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:اإلهداء     
.إلى التً قاسمتنً اآلالم واألفراح واألحزان وزرعت فً قلبً حدائق رٌحان   

 وروت ظمأ حٌاتً فً الزمان باألمان ، والتً حولت نبض قلبً إلى  سنفونٌة 

. أمً الحبٌبةحب ، ٌا أطٌب عطر وأندى من رحٌق الزهر وٌا عسل  

 إلى أجمل صورة رآها البصر وأحلى صوت وأجمل منظر ، وأدفأ لحن عرفه 

. أبً العزٌزالوتر وٌا مصدر قوتً ونبع حٌاتً إلٌك  ٌا تاج راسً  

إلى مورد األنس والسعادة إلى من ٌترقرق فً صدري حبهم ، وتقاسمت معهم 

.حفظهم هللاأمٌرة وزٌنب عبد الغنً وٌاسٌن،معنى الحب والحنان إخوتً    

.وإلى كل براعم العائلة الذٌن ٌحبوننً بصدق   

وإلى كل من كان لً . وإلى رفٌقتً وأختً فً المشوار الدراسً ماضً شهٌناز 

............دعما ، وإلى كل من سعته ذاكرتً ولم تسعه مذكرتً   

 



: االهداء  
إلى صاحب السٌرة العطرة والفكر والمستنٌر فقد كان له الفضل األول فً 

.طال هللا فً عمره"والدي الحبٌب"بلوغً التعلٌم العالً   

 إلى من وضعتنً على طرٌق الحٌاة وجعلتنً رابط الجأش وراعتنً حتى صرت 

".أمً الغالٌة"كبٌرة  

عبد  ومحمد"إلى إخوتً من كان لهم األثر فً الكثٌر من العقبات والصعبات 

".القادر  

.ال، فكان سببا فً تحفٌزي:إلى كل من قال لً   

.إلى صدٌقاتً الذي أشهد لهم بأنهم نعم الرفقاء فً جمٌع األمور  

.إلى كل من كان النجاح طرٌقه، والتفوق هدفه والتمٌز سبٌله  

 إلى أساتذتً فً كلٌة األدب العربً والفنون فً جامعة عبد الحمٌد بن 

أهدي لكم بحث تخرجً داعٌة المولى عزوجل أن ٌطٌل فً أعماركم .بادٌس  

.وٌرزقكم بالخٌرات  

 

 

 

 

 

 



 

 

 شكر وتقدٌر

 

 ٌسرنا تقدٌم هذا الشكر للوالدٌن الذٌن سهروا على تربٌتنا وتعلٌمنا منذ النبضة 

 األولى فً حٌاتنا ، كما نشكر أٌضا كل من درسنا أو ساهم فً تدرٌسنا من 

 أساتذة ودكاترة فً الجامعة وكل األساتذة الذي ٌرجع لهم الفضل بعد هللا عز 

.وجل   

.كما أتقدم بشكر خاص لألستاذة المشرفة على هذا البحث مع اللجنة المناقشة   

 والشكر الموجه إلدارة جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس مستغانم كلٌة األدب العربً

. والفنون لحسن توفٌرهم وتسهٌلهم الخدمات للطالب ،شكرا لهم جمٌعا  



:مقدمة                                                                                                            
 

 
 أ

الحمدهللربالعالمٌن،أكرمناباإلسالم،وأعزناباإلٌمان،وأنعمعلٌنابنبٌه

محمدصلىهللاعلٌهوسلم،فهدانامنالظاللوجمعنامنالشتاتوأتحفنابتشرٌع

:عادلكاملشاملألحكامالفردواألسرةوالمجتمعواألمموبعد

تعتبراللغةأهمماٌمتازبهاإلنسانعّمنسواهمنالكائناتالحٌة،باإلضافة 

إلىكونهاألفاظٌعبربهاعنمستوٌاتوالمعانًالمرادإفهامهاعلىتعبٌرابن

جازمإالأنهاتتعدىذلككونهاتربطبٌنالماضًوالمستقبل،وهًوعاءالفكر

.فٌضبطاللغةابتداءوٌضبطالفكرانتهاء

وإذاكاناألمركذلكفٌماتحضًبهكللغةمنأهمٌة،وجباالهتمام

بأسالٌبتدرٌسهالماتسدٌهمنخدمة،ونظراألهمٌتهافًتسهٌلاألمورعلى

المعلمٌناهتمبعضالدكاترةكمحسنعلًعطٌةبتألٌفكتبتتضمنأسالٌب

تدرٌساللغةالعربٌة،كلهذامنأجلأنٌتكونللمعلمنظرةشاملةعنتقدٌمدروس

اللغةالعربٌةوفقأسالٌبمضمونةوناجحةإلٌصالاألفكاروالمعلومات

للمتعلمٌن،فمعرفةالمعلملألسالٌبوالطرائقوالوسائل،وتمكنهمناستخدامهاٌعتبر

أهمماٌجعلمنهمعلماناجحاٌمكنعملهمنتحقٌقاألهدافالمنشودة،وبناءاعلى

ماالذيٌتضمنهكتابالكافًفًأسالٌبتدرٌس:هذاٌمكنطرحاإلشكالالتالً

اللغةالعربٌة؟

وماهوالدافعالذيوجههإلىتألٌفهذاالكتاب؟

وماذاقصدبمصطلحاتعنوانكتابهالكافًفًأسالٌبتدرٌساللغة

العربٌة؟ومنأهمدوافعاختٌارنالهذاالكتابالقٌمهوماٌحتوٌهمنمعلوماتذات

قٌمةكبٌرةٌحتاجهاالمعلمفًمسٌرتهخاللالعملٌةالتعلٌمٌةالتربوٌة،فهذا

الموضوعنظراألهمٌتهالقصوىحضًبدراساتسابقةعندالكثٌرمنالدكاترة

إلعطاءنظرةشاملةعنعملٌةالتعلٌممنخاللشرحأسالٌبالتدرٌسالتً

ٌحتاجهاالمعلمداخلحجرةالدرسوكٌفٌسٌرأيحصةضمنطرائقالتدرٌس

المتفقعلٌها،فنذكرمنهذهالدراساتالتًتناولتفًطٌاتصفحاتكتابهم

سعدعلًزاٌروسماءتركًفًكتاباتجاهاتحدٌثة:الحدٌثعنأسالٌبالتدرٌس

فًتدرٌساللغةالعربٌة،وكانتالدراساتحتىفًمذكراتالتخرجوهذاإندل

علىشًءإنماٌدلعلىاالهتمامالكبٌرحولهوحبالمعرفةوالبحثوالغوصفً

معرفتهالشاملةوالمسهلةللعملٌةالتربوٌة،فنذكرمنهذهالمذكراتالطالبةعبدلً

لنٌلشهادةاللٌسانسالموسومةبأثرالطرٌقةالتدرٌسٌة2013/2014سعادسنة

.للمعلم،بوغالٌةفاٌزةفًطرائقوأسالٌبالتدرٌس
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 ب

معتمدٌنعلىالمنهجالوصفًالتحلٌلًالذيرأٌناهمناسبالهذاالموضوع،ألن

البحثٌتطلبوصفاداخلٌاوخارجٌا،وتحلٌلماتضمنهوماقصدهوأفادبهالمؤلف

محسنعلًعطٌة،وقدقسمنابحثناهذاإلىمقدمةشاملةممهدٌنفٌهاللموضوع،

وفصلأولمعنونبالدراسةالظاهرٌةللكتابمتضمناأربعةمباحثتطرقنافٌها

الوصفالخارجًللكتاب،المنهجالمتبع،التعرٌفبالمؤلفوأهمأعماله،وفصال:إلى

ثانٌامعنونبالدراسةالباطنٌةللكتابمتضمناشرحعنوانالكتاب،سببتألٌف

الكتاب،تلخٌصفصولالكتاب،قٌمةوأهمٌةالكتاب،وخاتمةتضمنتمااستنتجمن

.خاللدراستناللكتاب

أمامنناحٌةالصعوباتفإنهالٌخلوبحثمندونصعوباتنظرالوضع

البالدبسببتفشًالوباء،لكنبفضلهللاوعونهتمكنامنجمعبعضالمعلوماتمن

بوغالٌةفاٌزةفًطرائقوأسالٌب:بعضالراجعالتًساعدتناعلىإتمامهذاالبحث

.التدرٌس،محسنعلًعطٌةفًالمناهجالحدٌثةوطرائقالتدرٌس

وفًاألخٌرنشكركلمنساعدنافًإعدادهذاالعمل،ونخصبالذكراألستاذة

 .صادقفاطمةالزهراءعلىإشرافهالهذاالعمل



 

          

 

:                       الفصل األول

الدراسة الظاهرية للكتاب          

                                    

.              بطاقة فنية للكتاب/1

المنهج المتبع في الكتاب        /2

.التعريف بالمؤلف وأهم أعماله/3  
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:      بطاقة فنية حول الكتاب                   

.                                                الدكتور محسن علً عطٌة:اسم الُمؤلف

.                                      الكافً أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة:اسم المؤلف

.                                                     الشروق للنشر والتوزٌع:دار النشر

 .                                                           12/02 /2006:سنة النشر

األولى                                                                             :الطبعة

.            رام هللا،شارع المستشفى رام هللا،مقابل دائرة طابو،عمان األردن:المكان

.                                                                              عربٌة:اللغة

.                                                       صفحة398:عدد صفحات الكتاب

 .                                                                            01:المجلدات

 .                                                                           24/17:الحجم

.                                                        ورقً غالف عادي:نوع الغالف

.                                                                         أفقً:خط العنوان

.                                                أبٌض،برتقالً،أخضر:لون خط العنوان

.                            كتب حرف الضاد أفقً بلون برتقالً غلٌظ:واجهة الكتاب

.                                                                  غٌر مفهرس:الفهرس

.                                                            بعد عرضه لمقدمة:المحتوى

.                                               فً الصفحة الخامسة من الكتاب:اإلهداء

قسم إلى بابٌن،تضمن الباب األول ثالث فصول،والباب الثانً أربعة :تقسيم الكتاب

.                                                                                     فصول

.                                        لم ٌذكر المؤلف النتائج المتوصل إلٌها:الخاتمة

.                                               اعتمد على سبع وستون مرجع :المراجع
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:      منهج عرض الكتاب  

محسن علً عطٌة بسرد نظري ٌبدأ بالعام وٌنتهً بالخاص،إذ بدأ بالفلسفات  قام

التربوٌة بوصفها األساس النظري الذي تبنى علٌه المناهج وطرائق التدرٌس التً 

تشتق منه أهداف التدرٌس،ثم انتقل إلى عرض أهداف التدرٌس وتصنٌفها ثم طرائق 

التدرٌس العامة ثم أسالٌب التدرٌس الخاصة باللغة العربٌة مع نماذج تطبٌقٌة فً 

فروع اللغة العربٌة بما فٌها القواعد واإلنشاء أو التعبٌر بنوعٌه واإلمالء واألدب 

. وتارٌخ األدب والنصوص األدبٌة والعروض  
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: سيرة ذاتية للمؤلف  

:                                                                    المعلومات الشخصية

.                                                        محسن علً عطٌة:االسم واللقب

.                                         ،جمهورٌة العراق،بابل،المدحتٌة1947:التولد

 .                                                                         عراقً:الجنسية

  .                                                            متزوج:الحالة االجتماعية

 .                                                           دكتوراه:التحصيل الدراسي

  .                                             مناهج وطرائق التدرٌس:التخصص العام

  .                                     مناهج اللغة العربٌة وطرائق :التخصص الدقيق

   .                                                     21/10/1971:تاريخ أول تعيين

 بموجب األمر الجامعً 22/06/1999أستاذ مشارك اعتبار من :المرتبة العلمية

.                          الصادر من جامعة بابل 26/06/1999 فً 8081ذي الرقم

:                                                                          الدرجات العلمية

ٌّد1971البكالورٌوس،اللغة العربٌة وآدابها،فً كلٌة التربٌة جامعة بغداد  .  بتقدٌر ج

 بتقدٌر 1987الماجستٌر أصول تدرٌس اللغة العربٌة،فً كلٌة التربٌة جامعة بغداد 

ٌّد جدا بموجب األمر الجامعً   الصادر من جامعة بغداد 1987/04/14 فً 5429ج

الدكتوراه،فلسفة فً التربٌة،مناهج وطرائق تدرٌس اللغة العربٌة،فً كلٌة التربٌة 

 23/10/1994 فً 16480جامعة بغداد بتقدٌر ممتاز بموجب األمر الجامعً 

.                                                                 الصادر من جامعة بغداد

:                                                                         الرتب األكاديمية

 معهد إعداد المعلمٌن بابل مدة الخدمة 04/14 /1987مدرس مساعد،اعتبار من  

.                                                                 فً المعهد خمس سنوات

.                          جامعة بابل كلٌة المعلمٌن1994/10/23مدرس اعتبارا من 

.                    جامعة بابل كلٌة التربٌة 1999/06/22أستاذ مشارك،اعتبارا من 

.2006أستاذ اعتبارا من 
1

                                                                

                                                                

 

 

                                                

                                                             

.مقابلة الكترونٌة توقٌت 1  
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:                                         األبحاث العلمية المنشورة في مجالت محكمة

،أثر المطالعة الخارجٌة فً األداء اإلنشائً لدى طالبات 1999محسن علً عطٌة،  

 .       251/262 ،ص1999،سنة3،العدد4المرحلة اإلعدادٌة،فً مجلة بابل،مجلد 

،األخطاء اإلمالئٌة فٌما ٌكتبه طلبة قسم اللغة العربٌة فً 1999محسن علً عطٌة،

 .             233/238،ص3،1999،العدد4كلٌة التربٌة،مجلة جامعة بابل،مجلدات

،األخطاء النحوٌة لدى طلبة قسم اللغة العربٌة فً معاهد 2000محسن علً عطٌة،

 207/218،ص2000 كانون الثانً،2،العدد6إعداد المعلمٌن،مجلة جامعة بابل،مجلد

،القدرة األدائٌة لطلبة قسم اللغة العربٌة على التعبٌر 2001 محسن علً عطٌة،

، 2001،شباط،2،العدد6الصوتً لمعانً عالمات الترقٌم،مجلة جامعة بابل،مجلد

 .                                                                           227/240ص

،واقع تدرٌس اللغة العربٌة فً المدارس المتوسطة 2001محسن علً عطٌة،

والثانوٌة،فً محافظة بابل من وجهة نظر الطلبة المطبقٌن،مجلة جامعة 

 .                                267/279،ص2001،العدد الثانً،شباط،6بابل،مجلد

،العالقة بٌن القدرة القرائٌة لدى قسم اللغة العربٌة 2002محسن علً عطٌة،

وتحصٌلهم فً مادة النحو العربً،مجلة بابل للعلوم اإلنسانٌة،تصدرها كلٌة التربٌة 

 .                       128/141 ،ص2002جامعة بابل،العدد األول تشرٌن الثانً،

،األخطاء اللفطٌة فٌما ٌقرؤه طلبة قسم اللغة 2002محسن علً عطٌة،

 162/171،ص2002العربٌة،دراسة تحلٌلٌة،مجلة بابل للعلوم اإلنسانٌة،العدد األول،

:                                                                 األبحاث المقبولة للنشر

الظواهر السلبٌة فً تدرٌس اللغة العربٌة فً المدارس المتوسطة والثانوٌة فً 

.                                                                              محافظة بابل

 تقوٌم القدرة األدائٌة على إلقاء النصوص الشعرٌة لدى طلبة المرحلة الرابعة فً 

.قسم اللغة العربٌة فً كلٌة التربٌة،جامعة بابل 
2

               

 

 

 

 

 

                                                             

.المرجع نفسه 2  
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:                                                                                   مؤلفاته

كان لمحسن علً عطٌة مجموعة من المؤلفات المنشورة التً ألفها خالل مسٌرته 

:                                                                         العلمٌة نذكر منها

.                                                 الكافً فً أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة

.                                               تدرٌس اللغة العربٌة فً الكفاٌات األدائٌة

.                                        استراتٌجٌات ما وراء المعرفة فً فهم المقروء

.                                                     مهارات االتصال اللغوي وتعلٌمها 

.                   مهارات الرسم الكتابً قواعدها والضعف فٌها األسباب والمعالجة

.                                                       أسس التربٌة الحدٌثة ونظم التعلٌم

.                                       البحث العلمً فً التربٌة،مناهجه،أدواته،وسائله

.                                                    تكنولوجٌا االتصال فً التعلٌم الفعال

.                                           التفكٌر أنواعه ومهاراته وإستراتٌجٌة تعلٌمه

.                                                       المناهج الحدٌثة وطرائق التدرٌس

.                                                 التعلم أنماط ونماذج حدٌثة فً التدرٌس

.                                                                  الجودة الشاملة والمنهج

.                                                   الواضح فً القواعد واألبنٌة الصرفٌة

.                            البنائٌة وتطبٌقاتها إستراتٌجٌة تدرٌس الحدٌثة فً التدرٌس

.                               التعلٌم النشط استراتٌجٌات وأسالٌب حدٌثة فً التدرٌس

.                                 المشكالت السلوكٌة ألطفال الروضة مع إٌناس خلٌفة 

.                          تحلٌل محتوى مناهج اللغة العربٌة مع عبد الرحمن الهاشمً

.                                                         عرض وتقدٌم:األسالٌب النحوٌة

.                                                      اللغة العربٌة مستوٌاتها وتطبٌقاتها

.                                     التربٌة العلمٌة وتطبٌقاتها فً إعداد معلم المستقبل

.                                    مقارنة المناهج التربوٌة فً الدولة العربٌة والعالم 

.                   رسالة الماجٌستٌر،األخطاء اإلمالئٌة لدى طلبة المرحلة المتوسطة

 رسالة الدكتوراه،تقوٌم أداء مدرسً اللغة العربٌة فً تدرٌس اإلنشاء والقواعد 

.واإلمالء
3
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:                                                                              مفهوم اللغة

هً أصوات وألفاظ مرتبة على نسق معٌنة تترجم األفكار التً تجول فً النفس إلى  

عبارات وجمل تواضع علٌها أهلها نوهً نظام اعتباطً لرموز صوتٌة تستخدم 

.                          لتبادل األفكار والمشاعر بٌن أعضاء جماعة لغوٌة متجانسة

:                                                                              اللغة العربٌة

 هً إحدى لغات العالم السامٌة والمنتشرة على نطاق واسع حول العالم إن هناك 

 ملٌون نسمة من متحدثٌها وٌتمركزون بشكل كبٌر فً الوطن العربً وبعض 422

.                 تركٌا،وجنوب السودان،وغٌرهم من المناطق:المناطق المجاورة مثل

بأنها لغة إنسانٌة لها نظامها الصوتً والصرفً والنحوي :وعرفت أٌضا

.                                          والتركٌبً،كما أللفاظها دالالتها الخاصة بها

                                                :المقصود بأساليب تدريس اللغة العربية

هو مجموعة القواعد والضوابط والكٌفٌات التً تؤدي بها الطرٌقة :أسلوب التدريس

من المدرس،أو هو كل ما ٌتبعه المدرس من أجل توظٌف طرٌقة التدرٌس بفعالٌة 

تمٌزه عن المدرسٌن اآلخرٌن الذٌن ٌستخدمون الطرٌقة نفسها،وعلى هذا األساس 

 ٌرتبط بالمدرس وسماته الشخصٌة،وهو جزء من الطرٌقة،فللطرٌقة األسلوبفإن 

خطوات محددة ٌسٌر علٌها المدرسون ولكن كل خطوة تؤدي بأكثر من أسلوب 

وللمدرس تأدٌتها باألسلوب الذي ٌحسنه وٌرى بأنه ٌزٌد من فاعلٌة الطرٌقة،وبذلك 

.الطريقة أضٌق من األسلوبف  
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:                      شرح عنوان الكتاب  

ال بد أول ما يصادف اهتمامنا في الكتاب هو عنوانه بغض النظر عن الجوانب األخرى 

،وبغض النظر عن المؤلف نفسه لهذا وضعنا شرح وجيز لمصطلحات كتابنا والتي 

        .الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية:تضمنت

مفردها أسلوب وهو العالقة بين قيادة المدرس وأداء التلميذ ومادة الدرس والوسائل :أساليب

. التعليمية المرتبطة بالدرس  

يعد التدريس وسيلة اتصال وتفاهم بين الطرفين،بمعنى وجود مرسل ومستقبل :التدريس  

بطريقة معينة فال يمكن القول أن مدرس يقوم بعملية التدريس بشكل ناجح إذ لم يكن هنالك 

. من يتعلم منه  

عملية مخططة منتظمة ومستندة إلى أسس نظرية نموذجية :هو التدريس     استنادا على هذا

تهدف إلى اعتبار مكونات التدريس وخصائص الطلبة والمحتوى والمدرسين وفق منظومة 

إحاطة المتعلم وتمكينه من .    -متفاعلة لتحقيق التطور والتكامل في العملية التدريسية

اكتشافها وبذلك فهو ال يكتفي بالمعارف التي تلقى وتكتسب بل يتجاوزها إلى تنمية القدرات 

والـتأثير في شخصية المتعلم والوصول به إلى القدرة على التخيل والتصور والوضوح 

. والتفكير المنظم  

بأنه عملية معتمدة في تشكيل بيئة الفرد بصورة تمكنه من أن يتعلم :برأي ستيفن كوري  

.القيام بسلوك محدد أو االشتراك في سلوك معين وذلك كاستجابة لظروف معينة  
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                                                                   :    سبب تأليف الكتاب

من خالل قراءتنا لكتاب الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية لدكتور محسن علي 

عطية،بين في مقدمته للكتاب أن سبب التأليف هو تزويد مدرسي العربية ومعلميها بما يلزم 

من الكفايات األدائية والنظرية الالزمة لتدريس اللغة العربية،فمدرس اللغة العربية به حاجة 

إلى معرفة الفلسفات التربوية وتطبيقها وأهداف التدريس واشتقاقها وطرائقه الخاصة 

فقد حاول إحاطة مدرس اللغة العربية بكل ما تستلزمه مهنة تدريسها،وإحاطته .والعامة

.                    بأساسيات تدريسها والظواهر السلبية التي تفشت في تدريسها  
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:الفلسفات التربوية  

وضح محسن علً عطٌة فً هذا الفصل أن العملٌة التربوٌة تسعى إلى تحقٌق 

أهداف تتؤسس على فلسفة تربوٌة،وأن من بٌن األسس الرئٌسٌة التً تبنى علٌها 

المناهج التربوٌة هً أسس فلسفٌة،فالمدرس ال ٌمكنه أن ٌستغنً عن االطالع على 

بعض المفاهٌم الفلسفٌة التربوٌة،فقد حاول عرض بعض الفلسفات التربوٌة التً تؤثر 

الفلسفة المثالٌة والفلسفة الواقعٌة من الفلسفات التربوٌة :فً العملٌة التربوٌة فنذكر

القدٌمة،والفلسفة الطبٌعٌة واإلسالمٌة من الفلسفات التربوٌة  فً العصور 

الوسطى،والفلسفة البرجماتٌة والفلسفة التقدمٌة من الفلسفات التربوٌة 

. الحدٌثة،والفلسفة التربوٌة و الجوهرٌة والتجدٌدٌة من الفلسفات التربوٌة المعاصرة

                                                                      :الفلسفة المثالية/1 

  بدأ محسن علً عطٌة بعرض الفلسفة المثالٌة والتً تعتبر مذهب فلسفً ٌرى أن 

حقٌقة الكون وصوره عقلٌة،وأن العقل هو مصدر المعرفة،وٌعد أفالطون 

فٌرى المثالٌون أن وجود األشٌاء مرهون بوجود الذات المدركة وال ٌمكن .مإسسها

وجود األشٌاء المحسوسة بامتناع إحساسها،فٌعد العالم المحسوس عالما ناقصا 

.                 والعالم الكامل هو عالم األفكار الذي ٌوجد فً عالم آخر غٌر عالمنا

:                                                         ومن المبادئ األساسية للمثالية

أن الروح والعقل أهم ما فً اإلنسان ومن خاللهما ٌدرك اإلنسان األشٌاء والحقائق 

أما الحواس فهً قد تكون ملغاة،أو قد تؤتً فً المرتبة الثانٌة،فٌنسحب تؤثٌر هذا إلى 

.                   مناهج التربٌة وطرائق التدرٌس،فٌه ٌكون االهتمام بالتربٌة العقلٌة

.                                          إن المعرفة الحسٌة مستقلة عن الخبرة الحسٌة

الحقائق التً ٌدركها العقل البشري أزلٌة غٌر قابلة للتغٌٌر،فالعقل مرتبط بالثبات 

واإلطالق،بٌنما الحواس مرتبطة بالتغٌٌر والنسبٌة،وان العالم مادي لٌس واقعا مطلقا 

.                       أي أن الظواهر المادٌة المحٌطة بنا هً ظل لما ٌدركه اإلنسان

:                                                 وجهة نظر الفلسفة المثالية للمعلم -  

كانت لهذه الفلسفة وجهة نظر اتجاه المعلم،فقد كانت ترى أن المعلم له مكانه متقدمة 

ٌجب أن ٌكون ذا أخالق حمٌدة صالحة،ذا تحصٌل عالً ودراٌة علمٌة كافٌة،ألنه 

.                                  الشارح لقوانٌن القوى العظمى وقائد للعملٌة التربوٌة

له قدرة على توصٌل المعارف الالزمة للتالمٌذ،قادرا على تولٌد األفكار والمعانً 

.من عقل الطفل،قدوة للمثل األعلى ذا شخصٌة قادرة على التؤثٌر به
1

                 

                     

                                                             
. ،بتصرف28المرجع نفسه،ص

1  
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                                                         :   وجهة نظر المثالية للطالب -

ترى المثالٌة الطالب على أنه كائن روحً هدفه التعبٌر عن هذه الطبٌعة التً ٌتمتع 

بها،والمطلوب من التربٌة عدم النظر إلٌه بوصفه عقال أو جهازا عصبٌا لجمع 

ذا أخالق مطٌعا متعاونا وجدٌرا :المعلومات فً داخله،فاشترطت أن ٌكون الطالب

باالهتمام،ٌنظر إلٌه على أنه شخص له هدف روحً ٌنبغً تحقٌقه،وٌجب تعلٌمه 

.                                                          احترام اآلخرٌن والقٌم الروحٌة

تعلم احترام وطنه ومجتمعه،استٌعابه للمقومات الثقافٌة ألمته ودراسته البٌئة المحلٌة 

.                      التً ٌعٌش فٌها،وأن تتصف العالقة بٌنه وبٌن معلمه بالرسمٌات

:                                             طريقة التدريس من وجهة نظر المثالية -

كان للمثالٌون طرق مختلفة فً التدرٌس كاالعتماد على الحوار وتولٌد األفكار أو 

:      أسلوب السإال والجواب،فكانت طرائق التدرٌس فً المثالٌة تعتمد على

.                                  استخدام طرٌقة اإللقاء أو المحاضرة لنقل المعلومات

وضع التراث الثقافً فً بإرة االهتمام من أجل نقل ما وصل إلٌه األجداد إلى 

األحفاد،واستخدام الحوار والمناقشة باالعتماد على النشاط العقلً من أجل مناقشة 

المشكالت التً تواجه المتعلمٌن والوصول على حل لها،التشدٌد على الحفظ وتقدٌم 

األمثلة والنماذج وعدم االهتمام بالفروق الفردٌة،واستخدام طرٌقة التحلٌل والتركٌب 

من أجل حل المشكالت الصعبة ألن بهذه الطرٌقة تجزأ إلى وحدات صغٌرة وسهولة 

.                                                                                       حلها

 إن الفلسفة المثالٌة اعتمدت على طرق تدرٌس التً تهدف إلى حشو عقول –

التالمٌذ حشوا مٌكانٌكٌا بالحقائق التً توصل إلٌها األجداد،فالمعلم علٌه تلقٌن 

المعلومات وما على المتعلم إال أن ٌحفظها وٌخزنها فً عقله،وركزت على طرق 

المحاضرة والتلقٌن وفً نظرها ٌعتبر التلمٌذ مثالٌا إذا جلس صامتا ساكنا لٌتمكن من 

استٌعاب المعارف التً تلقى علٌه من أجل تخزٌنها وحفظها،فركزت على جانب 

العقلً مهملة تدرٌب الجسم واالهتمام به مقارنة مع العقل،وأهملت تؤثٌر البٌئة على 

اإلنسان وركزت على تعلٌم الصفوة،لما لهم من إمكانات نظرٌة للتعلم واالستمرار 

.فٌه
2
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 أٌضا،فقد تم نقد  إيجابيةفهذه الفلسفة شؤنها شؤن غٌرها من الفلسفات تضمنت نواحً

بعض تطبٌقاتها،فنظر إلٌها كفلسفة تربوٌة محافظة اتسمت بالحفاظ على التراث 

المعرفً ونقله واعتبرت التربٌة هً عملٌة إعداد لحٌاة مستقبلٌة فإن هناك بعض 

التؤكٌد على الجانب المعرفً وأهمٌة المعرفة :الجوانب اإلٌجابٌة نذكر بعضها مثل

بالنسبة للمتعلم واالهتمام بالثقافة والحفاظ علٌها،إضافة إلى وضع المعلم فً منزلة 

.                                           سامٌة واعتباره أهم عناصر العملٌة التربوٌة

اإلخفاق فً فهم طبٌعة المتعلم والقصور فً :فنذكر أبرزهاألوجه النقد أما بالنسبة 

فهم وظٌفة المدرسة على أنها المحافظة على التراث ونقله لألجٌال التالٌة،والنظر 

إلى التلمٌذ على أنه سلبً ٌتلقى المعلومات التً ٌلقٌها علٌه المدرس وكذا استخدام 

.                                                                    عقوبات بدنٌة فً حقه

قصر األهداف التربوٌة على تدرٌب العقل فقط وإهمال النواحً الجسمٌة،إضافة إلى 

.الطبقٌة وتعلٌم الصفوة
3

                                                                  

                                                                                             

   

  

                                                             

  3 .2019/ 01/07مرٌم محمد الشهري،الفلسفة المثالٌة روادها وتطبٌقاتها التربوٌة،
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                                                                     : الفلسفة الواقعية/2 

  ذكر محسن علً عطٌة فً كتابه عن الفلسفات الواقعٌة أنها جاءت كرد فعل على 

المثالٌة والتً تشدد على الذات العارفة،جاءت لتإكد وجود طبٌعة األشٌاء المعروفة 

والذات العارفة،جاءت لتإكد وجود طبٌعة األشٌاء،الفلسفة الواقعٌة تقلل من أثر 

الذات العارفة وتنكر إمكانٌة الذات فً خلق األشٌاء،فهً لم تلغً الذات لحساب 

األشٌاء ولم تنكر الدور الذي تقوم به الذات فً معرفة العالم،فالواقعٌة تقوم على أن 

العالم هو مصدر كل الحقائق فال تستقى الحقائق من الحدس واإللهام،وإنما من هذا 

العالم الذي نعٌش فٌه،فهم ٌرون أن معرفة اإلنسان للعالم تتم عن طرٌق فاعلٌة 

مزدوجة،فاعلٌة آتٌة من الذات وفاعلٌة آتٌة من الطبٌعة،فهً ترى أن العالم حقٌقً 

.                                   ٌمكن معرفته بالعقل اإلنسانً أو الحدس أو التجربة

                                                                 :التربية في نظر الواقعية

عملٌة تدرٌب الطفل على العٌش بواسطة معاٌٌر خلقٌة مبنٌة على أساس ما هو 

منح الفرصة للتلمٌذ لٌصبح شخصا متوازنا :صحٌح لإلنسان بوجه عام،فتدعو إلى 

فكرٌا جٌد التوافق مع بٌئته،وخلق اإلنسان الذي ٌهتم بالشإون العالمٌة،وتبصٌر 

التلمٌذ ومساعدته على اتخاذ قرارات معقدة كً ٌحٌا حٌاة ناجحة،وعدم كبت المٌول 

.                                                                 الطبٌعٌة للطفل وأنشطته

:                                                المعلم من وجهة نظر الفلسفة الواقعية

أن المعلم ناقال للتراث الثقافً،وانه هو المسئول عن تحدٌد المادة  الواقعٌة ترى

.                                                                                ومحتواها 

فٌجب علٌه أن ٌتعرف بكل متطلبات الطالب الواقعً وٌجب أن ٌشعر بؤن كل مظهر 

من مظاهر التدرٌس ٌجب أن تسوده الواقعٌة،وعلٌه أن ٌضع أمام الطلبة المعرفة 

الواضحة،وٌعترض المادة بطرٌقة موضوعٌة بعٌدا عن كل ذات شخصٌة،فال بد من 

عرض المادة بطرٌقة تجعل من شخصه مندمجا فٌها متحدا معها،والوقوف مع الحق 

.            وتقدٌم المساعدة لطلبة للقٌام باالكتشاف كً ٌتعلموا االعتماد على أنفسهم

:                                                    الطالب من وجهة الفلسفة الواقعية 

ترى بؤن المحور الرئٌسً فً التربٌة هو السماح للطالب بالوقوف على البناء  

الفٌزٌائً والثقافً للعالم الذي ٌعٌش فٌه،فال بد أن ٌكون متسامحا ومتوافقا عقلٌا 

وجسمٌا مع البٌئة المادٌة والثقافٌة مع وجوب تنمٌة القدرة على االبتكار وحب 

االستطالع والمغامرة الشخصٌة لدى الطالب وإٌجاده لعناصر المعرفة التً تثبت 

.متانتها خالل العصور
4

                                                                  

       

                                                             
. ،بتصرف30،31،32المرجع نفسه،ص

4  
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:                                               طريقة التدريس من وجهة نظر الواقعية

ترى الواقعٌة فً طرٌقة التدرٌس أن تكون مجردة من كل أثر للطالب والمعلم، وأن  

تسمح للحقائق أن تتكلم عن نفسها،وهً ال تسمح للمعلم عند تقدٌمه الحقائق أن ٌعبر 

عن آرائه الشخصٌة عن الموضوع،وتقدٌمها مصنفتا تصنٌفا منطقٌا،بحٌث ٌإدي 

الجزء منها تلقائٌا إلى الجزء الذي ٌلٌه،فطرٌقة التدرٌس فً الواقعٌة تبدأ باألجزاء 

.                                                     وتعتبر الكل نتاجا لمجموع األجزاء

:                                                                     الفلسفة الطبيعية/3 

ترى أن الطبٌعة وحدها هً الحقٌقة فً هذا الكون،وأن الحٌاة اإلنسانٌة جزء منها  

وٌعد جاك روسو من أبرز من وضع أصول الفلسفة الطبٌعٌة الجدٌدة،ومن أصحابها 

بستالوزي،وهربرت،سٌنٌسر الذٌن ٌدعوان إلى أن ٌربً الطفل بعٌدا عن إرادة 

المجتمع وٌترك على طبٌعته لٌتعلم عن طرٌق ما ٌقوم به هو نفسه من أفعال ألنه 

.                                           ٌولد مزودا بقدرات فطرٌة من وجهة نظرها

:                                                                        نظرتها للمعلم

ٌنظر إلٌه من قبلها على أنه مجرد شاهد محاٌد،وأن مصدر الوحٌد للمعرفة هو 

التجربة فال ٌسمح له التدخل فً تربٌة الطفل فمركز العملٌة التربوٌة هو 

 روسو اشترطالمتعلم،فالمعلم ال ٌتدخل إال عندما تعرض الطفل حٌاته للخطر،وقد 

:                          بعض الصفات نذكرها من خالل ما يلي في شخصية المعلم

.                                   أن ٌكون حكٌما فً تؤسٌس العالقة بٌنه وبٌن المتعلم

.                                                            الفرق السنً بٌنه وبٌن المعلم

.                                                      عدم التسرع فً الحكم على المتعلم

                                                                           :نظرتها للطالب

جعلته مصدر العملٌة التربوٌة،فالتربٌة وسٌلة لخلق الطالب فترى أن السعً لبناء 

الطالب وجعله رجال ٌنبغً أن ال ٌغفل طبٌعته بوصفه طفال،وكائنا نامٌا،وٌجب أن 

.                                  ٌنشؤ حًرا،وعضو فً حرة وعدم التعامل معه كراشد

                                                               :نظرتها لطريقة التدريس 

:                   تري أنه هنالك ثالث مبادئ بالغة األهمٌة فً مجال التدرٌس وهً

أن الطفل عندما ٌشعر بحاجة ما ٌتحرك نحو بعض األنشطة فٌحصل :مبدأ النمو

على خبرة وعلى أساسها تبنى المعرفة،فالنمو ٌتم من خالل إثارة حاجات طبٌعٌة 

ٌشعر الطفل بها فٌسعى إلى إشباعها بنشاط محسوس،وتكون وظٌفة المعلم توجٌه 

.النمو الطبٌعً للطفل من خالل إلثارة الحاجات الطبٌعٌة
5
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ال ٌجوز أن نفعل أي شًء لطفل ٌستطٌع أن ٌفعله هو بنفسه،وال :مبدأ نشاط الطفل

.                                                          حتى على تؤثٌر سلطة اآلخرٌن

ومعناه عدم إخضاع الطفل إلى إرادة المجتمع وعدم التضحٌة به من :مبدأ الفردية

أجل المجتمع،فٌجب النظر إلى مٌوله وحاجاته على أنها أسمى من حاجات المجتمع 

             :نذكر منها روسو بعض القواعد التي يجب أن تراعيها الطريقةفوضع 

.                                 أن ترتبط بحاجات الطفل،ومٌوله وأن تحترم فردٌته- 

أن ٌدلل الطفل فً الوقت نفسه ورفض كل ما ٌإدي إلى إذالله وكبت حرٌته وتلبٌة - 

.                                                                     رغباته المعقولة فقط

.                             تعوٌده على االعتماد على نفسه وتحمل المشقة والصبر-   

:                                                                     الفلسفة اإلسالمية/4

مما الشك أن تراثنا التعلٌمً قد تؤثر بوجهات النظر التربوٌة للفلسفة اإلسالمٌة 

ممثلة بآراء نخبة من الفالسفة والمربٌن العرب والمسلمٌن ونختار كال من 

.                                                                الفارابً،ابن سٌنا،الغزالً

،إذ اشترط (حاكم المدٌنة)التربٌة عنده تهدف إلى إعداد شخصٌة اإلنسان :الفارابي

أن ٌكون تام األعضاء،ٌعنً االهتمام بالجانب :فً القدوة توافر خصائص نذكر منها

الجسمً وما ٌتصل من برامج غذائٌة،وأن ٌكون محبا للتعلٌم واالستفادة منه وناقدا 

له،وأن ٌكون صبورا ال ٌإلمه تعب التعلم ومحبا للصدق والصادقٌن مبغضا للكذب 

.                                                                                 والمكذبٌن

التربٌة تسعى إلى تعرٌف الفرد بنفسه،وجعله قادرا على تربٌة نفسه على :ابن سينا

أحسن وجه،فمن وجهة نظره تهتم بشخصٌة المربً فهو ٌشدد على أن العقل هو 

الموجه األساس لسلوك الفرد،فٌرٌد من التربٌة تزوٌد الفرد بخبرة تربوٌة تفٌده فً 

.                                  معرفة نفسه،فمن وجهة نظره التربٌة تبدأ قبل التعلٌم

البد أن ٌكون عاقال متدٌنا، له خبرة فً رٌاضة األخالق وله معرفة :رأيه في المعلم

                                              .  فً آداب المجالسة والمحادثة والمعاشرة

أن تكون أخالقه حسنة،ٌرى أن بعض المواد سهلة على بعض :رأيه في المتعلم

الطالب فً حٌن صعبة على اآلخرٌن،فؤكد على وجوب معرفة طبٌعة المتعلم 

.وتوجهاته وذكائه
6
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ٌجب أن تكون الطرٌقة تعتمد على التعلٌم :رأيه في طريقة التدريس

.    الجماعً،واعتمادها على التلقٌن زٌادة على الحفظ والمحادثة مع االهتمام بالفهم

التربٌة فً نظره تهذٌب النفوس من األخالق المذمومة المهلكة وإرشادهم :الغزالي

إلى األخالق المحمودة،فالتربٌة تقرب اإلنسان من هللا،إضافة إلى تنمٌة الشخصٌة 

.                             اإلنسانٌة للفرد المسلم وإصالح اإلنسان فً دنٌاه وآخرته

ٌرى الغزالً أن وظٌفة المعلم هً الشفقة على المتعلمٌن والتعامل مع :نظرته للمعلم

طالبه بالعطف والحنان،ومعرفة الفروق الفردٌة وتحسٌن قدراتهم،وإقناع المتعلم 

.                                                                       بالعلوم التً تقدم له

ٌجب أن ٌكون قدوة وأن ٌكون علمه مقترنا بالعمل،وأن ٌكون :نظرته للمتعلم

.     متواضعا ال ٌتكبر على العلم وال ٌتآمر على المعلم،وأن ٌكون مطٌعا ال مجادال

أشار إلى أسالٌب عدة تشكل بمجموعات طرٌقة أسلوب :نظرته في طريقة التدريس

:                                                                       التدرٌس نذكر منها

.    معناها تحول المعلم إلى أب روحً فً تعامله مع المتعلم:أسلوب األبوة الحانية

هناك فروق فردٌة بٌن المتعلمٌن الختالف الذكاء،لذا ٌدعو على :أسلوب التفريد

.                                       تفرٌد التعلٌم بحسب استعداد المتعلمٌن وقدراتهم

حب المتعلم لتعلٌم والجد فٌه بواسطة المدح والتشجٌع :أسلوب اإلثارة وحفز الدافعية

.                      وإشباع مٌوله،فمنع الصبً من اللعب وإرهاقه بالتعلم ٌمٌت قلبه

ٌجب مراعاة بٌن المتعلم،وقدراته فً طرٌقة التدرٌس مع :أسلوب التدرج والتوجيه

.أخذ حاجات المتعلم بنظر االعتبار فٌعطٌه من العلوم ما ٌالئمه وٌلبً حاجاته
7
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:                                                                   الفلسفة البرجماتية/5

ٌرى أصحابها أن الحقٌقة ٌمكن معرفتها من نتائجها التجرٌبٌة عندما توضع فً 

موقف عملً فعلً،والتربٌة من وجهم هً الحٌاة ولٌست إعداد للحٌاة،فالبرجماتٌون 

لهم وجهة نظر الواقعٌون أن العالم قائم بذاته هو لٌس مجرد إسقاط من جانب العقل 

                            .               وأن العالم لٌس دائما وال مستقال عن اإلنسان

ٌجب أن ٌكون نشٌطا فً العملٌة التعلٌمٌة،الطالب عندهم :الطالب من وجهة نظرها

متعاون وٌحل مشاكله بنفسه بطرٌقة تعاونٌة،قادرا على االبتكار لمواجهة موقف 

.                                                                                      جدٌدة

ترى أنه ٌجب على المعلم أن ٌتبنى االتجاه الذي ٌهتم بحل :المعلم من وجهة نظرهم

المشكالت ٌعدها مهمة من حٌث أنها تإدي بالمتعلمٌن إلى فهم أفضل لبٌئتهم،وهو ال 

ٌإمن بتدرٌس المواد بطرٌقة منهجٌة،أي ال ٌتبع الكتاب المقرر،إنما ٌقترح على 

.                               طالبه مشكالت وٌقودهم إلى إتباع طرق لحلها بؤنفسهم

اعتماد المعلم مبدأ التعلم باللعب،كما شددت على : طرق التدرٌس من وجهة نظرها

اعتماد التجرٌب وإتباع طرٌقة المحاولة والخطؤ،فهً ال تحبذ طرٌقة المحاضرة فً 

التدرٌس،فترى أٌضا أن الطالب ال ٌتعلم عن طرٌق القراءة وإنما عن طرٌق عمل 

.األشٌاء وممارستها،فعندها تصبح جمٌع الحواس مصادر للمعلومات
8

                

فلسفة علمٌة تقع فً منتصف :  ومنه يمكن القول بأن الفلسفة البرجماتية هي 

الطرٌق بٌن المثالٌة والواقعٌة،تركز اهتمامها بالجانب المعرفً بصفة رئٌسٌة،فهً 

ترفض اعتبار المٌتافٌزٌقٌا من المباحث التً تدخل مٌدان الفلسفة وٌعتقد 

البرجماتٌون أن الواقع ٌتحدد بخبرات الفرد الحسٌة وال ٌستطٌع أن ٌتعرف اإلنسان 

شٌئا خارج نطاق خبرته أي معرفة محدودة ٌطاق خبراته وثم فإن المسائل المتعلقة 

بطبٌعة النهائٌة أو المطلقة لإلنسان أو الكون ال ٌمكن حلها أو اإلجابة عنها ببساطة 

ألنها تسمو فوق خبرة الفرد فمن مبادئها الدٌمومة التغٌر والتغٌٌر المستمر،نسبٌة 

.القٌم الطبٌعٌة،االجتماعٌة،البٌولوجٌة لإلنسان
9
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:                                                                     الفلسفة الوجودية/6

ظهرت هذه الفلسفة كرد فعل على التٌارات العقلٌة التً سادت الفلسفة فً  

عصورها القدٌمة،فرأي الوجودٌة أن اإلنسان أصبح معاشرا لألشٌاء ولٌس عارفا 

لها،أي أن الذات المعاشرة لألشٌاء فالفلسفة عندهم لم تعد حب الحكمة،إنما أصبحت 

.                          تعنً فن معرفة النفس عن طرٌق معاشرة األشٌاء الخارجٌة

أن المعلم لٌس ناقال للمعرفة،كما ٌراه الواقعٌون وهو :المعلم من وجهة نظرها - 

لٌس مستشارا محاٌدا فً مواقف مشكلة كما ٌراه البرجماتٌون،ولٌس شخصٌة ٌجب 

تقلٌدها كما ٌراه المثالٌون،فكانت لهم نظرة مختلفة عما سبق،فالمعلم عندهم ٌقدم 

المساعدة الشخصٌة للمتعلم فً سعٌه نحو تحقٌق ذاته،وتشجٌع الطالب على 

االنصراف إلى عمله وأن ٌتؤمل كل جانب من جوانب البناء المعرفً وٌحوله إلى 

جزء من كٌانه الشخصً،إثارة مٌول الطالب وذكائه ومشاعره وتنمٌة احتقار التقلٌد 

.                                                عند طلبته وتلقً األفكار من دون تغٌٌر

شددت على الحرٌة الحقٌقٌة للمتعلم وعلى أصالته :المتعلم من وجهة نظرها  - 

وعلى تفكٌره الذاتً بوصفه ضرورٌا لتحقٌق ذاته،كما أنها قدرت المتعلم الذي 

ٌستعمل ما تعلمه مهما كان قلٌال،أما المتعلم الذي ٌقدم المعلومات متى تطلب منه من 

.                             دون استعمالها فٌؤتً فً المرحلة الثانٌة من وجهة نظرها

رفضت الوجودٌة طرائق التدرٌس القائمة :طريقة التدريس من وجهة نظرها-   

على التلقٌن والحفظ وفهم،رفضوا طرٌقة حل المشكالت وأكدوا على أهمٌة 

اللعب،فهم ٌرون أن الفرد فً اللعب ٌطلق العنان البتكاراته وأنه كلما كان مرتجال 

كان الالعبون أحرار،إضافة إلى إٌمانهم بطرٌقة تعلٌم الطالب أفرادا من تعلٌمهم 

جماعات ألن الطالب البطًء سٌعٌق الجماعة وإن كان سرٌعا فإنه ٌضطر إلى 

.مجاورة اآلخرٌن
10
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                                  :            الفلسفة التقدمية أو المدرسة التقدمية/7

    ظهرت هذه الفلسفة فً العصر المعاصر فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، وٌطلق 

علٌها المدرسة التقدمٌة فً التربٌة،ظهرت ثورة على الفلسفات التقلٌدٌة وهً تقوم 

فً جانب كبٌر منها على تطبٌق البرجماتٌة فً التربٌة وتقوم وجهة نظرها على 

أساس أن الطفل جهاز حً متجاوب سلٌما بوصفه وحدة متكاملة،وأن مظاهر حٌاة 

الطفل متباٌنة ٌجب أن توضع موضع االعتبار،أما بالنسبة للمبادئ األساسٌة التً 

إعطاء الحرٌة للطفل لكً ٌنمو نموا طبٌعٌا،المدرس :تقوم علٌها التربٌة التقدمٌة 

موجه ولٌس أستاذ إلعطاء المعلومات،واالهتمام األعظم بكل ما ٌإثر فً النمو 

المادي للطفل دراسة تطور الطفل دراسة علمٌة والتعاون بٌن البٌت والمدرسة 

.لمقابلة احتٌاجات الطلبة
11

                                                               

 بارتكازها على الطفل،بحٌث تنادي بؤن النشاط لقيت هذه الفلسفة الكثير من النقد   

الشخصً ٌإدي إلى التقدم الشخصً واالجتماعً وإلى الحٌاة ولكن كٌف نعرف هذا 

التقدم ،هناك الكثٌر ٌقبلون المبدأ القائل بنشاط الطفل إذ كان هذا النشاط ٌهدف إلى 

غرض محدد،ورأى الكثٌر من النقاد أن النشاط الشخصً الذي ٌإدي إلى النمو ال 

.ٌكون إال فً حالة وجود هدف محدد ولٌس مجموعة من األهداف المتصلة
12

       

:                                        الفلسفة التواترية أو المدرسة التواترية/8    

ظهرت هذه فً العصر الحدٌث،وجاءت كرد فعل على الفلسفة التقدمٌة،تستند     

التواترٌة إلى الفلسفة الواقعٌة التقلٌدٌة،فلهذه المدرسة مبادئ تتمٌز بها عن غٌرها 

بما أن الطبٌعة البشرٌة ثابتة فكذلك تكون طبٌعة التربٌة ثابتة وبما أن :ونذكر منها

الصفة األساسٌة لإلنسان هً عقله،لذلك ٌجب أن نشدد التربٌة على استخدام 

.                            العقل،الحقٌقة عالمٌة غٌر متغٌرة،لذا وجب التجاوب معها

وهً بما أن الطبٌعة البشرٌة ثابتة فذلك تكون طبٌعة التربٌة،وبما أن الصفة الممٌزة 

لإلنسان هً عقله وجب أن تركز على تنمٌة العقل،النوع الوحٌد للتجارب الذي ٌجب 

أن تإدي إلٌه التربٌة هو أن تتجاوب مع الحقٌقة ألنها عالٌة وغٌر متغٌرة،لٌست 

التربٌة مرادفه للحٌاة ولكنها إعدادها وٌجب أن ٌتعلم األطفال عددا مبٌنا من 

الموضوعات األساسٌة التً تمكنهم من المعرفة،فمع كل هذا كثٌرا ما اتهمت 

التواترٌة بؤنها جامدة وأرستقراطٌة،وقٌل أنها تحتضن أرستقراطٌة العقل وتقصر بال 

.وجه حق تعلم مبادئها على التقالٌد الكالسٌكٌة
13

   

  

                                                             
.،بتصرف44،45المرجع نفسه،ص

11
  

 .294المرجع السابق،محمد منٌر مرسى،فلسفة التربٌة واتجاهاتها ومدارسها،ص
12  

.،بتصرف45،46المرجع نفسه،
13  
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:                                           الفلسفة الجوهرية أو المدرسة الجوهرية/9

ظهرت هذه الفلسفة أو المدرسة كذلك فً العصر الحدٌث،وجاءت مشاركة  

التواترٌة فً كونها رد فعل على المدرسة التقدمٌة ولكنها أكثر اعتداال فشددت 

الجوهرٌة على إعادة النظر فً مواد المنهج للتفرٌق بٌن ما هو جوهري ،وما هو 

لٌس بجوهري وعلى إعادة سلطة المعلم فً الصف وجعل المواد الدراسٌة فً مركز 

التربٌة تعنً بالضرورة أن تكون من جانب :العملٌة التربوٌة ومن مبادئها األساسٌة

المعلم ال من جانب الطالب،إن هضم المواد المدرسٌة المقررة هو لب 

التربٌة،محافظة المدرسة على الطرق العقلٌة لتنظٌم العقلً فهً تزٌد من الطالب أن 

ٌكون مثابرا مجدا متحمال كل المشقة فً عملٌة التعلم،وجعل المعلم والمادة الدراسٌة 

.محور العملٌة التعلٌمٌة وعودة إلى استخدام طرائق التدرٌس
14

                       

هو أنها شدٌدة الجمود بالنسبة للثقافة متغٌرة،وأنها تعجز موجه إليها  إن أهم نقد    

عن تنمٌة المبادئ العقلٌة من حث التلمٌذ على التفكٌر لنفسه منذ بداٌة حٌاته 

المدرسٌة تطالبه باستٌعاب مادة دراسٌة لم تكن له ٌد فً اختٌارها أو ترتٌبها وهذا 

االمتثال للمعلم والمادة الدراسٌة ٌإدي إلى إضعاف عادة التفكٌر النقدي المستقل 

.الالزم للدٌمقراطٌة الناجحة
15

                                                            

:                                        الفلسفة التجديدية أو المدرسة التجديدية/10  

ظهرت التجدٌدٌة فً العصر الحدٌث وهً امتداد للتقدمٌة فاألساس الفلسفً العام   

لها ٌإكد على االهتمام بمستقبل المدنٌة،وأهداف ثقافتها وكٌفٌة تحقٌق هذه األهداف 

لتوفٌر السالمة الثقافٌة فالهدف الرئٌس للتربٌة هو تجدٌد المجتمع لكً ٌواجه األزمة 

:                                              الثقافٌة فً عصرنا ومن مبادئها األساسٌة

أن هدف التربٌة الرئٌسً ٌتحدد فً تقدٌم برنامج دقٌق واضح لإلصالح االجتماعً 

ٌجب على  المدربٌن البدء فً تنفٌذ هذا الواجب بال تؤخر،وأن ٌكون النظام 

االجتماعً جدٌد دٌمقراطٌا أصٌال،فٌجب على المعلم أن ٌقنع تالمٌذه بالوسائل 

الدٌمقراطٌة وقٌمة نظر التجدٌدٌة وضرورتها،إعادة صٌغ وسائل التربٌة وأهدافها 

.طبقا لنتائج العلوم السلوكٌة 
16
  

  

                                                             
.،بتصرف46المرجع نفسه،ص

14
  

.333المرجع السابق،ص
15  

.47،48المرجع نفسه،ص
16  
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 وفً ضوء ما تم عرضه من فلسفات تربوٌة مختلفة ظهرت خالل عصور 

مختلفة،منه ٌمكن القول أن تارٌخ الحضارة اإلنسانٌة شهد ظهور فلسفات تربوٌة 

متعددة فً مختلف المجتمعات،وكانت الفلسفات تسعى إلى فهم األشٌاء ودراسة 

.                                                  طرق التفكٌر ومشكلة السلوك البشري

فالفلسفات تباٌنت أحٌانا كثٌرا والتقت فً أحٌان أخرى فً نظرتها للعملٌة التربوٌة 

والمعلم والمتعلم وطرائق التعلٌم بحسب األسس الفلسفٌة،فما ظهر من الفلسفات 

الحدٌثة لم ٌبلغ تماما ما عدت إلٌه الفلسفة القدٌمة،فلٌس كل ما هو قدٌم تقلٌدي غٌر 

صالح للتطبٌق مثلما أنه لٌس كل حدٌث هو صالح للتطبٌق على طول المسار وفً 

أٌة بٌئة،فدارس للفلسفات التربوٌة ٌجب أن ٌنظر إلٌها نظرة محاٌد فٌؤخذ من كل 

.                                        فلسفة ما ٌالئم عصره ومجتمعه وأهداف التعلٌم

 وفً ضوء رإٌة الفلسفات التربوٌة وتؤثٌرها فً عمل المعلم وطرٌقة التدرٌس 

أن جانب منها شدد على الجانب العقلً :ٌمكن أن نؤشر إلى االستنتاجات التالٌة

والتربٌة العقلٌة،واعتبار المادة الدراسٌة وسٌلة لشحذ الملكات العقلٌة،فهذه الرإٌة 

تشدد على طرق التلقٌن وجعل المادة والمعلم فً مركز العملٌة التعلٌمٌة ومن 

المدرسة المثالٌة،اإلسالمٌة،الجوهرٌة،التواترٌة،فالبعض اآلخر شدد على :أبرزها

المثالٌة،اإلسالمٌة،التجدٌدٌة،فهنا ٌشدد على :الجانب األخالقً عند المتعلم مثل

شخصٌة المعلم وتؤثٌره فً سلوك طلبته،وجود مدارس تربوٌة تشدد على حرٌة 

المتعلم وتركه ٌتعلم ما ٌرٌد بنفسه وأن المعلم مسئول عن اختٌار ما ٌرٌد بنفسه وأن 

المعلم مسئول عن اختٌار ما ٌرٌد تقدٌمه للطالب،تشدٌد البعض على المتعلم ومٌوله 

ورغباته وجعله محور العملٌة التعلٌمٌة ومنها الفلسفة الطبٌعٌة والبرجماتٌة والتقدمٌة 

.هذا االتجاه ٌبدأ بالمتعلم وٌنتهً بالمتعلم فٌكون المعلم مرشدا موجها
17

              

              

  

                                                             
.48،49المرجع نفسه،
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:                                                                        اتجاهات التدريس

ٌمكن توزٌع طرائق التدرٌس التً تؤسست على تلك النظرٌات بٌن اتجاهٌن هما  

.                                                                 االتجاه التقلٌدي والحدٌث

شدد على تلقٌن المعارف والمعلومات فهو ٌشدد على :االتجاه التقليدي في التدريس

التربٌة العقلٌة التً غالبا ما ٌكون المتعلم فٌها سلبٌا،وٌستند هذا االتجاه إلى أسس 

.                                                        منها سٌكولوجٌة ومنها اجتماعٌة

التقلٌدٌٌن ٌنظرون إلى المتعلم على أنه ٌتكون من شٌئٌن :األسس السيكولوجية

منفصلٌن هما الجسد والعقل،وأن عقل التلمٌذ عند الوالدة ٌكون صفحة بٌضاء ٌمكن 

أن تكتب علٌها ما تشاء،وأن العقل مكون من ملكات عدٌدة منفصلة عن بعضها 

وٌمكن تنمٌتها عن طرٌق التدرٌب،وترى أن المواد الدراسٌة كلما كانت صعبة 

.     معقدة كلما كانت أقدر على شحذ الكلمات العقلٌة وتعوٌد التلمٌذ الصبر والتجدٌد

ٌرون أن وظٌفة التربٌة هً إعداد الفرد لحٌاة المستقبل مع :األسس االجتماعٌة

االهتمام بالتراث الثقافً،شددوا على االهتمام بالمادة الدراسٌة وتنظٌمها وتقدٌم أكبر 

كمٌة منها للتالمٌذ بقصد الحفظ بغض النظر عن حاجاتهم إلٌها ومدى مٌلهم نحو 

تعلمها،ومن خالل نظرة علمٌة إلى االتجاه التقلٌدي وما بنً علٌه من أسس ومبادئ 

أن نظرة لإلنسان على أنه ٌتكون من قوة عقلٌة وأخرى :ٌمكن التؤشٌر إلى ما ٌلً

جسمٌة منفصلتٌن عن بعضهما،ال ٌمكن أن ٌنظر إلى الطفل عند والدته على أنه 

صفحة بٌضاء ٌكتب علٌها ما ٌشاء وإنما ٌولد وهو مزود بدوافع فطرٌة وٌكتسب 

.                                                               دوافع أخرى خالل حٌاته 

نظرا لما طرحته بعض الفلسفات التربوٌة وما توصلت :االتجاه الحديث في التدريس

إلٌه الدراسات والبحوث العلمٌة حول نمو الطفل ونضجه وظهور نظرٌات 

جدٌدة،تغٌرت النظرة القدٌمة لتعلم األطفال ومعها تغٌرت وظٌفة المدرس وطرائق 

التدرٌس،إذ أخذت المدارس تطبق نتائج النظرٌات السلوكٌة الحدٌثة التً نظرت إلى 

الطفل على أنه كل موحد متكامل فً نشاطه داخل الجماعة،وأخذت تعمل على 

تكٌٌفه تكٌفا سلٌما مع ما ٌحٌط به،أصبح التعلٌم فٌها عملٌة توجٌه وإرشاد ال تلقٌن 

.                  وحفظ،وقد تتؤسس على أسس سٌكولوجٌة وفلسفٌة واجتماعٌة

ٌنظر أصحاب االتجاه الحدٌث على أن الطفل كائن حً تام له :األسس السيكولوجية

مٌوله واستعدادات وإمكانٌات،وأنه ٌنمو نتٌجة التفاعل مع البٌئة وان صفاته 

الموروثة تتكامل وتتناسق مع ما ٌحصل علٌه من الخبرة والتعلٌم والممارسة لتكون 

.شخصٌته موحدة لها خصائصها وممٌزاتها وسماتها
18
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انتشار األفكار الدٌمقراطٌة بٌن شعوب فً العصر الحدٌث وتؤكٌد :األسس الفلسفية

حقوق اإلنسان والدعوات إلى تحقٌق حقوق المساواة فً التعامل بٌن المواطنٌن أثر 

كبٌر فً تغٌٌر االتجاه التربوي وفً طرائق التدرٌس فالنظام التسلطً الذي كان 

سائدا حلت محله طرائق أخرى توفرا فرصا متكافئة بٌن المتعلمٌن فً اكتساب 

المعارف وممارسة النشاط وأتٌحت لألفراد حرٌة التعبٌر ولم ٌعد االهتمام منصبا 

على المواد الدراسٌة بقدر اتجاهه إلى استخدام المعارف فً المواقف التعلٌمٌة 

.                                                                الحقٌقٌة التً تواجه الفرد

زٌادة االهتمام :ورغم كل هذه االيجابيات إال أنه هناك نقاط ضعف والتي تمثلت في 

بالطالب وحاجاته ومٌوله قد تضعف االهتمام بحاجات المجتمع،قد ال ٌهتم االتجاه 

الحدٌث بالتراث الثقافً مما ٌضعف أهمٌة المعلومات والحقائق العلمٌة فٌقع فً خطؤ 

التطرف ألن الحاضر ال ٌنمو وال ٌتطور إال بقدر دراسته فً ضوء ماضٌه،إساءة 

إلى استخدام الحرٌة فتحل الفوضى،والنمو غٌر سلٌم لدى التالمٌذ فالضبط الهادئ ال 

.بد أن ٌكون مفٌدا والحرٌة ال تمارس إال فً حدود أهداف محددة
19
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هو إحاطة المتعلم بالمعارؾ وتمكٌنه من اكتشاؾ تلك :مفهوم التدرٌس

المعارؾ،فهو ال ٌكتفً بالمعارؾ التً تلقى وتكتسب إنما ٌتجاوزها إلى تنمٌة 

قدرات والتأثٌر فً شخصٌة المتعلم والوصول بالمتعلم إلى التخٌل والتصور 

                                                                 .الواضح والتفكٌر المنظم

بأنه مجموعة النشاطات التً ٌؤدٌها المدرس فً موقؾ تعلٌمً :وٌعرف أٌضا

.لمساعدة المتعلمٌن فً الوصول إلى أهداؾ تربوٌة محددة
1

                           

 وبعد إطالعنا على مراجع أخرى وجدنا تعرٌؾ أخر لتدرٌس بالمعنى اللؽوي 

.                                                                            واالصطالحً

درس،ٌقال َدَرَس الكتاب ٌدُرُسه درسا : جاء فً لسان العرب البن منظور

ودراسة،كأنه عانده حتى انقاد لحفظه،وقد قرء بهما،ولٌقولوا َدُرَست أي هذه أخبار 

قد َعَفت،وَدُرَست أشد مبالؽة،وٌقال َدَرسُت الكتاب أَُدُرسه َدرًسا أي ذللته بكثرة 

 ًّ .القراءة حتى حّؾ حفظه عل
2

                                                         

:                                هذا بالنسبة لمفهومه اللؽوي،أما المفهوم االصطالحً 

أنه عملٌة تواصل بٌن المعلم :فجاء فً كتاب سعاد عبد الكرٌم الوائلً  

والمتعلم،وٌعنً االنتقال من حالة عقلٌة أخرى،حٌث ٌتم نمو المتعلم بٌن لحظة 

.              وأخرى نتٌجة تفاعله مع مجموعة من الحوادث التعلٌمٌة التً تؤثر فٌه

بأن التدرٌس عملٌة مهمة تتبعها المدرسة لتنشئة الجٌل وعلٌه ٌمكن القول 

.الصاعد،ضمن عملٌة منظمة
3

                                                           

هو نقل المعلومات منسقة إلى المتعلم أو أنه معلومات تلقى ومعارؾ : مفهوم التعلٌم

تكتسب فهو نقل معارؾ وخبرات أو مهارات وإٌصالها إلى الفرد أو أفراد بطرٌقة  

.معٌنة
4

                                                                                     

بأنه عملٌة ٌسودها :   ومن خالل تعرٌؾ محسن علً عطٌة لتعلٌم ٌمكن القول

التنظٌم ٌتبعها المعلم لكً ٌنقل ما فً ذهنه من معلومات هامة وقٌمة إلى مجموعة 

.     من الطالب الراؼبٌن فً طلب العلم  

  

                                                             

.55محسن علً عطٌة،الكافً فً أسالٌب تدرٌس اللؽة العربٌة،ص 1
  

.لسان العرب،البن منظور،دار صادر،بٌروت
 2  
 1سعاد عبد الكرٌم الوائلً،طرائق تدرٌس األدب والبالؼة والتعبٌر بٌن التنظٌر والتطبٌق،دار الشروق للنشر والتوزٌع،ط3
   .39،ص2004،

. ،بتصرؾ55المرجع نفسه،ص
4  



الدراسة الباطنية للكتاب:                                                      الفصل الثاني   
 

 
30 

                                                         :الفرق بٌن التدرٌس والتعلٌم

:       تطرق محسن علً عطٌة إلى التفرٌق بٌن هذٌن المفهومٌن من خالل ما ٌأتً

المعارؾ،المهارات،القٌم،إذ تقول علمته النحو :التعلٌم ٌستخدم فً ثالثة مجاالت

وعلمته آداب المجالسة أقٌادة السٌارة،فالتعلٌم أكثر شموال وعمومٌة من التدرٌس إذ 

ٌستخدم فً مواضع كثٌرة فً الحٌاة،فنقول تعلمت أشٌاء من قراءتً القصة 

وؼٌرها،أما التدرٌس فإنه ٌشٌر إلى نوع خاص من طرائق التعلٌم بمعنى أنه تعلٌم 

مخطط له مقصود وهذا ٌعنً أنه ٌحدد السلوك المرؼوب فٌه،وظروؾ الوقؾ 

.التعلٌمً التً تتحقق فٌها األهداؾ
5

                                                     

أن التعلٌم أشمل وأوسع استعماال من التدرٌس :  وفً ضوء ما تقدم ٌمكن القول  

ألنه ٌطلق على كل عملٌة ٌقع فٌها التعلٌم سواء كان مقصودا أم ؼٌر مقصود،وهو 

ٌقع على المعارؾ والقٌم والمهارات،فهناك أكثر من فرق بٌن هذٌن المفهومٌن ولكل 

مؤلؾ تعبٌر خاص عن تلك الفروقات،فالمعنى ٌبقى نفسه والمفردات كل واحد 

.ٌختار بما ٌالءم أسلوبه
6

                                                                 

أي نما وزاد،و بها ٌفسر معنى (رب)التربٌة مصطلح جذره اللؽوي :مفهوم التربٌة

التربٌة،فهً النمو الذي ٌتحصل علٌه المتعلم فً مجاالت 

مختلفة،عقلٌة،اجتماعٌة،جسمٌة،انفعالٌة وإلحداث هذا النمو وسائل هً التعلٌم 

.                                                                      والتدرٌس والتدرٌب

هو تعلٌم ؼٌر مختص بالمهارات،وتمكٌن المتعلم منها مثل التدرٌب على :التدرٌب 

الخط،والتدرٌب على الرسم،واإللقاء،والسباحة وؼٌرهما من المهارات،لذا فهو أقل 

.شموال من التعلٌم،ومن هذا نستنتج بأن التعلٌم أشمل من التدرٌب
7

                    

محاولة لتؽٌٌر سلوك األفراد بجعلهم ٌستعملون طرائق وأسالٌب :وعرف أٌضا بأنه 

.مختلفة فً أداء األعمال،وٌسلكون شكال مختلفا بعد التدرٌب عن ما كانوا علٌه قبله
8
 

هو ما ٌكتسبه الفرد،و هو حاصل التعلٌم والتدرٌس والتدرٌب مما :مفهوم التعلم

ٌحدث تعدٌال فً سلوك المتعلم،لذا فإنه ٌعرؾ بأنه تعدٌل السلوك الذي تنشده 

.                                                                                     التربٌة

.والتعلم مالزم للتعلٌم والتدرٌس والتدرٌب،وأفضلهم هو ما ٌؤدي إلى أفضل تعلم
9
      

                            

  

                                                             
. ،بتصرؾ55المرجع نفسه،ص

5  
 .260 ،ص2013محسن علً عطٌة،المناهج الحدٌثة وطرائق التدرٌس،دار المناهج للنشر والتوزٌع،عمان،األردن،

6  
. ،بتصرؾ56المرجع نفسه،ص

7
  

 .97 ،2015،96 ،1سعد علً زاٌر،سماء تركً،اتجاهات حدٌثة فً تدرٌس اللؽة العربٌة،الدار المنهجٌة،عمان،األردن،ط
8  

.،بتصرؾ56المرجع نفسه،ص
9  
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                                                    :أشار إلى الفرق بٌن التعلٌم والتعلم 

تطرق محسن علً عطٌة إلى اإلشارة للفرق بٌن هذٌن المفهومٌن،فالتعلٌم هو 

العملٌة واإلجراءات التً تمارس بٌنما التعلم هو نتاج تلك العملٌة،فالتعلم ٌعنً ما 

ٌكتسبه الفرد بالخبرة والممارسة كاكتساب االتجاهات والمٌول والمدركات 

والمهارات االجتماعٌة والحركٌة والعقلٌة،أما التعلٌم فهو تعدٌل فً السلوك نتٌجة ما 

.ٌحدث أو نفعل أو نالحظ
10

                                                              

فن مساعدة اآلخر على أن ٌتعلم بما ٌنطوي علٌه من إمداد   فالتعلٌم  

وتصحٌح المواقؾ والظروؾ والفعالٌات المصممة من (تلقٌن التعالٌم)بالمعلومات

أجل تسٌٌر عملٌة التعلم،ومعنى كونه مساعدة اآلخرٌن على التعلم أنه تنبٌه وإلهام 

وإثارة لنشاط الدارس وجبرته بطرٌقة تكفل الزٌادات المطلوبة فً النمو التربوي 

والتحسٌنات المنشودة فً نواتج السلوك والتصرؾ ،إن التعلٌم مهمة ٌقوم بها المعلم 

أما التعلم فتلك مهمة التلمٌذ لكن فً الموقؾ التعلٌمً عادة ما ٌكون القائم بالتعلٌم هو 

المعلم أما الذي ٌتعلم فهو التلمٌذ،وفً مجال التعلٌم الرسمً عن طرٌق المدرسة  

ٌعلم المعلمون الصؽار وال تكون للتعلٌم فائدة إال بمقدار ما ٌسٌر عملٌة التعلم،فكما 

لن ٌستطٌع المعلم التعلٌم ما لم ٌوجد الذي ٌتعلم ومهمة المعلمٌن التنبٌه :ٌقول دٌوي

وقٌادة تعلم الصؽار،بما ٌكفل بلوغ األهداؾ التً ٌنشدها المجتمع بأكبر ما فً 

.وسعهم من كفاٌة طرق التدرٌس
11

                                                      

:                                                  مفهوم إستراتٌجٌة وطرٌقة التدرٌس 

على أنها مجموعة اإلجراءات والوسائل التً  عرفت اإلستراتٌجٌة فً كتابه 

ٌستخدمها المعلم فٌمكن المتعلم من الخبرات التعلٌمٌة المخططة وتحقٌق األهداؾ 

    .                                                                              التربوٌة

هً خط السٌر الموصل للهدؾ وتشمل الخطوات األساسٌة :إستراتٌجٌة التدرٌس

التً خطط لها المدرس فً تحقٌق أهداؾ المنهج وٌدخل فٌها كل فعل له فً النهاٌة 

             .قصد أو ؼاٌة بمعناها العام كل ما ٌضعه المدرس لتحقٌق أهداؾ المنهج

. هً الكٌفٌات التً تحقق التأثٌر المطلوب فً المتعلم بحٌث تؤدي إلى التعلم:الطرٌقة

أو أنها األداء أو الوسٌلة أو الكٌفٌة التً ٌستخدمها المعلم فً توصٌل محتوى المادة 

 .                          للمتعلم أثناء قٌامة بالعملٌة التعلٌمٌة بصور وأشكال مختلفة

عبارة عن خطوات محددة ٌتبعها المدرس لتحفٌظ :وفً كتاب آخر عرفت على أنها

.المتعلمٌن أكبر قدر ممكن من المادة العلمٌة الدراسٌة
12

                      

                                                             
. ،بتصرؾ56المرجع نفسه،ص

10  
. 7 ،ص2019حسٌبة منابٌدة،تعلٌم القواعد بٌن الوضع والتٌسٌر،جامعة أدار،

11  
علً حسٌن الدٌلمً،سعاد عبد الكرٌم،اللؽة العربٌة مناهجها وطرائق تدرٌسها،دار الشروق للنشر 

87،ص1،2003والتوزٌع،عمان،األردن،ط 12  
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:                                                                مفهوم أسالٌب التدرٌس

.          هو مجموعة قواعد وضوابط تستخدم فً طرائق التدرٌس لتحقٌق األهداؾ

أو هو الكٌفٌة التً ٌتناول بها المعلم أو المدرس طرٌقة التدرٌس فً أثناء قٌامه 

                                                                        .   بعملٌة التدرٌس

:                                         الفرق بٌن األسلوب والطرٌقة واإلستراتٌجٌة

خالل عرضه لهذه الفقرة تبٌن أن المؤلؾ ٌشٌر إلى الفرق الواضح بٌنهم والذي  من

األسلوب هو جزء من الطرٌقة ٌرتبط بصورة أساسٌة بالخصائص :ٌكمن فً

الشخصٌة للمعلم أو المدرس،فقد تكون الطرٌقة للمحاضرة،ولكن التقدٌم فٌها ٌتم 

بأكثر من أسلوب وهكذا العرض والخالصة،فاألسالٌب وسائل ٌستخدمها المدرس 

لتنفٌذ الطرٌقة وهذا ٌعنً أن الطرٌقة ٌمكن أن تنفذ بأسالٌب مختلفة،فاإلستراتٌجٌة 

تتضمن جمٌع إجراءات التدرٌس التً ٌخطط لها المدرس مسبقا لتعٌٌنه على تنفٌذ 

التدرٌس فً ضوء اإلمكانٌات المتاحة لتحقٌق األهداؾ التدرٌسٌة متضمنة أبعادا 

مختلفة من أهداؾ وطرائق التدرٌس ومعلومات،فهً تشمل على األهداؾ والتنظٌم 

الصفً لحصة الدرس والمثٌرات المستخدمة واستجابات الطلبة الناتجة عن تلك 

المثٌرات التً ٌتضمنها المدرس وٌخطط لها،وعلٌه تقع الطرٌقة ضمن محتوى 

.االستراتجٌات وفً حٌن ٌقع األسلوب لٌمثل جزءا من الطرٌقة
13

                     

األسلوب ٌختلؾ من معلم إلى أخر،فكل واحد :   ومن خالل ما تم ذكره نستنتج أن

وله أسلوبه الخاص به فً تقدٌم وإٌصال المعلومات والمعرفة للمتعلمٌن فهو ما 

.                                        ٌستعمله المدرس خالل تطبٌقه لطرٌقة التدرٌس

 باعتبار الطرٌقة هً األسلوب الذي ٌلجأ إلٌه المدرس من أجل تقدٌم ما ٌمكن تقدٌمه 

داخل حجرة الدرس من أجل تدرٌس درس محدد وإٌصال المعلومات والمعارؾ 

لهم،واإلستراتٌجٌة تتدخل هً أٌضا فً تحقٌق األهداؾ للموقؾ التدرٌسً ضمن 

  . تخطٌط من قبل المدرس

  

                                                             
. ،بتصرؾ57 المرجع نفسه،ص

13  
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:                                                                         مهمات التدرٌس

مهمة التدرٌس هً أم المهن وال بد لمن ٌرٌد اتخاذها مهنة أن ٌحٌط بمتطلباتها 

ومهامها،لذا تمس الحاجة إلى معرفة تلك المهمات التً تقتضٌها مهنة التدرٌس سواء 

أكانت معرفٌة أم أخالقٌة أم مهارٌة أدائٌة،فمهمات التدرٌس كثٌرة ومتشابكة تتصل 

بجمٌع عناصر العملٌة التدرٌسٌة،الطالب وما ٌتصل بمٌوله ورؼباته 

واتجاهاته،والمنهج وما ٌتصل به من أهداؾ ومحتوى وطرائق تدرٌس 

وتقوٌم،والمدرس نفسه وما ٌتصل به من حاجات وفلسفة وأنظمة وعادات 

:                                                          وتقالٌد،وٌمكن إجمالها فٌما ٌلً

لكً ٌعرؾ المدرس من أٌن ٌبدأ ال :مهمة تحدٌد االستعداد التعلٌمً لدى المتعلمٌن

بد من تحدٌد مستوى االستعداد التعلٌمً لدى الطلبة كً ٌتخذ من ذلك أرضٌة ٌؤسس 

.                         علٌها عملٌة التنمٌة المطلوبة فً ضوء أهداؾ المنهج المقرر

هذه من مهمات التدرٌس تكمن فً تحدٌد :مهمة تحدٌد األهداف التعلٌمٌة وتوضٌحها

األهداؾ التعلٌمٌة والسلوكٌة التً تقع على عاتقه،إذ تكون من وجبات المدرس أو 

. المعلم وال ٌمكن للمدرس أن ٌصمم درسا من دون تحدٌد األهداؾ المطلوب تحقٌقها

أن أي :مهمة تحدٌد األسالٌب واإلجراءات وطرائق التدرٌس و اختٌار المالئم منها

التدرٌس ٌتطلب أن ٌكون المدرس ملما بطرائق التدرٌس وأسالٌبها وإجراءاتها 

المختلفة واختٌار ما هو مالئم منها لموضوع درسه ومادته وأهدافه،فهذه المهمة 

.                                                   تتطلب إعدادا معرفٌا ومهارٌا كافٌا

أي معرفة الكٌفٌات المختلفة التً تثٌر الدافعٌة :مهمة إثارة الدافعٌة وحفز المتعلم

للمتعلم نحو التعلم وتحفزه للتفاعل مع المدرس فً تلقً مادة الدرس وأنشطته 

.                                                                                   وخبراته

التدرٌس عملٌة ٌجب أن تكون :مهمة تحدٌد الوسائل التقوٌمٌة واختٌار المالئم منها

لها نتائج فً ضوء أهدافها،ولكن هذه النتائج ال ٌمكن الحكم علٌها إال من خالل 

وسائل القٌاس،فعملٌة التقوٌم ال ٌمكن االستؽناء عن القٌاس فً التدرٌس والتدرٌس 

                                                 .  من دونها ال ٌمكن أن ٌكون عشوائٌا 

كل عمل ٌحتاج إلى تخطٌط،فال بد فً عملٌة التدرٌس من : مهمة التخطٌط للتدرٌس

.               وضع خطة وتصمٌم تنفٌذ بموجبه العملٌة التدرٌسٌة كً تحقق أهدافها

ال ٌمكن أن ٌحقق الدرس أهدافه إذ كان فً :مهمة ضبط والمحافظة على النظام

الفوضى أو فً العنؾ والقسوة والتهدٌد،فالمطلوب من اإلدارة التربوٌة العمل على 

. سٌادة النظام من دون إلحاق األذى النفسً بالمتعلمٌن
14

                              

    

                                                             
. ،بتصرؾ60،61المرجع نفسه،ص 
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:                                                                         عناصر التدرٌس

:  العملٌة التدرٌسٌة أو التعلٌمٌة تتكون من عناصر تتفاعل وتتكامل فٌما بٌنهما وهً

.             عمره،خلفٌته المعرفٌة،خصائص النفسٌة،أهدافه،طبٌعته الجسمٌة:المتعلم

.           مستوى تأهٌله،دافعٌته نحو مهنة التعلٌم أو التدرٌس،مستوى تدرٌبه:المعلم

محتواه،أهدافه،الكتب المقررة،نظام االمتحانات،طرائق التدرٌس،درجة :المنهج

.                                                                                     النجاح

المبنى المدرسً،ؼرفة الدراسة وأثاثها،فقد ٌكون التأثٌر :العوامل المدرسٌة المساعدة

إٌجابٌا أو سلبٌا ومركز هذه العناصر هو المتعلم أي الطالب،ثم المعلم ألنه هو الذي 

ٌتعامل مع الطالب وٌتولى تنفٌذ المنهج،ثم المنهج الذي هو خطة التعلٌم التً ٌلتزم 

بها المعلم من أجل الطالب،ثم اإلدارة التً بدورها تخطط وتوفر التسهٌالت 

.                                                                                  المدرسٌة

:                                                              أهمٌة طرٌقة فً التدرٌس

تعٌٌن المدرس على تحقٌق األهداؾ بوضوح وتسلسل منطقً،من أجل ربح الوقت -

تتٌح للطلبة إمكانٌة متابعة المادة الدراسٌة بتدرج وتوفر فرصة االنتقال المنظم من -

.                                  فقرة إلى أخرى،ومن موقؾ إلى أخر بأفضل تواصل

إن نجاح التعلٌم ٌرتبط بنجاح الطرٌقة ألن الطرٌقة السدٌدة تعالج الكثٌر من - 

قصور المنهج ونقاط ضعؾ المتعلم وصعوبة المقرر الدراسً زٌادة على أنها ٌمكن 

.أن تسهم إسهاما كبٌرا فً إثارة دافعٌة المتعلم
15

                                       

 نستنتج من خالل ما قدمه محسن علً عطٌة حول أهمٌة الطرٌقة فً    

على أنها تقنٌات مجربة إلٌصال المعرفة للمتعلمٌن فً وقت وجٌز،فتنوع : التدرٌس

طرق التدرٌس ساعد المعلم فً تطوٌر مختلؾ قدرات ومهارات طالبه مع تحقٌق 

                                                 .  جمٌع األهداؾ التربوٌة فً دقة عالٌة

                                

  

                                                             

. ،بتصرؾ63 ،62المرجع نفسه،صا 15  
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ٌّد :                                                                    أسس التدرٌس الج

مراعاة الخلفٌة المعرفٌة للطالب والتأسٌس علٌها،ورصد قدراته وإمكانٌاته - 

واهتماماته والعمل على تنمٌتها ومعرفة مٌوله بقصد أخذها بعٌن االعتبار فً العملٌة 

.                                                                                   التعلٌمٌة

استخدام أكثر من حاسة فً العملٌة من خالل تعدد ألوان النشاط الذي ٌقوم به - 

.                المدرس،واستخدام التقنٌات التعلٌمٌة ذوات األثر فً الموقؾ التعلٌمً

. التنوع بٌن األسالٌب والوسائل بالعمل والمالحظة والتبصر أو بالمحاولة والخطأ- 

.                                                       تحدي قدرات الطالب وإشباعها- 

:                                                            الطرٌقة الجٌدة فً التدرٌس

.                                        إمكانٌة استخدامها فً أكثر من موقؾ تعلٌمً- 

.        أن تستثٌر دافعٌة المتعلمٌن نحو التعلم،أن تتدرج من المحسوس إلى الجرد–

.                             أن تراعً الجانب المنطقً السٌكولوجً فً تقدٌم المادة–

. أن تساعد الطلبة فً تؽٌٌر النتائج التً توصلوا إلٌها–
16
                             

ومن هنا ٌتضح أن هناك طرق عدٌدة ٌمكن استخدامها لتسهٌل عملٌة التعلم وهً  

طرٌقة فردٌة وجماعٌة مع اإلشارة إلى أنه ال ٌجود طرٌقة مناسبة وفقا ألهداؾ 

التدرٌس ومستوٌات الطالب ونوعٌة المحتوى الذي ٌدرسونه واإلمكانٌات المادٌة 

.والبشرٌة المتاحة
17

 

 

 

 

 

  

  

                                                             

. ،بتصرؾ64المرجع نفسه،ص 16  
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إن اختالؾ هذه الطرائق وتنوع : العوامل المؤثرة فً اختٌار طرٌقة التدرٌس

                    :أسالٌبها أدى إلى خلق عوامل عدٌدة تؤثر فً اختٌارها نذكر منها

فالفلسفة التً تؤكد فاعلٌة المتعلم :الفلسفة التربوٌة التً ٌتأسس علٌها المنهج- 

والتشدٌد علٌه تقتضً طرٌقة تدرٌس تستجٌب لها،فً حٌن أن الفلسفة التً تؤكد 

كون المدرس هو محور العملٌة التدرٌسٌة،وأنه مصدر المعلومات،والطالب هو 

.                                                   المتلقً تقتضً طرٌقة تدرٌس أخرى

فهنا إذا كان الهدؾ إكساب الطالب :األهداف التعلٌمٌة التً ٌسعى إلى تحقٌقها- 

المعارؾ والمعلومات،ٌتطلب أسلوبا تدرٌسٌا ؼٌر الذي ٌتطلبه إذ كان الهدؾ تمكٌن 

.                           المتعلم من مهارة معٌنة،فلكل هدؾ أسلوب تدرٌسً ٌالئمه

إذا كان المنهج طوٌال ال بد من اختٌار طرٌقة ال تستؽرق وقتا : المنهج والزمن– 

طوٌال كً ٌستطٌع إنجاز المنهج فً وقت محدد،أما إذا كان قصٌرا فإنه ٌتٌح له 

.    فرصة اختٌار طرٌقة أخرى تزٌد من فاعلٌة الطالب على توفر ما ٌلزم من وقت

.                                    فطرائق تختلؾ باختالؾ المادة: المادة ونوعها– 

إن طبٌعة المتعلمٌن وخلفٌاتهم المعرفٌة والمهارٌة :طبٌعة المتعلمٌن وخلفٌاتهم

واستعداداتهم ومٌولهم تؤثر أٌضا فٌها،فهً تستجٌب لمستوى معٌن من المتعلمٌن 

.                                                                      وال تستجٌب لؽٌرهم

لٌس كل المدرسٌن ٌتمكنون من استخدام كل الطرائق : المدرس ومستوى تأهٌله– 

.       والسٌما أن الكثٌر من المدرسٌن اآلن ٌعملون فً التدرٌس ولم ٌؤهلوا تربوٌا

طبٌعة المدرسة ومرافقتها كلها تؤثر فً : طبٌعة المؤسسة التعلٌمٌة وبٌئتها– 

.                                                                          الطرٌقة المالئمة

فعندما تتوافر التقنٌات : توافر التقنٌات والوسائل المعٌنة ومستلزمات استخدامها– 

المعٌنة ٌمكن للمدرس اختٌار طرٌقة ؼٌر التً ٌمكن أن ٌسلكها فً حالة عدم توافر 

.                                                                               هذه الوسائل

ٌمكن أن توجه مسار عملٌة التدرٌس : أسالٌب التقوٌم المستخدمة المعمول بها– 

باتجاه تحقٌق نسب نجاح فً ضوء تلك المعاٌٌر أو األسالٌب،وعندها تتكٌؾ الطرٌقة 

.                                                                       لخدمة نتائج التقوٌم

لعدد الطلبة أثر كبٌر فً تحدٌد طرٌقة التدرٌس : إعداد الطلبة فً غرفة الدراسة– 

فإذا زاد العدد تالئمه طرائق بعٌنها،وإذا قل ٌمكن أن ٌمارس طرائق تتطلب جهدا 

. أكثر لو كان عدد الساعات أقل
18

                                                       

    

                                                             

. ،بتصرؾ66المرجع نفسه،ص 18  
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كلما كانت دافعٌة المدرس قوٌة ورؼبته : دافعٌة المدرس ورغبته فً التدرٌس– 

.          فً اإلبداع قوٌة كلما اتجه إلى طرائق تدرٌس أكثر فعالٌة والعكس صحٌح

عدد الساعات الٌومٌة للمدرس كلما زاد ٌتجه المدرس إلى : اللعب التدرٌسً–

طرائق ٌكون جهده فٌها قلٌال،وٌمكن أن ٌمارس طرائق تتطلب جهدا أكثر لو كان 

.                                                                          عدد ساعاته أقل

ٌحتم على المدرس : المشرفون التربٌون وتفضٌلهم طرائق تدرٌس معٌنة–

.              االستجابة لرؼباتهم أحٌانا واستخدام طرائق تدرٌس ٌوصون بإتباعها

أنه هناك : فما الحظناه من خالل طرح العوامل المؤثرة فً اختٌار طرٌقة التدرٌس

ما ٌتعلق بالمعلم من حٌث قدراته العلمٌة والثقافٌة والتربوٌة،وما ٌتعلق بالطالب من 

حٌث استعدادهم وحاجاتهم وقدراتهم واهتماماتهم،وعالقتهم بالمادة الدراسٌة 

ومٌولهم،ومن حٌث المرحلة التعلٌمٌة وإمكانٌات المدرسة التربوٌة،وما ٌتعلق بالمادة 

الدراسٌة من حٌث أهدافها العامة،وما ٌتعلق بالدرس من حٌث من حٌث موضوعه 

وأهدافه المعرفٌة والوجدانٌة والمهارٌة وما ٌتعلق بالزمن من حٌث توقٌت الدراسة 

.                                                                                   والحصة

                                         : صفات المدرس ومعاٌٌر نجاحه فً التدرٌس

.   ٌكون متفهما طلبته،عارفا طبائهم وخلفٌاتهم واستعداداتهم ومٌولهم واحتٌاجاتهم- 

 التمكن من المادة ملما بها وماله صلة بها عارفا أفضل مصادر المعلومات –

.                                                                                    المعٌنة

.                العناٌة بحسن المظهر ونظافته،وأن ٌكون محبوبا مقبوال من طلبته– 

.                                                        ٌشرك جمٌع الطلبة فً الدرس–

.                                                   أن تكون لؽته سلٌمة تتسم بالسالسة–

.                                              مراعاة الجوانب العملٌة والنظرٌة للمادة–

. مراعاة الفروق الفردٌة واالبتعاد عن أسالٌب التعنٌؾ وإهانة الطلبة-
19

             

أن ٌحً القواعد األخالقٌة لمهنة التعلٌم،وأن ٌتصؾ وعلى هذا ال بد للمعلم   

بالصفات والخصائص التً تؤهله لٌكون معلما فعاال،وٌمتلك الكفاٌة الالزمة معرفٌا 

.              وأدائٌا ومظهرٌا  
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:                                                               قواعد عامة فً التدرٌس

.                        أن التعلٌم ٌكون أبعد أثر وأعمق إذ توصل إلٌه المتعلم بنفسه-

.                               أن ٌوزن المدرس دوره وأدوار المتعلمٌن فً الدرس- 

.                  طرح السؤال ثم اختٌار المجٌب،وذلك إلشراك الجمٌع فً التفكٌر- 

.                                          خالصة الدرس أمر ضروري فً التدرٌس- 

االنتقال من المحسوس إلى المجرد ومن المعلوم إلى المجهول ومن السهل إلى      -

. الصعب
20

                                                                                

:                                                                          أهداف التدرٌس

 الؽاٌة التً ٌسعى التربٌة إلٌها،وبأنه استبصار مسبق لما ستكون علٌه النهاٌة   هً

الممكنة فً الظروؾ والمعطٌات المتاحة،فاألهداؾ تمثل المقاصد واألعراض التً 

ٌسعى إلٌها واضعو المناهج،وٌتبنى المدرس اتخاذ الوسائل الكفٌلة بتحقٌقها،فٌمكن 

.          تصنٌفها إلى الؽاٌات التربوٌة،األهداؾ التربوٌة العامة،األهداؾ التدرٌسٌة

:                                                                          الغاٌات التربوٌة

تمثل النواتج المرؼوب فٌها تربوٌا،وتعد أكثر مفاهٌم األهداؾ شموال واتساعا   

وحاجة إلى الوقت،فهذه األهداؾ تتطلب وقتا طوٌال لتحقٌقها وال ٌمكن تحقٌقها من 

خالل مادة معٌنة أو مؤسسة،إنما تتحقق بفعل النظام التربوي كله وإسهام المجتمع 

.                                             ووسائله جنبا إلى جنب مع مؤسسة تعلٌمٌة

                                                                 :األهداف التربوٌة العامة

   فإنها تطلق على األهداؾ العامة ألي مؤسسة تعلٌمٌة نظامٌة،سواء أكانت هذه 

المؤسسة تخص المجتمع كله أم تخص مرحلة دراسٌة أو مناهج دراسٌة محددة 

.                                                            وٌطلق علٌها األهداؾ العامة

:                                                                       األهداف التدرٌسٌة

ٌقصد بها تلك األهداؾ التً تشمل على مضمون تعلٌمً أو تربوي وتصاغ على   

شكل عبارات تمثل نتائج تعلٌمٌة أو تربوٌة ٌمكن مالحظتها وقٌاسها وٌطلق علٌها 

.األهداؾ السلوكٌة
21

                                                                      

   

 

 

                                                             

. ،بتصرؾ67،68المرجع نفسه،ص 20  
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 :                                                    أهمٌة تحدٌد األهداف فً التدرٌس

من بٌن ما تتطلبه العملٌة التعلٌمٌة بناء مناهج تعلٌمٌة لكل مرحلة دراسٌة ولكل 

صؾ دراسً ضمن كل مرحلة وبناء المنهج الدراسً ٌقتضً جملة عملٌات من 

:                                                                                      بٌنهما

فمن دون تحدٌد األهداؾ ال ٌستطٌع المخطط أن ٌعد خطة :إعداد الخطط التعلٌمٌة

.                                             تعلٌمٌة ألن ٌكون كمن ٌعمل من دون ؼاٌة

ال ٌمكن اإلحاطة بالمعلومات والخبرات فً كل :تحدٌد الخبرات التربوٌة المالئمة

مادة من مواد المقرر لسنة واحدة،لذا ٌتوجب على واضع المنهج اختٌار المعارؾ 

.                                                                      والمهارات المالئمة

ال بد من اختٌار الوسائل وطرائق :اختٌار طرائق التدرٌس واألنشطة الالزمة

.                        التدرٌس واألسالٌب المناسبة لدرس لتحقٌق األهداؾ المنشودة

باعتباره عملٌة لتحدٌد مواطن القوة والضعؾ لمعالجتها : تحدٌد أسلوب التقوٌم

وتعزٌزها،ٌتطلب تحدٌد أهداؾ ٌسعى التقوٌم إلى تحدٌد مستوى ما تحقق منها من 

دون األهداؾ ال ٌمكن أن تكون هناك عملٌة تقوٌم وٌكون العمل التعلٌمً 

.عشوائً
22

                                                                              

بأن عملٌة تحدٌد األهداؾ أهمٌة واضحة ودور فعال فً العملٌة ومنه ٌمكن القول 

.                                               التربوٌة ،بحٌث ال ٌمكن االستؽناء عنها   

  

                                                             
. ،بتصرؾ72المرجع نفسه،ص
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:                                                      مصادر اشتقاق األهداف التربوٌة

.  الدولة الفلسفة التً ٌتبناها المجتمع التً ؼالبا ما ٌعبر عنها فً عالم الٌوم بفلسفة-

.                                                        المتعلم وحاجته وما ٌتصل به - 

المجتمع وحاجاته ومتطلباته تلك التً ٌرٌد المجتمع من التربٌة أن تلبٌها تعد      -  

                           .              مصدرا من مصادر اشتقاق األهداؾ التربوٌة-

.              لتراث الثقافً السائد من التقالٌد والعادات وما هو مرؼوب فٌع منهاا- 

.                                      التطور العلمً والتكنولوجً الحاصل فً العالم- 

.                                                              طبٌعة المادة ومعطٌاتها–

:                                                       معاٌٌر صٌاغة األهداف التربوٌة

:                                                                         تنقسم إلى نوعٌن

وهً ما ٌتطلب تحقٌقه مرحلة دراسٌة كاملة أو أكثر وهذا النوع :األهداف التربوٌة

                                          .من األهداؾ ٌتسم بالعمومٌة وصعوبة القٌاس

وهً تلك التً ٌمكن أن تحقق بدراسة وحدة أو :األهداف التعلٌمٌة أو التدرٌسٌة

موضوع دراسً بعٌنه وٌمتاز هذه األهداؾ بقصر المادة المطلوبة لتحقٌقها وسهولة 

 .                                                                       مالحظتها وقٌاسها

لكً ٌصاغ الهدؾ صٌاؼة دقٌقة ٌجب أن ٌصؾ بدقة سلوك :األهداف السلوكٌة

المتعلم بعد عملٌة التعلم كً ٌمكن مالحظته وقٌاسه وإذا ما صٌػ بهذه الطرٌقة ٌطلق 

 :                    علٌه الهدؾ السلوكً أو الهدؾ التعلٌمً المباشر،فمن خصائصه

أن ٌحدد :أن ٌشٌر إلى الناتج التعلٌمً المرؼوب فٌه وال ٌشٌر إلى عملٌة التعلم مثل-

.                                                           عالمات رفع األسماء المعربة

أن ٌكتب : أن ٌتضمن الهدؾ التعلٌمً سلوكا ٌمكن مالحظته وٌسهل قٌاسه مثل–

.                                                جملة مفٌدة ٌكون الفاعل فٌها اسم ظاهر

 أن ٌتصؾ بإمكانٌة تحقٌقه فً مدة وظروؾ محددة،كأن تقول بعد تقدٌم الدرس –

.ٌكون الطالب قادرا على أن ٌمٌز بٌن التاء المربوطة والمفتوحة
23

                   

أهداؾ محددة تحدٌدا دقٌقا،قابلة :ومنه ٌمكن القول بأن األهداف السلوكٌة هً 

للقٌاس المباشر،أو ؼٌر المباشر وتتناول سلوكٌات أو استجابات 

عقلٌة،حركٌة،انفعالٌة تظهر فً سلوك الفرد فعال،وٌسترشد بها المعلم فً تدرٌسه 

الٌومً،وتعٌٌنه على تقوٌم طالبه تقوٌما تكوٌنٌا وتحقٌق ما ٌنوي عمله فً حصة 

.الدراسة
24

   

                                           

                                                             

. ،بتصرؾ76 ،75 ،73،74المرجع نفسه،ص 23  
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من خالل الحدٌث عن األهداف السلوكٌة واألهداف التربوٌة،سنوضح الفرق بٌنهما 

:                                                                          من خالل ما ٌلً

ٌكمن الفرق فً الفترة الزمنٌة،فاألهداؾ السلوكٌة تتحقق فً فترة قصٌرة نسبٌا 

.                                مقارنة بالفترة الزمنٌة لتحقٌق األهداؾ التربوٌة العامة

فالهدؾ السلوكً أكثر عددا أو تفصٌال من مواصفات :مواصفات الهدف السلوكً

 .                                                                    الهدؾ التربوي العام

إن حجم األهداؾ السلوكٌة وعددها ٌكون أكبر من حجم :حجم األهداف السلوكٌة

.                                                        األهداؾ التربوٌة العامة وعددها

حجم محتوى الهدؾ السلوكً أقل من المحتوى الذي ٌؽطٌه :المحتوى التعلٌمً

.الهدؾ التربوي العام
25

                                                                   

:                                                               تصنٌف األهداف التربوٌة

ذكر محسن علً عطٌة من خالل هذا أن أكثر التصنٌفات شٌوعا هو تصنٌؾ بلوم 

الذي اعتمد فٌه مجاالت الشخصٌة اإلنسانٌة إذ أنها تتكون من مجاالت مترابطة ؼٌر 

:                                          منفصلة عن بعضها،نذكرها من خالل ما ٌلً

فٌتضمن األهداؾ التً تؤكد النواتج العقلٌة أي المعطٌات :المجال المعرفً أو الذهنً

.                    الذهنٌة مثل المعرفة والفهم والتطبٌق والتحلٌل والتركٌب والتقوٌم

فٌتضمن األهداؾ التً تدل على المشاعر :المجال الوجدانً أو االنفعالً

.                                   واالتجاهات واالنفعاالت واألحاسٌس والمٌول والقٌم

ٌدل على المهارات الحركٌة فً الكتابة بالٌد :المجال النفس الحركً أو المهاري

.                                     واستخدام اآللة للطباعة واألعمال الٌدوٌة وؼٌرها

إن هذه المستوٌات ال تتحقق على مستوى واحد فً وقت واحد إنما تتحقق على شكل 

.                                                 مستوٌات تندرج من البسٌط إلى المعقد

المعرفة وتعنً التذكر واسترجاع المعلومات والمعارؾ التً تم :المجال المعرفً

تعلمها سابقا،وتمثٌل هذا المستوى أدنى مستوٌات النواتج المعرفٌة،وإذا تحققت 

. المعرفة عند المتعلم فهذا ٌعنً أنه بلػ المستوى األول من مستوٌات اإلدراك العقلً

.أن ٌعد الطالب مرفوعات األسماء من دون خطأ  بالذكر:مثل
26

                      

      

  

                                                             

  25 .71،ص2012هٌفاء حسٌن الفلفلً،علم النفس التربوي،دار كنوز المعرفة،عمان،

. ،بتصرؾ77،78المرجع نفسه،ص 26
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:                                األهداف السلوكٌة فً هذا المستوى فً اللغة العربٌة

أن ٌفرق الطالب بٌن العزل العذري والماجن فً العصر األموي فً ضوء إطالعه -

.                                                          على نماذج مختلفة من النوعٌن

أن ٌقارن بٌن القصٌدتٌن لحسان ثابت،أحدهما فً العصر الجاهلً واألخرى فً    -

.                          صدر اإلسالم فً ضوء إطالعه على شعر حسان بن ثابت-

.                     أن ٌحلل الطالب قصٌدة أبً تمام فً فتح عمورٌة بعد دراستها- 

:                                                    األفعال التً تستخدم فً هذا المجال

أن ٌقوم، ٌعزز،ٌدعم،ٌفسر،ٌحكم أن وٌبرهن وٌناقش الحجة ومن هذه األهداؾ 

:                                                                السلوكٌة فً هذا المجال 

. أن ٌبدي الطالب رأٌه فً قصٌدة البردة من حٌث التعبٌر عن إٌمان الشاعر وندمه- 

.                                أن ٌبدي رأٌه فً شاعرٌة المتنبً بعد دراسة الشاعر–

ال قٌمة للمعارؾ التً ٌمكن أن ٌمتلكها الفرد من دون امتالكه :المجال الوجدانً

مجموعة من القٌم واالتجاهات التً ستلزمها الحٌاة االجتماعٌة وأخالقٌات المهنة 

التً ٌهتم بها،وعلى هذا األساس فإن امتالك المعرفة بكفاٌة عالٌة ال ٌعنً نجاحا 

عالٌا فً أداء المهنة،إنما ٌتطلب األمر قٌما واتجاهات ومعتقدات تستلزمها المهنة 

                                                           .             التً ٌمتهنها الفرد

االستقبال أو التقبل،االستجابة،التقٌٌم أو :وقد حدد كراثول مستوٌات هذا المجال

.                                              إعطاء قٌمة،التنظٌم،التقٌٌم أو الوسم بقٌمة

ظهرت تصنٌفات عدٌدة فً هذا المجال وكان تصنٌؾ سمبسون :المجال المهاري

أكثر شٌوعا فً هذا المجال، ففٌه سبعة مستوٌات مرتبة هرمٌا من السهل إلى المعقد 

اإلدراك الحسً،المٌل،التهٌؤ،االستجابة الموجهة،اآللٌة :وهً األتً

.                                              والتعوٌد،االستجابة المعقدة،التكٌؾ،اإلبداع

:                                               ومن األمثلة السلوكٌة فً هذا المستوى

.                   أن ٌجري الطالب تعدٌالت على وسٌلة تعلٌمٌة عملها طالب آخر-

.               أن ٌعدل الطالب فً دور زمٌل له فً مسرحٌة تعرض فً المدرسة–

:                                              ومن األهداف السلوكٌة فً هذا المستوى

.                  أن ٌبدع الطالب فً صنع لوحة تعلٌمٌة ممٌزة حول كتابة الهمزة- 

. أن ٌبتكر الطالب وسٌلة تعلٌمٌة تسهل حفظ األوزان الشعرٌة–
27
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:                                                              تصنٌف طرائق التدرٌس

:        فهً تقسم على :التصنٌف الذي ٌعتمد المحور الذي تدور حوله الطرٌقة

المحاضرة والتلقٌن،وجمٌع الطرائق التً :طرائق تدرٌس تتمركز حول المعلم مثل/1

.                                                           ٌسٌر فٌها المتعلم باتجاه واحد

طرائق تدرٌس تتمركز حول المتعلم مثل حل المشكالت والمشروع واالستقراء /2

.                                    واالستقصاء،والطرٌقة القٌاسٌة والمناقشة الجماعٌة

القراءة وطرٌقة تعلٌم التعبٌر إضافة إلى : طرائق تدرٌس تدور حول المادة مثل/ 3

مجموعة طرائق المعتمدة على المرحلة الدراسٌة،فهناك طرائق تعلٌمٌة للمبتدئٌن 

.                               وأخرى تالءم المرحلة االبتدائٌة واألخرى لألكثر تقدما

:                     التصنٌف الذي ٌعتمد أنواع النشاط المستخدمة فً التدرٌس

وهً التً ٌتم استخدامها فً تدرٌس المواد النظرٌة وٌكثر :طرائق التدرٌس/1

 .المحاضرة،التسمٌع،حل المشكالت،المناقشة:استخدامها فً المؤسسات التعلٌمٌة مثل

وهً تلك الطرائق التً ٌسود علٌها الطابع العلمً وٌسود :طرائق التدرٌب/2

.                             استخدامها فً التعلٌم المهنً والفنً مثل طرٌقة المشروع

                                                   :التصنٌف الذي ٌعتمد على التنفٌذ

.       وهً التً ٌكون فٌها المدرس هو الملقً والطلبة المتلقٌن:الطرائق اإللقائٌة/1

.  وهً التً ٌتم فٌها تقدٌم المعلومات مدعومة بالوسائل الحسٌة:الطرائق الحسٌة/2

.              وهً التً ٌقوم التعلم فٌها على االستجواب والحوار:طرائق الحوار/ 3

وهو استدالل ٌنتقل من الجزئٌات إلى       :االستقراء:وهًالطرائق االستداللٌة / 4

.                  وهو استدالل نازل ٌنتقل من الكلٌات إلى الجزئٌات:القٌاسالكلٌات 

وهً التً تعتمد نشاط المتعلم الذاتً وقدرته على :الطرائق التنقٌبٌة أو التكشفٌة/5

.                                                                      االستقصاء والتنقٌب

:                                 التصنٌف الذي ٌعتمد مدى االهتمام بنشاط المتعلم

طرائق تدرٌس ال تركز على نشاط المتعلم،طرائق تدرٌس ٌتفاعل فٌها المعلم /1

.                                    والمتعلم لفظٌا مثل المناقشة والتسمٌع واالستجواب

طرائق تدرٌس تهتم بالمشكالت التعلٌمٌة وإخضاعها للبحث العلمً و طرائق /2

.           التفكٌر مثل الطرٌقة االستقصائٌة واالكتشاف وحل المشكالت والمشروع

طرائق تدرٌس تشدد على التفكٌر وعرض المحتوى التعلٌمً مثل الطرٌقة /3

.االستقرائٌة والقٌاسٌة
1
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طرٌقة تمثٌل :طرائق تدرٌس تهتم باستخدام تقنٌات أو فنٌات الدراما االجتماعٌة/4

.                                                                        األدوار والمحاكاة

طرائق تعتمد نشاط المتعلم الذاتً مثل التعلم عن بعد والتعلٌم المبرمج والحقائب /5

.                                                                                   التعلٌمٌة

:                                     التصنٌف الذي ٌعتمد عدد المتعلمٌن المستهدفٌن

وهً التً ٌستفٌد منها عدد كبٌر من المتعلمٌن :طرائق التدرٌس الجمعً/1

 .                                                               المحاضرة والمناقشة:مثل

وهً التً ٌستفٌد منها الفرد أو مجموعة من األفراد كل :طرائق التدرٌس الفردي/2

 .                                     الحقائب التعلٌمٌة والتعلٌم المبرمج:على حدة مثل

طرٌقة :مثلطرائق التدرٌس التً ٌتوزع فٌها المتعلمون إلى مجموعات /3

     .                                                           المشروع وحل المشكالت

:                     التصنٌف الذي ٌعتمد على االتجاه التربوي أو الفلسفة التربوٌة

مجموعة العرض واالكتشاف :هًتقسم طرائق التدرٌس على ثالث مجموعات /1

.                                                                             والتعلم الذاتً

:                  التصنٌف الذي ٌعتمد مستوى دور المتعلم وفاعلٌته فً الطرٌقة- 

 .المحاضرة،المناقشة:طرائق تدرٌس ٌكون فٌها المعلم ٌتسم بالسلبٌة واالٌجابٌة/1

:                      طرائق التدرٌس التً ٌكون فٌها المتعلم نشٌطا ورئٌسٌا/ 2

 .         الطرٌقة االستقرائٌة،القٌاسٌة،المشروع،االكتشاف،حل المشكالت،الوحدات

. الحقائب التعلٌمٌة والتعلٌم المبرمج:طرائق التدرٌس ٌتعلم المتعلم فٌه ذاتٌا/3
2

     

  من خالل عرض هذه التصنٌفات تبٌن أنها تختلف عن بعضها البعض،فلكل 

تصنٌف طرائق ٌتمٌز بها عن غٌرها،فمن خالل هذه التصنٌفات نكتشف التصنٌف 

.             الذي ٌناسب كل طرٌقة،ومكانة المتعلم فٌها إن كانت اٌجابٌة أو سلبٌة                                                                                              

                                                                      

  

                                                             

.،بتصرف100،101المرجع نفسه،ص 2  
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 هناك طرائق تدرٌس خاصة مثل تدرٌس القراءة والتعبٌر والمحفوظات،وطرائق 

تعلٌم األدائٌة مثل التدرٌب على األلعاب الرٌاضٌة والخٌاطة وقٌادة السٌارة وهً 

.                                       طرائق تعتمد على المحاكاة والمشاهدة والعرض

هً عرض شفهً مستمر ٌقوم به المدرس للخبرات والمعارف : طرٌقة المحاضرة

.  واآلراء واألفكار على المتعلمٌن من دون مقاطعة أو استفسار،إال بعد االنتهاء منه

:                                                               أسالٌب طرٌقة المحاضرة

هنا ٌقوم المدرس بتقدٌم المعومات التً ٌتضمنها : أسلوب المحاضرة المباشر

.                          الكتاب أو المقرر الدراسً،وعلى الطلبة االستماع والتدوٌن 

هنا ٌقوم المدرس بتقدٌم المعلومة أو المادة : أسلوب اإللقاء مع استخدام الطباشٌر

       .                                                    نطقا مع التدوٌن على السبورة

المعلومات للطلبة مطبوعة تقدٌم :أسلوب اإللقاء بعد تقدٌم المالحظات منظمة

.                                                                            وتناولها إتباعا

هنا ٌتم توضٌح موقف تعلٌمً ووصفه عن طرٌق أجهزة :أسلوب اإللقاء والتوضٌح 

.                                                                                ومختبرات

تقدٌم المحاضرة عن طرٌق العرض الشفهً :أسلوب اإللقاء المدعوم بالشفافٌات

.                                                              المدعوم بالعرض البصري

.      تقدٌم المادة على شكل أجزاء وٌتناقش الطلبة حول كل جزء:أسلوب المناقشة

                                                             : خطوات طرٌقة المحاضرة

:                              لتنفٌذ هذه الطرٌقة ال بد من إتباع خطوات وهً كاآلتً

مقدمة،طرح أسئلة مثٌرة واإلجابة عنها فً موضوع المحاضرة،التذكٌر بالمعلومات 

السابقة أي الدرس السابقة مع التوصل إلى الصلة بٌن الموضوعٌن،عرض الحوادث 

التً تتصل بالموضوع،عرض الموضوع وشرحه،الربط بٌن أجزاء 

.                                         المادة،االستنتاجات،التقوٌم،خالصة المحاضرة

:                                                                                   مٌزاتها

توفر الوقت ومالئمتها مع جمٌع الطلبة،وإعطاء فرصة توضٌح األجزاء وفرع - 

                . الذهن إلى الفهم واستخدام أسالٌبها فً تدرٌس جمٌع المواد الدراسٌة

:                                                                                    عٌوبها

محدودٌة مشاركة الطلبة،وتطلبها لمهارات عالٌة وقدرة االنتباه،وعدم قدرتهم على - 

.تسجٌل كل المالحظات،كما أنها تعد من الطرائق المجهدة للمدرس
3
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هً من أقدم الطرائق التعلٌمٌة فً التعلٌم النظامً وتعود :طرٌقة الحفظ واالستظهار

جذورها إلى أسلوب التعلٌم فً الكتاب،تهتم بالحفظ كاآلٌات القرائٌة والقصائد 

.                            الشعرٌة أمام المدرس الستظهار حاصال عن فهم أو تفكٌر

:                                                                                   مٌزاتها

.                                                                      تساعد على الحفظ- 

:                                                                                    عٌوبها

.                                                  ال تستجٌب لمٌول الطلبة ورغباتهم -

.               حفظ المتعلم لمواد ال ٌستفٌد منها،عدم تنمٌتها على التعبٌر اإلبداعً–

.              التسمٌع ال ٌنمً روح التعاون بٌن الطلبة فً مواجهة متطلبات الحٌاة–

هً طرٌقة تتٌح للطالب أن ٌشارك وأن ٌتفاعل مع الدرس فً :طرٌقة المناقشة

اكتساب المعارف فهً تعتمد على إثارة السؤال أو المشكلة ٌدور حولها الحوار بٌن 

المدرس والطلبة فٌقوم المدرس بإلقاء األسئلة والطلبة بإجابة عنها على شكل 

.                                              تعلٌقات أو اعتراضات أو أمثلة أو أسباب

:                                                                        خطوات المناقشة

 : إلتباع طرٌقة المناقشة فً حصة من الحصص التعلٌمٌة ال بد من إتباع الخطوات

.                                     ال بد من اإلعداد المسبق للدرس:اإلعداد للمناقشة

.                      ال بد من تقسٌم المادة إلى أجزاء وتوزٌع األسئلة بٌنهما:الترتٌب

وفٌه ٌقوم المدرس بكتابة الموضوع وعناصره على السبورة،مع تحدٌد هدف :التنفٌذ

كل محور من المحاور المطلوبة،وتحدٌد الهدف العام مع تحفٌز الطلبة وإثارة 

.                                      دافعٌتهم وفتح الحوار بٌن المدرس والمتعلمٌن

ٌعد المدرس خطة لتقوٌم الطرٌقة منذ بداٌة الدرس وذلك لجلب انتباه :تقوٌم الدرس

.                                الطلبة وإثارة مشاركتهم فً المناقشة وتوصلهم للحلول

:                                                                  مٌزات طرٌقة المناقشة

           .جعل المتعلم مشترك فً العملٌة التعلٌمٌة وتحفٌزه على االنتباه والتفكٌر- 

معرفة المدرس مستوى طالبه،وتنمٌة قدراتهم الفكرٌة والمعرفٌة وتنمٌة روح -

.                         التعاون بٌنهم،واالحترام المتبادل واكتساب مهارات االتصال

:                                                                                   عٌوبها 

.           تكرار بعض األفكار واألطروحات مما ٌؤدي إلى الملل،وتطلبها للوقت -

.عدم انتباه الطلبة على كل ما ٌطرحه زمالئهم- 
4
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تقوم هذه الطرٌقة على التدرج المنطقً فً الوصول إلى نتٌجة :الطرٌقة االستقرائٌة

.     أو مجموعة نتائج عن طرٌق المالحظة واكتشاف العالقات المتشابهة والمختلفة

:                                                                      خصائص االستقراء

.                                               البدء من الجزئٌات وصوال إلى الكلٌات-

.                                             االعتماد على ما بٌن األشٌاء من روابط - 

.                               التعرف على حقائق جدٌدة لم تكن معروفة من المتعلم- 

:                                                                                  خطواتها

   . تمهٌد ثم عرض األمثلة والربط بٌنها،ثم استنتاج القاعدة أو التصمٌم ثم التطبٌق-

:                                                                                   مٌزاتها

بمساعدة  ثبات معلوماتها فً الذهن،وفهم أكثر للتعمٌمات التً ٌتوصل إلٌها المتعلم- 

                                  .المدرس،واالستفادة من أسلوبها فً المواقف الحٌاتٌة

:                                                                                    عٌوبها

عدم صالح كل المواد لدراسة على هذه الطرٌقة،كما أنها تتطلب مهارة صٌاغة -

األسئلة ومناقشة األمثلة قد ال تتوافر لدى بعض المدرسٌن،واستغراقها لوقت أطول 

                                                                         .  مقارنة بالقٌاسٌة

:                                                                         الطرٌقة القٌاسٌة

تعد هذه الطرٌقة إحدى طرائق التفكٌر التً ٌتمكن العقل بموجبها من إدراك 

الحقٌقة،فهذه الطرٌقة تختلف عن االستقرائٌة فً ترتٌب الخطوات،ففً حٌن أن 

.                                  االستقرائٌة تبدأ باألمثلة وتنتهً بالقاعدة والتطبٌق

اللغة  تبدأ القٌاسٌة بالقاعدة ثم األمثلة فالتطبٌق وهً األكثر شٌوعا فً تدرٌس قواعد

                                                    .  العربٌة فً مراحل التعلٌم المتقدمة

:                                                               خطوات الطرٌقة القٌاسٌة

                                                     .   بقصد إثارة انتباه الطلبة:التمهٌد-

كتابتها بخط واضح،ودقٌقة فً الصٌاغة لتشكل نوعا من اإلثارة :عرض القاعدة-

.                                                                   واهتمام الطالب للبحث

.                                              قراءة القاعدة من المدرس وبعض الطلبة-

.                                        عرض األمثلة،ثم تطبٌق الشفهً أو التحرٌري-

:                                                                                    عٌوبها

.              ال تنمً عادات التفكٌر الجٌد،عدم مالئمتها للمراحل التعلٌمٌة األولٌة-

. تتطلب قدرة على التحلٌل وتحدٌد الخصائص قد ال تتوافر لدى بعض الطلبة–
5

    

  

                                                             

.،بتصرف119،120،121،122،123،124المرجع نفسه، 5  



الدراسة الباطنية للكتاب:                                                         الفصل الثاني  
 

 
48 

                                                                                : ممٌزاتها 

.                                                  ال تستغرق وقتا مقارنتا باالستقرائٌة- 

 تالءم الموضوعات التً ٌمكن استخدام االستقراء فً تدرٌسها مثل األسالٌب –

.                                                                                    النحوٌة

:                                                                       طرٌقة االستقصاء

هً من الطرائق التً ٌعد الطالب فٌها مركز العملٌة التعلٌمٌة،واهتمامها بالمشكالت 

التعلٌمٌة،وطرائق التفكٌر فً إٌجاد حلول لها،فهً تتٌح فرصة إعمال العقل 

       .           والتعاون مع زمالئه والتعامل مع المدرس عند الضرورة القصوى

:                                                              خطوات طرٌقة االستقصاء

تحسس للمشكلة وتحدٌدها،عرض عملٌة االستقصاء وتحدٌد الفروض،جمع 

المعلومات ومناقشتها والربط بٌنها،اختٌار الفروض والحلول المقترحة واالستنتاجات 

                                                                        .       والمقترحات

:                                                                                   مٌزاتها

ذكر محسن علً عطٌة فً كتابه هذا مٌزات وعٌوب الطرٌقة وهذا لٌتعرف المدرس 

إذ ما كانت هذه الطرٌقة تخدم وتساعد فطرحه لمشكلة الدرس وإٌصاله الفكرة 

أنها تحدد العلل وتمكن الطلبة من تعرف :لطالبه أم ال،ومن ممٌزاتها

العالقات،التشدٌد على المتعلم مع تنمٌة القدرات العقلٌة والتفكٌر المنظم وإعطاء 

.                                        الطلبة شعورا باإلنجاز وتعلٌمهم كٌف ٌتعلمون

:                                                                                    عٌوبها

:  فال تخلو هذه الطرٌقة من عٌوب لما تضمنته كذلك من محاسن نذكرها فٌما ٌلً

تتطلب منهج مبنً على االستقراء واستغراقها وقتا أطول،كما أنها تعد صعبة لبعض 

الطلبة،وتضمنها لخلفٌة معرفٌة قد ال تتوافر لدى الجمٌع،كما أنها تقتضً لمدرس 

.مؤهال بشكل جٌد
6

                                                                        

  

 

 

 

 

                                                             
.،بتصرف128،129المرجع نفسه،ص

6  



الدراسة الباطنية للكتاب:                                                         الفصل الثاني  
 

 
49 

:                                                                      طرٌقة المشروع

هذه الطرٌقة تتأسس على مبدأ الربط بٌن الحٌاة والتعلٌم المدرسً، تأتً لتجسٌد ما 

أراده المربً،فالمشروع عمل قصدي ٌجري فً محٌط اجتماعً له هدف معٌن 

متصل بالحٌاة،ٌقوم به المتعلم ٌتسم بالعملٌة تحت إشراف المعلم على أن ٌكون 

.                                                                                      هادفا

:                                                                 شروط اختٌار المشروع

.                                                   أن ٌكون لهذا المشروع قٌمة تربوٌة-

.                                        توفر المواد المطلوبة لتنفٌذه،مع معقولٌة الكلفة-

.                        توفر الوقت الالزم،وعدم تعقٌده لكً ال ٌستغرق وقتا أطول- 

:                                                                                   مٌزاتها

.                                                  التعود على تحمل المسؤولٌة والصبر-

تدربهم على حل المشكالت التً تواجههم فً الحٌاة والمثابرة فً العمل،وإظهار - 

.                                        الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن وتكشف مواهبهم

.                     الربط بٌن المدرسة والحٌاة،كون المتعلم مركز العملٌة التعلٌمٌة-

                                                                                   : عٌوبها

قد ٌحتاج المشروع إلى إمكانٌات مادٌة وتسهٌالت إدارٌة ال تتوافر فً المؤسسة، -

.                                                                  واستغراقها لوقت أطول

. عدم توفر اإلمكانٌات لدى الجمٌع-
7
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:                                                                         طرٌقة االكتشاف

فً هذه الطرٌقة ٌكون المتعلم سلبٌا،فهً تهتم بإعمال الفكر،فاالكتشاف عملٌة عقلٌة 

.                                  قائمة على تمثٌل المفاهٌم والمبادئ العلمٌة فً العقل

:                                                                                   مٌزاتها

تحقق المتعة للمتعلم من خالل شعوره بأنه اكتشف شٌئا جدٌدا،واالعتماد على - 

.                                                                                       نفسه

تتٌح أمام المتعلمٌن خبرات متنوعة تساعدهم على استنتاج الحقائق والتعمٌمات - 

.                                                                                     العلمٌة

.                                 تنمٌة اتجاهات واستراتٌجٌات تدرٌبه لدى المتعلمٌن- 

:                                                                                    عٌوبها

.     استغراق وقت أطول وعدم مالئمتها لتدرٌس كل الموضوعات وكل المتعلمٌن-

.                         تتطلب مدرسٌن من ذوي القدرات القٌادٌة فً إدارة الصف–

.                                       صعوبة استخدامها مع أكبر عدد من المتعلمٌن–

:                                                                    طرٌقة حل المشكالت

هذه الطرٌقة تكون سبٌال الكتساب مهارات تساعد المتعلم على مواجهة المواقف 

وتجاوزها بنجاح،وتقوم هذه الطرٌقة على إثارة حل من أجل الخروج من حٌرتهم 

.                                          وحل الغموض الذي واجههم فً تلك المشكلة

تهتم بالمشكالت التعلٌمٌة وطرائق التفكٌر فً إٌجاد الحلول بإعمال العقل والتعاون 

بٌن المتعلمٌن أنفسهم وبٌنهم وبٌن المدرس،تحث إشراف المدرس وتوجٌهه إذا 

.                                                                        اقتضى األمر ذلك

:                                                                                  خطواتها

.                                                 الشعور بالمشكلة وتحدٌدها بوضوح  -

.                                     وضع الفرضٌات،وجمع المعلومات أو البٌانات - 

.           عرض المعلومات ودراستها وتبوٌبها واستبعاد ما لٌس له صلة بالمشكلة-

.االستنتاجات العامة-
8
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:                                                                                   مٌزاتها

.     تنمٌة حب البحث واالعتماد على النفس،وإثارة التفكٌر فً البحث عن الحلول-

استخدامها فً كثٌر من المواد وربطها بٌن الفكر والعقل،وربط التدرٌس بواقع الحٌاة 

.                كً ٌؤدي التدرٌس بها وظٌفة اجتماعٌة،وتنمٌة روح العمل الجماعً

:                                                                                    عٌوبها

.                    تحتاج إلى وقت لتدرٌب الطلبة على العمل،وتطلبها لخبرة عالٌة-

.توجهها فً بعض األحٌان إلى ما هو غٌر مهم،وإغفالها لألمور الجوهرٌة-
9

        

:                                                                         طرٌقة الوحدات 

هً من الطرائق الحدٌثة فً التدرٌس زمن شأنها تعزٌز المعلومات لدى المتعلمٌن  

إذ تسهم فً تمكٌن المتعلمٌن من المادة كاملة وذلك بتقسٌمها إلى وحدات ذات معنى 

مترابطة فٌما بٌنها مع الوحدات األساسٌة،فموجب هذه الطرٌقة تنظم مفردات المادة 

على شكل أقسام كبٌرة مترابطة وأن كل قسم ٌمثل وحدة ذات كٌان وأهداف قائمة 

.                              بذاتها مع وجود صلة بٌن كل وحدة والوحدات األخرى

                                                                                 :  أنواعها

.                                                     الوحدة القائمة على المادة الدراسٌة-

.                                                              الوحدة القائمة على الخبرة-

.                                                                     الوحدة ذات المرجع-

:                                                                                    مٌزاتها

تمكن الطالب من إدراك وحدات المادة،وتنمٌة القدرة لدى الطلبة على البحث -

والتنقٌب وتعزٌز العالقة بٌن المدرس والطالب،وتحقٌق هدف التكامل بٌن وحدة 

.                                                                                     أخرى

:                                                                                    عٌوبها

استغراقها وقت أطول،وسلبٌتها إذ لم ٌتمكن الطالب من إدراك العالقة بٌن -

.                                                                                  الوحدات

عدم مالئمتها للمراحل األساسٌة،واستدعائها للمرونة فً المناهج ومدرس ذا خبرة -

.فً مختلف المناهج المرتبطة بالوحدة
10
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:                                                                        الحقائب التعلٌمٌة

هً برنامج محكم التنظٌم ٌقترح مجموعة من المواد المبرمجة بشكل واسع ٌمكن  

أن تزود كل طالب بالبدائل عن طرٌق إتباع مسار معٌن نحو تحقٌق األهداف،وٌتم 

تفاعل الطالب والمادة التعلٌمٌة بإجابة بعض األسئلة أو إجراء تجربة أو مشاهدة فٌلم 

أو لعب أو أي نشاط آخر،فهً تراعً الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن وتثٌر فً 

المتعلم اهتماما أكبر بالمادة التعلٌمٌة ألنها برنامج للتعلم الذاتً ٌنتقل محور االهتمام 

فٌه من المعلم إلى المتعلم والتعلٌم بموجبها ٌعتمد أسلوب التوجٌه الذاتً من خالل 

احتواء الحقٌبة على إرشادات وتعلٌمات توجه الطالب نحو تحقٌق األهداف 

.                                                                                  المطلوبة

                                                                             :      مٌزاتها

تتسم بالمرونة وتسمح لكل متعلم أن ٌسٌر فً البرنامج على وفق خصائصه -

تتٌح للمتعلم حرٌة اختٌار األسلوب والنشاط الذي ٌالئمه وصوال إلى تحقٌق . الفردٌة

.    األهداف،واعتماده على أسلوب التوجٌه الذاتً وتقوٌة تعلمه واعتماده على نفسه

:                                                                                    عٌوبها

.                                إعادة بناء المناهج الدراسٌة فً صور حقائب تعلٌمٌة-

تتطلب متابعة من المدرس لمعرفة ما تم انجازه فً كل مراحل الحقٌبة ولكل - 

طالب،وتجعله أقل سعة فً الثقافة العامة من غٌره ألنها مصممة لخدمة أهداف مواد 

.بعٌنها وال تتعرض إلى سواها
11
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                                                                :طرٌقة التعلٌم المبرمج 

هو تعلم ذاتً ٌقوم على قدرات المتعلم وسرعته فً عملٌة التعلم،وهو من النوع 

الذي ٌوفر للمتعلم فرصة الحرٌة فً االستمرار فً عملٌة التعلم أو التوقف فً 

الوقت الذي ٌرٌد خاصة عند شعوره بالتعب والملل،وهذا التعلٌم ٌقوم على تكنولوجٌا 

.                                                التعلٌم والتعلم الذاتً للمتعلم والتعلٌم

:                                                    خطوات إعادة مادة التعلٌم المبرمج

.                                                      تحدٌد األهداف المطلوب تحقٌقها 

.                                                          وصف السلوك النهائً للمتعلم

تحلٌل السلوك التعلٌمً إلى أصغر مهمة ثم ترتب المهمات ترتٌبا مترابطا بحٌث 

.                                       تؤدي كل استجابة إلى االنتقال لإلطار الذي ٌلٌه

.                                      ممارسة بعض األنشطة أو الطلب إلى مادة معٌنة

ٌتم البدء بالبرنامج فٌسجل المتعلم استجابته كتابة أو بالضغط على زر جهاز معد 

لهذا الغرض ثم توازن تلك االستجابة باإلجابة الصحٌة لٌحصل على تعزٌز المالئم  

.                         تجرٌب البرنامج على عدد قلٌل من المتعلمٌن بقصد تقوٌمهم

:                                                                  مٌزات التعلٌم المبرمج

ٌساعد على تحقٌق أهداف التعلٌم بدقة والتفكٌر المنطقً،وتجزئة العمل إلى وحدات  

.               صغٌرة تقلل من فرص األخطاء،ٌتٌح للمتعلم فرصة على وفق قدراته

:                                                                                     عٌوبه

ٌستخدم فً التدرٌس المحدود،وتطلبه ألدوات وأجهزة غٌر محدودة،مع عدم 

استطاعة المدرسون تهٌئة البرنامج بشكل دقٌق،وتقلٌل فرص اإلبداع لدى 

.المتعلمٌن
12
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عاع١اخ فٟ ذذس٠ظ اٌٍغح أل تؼط اإٌٌٝٝ غشائك ذذس٠ظ اٌٍغح اٌؼشت١ح ّٔش إلثً اٌرطشق 

حاغح ِذسط اٌٍغح اٌؼشت١ح تٙا ١ٌعؼٙا فٟ ػ١ٓ االػرثاس ػٕذ ذص١ُّ إاٌؼشت١ح اٌرٟ ٠ٕثغٟ 

:األعاع١اخذذس٠ظ اٌٍغح اٌؼشت١ح تفشٚػٙا اٌّخرٍفح ِٚٓ ٘زٖ   

:أوال  

.ِفَٙٛ اٌٍغح ٚٚظ١فرٙا-1  

:اٌّذاخً اٌحذ٠صح فٟ ذذس٠ظ اٌٍغح اٌؼشت١ح ٚذشًّ-2  

.ِذخً االذّصاي،ِٚٙاساخ االذصاي اٌٍغٛٞ-أ  

.ِذخً اٌرىاًِ-ب  

.ِذخً اٌٛظ١فح-خ  

.ذحص١ً ِٙاساخ االذصاي اٌٍغٛٞ-3  

.ظاٖ اٌفشٚع فٟ ذذس٠ظ اٌٍغح اٌؼشت١حخاذعاٖ اٌٛحذج،ٚا-4  

:ثانيا  

.ادئ اٌؼاِح اٌرٟ ٠رأعظ ػ١ٍٙا ذؼ١ٍُ اٌٍغح اٌؼشت١حباٌُ-1  

. ٌّذسعٟ اٌٍغح اٌؼشت١ح األصِح اٌّؼا١٠ش-2  

.ػذاد ِذسعٟ اٌٍغح اٌؼشت١حإِعاالخ تشٔاِط -3  

:ثانثا  

.اٌظٛا٘ش اٌغٍث١ح فٟ ذذس٠ظ اٌٍغح اٌؼشت١ح  

.ٚف١ّا ٠أذٟ ٔمّذَ ػشظا ٌّا ذمذَ ِٓ ٘زٖ األعاع١اخ  

. ٚأعا١ٌة ذذس٠غٙاأعاع١اذٙا اٌصأٟ ػٍٝ ِٛظٛع ٠شًّ اٌٍغح اٌؼشت١ح ب٠حرٛٞ اٌثا  

حرٛاءٖ ػٍٝ ِفَٙٛ اٌٍغح اٌؼشت١ح ٚأعاع١اخ فٟ إب : اٌفصً األٚيإٌٝح١س لغُ ٘زا اٌثاب 

.ذذس٠غٙا  

ا ٠ذخً ف١ٙا ػذج ظٛأة ٟٚ٘:أِا اٌفصً اٌصأٟ ّّ ’(-1):ف١شًّ أعا١ٌة ذذس٠ظ ِ

.ِالءإلاالعرّاع،اٌرؼث١ش اٌشفٟٙ،اٌرؼث١ش اٌىراتٟ ٚا  

ا اٌفصً اٌصاٌس ٠حرٛٞ أ .اٌمشاءج ٚ اٌمٛاػذ- ٠1عا ػٍٝ أعا١ٌة ذذس٠ظ ِٓ ظأة أِّ  
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ا اٌفصً اٌشاتغ ِّ :أعا١ٌة ذذس٠ظ ِٓ ظأة:أ  

.اٌؼشٚض-4إٌمذ  -3اٌثالغح   -2األدب  -1  

:أٚال  

 ٌٍرٛاصً ف١ّا ت١ٓ األفشاد  ذُؼشف اٌٍغح تأٔٙا شأْ ِٓ شؤْٚ اٌّعرّغ ٠غرخذِٗ: مفهىو انهغت

تأّٔٙا أصٛاخ ٠ؼثّش تٙا : ٚلذ ػّشفٙا اتٓ ظٕٟ.ٚت١ٓ اٌعّاػاخ فٟ األصِٕح ٚاألِىٕح اٌّخرٍفح

.َوً لَٛ ػٓ أغشاظٗ
1

 

تأٔٙا ٔظاَ ػشفٟ ِىْٛ ِٓ سِٛص ٚػالِاخ ٠غرغٍٙا إٌاط الذصاي : وّا ػشفد اٌٍغح

.تؼعُٙ تثؼط،ٚاٌرؼث١ش ػٓ أفىاسُ٘  

.اظرّاػٟ ٚٔفغٟ:ٌٚٙا ظأثاْ  

:ٌٚٙا خصائصٙا  

اٌٍغح ٔظاَ-أ  

.اٌٍغح اٌعٛئ١ح-ب  

.اٌٍغح االظرّاػ١ح-خ  

.اٌٍغح اٌّرطٛسج إٌا١ِح-ز  

.اٌٍغح عٍٛن ِىرغة-ض  

:ٌٍٚغح اٌؼشت١ح خصائص ذٕفشد تٙا ػٓ غ١ش٘ا ِٓ اٌٍغاخ ِٚٓ ٘زٖ اٌخصائص  

فٍىً صٛخ ِخشض ١ّ٠ضٖ .فمذ اذغّد اٌؼشت١ح تٛظٛغ ِخاسض اٌحشٚف: تمايزها انصىتي-أ

.ِٓ غ١شٖ  

ٚ٘ٛ ٠ؼٕٟ ٚظٛد أٌفاظ ِرؼذدج اٌّؼأٟ لاتٍح ٌٍرثادي فٟ االعرؼّاي ظّٓ ع١اق :انترادف-ب

. اٌٍغح اخرٍفٛا حٛي ِفَٙٛ اٌرشادفأً٘اٌىالَ،ػٍّا تاْ   

 اصً ٚاحذ ١ٌحذد إٌٝ ،ٚاٌشظٛع أخشٜ أٌفاظ ِٓ أٌفاظ٠ٚؼٕٟ ذ١ٌٛذ :االشتقاق-ث

.األصًِادذٙا،٠ٚٛحٟ تّؼٕا٘ا اٌّشرشن   

 ِٓ خصائص اٌٍغح اٌؼشت١ح اٌرٟ ِىٕد ِٓ اعرخذاَ اٌرشو١ة فٟ اٌذالٌح اإلػشاب:اإلعراب-ث

.ػٓ أدق اٌّؼأٟ ِٓ خالي اٌرمذ٠ُ ٚاٌرأخ١ش فٟ اٌرشو١ة  

                                                             
.،وابن منظور ، لسان العرب ، مادة لغا1998ـ محمود فهمً حجازي ، مدخل فً علم اللغة ، دار قباء للطباعة ، القاهرة ،

1  
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ا ٚظ١فح اٌٍغح ف١ّىٓ ذحذ٠ذ٘ا فٟ ظٛء اٌّفَٙٛ االصطالحٟ ٌٙا فاٌٍغح  ِّ أداج : اصطالحاأ

. اٌّخرٍفحٚاألِىٕح ٚاٌعّاػاخ فٟ اٌّىاْ اٌٛاحذ األفشادذحم١ك االذصاي اٌٍغٛٞ ت١ٓ   

.ذحم١ك اٌرٛاصً ت١ٓ اٌّاظٟ ٚاٌحاظش-  

.ت١ٓ اٌماصٟ ٚاٌذأٟ-  

:دور انهغت في كىنها  

. ٚٔششٖاألِحٚع١ٍح ٌحفع ذشاز -  

.أداج ذفى١ش-  

. اٌٛاحذجاألِح أتٕاءٚع١ٍح ٌرٛح١ذ -  

.ٚع١ٍح سئ١غ١ح ٌٍرؼ١ٍُ-  

. اٌحّاطٚإشاسج فؼاٌح فٟ خٍك االذعا٘اخ ٚذ١ّٕح اٌم١ُ أداج-
2

 

:انمداخم انحديثت في تدريس انهغت انعربيت-2  

:ذرّصً اٌّذاخ١ً تا٢ذٟ-  

.ِذخً االذصاي*أ  

.ِذخً اٌرىاًِ*ب  

.ِذخً اٌٛظ١فح*خ  

 ت١ٓ إالفاالذصاي ال ٠ىْٛ . ٚع١ٍح اذصاياٌٍغحذأعظ ٘زا اٌّذخً ػٍٝ وْٛ :مدخم االتصال-أ

 ٠ىْٛ ٕ٘اٌه ِشعً ٕٚ٘ان ِغرمثً ٕٚ٘ان إٌْٔٚعاغ ػ١ٍّح االذصاي اٌٍغٛٞ ال تذ .غشف١ٓ

. اٌّغرمثًإٌٝسعاٌح ٚٚعائً ٌٕمً اٌشعاٌح ِٓ اٌّشعً   

.األفشاد ِعّٛػح ِٓ أٚفاٌّشعً ٘ٛ اٌفشد   

 اٌشعاٌح فٟٙ ِٛظٛع أِا اٌّٛظٛع أٚ اٌشعاٌح إ١ٌٗ اٌّغرمثً فٙٛ اٌفشد اٌزٞ ٠رٛظٗ أِا

.االذّصاي  

: ٟٚ٘األستؼح ػٕذ ذٛفش اٌّٙاساخ إال االذصاي اٌٍغٛٞ ال ٠ىّٓ إْ**  
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 ِٙاسذٟ إذماْ التذ ِٓ اإلسعايٌٚرحم١ك غا٠ح . االش١ٕٓ ِؼاأٚ ػٓ غش٠ك اٌىراتح أٚاٌىالَ 

.،والَ،االعرّاع،اعرمثايتاإلسعاي االذصاي اٌٍغٛٞ ٠ىْٛ إْ أٞاٌىالَ ٚاٌىراتح   

ٚػ١ٍٗ ٔالحع فٟ ٘زا اٌّذخً ٠ٙرُ تاعرخذاَ اٌٍغٛ ِّٚاسعح أٔظّرٙا ٚلٛاػذ٘ا ٚٚظؼٙا 

ا ٠عة ػٍح اٌّذاسط  ّّ  اٌفشصح ٌٍّرؼ١ٍّٓ تاعرخذاَ اٌٍغح تىً إذاححِٛظغ االعرؼّاي ِ

ِىرغثح ٚسوض ػٍٝ ِٙاسج  ٠ٚث١ٓ ٘زا اٌّخً ٠ٚؤوذ ػٍٝ اظرّاػ١ح اٌٍغح ٚوٛٔٙا .أشىاٌٙا

.اٌىالَ ٚاالعرّاع  

 ٚحذج ِرىاٍِح ِٓ ح١س أٔٙا٠ؼٕٟ ٘زا االذعاٖ تذساعح اٌٍغح ػٍٝ :مدخم انتكامم-ب

 ٚاٌرىاًِ ت١ٓ فشٚع اٌٍغح اٌّٛاصٔح ت١ٓ ِٙاساذٙا فٟ األخشٜفشٚػٙا،ٚذشاتطٙا ِغ اٌّٛاد 

.اٌرذس٠ظ  

٠مرعٟ ٘زا اٌّذخً ترحذ٠ذ ِٛالف اٌىالَ أوصش ش١ٛػ١ا،الْ اٌّرؼٍُ فٟ :مدخم انىظيفت- ث

 صذ٠ك إٌٝ اٚ ٠ىرة سعاٌح أحذا ٠غرمثً أٚ ٠ٛدػٗ أٚ ٠ؼض٠ٗ أٚح١اذٗ ٠حراض اْ ٠ٕٙئ صذ٠ما 

 ٠رعٗ ٔحٛ اٌرؼاًِ ِغ اٌّٛالف  فٟ أْفٕٙا اٌّذخً اٌٛظ١فٟ ٠مرعٟ ِٓ ذؼ١ٍُ اٌؼشت١ح . آخشأٚ

 تأٔٛاػٙاٚ٘زٖ اٌٛظ١فح ذرطٍة ذ١ّٕح ِٙاساخ االعرّاع ِٚٙاساخ اٌمشاءج  اٌح١اج ا١ِٛ١ٌح

.ٚاٌرؼث١ش اٌىراتٟٚاٌرؼث١ش اٌشفٛٞ   

:تحصٌل مهارات االتصال اللغوي  

كلما زادت الدربة والتمرس زاد .تكتسب هذه المهارات بالدربة أي التدرٌب والتمرس 

.التمكن من المهارة  

:بعض األنشطة التدرٌبٌة التً تساعد المتعلم على اكتساب مهارات االتصال اللغوي*  

عرض علٌه صورة :-مثال: تقدم أنشطة للمتعلم بقصد تطوٌر مهارته فً الكالم:مهارة الكالم

.محببة الٌه وٌطلب منه التحدث عما ٌراه  

نؤخذه إلى جولة فً مكان قرٌب أو سفرة إلى مكان جمٌل ثم نطلب منه إٌجاز ماراه وتبٌان -

.رأٌه فٌه  

.ومن األنشطة طلب منهم قراءة قصة وتكوٌن فكرة عنه-
3

 

:مهارة الكتابة  

ٟٚ٘ اٌّٙاسج اٌصا١ٔح ِٓ ِٙاساخ االذصاي اٌٍغٛٞ اٌخاصح تاإلسعاي ٟ٘ اٌىراتح،٠ّٚىٓ ذ١ّٕح 

.اٌّٙاسج ػٍٝ اٌىراتح ِٕز اٌّشاحً األٌٚٝ ٚحرٝ اٌعاِؼ١ح  
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فٟ اٌّشحٍح االترذائ١ح  ٠رذسب اٌّرؼٍُ ػٍٝ و١ف١ح ِغه اٌطثاش١ش ٚو١ف١ح ِغه اٌمٍُ ٚأ٠ٓ -أ

٠غرخذِاْ وً ِٓ اٌمٍُ ٚاٌطثاش١ش اٌشخثطح ػٍٝ اٌٍٛحح تاٌطثاش١ش ٚتاٌمٍُ ػٍٝ األٚساق ٚوً 

ٚوً  ٘زا ٠ّىٓ تؼذ٘ا أْ .٘زا ١ٌرّىٓ ِٓ ِغه اٌمٍُ ٚاٌرؼاًِ ِؼٗ ٠ٚرذسب ػٍٝ اٌّحاواج

.ٔذستٗ ػٍٝ اٌىراتح  

ٚظاء فٟ ذؼش٠ف آخش ِٓ وراب آخش أْ اٌىراتح ٟ٘ ٔظاَ ِٓ اٌشِٛص اٌخط١ح تٛاعطرٗ ٔصْٛ 

أفىاسٔا ِٚؼاسفٕا ٚٚعائً اٌصمافح اٌّراحح ٌٕا ِٓ ظؼف اٌزاوشج ٚلصٛس٘ا ٟٚ٘ ذغرخذَ وً 

.٠َٛ فٟ اٌح١اج االظرّاػ١ح 
4
  

:مهارة االستماع  

ٌزا ٠عة اْ ذىْٛ ِٙاسج االعرّاع .ذؼذ ِٙاسج االعرّاع ِٓ ت١ٓ ِٙاساخ االذصاي اٌٍغٛٞ-

أوصش دلح ٚٚظٛغ فٟ ح١اج اٌفشد ألْ اٌّٛالف اٌرٟ ٠ّىٓ أْ ذىْٛ ف١ٙا ِغرٛػث١ٓ وص١شا ٌزا 

٠عة ػٍٝ اٌفشد أْ ٠ىْٛ أوصش اعر١ؼاتا ػٍٝ ِا ٠غّغ ٚاإلٔصاخ ٌفرشاخ غ٠ٍٛح ِٚٓ ٚعائً 

:اٌرذس٠ة ػٍٝ االعرّاع  

:في انمرحهت االبتدائيت يمكن ممارست األنشطت اآلتيت مثال  

.عشد لصح ظ١ٍّح ِحثثح إٌٝ ٔفٛط اٌصغاس ِٚطاٌثرُٙ تزوش ِا ظاء ف١ٙا-  

.اٌرذس٠ة ػٍٝ اإلصغاء أشٕاء حذ٠س اٌّؼٍُ أٚ أحذ اٌّرؼ١ٍّٓ-  

:في انمرحهت انمتىسطت،ويمكن ممارست األنشطت اآلتيت  

.االعرّاع إٌٝ حذ٠س اٌّذسط فٟ ِٛظٛع ِؼ١ٓ ٚذغع١ً اٌّالحظاخ ٚاالعرفغاساخ-  

:فٟ اٌّشحٍح اإلػذاد٠ح،٠ّٚىٓ ذذس٠ة اٌطٍثح ػٍٝ االعرّاع ِٓ خالي  

.لشاءج اٌّٛظٛػاخ اإلٔشائ١ح ِٕٚالشرٙا-  

االعرّاع إٌٝ شش٠ػ اٌرغع١ً ِصال ف١ٗ ِٛظٛع أٚ لصح ِؼ١ٕح ٚذغع١ً اٌّالحظاخ حٌٛٗ -

.ِٕٚالشرٙا  

:مهارة انقراءة  

إْ اٌرذس٠ة ػٍٝ ِٙاساخ اٌمشاءج غاٌثا ِا ٠أذٟ ِرالصِا ِغ اٌرذس٠ة ػٍٝ اٌىراتح ار ٠رُ ذؼ١ٍُ 

اٌمشاءج ٚاٌىراتح تاٌرالصَ ألٔه ػٕذِا ذىرة اٌىٍّح ٔغخا ال تذ أْ ذمشأ٘ا، ٠ٛظذ ٔٛػاْ ِٓ 

:اٌمشاءج ٟٚ٘  
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.انقراءة انصائتت وانقراءة انصامتت-  

ٚظاء فٟ ذؼش٠ف أخش أْ ِٙاسج اٌمشاء ٌٙا دٚس وث١ش فٟ ذ١ّٕح ٔشاغ اٌرؼث١ش اٌىراتٟ ٌذٜ 

اٌّرؼ١ٍّٓ وٛٔٙا ذشذثػ تاٌعأة اٌرعش٠ذٞ اٌّرؼٍك تاٌفُٙ ٚاالعرشظاع، فٟٙ ذحش٠ه إٌظش 

ػٍٝ سِٛص اٌىراتح إٌّطٛلح تصٛخ ػاي أٚ ِٓ غ١ش صٛخ ِغ إدسان اٌؼمً ٌٍّؼأٟ اٌرٟ 

.ذشِض إ١ٌٙا فٟ اٌحاٌر١ٓ 
5
  

:تدرٌس اللغة العربٌة بٌن الوحدة والفروع  

كتابة،وكالم،وقراءة : ال بد من توفر وسائل متعددة لتمكن اللغة من تحقٌق وظٌفتها فاللغة

.واستماع ولكل هذه المهارات لوازم وقواعد ال بد من إحاطة المتعلم بها كً ٌتمكن من اللغة  

:حٌث ظهر اتجاهان  

 دعا أصحابه أن تدرس اللغة العربٌة وحدة متكاملة،كتابة وقراءة وتذوقا ونقدا :االتجاه األول

وتتسم هذه الوحدة بؤن اللغة كٌان .نظرٌة الوحدةوكالما واستماعا وخطابا وسمً هذا االتجاه 

حٌث تستند طرٌقة الوحدة إلى أسس نفسٌة وتربوٌة .واحد ال ٌجوز تقسٌمها على فروع

.وفلسفٌة  

:األسس النفسٌة هً  

إنها تدفع الملل الذي قد ٌصٌب المتعلم من خالل التشدٌد على فرع واحد طوال درس -

.كامل  

.تساعد الطالب على تثبٌت المعلومات فً ذهنه وذلك من خالل التكرارات-  

:األسس التربوٌة  

إنها تتعامل مع اللغة كوحدة متكاملة مترابطة بطرٌقة تإلف بٌن فروع اللغة المختلفة لٌشد -

.بعضها ازر البعض اآلخر  

.تتعامل مع فروع اللغة العربٌة بدرجة متساوٌة من حٌث االهتمام والعناٌة-  

:األسس الفلسفٌة  

الكالم واالستماع، والكتابة : إن طرٌقة الوحدة تستند إلى أن اللغة تتكون من مهارات هً

.تتكون هذه المهارات متالزمة غٌر منفصلة.والقراءة  
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:مٌزات الوحدة  

.التشوٌق والتجدٌد-  

.تثبٌت المعلومات-  

.مساٌرة االستعمال اللغوي مع استخدامها فً الواقع-  

.الربط التكاملً بٌن مهارات اللغة-  

:عٌوبها  

.تتطلب مدرسا على مستوى عال من الثقافة واإلطالع-  

.(االبتدائٌة)ال تالئم المراحل األساسٌة-  

.ال تراعً مٌول الطلبة نحو فرع معٌن او مهارة معٌنة-  

:االتجاه  

فً هذا االتجاه  ٌتم تعلٌم اللغة العربٌة على أساس أنها .وهو ما ٌطلق علٌه نظرٌة الفروع

.النحو،الصرف،الرسم والقراءة واألدب والبالغة والنقد:فروع متعددة مثل  

:مبادئ عامة فً تدرٌس اللغة العربٌة  

:األسس التً ٌجب أن ٌقوم علٌها تدرٌس اللغة العربٌة فً االتً-  

.ان اللغة وسٌلة تواصل ٌستخدمها الفرد فً مواقف حٌاته مختلفة-  

.لذا ٌجب أن ٌكون تعلٌمها وظٌفٌا  

.موازنة االهتمام بٌن مهارات االتصال اللغوي-  

.اللغة وضع واستعمال-  

اللغة عرفت منطوقة قبل ان تكون مكتوبة،الن اإلنسان استخدم اللغة مشافهة قبل أن ٌعرف -

.الكتابة  

.اللغة تستعمل مشافهة أكثر من استعمالها كتابة-  

.القدرة على التعبٌر هً الغاٌة األساسٌة من تعلٌم العربٌة-
6
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:المعاٌٌر الالزمة ألداء مدرسً اللغة العربٌة  

أن ٌكون قادرا على نطق الحروف وإخراجها من مخارجها الصحٌحة،فال ٌصلح لتدرٌس -

.العربٌة من لدٌه عٌب فً النطق  

.أن ٌكون قادرا على تحبٌب العربٌة للمتعلمٌن-  

ونصوص شعرٌة ونثرٌة وحكم .أن ٌكون حافظا لنصوص قرآنٌة كثٌرة فً مجاالت كثٌرة-

.وأمثال وكل هذا لٌإثر فً نفوس الطلبة  

.أن ٌكون قادرا على الربط بٌن فروع اللغة فً التدرٌس-  

:انظىاهر انسهبيت في تدريس انهغت انعربيت  

.اال٘رّاَ ترؼ١ٍُ اٌمشاءج ٚاٌىراتح ٚإّ٘اي اٌرذس٠ة ػٍٝ االعرّاع ٚاٌىالَ-  

ح١س صاسخ اٌؼا١ِح ٟ٘ اٌغائذج فٟ اٌذسط .ذفشٟ اٌؼا١ِح ت١ٓ اٌّرؼ١ٍّٓ ٚاٌّذسع١ٓ-

.اٌرؼ١ٍّٟ فٟ ظ١ّغ اٌذسٚط  

إْ إّ٘اي إٌغخ ِٓ ت١ٓ األعثاب اٌشئ١غ١ح فٟ ذذٟٔ ِغرٜٛ اٌّرؼ١ٍّٓ فٟ اٌؼشت١ح ٚخاصح -

.فٟ اٌىراتح  

.لٍح ذى١ٍف اٌطٍثح تّطاٌؼاخ خاسظ١ح-
7
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:تدرٌس االستماع  

ٌدور حوله من   السمع هو الحاسة األساسٌة فً اتصال الفرد باآلخرٌن ومعرفة ماإن

وعلى هذا االساس فان االستماع ٌمثل .أحداث،فالطفل ٌسمع،ثم ٌتكلم،ثم ٌقرأ وٌكتب الحقا

قل هو الذي أنشؤكم وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة قلٌال "]:بداٌة تعلم اللغة،لقوله تعالى

.23تبارك."[تشكرون ما  

:واإلنصاتالفرق بٌن السماع واالستماع   

 اهتماما وانتباها إعطائهامع ) هو استقبال األذن ذبذبات صوتٌة من مصدر معٌن السماع إن

 الفكر فٌها إعمال ٌعٌرها السامع اهتماما ٌذكر،ومن دون أندون .( الفكر فٌهاوإعمال

. قطار ٌمرأوكسماعنا صوت سٌارة فً الشارع   

 اهتماما إعطائها ذبذبات صوتٌة من مصدر معٌن مع األذنفهو استقبال :االستماع أما

وبه نستنتج . الفهمإلى تعقٌدا من السماع تإدي أكثرفهو عملٌة . الفكر فٌهاوإعمالوانتباها،

.إلٌه قد ٌسمع شٌئا،وال ٌستمع اإلنسان: التفرٌق من خالل التعرٌفٌن  

عندما . ٌسمع فهو استماع غٌر انه مستمر،فالمستمع ٌهتم وٌنتبه على ما: اإلنصات أما

 خطٌب قد ٌنصرف عنه احٌانا،وعندما تستمع الى محاضرة الى محاضرة قد إلىتستمع 

 اإلنصات أما. وتسهو ثم تعود فٌكون االستماع منقطع االنتباه واالهتمامأحٌاناتنصرف عنها 

وبهذا المعنى جاء قوله . هو فرق فً الدرجةواإلنصاتوالفرق بٌن االستماع .فهو مستمر

االعراف[ لعلكم ترحمونوأنصتواواذا قرئ القرءان فاستمعوا له ]:تعالى
8

204  

وجاء فً تعرٌف آخر أن االستماع هو العملٌة التً ٌستقبل فٌها اإلنسان المعانً واألفكار 

القارئ قراءة جاهرة أو المتحدث الكامنة وراء ما ٌسمعه من ألفاظ وعبارات التً ٌنطق بها 

وهً فً تحقٌق .ترجمة مسموعة  فً موضوع ما ، أو ترجمة لبعض الرموز و اإلشارات 

أهدافها تحتاج إلى حسن اإلنصات ، ومراعاة آداب السمع واالستماع ، كالبعد عن المقاطعة 

.، أو التشوٌش أو االنشغال عما ٌقال  

 

 

 

                                                             
.172ـ محسن علً عطٌة ، الكافً فً أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة ص

8
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:وظائف االستماع  

.ٌساهم فً نشر الثقافة والمعرفة عن طرٌق وسائل االتصال المختلفة -  

.االستماع المنفذ الوحٌد لتعلم الكالم-  

.ٌنمً القدرة على الفهم واالستٌعاب-  

.ٌزٌد من ثروة المستمع اللغوٌة-  

:أنواع االستماع  

:االستماع ٌصنف فً ثالثة أنواع كما ٌؤتً  

:من حٌث المهارات التً ٌستهدفها  

.االستماع االستنتاج-أ  

.االستماع للموازنة والنقد-ب  

.االستماع التذكري-ت  

.التوقع-ث  

:من حٌث غرضه  

.االستماع التحصٌلً-االستماع الوظٌفً؛  ب-أ  

.االستماع االستماعً-االستماع الناقد؛    ث-ت  

 

:أنواع االستماع من حٌث موقف المستمع  

.استماع من دون كالم-أ  

.استماع وكالم-ب  

:مهارات االستماع  
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.مهارة متابعة المتحدث مع تركٌز االنتباه-  

.مهارة االلتزام بآداب االستماع-  

.مهارة تذكر المسموع وحفظه-  

.مهارة تلخٌص المسموع شفهٌا او تحرٌرٌا-
9

 

:أهداف تدرٌس االستماع  

.اإلنصاتتنمٌة القدرة على -  

.تنمٌة القدرة على الفهم-  

.تنمٌة القدرة على التذكر واالستٌعاب-  

.التدرٌب على آداب االستماع-  

:طرٌقة تدرٌس االستماع  

 جٌدا لتنفٌذ هذا الدرس بدءا من التخطٌط له،ومرورا إعدادا ٌعد المدرس نفسه أنٌجب -

 ٌختار النص بحٌث ٌكون جدٌدا غٌر أن المصاحبة والتقوٌم وعلٌه باألنشطةبتنفٌذه وانتهاء 

 والتسلسل األفكارمسموع وان تكون لغته سلٌمة وسهلة واضحة وان ٌكون من حٌث 

وبعدها ٌقوم بقراءة النص لهم ولشرح .والترتٌب مالئما لمستوٌات الطلبة وقدراتهم العقلٌة

 وبعدها ٌدخل معهم فً نقاش وحوار واإلٌضاح الشرح إلىوتحدٌد الكلمات التً هً بحاجة 

وفً الختام . التً هٌؤها حول النص وٌطلب من الطلبة اٌجابٌتهااألسئلةوذلك بطرح علٌهم 

.ٌقوم بتقوٌم المتعلمٌن
10

 

وجاء فً كتاب آخر طرٌقة تدرٌس االستماع وهً أن ٌتٌح المعلم للطالب الذي سٌقرأ 

فرصة التدرب علٌها خارج الصف بشرط أن تكون القطعة المختارة جدٌدة على الطالب 

وتجلب انتباههم وأسماعهم وتغرٌهم بالمتابعة ، وعلى المعلم أو الطالب الذي سٌقرأ أن 

ٌعطً الطالب اآلخرٌن فكرة موجزة عن الموضوع ومن بعدها ٌقرأ الطالب أو المعلم ، 

.القطعة قراءة تراعً فٌها شروط القراءة الجهرٌة النموذجٌة 
11

 

:تدرٌس التعبٌر الشفهً  

                                                             
.178ـ المرجع نفسه ص

9  
179ـ محسن علً عطٌة ، الكافً فً أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة ص 10  

327ص(اصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة والممارسة)ـ المرجع السابق  11  
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 والمعتقدات واآلراء األفكارهو الكالم وهو مهارة من مهارات اللغة بها تنتقل 

 الكالم أسبق من أنوٌستمد التعبٌر الشفهً رجحانه على التعبٌر الكتابً من .والمعلومات

.الكتابة فً االستخدام   

. استخداما فً اللغة من الكتابةأوسع الكالم إن-
12

 

 إال صح سمعه وسلمت أعضاء نطقه،فٌما الكتابة ال ٌستخدمها إنسانالكالم ٌستخدمه كل -

.من تعلم الكتابة  

.الحٌاة الٌومٌة تقتضً الكالم أكثر من الكتابة-  

. الرأيوإبداءٌمنح الفرد قدرة على المواجهة والمناقشة -  

: نوعان من حٌث الغرضإلىٌنقسم التعبٌر الشفهً *  

وهو كل تعبٌر ٌإدي غرضا وظٌفٌا فً الحٌاة سواء فً المدارس :التعبٌر الشفهً الوظٌفً

. خارجهاأم  

 أحاسٌسه وعواطفه إظهارهو التعبٌر الذي ٌحرص فٌه الفرد على :اإلبداعًالتعبٌر الشفهً 

.بعبارات مختارة بدقة وعناٌة  

وفً تعرٌف آخر لتعبٌر الشفهً هو عبارة عن كالم الذي ٌكون على الشفاه وٌعتمد على 

المحادثة والمناقشة و الحدٌث الهاتفً ، األسئلة واألجوبة من المعلم : الكلمة المنطوقة مثل 

.أو التلمٌذ خالل الدروس
13

 

: التعبٌر الشفهًأهداف  

. الحروف من مخارجهاوإخراجتمكٌن الطلبة من النطق الصحٌح -  

. والتعبٌر عنهااألفكارتدرٌب الطلبة على ترتٌب -  

.تدرٌب الطلبة على مواجهة اآلخرٌن،وقتل الخجل فً نفوسهم-  

.تدرٌب الطلبة على كٌفٌة مناقشة اآلخرٌن واحترام آرائهم-  

:كٌف ٌكون درس التعبٌر الشفهً فعال  

:وذلك من خالل  

                                                             
.185ـ المرجع نفسه، ص

12  
.12ـ زٌن كامل الخوسٌكً ، المهارات اللغوٌة ص

13  
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.حسن اختٌار الموضوع-  

.األنشطةتوسٌع مجاالت الحدٌث،وتعدد -  

.اشتراك الجمٌع فً المناقشة-  

.عدم السخرٌة واالستهزاء بما ٌتحدث به الطلبة-  

. ومقاالت متنوعةأحادٌث إلىتشجٌع المتعلمٌن على المطالعة الخارجٌة واالستماع -  

:تدرٌس التعبٌر الكتابً   

 واآلراء والحاجات ونقل المعلومات بكالم واألحاسٌسهو عملٌة التعبٌر عن المشاعر 

.مكتوب كتابة صحٌحة  

 بعد التطور العلمً الذي اإلنسانلقد أصبح التعبٌر الكتابً ضروري فً الحٌاة الٌومٌة لدى 

 على الكتابة إن كبٌرة فً عملٌة التواصل ونقل التراث،ثم أهمٌة ٌحتل وأصبحعرفته الحٌاة 

.توجد قراءة  من دون الكتابة الأيتتوقف مهارة القراءة   

:وٌوجد نوعان من التعبٌر الكتابً  

:ٌستخدم لمتطلبات الحٌاة الٌومٌة ومنها على سبٌل المثال: التعبٌر الكتابً الوظٌفً-1  

.المصلحًكتابة الرسائل ذات الغرض -  

.كتابة البرقٌات-  

.كتابة تقارٌر العمل-  

.ملء االستمارات-  

 واألحاسٌس المشاعر إظهارهو ذلك التعبٌر الذي ٌقصد به : اإلبداعًالتعبٌر الكتابً -2

 األلفاظ الشوق فً القارئ مع مراعاة الصدق فً التعبٌر وانتقاء وإثارةوالعواطف الجٌاشة 

. المإثرةواألسالٌبوالتراكٌب 
14

 

: تدرٌس التعبٌر الكتابًأهداف  

: التعبٌر الشفهً وهًأهداف ال تختلف عن أهدافللتعبٌر الكتابً   

.تمكٌن المتعلمٌن من التعبٌر عما فً نفوسهم بلغة سلٌمة-  

                                                             
.ـ المرجع نفسه الكافً فً أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة ص بتصرف

14  
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.تدرٌب المتعلمٌن على حسن الخط والنظافة فً الكتابة-  

. على أسالٌب التعبٌر المختلفةواإلطالعتحفٌز المتعلمٌن على المطالعات الخارجٌة -  

.ٌكتبون تدرٌب المتعلمٌن على حسن تنظٌم ما-  

:تصحٌح التعبٌر الكتابً  

:ٌمر بعدة مراحل وهً  

. خطؤ وٌكتب الصواب فوقهأيأن ٌضع المدرس خطؤ تحت : العالجًاألسلوب*  

 خطؤ وٌتركه للطالب ٌفكر به حتى أي ٌضع المدرس خطؤ تحت أن: االشارياألسلوب*

وهناك طلبة ال ٌتمكنون من معرفة ماهٌة . ماهٌة الخطؤ وسببه ثم ٌصححه بنفسهإلىٌتوصل 

.الخطؤ وال ٌصححونه  

 ٌضع المدرس خطؤ تحت كل خطؤ ثم ٌضع رمزا فوق الخطؤ ٌدل أن:  المرمزاألسلوب*

صورة بالغٌة غٌر مناسبة " غ"،"م"إمالئًخطؤ " ن" ٌكون نحويأنعلى نوع الخطؤ مثال 

.مثال  

. العالمات وتدوٌن المالحظاتوإعطاءوبعدها ٌقوم المعلم بتصحٌح الدفاتر   

 

 

 

 

:اإلمالءتدرٌس   

. هو أحد فروع اللغة المكتوبة،وهو معنً بصحة الرسم وحسن الهجاءاإلمالء :تعرٌفه  

. ممل وكتابة سامعإمالءفبمفهومه اللغوي هو   

.(الهجاء ) على تعلٌم الرسمأطلق :واصطالحا  
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تتمثل فً القدرة (ٌدوٌة وعقلٌة ) المتعلمٌن مهارة عملٌةإكساب بؤنهعرف : وبصفة عامة

وهو عملٌة ٌراد بها التؤكد من مدى حفظ .على رسم الحروف وكتابة الكلمات المفردة

.أخطائهمالتالمٌذ الصور الصحٌحة للكلمات واكتشاف 
15

 

:اإلمالءأهداف تدرٌس   

.تدرٌب الطلبة على رسم الحروف والكلمات رسما صحٌحا-  

.ٌكتبون تدرٌب الطلبة على حسن الخط وتنظٌم ما-  

.تعوٌد الطلبة النظافة فٌما ٌكتبون-  

.واإلفهامتنمٌة القدرة لدى الطلبة على الفهم -  

: ثالثة ٌقوم علٌها هًأسس ولإلمالء  

.رإٌة الكلمة-أ  

.سماع الكلمة-ب  

.المران على كتابة الكلمة-ت  

أمللت الكتابة إمالال ألقٌته علٌه ، واإلمالل هو اإلمالل على :وجاء فً فاكهة البستان 

.الكاتب
16

 

اإلمالء واإلمالل على الكاتب واحد، وأملٌت الكتاب أملً ، وأمللته أمله ، لغتان جٌدتان "

".جاء بهما القرآن ، واستملٌته الكتاب سؤلته أن ٌملٌه علٌه
17

 

 

 

 

 

:اإلمالءأنواع   

: أنواعأربعة من حٌث طرٌقة التملٌة على اإلمالءٌقسم -  

                                                             
.227ص(الكافً فً أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة )ـ المرجع السابق 

15  
.85،ص1930فاكهة البستان ،المطبعة األمرٌكانٌة ، بٌروت ،(عبد هللا اللبنانً)ـ البستانً 

16  
.160ت ص.، لسان العرب ، الدار المصرٌة للتؤلٌف والترجمة ، مصر ،د(جمال الدٌن محمد بن مكرم األنصاري )ـابن منظور 

17  
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. المنقولاإلمالء-  

. المنظوراإلمالء-  

. المسموعاإلمالء-  

. االختبارياإلمالء-  

: وشروط اختٌارهااإلمالئٌةالقطعة   

:هناك نوعان من النصوص التً تقدم للطلبة وتملً علٌهم  

.نوع ٌتكون من جمل متقطعة او كلمات منفردة تملى على الطلبة-  

. ٌعبر عنهاأكثر أو تكون القطعة نصا ٌتضمن فكرة أن النوع اآلخر،هو أما-  

:طرائق التدرٌس التً ٌؤدٌها المدرس  

،وٌضع أمامه أخطائه المدرس وٌصحح أمام ٌتم استدعاء الطالب أي الطلبة،أمامالتصحٌح -1

. كتابة الكلمات التً اخطؤ فٌها بصورتها الصحٌحةإعادةخطا تحت كل خطؤ وٌطلب منه   

 الكلمات إعادة وٌطلب منهم أخطائهمأن ٌمر المدرس على الطلبة واحدا واحدا وٌإشر -2

.اإلمالء فٌها مرات متكررة فً دفتر اخطئواالتً   

 إلى وإعادتها خارج الصف،ثم ٌقوم بتصحٌحها إلى اإلمالء ٌصطحب المدرس دفاتر أن-3

 كتابته بصورة إعادةالطلبة فً الدرس القادم مإشرا تحت كل خطؤ،طالبا من الطلبة 

.صحٌحة  

: للتعامل مع أخطاء الطلبة من المدرس أسلوبٌن هناك أنعلما   

.(ٌإشر المدرس تحت الخطؤ وٌكتب الصواب فوقه)األسلوب العالجًٌسمى : األول  

ٌكون التصحٌح بعد كتابة القطعة بصورتها الصحٌحة على ) شارياإلاألسلوب ٌسمى :الثانً

.(السبورة
18

 

 

                                                             
.228 ـ المرجع نفسه ، ص
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:تدريس األدب  

األدب الذي ٌتأدب فٌه األدٌب من الناس، : جاء فً لسان العرب البن منظور أدب معناه

.سمً أدبا ألنه ٌؤدب الناس إلى المحامد وٌنهاهم عن القبائح واألدب أدب النفس والدرس   

.فقد مر األدب بمراحل متطورة أي بنطاق واسع
1

 

هو الكالم اإلنسانً البلٌػ الذي ٌقصد به التأثٌر فً وجدان : أما مفهومه االصطالحً 

السامع أو القارئ أو فً عقله سواء كان نثرا أم شعرا ، أو هو الكالم اإلنشائً البلٌػ الذي 

.ٌقصد به التأثٌر فً عواطؾ القراء والسامعٌن  

إن أهمٌة األدب فً الحٌاة فال استؽناء عن دراستها ألي أمة من األمم فً طكل عصر من 

وزٌادة على ذلك فإنه مجال . العصور لتعامله مع ركن أساس فً الشخصٌة اإلنسانٌة 

تطبٌقً واسع لفروع اللؽة العربٌة فٌه ٌوضؾ النحو وٌسخر له اإلمالء وتنشط البالؼة 

.وٌعمل النقد ومنه تؤخذ الكثٌر من حقائق التارٌخ  

:أنواع األدب من حٌث الشكل   

:وهو نوعان   

وهو كالم فصٌح موزون مقفى صادر عن عاطفة صادقة وٌقصد به اإلثارة : الشعر  :األول

.وأحداث التأثٌر فً المتلقً   

الشعر الوجدانً ، الشعر التمثٌلً ، الشعر : والشعر أنواع كثٌرة بحسب الؽرض منها 

.الوصفً ، الشعر الحماسً والشعر التعلٌمً ، وؼٌرها   

وصدق .وٌقصد به النثر الفنً وهو ما ٌتضمن فكرة جمٌلة بتعبٌر جمٌل : النثر : الثاني

العاطفة وسعة الخٌال وعذوبة اللفظ وترابط األفكار وتسلسلها مطلوبان فٌه وله أنواع كثٌرة 

: منها  

.األحادٌث النبوٌة ، الرسائل ، المسرحٌات، المقاالت ، القصص وؼٌرها   

 أهداؾ تدرٌس األدب 

.تذوق بالؼة كالم هللا تعالى وإدراك أسراره  

 تفهم أحادٌث الرسول صلى هللا علٌه وسلم 

                                                             
.                                                                                299 ـ محسن علً عطٌة ، الكافً فً أسالٌب تدرٌس اللؽة العربٌة ص1
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.اإلطالع على التراث العربً واالعتزاز به  

.تنمٌة المهارات اللؽوٌة للطلبة  

:فروع األدب في المدارس المتوسطة والثانوية  

المحفوظات : أوال   

األدب والنصوص: ثانيا  

تأريخ األدب: ثالثا  

التراجم: رابعا   

هً نصوص أدبٌة مختارة ، نثرٌة أو شعرٌة ، وؼالبا ما تكون شعرٌة :تدريس المحفوظات 

لسهولة حفظها ، واألساس الذي ٌقوم علٌه تدرٌس المحفوظات وهو تمكٌن المتعلمٌن من 

استظهار النص بعد فهمه والتدرب على حسن إلقائه ، فهً اذن مختارات قد تكون شعرٌة 

.أو نثرٌة تلقى ، وتفهم وٌتم تذوقها فتحفظ
2

 

 
والهدؾ من تدرٌس المحفوظات هو تزوٌد المتعلمٌن بالثروة اللؽوٌة وزٌادة مخزون 

المتعلمٌن المحفوظ من القرآن وكالم العرب ، والتدرٌب على حسن اإللقاء والتعبٌر الصوتً 

:خطوات سير المحفوظات   

ـ 5ـ عرض النص 4ـ قراءة النص من الطالب 3ـ قراءة النص من المدرس 2ـ التمهٌد 1

.شرح المعانً الضمنٌة والمعنى العام للنص
3

 

: األدب والنصوص  

إن تدرٌس األدب والنصوص ٌقتضً إحاطة المدرس بجو النص وعصره ، وصاحبه وبٌئته 

.وماله صلة مؤثرة فٌه  

وقد ٌنتهً درس األدب بحفظ بعض النصوص الواردة فٌه لما فٌها من قٌم وأفكار وصور 

.وعواطؾ صادقة  

:أهداف تدريس األدب والنصوص   

.تدرٌب المتعلمٌن على فهم األسالٌب األدبٌة   

.تنمٌة الذوق األدبً لدى المتعلمٌن بما تتضمنه النصوص األدبٌة من صور جمٌلة   
                                                             

.بتصرؾ.300ـ المرجع نفسه ،ص
2
 

.، بتصرؾ303ـ المرجع نفسه ،ص3   
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 تعوٌد المتعلمٌن أجادة اإللقاء 

.تعرٌؾ المتعلمٌن خصائص اللؽة ومٌزاتها   

:وسائل نجاح درس األدب   

.التمعن فً اختٌار النص األدبً ومالحظة مدى مالئمته لمستوى نضج المتعلمٌن  

تزود المدرس بكل ماله صلة بالنص األدبً ، واإلحاطة به وتهٌئة ما ٌعنً النص من 

.معلومات   

.اختٌار الوسائل التعلٌمٌة التً ٌتطلبها النص   

.اختٌار أسالٌب التقوٌم المالئمة 
4

 

:والمطلوب من المدرس فً تدرٌس األدب والنصوص هو  

معرفة جو النص األدبً ، وصاحب النص ودراسة النص نفسه وذلك بالتفات إلى الناحٌة 

.اللؽوٌة والتمكن منها وشرح التراكٌب الصعبة   

:خطوات الدراسات األدبية   

(حٌاة صاحب النص ،اإلحاطة بجو النص)فهم النص ـ 1  

(تحدٌد األفكار وشرح مفردات النص)ـ تذوق النص 2  

.فكرة النص وأهمٌتها وتسلسل أفكار النص)ـ تقوٌم النص 3  

:تدريس تأريخ األدب   

لون من ألوان الدراسات األدبٌة ٌبحث فً أحوال األدب وعوامل رقٌه :يخ األدب تأر

وضعفه وما أثر فٌه من عوامل سٌاسٌة اجتماعٌة وطبٌعٌة زٌادة على أنه ٌتحدث عن أعالم 

.األدب واللؽة فً العصور المختلفة   

فدراسة تأرٌخ األدب تشمل دراسة الحٌاة األدبٌة وظواهرها فً كل عصر من العصور 

.األدبٌة وتشمل أٌضا دراسة تارٌخ األدباء وترجمة حٌاتهم ونقدهم   

:أهداف تدريس تأريخ األدب   

.تنمٌة الذوق األدبً والثقافة الفنٌة   

                                                             
.بتصرؾ.313ـ المرجع نفسه ،ص

4  
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. الوقوؾ على الحٌاة األدبٌة وأطوارها المختلفة  

.المتعة العقلٌة واللذة الفنٌة لدى الطلبة  

.معرفة روائع اآلثار األدبٌة واإللمام بتأرٌخ أصحابها وإدراك العوامل المؤثرة فٌه  

:تدرٌس التراجم األدبٌة   

هً دراسة علم من أعالم األدب دراسة مفصلة وتعد هذه الدراسة من أمتع :التراجم 

.الدراسات األدبٌة وأشدها تأثٌرا فً نفوس الدارسٌن   

.حٌاة األدٌب وأدبه: الترجمة األدبٌة تشتمل على أمرٌن أساسٌن هما   

: طرٌقة تدرٌس التراجم  

ٌكون بطرٌقة تحقق االنتباه لدى الطلبة والرؼبة فً تلقً المعلومات ودراسة : ـ التمهٌد 1

.النصوص   

ـ وصؾ الحاالت السٌاسٌة واالجتماعٌة والبٌئة إجابة األسئلة التً وجهها فً خطوة التقدم 2

.والتشدٌد على ماله تأثٌر فً حٌاة األدٌب ونتاجه األدبً   

ـ تقدٌم عرض موجز ٌعرؾ فٌه المدرس باألدٌب ومولده ونسبه ونشأته وصالته برجاالت 3

.عصره   

ـ عرض النصوص التً تم اختٌارها لألدٌب ثم قراءتها وشرح تراكٌبها وتحلٌلها والوقوؾ 4

.على مافٌها من أفكار وحقائق وصور فنٌة   

: تدريس البالغة   

إن البالؼة سبٌل الكاتب والمتحدث لبناء الكالم المؤثر فهً مرتبطة باألدب ، وفً األدب 

.تظهر منزلتها الرفٌعة فً ضوء ما تؤدٌه من فاعلٌة فً نفس السامع أو القارئ   

فالبالؼة بعلومها تحدد القوانٌن التً تحكم األدب وتوجب على األدٌب اإلحاطة بها، وتنظٌم 

.أفكاره والتعبٌر عنها بموجبها  

هً بلوغ الشًء منتهاه ، وهً إصابة المعنى المراد وإدراك الؽرض بألفاظ سهلة : البالغة

.عذبة سالمة من التكلؾ
5

 

:األسس التي يجب على المدرس تبنيها في تدريس البالغة   

                                                             
.بتصرؾ.351ـ المرجع نفسه ،ص

5  
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.ـ أن ٌدرك أن البالؼة ترتبط باألدب ارتباطا وثٌقا وأنها تتأسس على الذوق األدبً   

البالؼة لٌست حصرا على الكالم المصنوع فقد نجد البعض ٌستخدم التشبٌه فً كالمه من 

.دون معرفته بقواعد التشبٌه وأركانه  

: خطوات تدريس البالغة  

البالؼة تدرس باالستقراء أو بالقٌاس مع االستعانة ببعض أسالٌب المحاضرة والمناقشة فً 

:ذلك على العموم فإن درس البالؼة ٌمر بمرحلتٌن   

.مرحلة إعداد الدرس ومرحلة التنفٌذ
6

 

:تدريس النقد األدبي  

هو جهد موضوعً لمعرفة حقائق األعمال األدبٌة كما هً من خالل دراسة : النقد األدبً 

النصوص والتمٌٌز بٌن األسالٌب المختلفة ، وقٌل فٌه أنه فن تقوٌم األعمال األدبٌة والفنٌة 

.وتحلٌلها تحلٌال قائما على أساس علمً   

:وقد قٌل لألدب ثالث ملكات  

ملكة التذوق:األولى  

ملكة اإلنتاج:الثانٌة  

ملكة النقد: الثالثة  

:أهمية تدريس النقد األدبي  

.تعرٌؾ الطلبة بالنقاد العرب   

.تعرٌؾ الطلبة بالمذاهب النقدٌة فً النقد األدبً   

.تنمٌة القدرة على تحلٌل النصوص األدبٌة لدى الطلبة   

.تذوق الطلبة الجمال فً النص األدبً
7

 

:خطوات تدريس النقد األدبي   

ـ التمهٌد 1  

                                                             
.بتصرؾ.355ـ المرجع نفسه، ص

6  
.368ـ المرجع نفسه ، ص

7  
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.ـ عرض النص األدبً المطلوب تحلٌله ونقده2  

.ـ التحلٌل النقدي للنص3   

.ـ تحدٌد األحكام العامة وتبٌان نقاط القوة والضعؾ فً النص4  

:تدريس العروض  

هو العلم الذي ٌعنى بموازٌن الشعر وبحوره ، به تعرؾ بحور الشعر وأوزانها ، وعلٌه 

ألن الشعر ٌتمٌز عن النثر بالنؽم .ٌعرض الشعر لمعرفة ما هو صحٌح الوزن وما هو فاسد 

واإلٌقاع مما حببه للنفوس ، وسهل حفظه ، ففً الشعر موسٌقى تداعب األذواق وتؤثر فً 

.النفوس 
8

 

:ما يفعله المدرس إلنجاح درس العروض  

البٌت الشعري : تعرٌؾ الطلبات بالمصطلحات والمفاهٌم التً ٌتضمنها علم العروض مثل 

.الخ.........، العروض ، الضرب ، القافٌة ، الوتد وأنواعه  

.تدرٌب الطلبة على الكتابة العروضٌة   

.تعرٌؾ الطلبة بالرموز التً تستخدم للتقطٌع الشعري  

:أهداف تدريس العروض  

.تعرٌؾ الطلبة بموسٌقى وخصائص الشعر العمودي   

.تمكٌن الطلبة من اإلحاطة بأوزان األبحر الستة عشر ، والتمٌٌز بٌنهما  

.تمكٌن الطلبة من التمٌٌز بٌن الشعر العمودي ، والشعر الحدٌث   

.تنمٌة األذن الموسٌقٌة لدى المتعلم وتذوق موسٌقى الشعر العربً
9

 

 

 

 

                                                             
.بتصرؾ.368ــ المرجع نفسه ،ص

8  
.370ـ المرجع نفسه ،ص

9  
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:قيمة وأهمية الكتاب  

من خالل قراءتنا لصفحات الكتاب ومحاولة فهم ما كان ٌقصده الدكتور محسن علً عطٌة 

فً طٌات كتابه أن هذا الكتاب كان بأسلوب سهل وبسٌط ومفردات ومصطلحات متعارف 

علٌها ٌفهمها القارئ المتجه إلى عملٌة التعلٌم، فهو أحاط بكل ما ٌلزم المعلم فً مسٌرته 

التعلٌمٌة، فقد وضح الفلسفات التربوٌة ونظرتها للمعلم والمتعلم والطرٌقة التً ٌدرس بها 

كما وضح أٌضا الفرق بٌن هذه الفلسفات، من أجل تحقٌق أهداف العملٌة التربوٌة باعتبار 

هذه األهداف تتأسس على تلك الفلسفات وال بد من معرفتها وأخذها بعٌن االعتبار،كانت لكل 

فلسفة نظرة مختلفة عن بعضها فحاول محسن علً عطٌة إعطاء نظرة شاملة حول هذا 

الموضوع،ومن خاللها ٌدرك الباحث فً هذا الموضوع أو المعلم أن األهداف المحققة فً 

.العملٌة التربوٌة تتأسس على فلسفات تربوٌة ال بد من معرفتها  

فهذا الكتاب لما تضمنه من أهداف متوفاة من دراسة الفصول سهل على الباحث لمعرفة ما 

تحتوٌه صفحات الكتاب، فقد كان ثمرة وقت الحاجة ٌقطفها الباحث أو المعلم المقبل على 

التدرٌس،كما أضاف هذا الكتاب بعض  الفرو قات التً ٌقع الخطأ فٌها وتتبادر فً الذهن 

أٌهم أصح وخطأ فً الفرق بٌن التدرٌس و التعلٌم، فكثٌرا ما تظن أن التدرٌس هو نفسه 

التعلٌم وال فرق بٌنهما ، فـما مؤلف هذا  الكتاب إلى هذه النقطة والتً من خاللها وكون 

فهمنا أن التعلٌم ٌكون بدون قصد داخل وخارج المؤسسات التربوٌة ، وفً بعض األحٌان ال 

ٌحتاج إلى المعلم أما التدرٌس فٌكون مخطط له من قبل المعلم وطرائق وأسالٌب ووسائل 

لتلقً المعلومة ، وٌكون هذا داخل حجرة الدرس ، فهو ذكر أهم الفرو قات التً تعترض 

.ذهن المتعلم كل مصطلح فً المفهوم الذي ٌناسبه   

كما وضح هذا الكتاب أن مهنة التدرٌس لها عناصر وأهداف تعلٌمٌة وحتى طرائق وأسالٌب 

. إلتمام العملٌة التعلٌمٌة ووسائل مختلفة  



:                                                                                                       خاتمة  
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لعلً محسن" من خالل دراستنا لكتاب الكافً فً أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة اتضح  

أنه تناول فً هذا الكتاب كل ما ٌساعد المتعلم فً تحصٌل اللغة العربٌة وأسالٌب " عطٌة

ول أن ٌوضح لمدرس اللغة العربٌة طرائق تدرٌس اتدرٌسها وتحقٌق غاٌات تعلٌمها فح

العامة والخاصة وأهداف التدرٌس والفلسفات التربوٌة التً تستند إلٌها وجعل كتابه هذا فً 

 :بابٌن

الفلسفات التربوٌة  وطرائق التدرٌس ، عرض فٌه كل مفهوم الفلسفة وطرٌقة :الباب األول

التدرٌس وأهداف التدرٌس وكل طرائق التدرٌس من حٌث المفاهٌم وخطوات التدرٌس 

فً اللغة العربٌة والمٌزات والعٌوب ومجاالت تطبٌقاتها  . 

على أساسٌات فً تدرٌس اللغة العربٌة وتناول فٌه كل : واحتوى الباب الثانً فً كتابه 

مفاهٌم اللغة العربٌة والمداخل الحدٌثة فً تدرٌسها ومهاراتها وكٌفٌة اكتسابها وتطرق إلى 

 وأسالٌب واإلمالء والتعبٌر الشفهً والتعبٌر الكتابً االستماعأسالٌب تدرٌس كل من 

تدرٌس القراءة وتدرٌس القواعد وعرض فً كتابه هذا كل من تدرٌس األدب والبالغة 

والنقد والعروض أي أنه قدم أسالٌب شاملة فً تدرٌس اللغة العربٌة بنٌة منه االستفادة كل 

 المالحظات من المعلم والمتعلم والطلبة فً الجامعات والمعاهد وذلك اللتفات إلى

.والتطبٌقات التً تطرق إلٌها     
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:الملخص  

 اللغة تدريس أساليب في الكافي كتاب لمحتوى دراسة تقديم الدراسة هذه خالل من حاولنا

 واختالفها بأنواعها التدريس وطرائق التربوية الفلسفات إلى التطرق خالل من العربية

 ضمن يتبعها أن للمتعلم بد ال طريقة موقف تعليمي كل أن لتوضيح وعيوبها ومميزاتها

وإيصال  تربوية أهداف تحقيق إلى تهدف مضمونة تعليمية ووسائل وأساليب استراتيجيات

.المعرفة بأسهل ما يمكن  

:الكلمات المفتاحية   

.طرق ـ أساليب ـ إستراتيجيات ـ التدريس ـ القراءة  

 Résumé                                  

Nous avons essayé, à travers cette étude, de présenter une étude du 

contenu du livre Al Kafi dans les méthodes d'enseignement de la 

langue arabe en abordant les philosophies éducatives et les méthodes 

d'enseignement de toutes sortes, leurs avantages et inconvénients, de 

préciser que chaque situation éducative est une méthode que 

l'apprenant doit suivre dans le cadre de stratégies, de méthodes et de 

méthodes d'enseignement garanties visant à atteindre les objectifs 

pédagogiques et à communiquer les connaissances le plus facilement 

possible. 

   

 We tried, through this study, to present a study of the content of the 

book Al Kafi in the methods of teaching the Arabic language by 

addressing educational philosophies and teaching methods of all 

kinds, their advantages and disadvantages, to clarify that every 

educational situation is a method that the learner must follow within 

strategies, methods and guaranteed teaching methods aimed at 

achieving educational goals and communicating knowledge. as easily 

as possible. 
 

 


