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 شكر وتقدير

 

أضع انهمساث األخٍسة عهى ٌرا انجٍد وا أَ

كف انشكس عانٍا انمخُاضع أجد وفسً زافعا أ

 م فً محكم كخابً مسخحضسا قُل انبازي عص َج

... فانهٍم نك ( زيدنكمأل      ) ولئن شكرتم

مه صبس َ  فسغج عهً  انحمد َانشكس عهى ما أ

مه وعم ال ححصى مكىخىً مه إوجاش  ج عهً  اسبغ

 بعد:ٌري انمركسة، َ

ما ٌدَز فً عه كخابت ن قهمً ٌعجص فإ

ا امخىاو  ا َمه مشاعس حفٍض شكس   انىفس

  جلول بوطيبةالدكتور  سخاذي انفاضمأل

، فهقد انبحث   ارشساف عهى ٌنقبُنً اإل

سخاذ انري جاد بعصازة عم األان و  ك

 فجصاي ،فىٍهج مه عهمً انكثٍس ،فكازيأ

 هللا عىً خٍس انجصاء.

أن أسجم شكسي َامخىاوً َ ال ٌفُحىً 

األدب انعسبً فاضم فً قسم حً األساحرإنى أ

 .َطهبخً

أشكس كم مه أسٍمُا بجٍد أَ  ،أخٍساَ

َنُ بكهمت  طٍبت فً  ،بىصح ا عاوُأ

عرزا نمه فاحىً َ،  إوجاش ٌري انمركسة

ٌاث انُد َانُفاء آ ذكسٌم فهٍم مىً كم

 .سانخقدٌَ
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 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدم

بسم اهلل الرمحان الرحيم الوىاب الذي خلق ادم من تراب، وجعل اجلنة دلن طاع وتاب، والصالة والسالم 
مجعني، ومن دعا بدعوتو واىتدى لو وصحبو أآعلى من أنار الدجى بنوره وعظمت مجيع خصالو، وعلى 

 و إىل يوم الدين، أما بعد:هبدي

تعد اللغة العربية الفصيحة الركن األساسي يف بناء األمة العربية، وتلك اللغة اليت امتازت من بني لغات 
حبديثها ، فقد  العامل بتارخيها الطويل ادلتصل، وقوهتا الفكرية واألدبية وحضارهتا اليت وصلت قدديا اإلنسانية

ارتبطت هبذه اللغة حياة العروبة ارتباطا وثيقا يف كل أدوار تارخيها القدمي واحلديث، وقد انربت اللغة العربية 
الفصيحة للدفاع عن نفسها وقومها، فحاربت االستعمار احلديث بكل أشكالو، وأبطلت تعد اللغة العربية 

، وتلك اللغة اليت امتازت من بني لغات العامل بتارخيها الطويل الفصيحة الركن األساسي يف بناء األمة العربية
ادلتصل، وقوهتا الفكرية واألدبية وحضارهتا اليت وصلت قدديا اإلنسانية حبديثها ، فقد ارتبطت هبذه اللغة 

دفاع حياة العروبة ارتباطا وثيقا يف كل أدوار تارخيها القدمي واحلديث، وقد انربت اللغة العربية الفصيحة لل
عن نفسها وقومها، فحاربت االستعمار احلديث بكل أشكالو، وأبطلت إدائهم، الهنا لغة صعبة، وأفشلت 

 سلططهم لتنشيط العامية ونشرىا.

وىكذا البد عريب مسلم أن يعرف ذلذه اللغة قدرىا، وأمهيتها لدينو وأمتو ويعتز هبا ويغري عليها، ويقف 
بلها، ويكفي العربية فخرا أن تكون لغة القرءان لقولو تعاىل: )إنا بوجو كل من حيط بشأهنا أو يهدد مستق

 .00أنزلناه قرءانا عربيا( سورة يوسف/اآلية 

ي أسبوعي ال بأس بو، إن اللغة العربية وسيلة تعليم وتواصل يف مجيع مراحل التعليم، وىي حتظى حبجم ساع
اللغة العربية استماعا، حتدثا، قراءة وكتابة حىت  بتدائية بكل مستوياهتا تتعهد بتعليم متعلميهاوادلدرسة اال

متكنهم من التعبري الصحيح عما خيتلج يف أنفسهم مشافهة وكتابة للتبليغ والتواصل، وتسهم بذلك يف النمو 
 اللغوي والنمو العقلي لديهم.

وتعليم ادلتعلم اللغة العربية عملية سيكولوجية تتطلب معلما يشرف على العملية التعليمية التعلمية، ومطلعا 
بتدائي، وىذا قبل ان يبدأ بتعليمو، وحىت يتمكن من حتقيق االعلى اخلصائص النمائية ادلختلفة للتلميذ 
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 بني لغات العامل، وماذلا من أمهية كبرية يف التعليم الفعال، وباعتبار اللغة العربية لغة سامية ذلا شأن كبري
حياة اإلنسان العريب تعليمها  لذويها من نشأهتم إىل أن يصبحوا متقنني جلميع مهارهتا وملمني جلميع 

 .جوانبها فصاحة وبالغة

رح عدة ىي رلال دراستنا وحبثنا، وتصدينا ذلذا ادلوضوع يط فتعليمية اللغة العربية لصف السنة الثانية ابتدائي
قسام السنة الثانية، وماىي طرق تدريسها، مث ما ىي اللغة العربية أل إشكاليات متعلقة بكيفية تدريس

 الصعوبات اليت يواجهها التالميذ يف ىذا الصف؟

وتعود أسباب اختيارنا ذلذا ادلوضوع إىل رغبتنا يف اكتشاف طرق ومنهجيات جديدة ومتناسبة مع مستوى 
السيما وأن اكتساب ادلهارات اللغوية األساسية يف ىذه ادلرحلة يتطلب أساليب نية، تالميذ صف السنة الثا

 متكنو من القراءة والفهم والتعبري عما بداخلو من مشاعر، مث قدرة التواصل هبا مع الغري.

وواجهتنا العديد من الصعوبات تكمن يف قلة ادلراجع اليت ذلا صلو مبوضوع دراستنا، مع ضيق الوقت يف 
 دراسة ادليدانية وكذا الطباعة والتحرير.ال

مت االعتماد على ادلنهج التحليل الوصفي تالؤمو مع طبيعة ادلوضوع  ولإلجابة على اإلشكاالت السابقة 
 وصف ادلناىج التدريسية ألقسام السنة الثانية ابتدائي. ادلطروح، وذلك من خالل

ادلراجع اليت تساىم يف بناء مادتو العليمة، حيث مت وال خيلو أي حبث علمي من االعتماد على رلموعة من 
 االعتماد على رلموعة من ادلصادر وادلراجع نذكر منها:

 أصول تدريس اللغة العربية لعبد الفتاح حسن البجة. -
 طرق تعليم اللغة العربية يف التعليم العام حلسن زلمود احلسن -
 تكنولوجيا الوسائل التعليمية لصباح احملمود  -

خطة دراسة ىذا ادلوضوع على مدخل متهيدي وفصلني اثنني األول نظري والثاين تطبيقي تناولنا وتشتمل 
فيهما صلب ادلوضوع، مث خامتة مت التوصل فيها إىل أىم نتائج ىذا البحث،  حيث تناولنا يف ادلدخل 

مفهوم التمهيدي مفاىيم مصطلحات وعناوين ىذا البحث، وذلك من خالل حتديد مفهوم التعليمية، و 
، والفصل كان حتت اللغة بوجو عام مث اللغة العربية بوجو خاص، ومفهوم اللسانيات واللسانيات التطبيقية
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عنوان تعليمية اللغة العربية يف ادلرحلة االبتدائية، وخصصنا الفصل الثاين للجانب التطبيقي من ىذه 
 الدراسة، وانتهجنا يف ذلك اخلطة اآلتية:

 مقدمة
 التمهيدي: حتديد مفاىيم ومصطلحات البحثادلدخل 

 الفصل األول: تعليمية اللغة العربية يف ادلرحلة االبتدائية
 ادلبحث األول: طرق تدريس اللغة العربية يف ادلرحلة االبتدائية

 ادلبحث الثاين: الوسائل التعليمية
 ادلبحث الثالث: الصعوبات اليت تواجو اللغة العربية

 يف الصف الثاين ابتدائي س اللغة العربيةادلبحث الرابع: تدري
 -منوذج تطبيقي لنشاط التعبري الكتايب –الفصل الثاين: الدراسة ادليدانية 

 ادلبحث األول: ماىية التعبري وأىدافو
 ادلبحث الثاين: اإلجراءات ادليدانية

 ادلبحث الثالث: طريقة سري حصة التعبري الكتايب
 -سنة ثانية ابتدائي –لدرس التعبري الكتايب ادلبحث الرابع: منوذج تطبيقي 

 طريقة تصحيح درس التعبري الكتايب ادلبحث اخلامس:
 ادلبحث السادس: أسباب ضعف التالميذ يف التعبري الكتايب

 ادلبحث السابع: اقًتاحات لتنمية مهارة التعبري الكتايب
 خامتة

ىت يكون لبنة جديدة من لبنات ادلعرفة، وىذا ويف األخري نسأل ادلوىل عز وجل أن يوفقنا يف ىذا البحث  ح
فإن أصبت من اهلل سبحانو وتعاىل، وإن أخطأت فمن كسيب يدي وعمل الشيطان، سبحان ربك رب العزة 

 عما يصفون وسالم على ادلرسلني واحلمد هلل رب العادلني.
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 مدخل: تحديد مصطلحات ومفاهيم البحث 

 أّوال: مفهوم التعليمة

 التعليمية لغة واصطالحا -(1

من الفعل تعّلم كعلم األمر، كتعّلمو؛ أم أتقنو، كنقوؿ:" علم كفقو؛ أم تعّلم كتفّقو، كعلم فقو؛  لغة: -(أ
 .1أم ساد العلماء كالفقهاء"

)التعليمة( من "didaqtique"كىي تعين حسب قاموس ركبًن الصغًن درس أك علم، كتنحدر كلمة
عّلم بعضن البعض، ككما يعين لفظ "، كتعين فلنdidactikosحيث االشتقاؽ اللغوم من أصل يوناين"

"didakthe "  التعليم، كقد نفسر كلمة"didaqtique""2بفن أك علم التعليم. 

"ىي غتموع اصتهود كالنشاطات اظتنّظمة كاعتادفة إذل مساعدة اظتتعلم على تفعيل قدراتو  اصطالحا: -ب(
كموارده يف العمل على حتصيل اظتعارؼ كاظتكتسبات كاظتهارات كالكفايات، كعلى استثمارىا يف تلبية 

طريق انتقاء  الوضعيات اضتياتية اظتتنوعة، كاظتقصود باصتهود ىي جهود اظتتعلمٌن يف حتضًن تعليمهم علن
 اظتادة التعليمية، كاختيار الطريقة اظتناسبة يف تعليمها، كعن طريق تنشيط العملية الصفية بتحفيز اظتتعلمٌن.

أّما النشاطات اظتنظمة؛ ىي غتموعة األعماؿ اظتنّسقة كاظتستمرة يف العملية التعليمية داخل غرفة الصف 
ساعدة اظتتعلم على تفعيل قدراتو يف التحصيل كخارجها، كتوظيف كل ىذه اصتهود كالنشاطات يف م

  .3كاالكتساب"

يف كتابو حتليل العملية التعليمية:" ىي الدراسة العلمية لطرؽ التدريس  كقد عّرؼ ػتمد الدريج الديداكتيك
كتقنياتو أك أشكاؿ تنظيم مواقف التعليم اليت خيضع عتا اظتتعّلم، قصد بلوغ األىداؼ اظتنشودة سواء على 

 .4مستول العقلي  كاظتعريف أك االنفعارل الوجداين، أك اضتسي اضتركي اظتهارم"

                                                           
رتاؿ الدين أيب الفضل ػتمد بن مكـر ابن منظور األنصارم اإلفريقي اظتصرم، لساف العرب، دار الكتب العلمية،  1

 .418، ص12جـ(، 2003-ىػ1424) 1لبناف، ط
 .7(، ص2010، يونيو )10عغتلة الباحث يف العلـو اإلنسانية كاالجتماعية،  2
 .18، ص2ـ(، ج2008-ق1429) 1أنطواف صباح، تعليمية اللغة العربية، دار النهضة العربية، لبناف، ط 3
 .8ػتمد الدريج، حتليل العملية التعليمة، قصدر الكتاب، البليدة، دط، ص 4
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يك البحث يف اظتسائل اليت يطرحها تعليم ؼتتلف اظتواد، كمن ىنا تأيت تسمية )تربية كما يتضمن الديداكت
خاصة(؛ أم خاصة بتعليم مواد الدراسة)الديداكتيك اطتاص، أك الديداكتيك اظتواد( يف مقابل الرتبية 

 1اليت هتتم مبختلف القضايا الرتبوية. العامة)الديداكتيك العاـ(

التدريس من حيث انتخاب اظتعارؼ الواجب تدريسها كعرفة طبيعتها، كتنظيمها،  إذا التعليمية هتتم مبحتول
 ككذا هتتم بعالقة اظتتعلمٌن هبذه اظتعرؼ.

من اظتعرؼ أّف التعليمية تررتت إذل عدة مصطلحات، كالشائع منها ىو التعليمة أك الديداكتيك، أك علم 
فينصّب اىتمامو على نشاط كل من اظتدّرس  التدريس، كإّف علم التدريس جيعل من التدريس موضوعا لو

كالتالميذ، كتفاعلهم داخل القسم، كعلى ؼتتلف الواقف اليت تساعد على حصوؿ التعّلم، ككما يعين يف 
جانبو التطبيقي؛ أنّو يسعى للوصوؿ إذل حصيلة متنوعة من النتائج اليت تساعد كال من اظتدرس كاظتؤطر 

اؾ طبيعة عملهم، كالتبصر باظتشاكل اليت تعرتضهم، ؽتّا ييسر سبل التغلب كاظتراقب الرتبوم كغًنىم على إدر 
 .2عليها، كيسهل قيامهم بواجبهم الرتبوم على أحسن كجو

 العملية التعليمية -(2

" أّف العملية التعليمة كنشاط تضمن أربع مراحل duncan et houghيرل كل من ىوؾ كدكف كاف"
 ىي:

 حتديد العمليات العامة كاألىداؼ اطتاصة كما يتم فيها اختيار الوسائلمرحلة التنظيم: يتم فيها  -(1
 اظتالئمة.

 مرحلة التدخل: أم تطبيق اسرتاتيجيات كاؾتاز تقنيات تربوية داخل القسم . -(2
 مرحلة حتديد كسائل القياس: قياس النتائج كحتليل البيانات. -(3
 3بامتحاف مدل انسجاـ األىداؼ كفعالية النشاط التعليمي.مرحلة التقومي: تقومي اظتراحل كلها كذلك  -(4
 
 
 

                                                           
 .36ص اظترجع نفسو، 1
 .14ـ(، ص2006-ىػ1427،)1، ط1أنطواف صباح، تعليمية اللغة العربية، دار النهضة، لبناف، ج 2
 .8ػتمد الدريج، حتليل العملية التعليمة، ص 3



 .........................................البحث ومفاهيم مصطلحات تحديد: مدخل

 

 
3 

 أركان العملية التعليمية -(3

متكاملة فيما بينها، إذا نقص عنصر من  التعليمة جيب أف نعتمد ثالثة عناصر أساسيةلكي تنجح العملية 
العناصر يف اظتتعلم، ، كال ديكن الفصل بينها، كتتجلى ىذه ىذه العناصر ال حتدث عملية تعلم أك تعليم

 اظتعلم، اظتعرفة؛ كىو ما سنحاكؿ تبيانو فيما يلي:

حي ناـ متفاعل مع ػتيطو لو موقفو من النشاطات  فهو كائن؛ كيقصد بو التلميذ اظتتكوفالمتعلم:  -أ
ظتتعلم كما دينعو عن اقباؿ على التعلم، كا و كظتا حيفزها يتعلمكلو تصوراتو ظتالتعلمية كما لو موقف من العلم 

ىو الذم يبين معرفتو معتمد يف ذلك على نشاطو الذايت كىو الركن الذم تقاـ التعليمية ألجلو كتوضع يف 
 خدمتو.

ىو اظتكّوف أك اظترشد؛ كىو الكائن الوسيط بٌن اظتتعلم كاظتعرفة لو خربتو كعرفتو، حيث إنّو المعلم:  -ب
يف العملية اليت يقـو هبا اظتتعلم إذ يشكل فيها الوساطة  ليس كعاء حيمل اظتعرفة؛ إّّنا ىو ميسر لنقل اظتعرفة

 فقط.

اظتتكوف كىي يف اظتفهـو الواسع الذم  كيقصد هبا اظتضموف؛ أم اظتوضوع الذم سوؼ يتعلموالمعرفة:  -ج
تبناه، كتشمل كل ما يتعلمو اظتتعلم من معارؼ كما حيّصلو من مكتسبات، كما يستثمره من قدرات يف 

 و باستثمارىا يف مواقف اضتياة اظتتنوعة.ليت يقـو فيها ببناء معرفتعملية تعلمو ا

كىذه تعترب من مرتكزات التعليمية كىي تشكل يف ذاهتا مادة التعلم؛ إذ ال تعلم من دكهنا كال تعليمية إالّ 
مع كتكوف لصيقة هبا نابعة من معطياهتا؛ إذا فالتعليمية عملية متكاملة ناجتة عن تفاعل ىذه األركاف 

بعضها البعض، كىي ال هتدؼ إذل أف يعلم اظتعلم؛ إّنا أف يتعلم اظتتعلم من تعليم اظتعلم، كإف دل يتم ىذا 
 .1اظتتعلم فالتعليم كأنو دل يكن، ككأنو ال أثر لو، كبالتارل اظتعارؼ ال حتصل

 الفرق بين التعليم والتعلم -(4

عا من ذات اظتتعلم؛ مبعىن أنو مبين على نشاطو الذايت، يوجد فرؽ بٌن التعليم كالتعلم فالتعلم ىو ما كاف ناب
، كأما التعليم ما ديلى من اطتارج من غًن الشخص اظتتعلم كأكضح فهو الذم حياكؿ كخيطئ كيصحح فيتعلم

                                                           
 .20، ص2أنطواف صباح، تعليمية اللغة العربية، ج 1
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مثاؿ للمتعلم ىو اطتربة اظتستمدة من اضتياة، كاطتربة يناعتا الفرد باحملاكلة كاطتطأ، كتصحيح اطتطأ فيكوف 
 لم.عندئذ التع

أما مثاؿ التعليم فإننا ؾتده كثًنا يف اظتدارس كخصوصا اظتدارس اظتخالفة؛ فكلما تقدمت اظتدرسة فإهنا تأخذ 
 .1بأساليب الرتبية اضتديثة اليت تعتمد على الطفل يف ػتاكالتو أكثر كما تعتمد على اظتدارس يف تلقينو

 ثانيا: مفهوم اللغة العربية

 اللغة -أ(

 .2اللغة مصدر من اللغا كالصوت، كالغ الشيء لوغا أداره يف فمو مث لفظولغة:  -1

يف تعريفهم للغة كحتديد مفهومها، كبل كال يكاد يوجد  -قدديا كحديثا– اختالؼ العلماءاصطالحا: -(2
ىناؾ اتفاؽ شامل على مفهـو ػتدد عتا؛ كيرجع سبب كثرة التعريفات كتعددىا إذل ارتباط اللغة بكثًن من 

 .  العلـو

لعّل من بٌن تلك التعريفات اليت تكاد تكوف األقرب إذل حتديد مفهومها ىو ما ذىب إليو ابن جين يف  
، أما يف اصطالحات 3صائص بقولو:" أما حدىا فإهنا أصوات يعرّب هبا كل قـو عن أغراضهم"كتابو اطت

احملدثٌن فنجد مفهومها يدكر حوؿ أهنا غتموعة من الرموز اليت دتثل كحتمل اظتعاين اظتختلفة اظتراد ايصاعتا 
ة اليت كضعها اعتيكل : " غتموعة من االتفاقات الضركريتعريف سوسًن  العادل السويسرم لآلخر؛ فيعرىا 

نظاـ من الرموز الصوتية "فاللغة إذا ؛ 4االجتماعي ليسمح باختيار أك استخداـ ملكة الكالـ لدل األفراد "
 .5جيرم هبا التعارؼ بٌن أفراد اجملتمع"

                                                           
الرتبوية، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر، دندش، معىن التعلم ككنهو من خالؿ نظريات التعلم كتطبيقاهتا  فايز مراد 1

 .27ـ( ص2003، ) 1االسكندرية، ط،
 .499، مادة )لغا(، ص8ابن منظور، لساف العرب، ج 2
 .33ابن جين ، أبو الفتح عثماف : اطتصائص، تح ػتمد علي النجار ، ص  3
4 Ferdinand de sousure(1916):course de linguistique général , wade baskins 

translation , p : 25-419.  
ػتمد فوزم أزتد ياسٌن، اللغة خصائصها مشكالهتا قضاياىا نظرياهتا مهاراهتا مداخل تعليمها تقييم تعلمها، جامعة  5

 .5ـ(، ص2010، )1البلقاف الطبيعية، ط
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 الناظر يف ؼتتلف تعريفات اللغة يستطيع تبياف اطتصائص العامة عتا، كاليت تتمثل أساسا يف: فّ إ

فهي ليست فوضوية؛ بل ختضع لتنظيمات ػتددة يف مستوياهتا الصوتية، اللغوية العرفية اللغة نظام:  -*
 الداللية.

فلقد تكلم اإلنساف اللغة قبل أف يكتبها كما أف الطفل يتكلم اللغة قبل أف يستطيع  اللغة الصوتية:  -*
 كتابتها؛ فاللغة أساسا نشاط شفوم.

  ت...... مثال كلمة بي اللغة رموز: -*

 من كظائف اللغة نقل األفكار كاظتشاعر، كليس نقل األفكار فقط.اللغة تواصلية:  -*

فال يوجد غتتمع إنساين معركؼ كيعيش بال لغة؛ فهي نتاج فكرم اللغة ظاهرة إنسانية واجتماعية:  -*
 كاجتماعي.

اإلنساف دل يولد مزكدا هبا؛ مبعىن أهنا تعّلم من البيئة كتكتسب باظتمارسة  اللغة ظاهرة مكتسبة: -*
 .1اصتماعية

 اللغة العربية -ب(

تعرؼ اللغة العربية على أهنا تلك اليت كصلتنا عن طريق الشعر اصتاىلي كالقرآف الكرمي كالسنة النبوية؛ فهي 
 ابقوه.لساف كل من يتكلم اضترؼ العريب كيقرأ كينطق مبا نطق بو س

اللغة اليت يتداكعتا العرب من العصر اصتاىلي إذل اآلف؛ حيث نطق  يقوؿ صاحل بلعيد عن اللغة العربية أهنا":
. كمن حقنا ؿتن 2هبا الشعراء الفصحاء، كأصبحت دكاف العرب كمدكنتهم الكبًنة، كأنزؿ هبا القرآف الكرمي"

أصالتنا كقومنا، كقد عزنا اهلل هبا بالقرآف الكرمي فكاف العرب أف نعتّز بلغتنا العربية؛ فهي مظهر من مظاىر 
بلساف عريب مبٌن، كقد دتّيزت اللغة العربية مبميزات منها، الرتادؼ كاالشتقاؽ، كاالجياز، كاإلبانة كالقدرة 

 .3على استيعاب األفكار كاظتشاعر، كاللغة العربية تتسم جبماؿ التعبًن كركعة األداء

                                                           
 .8عبد الرزتاف كامل عبد الرزتاف ػتمود، طرؽ تدريس اللغة العربية، ص 1
 .339ـ(، قسنطينة، ص2012صاحل بلعيد، اللغة العربية خالؿ ستسٌن سنة، دار أسامة، دط،) 2
نهاج اللغة العربية، كطرائق تدريسها، مؤسسة ، دراسات معبد الرزتن عبد العلي اعتامشي، فائزة ػتمد فخرم العزاكم 3

 .106ـ(، ص2017، )1الوراؽ، األردف، ط
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كاظتفردات؛ فمن يتتبع تراكيب ىذه اللغة كيتدبر األسباب اللسانية فيها  بكثرة الرتاكيبكدتتاز اللغة العربية 
 ال جيد كالما يعدؿ كالـ العرب يف العذكبة كالبياف، كؽتا امتازت بو اللغة العربية من اطتصائص ما يلي:

 القدرة الفائقة على التواصل؛ إذ أهنا لغة غنية كدقيقة. -*
 ب للثقافات.االنفتاح كاالستيعا -*
 .1أّف اللغة العربية لغة موسيقية، شاعرة دتتاز جبزالة األسلوب، كسحر البياف -*

 اللغة العربية في المرحلة االبتدائية -ج(

كالقواعد كالتدريب إف للغة العربية يف اظترحلة االبتدائية فركع تتمثل يف القراءة كاطتط كاالمالء كالتعبًن، 
اللغة العربية إذل ىذه الفركع ىو تقسيم صناعي قصد بو تنسيق العمل يف احمليد اللغوم كغًنىا، كتقسيم 

الدراسي العاـ، كحتديد القدرة الزمنية اليت ينبغي أف يناعتا كل فرع على كجو التقريب لنحصل يف النهاية 
ه األداة األمر على غايتنا العامة من تدريسها، كىي غاية تنحصر يف دتكٌن اظتتعلم من السيطرة على ىذ

 التعبًنية اظتهمة؛ حبيث حيسن استخدامها يف تعبًنه، كاستخدامها يف فهمو.

إف اعتدؼ العاـ من كراء تدريس كل فركع اللغة العربية ىو أف يتمكن اظتتعلم من اللغة تعبًنا كفهما؛ فمثال 
ن مع ذلك تشرتؾ القراءة فإنو يراد هبا أغراض خاصة منها االستماع كحسن الفهم كالذكؽ كغًن ذلك، كلك

مع غًنىا يف فركع اللغة العربية، يف أف الغرض العاـ منها ىو أف يتمكن اظتتعلم من السيطرة على لغتتو؛ 
 .2كإجادة استخدامها

إف على اظتدرس أف يشعر طالبو بأف ما يتعلموه من قواعد خيدمهم يف صحة أساليبهم كاستقامة تعبًناهتم؛ 
دم إذل عدـ ميل الطالب ؿتو الدراسة أنو ال جيد سببا مقنعا لدراسة ذلك أف من أىم األساليب اليت تؤ 

، أك حيس أنّو ليس يف حاجة إليها؛ فاألسلوب األصح لتعليم اللغة العربية ىو أف ندرؾ أف اللغة مادة ما
العربية ماىي إال مهارة تكتسب بالتدريب كتصقل باظتمارسة كاظتراف؛ فاللغة سلوؾ قبل أف تكوف ظاىرة 

.كاللغة العربية فكر قبل كل شيء فإذا دل يتحسس التالميذ ذلك الفكر كإذا دل 3أك قواعد تستنبط تدرس

                                                           
 .15ـ(، ص2007العربية، دار اظتسًنة، األردف،، )علي أزتد مذكور، طرؽ تدريس اللغة  1
 ............التهميش ناقص12شتيح أبو مغلي، األساليب اضتديثة لتدريس اللغة العربية، ص 2
3
 .55-45م(، ص2008، )1اللغة العربٌة والتعلٌم رؤٌة مستقبلٌة التطوٌر، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتٌجٌة، ط 
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يتمثلوف فلن يكوف لؤللفاظ اليت سيتعلموهنا أم طعم، كأيضا أف اللغة العربية كسيلة التعبًن عن رتيع مظاىر 
 .1الكوف كاضتياة كرتيع النشاط فيها

 وعالقتها بتعلمية اللغاتثالثا: مفهوم اللسانيات التطبيقية 

  :linginstiqueاللسانيات  -(1

يسمى أيضا األلسنية، كعلم اللغة العربية أهنا الدراسة العلمية للغة دتييزا عتا عن اصتهود الفردية كاطتواطر، 
 كاظتالحظات اليت كاف يقـو هبا اظتهتموف باللغة عرب العصور، كمن الشائع يف تاريخ البحث اللغوم أف اعتنود

البحث اللغوم  سمائة سنة، ككثرا ما يشًن مؤرخوكاإلغريق كانت عتم  اىتمامات بالغة منذ ألفٌن كست
 .2الغربيوف إذل اعتنود كاإلغريق كلكنهم يغفلوف جهود العرب كاظتسلمٌن يف ىذا اجملاؿ

فاللسانيات اسم يطلق على العلم الذم يدرس اللغة اإلنسانية ظهر مصطلح اللسانيات أكؿ مرة يف أظتانيا 
linguistik 3(1855)، مث يف اؾتلرتا ابتداء من سنة 1826، مث استعمل يف فرنسا سنة. 

 اللسانيات التطبيقية: -(2

كمصطلحاتو، كمنهجو يف الدراسة إال يف حوارل  تظهر اللسانيات التطبيقية كعلم مستقل لو قواعده دل
ـ، كذلك يف معهد اللغة اإلؾتليزية باعتبارىا لغة أجنبية، كقد برزت أعماؿ ىذا اظتعهد يف غتلتو 1947

 اظتشهورة ارل تسمى مبجلة علم اللغة التطبيقي.

ربة عاـ مث بعد ذلك أسست هبذا الغرض مدرسة عرفت مبدرسة علم اللغة التطبيقي يف جامعة إدن
 .4ـ1954

 مجاالت اللسانيات التطبيقية:  -(3

 .تعليم اللغات كتعلمها، كيعد ىذا اجملاؿ من أىم غتاالت اللسانيات التطبيقية -*
 التخطيط اللغوم مثل التعريب مبفهومو التخطيطي؛ كتعريب اإلدارة أك تعريب التعليم.....إخل -*
 اظتعجمية كصناعة اظتعاجم. -*

                                                           
1
 .14لي، األساليب اضتديثة لتدريس اللغة العربية، صشتيح أبو مغ 
2
 .9م(، ص2004، ٌونٌو، )1محمد محمد ٌونس علً، مدخل إلى اللسانٌات، دار الكتاب الجدٌد المتحدة، بنغازي، لٌبٌا ط 
3
 .9م(، ص2002، دار القصبة للنشر، الجزائر، )1خولة طالب اإلبراهٌمً، مبادئ فً اللسانٌات، ط 
4
 .8م(، ص1995الراجحً، كتاب علم اللغة التطبٌقً وتعلٌم العربٌة، دار المعرفة، اإلسكندرٌة، )د. عبده  
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اظتصطلحية بفرعيها النظرم كالتطبيقي؛ أم ما يعرؼ بنظرية أك علم اظتصطلح، ككسائل كضع  -*
 اظتصطلحات كتوثيقها كترتيبها....إخل

نظرية الرترتة أك علم الرترتة، أما الرترتة اآللية فلها شأف آخر؛ فهي من حيث الرترتة قد ترتبط بشكل  -*
زاكية أخرل بعقل لساين يدعى اللسانيات اضتاسوبية، كميداف  أك بآخر بنظرية الرترتة، غًن أنا ترتبط من

جديد آخر يف غتاؿ اظتعلوماتية، أال كىو اظتعاصتة اآللية للغات الطبيعية، كالذم يرتبط بدكرة الذكاء 
 االصطناعي.

 خصائص اللسانيات التطبيقية: -(4

تتميز جبملة من اطتصائص ديكن  إذا كاف لكل علم خصائص كؽتيزات خيتص هبا فإّف اللسانيات التطبيقية
 حصرىا يف ما يلي:

؛ كذلك ألهنا أكال ترتبط باضتاجة إذل تعليم اللغات، كثانيا ألهنا ال تأخذ من البراغماتية: )النفعية( -أ
 1الدراسات النظرية للغة إال مالو عالقة بتدريس اللغة، كتوظيفها يف اضتياة العملية.

كذلك ألف ىذا العمل يبحث عن الوسائل الفعالة، كالطرؽ الناجعة لتعليم اللغة سواء  الفعالية: -ب
 أكانت ىذه اللغة كطنية، أـ لغة أجنبية.

؛ من أجل الوصوؿ إذل طريقة دراسة  نقاط التشابه واالختالف بين اللغة األم واللغات األجنبية -ج
 .2فعالة يف التدريس

 هتتم اللسانيات التطبيقية مبا يلي: ة:اهتمامات اللسانيات التطبيقي -(5

 كضع القوانٌن العلمية اليت أذترهتا اللسانيات العامة موضع االختبار كالتجريب. -أ

 اإلفادة منها. استعماؿ تلك القوانٌن، كالنظريات يف ميادين أخرل قصد -ب

يت جاءت هبا اللسانيات كبناء على ىذا فإف اللسانيات التطبيقية ىي استعماؿ فعلي للمعطيات النظرية ال
 العامة، كاستثمار ىذه اظتعطيات يف التطبيقات الوظيفية للعملية البيداغوجية، كالتعليمية من أجل تطوير 

 
                                                           

1
محمود اسماعٌل صٌنً، اللسانٌات التطبٌقٌة فً العالم العربً، مقال منشور فً كتاب تقدم اللسانٌات فً األقطار العربٌة، دار الغرب  

 .185م(، ص1987اإلسالمً، الرباط، )
2
 .185جع نفسه، صأنظر، المر 
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 .1طرائق تعليمها ألهنا الناطقٌن، كلغًن الناطقٌن هبا

إال أف اللسانيات كبدأ ىذا العلم ينشر ركيد يف كثًن من اصتهات العاظتية كذلك لؤلمهية كشدة اضتاجة إليو؛ 
التطبيقية صادفت عدة صعوبات يف حتديد مفهومها كالفصل يف معناىا، كتكمن إحدل الصعوبات 
الرئيسية يف حتديد اللسانيات التطبيقية كوهنا" لسانيات تطبيقية"؛ أم تتعامل مع اللساف من جهة، كمع 

ال حدكد عتا؛ فهي تعليمية، تطبيقات العلـو من جهة أخرل، كىذه التطبيقات كما يوضح اللسانيوف 
 .2تربوية، كإعالمية، حاسوبية، كنفسية عالجية، كاجتماعية...إخل

كقد تتداخل عدة علـو لسانية مع بعضها البعض فتكوف حقال كاسعا للدراسات حيث أثارت عدة 
قية،؛ كمن ىذه تساؤالت حوؿ انتماء بعض الفركع اظتعرفية اللسانية كاللغوية إذل اللسانيات النظرية أك التطبي

الفركع أك الدراسات: صناعة اظتعاجم، كاظتصطلحية، كنظرية الرترتة، كىي من اضتقوؿ اظتعرفية اليت دتيل إذل 
تطبيق أكثر من نظرية، كىناؾ حتليل اطتطاب، فهل ىذا الفرع يعترب من الدراسات اللسانية النظرية أـ من 

يف اللسانيات اضتاسوبية كيف دراسات الرترتة اآللية، كمها الدراسات اللسانية التطبيقية؟، كنفس الشيء يقاؿ 
 .3غتاالف يقدماف يف اصتامعات الغربية حتت علـو اضتاسوب كفركعو

 اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغات: -(6

اللسانيات علم نظرم يسعى إذل الكشف عن حقائق اللساف البشرم كالتعرؼ على أسراره، بينما علم 
م تطبيقي يهدؼ إذل تعليم اللغات سواء كانت من منشأ الفرد أك ؽتا يكسبو من اللغات تعليم اللغات عل

 أجنبية.

كإذا تأملنا اضتقلٌن، تبٌن لنا مدل الصلة القوية القائمة بينهما؛ فكالمها حيتاجاف إذل بعضهما باستمرار؛ 
كاظتريب باظتقابل حيتاج إذل ميداف  فاللساين جيد يف حقل تعليم اللغات ميدانا علميا الختيار نظرياتو العلمية،

 .4تعليم اللغات أف يبين طرؽ كأساليبو على معرفة القوانٌن العامة اليت أثبتها علم اللسانيات اضتديث

وردر:" إف بٌن لتعليم اللغات، يقوؿ ك إف اللسانيات العامة )النظرية( ما فثئت تقدـ األدكات اظتعرفية لنظرية
ؼ اظتتعلقة بطبيعة الظاىرة اللغوية كبوظائفها لدل الفرد كاصتماعة، كبأّناط أيدنا زادا ضخما من اظتعار 

                                                           
1
 .185محمود اسماعٌل صٌنً، اللسانٌات التطبٌقٌة، ص 
2
، (م1990)، شكري فٌصل، قضاٌا اللغة العربٌة، مجلة من قضاٌا اللغة العربٌة، المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم، تونس 

 .184ص
3
 .217ص التطبٌقٌة، اللسانٌات صٌنً، اسماعٌل محمود 
4
 .9محاضرات فً اللسانٌات التطبٌقٌة، جامعة بشار، الجزائر، صلطفً بوقربة،  
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اكتساب اإلنساف عتا...كذل معلم اللغات أف يستنًن مبا دتده بو اللسانيات من معرؼ علمية حوؿ طبيعة 
طع الظاىرة اللغوية". كلذلك فإف االستفادة من النظرية اللسانية يف غتاؿ تعليم اللغات يؤدم إذل تقا

منهجي بٌن اللسانيات العامة كعلم النفس الرتبوم من جهة كطرائق التعليم البيداغوجي من جهة أخرل، 
كيف ظل ىذه التوأمة اظتنهجية يتحدد اإلجراء التطبيقي للسانيات التطبيقية؛ إذ تتمحور حوؿ الباحث 

 .1اللغة(اظتادة التعليمة؛ )كىي ىنا -اظتعلم–كتتعلق بثالثة عناصر أكلية: اظتتعلم 

 

                                                           
1
 .64، ص1، ج14كلودٌر، مدخل إلى اللغوٌات التطبٌقٌةـ ترجمة جمال صبري، مجلة اللسان العربً، المغرب، م 
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 الفصل األول: تدريس اللغة العربية في المرحلة االبتدائية

تعد اللغة العربية يف اؼبرحلة االبتدائية وسيلة تعليم وتواصل، وربظى حبجم ساعي أسبوعي خيتلف من 
اؾبهم األسبوعي، وقد النشاطات اللغوية اؼبقررة يف برن طور آلخر حسب األنشطة اؼبوزعة على ـبتلف

جعلت أداة طبيعية لدى اؼبتعلمُت لتصبح أساس تفكَتىم، ووسيلة تعبَتىم وتواصلهم مع الغَت، وىي 
أداة اكتساب اؼبعرفة يف ـبتف اؼبستويات التعلمية، وأداة العمل واإلنتاج الفكري، ومن ىنا انبثق الفصل 

ليمية اللغة العربية يف اؼبرحلة االبتدائية، والذي ازبذ أربعة مباحث حيث تناولت يف األول ربت عنوان تع
اؼببحث األول طرق تدريس اللغة العربية يف اؼبرحلة االبتدائية، وأما اؼببحث الثاين اشتمل على الوسائل 

بحث الرابع فقد التعلمية، واؼببحث الثالث انطوى ربت عنوان الصعوبات اليت تواجو اللغة العربية، واؼب
 خصصتو لتدريس اللغة العربية يف الصف الثاين ابتدائي.

 المبحث األول: طرق التدريس وأنواعها

تعرف بأهنا ؾبموعة من اإلجراءات اليت ينفذىا اؼبعلم داخل غرفة الصف دبا يتبعو من خطوات متسلسلة 
ؾبموعة أىداف تعليمية ؿبددة ومتتالية ومًتابطة،  ودبا يقوم بو من أنشطة من أجل ربقيق ىدف أو 

مسبقا لدى اؼبتعلمُت، وتصنف طرق التدريس إىل ؾبموعتُت من حيث طريقة استخدامها من قبل 
 اؼبعلمُت وتشمل:

 طريقة تدريس عامة: وىي الطرق اليت حيتاجها اؼبعلمون من صبيع التخصصات إىل استخدامها. -*

صصات معينة؛ حيث يشيع استخدامها يف بعض طريقة تدريس خاصة: وىي الطرق اليت تتطلبها زب -*
التخصصات، ويندر استخدامها يف زبصصات أخرى لعدم مالئمتها لطبيعة تلك التخصصات ونتاجات 

 التعلم اؼبتوخاة.

 ولعل من بُت الطرق أيضا:

تقوم ىذه الطريقة على االلقاء واؼبعلومات على الطالب مع طريقة اإللقاء )المحاضرة(:  -(1
سبورة أحيانا لتنظيم األفكار وتبسيطها حبيث يقف اؼبتعلمون موقف اؼبستمع الذي يتوقع فيو استخدام ال

أن يطلب منهم اؼبعلم يف أي غبظة إعادة أو تسميع أي جزء من اؼبادة اليت ألقاىا، وتعد طريقة احملاضرة 
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قو تقع مسؤولية من الطرق اليت تعتمد على اؼبعلم؛ فهو ؿبمور العملية التعليمية؛ وذلك أن على عات
 .1االلقاء والشرح والعرض ؼبادة التعلم

ولطريقة االلقاء أو احملاضرة عدة أمناط حسب الغرض منها، وطبيعة األنشطة واإلجراءات اؼبستخدمة 
 فيها، ومن ىذه األمناط ما يلي:

احملاضرة الرظبية اؼبباشرة: وىذا النمط من احملاضرات يقوم اؼبعلم بتقدًن اؼبعلومات وتوضيحها دون  -*
األسئلة أو إبداء اآلراء أو اؼبشاركة باغبوار أو إتاحة أي فرصة ؽبم باؼبشاركة سواء من خالل طرح 

 النقاش.

يتطلب ؿبتواىم التوضيع ؿباضرة العرض التوضيحي: يستخدم ىذا النوع من احملاضرات عندما  -*
العلمي وال سيما يف حالة اؼبواد التعليمية اليت تشمل على تعليم مهارات أو خطوات عمل ما أو إبراز 
أفكار وعالقات معينة، وىنا ديزج اؼبعلم بُت التقدًن اللفظي للمعلومات والتوضيح العلمي اآلرائي، وقد 

 السبورة. يوظف وسائل تعليمية معينة باإلضافة إىل استخدام

احملاضرة بالوسائل التعليمية: يتم ىذا النوع من اغباضرات بتقدًن اؼبعلومات باالستعانة بالوسائل  -*
السمعية والبصرية؛ وذلك هبدف توضيح ؿبتوى مادة التعلم للمتعلمُت بأقل وقد وجهد، وقد يلجأ اؼبعلم 

عندما  يشمل على مفاىيم ومضامُت  إىل ىذا النوع عندما يكون حجم مادة التعلم كبَتا نوعا ما، أو
 صعبة ومعقدة.

احملاضرة وااللقاء مع استخدام الطباشَت: يسمى ىذا النمط من احملاضرات باحملاضرة التفسَتية، وفيها  -*
يستخدم اؼبعلم السبورة أثناء تقدًن اؼبعلومات هبدف توضيح اغبقائق واؼبفاىيم، ويلجأ ىنا إىل التوضيح 

 شكال واعبداول.من خالل الرسوم واأل

احملاضرة السؤال: يتبع اؼبعلم يف ىذا النمط الفرصة أمام اؼبتعلمُت بطرح األسئلة؛ حيث يقوم بتقدًن  -*
  .2اؼبعلومات مع اإلجابة عن األسئلة اليت يطرحها اؼبتعلمون ذات العالقة باؼبوضوع التعليمي

                                                           
1
، 1شاكر عقلة المحامٌد، سٌكولوجٌة التدرٌس الصفً، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، األردن، ط-عماد عبد الرحمن الزغلول 

 .87-84م(، ص2007)
2
 .88-87-84المحامٌد، المرجع نفسه، صشاكر عقٌلة  -عماد عبد الرحمن الزغلول 
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 ما يلي:لعل من أىم مزايا طريقة احملاضرة  مزايا طريقة المحاضرة: -

االقتصاد من وقت التدريس: فنظرا لطول اؼبقررات الدراسية يف معظم مناىجنا العربية فإن قيام  -1
اؼبعلم باستخدام تلك الطريقة يضمن تغطية أجزاء اؼبقرر يف زمن ؿبدد، ومن مث اكساب التالميذ كحد 

 معقول من اؼبعارف اؼبرغوبة.
االقتصاد من التجهيزات اػباصة حيث توفر طريقة احملاضرة يف استخدام التجهيزات واألدوات، كما  -2

 واليت يعتمد عليها يف التدريس يف فصول اؼبدرسة.تقلل من عدد اؼبختربات الالزمة 
تعليم عدد كبَت من اؼبتعلمُت يف زمن ؿبدود إذ ديكن يف احملاضرة تدريس ؾبموعات كبَتة من  -3

 .1اؼبتعلمُت، ويتالءم ذلك مع التدريس باعبامعات أحيانا كثَتة
 الطريقة االستقرائية:  -(2

ة تنسب ىذه الطريقة إىل اؼبريب األؼباين "يوحنا فردريك ىَتبارت"؛ ولذلك يسميها البعض الطريق
اؽبَتبارتية، وىي إحدى طرق االستدالل؛ حيث يسَت التدريس فيها من اعبزئيات إىل الكليات؛ فمن 
خالل ىذه الطريقة يتم االنتقال عرب تفاصيل جزئية أو أمثلة ؿبددة وصوال إىل التعميمات أو اؼببادئ 

 العامة.

على حث اؼبتعلمُت على  ا تعملتعد الطريقة االستقرائية أسلوبا فعاال يف عملية التدريس والسيما أهن
االعتماد على النفس وتنمي لديهم قيما إجيابية مثل الصرب والثقة يف النفس، وتقلل من اؼبلل وتشتت 
االنتباه لديهم، ىذا باإلضافة إىل كوهنا تنمي قدرات اؼبتعلمُت العقلية بالوصول إىل اؼبعلومات واكتشافها 

  بط هبا أو كشف اجملهول.خالل جزئيات بسيطة أو حاالت فردية ترت

يتطلب استخدام طريقة االستقراء يف التدريس باتباع عدد من اػبطوات  مراحل طريقة االستقراء: -
 منها:

                                                           
1
، 1ولٌد أحمد جابر، طرق التدرٌس العامة تخطٌطها وتطبٌقاتها التربوٌة، دار الفكر ناشرون وموزعون، األردن عمان، ط 

 .161م(، ص2009)
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التهيئة والتمهيد: ويف ىذه اػبطوات يفًتض باؼبعلم القيام بعدد من االجراءات مثل خلق االىتمام  -*
ذو العالقة دبوضوع االعلم اعبديد، وإعالمهم  بأىداف  لدى اؼبتعلمُت، وتذكَتىم بالتعلم القبلي السابق

 الدرس اعبديد وهتيئة أذىاهنم واستعدادىم باستقبال اؼبوضوع اعبديد.

العرض والتوضيح: وىنا ينبغي على اؼبعلم تقدًن اؼبوضوع اعبديد مستعينا بكافة الوسائل واألنشطة  -*
، وقد يلجأ اؼبعلم ىنا إىل تزويد اؼبتعلمُت حبقائق اؼبتاحة من أجل توضيح اؼبعلومات واألفكار للمتعلمُت

تعلمُت لتقدًن أمثلة أو اغبديث عن جزئية أو حاالت فردية أو أمثلة ؿبدد باإلضافة إىل االستعانة باؼب
خربات حياتو ذات العالقة باؼبوضوع، ويفًتض باؼبعلم التقدم إىل إجراءات الدرس من السهل إىل اؼبعقد 

  .1جملرد ومن اؼبعلوم إىل اجملهولومن احملسوس إىل ا

الربط واؼبقارنة: ويف ىذه اؼبرحلة يقوم اؼبعلم بتحفيز اؼبتعلمُت على ربديد أوجو الشبو واالختالف  -*
وعمل مقارنات بُت جزئيات اؼبعرفة اليت يتم التعرض إليها باػبطوات السابقة والعمل على ربليلها من 

 ذبمع بينها أو طبيعة العالقة اليت تربطهما معا.أجل الكشف عن أوجو التشابو اليت 

التعميم: تتضمن ىذه اػبطوة عمل تلخيصات أو االستنتاجات لألفكار الرئيسية اؼبشًتكة يف  -*
 اؼبعلومات، والوصول إىل اؼببدأ العام أو القاعدة أو التعميم اؼبطلوب.

 ذلك بإعطاء اؼبزيد من األمثلة التوضيحية: ويف ىذه اػبطوة يتم إعادة فبارسة ما مت تعلمو؛ و التطبيق -*
على اؼببدأ أو القاعدة أو تقدًن حاالت فردية، ومزيد من التوضيح والتفسَت بغية تثبيت التعلم يف أذىان 

 .2اؼبتعلمُت واالحتفاظ بو

 طريقة حل المشكالت:  -(3

تعتمد ىذه الطريقة على النشاط الذايت للتلميذ؛ وذلك من خالل أعمالو اللغوية من قراءة و كتابة 
وتعبَت؛ حيث يالحظ اؼبعلم األخطاء اؼبشًتكة بُت التالميذ فيجمعها ويناقش تالميذه حوؽبا، ويتوقف 

إشعار التالميذ دبا  النجاح يف ىذه الطريقة على مدى فعالية التالميذ من جهة، ومدى مهارة اؼبعلم يف

                                                           
1
 .89شاكر عقٌلة المحامٌد، المرجع نفسه، ص -عماد عبد الرحمن الزغلول 
2
 .99-94عقٌلة المحامٌد، المرجع نفسه، ص شاكر  -عماد عبد الرحمن الزغلول 
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وقعوا فيو من أخطاء، ويف كيفية معاعبة ىذه األخطاء؛ من حيث إبراز العالقة القوية بُت القاعد النحوية 
 تذوق األمثلة والعبارات.واؼبعٌت الذي 

والوقوف على حل وبشكل عام فإن طريقة حل اؼبشكالت تعلم التالميذ كيفية اكتشاف األخطاء، 
تعودىم على استخدام خطوات قيقة، ومعاعبتها بأسلوب علمي سليم، كما اؼبشكالت اللغوية اغب

 التفكَت العلمي.

تلك أىم الطرق اليت ديكن أن يستخدمها اؼبعلم لتحقيق أىدافو الًتبوية والعلمية اللغوية، ونطلق على 
 .1ساإلجراءات اؼبستخدمة مع الطريقة مصطلح التكتيك الذي يكون ضمن اسًتاتيجية شاملة للتدري

تستند ىذه الطريقة إىل حقيقة مفادىا أن االنسان اصباعي الطابع ال طريقة المناقشة والحوار:  -(3
يستطيع يف العديد من اؼبواقف التصرف دبفرده دون الرجوع إىل األخرين، واالستفادة منهم والتعاون يف 

قا من ذلك فطريقة اغبوار ىي من إقباز األعمال، أو اقًتاح اغبلول أو اؼبناقشة أو تنفيذ اؼبهمات، وانطال
 إحدى طرق التعلم اليت تتمحور حول اؼبتعلمُت من جهة أخرى.

يتم فيها اعتماد أسلوب العرض دبحتوى التعلم؛ حبيث يلجأ  طريقة العرض )البيان العلمي(: -(4
اؼبعلم إىل القيام ذاتيا يف أداء اؼبهارات أو اغبركات اؼبرتبطة دبوضوع التعلم أو اللجوء إىل استخدام 
العروض من خالل أشرطة الفيديو أو برامج اإلذاعة والتلفزيون، أو من خالل برامج اغباسوب، وىذه 

ناسبة لبعض أنواع نتاجات التعلم واؼبواضيع الدراسية، وتستند ىذه الطريقة إىل تعريض الطرية قد تكون م
اؼبتعلمُت ؼبشاىدة إجراءات التعلم وؿبتواه مث الطلب منها الحقا فبارستو من خالل النمذجة والتقليد 

م فبا يرسخ على اعتبار أن اؼبالحظة واحملاكاة تعمل على زيادة مستوى االنتباه وتوجيو التفكَت لديه
 .   2التعلم يف أذىاهنم ويزيد من قدرهتم على توظيفو واستخدامو

وتعٍت استنباط القاعدة من األمثلة اؼبعطاة والشواىد اؼبختلفة؛ وىي الطريقة  الطريقة االستنباطية: -(5
يت يف تقعيدىا، واستنباط حقائقها لذلك جيب ربضَت األمثلة الاليت استخدمها علماء اللغة القدامى 

تنطبق عليها القاعدة العامة وتوضيحها للتالميذ؛ من حيث اؼبعٌت واؼببٌت، ومن مث يتوصل التلميذ عن 

                                                           
1
 .232-231م(، ص2005زكرٌا إسماعٌل، طرق تدرٌس اللغة العربٌة، دار المعارف الجامعٌة، االزارٌطة، ) 
2
 .95-94شاكر عقٌلة المحامٌد، المرجع نفسه، ص  -عماد عبد الرحمن الزغلول 
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، وىناك بعض التوجيهات 1طريق التفكَت إىل األحكام العامة أو القاعدة من األمثلة أو اغباالت اػباصة
 اليت تقدم للمعلم خبصوص اختيار األمثلة يراعى فيها ما يلي:

 الختيار من حيث اؼبعٌت واالتصال بالدرس.جودة ا -*
 التنوع. -*
 الوضوح من حيث اؼبعٌت، واالتصال ومن حيث طرافة وصبال األسلوب. -*
 سهولة األسلوب، ومناسبتو ؼبستويات التالميذ. -*
 عدم التكلف أو التصنع يف بناء اعبمل والعبارات اؼبتضمنة لألمثلة. -*

وهبذه الطريقة فإنو حيفز تالميذ ويشاركهم معو يف الدرس شريطة أال يأخذ أمثلتهم كمسلمات جيب 
دراستها، ألن بعض التالميذ ليست لديهم القدرة الكافية على صياغة األمثلة الصحيحة من حيث البناء 

اآلخر تكون أمثلتو واألسلوب واؼبعٌت، وبعضهم دييل إىل الدعابة والفكاىة يف صياغتو األمثلة والبعض 
 2لذلك جيب أن ينتقي اؼبعلم األمثلة اؼبهمة والصحيحة واؼبرتبطة حبياة التلميذ وخرباتو.تافهة ال معٌت، 

والطريقة االستنباطية ىي كذلك إحدى الطرق اليت تقوم على االستدالل، وفيها يتم سَت التدريس من 
ىل األمثلة الدالة عليها، ويف ىذه الطريقة  يتم الكل إىل اعبزء؛ أي من العام إىل اػباص من القاعدة إ

بشكل معاكس ؼبا جيري يف الطريقة االستقرائية، ويتم جوىر ىذه الطريقة يف السَت يف إجراءات التدريس 
 .3االفًتاض التايل" إذا صدق الكل فإن أجزاءه تكون صادقة"

 الطريقة االستكشافية) التعلم باالكتشاف(: -(6
االستقصائية اليت تشجع اؼبتعلمُت على التفكَت واستخدام مهارات البحث وصبع تعد من أحد الطرق 

اؼبعلومات وازبذ القرارات باالعتماد على أنفسهم بعيدا عن تدخل اؼبعلم بشكل مباشرة؛ فهو عملية 
تفكَت تتطلب من اؼبتعلم إعادة تنظيم اؼبعلومات اؼبوجودة لديو على كبو ديكنو من اكتشاف عالقات 

 .4مل تكن معروفة لديو من قبل جديدة

                                                           
1
، 2الدٌنٌة فً ضوء االتجاهات التربوٌة الحدٌثة، دار المرٌخ، طمحمود خاطر وآخرون، طرق تدرٌس اللغة العربٌة والتربٌة  

 .216م(، ص1983)
2
 .223-222زكرٌا إسماعٌل، طرق تدرٌس اللغة العربٌة، ص 
3
 .95-94شاكر عقٌلة المحامٌد، المرجع نفسه، ص  -عماد عبد الرحمن الزغلول 
4
 .95المرجع نفسه، ص 
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" إىل الطريقة االكتشافية يف أهنا عملية يصل هبا اؼبتعلم إىل اغبل brunner" -برونر–فمثال ينظر 
بعينها؛ لذا يهتم برونر بالعملية يف حد ذاهتا،  )أكثر من اغبل نفسو( أو الناتج أو الوصول إىل اؼبعلومات

رى برونر أن االكتشاف يتكون عند مواجهة التلميذ وتشمل طرق وأساليب الوصول إىل اغبل، وي
للمشكلة أو اؼبوقف اؼبشكل، فيبحث التلميذ عن طرق اغبل إعادة اغبل، فبا يزيد من التفكَت، وتؤكد 

"أن التعلم باالكتشاف يساعد التلميذ على زبزين اؼبعلومات بطريقة ذبعلو  "hildataba"ىيلداتابا" "
 شاء". يستطيع اسًتجاعها بسهولة وقت

 أىداف التعلم باالكتشاف: -*
 أربعة أىداف عامة للتعلم باالكتشاف وىي:" bellحيدد )بل(" 

يتعلم التالميذ من خالل اندماجهم يف دروس االكتشاف ببعض الطرق واألنشطة الضرورية اليت  -1
 تساعد الكشف عن أشياء جديد بأنفسهم.

ينمي عند التالميذ اذباىات واسًتاتيجيات تدريبية ديكنهم من استخدامها يف حل اؼبشكالت  -2
 واالستقصاء والبحث.

تساعد دروس االكتشاف التالميذ على زيادة قدراهتم على التحليل وتركيب وتقوًن اؼبعلومات  -3
 بطريقة عقالنية.

ىناك اثباتات داخلية مثل اؼبيل إىل اؼبهام التعليمية والشعور بالثقة، وربقيق الذات عند الوصول إىل  -4
 .1اكتشاف ما، وىذه ربفز الطالب يف التعلم بصورة أكثر فعالية وكفاءة أثناء الدرس

 طريقة التدريس بالوحدة:  -(6

دة متكاملة متماسكة ال فروع مستقلة نستكشف أن اؼبقصود بالتدريس بالوحدة؛ ىو أن تعلم اللغة وح
منفصلة، فرع القراءة وفرع القواعد وفرع احملفوظات وفرع اإلمالء، وفرع اػبط وفرع التعبَت...إخل، ويفهم 

 من ىذا أن نظرية التدريس بالوحدة تُؤمن بعدة أمور منها:

 أن فروع اللغة كيان واحد، ومن مث فهي ال تقر مبدأ تقسيمها إىل فروع. -1

                                                           
 
1

  .213-212-211تخطٌطها وتطبٌقاتها التربوٌة، صولٌد أحمد جابر، طرق التدرٌس العامة  
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ديكن تعليم اللغة عن طريق الوحدة من خالل أي نص لغوي، وذلك يأن أي نص لغوي مهما كان  -2
 تتوافر فيو مادة للمطالعة واالمالء وأخرى للقواعد والتعبَت وىكذا.

 الفروع.بإفراد حصص معينة ؽبذه  عًتفما دامت اللغة وحدة متكاملة؛ فإهنا ال ت -3

ال تقتصر طريقة الوحدة يف تدريسها على نص يف الكتاب اؼبقروء، بل ديكن االستعاضة عنو بنص  -4
آخر خارجي بالرغم من أن وجود كتاب منهجي معد ؽبذا الغرض يسهل على اؼبعلم مشقة البحث عن 

 النصوص اؼبناسبة.

 حسنات ىذه الطريقة وعيوبها:  -*

 حسناهتا: -أ(
ىذه الطريقة من أروع الطرق يف ذبديد أنشطة التالميذ وتنويع العمل يف التشويق والتجديد: تعد  -1

اغبصة الواحدة؛ إذ هبا يقرأ التلميذ ويفهم، ويناقش وحياور ويتحدث ويكتب وخيلط بُت األساليب 
 اللغوية واالمالء والتذوق فبا يدفع عن النفس اؼبلل والسؤم.

فيها رجوعا متكررا للنص اؼبدروس فَتجع إليو يف القراءة التثبيت: فبا دييز ىذه الطريقة عن غَتىا أن  -2
تثبيتا  -مرة بعد أخرى وعلى فًتات-واحملادثة واالمالء واػبط والقواعد، ومن اؼبؤكد أن يف ىذا الرجوع 

 للمعلومات وترسيخها يف أذىان الطالب، ودعما للفهم واالستيعاب.
تربط فيو من اللغة وحدة واحدة وكيانا منسجما، الربط التكاملي: زبتص ىذه الطريقة بأهنا تتخذ  -3

 ألوان الدراسات اللغوية ربطا وثيقا.
النمو اللغوي: من اؼبؤكد أن الطالب بدراستو للغة وحدة متكاملة يزداد منوه اللغوي، يل إن يف مثل   -4

ىذه الطريقة ضمانا لعد طغيان جانب ومن جوانبها على اآلخر؛ ألنو يدرسها دون التفات خاص لكل 
 .1جانب

  مساوئها: -ب(

                                                           
1
 .225-224شاكر عقٌلة المحامٌد، المرجع نفسه، ص-عماد عبد الرحمن الزغلول 
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هنا تتعامل مع واقع لغوي يستعمل، إال  بالرغم من أن ىذه الطريقة ؽبا حسنات ال زبفى على أحد؛ كو 
 أن هبا ثغرات وعيوبا نرصد منها: 

كبَتين من االعداد من حيث الوقت واعبهد: ثبت أن ىذه الطريقة حباجة إىل وقت وجهد   -1
 والتخطيط واختبار األنشطة، واإلجراءات اليت تكفل ترابط الفروع معا.

طريقة حيتاج إىل مدرس على مستوى من الثقافة، من حيث اؼبدرس: إن التخطيط لتدريس ىذه ال -2
 وخباصة يف اللغة، ويستلزم منو أن يكون على وعي جيد بفروع اللغة.

من حيث اعبدول الدراسي: من اؼبتعارف عليو أن مدارسنا تأخذ دببدأ تقسيم اليوم الدراسي إىل  -3
حصص، فحصة التاريخ وأخرى للجغرافيا، وثالثة للقراءة وحصة للعلوم وىكذا...إخل، ويف الوقت نفسو 

حصة فإهنا تأخذ دببدأ التقسم يف اؼبادة الواحدة؛ فالسبت مثال فيو حصة للمطالعة واألحد 
للنصوص...إخل؛ وىذا التقسيم ال يتناسب مع طبيعة طريقة الوحدة اليت ال تؤمن باغبصص، ومن مث 

 الطريقة تتعارض مع نظام اؼبدارس السائد.

ينتاب ىذه الطريقة شيء من الصعوبة يف تطبيقها؛ فاؼبعلم جيد صعوبة يف الربط من حيث الصعوبة:  -4
ف واختالط الوسائط، كما أن الطالب ال يلمس الفائدة من بُت الفروع، وقد يقوده ذلك إىل التكل

 .1تعلمو بعد الدرس مباشرة

 طريقة المشروعات:  -(7 

اؼبشروع ىو أي عمل ميداين يقوم بو الفرد ويتسم بالناحية العلمية، وربت إشراف اؼبعلم ويكون ىدف، 
االسم؛ ألن التالميذ يقومون بتنفيذ وخيدم اؼبادة العلمية، وأن يتم يف بيئة اجتماعية، وظبيت هبذا 

 .2اؼبشروعات اليت خيتاروهنا بأنفسهم

 ومن خطوات تطبيق اؼبشروع: 

                                                           
1
 .226-225شاكر عقٌلة المحامٌد، المرجع نفسه، ص-عماد عبد الرحمن الزغلول 
2
 .30اللغة العربٌة، صسعاد عبد الكرٌم الوائلً، الطرائق العلمٌة فً تدرٌس -طه حسٌن علً الدٌلمً 
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اختيار اؼبشروع: حيث جيب أن يتوافق وميوالت ومستوى التالميذ ويراعي الظروف اؼبدرسية  -*
 وإمكانيات العمل.

دور اؼبعلم ىذا يف اإلرشاد  التخطيط للمشروع: من خالل وضع خطة ومناقشة تفاصيلها، ويتمثل -*
 والتصحيح وإكمال النقص فقط.

 تنفيذ اؼبشروع: حيث يعمل التالميذ على إنزال اؼبشروع من النظري إىل التطبيقي. -*

 ومن االنتقادات اؼبوجو ؽبذه الطريقة:

 صعوبة التنفيذ يف ظل السياسيات التعليمية. -1
 اؼبالية.ربتاج إىل إمكانيات ضخمة من حيث اؼبوارد  -2
البالغة يف إعطاء اغبرية للتالميذ وتركيز العملية حول ميول التالميذ، وترك القيم االجتماعية  -3

 .1واالذباىات الثقافية للصدفة وحدىا

 ةيالمبحث الثاني:  الصعوبات التي تواجو تدريس اللغة العرب

ن، يقول اؼبستشرق )ماسنيون(:" تعد لغتنا العربية إحدى اللغات العاؼبية على أي مقياس ازبذه االنسا
، ولكن اللغة العربية اليوم تواجو 2اللغة العربية لغة وعي ولغة شهادة، وينبغي إنقاذىا سليمة بأي شبن"

صعوبات ال يكمن يف طبيعة اللغة العربية وإمنا يف طرائق تدريسها للناشئة، على الرغم من اىتمام اؼبربُت 
عامة من اكبدار مستوى الطلية يف اللغة العربية، وطلعت علينا  يف تذليل مشكالت تدريسها؛ فالشكوى

دبقاالت تفيض أسى  وحسرة ؼبا آل إليو حال لغتنا، من أمثال" اللغة العربية تنعي  الصحف واجملالت
نفسها"، و"اللغة العربية تشكوا إىل رهبا"، " واللغة العربية تشكوا أىلها" وغَت ذلك فبا يعرب عن واقع ؼبا 

 لغتنا اليوم، وديكن تصنيف نوعُت من الصعوبات اؼبواجهة يف تدريس اللغة العربية: عليها

  صعوبات تعلم نمائية: -(1

ويشمل ىذا النوع من الصعوبات على تلك اؼبهارات اليت حيتاجها الفرد هبدف التحصيل يف  
 اؼبوضوعات األكادديية، وينقسم ىذا النوع إىل:

                                                           
1
 .113م(، ص2008، )1بدٌر بكرٌمان، التعلم النشط، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، عمان، ط 
2
 .15م(، ص1966،)2ساطع الحصري)أبو خلدون(، درس فً أصل التدرٌس، دار الكشاف، لبنان، ط 
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اه والذاكرة واالدراك واليت تعترب وظائف أساسية متداخلة مع البعض، وتشمل االنتبصعوبات أولية:  -أ
 أصيبت باضطرابات فإهنا تؤثر على النوع الثاين من الصعوبات.فإذا 

 وىي خاصة باللغة الشفهية والتفكَت.صعوبات ثانوية:  -ب

وىي مشكالت تظهر من أطفال اؼبدارس، وتبدوا واضحة إذا حدث  صعوبات تعلم أكاديمية: -(2
اضطراب لدى أطفال يف العمليات النفسية السابق ذكرىا بدرجة كبَتة وواضحة ويعجز عن تعويضها من 
خالل وظائف أخرى، حيث يكون عندئذ لدى األطفال صعوبة يف تعلم الكتابة أو التهجي أو القراءة 

 .1يةأو إجراء العمليات اغبساب

  من أبرز جوانب القصور يف اؼبوضوعات الدراسية ما يلي: صعوبات في التحصيل الدراسي: -(3

حذف بعض الكلمات أو أجزاء من الكلمة اؼبقروءة فمثال: عبارة " سافرت الصعوبات الخاصة:  -أ
، فقد يقرأ  وكذلك الضعف يف التمييز بُت أحرف العلة ،بالطائرة" وقد يقرأىا الطالب " سافر بالطائرة"

 كلمة )فيل( بدال من )قول(.

مثل كتابة اغبروف واألعداد فمثال اغبرف)خ( قد يكتبو )غ( والرقم  الصعوبات الخاصة بالكتابة: -ب
 ( مقلوبة31( قد يكتبو )13)

حيث يعاين الكثَت من الطلبة ذوي الصعوبات التعليمية من واحدة أو  اضطراب اللغة والكالم: -ج
الكالم واللغة؛ فقد يقع ىؤالء الطلبة يف أخطاء تركيبية وكبوية، وقد يقومون حبذف أكثر من مشاكل 

بعض الكلمات من اعبملة، أو إضافة كلمات غَت مطلوبة، كما قد يكثر ىؤالء الطلبة من اإلطالة 
وااللتفات حول الفكرة عند اغبديث أو رواية قصة كما قد يعانون من التلعثم أو البطء الشديد يف 

 .2م الشفهي، أو القصور يف وصف األشياء والصورالكال

يعد فهم القواعد اللغوية من أصعب اؼبشاكل اليت يواجهها ضعف التالميذ في مادة القواعد:  -د
التالميذ وأعقدىا، ولذا فقد أصبحت عندىم مصدر نفور بل ومن اللغة بشكل عام، ومن مث تعالت 

                                                           
1
م( االسكندرٌة، 2003-هـ1423، )1شر والتوزٌع، طكمال عبد الحمٌد زٌتون، التدرٌس لذوي االحتٌاجات الخاصة، عالم الكتب للن 

 .119-113ص
2
 .121المرجع نفسه ص 
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، وضعفهم يف اكتساهبا يف شىت مراحل التعليم، وىل صيحات الشكوى من اخفاق التالميذ يف تعلمها
من مظاىر نفورىم منها: ما يلمس عند بعض التالميذ عن نفورىم آلليتها عن دراستها، معتمدين على 

، ولعل من أىم األسباب اليت أدت إىل نفور التالميذ 1الدرجات اليت حيصلوهنا من فروع اللغة األخرى
 يف جانبُت: منها، وانصرافهم عنها تتمحور 

 األّول: صعوبة مادة النحو: 

لقد فهم العلماء القدامى صعوبة مادة النحو وجفاف نظامها ومصطلحاهتا اليت سيدت منذ نشأهتا إىل 
يومنا ىذا، ويؤيد ىذا ما جاء على لسان اعباحظ الذي يرى أن االكثار من النحو ومن عويصو مضيعة 

اغبقيقي ىم اؼبتخصصون الذين يتخذون من تعلمو حرفة للوقت، وإرىاق للصبيان، ويرى أن ؾبالو 
ومصدر رزق ؽبم، ويقًتح أن يقدم للصغار منو ما يقوم ألسنتهم ودينعهم من الوقوع يف اللحن يف أثناء 

، ولذلك يقول:" وأما النحو فال يشغل قلبو الصيب بو، إال بقدر ما يؤديو إىل سالمتو من الكالم والكتابة
قدار جهل العوام يف كتاب إن كتبو، شعر إن أنشده، وشيء إن وصفو، وما زاد فاحش اللحن، و من م

ا يرغب يف بلوغ  على ذلك فهو مشغلة عما ىو أوىل بو من رواية اؼبثل الشاىد واػبرب الصادق....وإمنم
غايتو من ليس لو حظ غَته، وال معاش سواه، وعويص النحو ال جيدي يف اؼبعامالت، وال يضطر إليو يف 

 2شيء"

 ىذا وترجع صعوبة النحو إىل ؾبموعة من األسباب منها: 

اليت ترىق اؼبتعلم  كثرة األوجو اإلعرابية، والتعاريف والشواىد والنوادر والشواذ وشيوع اؼبصطلحات  -1
وتكد ذىنو، وتستويل على وقتو فبا ينجم عن اضطرار اؼبتعلم غبفظ اؼبصطلحات والتعاريف واغبدود اليت 
ال تتوافق مع تفكَته وقدراتو العقلية، وال يستخدمها يف حياتو الواقعية؛ ألهنا ألصق بأىل اؼبنطق 

 والفلسفة، وأبعد عن أىل البيان والفصاحة.

ه القواعد على األنظمة والقوانُت العامة إىل جزئها، واعتمادىا على التقسيم والتحليل استناد ىذ -2
 واالستنباط واؼبوازنة، وىذا بدوره حيتاج إىل ؾبهود فكري إضايف ليس دبستطاع كثَت من التالميذ القيام بو.

                                                           
1
، 2عبد الفتاح حسن البرجة، أسالٌب تدرٌس مهارات اللغة العربٌة وآدابها، دار الكتاب الجامعً، العٌن، اإلمارات العربٌة، ط 

 .245م(، ص2005هـ1425)
2
 .247-246مهارات اللغة العربٌة وآدابها، صٌنظر، عبد الفتاح حسن البرجة، أسالٌب تدرٌس  
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الًتاثية اؼبصنوعة من قبل  إن تبويب اؼبادة النحوية يف الكتب اؼبقدرة كما ىي يف أيامنا وازباذ أمثلتها -3
القدماء يؤدي إىل كره اؼبادة، والنفور منها؛ ذلك أن ما كان يصلح للتعليم قبل ألف عام بالتأكيد ال 

 .1وال يتصل بواقعهم اللغوي يتوافق مع طبيعة اؼبتعلمُت يف ىذا الزمن

اؼبتعلم، وال تليب رغباتو حل النماذج واألمثلة اليت تدرب من خالؽبا قواعد اللغة ال ترتبط بواقع  -4
واحتياجاتو وال تثَت فيو الدافعية وال ربرك فيو العواطف واؼبشاعر، وإمنا تكون ىذه النماذج فبا يسمعها 
أول مرة، وبالتايل كأن اؼبتعلم وىو يواجو ىذه النماذج يدرس لغة أخرى، فبا يفرض عليو يف الغالب أن 

 حيفظ ىذه األمثلة اللغوية دون استيعاهبا.

قيام معلمي اؼبواد الدراسية األخرى ؽبدم ما يبنيو معلمو اللغة العربية إما عبهل األولُت بقواعد اللغة،  -5
وإما االحتقار ؽبا، ولوال أن معلمي اؼبواد األخرى حرصوا على استخدام اللغة استخداما صحيحا وأولو 

اىتماماهتم هبا وليتأكدوا أن ىذه  ذلك شيئا من عنابيهم ورعايتهم ؽبا لشعر اؼبتعلمُت لذلك وازدياد
القواعد ليست لدروس اللغة العربية فحسب بل ىي أيضا لباقي اؼبواد، ومن مث يعزز معلمو اؼبواد األخرى 
موقف معلمي اللغة العربية وفبا ال شك فيو أن مبدأ التعزيز يف العملية التعلمية من األمور اليت تستثمر 

 نتائج أخرى.

ى أغلب الطلبة يقع التقصَت يف ربصيلهم مادة اللغة العربية متجاىلُت عمق العالقة نتيجة سوء الفهم لد
بُت جوانب الفنية أو بأخرى عمق العالقة بُت الفن والتعبَت واألدب وصياغة آلية تشكيل الكلمة ضمن 

 البناء القاعدي...إخل.

طلبة األديب وقدرهتم على عد؛ فرىافة حس الصعوبة تدريس التعبَت والنصوص واألدب والقوانتيجة  -
تذوق اإلبداع الفٍت األديب، وإحساسهم بقدرة الشاعر على رسم الصور والتالعب الفٍت على الكلمات 
يؤثر إجيابيا يف قدرهتم يف اعبوانب الفنية يف الرسم أو التصميم، إن اكتساب الطلبة القدرة على التعبَت 

ة، إن فهم قواعد اللغة يعمق وعيهم للمعاين واألفكار األديب يؤثر إجيابيا يف رسم صور األفكار الفني

                                                           
1
 .247-246أسالٌب تدرٌس مهارات اللغة العربٌة وآدابها، صعبد الفتاح حسن البرجة،  
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، تقول بنت الشاطئ: " قد ديضي التلميذ يف طريق 1وينعكس إجيابيا على قدرهتم على الربط اؼبنطقي
 .2التعليم إىل آخر الشوط فيتخرج من اعبامعة وىو ال يستطيع أن يكتسب خطابا بلغة قومو"

 المعلم:ثانيا: الصعوبات التي يواجهها 

 من أىم الصعوبات اليت تواجو اؼبعلم يف إدارتو للفصل مايلي:

 زيادة علماء التدريس من حيث عدد اغبصص األساسية واالحتياطية. -1

 كثافة عدد التالميذ يف الفصل بشكل ال يسمح غبرية اغبركة والتنقل.  -2

 دائها.كثرة اؼبهام والواجبات اؼبناط هبا اؼبعلم، وعدم توافر الوقت أل  -3

 ضعف شخصية اؼبعلم أمام التالميذ. -4

 تساىل إدارة اؼبدارس بشكل حيفز التالميذ على إثارة اؼبشكالت. -5

 قلة وعي البيت واألسرة. -6

 سة.اقلة تعامل أولياء األمور مع اؼبعلمُت والدر  -7

 عدم مالءمة مبٌت اؼبدرسة للشروط الفنية والصحية. -8

 اولتو لعملو.إحساس اؼبعلم بالضيق يف ز  -9

 .ضعف اؼبستوى العلمي وللمعلم وشعور التالميذ بذلك -11

 وؼبعاعبة ىذه الصعوبات جيب إتباع ما يلي: 

 .3تصفية اؼبادة النحوية من الشواذ وما يفيد اؼبتعلم إلحداث استخدام لغوي سليم كتابة وحديثا..إخل -

                                                           
   

1
 .108جبار محسن الحمٌدي، مناهج وطرق تدرٌس اللغة العربٌة فً معاهد الفنون الجمٌلة ومقترحات حلولها، ص

2
 .23م(، ص1984،)2الحدٌثة لتدرٌس اللغة العربٌة، دار التربٌة، القاهرة، ط جمالط على أبو الفتح التوانسً األصول 
3
 .49م(، ص2011جمال عبد المنعم الكرمً، إعداد المعلم بٌن الواقع والمأمول، دار حورص ، االسكندرٌة، )  
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على القواعد يف اغبصص اؼبخصصة  زيادة نصيب التدريب على االستعمال اللغوي السليم اؼببٍت -
للقواعد، أو يف فروع اللغة األخرى كالتعبَت واإلمالء واألدب وبالغة النقد والقراءة والنصوص، مع 

 التأكيد على التالميذ، وعدم قبول االساليب إال ما كان منها موافقا ؽبذه القواعد.

اؼبصطلح العلمي؛ وأن يضمن ىذا استعمال طرق حديثة حىت يسهل على أي أستاذ اكتساب اللغة و  -
 االعداد:

كيفية وضع اؼبناىج اعبامعية وتقييمها واالىتمام بالكتاب اؼبتخصص أوال مث العام، وإعداد مطبوعات يف 
فروع التخصصات الرئيسية مع صبع اؼبصطلحات اػباصة بكل سياق، ومعاعبة قضايا الرموز العلمية، 

اصات متنوعة وتشجيع االساتذة فب إلقاء دروسهم باللغة وتنظيم ملتقيات ودروس منوذجية يف اختص
العربية؛ وىذا كلو هبدف تكبَت اغباجز اللغوي بُت الطالب واألساتذة، وإيقاف شيوع اػبلط اللغوي، 

 .1والتغلب على اغباجز النفسي والنظرة الضيقة للغة العربية

 تدريس اللغة العربية في الصف الثاني ابتدائيالمبحث الثالث: 

 )الصف الثاين ابتدائي(أوال: تعليم القراءة: 

تعد القراءة إحدى اؼبهارات اللغوية األساسية: االستماع واحملادثة والقراءة الكتابة، مفهوم القراءة:  -(1
وىي عملية نفسية ولغوية، يقوم القارئ بواسطتها إعادة بناء معٌت عرب عنو الكاتب يف صورة رموز 

ذلك ىي عملية استخالص اؼبعٌت من الرمز اؼبكتوب، أو ىي عملية أداة  مكتوبة، والقراءة ويف ضوء
 اتصال فكري بُت القارئ والكاتب من خالل الرمز اؼبكتوب.

والرموز اؼبكتوبة، وتتألف لغة الكالم من اؼبعاين والقراءة عملية يراد هبا إجياد الصلة بُت لغة الكالم 
 ىذا فإن عناصر القراءة الثالثة ىي: واأللفاظ اليت تؤدي ىذه اؼبعاين، وبناء على

 الرمز اؼبكتوب -1
 اؼبعٌت الذىٍت. -2

                                                           
1
 .148-147ة، الجزائر، صصالح بلعٌد، اللغة العربٌة وآلٌاتها االساسٌة وقضاٌاها الراهنة، دٌوان المطبوعات الجامعٌ  



 .............................االبتدائية المرحلة في العربية اللغة تدريس: األول الفصل

 

 
28 

 .1اللفظ الذي يؤدي ىذا اؼبعٌت - 3
فالقراءة بناء على ىذا اؼبفهوم عملية ربويل الرموز اؼبكتوبة إىل ما تدل عليو اؼبعاين واألفكار عن طريق 

مهمشا يف حالة القراءة الصامتة، ولكن النطق، وليس بالضرورة أن يكون النطق مسموعا بل ردبا يكون 
 .2يف كلتا اغبالتُت يستعمل القارئ أسلوب ربليل ىذه الرموز إىل معانيها الذىنية

خيصص األسبوعان األوالن من السنة الدراسة للصف الثاين ؼبراجعة الصعوبات واػبصائص اليت تناوؽبا 
 الكتاب األول ونستخلص ما يأيت:

، واؼبد بأنواعو، واغبركات وعلى اؼبعلم أن يراجع مع األطفال ىذه النواحي، اغبروف أشكاؽبا وأنواعها
 ويذكرىم دبا عرفوه عنها، ويعاجل اؼبعلم كتاب الصف الثاين بالطريقة اآلتية:

يثَت مناقشة القصيدة مع األطفال بقصد إثارة شوقهم للدرس اعبديد؛ كأن تكون اؼبناقشة حول  -أ
 رس أو حول القصة اؼبوجز عن الدرس، أو حول موضوعو.الصورة اليت تكون بأعلى الد

 يكلف اؼبعلم األطفال قراءة الدرس قراءة صامتة ؼبدة مناسبة حبيث تتسع القراءة للدرس كلو. -ب
 يثَت مناقشة سهلة حول الدرس بأسئلة معدة ينبغي أن تكون مسجلة يف كراسو التحضَتي. -ج
يطلب من األطفال قراءتو قراءة جهرية واحدا بعد اآلخر والغرض  يبدأ اؼبعلم مرحلة القراءة اعبهرية مث -د

 من ذلك تدريبهم على حسن النطق واعبودة األداء.
 بعد االنتهاء من القراءة اعبهرية ذبرى مناقشة عامة يف اشتمل عليو الدرس. -ه
 .3هاب فيبعد أن يوضح اؼبعلم ما اؼبطلو  يقرأ األطفال التدريبات اليت يف الكتاب وحيولوهنا -و
 أىداف تدريس القراءة للصف الثاني االبتدائي -(2

 يفهم القراءة اعبهرية السليمة مراعيا عالمات الًتقيم. -أ
متابعة قراءة الدرس اؼبكون من مائة وطبس كلمات ؿبافظا على األفكار الرئيسية يف الدرس،  -ب

 واألداء السليم.
 استماع ما يلقي إليو مدة طبس دقائق استماعا يقظا. -ج

                                                           
1
 .77م(، ص2004هـ1425عبد الرحمن السفاسفة، طرائق تدرٌس اللغة العربٌة، مركز برٌد للنشر، الكرر، األردن، ) 
2
 .104زكرٌا إسماعٌل، طرق تدرٌس اللغة العربٌة، ص  
3
م(، 1996، )1ر الكتب الوطنٌة، بنغازي، طحسن جعفر الخلٌفة، طرق تعلٌم اللغة العربٌة فً التعلٌم العام، دا -محمود الحسون جاسم 

107-108. 
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 القراءة الصحيفة اليومية بفهم مناسب. -د
 .قراءة بعض القصص اؼبناسبة -ه
 مناقشة ما يلقى بطالقة وجرأة. -و
 قراءة الدروس قراءة صامتة بفهم واستيعاب، وزمن مناسب. -ز
 اعبمل.بُت مفردات اعبمل واالرتباط بُت إدراك العالقات  -ط
 اكتساب مفردات لغوية جديدة يف ؾباالت عدة)البيت اؼبدرسة، ...(. -ظ
 .1اكتساب قدر من االذباىات اؼبرغوب فيها. دينية قومية، وطنية، نفسية....إخل -ك
 أساليب تدريس القراءة في الصف الثاني -(3

 سبت ىذه العملية يف مراحل ثالث:

 تتميز ىذه اؼبرحلة وفق اػبطوات اآلتية:: الًتكيز على آلية القراءة األولى:

يفضل أن يعرض اؼبعلم النص مكتوبا أمام التالميذ مكتوبا خبط النسخ على لوحة من الورق اؼبقوى  -1
خبط كبَت واضح، مث يقوم اؼبعلم بقراءة النص قراءة يتأىن مستخدما اؼبؤشر الفتا أنظار الطالب إىل النص 

 متأكدا أن كتبهم غَت مفتوحة.

 يقرأ اؼبعلم النص فقرة فقرة ويطلب من التالميذ القراءة فقرة فقرة. -2

حيضر اؼبعلم بطاقات تتضمن صعوبات قرائية ويعرضها أمام التالميذ، ويقوم بقراءهتا ويتبع ذلك قراءة -3
 بعض التالميذ.

 يطلب من التالميذ فتح كتبهم على الدرس مث يقرأ الدرس قراءة منوذجية. -4

منهم، مث التالميذ األقل قدرة، مراعيا  علم الطالب إعادة قراءة الدرس مبتدأ باألقوياءيكلف اؼب -5
 إشراك أكرب عدد فبكن من التالميذ.

                                                           
1
ه(، 1420-م2000، )1عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدرٌس العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق، دار الفكر للطباعة والنشر،.ط  

 .338-337ص
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يقوم اؼبعلم بتوجيو أسئلة مباشرة، ويصحح اإلجابات عند الضرورة طالبا منهم قراءة اعبزء اؼبتضمن  -6
 اية تدريس النص.لإلجابة، على أن تأجل األسئلة االستنتاجية إىل هن

 الثانية: الفهم والتدريب على آلية القراءة

 تتم ىذه اؼبرحلة على النحو اآليت:

توجيو ؾبموعة من األسئلة يف أثناء القراءة الثانية والثالثة تتناول بعض األفكار الفرعية اليت ال تشمل  -1
 .1األسئلة اؼبتبقية آخر النص

إجاباهتا منطا ؿبددا، أو كلمة معينة بقصد  علم  أمثلة تكونبعد قراءة الدرس قراءة أخرى يوجو اؼب -2
 التعرف إىل معانيها، مث يطلب اؼبعلم من التالميذ توظيفها.

يوجو اؼبعلم يف هناية  التدريب على القراءة ؾبموعة من األسئلة االستنتاجية تضمن إجاباهتا ؾبموعة   -3
 اغبكم عليها.من القيم، واالذباىات اؼبرغوب فيها، وإصدار 

 إذا كان النص قابال لذلك. ائيار قسبثيل الدرس  -4

 الثالثة: تدريب التدريبات 

بعد أن درب التالميذ من خالل النص على مهارة القراءة الكلية يأيت دور التدريب على التدريبات 
 ه التدريبات :والتعزيز ؽبذه اؼبهارات من خالل التكرار والتدريب على اؼبهارات اعبزئية، ومن أشهر ىذ

 تدريب الوصل بُت اعبمل الناقصة وما يكملها -1
 تدريب ملء الفراغ. -2
 تدريب تركيب الكلمات. -3
 تدريب األساليب اللغوية. -4
 تدريب القراءة. -5
 2تدريب األلعاب اللغوية. -6

                                                           
1
 .377عبد الفتاح حسن البجة، المرجع نفسه، ص 
2
 .377-376عبد الفتاح حسن، المرجع نفسه، ص 
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 ثانيا: تعليم التعبير

االتصال بُت الناس، وسبيلو احملافظة التعبَت وسيلة اإلبانة واإلفصاح عما يف نفس اإلنسان، وىو أداة 
على الًتاث اإلنساين، وىو الوسيلة الوحيدة لربط اؼباضي باغباضر، واالستعانة برصيد األجيال، 

 واالستفادة منو يف النهوض باؼبستقبل.

ية والتعبَت أحد الفنون االتصال اللغوي وفرع من فروع اؼبادة اللغوية ، والتعبَت الواضح السليم غاية أساس
لتدريس اللغة، وكل فروع اللغة وسيلة من وسائل ىذه الغاية وربقيقاهتا؛ لذلك فهو جدير بأكرب قدر من 

 عناية اؼبعلم.

 تعليم التعبير الشفوي:  -(1

يقصد بالتعبَت الشفوي ذلك الكالم اؼبنطوق الذي يعرب بو اؼبتكلم من خواطر، وما جيول خباطرة من 
ي أو فكر وما يريد أن يزود بو غَته من معلومات أو كبو ذلك يف طالقة مشاعر وما يزخر بو عقلو من رأ

 وانسياب وسالمة اآلراء.

وقد تعلم اإلنسان مبكرا أن يتكلم قبل أن يتعلم كيف يعرب عن أفكار ومشاعر يف شكل كتايب 
 )ربريري(.

 أىمية التعبير الشفوي: -*

 والقدرة على اؼببادأة ومواجهة الناس.حيل عقدة لسان الطفل ويعوده الطالقة يف التعبَت،  -أ

اغبياة يف حاجة ماسة يف إبداء الرأي واإلقناع وال سبيل لذلك إىل إال بالتعرف الواسع على التعبَت  -ب
 .1الشفوي؛ الذي يعود الطفل منذ الصغر التعبَت الواضح عما يف نفوسهم

اؼبعلم إذا كان حريصا يستخدم التعبَت الشفوي وسيلة لتشجيع األطفال ذوي اؼبزاج اؼبنطوي على  -ج
 التحدث واؼبشاركة يف النشاط االجتماعي. 

 التعبير الشفوي في الصفوف األولى ابتدائية -*
                                                           

1
 .129حسن جعفر الخلٌفة، طرق تعلٌم اللغة العربٌة فً التعلٌم العام، ص -سم محمود الحسونجا 
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ور شوقو خيتار اؼبعلم مادة دروس التعبَت الشفوي يف ىذه الصفوف من بيئة الطفل اليت حييط هبا، وىي ؿب
واىتمامو وانتباىو؛ فاؼبوضوعات جييب أن تدور يف حياتو يف الدار من طعام ولعب وأسرة، وحول خياراتو 
خارج الدار يف الشارع والسوق، وتنتهي بالقصة اليت تناسب مرحلة النمو العقلي لو، والطفل يف 

يف ألعابو ونواحي نشاطو كاللعب الصفوف الثالثة األىل يهمو التعبَت عما حيسو أو يشاىده، أو يتأثر بو 
واؼبشاىدات واغبفالت والزيارات والطيور واغبيوانات ووسائل االنتقال، كما أنو دييل إىل الصور والرسوم ، 
وظباع القصص وسردىا، والطفل ميال بطبعو إىل اغبديث عن عملو، وإىل إلقاء األخبار ذلك ديكن 

ا بالتعبَت اغبر والتعبَت عن الصور، والتعبَت عن القصص القول أن للتعبَت الشفوي أساليب ـبتلفة منه
 1واحملادثة والسؤال واعبواب والتعبَت الشفوي عن القراءة.

 تعليم التعبير التحريري: -(2

التعبَت التحريري أو اإلنشائي وىو مثل غَته من الفنون يعتمد يف تعليمو على احتذاء النماذج اعبديدة، 
وعلى اؼبوازنة الكثَتة ومعٌت ىذا أن ؛ يقرأ التالميذ كثَتا، ليطلع على مناذج األساليب اعبيدة، وأن يكتب  

لتحريري ال  يكون دفعة واحدة كثَتا ويستقيم لو أسلوب جيد، واكتساب التالميذ مهارة التعبَت ا
واحدة، بل يكون بالتدريج أيضا، إننا حُت نبدأ بالتعبَت التحريري يف الصفوف التالية جيب أن ال نكثر 
منو، وأال تكون التدريبات عليو طويلة، وأن تكون موضوعاتو مالئمة ألعمار التالميذ، وتفكَتىم 

 فيها. وقدراهتم حىت يسهل عليهم التعبَت عنها والكتابة

 أساليب التعبير التحريري في الصفوف األولى والثانية والثالثة االبتدائية: -*

يبدأ التعبَت التحرير عندما يتمكن الطفل  من بعض مهارات اػبط واإلمالء وعندئذ ينبغي أن منرنو على  
 كتابة صبل يرتبط بعضها ببع، ومنها أساليب التعبَت التحريري يف ىذين الصفُت ما يأيت:

 يوميات التلميذ:  -أ

عندما يصل األطفال إىل مرحلة الكتابة اؼبستقلة يصبح يف إمكاهنم أن يسجلوا نشاطهم عن اليوم 
، وكتابة ما شاىدوه وفعلوه يف البيت، والطرائف وىم يصلون ىذا عادة إىل ىذا اؼبستوى يف السابق

                                                           
1
 .130-129حسن جعفر الخلٌفة، طرق تعلٌم اللغة العربٌة فً التعلٌم العام، ص -جاسم محمود الحسون 
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قميصا، قابلت يف الطريق صديقي ؛ مثال ذلك: " ذىبت مع بابا وماما، اشًتى يل أيب 1ينالصف الثا
 مصطفى وسلمت عليو، رظبت شجرة مث لونتها".

 وصف الصور: -ب

ربدثنا عن قراءة الصور يف التعبَت الشفوي وىذه خطوة أعلى من تلك ألن الصف مطالب ىنا أن يكتب 
 وصفا إنشائيا للصور اليت أمامو، وىذا اإلنشاء الوصفي سيكون خطوة كبو التلخيص القصصي.

 تلخيص القصة: -ج

ىذه ذروة التعبَت الكتايب يف ىذين الصفُت واؼبفروض أن يكون األطفال قد ظبعوا عددا من القصص من 
 وبعد ذلك يطلب منهم اؼبعلم كتابتها يف كراسيهم.اؼبعلم، وتدربوا على تلخيصها بإعادة سردىا، 

 تسلسل الصور )الحوادث(: -د

 سلسلة، بأن يضع يف جيوب لوحة البطاقات أربعة مناظر مثيعرض اؼبعلم على التالميذ قصة مصورة 
يطلب منهم كتابة اعبواب يف كراساهتم، وبعد أن يتدربوا على ىذا النوع من التعبَت ديكن للمعلم أن 

 .2يكتفي بعرض الصور، ومناقشتها مث يطلب من التالميذ الكتابة مباشرة

 تعليم اإلمالء:  -(3

ىذه اغبروف يعرف اإلمالء بأنو ربويل األصوات اؼبسموعة إىل رموز مكتوبة على أن توضع تعريفو:  -أ
ضعها الصحيحة من الكلمات، أو ىو فن رسم الكلمات يف العربية عن طريق التصوير اػبطي يف موا

يعة لألصوات اؼبنطوقة برموز تتيح للقارئ أن يعيد نطقها طبقا لصورهتا األوىل، وذلك على وفق قواعد سر 
 وضعها علماء العربية.

 اإلمالء:  األىداف الخاصة من تدريس -ب

 يف الصف الثاين والثالث يتوقع منهم يف هناية ىذه اؼبرحلة أن يكونوا قادرين على: 

                                                           
1
 .145ص، حسن جعفر الخلٌفة، طرق تعلٌم اللغة العربٌة فً التعلٌم العام -نومحمود الحس جاسم 
2
 .146-.145المرجع  نفسه، ص 
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 كتابة إجابة قصَتة عن األمثلة يف اؼبواد التعليمية األخرى  -1

 كتابة فقرة سبلى عليهم إمالء منقوال.  -2

 عليهم إمالء منظورا. كتابة فقرة سبلى  -3

 كتابة فقرات من الدرس اؼبقروء ليعتاد الكتابة الصحيحة بإشراف اؼبعلم.  -4

 كتابة كلمات يكثر فيها اػبطأ ككتابة الكلمات ذوات اغبروف اؼبتشاهبة يف الشكل والصوت.  -5

م عادات ضبيدة  كما يرمي تدريس اإلمالء يف ىذه اؼبرحلة إىل منو الثروة اللغوية عند األطفال، وإكساهب
  . 1كدقة اؼبالحظة، وحسن اإلصغاء، والنظافة والًتتيب، واعبلسة الصحيحة وغَتىا

 أنواعو:  -ج

: وىو ما تذكره الكتب اؼبدرسية يف الصفوف األوىل بعنوان" الكتب يف دفًتي"، اإلمالء المنقول  -1
اغبقيقة فإن ىذا النوع من الكتابة وىذا النوع من اإلمالء يناسب التالميذ يف هناية الصف األول، ويف 

إمالء إمنا جاء من قبيل اجملاز والتوسع ليس غَت؛ ألنو ال يستند إىل مقومات اإلمالء الذي يتطلب طرفُت 
فبلي وفبلى عليو، ولذلك فهو ضرب من النسخ اؼبوجو الذي يتم بإشراف اؼبعلم وتوجيهو، ويفي بو نقل 

 عن اللوح أو عن بطاقة كبَتة. التالميذ القطعة من كتاب القراءة، أو

واألصل يف ىذا النوع من اإلمالء أن يكون من قطعة القراءة اليت سبق أن تدرب عليها قراءيا، ويسَت 
 اؼبعلم على وفق اػبطوات التالية: 

 هتيئة التالميذ دبقدمة مناسبة شائقة. -*
 قراءة اؼبعلم القطعة، ومناقشتهم سؤال أو سؤالُت حول مضموهنا. -*
 قراءة اؼبعلم القطعة اؼبختارة قراءة معربة واضحة. -*
 0الصعبة وتدريبهم على قراءهتا وىجاءىا لفت أنظار التالميذ إىل أشكال الكلمات -*

                                                           
1
 .431عبد الفتاح حسن البجة، أصول تدرٌس اللغة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق المرحلة األساسٌة، ص 
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الطلب إىل التالميذ نقل القطعة، ويقوم اؼبعلم بدور بينهم مرشدا، وموجها ومصححا األخطاء اليت  -*
 .1رةيقع فيها التالميذ، مقوما أخطاءىم مباش

 اإلمالء المنظور: -2
ويتم بعرض قطعة اإلمالء على التالميذ وقراءهتا، وفهم مضموهنا، وبالتدريب على كتابة أشكال كلماهتا، 
ومن مث ربجب القطعة عنهم وسبلى عليها، وىذا النوع من اإلمالء يناسب تالميذ الصفُت الثاين والثالث، 

 وتسَت خطواتو على النحو اآليت:
 للدرس.سبهيد  -*
 قراءة اؼبعلم القطعة قراءة صحيحة.-*
 قراءة التالميذ القطعة مع تفسَتىا. -*
قراءة التالميذ القطعة مع تفسَت كلماهتا الصعبة ومعانيها الكلية واعبزئية، )ديكن االستغناء على ىذه  -*

 اػبطوة إذا كانت القطعة قد سبق تدريسها للتالميذ(.
ى اللوح، أو على أوراق إضافية على كتابة الكلمات الصعبة يف القطعة التدريب العملي للتالميذ عل -*

 تدريبا كافيا.
 التهيؤ لكتابة القطعة. -*
 حجب القطعة عن أنظار التالميذ أو ؿبوىا إن كانت مكتوبة على اللوح. -*
 إمالء القطعة بعد قراءهتا. -*
 .2تصحيح الدفاتر -*

 وأىميتهاالمبحث الرابع: الوسائل التعليمية 

 أوال: تعريف الوسائل التعليمية

لقد عاعبت أدبيات الًتبية والتعليم موضوع الوسائل التعليمية ربت عناوين ومسميات عديدة منها: 
الوسائل اؼبعينة، وسائل اإليضاح، الوسائل اؼبعيارية والوسيطة، معينات التدريس، تكنولوجيا التعليم...، 

                                                           
1
 .432عبد الفتاح حسن البجة، المرجع نفسه، ص 
2
 .438المرجع نفسه، ص 
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ن واالختصاصيون استعماؽبا يف دراساهتم وحبوثهم و د ورغب الًتبوياليت اجتهوغَت ذلك من اؼبسميات 
 وكتبهم.

ومهما تعددت وتباينت اؼبسميات فإن ما يقصد بالوسائل التعليمية ىو أهنا ؾبموعة األجهزة واألدوات 
واؼبواد اليت يستخدمها اؼبدرس لتحسُت عملية التعليم والتعلم، وتقصَت مدهتا، وتوضيح اؼبعاين وشرح 
األفكار وتدريب التالميذ على اؼبهارات أو تعويدىم على العادات أو تنمية االذباىات أو غرس القيم 

 .1فيهم دون أن يعتمد اؼبدرس أساسا على األلفاظ والرموز واألرقام

"، الذي اقتصر على الوسائل اغبسية واؼبعينات اإلدراكية؛ أي hollinger-1940ويعرف ىولنجر "
 لى اإلدراك، باعتبارىا أكثر مشوال وتضمن صبيع اغبواس.الوسائل اؼبعينة ع

، " واػباص بالوسائل السمعية والبصرية، واؼبعينات اليت تعتمد أساسا على 1554كما يعرفها إدجارديل 
القراءة واستخدام األلفاظ والرموز لنقل اؼبعاين واؼبفاىيم، وىي اؼبواد اليت تؤدي إىل جودة التدريب، 

 خبربات أثرىا باق. وتزويد الدارسُت

"، واػباص بالوسائل البصرية اغباسة واليت يف نظره عبارة عما يستخدم يف dent 1964ويعرفها دنت"
 .2حجرات الدراسة يف اؼبواقف التعليمية هبدف فهم معاين الكلمات اؼبنطوقة واؼبكتوبة

 ثانيا: أىمية الوسائل التعليمية

الطلبة؛ ألن استخدام صور مرئية إضافية إىل األلفاظ لو دوره تساعد يف تعزيز اإلدراك اغبسي لدى  -1
 يف إدراك اؼبفاىيم واألفكار واؼبعارف.

تنمي يف الطالب حب االستطالع وترغيبو يف التعلم؛ حيث يثَت فيو قيم حب االطالع عل  -2
 اػبربات واؼبعارف، واألفكار خارج اؼبدرسة.

ى اؼبدرس، والطالب معا من خالل جلب العامل احمليط يف عملية التعلم لد توفَت اعبهد والوقت -3
 بالطالب إىل قاعة الدرس.

                                                           
1
 . 08لنشر والتوزٌع، عمان، صصباح محمود، تكنولوجٌا الوسائل التعلٌمٌة، دار الباروزي العلمٌة ل 
2
 .24(، ص2014، عمان، )2ماجد السٌد عبٌد، الوسائل التعلٌمٌة وإنتاجهاللدارسٌن وذوي االحتٌاجات الخاصة، دار صفاء للنشر، ط 
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تعزيز العالقة اإلجيابية بُت اؼبدرس والطالب من حيث مردوده اإلجيايب يف تنمية رغبة الطالب يف  -4
 التعلم

    إهنا تتيح فرصا تعليمية ألكرب عدد من الطلبة حيث ديكن ذباوز صعوبات قلة اؼبدرسُت. -5

 أىميتها للمعلم:  -أ

 تساعد على رفع درجة كفاية اؼبتعلم اؼبهنية واستعداده. -1

 إىل دور اؼبخطط، واؼبنفذ واؼبقوم للمتعلم.وملقن  تغَت دور اؼبعلم من ناقل للمعلومات -2

 سبكن اؼبعلم على حسن عرض اؼبادة وتقوديها والتحكم فيها. -3

 اؼبتاح بشكل أفضل.سبكن اؼبعلم من استغالل كل الوقت   -4

توفر الوقت واعبهد اؼببذولُت من قبل اؼبعلم؛ حيث ديكن استخدام الوسيلة التعليمية مرات عديدة،   -5
ومن قبل أكثر من معلم، وىذا يقلل من تكلفة اؽبدف من الوسيلة ومن الوقت واعبهد يف التحضَت 

 واالعداد للموقف التعليمي.

ة لدى الطلبة؛ وذلك من خالل القيام بالنشاطات التعليمية واكتشاف تساعد اؼبعلم يف إثارة الدافعي -6
 اغبقائق.

تساعد اؼبعلم على التغلب على حدود الزمان واؼبكان يف غرفة الصف، وذلك من خالل عرض  -7
بعض الوسائل عن ظواىر بعيدة حدثت أو حيوانات منقرضة، أو أحداث وقعت يف اؼباضي أو ستقع يف 

 1اؼبستقبل.

 يتها للمتعلم:أىم -ب

                                                           
1
(، م2014، عمان، )2ماجدة السٌد عبٌد، الوسائل التعلٌمٌة وإنتاجها للعادٌٌن وذوي االحتٌاجات الخاصة، دار صفاء للنشر، ط 

 .52ص
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تساعد على أن تتحاش الوقوع فب اللفظية، وىي أن يستعمل اؼبعلم كلمات وألفاظ، ليس ؽبا معٌت  -1
أو أي داللة عند الطالب، وال حياول اؼبعلم أن يوضح ىذه األلفاظ اجملردة بوسائل ؿبسوسة تساعد على 

 أبعادا يف اؼبعٌت يقربو من اغبقيقة.تكوين صور مرئية، ولكن إذا تنوعت ىذه الوسائل فإن اللفظ يكتسب 

يؤدي تنويع الوسائل إىل تكوين ويناء مفاىيم سليمة؛ حيث يبدأ الطالب باستخدام لفظ واحد  -2
يدل على معٌت أو شيء معُت، حيث تساعد على اكتشاف أوجو الشبو واالختالف يف موضوع الدرس 

خبربات جديد ازداد قدرة على تعديل اػبربات فبا يؤدي إىل تصنيف اػبربات؛ حيث كلما مر الطالب 
السابقة وإعادة تصنيفها فيزداد فهما للمعاين اليت توصل إليها حىت تصل إىل تكوين التعميمات اليت 

 تساعد على إسبام عمليات االتصال والتفاىم.

ليب ـبتلفة تعاجل الفروق الفردية؛ وذلك بتنويع أساليب التعليم وتقدًن مثَتات متعددة بطرق وأسا -3
تؤدي عبذب انتباه اؼبتعلم، فاستخدام الوسائل البصرية أو الشرح النظري يساعد الطلبة على اختالف 

لقدرات واالستعدادات اؼبوجودة عند الطلبة خرباهتم من تكوين مفاىيم حبيث تساير ىذه الوسائل ا
 باختالف خرباهتم السابقة.

التعلم، فبا يزيد من دافعية وقياسو بنشاطات تعليمية غبل تشجيع اؼبتعلم على اؼبشاركة وتشوفو إىل  -4
 اؼبشكالت، باكتشاف حقائق.

 ذبعل اػبربات التعليمية أكثر فعالية، وأبقى أثرا وأقل احتماال للنسيان. -5

  1توسع ؾبال اػبربات اليت دير فيها اؼبتعلم. -6

 أىميتها للمادة التعليمية:  -ج

 التعليمية يف غرفة الصف للمادة التعليمية يف النقاط اآلتية:استخدام الوسائل تكمن أمهية 

تساعد يف توصيل اؼبعلومات، واؼبواقف واالذباىات واؼبهارات اؼبتضمنة يف اؼبادة التعليمية إىل  -1
 اؼبتعلمُت، وتساعدىم على إدراك ىذه اؼبعلومات إدراكا متقاربا، وإن اختلفت اؼبستويات.

                                                           
1
 .54-53ماجد السٌد عبٌد، المرجع ص  
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 لومات حية، وذات صورة واضحة يف ذىن اؼبتعلم.تساعد على إبقاء اؼبع  -2

تبسيط اؼبعلومات واألفكار وتوضيحها، وتساعد الطلبة على القيام بأداء اؼبهارات كما ىو مطلوب   -3
 منهم.

تؤدي الوسائل التعليمية إىل ترتيب واستمرار األفكار اليت يكون هبا الطالب أو الطالب؛ وذلك  -4
التعليمية كاألفالم وديدىا خبطوات منطقية متسلسلة عن عرض اؼبادة التعليمية، عندما تسَت اؼبواد 

 فيساعد ىذا الًتتيب على فهم اؼبادة، وتتبع خطوات العرض وترتيب األفكار اليت يكوهنا.

تظهر العالقات اليت تربط بُت األجزاء يف الشيء الواحد كما تربط الكل وتنظم اغبقائق  -5
 .1واؼبعلومات

 الوسائل التعليمية وقواعد اختيارىا واستخدامها: ثالثا:

 قواعد اختيار الوسائل التعليمية: -أ(

 لغرض أن يكون اختيار الوسيلة التعليمية مناسبا البد من مراعاة القواعد واألسس التالية: -*

مالئمة الوسيلة ألىداف اؼبنهج الدراسي وموضوعو؛ أي إهنا جيب أن تكون متوافقة مع موضوع  -1
 الدرس، وأىدافو اؼبعرفية والسلوكية.

 مراعاهتا ؼبستوى الطلبة؛ من حيث العمر واػبربات السابقة. -2

مراعاة اػبصائص الفنية الواجب توفرىا يف الوسيلة؛ كي تؤدي اؽبدف من استعماؽبا، وتتضمن تلك  -3
ا وألواهنا اػبصائص بساطة ووحدة اؼبعلومات وقياسها من حيث الزمن للحصة الدراسية، ووضوحه

 ومرونتها يف التغَت والتعديل.

توفر أجهزة العرض الوسيلة اؼبستعملة، ومن الضروري أن يكون اؼبدرس قد اخترب قبل العرض  -4 
 واالستعمال مدى صالحياهتا وإمكانية عرضها، وربقيق األىداف اؼبتوخاة منها.

                                                           
1
 .55ماجد السٌد عبٌد، المرجع نفسه، ص 
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 .دقة اؼبادة العلمية اليت تعرضها وتقدمها الوسيلة التعليمية -5

ضرورة إعطاء األولوية ؼبصادر البيئة احمللية للوسائل التعليمية؛ من إعدادىا وإنتاجها أو شرائها أو  -6
 استخدامها.

ضرورة اؼبوضوعية يف اختيار الوسيلة التعليمية اؼبختارة، وليس وفقا للتفضيل أو ميل رغبة شخصية  -7
 للمدرس.

اؼبختارة مالئما للمجموعات التعليمية كوهنا صغَتة أو جيب أن يكون نوع الوسيلة التعليمية  -8 
 متوسطة أو كبَتة.

مناسبة الوسيلة التعليمية مع مستوى التطور العلمي والتكنولوجي للمجتمع؛ فقد ال تكون من  -9
اؼبناسب كمجتمع يستخدم وسائل تكنولوجية متقدمة جدا، وما يتطلبو ذلك من إمكانيات مالية ال 

 لشراء أو استعمال أو الصيانة، يف حُت ديكن االستعانة بوسائل أخرى مناسبة.يستطيع توفَتىا 

أن تنمي لدى الطلبة القدرات واؼبهارات الفكرية والعقلية دبا يزيد اؼبتعلم التأمل والتفكَت  -11
 .1والتحليل، واؼبالحظة واالبداع

 مبادئ عامة الستخدام الوسائل التعليمية -ب(

 يلة واحدة ىي األفضل عبميع األغراض.ال ديكن أن تكون وس -*

 جيب أن استخدام الوسائل متوافقا مع األىداف التعليمية اؼبنشودة. -*

 جيب أن يكون مستخدمو وسائل االتصال ملمُت دبحتوياهتا. -*

 جيب أن تكون الوسائل اؼبستخدمة مالئمة ألشكال اجملموعات التعليمية. -*

 لقدرات الطلبة، وأساليب تعليمهم.ينبغي أن تكون الوسائل مناسبة  -*

 ال ينصح اغبكم على جودة أو سوء الوسيلة حسب ؿبض كوهنا مادية أو معنوية. -*

                                                           
1
 .12-11صباح محمود، تكنولوجٌا الوسائل التعلٌمٌة، دار الباروزي العلمٌة للنشر والتوزٌع، عمان، ص 
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 ينبغي اختيار الوسائل التعليمية بطريقة موضوعية، وليس وفقا للتفضل أو ميل شخصي. -*

 .1اليت يتم اغبصول عليها الشروط اؼبادية يف أمكنة استخدام الوسائل يؤثر تأثَتا كبَتا على النتائج -*

 رابعا: خطة المدرس الستعمال الوسائل التعليمية

 تتضمن خطة المدرس الناجعة الستعمال الوسيلة التعليمية المراحل والعمليات التاليةـ:

يقوم اؼبدرس بتحديد الوسيلة التعليمية اؼبراد استعماؽبا مع اؼبوضوع الدراسي اؼبعُت من حيث  -أ(
والفنية، وكيفية تقدديها، وخطوات عرضها والنشاطات اليت سيطلب من الطلبة القيام  خصائصها العلمية

هبا واألسئلة اليت سيثَتىا لشد انتباه الطلبة إليها، وإىل اغبقائق واػبربات واؼبهارات اليت يريد غرسها لدى 
 ة.الطلبة من خالل ذلك، كما يقوم اؼبدرس بتحديد مكان عرض الوسيلة ومكان جلوس الطلب

يقوم اؼبدرس بعرض الوسيلة اؼبستخدمة ليس كوسيلة إيضاح؛ إمنا كوسيلة تعلم حيث يشرك الطلبة  -ب(
دبجموعة من األسئلة واؼبالحظات اليت تزيد من التفاعل بينو وبُت الطلبة، والبد أن يالحظ اؼبدرس 

من قبل صبيع  خالل عرض الوسيلة القضايا اؼبعلقة بوضوح الشكل والصورة، أو الصوت ومشاىدهتا
 .2الطلبة، وقد يقوم بتغيَت وتعديل األشكال، أو الصور أو مكان عرضها...إخل

بعد انتهاء العرض جيب أن يتحقق اؼبدرس من ربقيق األىداف اؼبتوخاة من عرض الوسيلة  -ج(
مدى  التعليمية)التقييم(؛ ويتم ذلك من خالل األسئلة اليت توجو إىل الطلبة أو القيام باختبار ؼبعرفة

 تفاعل واستفادة الطلبة من الوسيلة.

 خامسا: تصنيف الوسائل التعليمية

لقد اجتهد اؼبختصون يف تصنيف الوسائل التعليمية تبعا لألسس اليت اعتمدوا عليها يف تلك العملية، 
 وفيما يلي سنعرض أبرز تلك األصناف واألنواع:

التعليمية على أساس درجة استخدامها اعتمد ديل يف تصنيف الوسائل ": dalتصنيف ديل" -أ(
تدرج فيو من احملسوس إىل اجملرد حىت  "cône of expérienceورسم لذلك ـبروطا أظباه "اػبربة"

                                                           
1
 .15صباح محمود، تكنولوجٌا الوسائل التعلٌمٌة، ص 
2
 .19المرجع نفسه، ص 
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وصل إىل الكلمة اؼبلفوظة على أعلى اؼبخروط، ولقد قسم اؼبخروط الوسائل التعليمية وفق ذلك إىل 
 اجملموعات التالية:

 المجموعة األولى: -(1
 ات اؼبباشرة اؽبادفة.اػبرب  -*
 اػبربات اؼبعدلة. -*
 اػبربات اؼبمثلة. -*
 المجموعة الثانية وتشمل على: -(2
 ذبارب العرض. -*
 رحالت.ال -*
 اؼبعارض. -*
 الصور اؼبتحركة. -*
 اإلذاعة، التسجيالت الصوتية. -الصور الثابتة -*
 المجموعة الثالثة وتشمل على: -(3

 الرموز البصرية. -*
 .1الرموز اللفظية -*

اعتمد يف تصنيفو على اؼبنبهات التعليمية، ودرجة كثافتها بالنسبة (:edlingتصنيف ادلينغ: ) -ب(
إىل الطالب، وقد توصل إىل األقسام التالية مصنفة حسب قوة إثارهتا للطالب من األقل إىل األكثر كما 

 يلي:
 الت الصوتية.الرسوم التوضيحية، والرسوم الكاريكاتَتية، والتسجي -1
 الصور اؼبسطحة والرسوم البيانية والسبورة.  -2
 الصور الثابتة اآللية الشرائح، وأفالم الصور الثابتة والشفافيات اؼبرفقة بتسجيالت ظبعية. -3
 أفالم الصور اؼبتحركة والفيديو والتليفزيون. -4
 وسائل البيئة احمللية اؼبختلفة. -5

                                                           
1
 .21-20المرجع نفسه، صصباح محمود،  
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وقد اعتمد أيضا على اغبسية يف تصنيف الوسائل التعليمية إىل  (:oslenتصنيف أوسلين ) -ج(
 األنواع التالية:

 الوسائل الرموز اجملردة: اؼبواد التعليمية اؼبطبوعة كالكتب والنشرات واؼبذكرات. -1
الوسائل الرمزية اغبسية: الوسائل السمعية البصرية، مثل اػبرائط والرسوم، والصور اؼبسطحة  -2

فالم والصور الثابتة واؼبتحركة والشفافيات  والعينات والنماذج والتسجيالت الصوتية والشرائح، واأل
 والراديو والتمثيل اؼبسرح، والتليفزيون والسبورة.

اػبرباء أو اؼبقابالت والزيارات اؼبيدانية، والرحالت، وآلت التعليم كما الوسائل التعليمية الواقعية:  -3
 ىي اغبال يف التعليم اؼبهٍت

اعتمد يف تصنيفو على معايَت عدة كسهولة وصعوبة االستخدام، ": dunkanتصنيف دونكان" -(د
تكاليفها وحجم اؼبستفيدين، عمومية أو خصوصية استخدامها أو سهولة توفَتىا، وقد توصل إىل األنواع 

 التالية:
 اؼبذكرات اؼبكتوبة للمحاضرين واؼبراجع والصور اؼبطبوعة والنشرات. -1
 اؼبلصقات اعبدارية والعينات والنماذج والسبورات. -2
 اؼبواد التعليمية اؼبطبوعة)كتب الدراسة اؼبنهجية(. -3
 التسجيالت الصوتية، وـبتربات اللغة. -4
 الشرائح وصور األفالم الثابتة، والشفافيات الدراسية. -5
 األفالم الصامتة واؼبسموعة، وأفالم الصور اؼبتحركة. -6
 .1اؼبواد التعليمية اؼبربؾبة آليا، والفيديو كليب، والربامج التليفزيونية اغبية، وأنظمة اغباسب -7

": وقد اعتمد على درجة اغبسية يف تصنيفو؛ حيث توصل إىل األنواع bretzتصنيف بريتز" -(ه
 التالية:

 البصرية اؼبتحركة. -الوسائل السمعية -1
 تة.البصرية الثاب –الوسائل السمعية  -2
 الوسائل السمعية شبو اؼبتحركة. -3

                                                           
1
 .24-21صباح محمود، المرج نفسه، ص 
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 الوسائل البصرية اؼبتحركة. -4
 الوسائل البصرية الثابتة. -5
 الوسائل السمعية. -6
: لقد أعطى تايلر اىتماما إىل التقنيات البصرية والبصرية السمعية، "taylorتصنيف تايلر" -و(

 وأجهزهتا، وأمهل التسجيالت الصوتية وأجهزهتا.
د.ؿبمد زياد ضبدان: لقد حال الدكتور ضبدان تصنيف الوسائل التعليمية على األسس تصنيف  -ز(

 التالية:كوهنا آلية وغَت آلية، وكثافة االستخدام، استنادا إىل ذلك توصل إىل األنواع التالية:
 الوسائل غَت اآللية، وتشمل على : -*
 وسائل البيئة احمللية. -1
 سمة.العينات اغبقيقية والنماذج اجمل -2
 الدروس العملية. -3
 الصور والرسوم التعليمية. -4
 اػبرائط اعبغرافية. -5
 السبورات التعليمية. -6
 اؼبواد اؼبطبوعة. -7
 الوسائل اآللية: -*
 الوسائل اؼبرافقة ومراكز مصادر التعلم. -1
 الصور اؼبتحركة والفيديو والتلفزيون التعليمي -2
 اؼبرئيات الثابتة اآللية. -3
 اؼبواد والوسائل السمعية. -4
 ..1اغباسبة اليدوية واغباسبة الشخصية -5
 تصنيف الوسائل التعليمية على أساس دورىا يف التعليم: -ر(

 تصنف الوسائل التعليمية من حيث دورىا يف عملية التعليم إىل:

                                                           
1
 .25-24صباح محمود، المرجع نفسه، ص 
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التلفاز، أو  الوسائل الرئيسية: وىي الوسائل اليت تستخدم كمحور للتعليم يف موقف تعليمي؛ مثل -1
 تستخدم عن طرق اؼبتعلم كمحور رئيسي لتعليمو كاغباسوب والتعليم اؼبربمج.

الوسائل اؼبتممة: لكل وسيلة وظيفتها وحدودىا، ولزيادة حدود فاعليتها يستعان بوسائل أخرى  -2
ة تسمى وسائل متممة للوسائل الرئيسية مثل استخدام ورقة خاصة بعد مشاىدة برنامج تلفازي لتجرب

 عملية.

الوسائل اؼبكملة )اإلضافية(: عندما يرى اؼبعلم أن ؾبموعة الوسائل اليت استخدمها يف اؼبوقف الصي  -3
 .1غَت كافية للدراسة، فعليو أن يستخدم وسائلو اػباصة بو، واليت قد تكون من انتاجو أو ؾبهزة من قبل

 

 

 

 

                                                           
1
 .36ماجدة السٌد عبٌد، الوسائل التعلٌمٌة وانتاجها للعادٌٌن وذوي االحتٌاجات الخاصة، ص 
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  -نموذج تطبيقي لنشاط التعبير الكتابي –الفصل الثاني: الدراسة الميدانية 

بعد االنتهاء من اجلانب النظري للبحث، تأيت الدراسة ادليدانية، حيث تعد نقطة انطالق ألي حتقيق 
الوسائل الضرورية يف مجع البيانات ادلتعلقة بالعملية التعليمية للكشف عن واقعها من نظري، فهي من أىم 

حيث القوة والضعف، كذلك إثبات الدراسات النظرية، كما أهنا هتدف لإلجابة اليت طرحت يف الدراسة 
 والتحقق من صحة أو خطأ الفروض ميدانيا، ويتم ذلك بغية الكشف عن ادلهارات ادلكتسبة لدى ىذه
العينة، وما إذا كانت ىذه ادلهارات حتقق فعليا حتصيل نشاط التعبري أو ال ذلذه الفئة، التباع اإلجراءات 
ادلنهجية الالزمة اليت تكمننا من مجع البيانات ادليدانية واليت سنتناوذلا يف الفصل وادلتمثلة يف منهج الدراسة 

 .ورلاالت الدراسة وعينات الدراسة

 وأهدافه التعبير الكتابي ممفهو  المبحث األول:

 أوال: مفهوم التعبير الكتابي

التعبري الكتايب ىو قدرة الفرد على الكتابة والتعبري عن أحاسيسو وأفكاره يف وضوح وتسلسل، حبيث يتمكن 
القارئ أو السامع من الوصول إىل ما يستهدفو ىذا الفرد، يعد بالنسبة لتلميذ ادلرحلة االبتدائية من ادلهارات 
الصعبة يف األداء، حيث أنو يف كل مرة يكتب فيها الطفل مجلة واحدة، فإن ىناك آالف الفرص 

 . 1واالحتماالت للوقوع يف األخطاء، فاألمر يقتضي تعليم مهاراتو وفق مستويات متدرجة األداء

كاثف فيما ويعد ىذا النوع األصعب مقارنة بالتعبري الشفوي، ذلك أنو يعتمد على العديد من ادلهارات تت
بينها لتشكل عمال منسقا متكامال، ومن مث فهو تدريب عملي تفكري من ناحية، وعلى استخدام اللغة 

 .2ضلوىا وصرفها وتراكيبها ... من ناحية أخرى

 

 

                                                           
.63(، ص2004أبو سعود سالمة، المنجد في التعبير، دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع، مصر، )   

1
  

2
 .19مـ(، ص 2002 -هـ 1423، )1رجب فضل هللا، عمليات الكتابة الوظيفية وتطبيقاتها، تعليمها وتقويمها، عالم الكتب، القاهرة، ط 
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 ثانيا: أهداف التعبير الكتابي

االبتدائية يكون خيتلف التعبري الكتايب من مرحلة تعليمية إىل أخرى وذلك باختالف األىداف، ويف ادلرحلة 
اذلدف ىو التعرف على مستويات التالميذ اللغوية من حيث األسلوب وقوة البالغة، وحسن استخدام 

بقدر ما ينصب االىتمام على تعليم التلميذ لريكب اجلمل ادلفيدة وكيف يوظف الكلمات  القواعد النحوية
 الن  أو ادلقال، لذلك فالتعبري الكتايب اليت مت حفظها، والعبارات اليت اكتسبها، يف أمكنتها الصحيحة يف

يف الصفوف االوىل من ادلرحلة االبتدائية جيب ان ينصب على نفسية التلميذ دلا ىو يف الكتاب ادلدرسي، 
وال خيرج اذلدف عن كونو رلرد تعويد التلميذ على اختيار الكلمات ادلناسبة يف العبارات غري ادلكتملة، أو 

 .1هنا الصحيح يف اجلملة وىكذاوضع كلمة مناسبة يف مكا

 ومن أىداف التعبري الكتايب نذكر ما يلي:

حتقيق أىداف الكتابة وترتيب ادلوضوع واالىتمام باخلط وعالمات الًتقيم، والبد من تدريب  -
التالميذ على سلتلف أنواع التعبري الكتايب مثل: كتابة األخبار يف رللة احلائط ادلدرسية، ووصف 

وتلخي  القص ، وكتابة ادلذكرات والتقارير، وبطاقات الدعوات والتهاين،  الصور وادلعارض،
 ورسائل الشكر....إخل.

 .2تدريب التالميذ على الكتابة بوضوح وتركيز، والسيطرة أكثر على التفكري -
إكساب ادلتعلمني القدرة على تسلسل األفكار وبناء بعضها على بعض يف مجل مفيدة ومًتابطة  -

 ترابطا منطقيا.
 .3تدريب التالميذ على رلاوزة التعبري ادلباشر إىل التعبري اجملازي الفين، والسيما ادلوىوبني منهم -
لذلك فإن التعبري الكتايب يف الصفوف األوىل من ادلرحلة االبتدائية جيب أن ينصب على تقليد  -

على الكلمات  التلميذ مبا ىو يف الكتاب ادلدرسي، وال خيرج اذلدف على كونو رلرد تعويد التلميذ
. 4ادلناسبة يف العبارات غري ادلكتملة، أو وضع كلمة مناسبة يف وضعها الصحيح يف مجلة وىكذا

                                                           
1
 .14(، ص2009المعرفة الجامعية، قناة السويس، )، دار زين كامل الخويسكي، المهارات اللغوية 
2
 .58(، ص2005، )1سميح أبو مغلي، أساليب تدريس اللغة العربية، دار البداية، عمان، األردن، ط 
3
 .150(، ص 2004/ )1على النعيمي، الشامل في تدريس اللغة العربية، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط 
4
 .179(، ص2005زكريا إسماعيل، طرق تدريس اللغة العربية، دار المعرفة الجامعية، األزارطة، مصر، ) 
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فهو يعتمد على الكلمة ادلكتوبة أو احملررة، ومن أجلها مسي " الكتايب" أو " التحريري" ورلاالتو 
 ادلتعددة، ومنها كتابة ما يأيت:

 رسالة أو برقية أو بطاقة دعوة. -1
 عن نشاط ما. تقرير -2
 أجوبة عن أسئلة أو أسئلة ألجوبة. -3
 تعليق على فكرة أو رأي أو موقف أو حادثة أو موضوع. -4
 بيان يكف عن وجهة النظر يف موضوع ما. -5
 تلخي  لبعض األفكار أو ادلوضوعات أو القص . -6
 موضوع مقًتح. -7

 .1ا النوع وشليزاتو البارزةوىكذا يعد الوضوح والدقة والًتتيب واجلمال على ادلستوى ادلالئم من مسات ىذ

 المبحث الثاني: اإلجراءات الميدانية

 أوال: منهج الدراسة

اليت  طرحها، فهو عبارة عن خطة يعد ادلنهج ىو الطريقة اليت يسلكها الباحث لإلجابة عن التساؤالت 
وادلنهاج الطريق تبني وحتدد طرق وحتليل البيانات، فكلمة منهج " هنج األمر وأهنج لغتان ، أي: وّضح، 

الواضح، وىو خطة معقولة دلعاجلة مشكلة ما، وحلها عن طريق استخدام ادلبادئ العلمية ادلبنية على 
  .2ادلوضوعية واإلدراك السليم ادلدعمة بالربىان واحلجة

لذلك فتحديد ادلنهج يف البحث يعترب يف خطة مهمة لتوضيح الطريق الذي سوف نتبعو، فاعتمدت يف 
على ادلنهج الوصفي ألنو ىو الذي ديكننا من وصف ظاىرة زلل البحث عن طريق مجع حبثي ىذا 

 ادلعلومات وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدراسة.

 
                                                           

 .04زين كامل الخويسكي، مرجع سابق، ص  
1
  

2
 .14(، ص2011، )1محمد خان، منهجية البحث العلمي، منشورات مخبر أبحاث في اللغة واآلداب، الجزائر، ط 
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 ثانيا: مجاالت الدراسة

 1اجملال ادلكاين: متت الدراسة بوالية مستغاًل دائرة سيدي خلضر مبدرسة الشهيد أمحد طرمول -1
)ادلقاطعة الثانية(، وكان قسم السنة الثانية ىو زلل دراستنا، باعتبارىا مرحلة يتم فيها اكتساب 
بعض ادلهارات اللغوية، من بينها مهارة التعبري الكتايب، وكذلك أهنا مرحلة حساسة يستطيع فيها 

 ادلتعلم كم ىائل من ادلعارف، فهي تعد أساس النشأة.
بحث ىو اجملتمع الذي يدرسو الباحث، سواء كانت ىذه الدراسة اجملال البشري: إن رلتمع ال -2

شاملة جلميع مفردات اجملتمع أو كانت من خالل العينة ادلنتقاة، ويشمل رلتمع البحث مجيع 
بقولو:  moriss ingrisالوحدات اليت تدخل يف تكوين ىذا اجملتمع، وقد عّرفو موريس اوصلريس 

عدة خصائ  مشًتكة متيزىا عن غريىا من العناصر األخرى " ىو رلموعة العناصر ذلا خاصة أو 
 . 2واليت جيري عليها البحث والتقصي

وقد استهدفت دراستنا رلتمع ادلرحلة االبتدائية، وقد مشلت الدراسة السنة الثانية ابتدائي، وكان رلموع افراد 
 ( تلميذا، 44العينة ادلختارة أربعون )

راسة االستطالعية واليت أفادتنا يف مجع البيانات وادلعلومات اخلاصة اجملال الزماين: بعد قيامنا بالد -3
إىل غاية اكتمال الدراسة  2418ماي  41باجلانب التطبيقي، واليت كانت يف الفًتة ادلمتدة من 

 .2418ماي  14ادليدانية يف 

 ثالثا: دراسة العينة

، فخي مقصودة حتت 3اجملتمع إلجراء الدراسة"تعرف العينة على أهنا " اجملموعة اجلزئية اليت تسحب من 
إناث، فضمانا دلوضوعية  17ذكور، و 23اسم العينة الفرضية، ألهنا تتكون من أربعون تلميذ، منهم 

 نذكر منها: النتائج البحث ادلأخوذة من ىذه العينة ادلدروسة، كان البد من توفر مجلة من الشروط

                                                           
.122، عدد التالميذ فيها هو 1991ها سنة ، وتم افتتاح1988تم إنشاؤها  
1
 

.162، ص2012مريم الساسي، االوضاع االجتماعية لألسرة وعالقتها بالتحصيل الدراسي، جامعة محمد خيضر، كلية العلوم االجتماعية،  
2
  

.37(، ص2010، )2ن، ط، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األرد -منظور تطبيقي–فايز جمعة النجار، أساليب البحث العلمي  
3
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التعلمية وادلتمثلة يف وجود القدر الكايف من ادلتعلمني الذي ال توفرىا على الشروط العملية التعليمية  -
 يقل عددىم عن أربعني تلميذا.

 .14على  9إىل  5كفاءات ادلتعلمني اجليدة، حبيث تًتواح معدالهتم ما بني  -
 الغزارة العلمية لألستاذ ومتكنو من حتقيق الكفاءة ادلستهدفة دلتعلميو. -

 التعبير الكتابيالمبحث الثالث: طريقة سير حصة 

  وضعية االنطالق: وىي اخلطوة األوىل اليت يكون فيها التلميذ اما تساؤالت تثري انتباىو قبل
 .التلميذ ادلتعلقة مبكتسباهتم القبلية تعلم، وىي غالبا ما ترتبط بأداءالدخول يف موضوع ال

  معارف جديدة من خالل وضعية بناء التعلم: تتم خالل ىذه ادلرحلة تقدمي ومناقشة وتثيب وتقدمي
تبين مجلة الكيفيات اليت تساعد على ذلك، كادلالحظة واستخدام احلواس، استثارة الفهم، ربط 

 ادلفاىيم فما بينها.

وىكذا ما ركز عليو األستاذ يف ىذه احلصة،  حيث قام مبعاجلة خذه الوضعية وفق رلموعة مراحل، ىي  
 كاأليت:

 طة الذي حيتوى نشاط االنتاج الكتايب.طلب من ادلتعلمني إخراج دفًت األنش -1
 االستعانة بالن  ادلدروس يف كتاب القراءة يف ذلك األسبوع. -2
 طرح أسئلة حول الن  ادلعاجل ز -3
استثارة ادلكتسبات القبلية من خالل طرح األسئلة واإلجابة عنها من طرف ادلتعلمني، واالعتماد  -4

 تاحية اجلديدة على أذىاهنم.على تقنية التكرار لًتسيخ ادلفاىيم والكلمات ادلف
 ، وكتابة اربعة مجل على األكثر.االستعانة بالصور ادلوجودة يف دفًت األنشطة، أو كتاب القراءة -5
التعبري الكتايب عبارة عن تكملة لألسئلة ادلطروحة خالل نشاط القراءة، مثال التذكري بالدريس   -6

اعة جرة من الفخار مثال، ويتم بإكمال ادلطروح سابقا يف نشاط القراءة، حيث يذكركم بكيفية صن
الفراغات مستعينا الصور ادلوجودة يف الكتاب، وكل ذلك هبدف تعلم التلميذ كلمات جديدة غري 

 اليت درسها يف كتاب القراءة، فيتعلم ادلتعلم كلمة "أزينها" بدال عن كلمة " ألوهنا".
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 ا يف نشاط التعبري الكتايب.الًتكيز على الكلمات ادلفتاحية يف القراءة إلعادة توظيفه -7

 -سنة ثانية ابتدائي –لدرس التعبير الكتابي  ةتطبيقياذج نم المبحث الرابع:

 النموذج األول:

 مـ2418ماي  42ىـ ادلوافق لـ 1439شعبان  17يوم األربعاء 

 أنتج كتابيا

 أكمل الفراغات مستعينا بالصور ادلوجودة بالكتاب:

 الفخارأعرب عن مراحل صناعة جرّة من  -

 أحّضر ............ و................. مث ابدأ بـ ..................... اجلرّة

 ويف األخري .............ىا باأللوان.

 النموذج الثاني:

 مـ2418ماي  43ىـ ادلوافق لـ 1439شعبان  18يوم األربعاء 

 أنتج كتابيا

 ادلناظر اجلميلة.عندما أجتول يف ادلدينة أو يف الريف أرى الكثري من 

 أختار ادلكان الذي يعجبين، وأكتب أربع مجل يف وصفو.

 ادلدينة الريف
 منازلو

............ 
 منازذلا

............... 
 طرقاتو

.............. 
 طرقاهتا

............. 
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 أجد يف الريف
..................... 

 أجد يف ادلدينة
............ 

 نشاط سكانو
............. 

 نشاط سكاهنا
............... 

 

 المبحث الخامس: طريقة تصحيح درس التعبير الكتابي
خالل تقيمنا حلصة التعبري الكتايب مت الوقوف على مجلة من اإلجراءات ادلتعبة يف تصحيحو، وىي ما ضلاول 

 شرحها يف العبارات اآلتية:
، ويكون يف دفًت األنشطة أو كراريس القسم، اليومالتصحيح يكون آنيا بالنسبة للمعلم يف ذلك  -

 حيث يركز ادلعلم على األخطاء ادلتشاهبة، واليت وقع فيها أغلبية التالميذ.
يركز ادلعلم على األخطاء اإلمالئية والًتكيبية مثل ىذه اجلملة: " اجلزائر صحرائها مجيلة " ىنا خطا  -

للمتعلم، ويبني لو كيفية كتابتها بطريقة  إمالئي، يلجأ ادلعلم إىل تصحيحو وتوضيحيو بدقة
" فادلتعلم يقصد " أضغط  صحيحة، أو قد يكون اخلطأ تركيبيا كقول ادلتعلم " أدرك على زر الفأر

 على زر الفأرة " إال أنو استعمل مفردة عامية، فيأيت دور ادلعلم لتصحيح ىذا اخلطأ الًتكييب.
 لشائعة وتصحيحها من طرف التالميذ.رسم جدول على السبورة يُبني فيو األخطاء ا -
اإلشارة إىل األمساء واألفعال وىذا يف الًتاكيب النحوية، مثل تركيب مجلة مفيدة ضلويا من حيث  -

فعول بو، وىذا ما يعين منو الكثري من التالميذ يف ىذه ادلرحلة مثل: " الفعل أو الفاعل أو ادل
 بنفسو حىت يًتسخ ذلك أكثر يف ذىنو. األطفال صغار يلعب" فيقوم التلميذ بتصحيح اخلطأ

التصحيح اجلماعي يكون يف اليوم ادلوايل، حيث يتم فيو تصحيح األخطاء األكثر تدوال يف التعابري  -
 الكتابية ادلقدمة من طرفهم.

 :نموذج عن األخطاء الموجودة 
 األخطاء اإلمالئية والتركيبية -*

 الصواب نوعه الخطأ
 أحضرة
 تالًتب
 مأ

 إمالئي
 إمالئي
 إمالئي

 حضرتأ
 الًتبة
 ماء



............-يج تطبيقي لنشاط التعبير الكتابنموذ –الفصل الثاني: الدراسة الميدانية   

 

 

54 

 خلط
 أمزجها
 وجدة

 الحظت مشس مشرقة
 تكوين
 وسعة
 ظيقة

 خطأ تركييب
 خطأ تركييب

 خطأ إمالئي ضلوي
 خطأ تركييب ضلوي
 خطأ تركييب
 خطأ إمالئي
 خطأ إمالئي

 صنع
 ألوهنا باأللوان
 وجدت

 الحظت الشمس مشرقة
 صنع
 واسعة
 ضيقة

 
 في التعبير الكتابي المبحث السادس: أسباب ضعف التالميذ

 ال شك وأن متعلم ىذه ادلرحلة تواجهو عدة صعوبات، 
عدم التفريق والتمييز بني احلروف ادلتشاهبة يف الرسم والشكل الكتايب ذلا، مثل" ج ح خ " ، "ب  -

 ت ث "، " س ص"
 عدم كتابة الكلمات بشكل صحيح إمالئيا. -
 إلمالء والنحو والصرف.ضعف كبري يف الربط بني الكلمات واجلمل، وكذلك يف ا -
 عدم تدعيم نصوص القراءة بنصوص مشاهبة ذلا. -
 قلة احلجم الساعي ادلخص  حلصة التعبري الكتايب. -
 كثرة األنشطة. -
الفوارق العلمية والشخصية واألسرية بني ادلتعلمني ، واليت من شأهنا تعرقل الوصول إىل الكفاءة  -

  ئل والطرق األكثر وضوحا وسهولة للمتعلم.ادلستهدفة، شلا يتوجب على ادلعلم تنويع الوسا
عدم تركيز ادلعلمني على بعض النقاط ادلهمة يف التعبري الكتايب مثل التمييز بني التاء ادلفتوحة والتاء  -

 ادلربوطة، ويف كتابة اذلمزة بشكل صحيح.
 التداخل اللغوي بني ادلفردات العامية وادلصطلحات اللغوية. -
 قلة ادلمارسة. -
 تعبري الكتايب بالدروس ادلقروءة.عدم ربط ال -
 الضعف يف صياغة اجلمل وعدم مطابقتها للموضوع ادلطروح. -
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عهد إدراج الوسائل اإليضاحية اخلاصة بالتعبري الكتايب، مثل األجهزة السمعية البصرية خاصة يف  -
 ادلرحلة االبتدائية.

 عوجاجو.ركاكة اخلط وا -
 ارتفاع عدد التالميذ داخل القسم. -
 األسرة يف مرافقة أبنائهم يف األنشطة التعليمية ومن بينها نشاط التعبري الكتايب. عدم مسامهة -
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 ىضىعاتانمفهرس 

 

 الصفحة الموضوع
  كلمة شكر و تقدير

  اإلهداء 

 هـ-أ ة.ــــمقدمــــال  
  انمدخم انتمهيدي: تحديد مفاهيم

 ومصطهحات انبحث
20 

 20 أّوال: مفهوم التعليمة      
 20 ثانيا: مفهوم اللغة العربية      
 20 لمية اللغاتثالثا: مفهوم اللسانيات التطبيقية وعالقتها بتع      

  انفصم األول: تعهيمية انهغة انعربية

 في انمرحهة االبتدائية
20 

 20 المبحث األول: طرق تدريس اللغة العربية في المرحلة االبتدائية      
 11 المبحث الثاني: الوسائل التعليمية      
 10 المبحث الثالث: الصعوبات التي تواجه اللغة العربية      
 10 لمبحث الرابع: تدريس اللغة العربية في الصف الثاني ابتدائيا      
  انفصم انثاني: اندراسة انميدانية– 

نمىذج تطبيقي ننشاط انتعبير 

 -انكتابي
10 

 11 المبحث األول: ماهية التعبير وأهدافه      
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 الصفحة الموضوع
 11 المبحث الثاني: اإلجراءات الميدانية

  يث: طريقة سير حصة التعبير الكتابالمبحث الثال
سنة ثانية  –المبحث الرابع: نموذج تطبيقي لدرس التعبير الكتابي 

 -ابتدائي
00 

 00 المبحث الخامس: طريقة تصحيح درس التعبير الكتابي
 00 المبحث السادس: أسباب ضعف التالميذ في التعبير الكتابي

 00 تعبير الكتابيالمبحث السابع: اقتراحات لتنمية مهارة ال
 00 خاتمةال

  المالحــــق

  قائمة المصادر والمراجع
 10 فهرس الموضوعات    
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