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 اإلهداء:
إلهي ال يطيب الميل إال بشكرك، وال يطيب النهار إال بطاعتك، وال تطيب المحظات إال 

الرحمة و نور العالمين إلى نبي بذكرك، إلى من بمغ الرسالة و أدى األمانة و نصح األمة 
الشكر و اإلمتنان و التقدير و المحبة. آياتأقدم أسمى   

إلى الذين حمموا أقدس رسالة في الحياة و مهدوا لنا طريق العمم و المعرفة إلى جميع 
األستاذ المشرف.أساتذتنا األفاضل، و أخص بالذكر   

ا سر نجاحي مإلى مالكي في الحياة إلى ينبوع الصبر و التفاؤل و األمل إلى من كان دعاؤه
. ماأطال اهلل في عمرهإلى أغمى الحبايب أمي وأبي   

 إلى إخوتي األعزاء كل باسمه حفظهم اهلل

أنسى صديقاتي و إلى كل من يعرفني، و إلى كل من نسيتهم و لم أذكرهم في بدون أن 
   إهدائي هذا. 

 

 

 حفيظة

 



 إُذاء

إلى أحلى ُذٌت فً الحٍبة إلى هؼٌى الحب ّالحٌبى إلى بضوت الحٍبة ّصش الْجْد ّأًقى إًضبى 

، إلى هي كبى دػبئِب صش ًجبحً ّصشٌبى األهبى ػلى ّجَ األسض بحش االطوئٌبى ،

 ...........أهً 

إلى هالكً فً الحٍبة هي جشع الكأس فبسغب لٍضقًٌٍ قطشة حب إلى هي كلت أًبهلَ لٍقذم لٌب 

لحظت صؼبدة إلى هي حصذ األشْاك ػي دسبً لٍوِذ لً طشٌق الؼلن إلى القلب الكبٍش 

 ..........أبً .

هب أًقبُوب حفظِوب هللا ّجؼل لً فً كل ٌْم تقْاُوب ّأٌي هب كٌت فً هقبهً أبغً كلوتبى 

 .سضبُوب

 إلى هي أششقت بٌْسٍ األسض هؼلن البششٌت هحوذ صلى هللا ػلٍَ ّصلن .

ًْ ا ٌضٍئْى لً الطشٌق ػبئلتً الكشٌوت أجوغ ّإلى ،ّإلى الزٌي كب صبػذًًّهي إلى كل 

 . صغٍش الؼبئلت .......أُذي ُزا الؼول

 .ا ببلؼطبء  إلى أصذقبئً ّكل هي أػشفِن بذّى اصتثٌبء الزٌي تحلْ ببإلخبء ّ توٍزّ

إلى أصتبري الوششف د.حٌٍفً بٌبصش الزي كبى بؼْى هللا تؼبلى ّفضلَ ٌضبػذًً ٌّْجًٌِ 

 .ّال ٌبخل ػلً بشًء ........أُذي ُزا الؼول 

...أُذي ُزا الؼول  –هضتغبًن  -إلى أحلى جبهؼت دسصت فٍِب " جبهؼت ػبذ الحوٍذ بي ببدٌش 

. 

 أهٌٍت 

 

 



 

 أ
 

  المقدمة 

الذي ما اقتضته حكمه البالغات الحمد هلل بالغ األلسن واللغات واضع األلفاظ المعاني بحسب 

عمم آدم السماء كميا وأظير لذلك شرف المغة وفضميا ثم الصالة والسالم عمى أشرف الخمق 

 :بن عبد اهلل وعمى آلو وصحبو أجمعين أما بعد محمد 

ـ يعد كتاب تعميم المغة العربية بين النظرية والتطبيق لممؤلف حسن شحاتة من بين الكتب 

المقياسين عمى التعميم الدخول إلى ميدان ، حيث ىذا الميمة في عصرنا وفي حياة المعممين 

الكتاب الذي بين أيدينا يتناول موضوع غاية في األىمية ، حيث يناقش الكتاب بفكر عصري 

قضايا  تعميم المغة العربية ويبدأ بمناقشة االتجاىات الحديثة لتدريس المغة العربية  متطور

ويعرض العديد من الطرق التدريس المختمفة ثم يركز في أحد الفصول عمى االستماع 

كوسائل لمتعميم الوظيفي ثم يترقب إلى تدريس الموضوعات الرئيسية في المغة العربية والقراءة 

مكانية  لصرف ، التعبير الوظيفي النحو،اكاألدب العربي  ثم يتناول دور لوسائل التعميمية وا 

 توظيفيا في تعمم المغة العربية .

ـ إن ىذا الكتاب في طبيعتو الجديدة يثري تعميم المغة العربية ويطور خبرات الميتمين 

عد يم فيو يساألسنة المثقفين وأقالم الذي انتشر عمىبتعميميا ويقاوم الضعف المغوي والتموث 

 في أداء مياميم ويقوي وينمي لدييم قوى البحث والتفكير واإلبداع . المعممين والموجيين و

, ومن بين  لكتاب كميا من حيث الشكل والمحتوى)المضمون(فنحن اليوم بصدد دراسة ىذا ا

 ىي :  ل الدراسةي جعمتنا نختار ىذا الكتاب في مجااألسباب الت



 

 ب
 

السبب األول ألنو يتعمق بمجال تخصصنا المسانيات التطبيقية والثاني اخترناه ألنو مفيد 

وميم لكل المعممين الذين يدرسون المغة العربية فيم يحتاجونو كثيرا ألنو يوضح كل طرق 

عن األدب العربي والميارات فيو كتاب شامل إذ يبحث عن مختمف األشعة التدريس وتحدث 

 .من وأدوار ووظائفخير عن المعمم وما يتعمق بو ويركز في األمعمم التي يزاوليا ال

إذن نطرح إشكاال بسيطا : من ىو الدكتور حسن شحاتة ؟ وما ىو محتوى ىذا الكتاب ؟ وما 

؟ وما ىي ليفو ىذا الكتاب عمييا الدكتور حسن شحاتة في تأىي أىم المراجع التي اعتمد 

 ؟ اآلراء المختمفة حول المؤلف والكتاب

حسن شحاتة فيو ـ .د.ىذا الكتاب " تعميم المغة العربية بين النظرية والتطبيق " لـ إن صاحب 

أستاذ المناىج وطرق تدريس المغة العربية والتربية الدينية اإلسالمية وأدب األطفال ومدير 

ورئيس قسم المناىج وطرق التدريس سابقا كمية التربية جامعة  مركز تطوير التعميم الجامعي

عين الشمس وعضو المجالس القومية المتخصصة ومقرر المجنة العممية الدائمة لترقية 

 أستاذه المناىج وطرق التدريس في مصر ومنسق مجمس الذات واآلخر بمعيد.
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 ية(:ية ) الخارجالدراسة الظاهر 

  : تعميم المغة العربية بين النظرية والتطبيق .عنوان الكتاب 

  :الدكتور حسن شحاتة .اسم المؤلف كامال 

 : صفحة . 447عدد الصفحات 

  : الدار المصرية المبنانية .دار النشر 

  : م 4004أبريل  ىـ ـ5445صفر:  الطبعة السادسة)طبعة مزيدة ومنقحة الطبعة
 (.م 4008ىـ ـ يناير  5448الطبعة السابعة : ذو الحجة 

 : ىذا الكتاب فيو كبير الحجم يحتوي غالف رقيق عادي  حجم الكتاب. 

  : الفنان صالح وحيد.تصميم الغالف 

  الوصف الخارجي لمكتاب ) الواجهة األمامية والخمفية من حيث المون والبساطة
 والتعقيد (:

 : عمى خمسة ألوان أصفر يتخممو المون البرتقالي وأبيض يتخممو يحتوي  لون الغالف
 خضر.المون الرمادي في الوسط المون األ

يحتوي عمى شكل كتاب صغير يتوسطو قمم حبر اإلشارة لمصورة أو الشكل :  - أ
 حروف أبجدية ىذا بخصوص الواجية األمامية . إلى باإلضافة

 عريفية عن المؤلف إن وجد:اإلشارة إلى الممخص في ظهر الكتاب والنبذة الت - ب

 الممخص: (1

ونقدمو إلى السادة المعممين ىذا ىو كتاب تعميم المغة العربية بين النظرية والتطبيق " 
والموجيين لمعربية ال في مصر وحدىا بل في العالم العربي الحائز عمى جائزة الدولة 

سابق لمركز تطوير م والمدير ال5990عام التشجيعية في العموم االجتماعية فرع التربية 
التعميم الجامعي عمى تدعيم الكتاب بنتائج أحدث البحوث والدراسات التي أجريت في ىذا 
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الميدان ، بالخبرات الثرية التي أبدعتيا أقالم  خبرات وموجيين ومعممين أكفاء برؤى 
 عممية انبثقت عن المؤتمرات وندوات أساليب تعميم لمغات األجنبية .......

 لممشتغمين بتعميم المغة العربية في وطننا العربي الكبير.ـ إن الكتاب خدمة جميمة 

 النبذة التعريفية عن المؤلف : (2

 : الدكتور حسن شحاتة 

 ـ أستاذ بكمية التربية ـ جامعة عين شمس .

 ـ مدير مركز تطوير التعميم الجامعي سابقا .

 ـ عضو المجالس القومية المتخصصة .

 العالمي لكتب األطفال .ـ عضو المجمس 

 ـ عضو رابطة التربية الحديثة .

 ـ عضو الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس .

 ـ عضو الجمعية المصرية لممعمومات والمكتبات .

 ـ عضو لجنة البرامج التعميمية باتحاد اإلذاعة والتمفزيون .

 ـ مؤلف الكتب المدرسية بالتعميم العام والفني .

 طوير المناىج , وتأسيس بعض الجامعات في مصر ودول الخميج العربي .ـ شارك في ت

( دراسة في التربية ، والمناىج ، وأدب األطفال وطرق التدريس والمكتبات ، ومحو 60ـ لو )
 األمية .

 ( كتابا في الدار المصرية المبنانية ومكتبة الدار العربية لمكتاب .54صدر لو )ـ 
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 امعية لمماجستير والدكتوراه في التربية .( رسالة ج530ـ أشرف عمى )

 ـ حاصل عمى جائزة البحوث الممتازة لجامعة عين الشمس ) ثالث مرات (.

 (.5990ـ حاصل عمى جائرة الدولة التشجيعية في العموم االجتماعية ) التربية

 قال فيو  بإهداءفي بداية الكتاب قام المؤلف الدكتور حسن شحاتة  أما: 

 زوجتي الفاضمة  إلى

 دكتورة محبات أبوعميرة ................ شكرا وعرفانا .

لى ابني الحبيب   وا 

 اعتزازا وامتنانا .    رامي .....                     

 حسن شحاتة 

 حدى عشر فصل .الفصول فعددها إ ـ أما بخصوص عدد 

 :محتوى الكتاب 

الرابعة ومقدمة الطبعة الثانية ومقدمة الطبعة األولى ىذا الكتاب عمى مقدمة الطبعة يحتوي  ـ
فصال , بالنسبة لمفصل األول  رلممؤلف، باإلضافة ىذا الكتاب يحتوي عمى إحدى عش

المعنون باالتجاىات الحديثة في التدريس ييدف ىذا الفصل إلى تزويد دارسي المغة العربية 
الحديثة يمكن االسترشاد بيا  من األساليبوموجيييا والميتمين بتعميم المغة العربية بمجموعة 

وأىمية ىذا  عند القيام بالتدريس لو أضاف إلييا المعمم من خبرتو بمادتو ومعرفتو بتالميذه
الفصل التحتاج  إلى تأكيد حيث يأتي ىذا الفصل إضافة متميزة عن الكتابات التربوية 

التدريس تمثل في عرض التدريس كما تحدث ىذا الفصل عمى جوانب والنفسية في مجال 
ىذه األساليب إلى تصور لعممية التدريس يتضمن جوانب ثالثة : التخطيط والتنفيذ والتقويم 
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سيدرسو  وكيف ،وتبدأ عممية التخطيط عندما يجمس في سبحة مع نفسو يفكر ويتدبر فيما 
ممما بخصائص يتطمب من المعمم أن يكون متمكنا مما سيقولو  يدسو والتخطيط السميم 

تالميذه وحاجاتيم وقدراتيم ،محدد أىداف درسو كذلك تحدث عن إعداد الدرس وكل ما 
حث العممي .ثقافي أو الميني قد رضي لنفسو ينقطع البيتعمق بو أشار إلى أن المعمم الذي 

ركودا ذىنيا وليس ىناك وسيمة أخرى لموصول إلى المدرس الكفء القدير الغزير العمم سوى 
بمادتو ة وأشار في ىذا الفصل عمى ال يكفي إلعداد الدرس أن يكون المدرس عمى عمم القراء

كذلك أشار إلى المبادئ التي يجب أن  بل يجب أن يفكر في المقدمة التي يبدأ بيا المدرس
 تراعي في إعداد الدروس ىي : نذكرىا في نقاط :

ل عن غيره بل يعده إلى درسو كما ينظر إلى موضوع منعزل مستق ال ينظر المدرس أ
وما بعده من الموضوع نفس المادة كي يفيم التالميذ العالقة بين موضوعا مرتبطا بما قبمو 

ربط الموضوعات بعضيا ببعض وأن ، لينتفعوا بقوانين الربط درسو والموضوعات التي سبقتو 
في درسو وغرض معين لعمل لموصول إليو حيث تساعده عمى يكون لممدرس خطة واضحة 

فية بدأ الدرس وكيف يناقش التالميذ من خالل تدوين كراسة إعداد الدروس التي يتخذىا كي
أن يتذكر دائما تالميذه  في درسو ، من تمييد وقراءة لمموضوع أو الكتابة ألمثمة فعمى المعمم
، ويحسن اختيار مادتو  وسنيم ومستواىم ومقدرتيم العقمية والعممية وما يالئميم  وال يالئميم

الدرس وتعيينو وعمى المدرس االنتفاع بالمكتبة ويعرف ما بيا من ومتمكنا منيا مع تحديد 
كتب تتصل بمادتو فالدروس تكون متصمة بالحياة كل االتصال مالئمة لمبيئة كل المالئمة 

ن عمى أن يتبعيا  في درسو بحيث يكو كذلك عمى المدرس أن يفكر في الطريقة التي يريد 
عمم تام بما يشاء فعمو .ولعل إعداد الدرس يفيد المعمم في أن المدرس المتمكن اليجد 

صعوبة في حفظ النظام في فصمو وفي استطاعة أن يرشد تالميذه إلى غمطاتيم من خالل 
إعطائيم نصائح وكذلك يحافظ عمى أوقاتيم وترغيبيم في العمل ، إذن إن إعداد الدروس من 

لنجاح المدرس في مينتو وتجديد معموماتو كذلك تطرق ىذا الفصل في ة األمور الجوىري
الطريقة بين القدماء والمحدثين تضمنت أىم األسس العامة لمتدريس من مراعاة ميول التالميذ 
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عطائيم  واستغالل النشاط الذاتي لمتالميذ كأن تشرك التالميذ معك في كل عمل تقوم بو وا 
تربية عن طريق المعب ، بأن يجعل المعب وسيمة لمتربية الفرصة لمتفكير والعمل . وال

وتشويقيم إلى العمل ، وتشجيع التالميذ عمى أن يتعمموا بأنفسيم ومن بين طرق التدريس 
حسب جيد المبذول في كل طريقة فنقسم الطرق في ثالث مجموعات أوليما يشمل الطرق 

تالميذ وثانييا يشمل الطرق التي من ال 1التي يتحمل المعمم وحده العبء فييا دون مشاركة
وحده العبء  يتقاسم العبء فييا المعمم والتالميذ وثالثيا يشمل الطرق التي يتحمل التمميذ

ويناقشو المعمم فيما توصل إليو من نتائج وتصنف من حيث ىي نشاط تعميمي يشترك فيو 
والطرائق العممية ضيحية المتعمم والمعمم إلى ثالث مجموعات الطرائق الكالمية ، الطرائق التو 

المحاضرة والطريقة االستقرائية الذي يبدأ العقل فييا من الخاص إلى العام فأشار إلى اإللقاء 
إلى المناقشة وىي طريقة تقوم في جوىرىا وىي طريقة ىيربات باإلضافة وكذلك االستنباطية 

قة . تمثيل األدوار فيو السابعمى الحوار وفييا يعتمد المعمم عمى معارف التالميذ وخبراتيم 
 2.....إلخ من الطرق.مدخل حيوي لتدريس المغة ، طريقة المشروع

ة فيي تتعدى لتصبح طريقة من طرق تدريس باإلضافة إلى ذلك نجد التسجيالت الصوتي
وىي ضروري في ،فاستخدام التسجيالت الصوتية يساعد في إعطاء النمذجة المغوية المغة

الحسي في عممية والثابتة في تشكل األساس  الصور المتحركةتدريب التالميذ ، نجد 
 إمكانية التعرف بشكل محسوس وممموس لمضامين المغة فيي تعطي التالميذ التدريس

األكفاء ىذه المعممين  وفي آخر ىذا الفصل أشار إلى أدوار والقصة والزيارات والرحالت
يقدمون لمطالب مواد فالمعممون األكفاء  لمعممين المغة العربية ووالموجاألدوار بمثابة المرشد 

 .إذن ما يجب أن يركز عميو المعمم في تفاعمو مع المتعمم مايمي :متطورة تعميمية

والتفكير المستقبمي  لبالمادة التعميمية عمى ىيئة مشكالت وفتح المجال لخيال الطوضع ا
بحيث تتضمن متكامال وترتيب المادة بحيث تشكل كال وعرض المادة التعميمية في وحدات 

                                                             
القال وجبرائيل بشارة : التربية العامة ن موضوعات في أصول التدريس ، جامعة دمشق ، كلية التربية ، فخر الدين  1

 67ـ  40ص ص 5980مطبعة زيد بن ثابت 
 .54ـ  53القال وجبرائيل بشارة : المرجع السابق فخر الدين  2
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ولذلك ما يدرسو  والتعميم الحقيقي يتم عندما يكون الطالب مقتنعا بأىمية الكميات ثم الجزئيات
المغة وينتجيا ،فالمعمم العظيم ليس ىو  من توفير موقف تعميمية وظيفية يمارس الطالب فييا

نما ىو الذي يميمك ويوحي إليك  ثقل قدرهأو الذي يمقي عميك ثقل معموماتو أو ثقل عظمتو  وا 
فيو يعرض بعض الجوانب الميمة والضرورية في تدريس  .أما بالنسب لمفصل الثاني

 3تدريسو بعدما ينتقل إلى بيان األساسيات   بعرض مفيومو وأىمية االستماع 

اع ر في تدريس االستمااللتفات إلييا في تدريس االستماع ويتحدث عن محاذيالتي يجب 
: التنغيم ،النطق العرفي وىو نطق فاإلعداد لدروس االستماع تواجو مشكالت كثير من أىميا

ومياراتيا فيي تختمف باختالف  المثقفين لمغة ، المفردات ومناشط االستماع اليومية
: الراديو   الممارسات المغوية اليومية في الدول وباختالف البيئات والصور ومن ىذه المناشط

ثة وجيا لوجو ، التحيات المتطمبات اإلدارية ، التميفون ........إلخ كما تطرق إلى ، المحاد
وقطع الفيم  التنغيم واألسئمة السريعةتدريس االستماع وتتنوع لتشمل التمييز باستخدام 
 4واالستماع إلى اإلذاعات والمحاضرات واإلمالء .

ويمكن أن تحقق األساليب السابق أىدافيا بمراعاة المالحظات اآلتية ال تفيد ىذه النوعيات 
من المناشط كثيرا لو قدمت لمنشط منعزل لمفيم ، االستماع لمنصوص األصمية التي يعدىا 

االبتعاد عن استخدام أصعب بكثير عمى التالميذ ومن األفضل في ىذه المناشط المعمم 
 إلى تكرار سماع التسجيل . دم المجوءالنص المكتوب وع

ومن أسباب الصعوبة في استخدام لمنصوص أن المستمع في جو الحياة الواقعة يستفيد 
تفسيره لمغة الشفوية بمعالم الموقف : البيئة ، فيم المتكمم وحركات جسمو وىكذا.بالنسبة 

تحدث وواقع تعميم  ودورىا في حياة اإلنسان ومفيوميا وكيف لمفصل الثالث تناول القراءة

                                                             
حسن شحاتة : تطور مهارات القراءة الجهرية في مراحل التعليم العم في مصر ، القاهرة جامعة عين شمس ، كلي  3

 .567ص 5985التربية ، رسالة دكتوراه ) غير منشورة ( 
4Byrne. Donn: An Intrdution to Englishlanguage Teaching. Longman Handbook For Language 

Teachers 1981pp.75-97. 

-porter,Don and Roberts, lon op cit .pp43-47.  
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، فالقراء ىي من أىم الوسائل التي تنقل إلينا ثمرات العقل البشري القراءة في مدارسنا 
وتطبيقاتيا ومراحل تعمميا وأسس تعمميا ومواقف استخدام وأىداف تعميم القراء ومياراتيا 

النظر  وتطرق كذلك حول توجييات القراءة الصحيحة ، القراءة بشكمييا الصامتة  والجاىرة
إلى القراءة عمى أنيا عممية يتم خالليا استخالص المعاني من الرموز بالنسبة تدريس القراءة 
فإن أمر تدريسيا ىين جدا فما ىو إال أن يأمر المدرس المدرس الطمبة بإخراج كتبيم ويبدءو 

ما يكررون الفقرة الواحدة  عدة مرات .والقراءة في مدارسنا في قراءة موضوع يعينو ليم وكثيرا 
غالبا جيرية فمن حيث التصنيفات تصنف تصنف عمى أساس شكميا العام في األداء إلى 

إلى قسمين قراءة الدرس جيرية وصامتة وتصنيفيا عمى أساس الغرض العام لمقارئ  نوعين
فيي خمسة: مرحمة بالنسبة إلى مراحميا  وقراءة االستمتاع وىذان القسمان غير متقابمين أما

االستعداد لمقراءة ، البدء في تعميم القراءة ، التوسع في القراءة كتوسيع الخبرات وزيادة 
 القدرات والكفايات تيذيب واألذواق والميول .

أما بالنسبة لمقراءة الصحيحة فيجب عمى المعمم أن يدرب طالبو عمى الميارات كأن يحاول 
والمحاولة كأنك مجال البصر في القراءة محاول قراء الجممة كممة كممة ن التوسع قدر اإلمكا

النثر والشعر عمى اختالف األنماط تقرأ وأنت تتحدث ، بالنسبة لألساليب المناسبة لقراءة 
التي تتميز بيا لغتنا العربية فالقرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة ، إلقاء الخطب ليا 

إذا كانت تراثية فإن طريقة إلقائيا تكتسب بعدا أكثر ألنيا في الغالب تجيء طريقة خاصة 
نشاد الشعر وأيضا  مؤسسة عمى الدين تستمد منيا كيانيا وكذلك قراءة الفقرات اإلعالمية وا 

في عيوب الغدد، السمع ، ذكر أسباب التخمف في القراءة منيا األسباب الجسمية المتمثمة 
ى محتوى الفصل الرابع الذي تناول ىو بدوره األدب العربي المتمثل البصر. وننتقل بذلك إل

في بعض القضايا المفيدة في مجال تدريس األدب العربي وتشمل المغة اإلبداعية وأىداف 
العربي وواقع تدريس النصوص األدبية وتدريس األدب والتراجم وتدريس  األدب تدريس 

وتنمية تو ومياراالميذ والتذوق األدبي مفيومو النص األدبي وتدريس البالغة وتعيينات الت
تحدث كبداية في األمر عن المغة اإلبداعية  التذوق األدبي لدى الطالب . وبصفة عامة
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الكتابة الوظيفية والكتابة اإلبداعية األولى وظيفتيا األساسية قضاء بمعنى أن الكتابة نوعان 
المصالح االجتماعية المختمفة أما الثانية فال تكتفي بمجرد الدقة والوضوح . أما النصوص 

األدبية فيي وعاء التراث األدبي الجيد قديمة وحديثة , أما بالنسبة لتدريس إلى أىداف تدريس 
ستنتاج األحكام األدبية من منيا تدريب الطالب في درس األدب عمى ااألدب والبالغة كثيرة 

النصوص والفنون الشعرية والنثرية بطريقة ذاتية تمقائية , ووصميم بحياة األدباء وصال 
يساعد الطفل أن إذن أن التذوق األدبي  5بقراءة المزيد من تراثيم. يستشير متعتيم وشغفيم

 لشعر في حياتو.يكون إيجابيا نشطا يشعر بقيمة ا

كذلك تطرق إلى تدريس تاريخ األدب العربي والتراجم تختار نصوص تمثل الحقائق األدبية 
تتبع في تدريسيا طريقة تدريس  والتاريخية لمعصر الذي يدرس, واألديب الذي يترجم

النصوص األدبية حيث أن ىناك موضوعات في تاريخ األدب تجب معرفتيا واإللمام بيا 
 ، أما بالنسبة لتدريس البالغة فيي الطريقة الحالية في تدريس عموم البالغة إلماما مجمال

بالطمبة إلى الغاية الموجودة منيا فالطريقة الحالية تفصل تؤدي إلى اإلخفاق في الوصول 
عموم البالغة عن دروس األدب, وتعالجيا في حصص مستقمة بأسموب عممي نظري 

ا طريقة تدريسيا ويجنبنا الوقوع كثير من األخطاء .فوصل البالغة بدروس األدب يصحح لن
كما أن ىذا الفصل أشار إلى مفيوم التذوق األدبي الذي يقصد بو عمى أن الخيال يتجو في 

من الكل إلى التفاصيل الجوىرية ومن التفاصيل الجوىرية إلى الكل : اإلبداع األدبي 
كذلك أنواع سموك كل في ذىنو.فاألديب يتجو إلى التفاصيل الضرورية بعد أن يتصور ال

التذوق التي تكتشف عن التذوق في الشعر أما بالنسبة لتنمية التذوق األدبي فيناك طريقة 
,حيث تقوم طريقة التدريس مبتكرة وضعيا حسن شحاتة لتنمية التذوق األدبي لدى األطفال 

فأشار إلى . أما في الفصل الخامس 6ىنا عمى أساس أن النقاش الشفوي يسير عممية التذوق
فتناول لعرض ألىم القضايا والمسائل التي موضوع ميم المعنون إلى قواعد االنحو والصرف 

                                                             
 خاطر وآخرون . ا ود رشديمحم 5
  . 438ص5995شحاتة أدب الطفل العربي ، دراسات وبحوث ، القاهرة الدار المصرية اللبنانية  حسن 6
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يحتاج إلييا المعمم في تدريس القواعد النحوية والصرفية في حياتو المينية، فيبدأ ىذا الفصل 
لعامة لتدريسيا وطرائق بعرض أىداف التدريس القواعد وصعوبة درس القواعد والمبادئ ا

السير في درس القواعد واألنشطة الالزمة ثم االتجاىات الحديثة في تعميم تدريسيا وخطوات 
القواعد النحوية والصرفية فإن أىداف تدريس القواعد ليست غاية تدرس لذاتيا ولكنيا وسيمة 

و من أسباب صعوبة درس القواعد لعملضبط الكالم وتصحيح األساليب وتقويم المسان ومن 
صعوبة النحو العربي في المدارس أنيا كدست أبواب النحو في مناىجيا وأرىق بيا التالميذ 

ومعمم المغة العربية ليس في حاجة إلى أن يقتنع بأنو ال خير في قواعد يفيميا الطمبة 
  7ويحفظونيا

ولى ولكن أن بالنسبة ألساسيات تدريس القواعد يمكن أن تبدأ بتدريس النحو في المرحمة األ
تعمم قواعده عرضا فال يجعل ليا حصص خاصة في جدول الدراسة.ولتدريس لقواعد طرق 

أما بالنسبة لمضمون أومحتوى الفصل السادس تحت  .قياسية واالستقرائية ) االستنباطية( 
عنوان التعبير الوظيفي واإلبداعي فيتناول ىذا الفصل عرضا لبعض الجوانب النظرية 

ان تعميم التعبير فيتناول ىذا الفصل موقعية التعبير بين فروع المغة العربية المرتبطة بميد
 وواجبات المعمم والمتعمم في دروس التعبيروأىداف تعميمو وأنواعو وأسس التدريب عميو 

تابي وأساليب تستخدم عند التدريب عمى التعبير الك أن وأساليب تعميمو والغرض التي يمكن
تنمية مياراتو وكيفية التدريب عمى الميارات اآللية األساسية والتدريب عمى المجاالت 

الوظيفية لمتعبير الكتابي ومجاالت التعبير الشفوي وكيفية تقويم التعبير والنشطة الكتابية 
    الموجية لمتالميذ والتعبير ليس مجموعة من الميارات المغوية المتنوعة التي يجب أن

فإن أىداف تعميم التعبير يتقنيا الطالب حتى يصبح متمكنا مما يريد أن يعبر عنو في يسر 
كثيرة ومتنوعة لتعميم التعبير بشكميو الشفوي والكتابي وبنوعيو الوظيفي واالبداعي من أىميا: 

ىا أن يعتاد الطالب الكتابة بالمغة الصحيحة وىذا التعود يساعد في تعميم متن المغة وقواعد

                                                             
. رسالة الماجستير , كلية التربية , جامعة عين دراسة مقارنة بين طرق تدريس قواعد اللغة العربية  محمود السيد . 7

 5969شمس 
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أثناء الكتابة فتزيد معرفة  المعاني المتنوعة التي تردحيث يستخدم الطالب ألفاظا لمداللة عمى 
الطالب بمتن المغة وأن يوسع ويعمق أفكاره . فمن بين األسس التي تطرق إلييا ىذا الفصل 

لفاظ االىتمام بالمعنى قبل المفظ ، فالمدرس البد أن ييتم باألفكار قبل األتذكر بعض منيا : 
بحيث  مدرجاويجب أن يكون السير في تعميم التعبير الكتابي  التي تخدم الفكرة وتعبر عنيا.

وكذلك تطرق إلى عناصر أخرى كتابة قدراتيم وحاجاتيم تتناسب و  ينتقل األطفال في خطوات
وكتابة البرقية والميارات  في دروس الخطابات الخطابات وما يجب أن يتعممو الطالب

عداد  المراجع وكذلك الالزمة كتابتيا والتمخيص والتقارير والمذكرات الشخصية والمقاالت وا 
ا السابع تناول ىذأما بالنسبة لمحتوى الفصل كتابة التوثيق واليوامش والمحادثة والمناقشة .

وأىم  وم اإلمالء وأبعادهمفياإلمالء فيعرض أىمية الكتابة ومشكالت الكتابة العربية, و الفصل 
لتدريس اإلمالء  البحوث في ميدان اإلمالء ،ثم أسباب الخطأ اإلمالئي واألسس السميمة

وبالنسبة لممشكالت الكتابة العربية والسميب الناجحة في تدريسو وأنماط األمالي ومياراتيا .
ة بعض اإلصالح من رضي عنيما ومنيم من رأى فييا اعوجاجا بغي منذ أقدم العصور فمنيم

ومشكالت الكتابة العربية كثيرة ومتعددة ىي : الشكل ومنيم من ضاق بيا جمة وتفصيال 
واختالف صور الحرف باختالف موضعو من الكممة ، واإلعجام ووصل  وقواعد اإلمالء

الحروف وفصميا أما إلى أسباب األخطاء اإلمالئية فترجع األسباب إلى عدة عوامل مثل 
وغيرىا من األمور.أما محتوى الفصل ى اإلدارة المدرسية والنظام التعميمي عوامل ترجع إل

في المرحمتين االبتدائية واإلعدادية ويبين منزلتو بين فروع الثامن فتناول تعميم الخط العربي 
 المغة وأىمية وأىداف تدريسو , ومعايير الحكم عمى جودتو وأسس تعميم الخطأ وطرق تدريسو

تعميم الخط بالناحية الجمالية وظيرت كراسات وأقالم لتعميمو .إن لتعميم الخط أسس حيث بدأ 
تتم العضمية عمى اعتبار أن الوصول إلى السالمة والسرعة في الكتابة ثم درست الحركات 

كذلك عن طريق الحركة الحرة المترابطة لجميع أجزاء الجسم التي تشترك في عممية الكتابة 
طريقة تجزئة الحرف، طريقة الحرف في ىذه الطريقة إلى طرق تعميم الخط نجد باإلضافة 

طريقة الكممة وفي ىذه  يكون الحرف ىو األساس الذي يقوم عميو التدريس والتدريب وكذلك



 

11 
 

الطريقة تكون البداية فييا وحدة الكممة أو الجممة أما بالنسبة لمحتوى الفصل التاسع 
خالل دينية يتم تعمم المغة العربية والدين اإلسالمي من فموضوعو المناشط المغوية وال

وداخميا وتتنوع ىذه والدينية التي يقوم بيا الطالب خارج المدرسة  الممارسات المغوية
التي يستخدم منيا الممارسات خارج المدرسة لتشمل المناشط المغوية والدينية الوظيفية 

وموقعو وكتابة حيث تناول مفيوم النشاط أىميتو الطالب المغة العربية حديثا واستماعا وقراءة 
عمى النمو السوي جسميا في مدارسنا ، حيث تيدف المدرسة إلى مساعدة طالبيا عمى 

أىداف النشاط في ميدان المغة وعقميا واجتماعيا وعاطفيا حيث تناول كذلك ىذا الفصل 
 . والتربية الدينية العربية

 مايمي : المغة العربية والتربية الدينيةمن أىم أىداف النشاط في ميدان 

ـ أنو يرسخ النشاط أيضا ما يصل إليو الطالب في الحصص الدراسية ويوسعو وينميو 
ويجدده فيم يتعممون داخل حجرات الدراسة كيف يقرءون قراءة سميمة وكيف يفكرون تفكيرا 

استخداما  ، يدربون الطالب عمى استخدام المغةصحيحا وكيف يفيمون وكيف يعبرون 
ناجحا في مواقف الحياة العممية . يقوي الشخصية الطالب وكذلك تواجو ىذه  صحيحا

صعوبات كعدم اإليمان الحقيقي بقيمة المناشط وأىميتيا وعدم قدرة المناشط المغوية والدينية 
وزيادتيا وافتقادىم لمميارات الالزمة إال غيرىا من الصعوبات  المعممين عمى تنظيم الناشط

أن مسؤوليتو  المعمم لو تصور لنسبة لممعممين وأدوارىم في النشاط ومواصفاتيم فيخطىءبا
العممي لمطالب غير تنحصر في العمل داخل الفصل الدراسي يضاف إلى ذلك أن اإلعداد 

مقصور عمى ما يتم داخل الفصول بل إن العديد من األىداف ال يتحقق بصورة كافية داخميا 
 عند اختيار المشرف عمى النشاط أن يتصف بالذكاءي يجب مراعاتيا . ومن أىم الشروط الت

. أيضا من مجاالت المناشط المغوية والدينية يمكن عرض القمبية في العمل والحماسة 
المجاالت التالية : نادي المغة العربية حيث ىذه الجماعة إلى تأكيد روح العروبة في أحاديث 

ومناقشاتيم وتكثير المحفوظ في األدب العربي في عصوره المختمفة وتنمية ميارات الطالب 
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, الصحافة المدرسية تيدف إلى تكوين رأي عام موحد في المدرسة وتوجيو االستماع 
 المجتمع المدرسي . 

والمجاالت ,اإلذاعة ومن أنواع الصحافة ىي صحف والكتاب السنوي ودليل المدرسة 
ى تدريب الطالب عمى حسن األداء وجودة اإللقاء جماعة التمثيل فتيدف المدرسية تيدف إل

فيذه الطالب بمكونات المسرح والعمل المسرحي الجماعة األدبية ىذه الجماعة إلى تعريف 
دبية  الجماعة تيدف إلى تثقيف الطالب ثقافة أدبية عن طريق إتاحة الفرصة لممنافسة األ

لنقدية والبالغية . جماعة الخطابة وجماعة القراءة الحرة والمباريات الشعرية ،والنثرية وا
والندوات باإلضافة إلى جماعة المكتبة فتيدف إلى تزويد والجماعة الثقافية والمحاضرات 

الطالب بمعمومات وافية عن المكتبة وتدريب الطالب عمى ميارات العممية المختمفة من 
عة الدينية إذ تيدف إلى ممارسة الشعائر والجماوتبويب الكتب والمجاالت إعداد الفيارس 

الدينية في أوقاتيا وغيرىا من الجماعات .نتقل إلى محتوى الفصل العاشر الذي تناول ىو 
بدوره في بداية األمر ماىية الوسائط التعميمية فيذه الوسائط ىي أدوات حسية تعتمد عمى 

ز المعارف والمعمومات مخاطبة حواس المتعمم , خاصة حاستي السمع والبصر بغية إبرا
ىي الخوف من ربط بين التصوير والنحت والتماثيل المراد تحصيميا وأىم ىذه المشكالت 

في مواقف التعمم وتعميم اإلسالم ثم طبيعة المسائل المجردة واستخدام الوسائط التعميمية 
 أصبح ضرورة تربوية نتيجة لالنفجار المعرفي والتكنولوجي .

والوسائط التعميمية تعمل عمى تنمية الثروة المغوية لدى المتعمم وتنمي لديو الميارات اليدوية 
كما يصبح لكل معنى مفيوم واضح في الذىن وتساعد عمى استجابة   المتعمم نحو اليدف 

في االستماع إلى المنشود ومن بين أىداف ىذه الوسائط نجد : أن المتعمم يعتمد عمى نفسو 
 ص التي قام المعمم بتسجيميا وكذلك تساعد عمى حل مشكمة تعمم بعض القص

ومزدحمة وتسيل عممية التعميم عمى المدرس  أعداد كبيرة ومتزايدة وذلك في فصول متزايدة
كما أنيا تحقق نوعا مرغوبا في الخبرات التعميمية وذلك ألن  وعممية التعميم عمى التمميذ
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ولكن  الممل وكذلك تثير النشاط الذاتي لدى  التالميذفي طريقة التدريس تبعث عمى النمطية 
يتيح لمتالميذ فرص المشاركة اإليجابية  استخدام الوسائط التعميمية المعينة استخداما سميما

النواحي التي يرغبون في تعرفيا من مشاىدة المعينات في المواقف سواء عن طريق 
ة في تعديل بعض االتجاىات واكتساب واالستماع إلييا حيث تظير أىمية الوسائط التعميمي

الوسائط واستخداميا يقوم المعمم التالميذ اتجاىات تربوية تعميمية.حيث بالنسبة الختار 
المناسب ألىداف درسو ، وأن يحدد المعمم األىداف وكيفية  باختيار الوسيط التعميمي

تناسب الوسائط  وأن تتناسب الوسائط مع من ينفق فييا من جيد ووقت ومال وأناستخدامو 
ومستوى التالميذ حيث أن ليذه الوسائط نذكر ما عمى شكل عناوين األقالم التسجيمية 

والقصص  والصور والفانوس السحري وعرض األفالم وزيارة المتاحف واستخدام المصورات
يعتبر والسبورة والتقارير والموحات والبطاقات , الكتاب المدرسي والممصقات والتمثيميات حيث 

لتمثيل من الطرق الطبيعية لمتعبير عن النفس في آخر ىذا الفصل تطرق عمى مميزات ا
أىميا أن تمكن المشاىدين والمؤدين ألدوار الخبرات المقدمة عن طريق التمثيميات بمايمي : 

ألحداث وتتسم ىذه الخبرات بقوة انفعالية تؤثر في المشاىد أو التالميذ من الرؤية الواحدة 
وينفعل بمواقف واألحداث التي يصعب  وتجعمو يشارك بعواطفو في أحداثيا تجذب انتباىو

المعنوية مثل الوفاء دراستيا بصورتيا الطبيعية مثل الغزوات اإلسالمية أو بعض المسائل 
أما بالنسبة لمفصل والتعاون حيث أن ىذه الخبرات توثق الصمة بين المدرسة والمجتمع.

المتضمن مايمي اب تحت عنوان تكوين معمم المغة العربية ىذا الكتالحادي عشر واألخير في 
ىو العنصر األساسي في الموقف التعميمي وىو المييمن عمى مناخ  الفصل :المعمم ال يزال 

التمميذ فيو أداة سمبية عميو أن الدراسي وما يحدث بداخمو وىو المحرك لدوافع التالميذ أما 
حيث آن األوان لتغيير النظرة التقميدية لممعمم  دون مناقشة إذنيأخذ ويتقبل ما يعطى لو 

والتنظيم فعمى المعمم أن يراعي طبيعة المادة الدراسية وطبيعة تغيرت نظريات عموم اإلدارة 
المتعمم وأن يراعي نظريات اإلدارة الحديثة والتربية من حيث زيادة االىتمام بدور التمميذ 
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واإلجابة ومشاركتو اإليجابية في العممية التعميمية إذن ما ىي أىم صفات المعمم الجديد ؟ 
 :ىي

يوية والتعاون والميل لذكاء والموضوعية والعدل والحزم والحو قوية يتميز باذو شخصيـ 
 االجتماعي .

 ـ شخص مثقف واسع األفق لديو اىتمام بالقراءة وسعة االطالع .

صحيح بدنيا ولو القدرة عمى العمل وخال من العيوب الحمقية حسن الصوت واألداء العربي 
 السميم ويتصف باالتزان ز

متمكن من المادة الدراسية التي يقوم بتدريسيا ولديو القدرة  يجب العمل مع المتعممين وىو
عمى حسن العرض ,ويتميز بالطالقة المفظية والمغة السميمة الواضحة ويستطيع تكوين 

 عالقات طيبة مع المتعممين والزمالء والرؤساء .

يا في في الفصل يمكن تحديد بعض الميام التي سيقوم بلمميام المينية لممعمم أما بالنسبة 
 عممية التدريس بحسب مكوناتيا كمايمي :

من األسئمة في كل درس يدور حول طرق تقديم المادة الدراسية لمتالميذ ـ إعداد مصفوفة 
وتصميم األنشطة تعميمية وتوفير جو من الدافعية والتشويق .كذلك ضبط الفصل وامتالك 

لما يدرس وحفظ النظام في الفصل مع خمق مناخ مريح , وتحميل  انتباه التالميذ لما يدرس
 الميارات التدريسية المتطمبة لكي يتخذ قرارات بشأنيا .

ودفع حماسة لبيئة تعميمية يراىا مناسبة لما يريد تحقيقو من أىداف تشكيل ىادف ومنظم 
معمل التمقائي التالميذ وتشجيعيم عمى إنجاز العمل الموزع وتوجيو التالميذ ودفعيم  ل

ومثابرة فائقة من المدرس وامتالك ميارات ضبط اإليجابي وىذا كمو يتطمب عمال وجيدا 
الفصل الدراسي ليقرر ما إذا كانت قيادتو لتالميذه وتوجيييم سيؤديان فعال لتحقيق األىداف 

 :المنشورة أم ال. كذلك تناول ىذا الفصل الوظائف األساسية لممعمم 
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ىو الصيغة الغالية في األنظمة العربية لمتعميم فيو غير مشكوك في تخطيط المعمم التقميدي 
الدراسية , غير مدرب عمى ممارسة النشاط المدرسي ليست لديو أدوات حديثة  المناىج

أفكار ومعتقدات تحتاج إلى لمتقويم الشامل لقدرات وميارات المتعمم , ىذا المعمم تحكمو 
و ثالث أضالع وثانييا كم ىائل من المواد التعميمية التطوير , فيو محشور بين مثمث ل

وثالثيا وقت قصير ىو زمن الحصة وكذلك أصبح ىذا المعمم الذي يقف خط اإلنتاج غير 
وٌممقن مْعني بإيصال المعمومات إلى المتعممين قادر عمى اتخاذ القرار التربوي السميم فيو 

شرحيا وتكرارىا لتأكيدىا واستظيارىا إلى من الكتب المدرسية إلى عقل المتعمم بتبسيطيا أو 
يسوي بين المتعممين . وىو سمبي ال عمل لو إال استقبال المعمومات وىو أىداف أخرى 

ينمي بصرف النظر عما بينيم ، إننا في حاجة إلى معمم جديد وألجيال جديدة أبناء المستقبل 
لدى المتعمم صفات شخصية وأنماطا سموكية جديدة , فيصبح التعمم لديو ثقة في نفسو إلى 
نجاز أعمالو وىو يشك في االستنتاجات وال يقبميا  حد كبير وفي قدرتو عمى تحقيق أىدافو وا 

الروتينية وىو مثابر دون مناقشة وىو يمتمك الميل إلى التجديد والتعبير ويبتعد عن األعمال 
وال  يخضع بسيولة لديو عزيمة وتصميم عمى حل لمشكالتو وال يفرض سمطتو عمى غيره ال

.لديو القدرة عمى الميل إلى البحث والتفكير في أمور يصعب التنبؤ يخضع لسمطة أحد 
إذن ماىي الوظائف واألدوار الخاصة بالمعمم الجديد ؟ ىنالك وظائف كثيرة بنتائجيا .

 . ومتنوعة منيا 

ىذا الدور اىتماما مومات لمتالميذ دور أساسي ورئيسي في وظيفة المعمم وينال تقديم المع
كبيرا من التمميذ وعمى المعمم كذلك مساعدة التمميذ عمى اختيار المعرفة المناسبة لمموضوع 

المشكمة التي تواجيو سواء في المنيج المدرسي أو في حياتو  الذي يقوم بدراستو أو
 الشخصية .

ذ عمى كيفية استخدام المعرفة واإلفادة منيا في المشكمة أو المشكالت التي يقوم لتدريب التممي
التمرس عن طرق البحث ويحتاج إلى منيج التفكير والحكم بيا ببحثيا وكل ذلك يتطمب 

عن المعرفة يقل أىمية   وىذا الإلى معرفة متى وكيف يستخدم المعرفة  فالتمميذ محتاج 
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ذاتيا .ومن  الوظائف األساسية لممعمم أن يقوم بتنظيم وترشيد وتقويم نمو التالميذ في 
لم تعد مجرد النواحي المختمفة العقمية واالجتماعية النفسية وىذه الوظيفة نتيجة أن التربية 

وم أن ليشمل االىتمام بالشخصية في جوانبيا المتعددة ومعمعممية معرفية بل اتسع مفيوميا 
عممية تكوين شخصية التمميذ عممية مشتركة بين مؤسسات متعددة كاألسرة والمدرسة ووسائل 

وتتطمب عممية تنمية شخصية التمميذ من المعمم القيام بما يمي أىميا : فيم خمفية اإلعالم .
 االجتماعية واالقتصادية  والثقافية يساعد في تقديم تعميم متفرد .التمميذ وظروفو 

تدريس ال يعتمد عمى مجرد معمومات أو بعض ميارات شخصية ولكنو عمم لو فنونو إذن ال
البد أن يتمكن طرق التدريس والميارات وطرقو الخاصة والشخص الذي يعمل بالتدريس 

الفنية وقد نسمع بين أوساط المربين أن المعمم ) مادة وطريقة (أي كيفية التمكن من المادة 
ن عميو أيضا أن يتمكن من طرق التفاعل وغرس القيم العممية في مجال تخصصو ولك

طرق التدريس ,شيوع لمتعمم , ولعل من أشير التطورات  الحديثة في مجال  وتوفير بيئة نقية
واألشرطة والمجالت فيستخدم اآلن : التمفيزيون استخدام التكنولوجيا الحديثة في عممية التعمم 

يكون خبيرا في استخدام الوسائل التكنولوجيا من المعمم أن وفي ضوء ذلك نجد أنة يطمب 
الحديثة في مجال التربية فقد أصبح استخداميا من الميارات األساسية الالزمة لعممية 

درجة من الضبط االجتماعي داخل الفصل التدريس ومن الطبيعي أننا في حاجة إلى توفير 
الميذ أثناء العممية التربوية وفي المدرسة وذلك حتى تنظيم أنشطة المدرسة وضمان انتظام الت

وىذه األمور ضرورية حتى تتمكن من الوصول إلى تحقيق األىداف المنشودة وكثيرا ما يمجأ 
 النظام . المعممون إلى العقاب البدني كوسيمة لحفظ

فالمعمم الناجح يقوم بتوجيو التالميذ وتوفير فرص تنمية النظام الذاتي أو النابع من داخل 
الفرد فعمى المعمم مساعدة التالميذ في بناء قواعد وقوانين وضوابط يعممون في إطارىا 

معايشة النظام الديمقراطي , حيث إن النظام النابع من ويمتزمون بيا وىكذا يستطيع التالميذ 
 الفرد يمثل حجر الزاوية فيو فإن الحرية ىي نتيجة من نتائج الضبط.داخل 



 

17 
 

حيث إننا بوصفنا مربين  ميةيوتحتل عممية تقويم تقدم التالميذ مكانة خاصة في العممية التعم
نحتاج و باستمرار إلى التعرف عمى ما إذا كنا قد حققنا أىدافنا من العمل التربوي ونحتاج 

بة الوسائل  واإلجراءات و القواعد المختمفة التي نستخدميا إلى التعرف إلى مدى مناس
.كالكتب ووسائل اإليضاح وطرق التدريس وتوزيع التالميذ في مجموعات واألنشطة والنظام 

 .فيل ىذه الوسائل كافية وىل نستخدميا بطريقة سميمة فعالة؟المدرسي 

عينة من التالميذ ومن حق كل بفئة موالمعمم عميو أن يتخمى عن األفكار المبسطة المرتبطة 
تمميذ أن يأخذ فرصتو في التعميم بالعدل المناسب لظروفو الخاصة والمعمم الناجح ىو الذي 

 يثق قدرة تالميذه عمى التعمم ويساعدىم في تحصيل الحد األقصى لمتعمم .

ة المعمم مطالب بتنمية نفسو مينيا عن طريق اشتراكو في الدراسات والمؤتمرات وبصفة عام
 يطمب من المعمم مواصمة النمو لنفس من خالل القراءة ودراسة والبحث .

يمثل قيادة فكرية في ولمينتو من خالل اإلسيام بالنشاط بالعمل والفكر وىو مع ذلك كمو 
عداده يتقن ميارات مختمفة مرتبطة بعمميات  والتنظيم ’ التوجيو المجتمع . بطبيعة عممو وا 

مما يجعمو أقدر من غيره عمى تحمل المسؤوليات الثقافية في  والعرض والمناقشة واإلقناع
 مجتمعو والعمل عمى حميا .

لتالميذ إلى ا القدرة عمى التدريس : التمكن من المادة العممية والقدرة عمى توصيل المعمومات
 والتعبير عن أفكاره بأسموب واضح واستخدام الطرق الحديثة في التدريس . 

مع التالميذ والقدرة عمى التوجيو واإلرشاد الجماعي وتتضمن التعاطف التفاىم  إدارة الفصل :
والفردي واالىتمام بالقيم الروحية واألخالقية لمتالميذ واحترام مشاعر وقدرات وحرية التالميذ 

كذلك الربط بين المجتمع والمدرسة ومراعاة حاجات التالميذ االجتماعية والعممية والفردية . 
والعممي في التدريس من خالل توظيف البيئة المحمية المشاركة  لتطبيق النظريوتتضمن ا

والخيرات أيضا تطرق ىذا الفصل إلى النظرة التقميدية في إعداد المعمم في تخطيط األنشطة 
, إن القضية األساسية والجوىرية في إعداد المغة العربية ترى المعمم ممقنا لممعرفة وناقال ليا 
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لعربية تتحدد في فحص المكونات الفعالة في إعداد ىذا المعمم والعمل عمى معمم المغة ا
لتحسين الوضع كذلك تناول ىذا الفصل بدائل جديد التأكد من توافرىا في أوعية إعداده .

اإلطار الجديد إلعداد معمم المغة العربية يقوم عمى فمسفة جديدة في إعداد القائم الذي تضمن 
اإلطار الجديد إلعداد معمم المغة العربية مايمي : المعمم األول اإلطار  المعممين إن أىم معالم

التخصصي والثاني إطار الشخصية والثاني إطار الشخصية والمعمم الثالث اإلطار الثقافي, 
أما المعمم الرابع واألخير الممارسة العممية ومعمم المغة العربية منتج لمغة وممارس ليا فيجب 

من خالل الممارسة ومعايشة المتعممين في المدارس ويمكن عرض دانية أن يزود بخبرات مي
ليتم في إطاره تقديم رؤية جديدة إلعداد مجموعة المنطمقات التي تشكل مدخال لمسار جديد 

المصادر الشتقاق األىداف وأىم تمك المنطمقات أوال ثقافة اإلبداع أحد معمم المغة العربية 
والنظرة التنويرية في التعامل مع التراث إذ أن المناىج الحالية تقوم عمى أساس نظرية 

واالنفتاح عمى الثقافات غير العربية , والتناغم بين المتخصصين في المغة العربية المعرفة 
والمتخصصين في  والتربية حيث أن التعاون في إطار اإلبداع بين المتخصصين في التربية 

المادة العممية ىو التغيير الذي ننشده في كميات تكوين المعممين .فميست عممية تكوين معمم 
المغة العربية حكرا عمى فئة دون أخرى , بل ىو تعاون ومشاركة من أجل تكوين تخصصي 

 .ميني ثقافي 

قول باننا نحيا عمى  فيناك يقوم عمى إشكالية ىامة ىي إشكالية ثقافة الذاكرة وثقافة اإلبداع
نحن في حاجة إلى تخفيض ثقافة الذاكرة ليس في الجانب األكاديمي ,بل في طرق التدريس .

والميني  كمية المعمومات التي تقدم لمطالب المعمم في كمية إعداد المعممين التخصصي
. لعميا وزيادة الجرعة الثقافية التنويرية حتى يتسع الوقت لتدريبو عمى الميارات العقمية ا

إلى أن التربية العممية تتم داخل المدرسة المصرية وأخيرا ترشيد التدريب الميداني الذي أشار 
يقتضي تقديم نماذج إبداعية لدروس لغوية . واستخدام التدريس بواقعيا , وىذا األمر 

 باعتباره آلية من آليات التدريب اإلبداعي , شريطة أن يتسع مداه الزمني أن يعنىالمصغر 
بتنمية ميارات الحوار والنقاش والعصف الذىني والندوات وورش العمل والتعمم الذاتي ويفضل 
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في ىذا المقام توافر آليات الحصول عمى التغذية الراجعة و وتعرف معوقات اإلبداع وتعديل 
 , وتعديل مسارات الميداني عمى ضوء نتائج التغذية الراجعة . 

 لدكتور حسن شحاتة :أهم المصادر التي اعتمد عميها ا

 :(المصادر والمراجع )ذكر أهم المصادر والمراجع التي اعتمد عميها المؤلف كثيرا ـ

 أال وىي كاآلتي: الدكتور حسن شحاتة عمى عدة مصادر ومراجعلقد اعتمد 

النور : تدريس المغة اإلنجميزية بين النظريات الفمسفية ـ القاىرة,صحيفة فرنسيس عبد  .5
 .89ص5975,العدد الثالث يونية التربية 

عبد الموجود : التقويم التربوي ودوره في توجيو العممية التعميمية ,اجتماع محمد عزت  .4
خبراء لتطوير نظم االمتحانات في البالد العربية ،القاىرة دار الطباعة الحديثة 

 553ص5974

: األىداف التربوية :) ترجمة جابر عبد الحميد وسعد عبد الوىاب  روبرت ف ميكر .3
 .3ص 5947(،مطبعة العاني 

فخر الدين القال وجبرائيل بشارة : التربية العامة ، موضوعات في أصول  .4
 .47ـ 40ص ص5980التدريس،جامعة دمشق ،كمية التربية ,مطبعة زيد بن ثابت 

في مراحل التعميم العام في مصر,القاىرة  حسن شحاتة :تطور ميارات القراءة الجيرية .5
 .567ص5985جامعة عين شمس,كمية التربية , رسالة الدكتوراه)غير منشورة(

محمد صالح الدين مجاور:تدريس المغة العربية بالمرحمة االبتدائية , الكويت ـ دار  .6
 .445ـ 443القمم صص

ويت كافية رمضان: تقويم قصص األطفال في الكويت مطبعة حكومة الك .7
 .548ص5978

8. Childen's lewis; Roger" Fiction and the Imagination. Lierature In 

Education,winter 1975p173 
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 503ص5970سامي عزيز :صحافة األطفال ، القاىرة ، عالم الكتب  .9

( دراسة 5978ـ5948مصر)  محمود الشنيطي وآخرون : كتب األطفال في .50
 5979استطالعية , اليونيسيف 

لبيب : معمم العموم : مسئولياتو ،أساليب عممو ، إعداده ،نموه العممي رشدي  .55
 .560ص 5983األنجمو المصرية  والميني ، القاىر

54. Carl;smith" Impressions on TeamTeaching,vol27 No 

Fall,1962 . 

حسين حمدي الطولجي : التعميم الذاتي , مفيومو ،مميزاتو , خصائصو ,  .53
, الكويت , المركز العربي لموسائل 5978لعدد األول يونيو تكنولوجيا التعميم , ا
 . 44ـ 43التعميمية ص ص 

عداد المعمم لممارستو ، تكنولوجيا  .54 عبد اهلل فكري العريان : ))تفريد التدريس وا 
 .67التعميم , المرجع السابق ص

التربية الجديدة ، العدد  )) نماذج من التعميم المفرد ((طاىر عبد الرزاق  .55
 .49. ص 598ون ، اليونسكو العشر 

56. Kausmerier;H et al Individually Guided ELe;entary 

education New York, pniversity of wis onsin of wiscons in 

Inc1977 pp.7-10. 

جابر عبد الحميد جابر : )) التعمم باالكتشاف بين التأييد والمعارضة ((القاىرة  .57
 .46ـ44ص 5975أكتوبر  صحيفة المكتبة , المجمد الثالث ,

وليم عبد اهلل : رياضيات الثمانينات , نظرة مستقبمية , القاىرة , أكاديمية  .58
 . 449ص 5980البحث العممي والتكنولوجيا 

ص 5980يحي ىندام : تدريس الرياضيات , القاىرة , دار النيضة العربية  .59
54. 

نظمة خضر : أصول تدريس الرياضيات ، القاىرة ، عالم الكتب  .40
 .37ص5973
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إلعدادية عمى شكري سيد أحمد : برنامج مقترح لتدريب تالميذ المرحمة ا .45
أسموب حل المشكالت في الرياضيات ، وأثره عمى تفكيرىم لدى حل المشكالت 

الرياضية ، رسالة دكتوراه ) غير منشورة (كمية البنات ، جامعة عين شمس 
 .558ـ554ص ص5984

مقارنة بين أثر الكتابة اإلمالئية سمية أحمد فيمي : دراسة تجريبية لم .44
 .478ص 5957واالستماع في التعمم ، مجمة التربية الحديثة  , العدد الرابع , أبريل 

يوسف الحمادي : ))موقع المغة العربية في جداول الدراسة ,وتوزيع منيجيا  .43
عمى المراحل المختمفة , اجتماع خبراء متخصصين في المغة العربية ، عمان ، 

 .49، 5974نوفمبر 

دونالد بيران : القراءة الوظيفية ، ) ترجمة محمد قدري لطفي (، مكتبة مصر  .44
 .7)بدون تاريخ (، ص 

45. Kottmryer.W:Handbook For remediail reading 

;U.S.A.1947.pp37-137 

، كمية التربية جامعة 5985المتدرج حسن شحاتة : اختيار القراءة الجيرية  .46
 عين شمس )رسالة دكتوراه(

محمد قدري لطفي : التأخر في القراءة تشخيصو وعالجو في المدرسة  .47
 455ـ 53ص ص 5907االبتدائية , القاىرة مكتبة مصر , 

 554ـ555محمود رشدي خاطر وآخرون . المرجع السابق ،ص ص .48

رشدي أحمد طعيمة : وضع مقياس لمتذوق األدبي عند طالب المرحمة  .49
) غير منشورة ((، كمية التربية، جامعة عين )الثانوية ، فن الشعر ، رسالة ماجستير 

 . 505ـ 503ص ص5975شمس 

حسن شحاتة : أدب الطفل العربي ، دراسات وبحوث ، القاىرة الدار المصرية  .30
. وأيضا :المؤتمر السنوي الثالث لمطفل المصري 439ـ438ص ص5995المبنانية 
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التذوق األدبي لدى تنشئة ورعايتو ، مركز دراسات الطفولة جامعة عين شمس )تنمية 
 .5990تالميذ الصف الخامس دراسة تجريبية 

محمود السيد . دراسة مقارنة بين طرق تدريس قواعد المغة العربية ,رسالة  .35
  5949الماجستير ، كمية التربية جامعة عين شمس , 

محمود رشدي خاطر وآخرون . تعميم المغة العربية والتربية الدينية ـ القاىرة :  .34
 .5985,سجل العرب 

التعبير الكتابي الوظيفي ومياراتو في مراحل التعميم حسن شحاتة مجاالت  .33
 .5984العام , دراسة تجريبية , 

عبد العميم الموجو الفني لمدرسي المغة العربية ، القاىرة , دار المعرف  .34
 .553، ص5978

)المغة القومية في السياسة التعميمية الجديدة ( صحيفة  محمد قدري لطفي : .35
 .43,ص44، العدد الثاني , صالتربية ، السنة السادسة 

عمى عمر بك : ىداية المدرس لمنظام المدرسي وطرق تدريس القاىرة ـ مطبعة  .36
 .443مصر لمطباعة والنشر) بدون تاريخ ( ,ص 

وت , دار الكتاب المبناني حنا الفاخوري :الجديد في اإلنشاء العربي ، بير  .37
 .57)بدون تاريخ(,ص 

رونالدت , ىايمان : طرق التدريس )ترجمة إبراىيم الشافعي (، الرياض ،  .38
 .75, ص5983عمادة شئون المكتبات ، جامعة الممك سعود 

طو غانم محمد : تنمية ميارات التعبير الكتابي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية  .39
 5985، كمية التربية , جامعة عين شمس ، باليمن ، رسالة ماجستير 

جابر عبد الحميد , إدريس زايد , وفكري العريان : الطرق الخاصة بتدريس  .40
المغة العربية وأدب األطفال ، القاىرة ، الجياز المركزي الكتب الجامعية والمدرسية , 

 .574،ص5977
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: اإلنشاء والتحرير  أحمد طاىر حسنين , وحسن شحاتة وعبد العزيز نبوى .45
 الكتابي )بتصرف(.

محمد صالح الدين مجاور : تدريس المغة العربية في المرحمة الثانوية القاىرة  .44
 .5975، دار المعارف . 

مجمع المغة العربية . الدورة الرابعة عشرة, والخامسة عشرة , والثامنة  .43
وم , . صحيفة نادى دار العم5956إلى 5947من سنةوالعشرون . القاىرة 

 .7ـص5909السنة األولى سنة 4العدد

عبد العميم إبراىيم . ))توحيد الرسم اإلمالئي عمى مستوى العالم العربي :  .44
تطوير تعميم المغة العربية (( مؤتمر اتحاد المعممين العرب بالخرطوم ـ القاىرة : دار 

 .505..ص5976الطباعة الحديثة : 

السادسة والعشرون , مجموعة البحوث  مجمع المغة العربية : الدورة .45
 437ـ 449والمحاضرات ، القاىرة مطبعة الكيالني الصغير ص ص 

((مجمة التربية  ساطع الحصري : )) حول إصالح رسم الكممات العربية .46
 530الحديثة ص

أحمد عطية اهلل : ))العوامل السيكولوجية في إصالح اليجاء العربي (( مجمة  .47
 .358التربية الحديثة ، ص

أحمد جمعة ))ضرورة التطور في سياسة التعميم الشعبي , مشروعان جديدان  .48
 لمدراسة والنقد ((، مجمة التربية الحديثة .

عباس محمود العقاد .أشتات مجتمعات في المغة واألدب .. القاىرة : دار  .49
 .55المعارف ، د.ت , ص

حامد عبد .5974نحمد عيد : في المغة ودراستيا ـألقاىرة : عالم الكتب /  .50
 القادر : ))الحروف والحركات العربية بين الرحى (( مجمة التربية الحديثة .
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محمد شوقي أمين : ))العربية أوجز عبارة وأخصر كتابة (( مجمة مجمع المغة  .55
 العربية ، العدد السادس والعشرون . 

، مجمع المغة العربية : الدورة السادسة عشرة ، الجمسة الثانية عشرة لممؤتمر   .54
 .355) آلة كاتبة ( ص 5950من يناير 45

 . 58ص5955 تمام حسان : مناىج في المغة ، القاىرة , األنجمو المصرية  .53

حسن شحاتة : األخطاء الشائعة في اإلمالء في الصفوف الثالثة األخيرة من  .54
المرحمة االبتدائية ,تشخيصيا وعالجيا ، رسالة ماجستير , كمية التربية جامعة عين 

 . 5978شمس 

، دار المعارف  , الموجو الفني لمدرسي المغة العربية عبد العميم إبراىيم  .55
 .594ص  5966

بيى الدين بركات , رسم الكممات العربية ، الصعوبة التي يالقييا النشئ في  .56
 . 5938ضبط النطق مجمة التربية الحديثة , العدد الثالث ، فبراير 

من نوفمبر 3تيسير اإلمالء الدورة الرابعة عشرة لممجمس  مجمع المغة العربية , .57
 .450ص  5948

مجمع المغة العربية مجموع القرارات العممية , من الدورة األولى إلى الثانية  .58
 .595ص 5975، القاىرة والعشرين 

إبراىيم عبد المطيف : اليداية إلى ضوابط الكتابة مطبعة مخيمر القاىرة  .59
5958. 

، إدارة عيل شمبي : تقرير بحث في تيسير قواعد اإلمالء إسماعبد الفتاح  .60
 .5960البحوث الفنية ، وزارة التربية والتعميم . غير منشورة ـ القاىرة 

محمد أب الفتوح شريف :من األخطاء الشائعة في النحو والصرف والمغة ،  .65
 .5976مكتبة الشباب ، القاىرة 
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التحريرية لمادة إمالء المغة العربية صفية ختبارات الالمنى بحري : تقويم ا .64
, مركز البحوث 5975ـ 5970لمصفوف  الرابعة االبتدائية في العراق لمسنة الدراسية 

 .5976التربوية والنفسية , جامعة بغداد )) غير منشور(( بغداد 

 .5966عبد العميم إبراىيم الموجو الفني لمدرسي المغة العربية ، دار المعارف  .63

أساسيات في تعميم اإلمالء ، القاىرة ، مؤسسة الخميج العربي حسن شحاتة  .64
 .454ـ 453ص 5984

المرحمة االبتدائية الجياز المركزي لمكتاب وزارة التربية والتعميم : مناىج  .65
 . 5984الجامعي 

 .483ص5944أحمد عزت راجح ، أصول عمم النفس ، اإلسكندرية  .66

يس المغة العربية لمصفين الرابع وزارة التربية والتعميم : الطرق الخاصة لتدر  .67
 .507ـ506, ص ص 5985والخامس بدور المعممين والمعممات , القاىرة , األىرام 

عبد الشافي أبو رحاب :بناء وتجريب برنامج مقترح لتنمية ميارة الخط العربي  .68
الرقعة لدى تالميذ الحمقة الثانية من التعميم األساسي رسالة دكتوراه) غير منشورة ( 

 .5987ة التربية بأسوان كمي

، رشدي لبيب معمم العموم مسؤولياتو أساليب عممو ، إعداده نموه العممي .69
 .37, 36ص ص5983والميني ، القاىرة األنجمو المصرية 

إسماعيل القباني : التربية عن طريق النشاط القميرة ، النيضة المصرية  .70
 .46ص5958

الثقافية والتربوية غير محمود رشدي خاطر وحسن شحاتة دليل المناشط  .75
س ، المنظمة العربية لمتربية والثقافة الصفية بالمدارس الثانوية في الوطن العربي,تون

 .44ص5984والعموم 
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لمادة المغة العربية المركزية : مشروع النشاط المدرسي وزارة التربية والتعميم  .74
المطابع األميرية في المرحمة اإلعدادية العامة ، القاىرة ، الييئة العامة لشؤون 

 .9ـ5ص ص 5945

رياض منقريوس ، ومحمد وىبة عوض : اإلدارة المدرسية ، القاىرة ، األنجمو  .73
 .747ـ 744المصرية ) بدون تاريخ (ص ص 

أحمد حسين المقاني : المناىج بين النظرية والتطبيق ، القاىرة ، عالم الكتب  .74
 .409ـ 407، ص ص5984

, 5974الدين ، بيروت ،مؤسسة الرسالة  عابد توفيق الياشمي : طرق تدريس .75
 .477ص

فايز مراد مينا : مناىج التعميم العام ،الدراسة تحميمية ، القاىرة ، دار  .76
 .405,ص598الثقافة.

بالمرحمة شاكر محمد فتحي : دراسة مقارنة لمشكالت النشاط المدرسي  .77
وانجمترا ـ  اإلعدادية في جميورية مصر العربية ، والواليات المتحدة األمريكية ،
،ص  5980جامعة عين شمس ، كمية التربية ، رسالة ماجستير ) غير منشورة ( 

 .307ـ 494ص

، القاىرة  , صحيفة التربية : األسس العامة لمنشاط المدرسي محمود كامل  .78
 .65ـ 47، ص ص5979العدد الثاني ، مارس 

ورشيد عبد الحميد : مؤتمر العممية التربوية في مجتمع أردني  سالم جرادات , .79
 58ًً ص ص5980عة الوطنية لمطب, امتصور ، المممكة األردنية الياشمية 
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 األستاذ الدكتور حسن سيد شحاتة:

و أدب المغة العربية و التربية الدينية اإلسالمية أستاذ المناىج و طرق تدريس        
و طرق التدريس سابقا التعميم الجامعي و رئيس قسم المناىج األطفال،و مدير مركز تطوير 

المجنة القومية المتخصصة و مقرر و عضو المجالس التربية جامعة عين شمس كمية 
و و طرق التدريس في مصر و منسق مجمس الذات الدائمة لترقية أستاذة المناىج العممية 

بإتحاد اإلذاعة و و عضو لجنة البرامج التعميمية اآلخر بمعيد جورج إيكرت بألمانيا 
بجمعية طفال )الشعبة المصرية و عضو المجمس العالمي لكتب األالتميفزيون المصري، 

القراءة و الوثائق و المعمومات و عضو جمعية ، و عضو لجنة المكتبات الرعاية المتكاممة(
الجامعي( مركز تطوير التعميم في التعميم  و المعرفة و رئيس تحرير مجمة )دراسات

و عضو لجنة أخالقيات البحث ( 5997-5995في الفترة )الجامعي، جامعة عين شمس 
و عضو المجنة العميا لممكتبات المدرسية بوزارة األلسن ، جامعة عين شمس العممي ،كمية 

جامعة عين شمس و عضو مجمس إدارة اإلئتالف الجديد ألساتذة التربية و التعميم و عضو 
و رئيس شرف رياض األطفال، جامعة اإلسكندرية مجمة الطفولة و التنمية لممستقبل،كمية 

و عضو لجنة كبار كمية رياض األطفال جامعة المنياثقافة الطفل، الجمعية العممية لمتربية و 
الكبار و رئيس تحرير المجمة التربوية لتعميم المغات.الخبراء التربويين بالييئة العامة لتعميم   

و لو لممتطمبات الجامعية بجامعات الخميج العربي البرامج التعميمية شارك في تأسيس 
و أدب األطفال و و استراتيجيات التدريس دراسات و بحوث في مجاالت التربية و المناىج )

و تطوير التعميم و البحث العممي و و التعميم الجامعي تعميم الكبار و تدريب المعممين 
المبنانية و مكتبة الدار العربية ر المصرية كتابا منشورا في الدا 99و لو ( الثقافة اإلسالمية 

 099و الثقافة و العموم و لو أكثر من و المنظمة العربية لمتربية لمكتاب و دار العالم العربي 
درجتي رسالة أشرف عمييا لمنح  599و لو منشورا في المجالت المصرية و العربية بحثا 

كتاب مدرسي في المغة العربية  599و العالم العربي و لو الماجيستر و الدكتوراة في مصر 
قصص أطفال تحت عنوان:  59العربي و لو الدينية اإلسالمية في مصر و العالم و التربية 
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و يشرف عمى إصدار التربوية و النفسية أحمى عشر حكايات و لو معجم في المصطمحات 
 السمسمة التربوية المعاصرة بدار العالم العربي. 

م و حصل 5999في العموم اإلجتماعية فرع التربية سنة حصل عمى جائزة الدولة التشجيعية 
و حصل عمى وسام ميرجان مرات 3الممتازة من جامعة عين شمس عمى جائزة البحوث 

و حصل عمى دورة تدريبية في إدارة التعميم القراءة لمجميع من جمعية الرعاية المتكاممة 
م و حصل عمى 5997امعات أكسفورد، ووارك و برمنجيام عام في جالعالي في بريطانيا 

م. 0959التقديرية في العموم اإلجتماعية لجامعة عين شمس الجائزة   

 ممخص عام حول محتوى الكتاب: 

مجموعة من القضايا و "تعميم المغة العربية بين النظرية و التطبيق "يتناول كتاب         
فقد تطرق في بداية فصمو إلى الجوانب الحديثة لمتدريس و الموضوعات تتعمق بمجال التعميم 

ينتو المدرس في متعرض إلى أسباب نجاح  التي تستند عمى التخطيط و التنفيذ و التقويم و
وذلك راجع إلى اإلطالع اليومي و البحث المستمر وأن يكون طالب عمم دائما، والبد لممدرس 

لتحقيق غرضو لمناسبة ا األساليبق انتقاء من اإلعداد الجيد و الصحيح لممادة عن طري
ييمو من - و صنفت طرق التدريس إلى عدة مجموعات غير أن المدرس ينتقي ما الخاص.

 .ىذه الطرق و ما يفيده في تدريسو لمغة العربية

صر رئيسي في التعميم احتوى فصمو الثاني عمى ميارة اإلستماع باعتبارىا عن قد و        
اإلنتباه لمشيء المسموع و تتطمب ىذه الميارة وجود نطوق أو مكالم اللا و عرفت أنيا فيم

و اإلستماع  ،تكون إما مرئية أو مسموعة  ةبغرض توصيل رسالو اإلستقبال  اإلرسالجانبي 
عمل بمقولة أن و ال ،اإلتصالكبيرة في عممية  أىمية من امن أكثر الميارات إستعماال لما لي

و يتضمن فيو يقوم بمعالجة التخمف الموجود في ميارة القراءة، ، تدريسو أمر ضروري
يدرك السامع المعنى حتى ة أساسيات منيا اإلنتباه لمرسالة و فيميا تدريس اإلستماع عد

و اإلنتباه إلى جانب زيد من وعي الطالب بأساليب توجفي حين أن التدريس يالمقصود منيا، 
 اإلستماع راك معاني األفراد فورا، وترتبط كفاءةدتجنب التشتيت، وعمى المستمع إأساليب 
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رجة اإلنتباه .....إلخ، كما أنو متغير فعال في طريقة المناقشة يب و دببعض العوامل كالتدر 
 لما فيو من اكتساب أكبر قدر من المعمومات .

رفيا بأنيا عممية عقمية ذىنية، تقوم عمى تحميل إلى ميارة القراءة وعأيضا تطرق          
السرعة و تفكيكيا بيدف الفيم و اإلستيعاب مع الرموز و الرسوم التي يتمقاىا القارئ بعينيو، 

ىو إال أن يأمر المدرس طمبتو  و ماو أمر تدريس القراءة ىين جدا،  و الكفاءة المتناسبتين،
صيب الطمبة الممل من احدة عدة مرات، وبذلك يقراءة موضوع عين ليم مع تكرار الفقرة الو 

كتمخيص ما قرأ أو سو لمقراءة يدر تىذا التكرار، وىناك أمور رئيسية يتجاىميا المدرس في 
تغفل  عمى قواعد المغة و بذلك استخراج األفكار الرئيسية بل يركز عمى تطبيقات شفوية 

صودة منيا و تعتبر القراءة وسيمة فعالة في اكتساب الطمبة المعمومات و ترتيبيا ات المقالغاي
تنمية التعمم الذاتي و تعينيم عمى تطوير خبراتيم و ممكاتيم المعرفية كما أنيا تعمل عمى 

ة و القراءة بدورىا إلى قسمين القراءة الجيري. و تنقسم لمفرد، تسيل التفاعل مع البيئة المادية
فالجيرية تقوم عمى تحويل الرمز الكتابية إلى رموز صوتية منطوقة بحسب قواعد  الصامتة

المغة العربية و القراءة الصامتة تعمل عمى حل الموز و فيم معانييا بدون صوت و الىمس 
 .لسان أو شفة تحريك  و ال

و تتضمن المغة وعرض لبعض القضايا المفيدة في مجال تدريس األدب العربي         
عن  وتجارب تب من مشاعر و أفكارابير عن ما يجول في خاطر الكداعية وىي التعاإلب

و تطمق لفظة األدب فالكتابة اإلبداعية صورة مصغرة لما يسمى األدب و الفن  طريق الكتابة
الحقائق األدبية المستنبطة من خالل دراسة حول شاعر أو كاتب من الناحية التدريسية عمى 

و  انب القوة والضعفا أسس البالغة ومعايير النقد و تدرسيا من جتضعي أو عصر أدبي
تقوم عمى  أنيا القواعد العامة لمغة كما ة بأنيا العمم الذي يعمل عمى إبرازتعرف البالغ

نتقال توضيح األساليب التي يمكن من خالليا تنظيم الكالم بحيث تسمح ألفكار األديب باإل
الطالب عمى استنباط المبادئ األدبية يمرن  سامع،فتدريس البالغة و األدب إلى القارئ أو ال

فيم مشكالت المجتمع الذي يعيشون فيو وىذا يساعد بأسموب تمقائي ذاتي و يعينيم عمى 
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تمكن الطالب  أنياو إيجاد حمول ليا كما عمى تكوين نظرة سميمة خالل المشكالت الكبرى 
عمومات إلى اآلخرين بطريقة يسيرة تسيل إدراكيا و تمثميا ستخدام المغة في إيصال المامن 

يث يكمل بعضيما البعض في . تتصل البالغة مع األدب حمن خالل درس النقد و البالغة
في  البالغة إذ أن الطريقة المالئمة لتدريستصحيح و استبعاد الوقوع في كثير من األخطاء 

المراحل الثانوية ىي تدريب الطالب عمى التماس الجمال الفني و البالغي في النص األدبي 
وقع إختالف بين المربين في تعريفيم لمتذوق  و موازنتو.مع المشاركة في تحميمو و نقده 

و  إحساس القارئ أو السامع بما أحسو الكاتب أو الشاعر أو الراوي،األدبي فيناك من يعرفو 
األدبي و اإلحساس  نوع من السموك ينشأ من الفيم العميق لمعنى النصمن يعرفو بأنو ىناك 

بجمال أسموبو. وىناك من يعرفو بأنو سموك ناتج عن القارئ أو السامع لمتعبير عن فيمو 
، وتأثره بالصورة البيانية التي يحتوييا فكل ىذه النص األدبيالتي يرمي إلييا  فكرة مل

 فيي تحث عمى اإلىتمام بالجوانب المعرفية و الوجدانية و نفسحركي.التعاريف متقاربة 

صرفية لما و بعد تدريس األدب و البالغة تعرض إلى تدريس القواعد النحوية و ال     
في تنمية المادة المغوية ألىداف اتحققو من غايات و أغراض ىامة و يمكن عرض ىذه 

والمعرفية لمتالميذ و مساعدتيم عمى إكتشاف األخطاء التي وقعوا فييا و تزويدىم بجممة من 
و تجنيبيم من الوقوع في الخطأ ومن خالل القواعد يستطيع التمميذ التمييز التراكيب المغوية 

 وسيم الذوق األدبيالصواب و تعويدىم عمى الدقة والمالحظة، و تكون في نفبين الخطأ و 
ج النحو مما إال أن ىناك صعوبات تواجو النحو العربي في المدارس و تتمثل في تزاحم مناى

نيا و لم يعنوا بالجانب التطبيقي إال عند فيم أدى إلى اىتمام المعممين بالجانب النظري م
درس ال يجد وال حاجة لفيم مادة إال و تتبعيا أعمال تطبيقية و لكن الم القاعدة و حفظيا،
ىو ضروري و ما ىو  ييز بين مامن غير تمعمى كم ىائل من الدروس وقتا كافيا لمتطبيق 

المرحمة سيا من ويقوم تدريس القواعد عمى عدة أسس منيا أن يكون بداية تدريغير ضروري.
 من خالل دروس القراءة والتعبير من مسائل ما يعرض في دراستيا عمى عتمداألولى حيث ت

ولقد خمص أغمب الدارسين إلى أن أىم  ،تدرس فيياص حصص تخص وأنو من الواجب أن
الطرائق الواسعة اإلنتشار في تعميمية النحو العربي وىي الطريقة القياسية و الطريقة 
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و تناول فيما يمي ميارة التعبير بشكميو الشفوي و الكتابي، وبنوعيو  ية".اإلستقرائية "اإلستنباط
تعويد المتعمم عمى الكتابة الصحيحة، و ىذا التعود يعين في  بداعي أىمياالوظيفي و اإل

عدىا، تدريب المتعمم عمى التفكير المنطقي، و ترتيب األفكار و تنظيميا تعميم متن المغة وقوا
و أفكاره بأسموب واضح و راق. ومن بالتعبير عن مشاعره و أحاسيسو     في كل متكامل

نجد التعبير الكتابي ىو آلية لالتصال بين األفراد بالرغم عن بعدي المكان و  أنواع التعبير
فالوظيفي يتمثل في تحقيق التواصل بين الناس  الزمان و التعبير نوعان الوظيفي و اإلبداعي

في قضاء حاجاتيم و تنظيم حياتيم أما الوظيفي فيو التعبير عن المشاعر و األحاسيس و 
وقد يبنى ىذا األخير عمى مجموعة من األسس التي سموب أدبي مشوق نقميا إلى اآلخرين بأ

وىي اإلىتمام بالمعنى قبل المفظ، ويكون تعميم  يمتفت إلييا المدرسون عند تدريس التعبير
في جو  التعبير في المواقف الطبيعية حتى تؤدي المغة وظائفيا، يجب أن يكون تعميم التعبير

انتقاء ط الموضوع و تقسيمو إلى مقدمة وعرض ثم خاتمة،من الحرية و اإلستقاللية، تخطي
ىذه  المدرس الطالب نحو الكتابة.إال أن حفيزأىم األفكار و التعبيرات الالزمة لكل فكرة، ت

ا لكن البد عمى المدرس مراعاة طريقة محددة يمكن اتخاذىا في تدريسي اليس لدييالميارة 
إعطائيم الحرية في الكتابة، استثارة التعبيرية،في تقديم المجالت طالب ميول و رغبات ال

 رغبتيم عمى التعبير.

إطار العمل التعبير عمى  ذاو استوفى في فصمو ى و قد تحدث عن تقنية اإلمالء        
باإلضافة  الدراسي ويتركز عمى أمور كثيرة منيا قدرة التمميذ عمى الكتابة الصحيحة إمالئيا

ويعرف اإلمالء بأنو  قة و وضوح،عمى التعبير عن األفكار بديذ إلى إجادة الخط و قدرة التمم
العربية، ومن األسس اليامة  نظام لغوي يعالج موضوع الكممات و يعتبر فرع من فروع المغة

وامل من أىميا عوامل ترد ترد أسباب األخطاء اإلمالئية إلى عدة عفي التعبير الكتابي و، 
  إلى ضعف اإلعداد المغوي لممعممدرسي و أخرى ترجع إلى اإلدارة المدرسية و النظام الم

وىناك أيضا عوامل ترتبط بخصائص المغة المكتوبة باإلضافة إلى تمك العوامل التي ترجع 
و الفيزيولوجية لمتمميذ و أخيرا عوامل ترجع إلى طريق التدريس، و مما إلى الحالة النفسية 

إلىتمام بالمعنى قبل اليجاء, تدريب ااإلمالء يبنى عمى أسس عامة ومن بينيا الشك فيو أن 
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 و مخارج الحروف، ربط اإلمالء بالميارات التحريريةاألذن عمى اإلصغاء إلى المعنى 
 مر.التدريب المست

و التي تركز في تدريسيا عمى القواعد و يعتمد في اإلمالء عمى الطريقة الوقائية     
باألخطاء التي تشيع بين التالميذ، أما الطريقة السمعية الشفوية اليدوية فإنيا تركز المرتبطة 

 عمى أسس التيجي السميم أما طريقة سيدنا فتستند عمى النطق السميم لمحروف.

في تعويد التمميذ عمى من أىمية بالغة  لما لوو في فصل آخر تحدث عن الخط و     
لعمل  في حين أنيا تساعد األمانة في األداء و النظام في االسمات الخمقية منيا الصبر و 

تتمثل في اتباع المدرس الطريقة  المتعمم كيفية في الكتابة و يبنى تعميم الخط عمى أسس
، الذي يبدأ في المناسبة في تعميمو ليذه الميارة، كما أنيا تركز عمى العمل الفردي لممتعمم

بدال من الحروف و ىناك عدة طرق البد لممدرس من  التعمم من الكممات و الوحدات الكبرى
فاألولى تعتمد  و ثانيا طريقة الحرف و أخيرا طريقة الكممة تخطييا أوال طريقة تجزأة الحروف

عمى تفكيك الحرف الواحد إلى أجزاء متعددة و يدرس كل جزء منيا أما الثانية فيكون فييا 
ة و تكون بدايلتدريب، و أخيرا طريقة الكممة الحرف ىو األساس الذي يقوم عميو التدريس و ا

 إلى كتابتيا. يحتاج التمميذالجممة القصيرة التي  التعمم فييا ىي وحدة الكممة أو

ف تكون في المواقالتي  مصطمح النشاط عمى أنو مجموعة من الفعاليات  يعرف    
التعميمية التي يتعرض ليا الفرد المتعمم داخل الصف الدراسي و خارجو و تكمن أىميتو في 

التفكير تزويد الطالب بالثقافة العامة و تطوير الميارات اإلجتماعية وتنمية القيم و أساليب 
ل يجعالمنشود أو المرغوب فيو، ومن أىداف النشاط في ميدان المغة العربية و التربية الدينية 

الطالب ذا صمة بالتراث العربي و ذلك عن طريق القراءة الحرة ،تربية شخصية الطالب 
لمناسبات الدينية و القومية و اوجدانيا وذلك من خالل اشراكيم في أخالقيا و إجتماعيا 

غوية و الدينية إال أن المناشط المسميما، ى استعمال المغة استعماال و يدربيم عم اإلجتماعية 
عدم اإليمان الحقيقي بأىمية المناشط و تواجو العديد من الصعوبات و من أىميا 
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قيمتيا،إفتقاد المعممين لمميارات الالزمة لممارسة النشاط و عدم استطاعتيم تنظيمو، قمة 
 اإلمكانات المادية المالئمة لتحقيق متطمبات المناشط.

األىداف المحيطة بيا، ومن أىميا عدم  ن تحقيقو تعترض المناشط عدة عوائق تبعدىا ع
 يساىم في نجاح النشاط، وجود مدرس كفء  ط، عدموفرة الوقت و المكان لممارسة المناش

الوسائط التعميمية ىي عبارة عن أدوات حسية تركز عمى مخاطبة حواس المتعمم خاصة 
قصد تحقيق األىداف ميمة لممعمم و المتعمم  تؤدي أدوار ياأن بيد حاستي السمع و البصر 

ومن بينيا تنمية اإلستمرار في الفكر و التفكير و ذلك من خالل ما تمده من خبرات تثير 
موضوع الدراسة، كما أنيا عمى المدرس و المتعمم عممية التعميم  اىتمام و انتباه التالميذ إلى

و متزايدة من المتعممين في فصول  ،و تساعد المعمم عمى حل مشكمة تدريس أعداد كبيرة
 مكتظة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   :نقد األفكار و األسموب
أثناء تصفح كتاب تعميم المغة العربية بين النظرية والتطبيق لحسن سيد شحاتة التمسنا بعض 

يات الستخدامو عدة تقن الذي وظفو في مؤلفو وىذا راجع أسموبوالعناوين تمثمت من خالل 
 تي :تتضح كاآل

عمى الجانب النظري وذلك  أفكارهمن خالل العنوان يتضح لنا بأن الكاتب قد اعتمد في -5
مفيوم الطريقة التي اختمفت بين القدماء والمحدثين  أبرزىامن خالل طرحو لعدة مفاىيم 

في العممية التدريسية ثم كيفية توظيفيا في المجال  وأىميتيا األربعة،مفيوم الميارات المغوية 
ىدفو من خالل الجانب النظري  إلىحسن شحاتة وصل  أن إلىالتعميمي وىنا يشير 

 والتطبيقي في مراحل التعميم المدرجة.

لكتابو وذاك أوضح حسن التعبير  في تأليفوما لفت االنتباه توظيفو ألسموب الحوار  و-0
  ى و إتقانو ليا.بالمغة العربية الفصح
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مفصمة، فكل فصل يكمل و تقسيم الكاتب مؤلفو إلى فصول بطريقة حديثة متسمسمة مرتبة  -3
  اآلخر.

 مواضيع.احتوى الكتاب عمى مقدمة واضحة ممنيجة تبرز أىم ما جاء في الكتاب من -4

أسموب السرد من قبل الكاتب مما ساعده عمى جعل النص مرنا و ىذا راجع  استخدام-5
سمسل أفكاره المترابطة كما وظف أسموب الوصف ىذا يوضح امتالكو ميارة التعبير عن لت

مواضيعو بدقة فقد كان وصفا مباشرا لطريقة التدريس و كيفية عرضيا عمى الطالب في 
حجرة الدرس و تطبيقيا من خالل تأدية الممكات المغوية سواء القراءة أو الكتابة أو التعبير 

اغو كما أبرز أىمية اإلستماع و أساسيات تدريسو و قد رصد جانب ميم بنوعيو، وكيفية إفر 
وىو قواعد النحو و الصرف فقد تطرق إلى صعوبة درس القواعد و لم يتناسى درس اإلمالء 

فكثيرا ما يعاني المعمم من مشكالت العربية فقد يتساءل عن أسباب األخطاء اإلمالئية ،و لقد 
 بيدف الوصول إلى جممة من الحقائق و النتائج. مزج بين السرد و الوصف و ذلك 

التركيز عمى الخطوات و األىداف و الطريقة بغية إرساخو في ذىن القارئ من خالل  -6
 اطالعو عمى ىذا المرجع الذي بين أيدينا.

  .فمقد اعتمد عمى استنتاجاتو و رأيو الخاص  االقتباساتخمو نصو من -7

التربوية حيث منيا ما ىو متعارف عميو البارزة في العممية  توظيف الكاتب الشخصيات-8
 األجنبية.في الساحة 

تطرق الكاتب أثناء شرح موضوعاتو إلى منيجية تطبيقية، مقتبسة من واقع التعميم لمغة -9
 العربية بحد ذاتيا.

يتخمل أسموب حسن سيد شحاتة بعض الغموض أحيانا بينما في الغالبية فيي ألفاظ -59
 يستوعبيا القارئ من أول وىمة و ذلك تيسيرا لو.سيمة 

إثراء فكر المعممين من خالل استفادتو من الندوات و المؤتمرات و المقاءات العممية و -55
 التعميمية .
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توارد بعض األخطاء النحوية و اإلمالئية و كثرة تفصيمو في محتوى التعاريف النصية -50
 مما أدى إلى اإلطالة و اإلسياب.

يالحظ عمى الكاتب اعتماده عمى عدد من المصطمحات لغوية خاصة بالتعميم و التي  -53
 تؤدي إلى نفس المعنى رغم اإلختالف في استخدام العبارة .

ييدف الكاتب إلى التخمص من الضعف المغوي الذي انتشر بكثرة بعدم امتالك رصيد  -54
 و التفكير و اإلبداع. لغوي كافي أثناء تعميم المغة العربية لتنمية قوى البحث

اعتماده عمى جممة من المراجع األجنبية و العربية و ذلك لزيادة من تعمقو في -55
 الموضوع و الغوص في باطنو.

المؤلف كتابة أسماء الشخصيات بالمغة األجنبية وذلك يعتبر تيسيرا عمى القارئ  استبعاد-56
 من حيث نطق الحروف و معرفة الحركات األصمية لمكممة.

الكاتب في مؤلفو عمى عبارات مختمفة تخص مجال واحد وىو تعميم المغة  اعتماد-57
 ذلك يساعد في تنمية الرصيد المغوي لممتعمم.الرئيسية و يارات قواعد و م من العربية

النقطتان اإلستفيام، النقطة، مراعاة عالمات الوقف في كل أجزاء الكتاب -58
 العموديتان....إلخ.

توظيف الكاتب في بعض مواضيعو عمى أسئمة تقييمية وذلك بغية معرفة مدى تحقق  -59
 كما أنيا تفي بالغرض  في مساعدتو عمى استيعاب محتوى الموضوع. فيم القارئ لمموضوع

 لتوضيح و إبراز أفكاره أكثر.استخدام الكاتب كممات بالمغة األجنبية -09

 أراء مختمفة حول المؤلف و الكتاب:

نجد في المؤلفات التعميمية و البرامج المدرسية عمى أىداف أخرى منيا:وقد   

تمثل القارئ لمحركة النفسية في العمل األدبي.-  

إدراك الوحدة العضوية في العمل األدبي.-  
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إدراك الترابط بين أجزاء القالب األدبي.-  

1التعبير عن فكرة األديب و أحاسيسو.   

-تصنيف أدوين فينتون: وضع فنتون تصنيف ثالثي إلستراتيجية التدريس و التي عمى خط 
 متواصل ثالثي الجوانب و التي تبدأ بالطرائق التفاعمية ثم الكشفية.

إعطاء المثيرات أو المعمومات لممتعمم، و يندرج تحتيا طرائق الطرائق العرضية : تعتمد-5
و المراجعة ، و العروض اإليضاحية بالوسائل اإللقاء بأشكاليا المختمفة ، والحفظ و التسميع 

 السمعية البصرية، و الطرائق العممية اإلستنتاجية و اإلستقرائية 

(المناقشة و الحوار) :الطرائق التفاعمية-0  

كاألسئمة و األجوبة و الحوار السقراطي ، ويدخل ضمنيا اإلستقراء و اإلستنتاج، و المحاكاة 
في التدريس لمتعمم و التقويم التفاعل المفظي و المعب و تمثيل األدوار، و   

الطرائق الكشفية : -3  

وىي طرائق التعميم الذاتي، و تعتمد عمى نشاط المتعمم و تفاعمو مع البرنامج التعميمي، فيو 
2.يعتمد عمى نشاط المتعمم و خبراتو و قدراتو دون مثيرات أو تمميحات  

 

 

 
                                                             

55ص-7102دٌسمبر  -جامعة معسكر -العدد الرابع –مجلة التنوٌر  -تعلٌمٌة البالغة العربٌة و طرائق تدرٌسها -صدٌقً أمال- 1  
732- 732ص-7102 –دار ٌافا العلمٌة للنشر والتوزٌع  -أصول التدرٌس: النظري و العملً –أحمد عٌسى داوود - 2  



38 
 

 خاتمة:ال
تعميم المغة العربية بين النظرية و "بعد تصفح و دراسة كتاب حسن سيد شحاتة المعنون ب 

الذي احتوى عمى العديد من المواضيع التي تتعمق بمجال التربية و التعميم و دراستيا  "التطبيق
 جممة من النتائج أىميا: من الناحية العممية و النظرية ومن خالليا توصمنا إلى

التدريس نشاط ييدف إلى ترجمة اليدف التعميمي إلى موقف وخبرة يتفاعل معيا التمميذ  أن-
لموصول إلى غايتو المنشودة، ولتحقيق ذلك البد من اإلعداد الجيد الصحيح لمدروس من 
طرف المدرس و ذلك عن طريق إنتقاء األساليب و الطرق المالئمة لفصمو، وقد أدرج 

 في التدريس وىي كاآلتي:مجموعة من المواد الرئيسة 

وأيضا  األدبية،تدريس األدب و البالغة:و تكمن أىمية تدريسو في تكوين شخصية الطالب -
تنمية قدرتو اإلبداعية،و ذلك بتنمية ممكة التواصل لدى المتعمم، و إكسابو حسن التصرف 

 المغوي في المواقف المختمفة.

إستعمال األلفاظ و التراكيب استعماال صحيحا، تدريس القواعد النحوية و الصرفية:ففييا يتم -
و إمداد التالميذ بطائفة من التراكيب المغوية تجعميم بالتدرج قادرين عمى تمييز الخطأ من 

 الصواب.

ثمة في :                                                               تركيز الكاتب عمى تدريس الميارات األساسية المتم- 
و تبدأ في التطور مع مراحل الطفل التعميمية وتعتمد عمى وجود طرفين  االستماعيارة م

 المتحدث و المستمع لتحقيق عممية التواصل في نقل األفكار و المعمومات.

ميارة التعبير بنوعيو الوظيفي و اإلبداعي: و يعمل عمى إثراء الرصيد المغوي و النطق 
متعمم، فالوظيفي يتمثل في تحقيق التواصل بين الناس، أما و السميم لممفردات عند ال الصحيح

اإلبداعي فيقوم عمى نقل األحاسيس و المشاعر و الخواطر النفسية بأسموب أدبي مشوق، 
 ويسمى أيضا بالتعبير الكتابي و الشفيي 
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ئ أو ميارة القراءة: و ىي التي تترجم الميارتين السابقتين و تعتمد عمييما، كما أنيا تميم القار 
 المتعمم عمى اإلطالع و البحث و مراجعة الكتب.

ميارة الكتابة:كما تسمى أيضا بالتعبير الكتابي، حيث يستفيد المتعمم من المعارف السابقة، و 
خاصة بالمغة التي يعبر بيا عن أفكاره ويدخل من يوظف ما اكتسبو من قواعد و قوانين 

 مى تفادي األخطاء النحوية و الصرفية.ضمنيا اإلمالء و الذي بدوره يساعد المتعمم ع

ترتبط ىاتو الميارات فيما بينيا وال توجد فواصل زمنية فالتحدث قد نتج بفضل ما تم اكتسابو 
عن طريق  السماع، كما يتعمم الفرد فعل القراءة عن طريق التدريبات السماعية التي يقوم بيا 

مى المتعممين، كما يمكن أن يترجم ما المتعمم انطالقا من القراءة النموذجية التي تعرض ع
سمعو و تحدث بو و قرأه إلى تعبير كتابي.و بيذا الشكل يحصل التكامل بين الميارات،و ىي 

 ضرورية جدا في المراحل التعميمية األولى، ال ينبغي أن تغفل عنيا أية منظومة تربوية .

المغوية ال تتم بصورة عفوية غير مخططة وال ىادفة, كما أنيا ليست  األنشطةأن ممارسة - 
نيا واألىواءعمال عشوائيا تحكمو الميول  الواضحة والمحددة  األسستتم وفق مجموعة من  وا 
 المقصودة من ممارساتيا األىدافوتساعدىا في تحقيق  أولوياتياالتي تحكم مسالكيا وتبرز 

ين ومنيجية، خاصة في الوقت الحالي أضيع ضرورة عممية ويبقى البحث في مثل ىذه الموا 
يشيد العالم تطورا سريعا في كل المجالت ، خاصة العممية منيا من اجل اعادة االعتبار 

 لممنظومة التربوية ولمتعميم بشكل عام. 
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 قائمة المصادر و المراجع

 موضوعات في أصول  -فخر الدين القال و جبرائيل بشارة : التربية العامة
 0891 –مطبعة زيد بن ثابت  –كمية التربية  -جامعة دمشق -التدريس

  الكويت  –محمد صالح الدين مجاور: تدريس المغة العربية بالمرحمة اإلبتدائية– 
 دار القمم

 Bell, F .H . « Teaching and learning mathematice In 
secondary schools » N.Y.Brow company publishers 1978  

 Bruner , I.S. « The Act of Discovery », Harvard Ed. Review , 
vol 31 winter 1961  

 Carl, smith impressions on team teaching the science bullerin, 
vol.27 No . 2 fall 1962 

 Childrens  lewis, roger, ( fiction and the imagination), lierature 
in education , winter 1975 

 Kausmeier , H. et al Individually Guided Elementary Education 
New York , university of wisonsin of wisconsin INC  1977 

 Kuhfittig, P. «The relative effectiveness of concrete aids in 
school science and mathematics , Discovery learning » Feb 
1974 

 - أحمد جمعة : ضرورة التطور في سياسة التعميم الشعبي، مشروعان جديدان
 مجمة التربية الحديثة  –لمدراسة و النقد 

 -شاء و التحرير أحمد طاىر حسنين وحسن شحاتو  وعبد العزيز النبوي: اإلن
النيضة المصرية  -القاىرة -إسماعيل القباني: التربية عن طريق النشاط الكتابي
0899 

  0899األنجمو المصرية  –القاىرة  –تمام حسان : مناىج البحث في المغة. 
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  القاىرة  –جابر عبد الحميد جابر: التعمم باإلكتشاف بين التأييد و المعارضة
 0890الث ، أكتوبر صحيفة المكتبة، المجمد الث

 دريس زايد و ق الخاصة بتدريس المغة فكري العريان: الطر  جابر عبد الحميد وا 
 -الجياز المركزي لمكتب الجامعية والمدرسيو -القاىرة -دب األطفالالعربية و أ

0899 
  كمية التربية جامعة عين  – 0890حسن شحاتة : إختبار القراءة الجيرية المتدرج

 وراة رسالة دكت –الشمس 
 األخيرة من  حسن شحاتة : األخطاء الشائعة في اإلمالء في الصفوف الثالثة

كمية التربية جامعة  -رسالة ماجيستير -المرحمة اإلبتدائية ، تشخيصيا و عالجيا
 0899-عين شمس 

 -حسن شحاتة : تطور ميارة القراءة الجيرية في مراحل التعميم العام في مصر- 
 –رسالة دكتوراه }غير منشورة{  –كمية التربية  –س جامعة عين الشم -القاىرة
0890  

  الدار المصرية  –القاىرة  –دراسات وبحوث  –حسن شحاتة: أدب الطفل العربي
  0880المبنانية 

 0891-حسن شحاتة: أساسيات في تعميم اإلمالء ، القاىرة، مؤسسة الخميج العربي 
  ومياراتو في مراحل التعميم العامحسن شحاتة: مجاالت التعبير الكتابي الوظيفي-

 0891دراسة تجريبية 
  حسين حمدي الطوبجي: التعميم الذاتي، مفيومو، مميزاتو، خصائصو، تكنولوجيا

 المركز العربي لموسائل التعميمية  –الكويت  -0899العدد األول يونيو  -التعميم 
 مبناني دار الكتاب ال -بيروت -حنا الفخوري: الجديد في اإلنشاء العربي 
  بدون تاريخ –مكتبة مصر –دونالد بيران: ترجمة محمد قدري لطفي 
 فن  -رشدي احمد طعيمة: وضع مقياس لمتذوق عند طالب المرحمة الثانوية

جامعة عين الشمس  –كمية التربية  –رسالة ماجيستير غير منشورة   -الشعر
0890 
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 داده نموه العممي و رشدي لبيب : معمم العموم : مسئولياتو ،أساليب عممو ، إع
 0891القاىرة األنجمو المصرية  –الميني 

  رشدي لبيب : معمم العموم: مسؤولياتو، أساليب عممو، إعداده ، نموه العممي و
  0891األنجمو المصرية -الميني ، القاىرة

  عمادة شؤون  -الرياض–رنالدت، ىا يمان: طرق التدريس ترجمة إبراىيم الشافعي
 0891الممك سعود جامعة  -المكتبات

  }روبرت ف ميكر: األىداف التربوية }ترجمة جابر عبد الحميد و سعد عبد الوىاب
  0819 -مطبعة العاني –بغداد –

 0891 -عالم الكتب –القاىرة  -سامي عزيز: صحافة األطفال 
  شكري السيد أحمد: برنامج مقترح لتدريب تالميذ المرحمة اإلعدادية عمى أسموب

الرياضيات، وأثره عمى تفكيرىم لدى المشكالت الرياضية والغير  حل المشكالت في
 0891 جامعة عين الشمس –ة كمية البنات رسالة الدكتوراة غير منشور  –رياضية 

  العدد العشرون  –طاىر عبد الرزاق : "نماذج من التعميم المفرد" التربية الجديدة– 
 0891 –اليونيسكو 

 ير الكتابي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية باليمنطو غانم محمد: تنمية ميارة التعب- 
 0899 -جامعة عين الشمس -كمية التربية -رسالة ماجيستير

  دار  –القاىرة  –عباس محمود العقاد. أشتات مجتمعات في المغة و األدب
 د.ت –المعارف 

 0899القاىرة  -عبد العميم إبراىيم: الموجو الفني لمدرسي المغة العربية 
 يم إبراىيم: توحيد الرسم اإلمالئي عمى مستوى العالم العربي، تطوير تعميم عبد العم

دار الطباعة  –القاىرة  –مؤتمر اتحاد المعممين العرب بالخرطوم  –المغة العربية 
 0891الحديثة 

  عداد المعمم لممارستو  تكنولوجيا التعميم –عبد اهلل فكري العريان: تفريد التدريس، وا 
 القاىرة -القاىرة -ية المدرس لمنظام المدرسي وطرق التدريسعمي عمر بيك: بدا- 

 مطبعة مصر لمطباعة والنشر بدون تاريخ 
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  مطبعة حكومة الكويت -تقويم قصص األطفال في الكويت رمضان:كافية- 
0899 

  يناير  59الدورة السادسة عشرة، الجمسة الثانية عشر لممؤتمر،  العربية:مجمع المغة
0891 

 مجموعة البحوث و المحاضرات  –لعربية: الدورة السادسة و العشرون مجمع المغة ا
 مطبعة الكيالني الصغير –

 - محمد عزت عبد الموجود : التقويم التربوي و دوره في توجيو العممية التعميمية– 
دار الطباعة  –القاىرة  -اجتماع خبراء لتطوير نظم اإلمتحانات في البالد العربية

فرنسيس عبد النور:  -                                            0891الحديثة 
العدد  -صحيفة التربية –القاىرة  -تدريس المغة اإلنجميزية بين النظريات الفمسفية

  0899الثالث يونيو
 خر في القراءة تشخيصو وعالجو في المدرسة اإلبتدائيةمحمد قدري لطفي: التأ- 

 0899 –مكتبة مصر  –القيرة 
 صحيفة التربية -ري لطفي: المغة القومية في السياسة التعميمية الجديدةمحمد قد- 

 العدد الثاني  -السنة السادسة
 رسالة  -محمود السيد: دراسة مقارنة بين طرق تدريس قواعد المغة العربية

  0818جامعة عين الشمس  -كمية التربية -ماجيستير
  {0899-0859محمود الشنيطي و آخرون: كتب األطفال في مصر }–  دراسة

 0898 –اليونسيف  –استطالعية 
 اإلتجاىات  -محمود رشدي خاطر: اإلتجاىات الحديثة في طرق تعميم القواعد

ثة في النحو مجموعة المحاضرات التي القيت في مؤتمر مفتشي المغة العربية يالحد
 القاىرة. -بالمرحمة اإلعدادية دار المعارف

  :دليل المناشط الثقافية و التربوية غير محمود رشدي خاطر:و حسن شحاتة
المنظمة العربية لمتربية و  –تونس  -في الوطن العربي الصفية بالمدارس الثانوية

 0891 –الثقافة و العموم 
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  :القاىرة سجل العرب  –تعميم المغة العربية والتربية الدينية -محمود رشدي وآخرون
– 0899. 

 العدد  –القاىرة –صحيفة التربية –رسي محمود كامل:األسس العامة لمنشاط المد
 .0898مارس –الثاني 

  المؤتمر السنوي الثالث لمطفل المصري تنشأتو ورعايتو مركز دراسات الطفولة
 .0881جامعة عين الشمس 

 0891عالم الكتب   -القاىرة-نضمة خضر: أصول تدريس الرياضيات. 
  ة، أكاديمية البحث العممي وليم عبيد رياضيات الثماننيات، نظرة مستقبمية، القاىر

  .0891والتكنولوجي 
 0891 -دار النيضة العربية -يحيى ىندام: تدريس الرياضيات القاىرة. 
  يوسف الحمودي: موقع المغة العربية في جداول الدراسة ، وتوزيع منيجيا عمى

المراحل المختمفة إجتماع خبراء متخصصين في المغة العربية عمان نوفمبر 
0891.  

 جامعة -مجمة التنوير -تعميمية البالغة العربية و طرق تدريسيا-أمال صديقي
 .5109ديسمبر -معسكر

 دار يافا العممية لمنشر و -أصول التدريس النظري و العممي-أحمد عيسى داوود
 .5101-التوزيع

 

 



 فهرس المحتويات:

 اإلهداء

ب-..................................................................أمقدمة  

  المظهر الخارجي لمكتاب:

20..................................................اإلسم الكامل لممؤلف.  

20.........................................................عنوان الكتاب.  

20........................................................عدد الصفحات.  

20...متوسط[ -قصير -السمك[ الحجم] كبير -العرض -حجم الكتاب ]الطول  

20..............................................و الطبعة. دار ومكان النشر  

20.و التعقيد[ الخمفية من حيث المون و البساطةلخارجي لمكتاب]الواجهة األمامية و الوصف ا  

20..........محتوى الكتاب]عدد األقسام أو الفصول و العناصر الجزئية في كل فصل[  

01...ي اعتمد عميها المؤلف كثيرا[المصادر و المراجع]ذكر أهم المصادر و المراجع الت  

 الدراسة الباطنية:

02.............................................................التعريف بالمؤلف.  

  01.............................................حول محتوى الكتاب.ممخص عام 
00.......................................................نقد األفكار و األسموب.  

03...........................................أراء مختمفة حول المؤلف و الكتاب.  
  خاتمة

 فهرس المحتويات 
 قائمة المصادر و المراجع



 الملخص:

تعليم اللغة العربية بني  كتاب"شاملة حملتوى   ل ىذه الدراسة تقدمي دراسةحاولنا من خال
للدكتور حسن شحاتة و ذلك من خالل التطرق إىل قضايا تعليم اللغة  "النظرية و التطبيق

تتعلق بعملية التدريس ، مبختلف طرقها، الذي وجدنا أنو يثري موضوعات ىامة العربية  
 االستماع لتدريس اللغة العربية، كما أنو ركز يف أحد الفصول على االجتاىاتويبدأ مبناقشة 

التعليمية للمتعلم، كذلك  هاراتاملتنمية و القراءة و أخرى على التعبري و اإلمالء كوسائل ل
قام بعرض موضوعات رئيسية يف تعليم اللغة العربية تتمثل يف األدب العريب و النحو 

 والصرف مث دور الوسائل التعليمية و إمكانية توظيفها يف تعليم اللغة العربية .
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ABSTRACT 

Abstract we tried through this study to present a 
comprehensive study of the content of the book teaching 
the Arabic Language between Theory and Practice by 
Dr. Hassan Shehata by addressing the issues of teaching 
Arabic in its various ways, which we found that it raises 
important issues related to the teaching process, and beg 
ins with a discussion of directions for teaching Arabic.  In 
one chapter, he focused on listening and reading and in 
another on expression and dictation as means to develop 
the learner’s educational skills. He also presented major 
topics in teaching the Arabic language represented in 
Arabic literature, grammar and morphology, then the 
role of teaching aids and the possibility of employing 
them in teaching the Arabic language. 
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Résumé  

Nous avons essayé à travers cette étude de présenter une étude 
complète du contenu du livre Enseigner la langue arabe entre 
théorie et pratique du Dr Hassan Shehata en abordant les 
questions de l'enseignement de l'arabe dans ses différentes 
manières, dont nous avons constaté qu'il soulève des questions 
importantes. Liés au processus d'enseignement, ET commences 
par une discussion sur les orientations pour l'enseignement de 
l'arabe. Dans un chapitre, il s'est concentré sur l'écoute et la 
lecture, et dans un autre sur l'expression et la dictée comme 
moyens de développer les compétences pédagogiques de 
l'apprenant. Il a également présenté des sujets majeurs dans 
l'enseignement de la langue arabe représentée dans la littérature, la 
grammaire et la morphologie arabes, puis le rôle des supports 
pédagogiques et la possibilité de les employer dans l'enseignement 
de la langue arabe. 
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