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  من منحني وقتهما وجهدهما وحقهما والدتي ووالديإلى

  وتطويرهاالسرببة المغة  ك من  سى  ي  سبك الححفاا  مى  إلى

 المتسطنة األجباا من اجك تنوير السقوا وتننشئ  النبة  جاا التسمبي اللين ااملوا  إلى

 والمسر ةلمسمي  

  سبرا ووغبرا والى  ك وديقفاتي وومبيتي المواتي  ا قنني  أ رتي أ راد  ك  إلى

 واا منوا ي الد ا ي  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أهدي  مرر جهدي المتوااض إلى من قفاا  بها المولى  ع وجك  

 و بالوالدين إححااا   

. و إلى إاوتي و  ك أ راد  اامتي  سبرا و وغبرا  

والى جمبض وديقفاتي المواتي  ا قنني  واا منوا ي الد ا ي اللامسي  

 سبدر  – او ر  –  فبمة  –أماا  – وداد  –تواتبة  :  و  ااخ بالل ر  

. أتمنى لهن التو بي و  الحداد و النلاا  

 

  



 

 

 

انحًد  هلل زب انعانًٍٍ ، ٔانشكس نجالنّ سبحاَّ ٔ تعانى انري أعاَُا عهى اَجاش  

. ْرِ انًركسة 

زغى اٌ عبازاث انشكس ٔ االيتُاٌ تكاد تكٌٕ عاجصة فً ْرا انًقاو عٍ إٌفاء 

انفسض انًُشٕد ،إال أَُا َتقدو بأسًى كهًاث انشكس ٔ االيتُاٌ نألستاذ انفاضم  

 عهى يجٕٓدِ انري برنّ فً سبٍم إخساج انعًم عهى يا ْٕ –عهى بٍ عصة - 

 ٔشيٍهتً ، فجصاء هللا اعهٍّ ٔ كرا تٕجٍٓاتّ انسدٌدة ٔ انقًٍت انتً أفادتُا كثٍسا أٌ

. خٍسا فً اندٍَا ٔ اَخسة 

ٔ كرنك أتٕجّ بانشكس نألساترة انرٌٍ زافقَٕا طٕال يشٕازَا انجايعً خالل 

انسُٕاث انًاضٍت، ٔ أٔصهَٕا إنى يا َحٍ عهٍّ، إنٍٓى يُا فائق انشكس ٔ 

. االحتساو ٔ انتقدٌس

   
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 مقــــــــدمة
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علىسائرالعربٌةاللغةبسمهللاالرحمنالرحٌموالحمدهللربالعالمٌنالذيشرف

الذيبعثههللاالعظٌمبالحقالمبٌنأجمعٌنالبشرٌةوالسالمعلىاشرفوالصالةاللغات

 .أجمعٌنهللارحمهللناسأرسلهسٌدنامحمدصلىهللاعلٌهوسلمالذي

 :ٌومالدٌنوبعدإلىورضوانهللاعلىصحابتهالمٌامٌنوالتابعٌنوالناهجٌننهجه

أمريربًاشرحلًصدريوٌسرلً)هللاتعالىعلىلسانموسىعلٌهالسالمإتقان

 (.2528طه)واحللعقدهمنلسانًٌفقهواقولً

أخركتابهالعزٌزالذيجعلهلغةالعربٌةاللغةمناختٌارالباريعزوجلأدلفال

وتفوقهاعلىغٌرهامننضجهوكمالًاوعلوشانهرجحانهاسماوٌهللعالمٌنعلىرسالة

 .سواهإلٌهابدقهأغانًاللغاتفًالتعبٌر

ٌكهربإنإلىطرائقومناهجالتعلٌموالتعلٌمٌهدفبواسطةدخلالتدرٌسإنما

فًالمجتمعبفعالٌةالمتعلممعارفوقدراتومهاراتٌمكنهمنحلمشكالتواالنخراط

 .مرسومهألهدافوبناءمستقبلمنخاللتحقٌقه

العربٌةاللغةالدوافعالتًجعلتنانختارهذاالكتابالذيٌحملعنوانأهمهومن

سعادعبدالكرٌموالدكتورةومناهجهاوطرائقتدرٌسهاللدكتورطهعلًحسبالدلٌمً

الماستربامتٌازلكلباحثوطالبشهادةعباسالوائلًلٌكونمحورموضوعمذكرهنٌل

وهوالتدرٌسٌحتويعلىشرحإالانهمناسبلتخصصناأٌضافًمجالالتدرٌسللدوافع

بمختلفنشاطاتهامنخاللدراستناالعربٌةاللغةمفصللمناهجوطرائقكٌفٌهتدرٌس

عدهتساؤالتتمثلتفًأذهانناإلىتبادرتإلٌهانتطرقأنللكتابوالمواضٌعالتًٌجب

وحتىوأهمٌتهاالعربٌةاللغةماهًمحتوٌاتهذاالكتابوماهًمناهجوطرائقتدرٌس

 .التالٌةالخطةعلىهذهالتساؤالتاتبعناباإلجابةنقوم

فٌهابذكراسمًالمؤلفٌنتطرقناللكتابدراسةخارجٌةحملعنواناألولالفصل

رقمالطبعة،ودارنشرهوالطبعةعنوانالكتابوحجمهوغالفهوتارٌخنشرهورقمودراسة

أهمالتًحملتالخاتمةوأخٌرامحتوىالكتابدراسةالفصلالثانًوٌلٌه....ودارنشره

المتوصلإلٌهاوبالنسبةللمنهجالذياتبعناهفًدراسةوتلخٌصهذاالكتابوابرزالنتائج

اعتمدتاهاالمراجعالتًالمذكرةالنظرينظرالمتطلباتهوالمنهجالوصفًالتحلٌلً



 مقــــــــدمة
 

 ب
 

أثناءوتطبٌقاتهوقداصطدمناأصولهعلٌهاالعربالبنمحمدزٌادحمدانالتدرٌسالحدٌث

وعدموجودمصادرتبٌنلنامنهجٌهوكٌفٌهالخبرةةانجازناهذاالبحثعدهعوائقمنهاقل

جعلالبحثعبهدفبعناصرالموضواإلحاطةولناقدرالمستطاعاذاحلالكتابدراسة

.شامالوافٌارغمتلكالصعوبات
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  مناهجها وطرائق تدريسهاالعربية اللغة : عنوان الكتاب

  : للكتاب مؤلفين اثنين وهما :مؤلف الكتاب

 ليميدالدكتور طه علي حسين ال.  

 سعاد كريم عباس الوائليالدكتورة . 

 ال يوجد محقق لهذا الكتاب : محقق الكتاب

 شارع المنارة رام هللا األردن دار الشروق للنشر والتوزيع عمان  :دار النشر

 .اري تج مركز عقل الالمنارة

 2961614/02: هاتف

  2847003/07 الهاتفاألزهر ة جامعبالجنوبي، قرغزه الرمال 

 2005 سنة ونشر 2003:سنه الطبع  -

  اثنان:الطابعاتعدد  -

  حيث النوع ورقتي غالف عادين، وم17× 24 حجم الكتاب -

 .واحد : المجلدات -

 ةصفح: 280: عدد الصفحات -

  . وال رسوماتأشكالالكتاب ال توجد بداخل ال  -

 . وقبل مقدمه الكتاباإلهداء بعد األولمكان الفهرس في  -
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 : ٌتضمن هذا الجزء ما ٌلً 

 :تعرٌف المؤلف

 سعاد عبد الكرٌم عباس الوائلً : الدكتورة 

 تخصصها مناهج تدرٌس اللغة العربٌة : رتبتها أستاذة 

 دكتوراه مناهج اللغة العربٌة و طرائق تدرٌسها : التعلٌم

 ماجستٌر مناهج اللغة العربٌة و طرائق تدرٌسها 

 بكالورٌوس آداب فً اللغة العربٌة 

  استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة –تكنولوجٌا التعلٌم : اهتماماتها البحثٌة 

  البحث فً مجال الذكاء االصطناعً –مهارات التفكٌر العلمً 

  األردن – عمان –مؤتمر التربٌة فً عالم متغٌر : المؤتمرات التً شاركت فٌها

  تركٌا – اسطنبول –مؤتمر تكنولوجٌا التعلٌم و التعلم 

 2012- 200 –األردن / أستاذ مساعد الجامعة الهامشٌة : الخبرات المهنٌة

 األردن / جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة / أستاذ مشارك 

  (أستاذ زائر  ) 2013 – 2012 –

 2016- 2014نائب عمٌد / األردن / جامعة الهامشٌة / أستاذ مشارك 

 2018- 2016رئٌس قسم / األردن / الجامعة الهاشمٌة / أستاذ مشارك 

درست مادة اللغة العربٌة فً المرحلة المتوسطة و المرحلة اإلعدادٌة مدة : المواد التدرٌسٌة 

 سنوات و كذلك درست مادة تطوٌر مناهج اللغة العربٌة لطلبة الماجستٌر و كذلك درست 6
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مادة اتجاهات حدٌثة فً تدرٌس اللغة العربٌة و التربٌة اإلسالمٌة لطلٌة الماجستٌر و مادة 

 أساسٌات المناهج لطلبة البكالورٌوس 

جمعٌة أصدقاء البحث / و هً عضو فً الجامعة الهاشمٌة فً اللجنة العلمٌة للعلوم التربوٌة 

 اللجان االمتحانٌة لالمتحان الشامل لطلبة الماجستٌر فً كلٌة العلوم –األردن / العلمً 

 التربوٌة الجامعة الهاشمٌة 

 اإلمارات العربٌة المتحدة / إما فً جامعة العٌن 

 البحث العلمً و المؤتمرات و الندوات .....

 ضمان الجودة و ملف المساقات .....

 الدراسات العلٌا -.... المكتبة .....

 اللجنة االجتماعٌة و التفاعل مع المجتمع 

 يميلالدكتور طه علي حسين الد: تعريف المؤلف 

 هـ1379 شوال 27 الموافق 1960 ابرٌل 22ولد فً بغداد ٌوم الدلٌمً 

 بدا،جنوبا  كلم 22ة  العراقًة التً تبعد عن العاصم فً المحمودٌةربفً العراق وك

  .1973ها عام لموأك 1966 عام االبتدائٌة دراسته

 االبتدائٌة خالل مراحل تعلٌمه الثالث ة على مدارس القضااألول  ترتٌبهالدلٌمً كان

خرج منها وت 1979 الطب فً جامعه بغداد ة كلًإلىدلٌمً  ال انضموالثانوٌة والمتوسطة

 الدلٌمً كان طبٌبا سابقا وقد أن إلى داعٌة لكونه باإلضافة 1990بتقدٌر متوسط عام 

عن التوفٌق بٌنها وبٌن المجال اللغوي بسبب عجزه  1994ترك مهنه الطب سنه 

 مؤلف والكثٌر من الخطب 40 وله العدٌد من المؤلفات ما ٌقرب اإلسالمً،

 أٌضا وتأثر خالد بن الولٌد وعمر بن العاص ة بشخصًتأثر خلقت الصوتٌةوالمحاضرات 

 عام األمرٌكً للعراق وبعد االحتالل واإلٌمان العقٌدة علمه ألنه داوود إبراهٌمبخاله 
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وٌن عمل تك العراقً اإلسالمً حاول ولمده ثالث سنٌن وبالتعاون مع الحزب 2003

 ة تقلٌدية ترضويأنها ٌقول ألسباب العراق غٌر انه لم ٌنجح فً ذلك ة قضً طرحمؤسسً

 .نشأتهٌتبعها الحزب منذ 

 أقواله

  . ال ٌنفصالن اإلسالم وة العروبإن - 

 .نرٌد الفقٌه القائد ولٌس الفقٌه القائد -

 ٌفوز بالثورات المنظمون -

 مؤلفاته

. فً منظور القران الكرٌمةالعصم  - 
1

 

  المهدي المنتظر هذا ما خرافهة نفسًعقٌدة أم ة دٌنًعقٌدةالتشٌع   -

  . الصدٌقإمامة المذهب الجعفري أسطورة -

  ) كتٌب (العقٌدة ة فً حمايةدٌدسالقواعد ال -

 . فً العراقة والشٌعة ألهل السنةاألعداد والنسب السكانً:الحقٌقٌة هذه هً 

  مقاالت الشٌخ الدكتور طه حامد الدلٌمًموسوعة- 

 «  كتاب«  سٌاسٌهالالمركزٌة الفدرالٌة أو -

.« مطوٌة « السٌاسٌة أو الالمركزٌة الفٌدرالٌة -
2

 

 

 

 

                                                           
، ترجمة الشٌخ الدكتور طه حامد الدلٌمً القادسٌة الثالثة ، مؤرشف  من االصل فً تشرٌن 2008أٌار /  ماٌو1(الدلٌمً 1

 .2013 ماٌو 27، اطلع  علٌه بتارٌخ 2010االول اكتوبر 

 
2
 سبتمبر 03، اطلع علٌه بتارٌخ 2013 فبراٌر 01 الدلٌمً  طه ، كتب الشٌخ طه الدلٌمً، القادسٌة الثالثة دوت كوم مؤرشف من االصل فً  

2012. 
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 اللغة العربٌة مناهجها و طرائق تدرٌسها : عنوان الكتاب 

 : الكلمات المفتاحٌة التً جاءت فً العنوان 

 : اللغة المنهج تعرٌف– التدرٌس –اللغة 

على وزن فعلة من الفعل لغوة أي تكلمت و المصدر اللغوي من الفعل لغا و ٌعنً : لغة 

 النطق و الكالم 

هً نظام من الرموز التوفٌقٌة تستخدمه المجموعة للتواصل فٌما بٌنها ، و  : اصطالحا

فإننا نعنً انه ٌعرف نظامٌن مستقلٌن من الرموز : عندما نقول أن شخصا ٌتقن لغتٌن مثال 

التوفٌقٌة و بالتالً ٌستطٌع أن ٌتواصل مع أفراد ٌنتمون إلى مجموعتٌن بشرٌتٌن لكل منهما 

نظامها اللغوي الخاص 
3

 

بأنها أعظم اختراع قام به اإلنسان ، كما إنها : تعرٌف اللغة  (1984 )قدم ثور نداٌك 

الوسٌلة االجتماعٌة األكثر أهمٌة من أي وسٌلة أخرى كالمؤسسات و المدارس و غٌرها ، 

كما أنها تفوق أي وسٌلة مادٌة من حٌث التأثٌر على الكائن اآلدمً
4

  

 هو عملٌة تربوٌة هادفة تأخذ فً اعتبارها كافة العوامل المكونة للتعلٌم و :تعريف التدريس

ٌتعاون خاللها كل من المعلم و التلمٌذ لتحقٌق ما ٌسمى باألهداف التربوٌة 
5 

عملٌة اجتماعٌة انتقائٌة تتفاعل فٌها كافة األطراف التً تهتم بالعملٌة التربوٌة و  : هو أيضا

من إدارٌٌن و عاملٌن و معلمٌن و تالمٌذ لغرض نمو المتعلمٌن و االستجابة لرغباتهم و 

                                                           
07 ص 1995، 2 محمود احمد السٌد ، علم النفس اللغوي جامعة دمشق ط

3
  

4
 11 ص2006محمد محمود النحاس ، سٌكولوجٌة التخاطب لذوي االحتٌاجات الخاصة ، مكتبة االنجلومصرٌة  

5
  23 ص 1986 محمد زٌاد حمدان ، ادوات مالحظة التدرٌس ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزائر  
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خصائصهم و اختٌار المعارف و المبادئ و األنشطة و اإلجراءات التً تتناسب معهم و 

.تنسجم فً نقس الوقت مع روح العصر و متطلبات الحٌاة االجتماعٌة
6

 

جاء فً لسان العرب البن منظور نهج طرٌق، نهج بٌن واضح هو النهج : هو لغة: المنهج

» لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا " و وردت لفظة منهاج فً القران الكرٌم فً قوله تعالى 

 48المائدة اآلٌة 

عرفه زٌز أن مصطلح المنهج بمعناه األكثر شٌوعا ، ٌستخدمه مختصون على  : اصطالحا

.انه خطة لتربٌة المتعلمٌن و على انه حصل دراسً معٌن 
7

 

هو تخطٌط للعمل البٌداغوجً ٌشمل األهداف و المحتوٌات و أسالٌب التقوٌم بما  : المنهاج

 .فً ذلك الكتب المدرسٌة و الوسائل التعلٌمٌة 

امتازت المصطلحات التً تناولها عنوان الكتاب بالسهولة و الوضوح و عدم التعقٌد و قد 

 : تناولها الكثٌر من الباحثٌن منهم

 سهٌلة محسن كاظم الفتالوي 

احمد خلٌل محمد حسن فً كتابه اثر استخدام استراتجٌٌن للتفاعل اللفظً فً تدرٌس 

 . الفٌزٌاء 

 محمد زٌاد حمدان فً كتابه أدوات مالحظة التدرٌس 

لقد توافق عنوان الكتاب مع ما جاء فً محتواه إلى حد بعٌد الن العنوان هو فً حد ذاته 

 مضمون الكتاب و كما ٌقال الكتاب ٌظهر من عنوانه 

 (اللغة العربٌة مناهجها و طرائق تدرٌسها  )سمً هذا الكتاب بهذا العنوان  : سبب التسمية

الن ما جاء فً محتوى الكتاب هو شرح دقٌق و مفصل للعنوان و تبٌان مناهج و طرائق 

                                                           
6
 123 ص 1982 محمد زٌاد حمدان ، التدرٌس الحدٌث اصوله و تطبٌقاته ، دار الكتاب، الكوٌت ص  
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  38 ص 1 ج 1 ط1992ابن منظور لسان العرب ، دار مادر بٌروت ،  
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تدرٌس اللغة العربٌة فً المراحل األساسٌة و الثانوٌة و كذلك الحظ المؤلفون تداخل كبٌر 

 . بٌن مناهج اللغة العربٌة فً المدرسة األساسٌة و أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة 

هو كٌفٌة تدرٌس اللغة العربٌة من خالل إتباع مجموعة من الطرائق و : موضوع الكتاب

 . المناهج فً المرحلتٌن األساسٌة و الثانوٌة

 ما هً طرائق التدرٌس اللغة العربٌة؟  و ما هً أهم مناهجها ؟ : اإلشكالٌة

 : مصادر الكتاب و مراجعه 

 مرجع، حٌث كانت كلها تصب فً 45لقد تنوعت مصادر و مراجع الكتاب و كان هناك 

 . صلب موضوع الكتاب و مضمونه

 : أهم المصادر و المراجع التي احتوى عليها الكتاب

  2طرق تدرٌس اللغة العربٌة ، جودت الركابً ، دار الفكر المعاصر ، بٌروت ، لبنان ، ط

1969 

التدرٌس، نماذجه و مهاراته، كمال عبد الحمٌد زٌتون، المكتب العلمً للكمبٌوتر و النشر و 

  1997التوزٌع ، اإلسكندرٌة ، 

تدرٌس اللغة العربٌة فً المرحلة االبتدائٌة، طرقه و أسالٌبه قضاٌاه، فاضل فتحً محمد 

  1998، 1والً دار األندلس للنشر و التوزٌع، المملكة العربٌة السعودٌة حائل، ط

الفاعلٌة فً مناهج و طرق التدرٌس، حسن علً مختار، مكتبة الجامعات للخدمات العلمٌة 

  الرٌاض – 1996

 االنجلو المصرٌة 2المنهج منظومة لمحتوى التعلٌم ، رشٌدي لبٌب و فاٌز مراد مٌنا ، ط

  1982القاهرة ، 
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 : مقدمة  الكتاب 

احتوت مقدمة الكتاب بداٌة على تمهٌد للموضوع، حول طرائق و مناهج تدرٌس اللغة 

العربٌة فً المدارس األساسٌة و الثانوٌة و بعدها مباشرة الدخول فً تقسٌم الكتاب إلى ستة 

 . أبواب متباٌنة فً عدد فصولها تبعا لمحتوى الباب و طبٌعته

أما ....و علٌه لم تحتوي المقدمة على العناصر المنهجٌة كذكر المنهج و قٌمة الموضوع 

 التقدٌم كان مشوقا جدا و ملفت لالنتباه بالنسبة للقارئ 

 : خاتمة الكتاب 

 الكتاب الذي نحن بصدد دراسته ال ٌحتوي على خاتمة 

 : أسلوب الكاتب و لغته 

إن أسلوب الكاتب خال من الغموض سلس بعٌد عن التكلف فً منتهى الوضوح و كان 

مباشرا الن مقام الكاتب كان ٌتطلب ذاك و هذا التوصٌل المعلومة بطرٌقة سهلة رغم حجم 

 و وزن العنوان الذي له أهمٌة كبرى فً العملٌة التعلٌمٌة 

 و امتاز بترتٌب األفكار حسب السٌاق المستعمل 

 . التدرٌس عملٌة األخذ و العطاء : و من العبارات الدالة 

  اللغة العربٌة لغتنا القومٌة 

  التعبٌر أهم فروع اللغة العربٌة 

كلها عبارات جاءت بأسلوب مباشر و سلس و هناك تكرار فً العدٌد من المصطلحات و 

اللغة، التدرٌس، المعلم، الطالب، القراءة، القدرة، : هذا لمدى أهمٌتها فً محتوى الكتاب مثل

و هً عبارة عن مصطلحات سهلة و كثٌرة التداول و قد انتقاها الكاتب لمناسبتها ....اكتساب

لموضوع الكتاب ، و لقد غلب األسلوب الخبري الن الكاتب فً مقام األخبار و الشرح و 
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التفصٌل فً طرائق تدرٌس اللغة العربٌة و مناهجها فً المرحلة التعلٌمٌة فً جمٌع 

األطوار بداٌة من المرحلة األساسٌة فً المرحلة الثانوٌة و هذا ألهمٌتها الكبرى و تعتبر 

 .اللغة العربٌة لغة القران الكرٌم بالدرجة األولى

و توصٌل المعلومة   ولقد برزت شخصٌة الكاتب من خالل عرضه ألفكاره و شرحها

بطرٌقة شٌقة من خالل عنوان عرٌض ملفت لالنتباه و ذا وزن ثقٌل فً تخرٌج أجٌال 

 . ٌنطقون اللغة العربٌة بطرٌقة سوٌة و تعلٌمها ألجٌال الحقة تفٌد المجتمع 
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 التربية: الفصل األول

تعد تربٌة اإلنسان من أهم األنشطة القدٌمة التً تولى أمرها األفراد و المجتمعات إن          

هذا النشاط ٌختلف باختالف مفاهٌم التربٌة نفسها و باختالف وظائفها و أهدافها و علٌه فهً 

و قٌل أٌضا إنها عملٌة تفتح بها . تختلف من مجتمع ألخر و من مفكر تربوي إلى أخر

بأنها إعداد للحٌاة الكاملة " سبنسر " قابلٌات المتعلم و أنها رٌاضة عقلٌة و خلقٌة على راي 

عنها بأنها تنظٌم " ولٌام جٌمس " إعداد للحٌاة بالحٌاة و ٌقول " دكرولً " و على رأي 

القوى البشرٌة عند اإلنسان تنظٌما ٌضمن من خالله تصرفه و تكٌفه فً عالمه على 

 . الصعٌدٌن االجتماعً و المادي 

فهً تساعد الفرد على التكٌٌف االجتماعً بالتفاعل مع البٌئة و هكذا ٌتضح إن التكٌف مع 

البٌئة هدف رئٌسً و أساسً من أهداف التربٌة فهو ٌتضمن التحدٌات و المبادئ و األهداف 

 جمٌعها التً وضعها مفكرو التربٌة و فالسفتها و هً ضرورٌة لإلنسان 

أن أهم وظائف التربٌة على وفق بعض أراء المربٌن " هٌلداتابا" وبحسب النظرٌة الحدٌثة 

هو الحفاظ على اإلرث الثقافً ضمانا الستمرار الثقافة من جٌل ألخر و هً التً تتمثل فً 

تقالٌده وعاداته و إٌصال الحكمة المتراكمة لدى الشعب من الجٌل الماضً إلى الجٌل الجدٌد 

 . 

أهمٌة االحتفاظ بالتقالٌد و الجذور فً الماضً ، و كٌف أن هذا " تابا " ولقد أكدت         

ٌستدعً ضرورة وجود نظرة جدٌدة ومستقلة للوصول إلى االستنتاجات الصحٌحة بطرٌقة 

  .عملٌة للتفكٌر، وأهمٌة االستعداد للتغٌٌر

إلى التربٌة على أنها الحٌاة و وسٌلة الجماعات لالستمرار فً " جون دٌوي " وٌنظر      

حٌاة اجتماعٌة و لكً تستمر هذه الحٌاة ٌجب أن تتواصل خبرات الجماعة من جٌل إلى 

 . آخر

 أما التربٌة اإلسالمٌة فتقوم أوال على اإلٌمان باهلل ووحدانٌته و هً تجمع بٌن الدنٌا و اآلخرة 
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ومن هنا أصبحت التربٌة اإلسالمٌة متمٌزة عن غٌرها بأنها نظام جدٌد حدد بوضوح 

 .االتجاهات واألهداف مستندة إلى القران الكرٌم و الحدٌث النبوي الشرٌف

 أسس المناهج : الفصل الثاني

من المعروف انه من الصعب إعطاء تعرٌف واحد شامل للمنهج ، لذ فلقد استخدم هذا 

أن الطفل و المنهج حدان لعملٌة واحدة أنها " دٌوي " المصطلح بمعان مختلفة ، فٌرى 

عملٌة إعادة بناء مستمرة تبدأ من خبرات الطفل الحالٌة إلى ما ٌمثل حقائق نطلق علٌها 

  .دراسات ، و هً نفسها الخبرة أي خبرة الجنس البشري

أن المنهج ٌشمل الخبرات الموجهة و الموجهة جمٌعها و المهتمة : فانه ٌرى " ٌوبٌت " أما 

بتفتٌح قدرات الفرد ، و ٌشمل أٌضا خبرات التدرٌب الموجهة بطرٌقة واعٌة وهً التً 

 .تستخدمها المدرسة لتحقٌق النمو و إتمامه 

أن المنهج ٌتكون من الخبرات التً ٌحققها األطفال تحت توجٌه معلمهم " كامبل " و ٌرى 

  .فهو بهذا المعنى ٌمثل حقال للدراسة و ال ٌمثل فقط مستوى محددا من المحتوى

فان المنهج عنده هو الخبرات التعلٌمٌة جمٌعها التً تكون مخططة و موجهة " تاٌلور " أما 

من المدرسة لتحقٌق األهداف التعلٌمٌة و ترى تابا أن المناهج جمٌعها تتركب من مجموعة 

من العناصر و فٌها ٌحتوي المنهج على بٌان بالغاٌات و األهداف المحددة ، و فٌه إشارة إلى 

 . اختٌار المحتوى و تنظٌمه و بالتالً هو ٌشتمل على برامج لتقوٌم النتائج 

أن هذه التعرٌفات مختلفة أساسا من حٌث اتساعها و تركٌزها و ٌمكن أن نلخص تعرٌف 

مناسب ٌمثل الفهم العام لمصطلح المنهج على ما  ٌستخدمه التربوٌون لٌقوموا فً ضوئه 

الخطط الموضوعة لتوجٌه التعلم : " بتمٌز العملٌات اإلجرائٌة ، و علٌه ٌكون المنهج هو 

فً المدرسة ، و ٌتم تحقٌق هذه الخطط فً الصف الدراسً كما ٌعٌشها المتعلمون تجرٌبٌا ، 

 " و تحصل هذه الخبرات فً بٌئة تعلٌمٌة تؤثر بدورها فٌها ٌتعلم 
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 أسس المناهج تؤثر قبل كل شًء فً محتوى المنهج و تنظٌمه ، و تؤثر أٌضا فً أهدافه و 

مواده و أنشطته ، و من هنا ٌطلق على هذه األسس اسم المحددات التً تحدد جوانب المنهج 

و علٌه سوف ال ٌستغنى عنها فً عملٌات البناء و التطوٌر و التحسٌن و ٌتفق المنهجٌون 

على أن هذه األسس هً أسس فلسفٌة و نفسٌة و اجتماعٌة و معرفٌة فهً متداخلة كثٌرا و 

  .من الصعوبة الفصل بٌنها و خاصة ما ٌتعلق بالفلسفة و الثقافة و المجتمع و طبٌعة الفرد

 أنواع المناهج : الفصل الثالث

 : منهج المواد المتمركزة حول المادة الدراسٌة و تشمل : أوال 

 : منهج المواد الدراسٌة المنفصلة 

أن منهج المواد الدراسٌة المنفصلة هو من أكثر أنواع المناهج الدراسٌة انتشارا لقدمه و 

وٌعتمد على الموافق والخبرات النظرٌة التً ٌتناولها المتعلم فً الصفوف . سهولة بنائه

الدراسٌة و هو الذي عنً بمٌادٌن المعرفة المختلفة ، و اختار بعضها و نظمه تنظٌما و 

قدمه إلى المتعلمٌن على شكل معلومات و معارف و ٌعتمد هذا النوع من التنظٌم على تقسٌم 

المناهج الدراسٌة إلى عدد من المواد الدراسٌة مثل الفقه و البالغة و غٌرها و ٌهتم بترتٌب 

المادة بطرٌقة منطقٌة من البسٌط إلى المعقد و من السهل إلى الصعب و ٌتصف بتجزئة 

المعرفة اإلنسانٌة إلى مجاالت متخصصة تسهل دراستها و ٌمتاز بجملة من المٌزات و هً 

و ٌسهم فً نقله عبر . ٌحافظ على استمرارٌة التراث االجتماعً و الثقافً و اإلنسانً 

األجٌال و العصور و على هذا فهو طرٌقة منطقٌة فعالة لتنظٌم التعلٌم و لتوضٌح المعارف 

و ترتٌبها و تنظٌم الحقائق فً كل مادة تنظٌما منطقٌا فهو إذا ٌتناسب و ازدٌاد حجم 

 المعارف، و اتساع دائرة الخبرة البشرٌة و الثقافٌة اإلنسانٌة 

 : منهج المواد الدراسٌة المتصلة 

ال ٌختلف هذا النوع من المناهج عن النوع السابق ، ففٌه تظل الحواجز المتصنعة قائمة ، 

أي أن لكل مادة كتابها و معلمها المتخصص ، و الفكرة الجدٌدة فً المناهج المتصلة هً فً 

 . بٌان الصالت أو العالقات الطولٌة بٌن المواد الدراسٌة المختلفة 
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 : منهج المجاالت الواسعة 

ٌعد هذا النوع من المناهج الحدٌثة ، فهو محاولة لجمع أجزاء المنهج الدراسً فً منهج 

متكامل شامل ، و ٌكون أٌضا بدمج مادتٌن أو أكثر فً مجال واحد و أوسع ، و هذا المنهج 

 هو من أكثر المناهج استخداما فً المرحلة األساسٌة عنه فً المرحلة الثانوٌة أو الجامعٌة 

أن اختالف بٌن هذا النوع من المناهج و األنواع األخرى لمنهج واحد ٌكون فً طرٌقة 

 . اختٌار المواد المراد تدرٌسها ، ففٌه تنظم المواد الدراسٌة فً مجاالت 

 : المناهج المتمركزة حول المتعلم و تشمل : ثانٌا 

 : منهج النشاط و الخبرة 

 ، إال أنه ٌشتهر 19 و 18ٌعد هذا المنهج من المناهج القدٌمة ، إذ ٌعود تارٌخه إلى القرنٌن 

 ، و ٌقوم منهج النشاط على 20فعال بالحركة التقدٌمٌة بالتعلٌم التً ظهرت فً بداٌة القرن 

أساس حاجات المتعلمٌن و اهتماماتهم و أغراضهم و خبراتهم ، و ٌهدف هذا المنهج إلى 

تظهر للعٌن ، و سمً هذا النوع من  تحقٌق نمو المتعلم من خالل الخبرة النشطة التً

" المناهج بمنهج المشاط و الخبرة بناء على أسلوب تنظٌم مواده و أنشطته التعلٌمٌة تقول 

أن الناس ٌتعلمون ما ٌمرون به من خبرات حٌوٌة ، األمر الذي ٌجعلهم ٌغٌرون من " : تابا 

سلوكهم و لهذا فان أفضل وقت ٌتعلم فٌه األطفال هو حٌن تكون الخبرات التً ٌمرون بها 

 . متعلقة بمشكالت واقعٌة ٌعٌشونها ، وفً الوقت نفسه تهمهم وتهم بٌئتهم الخاصة والعامة 

 : المناهج المتمركزة حول المشكالت االجتماعٌة و تشمل: ثالثا 

 : منهج مجاالت الحياة  .1

تحدٌدا ، فقد اقترح سبنسر  (هربرت سبنسر  ) على ٌد 1885ظهر هذا النوع منذ سنة 

 : بان ٌعد المتعلمون لمواجهة القضاٌا التً تهتم مباشرة و هً 

  ًالحفاظ على النفس بشكل مباشر ، و ٌعنً به الجانب الصح 

  القٌام بدور األمومة الصالحة و األبوة الصالحة 
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  المواطنة الصالحة 

  استغالل أوقات الفراغ بطرٌقة سلٌمة 

 أن هذا النوع من المناهج ٌزود المتعلمٌن بمعرفة عملٌة متكاملة " تابا " و ذكرت 

 : المنهج المحوري .2

ٌعد هذا المنهج احد المحاوالت الجادة لعالج العٌوب التً برزت فً مناهج المواد 

الدراسٌة التقلٌدٌة و لقد نشأ نتٌجة شعور المربٌن بان الفصل بٌن المواد الدراسٌة ٌعٌق 

 . النمو المتكامل لدى المتعلمٌن و ٌقلل من كفاٌتهم الشخصٌة و االجتماعٌة 

 : منهج الوحدات  .3

ٌعد هذا المنهج من الطرق الحدٌثة فً تنظٌم المناهج ، وتعد الوحدات عبارة عن عنوان 

الموضوعات التً تقدم للمتعلمٌن ، هدفها اكتساب المتعلم مهارات معٌنة ومعارف 

مخطط لها مسبق ، فطرٌقة الوحدات هً لٌست منهجا بحد ذاته ، إنما هً جزء من 

 . عملٌة التدرٌس 

 تخطيط المناهج و تطويرها و تقويمها : الفصل الرابع

 : تخطيط المناهج

أن عملٌة تخطٌط المناهج تتم ابتداءا من خالل عملٌات متعددة و متداخلة تسمى فً علم 

 المناهج بالتصمٌم أو التخطٌط و التطوٌر و التنفٌد و التقوٌم أو التحسٌس أو التنقٌح 

فمفهوم التخطٌط من الناحٌة التقلٌدٌة هو عملٌة تتضمن وصف األنماط السلوكٌة الكلٌة و 

النهائٌة التً ٌهدف التعلٌم إلى تحقٌقها أما من الناحٌة المعاصرة فهو خطوة تمهٌدٌة 

ٌؤدٌها المختصون بوضع المواصفات و المعاٌٌر التطوٌرٌة و التنفٌذٌة التً تخص 

 . مكونات المنهج المقترح 

 : و هناك بعض المبادئ العامة التً ٌتفق حولها المربون فً تخطٌط المناهج و من أهمها
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  أن ٌتضمن المنهج الخبرات التعلٌمٌة جمٌعها التً تشرف علٌها المدرسة 

  أن ٌتعاون أفراد عدٌدون فً تخطٌط المنهج 

  أن تستمر عملٌة التخطٌط لكً ال تجمد العملٌة التربوٌة أو تختلف 

  أن ٌهدف التخطٌط إلى مساعدة المدرس مساعدة ملموسة . 

 : تطوير المناهج

أن مفهوم التطوٌر هو التحسٌن وصوال إلى تحقٌق األهداف المرسومة بصورة أكثر كفاءة، 

و لتلبٌة عملٌات التطوٌر فً المناهج البد من إتباع خطوات معٌنة إلجراء عملٌات التطوٌر 

 : و هً

  وضع األهداف المحددة الواضحة 

  وضع البرنامج الذي ٌحقق هذه األهداف 

  تألٌف الكتب و إعداد الوسائل و األجهزة 

  إعداد المدرسٌن الالزمٌن للتطوٌر 

  تنفٌذ التطوٌر و متابعته 

 : تقويم المناهج

التقوٌم هو تقدٌر مدى صالحٌة أو مالئمة شًء ما فً ضوء غرض ذي صلة و هو أٌضا 

 . العملٌة التً ٌحكم بها على مدى نجاح العملٌة التربوٌة فً تحقٌق األهداف المنشودة

 و للتقوٌم أسس ٌجب مراعاتها عند تخطٌط عملٌة التقوٌم و تنفٌذها و هذه األسس 

  أن ٌتصل التقوٌم بأهداف المنهج 

  تنوع أسالٌب التقوٌم و أدواته 

  أن ٌكون التقوٌم عملٌة مستمرة لمعرفة مدى ما ٌحققه البرنامج التربوي من األهداف 

  أن تراعى فً التقوٌم الناحٌة اإلنسانٌة 
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  أن ٌنظر إلى التقوٌم بوصفه وسٌلة لتحسٌن العملٌة التربوٌة و لٌس بوصفه غاٌة فً حد

 . ذاته
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تعد اللغة وسٌلة من وسائل التواصل التً تربط بٌن المجتمعات و الشعوب و هً ظاهرة بشرٌة ٌمتاز 

أما حدها فإنها أصوات ٌعبر بها كل قوم " بها اإلنسان عن باقً المخلوقات ، فقد قال ابن فً حد اللغة 

أما اللغة العربٌة فهً ... و لها عدة وظائف منها التربٌة ن الثقافٌة، االجتماعٌة " عن أغراضهم 

عبارة عن نظام رمزي صوتً اتفق علٌه العرب منذ القدم و تمٌزت عن سواها بأنها لغة اإلسالم ، و 

 لتعلٌم هذا األخٌر ٌجب توفر طرفٌن مرسل و مرسل إلٌه و إتقان مهارتً االستماع و القراءة  

  لقد أجرٌت دراسات كبٌرة فً واقع مناهج تعلٌم اللغة العربٌة فً الوطن العربً التً كانت تهدف إلى

استطالع أراء المعلمٌن حول أهداف تعلٌم اللغة العربٌة و مناهجها و مشكالت تعلٌمها و من بٌن 

النتائج التً توصل إلٌها الباحث كان للكثٌر من المعلمٌن رغبة فً وضع مناهج اللغة العربٌة و 

 – البالغة و النقد األدب – المطالعة –اختٌار كتبها و إعادة النظر فً مناهجها منها القواعد 

 النصوص األدبٌة و هذا لعدة أسباب منها 

  تأكٌد المناهج على الكم السٌما النحو و األدب 

  ضعف الترابط بٌن الموضوعات التً تدرس فً السنوات األخٌرة 

  الطرائق الجافة التً تعالج فٌها محتوٌات الكتب المفرزة 

  ًالنقص فً إعداد مدرسً اللغة العربٌة و انخفاض مستواهم العلم 

 : أما من األهداف العامة لمناهج اللغة العربٌة فً مرحلة التعلٌم األساسً فإنها تشمل ما ٌلً 

  أن ٌكتب كتابة صحٌحة واضحة بسرعة مناسبة 

  أن ٌراعً فً كتابته قواعد الخط الصحٌحة و قواعد الترقٌم 

  أن ٌستوعب مضمون ما ٌقرؤه آو ٌسمعه بسرعة مناسبة 

 : لقد راعى منهاج اللغة العربٌة فً هذه المرحلة مجموعة من المبادئ منها 

  اللغة العربٌة الفصٌحة فً لغة العمل فً المجتمع األردنً و اللغة الرسمٌة للدولة..... 

  اللغة العربٌة لغة قومٌة و هً أساس معٌن فً بناء شخصٌة األمة العربٌة و وحدتها و رقٌتها 

 االهتمام باللغة العربٌة و تعلمها إلى جانب االهتمام بالمعانً و األفكار . 

 : تقسم مرحلة التعلٌم األساسً إلى ثالثة حلقات 
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 التدريس : الفصل األول

التدرٌس هو عملٌة التفاعل بٌن المدرس و طالبه ، و هو فً هذا المعنى غٌر التعلٌم الن 

التدرٌس ٌعنً عملٌة األخذ و العطاء أو الحوار و التفاعل ،  أما التعلٌم فهو العطاء من 

جانب واحد هو المدرس آو المعلم ، و التدرٌس هو تعلٌم للطرق و األسالٌب التً ٌتمكن بها 

الدارس من الوصول إلى الحقٌقة و لٌس تدرٌس الحقائق فقط و هكذا فان التدرٌس هو اعم و 

 . اشمل من التعلٌم 

إلى التدرٌس على انه عملٌة معتمدة لتشكٌل بنٌة الفرد بصورة تمكنه  (ستٌفن كوري )ٌنظر 

من أن ٌتعلم أداء سلوك محدد أو االشتراك فً سلوك معٌن ، و ٌكون ذلك تحت شروط 

 . موضوعة مسبقا 

 : و بالتدرٌس ٌمكن تحقٌق ما ٌلً 

  إٌضاح ما غمض من المعلومات على الطالب من خالل المناقشات و المحاورات المفٌدة 

  تفصٌل ما جاء مجمال فً المناهج المقررة الذي ال ٌمكن للطلبة معرفة تفاصٌله إال من

 خالل ما ٌؤدٌه المدرس من مناقشات هادفة ٌقودها و ٌدٌرها و ٌوجهها 

  ال ٌقتصر على التلقٌن و تزوٌد الذهن بالمعلومات . 

  و ٌحق لنا أن نتساءل هل التدرٌس علم أم فن ؟ و اإلجابة عن هذا التساؤل البد أن نقف

على مفهوم العلم و مفهوم الفن، فالعلم هو مجموعة من الحقائق توصل إلٌها العقل البشري 

أما الفن فهو مجموعة من المهارات، أن العلم قائم على العقل أساسا فالطبٌعة علم . بالتجرٌب

ٌقوم على مجموعة من الحقائق الكونٌة الثابتة بالنظر و التفكٌر و التجربة أما الخط و الرسم 

 . و النحت و الموسٌقى و غٌرها فهً فنون

الفطرة و الموهبة و التعلٌم و الصناعة و : إن فن التدرٌس ٌستند إلى مقومٌن أساسٌٌن هما 

للتدرٌس نظرٌاته التً ترتبط من الناحٌة التارٌخٌة بنظرٌات التعلم ، لذا فلقد اشتهرت بعض 

نظرٌات التدرٌس و من بٌنها نظرٌة برونر و نظرٌة اوزٌل و نظرٌة جانٌه ، أما برونر 

 :فٌرى أن التدرٌس وفق فلسفة نظرٌة و ٌتضمن أربعة مبادئ رئٌسٌة هً 
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  االستعداد القبلً للتعلم. 

 بنٌة المعرفة و شكلها.  

  التتابع و شكل المعززات و تقدٌمها. 

 طرائق التدرٌس : الفصل الثانً

إن طرٌقة التدرٌس هً األداة أو الوسٌلة الناقلة للعلم و المعرفة و المهارة ، و هً كلما 

كانت مالئمة للموقف التعلٌمً و منسجمة مع عمر المتعلم و ذكائه و قابلٌلته و مٌوله كانت 

 . األهداف التعلٌمٌة المتحققة عبرها أوسع عمقا و أكثر فائدة 

 لقد قسم المربون طرائق التدرٌس إلى نوعٌن طرائق قدٌمة و أخرى حدٌثة 

الطرائق القدٌمة هً التً اتبعها األوائل قبل نشأة المدارس ، و تسمى أٌضا بالطرائق 

 : المسجدٌة نسبة إلى الحلقات التً كانت تعقد فً المساجد و من بٌن هذه الطرائق هً 

هً تلك التً سار علٌها و اتبعها معظم العلماء المشهورٌن : الطرٌقة التقلٌدٌة (1

 . الذٌن نشروا العلوم و المعارف، و اتخذوا من بٌوت هللا مدارس لنشر تلك العلوم

هً من الطرائق المسجدٌة أٌضا و تقوم على األسلوب : الطرٌقة القصصٌة  (2

القصصً الذي ٌتصف بتأثٌره القوي على نفوس السامعٌن ، لما فٌه من عناصر 

 . التشوٌق و اإلثارة و لما تحمله القصة من الوعظ و اإلرشاد 

هً قرٌبة فً مفهومها من طرٌقة القصة ، و لكنها تعتمد على : الطرٌقة المقامٌة  (3

فردٌة االستاد و تقوم على السجع ، و هً تشبه المواقف التمثٌلٌة فً الوقت 

 : الحاضر فٌها بطل و رواٌة و لقد ظهرت طرائق أخرى حدٌثة منها 

  تقوم على أساس من المحسوسات ، و تتخذ من الواقع الذي : الطرٌقة الحسٌة

ٌعٌش فٌه الطالب وسٌلة للوصول إلى عقله إلٌصال المعلومات إلٌه بسٌر ، و 

 . تصلح هذه الطرٌقة لتالمٌذ الصفوف األولى فً المرحلتٌن االبتدائٌة و المتوسط 

 ٌظهر فٌها نشاط المعلم و المتعلم و تقوم على إثارة مشكلة ما : طرٌقة النشاط

 . حول درس من الدروس و تدور حولها مناقشات حوارٌة مع المتعلمٌن 
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  أن الذي وضع أساس هذه الطرٌقة هو كلبا ترك  : (المشروع  )طرٌقة الوظٌفٌة

الذي بناها على أساس فلسفة جون دٌوي و هً فلسفة الخبرة التً تعطً اهتماما 

 لمٌول المتعلم و حاجاته 

 فهً طرٌقة قدٌمة فً الواقع ، فٌها ٌلقً المعلم الدرس : طرٌقة إلقائٌة أو تلقائٌة

 . إلقاء ٌعتمد فٌه على نفسه دون اهتمام الطالب 

 : و هناك طرائق أخرى منها 

  تقوم على النمط العقلً و أساسها هً : الطرٌقة االستقرائٌة أو االستنتاجٌة

نظرٌة تربوٌة ترى أن العقل البشري ٌتكون من مجموعة من المدركات 

 الفكرٌة 

  ألنها تبدأ  (أرسطو  )تستند إلى منطق  : (االستداللٌة  )الطرٌقة القٌاسٌة

بطرح القضاٌا و النظرٌات و المبادئ و القواعد األساسٌة العامة ثم تعرض 

هذه المبادئ و تحلل و تجمع الجزئٌات و المعلومات و الشواهد و األمثلة ، ثم 

تعود إلى حٌث بدأت باألفكار العامة و القواعد و النظرٌات ، فهً تبدأ بكل 

 . ثم تتطرق إلى األجزاء 

  جاءت نتٌجة لمحاولة مدارس التربٌة الحدٌثة لتالقً : الطرٌقة التولٌخٌة

النقص فً الطرٌقتٌن االستقرائٌة و القٌاسٌة و ذلك بمحاولة الجمع بٌنهما و 

 . مزجهما بطرٌقة واحدة 

 استراتيجيات التدريس : الفصل الثالث 

أن تعٌٌر اإلستراتٌجٌة فً المٌدان التربوي مصطلح حدٌث نسبٌا ، استخدمته الكثٌر من 

العلوم و التخصصات األخرى قبل استخدامه فً مٌدان التربٌة و كان هذا المصطلح 

 . مستخدما فً المٌدان العسكري بشكل واسع 
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أن استراتٌجٌات التدرٌس تمثل مجموعة اإلجراءات التدرٌبٌة المتعلقة بتحقٌق مخرجات 

و هكذا فان المهتمٌن باستراتٌجٌات التدرٌس وضعوا خمس أنماط . تعلٌمٌة مرغوب فٌها 

 : لهذه االستراتٌجٌات و هً 

لقد حظٌت باهتمام األوساط التربوٌة فً كثٌر من دول العالم و على :  األهداف السلوكٌة  .أ 

مستوٌاتها التعلٌمٌة ، و كان بنجامٌن بلوم أول من ابرز فكرة األهداف السلوكٌة فً المجال 

التربوي أما سكنر أسهمت محاوالته فً أسلوب التعلٌم المبرمج بتحدٌد دقٌق ألهداف التعلٌم 

التً ٌمكن بها إعداد اطر البرامج الخاصة ، و هناك رالف تاٌلور فً تصمٌمه المعروف فً 

المناهج التعلٌمٌة الذي أوضح فٌه أن عملٌة تحدٌد األهداف ٌجب أن تكون الخطوة األولى 

 : فً إعداد أي منهج ، أما سكالسر فحدد مزاٌا عملٌة تحدٌد األهداف بشكل سلوكً و هً 

  أن تحدٌد األهداف التعلٌمٌة ٌوضح لمصمم المنهج و المعلم الكٌفٌة التً ٌعمال بها 

  معرفة الطالب لألهداف التً تمنحه غرضا ٌسعى إلى تحقٌقه 

  ٌحتاج المعلمون بشكل متكرر إلى معلومات عن نتائج عملهم 

  وجود األهداف النوعٌة ٌظهر بوضوح نقاط الضعف فً العملٌة التعلٌمٌة . 

هً مواد تقدٌمٌة مناسبة و وثٌقة الصلة بالموضوع ، و تبلغ أعلى حد : المنظمات المتقدمة  .ب 

و تدخل فً مقدمة مادة التعلٌم ، و تعد المنظمات المتقدمة التً . من الثبات و الوضوح 

وضع أسسها اوزبل من االستراتٌجٌات ما قبل التدرٌس فهً تسهل عملٌة تعلم الطالب و 

هً عبارة عن منظومة من المعلومات مبنٌة بطرٌقة خاصة ، و لقد وضع احد المربٌن عدة 

 : فوائد لها 

  تساعد الطلبة على فهم المادة الدراسٌة و استعابها الستعمالها محاور ٌنظمون على أساسها

 المعلومات و التفاصٌل المتعاقبة 

 أنها تعد محاور تنظٌمٌة تعٌن الطلبة على تذكر المادة بشكل أسهل . 

  أنها تعٌن المدرس على انتقاء ما ٌفٌد من معلومات و ما ٌفٌد من معلومات و ما ٌتعلق منها

 . مباشرة بالموضوع

 لٌست كبقٌة االستراتٌجٌات ما قبل التدرٌس كاألهداف السلوكٌة مثل : االختبارات القبلٌة  .ج 

 تحقق نوعا من التكرار الذي ٌعد احد أسس التعلم و شروطه . 
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  تساعد الطالب على توقع ما ٌنبغً له أن ٌحقق و ما مطلوب منه 

  تدفع الطالب إلى قراءة المادة لإلجابة عن األسئلة التً ترد فٌها و زٌادة التحصٌل . 

 تساعد المدرس على إعداد الدرس و التخطٌط له . 
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 :تدرٌس القراءة فً المرحلة األساسٌة:الفصل األول

إن طرٌقة التدرٌس تعنً الخطة اإلجمالٌة الشاملة لعرض مواد تعلٌم اللغة و ترتٌبها بشكل 

 . ٌحقق األهداف المنشودة

و من بٌن هذه الطرائق تدرٌس القراءة التً هً عبارة عن نشاط فكري ٌراد بها إٌجاد 

الصلة بٌن لغة الكالم و الرموز الكالمٌة و من أهدافها أن ٌقرا المتعلم الجمل و الكلمات 

 . المقدمة إلٌه قراءة جهرٌة صحٌحة و أن ٌجرد الحروف الهجائٌة بأشكالها المختلفة 

 : و من أقسامها 

و هً تلقً أٌة مادة مسموعة التً تهدف إلى اكتساب القدرة على : قراءة االستماع  (1

 إدراك إغراض المتكلم و إدراك العالقات بٌن فقرات حدٌثة 

و هً قراءة تكون بالعٌن فقط و من مزٌاها توفٌر جو الطمأنٌنة : القراءة الصامتة  (2

 . للطالب و تدفع القارئ إلى التأمل فً المقروء ، ففٌها تجرى العملٌات العقلٌة العلٌا 

 أما الكتابة فهً أداة من أدوات التعبٌر لترجمة األفكار و وسٌلة من وسائل التواصل

 :  و عملٌة تعلٌمها تستهدف إلى تكوٌن المهارات و القدرات اآلتٌة 

  المهارة فً رسم الحروف رسما واضحا و دقٌقا ٌجعلها سهلة القراءة ممكنة الفهم 

  و القدرة على تكوٌن العبارات و الجمل و الفقرات و تنظٌمها 

أما الخط فهو تحسٌن شكل الكتابة، و به ٌكون االنتقال من الصوت المسموع إلى الرمز 

 المكتوب 

فهو رسم الكلمات فً اللغة العربٌة عن طرٌق التصوٌر الخطً لألصوات : اإلمالء

المنطوقة و ٌهدف إلى تعلٌم كتابة الكلمات بصورة صحٌحة تحدد المعنى و توضح الهدف 

 . المنشود و التدرٌب على رسم الحروف و الكلمات رسما صحٌحا
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فهً قطع شعرٌة مختارة قابلة للتكٌن و الغناء تثٌر حماس التالمٌذ و لتدرٌس : أما األناشٌد 

األناشٌد طرائقه الخاصة بحسب المرحلة الدراسٌة و فً األغلب تشتمل على تمهٌد 

 التشوٌق 

و هً قطع أدبٌة موجزة تكون على شكل شعر أو نثر أو قرآن و ٌكلف : المحفوظات

التالمٌذ بحفظها و تتضمن هذه األخٌر أفكار قٌمة و من األسس التً ٌجب إتباعها و 

و تالئمها مع أفكار التالمٌذ و مستواهم الدراسً .... اتصالها بالمناسبات الدٌنٌة و الوطنٌة

 . و العقلً 

أما فٌما ٌخص التدرٌبات اللغوٌة فهً تخص بناء الوحدة التً ٌجري تدرٌس اللغة العربٌة 

على أساسها ، و تعطى فً الحلقة الثانٌة من المرحلة األساسٌة ، إذ ٌبدأ المعلم بتدرٌب 

التعرف على أقسام الكالم و : المصطلحات النحوٌة و الصرفٌة بشكل مبسط و من أهدافها 

 .ٌمٌز الجملة الفعلٌة من االسمٌة 

و مشاعر ، إما  هو اإلبانة و اإلفصاح  عما ٌختلج فً نفس اإلنسان من أفكار: التعبٌر 

التعبٌر على الصعٌد المدرسً فهو ذلك العمل الذي ٌسٌر وفق خطة متكاملة للوصول 

بالطالب إلى مستوى عالً من التدرٌس و ٌدرس فً جمٌع أطوار المرحلة الدراسٌة و من 

التعبٌر الشفوي و هو المنطق األول للتدرٌب على التعبٌر بوجه عام و هو عبارة : أنواعه 

 عن محادثة 

التعبٌر التحرٌري و هو ٌكون بشكل كتابً و من مهاراته وضوح الصٌغة فً : و ثانٌا

العبارات و التراكٌب و سالمة الكلمات و الجمل من األخطاء اإلمالئٌة و النحوٌة و تسجٌل 

 .األفكار و األسالٌب بطرٌقة سلٌمة و متسلسلة 

إذ أنها فً هذه المرحلة تعمل على زٌادة خبرات الطالب و القدرة على : تدرٌس المطالعة 

الفهم و صقل الذوق و تعمل القراءة الجهرٌة ، و من خطواتها التمهٌد و هذا التهٌئة الطلبة 

و منه الوصول إلى عنوان الدرس بطرٌقة مشوقة ، و ثانٌا القراءة  للموضوع الجدٌد

الجهرٌة للمعلم و هً قراءة نموذجٌة للطالب ثم تأتً القراءة الصامتة و بعدها الجهرٌة 
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للطلبة الجٌدٌن و بعدها قراءة جمٌع الطلبة و أخٌرا المناقشة العامة و هً عبارة عن أسئلة 

حول المادة المقروءة و ٌمكن للمعلم أن ٌربط المطالعة بفروع اللغة األخرى كان ٌسال 

 . خالل الدرس الواحد من سؤال إلى ثالثة أسئلة نحوٌة أو إمالئٌة 

و هً عبارة عن نصوص لغوٌة جمالٌة بالدرجة األولى و هو : تدرٌس النصوص األدبٌة

بنٌة لغوٌة تبتعد عما هو مألوف و شائع تهدف تهدف إلى قراءة األبٌات القرآنٌة و 

قراءة صحٌحة و مراعاة حسن األداء و جودة اإللقاء مع تمثٌل المعنى ....األحادٌث النبوٌة 

فً النصوص األدبٌة التً ٌقرؤها الطالب أو ٌلقٌها و اكتساب ثروة لغوٌة مناسبة من 

 . النصوص التً ٌقرؤوها 

هً عبارة عن وسٌلة لتقوٌم السنة الطلبة من اللحن و الخطا ، فهً : قواعد اللغة العربٌة 

 . تعٌنهم على دقة التعبٌر و سالمة األداء لٌستخدموا اللغة استخداما صحٌحا 

و من هذه القواعد، القواعد النحوٌة التً تهدف إلى التعرف على الجملة االسمٌة و بعض 

 . الصٌغ المركبة الشائعة فً االستعمال

 التعرف على المرفوعات من المنصوبات و المجرورات األساسٌة فً اللغة 

 ......التعرف على المشتقات و تمٌٌز األسماء المصوغة من الصرف 

و ٌقصد بها التطبٌق ما تناوله الطالب من معلومات فً اللغة و القواعد : التطبٌقات اللغوٌة 

النحوٌة ، و هً نوعان شفهً و هو إحدى الوسائل فً مراعاة القواعد النحوٌة ، أما 

التطبٌق التحرٌري هو االعتماد على النفس و القدرة على التفكٌر و القٌاس و االستنباط ، و 

فٌه أٌضا ٌتعلم الطالب دقة المالحظة و تنظٌم األفكار ، و ٌستطٌع المعلم فٌه الوقوف على 

.مستوى كل طالب بدقة ، و على مدى استفادته من دروس القواعد   
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  (المبادئ و األهداف  )مناهج اللغة العربٌة فً المرحلة الثانوٌة : الفصل األول

 : المبادئ

اللغة العربٌة الفصٌحة لغتنا القومٌة و ركن أساسً فً وجود امتنا العربٌة، و تحدٌد 

 . هوٌتها و عامل من عوامل وحدتها و نهضتها، و التعبٌر عن فكرها و شخصها 

اعتزاز الطالب باللغة العربٌة و دورها فً بناء الشخصٌة القومٌة لألمة و الحفاظ علٌها 

 فً مواجهة التحدٌات 

اللغة العربٌة لغة عالمٌة أسهمت و ال تزال فً التفاعل الثقافً بٌن األمم و اعتداء الفكر 

 . اإلنسانً 

 . اللغة العربٌة وسٌلة لتعمٌق اإلٌمان باهلل عزوجل 

 اللغة العربٌة وسٌلة إلى التعلٌم الذاتً المستمر و لمجاالت الحٌاة و العمل 

اللغة العربٌة تعزز القٌمة االٌجابٌة للعمل و احترامه باعتباره قٌمة اجتماعٌة مهمة و 

 . شرطا للمواطنة الصالحة 

 اللغة العربٌة تمكن الطالب من التكٌف مع واقع المجتمع األردنً و حاجاته المتغٌرة 

 اللغة العربٌة مفتاح المعرفة و وسٌلة للتحصٌل العلمً فً المباحث الدراسٌة األخرى 

 . اللغة العربٌة قادرة على نقل الثقافة العربٌة اإلسالمٌة و اإلنسانٌة إلى األجٌال القادمة 

نالحظ من هذه المبادئ إنها ال تختلف كثٌرا عن مبادئ مناهج اللغة العربٌة فً المرحلة 

 . األساسٌة سوى إنها صٌغة بطرٌقة تتالءم و طبٌعة المرحلة الثانوٌة فً األردن 

أما األهداف العامة لمناهج اللغة العربٌة فإنها تهدف بشكل عام فً هذه المرحلة إلى تنمٌة 

قدرة الطالب على التحلٌل و التركٌب و التقوٌم و المحاكمة و زٌادة الثروة اللغوٌة و إنماء 

المعلومات و تحسٌن المهارات و تطوٌرها و ضمان التواصل الواعً مع اللغة و اآلخرٌن 

، و ٌأخذ منهاج اللغة العربٌة فً هذه المرحلة بعد أخر و هو انه ٌسعى إلى تحقٌق تخلة 
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واسعة فً تعوٌد الطالب على البحث و التقصً لكً ٌرتقً بقدراته ٌواكب المستجدات من 

 المعارف و الخبرات و حل المشكالت 

و استنادا إلى هذا كله تأخذ أهداف تعلٌم اللغة العربٌة و تعلمها فً مرحلة التعلٌم الثانوي 

 : ألوجه التالٌة

أن ٌعزز انتماء الطالب إلى أمته العربٌة و اإلسالمٌة ، و ٌتقوى إٌمانه بهذه األمة هوٌة 

 ٌعتز بها 

 أن ٌتعزز إٌمان الطالب بالقٌم العربٌة اإلسالمٌة و اإلنسانٌة كالتعاون و التسامح 

أن ٌتأصل إٌمان الطالب بقدرة أمته العربٌة اإلسالمٌة على البقاء و التطور و مواجهة 

 . التحدٌات الراهنة و المستقبلٌة 

آن ٌؤمن الطالب بقدرة األمة العربٌة اإلسالمٌة على مواجهة التحدٌات و حماٌة نفسها من 

 مخاطر الصهٌونٌة 

 . ثقة الطالب بقدرة لغته العربٌة على التعبٌر عن الفكر و المعرفة بأشكالها المختلفة 

تعرف الطالب على نماذج من عٌون الفكر و األدب و مناهجه الخالدة كالقرآن الكرٌم و 

 . الحدٌث النبوي الشرٌف و الشعر و غٌرهم

أن تزداد قدرة الطالب على البحث و االستقصاء و االنتفاع بالمكتبة و ذلك باستخدام 

  (وصف المرحلة  )المرحلة الثانوٌة : الفصل الثانً. المعاجم و المراجع و الموسوعات

 : التعلٌم الثانوي فً المملكة األردنٌة ٌتكون من مسارٌن رئٌسٌن هما

 ٌقوم على قاعدة ثقافٌة عامة مشتركة و على ثقافة متخصصة –التعلٌم الثانوي الشامل 

 أكادٌمٌة 

 ٌقوم على اإلعداد و التدرٌب المهنً : التعلٌم الثانوي التطبٌقً

 : إما التعلٌم الثانوي الشامل فٌتكون من تسعة فروع هً 
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 – الفرع الزراعً – الفرع الصناعً – الفرع الشرعً – الفرع األدبً –الفرع العلمً 

  الفرع االقتصاد المنزلً – الفرع الفندقً – الفرع التجاري –الفرض التمرٌضً 

اللغة العربٌة فً مسار التعلٌم الثانوي الشامل ثالث حصص لكل من الصفٌن الثانوٌٌن 

 . األول و الثانً ضمن مواد الثقافة العامة المشتركة 

أما التعلٌم الثانوي التطبٌقً فاللغة العربٌة فٌه حصتان فً كل من الصفٌن الثانوٌٌن األول 

 التطبٌقً 

أما الفرعان األدبً و الشرعً فزٌادة على الثقافة العامة المشتركة فاللغة العربٌة فٌهما 

 أربع حصص و هً من المتطلبات اإلجبارٌة للصف األول الثانوي 

 و للغة العربٌة فً الصف الثانً الثانوي خمس حصص من المتطلبات المتخصصة 

اللغة فً الفرع التجاري حصتان اختٌارٌتان زٌادة على الثقافة العامة المشتركة العربٌة فً 

 كل من الصفٌن الثانوٌٌن األول و الثانً 

 : من هنا تقسم مناهج اللغة العربٌة فً مرحلة التعلٌم الثانوي على خمسة أنواع هً

 الثقافة العامة المشتركة للغة العربٌة فً مسار التعلٌم الثانوي الشامل  (1

 الثقافة العامة المشتركة للغة العربٌة فً مسار التعلٌم الثانوي التطبٌقً  (2

المتطلبات األساسٌة للغة العربٌة فً الصف  األول الثانوي األدبً و الشرعً  (3

 من التعلٌم الثانوي الشامل 

المتطلبات التخصصٌة للغة العربٌة فً الثانً الثانوي األدبً و الشرعً من  (4

 التعلٌم الثانوي الشامل 

المتطلبات اإلضافٌة لبعض طلبة الفرع التجاري فً الصفٌن الثانوٌٌن األول و  (5

 . الثانً 
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 تدريس المطالعة في المرحلة الثانوية : الفصل األول  

إن المطالعة عملٌة مركبة ٌقوم بها القارئ وصوال إلى المعنى الذي قصده الكاتب و 

استخالصه و إعادة تنظٌمه و اإلفادة منه و منها الجهرٌة و الصامتة كما سبق ذكرها 

 : ، و من أهدافها 

تنمٌة مقدرة الطالب على المطالعة الذاتٌة بما ٌدقق استٌعابه للفن األدبً الذي ٌطالعه 

 . 

 قدرة الطالب على نقد أسلوب الكاتب 

 . تمكٌن الطالب من إعداد البحوث و التقارٌر على وفق منهجٌة علمٌة 

 تدريس النحو و الصرف : الفصل الثاني 

 : لقد تعددت تعرٌفات النحو العربً 

 النحو على بؤحوال أواخر الكلم  1

انه علم بقوانٌن ٌعرف بها أحوال التراكٌب العربٌة من اإلعراب و البناء و غٌرها و  2

 . هو علم بؤصول ٌعرف بها صحة الكالم و فساده

 النحو على دراسة الجملة  3

 : و من الطرائق التً ٌعتمد علٌها النحو 

  و هً طرٌقة قدٌمة و تقوم فلسفتها على انتقال الفكر من الحكم : الطرٌقة القٌاسٌة

 . على كلً إلى الحكم على الجزئً ، أو الجزئٌات داخلة تحت هذا الكلً 

 : خطوتها

 التمهٌد و المقدمة ثم عرض القاعدة وبعدها تفصٌل القاعدة و أخٌرا التطبٌق 

  تستند هذه الطرٌقة إلى أساس فلسفً مإداه االستقرار هو : الطرٌقة االستقرائٌة

األسلوب الذي ٌسلكه العقل فً تتبع مسار المعرفة و مدارجها لٌصل به إلى 
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المعرفة فً صورتها الكلٌة بعد تتبع أجزائها ، و علٌه فهذه الطرٌقة هو الكشف 

: عن القواعد و الحقائق و استخدام االستقصاء فً تتبعها إلٌها و من خطواتها 

التمهٌد أي جلب االنتباه و ثانٌا العرض و هو لب الدرس و تلٌها الموازنة و هً 

تربط األمثلة مع بعضها و بعدها استنتاج القاعدة و هً عبارة عن زبدة الدرس و 

 أخٌرا التطبٌق و هو عبارة عن التطبٌق على القاعدة 

 تدريس تاريخ األدب : الفصل الثالث

ٌعتبر األدب نتاج الحٌاة التً ٌحٌاها األدباء و اثر من أثار البٌئة بما تشتمل علٌه من 

أما التارٌخ فهو مادة األدب و مفسر داللته و معلل .... أوضاع سٌاسٌة ، اقتصادٌة 

خصائصه و مٌزاته و منه و به ٌتصور فً فنونه و أسالٌبه من شعر و نثر و على 

 هذا األساس ٌدرس األدب فً ظل التارٌخ 

 : و من أهداف تدريس تاريخ األدب 

تمثٌل الظواهر األدبٌة و الفنٌة بما ٌلقً الضوء على ظروف نشؤتها و تطورها من 

 . خالل نصوص حٌة 

 . تنمٌة مقدرة الطالب على تحلٌل النص و تذقه و نقده 

 حفظ عدد من قصائد الشعرٌة و المقطوعات النثرٌة الممثلة للظواهر المدروسة 

أما بالنسبة لطرائق تدرٌس تارٌخ األدب العربٌة ، فالمختصٌن ٌختلفون فً دراساتهم 

األدبٌة فً كٌفٌة تناول دراسة تارٌخ األدب العربً ، فمنهم من تناوله و على وفق 

العصور األدبٌة و منهم وفق البٌئات ، و هناك من تناوله وفق الفنون األدبٌة و فرٌق 

 . رابع تناوله وفق الذوق و التطور 

 : دراسة نموذجية لتاريخ األدب 

: الغزل العذري فً العصر األموي      الشعبة: الٌوم األحد               الموضوع

 األدب العربً 
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 الثانٌة :      الحصة22/01/2021: التارٌخ

 تدريس النصوص األدبية : الفصل الرابع 

إن النص األدبً هو ظاهرة لغوٌة و بنٌة لغوٌة تبتعد عما هو مؤلوف و شائع، و 

 ٌعتمد على اإلشارة لكً ٌستخلص المتعلم المعنى من النص المدروس 

و قٌل ان تدرٌس األدب مرتبط فً الواقع باختٌار النصوص المالئمة للتالمٌذ 

 . الستعدادهم العقلً و الوجدانً للدراسة 

قراءة ....قراءة األبٌات القرآنٌة و النصوص الشعرٌة : و تهدف هذه األخٌرة إلى 

 صحٌحة معبرة عن المعنى 

 اكتساب ثروة لغوٌة مناسبة من النصوص التً ٌقرإها 

مراعاة حسن األداء و جودة اإللقاء مع تمثٌل المعنى فً النصوص األدبٌة التً 

 ٌقرإها الطالب 

 : خطواتها

 التمهٌد عبارة عن تشوٌق  1

 عرض النص و ٌكون ذلك بإرشاد الطلبة إلى النص فً الكتاب المقرر  2

ٌقرا المعلم النص قراءة نموذجٌة مراعٌا فٌها حسن : القراءة النموذجٌة للمعلم 3

 األداء و تمثٌل المعنى 

 القراءة الصامتة للطلبة بعد قراءة المعلم و ٌتم تحدٌد المفردات الصعبة  4

الشرح و التحلٌل و ٌتم فٌها شرح المفردات الصعبة و بعدها تقٌٌم النص إلى  5

 أقسام و تحدٌد األفكار الجزئٌة ثم الفكرة العامة 

 :تدريس البالغة : الفصل الخامس 

تدور البالغة فً فلك اللفظ و المعنى و األسلوب و هً من ناحٌة أخرى 

مركز النقد األدبً و مرجعو هً فن أدبً ٌنمً الذوق الحسن و من أهدافها 
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معرفة الطالب بشكل موجز البالغة العربٌة من الناحٌة التارٌخٌة و بعض 

البالغٌٌن المشهورٌن  و كذلك إلهامه بالبٌان العربً و قدرته على كشف 

موطنه فً النصوص األدبٌة  و قدرته على تبٌن العالقة بٌن التركٌب اللغوي 

 .و المعنى 

 :خطوات تدرٌس البالغة

 .المتعلم  هو عبارة عن مرحلة تشوٌقٌة ٌقوم بها المعلم لجلب: التمهٌد  -

تعرض النصوص البالغٌة إما على شكل نصوص : العرض و التحلٌل  -

 .او جمل على السبورة و هذا عن طرٌق األسئلة للمشاركة فً الدرس 

تاتً بعد عملٌة التحلٌل حٌث ٌصبح لدى الطالب مجموعة من : القاعدة  -

 .األفكار التٌان ٌصوغها بمساعدة المعلم علة شكل قاعدة 

ٌشٌر المعلم بعد التوصل الى القاعدة مجموعة من األسئلة : التطبٌق  -

 .  للتطبٌق على القاعدة ، او ٌعطً امثلة  تطبٌقٌة إضافٌة 

  تدرٌس النقد االدبً : الفصل السادس 

المقصود بالنقد األدبً لٌس هو البحث عن العٌوب كما هو شائع أو مآخذ العلماء 

و انما هو الدراسة الفاحصة بقصة ....على الشعراء من عٌوب اللفظ و المعنى 

تعرف مستوى الجودة او الضعف و تقدٌر القٌمة الحقٌقٌة للمنقود ، و هذا الحكم 

على النصوص االدبٌة  بعد التحلٌل و الموازنة فً المستوى اللفظً و معنى 

 . األسلوب و الفكرة 

 :أهداف تدرٌس النقد االدبً فً المرحلة الثانوٌة -

ابراز القضاٌا النقدٌة فً النقد العربً القدٌم و استعابها ضمن سٌاقها الذي نشا - 

 فٌه 

التعرف على أشهر المذاهب النقدٌة العالمٌة و ادراك اثرها فً النقد االدبً - 

 .الحدٌث 

 .تذوق جمالٌات النص االدبً و تفهمها عن طرٌق التحلٌل النقدي للنص - 
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 تدرٌس العروض  : الفصل السابع 

 العروض هو العلم الذي ٌهتم بمٌزات الشعر و االهتمام ببحوره ، و هو عبارة 

 .عن قواعد تدل على مٌزان ٌعرف به صحٌح اوزان الشعر العربً من فاسده 

 :أهداف تدرٌس العروض فً المرحلة الثانوٌة 

 تذوق موسٌقى الشعر العربً  -

 استكمال االوزان التً لم ٌدرسها الطالب فً المتطلبات االساسٌة السابقة  -

 .تعرف المتعلم مفهوم شعر التفعٌلة و طبٌعته  -

 :خطوات تدرٌس العروض 

 .و ٌتم فٌها شرح التفعٌالت و التغٌرات التً تطرا علٌها: التمهٌد  -

ٌعرض فً هذه المرحلة االبٌات : عرض االبٌات الشعرٌة و قراءتها  -

 المطلوبة تقطٌعها 

 اما ان ٌكون الحرف ساكن او متحرك :تقطٌع االبٌات  -

 : مثال  -

عا دُس  بانَنتْت  - مَن  فَنقَنلْتب سُس وْت ٌَن بولُس    ال تْت ٌٌَّمن, مَن تَن ها مُس رَن دَن  لم إثْت بولُس  ٌُسفْت كْت  .مَن

 -  - - ب-  - - ب- -  ب– ب –ب - - ب ب و -       ب  -

 مستفعلن                        فعلن   مستفعلن     فاعل متفعلن     فاعلنة     مستفعلن    فعل 

 
  

 :الفصل الثامن

 الدراسٌة المرحلة أطوار جمٌع المهمة التعلٌمٌةٌعد التعبٌر احد النشاطات : تدرٌس التعبٌر

 وأحاسٌسه من خالله عن مشاعره أفكاره اإلنسان و ٌعرف على انه القالب الذي ٌصب فٌه 

 المحادثة:  ما هو نوعان من حٌث الشكلاآلخرٌن من وسائل التواصل مع ووسٌلة

 الوظٌفً الرسائل والمذكرات أٌضا من حٌث المضمون هناك نوعان إما الكتابةوالتحرٌري 

  مقاله قصهواإلبداعً

 خطوات تدرٌس التعبٌر

  مناقشتهأو التحدث فٌه إلى الطلبة أكثراختٌار الموضوع هو الذي ٌختار موضوعا معٌن 

 األسئلةعرض الموضوع وفهمه عن طرٌق 

 من طرف واألسئلةتلخٌص الموضوع شفهٌا من طرف المتعلمٌن عبد المالحظات 

 . للموضوعالطلبة كتابه الموضوع على الكراس بعد استٌعاب وأخٌراالمتعلمٌن 
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 أهدافه

 الرئٌسٌة األفكار والتمٌٌز بٌن اإلٌجاز مراعاةمع ........ تلخٌص مقاالت او فصول كتب

 .والثانوٌة

 تعوٌد الفكر على المنطق عناصر موضوع ما  -

  . والحوارالمناقشة والتقارٌر والتعود القصٌةكتابه البحوث   -

   



(الداخلي  )الجانب العلمي   
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 : أهمية و قيمة الكتاب 

أن ما ٌحتوٌه هذا الكتاب من أهمٌة كبرى لدى القارئ سواء كان طالبا أو معلما و حتى من 

 . أصحاب الثقافة

حٌث ٌحتوي الكتاب على معلومات جد مهمة، و قٌمة للغاٌة من ناحٌة كٌفٌة تدرٌس اللغة 

العربٌة و شرح مفصل لكل مادة، و كٌفٌة تدرٌسها بخطوات مرتبة مع ذكر أهدافها كتدرٌس 

 ...على سبٌل المثال مادة النحو و الصرف و البالغة و التعبٌر بنوعه

كما تناول هذا الكتاب شرح مفصل لكل من المناهج، التدرٌس و اللغة و ذكر أهمٌتها 

 .لالستفادة منها و توظٌفها بطرق سلٌمة و سهلة فً تدرٌس اللغة العربٌة

حٌث ان تغٌٌر المناهج إحدى الوسائل ، فً تطوٌر و بقاء األمم ، و أحد العناصر المرتبطة 

بعالقة الطالب و المعلم و هما عناصر العملٌة التعلٌمٌة و ٌعد الكتاب أداة توجٌه و إرشاد 

لتحقٌق النمو الكامل فً جوانب شخصٌة للمتعلمٌن و لدراسة اللغة العربٌة البد من مناهج و 

طرائق للحفاظ على عذوبتها و ألفاظها و بهائها و عدم الوقوع فً الخطأ كاللحن و 

 ...االشتراك اللفظً 

و ٌعتبر هذا الكتاب ذا منفعة كبٌرة لدى المبتدئٌن فً العملٌة التعلٌمٌة خاصة و حتى لذي 

الخبرة عامة لما ٌحتوي من عناصر مهمة، و شرح مبسط بأسلوب سلس ٌفهمه العام و 

الخاص و لقد كان الكتاب  بمثابة المرشد و الموجه للمعلم فً العملٌة التعلٌمٌة التربوٌة        

و كٌفٌة تدرٌس اللغة العربٌة بتحدي مناهجها و طرائقها  و تطبٌقها على ارض الواقع أي 

 تدرٌسها 

لقد تجلت أهمٌة هذا الكتاب فً اإلحاطة بجمٌع جوانب عملٌة التدرٌس و الطرق المثلى 

لتوصٌل المعلومة ، للطالب من طرف المعلم بخطوات منهجٌة منظمة و أسلوب سلس و 

بهذا ٌكون للكتاب قٌمة كبٌرة و منفعة كبٌرة للمطالعة فٌه و اكتسابه كمرجع و مساعد فً 

 .العملٌة التعلٌمٌة 
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  مناهجهاالعربٌة باللغة من خالل دراستنا للكتاب الذي عنوان إلٌه ما توصلنا أهملعل 

تراعً فٌها إلستراتٌجٌة  بالتأسٌس إال وجود التعلٌم إلى انه سبٌل : و طرائق تدرٌسها 

 .بأكملها العربٌة اللغةطرائق ومناهج تدرٌس 

 التً ٌقوم بها المدرس األنشطة ٌتكون من مجموعه من نسق أو تدرٌس نظام ة عملًإن

 . التعلٌمة وكفايةم شخصًي كتقًة معٌنة تربويأهداف تحقٌق إلىبقصد مساعده التالمٌذ 

 من الطرائق منها ما هو قدٌم ومنها ما هو ة اعتمدت على مجموعالتربوٌة المنظومة إن

 حدٌث التً تم ذكرها بالشرح المفصل ولكل منها مزاٌاهم

 للطالب من خالل العقلٌة تنمٌه القدرات إلى تهدف اللغوٌة معظم تدرٌس النشاطات إن -

 وأوزانها واشتقاقها اللغةالتذوق الصحٌح للمفاهٌم وصٌغ 

 القاعدة بتمهٌد ثم عرف وٌلٌها التحلٌل ثم استنباط ٌبدأ اللغوٌة معظم تدرٌس النشاطات إن -

 . التطبٌقوأخٌرا

 األساسٌة هو تدرٌس التالمٌذ على المهارات العربٌة ة التدرٌس اللغأهداف من إن -

  . علٌهاوالسٌطرة

 المتعلم ةمساعد من اجل  الخطط التً ٌستخدمها المعلم بأنها التدرٌس  إستراتٌجٌةتعرف -

 ة ومتسلسلةومنظم مخططة  فً موضوع معٌن وتكون عملٌه االكتساب ةعلى اكتساب خبر

 .الخاصة اإلمكانٌات فً ضوء التعلٌمٌة األهداف تحقٌق إلىٌحدد فٌها الهدف النهائً للمتعلم 

على تفاعل العناصر الثالث مع بعضها البعض قائمة  فً مجملها التعلٌمٌة  إن العملٌة -

 .الدراسة -  المادة– المتعلم -المعلم :وهذه العناصر

 . عنصر من هذه العناصراذا ادخل  التدرٌس ة تنجح عملًأنفال ٌمكن 

 ةبهائها وجمالها وعذوبب ٌجعلها تحتفظ العربٌة اللغة تحدٌث مناهج وطرائق تدرٌس إن -

 .ألفاظها

 نشاط هو مناقشه الموضوع من طرف أي لتدرٌس والسلمٌة  ىالطرق المثل أهم من إن

 . وموقفهرأٌهالمعلم ما طلبته حٌث كل واحد منهم ٌبدي 
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ٌعرف التدرٌس على انه عملٌه التفاعل بٌن المدرج وطالبه وهو فً هذا المعنى غٌر التعلٌم 

 الحوار والتفاعل تعلٌم العطاء من جانب واحد وهو أو والعطاء األخذ ةالن التدرٌس عملً

 . المعلمأوالمدرج 
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: ملخص

 اللغت ظاهزة بشزٌت امخاس بها اإلوسان عه سائز الكائىاث الحٍت، وهً مه أهم الظىاهز االجخماعٍت الخً اعىج الخفكٍز 

 .البشزي

لقد وضع العلماء مىاهج وطزائق عدٌدة لخدرٌس  اللغت العزبٍتفً المجال  الخزبىي لذا  فلقد اعخمدث المىظىمت الخزبىٌت على 

  .مجمىعت مه الطزائق الحدٌثت والقدٌمت، وحدرٌس الىشاطاث اللغىٌت الخً  حهدف  إلى حىمٍت القدراث العقلٍت للطالب

 

 

Résumé: 

 

Le langage est un phénomène humain qui distingue l'homme de toutes les autres créatures 

vivantes, et c'est l'un des phénomènes sociaux les plus importants qui a aidé la pensée 

humaine. 

Les universitaires ont développé de nombreux programmes et méthodes d'enseignement de la 

langue arabe dans le domaine éducatif, de sorte que le système éducatif s'est appuyé sur un 

ensemble de méthodes modernes et anciennes et sur l'enseignement d'activités linguistiques 

visant à développer les capacités mentales de l'étudiant. 

Summary: 

Langage Is a humane phenomenon that distinguished man from all other living creatures, and 

it is one of the most important social phenomena that aided human thinking. 

Scholars have developed many curricula and methods for teaching the Arabic language in the 

educational field, so the educational system has relied on a group of modern and old methods, 

and the teaching of language activities aimed at developing the mental abilities of the student. 

 الكلمات المفتاحية 

 اللغة العربية  -

 التدريس  -

 المنهج  -

- les mots clés 

-  -Langue Arabe 

-  -l'enseignement 

-  -Programme d'études 


