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 بسمميحرلا نمحرلا هللا  
 "وما أتيتم من العلم إال قليل" 

  58سورة اإلسراء اآلية رقم

 

 

 

 

 

 
 



 

 ـــــــداءإهـ
الحمد هللا العلي العظيم القدير ،و الثناء على جالله ،نصلي و نسلم على خيرر هللا و خرا م بعد 

األنبياء و المرسلين سريدنا   صرلى هللا عليره و سرلم ي هرد  هرما العمرا الم وامر   لرى مرن 

يخيبنري عنرد رافقني في همه الدنيا و رعاني و كان دائما  لى جانبي و سيظا ،و  لى الم  لم 

اللجوء  ليه،  لى من فرج كرب ي و  زاا عني همي و  لى من  عطاني فكان عطاؤه ال حدود 

 له سبحانه و  عالى ي

         هررد  ثمرررد جإررد   لررى اليررمور ال رري  ح ررر  ل نيررر الطريرر  و  مإررد لرري السرربيا برعاي إررا

 و دعوا إا " مي" الغالية ي

       نران لره ،و الرم   لإمنري روق القرود و المثرابرد لى مرن  عجرز السرطور و الكلمرا  عرن االم

 و علّمني معنى ال حد   مام الصعاب و قإر الظروف و المحن " بي" ي

  ي لى اليمعة المميئة  خ ي "حنان" ،كالحورية  طفو حولي و  مسح دمع ي لى من رسم إا 

من  يو  لى  لى قرد عيني و بإجة سرور   لى زهور حيا ي  خو ي :" مين: ،"مروان " 

عي  معإا  جما لحظا  حيا ي ،و قمي  معإا  نبا مياعر المكريا  ،  لى رفيقة دربي 

 و صديق ي " خيرد " ي

 يكا من لإّن معزد خاصة في قلبي و  جد فيإن الصداقة و الوفاءو  لى 

 م ياام هما البحث الم وــو  لى كا من ساعدني في   م

  سا مد و طلبة يو  لى كا  سرد قسم األدب العربي من 

 

 



ا  هد  ثمرد جإد   لى  غلى و  عّز الناس  مي ،و  بي ،  مي ال ي غمر نري بحبِّّإرا و عطفإر

اني ـــــــــــرـطواا هما الميوار  لى  بر العزيز الرم  رب ينبو حنانإا و دعو إا ووقوفإا بجا

مان سرإرا ل ن يحفظإما و يطيا في عمرهما الو  حاطني برعاي ه و حبه و دعوا ه  دعو هللا 

و  عبررا علررى  عليمرري فرري   مررام دراسرر ي ،و  لررى  خررو ي ،و  صرردقائي ،و زمالئرري فرري هررما 

الميوار  لى من  قاسم  معإم حلو و مر الحياد طرواا خمرس سرنوا  ،و رسرموا فري عقلري 

 ة "ي جما و  حلى المكريا  و ال ي كان  لي سندا في هما العما زميل ي "حسني

و  لرررى كرررا األحبررراب دوم اسررر ثناء مرررن قريرررب  و مرررن بعبرررد  لرررى كرررا مرررن كررران لنرررا يررررف 

ا إم و ال عرررف علرريإم طيلررة سررنوا  دراسرر نا ، لررى كررا مررن مررد لرري يررد العررون فرري ــــــررـمالق

الكرريم الردك ور "حنيفري برن ناصرر" الرم  كما  هد  ثمرد جإد  ألس ام   مسير ي العلمية،

بنصررائحه الثريررة و  وجيإا رره القيمررة ،و  لررى كررا مررن لرره مكانررة  كرران نعررم الموجرره و المريررد

خاصة في قلبي ،و  لى كا مرن نسري ه  قالمنرا و لرم  نسراه قلوبنرا ، لرى كرا هرؤالء  هرد  هرما 

. العما الم وام  راجية من هللا و  عالي  وفيقنا في  الحياد 

 

 



 

 

 

 شكر و تقدير 

لي ،للحسيو،ا،للذييلى،عميم،عطييا،ع فمييفا ،وسشي ،للظيت ،ويي ،لحطيفك،للزي  ، ا، شيي ،،إليي ، 

،لل ما،و ،أاقفك،للجيل، ل ،احوا،للسشة، ومظو،أعشت،ويدىك ،ا،مدىك،وأعشت،.

،بظتلو،ملسو هيلع هللا ىلص،" ن،لا،مذلى،للظميل،لا،مذلى،للكثيى،ا، ن،لا،مذلى،للشفس،لا،مذلى،هللا،".،ا،عسال

وإنشيييف،نمظيييون،بذيييلىنف،للخيييفلل،ا،لل سييييث،إليييم،قيييوانف،ا، ثمشيييف،عمسيييف،ا،أ القيييف،أ يييمف نف،لل ف يييل،

،،،،،،،،بشرييفهحو،للثى يية،ا،هت ييفهييو،للظيسييةا،لليي ك،نييفم،ن ييا،للسىلييو،ا،للست ييو، "حنيفييب  ييص "  يير"

ا،آرلءه،للديودو ،ا، مفب مييو،لجسيييا،  يتلك،ىيي ه،للورل يية، شيي ،أم،نفنيت،وكييى ،إلييم،أم،أ يي حت،

،و ،للميف،للحفل ،.

ف يسو،وجيهله،هللا،نيل،للخييى،ااوظيو،بل ل،نى ت،لم،نكتم،قو،اوظشف،و ،هظوما، يف،دى ييو،ا، يف،دمييث،

 ،.كسيييف،نمت يييو،لسيييف،دى يييفه،ا، يييوج،  يييفه،ا،  ميييو،ن ىل يييف،ا،  ييييى ،لمجف  ييية،ا،لل حييي ،لل مسييي

،،،،،،،،،،،،،،،بفلذيييلى،إليييم،نيييل، ييين، يييفعونف،وييي ،إنجيييفو،ىييي ل،لل حييي ،وييي ،نريييحشف،ا،هذيييجي شف،ا، ديييفعوهشف،

ا،لت،بلمسة،طي ة، ن،قى ب،أا،ب يو،ا،نمسشم، ن،هللا،أم،مجيفو يا،ا،دميتلم، لفويأهيا،عميم،نيل،

،.لكا،ا،ج ما،  ىل،لم ما،ا،لل مسفءللىل،، ف،قو ته،ا،إلم،نل،ىؤالء،نظتل:



 املقدمة
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 مقدمة

الحمدهللاالذيٌّسرلناطرٌقالعلم،وفتحعلٌنامنٌنابٌعهالتًالتجفوهدانالنسلل 

طرٌقامنطرقالجنةسلكهالعلماءوورثهاألنبٌاء،والصالةوالسالمعلىأفضل لللقهللا

بعد:أمادمحملاتمالنبٌٌنوعلىآلهوصحبهأجمعٌنإلىٌومالدٌن.

و عنوان وجودها ووسيلة التعبير عن ذاتها،فال غرابةة أن  ها ،ــأمة و حال اللغة لسان كل    

اب ــــةـإن األمة هي اللغة و اللغة هي األمة،فهي أحةد مقومةاب بنةاإل اانسةان و المجتمعيقال 

.و لهذا تعةد اللغةة العربيةة مةن أوسةت لغةاب العةالل وةروو لغويةة،و هةي لغةة ااسةالل بهةا نة ل 

إنَّا  مين دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مصداقا لقوله تعالي :) بالحق المبين على قلب النبي األالقرآن الكريل صادعا 

 . 2أَْنَزْلن هُ قُرَءانأً َعَربي ً لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن ( يوسف:

اءـــــــلـوعلٌهتعداللغةمنأهمالنظمالحضارٌة،وهذاراجعلمكانتهاالقٌمةللد القدم

باعتبارهللاعنصللرافعللاالٌسللهمفللًبنللاءالنلصللٌةسللواءمللنالجانلل ال كللريوالمحللدثٌن

 أوالروحًلل ردوح ظتراثاألمة،

األساسلًٌنصل عللىتوظٌلفاالهتملاموٌعتبرتدرٌساللغةالعربٌةذاطالعلاص،ألن

هامعها.التدرٌسبك ماٌتص بهبمادةاللغةونظامهاوالطرائقالتدرٌسٌةالتًتستلدم

ٌهلدفإللىإثلارةالللتعلموتسلهٌ مهملةتحقٌقله،وٌتضللمنمتواصللال،ٌعلدالتلدرٌسننلاطا

سلو التدرٌسمجموعةمناألفعا التواصلٌةوالقراراتالتلًٌلتماسلتغاللها،وتوظٌ هلا

بكٌ ٌةمقصودةمنالمدرسالذيٌعم كوسٌطفًإطارموقفتربويتعلٌمً.

نألواناللبراتالحٌوٌةالتًتسلتندفلًتكوٌنهلا،ونموهلا،ونضلجهافالتدرٌسٌعدلونام

إلللىأصللو معنٌللة،وأسللسمحللددة،ومقومللاتواضللحة،ومعنللىهللذاأنالتللدرٌسلللٌس

محاوالتعنوائٌة،أوأعما ارتجالٌة،تؤديعلىأٌةصورةدونارتباطبقاعدة،أوتقلدٌم

بنظام.

:ومنهناكانعنوانموضوعبحثنا

وملناللدوافعالتلًألهمتنلاللقٌلامبهلذاالبحلثهنلا 



 

  
 

دوافعذاتٌةودوافعموضوعٌة.فمنالدوافعالذاتٌةح المعرفةوالتطلععلىأسراراللغة

ةالتعللرفعلللىأبسللطالطللرقلللدرٌساللغللةالعربٌللة،أمللاالللدوافعالموضللوعٌةفهللًمحاوللل

العربٌللة،وحلل ا طللالععلللىمقللرراتومواضللٌعكتللا أصللو تللدرٌسالعربٌللةبللٌن

وقلدجلاءموضلوعناالنظرٌةوالممارسةكوندراسلةهلذاالكتلا تللدممجلا تلصصلنا.

؟.لٌطرحوٌجٌ عناالنكالٌةالتًم ادها:ماهًمحتوٌاتهذاالكتا ومامنهجه

وبناءاعلىذل فإنطبٌعةالموضوعتقتضًاستلدامالمنهجالوص ًالتحلٌللًألننلاقمنلا

بوصلفوتحلٌل الكتللا ،والملنهجالمقللارنكوننلاعقلدنامقارنللاتبلٌنالكاتلل عبلدال تللاح

حسنالبجةوكتا آلرٌن.

وقدسارتهذهالدراسلةوفلقلطلةمنهجٌلةتضلمنتأساسلاملدلالوفصللٌنولاتملة.

تطرقنلافٌلهإللىتعرٌلفمصلطلحاتعنلوانالكتلا ،وكلانال صل األو معنونلافالمدل 

بالدراسةالظاهرٌةللكتا واللذيتطرقنلافٌلهإللىاربعلةمباحلثوهلً:المبحلثاألو :

تعرٌللفلمبحللثالثللانً:التعرٌللفبللالمؤلف،والمبحللثالثالللث:ابطاقللةتقنٌللةللكتللا ،وال

بالكتا ،والمبحثالرابع:المصادروالمراجعالتًاعتمدعلٌهاالمؤلف.

وهملاأماال ص الثانًفكانمعنونابالدراسةالباطنٌةللكتا والذيأدرجناهفًمبحثٌن،

،والمبحثالثانً:دراسةنقدٌةللكتا .:المبحثاألو :مللصعامحو محتو الكتا 

ولاتمللةتضللمنتالنتللائجالللًتللمالتوصلل إلٌهللامللنلللال البحللثومللنالصللعوباتالتللً

واجهتنافًهذاالبحثعدمتوفرتعرٌفللمؤلفعبدال تاححسنالبجة.

نذكرمنها:كماأننااعتمدنافًبحثناهذاعلىمجموعةمنالمصادروالمراجع،

وأصلو تلدرٌساللغلةالعربٌلةأساسٌاتطرقالتدرٌسلعلمالدٌنعبلداللرحمناللطٌل ،

إلىمراجعألر الٌسعناذكرهاكلها.با ضافةبعلًجوادالطاهر....

ولتامللالكلل هللذانحمللدهللاالمعللٌنعلللىمللاوفقنللاإلٌللهوإنكللانالبللدمللنكلمللةتتللو هللذه

نرجلواننلاوفقنلاوحنٌ ًبنناصروعرفانلألستاذالمنرفالمقدمةفهًكلمةنكروتقدٌر

 ولوبنك بسٌطفًتسلٌطالضوءعلىاللطوطالعرٌضةللبحث.



 

 مدخل

ل تدريس العربية بين النظرية أصو

 و الممارسة
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ُ:أسفل كل شًء و جمعه أ   ل  ص  الأ  جاء فً لسان العرب البن منظور :أصل: ال  ول  ص 

ُصُار ذا أأ  الشًء: لأ ص  و أأ  ل  ص  ؤأ م   ل  ص  ٌمال :أأ ،  ول  ص  أ  على غٌر ذلن ،و هو الٌأ  ر  س  كأ ٌ    ،ل  ص 

ل   و رجل أأصٌل  : :ٌل  ص  و رجل أأ  ل  ، و رأي أأصٌل   :له أأص  ثابت الرأي عالل ،و لد له أأص 

أ خأ ضأ  مأ خ  ة مثل ضأ ال  صأ أأ  لأ ص  أأ   ٌل  ص  ،و إنه لأ  أصالة،و فالن أصٌل الرأي و لد أصل رأٌه  مة  ا

.الرأي و العمل و مجد أصٌل أي ذو أصالة 
1
 

ُُالأ  (و فًُ معجُُم مخ ُُار الصُصا  :أصُُل  - ُُال   (واصُد  )ل  ص  ٌُُمُُال :أأ   )ولص  ُُؤأ م   ل  ص         ل  ص 

ل   ه  لأ صأ أ   أ و اس    .ه  للعه من أأص 

الصسب و الفصل اللسان .و الصٌل :الولُت بعُد   )ل  ص  الأ  (و لولهم ال أصل لهم وال فصل 

ُُى الموُُرب و جأ  ُُم  العصُُر إل ُُأ   (ه  ع  ُُآ   (و   ) لص  ُُأأ  (و   )ال  ص  ُُه جمُُي أصٌُُلة )ل  ئ  اصأ          كأن

ٌل .دخل فً اآلص   )لأ آصأ  (ان و لد  رأ ع  ٌر و ب  ع  صالن أٌضا مثل بأ و أ  
2
 

ُأأ  ( مصى بصثه ص ى عُر  أصُله  اس أما فً المعجم الوسٌط :أصل  الشًء أصال: -   )لأ ص 

ُالشًء :جعل لُه أأ  أ  أ  ( ثاب ُا ٌبنُى علٌُه  ال  ص  ُأ ُ: أأ )لأ ص  ُأ   أ اسأ  (  لأ ص  ُأأ  تأ بُ الشًُء :ثأ  )لأ صأ       ه  ل  ص 

:أصول العلوم :لواعدها ال ًُ  )ول  ص  ال   ( الشًء :أساسه الذي ٌموم علٌه، ) ل  ص  أأ  (و لوى  

. ً  ول  ص   بنى علٌها الصكام .و بالنسبة إلٌها أ  
3
 

 الصل فً االصطال  ٌطلك على معان ،من أهمها :

الصُل فًُ ال ٌُمم :الك ُاب ،و الصُل فًُ المسُ  علُى  " الُدلٌل كمولنُا : أن الصُل:

 أي دلٌل ثبوت ال ٌمم من الك اب ،و دلٌل ثبوت المس  من السنة.  " الخفٌن :السنة

                                                             
م  199جمال الدٌن أبً الفضل دمحم بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب،دار المعار  ،الماهرة،طبعة جدٌدة مصممة ،   1

 .79،ص 
 . 8م ،ص  1986دمحم بن أبً بكر عبد المادر الرازي ،مخ ار الصصا  ،مك بة لبنان ،بٌروت ،طبعة مدلمة ،  2
ه  1425، 4شعبان عبدالعاطً عطٌة:أصمد صامد صسٌن ،جمال مراد صلمً ،المعجم الوسٌط ،مك بة الشروق الدولٌة،ط   3
 .20م ،ص  2004-
 



 

 

2 
 

 صمُل العاللُة للدٌُة خُال  " ٌطلك الصل و ٌراد به الماعدة الكلٌة المس مرة بمُولهم 

و الصُل :أن العمُوم ٌعمُل  " ،" الصل أن الُنص الممُدم علُى الظُاهر و  "   ، " الصل 

 . " بعمومه ص ى ٌرد ما ٌخصصه

الُراج  أي :" الصل فًُ الكُالم صمٌمُة  " ٌطلك الصل و ٌراد به الرجصان كمولهم :

 عند السامي هو المعنى الصمٌمً ،دون المعنى المجازي.

،أي  " الصُل فًُ الشٌُاء احباصُة" : ٌطلك الصل و ٌراد به المس صصب كمُولهم : 

الصُل فًُ احنسُان " :نس صصب احباصة الثاب ة فً الشٌاء ص ى ٌأ ً ما ٌصُرم ،و لُولهم : 

أي : أن احنسان بريء ص ى  ثبت إدان ه بدلٌل " البراءة
1
 

ا :عفُا وس ُر  د   س  ر  د  الشًء والرسم ٌُأ سأ رأ منظور :دأ ان العرب لبن ــــــــــلوة : ورد فً لس -أ

      راس ،د  ـُُـ:أثُر ال س  ر  وا أثُره .و الُُد  ف ُُالُرٌ  ٌ عُُدى وال ٌ عُدى ،و درسُُه المُوم :عأ  ه     سأُرأ و دأ 

سأ :الطرٌك الخفً .و دأ  ،مُن ذلُن كأنُه  ه  سأُار  و دأ  ة  اسأُرأ ا و د  س ُر  سُه دأ ر  د  الك اب ٌأ  سأ رأ و الد ر 

ه بكثُرة المُراءة ص ُى خُ  صفظُُه ص ُى انمُاد لفظُه ،و درسُت الك ُاب أدرسُه درسُا أي ذلل ُ

.علً
2
 

ُُا  ُُا :عف وس  ُُم  د ر  س  سأ الر  ُُاموس المصٌُُط :دأرأ ًُُ الم ُُرٌ  ،الزم و جُُاء ف ُُـ أه  ال س  ُُد   ،و دأرأ         ، م ع

 ة  اسأُرأ ا و د  س ُر  دأ  ه  س ُر  د  ه و ٌأ س ُر  د  و الك ُاب ٌأ  س  ار  ،و هً دأ  صاضت ا:س  ا و د رو  س  ر  و المرأة دأ 

أ :لرأه ،كأ  . ه  سأ ر  ه و دأ سأ رأ دأ
3
 

بأنُه :عملٌُة مع مُدة فًُ  شُكٌل بٌئُة  ٌعُر  ال ُدرٌس بُرأي 

الفرد بصورة  مكنه من أن ٌُ علم المٌُام بسُلون مصُدد او االشُ ران فًُ سُلون معٌُن و ذلُن 

 كاس جابة لظرو  معٌنة .

 ،ال درٌس بأنه عبارة عن سلسلة من ا خاذ المرارات .  و ٌعر -

                                                             
         هُذب فًُ علُم أصُول الفمُه الممُارن  صرٌُر لمسُائله و دراسُ ها دراسُة نظرٌُةعبُد الكُرٌم بُن علًُ بُن دمحم النملُة ،الم  1

 . 14، 13م ،ص  1999 -هـ 1420، 1و  طبٌمٌة ،المجلد الول ،مك بة الرشد ،الرٌاض ،ط 
 . 1359،1360المصدر السابك ،ص  جمال الدٌن أبً الفضل دمحم بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب،    2
ٌعمُوب الفٌُروز آبُادي ،المُاموس المصٌُط ،ت :انُس دمحم الشُامً و زكرٌُا جُابر أصمُد ،دار الصُدٌ  مجد الُدٌن دمحم بُن   3

 . 536م ،ص  2008 -هـ  1429،الماهرة ،د.ط،
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وعر  ال درٌس أٌضا بأنه :عملٌة مخططُة من ظمُة و مسُ ندة إلُى أسُس نظرٌُة نموذجٌُة  

ُُى  ُُد  إل ُُار ه ُُوى و المدرسٌُُن وفُُك  اع ب ُُدرٌس و خصُُائص الطلبُُة و المص  مكونُُات ال 

سٌة .ال درٌمنظومة م فاعلة ل صمٌك ال طور و ال كامل فً العملٌة 
1
 

ال درٌس هو :عبُارة عُن سلسُلة منظمُة مُن الفعالٌُات ٌُدٌرها المعلُم ،و ٌسُهم فٌهُا المُ علم 

عملٌا و نظرٌا ،بمصد  صمٌك أهدا  معٌنة .
2
 

ُا :أي فأ بُأرأ عأ  ب  ر  ع ٌُأ  بأ ر  :ورد فً المعجم الوسٌُط :أن العربٌُة مشُ مة مُن عأُ  بعُد   أ ص 

انه ـــــــُـلس بأ ر  ،و ٌمال عأ   أ ص  و عروبٌة ،أي فأ  ةأ ابأ رأ ،و عأ  ةأ وبأ ر  ،و ع   اوب  ر  ع  ، بأ ر  .و عأ  ةنأ ك  ل  

ه .و أ ُى بُه فالن :كان فصٌصا فً العربٌُة و إن لُم ٌكُن مُن العُرب .و الكُالم بٌنُ  بأ رأ ع  و أأ 

لم ٌوارب .و عُن صاج ُه  وفك لواعد النصو ،و طبك علٌه لواعد النصو و بمراده أفص  به و

      العُرب و عُن صُاصبه : كلُم عنُه و اصُ   . العجمً :نطك به علُى المنهُا  السما:أبان و 

ُو ٌمال عرب عن لسانه :أبان و أفص  ،و الكُالم :أوضُصه ،و فالنُا :عل   ه العربٌُة و االسُم مأ

بأ : شُبه بُالعرب و ألُام بالبادٌُة و صُار  ه مُن اللصُن . عُر  العجمً :أعربه و منطمُه :هذ بُأ

دخٌُال فًُ العُرب و جعُل  أعرابٌا .و كان ٌمال : عرب فالن بعد الهجُرة و اسُ عرب :صُار

 نفسه منهم .

:سكان البادٌُة خاصُة ٌ بعُون مسُالط الوٌُ  و منابُت الكُح ،الواصُد و العراب من العرب

ابً و احعراب : وٌٌر ٌلصك أواخر الكلمات العربٌة من رفي و نصب و جزم .على مُا ر:أع

ها بلفظها الجنبًُ هو مبٌن فً لواعد النصو ،و ال عرٌب :صبغ الكلمة بصبوة عربٌة عند نمل

 ربة :عرب عاربة :صرصاء خلص.اإلى اللوة العربٌة .و الع

          و لبائُُل بُُُادت و درسُُُت آثُُُارهم ،كعُُُاد و ثمُُود و طسُُُم و جُُُدٌس ،و هُُُم العُُُرب البائُُُدة 

ُب و جمعُه أأ ؤها شُبه جزٌُرة العُرو العرب :أمة من الناس سُامٌة الصُل ،كُان منشُ  ب  ر  ع 

ً   :مُن و لوُة عربٌُة ،و العُرب العُرب النسب إلٌه عربً ،و ٌمال بلسان عربً ،و  العربُان

ص الجُنس العربًُ ــــــــــــــــــُـٌ كلم بالعربٌة و لٌس عربٌا و العروبة :اسم ٌراد به خصائ

                                                             
 -دمحم مصمُُُود سُُُاري صمادننُُه و خالُُُد صسٌُُُن دمحم عبٌُُُدات ،مفُُُاهٌم ال ُُدرٌس فًُُُ العصُُُر الصُُُدٌ  طرائك،أسُُُالٌب  1

 . 23،ص  2012، 1،عالم الك ب الصدٌ  للنشر و ال وزٌي ،الردن ،ط اس را ٌجٌات
 . 16،ص  1997، 2طرق  درٌس ،الجامعة المف وصة ،ط  أسالٌبعلم الدٌن عبد الرصمن الخطٌب ،  2
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ة مُن العُرب :بنُو لصطُُان بُن عُابر ،الُُذٌن بأُُر   عأ  أ ة و الم  وبُأر  ة :الع  ٌُأوب  ر  لع  اه و اــــــــُـو مزاٌ

ن ابُُراهٌم نطمُُوا بلسُُان العاربُُة و سُُكنوا دٌُُارهم .المسُُ عربة مُُن العُُرب :أوال اسُُماعٌل بُُ

علٌهما السالم .
1
 

در لها أن  صافظ علُى وجودهُا و أن لالعربٌة هً اللوة السامٌة الوصٌدة ال ً 

 صب  عالمٌة ،و ما كان لٌ صمك لها ذلن لوال نزول المرآن الكرٌم بها ،إذ ال ٌمكن فهم ك اب 

البٌانً إال بمراءا ه باللوة العربٌُة هللا  عالى الفهم الصصٌ  و الدلٌك و  ذوق إعجازه اللووي 

.كما أن ال را  الونً من العلوم احسالمٌة و أمهات الك ب مك وبة باللوة العربٌة و مُن هنُا 

كان  علم العربٌة هدفا لكل المسلمٌن .
2
 

بف ص ٌن  أمل الشًء بالعٌن  ان  رأ ظأ و الن   ر  ظأ جاء فً معجم مخ ار الصصا  :نظر :الن   

ا ر  ظأ ه بالضم نأ ر  ظ  ن  ٌأ  ه  رأ ظأ ٌمال منهما نأ  االن ظارأٌضا  ر  ظأ و لد نظر إلى الشًء و الن  
3
. 

ا ر  ظأ ن  ا و مأ ر  ظأ نأ  ه  ر  ظ  ن  ٌأ  ه  رأ ظأ العٌن ،نأ  س  :ص   ر  ظأ :الن   رأ ظأ و ورد فً لسان العرب البن منظور :نأ 

ُُ أ ن  و مأ  ُُو نأ  ،ةأ رأ ظأ ُُإلٌُُه و المنظُُر :مصُُدر نأ  رأ ظأ ُُو الن   رأ ظأ ُُ،ٌمُُال :نأ  االن ظُُار: ر  ظأ ُُا ت  ر  ظأ         فالن

ُُ أ للُُت ان   و ان ظر ُُه بمعنُُى واصُُد ،فُُ ذا ُُع  فلُُم ٌجُُاوزن ف   ت  ر  ظأ ُُلأ فمعنُُاه وأ  نأ ل  ُُهأ مأ و  أ  ت  ف         ، ت  ل 

. ظ  اف  :الصأ  ر  اظ  :اللمصة بالعجلة و الن   ة  رأ ظ  منن و الن    ه  و مٌس   ه  ر  د   :الفكر فً الشًء  مأ ر  ظأ و الن  
4
  

          و فً المعجم الوسٌط :نظر إلى السًء نظرا ،و نظرا :ابصره و  أملُه بعٌنُه و فٌُه : ُدبر -

لمُُر . و النظرٌُة :لضٌُُة  ثبُُت ببرهُُان و فًُُ و فكُر ،ٌمُُال :نظُُر فًُُ الك ُاب و نظُُر فًُُ ا

 فسُُرها بهُُا بعُُض الولُُائي العلمٌُُة أو الفنٌُُة .و نظرٌُُة المعرفُُة  اآلراءالفلسُُفة :طائفُُة مُُن 

ار  ــــــــُـ:البص  فً المشكالت المائمة على العاللة بٌن الشخص و الموضوع ،أو بٌن الع

ٌاتو المعرو  ،و فً وسائل المعرفة ،فطرٌة أو مك سبة و الجمي :نظر
5
 . 

                                                             
 . 591،590و آخرون،المعجم الوسٌط ،ص شعبان عبدالعاطً عطٌة   1
 . 65م ، ص  2006، 1عربٌة ،دار النشر للجامعات الماهرة ،طعكاشة ،مصمود ،علم اللوة :مدخل نظري فً اللوة ال  2
 .  278دمحم بن أبً بكر عبد المادر الرازي ،مخ ار الصصا  ، ص   3
 . 4467إلى  4465جمال الدٌن أبً الفضل دمحم بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب،المصدر السابك ،ص   4
 . 932، 931شعبان عبد العاطً عطٌة و آخرون ،المعجم الوسٌط ،  5
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هًُُُ مجموعُُُة مُُُن المصُُُطلصات و ال عرٌفُُُات و االف راضُُُات لهُُُا عاللُُُة 

ُُؤ  ُُد  عرضُُها و ال نب ُُن به ُُة للظُُاهرة ،و ذل ُُة منظم ُُر  رؤٌ ًُُ  م  ُُبعض و ال  ببعضُُها ال

بمظاهرها .
1
 

د ـالنظرٌة هً مجموعة من البٌانات و المعلومات الم رابطة على مس وى عال مُن ال جدٌُ -

 ولد االف راضات ال ً ٌ م اخ بارها بالمماٌٌس العلمٌة و على أساسُها ٌمكُن و ال ً ٌمكن أن 

أن  وضي ال نبؤات عن السلون
2
 . 

ُُ ُُ س  رأ جُُاء فًُُ لسُُان العُُرب البُُن منظُُور :مُُرس :المأ :الممارسُُة و شُُدة  راس  و الم 

ُُ ُُرأ مأ  سأ ر  العُُال  ،مأ ُُس  ُُ،و مُُارس ممارسُُة و مراسُُا .و ٌمُُال :إنُُه لأ  رس  ا ،فهُُو مأ ٌُُن  س  ر  مأ ب

 راس  إذا كان شدٌد الم   س  رأ المأ 
3
. 

و فً معجم مخ ار الصصا  :مرس المراس الممارسة و المعالجة  
4
. 

أما فً المعجم الوسٌط :مارس الشًء مراسا ،و ممارسة :عالجه و زاوله .ٌمال مارس لرنُه 

،و مارس المور و العمال . مُرس بالشًُء :اص ُن بُه ة  ُدرب علٌُه ،و الممارسُة عملٌُة 

أو الشراء بدون مزاٌدة و ال منالصةالبٌي 
5
 . 

، ٌنطوي مفهوم الممارسة على معنى المداومة و كثرة   prascisالممارسة 

من أصل ٌونانً "براك ٌكوس" ،  practiseو فً اس خدامه الال ٌنً هبالشًء ،و  االنشوال

ن ذلُُن الصٌُُن ، و لُُد و ٌعُُد واصُُدا مُُن المفُُاهٌم ال ًُُ شُُاع اسُُ خدامها فًُُ الفكُُر الفلسُُفً مُُ

اس خدمت للداللة على النشاط المس مر الذي  وضي من خالله مبادئ العلوم موضي ال طبٌُك 

،و منه لولهم : ممارسة الطب ،و ممارسة الوناء ،و ممارسة السٌاسة ،كما  سُ خدم للدراسُة 

،و غٌرهُا على المداومة فً النشاطات العملٌة ،كأن ٌمال ممارسة ال فكٌر ،و ممارسة ال أمل 

،و منهُا جُاء  activité pratique،و لكنهُا بصُورة عامُة أكثُر مرادفُة للنشُاط العملًُ 

المشُُ ك مُُن الٌونانٌُُة أٌضُُا ،و ٌُُراد منُُه أن ٌكُُون ممُُابال للعلُُم  prascis عبٌُُر ممارسُُة 

النظري و ال أمل .
6
 

                                                             
منمصُة  2للنشر ،الجزائُر /ط  مورٌس أنجرس ،منهجٌة البص  العلمً فً العلوم احنسانٌة ، درٌبات عملٌة ،دار المصبة  1
 . 54م ،ص  2008،

لردن .عمُان ،طبعُة مزٌُدة و منمصُة بسُام عبُد الُرصمن المشُالبة ،نظرٌُات اال صُال ،دار أسُامة للنشُر و ال وزٌُي ،ا  2
 . 144م ،ص  2015،

 . 4179جمال الدٌن دمحم بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب ،ص   3
 . 259دمحم  بن أبً بكر عبد المادر الرازي ،مخ ار الصصا  ،ص   4
  . 863شعبان عبد العاطً عطٌة و آخرون ،المعجم الوسٌط ،  5
 6 http://www.arab_ency.com.sy)detail.   
 

http://www.arab_ency.com.sy)detail/
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أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارسة .

 الدكتور عبد الفتاح حسن البجة .

 التوزٌع .دار الفكر للطباعة و النشر و 

عمان، األردن . 

 األولى .

 م . 0555. ـه 0241

 صفحة . 231

 فنً كرتونً .

 متوسط .

 هو عبد الفتاح حسن علً البجة .

 النحو و الصرف و العروض المساعد بكلٌة العلوم اللغوٌة .أستاذ  -

 أستاذ العلوم اللغوٌة و أسالٌبها المساعد بكلٌة العلوم اللغوٌة . -

دكتوراه فً أصول اللغة ،أستاذ مساعد فً كلٌة العلوم اللغوٌة . -
1
 

دار الفكير للطباعية و النشير و التوزٌيع أصول تدرٌس العربٌة بيٌن النظرٌية و الممارسية ،

 0241،  0،عمان ،األردن ،ط
ه 
 م. 0555-

أصول تدرٌس العربٌة بيٌن النظرٌية و الممارسية ،دار الفكير للطباعية و النشير و التوزٌيع  -

 0241،  0،عمان ،األردن ،ط
ه 
 م. 4111-

 –ه  0243، 4دروس فً علوم العربٌة، دار الفكر للنشر و التوزٌيع ،عميان ،األردن ،ط  -

 م . 4112

                                                             
 ٌنظر، عبد الفتاح حسن البجة أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارسة .  1
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األميارات  -أسالٌب تدرٌس مهارات اللغة العربٌة ،و آدابها ،دار الكتاب الجيامعً ، العيٌن 

 م . 4111 -ه 0241، 4العربٌة المتحدة ،ط

تعلٌم األطفال المهارات القرائٌة و الكتابٌة ،دار الفكر للطباعة و النشير و التوزٌيع ،عميان  -

 م . 4112، 4األردن ،ط

ظيياهرة اٌيياس الجمييل فييً اللغيية العربٌيية بييٌن علميياو اللغيية القييدامى و المحييد ٌن ،دار الفكيير  -

. 0554 –ه  0205، 0األردن ،ط -للطباعة و النشر و التوزٌع ،عمان
1

 

اعتمد عبد الفتاح حسن البجة فً كتابة أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارسة على 

كيون الدراسية تطلبيت ذليا ،فالوصيف وظفيص فيً وصيف ظياهرة  الوصفً التحلٌليً، المنهج

محل البحث عن طرٌي  جميع المعلوميات و تصينٌفها و تحلٌلهيا و ها ياعها للدراسية ،مي   

وااع ،تعلٌم نشاط التعبٌر الشفهً و الكتابً ،أما التحلٌل فوظفص فً تفسيٌر الظيواهر  6وصف

استنتاجات و هٌجاد أف يل الحليول للمشياكل المتعلقية بهيا  ،و تحلٌل البٌانات ،و الوصول هلى

،م   6 ذكر أسباب  عف الاط عند الط ب  م ذكر مقترحات لتحسيٌن الايط عنيد الطي ب 

 ،أما أسلوب المؤلف فهو علمً تطبٌقً .

 

رٌس العربٌية بيٌن تجدٌد اإلط ع بتؤدة ،و روٌة على جل ما كتب عن مو وع أصول تد -

 النظرٌة و الممارسة .

و ع بٌن ٌدي الطي ب ميذكرة تغنيٌهم عين التجيوال المميل بيٌن استرسيافت الميؤلفٌن فيً  -

مؤلفاتهم ،و تعفٌهم من مشقة التطواف بٌن المكتبات المتباعدة .
2
 

ٌتمحور كتاب أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارسية للمؤليف اليدكتور عبيد الفتياح 

رفٌن ـــــيـحسن البجة حول أصول تدرٌس العربٌة ،و جاو هذا الكتاب لٌساعد الطلبية و المش

و الماتصٌن فً تدرٌس اللغة العربٌة للمراحل العلٌا عليى التيدرٌس بلسيلوب ممتيع و سيلس 

                                                             

 1 http://www.daralfiker.com)mode  
 ٌنظر، عبد الفتاح حسن البجة أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارسة ، المرجع الساب  .  2
 

http://www.daralfiker.com)mode/
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لتيدرٌس حتييى ٌيتمكن الطاليب ميين الفهيم بلسييلوب حيدٌث .و ٌحتييوي للطلبية و بطيرح حدٌ يية ل

علٌها لتكوٌن فكيرة  ل ط عاذج و تطبٌقات و اطط اد و عها المؤلف ـــــــالكتاب على نم

للمشييرف و الطالييب لتسيياعدهم علييى تطبٌقهييا بشييكل مناسييب ،و تطييوٌر هييذه الاطييط حسييب 

 مٌدان .التطورات التً ٌتعر ون هلٌها أ ناو التدرٌس و فً ال

 بارزٌن6و لعل المطلع على هذا المؤلف ٌستشرف بلدنى نظر أنص ٌمتاز بعنصرٌن 

 النظرٌة.النماذج التطبٌقٌة التً اتمت بها المادة  ك رة 

مين ابيل كالتيذوح  تفصيٌلً،الكتاب بعناصر جدٌدة الميا عولجيت بشيكل عمليً  ه راو 

د ـــــــيـتلاٌص ،و من  يم وايع الكتياب فيً تمهٌالجمالً ،و القصة و طرح تدرٌسها ،و فن ال

 ،و  مانٌة فصول.

أما التمهٌد فمبنً على تعرٌفات موجزة بالتدرٌس و ع اتص بالفن ،و طيرح التيدرٌس العامية 

،ومواصفات الطرٌقة الناجحة ،و ما ٌنصح بص المعلم فً هيذا المجيال  يم ايتم بمفهيوم تحلٌيل 

 بٌقً ٌعالج ذلا .الوحدة الدراسٌة ،و طرح التحلٌل ،و نموذج تط

و جاو الفصل األول لٌعالج القراوة ،و المطالعة من حٌث مفهومها و الهدف من تدرٌسيها  - 

 و أغرا ها ،و اطوات السٌر فً تعلٌمها ،و ت  ذلا درس تطبٌقً من الصف ال امن .

و احتلت النصوص الدبٌة مساحة الفصيل ال يانً ،حٌيث نيواه فٌيص مفهومهيا ،و أهيدافها و  -

تدرٌسها ،و لما كان جانب التذوح الجمالً جوهرٌا فيً دراسية النصيوص ،فقيد ايص طرح 

 بدراسة مستقلة ألقت ال وو على مفهومص ،و جوانبص النظرٌة و الممارسة .

و أبييان الفصييل ال الييث مفهييوم األناشييٌد و المحفوظييات ،و أهمٌتهييا ،و طرٌقيية السييٌر فييً  -

فٌظ الط ب نصوص المحفوظات ،و اتم الفصل العوامل التً تساعد المعلم فً تح تدرٌسها

 بنموذج تطبٌقً لدرس فً المحفوظات .
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و أبييرز الفصييل الرابييع اإلميي و ،و مفهومييص ،و نييااه مشييك ت الكتابيية العربٌيية ،و أسييباب  -

و أعقب ذلا درس مقترح فً تدرٌس  م و ،و طرائ  تدرٌسها،اإلالاطل اإلم ئً ،و أنواع 

اإلم و افاتباري.
1
 

رف الفصل الاامس بالاط العربيً ،و نشيلتص و أنواعيص ،و أهمٌتيص ،و صيفات النميوذج وع

لميٌن ،كميا رصيد القواعيد العامية لاطيً الاطً ،و رصد ك ٌرا مين اإلرشيادات المفٌيدة للمع

 الراعة و النسخ ،و نماذج ألنواع الاطوط ،و ت  ذلا درس تطبٌقً .

و األهيداف  وم ،ــــــــيـصرفٌة من حٌث المفهو نااه الفصل السادس القواعد النحوٌة و ال 

و أسباب نفور الطلبة من هذه القواعد و ع جيص ،كميا تطيرح هليى الطيرح القدٌمية و الحدٌ ية 

 التً مارسها المعلمون مركزا على طرٌقة " القطعة المساعدة " فدرس تطبٌقً علٌها .

ميين التفصييٌل  و امييا الفصييل السييابع فقييد عنييً بييالتعبٌر بنوعٌيية الشييفوي و الكتييابً بشييًو

باعتبار هذا الفرع الغاٌة من تدرٌس اللغات ،فو ع مفهومص ،و الهدف من تدرٌسص و أنواعص 

.و فً اتام كل درس تو يٌحً لطرٌقية تدرٌسيص ،و فيً نهاٌية الفصيل رصيد األسيباب التيً 

 أدت هلى  عف الط ب فً التعبٌر ،و طرح ع جص.

ر من ا ل القصية ــــــو بااصة التعبٌ ، و اص الفصل ال امن بمعالجة ألوان من التعبٌر -

رة ــــيـالقصٌو التلاٌص ،فعرف بكب لون منها ،و شفع ذلا بنماذج تطبٌقٌة لتدرٌس القصة 

و الطوٌلة ،و نماذج أارى للوان من التلاٌص و كٌفٌة تلاٌصها
2
 .   

أساسٌات تعلٌم اللغة الغربٌة و التربٌة البدنٌة ،فتحيً عليً ٌيونس و آايرون ،القياهرة 6دار  -

 .  )د.ت (ال قافة 

 .0550أسالٌب التدرٌس ،سلٌمان عبٌدات .عمان ، -

 . 0541أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة ،سمٌر استٌتٌة ،عمان 6وزارة التربٌة و التعلٌم ، -

 . 0550،عمان 6دار الفكر ، 2جابر ،ط ٌة ،ولٌدأسالٌب تدرٌس اللغة العرب -

                                                             
 عبد الفتاح حسن البجة أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارسة . ،ٌنظر  1
 ٌنظر، عبد الفتاح حسن البجة أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارسة .  2
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األسالٌب الحدٌ ة لتدرٌس اللغة العربٌة ،والتربٌة الدٌنٌة ،عليً الجمب طيً ،و أبيو الفتيوح  -

 . 0541التوانسً ،القاهرة 6دار نه ة مصر ،

 . 0542، ًتدرٌس اللغة العربٌة ،منى حبٌب و ااسم شعبان ،بٌروت 6دار الكتاب اللبنان -

،بٌيروت 6مؤسسية الرسيالة  4م اللغة العربٌة بٌن النظرٌة و التطبٌ  ،حسن شحاتص ،ط تعلٌ -

،0544 . 

 . )د.ت ( سٌد عبد العال ،القاهرة 6مكتبة غرٌب 6 عمنطرح تدرٌس اللغة العربٌة ، عبد الم -

كتبييية النه ييية المصيييرٌة رة 6مطيييرح تعليييٌم اللغييية العربٌييية ،  عبيييد القيييادر أحميييد ،القييياه -

،0542. 

. 0531فن التدرٌس للغة العربٌة ،  صالح سما ،القاهرة 6 -
1
 

  

                                                             

 . . 224هلى  221عبد الفتاح حسن البجة أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارسة ص  1 
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ماء على أنه :مجموعة من الحمااقك لهل ٌمكن أن ٌعد التدرٌس علما ،بالمعنى الذي ٌحدده الع

بهاا ،و ببمهاا فاً حٌاتاه ،و علاى  فاعتمدالعمل البشري بالتجربة و التفكٌر ،التً وصل إلٌها 

أنه ٌنبلك من العمل فال ٌختلؾ الناس فٌه  أو أن التدرٌس فن ٌتؤلؾ من ضروب مختلفة من 

 المهارات ؟.

 )فان التادرٌس  (و لهذا ٌبلك علٌاه  إذا فالتدرٌس من األمور التً تؽلب علٌه الصفة الفنٌة ،

إال أنه كؽٌره من الفنون ، ٌرتبب ببعض العلوم بصاالت ويٌماة كعلام ،الفنٌة علٌه  و مع ؼلبة

 النفس ،و علم أصول التربٌة .

إن امتالن الفرد لفان مان الفناون ،و نبوؼاه فٌاه ٌإاتند إلاى دعاامتٌن رقٌإاتٌن ال تنفصامان :

:التعلم و الصنعة و هاتان الدعامتان تتالحماان بحٌاال ال  الموهبة و الفبرة ،و 

المعلم من هااتٌن الادعامتٌن ؟هال ٌصا  أن نبلاك  تؽنً واحدة عن األخرى ،و علٌه فما حظ  

أو هو إلى صفة الصنعة ألرب ؟ بمعنى : هل هو مببوع أو مصنوع ؟ . علٌه صفة الببع ؟

عن هذا الإإال نمول : لإلجابةو 

ب شخصااٌة كمااوة ــــااـاته ،و جوانـــــااـفٌتجلااى ذلاان فااً كيٌاار ماان صف

الشخصاااٌة و الصاااوت ،و النباااك ،و برٌماااة األداء ،و ضااابب الااانفس ،و الصااابر و حإااان 

 التصرؾ ،و إرعة الخابر ،و بشاشة الوجه .

إلماما كافٌا بمادته ،و ٌتميل امه ــــــ،فٌتميل ذلن فً إعداده عن برٌك إلم 

كااذلن فااً تجدٌااد نفإااه ،و تنمٌتهااا عاان برٌااك االبااالع ،و مداومااة المااراءة ،و التاا ود ماان 

م و المعرفة ،و لواعد البرق العامة للتدرٌس ،و تعممه فاً دراإاة البارق الخاصاة ــــــالعل

 بتدرٌس مادته نظرٌا و عملٌا .
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إلااى الؽاٌااة  مة التااً ٌنتهجهااا المدرإااون مااع تالمٌااذهم للوصااول بهااهااً الخباا

 الممصودة من تربٌتهم و تعلٌمهم .

و صااحتها   ٌمصااد بهااذه األإااس المواعااد العامااة التااً أيبتاات التجااارب نجاعتهااا

(،ألنهااا تإااٌر علااى وفااك تاادرم عماال التلمٌااذ و تبااوره ،و ٌعااد العااالم ا نجلٌاا ي 

 و هذه المواعد هً : )التربٌة (أول من وضع هذه األإس فً كتابه  

 الإٌر من الإهل إلى الصعب . الإٌر من المعلوم إلى المجهول             

الإٌر من المبهم إلى الواض            لالإٌر من المحإوس إلى المعمو

برٌمتاه بماا  تتصؾحتى تنج  برٌمة المدرس ال بد من أن 

 ٌؤتً :

 أن تحف  التالمٌذ على التفكٌر الحر ، و الحكم المإتمل ،و بخاصة فً دروس التعبٌر .

أن تإدي هذه البرٌمة إلى الؽاٌة المنشودة من التدرٌس فً ألل ولت ،و أٌإر جهد ٌباذل 

 ء .من لبل المعلم ،و المتعلم على حد إوا

 التعاونً. أن تنمً فً التالمٌذ الرؼبة فً العمل الجمعً

 و االإتعداد العملً للتالمٌذ . أن تراعً النمو الجإمً ، -4

لإم التربوٌون هذه البارق ، منٌاا ،إلاى بارق لدٌماة ،و أخارى حدٌياة 

 كما ٌؤتً :

و هااً البرٌمااة التااً ٌعاارض فٌهااا (

ات شافهٌا علاى الباالب ،و مان يام ٌماوم المعلام بادور الملماً ،و الباالب ــــــالمعلم المعلوم

بدور المتلمً ،و من عٌوب هذه البرٌمة أنهاا مملاة و إالبٌة و معٌماة للفهام ،كماا تاإدي إلاى 

الجة هاذه العٌاوب عان برٌاك ــــــــاـفاة و العلام .و ٌمكان معبمصادر المعرضعؾ االتصال 

برح مشكلة ،أو أإقلة تإتشٌر البالب و تحف هم على التفكٌر ،و عان برٌاك تحدٌاد أفكاار 

معٌنااة تناإااب  ماان الحصااة ،و عرضااها فااً وحاادات محااددة بؤإاالوب إااهل ،و ماان باارؾ 

                                                             
 . 11إلى  9عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع الإابك ،ص   1



 الفصل الثاني                                                                 الدراسة الباطنية للكتاب
 

 13  
 

ماح للتالمٌااذ بباارح معالجااة هااذه العٌااوب ،تلخااٌص األفكااار ،و ربااب بعضااها باابعض ياام الإاا

 وار و المنالشة .ــــاألإقلة حتى ٌتخلل ا لماء شًء من الح

و هااذه البرٌمااة تباادأ بالكلٌااات ياام تنتماال إلااى الج قٌااات ،أي ٌعبااً 

،و تمتا  هذه البرٌمة بإهولتها ألنهاا ال التالمٌذ الماعدة أو التعرٌؾ ،يم تببك األميلة علٌها 

لضااعؾ  االبتاداقًتحتاام إلاى مجهاود عملاً كبٌار ،و بالتااالً فهاً ال تصال  لمرحلاة التعلاٌم 

 عمول التالمٌذ فً الجانب المٌاإً .

تإتند هذه البرٌمة إلى البدء بالج قٌاات و اإتمصااقها ،و صاوال 

ماعدة العامة ،و فٌها تإتخدم األإقلة الإتنباب المواعاد الماراد تدرٌإاها إلى الحكم الكلً أو ال

،و من حإناتها أنها برٌمة التفكٌر الببٌعً التاً ٌإالكها العمال ،و أنهاا برٌماة شااقعة ٌكيار 

،و تعلام فاً دروس الماعادة العاماة  افٌها المعلماون مان ضارب األميلاة الج قٌاة التاً تشامله

و الصاارفٌة ،و دروس األدب ،و البالؼااة ،و ا مااالء ،و ممااا ٌإخااذ  وٌةــــــااـواعد النحـااـالم

 علٌها أنها ببٌقة فً توصٌل المعلومات .

و هاً (تع ى هذه البرٌمة إلى الفٌلإاوؾ 

برٌمااة تإااتخدم لكشااؾ الحماااقك عاان برٌااك الحااوار ،إذ أن المعلاام ٌلمااً أإااقلة تكشااؾ بهااا 

تصال  لصاؽر الباالب مة ــــالحماقك التً ٌرٌد المعلم تيمٌؾ بالبه بمضمونها ،و هذه البرٌ

ل الادرس إلاى  ،و بخاصة فً دروس المحادية ،و التعبٌار الشافوي ،و مان م اٌاهاا أنهاا تحاو 

محاااورات شاااقعة ،ممااا تتااٌ  للبالااب فرصااة التعبٌاار الحاار ،إال أنهااا تإااتؽرق  منااا بااوٌال 

ن الحماقك، و مان عٌوبهاا أٌضاا االإاتبراد ،و الخاروم مان موضاوع للوصول إلى حمٌمة م

إلى آخر 
1
.   

انتباهاا  نشاابا، وو تتبلاب مااهر، و االبتعاد عن الموضوع األإاإً فهً بحاجة إلاى معلام 

ال، ـــــــاـكامو لنجاح المعلم فً هذه البرٌمة علٌه أن ٌعد درإه إعادادا التلمٌذ، من المعلم و 

 و أن ٌرتبها ترتٌبا كامال . ،و بخاصة األإقلة 

                                                             
 . 14إلى  11عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع الإابك ،ص  1
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و هذه البرٌمة تعتمد علاى تحدٌاد المعلام موضاوع الادرس لتالمٌاذه 

،ياام ٌرشاادهم إلااى مراجعااه، و ٌكلفهاام بالبحااال عاان جااوانبهم ،و حماقمااه ،و هااذه البرٌمااة ال 

 تإتخدم إال مع الكبار ،و هً برٌمة تتوإب البرق المدٌمة ،و الحدٌية .

تماوم هاذه البرٌماة علاى مبادأ أن ا نإاان 

ٌتعلم الحماقك الجدٌدة بمإاعدة الحماقك المدٌمة ،و الؽرض منها توصٌل الماتعلم إلاى الحمٌماة 

ن أحإان عن برٌك البحال ،و االإتمراء ،و االإتنباب و بالرؼم من كونهاا ببٌقاة إال أنهاا ما

البرق فً تعوٌد التالمٌذ التفكٌر ،و تإٌر هذه وفك الخباوات األرباع التاً وصافها المرباً 

 فجاءت على النحو اآلتً : (األلمانً 

وفٌها ٌتم إعداد أذهان التالمٌذ للادرس   (

ات الجدٌادة كاً ٌإاهل علاٌهم ـاـالجدٌد ،و االنتفاع من معلوماتهم المدٌماة ،و رببهاا بالمعلوم

 تذكرها.

دة فاً الادرس مرتباة  ــــاـو فٌها تعرض الحمااقك الجدٌ

حتاى ٌإاتوعبها ،و مان يام تاربب هاذه الحمااقك و منظمة ، فٌموم المعلام بمنالشاة بالباه فٌهاا 

مة عان برٌاك الموا ناة ــــــــــــاـبعضها ببعض لٌصار إلى رببها بمعلوماات الباالب المدٌ

 التضاد . أو،و المشابهة 

و ٌصاار فٌهاا إلاى ترتٌاب عناصار الموضاوع ترتٌباا 

 أو اإتخالص حكمة ،أو لاعدة أو نظرٌة .، الإتنبابمنظما بعد عملٌة الربب 

و فٌها ٌموم المعلم بإعباء تمرٌنات أو تببٌمات  

 ،أو أإقلة لتيبٌت الماعدة الجدٌدة ،و ذلن ككتابة ملخص ، أو حل تمارٌن شفوٌة و كتابٌة .

كيٌارا مان التنمٌحاات فجعلوهاا خماس  ،و لد أدخل على هذه البرٌماة بعاض تالمٌاذ 

 و التببٌك و المراجعة . –و االإتنباب  –و الربب  -و العرض –الممدمة  مراحل :

  ـتمااوم هااذه البرٌمااة علااى تموٌااة حااواس البااالب ،و جعلهااا مفاتٌاا

المعرفة ،و لمد ببمت هذه البرٌمة على ضاعاؾ العماول مان األبفاال باادر األمار ،فنجحات 



 الفصل الثاني                                                                 الدراسة الباطنية للكتاب
 

 15  
 

احا باهرا ،و ٌمكن اإتخدامها فً تعلٌم األبفاال حتاى نهاٌاة الإانة الإاابعة مان أعماارهم ـنج

 ،حٌال ٌإتفاد منها فً تعلٌم التهجً.

و إامٌت  األمرٌكٌاةالمربٌة ابتكرت هذه البرٌمة 

تبااع هااذه البرٌمااة نظااام برٌماة دلتااون ،بااالنظر إلااى أنهاا ببماات بمدٌنااة دلتااون األمرٌكٌاة و ت

التعلٌم الفردي ،و تموم على يالية أشٌاء :
1
 

و هااً حجاارات كبٌاارة خصصاات للمااواد ،حٌااال خصااص لكاال مااادة حجاارة 

 م ودة بكل ما ٌحتام إلٌه التلمٌذ للبحال ،و التنمٌب .

حٌال خصص لكل مادة رقٌإٌة مدرإاون موجهاون 

 و توجٌههم ،و إرشادهم إلى المراجع و مرالبتهم . ٌمومون بتو ٌع التعٌٌنات على التالمٌذ،

و هً ممررات كل مادة أإاإٌة مو عة على شهور العام ،و من يم علاى 

أإابٌع ،و إلى أٌام فلكل ٌوم وحدة خاصة به من المادة ٌتحتم على التلمٌذ إنجا ها فً الا من 

 . المحدد

كما أنهاا تاوفر الفارص المجتهادٌن،و تمتا  هذه البرٌمة بؤن فٌها عنصر التشجٌع للتالمٌاذ  -

 للبالب الذٌن ٌختلفون عن المدرإة ألإباب لهرٌة .

و تعاد  هذه البرٌمة إلى الفٌلإوؾ األمرٌكً  تنإب

تكااوٌن شخصااٌات التالمٌااذ ،و تعوٌاادهم ماان أهاام الباارق التربوٌااة الحدٌيااة ،و ترمااً إلااى 

ها أنهااا تمرإااهم علااى الحٌاااة ـااـو ماان ممٌ ات االعتماااد علااى أنفإااهم فااً حاال المشااكالت ،

اونٌة ،و تباال فااٌهم روح االبتكاار ،و تإاٌر خبواتهااا علاى النحاو اآلتااً ــاـاعٌة التعــاـاالجتم

:

فهً تعنى بالإٌر فً الدرس على مراحل ،و تحتام هذه البرٌمة إلاى 

مدارس ذات صفات خاصة ،كوجودها فً بٌقة ببٌعٌة خاصاة ،و تاوافر مدرإاٌن معاروفٌن 

علاى الصافوؾ علاى أإااس بالنشاب و المهارة ،و المدرة على االبتكاار ،و مان حٌاال تو ٌاع 

و مراعااة بارق  الذكاء و الممدرة العملٌة ،شرٌبة أال ٌ ٌد الصؾ على خمإاة عشار بالباا،

                                                             
 .11إلى   14ة ،المرجع الإابك ،ص عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإ  1
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تدرٌس ذات مراحل معٌنة هً :

 ً البلجٌكً و تع ى هذه البرٌمة إلى المرب

ٌعاد التحضااٌر ماان أهام العواماال التااً تإااعد علااى نجاااح 

ٌعتمااد علااى حفظااة المااادة ،و تمكنااه منهااا إذ أن كاال فماان الخبااؤ أن  فااً أداء رإااالته المعلاام

علم إعداد مادته ، و تعٌٌن حدوده ،و ترتٌب الحماقك درس مهما كانت إهولته ٌتبلب من الم

التً ٌتضمنها درإه ،ووضع خبة محددة واضحة توصله إلاى األهاداؾ مان ألصار البارق 

و تشااتت الااذهن ،و نإااٌان  ، لالضاابراب،فالماادرس الااذي ال ٌضااع خبااة لدرإااه ٌتعاارض 

د الخباة للادرس بعض عناصر الموضوع المهمة ،و من يم فعلٌه لبل المٌام بالتدرٌس أن بعا

ذ ،و لدراتهم و خبراتهم ،و أن ٌحدد الهادؾ مان درإاه ــــــمٌأعمار التال االعتباربعٌن  ا  ذ  آخ  

،و أن ٌلاام بااؤبراؾ موضااوعه الااذي ٌدرإااه ،و أن ٌكااون مإااتعد المواجهااة كاال االحتماااالت 

 التً لد تبرأ فً الدرس .و علٌه فإن إعداد الدروس تتٌ  للمعلم ما ٌؤتً : 

أو ممان إامعها دون دراإاة  ،ات الواردة فً الادرســــبعض المعلوم التحمك منفرصة 

أو بحال .
1
 

وذلن بالرجوع إلى المصادر المختلفة ،لتوضٌ  النماب الؽامضة  ،فرصة إيراء معلوماته

 فً الدرس ،أو تفإٌر بعض المفردات أو التؤكد من بعض الوجوه االعرابٌة أو البالؼٌة .

و صااعوبة  ،و بداٌااة الاادرس و نهاٌتااه ،المااادة المناإاابة للاا من المخصااصار تحدٌااد ممااد

 المادة و إهولتها .

التمٌد بالكتاب المادة الشٌمة للتالمٌذ التً تيٌر اهتمامهم من المصادر المختلفة دون  انتماء

 الممرر .

 مالقم.و تنظٌمها بؤإلوب منبمً  ،ترتٌب المادة

 ٌؤتً:ما  )عملٌة التدرٌس  (و لعل أهم ما ٌنص  به المعلم فً هذا المجال 

عملٌة التدرٌس بحاجة إلى نظام ،و من يم ٌنص  المعلم بؤال  ٌبادأ التادرٌس لبال أن ٌإاود 

 النظام .

                                                             
 . 19إلى  11عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع الإابك ،ص   1
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على المعلم أال ٌخرم من مإاؤلة إلاى أخارى  التعلٌمٌة لذاركن أإاإً فً العملٌة  الفهم

 ٌتؤكد من فهم تالمٌذه لها .إال بعد أن 

من المعلوم أن انتباه التالمٌذ للادرس ال ٌإاتؽرق ولتاا باوٌال ،و مان يام ٌنصا  المعلام 

 بتنوٌع األنشبة ،و الوإاقل لتشوٌمهم و جذب انتباههم .

فٌعبً كل واحد نصاٌبه مان  ٌنص  المعلم ان ٌإوي بٌن تالمٌذه فً االهتمام و العناٌة،

 ذلن. 

لاذلن فالادرس الجٌاد هاو الاذي ٌبادأ األهمٌاة، ن التالمٌذ فً الدرس أمار فاً ؼاٌاة إشرا

 و ٌنتهً بالتلمٌذ. بالتلمٌذ،

ٌنص  المعلم بؤال ٌعبً بالبه عمال الحما لبل أن ٌنهوا العمل الإابك . 
1
 

        ،و اليمافٌاة، والمعرفٌاةى الجواناب اللؽوٌاة ولوؾ الشامل العمٌاك علاالهً  

وذلن من أجل تحإٌن كفاٌتها ،و لدرتها علاى تعلاٌم المهاارات  و التنظٌمٌة للوحدة الدراإٌة،

 اللؽوٌة ،و تعلمها .

ل الدراإً للمادة تنعكس إٌجابا على كل من المعلام نفإاه ــــــإن عملٌة التحلٌ

 أنها تفٌد فً :و التلمٌذ ،و على الكتب الممررة ،ذلن 

 صحة المعلومات .أو  ٌادتها                        ، ،نمص المادة

  ٌادة يمة المعلم بنفإه ،و يباته .،      تنظٌم المادة .                              

 تحدٌد األهداؾ ،    رصد األنشبة المناإبة .                   

رصد األنشبة ا يراقٌةؾ إلى الوحدات الإابمة ،و الالحمةالتعر

ربب اللؽة بالمواد األخرىالتدرٌس ببرٌمة الوحدة

         المهااارات الرقٌإااٌة ،كمعرفااة المفاارداتالمااراءة تهاادؾ إلااى تنمٌااة 

    ،و معانٌهاا بدلاة و العاللاة باٌن المفاردات ،و الجمال ،و الماراءة الجااهرة الإالٌمة الصااحٌحة 

                                                             
 . 02،  19عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع الإابك ،ص   1
 . 01إلى  02،ص  نفإهرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تد  2
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،و إيراء معجمات البالب اللؽوٌة ب ٌادة حصٌلتهم من الكلمات و األفكاار ،فاً حاٌن ترماً 

إياراء معلوماات الباالب ،و ؼارس حاب المبالعة إلى تع ٌا  تلان المهاارات ،و تؤكٌادها ،و 

 المبالعة فً نفوإهم ،و حيهم على البحال .

 ة،ــــــمـــشاق وص لصٌرة،ــــموضوعات المراءة تشتمل على نص

و تتصؾ بلؽتها األدبٌة مع إهولتها و ٌإرها فً صفوؾ الحلمة األولى ،يم ارتفاع مإاتواها 

و تتمٌ  بتنوع  ، وعات المبالعة فؤكير رلٌا ،و أشمل موضوعافً الحلمات التالٌة ،أما موض

و تختص مادتها بؤنها موجهة لمحاورة العمل و الاروح ،و تهادؾ إلاى رلاً    موضوعاتها ،

 الخٌال ،مع رلة العابفة و الوجدان .

النص المراقً ،فً العادة ٌكون ألصر من ميلٌه فاً المبالعاة ،و لاذلن 

ظ المبالعة على المبع فً ٌتفك لفظ المراءة مع الصفوؾ األولى ،فً حٌن ٌبلك لف ٌمكن أن

العلٌا .الصفوؾ 
1
 

 ٌصنؾ المربون حإب الؽرض منها إلى عدة أنواع أهمها :

و ٌااراد بهااا اإااتظهار المعلومااات ،و حفظهااا ،و ماان خصاقصااها  

 بٌقة و تتإم بالترٌال و األناة ،و عمد الموا نة بٌن المعلومات المتشابهة و المختلفة .أنها ب

حٌال ٌموم الماارر فٌهاا باالرجوع إلاى مصاادر عادة لجماع ماا 

ٌحتام إلٌه من المعلومات خاصة  عداد بحيه ،أو رإالته ،و هاذا الناوع مان الماراءة ٌتبلاب 

الإارعة فاً تصاف  المراجاع ،ومهاارة التلخاٌص ،و المعرفاة فاً اختٌاار  من الدارس مهارة

 المادة المتعلمة ببحيه .

و تهدؾ هذه المراءة إلى معرفة شًء معٌن فاً لمحاة مان 

       ن ،ـــااـٌـلااراءة ضاارورٌة للباحيو هااً  الاا من ،كمااراءة فهااارس الكتااب ،و لااواقم المااإلفٌن ،

ٌن .المتعجلو 
2
 

كمراءة تمرٌر أو كتاب جدٌاد ،و تمتاا  هاذه الماراءة بالولفاات 

 فً أماكن خاصة الإتٌعاب الحماقك ،و كذلن بالإرعة و الفهم فً األماكن األخرى .

                                                             
 . 44إلى  42،ص  الإابكرإة ،المرجع عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و المما 1
 . 44،ص  نفإهعبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع  2
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ادر وـــــــــاـكماراءة األدب ،و الن

،و التفكٌر ،و ٌراعً فً اختٌار مادتهاا أن تكاون و المصص ،و هً لراءة تخلو من التعمك 

 خفٌفة ،و المارر عادة ٌ اولها فً أولات الفراغ ،و لد تإدي على فترات متمبعة .

راءة كتااب ،أو إنتاام ماا ماالؽارض منهاا الفحاص و النماد ،ك

بٌن ؼٌره ،و هذه المراءة ال ٌإتبٌع ممارإتها إال من حظً بمادر كبٌار مان  للموا نة بٌنه و

 اليمافة و الموهبة ،و النضج ،و ا بالع ،و التحصٌل ،و الفهم .

و هذا النوع أشبه بمراءة االإتماع حٌاال ٌتاؤير 

 جدانٌة .وله مشاركة و  هٌمرقفٌها المارر بشخصٌة الكاتب ،و ٌشاركه فٌما 

             ، ا مالقٌااااةوهااااً لااااراءة اإااااتدران األخباااااء اللؽوٌااااة ،و  

وتهاادؾ إلااى تصااحٌ  الخبااؤ ،و تحتااام هااذه المااراءة إلااى جهااد مضاااعؾ ماان  و األإاالوبٌة،

العااٌن  أعصااابممااا ٌاانجم عنااه تعااب  الممااروءةالمااارر لكياارة التاادلٌك و ا معااان فااً المااادة 

 ،فٌوريها كالال مع مرور ال من .

و ٌمصد بها التعارؾ إلاى ماا ٌحادال لفقاات المجتماع ،و بخاصاة 

كمااراءة الاادعوات ،و الؽاارض منهااا  حاا ان،أاألصاادلاء و األلااارب ماان مناإاابات إااارة أو 

المشاركة و تمدٌم الواجب الدٌنً ،و االجتماعً .
1
 

دٌن ممااا ٌلااراءة مااادة مشااكولة ،و أخاارى ؼٌاار مشااكولة ،لااراءة صااحٌحة معباارة ،مإااتف

 حصلوه من لواعد النحو و الصرؾ فً أيناء المرحلتٌن .

كلمااة فااً  )122(كلمااة فااً الحلمااة اليانٌااة و )222(متابعااة لااراءة درس عاادد كلماتااه 

 محافظٌن على الفهم ،و األداء الإلٌم .الحلمة اليالية ،

االإتماع الٌمظ لما ٌإمعونه فً مدة  منٌة مناإبة ،واإتشراؾ ما ٌحوٌه المإموع من 

رقٌإة ،و معان عامة . أفكار

        النبااك الإاالٌم لكلمااات الاانص الممااروء علااى وفااك مخارجهااا و حركاتهااا الصااحٌحة ،

 و معرفة داللة ألفاظها بدلة
2
 .  

                                                             
 . 44،ص  44،ص  الإابكعبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع   1
 .44،ص  41عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع نفإه ،ص   2
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 كما أن هنان أهدافا تنفرد بها كل مرحلة  و منها :

لااراءة الماارآن الكاارٌم و اإااتخرام معااانً  -0شااة مااا ٌماارأ بجاارأة و بباللااة     ، منال -21

 لراءة لصص الناشقٌن ،و المجالت و الصحؾ الٌومٌة . -2مفرداته من كتب التفإٌر ،

معرفااة المفاااردات الخاصااة بااابعض  -4ٌلته اللؽوٌااة مااان خااالل لراءاتاااه ،ــاااـحص تنمٌااة -4

 و اإتخدامها.    الحروؾ

 مبالعة كتاب ،و فهم محتواه ،و منالشة أفكاره الرقٌإٌة و الج قٌة . -1

 من النص الممروء . الفهم بعمك ،واإتخالص األفكار المباشرة ،و ؼٌر المباشرة -0

 التفرٌك فً المعنى بٌن الكلمات المتشابهة فً الرإم ،المختلفة فً الحركات . -2

إيراء معجماتهم بمفردات ذات معان ،و مفاهٌم تجرٌدٌة كالفضٌلة ،و ا خاء . -4
1
 

 تدرٌس المبالعة : -4

 العملٌة التعلٌمٌة فً المراءة تتم على مرحلتٌن :

 : )مرحلة ما لبل درس المراءة  (ٌة لمذكرة الدرس األولى :الصورة الذهن

و تتميال هاذه المرحلاة فاً ولاوؾ المعلام علاى الموضاوع الاذي ٌرٌاد تدرٌإاه ولوفاا عمٌمااا، 

محٌبا بكل جوانبه المعرفٌة و اللؽوٌة ،و هنا ٌجعل بالمعلم أن ٌكون على وعً تام بحٌااتهم 

،حٌال تكون هذه الخبة لابلة للتنفٌاذ  و نموهم ،مإجال فً خبته األهداؾ التً ٌنوي تحمٌمها

 شاملة األهداؾ التالٌة :

فتتضاامن خبتااه وعااً التالمٌااذ الحماااقك ،و المعلومااات التااً ٌشااملها  : 

 الدرس، و ما ٌتصل به من لضاٌا تيرى يمافته.

تإابها اكو ٌندرم تحتها التؽٌرات الإلوكٌة عند البالب التً ٌمكن  : 

               ،و المٌااال إلاااى الماااراءة ،و البحاااال عااان مصاااادر المعرفاااةمااان الااادرس ،كحاااب المبالعاااة 

المعلاام فااً إكإااابه للبااالب ممااا شاامله موضااوع و الممارإااة الفعلٌااة للإاالون الااذي ٌرؼااب 

 الدرس.
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           :وذلاان بااإيراء لؽااة البااالب ممااا حااواه الاادرس ماان ألفاااظ و أإااالٌب ، 

       و تنمٌاة لاادرتهم علااى الماراءتٌن الجاااهرة و الصااامتة الإالٌمة ،و تااذوق الصااور و األإااالٌب 

و تحدٌد الوإاقل المإاعدة الال مة لموضوع الدرس .
1
  

مفهااوم التمهٌااد ٌنااؤى بااالؽرض الااذي ماان أجلااه ٌاارفض المربااون إن 

إذ أن التمهٌاد ٌهادؾ إلاى نمال التالمٌاذ مان جاو نفإاً  الدخول إلى موضوع الدرس مباشرة،

      إضاافة إلاى إذكااء نشاابهم ، إابك إلى جو نفإً آخار جدٌاد ٌتناإاب ماع موضاوع الادرس،

ببٌعٌاا بعٌاد عان التكلاؾ ،مرتبباا بفكارة و تشوٌمهم ،و ٌشاترب فاً التمهٌاد الجٌاد أن ٌكاون 

الدرس ،فٌه حٌوٌة و نشاب ،مرك ا ،و لٌس ببٌقا ممال .و للمعلم فً عرض التمهٌد براقك 

فعلى  متعددة ،فمد ٌكون بإلماء األإقلة ،أو عرض الصور و النماذم ،أو بإرد مناإبة النص.

 دخل له .و إنما هو م المعلم أن ٌدرن أن التمهٌد لٌس ج ءا من الدرس ،

 ٌتم عرض الدرس على وفك الخبوات اآلتٌة:

و إخرام ألالم  البلب من التالمٌذ فت  الكتب على الصفحة المبلوبة من الكتاب الممرر، -

و فاً خاالل  ،و دفاتر مذكراتهم من أجل وضع خبوب تحت المفاردات الصاعبة،الرصاص 

الهجري و المٌالدي ،وموضوع الدرس على اللوح  هذه المدة ٌموم المدرس بكتابة التارٌخٌن

 ،يم ٌموم با جراءات الالحمة.

فهاً ؼاٌاة فاً  المراءة الصامتة فً هاذه المرحلاة وإاٌلة و ؼاٌاة معاا، 

           أن ٌموم المعلم بالتركٌ  على مهارتها و معاٌٌرها ،كعدم التلفظ ،أو الهمس ، ذاتها بمعنىحد 

و هااً وإااٌلة بمعنااى أنهااا البرٌمااة األجاادى لفهاام األفكااار ،وتعااد خبااوة  تحرٌاان الشاافاه،أو 

المراءة الصاامتة مان أهام الخباوات فاً الادرس ،و علاى المعلام فاً أينااء هاذه الماراءة حاال 

مان خاالل التراكٌاب ،و ٌبلابهم وضاع خباوب  التالمٌذ على التعرؾ إلى المفردات الصاعبة

 لتعرؾ إلٌها من خالل النص.تحت الكلمات التً ٌإتبٌعون ا
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ياام ٌباارح علااٌهم  :بداٌااة، ٌبلااب المعلاام ماان التالمٌااذ إؼااالق كتاابهم،

مجموعة من األإقلة الإهلة الواضحة حول األفكار الرقٌإٌة فً الموضوع ،بمصاد التعارؾ 

راءة إلااى ماادى إلمااام التالمٌااذ ، باألفكااار و المعلومااات الااواردة فااً الاادرس ماان خااالل الماا

الصامتة ،و تعوٌدهم التركٌ  على الفهم فً أيناء هذا الناوع مان الماراءة ،و ٌراعاً فاً هاذه 

تكون ا جاباة معتمادة علاى المعلوماات األإقلة أن تكون منصبة على األفكار الرقٌإة ،و أال 

بهاذه الخباوة لحاك لتا بوٌال. وٌارى بعاض الماربٌن أن ٌو العامة الخارجٌة، و أال تإتؽرق 

و تدوٌن معانٌها على اللوح أوال يم فً مذكرات التالمٌذ . ،لمفردات الصعبةشرح ا
1
  

تبدأ هذه الخبوة بالبلب من التالمٌذ فت  كتبهم على الدرس، يم تاتم 

 المراءة على مرحلتٌن :

أن تكون هذه األإقلة :حٌال ٌمرأ المعلم الدرس على مإامع التالمٌذ لراءة  

جهرٌاة معبارة خالٌاة مان األخبااء ،بالاب إلاٌهم حإان االنصاات لٌحااكوه ،فمان المعلااوم أن 

لراءة المعلم هً العامل الرقٌس الذي تتولؾ علٌه إجادة التالمٌذ المراءة الجاهرة ،و لد ٌمارأ 

تٌن أو أكير ،و هاذا العادد مان المارات ٌعتماد علاى مإاتوى باالب المعلم الدرس مرة أو مر

 الصؾ .

الدرس إلى فمرات ،ٌبلاب مان أحاد بعد أن ٌمإم المعلم  

التالمٌذ المراءة ،بادقا باؤجودهم لاراءة ،يام ٌنتمال إلاى آخار بحٌاال تكاون الماراءة متتابعاة ،يام 

حتى ٌنتهً الانص ،و ٌجاب أن تإاٌر لاراءة التالمٌاذ األولاى دون  ٌتلوه يالال و رابع و هكذا

تصااحٌ  األخباااء التااً ٌمااع فٌهااا التالمٌااذ ،إال إذا كااان الخبااؤ ٌحاادال خلاال فااً المعنااى ،ألن 

ممابعااة التالمٌااذ و تصااحٌ  أخباااقهم ٌااذهب بالهاادوء و الصاامت ،و ٌملاال ماان فهاام البااالب 

المعلام ،بتفإاٌر المفاردات ،مان شاؤنه أن  موضوع الدرس فهما دلٌما متكامال ،يام إن ممابعاة

 ٌجعل المراءة متنافرة الجمل ،ؼٌر متراببة المعنى ،فتصب  لراءتهم ركٌكة ؼٌر معبرة .

و المصاد مان هاذه الماراءة تصاحٌ  األخبااء التاً ولاع  

عن تصحٌ  األخبااء فاً الماراءة لد ٌيٌر تؽاضً المعلم فٌها التالمٌذ فً المراءة األولى ،إذ 

األولى شاكوكهم ،و بخاصاة الناابهٌن مانهم ،ولاد ٌإاٌقون الحكام علاى معلمهام ،و هناا تعااود 
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      مجموعة أخرى من التالمٌاذ لاراءة الادرس و بخاصاة األجا اء التاً ولعات فٌهاا األخبااء ،

 و التركٌ  على تصحٌحها مهما كان نوع هذه األخباء .

و ٌتم ذلن بعد ا بمقناان إلاى أن الباالب ،أو جلهام لاد أجاادوا 

 المراءة ،و أتمنوها ،و تشمل هذه المنالشة الجوانب اآلتٌة :

ٌمااوم البااالب بمااراءة الاادرس فماارة فماارة، وبعااد كاال فماارة ٌإااؤل المعلاام  : أ

بالبه عن بعض الكلمات الؽربٌة الواردة فً الدرس ،وذلن من خاالل المعناى العاام للجملاة 

 ألن اإتخالص المعنى من خالل الإٌاق ٌدرب التالمٌذ على اإتنتام المعانً .

لة تتعلااك بالمعااانً الدلٌمااة الااواردة فااً حٌااال ٌمااوم المعلاام بباارح أإااق

 الدرس على أن تكون األإقلة :

 و لدرتهم على النمد و التحلٌل .التفكٌر، متنوعة تنمً مهارات  -1

 التلمٌذ.تتحدى  دلٌما،عمٌمة تتبلب مجهودا فكرٌا و فهما  -0

  الصعب.متدرجة من الإهل إلى  -2

 و تعلٌل ذلن . د للدرس ،ٌوضع عنوان جد -م

 و العظة التً ٌمكن اإتنتاجها من الدرس   أإقلة عن الفاقدة ، -د

 اإتعمال فً بعض مفردات الدرس فً جمل مفٌدة بحٌال ٌركبون فٌها موضوعا آخر . -ه

 تإجٌل األفكار الرقٌإة عن برٌك األإقلة . -و

 تذوق  اللؽة و جمالها و تشوٌمهم إلى تعرؾ الكاتب من خالل مإلفاته . - 

        بعااض الحااوادال التارٌخٌااة، أو التمالٌااد االجتماعٌااة ، أو الشخصااٌات البااار ةتوضااٌ   -ح 

 و األماكن الجؽرافٌة إذ تضمنها الدرس .

و ٌنملهاا  حٌاال ٌماوم المعلام بتإاجٌلها علاى اللاوح، الجمٌلة،الصور الخٌالٌة و التعبٌرات  -ب

 شاقهم .و فً إن البالب فً دفاترهم لإلفادة منها تنمٌة مهارة التذوق ،

ٌلجؤ المعلم إلى هذه الخبوة إذ شعر أن ولت الدرس لم ٌنته بعد ،حٌال ٌبلاب 1

 منهم تلخٌص الموضوع شفوٌا أو تحرٌرٌا، فمرة فمرة . 

 وذلن حٌن ٌشعر المعلم بؤن الدرس أو ج ءا منه لابل للتحوٌل إلى شخص .4
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ٌإتبٌع المعلم به أن ٌحكم على مدى ما حصله تالمٌذه ٌعد التموٌم المعٌار الذي 4

،و تؤيٌر هذا التحصٌل فً إلوكهم و اتجاههم ،و مان يام فإناه ٌجاب أال ٌمتصار التماوٌم علاى 

 الجانب التحصٌلً وحده ،و للتموٌم فً هذا المجال وإاقل متعددة منها :

 األإقلة الشاملة التً تإتوفً األهداؾ التً خبب لها المعلم . -1

 أإقلة التالمٌذ بعضهم بعضا ،أو أإقلتهم المعلم . -2تميٌل ببعض الموالؾ   ، -0

 اإتخرام بعض المفردات من المعجمات . -4تلخٌص بعض الفمرات ،   -4

 البحال ،و الكتابة عن مإلفات الكاتب من المكتبة . -1

أبحاال و تمارٌر صؽٌرة تتعلك بفكرة الدرس . -4
1
 

       هااً لبااع مختااارة ماان التااراال األدبااً المااومً ،و العااالمً نيااره و شااعره ،

و ٌمكان  و تظهر تبوره ،و ٌتوافر فٌها حاظ مان الجماال الفناً، و تميل مإٌرة هذا التراال،

اتخاذها أإاإا لتمرٌن البالب على التذوق الجمالً ،كما ٌمكان عادها مادخال لدراإاة تاارٌ  

،أو دراإة فن من فنونه أو علم من أعالمه .األدب فً العصور 

لعل الهدؾ الرقٌس من تدرٌس النصوص ،تدرٌب الباالب 

ؽوٌة و الفنٌة و اليمافٌة و األخاللٌة ،و لاتهم العلى حإن األداء ،و إرعة الفهم ،و ٌادة خبر

 :من أهمها

          تعود البالب إجادة ا لماء ،و حإان األداء التميٌلاً ،وذلان مان خاالل اآلٌاات المرآنٌاة ، -1

 و األحادٌال النبوٌة الشرٌفة ،و النصوص الشعرٌة و النيرٌة .

نها ،و التعاارؾ إلااى معااانً اكتإاااب يااروة لؽوٌااة مناإاابة ماان النصااوص التااً ٌدرإااو -0

 والتراكٌب التً تضمنها النصوص من خالل الإٌاق .      المفردات

 على بعض الخصاقص الفنٌة لمبع النصوص شعرا و نيرا . االبالع -2

ؼرس عادة المبالعة و حبها ،من خالل رجوعهم ،و تعاملهم مع كتب التفإٌر و الحدٌال  -4

،لتويٌاااك النصاااوص التاااً ٌحفظهاااا و التعااارؾ إلاااى و دواوٌااان الشاااعر ،و مإلفاااات األدبااااء 

 .مصادرها 
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 إن دراإة أي نص أدبً تموم على ناحٌتٌن :

 .)المبنى(الشكل  -0، )المعنى (المضمون  -1

 و على ذلن فإن الدارس للنص ال بد أن ٌعً أمرٌن :

           أو كاتباااه  لاقلاااهو ٌمصاااد باااه معرفاااة  مااان الااانص و مكاناااه ،و معرفاااة 

 و المناإبة التً لٌلت فٌها .

 و ٌعنً به دراإته من حٌال :

     الجانب اللؽوي و النحوي :وذلن بشرح التراكٌاب و المفاردات مان حٌاال اللؽاة و النحاو ، -أ

 لصعبة .و تفهم معانً الجمل و التراكٌب ا

      الجاناب األدبااً :كاإبرا  األفكااار العاماة فااً الانص ،و عاللااة هاذه األفكااار بٌقااة األدب ، -ب

 و بٌان عابفة األدب التً عبر عنها فً هذا النص .

             إلمااااء ضاااوء علاااى صااااحب الااانص مااان حٌاااال :عصااار الشااااعر ،و بٌقتاااه ،و صااافاته، -م

التلمٌذ فً هذا . بخبراتو خصاقص شعره ،و ٌإتعٌن المعلم 
1
 

و بناااء علااى مااا إاابك ،فعلااى المعلاام أن ٌكااون علااى ابااالع تااام بكاال مااا ٌحااٌب بااالنص ماان 

داال و ظاروؾ ،و بعااد هاذه الممدمااة التاً ال ت ٌاد علااى خماس دلاااقك ،ٌماوم المعلاام ــــــــاـأح

 ألالمهام بكتابة عنوان النص على اللوح ،يم ٌبلب من تالمٌذه فت  كتبهم على النص ،و أخذ 

 اإتعدادا لوضع الحركات على الكلمات التً ال تخلو منها .

 ٌتم عرض النص على التالمٌذ عن برٌك : :

 إرشادهم إلى مكان النص فً الكتاب الممرر . -أ

تو ٌع النص مببوعا فً أوراق ،و فً هذه الحالة ،ٌنبه المعلم إلى ضرورة أال تصحب  -ب

عااانً المفااردات اللؽوٌااة ،باال ٌببااع الاانص منفااردا ،و لااد ٌببااع تحتااه بااوع مبهااذا الاانص الم

 مجموعة من األإقلة الإابرة التً تمتحن الفهم و التذوق و اإتخالص الحكام .

 عرض النص على لوح إضافً ،أو لبعة كرتون مموى . -م

 وٌتم ذلن باتباع الخبوات اآلتٌة : 

 حٌال الشكل :لراءة صامتة و أخرى جاهرة . المراءة نوعان من
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حٌك ٌبلب المعلم من تالمٌذه لاراءة الانص نيارا كاان أو شاعرا لاراءة 

 صامتة ،و بٌنهم إلى وضع خبوب تحت الكلمات الصعبة ،و العبارات الؽامضة .

ٌإتحإان أن للولوؾ على مدى اإتٌعابهم الانص ،و 

 جابة األإقلة مجملة تتناول المعنى العام دون الدخول فً التفاصٌل .‘تكون 

 

ٌماوم المعلام بماراءة الانص لاراءة نموذجٌاة ،مارة أو مارتٌن و ٌراعاً فاً 1

لولاؾ لراءته النص حإن األداء ،و تميٌل المعنى ،و جمال ا لماء ،و دلاة الضابب و حإان ا

،و ٌنبه المعلم بالبه إلى ضرورة متابعة لراءته ،ووضع الحركات بؤلالمهم على مواضعها 

 فً كتبهم .

ٌموم البالب بمراءة النص مرة أو مرتٌن ،بحٌال ٌمارأ كال بالاب 0

ٌر وحدة من النص ،و ٌجمل بالمعلم أن ٌصح  إلماء التالمٌذ ،و اللحن الذي ٌمعون فٌه من ؼ

تحلٌل ،أو شرح لمعنى المفردات ،ألن الؽرض من هذه الخبوة التمرٌن علاى الماراءة  لاٌس 

 ؼٌر ،و ٌفضا أتإتمر هذه الخبوة حتى ٌحإنوا المراءة .

حٌال ٌموم بالب آخرون بمراءة الوحدة األولاى ،و الؽارض منهاا 

إلٌاه ،و حصار الاذهن  فٌاه ،يام الوحادة اليانٌاة تحدٌد الج ء المبلوب لراءته ،و لفت االنتباه 

فاليالية و هكذا .
1
 

ٌوجه المعلام مجموعاة مان األإاقلة تتنااول األفكاار العاماة الباار ة فاً 

النص ،و ذلن الولوؾ على مدى اإتٌعاب التالمٌذ المادة المماروءة مإاتملٌن ،و تإااعد ميال 

 ة متكاملة لموضوع النص فً أذهان التالمٌذ .هذه األإقلة على تكوٌن صورة مجمل

 ٌإٌر على النحو اآلتً :

 ٌمرأ أحد التالمٌذ الوحدة . -1

تفإٌر بعض الكلمات الضرورٌة الواردة فً الوحدة لؽوٌا ،و تدوٌن معانٌهاا علاى اللاوح  -0

أن ٌتوخى المعلم فً شرحه الإهولة ،و أن تكون الكلمة مبابمة للمعنى األصلً  مالحظةمع 

 مع االبتعاد عن المرادؾ ،وأن تكون الكلمات المفإرة مما ٌتولؾ على فهما فهم العبارة .
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 و لشرح المفردات اللؽوٌة أإالٌب متنوعة :

 راءة الشًء نفإه أو صورته .إا راءة ،و ذلن بتفهٌم المعنى ب -أ

 ذكر المرادفات ،وذلن بذكر مرادفاتها المإتعملة المؤلوفة . -ب

 لدٌهم . المؤلوفةالكلمة  بؤضدادذكر األضداد ،وذلن بتعرٌؾ التالمٌذ  -م

 التعرٌؾ ،و ٌمصد به تحدٌد معنى الكلمة عن برٌك أوصافه ،و خواصه . -د

بة أن ٌتؤلؾ مان وحدة ،وذلن عن برٌك برح أإقلة ج قٌة ،شرٌمنالشة المعنى العام لل -2

          مجمااوع ا جابااة عنهااا المعنااى العااام للوحاادة ،و تفٌااد هااذه األإااقلة فااً اختصااار الولاات ،

علاى التعبٌار ماع مالحظاة  التالمٌاذرٌب دو البرٌك إلى المعنى العام ،كما تهاًء الفارص لتا

 ضرورة ربب األبٌات بعضها ببعض ،أو الوحدات الالحمة بالإابمة .

المٌذ من األإقلة الإابمة المعنى العام للوحدة فً عبارة متماإكة متراببة بصوغ أحد الت -4

تارن و علاى المعلام أن ٌ ،و هكذا ...... حتاى ٌإاتمٌم المعناى،فإذا تعذر ذلن علٌه إاعد آخر 

 بذلن . الامو ا و ٌكتفً بدور الموجه ،فإذا ما عج و ،األمر فً الصوغ إلى التالمٌذ

هذه الخباوة باؤن ٌبلاب المعلام مان بالباه تؤمال  تبدأو 

 المصٌدة كلها لٌنمدوها نمدا عاما من حٌال :

و أإاالوب  األبٌااات أو المبعااة ،و مااا تشاامل ماان خٌااال باادٌع ،و عابفااة ،و فكاارة إااامٌة، -1

  .راقع

بٌه ،و االإتعارة ،و المحإنات البدٌعٌة الجوانب البالؼٌة التً ٌشتمل علٌها النص ،كالتش -0

 و ا ٌجا  ،و األبناب ،و التكرار و الحذؾ ،و التمدٌم و التؤخٌر ،و ؼٌر ذلن . ،

 األلفاظ و إبب اختٌار الشاعر لها ،و الموا نة بٌنها وبٌن ما ٌمكن أن ٌحل محلها . -2

لموضوع النص .الجانب الموإٌمً ،و ٌمصد به الو ن و المافٌة ،و مدى مبابمته  -4
1

 

: حٌال ٌموم البالب بتحلٌل النص إلى عناصاره األإاإاٌة فاً عباارات ماوج ة  

 ألرب ما تكون إلى العناوٌن الفرعٌة .

:ٌموم البالب بإرشاد المعلم ،و توجٌهه إلى اإتخالص النتااقج التاً  

 فً النص ميل : مالحظتهاٌمكن 
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         ماادى اإااتباعة الكاتااب ماان خااالل الاانص تصااوٌر الظااواهر الببٌعٌااة ،أو االجتماعٌااة -1

 و الحٌاة الإٌاإٌة فً عصره ،و بٌقته .

    بعض الإمات ،و الخصاقص الفنٌة التً ٌمكن اإتشارافها مان الانص مان حٌاال المعاانً -0

 و األلفاظ .

 بٌة ،و مدى موافمتها ألدباء عصره.الحكم على الشاعر أو الكاتب ،و رصد مٌ اته األد -2

تموٌم النص ،و معرفة مكانته ،و لٌمته بٌن نصوص األدب ،و أهمٌته  -4
1
. 

كلمة الذوق أو التذوق ،تختص فً اللؽة بالمؤكول و المشاروب كماا ورد فاً 

فاً ممدمتاه إال أن  لإان العرب، و الذوق لد ٌكون فً ما ٌكاره و ٌحماد ،وذهاب ابان خلادون

 الذوق حصول ملكة البالؼة فً اللإان . 

 

إنه إحإااس الماارر أو الإاامع بماا أحإاه الشااعر  االصبالح، فمنهم من ٌمول: و أما فً 

 . أو الكاتب أو الماص 

      و منهم من ٌعرفه بؤنه :"نوع من الإلون ٌنشؤ من فهام المعاانً العمٌماة فاً الانص األدباً ،

 و ا حإاس بجمال األإلوب ،و المدرة على الحكم علٌه بالجودة أو الرداءة ." 

ذه التعرٌفات ،إال أنهاا متشاابهة علاى وجاه المرٌاب ،فكلهاا و على الرؼم من اختالؾ ألفاظ ه

 تدعو إلى يالية جوانب :معرفٌة ووجدانٌة و نفس حركٌة .

إن التذوق األدبً أصاب  ٌميال هادفا مان أبار  األهاداؾ اللؽوٌاة ،كماا أن الماربٌن لاد أخاذوا 

ه ،و مما ال شن فٌه أن المدرإاٌن ال ٌنكارون أهمٌاة هاذا ٌحٌبونه بشًء من العناٌة و التنوٌ

الجانب فً دراإة النص ،بٌد أن المالحظ أنهام ٌعالجوناه ضامن إباار ضاٌك ال ٌتعادى ،فاً 

 األؼلب ،داقرة المفاهٌم األدبٌة
2
 . 
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أو ببااق ،أو اإاتعارة ،أو تشابٌه ،أو كناٌاة ،دون التعارض  فٌمولون :فاً هاذا البٌات جنااس،

الجمالً الذي تخلفه هذه االإتعارة أو هذا التشبٌه أو تلن الكناٌة ،مماا ٌجعال  ر الجانبا ظه

 أإلوبهم ألرب إلى األإلوب العلمً الفلإفً .

و المعلم ،البد أن ٌدرن هنا ،أن ملكة التذوق ال ٌكتإبها البالب من خالل معرفته لمجموعة 

،بٌاد أنهاا تكتإاب عان برٌماة  من المواعد ،و األنظمة ،و الموانٌن التً وصفها أهال البالؼاة

 ممارإة الكالم الجٌد ،و معرفة خواصه و م اٌاه مع توافر االإتعداد ،واإتجابة الببع .

     البد أن ٌعً المعلم أن كل تلمٌذ م ود بنصٌب من ملكة التذوق ،ومان يام علٌاه أن ٌعهادها ،

،مراعٌااا الإاان و الماادرة ،و لهااذا ٌنصاا   بتداقٌااةاالو أن ٌحإاان تاادرٌبهم علهااا ماان المرحلااة 

 المعلمون فً هذا المجال بالمٌام بما ٌؤتً :

            منالشاااة التالمٌاااذ فاااً مضاااامٌن الااانص األدباااً مااان حٌاااال األفكاااار العاماااة ،و الج قٌاااة

      ،و التفصٌلٌة ،و معانً المفردات اللؽوٌة ،مبار ٌن لهام ناواحً الجماال فاً التعبٌار و أياره 

تذوق دون فهم الممروء و مصدره ،و هذا ٌعنً أن ال

تشجٌع التالمٌذ على المشاركة ،وعدم اإاتقيار المعلام بالعمال منفاردا ،و إعبااء التالمٌاذ 

 فرصا أكبر من حرٌة الرأي .

       تادرٌب التالمٌاذ علااى لاراءة الاانص ؼٌار ماارة ،واإتعراضاه بشاامولٌة ،و عناٌاة و تركٌاا 

 إن إدران موابن الجمال فً العمل األدبً ال ٌتم عادة بعد المراءة األولى .و تؤيٌر ،إذا 

 تعوٌد التالمٌذ على الموضوعٌة فً الحكم ،و التجرد ،و عدم التعصب . 

معالجااة جمٌااع المشااكالت التااً تإاابب تشااتت أذهااان التالمٌااذ ،إذ أن التااذوق ٌحتااام إلااى 

و أعمال فكر .  ،ــــتركٌ
1
 

 أهم الجوانب التً ٌمكن معالجتها هً :

 و ٌمصد بها :

م كال أناواع األدب ،و ٌكااد ٌكاون أهام عناصاره ،و تمااس اٌعد المعنى لاو

 المعانً من حٌال :
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 الصحة و الخبؤ فً الحماقك ،أو والع الحٌاة ،أو المدلول اللؽوي . 

الخروم بالصحة عن المؤلوؾ من عادات العرب و تمالٌدهم .
1
 

 وضع المعنى و ؼموضه .برافة المعنى                       ،

 المعنى الؽرٌب العجٌب .مراعاة المعنى لحال المخابب      ،

       و هااً انفعااال نفإااً ماانظم ٌتجمااع حااول شااخص أو شااًء ،أو معنااى معااٌن ،

مختلفاة ،و العواباؾ عاادة  موالاؾ ًو تكون عادة مان اتصاال الفارد بموضاوع العابفاة ،فا

ترتبب بالميل األعلى الذي ٌإعى ا نإان لتحمٌمه ،و هه الميل هً :الحك و الخٌر و الجماال 

،و هً عنصار مهام مان عناصار األدب ،و التاذوق الجماالً للعابفاة ٌنادرم تحات الجواناب 

 اآلتٌة :

إمو العابفةلوة العابفة و حٌوٌتها،أو صحتها ، صدق العابفة-أ

و هو لوة تتصرؾ فً المعانً لتنإج منها صاورا بدٌعاة ،و ٌعتماد الخٌاال علاى 

لاوة التااذكٌر ،و هاو تااداعً األفكاار ،و الخٌااال ضاروري لإلنإااان كالمااء و الهااواء ،و ٌااؤتً 

 على عدة فنون منها :

تصؽٌر الكبٌرتكبٌر الصؽٌرتكيٌر الملٌل

ٌببع به الكاتب كتابته و الشاعر شعره، أو برٌماة  الذيو هو البابع الخاص 

الكاتب ،أو الشاعر الخاصة فً اختٌاار األلفااظ علاى الشاكل الاذي ٌرتضاٌه الاذوق ،و تاؤلٌؾ 

 الكالم على الوضع الذي ٌمتضٌه العمل و هو أنواع :

األإاالوب الجاا ل :و هااو المااوي المختااار ماان الكااالم الااذي تعرفااه العامااة إذا إاامعته و ال  -أ

 تإتعمله فً كالمها .

 األإلوب الإهل :و هو ما خال من ألفاظ الخاصة ،و ارتفع عن ألفاظ الإولة . -ب

 األإلوب الإولً :و هوما كان معناه صاقبا ،و اللفظ فاترا باردا . -م

إن األيار الاذي ٌحدياه علام المعاانً فاً بالؼاة الماول 

 ٌتولد من أمرٌن :
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 بٌان وجوب مبابمة الكالم لحال الإامعٌن ،و الموابن التً ٌمال فٌها .

 المعانً المإتفادة من الكالم ضمنا بمعونة المراقن .

ام ،و التمناً ،و الناداء ــــــــــاـاألمار ،و النهاً ،و االإتفه (خروم أنواع ا نشاء البلبً 

عن معانٌها األصلٌة ،و ٌهمنا فاً هاذا المجاال أن هاذه األناواع  )،و العرض ،و التخصٌص 

تخرم عن معانٌها األصلٌة إلى معان أخرى ،حإب مكانة المخابب ،فاألمر إذا كان موجها 

،و هاو  )الادعاء  (دنى إلى من هو أعلى منه من لة و شاؤنا ،فإناه بفٌاد فاً هاذه الحالاة من األ

 و العون و التضرع . البلب على الإبٌل االإتؽاية

 و من جوانبه : 

و ٌمصد به بٌان أن شٌقا ،أو أشٌاء شاركت ؼٌرها فً صفة ،أو أكير باؤداة هاً 

شابه و المشابه باه فاً وجاه الشابه ،و هاو م،أو ممدرة تمرب باٌن الالكاؾ ،أو نحوها ملفوظة 

أإلوب من األإالٌب البٌانٌة .و ما ٌهم فً التذوق الجمالً ،بعد إجراء التشبٌه ،هاو الؽارض 

،فمن أؼراضه التشبٌهمن هذا 

بٌان إمكان وجود المشبه ،وذلن عندا ٌإند إلى المشبه أمر مإتؽرب ،و ال ت ول ؼرابته 

بذكر شبٌه له .إال 

،فٌفٌاد  التشابٌهبٌان حال المشبه ،عنادما ٌكاون المشابه مجهاول الصافة ؼٌار معروفاا لبال 

التشبٌه الوصؾ .

بٌان ممدار حال المشبه ،أي مماداره فاً الماوة و الضاعؾ ،و ال ٌاادة و النمصاان ،و ذلان 

بٌه لبٌاان ممادار هاذه إذا كان المشبه معروؾ الصفة لبل التشابٌه معرفاة إجمالٌاة ،فٌاؤتً التشا

 الصفة .

 تمرٌر حال المشبه ،أي تيبٌت حاله فً نفس الإامع .

فهذه أؼراض التشبٌه األربعة الإابمة ،تمتضً أن ٌكون وجاه الشابه فاً المشابه باه أتام ،و  -

 هو به أشهر .

تاا ٌٌن المشاابه ،بمعنااى تحإااٌن المشاابه ،و الترؼٌااب فٌااه عاان برٌااك تشاابٌه بشااًء حإاان 

 المعنى . الصورة أو
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تمبٌ  المشبه ،و ذلن إذا كان المشبه لبٌحا لبحا حمٌمٌا ،فٌإتى له بمشبه به ألب  منه ،ٌولد 

 فً النفس صورة لبٌحة عمن المشبه .

تحإٌن الشًء و تمبٌحه فً ولت واحد .

و فٌه ٌشبه الشًء بشًء واحد ،أو متعدد .

 و هو ما كان وجه الشبه فٌه صورة منت عة من متعدد .

        و ٌمصااد بااه جعاال المشاابه مشاابها بااه بادعاااء أن وجااه الشاابه ألااوى ،

 و ٌبلك علٌه بعض النحوٌٌن ؼلبة الفروع على األصول . ،رو أظه

داة الشبه فٌه محذوفٌن ،و هو أعلى مراتاب وهو ما كان وجه الشبه ،و أ

التشبٌه .

وهو التشبٌه الذي ال ٌوضع فٌه المشابه و المشابه باه فاً صاورة مان 

صور التشبٌه المعروفة ،بال ٌلمحاان فاً التركٌاب ،و ٌفٌاد أن الحكام الاذي أإاند إلاى المشابه 

ممكن .
1

أحد برفٌه ،و ٌمصد بهاا اإاتعمال العباارة علاى هً فً حمٌمتها تشبٌه حذؾ 

 ؼٌر ما وضعت له فً أصل اللؽة ،و هً أنواع :

 و هً ما صرح فٌها بلفظ المشبه به .

 و هً ما حذؾ فٌها المشبه به ،و رم  له بشًء من لوا مه .

ما وضع له لعاللة المشابهة مع لرٌناة  و هً تركٌب اإتعمل فً ؼٌر

 مانعة من إرادة المعنً األصلً.

 و تتميل خصاقصها و أؼراضها و م اٌاها فً : -

 فظ .لٌر من الإانها تعبٌن الكيٌر من المعانً بالٌ -

بال الحركة ،و الحٌاة و النبك فً الجماد. -التشخٌص و التجإٌد فً المعنوٌات . ،م -
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د بها لفظ أبلك ،و أرٌد به ال م معناه ،ماع جاوا  إرادة ذلان المعناى .مان وٌرا 

اء ـاـأؼراضها التعمٌة و التؽبٌاة حرصاا علاى المكناى عناه أو خوفاا مناه ،كالكناٌاة عان أإم

 النإاء ،أو األعداء .

 و هً أنواع منها :

 ضده فً كالم ،أو بٌت شعر .و ٌمصد بها الجمع بٌن الشًء و 

لرٌاب ظااهر ؼٌار ماراد ،و بعٌاد خفاً  و ٌمصد بها ذكر لفظ مفرد لاه معنٌاان،

 هو المراد .

و ٌمصاد بهاا تمإاٌم الكاالم لإامة تحتاوي علاى جمٌاع أنواعاه ،و ال ٌخارم منهااا 

 جنس من أجناإه .

 اختالفهما فً المعنى . و ٌمصد به تشابه اللفظٌن فً النبك ،و

 و ٌعنً به اوفك الفاصلتٌن على حرؾ واحد ،و ٌمع فً النير و الشعر .

و كال  و من فنون البدٌع أن ٌبتدع شاعر بٌتا من الشعر تكون كل حروؾ صادره معجماة، -

 حروؾ عج ه مهملة .

 و منه .

.    الفرق بٌن النفً بلان و ال -2اإتخدام الواو .اإتخدام لفظة فً ؼٌر موضعها       ،

معااانً الحااروؾ و داللتهااا :و ٌمصااد بااه  اإااتعمال المصاادر مرفوعااا و منصااوبا .،  -4

حرؾ مكان حرؾ ،و هذه إمة تشٌع فً لؽة العرب ،و التؽٌرات التً تبارأ علٌهاا اإتخدام 

من خالل فهم واع للنص .
1
 

أن ٌاذكر الفعال ماع المإاند إلٌاه الماذكر ،و أن ٌإناال ماع فً التاذكٌر و التؤنٌاال :األصال 

 المإند إلٌه المإنال.

الفعل (ة تمدٌم المإند إلٌه على المإند ــــــالتمدٌم و التؤخٌر فً األلفاظ :من أإرار العربٌ

 ،واألصل أن ٌإخر ،إذا البد من حكمه أو نكته لؽوٌة وراء ذلن . )و نحوه

            ) !ماا أفعال  (ن الدارإاٌن أن أإالوب التعجاب بصاٌؽته أإالوب التعجاب :ٌظان كيٌار ما

بصٌؽته  تإدٌان معنى واحدا ،فهما ال تختلفان ،ففً حٌن ٌفٌد أإلوب التعجب   ) به أفعل (و 
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فٌااه دعااوة لمشاااركة  ) بااه أفعاال (صااٌؽة تعجااب الماارء وحااده ،فااإن التعجااب ب ، ) مااا أفعلااه (

 اآلخرٌن له للتعجب معه .

الجملة ا إمٌة و الجملة الفعلٌة :الجملة الفعلٌة فً مفهومها تعنً التجدد ،و عدم اليباوت  

 ،فً حٌن أن الجملة ا إمٌة تفٌد اليبوت و بول المدة .

الموا نااة بااٌن نصااٌن ماان صاامٌم التااذوق األدبااً ،و التااً تتبلااب ماان 

و فاً العاادة ،فاإن  كبٌارا مان اليمافاة اللؽوٌاة،الدارس لدرا كبٌرا من فهم النصاٌن ،و خباباا 

ابها ــــــاـالموا نة تكون بٌن نصٌن ٌحمالن ؼرضا واحدا ،أو بٌن بٌتاٌن ٌحماالن معناى متش

 و المصااقد ذات الؽارض الواحاد، ارضات ،و النماقض،ـــــ،و لذلن تكير الموا نات فً المع

 أو بٌن شاعرٌن .

و صاورة  بؤحاإٌس الشاعر و ألفاظه ،و عباراته، فالموإٌمى ذات صلة

بل إنها إال إبار للصورة الشعرٌة ،و لعل أهم المضاٌا التً تبحال فً هاذا المجاال  الشعرٌة،

 بالموضوع . ) البحر (،لضٌة عاللة الو ن الشعري 

و من بحور الشعر :البوٌل ٌتإع للفخر و الحماإة ،و البإٌب ،ٌمرب البوٌال و لكناه ٌفاوق 

و الوافر بحار ٌجاود فٌاه  الشعر ،بوٌل رلة و ج الة، و الكامل ٌصل  لكل نوع من أنواع ال

الرلااة فتجااود فٌااه  و الخفٌااؾ أخااؾ علااى الببااع ،و الرماال بحاار ، الفماار و بعااض المرايااً

و عذوباة ،و المتماارب و هاو  األح ان و أفراح و ال هرٌات، و الإارٌع بحار ٌتادفك إالإاة

 ع معنٌة كولع المبار،ــ،و المتدارن ٌصل  للوصؾ فً مواضٌبحر فٌه رنة و نؽمة مبربة 

و كما كان للبحار الشاعري مكاناة مان موضاوع المصاٌدة ،فاإن الماوافً أٌضاا لهاا مكاناة مان 

ٌجااود فااً مواضااع  المعااانً ،وهااذه المااوافً كبحااور الشااعر ٌجااود بعضااها فااً مواضااع و ال

و الحماإة ،و الماٌم و الاالم فاً و الدال فً الفخر  فالماؾ تجود فً الشدة و الحرب، أخرى،

و الباء و الراء فً الؽ ل و النإٌب.   الوصؾ،
1
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ٌمصد باألناشٌد تلن المبع الشعرٌة المختارة و المابلة للتلحٌن و الؽناء التً تيٌر 

شادونها فاً ٌن لوبنهم و  متهم العربٌاة و ا إاالمٌة، االنتماءو تذكً فٌهم  حماإة البالب،

شااتى المناإاابات ،و تتمٌاا  با ٌماااع الموإااٌمً المااإير ،و روح الجماعااة ،و ماان خصاقصااها 

 التكرار فً بعض أج اقها .

آنٌاة الكرٌماة رات المــــاـو ٌعنً بهاا اآلٌ فهً أرلى مإتوى من األناشٌد ،

و أإالوب جمٌال  ختارة من الشعر و النير التً تنبوي على أفكار لٌمة،،و المبع األدبٌة الم

ذي إٌماااع موإااٌمً مااإير، و تعباار عاان الوجاادان الفااردي بصااورة مباشاارة ،و عاان الوجاادان 

الجماعً بصورة ؼٌر مباشرة .
1
 

للمحفوظات أيرا بالؽا ،و أهمٌة كبرى فً تعلٌم اللؽة ،إذ أن دراإاة 

األدباء ،كتابا و شاعرا ،و حفظهاا ،تياري لؽاة الماارر فاً األلفااظ ،و التراكٌاب ،مماا  أإالٌب

 ٌنجم عنه إعة التفكٌر .

 و علٌه فإن تدرٌس المحفوظات ٌرمً ألى : -

 .إتمان لراءة الإور الكرٌمة ،و األحادٌال الشرٌفة ،و المبع األدبٌة المراد حفظها 

رة الماااراءة الممروناااة المحفوظاااة ،تنمٌاااة مهاااا فهااام المعناااى العاااام ،و مفاااردات الماااادة -ب

  .باالإتٌعاب

          وص الشاااعرٌة و النيرٌاااةو الجاااو العاااام للنصااا التعااارؾ إلاااى مناإااابة اآلٌاااات الكرٌماااة ، -م

 لى عدد من األدباء و الشعراء العرب من خالل لبع المحفوظات.و التعرؾ إ

 المدرة على شرح المبع الشعرٌة و النيرٌة . -د

ة ملكة التخٌل و الحفظ و التذكر لادى الباالب ألن المحفوظاات هاً الماادة الرقٌإاٌة تنمٌ -و

 التً ٌكلؾ البالب فٌها باالإتظهار و الحفظ عن لصد .

و المعانً و األفكاار و الصاور ،و ألاوان  إيراء معجمهم اللؽوي فً األلفاظ ،و األإالٌب، -ه

  ــــــــاـتبباع ألإانتهم علاى الماول الصحٌم ،و ــــالخٌال مما ٌ ٌد خبراتهم ،و توإع تفكٌره

،و النبك .
2
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ٌإاتبٌع المعلام أن ٌإاٌر فاً تادرٌس المحفوظاات علاى 

 وفك الخبوات اآلتٌة :

      ٌااتم التمهٌااد لاادرس المحفوظااات عاان برٌااك األإااقلة المناإاابة ،

مة ،أو كلمة موج ة ،تدور حول ظروؾ المبعة و ما ٌارتبب أو وإٌلة إٌضاح ،أو لصة مالق

   بها من المناإبات و الحوادال ،أو التعرٌؾ الموج  بصااحبها ،و ذلان  ياارة شاوق الباالب 

 و إلبالهم ،كل ذلن بؤإلوب مشوق و ممتع ،ٌيٌر دافعٌتهم نحو التعرؾ إلى المبعة .

أوراق مببوعة ،ٌو عها علٌهم المعلام و ٌكون ذلن ،إما بعرضها فً 

أو مكتوبة على لوح إضافً بخب واض  مشكول ،أو بإرشادهم إلاى موضاعها مان الكتااب  ،

 الممرر.

ٌموم المعلم بمراءة المبعة لراءة نموذجٌة مراعٌا فٌها جودة إلماء ،و تميٌال 

،و إبرا  النواحً الوجدانٌة و الموإٌمٌة التاً تيٌار المعنى و إخرام الحروؾ من مخارجها 

 فً نفوس البالب الرؼبة فً فهمها و حفظها .

بعد لراءتها عدة مرات من لبل المعلم ،ٌكلؾ المعلم بعض البالب لراءة 

 إذا كانات كبٌارة ،و ذلان لٌشاارن المبعة ،على أال ٌمرأها البالب كلها ،بل ٌمرأ ج ءا منهاا،

أكبر عدد ممكن من البالب ،حتى ال ٌكلؾ البالب إذا لرأها كاملة جهدا فوق بالتاه ،و فاً 

مباشارا إارٌعا هذه المراءة ٌموم المعلام بتصاحٌ  األخبااء التاً ٌماع فٌهاا الباالب تصاحٌحا 

  .تالشى أخباإهم التً تشوه األداء،كما ٌنبؽً تكرار لراءة البالب حتى ٌحإنوا المراءة و ت

 لعل أفضل البرق لعملٌة الشرح أن ٌموم المعلم بما ٌؤتً :

إلماء مجموعة من األإقلة التً تتناول األفكاار العاماة الواضاحة فاً المبعاة للولاوؾ علاى 

ماادى التحصااٌل بعااد هااذه المااراءات المتكااررة ،و لتكااوٌن صااورة تمرٌبٌااة للمبعااة فااً أذهااان 

فصٌل .البالب ،و لتشوٌمهم إلى الم ٌد من الت
1
 

ٌمإم المعلم النص إلى وحدات معنوٌة ،و ٌمصد بالوحدة البٌت ،أو البٌتٌن أو األبٌات التً 

 تعرض فكرة محددة .
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        عالجااه،ٌبلاب المعلام مان أحاد الباالب لاراءة الوحاادة األولاى لٌحادد لهام الجا ء الماراد 

 و لٌحصروا أذهانهم فٌه . إلٌه،و لٌلفت أنظارهم 

كماا تادون هاذه  ٌعالج المعلام المفاردات اللؽوٌاة بالبرٌماة التاً مارت فاً درس الماراءة ،

 المفردات مع معانٌها على اللوح .

الج قٌة فاً هاذه الوحادة ،بحٌاال ٌتكاون مان  ٌوجه المعلم إلى البالب أإقلة حول األفكار

 ا جابة المعنى العام لها .

التاً ٌإاتذكرها ب المبعاة ،متبعاا بارق التحفاٌظ ٌبدأ المعلام بتحفاٌظ الباال

 الحما .

بعد عملٌة التحفٌظ ٌموم المعلم ببارح أإاقلة متنوعاة تببٌمٌاة ،أو ٌباالبهم بتلخاٌص 

إلى حوار تميٌلً إن صلحت لذلن .أفكارها ،أو تحوٌلها 
1
 

م نهعلااى لادرة واحاادة فاً االإااتظهار و التاذكر فماا اإن التالمٌااذ لٌإاو

ٌختار المعلام أنإاب البارق  نهم ببًء الفهم ،و لذا البد أنالذكً إرٌع الفهم ،و الحفظ ،و م

 لتحفٌظ البالب بما ٌالقم لدراتهم ،و من هذه البرق :

ك و ٌعنً بها تحفٌظ المبعة كلها جملة واحدة دون تج قة ،و ذلان عان برٌا

 تكرارها من أولها إلى آخرها حتى تحفظ ن ومن محاإنها :

 حفظ النص وحدة متكاملة مإتلفة ،و أن األفكار فٌها تمدم متراببة متماإكة . 

ٌو ع انتباه التالمٌذ فٌها على المبعة كلهاا بدرجاة واحادة ،فٌبادوا معناهاا مان أولهاا إلاى  -ب

 إتجابة الذهن لربب أج اقها .دفعة واحدة ،و هذا ٌإاعد على حفظها و اآخرها 

فً نفوس العاج ٌن مان الباالب ،فٌنصارفون أنها تبعال على الملل و الإآمة  -أما عٌوبها :أ

 عن اإتٌعاب المبعة ،و الربب بٌن أج اقها ،و خصوصا إذا كانت بوٌلة .

،و الفبنة ،و لٌس البالب فً هذه على درجة  االنتباهأنها تحتام إلى لدر من الذكاء ،و  -ب

واحدة ،بل هم متفاوتون .
2
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 لإااما   و ٌعنااً بهااا أنهااا تمإاام المبعااة ألإاااما ٌحفظهااا البااالب لإااما  

بتكراره ،و تردٌده حتى ٌإتظهروه ،فٌنتملوا إلى ؼٌره و هكذا حتى ٌتم حفظ المبعة جمٌعهاا 

 .من محاإنها :

      عنصار التشاوٌك ،ألن البالاب ٌشاعر فٌهاا بإاهولة حفاظ الجا ء فٌمبال علٌاه ، توافر فٌهاٌ -أ

 و متى تم حفظه ٌتجدد شوله إلى حفظ آخر .

 التالمٌذ الضعفاء ذوي المواهب المحددة .هً خٌر وإٌلة لتحفٌظ  -ب

 أنها تجعل البالب ٌضبرب فً ربب األج اء بعضها ببعض . -أما عٌوبها :أ

ال تإاااعد هااذه البرٌمااة فااً حفااظ المبعااة بشااكل كلااً إذ ٌتعااود البالااب أن ٌمااؾ هااذه  -ب

الموالؾ الج قٌة ،و لهاذا نجاد أن الباالب ٌمفاون عناد نهاٌاة الجا ء ،و ال ٌادرون شاٌقا عماا 

 وراقه .

حٌال ٌموم البالب فً هاذه  البرٌماة بتكرٌار 

فعة واحدة حتى ٌربب بٌن أج اقها ،فتنبباع فاً أذهاانهم ،يام ٌوجهاون عنااٌتهم المبعة كلها د

فٌلحاون علٌهاا باالتكرار حتاى ٌتمكناوا مان اإاتظهار  إلى األج اء التً لتاً  لام تحفاظ جٌادا،

 المبعة كلها اإتظهارا جٌدا .

       اتو تموم هذه البرٌمة على مبادر علم النفس فاً بابب المعلوما

  ا ،ـاـجٌــــ،و أإاإها أن ٌمرأ التالمٌذ األبٌات ،يم ٌبدأ المعلم بمحو بعاض الكلماات منهاا تدرٌ

األبٌات كاملة أو ٌمحو بٌتا أو إبرا  اأو محو بعض األإبر ،و ٌبلب من التالمٌذ أن ٌمرأو

 أو أكير .

        تمااوم هااذه البرٌمااة علااى أإاااس أن ٌماارأ البالااب المبعااة 

،و ٌكررها عدة مرات على فترات من ال من ،يم ٌتركها ،و ٌعاود إلاى لراءتهاا ،و تكرارهاا 

فً فترة أخرى ،يم فً فترة أخرى ،يم فً فترة يالية .
1
 

 حإن الفهم لما ٌحفظ  

 الوجدانً التلماقً للمبعة المراد حفظها .المٌل  -
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 لٌفه ،فالشعر و النير المإجوع أإهل فً الحفظ من ؼٌرهما .حإن نظم الكالم و تؤ -

جادى ن الإامع و البصار فاً عملٌاة الحفاظ أتلمً المحفوظات بؤكير من حاإة ،فاشاترا -

 من اإتؽالل واحد منهما .

كون هذا التكرار فً أولات متماربة .تكرار عملٌة الحفظ للمبعة ،على أن ٌ -
1
 

  

:" أمال الشاًء :لالاه فكتاب ،و أمااله كؤمل اه ،و فاً  )ملال(جاء فً لإان العرب مادة 

التن ٌااال : " فلٌملااال ولٌاااه بالعااادل "،و هاااذا مااان أمااال ،و لاااال الفاااراء :أمللااات :لؽاااة أهااال 

و أملٌته ،إذا ألمٌته  ،و أملٌت :لؽة بنً تمٌم ،و ٌمال ،أمللت الكتاب أإد،و بنً  ا ،ــــــــالحج

 على الكاتب لٌكتبه ".

:فاان رإاام الكلمااات فااً العربٌااة ،عاان برٌااك التصااوٌر الخبااً ل صااوات   

المنبولة برمو  تتٌ  للمارر أن ٌعٌد نبمها ببما لصورتها األولى ،وذلن علاى وفاك لواعاد 

 لماء اللؽة .مرقٌة و ضعها ع

 و لعل هذه المشكالت تندرم تحت الجوانب اآلتٌة :

 )الضامة و الفتحاة و الكإارة  (ٌمصاد بهاذا الجاناب وضاع الحركاات 

على الحروؾ ،و لعل هذا األمر أكير الجوانب مصدرا للصعوبة ،إذ أن هذه الحركات لٌإت 

فمان دون الحركاات (:الحارؾ  كمايال   ،و إنما تلحك بالرإم ا مالقاً ، من صلب الكتابة

،أن،إن  (:ٌحتمل أن ٌمرأ على النحو اآلتً    مدلول و موضاع فاً اللؽاة ،و لكل واحد)إن ،أنَّ

 و من يم فإن عدم وضع الحركات ٌولع فً اللبس حتى بٌن تفولوا فً اللؽة العربٌة .

الكيٌرة التً تناولات لواعاد ا ماالء المعٌماة أفر ت الدراإات 

 الصعوبات اآلتٌة : للكتابة الناشقٌن،

األصاال فاً رإاام الحاارؾ أن ٌبااابك صااوته ،فكاال مااا 

  ٌخارم عان هاذا المبادأ ، ؽاة لاد جارى فٌهاا ماالٌنبك ٌكتب ،و ماال ٌنبك ال ٌكتب ،بٌد أن ال
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(حٌال نمصت منها األلؾ ،كما  ٌدت هذه األلؾ فاً ميال :(ذلن فً ميل : و

فً كتابة الهم ة :نحو ،أبناإهم ،أبناقهم ،أبناءهم ،و هذه المالم  اليالية للكلمة الواحادة 

 ولعها ا عرابً فً الجملة .إنما تؽٌرت على وفك م

 فً كتابة األلؾ الملإاء و األلؾ اللٌنة كما فً :دعا ،و رمى .

. )إذا  ،إذن ،أن ال ،أال    (فً كتابة 
1
 

لتشااعب المواعااد  ٌعنااً بااه كياارة

برادهااا ،و خااروم كيٌاار ماان المإاااقل ا مالقٌااة عاان الماعاادة األم ،و هااذا ا مالقٌااة ،و عااد ا

بالتالً ٌإدي إلى صعوبة الرإم ا مالقً و من أميلة ذلن :لاعدة األلؾ المتبرفة التً تموق 

ادََّعاى  (:إذا ولعت األلؾ المتبرفة بعد يالال أحرؾ ،كتبت ألفا لٌنة مهماا كاان أصالها نحاو 

 . )،ارتمى 

نجم عن هذا الخالؾ ،تعدد اآلراء ،و من يم تعدد المواعد ا مالقٌة ،و هذا األمر واض  فاً 

      )ٌمارأ (كيٌر من لواعد لهما ة المتوإابة ،و مياال ذلان اخاتالفهم فاً كتاباة الفعال المهماو  

         ا نجاام عنااه يااالال صااور فااً كتابتااه ،فكتبااوه و أشااباهه عنااد إإااناده إلااى واو الجماعااة ،مماا

 .  )،ٌمرإون ٌمرأون ،ٌمرءون   (

نشااهد فاً اللؽاة العربٌاة وجاود عادة مالما  للحارؾ 

حالاة  الواحد ،فالعٌن ميال فً البداٌة ال تبابك تماماا العاٌن فاً الوإاب و ال فاً نهاٌاة أو فاً

بارر و لٌإت العربٌة اللؽة الوحٌدة التً تنفارد بهاذا –جاقع –المعلم  –ميال :عالم  االنفصال

   ،كذلن فً ا نجلٌ ٌة ،و خاصة ما ٌإمى بالحروؾ الصؽٌرة

    B :b       A :a     R :rنحو و الحروؾ الكبٌرة 

ات ،و إرشاادات لتمٌٌا  الحاروؾ بعضاها مان ٌعنً بها إلحاق عالما

بعض ،و هذا األمر واض  فً اللؽة العربٌة ،إذ ٌالحظ أن نصاؾ الحاروؾ الهجاقٌاة مهمال 
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،و النصؾ اآلخر معجم ،و أن عدد النماب ٌختلؾ من حرؾ إلى أخر نحو :

نالحظ فً العربٌة أن بعض الحروؾ ٌجب وصل 

بعضاها بابعض ،فااً حاٌن أن بعضااها اآلخار ال ٌجااو  فٌاه الوصاال ،و هاذا األماار ٌانجم عنااه 

و هاو مفصاول ،و فاً رإامه و هاو  ) (اختالؾ رإم الحارؾ ،مايال حارؾ الإاٌن فاً 

 كٌؾ تؽٌر . ) (متصل 

          تابااة الصااواقت المصااار و الفتحااةال تإااتخدم العربٌااة فااً الك

.)حروؾ العل ة  (و الضمة و الكإرة فً حٌن تإتخدم فً الكتابة الصواقت البوال 
1
 

تعد اللؽة العربٌة من اللؽات المعربة ،و الكلمة المعرباة فاً العربٌاة هاً 

فاع و ٌنصاب و ٌجا م ببنااء تلن التً ٌتؽٌر آخرها بتؽٌٌر التركٌب ،فالفعل المعرب مايال :ٌر

علااى العاماال ،ياام ٌكااون إعرابااه ماارة بالحركااة ،و ماارة بااالحرؾ ،و ماارة با يبااات ،و ماارة 

 بالحذؾ .

آنااً عاان الرإاام رٌختلااؾ الرإاام الم

      اء ـااـــــــالهجاااقً العااادي ،و ٌتمياال ذلاان فااً مواضااع كيٌاارة :كالحااذؾ و ال ٌااادة ،و مااد الت

و لبضااها ،و الفصاال و الوياال ،و هااذا االخااتالؾ بااٌن نااوعً الهجاااء لٌشااكل صااعوبة لاادى 

التالمٌذ حٌال ٌرون الرإم المرآنً مخالفا لما ٌرونه فً أيناء دروإهم .
2
 

مان الممارر بداٌاة أن الخباؤ ا مالقاً ال ٌرجاع إلاى عامال 

 عوامل أهمها :واحدا ،و إنما إلى عدة 

إعدادا لؽوٌا ،إضافة إلى  االبتداقٌةو هذا العامل ٌنشؤ من عد إعداد معلم المرحلة 

 بؤخباء البالب . اهتمامهمعدم تعاون معلمً المواد الدراإٌة األخرى معه ،و عدم 

إلاى  حٌال ٌحمل المعلماون أعبااء كيٌارة ، إضاافة

الصفوؾ ،و عدم وجاود حاواف  تشاجٌعٌة للمعلماٌن المبادعٌن يام نظاام  النمال اآللاً  اكتظاظ

 للتالمٌذ .
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و ٌمصااد بااه العواماال المتصاالة بالتلمٌااذ كااالتردد و الخااوؾ ،و عاادم الماادرة علااى 

 ،و تدنً مإتوى الذكاء . االجتهادالتمٌٌ  بٌن األصوات المتماربة ،و عد اليمة ،و 

و تتمياال فااً الحركااات ،و لواعااد ا مااالء ،واخااتالؾ صااور 

الحروؾ باختالؾ موالعها من الكلمة ،و النمب ،ووصل الحرؾ و فصله ،و عدم التمٌٌ  بٌن 

 الصواقت المصار و البوال .

أن  هنان عدة أمور تعٌك نجاح المعلم فً تدرٌس ا مالء منها : فهمه

ا مالء ٌدرس الختبار التالمٌذ فً كلمات صعبة ،و انه درس منفرد ال ٌارتبب بفاروع اللؽاة 

جة األخباء فً الكتابة ال تتم إال فً إبار دفاتر ا ماالء إضاافة إلاى لاألخرى و منها أن معا

عدم وجود كتاب خاص بمواعد ا مالء ٌلت م به المعلم .
1

 

 كتابة على وفك المواعد ا مالقٌة التً وضعها علماء العربٌة .ال -21

 إإال . إدران أير ا مالء فً بنى الكلمات و معانٌها ميل :إؤل ،إقل، -20

 تمكٌن التالمٌذ من رإم الحروؾ و أللفاظ بشكل واض  ممروء . -22

 لمعالجتها.و معرفة مواضع الضعؾ  اختٌار معلومات البالب فً رإم الكلمات ، -24

تحمٌك التكامل فً تدرٌس اللؽة العربٌة بحٌال ٌخدم ا مالء فروع اللؽة األخرى . -24
2
 

 ٌمإم التربوٌون ا مالء إلى ألإام على وفك الصفوؾ التً تدرس فٌها :

 اليانً . و ولٌناإب ها النوع من ا مالء بالب الصفٌن اال

وٌالقم هذا النوع من ا مالء بالب الصفوؾ اليانً و اليالال و بداٌة  

 الرابع .

و ٌناإاب هاذا الناوع مان ا ماالء باالب المرحلااة 

 .)و الإابع  الرابع و الخامس و الإادس (اليانٌة
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ٌمصد به تشخٌص األخباء الشااقعة ،لاذا فاإن المبعاة تملاى علاٌهم و 

دون مإاعدة على الفهم ،و دون الولوؾ علاى المإااقل ا مالقٌاة فٌهاا ،و ٌناإاب هاذا الناوع 

 الصفوؾ من اليالال إلى الإابع لمٌاس مدى التحصٌل .

خبااوات ٌمكاان أن ٌإاٌر المعلام علااى وفاك ال

 اآلتٌة :

و ٌتم ذلن بالتؤكد من جلإة البالب المرٌحة الصحٌحة و تنباٌههم إلاى  

بعالمااات التاارلٌم، و الخااب الجٌااد ،و النظافااة و الترتٌااب، ياام ٌمااوم المعلاام  االهتمااامضاارورة 

 بالتمهٌد بالبرٌمة المعروفة فً دروس المبالعة .

بمراءة المبعاة لاراءة معبارة متؤنٌاة ،لٌتإانى للباالب التمااب  ٌموم المعلم 

المعنى العام للمبعة و فكرتها.
1
 

 و تتم ببرح أإقلة من لبل المعلم لٌمؾ على مدى فهمهم للمعنى العام .

و ال إااٌما المضااٌة ا مالقٌااة التااً 

إلاى معالجتهاا أماام الباالب ،و فاً هاذه الحالاة ٌفضال أن ٌعاالج المعلام الكلماة ٌهدؾ المعلام 

الصعبة الموجودة فً المبعة عن بري كلمات مشاابهة لهاا مان خاارم المبعاة ،فعلاى إابٌل 

اإاتدعى  (فً المبعة ،ٌؤتً بكلمة ميلهاا الموجودة  )اإتدعى (الميال إذا أراد المعلم معالجة 

  يم ٌعالجها على اللوح و ذلن من خالل الإٌاق . )،اإتوفى

و أدوات الكتاباة يام ٌبلاب مانهم كتاباة 

وفً أينااء ذلان ٌماوم المعلام بمحاو الكلماات التاً عالجهاا علاى  رلم لبعة ا مالء و التارٌ ،

 اللوح .

يام لٌوا ناوا فاً أذهاانهم باٌن 

 الكلمات التً عولجت على اللوح و ميٌالها من المبعة .

 و ٌراعً فٌما ٌؤتً :

 تمإٌم المبعة إلى وحدات مناإبة للبالب من حٌال البول و المصر .

 الجٌد ،و ا صؽاء الحإن . االنتباهوذلن لتعوٌدهم  مرة واحدة،ٌملً المعلم الوحدة -ب
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 ٌنبه المعلم بالبه إلى ضرورة كتابة عالمات الترلٌم ،و ذلن ٌنبمها بعد كل عبارة . -م

لٌتإاانى للبااالب اإااتدران مااا فاااتهم ،أو لتصااحٌ  مااا 

 فٌه . أخبؤواٌظنون أنهم 

بالبرٌماة التاً عاودهم علٌهاا المعلام مراعٌاا 

 الهدوء و النظام .

بمعااودة المبعاة مارة يانٌاة و ذلان 

بتعمٌك منالشة المبعة ،أو شرح بعض المواعد ا مالقٌة ببرٌمة إهلة .
1
 

مان ا ماالء البرٌماة نفإاها التاً  ٌتبع فً تدرٌس هذا النوع

و لكن البد من حذؾ مرحلة معالجة المفاردات  اتبعت فً تدرٌس ا مالء  المإموع الإابك،

 الصعبة .

 ٌتم تصحٌ  ا مالء بعدة برق منها :

و تااتم ذلاان بااؤن ٌعاارض المعلاام علااٌهم المبعااة 

مكتوبة بخب واض  على اللوح أو لبعة كرتون مموى ،و ٌبالب منهم فت  الكتاب إن كانات 

من دروس المبالعة ،يم ٌبلب منهم لراءة المبعة ،و موا نتها بما كتبوه لٌعرؾ كال بالاب 

 خبؤه و ٌضع خبا تحته ،و ٌكتب الصواب .

 .إه إظهار يمة المعلم بالبالب ،و يمة التلمٌذ بنف  -أ : 

 تعوٌد البالب الصدق و األمانة . -ب                 

 لدم لدرة البالب على اكتشاؾ خبقه بنفإه . -:  

و ٌتم ذلن بؤن ٌبلب المعلم من التالمٌاذ إعبااء دفتاره إلاى  مٌلاه 20

الخبااؤ ياام ٌمااوم لٌمااوم هااذا ال مٌاال بااالنظر إلااى المبعااة ،و ٌوضاا  خبااوب تحاات الكلمااات 

 بتصحٌحها .

م ــــــاـفٌها تدرٌب و تمرٌن على إصاالح أخبااء اآلخارٌن مماا ٌ ٌاد فاً خبرته -: 

 ،و يمتهم .
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أن التالمٌااذ فااً بعااض األحٌااان تنمصااهم الدلااة و المالحظااة ،فٌفااوتهم كيٌاار ماان  -: 

 األخباء .

تار البالاب داخال الصاؾ أماماه بحٌاال ٌشاؽل باالً الباالب بعمال آخار فلم دتصحٌ  المع

كالمراءة ،و تمتا  هذه البرٌمة بؤن البالب من خالل المراءة إٌعرؾ وجه الخبؤ الذي ولاع 

 فٌه .

تصاحٌ  المعلاام دفاااتر التالمٌااذ خاارم الصااؾ و تتبااع هااذه البرٌماة مااع المبتاادقٌن، لعاادم  -ب

م اٌا هذه البرٌمة أنها أكير البرق دلة و أضمنها نتٌجة .إمكانٌة الركون إلٌهم ،و من 
1
 

جاء فً معجم مماٌٌس اللؽة أن الخب "أير ٌمتد امتدادا " ،كماا ذكارت الكتاب 

و ٌبلااك علٌااه الخبابااة، أو علاام الخااب ،أو علاام  و الإاابر، اللؽوٌااة أنااه :الكتابااة ،و الاارلم،

 الكتابة .

و علااى العمااوم فهااو كتابااة الحااروؾ العربٌااة المفااردة أو المركبااة ،بصااورة حإاانة و جمٌلااة 

حإب األصول و المواعد التً وضعها كبار من عرفوا بهذا الفن .
2
 

ٌعد هذا الخب من ألادم الخباوب العربٌاة ،و لاد انحادر مان الخاب الحٌاري 

بالكوفً نإبة إلى الكوفة التً نشؤ فٌها و منها انتشر و لمد  المشتك من الخب النببً ،و إمً

 كيرت أشكاله ،و تعددت صور حروفه لكيرة عناٌة الفنانٌن به .

الخاب (و لاذا أبلاك علٌاه  ٌعد ها الخب أإاإاا لكيٌار مان الخباوب العربٌاة،

  رة ــاـكـــٌعاد ابان مملاة مبت،و ٌرى النماد أن الخباب ال ٌعد خبابا إال إذا أجاده ،و  )العربً

 و مبتدعة ،و إمً باليلال ألنه لبعته تإاوي يلال لبر الملم الذي ٌكتب به .

                                                             
 . 194إلى  194عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع الإابك ،ص   1
 . 012عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع نفإه ،ص   2
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ٌنإب هذا الخب إلى الفرس ،و هاو أحاد إنجاا ات الفناانٌن مان 

العرباً و ٌعا ى ابتداعاه  ) (ؼٌر العرب ،و ٌرى بعض النماد أنه مشتك من خاب 

 .)(إلى الفنان ا ٌرانً 

وهااو ماان إبااداع الفنااانٌن األتااران ،إذ ٌإااتخدمه الإااالبٌن فااً كتابااة 

 و ما ٌصدر عن الدواوٌن ،و هو م ٌج من خبً النإ  و اليلال .   األوامر ،

    النإا  ،و ٌماال :إناه أصال لهماا ، و هو خب م ٌج مان اليلاال و

 ا،و إماه الرٌاإً ،و إامً باالتولٌع ألن الخلفااء كاانو) (و أول من كتب به 

 ٌولعون به ،و هذا الخب ٌشبه خب اليلال فً كيرة  خرفته .

ٌة المتخذة من الخب العربً مادة لهاا ـٌنـوهو أرلى الفنون الجمالٌة الت ٌ

اإاااتخدم فااً كتاباااة أإاااماء  و كااان للإاااالبٌن العيمااانٌٌن الفضااال األكباار فاااً ابتداعااه،    ،

الإالبٌن ،و على النمود المإكوكة و البإملة و الشهادات .
1
 

    "  مان الملانو هاو مان اباداع الخبااب المصاري "  

 . )ملن مصر (م ،و إمً بذلن ألنه من فكرة صاحب التا )  (

و هاو مشاتك مان خاب  ابتادع الخباابون األتاران ، و هاو أإاهل الخباوب،

 و إهولته و اختصاره . و لصر حروفه، و النإ  ،ٌمتا  بوضوحه،    اليلال ،

خاب عرباً أصاٌل انحادر مان الخاب النبباً ،و ٌماال إن أول مان اإاتخدمه 

و إمً بالنإ  الإاتخدامه  مملة هو مبتدعه، ابنلكن األرج  أن ٌكون )علً بن أبً بالب (

 فً نإ  المرآن الكرٌم .

رإم األلؾ  و ات فًاو ٌرتك  على لواعد خب الرلعة ، مع بعض التج

 ا عالنات .و ٌإتخدم فً كتابة  و امتداد بعض حروفه كالهاء المتبرفة،     ،

و لااد اإااتخدم حاادٌيا فااً كتابااة الخبااوب العرٌضااة 

 للصحؾ الٌومٌة ،و هو خب التصادي ال ٌشؽل حٌ ا كالنإ  العادي.

                                                             
 . 014،  014عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع الإابك ،ص   1
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ً ــــــــــــاـبل ٌعتمد فٌه على الذوق الفن ال ٌلت م فٌه كاتبه بؤٌة لاعدة معٌنة،

 ال الفنان الموهوب ،و ال ٌإتخدمه الخباب إال فً ا عالنات .و التناإك ،وال ٌتمن إ

 ٌتولع من البالب فً هذه المرحلة ٌتحمك ما ٌؤتً :

 التعرؾ إلى لواعد خبً الرلعة و النإ  ،و اتمان الكتابة بموجبها . -1

 الكتابة بخب جٌد ،ٌتإم بالوضوح و الجال ،و بإرعة ممبولة . -0

 تمدٌرهم للجمال ،من خالل تناإك الحروؾ و انإجامها . ا دٌادمو ذولهم ،و ن -2

 و على المدرإة تحٌك هذه العاللة . تويٌك الصلة بٌن الخب و المراءة إذ هما لإمان ، -4

اكتإاااب جملااة ماان المااٌم و االتجاهااات المرؼااوب فٌهااا ماان خااالل ممارإااة الخااب ،مياال  -4

و األناة . والصبر، ا نتباه ،و الدلة و الموا نة و الممالة، و الترتٌب و النظام و  :النظافة،
1
 

األإااباب التااً أدت إلااى رداءة الخااب عنااد ماان أهاام 

 البالب ما ٌؤتً :

و ٌفتمارون إلاى معرفاة  إإناد تدرٌس إلاى باقفاة مان المعلماٌن ؼٌار الماإهلٌن لتدرٌإاه، -1

 أكيرهم من ذوي الخبوب الردٌقة ،واألمر الذي ٌنعكس إلبا .لواعده ،إضافة إلى أن 

 إهمال المنهام و المدرإة و المعلمٌن موضوع الخب . -0

دمج حصص الخاب فاً الؽالاب ماع حصاص ا ماالء ، و فاً كيٌار مان األحٌاان تإاتبدل  -2

بحصة الخب حصة أخرى من حصص اللؽة العربٌة .
2
  

 مادة مإتملة ،لها عالمات خاصة كؤٌة مادة أخرى. تدرٌس الخب على أنه

بؽض النظر عان كوناه معلماا  إإناد تعلٌم الخب إلى معلمٌن ممن ٌمتلكون مهرة الخب ،

 للؽة العربٌة أم ال .

            كاااالفن تؤهٌااال معلماااٌن لتااادرٌس الخاااب أإاااوة بؽٌااارهم مااان معلماااً الماااواد األخااارى ، 

 اضة و الموإٌمى .ٌو الر

كً ٌإدي النماوذم الخباً الهادؾ المتاوفى مناه ،ال باد 

 أن ٌتصؾ بمواصفات خاصة منها :

                                                             
 . 004عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع الإابك ،ص   1
 . 001لمرجع نفإه ،ص عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،ا  2
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 أن ٌمتصر النموذم على نوع الخب المراد تعلمه . -

 أن ٌكتب بخب مجود جمٌل حإن . -

 ملً و النفإً .مناإبٌن لمإتوى البالب الع أن ٌكون لفظه و معناه، -

 وظروفه . و بٌقته، أن ٌتصل مضمون النموذم بحٌاة البالب ، -

 أن ٌشتمل على لٌمة و اجاه ،أو عادة حمٌدة . -
1
 

 و هً :

      و ٌكون فً العادة البلب من البالب إخرام ما ٌتعلك بمادة الخب من ألاالم ،

 بالنظافاة و الترتٌاب، و العناٌاة، التنبٌه إلى ضرورة الجلوس الصحٌ ،و دفاتر و أوراق ،و 

و فً أيناء ذلن ٌكتب المعلم التارٌخٌن الهجري و الماٌالدي علاى اللاوح بخاب واضا  جمٌال 

 و لإم الشرح و ا رشاد. ،و نوع المادة ،يم ٌمإم اللوح إلى لإمٌن لإم النموذم،

على اللوح بخاب واضا  جمٌال ،إذ كاان المعلام  ٌكتب المعلم النموذم المختار

 ٌتمن مهارة الخب ،و إال ٌعرض علٌهم نموذجا مكتوبا .

ٌبلااب المعلاام ماان بعااض البااالب لااراءة النمااوذم لااراءة جٌاادة ،و ٌجااو  أن ٌماارأ المعلاام  

       النمااوذم إذا لمااس عاادم مماادرة البااالب علااى لراءتااه بإتمااان ،ياام ٌنااال  مضاامون النمااوذم ،

 و شرح مفرداته الصعبة ،إن وجدت .

الٌد فً أيناء الكتابة و مالحظ تحركات  ، االنتباهمن البالب الشرح الفنً :ٌبلب المعلم  -ب

يم ٌكتب الحارؾ الماراد تعلٌماه فاً المإام األٌإار مان اللاوح ،ماع تبٌاٌن ،و ببباشاٌر ملوناة 

 أج اء الحرؾ ،و كٌفٌة رإمه و اتجاهات الملم و كٌؾ ٌتركب كل ج ء مع اآلخر .

ٌبلب من البالب محاكااة النماوذم ،و ٌفضال أن تبادأ المحاكاة علاى 

بعد ذلن إلى كراإات الخاب  االنتمالوراق خارجٌة و لٌإت على الدفتر أو كراس الخب ،يم أ

 ،مع مراعاة الدلة و التؤنً .

ٌمااوم المعلاام بتفمااد كتابااات البااالب ،و ذلاان ماان خااالل 4

 تجواله بٌن مماعد الصؾ يم ٌوجههم و ٌرشدهم ،و ٌتخذ ها ا رشاد جانبٌن :

                                                             
 . 004،ص  نفإهعبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع  1
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ا رشاد الفردي : حٌال ٌموم بإرشاد كل بالاب ماوابن الخباؤ ،و ال الباؤس مان أن ٌكتاب  -أ

 الصواب بالملم األحمر . المعلم للبالب

حٌال ٌموم المعلم بالبلب من البالب ترن الكتابة و االنتباه  :) العام (الجماعً:ا رشاد  -ب

.اد الشرح للجمٌع يانٌة إذا كان يمة خبؤ شاقع بٌن البالب ،لٌع إلى اللوح مرة أخر
1
 

بعد الشارح ا رشاادي العاام ،ٌعاود الباالب إلاى الكتاباة و ٌماوم المعلام 

 بالمتابعة و ا رشاد إبرا إير إبر إلى نهاٌة الدرس.

تجمااع دفاااتر الخااب ، و تصااح  خااارم الصااؾ ،و ترصااد 

المالحظات فً كل دفتر يم تعاد فً الحصة المادمة ،بمصد أن ٌتعرؾ األخباء فٌها ،و تبدى 

كل بالب إلى األخباء .
2
  

 البد من التعرٌؾ بمصبلحٌن ٌشٌعان بٌن المعلمٌن و هما :

 كاالإامعن ؼٌاره ، الم الذي ٌإتملــــــــــاألنماب اللؽوٌة :وٌمصد بها ذلن الج ء من الك -1

ب لؽوٌاة كالجملاة االإامٌة ــــاـو الحرؾ ،و ما ٌتركب من هذه األج اء مان تراكٌ  و الفعل،

 و التعجب و نحوها . و ما ٌنشؤ من أإالٌب ،كؤإالٌب النداء ،و االإتفهام،  ،و الجملة الفعلٌة

المعاااٌٌر و :و ٌمصااد بهااا تلاان الباقفااة ماان  )المواعااد (التاادرٌبات النحوٌااة و الصاارفٌة  -0

الضوابب المإتنببة من المرآن الكرٌم و الحدٌال الشرٌؾ ،و من لؽة العارب الاذٌن لام تفإاد 

 إلٌمتهم اللؽوٌة ،و ٌحكم بها على صحة اللؽة و ضببها .

 المواعد وإٌلة و لٌإت ؼاٌة ،و ٌهدؾ تدرٌإها إلى ما ٌؤتً :

ة ضااببا ٌعصاام البالااب ماان الخبااؤ ،و ماان ياام نماال ضاابب الحركااات النحوٌااة و الصاارفٌ -1

المعانً النحوٌة و الصرفٌة بدلاة إلاى الماارر و الإاامع دون أن ٌاإدي تعبٌاره إلاى ؼماوض 

 الفكرة ،و اضبرابها .

      فهاام صااٌػ اللؽااة و اشااتمالها و أو انهااا ،و التماارس بمختلااؾ تراكٌااب اللؽااة كاالإااتفهام  -0

 و االإتيناء .النفً ،و التوكٌد ،و التعجب ،و 

                                                             
 .  049، 044،ص  الإابكعبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع  1
 . 040إلى  049ٌة و الممارإة ،المرجع الإابك ،ص عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظر 2
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أإوب التعبٌر األدبً الإالٌم المالقام للماعادة النحوٌاة نمو الذوق الدبً ،وذلن عن برٌك  -2

 الجدٌدة .

تدرٌبهم علاى أإااس المحاكااة و التملٌاد لتكاوٌن عاادات لؽوٌاة صاحٌحة ،و هجار عاادات  -4

 فاإدة .

 اآلتٌة:إلى العوامل  لعل أصل هذه الظاهرة راجع

 مما أدى ضٌك البالب بها . تعدد المواعد النحوٌة و الصرفٌة ،و كيرها، -1

تحمل مدرس اللؽة العربٌة مإإولٌة اللؽة وحاد ،و عادم تعااون مدرإاً الماواد األخارى  -0

 فً مراعاة المواعد النحوٌة ،و التحدال بموجبها .

مواعاد ،إذ أن الباالب ٌحفظاون هاذه المواعااد إؼفاال المماصاد الحمٌمٌاة للنحاو ،ووظٌفاة ال -2

دون تبٌٌن الهدؾ الصحٌ  مان دراإاتها ،و دون أن تحماك لهام حاجاة ماا حاجااتهم التعلٌمٌاة 

 ،فٌنجم عنه انصرافهم عنها و اإتشمالها .

 عدم الت ام المعلمٌن بالبرق الإلٌمة فً تدرٌس المواعد . -4

 ال بد من مراعاة ما ٌؤتً :

تدرٌس المواعد النحوٌاة فاً المرحلاة االبتداقٌاة ،أو معظمهاا بالبرٌماة العرضاٌة و لاٌس  -1

 بالبرٌمة الماصدة .

 . أن تلبً موضوعات النحو حاجة البالب إلٌها فً حٌاتهم  -0

أن ٌمترن تدرٌس الماعدة النحوٌة بالجانب المعنوي . -2
1
  

ارات ـــــــــــــاـالتً تعرض أمام البالب الإتخرام الماعادة، عان العب أال تخرم النماذم -4

و التً تإاتخدم فاً تعبٌارهم ،بمعناى أن ٌبتعاد المعلام عان األميلاة  لٌب المؤلوفة لهم ،و األإا

التملٌدٌة التً اإتخدمت لبل عدة لرون 
2
. 

المعلمااون فااً تاادرٌس إن الباارق التااً اتبعهااا 

 لواعد النحو مرت فً مراحل يالال هً :

                                                             
 . 040إلى  049عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع الإابك ،ص   1
 . 040عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع نفإه ،ص   2
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لة ـاـبرٌمة األمي (مة المعدلة ـــــالبرٌ -2راقٌة ،ـــــالبرٌمة االإتم -0البرٌمة المٌاإٌة ، -1

. و ماع هاذا فماد اإاتخدم عباد الفتاااح حإان البجاة عادة بارق أخارى ؼٌار هااذه )و النصاوص

 لإابمة بشًء من التفصٌل :عرؾ بها لبل أن تبرق إلى البرق اليالال ا

و هااً برٌماااة تإاااتند إلااى إاااإال الباااالب و إجاباااتهم عااان دلااااقك 

 الموضوع المعبى لهم واجبا بٌتٌا ،و من خصاقصها أنها :

        تفٌد فً تخلٌص بعض المعلمٌن الذٌن ٌعاانون مان عٌاوب خلمٌاة فاً اصاواتهم كالبحاة ، 

 و التؤتؤة ،و الفؤفؤة .

 ال تحتام من المعلم إلى إبالع واإع أو جهد أو علم ؼرٌر .  -0

 إرٌعة تفٌد المعلم فً إكمال المنهج . -4المعلم الذي ٌتمن صٌاؼة األإقلة ،تفٌد  -2

 تحتام إلى تحضٌر دلٌك من لبل البالب ، و اال فمصٌرها االخفاق . -4

 و تإٌر خبوات تدرٌإها على النحو اآلتً :

 التببٌك  -صٌاؼة الماعدة .د -االإتجواب فً دلاقك الموضوع ،م -التمهٌد  ،ب -أ

 تحدٌد الواجب البٌتً . -،ه 

و ٌمصد بها أن تدرس المواعد اللؽوٌة عرضا من خاالل درس مان 

 أو المحفوظات ،و تإٌر هذه البرٌمة على النحو اآلتً : دروس المبالعة أو النصوص،

 أو المحفوظات ،أو المبالعة ،تتضمن لاعة معٌنة . من النصوص ،اختٌار لبعة  -1

 ٌإٌر المعلم فً معالجة هذه المبعة إٌره العادي فً المبالعة و النصوص . -0

مماا ٌنادرم تحات تلان الماعادة  ٌوجاه المعلام انتبااه الباالب إلاى ماا ورد فاً هاذه المبعاة -2

 خبؤ ٌتعلك بالماعدة .النحوٌة ،و لد ٌإتؽل المعلم ولوع أحد البالب فً 

 ٌنالشهم فً هذه الماعدة ،و ٌببك علٌها باألميلة . -4

تعتمد هذه الرٌماة علاى حادٌال المحاضار ،و تصال  عاادة فاً التعلاٌم 

         العااالً ،و تمتااا  بجاادواها و منفعتهااا فااً التعلااٌم الجااامعً بإاابب ؼاا ارة علاام المحاضاار،

،و ارتفااع مإاتوى الاذكاء عناد الباالب ،و لادرتهم علاى اإاتٌعاب  و ؼ ارة الماادة المماررة
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المادة و تإجٌل المالحظاات ،و بإابب تاوافر المراجاع التاً ٌإاتعٌن بهاا الباالب علاى تتباع 

المادة و تعمبها ،فهً تنفع فً اختصار المنهام ألنها برٌمة إرٌعة .
1
 

لاى المحاضار ،مماا ٌانجم ومن عٌوب هذه البرٌمة ،عدم مشاركة البالب ،و التصاارها ع -

عناه كإاال البااالب ،و اتكاالهم ،لااذا ٌنصاا  المعلام أن ٌعبااً الاادرس واجباا بٌتٌااا ،ياام تباارح 

األإااقلة فااً أيناااء المحاضاارة للحصااول علااى ا جابااات ماان تحضااٌر البااالب لحاايهم علااى 

التحضٌر .
2
 

البرٌماة  و تإاتند هاذه

على عملٌة المٌاس ،و هاً باذلن إحادى بارق التفكٌار التاً ٌإالكها العمال فاً الوصاول مان 

المعلوم إلى المجهول ،و تمتا  من ؼٌرها بؤنها برٌمة التعلٌم و الت وٌد بالمعلومات ،و بؤنها 

و التصااادٌة فااً الولاات ،فهااً تنمااً شخصااٌة  إاارٌعة بإعباااء المعلومااات مباشاارة للبااالب،

 لنجاحها ال بد من مراعاة  أمور يالية : و البالب،

مراعاة المدرس الدلة فً صوغ الماعدة ،أو المانون ،أو الحمٌمة الماراد تدرٌإاها حتاى ال  -1

البد من وضوح األإلوب لٌادرن الباالب الماعادة  -0ٌظهر أي أير لخبؤ فً أيناء التببٌك ،

رح لاعدة إبك إعباإها للباالب أو إعادة ش البد فٌها من إعباء حماقك جدٌدة، -2بإهولة ،

 ببرٌمة مؽاٌرة و تإٌر خبوات تدرٌإها على النحو اآلتً :

 وذلن  ٌجاد الدافع لتلمً الدرس الجدٌد ،و تحدٌد الهدؾ منه .  

،و ذلان باؤن ٌضاع المعلام أماام بالباه الماعادة العاماة  )تحدٌد المشكلة (

ٌال تكون محددة وواضحة ،و مشعرة بؤن فٌها مشكلة تتعدى عمولهم التً ٌنوي تدرٌإها ،بح

 ،و تحتام إلى حل منهم .

و ٌااتم ذلاان بالبلااب إلااى البااالب إعباااء أميلااة تنببااك الماعاادة علٌهااا  

 و ترإٌخها فً عمولهم . لتيبٌت تلن الماعدة، انببالا إلٌما،

األميلاة مان لبال الباالب ،و عناد كال ميال ٌإاتولفهم و ذلن بإعباء م ٌاد مان  

 المعلم لٌمنعهم بصحة الماعدة ،و جدواها ،و أيرها فً تعبٌرهم .

                                                             
 . .044الى  042عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع الإابك ،ص   1
 . 044عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع نفإه ،ص   2
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و لد إارت على هذه البرٌمة بعض كتب النحو الحدٌياة ككتااب  

 نً .بـٌٌـ"النحو الوافً " عباس حإن و "جامع الدروس العربٌة "للشٌ  مصبفً الؽال

و ٌبلاااك علٌهاااا :البرٌماااة االإاااتنتاجٌة أو االإاااتنبابٌة ،و ٌإاااٌر 

أإلوب التعلم فٌها على عكس البرٌمة المٌاإٌة ،و ٌرى مإٌدوها أنها البرٌمة الببٌعٌة التاً 

ٌمر بها التفكٌر للوصول إلى كشؾ المجهول ،وذلن عن برٌك التعرؾ إلاى الماعادة العاماة 

يم فإن دور المعلم فٌها دور التوجٌه و االرشااد ،و أن مولاؾ البالاب مولاؾ إٌجاابً ،و من 

 نة بٌنهاا ،ؼٌار أن ماا ٌإخاذ علٌهاا األنه هو الذي ٌإتنبب الماعدة ،بعد منالشة األميلة و المو

و للة األميلة المعروضة و التإرع فً الوصول إلى  الببء و التؤنً فً توصٌل المعلومات،

 الماعدة .

صورتان تتفمان فً الهدؾ و تفترلان فً النص الممدم للبالب و هما : البرٌمةلهذه و -
1

 

ة أو المفاردة ـــــــــــاـالصناعٌو ٌخلمون علٌها برٌمة األميلاة 

 أو المفرلة .

و مإٌدو هذه البرٌمة ٌرون أنها تعبً المعلم فرصة اختٌار األميلة بحرٌة و إهولة إضاافة 

إلى أنها تإااعد المعلام فاً إارعة الإاٌر فاً الادرس ،كماا ٌارون فٌهاا معٌناا لتادرٌس النحاو 

لإهولتها ،و مإاعدا لتؽبٌة موضوعات المنهام .أما المعارضاون ،فٌارون أن الؽارض مان 

اعدة مع عدم االهتمام بتنمٌة المادرة علاى تببٌمهاا ،كماا أنهاا تتناافى ماع هذه البرٌمة حفظ الم

لاعدة التدرم من الإهل إلى الصعب ،مع خلوها من التران الماعادة باالفهم ،و مان يام تشاتت 

انتباااه البااالب ،كمااا أنهااا تتنااافى بااٌن النحااو و اللؽااة فٌصااب  النحااو ؼاٌااة ،و لااٌس و إااٌلة 

  صالح اللإان و تموٌمه .

       و ٌبلااك علٌهااا برٌمااة المبعااة المإاااعدة ،

،و تعتمد هذه البرٌمة على عرض نص متصال أو النصوص المتكاملة ،أو البرٌمة المعدلة 

     المعنااى ،متكاماال الموضااوع ،ٌإخااذ عااادة ماان دروس المبالعااة ،أو النصااوص أو التااارٌ  ،

النص كما ٌعالج درس المراءة ،يم ٌإاتخلص مناه األميلاة التاً تشامل  و ٌموم المعلم بمعالجة

موضوع درس النحو ،يم ٌإٌر على وفك خبوات البرٌمة االإتمراقٌة ،و ٌارى مإٌادو هاذه 

                                                             
 . 044إلى  041المرجع الإابك ،ص عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،  1
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البرٌمة أن تعلٌم النحو بها ٌإدي إلى رإوخه ،كما ٌشاعر البالاب باتصاال لؽتاه بحٌاتاه مماا 

فظ ما ال ٌفهم من المواعد ،و ٌإخذ علٌهاا أن بعاض ٌجٌب إلٌه دراإته ،كما أنها تبعده عن ح

المعلمٌن ٌتكلفون فً صٌاؼة لبعة تشمل أج اء موضوع النحو كلها ،فٌفإدون بذلن أإلوب 

المبعااة ،و لااد ٌإااتبٌع المعلاام تضاامٌن المبعااة أجاا اء موضااوع النحااو ،ؼٌاار أن المبعااة لااد 

 .تبور حتى تصل إلى صفحة أو أكير 

 ا ٌإٌر على النحو اآلتً :إن خبوات تدرٌس النحو به

ٌكون التمهٌد عن برٌك برح أإقلة حول المعلومات الإاابمة التاً لهاا عاللاة 

،فااٌمكن أن ٌمهااد )الاانص  (بموضااوع النحااو الجدٌااد ،أمااا اإااتخدام المعلاام المبعااة المإاااعدة 

ٌبالاب لدرإاه ،كماا مهاد لادرس المبالعاة ،يام ٌماوم بعارض المبعاة علاى لاوح ،إضاافً ،و 

 البالب بمراءتها لراءة صامتة ،و ٌنالشهم فً المعنى العام .

 و ٌكون ذلن بإحدى البرق اآلتٌة :

عاارض أميلااة ماان وضااع المعلاام علااى اللااوح ،و تمتااا  هااذه البرٌمااة بإاارعة الإااٌر فااً  -1

ضااع الاادرس ،و ضاامان اختٌااار األميلااة الجٌاادة ،و ٌإخااذ علٌهااا عاادم مشاااركة التالمٌااذ فااً و

 األميلة .

مبالبة التالمٌاذ المٌاام بؤعماال داخال الفصال ،كتنظٌاؾ اللاوح ،أو فات  النافاذة ،و مان يام  -0

ٌبالبهم بالتعبٌر عما فعلوا ،يم ٌكتب العبارات على اللوح الإتخدامها فً تدرٌس الموضوع 

غ النحوي ،و من حإناتها أنها توظؾ النحو فً تعبٌر البالب مع اشتران التالمٌاذ فاً صاو

الميلة ،ؼٌر أن ما ٌإخذ علٌها أنها ال تصل  لجمٌع موضوعات النحو .
1
 

عارض فمارة ماان ناص ذي برافااة ،او لصاة ذات ميال و لااٌم ،يام تإااتخلص عان برٌااك  -4

 هذه البرٌمة أنها : منالشة األميلة ،و من مٌ ات

اللؽاة تاربب باٌن  –من خاللها تصاغ الميلة بشكل مترابب ،م  -مدعاة لتيمٌؾ البالب ،ب -أ

 و المواعد .

عً لوظٌفاة المواعاد ــاـاألإالوب الببٌ -ــتإكد حمٌمة أن المواعد و إٌلة و لٌإت ؼاٌة ، ه -د

 ،و هً أنها وصؾ للظواهر اللؽوٌة .

                                                             
 . 012إلى  044،ص  الإابكعبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع   1
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 برح أإقلة تتعلك بالمبعة تكون ا جابة عنها أميلة صالحة للدرس النحوي . -أ

تدون هذه األميلة بالتدرم على الجانب الٌمن ،يم توضع خبوب تحت الكلمات المبلوبة  -ب

 ،و تضبب أواخرها .

إذا لملم تتضمن المبعة أج اء الموضوع النحاوي كاملاة ،ٌمكان أن ٌضاٌؾ المعلام أميلاة  -م

 .)األميلة و النص (،فٌكون لد م م بٌن البرٌمتٌن  من عنده

و ٌاتم ذلان بمنالشاة الباالب عان برٌاك األإاقلة فاً 

، و تشمل )الماعدة(الصفات المتشابهة أو المختلفة بٌن الجمل تمهٌدا الإتخالص الحكم العام 

 ا ووظٌفتها و مولعها .هذه الموا نة الكلمة من حٌال نوعها و إعرابه

المعلام عملٌاة الموا ناة ،واظهاار المشاترن و المختلاؾ فاً بعاد ان ٌنهاً 

الميلااة ٌمااوم بمشاااركة البااالب ،باإااتخالص الماعاادة ،بعااد أن ٌااذكر لهاام االإاام االصاابالحً 

بتإاجٌله علاى و بعد أن ٌهضم التالمٌاذ الماعادة ٌماوم المعلام   )الحال،التمٌٌ ... (الجدٌد ميل 

 اللوح ،و ٌبلب من أحد لراءتها .

لعل هذه الخباوة هاً الؽاٌاة مان الادرس و اليمارة اللؽوٌاة لاه ،و ٌاتم عان 

 برٌك أإلوبٌن هما :

التببٌااك الج قااً :و ٌصااار إلٌااه بعااد كاال لاعاادة فرعٌااة لباال أن ٌنتماال المعلاام إلااى ؼٌرهااا  -أ

 مضافا . كالتببٌك على النصب المنادى إذا كان

التببٌااك الكلااً :و ٌلجااؤ إلٌااه المعلاام بعااد اإااتنباب جمٌااع المواعااد الفرعٌااة التااً ٌشااملها  -ب

 كالتببٌك على لواعد المنادى المعرب و المبنً . موضوع النحو،

و الؽرض من التببٌك ٌكمن فً أمرٌن :مراجعة المواعد الماضٌة و التببٌك علاى المواعاد  

 مة و الجدٌة و حدة متكاملة .الجدٌة ،لتصب  المواعد المدٌ

 و التببٌك نوعان ،شفوي و تحرٌري ،و ٌتخذ أشكاال متعددة منها : 

كلماات مختلفاة الموالاع و بٌاان  التببٌك المباشر :و ٌمصد باه البلاب مان التالمٌاذ ضابب -1

الإبب ،أو التعرؾ إلى أحد المفاهٌم من خالل العباارة ،كاالخبر أو الحاال ،أو تحوٌال عباارة 
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الة إلى حالة ،كتحوٌلها من المينى إلى الجمع ،أو إدخال األدوات على الجمل ،مع بٌان من ح

 أيرها ،أو إتمام عبارة نالصة .

ً :حٌال ٌماوم البالاب باا عراب ج قٌاا ،نحاو إعاراب كلماة التببٌك ا عرابً أو التحلٌل -0

معٌنة من عبارة أو كلٌا نحو إعراب جملة لصٌرة .
1
 

و ٌمصد باه البلاب مان التالمٌاذ تاؤلٌؾ بعاض العباارات علاى لاعادة  : التببٌك ا ٌجادي -2

 معٌنة .

التببٌك اآللً :و هو تببٌك شفوي إهل ٌمصد به تدرٌب التالمٌذ على صحة الضبب مع  -4

الإرعة ،و من يم فإن هذا التببٌك ٌجب أن ٌكون فً بلٌعة أشكال التببٌك األخارى ،و لاذا 

ٌعد لكل لاعدة عدد كبٌرا مان األميلاة ٌببمهاا ،و ٌو عهاا علاى فإن المعلم هنا بحاجة إلى أن 

 البالب بعد شرح الماعدة لٌبدأ التدرٌب علٌها .

 توجٌه أإقلة مباشرة فً صمٌم الماعدة المراد التببٌك علٌها . -1

 عرض أإقلة التببٌك على لوح إضافً بخب واض  ،أو فً أوراق خاصة مببوع . -0

 لراءة هذه األإقلة لراءة إلٌمة . -2

البلااب ماان التالمٌااذ لااراءة الإااإال األول ،و ا جابااة عنااه ،و منالشااتهم فااً ذلاان حتااى  -4

لة التاً ٌنتمال إلاى األإاقٌتوصلوا إلى الحل الصحٌ  ،يم ٌصاار إلاى تدوٌناه علاى اللاوح ،يام 

  .تلً

 التمهٌد بؤإقلة مناإبة تذكرهم بالماعدة المراد التببٌك علٌها . -1

 عرض األإقلة مكتوبة بخب واض  على لوح أو كرتونة . -0

 كتابة هذه األإقلة فً دفاترهم . -2

                                                             
 .  011إلى  012عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع الإابك ،ص   1
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حتى ٌصلوا إلاى فهماه ،يام ٌبلاب ول ،و ٌنالشهم فٌه ٌبلب المعلم منهم لراءة الإإال األ -4

منهم حله فاً دفااترهم ،يام ٌماوم بمارالبتهم ،و ارشاادهم ،و بعاد ان ٌنهاوا ٌنتمال إلاى الإاإال 

 الذي ٌلً و هكذا .

جمع الدفاتر ،و تصحٌحها خارم الصؾ ،و تو ٌعها علٌهم فً الحصة التالٌة ،يم ٌبالب  -4

   .المعلم المخبقٌن منهم إعادة الجواب و تدوٌن الصحٌ

و ٌعد التببٌك الشفوي أهم من التببٌك الكتابً ،و لهاذا الناوع مان التببٌاك أناواع متعاددة  -

 منها :

 فٌها.كتابة أإقلة على اللوح و منالشة التالمٌذ  -1

 إعداد أإقلة فً ببالات تو ع علٌهم لمنالشتها و االجابة عنها.  -0

 و ٌكلفون بضببها . لراءة البالب لبعا ؼٌر مضبوبة من حٌال الحركات ، -2

اتهم ــــــاـو فاً مبالع منالشة األخباء العامة التً تكير فً تعبٌرهم الكتابً و الشفوي ، -4

و لراءاتهم .
1
 

ة و عبرهاا عبار الرإٌاا ٌعبرهاا عبارا ،و عباار )لإاان العارب(جاء فاً معجام 

ل إلٌاه أمرهاا ،و فاً التن ٌال الع ٌا  :"إن كناتم للرإٌاا تعبارون " :فإرها ،و أخبار بماا ٌاإو

  .)مادة عبر (

وذكاار اباان فااارس ،و ماان الباااب اعباار الرإٌااا ٌعبرهااا عباارا ،و ٌعبرهااا تعبٌاارا، إذا فإاارها 

        مٌاااس فااً هااذا عبااور النهاار ،ألنااه تؽٌٌاار ماان عب اار إلااى عباارا ،و ٌعبرهااا تعبٌاارا ،،ووجااه ال

 ا ٌؤخذها بها من وجه إلى وجه .و كذلن مفإرا الرإٌ

بشكل موج  إفصاح المرء بالحدٌال ،أو الكتابة عان أحاإٌإاه الداخلٌاة 

و مشاعره ،و أفكاره ،و معانٌه ،بعبارات إلٌمة تتوافك مع مإتوٌات البالب المختلفة .
2
 

دراإااة البااالب كيٌاارة نجتاا ر و هااً التااً ٌمكاان أن تتحمااك ماان خااالل 

 منها: 

                                                             
 .014إلى  010،ص الإابك عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع   1
 .044،ص نفإه عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع   2
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امااتالن دلااة المالحظااة ،و الماادرة علااى االنبااالق منهااا فااً وصااؾ األشااٌاء ،و المشاااهد  

 بإرعة وبشكل إلٌم .

إلااداره علااى التعبٌاار باإااتماللٌة ،و إاارعة و بخاصااة فااً الموالااؾ الكتابٌااة ،و الشاافوٌة  -0

 المفاجقة ،ؼٌر المخبب لها .

ٌتجلاى فٌاه  راق، نفإاه ،ببرٌماة إاهلة ،أو أإالوب أدباً ،ماإير، االفصاح عن مكنونات -2

 خٌاله ،و إبداعه .

علال ترتٌب أفكاره ،و تإلإلها ،و تنظٌمها ،و توخً المنباك  التعود فً كتابته و حدٌيه، -4

فً تفكٌره .

 المرحلة لادرا على :فً المرحلة األإاإٌة اليانٌة :ٌتولع من البالب أن ٌكون ،فً هذه 

و التحاادال معهاام شاافوٌا بباللااة ،فااً  أو خارجااه،قااه ،فااً الصااؾ الالولااوؾ أمااام  م -1

 موضوع ،مدة أربع دلاقك .

 المدرة على أن ٌلخص لصة أو موضوعا ،أو درإا ،كتابة أو حدٌيا . -0

 مراعاة الإالمة النحوٌة و الصوفٌة فً حدٌيه ،و كتابته .-2

 ٌة ،و الفكرٌة المناإبة ،و توظٌفها فً تعبٌره الشفوي و الكتابً .إيراء حصٌلته اللؽو -4

فً المرحلة األإاإاٌة اليالياة :ٌإمال مان البالاب فاً هاذه المرحلاة أن ٌحماك أهادافا كيٌارة  -

 منها :

 ك بلؽة إلٌمة .أو معارفه فً موضوع محدد ،مدة خمس دلاقالتحدال أمام  مالقه  -1

توظٌؾ عالمات التارلٌم فاً أينااء كتابتاه ،واإاتخدامها اإاتخداما إالٌما ،و ٌتضامن هاذا  -0

 أٌضا تمإٌم الموضوع إلى فمرات ،و ربب بعضها ببعض ،بشكل منبمً .

جرأة حدٌيا و كتابة ،فاً موضاوع ،أو لضاٌة إامعها ،أو شااهدها  وإبداء رأٌه  بشجاعة  -2

 ،أو لرأها .

   ب علٌهاا ـــاـص ،و التدرٌــاـو المذكرات ،و الٌومٌاات ،و التلخٌ ، ممارإة كتابة التمارٌر -4

و إتمانها .
1

 

                                                             
 . 044إلى  044جع الإابك ،ص عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المر  1
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الإالإة و الوضوح ،و الدلة ،فً تناول الفكرة المراد التعبٌار عنهاا ،و مان يام إخراجهاا  

 ٌن .من ذهنه ،و إٌصالها إلى أذهان المارقٌن ،و الإامع

و تالحمها ،بحٌال تبادو الواحادة مكلاة ل خارى ،منإاجمة معهاا ،ؼٌار  ترابب العبارات ، -0

 متنافرة .

 ضمن أإلوب متتابع ممنع . تنظٌم األفكار تنظٌما منبمٌا متإلإال ، -2

 هجر األلفاظ العامٌة ،واالبتعاد عن األؼالب شاقعة الولوع فً كالم العامة ،و كتاباتهم . -4

 و ٌختص التعبٌر الشفوي بمهارات أهمها :

 التخلص من آفات النبك ،وإخرام الحروؾ من مخارجها الصحٌحة . -1

 التحدال دون لجاجة ،أو تردد أو لعيمة و اعتٌاد الولوؾ أمام الجمهور ،و مخاببته . -0

 إلناع الإامعٌن ،و تؤيرهم بما ٌإمعون . -2

 أهمها : كما و ٌنفرد التعبٌر الكتابً بمهارات -

 اإتخدام عالمات الترلٌم فً الكتابة و خلو المادة التعبٌرٌة من األؼالب ا مالقٌة . -1

 وضوح الصورة الفنٌة ،و األدبٌة فً عبارات التعبٌر ،و تراكٌبه . -0

االخذ بعٌن االعتبار األمانة فً تدوٌن األفكار التً التبإها من كتابات ؼٌره . -2
1
  

      ٌإااتند التعبٌاار الجٌااد إلااى دعااامتٌن : إحااداهما :العبااارات و األإااالٌب،

و األخرى :األفكار و المعانً ،و من يم فإن على المعلمٌن أن ٌضعوا فً حإبانهم االنبالق 

 من هاتٌن الدعامتٌن لتحمٌك إمات التعبٌر الجٌد و التدرب علٌها ،و التً أبر ها :

بحٌال ٌكاون نابعاا مان األحاإاٌس  الجٌد بالحٌوٌة ،و الصدق،ٌتصؾ التعبٌر 

و الادوافع الذاتٌااة ،و أن تكاون الموضااوعات التاً ٌتحااديون عنهاا أو ٌكتبونهااا  ،و التجاارب،

 ذات ارتباب بوالعهم ،و حٌاتهم ،و ان ٌتوافر فٌها عنصر التشوٌك .

ان ،ألن وضاوح ،واضاحة فاً األذها حٌال تكون أفكار الموضوع التعبٌريب

 التفكٌر ٌترجم إلى تعبٌر واض  ،و العكس صحٌ  .

                                                             
 . 049، 044عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع الإابك ،ص   1
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ٌمتا  التعبٌر بعناصر جمالٌة ،لعل من أهمها : إالمة العبارة ،وخلوها 

لكاتاب ،أو المتحادال ا و ا بالة ،و ابتعادها عن ا بهام ،و اللابس ،و فٌماا ٌمدماه من الحشو،

ى ،و االنإجام بٌن و عذوبتها و توظٌؾ خٌالاه فاً صاور من حإن فً اآلداء و تميٌل المعن

 من هذه األلفاظ تإير فً الإامع و تجذبه نحوه .

و حشاار الكلمااات فااً ؼٌاار مواضااعها الكتابااة، و ٌعنااً بااه عاادم تصاانع 

المناإبة،
1
و اجبار لتالمٌذ على التمٌاد بؤإاالٌب ،و تراكٌاب ال ٌادركون مولعهاا الإالٌم ، بال  

من المفترض أن ٌنبلك البالب فً تعبٌره بحرٌاة ،و أن ٌإاتخدم العباارات ،و األلفااظ التاً 

 تجلً  المعنى ،و توضٌحه .

فً أينااء صاحبها، و األشعار إلى الحكم، و األفكار، و ٌمصد بها نص 

 كتابته.أو  حدٌيه،التباإه فً 

أو المااارر مشاادود لمااا  الإااامع،و هااو ذان التعبٌاار الااذي ٌجعاال الجٌااد، التعبٌاار 

ؤيٌر إاامة بااار ة ٌجااب توافرهااا لتظهاار مشاااعر تاالااوة ال فااإنو ماان ياام ، و لمااا ٌإاامع،ٌماارا،

 المتحدال ، أو الكاتب و تفص  عن صدله و عمك عابفته .

 الشكل:ٌمإم التعبٌر لإمٌن من حٌال الؽرض و 

 من حٌال الؽرض و الموضوع :

  هما:ٌإتخدم نوعان من التعبٌر من حٌال الؽرض من اإتعماله و 

و ٌمصد به ذلن النوع مان التعبٌار الاذي ٌمارإاه التالمٌاذ كمتبلاب لهام 

و مان يام فهاو  ونه عند الحاجة إلى المعامالت الرإامٌة،و ٌمارإ فً حٌاتهم الٌومٌة العامة ،

ٌإدي وظٌفة خاصة للفرد و الجماعة عن برٌك الكتاباة ،أو المشاافهة ،و مجااالت اإاتعمال 

 هذا النوع كيٌرة منها :كتابة الرإاقل ،و التمارٌر ،و تدوٌن المذكرات ،و التلخٌص ......

          الااذي ٌهاادؾ إلااى الترجمااة عاان األفكااار ،و ٌعنااً بااه ذلاان التعبٌاار 

أدباً و المشاعر الداخلٌاة و األحاإاٌس واالنفعااالت ،و مان يام نملهاا إلاى اآلخارٌن بؤإالوب 

رفٌع ،بؽٌة التؤيٌر فً نفاوس الإاامعٌن أو الماارقٌن تاؤيٌرا ٌكااد ٌمتارب مان انفعاال أصاحاب 

من أميلة هذا التعبٌر االبداعً ،بعاماة  هذه األعمال ،و ٌبلك علٌه أٌضا التعبٌر االنشاقً .و

                                                             
 . 092، 049عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع نفإه  ،ص   1
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الشخصً الذي ٌنبلك من الوجادان ،ولاذا  بتوافر عنصرٌن مهمٌن هما : األصالة ،و التعبٌر

 فإن هذا النوع من التعبٌر ٌإتند إلى عدة مبادر أهمها :

و ذلان  تهٌقة جو مناإب فً الفصل ٌإاعد التالمٌذ على ممارإة هذا اللون مان التعبٌار، -1

و مشااعرهم الشخصاٌة أفكاارهم، بحف  المعلم تالمٌذه على كتابة موضوعات ٌترجمون فٌها 

 تامة.بحرٌة 

           و مإااعدتهم فاً االنتماال مان مرحلاة النمالتشاجٌعهم، و التالمٌاذ، اليناء على محااوالت  -0

 الشخصٌة.و المحاكاة إلى مرحلة التعبٌر الذاتً عن أحاإٌإهم 

و الكشؾ عما فً مختلفة، واإتؽاللها، بما فٌها من موضوعات  المراءة،س توظٌؾ درو -2

و محاولاة محاكااتهم مان لبال ميٌارة، و تعبٌارات جمٌلاة  ،فنٌاةهذه الموضوعات من أإالٌب 

التالمٌذ.
1

 

و البرٌماة التاً ٌاإدي  لإمان آخران من حٌال الشاكل، ٌندرم تحت لونً التعبٌر الإابمٌن ،

 بها التعبٌر و هما :

ٌندرم تحت لونً التعبٌر الإابمٌن ،لإمان آخران مان حٌاال الشاكل ،و البرٌماة التاً ٌاإدي 

 بها التعبٌر و هماال :

ٌعد التعبٌر الشفوي ،أو المحادية ،المعبر الارقٌس و التمهٌاد الضاروري 

المرباون ٌجمعاون علاى أن الؽارض األهام مان تعلام اللؽاة هاو إلادار للتعبٌر الكتابً ،و ٌكاد 

ر ـــاـالتالمٌذ على التعبٌر ،و الحدٌال الجٌد الصحٌ  ،إذ إن المدرة على هذا الناوع مان التعبٌ

فاً فاروع اللؽاة األخارى ،ألن  االرتمااء،و التفوق فٌه ٌعدان أعلى رتبة من رتاب التمٌٌا  و 

تتوافااد لتشااكل بنٌانااه و محتااواه .و تكماان أهمٌااة التعبٌاار هااذه الفااروع ،روافااد لااه ،و لنااوات 

 الشفوي فً :

إيراء حصٌلة البالب الفكرٌة المناإبة ،و إلادارهم علاى تنإاٌك هاذه األفكاار ،و تبوٌبهاا  

 ،و ترتٌبها ،و رببها .

                                                             
 .092إلى  091عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع الإابك ،ص   1
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إكإابهم المدرة على باللة اللإان ،و إتمان النبك ،و تميٌل المعانً ،و األداء الحإن فً  -0

 محادية .ال

تنمٌة المدرة على المالحظة لدٌهم ،و معالجتها ،كالذوق و االنبواء ،و عدم اليمة باالنفس  -2

 ،و التعليم و الخجل .

تتعدد أإالٌب التعبٌر الشفوي ،و مجاالتاه فاً صافوؾ 

 همها :ى عدة أنواع منها ،لعل أإلالمرحلة االبتداقٌة ،و ٌمكن التعرؾ 

ٌعد التعبٌر الحر ،أو المنالشة ،او المحادية ،أهم أناواع النشااب 

ة ،و النشااب ،و لاذا ـــاـٌوٌلصاؽار و لكناه ٌبحاال فاً الصاؽار الحاللؽوي ،إاواء للكباار ،أو ل

أن ٌترن لٌترجم ماا ٌشااهده ٌجب أن ٌترن البفل ٌعبر عن نفإه ،و عما ٌحٌب به بحرٌة ،و 

وع الاذي ٌجاب أن ٌتحادال فاً ـــــو ٌشوله دون فرض إٌبرة علٌه ،و من يم ٌختار الموض

 ،و ٌصل إلٌه .

ال شن فً أن المصاص بؤنواعهاا ماادة يارة ،محبباة إلاى  

 نفوس البالب ،و بخاصة الصؽر منهم .

هو ضرب من التميٌل ،ٌمٌل إلٌه التالمٌذ ،و ٌرؼباون فٌاه و 

،و ٌإتمتعون به ،و ٌراد به انتمال البالب ذهنٌا من المادة المرقٌة فً الصور إلى ترجمتهاا 

فً عبارات ،و ألفاظ تدل علٌها ،و تفإار معناهاا ،و ٌمكان للمعلام أن ٌعاالج هاذا الناوع علاى 

 النحو اآلتً :

جإمة إبك أن تعرفوا إلٌهاا ،يام التادرٌب علٌهاا ،إاواء كانات أو نماذم م عرض صور ، -أ

هااذه الصااور مإااتملة ٌمااوم بتو ٌعهااا علااٌهم ،أو ماان خااالل كتااب المااراءة ،أو كتااب المااواد 

 الدراإٌة األخرى .

عرض صور نالصة ألشًء معروفة ،كصورة أرناب لاه ياالال أرجال ،أو صاورة بٌات  -ب

... و هكاذا و البلاب مان التالمٌاذ التعبٌار لٌس  لاه بااب ،أو صاورة حصاان لاه أذن واحادة .

 شفوٌا عن النالص.
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و البلب منهم إكمالها . عرض صور تميل ج ءا من المصة ، -م
1
  

كا جابااة عاان األإااقلة أو منالشااة فكاارة معٌنااة ماان الاادرس 

 الج قٌة .أو تلخٌص فمرة من الموضوع ،مبر ا األفكار العامة و  الممروء ،

 و لعل أهم مجاالت التعبٌر فً هذه المرحلة ما ٌؤتً :

وصؾ بعض الشخصٌات الوبنٌة البار ة ،أو األماكن األيرٌة ،إواء شاهدوها أم لارأوا  -1

 عنها فً الكتب .

 أو لصة مصورة . الحدٌال عن صورة معٌنة ، -0

 إقلة  جابات عرضت علٌهم .ا جابة عن األإقلة شفوٌا ،أو صوغ أ -2

 التحدال عن موضوع إمعوه ،أو خبر لصٌر ،أو لصة شاقعة . -4

بإمكااان المعلاام أن ٌاادرب بالبااه علااى التعبٌاار الشاافوي ماان خااالل 

 الموضوعات اآلتٌة:

ماا الحدٌال عن األنشبة الٌومٌة التً ٌموم بها البالب ،حدٌيا متصال ،و التعبٌار شافوٌا ع -1

ل المدرإاة ـة ،داخاـــــمٌــالم العلـــو ما ٌراه من خالل األف و أعمال، من رحالت، ٌموم به،

 و خارجا .

      اضة ــــااـكحصااص الرٌ التعبٌاار شاافوٌا عمااا ٌالحظونااه فااً حصااص المااواد األخاارى ، -0

 و الجؽرافٌة و ؼٌرها . ،و التارٌ ،

و ذلاان بااالتعبٌر عنهااا بجماال ماان الحاادٌال عاان لصااص أو حكاٌااات إاامعوها ،أو لرأوهااا  -2

 و من يم تحوٌل بعض مشاهدها إلى مشاهد تميٌلٌة ذات حوار . إنشاقهم،

و الكلمااات التااً تتعلااك بالمناإاابات المختلفااة بؽٌااة تع ٌاا   التاادرٌب علااى إلماااء الخبااب ، -4

مهارات هذا اللون من التعبٌر الشفوي لدٌهم ،و ؼرإه فً نفوإهم ،و توجٌههم إلى اكتإااب 

دات مرؼوب فٌها كاحترام الإامعٌن .عا
2
 

     لعال مان المفٌاد أن ٌنتباه المعلام إلاى عادة مباادر ،

 و أإس ٌجب مراعاتها لبل أن نرصد خبوات تدرٌس التعبٌر الشفوي :
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إذ  الصاؽار،على المعلم أن ٌتحدال بالعربٌة الإلٌمة ،و أن ٌلت م بهاا ،حتاى ماع الباالب  -1

و التملٌااد ،فتإاامو لؽااتهم و ٌتخلصااون روٌاادا  أن هاا االلتاا ام ٌااوفر للبااالب فاارص المحاكااة،

 ،روٌدا من األلفاظ ،و التراكٌب العامٌة ،و ٌهجرون التعبٌرات الإولٌة ،و الركٌكة .

 فٌحترم ما ٌموله ،و أال ٌمابعه خاالل حدٌياه ،و بالتاالً أن ٌراعً المعلم نفإٌة المتكلم ، -0

 ،ٌبدي مالحظاته ،و تعلٌمه و نمده ،بعد انتهاء البالب من حدٌيه .

ٌنبؽً أن ٌدرن المعلم أن بالب المرحلاة االبتداقٌاة بخاصاة ،ال ٌإاتبٌعون الحادٌال فاً  -2

الموضوع شفوٌا مدة بوٌلة ،كما أنهم ؼٌر لاادرٌن علاى رباب األفكاار و تإلإال الموضاوع 

ن بؤإلوب برح األإقلة متدرجا ،بحٌال تكون إجاباة تإلإال منبمٌا، و من يم علٌه أن ٌإتعٌ

 األإقلة فً البداٌة لصٌرة ،يم بوٌلة .

و بعااد أن ٌؤخااذ المعلاام بعااٌن االعتبااار هااذه المالحظااات ٌمكاان أن ٌإااٌر فااً درس التعبٌاار 

 الشفوي على النحو اآلتً :

و ٌااتم التمهٌااد بعاارض مااا ٌشااوق التالمٌااذ إلااى 

ذهنهم له ،إواء باألإقلة ،أو الصور ،أو ؼٌر ذلن . ٌهٌئالدرس ،و 
1
 

الممدمة :و هً هنا تعنً :تعرٌاؾ الباالب بالموضاوع ،و تمدٌماه لهام ،ومان يام ،الباد مان  -

 :اختٌار موضوع ٌتحدال فٌه البالب ،بحٌال ٌكون هذا الموضوع معدا إلفا ،فٌكون إما 

و عناصااره  و حٌنقااذ ٌمدمااه لهاام بكتابااة عنااوان الموضااوع ، ماان اختٌااار المعلاام نفإااه، -1

 الرقٌإة على اللوح .

 عن برٌك لصص لصٌرة ،ٌموم البالب بمراءتها فً أيناء الدرس ،لمدة  منٌة مناإابة، -0

ياام جمااه هااذه المصااص مااع مالحظااة أن ٌتركااوا أحاارارا لٌاادونوا علااى لصاصااات ماان ورق 

  ا.ألفكار الج قٌة التً ٌرؼبون فً التحدال عنها ،كً ال ٌنإوا شٌقا مما لرأوا رإوسبعض 

لااد ٌعبااً المعلاام بالبااه هااذه المصااص ،لتكااون واجبااا ٌمرأونااه لباال أن ٌااؤتوا إلااى ؼرفااة  -2

 الصؾ .

و لاد تكاون لصصاا مماا إامعوه مان آبااقهم ،أو لارأوه مان مكتباة المدرإاة ، أو مكااتبهم  -4

 المبالعة .الخاصة ،أو كتب 
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بعااد ان اختااار البااالب الموضااوع الااذي ٌمٌلااون إلٌااه ،ٌمااوم المعلاام 

 بتدوٌن عنوانه على اللوح ،يم ٌعرض الموضوع عن برٌك :

األإقلة :حٌال ٌوحه المعلم إلٌهم مجموعة مان األإاقلة ،بؽٌاة إلمااء الضاوء علاى جواناب  -1

  فكار الرقٌإة فٌه .الموضوع المختلفة ،و إهولة الولوؾ على األ

        ٌماوم المعلام بعارض الموضاوع علاى صاورة مشاكلة برح الموضوع بصاورة مشاكلة : -0

،و بخاصااة إذا كااان الموضااوع اجتماعٌااا ،و ماان ياام ٌحاادد أبعاااد هااذه المشااكلة ،و ٌرصااد 

كل ماوج  ٌيٌار اهتماام الباالب عناصرها على اللوح فً شكل نماب ،و لاد ٌتحادال عنهاا بشا

 بها. 

،كعارض لد ٌحتام المدرس لتعرٌؾ البالب بالموضوع :إلى اإتخدام وإااقل ا ٌضااح  -2

و تشوله ،كصور المناظر الببٌعٌة ،و اآلياار فاً المادن و المارى  صور توض  الموضوع،

، و ٌنبؽااً أن ٌإاابك هااذه الوإاااقل ) الإااالٌدات(و األرٌاااؾ و ماان هااذه الوإاااقل الشااراق  

اللوح ،أو مو عة على أوراق ،لتجعلهم متٌمظاٌن منتبهاٌن  مجموعة من األإقلة مكتوبة على

 فً أيناء عرض هذه الوإاقل .

ٌفإ  المعلم لبالبه أن ٌتحاديوا عان الموضاع المختاار ،و ٌاتم ذلان كماا 

 ٌؤتً :

منالشة البالب فً العناصار الرقٌإاٌة للموضاوع مان حٌاال ترتٌاب عناصار الموضاوع  -1

 و منبمٌا. عٌا ،ترتٌبا متإلإال ببٌ

يام ٌتاٌ  لرخارٌن التحادال  ٌبلب من أحد التالمٌذ الحدٌال فً عنصر من هذه العناصار، -0

إذا تولؾ عن الكالم ،و لم  و ال بؤس من مإاعدة المعلم للبالب المتحدال، فً بمٌة العناصر،

 ٌإتبع التكملة .

    باؤنواع األؼاالب ، ٌندرم تحت هذه المرحلة عادة أماور تتعلاك

 و ممارإات المعلم ،و ممارإات البالب ،و فٌما ٌؤتً م ٌد بٌان لهذه األمور :

ؼااالب التااً ٌرتكبهااا البااالب فااً تعبٌاارهم الشاافوي كيٌاارة أنااواع األؼااالب :ببٌعااة األ -1

، رــــاـالب فً الفكارة و التعبٌـ،متنوعة فهً إما أؼالب لؽوٌة ،و نحوٌة و صرٌفة ،و إما أؼ
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تكون فً لصور البالب فً األداء بشكل إلٌم أو
1
ر المعناى ـــــــاـاكعادم المادرة علاى إظه ، 

و إماا أن  كعدم إخرام الحروؾ من مخارجهاا الإالٌمة، ،و االنفعال به ،و كالعٌوب النبمٌة،

تكون عٌوبا نفإٌة تتعلك بضعؾ اليمة فً النفس ،و عدم المدرة علاى اختٌاار األلفااظ الدلٌماة 

 و خشٌته من مواجهة  مالقه ،و خوفا من إخرٌتهم . ، الضبرابه

نمد هذه األؼالب ،و تصحٌحها :ٌصاح  المعلام األؼاالب النحوٌاة ،و الصارفٌة و اللؽوٌاة  -0

المشٌنة ،و ٌمصد بها ولوع البالب فً أؼالب تمس أبجادٌات النحاو و الصارؾ التاً ٌجمال 

دأ أو الخبار .و لتصاحٌ  هاذا الناوع بالبالب أال ٌمع فٌها ،كؤن ٌجار الفاعال ،أو ٌنصاب المبتا

من األؼالب ٌنبؽً أن ٌدرن المعلم أنه ال ٌجو  تصحٌ  األؼالب التاً إذا عالجهاا فاً أينااء 

،و هااذا تإجاال إلااى نهاٌااة كااالم  االضاابرابحاادٌال المااتكلم ،تحاادال لااه نوعااا ماان ا ربااان و 

فال بؤس مان  مه،المتحدال ،أما إذا كان تصحٌحها ال ٌإير فً إربان المتحدال ،و تإلإل كال

و هذا ٌعنً أن تصحٌ  هذه األؼالب ٌعتمد علاى معرفاة المعلام  تصحٌحها فً أيناء الحدٌال.

اعٌاا ذكٌاا ال ٌباالً بالتصاحٌ  ، او منعا ال حإاإاا فاً مواجهاة ملنفإٌة البالاب إذا كاان اجت

 التصحٌ  و من يم ،فالمعلم مبالب ٌما ٌؤتً :

اخبارهم أن حدوال ميل هذه األؼالب أمر ببٌعاً  و إدران األؼالب ،و معالجتها بلبؾ، -1

 ،ٌمع فٌها كل إنإان ،لكن المهم أن ٌنعرؾ البالب إلى هذه األؼالب ، فال ٌعود إلٌها يانٌة .

تشااجٌع البااالب و حفاا هم باإااتخدام أإااالٌب الماادح و اليناااء علااى متابعااة الكااالم ،و تمباال -0

 نمدات اآلخرٌن.

،و بالته اللؽوٌة ،و الفكرٌة ،فال ٌبالبهم بما هو أعلى  نمد البالب كل على وفك مإتواه -2

 و بالتالً ال ٌهبب بهم إلى درجة ألل من لدراتهم . مإتوى ،و أرفع رتبة،

ابً ،و علٌه ٌجب أن ٌمرنهم ـــر الكتـــــــٌـإدران أن التعبٌر الشفوي مدخل ببٌعً للتعب -4

بااالتعبٌر الكتااابً ،و علٌااه ٌجااب أن  ،و ٌاادربهم علااى الحاادٌال بؤإاالوب جمٌاال ،و أال ٌبااالبهم

و أال ٌبالبهم بالتعبٌر الكتابً إال بعد أن ٌبلػ  ٌمرهم ،و ٌدربهم على الحدٌال بؤإلوب جمٌل،

  بالبه لدرا كافٌا من التحدال الإلٌم ،و اكتإابهم يروة لؽوٌة كافٌة و مناإبة .
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بااه نمااد بعضااهم ٌجااب أن ٌحاارص المعلاام علااى تعوٌااد بال

 بعضا ،لما فً ذلن من فواقد للمإتمع ،و المتحدال ،ؼٌر أنه ال بد من مراعاة ما ٌؤتً :

تدرٌبهم على عدم إضاعة الولت فً نمدات مبنٌة علاى التخماٌن ،و الظان ألن ذلان عاادة  -1

ذمٌمة بما تحمله من تولٌاد ل حمااد ،و مان يام ٌجاب أن تكاون نماداتهم مبنٌاة علاى التؤكاد مان 

ود الؽلب، و هذا مما ٌإاعد فً عدم التإارع فاً إصادار األحكاام و التاروي فاً محاإابة وج

 اآلخرٌن .

تعوٌاد التالمٌااذ علاى احتاارام آراء اآلخاارٌن ،فاإن احتاارام اآلخاارٌن و تمادٌر آراقهاام كفٌاال  -0

بتجنااب الكيٌاار ماان المشااكالت ،و بخاصااة ،مااا ٌاانجم عاان النمااد ماان خالفااات و مشاااحنات ،و 

 د.أحما، و ضؽاقن

تعوٌااادهم علاااى اآلداب النمدٌاااة ،كاالبتعااااد عااان الخشاااونة ،وارتفااااع الصاااوت ،و تجناااب  -2

  .و االنضباب فً الصؾ الإخرٌة،

اعتٌادهم تدوٌن نمداتهم ،و أال ٌنبموا إال بعد انتهاء  مٌلهم عن حدٌيه . -4
1
 

:ٌمصااد بااالتعبٌر الكتااابً تربوٌااا :إلاادار البااالب علااى الكتابااة  )ا نشاااء(التعبٌاار الكتااابً  -ب

ة ــاـوٌــم اللؽـهالمترجمة ألفكارهم بعبارات إلٌمة تخلو من األؼاالب ،بمادر ٌاتالقم ماع لدراتا

،و من يم تدرٌبهم على الكتابة بؤإلوب على لدر من الجمال الفنً المناإب لهام ،و تعوٌادهم 

 جمع األفكار ،و تبوٌبها و تإلإلها و رببها . على اختٌار األلفاظ المالقمة ،و

لاٌم اجتماعٌاة ،و تربوٌاة  )الكتابً (:التعبٌر التحرٌري  )ا نشاقً  (لٌمة التعبٌر التحرٌري 

 ،و فنٌة ،ٌتوجب على المعلم أن ٌحٌبها بالعناٌة ،و التركٌ  .

لحاجااة إلٌااه فااً ،ماان االمٌمااة االجتماعٌااة :تباار  لٌمااة التعبٌاار الكتااابً فااً هااذا المجااال  -1

ال العاماة ـــــــــــالمجتمع ،فٌه تدون  المعارؾ و العلوم المختلفة ،و عن برٌمه تحفظ األعم

،و الخاصااة ،باال إن لٌمتااه تتجلااى ،بشااكل واضاا  ،فااً حفظااه التااراال البشااري فااً مختلااؾ 

العاماال الاارقٌس فااً ربااب با ضااافة إلااى أنااه كااان ،و مااا ال  مراحلااه المدٌمااة ،و الحدٌيااة،

 ات الشعوب الحاضرة بماضٌها .منج 
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ر ـتتبع هذه المٌمة من أن التعبٌار الكتاابً ٌعباً الباالب المجاال للتفكٌا المٌمة التربوٌة : -0

و انتماء األلفاظ ،و ترتٌب األفكار ،إضافة إلاى تنإاٌك  ،و التدبر ،و من يم اختٌار التراكٌب،

 األإلوب ،و جودة الصٌاؼة .

أن ٌفإ  المجال لبالبه للتعرؾ إلاى جواناب الضاعؾ فاً تعبٌاره *أما بالنإبة للمعلم ،فال بد 

لٌتخاذه أإاإاا ٌنبلاك مناه فاً دروإااه  والولاوؾ علاى مإاتوى بالباه، ،و محاولاة عالجهاا،

 التعبٌرٌة ،و من يم توجٌههم و تشجٌعهم .

المٌمة الفنٌة : إن النتام المتوخى تحمٌمه من دراإة فروع اللؽة األخرى ،تمكٌن الباالب  -2

إنشاااء المماااالت و تاادوٌن أفكااار الكاتااب ،و مالحظاتااه حٌيمااا فرضاات علٌااه أي مناإاابة  ماان

 و متابعتهاا بشاوق، ،وذلن بؤإلوب صحٌ  واض  مإير ٌنتج عنه مإاٌرة الماارقٌن لكتاباتاه،

 و تذوق فنه ،و أدبه . و من يم التؤير بعوابفه،

المرحلاة اليانٌااة مان مراحال التعلااٌم ماادة التعبٌار الكتاابً ،و برٌمااة الإاٌر فٌهاا : تعااد بداٌاة 

أما لبل هذه الحلمة فإن ما ٌكلؾ به البالب مان الكتاباة ال  ا نباللة الحمٌمٌة للتعبٌر الكتابً،

ٌ ٌد علاى كوناه تادوٌن عادة أإابر فاً موضاوع ماا ،ففاً هاذه المرحلاة ،ٌمكان أن ٌعارض 

باختٌاار ؼٌرهاا مماا  المعلم بعض األإالٌب اآلتٌة كنماذم لٌس ؼٌر ،كما ٌمكان أن ٌتصارؾ

 ٌالقم هذه المرحلة .

أو النباتات التاي تكير  كتابة جمل متراببة عن مجموعة من الصور ،أو بعض البٌور، -1

 مشاهدتها من لبلهم ،أو عن برٌك بوابع البرٌد ،أو النمود المتداولة .

تملاة المعناى تعبقة الفراؼات بكلمات مناإبة تتمم معنى الجملة ،أو إتمام عبارات ؼٌر مك -0

 ا جابة عن أإقلة الدرس كتابة . أو ،أو المٌام بترتٌب عبارات لتكوٌن موضوع معٌن،

لصة مصورة ،أو إكمال لصاة نالصاة تدوٌن  كتابة لصص مما إبك معالجتها شفوٌا، أو -2

كؤن ٌضع لها خاتمة ،أو ترتٌب حاوادال لصاة و ضاعت لصاد اؼٌار مرتباة ،أو كتاباة حاوار 

 خصٌات متنوعة .لمصة تشتمل على ش

اقع ـــاـتدوٌن المذكرات الٌومٌة ،و المالحظات الشخصٌة عما ٌشاهدون من أحاداال ،وول -4

و أخبار .
1
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فٌمكن أن تكون النماذم اآلتٌة ،إضافة إلى ما ذكر إابما صالحة  أما فً المرحلة اليالية ، -  

 للمحاكاة، و الإٌر على وفمها :

 الكتابة فو موضوعات مختلفة من اختٌار المدرس ، أو البالب أنفإهم . -1

المإاااهمة فااً إيااراء مجلااة المدرإااة ،أو الصااؾ بمماااالت ، وكلمااات فااً الموضااوعات  -0

 المختلفة .

كتابة التمارٌر المتنوعة ،كتمارٌر عن رحاالت علمٌاة ،أو معاارض مدرإاٌة ٌصاؾ فٌهاا  -2

 بٌات فٌها .و الإلبٌات و االٌجا مشاهدته،

تحوٌل بعض المصاقد الشاعرٌة إلاى لباع نيرٌاة ،أو تحوٌال المصاص ذوات الشخصاٌات  -4

بٌااد أن المعلاام ٌجااب أن ٌعااً أن التعبٌاار الكتااابً ٌجااب أن ٌإااٌر المتعااددة إلااى حااوار تميٌلااً 

و ٌنتمال بهام فاً الموضاوعات الخفٌفاة المصاٌرة إلاى  تدرٌجٌا بحٌاال ٌادربهم خباوة خباوة،

 جما ، و أكير عمما ،حٌال ٌمكن أن ٌإٌر معهم على النحو اآلتً :موضوعات أكبر ح

يم  التحدال ي موضوع ،يم تدوٌن عناصره الرقٌإة على اللوح ، ومنالشتها واحدا واحدا، -أ

 حيهم على كتابتها فً دفاترهم ،على شكل موضوع متراببا ،متإلإل .

ؼٌر مرتبة لموضوع عرض موضوع نالص، و البلب منهم إكماله ، أو وضع عبارات  -ب

 ،و تكلٌفهم بإعادة ترتٌبها.

 إرد ج ء من لصة ،يم تكلٌفهم بتميٌل نهاٌتها ،و كتابتها كاملة فً دفاترهم . -م

 تكلٌفهم بالكتابة فً موضوعات عامة من اختٌارهم، أو من اختٌار المعلم . -د

 حو اآلتً :برٌمة تدرٌس التعبٌر بشكل عام :ٌمكن للمعلم أن ٌإٌر فً دروإه على الن

واختٌار الموضوع :التمهٌد ٌعنً بتهٌقة أذهاان الباالب  و الممدمة، هٌد،مالخبوة األولى :الت

    بحٌال ٌصارفهم هاذا التمهٌاد عان موضاوع الادرس الإاابك ، ،و نفإٌاتهم لموضوع الدرس،

إماا مان لبال المعلام  الذي ٌتم اختٌااره، و أما الممدمة ،فهً تعرٌؾ موج  بموضوع الدرس،

البالب ،أو مما إبك أن تعلموه من لصص ،أو حكاٌاات ،أو عان برٌاك واجاب ٌعباً  ،أو

 لهم ،أو لصة إمعوها من آباقهم ،أو ألاربهم.

 و لاذلن فإنهاا ال الخبوة اليانٌة :عرض الموضوع :تعاد هاذه الخباوة أهام خباوات الادرس،

ا ماا ٌكوناون دون تخباٌب مإابك لهاا ،إذا إن الباالب ،فاً هاذه الحالاة ،ؼالبا تعبً ارتجااال
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ؼٌر وعً بما إاٌكتبون ،حٌاارى ال ٌعرفاون مان أٌان ٌبادأون ،و أٌان ٌنتهاون لاذا علاى  على

 المعلم أن ٌتبع ما ٌؤتً :

 كتابة عنوان موضوع التعبٌر الذي اختٌر . -1

 و الج قٌة للموضوع . برح عدد من األإقلة تدور حول األفكار العامة ، -0

و ٌفضاال أن ٌماابس المعلاام فااً أيناااء إاارده  ،تلخااٌص فكاارة الموضااوع بجماال مااوج ة -2

 للملخص بعضا من الشواهد و النصوص .

تإااجٌل عناصاار الموضااوع علااى اللااوح ،مااع مراعاااة حإاان اإااتؽالل اللااوح فااً تنظااٌم  -4

 عناصر الموضوع .

تدوٌن ملخص الموضوع : ٌماوم الباالب بعاد المحادياة الإاابمة ، أو الإارد  الخبوة اليالية :

ٌن الهٌكل العام للموضوع، أو العناصر الرقٌإة فً دفاترهم .،و التلخٌص بتدو
1
 

ب بإعااادة تلخااٌص البااال الخبااوة الرابعااة :إعااادة التلخااٌص شاافوٌا :ٌبالااب المعلاام بعااض

الموضوع شفوٌا ،و لد ٌعٌده المدرس إذا لمس أن الحاجة تدعو إلى ذلن ،لٌترإ  فحواه فاً 

ٌاة فاً المراحال المتمدماة ،ؼٌار أنهاا تإااعد نفوإهم لبل الكتابة ،و هاذه الخباوة لٌإات إل ام

مما ٌإاهل علاٌهم الكتاباة فٌاه ،إضاافة إلاى أن كيارة  البالب على فهم الموضوع بشكل جٌد،

 تردٌد الموضوع إماعا و مشافهة تعمك الفهم و ا حابة بالموضوع .

 الخبوة الخامإة :كتابة الموضوع :و ٌراعً فً هذه الخبوة ما ٌؤتً :

 المعلم ،و البالب فترة ال تمل عن نصؾ الحصة .أن تنال من  -1

أو فً دفاتر مإودات ،يام مان ٌفضل فً البداٌة أن تكتب الموضوع فً  أوراق خارجٌة  -0

علااى ٌفضاال أال ٌ ٌااد حجاام موضااوع التعبٌاار  -2بعاادها إلااى الاادفاتر المخصصااة للتعبٌاار ،

 الصفحة الواحدة .

و خارجااه و لكاال ماان داخاال الصااؾ أٌمكاان أن ٌااإدي البالااب كتابااة موضااوع التعبٌاار  -4

 و محاإن .الحالتٌن مإاور 
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ٌلجؤ إلٌها المعلم فً الموضوعات المصٌرة الإهلة التً تحتاام إلاى  

التعارؾ إلاى مإاتوى الباالب فاً الكتاباة  -1محادية مكيفة داخل الصؾ ، و من حإناتها : 

 ،حٌال احتمالٌة المإاعدة من اآلخرٌن ؼٌر واردة .

فً ولات محادد  تعوٌد البالب التركٌ  فً أيناء المحادية ،و عدم شرود الذهن ،و الكتابة -0

 ،و ا لمام بؤفكار الموضوع الج قٌة و الرقٌإة .

لاً الاذكاء ،و اضابرابهم ،و اخفاالهم فاً كتاباة ٌلو من مإاوقها :للك البالب الضاعفاء ،و ل

 الموضوع ضمن ولت الحصة المتبمً .

   ،اجا إلى م ٌاد مان الشارح ـــالكتابة فً البٌت : ٌلجؤ إلٌها المعلم إذا كان الموضوع محت -ب

ا حاباة الشااملة  -1و من يم إلى لراءات إضاافٌة . و مان حإاناتها : و التفصٌل ،و البحال،

 بالموضوع ،و اإتمصاء أج اقه .

داع ـاـإتاحة الفرصاة للمادرات الفردٌاة لإلب -2راجع الخارجٌة ،االفادة من المصادر و الم -0

 ،و ا جادة .

 لتنظٌم ،و المحافظة على النظافة .إضافة إلى إتاحة الفرصة ل الكتابة بخب جٌد ، -4

و بخاصة إذا كان البالب ضعٌفا ،فٌإتنجد  اعتماد بعض البلبة على ؼٌره، و من مإاوقها :

 بؤلاربه لٌكتبوا عنه ، أو ربما ٌلجؤ إلى مالقه خارم المدرإة فٌنمل عنهم .

متعاارؾ  جمع الادفاتر ،و تصاحٌحها ،و تموٌمهاا :تجماع الادفاتر ببرٌماة-

علٌها من لبل المعلم ،و البالب ،شرب أن تجمع معا ،فً ولت واحد ،لٌعتاد البالب النظاام 

وضاوعات االنشااقٌة ،تفادٌاا ،و احترام المواعٌد ،و من المفضل أن ٌعتدل المعلم فً عدد الم

، عباء فرصاة للمعلام لمعالجاة األخبااء داخال الصاؾ ،كماا الناجم عن التصحٌ   لإلرهاق

أال ٌ ٌااد حجاام الموضااوع فااً المرحلااة االبتداقٌااة علااى عشاارة أإاابر ،و عشاارٌن  ٌإتحإاان

إبرا فً المرحلة ا عدادٌة ،و لعل فً تحدٌد حجم الموضوعات ما ٌفٌد البالب فً عملٌة 

 التركٌ  ،و تجنب الحشو و التكرار .
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   و لما كاان الؽارض مان التصاحٌ  اكتشااؾ مإاتوى الباالب ،

و درجة تحإنهم ،و ما بلؽوا من أفكار ،و إالإة فً التعبٌار ،و إاالمة فاً اللؽاة ،فإناه مان 

الضروري أن ٌإخذ بعٌن االعتبار األمور اآلتٌة فً أيناء عملٌة التصحٌ  .
1
   

أو رمو ا فً دفتر البالب تدل على نوع الؽلب الاذي ولاع فٌاه  ،أن ٌضع المعلم عالمات -1

 م بمدلوالتها .،بعد أن ٌكون لد عرفه

 أن ٌل م المعلم البالب بإعادة تصاحٌ  األؼاالب التاً ولعاوا فٌهاا فاً صافحات مإاتملة، -0

ظاتاه الرقٌإاة فاً نهاٌاة أن ٌدون المعلام مالح -2تصحٌحهم ،على أن ٌموم هو نفإه بمتابعة 

 اظـــاـكل موضوع ،متناوال الفكرة ،و األإلوب و التارابب باٌن الجمال ،و الفصااحة فاً األلف

 ،و النظافة و الترتٌب و الخب .

أن ٌرك  المعلم على تصحٌ  األؼالب الشاقعة لدى التالمٌاذ ،و لعال أبار  هاذه األؼاالب  -4

 الشاقعة :

و كتابااة عنااوان  و تجلٌااد الاادفاتر، أخباااء تتعلااك بتنظااٌم دفتاار التعبٌاار ،كالكتابااة بااالحبر، -أ

 -للتصااحٌ  و ؼٌرهااا ،ب و تاارن أإاابر فارؼااة الموضااوع ،و التااارٌ  ،ووضااع الهااوام ،

عادم التفرٌاك أخبااء تتصال برإام الحاروؾ ،ك -أخباء تتعلك بعالمات الترلٌم و التنماٌب، م

رات ـو  ٌاادة بعاض الحاروؾ فاً الكلماة ،و حاذؾ النبا وؾ المتشاابهة،فً الكتابة بٌن الحر

 ،أو  ٌادتها ،و األؼالب فً رإم الهم ة ،و ؼٌرها .

و اللهجات المحلٌة . األؼالب المتعلمة بالعامٌة، -د
2
   

و ال ٌشن إنإان فاً أن لصاٌرورة الباالب إلاى هاذه الحالاة 

 ٌمكن إرجاعها إلى يالية محاور هً : المتردٌة أإبابا ،و عوامل،

رٌة ــاـتاردي كتاباات الباالب التعبٌٌتحمل المعلم مإإولٌة كبٌرة عان حالاة 

بمااا ٌمااع فٌااه ماان أؼااالب فااً جوانااب تاادرٌس هااذه المااادة المختلفااة لعاال  ،و حاادٌيهم الشاافوي،

 أبر ها :
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اختٌار الموضوع :ٌعمد كيٌر من المعلمٌن إلى فرض موضاوعات تعبٌرٌاة تملٌدٌاة علاى  

م أن ٌختاااروا الموضااوع دون أن ٌفإاحوا المجااال لبالبهاا لٌتحااديوا أو ٌكتبااوا فٌهااا، بالبهام،

و باألحاداال  ٌتعلاك بنشاابهم الٌاومً، و الاذي الذي ٌمٌلون إلٌه ،و لهام فٌاه خبارة شخصاٌة،

ة ــــٌــو المرق و الدولٌة التً ٌإمعونها من خالل ا ذاعات  المإموعة، و المومٌة، المحلٌة،

 و ٌمرأون عنها فً الصحؾ الٌومٌة .

إااواء فااً اختٌااار  لمعلمااٌن الحرٌااة للتالمٌااذ،و ٌتصاال بمااا إاابك ،عاادم إعباااء بعااض ا -0

الموضاوع الاذي ٌاود التعبٌار عناه ،أو االإااتماللٌة فاً عارض أفكااره ،و معانٌاه ،أو اختٌااار 

 ألفاظه ،و عباراته ،أو التولٌؾ بٌنهما بدافع ذاتً من نفإٌة البالب.

م بالؽاة العامٌاة تحاديه و من عٌوب المعلمٌن الشاقنة التً لها أير إلبً فً تعلٌم التعبٌر، -2

 أمام بالبهم .

اإتؽالل الفرص: لعل من األإباب التً تإدي إلى ضعؾ البالب فً تعبٌرهم ،و ٌإاهم  -4

المعلم فٌها ،عدم اإتؽالله الفرص للتعبٌر ،من خالل فروع اللؽة األخرى ،و عدم ا فادة من 

 ة.ٌتو الحٌا و الدٌنٌة، المومٌة، و المناإبات المواد األخرى،

الدوافع : من األإباب التً لها أير كبٌار فاً ضاعؾ التالمٌاذ فاً هاذا المجاال ،و المآخاذ  -4

ألهمٌااة الاادافع ،و خلااك ا يااارة لاادى  التعبٌاار إهمااالهمالتااً تإخااذ علااى المعلمااٌن فااً تعلااٌم 

و المجال للكتابة . و تهٌقة الحواف ، اإتؽالل الفرص المناإبة، البالب و بالتالً
1
  

أو الحادٌال فاً موضاوع  ٌلجؤ بعض المعلمٌن إلى إل ام بالبهم بالكتابة،

معااٌن ٌحاادد لهاام مإاابما ماان لبلااه ،دون تاارن الحرٌااة للبااالب فااً اختٌااار الموضااوع الااذي 

 ٌرؼبون فً كتابته .و مما ٌلحك ببرٌمة التعلٌم ،إهمال المعلمٌن تدلٌك دفاتر تعبٌر البالب،

     عناه شاعور الباالب بتإااوي المجٌاد مانهم فاً التعبٌار،مماا ٌانجم  و عدم متابعة تصحٌحها،

 و ؼٌر المجٌد ،و بالتالً تإلل الملل و للة االكتراال بكتابة الموضوعات التعبٌرٌة .

الباالب ،و ضاعفهم فٌاه  إذا كان المعلم ٌتحمل مإإولٌة كبٌرة عن تاردي تعبٌار التلمٌذ: -ب

،فااإن البلااب بالمماباال ٌتحماال و ر  ،كونااه العمااود الفمااري فااً عملٌااة النهااوض و ا صااالح

 و ٌتميل ذلن فً : ضعفه فً هذا الجانب اللؽوي،
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انصرافهم عن المراءة الحرة :بالرؼم من أير المراءة الحرة العمٌك فً جودة التعبٌر ،إال  -1

أن بالبنااا ل إااؾ ال ٌااؤبهون ،باال ٌنصاارفون عنهااا و ال ٌمٌلااون إلٌهااا ،ممااا ٌاانجم عنااه فماار 

 ،و ضحالة تفكٌرهم ،و ش  معانٌهم ،و تدنً أإالٌبهم . مفرداتهم اللؽوٌة

فااالبالب فااً ؼااالبٌتهم العظمااى ال ٌبااالون بهااذا  االبتعاااد عاان النشاااب اللؽااوي المدرإااً:-0

، شافاههم من التعبٌر عن أنفإاهم و ا حجا مما أوريهم الخوؾ، و ال ٌنتمون إلٌها، األنشبة،

     حداال الجارٌة الٌومٌة .و التلكإ فً الكتابة ،و للة المإاهمة فً األ

للة الكتابة و التدرٌب علٌها :لعل للة كتاباة الباالب فاً موضاوعات مختلفاة فاً دروس  -2

و خارجها تإدي إلاى ضاعفهم فٌاه إذا إن فتارات  منٌاة تمار دون أن ٌكتاب البالاب  التعبٌر،

ٌاإدي  إضافة إلى أن ما ٌكتباون ،علاى ضاآلته ٌكرهاون علٌاه إكراهاا ،و لاد موضوعا جٌدا،

 من لبل أولٌاء األمور ،و ألرباقهم .

المعلام ،أو الباالب  ل ضعؾ البالب فاً تعبٌارهم علاىــأإباب عامة : ال تمتصر عوام -م

،و إنمااا ٌضاااؾ إلٌهااا مجموعااة ماان العواماال العامااة ،يباات أنهااا تمااؾ وراء ضااعؾ الماادرة 

 التعبٌرٌة للبالب ،و لعل أهمها ما ٌتعلك بـ:

و بالبنا بخاصة من شٌوع اللهجة العامٌة فً البٌت  ٌعانً مجتمعنا بعامة، اللؽة العامٌة: -1

 و إٌبرتها على ألإنة الناس . و الشارع ،

و أن العامٌة حرة بلٌمة  ة الجو المدرإً،ٌإؽة الفصٌحة حبلأن البالب حٌن ٌرى أن ال -ب

ل ،ٌدٌر ظهره لها و التواص لتشكل الوإٌلة العادٌة فً التخابب ، تتؽلؽل بٌن أفراد مجتمعه،

 ،و ٌهملها معتمدا أنها لؽة المدرإة و حإب .

أن البالب حٌن ٌمارس الحدٌال بالعامٌة جل ولته و ال ٌتحادال بالفصاحى إال فاً أولاات  -م

محددة ،فإنه ٌمهر العامٌة لبول مراإه لها ،و ٌخفك فاً إتماان الفصاحى ،لملاة اإاتعماله لهاا 

 ،و عدم دربته علٌها .

و المرقٌااة لاادرا كبٌاارا ماان  تتحماال وإاااقل ا عااالم المإااموعة،0

 ن علاى اللهجاة العامٌاة،ـــــــذا المإتمعٌإمإقولٌة تدنً لدرة البالب التعبٌرٌة ،بما تعود به 
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و األؼااالب اللؽوٌااة الشاااقعة ،عاان برٌااك مااا تمدمااه تلاان الجهااات ماان مإلإااالت و تميٌلٌااات 

تنبك بالعامٌة .
1

    

فااإدارات التعلااٌم ،و ماادٌروها ٌإااهمون ببرٌمااة ؼٌاار مباشاارة فااً 

ذلن حٌن ٌإمحون باكتظااظ الباالب فاً الصافوؾ ،مماا ٌصاعب  ضعؾ البالب التعبٌري،

معه إعباء البالب الفرص الكافٌة للتدرٌب على الكتابة ،و الحدٌال داخل حجرات الادرس، 

ر ـــــاـات التعبٌـاـلبـٌة، فحصاة أإابوعٌة ال تفاً بمتبإضافة إلى أن حصص التعبٌر ؼٌر كاف

،و لٌمته ،و أهمٌته ،و أٌضا للة الدورات التدرٌبٌة للمعلمٌن ،و عدم من  الحواف  التشجٌعٌة 

 للمجٌدٌن منهم .

:ذلاان أن األإاارة ال تااولً أبناقهااا االهتمااام ماان مإاااقلة أبناااقهم فااً  

دم إتاحااة المجااال أمااامهم للحاادٌال و التعبٌاار عاان آراقهاام ،و عاادم واجباااتهم المدرإااٌة ،و عاا

تشجٌعهم على المراءة الحرة ا ضافٌة ،و للة عناٌتهم بتوفٌر مكتبة من لٌاة ،و حرماانهم مان 

الرحالت و االندمام فً فعالٌات مجتمعهم .
2
 

وإاااقل عااالم ضااعؾ البااالب فااً التعبٌاار : و ل خااذ بٌااد البااالب ،و مإاااعدتهم علااى  -0

النهوض فً تعبٌرهم هنان مجموعة من الوإاقل ٌمكن أن تنهض بهذه المهاارة المهماة لعال 

 من أبر ها :

تدرٌس التعبٌر على أنه فرع من اللؽة ،و من يم رببه ببالً فروعها األخرى ،و من يام  -1

 اإتؽالل هذه الفروع  نماء مهارة الحدٌال ،و الكتابة .

رهم ،مماا ٌترتاب و أإا ة المتنوعة من لبال معلماٌهم،تشجٌع البالب على المراءات الحر -0

 علٌه أن تتوافر لهم المكتبات المدرإٌة ،و المن لٌة ،و العامة الم ودة بماعات للمبالعة .

و إتاحااة الفرصااة لهاام  ،كعاادم تمٌاادهم بموضااوعات معٌنااة،تشااجٌع البااالب علااى االلبااال  -2

 الختٌار الموضوعات التً ٌودون الكتابة فٌها.

رة أن تولً المإإإة التعلٌمٌة م ٌدا من االهتمام ،إواء عن برٌك  ٌادة حصص ضرو -4

التعبٌاار ،أو التخفٌااؾ ماان أعااداد البااالب فااً الصااؾ الواحااد ،أو تكيٌااؾ الاادورات التدرٌبٌااة 

 ...ال  .
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 انتهام المعلم اللؽة الفصحى فً تخاببه مع بالبه داخل الصؾ و خارجه . -4

و مان يام فإناه مبالاب حادٌيا، و كتاباة، تالمٌذه علاى التعبٌار على المعلم أن ٌلتمس لدرة  -1

 ٌؤتً:بتدرٌبهم على ما 

 جوانبه.مٌع جفهم البالب الموضوع من  -أ

         و المعاااانً و العباااارات بعاااد كااال لاااراءة مماااررة ،األفكاااار، منالشاااة بالباااه شااافوٌا فاااً  -ب

 أو خارجٌة .

تدرٌبهم على اإتنتام جمٌع األفكار المتعلمة بالموضوع لبل الكتابة ،و مان يام تنظٌمهاا  –م 

 ،و مراعاة تإلإلها .

و من يم تدرٌبهم علاى اإاتخدام  تدرٌبهم على تفصٌل الموضوع الواحد إلى عدة فمرات ، -د

 عالمات الترلٌم المختلفة .

متاحة ،ألن الخاب الجمٌال الواضا  تشجٌع البالب على تحإٌن خبوبهم بشتى البرق ال -ه

على فهم المكتوب . ٌإاعدعامل 
1

 

عرفت المصة بؤنهاا مجموعاة مان األحاداال ،ٌروٌهاا الكاتاب ،و هاً تتنااول 

عٌشها و تصرفها فاً حادية واحدة ،أو حوادال عدة تتعلك بشخصٌات إنإانٌة تتباٌن أإالٌب 

و ٌكااون نصااٌبها فااً المصااة  الحٌاااة علااى ؼاارار مااا تتباااٌن حٌاااة الناااس علااى وجااه األرض،

 متفاوتا من حٌال التؤير و التؤيٌر .

تعد المصة كما هو معروؾ من ألاوى عوامال جاذب ا نإاان 

ها و معانٌها ،ذلن لما ٌتمتع به هذا و أكيرها شحذا النتباهه و جبا إلى حوادي ببرٌمة ببٌعٌة،

الفن من اإتشارة و حف  لمشاعر ا نإان الداخلٌة ،و ال ٌمتصر جذب المصاص للنااس علاى 

بال هاً ذات إالبان و هٌمناة علاى أحاإاٌس  فقة معٌنة منهم أو على مرحلة عمرٌة محددة،

 و الٌافعٌن و الكبار على حد إواء ذكورا و إنايا . األبفال،
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 ٌتجااذبونما ٌبدأ الكالم ،ٌحلو له أن ٌإتمع إلى والدٌه ،أو إلى أفراد أإرته و هم فالبفل عند

ماا إن ٌاتعلم البفال  :ٌماول شااعر الهناد الكبٌار " الحكاٌات و المصص،

الكالم حتى ٌماول : احان لاً حكاٌاة .....و عندقاذ تشارع الجادة لاقلاة :" فاً إاالؾ األ ماات 

الماول ٌإكاد حمٌماة أن األبفاال ،مناذ ٌمه إبن الم ٌر ...." و هو بهاذا ،حدال أن أمٌرا ،و صد

 نعومة أظفارهم ،ٌتلذذون بإرد الحكاٌات ،و ٌنجذبون إلٌها ،و ٌبالبون بها .

ل ـــــــــاـو أما المصة عند الكبار، فؤيرها واض  فً التؤيٌر فاٌهم ،و تهاذٌبهم و باال الفضاق -

 االجتماعٌةاصة فً األ مات التً تشٌع فٌها األمراض و األخالق الحمٌدة فً نفوإهم ،و بخ

،أو ٌإودها الظلم و المهر و لتل الحرٌات ،إذ ٌجد الرجل فً تلن المصص تإرٌة عان نفاس 

و تحمٌمااا لمنٌااة ال ٌإااتبٌع البااوح بهااا، فتااؤتً أحااداال هااذه المصااص تلبااً حاجتااه، و تتاارجم 

 مشاعرهما تمدمه من نهاٌات إعٌدة تتبابك مع أمنٌاته.

إذ أن نإااٌج حواديهااا  و المصااة فااوق ذلاان ماارآة صااادلة تعكااس صااورة المجتمااع، و حمٌمتااه،

مإتمى من والع األفراد ،و الجماعات و من يم فهً تكشؾ للإامع عما ال ٌراه بعٌنه .
1
 

 تإهم المصة فً المجاالت التربوٌة بما ٌؤتً :

و ٌصاال إلااى حاال  ،ة و اللااذة ،و ذلاان عناادما ٌعاارؾ اللؽاا بالمتعااالإااامع أو المااارر  ترفاه -1

و علاوم أناه كلماا شااع فاً الصاؾ جاو المتعاة و اللاذة كاان  اللؽ  فٌهاا فٌرتااح ،و ٌإاترخً،

 ا لبال على التعلٌم أكير ،و ا دادت المنفعة . 

اء تتٌ  المصة للبالب فرصة أكبر للفهم ،و االإتٌعاب بما ٌحوٌه هاذا األإالوب مان إؼار

و الخلمٌاة و االجتماعٌاة بماا  البالب ،و تبورها فً الجوانب العملٌاةٌنجم عنه نمو شخصٌة

 تشمله هذه المصص من معارؾ و علوم .

ترفااع مإااتوى لؽااة البااالب و تهااذٌب أإااالٌبهم و ترلٌهااا و ذلاان ماان خااالل إاارد المعلاام  -

و جملاة و ال إاٌما إذا ماا  شدٌد ،فٌمبإون من ألفاظه و عباراته بانتباهالمصة ،و اصؽاقهم له 

 ماء المعلم .لأو كتابٌا بعد إ علموا أنهم مبالبون بإعادتها شفوٌا،

و بالتالً ٌمبل علٌها، لماا  تٌإر للبلب فهم كيٌر من الحماقك العلمٌة التً تروٌها المصة،

االإتماعو حإن  و ا ؼراء، فً المصص من عناصر التشوٌك،
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التدرٌب على ألوان التعبٌر لما تتضمن فمارات تدرٌإاها مان مناشاب تعبٌهم الفرصة فً 

إضافة إلى كتابة المصة . متعددة ،فهً تمرنهم على الإرد و التلخٌص و التميٌل،
1

 تمإم المصة حإب مصدر مادتها و موضوعها إلى :

       لمصااص الااذي ٌإااتمد حواديااه ماان والااع المجتمااع،وهااً ذلاان النااوع ماان ا

 و ٌإتمً مضامٌنه من نماذم حمٌمٌة حديت فً تلن البٌقة .

و هاً ذلان الناوع الاذي ٌإاتلهم حوادياه مان خٌاال بعٌاد عان 

 تمام المحاكاة تلن النماذم على األرض .الوالع ،و تؤتً نماذجه تحاكً 

ٌمكن مالحظة عادة أناواع مان المصاص حإاب الؽارض مان 

 كتابتها و هً :
2
 

ا ــــــاـة : و هً ذلن النوع من المصص الذي ٌرمً إلى ؼرس الميل العلٌـــــلصة أخاللٌ -أ

 ،و الفضاقل فً النفوس ،و التحلً باألخالق الحمٌدة ،و تحال على الصفات البٌبة .

وولاقعه و أحدايه فاً  المصص التً تؤخذ من حماقك التارٌ  ،و هً تلن تارٌخٌة: لصة  -ب

 فترة  منٌة محددة .

و تحااول إٌضااحها  وٌمصد بها تلن المصة التً تبنً على نظرٌة فكرٌاة ، فلإلفٌة:صة ل -م

 و تفإٌرها و تحلٌلها تحلٌال عمٌما ٌموم على عرض الحوادال .

ه ـــاـً الذي ٌهتم بؤدواء المجتمع ،و أمراضـــــــذلن الفن الرواقلصة نمدٌة : و ٌعنً بها  -د

رهااا ماان خااالل إاارد او عٌوبااه االجتماعٌااة ،فٌعالجهااا عاان برٌااك بإااب هااذه األدواء و إظه

 لصصً شاقك ٌجذب المراء .

ة و المكتشافون ـلصص الببولة و المؽامرة: و تإتند إلى أحداال وولااقع لاام بهاا الرحالا -ـه

و إااعدوا فاً الكشاؾ  بر وا فً التعامال ماع الجاراقم،أو تبنى مادتها على أعمال أشخاص 

عند البلبة ،و إشباع مٌولهم فً المؽامرة  عنها ،و ترمً فً إشباع ؼرٌ ة حإب االإتبالع

 و الببولة .
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و التاً تهادؾ إلاى  لصة رم ٌة :و هً تلن المصاص المنإاوجة علاى لإاان الحٌوناات ، -و

و العضة عن برٌاك االٌحااء و التلماٌ  ال و اإتخالص الدروس ، تمدٌم النص  و االرشاد ،

 عن برٌك الصراحة .

لصااة فكاهٌااة :و ٌمصااد بهااا ذلاان الضاارب ماان الحكاٌااات التااً ٌاادخل إل نفااوس البااالب  - 

 و المرح لما تتضمنه من ألفاظ خفٌفة ،و عبارات ضاحكة . المتعة و الإرور،

ها و حاجاتها ،و من يام أنواعها حإب الفقة العمرٌة: لكل فقة عمرٌة خصاقصها ،و مٌول -2

 ٌمكن تبٌٌن أنواع المصص التً تناإب كل فقة على النحو التالً :

من إن اليالية إلى الإادإة : و ٌؽلب على هذه الفقة العمرٌة المٌل إلى المصاص الوالعٌاة  -أ

 التً تبر ها حوادال األٌام كالمصص التارٌخٌة ،و المصص المإتمدة من حٌاة البفل .

مإة إلى التاإعة : وهذه الفقاة تمٌال إلاى ناوع مان المصاص ،تمتاا  بعنصار من إن الخا -ب

الخٌال و الفكاهة .
1
  

من إن اليامنة إلى الرابعاة عشار : وٌناإاب هاذه الإان المصاص التاً تبعاال فاً نفاوس  -م

 و الع ة ،و الشجاعة . رامة و ا نإانٌة،ـــــــالبالب بالوبنٌة ، والك

ٌمٌال الباالب فاً هاذه المرحلاة العمرٌاة إلاى لصاص  بعادها :عشر و ماا من إن اليالية  -د

و علااى  الؽاارام ،و الحااب ،و ماان ياام ٌجااب عاادم عرضااها ،أو إااردها أمااام صااؽار البااالب،

المعلمٌن أن ٌوجهوا بالبهم إلى لراءة المصص التاً تبار  العواباؾ النبٌلاة ،و األؼاراض 

 الشرٌفة .

الت المجتماع ـــــاـالمصص التاً تعاالج مشكمن إن اليامنة عشرو ما بعدها :و ٌناإبهم  -ـ ه

 مة ،و معتمداتها ،و تترجم أخاللهم و تملٌدهم .،و الميل العلٌا المإتمدة من عادات األ

ون ـــاـاختٌار المصة : لٌإت المصص علاى مإاتوى واحاد مان حٌاال الحجام ،و المضم -24

ة األإاس العاماة و علاى العماوم ،فعناد اختٌاار المصاة ٌجاب مراعاا ،و األإلوب و الصٌاؼة،

 األدبٌة :

أن تكون مناإبة ألعمارهم ،و تبورها ،و مالقمة لفهمهم ،ففً كل مرحلة عمرٌة مٌاوال  -1

 ،و رؼبات ،و مإتوى من الفهم و االإتٌعاب .

                                                             
 .210 إلى 212عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع الإابك ،ص   1
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 أن تتضمن المصة هدفا تربوٌا، إواء تيمٌفٌا كان الهدؾ ،أم تعلٌمٌا . -0

رق ولت لراءتها أو إاماعها ،كحاد أعلاى ؽٌرة الحجم ،بحٌال ال ٌإتؽصأن تكون المصة  -2

 نصؾ ولت الدرس .

أن تكااون أحاادايها متتابعااة ،متإلإاالة ،متراببااة األجاا اء ،تتضاامن عناصاار المصااة كلهااا  -4

 بحٌال تنتهً بإٌجاد حل لعمدتها .

اه الباالب ـــــــاـالمفاجقة ،كً تشاد انتب و األحداال الميٌرة، أن تتإم بالنشاب ،و الحركة، -4

ؼراقرهم ،و توجه عمولهم ،و أجإامهم إلى الخٌر ،و نبذ الشر،و تإتير 
1
 . 

 لكً تكون المصة جٌدة تربوبا ،و أدبٌا ،فال بد من توافر الشروب اآلتٌة :

 أن تعكون المصة ذات فكرة واضحة ،ٌإتبٌع البالب أن ٌدركها . -1

 لمراد .أن تكون شخوصها وولاقعها معبرة تعبٌرا صادلا عن الهدؾ ا -0

أو مولعا مإيرا ،بحاجة إلى حل تتحدى فٌه المصة عمول البالب . عمدة، أن تتضمن  -2
2
  

ا باااار تتشاااكل المصاااة مااان مجموعاااة مااان العناصااار تنااادرم تحااات 

 لها . ا بار الداخلًللمصة و  الخارجً

 و ٌشمل :فٌمصد به عنوانها ،و حجمها ،و نوعٌة أإلوبها  أما ا بار الخارجً :

 .فمه عمله إواء كان نيرا أما شعراالشكل األإلوبً الذي صاغ الماص على و -1

الحجاام ماان حٌااال عاادد الصاافحات التااً اإااتوعبت المصااة ،و بناااء علااى هااذا فمااد افترلاات  -0

 األلصوصة و المصة و الرواٌة .تإمٌاتها فهنان 

داال علااى الجاا ء و ٌشااترب فٌااه أن ٌكااون معباارا عاان موضااوع المصااة ،أو  العنااوان ، -2

 األإاإً فٌها .

 أما ا بار الداخلً :فٌتضمن ما ٌؤتً :

و التمهٌد الذي ٌإتؽل به الماص لصاته ،بمان حٌاال التعرٌاؾ  البٌقة :و ٌراد بها الممدمة، -1

فاً  بمكان المصة ،و  مانهاا ،و الظاروؾ التاً البإات مجرٌاتهاا ،و األماور تصانع الماارر

 الجو العام لها .

                                                             
 .  214،  214،ص  الإابكعبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع   1
 .214عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع نفإه ،ص   2
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تعنً عرض ولاقع المصة ،و أحدايها ،و ٌشترب فٌهاا أن تكاون هاذه األحاداال  و حكاٌة : -0

 متراببة ،متتابعة بشكل جذاب ممتع .

العمدة : وٌمصد بها وصول الحدال إلى نمباة متؤ ماة نتٌجاة بنااء األحاداال بعضاها علاى  -2

يام و مان  بعض ،بحٌال ٌمع المارر أو الإامع فً للك ،و تلهؾ متحف ا إلاى معرفاة النتٌجاة،

 فإنها تتبلب حال .

الشخصٌات : وهً عنصر مهم فً المصة ألن عن بارٌمهم تجاري األحاداال ،و الولااقع  -4

 الشخصٌات . ً،و لد تكون المصة للٌل

برٌمة تدرٌس المصة : ٌمكن للمعلم أن ٌإٌر فً تادرٌس المصاة علاى وفاك الخباوات  -24

 األتٌة :

ضع البالب فً حالة اإتعدادٌة تيٌر فٌهم ا صؽاء د : وٌتم ذلن بوـــــــــالتهٌقة و التمهٌ -1

 ،و االنتباه و تيٌر اهتمامهم ،مما ٌإدي إلى اإترجاع معلوماتهم .

ا لماء : ٌعد ا لمااء عنصارا مان أهام عناصار نجااح المعلام فاً تادرٌس المصاة ،و علاى  -0

 ها.أكتافه ٌتولؾ تمبل البالب لها ،و انتباههم إلٌها ،و فهمهم ،و اإتمتاعهم ب

وعة من األإقلة التاً تكشاؾ عان مادى فهمهام المصاة ـــــــــ: ٌوجه المعلم مجم المنالشة -2

 ،و اإتٌعاب مضامٌنها .

فً مضمون المصاة ،و التعبٌار عنهاا و لاد حدٌال البالب : ٌكلؾ المعلم بالبه بالتحدال  -4

             ٌبلاااب مااان بعضاااهم التحااادال فاااً جااا ء واحاااد منهاااا إذا كانااات بوٌلاااة ،و تشااامل جواناااب 

 و شخصٌات متعددة .

التميٌل : تصل  كيٌر من المصص للتميٌل ، و هً مناإبة بٌبة  شران أكبر عدد ممكن  -4

ب ـمن البالب فً إلماء المصة ،و تشجٌعهم على الولوؾ أمام اآلخارٌن دون خاوؾ ،أو تعٌا

 و تدرٌبهم التعبٌر الشفوي .

 كتابة المصة : -1
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المعلاام أن ٌبلااب ماان بالبااه كتابااة المصااة فااً  باإااتباعةمصااة فااً نهاٌااة مراحاال تاادرٌس ال

دفاترهم ،أو تلخٌص أهم أحدايها ،أو الكتابة عن شخصاٌة محاددة فٌهاا أو اإاتخالص الفكارة 

و تدوٌنها على أن تصح  هذه الدفاتر خارم الصؾ . العامة لها ال،
1
 

:  )المصة البوٌلة  (تدرٌس الكتاب المصصً ذي الموضوع الواحد  -24

 ٌإٌر المعلم فً تدرٌإها على النحو اآلتً :  

رها ــــــــــــــأوال : ٌبلب المعلم من بالبه لراءة المصة كاملة فً بٌوتهم ،و بحيهم على تدب

 عدة أمور منها : االعتبارو التعرؾ إلى معانٌها ،و فحواها آخذا بعٌن 

 أن ٌعبً البالب فترة  منٌة كافٌة لمراءتها . -أ

أن ٌمرأ البالب المصة لراءة إجمالٌة دون الولوؾ أمام المضاٌا اللؽوٌة الصعبة بوٌال،  -ب

 و عدم التركٌ  علٌها .

تعٌااٌن حصااة خاصااة ٌااتم خاللهااا منالشااة المصااة الممااروءة ،تحاات إشااراؾ المعلاام ،و  -م

 فإذا كانت الحصة ؼٌر كافٌة عٌن لهم حصة أخرى الإتمرار المنالشة . بتوجٌهه،

 بٌع المعلم إجراء أنشبة فً عدة جوانب لؽوٌة منها :ٌإت -د

لراءة فمرات من المصة لراءة جهرٌة التركٌ  على معنى ،أو فكرة محددة .  -1
2
 

 البالب . هاشرح بعض األلفاظ ،و توضٌ  بعض المعانً التً لم ٌإتوعب -0

 اإتخالص المؽ ى العام للمصة ،و اجماعهم علٌه . -2

 ؼفلوا عنه فً المصة . تذكٌر التالمٌذ بما -4

 تدوٌن ما اتفك علٌه البالب فً دفاترهم  -4

يانٌا :البلب من التالمٌذ لراءتها مرة يانٌة فً ولت الحاك ،لحال المعضاالت اللؽوٌاة بشاكل 

جة لو للولوؾ على األإالٌب المتنوعة فٌها ،و فً حصص المنالشة التالٌة ٌمكن معا أعمك،

 الجوانب اآلتٌة :

لؽامضة ، و المفردات الصعبة ،و اإتخدام المعجمات مان أجال الوصاول إلاى االإالٌب ا -1

 فهم معانٌها .

 المعنى األصلً لها. و معرفة ،و ذلن بردها إلى أصلها ،تحلٌل األإالٌب المجا ٌة -0

                                                             
 . 242إلى   214ص  ،الإابك إة ،المرجع عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممار  1
 .244عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع نفإه ،ص   2
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اإتخدام بعض االإالٌب ،و األلفاظ فً جمل من تعبٌراتهم شافوٌا ،يام كتابٌاا ،يام تادوٌنها  -2

 فً دفاترهم .

ٌبلب منهم لراءتها فً منا لهم مرة يالية ،و ٌضمن المعلم منالشة البالب فً المصة  ليا :يا

 ما ٌؤتً :

يام ٌتلاوه بالاب ، و آخار ،و هكاذا علاى أن  ،دال عن معنى من معاانً المصاة شافوٌاالتح -1

 ٌكون المعلم مإتمعا ،و موجها ،و معلما .

فاً المصاة و الكتاباة عناه فاً  مما جاءٌمكن أن ٌبلب المعلم من كل تلمٌذ اختٌار معنى  -0

 دفتره .

 ٌعجبه ،أو مما لم ٌعجبه فً المصة . البلب منهم نمد حالة واحدة مما  -2

ربما ٌلجؤ المعلم إلى تكلٌؾ البالب بتدوٌن ملخاص للمصاة ماع تشاجٌعهم علاى اإاتخدام  -4

 األلفاظ ،و األإالٌب التً إبك أن عالجوها .

      مصاة فاً درس ا ماالء ،حٌاال ٌختاار المعلام فمارة مان المصاةراباع : ٌمكان اإاتؽالل هاذه ال

 و ٌملٌها علٌهم .

ٌعرض أمامهم بعض ، فٌإتعٌن ببعض األإالٌب لإتبٌع المعلم االإتفادة من المصة: ٌخامإا

 ال فً حصص تدرٌس المصة . ،و ذلن من خالل حصص النحو ،المضاٌا النحوٌة

      بمصااد درإااها  ،و الصااور البالؼٌااة ،ة الجمٌلااةض األإااالٌب األدبٌااالتعاارؾ إلااى بعاا :إادإااا

 و تحلٌلها ، و منالشتها .

 إابعا إذا كانت المصة ذا فصول ،أو أج اء فباإتباعة المعلم أن ٌعالجها ج ءا ج ءا .

يامنااا : ٌمكاان االإااتفادة ماان أحااداال المصااة ،و شخوصااها لتحااول إلااى حااوار ٌمااوم البااالب 

آباقهم .بتميٌله أمام  مالقهم ، أو أمام 
1
 

 

 

 

                                                             
 . 292إلى  244عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع الإابك ،ص   1
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لؽة : ورد فاً المعجماات اللؽوٌاة المدٌماة علاى أن التلخاٌص معنااه التبٌاٌن و الشارح ، ٌماال 

 حاء و الخاء ،إذا اإتمصٌت فً بٌانه ،و شرحه و تعبٌره .لابلخصت الشًء و لحصته 

وردت مجموعة من التعرٌفات لمصبل  التلخٌص ال تفترق كيٌرا فً جوهرهاا  اصبالحا :

       مراعٌااا عاادد الكلمااات المبلااوب مناان "،و ماان أهمااا " أن تصاانؾ أباار  مااا جاااء فااً الاانص 

 و لٌل : " هو نإخة مكيفة عن النص األصلً ،إواء أكان هذا النص مكتوبا أو منبولا ". 

 ه :مٌادٌن التلخٌص و الحاجة إلٌ -ب

ٌحل مشكلة المحاضرات التً ٌجد البالب فٌهاا صاعوبة متابعاة المحاضار و تإاجٌل ماا  -1

ٌموله ،فٌلجؤون إلٌه فً تدوٌن األفكار الرقٌإة ،و المعلومات لموضوع المحاضارة بعباارات 

 موج ة مرك ة .

فاالتلخٌص عملٌاة تإاجٌل الرقٌإاة ،بعباارات لصاٌرة  ،على عملٌة التذكر ٌإاعد البالب -0

 ج ة ٌإهل حفظها ،و تذكرها .مو

 ،إبرا  مختصرات موضوعات هاذه البحاوالٌعرؾ المارر باألبحاال العلمٌة عن برٌك  -2

 و عناصرها الرقٌإة و برق الباحيٌن فً عرضهم و النتاقج التً توصلوا إلٌها .

لٌس لدٌهم ولت كاؾ أن عرض الكالم مإموعا ،أو مكتوبا بشكل مضؽوب ،مما ٌتٌ  لمن  -

 ٌلموا فحوى الموضوع و حماقمه .

اره، ــــــــاـو برٌمته فاً عارض أفك ،و التعرؾ إلى نهجه ،التذوق الإلٌم ألإلوب الكاتب -

 و معلوماته .

عارؾ تمٌٌا  ،فاال ٌصاعب علاٌهم التو تدربٌهم على ال إكإابهم الممدرة الكافٌة على الحكم ، -

 على األفكار األإاإٌة . إلى مرامً الكاتب ،و الولوؾ

و هذا ال ٌؤتً إال بفهم الادرس فهماا جٌادا ،و إدران  ،بهم على تنظٌم األفكار و ترتٌبهاتدرٌ -

 أج اقه البار ة ،و هٌكله العام .

هناان مجموعاة مان العوامال ،و األإاس التاً ٌجاب أن  

 ،من أهمها :تراعى لٌتمكن البالب من معالجة هذا الفن 
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أن ٌتبع التلخٌص برٌمة محددة ،و أن ٌعتمد البالب على خبة يابتة فً ترتٌب عناصار  -1

موضوعه ،ٌإلكها فً كال مولاؾ تلخاٌص ،كاؤن ٌضاع للعناصار الرقٌإاة أرلاماا كتابٌاة فاً 

بداٌتها نحو : أوال ،يانٌا ،ياليا ... إل  .
1
  

تضمٌنه جمٌع عناصر الموضوع الرقٌإة ألن ٌتصؾ التلخٌص با ٌجا  ،مع التؤكٌد  من -0

 ، و أن ٌشملها بصورة متكاملة .

ً ٌإلكها فً إلماء درإه مإبما ،كؤن ٌعودهم أنه ٌبدأ بعرؾ المعلم بالبه بالبرٌمة الت أن -2

 با شارة إلى العناصر الرقٌإة ،يم ٌنتمل إلى شرح كل عنصر و من يم التعلٌك علٌه.

بااه عااادة تلخااٌص كاال مااا ٌإاامعون ،و ٌماارأون ،و أن أن ٌؽاارس المعلاام فااً نفااوس بال -4

ٌإااتؽلوا كاال مناإاابة ،إااواء كاناات فااً لاعااات الاادروس ،أو فااً المحاضاارات ،ممااا ٌكإااب 

إر ٌو  ،ما ٌإمع ،و إرعة تدوٌنه فً إهولـــــةمهارات خاصة ،كحإن التلمً لكل البالب 

و إتمان و نظام . 
2
 

ٌجادر باالملخص أن ٌؤخاذها بعاٌن يماة مباادر أولٌاة 

 االعتبار ، ومنها :

أن ٌدرن البالب أن التلخٌص لٌإت عملٌة اختٌار عبارات متفرلاة مان الانص األصالً،  -1

و من يم ربب بعضها ببعض ،و إنما ٌجاب أن ٌفهام أن جمال التلخاٌص ،و عباراتاه ٌفتارض 

 أن تكون من حصٌلة البالب اللؽوٌة .

ٌالحظ البالب الفمرات التً ٌتؤلؾ منها الموضوع ، بماا تشاتمل علٌاه هاذه الفمارات ألن  -0

 من عالمات الترلٌم ،و هذا ٌعٌنه فً التمٌٌ  بٌن األج اء الرقٌإة و الفرعٌة .

أن ٌراعااً البالااب الحجاام المبلااوب للتلخااٌص ،و ٌعماال بموجبااه ،و أن ٌحتااوي علااى  -2

راببة واضحة .األفكار الرقٌإة و صوؼها فً عبارات مت
3
 

 

التلخٌص عملٌة تإتدعً من الملخص أن ٌمر بمراحل متدرجاة حتاى ٌحماك لنفإاه أو لؽٌاره 

 تلخٌصا جٌدا و هً :

                                                             
 . 402إلى  414عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع الإابك ،ص   1
 . 402عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع نفإه ،ص   2
 .400إلى  402عبد الفتاح حإن البجة ،أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة ،المرجع نفإه ،ص   3
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و تتم هاذه المرحلاة بماراءة الملخاص الانص الماراد تلخٌصاه 

 على موضوعه الرقٌإً .فاهمة و التعرؾ إلى هدفه ،و الولوؾ  لراءة إجمالً

تؤتً هذه المرحلة نتٌجة للمراءة الفاهمة الإاابمة ،إذ مان خاللهاا ٌإاتبٌع 

 هو ؼٌر أصٌل . الملخص أن ٌفرق بٌن ما هو أصٌل فً النص ،و ما

بعد مرحلة التعرؾ إلاى ماا  االنتماءو  االختٌارتجرى عملٌة 

هو أإاإً فً النص ،و ما هو يانوي ،و ٌترتب على هذا التعرؾ اختٌار ما ٌتعلاك باالمعنى 

           الرقٌإاااً و ٌإدٌاااه و بااارح ماااا ٌإاااتؽنً عناااه هاااذا الااانص كحاااذؾ ا ٌضااااح ،و التكااارار ،

 و الترادؾ .

ار الرقٌإاة ،و األجا اء بعاد أن ٌتعارؾ الملخاص إلاى األفكا

األصالٌة فااً الاانص ،و إهماال الحشااو ،و التكاارار ،و إإاامابه ٌاؤتً دور صااٌاؼة الاانص ماان 

جدٌااد مإااتخدما تلاان األجاا اء الرقٌإااة فٌبنااً منهااا نصااا متراببااا ،متإلإاال العبااارات بشااكل 

منبمً .
1
 

          ،فااروع اللؽااة العربٌااة ٌحتاال التلخااٌص جانبااا مهمااا فااً كيٌاار ماان

و بخاصة فً دروس التعبٌر ،فال بد من متابعة الباالب فاً تلخٌصاهم ،و تصاحٌ  دفااترهم 

لٌتعرفوا إلى جوانب المصور فً هذا الفن ما ٌمكان إبارا ه مان مالحظاات المعلام ،فاً أينااء 

 تصحٌحه ما ٌؤتً :

شخصٌته  ٌعنً أن على الملخص أن ٌتحدال بلؽة المإلؾ ،فٌتممص

: ٌمصد المإلؾ فً ممالته كذا و كذا ،و إنما  )ميال(،و كؤنه هو المإلؾ ،فال ٌجو  أن ٌكتب 

 ٌموق : لصدت كذا وكذا .

تدوٌن المالحظاة اآلتٌاة : ال تكتاب بلؽاة المإلاؾ ،بال المعلمٌإتبٌع

 علٌن أن تإتخدم لؽتن الخاصة .

     ٌلفت نظار البالاب الملخاص إلاى االبتعااد عان التفصاٌل ، 

 و تدوٌن الدلاقك فً المعانً الفرعٌة ،و األفكار اليانوٌة .
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ص ــــــــــاـالمنافٌاة للتلخٌٌضع المعلم مالحاظاته على هذا النوع من األخبااء 

 مرادفاتها " .األلفاظ المكررة ،و مب من تلخٌصن" اإصوله كؤن ٌمول على إبٌل الميال:و أ

و ٌعنً هذا عدم احترام بنٌة النص ،أو تحرٌره ،أو الحاق عبارات ال 

 تدل معانٌها على روح النص األصلً .

ٌفترض فً كل تلخٌص أن ٌتوافاك ماع المبلاوب مان حٌاال 

ن ياام ٌنبااه المعلاام الملخااص بضاارورة التمٌااد بالعاادد عاادد الكلمااات ،و أال ٌ ٌااد علٌااه ،و ماا

المبلوب كؤن ٌمول الت م بحجم النص الجدٌد .
1
 

 و لتلخٌص الفمرة ٌمكن للملخص أن :

فً ذاكرته ،و ال نإااه و لعال فاً التعارؾ ٌنتمً العنوان المناإب لهذه الفمرة ، و ٌخترنه 

 إلى الجمل الرقٌإة التً تشكل مفتاح الفمرة خٌر عون للملخص الختٌار العنوان .

ٌدرس الملخص الجمل األخرى للفمارة التاً تتصال اتصااال ويٌماا بالجملاة المفتاحٌاة بماد  -ب

 رصد الحماقك التً تمس الفكرة الرقٌإة مإا لوٌا .

تكاارار ، فااإذا مااا حمااك ٌإاامب مااا فااً هااذه الفماارة ماان اإااتبراد ،و إبناااب، و حشااو ،و  -م

 الملخص هذه األمور ،فمد لام بالتلخٌص .

 ال بد من مراعاة ما ٌؤتً فً تلخٌصها .

 أن ٌنؽمس فً جو المصة عند لراءتها ،و ٌميلها كؤنه ٌعٌشها تميال فٌه وضوح و حٌوٌة .  -أ

 لمبلوب .أن ٌبر  الملخص جو المصة العام بالمدر الذي ٌإمع به الحد ا -ب

       أن ٌإاامب ماان تلخٌصااه العبااارات الفضفاضااة التااً ٌإااتعٌن بهااا الكاتااب لتع ٌاا  معنااى ، -م

أو تصوٌر جانب ،أو تحلٌل شخصٌة ،فإذا كانت هذه الصور ،و األوصاؾ ال ٌإاتؽنى عنهاا 

 ،لام الملخص بانتماء األلفاظ ،أو األإالٌب الجامعة التً تؽنٌه عن كيرة المفردات و الجمل .

 أن ٌعٌد الملخص للمصة تإلإل أحدايها ،و ترتٌب أج اقها . -د
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إذا تضمنت المصة حوارا أو ما أشبه ذلن ،فمن المإتحإن أن ٌإتخدم الملخاص أإالوب  -ـه

    ب ــــاـكلم و الخبااب إلاى صاٌؽة الؽاقتااللتفات ،بمعنى أن ٌحول هذا الحوار مان صاٌؽة الما

 و المضارع إلى الماضً .

 على الملخص أن :

 ٌإٌر ؼور الموضوع الذي ٌلخصه ،و ٌتعمك فٌه . -أ

          بحٌااال تتاارابب حلماتاااه أن ٌرصااد المراحاال التااً ماار بهااا الموضاااوع متإلإااال فٌهااا ، -ب

 و مراحله ،و تترتب حواديه .

هااذا ٌصااب   دون تحٌاا  أو تحرٌااؾ ،إذ ماان دون ،أن ٌحااافظ علااى هااذا الترتٌااب بؤمانااة -م

 التلخٌص جمال شتى ،ضعٌفة االرتباب ،متفككة األج اء .

 على الملخص أن ٌراعً ما ٌؤتً :

أن ٌتم التلخٌص بؤإلوب االلتفات ،بمعنى أن ٌصااغ فاً لالاب إخبااري ،و بصاٌؽة الؽٌباة  -أ

 ،و الفعل الماضً .

الكاتااب التااً ٌجرٌهااا علااى ألإاانة شااخوص أن ٌكااون الملخااص علااى وعااً تااام بؤفكااار  -ب

الرواٌة ،مع مالحظة ما تإدٌه حركات مميل الدور من أهمٌة فً التلخٌص .
1
 

 البد من اإتخدام أإلوب االلتفات مع مراعاة ما ٌؤتً : 

 االبتعاد عن تكرار ألفاظ التمدٌم ميل :هو لال ،أو تابع لوله لملة فاقدتها . -أ

هو إؤل ،يم اإتفإار لااقال نحو:ٌإتؽنى فً هذٌن اللونٌن عن الكلمات التً تمهد ل إقلة  -ب

 ،أو ألفاظ العبؾ و االإترحام .

 ، و اللبس ، وبخاصة عند اإتخدام ضمٌر الؽاقب .هام بٌحذَّر من الولوع فً اال -م

كاان فاً التلخاٌص لٌس للحجج ، و الباراهٌن ،و األدلاة العملٌاة التاً تتمٌا  بهاا الخباب م -د

 .)احتجَّ ،دل على ذلن ،أل َّ  (،ؼٌر أنه ٌمكن االإتعاضة عنها بكلمات ميل :

     ٌيبت الملخص اآلٌاة المرآنٌاة ،إذا كانات لصاٌرة ،حرفٌاا باٌن عالمتاً تنصاٌص      

 . ) (أو بٌن هاللٌن منجمٌن ،و هو الشاقع اآلن هكذا 
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أما إذا كانات اآلٌاة المرآنٌاة بوٌلاة كآٌاة الادٌن مان إاورة البمارة ،فٌيبات الملخاص منهاا  -ب

ج ءا بٌن هاللٌن منجمٌن ،أو بٌن عالمتً تنصٌص ،كما إبك ،يم ٌضع بعد الج ء مباشارة 

، يام ٌضاع خاارم الموإاٌن المنجماٌن )...(عالمة الحذؾ ،و هً عبارة عن يالال نمب هكاذا 

 لفظ اآلٌة .

 إذا كان الممتبس من المرآن الكرٌم فً النص األصلً مجموعة من اآلٌات متتابعة . -م

إذا تخلل الانص األصالً آٌاات كيٌارة ؼٌار متتالٌاة ،ومتناايرة فاً الانص ،و لكنهاا جمٌعاا  -د

 تحمل فكرة واحدة كالصالة ،أو الجهاد ،أو الصبر ....إل  .

 ما شابه . إيبات مرجع الحدٌال و صاحبه ميل :صحٌ  مإلم ،صحٌ  البخاري، أو -أ

 حذؾ إلإلة الرواة . -ب

 إيبات صاحب المصة ،إن كان للحدٌال لصة أو حادية أوشابه . -م

ولااه : بم االبتااداءإذا كاان حاادود التلخاٌص ضااٌمة جادا ٌمكاان حاذؾ المرجااع و صااحبه ،و  -د

 . )ميال(روي عن الرإول 

ٌمرأ الملخاص األبٌاات الشاعرٌة مارتٌن علاى األلال الإتشاراق المعناى الاذي تضامنته هاذه 

 األبٌات.

 ٌبر  الملخص أهم األفكار الرقٌإة التً عناها الشاعر . -ب

،مرتببااة بعضااها تلخااٌص األبٌااات وحاادة واحاادة منفااردة ،ألن أبٌااات الشااؽر فااً الؽالااب  -م

 ببعض .

ٌتبع الملخص فً تلخٌصه أإلوب االلتفاات ،أي ٌكتاب بضامٌر الؽاقاب ،و بصاٌؽة الفعال  -د

الماضً .
1
  

 ٌجب مراعاة ما ٌؤتً :

 العناٌة التامة بالؽرض العام من هذه المجموعات . -أ
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ء الفكارة الرقٌإااة ،و االلمااام بجمٌااع لاراءة مجموعااة الوياااقك و الرإااقل ،بمصااد اإااتجال -ب

 جوانبها.

جمااع المعلومااات الضاارورٌة الااذي ماان أجلااه تجااري عملٌااة التلخااٌص ، عاان برٌااك  –م   

 الجراقد الحكومٌة ،أو المعاهدات ،أو المراإالت ،أو ؼٌر ذلن .

صٌاؼة هذه الحماقك فً صورة تعبٌرٌة متراببة ،متإلإلة تإلإال  منٌا ،مع األخذ بعٌن  -د

 االعتبار أهمٌة الحوادال فً هذه المجموعات .

 ٌمكن للملخص أن ٌتبع الخبوات اآلتٌة:

إذا كااان الاانص العلمااً لااه عنااوان ،فعلااى الملخااص أن ٌجعلااه محااور تفكٌااره ،و هااو ٌماارأ  -أ

مناإابا لهاذا نص ،أما إذا كان باال عناوان ،فعلاى الملخاص ،و الحالاة هاذه أن ٌضاع عنواناا لا

 النص فً ذهنه ،فً أيناء لراءاته األولى .

 لراءة النص لراءة أولٌة للتعرؾ إلى مضمونه ،و عناصره العامة . -ب

لراءة النص لراءة يانٌة للولوؾ على ما فٌه من حماقك ،و عللهاا ،و مان يام التمٌٌا  باٌن  -م

ٌضااع الملخااص بملاام األإاإااً منهااا ،و اليااانوي ،و تاادوٌن األإاإااً منهااا ، و ٌنصاا  أن 

 الرصاص خبوبا تحت الحماقك الرقٌإة ،و أإبابها و األلفاظ األإاإٌة فٌه .

 ٌراعً فً المراءة اليانٌة االهتمام بما ٌمكن التعبٌر عنه بعبارات جامعة . -د

 كتابة مإودة التلخٌص مع مراعاة ما ٌؤتً : -هـ

 الحفاظ على الحماقك األإاإٌة ،و عللها . -1

 فاظ الفنٌة ،و التعابٌر الدلٌمة ،و المصبلحات  .ذكر األل -0

 كتابة نص التعارٌؾ ،و الموانٌن ،و المواعد إن وجدت فً النص . -2

 تلخٌص كل فمرة ، كوحدة مإتملة . -4

 المحافظة على ترابب عناصر النص، و أج اقه بحٌال ٌبدو وحدة واحدة . -4

 بلوب .التؤكد من ان حجم التلخٌص متوافك مع المدر الم -و

عرض النص الملخص على الانص األصالً ،و ممابلتاه باه للتؤكاد مان تضامن األول كال  - 

 الحماقك األإاإٌة .
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كتابة التلخٌص بصورة نهاقٌة . -ح
1
 

             لماااد لاااام الكاتاااب عباااد الفتااااح حإااان البجاااة بتاااؤلٌؾ أصاااول تااادرٌس العربٌاااة باااٌن النظرٌاااة 

، إال أنناا نجاد كتاباا آخار لانفس الكاتاب و بانفس  1999الممارإة فً ببعتاه األولاى إانة  و

                العناااوان ،إال أنهماااا ٌختلفاااان فاااً إااانة البباااع و عااادد الصااافحات و لاااون وواجهاااة الكتااااب 

 و الموضوعات التً تناولها كل كتاب .

أمااا الكتاااب اليااانً فمااد م ، 1999صاافحة و ببااع إاانة  442فالكتاااب األولااً احتااوي علااى 

م ،و لون واجهة الكتاب األول خضراء ، أماا  0222صفحة و ببع إنة  141احتوى على 

 واجهة الكتاب اليانً فهً  رلاء .

م ٌخااتص بتاادرٌس اللؽااة العربٌااة للمراحاال العلٌااا  1999فالكتاااب األول الااذي ببااع إاانة -

ب لد وضعها المإلؾ لتكوٌن و ٌحتوي الكتاب على نماذم و تببٌمات و خب بؤإلوب حدٌال،

فكرة للمشرؾ والبالب لتإاعدهم على تببٌمها بشاكل مناإاب أينااء التادرٌس و فاً المٌادان 

م فهو ٌختص بتدرٌس اللؽة العربٌة للمرحلة الدنٌا  0222.أما الكتاب اليانً الذي ببع إنة 

لؽة العربٌة أي الصفوؾ اليالية األولى ،أي ٌهتم بتدرٌس و برح أإالٌب و برق تدرٌس ال

البلباة و المختصاٌن بتادرٌس اللؽاة  بشتى أنواعها المختلفة بؤإلوب علماً تببٌماً ،لٌإااعد

العربٌة على اتمان المهارات المختصاة بتادرٌس اللؽاة العربٌاة بؤنواعهاا لاتمكن الباالب مان 

 الوصول إلى مفاهٌم صحٌحة للتدرٌس بؤإلوب إهل .

فهاً تمهٌاد و يمانٌاة فصاول ،فالتمهٌاد  م،1999 فالموضوعات التً تناولها الكتااب األول -

جاء مبنً على تعرٌفات موج ة بالتدرٌس و عاللته بالفن، المعلام و فان التادرٌس ،و تحلٌال 

الوحاادات الرقٌإااٌة ،أمااا الفصااول اليمانٌااة فمااد تناااول فٌهااا : المااراءة و المبالعااة ،النصااوص 

واعد النحوٌة األدبٌة ،األناشٌد و المحفوظات ،ا مالء، الحظ، و الم
2
.   

م فمااد تناااول الموضااوعات اآلتٌااة : تمهٌااد و يااالال وحاادات  0222أمااا الكتاااب اليااانً  -أ

،فالتمهٌااد جاااء مبنااً علااى مفهااوم اللؽااة ،و نظرٌااات نشااؤة اللؽااة ،ووظاااقؾ اللؽااة ،و الوحاادة 

األولااى جاااءت معنونااة بالمنهااام و عناصااره ،و تناااول فٌهااا المنهااام و خبوبااه العرٌضااة 
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المنهام ،و برٌمة التدرٌس بالوحدة ،أما الوحدة اليانٌة فعنونها بالمهارات و تنااول ،عناصر 

         فٌها المهارات اللؽوٌة : المراءة ،الكتباة ،ا ماالء ،الخاب ،التعبٌار ،األناشاٌد و المحفوظاات ،

و األنماب اللؽوٌة 
1
. 

اب المدرإااً و الوإاااقل و تناااول فٌهااا النشاا أمااا الوحاادة الياليااة فعنوناات بمصااادر التعلااٌم ،

التعلٌمٌة : التعلٌمٌة .
2

 

إذن من خالل تصفحنا لكتاب أصاول تادرٌس العربٌاة لعباد الفتااح حإان البجاة الاذي بباع  -

م اإااتنتجنا بااؤن للكتاااب ممٌاا ات تمٌاا ه عاان بااالً الكتااب األخاارى و هااً : أن  1999إاانة 

وع ـــــٌتفك مع الموض 1999عنوان كتاب أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة 

و المحتوى الفكري للكتاب ،و نوع الخب الاذي كتاب باه الكتااب خاب واضا  و مماروء ،كماا 

دعَّم المإلاؾ آراءه و أفكااره بنمااذم و خباب تإااعد المعلام علاى الإاٌر الحإان للادروس و 

الوصول إلى الهدؾ المبلوب ،كما للكتاب ممٌ ات له مآخذ و إلبٌات تإخذ علٌه و هً: أن 

المإلؾ لم ٌتبرق إلى ا شكالٌة فً ممدمة كتابه ،و لم ٌراعاً الهاوام  الإافلٌة فاً الكتااب 

 ،و لم ٌتبرق إلى خاتمة حول كتابه .

نالحاظ باؤن الكتاابٌن تشاابها فاً بعاض  0222وممارنة مع الكتاب الياانً الاذي بباع إانة  -

باارق فٌااه إلااى لاام ٌت 1999المواضااٌع و اختلفااا فااً مواضااٌع أخاارى و أن الكتاااب األول 

مواضٌع كيٌرة و أهمل مفهوم اللؽة العربٌة فكاان علٌاه أن ٌعباً تعرٌفاا شاامال حاول اللؽاة 

 العربٌة يم ٌتبرق إلى أصول تدرٌس العربٌة .

و هنان أٌضا كتابا آخر ٌشبه عنوان كتابنا و هو أصول تدرٌس اللؽاة العربٌاة لعلاً جاواد  -

     البااحيٌن فاً مجاال اللؽاة العربٌاة بشاكل خااص الباهر ،و ٌختص هذا الكتاب بداقرة اهتمام

و الدارإٌن للتخصصات بوجه عام ،حٌال ٌماع هاذا الكتااب فاً نبااق تخصاص علاوم اللؽاة 

    العربٌة وويٌك الصلة بالتخصصات الخرى ميال البالؼاة اللؽوٌاة و األدب العرباً و الشاعر

و الموضوعات هذا المجال  و النير و ؼٌرها من الموضوعات اللؽوٌة التً تهتم الدارس فً

 التً تناولها هذا الكتاب هً : تمهٌد و يمانٌة فصول و خاتمة .

                                                             
ر و التو ٌع ٌنظر: عبد الفتاح حإن البجة أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة .،دار الفكر للبباعة و النش  1

 . 0222 -ه 1402، 1األردن ب –،عمان 
 ٌنظر: عبد الفتاح حإن البجة أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة و الممارإة، المرجع الإابك . 2
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 (          ، التعبٌار )الماراءة (فالفصول اليمانٌاة تبارق فٌهاا إلاى :لبال الادرس، المبالعاة  -

، النماد و البالؼاة )تاارٌ  األدب(،النصاوص ،األدب و النصاوص )النحاو (،المواعد )ا نشاء

اب .،و النش
1

 

إذن من خاالل هاذا الكتااب أصاول تادرٌس اللؽاة العربٌاة لعلاً جاواد البااهر و كتابناا الاذي 

 1999درإااناه أصااول تاادرٌس العربٌااة بااٌن النظرٌااة و الممارإااة لعبااد الفتاااح حإاان البجااة 

نالحظ بؤن كتابنا لام ٌادرس األدب و النماد و البالؼاة ،و أن المإلاؾ لام ٌتبارق إلاى مراحال 

س ، كما نجد المإلؾ علاً جاواد البااهر وضاع خاتماة كحوصالة لكال فصال االإتعداد للدر

  عكس عبد الفتاح حإن البجة الذي لم ٌضع أي خاتمة .

                                                             
 . 1944م ، 1914، 0،ب 1لبنان ،ب –ٌنظر،علً جواد الباهر، أصول تدرٌس العربٌة  ،دار الراقد العربً ،بٌروت   1
 



 

مةـــــالخات  



 خاتــمــــــة

 

94 
 

 و هكذا لكل بداٌة نهاٌة ،و خٌر اليمل ما حسن آخره و خٌر الكالم ما قل و دل .

فً هذه الدراسة التيرٌف بكتاب أصول تدرٌس اليربٌة بٌن النظرٌة و الممارسة ليبد اولنا ح

 الفتاح حسن البجة ،و دراسة محتوى هذا الكتاب و منهجه .

التدرٌس ٌيد لونا من ألوان الخبرات الحٌوٌة التً تستند فً تكوٌنها ،و نموهاا ،و نجاجها 

 إلى أصول ميٌنة ،و أسس محددة ،و مقومات واجحة .

كتاااب أصااول تاادرٌس اليربٌااة بااٌن النظرٌااة و الممارسااة اخااتل بتاادرٌس ال  ااة اليربٌااة  -

 ل مراحل الي ٌا .

      احتاوى الكتااب ى ااى نمااذط و تتبٌقااات و ختات وجاايها الم لاف لتكااوٌن فكارة ل م اارف  -

 الب لتساىدهم ى ى تتبٌقها ب كل مناسب .و الت

ىنوان الكتااب ٌتما اى ماو موجاوم و محتاوى الكتااب كوناه تتارو إلاى أصاول تادرٌس  -

 اليربٌة بالتفصٌل.

 أس وب ىبد الفتاح حسن البجة فً كتاب س س وواجح و أفكاره متس س ة و منتقٌة . -

 قسم الم لف الكتاب إلى فصول تقسٌما حدٌثا و راىى الفصل بٌن األجزاء المخت فة . -

 لم لف ى ى تخرٌج األحادٌث ،بل اىتمد ى ى ال  ة فقت .لم ٌيتمد ا -

 تاء نحوٌة و متبيٌة فً الكتاب .ىدم وجود أخ -

 وجو الم لف مالحظات ىامة و نماذط حول كل فصل بدل من وجو خاتمة . -

 اتبام الم لف الترٌقة األبجدٌة فً ترتٌب قائمة المصادر و المراجو . -
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،القٌاسااٌة  )المحاجاارة( قائٌااةلأو اإل الترٌقااة ابخبارٌااة القدٌمااة ماان أهاام تاارو التاادرٌس  -

،أماااا التااارو الحدٌثاااة فهاااً   الترٌقاااة  التنقٌبٌاااة ،)الساااقراتٌة(،الحوارٌاااة ئٌة ،ابساااتقرا

 لً.دكرو ، الم روم،، منتسوري، دلتون )رٌقة هربارتت(ابستنباتٌة 

د ـــــــــاـالنصول األدبٌاة ،األنا ٌ أصول تدرٌس اليربٌة تتمثل فً   القراءة و المتالية، -

بٌار ،و دراساة ألاوان مان ٌة ،التيو المحفوظات ،اإلماالء ،الخات ،القواىاد النحوٌاة و الصارف

     التيبٌر و التً تمث ت فً القصة و الت خٌل .

أثرى هذا الكتاب المكتبة اليربٌة و خاصاة فٌماا ٌتي ات بتي ٌماه ال  اة اليربٌاة حٌاث تنااول  -

 ىدة قجاٌا تتي ت بترو و أصول التدرٌس .

و فً الختام نقول أن الحدٌث ىن ال  ة اليربٌة ذو  جون ،و أن البحاث فٌهاا خصاب لمان  -

كمااا جاااء فااً الحاادٌث  ٌااروم ذلاا" ،   

  و ٌ فر لنا ختاٌانا ،و هللا ولً التوفٌت .أصبنا ، أن ٌوفقنا فٌمانسأل هللا و من ثم ال رٌف . 
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،األردن بسام عبد الرحمن المشالبة ،نظريات االتصال ،دار أسامة للنشر و التوزيع 

 . م 2012.عمان ،طبعة مزيدة و منمحة ،

 دار المعارف ،الماهرة جمال الدين أبي الفضل دمحم بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب،

 . م 1119،طبعة جديدة محممة ، 

أحمد حامد حسين ،جمال مراد حلمي ،المعجم الوسيط  العاطي عطية: شعبان عبد

 . م 2004- ـه 1422، 4ط  ،مكتبة الشروق الدولية،

دار الفكر عبد الفتاح حسن البجة ،أصول تدريس العربية بين النظرية و الممارسة ،

 .م  1999-هـ  1420،  1للطباعة و النشر و التوزيع ،ط

دار الفكر عبد الفتاح حسن البجة ،أصول تدريس العربية بين النظرية و الممارسة ،

 .م  2000-هـ  1420،  1للطباعة و النشر و التوزيع ،ط

المهذب في علم أصول الفمه الممارن تحرير عبد الكريم بن علي بن دمحم النملة ، 

 1و تطبيمية ،المجلد األول ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط   لمسائله و دراستها دراسة نظرية

 .  م 1999 -هـ 1420،

العربية ،دار النشر للجامعات عكاشة ،محمود ،علم اللغة :مدخل نظري في اللغة 

 . م 2002، 1الماهرة ،ط

 2طرق تدريس ،الجامعة المفتوحة ،ط  أساليبعلم الدين عبد الرحمن الخطيب ،

 م . 1991،

علي جواد الطاهر ، أصول تدريس اللغة العربية ،دار الرائد العربي ، بيروت ،لبنان 

 م . 1994م ،  1922، 2،ط 1،ط

امي ــــــــمجد الدين دمحم بن يعموب الفيروز آبادي ،الماموس المحيط ،ت :انس دمحم الش

. م 2009 -هـ  1429و زكريا جابر أحمد ،دار الحديث ،الماهرة ،د.ط،

دمحم بن أبي بكر عبد المادر الرازي ،مختار الصحاح ،مكتبة لبنان ،بيروت ،طبعة 

 . م 1992مدلمة ،
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ه و خالد حسين دمحم عبيدات ،مفاهيم التدريس في العصر ود ساري حمادندمحم محم

 1الم الكتب الحديث للنشر و التوزيع ،األردن ،ط،ع استراتيجيات -أساليب الحديث طرائك،

،2012 . 

موريس أنجرس ،منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية ،تدريبات عملية ،دار 

 . م 2009منمحة ، 2للنشر ،الجزائر /ط  المصبة

detail > http://www.arab_ency.com.sy 

    http://www.daralfilker.com. >mode  
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تهدف الدراسة المعنونة بـ :

إلى الولوف على أهم طرق التدرٌس المدٌمة و الحدٌثة و أصول تدرٌس 

العربٌة ،و تنتهج الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً و تتبنى طرٌمة تحلٌلل المحتلول لدراسلة 

الكتاب و ٌفتمد هذا الكتاب :اإلشكالٌة، النتائج و التوصٌات ،و االحاالت ،و من المٌزات هذا 

اإلٌجابٌة التً ٌحتوي الكتاب علٌها : الوضوح ،و التناسك ،و االنسجام فً العناوٌن الرئٌسة 

و الفرعٌللة و فللً فصللول الكتللاب ،و مىئمللة فحللول الكتللاب مللت عنونللاد   و لللد توصلللنا بعللد 

ى : أن العمل الذي لام به الدكتور عبد الفتاح حسن البجة فً كتابه أصول تلدرٌس دراستنا إل

      العربٌة بٌن النظرٌة و الممارسة لد استوفى و غطلى كلل تفاصلٌل الموضلوذ اللذي تناولله ،

و لد كان عمله هذا ناجحا و نىحلظ هلذا ملن  لىل إلبلال البلاحثٌن و الدراسلٌن علٌله ، و للد 

لها ــــــــلـاالت بصبر من أجل التعرٌف بأصول تلدرٌس العربٌلة و تسهٌاستوعب كل االحتم

 و تٌسٌرها للمارئ العربً  

 ارسةــــــة/ الممــظرٌـة / النــٌــس/ العربــــول/ تدرٌـــأص

Résume en français  

L’étude intitulée : une lecture dans le livre de pédagogie de l’arabe 

entre théorie et pratique d’Abdel Fatah Hassan Al Baja. 

Vise à identifier les méthodes d’enseignement anciennes et modernes 

les plus importantes et les principes de l’enseignement de l’arabe. 

L’étude adopte la méthodes analytique descriptive et adopte la 

méthodes d’analyse de contenu pour étudier ce livre .il manque ce 

livre : la problématiques, les constats, les recommandations et les 

références .parmi les caractéristiques positives que contient le livre : 

clarté, cohérence et cohérence dans les principaux et contenu du livre 

avec son titre. 



Apres notre étude ,nous avons conclu :le travail effectue par le Dr 

d’Abdel Fatah Hassan Al Baja dans  son livre les principes de 

l’enseignement de  l’Arabe entre théorie et la pratique a rempli et 

couvert tous les détails du sujet qu’ il a traité et ce travail a été réussi 

et nous le remarquons lors de la demande les chercheures et des 

.universitaires à son sujet ; et il a absorbe toutes les possibilités 

patiemment afin d’introduire les principes de l’enseignement de 

l’arabe et de le faciliter et de faciliter pour le lecteur arabe . 

Les mots clés : 

Origines / enseignement/ l arabe / la théorie / pratique . 

Summary in English :  

The study entitles : a Reading in the book of pedagogy of arabic 

between theory an practice by d’Abdel Fatah Hassan Al Baja aims 

to identify the most important ancient and modern teaching  methods 

and the principles of teaching arabic. 

The study adopts the descriptive analytical method and adopts the 

method of content analysis to study this book . This book is 

missing :the problematic,findings,recommendations and referrals 

,among the positive features thats the book contains clarity 

,consistency, and consistency in the main and sub headings and 

chapters of the book ,and the appriateness of the work done by Dr ; 

d’Abdel Fatah Hassan Al Baja. In his book the principles of 

teaching arabic between theory and practise has fulfilled oand covred 

all the details of the subject he dealt with ,and this work was 

successful and we notice this during the turnout of researchers and 



scholors on it, and it has absorbed all the possibilities patienty in order 

to introduce the principles of teaching arabica and to facilitate and 

facilitate it for the arab rader . 

Key words  

Origins /taching/ arabic/the theory/practice. 

 


