على مضموف الرسالة وفهمها ، واؼبادة العلمية فإذا كاف وإما اؼبستقبل يراه 

وأسلوب ، متقن كلما  اؼبوضوع صبيل ومكتمل فاف التبلميذ يرغبوف بسماعو ، فكلما كاف اؼبوضوع لو أنبية
فة الوالدين ووسائل زاد اىتماـ باؼبوضوع أما ما يتعلق بالعوامل اػبارجية فيتمثل يف وجود ضوضاء ودرجة ثقا

 4اإلعبلـ اؼبختلفة ".
يرى إظباعيل زكريا أف ىناؾ عوامل تؤثر على ىذه اؼبهارة وأوضحها يف اؼبرسل واؼبستقبل واؼبادة 

العلمية والعوامل اػبارجية اليت وضع ثقافة الوالدين ووسائل اإلعبلـ يف العوامل اػبارجية فهو يرى أف ىذه 
 تماع وتساىم يف قباحها.العوامل تتحكم يف مهارة االس
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 االستماع: مكونات-4
ترتبط عملية االستماع إذل مكونات عقلية باعتبارىا عملية معقدة وصعبة فمن بُت ىذه اؼبكونات 

 نذكر منها:
وىذا اؼبكوف نبٍت على درجة معينة من إدراؾ وحسن أنبية االستماع دقة االستماع واالنتباه المركز:  -1

 أو ما شابو. حرص على عدـ مقاطعة اؼبتحدثحىت يتبُت التعبَت مع 
 البد من فهم اؼبوضوع فهما صحيحا وسليما وىذا بعد التمعن فهم الموضوع فهما شامال: -2

 والتدقيق فيو فيدرؾ األفكار الرئيسية عن طريق:
 :ربط األفكار اليت يسمعها و اؼبعلومات من خبلؿ ذباربو اؼباضية. التحليل 
 ملية تفسَت العوامل واػبربات واؼبفاىيم الشخصية.متعلقة ومرتبطة لعلتفسير:ا 
  :بعد فهم اؼبوضوع، يبكن اف يوازف بُت أفكاره وموضوع اغبديث بأسلوب علمي.الموازنة 
 وىنا عليو التأكد من مناقشة اؼبوضوع فعلى اؼبستمع أف يدوف عناصر اؼبوضوع ويشَت لنقد والتقويم: ا

 فكار واالذباىات.إذل جوانب االتفاؽ واالختبلؼ يف صبيع األ
 :يف ىذا العنصر تكوف عملية التدوين أساسية لؤلطفاؿ منذ تدوين الحديث أو موضوع االستماع

 1الصغر يف صبيع اجملاالت اغبياة ويف العديد من اؼبوضوعات اليت قابلة لتدوين".
كية، يظهر لنا إظباعيل زكريا مكونات مهارة االستماع وعرب عنها بعمليات معقدة وعملية إدرا 

متعلقة باالستماع وفهم اؼبوضوع عن بعض األسس اؼبساعدة التحليل، التفسَت، اؼبوازنة، النقد والتقييم ، 
 تكوين اذباه ما ، تدوين اغبديث أو موضوع االستماع .

 ما يمكن أن يستفاد من مهارة االستماع في عملية التدريس.
 تلميذه على ىذه اؼبهارة بإتباع ما يلي:يقر إظباعيل زكريا أف اؼبعلم يقع على عاتقو أف يعود 

 .ربسُت الظروؼ اؼببلئمة عبو االستماع ، حىت تتم العملية بشكل مناسب" 
 .استخراج الفكرة بوضوح للفت االنتباه واإلصغاء 
  طرح األسئلة بعد اغبُت واآلخر اليت ؽبا صلة بُت األفكار الرئيسية ، حىت يسمح للمتحدث من

 تقومي موضوع حبثو.
 ر قراءة القصص وإعادهتا شفويا.تكرا 
 . ربفيز التبلميذ على االستماع إذل الربامج اؼبختلفة مع طلب اإلعادة بعد فهمها 
 ."2قياـ اؼبعلم بالعديد من األنشطة اؼبسانبة يف تنمية االستماع 

                                                           

 .99: إسماعيل زكريا، طرق تدريس اللغة العربية، ص :ينظر -1
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ل جاء بو إظباعيل زكريا أف على اؼبعلم تعليم تبلميذه على االستماع، وىذا بفع نستخلص من خبلؿ ما
 اؼبمارسة الدائمة من خبلؿ قياـ بالعديد من األنشطة اؼبسانبة يف بناء ىذه اؼبهارة.

 : القراءة.من الكتاب الفصل الخامس
تعد القراءة من اؼبهارات اللغوية اليت يتعلمها الفرد من صغره يف تساعده يف إثراء الرصيد اؼبعريف 

 ومساعدتو على تطويريها.
 القراءة:-1

يا عن القراءة "القراءة ىي النافذة اؼبفتوحة على احمليط احمللي للفرد والعادل اػبارجي قاؿ إظباعيل زكر 
ذا كانت اغبياة نفسها مدرسة تساعد الفرد إواؼبعلومات واػبربات اؼبتنوعة ف وىي وسيلة اكتساب اؼبعارؼ

من ىنا كاف الفرؽ   على النمو والتعامل مع الغَت فإف القراءة توسع مداركو وتنقلو إذل أفاؽ أرحب وأوسع
كبَتا بُت اؼبرء األمي الذي يعتمد يف بناء خرباتو ومعلوماتو على التلقُت وتلقي اؼبعلومات شفاىة عن طريق 

ظباعها فقط، وبُت غَته الذي يقرأ ويوظف حواسو وعقلو يف اكتساب ىذه اؼبعلومات واػبربات، حيث 
يقارف بُت وجهات النظر اؼبختلفة ، ويفسر ما وبتاج إذل يقـو بعملية التفكَت فيما يقرأ ووبلل ونقد اؼبقروء و 

 1تفسَته".
"كما تعترب القراءة نشاطا يشتمل على رموز لغوية معينة، وعلى القارئ أف يفك ىذه الرموز ووبيل 

 2الرسالة من شكل مطبوع إذل خطاب خاص بو".
ليت يتلقاىا القارئ عن طريق "القراءة عملية عقلية انفعالية دافعية تشمل تفسَت الرموز والرسـو او

عينيو، وفهم اؼبعاين والربط بُت اػبربة السابقة وىذه اؼبعاين،واالستنتاج والنقد واغبكم والتذوؽ وحل 
 3اؼبشكبلت".

من خبلؿ ما ذكر سالفا نستنتج أف كل التعريفات تصب يف معٌت واحد وكوف أف القراءة عملية 
 مات عن طريق العُت للوصوؿ إذل معانيها.معرفية تتم من خبلؿ الرموز واعبمل والكل

 أىمية القراءة:-2
 للقراءة أنبية كبَتة يف حياة الفرد واجملتمع وىي متمثلة يف:

 بالنسبة للفرد:-أ
 تساعد التلميذ على النجاح يف مواد الدراسة، فبدوف القراءة ال يتم فهم اؼبواد العلمية اؼبختلفة.-"

                                                           

 .103تدريس اللغة العربية، ص  ينظر، إسماعيل زكريا، طرق -1
، ص 2004،   1رشيد احمد طعيمة، المهارات اللغوية مستوياتها صعوباتها ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاىرة ، مصر، ط-2
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تساعد على تنمية الفكر، وتكوين االذباىات واؼبيوؿ كبو  القراءة غذاء عقلي ونفسي فهي اليت -
 األشياء و اؼبوضوعات.

 القراءة وسيلة فرد الكتساب اؼبعلومات واؼبهارات واػبربات اؼبختلفة. -
يضطلع الفرد من خبلؿ القراءة على تراث األمة بل الًتاث البشري حيث تساعده على النمو  -

 واإلبداع.
الرقي يف السلم االجتماعي ألف الوعي دبشاكل اجملتمع والعادل ينمو  قد تساعد القراءة الفرد على -

عن طريق القراءة ويفضل اجملتمع الفرد الواسع االطبلع على ضيق األفق اإلسبلمي أظبى اؼبراتب 
 1وأعبلىا."

 بالنسبة للمجتمع:-ب
اليت تربط أفكار الناس  ترفع من اؼبستوى الثقايف لؤلفراد الذين يشكلوف اجملتمع الواحد، وىي الوسيلة -"

 بعضهم ببعض.
تعمل القراءة على تنظيم أفكار اجملتمع كما تعمل على تقارب ىذه األفكار حبيث قبد اجملتمع  -

 الواحد،ىي لو اختلفت اآلراء واالذباىات يعيش أفراده مع بعضهم البعض يف انسجاـ وتألق.
عض حيث يقرأ التبلميذ يف األردف القراءة وسيلة ىامة من وسائل اتصاؿ اجملتمعات بعضها مع ب -

 2مثبل موضوعا عن سوريا أو أمريكا أو أسًتاليا."
متمثلة قبد عمراف حامت الصوري وضبزة ىاشم السلطاين ذكروا أنبية القراءة يف كتاباهتم وىي  وكذلك -

 يف:
اخل اؼبدرسة القراءة ذات أنبية كبَتة لؤلفراد واجملتمعات،فالقراءة للفرد تعد عملية دائمة يزاوؽبا د  -

وخارجها وىي وسيلة اتصاؿ الفرد بغَته فبن تفصلو عنهم اؼبسافات الزمنية أو اؼبكانية ولوؽبا لظل 
 3الفرد حبيس بيتو فهي جواز السفر للتنقل عرب القارات وقبعل من القارئ صديق عبميع العلماء".

فهي  الدراسي ا كاف الضعفإف القراءة أساس كل عملية تعليمية ومفتاح للمواد الدراسية صبيعا وردب -
القراءة سببا لئلحقاؽ يف اؼبواد الدراسية األخرى أو يف اغبياة ذاهتا، إذ أهنا سبد اؼبتعلمُت باؼبعلومات 
 4اليت تساعد على تنمية ميوؽبم وحل الكثَت من مشكبلهتم ورفع مستوى فهم اؼبسائل االجتماعية".

                                                           

 .108إسماعيل زكريا، طرق تدريس اللغة العربية، ص ينظر -1
 .109المرجع نفسو، ص  -2
، ر الصادق الثقافية ، دار الرضوانعمران جاسم الجبوري، حمزة ىاشم السلطاني ، المناىج وطرائق تدريس اللغة العربية ، مؤسسة دا -3

 . 282 :، ص1432، 2013د.ط، د.ت، 
 .282:المرجع نفسو، ص -4
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وضبزة ىاشم السلطاين اتفقوا على أف للقراءة أنبية  إف كل من إظباعيل زكريا وعمراف حاسم اعببوري 
كبَتة يف حياة الفرد واجملتمع يف تتيح للفرد اكتساب ؾبموعة واسعة من اؼبهارات واؼبعارؼ اليت تطور من 

شخصياهتم وتزيد من ثقافتهم، كما أهنا تعترب أداة للنجاح وعملية اجتماعية وبدث من خبلؽبا تبادؿ الرأي 
 ؼ.واكتساب اؼبعار 

 أنواع القراءة: -3
 يرى إظباعيل زكريا أف للقراءة عدة أنواع وىي كتابة نذكر نوعُت مهمُت منها:

ىي عملية حل الرموز اؼبكتوبة وفهم مدلوالهتا بطريقة فكرية ىادئة وتتسم  القراءة الصامتة: -1
ركزا إذ بالسهولة والدقة ،ال يدخل اللفظ فيها إال رفع القارئ نربات صوتو و وظرؼ حاسة النظر م

تنتقل العُت فوؽ الكلمات وتنتقل بدورىا عرب أعصاب العُت إذل العقل مباشرة،ويأيت الرد سريع من 
العقل حامبل معو اؼبدلوالت اؼبادية أو اؼبعنوية يتم ربليل اؼبعاين وترتيبها يف نفس الوقت كي تؤدي 

 1اؼبعٌت اإلصبارل للمقروء".
ة على فك الرموز اؼبكتوبة، وتوظف ؽبذه اؼبهمة حاسة تعتمد القراءة اعبهري القراءة الجهرية: -2

النظر،ويعمل جهاز النطق على مستوى تصديق الرؤيا اليت تنقل ىذه الرموز إذل العقل الذي وبلل 
اؼبدلوالت واؼبعاين،ويستمر القارئ يف قراءتو اعبهرية مادامت األلفاظ مألوفة لديو،وماداـ العقل 

 باستمرار ويكوف رد فعل القارئ على ىذه اإلشارات اهبابيا ،أما يرسل إشارات اؼبدلوالت واؼبعاين
إذا دل يرسل العقل إشارات تفيد فهم اؼبعٌت أو اؼبدلوؿ فغن القارئ يتوفق عن القراءة حىت يستقيم 

 2لديو اؼبعٌت."
 ويف نفس السياؽ يرى الدكتور فهد خليل زايد يف كتابو أساليب اللغة العربية أف: 

تة تتمثل يف العملية اليت يتم هبا تفسَت الرموز الكتابية وإدراؾ مدلوالهتا ومعانيها يف ىذا القارئ القراءة الصام
 دوف صمت أو ربريك شفاه، فهي تقـو على عنصرين:

 ؾبرد النظر بالعُت إذل رموز اؼبقروء. -1
 3النشاط الذىٍت الذي يستشَته اؼبنظور إليو من تلك الرموز. -2

عملية اليت يتم فيها ترصبة الرموز الكتابية إذل األلفاظ منطوقة وأصوات مسموعة القراءة اعباىرة:" تعٍت ال
 متباينة الداللة حسب ما ربمل من معٌت،وىي إذا تعتمد على ثبلثة عناصر ىي:

 رؤية العُت للرمز. -

                                                           

 .110: سماعيل زكريا ، طرق تدريس اللغة العربية، ص إ :ينظر -1
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 نشاط الذىن يف إدراؾ معٌت الرمز. -
 1التلفظ بالصوت اؼبعرب عما يدؿ عليو ذلك الرمز. -
ؿ ىذا للقراءة نوعُت مهمُت وىذا ما أكده كل من إظباعيل زكريا وفهد خليل يظهر لنا من خبل -

زايد ونبا القراءة الصامتة وىي النظر بالعُت إذل اؼبادة اؼبقروءة أما القراءة اعبهرية فهي قراءة تعتمد 
 على اعبهر أي النطق ببل حفاء.

 مراحل تعليم القراءة:-4
كل عاـ إذل طبسة مراحل تستغرؽ سنوات ما قبل اؼبدرسة مراحل تعليم القراءة بش يوفقسم الًتبو 

 االبتدائية وسبتد حىت هناية اؼبرحلة الثانوية وىذه اؼبراحل ىي:
االستعداد للقراءة وتستغرؽ ىذه اؼبرحلة عادة سنوات ما قبل اؼبدرسة والسنة األوذل من اؼبرحلة  -1

بة الكافية اليت تنمي عند األطفاؿ االبتدائية،واؽبدؼ من ىذه اؼبرحلة ىو توفَت اػبربات واؼبدر 
االستعداد للقراءة وازباذ التدابَت البلزمة للتغلب على نواحي النقص اعبسمية واالنفعالية اليت تعوؽ 

 التقدـ يف القراءة.
البدء يف تعلم وتبدأ ىذه اؼبرحلة يف السنة األوذل االبتدائية ويتم يف ىذه اؼبرحلة تكوين العادات  -2

 اءة وبعض اؼبهارات والقدرات البلزمة.األساسية يف القر 
التوسع يف القراءة،وسبتد ىذه اؼبرحلة من الصف الثاين إذل السادس االبتدائي،وسبتاز ىذه احمللة  -3

بتنمية الشغف بالقراءة، ودقة الفهم للمقروء واالستقبلؿ يف تعرؼ الكلمات واالنطبلؽ يف القراءة 
اءة وقراءة القصص، والقطع األدبية،وبناء كبَت من يف القراءة اعبهرية ،وازدياد السرعة بالقر 

 2اؼبفردات.
توسيع اػبربات وزيادة القدرات والكفاءات وتشمل ىذه اؼبرحلة سنوات الدراسة اإلعدادية وتتميز  -4

 بالقراءة الواسعة اليت تزيد خربات القارئ غٌت وتنمية ثروتو اللفظية واللغوية والثقافية بشكل عاـ.
ألذواؽ واؼبيوؿ، وتشمل ىذه اؼبرحلة الصفوؼ الثبلثة األوذل من اؼبرحلة الثانوية هتذيب العادات وا -5

وفيها يتم تنمية اؼبيوؿ والعادات وتوسيع أذواؽ القراءة، وزيادة الكفاية يف استخداـ الكتب 
 3واؼبكتبات العامة ومصادر اؼبعلومات.
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طوار التعليمية فقبل اؼبدرسة نستخلص أف إظباعيل زكريا حصر مراحل تعليم القراءة على حسب األ
إذل السنة األوذل ابتدائي تسمى باستعداد القراءة وبدأ التعليم ،ومن توسع اػبربات والكفاءات ويف اؼبرحلة 

 الثانوية هتذيب العادات واألذواؽ واؼبيوؿ.
 طرق تدريس القراءة:-5

،وؾبموعة من التكتيكات  لتدريس القراءة هبب على اؼبعلم إتباع اسًتاتيجية  أو خطة يسَت عليها
اؼبناسبة اليت تساعد يف عملو، وىنا قبد ىَتبارت األؼباين رسم خطة للتدريس مؤكدا أهنا تصلح عبميع مواد 

 1الدراسة ،وىذه اػبطة ىي : االسًتاتيجية اليت قدمها للمعلمُت فبثلة باػبطوات اػبمس التالية:
رس اؼباضي، فهي هتدؼ إذل إثارة اىتماـ ويعٍت هبا عملية ربط الدرس اغباضر بالد المقدمة: -1

التبلميذ كبو الدرس اعبديد عن طريق مناقشتهم باؼبوضوع السابق أو اؼبوضوعات اليت تتصل 
 بو.

يقـو اؼبعلم بشرح اؼبوضوع اعبديد،أو بفصلو إذل نقاط أساسية يلقيها على التبلميذ  العرض: -2
قتضي ذلك،ويأخذ عرض الدرس اعبزء واحدة بعد األخرى،أو يكتبها على السبورة إذا كانت ت

األكرب من الزمن اؼبخصص للحصة.ويقـو اؼبعلم بالدور الرئيسي يف الدرس حيث يستمع لو 
التبلميذ أو يشاىدوف ما هبري أو يقـو بو من عمل يتعلق باؼبوضوع،وغالبا ما يكوف دور 

 التلميذ سلبا يف ىذه اغبالة.
ديدة بعضها ببعض من ناحية وباؼبعلومات القديبة من يقـو اؼبعلم أيضا بربط النقاط اعب الربط: -3

 2ناحية أخرى، كما يقـو بعمل اؼبوازنات واؼبوازنات لتوضيح اغبقائق للتبلميذ.
بعد عرض الدرس وشرح النقاط األساسية فيو يتوجو اؼبعلم إذل تبلميذه بأسئلة  االستنباط: -4

اليت يريد تثبيتها يف أذىاهنم وترتبط تدور حوؿ اؼبوضوع واؽبدؼ منها استنباط القواعد العامة 
 ىذه اػبطوة ارتباطا وثيقا باػبطوة البلحقة تعٍت بعها التطبيق.

: يطلب اؼبعلم من تبلميذه تطبيق القواعد اؼبستنبطة على األسئلة اؼبوجهة إليهم أو التطبيق -5
لومات على التمارين اؼبتضمنة يف الكتاب اؼبدرسي حىت يتأكد من فهم التبلميذ ؽبذه اؼبع

 3وتثبيتها يف أذىاهنم."
 وقبد كذلك سحر سليماف العيسى  ربدثت عن طرؽ تدريس القراءة حيث ركزت على طريقتُت :
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 الطريقة الجزئية أو التركيبية، ويتفرع منها: -1
ىي الطريقة اليت بدأ الطفل فيها يتعلم اغبروؼ اؽبجائية وأظبائها  الطريقة الهجائية: 1-1

 تاء.....اخل(. -باء -ىي عليو)ألف وأشكاؽبا،وبالًتتيب الذي 
وىي الطريقة اليت تبدأ مع الطفل بأصوات اغبروؼ مباشرة بدال من الطريقة الصوتية : 1-2

 أظباءىا،لذا يف زبتصر على الطفل مرحلة تعلم اغبروؼ نفسها.
 .تعتمد ىذه الطريقة على مقاطع الكلمات  الطريقة المقطعية: 1-3

اغبروؼ واألصوات ولذلك ظبيت بالطريقة تعليم القراءة للمبتدئُت بدال من    1-4
 1اؼبقطعية.

 الطريقة الكلية أو التحليلية: -2
 إف الطريقة الكلية أو التحليلية تعد من الطرؽ الناجحة يف تعلم القراءة وذلك:

 ألهنا تتضمن أكرب قدر من الوضوح يف اؼبعٌت بالنسبة للطفل. -6
،فهو بطبيعتو يبدأ بإدراؾ األشكاؿ بشكل  ألهنا تتوافق مع عملية اإلدراؾ اليت يبر هبا اإلنساف -7

كلي،وال يدرؾ أجزاءىا أوؿ مرة )بناء على النظرية اعبشطالية(ويسوغوف ىذه الطبيعة بأف اعبزء 
 2نفسو ال قيمة لو إال بانتمائو بكل ما يرتبط بو.

 من خبلؿ ما ذكر سابقا يظهر لنا اف ىناؾ اختبلفا بُت اؼبؤلفُت إظباعيل زكريا وسحر عيسى يف
طرؽ تدريس القراءة حيث أف إظباعيل زكريا يرى أف على اؼبعلم إتباع اسًتاتيجية  وخطة للتدريس وىي فبثلة 

يف اػبطوات التالية: اؼبقدمة ،العرض، االستنباط،التطبيق يف حُت ترى سحر سليماف أف تدريس القراءة 
ئية،الصوتية واؼبقطعية أي تعليم التبلميذ هبب على اؼبعلم أف يتبع طريقتُت،الطريقة اعبزئية وتنقسم إذل اؽبجا

 الكلمة من خبلؿ ذبزئتها،والطريقة التحليلية اليت يتعلم فيها الطفل الكلمة مركبة مث وبللها إذل أجزاء.
 3 :مظاىر صعوبات القراءة ومشاكلها-6

 التعرؼ اػباطئ على الكلمة. -1
 القصور يف القدرة األساسية على االستيعاب والفهم. -2
 اخل. رفة بأنواعها، معرفة اؼبدلوؿ دبعاين الكلمات،ومعرفة األشياء واألنواع واألوزافقصور اؼبع -3
 قصور القدرة يف التعرؼ على اؼبفردات دبجرد النظر.  -4
 تزايد اػبلط اؼبكاين ،أي مواضع الكلمات واغبروؼ. -5
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 اػبلط يف ترتيب الكلمات يف اعبملة من حيث تتابعها. -6
 سطر.انتقاؿ العُت بشكل خاطئ على ال  -7

 إضافة إذل ىذا قبد كذلك أسامة أضبد البطانية ربدث عن صعوبات القراءة حيث قاؿ عنها:
سرعة القراءة مع اػبطأ حيث يقرأ التلميذ النص بسرعة كبَتة فتكثر األخطاء،فتشكل سرعتو  -8

 يف القراءة عدـ اكتساب اؼبعلومة يف إطارىا الصحيح.
تو وارتكابا عند االنتقاؿ من هناية السطر إذل صعوبة يف تتبع مكاف الوصوؿ يف القراءة وحَت  -9

 بداية السطر الذي يليو أثناء القراءة.
صعوبة يف التسلسل الصحيح يف الكلمة قد يقرأ الطفل بشكل خاطئ وأهنا تقرأ دبعٌت آخر  -10

 1مثاؿ:)حلم،ضبل،غبم(.
 اػبطأ وعليو فإف صعوبات القراءة زبتلف من شكل إذل آخر حيث أهنا ذبعل اؼبتعلم يقع بُت -11

والغموض وىذا نتيجة التشابو بُت اغبروؼ وبُت الكلمات وبُت اغبذؼ والتبديل وغَتىا من 
 الصعوبات وىذا ما أكده كل من إظباعيل زكريا وأسامة أضبد البطانية.

 2 :: مهارة اإلمالء والكتابةمن الكتاب الفصل السادس

 مهارة اإلمالء والكتابة:-1
لفصل السادس إذل مهارة الكتابة واإلمبلء حيث أهنا عملية ربويل تطرؽ إظباعيل زكريا ىذا يف ا

يف حالة التقيد واإلمبلء األصوات إذل رموز مكتوبة يف حالة اإلمبلء االختباري ،أو نقل الرموز كما ىو 
 .اؼبنظور

ئية كما يرى أف تعليم الكتابة للمبتدئُت ىناؾ رأيُت ،رأي األوؿ أف يبدأ الطفل بكتابة اغبروؼ اؽبجا  
، الكتابة متمشية مع منهج القراءة بعد معرفة أظبائها والرأي الثاين أف يبدأ الكلمة قبل اعبملة وتكوف عملية

 ويرى أنو لتدريب التبلميذ هبب االعتماد على ؾبموعة من اؼبهارات البلزمة وىي كالتارل:
ركات الفتحة والضمة اغبركات الثبلث مع التنوين والفرؽ بُت اغبروؼ األلف والياء والواو واغب -1

 والكسرة.
اغبروؼ اؼبتشاهبة يف الكتابة واؼبختلفة يف النطق كالثاء والشُت والصاد والضاد والداؿ والذاؿ  -2

 وىكذا.
 اؽبمزة بأهنا ونبزة الوصل. -3
 التاء اؼبفتوحة والتاء اؼبربوطة. -4

                                                           

 .112 :، ص2005، 1أسامة احمد البطانية، صعوبات التعلم النظرية والتطبيق والممارسة، دار المسيرة، عمان، ط  -1
 .151:إسماعيل زكريا، طرق تدريس اللغة العربية ، ص -2



 طرق تدريس اللغة العربية: دراسة في المحتوى                               الفصل الثاني:   

 
32 

 أظباء اإلشارة. -5
 ىذا. كلمات تضم حروفا تنطق وال تكتب كألف اعبمع يف ذىبوا واأللف يف -6
 التنقيط ورسم التعب واالستفهاـ وكبونبا. -7

 وقبد سحر سليماف عيسى قد عرفت كل من اإلمبلء والكتابة:
: ىو الرسم الصحيح للكلمات والكتابة الصحيحة،تكتسب بالتدريب واؼبراس اؼبنظم رؤية الكلمات اإلمالء

أكثر من حاسة لتنطبع صور الصحيحة،واالنتباه إذل صورىا ومبلحظة حروفها مبلحظة دقيقة باستخداـ 
 1الكلمات يف الذىن ،ويصبح عند الطالب مهارة يف كتابة الكلمات بالشكل الصحيح.

 وقالت عن الكتابة:
الكتابة وسيلة من وسائل االتصاؿ اليت من طريقها يستطيع التلميذ التعبَت عن أفكار غَته، واف  دّ تع

 يلو من الوقائع واألحداث.يظهر ما عنده من مفاىيم ومشاعر وتسجيل ما يود تسج
لذلك فإف تعليم الكتابة،وتعلمها دبثل عنصرا أساسيا يف العملية الًتبوية بل نستطيع القوؿ أف 

 القراءة والكتابة نبا من الوظائف األساسية للمدرسة االبتدائية ومن بُت مسؤوليتها وأبرزىا.
 مل اؼبدرسي يًتكز يف العناية بأمور ثبلثة:وعليو فإف تدريب التبلميذ على الكتابة الصحيحة يف إطار الع

 قدرة الطالب على الكتابة الصحيحة إمبلئيا. - أ
 إجادة اػبط. - ب
 2قدرتو على التعبَت عما لديو من أفكار يف وضوح ودقة.-ج

نستخلص يف األخَت أف إظباعيل زكريا مزج بُت الكتابة واإلمبلء فهو دل يفرؽ بينهما يف من ىنا 
ليو بينما سحر إظباعيل عيسى فرقت بُت الكتابة واإلمبلء وأعطت لكل منهما التعريف،وىو ما يعاب ع

 تعريف خاص بو.
 تدريس الكتابة واإلمالء:-2

لتدريس الكتابة واإلمبلء هبب على اؼبعلم إتباع االسًتاتيجيات اؼبقًتحة لذلك فعليو أف يستنبط 
بنسخ موضوعات الكتاب اؼبقررة يف  األىداؼ السلوكية لكل درس من دروس الكتابة وأف يطالب التلميذ

البيت كواجب شبو يومي،وذلك يقوي من إدارة التلميذ وسيغَته باؼبسؤولية ذباه اؼبدرسة لذا يركز الًتبويوف 
على الواجبات اؼبدروسة ولكن دومبا إرىاؽ للتلميذ ،فهي تعمل يف نفس الوقت على ربط ذىن التلميذ 
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ىناؾ حصص أخرى تساعد يف تدريس الكتابة واإلمبلء وىي حصص  باؼبادة التعليمية وباؼبدرسة، كما أف
 1اػبط واغبصص اػباصة باإلمبلء اؼبنقوؿ واؼبنظور واالختباري.

 كما كاف لعبد اؼبنعم سيد على رأي يف اؼبوضوع حيث أكد على أف:
ابة اإلمبلئية،ىي اؽبجاء واإلمبلء وسيلتا لصحة الكتابة،وليس غاية تقصد لذاتنا،وخَت وسيلة للتقوية يف الكت

القراءة الكثَتة يف الكتب،حىت يقف التبلميذ بأنفسهم على الرسم الصحيح للكلمات،وكلما كثرت قراءة 
 التلميذ خطؤه بالتدريج حىت ينذر.

وكلما أحس التلميذ بأف اإلمبلء ؿبكا المتحانو،أو  ال سبيل الرتقاء مستوى يف اإلمبلء غَت القراءة،
وسيلة تعد هبا أخطاؤه،بل ىي مادة كغَتىا من مواد الدراسة الغرض منها تعليم الرسم الصحيح 

للكلمات،أوفهم التلميذ أف اػبطأ يف الرسم اإلمبلئي يسبب صعوبة وخطأ يف قراءة اؼبكتوب،وعدـ 
 2حبا  يف أف يقرأ غَته أفكاره دوف عسر يف فهمها أف تعذر.فهمو،ألقبل على درس اإلمبلء بشغف وميل 

يتبُت لنا من خبلؿ ىذا أف كل من إظباعيل زكريا وعبد اؼبنعم عبد العاؿ اختلفا يف طرؽ تدريس و 
الكتابة واإلمبلء،حيث أف األوؿ يرى الواجبات اؼبنزلية لنسخ موضوعات الكتاب وحصص اػبط يف ىي 

 رى الثاين أف القراءة ىي السبيل الوحيد لتعليم الكتابة والقراءة.الوسيلة لتدريس اإلمبلء وي
 أىداف تدريس اإلمالء:  -3

إف اؼبعلم أثناء تدريس اإلمبلء يسعى إذل الوصوؿ إذل ؾبموعة من األىداؼ وتنقسم ىذه األىداؼ 
وتصويرا  إذل أىداؼ عامة وأىداؼ خاصة.العامة متمثلة يف تدريب التبلميذ على كتابة الكلمات اؼبرئية

سليما ويتم ذلك يف الصفُت األوؿ والثاين وتدريب أعضاء التلميذ اؼبتصلة بالكتابة على اليقظة واالنتباه 
 الدائم كالعُت واألذف.

األوذل تدريبا اعبيد على رؤية الكلمات بوضوح والثانية تدريبها على السماع الدقيق لؤللفاظ 
رة على الكلمات اؼبسموعة كتابة صحيحة بسرعة  وإتقاف والكلمات وـبارجها باإلضافة إذل تنمية القد

وتوسيع خربات التبلميذ وتنمية معلوماهتم وزياد حصيلتهم اللغوية دبا يسمعونو ويكتبونو من ألفاظ جديدة 
 3وعبارات مفيدة.

 أما األىداؼ اػباصة فهي متمثلة يف أف يبيز التلميذ بُت البلـ الشمسية والبلـ القمرية لفظا وكتابة
وأف يذكر التلميذ القاعدة الصحيحة اليت ربكم كتابة البلـ الشمسية والبلـ القمرية وأف يبيز التلميذ بُت 
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الشدة وغَتىا من اغبركات على حروؼ،باإلضافة إذل التميز بُت نطق وكتابة اغبركات الثبلث والتفريق 
 1بينهما وبُت اغبركات )التنوين(.

اغبسوف ذكر وأىداؼ تدريس اإلمبلء واليت تتمثل يف:إف  كما قبد يف نفس السياؽ جاسم ؿبمود
 أىداؼ تعليم اإلمبلء يبكن أف توجز فيما يلي يأيت:

إف كتابة الكلمات بصورة صحيحة يعطي التعبَت الكتايب قيمة يف نظم القارئ كما يعطي انطباعا  -1
 عن الكاتب.

 ذي تعرب عنو ىذه الكلمات.توجد عبلقة واضحة بُت سبلمة الرسم الكتايب للكلمات، واؼبعٌت ال -2
 واؼبهم يف تعليم اإلمبلء أف يعمل على تنمية اذباه مبلئم عند التلميذ كبو أنبية اإلمبلء وقيمتو 

تربية العُت واألذف، وتثبيت الصور الصحيحة للكلمات يف أذىاف التبلميذ بكتابتها يف ذاكرهتم يف  -3
 اؼبستقبل.

سم الكلمات بصورة صحيحة لتشخيص األخطاء، اختيار قدرة التبلميذ بُت حُت وآخر على ر  -4
 2ومعرفة مواضع الضعف فيهم ؼبعاعبتها،وليس لفرض تقرير الدرجات.

وعليو يتضح لنا أف تدريس اإلمبلء لو أىداؼ عديدة فهو يسعى لتنمية ثروة التلميذ اللغوية وتعليم 
بة الصحيحة،وىذا  ما أكده كل تاالتبلميذ التنظيم يف الكتابة كما يهدؼ الكتساب التلميذ اؼبهرة يف الك

 ظباعيل زكريا وجاسم ؿبمود اغبسوف،وحسن جعفر اػبليفة.إمن 
 األخطاء اإلمالئية:-*

يواجو اإلمبلء ؾبموعة من اؼبشكبلت واؼبعيقات وىي ما تعرؼ لدى اؼبربوف باألخطاء اإلمبلئية يف  
الثانوية فبا استدعى الوقوؼ على  ىذه كتابات التبلميذ،فقد أصبحت منتشرة كثَتا حىت اؼبرحلة اؼبتوسطة و 

الظاىرة والكشف عن مظاىرىا وأسباهبا وطرؽ عبلجها،وأثناء القياـ هبذه األحباث وجدوا أف ىناؾ عبلقة 
بُت األخطاء اؼبكتشفة وبُت اؼبقرر اؼبعد دبعٌت أف األخطاء اليت يقع التلميذ ىي نفسها من اؼبقرر الدراسي 

عو نصبا وجرا ورفعا وتاء التأنيث بنوعيها وىاء الغائب واؽبمزة يف أوؿ الكلمة وىي تتمثل يف التنوين بأنوا
 3ووسطها.

وىناؾ من األخطاء ما يتعلق باغبروؼ اؼبتقاربة شكبل أو ـبرجا وسبب ىذه األخطاء يف ىذه 
اغبروؼ عدـ نطق اؼبعلم ؽبا نطقا صحيحا كاسُت والصاد مثبل )بسط( بعض التبلميذ يكتبها )بصط(،أما 

فالبعض  من حيث اؼبخرج فقد الحظ الباحثُت كثرة أخطاء التبلميذ يف كتابة اغبرؼ )ص( يف الكلمة،
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يكتب ضرب، ظرب وذلك ألف اؼبعلم ينطقها ىكذا ومن حيث اؼبخرج كتابة كلمة اضطرب ،اطرب وىذا 
الفنية اليت اػبطأ وبدث نتيجة عدـ نطق الضاد وىناؾ أيضا من األخطاء ما يتعلق باؼبصطلحات واأللفاظ 

 1زبتص هبا اؼبادة الدراسية وىي الكلمات اليت ال يستطيع التلميذ إدراكها ألنو دل يفهم معناىا.
 ومنو نستنتج أف األخطاء اإلمبلئية نابعة من:

 أخطاء باؼبقرر اؼبعد. -1
 أخطاء متعلقة باغبروؼ اؼبتقاربة شكبل وـبرجا. -2
 تص هبا اؼبادة الدراسية.أخطاء متعلقة باؼبصطلحات واأللفاظ الفنية اليت زب -3

 وىنا قبد فهد خليل زايد قد ذكر بعض عوامل التخلف اإلمبلئي حيث قاؿ:
يشَت األدب الًتبوي،وما كتبو اؼبتخصصوف إذل وجود عوامل عديدة تؤدي إذل وقوع الطلبة يف أخطاء الرسم 

 اإلمبلئي لعل أنبها ما يلي:
 ألبصار أو السمع.أسباب عضوية قد تبدو يف ضعف قدرة الطلبة على ا -1
 أسباب تربوية كأف يكوف اؼبعلم سريع النطق أو خافت الصوت أو غَت مهتم بالفروؽ الفردية. -2
 أسباب ترجع إذل طبيعة الكتابة واليت يبكن تلخيصها فيما يأيت: -3

  عدـ اؼبطابقة بُت رسم حرؼ اؽبجاء وصوتو، والذي يتكوف من صوت الرمز واغبركة اؼبرافقة
 )عمرو،ذىبوا(. مثل )ذلك،لن،ىذا(

  ارتباط قواعد اإلمبلء بقواعد النحو والصرؼ،كما يف كتابة األلف يف هناية الكلمة )أظباء
 ،بشرى،وبي(

 ،تشعب قواعد اإلمبلء،وكثرة االختبلؼ واالستثناء فيها، ومن أمثلة ذلك كتابة اؽبمزة )يقرأوف 
 .2يقرؤوف( يقرءوف،

 وتتمثل يف: عوامل اجتماعية: -4
 لعلمية مع الصور الصوتية الفصيحة للكلمات.تزاحم اللهجات ا -
 ضعف اكًتاث أفراد باػبطأ الكتايب،ويظهر ىذا واضحا يف ورود األخطاء اإلمبلئية  -
 3يف وسائل اإلعبلـ  والتلفزة وكتابة أظباء احملاؿ التجارية. -
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نقاط  نستنتج من خبلؿ ما سبق قولو أف إظباعيل زكريا وفهد خليل اتفقوا يف نقاط واختلفوا يف  
أخرى حيث أهنم اتفقوا على أف األسباب ترجع إذل التلميذ نفسو والعوامل اليت ترجع إذل اؼبعلم،واختلفوا يف 

 أف إظباعيل زكريا أصناؼ أسباب أخرى تتمثل يف العوامل اليت ترجع إذل اإلدارة اؼبدرسية والنظاـ التعليمي.
 عالج التخلف اإلمالئي: -*

 إتباع طريقتُت أو جانبُت ىامُت ونبا : لعبلج التخلف اإلمبلئي هبب
ونقصد بو ؾبموعة التوصيات اليت يوصي هبا الباحث وال يلجأ إذل اختبارىا أو  العالج النظري: -1

التأكد من صحتها بل يستنبطها من حبث أجراه أو مبلحظة أثارت اىتمامو أو نتيجة قراءاتو اؼبختلفة 
 حوؿ الظاىرة أو اؼبوضوع.

صد بو القياـ بتجربة ما تركز على سبب من أسباب ضعف التبلميذ يف نق :العالج العلمي -2
اإلمبلء،كاقًتاح طريقة جديدة يف التدريس مثبل،والقياـ بتطبيقها واػبروج بالنتائج اؼبطلوبة أو القياـ 

بتدريب بعض  اؼبعلمُت على أضل طرؽ التدريس ) تدريس اإلمبلء( مث القياـ بدراسة أثر عامل التدريب 
 اإلمبلئي .1دـ التلميذ على تق

وىناؾ أسس وجوانب أخرى هبب اتباعية لعبلج الضعف اإلمبلئي كضرورة تأىيل اؼبعلم تأىيبل 
جيدا للقياـ دبهنة التدريس يف اؼبرحلة االبتدائية وضرورة ربط اؼبدرسة بالبيت وإشعار أولياء األمور دبتابعة 

بُت مدى تقدـ التلميذ يف كل مادة ومادة اللغة العربية أبناءىم ويكوف ذلك بتوجيو الرسائل اؼبستمرة اليت ت
 فبثلة يف القراءة والكتابة بشكل خاص.

باإلضافة إذل التدريب اؼبستمر على الكتابة،وذلك بأف يطلب اؼبعلم من تبلميذه كتابة موضوعات 
يبعد كل  الكتاب ) الواجب اؼبنزرل(على يراعي يف ذلك التسلط يف الواجب كما أنو هبب على معلم أف

عوامل اػبوؼ والقلق واػبجل واعبنب واالنطواء من التبلميذ وذلك عن طريق اغبوافز اؼبعنوية كالدرجات 
 2واأللفاظ اؼبشجعة.

 ويف نفس اؼبوضوع كذلك ذكرتنا سحر سليماف القيسي ؾبموعة من اغبلوؿ وىي متمثلة يف:
ضعف التبلميذ يف اإلمبلء،وضعفهم ربقيق مهارة القراءة : لقد ثبت أف ىناؾ ارتباطا وثيقا بُت  -1

 يف القراءة ولعل أىم الصعوبات القرائية اليت تفرض نفسها على اإلمبلء .
عدـ قدرة بعض التبلميذ على سبييز اغبروؼ اؼبتشاهبة لفظا ونطقا،ويبكن معاعبة ىذه الصعوبة  -2

 3بتكثيف التدريب واستمرارية من قبل اؼبعلم.
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: إف قدرة التلميذ على كتابة كلمة أو صبلة ليست من الًتكيز على فهم الكلمات واعبمل -3
مفردات معجمو اللغوي غاية يصعب ربقيقها ،ذلك فغن اؼبعلم مطالب بعدـ اإلكثار من كتابة  

 1كلمات دل يألفها الطالب،وال تتفق مع متطلباتو اليومية.
اسبُت يرىق البصر مراعاة البعد اؼبثارل بُت العُت والدفًت: ألف قرب العُت أو بعدىا غَت اؼبن -4

 2هبعل الطفل ينفر من الكتابة.و 
نستنتج من خبلؿ ما ذكر أف كل من إظباعيل زكريا وسحر سليماف عيسى اتفقا على أف 

 القراءة والتدريب على الكتابة الصحيحة ىو حل اؼبشاكل التخلف اإلمبلئي.
يف تقدمي كما قبد اف زكريا أضاؼ جوانب أخرى للعبلج وىي العبلج النظري اؼبتمثل 

 النصائح،والتطبيقي مثبل يف تدريب اؼبعلم على أفضل طرؼ التدريس وربط اؼبدرسة باألسرة.
 :مهارة التعبير: من الكتاب الفصل السابع

يعد التعبَت خطوة أساسية يف اؼبراحل التعليمية وخاصة يف تدريس اللغة العربية، فهو وسيلة االتصاؿ 
 ا هبوؿ يف ـبيلة التلميذ بطريقة صحيحة وأسلوب متقن.بُت أفراد يف تعبَت وإفصاح عن كل م

 مفهوم التعبير: -1
بُت إظباعيل زكريا مفهـو التعبَت يف الفصل السابع يف كتابو وعلى ىذا فاف التعبَت ىو:  " اإلفصاح  

عما يف النفس من أفكار ومشاعر بإحدى الطرؽ سواء لفظا أو كتابة وىبتص بنوعُت من التعبَت الشفهي 
تعبَت التحريري ، فمن خبلؿ ىذه الوسيلة يستطيع التلميذ التعبَت عن كل مشاعرىم وخواطرىم وإخراج وال

 3عما يدور يف ذىنو من أفكار عرب ـبتلف اؼبواقف سواء كانت داخل اؼبدرسة أو خارجها".
 نو: أوعرؼ التعبَت عند عبد الفتاح اعببة يف كتاب أصوؿ تدريس اللغة العربية: على 

اإلبانة واإلفصاح عما يف نفس اإلنساف من فكرة أو خاطرة أو عاطفة أو كبوىا حبيث وسيلة  
يتجرد من طابعها ومبلؿبها واف تعددت ألوانو ، وىو أداة اتصاؿ بُت الناس ووسيلة إذل احملافظة على الًتاث 

 4اإلنساين بدرجة تناسب مستواىم اللغوي وسبرينهم على التحرير بأساليب صبالية ".
نو : " إفصاح اؼبرء باغبديث والكتابة عن أحاسيسو الداخلية ومشاعره أعرؼ أيضا على كما 

وأفكاره، ومعانيو بعبارات سليمة تتوافق مع مستويات الطبلب اؼبختلفة ، وبالتارل فاف التعبَت يعد وسيلة من 
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ىذه األفكار  التفاىم بُت الناس ، وطريقة من طرؽ عرض أفكارىم ، ومقاصدىم ، وىو عملية تنفيس عن
 1واؼبشاعر ، وتصوير ؼبا وبس ويرغب يف إيصالو إذل السامع أو القارئ".

نستخلص من خبلؿ ما ذكر يف التعاريف على أف التعبَت ىو عملية نقل األفكار واؼبشاعر اؼبوجودة 
ذه يف الذىن إذل مسامع اآلخرين واليت ذبعل الفرد حرا يف تعبَت بأسلوب متقن وتصوير أحاسيسو لذا ى
 التعاريف تصب يف قالب واحد ومفهـو واحد، كما قيل غنو طريقة من طرؽ تدريس اللغة العربية .

 التعبير الشفهي: -2
يكتب ىذا النوع من التعبَت لدى الطفل يف بداياتو األوذل عن طريق األصوات اؼبتشاهبة واليت   

ال يقف ىنا فقط بل ينتقل إذل مرحلة يصدرىا، وتسمى اؼبناغاة فهذه األخَتة تعرب عن حاجاتو ومطالبو و 
فبداية يعتمد على اللغة اؼبتداولة أو اؼبكتسبة وارتباطها بالعادل اػبارجي  فيتمكن من التعرؼ على  ،دراسية

العديد من مصطلحاتو  ومفاىيم مارسها يف حياتو فعملية التعبَت الشفهي تدخل يف مبو الطفل وربطو مع 
بط بسبلمة أعضاء نطق فكلما كانت خالية من تشوه خلقي يف أعضاء أصبح مبوه فمن الناحية اعبسمية يرت

غَت قادرا على إفصاح عما يف ذىنو ويدخل يف ىذا اعبانب النفسي فيصبح غَت متشجع لتعبَت ومريضا 
نفسيا وخجبل من اإلبانة والتعبَت عن أفكاره أما اعبانب االجتماعي فكلما احتك وتقرب من اآلخرين زاد 

 .كلمات بطريقة دوف خوؼ وما شابو واستخداـ ال يف تعلمو
 ولتحسُت  ىذه اؼبهارة البد من وضع بعض األسس منها:   
 .تعوده على ظباع األسئلة السائل وفهمها 
 . تعوده على قراءة القصص لتحفيز من اؼبعلم 
 . التعبَت عن الصور بأسلوبو اػباص 
 2راهتم".إطبلؽ اغبرية لتلميذ على التعبَت عن رحبلهتم ومغام 

وعرؼ زين كامل اػبويسكي التعبَت يف كتابو: حيث قاؿ: " ذلك الكبلـ اؼبنطوؽ الذي يعرب بو   
اؼبتكلم عما يف نفسو من خواطر ، وما هبوؿ خباطره من مشاعر ، وما يزخر بو عقلو من رأي و فكر وما 

 3 األداء ".يريد أف يزود بو غَته من معلومات أو كبو ذلك يف طبلقة وانتساب، وسبلمة يف
وبمبلف معٌت  اعيل زكريا وزين كامل اػبويسكيإظبأف تعريفي كل من نستطيع أف نقوؿ من ىنا   

ف التعبَت الشفهي ىو ذلك الكبلـ اؼبنطوؽ الذي يقولو الفرد لتعبَت عن حاجياتو وأغراضو مع وىو أ واحد
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التعبَت دبراحلو اؼبتدرجة ودل يذكر  عبلقة سبلمة األداء والًتكيب لكن ما عاب يف التعريف الثاين انو دل يعرؼ 
 التعبَت بنمو الطفل .

 :ربية على ـبتلف اؼبراحل الدراسيةيقسم إظباعيل زكريا طريقة تدريس مهارة التعبَت يف مادة اللغة الع
 :ففي المرحلة االبتدائية-

يث فيو وال تقف " ىبتار اؼبعلم موضوعا ما يكوف ؽبم معرفة حولو دائما حىت يستطيع التلميذ اغبد
ىذه اؼبوضوعات البسيطة دائما يف متناوؿ لتعبَت  عنها بل تتغَت درجة اؼبوضوعات خطوة خبطوة  حىت 

 1يتمكن التلميذ من إفراغ  األفكار اعبديدة وشعوره باغبرية يف التعبَت من ذاتو".
 أما المرحلة المتوسطة :-

تعبَته اللفظي عن طريق اؼبمارسة واىتماـ يكوف التلميذ فيها أفضل من اؼبرحلة األوذل بعد مبو 
اؼبعلمُت هبم وتعويدىم على الكتابة مثل خطابة وغَتىا وىذه تتخللها بعض األسس اليت ربسن مهارة 

 التعبَت من بينها:
فيقـو اؼبعلم بتحفيز التبلميذ على وصف األشياء و اؼبهن وغَتىا من اؼبوضوعات الوصف : -1

 على حسب اؼبستوى.
فهي عملية يقـو هبا اؼبتعلم من اجل اؼبعرفة وتأكد من سبلمة  لحوار الهادف:المناقشات وا -2

 السمع و التعرؼ على العادل اػبارجي، وما وبيط بو ويف ىذه اؼبرحلة وباوؿ اؼبعلم اف يبُت 
قدرة التلميذ يف درجة االستيعاب واإلنصات حيث قاؿ صاحب الكتاب:" قد يعيد التلميذ رواية قصة 

 2ا اؼبعلم ؽبم ويرددىا على مسامعهم و من شبة يطلب من كل منهم أف يعيد القصة." قصَتة وباكيه
وىي تعليم التلميذ موضوعا  التعبير الشفهي الذي يعتمد على موضوعات معينة ومحددة: -3

 ما هبعلو يناقشو أو وبللو لتحسُت قدرتو، مثبل كملء الفراغ وإسباـ اعبمل.
: وىو معيار ربفيزي  ة أو مناسبة وطنية أو دينيةإعداد مقاالت تتعلق بمشكلة اجتماعي -4

 لتلميذ الطبلع ونزع خوفو من اإلفصاح والتعبَت بطبلقة عن أفكاره اؼبتعلقة دبناسبة ما .
: وىي عملية نشطة تشجيع التمثيل المسرحي داخل المدرسة وإلقاء الشعر والخطب -5

 3ؼبختلفة ".لسبلمة اللغة والتعبَت بسبلمة يف صبيع اؼبواقف التعليمية ا
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 : أما المرحلة الثانوية
" فهذه اؼبرحلة سبتاز بوعي ومعرفة أكثر من اؼبراحل التعليمية األخرى وطبعا ىذا بعد التطلع على 

العديد من اؼبوضوعات اليت يكوف قادرا على حل اؼبشكبلت ووضع مقارنات ويصبح ملهفا أكثر على قراءة 
 1ى إظباعيل زكريا على سبتع بشرطُت نبا : اؼبوضوعية والعلمية ".وقراءة مواضيع أخرى من تلقاء نفسو، ير 

بعدما أوضح إظباعيل زكريا طريقة تدريس التعبَت بتبيُت لنا أف كل مرحلة تعليمية زبتلف وىذا على 
حسب حياة الطفل وتعلمو ففي اؼبرحلة األوذل يبدأ باستخداـ الكلمات واؼبفردات اعبديدة وأما اؼبرحلة 

يكوف ىناؾ ربسن يف مبو تعبَته اللفظي أما اؼبرحلة الثانوي تكوف فبيزة بعد التمتع بالنضج وإدراؾ اؼبتوسطة ف
 العديد من اؼبوضوعات اؼبختلفة اليت يسعى إذل مناقشتها .

 التعبير التحريري:  -3
يتحدث إظباعيل زكريا عن مفهـو ىذا النوع من التعبَت : فيقوؿ : " يطلق بعض الًتبويُت على ىذا 

نوع من التعبَت لفظ التعبَت الكتايب ، وىو كذلك حقا ، إذ أف التلميذ يعرب عما يدور يف ذىنو من أفكار ال
ومشاعر وأراء كتابة ، وتعكس ىذه الكتابة غالبا شخصية الكاتب ويستشف منها أشياء كثَتة كالقوة 

 2اؼبكتوبة وغَتىا ". اللغوية والقوة الببلغية والتمكن العلمي وتسلسل األفكار ، وصحة اؼبعلومات
إف التعبَت التحريري ىو ذلك التعبَت الذي يدور يف ـبيلة الفرد بطريقة كتابية بتسلسل األفكار 

 وارتباطها مع بعضها البعض.
 :قد فصل إظباعيل زكريا مراحل تعليم ىذا النوع من التعبَت وكيف يتم تدريسو 

تركيب اعبمل والكلمات وىذا باعتماد على الكتاب " يهدؼ التعبَت الكتايب على  المرحلة االبتدائية : - أ
اؼبدرسي كثَتا ولكن بعد انتقالو من مرحلة إذل أخرى البد من تعليمو كتابو الرسائل التعليمية والقصص 

 3وتلخيصها مع مساعدة اؼبعلم ".
بكل حرية  :يبدأ التلميذ يف إبراز مهاراتو الكتابية اؼبتميزة بالذوؽ األديب والفٍتالمرحلة المتوسطة  - ب

 وعلى حسب رغبة التلميذ.
: فهنا يكوف التلميذ قادرا على كتابة القصص والتلخيص بأسلوبو مع درجة ثقافتو المرحلة الثانوية - ج

 ومدى استيعابو للمواضيع اليت تنصب يف ؾباؿ معُت.
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ذل إنتقل مهارة التلميذ من كل مرحلة ف كل مرحلة تتميز بأسلوب خاص ، وتفبا سبق أنستخلص    
ي اؼبتوسطة التعبَت بأسلوب أديب واألخَت ألتلميذ يف تكوين اعبمل والثانية أخرى ، فاؼبرحلة األوذل منطلق ا

 1ىي التمكن من التلخيص بأسلوبو والتمتع بقدراتو الكتابية.
 يتناوؿ إظباعيل زكريا ؾبموعة من األىداؼ اليت يستعُت هبا اؼبعلم :فنذكر منها:  
 كَت يف اؼبوضوع واذل البحث والتنقيب من اؼبراجع اؼبختلفة.دعوة التلميذ إذل التف 
 .ينبغي تصحيح اؼبوضوع اؼبكتوب بكل دقة وعناية من اعبوانب النحوية واللغوية 
 .للمدرس أف يقًتح اؼبوضوع على التبلميذ أو يًتؾ ؽبم حرية اختياره 
 سلوب والتسلسل من األفضل قراءة بعض اؼبوضوعات اعبيدة داخل الفصل لتأملها من حيث األ

 الفكري.
 . 2توجيو الطبلب إذل استخداـ قدراهتم الطبيعية 

 :القواعد النحوية: من الكتاب الثامن الفصل
 النحو:-1

" يؤكد إظباعيل زكريا يف ىذا الفصل على اختبلؼ تدريس مهارة النحو: فيقوؿ : " زبتلف أىداؼ 
ة تدرس يف الصفوؼ العليا من اؼبرحلة االبتدائية تدريس النحو من مرحلة تعليمية ألخرى ، فالقواعد النحوي

هبدؼ تعريف التلميذ ببنية اللغة العربية وتسمية الكلمات الف ذلك يساعد التلميذ يف حديثو وـباطبتو 
 3لآلخرين كما .

 النحوية ىي:  ف القواعدأ:على كما يعرؼ ىدى الشمري وسعدوف ؿبمود الساموؾ يف كتابو 
تعبَت هبا والغاية  منو صحة التعبَت وسبلمتو من اػبطأ واللحن، فهو قواعد صيغ " علم تراكيب اللغة وال

الكلمات وأحواؽبا حيث إفرادىا وحيث تركيبها ، وأهنا فن تصحيح كبلـ العرب كتابة وقراءة وىي ما بغي 
 4إنشائية ". باإلعراب وقواعد تركيب اعبملة اظبية كانت أـ فعلية ، أو منفية أو

ف النحو يصوف اللساف من اػبطأ أف يف امتفق التعريفُت أف بلؿ ما ذكر مسبقايتضح لنا من خ
واللحن وانو ؾبموعة من القواعد والًتاكيب لكن ما نقص التعريف الثاين دل يفصل يف مراحل تعلمو عرب 

 اؼبراحل الدراسية .
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 ما المقصود بالنحو :-2
:" ينحو دبعٌت قصد يقصد ، والنحو ىو عرؼ إظباعيل زكريا مصطلح النحو يف كتابو لغة ، فقاؿ  

القصد والطريق ، دبعٌت الوصوؿ بالكلمة إذل قصد معُت أو طريق نتبعو من اجل فهم معناىا من خبلؿ 
 1أحواؿ أخرىا".

"ويذكر إظباعيل زكريا تعريف أخر للنحو : قائبل: " علم بأصوؿ يعرؼ هبا أحواؿ أو أخر الكلمة 
 إعرابا وبناء ".

"،  اْلُمْشرِِكيَن َوَرُسولُوُ  ِمن   َأنَّ اللََّو بَِريء  األسود الدؤرل ظبع قارئا يقرا قولو تعاذل :"ويقاؿ أف أبو 
ففزع من ذلك وخاؼ فعرض األمر على اػبليفة علي رضي اهلل عنو فأمره بتنظيم اللغة ومفرداهتا، ووضع 

 .2النقاط على اغبروؼ واغبركات يف أواخر الكلمات "
ء والًتقيم لعبد الرضبن لمة النحو لغة واصطبلحا يف كتاب تعلم النحو واإلمبلخر لكآجاء تعريف و 

 لغة: الطريق و اعبهة، والقصد يكوف ظرفا واظبا، ومنو كبو العربية وصبعو كبو. النحو، الذي يقوؿ اؽبامشي
عراب وغَته  ىػ( انتحاء ظبت كبلـ العرب يف تعرفو من إ332ت.اصطبلحا: يقوؿ ابن جٍت )و 

َت والتكسَت واإلضافة والنسب والًتكيب ليلحق من ليس من أىل العربية بأىلها يف نكو واعبمع والتكالتشبي
 3الفصاحة فينطق هبا واف دل يكن منهم ".

 مشكالت تدريس النحو:-3
إظباعيل زكريا أف الكثَت من معلمي النحو يعانوف يف كيفية تدريسو فهو يقرا على اف ىناؾ من  يقرّ 

لقياسية وىناؾ من يرى بالطريقة االستنباطية . وعبلوة على ىذا إف ما تنب الطريقتُت تبقى يدرس بالطريقة ا
 ضعيفتُت ومن أسباب ذلك: 

 كثرة القواعد اؼبفروضة على التلميذ . -1
 إحساس التلميذ باف القواعد توازي قوانُت الرياضيات والفيزياء يف صعوباهتا. -2
 ن جهة اؼبواد الدراسية.عدـ ربط قواعد النحو بالقراءة والتعبَت وم -3
 االستفادة ة الكاملة من وسائل التقنية اغبديثة من معامل لغوية وتسجيبلت صوتية. عدـ -4
 4ثنائية اللغة، حيث يدرس التلميذ قواعد اللغة حصة واحدة أو حصتُت يف األسبوع". -5
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 عالج ىذه المشكالت:-4
علم استخدامها للحد من صعوبة أشار صاحب الكتاب إذل ؾبموعة من اإلجراءات اليت يبكن للم

 تدريس النحو حيث يبكن تلخيصها فيما يلي : 
ضرورة التخلي عن الكتاب اؼبقرر يف اؼبرحلة االبتدائية حبيث يدرس النحو عرض من خبلؿ القراءة  -1

 والتعبَت واإلمبلء.
العبلقة يف ضرورة ترتيب أبواب النحو يف اؼبرحلتُت اؼبتوسطة والثانوية حبيث ذبمع اؼبوضوعات ذات  -2

 مستقلة. أبواب
 جعل خروج مادة اللغة العربية كلها مواد تطبيقية ؼبادة النحو وعدـ التهاوف . -3
ضرورة مراعاة مستويات التبلميذ ومراحل مبوىم اللغوي أثناء تدريس األساليب الصحيحة  -4

 والتطبيقات عليهم ".
دريس ىذه اؼبادة ويف نفس عرض إظباعيل زكريا ؾبموعة من اؼبشكبلت اليت تواجو اؼبعلم يف ت

الوقت عرض ؾبموعة من التقنيات لتفادي مشكبلت تدريس النحو حىت يسهل ىذا األمر على اؼبعلم 
 1والتلميذ وسبكن من إدراكو ؽبذه اؼبادة األساسية ورببيبو ؽبذه اؼبادة وربسُت أسلوبو يف الكبلـ واغبديث .

 طرق تدريس النحو : -5
م غَت مقيد يف تدريس علم النحو وإمبا حر يستطيع االبتكار والتجديد ف اؼبعلأ " يف نظر إظباعيل

وليس فقد إعادة القوانُت وضرب األمثلة وربفيظ القاعدة بل على اؼبعلم أف يبُت مهاراتو ومعلوماتو واغبصيلة 
 األىداؼ اؼبنشودة ويكوف تعلم العلمية واف يكوف اؼبعلم دوما متقدما خبطوة حىت يستطيع الوصوؿ إذل

النحو عن طريق استعماؿ العديد من التقنيات والوسائل التعليمية وقراءة القصص ويضيف إذل ذلك عنصر 
التقييم وىو يبُت مستوى التبلميذ ووبقق األىداؼ اؼبرغوبة فيها مث يقـو بعملية التقومي فهذا العنصر يبكن 

 2للمعلم أف يقـو هبا بعد تدريس كل وحدة ".
ي يف ىذا اؼببحث حوؿ طرائق تدريس النحو أهنا: " طريقة التدريس وىي تقوؿ ظبية سعيد السليطو 
الدرس، ففي درس القواعد النحوية مثبل،  األسلوب الذي ىبتاره اؼبعلم يف سبيل ربقيق أىداؼ النمط أو

 3ىبتار اؼبعلم طريقة القياسية أو الطريقة النص األديب.
ذل تأثرىا باذباه الًتبوي الذي كاف سائدا قد تعددت طرائق التدريس وتنوعت ويرجع سبب ذلك إو 

 يف ذلك الوقت من االىتماـ باؼبعلم من حيث نشاطو وإهبابية يف العملية التعليمية".
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ؾبموعة من طرائق تدريس النحو اليت تسهل على اؼبعلم عملية تعليم مادة  تبُت ىذه التعاريف
ئج اؼبطلوبة، فهو حر يف اختيار طريقة تدريسو إذل النتا اؼبراد الوصوؿ النحو وىذا بغية لتحقيق األىداؼ

 لقاعدة كبوية .
 يك في تعليم قواعد اللغة العربية  :تكوالت االستراتيجية-6

 يك فيقوؿ : تكوالت يعطي إظباعيل زكريا مفهـو االسًتاتيجية
ة يف فاالسًتاتيجي خطواهتا، " االسًتاتيجية يف اػبطة على مراحل تنفيذية يسَت عليها ىديها ويتبع

 التدريس تشمل على خطوات اؼبعلم على ربقيق أىدافو بسهولة واؼبتمثلة يف،اؼبقدمة، صياغة األىداؼ
 السلوكية، اختيار الوسيلة التعليمية اؼبناسبة، نقاط النقاش،التقومي، التغذية الراجعة ".

لشاملة ا أما التكتيك ففي نظره ىو األداء العلمي الذي يستخدمو اؼبعلم ضمن االسًتاتيجية
 1وتشمل نقاط النقاش واستخداـ الوسيلة التعليمية ".

ألوؿ والثاين ىناؾ  نبلحظ من خبلؿ ما قالو إظباعيل زكريا حوؿ ىذين اؼبصطلحُت أنامن ىنا 
االسًتاتيجية  ىي خطة يتبعها اؼبعلم لتحقيق ىدؼ معُت والثاين التكتيك  ىو قياـ  رابط من خبلؿ أف

 سها يف عملية التدريس .وفبارسة ىذه اػبطة وفق أس
" قدـ الًتبويوف يف ؾباؿ تدريس اللغة العربية طرقا ـبتلفة لتدريس قواعد اللغة وىذا لتسيَت كما 

 النحو على التبلميذ وترسيخو يبت بُت ىذه الطرائق قبد:
  الطريقة االستنباطية: -1

لقدامى وىي هبب فيها إخراجها من األمثلة واستخدمها علماء اللغة ا وىي استنباط القاعدة أو   
 2ربضَت األمثلة اليت تناسب القاعدة وتوضيحها للتبلميذ مع مراعاة األمثلة من ناحية:

 جودة االختبار من حيث طرافة الفكر. - أ
 التنوع. - ب
 الوضوح من حيث اؼبعٌت واالتصاؿ بالدرس. - ج
 األسلوب ومناسبتو ؼبستويات التبلميذ. سهولة - د

أو يطلب  أخرى أف يتجاوز اؼبعلم أمثلة الكتاب ووبضر أمثلة " كما يف ىذه الطريقة يستطيع اؼبعلم
من التبلميذ أف وبضروا األمثلة يف كراساهتم أو يستخدـ األمثلة اغبسية داخل القسم ، أو استخداـ اؼبعلم 

أمثلة  بعض فقرات من كتاب القراءة وبعد استنباط القاعدة يستطيع اؼبعلم اف يطلب من تبلميذه إحضار
  استيعاب الدرس ".ليبُت أف مت
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 يرى حسن شحاتة يف كتابو تعليم اللغة العربية ىذه الطريقة على أهنا: و 

" الغرض من ىذه الطريقة أف نقود اؼبتعلم  إذل معرفة اغبقائق واألحكاـ العامة بطريقة البحث 
مة ، كأف تناقش واالستقراء واالستنباط  ، فهي طريقة يبحث فيها عن اعبزيئات  أوال للوصوؿ إذل قاعدة عا

التلميذ اؼبدونة على السبورة ، حىت تستنبط منها حكما أو قاعدة من القواعد حبيث تكوف األمثلة كثَتة 
 1يبكن االستنباط منها ، وتعد ىذه الطريقة  أحسن طرؽ التدريس يف تعويد التبلميذ على التفكَت ".

دا من اعبزء إذل الكل أي من اؼبثاؿ إذل صباف يف معٌت واحد، وىو الباؼبفهومُت ي من ىنا نستنتج أفّ 
 القاعدة فكبل القولُت يقوالف عن ىذه الطريقة بأهنا سهلة يف تعليم التبلميذ وبالنسبة ؼبعلم يف تدريسها ؽبم.

 القياسية: الطريقة -2
" وىي تقـو على انتقاؿ من اؼبقدمات إذل النتائج أو من القاعدة إذل النتائج فيعرض اؼبعلم القاعدة 

وية مث يقدـ الشواىد واألمثلة لتوضيحها وسبتاز ىذه الطرقة بسهولتها، ومن أسسها ربفيظ القاعدة النح
 2واستظهارىا، لكن ربـر التلميذ من اكتشاؼ القوانُت النحوية ".

 وعرؼ عبد الفتاح حسن البحة قائبل يف كتابو حوؿ ىذه الطريقة:
فكر فيها من اغبقيقة العامة إذل اغبقائق اعبزئية  " تستند ىذه الطريقة على عملية القياس إذ ينتقل ال

ومن القانوف العاـ إذل اغباالت اػباصة ومن الكلي إذل اعبزئي ومن اؼببادئ إذل النتائج، وىي بذلك إحدى 
طرؽ  التذكَت اليت يسلكها العقل يف الوصوؿ من اؼبعلـو إذل اجملهوؿ وسبتاز من غَتىا بأهنا طريقة التعليم 

اؼبعلومات مباشرة للطبلب واقتصادية يف الوقت ، ويبكن  ؼبعلومات وبأهنا سريعة بإعطاءوالتزويد با
 3استخدامها يف الصفوؼ كثَتة العدد".

أف ىذين التعريفُت واضحاف ومتفقاف على أف ىذه الطريقة انتقاؿ من اغبقيقة العامة  نستنتج يف األخَت
مثاؽبا ويقراف على أهنا طريقة سهلة يف تبياف القواعد إذل اعبزئية وىي تقـو على تقدمي القاعدة مث عرض أ

 النحوية وربفيظ القاعدة.
 طريقة ىربات :  -3

وىي طريقة استداللية ومن الطرؽ الشائعة كثَتا  فردريك ىربارتي " وىي نسبة إذل الفيلسوؼ األؼباف
األمثلة على السبورة واف  يف تدريس فهي قائمة على اؼبناقشة والتحليل واؼبوازنة واالستنباط وتقـو على عرض

يستنبط التبلميذ بأنفسهم وىي طريقة تعتمد على نظريات علم النفس ، تعتمد على اػبربات السابقة ، 
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وبعد االنتهاء من اؼبوازنة وبياف أوجو االتفاؽ واالختبلؼ بُت اعبمل يستطيع اؼبعلم أف يطلب من التبلميذ 
 1استنباط القاعدة ".

ي يف كتابو تعلم النحو واإلمبلء والًتقيم قائبل: " ىي طريقة تنتمي بشكل وعرؼ عبد الرضبن اؽبامش
 عاـ إذل الطريقة االستقرائية وتنقسم إذل طبس خطوات:

 ويكوف التمهيد بأسئلة عن اؼبعلومات السابقة اليت تتصل بالدرس السابق. التمهيد: -1
ضع راسي وتوضع خطوط ربت : تعرض األمثلة على اعبانب األيسر من السبورة يف و  عرض األمثلة -2

 الكلمات .
 الربط. تسمى اؼبناقشة أو الموازنة: -3
 ويتم فيها بياف األمثلة من الظواىر اللغوية وما ىبتلف عليو من قواعد. االستنباط: -4
 وىو نوعاف التطبيق اعبزئي والتطبيق الكلي.التطبيق: -5

 غَتىا. كل قاعدة تستنبط قبل االنتقاؿ إذل  الجزئي: التطبيق - أ
 2بعد أف تستنبط صبيع القواعد يطبق عليها ". الكلي: قالتطبي - ب

يتبُت لنا أف تعريف إظباعيل زكريا وعبد الرضبن اؽبامشي متفقاف على أهنا تنتمي إذل الطريقة من ىنا 
 ،اػبطوات واختبلؼ يف بعض اػبطوات االستقرائية ولكن ما ينقص التعريف األوؿ انو دل يذكر كل

 تطبيق، عرض األمثلة، التمهيد ودل يفصل فيهم.فإظباعيل زكريا دل يذكر ال
" يف ىذه الطريقة يقر إظباعيل زكريا أف اؼبعلم يعرض نصا يكوف متضمنا  طريقة النص األدبي : -4

 باألساليب اؼبتعلقة بالدرس وعلى اؼبعلم إتباع بعض اػبطوات : 
 األىداؼ السلوكية اللغوية النفسية واالجتماعية اؼبراد ربقيقها. ربديد -6
 راءة النص جيدا وؿباولة شرحو مع التبلميذ.ق -7
 ازباذ العديد من التطبيقات والتمارين يف الدرس السابق . -8
 بأمثلة مشاهبة يف صبل مفيدة. ويأتوف يستنبط التبلميذ القاعدة بأنفسهم -9

 3ذبهيز الوسيلة التعليمية اؼبناسبة واليت تعرب عن النص ". -10
ضار نصا وبتوي على الدرس اؼبعروض ولنجاح ىذه يف ىذه الطريقة ندرؾ أف على اؼبعلم إح  

الطريقة عليو إتباع خطوات ؼبعاعبة النص اؼبتضمن الدرس، لتبسيط األمر على التبلميذ وفهمهم أكثر 
 للقاعدة النحوية اؼبتضمنة للدرس.
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 النشاط: طريقة -5
ؼبطالعة يستطيع " ىذه الطريقة تعتمد على نشاط التبلميذ بعد القراءة الصحف واجملاالت، ودروس ا  

اؼبعلم من خبلؿ   التبلميذ استنباط القاعدة، وىذه الطريقة تعتمد على النشاط الذايت للتلميذ،وأسلوب
 1كشف األخطاء وكيفية معاعبة ىذه األخطاء ".

نستخلص من ىذا اؼببحث أف كل أستاذ عليو ذبهيز درسو قبل البدء فيو وىذا عرب خطوات يبٍت   
و وربقيق ىدفو، فهذه اػبطوات اؼبعتمد عليها تبٍت سبلمة تبلميذه من ناحية الفهم عليها مساره لنجاح درس

 وإدراؾ وزبفيف عليها.
 ::البالغة والنقدمن الكتاب الفصل التاسع

 تعريف البالغة: -1
 "ربدث إظباعيل زكريا يف الفصل التاسع عن الببلغة والنقد حيث عرؼ الببلغة لغة واصطبلحا،

قة من مادة "بلغ" اليت تعٍت الوصوؿ إذل الغاية،وغاية األديب من خبلؿ ما يكتب ففي اللغة ىي كلمة مشت
من الشعر إيصاؿ اؼبعٌت كبلما إذل ذىن القارئ أو السامع،أما يف االصطبلح فهي علم  أو يتحدث أويقرض

 يهتم دبعرفة اػبصائص اللغوية اليت تتصل بدقة التعبَت عن اؼبعٌت وقوة تأثَته يف النفس.
الببلغة إذل ثبلثة:علم اؼبعاين الذي يتناوؿ خصائص الًتاكيب اللغوية )النحوية(من حيث  وتنقسم

 دالالهتا على اؼبعٌت كاؼبسند واؼبسند إليو واػبرب واإلنشاء.......إخل.
الذي ىبتص بدراسة الصور اػبيالية اليت تعرب عن اؼبعٌت وتثَت يف الذىن ذكريات  علم البيان:و 

تو متمثلة يف التشبيو بأنواعو واالستعارة بنوعيها والكناية بأنواعها أما علم البديع ذبارب ؿبسوسة،موضوعا
فيتناوؿ العبلقة بُت أجزاء اعبملة أو الفقرة سواء أكانت عبلقة صوتية أو معنوية،عبلقة تناسب أـ عبلقة 

 2تضاد ومن موضوعاتو اعبناس،الطباؽ واؼبقابلة والتورية والسجع."
 ؿبمود اغبسوف وحسن جعفر اػبليفة يف كتاهبما على أهنا: وعرفها كل من جاسم

"الببلغة ىي تأدية اؼبعٌت اعبليل بعبارة صحيحة واضحة، ؽبا يف النفس أثر مع مبلئمة كل كبلـ للموطن  -
 3ولؤلشخاص الذين ىباطبوف بو". الذي يقاؿ فيو،
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لبديع،يهتم علم البياف بربط اؼبعاين "وتنقسم الببلغة العربية إذل علـو ثبلثة ىي : البياف واؼبعاين وا  
 التشبيو، العلم: ن اؼبعٌت ،ومن موضوعات ىذاأي بدراسة الصور اػبيالية اليت تعرب ع اجملردة باحملسوسات،

 1واالستعارة، اجملاز اؼبرسل،واجملاز العقلي". والكناية،
ذل الطريقة اليت سبكنو من "أما علم اؼبعاين فيدرس خصائص الًتاكيب اللغوية، وؽبذا فهو يرشد اؼبرء إ

جعل الصورة اللفظية اقرب ما تكوف داللة على الفكرة اليت ربطر يف ذىنو، ومن موضوعات ىذا العلم، 
 2النحو واإلنشاء، والقصر، والفصل والوصل، اإلهباز واإلطناب واؼبساواة، والتقدمي والتأخَت".

ملة أو الفقرة سواء أكانت عبلقة صوتية أو "مث يأيت علم البديع الذي يتناوؿ العبلقة بُت أجزاء اعب
معنوية، عبلقة تناسب أو تضاد، ومن موضوعات ىذا العلم، السجع واعبناس، والتورية، والطباؽ، واؼبقابلة، 

 3واالقتباس، وحسن التعليل، وأسلوب اغبكيم، وتأكيد اؼبدح دبا يشبو الذـ وعكسو".
ريا وجاسم ؿبمود اغبسوف وحسن جعفر اػبليفة وعليو نستخلص يف األخَت أف كل من إظباعيل زك
 ربدثوا يف كتبهم عن الببلغة واتفقوا يف التعريف واألقساـ.

 تدريس مادة البالغة: -2
"تعترب مادة الببلغة بفروعها من اؼبواد اؼبمتعة للطالب، فهي تسهل فهم قواعد اللغة وأصوؽبا، وىذا 

ات القرآنية، الببلغة تعتمد على االستنباط من خبلؿ خصوصا عند التمتع بالنصوص األدبية والتمعن باآلي
التمعن يف النص األديب مرة ويف أعماؽ نفس القارئ مرة أخرى، ولتدريس ىذه اؼبادة هبب رسم اسًتاتيجية، 

 وىذه االسًتاتيجية تكوف وفق خطوات، وىذه اػبطوات متمثلة يف:
لقرآنية و األحاديث النبوية واختبار النصوص اعتماد تدريس ىذه اؼبادة على اإلكثار من إيراد اآليات ا -1

 األدبية البليغة اعبميلة.
يتوخى يف النصوص والشواىد األدبية أف تكوف ىادفة نافعة متفقة مع أىداؼ الًتبية اليت ترعى الدين  -2

 واغبق.
ميات ربلية الصورة البيانية بذكر نواحي اعبماؿ فيها وتأثَتىا يف النفس، وصدـ االقتصار على ذكر التس -3

 االصطبلحية بإجراء االستعارة بالطريقة اؼبعهودة.
استنباط القواعد الببلغية والتعريفات باالعتماد على مناقشة النصوص وتذوقها وعدـ االقتصار على  -4

 سردىا وتقريرىا.

                                                           

 .255: ص جاسم محمود الحسون، حسن جعفر الخليفة،-3
 .255:المرجع نفسو،ص -4
 .285: ص المرجع نفسو، -3



 طرق تدريس اللغة العربية: دراسة في المحتوى                               الفصل الثاني:   

 
49 

يراعي تقدمي النص واغبكم عليو الوضوح والدقة، وذبنب العبارات العامة التقليدية اليت تصلح لكل  -5
 نص.

سرار اعبماؿ أجوب إشراؾ التبلميذ يف الكشف عن ثار من التطبيقات على نصوص صبيلة وو اإلك -6
وتذوؽ النص، وهبب أف تصدر أحكامها النقدية معتمدة على دراساهتم للنص األديب نفسو للتأكد من 

 مبو قدرهتم النقدية وسبكنهم من مادة الببلغة.
 عبيد،تطبيقا ؼبا درسو من فنوف الببلغة.ب دوما على صياغة الكبلـ اتاغبرص على تدريب الكا -7
يستعاف على إيضاح موضوعات ىذه اؼبادة بالكتابات اؼبشرقة اؼبناسبة، واألمثلة التحليلية اعبميلة اليت  -8

 1يوردا أئمة ىذا العلم أمثاؿ عبد القاىر اعبرجاين  و اآلمدي".
 الت:كما قبد سعاد عبد الكرمي أتت بطريقتُت لتدريس مادة الببلغة حيث ق

 قبد أف ىناؾ طريقتُت سيطرتا على تدريس الببلغة ونبا:
"تدريس الببلغة بالطريقة اليت هنضت على طوابع سبزيق الببلغة، وقسمتها على علـو ثبلثة، اؼبعاين،  - أ

البياف والبديع، ودراسة اؼبعاين تسبق دراسة البياف والبديع، فقد تتعارض ىذه الطريقة مع القاعدة الًتبوية 
صي باالنتقاؿ يف التعليم من السهل إذل الصعب واؼبعاين أصعب العلـو الببلغية،مث أف تدريسها اليت تق

مثلة من اعبمل اؼبقتضية اؼببتورة، والعبارات اؼبصنوعة واالىتماـ الزائد عزؿ عن األدب، وازباذ األيكوف دب
 2بالبحوث النظرية والضوابط والتقاسيم والتعاريف".

يقة اليت ترى أف الببلغة وحدة متكاملة وتشكل يف ؾبموعها احباثا يف مقومات " تدريس الببلغة بالطر  - ب
اعبماؿ األديب، فبا هبعلها جزء من الدراسة األدبية اليت يؤديها النص والتحقيق من اؼبصطلحات الببلغية 

 3ومعاعبة اؼبوضوعات معاعبة نفسية وحدانية".
بد الكرمي عباس الوائلي اتفقا على تدريس مادة وعليو نستنتج أف كل من إظباعيل زكريا وسعاد ع   

الببلغة تركز على النصوص األدبية، والتمعن يف اآليات القرآنية لتمكن الطالب من استيعاب وفهم قواعد 
 اللغة".

 أىداف تدريس البالغة والنقد: -3
التبلميذ  "تدريس موضوعات بفروعها يف الصفُت األوؿ والثاين الثانوية، ويف السنة الثالثة يدرس 

 موضوعات النقد األديب، وفنوف األدب بألوانو، ولتدريس ىذه اؼبادة أىداؼ كثَتة منها:
 عجاز يف القرآف الكرمي وإدراؾ صبالو.جو يبكنو من الوقوؼ على أسرار اإلإعداد الطالب على و  -
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 إقدار على تذوؽ صباؿ اغبديث النبوي، واعبيد من كبلـ العرب شعرا ونثرا. -
 الفٍت لدى الطبلب وسبكينهم من االستمتاع دبا يقرؤوف من اآلثار األدبية اعبميلة.تنمية الذوؽ  -
إدراؾ اػبصائص الفنية للنص األديب، ومعرفة ما يدؿ عليو من نفسية األديب، وما يًتكو من أثر يف نفس  -

 السامع أو القارئ وتقومي النص تقويبا فنيا.
 الضعف يف النصوص األدبية. تكوين ملكة النقد بالتعرؼ على مواطن القوة أو -
 1تعريف الطبلب بصفات األسلوب العريب اعبميل على االستفادة منها يف تقومي تعبَته". -
 وفيما يلي قبد جاسم ؿبمود اغبسوف وجعفر اػبليفة ذكروا أىداؼ تدريس الببلغة واليت تتمثل يف:  
 ط الببلغية اعبيدة."سبكُت اؼبتعلمُت من إنشاء الكبلـ اعبيد، من خبلؿ ؿباكاة األمبا -
 إدراؾ اػبصائص الفنية للنص األديب، وما يًتكو من أثر نفس اؼبتلقي. -
 مساعدة الطبلب على نقد النصوص األدبية وتقويبها واؼبفاضلة بُت األدباء. -
 سبكُت الطبلب من ربصيل اؼبتعة واإلعجاب دبا يقرءوف من اآلثار األدبية الرائعة. -
 2و تذوقا جيدا، شريطة أف تتم دراسة الببلغة يف ظبلؿ األدب."مساعدهتم على فهم األدب وتذوق -

فبا ذكر سابقا نستنتج أف الببلغة تنمي القدرة على سبييز الكبلـ اغبسن من الرديء كما أهنا تساعد 
على معرفة معاين القرآف وأسرار التعبَت فيو، باإلضافة إذل أهنا سبكن الطبلب من انتقاد النصوص األدبية 

حيحة وخالية من األخطاء وىذا ما أكده كل اظباعيل زكريا وجاسم ؿبمود اغبسوف وحسن جعفر بطريقة ص
 اػبليفة.
 :والنصوص : األدبمن الكتاب العاشر الفصل

 والنصوص األدب عن العربية اللغة تدريس طرؽ كتابو يف األخَت الفصل يف زكريا إظباعيل ربدث
          عنها:  قاؿ حيث

 األديب األرض النص يبثلها اليت التارىبية العصور إذل اؼبختلفة ونصوصو العريب األدب دراسة "زبضع
 األحداث يتناوؿ التأريخ كاف العاـ. وإذا التاريخ فروع من فرع ىو األدب فتأريخ نثر أـ شعر أكاف سواء

 من دقيقا راتصوي اؼبظاىر ىذه يصور األدب تأريخ فإف للقارئ، ويسردىا واالجتماعية واالقتصادية السياسة
 3األمم. منة أم ألية واالجتماعية واالقتصادية السياسية اغبالة تعكس فهي األدبية، النصوص خبلؿ

العوامل الشخصية: باإلضافة إذل االضطرابات العصبية واؼبشاكل النفسية ىناؾ عامل آخر يقف ف
تو األوامر أو عدـ استماعو عائق أماـ القراءة وىي عدـ تقبل التلميذ الشخصي ؼبادة القراءة وعدـ إطاع
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للتوجيهات وقد يرجع السبب إذل كثرة تغييبو عن اؼبدرسة، أو ضعفو اللغوي العاـ حيث يصعب عليو فهم 
 1معاين الكلمات واأللفاظ، لذلك فهو يفكر كثَتا يف نطقها على حساب معناىا الذي هبهلو.

باب عضوية وتتمثل يف البنية نستخلص من خبلؿ ما تقدـ أف صعوبات القراءة نابعة من عدة أس
 2الفيزيولوجية ونفسية متمثلة يف اعبانب الروحي وشخصية متمثلة شخصية التلميذ هبد ذاتو.

 كلمة أدب: -1
أعطى صاحب الكتاب مفهـو كلمة األدب وكيف تكورت من مرحلة إذل أخرى حيث قاؿ: "فقد 

أو دعا إليها، فلفظة )آدب( تعٍت الداعي استخدـ العرب يف اعباىلية كلمة أدب ي ْأُدُب دبعٌت صيغ مأدبة 
 إذل الطعاـ.

سبلـ، والقرنُت الثاين والثالث اقتصر ب دبعٌت التهذيب طيلة عصر صدر اإلوسارت كلمة أد
استخدـ كلمة "أدب" على معرفة أشعار العرب وأخبارىم، ولقد تسع مفهـو األدب يف العصر  العباسي، 

 وأشعار ونصائح خلقية وسياسية. حىت أصبح يطلق على كل ما يكتب من حكم
فاألدب كما عرفو بعض العلماء: ىو الكبلـ اإلنشائي البليغ الذي يقصد بو إذل التأثَت يف عواطف 

 3السامعُت سواء أكاف شعرا ونثرا".
 :قبد أف ىناؾ من عرؼ األدب على أفو 

إليو الناس، مث انتقلت الكلمة كلمة األدب تعٍت يف اعباىلية الدعوة إذل الطعاـ الذي يصنعو الرجل ويدعو "
ى كل ما وبصل باؼبعرفة يف عصر اإلسبلـ إذل معٌت خلقي هتذييب، مث توسع إذل أف أصبح يطلق عل

 4أي بكل ما ابدعتو قراء الكتاب والشعراء وما أنتجو عقوؿ العلماء". ،اإلنسانية

 أىداف تدريس مادة األدب العربي: -2

 اليت يتبع ربقيقها من تدريس مادة اللغة العربية ،فنذكر منها: العديد من األىداؼ ظباعيل زكرياإيضع 
 إجبلؿ القرآف الكرمي الذي ىو ككبلـ اهلل اؼبنزؿ ووحيو اؼبعجز وىدايتو للعاؼبُت. -1
استجبلء فصاحة الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم والوقوؼ على أثر اغبديث الشريف يف اللغة  -2

 واألدب.
 يستفيد منها الطالب يف حياتو العلمية.ما وبفظ من النصوص ىو ثروة علمية  -3
 تزويد التبلميذ بثروة لغوية من اؼبفردات والًتاكيب واألساليب. -4

                                                           

 .123: ص سماعيل زكريا، طرق تدريس اللغة العربية،إ -1
 .123:ص المرجع نفسو، -2
 .247ينظر، اسماعيل زكريا، طرق تدريس اللغة العربية ص -3
 .217: الحسون، حسن جعفر الخليفة، طرق تعليم اللغة العربية في تعليم العام، ص جاسم محمود -4
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 تنمية ميل الطالب إذل اؼبطالعة وقراءة النصوص األدبية من شعر ونثر. -5
االطبلع على اغبياة األدبية يف عصورىا اؼبختلفة ومعرفة عوامل هنوضها وازدىارىا وعوامل االكبطاط  -6
 ػبموؿ.وا
 1تدريب التبلميذ على الفهم والتحليل واستنباط األحكاـ واغبقائق. -7

كما قبد ىدى الشمري وسعدوف ؿبمود الساموؾ يف كتاب مناىج اللغة العربية، أنو    
 يوضح أىداؼ تدريس ىذه اؼبادة.

 تنمية الذوؽ األديب والقدرة على التحليل والنقد. -1
 عل معها.توسيع نظرة الطلبة إذل اغبياة والتفا -2
 إحداث التغَتات يف سلوؾ الطلبة وإظهار قدراهتم اؼبختلفة. -3
 تنمية اؼبهارات اللغوية. -4
 2االطبلع على الًتاث العريب واالعتزاز بو". -5

يتضح لنا أف أىداؼ تدريس مادة األدب العريب كبلنبا متشاهباف ألف كل األىداؼ تسعى    
 رؼ على الًتاث العريب عرب العصور اؼبختلفة.إذل تنمية الذوؽ األديب ومهاراتو اللغوية والتع

عملية اختيار النصوص األدبية زبضع إذل أسس ىامة ما يتماشى مع اؼبراحل التعليمية  و   
 وما يتعلق دبستوى التلميذ وتنظيم اؼبنهج وطرؽ التدريس.

التعليمية  اؼبرحلة التعليمية: ليس من السهل على واضعي اؼبنهج اختبار النصوص اؼببلئمة للمرحلة -1
 3بل إهنا تتطلب ؾبهودات كبَتة للوصوؿ إذل اؽبدؼ اؼبنشود وىو االختيار اؼبوقف."

 ما يتعلق دبستويات التبلميذ: -2
من األمور اليت تراعي عند اختيار النص األديب مستوى التلميذ اؼبتعلم ألنو ىو اؼبستهدؼ من عملية 

 4مستواه العقلي وقدراتو."التعليم لذا النص اؼبنتقى واؼبختار هبب أف يكوف يف 
 ما يتعلق بتنظيم اؼبنهج وطرؽ التدريس: -3

اختلفت وجهات النظر حوؿ تنظيم منهج النصوص األدبية وطرؽ تدريسها، فبعض الًتبويُت يرى أف 
تنظيم النصوص يف صورهتا اػبالية ىو أفضل اغبلوؿ ؼبعاعبة اؼبشكلة، ويقصدوف بذلك تصنيف النصوص 

                                                           

 .208: سماعيل زكريا، طرق تدريس اللغة العربية صإينظر،  -1
 .218: ىدى الشمري ،سعدون محمود الساموك، مناىج اللغة العربية، طرق تدريسها ص -2
 .263: صسماعيل زكريا، طرق تدريس اللغة العربية إينظر،  -3
 .264: ص ، المرجع نفسو: ينظر-4
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لؤلدب العريب، أما البعض اآلخر فَتى أف تنظيم اؼبنصوص األدبية هبب أ يتم دبعزؿ  وفق العصور التارىبية
 1عن اغبياة السياسية وتطورات التارىبية. "

يتبُت لنا عند اختيار تنظيم النصوص األدبية يكوف وفق أسس ىامة تكوف مبنية على اؼبراحل   
 التبلميذ وما يتعلق باؼبنهج وطرؽ التدريس. التعليمية وسبثلت اؼبرحلة التعليمية، ما يتعلق دبستويات

 

                                                           

 .265: ص زكريا، طرق تدريس اللغة العربية، إسماعيل :ينظر -4
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 الخاتمة: 
 واليت نوجزىا يف النقاطالبحث نستخلص ؾبموعة من النتائج من خبلؿ دراستنا وربليلنا ؽبذا 

 التالية:
ا يتميز بو من خصائص كتاب طرؽ تدريس اللغة العربية إلظباعيل زكريا كتاب قيم وىذا ؼب-

 وفبيزات فهو يعترب مرجع للمعلمُت واؼبتعلمُت يقتنوف منو طرائق التعليم والتعلم.
احتوى كتاب طرؽ تدريس اللغة العربية إلظباعيل زكريا على عشرة فصوؿ جاءت مرتبة ترتيبا  -

يف اللغة ونشأهتا مث اللغة منطقيا حيث فصل فيو كل ما يتعلق باللغة واللغة العربية وقواعدىا حيث بدأ بتعر 
العربية ومكانتها وأىداؼ تدريسها مث ربدث عن النمو اللغوي وخصائصو أنبيتو بالنسبة للمتعلم، وبعدىا 

 انتقل إذل اؼبهارات اللغوية وقواعد اللغة العربية
اع للغة العربية مكانة مرموقة بُت كل اللغات فهي لغة القرآف الكرمي، تطورت وازدىرت بفعل اتس -

 الرقعة اعبغرافية وبفعل اػبصائص واؼبميزات اليت تتميز هبا كاالتساع والثراء.
إف لتدريس اللغة العربية العديد من األىداؼ أنبها تنمية أساليب التفكَت فهي أداة التفكَت  -

 ة الفصحى.وصانعتو وأداة التثقيف والتعلم واكتساب اؼبعارؼ واؼبعلومات يف صبيع مواد الدراسة باللغة العربي
دراؾ اؼبتعلم يف مساره التعليمي فكلما كاف مبو سليم كاف تعلمو إالنمو اللغوي عامل مهم يف  -

 للغة متزايد يف كل مرحلة من مراحل التعلم.
مبلء من اؼبهارات اليت يتعلمها الفرد منذ الصغر أي االستماع والقراءة والكتابة واإل تعد مهارة -

ظباعيل زكريا يف كتابو، كما أشار إذل إة، لكل مهارة طرؽ للتدريس ومنها بتدائيمنذ دخولو إذل اؼبدرسة اال
 صعوبة كل مهارة وطرؽ العبلج اػباصة، فهناؾ ما يتعلق باؼبتعلم.

ىناؾ عبلقة وثيقة بُت اؼبهارات فالواحد زبدـ األخرى سواء يف طرؽ التدريس أو طرؽ عبلج  -
 الصعوبات.

لب وىذا ألهنا سهل عليو فهم قواعد اللغة العربية فهي تركز على النصوص تعد الببلغة من اؼبواد للطا -
 األدبية والتمعن يف اآليات القرآنية.
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 ملخص: 

واؼبتعلم    يس اللغة العربية إلظباعيل زكريا من أىم الكتب اليت هبب على اؼبعلميعترب كتاب طرؽ تدر 

ليت تواجو تدريسها كما هبا وىذا ألنو ثري باؼبعلومات اؼبتعلقة باللغة العربية وقواعدىا اللغوية ا االستعانة

لعربية وطرؽ تدريسها وأىم اؼبشكبلت اليت تواجو كل من اؼبعلم تناوؿ ىذا الكتاب اؼبهارات اللغوية ا

  والتخلص من ىذه الصعوبات والعراقيل.للقضاء  االسًتاتيجياتلمية مع ذكر بعض واؼبتعلم أثناء الع

 النصوص. –الببلغة  –اؼبهارات اللغوية  -طرؽ التدريس -اللغة العربية : المفتاحيةالكلمات 

Résumé: 

Le livre sur les méthodes d'enseignement de la langue arabe par Ismail Zakaria est 

l'un des livres les plus importants que l'enseignant et l'apprenant devraient utiliser, 

et cela parce qu'il est riche en informations liées à la langue arabe et à ses règles 

linguistiques face à son enseignement. Ce livre traitait également des compétences 

en langue arabe et des méthodes de son enseignement et des problèmes les plus 

importants auxquels l'enseignant et l'apprenant sont confrontés au cours du 

processus. Il a mentionné quelques stratégies pour éliminer et se débarrasser de ces 

difficultés et obstacles. 

Mots clés: langue arabe - méthodes d'enseignement - compétences linguistiques 

- rhétorique – textes 
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Summary: 

The book on methods of teaching the Arabic language by Ismail Zakaria is one of 

the most important books that the teacher and the learner should use, and this 

because it is rich in information related to the Arabic language. and its linguistic 

rules vis-à-vis its teaching. This book also dealt with Arabic language skills and 

methods of its teaching and the most important issues that the teacher and the 

learner face in the process. He mentioned some strategies to eliminate and get rid 

of these difficulties and obstacles. 

Keywords: Arabic language - teaching methods - language skills - rhetoric - 

texts 


