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 كلمة شكر
 
 

 بسم اهلل الرضبان الرحيم
 يء نشكر اهلل على نعمو اليت ال تعد و ال ربصى .قبل كل ش

كما نتقدم بالشكر اػبالص إىل األستاذة جريو فاطمة اليت تقبلت احتضاننا كمشرفة و 
 موجهة و اليت مل تبخل علينا جبهدىا و عطائها .

نوجو كذلك الشكر اعبزيل إىل كل من ساىم من قريب أو من بعيد يف اقباز ىذا العمل 
اىل كل أساتذة قسم  إىل كل من كان سندا لنا طوال مشوارنا الدراسي ، واؼبتواضع  و 

 األدب العريب .
 مع سبنياتنا دائما اؼبزيد من التفوق و النجاح لنا ولزمبلئنا .

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 اإلىداء
 

إىل القلب و نبض  ،قبل كل شيء أىدي ىذا العمل اؼبتواضع إىل والدي العزيزين 
أعظم إنسانة غالية  ،راح و اليت مل ترا ي إىل ما ارتقيت إليو اغبنان إىل بلسم اعب

" والدي و إىل  ، رضبها اهلل و أسكنها فسيح جنانو " والدتي الحبيبة  "على قليب 
 الذي ساند ي طوال حيايت أسبٌت لو طول العمر     و حسن العمل الحبيب "

 أىدي أيضا ىذا العمل اؼبتواضع إىل :
  -فاطمة   -الحبيب   –عبد القادر  -أحمد   »عزاء إخوا ي و أخوايت األ

 «نادية  و سيف الدين 
» واىل كل عائليت و إىل صديقيت  «خضرة و المهدي   –أحمد » و الكتاكيت 

 و إىل كل عائلتها «نجاة 
 «زىية  و ليديا   –فريدة  –فضيلة » صديقايت 

 
 
 
 

 زياني نوال
 



 
 

 
 

 
 

 اإلىداء
 

 بسم اهلل الرضبان الرحيم
العزيزين أبي و أمي " أىدي شبرة عملي و جهدي إىل من اعز واقرب إىل قليب " 

 بارك اهلل يل يف عمرمها
ؽبما جناح الذل من الرضبة و قل ريب ارضبهما   ضاخفكما يف قول اهلل عز و جل )و 

و اليت   " نوال "كما ربيا ي صغَتا ( كما اخص بالذكر عائليت و اخوايت و صديقيت 
كنت سندا ؽبا طوال اؼبشوار الدراسي و طوال ىذا البحث   كانت سند يل و

أميرة  –سعيدة  –نادية  –فريدة  –ابتسام » اؼبتواضع و إىل باقي الصديقات 
و غَتىم واىل كل من وقف جبانيب يف السعادة و الشقاء واىل الكتاكيت  « ىدى

 الصغار .
 .يا ربمن اهلل عز و جل التوفيق و السداد آمُت  و يف األخَت نرجو

 
 
 

 بوطابع نجاة
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 مقدمة :
                                                             بسم اهلل الرضبن الرحيم و الصبلة والسبلم على أشرف اؼبرسلُت و على آلو و صحبو أصبعُت و بعد :                                    

تو فإنو حياول بكل ما أويت من علم ، و قوة اغبجة أن عندما يتحدث اإلنسان ، أي إنسان ، عن لغ
يربىن على أن لغتو من أىم اللغات و أهنا لغة حية و مقدسة و ىذا ىو حال لغتنا العربية اليت كانت 

و ال تزال حية ومقدسة طول الزمن ، إذ تعد أداة للتفاىم و التعبَت  ووسيلة الفهم و الرباط القومي 
أداة التأثَت و اإلقناع عند تفاعل الفرد و اجملتمع ، لذا كان االىتمام باللغة لوحدة العرب، كما تعد 

العربية و النهوض هبا أمر ضروري ال مفر منو ، فأخذت نصيبا كبَتا من الدراسة من طرف جل 
الباحثُت و العلماء فألفوا هبذا كتبا و أجادوا مقاالت يف ذات اؼبوضوع ، فأصبحت بذلك لغة مقررة 

رظبية يف مدارسنا العربية، و أضحى تعليمها و تعلمها أمر ضروري يسلكو كبل من اؼبعلم و مادة 
 واؼبتعلم معا.

وؼبا كانت اللغة العربية و تدريسها يف األطوار الثبلثة و حىت يف اعبامعة أمر ضروري، انصب اىتمامنا  
م ؿبمود اغبسون وحسن جعفر للمؤلفُت جاس« طرق تعليم اللغة العربية يف التعليم العام » كبو كتاب 

اػبليفة ، ؼبا لو من أمهية و حبث شامل دبا يتعلق جبوانب اللغة العربية من خصائص وقواعد و 
أىداف، وعليو نطرح اإلشكال التايل : ما ىي الطرق اؼبثلى لتعليم العربية ؟ ، وفيما تتمثل األىداف 

يتخذىا اؼبعلم لنجاح العملية التعليمية  اؼبسطرة من تعليمها ؟ وما ىي اإلجراءات واألساليب اليت
التعّلمية فيما يتعلق بالطور االبتدائي و اإلعدادي و الثانوي ؟ ، و كيف ديكن للمعلم تنمية اؼبهارات 

 اللغوية خبلل اؼبواقف التعليمية ؟ .
» ب لئلجابة عن ىذه اإلشكاليات اتبعنا خطة حبث يف فصلُت، تناولنا يف الفصل األول اؼبعنون بكتا

دراسة وصفية ربليلية حيث تضمن ثبلثة مباحث :                                                                    « طرق تعليم اللغة العربية يف التعليم العام 
اؼببحث األول : وصف الكتاب، واؼببحث الثا ي : عنوان الكتاب، واؼببحث الثالث : نبذة عن حياة 

 «طرق تعليم اللغة العربية يف التعليم العام » ليفة،  أما الفصل الثا ي فعنوناه بكتاب حسن جعفر اػب
دراسة يف احملتوى، حيث قمنا بتلخيص مضمون الكتاب الذي حيتوي شبان مباحث: تعليم اللغة، 

 ربضَت الدرس، تعليم القراءة و التعبَت ، الرابع : تعليم اإلمبلء و اػبط ، تعليم األدب، تعليم
 القواعدالنحوية، تعليم الببلغة ، والوسائل اؼبعينة يف تعليم اللغة العربية .                                        



 

 

 

 
 ب 

كما اعتمدنا يف دراسة ىذا الكتاب و تلخيصو اؼبنهج التارخيي يف اغبديث عن نشأة اللغة العربية و 
طرائق التدريس و دور اؼبعلم داخل حجرة  تارخيها،وكذا اؼبنهج الوصفي التحليلي عند تعرضنا إىل

 الدرس.
أما عن اختيارنا ؽبذا الكتاب و االطبلع عليو و دراستو سببُت،  فاألول ذايت و يكمن يف حبنا للغة  

العربية وولوعنا هبا، إضافة إىل إعجابنا دبوضوع الدراسة وبعنوان الكتاب، أما عن السبب الثا ي فهو 
بتنا يف تزويد و إثراء مكتبتنا اعبامعية مثل ىذه البحوث اؼبتعلقة سبب موضوعي و يتمثل يف رغ

 بتخصصنا لكي يلجأ إليها الطالب اعبامعي من بعدنا و ينتفع هبا .
ىذا و قد استقينا مادتنا اؼبعرفية باالعتماد على ـبتلف اؼبصادر و اؼبراجع أمهها كتاب حسن شحاتة 

طبيق، و كتاب عبد الفتاح حسن البجة يف أصول اللغة العربية يف تعليم اللغة العربية بُت النظرية و الت
بُت النظرية و اؼبمارسة ، و كتاب علي اضبد مذكور يف تدريس فنون اللغة العربية ، النظرية والتطبيق ، 

                                  و باقي الكتب األخرى اليت تصب كلها يف ما خيص اللغة العربية .                                             
أما عن الصعوبات اليت واجهناىا و عرقلت مسار حبثنا نوعا ما ىو صعوبة حصولنا على الكتب  

اؼبوجودة يف اؼبكتبة الستخراجها من طرف الطلبة اآلخرين، كما واجهنا صعوبة يف اغبصول على حياة 
 سم اغبسون . اؼبؤلفُت و نبذة عنهما خاصة نبذة عن حياة ؿبمود جا

و يف اػبَت نأمل أن ينال ىذا البحث أستاذتنا الفاضلة و اؼبشرفة على توجيهنا الدكتورة جريو فاطمة  
و اليت مل تبخل علينا بعطائها، و كانت سندا لنا طوال مشوار ىذا البحث .  



 

 

 
 

 الفصل األول:
طرق تعليم اللغة العربية » كتاب 

جاسم محمود ل« في التعليم العام 
 لحسون وحسن جعفر الخليفةا

 دراسة وصفية تحليلية
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طرق تعليم اللغة العربية في التعليم العام لجاسم محمود الحسون وحسن الفصل األول: كتاب: 
 دراسة وصفية تحليلية جعفر الخليفة

 :وصف الكتابالمبحث األول: 
 جاسم ؿبمود اغبسون و حسن جعفر اػبليفة .المؤلف : 

 رق تعليم اللغة العربية يف التعليم العام .طعنوان الكتاب : 
 دار الكتب الوطنية .  دار النشر :
 بنغازي.بلد النشر:

 األوىل.الطبعة:
 م. 1996 العام:

 صفحة.  288عدد الصفحات: 
جاء عنوان الكتاب يف أسفل الصفحة األوىل إذ يتوسط الكتاب، و يف أعبله جاءت صورة لبعض 

األلف و العُت و الباء و التاء و الواو ، وىذا ما يؤكد لنا تطابق حروف األجبدية و ىي السُت و 
الصورة بعنوان الكتاب و ارتباطو هبا كون العنوان يتضمن تعليم اللغة العربية والصورة ذبسد لنا حروف 

 ىذه اللغة . 
 لون الكتاب أضبر داكن كما يوجد بصورتو الثانية باللون األخضر الداكن، أما عن واجهتو     

 األمامية اؼبعروضة من خبلل الصورة فقد جاءت باللون األسود و كتبت عليها حروف اللغة العربية .
صفحة .                            288جاء الكتاب متوسط اغبجم ، حيث تنتهي عدد صفحاتو إىل   

بعد مرور  م، أي 1996أوراق الكتاب صفراء اللون ما يدل ذلك على قدم الكتاب كونو يعود لسنة 
 عاما . 23

 :دراسة مضمون الكتاب و إعطاء مالحظات حولوالمبحث الثاني: 
 نوجز مبلحظات حول الكتاب يف النقاط التالية: 
جاء الكتاب مفتتح دبقدمة اكبصرت يف ثبلث صفحات حيث قبد أن الكاتبُت استهبل مقدمتهما -

يف وطننا العريب.                                       بذكر عنوان الكتاب واؼبوجو لطبلب كليات اآلداب و الًتبية
كما يذكر أن ىذا الكتاب ىو دبثابة خبلصة ذبارب طويلة مدعما ببحوث و دراسات حديثة،    -

 ويعّد  كتاب منهجي تعليمي حيتاج إليو الطالب و اؼبعلم. 
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اؼبفاىيم الًتبوية  عرض مادة ىذا الكتاب بلغة سهلة و أسلوب بسيط قائم على حقائق دقيقة -
وأشار الكاتبان أهنما اعتمدا على اعبانب النظري و التطبيقي يف تأليفهما ؽبذا الكتاب .                    

اشتمال الكتاب على إحدى عشر فصبل، حيث مت إدماجنا لبعض الفصول الرتباطها مع بعضها  -
                                              البعض .                                               

أما عن فصول الكتاب كما أوردىا اؼبؤلفان يف مقدمتها ، فقد جاء يف الفصل األول: تعليم اللغة  -
العربية متضمنا تعليم اللغة و خصائصها و االذباىات اغبديثة يف تدريس اللغة، وخصائص اللغة 

 لتدريس يف اجملال الًتبوي .العربية و أىداف تعليمها، و طريقة ا
كما تناول الفصل الثا ي ربضَت الدرس، فوضحا فيو مفهوم التحضَت و أمهيتو وعناصر خطة الدرس -

 وكراسة التحضَت.
أما الفصل الثالث فقد خصص لتعليم القراءة ، فذكر فيو مفهوم القراءة و تطورىا وطرائق تعليمها  -

 دادية و الثانوية، واألخطاء يف القراءة و كيفية إصبلحها.وتدريسها يف الصفوف االبتدائية واإلع
وخصص الفصل الرابع لتعليم التعبَت ففيو مت تناول األسس النفسية و الًتبوية لدرس التعبَت ومت  -

 اغبديث عن التعبَت الشفوي و الكتايب .
اإلمبلء واألخطاء  أما الفصل اػبامس فجاء مشتمبل على تعليم اإلمبلء، فشرح فيو اؼبؤلفان مفهوم -

 اليت يقع فيها التبلميذ ، و قواعد اإلمبلء والتصحيح والعبلج . 
و قد خصص الفصل السادس أمهية اػبط العريب و أىدافو و أسباب ضعفو و مراحل تعليمو      -

ومعايَت جودتو و وسائل تعليم اػبط و األسس اليت ينبغي مراعاهتا عند تعليم اػبط العريب وطرق 
 اػبط وخطوات السَت يف درس اػبط.تعليم 

       أما الفصل السابع فقد ربدث فيو الكاتبان عن تعليم األناشيد و اؼبسرحيات و احملفوظات  -
و القصص حيث يعاجل قضايا أدبية بسيطة لتبلميذ اؼبرحلة االبتدائية سبهيدا لتعليم األدب يف اؼبرحلتُت 

 اإلعدادية و الثانوية .
 امن لتعليم األدب و توظيفو و أىدافو و كيفية تدريسو.وخصص الفصل الث -
أما الفصل التاسع فتناول تعليم القواعد النحوية و أىداف تعليمها و أسباب صعوبتها وؿباوالت  -

 تيسَتىا.
 أما الفصل العاشر فقد خصص لتعليم الببلغة و خطوات السَت يف درسها. -
 ة يف تعليم اللغة العربية واألسس العامة الستخدامها.تناول الفصل اغبادي عشر الوسائل اؼبعين و -



 

 

5 

وجاء يف خاسبة اؼبقدمة اغبديث عن األستاذ بن علي القريشي و الدكتور اغبميد الروي وتوجيو ؽبما  -
 الشكر ألهنما قاما دبراجعة ىذا الكتاب مراجعة علمية ولغوية دقيقة . 

عات، وقد كانت ىذه اؼبوضوعات مرتبة وقد جاء بعد مقدمة الكتاب فهرس الكتاب و اؼبوضو  -
 ترتيبا دقيقا و منسقا. 

وقد كانت أفكار الكتاب واضحة غَت غامضة يستعُت هبا اؼبعلم و الطالب على حد سواء.          -
 ال توجد يف الكتاب أخطاء كبوية أو مطبعية.

 يوجد ىناك تنسيق بُت الفصول و اؼبباحث فهما مرتبان ترتيبا تسلسليا . -
اعبديد الذي حيملو الكتاب يف طياتو أنو ملم لكل خصائص و قواعد اللغة العربية ، إذ يستطيع  -

 اؼبعلم و الباحث اؼببتدئ االستعانة بو يف ـبتلف مواقفو التعليمية التعليمة .
اعتماد الكاتبُت على مراجع عربية حيث كان عددىا ثبلث و أربعُت مرجعا عربيا، أما اؼبراجع  -

فقد اعتمدا على أربع مراجع فقط، و ىذا دال على مدى اىتمام الكاتبُت جبميع اؼبعلومات األجنبية 
 اؼبتعلقة باللغة العربية، لذا استعانا بثبلث أربعُت مرجعا .

نرى منهج اؼبؤلفُت يف الكتاب أنو كان يفضل النقل على العقل، فمنهجهما منهج أىل اغبديث  -
يفات لعدة علماء و االقتباس منهما، كأخذ تعريف البن جٍت وىذا العتمادىم وصقل مادهتما بتعر 

 مثبل و تعريفات أخرى لباحثُت يف ؾبال اللغة العربية .
عاجل الباحثان أو الكاتبان موضوع اللغة العربية وخصائصها وكل ما يتعلق بتدريسها لذا مل يلزما  -

 اد يف بعض الكتب األخرى.  بإعداد فهارس لئلعبلم أو لآليات القرآنية و غَتىا كما ىو معت
 :« طرق تعليم اللغة العربية في التعليم العام » : عنوان الكتاب:لثالمبحث الثا

تتعدد الطرق و تتباين بتباين الوسائل و اختبلفها ، ومنها طريقة التدريس أو باألحرى طريقة  
 تنظيم تفاعل التبلميذ يف التعليم ، و اليت يقصد هبا الوسائل و األساليب و اإلجراءات اؼبستخدمة يف

 1اؼبواقف التعليمية الكتساب اػبربات التعليمية و الًتبوية اؼبتعلقة بأىداف ما. 
فاؼبعلمون أو اؼبربون يلجؤون إىل إحدى الطرق اؼبساعدة يف قباح وتسهيل العملية التعليمية   

                   صفي داخل القاعة التعليمة، وقباح ىذه الطرق يؤدي بالضرورة إىل قباح النشاط الصفي  الل
 أو خارجها .

                                                 

مرابط مسعود، طرائق و أساليب التدريس ، محاضرات ألقيت بجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي بمعهد علوم وتقنيات النشاطات  - 1
 . 03. ص  2017/  2016البدنية و الرياضية لسنة 
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  ومنو تعليم اللغة العربية فهي األخرى ربتوي على قواعد ونظريات و تقوم على خصائص           
فبيزات سبيزىا عن باقي اللغات ، الن للغة العربية مكانة عظيمة وخاصة كوهنا لغة القران و اإلسبلم  و

تصال ثانيا و ؽبذا عمد الباحثُت و العلماء على وضع أطر علمية و مناىج أوال، و أداة للتفكَت و اال
   حديثة لتعليم اللغة العربية ، للوصول إىل اؽبدف اؼبرمى إليو ، أال وىو توصيل اؼبعلومة لدى القارئ 

 أو اؼبتعلم .
بية عامة، ليستفيد أما عن طرق تعليم اللغة العربية يف التعليم العام فيشمل تعليمها قطاع األدب و الًت 

 من تعلمها الطبلب، و من تعليمها اؼبعلمُت و األساتذة األفاضل يف ميدان التعليم.  
 : نبذة عن حياة حسن جعفر الخليفة : رابعالالمبحث 

ىو حسن جعفر اػبليفة اغبسن ولد بالعاصمة السودانية اػبرطوم و يعمل حاليا يف جامعة   
عربية السعودية  يف كلية الًتبية ، وقد نال الدكتور حسن جعفر درجة اؼبلك عبد العزيز باؼبملكة ال

ميبلدية ومل يكتفي بو   1984البكالوريوس من جامعة القاىرة يف اللغة العربية و العلوم اإلسبلمية عام 
ففي العام التايل حصل على الدبلوم العام يف الًتبية من جامعة األزىر ، ويف العام الذي يليو حصل 

        1988الدبلوم اػباص يف الًتبية من جامعة األزىر أيضا ، مث حصل على اؼباجستَت عام على 
و كان زبصصو مناىج و طرق تدريس اللغة العربية من جامعة األزىر وقد شغل األستاذ الدكتور 

 حسن جعفر اػبليفة عدة مناصب سوف نذكر بعضها : 
 يس .  عضو باعبمعية اؼبصرية للمناىج و طرق التدر  -
 عضو منتدب إىل منطقة القصيم للتدريس .  -
 عضو عبنة اػبطط و اؼبناىج يف جامعة اؼبلك عبد العزيز . -
 عضو منتدب إىل اؼبنطقة الشرقية للتدريس لطالبات سبهيدي الدكتوراه بكلية الًتبية للبنات باغببيل. -

 ولو عدة مؤلفات قبد من بينها :
                                                                        اؼبنهج اؼبدرسي اؼبعاصر .    -
فصول يف تدريس اللغة العربية .                                                                     –
فية .         التخطيط للتدريس و األسئلة الص –
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 الحسون و حسن جعفر الخليفة.

 دراسة في المحتوى
 
 
 
 
 



 

8 

 

 

كتاب: طرق تعليم اللغة العربية في التعليم العام جاسم محمود الحسون و   الفصل الثاني:
 دراسة في المحتوى: حسن جعفر الخليفة

 المبحث األول: تعليم اللغة:
ا و وظائفها و كيفية اكتسابها و ذكر االتجاىات الحديثة في مفهوم اللغة وخصائصه – 1

 تدريسها :
 أ . مفهوم اللغة و خصائصها و وظائفها: – 1
يرى الكاتبان أن اللغة أصلها لغوة على وزن فعلة ، فحذفت واوىا ، ومنها الفعل لغا أي  

يصل إىل أفكار اآلخرين، أن تكلم . فاللغة ىي األداة اليت يفكر هبا اإلنسان و اليت يستطيع هبا أن 
 2يفهمهم و أن يفهموه، وىي ؾبموعة مًتابطة من الكلمات.

أصوات يعرب هبا كل » كما يرى اؼبؤلفان أن للغة تعريفات عديدة ، فهي حسب ابن جيٍت           
 و يوحي ىذا التعريف بشموليتو إذ حيتوي النقاط التالية :«  قوم عن أغراضهم 

 كل شيء .أن اللغة صوت قبل   -
 أن اللغة وسيلة للتعبَت و االتصال . -
 زبتص بقوم مادون سواه، فلكل ؾبتمع ولغتو اػباصة.                                 -
كما نبلحظ ىذا يف قول ابن خلدون حيث يقول: " اعلم أن اللغة يف اؼبتعارف عليو ىي عبارة   

بد أن تعرب ملكة متقررة يف العضو الفاعل ؽبا و اؼبتكلم عن مقصوده ، وتلك العبارة فعل لسا ي فبل
 .3ىو اللسان ، وىو يف كل امة حبسب اصطبلحهم"

وىذا يعٍت ارتباط اللغة باللسان اؼبتكلم هبا ، وىي كذلك زبتص بأمة دون أخرى ، و ىذا ما نبلحظو 
 يف تعريف ابن جيٍت فكبل التعريفُت متشاهبُت و متداخلُت يف نقاط عدة . 

 مل اللغة على ؾبموعة خصائص ىي :ىذا وتشت
اللغة ظاىرة صوتية الن األصوات تعترب مادة اللغة اإلنسانية ، ولكي يصبح ؽبا معٌت ومدلول ال  – 1

 بد من وضعها يف شكل كلمة ليتضح مقصودىا، وعلى أي حال فان الطبيعة الصوتية للغة تعٍت أن 
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 4بل الكتايب.يبدأ تعليم اللغة لؤلطفال بشكلها الصويت الشفوي ق
كما يرى الكاتبان أن اػباصية الصوتية للغة تتيح فرصة ربليل األصوات اللغوية و ربديد              

 أعضاء النطق .
يرى اؼبؤلفان أن كل لغة وؽبا نظام خاص هبا يف ترتيب الكلمات و تكوين اعبمل ليتم            – 2

 عرض اإلفهام.
 ا اإلنسان وحده بغرض االتصال و التواصل مع أفراد ؾبتمعو.اللغة ظاىرة إنسانية ينفرد هب – 3
، و لديو القابلية الكتساب أي لغة يسمعها من             5اللغة مكتسبة فالطفل يولد بدون لغة  – 4

 ؿبيطو .  
، لذا كانت العبلقة اليت  6اللغة عرفية ، فالعرف ىو ما اتفق أفراد اجملتمع على صحتو و فبارستو – 5
بط بُت الرمز  الشيء ىي صلة عرفية اصطبلحية ، كما قبد أن اللفظ الدال على شيء واحد تر 

خيتلف من لغة إىل أخرى، فكلمة " رجل " مثبل يف اللغة العربية تطلق على اإلنسان الراشد بينما يف 
 " . NAMاالقبليزية فيسمى "

هتدف إىل توصيل األفكار   عن عبلوة على ذلك فالكاتبان يريان أن للغة وظائف تنحصر يف أهنا 
طريق نظام من الرموز.                                                                               
وحسب جفونز فهي تؤدي ثبلث أغراض ، االتصال ، التفكَت و التسجيل . وينتفع الفرد باللغة يف 

 تغذية العقل و سبلمة  الذوق و صبال التعبَت .                     أوقات الفراغ عن طريق القراءة، فبا يؤدي إىل 
ويؤكد العاؼبان مالينوفسكيويسربسن  على الوظيفة االجتماعية للغة، فاللغة وجدت لتحقيق  

 :7عبلقات اجتماعية
 فهي وسيلة و أداة للتفاىم و تستخدم للخطب و اؼبقاالت . -
 ألفراد ألهنا توحد صفوفهم .اللغة وسيلة لبلرتباط الروحي بُت ا -
 . 8واللغة وسيلة غبفظ الًتاث الثقايف و اغبضاري لؤلمم ، فهي حافظة للفكر اإلنسا ي -
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 اكتساب اللغة : ب. – 1
اىتم الباحثُت بدراسة لغة الطفل ، و ىناك نظريات حاولت تفسَت اكتساب اللغة منها نظرية  

و غَتىا ، وقد مرت عملية االكتساب ىذه بعدة مراحل  اغبشتالت و نظرية التعزيز و نظرية االشًتاط
ىي :                                                                                                  

و تسمى دبرحلة احملاكاة و التقليد ، فعن طريق التقليد و احملاكاة يكتسب  مرحلة التصويت : -1
 ، وتكون يف األسابيع األوىل ، فالطفل يريد أن يشبع حاجاتو .    9طقالطفل اللغة و الن

وتستمر غالبا يف أشهر السنة األوىل، حيث يبدأ الطفل يف فهم بعض  مرحلة المناغاة : – 2
 الكلمات واألصوات اليت يصدرىا تكون أكثر معٌت .   

حيث يقوم الطفل بًتديد    وتًتاوح بُت الشهر اغبادي عشر و الرابع عشر مرحلة الكالم : – 3
ما ، حىت منتصف السنة الثانية يستخدم الطفل أربع   –با أو ما  –كلمات ذات مقطع واحد مثل با 

أو طبس كلمات و تظهر اعبملة ذات الكلمتُت ، وىكذا تتطور لغتو و تنمو مع منو سنو ، لتشمل    
 اعبمل القصَتة و اعبمل التامة .   

ألخرى أن الطفل يف السنة الثانية يستعمل اعبمل و يشبهها، و استعمالو   ىذا و تشَت الدراسات ا 
 . 10للجمل االظبية يكون أكثر من اعبمل الفعلية ، و يبدأ يف استعمال الصفات و الضمائر

 ج . االتجاىات الحديثة في تعليم اللغة : – 1
وفق أسس علمية بعد اكتساب الطفل للغة األم ، البد من دخولو اؼبدرسة ليكمل تعلمو  

مضبوطة، تقوم على مناىج و اذباىات حديثة و ىذا ما قام بو علماء اللغة و النفس و االجتماع 
 باكتشاف اذباىات حديثة و أساليب لتعلم اللغة و تعليمها ، ومن بُت ىذه االذباىات نذكر :

 االتجاه التكاملي : – 1
بُت الفروع كلها ، وأهنا وحدة متكاملة العناصر  يرى الكاتبان أن من الضروري اعتبار اللغة مادة ذبمع

، فبل جيب أن ندرس فرع دبعزل عن الفروع األخرى ، كما أن تعليم اللغة يف ىذا االذباه يقوم أساسا 
                                               االستماع ، و التحدث ، القراءة و الكتابة .                                                         على اؼبهارات األربع 

 

                                                 

 . 14رجع نفسو ، صزكريا إسماعيل ، الم - 9
 .15، ص:  2002عبد المنغم سيد عبد العلي ، طرق تدريس اللغة العربية ، دار غريب ، القاىرة ،  - 10



 

01 

 

 االتجاه الوظيفي :  -2
وذلك بالنظر إىل وظيفة اللغة ودورىا يف اغبياة يف خدمة االتصال االجتماعي بُت الناس، حيث نشا 

 ىذا االذباه يف سنوات اغبروب ، يستطيع الفرد حينها التعبَت على ما يريد قولو لآلخر .  
و كان ال بد أن ينعكس ىذا االتصال على تعليم اللغة و تعلمها على أهنا ظاىرة ربل ومن         

مرسل و رسالة اؼبشاكل وتعاجل القضايا ، سواء أكانت اجتماعية أو تربوية مرتبطة باألطراف الثبلثة 
 و مستقبل .

تعبَت .         ويكون اؽبدف من تدريس اللغة تنمية كفاءة االتصال اللغوي لدى اؼبتعلم ليستطيع ال
 طرقها . يب فعال يف تعليم اللغة و تطوير ومنو نبلحظ أن ىذين االذباىُت كان ؽبما اثر بارز و اجيا

 اللغة العربية ، خصائصها و فروعها و أىدافها و طريقة تدريسها : – 2
 أ . اللغة العربية و خصائصها و فروعها و أىدافها :  - 2

تقد بعد نزول القران الكرمي الذي عظمها و جعلها لغة العرب كافة أخذت اللغة العربية مكاهنا اؼبف
وأعطاىا صفة الشمولية ، وىكذا و عاشت العربية يف مناء و تطور متزايد عرب الزمن، و اتسع صدرىا 

الستقطاب الكثَت من األلفاظ حىت أصبح لديها رصيد ىائل من اؼبعلومات، و لعل انتشار التعليم 
ائل اإلعبلم من العوامل اليت سامهت يف تطور اللغة و رقيها ، السيما أهنا وظهور الصحافة و وس

 أصبحت لغة رظبية يف صبيع األقطار العربية .
ىذا وتشتمل اللغة العربية على ؾبموعة خصائص نذكر منها :                                             

 االشتقاق :  – 1
، و الرجوع بو إىل أصل واحد حيدد مادتو كلفظ ضرب نشتق ويقصد بو توليد لفظ من لفظ أخر 

منها ضرب ، يضرب ، اضرب ، ضارب فبا يكسب ىذه اللغة مرونة يف االستعمال و حداثة يف 
 األلفاظ . 

إن مراعاة اإلعراب يف الكبلم ىو الفارق الوحيد ؼبعرفة معا ي األلفاظ اؼبتقاربة و بو اإلعراب : – 2
 .11اوره كالفاعل و اؼبفعول بو مثبل ، فاإلعراب مفتاح اؼبعا ي منيز بُت االسم وما جي
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 الترادف :  – 3
إن اؼبًتادفات ىي ألفاظ متحدة اؼبعٌت، و قابلة للتبادل فيما بينها يف أي سياق كان، و ينوه الكاتبان 

، إىل الًتادف التام فهو نادر الوقوع حبيث يصبح كل لفظ منو معربا عن جانب واحد ؼبعٌت واحد
فالعرب على سبيل اؼبثال يعرفون ما يزيد عن مئة اسم لؤلسد حىت قال خالويو صبعت لؤلسد 

 .12طبسمائة اسم وللحية مئتُت 
 وفرة األصوات : – 4

حددت األصوات العربية دبخارج عدة ىي اؼبخارج اعبوفية و اؼبخارج اغبلقية ، و ـبارج اللسان، 
عربية منتظمة القواعد و الًتاكيب كتمييزىا بُت اؼبفرد و وكذلك اؼبخارج الشفوية ، ىذا و قد ظلت ال

 اؼبثٌت واعبمع و اؼبذكر و اؼبؤنث و غَتىا .           
ولكي يتدرب اؼبتعلم على ىذه اػبصائص البد على اؼبعلم أثناء عملية التدريس أن ينطق الصوت 

 بو .                  صحيحا من ـبرجو ، كي ال يواجو التلميذ مشكلة يف تلقي اغبرف و النطق
ىذا وتقسم العربية إىل فروع حسب رأي الًتبويون ، فتبُت تدارس منهج اللغة العربية يف مدارسنا ىذه 

 .13الفروع و ىي القراءة واألدب و التعبَت و النحو و اإلمبلء و اػبط
لتكامل بينها و على الرغم من استقبللية ىذه الفروع و تدريسها كل فرع على حدة ، إال انو جيب ا

أىدافو و  لنجاح العملية التعليمية ، و تؤدي وضيفة االتصال بُت اؼبعلم و اؼبتعلم ، حيث أن كل علم
قد و  اػباصة ، ولنا يف تعليم اللغة العربية على وجو اػبصوص أىداف و غايات يسطرىا اؼبعلم ،

ن اللغة العربية تنمي قدرة اقتصر الكاتبان على ذكر ىذه األىداف يف اؼبرحلة الثانوية ، ذاكرين أ
 الطبلب على االستماع اعبيد فبا يؤدي ذلك إىل ربليل الشيء اؼبسموع و فهمو ، إضافة إىل أهنا

الصحيحة للنصوص ، و التعود على الكتابة خبط مقروء خايل من سبكننا من القراءة السليمة و 
 علم هبا .           األخطاء ، كما أهنا سبكن اؼبتعلم من اإلؼبام بقواعد اللغة و ال

 ب . طريقة التدريس في المجال التربوي :  – 2
اؼبعلومة لدى  تقوم عملية التدريس أساسا على الطريقة على الطريقة اليت يتبعها اؼبعلم يف توصيل    

، لذا كانت الًتبية التقليدية تقوم على عملية تلقُت اؼبعارف و كان اؼبتعلم جهاز لبلستقبال اؼبتعلم
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على  ، أما الًتبية اغبديثة فيقوم عندىا مبدأ التدريس على ؾبموعة اؼبتغَتات و اػبصائص ، و فحسب
 ىذا األساس ينصح اؼبعلم بإتباع شروط عدة الختيار طريقة تدريس معينة قبد من بينها :

ت مبلئمة الطريقة لؤلىداف اؼبسطرة ، فمثبل إذا أراد اؼبعلم ربقيق ىدف تنمية مهارة حل اؼبشكبل –
 وقد يستخدم طريقة حل اؼبشكبلت و غَتىا .  

مناسبة الطريقة للمحتوى الدراسي الن اؼبواد زبتلف فيما بينها ، سواء أكانت ىذه الطريقة عن  –
 طريق التجربة أو يكتفي اؼبعلم باعبانب النظري فحسب .

ى وعي اؼبعلم مبلئمة الطريقة ؼبستوى التبلميذ ، إذ سبكنهم من اإلؼبام دبوضوع الدرس و مد –
 بالعمليات العقلية اليت يقوم هبا التلميذ أثناء تعلمو . 

 اجيابية اؼبتعلم و مشاركتو داخل حجرة الدرس .  –
  تنوع الطريقة إلثارة اؼبتعلم و جعلو أكثر دافعية لتلقي موضوع اؼبادة الدراسية .   –

                             المبحث الثاني : تحضير الدرس                                
 تحضير الدرس و عناصره :   - 1   
وعناصرىا بعد ربضَت الدرس عملية منضمة يقوم هبا اؼبعلم للوصول إىل  أبعاد اؼبرافق التعليمية     

بالتايل حيقق أىدافو اؼبنشودة ، و غالبا ما يكون يف حصة أو حصتُت حسب اؽبدف الذي يسطره و 
                           طيط الدرس، فقد يتسم باإلجياز أو التفصيل حسب خربة كل معلم .                                                                   اؼبعلم، أما عن زب

 ىذا و تشمل خطة الدرس على ؾبموعة عناصر ال بد من توافرىا و ىي :
على األبعاد الزمنية و اؼبكانية و مستوى الصف يف ربديد اؼبعلم اإلطار العام للدرس اؼبشتمل  –

 صدر خطة الدرس ، لتمكنو من تنظيم خطتو .  
اؼبتوقعة من اؼبتعلم بلوغها ، و ذلك بالًتكيز على  األىداف التعليميةيسعى اؼبعلم إىل ربقيق  –  

 أىدافو من سلوكو ، لبلوغو األىداف جيدة الصياغة أو رديئة الصياغة ، وعلى اؼبعلم أن ينوع يف
 معرفية إىل وجدانية لتحقيق التوازن .

 .ألي درس كان ، وتسجيلو ما يراه مناسبا لتحقيقو ؽبدف  للمحتوى الدراسيمراعاة اؼبعلم  –
                                                      ، وسبكنو منها ليسَت الدرس وفق خطة فبنهجة .                                            طريقة محددة للتدريساشتمال الدرس على  –
، وزبتلف الوسائل باختبلف و اليت بدورىا توضح الدرس الوسائل التعليميةاعتماد اؼبعلم على  –

 الدروس اؼبقدمة .                                                                             
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و اليت من شاهنا معرفة مدى ربصيل التبلميذ للمادة اؼبعرفية، كان  يب التقويمأسالاستخدام اؼبعلم  –
 . يقوم اؼبعلم بطرح ؾبموعة من األسئلة يف وسط الدرس و يكتشف ما إن فهم التبلميذ الدرس

 و تقدديها للتبلميذ ، لكي يعتمدوا على أنفسهم يف حلها . للواجبات المنزليةربضَت اؼبعلم  –
 ا اؼبوضوع أن الكاتبان ذكرا بعض النماذج عن الواجبات اؼبنزلية للدرس .و قبد يف ىذ –

          ىذا وتجمع جل العناصر المذكورة في تحضير الدرس في ما يسمى بكراسة التحضير
، حيث يفرض على اؼبعلم ربضَت خطة لكل درس من الدروس يف ىذه  14إعداد الدروس أو كراسة

لتقيد هبا يف مطلق األحيان فاؼبعلم يف الغالب ما خيرج عن ىذا التقيد الكراسة ، ولكن ال جيب عليو ا
 إىل اإلبداع يف األسلوب و التقدمي .

و قبد يف ىذا اؼبوضوع ذكر الكاتبان منوذج مقًتح ػبطة درس يف مادة اللغة العربية ، و ذلك بوضع 
وسائل تدريس و وى و طرق اإلطار العام للدرس مث العناصر اؼبعتمدة يف خطة الدرس من أىداف وؿبت

 و أنشطة تعليمية ، و أساليب التقومي و الواجبات اؼبنزلية . 
و ترتيب يف مهنتو و ربديد معلوماتو وعليو فان إعداد الدروس من األمور اعبوىرية لنجاح اؼبدرس 

 .  15مادتو
 أىمية تحضير الدرس : – 2
 ف اؼبسطر يف وقت و جهد قصَت .مساعدة اؼبعلم من تنظيم أفكاره و ربسينها لتحقيق اؽبد –
 الشعور بالثقة بالنفس و مواجهة اؼبواقف التعليمية و التصدي ؽبا . –
 يساعد اؼبعلم يف الرجوع إىل النقاط اليت سبت معاعبتها فهو يعترب سجل ؿبفوظ . –
 هتيئة الوسيلة اؼبناسبة و اؼبساعدة يف عملية تلقُت الدرس .  –
 نقاط الغامضة و شرحها .يساعد اؼبعلم يف توضيح ال –
 التمكن من ربديد مقدار اؼبادة الذي ىو بصدد تقدديها . –
 يساعد الًتبويون يف متابعة اؼبعلم ما إن كان جادا يف عملو أو ال . –
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 المبحث الثالث : تعليم القراءة و التعبير                                                   
 م ، األنواع و الشروط :القراءة ، المفهو  – 1

لقد أصبحت القراءة شيء ضروري يف حياة اإلنسان رضة مهارة من اؼبهارات اللغوية إىل جانب     
اغبديث و االستماع و الكتابة ، أما أمهيتها فتكمن يف أهنا تقوم بتثقيف العقل و تنميتو ، كما تعد 

تربط اللفظ دبعناه ، فهي مصدر مهم من أداة يطلع هبا على الًتاث ، فهي إذن عملية بصرية عقلية 
 .16مصادر ذبديد اؼبعا ي و األفكار لدى األطفال ، و بذلك تعينو على اغبوار اؼبتجدد الثري العميق

و للقراءة أنواع قد حصرىا اؼبؤلفان من حيث غرض القارئ و من حيث األداء ، أما من حيث غرض 
 :القارئ ، فهي تشمل سبعة أغراض

 .ة السريعة كالبحث عن شيء معُت و استخراجوالقراء :أوؽبا 
 .و ثانيها قراءة التلخيص كقراءة تقرير أو مذكرة 
ذا فالقارئ يف ىذه اغبالة ؿبتاج ؽبفظها و و ثالثها قراءة التحصيل ويراد هبا استظهار اؼبعلومات ، و ح 

 .الباحثُت ، وىي قراءة الطلبة و 17إىل كثرة اإلعادة و التكرار و من خصائصها أهنا بطيئة
 .بحث كجمع اؼبعلومات حول موضوع مافقراءة ال :أما رابعها

 .و تقوم على التحليل و اغبكم قراءة النقد ، :أما خامسا 
 .تسلية كقراءة الروايات و األلغازفهي قراءة ال :أما سادسا

 . قراءة التصفح كقراءة موضوعات قراءة سريعة و اػبروج بفكرة عامة عنها :وسابعا و أخَتا 
أما القراءة من حيث األداء نوعان ، قراءة صامتة و قراءة جهرية ، فالقراءة الصامتة ىي    

قراءة ينظر إليها بالعُت فقط دون مهس هبا أو ربريك شفتُت فهي أكثر استعماال يف اغبياة اليومية 
اىج اغبديثة ، حبيث يتم قراءة قسط كبَت من الكتاب مثبل ، لذا قبد أن اؼبن18وغَت ؾبهدة للقارئ 

هتتم هبا ، أما القراءة اعبهرية فهي النطق العايل بالكلمات و اعبمل و توجيهها لآلخر فالطفل عندما 
                                                    يقرا جهريا فانو يكتشف نفسو ما إن كانت حبالو الصوتية جيدة و ليس فيو عيب نطقي .                                                

لذا قبد اؼبر بون ينصحون باعبمع بُت القراءتُت ، ىذا و للقراءة اعبيدة شروط ال بد من توافرىا يف  
كلتا القراءتُت حيث تتميز القراءة اعبهرية عن الصامتة يف شروط عدة أوؽبا سبلمة النطق و إخراج 
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ما عن جودة القراءة الصامتة فًتتبط بسرطان اغبرف من ـبرجو الصحيح ، و الوقف عند الكلمة ، أ
    مها السرعة حيث يتدربون على قراءة اعبمل الن ذلك سيقل من عيوهبم النطقية أيضا فهم اؼبعٌت 

 و ىو أن يقرا النص عدة مرات و يفهمو . 
 تعليم القراءة في الصفوف االبتدائية و اإلعدادية و الثانوية  :    –2

دخل األساسي لكثَت من اػبربات اؼبتعددة يف حياة طفل اؼبرحلة االبتدائية وما إن القراءة ىي اؼب    
، فبعد تعرف التبلميذ على اغبروف و أصواهتا تأيت مرحلة القراءة 19بعدىا حىت يصَت راشدا مسؤوال

يف الكتاب ، حيث يبدأ اؼبعلم يف نص القراءة يف أي موضوع يريد معاعبتو بتمهيد حول ذلك 
 يأمرىم بقراءة صامتة و  بعد االنتهاء يقرءون النص قراءة جهرية ، مث يقوم بطرح أسئلة اؼبوضوع ، مث

معينة حول النص ، و على اؼبعلم ربديد مشكبلت الدرس و الوسائل اليت تعينو على فهمو و ربطو 
 للدرس السابق بالدرس البلحق ؼبناقشة األفكار .                                 

ون القراءة ىادفة يف اؼبراحل اإلعدادية و الثانوية فهم يطالعون الكتب داخل ىكذا وتك 
اؼبكتبات و حيددون األفكار العامة و اعبزئية و ىذا كلو لتنمية رصيدىم اؼبعريف و الثقايف حبيث 

 يتمكنون من النقد و اؼبناقشة .
ل القراءة و ذلك ىذا و قد يتمكن اؼبعلم من تدريب اؼبتعلمُت على مهارة االستماع خبل  

دبتابعة اؼبتحدث و حصر ذىنو معو ، أما فيما يتعلق بالنشاطات اؼبقدمة للتبلميذ لدروس القراءة 
فيقوم اؼبعلم بإعطائهم بعض اؼبفردات اليت درسوىا ليقوموا بوضع صبل من إنشائهم ، كذلك خلق 

 لخيص اؼبوضوع يف سطور .عنوان جديد مغاير للعنوان األصلي للدرس ، و كما حيدد ؽبم اؼبعلم بت
 ربط القراءة بغيرىا من الفروع :  – 3 

ديكن لنشاط القراءة التقاطع و التداخل مع النشاطات األخرى ، فمثبل ديكننا ربط القراءة بالتعبَت 
الشفوي من خبلل جعل التلميذ يعرب عن النص ، أما عن التعبَت الكتايب فيمكن للتلميذ أن يلخص 

أما فيما يتعلق بربط القراءة بالقواعد النحوية فيستطيع اؼبعلم أن يكلف تبلميذه  نص القراءة مثبل ،
 باستخراج قاعدة درسها التبلميذ من قبل من النص .
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 التعبير بشقيو الشفوي و الكتابي : –4 
يعد التعبَت وسيلة للتواصل مع األخر و نقل كل احتياجاتو لو ،لذا كان تدريسو شيء ضروري   

، أما الشفوي فهو  شفوي و كتابيللتبلميذ و تعويدىم على التعبَت بطبلقة ، و التعبَت نوعان بالنسبة 
التحدث مشافهة إليصال فكرة أو شعور ، لذا تكمن أمهيتو يف انو يفك عقدة الفرد و يستطيع إبداء 

 .20احًتام رأيو و مناقشة األخر ، كما يقوم بتدريب اؼبتعلمُت أصول التعاطي االجتماعي من إصغاء و 
 التعبير الحرو تدريسو يف الصفوف االبتدائية أمر ضروري فهو متعدد األساليب إذ قبد   

فالطفل يعرب عما يف نفسو ، و عما يدور حولو بوضوح و طبلقة فيدير حوارا و يوظف بعض 
و ديكننا ربط ذلك بنص القراءة حينما يكون  21األساليب توظيفا سليما و االستفهام و األمر

 .وضوع اؼبطروح مثبل عن البيئة و تلوثها فالطفل يستطيع التعبَت عن استيائو إزاء ىذا الوضع اؼب
كما قبد التعبَت عن الصور فغالبا ما يكون نص القراءة مصحوبا بصورة يطلب من التلميذ 

اؼببلحظة و النقد و يف ىذا الصدد قبد الكاتبان يعرضان ؾبموعة مواضيع للتوضيح ، كيف يتم 
م عرض  اػبطوات البلزمة إلفهام التلميذ إضافة إىل عنصر القصة فهي تنمي التعبَت الشفوي ، للمعل

 و قبد الكاتبان يدعمان ذلك بأمثلة من القصص .                                       
        أما التعبَت يف شقو الثا ي فهو التعبَت التحريري ، أو الكتايب فهو يعد فن من فنون العربية  

، إذ ديكن ربط  22و ىو مثل غَته من الفنون يعتمد على احتذاء النماذج اعبيدة و على اؼبرانة الكثَتة
ىذه اؼبهارة بنشاط القراءة كأن يطلب اؼبعلم من تبلميذتو تلخيص نص من النصوص يف بضعة اسطر 

صبل تامة .                                                                                            أو يصف الصور اؼبقدمة يف الكتاب ، كما يطلب من التلميذ استعمال كلمات يف
و قبد يف ىذا الكتاب الذي بُت أيدينا أنو يعرض لنا أمثلة و مناذج عن كبل التعبَتين ؼبساعدة 

 اؼبعلمُت و حىت التبلميذ .
أما  التعبير الوظيفي و التعبير االبداعيا يشتمل التعبَت الكتايب على نوعُت اثنُت مهو 

الوظيفي فهو يدور حول مطالب اغبياة و يشمل احملادثة و اؼبناقشة و كتابة الرسائل ، أما االبداعي 
 .فيتم فيو التعبَت عن ـبتلف اؼبشاعر و األحاسيس الذاتية و يظهر يف القصائد و القصص و غَتىا
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عدة مشاكل من بينها قلة ؿبصوؽبا من األفكار و فقرىم  ىذا وقد يواجو التبلميذ يف تعابَتىم
، و ركاكة األسلوب و اكبطاطو و غلبة العامية على الفصحى ،  23ؽبا راجع إىل قلة ذبارهبم يف اغبياة

 و لتفادي ىذه اؼبطبات على اؼبعلم أن يكون منوذجا حيتذى بو . 
َت لتقدديهما أساليب و طرق التعبَت       وما نبلحظو أن الكاتبان قد أؼبا هبذين اعبانبُت من التعب

 و اليت جيب على اؼبعلم القيام هبا و إتباعها لنجاح العملية التعليمية التعلمية . 
 المبحث الرابع : تعليم اإلمالء و الخط 

 تعليم اإلمالء و أسسو و أنواعو و أىدافو : – 1 
و وسيلة لصحة الكتاب من حيث يعد اإلمبلء من األسس اؼبهمة للتعبَت التحريري ، كما ان

الصورة اػبطية و صحة رسم الكلمات ، فهو مقياس دقيق للمستوى الذي وصلوا إليو يف التعلم  وقد  
كان قدديا يقوم على أساس اختبار التبلميذ يف الكلمات الصعبة و التنافس فيها من اجل تقدير 

وم على أساس التدريب بعرض الكلمة الدرجة االمتحانية لكل منهم أما يف مفهومو اغبديث فكان يق
و التعرف عليها و التدريب على كتابتها و نطقها .                                                  

ىذا و لئلمبلء أسس يقوم عليها :                                                                        
فهي تبلحظ الكلمات و اغبروف و تساعده على رسم صورهتا     اعتماده على وسيلة العُت  -

الصحيحة يف الذىن و تذكرىا عند كتابتها .                                                           
اغبروف  و سبييزىا و إدراك الفروق بُت اعتماده على وسيلة األذن فهي تدربو على ظباع األصوات -

 ارج .اؼبتقاربة اؼبخ
اعتماده على وسيلة اللسان ، حيث تكمن يف تدريبو على نطق الكلمات اليت يسمع إليها         -

التبلميذ .                                                                                                  
 .تابةاإلكثار من التدريب اليدوي على الكتابة فبا يؤدي إىل سرعة الك -

 كما أن لئلمبلء أنواع نذكر منها :
 ويراد بو نسخ القطعة من الكتاب أو السبورة بعد التأمل فيها و ؿباكاهتا   اإلمالء المنقول : - 
     من مت نقلها على الكراس ، و ىو ما تذكره الكتب اؼبدرسية يف الصفوف الثبلثة   األوىل بعنوانو 

 24إلمبلء يناسب الطبلب يف هناية الصف األولو ىذا النوع من ا« اكتب في دفتري» 
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ىو أن تعرض القطعة على السبورة و قراءهتا و اإلشارة إىل الكلمات الصعبة  اإلمالء المنظور : - 2
، حيث يناقش اؼبعلم التبلميذ يف معٌت القطعة ، وتكتب على اعبهة اليسرى من السبورة مث ربجب 

 القطعة و سبلى على التبلميذ . 
و ىو إمبلء ذو شقُت ، األول يشخص نقاط الضعف و يسَت على      مالء االختباري :اإل - 3

إعداد قطعة تشمل على مشكبلت إمبلئية ، أما الشق الثا ي فهو اختبار لتشخيص األخطاء و يسَت 
على إعداد قطعة تشمل على كلمات صعبة .                                                        

و لئلمبلء أىداف يسطرىا قبد منها :                                                               ىذا
كتابة الكلمات بصورة صحيحة فبا يعطي قيمة للتعبَت الكتايب .                                     -
حة .                        اختبار قدرة التبلميذ على رسم الكلمات و سبرينهم على الكتابة الواض -
تعويدىم على حسن االستماع و اؼببلحظة .                                                           -
كما ال زبلوا أمهيتو عن باقي النشاطات األخرى ، فهو يعد درس تعليمي جيرى فيو تعليم كتابة   -

سبورة أو الكتاب بعد تدوينها على كراستو ،فالغرض الكلمة، و السماح للتلميذ رؤية الكلمة على ال
 من ىذا تعليم الرسم الصحيح للكتابة .   

 كيفية تدريب التالميذ على كتابة الكلمات :    - 2
على اؼبعلم أن يدرب تبلميذه على كتابة الكلمات عدة مرات مستعملة يف صبل مفيدة ـبتلفة  بعد 

م على كتابة الكلمات اؼبنتهية بالتاء اؼبربوطة اؼبنونة بتنوين أن يوضح ؽبم كيفية كتابتها ، كأن يدرهب
 الفتح . 

كأن يكتب ؽبم صبلتُت تتضمن األوىل كلمة منصوبة غَت منتهية بتاء مربوطة و الثانية كلمة منصوبة     
 أعطا ي أيب ساعة . –منتهية بتاء مربوطة مثل ساعة 

تنوين الفتح يف أخر الكلمة إال إذا كانت الكلمة  و يبُت للتبلميذ ضرورة كتابة حرف األلف عند    
 منتهية بتاء مربوطة .                                                                                   

ىذا و لتعليم اإلمبلء أخطاء قد يقع فيها التبلميذ بُت اغبُت و اآلخر ، كعدم كتابتهم للكلمات    
ال " فإهنم ال يكتبوهنا حُت دخوؽبا على  ″زة الوصل مثل ما اظبك ؟ . كما قبد كتابة اليت تبدأ هبم

األحرف الشمسية ، إضافة إىل ىذا خلطهم بُت التاء اؼبربوطة و التاء اؼبفتوحة ، فهم يقعون يف ىذه 
األخطاء لنقص التدريب على كتابة الكلمات اعبديدة ، إذ ىناك عدة طرق لتصحيح ىذه األخطاء 
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تفاديها فعلى اؼبعلم أن يتابع التبلميذ يف نقلهم للكلمة من السبورة ، بان دير عليهم   مثبل ، وان و 
 يصحح ؽبم الكراسات وحده بدقة و عناية و يرصد األخطاء الشائعة .

وديكن لنا ربط اإلمبلء باػبط  كان يكلف اؼبعلم تلميذه بكتابة عدة كلمات و ديليها عليو ،  
على اػبط اغبسن و الصحيح للكلمات ، فالتلميذ كلما كان خطو مقروءا ، كلما ويف  ىذا تدريب 

تفاد الوقوع يف األخطاء .                                                                                    
حسب األصول  بصورة حسنة و صبيلةو يعرف اػبط على انو كتابة اغبروف العربية اؼبفردة أو اؼبركبة 

، فهو من الفنون اليدوية اليت تكمن يف ربقيق اؼبتعة الفنية و حب اعبمال و تقديره ، لذا 25القواعد و 
ملية القراءة و اإلسراع فيها تكمن أمهيتو يف توليد الرغبة يف نفسية القارئ يف فهم معانيو و تسيَت ع

ية و تعليمهم االنتباه و الدقة بو رببيبها ، فتعليم اػبط يغرس يف التبلميذ صفات خلقية و تر و 
 اؼببلحظة .                                                                و 

 أنواع الخط : -3
:                                                                               للخط نوعان نذكر منها  

ابات اليدوية و يف اؼبراسبلت ، أو تسجيل األفكار ، و ديتاز يستخدم يف الكت خط الرقعة : – 1
 .26بوضوحو و قصر حروفو و سهولتو و اختصاره

ىو أداة التعبَت يف اؼبطبوعات مثل الكتب و الدوريات و الصحف اليومية     خط النسخ : – 2
ادس ي بالنسخ الستخدامو يف نسخ القران وقد اعتمد خطا رئيسا منذ منتصف القرن السظبو 

 .27للهجري بدال من اػبط الكويف
و ىناك أنواع أخرى من اػبطوط كخط الثلث و الفارسي و الكويف ، تستخدم يف كتابة البلفتات     

 .وعناوين الكتب و غَتىا 
ىذا و يقوم تعليم اػبط على ؾبموعة من األىداف:                                                 

 لى الكتابة حبروف وكلمات متناسقة يتميز بعضها عن بعض من حيث الشكل  تدريب التبلميذ ع -
النقاط ، و اكتساهبم اؼبهارة اليدوية و مساعدهتم على تكوين عدد من القدرات الفنية و العقلية    و 

                                                 
25
 . 215عبد الفتاح حسن البجة ، المرجع السابق ، ص -

26
 . 216عبد الفتاح حسن البجة ، المرجع السابق ، ص-

27
 . 216عبد الفتاح حسن البجة ، المرجع السابق ، ص -
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كدقة اؼببلحظة و االنتباه ، إضافة إىل تعويد الطبلب عادات حسنة كالنظافة و النظام وؿببة النفوس 
 .28ة ، و التجويد والتحسُتاعبميل

، معلم اػبط مراعاهتا أثناء تدريسوإذ قبد ىناك عدد من األسس و االعتبارات اليت جيب على 
إذ ينبغي على اؼبعلم ربديد اؽبدف من كل درس خط وان يدونو يف كراسة اإلعداد،كما جيب عليو 

عطاء اؼبعلم وقتا مناسبا للخط القيام على منهج مناسب يعتمد على التكرار و التدريب اؽبادف ، و إ
يتبلءم مع أمهيتو ، كما يعود التبلميذ احملافظة على نظافة كراساهتم و الدقة يف اؼببلحظة  كما ينبغي 

                                          االىتمام بتكوين صباعة اػبط العريب من التبلميذ اؼبوىوبُت ربت إشراف اؼبعلم اؼبتخصص يف ذلك .                                    
ىذا و يتوقف قباح درس اػبط على مدى انتباه التلميذ و دقتو ، و عموما ىناك ثبلث طرق  

حيث يتم ذبزئة اغبرف إىل خطوط أو أجزاء مستقلة طريقة تجزئة الحرف لتدريس اػبط قبد أوؽبا 
حيث تقدم اغبروف إما حرف المفرد طريقة الليقوم اؼبعلم بتلقُت كل حرف على حدة ، و ثانيها 

حيث يبدأ اؼبعلم  طريقة الكلمةوفق ترتيبها اؽبجائي أو لتشاهبها يف الرسم ، أما الطريقة الثالثة فهي 
بتدريب التبلميذ على رسم الكلمة اؼبفردة أو اعبملة القصَتة ، فهذه الطريقة تدفع بالتلميذ إىل بذل 

 ائدة .اعبهد ، ألنو ديارس عمبل ذا معٌت و ف
 إذ قبد ىنالك ثبلثة معايَت أساسية ديكن من خبلؽبا اغبكم على جودة اػبط اؼبكتوب ،

                                                                                                                       تتمثل ىذه اؼبعايَت يف :و 
اغبروف بوضوح و عدم اللبس فيها ، و مراعاة اؼبسافات بُت  و يتوقف على رسم الوضوح : - 1

 ىذه اغبروف و وضع النقاط و مراعاة حجم اغبرف و ميلو و طولو إىل غَت ذلك .
وزبتلف باختبلف األعمار ، و اػبربة وتقاس عادة بعدد اغبروف اليت تكتب يف فًتة السرعة : -2

 .كتوبة ، و جيعلوهنا متصلة فيما بينهازمنية معينة ، إذ حيفظ التبلميذ تلك اؼبادة اؼب
و يراعى فيو الدقة يف رسم وكتابة اغبروف و تنظيمها و ترتيبها وتناسق الكلمات مع  الجمال : -3

 بعضها البعض .

 
 

                                                 
28
 . 123ازوري  األردن حمان  صفهد خليل زايد ، أساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة و الصعوبة ، دار الي -
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 المبحث الخامس : تعليم األدب
 مفهوم األدب و أنواعو :  – 1

ما كان يطلق على الطعام  تغَت مدلول كلمة أدب من اعباىلية إىل عصر صدر اإلسبلم ، فل 
أصبح و و دعوة الناس إليو أصبح يدل على معٌت خلقي هتذييب و بعدىا تطور ىذا اللفظ شيئا فشيئا 

 يطلق على التعبَت اعبميل .
معايَت ببلغية و  أما يف اجملال الدراسي فنقصد بلفظة أدب دراسة النصوص األدبية وفق أسس 

 .و اؼبختلفة اؼبتجلية عرب العصور  نقدية ، إذ انو ينهض بالثقافة العامة
كما يعد األدب وسيلة لدراسة اغبياة االجتماعية و خاصة فن القصة اليت تعد فن أديب يتناول 
حادثة أو ؾبموعة حوادث ، و ىذا الفن مقتبس من الغرب الذي عرف القصة الفنية يف القرن الثامن 

تنمي خيالو و توسعو ، و من  أنواعها ، حيث يكمن دورىا يف أهنا تقوي ذاكرة الطفل و  29عشر
قبد القصص الواقعية و القصص اػبيالية و ىذا النوع من القصص يبلئم األطفال يف سن الرابعة تقريبا 

 .30و شروطها أن تكون ؽبا مغزى هتذييب و أن يكون أسلوهبا سهبل  كتاب كليلة و دمنةمثل 
يب ال بد من قراءتو و حفظو يف تعد كذلك فن أد المسرحية و األناشيد و المحفوظاتو 

اؼبرحلة االبتدائية ألهنا تزوده باأللفاظ و التعابَت اعبيدة و تصبح لديو طبلقة و جرأة ، شرط أن تكون 
ىذه األنشطة الثبلثة سهلة و مناسبة لعقل الطفل و مستواه ، و أن ذبسد حياتو وبيئتو ، و كمثال 

ت حيث يبدأ اؼبعلم بتمهيد بسيط حول احملفوظة ، مث على ىذه األنشطة نذكر طريقة تدريس احملفوظا
 تها ليسهل على التلميذ حفظها .  يقوم بكتابتها على السبورة و مناقشتها و ذبزئ

و أن ىذه القصائد الرائعة و القصص القيمة ظبية باألدب اػبالد الن ميزهتا ال تتغَت ، أما عن  
، كما يساعده على فهم لدى الطالبلغوية األىداف الذي يسطرىا األدب فهو ينمي الثروة ال

 النصوص األدبية .
 
 
 

                                                 
29

 .         251:م  ص 2010ه /  1431، 1فهد خليل زايد ، اللغة العربية منهجية وظيفية ، دار النفائس، ط -
30
 .266:م، ص 1998،  2فيصل حسين طحيمر العلي ، المرشد الفني لتدريس اللغة العربية ، دار الثقافة ، ط-
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 مداخل تنظيم منهج األدب : –2
يقوم على فكرة التتبع التارخيي للنصوص بدءا باألقدم إىل األحدث  إال المدخل التاريخي :  - أ

أن الًتبويون يرون دراسة األدب بصورة عكسية ، و ذلك بدراستو من األحدث إىل 
دث أسهل تناوال لعقوق الطبلب ، إال أن ىذا الزعم يظل بالطبلب األقدم ألن األح

ألهنم ال يستطيعون التعرف على مبادئ األدب اغبديث ، إال بتتبع اآلداب الذي سبقتو  
 كاألدب اعباىلي مث صدر اإلسبلم ، مث األدب األموي .

أ فيها ، كما يقوم ىذا وفيو يدرس األدب وفق البيئة اليت نش: المدخل المكاني ) البيئي ( -ب     
 اؼبدخل بإبراز اػبصائص األدبية لكل أدب مع ذكر االختبلفات و اؼبوازنات بُت البيئات األدبية . 

يدرس األدب على أساس الفنون األدبية كدراسة فن اػبطابة يف مدخل الفنون األدبية : – ج 
ب .                                 النثر و فنون القصة و اؼبقال ، و ذلك لتنمية الذوق األديب للطال

إال أن الًتبويون يرون أن ىذا اؼبدخل غَت مناسب لطبلب التعليم العام و إن الذي يناسب 
                                                                           .لقدراهتم اؼبدخل التارخيي

األديب ، و ىو إحساس القارئ دبا أحسو الكاتب كما قبد أن الكاتبان يتحدثان عن التذوق 
فهو يشعر بالنصوص و يتفنن فيها ، أما عن اػبطوات اليت يتم إتباعها يف تدريس النصوص 

األدبية ، فيبدأ اؼبعلم بتمهيد عن اؼبوضوع كأن يقدم للطبلب أسئلة عن ىذا اؼبوضوع ، مث يقوم 
شَت إىل قراءتو وبعدىا ينتقل إىل شرحو و بتقدمي صاحب النص ، أما ثانيا فيعرض النص ، و ي

 التفصيل يف معناه ، واستخراج صوره الببلغية و ربليلو . 
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 المبحث السادس : تعليم القواعد النحوية
 مفهوم القواعد النحوية و أىدافها :  – 1

أربعة أركان  ديثل تعليم قواعد اللغة العربية مكانة متميزة ، فعلم اللسان عند ابن خلدون يرتكز على
، حيث يعرف النحو على انو دراسة 31ىي اللغة و النحو و البيان و األدب و أن النحو يتصدرىا

العبلقات بُت الكلمات داخل اعبمل و ىو يعٍت بضبط  أواخر الكلمات و الغاية من تعليم النحو 
ابن ان منوذجا عن ىو استعمالنا للغة بدون غبن أو خطأ يف الكبلم و الكتابة ، و يذكر ىنا الكاتب

الذي يردد باكتفاء تعليم اؼبتعلمُت النحو الوظيفي لبلوغ اؽبدف ، ىذا ولتعليم القواعد  مضاء القرطبي
النحوية أىدافا عدة من بينها تدريب التبلميذ على سبلمة العبارة و صحة األداء باإلضافة إىل 

 ان و صقل الذوق األديب للطالب .سبكينهم من التعبَت الشفوي ، كما يقوم النحو على تقومي اللس
 طرق تعليم القواعد النحوية : – 2

الطريقة لقد اجتهد الًتبويون يف ؿباوالهتم لوضع طرق لتعليم القواعد النحوية ، قبد من بينها 
حيث تدعوا ىذه الطريقة إىل االنتقال من العام إىل اػباص و ذلك بتقدمي القاعدة النحوية  القياسية

، السهل رض األمثلة و الشواىد ، لكن ما يعاب عليها ىي تدرجها من الصعب إىلللطبلب ، مث ع
 ،الطريقة االستقرائيةو ىذا ما يقتل اغبماس و االكتشاف عند الطبلب ، أما الطريقة الثانية فهي 

، أي نتيجة كلية عامة سبثل الطريقة العكسية لؤلوىل فهي تقوم بعرض و فحص اعبزئيات للوصول إىلو 
منها أهنا  من عيوب قبد األمثلة و الشواىد للوصول إىل القاعدة ، كما ال زبلو ىذه األخَتةتقدمي 

بطيئة يف إيصال القاعدة ، كما يقتصر اؼبعلم فيها على تقدمي مثال أو مثالُت فقط ، فهذا يعترب 
فهي   المتكامل النصجحود يف حق القاعدة و يف حق التلميذ ، أما الطريقة الثالثة فهي طريقة 
 .تتشابو مع الطريقة السابقة إال أهنا تقوم بعرض نص لغوي يوضح القاعدة

و صبيع خصائصها ، ليقوم التبلميذ باستخراج األمثلة للوصول إىل القاعدة الكلية ، وما         
يعاب على ىذه الطريقة أيضا أهنا تعمل على إضاعة الوقت  وال يعطي للقواعد حقها .ىذا و يسَت 

واعد على خطوات أوؽبا أن يبدأ اؼبعلم بتمهيد ، مث يعرض األمثلة و يناقشها على السبورة تعليم الق
 الستنباط اغبكم أو القاعدة اؼبطلوبة . 

                                                 
31
 1جم الدليمي ، أساليب حديثة في تدريس قواعد اللغة  العربية ، دار الشروق ، عمان ، األردن ، ططو حسين الدليمي ، كامل محمود ن-
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 صعوبة القواعد النحوية : – 3
جيد معظم التبلميذ صعوبة يف فهم القواعد النحوية و اإلقبال عليها، و ىذا راجع إىل صعوبة يف    

، إضافة إىل ضعف مستوى معلمي اللغة العربية من حيث اؼبادة صة القددية منهافهم كتب النحو خا
اؼبعرفية و اكتساهبم ؽبا و الطريقة اليت يؤدون هبا ، عبلوة على ذلك ربدثهم باللغة العامية فبا يكسب 

افتقار  و  ،احمللولة العربية رداءة يف الكبلم، ىذا وأظهرت الدراسات أن ىناك قلة يف التطبيقات اإلعرابية
 . 32كتب القواعد إىل كفاية األمثلة التوضيحية ؼبوضوعات القواعد

الت لتيسَت الصعوبات فيما إذ ال بد لكل صعب أن يسهل ، فقد وجدت ىنالك عدة ؿباو        
   كخلف بن حيان البصريو يتعلق بالقواعد النحوية حيث يوجد ؾبموعة باحثُت و علماء خيص 
يف دعوهتم إىل تيسَت النحو و االستغناء عن كل ما يشغل ذىن  حسين مضاء القرطبي و طو و ابن

 اؼبتعلم .    
 المبحث السابع : تعليم البالغة 

 البالغة ، مفهومها و أقسامها :  – 1 
الببلغة ىي تأدية اؼبعٌت بعبارة فصيحة و صحيحة ربدث يف النفس التأثَت و اإلقناع، و ذلك 

ية ، لتثري النص روعة و صباال و اختيار الكلمات فيها يتم على باستخدام ألفاظ حقيقية أو خيال
 .حال اؼبتلقُتحسب مواطن الكبلم و مواقعو و 

 .قبد الكاتبان ىنا يدعمان ذلك بشواىد من الشعر و القصائد يف كبلمهم البليغ
، حيث  33علم البيان و المعاني و البديعأما عن أقسام الببلغة فهي تنقسم إىل علوم ثبلثة 

علم المعاني بدراسة الصور اػبيالية كالتشبيو و الكناية و االستعارة ، و يهتم  علم البيانيهتم 
فيختص  علم البديعبدراسة خصائص الًتاكيب اللغوية كاػبرب و اإلنشاء ، التقدمي و التأخَت ، أما 

.               باقالطو  السجع ، الجناسبدراسة العبلقة بُت أجزاء اعبملة أو الفقرة و من موضوعاتو 
لعل  و  ىذا وقد نشأت الببلغة عن طريق ربليلها لؤلدب و نقده ، و ما كان يدور يف اؼبوازنات األدبية 

 البيان و التبيُت للجاحظ وغَتىا من الكتب كانت عمبل و  كتاب الصناعتُت أليب ىبلل العسكري ،

                                                 
32
 .   13طو حسين ، المرجع السابق ، ص-

33
                    م  1997ه /  1418 1، ط سميح أبو مغلي ، التدريس باللغة العربية الفصيحة لجميع المواد في المدارس ، دار الفكر ، عمان  األردن-
 .                                                             61ص
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يو أسرار الببلغة و دالئل اإلعجاز يف و قبد أيضا عبد القاىر اعبرجا ي من خبلل كتاب أدبيا خالصا ،
رسم معامل قواعد الببلغة و الربط بُت النقد األديب و ربديد أوجو الببلغة  وبعده جاء السكاكي يف 

 . لوممفتاح الع
   و كل ىذه الكتب توضح منهج دراسة الببلغة عند السلف ، حيث قامت على ربليل األدب     

 .34و نقده
 و أىدافها : أسس تعليم البالغة – 2

 على اؼبعلم مراعاة األسس العامة عند تدريسو الببلغة العربية منها :
ربط الببلغة باألدب ألهنما يتحدان يف الغاية و اؼبقصد ، فالببلغة وسيلة تعُت الطالب على ربقيق  -

 الغاية من درس األدب . 
ى اعبمال و القبح و اغبس و لإجراء اؼبوازنات األدبية ألهنا تتضمن األحكام الفنية القائمة ع –

           ، و ؽبذا ينبغي أن يتناول درس الببلغة اؼبوازنات الشاملة بُت األبيات و القصائد . الذوق
التقليل من اؼبصطلحات الببلغية ، فعلى اؼبعلم أن يذكر مصطلح ببلغي واحد أثناء درسو دون  –

 ذكر أقسامو الن ىذا سيشتت التلميذ .
الكبلم اعبيد  غة أىداف يسعى اؼبعلم إىل ربقيقها ، و ىي سبكُت اؼبتعلمُت من إنشاءىذا و للببل –
مساعدهتم على نقد النصوص األدبية و تقوديها ، فهي تتذوق األدب وتفهمو و سبكن الطلبة من و 

 .35االستفادة من علوم الببلغة يف ربقيق الفهم و اإلفهام 
التعجل ام اؼبسرف باؼبصطلحات الببلغية و بينها االىتم و قد يواجو تدريس الببلغة أخطاء قبد من –

يف الوصول إىل ربديد الصور الببلغية دون فهم النص ، إضافة إىل عرض دروس الببلغة يف جداول 
 على السبورة و على ما يشوه صباؽبا ، و إمهال الربط بُت اؼبوضوعات الببلغية اؼبتقاربة فيما بينها .   

 
 
 
 
 

                                                 
34
 . 159عبد المنعم سيد عبد العال ، المرجع السابق ، ص-

35
 . 248محسن علي عطية ، المرجع السابق ، ص-
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 الوسائل المعينة في تعليم اللغة العربية المبحث الثامن : 
 الوسيلة التعليمية مفهومها و شروطها : - 1  

تعد الوسيلة التعليمية أداة مهمة لتيسَت و تسهيل العملية التعليمية التعلمية ، إذ يستعُت هبا اؼبعلم 
، الدروساب الوقت واعبهد يف تلقُت للتصدي ؼبختلف اؼبواقف التعليمية فهي تساعده على اكتس

، و أن ينها قباحاىذا و يشًتط يف الوسيلة اؼبعينة أن تكون بسيطة بعيدة عن التقيد ليلقى الدرس ح
على اؼبعلم أن حيضر سابقا نوع و  تكون مرحية األلوان، و تكلفتها قليلة ليستطيع اؼبعلم التنويع فيها ،

يف مكان واضح ، يراىا صبيع  الوسيلة اليت ىو بصدد االعتماد عليها يف تقدمي درسو حبيث يعرضها
التبلميذ ، لكن على اؼبعلم أن يكون فطنا فعند انتهاءه من استخدام الوسيلة جيب عليو إبعادىا عن 

   نظر التبلميذ الن ىذا قد يشتت انتباىهم و تركيزىم .                                                                            
 ع الوسائل المعينة و كيفية استخدامها :أنوا  - 2  

تشتمل الوسائل التعليمية على كل ما ابتكره اإلنسان من لوح و طبشورة إىل أعقد آلة ديكن  
فنجد بعض اؼبربُت يرون    ،36أن تستعمل يف الصف أو خارجو كإحدى وسائل التدرب و اإليضاح

ر يف ثبلثة أنواع وا آخرين أهنا تنحصأن ىذه الوسائل نوعان : وسائل حسية و وسائل لغوية و ير 
          نبلحظ ىذا يف كتاب ؿبسن عبد علي و سعد مطر عبود أن الوسائل التعليمية تكمن يف :                                                 و 
 كأجهزة التسجيل و اإلذاعة و الوسائل اللغوية .                        وسائل سمعية : – 1
الرسوم والصور و  و تعٍت الوسائل اليت تستقبلها حاسة بصر الطالب كالسبورة  وسائل بصرية : – 2

 .و اػبرائط و اؼبصورات و اللوحات و البطاقات و أجهزة العرض
كاألفبلم 37و ىي الوسائل اليت تستقبلها حاستا السمع و البصر معاوسائل سمعية بصرية : – 3

البطاقات  اطقة ، و اإلذاعة اؼبرئية و جهاز العرض اؼبرئي .    كما قبد أنالناطقة اؼبتحركة اػبيالة الن
اعبمل لبطاقات تستخدم يف عرض الكلمات و اللوحات و الصور أكثر استخداما يف دروس اللغة ، فاو 

اعبديدة ، و يف التدريب على تعرفها ، و يف ربليل اعبمل إىل كلمات ، أما اللوحات فتوجد لوحات 
 ، و الغرض منها إسقاط البطاقات فيها ،  يف وضع أفقوحة البطاقات ؽبا عدة جيوب خاصة تسمى ل

 

                                                 
36
 . 176:م ، ص 1995،  1ط، ئق تعليمها ، دار الفكر اللبناني   بيروت أنطوان صياح ، دراسات في اللغة العربية الفصحى و طرا-

37
 .671المرجعنفسه،ص:-
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و أما الصور فهي ذبعل اؼبعا ي ذات مغزى اكرب، و أكثر توضيحا ، و يشًتط يف الصور أن تكون  
 كبَتة و ىادفة .
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 :خاتمة
أن اللغة بصفة عامة تتباين و زبتلف من قوم آلخر   -نا ىذا توصلنا إىل النتائج التالية :من خبلل حبث

كيفية اكتسابو للغة .                                                                                                     فكل و خصائصو و  و من بيئة إىل  أخرى ،
ربية بثراىا و غناىا سبتاز عن اللغات األخرى كوهنا لغة القرآن و اإلسبلم فهي األداة أن لغتنا الع  -

اليت ضبلت الثقافة العربية و نقلتها عرب العصور جيبل بعد جيل ، و منو كان البد من تدريسها يف 
                     شىت اؼبدارس العربية و ذلك الستقامة اللسان و جعلو عنوان الفصاحة و البيان .            

على اؼبعلم أثناء تدريسو و تعليمو للغة العربية ، اختيار الطرق اؼبثلى لعملية التدريس و تسطَته   -
لؤلىداف اؼبرجو ربقيقها خبلل الدرس و ذلك لنجاح العملية التعليمية التعلمية .                             

اػبط   الكاتبان يف القراءة و التعبَت واإلمبلء و قد حصرىا  أن اللغة العربية تشتمل على فروع عدة –
و األدب و الببلغة و النحو و غَتىا ، و ىذا ما نراه معرب و مفصل يف فصول الكتاب .                  

لقد خصص الكاتبان لكل فرع مفهومو و أىدافو و كذلك اؼبشكبلت اؼبتعلقة بو و بتدريسو   -
اد اغبلول و العبلج للخروج من ىذه اؼبشكبلت و العراقيل .                                      للتبلميذ ، و من مت إجي

 أن نشاط القراءة يعد أىم تطبيق لغوي يف ؾبال تعليمية اللغة ، كوهنا زبدم كل األنشطة األخرى ،  -
 ،عبلمات الوقفالسليمة مع احًتام  تتوخى أكثر من ىدف ، منها تدريب اؼبتعلم على القراءةو 
تنمية الرصيد اؼبعجمي من خبلل شرح الكلمات اؼبتواجدة يف النص اؼبقروء ، فنجد نشاط القراءة و 

خيدم التعبَت كونو حيرك اػبيال لدى اؼبتعلم يف ضوء معطيات النص و ربريك القدرات اػباصة كالتعبَت 
د النحوية و باإلمبلء و باػبط عن اؼبشاعر و نقل التجارب اػباصة ، كما قبدىا ترتبط بدرس القواع

و غَتىا من النشاطات .                                                                                           
أن نشاط التعبَت يعد كذلك تطبيق لغوي يتسم بالفردية ، و يتم فيو تقدمي أفكار أو وصف مشاعر  -

لرصيد اللغوي اؼبتحصل عليو وقبده ينقسم إىل شقُت تعبَت شفوي و آخر  أو نقل ذبربة اعتمادا على ا
 .كتايب

و فبا يبلحظ على التعبَت الشفوي انو ال يقتصر فقط على أنشطة اللغة العربية ، و إمنا قبده يف كل -
 ، اؼبواد التعليمية ، لذلك نرى أن االذباىات اغبديثة تؤكد على تعليم اللغة و خباصة التعبَت الشفوي

لذا فعلى معلمي اللغة العربية أن يكونوا على وعي تام بدراسة أىم اػبطوات و األساليب البلزمة و 
والضرورية لتحقيق أفضل تعلم و تعليم فيما خيص ىذا اعبانب ، و كذا التعبَت الكتايب فهو خيدم 
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                                                                                                                                                                                                                                                                            القدرات الكتابية ، و كبلمها يبلزمان اإلنسان ما طالت بو اغبياة أو قصرت .    
و يعد اإلمبلء ىو اآلخر احد أىم التطبيقات اللغوية ألنو ديرن اؼبتعلم على ربويل اؼبسموع إىل  –

مكتوب و الكتابة بدون أخطاء، و عادة ما يقدم نشاط اإلمبلء يف اؼبرحلة االبتدائية مع نشاط لغوي 
، و ىذا ىدف مشًتك مع خطو يستطيع التلميذ ربسُت بفضل اإلمبلءو  آخر كالقواعد الصرفية مثبل ،

نشاط اػبط الن اػبط يعد أول تطبيق لغوي يقدم للمتعلم نظرا ألمهيتو إذ يصاحب العملية التعليمية 
 منذ بدايتها .

معيار نقدي و لقد مت إدماجنا ببلغي و  و أن األدب ىو دراسة النصوص األدبية وفق أساس – 
صص ضمن تعليم األدب، ألهنا تعد فنا أدبيا ؼببحث األناشيد و اؼبسرحيات و احملفوظات و الق

، و من مت نقول بان و التعابَت اعبيدة خالصا يتعلمها التلميذ يف مرحلتو االبتدائية ألهنا تزوده باأللفاظ
        األدب يهذب ميول الطبلب و يريب شخصياهتم .                                                                            

و أن القواعد النحوية مؤسسة للدرس اللغوي يف اؼبراحل األوىل للتعلم ، و ىي دبثابة اؼبدخل الذي  –
يلج من خبللو اؼبتعلم إىل اللغة العربية يف جانبها الوظيفي ، فيصبح قادرا عل استخراج القاعدة 

وط بناءىا ، و ديكنو من النحوية و تطبيقها و كذلك التمييز بُت مكونات اعبملة و أنواعها و شر 
 اإلعراب بسهولة.  

و أن الببلغة و تعليمها ترقي الذوق األديب لدى اؼبتعلم ، فتصقل حسو ، و يصبح بدورىا قادرا  –
على إنتاج عبارات ذات تعبَت ؾبازي ، و ىي ثبلثة أقسام ، أو باألحرى علوم ثبلثة بيان و معا ي و 

 بديع .   
م ؾبموعة الوسائل يف تعليم اللغة العربية و اليت تساعده يف عملية تلقُت و انو على اؼبعلم استخدا –

عليمية التعلمية .           الدرس و إفهامو لدى اؼبتعلمُت و بالتايل تؤدي صدى كبَت يف قباح العملية الت
 بلصة ما علينا قولو سوى أن الكاتبان قد وفقا إىل حد بعيد يف رصد و إؼبام صبيع ظواىر أوخو  -

 جوانب اللغة العربية و خصائصها و فروعها .
  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
  

فهرس المصادر 
 والمراجع:

 
 
 
 
 



 

23 

 

 المصادر و المراجع  فهرس
                        1دار النهظة العربية بَتوت ، لبنان   ط 2أنطوان صياح ، تعليمية اللغة العربية ج  – 1

 م  . 2008ه / 1429
اللبنا ي  طرائق تعليمها ، دار الفكر   اللغة العربية الفصحى وأنطوان صياح ، دراسات يف – 2

 م .  1995  1بَتوت ، ط
حسن عبد الباري عصر ، فنون اللغة العربية ) تعليمها و تقومي تعلمها ( ، مركز        – 3

     م .                                                             2000اإلسكندرية ، دون بلد 
  4طبيق ، الدار اؼبصرية اللبنانية  حسن شحاتة ، تعليم اللغة العربية بُت النظرية و التط – 4

 م .  2002   5طم   و  2000
نظرية عبد الرضبان اؽبامشي ، ؿبسن علي عطية ، ربليل ؿبتوى مناىج اللغة العربية رؤية   – 5

 م . 2009ه /  1430  1، دار صفاء ، عمان  طتطبيقية
             م . 2005زكريا إظباعيل ، طرق تدريس اللغة العربية ، دار اؼبعرفة قنال السويس  – 6
            زين كامل اعبويسكي ، اؼبهارات اللغوية ، دار اؼبعرفة اعبامعية قنال السويس   -7

 م.  2009ه /  1429
لعربية و طرق      سعدون ؿبمود الساموك ، ىدى علي جود الشمري ، مناىج اللغة ا – 8 

 م .  2005  1تدريسها ، دار وائل عمان ، ط
 م    2002/ ه 142ربية ، دار األمل ، األردن سعيد ؿبمد مراد ، التكاملية يف تعليمية اللغة الع – 9

ظبيح أبو مغلي ، التدريس باللغة العربية الفصيحة عبميع اؼبواد يف اؼبدارس ، دار  الفكر ،  – 10
 م .  1997ه /  1418    1، ط عمان ، األردن

طو علي حسُت الدليمي ، كامل ؿبمود قبم الدليمي ، أساليب حديثة يف تدريس         – 11
                                         م .                                                                                            2004  1قواعد اللغة العربية ، دار الشروق ، األردن ، ط

علي اضبد مدكور ، تدريس فنون اللغة العربية ، النظرية و التطبيق ، دار اؼبسَتة    عمان ،  – 12
 م . 2009ه /  1430   1ط

عبد الفتاح حسن البجة ، أصول اللغة العربية بُت النظرية و اؼبمارسة ، دار الفكر    عمان ،  – 13
 م . 1999ه /  1420   1ط



 

24 

 

فهد خليل زايد أساليب تدريس اللغة العربية بُت اؼبهارة و الصعوبة ، دار اليازوري  األردن ،  – 14
 عمان .  

 .م 2010ه / 1431 1فهد خليل زايد، اللغة العربية منهجية و وظيفية، دار النفائس،ط - 15
     2بية ، دار الثقافة ، طفيصل حسن طعمَت العلي ، اؼبرشد الفٍت لتدريس اللغة العر  – 16

 م .   1998
مهيدي ، أم اضرات ألقيت جبامعة العريب بن مرابط مسعود ، طرائق و أساليب التدريس ، ؿب – 17

                     م .                                                      2017م /  2016البواقي ؼبعهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية لسنة  
ؿبمد ؿبمود عبد اهلل ، أساسيات التدريس ، طرائق ، اسًتاتيجيات ، مفاىيم تربوية   دار  – 18

 م . 2013  1غيدان ، عمان ، ط
ؿبسن عبد علي و سعد مطر عبود ، االذباىات اؼبعاصرة يف بناء اؼبناىج الدراسية  اؼبؤسسة  – 19

 م .  2012  1اغبديثة ، لبنان ، ط
األردن   ة العربية ، دار الشروق ،عمان ؿبسن علي عطية ، الكايف يف أساليب تدريس اللغ - 20
 م . 2006   1ط

عبد اؼبنعم سيد عبد العال ، طرق تدريس اللغة العربية ، دار الغريب ، القاىرة          – 21
 م .                                    2002

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 عات:فهرس الموضو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 فهرس الموضوعات:
 الصفحة العنوان
 ب  -أ    مقدمة

الفصل األول: كتاب: طرق تعليم اللغة العربية في التعليم العام لجاسم 
 محمود الحسون وحسن جعفر الخليفة دراسة وصفية تحليلية

3 

 4 اؼببحث األول: وصف الكتاب:
 6 - 4 بلحظات حولو:اؼببحث الثا ي: دراسة مضمون الكتاب و إعطاء م

 7 - 6 « طرق تعليم اللغة العربية يف التعليم العام » اؼببحث الثالث: عنوان الكتاب:
 7 اؼببحث الرابع : نبذة عن حياة حسن جعفر اػبليفة :

 الفصل الثاني: كتاب: طرق تعليم اللغة العربية في التعليم العام جاسم محمود
 في المحتوى:الحسون و حسن جعفر الخليفة دراسة 

8 

 14 - 9 اؼببحث األول: تعليم اللغة:
 15 - 14 اؼببحث الثا ي : ربضَت الدرس                                                            

 19 - 16 اؼببحث الثالث:تعليم القراءة و التعبَت            
 22 - 19 اؼببحث الرابع:تعليم اإلمبلء و اػبط             

 24 - 23 اؼببحث اػبامس:تعليم األدب                     
 26 - 25 اؼببحث السادس:تعليم القواعد النحوية           
 27 - 26 اؼببحث السابع:تعليم الببلغة                      

 29 - 28 ة يف تعليم اللغة العربية ينوسائل اؼبعالاؼببحث الثامن:
 32 - 30 خاتمة   

 35 - 33 فهرس المصادر و المراجع                              
 36 فهرس الموضوعات                                                

 
 
 



 

 

 الكلمات المفتاحية
                           / جاسم ؿبمود اغبسون 5  ،/ التعليم العام 4 ،  / اللغة العربية 3  / تعليم، 2/ طرق ،  1
 / حسن جعفر اػبليفة .6

 :ملخص
سبيزت العربية دبكانة خاصة و فريدة عن باقي اللغات األخرى ، لذا عمد الباحثون على وضع 

اطر علمية و مناىج مستحدثة لتعليمها ، و رصد قواعدىا و فروعها يف التعليم العام ، ىذا و قد 
ة والتعبَت و النحو و اإلمبلء و اػبط و الببلغة اشتملت اللغة العربية على فروع عدة من بينها القراء

واألدب و غَتىا. إذ لكل فرع أو قسم مفهومو و خصائصو و أىدافو ، ألنو ال يوجد ىناك حبث 
مؤطر إال و خصص لو ىدف يسعى اؼبعلم من خبللو رصد ظاىرة ما و على الرغم من استقبللية 

دبعزل عن الفروع األخرى ، أي جيب أن تتكامل  ىذه الفروع و انفرادىا ، إال انو ال جيب أن تدرس
 فيما بينها لتؤدي وضيفة الفهم .   
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Summary : 
I was distinguished Arabic in a special and unique position from 

the rest of the other languages ، therefore the researchers 
proceed to develop scientific frame works and new curricula for 
de livery and monitoring of their rules and branches in public 

education ، the Arabic language includes several branches 
namely reading ، expression ، grammar ، dictation ، calligraphy 

rhetoric ، literature and others ، As each branch or section has its 
concept ، characteristics and goals ، because there is no framed 

research that has been assigned a goal through which the teacher 
seeks to monitor a phenomenon ، Des pit the independence and 
exclusivity of these branches ، they should not be studied in 

isolation from the other branches - i – e – they must be 
integrated with each other to perform the function of 
understanding .  
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Résumes : 
J’aiété distingue l’arabedans un position spéciale et unique ، 

par conséquent، les chercheursontélaboré des cadres 

scientifiques et de nouveau programmes pour la prestation et 

le suive de leursrègles et de leurs branches 

dansl’enseignementpublic .La langue arabecomprendplusieurs 

branches ، à savoir la lecture  l’expression، la grammaire ، la 

dictée ، la calligraphie، la rhétorique  la littérature et 

autres،commechaquebrancheousentions à  son concept 

،sescaractéristiques et sesobjectifs car iln’ya pas de 

rechercheencadrée à  moinsqu’un but ne luiaitétéassigné à 

travers le quell’enseignantl’indépendance et l’exclusivitéces 

branches ،elles ne doivent pas êtreétudiéesisolement des autres 

branches ،c’est – à – dire quellesdoiventêtreintégrées les unes 

aux autres pour remplir la fonction de comprehension .    


