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 صدق اهلل العظيم
   - 22اآلية  –سورة اجملادلة 



 شكر و عرفان

و بعد النعمة المهداة نعمة إتمام البحث المتواضع نشكر هللا العلي القدير الذي أتم علينا      

فضله و نحمده حمدا يليق باسمه و عظيم سلطانه، وبعد السعي و البحث المتواصل نهدي 

ء بوقته الذي جا" يايوش جعفر " ثمرة جهدنا هذا لألستاذ الفاضل المشرف على هذا البحث 

خرا لنا فله منا خالص التقدير و ذو علمه في سبيل إفادتنا فبارك هللا في جهودها جعله 

 .العرفان

ما يستبدلونه من وقت في  ىو أخيرا نشكر سلفا أعضاء لجنة المناقشة كل باسمه عل     

 .قراءة هذا البحث و تقويمه

 .فجزاكم هللا خيرا على هذا الجزاء

المتواضع يبقى مجرد بصمة صغيرة تفي بالغرض  و لو بالقليل للجيل  و لعل هذا البحث     

 .الصاعد

 .و ختاما نسأل هللا العلي القدير راجين منه أن يسهل لنا به طريقا إلى الجنة     

 

 

 

 

 

 

 

 



 إهداء

والسالم  على خاتم األنبياء والمرسلين أهدي هذا العمل  ةالحمد هلل رب العالمين والصال      

 :إلى

 . من قدسها هللا عز وجل و أعطاها المرتبة العليا في الدنيا واآلخرة      

 .إلى من وهبني هللا إليهما و أرجو من هللا أن يمد في عمرهما   و يحفظهما      

إلى التي رآني قلبها قبل  عينيها،  و حضنتني أحشاؤها قبل يديها ، الزهرة التي ال       

حفظها " الزهرة"أمي الحبيبة ...كل حين ،الصديقة و الرفيقة  تذبل، الظل الذي آوى إليه في

 .هللا

، إلى من أعطاني و ال يزال يعطيني بال يقدوتي األولى، ونبراسي الذي ينير درب       

أبي العزيز ... حدود، من رفعت رأسي عليه افتخارا،  من شجعني في مواصلة دربي هذا

 .حفظه هللا" براهيم"

 ".دمحم"_ اللهم ارحم جدي و اغفر له_ة كسرني غيابها و أوجعني رحيلها إلى روح نقي      

، أفراد عائلتي " قادة، حمزة، أسماء، دمحم"إلى الشموع التي تنير لي الطريق إخواني       

كبيرا و صغيرا و باألخص الذين هم حكايتي التي عجزت عن االكتمال و نعيمي الذي ال 

 . شجعوني و واصلوا العطاء دون مقابل" دمحم، حكيم" ينتهي وسعادتي الدائمة أخوالي

إلى أعز الناس على قلبي الذي يشكل جزءا في حياتي، من دعمني و جعلني أنهض من       

 ".عبد الرحمن "جديد للوصول ما أنا عليه اآلن 

إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد  بغية إتمام هذا العمل إلى صديقة الصدفة       

 قندوزي بدرة                                                            ".نور الهدى ، ب عائشة"

 

 



 إهداء

ال إو ال تطيب اللحظات  بطاعتكالهي ال يطيب الليل إال بشكرك و ال يطيب النهار إال      

أدى و  الرسالةال برؤيتك من بلغ إ الجنةال بعفوك وال تطيب إ األخوةبذكرك وال تطيب 

 .نور العالمين سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص االمانة،

ار ضوالوقار الى من علمني العطاء بدون انتالهيبة لى من كلله هللا إعزيز إلى والدي ال     

 .ن يمدني في عمركأرجو من هللا أل اسمه بكل افتخار وأحمى من إل

 ةمل والحيااأل ةلى بسمإوالتفاني معنى الحنان  و لى معنى الحبإ ةلى مالكي في الحياإ     

 .لى كل من دعائها سر نجاحي وحنان ال يلمس جراحيإ

 . ال شيءفي الحياة بدونكم دربي  رفقاءخوتي الذين كانوا إلى إعيني  ةني قرإبى إل     

من  لىإلى الينابيع الصدق الصافي وإالعطاء ب وتميزواوالوفاء باالخاء ى من تحلو إل     

 .محمودي حفيظة لى كل من عرف اسمية إفقتهم في دروب الحيابرمعهم سعدت 
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 المقدمة
 

الذي _ ملسو هيلع هللا ىلص_السالم على سيد المخلوقات دمحم ة والحمد هلل للذي تتم بنعمته الصالحات والصال

أرسله هللا تعالى بأعظم المعجزات فحوى اصناف والخيرات ،وعلى آله وصحبه 

 :اما بعد .والزهرات

ة البيان و نعمة هللا التي أنعمها على عباده وبهذا فقد خصت اللغ لغةهي ة العربي ةاللغ         

األنعام فهي اللغة المعبرة، و ليس من  ومن اجل ما يكون ،التعبير ةخاصياالبانة وبخاصيه 

الغلو في وصف اللغة بذلك فكأنما وضعت أمامك قواعد تاريخها و معالم بيئتها و لم ندع 

 .جاال للعلوم األخرى غير تفصيالت األسماء و األيامم

وتعتبر اللغه اهم ما امتاز به اإلنسان عمن سواء من الكائنات الحية ،فباإلضافة إلى          

كونها ألفاظ يعبر بها عن المسميات و عن المعاني مراد افهامها على حتى تعبير ابن حزام 

االمم من تاريخ وحضاره وغيرهما ،كما انها تربط  ،اال انها تتعدى كونها وعاء يختزن تراث

 .يضبط الفكر اللغةبين الماضي والحاضر والمستقبل ،وهي وعاء الفكر ضبط 

كما أنها تحتل مكانة مميزة بين المواد الدراسية األخرى باعتبارها اللغه الوطنية و         

خ القيم المرحلية الممثلة القومية التي ترمي إلى نقل المعارف واكتساب المهارات وترسي

و إن .للهوية الوطنية ،أيضا لغه القران الكريم ووعاء المعرفة و العلوم و العقيدة علما وعمال 

معلمين أكفاء تعليم األمم ال تنهض و ال تتقدم إال عن طريق التربية والتعليم وال تربية وال 

راء كل تربية عظيمة كل أمة عظيمة تربيه عظيمة ،و و:"لهذه المهمة وصدق من قال 

من أجل ذلك تحرص الدول جميعا اليجاد مؤسسات " معلمون مخلصون ،عارفون ،متميزون

تعليمية مهمتها االولى اعداد المعلمين وتدريبهم ،ليتمكنوا من القيام باألدوار التي يريدها 

تربية المجتمع منهم ،ليحققوا ما يصبو إليه هذا المجتمع من تطور ورقي وتقدم عن طريق ال

 .وتدريس النشء

للمهارات تعد أساسيا في العملية التعلمية ،مما جعل التربويين يعنون بها عناية  بالنسبة        

خاصة ،لكون جميع المواد تعتمد على إتقان المتعلم لهذه المهارات وهي أسس االتصال 

ا يقول ابن ع كمالسم بالبشر ،كل متكامل فالمستمع الحق يكون متحدثا ،قارئا وكاتبا حقا ،اذ أن
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،وقد اواله العلماء اهتماما بالغا الدراكهم مدى أهميته في نقل " ابو الملكات اللسانية: "خلدون

،القراءة و غيرها  عالمعارف والعلوم ،التي كانت في بداية األمر تتناقل مشافهة أي باالستما

 . من المهارات

 هذه من وللتمكن...  الكتابة االستماع اراتهامه واتقان وتعليمها من الرئيسي الهدف إن        

 في يؤثر الذي" الكريم القران" مصدرها الى العودة وجب بالعربية واالرتقاء المهارات

 الصحيحة مخارجها من للحروف ،ناطقا وبالغته لسانه بفصاحة متميزا يجعله ،مما دراسته

 و ،ناظما والبراهين بالحجة ،مقنعا ،مفحما محاورا والوجدان الفكر في يجول عما ،معبرا

 ... مؤلفا

 القائمون جعل ،مما التعلمية التعليمية العملية في رئيسيا أساسا تعد العربية اللغة وفنون       

 المهارات لهذه المتعلم اتقان على ترتكز المواد جميع ،لكون خاصة عناية بها يعنون عليها

 البشر بين االتصال أساس تعد التي

من الجهود المبذولة من قبل المعلمين والمشرفين إال أنها لم تحقق النتائج  وبالرغم      

مهارات اللغة العربية ،نوعية : المرجوة ،لزم أن يكون هناك عالج لمختلف العوامل ومنها

التدريس المقدم للطالب أي أسلوب التعليم والتعلم وجعل مهارات التدريس فعال على احداث 

 .التغيير المطلوب

فمن هنا معرفة المدرس بطرائق التدريس و قدرته على استعمالها تساعده في معرفة         

الظروف التدريسية التي تحيط بالموقف التعليمي اذ تصبح التعليم محببة وممتعة للمتعلم و 

وثيقة الصله بحياته اليومية واحتياجاته وميوله ورغباته وتطلعاته المستقبلية، والطريقه 

قوالب جامدة يتقيد بها في الظروف واألحوال كلها متصلة بطبيعة المادة أو  التدريسيةليست

 .بيئة التعلم الصفية أو سواهما

مهارات تدريس اللغة العربية هي تلك الفعاليات التي يجدر بالمعلمين ان يسيروا عليها         

ا بهدف اثاره لتحقيق األهداف وهي تستهدف التعليم الفعال بهدف واالقناع والعلمية ،أيض

 .واقعية المتعلمين وتحفيزهم لتحقيق المزيد من االهتمام باللغة العربية وفروعها المختلفة 
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بحيث يحمل التدريس في نظرنا مبحثا مهما في الدراسات اللغوية ،و ذلك لكون         

التدريس لب الوظائف المدرسية و المجال الحي الذي تبرز من خالله االتجاهات الفكرية 

 .والثقافية التي يتبناها المجتمع ومستقبله

سحر "للكاتب " مهارات تدريس اللغة العربية"لهذا ارتقينا يكون عنوان دراستنا كتاب         

ما المقصود بالمهارات ؟ التدريس؟ : ومن خالله نجيب على االشكالية التالية" سليمان عيسى

ات التدريس ؟ ما الفرق بين معاجم ما هي انواع المهارات المعتمدة ؟ فيما تجلت مهار

مصطلحات المهارات؟ الخصائص االسلوبية واللغوية و العناصر الحجاجية و االقناعية التي 

 اعتمدت في الدراسة ؟

 :وأما الدافع لهذه الدراسة

الرغبة في البحث عن مهارات التدريس ،معرفة الطرق التي تتضمن : الدافع الذاتي         

 .تعلم ،والهدف منها بين المعلم والم

     .الرغبة في اثراء البحث العلمي و كيفية تنمية المهارات: الدافع العلمي

وبالنسبة للدراسات السابقة فقط ثمت كتب عديدة في مجال المفاهيم لمهارات تدريس         

طفال تعليم اال/أصول تدريس اللغه العربيه بين النظرية والتطبيق :" اللغة العربية من بينها

مدخل إلى تدريس مهارات اللغة العربية "،و" المهارات القرائية والكتابية لعبد الفتاح بجة

طرق "، " الموجه العلمي لمدرس اللغة العربية لعابد توفيق الهاشمي"،"لسميح ابو مغلي 

وغيرها من المراجع في ضوء التدريس، االداره " التدريس وتطبيقاتها لوليد أحمد جابر

،المتغيرات المتواجدة ،الوسائل التعليمية ،االساسيات واالهداف للوصول الى المدرسية 

 .المطلوب المصاغ
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في تحديد مشكلة الدراسة التي تمثلت في " التحليلي_ الوصفي:" تنتهج دراستنا المنهج         

 ." ةالعربي ةمهارات تدريس اللغ"جوده في كتاب الكشف عن مؤشرات ال

ن المنهج الوصفي انه يستخدم لدراسة أوصاف دقيقه للظاهرات التي من والمعروف ع        

خاللها يمكن تحقيق تقدم كبير في حل المشكالت وذلك من قيامنا بتحديد المفاهيم 

للمصطلحات ،وانتهجنا المنهج التحليلي للتعرف على مدى الوصول وتحقيق الهدف وذلك من 

هو مجموعه من السلوكيات التعليمية : " يتعريف حسن شحاته للنشاط المدرس:خالل مثال 

 " . لتحقيق اهداف المؤسسة... التي يمارسها الطلبه

 .فصول و خاتمة،ثالث مقدمة مدروسة تتكون من ة وفق خط  وذلك تم

تعريف الكتاب ،بطاقة : الكاتب و من هو ؟ و يندرج ضمنه:الفصل االول الموسوم ب        

  .ف الكتابفنية للكتاب ،موضوع وأسباب تألي

خطة تأليف الكتاب ،مصادر : ماهية الكتاب ،وفي اطاره: الفصل الثاني الموسوم ب        

ومراجع تأليف الكتاب من دراسات وأبحاث ،المنهج المتبع من صاحب الكتاب في دراسته 

 .ومعجم مصطلحات البحث

وبية واللغوية في الخصائص االسل: مضمون الكتاب:الفصل الثالث الموسوم ب                

الكتابة العلمية لدى صاحب الكتاب ،العناصر الحجاجية وااالقناعية واالقناعية ونتائج البحث 

 .عند الكاتب
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     من المصادرة على مجموع فقد اعتمدنا  الموضوع ةوعلى اساس طبيع

طرق _زكريا اسماعيل "،_ المهارات اللغوية_زين كامل الخويسكي:"والمراجع نذكر منها 

 .وغيرهم" تدريس اللغة العربية

 ةدراس" نقص الخبره في هذا المجال :و ككل باحث واجهتنا بعض الصعوبات نذكر منها

 .كتاب

نسال هللا ان نحقق االهداف المرجوة بعد هذا الحرص على جعل الكتاب سهال للفهم         

المعلمات في ربوع عالمنا وزيادة المعنى بما ينفع طالبنا وطالباتنا ،زمالئنا المعلمين و

العربي واسع االرجاء ،و فلسطيننا مهوى الفؤاد وأرض الرباط وبما ييسر لهم ما يعيد 

ان شاء هللا _لإلسالم جالله وقدره ،وعمق فهمه في نفوس فلذات أكبادنا مستقبلنا المأمول 

 .االجلوطاننا استثمارنا طويل أاألبناء أعظم وأربح تجاره فهم ثروة  فتربية_ تعالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقدمة
 

 

 

 

 الفصل األول
 

 هو الكتاب الكاتب و ما



 هو الكتاب الكاتب و ما                                     الفصل األول                                
 

 

 

 

 

 

 

 تعريف الكاتب :أولـث الــبحــالم

 

 بطاقة فنية للكتاب :انيـث الثـبحــالم

 

 موضوع و أسباب تأليف الكتاب :الثـث الثــبحـالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هو الكتاب الكاتب و ما  :الفصل األول 



 هو الكتاب الكاتب و ما                                     الفصل األول                                
 

 

 :عريف الكاتبت

 .شاعر سوري 9112_1291: سليمان عيسى     

 :حياته

 ىم ،تلقى تعليمية و ثقافته األول1291لواء إسكندرون عام /ولد في النعيرية في أنطاكية      

على يد أبيه أحمد العيسى في القرية ،فحفظ القرآن و المعلقات وديوان المتنبي و آالف 

التي كانت " مدرسة الكتاب"و لم يكن في القرية مدرسة غير .  األبيات من الشعر العربي

الصغير ، و التي كان والده الشيخ أحمد يسكنها، و يعلم فيها، بدأ بكتابة الشعر بين الشاعر 

في التاسعة أو العاشرة ، فكتب أول ديوان من شعره في القرية، تحدث فيها عن هموم 

.الفالحين و بؤسهم
1

 

_ وضعه المدير في الصف الرابع مباشرة_دخل المدرسة االبتدائية في مدينة أنطاكية      

 ت ثورة اللواء العربية قد اشتعلت عندما احس عرب اللواء بمؤامرة فصله عن سورية و كان

شارك بقصائده القومية  في المظاهرات والنضال القومي الذي خاضه أبناء اللواء ضد      

 .االنتداب الفرنسي على سوريا وهو في الصف الخامس والسادس ابتدائي

يتابع مع رفاقه الكفاح ضد االنتداب الفرنسي غادر لواء إسكندرون بعد سالحه  ل     

 .وواصل دراسته الثانوية في ثانويات حماة  والالذقية ودمشق

وفي هذه الفترة ذاق مرارة التشرد وعرف قيمة الكفاح في سبيل األمة العربية ووحدتها      

.وحريتها
2
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 .دخل السجن أكثر من مرة بسبب قصائده ومواقفه القومية     

ك في تأسيس حزب البعث من البدايات وهو طالب في ثانوية جودة الهاشمي شار     

 .بدمشق

في أوائل األربعينيات من القرن _ في ذلك العهد " التجهيز االولى"وكانت تسمى      

 .الماضي

درس في دار المعلمين ببغداد ،عمل مدرس في مدارس الحلب ،وموجها أول للغة      

السورية ، وهو عضو جمعية شعر التي أسسها أدونيس ويوسف  العربية في وزارة التربية

 .الخال

 .انتسب مبكرا لحزب البعث وكتب مجموعة من األشعار العربية     

وقد كرم بالعديد من الجوائز . له ديوان ضخم مطبوع تغلب عليه اناشيد األطفال     

 .م١٩٦٩واالحتفاليات كان من مؤسسي اتحاد الكتاب العرب في سورية عام 

 .وبداية وغيالن، معن،: متزوج له ثالثة اوالد     

 .يحسن الفرنسية واإلنجليزية إلى جانب لغته العربية، وسلم بالتركية     

زار معظم أقطار الوطن العربي وعددا من البلدان األجنبية، وقد أقام في اليمن لعدة      

 .سنوات

.١٩٦١ران عام اتجه إلى كتابة شعر األطفال بعد نكسة حزي    
3
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ثار آشارك مع زوجته الطبيبة ملكة ابيض في ترجمة عدد من اآلثار االدبية، أهمها      

شارك مع زوجته وعدد من زمالؤه في ترجمة . الكتاب الجزائريين الذين كتبوا بالفرنسية

 .قصص ومسرحيات من روائع األدب العالمي لألطفال

م حصل ٠١١١في عام . مع اللغة العربية بدمشقم انتخب عضوا في مج١٩٩١في عام      

 .على جائزة اإلبداع الشعري، مؤسسة البابطين
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 :مؤلفاته

اعتمد سليمان على أبعاد تربوية في أشعاره التي كتبها لألطفال والشباب، متأثرا القيته      

 :من تلك القصائد. السياسية

 .١٩٩٠حلب-شعر-مع الفجر  -１

 .١٩٩١بيروت-شعر- شارعين الجدران -２

 .١٩٩١حلب -شعر -أعاصير في السالسل  -３

 .١٩٩٩بيروت -شعر-ثائر من غفار  -４

 .١٩٩١بيروت  -شعر-رمال عطش -５

 .١٩٩٩بيروت  -شعر-قصائد عربية  -６

 .١٩٦١بيروت  -الشعر-الدم والنجوم الخضر  -７

 .١٩٦١بيروت  -شعر-أمواج بال شاطئ  -８

 .١٩٦٠بيروت  -شعر-رسائل مؤرقة  -９

 .١٩٦١بيروت  -شعر-أزهار الضياع  -１０

 .١٩٦١بيروت  -شعر-كلمات مقاتلة  -１１

 .١٩٦١بيروت  -شعر-أغنيات صغيرة  -１２

 .١٩١١بغداد وزارة اإلعالم  -شعر-اغنية في جزيرة السندباد  -１３

 .١٩١١دمشق وزارة الثقافة  -شعر-اغاني بريشة البرق  -１４

 .١٩١١دمشق  -مسرحية شعرية -االزار الجريح-ابن األيهم  -１５

١٩٦٩بيروت  -مسرحية شعرية -"الثفقي ابو محجن"الفارس الضائع  -１６
4 

 .١٩٦٩دمشق  -مسرحية شعرية-انسان  -１７

 .١٩١١دمشق  -مسرحية وقصائد-ميسون وقصائد أخرى -１８

 .١٩٦٩دمشق  -شعر االطفال-ديوان األطفال -１９

 .١٩٦٩دمشق  -مسرحية شعرية لألطفال-المستقبل  -２０
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 .١٩٦٩دمشق  -مسرحية شعرية لألطفال-النهر  -２１

 .١٩٦٩دمشق  –ل مسرحيات غنائية لألطفا -２２

كلمات لأللم، أغاني الحكايات، أحالم شجرة التوت، فتى غفار، صالة أرض ... 

 .الثورة، فرج األطفال 
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 :بعض دواوينه

في هذه الديوان . الذي يحفظ كثير من األطفال العرب بعض قصائده" ديوان األطفال"     

،  وهمسات الوفاء والحب، كما أنه حرص براءةوالالطاهر  يخاطب الشاعر الطفولة بقيتاره 

الخفيفة، ذات االيقاع السريع الذي جعل  والموحية، والسهلة الرشيقةفيه على استخدام اللفظ 

 :من تلك القصائد أناشيد

 "بسمه أمي سر وجودي           أنت نشيدي عيدك عيدي  "  

 الجميلة الشعرية بالصورةاهتماما إلى ذلك أعطى سليمان العيسى في قصائده  ضافةاإلوب      

التي يسهل تقسيمها في ذهن الطفل، والتي يستقيه الشاعر عادة من واقع األطفال أو من 

 .أحالمهم وآمالهم

    قبله ماما ضوء نهاري                   أنا عصفور ملء الدار 

  سناندي  تساندي ويا وحدة السواعد       من زهرة واحدة ال يضيع الربيع

وكما غنى سليمان العيسى للعرب الصغار بقيتاره الطهر والبراءة واألمل، عزف للكبار      

والكفاح والفداء وذكرهم بما حققه أجدادهم من تضحيات وانتصارات،  البطولةبسيمفونية 

واليأس والتطبيع، يقول عبد  والهزيمة االستعمارورفض  واالنتفاضة المقاومةودعاهم إلى 

 الذاكرةوتوثيقها وتخليدها في  الفدائيةللعمليات  المباشرةف، سباقا إلى االستجابات هللا أبو هي

على حادثة الفدائي العربي عرفان عبد هللا التي " و جسد قنبلة"مثل ما فعل في مسرحية 

يدوية وهو يبتاع الطعام لرفاقه في عمان ، قنبلةسقطت منه 
5
 

 

فغطاها بجسده كي ال تؤذي أحدا وقد أصبحت هذه  القنبلةفصاح بالناس ليبتعدوا وارتمى فوق 

إلى جانب ذلك ما . والشهداء الشهادةونشيدا لتكريم  والتضحيةرمزا لفعل الفداء  المسرحية
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 المعاديةفي شبابه بسبب مواقفه  الفرنسيةزال سليمان العيسى والذي سجنته سلطات االحتالل 

، وكتب عددا من القصائد التي تجسد لعربيةا الوحدةلالنتداب، يناضل بالكلمة من أجل تحقيق 

التي لم  والعنصرية الصهيونية األطماعمعاناة الشعب الفلسطيني ومقاومته وانتفاضته ضد 

. اإلسالمية العربيةاألبرياء وتدنيس األراضي والمقدسات  بأرواحتكف عن الفتك 
6
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 :اليمن في شعر سليمان العيسى

الذي " اليمن في شعري"ها بكثير من أشعاره التي صدرت في كتاب اهتم باليمن وخص     

يضم نصوصا شعرية مختارة ومميزة اختارتها زوجة الشاعر ملكة أبيض وقامت بنقلها إلى 

و قد احتوى الكتاب على . والفرنسيةوطبعت في هذا اإلصدار باللغة العربية  الفرنسية

 :قسمين

 .فحة من القطع المتوسط ص 56يضم األول قصائد مختاره في      

 .صفحة 07لتلك القصائد في  الفرنسية الترجمةويحتوي القسم الثاني على      

فهو ديوان شعري يضم أحدث ما كتبه سليمان العيسى عن اليمن " يمانيات"أما كتاب      

قصيده كرسها سليمان  34صفحة من القطع المتوسط توزع على  087ويقع في أكثر من 

 .من أرضا وإنسانا وتأريخاالعيسى للي

  :وفاته

بدمشق عن عمر ناهز  المنيةرحل الشاعر العربي السوري سليمان العيسى الذي وافته      

.م9704أغسطس   72عام في  29
7
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 :بطاقه فنية للكتاب

 .العربية اللغةمهارات تدريس : العنوان

 ._عمان_دار البداية ناشرون وموزعون : دار النشر

 .األولى: عةالطبعدد 

 .م9704/ ه 0343: سنه النشر

 .صفحة  022: عدد صفحاته

صفحة ،ابتداءا من الغالف من  022وكان له  9704 0343هذا الكتاب عام  تأليفتم      

الجانب األيمن فهو ملون بألوان مختلطة واللون غالبا على باقي األلوان كتب على الغالف 

سحر سليمان "مباشرة تحت العنوان اسم مؤلفه " بيةمهارات تدريس اللغة العر"اسم الكتاب 

 .وما تحتهما الكتابة المزركشة وفي األسفل واألخير الدار التي نشرت فيها" عيسى

ليأتي في مضمونه   الوحدات والمفاهيم التي درسها وذكر كل ما يخصها، فبدأ بآية      

والسنة والدار وكل ما  عةالطبقرآنية لها ، تليها صفحة من الكتاب الخارجي في ظهرها 

مقدمة تمهيدية   6 الصفحةيخص بالنشر والتوزيع وأرقام الهاتف والفاكس بعدها تماما 

 للمضامين، 

، بالوحدةطرق التدريس :ب والمعونة المبرمجةالوحدة األولى  08إلى  72من صفحة      

دتها ليصل بآخر ، حسناتها ،عيوبها ،ماالوحدةمفهومها، أسس التدريس بطريقة : ذكر فيها

 .اللغةبين فروع  الصلةجزء لها 

 والحديثة القديمةدرس فيها جميع المهارات  074إلى  94من صفحة   الثانية الوحدةثم      

مفهومها ،كيف : القراءةحول مهارة  الوحدةالمهارات اللغوية وتحدث في هذه : وعنونها ب
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 ويأتيالتهيئة واالستعداد _ الذاتيةوامل والع الموضوعيةالعوامل _؟  مشكالتها الفاعليةتقاس 

 فيها تهيئة خاصة وتهيئة عامة، ثم تصنيفها من حيث الغرض ومن حيث الشكل، 

مفهومها، أثرها في نمو الطفل، مزاياها، عيوبها، تنميتها، التدريب عليها، :  الصامتة_0

 .األهداف التي ترمي إليها ثم استخدامها

 مزاياها، عيوبها، طريقه التدريس بها، ثم تقويم مفهومها، عناصرها،: الجهرية_9

مفهومها، أهميتها، األهداف التي تحققها، وسائل التدريب عليها، طريقه : قراءة االستماع     

 تدريسها، مزاياها وعيوبها

 األسباب والعالج،: الطالب في القراءة فعض

 .العربية للغةاأسباب تتعلق بالمعلم، بالتلميذ، بطبيعة : من ناحية األسباب 

 . فيما يتعلق بالمعلم، بالتلميذ، بالكتاب، باللغة: من ناحيه العالج 

مزاياها  الهجائيةالطريقة <أ: التركيبيةأو  الجزئية الطريقة_0: القراءةطرق تدريس 

 .وعيوبها

 .مزايا والعيوب الصوتية الطريقة< ب

 .مزاياها وعيوبها المقطعية الطريقة< ج

 طريقة  الكلمة مزاياها وعيوبها< أ: أشكالها: الكليةأو  ةالتحليلي الطريقة_9

 مزايا وعيوب الجملةطريقه < ب

 .األسس التي تقوم عليها: التوفيقيةالطريقة التوليفية أو _ 4

مفهومها، أهميتها، مشكالتها، أهداف تدريسها، تدريبات التهيئة لها : الكتابة ةمهار     

 .وأهميتها
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اإلمالء المنقول، االمالء المنظور، اإلمالء : يفه، أهدافه، وأنواعهمهارة اإلمالء تعر     

االجتماعي، اإلمالء االختباري ولكل نوع درسه وذكر مزاياه وعيوبه وطريقة تدريسها، 

 .اختيار موضوع اإلمالء، االجراءات التي تساعد على التغلب على بعض صعوبات االمالء

 .يس، أسباب ضعفه في الوقت الحاضر، مراحل تعلمهتعريفه، أهداف التدر: مهارة الخط     

االبداعي، أهداف تدريس اإلنشاء _التعريف به، الوظيفي (: اإلنشاء)مهارة التعبير      

 . ، تقويماألساسية المرحلةلتدريس التعبير الشفوي في  العامةالشفهي،  الخطوات 

لها تدريس التقويم، الصعوبات أهداف تدريسها والخطوات التي يتم من خال: التعبير الكتابي

 التي تواجه الطفل والمعلم

 :األناشيد والمحفوظات     

 .مفهومها، أهميتها، أهداف تدريسها، طريقة تدريسها: األناشيد

أهداف تدريسها، طريقه تدريسها، الخطوات الواجب اتباعها : والمحفوظات األدبيةالنصوص 

 .ات و ما يستحب في تدريس األناشيد والمحفوظاتفي تعليمها، الفرق بين األناشيد والمحفوظ

القواعد، موضوعات األنماط اللغوية، موقف التربويون من : اللغويةمهارة األنماط      

 .تدريس القواعد، طريقة تدريسها

مصادر :فقد عنونها ب األخيرةوهي   025إلى 004الثالثة من صفحة  الوحدةفيما يخص      

 .ط المدرسي ومصادر التعليمالتعلم ودرس فيها النشا

مفهومه، أهميته تخطيطه، األهداف التي يحققها النشاط المدرسي : النشاط المدرسي     

 .للتالميذ المدرسة، أنواع النشاط المدرسي، ألوان النشاط التي يمكن أن تهيئها والبيئة

 .ى عند تحديدهامفهومها، أهدافها، الشروط التي يجب أن تراع(: المنزلية) البيتيةاألنشطة 
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 المدرسة، فرض ممارسة النشاط اللغوي في السابقة باألنشطةالنشاط اللغوي  ةعالق     

األهداف اللغوية التي تحققها اإلذاعة المدرسية، مادة اإلذاعة  : اإلذاعة المدرسية-0وخارجها، 

وي، تنظيم في مجال النشاط اللغ المدرسةوبرامجها، األلوان التي يمكن تقديمها إلى جمهور 

 .اإلذاعة المدرسية

 .األهداف التي يحققها، مراعاة األهداف لتحقيقها: التمثيل-9

 .أنواعها، األهداف لتحقيقها: الرحالت-4

 .الجماعة، األهداف التي تبرزها نشاطات هذه الخطابةمجموعة : األدبية الجماعة-3

جماعة : يادينها، ومجاالتهااألهداف التي تسعى إلى تحقيقها، فوائدها، م: الحرة القراءة-6

 .وأصحاب الكتب وأصدقائها المكتبةالقراءة الحرة وكيفيه تحقيق أهدافها، جماعة 

ماهيتها، تشجيع الطالب على ارتيادها، أهدافها، أفرعها، الصفات التي : المدرسيةالمكتبة  -5

النشاط  ويرعاها، وفي األخير تقويم المكتبةيجب أن تتوفر في المعلم الذي يقوم على 

 .المدرسي

، (التطور التاريخي والتطور االصطالحي)مفهومها، تطورها : التعليميةالوسائل      

 .، نماذج حولها، تصنيفات الوسائل التعليمية التعلميةاللغةاستخدام الوسائل في مجال 

 ، الوسائل السمعية، البصريةالوسائل : إلى ثالثة أنواع رئيسية التعليميةتصنيف الوسائل 

 . الوسائل السمعية والبصرية

 .على أساس طريقه الحصول عليها التعليميةتصنيف الوسائل 

و مواد ال  الشاشةمواد تعرض ضوئيا على : تصنيف الوسائل على أساس طريقة عرضها

 . تعرض ضوئيا
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وسائل : األولى المجموعة: تصنيف الوسائل التعليمية على أساس الخبرات التي تهيئها

الخيرة الممثلة  -، جالبديلة المعدلةالخبرة -الهادفة المباشرة،   ب الخبرة-أ: ملالمحسوس بالع

 .الدرامية

الزيارات -، بالتوضيحيةالعروض -أ: بالمالحظةوسائل المحسوس : الثانيةالمجموعة 

 الثابتةالصور -الصور المتحركة، ه-، دالتعليميةالمعارض والمتاحف -، جالميدانية

 .الصوتيةوالتسجيالت 

 . الرموز اللفظية-الرموز البصرية، ب-أ: المجردة البصيرةوسائل : الثالثة المجموعة

 .النشطة، الوسائل السلبيةالوسائل : حسب فاعليتها التعليميةتصنيف الوسائل 

، المتممة، الوسائل الرئيسيةالوسائل : على أساس دورها في عمليه التعليم التعليميةالوسائل 

 . الوسائل المكملة

 .وسائل العرض، وسائل األشياء، وسائل التفاعل: يف الوسائل من حيث وظيفتهاتصن

، أسس التعليمية للمادةوفي األخير أهمية الوسائل في ميدان التعلم والتعليم، أهميتها      

مفهومها، أنواعها، : الطباشيرية السبورةلوح  -١: اختيار الوسائل واستخدامها، أنواعها

 .تخدامهاوظائفها، ومجاالت اس

تعريفها، مميزاتها، مجاالت استخدامها، األدوات والمواد الالزمة للعمل : لوحة الجيوب-٢

 بها، طريقه صنعها، بطاقاتها

 .ماهيتها، أشكالها، المواد الالزمة لصنعها، أنواعها، بطاقاتها: لوحة الفانيال الوبريةاللوحة -٣

 .ها مجاالت استخدامها، كيف تعد؟مفهومها، الوظائف التي تؤدي: اإلخبارية اللوحة-٤

 .مفهومها، مميزاتها، المآخذ عليها، طريقة صنعها: الكهربائية اللوحة-٥
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، مميزات التعلم بواسطته، سلبيات التعلم به، معايير اختياره المدرسيةالكتب : الكتاب-٦

 .وكيفية استخدامه

 ماذا نعني به؟ : الحاسوب التعليمي-٧

برنامج   -البحتة،أهم ما يتميز به في التعليم، ج التعليميةالبرامج  -التمرين والممارسة، ب-أ

برنامج الخبيرة والذكاء -برنامج حل المشكالت، و-ه برنامج المحاكاة،-د اللعب،

 .مزايا الحاسوب التعليمي، االصطناعي

ما  :ترفيهي يساعد المتعلم على استعداده للتعلم، ثانيا: مراحل القيام بها، األول: الرحالت-٨

أثناء القيام بالرحلة وما ينبغي أن يؤخذ : تمهيد وبما يجب القيام للترغيب فيها، ثالثا الرحلةقبل 

 .بعين االعتبار

 . العربية اللغةويختمها بالرحالت وتدريس      
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 : موضوع وأسباب تأليف الكتاب

 :المواضيع

 :واصطالحا لغةمفهوم التدريس 

و الرسم  ءالشيدرس ": درس"ان العرب البن منظور في مادة لقد ورد في لس: لغة     

: عفوا أثره، والدرس: عفا ودرسته الريح، يتعدى وال يتعدى، ودرسه القوم: بدرس دروسا

درس األثر بدرس دروسا و درسته الريح تدرسه درسا أي : أثر الدارس، وقال ابو الهيثم

.محته 
8

 

كأنه عانده حتى انقاد لحفظه وقد قرئ : ن ذلك، مودراسةو درس الكتاب يدرسه درسا      

: وليقولوا درست، وليقول دارست، وقيل درست قرأت كتب أهل الكتاب، ودارستهم: بهما

.. مبالغةدرست، ودرست أي هذه أخبار قد عفت وامحت، و درست أشد : ذاكرتهم، وقرئ
9

 

عوبات بكثرة القراءة هذا في التعريف اللغوي لمفهوم التدريس والذي يعني تذليل الص     

 .والمذاكرةء، يعني أيضا التعليم المرحتى يخف حفظه على 

إحاطه المتعلم بالمعارف وتمكينه من اكتشاف تلك : "عرف التدريس بأنه:اصطالحا      

المعارف، فهو ال يكتفي بالمعارف التي تلقى وتكتسب، إنما يتجاوزها إلى تنمية القدرات 

 "م، والوصول به إلى التحليل والتصور الواضح والتفكير المنظمفي شخصية المتعل والتأثير

  

                                                           

-  . 02ص   د ت  د ط، 5م ،لبنان ،بيروت ،دار صادر ،لسان العرب ابن منظور
8

 

 1ط ،االردن ،عمان ،دار الشروق للنشر والتوزيع العربية، اللغةساليب تدريس أفي  ،الكافي ةمحسن علي عطي_ 9
  .55ص  م، 9112
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مجموعة النشاطات التي يؤديها المدرس في موقف تعليمي لمساعدة : "ويعرف بأنه     

".محددة تربويةالمتعلمين في الوصول إلى أهداف 
10

 

علم من مخطط لها بحيث تمكن المت إجرائيةيوضح لنا هذا التعريف أن التدريس عملية      

تنمية قدراته وخبراته حيث يتجاوز التدريس عمليه تلقين المعارف والمعلومات إلى عملية 

 .في مواقف تعليمية جديدة تفيده في حياته وتجعله يتكيف مع محيطه االجتماعي تأليفها

 :اللغةمفهوم 

أي اللسن وحدها أنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم وهي فعلة  واللغة: لغة     

تكلمت، أصلها لغوة وقله وثبة، وقيل أصلها لغي أو لغو، و الهاء في الحكم جمعها لغاة و 

 .لغوة
11

 

 : اصطالحا

"بأنها أصوات يعبر كل قوم عن أغراضهم" اللغةيعرف ابن جني في الحقائق حد     
12

 

أكد  فقد للغة المميزةيعد تعريف ابن جني هذا تعرف دقيق يذكروا الكثير من الجوانب      

في التعبير، ونقل األفكار كما  االجتماعية، كما ذكر وظيفتها للغة الصوتية الطبيعةأوال على 

 .بين أنها تستخدم في مجتمع فلكل قوم لغتهم

وقد تناقل اللغويون من العرب هذا التعريف دون اضافة، نذكر إليه نظرا لشموله      

.باللغةواحاطته ودقته في بيان المعنى 
13

 

                                                           
مام دمحم بن سعود اإل ةجامع ،خرىأ بلغةللناطقين  ربية اللغة العطرائق تدريس  لي،ابراهيم عبد العزيز العصي_  10

 .99ص  م، 9119ة، االسالمي

  .903م، ص 9773 ، 4ط ، والنشر بيروتللطباعة ر ددار صا 04،لسان العرب المحلب ابن منظور، _ 0

 ،بيروت ،والنشر والتوزيعللطباعة عالم الكتب  العربية، اللغةبكليه  ،حققه دمحم علي النجار ،عثمان ابن جنيابي الفتح _  12

 .52ص م،  9112 1ط 

 .07ص م،  9772،د ط  ،الجزائر ،دار الهدى ،العام اللغةفصول في علم  ،دمحم علي عبد الكريم الرديني_ 3
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القدرة الذهنية مكتسبة، يمثلها نسق يتكون من  اللغة: "يعرفها ابن خلدون في مقدمتهو     

 "رموز اعتبارية منطوقة يتواصل بها أفراد مجتمع ما
14

 

 :المهارةمفهوم 

.مهر في العلم أي كان حاذقا عالما به: يمهر، حذق، يقال_ مهر: لغة     
15

 

 .احكام الشيء وإجادته والحذق     
16
 

األداء السهل الدقيق القائم على الفهم، لما يتعلم االنسان حركيا وعقليا مع : الصطالحفي ا     

 .توفير الجهد والتكاليف
17

 

واتقان في أكثر وقت  بكفاءةأعمال تعليمية  إلنجازالتي تمكن المتعلم  المكتسبة القدرة     

 .ممكن وأقل مجهود وعائد تعليمي أوفر
18

 

 .من انجاز مهمه بكيفية محددة وبدقة متناهية وسرعة في التنفيذالمهارة هي التي  تمكن      

 

 

 

                                                           

العام ص  اللغةدمحم علي عبد الكريم فصول في علم  نقال عن 635ص م،  0277المطبعة األدبية،  ،ابن خلدون ةمقدم _3

00.  

15
 ...وف المنجدعلم_   

 .32 ص 1221 ،دار العلم للماليين ،بيروت ،معجم علم النفس ،اخر عاقلف_  16

 
التدريسية، و المهارات  التعليمية السلوكية،هداف األ ةصياغإلى دليل المعلم  ة،شعبان غزال ،دمحم السيد مرزوق_  17

 . 92 ص 1222دار ابن الجوزي السعودية، 

18
 02 ص 9707 ،جلوان جامعة  التربية، ةكلي ،ماجستير ةرسال المهارة، ةرنامج مقترح لتنميب دمحم عبد الحليم، فعالية_  
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 :أسباب التأليف

 :ه نذكر منهاتأليفوآخر ما نتطرق إليه في دراستنا لهذا الكتاب أسباب 

 األساتذة الممارسين لمهنة التعلم، توضيح التعليمية المهارات الواجب اعتمادها  ةحاج

التي على المعلم  البيداغوجيةما هي الطرائق ، و أيضا العربية اللغةفي حقل تدريس 

، في حين له نشير البالغةمراعاتها خاصة مثال عند تدريس مادة النحو و الصرف أو 

التي  التقليديةهذه المواد للمتعلمين و يخلص الدرس اللغوي العربي من تلك الطرائق 

 .ال تتماشى وروح العصر الذي نحيا فيه

 اللغة بين المدرسة للثنائيةمجتمع العربي وهي راجعة في ال العاميةلتفشي  نتيجة ،

 .والبيت والشارع

  وذلك الطرق التي يستخدمها المعلم وتدني معرفته بطرق  الطلبةلدى  اللغةضعف

 .المناسبةوطرق التدريس  المناسبةالتقويم 

  ابداء وعدم  العربية اللغةلتعلم  الالزمة األساسيةفي إدراك المهارات  الطلبةقلة اهتمام

 .في ذلك الرغبة

  على  لألبناءوعدم تشجيعها  اليوميةفي الحياة  العاميةاللهجات  األسرةاستخدام أفراد

 .استخدام الفصحى

  في  دراسةبعض المدرسين تربويا للتدريس ألنهم لم يحصلوا على أية  تأهيلعدم

 .أو في طرق التدريس التربئة

  العربية اللغةالتي تتعامل بتدريس  ريةالفك األنشطةمعالجة النقص الواضح في تقديم 

 .تحديدا
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 ماهية الكتاب: انيــل الثـصــالف

 خطة تأليف الكتاب: أولـث الـبحــالم

 مصادر و مراجع تأليف الكتاب من دراسات وأبحاث: انيـث الثـبحــالم

  المنهج المتبع من صاحب الكتاب في دراسته: الثـث الثـبحــالم

 معجم مصطلحات البحث: عـرابث الـبحــالم
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 :الكتاب تأليفطة خ

مهارات تدريس "كتابه " سحر سليمان العيسى"أعاله قسم الكاتب  المبنية الدراسةمن خالل 

 .إلى ثالث وحدات وكل وحدة تندرج ضمنها عناصر" العربيةاللغة 

 يتحدث  02ى صفحة إل 2، من صفحة بالوحدةطرق التدريس :األولى المعنونة ب

 :فيهاحول

  72صفحة .....متكاملةكوحدة  اللغةأال و هي  تعلم  بالوحدةمفهوم طرق التدريس. 

  تحدث فيها حول أسس نظرية التدريس، األسس النفسية،  00إلى  72من صفحة

 . التربوية، اللغوية

  الوحدةالتي تستند إليها طريقة  الفلسفة... 09من صفحة. 

  حسنات هذه الطريقة، تضمن فيها التشويق والتجديد، التثبيت،  04إلى   09من صفحة

 .، مسايرة االستعمال اللغوي، النمو اللغويالمعرفةالربط التكاملي، مسايرة طبيعة 

  من حيث الوقت والجهد، من : ذكر فيها المساوئ 06 الصفحةإلى غاية  04من صفحة

، من التعليميةللمراحل حيث الدرس، من حيث الجدول الدراسي، من حيث مناسبتها 

 .حيث الميول، من حيث الصعوبة، ومن حيث النص

  وما التدريس عن طريقها ولتحقيقها الوحدةمادة  08إلى غاية صفحة  06من  صفحة ،

 .على أمور منها التأكيدماذا يتطلب؟ و ثم يتكلم على 

  التي  ، واألدوارالعربية اللغةبين فروع  الصلة 02إلى غاية صفحة  08 الصفحةمن

، الدراسات األدبية، القواعد النحوية والصرفية، المطالعةمن حيث : تلعبها اللغة

 . اإلمالء

 إلى غاية  94فانطلقت من الصفحة : اللغويةالمهارات :ب الموسومة الثانية الوحدة

 .فتكلم حول المهارات ككل 072الصفحة 
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  هوم، كيف المف: القراءةتحدث حول مهارة  58إلى غاية صفحة  94من صفحه

؟، أهدافها، مشكالتها، التهيئة   واالستعداد لها، أنواعها، القراءةتقاس فاعلية 

وذكر المزايا والعيوب، األهداف وطرق تدريسهم، أسباب عالج الطالب 

 .في طرق تدريسها القراءةالضعيف في 

  مفهومها، أهميتها، : الكتابةحول مهارة  06إلى غاية صفحة  52من صفحة

 .أهداف تدريسها، تدريبات التهيئة، أهميتها ومراحل تنفيذهامشكالتها، 

  تعريفه، : تحدث حول مهارة اإلمالء 84إلى غاية صفحة   05من صفحة

أهدافه، أنواعه، طرق تدريسهم، اختيار الموضوع، االجراءات التي تساعد 

 .حوله الموجودةعلى التغلب على الصعوبات 

   تعريف، : حول مهارة الخطتحدث  82إلى غاية صفحة  83من صفحة

 .أهداف التدريس، أسباب ضعفه في الوقت الحاضر ومراحل تعلمه

  مفهومه (: االنشاء)حول مهارة التعبير  26إلى غاية صفحة  27من صفحة

 المرحلةلتدريسه في  العامةالشفهي والكتابي، أهداف تدريسه، الخطوات 

الب ومواجهة المعلم لهذه الدنيا والصعوبات التي تواجه المعلم والط األساسية

 .الصعوبات

  مهارة األناشيد والمحفوظات 079إلى غاية صفحة  25من  صفحة: 

 .واإلعدادية االبتدائيةمفهوم األناشيد، أهميتها، أهداف تدريسها، طريقة تدريسها في 

أهداف تدريسهم، طريقة تدريس النصوص، : والمحفوظات األدبيةمفهوم النصوص 

 .تباعهاوالخطوات الواجب ا

 .الفرق بين األناشيد والمحفوظات وما يستحب في تدريسهما

  مفهوم : تحدث حول مهارة األنماط اللغوية 072إلى غاية صفحة   074من صفحة

القواعد، موضوعات االنماط، موقف التربويين من تدريس القواعد، وطريقه تدريس 

 .األنماط اللغوية
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 025 الصفحةإلى غاية  004 الصفحةم من مصادر التعل:ب الموسومة الثالثة الوحدة 

 .تحدث فيها عن النشاط المدرسي ومصادر التعليم

  مفهومه، أهميته، : ذكر النشاط المدرسي 039إلى غاية صفحة  004من صفحة

، أنواعه، األلوان التي تندرج ضمنه، والبيئةتخطيطه، األهداف التي يحققها النشاط 

 الحرة القراء_ األدبية الجماعة_الرحالت _ التمثيل_عالقته باألنشطة، اإلذاعة 

 .وتقويم النشاط المدرسي المدرسية المكتبة_

  التطور التاريخي : وتطورها التعليميةالوسائل  025إلى غاية صفحة  034من صفحة

، نماذج من الوسائل، تصنيفات اللغةوالتطور االصطالحي، استخدامها في مجال 

 .الوسائل التعليمية التعلمية

 :ف إلى ثالث أنواع رئيسيةتصن

 السمعية والبصريةالسمعية، البصرية ،. 

 تصنيفها على أساس طريقة الحصول عليها. 

 تصنيفها على أساس طريقة عرضها. 

 تصنيفها على أساس الخبرات التي تهيئها. 

 تصنيفها على حسب فاعليتها. 

 تصنيفها على حسب دورها في عملية التعليم. 

 تصنيفها من حيث وظيفتها. 

، أسس اختيارها واستخدامها التعليمية للمادةأهمية الوسائل في ميدان التعلم والتعليم، أهميتها 

، المجاالت، األدوات، والمآخذاألنواع بالوظائف، المميزات _الوظيفي، أنواعها مع المفاهيم 

 ...والمواد الالزمة للعمل و طريقة صنعها

لف لم يتوازن في كتابته بين الوحدات فقط أعاله أن المؤ المذكورة الدراسةنستخلص منها 

وذلك لتعدده  074 الصفحةإلى  94صفحة، من الصفحة  097 الثانية الوحدةأبلغ في 
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المهارات، ودرسها دراسة دقيقه وذكر كل ميادينها وألوانها، وتندرج ضمنها بين المعلم 

 .والطالب وما يستلزم فيه

فلم يتكلم كثيرا عن طريقة  08إلى  72حة صفحات فكانت من الصف 07 األولى الوحدةأما 

التي تستند إليها وعدد  والفلسفةكثيرا فقد ذكر فقط المفاهيم حولها كمادة  بالوحدةالتدريس 

 .الحسنات و المساوئ و صلتها بين فروع اللغة العربية

 004من صفحه  صفحة 85اال وهي مصادر التعلم فتمركزت حول  األخيرة للوحدةفبالنسبة  

النشاط المدرسي ومصادر التعليم، فقد درس النشاط : شمل مطلبين 025إلى غاية صفحة 

 .المدرسي كمفهوم و ما يجول حوله من أنواع، مميزات، و ما أنواعه

من ناحية مصادر التعليم فقد انطلق من الوسائل التعليمية وتطورها وتصنيفاتها ليصل إلى 

ليصل ... وكل ما يحمله من طرق التدريس، الصنع و الوظائف األهمية،  األسس، األنواع

 .العربية اللغةإلى عنصر الرحالت وتدريس  باألخير
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 :مصادر و مراجع تأليف الكتاب من دراسات و أبحاث
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 ماهية الكتاب                                                                            لثانيالفصل ا
 

 :منهج المتبع من صاحب الكتاب في دراستهال

في كتابته لهذا " سحر علي سليمان"من خالل دراستنا استنتجنا أن المنهج الذي اتبعه الكاتب 

المنهج الوصفي التحليلي، وذلك : العربيةمهارات تدريس اللغة "الكتاب الذي تحت عنوان 

مهارات التدريس بشكل دقيق، حيث  دراسةمن خالل خطة ومؤشرات التي أدت بالمؤلف إلى 

 :ومن هنا نذكر البعض منها.... تعرف على األسباب واكتشف الحلول

  المنهج الوصفيمن حيث: 

 الكتابةمفهوم طرق التدريس، مفهوم المهارات، القراءة، : "اإلكثار من الصفات ،

 السبورة، التعليمية، الوسائل األدبية الجماعةاإلمالء، مفهوم النشاط المدرسي،  

 ...."، لوحة الجيوبالطباشيرية

 بحاجة إلى  ريقةالطثبت أن ... تعلم اللغة كوحدة: استعمال األفعال الماضي والمضارع

 ".تعد قدرة الطفل على التمييز". "وقت وجهد

 "مكن المعلم من جمع سلسلة  الصور" 

  بالستيعاتمتاز هذه القراءات بالوقفات في أماكن خاصة : "االنفعاليةاألساليب 

 " الحقائق

 "يبين لهم نقطه البداية" 

 ".الورقة ما أمكنيجول المعلم بين الطالب ليرى كيف يمسك الطالب األقالم عن "  

 ".تصحيح كراسات اإلمالء تدرب التالميذ على أسلوب االستنباط"

 من حيث المنهج التحليلي: 

 لألخرين الفكرةبالخط تنقل : "تفكيك الموضوع" 



 ماهية الكتاب                                                                            لثانيالفصل ا
 

دون مشقة كان عامال مساعدا في  السريعةالسهلة  للكتابةكوسيلة ... إن انتشار أقالم الحبر" 

الذي نكتب به ذات رأس كروي الشكل ال يبرز حدود  رداءة الخطوط، ألن ريشة القلم

القديم يبرز رأسه بميالن يبرز الحروف بشكلها الصحيح ويعطي  الكتابةالحرفي بعكس قلم 

 ".رونقا الكلمة

 من قبل المعلم يطرحها بطريق متدرجة تؤدي في  أسئلةاعداد :" نقد وتقويم المعلومات

راعيا أن يجيب التالميذ بلغة سليمة تناسب إلى بناء الموضوع بشكل متكامل م النهاية

 ".مستواهم

فإن هذه القطعة تكاد تخلو  العادةوفي ... تتركز موضوعات األناشيد حول القضايا الوطنية"

و هي بهذا المفهوم أضيق مجاال من  الفلسفيةمن المسائل المنطقية والحكم العميقة  والمعاني 

 ".قطع المحفوظات

 التعرف على النمط اللغوي الصحيح وتمييزه من النمط غير : "التركيب واالستنتاج

 ".الصحيح

بين  والموازنةواالستنتاج والتحليل  المالحظةتدريس القواعد يذكي قدرة التالميذ على دقة " 

 ".المتألف من التركيب والمختلف

  يستطيع  ومتباينةنهج من النشاط المدرسي طرق وأساليب متنوعة : "الخاصةالمعالجة

ويتعامل مع  النفسيةالل إشباع رغبات و ميول التالميذ ويحقق حاجاتهم من خ

 ".مشكالتهم

ومما يدل على ذلك  البسيطةزامنت اإلنسان منذ وجوده على هذه  التعليميةإن الوسائل " 

 ".التي تحدث عنها القرآن الكريم" قابيل وهابيل"حادثة األخوين 
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 :إحصاء المؤلفين
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 :إحصاء المصطلحات
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 :ات البحثحمعجم مصطل

 :اشيد والمحفوظاتاألن 

 :األناشيد

ينشدها نشيدة ونشدانا طلبها  الضالةنشد، نشدت الضالة، إذا ناديت وسألت عنها، نشد :  لغة 

 .وعرفها، والنشيد رفع الصوت وكذلك يرفع صوته بالتعريف فيسمى منشدا
19

 

اع قطع مختار قابلة للتلحين والغناء، تنشد في شتى المناسبات، وتتميز بااليق: اصطالحا

 .الجماعةالموسيقي المؤثر وروح 
20

 

قطع شعرية سهلة في طريقة نظمها، وفي مضامينها تنظم على وزن مخصوص، وتصلح 

 .لتؤدى  جماعيا أو فرديا
21

 

التي يتحرى الشاعر في تأليفها سهولة األلفاظ والتنظيم و حسن االيقاع  الشعريةهي القطع   

 .ان األدب المحبب إلى األطفال والتالميذ الصغارالجمعي،  وهي  لون من ألو لأللقاءوتصلح 

 

 

 

                                                           

19
 .390ص  9777، بيروت،  09مج  ،العرب لسان ،بي الفضل جمال الدينأ ،ابن منظور_  

 

20
 .2ص  9700 ،دار صفاء عمان،  0ط  العربية، اللغةى تدريس مهارات إلمدخل  ،عيد زهدي_  

 

21
 .36ص  0222 ،عمان ،دار الفكر،  3ط  ،طفالدب األان، أالغنائي حن_  
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 :المحفوظات

مشتقة من الفعل يحفظ ومصدره حفظ بمعنى منع  من الضياع أو التلف ويقال حفظ : لغة 

 .السر أي كتمه وحفظ المال أي رعاه
22

 

 .أوعية المعلومات التي انتجها الجهاز واستقبلها لتحقيق غاية معينة

وتم تجنيبها  المنشئةالتي انعدم تداولها تماما في إدارتها  داريةاإلكل الوثائق : اصطالحا

 .وحفظها في مكان منعزل بغرض تقييمها
23

 

التي يدرسها التالميذ، و يكلفون حفظها أو حفظ  الموجزةة األدبي القطعةالمحفوظات هي 

في  ةاألدبي الدراسةأجزاء منها، بعد الدراسة واألهم وتكون إما شعرا أو نثرا وهي مادة 

 .المتوسطة والمرحلةوال سيما في الصفوف العليا  االبتدائية المرحلة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .22ص  9119ة، مصر العربي القاهرة، ةجامع ة،العلميالثقافة دار  األرشيفية،شرف تقييم الوثائق أالشريف _  22

23
جلو نأ ةمكتب ، والمؤسسات والشركاتالحكومة ر اوتنظيم المحفوظات في دإدارة في الحديثة الطرق عودة أبو فتوح، _  

 .80ص  0258العربية،  مصر  ةجمهوري القاهرة، المصرية، 
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 :اللغويةاألنماط  

... ، أو األساليب التعبيرية كالنداء االستفهامالفعلية، االسمية كالجملةهو التركيب اللغوي 

 .والتشبيه الستعارةواألساليب البالغية  كا... كالتذكير والتأنيث الصرفيةوالبنى 
24

 

، االسميةمن تراكيب لغوية كالجملة (  ، الحرفاالسمالفعل، )ما يتركب من أقسام الكالم و

وترد في ...، االستفهام، التعجب، المدح والذمكاألمرواألنماط اللغوية المتعددة ...الفعلية

الطالب ويتعرض لها بطريقة تلقائية فإذا بين فسرت له بطريقة سليمة  يقرأهاالنصوص التي 

 . بح من قاموسه اللغوي يستدعيها وقت الحاجة ليوظفهاتص فإنها

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ،المختار للنشر والتوزيع ةمؤسس، (الوصفية، الشرطية الظرفية،الجمل ) اإلسناديةالتراكيب  ،بو المكارمأعلي _  24

 .91ص  9112 ، 1ط ، مصر
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 :اإلمالء 

أمله  قال له فكتب عنه، وأماله كأمله على تحويل الضعيف، : "جاء في تاج العروس : لغة

 ".بالعدل وليه فليملل"وفي التنزيل 
25
 

 الحجاز وبني  بني تميم وقيس يقال عليه شيء يكتبه  عليه فنزل  لغةأمللت : وقال الفراء

. "باللغتين معا
26

 

أمل المعلم على طالبه مادة الدرس، بمعنى تال مادة الدرس عليهم ليكتبوها في كراسهم 

".واإلمالل هو اإلمالء على الكاتب
27

 

إلى رموز مكتوبة،  المفهومة المسموعةهو عمليه تقوم على تحويل األصوات : اصطالحا

، وذلك الكلمةمن  صحيحةالفيها الحروف على أن توضع هذه الحروف في مواضعها 

صوت خاص به ال  العربية اللغةاللفظ وظهور المعنى المراد، ولكل حرف في  الستقامة

. خالية من الصعوبات اإلمالئية الكلمة، على أن تكون الكلمةيتبدل تبديل موقعه من 
28

 

يمكن القارئ من نطقها تبعا لصورتها التي  المنطوقةالكلمات  ألصواتهيرو تصوير خطي  

نطقت بها، وله قواعد وأصول متعارف عليها وهو الرسم الصحيح للكلمات، وهو تحويل 

 .األصوات المسموعة والتعبير عنها برموز مكتوبة تترجم ما يدور في ذهن اإلنسان

 

 
                                                           

 .989سورة البقرة، االية _ 25

26
 .097ص  ، 8مج  ،بيروت مكتبة،  ةمكتب منشورات ،العروستاج  ،دمحم المرتضىالزبيدي _  

 

27
 8مج  ،الهالل بيروت ةكتاب العين تحقيق مهدي المخزومي ابراهيم السامرائي دار مكتب ،بن احمد الفراهدي الخليل_  

 .436ص ،

28
 ة،بالغ ،صرف ،قواعد)اللغة العربية علوم موسوعة  ،بو خليلأ ، نبيل الزين، زهديالحمل ، نظمىبو حلتمنبيل أ _ 

 .322ص 9112ردن للنشر والتوزيع عمان األ ةسامأدار  ، (امالء
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 :التعبير 

: و عما في نفسه أعرب وبين وعبر عنه غيره"  ر_ب _ع : "جاء في لسان العرب: لغة

تكلم عنه واللسان يعبر عنه في : ، وعبر عن فالنوالعبارةة العبر: فأعرب عنه، واإلسم

".الضمير
29
 

أعرب وبين بالكالم، وبه : عما في نفسه وعن فالن( ع ب ر)وورد في الوسيط في ماده 

: عبر عينه: أبكاه، ويقال: فسها وفالنا: األمر، اشتد عليه، وبفالن شق عليه، وأملكه والرؤيا

".أبكاها
30

 

 الكتابةاللفظ أو : الطرق بإحدىما في النفس من أفكار ومشاعر اإلفصاح ع: اصطالحا

فالتعبير يكون بالنسبة للتلميذ لفظا يعبر عن ما يجول بخاطره وفي نفسه،   أو كتابة تقوم 

بنفس الوظيفة عن طريق التعبير يمكن الكشف عن  شخصية المتحدث أو الكاتب وعن 

".مواهبه وقدراته و ميوله
31

 

، والتعبير الواضح السليم اللغوية المادةن االتصال اللغوي وفرع من فروع أحد فنو :التعبير

وتحقيقها، لذلك فهو  الغاية، وسائل لخدم هذه اللغةوكل فروع  اللغةغاية أساسية لتدريس 

 .جدير بأكبر قدر من عناية المعلم
32

 

أي أفصح  صفاته من اللفظ نفسه، تعبر عن الشيء: مفهوم التعبير: مفهوم في ضوء التدريس

، أو بتعبيرات الوجه باإلشارةعنه وبينه ووضحه، ويكون هذا التبيان أو اإليضاح باللفظ أو 

 .والواقعية التمثيليةبأنواعها  الحركةبالرسم و 

                                                           

29
 .406ص  0228 ، 0ط ،لبنان الرسالة،  العرقموسي، مؤسسةتحقيق نعيم  ،القاموس المحيط ،باديأالفيروز _  

30
 .687ص  0289 ، 0ج، اسطنبول تركياالمكتبة اإلسالمية،   ،معجم الوسيط ،خرونآابراهيم مصطفى و _ 

 

.002ص  9776 ،مصر ،السويس ةقنا الجامعية، ةدار المعرفاللغة العربية، طرق تدريس  ،ماعيلزكريا اس_ 
 31

 

.00ص  ، 9772السويس الجامعية،  قناة دار المعرفة اللغوية،المهارات  الخويسكي،  زين كامل_ 
 32
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 :الخط 

أي كتبه : ونحوها مما يخطط، وخط الشيء يخطه خطا الكتابةالخط : "في اللسان ءجا: لغة

، المخطاط، عود يستوي عليه الخطوط، خطها لنفسه أي أن رالتسطي: بالقلم أو غيره التخطيط

 "يعلم عليه عالمة بالخط
33

 

رسم عالمة، و يقال : خط الوجه صار فيه خطوط، خط الغالم: "وجاء في المعجم الوسيط

جعل لها : سطره و كتبه، و يقال خطه بقلمه أو يده، خطط األرض: فالن خط في كتاب

الكتابة في حالة ( في علم الرسم أو التصوير) التخطيط  خطوطا أو حدودا، و يقال خطه أو

 ".أو الرسم أو العموم الصورةالخط، داللة تامة على ما يقصد في 
34

 

ه بأن يطابق المكتوب المنطوق به، في ذوات الحروف هجائالخط هو تصوير اللفظ بحروف 

 .وعددها

طه اإلنسان لنفسه ويحفره الخط هو السطر والكتابة ونحوها مما يخط كل مكان يخ: اصطالحا

والطريق المستطيل وما له طول عند الحكماء وما يقبل االنقسام طول ال عرضا ال عمقا 

وفن الخط فن تحسين الخطوط و تجويد الكتابة و علم الخط ...والخط البياني النقطةونهايته  

. علم الرمل خطوط
35

 

روف، تتميز الكتابة بكون حروفها في مختلف اللغات التي تستعمل الح الكتابةهو فن وتصميم 

، والتزويةمن خالل الرفع، و المد  مختلفة، مما يجمعها قابلة الكتساب أشكال هندسية متصلة

 .والتشابك والتداخل، والتركيب
36

 

 .الخط والكتابة وجهان لعملة واحدة

                                                           
 1222 ،بيروتالعلمية تب دار الك،  1ط ، خطط ةتهذيب لسان العرب ماد ،بي الفضل جمال الدين دمحم ابن منظورأ_  33

 .211ص 
 .993ص  ، المكتبة العلمية،  2ط،  1ج ،المعجم الوسيط العربية، اللغةمعجم  ،طهران_  34
 .98ص  1225،  القاهرة المديرية، المطابعشؤون ل ، الهيئة العامة  1ج ،  1ط  اللغة صول أمين أدمحم شوقي _  35

36
 .06 03ص ،  9770، دمشق ، اتحاد الكتاب العرب ،يثالخط بين المسند والحد ةحلر أحمد شوحان،_  
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 :بالوحدةطرق التدريس  

 الوحدةوالتسميع في في التدريس كثرة في أساليب وطرائق الحفظ  الوحدةظهر مفهوم 

بحيث تكون وحدة أو كال واحدا ال  التعليميةشاملة وفيها ينظم النشاط والمواد  التدريسية

.  أجزاء منفصلة من المعرفة تقدم في صورة سلسلة من موضوعات تعين و تدرس و تحفظ

37
  

مامات حول موضوع أو فكرة أو حول أحد اهت العلمية المادةبتنظيم  الوحدةويمكن بناء هذه 

 .أو مشكلة اجتماعية الطلبة

تنظيم خبرات المقرر الدراسي ووضعه في تقسيمات كبيرة شاملة ترتبط : " هي لوحدةفا

 "ينمي لديهم  االتجاهات والقدرات والمهارات بأسلوبببعضها البعض وتقدم للطلبة 

 

وات بها وخط المرتبطة واألنشطة العلمية المادةموقف تعليمي يحتوي على : " أو هي 

وأساليب تدريسها أو أسلوب من أساليب تنظيم محتوى المنهج المدرسي وهي طريق من 

 ".طرائق التدريس
38
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 .79/72/9702 وعلم النفسالتربية قسم  اإلنسانية،للعلوم  التربية ةكلي الكليةموقع  ،شيماء كاظم الفتالوي ةحمز_  

38
 .73/00/9705ة، العربياللغة قسم  اإلنسانية،للعلوم  التربية ةكلي ة،حمزجؤذرة _  

 



 ماهية الكتاب                                                                            لثانيالفصل ا
 

 

 

 

 :القراءة 

وتنميتها من خالل الخبرات  اللغوية الخبرةعملية لغوية ومن هنا تبرز أهميه :" القراءة

ب والمناقشات وزيادة المحصول اللغوي من الكلمات وقراءة القصص، ويج المشتركة

 ".التركيز هنا على تنمية وعي الطفل و إدراكه بأن قراءة حديث مكتوب
39

 

وهو التعرف : الجانب اآللي: ، وله جانبيناألربعة اللغويةواحدة من أهم المهارات  القراءة

إلى أشكال الحروف وأصواتها والقدرة على تشكيل كلمات وجمل منها، والجانب االدراكي 

، وال يمكن الفصل بحال من األحوال بين الجانبين اآللي المقروءة المادةالذهني يؤدي إلى فهم 

 ".واالدراكي
40

 

 .اهتمام وهدفها تزويد المتعلمين بمادة شائقة في وجوب يشجع على تعليم القراءة القراءة
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 .74ص  9772ة، دار الكتب الحديثاللغة العربية، في تدريس الحديثة اتجاهات  ،ي و زميلهطه علي حسين الدليم_  

40
 ، ر صفاء للنشر والتوزيعاد،  0ط واإلعدادية، االبتدائية المدرسةفي  القراءةومهارات  ةنشطأ ،هبه دمحم عبد الحميد_  

 .00ص  9775 عمان



 ماهية الكتاب                                                                            لثانيالفصل ا
 

 

 :الكتابة 

هو من الكتب، وهو الجمع، وهو مصدر يسمى به المكتوب مجازا كالخلق بمعنى : لغة

 .المخلوق

 

تجمع : واحدة من الكتائب وهو العسكر المجتمع، تكتب الكتيبةكتبت كتيبا وكتابة ومنه  :يقال 

 .الحمامةأي جماعة فيه الحروف و المعاني المحتاج إليها من شرح : ومنه كتبت الكتاب
41
 

 

، فالشد وجمع المتنوعةالكتابة  ما يجمع فيه الدالالت : " يرى دمحم صالح الشينطي: اصطالحا

في حد ذاتها جمع بين  الصياغة،   والمحكمة بالصياغةألن الكتابة ال تقوم إال أمر ضروري، 

أما معنى الحرية فتتمثل في رغبة اإلنسان القائمة في نفسه الكلمات وربط لها ببعضها ببعض،

وأما المعنى الثالث الذي يتمثل في اإللزام لتحرير ما بداخله من أفكار ومشاعر وأحاسيس،

 ".تلزم صاحبها، وتعبر شاهدا على ما قطعه على نفسه المكتوبةفلكلمة 
42
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 _045ص ، 4طالسعودية،  ،الرياضالفضيلة، دار  ،الرحمن منعممحمود عبد الفقهية، لفاظ معجم المصطلحات واأل _ 

040. 

 

42
 .02ص  ،9770، ندلس للنشر والتوزيعاأل ردا  ،فن التحرير العربي ،دمحم صالح الشينطي_  



 ماهية الكتاب                                                                            لثانيالفصل ا
 

 

 

 :مصادر التعلم 

 

 .هو المعنى الموجود في الفعل والمجرد دون تحديد حدث زمانه: اللغةالمصدر في 

إلى الطالب بكل  التعليميةالتي يستخدمها المعلم لتوصيل المعلومات والمقررات  األداةهي 

 .المقروءةسهولة مثل الكتب والرسوم والملفات 

 

تحوي أنواعا متعدة من مصادر المعلومات يتعامل معها المتعلم تتيح له فرص  تعليميةبيئة 

 .واثراء عن طريق التعلم الذاتي والخبراتاكتساب المهارات 
43
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 3ص  ،0349 السعودية، المملكة العربية ،التعليم ةوزار ،مركز مصادر التعلم ةمحاضر ،عبد الرحمن الخطاب_  

 .ق السمعيوو برنامج الع نالمأمومتوسط 



 ماهية الكتاب                                                                            لثانيالفصل ا
 

 

 :اللغويةالمهارة  

يتميز بالسرعة و الدقة  مع مراعاه القواعد " صوتي أو غير صوتي"هي أداء لغوي 

 .من قراءة ومحادثة واستماع و كتابة وتعبير ةوالمكتوبالمنطوقة 

 :النشاط المدرسي 

 .نشط كسمع، بالفتح فهو نشط، طابت نفسه للعمل وغيره: " في القاموس: اللغةفي 
44
 

النشاط ضد الكسل يكون ذلك في اإلنسان ينشط بنشاط فهو نشيط طيب : "و أشار زهران بأنه

ألمر الذي تنشط له وتخف إليه وتؤثر فعله ما النفس للعمل، المنشط كفعل من النشاط وهو ا

 "هو مصدر ميمي بمعنى النشاط

خارج قاعدة  الطلبةالتي يمارسها  التعليميةمجموعه من السلوكيات : النشاط في االصطالح 

، وهي التعليمية المؤسسةوتوجيه أعضاء هيئة التدريس لتحقيق أهداف  بأشرافالدرس 

".ب بحريةأنشطة غير مفروضة يختارها الطال
45
 

تنظيما لتالميذها من غير  المدرسةبأنه األعمال التي تنظمها : "يعرفه اسماعيل القباني 

 ".والهوايات وغير ذلك الرياضيةكالرحالت والحفالت واأللعاب  الدراسيةحصص 
46

 

التي تمارس بطريقة حرة و  العلميةو  الفنيةو  والرياضية االجتماعية األنشطةجميع ألوان  

 .األكاديمية الدراسةلترويح أو الكتساب مهارات خارج نطاق منظمة ل
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 .934ص  0229، بيروت ،لبنان ةمكتباالجتماعية، المصطلحات معجم  يدوي، زكي أحمد _  

 
 9112 ، 9ط  القاهرة، اللبنانية،  المصريةدار  ة، ووظائفه ومجاالت تطبيق ،مفهومه :النشاط المدرسيحسن شحاتة، _  45

 .33 32ص 
 ،لرياض، ا 2ط  ،حضريالسوسيولوجي العمران دراسة في  ،مفهومه و المدرسياالجتماعي  األمن ،اسماعيل عبيد_  46

 .25ص  1222السعودية، 



 ماهية الكتاب                                                                            لثانيالفصل ا
 

 :قائمة المصطلحات 

  اللغة الفرنسية اللغة االنجليزية

Song and archives Chanson et archives األناشيد و المحفوظات 

Language pattenns Modèles de langages األنماط اللغوية 

dictation dictation األمالء 

Teaching enseignement التدريس 

Expression expression التعبير 

writing L écriture الكتابة 

language Une langue اللغة 

Learning resources Sources 
dopprentissage 

 مصادر التعلم

Language skill Compétences 
linguistiques 

 المهارة اللغوية

Language activity Activité linguistiques لنشاط اللغوي ا 

Unit in teaching Unité d’enseignement الوحدة في التدريس 
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 ل الثالثـصــالف
 مضمون الكتاب



 الكتاب مضمون                                                                         لثلثاالفصل ا
 

 

 

 مضمون الكتاب: ل الثالثـصــالف

 

 الخصائص األسلوبية و اللغوية في الكتابة العلمية لدى صاحب الكتاب:أولـث الـبحــالم

  العناصر الحجاجية و االقناعية عند الكاتب :انيـث الثـبحــالم

 نتائج البحث عند الكاتب :الثـث الثـبحــالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الكتاب مضمون                                                                         لثلثاالفصل ا
 

 :لدى صاحب الكتاب العلمية الكتابةفي  واللغوية األسلوبيةلخصائص ا

o  الخبريةالجمل: 

  ةفعلي ةجمل ...." متكاملةكوحده .... اللغة العربيةيقصد بتدريس ": البسيطةالجمل 

 "ةاسمي ةجمل  ..." أساسيةمن مهارات وعمليات  مركبة القراءة 

 معينةحصص  بإفرادال تعترف  فإنها... وحده اللغةا دامت م": المركبة الجمل" 

 " للقراءةتعده .. التهيئةمرحله" 

 ةمصدري جملة ..." الصحيحة اللغةيفهم  أن... ن الهدفإ": مفعول به الواقعة الجمل 

 ةفعلية جمل  ... "التمييزالطفل على ة ينمي قدر... شتمل التدريباتت"

 ة متكاملةكوحد اللغةنها تتعامل مع إ": اسم _خبرالواقعة   الجمل" 

 "يبالمعلم للتدريس والتدريحتاجها ... سائلالو"

 عقول  طبيعةمع  ىماشيت... الجزئيةمعالجة القضايا ": مضاف اليه الجمل الواقعة

 ةفعلية جمل ..."  البشر

 ةشبه جمل  ..." العالجيةالوسائل  التخاذمالئي لتعرف على مستواهم اإلا"

 في تطبيقها الصعوبةشيء من  الطريقةهذه ينتاب ": صفه الواقعة الجمل" 

 "تفيده في بالغة التعبير... االفكار"

 اللغةيستلزم منه ان يكون على وعي جيد بفروع ... لتخطيط لتدريسا": حاال الواقعة الجمل

 "جمعاء

 "ليهمإيدربهم على اتقان العمل ويحببه ... رسم الحروف"

 



 الكتاب مضمون                                                                         لثلثاالفصل ا
 

o  اإلنشائيةالجمل: 

 الطلبي: 

 كهربائيا ايجب اال تستخدم مصدر" :مر األ" 

 "صليأ رأيتمونيصلوا كما " :قوله ملسو هيلع هللا ىلص

 ال يبرز حدود الحرف... القلم ةيشر": النهي" 

 "في التدريس ةثابت استراتيجيةفال توجد "

 "عند الطالب اللغوية السالمةال يكفي لتحقيق ... لنحو وحدها"

 كيف؟ معرفةوجب علينا ": االستفهام" 

 "تار عن الموضوع؟وماذا نخ"

 غير الطلبي: 

 كاديمياأمن بين المعلمين نعم المؤهلين  المكتبةمين أختيار ا": المدح" 

 "الفائز من بين أفضلها النشاط كمسابقه بين الصفوف ويختار نعم... "
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 :عند الكاتب الحجاجية وإلقناعيهالعناصر 

 ن يدرك أن من الخبر إفمن ناحيه الهدف ف... تتضمن التمهيد الرحلة... ": المسرحية

 "تربوية ةعلمي ة،ترفيهي... الرحلةالتلميذ المشارك في 

 "ترفيهي يساعد المتعلم على استعداده للتعلم وينمي روح العمل الجماعي ... الرحالت

 "للتحصيل

 " الجيدة البرمجةائص ى الى تحديد خصأد التعليميةاعداد المواد الجودة في" 

 "...االمتحاناتوالنجاح في  للدراسة أيقر: القسم االول": محاضره

 "الدراسةطفال القادمين لجو تكيف األ العامة التهيئة"

الطفل على  ةصعب لكي ينمي قدرسهل الى األلتدريبات يتم عرضها بالتدرج من األا"

 "التمييز

 وتقديم الواجب  المشاركةالغرض منها . ..الصفحات الوفيات والدعوات ةاءقر": الندوة

 .القرائيةتعليم االطفال المهارات  البجة،عبد الفتاح  "  الديني واالجتماعي

قاط البصري للحرف هو نفسه المستغرق في لتن الوقت المستغرق في االأتفيد التجارب "

 النظريةبين اللغة العربية  اصول تدريس  البجة،عبد الفتاح  "   كلها الكلمةالتقاط 

 .والممارسة

 "  االجتماعية واآلداب الدينية والعقيدة الفضيلةالهدف منها هو غرس ... ناشيدتدريس األ"

 .العربية اللغة العملي لمدرسالموجه  ،عابد توفيق الهاشمي

 

 

 



 الكتاب مضمون                                                                         لثلثاالفصل ا
 

 :نتائج البحث عن الكاتب

  تجريبها بحوثكثير من الباحثين من خالل بالوحدة حظيت باهتمام طريقه التدريس، 

فرزتها أثبتت فعاليتها من خالل النتائج التي أحيث  التقليدية، بالطريقةومقارنتها 

 .للطلبة

 واستشعار المعنى  للرسالة،و المرسل أاستقبال معلومات الكاتب ة وسيل القراءة

ارات عن طريق استرجاع ضوسيله التعلم والتواصل مع الثقافات والم ،المطلوب

 .في المخ المسجلةالمعلومات 

 منها  ة،طريق عالمات ورموز معينن عام لغةتواصل بشري تمثل  ةتمثل وسيل لكتابةا

 .الكتابةشخاص الذين استخدموا نمطا معينا من نستطيع التعرف على احتياجات األ

 يكتسبها مهارة  لتصبح  ،اتقان رسم الحروف والكلمات عند كتابتها ةمالء عملياإل

 المدرسية البيئة بينها تسهم أدائية جمالية ةعمليلى إالمتعلم بالتدرب والميران ويحتاج 

 .والثقافية

 بمعنى  والكتابةو فيأتي ه ،تصميم في مختلف اللغات التي تستعمل الحروفالخط فن و

وفي ،شياء األ ةعلى صناع بأدباءفي االصطالح الخاص  الكتابةواحد فتطلق 

بها  تنضبط ةنه ملكأوقيل على  ،اصطالح الفقهاء يطلق على العقد بين السيد وعبده

 .مخصوصةنامل بالقلم على قواعد األ ةحرك

 ةبل هو صياغ ،كلمات وكفى ةعند الحديث عن التعبير ال يقتصر فقط على تعريفه بعد 

 .دع في تصوير ذاته فيهأبدب وحب األأنسان كامل في قالب لغوي إل

 التركيز  معبالمدرسة، ناشيد والمحفوظات ليات تدريس األآي الكاتب للكشف عن عس

التدريس وطريقه  ةلطريق بالنسبةما أ ،واحد نمطه وتشكيله لكل إذعلى الفرق بينهما 

 .تلقينهما تختلف بحسب المستويات

 ويمكن تعلمها عن طريق اللغوية، نماط بسبب األ لإلجهاد الخفيةالجسم  استجابة

 ية،النحوواعد لقض الطالب بشكل مباشر لريوالقياس والتدريب دون تعالمحاكاة 

 .قتضاء نمو التلميذ العقلي والمعرفيالولذلك 



 الكتاب مضمون                                                                         لثلثاالفصل ا
 

 في المشاركة الى  ،و خارجهاا المدرسةنشاط المدرسي سواء اقامته في داخل هدف ال

الذوق  ةفي النمو العقلي وتنمي سهامالى اإلإضافة ... تحقيق النمو الروحي االجتماعي

 .الفني االبداعي

من كونها ، المدرسيةفي المكتبات  ةيمراكز مصادر التعلم احداث نقله نوع ةمحاول

اطار شامل  ،داخل الهادفة والدراسةلى مكان العمل والنشاط إمستودعات للمعلومات 

 .األهداف التربوية، االستراتيجيات و األساليب التدريسية بين  االنسجاممتكامل يحقق 
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الخاتمة



 الخاتمة
 

 :الخاتمة

 :     ييقول الشاعر االندلسي أبي البقاء الرند  

             نفال يغتر يطيب العيش انسا           لكل شيء إذا ما تم نقصان          

تمثلت في بحث دروب طيلة العام ومن خالل دراستنا حاولنا  نهاية بدايةولما كانت لكل       

 قدر جهدنا للوصول الى حل االشكالية المطروحة في المقدمة وفي لذلك توصلنا الى النتائج

 : التالية

  ما يتصل بالمعلم: 

  عدم التقيد بالطريقة التقليدية المعتادة في تدريس مهارات اللغة العربية فمادة اللغة

 .كغيرها من المواد تقبل روح الحداثة وتتناسب معها طرق التدريس الحديثة

  تزويد المسؤولين في حقل تدريس مادة اللغة العربية بنماذج معدة لوحدات دراسية

 . ةمصاغ

  تدريب المعلمين على طريقة التدريس وفق الطرق من خالل دورات تعقد للمعلمين

 .خالل الخدمة 

  تشجيع التالميذ على معرفة المهارات اللغوية وذلك بتسهيل دراستها لهم مما يترك اثر

 .النفسي باالرتياح واالصرار على جودة دراسة المهارات

 صعوبات في مهارة من المهارات ومساعدتهم  رعاية المعلم للتالميذ الذين يعانون من

 .اثناء الحصة ببعض التدريبات

 ةن اليهم الممكنميول القراءة للتالميذ ليكون الكتاب احب ما يكو تنمية. 

 

 

 



 الخاتمة
 

 ما يتصل بالتلميذ: 

  الكتابة أداء محكم يعبر به عن أفكاره المحسوسة ،وتكون دليال على وجهة نظره في

 .حكم الناس عليه

  القطعة االمالئية وذلك بهدف تطبيق المعلم للمتعلم قواعد اللغة العربية اختيار

 .،واكتشاف مقدرتهم في رسم الحروف والفروقات بينهم

  استخالص بالقول أن الخط بتعاريفه هو فن وتصميم للحروف العربية وتصويرها

 .للمنطوق بها ،وهو لسان اليد لتحسين الخط وتحويله للكتابة فيه

 لطفل في النشيد وكذا الكبار وذلك لخروجهم من الخجول وتحسين نطقهم صورة عالم ا

 .زرع فيهم الحمية و الحماسة 

  أوعية المعلومات التي انتجها الجهاز الحكومي و استقبلها لتحقيق غاية معينة وانتهت

 .قيمتها العلمية وثبت لها قيمة ثقافية تستدعي حفظها حفظا دائما

 ة تشتمل على ألوان النشاط واالجراءات التي ينظمها المعلم عملية تعلم األنماط اللغوي

في موقف معين او عدد من المواقف يتفاعل معها التلميذ فيتمكن من خالل هذا 

 .التفاعل ان يلفظه ويستخدمه

  أهمية مناسبة تتيح للمتعلم االستفادة من أنواع متعددة ومختلفة من مصادر التعلم تهيئ

 .له فرص التعلم الذاتي

مهارات تدريس " وفي األخير ما يسعنا إال أن نقول أن هذا البحث الذي حث على         

ن تاتي أتمنى ،نوالنقائص ت بعض الهناه مثله مثل بقية البحوث ،ربما وقع في" اللغة العربية

 .ي هذا البحثة فكار الناقصفاأل ةخرى وتحاول الوقوف عندما توقفنا عنده او معالجأبحوث 
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 :مصادر و المراجعقائمة ال

 :القرأن الكريم

 .989سورة البقرة، األية 

 :قائمة المصادر

 .0200 ،دار العلم للماليين ،بيروت ،معجم علم النفس ،اخر عاقلف (0

 التربية، ةكلي ،ماجستير ةرسال المهارة، ةبرنامج مقترح لتنمي دمحم عبد الحليم، فعالية (9

 . 9707 ،جلوان جامعة 

 .  د ت  د ط، 5م ،لبنان ،بيروت ،دار صادر ،لسان العرب ابن منظور (4

 ، 4ط ، والنشر بيروتللطباعة ر ددار صا 04،لسان العرب المحلب ابن منظور،  (3

9773 . 

عالم الكتب  العربية، اللغةبكليه  ،حققه دمحم علي النجار ،عثمان ابن جنيبي الفتح أ (6

 .م 9775 0ط  ،بيروت ،والنشر والتوزيعللطباعة 

د ط  ،الجزائر ،دار الهدى ،العام اللغةفصول في علم  ،ريم الردينيدمحم علي عبد الك (5

 .م 9772،

دمحم علي عبد  نقال عن 635ص م،  0277المطبعة األدبية،  ،ابن خلدون ةمقدم (0

 .العام اللغةالكريم فصول في علم 

الفضيلة، دار  ،الفقهيةلفاظ معجم المصطلحات واأل ،محمود عبد الرحمن منعم (8

 . 4طة، السعودي ،الرياض

 . 9770، ندلس للنشر والتوزيعاأل ردا  ،فن التحرير العربي ،دمحم صالح الشينطي (2

مج  ،بيروت مكتبة،  ةمنشورات مكتب ،العروستاج  ،دمحم المرتضىالزبيدي  (07

8 . 

كتاب العين تحقيق مهدي المخزومي ابراهيم  ،بن احمد الفراهدي الخليل (00

 . 8مج  ،الهالل بيروت ةالسامرائي دار مكتب

علوم موسوعة  ،بو خليلأ ، نبيل الزين، زهديالحمل ، نظمىبو حلتمنبيل أ (09

للنشر والتوزيع عمان  ةسامأدار  ، (امالء ة،بالغ ،صرف ،قواعد)اللغة العربية 

 . 9772ردن األ

 0ط ، خطط ةتهذيب لسان العرب ماد ،بي الفضل جمال الدين دمحم ابن منظورأ (04

 . 0224 ،بيروتالعلمية دار الكتب ، 

 . ، المكتبة العلمية 2ط،  0ج ،المعجم الوسيط العربية، اللغةمعجم  ،طهران (03

 المطابعشؤون ل ، الهيئة العامة  0ج ،  0ط  اللغة،صول أمين أدمحم شوقي  (06

 .0206،  القاهرة المديرية،

، دمشق ، اتحاد الكتاب العرب ،الخط بين المسند والحديث ةحلر أحمد شوحان، (05

9770 . 
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 الرسالة،  العرقموسي، مؤسسةتحقيق نعيم  ،لقاموس المحيطا ،باديأالفيروز  (00

 .0ط ،لبنان

اسطنبول المكتبة اإلسالمية،   ،معجم الوسيط ،خرونآابراهيم مصطفى و (08

 .0289 ، 0ج، تركيا

 ةقنا الجامعية، ةدار المعرفاللغة العربية، طرق تدريس  ،زكريا اسماعيل (02

 . 9776 ،مصر ،السويس

 الجامعية،  قناة دار المعرفة اللغوية،ارات المه الخويسكي،  زين كامل (97

 .9772السويس

 .9777، بيروت،  09مج  ،العرب لسان ،بي الفضل جمال الدينأ ،ابن منظور (90

دار صفاء ،  0ط  العربية، اللغةى تدريس مهارات إلمدخل  ،عيد زهدي (99

 .9700 ،عمان

 .0222 ،عمان ،دار الفكر،  3ط  ،طفالدب األالغنائي حنان، أ (94

 القاهرة، ةجامع ة،العلميالثقافة دار  األرشيفية،شرف تقييم الوثائق أ الشريف (93

 .9779ة، مصر العربي

الحكومة ر اوتنظيم المحفوظات في دإدارة في الحديثة الطرق عودة أبو فتوح،  (96

مصر  ةجمهوري القاهرة، المصرية، نجلو أ ةمكتب ، والمؤسسات والشركات

 .0258العربية،  

، (الوصفية، الشرطية الظرفية،الجمل ) اإلسناديةراكيب الت ،بو المكارمأعلي  (95

 .9770 ، 0ط ، مصر ،المختار للنشر والتوزيع ةمؤسس

، بيروت ،لبنان ةمكتباالجتماعية، المصطلحات معجم  يدوي، زكي أحمد  (90

0229 . 

دار  ة، ووظائفه ومجاالت تطبيق ،مفهومه :النشاط المدرسيحسن شحاتة،  (98

 .9775 ، 9ط  هرة،القا اللبنانية،  المصرية

دراسة في  ،مفهومه و االجتماعي المدرسي األمن ،اسماعيل عبيد (92

 .0222السعودية،  ،لرياض، ا 0ط  ،حضريالسوسيولوجي العمران 

المملكة  ،التعليم ةوزار ،مركز مصادر التعلم ةمحاضر ،عبد الرحمن الخطاب (47

 .لسمعيق اوو برنامج الع المأمونمتوسط  3ص  ،0349 السعودية، العربية

 :قائمة المراجع

التعليمية هداف األ ةصياغإلى دليل المعلم  ة،شعبان غزال ،دمحم السيد مرزوق (40

 .  0225دار ابن الجوزي التدريسية، السعودية، و المهارات  السلوكية،

دار الشروق  العربية، اللغةساليب تدريس أفي  ،الكافي ةمحسن علي عطي (49

 .م9775 0ط ،االردن ،عمان ،للنشر والتوزيع

دار الفكر  الثانوية، المرحلةفي  اللغة العربية ،دمحم صالح الدين المجاور (44

 .م9777 ،د ط ،مصرالقاهرة،  ،العربي

 بلغةللناطقين  اللغة العربية طرائق تدريس  لي،ابراهيم عبد العزيز العصي (43

  .م9779ة، مام دمحم بن سعود االسالمياإل ةجامع ،خرىأ
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اللغة العربية، في تدريس الحديثة اتجاهات  ،هطه علي حسين الدليمي و زميل (46

 . 9772ة، دار الكتب الحديث

 االبتدائية المدرسةفي  القراءةومهارات  ةنشطأ ،هبه دمحم عبد الحميد (45

 . 9775 عمان ، ر صفاء للنشر والتوزيعاد،  0ط واإلعدادية،

 :قائمة المحاضرات (40
قسم  اإلنسانية،للعلوم  التربية ةكلي الكليةموقع  ،شيماء كاظم الفتالوي ةحمز (48

 .79/72/9702 وعلم النفسالتربية 

ة، العربياللغة قسم  اإلنسانية،للعلوم  التربية ةكلي ة،حمزجؤذرة  (42

73/00/9705. 
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 :فهرس الموضوعات

 مقدمة

     الكاتب و ما هو الكتاب: الفصل األول

 13............................................. .......................... تعريف الكاتب و حياته

 12................................................. ....................................... مؤلفاته

 12........................................................................................  دواوينه

 99.............................................................................  فنية للكتاببطاقة 

 98......................................................  (التدريس، المهارة، اللغة) المواضيع 

 21................................................................................. أسباب التأليف

 ماهية الكتاب: الفصل الثاني

 23...........................................................................  خطة تأليف الكتاب

 22...................................................................ة المصادر و المراجع  ئمقا

   22............................................................. المتبع من صاحب الكتاب المنهج
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 32........................................................................................  االمالء

 32.......................................................................................... التعبير

  38.......................................................... ................................ الخط

  32.......................................................................  طرق التدريس بالوحدة

 51........................................................................................  القراءة

 51.........................................................................................  الكتابة

 59.................................................................................  مصادر التعلم

 52................................................................................  لمهارة اللغويةا

  52..............................................................................  النشاط المدرسي

   53...........................................................................قاعة المصطلحات   

 مضمون الكتاب: الفصل الثالث

 52...................  الخصائص األسلوبية و اللغوية في الكتابة العلمية لدى صاحب الكتاب

   52.................................................  العناصر الحجاجية و االقناعية عند الكاتب

  21...................................................................................  ثنتائج البح
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 :كلمات مفتاحية

  المهارة"المهارات" 

 مهارات التدريس 

 طرق التدريس بالوحدة 

  مصادرالتعلم 

 النشاط المدرسي 
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 الملخص
 

 :الملخص

واتقان مهاراتها االستماع ، وتعليمها اللغة العربية من تعلم إن الهدف الرئيسي        

القران "وللتمكن من هذه المهارات واالرتقاء بالعربية وجب العودة الى مصدرها ... الكتابة 

لسانه وبالغته ،ناطقا للحروف  بفصاحةالذي يؤثر في دراسته ،مما يجعله متميزا " الكريم

من مخارجها الصحيحة ،معبرا عما يجول في الفكر والوجدان محاورا ،مفحما ،مقنعا بالحجة 

 ... والبراهين ،ناظما و مؤلفا

وفنون اللغة العربية تعد أساسا رئيسيا في العملية التعليمية التعلمية ،مما جعل         

صة ،لكون جميع المواد ترتكز على اتقان المتعلم لهذه القائمون عليها يعنون بها عناية خا

 .المهارات التي تعد أساس االتصال بين البشر

 
L'objectif principal d'apprendre et d'enseigner la langue 

arabe, et de maîtriser ses compétences d'écoute et 
d'écriture... Afin de maîtriser ces compétences et 

d'améliorer l'arabe, nous devons revenir à sa source, le « 
Saint Coran », qui affecte son étude , le rendant distinct 

dans son éloquence et son éloquence, prononçant les 
lettres depuis leurs sorties correctes, exprimant ce qu'Il 

erre en pensée et en conscience, un interlocuteur, 
argumentant, convainquant avec des arguments et des 

preuves, organisant et écrivant... 
        Et les arts de la langue arabe sont une base majeure 

dans le processus éducatif, ce qui a amené les 
organisateurs à en prendre un soin particulier, car toutes 

les matières sont basées sur la maîtrise par l'apprenant de 
ces compétences, qui sont à la base de la communication 

entre les humains. 
 
 



 الملخص
 

The main objective of learning and teaching the Arabic 
language, and mastering its listening and writing skills... In 

order to master these skills and improve Arabic, we must 
return to its source, the “Holy Qur’an,” which affects its 

study, making it distinct in its eloquence and eloquence, 
speaking the letters from their correct exits, expressing 

what He wanders in thought and conscience, an 
interlocutor, arguing, convincing with arguments and 

proofs, organizing and writing... 
        And the arts of the Arabic language are a major basis 

in the educational process, which made the organizers take 
special care of them, because all subjects are based on the 

learner's mastery of these skills, which are the basis of 
communication between humans. 

 


