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ما أجمل أن يعود الهدء بأعلى شيء لديو واألجمل أن يهدي الغالي إلى األعلى، ىي ثمرة جهد 
حميدة أجنيها اليوم وال يسعني إال أن أتقاسم نشوتها مع من شاطروني األفراح واألقراح، ىي ىدية 

أطال اهلل في عمرىا، وإلى مثالي وقدوتي " أمـــــــــــــــــــي"رمزية أىديها إلى رمز الحب والحنان والتضحية 
أبي رحمة اهلل تعالى وأسكنو فسيح جناتو، وإلى إخوتي وأخواتي حفظهم اهلل وإلى كل أفراد عائلتي 

. من بعيد أو قريب

وإلى كل من يساعدني في إنجاز ىذا البحث وإلى كل الذين يستحقون مني فائق الحب والتقدير  

". جريو فاطمة"وإلى األستاذة المشرفة التي كانت مشرفة وموجهة لي 

إليهم جميعا أىدي ىذا العمل الذي يعتبر ثمرة مجهودي في مشواري الدراسي وإلى كل من عرف 
 .سعاد وأحبها

 

 

 

 

 

 



 
الحمد هلل الذي فتح بحمده كل رسالة، والصالة على المصطفى صاحب النبوة والرسالة، وإلى آلو 

. وأصحابو الهادين من الضاللة

أىدي ثمرة جهدي ألغلى شخص في الوجود إلى التي سهرت من أجلي وأجهدت كاىلها لتريحني ، 
لؤلؤة قلبي أمـــــــــــــــــــــــي الحبية وإلى قرة عيني وسندى في ىذه الحياة أبـــــــــــــــــــــــــــي أطال اهلل في عمرىما 

. وإلى كل إخوتي وإلى كل أفراد عائلتي من بعيد وقريب

وكما أىدي في ىذا العمل القيم إلى األستاذة الجديرة باالحترام المشرفة الدكتورة جريو فاطمة التي 
. لم تبخل علينا بمعلومة 

 إلى كل من نسيهم قلمي ولم ينساىم قلبي

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

مقدمـــــــــــــــــــة



 مقذمة
 

 أ
 

: بسم اهلل الرمحاف الرحيم كالصالة كالسالـ على خامت األنبياء كادلرسلُت أما بعد 

 إذ ،مركز اىتماـ كالشغل الشاغل للباحثُت العرب قدؽلهم كحديثهمكالزالت  كانت اللغة العربية 
تعد اللغة العربية كسيلة ادلتعلم يف إبانة عما يف نفسو كاالستيعاب الصحيح دلا يقولو اآلخركف أك 

باإلضافة إذل كوهنا لغة قوية فهي رمز للدين كالعركبة كالركح ،  كما أهنا كسيلة للتفكَت كالتعبَت،يكتبونو
أمة كاملة، فهي إحدل بًتاث هنض ف يف ذلك نا ألفا على النهوض بونعمل كمن الواجب أف ،الوطنية

. الدعائم اذلامة يف تنظيم احلياة االجتماعية لألفراد كتنسيق العالقات اليت تربط بعضهم ببعض

 كذلك من خالؿ البحث يف كيفية ،عليتها كجب االىتماـ كاالعتناء هباأ كنظرا لدكرىا الفعاؿ ك
 باحث كمن بُت ادلؤلفُت العرب الذين حبثوا يف ىذا ادلوضوع صلد اؿ،تدريس مهاراهتا كفركعها للمتعلمُت

ينا  دراسة ىذا أفارت" طرؽ تدريس اللغة العربية"ػعبد ادلنعم سيد عبد العاؿ من خالؿ كتابو ادلوسـو ب
 يف تقدمي طرؽ تساعد ادلعلمُت يف تدريس توالكتاب كزلاكلة الكشف عن مضمونة حبيث تتمثل أعلي

.  تبسيط كتسهيل عملية تعلم اللغة العربية للمتعلمُتنيةمن جهة ثاك ،اللغة العربية

 ىذا دّد  زيادة عن ذلك يع،ار ىذا الكتاب زلاكلة الوقوؼ على ما ػلتويوم ك كاف دافعنا كراء اخت
 ية كمن ىذا ادلنطلق حاكلنا طرح اإلشكاؿ،الكتاب مرجعا ىاما للمعلمُت كادلتعلمُت على حد سواء

أك ما ىي األساليب كاالسًتاتيجيات اليت غلب أف يعتمدىا ؟ ىي طرؽ تدريس اللغة العربية ما: ةماؿالت
. ؟مظاىرىا كفركعها يف نظر عبد ادلنعم سيد عبد العاؿاللغة العربية؟ كما ىي تدريس ؿادلعلم 

 الفصل يتضمن ، تتصدرعلا مقدمةفصلُت، على ىذه التساؤالت قسمنا حبثنا إذل كلإلجابة 
نشأة ادلؤلف كمكانتو العلمية : دراسة كصفية ربليلية للكتاب، حبيث تناكلنا عدة مباحث، منهااألكؿ 
شليزات الكتاب ،  منهج ادلؤلف يف كتابو  كالذم تضمن التعريف بالكتاب كأسباب تأليفوككذا

 قمنا بدراسة الفصوؿ كادلباحث :ثاين، فتضمن دراسة زلتول الكتاب أما الفصل اؿ،كادلالحظات حولو
 أما اخلاسبة أكدعنا فيها أىم النتائج ادلتوصل إليها من ،"طرؽ تدريس اللغة العربية"اليت تضمنها كتاب 
. خالؿ ىذه الدراسة

 متبعُت يف ذلك ادلنهج ، عن قيمة ىذا الكتاب كما ػلتويواشفة ؾىذه الدراسة كأملنا أف تكوف 
. ألف طبيعة الدراسة اقتضت ىذا النوع من ادلناىج، الوصفي التحليلي



 مقذمة
 

 ب
 

كتاب طرؽ يف تدعيم دراستنا ؿ ادلصادر كادلراجع اليت ساعدتنا كما اعتمدنا رلموعة من  
التدريس اللغة العربية دلؤلفو امساعيل زكريا، كتاب فنوف اللغة العربية حلسٍت عبد البارم عمر، ككتاب 

. تدريس اللغة فنوف اللغة العربية لعلي أمحد مذكور

كأما بالنسبة للصعوبات اليت كاجهناىا يف ىذا البحث تتمثل يف ضيق الوقت بسبب جائحة 
. كوركنا كايضا نقص ادلراجع يف بعض مباحث الكتاب ادلراد دراستو

كيف األخَت نتقدـ جبزيل الشكر كاالحًتاـ للدكتورة ادلشرفة جريو فاطمة اليت ساعدتنا ككجهتنا، 
 . كأساتذتنا الذين علمونا بغية إنارة دركبنا كشكرا
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: الفصل األول

 طر  ددري الللة  "كتاب
" العطبية

 دااة ووفية  تليلية  
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: دراسة وصفية تحليلية: "طرق تدريس اللغة العربية"كتاب : الفصل األول

 1 .(عبد المنعم سيد عبد العال)نشأة المؤلف ومكانتو العلمية -1

 : مصنفاتو -2

 .كتاب طرؽ تدريس اللغة العربية -

.  ككتاب الشامل جلموع التصحيح كالتكسَت يف اللغة العربية -

: منهج المؤلف في كتابو -3

: وصف الكتاب وظروف تأليفو: التعريف بالكتاب: أوال

. كتاب طرؽ تدريس اللغة العربية:عنوان الكتاب -

.  عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ:مؤلفال -

.  دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع:دار النشر  -

.  القاىرة:البلد -

. 2002:نشر ال سنة -

 . صفحة166 :عدد الصفحات -

 افتتح الكتاب دبقدمة لو كضح فيها ادلنهجية ادلعتمدة ، احتول ىذا الكتاب على رللد كاحد
 بعد ادلقدمة انتقل ادلؤلف مباشرة للحديث عن اللغة العربية ،يف الكتاب كدكافع كتابو يف ىذا ادلوضوع
 مث فصل احلديث عن طرائق التدريس العامة لًتؾ اجملاؿ كاسعا ،كفركعها كصلتها بادلواد الدراسية األخرل

لبياف طرؽ تدريس مهارات اللغة العربية كقواعدىا يف سلتلف ادلراحل التعليمية التعلمية ليسرم يف أعماؽ 
ادلوضوع كيربىن على صحة رلموعة من الوسائل ادلرتبطة بطرؽ تدريس اللغة العربية ليضع يف آخره 

. فهرسا للموضوعات مرتبا ترتيبا دقيقا

                                                            
 .لم نجد نبذة عن حياة المؤلف -  1
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طرؽ "دكاعي كأسباب تأليفو، حيث كاف سبب تأليف كتاب  ككل كتاب من الكتب إال كذبد
بياف كيفية تدريس مادة اللغة العربية كمجيع علومها من أجل النهوض باللغة العربية، " تدريس اللغة العربية

كحاجة ادلعلم إذل الطرؽ أساليب التدريس اللغة العربية من اجل تذليل الصعوبات اليت تعًتض مهنتو، 
كحاجتو أيضا دلثل ىذه ادلراجع دلساعدتو يف عملية التدريس ككذلك حاجة التالميذ إذل طرؽ التدريس 

. بسيطة تسهل عليهم عملية الفهم

:  مميزات الكتاب والمالحظات حولو-4

: مميزات الكتاب: أوال

احتول كتاب طرؽ تدريس اللغة العربية ؿ عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ على رلموعة من ادلزايا، 
فتناكؿ يف كتابو ىذا طرؽ تدريس فركع اللغة العربية إذ قاـ بعرض أساليب كاالسًتاتيجيات اليت ؽلكن أف 
يتبعها ادلعلم داخل حجرة الدرس كخارجها، كما أنو يبُت كيفية تذليل العقبات أماـ مدرسي اللغة العربية 

يف كل ادلراحل ادلدرسية خالؿ العملية الًتبوية لتحقيق الدكر الًتبوم الناجح للمعلم الكفء يف مهنتو 
. الصعبة كالشاقة كاليت تتطلب مهارة فائقة

 كما أنو ربدث عن ادلهارات اللغوية، كأعليتها للتلميذ يف ادلراحل التعليمي ككيف للمعلم أف 
يطبقها يف احلصص التعليمية، مث يبُت أف ادلهارات اللغوية زبدـ بعضها البعض فمثال مهارة القراءة تعد 

. رافدا أساسيا دلهارة التعبَت إذ أف صلاح التلميذ يف مهارة التعبَت مرىوف بنجاحو يف مهارة القراءة

كما يعترب ىذا الكتاب مرجعا ىاما للمتعلمُت كللمعلمُت كالعاملُت حبقل التدريس كمنارا 
إلعداد جيل من الًتبويُت ادلتخصصُت كاكتساهبم الكثَت من االذباىات كالقيم ادلرتبطة بالنجاح 

. ادلدرسي

: ملحوظات الكتاب: ثانيا

 على عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ يف كتابو ىذا أنو دل يعتمد على أمثلة من القرآف نالحظوما  -
. الكرمي أك األحاديث

 .اعتمد على مصطلحات سهلة كبسيطة حيث كاف أسلوبو فكرم لغوم ذات أفكار كاضحة  -

 .تضمن كتابو بعض األخطاء اللغوية كالنحوية كادلطبعية -
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نو أكما ينقص كتابو أف دل يدرج قائمة ادلصادر كادلراجع اليت اعتمد عليها يف آخر الكتاب كما  -
 .دل يضع فهرسا للمصطلحات اليت كظفها يف كتابو

عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كاف تنسيقو متوازنا بُت الفصوؿ كادلباحث كادلطالب، حيث انتقل  -
من العاـ إذل اجلزء، كدل يأت جبديد يف كتابو بل توسع أكثر يف مادة اللغة العربية كفركعها 

 .كأساليب كطرؽ تدريسها

 .عنواف الكتاب الذم اختاره عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ متناسب مع مضمونو -

كانت طريق صياغة األفكار ككتابتها مفهومو كسهلة كيستطيع القارئ أف يفهمها كيدركها  -
 .كيطبقها مهما كاف مستواه الدراسي

 أيضا على كتاب عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ انو دل يدرج النتائج اليت توصل إليها يف ما يالحظ -
 . كتابواسبةنو دل يدرجها يف خأكل فصل كما 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

: الفصل الثاني
كتاب  طر  ددري الللة  

العطبية  
 متتتو  في ال دااة  
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: نتناكؿ يف ىذا الفصل ادلباحث اليت تناكذلا ادلؤلف بالدراسة، كىي كما يلي 

مدخل إلى تدريس اللغة العربية  :  من الكتابالفصل التمهيدي

 :(مهنتو، دوره) المعلم -1

يعد ادلعلم ركن من أساسي من أركاف العملية التعليمية فهو الشخص ادلسؤكؿ عن توزيع ادلعرفة كعن 
تزكيد الطالب هبذا كتسيَت ادلعلومة كتبسيطها ذلم باإلضافة إذل زرع القيم كالًتبية كالنشأة السليمة يف 

. نفوسهم ليخرج جيدا كمثقفا كاعيا كقارا على بناء كطنو بناءا سليما كمتكامال

ربمل معنا كاسعا فلم تصبح مهنة " معلم"يرل بأف كلمة "  عبد ادلنعم سيد عبد العاؿباحثصلد اؿ
ادلعلم تقتصر على التعليم كالتلقُت فقط، بل تعدت ذلك كخاصة بعد تطور حياة اجملتمعات كتعقدىا، 
كظهور بعض السلوكات اإلنسانية اليت دل تكن معركفة يف كقت مضى، كالسيما عندما عرفت القراءة 
كالكتابة كالطباعة، فأصبح من الصعب أف تنقل حضارة اجملتمعات عن طريق التلقُت، ككاف البد من 

االستعانة بادلعلم، بع إعداده بصورة مهنية ليكوف قادرا على نقل ىذه اجلوانب ادلتعددة للحياة اإلنسانية 
لألجياؿ اجلديدة فنقل ادلعرفة اإلنسانية إذل اجليل اجلديد ىي الشغل الذم يشغل ادلسؤكلُت عن قيادة 

 1.اجملتمعات كتوجيهها بصفة عامة كادلسؤكلُت عن الًتبية كالتعليم بصفة خاصة

- اليـو- دل تعد كظيفة ادلعلم:"  عبد ادلنعم عن مهمة ادلعلم بقولوباحثكعلى ىذا األساس عرب اؿ
، كلكن كظيفتو تعدت ىذه (كرة على التعليم، أم توصيل العلم إذل ادلتعلم كما يظن بعض الناسصمق

الدائرة احملدكدة إذل دائرة الًتبية فادلعلم مرب أكال، كقبل كل شيء، كالتعليم دبعناه احملدكد جزء من عملية 
. كىذا معناه أف ادلعلم ذباكز دكر تلقُت إذل دكر الًتبية كما التعليم سوء جزء من الًتبية2".الًتبية

فوظيفة ادلعلم ىي سبكُت التالميذ من احلصوؿ على ادلعارؼ كالعادات الصاحلة "......كيقوؿ أيضا
كادلثل العليا، كإتقاف ادلهارات، كتعويدىم السلوؾ االجتماعي كبعبارة أخرل سبكُت التالميذ من أف يالئموا 

 3".بُت أنفسهم كبُت البيئة اليت يعيشوف فيها من الناحيتُت ادلادية كاالجتماعية

                                                            
 07:ص ،2002ط، .عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، دار الغريب، القاىرة، د: ينظر-   1
 08عبد المنعم سيد المعال، طرق التدري اللغة العربية، ص-   2
 .10:ص  المرجع نفسو، - 3
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 كمن خالؿ كل ما ذكرناه يتبُت لنا أف ادلعلم يتمثل دكره أساسا يف كل من الًتبية كالتوجيو 
. كالتلقُت

 ىو كذلك يرل بأف للمعلم دكر ىاـ كفعاؿ (عبد السالـ مصطفى عبد السالـ)الباحث كما صلد 
إف أدكار كمسئوليات : "يف العملية التعليمية، كؼلتلف دكره حسب اختالؼ ادلواقف التعليمية، إذ يقوؿ

ادلعلم عديدة كمتباينة، فادلعلم الكفء يؤدم دكرا يتغَته كما تبقى للمواقف  التعليمية ادلختلفة، فهو تارة 
يكوف أبا، كتارة يكوف موجها، كتارة يكوف مربيا، كتارة أخرل يكوف ناقال للمعرفة، كتارة غلمع بُت ىذا 

. 1"كلو

. كىذا يعٍت أف ادلعلم خرج دكره من نقل ادلعرفة إذل دكر األسرة كالتوجيو كالًتبية

كما يرل أنو من الضركرم معرفة ادلعلم ألدكاره قبل التحاقو بادلهنة ألف التعليم يف كجهة نظره ليس 
باألمر السهل بل ىو رسالة صعبة ال تقتصر على نقل ادلعرفة فحسب، بل تعدت ذلك، كذلك الف مهنة 

الًتبية ىي هتيئة اجليل للعمل كاحلياة ادلستقبلية داخل إطار اجملتمع كخارجو ككذلك سبكينو على ربمل 
 2.ادلسؤكلية كإطالعو على ىدؼ كجودنا يف ىذه احلياة

 عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كالدكتور عبد باحثكمن خالؿ ما سبق ذكره نستنتج أف كل من اؿ
السالـ مصطفى عبد السالـ يتفقوف على أف ادلعلم ال ينحصر دكره يف التلقُت كنقل ادلعارؼ فحسب، بل 
ىو غلمع بُت كل من التلقُت كالًتبية على أساس أف التعليم بح ذاتو ما ىو إال جزء من الًتبية، فادلعلم ىو 

. ملقف كمريب، كموجو، كمرشد يف نفس الوقت، كصلاحو يف مهنتو مرىوف بنجاحو يف أدكاره

 : اللغة -2

 اللغة من أىم كسائل التواصل كالتفاىم كاالحتكاؾ بُت أفراد اجملتمع يف مجيع ميادين احلياة، دّد تع
كذلذا أشار الدكتور عبد ادلنعم السيد العارل إذل اللغة على أهنا عبارة عن مقاطع متنوعة ككلمات كمجل كىذه 
الكلمات كاجلمل ضركرية لإلنساف للتعايش مع األفراد رلتمعو فاللغة كسيلة للتواصل كالتفاىم االجتماعي، 

  3.كالبد أف تتطور كترقى على تطور اجملتمع كرقيو فهي مرآة تعكس الواقع ادلدين كالثقايف للمجتمع
                                                            

: ، ص2007ط، .د عبد السالم مصطفى، عبد السالم، أساسيات التدريس والتطوير المهني، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،-   1
398. 

. 399: عبد السالم مصطفى، عب السالم، أساسيات التدريس والتطوير المنهني، ص: ينظر - 2
 .11: ص عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية،: ينظر-   3
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 عبد ادلنعم بأف ليس كل كالـ يعترب لغة إال إذا أدل كظيفتو السيكولوجية كىي باحثكيرل اؿ
التحليل الصورم كالًتكييب، فمثال الذم يردد الكلمات اليت يسمعها من زليطو، فهو ىنا ال يتكلم اللغة 

  1.حظا، إال إذا كاف مدركا دلعٌت ما ينطق بو

كما يرل أيضا بأف بواسطة اللغة يستطيع الفرد ادلتكلم من التعبَت عن أفكاره كمشاعره إلثارة أفكار 
السامع كبالتارل ربدث االستجابة كإف دل ربدث اللغة الستجابة السامع فبهذا تكوف اللغة قد فقدت 

 2.كظيفتها

أشار أيضا إذل اللغة بأهنا كسيلة ادلعتمد عليها يف تربية التالميذ كإرشادىم كبواسطتها يكتسبوف ك
 3.خرباهتم كمعارفهم كمهارهتم

كمن خالؿ ما سبق يتبُت لنا أف اللغة كسيلة للتعليم كربصيل الثقافات كىي ادلسؤكلة عن ضبط 
. سلوؾ الفرد كتوجيهو ليتناسب مع تقاليد اجملتمع

األساليب احلديثة لتدريس اللغة " يشَت إذل اللغة يف مؤلفو"  مسيح أبو ادلغليباحثكما صلد اؿ
رلموعة من األصوات كاأللفاظ كالًتاكيب اليت تعرب هبا األمة عن أغراضها كتستعملها :" على أهنا" العربية

 4.أداة للفهم كاإلفهاـ كالتفكَت، كنشر الثقافة فهي كسيلة الًتابط االجتماعي البد منها للفرد كاجملتمع

اللغة بالنسبة للمجتمع ذات أثر فعاؿ كذلك فلو :" صلده أيضا يشَت إذل اللغة يف مؤلف آخر بقولوك
سبكنا من تصور رلتمع بال لغة، أم بال كالـ كال كتابة كال قراءة فأم رلتمع راكد مشلوؿ سيكوف ذلك؟ لو 

كاللغة كذلك ربفظ تراث اجملتمع الثقايف ، كاف رلتمع اإلنساف بدكف لغة لكاف أشبو بفصيلة من احليوانات
كاحلضارم كتنقلو عرب األزماف من جيل إذل جيل، كىي رمز للمجتمع تدؿ عليو كتعكس صورتو الثقافية 

 5".األخالقية كصفاتو ادلختلفة

                                                            
 .11:ص  عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية،:ينظر-   1
 12: المرجع نفسو، ص -  2
 .12: المرجع نفسو، ص-   3
 .09،ص1997، 3سميح أبو المغلي، األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية، مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط-   4
 .29، ص1997، 1:سميح أبو المغلي، التدريس باللغة العربية الفصيحة لجميع المواد في المدارس، دار الفكر، عمان، ط-   5
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كيرل أيضا بأف اللغة كائن اجتماعي تنمو كتتغَت كفق تغَتات اجملتمع اليت ىي جزء منو لتساير تطور 
 1.اجملتمع الذم ىو فيو

 مسيح باحث عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كاؿباحثكمن خالؿ ما ذكرناه سابقا يتبُت لنا أف كل من اؿ
أبو مغلي يتفقوف على أف اللغة ىي أداة للتواصل كالتفاىم كنقل األفكار كادلشاعر بُت أفراد اجملتمع، كما أف 
بواسطتها يتم نقل تراث اجملتمع الثقايف كاحلضارم من جيل إذل جيل حاملة بذلك عدة كظائف منها كظيفة 

... اجتماعية كظيفة ثقافية، كظيفة نفسية ككظيفة فكرية كغَتىا

:  نمو اللغة عند الطفل-3

تعد مرحلة الطفولة من أىم ادلراحل يف حياة اإلنساف، ففي  ادلرحلة تنمو قدرات الطفل كتتفتح 
مواىبو كيكوف قائال للتأثَت فاحلياة االجتماعية تؤثر يف الطفل عن طريق اللغة فاللغة لديو ال تنشأ بشكل 

. تلقائي بل ىي نتيجة منبهات تصدر عن البيئة نفسها

 عبد ادلنعم سيد عب العاؿ بأف ظلو اللغة عند الطفل متأثر بعاملي البيئة كالوراثة، باحثإذ يرل اؿ
كاحمليط االجتماعي الذم  ينشأ فيو الطفل، كالظركؼ اخلارجية احمليطة بو، كاليت تؤثر على العوامل سلوكو 
كعليو ال ؽلكن دراسة ضلو اللغة عند الطفل دكف الرجوع إذل ىذه العوامل كذلذا غالبا ما صلد اختالؼ بُت 

 2.األطفاؿ يف الشهور األكذل

: كقد أشار كذلك يف ىذا العنصر إذل مراحل ظلو اللغة عند الطفل كصنفها كاآليت

من الشهر العاشر يبدأ الطفل بتقليد اللغة ادلنطوقة كزلاكاة الطفل لغَته، كسبتد ىده ادلرحلة حىت أكاخر السنة 
 3.األكذل كأكائل السنة الثانية

كمن السنة الثانية يبدأ الطفل بتكوين لغتو اخلاصة كاليت ال يفهمها إال من ػليطوف بو ففي ىذه 
ادلرحلة يصبح يستعمل الطفل اجلمل كشبهها، كيكوف استعمالو للجمل االمسية أكثر من اجلمل الفعلية 

كيبدأ بتعلم النطق الصحيح كالًتكيب الصحيح بالتدرج حىت تقًتب لغتو من لغة الكبار كىذا راجع 

                                                            
 .28:سميح أبو المغلي، التدريس باللغة العربية الفصيحة لجميع المواد في المدارس، ص: ينظر-   1
 .14: عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص:ينظر-   2
. 14:المرجع نفسو، ص: ينظر-   3
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الستعداد الطفل الطبيعي، كبيئتو اليت يعيش فيها، كعناية الكبار بلغتو كتشجيعو كسبتد ىذه ادلرحلة حىت 
 1.حوارل هناية السنة الثانية

كيف السنة الرابعة يصبح معظم األطفاؿ قادركف على فهم كثَت من األلفاظ كالعبارات اليت تتصل 
حبياهتم اليومية، مث تأيت مرحلة ادلدرسة لتكمل ظلوه اللغوم عن طريق اللعب كعمل األشياء كاالشًتاؾ مع 

  2.زمالئو يف أنواع النشاط اجلسمي كالعقلي، كهبذا يتهيأ الطفل لتعلم لقراءة كالكتابة

 حسٍت عبد البارم عصر يرل بأف ظلو اللغة عند الطفل مرتبط بعديد من العوامل باحثكما صلد اؿ
فعلى حسب رأيو ىناؾ من فسر تعلم اللغة تفسَتا بيولوجيا لكوف ......البيولوجية، كاالجتماعية، كغَتىا

اإلنساف سللوؽ بيولوجي كتفسَتا آخرا اجتماعيا لتكيفو مع البيئة احمليطة بو، يف حُت أف ىناؾ من ارتأل 
بأف اكتساب اللغة متأثر بعديد من العوامل اجلنسية كالثقافية كاليت تسهم بشكل كبَت يف النمو اللغوم 

كمن خالؿ ما ذكرناه سابقا نستنتج أف كل من الدكتور عبد ادلنعم يد عبد العاؿ 3.كادلعريف عند الطفل
كالدكتور حسٍت عبد البارم عصر يتفقوف على اف النمو اللغوم عند الطفل مرىوف بكل من عاملي الوراثة 

. كالبيئة الثقافية كاالجتماعية إال أف ىذا األخَت قد أضاؼ اجلنس كعامل مهم يف النمو اللغوم

:  اللغة العربية-4

 اللغة العربية من اللغات احلية لكوهنا اللغة القومية كلغة القرآف الكرمي كالدين كلغة أبناء العركبة دّد تع
. كيف إػلائها إحياء للدين كاحملافظة على القرآف الكرمي

يشَت إذل اللغة العربية على أهنا كسيلة لدرس ادلواد كفهمها كتعبَتىا ال "  عبد ادلنعمباحثاؿ"فنجد 
. ؽلكن ربقيق ذلك كإف التلميذ ادلتقن للغة العربية لو القدرة على فهم كل مادة من ادلواد الدراسية األخرل

فبواسطة اللغة العربية نستطيع أف تعرب عن أرائنا كأفكارنا كىي الوسيلة اليت نشرح هبا كل علم من العلـو أك 
 4.فن من الفنوف دبا نفهم كنفهم غَتنا

فعلى مدرس اللغة العربية أف يعتٍت بفركعها ادلختلفة، كيعمل على النهوض هبا كذلذا غلب عليو أف 
غليد كل فركعها حبيث تكوف قراءتو صحيحة كلغتو سليمة كخالية من األخطاء فإذا مسع التلميذ اللغة العربية 

                                                            
. 15: صعبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، : ينظر-   1
 .16:صالمرجع نفسو، : ينظر-   2
 .17:ص ،2005ط، .حسني عبد الباري عصر، فنون اللغة العربية، تعليمها وتقويم تعلمها، دار اإلسكندرية للكتاب،د: ينظر-   3
. 18:ص عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية،: ينظر-   4
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يف كل درس ككجد اىتماما ىذا من كل مدرس شعر  هبا دلا يف احلياة من أثر بالغ كأعلية عظمى كبالتارل 
 1.يتقدـ فيها تقدما كاضحا

كما ال ننسى فضل القرآف الكرمي كأثره على ألسنة التالميذ كلغتهم، كذلك عن طريق حفظهم 
آليات القرآنية كفهمهم كتذكقها ما فيها من مجاؿ كركعة كتأثَت كهبذه الطريقة تقـو ألسنة التالميذ كيبث 

 2.فيهم الركح الديٍت كميوذلم للغة العربية لغة القرآف كالدين كلغة اإلسالـ كالعرب

 سعاد عبد الكرمي الوائلي تشَت إذل اللغة العربية يف كتاهبا طرائق تدريس باحثةكما صلد أيضا اؿ
األدب كالبالغة كالتعبَت، إذ ترل أهنا لغة ذات تركيب متُت كبياف كاضح كمذاؽ عذب عند أىلها، كما أهنا 

تعترب أفضل اللغات كأكسعها كدليل نزكؿ القرآف الكرمي هبا، فهي أغور اللغات مادة كأطوعها يف تأليف 
اجلمل كصياغة العبارات، كما أهنا لغة زاخرة باأللفاظ كالكلمات اليت تناسب مدارؾ أبنائها كمن ىذا تنبثق 

أعليتها يف كوهنا أداة التثقيف اليت يعتمد عليها الطالب يف ربصيل معارض كاألسس الذم يقـو عليو تدريس 
ادلواد الدراسية مجيعها كهبا نستطيع أف تكوف الفرد الواعي ادلدرؾ حلاجات رلتمعة كأمتو كىذا يتطلب ىذا 

 3.العناية بلغتنا العربية جلعلها يف مقدمة ادلواد الدراسية مجيعا لكوهنا كسيلة لتدريس بقية ادلواد

كمن خالؿ ما مت ذكره سابقا نلخص إذل أف كل من الدكتور عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ، كالدكتورة 
سعاد عبد الكرمي الوائلي يتفقوف على أنو من الضركرم العناية باللغة العربية ليس كمادة دراسية فقط كإظلا 
لكوهنا كسيلة لتدريس ادلواد الدراسية األخرل أيضا كالنهوض هبا يؤدم حتما إذل النهوض باألمة العربية 

. بأكملها

:  الغرض من تدريس اللغة العربية-5

 عبد ادلنعم السيد عبد العاؿ بأف اللغة العربية غلب أف ربظى بالعناية كاالىتماـ لكوهنا باحثيرل اؿ
: الوسيلة ادلعتمد عليها يف تربية التالميذ، لتجعلو متصال ببيئتو كزليطو كىذا من أجل ربقيق األغراض التالية

 .أف ينشا التلميذ متشبعا بركح اإلسالـ كمعتزا بو -

                                                            
 .18: ص عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية،: ينظر-   1
. 19:المرجع نفسو، ص: ينظر-   2
: ، ص2004، 1: طسعاد عبد الكريم الوائلي، طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبير بين التنظير والتطبيق، دار الشروق، : ينظر-   3

19،20 .
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أف ػلب لغتو حية كلغة القرآف الكرمي مع قدرتو على تكلم كالقراءة كالكتابة هبا، حبيث سبكنو من  -
 .تأدية ذلك كلو يف يسر كسهولة

 .أف يشغل الطالب كقت فراغو بالقراءة كاإلطالع كالرجوع إذل ادلكتبة -

 .تنمية مهارة االستماع اجليد للتلميذ مع إدراكو دلا يسمعو بصورة ادلناسبة -

 .تنمية قدرة كمهارة التلميذ اإلمالئية كاخلطية حبث يستطيع الكتابة الصحيحة من مجيع النواحي -

تعويد التلميذ على التعبَتات السليمة ادلوضحة األفكار كما يقع ربت حواسو نطقا ككتابة، ليعود  -
 .اخل...على كتابة الرسائل كادلذكرات

 1.تنمية الذكؽ األديب لدل التلميذ حىت يدرؾ النواحي اجلمالية يف أساليب الكالـ كمعانيو كصوره -

 :كيرل الدكتور إمساعيل زكريا أف الغرض من تدريس اللغة العربية يتمثل يف

 .االعتزاز باللغة العربية باعتبارىا لغة القرآف الكرمي كاحلديث النبوم الشريف -

 .اكتساب التلميذ ادلعارؼ كادلعلومات يف مجيع مواد الدراسة باللغة العربية الفصحى -

 .تنمي مهارة االستماع اجليد الذم يعينهم على الفهم -

سبكُت التالميذ من استعماؿ اللغة العربية استعماال صحيحا خاؿ من األخطاء اللغوية نطقا قراءة  -
 .ككتابة

 .ربفيز التالميذ على التعبَت عن مشاعرىم كأفكارىم بلغة سليمة -

 .اكتساب التالميذ الثركة اللغوية كاللفظية دلساعدهتم على القراءة الصحيحة كالكتابة كالتخاطب -

تنمية التذكؽ اللغوم كاجلمارل لدل تالميذ، كذلك عن طريق إدراؾ النواحي اجلمالية يف أساليب  -
 2.الكالـ كمعانيو

                                                            
 .22-21عبد المنعم سيد عب العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر-   1
 .49:، ص2005ط، .إسماعيل  زكريا، طرق تدريس اللغة العربية، دار المعرفة الجامعية،د: ينظر-   2
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 عبد ادلنعم سيد عبد ادلعاؿ كإمساعيل زكريا باحثخالصة دلا سبق ذكره يتبُت لنا أف كل من اؿك
أمجعوا على أف الغرض من تدريس اللغة العربية يتمثل يف االعتزاز باللغة العربية باعتبارىا لغة القرآف الكرمي، 
ككذلك سبكُت دارسيها من استعماؿ اللغة العربية استعماال صحيحا خاؿ من األخطاء اللغوية نطقا قراءة 

 .ككتابة كتنمية الذكؽ اللغوم كاجلمارل لديهم

:  فروع اللغة العربية والصلة بينها-6

 ادلنعم السيد عبد العارل يف ىذا العنصر إذل أف عند تدريس اللغة العربية يتم د عبباحثأشار اؿ
 1.تقسيمها إذل فركع سلتلفة، ككل فرع يأخذ خطة ستقل عن باقي الفركع

فركع اللغة العربية يف كل مراحل التعليم ففي ادلرحلة االبتدائية صلد "  عبد ادلنعملباحثا"كقد كضح 
، القراءة (اخلط كاإلمالء)القصص، األناشيد، احملفوظات كالتهجي، الكتابة : فركع اللغة العربية كاآليت

قواعد اللغة العربية، القراءة : التعبَت، كالتدريب على استعماؿ اللغوم كيف ادلرحلة اإلعدادية ادلتوسطة صلد
التعبَت، اإلمالء، احملفوظات كالنصوص، أما يف ادلرحلة الثانوية فنجد قواعد اللغة العربية، القراءة، النصوص، 

ككل ىذه الفركع اليت ذكرت يف ادلراحل الثالثة ىدفها عادل ادلشًتؾ أال . كاألدب، اإلنشاء، كالبالغة كالنقد
 2.كىو سبكُت ادلتعلم من اللغة تعبَتا كفهما

االستماع بادلقركء كتدريب ادلتعلم : فالقراءة مثال هتدؼ إذل ربقيق إذل ربقيق أغراض خاصة منها
على التعبَت كالتذكؽ، كاالستعماؿ اللغوم كاإلمالئي كغَتىا كلكنها تشًتؾ على غَتىا من فركع اللغة العربية 
يف أغراض عامة أال كىي سبكُت ادلتعلم من السيطرة كالتحكم يف لغتو، كحسن استخدامها فهما كتعبَتا، كما 

 3.ىو احلاؿ بالنسبة لسائر الفركع

الشفوم كالكتايب، القراءة الصامتة، للفهم كاالستماع كالتذكؽ األديب كقواعد )كما أف التعبَت شعبية 
اللغة تساعد ادلتعلم على التعبَت السليم، كالقراءة السليمة تساعد على فهم دلقركء كادلسموع فهما كاضحا 

 4.كما أف اخلط كاذلجاء يساعداف ادلتعلم على التعبَت الدقيق كالقراءة السليمة ادلعينة على الفهم

                                                            
 .23عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر-  1
 .23:المرجع نفسو، ص: ينظر-  2
 .23:ينظر المرجع نفسو، ص-  3
 .24: عبد المنعم سيد عب العال، طرق تدريس اللغة العربية،  ص: ينظر - 4



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

14 
 

كقد كضع منهج اللغة العربية ىذا التقسيم لفركع اللغة العربية كادلراحل التعليمية الثالث ليتناسب مع 
أعمار التالميذ كحاجاهتم اللغوية كقدراهتم العقلية كخرباهتم العلمية كالثقافية،  كالقصد من ىذا التقسيم ىو 

معُت يف كقت معُت كذلذا استوجب على ادلدرس أف  تسيَت العملية التعليمية التعلمية، كزيادة العناية بفرع
 1.يربط بُت ىذه الفركع مع مراعاة الصلة بينها عند كل فرصة مناسب لذلك يف أم درس من دركسو

القراءة، :  أمحد مذكور قد أشار إذل فركع اللغة العربية اليت سبثل يف باحثكما صلد كذلك اؿ
األدب، التعبَت، النحو اإلمالء كاخلط، فمن كجهة نظره أف ىذا التقسيم ال يراعي كحدة اللغة، فاللغة 

االستماع كالكالـ، كالقراءة كالكتابة ، فهي متداخلة يف بعضها البعض : تتضمن أربعة فنوف أساسية كىي
لذا على ىذه الفنوف أف تتكامل يف عملية التدريس، ككما أراد ادلدرس أف يقـو بتنمية الثورة اللغوية يف 

 2.الفنوف األخرل

كعليو نستنتج أف كل من الدكتور عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كالدكتور أمحد علي مذكور يتفقوف 
على أف الصلة بُت فركع اللغة العربية ىي صلة جوىرية طبيعية مجيعها متعاكنة لتحقيق غرض عاـ كمشًتؾ 

.  كىو سبكُت ادلتعلم من استخداـ اللغة العربية استخداما صحيحا للفهم كاإلفهاـ

:  صلة اللغة العربية بغيرىا من المواد الدراسية-7

كقد رأل بأهنم ىم  عبد  ادلنعم يف ىذا العنصر باحلديث عن ادلعلمُت كاألساتذةباحث تناكؿ اؿ
ادلسؤكلوف على تعليم اللغة العربية للتالميذ، فمن كاجب مدرسي ادلواد ادلختلفة يف أف يشاركوىم مشاركة 
فعالة كيساعدىم على ربقيق غاياهتم، كيتم ذلك عن طريق ربرم الدقة كالصحة يف قراءاهتم كشرحهم، 

 3.كأحاديثهم مع تالميذىم فيما يدكر بينهم من سؤاؿ كجواب عند مناقشتهم كزلاكرهتم

فمثال ادلدرس التاريخ يستطيع أف يطلعهم على صور من ادلاضي يف شكل قصة أك خرب، أك نص 
أديب أك نص تارؼلي بلغة سليمة ككاضحة كما يستطيع مدرس العلـو دبهاراتو اف يساعد ادلتعلم على حسن 

استخداـ العبارات كادلصطلحات العلمية يف موضعها مع صحة التعبَت ككذلك احلاؿ بالنسبة إذل مدرس 

                                                            
 .24عبد المنعم سيد عبدالعال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر-  1
 . 61:ص ،2009، 1:دار المسيرة، عمان، ط(النظرية والتطبيق)علي احمد مذكور، تدريس فنون اللغة العربية: ينظر-  2
 .25عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدري اللغة العربية، ص:  ينظر -3
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احلساب غلب عليو أف يراعي الوضوح كسالمة العبارة كحسن الصياغة دلادتو حبيث يكوف أسلوبو موضحا 
 1.للمسائل الرياضية

 عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ بأف ىذه ىي السبل الناجحة لتنمية مواىب التالميذ باحثكذلذا يرل اؿ
كربقيق االستفادة التعليمية من كل مادة حبسن إدراكها كاستيعاب معلوماهتا، كاليت ينبغي على مجيع مدرسي 

ادلواد ادلختلفة إتباعها فكثَتا من ادلتعلمُت يعجزكف عن إيصاؿ فكرة ما بسبب عدـ التعبَت عنها بشكل 
 2.دقيق كعدـ إحساف ادلدرس صياغة أسلوهبا

غلب على مدرس اللغة العربية أف يعد إعدادا جيدا ليتمكن من اإليصاؿ بتالميذه إذل فهم لغوم ك
 أمحد علي مذكور أف اللغة العربية ليست مادة دراسية فحسب باحثفَتل اؿ، يعينهم على فهم بقية ادلواد

 3.بل ىي كسيلة لتدريس ادلواد الدراسية األخرل علمية كانت أـ أدبية، يف سلتلف ادلراحل التعليمية

ىناؾ عالقة كطيدة بُت اللغة كغَتىا من ادلواد، فقد ثبت بالتجربة أف تقدـ ": كيقوؿ يف ىذا الشأف
التالميذ يف اللغة العربية يساعدىم على التقدـ يف كثَت من ادلواد األخرل اليت تعتمد يف ربصيلها على القراءة 

 4.كالفهم فالتلميذ ادلتمكن من اللغة يفهم ما يقرأ لسرعة كيلم دبا يقرأ يف ادلواد األخرل أسرع من اآلخرين

كمن خالؿ ما ذكرناه سابقا نستنتج أف كل من الدكتور عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كالدكتور أمحد 
علي مذكور أمجعوا على أف ىناؾ عالقة كطيدة ذبمع اللغة العربية بغَتىا من ادلواد الدراسية، كدل ال فاللغة 

. العربية ىي كسيلة اليت يعتمد عليها مدرسو ادلواد األخرل يف التدريس

 

 

 

 

 
                                                            

 .25:عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدري اللغة العربية، ص: ينظر-  1
 .25:ص:ينظر المرجع نفسو-  2
 .62:، ص(النظرية والتطبيق)أحمد علي مذكور، تدريس فنون اللغة العربية : ينظر  - 3
. 63، 62: المرجع نفسو، ص - 4
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: الفصل األول من الكتاب

 : طرق التدريس العامة -1

 طريقة التدريس عملية ىامة يف العملية التعليمية حبيث اىتم هبا علماء الًتبية كالنفس ككلما تعدّد 
كانت مالئمة للموقف تعليمي كمنسجمة مع ادلتعلم كذكائو كانت األىداؼ تعلمية احملققة هبا أكسع 

. عمقا

 : الطريقة اإللقائية-1

ىي طريقة اليت يكوف فيها صوت ادلدرس مسموع ذلك عن طريق إلقائو معلومات كتتميز ىذه 
طريقة بأهنا تتناسب مع األطفاؿ صغار الذين ال ؽلكنهم كتابة أك القراءة كيعتمد صلاح ىذه الطريقة على 

كيفية إلقاء ادلدرس كادلادة اليت ؼلتارىا لإللقاء، فنجد ىذه الطريقة بكثرة يف احملاضرات كسرد ككصف شيء 
 1.ما كاستخدامها لوحدىا يدعو إذل ادلاؿ

كعرفها صاحل بلعيد بأهنا طريقة تقليدية، يقـو فيها ادلدرس بإلقاء معلومات على طالبو عن طريق 
اإلمالء أك أسلوب زلاضر كمن خالذلا يتم ربوؿ ادلعلومات من أدمغة ادلدرس إذل الدارسُت، فادلدرس ىو 

 2.موضوع لعملية تعليمية التعلمية على حُت أف الدارسُت ليسوا إال رلرد أشياء

 توفيق امحد مرعي ىي أقدـ طرؽ التدريس كفيها يعمل ادلعلم على إلقاء درسو كعلى متعلم كعرّدفها
استماع إليو كأنو آلة صماء فال يسمح لو بادلنافسة كادلشاركة يف البحث لذلك الرسالة التعليمية تتم باذباه 

 3.كاحد كىي طريقة غَت تفاعلية كيطلق عليها أيضا طريقة احملاضرة

فيما صلد أف كليد أمحد جابر عدد اغلابياهتا، فهي تقتصد الوقت كىذا ما يضمن للمعلم تغطية 
أجزاء ادلقررة يف زمن زلدد كتعطي للمتعلم نظرة شاملة عن مواضيع سلتلفة، كما أهنا ربافظ على ىدكء 

كنظاـ اجلماعي داخل القسم كما يريده ادلدرس شلا يسمح بادلركر عرب زلاكر درس حسب ادلخطط الزماين 

                                                            
 31,32عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 1

. 58:، ص2009، 4صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، دار الهومة للطباعة والنشر، ط: ينظر- 2
. 38، ص2002، 1توفيق احمد مرعي، محمد محمود حيلة، طرائق التدريس العامة، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط: ينظر- 3
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كىي تستخدـ بكثرة عند الطلبة اجلامعيُت كبواسطتها يتمكن ادلتعلم من ترسيخ اكرب قدر شلكن من 
 1.ادلعلومات

خالصة القوؿ أف طريقة اإللقائية ال تصلح أف تكوف طريقة أساسية للتدريس دلا فيها من سلبيات ك
فهي ذبعل الدارس رلرد شيء ال يغٍت كال يسمن من جوع ىذا ما أكد عليو كل من صاحل بلعيد كتوفيق 

امحد مرعي فيما يرل عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ أهنا طريق تساعد ادلدرس يف سَت درسو بكل ىدكء كذلك 
. شلا يسمح لو بإسباـ برنارلو

  : الطريقة القياسية-2

ىي طريقة موجودة بكثرة يف كتب النحو العريب كفيما غلب على تلميذ دراسة حقائق عامة كقوانُت 
كأف تعطي لو قاعدة أك حقيقة عامة يقيس عليها بأمثلة تؤيد ىذه احلقيقة كسبتاز ىذه الطريقة بسهولة كال 
ربتاج إذل رلهود عقلي عظيم كاستخدامها يف ادلرحلة االبتدائية غَت مناسب  لقصور التفكَت ألطفاؿ كفيها 

 2. ينتقل من العاـ إذل اخلاص

كعرفها علي سامي احلالؽ بأهنا طريقة تعليمية تبدأ بتقدمي القاعدة النحوية حيث تعرض ادلادة يف 
بداية كمسلمة أك حقيقة جديدة بعد ذلك يبدأ ادلعلم يف توضيحها بتقدؽلو أمثلة متعددة اليت يطبقها عليها 
كيف ىذه طريقة ينتقل فكر ادلتعلم من احلقيقة العامة إذل احلقائق اجلزئية كتطبيق فيها يعزز كيرسخ القواعد يف 

 3.ذىن الطالب بتطبيقها على حاالت شلاثلة

يف حُت عرفها حسن شحاتة على أهنا طريقة يكثر استخدامها بُت معلمي لغة عربية كمن خالذلا 
يبدأ ادلعلم الدرس بذكر القاعدة أك تعريف عاـ كتوضيح القاعدة بعرض أمثلة ذلا مث تطبق على قاعدة كفيها 

 4.يكوف انتقاؿ الفكر من حقائق العامة إذل احلقائق اجلزئية، كمن الكل إذل اجلزء، كمن ادلبادئ إذل النتائج

نستنتج بأهنا طريقة تعليمية صلدىا بكثرة يف درس النحوم تبدأ من الكل مث تنتقل إذل اجلزء من ىنا 
 .كتتميز بسهولة كىذا ما اتفق عليو الكتاب الذين ذكرىم سابقا

 
                                                            

. 161 ،ص 2005، 2وليد أحمد جابر،طرائق التدريس العامة،  دار الفكر، ط: ينظر- 1 
. 32عبد المنعم سيد عبد العال، طرق التدريس  اللغة العربية، ص: ينظر- 2
. 308، ص2010ط، .علي سامي حالق، المرجع في المهارات اللغة العربية وعلومها، المؤسسة الحديثة للكتاب،طرابلس، د: ينظر- 3
. 26ص  ،2000، 4حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بين النظرية وتطبيق، دار المصرية لبنانية،ط: رظين- 4
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  :الطريقة االستقرائية- 3

ىي طريقة تساعد التلميذ باعتقاؿ من اخلاص إذل العاـ عكس طريقة القياسية كسبتاز ىذه الطريقة 
 1.بعرض األمثلة أك ظلاذج على تالميذ لتفحص كتقارف مث تستنبط القاعدة

كعرفها صاحل بلعيد على أهنا طريقة اليت تبدأ اجلزئيات لتصل كاذل قواعد العامة نستعمل ىذه 
الطريقة كثَتا يف ادلرحلة األساسية ينطلق تلميذ من تفكَت يف جزئيات للوصوؿ إذل عاـ كعن طريق ذلك 

 2.يتعود الدارس على تفكَت ادلنطقي  كاعتماد على نفسو كصلدىا بكثرة يف علـو رياضية

أما حسن شحاتة فعرفها ىي طريقة يبدأ فيها العقل من اخلاص إذل العاـ كمن خالؿ اجلزئية ادلفردة 
إذل القواعد العامة اليت تنظم تلك احلاالت ادلفردة كيكثر فيها ادلعلم مجع األمثلة اجلزئية ادلتنوعة اليت 

تتضمنها القاعدة لكنها طريقة بطيئة يف توصيل ادلعلومات كادلدرسُت يتعجلوف تالميذهتم يف الوصوؿ إذل  
 3.القاعدة من مثاليُت أك ثالثة أمثلة

كقاؿ عنها عبد احلميد شهُت أهنا طريقة تعتمد على تدرج ادلنطقي يف الوصوؿ إذل النتيجة حبيث 
. تبدأ اجلزء كتنتهي إذل الكل

: كيتم من خالذلا التوصل إذل التعميمات كؽلكن للمعلم استخدامها كما يلي

. يقـو ادلعلم عددا من حاالت الفردية اليت تشًتؾ يف خاصية رياضية ما/1

يساعد ادلعلم التالميذ يف دراسة ىذه احلاالت الفردية كيوجههم حىت يكتشفوا اخلاصية ادلشًتكة بُت تلك /2
. احلاالت الفردية

. يساعد ادلعلم التالميذ يف صياغة عبارة عامة سبثل ذبريد للخاصية ادلشًتكة بُت احلاالت/3

 4.تأكد من صحة ما مت التوصل إليو من تعميم بالتطبيق/4

                                                            
 .33:عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 1
   .  62: صالح بلعيد ، دروسفي لسانيات تطبيقية، ص: ينظر- 2
. 26:حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق،  ص: ينظر- 3
، 32ت، ص.ط، د.عبد الحميد شهين، استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعلم وأنماط التعلم، جامعة اإلسكندرية، د: ينظر- 4
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نستنتج شلا سبق ذكره أف طريقة االستقرائية ىي طريقة استنتاجيو تبدأ بتدرج من اخلاص إذل من ىنا 
العاـ كصلدىا يف العلـو رياضية بكثرة ىذا ما أكد عليو كل من صاحل بلعيد كعبد احلميد شاىُت فيما صلد 

. حسن شحاتة كصفها بالبطيئة يف توصيل ادلعلومة

 : طريقة الجمعية-4

ىي طريقة صلمع فيها بُت طريقتُت استقرائية كقياسية ففي تدريس القواعد مثال نبدأ بأمثلة غليء  
هبا تالميذ أك يعرض ادلدرس شريطة أف تكوف يف مستول عقوذلم كذبارهبم مث توجو األنظار إليها كاذل ما 

 1.ؽليزىا كيصل تلميذ بنفسو اإلعانة ادلدرس لو إذل القاعدة الكلية مث يطبق ىذه القاعدة بطريقة قياسية

  :الطريقة الحوارية -4

طريقة تستخدـ لكشف حقائق عن طريق احلوار حيث يقـو ادلدرس باحلوار متبادؿ بينو كبُت 
الدارس كيًتؾ لو حرية بإظهار ما غلوؿ خباطره كىي جد مناسبة لألطفاؿ الصغار دبا فيها من حرية كحىت 

 2.استعماذلا مع الكبار لو فائدة 

عرفها مجاؿ بن إبراىيم القرش على أهنا طريقة يف تدريس تعتمد على قياـ ادلعلم بإدارة احلوار ك
الشفوم خالؿ ادلوقف التدريسي هبدؼ الوصوؿ إذل بيانات أك ادلعلومات جديدة فادلعلم يتكلم كحده بل 
يكوف ىناؾ تكافل بُت معلم كادلتعلم كيعتمد ىذه طريقة على ثالثة مراحل متمثلة يف مرحلة كشف مرحلة 

 3.اإلرشاد كمرحلة الًتغيب

كعرفها آخر كذلك كىي طريقة اليت تستخدـ لكشف حقائق عن طريق احلوار إذ أف ادلعلم يلقي 
أسئلة تكتشف هبا حقائق اليت يريد ادلعلم تثقيف هبا طالبو دبفهومها، كتصلح ىذه طريقة لصغار كخاصة 

 4.يف دركس احملادثة كالتعبَت شفوم

نستنتج شلا سبق أف طريقة احلوارية أساسها احلوار الذم ؼللق التفاعل كمناقشة بُت الدارس من ىنا 
. كادلدرس كىذا ما أمجع عليو كل من عبد كمجاؿ بن إبراىيم القرش

                                                            
 .34: عبد المنعم سيد عبد العال،  طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 1
. 34المرجع نفسو، ص: ينظر - 2
. 154، ص2012، 1: القرش، مهارات التدريس الفعال، دار نجاح ،طإبراىيمجمال : ينظر- 3
. 14، ص1999، 1:عبد الفتاح البجة، أصول تدريس العربية بين النظرية وممارسة، دار الفكر، ط: ينظر- 4
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 : تطور الطريقة في العصور الحديثة-2

تطورت طرؽ التدريس يف العصر احلديث مستفيدة من الزالت اليت كقعت فيها كمن بُت ذلك صلد 
. طريقة ىربارت

تقـو طريقتو على تعلم اإلنساف حقيقة جديدة باستعانتو حبقيقة قدؽلة لتلميذ عندما : تطور طريقة ىربارت
يدخل ادلدرسة تكوف لديو ثركة فكرية تلقاىا من بيئتو كىذه ثركة تساعده يف ادلستقبل على سبكنو من حقائق 
جديدة كلقد كضع ىربارت أربع خطوات متميزة بواسطتها يتمكن ادلدرس من سَت الدرس تتمثل يف سبهيد، 

 1.العرض، الربط، مرحلة التنظيم كتعميم كأخَتا تطبيق

كعرفها سن شحاتة ىي طريقة يبحث فيها عن جزئيات أكال للوصوؿ إذل قاعدة العامة كأف تناقش 
تالميذ يف األمثلة ادلدكنة على سبورة حىت تستنبط منو حكما أك قاعدة من القواعد كتعد من أحسن طرؽ 
 2.تدريس يف تعويد تالميذ على تفكَت كلو أهنا بطيئة فهي سهلة تستعمل كثَتا يف ادلواد اليت يدرسها طالب

محد مذكور ذكرىا بطريقة االستنباطية تقـو على بدء األمثلة مث تستنبط منو القاعدة أفيما صلد علي 
كىذا ما صلده يف مناىج النحو كمن أشهر كتب النحو اليت الفت كفقا بطريقة ىربارت كتاب النحو الواضح 

لألستاذ علي جاـر يعتمد طريقتو على مخس خطوات مقدمة العرض الربط كاستنباط القاعدة كالتطبيق 
دبعظم بالد أكركبية قد ىاجرك طريقتو من زمن بعيد لكننا مازلنا مصرين على تشجيع لطريقة ىربارت أكثر 

 3.من أىلو كأبناء جلدتو كنتيجة ىي ضعف اللغوم لدل الناشئة

نستنتج هبذا بأف اخلطة اذلربارتية تربط الدرس القدمي باجلديد فهي تعود التلميذ على تفكَت من ىنا 
. ىذا ما اتفق عليو فيما صلد أف علي امحد مذكور كجو ذلا انتقاد دلا تسببو من ضعف اللغوم

 أىمية المشكالت في تدريس للمشكلة الدراسية دور مهم في التعليم فهي كمفتاح لتقدم في -3
. المستوى الدراسي

 تعٍت الًتبية احلديثة بالبحث مع ما تتوافق  عليو جهد التلميذ كسنو كمستواه :أىمية المشكلة في التدريس
من أجل كتدريبو على حل مشكالت الدراسية حىت يتدرج منها إذل مقابلة ادلشكالت العامة كمسائل 

                                                            
 .36، 35: عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر - 1
. 27حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق،  ص: ينظر - 2
. 339:ت، ص.ط، د.علي احمد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية النظرية والتطبيق،  دار المسيرة، د: ينظر - 3



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

21 
 

االجتماعية كاالقتصادية كشعور بادلشكلة يتطلب من ادلدرس أف يكوف درسو جيدا يتناكؿ موضوعا جديدا 
كادلهم يف عملية التدريس أف يكوف درسو جيدا يتناكؿ سلتلف جوانب احلياة التلميذ، قتلك دبر باألمر أف 

نعود التلميذ منذ البداية االعتماد على نفسو يف ربصيل الدراسي، كأف مدرس يستطيع أف غلعل دركسو 
 1.كسيلة لتنظيم أفكاره

كلكن يف علم ادلعلم أف فشل التلميذ الضعيف ال يرجع إذل ضعفو كنقص عقلو بل يرجع إذل عدـ 
 2.تشخيصو على تفكَت الصحيح كعلى عالج ادلشكل

نستنتج بأف تدريس تلميذ للدرس مرتبط مع دراسة ادلشكلة اليت يتلقاىا كذلك بغية تدريبو من ىنا 
. على حل مشكالت العامة اليت شلكن أف تواجهو

 : تحضير الدروس-4

تتطلب مهنة التدريس البحث كاالطالع على ادلعلومات جديدة تسمح للمدرس باكتساب مادة 
. معرفية تساعده يف إعداد درسو

  :إعداد مادة الدرس

يقـو ادلدرس بًتتيب دركسو بطريقة تناسب عقوذلم كاف إعداد ادلعلم لدرسو غَت إعداد الطلبة لو 
فطالب قد يكتفي بدراستو مادة سطحية أما مدرس ال يكتفي هبذا فيتعمق يف فهم كيعرؼ كل ما لو عالقة 

دبادتو كمن أفضل أف يقسم درسو إذل مراحل بًتؾ فًتات يستجمع فيها الطالب انتباىو ألف استمرار يف 
درس دفعة كاحدة غلعل الدارس يشعر بادللل كمن أجل صلاح مدرس يف إعداد درسو عليو أف يعرؼ معاين 

. صعبة كيفهم كل كلمة ككل عبارة فهما دقيقا

: المبادئ التي يجب إتباعها في إعداد الدرس

 غلب أف تكوف ادلادة اليت يزكد هبا تلميذ صحيح من مجيع الوجوه .
 عمل على استبعاد جوانب خاطئة .
 أف يكوف مادة مناسبة لعقوؿ تالميذ من حيث مستواىا. 

 
                                                            

. 37: عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 1
 .38:ص: مرجع نفسوال: ينظر- 2
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 1.أف يكوف مادة مرتبطة حبياة التلميذ كالبيئة اليت يعيش فيها 

ربدث حسن شحاتة عن إعداد درس كاحد على أعلية البحث كاالطالع بالنسبة للمدرس من 
أجل اكتساب خربة كذبربة كعلى مدرس أف يكوف طالب علم دائما كإذا نقطع فيو عن طالب علم يفقد 
سرقتو لو غلب على مدرس أف يفكر يف ادلقدمة اليت يبدأ هبا درسو كال يكفي أف يذىب مدرس إذل طلبة 

حافظا ما يف كتابو عن ظهر قلب لدرجة يصعب على تالميذ فهمو فهذا ليس كخالص يف العمل كغلب أف 
. يعرؼ كلمات صعبة كشرحها إلزالة الغموض كاإلهباـ

:  أىم ادلبادئ اليت غلب أف تراعي يف إعداد دركس بالنسبة الرمحاف شحاتة ىيك

غلب على ادلدرس أف يربط بُت دركسو كي يفهم تالميذ عالقة دبا درسو كادلوضوعات اليت سبقتو  -
. مثال ففي درس كاف كأخواهتا غلب أف يعرؼ ادلدرس صلة بينها كبُت ادلبتدأ كاخلرب كالفرؽ بينهما

. كاف يكوف للمدرس خطة كاضحة تساعده يف بناء درسو كالعمل عليها -
على ادلدرس تركز دائما تالميذه كيتهم كمستواىم من أجل اختبار ذلم مادة تتناسب معا ذكي  -

. كادلتوسط كالضعيف منهم
ينتفع ادلدرس دبكتبة ادلدرسة كيعرؼ الكتب موجودة فيها من أجل اربادىا مرجع يرجع إليو تالميذ  -

 2.بعد دركسهم

نستنتج بأف إعداد الدرس مهم جدا بالنسبة للمعلم فيعرؼ بو ادلعاين الصعبة الغامضة ذلك 
يتعمق يف البحث كيقـو على مبدأ أف يكوف للمادة تتوافق مع تلميذ من كل جوانب كىذا ما أكده كل من 

عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كحسن شحاتة ككما صلد من جهة أخرل إف حسن شحاتة أكد على ادلدرس 
. بأف يكوف دائما طالبا للعلم ألف ذلك يزيده يف علمو كخرباتو

.  وسائل اإليضاح-5

 كسائل اإليضاح جزءا مهما من العملية التعليمية فطالب حباجة اذل اف يشاىد كيطبق ما دّد تع
. يتعلمو نظريا

                                                            
. 39:عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية،  ص- 1
 .40:عربية بين النظرية والتطبيق،  صاللغة الحسن شحاتة،  تعليم : نظري- 2
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اإليضاح أىم كسيلة تعلمية فهو أداة ذبعل الدرس أكثر حنا يا كتشويقا كتكوف معلوماتو ذات قيمة 
كتلك يتثبت الدرس يف أذىاف التالميذ كيشًتط استعماذلا يف الدرس أف تكوف كسيلة إيضاحية مشوقة ألف 
عنصر التشويق يساعد على تذكر دركس كأف تكوف جامعة لدرس ام غلب على مدرس أف ال يركز على 
كسيلة إيضاحية بشكل كبَت حبيث ينسى موضوع الدرس كيتحوؿ انتباه التلميذ إذل كسيلة أكثر من درس 

 1. معلـو أف كسيلة اإليضاحية تساعد تلميذ بإزالة الغموض كاإلهباـ

القصص ،الشرح، : كلوسائل اإليضاح أنواع سلتلفة كل منها يؤدم دكره يف تسهيل مهمة ادلعلم منها
التجارب علمية، رحالت ادلدرسية اإلذاعة اليت تتيح لتالميذ أحسن فرصة لالستماع إذل ادلذيعُت 

 2.كفصاحتهم

نستنتج من خالؿ ما تقدـ أف الوسيلة اإليضاحية تساىم يف تعزيز ثورة الفكرية للتالميذ من ىنا 
 .كإزالة الغموض كاإلهباـ على ادلشكالت دراسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 47عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 1
 48المرجع نفسو،  ص: ينظر- 2



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

24 
 

: تدريس مهارة القراءة: الفصل الثاني من الكتاب

 القراءة -1

 القراءة من أىم ادلهارات األساسية اليت غلب على إنساف تعلمها منذ بداياتو األكذل يف عملية تعدّد 
التعلم، كقد أشار إليها الدكتور عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ يف كتابو طرؽ تدريس اللغة العربية كعن كمدل 

ينبوع فياض ؽلد الفرد دائما : " أعليتها للفرد كاجملتمع على حد سواء، فنجده يعرؼ مهارة القراءة على اهنا
باألفكار الغزيرة اليت تشحذ قواه العقلية، كتعرؼ مشاعره، فيصبح أكثر قدرة على رلاهبة احلياة دبا فيها من 
مصاعب كعقبات كىدل القراءة يستطيع الفرد أف ػلل مشاكلو اليومية اليت تعًتضو أك تقف حجرة عثرة يف 

سبيل صلاحو كىي كسيلة تعُت اإلنساف على االستفادة من آراء كخربة مجيع ادلفكرين من مجيع الشعوب 
 1".كمجيع األجياؿ

كمن خالؿ ىذا القوؿ ينصح لنا أف القراءة ىي كسيلة أك الطريقة ادلثلى حىت يصبح اإلنساف أكثر 
. اطالعا كمعرفة، كالقراءة يتعرفوف على العديد من الثقافات كادلعارؼ كادلعلومات

كما يشَت أيضا إذل القراءة مهمة جدا جلميع أفراد اجملتمع حىت يكوف اجملتمع صاحلا غنيا بالعلم 
كالثقافة كمطلقا كعلى األخالؽ الفاضلة، كذلذا فإف القراءة شيء ضركرم الذم يكثر أبناءه من ادلطالعة ىو 

رلتمع أكثر كعيا من رلتمعات اجلاىلة فاجملتمع الذم يقرأ يشهد حتما يف اطلفاض معدؿ الفساد كاجلرؽلة 
 2.على عكس اجملتمع اجلاىل، ألف القراءة تريب النفس كهتذهبا على األخالؽ احلميدة

بأهنا عملية عقلية انفعالية " تعليم اللغة العربية بُت النظرية كالتطبيق " كعرفها حسن شحاتة يف كتابو
دافعية تشمل تفسَت الرموز كالرسـو اليت يتلقاىا القارئ عن طريق عينيو، كفهم ادلعاين كالربط بُت اخلربة 

 3.السابقة كىذه ادلعاين كاالستنتاج كالنقد كاحلكم كالتذكؽ كحل ادلشكالت

كما يرل أيضا بأف القراءة تفيد الفرد يف حياتو، فهي توسع دائرة خرباتو كتفتح أمامو أبواب الثقافة 
كالقراءة ربقق التسلية كادلتعة، كهتدؼ مقاييس التذكؽ كتساعد يف حل ادلشكالت كما تسهم يف اإلعداد 

 4.العلمي، كتساعده يف التوافق الشخصي كاالجتماعي
                                                            

. 57:عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص- 1
. 57المرجع نفسو، ص: ينظر- 2
. 105:حسن شحاتة،تعلم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، ص- 3
 .105:لمرجع نفسو،  صا- 4
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 يتبُت لنا أف كل من عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كحسن شحاتة يتفقوف على أف قراءة رلاؿ من ىناك
من أىم رلاالت النشاط اللغوم يف حياة الفرد كاجلماعة، كىي من أدكات اكتساب ادلعرفة كالثقافة، كما أهنا 

. من أىم كسائل الرقمي كالنمو االجتماعي كالعلمي

:   األىداف المباشرة للقراءة-2

 عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ أف ربديد مدرس اللغة العربية لتالميذه اذلدؼ من القراءة باحثيرل اؿ
هتم قيمة فعلى القراءة أف ءأمر ضركرم إلثارة الشعور فيهم باذلدؼ ليعملوا على ربقيقو، كهبذا تكوف لقرا

 1 :كمن بينها اآليت، تكوف لديها كظائف أك أىداؼ ترمي إليها

معرفة ما غلرم حوؿ اإلنساف من حوادث كشؤكف عامة كخاصة كذلك بتدريب التالميذ على قراءة * 
. الصحف كاجملالت كمناقشة ما قرأكه فيما بينهم حىت ال ؼلطئوا فهمو كيؤثر فهمهم اخلاطئ على سلوكهم

االسًتشاد فالقراءة كالتشبيهات اليت تتضمنها بعض ادلقررات كأم خطأ يف الفهم يؤدم إذل خطأ يف * 
. تنفيذ

تعويد التالميذ على االعتماد على أنفسهم من خالؿ تقدمي ادلعلم للمجموعة من األسئلة يف حصة * 
. ادلطالعة كمطالبتهم بالبحث عن إجابتها

. هتدؼ القراءة إذل مجع ادلعلومات كإحصائها مع ما يناسب مصاحل القارئ* 

. معرفة حقيقة ادلقركء كما مدل مطابقتو الواقع* 

التمتع دبا يف ادلقركء من مقل عليا  كما القرآف الكرمي كاحلديث ككتاب السنة كشخصيات كما يف قراءة * 
. سَت العظماء كقصص التضحيات يف سبيل الواجب كالوطن كاالستبانة كغَتىا

التمتع دبا يف ادلقركء من مجاؿ التعبَت أك العرض أك األسلوب أك اإليقاع أك ادلوسيقى كما يف النصوص * 
 2.األدبية شعرا أك نقرا

كمن خالؿ ىذه األىداؼ تتبُت لنا القيمة العلمية للقراءة ، فهي ادلسؤكلة عن إشارة الرغبة القوية 
. عند التالميذ، كذلك من اجل ربقيق ىدفهم

                                                            

. 62 :عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 1 
. 62،63 :المرجع نفسو، ص: ينظر- 2
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القراءة أىداؼ : كما صلد أيضا زلمد فوزم امحد بٍت ياسُت قد أشار إذل أىداؼ القراءة يف قولو
عدة ، كاىم ما تؤديو من أىداؼ يف حياة اجلماعة نشر التفاىم كالتقارب بُت أفراد اجملتمع عن طريق 

ادلؤلفات ادلختلفة، عن طريق الصحف كاجملالت كاإلذاعة كغَتىا، كالربط بُت األفكار األفراد كمشاعرىم 
كعلومهم يف اجملتمع الواحد كالنهوض بادلستول  الفكرم  كالثقايف كالصحي يف اجملتمع، كبياف دكر األفراد 

كاجلماعات يف مواجهة ادلشكالت ادلختلفة الطارئة كغَت الطارئة، كتوضح األدكار ادلختلفة األفراد 
كاجلماعات يف تنظيم حياهتم كبياف طرائق تعاملهم كربديد حقوقهم ككاجباهتم فقد يتمثل أىم دكر للقراءة 

 1.كاف ادلرء يتعلم ليقرأ مث أصبح يقرأ ليتعلم: يف حياة الفرد كاجلماعة يف ادلقولة اآلتية

كمن خالؿ ما مت ذكره سابقا نلخص إذل كل من عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كزلمد فوزم امحد بٍت 
ياسُت يتفقوف على أف الغرض الرئيسي للقراءة ىو دراسة كالتعليم هبدؼ احلصوؿ على ادلعلومات كأشكاؿ 

.  ادلعرفة ادلختلفة الالزمة للحياة كمهاراهتا اخلاصة

:  في المدرسة االبتدائية (التهجئ) طرق تعليم قراءة -3

 عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ أف لكل معلم طريقتو خاصة يف تعليم القراءة كزبتلف من باحثيرل اؿ
معلم آلخر،كقد تطورت ىذه الطرؽ كأساليب تبعا لتطور الفلسفة،  كظهور علم النفس بصفة عامة كعلم 

 2.النفس بصورة خاصة

: ػتارل إذل ثالثة طرؽ معركفة يف تدريس التهجي لألطفاؿ كىي كاؿباحثذلذا أشار اؿ

كىي طريقة اتبعت يف مبادئ القراءة منذ القانوين متأثرة بًتبية القدؽلة كبفلسفتها، : طريقة تركيبية -1
: كيتم تعليم مبادئ القراءة يف ىذه الطريقة من احلركؼ إذل الكلمة مث إذل اجلملة كذلا فرعاف

اخل، مث .... يف ىذه الطريقة يتم تعليم احلركؼ بأمسائها ادلستقلة، مثل ألف باء:الطريقة األبجدية - أ
تنطق ىذه احلركؼ مفتوحة، مضمومة، مكسورة، ساكنة، شلدكدة، مشددة، مع سبثيل ذلك 
بكلمات يقرؤىا الطفل حىت يتقنها، كقد كصفها الدكتور عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ بأهنا 

عاجز عن كلع طفل، كإذكاء رغبتو فيها، فهي ال ربًـت خربتو، كقابليتو اجلسمية 
. كالنفسية،كبالتارل سيؤدم ذلك إذل نفوره منها

                                                            
محمد فوزي احمد بني ياسين،  اللغة خصائصها، مشكالتها،  قضاياىا، نظرياتها، مهاراتها، مدخل تعليمها، تقييم تعلمها، مؤسسات - 1

. 134، ص2010، 1حصادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع،  االردن، ط
 90عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 2



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

27 
 

:  كىي تعليم احلركؼ لألطفاؿ بأصواهتا، حبيث ينطق هبا على انفراد مثل:الطريقة الصوتية - ب
مث ينطق الكلمة موصولة احلركؼ دفعة كاحدة، كىذه األخرل، أيضا عاجزة على  (ب.ر.ؽ)

إثارة كلع الطفل بالقراءة كرغبتو فيها، ألهنا تبالغ يف اىتمامها باجلزيئات أم فلما الطفل يعَتىا، 
 1.اىتمامو، كما أهنا ال ربًـت خربة الطفل كإدراكو

محد مذكور أنو ؽلكن تصنيف مجيع الطرائق اليت استخدمت يف تعليم القراءة أيف حُت يرل 
الطريقة الًتكيبية كالطريقة التحليلية، فالطريقة الًتكيبية ىي طريقة تبدأ : للمبتدئُت إذل طريقتُت أساسيتُت كعلا

بتعليم اجلزيئات كالبدء بتعليم احلركؼ اذلجائية بأمسائها،أك بأصواهتا، مث تنتقل بعد ذلك إذل تعليم ادلقاطع 
كالكلمات كاجلمل اليت تتألف منها أم أف ىذه الطريقة تبدأ من أصغر كحدات شلكنة كتنتقل إذل الوحدات 

 2.األكرب كدبا كانت اجلزئيات ال معٌت ذلا بذاهتا فإف ىذه الطريقة ال تركز يف البدء على ادلعٌت

:  كتندرج ربت ىذه الطريقة طريقتاف كعلا

كىي اليت تقـو على تعليم الطفل "  كيطلق على ىذه الطريقة بالطريقة األجبدية :الطريقة الهجائية-1
ففي ىذه " قراءة ككتابة، (إذل ياء.... الف، باء، تاء، ثاء، جيم، )احلركؼ اذلجائية بأمسائها بالًتتيب

الطريقة يقـو ادلعلم بتعليم األطفاؿ طريقة نطق احلركؼ مفتوحة مكسورة كادلضمومة، كمشددة مع التمثيل 
ذلا، فإذا تعلم الطفل ىذه احلركؼ بأمسائها كصورىا، يبدأ يف ضم حرفُت منفصلُت لتتألف منها كلمة، مث 
ينتقل إذل ضم ثالث أحرؼ منفصلة لتكوين الكلمة، كىكذا يؤلف كلمات أطوؿ فأطوؿ كمن الكلمات 

 3.تتكوف مجل قصَتة مث اجلمل طويلة

تبدأ ىذه الطريقة بتعليم الطفل أصوات احلركؼ بدال من أمسائها حبيث ينطق : الطريقة الصوتية -2
مث ينطق بالكلمة موصولة احلركؼ دفعة كاحدة، (ز،ر،ع)حبركؼ الكلمة أكال على انفراد مثل

كىو يتدرج يف ذلك فبعد أف يتدرب الطفل على مجع صوتُت يف مقطع كاحد، مث ثالثة أصوات 
اخل، كىكذا حىت ينتهي إذل تأليف الكلمات من األصوات مث تأليف اجلمل من ....

 4".الكلمات

                                                            
 71، 70:عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر - 1
. 150:حمد مذكور،  تدريس فنون اللغة العربية بين النظرية والتطبيق،  صأعلي  - 2
. 151:المرجع نفسو، ص: ينظر- 3 
. 152:المرجع نفسو، ص- 4
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كعليو نستنتج أف كل من عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كعلي امحد مذكور قد أمجعوا على أف 
الطريقة الًتكيبية ىي طريقة تقـو بتعليم احلركؼ، مث تنتقل إذل الكلمة مث إذل اجلملة فهي تبدأ من اجلزء 
لتصل إذل الكل، كما اتفقوا كل منها على فرعي الطريقة الًتكيبية كادلتمثلة يف الطريقة األجبدية كالطريقة 

. الصوتية

ىي عكس الطريقة الًتكيبية فهي تبدأ يف تعليم الكلمات مث تنتقل احلرؼ : الطريقة التحليلية -3
كتسمى أيضا بالطريقة كلية كىي تقـو على استغالؿ معلومات الطفل، كخربتو باألشياء احمليطة 

: 1 كىي، بو كبالتارل يقبل على الدرس يشوؽ كشغف كذلذه الطريقة ثالث أكجو

 كىي تقـو على األطفاؿ عددا من الكلمات البسيطة تصحبها أحيانا صورة تساعده :أسلوب الكلمة-أ
كبالتارل ىذه الطريقة سبكن . على قرائتها مث ربليلها، فالعناية ىنا موجهة إذل الكلمة أكال مث احلرؼ ثانيا

الطفل من معرفة أصوات احلركؼ ىجائية كمن التدريب السمعي، الكايف عليها، كما تعمل على ربليل 
 2.الكلمة إذل حركؼ بطريقة منظمة

 كتعد ىذه ادلرحلة تطوير دلرحلة الكلمة كتقـو على إعطاء التالميذ مجال قصَتة شلا :أسلوب الجملة-ب
ألفوىا، كيقرؤكىا عليهم ادلعلم مث يرددىا التالميذ بعده، مث ػلللها إذل كلمات،مث يقوموف بعد ذلك بتحليل 

كما تعترب ىذه . تلك الكلمات إذل أجزاء كحركؼ أم تسيَت ىذه الطريقة من اجلملة إذل الكلمة إذل احلرؼ
الطريقة أكثر ارتباطا بالواقع دلناسبتها عقل الطفل كقدرتو، إال أهنا تبقى عاجزة على التعليم الصحيح للقراءة 

لكوهنا ربصر تفكَت الطفل يف تلك الكلمات اليت يعرفها كتعلمها فقط، كبالتارل ال ؽلكنو التطرؽ على 
كلمات جديدة كما أهنا ذبعلو ضعيفا يف اإلمالء ألهنا اىتمت بادلعٌت على حساب الرسم اإلمالئي 

 3.للكلمة

 تعمل الطريقة على تعليم األطفاؿ القراءة بداية من القصة إذل اجلملة مث إذل الكلمة مث :أسلوب القصة-ت
إذل احلرؼ، إذ يقـو ادلعلم بقص قصة قصَتة كجذابة كمشوقة على تالميذه مث تكرر القصة إذل أف ػلفظها 

                                                            
. 73عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 1
. 75، 74 المرجع نفسو، ص: ينظر- 2
 76 ،75 ينظر، المرجع نفسو، ص- 3
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األطفاؿ مث يقـو ادلعلم بكتابة اجلملة األكذل على السبورة مث يقرؤىا ذلم كيكررىا حىت يعرؼ التالميذ الكلمة 
 1.بصورهتا أكال دبوضوعها من اجلملة الثانية كىكذا احلاؿ بالنسبة اجلمل ادلوالية بعدىا حىت هناية القصة

كما صلد علي امحد مذكور يشَت إذل الطريقة التحليلية كقد عرفها على أهنا تبدأ بتعليم كحدات 
ؽلكن ذبزئتها إذل أجزاء أك عناصر أصغر فإذا بدأت الطريقة بالكلمة فإنو ؽلكن ردىا إذل احلركؼ كأصوات 

كعلى ىذا ؽلكن كضعها موضع التحليل كدلا كانت ىذه الطريقة تبدأ بالكليات مث بعد ذلك ربللها إذل 
أجزائها مث تعيد تركيبها، كدلا كانت ىذه الكلمات ذات معٌت فإف ىذه الطريقة تركز على ادلعٌت  منذ 

 2.البداية

. طريقة الكلمة كطريقة اجلملة : كتشمل ىذه الطريقة على عدة طرائق من أعلها

كتبدأ ىذه الطريقة بتعليم الكلمات قبل احلركؼ، أم أهنا عكس الطريقة الًتكيبية إذ : طريقة الكلمة-أ
يقـو ادلعلم أكال بعرض عدد من الكلمات على الطفل مث ؼلتار ىذه الكلمات حبيث ؽلكن تركيبها بسهولة 
لتصبح مجال كقصص صغَتة، فطريقة الكلمة تبدأ بالكلمة، مث ذبريد الكلمة إذل حركؼ، مث تكوين كلمات 

 3...جديدة من احلركؼ اجملردة كمن الكلمات اجلديدة ، تتكوف اجلمل القصَتة ادلناسبة، كىكذا

اذلدؼ من ىذه الطريقة ليس تعليم التلميذ كحدة يستطيع أف يلم هبا بعينيو، بل كحدة : طريقة الجملة-ب
قائمة على الفكرة كدلبدأ الذم نالحظو يف تدريس القراءة ىنا أف األشياء يالحظ ككليات كاف اللغة زبضع 
ذلذا ادلبدأ كلذلك ينبغي أف نسلم بأف اجلملة ىي كحدة التعبَت كدلبدأ الثاين ىو أف أجزاء الشيء ال يتضح 

معناىا إال بانتمائها إذل الكل كعليو فإف الكلمات ال يتضح معناىا اال بانتمائها إذل الكل كال يتحدد 
 4.معناىا ربديدا كامال إال إذا انتضمت يف مجلة

كمن خالؿ ما مت ذكره سابقا يتبُت لنا أف كل من عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كعلي امحد مذكور 
يتفقوف على أف الطريقة التحليلية عكس الطريقة الًتكيبية فهي تقـو بتعليم الكلمات أكال مث ينتقل إذل 

احلرؼ كتنبثق عن ىذه الطريقة ثالثة أكجو ىذا من كجهة نظر عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ يف حُت علي 
. امحد مذكور تطرؽ إذل كجهُت فقط

                                                            
. 77عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 1
. 150حمد مذكور، تدريس فنون اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، صأعلي : ينظر- 2
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نظرا ادلآخذ اليت أخذت على كل من الطريقة الًتكيبية كالطريقة التحليلية، فالبد : الطريقة المزدوجة-3
مث يستعُت على  (الكلية)على ادلدرس أف غلمع بُت الطريقتُت يف طريقة كاحدة، فيبدأ ادلعلم بطريقة التحليلية

شرحها على ما جاء يف الطريقة الًتكيبية كالطريقة األجبدية أك الصوتية، ليجمع بذلك بُت تصور التالميذ 
لرسم الكلمة كإدراؾ ادلعٌت الذم تدؿ عليو، كبُت أجزاء احلركؼ، ادلكونة ذلذه الكلمة، كهبذا األسلوب 

 1.زبلصت الطريقة ادلزدكجة من العيوب اليت تشوه الطرؽ السابقة كتقلل من آثارىا

 كما صلد أيضا فهد خليل زايد يشَت إذل الطريقة ادلزدكجة يف كتابة أساليب تدريس اللغة العربية بُت 
تُت السابقتُت يتبُت أف كل طريقة مزايا ءمن خالؿ استعراضنا لطرؽ تدريس القرا: ادلهارة كالصعوبة إذ يقوؿ

كعيوب، كأنو ليست ىناؾ طريقة كاحدة ذلا كل ادلزايا، كبالتارل فإف االذباه احلديث يسعى إذل اجلمع بُت 
أكثر من طريقة دبعٌت أنو يؤخذ من كل طريقة مزاياىا كترؾ مساكئها قدر اإلمكاف،  لذلك ارتقى ادلختصوف 

ضركرة اإلفادة من كل طريقة سواء كانت كلية أـ جزئية، كمن مث تبلورت فكرة الطريقة ادلتبعة حاليا يف 
 2."التدريس كىي الطريقة ادلزدكجة أك الًتكيبية التحليلية

كمن خالؿ ما مت ذكره اآلف يتبُت لنا أف كل من عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كفهد خليل زايد 
يتفقوف على أف الطريقة ادلزدكجة ىي مجع ادلدرس الطريقة التحليلية  كالطريقة الًتكيبية أثناء الدرس باستغالؿ 

. مزاياعلا كترؾ مساكئها

:  القراءة المتقدمة: المبحث الرابع

 عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ يف ىذا ادلبحث أف إذا كاف الطفل يف ادلرحلة االبتدائية، باحثيرل اؿ
كشعر ادلعلم باستجابة الطفل للقراءة كأف يقرأ بال تردد يف العبارات أك تلعثم يف نطق الكلمات أك كاجو 
صعوبة يف فهم بعض الكلمات أك الًتكيب اليت يعتد على مساعها من قبل، فعلي ادلعلم أف يربز دكره يف 

 3.تقدمي الشرح الذم يسهل على التالميذ فهم ما يقرؤكف

ككلما تقدـ التلميذ يف ىذه ادلرحلة أحس برغبة تستميلو ضلو القراءة أكثر ففي ىذه ادلرحلة سيجد 
ادلعلم فركقا كاختالفات بُت التالميذ يف قدرهتم على القراءة بطالقة أك ضعفهم فيها، فعليو أف يعمل على 

                                                            
. 75عبد المنعم سيد عبد العال،  طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 1
ت، .ط، د.فهد خليل زايد،  أساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة والصعوبة،  دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، االردن، عمان، د- 2

. 78ص
. 81:ص، عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية : ينظر- 3
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معاجلة أسباب ضعفهم كلعل أحسن عالج ذلذه ادلشكلة ىو تعليهم على انفراد حىت يتمكنوا باللحاؽ من 
زمالئهم، كما على ادلدرسة أف تعتٍت هبؤالء التالميذ الضعاؼ عناية خاصة كاف يقـو جبمعهم يف فصل 

 1.كاحد يتقارب فيو فهمهم كيتهم كمعلوماهتم اللغوية

أما يف ادلرحلتُت اإلعدادية كالثانوية يقـو التالميذ بقراءة كتب ترتكز موضوعاهتا على مواد ثقافية، 
دينية، اجتماعية، علمية، كعلى اختيارىا أف يكوف مراعيا دلا يتصل حبياة التالميذ كضمن نطاؽ معرفتهم، اك 

 2.ذبارهبم، ككلما حسن اختيار ادلوضوعات كلما صلحوا يف عملية ادلطالعة كالعكس صحيح

 : أنواع القراءة-5

القراءة الصامتة :  عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ أف ادلربُت قد قسموا القراءة إذل فرعُتباحثيرل اؿ
كالذم  (القراءة السمعية )كالقراءة اجلهرية، كقد أضاؼ بعض ادلربُت ضرب ثالث كىو القراءة االستماع

يفسركنو بأف يقـو ادلعلم أك أحد تالميذ بالقراءة كالباقي ينصتوف، علما اف ىذا الضرب يعيق تدريب 
التالميذ على جودة النطق كحسن اإللقاء كما أف بعض التالميذ ػلفزكف على مسايرة القارئ كىذا يؤدم 

 3.ريةق أف يقتصر حديثو على القراءة الصامتة كاجلباحث اؿرألإذل عبثهم كانصرافهم عن الدرس كبالتارل 

  :القراءة الصامتة/1

ىي القراءة اليت تعتمد بشكل أساسي على العينُت دكف إخراج أم صوت سواء مرتفع أك 
منخفض، فالقارئ ينظر إذل اجلمل ادلكتوبة كيستكشف معناىا دكف نطق كلماهتا أك ربريك شفتيو عند 

القراءة، كبالتارل ىي تساعد التلميذ على االعتماد على نفسو، كتؤىلو للفهم يف دقة كسرعة كمع ذلك فال 
ؽلكن عرؼ النظر على سلبياهتا فهي ال تسمح للمعلم دبعرفة قدرات التالميذ القرائية أك تتبع أخطائهم 
 4.كإصالحها، كما اهنا ال تتيح للتالميذ فرصة التدريب على القراءة الصحيحة كسبثيل ادلعٌت كجودة اإللقاء

 

 

                                                            
 81 عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 1
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 : القراءة الجهرية/2

ىي عكس القراءة الصامتة، كىي تقـو على النطق باحلركؼ كإخراجها من سلارجها، كىي تعتمد 
على القراءة بصوت مرتفع كالتعبَت عن ادلعاين اليت تتم قراءهتا كهبذا يتمكن ادلدرس من معرفة أخطاء تالميذه 

 1.أثناء القراءة كيقف على مدل اجاداهتم للنطق كحسن اإللقاء كسبثيل ادلعٌت

كبناء على ىذا غلب على القارئ أف يتبع مبادئ القراءة اجلهرية السليمة كاليت تتمثل يف قراءة 
كبالتارل . التلميذ للموضوع قراءة صامتة قبل قراءتو قراءة جهرية، كالقراءة الصامتة تعينو على فهم ادلعٌت

 2.ؽلكنو ذلك من جودة اإللقاء كالتعبَت

فالقراءة اجلهرية تعترب من أصلع الوسائل إلغلاد النطق كاإللقاء، كالتعبَت عن ادلعاين نربات الصوتية 
كاضحة كمفهـو كما تساعد التالميذ على تدارؾ ادلواطن اجلماؿ كالتذكؽ الفٍت دلا يقرؤكف، كبالرغم من ىذه 

ادلزايا إال انو ال ؽلكن التغاضي عن سلبياهتا ادلتمثلة يف انشغاؿ التالميذ عن الدرس كأيضا إجهاد ادلدرس 
 3.كالتالميذ كخاصة إذا كانت بأصوات مرتفعة

 الدكتور عبد ادلنعم سيد عبد رأل (اجلهرية كالصامتة)تُت ءكإلصالح عيوب كل من ما تبُت القرا
العاؿ أف على ادلدرس أف غلمع بُت النوعُت يف درس كاحد فيشغل جزءا من الوقت يف ادلطالعة كاجلزء الباقي 

 4.يف القراءة اجلهرية،  هبذه الطريقة ػلسن استغالؿ مزاياىم معا

كمن جهة أخرل صلد عبد اجمليد عيساين قد قسم القراءة إذل عدة أنواع بناءا على عدة امتيازات 
فبحسب الشكل أك الطريقة األداء أك ادلقاـ قسمت القراءة إذل عدة أنواع بناءا على عدة اعتبارات  

 .فبحسب الشكل أك طريقة األداء أك ادلقاـ قسمت إذل جهرية صامتة
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 : القراءة الصامتة/1

كىي النظر إذل  ما ىو مكتوب للتعرؼ عليو كإدراؾ معناه من خالؿ ربديد احلركؼ بواسطة 
البصر، أك ىي ترمجة الرموز ادلكتوبة إذل حركؼ منها ؛ كلما يفهمها دكف أف غلهر ينطقها فهي ذىنية أك 

 1.ىي عملية نطق بالعقل ال اللساف

  :القراءة الجهرية/2

كزبتلف عن الصامتة يف أمر كاحد ىو الصوت كمن مث استخداـ جهاز النطق فالقراءة اجملهورة ىي 
أف يعطي القارئ النص ادلكتوب الذم أماـ عينيو أك الذم حفظو صورة صوتية، كيكوف التواصل يف غالب 
األحياف مجاعيا، ففي القراءة اجلهرية نقرأ أكال مث نفهم كال نستطيع أف نفهم قبل أف نقرأ كذلك أننا نرسل 
النص ادلكتوب بصوت مرتفع كذلك بعد التعرؼ  عليها، مث ربويلها إذل أصوات أم ترمجة الرسـو ادلكتوبة 

 2.إذل ألفاظ منكوبة مفهومة من القارئ دبراعاة صحة النطق كقواعد اللغة

 سابقا يتضح لنا أف كل من عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كعبد اجمليد عيساين كمن كل ما ذكرناه
يتفقوف على أف القراءة الصامتة ىي إدراؾ معٌت  الكلمات دكف نطق حركفها، كالقراءة اجلهرية ىي إدراؾ 

. معٌت الكلمات مع النطق حركفها يف نفس الوقت

:  طرق تدريس المطالعة-6

أشار الباحث عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ يف ىذا ادلبحث إذل طرؽ تدريس ادلطالعة كاليت زبتلف 
باختالؼ الفرص من ادلطالعة حبد ذاتو، ككذلك اختالؼ مادة ادلطالعة ككتبها كمستول التالميذ  كبالتارل ال 

ؽلكن ربديد طريقة معينة يتمسك هبا ادلدرس سبسكت آليا كذلذا على ادلدرس أف يتبع بعض ادلبادئ العامة 
لتدريس ادلطالعة ليفكر هبا قبل الشركع يف درس ادلطالعة كهبا غلد الطريقة اليت تساعده يف صلاح درسو 

كبالتارل على ادلدرس مراعاة ىذا  (االبتدائية، ادلتوسطة،الثانوية )كادلتمثلة يف اختالؼ ادلراحل التعليمية 
االختالؼ يف ادلستويات كما ػلتاجو كل مستول، كما عليو أيضا مراعاة اختالؼ ادلستويات عند التالميذ 

                                                            
 عبد المجيد عيساني، نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة واكتساب المهارات اللغوية األساسية،  دار الكتاب الحديث،  القاىرة،- 1
 .125: ص،2011، 1ط
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يف الفصل الواحد كمعرفتو، أم نوع من القراءة األصلع لتدريس ادلطالعة، كالكشف عن الصعوبات اليت 
 1.تعًتض التالميذ أثناء تدريسها كطرؽ ربليلها

من خالؿ ىذه ادلبادئ يستطيع ادلدرس أف يأخذىا منها ما ػلتاجو درسو، تفتقر إليو مادتو، كذلذا ك
ال ؽلكن ربديد طريق معُت للمدرس يتبعو يف مهنتو، باعتبار أف حقل التدريس رلاؿ اإلبداع أفال ينبغي 

للمدرس أف يكتفي باستعماؿ إحدل الطرؽ الًتبوية احلديثة يف تدريسو فحسب كإظلا عليو أف يبدع يف رلاؿ 
 2.عملو

:   إصالح األخطاء في القراءة-7

 عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ قدـ يف ىذا ادلبحث عن سببُت رئيسيُت يف جعل باحثيتحدث اؿ
ما يف العيوب العضوية ، أك العيوب النفسية، كقد يتمكن إ فالسبب األكؿ يكمن ،التلميذ ؼلطئ يف القراءة

ادلدرس من عالج بعضها، أما البعض األخر ال يتمكن من عالجو ، شلا يستدعي األمر إذل تدخل 
 3.أخصائيُت فاألطباء البشريُت كالنفسيُت كالباحثُت االجتماعيُت يف عالجها

أما السبب الثاين فهو يتمثل يف صعوبة النطق السليم كصعوبة إدراؾ ادلعٍت كصعوبة معرفة قواعد 
النحو كالصرؼ، فإذا كاف اخلطأ يف القراءة ناتج بسبب خطأ يف النطق فعلى ادلدرس أف يسأؿ التلميذ عن 

النطق الصحيح، أك ؼلربه بنفسو مث يطلب منو تكرار النطق السليم حىت يتعود لسانو كتثبت طريقتو يف ذىنو 
أما إذا كاف اخلطأ يف طريقة اإللقاء فعلى ادلدرس أف يكلف أحد التالميذ شلن غلدكف القراءة أف يقرأىا 

 4.كيقرؤكىا ىو بنفسو قراءة ظلوذجية يتبعها التالميذ

أما عند صعوبة فهم التلميذ دلا يقرأ سيتوجب على ادلدرس مناقشتو حىت يعرؼ خطأه، كىكذا 
ينبغي على ادلدرس تدارؾ األخطاء كمعاجلتها، فادلدرس الناجح ال يشغل أذىاف تالميذه بالبحث عن 

األخطاء كتتبعها، ألف بذلك يشغلهم عن التفكَت يف معٌت القطعة اليت يقرؤكهنا، كبالتارل تكوف النتيجة أف 
 5.يفكركا يف األخطاء ال يف ادلعٌت

                                                            
. 94: عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 1
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كما صلد أيضا علي امحد مذكور قد تناكؿ ىذا ادلبحث يف كتابو تدريس فنوف اللغة العربية فهو يرل 
أف ىناؾ صعوبات خاصة باللغة العربية نفسها كاليت تعًتض التلميذ كذبعلو ؼلطئ يف القراءة كمن بينها، 

تعدد صوت احلرؼ الواحد كإشكالو،  كثَت من احلركؼ كتقارب أصوات بعض احلركؼ كغَتىا كعليو غلب 
. على ادلعلم أف يتعرؼ على ىذه األخطاء ليقـو بتشخيصها مث عالجها بالشكل الذم يتالءـ مع كل خطأ

كعليو نستنتج أف كل من عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كعلي امحد مذكور يتفقوف على أف إصالح 
.األخطاء يف القراءة ىو من مسؤكلية ادلدرس ، فعليو أف يتتبع أخطاء تالميذه كيكشفها مث يصوهبا ذلم
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 :تدريس أدب الطفل: الفصل الثالث من الكتاب

  : دراسة األدب-1

. األدب ىو ادلتنفس للقارئ كما يعانيو من مشاكل كعقد نفسية

 يقصد باألدب كل ما أنتجو أصحاب القلم شعراء أك كتاب كانوا، فاألدب من الفنوف اجلميلة و
اليت تًتؾ يف النفس ادلتعة كسركر، فالقصيدة الرائعة كادلقالة ذات صياغة احلسنة كالقصة اليت تثَت احلماس، 
كتدعوا إذل التمثل كاالقتداء دبا فيها فالطريق الوحيد لدراسة األدب ىو النصوص فيها يرتبط كعليها يرتكز 
كلألدب أىداؼ تساعده أف يكوف مصدر ادلتعة للكبار كالصغار منذ دخوذلم مدرسة فيساعد قارئو على 

 1.ظلو عاطفة حساسة

كما يؤثر يف قارئو بأفكار كأساليب كتعبَت فنجد يف ادلرحلة االبتدائية ىناؾ حصص لتدريس األدب 
كتدريس نصوص القراءة كاألناشيد كاحملفوظات أما يف مرحلة ادلتوسطة كالثانوية فالطالب ذلم القدرة على 

الفهم فهم ؽليلوف إذل قراءة شعر احلماسة، الرثاء، الغزؿ، كفيجدكف لذة يف قراءة األدب يف ىذه ادلرحلة 
 2.فاألدب يؤثر يف نفس القارئ بأفكار كأساليب كتعبَت تنعكس على تعابَت تصقل  خيالو

األدب خَت كسيلة دللء كقت فراغ ففي حالة تسلية كمتعة فهو يساعد قارئو على ظلو عاطفة ؼ
.  حساسة

:  خيرة لغويةذ القصة -2

ىي لوف من ، ؼللقصة أثر كبَت يف حياة الطفل كتكوين شخصيتو كىي معاجلتو للقضايا االجتماعية
ألواف األدب كىي سرد خيارل فتثَت خياؿ الطفل يف معرفة شخصيات كاألشياء اليت تدكر حوذلا القصة 

فالطفل غلد متعة كتسلية بعيدا عن احلياة الواقعية كيفضلها بتعلم الكثَت من األدب كادلعارؼ كال تقتصر 
على خياؿ فقط بل ىي مغزل كحكمة لكل ىذا أثر يف تكوين شخصية الطفل فيستطيع أف يفهم القصة 

 3.حىت قبل دخولو للمدرسة كذلك عن طريق االستماع
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. 108 ،107:المرجع نفسو، ص: ينظر- 2
. 50 :عبد المنعم سيد عبد العال،  طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 3



دراسة في المحتوى            :     كتاب طرق تدريس اللغة العربية                        الفصل الثاني      
 

37 
 

كعرفها حسن شحاتة ىي إحدل طرؽ تدريس كعن طريقتها تقدـ األفكار كخربات كربقق للطفل 
االمتناع كالتسلية كتنمي خيالو كما تساىم يف تزكيده حبصيلة لغوية كسيطر على اللغة بكل سهولة كىي 

انسب كسيلة للوصوؿ إذل التلميذ فهي تعرفو معٌت اخلَت كالشر كتعرؼ ادلعلومات ككيف ؽليز بُت السليمة 
 1.منها كغَت السلمية فيميل الطفل للقصة ألهنا غلد فيها ما ؽلتعو كغلذبو من أفكار كأخيلة كحوادث

كذكرهتا  شيماء زلمد حسن صالح يف أطركحة ادلاجستَت تعرؼ القصة بأهنا لوف من ألواف النثر 
: األديب كتناكؿ جوانب احلياة ادلختلفة منها ما ىو كاقعي كمنها ما ىو سبثيلي تشمل القصة عناصر عدة

فكرة رئيسية، بناء احلبكة بيئة الزمانية كادلكانية، شخصيات لغة كأسلوب كما ؽلكن كصف طريقة القصة يف 
تدريس العلـو على أهنا بناء معٌت لدل ادلتعلم  عن ظاىرة علمية أك مفهـو علمي من خالؿ سرد قصة 

 2.مكونة من شخصيات متنوعة كاليت ؽلكن أف تكوف حقيقية أك من نسيج خياؿ

نستنتج من خالؿ ما تقدـ أف القصة لوف أديب يتميز باخلياؿ كاليت من خالذلا ؽلكن يشاء كمن ىنا 
. شخصية الطفل كذلك بسرد لو قصة تتكوف من شخصيات متنوعة 

:  يسهاروظيفة القصة والغاية من تد-أ

. توسع خياؿ التلميذ كتريب كجدانو -
. تثَت شوقو إذل التعليم كرببيبو يف الدراسة -
. تريده يف خرباتو كتنمي معارفو العامة  -
.  هتدب ركحو كتقـو سلوكو دلا ذلا من تأثَت عن طريق اإلػلاء -
 3.تغرس يف نفسو حب القراءة كاالطالع كالبحث -

:  محد مذكور الوظيفة كالغاية من تدريس القصة كما يليأكقد ذكر علي 

. تنمية الثركة اللفظية كالفكرية كتطوير ملكاهتم التصبَتية -
. إتاحة الفرصة أماـ التالميذ للتعرؼ على بعض مشكالت االجتماعية  -

                                                            
. 25حسن شحاتة،  تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق،  ص: ينظر- 1
شيماء محمد حسن صالح، إثر استخدام القصة واألنشطة علمية في تحصيل العلمي واالتجاىات لدى طالبات صف الخامسة : ينظر- 2

 ،2016أساسي في المدارس محافظة حنين،أطروحة ماجستير ، إشراف عبد الحي حميدي صفي، جامعة النجاح وطني في نابلس، فلسطين، 
. 16ص 

. 52 ،51عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية،  ص: ينظر- 3
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بناء شخصية تتمتع بالقدرة على التخيل كاستقراء النتائج اليت ؽلكن أف تًتتب على ازباذ قرار  -
. معُت

. تزكيدىم بادلعلومات كاحلقائق كتوسع دائرة ثقافتهم كغرس القيم كادلبادئ الًتبوية السليمة فيهم -
 1.تزكيد األطفاؿ باجلوانب ادلناسبة من تصور اللساف للكوف كاإلنساف للحياة -

. نستنتج بأف للقصة ىدؼ تربوم فتساىم بتزكيد األطفاؿ دلعلومات كحقائق

:  أنواع القصص-ب

 ىي قصص خرافية تقـو أحداثها على شخصيات كعلية كقصة فلة كأقزاـ السبعة، :القصة الخيالية- 1
. اخل....سندباد البحرم

. ىي قصص خيالية ذبرم على ألسنة حيواف كالطَت: القصص الرمزية- 2

. قصص تستمد مواضيعها شلا غلرم يف حياة طفل كبيئتو: القصص الواقعية-3

. يغلب فيها عنصر الفكاىة كتثَت يف الطفل مرح كسركر: القصص الفكاىية-4

تطور حوؿ أعماؿ البطولة كادلخاطرة كقصص الكشف كرحالت قطب : القصص المغامرات-5
 2.الشمارل

: طريقة تدريس القصة-ج

صلاح ادلدرس يف تدريس القصة ؽلكن يف حسن إعداده ذلا كإدلامي حبوادثها كإدماجها يف أشخاص 
: حىت يتسٌت لو أف يستهوم تالميذه كغلذهبم إذل استماعها كيسلك بعض اخلطوات متمثلة يف

  التمهيد ذلا سبهيدا مناسبا بإلقاء بعض األسئلة االستنباط موضوع الدرس أك يعرض كسيلة إيضاح
. الستنباطو منها

 إلقاء القضية القاءا طبيعيا يثَت انتباىهم كذلك بأف يراعي فيو حسن التمثيل .
  الوقوؼ أحيانا عند بعض ادلواقف الشًتاؾ التالميذ يف استنباط ىذه ادلواقف كاإلثارة شوقهم دلا

. يأيت من احلوادث
                                                            

 .237 :حمد مذكور،  تدريس فنون اللغة العربية بين النظرية والتطبيق،  صأعلي : نظري- 1
. 53:عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 2
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 توجيو أسئلة التالميذ دلعرفة مقدار فهمهم للقصة كمناقشتهم يف كضع عنواف يصلح ذلا .
 تعبَت التالميذ عن القصة بعد سردىا .
 1.سبثيل بعض القصص اليت تصلح للتمثيل 

:  ككذلك ربدث علي امحد مذكور عن طريقة تدريس القصة فهناؾ أمور غلب أف تراعي 

 أف ؼلتار ادلدرس القصة ادلالئمة .
 أف يقرأ ادلدرس القصة ليعرؼ مغزاىا كالطريقة ادلثلى يف قصها .
 أف يأخذ يف سرد القصة على تالميذ سردا تتضح فيو ادلعاين .
 على ادلدرس أف يستثمر ىذه القصة يف تعبَت تالميذ بعد مساعهم .
  2.أف يتأكد ادلدرس من إعداد كسائل اإليضاح اليت قد تساعد على فهم تالميذ للقصة 

نستنتج من خالؿ ما تقدـ أف طريقة تدريس القصة تعتمد على أسس كخطوات من اجل من ىنا 
.  إيصاذلا إذل التلميذ كىذا ما أكده كل من عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كعلي امحد مذكور

 : تدريس األناشيد -3

. لألناشيد دكر مهم يف حياة الطفل فهي دبثابة كسيلة ترفيهية تساعده يف صقل موىبتو

 ركيزة ينطلق منها ضلو تثقيف األطفاؿ فيستطيع الطفل حىت  قبل دخولو للمدرسة أف تلقي فهي
عليو نشيد، كاألناشيد ذلا فائدة تربوية فتغٌت بالنشيد يقول ملكة احلفاظ كينمي الفهم السليم كيبعث ادلرح 

 3.كاحلركة يف نفوس التالميذ فتزيدىم الثركة اللغوية كتعودىم على النطق كحسن األداء

عرؼ عبد الرمحاف كامل األناشيد ىي قطع شعرية تتكوف من عدة تراكيب لغوية بسيطة يدرب ك
 4.التالميذ على إلقائها بتنغيم مناسب، بطريقة مجاعية غالبا كذلك بعد فهمهم لكلماهتا كدلعناىا العاـ

                                                            
. 55 ،54:عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 1
. 247:حمد مذكور،  تدريس فنون اللغة العربية بين النظرية والتطبيق،  صأعلي : ينظر- 2
 .111، 110:عبد المنعم سيد عبد العال، ص: ينظر- 3
. 339: ص،2005 ،2004ط،.عبد الرحمان كامل، عبد الرحمان محمود، طرق تدريس اللغة العربية،  د: ينظر- 4
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كعرفها علي امحد مذكور تلك القطع الشعرية اليت يتحرل يف تأليفها السهولة كتنظيمها تنظيما خاصا، 
كتصلح لإللقاء  اجلمعي كىي لوف من ألواف األدب احملبب إذل تالميذ يقبلوف على حفظها كالتغٍت هبا 

 1.فرادل أك مجاعات

نستنتج بأف األناشيد قطع شعرية تتسم بسهولة كتدرب التالميذ على نطق الصحيح كعلى 
.  اكتساب ملكة اللغوية

:  كيفية اختيار األناشيد -1

:  ينبغي أف يتوفر يف اختبار األناشيد يف مرحلة االبتدائي ما يلي

 أف يكوف شعر عنايت التوقيعي  فيجب على تالميذ أف يشًتكوا يف إنشاد الشعر بطريقة إيقاعية .
 الشعر الذم يتحدث فيو احليواف كاجلماد دبا يعرب عن خصائصو كخصائص غَته .
 أناشيد فكاىية تثَت مرح األطفاؿ دبا فيها .
 2.الشعور الوصفي الذم يصف حوادث كجدانية كمظاىر طبيعة مثَتة 
 نستنتج بأف اختيار األناشيد يف االبتدائي يكوف حسب مستول الطفل ادلتعلم .

:  طريقة تدريس األناشيد -2

تالميذ اؿنشاد لبعث يف تالميذه الشوؽ كاالنتباه مث ينشد باالشًتاؾ مع اإليقـو ادلدرس كحده أكال ب
لتشجيعهم على ترديده كضبطو بًتؾ ادلدرس تالميذ باإلنشاد لوحدىم حىت غليدكا إنشاءه كسبكنهم من 
حفظو دكف عناء كيف فصوؿ متقدمة يف ادلرحلة االبتدائية يقـو ادلدرس بذكر مقدمة سهلة حوؿ مضموف 

نشيد كمناسبتو كبعد ذلك يبدأ يف شرح الكلمات الصعبة كادلعاين الغامضة شرحا مبسطا كال مانع أف يكرر 
فيما صلد علي امحد مذكور ربدث عن 3مدرس قراءة نشيد مرة أك مرتُت لتسهيل على تالميذ نطق السليم

: مرحلة االبتدائي إذل الصف األكؿ كالثاين: طريقة تدريس األناشيد كقسمها إرل مرحلتُت

 ؽلهد ادلدرس دلوضوع النشيد حبديث قصَت كأسئلة يوجهها إذل التالميذ .
 يوقع ادلدرس حلن النشيد مستعينا ما أمكن بآلة موسيقية .

                                                            
. 251 :علي احمد مذكور، تدريس فنون اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، ص: ظرني- 1
. 112: عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 2
. 113: المرجع نفسو، ص: ينظر- 3
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 يغٍت ادلدرس النشيد كحده عدة مرات  .
   يطلب من األطفاؿ أف يشاركوه يف الغناء
 يغٍت األطفاؿ نشيد كحدىم حىت غليدكه  .
 1.ينافس بعد ذلك بعض ادلعاين يف النشيد 

: يف الصفوؼ األخَتة من مرحلة االبتدائي 
 ؽلهد ادلدرس دلوضوع النشيد حبديث كاألسئلة  .
 يرشد ادلدرس التالميذ إذل موضع نشيد يف الكتاب .
 يقرأ ادلدرس النشيد قراءة حالية من التنغيم كالتلحُت .
 يطالب بعض التالميذ بقراءة أناشيد مع تصحيح األخطاء ذلم .
  يناقش ادلدرس التالميذ يف معاين النشيد .
 2.تتوذل بعد ذلك مدرس األناشيد تلحُت النشيد كتدريب تالميذ على إيقاعو 

نستنتج شلا سبق أف تدريس األناشيد ػلتاج إذل خطة كطريقة سبكن التلميذ من حفظو من ىنا 
كترسيخو يف ذىنو من دكف عناء كىذا دكف عناء ما أكد عليو عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كفيها صلد امحد 

.  مذكور قاـ بتقسيم طريقة تدريس إذل مرحلتُت

 : تدريس المحفوظات -4

. للمحفوظات أثر بليغ يف نفوس التالميذ فهي تثَت محاسهم كذبذب انتباىهم

احملفوظات نصوص أدبية زبتار من شعره كحىت من نثره يعدىا ادلدرس إعدادا فنية كمن بُت ىذه احملفوظات 
 3.حبكم ما ربتويو من معاف كخياؿ فتنمي يف تلميذ فهم السليم كاإلدراؾ الواعي

فعرفها عبد الرمحاف كامل ىي نصوص أدبية أك دينية زبتار للدراسة باحلفظ كتتسم طريقة أدائها 
 4.باألداء الفردم غالبا

                                                            
. 253:علي احمد مذكور،  تدريس فنون اللغة العربية بين النظرية والتطبيق،  ص: ينظر- 1
. 253 ص،المرجع نفسو: ينظر- 2
. 115:ينظر،  عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص- 3
. 339:عبد الرحمان كامل عبد الرحمان، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 4
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كفيما عرفها علي امحد مذكور كيقصد باحملفوظات القطع األدبية ادلوجزة شعرا كاف أك نثرا اآلم 
 1.يدرسها التالميذ كيكلفوف حبفظها بعد دراستها

نستنتج أف احملفوظات نصوص أدبية زبتار لدراسة أك احلفظ فهي تنمي خياؿ التلميذ كتعوده على 
. الفهم الصحيح

:  طريقة تدريس المحفوظات  -1

ؽلهد ادلعلن دلوضوع القصيدة بأسئلة مناسبة ككاضحة أك ؽلكنو عرض كسيلة إيضاح صم يقـو 
ادلدرس بعرض النص مكتوبا خبط كاضح مشكوال على السبورة فتقرأ القصيدة أكال دلعرفة ادلعٌت العاـ ذلا 

كتسويق الطالب إليها من اجل حفظنا فيقرأىا قراءة ظلوذجية مث يتوجو أنظار التلميذ ذلا إذل األدبيات مث 
يبدأ ادلعلم بشرح ذلم  كل جزء على حده حىت يفهم قصيدة كلها كبعد تأكد من فهم تالميذ للنص يطلب 

 2.من أحد تالميذ الذم غليد حسن اإللقاء مث أف يقرأ مث يتبعو آخر مث آخر كتكرر حىت يتم حفظها

كػلتاج ادلدرس يف دراستو األدبية إذل مهارة سبكنهم من إغلاد حفظ احملفوظات إما يف ادلدارس 
اإلعدادية فال داعي إذل كثرة ربليل كتوصيل بل غلب سَت مع تالميذ سَتا يالئم عقوذلم كمدركاهتم كال مانع 

 3.أف يشرح ادلدرس أكجو البالغة يف اإلمجاؿ يكوف دكف تفصيل فالتفصيل يكوف يف مرحلة الثانوم

فيستطيع ادلدرس يف مرحلة االبتدائي أف يكتب كل القطعة على سبورة فيقـو تلميذ بتكريرىا كبعد 
ذلك يطلب منو أف يتجو اخللف فال يرل السبورة مث يسمع القطعة اليت حفظها للمعلم كهبذه زلاكلة يظهر 
التلميذ مواطن ضعف يف حفظو ، أما كبار تالميذ من ادلمكن أف تعتمدكا على أنفسهم يف احلفظ يف ادلنزؿ 

 4.أك خارج حجرات الدرس

نستنتج أف طريقة تدريس احملفوظات تقـو على أسس مهمة زبتلف من تلميذ إذل تلميذ حسب 
 .الطور كادلستول

 

                                                            
. 253علي احمد مذكور،  تدريس فنون اللغة العربية بين النظرية والتطبيق،  ص : ينظر1
. 117عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر2
. 113عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر 3
. 119المرجع نفسو، ص: ينظر4
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:  طرق الحفظ  -2

يقصد هبا حفظ النص األديب باعتباره كحدة مًتابطة األفكار متسلسلة ادلعاين كل : طريقة الكل - أ
 1.فكرة تتصل باليت قبلها لتكوف لنا فكرة نص

كعرفها عبد الفتاح البجة كيعٍت بطريقة الكل ربفيظ قطعة كلها مجلة كاحدة دكف ذبزئة كذلك عن طريق 
 2.تكرارىا من أكذلا إذل آخرىا حىت ربفظ 

. نستنتج شلا سبق أف طريقة الكل ىي طريقة متصلة ببعضها تعترب النص كحدة متكاملة

هتدؼ إذل تقسيم النص إذل رلموعات تضم كل منها عددا من األبيات سبثل : طريقة الجزئية - ب
كحدة معنوية كػلفظ جزء بتكراره كترديده مث ينتقل إذل اجلزء الذم يليو كىكذا يتم حفظ 

 3.القطعة كلها

فعرفها عبد الرمحاف كامل حيث يقسم النص أقساـ ػلفظها التالميذ كاف كانت ىذه طريقة تتميز بأف 
 4.تلميذ يشعر فيها بسهولة حفظ اجلزء لكنها تؤدم غالبا باضطراب التلميذ يف ربط األجزاء ببعضها

نستنتج بأف طريقة ذبزئة تساعد التلميذ حبفظ عن طريق تكرار ىذا ما أكده عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ 
. أما عبد الرمحاف كامل كجد بأف فيها نوع من الغموض يف ربط األجزاء

 تقـو ىذه الطريقة على حفظ جزء مث يضاؼ إليو جزء آخر يربط :الطريقة الجزئية البنائية - ت
باألكؿ بعد حفظو، مث جزء ثالث يربط بعد حفظو باجلزء األكؿ كاجلزء الثاين، كىكذا يستمر 

 5.التالميذ يف حفظهم

نستنتج أف ىذه طريقة تعتمد على حفظ جزء آخر جبزء األكؿ كالثاين كىذه طريقة ذبمع بُت الكلية 
. اجلزئية

                                                            
 .   121: عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر-  1
. 159: عبد الفتاح البجة، أصول تدريس العربية بين النظرية وممارسة المرحلة األساسية العليا، ص: ينظر- 2
 : 121عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 3
 .340: عبد الرحمان كامل عبد الرحمان محمود ، طرق تدريس اللغة العربية،  ص: ينظر- 4
. 122: عبد المنعم سيد عبد العال،طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 5
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 تعتمد ىذه طريقة يف أساسها على قراءة النص عدة مرات بقصد :طريقة الحفظ المتقطع - ث
حفظو يف كقت ما، مث ترؾ القراءة كحفظ دلدة يومُت كبعدىا يعود التلميذ إذل تكرير قراءة 

 1.ىكذا حىت يتم لو احلفظ النص كاستظهاره

. نستنتج أف طريقة احلفظ ادلتقطع تعتمد على قراءة النص عدة مرات

 

 

                                                            
 .122:عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 1
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: تدريس مهارة التعبير والمحادثة: الفصل الرابع من الكتاب

 :(أنواع التعبير )تدريس التعبير -1

 عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ بأف التعبَت ىو الذم يصب فيو اإلنساف أفكاره بلغة باحثيعرؼ اؿ
الشفهي )سليمة، كتصوير مجيل، كىو الغاية من تعليم اللغة ففركع اللغة كلها كسائل للتعبَت الصحيح بشقيو 

كىو من دالئل ثقافة الكاتب بعبارة سليمة بليغة ، كمعاف مًتمجة دلا ػلتاج الصدؽ من  (كالتحريرم، الكتايب
عواطف كمشاعر كلذلك كاف التعبَت من أىم ما غلب أف يهتم بو معلم اللغة فمن ادلستحيل أف يعرب 

اإلنساف عما غلوؿ يف فكره كخاطره، دكف أف يكوف لو زاد لغوم ؽلكنو من ذلك كذلذا على ادلعلم أف يزكد 
تالميذه بكثَت من ادلعاين كاألفكار ليضمن صلاحهم يف حصص التعبَت كيتم ذلك عن طريق ربفيزىم على 

 1.اإلكثار من القراءة كادلطالعة

كما أف على فركع اللغة العربية أف تكوف رافدا للتلميذ كمرجعو لتزكده بالثركة اللغوية الالزمة 
فتمده باألساليب اجليدة، كالعبارات الواضحة ليكوف بذلك قادرا على التعبَت عما غلوؿ يف نفسو بلغة 

 2.العربية سليمة تربطو بالبيئة اليت يعيش فيها

تعبَت شفهي، كتعبَت ربريرم فالتعبَت الشفهي : كعليو فإف التعبَت يوجو عاـ ينقسم على قسمُت 
ىو نقل ادلتحدث عما غلوؿ يف نفسو كعن ذباربو إذل غَت مشافهة بالكالـ كيسعى أيضا بالتعبَت اللساين، 
أما التعبَت الكتايب فهو نقل أفكار الكاتب كمشاعره إذل غَته كاتب كذلذا النوع من التعبَت قيمة تربوية فنية 

خاصة بكونو يفسح اجملاؿ أماـ التلميذ يف زبيَت األلفاظ الًتاكيب كترتيب األفكار كحسن صياغتها كتنسيق 
األسلوب كما يعُت ادلدرس على معرفة مواطن الضعف يف تالميذه لعالجها، كيعينو أيضا على معرفة ذكم 

 3.ادلواىب اخلاصة ليشجعهم كيوجههم

عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ بأف صلاح عملية التعبَت مرىوف بقدرة التلميذ على باحث كقد أشار اؿ
كتابة بإسهاب كقوة ككضوح كبأسلوب خاؿ من األخطاء كما أف قدرة التلميذ على حسن التعبَت ال 

تكف، فعلى ادلعلم أف يصلح طريقة تفكَت تالميذه كذباربو، ككجدانو، كعواطفو  اذباه من يعيش معهم، 
كغلب على ادلعلم أيضا االلتزاـ بالتحدث باللغة العربية السهلة كالبسيطة ليشجع تالميذه على تقليده يف 

                                                            
 .123: عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 1
. 123:المرجع نفسو، ص: ينظر- 2
. 124: المرجع نفسو، ص: ينظر- 3
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صحة العبارة كتركيب األسلوب كعليو أيضا أف يطالبهم بسهولة اللفظ كالعبارة بشرط أف يكوف أسلوهبم 
 1. اللغوم صحيح كما ال ننسى فضل قراءة كأثرىا البالغ يف النهوض دبستول التعبَت لدل التالميذ

كما صلد فهد خليل زايد قد عرؼ التعبَت على أنو امتالؾ القدرة على نقل الفكرة أك اإلحساس 
 2.الذم ؽلثل الذىن أك الصدر إذل السامع كقد يتم ذلك شفويا أك كتابيا على كفق مقتضيات اكقد احلاؿ

ىو :"كقد أشار أيضا إذل أنواع التعبَت كادلتمثل يف التعبَت الشفوم كالتعبَت الكتايب فالتعبَت الشفوم
أف ينقل الطفل ما غلوؿ يف خاطره كحسو إذل اآلخرين مشافهة مستعينا باللغة تساعده اإلؽلاءات كاإلشارات 

 3."باليد كاالنطباعات على الوجو كالنربة يف الصوت

أما التعبَت الكتايب فهو أف ينقل الطفل أفكاره كأحاسيسو إذل آخرين كتابة مستخدما مهارات 
 4.كعالمات الًتقيم ادلختلفة (النحو كالصرؼ )كقواعد اللغة  (اإلمالء كخط)لغوية أخرل كقواعد الكتابة 

كمن خالؿ ما قلتها سابقا يتبُت لنا أف كل من عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كفهد خليل زايد 
يتفقوف على أف التعبَت الكتايب ىو نقل ما غلوؿ يف داخل اإلنساف من أفكار كمشاعر كأحاسيس إذل اآلخر 

. مشافهة أك كتابة

:   المحادثة-2 

 عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ احملادثة على أهنا كسيلة لتنمية الثركة اللغوية لدل الطفل باحثيعرؼ اؿ
يف سن دراستو األكذل يف ادلرحلة االبتدائية فتعد ىذه ادلرحلة من أصعب ادلراحل حيث غلد التلميذ نفسو بُت 

، فالطفل عند ذىابو للمدرسة االبتدائية يبدأ بتعلم مبادئ القراءة، (لغة البيت، كلغة ادلدرسة)لغتُت سلتلفتُت
كما يكتسب كلمات كعبارات جديدة أثناء تعلمو، فعلى ادلدرس أف يستغلها يف درس احملادثة كذلك عن 

طريق تعويد التلميذ على التكلم حبرية كعليو أيضا أف يشجعو للقضاء على شعور التلميذ باخلجل أك اخلوؼ 
حُت يتحدث كبذلك يتحقق ىدؼ احملادثة كادلتمثل يف سبكُت األطفاؿ من التعبَت عن أفكارىم كمشاعرىم 

 5.بلغة سليمة كبسيطة

                                                            
 .124: عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 1
. 141ص فهد خليل زايد،  أساليب تدريس اللغة العربية بين الصعوبة والمهارة،- 2
. 141:المرجع نفسو، ص- 3
. 141: المرجع نفسو، ص- 4
. 126: عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 5
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كدلساعدة األطفاؿ على احملادثة غلب على ادلدرس اال يقطع عليهم سلسلة تفكَتىم 
باإلصالحات اللغوية الكثَتة أثناء حديثهم كينبغي التدرج يف اإلصالح مع اختيار األكقات ادلناسبة لذلك 

كإذا تعذر على األطفاؿ نطق بعض األلفاظ استوجب على ادلعلم أف ينطقها أمامهم كيكررىا كيطلب منهم 
إعادهتا كتكريرىا حىت يستطيعوا نطقها نطقا صحيحا، فاذلدؼ الرئيسي من احملادثة ىو تزكيد األطفاؿ 

باأللفاظ كالكلمات  كالعبارات اليت تناسب سنهم كمعارفهم كتعويدىم على التعبَت الصحيح عما يدكر يف 
 1.نفسهم بعبارات سليمة كبلغة سهلة كصحيحة

كأشار إليها فهد خليل زايد على اهنا من أىم ادلهارات اللغوية فهو يرل بأف ىذه ادلهارة غلب أف 
تسبق مهارة القراءة أسباب من أعلها أف النشاطات اليت ؽلارسها األطفاؿ يف احملادثة تستعمل تصحيح 

عيوب نطقو يستلـز تصحيحها قبل القراءة من اجل صحتها، فإذا درب الطالب على ىذه ادلهارة تدريبا 
إغلابيا سيؤدم حتما إذل فوائد كنتائج فعالة كتعويدىم ادلشاركة كتنمية اجلانب االجتماعي لديهم كاحًتاـ 

 2.اآلخرين كانتزاع عنصر اخلجل من نفوسهم كإزالة  االنطواء منهم كاكتساهبم اللغة اكتسابا سليما

كعليو نستنتج أف كل من عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كفهد خليل زايد يتفقوف على أف مهارة احملادثة 
. من أىم ادلهارات اللغوية لكوهنا كسيلة لتنمية الثركة اللغوية لدل التلميذ

:   طريقة تدريس المحادثة والتعبير-3

 عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ إذل درس احملادثة يف ادلرحلة االبتدائية غلب أف يكوف باحثأشار اؿ
أساسا دلوضوع التعبَت الذم ؼلتاره ، حبيث يكوف ادلوضوع متصال ببيئة التلميذ كحياتو ادلنزلية أك ادلدرسية أك 

أعماؿ الطفولة كغَتىا كىذا ما يعنيو األطفاؿ على تعبَت عما لديهم من أفكار كما أف على ادلدرس أف 
يتدرج يف عملية التعبَت التحريرم حىت يتمكنوا من كتابة بعض السطور دلوضوع التعبَت بعبارات سليمة 
كأفكار كمعاين مرتبة كسلسلة، كما عليو باتباع بعض ادلالحظات لتدريس احملادثة، كاالسًتشاد هبا كأف 

تكوف موضوعات احملادثة مع األطفاؿ مشوقة ذلم كمالئمة دلداركهم كمستمدة من بيئتهم كما عليو أيضا 
 3.باالختيار لدرسو مادة من ادلواد ادلألوفة أك صورة من الصور اليت تشوقهم كتشجعهم على التعبَت عنها

                                                            
 :عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 1
 .33 ،32: فهد خليل زايد،  أساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة والصعوبة،  ص: ينظر- 2
 .129: عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 3
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ما تدريس التعبَت يف ادلرحلة اإلعدادية كالثانوية،  فهو ؼلتلف عن ادلرحلة االبتدائية لكوف طالب أ
ىاتُت ادلرحلتُت كمالئمة دليوذلم فض شركط صلاح ادلدرس يف تدريس التعبَت ىو أف يكوف ادلوضوع مفهوما 

كيف متناكؿ التالميذ كأفكاره كاضحة كطريقتو زلددة حىت يسهل على التلميذ كتابة يف ادلوضوع  كالتعبَت عما 
فيو من األفكار ككما ينبغي أيضا على ادلدرس أف ينظم أفكار تالميذه كيعمل على تنويع عباراهتم كترقية 

 1.أساليبهم كتعليمهم

كيرل حسن شحاتة أنو غلب على ادلعلم أف يكوف لو فلسفتو كال ينبغي لو أف يلتـز بطريقة معينة يف 
تدريس التعبَت مراعيا بذلك رلموعة من االعتبارات ادلهمة منها حرية الكتابة لدل الطالب كالفركؽ الفردية 

بينهم كإثارة الرغبة يف تعبَت من خالؿ مواقف حيوية سبس أىدافهم كتقدمي اجملاالت التعبَتية كمهاراتو حبسب 
ميوذلم كحاجاهتم كقدراهتم فال ينبغي على ادلدرس أف يكلف طالبو بالتعبَت يف أمور غلهلوهنا بعيدة عن 

عادلهم، كأف تكوف األفكار ادلطركحة عليهم كاضحة ال غامضة ألف الفكر الواضح يؤدم إذل تعبَت 
 2.الواضح

كعليو نستنتج أف كل من عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كحسن شحاتة قد أمجعوا على أف طريقة 
تدريس احملادثة كالتعبَت ترتكز أساسا على كفاءة ادلدرس كصلاحو، فعلى ادلدرس الناجح أف غلعل موضوعات 
التعبَت مفهومو ككاضحة ، كما ينبغي عليها أف تكوف مستمدة من بيئة التالميذ كحياهتم، كأف تكوف أيضا 

. حبسب ميوالهتم كقدراهتم

 إصالح الخطأ في التعبير التحريري  -4

 عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ يف ىذا ادلبحث أنو ال ينبغي على ادلدرس تصحيح أخطاء باحثيرل اؿ
تالميذه ألف ذلك ليس فيو فائدة كبالتارل لن يتعلم التلميذ من خطئو فعلى التلميذ أف يقف على خطئو 

بنفسو، كيصل إذل معرفة سببو، كيصوبو ىو لنفسو، فإصالح موضوعات التعبَت التحريرم يف ادلرحلة 
االبتدائية ليس باألمر الصعب كذلك لسهولتها كقلة سطورىا فيمكن للمعلم أف يصلح أخطاء تالميذه أثناء 

ـ أاحلصة، كأف ضاؽ عليو الوقت يأخذ دفاتر تالميذه معو ليصلح ما فيها من خطأ سواء أكاف يف اللفظ 

                                                            
. 132. 130: عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 1
. 247 :حسن شحاتة،  تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق،  ص: ينظر- 2
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يف الفكرة اـ يف العبارة كبعد ذلك غلب أف غلعل كل تلميذ يقف على خطئو كعلى أسبابو كاف يرشده إذل 
 1.طريقة إصالحو

أما يف ادلرحلة اإلعدادية كالثانوية احسن طريقة إلصالح األخطاء يف موضوعات تعبَت ىاتُت 
ىي أف يقـو ادلدرس بإصالح كل موضوع مع التلميذ الذم كتبو، ليقف بنفسو على خطئو، : ادلرحلتُت

كيستمع إذل إرشاد ادلعلم كتوجيهو فيشرح كل غلطة كيبحث معو عن سبب كقوعها ، كما يقـو أيضا بعرض 
 2.األخطاء الشائعة ادلشًتكة بُت تالميذه كمناقشتها لتصويبها كإدراؾ سببها

كما يرل حسن شحاتة أف ىناؾ صور متنوعة لتصحيح كتابات الطالب يف رلاؿ التعبَت فبعض 
ادلدرسُت يقوموف بتحديد األخطاء اليت يقع فيها الطالب، مث يقوموف بتصويبها مث يردكف كراسات التعبَت 

إذل الطالب إلعادة ىذه اجلمل أك العبارات اليت كقع فيها اخلطأ يف صورة سليمة يف حُت يقـو البعض 
اآلخر دبناقشة الطالب يف أخطائهم أكقفوا على سبب خطئهم باعتبار أنو ال خَت يف إصالح ال يدرؾ 

 3.الطالب أساسو كال يف صواب ال يكتبو الطالب بنفسو كىذا ما يسمى بالتعليم الفردم اإلرشادم 

كمن خالؿ ما مت ذكره سابقا نلخص إذل أف كل من عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كحسن شحاتة 
غلمعوف على أف إلصالح اخلطأ يف التعبَت التحريرم غلب على الطالب أف يقف على خطئو بنفسو كيعرؼ 

.سببو، كيصوب مع استماعو إلرشاد ادلعلم لو
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 .(اإلمالء والخط)تدريس مهارة الكتابة : الفصل الخامس من الكتاب

 : تدريس اإلمالء -1

 لإلمالء منزلة كبَتة فهو من األسس اذلامة للتعبَت الكتايب كالضعف اإلمالئي يشوه الكتابة كيعيق 
الفهم فالكتابة الصحيحة عامل مهم يف التعليم كعنصر أساسي من عناصر الثقافة، ذلذا يرل الدكتور عبد 

ادلنعم سيد عبد العاؿ أف اإلمالء ىو مادة دراسية كغَته من مواد الدراسية، فهو الوسيلة اليت تؤدم بالتلميذ 
إذل الكتابة الصحيحة، كلتقوية البد للتالميذ من إكثار القراءة يف الكتب ليتمكنوا بذلك من الوقوؼ على 

 1.الرسم الصحيح للكلمات بأنفسهم، ككلما كثرت قراءة التلميذ فكلما قل خطؤه اإلمالئي

كادلعلم الناجح ىو الذم غلعل كتابة اإلمالء عادة لتالميذ متكرب كتنمو مع تقدـ سنهم يف مراحل 
التعليم، فيقـو بتدريبهم على اإلمالء معتمدا على التكرار كاحملاكاة يف رسم احلركؼ كربسينها، فمادة 

اإلمالء ال تقتصر على تدريب التالميذ على الكتابة الصحيحة فحسب بل تكسبهم عدة مهارات كاالنتباه 
 2.كقوة ادلالحظة كما أهنا تزيد ثركهتم اللغوية كتنمي معلوماهتم كتضاعف خرباهتم كثقافتهم

كما أف على ادلدرس التفكَت جيدا يف ادلوضوعات اإلمالء ليختار منها ما يتناسب مع تالميذه 
من حيث السن كاإلدراؾ الثقايف، كأف تكوف أيضا متصلة حبياهتم إلثارة اىتمامهم كإال تكوف ألفاظها 

كعباراهتا صعبة اذلجاء كقليلة االستعماؿ كثقيلة النطق فعلى قطع اإلمالء أف تكوف شلا درب عليو التالميذ 
كألفوه يف كتبهم ذلذا على ادلدرس أف يستعمل ما يقرؤه التالميذ يف كتب فركع اللغة العربية من موضوعات 

ادلطالعة كالنصوص الشعرية كالنثرية، كعليو أف يكثر من ىذا يف ادلرحلة االبتدائية أما يف ادلرحلة اإلعدادية 
فيمكن أف تكوف موضوعات اإلمالء عملية أك ثقافية أك اجتماعية مع مراعاة اتصاذلا حبياة  (ادلتوسطة)

 3.التالميذ كبيئتهم

كأشار زلسن علي عطية إذل أف اإلمالء ىو أحد فركع اللغة ادلكتوبة كىو معٍت بصحة الرسم ، 
كحسن اذلجاء ، كاإلمالء من حيث ادلفهـو اللغوم ىو إمالء شلل ككتابة سامع كلكن  اصطالحا أطلق على 

تتمثل يف القدرة على  (يدكية كعقلية)، فعرفو على أنو إكساب ادلتعلمُت مهارة علمية (اذلجاء)تعليم الرسم 
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الرسم احلركؼ ككتابة الكلمات مفردة أك يف مجل كاستخراجها من الذاكرة كما حفظت بصورهتا 
 1.الصحيحة

كما عرفها أيضا على أنو عملية يراد هبا التأكد من مدل حفظ التالميذ الصور الصحيحة 
 2.للكلمات كاكتشاؼ ما ؼلطئوف بو منها أمت العمل على إعادة حفظها من جديد بصورة صحيحة

كعليو يتضح لنا أف كل من عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كزلسن علي عطية يتفقوف على أف اإلمالء ىو أحد 
.  فركع اللغة ادلكتوبة ىو فرع من فركع اللغة ادلكتوبة، فهو الوسيلة اليت تؤدم بالتلميذ إذل الكتابة الصحيحة

:   أنواع اإلمالء-2

:   عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ إذل تقسيم الًتبويُت اإلمالء كادلتمثل يفباحثأشار اؿ

اإلمالء ادلنقوؿ، كاإلمالء ادلنظور، كاإلمالء االختبارم، فاإلمالء ادلنقوؿ يعتمد على احملاكاة أم أف يقـو 
التالميذ بنقل القطعة ادلختارة لإلمالء من الكتاب أك السبورة بعد قراءهتا كفهمها، كهتجي بعض كلماهتا 

شفويا مع مراعاة مالئمة القطعة ادلختارة لإلمالء دلدركات التالميذ، كمدل اتصاذلا حبياهتم كبيئتهم 
 3.الستمالتهم ضلو الكتابة كتشويقهم إليها

أما اإلمالء ادلنظور يأيت بعد تلقي التالميذ للتدريب الكايف على اإلمالء ادلنقوؿ، فاإلمالء ادلنظور 
ىو أف يقـو ادلدرس بعرض قطعة اإلمالء على تالميذه لقراءهتا كفهمها كىجاء كلماهتا كتركها لفًتة زمنية 

 4.مناسبة لًتسيخ يف أذىاهنم مث ربجب عنهم كتصلى  عليهم بعد ذلك

يقـو بو ادلعلم بعد تأكده من قدرة تالميذه على الكتابة  (ادلسموع)كأما اإلمالء االختيارم 
االختبارية، من خالؿ تلقيهم التدريب الكايف يف كل من اإلمالء ادلنقوؿ كاإلمالء ادلنظور،  فالغرض من 

اإلمالء االختيارم ىو تقدير التلميذ كقياس قدرتو كمدل تقدمو كذلذا تعلى عليهم القطعة بعد فهمها دكف 
 5.مساعدة لو يف اذلجاء
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كما صلد أيضا سحر سليماف عيسى يف كتابو مهارات تدريس اللغة العربية قد قسم اإلمالء إذل 
. (اختبارم)ثالثة أنواع إمالء منقوؿ، منظور كمسموع

أكؿ مراحل اإلمالء كىو نسخ الطالب القطعة يف دفاترىم بنقلهم :" فعرؼ اإلمالء ادلنقوؿ على انو
من كتبهم أك من بطاقات توزع عليهم، أك من سبورة كال يبدأ األطفاؿ بالنسخ إال بعد فهم ادلعٌت القطعة 

 1.كالتأكد من ىجاء بعض كلماهتا كصورهتا، حىت ػلسنوا زلاكاهتا يف دفاترىم

كاإلمالء ادلنظور ىو ادلرحلة الثانية من مراحل اإلمالء،  كفيو تكتب القطعة على السبورة خبط 
كاضح مجيل منظم، كأف ؼلتار ادلدرس لطالبو قطعة مناسبة من كتاهبم أك قصة صغَتة، مث يقرؤىا كبعد ذلك 

كلمة بعد كلمة كتركيبا بعد تركيب بأناة كركية . تعيب القطعة عن أنظارىم، مث يبدأ ادلدرس بإمالئها عليهم
 2.كصوت كاضح مسموع

أما اإلمالء االستماعي فهو يتم عن طريق التالميذ إذل القطعة اإلمالئية فيقرأ ادلدرس القطعة 
للتالميذ ليلم بفكرهتا العامة ذلم مث يقـو دبناقشتها، مث يقـو بتهجي الكلمات الصعبة مث يقـو بإمالء القطعة 
على التالميذ بصوت كاضح كمسموع مث يقرأ القطعة مرة ثانية ليتدارؾ الطالب ما فاهتم من كتابة الكلمات 

 3.كليتدارؾ الطالب أخطائهم مث غلمع كراساهتم بطريقة منظمة كيصححها بالطريقة اليت يراىا ادلعلم مناسبة

كعليو نستنتج أف كل من عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كسحر سليماف عيسى يتفقوف على أف 
. (االختبارم )اإلمالء ثالثة أنواع كتتمثل يف اإلمالء ادلنقوؿ كاإلمالء ادلنظور كادلسموع 

 طرق تدريس اإلمالء -3

 عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ أف طرؽ تدريس اإلمالء زبتلف حسب اختالؼ أنواعها باحثيرل اؿ
ففي اإلمالء ادلنقوؿ يقدـ ادلدرس سبهيدا للدرس لشد انتباه التالميذ اجلمل  الكلمات ادلتبقية على سبورة أك 

هتا قراءة ظلوذجية كاضحة كمفهومة، مث يكلف التالميذ بقراءة  ءيف الكتاب أك على لوحة،  مث يقـو بقرا
النص كتكشف معانيو من خالؿ نقاش التالميذ، كبعد االطمئناف  ادلعلم على فهم تالميذه دلضامُت اجلمل 
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ادلكونة للنص كاذل نطقهم السليم، يكلفهم بنقلو إذل كراريسهم كالبد من إشرافو عليهم أثناء النقل مع 
 1.التنبيو إذل الوضعية الصحية أثناء الكتابة كاذل النظافة كالدقة كالًتتيب كاالنسجاـ

كيف اإلمالء ادلنظور يسَت ادلعلم يف اخلطوات السابقة نفسها حىت يصل ادلعلم إذل مرحلة اإلمالء 
يعمد على إخفاء القطعة كإمالئها على التالميذ مراعيا يف ذلك القراءة ادلتأنية كالفركؽ الفردية بُت التالميذ 
من حيث البطء كالسرعة يف الكتابة عالمات الًتقيم مث يعيد ادلعلم القراءة مرة أخرل حىت يصحح التالميذ 

 2.األخطاء اليت كقعوا فيها أثناء الكتابة األكذل

أما يف اإلمالء االختيارم فيعمد ادلعلم إذل اختصار الكثَت من اخلطوات السابقة ماداـ الغرض من 
اإلمالء االختيارم ىو التشخيص لذا بعد أف يقدـ ادلعلم التمهيد ادلناسب للنص اإلمالئي كالتالميذ 

يصغوف إليو، يتم مناقشة بعض األلفاظ كاألفكار كادلعاين الواردة يف النص كاليت استصعب على التالميذ 
 3.فهمها مث بعد ذلك ؽللي النص على التالميذ ليقف بذلك على األخطاء اإلمالئية الشائعة لدل التالميذ

كما صلد حسُت شحاتة أشار إذل طرؽ تدريس اإلمالء كمجعها يف ثالثة طرؽ ىي اإلمالء ادلنقوؿ 
كاإلمالء ادلنظور كاالختبارم، يهدؼ أف النوع األكاف إذل تدريس التالميذ على عدد من الكلمات أما النوع 
الثالث فيهدؼ إذل قياس التقدـ الذم أحرزه التلميذ ككشف أخطائو كينبغي ادلدرس يف ىذا النوع بالتدرج 

 4.من السهل إذل الصعب

كعليو نستنتج أف كل من عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كحسن شحاتة قد أمجعوا على أف طريقة 
تدريس اإلمالء تتم على حسب اختالؼ أنواع اإلمالء ففي كل من اإلمالء ادلنقوؿ كاإلمالء ادلنظور يقـو 
ادلدرس بتدريب تالميذه على عدد من الكلمات أما يف اإلمالء االختيارم يقـو ادلدرس بتشخيص قياس 

. درجة التقدـ اليت كصل إليها التالميذ

:   إصالح األخطاء في اإلمالء-4

 عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ أنو إلصالح األخطاء يف اإلمالء على ادلعلم أف يكوف باحثيرل اؿ
يقظا كماىرا فمع ادلبتدئُت يقـو ادلدرس بتصحيح كراسات تالميذه بنفسو كيرسم كل منهم إذل خطئو 
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كطريقة تصويبو كإذا دل تكف حصة اإلمالء لذلك يأخذىا ادلدرس لتصحيحها خارج الفصل، كيعدىا يف 
اليـو التارل ليقف كل تلميذ على خطئو كيعمل على تصويبو، كهبذه الطريقة يتمكن ادلدرس من التعرؼ 
على ادلستول التالميذ كدرجة تقدـ كل كاحد منهم كقدرتو يف كتابة اإلمالئية أك ضعفو فيها غَت شده 

 1.كيوجههم

أما إصالح األخطاء يف اإلمالء مع ادلتقدمُت فيتم ذلك عن طريق إصالح التالميذ ألخطائهم  
بأنفسهم ، فيقـو ادلدرس بعرض قطعة اإلمالء على سبورة مكتوبة خبط كاضح كبذلك يقارف التالميذ كبُت 

ما ىو يف كراساهتم كبُت ما على السبورة فإف الحظوا خطأ يف كراساهتم أشاركا إليو ككتبوا الصواب فوقو، مث 
يقـو ادلدرس باالطمئناف عليهم أثناء التصحيح فإف كجد تلميذ شيء خطأ يف طب أيو ينبهو إليو كمركره 

بينهم يشعرىم بأنو يالحظهم كىذه الطريقة تشعر التلميذ بثقتو بنفسو كتعوده على الصدؽ كاألمانة كتنمي 
 2.فيو قوة ادلالحظة كىذا فيما ؼلص الطريقة األكذل

أما الطريقة الثانية فهي أف يقـو التالميذ بتبادؿ كراسات اإلمالء فيها بينهم لَتاجع كل منهم كراس 
زميلو  يقارف بُت ما كتبو كبُت النص اإلمالء ادلوجود أمامو، كيقـو كل كاحد منهم اإلشارة إذل اخلطأ كبعد 

 3.التصحيح ترد الدراسات إذل أصحاهبا، كهبذه الطريقة يعرؼ كل تلميذ خطأه كيعمل على تصويبو

يف حُت يرل زلسن علي عطية أف إصالح األخطاء يف اإلمالء على ادلدرس أف يقـو باستدعاء 
الطالب الذم أخطأ كيصحح أخطاءه أمامو، كينبهو على كل خطأ كيضع كل خطأ ربت اخلطأ كيطلب من 
الطالب إعادة كتابة الكلمات اليت أخطأ فيها بصورهتا الصحيحة، ادلدرسي على الطلبة كاحد كاحدا كيؤشر 
أخطائهم كيطلب منهم إعادة كتابة الكلمات اليت أخطئوا فيها مرات متكررة يف دفًت اإلمالء كإف دل يكفيو 

كقت احلصة لذلك يطلب أف يصطحب ادلدرس دفاتر اإلمالء إذل خارج الصف ،مث يقـو بتصحيحها 
كإعادهتا إذل الطلبة يف الدرس القادـ مؤشرا ربت كل خطأ طالبا من الطلبة إعادة كتابتو بصورتو 

 4.الصحيحة

كمن خالؿ ما ذكرناه سابقا نستنتج أف كل من عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كزلسن علي عطية 
يتفقوف أف إلصالح األخطاء اللغوية ينبغي على ادلدرس ربديد األخطاء يف القطعة لدل طلبة كينبو عليها 
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كيتحدث عن قواعد كتابتها كغلرم عليها بعض التدريبات كهبذه اإلجراءات اليت ؽلكن من شأهنا معاجلة 
. األخطاء اإلمالئية

:   تدريس الخط-5

عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ اخلط على أنو كسيلة من كسائل التعبَت فيو يسجل باحث عرؼ اؿ
الكاتب أحاسيسو كمشاعره كينقل فنو كذباربو إذل غَته فاخلط ىدفو ربسُت رسم الكتابة عن طريق احملاكاة 
كالتدريب كبكثرة التدريس حبسن اخلط التلميذ كيتمكن من لكتابة يف سرعة كالوضوح يف اخلط كغَته من 

ادلواد كيستدعي التدرج يف كتابة من السهل إذل الصعب مع مراعاة قدرات التلميذ يف مراحل ظلوىم الدراسي 
 1.كتعليمهم اخلط ينبغي على ادلدرس العناية حبصص اخلط فيجعلها قاصرة على زلاكاة النموذج كتقليده

كلتعليم اخلط يستوجب على مدرس اللغة العربية أف يكوف عادلا بأصوؿ الكتابة كذبويد اخلط 
 2.ليتمكن من التدريس، كما ينبغي أف تكوف مادة اخلط أساسية يف مجيع صفوؼ معاىد ادلعلمُت

كيعرؼ سحر سليماف عيسى اخلط على أنو كسيلة من مهمة من كسائل التعبَت فيو تنقل الفكرة 
آلخرين كما ينقل بو الًتاث عرب األجياؿ كما أف باخلط الواضح كادلتقن تكوف القراءة سهلة كالكتابة مفهومة 
ادلعٌت كلتحسُت اخلط البد من كثرة التدريب كادلراف عليو، كىذا ادلراف يعود الطالب السرعة فيستفدكف منها 

 3.داخل الصف كخارجو

كعليو يتضح لنا أف كل من عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كسحر سليماف عيسى يتفقوف على أف 
. اخلط ىو كسيلة من كسائل التعبَت ينقل بو الكاتب أفكاره كأحاسيسو كذباربو إذل غَته

:   مراحل تعليم الخط-6

ؽلر اخلط تعليم اخلط على حسب عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ دبرحلتُت كىي ادلرحلة االبتدائية 
كادلرحلة اإلعدادية كلتعليم اخلط غلب على األطفاؿ أكال عند التحاقهم بادلدرسة االبتدائية، إذ قاموا برسم 
احلركؼ كالكلمات رمسا صحيحا يعترب ىذا كافيا، فمن غَت ادلعقوؿ أف يطلب ادلعلم منهم جودة اخلط أك 

. إتقانو ألف ذلك ال يتناسب مع سنهم كقدراهتم

                                                            
. 144:عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 1
 .144:المرجع نفسو، ص: ينظر- 2
. 85 :سحر سليمان عيسى،  مهارات تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 3
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إعداد ادلعلم التلميذ ظلاذج يف اخلط يهدؼ إذل تعويدىم على حسن الكتابة اليت تعتمد على الدقة ك
. كقوة ادلالحظة كذلك بعد ظلوه يف زلاكاتو لنماذج الكتابة 

كإعداد ادلعلم للتلميذ دركس اخلط هبدؼ التحسُت كالتجميل كذلك بعد تقدمو يف مراحل الدراسة 
 1.كزيادة كعيو كإتقانو دلهارة احملاكاة

يشَت فهد خليل زايد إذل مراحل تعليم اخلط يف كتابة أساليب تدريس اللغة العربية، كيقسمها إذل ك
،فاألكذل تسيَت مع تعليم القراءة (دركس اخلط)مرحلة تعليم اذلجاء، كمرحلة ربسُت الكتابة: مرحلتُت

للمبتدئُت، أما الثانية فنبدأ بعد أف يصل الطفل يف القراءة كالكتابة إذل درجة سبكنو من البدء يف ربسُت 
 2.كتابتو

كعليو نستنتج أف كل من عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ  فهد خليل زايد يتفقوف على أف مراحل تعليم 
اخلط سبر دبرحلتُت أكذلما مرحلة تعليم اذلجاء كىي خاصة بادلبتدئُت كثانيهما مرحلة ربسُت الكتابة كىي 

. خاصة باألطفاؿ ادلتقدمُت يف ادلراحل الدراسية

:   طرق تدريس الخط-7

:  يرل عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ أنو على مدرس اخلط أف يتبع بعض ادلالحظات كاليت تتمثل يف

استعانة ادلدرس يف تدريس اخلط بألواف سلتلفة من طباشَت، ليوضح أجزاء احلرؼ أك الكلمة كطريقة  -
. ربطها

. االستغناء عن أقالـ احلرب أثناء تعليم اخلط استبداذلا بأقالـ الرصاص نظر لسهولة استعماذلا -
عدـ اكتفاء ادلدرس بوضع ظلاذج سلتلفة ليحاكيها التالميذ أثناء احلصة اخلط فحسب بل يكتب  -

 3.خبط يده ظلوذجا على السبورة ليحاكيو التالميذ بعد أف يشرح ذلم خطوات كتابة
غلب على ادلدرس لفت انتباه التالميذ إذل طريقة إمساؾ القلم مع مراعاة طريقة جلوسهم حبيث  -

. تكوف أجسامهم معتدلة يف ادلقاعد كظهورىم غَت منحنية
إشراؼ ادلدرس على تالميذه أثناء الكتابة طواؿ الزمن احلصة كاف ينقسم درسو بُت اإلرشاد كادلوازنة  -

. كالكتابة حىت يوفر الراحة للتالميذ
                                                            

. 147عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص- 1
. 125:فهد خليل زايد، أساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة  والصعوبة،  ص- 2
 .148 :عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص:ينظر- 3
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تعويد ادلدرس لتالميذه على الكتابة ننظر مراعاة النظاـ كإذا الحظ استقامة خطوطهم ينتقل هبم  -
 1.إذل الكتابة على صفحات خالية من السطور

كما أشار عبد الرمحاف كامل إذل طرؽ تدريس كأكد على كجوب اعتماد تدريس اخلط على منهج 
:  مناسب يراعي فيو ما يلي

 أف يبٍت على أساس من حاجات التالميذ النفسية مراعيا األغلب ميوذلم .
 أف يعتمد بناء ادلنهج على تكرار ادلنظم كالتدريب اذلادؼ .

:  أف يراعي يف ىذا ادلنهج ربديدا أىداؼ سلوكية لكل درس من دركس اخلط يشمل على

 رسم رلموعة متشاهبة من حركؼ  .
 شرح أجزاء ىذه احلركؼ .
 توضيح أماكن فصلها كأكضاعها من الكلمة .
 يفضل أف يعرض ادلدرس على تالميذ بعض ظلاذج خطية جيدة .

أف يدرب التلميذ على بعض مهارات اخلط اخلاصة باجللسة صحيحة كإمساؾ القلم كىناؾ بعض 
ادلهارات اجللوس للكتابة جلوس كل تلميذ معتدال كضع تلميذ كراستو موازنة حلافة ادلكتب الذم يكتب 

 2.عليو، أف يسقط الضوء من يسار التلميذ أك من فوقو

نستنتج أف طرؽ تدريس اخلط يعتمد على أسس غلب مراعاهتا يف تطبيق الكتابة من أجل من ىنا 
.صلاح ادلدرس يف ىذه ادلهمة كىذا ما أكده كل من عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كعبد الرمحاف كامل

                                                            
 .149:عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 1
. 285:عبد الرحمان كامل عبد الرحمان محمود، طرق تدريس اللغة العربية، ص- 2
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 :الفصل السادس من الكتاب

 : طرق تدريس القواعد-1

تعد الطريقة ىي ادلسار أك ادلنهج الذم يتبعو ادلعلم يف تقدؽلو للمادة العلمية سواء كاف ىذا يف 
: التعبَت أما يف القواعد

صلاح درس القواعد يرجع إذل طريقة ادلدرس كما يبدعو كىناؾ مالحظات : مالحظات عامة ينتمع بها- 1
:  تأخذ هبا أك ببعضها من أجل توفيق يف شرح

. يكوف سبهيد لدرس القواعد دبناقشة عامة/1

. يراعي يف األمثلة جودة االختيار/2

. تقرأ األمثلة قراءة صامتة/3

.   ينبغي أف يتأكد ادلدرس من فهم التالميذ/ 4

. يستحسن أف تكوف العبارة اليت تشَت إذل القاعدة لغة سهلة/5

. بعد استنباط القاعدة كفهم تالميذ ذلا يطالبهم ادلدرس بصياغة العبارات/ 6

 1.غلب أال ينتهي كقت حصة القواعد دكف إجراء تدريبات تطبيقية على قاعدة/7

. نستنتج شلا سبق أف صلاح تدريس ادلادة ادلعرفية راجع إذل ادلدرس كما يقدمو من جهود كمهارة فنية

:  التطبيق على القواعد/2

درس التطبيق ىو تدريب عملي الذم يساعد على فهمها كيعمل على تثبيتها يف أذىاف التالميذ، 
فال جدكل لدركس القواعد بغَت التطبيق فهو الذم يبعث النشاط يف التالميذ كتطبيق أما أف يكوف شفويا 

: أك كتابيا كمن أجل تطبيق ينبغي مراعاة ما يلي

أف تكوف يف نصوص أدبية مثل أبيات شعرية، أك حكم من النثر كالبد أف تكوف يف أمثلة جافة تنفر / 1
. تالميذ كتبغضهم يف القواعد
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غلب أف يتوفر الوضوح يف أسئلة التطبيق، كأف تكوف بعيدة عن ادلشكالت العربية كاف تكوف مشوقة ال /2
. تسَت على كتَتة كاحدة

. غلب أف تتصل أسئلة تطبيق جبوىر القاعدة/3

. يف فركع اللغة العربية أثار أدبية لو أحسن اختيارىا لكانت مادة صاحلة لدركس التطبيق/ 4

. قبل بدء حصة التطبيق

. قبل البدء حصة التطبيق ينبغي أف تعد التمرينات يف نطاقات مطبوعة توزع على التالميذ/ 5

 1.يطالب التلميذ بقراءة التمرينات مث ينافسوف ليوضح ذلم ادلدرس ما يرل أهنا يف حاجة إذل إيضاحو/6

. نستنتج شلا سبق أف تطبيق يساعد على فهم درس كتثبيتو خاصة باستعماؿ طرؽ األدبية

:   تدريس البالغة-2

كسيلة دلعرفة ما يف النصوص األدبية من مجاؿ كدراستها ليست يف الواقع إال دراسة األدب : البالغة
لو الحظنا ظهور دراسة ظهور البالغة لوجدنا أهنا كانت دراسة ربليل كالنقد عنيت بتكوين الذكؽ األديب 

. فتسَت مع الباحث يف نقده حىت يصل إذل سر إبداع الكاتب كشاعر

ة كلها بفكتاب صناعتُت  أليب ىالؿ العسكرم، كالبياف كالتبيُت للحائط كما كتبو أبن معتز كابن قيت
كتب توضح منهج دراسة البالغة عند السلف حيث قامت على ربليل األدب كنقده كيف قرف خامس 
اذلجرم صلد أف عبد القاىر اجلرجاين قد مجع يف كتابو دالئل اإلعجاز كأسرار البالغة بُت النقد األديب 

كأكجو البالغة، فدراسة البالغة يف قواعد كتعاريف بأسلوب علمي نظرم ىو إدراؾ ما يف نصوص األدبية 
 2.من أساليب كصلاحو يعتمد على معرفة التالميذ الصور البالغية

عرفها زكريا إمساعيل البالغة مشتقة من مادة بلغ اليت تعٍت الوصوؿ إذل الغاية كغاية األديب من ك
علم : خالؿ ما يكتب، كالبالغة علم يهتم دلعرفة خصائص اللغوية اليت تتصل بدقة التعبَت كتنقسم إذل ثالثة

ادلعاين كعلم البياف كالبديع كمادة البالغة تناكؿ جوانب ضعف كالقوة للكاتب فتدفع القارئ إذل تأمل يف 

                                                            
 .190:  ص،عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية: ينظر- 1
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األلفاظ كادلعاين كالصور الدخيلة فتدرس موضوعات البالغة بفركعها يف الصفُت األكؿ كالثاين فتدرس ىذه 
 1.ادلادة يف ىذين مناسب للغاية، حيث يكوف ظلو تلميذ قد اكتمل كيكوف قد مر بتجارب أدبية عديدة

نستنتج أف البالغة ىي دراسة تشمل ادلعاين كالبياف ككذلك دراسة مواطن مجاؿ يف النص من ىنا 
. ىذا ما أكده كل من عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ كإمساعيل زكريا

:  طريقة تدريس البالغة*-

:  دراسة البالغة ىي دراسة األدب كطريقة تدريسها تتلخص يف

o  يأيت ادلدرس بالنص األديب أك القطعة األدبية مكتوبة يف بطاقات توزع على تالميذ أك تكتب على
. سبورة إضافية خبط مجيل

o يقرأ ادلدرس النص يف كضوح كرقابة مث يكلف أحد تالميذ قراءتو .
o  يناقش التالميذ يف مفردات النص كمعانيو أف مجالية حىت يتفهموه كأثناء ادلنافسة يلفت أنظارىم إذل

. األلفاظ اجملارية كما أدل إليو استخدامها من مجاؿ العبارة
o  يوازف ادلدرس بُت أسلوب حقيقة كأسلوب اجملاز كيستمر يف مناقشة التالميذ حىت يطمئن إذل اهنم

. قد دلسوا بأنفسهم ركعة العبارة 
o يتدرج ادلدرس مع تالميذ يف حوار كمناقشة يصل هبما معهم إذل استنباط للتعريف بالغي .
o 2.لكي يثبت التعريف البالغي يف أذىاف التالميذ يعد ادلدرس سبرينات كثَتة 

كقد أشار إمساعيل زكريا إذل التدريس مادة البالغة تستنبط من خالؿ التأمل يف النص األديب مرة 
كيف أعماؽ نفس القارئ مرة أخرل حيث تثَته ادلتعة إرل البحث عن أسباهبا فالفصاحة قريبة البالغة فإذا 
كانت البالغة ىي إيصاؿ معٌت كامال إذل ذىن القارئ أك السامع فإف الفصاحة ىي إظهار ما يف نفس 

:  الكاتب كالتعبَت عنو فتشمل الفصاحة اليت هبذه تدريس البالغة إذل صقلها ما يلي

 سهولة نطق بالكلمة .
 كضوح معٌت الكلمة .
 صحة الكلمة .

                                                            
. 237:إسماعيل زكريا، طرق تدريس اللغة العربية،  ص: ينظر- 1
 :عبد المنعم سيد عبد العال، طرق تدريس اللغة العربية، ص: ينظر- 2
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 سالمة الًتكيب .
 1. فإف كانت علـو البالغة تصقل الفصاحة التلميذ فإف قواعد النحو تبعده عن اخلطأ كاللحن 

نستنتج أف عبد ادلنعم سيد عبد العاؿ أكد على عدة خطوات من أجل تدريس البالغة اما إمساعيل 
. زكريا ركز على الفصاحة كاعتربىا شرط يف تعليم البالغة 

                                                            

 .242:إسماعيل زكريا،  طرق تدريس اللغة العربية،  ص: ينظر- 1 
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:  كيف اخلتاـ نلخص إذل مجلة من النتائج كىي كاآليت

. دكر ادلعلم ال يقتصر على التلقُت كالتعليم فحسب بل يتعدل إذل الًتبية كتوجيو كاإلرشاد/1

اللغة ىي أداة للتواصل كالتفاىم كنقل األفكار كادلشاعر بُت أفراد اجملتمع كما أف بواسطتها يتم نقل تراث /2
. الثقايف كاحلضارم من جيل إذل آخر زلققة بذلك كظائفها االجتماعية كالثقافية كالنفسية

. ظلو اللغة عند الطفل مرتبط بعوامل عدة كعامل الوراثة كاجلنس كالبيئة االجتماعية احمليطة بو/3

لغة عربية لغة القرآف الكرمي كلغة العرب كهنوض هبا يؤدم إذل هنوض باألمة كاملة لذا من الضركرم /4
. العناية هبا كالعمل على تطويرىا

الغرض األساسي من تدريس اللغة العربية ىو االعتزاز التلميذ بلغة العربية باعتبارىا لغة القرآف الكرمي /4
. باإلضافة إذل سبكُت قراءة كالكتابة كتنمية الذكؽ اللغوم كاجلمارل لديهم

. اللغة العربية عالقة بغَتىا من مواد الدراسية عالقة كثيقة باعتبارىا كسيلة تدريس ادلواد الدراسية األخرل/5

طرؽ تدريس العامة للغة العربية تتمثل يف الطريقة اإللقائية الطريقة القياسية ، الطريقة االستقرائية، الطريقة /6
. اجلمعية ، الطريقة احلوارية

. طريقة ىاربارت ىي عبارة عن تطور لطرائق التدريس القدؽلة/7

. ادلشكالت الدراسية اليت تواجو ادلتعلم أعلية كبَتة يف سَت الدرس/8

. تتطلب مهنة التدريس البحث كاالطالع على الدركس باإلضافة إذل االستعانة بوسائل اإليضاح/9

القراءة رلاؿ من أىم رلاالت النشاط اللغوم يف حياة الفرد كاجلماعة فهي أداة الكتساب ادلعرفة /10
. كالثقافة ،كما أهنا كسيلة من كسائل الرقي كالنمو االجتماعي كالعلمي

اذلدؼ ادلباشر للقراءة ىو الدراسة كالتعليم هبدؼ احلصوؿ على ادلعلومات كأشكاؿ ادلعرفة ادلختلفة /11
. الالزمة للحياة كمهاراهتا اخلاصة

. تنقسم طرؽ تعليم قراءة إذل ثالث طرؽ طريقة تركيبية كطريقة ربليلية كطريقة مزدكجة/12
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: بالطريقة الًتكيبية ىي اليت تقـو على ربليل احلركؼ مث تنتقل إذل الكلمة مث إذل اجلملة كذلا ضرباف/13
.  الطريقة األجبدية كالطريقة الصوتية

كالطريقة التحليلية ىي عكس الطريقة الًتكيبية كىي تقـو على تعليم الكلمات أكال مث تنتقل إذل 
. أسلوب الكلمة، أسلوب اجلملة، أسلوب القصة: احلرؼ كذلا ثالث اضرب

أما الطريقة ادلزدكجة ىي مجع ادلدرس لكل من الطريقة التحليلية كالطريقة الًتكيبية أثناء الدرس 
. كذلك حبسن استغالؿ مزاياعلا معا

. تبدأ القراءة ادلتقدمة يف ادلرحلة االبتدائية عند الشعور ادلعلم باستجابة الطفل للقراءة كميلو إليها/14

أما يف ادلرحلة اإلعدادية كالثانوية تكوف قراءة التالميذ دلوضوعات تتصل حبياهتم كضمن نطاؽ معرفتهم /15
. كذبارهبم

القراءة الصامتة كالقراءة اجلهرية فالقراءة الصامتة ىي إدراؾ معٌت : للقراءة نوعُت أساسيُت كعلا/16
. الكلمات دكف إخراج أم صوت سواء مرتفع أك منخفض

أما القراءة اجلهرية ىي عكس القراءة الصامتة فهي إدراؾ معٌت الكلمات مع النطق حركفها يف 
.  نفس الوقت

طرؽ تدريس ادلطالعة زبتلف باختالؼ ادلراحل التعليمية كاختالؼ مستوياهتم، ككذلك اختالؼ /17
مستويات التالميذ يف الفصل الواحد كىذا ما يستدعي بادلدرس إذل اإلبداع كاالستغناء عن إتباع طريقة 

. معينة

إصالح األخطاء يف القراءة ىو مسؤكلية ادلدرس فينبغي عليو تتبع أخطاء تالميذه كيكشف عن أسباهبا /18
. مث يصوهبا  ذلم

األدب كسيلة تعليمية تساعد القارئ على ظلو ربصيلو ادلعريف كما أنو من فنوف مجيلة اليت ترؾ يف نفس /19
. ادلتعة كالسركر

القصة لوف أديب يتميز باخلياؿ الواسع كقد تكوف حقيقيا يف بعض األحياف فهي تعترب كعامل أساسي /20
. يف بناء شخصية الطفل
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.  الفصل كظيفة كغاية فهي تنمي ثركة اللفظية كتغرس يف نفس الطفل حب القراءة كاالطالع/21

. تعتمد طريقة تدريس القصة على أسس كخطوات/22

.  األناشيد قطع شعرية تكوف من عدة تراكيب لغوية/23

.  للمحفوظات نصوص أدبية زبتار لدراسة كاحلفظ/24

.  طريقة تدريس احملفوظات تكمن يف أسس معرفية سلتلفة/25

طرؽ احلفظ تعتمد على عدة خطوات كالتارل طريقة الكل طريقة اجلزئية، طريقة  اجلزئية البنائية، طريقة /26
.  احلفظ ادلتقطع

. التعبَت ىو نقل األفكار كاألحاسيس كالتجارب كاخلربات مشافهة أك كتابة/27

: تعبَت كتايب كتعبَت شفوم: للتعبَت نوعاف

. التعبَت الكتايب ىو أف ينقل اإلنساف أفكاره كأحاسيسو إذل اآلخر كتابة بواسطة القلم

التعبَت الشفهي ىو أف ينقل اإلنساف أفكاره كمشاعره كذباربو إذل غَته مشافهة باللساف أك باإلؽلاءات 
. كاإلشارات

.  احملادثة ىي كسيلة لتنمية الثركة اللغوية للطفل يف مراحل تعلمو األكذل/28

لتدريس طريقة احملادثة كالتعبَت ينبغي على ادلعلم أف غلعل موضوعات زلادثة مفهومة كسهلة كاف تكوف /29
. متصلة حبياة التالميذ كبيئتهم

إصالح اخلطأ يف التعبَت التحريرم غلب على الطالب أف يقف على خطئو بنفسو كيعرؼ سببو كيصوبو /30
 .على إرشاد ادلعلم لو كتوجيهو

اإلمالء ىو الرسم الصحيح للكلمات كالكتابة الصحيحة، تكتسب التدريس ادلنتظم كرؤية الكلمات /31
الصحيحة كاالنتباه إذل صورىا كمالحظة حركفها مالحظة دقيقة باستخداـ أكثر من حاسة لتنطبع صور 

. الكلمات يف الذىن

. (مسموع)اإلمالء ثالثة أنواع إمالء منقوؿ إمالء منظور إمالء اختبارم/32
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اإلمالء ادلنقوؿ ىو أكؿ مراحل اإلمالء كىو نسخ الطالب القطعة يف دفاترىم يتخللهم من كتبهم -
أك من السورة كذلك بعد فهم معناىا كالتأكد من ىجاء بعض كلماهتا كصورهتا حىت ػلسنوا زلاكاهتا يف 

. دفاترىم

كاإلمالء ادلنظور ىو ادلرحلة الثانية من مراحل اإلمالء كفيو تكتب القطعة على السبورة خبط كاضح -
كمجيل مث يقـو ادلدرس بقراءهتا كشرح معناىا  كمناقشتها مع تالميذه، كبعد ذلك تغيب القطعة عن أنظارىم 

. مث يقـو ادلدرس بإمالئها عليهم كلمة بعد كلمة كتركيبا بعد تركيب بأناة كرؤية صوت كاضح كمسموع

أما اإلمالء االختبارم ىو آخر مرحلة من مراحل اإلمالء كيقـو بو ادلعلم حُت يتأكد من قدرة -
تالميذه على الكتابة االختبارية من خالؿ تلقيهم التدريس الكايف يف كل من اإلمالء ادلنقوؿ كاإلمالء 

ادلنظور فهذا يقـو ادلعلم بإمالء القطعة عليهم بعد فهمها دكف مساعدهتم يف اذلجاء كالغرض من اإلمالء 
. االختبارم ىو تقدير التلميذ كقياس درجة تقدمو

. (اإلمالء ادلنقوؿ، ادلنظور كاالختبارم)ؼلتلف طرؽ تدريس اإلمالء على حسب اختالؼ أنواعو/33

زبتلف طرؽ إصالح األخطاء يف اإلمالء باختالؼ مستويات التالميذ فمع ادلبتدئُت يقـو ادلعلم /34
بتصحيح كراسات تالميذه بنفسو كيرشد كل منهم إذل خطئو كطريقة تصويبو، أما مع ادلتقدمُت فيقـو 

. التالميذ بإصالح أخطائهم بأنفسهم كذلك باإلشارة إذل خطئهم يف كراساهتم ككتابة الصواب فوقو

.  اخلط ىو كسيلة من كسائل التعبَت فيو ينقل الكاتب أفكاره كأحاسيسو كفنونو كذباربو إذل غَته/35

:  ؽلر تعليم اخلط بثالثة مراحل كىي 

. تعليم التالميذ رسم احلركؼ كالكلمات رمسا صحيحا-1

إعداد ادلعلم للتالميذ ظلاذج يف اخلط هتدؼ إذل تعويده على حسن الكتابة اليت تعتمد على الدقة كقوة -2
. ادلالحظة

. إعداد ادلعلم للتالميذ دركس اخلط هبدؼ التحسُت كالتجميل-3

التدريس اخلط على ادلعلم اتباع رلموعة من الطرؽ اليت تساعده يف ذلك استعانة بألواف سلتلفة من /36
الطباشَت لتوضيح أجزاء احلرؼ أك الكلمة كإشرافو على تالميذه أثناء الكتابة كادلركر بينهم للتعرؼ على 
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األخطاء الشائعة يف كتابتهم كإرشادىم إذل الصواب، كتكليفو لتالميذه بتكرير ما يكتبونو لكسب ادلهارة مث 
. اخل.....مطالبتهم بإجادة ما يكتبونو

. تلعب طريقة ادلدرس يف تثبيت الدرس كصلاحو دكرا ىاما يف العملية التعلمية/37

. يساىم تطبيق القواعد على تدريس كاكتساب اخلربة يف رلاؿ العملي كالعلمي/38

. البالغة كالـ فٍت ككسيلة دلعرفة ما يف النصوص األدبية من مجاؿ /39

.  دراسة البالغة ىي دراسة لألدب كفنونو/40
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: فهرس الموضوعات
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 9-7اللغة  
 10-9نمو اللغة عند الطفل 

 11-10اللغة العربية 
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 تدريس مهارة القراءة :الفصل الثاني



 

73 
 

 25-24القراءة  
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 :ملخص

 :الكلمات المفتاحية

 .انهغت انعزبٍت، طزق حدرٌس انعايت، يدرس، انخزبٍت ، انًياراث انهغٌٌت

نمد حناًنج ىذه اندراست طزق حدرٌس انهغت انعزبٍت ًكٍفٍت حذنٍم انعمباث أياو يدرسً انهغت 

انعزبٍت فً كم انًزاحم اندراسٍت خالل انعًهٍت انخزبٌٌت نخحمٍك اندًر انخزبٌي انناجح نهًعهى 

انكفء فً ييًخو انصعبت ًانشالت، ًانخً حخطهب ييارة فائمت، كًا أٌ طزق خاصت فً 

حدرٌس انهغت انعزبٍت كثٍزة ًيخنٌعت، كًا حيدف إنى حعهٍى انهغت انعزبٍت لزاءة ًكخابت 

 . ًحعبٍزًىذا يا أكده عبد انًنعى سٍد عبد انعال فً كخابت طزق حدرٌس انهغت انعزبٍت

Résumé:  

les mots clés: 

Langue arabe, méthodes d'enseignement général, enseignant, éducation, 

compétences linguistiques. 

Éducation éducative aux stades de l'éducation aux stades académiques, 

éducation pédagogique aux stades de l'enseignement, bonne éducation, très 

bonne éducation, ainsi que dans les stades de l'enseignement, ainsi que dans les 

stades de l'éducation, ainsi que dans les stades académiques, ainsi que dans les 

étapes scolaires. Lire, c'est apprendre la langue arabe à lire, écrire et exprimer, et 

cela a été confirmé par Abdel Moneim Sayed Abdel Arabiya en écrivant Tarqili 

 

Summary: 

key words: 

Arabic language, general teaching methods, teacher, education, language skills. 

This study has dealt with methods of teaching Arabic and how to overcome 

obstacles facing Arabic language teachers at all academic levels during the 

educational process to achieve the successful educational role of the competent 

teacher in his difficult and arduous task, which requires great skill, and special 

methods in teaching Arabic are many and varied, as well as It aims to teach the 

Arabic language to read, write and express, and this is what Abdel Moneim 

Sayed Abdel Aal emphasized in writing methods of teaching the Arabic 

language. 


