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                                         كلمة شكر :

 :ل رسول الله صلى الله عليه و سلمقا                        

 ""من لم يشكر الناس لم يشكر الله                        

 سلم صدق رسول الله صلى الله عليه و                       

علدددى يوفيوددده و اميهاهددده و ه دددإد      إلددده إ  الحمدددد للددده علدددى إحسددداهه و ال دددكر لددده 

اللددده وحددددي    دددريم لددده يو يمدددا ل ددداهه و ه دددإد    سددديدها محمدددد ع ددددي و رسدددوله الدددداعي 

 .سلمضواهه صلى الله عليه وعلى آله و صحا ه و ي اعه وإلى ر

 ودددد  دددكر اللددده سددد حاهه و يودددالى علدددى يوفيوددده لدددي  يمدددام هددد ا ال حددد  الميواضددد  

 دددددجووهي علدددددى و  والددددددي  الوليدددددلي  اللددددد ا   عددددداهوهيكر إلدددددى ال يوددددددم  جليدددددل ال ددددد

، كمددددا إكمددددال الدراسددددي الجامويددددي وال حدددد اح، وا سدددديمرار فددددي مسدددديرن الولددددم و الهجدددد

"كووو     يوجددده  ال دددكر الجليدددل إلدددى مددد   دددرفهي  ح دددرافه علدددى مددد كرن  ح دددي ا سددديا  

عليددددا،   ائدددده حوإددددا  صدددد ري الك يددددرالدددد   لدددد  يك ددددي حروفدددده هدددد ي المدددد كرن  ي "احموووو 

اليددددي سدددداهمب   ددددكل ك يددددر فددددي إيمددددام ، و يودددددر  دددد م  ليوجيإايدددده الولميددددي اليددددي  و

، كمددددا  يوجدددده   ددددال  إلددددى كددددل  سدددداي ن قسددددم ا دا  الور ددددي ،واسدددديكمال هدددد ا الومددددل

ويدددد علدددى إهجدددال وإيمدددام هددد ا ال دددكر و اليوددددير لكدددل مددد  سددداعدهي مددد  قريددد   و مددد   

 .الومل

 ى  ال ي  أن أعمل صالحا ترضاهعلأنعمت عل   الت  رب أ زعن  أن أشكر نعمتك  "

 "  أ خلن  برحمتك    عبا ك الصالحين

 

 

   هـاجر إكـرام    
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 إه اء

 جإد   مرن  هد 

 وجل عل الله فيإما قال الل ي  إلى

 " صغيرا ربيان  كما ارحمهما رب   قل"                             

 قل إا م  مهسوجي   يوط سواديي حاكب م  إلى

 وعمرها روحإا  عطيها م  إلى

 " الغالية م أ"  جمل لغد ودفوا ويصميما ح ا

 والإهاء  الراحي  هوم و وى سوى م  إلى

 الهجاح طريق في دفوي  جل م    يء ي  ل لم ال  

 وص ر  حكمي الحيان سلم  ريوي    علمهي ال  

 والضراء السراء في سهد  كا  ال  

 الدراسي الم وار  دايي مه   دعويه وساعدهي

 " الغال  أب        "

  أقربائ  أهل  وجمي  عمرهما في الله  طال  ج ت  ج ي إلى

 ال ريئي واله وس الرقيوي الطاهرن الولو  إلى

 إيمان ك ثر :  يي حيايي ريحاهي إلى

 "أحم  ، بشرى،كريمة ، زينب،عب  الرزاق سع ية،  اطيمة،" :ي صدقائ جمي  إلى

 

إكرام هاجر                                                                              



 

 

 

 

 

مقـ مــة         

 

 



  
 

 :مق مة 

ا هدددام محمدددد الم ودددو   علدددى  يدددر، والصدددالن والسدددالم الحمدددد للددده الولددديم الإددداد 

علدددى مددد  سدددلم ال دددالم، و صدددحا ه مصدددا ي  ، وعلدددى آلددده  عدددالم ا سدددالم ودرحمدددي للو دددا

 :ي   سهيه إلى يوم الدي ،  ما  ودطريوه واقي ى   ري و 

يوي دددددر كيدددددا  يددددددريس فهدددددو  اللغدددددي الور يدددددي لولدددددي احمدددددد مددددد كور مددددد  الكيددددد  

يحيدددددو  علدددددى  إ  ،الدراسدددددييسدددددومي للمدددددادن المر ا هددددددا الضدددددروريي اليدددددي يحودددددق 

ايجا يدددي قائمدددي علدددى الي اعدددل  المولومددداب اليدددي يسدددإم فدددي يإيئدددي  يئدددي يوليميددديالمودددار  و

 .والطال  ا سيا يود وسيلي م  وسائل ا يصال الم ا ر  ي  و ،الحيوييو

ا  علدددى مودددايير ومواصددد اب عمليدددي هددد ا الكيددد إعددددادفودددد اهددديم احمدددد مددددكور فدددي 

وفددددق ميطل دددداب    ددددرير ويددددي يسدددداعدها علددددى مراجويدددده و اليدددددقيق فيدددده مدددد  وقددددب و

ى  حيدددد  احيددددو  الكيددددا  علدددد ،ميولددددهو مددددا ييهاسدددد  مدددد  قدددددراب الطالدددد  و المجيمدددد 

اليهاسددددق وييميدددد   الوضددددوح و ،الدددد … مددددهإا مهاسدددد الوهددددوا  المهاسدددد  وعلددددى مودمددددي و

فصدددو  يدددار الكايددد   حيددد  ا  ،فدددي فصدددولهال رعيدددي وا هسدددجام فدددي عهاويهددده الرئيسدددي وو

 ددم  ،الحدددي  إلددىييهاسددق مدد  مضددمو  الوهددوا  فيوددالا فددي فصددل قضدديي اللغددي مدد  الوددديم 

الوددددراءن فددددي و ،المحاد دددديو ،الكيا دددديو ،ا سدددديما     ا ر وددددييدددددرس المإدددداراب اللغويددددي 

يهاسددددق ميددددوال  فددددي الكايدددد  ييحلددددى  يسلسددددل و   ييضدددد  لهددددا  إ   ،ا  ددددر ال صددددول 

 .عرض م اهيمه

يددددي ال رديددددي عهددددد عددددرض طددددرق يدددددريس فهددددو  اللغددددي الور   رائدددده  يضدددداي ددددي  و

  هميددددييوضدددد       رادعلددددى سدددد يل الم ددددال عهدددددما  ،المهطويددددي ا دلدددديمسدددديويها  دددد غض 

اليددددي يعكددددد علددددى طاقددددي السددددم   الورآهيددددي ا يددددابمإددددارن ا سدددديما  يسي ددددإد  دددد وض 

 .ا هسا الله في   ودعإاال إم اليي و ا دراممكاهيإا  ي  قو  و

فدددي مودمدددي  إليدددهه لدددم ي دددر هدددإا الددد   اي وددده فدددي عدددرض الم ددداهيم فاعددد  المددده  مدددا

اليددلم الكايدد   ي يددي  كددل فدد   إ  ،لكهدده اي دد  مهإجددا  اصددا فددي عددرض الم دداهيمالكيددا  و



  
 

عدددالا طرائدددق و ،كدددل فصدددل مددد  فصدددول الكيدددا  مددد  جإدددي مددد  فهدددو  اللغدددي الور يدددي فدددي

علدددى سددد يل ،  ر   جإدددي مددد اليدريسددديي لإدددا يددددريس يلدددم ال هدددو  مددد   ودددض الهمدددا  

  هدددوا و ،ط يودددي عمليدددي الودددراءنو ،ال صدددل ال دددامس  يوريددد  م إدددوم الودددراءن ي دددد الم دددال 

محيددددو  و ،غددددرض الوددددار   سدددداسويوسدددديم الوددددراءن علددددى  ،الوددددراءن  هدددددا و ،الوددددراءن

همددددو   ليحضددددير يدريسددددإا فددددي ضددددوء و  ددددم يوددددرض طرائددددق يدرسدددديإا ،مددددهإا الوددددراءن

 .مإارن الوراءن

 : ح ي على الهحو الياليوجاءب  طيي 

ويطرقددددب فيدددده إلددددى ، الفصوووول ا  لفصددددلي  يددددي قمددددب  يوسدددديم ال حدددد  إلددددى مودمددددي و دا

 ، صووول الكتوووابعرضدددب  وددددها و ،علووو  احمووو  مووو ك رة لألسوووتاذ الووو كت ر الذاتيووو السوووير 

الفصووول   مدددا .هددد ا الكيدددا سددد   يسدددميي    يدددراو  ،المدددهإا الددد   اي وددده الكايددد  فدددي كيا دددهو

مبوووووا ظ لالمبوووووا ظ النوريوووووة   ا : اهيدددددا ،الكتووووواب لمق موووووة : و  ،ودددددد  صصددددديهف الثوووووان 

 .بتلخيص  ص ل الكتا :  يراو ،التطبيقية للكتاب

 .الحوصلي الهإائيي لإ ي الدراسيفود جموب فيإا الهيائا و الخاتمة  ما

  غدددوارالسدددير فدددي فدددي قدددراءن م احددد  هددد ا الكيدددا  و  صووولالالتحليووول  قدددد اعيمددددب و

 .قضاياي

ال حددد  مددد  صدددوو اب هددد كر  مددد  كدددل  حددد  علمدددي لدددم ي دددل هددد اكمدددا هدددو الحدددال و

 ي:مهإا ا ي

جمددد   ك دددر عددددد مددد  المصدددادر  علدددى ي، و عددددم قددددريالمصدددادر والمراجددد هوددد  

 .الإامي

 هجدددددال هددددد ا  يلددددد دددددكر اللددددده  و  علدددددى يوفيوددددده اإ ّ     يفددددي ال يدددددام   يسدددددوهو

فدددي  بقدددد وفوددد  كدددو و  ،هددد ا ا هجدددال رضدددا كدددل مددد  يودددر ي    يلودددى ارجدددواو ال حددد ،

 الم ددددر  سدددديا ا  ددددكر اكمددددا  ،للموضددددو  المدددددروسيوددددديم صددددورن واضددددحي و  دددداملي 



  
 

الودددو  فدددي إهجدددال هددد ا ال حددد   علدددى الددددعم الالمحددددود فودددد كدددا  هودددم "كووو    احمووو "

 السداد .المولى عل وجل اليوفيق و يسائل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 :المبحث ا  ل 

 لألسيا  الدكيور علي احمد مدكور السيرن ال اييي             

: المبحث الثان 

 وص  الكيا  و المهإا المي                         

:المبحث الثالث 

 س   يسميي الكيا                        
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 :  ا  ل الفصل

  السير  الذاتية لألستاذ ال كت ر عل  احم  م ك ر :المبحث ا  ل

د هددد ا ال دددي  الاليا ودددي لمحاف دددي الغر يدددي جددداء مددديفدددي قريدددي مددد  قدددر  مركدددل الليددداب 

 ور ا ددد  قريدددي ك دددر م دددال، وكدددا الودددالم اللغدددو  الير دددو   هددده علدددي  حمدددد مددددك لهددر ا 

فدددي مهيصددد  فصدددل الر يددد  واعيددددال الطودددس،  ،م1491  ريدددل د فدددي الوا دددر مددد الالمدددي

والددددي كدددا  يومدددل  اللراعدددي فدددي  رضدددإم، ويحيدددا حيدددان  سددديطي كحيدددان  هدددل الريددد  فدددي 

 اصدددال ا  لهريًدددا حكدددا   دددي يددده   لدددم    جددددي  ،الودددراءن والكيا ددديمصدددر، ويجيدددد م ددداد  

لهدددر   ريوددده ووقددداري فدددي قلدددو  هددد ا  لهريدددي، ولمدددا كدددا  لليولددديم ا الوالميدددي اعلدددى 

لهدددر ال دددري ...ولك  يوددد   يحمدددس والددددي ليوليمددده فدددي اجيدددل مددد  المصدددريي ، فودددد ال

ي يحددداق  موإدددد ديهددد لالودددرآ ، وا مدددام يحويدددق يلدددم الرغ دددي للوالدددد م دددكلي إيمدددام ح ددد  

دا مدد     يرسددله إلددى الكيددا  فددي سدد  السادسددي مدد  عمددري، ا يدددائي وههددا لددم يجددد الوالددد  دد

يًدددا عهددددي ليوددديم إقامدددي كاملدددي لدددد  هددد ا ال دددي  واي دددق الوالدددد مددد   لدددم المح ددد     يا ددد  عل

حمددددد   يدددديم ح دددد  الوددددرآ  الكددددريم، اسدددديودادا لددددد ول الموإددددد ا عدددددن سدددديي   ددددإر حيددددى

لهدددر   طهطدددا، و هجدددل ال دددي  مإميددده مددد  علدددي، ويوددددم إلدددى الموإدددد وهدددو فدددي ال اهيدددي  ا

(  ددداهو  -ا يددددائي)لهدددر   اواهيإدددى مددد  مرحلدددي اليولددديم  ،(1491)ع دددرن مددد  عمدددري

وههدددا  قدددول  اهددده ه دددا فدددي  سدددرن  لهريدددي اهيمدددب  ددداليوليم الدددديهي  ،(1491) عدددامفدددي 

  :الو يم حي  يوول في محكم اليهليل م  سورن إ راهيم اللهوصدق 

كلمدددي طي دددي ك دددجرن طي دددي  صدددلإا  ا دددب وفرعإدددا فدددي اللددده مددد ال  لدددم يدددر كيددد  ضدددر  "

للهددداس لولإدددم م دددال  ا اللدددهكدددل حدددي   دددح   ر إدددا، ويضدددر  ( يدددايي  كلإدددا 49) السدددماء

يدددده  ددددح   ر دددده  لددددم    ال لددددد الطيدددد  ي ددددر  ه ا .(49، 49) إ ددددراهيم: ."(49ييدددد كرو )

مددددده اللمايددددده المدددددا ورن اليدددددي يصددددددر  إدددددا كهًكددددددا...وم  ك  ي دددددر  إ  والددددد     ددددد  

 .1را ك يرا... وم  يعب الحكمي فود  ويى  يومعل ايه... يعيى الحكمي م  ي اء

                                                           
 .7 ،2019/1440، السيرن ال اييي م  ا سيا  الدكيور علي احمد مدكور،صا ر ع د المهوم محمد ع د اله ي 1
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سدددديكمل علددددي مدددددكور دراسدددديه فددددي موإددددد طهطددددا الددددديهي، واليحددددق  ودددددها  كليددددي دار ا

 - و  ودددض  جلائددده الحددداق  إدددا ح ددد  الودددرآ  الكدددريم كدددامً ليا وكدددا  مددد   دددروط الولدددوم، 

ه، مالء لدددميي  دددلالسددد ل االفدددي هددد ي الكليددديت حيددد  جمويددده ال دددو إدددرب  دددوادر ه وغددده 

فدددي مورهدددا  -جامودددي الودداهرن- الولددوم م الحهيدد  فدددي كليدددي دارالسددد اجيموددوا علدددى مائدددن ا

ميي اللغويدددي، السددد ياصدددلب عويديددده االودددديم فدددي مهطودددي المهيدددرن الوددداهرن وفدددي دار الولدددوم 

ي رجدددب فدددي دار الولدددوم كاهدددب مجموعدددي ميميدددلن، ولاد المجموعدددي اليدددي يهيمدددي إليإدددا و

ودداب عددددها علددى مائددي وع ددري  طال ًددا،  مدداهو  مددهإم اليحوددوا  إيئددي اليدددريس فددي الجام

: الحصدددر  سددد يل الم دددال المصدددريي ومراكدددل ال حدددو  فدددي مصدددر و ارجإدددا ومدددهإم علدددى 

سددد ق لددددار  االددددكيور حسددد  ال دددافوي رئددديس مجمددد  اللغدددي الور يدددي المصدددر  والوميدددد 

، ر / محمددددد حماسددددي ع ددددد اللطيدددد الولددددوم ولميلدددده فددددي ال و ددددي  جاموددددي لهددددد ، ودكيددددو

ور يدددي المصدددر ، ودكيدددور/ حسددد  ودكيدددور/ ع دددد الحميدددد مددددكور عضدددوا مجمددد  اللغدددي ال

 ددددحايي  سدددديا  المهدددداها  ير يددددي عددددي   ددددمس، ودكيددددور/  حمددددد عيسددددى  كليددددي الدراسدددداب 

الوليدددددا للير يدددددي  جامودددددي الوددددداهرن، ودكيدددددور حامدددددد طددددداهر، ودكيدددددور  حمدددددد درويددددد ، 

 ....وغيرهم

 .م1497ميي عام الس س اللغي الور يي في الولوم اوقد حصل على ليساه -

 -اللدددهرحمددده  -يمددداعي والولمدددي لوالمهددداج   دددر  مإمدددي فدددي اليكدددوي  اب مرحلدددي جددداء- 

الير يدددددددي واليولددددددديم اليدددددددي  دددددددد ب وهدددددددي مرحلدددددددي الومدددددددل فدددددددي اليددددددددريس  مددددددددارس 

ل عددددامي  قددددام فيإمددددا الم، وفددددي  دددد1471/ 1/ 44حيددددى واسدددديمرب  19/9/1491فددددي

وددداهرن عداديدددي  دددم اهيودددل إلدددى ال السدددهطا اعدددداد  فدددي مددددارس إدارن  ا اليددددريس لليولددديم 

اليحددددق  كليددددي ل قيامدددده  اليدددددريس، الفددددي مدرسددددي ح ي ددددي  السدددديدن ليهدددد ، و ددددلليدددددريس 

 ،1م1491جامودددي عدددي   دددمس حصدددل فيإدددا علدددى الدددد لوم الودددام فدددي الير يدددي عدددام الير يدددي 

فددي الير يددي،  عددي   ددمس ليحصددل فيإددا علددى الددد لوم ال ددا   ددم اسدديكمل دراسدديه  ير يددي

يودددداء  ددددال كر الغر ددددي وه ريايدددده فددددي المهدددداها وعلددددم  لكليددددي  ددددد ب رحلددددي اوفددددي هدددد ي ال

                                                           
 .7 ، السيرن ال اييي م  ا سيا  الدكيور علي احمد مدكور،صا ر ع د المهوم محمد ع د اله ي 1
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لهدددددر   الير ويددددي، واسدددديطا  هدددد ا ال ددددي  ا صددددول ، وا1ر دددداد اله سددددي واالدددده س، 

ا لليصدددددور اللغدددددو  الير دددددو     يددددددما يلدددددم الولدددددوم الوصددددد يي ويويدددددد صدددددياغيإا وفوًددددد

  هسدددا  المددديولم الددد  وفدددق رعيدددي ا ،الحيدددان، وا هسدددا ، والكدددو ، وا سدددالمي لهلوهيدددي

 .للها مهإارض ويومل على عماريإا وفق  ليكو   لي ي له في ا الله لوه 

 :ت العلميةالمؤهــال

 .1491لهريي م  موإد طهطا ال اهو  عام ال إادن ال اهويي ا  -1

ميي فدددي كليدددي دار الولدددوم جامودددي الوددداهرن س اللغدددي الور يدددي والدراسددداب ا سدددالليسددداه 2-

 .1497عام 

 .1491الير يي م  كليي الير يي جاموي عي   مس عام الد لوم الوام في 3- 

 .1494الد لوم ال ا  في الير يي م  كليي الير يي جاموي عي   مس عام  4-

 .1474دكيوراي ال لس ي في الير يي م  موإد الير يي جاموي لهد  عام  5-

 :عن ان رسالة ال كت راه

 "Curriculum Development In The General Secondary 

School In Egypt Since 1952, With Comparative 

Reference to The Secondary School In America and The 

.2Grammer School In England" 

 :كتبه

  ،يدددددددريس فهددددددو  اللغددددددي الور يددددددي، الودددددداهرن، دار ال كددددددر الور ددددددي، الط وددددددي ال امهددددددي

 .3م1141

                                                           
 .1 ا سيا  الدكيور علي احمد مدكور، ، السيرن ال اييي م صا ر ع د المهوم محمد ع د اله ي 1
 .14  ،المرج  ه سه 2
 .11  ،المرج  السا ق 3
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  ،ه ريدددددداب المهدددددداها الير ويددددددي، الودددددداهرن، دار ال كددددددر الور ددددددي، الط وددددددي السادسددددددي

 .م4111 -هـ1911

 4111 -هددددـ1919 ،4طض، دار ال ددددوا ، مهدددداها يدددددريس الولددددوم ال ددددرعيي، الريددددا 

 م1441،  يروب، دار الهإضي الور يي، يمالس مهإا الير يي في اليصور ا. 

 م1449واليط يق، الواهرن، دار ال كر الور ي،  مهاها يوليم الك ار: اله ريي. 

  ،مهدددداها الير يددددي:  سسددددإا ويط يوايإددددا، الودددداهرن، دار ال كددددر الور ددددي، الط وددددي السددددا وي

 .م4119-هـ1947

 ساسدددددديي لمهدددددداها الير يددددددي، الريدددددداض دار  سددددددامي لله ددددددر واليوليدددددد ،  الم دددددداهيم ا

 .م1414-هـ1911

  مدددددهإا الير يدددددي ا سدددددالميي:  صدددددوله ويط يوايددددده، الط ودددددي ا ولدددددى، الكويدددددب، مكي دددددي

 .م1441م، وال اهيي 1987 هـ1911ح، ال ال

  ،ساسددددياب يولدددديم اللغددددي الور يددددي والير يددددي الديهيددددي (كيددددا : يددددالي  م دددديرم)، الودددداهرن 

  .م1411واله ر، دار ال وافي للط اعي

  الودددددداهرن، دار ال وافددددددي (الي  م دددددديرمكيددددددا : يدددددد) ساسددددددياب المددددددهإا ويه يمايدددددده ،

 .م1411للط اعي، واله ر، 

   الطدددرق ال اصدددي  يددددريس اللغدددي الور يدددي للصددد ي  الرا ددد  وال دددامس  ددددور المولمدددي

مصدددددددر الور يدددددددي، ولارن الير يدددددددي واليولددددددديم، ط ودددددددي سدددددددهي  والمولمددددددداب، جمإوريدددددددي

 .م1414 -هـ1914

 ء، المه مدددي المددد  ا هدددي  مددد  الدددلم ددديرام  م غيدددر اله دددامي للك دددار، ميدددرجم  االيولدددي

 .1م1419الور يي، 

                                                           
 .14 -11 ، السيرن ال اييي م  ا سيا  الدكيور علي احمد مدكور،صا ر ع د المهوم محمدع د اله ي 1
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 الطريددددق إلددددى المسدددديو ل، الودددداهرن، دار ال كددددر اليولدددديم الوددددالي فددددي الددددوط  الور ددددي :

 .هـ1941الور ي، 

 م4119-هـ1947، 1الير يي و وافي اليكهولوجيا، الواهرن، دار ال كر الور ي، ط. 

 م4114 -هـ1911ور ي، سي مار في اليوليم، الواهرن، دار ال كر ال ا. 

  ،م4119-هـ1949مولم المسيو ل: هحو  داء  فضل، الواهرن، دار ال كر الور ي. 

 اله ريدددي واليط يدددق، الوددداهرن، ييدددي لغيدددر الهددداطوي  فدددي الدددوط  الور دددولددديم اللغدددي الور ي :

  .هـ1427 دار ال كر الور ي،

 م مددد  الددددكيور/ ا  ددديرار يدددي للهددداطوي   لغددداب   دددر   المرجددد  فدددي يولددديم اللغدددي الو

والددددكيورن/ إيمددددا   حمدددد هريدددد ، الوددداهرن، دار ال كدددر الور ددددي،  ر دددد   حمدددد طويمدددي

  .م4111-هـ1911

 م4111-هـ1919 يروب، لوهجما ،  -فلس ي الير يي، الواهرن. 

 م4111هـ1919 يروب، لوهجما ،  - صول ال كر الير و ، الواهرن 

  ،م4111-هـ1919الواهرن،  يروب، لوهجما ، اليوليم المسيمر مد  الحيان. 

 م4111-هـ1919 يروب، لوهجما ،  -يطوير مهاها الير يي، الواهرن 

  م4111 -هـ1919، الواهرن،  يروب، لوهجما ، مييا سالمدا ل يوليم الير يي. 

  ،هدددددـ1947يولددددديم الك دددددار واليولددددديم المسددددديمر، عامدددددا ، دار المسددددديرن، دار المسددددديرن-

 .1م4119

 ،م4119-هـ1941، دار المسيرن، عما طرق يدريس اللغي الور يي. 

 4111هـ1919لوهجما ،  - يروب -الإويي ال وافيي: الواهرن. 
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  م4111هـ، 1919سريي: الواهرن،  يروب، لوهجما ،   فهو  الحيان. 

 هددددـ1919 يددددروب، لوهجمددددا ،  -اله ريدددداب اللغويددددي ويط يوايإددددا الير ويددددي، الودددداهرن- 

 .1م2013
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  صل الكتاب   المنهج المتبع  :المبحث الثان 

فيمددددا ييولددددق  غددددال   ،367يهيإددددي يرقيمدددده عهددددد الصدددد حي ،الكيددددا  موسددددط الحجددددم 

 ددددوار دار و، عاليو هودددد  اسددددم الكايدددد   ،ا  ضددددرالكيددددا  هددددر  اهدددده ييحلددددى  دددداللو  

 صددددورن   يددددىالكايدددد     الجدددددير  الدددد كر و ،الغددددال   سدددد لاله ددددر للكيددددا  جدددداءب فددددي 

جوددل فددي وسددط غددال  الكيددا  و ) قصوور  وو  م ينووة  رناطووة باسووبانيا  قصددر الحمددراء 

 ،هطوددده مددد  غيدددر الودددر فدددي دا دددل هددد ا الوصدددر حدددر  الضددداد الددد   ييميدددل  صدددوو ي 

 ،سدددميب اللغدددي  إددد ا الحدددر  لكوهإدددا اللغدددي الوحيددددن اليدددي يحيدددو  علدددى صدددوب الضدددادو

الور يددي علددى غيددر الهدداطوي   إددا  غددييولدديم الل  هميدديفوددال ر مددا يدددل هدد ي الصددورن علددى و

 .كو  الوالقي  ي  اللغاب و اللإجاب الم يل ي للغي الور ييو

الكيددددا  ييحلددددى  ولددددم    ي دددددو ، لقلووووم الكتابووووة   كيفيووووة طبووووع الكتوووواب الهسدددد ي   مددددا

مددد  جإددي   دددر  و ،عالمووات التووورقيم  وو  كتابوووة الجموول كمدددا يمددا مراعدددان ط دد  مهاسدد ،و

قلووووم ا سوووو   ، اسددددي اد ا قووووالم المتن عووووة  وووو  كتابووووة الكتووووابالكايدددد  اسددددي دم    هددددر  

الوووونص فددددي  القلووووم العووووا ي، والفصوووو ل   العنووووا ين الرئيسووووةفددددي كيا ددددي عهددددوا   الغووووام 

،كمددا يددم وددار  فددي قددراءن الكيددا  دو  اليكل ، هدد ا اليهددو  فددي الولددم سيسدداعد الالرئيسوو 

فدددي  14كايددد  قيددداس ا عيمددداد علدددى قياسددداب م يل دددي فدددي كيا دددي الكيدددا  حيددد  اسدددي دم ال

كدددد لم إ   ،العنووووا ين الرئيسووووةعنووووا ين الفصوووو ل  فددددي  18قيدددداس ، والوووونص الرئيسوووو 

  سددداسفدددي الكيدددا  لدددم يدددرقم كددد وض الكيددد   دددل كي دددب ميسلسدددلي علدددى  العنوووا ين الفرعيوووة

 {.1،2،3اليريي  الودد  في هحو:}

احتددددواح تددددفحات ال تدددداب علدددد   أنهددددي  ،طبددددك ال تددددابللقلددددم و  األخيددددرةالفائدددددة و

 . يالحم طبك ال تاب الرقع  سطرا24

ييكددددددو  مدددددد  الوهدددددداوي  الرئيسددددددي   إ  ،فإددددددرس الكيددددددا  يدددددديالءم مدددددد  محيددددددواي إ 

الرسدددوم ال ياهيدددي  دددم عدددرض الصدددور والجدددداول و ،لكيدددا ال رعيدددي الدددواردن فدددي فصدددول او
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 و يددددب ،مإا دا دددل الددده إ  الجدددداول يددددم يرسدددحيددد   ،م يل دددي مدددد  الكيدددا   مكهددديفدددي 

 .صغر م  الولم الرئيسي للكيا  ولم    عالهاعهاويهإا 

عهدددوا  كدددل فصدددل جددداء    هدددي  ،مددد  المميدددلاب الإامدددي ليه ددديم صددد حاب الكيدددا و

 ويددداس اك دددر مددد  قياسددداب و ،و  ولدددم ي يلددد  عددد  الولدددم الرئيسدددي ،فدددي صددد حي مه صدددلي

 .للكيا    ر 

يحيدددو  علدددى مودمدددي ي وددددها  ودددض المع دددراب  ،مدددا ييولدددق  مودمدددي الكيدددا  مدددا في

 إلدددىكددد لم الحدددال  الهسددد ي و ، همييإدددافدددي قسدددم  دددا   الي صددديل لمدددد  الإامدددي سددده كرها 

 .قائمي المصادر والمراج  للكيا 

هيدددائا     يدددبحيددد   ،المدددهإا الددد   اي وددده الكايددد  هدددو المدددهإا الوصددد ي اليحليلدددي  مدددا

 ،هحددددو يه دددديم الصدددد حاب ،ي يوددددد  وددددض مع ددددراب الجددددودن الوامددددي الكايدددد    الدراسددددي 

كمدددا ي يودددد  ودددض  ،اليوصددديابوالهيدددائا و ،يل دددي  ال صدددولو ،ي يدددي  الإدددد و ،المودمددديو

ي يدددددي  الم ددددداد   ريدددددي وهحدددددو ي يدددددي  الم ددددداد  اله ،مع دددددراب الجدددددودن ل حدددددو  الكيدددددا 

مددددد  المميدددددلاب ا يجا يدددددي اليدددددي و ،ا حدددددا بو ا راءاليددددددقيق فدددددي ي يدددددي  و ،اليط يويدددددي

الرئيسدددددي  ا هسدددددجام ي الوهددددداوي و ،اليهاسدددددقو ،يحيدددددو  الكيدددددا  عليإدددددا هدددددي الوضدددددوح

الموار ددددي الهاقدددددن  ،ا هسددددجام فددددي فصددددول الكيددددا و ،اليهاسددددقو  ،الوضددددوحو ،ال رعيدددديو

 ،اليدددددقيق فددددي اسددددي دام المصددددطلحاب ال اصدددديالموضددددوعاب و إييددددا اليحليليددددي فددددي و

 .ا ليلام  المهإا المي  و ،مالئمي فحو  الكيا  م  عهواههو
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 سبب تسمية الكتاب  :المبحث الثالث

 دددده يدددددريس فهددددو  الكايدددد  اليددددلم علددددى ا ييددددار الوهددددوا  الصددددحي  لكيا   ييضدددد  

ب الجدددودن لوهدددوا  عهدددوا  الكيدددا  يحيدددو  علدددى جميددد  مع دددرا إ حيددد   ،اللغدددي الور يدددي

حيددد  اسدددي دم  ،جميددد  مإددداراب اللغدددي الور يددديي ددديمل الوهدددوا  علدددى  الكيدددا  اليوليمدددي،

يوصددددد  إددددا مإدددداراب اللغددددي الور يددددي و ""الفنوووو نالكايدددد  فددددي عهددددوا  الكيددددا  كلمددددي 

عددد  م دددكلي الدراسدددي اليدددي ي دددرل فدددي يددددريس  ا ي دددا يحيدددو  الوهدددوا  علدددى ،  اكملإدددا

وجلا و واضدددحا ي يدددر اهي ددداي يكدددو  الوهدددوا  مددد   دددر ي إدددو مددد  ج ،فهدددو  اللغدددي الور يدددي

 ""تووووو ريس: هددددديو   كلمددددداب   ر وددددديالوهدددددوا  ي ددددديمل علدددددى    هدددددر   . الم اطددددد

الكايددد  مددد  هددد ي الكلمددداب الوليلدددي ي يدددر اهي ددداي الودددار   "العربيوووة"و "اللغوووة"و "" نووو نو

جياب يددددريس مإددداراب فحدددو  الكيدددا  و ييودددر  علدددى طرائدددق و اسددديرايي إلدددىليرجددد  

 .اللغي الور يي

م ضوووووو ا الكتوووووواب    حوووووو ى " كددددددر فددددددي المودمددددددي  إ الكايدددددد  و    ييضدددددد  

 ،"خلفيوووة ال راسوووة   المووونهج المتبوووع هووو ل الكتووواب  " لكهددده لدددم يددد كر فيإدددا ،" صووو له

مددد   دددالل الددديمو  فدددي ، وعدددا رن إ دددارن إ  "كتابوووة الكتووواب"ضووور ر  إلدددىلدددم ي دددر  كمدددا

مإددداراب اللغدددي الور يدددي و كدددو    والكايددد  يحدددد  فيإدددا عددد  ال هدددو     هدددر   ،المودمدددي

علددددى ضددددرورن اليركيددددل علددددى يدريسددددإا  ددددم ركددددل  ،الوالقددددي الوطيدددددن  يهإددددا  اليحديددددد

كووول  ووون مووون  ن نهوووا  يتووو ثراللغوووة كووول متكامووول  أنبموووا " :الكايددد  كالمددده و يودددوليسددديدل و

هووو   سووويلة  إنموووامووونهج اللغوووة العربيوووة لووويس  ايوووة  ووو  ذاتوووه    أن   ا خووورىبوووالفن ن 

لتحقيووو   ايوووة   هووو  تعووو يل سووول ك التالميوووذ اللغووو ي مووون خوووالل تفووواعلهم موووع الخبووورات 

 ."1الت  يحت يها المنهجاللغ ية  ا نشطة  

ياسددوإا  اليحديدددد  إلدددى  ولإدداعمددا فيإدددا مدد   الكيدددا الكايددد   يحديددد فصددول   يددى ددم  

واسدد  و ددي   ي يددي  موضددو  الكيددا   حددد إلددىالكايدد  فددي مودمددي كيا دده يطددرق    في دددو 

.فصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددولإا  اليحديددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ل
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 : الفصل الثان 

 مق مة الكتاب :ا  لالمبحث 

مدد  اجددل يسددليط الضددوء علددى طددرق يدددريس فهددو    لدد الكيددا  كمددا يددوحى اسددمه 

اللغدددي ه دددام   ساسدددا يويمدددد مهإجيدددي الكيدددا  علدددى  ا ر وددديمإارايإدددا   واللغدددي الور يدددي 

ي مدددهإا ا يصدددال فاللغدددلدددي يسدددي دمه الجماعدددي فدددي الي كيدددر واليو يدددر وصدددويي رمدددل  د 

لددديم و مدددد ل اليكامدددل فدددي يو  سددداسا يصدددال كمدددا يويمدددد علدددى للي كيدددر وه دددام لليو يدددر و

الكيا دددي ميصدددلي   وضدددإا ا سددديما  والكدددالم والودددراءن و ا ر ودددييولدددم اللغدددي ف هدددو  اللغدددي 

 .ال وض يمام ا يصال

 وووو  هووووذا الكتوووواب أن يسووووير   وووو  هووووذا الموووونهج  جوووواءت  صوووو له الكاتووووب  ل قوووو  حووووا 

 :كالتال 

 وضدددرورن وو ائ إدددا وط يويإددداا عمومددد اللغدددي م إدددوم فيددده الكايددد  يهددداول :  لال الفصووو

 .واليولم اليوليم عمليي  الل يكاملإا

وقدددد يهددداول فيددده اللغدددي الور يدددي ط يويإدددا و  صائصدددإا و محهيإدددا الحاليدددي  :الثوووان  الفصووول

و طريدددق ال دددرو  مددد  هددد ي المحهدددي و ط يودددي مدددهإا اللغدددي الور يدددي فدددي م يلددد  مراحدددل 

 .اليوليم الوام

 و هددددا  و همييددده ط يويددده حيددد  مددد  ا سددديما  فددد ّ  فيددده الكايددد  عدددالا :الثالوووث لالفصووو

 .ويولمه يوليمه و سالي  طرائق و هم ومإارايه يدريسه

 و همييددده ط يويددده حيددد  مددد  اليحدددد ،  و الكدددالم فددد ّ  فيددده الكايددد  يهددداول :الرابوووع الفصووول

 .ويوويمه يدريسه و سالي  وطرائق ومحيواي يدريسه و هدا  ومإارايه، وو ائ ه

 وعوامدددل م إومإدددا حيددد  مددد  الودددراءن فددد ّ  إلدددى فيددده الكايددد  يطدددرق :الخوووامسل الفصووو

 ،1ومحيدددواي يدريسددده و هددددا  هدددو ، كدددلّ  و هميدددي الودددراءن  هدددوا   و الم إدددوم هددد ا يطدددور

 يحضدددددير وطريودددددي، الم يددددددئي  ولغيدددددر للم يددددددئي  الودددددراءن يددددددريس و سدددددالي  وطرائدددددق

 .الدراسي حجرن دا ل فيه السير و طواب الدرس
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 فددددي ا د  م إددددوم  ددددم، لددددألد  الوددددام الم إددددوم فيدددده الكايدددد  يهدددداول :لسووووا سا الفصوووول

 يدريسدددده، و هدددددا  ا د ، يدددددريس وم ددددكالب ا د  هدددد ا وموددددايير ا سددددالمي اليصددددور

 الوهايددددي مدددد  ويوويمدددده يدريسدددده و سددددالي  وطرائددددق محيددددواي عليدددده يكددددو     يجدددد  ومددددا

 .الدراسي حجرن دا ل الدرس في السير وطريوي ا د  درس  يحضير

 اللدددو  هددد ا وم دددكالب جوديددده ومودددايير ا ط دددال  د  فيددده الكايددد  الاعددد :السوووابع الفصووول

 .ويوويمه يدريسه و سالي  وطرائق ومحيواي يدريسه و هدا  و هواعه ا د  م 

ً  الكيا ددددي فدددد ّ  فيدددده الكايدددد  يهدددداول :لثووووامنل اصووووالف     الكيا ددددي،  ددددي  ال ددددروق موضددددحا

 اليو يددددر مإدددداراب وهددددي الكيا ددددي، علددددى المسدددداعدن المإدددداراب و ددددي  اليحريددددر ر اليو يدددد

 مهإددددا، كددددل يدددددريس  هدددددا  ومحددددددا وال ددددط، اليددددرقيم وعالمدددداب ا مددددالء    الور ددددي

 .ويوويمه يدريسه و سالي  وطرائق ومحيواي

حددداول و ،علدددم صدددهاعي ا عدددرا   و الهحدددو موضدددو  فيددده الكايددد  يهددداول :التاسوووعل فصوووال

 قواعدددد يولددديم م دددكلي حددددد كمدددا اللسددداهيي، الملكدددي اكيسدددا يوضدددي  الوالقدددي  دددي  الهحدددو و 

 اقيددددرح  ددددم اليوليديددددي، يدريسدددده وطرائددددق يدريسدددده، و هدددددا  ييسدددديري ومحدددداو بالهحددددو، 

 .1الوام اليوليم مراحل في ويدريسه الهحو لوض  جديدن طريوي

يددددريس اللغدددي    هدددو  ا  ل :امري  دددالكايددد  فدددي هددد ا الكيدددا  اهددديم    ي إدددر  إ  

يطدددوير هامدددي هدددي الح ددد  علدددى وحددددن اللغدددي و عمليدددي ميكاملدددي و فهوهإدددا جددداءب لغايدددي

هدددو يهددداول كدددل فددد  مددد  فهدددو  اللغدددي  طريودددي مهإجيدددي  الثوووان  ،مدددهإا يوليمإدددا و يولمإدددا

يكدددو     يدريسدده و مددا يجدد    هددددا محددددا   همييددهسددليمي موضددحا ط يوددي هددد ا ال دد  و 

 . يوويمه  سالي وطرق و ،عليه محيواي

 ا الكتوووواب    حوووو ى  صوووو له م ضوووو" كددددر فددددي المودمددددي  إ الكايدددد  و     ييضدددد 

 "  خلفيوووة ال راسوووة   المووونهج المتبوووعهووو ل الكتووواب "لكهددده لدددم يددد كر فيإدددا  "بالتفصووويل

 .عا رن إ ارن إ ضرورن كيا ي الكيا   إلىكما لم ي ير 
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  والكايدددد  يحددددد  فيإددددا عدددد  ال هددددو     و مدددد   ددددالل الدددديمو  فددددي المودمددددي هددددر  

 دددم ركدددل علدددى ضدددرورن  ،كدددو  الوالقدددي الوطيددددن  يهإدددا  اليحديدددد مإددداراب اللغدددي الور يدددي

اللغووووة كوووول  أنبمووووا " : حيدددد  يسدددديدل الكايدددد  كالمدددده و يوددددول ،اليركيددددل علددددى يدريسددددإا

مووونهج اللغوووة العربيوووة لووويس  أن   ا خووورىكووول  ووون مووون  ن نهوووا بوووالفن ن  يتووو ثرمتكامووول 

الميووذ اللغوو ي هوو   سوويلة لتحقيوو   ايووة   هوو  تعوو يل سوول ك الت إنمووا ايووة  وو  ذاتووه   

  يددى ددم ." 1اللغ يووة التوو  يحت يهووا الموونهج ا نشووطةموون خووالل تفوواعلهم مووع الخبوورات   

 إ ،ياسدددوإا  اليحديدددد  ولإددداإلىالكايددد   يحديدددد فصدددول الكيدددا  و  الصددديإا عمدددا فيإدددا مددد  

 ،ي يددددي  ضددددرورن كيا ددددي هدددد ا الكيددددا  إلددددىالكايدددد  فددددي مودمددددي كيا دددده يطددددرق    ي دددددو 

ال وائددددد   هددددميوريدددد  دقيددددق ل هددددو  اللغددددي الور يددددي و لكهدددده لددددم يدددد كر    ددددارإلىفالكايدددد  

لمإدددداراب فددددي الودددددرن علددددى الكيا ددددي والوددددراءن هحددددو اسددددي دام ا ،ليدددددريس هدددد ي ال هددددو 

 . ا سيما اد ي والمحو

 ،ي يدددددار مودمدددددي يهاسددددد  محيدددددو  الكيدددددا    كدددددا  ييوجددددد  علدددددى الكايددددد   إ  

لإددد ا  ،محيددو  الكيدددا  وجددوي الوددداميكدددو  ههددام مورفدددي  سددديطي      إلددىفالمودمددي يإدددد  

ليحودددق المودمدددي غايايإدددا و ،يكدددو  ميميدددلن و محوودددي لغاييإدددا   السددد   فالمودمدددي ييوجددد  

   ف دددي المودمدددي يجددد   ،و جملإدددا  فكارهدددايكدددو  ههدددام عهايدددي  اصدددي  يرييددد     يجددد  

 دددم يي وإدددا و  طريودددي  ،يدددد ل الكايددد  الودددار  فدددي ال لدددم اليدددي يددددور حولددده فكدددرن الكيدددا 

كمدددا يجددد   ،مهإا محيدددو  الكيدددا ال كدددرن الرئيسددديي اليدددي ييضددد إلدددىميهاسدددوي فيإدددا يمإيدددد 

 دددم ييوجددد   ،الكيدددا  إلىيدددالي يودددر  الودددار  فدددي الددددواف  اليدددي دفويددده    علدددى الكايددد  

 إلدددى إضدددافي ،يومدددل علدددى يوضدددي  المواضددد  اليدددي سدددي كرها فدددي كيا ددده   علدددى الكايددد  

 . ا الكيا الميولوي  إ ا مور

 

 

                                                           
 .4،  1441 ،الواهرن ،دار ال وا  لله ر و اليولي  ،يدريس فهو  اللغي الور يي،علي احمد مدكور 1



18 
 

 المبا ظ النورية   المبا ظ التطبيقية للكتاب :المبحث الثان  

 :المبا ظ النورية 

 ،هدددد ا الكيدددا    ييضددددم  الم دددداد  اله ريدددي الدقيوددددي فدددي  وددددض جواه إددددا   يي دددي  

يوي دددر طدددرح الم احددد  اله ريدددي و ،كمدددا يحيدددو  علدددى  ودددض الم ددداد  اله ريدددي المهاسددد ي

اليحدددد  و ،الودددراءنو ،الكيا ددديو ،ا سددديما  ا ر ودددي  الميولودددي  مإددداراب اللغدددي الور يدددي 

 .واط ا يجا يي الواردن في الكيا م  اله

هدددددو يسدددددإيل  ودددددض  ، الم ددددداد  اله ريدددددي لهييدددددا كددددد لم مددددد  ال وائدددددد المإمدددددي و

علددددى  ،اليوضدددديحيي  وا  ددددكالالددددواردن فددددي فصددددول الكيددددا  ع ددددر الجددددداول اله ريدددداب 

سددد يل الم دددال الكايددد  يسدددي دم ال دددكل اليوضددديحي المهاسددد  عهدددد ي يدددي  الحدددد  اللغدددو  

 .ساعد ه ا ال كل اليوضيحي المهاس ي

الكايددد  اهددديم فدددي ال صدددل السدددادس    للكيدددا  هدددي  ا  دددر مددد  الهوددداط ا يجا يدددي 

يدددي مإدددارن الودددراءن يهمكددددروس يجددد  ا عيهددداء  إدددا عهدددد  ا ط دددال  د و ا د السدددا   و

 إددد ا  ا ييدددا يودددول الكايددد  حدددول سددد    ،الطدددال   والمحاد دددي لدددد  اليالميددد  والكيا دددي و

تعلوووويم اللغووووة العربيووووة  وووو  ب ايووووة المرحلووووة ا بت ائيووووة يتصوووول بتعلوووويم  أن" :الموضددددو 

 ،بالمحا ثووووة أنيبوووو أينبغوووو   ا طفووووال تعلوووويم  ، اسووووعة    ر عووووا ضوووويقة أشووووكا  ا طفووووال

 إلووووىالتعليميووووة  ثووووم بعوووو  ذلووووك تتجووووه العمليووووة ،ا ناشووووي  إنشووووا    ،حكايووووة القصووووص 

تعلوووووم مووووون خوووووالل النصووووو ص  أنالق اعووووو  النح يوووووة التووووو  يجوووووب  الكتابوووووة القوووووراء   

 ".1الجميلة

 وددددض فصددددوله   يحيددددو     هددددي  ،هدددد ي الم ددددكالب اليددددي يودددداهي مهإددددا الكيددددا و

ال الددددد  و ا ولال صدددددل     إ  ،علدددددى مودمدددددي مدددددوجلن يركدددددل علدددددى فحدددددو  ال صدددددول

علدددى سددد يل الم دددال فدددي  ،عليإدددا ا  دددر ي ددديمال  علدددى المودمدددي و   ي ددديمل ال صدددول 

ال صدددل  ي يدددي  الوالقدددي  ي دددد فددد  الودددراءن  إلدددىال صدددل ال دددامس الددد   يطدددرق الكايددد  فيددده 
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هدفددده فددد  الودددراءن و  هميددديلودددار  يددد كر ل   دو   ،ا  دددر فهدددو  اللغدددي  دددي  الودددراءن و

 .ضروريه في مودمي ال صلو

 :المبا ظ التطبيقية

ر مدددا يودددود هددد ا و ،الكايددد  لدددم يددد كر الم ددداد  اليط يويدددي   دددكل كامدددل فدددي الكيدددا 

مددد  اجدددل يسدددليط الضدددوء علدددى الم احددد  اله ريدددي الواج دددي   لددد الكيدددا      إلدددى ا مدددر

يددددريس ف دددي ال صدددل السدددادس المسدددمى "   ،لور يددديمإددداراب اللغدددي ا  وليددددريس ال هدددو  

 همددددو   يط يوددددي  ،فددددي الصدددد و  جدددداء ا د يدددديالهصددددو  يدددددريس   رادعهدددددما  " ا د 

" تحضوووير الووو رس  ووو  كراسوووة التحضوووير   طريقوووة تنفيوووذه  ووو  حجووور :يحدددب عهدددوا  

 ".ال راسة

يكدددد  جواهدددد  الكيددددا  اليط يويددددي قليلددددي و غيددددر مهاسدددد ي فددددي  وددددض جواه إددددا  إ و 

 .لكهإا يوطي للوار  مولوماب يساعدي في يدريس فهو  اللغي الور يي
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 المبحث الثالث: تلخيص  ص ل الكتاب

 :يحت ي الكتاب على تسعة  ص ل رتبت على النح  التال  

 : اللغةالفصل ا  ل

و ول يواصدددددددل  ،اللغدددددددي هدددددددي  سددددددداس  إدددددددور ال وافدددددددي والحضدددددددارن ا هسددددددداهيي

وهددددددي  سدددددداس اليواجددددددد ا هسدددددداهي مدددددد      ،للط ددددددل مدددددد  محيطدددددده  واسددددددطي اللغددددددي

كمدددددا  هإدددددا يوي دددددر  يرقدددددى للغدددددي ال  دددددريي، ددددداقي الكائهددددداب لإدددددا لغدددددي  اصدددددي لكددددد    

مددددد  آيايددددده  لدددددق السدددددماواب وا رض و" :قدددددال اللددددده يودددددالى  حدددددد م لوقددددداب اللددددده،

 .الروم -44 "وا يال   لسهيكم و لواهكم إ  في  لم  ياب للوالمي 

اعضدددددداء الهطددددددق ف ،و هددددددي يو يددددددر مددددددده  علددددددى قدددددددرن اللدددددده اليددددددي   ييهاهددددددا

اللسددددددددددا ، ال دددددددددد يي  ،الحلق،الحهجرنليواجددددددددددد اللغددددددددددو  هددددددددددي المسددددددددددعولي عدددددددددد  ا

 دددددر هدددددي اليدددددي  هيجدددددب هددددد ا الوجدددددود اللغدددددو  الإائدددددل الميهدددددو  الددددد   يو...وا هددددد 

ا  يوي دددددر اللغدددددي السدددددمي اليدددددي يجودددددل ا هسددددد حيددددد عهددددده  ال دددددي     لغدددددي موجودن...

 دددددريي و حدددددد وهدددددي  هدددددم موومددددداب الحيدددددان ال  ،ي يلددددد  عددددد   ددددداقي الكائهددددداب الحيدددددي

 .يمكهه م  عمارن ا رضاليي س ل اليواصل ا هساهي 

 :مزية للغةالر الطبيعة

إهددددده مددددد  حيدددددى  ،و  وكاهددددده سدددددلوم غريدددددل   الهسددددد ي لهددددداي ددددددو السدددددلوم اللغددددد

 ددددددالرغم مدددددد  ك ددددددرن الم دددددداهر . والسددددددإل عليهددددددا    هغ ددددددل عدددددد  ط يويدددددده ا ساسدددددديي

فدددددوق  هدددددي ا ك دددددر  هميدددددي   ط يويإدددددا الرمليدددددي إ   ،فدددددي عمليددددده اللغددددديالميضدددددمهي 

دليل علدددددى هددددد ا الودددددول هدددددو    اسدددددي دام اللغدددددي ي ددددديمل والددددد ،   هرمدددددل ددددديء كدددددل 

 ،صددددددواب   صدددددددرها ا  ددددددرو  ا إلددددددى إصدددددددار  صددددددواب وا سدددددديما  غال ددددددا علددددددى

  ددددددر   إ  إ ا كاهددددددب ههددددددام عمليددددددي رمليددددددي لكدددددد     مدددددد  هدددددد ا   يكددددددو  لغددددددي

 .1ميضمهي
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 مفه م اللغة  خصائصها :

م إدددددددوم اللغدددددددي  اهإدددددددا ه دددددددام صدددددددويي، ورمدددددددل ، د لدددددددي  هسددددددديطي  يحديدددددددد

    يسددددددي دمه الجماعددددددي فددددددي الي كيددددددر واليو يددددددر وا يصددددددال وعلددددددى هدددددد ا هسدددددديطي 

 :ا ييكهحدد  صائ  اللغي وهي 

 :لغة نوام رمزي -1

إ  كدددل لغدددي مددد  اللغددداب لإدددا ه دددام  دددا   إدددا وهددد ا اله دددام ييكدددو  مددد  الوحدددداب 

إمدددا     فالجملدددي فدددي اللغدددي الور يدددي ليراكيددد ،الصدددوييي والموطويدددي والكلمددداب والجمدددل وا

مور ددي، والحويوددي إههددا عهدددما هحلددل اللغددي هجددد  فوليددي وهددي لغددي ا دديواقيي  و يكددو  اسددميي

فإددي ي دديمل علددى ه ددام لألصددواب  ،"ه ددام ه ددم"إهإددا فددي الحويوددي  ، هإددا  ك ددر مدد  ه ددام

ه دددددام ال هيدددددي و  إلدددددى ا ضدددددافي  يوه دددددام للم ددددداهي وه دددددام الموددددداهي و اله دددددام الصدددددوي

 .1اليركي  المواهي لإ ي اللغي

 :اللغة نوام ص ت  -2

الكيدا ي يدايي فدي    الط يوي فيإدا هدي ا سداس  يهمدا ال دكل  وموهى كو  اللغي صوييي

 .فالكيا ي في الواق  يوي ر يطورا حدي ا هس يا في الياري  ا هساهيي ،المري ي ال اهيي

 :اللغة تحمل معنى -3

مي ق عليه  ي    هاء المجيم  ال   ييكلم ه ي اللغدي و  ددو  هد ا ا ي داق  مواهي اللغي   

 .  يحد  ا يصال  ي  الميكلم والمسيمر و ي  الكاي  والوار 

 :اللغة مكتسبة4- 

 دم ي دد  فدي يلودي  فا هسا  يولدد دو  لغدي ،  هإا ليسب غريلن وموهى كو  اللغي مكيس ي

و ددي  الصددوب  ،ءو ددي  الصددوب وال ددي ،ل دد    الصددوب واويددر ط  ددي ا صددواب  ا هيدده

 .2ويدرم الوالقاب  ي  ا  ياء وهك ا ييكو  م ردايه اللغويي ،والحركي

 :ة ناميةاللغ5- 

 ،مددا وإهمدا هدي ه دام الميحدرم ميطدور   اللغدي ليسدب  ديئا جا وموهى الهمو في اللغدي

علددى المسدديو  ال دددرد  هجددد    اللغددي ال دددرد  ييطددور وييحسدد  مددد  يودددم الومددر والديددداد 
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ورن يوكددس يطورهددا علددى الميطدد  وعلددى  المسدديو  ا جيمدداعي هجددد ا مددي الحيددي ال  ددراب،

 ، الدراسي والي د ي  والودال  فهجد ال اح ي  والدارسي  ال ي  ييهاولو  اللغي ،مسيو  لغيإا

 .1اللغي عهوا   هلإا وييودم وييطور  يودمإم ويطورهموا ضافي وغير  لم    

 :اللغة اجتماعية6- 

موهدددى اجيماعيدددي اللغدددي  هإدددا   يوجدددد فدددي فدددراخ وإهمدددا ي دددد  ويهمدددو دا دددل الجماعدددي، 

 وي دددير فدددال رد الددد   يودددي  وحيددددا فدددي مكدددا  مإجدددور  و فدددي غا دددي لددد  يكدددو  لددده لغدددي،

كاهددددب يوددددي  فددددي حجددددرن اهدددده ولدددددب ط لددددي يسددددمى جهددددي ، 1471عددددام  ه ددددر يوريددددر

صددغيرن وكاهددب ي لددل مدد  الومددر  ماهيددي ع ددر  ددإرا حيددى  لغيالرا وددي ع ددر مدد  عمرهددا 

وكاهدددب ا يصدددا ب ا جيماعيدددي  إدددا فدددي حددددودها الددددهيا وعهددددما وجددددب كاهدددب   يودددر  

    لغي على ا طالق و د ب في يولم  اللغي م  ا حيكام ا جيماعي  ود  لم.

 : وائل اللغة

وه دددام للي كيددددر واليو يدددر وا يصدددال وهددد ا يوهددددي  هإدددا مدددهإا لليولدددديم  اللغدددي مدددهإا

 ييم ل في ما يلي :  واليولم وه ام لح   اليرا  ال وافي و ائ 

 للتفكير:  سيلةاللغة 

؟   يوجدددد اي ددداق ههدددام مددد  المهاطودددي مددد  يدددر     اللغدددي هدددل ا هسدددا  ي كدددر  اللغدددي

اللغددددي هددددي مددددهإا ا هسددددا  فددددي  الوليددددا،  يسددددي دم فددددي الي كيددددر فددددي الومليدددداب الووليددددي 

الي كيدددر وفددددي ا صدددول إلددددى الومليددداب الووليددددي والمددددركاب الكليددددي وهدددي يجر ددددي عوليددددي 

  ووريي ييم اليو ير عهإا م   الل يجر ي ه ريي مهاس ي.

 عبير:للت  سيلةاللغة 

لليجدددددار    فاللغدددددي ه دددددم ،عهددددددما يددددديكلم ا هسدددددا  فاهددددده يسددددديومل  ل ا دددددا وجمدددددال

ويسددديري  ه سددديا وي إدددر  لدددم  صدددورن اك دددر فدددي ا د  وال دددور  اليدددي ي لصدددهال دددووريي 

 . 2   الميكلم الواد  عهدما ييكلم يراعي هوعيي المسيموي 
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 :اللغة نوام لحفو التراث الثقا  

يودددد اللغدددي طريودددا للحضدددارن وحاف دددي لل كدددر ا هسددداهي فلودددد مكهدددب اللغدددي ا هسدددا  مددد  

إلددى  طددال وا  الطريددق كددي يوجدده جإددودي إلددى ال هدداءلدده   ح دد  يرا دده ال وددافي و وهيئددب

واللغدددي عمومدددا يمكددد  ا هسدددا  مددد  الح دددا  علدددى  وافيددده  مدددا سددد ق    وضدددوه  سدددالفه 

وا جيمدددداعي  عيوددداد ا وحضددداريه وا ضدددافي إليإددددا ويطويرهدددا فدددي ضددددوء اليصدددور  

كدددا  و ،الدد   يدددعم   ددده فو دددل ا يدددرا  الكيا دددي كاهدددب اللغدددي يويمدددد علدددى الكدددالم وا سددديما 

 ا ضددافي إلددى مددا ور ددوي عدد   ،كددل جيددل يهوددل   رايدده إلددى   هائدده ويوددوم ا  هدداء  دددورهم

لمدددا كهدددا هولدددم لدددو  اللغدددي ضددداعب  وافددداب و  ا سدددال  وهولددده إلدددى الجيدددل ا صدددغر وهكددد ا

 .عهإا  يئا إلى ا  

 :التصال سيلة لاللغة 

يسدددددي دم ا هسدددددا  اللغدددددي فدددددي قضددددداء حاجايددددده وحدددددل م دددددكاليه وا يصدددددال  دددددا فراد 

و والجماعدددداب ويسددددي دمإا فددددي مددددا ييصددددل  يه دددديم هددددواحي ه دددداطه ا دار  والسياسددددي 

 .ا قيصاد 

 :عليم  التعلماللغة نوام للت

ممددا سدد ق ييضدد     اللغددي مددهإا ا هسددا  فددي الي كيددر فددي ا هسددا  يسددي دم اللغددي كمددهإا 

 ،فدددي كيا دددايإم ويور هددداوه دددام للي كيدددر فدددي كالمددده وكيا يددده ويسددديم  إليإدددا مددد  ا  دددري  

 . اللغي ييولم ا هسا  م  ا  ري  ويكيس  موارفهف

الوددددي  فددددي مجيمودددده و جددددلءا ك يددددرا مدددد   وافيدددده و  ريدددده ومإارايدددده فددددي الومددددل وفددددي 

 . 1المحلي والوالمي
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ائصووووها، محنتهووووا، مشووووكالت تعليمهووووا طبيعتهووووا، خص"اللغووووة العربيووووة  :الفصوووول الثووووان 

   "تعلمها 

 :ربية لغة كاملةالع

الور يددددي قددددديما الك يددددر مدددد  ا يإامدددداب إلددددى اللغددددي  وجدددده  عددددداء ا سددددالم والورو ددددي لوددددد

لغددددي قاصددددرن عدددد  مواك دددده الحضددددارن ا فوددددالوا إهإدددد ،وحدددددي ا فددددي ال ددددار  وفددددي الدددددا ل

يإم ال اصدددي كمدددا  دددجووا علدددى وي دددج  اسدددي دام لغددد ،الوصدددر وم يرعايددده ومسددديحد اب

م يهيإدددي وقدددد  دددد ب الحدددر  ضدددد الور يدددي مهددد   ويدددد ولكددد  لددد ،اسددديودام الواميدددي  دددد  مهإدددا

  و  دائيي. غير ميطورن جامدن الور يي لغي   ود

  يوجددددد لغددددي  و قاصددددرن و  دائيددددي وإهمددددا  إ  الك يددددر مدددد  ال دددداح ي  اللغددددويي  ر وا  هدددده

يوجددددد قددددوم  دددددائيو   و جامدددددو  فاللغددددي قددددادرن دائمددددا علددددى اليطددددور والهمددددو واسدددديه اط 

لدددد   هلإدددا الحاجددداب الجديددددن والم يرعددداب الجديددددن  يدددالعمالم دددرداب واليراكيددد  اليدددي 

 وعلدددى هددد ا فوددددم همدددو اللغدددي لددديس قصدددورا فدددي ط يويإدددا  و ،فدددح  اللغدددي ي ودددى كمدددا هدددي

 . ايإا وإهما لوصور وجمود  هلإا

 :اللغة منهج للتفكير  ا تصال

إ  الإددددد  ا سددددمى مدددد  يدددددريس اللغددددي الور يددددي هددددو يصددددحي  الدددديل   والهطددددق 

، كمددا    اللغدددي الور يدددي ويولمإددا يوي دددر عمليدددي صددحي  للكلمددداب و لدددو اللسددا  مددد   طددداال

 .1وصرفييدقيوي وه ا ل مولإا على م يل  ا هماط مهإا صوييي وهحويي 

 :النوريات اللغ ية

إ  يددددددريس اللغدددددي الور يدددددي    يدددددايي ع  دددددا   دددددل ي ضددددد  له ريددددداب لغويدددددي لودددددل 

   رلها:

 :النورية البني ية
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إ  ال هيويدددي ه ريدددي حدي دددي اليسدددميي لكهإدددا الودددر  يحدددد وا عهإدددا  ولإدددم ع دددد الوددداهر 

ي ددد   مدددا فدددي مدددا  ،ئدددل ا عجدددال يحدددب مسدددمى ه ريدددي الددده مالجرجددداهي فدددي كيا ددده د 

يحدددب يسدددميي ال هيويدددي كمدددا عدددر  عليدددا  الغدددر  فددداول مددد  يطدددرق لإدددا فإدددو "د  سوسدددير"

 .ي ومسكي في ه رييه اليوليديي  اليحويليي

 :نورية النوم عن  عب  القاهر

لددددد    ددددد   ،وجولددددوا لإددددا  هميددددي  الغددددي عكددددس الجرجدددداهي اهدددديم الودددددماء  ا ل ددددا 

ار  ددددم ا ييددددار ا هميددددي ا ولددددى للمودددداهي فوددددد قددددال  هدددده يجدددد  الي كيددددر واسدددديدرا  ا فكدددد

ه م عهدددددي يوددددوم علددددى المسدددديو  ال كددددر  اله سيوالمسدددديو  والدددد ،ا ل ددددا  مهاسدددد ي لإددددا

لي كيددددر  دددم ا ييددددار الموهددددى وجدددد  إ   ا ،الل  دددي الصددددويي  ددددو  فكددددرن   يوددددوم الكلمدددي

لكدد  كددل ي ددكلإا حسدد  طريوددي ي كيددري  فإهددام  ددوراء ، فالكددل يوددر  المودداهي المهاسدد 

 و فهدداهو  يجولددو  الوطدد  اليددي  ددي   يددديإم يهطددق  المودداهي وههددام الوكددس لدد ا وجددي    

يددده م الو ددداراب وفدددق للموهدددى الودددام وي هدددى علدددى الموددداهي الهحويدددي مددد  يودددديم ويدددا ير، 

 .اله م وج  اليهاسق  ي  الموهى الوام والوواعد هحويي حيى ييحوق

 :لخاصية الت لي ية عن عب  القاهرا

يدددديم يوليددددد مودددداهي هحويددددي ك يددددر مدددد   ل ددددا  قليلددددي وهدددد ا راجدددد  للغددددي الور يددددي 

اهطلدددق ليدددد   :م دددل ،مددد  الموددداهي مددد  الوليدددل مددد  ا ل دددا و اصدددييإا فدددي يوليدددد الوديدددد 

وليددددد المهطلددددق وليددددد هددددو المهطلددددق إ   فكلمددددي واحددددد ييغيددددر حسدددد  موهاهددددا محلإددددا 

 .1ا عرا ي

 الت لي ي ل ى عب  القاهر  تش مسك  :النح  
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فاللغدددي  ،للغدددي عر يدددي  اصددديي  هدددم يسددديطي  يوليدددد كدددم هائدددل مددد  الموددداهي  ال دددا  محددددودن

لمددددوارد محدددددودن هدددد ا مددددا قالدددده ي ومسددددكي عدددد  اللغددددي     الالمحدددددودهددددي ا سددددي دام 

 1إمكاهيي يوليد الصيل اللغويي م  الكلماب .

  : ثنائية اللغة

   ههددددام  ،وع ددددد الودددداهر يعكدددددا     ههددددام  هائيددددي لغويدددديإ  كددددل مدددد  ي ومسددددكي 

مودددداهي يسدددديدعي وجددددود  ل ددددا  يجسدددددها ويكددددو  مه ومددددي وفددددق قواعددددد هحويددددي، إ     

ي ومسدددكي  طلدددق علدددى ا ل دددا  والموددداهي مصدددطلحي  همدددا ال هيدددي السدددطحيي اليدددي يوصدددد 

 .2 ه اليجسد ال ولي للمواهي اليي سميب حس ه  ال هيي الوميوي

 البني ية : ي س سير  

 موهدددى  ددددو  ل ددد   كدددد د  سوسدددير علدددى    ههدددام عالقدددي  دددي  الل ددد  وموهددداي فدددال

علددددى  هائيددددي الدددددال والمدددددلول  ويوددددوم ال هيويددددي لددددد  د  سوسددددير .ولل دددد   دددددو  موهددددى

 مدددا الركيدددلن ال اهيددددي   ،فإهدددام عالقدددي  يهإدددا وهدددد ي إحدددد  ركدددائل ال هيويدددي لددددد  سوسدددير

 .إ واد ال اييي ع  اليحليل اللغو 

 الع لمة   التفكيكية :

فإهددددام عدددددن قددددراءاب للدددده   ،يويمددددد الي كيكيددددي علددددى حريددددي قددددراءن الهصددددو 

 اصددددي ا سددددالميي  مإاجميإددددا  الواحددددد  اصددددي الهصددددو  المودسددددي وهدددد ا مددددا  د  إلددددى

 .مهإا

 :البني يةطرائ  ت ريس     للنورية 

الواعددددن الوامدددي يويمدددد علدددى ا هيودددال  مددد  الكدددل إلدددى الجدددلء  و مددد   :الطريقوووة القياسوووية

 .إلى ال اصي وه ا ما يويمد عليه يدريس الهحو
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 اليولدددديم فيإددددا اهطالقددددا مدددد  الهصددددو  كمددددا يويمددددد ويكددددو  :الطريقووووة النحوووو   الترجمووووة

 .يولم اللغي الور يي ك لم على يرجمي الهصو  وي يد في

 :ويسير ه ي الطرق وفق مهطلواب وهي

 اللغي  اعي ارها ه ام م  الوواعد الهحويي 

 اللغي  يويمد على الوول وا سييوا  ل إم الوواعد 

 ساس يولم اللغي الور يي ادرام الوواعد اللغويي والهحويي  

 :واليدريس وفوإا يووم على ما يلي

 .ا لمام  الوواعد الهحويي واليور  على الجاه  الصويي مهإا -

 .1اليريي  المهطوي عهد دراسي الوواعد -

 :النورية السل كية

ا ددد   لددددو  اليدددي السدددلوكيي مددد  اللغدددويي  المحدددد ي   دددل  دددد  مددد   اله ريدددي لدددم ي دددد 

 :الملكي اللغويي اليي يووم علىاهطلق م  ه رييه 

 .السم    و الملكاب اللغويي  و :

 . اللغي هي ع ارن الميكلم ع  مواهيإ ال ا ير يي الملكي   يحيا  إلى هحو : اهيا

 : كيفية اكتساب اللغة

طي  يكيسددد  اللغدددي    دا دددل يحدددد  دا دددل الددددماخ هددد ا مدددا  هسدددي  هددددرم كيددد  

 .إ را  المولومابمورفيه رغم  هها هور  كي يي 

 : سكنر  السل كي ن

يودددوم اكيسدددا  اللغدددي حسددد  سدددكيهر علدددى الم دددافإي وقدددد اعي رهدددا سدددلوم سدددموي 

 .كما   ضوإا ل هائيي  همإا الم ير وا سيجا ي و كد  هإا   يوجد را ط  يهإما
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 :همو   ا    لدو  وسكيهر اكتساب اللغة :

همدددو   سدددكيهر لدددم يدددلاو   دددي   هائيددداب المدددد الب والم رجددداب  مدددا ا ددد   لددددو  

 مددا ديسوسددير و ي ومسدددكي فوددد  كدددا علدددى الوالقددي  ددي  ال هيدددي  ،وصدد  مددا حددد  دا ليدددا

 .1الوميوي وال هيي السطحيي
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 الفصل الثالث:  ن ا ستماا

واللدده   ددرجكم مدد   طددو   مإددايكم   يدددركو   دديء وجوددل لكددم } :يوددالىقددال اللدده 

 {.  صار وا فئدن لولكم يي كرو السم  وا

وي إمدددوا وال صدددر ليددددركوا المحسوسددداب  ولإميحددد هددداس السدددم  ليددددركوا مددداالرلق اللددده 

 .اليي يسيوج  ال كر والحمد ويكو   لم  ا يما   الله واليوم   ر

 :السمعة طاقأهمية تربية 

للسدددم   هميدددي  الغدددي فالميدددد ر فدددي ا يددداب الورآهيدددي يدددر   هددده  كدددر السدددم  مسددد وا 

 على ال صر في س   وع ري  م   يهإا:

 .41ال ورن {لو اء الله  ه   سموإم و  صارهم} قوله يوالى:

 .41محمد { و ئم لوهإم الله فاصمإم و عمى   صارهم}             

ه هسددددديطي  اليمييدددددل  دددددي  يدددددفيحددددد  اليددددددر  علدددددى اسدددددي دام مإدددددارن ا سددددديما   ك ددددداءن 

ا صدددواب فالموسددديوي يميدددل  دددي  الموسددديوى ويودددر     آلدددي صدددادر مهددده يلدددم ا صدددواب 

 .وا م يسيطي  يمييل صوب ا هإا م   ي  آ   ا ط ال

 .ي عمليي ا يصال ا ساس في عملييي اليوليمواليولمفما  دور مإم فلالسي

ليطددور اليوهددي   ددر فددي ا يصددال لدديس فوددط  ددل الكيا ددي والوددراءن  سدد   المطددا  ،  ددل   ددر ل

طددددور اسدددديللم علددددى كدددد لم علددددى ا سدددديما  والكددددالم  سدددد   المدددد يا  واليل ددددال، وهدددد ا الي

مإددداراب ا سددديما  ولددديس فودددط ك اييددده اليطدددور الحاصدددل سددديمك  فدددي المسددديم  اسدددي دام 

مدددا يحدددد  فدددي    رقودددي فدددي الودددالم يجددد  علدددى  وا طدددال جودددل الودددالم قريدددي صدددغيرن 

ا هيمددددام  يدددددريس ا سدددديما  فددددي المراحددددل الدراسدددديي ا ولددددى فإددددي يمكدددد  مدددد  إدرام 

الجدددلء ا ك دددر مددد  الددددرس، يكمددد   هميدددي ا سددديما  فدددي  هددده  ولدددى ال هدددو  اللغويدددي همدددوا 

 ا سددديما   هدددم ال هدددو و  ،ووجدددودا فإدددي  ولدددى المإددداراب يليإدددا الكدددالم فدددالوراءن والكيا دددي

 .1اللغويي ه را    الهاس يسي دموهه  ك ر ما يسي دمو  ال هو  ا  ر 

 :طبيعية عملية ا ستماا

فالسددددما  عمليددددي يويمددددد علددددى  ،ههددددام فددددرق  ددددي  السددددما  وا سدددديما  وا هصدددداب
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ا ا سدددديما  فإددددو مدددد ، ودددداء ا صددددواب كسددددما  صددددوب الطددددائرنا    وقدددددريإا علددددى الي

وا سددديما  عمليدددي مووددددن ي دددمل علدددى  ،لمدددا ييلودددايعمليدددي يغطدددي فيإدددا المسددديم  اهيمامدددا 

 مدددا ا هصددداب هدددو يركيدددل ا هي ددداي  ،إدرام الرمدددول اللغويدددي وفإدددم مددددلولإا يحليدددل الرسدددالي

 .على مايسموه م   جل يحويق هد  موي 

وليسددددب فوددددط وسدددديلي لليواصددددل فوددددط  ا هي دددداييوي ددددر اللغددددي وسدددديلي للي كيددددر وإ ددددارن 

 :يسيوج  عدن اعي اراب  همإاولالسيجا ي والي اعل  ي  الوار  والكاي  

 .ع ارن ع  ه ام ييكو  م  عدن رمول   اللغي  : و 

 المواهي   يهيول  ل الرمول لك  يساعد على اسيحضار المواهي. : اهيا

ي   ددد   وا دددر فودددد يويدددر  مددد  ي يلددد  الموددداهي إدرام الموددداهي ي يلددد   ددد : ال دددا      

 .1الموهى الموصود وقد   ي إم الموصود

 الكالم  التح ث :الفصل الرابع

 أن اا التعبير:

يو يرو ي دددي إ ا كدددا  الغدددرض  :وسدددم اليو يدددر مددد  حيددد  الموضدددو  إلدددى هدددوعي هي

 يو يدددر ا  دددداعيالو ، دددل المهاق ددديمهددده ايصدددال الهددداس مددد   وضدددإم لوضددداء حدددوائجإم م

 طريوددددي إ داعيددددي  اليو يددددر عدددد  ا فكددددار وال ددددواطر وهولإددددا إلددددى ا  ددددري  هالغددددرض مهدددد

 .م ل يالي  الوص 

 أهمية الكالم أ  التح ث:

كمددا  ،لددم يوددد للكددالم  هميددي  الغددي ه ددرا لودددم مصددداقييه وعدددم الو ددوق فددي صددحيه

   الددددول المي ل دددي   يددددولي  هميدددي ليوليمدددده عكدددس الدددددول الميودمدددي اليددددي يدددولي  هميددددي 

 .2 الغي ليلويهه في المرحلي ا  يدائيي

 و يكددددو  هوددددل مولومدددداب مدددد    يددددر مإمددددال فددددي المرحلددددي ا  يدائيدددديإ  درس اليو

مدددد  الكيددددا  إلددددى الميولمددددي  دو  فإددددم  و اسددددييوا  لدددد ا يه غددددي يولدددديم اليو يددددر ال دددد إي  

 دددالل يمكدددي  اليالميددد  مددد  قيدددام  جميددد   هدددوا  اله ددداط اللغدددو  مددد  محاد دددي  و إعطددداء 
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 .1ر   كما يج  الموالهي  يهه و ي  اليو ير الكيا ي

 :كالمطبيعة عملية ال

إ  الكدددالم عمليدددي مووددددن   يددديم إ  مددد   دددالل  طدددواب مه مدددي وهدددي اسدددي ارن فو دددل 

دا لددي كددا  يددرد عدد  مدد   مامدده  و يجيدد  الحدددي    ددد    يسددي ار الميحددد  إمددا  مددع ر 

دا ليالددد   يسددداعد ال دددرد عددد  يو يدددر عددد   فكددداري وييرجمإدددا   وعلدددى سدددعال طدددرح عليددده،

لآل دددري  ،و ودددد    يسدددي ار ا هسدددا  ي دددد  فدددي الي كيدددر فيمدددا يودددول يري إدددا ويودددوم  هولإدددا 

ر فيإددا لآل ددري  و   ريدد    فكدداري ي ددد  فددي اهيودداء اليراكيدد  المهاسدد ي للمودداهي اليددي ي كدد

وهمدددا وجإدددا  لوملدددي واحددددن فدددال ي كيدددر يسددد ق ا هيوددداء و  الوكدددس  دددم يدددايي المرحلدددي 

ا  يددددرن وهددددي مرحلددددي الهطددددق و  يك ددددي    يكددددو  ههددددام اسددددي ارن وي كيددددر وا ييددددار 

إددو يوي ددر لألل ددا  المهاسدد ي  ددل يجدد  اليو يددر عهإددا والهطددق  إددا حيددى يدديم عمليددي الكددالم ف

 .الومليي ال ارجيي للهطق

 :طيط لعملية الكالمالتخ

 :يلي ييطل  ماال   

 اليور  على هوعيي المسيموي  واهيمامايإم ورغ ايإم. -

 .م  موضو  الكالم وهوعي  الميلوي  يحديد  هميي كالمه و موالهيه -

 يحديد محيو  الكالم       إدرام موضو  المراد اليحد  عهه. -

 . ا ييار ا سالي  وا ل ا  المهاس ي للحدي  -

 تعليم الكالم :أهمية 

  هدددم ا هددددا  اليدددي يجددد  يحويوإدددا مددد   دددالل اليو يدددر  اصدددي فدددي المرحلدددي ا  يدائيدددي مدددا

 يلي :

 .يطوير وعي الط ل  الكلماب ال  إيي  ح راء رصيدي اللغو  فيإا -

 .يوويم روا ط لديه -

 .2يمكيهه م  ي كيل الجمل واليراكي  -
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 .يهميي قدريه على يه يم ا فكار ويحسي  هطوه -

 :ائيي يج  يهميي المإاراب الياليييجاول الط ل المرحلي ا  يد فح ا

 .آدا  المهاق ي وطريوي السير فيإا -

 .اليحد   مام اللمالء في موضو  ماالودرن على  -

 إعطاء اليوليماب  و اليمك  م  ق  الوص . -

 الودرن على عرض اليوارير واليوليق على ا   ار. -

 .مك  م  عرض ا فكار  طريوي مه ميالي -

 .لى الحوائق والمولوماب والم اهيمال ح  ع -

  :محت ى برنامج التح ث  الكالم

 ييودد المجا ب اليي يسي دم فيإا الكالم ولول   رلها:

 :المناقشة

يدددي ييودددرض لإدددا الميحدددد  كمدددا اهددده لر مددد  لإدددم   دددكال اليو يدددر اللغدددو  االيدددي يوي ددد

ييهاولددده فدددي المدرسدددي سدددو    ييطدددرق لطدددرق يدريسدددإا وفدددق يودددا ير  الصدددحيحي فمدددا 

وجددد   يوي ددده لددد ا يولدددم كي يدددي يركيددد  الجمدددل فدددي اللغدددي الور يدددي وهددد ا ييهدددافى مددد  مدددا

 .وض  مهإا  يساهم فإي ال رصي لليالمي  في اليو ير والمهاق ي

 :حكاية القصص  الن ا ر

وهددد ا   يوهدددي   وا مإددداب قصددد  وحكايددداب   هدددائإم قيدددل الهدددوم يرو  ا  ددداءغال دددا مدددا

 :  د مراعان مايليولكي يحوق الوص   هدافإا المرجون  غيا إا في المدرسي

 .يلمي  ليهاس  عمري وميوله ال كر    يكو  م  ا ييار ال -

 .ليولم فإي يرو  الواق حكاياب اليجار  ال  صيي فإي يساعد على ا -

 .لإا ق ال رو  مهإا  و قد يطرقوا يجه  ا كراي فاليرو  لليالمي  قصي يه -

 اليهوي  في ا ييار موضوعاب الوص  للي ويق. -

 يجدددد  ا هيمددددام  الممارسددددي كددددا  يطلدددد  مدددد  اليالميدددد  إعددددادن صددددياغي الوصددددي -

 .1 اسلو ه ال ا 
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 .يج  ا سيوداد المس ق للوصي -

 الخطب  الكلمات:

كدراسدددي  ،اء كلمددداب و طددد  حدددول مواضدددي  م يل ددديههدددام مواقددد  عديددددن يسددديدعي إلوددد

ويكدددددو  إلوددددداء مددددد   دددددالل وسدددددائل عديددددددن كا  اعدددددي والصدددددح   ددددداهرن اجيماعيدددددي 

 :يلي ما المدرسيي وليدريس طريوي إ واء ال ط ي يج  مراعان

يولددديم الكدددالم فدددي المواقددد  ط يويدددي مددد    دددالل مددداييورض لددده اليلميددد  فدددي حيايددده  -

 .المدرسيي

 .يل على الموهى دو  إهمال ا ل ا اليرك -

 مه  فيإا الكالم ك ط  الجموي.ل ب ه ر الميمدرسي  إلى المواق  اليي ي -

 .لمهإا واسييوا  الغرض م  اليو يرإدرام المدرس  هميي ا -

 .دم مواطوي اليالمي    هاء حدي إميوليم ع -

 :التق يم

قصدددي  و  ط دددي يجددد  عودددد مهاق دددي  فدددي هإايدددي م يلددد    دددكال اليو يدددر مددد  محاد دددي  و

 :ليي ميي لليورض إلي ماييوي

 .ال كرن الوامي للموضو  المطروح -

 .ا ساسيي الموجودن ويحليلإاا فكار -

 .لوقو  على  هم ال  صياب وا دوارا -

 .على   رل ا جلاء المإمياليركيل -

 .هود ويوييم للموضو  -

 .1اسي ال  للويم والم اد  -
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 القراء : الفصل الخامس

 :طبيعة عملية القراء 

اللغددددي كددددا  اليو يددددر عدددد  ا فكددددار  دايددددي  اسددددي دام الصددددور م ددددل ماكاهددددب عليدددده 

مليددددي المصددددريي الوديمددددي ويطددددورب ليصدددد   رمددددولا  حرفيددددي ميوافددددق عليددددا كمددددا    ع

 :الوراءن يمر  ودن مراحل وهي

اهوكدددداس الرمددددول علددددى الوددددي  مدددد   ددددالل يسددددليط ضددددوء سدددداط  علددددى الجددددلء  -

 المكيو  .

إرسددددال الرسددددالي إلددددى  عصددددا  المدددد  حيددددى ييوددددر  علددددى الموهددددى وير طإددددا  -

  مدلولإا المهاس 

 وامددددر  ددددالهطق فددددي حالددددي الوددددراءن ، إ صددددار يصدددددر مراكددددل الكددددالم مدددد   ددددالل مراكددددل

 .الجإريي

فإهدددام مددد  يسددديطي  فإدددم فودددط مددددلو ب  ،وي يلددد  الموددداهي مددد  قدددار  إلدددى   دددر

م وا درام وههددددام ليددددادن علددددى ال إدددد ،وههددددام مدددد  ي إددددم المودددداهي الموودددددن ،ال سدددديطي

يسدددداعد الوددددار  علددددى جولدددده إحددددد    رايدددده  ،فإددددم الموددددروءد، ويسدددديطي  اليحليددددل والهودددد

 .1ليور  على الرمول المكيو ي وفإم ه ي اليراكي  ويجوله يسي يد مهإا

 :تط ر مفه م القراء 

هودددط ويحليدددل إ  هييجدددي عوامدددل  مجدددرد فإدددم وهطدددق ولدددم ييطدددور إلدددى كاهدددب قدددراءن

 :وهي

 ا بحاث  ال راسات:

 مددد  هددد ا الودددر ،  دددد ب ي  دددب   ا  حدددا  اليدددي  جريدددب فدددي الو دددريهاب و لدراسدددابإ  ل

 ددل هددي عمليددي  ،الوددراءن لدديس مجددرد عمليددي  سدديطي ميكاهيكيددي يويمددد علددى الهطددق وال إددم

 .2موودن يسيوج  ا سيهيا  والهود وا درام
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 :التفجر المعر  

هييجدددي لليطدددور  صددد حب ههدددام الوديدددد مدددد  المطدددا   اليدددي  دب إلدددى إهيدددا  الوديدددد مدددد  

يودد   مددا وجدد     يوددي ال ددردلدد ا  ،كيدد  مدد  رديئإدداللجيددد ال دديالط ا الكيدد  مددا د  إلددى 

 .   يا   الم يد م   طو  الكي  عليه عيهاي

 :الر بة المتزاي      الحرية

يطدددور اليكهولدددوجي  د   ال ددددوور إلدددى الرغ دددي فددددي اليحدددرر والودالدددي ا جيماعيددددي 

 و  يكدددو  إلدددى  وجدددود  دددو  واعدددي  مطلددد  علدددى الكيددد  ويودددر  لددديس قدددراءن صدددماء  دددل

 .يطل  عليه واعيي ومسيهيجا  هم ما

 :الحر ب انتشار

عدددددم الي كيددددر فددددي الوواقدددد   اهي ددددرب فددددي الددددلم  الحددددالي حددددرو  عديدددددن  سدددد  

عدددم ال إددم وا درام  سدد   قلددي  :وهدد ا راجدد  إلددى  سدد ا  عديدددن لوددل   رلهددا ن،الميو ددا

 .الوراءن وا طال  على مضامي  الكي 

 أن اا القراء :

وهددددي  ،قددددراءن مدددد  حيدددد  ا داء وهددددي  دددددورها إلددددى هددددوعي يوسددددم الوددددراءن إلددددى 

اليدددي يوهدددي إم وإدرام الرمدددول المكيو دددي دو  الجإدددر  إدددا وهددد ا الهدددو   الودددراءن الصددداميي

 مسي دم حاليا لإ ا  هدا  ملايا عديدن مهإا:

 ليادن سرعي الميولم وفي الوراءن م  إدراكه للمواهي الموروءن . -

 الوهايي ال الغي  الموهى . -

 ا سلو  المسي دم في الحيان اليوميي .هي  -

 ليادن الودرن على ال إم . -

 .إ راء الرصيد اللغو  وال كر  -

 .اليوويد على ا عيماد على اله س في ال إم -

 .1طريوي يدريس الوراءن الصاميي للم يدئي  -

 :أسل ب ت ريس هذا الن ا على مايل يجب أن يعتم  
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 اليمإيد للدرس  مهاق ي   إيي. -

 على اليالمي  فوط لل إم دو  الهطق .عرض صور  -

 اسي دام  طاقاب يحيو  على يراكي . -

 اليدري  على اليمييل  ي  محيو  كل  طاقي. -

 أما ت ريسها للمراحل المتق م يجب أن يعتم  على مايل  :

 وفق فإم وطريق اسييوا  الط ل. ا ييار موضو  للوراءن -

 طرح  سئلي حول  هدا  الوراءن . -

 قراءن  وض ال وراب قراءن جإريي.اليدر  على  -

 مهاق ي ال كرن الوامي وا فكار الجلئيي للموضو . -

 يوويم اله  الموروء. -

 :القراء  الجهرية

 هي اليور  على الرمول المكيو ي وفإمإا وهطوإا صوب جإر 

 :أه ال القراء  الجهرية

 ا ي ار مد  دقي الطالقي وطريوي ا لواء لد  اليالمي  . -

 الر ط  ي  المواهي الميو ان والمواهي الموروءن. المساعدن على -

 يسيدعي الوراءن الجإريي اسي دام حاسيي ال صر والسم . -

 :طريقة ت ريس القراء  الجهرية

 يإيئي اليالمي  ه سيا م  إ ارن م كلي لإا عالقي  اله  الموروء. -

 .قراءن اله  كامال م  طر  المولم م  سرعي مويدلي -

 لكل مهإا موهى.يوسيم اله  إلى وحداب  -

 يصحي    طاء اليالمي . -

 ا سيواهي  وسائل يساعد على ال إم. -

 وددددالوراءن وجددد  مهاق دددي موضدددو  مددد   دددالل طدددرح ا سدددئلي مددد  ق دددل اليالميددد   -

 .1واسي ال  ا فكار الجلئيي وال كرن الوامي
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 يوسيم اله  على  ساس غرض الوراءن. -

 عديدن لول   رلها:يهوسم م  الغرض إلى م  حي  الغرض إلى  قسام 

اليدددي يسدددي دم مددد  ق دددل اليالميددد  والطل دددي  سدددي ال   :قوووراء  للبحوووث أ  الووو رس

 لالسي ادن مهإا:  وال حو المولوماب م  الدروس 

وهددددي الوددددراءن اليددددي يكددددو  فددددي وقددددب ال ددددراخ ه ددددرا لك ددددري  :قووووراء  لالسووووتمتاا

  اصي في  وقاب الومل م ل قراءن رواياب او كي   وافيي.

مدددا وهددد ي الودددراءن يإيددد  إلدددى اسدددي را  حدددل لموضدددلي وهددد ا  :مشوووكلةقوووراء  لحووول 

 م   الل الوراءن.

 محت ى منهج القراء :

 ي لليالمي .ياليهو  في المهاها وه ا حس  مسيو  والمرحلي الدراس -

ر ددددط الوددددراءن  الدددددي  ا سددددالمي و لددددم مدددد   ددددالل عددددرض  وددددض   الوضددددايا  -

 ا سالميي م   الل الهصو .

 ا سي صار وم  يحليل وي سير. اعيماد الوراءن على -

 إ ارن الي ويق في  ه  الوار  ور ط ما يور  حيايه اليوميي وطريوي ي كيري. -

 :طريقة ت ريس القراء  للمبت ئين

 :ههام طريويي  ليدريس الوراءن للم يدئي 

 :الطريقة التركيبية-أ

وي دددددد  فدددددي يولددددديم الودددددراءن مددددد  هدددددالل يولددددديم الحدددددرو  الإجائيدددددي إمدددددا  اسدددددمائإا 

 :هوعي  هما إلى و اصوايإاويي ر  

 :الطريقة الهجائية -1

يودددوم علدددى يولددديم الحدددرو   اسدددمائإا وصدددورها  اليرييددد   دددم يودددوم  يوليمددده كي يدددي 

 ضم حرفحلى حر  لي كيل كلمي.

 :الطريقة الص تية2 - 

علدددى يولددديم الحدددرو  مددد   دددالل  صدددوايإا فيددديولم هطدددق  فدددي هددد ي الطريودددي يويمدددد

 .1حرو  كلمي  ي كياليإا الم يل ي  م يهطق الكلمي دفوي واحدن
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 :مزايا الطريقة التركيبية

 :يلي إيجا ياب عديدن لول  همإا ما لإ ي الطريوي

 . ساطي اليولم وفق ه ي الطريوي  س   سإولي الحرو  الإجائيي -

 .في اليوليم في د  م  الجلء ليهول إلى الكل يويمد على اليسلسل المهطوي -

 .وهي حر  جر وكلمي عالكلمي على  -

 :عي ب الطريقة التركيبية

الحدددرو   يوي إدددا رغدددم    لإددد ي الطريودددي إ   هإدددا   ي لدددو مددد  الويدددو  و هدددم مدددا

 .لوحدها   موهى لإا وعدم وجود اري اط  يهإا

الكلمدددي ولددديس هطدددق الحدددر  يولددديم الودددراءن يجددد     يكدددو   يولددديم كي يدددي هطدددق  -

 .فوط

 .اهيمام  الهطق الصحي  دو  ا هيمام  الموهى المراد م  الكلمي -

 .قد يي ا ه كلماب في الهطق الصويي لكهإا ي يل  في الكيا ي -

 .يركل ه ي الطريوي على ا داء   ك ر مهه على ال إم -

 الطريقة للتحليلية )الكلية : -ب

 :  رلها ه ي الطريوي عدن طرق لول يهدر  يحب

 :الطريقة الكلمة

هدد ي الطريوددي هددي عكددس الطريوددي اليركي يددي فإددي يويمددد علددى يولدديم الكلمدداب  دددل الجمددل 

 . م يجل  الكلماب إلى حرو  كلماب جديدن

 :طريقة الجملة

اليولددديم يكدددو    إدددم موددداهي  دددل يراكيددد       إدددم الموهدددى الموصدددود ككدددل ولددديس مجدددرد 

 :وفق ه ي الطريوي يووم على درسويوحداب مجل ن 

ليعل ددددوا عدددددن جملددددي في يددددار المدددددرس  وضدددد  صددددورن  مددددام ا ط ددددال للمهاق ددددي -

 .الجملي المهاس ي

 .1اليمر  على الملاوجي  ي  عدن جملي والصورن المالئمي -
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 مزايا الطريقة التحليلية :

 يسإيل عمليي الوراءن م   الل ا درام الكلي لأل ياء. -

 الميولم.اسيغالل طاقاب ودواف   -

 ا عيماد  الموهى مايدف   الوار  إلى السوي للوراءن  ك ر. -

 اليوود على السرعي وا هطالق الوراءن. -

 عي ب الطريقة التحليلية :

 ايجا ياب ه ي الطريوي  يوهي  هإا ي لو م  سل ياب مهإا:

 ييطل  م  المولم مجإودا ك يرا ومهإا مودا  صيصا لإ ي الطريوي. -

 .اليور  عليإاعلى الحرو  و اليالي غيا  مإاراب    يإيم  اليور  -

 ا   ات  ال سائل الت  تعين    تعليم  القراء  للمبت ئين :

 البطاقات:

وهدددي مددد  الوسدددائل المويهدددي فدددي يولددديم ،وهدددي  هدددوا   طاقددداب  سدددماء يكدددو   اصدددي 

 اليالميددددد  يحيدددددو  علدددددى  سدددددمائإم ،و طاقددددداب   دددددياء يحدددددو  علدددددى م يلددددد  ا  دددددياء 

ي الوسدددددددم و طاقددددددداب يه يددددددد  ا وامدددددددر و طاقددددددداب الكلمددددددداب والجمدددددددل الموجدددددددودن فددددددد

الميما لددددديو طاقاب ا سدددددئلي وا جو دددددي  طاقددددداب الوصددددد  الوصددددديرن المجدددددل ن  طاقددددداب 

 الوصي الهاقصيولإ ي ال طاقاب عدن ملايا مهإا :

 الح  على الليادن في السرعي الورائيي. -

 يلاو   ي  اللو  واليوليم. -

 ل حات الخبر :

ع ددداراب عددد  عهدددوا  ل  دددراب قدددام  إدددا اليالميددد  مددد ال ليدددارن ميحددد  فيكدددو  هدددي 

عهدددوا  اللوحدددي ليدددارن إلدددى الميحددد  وههدددام  دددروط يجددد  علدددى المددددرس مراعايإا  هددداء 

 :يام  الدرس  اسي دام اللوحاب وهيق

 يدوي  الجمل كما قيلب م  طر  اليالمي . -

 مسيو  ال كر  لليلمي .اليركيل على الكلماب الجدن   هاء الكيا ي م  مراعان ال -

 إرفاق اللوحي  صورن ا ييرب م  ق ل اليالمي . -
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 .1ا سس اليي ي هى عليإا كي  الوراءن في المرحلي ا  يدائيي -

يلوددد  الكيددد  دورا مإمدددا فدددي إعاهدددي اليالميددد    هددداء الددددرس ويسددداهم فدددي إ دددراء  -

 رصيدهم اللغو .

 : ت ريس ا  بالفصل السا س

 :مفه م ا  ب اإلسالم 

عددد  يجدددار   دددووريي  ساسددده اليصدددور ا سدددالمي للكدددو  وا هسدددا  هدددو اليو يدددر ا د دددي 

 .والحيان

 :خصائص ا  ب اإلسالم 

   الركيدددلن ا ساسددديي فدددي اليو يدددر هدددي    يكدددو  ها ودددا مددد  اليصدددور ا سدددالمي  -

 .الدي  ا سالمي

 هددو  د  م يددد للحيددان ا حيدداء فمدد   ددالل الوددرآ  الكددريم يورفهددا غلددى الوديددد ممددا -

 .2يدور م  حولها

 : معايير ا  ب اإلسالم 

 : قسمب الموايير وفوا ليصهي اب عديدن وهي

هددددو مصددددددر و سددددداس  ا لإدددددي      الوجدددددود  إيدددديا لالموددددايير ال اصدددددي  حويودددددي / و 

 .يواجد كل  يء في الوجود

ا د  هددددا   مدددد  حويوددددي    الموددددايير ال اصددددي  حويوددددي الكددددو  غي دددده و ددددإودي     / اهيددددا

 .وجود الكو  ووج  ا يما    إودي

غي إدددا و دددإودها وجددد  رسدددم ويدددلي  الحيدددان مددد   المودددايير ال اصدددي  حويودددي الحيدددان / ال دددا

 . الل ا د 
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 : ت ريس ا  ب    المرحلة المت سطة  الثان ية

 :  رلهاليدريس ا د   هدا  لول 

فددي   إدددي مددد   ددالل جمدددال ا سدددلو   يوطددي ا د  جماليدددي مددد   ددالل يجسددديدي  فكدددار -

 .والورض

 .الراحي اله سيي م   الل الكلماب المهيوان اليي يصور المواهي في   إى الحلل -

 .الو رن والمغل  مسيوحان م  فهو  الم يل ي -

 .1حكايي اليي يإد  إلى حلإا  ويجسيد م اكل ا جيماعيي م   الل قصي  -

 : مناهج ت ريس ا  ب

 : المهاها اليي يسي دم في يدريس ا د م   هم 

 المهإا الياري ي يدرس فيه ا د  وفق للوصور ا د يي. -1

يكدددو  فيددده م يلددد  ال هدددو  ا د يدددي هدددي ركيدددلن ا ساسددديي  مدددهإا ال هدددو  ا د يدددي -4

 في اليدريس.

مددددهإا الموضددددوعاب ا د يددددي يجمددددل فيدددده عدددددن  هددددوا   د يددددي وفددددق للمواضددددي  3- 

 .2سواء كا  ديهيا  و اجيماعيا واليي لإا مغل  عام
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 الفصل السابع: أ ب ا طفال

 مفه مه:

م يلدددد  الوصدددد  والحكايددددداب وا ها دددديد اليدددددي يدددددرس فدددددي المرحلددددي ا  يدائيدددددي 

  . سي ال  مهإا م يل  الو ر

 :اإلسالم ر معايير أ ب ا طفال    التص 

المطالودددددي عدددددرض الوويددددددن ا سدددددالميي مددددد   دددددالل هددددد ا ا د  ليهمدددددي فددددديإم روح  -

 .واليح   لهسالم

   يغدددرس فددديإم هددد ا ا د  م يلددد  ال صدددال الحميددددن مددد  صددددق والصدددراحي وقدددول  -

 .وعمل

اليودددر  غلدددى ال وافدددي ا سدددالميي مددد   دددالل عدددرض م يلددد  الوصددد  والسدددير لو مددداء  -

 .ا سالم

 .   يكو   اسلو  و ل ا  الموحيي م  يهاس إا م  قدرن الط ل ال كريي -

 .ى ال ساطي والوضوح  يصال ال كرنا عيماد عل -

 .يكامل ا فكار والمواهي ويرا طإا -

 : أه ال ت ريس أ ب ا طفال

 .يهميي ملكي الي يل فإو يليد في يهميي قدرن الي يل لديإم -

مسدددداعديه علددددى حددددل الم ددددكالب مدددد   ددددالل عددددرض ال  ددددراب ال  صدددديي لآل ددددري   -

 .1حيى يجدو  الحلول إ  يورضوا لمواق  مما لي

السدددديطرن علددددى ال هددددو  اليو يريددددي    فإددددم م يدددد    ددددكال اليو يددددر ا د يددددي والدددديمك   -

 .مهإا
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 :أل ان أ ب ا طفال

 القصص:

وهدددي مددد   دددي   لدددوا  ا د  المح  دددي لألط دددال  هإدددم يجددددو  فيددده الميودددي والي دددويق 

،كمددددا  هإددددا ويولمإدددم م يلدددد  ا  القي كمدددا  هإددددا  عامددددل مإددددم فدددي يرسددددي  ويولدددديم اللغدددد

 على يكوي    صيي الط ل  ويساعد على يإ ي ه اله سي.يساعد 

 :معايير اختيار القصة المالئمة

 ا سلو  يج     يكو   سلو ا سإال سلسا لل إم وا سييوا . -

    يكو  موضو  الوصي مالئما م   صوصيي الومريي لليالمي . -

    يكو  ههام يمإيد للوصي حيى يسإل على اليالمي  ر ط ا حدا . -

 على ال  صياب ويجسيدها فإي الوجه ال ارجي للوصي.ياكيد  -

 .1الوودن الم كلي اليي يكو  في الوصي فإي اليي ير ط  ي   جلائإا -

 :ا ناشي   المحف وات  المسرحيات

 :ا ناشي 

هددددي لددددو  مدددد   لددددوا  ا د  المح دددد  لألط ددددال ه ددددرا لسددددإوليإا وإمكاهيددددي إلوائإددددا 

 . جماعيا

 :أهمية ا ناشي 

 .موالجي الحياء وال جل و وض م اكل الهطقيساعد على  -

 . و  اله اط في ه وس اليالمي  -

 .يكيس و   طالقي في اللغي وسالمي في الهطق -

 .2ال ور في  د  ا ط ال -
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 :ههام   كال م يل ي لل ور الموجه لألط ال

 .ال ور الغهائي الوجداهي -

 .ال ور اليم يلي والحوار  -

 .ال ور الوصصي -

ال دددور الددد   يصددد  الجمددداد  و   دددكال م يل دددي كوصددد  ال دددور ا يإدددامي وهدددو  -

 .اللغي الور يي

 .ال ور الوص ي الميولق  الوص  إما للط يوي  و ا حدا  الواقويي -

 .ال ور الحماسي وهو  ور ال   يص  إحد  مجاهدي  في الويال -

 :المسرحيات

 . حد  لوا   د  الروائيي اليي  صصب  عداد المسرحي

 :أهمية ت ريس المسرحيات

 .يهميي ال رون اللغويي ومساعديإم على اليو ير السليم -

 .يوويد على ا لواء  ال   ييودهم على ليادن ال وي في اله س -

 . و  روح اله اط  ي  اليالمي  -

فدددي اليم يدددل المسدددرحي يدددروي  عددد  الددده س ومحار دددي الملدددل و اسدددي مار  وقددداب  -

 .1ال راخ
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 الكتابة  مهارات التحرير العرب  : الفصل الثامن

 :تعريل التعبير

وهددو الودددرن علددى اليو يددر  اسددلو   ،عمددل لغددو  دقيددق مدد  مراعددان مويضددى الحددال

 راقي وهو ييضم  ما يلي:

 .إدرام هوعيي الموضو  -

 .سالمي الهطق في اليو ير ال  و  -

 .سالمي ا سلو  -

 .سالمي المواهي ويكاملإا -

 .جمال الم هى والموهى -

 :التعبيرأه ال 

 .يهميي قدرن الميولم على اليو ير الو ي ي : و 

 .1يهميي قدرن اليلمي  على اليو ير ا  داعي : اهيا

 :تحضير  رس التعبير

 .مورفي ا هدا  المرجون م  الدرس -

 .   يصير اليو ير سليما هطوا وكيا ي -

 .   يصير  سلو إم سليما صرفيا وهحويا -

 .2والموضوعابيحديد المحيو   -

 :يج  مراعان  ود الم اد    هاء يوديم درس اليو ير لول   رلها -

 .اليهوي  في عرض الموضوعاب -
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 .الكيا ي يكو  م  ا ييار اليالمي  -

ا سددددديواهي  المصدددددادر والمراجددددد  اليدددددي يودددددوم علدددددى يوويدددددي الموضدددددو  المدددددراد  -

 .كيا يه

 .مهاق ي المواضي    ويا  ود قراءيإا -

 .وفق الموايير المحدد وواضحي الكيا ي -

 .سالمي ال ط وا سلو  -

 :الخط

الكيدددددا ي علدددددى الدددددرغم مددددد       يصدددددال،إحدددددد  وسدددددائل يوي دددددر مإدددددارن حركيي

المدرسدددي   ولدددى اهيمدددام  الغدددا لددديس  دددال ط  دددل الموددداهي ه دددرا لليطدددور الحاصدددل وقلدددي 

 .اسي دام اليد في الكيا ي

 :أه ال ت ريس الخط

 .للمولومي الوضوح و السرعي في يوصل -

 .1وسيلي ليط يق  صول الكيا ي -
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 ت ريس ق اع  النح  العرب  :الفصل التاسع

 :النح 

اهدددديم المدرسددددي   يدددددريس اللغددددي الور يددددي لليالميدددد   دايددددي مدددد  السددددهواب ا ولددددى 

 .1صحيحي يلليوليم و لم ليكوي  قاعدن لغوي

 :أه ال ت ريس النح     المرحلتين المت سطة  الثان ية

 .يوميق الدراسي اللغويي م   الل الدراسي الهحويي -

 .ليادن حصيلي اللغويي لليالمي  -

 .يوليم ا ط ال كي يي يه يم مولومايإم -

 .ا عيياد على دقي المالح ي -

 :الطرائ  المستخ مة    تعليم الق اع 

 :م   هم الطرق اليوليديي المويادن في يدريس الهحو هي

 :الطريقة القياسية

د علددى علددى ح دد  الواعدددن،  ددم يليإددا ا م لددي وهددي مدد   ددي  الطددرق اليددي يويمدد يوددوم

إدددا اليولددديم فدددي ا هطدددالق مددد  الواعددددن الوامدددي إلدددى الحدددا ب الوودددل فدددي المورفدددي ويكدددو  في

الجلئيدددي، إ  هددد ي الطريودددي يولدددم اليالميددد  الح ددد   وعددددم ا عيمددداد علدددى الددده س  ويضدددو  

 .فيإم  اصيي ا  دا  وا  يكار

 :قة ا ستنباطيةالطري

 ا م لدددي لي دددرح و يهددداق   دددم يسددديه ط مهإدددا الواعددددن  ايويمدددد هددد ي الطريودددي علدددى ال دددد

ي ال اهويدددددي فيسددددديه ط الواعددددددن مددددد  ،  مدددددا المرحلددددد2هددددد ا  الهسددددد ي للمرحلدددددي ا  يدائيدددددي
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 "هر دددددارب  يلسدددددو  ا لمدددداهي "فريدددددديريمهددددد ي الطريودددددي مهسددددو ي إلدددددى ال ،هصددددو ال

واسدددديه اط  ،والددددر ط ،والوددددرض ،المودمددددي :وهدددديوهددددي يويمددددد علددددى  مددددس  طددددواب 

 .واليط يق ،الواعدن

إ     يددددريس اللغددداب فدددي  مريكدددا  "،هار دددارب"علدددى الدددرغم مددد  جدددودن طريودددي 

اعيمدددد علدددى فكدددرن ا ددد   لددددو  اليددددي يركدددل علدددى دراسدددي الهصدددو  اللغويدددي ليكددددوي  

 .يحويل ال كرن إلى مهإا وطريويو الملكي اللساهيي

 : في اليدريس واليوييم على ما يلي يووم مهإا      لدو 

 التخطيط: أ  

وههدددا يودددوم المددددرس  ا ييدددار الهصدددو  اليدددي يكدددو  مسددديوان مددد  الودددرآ  الكدددريم  و 

 .1السهي اله ويي يكو  الي طيط لليوليم وفق المراحل الومريي

 التنفيذ: ثانيا

 :اليالييجراءاب يهاول الهصو  الم يارن ودراسيإا ويحليلإا و لم  حي ا  ا 

 .قراءن اله  عدن مراب  سي ال  ال كرن الوامي وا فكار الجلئيي -

 .اليدر  على قراءن اله  قراءن جإريي -

 .قراءن اله  قراءن صاميي -

 .اليوويم والميا وي -

 :يووم على  طويي  ا ولى  دراسي يو ير اليالمي  وفق للموايير الياليي

 .سالمي ال ط ووضوحه -

 .المواهي ويكاملإاسالمي  -
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 .مهطويي الورض -

 .جمال الم هى والموهى -

ال طدددي ال اهيدددي ييم دددل فدددي موالجدددي ا  طددداء ال دددائوي لليالميددد  مددد  مالح دددي الهوددداط 

 :ا ساسيي لول   رلها

 .اليوريا على  هم قضايا الهحو -

 .اليدريس مكوهاب الجملي ال سيطي ه ا ما يكو  في المرحلي ا  يدائيي -

 .عدن  سالي  اهطالقا م  ه  واحد حيى   ي يب  ه  اليلمي يدريس  -

 .1اليورض لمواق  الكلماب في الجمل -
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 :خاتمة

وهدددوا  يددددريس فهدددو  اللغدددي   مددددكور مددد   دددالل كيا ددده الموسدددوم قددددم علدددي احمدددد

  ،والكددددالم ،و ا سدددديما  ،و الكيا ددددي ،حوصددددلي حددددول فهددددو  اللغددددي مدددد  الوددددراءن ،الور يددددي

  .  كما يطرق  هم  هوا  ا د  ف كر ا رل هو  و هو  د  ا ط ال

كمدددا لددد  يهسدددى اليودددريا علدددى  ،قدددد سدددار فدددي اليطدددرق لإدددا وفدددق يرييددد  مهطوددديو

طريودددي كدددل مدددا يجدددول حدددول اللغدددي الور يدددي و    اهددده  دددمل فدددي كيا ددده ،يددددريس ا عدددرا 

 .ا  يدائيي إلى المرحلي ال اهويييدريسإا م  المرحلي 

ومدد   هددم مددا قدمدده احمددد مدددكور وكددا   سدداس موضددو   ح ددي هدد ا يدددريس فهددو  

 اللغي الور يي هو:

احيدددواء كيا ددده علدددى المودددار  و المولومددداب اليدددي يسدددإم فدددي يإيئدددي  يئدددي يوليميدددي  -

 وايجا يي.

اليلامددده  ي يدددي  كدددل فددد  مددد  يلدددم يركيدددلي علدددى فهدددو  يددددريس اللغدددي الور يدددي و  -

 ال هو  في كل فصل م  فصوله.

 عالا طرائق يدريس فهو  اللغي الور يي م   وض الهما   اليدريسيي لإا. -

 ا يمال عهوا  كيا ه على جمي  مإاراب اللغي الور يي. -

 يوي ر ه ا الكيا  وسيلي م  وسائل ا يصال الم ا ر  ي  ا سيا  والطال . -
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 : المصا ر

 الورآ  الكريم. -

 : المراجع

الددددكيور علدددي  ا سددديا السددديرن ال اييدددي مددد   ،محمدددد ع دددد اله دددي صدددا ر ع دددد المدددهوم 1/

 .2019/1440 احمد مدكور،

-اليوليددد لله دددر و غدددي الور يدددي، دار المسددديرنعلدددي احمدددد مددددكور، فهدددو  يددددريس الل/ 2

 .3341 -2336، 1عما ، ط

-علدددي احمدددد مددددكور، فهدددو  يددددريس اللغدددي الور يدددي، دار ال دددوا  لله دددر واليوليددد  /3

 .1661الواهرن، 
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يدددددريس، فهددددو  اللغددددي الور يددددي، مإدددداراب اللغددددي الور يددددي، علددددي الكلمووووات المفتاحيووووة: 

 ر، ا سيما ، الكيا ي، الكالم، الوراءن.احمد مدكو

 ملخص:

و الطالددد ، حيددد  اعيمدددد  ا سددديا و طموحددداب ي ددد    هددددافاكدددا  لولدددي احمدددد مددددكور 

ي يوليميدددي  صددد ي وايجا يدددي ئدددي  يئدددكيا ددده هددد ا علدددى مودددار  ومولومددداب يسددداهم فدددي يإي

ا هددددا  الددد   ييهاسددد  مددد   ا م دددلاسدددي دم ا سدددي دام  إ الي اعدددل، قامدددي علدددى الحيويدددي و

يوددددد اليوددددويم عهصددددر  إ اليوددددويم.  ل اليوليميددددي، و سددددالي ئالوسدددداالير ويددددي والمحيددددو ، و

اليوليميددددداب اءن وهدددددو ضدددددرور  فدددددي علدددددوم الير يدددددي ولويددددداس مسددددديو  الك ددددد  ساسدددددي

المهإجيددددي. ا يددددار هدددده مإمددددا كاهددددب يوجيإايدددده اله ريددددي واليط يويددددي حيدددد    يسدددديغهى ع

مضددددمو  الوهددددوا  إ  يوددددالا فددددي فصددددل  الكايدددد  فددددي هدددد ا الكيددددا  فصددددو  ييهاسددددق مدددد 

قضددديي اللغدددي و م اهيمإدددا و فدددي فصدددل آ دددر ه ريددداب يولددديم و يولدددم اللغدددي مددد  الودددديم إلدددى 

الحددددددي ،  دددددم يددددددرس المإددددداراب اللغويدددددي ا ر ودددددي    ا سددددديما ، والكيا دددددي، والكدددددالم، 

والوددددراءن فددددي ال صددددول ا  ددددر ، إ   ييضدددد  لهددددا    الكيددددا  ييحلددددى  يسلسددددل ويهاسددددق 

 في عرض م اهيمه.ميوال  

 



تدرٌس، فنون اللغة العربٌة، مهارات اللغة العربٌة، : الكلمات المفتاحية

 .علً احمد مدكور، االستماع، الكتابة، الكالم، القراءة

 :ملخص

كان لعلً احمد مدكور أهدافا و طموحات تخص األستاذ و الطالب، حٌث 

اعتمد كتابه هذا على معارف ومعلومات تساهم فً تهٌئة بٌئة تعلٌمٌة 

خصبة واٌجابٌة قامة على الحٌوٌة والتفاعل، إذ استخدم االستخدام األمثل 

الذي ٌتناسب مع األهداف التربوٌة والمحتوى، والوسائل التعلٌمٌة، وأسالٌب 

إذ ٌعد التقوٌم عنصر أساسً لقٌاس مستوى الكفاءة وهو ضروري . التقوٌم

فً علوم التربٌة والتعلٌمٌات التطبٌقٌة حٌث ال ٌستغنى عنه مهما كانت 

اختار الكاتب فً هذا الكتاب فصوال تتناسق . توجٌهاته النظرٌة والمنهجٌة

مع مضمون العنوان إذ ٌعالج فً فصل قضٌة اللغة و مفاهٌمها و فً فصل 

آخر نظرٌات تعلٌم و تعلم اللغة من القدٌم إلى الحدٌث، ثم ٌدرس المهارات 

اللغوٌة األربعة أي االستماع، والكتابة، والكالم، والقراءة فً الفصول 

األخرى، إذن ٌتضح لنا أن الكتاب ٌتحلى بتسلسل وتناسق متوازن فً 

. عرض مفاهٌمه

  



Les Mots Clés: enseignement, langue arabe, maîtrise de la 

langue arabe, Ali Ahmed Madkour, écoute, écriture, expression 

orale, lecture. 

Résumé: 

Ali Ahmed Madkour avait des objectifs et des ambitions pour le 

professeur et l’étudiante, car son livre reposait sur des 

connaissances et des informations qui contribuent à créer un 

environnement d’apprentissage fertile et positif basé sur la 

vitalité et l’interaction, car il a utilisé la meilleure utilisation qui 

soit à la mesure de l’éducation. Objectifs, contenu, aides 

pédagogiques et méthodes dévaluation. Car l’évaluation est un 

élément essentiel pour mesurer le niveau de compétence, et 

elle est nécessaire dans les sciences de l’éducation et 

l’enseignement appliqué, car elle est indispensable 

indépendamment et ses orientations théoriques et 

méthodologique. Dans ce livre, l’auteur a choisi des chapitres 

que sont cohérents avec le contenu du titre, car il traite dans 

un chapitre de la question de la langue et de ses concepts et 

dans un autre chapitre les théories de l’enseignement et de 

l’apprentissage des langues de l’ancien au moderne, et étudie 

ensuite les quatre compétences linguistiques, à savoir écouter, 

écrire et parler et lire dans les autres chapitres, puis il est clair 



pour nous que le livre  a une séquence équilibrée et une 

cohérence dans la présentation de ses concepts. 

  



Key words: Teaching, Arabic Language Arts, Arabic 

Language Skills, Ali Ahmed Madkour, Listening, writing, 

Speaking, Reading. 

Summary:  

Ali Ahmed Madkour had goals and ambitions for the professor 

and the student, as his book relied on knowledge and 

information that contribute to creating a fertile and positive 

learning environment based on vitality and interaction, as he 

used the best use that is commensurate with the educational 

goals, content, educational aids, and evaluation methods. As 

the evaluation is an essential element to measure the level of 

competence, and it is necessary in the education sciences and 

applied instruction, as it is indispensable regardless of its 

theoretical and methodological guidance. In this book, the 

author has chosen chapters that are consistent with the 

content of the title, as it deals in one chapter with the issue of 

language and its concepts and in another chapter the theories 

of language teaching and learning from ancient to modern, and 

then studies the four language skills, namely listening, writing, 

and speaking and reading in the other chapters, then it is clear 

to us that the book has a balanced sequence and consistency in 

presenting its concepts. 

  


