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  لً كل الشرؾ العظٌم أن أتقدم بكلمة شكر وعرفان إلى كل من ساندنً 

 فً إنجاز هذا العمل البسٌط والمتواضع، بداٌة من المشرؾ على هذا اإلنجاز، 

الذي ساهم بشكل كبٌر فً إتمام عملً هذا، وذلك بتوجٌهاته وإرشاداته القٌمة والمهمة، 

بحٌث لم ٌبخل علً بأٌة معلومة، ثم الشكر والتقدٌر أٌضا إلى كل أساتذتً المحترمٌن، الذٌن 

 دعمونً فً مساري الدراسً، منذ أن وطبت قدماٌا الجامعة،

 كل فً مجاله و عمله و تخصصه الدراسً، كلهم ساهموا بشكل كبٌر فً تكوٌنً و 

توجٌهً  و إرشادي إلى الطرٌق الصحٌح، خاصة فً إنجاز هذا العمل، بداٌة باختٌار 

 الموضوع وصوال إلى إتمام اللمسات األخٌرة علٌه، 

و كذلك الشكر الموصول إلى كل اإلدارٌٌن، العاملٌن فً قطاع التوجٌه و اإلرشاد، الذٌن 

 ساعدونً كثٌرا فً إتمام هذا العمل، 

. لكم منً تحٌة إجالل و تقدٌر و عرفان و شكرا

  



 

 

 

 

  أهدي هذا العمل البسٌط و المتواضع إلى كل من كان له دور فً حٌاتً، 

 سواء كان على المستوى الشخصً أو المستوى العملً، و البداٌة موسومة، 

 بإهدابً إلى عابلتً  األولى، بدأ من الوالدٌن الكرٌمٌن، و إلى أخواتً و إخوانً،

 كبٌرهم و صؽٌرهم، قرٌبهم و بعٌدهم، ثم أهدٌه إلى الطلبة و الطالبات، األحٌاء 

 منهم 

 و األموات، أسأل هللا أن ٌتؽمدهم بروحه و ٌسكنهم فسٌح جنانه،

 و إلى كل من وقؾ إلى جانبً و ساندنً طٌلة مساري الدراسً، ولو بعمل أو 

كلمة بسٌطة، كانت لها قٌمة علمٌة و أخالقٌة فً بناء شخصٌتً، سواء من داخل 

 .الجامعة أو خارجها، من الوالٌة أو خارجها

  . شكرا، شكرا ، شكرا 

  



 

  



 :مقدمة

بسم هللا الرحمن الرحٌم والصالة والسالم على أشرؾ المرسلٌن وعلى آله وصحبه 

 : أجمعٌن أما بعد

من المواضٌع التً استرعت اهتمام - رؼم حداثته- موضوع التواصل أو االتصال 

النفسٌة، اإلعالمٌة، االجتماعٌة، )الباحثٌن والعلماء فً مختلؾ حقول المعرفة اإلنسانٌة 

ٌتوزع بٌن مجاالت معرفٌة متعددة، - كعلم- ، وأصبح التواصل(..التربوٌة، اللؽوٌة اللسانٌة

وعلوم عدة، كعلوم اللسانٌات والعلوم السٌكولوجٌة والسوسٌولوجً، فضال عن العلوم 

المسماة بالطبٌعة الحقة، كالبٌولوجٌة والعلوم الفٌزٌابٌة، ساهمت كلها فً صناعة وإنتاج  

 .مضامٌنه ومقوالته ٌستقً منها مبادبه وتصوراته

 ونحن فً هذه الورقة، ال نرٌد أن نبحث مفهوم التواصل فً كل هذه المقاربات التً 

قاربته، إنما أن نبحثه من الزاوٌة البٌداؼوجٌة التً نظرت إلٌه باعتباره عالقة بٌن المدرس 

والتلمٌذ، وفً هذا اإلطار البٌداؼوجً نرٌد أن نبحث فٌه، تحدٌدا من المنظور البٌداؼوجً 

 ". فنٌات التواصل بٌن المعلم والمتعلم" لعملٌتً التعلٌم والتعلم، ومنه فموضوع بحثً هو

 فما الذي نعنٌه بالتواصل البٌداؼوجً؟ ثم ما هً أهم العراقٌل والعوابق التً تحول 

دون تحقق مقاصده وؼاٌاته فً تبلٌػ وإٌصال الرسالة البٌداؼوجٌة بالصورة التً نتوقعها 

وننتظرها؟ وما هً فنٌاته؟ ومهاراته؟ وطرقه التدرٌسٌة البٌداؼوجٌة؟ ذلك وؼٌرها من 

 .التساؤالت ما جعلنً أحاول البحث فً ؼمار التواصل البٌداؼوجً ومهاراته اللؽوٌة

 وتكمن دوافع اختٌار الموضوع فً أهمٌة البحث فً حد ذاته، فإنه لما عرضت 

موضوعً هذا حٌنما كان فكرة فً ذهنً على مجموعة من أساتذتً، وجدت منهم استحسان 

األمر الذي دفعنً إلى البحث فٌه، والؽوص فً أؼوار بحاره، باإلضافة إلى .أو إعجابا به

استحواذ كل ما ٌتعلق بالمعلم والمتعلم من الموضوعات على اهتمامً، ال سٌما وأنا أعالج 

قضٌة لؽوٌة لها أهمٌتها فً المنظومة التربوٌة التعلٌمٌة، وكان الهدؾ من هذا البحث هو 

 .إبراز أو باألحرى الكشؾ عن فنٌات التواصل البٌداؼوجً ومهاراته اللؽوٌة ومعٌقاته



 كل هذا الموضوع عالجته تحت خطة مدروسة، انطوى فً مدخل وثالثة فصول 

فضال عن المقدمة والخاتمة، وقد تضمن المدخل عن مفاهٌم لمصطلحات تعلٌمٌة، خاصة 

 .بموضوع بحثً هذا

وصوال إلى  " التواصل والتفاعل البٌداؼوجً" وقد جاء الفصل األول موسوما بعنوان 

مفهوم التواصل البٌداؼوجً حاالته ومعٌقاته دون نسٌان أشكاله وأنواعه وكذا اهم الحلول 

المقترحة لتجاوز عوابقه البٌداؼوجٌة لٌكون الفصل الثانً حول فنٌات التدرٌس أو التواصل 

البٌداؼوجً ومهاراته البٌداؼوجٌة، وقد تطرقت من خالله إلى طرق التدرٌس أو التبلٌػ 

التربوي التواصلً وصوال إلى فنٌات التدرٌس ومهاراته اللؽوٌة كمهارة االستماع والمحادثة 

واقع العملٌة " ومهارة القراءة وكذا الكتابة، وصوال إلى الفصل التطبٌقً الموسوم بعنوان

بحٌث تطرقت فٌه إلى أهداؾ تدرٌس النحو وأهمٌة قواعد النحو وصوال إلى " التعلٌمٌة

مبحث تطبٌقً تناولت فٌه تطبٌق المهارات اللؽوٌة األربعة على درس قواعد اللؽة العربٌة 

 ".الحال"بعنوان

أما عن . وفً نهاٌة بحثً هذا وضعت خاتمة لخصت فٌها أهم النقاط المتوصل إلٌه

 : مادة البحث العلمٌة فقد استقٌتها من جملة من المصادر والمراجع نذكر من بٌنها

عصر االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة فً المرحلتٌن : حسٌن عبد الباري* 

 .اإلعدادٌة والثانوٌة

أنماط التفاعل وعالقات التواصل فً جماعة القسم الدراسً، وطرق : العربً فرحاتً* 

 . قٌاسها دراسة مٌدانٌة لدروس اللؽة العربٌة فً المدرسة األساسٌة الجزابرٌة

 .وسٌلة- أسلوب- طرابق التدرٌس منهج: حذرم عثمان ٌوسؾ- ردٌنة عثمان ٌوسؾ* 

 .معلم الصؾ وأصول التدرٌس الحدٌث: عبد القادر مراد* 

 .دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة: صالح بلعٌد* 

 .معتمدة فً ذلك كله على المنهج الوصفً التحلٌلً 



 وفً األخٌر أدعً أن هذا البحث قد حقق أهدافه، إنما أردت من خالله معالجة نقاطه 

إلضافة شٌبا ولو قلٌال إلى المكتبة الجامعٌة، لعلها تفٌد طالب علم فً ٌوم من األٌام فأن 

 .أصبت فحمدا هلل وحده، وان أخطأت فمنً ومن الشٌطان الرجٌم

 .وقبل أن أختم مقدمتً ال بد من شكر هللا سبحانه أوال وأخٌرا

  

   

  



 

 

 

  



الفن هو بمثابة المهارات التً ٌتمٌز بها فرد، دون أخر، ألنها تتوقؾ على مدى 

حذاقة و تمكن اإلنسان منها،  وفقا مما حٌاه هللا من إمكانٌات، و قدرات، وفقا مما لدٌه من 

.استعداد لتطوٌر هذه اإلمكانٌات و القدرات من خالل الممارسة
(1)

 

 هو العملٌة أو الطرٌقة التً ٌجري بها انتقال  communicationالتواصل 

المعارؾ و القٌم و االتجاهات و المهارات بٌن طرفٌن أو أكثر، من أجل تأثٌر أحدهما 

.باألخر، وأحداث تؽٌٌرات مرؼوب بها فً سلوك الطرؾ األخر
(2)

  

و )وصلت لشًء وصال، وصلة: معناهما من واصل ٌقال (اتصال)(تواصل)تستمد كلمتنا 

و تفٌد كلمة تواصل المشاركة،اي تبادل الكالم وعدم المقاطعة، ألن  (الوصول خالؾ الفصل

 .التواصل ضد التضارم

فالتواصل آذن إقامة عالقة بٌن الناس على مستوى الكالم، وهو فً االصطالح 

الحدٌث، لٌس بأكثر من تبادل كالمً بٌن اثنٌن أو لنقل إرسال معلومات بٌن هذا الذي 

و ذلك المخاطب الذي ٌستقبله و فً هذه المجال ٌنظر إلى  (مرسل)ٌؤدي، ٌرسل الكالم 

 التواصل ال بمنظور الشمولً للمعنى بل بالمعنى الحضري

و قبل أن التواصل هو التبادل اللفظً بٌن متكلم ٌصدر عبارة موجهة إلى متكلم 

 .أخر، و مخاطب ٌنتظر منه المتكلم االستماع أو جوابا ضمنٌا أو صرٌحا

أو هو انتقال نبأ من نقطة إلى أخرى، و من مكان ألخر و من شخص ألخر منه 

فالتواصل عملٌة تتم بٌن شخصٌٌن أو أكثر بدافع اإلخبار
(3)

. 

 

                                                           
عالم الكتب -مهاراته- مجدي عزٌز إبراهٌم و محمد الحلٌم حسب هللا التفاعل لصفً مفهومة تحلٌله (1)

 13ص-2005-142للنشر و التوزٌع و طباعة الثانٌة 
مدخل -مشكالتها،قضاٌاها نظرٌاتها،مهاراتها-خصائصها-اللؽة نشأتها: محمد فوزي أحمد بنً ٌاسٌن (2)

 184ص2011تقسٌم تعلمها الطبعة األولى -تعلٌمها
دراسات فً اللؽة و اإلعالم دار الفكر للطباعة و النشر " الكفاٌات التواصلٌة و االتصالٌة"  هادي نهر (3)

  1424-2003الطبعة األولى "و التوزٌع



هو عملٌة إرسال و استقبال رسائل و معلومات من شخص ألخر أو :  االتصال

مجموعة من األفراد
(1)

 

االتصال التربوي، هو نشاط مقصود ولٌس اعتباطٌا، تحدد معالمه المؤسسة التربوٌة و 

المؤسسات المساندة لها، و العاملون فً إطارها من معلمٌن أو إدارٌٌن أو باحثٌن أو أولٌاء 

أو ؼٌرهم، والتً تشترك معها فً األهداؾ التربوٌة، كما تحدد آلٌاته و محتواه و أهدافه و 

بٌئته، طبقا لمنهج تشاركً تفاعلً، ٌعتمد نتائج البحث العلمً فً مٌدان علوم االتصال و 

التربٌة و االجتماع بصورة خاصة و التطورات الحاصلة فً المٌادٌن األخرى المجاورة 

بشكل عام، مع مساعدة خصوصٌات الزمان و المكان و ظروؾ البٌئة التً ٌجري فٌها هذا 

النشاط
(2)

 

وهو أهم محور من بٌن محاور االتصال التربوي، المتعلق :  االتصال التعلٌمً

بالعملٌة التعلٌمٌة، وهو ٌختص بتفعٌل النشاط االتصالً، لفرض انجاز موفق تعلٌمً تعلمً، 

ٌتسم بقدر عال من التفاعل بٌن المطالب، ومعلمه، و الطالب و زمالئه التحقٌق أهداؾ التعلم 

حصرا، وٌعنً هذا النوع من اإلٌصال، بما ٌتعلق بصٌاؼة الموافق التعلٌمٌة و إجراء 

االختبارات، واختبار و تصمٌم و تشؽٌل منظومات الوسائل التعلٌمٌة المتاحة، و تنظٌم 

البرامج التدرٌبٌة المختلفة، وإثراء المناهج الدراسٌة، باإلفادة مما تنتجه قنوات االتصال، 

وبخاصة عبر االنترنٌت ٌما ٌحقق االتصال التفاعلً و التعلم الفعال، الذي ٌعد الطرٌق 

الصحٌح نحو الكتاب مهارات التفكٌر االبتكاري ٌوصفه مفتاح التعلٌم المستقبلً، وٌحقق قً 

نتائجه النهائٌة أهداؾ التربٌة بصفة عامة 
(3)

. 

 

                                                           
المهارات اللؽوٌة للمعلم المركز القومً االمتحانات و التقوٌم التربوي دار "بدوي أحمد محمد الطٌب (1)

 .77ص21الجامعة الجدٌدة
-07دٌوان المطبوعات الجامعٌة" دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة حفل تعلٌمٌة اللؽات"أحمد حسانً (2)

 .46بن عكنون الجزائر ص- الساحة المركزٌة2009
 دار وائل للنشر و التوزٌع 2009تقدٌم نرجس حمدي الطبقة األولى " االتصال التربوي"حارث عبود (3)

 .68شارع الجمعٌة العلمٌة الملكٌة األردن عمان ص



جاء فً معصم مصطلح العلوم االجتماعٌة، أن التفاعل داخل : التفاعل البٌد اعوجً

القسم تبادل، بٌن أفراد الجماعة أو بٌن أفراد و جماعة بكاملها ٌقوم على نشاط تبادل، 

ومبادرة األفراد، وتدخالتهم و أفعالهم، وردود أفعالهم
(1)

 

المعلم اسم فاعل من علم، ومن مهنته التعلٌم، دون المرحلة الجامعٌة، أما : لؽة: المعلم

.فً المرحلة الجامعٌة ٌسمى مدرسا أو أستاذا
(2)

 

المعلم هو الذي ٌعلم فً المدرسة أو المعهد العلمً أو األدبً، ومن خالله :  اصطالحا

ٌتم بناء شخصٌات أبناء الوطن، ٌتم إعداد هؤالء المدرسٌٌن فً كلٌات التربٌة المتخصصة 

 فً كافة التخصصات العلمٌة و األدبٌة

فهو / وهو من تلقى التعلم" تعلم"لفظه متعلم ٌقصد بها اسم مفعول لفعل:  المتعلم

الهدؾ األساسً و الذي تقوم علٌه عملٌة التعلٌم، وهو من ٌتلقى الخبرات و المعلومات 

بطرٌقة ما، من المعلم أو بذلك ٌتم تؽٌر فً السلوك و اكتساب المهارات، تمنحه القدرة على 

الدخول فً المجتمع
(3)

 

هً مجموعة من التالمٌذ و مدرس تؤطرهم عالقات عمل نظامٌة أو :  جماعة القسم

مؤسسٌة، و تجمعهم أهداؾ مشتركة للتعلٌم و التعلم و تحدد العالقات بٌنهم معاٌٌر و أدوار 

وهً ذات خصائص مؤسسٌة و لٌست اختٌارٌة، ومن حٌث معاٌٌر اختٌار ....محددة

تحكم  (التبعٌة، االستقاللٌة )ومن حٌث معاٌٌر التعامل  (السن، المستوى، المحٌط )أعضائها 

.ضروراتها نمط من التفاعالت تحددها سلطة هً عادة سلطة المدرس
(4)

   

 

                                                           
-أنماط التفاعل و عالقات التواصل فً جماعة القسم الدراسً و طرق قٌاسها. " العربً فرحاتً (1)

 . 26دراسة مٌدانٌة لدروس اللؽة العربٌة فً المدرسة اإلنسانٌة الجزائرٌة ص
(2) http://www.almaany/com/or/dictالتلمٌذ 

 .مرجع عربً-مرجع المعانً الجامع (3)
دراسة -أنماط التفاعل و عالقات التواصل فً جماعة القسم الدراسً و طرؾ قٌاسها"العربً فرحمانً (4)

  .26مٌدانٌة لدروس اللؽة العربٌة فً المدرسة الجزائرٌة ص



مشروع إنسانً هدفه مساعدة األفراد  فً التعلم، وهو مجموعة من الحوادث :  التعلٌم

 .التً تؤثر فً المتعلم بطرٌقة ما تؤدي إلى تسهل التعلم

 أو هو نشاط تواصلً ٌهدؾ إلى إثارة المتعلم لتسهٌل تعلمه و ٌتضمن مجموعة من 

 .النشاطات و القرارات التً ٌتخذها المعلم أو الطالب فً الموفق التعلٌمً دافعٌة 

 أو هو علم ٌهتم بدراسة طرائق التعلٌم و تقنٌاته، وبأشكال تنظٌم موافق التعلم التً 

ٌتفاعل معها الطلبة من أجل تحقٌق األهداؾ المنشودة، و التعلٌم أٌضا تصمٌم مقصود أو 

هندسة الموقؾ التعلٌمً و الخبرات التعلٌمٌة بطرٌقة ما، بحٌث ٌؤدي ذلك إلى تعلم و إدارة 

 .التعلم التً ٌشرؾ علٌها المعلم

 و التعلٌم هو توفٌر الشروط المادٌة و النفسٌة و التً تساعد المتعلم فً التفاعل النشط 

مع عناصر البٌئة التعلٌمة و اكتساب الخبرات و المهارات و االتجاهات و القٌم التً ٌحتاج 

إلٌها هذا المتعلم و تناسبه، وذلك فً بسط الطرائق الممكنة، ومعنى هذا أن التعلٌم ذلك 

الموقؾ التعلٌمً الذي ٌوجد فٌه المتعلم الذي لدٌه االستعداد الفعلً، و النفسً الكتساب 

خبرات و معارؾ و مهارات و اتجاهات، وفٌه تتناسب و قدراته و استعداداته خالل وجوده 

لتحقٌق  (تتضمن)فً بٌئته تعلٌمٌة و تتضمن محتوى تعلٌمٌا و معلما، ووسائل تعلٌمٌة

األهداؾ التربوٌة المنشودة
(1)

. 

فهو مجموعة العملٌات المعرفٌة الداخلٌة التً تحول المثٌر المعروض على :  التعلم

المتعلم إلى أوجه متعددة من المعالجات الناجحة للمعلومات، وحصٌلة هذه المعالجات تتمثل 

فً تكوٌن أنماط معٌنة من القدرات فً ذاكرة المتعلم، تتضح فً صورة إدارة تجعل هذه 

هو نظام شخصً ٌرتبط بالمتعلم، وٌودي المتعلم عمال تتعلق : القدرات ممكنة، فالتعلم

 .بالسلوك

                                                           
الكفاٌات " أكرم جاسم حمٌد عٌاد حسٌن محمد علً-منٌر فخري صالح- عامر إبراهٌم علوان (1)

شارع الملك .التدرٌسٌة و تقنٌات التدرٌس دار الٌازوري العلمٌة للنشر و التوزٌع األردن عمان وسط البلد
 .17-16ص-2011الطبعة األولى .حسٌن



أٌضا هو تؽٌٌر ثابت نسبٌا فً الحصٌلة السلوكٌة للكائن الحً نتٌجة :  و التعلم

الخبرات المتعلمة، ومعنى ذلك أن التؽٌٌرات المؤقتة فً السلوك ال ٌمكن عدها دلٌال على 

االكتساب، االختزان، االستفادة: حدوث التعلم وٌمر التعلم بثالث مراحل هً
(1)

    

" Eduotomal lsychology  1942 فً مؤلفة  gcotesكما ٌقول قوتز :  و التعلم

التعلم هو تؽٌر السلوك تؽٌٌر ٌتصؾ من جهة بتمثٌل مستمر للوضع، وٌتضمن من جهة 

 .أخرى بجهود مكررة ٌبذلها الفرد و الستجابة لهذا الوضع  استجابة مستمرة

 وهو إحراز طرائق ترضً الدوافع و تحقق الؽابات، وكثٌرا ما ٌتخذ التعلم شكل حل 

المشاكل، وإنما ٌحدث التعلم حٌن تكون طرائق العمل القدٌمة ؼٌر صالحة للتؽلب على 

المصاعب الجدٌدة، من مواجهة الظروؾ الطارئة 
(2)

. 

هً ألداء المتقن على الفهم، وعلى االختصار فً الوقت و الجهد، و المهارة :  المهارة

سلسلة مترابطة، متدرجة والبد من التدرٌب السهل المتدرج علٌها فً مراحل التعلٌم 

المختلفة،فإذا كان التركٌز على مهارة معٌنة فً مراحل دراسٌة معٌنة فهذا ال ٌعنً عدم 

التحلٌل مع تلك المهارات تدرٌجٌا دون التركٌز على مهارة معٌنة فً مراحل ما ٌناسب 

 الطالب

هو تعلٌم اللؽة العربٌة التً أكد الذي ٌصبح استخدامها عند أبنائها،  :  االتجاه المهاري

.مهارة تؤدي بدقة و تلقائٌة فً الحٌاة الٌومٌة
(3)

 

                                                           
الكفاٌات التدرٌسٌة "عٌاد حسٌن محمد علً-أكرم جاسم حمٌد.منٌر فخري صالح- عامر إبراهٌم علوان (1)

 . 17و تقنٌات التدرٌس ص
مهاراته عالم الكتب - مفهومة-التفاعل الصفً" مجدى عزٌز إبراهٌم، محمد عبد الحلٌم حسب هللا (2)

 .13ص2005-142-الطبعة الثانٌة"للنشر و التوزٌع و طباعة
(3)

عبد هللا بن جمعة الشخصً عساؾ عبد -حسٌن عبد الرحمن السخنً-محمد سلمان فٌاض الخزاعلة  
دار صفاء للطباعة و النشر و -االستراتٌجٌات التربوٌة و مهارات االتصال التربوي-ربه الشوبكً

 .90ص-1432-2011الطبعة األولى -التوزٌع



ٌقصد بها فً هذه الدراسة ما ٌتطلبه ألداء اللؽوي السلٌم، وٌناسب :  المهارات اللؽوٌة

المعلم المساعد كً ٌكون تعبٌره كتابٌا و شفوٌا، عما ٌقوم به أو بتدرٌبه تعبٌرا واضحا ال 

 .ؼموض فٌه سلٌما ال خطأ فٌه

هو وحدة تعلٌمٌة صؽٌرة تقوم على مبدأ التعلم الذاتً، وتتضمن :  المدٌول التعلٌمً

أهداؾ تعلٌمٌة محددة، وخبرات تعلم الذاتً، و تتضمن أهداؾ تعلٌمٌة محددة، وخبرات تعلم 

معٌنة، روعً فً تصمٌمها أن تكون مستقلة و مكتفٌة بذاتها لتساعد المتعلم على تحقٌق 

األهداؾ المطلوبة، و ٌتفاوت الوقت  الالزم ال تقانها وفقا لقدرات المتعلم
(1)

 

استماعا و محادثة و قراءة و : هً السبٌل الذي ٌمكن به تنمٌة مهارات اللؽة:  المناهج

 كتابة، وما تشمل علٌه من أنماط تفكٌر مختلفة

وصؾ المنهج بالمقرر الدراسً، ووصؾ بمجموعات المقررات و :  المنهج

 بمجموعة الخبرات الموجهة، ووصؾ أٌضا بخطة للعمل معدة مسبقا 

ٌتمثل فً الخبرات التً تنظم فً موافق تعلٌمٌة مصؽرة ألحداث تؽٌٌرات :  و المنهاج

 .كمٌة و نوعٌة مرؼوب بها فً سلوك الطلبة

كل ما ٌتصل بالعملٌة التعلٌمٌة، سواء كان ذلك االتصال اتصاال :  وتشمل المنهاج

مباشرا أو ؼٌر مباشر، بؽٌة تحقٌق النمو الشامل فً كافة الجوانب العلمٌة و الثقافٌة و 

الدٌنٌة و االجتماعٌة و الجسمٌة و الفنٌة، وهذا ٌضمن تفاعلهم بنجاح مع بٌئتهم و 

.مجتمعهم
(2)

 

بأنه ٌمثل جمٌع ما تقدمه المدرسة  (1998سرحان )كما جاء فً تعرٌؾ:  و المنهج

و ٌجد المنهج .إلى تالمٌذها تحقٌقا لرسالتها، و هذا فها ووفق خطتها فً تحقٌق هذه األهداؾ

 (.لكل جعلنا شرعه و منهاجا)( من خالل ذكر قوله تعالى2000مرعً  )

                                                           
(1)

المركز القومً االمتحانات التقوٌم التربوي  (ذاتً.تعلم)المهارات اللؽوٌة للمعلم -بدري أحمد الطٌب  
 .05ص21دار الجامعة الجدٌدة 

(2)
مداخل - مهارتها-نظرٌاتها.قضاٌاها.مشكالتها.خصائصها.اللؽة نشأتها.محمد فوزي احمد ٌاسٌن  

 .211تقٌم تعلمها ص.تعلٌمها



و التً تعنً الطرٌقة الواضحة، كما المعرفة المسمى أحٌانا بالمحتوى األنشطة التعلٌمٌة 

.التً ستوصل هذا المحتوى إلى المتعلم
(3)

 

عملٌة مستمرة للحصول على معلومات، وجمع أدلة ال تخدمها فً اتخاذ :  التقوٌم

إدارة التعلٌم الصفً، ووضع الطلبة فً أنواع مختلفة من : قرارات بشأن الطلبة ، ومنها

 .البرامج التعلٌمٌة و تصنٌفهم فً فئات مناسبة، و توجٌههم و إرشاداتهم

أٌضا هو قٌاس تحقق الهدؾ، وبه ٌقؾ المعلم ما تعلمه الطلبة و اكتسبوه، :  و التقوٌم

وٌستمد أهمٌته من طبٌعة الهدؾ، وٌختلؾ فً أسلوبه و أدواته تبعا للمستوى المطلوب 

وبهذا ٌتطلب التقوٌم  (المعرفٌة و الوجدانٌة و المهارٌة )تحقٌقه فً ظل األهداؾ الموسومة 

أن  تتاح الفرصة للطالب الن بٌدي السلوك المعٌن المنشود، أما الطرٌقة التً تستعمل فً 

التقوٌم فتتوقؾ على نوع العمل المطلوب أداؤه
(1)

 

ٌمثل نشاط مستمرا ٌنفد قبل الدرس و أثناءه و بعد أن ٌتم، وفً كل مرحلة :  و التقوٌم

من المراحل ٌؤدي مختلفة ولقد أولت المؤسسات التربوٌة اهتماما كبٌرا بالتقوٌم، و ذلك 

باختباره أداة مهمة فً التعرؾ على مدى إمكانٌة تحقٌق األهداؾ التربوٌة المطلوبة لذلك 

نجد ارتباطا وثٌقا مابٌن األهداؾ التربوٌة   و أسالٌب التقوٌم المستخدمة
(2)

   

عملٌة تأمل، وتفكٌر فً جمٌع المعلومات التً جرى جمعها، وٌتضمن إضفاء :  التقٌٌم

معنى على البٌانات بالتفسٌر و التحلٌل و التفكٌر و ٌشمل القرارات التعلٌمٌة التً اتخذت 

بالفحص الدقٌق لألدلة، وتعتمد عملٌة التقٌٌم على التقوٌم إذ ٌعد هذا األخٌر خطوة أولى فً 

(إصدار الحكم)عملٌة التقٌٌم 
(3)

. 

                                                           
(3)

دار المناهج للنشر و التوزٌع -طرائق التدرٌس أسلوب وسٌلة"حذام  عثمان ٌوسؾ-ردٌنه عثمان األحد  
 .35، ص2005-1425الطبعة األولى 

مداخٌل -قضاٌاها نظرٌاتها مهاراتها.مشكالتها.خصائصها.اللؽة نشأتها"محمد فوزي أحمد ٌاسٌن (1)

 . 340تقسٌم تعلمها ص - تعلٌمها
دار المناهج للنشر و - طرائؾ التدرٌس منهج أسلوب، وسٌلة"حزام عثمان ٌوسؾ-ردٌنة عثمان االحد (2)

 . 31-2005-1425التوزٌع الطبعة االولى 
 .249المرجع السابق  (3)



 وهً الملكة اإلنسانٌة التً تتجلى فً تلك القدرات الفطرٌة التً  (langage): اللؽة

ٌمتلكها اإلنسان دون سواه، من الكائنات الحٌة األخرى التً تسمح له باالنجاز الفعلً للكالم 

 .بواسطة نسق من العالمات

 و هو النظام التواصلً الذي ٌمتلكه كل فرد متكلم، مستمع إلى   (langue): اللسان

 .مجتمع لؽوي متجانس

 و هو اإلنسان الفعلً للؽة فً الواقع(parole):  الكالم
(1)

 

 و الذي ٌعتبر طرٌقة التدرٌس أداة 1992عرفها األمٌن آخرون :  طرائق التدرٌس

فعالة من أدوات تحقٌق األهداؾ التربوٌة و التعلٌم و نهجها التربوٌة و تتضح الحاجة إلى 

الطرٌقة من كونها األسلوب الذي ٌتبعه المعلم و من خالله ٌمكن أحداث التعلم لدى 

 .المتعلمٌن

وهً طرٌقة تفاعلٌة ٌقوم المعلم فٌها بتدرٌس طالب أو طالبٌن :  التدرٌس الخصوصً

.أو ثالثة فً األكثر
(2)

 

كل أداة ٌستخدمها المعلم سواء كانت سمعٌة  أم بصرٌة  تهدؾ :  الوسائل التعلٌمٌة

إلى زٌادة فاعلٌه التعلم و توضٌح المفاهٌم و المعلومات فً الدرس و تدرٌب المتعلم على 

المهارات و تنمٌة االتجاهات المرؼوبة من دون االعتماد على األلفاظ و األرقام المجددة و 

فً معناها أٌضا تعنً كل األدوات التً تساعد التلمٌذ على اكتساب معارؾ أو طرق أو 

مواقؾ، أو هً كل مالها عالقة باألهداؾ الدٌداكتٌكٌة المتوخاة و التً تشؽل وظٌفة تنشٌط 

الفعل التعلٌمً
(3)

. 

                                                           
 دار وائل للنشر و 2009الطبعة األولى . تقدٌم نرجس حمدي" االتصال التربوي"  حارث عبود (1)

 .06شارع الجمعٌة العلمٌة الملكٌة األردن عمان ص-التوزٌع
 .63 المرجع السابق ص (2)
الكفاٌات "أكرم جاسم حمٌد  عٌاد حسٌن محمد على- منٌر فخري صالح-عامر إبراهٌم علوان (3)

 72-71ص.التدرٌسٌة و تقنٌات التدرٌس دار الٌازوري العلمٌة للنشر و التوزٌع األردن و عمان وسط

 .2011شارع الملك حسٌن الطبعة األولى .البلد



نظام تعلٌمً حدٌث عملت األجهزة و الحدٌثة على تفعلٌه من حٌث :  التعلٌم المستمر

 .طرائقه و مناهجه و ما ٌحٌط به من ظروؾ مادٌة، ولٌس لدٌه حد وال سن

نمط من أنماط التعلٌم المستمر، حٌث تتبع هذه الطرٌقة من داخل :  التعلٌم الذاتً

اإلنسان، وعن مثٌرات داخلٌة، وٌقوم الطالب بضم األشٌاء بنفسه لنفسه، وهذه الطرٌقة 

 .ٌعتمد هاذ و السن المتأخر، والذٌن لم تكن لهم حظوظ االلتحاق بالمدرسة

نمط من أنماط التعلٌم المستمر، وٌعتمد التربٌة العلمٌة مبدأ من :  التعلٌم عن بعد

مبادئ العلمٌة التً تؤدي إلى تمكٌن الدارسٌن من تنمٌة شخصٌاتهم من جمٌع جوانبها مدى 

الحٌاة، ومن مواصلة اكتساب المعرفة و استثمارها فً الحٌاة عن طرٌق االنتماء إلى النظام 

المؤسسً الذي ٌعتمد عملٌات وفق نظام من مدخالت و  مخرجات لتحقٌق معرفة ما، وهكذا 

ٌعد هذا النوع من التعلٌم من الظواهر التً عرفتها الحضارة العصرٌة، وله أنماط الخاصة 

ٌمثل عدم تطلبه الحضور الشخصً للمعلم و المتعلم فً القاعة، وٌقتصر على حضور 

أحدهما أو معا ألداء بعض المهارات فقط
(1)

    

إستراتٌجٌة صفٌة تستخدم لزٌادة الدافعٌة و االنتباه لمساعدة الطالب :  التعلٌم التعاونً

فً تنمٌة مفهوم اٌجابً لهم و للطالب اآلخرٌن،  و تزوٌدهم بالوسائل الالزمة للتفكٌر 

الناقد، وحل المشكالت و تشجٌعهم على المشاركة الكتساب المهارات
(2)

. 

إن كلمة التعلٌمٌة فً اللؽة العربٌة مصدر صناعً لكلمة تعلٌم : مفهوم التعلٌمٌة لؽة

المشتقة من علم أي عالمة أو سمة، ٌرجع األصل اللؽوي للتعلٌمٌة إلى الكلمة الٌونانٌة دٌدا 

كتٌئوس، وتعنً فلنتعلم دٌدا سكن، وتعنً التعلٌم، وكانت تطلق على ضرب من الشعر 

 .ٌتناول بالشرح معارؾ، وهو شبٌه بالشعر التعلٌمً

 :التعلٌمٌة اصطالحا

                                                           
دروس فٌس اللسانٌات التطبٌقٌة دار هومة للطباعة و النشر و التوزٌع الطبقة الرابعة " صالح بلعٌد (1)

 .115.119.121ص.2009
 .151المرجع السابق ص (2)



 التعلٌمٌة نظام من األحكام المتداخلة و المتفاعلة، ترتبط بالظواهر التً تخص عملٌة 

التعلٌم و التعلم، فتحدد و تدرس و تخطط األهداؾ التربوٌة و الكفاءات و محتوٌاتها، 

 .االستراتٌجٌات و تطبٌقاتها التعلٌمٌة و التعلمٌة

 التعلٌمٌة علم من علوم التربٌة له قواعده و نظرٌاته ٌعنً بالعملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة و 

ٌقدم المعلومات و كل المعطٌات الضرورٌة للتخطٌط، وٌرتبط أساسا بالمواد الدراسٌة
(1)

 

إن التدرٌس ٌعنً إحاطة المعلم بالمعارؾ و تمكنٌه من اكتشافها، :  مفهوم التدرٌس

وبذلك فهو ال ٌكتفً بالمعارؾ التً تلقً و تكتسب بل تتجاوزها إلى تنمٌه القدرات و التأثٌر 

فً شخصٌة المتعلم و الوصول به إلى القدرة على التخٌل، و التصور الواضح و التفكٌر 

 :المنظم، وقد عرؾ التدرٌس تعرٌفات عدٌدة منها

 هو كافة الظروؾ و اإلمكانٌات التً ٌوفرها المدرس فً موفق تدرٌسً معٌن، 

وكافة اإلجراءات ٌتخذها فً سبٌل مساعدة المتعلمٌن على تحقٌق األهداؾ المحددة لذلك 

 .الموفق

 و هناك من ٌرى أن التدرٌس هو الجانب التكنولوجً فً التربٌة و تختلؾ النظرة 

إلٌه باختالؾ األهداؾ التربوٌة و فلسفات التربٌة و اتجاهاتها فأصحاب االتجاه التقلٌدي 

ٌرون أن التدرٌس ٌقوم على الحفظ و التلقٌن أما أصحاب االتجاه الحدٌث ٌرون أنه ٌقوم 

.على التوجٌه و اإلشارة
(2)

  

  

                                                           
 .110-109ص-2012-1 عسعوس محمد، مقاربة التعلٌم و التعلم بالكفاءات، دار األمل تٌزي وزو ط (1)
 .338-337ص-1430-2008-عمان دار المناهج-المناهج الحدٌثة و طرائق التدرٌس: محسن عطٌة (2)



 

 التواصل أو التفاعل البٌداغوجً: الفصل األول

 (حاالته ومعٌقاته)مفهوم التواصل البٌداؼوجً: المبحث األول

 أشكال التواصل البٌداؼوجً وأنواعه: المبحث الثانً 

الحلول المقترحة لتجاوز عوابق التواصل : المبحث الثالث 

 البٌداؼوجً

  



ث األول صل البيداغوجي : المبح  .(حاالته و معيقاته)مفهوم التوا

صره/1 صال البيداغوجي وعنا صل أو االت ف التوا  .تعري

كما جاء فً معجم علوم التربٌة كل : تعرٌؾ التواصل أو التصال البٌداؼوجً.أ

أشكال و سٌرورات و مظاهر العالقة التواصلٌة بٌن مدرس و التالمٌذ و ٌضمن نمط 

اإلرسال اللفظً و ؼٌر اللفظً بٌن المدرس و التالمٌذ أو بٌن التالمٌذ أنفسهم، كما ٌتضمن 

الوسائل التواصلٌة و المجال  الزمانً، وهو ٌهدؾ إلى تبادل أو تبلٌػ و نقل الخبرات       

.و المعارؾ و التجارب و المواقؾ مثلما ٌهدؾ إلى التأثٌر على سلوك المتلقً
(1) 

 ٌتضح لنا من خالل هذا المفهوم أن التواصل البٌداؼوجً هو نشاط تفاعلً بٌن 

أطراؾ العملٌة التعلٌمٌة من معلم و متعلمٌن أو بٌن المتعلمٌن أنفسهم بقٌة تبادل المعلومات 

و المخبرات و إٌصال الرسالة أو المادة العلمٌة  المراد إبالؼها بحٌث ٌكون هناك تأثٌرات  

 .و تأثر بٌن أطراؾ العملٌة التواصلٌة التعلٌمٌة

صلية.ب صر العملية التعليمية التوا  :عنا

ؼالبا ما ٌكون التدرٌس أو المدرب هو مصدر االتصال وله دور : (المعلم)المرسل/ 1

أساسً فً العملٌة التعلٌمٌة، فهو ٌبدأ العمل و ؼالبا ما ٌنقل للمتعلمٌن وسائله التربوٌة، 

حٌنما ٌبدأ المتعلمون عرض أفكارهم أو استفساراتهم        (متؽٌرا)ولكن هذا الدور ٌصبح

.حٌنها ٌصبح التدرٌس أو المدرب مستلما لتلك الرسالة...أو التؽٌر عن فهمهم للمادة
(2)

 

     معنى هذا أن للمعلم دور أساسً فً العملٌة التعلٌمٌة من خالل طرح للمادة التعلٌمٌة 

و شرحها للمتعلمٌن، وتبٌان ما تحمله من شفرات، و معلومات قٌمه بؽٌة تبسٌطها للمتلقً   

 .أو المستمر الذي هو المتعلم المقصود فً العملٌة

                                                           

دراسة .أنماط التفاعل و عالقة التواصل فً جماعة القسم الدراسً و طرق قٌاسها" العربً فرحاتً أ(1) 

بن .الساحة المركزٌة.دٌوان المطبوعات الجامعٌة.مٌدانٌة لدروس اللؽة فً المدرسة األساسٌة الجزائرٌة
 . 111.112الجزائر ص.عكنون

الكفاٌات التدرٌبٌة "أكرم جاسم حمٌد عٌاد حسٌن محمد علً.منٌر فخري صالح.عامر إبراهٌم علون ب(2)

 .61 ص 2011الطبعة األولى .عمان.األردن.دار الٌازوري العلمٌة للنشر و التوزٌع.و تقنٌات التدرٌس



 إن المتعلم ٌستلم الرسائل  أو المعلومات و موضوعات :(المتعلم)المستقبل.2 

ففً طرٌقة إلقاء المحاضرة : وهنا ٌختلؾ دور المستلم على وفق الطرؾ التعلٌمً...المنهج

ٌكون المتعلم متمسكا، فقط أما فً الطرائق األخرى، ٌكون المتعلم أكثر فاعلٌة و مساهمة   

.و ٌكون مصدر االتصال
(1)

 

   معنى هذا القول أن المتعلم هو محور العملٌة التعلٌمٌة، فهو ٌمثل الهدؾ األساسً فً 

عملٌة التواصل البٌداؼوجً، بحٌث ٌستلم المادة العلمٌة أو الرسالة التعلٌمٌة بقٌة تعلمها     

.و االستفادة منها و توظٌفها فً شًء لمجاالت العلمٌة
(2)

 

 دائما ٌنبؽً للمعلم أو المدرس إٌصاله هو مفاهٌم        :(المادة العلمية)الرسالة .3 

و معلومات مبرمجة و موضوعة فً منهجٌة الموضوع بخطة مدروسة ٌراد إٌصالها 

.(المستلم )للمتعلم 
(3)

 

    المقصود بهذا المعنى هو أن المادة العلمٌة أو كما جاء فً المفهوم الرسالة تمثل أحدى 

الركائز األساسٌة فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة، بحٌث أنها تحمل فً ثناٌاها و مفاهٌم 

مبرمجة و موضوعة على أسس و قوانٌن متفق علٌما و تربوٌا فمن خاللها ٌكتسب المتعلم 

 . زاده المعرفً

 قد ٌكون الكالم هو األسلوب األؼلب فً تدرٌسنا، لكنه قد ال :(القناة)الوسيلة .4 

ٌصل المعانً بوضح، بل قد ٌشتت االنتباه، و ٌمل السامع، وعلٌه فإن التدرٌس الناجح هو 

من ٌستعمل وسائل أخرى ؼٌر الكالم إلٌصال رسالته و خٌره قبل فً ذلك هو أن صورة 

 .واحدة ؼٌر من ألؾ كلمة

                                                           
الكفاٌات "عامر إبراهٌم علوان، منٌر فخري صالح، اكرم جاسم حمٌد، عٌاد حسٌن محمد علً،  (1)

 2011دار الٌزوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، األردن عمان، الطبعة األولى " التدرٌسٌة وتقنٌات التدرٌس

 .61ص 
الكفاٌات "عامر إبراهٌم علوان، منٌر فخري صالح، اكرم جاسم حمٌد، عٌاد حسٌن محمد علً،  (2)

 .61ص" التدرٌسٌة وتقنٌات التدرٌس
(3)

 . 61المرجع السابق ص  



 هً العنصر األساسً الذي ٌكمل حلقة االتصال لٌعرؾ المصدر :التغذية الراجحة.5 

وقع رسالته و تأثٌرها من خالل استجابة أو عدمها من طرق المستلم و توجد فً أؼلب 

 عملٌات االتصال المباشر

   تعد الوسٌلة أهم قناة للتواصل أو الرابط بٌن أطراؾ العملٌة التواصلٌة بحٌث أنها 

 .تنوع  و تتعدد، وتتخطى الكالم إلى صورة أو قلم أو وسٌلة تعلٌمٌة

 كما أن التؽذٌة الراجعة دور أساسً فً العلمٌة التعلٌمٌة و تعتبر خاتمة مسك لعلمٌة 

 .التواصل البٌداؼوجً من خالل الخروج بنتٌجة نهائٌة لهذه العلمٌة التعلٌمٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



صل البيداغوجي و معيقاته/ 2 ت التوا  :حاال

صل البيداغوجي ت التوا  :حاال

صل  وهً الحالة المثلى ٌحدث فٌه تطابق كامل بٌن المرسل و المتلقً   : تمام التوا

فً قمة حذفه و تمكنه  (المرسل )و الرسالة بدون خلل، وفً هذا الحال ٌكون المعلم 

متضمنات رسالته و شكلها، بحٌث ال ٌلفت منه جزء منها، فضال عن وعٌه بمتعلمة، مع أن 

تمام التواصل  نادرا ما ٌحدث و إذا حصل ذلك ال ٌدوم حدوثه، وإذا أرٌد دوامه فال مفر من 

نظام تعلٌمً ؼٌر تقلٌدي، ٌتوفر فٌه عدد معقول من المتعلمٌن فً الفصول وتخطٌط ذكً 

للكتب المدرسٌة و إمكانات كثٌرة قد ال ٌكون متوافرة وال مستطاعه، و إذا صار حدث تمام 

 :التواصل فإنه ٌعنً األمور التالٌة

 دقة المعلم فً تحلٌل محتوى درسه و كفاءته فً تحدٌد و تتابع مضمون الدرس      

 . و اختٌار ما ٌالئم منه و المستوٌات العقلٌة للتالمٌذ

 . كفاءة المعلم فً صوغ األهداؾ السلوكٌة للدرس

 وصول المعلم إلى تمام عملٌات االستقبال لدى التالمٌذ حتى كان منهم التكٌؾ        

و التواصل الدائم بٌنهم جمٌعا فً الحصة المدرسٌة وفقا لكافة مستوٌات المنحنى االعتدالً  

.للتالمٌذ
(1)

  

   معناه أن حالة تمام التواصل هً الحالة األمثل أو المثلى التً ٌكون فٌها، التواصل 

البٌداؼوجً فً قٌمة ثروته بٌن إطراؾ العملٌة التعلٌمٌة و التعلمٌة بحٌث ٌحقق ؼاٌات 

المعلم من طرؾ و المتعلم من طرؾ أخر و تكون المادة العلمٌة مبسطة و مفهومة ألقصى 

 .درجة

 

                                                           
االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس للؽة العربٌة فً المرحلٌتن  اإلعدادٌة و "حسٌن عبد الباري عصر (1)

 .51.52ص .2000 شارع الدكتور مصطفى مشرفه إسكندرٌة 42مركز اإلسكندرٌة الكتاب .الثانوٌة



 و هذه الحال بدورها حال ال ٌتصور حدوثه مطلقا فهً حالة مثالٌة :تمام االنقطاع/ ب

 :بالسالب، وإذا حدثت فإن لها عدة معان موجزة كالتالً

 ربما ٌكون المعلم من عالم ؼٌر عالم التالمٌذ أو متحدثا بلسان ؼٌر لسانهم قد ٌكون 

لعدم تخطٌط المعلم درسه بمعنى أنه لٌس على وعً بمتضمنات المحتوى وال تتابعه، ومن 

 .ثم فال أهداؾ الحصة  وال تمثل فٌها تالؤم لذلك فال تكٌؾ

 ال اتفاق بٌن المعلم و تالمٌذه فً المعانً التً تحملها الرسالة فضال عن فشل المعلم 

الذرٌع فً إدارة الفصل، فٌسلك كل تلمٌذ وفق لهواه و ما ٌرضٌه
(1)

 

  هذه الحالة تمثل أسوء حالة ٌكون فٌها التواصل البٌداؼوجً بٌن طرقً العملٌة     

و التعلٌمٌة أشبة بالبركان الطبٌعً الذي ٌثور و ٌزٌح معه األخضر و الٌابس فال المعلم 

 .مرسل وال متعلم مستقبل وال رسالة موجودة

صل المشوه أو المتعثر/ ج  :التوا

 وهً حالة الوسط بٌن الحالتٌن السابقتٌن فال ٌدوم التواصل كلٌة وال ٌنقطع تماما، فال 

هو تصوٌت بال معان، وال هو معان كاملة متفق علٌها بٌن المعلم و المتعلم، وٌحدث فً 

 .بعض األوقات التواصل تطابق بٌن المعلم و الرسالة و بٌنه و بٌن التلمٌذ و الرسالة

فٌدوم الحوار، و ٌتعاون المعلم مع تالمٌذه فً فحص المحتوى، واستفتاح معانٌه     

و فجا ٌصمت الفصل و ٌبدوا انه تواصل منهم، فً حٌن ٌظل المعلم متحدثا متحركا ولكنهما 

حركة بال هدؾ وصوت بال معنى وتسود حال من الملل و الزهد فٌها ٌقوله المعلم، الجهل 

به
(2)

 

 فً مثل هذه الحالة ٌعنً أن التواصل بٌن المرسل الذي هو المعلم و بٌن المتلقً 

الذي هو المتعلم، ال هو تواصل تام ٌؤدي معناه، وال هو منقطع ٌؤدي إلى انعدامه و ٌمكننا 
                                                           

االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة فً المرحلتٌن اإلعدادٌة و " حسٌن عبد الباري عصر   (1)

 52.51، ص2000 شارع الدكتور مصطفى مشرؾ اسكندرٌة 42الثانوٌة مركز اإلسكندرٌة للكتاب 
االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة فً المرحلتٌن اإلعدادٌة و " حسٌن عبد الباري عصر   (2)

 53-52الثانوٌة ص 



تسمٌة بشبه تواصل، ألنه ٌتوسط الحالتٌن السابقتٌن و بهذا ال معلم مبلػ تام،وال تلمٌذ 

 .مستجٌب تام

صل البيداغوجي/ ب ت التوا  :معوقا

صل.(1 صفه معوقا للتوا  ٌمثل المعلم دور المرسل فً العملٌة التعلٌمٌة    :المعلم بو

 :و ٌعد معوقا للتواصل فً حالة نقص أو افتقاره لمهارات التدرٌس و ٌمكن إجمالها فٌما ٌلً

ال ٌجٌد تنوٌع المثٌرات داخل الحصة و بذلك ٌفقد التالمٌذ دافعتٌهم نحو  -

 .التواصل

 .ال ٌجٌد المعلم تأطٌر الدرس و إبرازه فً عقول التالمٌذ -

ٌمٌل إلى اإللقاء و االستئثار بالتحدث بألفاظ ضخمة رنانة ال معنى لها عند  -

التالمٌذ مما ٌوجد نوعا من الفظٌه داخل الفصل فضال على أنه ال ٌسمح بالحوار 

 .و ٌضٌق به

قد ٌكون للمعلم عٌوب فً مرحلة التخطٌط أي فً عدم التمكن من مهاراتها وفقا  -

 : مما ٌأتً

الجهل بطبٌعة المحتوى المدروس فً الرسالة المراد إبالؼها فتصبح ؼامضة على *

تالمٌذ مفككة، بٌن ٌدٌه و ٌستقبلها التالمٌذ مجرد أصوات ال ٌمثلونها وال ٌتالحمون معها 

 .ومن ثم  ال ٌتكٌفون معها

اضطراب المحتوى بٌن ٌدي المعلم فال تتضح حدوده وال مكوناته وال ٌبدو له         *

تابع وال ترتٌب عقلً ٌتابعه التالمٌذ و ٌفتقد المعلم النظام فً تقدٌم الرسالة و ٌفقد التالمٌذ 

 .القدرة على التقاطها فٌنصرفون عنها

عدم وضوح األهداؾ التً ٌسعى إلٌها المعلم من الحصة بحٌث ٌكون تفاعله فً *

 .الصؾ أو الفصل عشوائٌا



جهل المعلم بالمستوى العقلً للمتعلمٌن كأنه ٌشرح بما هو فوق قدراتهم
(1)

 

  هذا القول ٌؤدي معناه فً أن المعلم ٌعد احد معوقات التواصل البٌداؼوجً و بذلك 

لألسباب سلؾ ذكرها و بهذه األسباب ٌمثل المعلم عائق أمام وصول المادة العلمٌة 

 .للمتعلمٌن
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وهنا ٌظهر أمران هذا المسئوالن عن كون : المتعلم بوصفه معوقا للتواصل(.2

المتعلم معوقا للتواصل أولهما القصور فً اإلدراك الحسً و ضعؾ اإلطار الخبري 

 . للمتعلم

 وكما هو معلوم أن الموافق التعلٌمٌة،تتطلب قدرة معقولة على اإلدارة الذي تعد 

الحواس أدواته األصل، وهً التً تسهم بالنصب األكبر، فالقصور الحسً ٌؤدي إلى 

قصور فً اإلدراك، و ما ٌلزم عنه من تمٌز بٌن الخبرات المختلفة، وكافة الرموز الصائؽة 

أو المكتوبة المعروضة على التالمٌذ، وقد تكون الحاسة نفسها معطلة و قد تكون ؼٌر 

معطلة ولكنها كسولة خاملة فً حاجة إلى قدر كاؾ من التدرٌب و الممارسات على 

 .استخدامها فً الموافق المناسبة

 و ٌنشأ عن ما سبق أن تكون خبرات  التالمٌذ و معانٌها ضٌقة فً عقولهم وال تتسع 

لكل ما ٌقوله المعلمون من ألفاظ شدٌدة التجرد و لؽة عالٌة القدر، فٌثبت وعً التالمٌذ عن 

حدود تلك الخبرات الضٌقة و تزداد الهوة و التناقضات بٌنهم و بٌن معلمٌهم فٌنقطع 

التواصل
(1)

 

  ٌعد المتعلم محور العملٌة التعلٌمٌة و فً نفس الوقت ٌعد عائق أمام التواصل 

البٌداؼوجً وهذا ما أوضحته الفقرة السابقة بحٌث ٌصبح المتعلم معوقا للتواصل و مسؤوال  

 .رئٌسً على تعبر إنجاح العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ذلك لألسباب المذكورة سلفا

 

 

 

 

                                                           
االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة فً المرحلتٌن اإلعدادٌة و " حسٌن عبد الباري عصر   (1)

 55الثانوٌة ص



 

صل/ 3  صفها معوقا للتوا  :الرسالة بو

 و فً هذه الحالة تظهر نتائج اختبارات القرارات الدراسٌة من جانب الخبراء        

و المختصٌن، وماذا إذا كان هذا االختبار مستند إلى خصائص المتعلمٌن و مستوٌاتهم أو  

 .باألخرى مستوٌات نموهم العقلً و حاجاتهم

 و مٌولهم أو هذه األسس هً التً توجد الدافع المتعلم لدى المتعلمٌن و تزٌد إقبالهم 

المواد  على المادة الدراسٌة، ألنها تمثل عندهم قٌمة ولها معنى، ولكن الؽالب فً اختٌار

اللؽوٌة و تنظٌمها ٌكون هو العوامل الذاتٌة لمن ٌختارونها وما ٌفضلونه هم، بعض النظر 

عن عما ٌفضله المتعلمون و ما ٌمٌلون إلٌه و ما ٌحتاجونه، وهذا ما ٌؤكد أن المادة 

.الدراسٌة، هً األصل فً االختبار ال حاجات المتعلمٌن
(1)

 

    فً هذا الصدد ٌورد المعنى أنه ٌمكن أن تكون الرسالة أو المادة الدراسٌة معوقا 

للتواصل بٌن المعلم و المتعلم فهما ٌجهد المعلمون أنفسهم فً اإلعداد للدروس فإن التالمٌذ 

لن ٌقبلوا كامال علٌها ألنها وضعت من وجهات نظر الكبار ومن ثم ال ٌتواصل المعلمون 

 .معها وال ٌفٌدون منها، فال المعلم مقصر وال المتعلم بل العقم من المادة الدراسٌة أو الرسالة

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .55المرجع السابق ص  (1)



 

 :  وهناك معوقات أخرى لالتصال أو التواصل البٌداؼوجً و خبرها فٌما ٌلً

 عدم اهتمام الطالب بموضوع الدرس ال ٌسهل على :عدم الرغبة.(2 

التدرٌسً أو المعلم إٌصال المادة إلى ذهن المتعلم فاشتراك الطالبا أو الطلبة فً 

التخطٌط الدروس و فً استٌعابهم ألهدافه ؼالبا ما ٌدفعهم إلٌه أكثر بل هناك معادلة 

تحكم هذه المشكلة، ومفادها أن تعامل الرؼبة و االهتمام ٌزٌدان كلما إزدات مشاركة 

الطلبة فً الدرس و العكس صحٌح، أي أن المعلم أو المدرب كلما نظم فعالٌته 

بمعزل عن الطلبة و حاضر فٌهم من الكالم بما ٌجعل دورهم فً التعلٌم أكثر سلبٌة 

و ثانوي، كلما كانت رؼبتهم بالدرس و اهتمامهم ٌسٌر برؼبة الكل
(1)

 

   مفاد هذا الكالم أن عدم رؼبة الطلب أو المتعلمٌن على اإلقبال على التعلم ٌزداد 

من حدة إعاقة التواصل بٌنهم و بٌن المعلمٌن، فالرؼبة و المٌول هما اللذان ٌسهمان 

فً إنجاح العملٌة التعلٌمٌة و انعدامهما، ٌنعدم التوصل البٌداؼوجً بٌن أطراؾ 

 .التعلٌم

 ؼالب ما ٌقدم المعلم مقدمات لدرسه و ذلك بربطه :الخبرة السابقة.(2 

ولكن فً بعض األحٌان تصبح ...بالدرس السابق لكً تتكامل المعلومات مع بعضها

هذه الخبرة السابقة عائقا أو معٌقة للتعلم، ولوصل الرسالة
(2)

   

    المفهوم من هذا القول هو أن المعلومات إذا ارتبطت بما ٌسبقها من معلومات ال 

تصبح واصال، بل تصبح عائقا أما تحقٌق التواصل بٌن المعلم و المتعلم و تحول 

 .دون إٌصال المادة الدراسٌة أو الرسالة

 

                                                           
الكفاٌات التدرٌسٌة . عامر إبراهٌم علوان، منٌر فخري صالح أكرم جاسم حمٌد عٌاد حسٌن محمد علً (1)

و تقنٌات التدرٌس دار الٌازوري العلمٌة للنشر و التوزٌع األردن عمان وسط البلد شارع الملك حسٌن 
 .66ص
الكفاٌات التدرٌسٌة . عامر إبراهٌم علوان، منٌر فخري صالح أكرم جاسم حمٌد عٌاد حسٌن محمد علً (2)

 .66و تقنٌات التدرٌس ص 



 

ضة.(3   إن الشرود الذهنً هو نتٌجة و سبب فً أن واحد، فقد ٌكون :أحالم اليق

بسبب عدم اهتمام الطالب بالمادة أو صعوبتها أو تعب و المتابعة اللذان ٌسببان الهروب من 

 .الصؾ تهٌئا

 إن الهراء و الثرثرة تسببان ملل اإلنسان و إرهاقه و بالتالً إعاقة :الكالم الكبير.(4 

تكامل المفاهٌم و ٌصعب علٌه متابعة جوهر المادة
(1)

 

   تعد أحالم الٌقظة و الكالم الكبٌر سببان فً إٌصال المادة الدراسٌة لذهن الطالب         

أو المتعلم فكثرة التشوٌش فً الفصل الدراسً و الشرود الذهنً قد ٌحوالن دون التواصل  

 .و إنجاح العملٌة التعلٌمٌة

 لعل هذا المعوق أصعبها على التدرٌس أو المدرب فً سٌطرته :عدم الراحة.(5 

علٌه، فا لطالب المرٌض ال ٌستوعب كاألخر ؼٌر المرٌض، و كذلك مقاعد الجلوس        

 .و ؼٌرها من العوامل تؤثر فً عملٌة االتصال

صي.(6  ب الشخ  أؼلب المتعلمٌن ٌكونون فكرة عن الشخص المثالً، :عدم اإلعجا

وكذلك بعض التعصبات تجاه نوعٌات معٌنة من الوجوه أو المالبس أو المظاهر، فهذه كلها 

تؤثر فً فهم الطلبة 
(2)

 

    عدم الراحة و اإلعجاب الشخصً ٌمثالن سببا فً تعثر التواصل و اإلمام بمعطٌات 

العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة فالطالب أو المتعلم إذا ما كان مرتاحا أو ذا قبول على شخصٌة 

 .المعلم فهنا ٌحدث أشكاال فً إٌصال المادة الدراسٌة
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الكفاٌات التدرٌسٌة .عامر إبراهٌم علوان، منٌر فخري صالح أكرم جاسم حمٌد عٌاد حسٌن محمد علً  (2)

 .68و تقنٌات التدرٌس ص 



 

ث الثاني صل البيداغوجي وأنواعه: المبح  أشكال التوا

ضوء نظرية القيادة.1 صل البيداغوجي في   :أشكال التوا

عدة أشكال  (مدرس أو تلمٌذ أو تالمٌذ )للتواصل البٌداؼوجً فً جماعة القسم -

و من ٌراها ثالثة أشكال  (Dinoدٌنو  )فمن ٌراها فً أربعة أشكال كما هً عند 

( حانون)و من ٌراها مختصرة كما هً عند  (jan dikloج دٌكلو  )كما هً عند 

 .فً شكلٌن

صلية- و التً ٌكون فٌها المدرس هو الفاعل األساسً عادة ما تكون : العالقة التوا

خطٌة، ٌمارس فٌها التدرٌس وفق قٌم السلطة و الطاعة و األمثال و التروٌض و ٌطلق 

 .و تسود هذه العالقة عندما تكون المدرسة وظٌفٌة  (العالقة األوتوقراطٌة )علٌها 

 فالمعلم فً هذه الصٌؽة العمودٌة من إدارة الفصل ٌرسل

  وال ٌستقبل وال ٌترك للتالمٌذ فرصة المشاركة و التلمٌذ

 ٌكون فً وضعٌة انفعالٌة سلبٌة، ٌستمع تالمٌذ                       

للمعلم إلستعاب المعلومات و استرجاعها حٌث ٌطلب   أ  ب ج  د                          

منه ذلك
(1)

  

 ٌتبٌن من خالل العالقة أنه ٌوجد هناك نوع من االستعباد من طرؾ المعلم على 

التلمٌذ أو المتعلم بحٌث ٌمارس علٌه سلطته المخولة له بالتحكم فً المتعلم  على هواه ولٌس 

   .  للمتعلم أدنى حرٌة مطلقة لٌثبت وجوده، بل ٌصبح التلمٌذ كالعبٌد، منفذ لألوامر سٌده فقط

 

                                                           
انماط التفاعل و عالقات التواصل فً جماعة القسم الدراسً وطرق قٌاسها لدراسة "  العربً فرحاتً (1)

الساحة . مٌدانٌة لدروس اللؽة العربٌة فً المدرسة األساسٌة الجزائرٌة دٌوان المطبوعات الجامعٌة
 .118.119المركزٌة بن عكنون الجزائر ص 

 المعلم       

   



        

صلية  التً تحتل فٌها المادة التعلٌمٌة أو المحتوى الدراسً مركز :2 العالقة التوا

الفعل التعلٌمً، وهً خطة أٌضا إال أنها ٌمكن أن تكون ثنائٌة االتجاه، وتمارس فٌها قٌما 

العقالنٌة و المنطقٌة، و إتقان األدوار الوظٌفٌة التعلٌمٌة، على مستوى تمثل المادة نظرٌا   

 .أو عملٌا فً المجال التجرٌبً

و تسود هذه العالقة التواصلٌة عندما تنظم  (العالقة التكنوقراطٌة)و ٌطلق علٌها

المدرسة وظٌفٌا، ضمن السٌاق التصور التؽٌري للمجتمع و المساهمة، فً إنجاز التطور   

و التقدم، االجتماعً، وهً مهام تقتضً تركٌز اهتمام المدرسة كمؤسسة معدة لألجٌال التً 

 .  تستوي التؽٌر على عملٌات التنظٌم العقالنً و الفعالٌة الجماعٌة كقٌم التربوٌة ذات األولوٌة

 : ٌمكن التعبٌر عنها بالتربٌة

 الموصفات الجماعة     (طوماس) وحسب 

  العددٌة،فإن الصٌؽتٌن السابقتٌن

  هما الؽالبتان فً المنظومات التربوٌة

  العالمٌة، فالعالقات التواصلٌة الخطٌة

 فً صورة الحوار الثنائً السوقراطً 
أ

 و

 اإللقاء، هو تكرٌس بدور المعلم كقائد و خبٌر و اختزال الجماعة فً ذاته ال ٌؤدي 

بل  (التحكم الذاتً)ذلك إال إلى تهمٌش و اختزال دور التلمٌذ، فً رجع الصدى إال بمعناه

بمعناه اإلرتكاسً الخٌالً من أي تفاعل
(1)

 

                                                           
دراسة "أنماط التفاعل و عالقات التواصل فً جماعة القسم الدراسً و طرق قٌاسها"العربً فرحاتً  (1)

 .119.120مٌدانٌة لدروس اللؽة العربٌة فً المدرسة األساسٌة الجزائرٌة ص

 المعلم 

 تلمٌذ تلمٌذ 

 تلمٌذ   تلمٌذ 



   معنى هذا القول فٌها ٌرجع إلى هذه العالقة التواصلٌة التً مفادها أن الركن األساسً 

فٌها ٌرجع إلى المادة التعلٌمٌة أو المحتوى الدراسً العقالنٌة فً التعامل بٌن طرق العملٌة 

 .التعلٌمٌة و نوع من المنطقٌة

 وهً العالقة التً تكون مشبعة بمحتوى قٌم الذات و الحرٌة :العالقة الديمقراطية- ج 

و اإلستقاللٌه، وهً قلٌلة االنتشار فً العالم، و نادرة رؼم دعاء الكل بتمثلها، وهً صٌؽة 

ٌكون فٌها التلمٌذ مركز، للعملٌة التعلٌمٌة، وهً ثنائٌة كذلك، وتسود على مركزٌة 

التالمٌذ،كفرد أو جماعة، بحٌث تستهدؾ برامجها ووسائلها ونظامها التقٌٌمً احترما 

الخصوصٌات الفردٌة للتالمٌذ و العمل على استقاللٌة من كل الضؽوطات المدرسٌة
(1)

 

 :و ٌمكن صٌاؼة هذا النمط من التواصل فً نموذج التربٌة

       

   

 

      

  

   المتضح من خالل هذه العالقة أنها قد أبرزت أو باألخرى أعطت للمتعلم الدور 

الرئٌسً فً العملٌة التعلٌمٌة، وذلك من خالل منحه أكثر حرٌة و استقاللٌة للتعبٌر عن 

أرائه و أفكاره بكل ارتٌاحٌة، و دون ضؽوطات سلطوٌة من قبل المعلم، بحٌث جعلته أكثر 

 .  فاعلٌه و اندفاعٌة نحو التعلم، واكتساب الخبرات
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 المعلم  

 التلمٌذ  

 

 التلمٌذ 

 

 التلمٌذ   

 

 التلمٌذ   

  



 

 

وهً صٌؽة ٌمكن معاٌنتها فً التجربة اإلسالمٌة، :  العالقة التعاونٌة واألخالقٌة-د 

فً تنظٌم التعلٌم، و تتمٌز عم ؼٌرها بال مركزٌة عناصرها، وتستند على فلسفة اإلحسان    

و المعاقلة اإلسالمٌة و صٌػ التداول وقواعده، حٌث تكون كل العناصر فً حركة تنتقل من 

المركز إلى المحٌط بحسب سٌرورة الموقؾ التعلٌمً، و تشفق من بٌداؼوجٌا القائمة  على 

و تكون  (البرجماتٌة)فلسفة اإلحسان لألخر، ولٌس مجرد التواصل الذي ٌقوم على النفعٌة

هذه العالقة فً شكلها دائرٌة شبكٌة تحضر فٌها الذات و الموضوع و عملٌات التخطٌط     

و البرمجٌة مكلفة بصفة متساوٌة و بحسب الموقؾ التعلٌمً و مما ٌتطلب، ففً هذه الصٌؽة 

من الجماعة البٌداؼوجٌة القائمة على التعاون، تتٌح التعامل مع التالمٌذ كأفراد و شخصٌات 

بعٌنها، فً ضوء الفروق الفردٌة و التعلم الذاتً، و التواصالت بٌن هذه المستوٌات ٌكون 

ثنائٌا و دائرٌا و متعددا من حٌث مصادرها، وٌبقً المعلم موطرا حركٌة المجموعات      

و األفراد فً التحصٌل
(1)

 : وٌمكن التعبٌر عنها بالخطاطة اآلتٌة

       

                                                         

           

           

          

 

معنى هذا أن فً مثل هذا النوع من العالقات ٌكون التعامل فٌها على أساس التجربة 

اإلسالمٌة التً تدعو إلى التعاونٌة و األخالقٌة فً التعامل أو التواصل بٌن أطراؾ العملٌة 

 .التعلٌمٌة، بحٌث ال ٌوجد فٌها ال حاكم وال محكم

                                                           
 .122المرجع السابق ص  (1)

مجموعة 

 تالمٌذ
المعلم 

 المرشد

مجموعة 

 تالمٌذ

مجموعة 

 تالمٌذ

مجموعة 

 تالمٌذ



 

 

صل البيداغوجي  صال البيداغوجي)أنواع التوا  : (االت

         (مدرس/تلمٌذ )االتصال الذي ٌحدث بٌن مستوٌات القسم الدراسً وعناصره

أو على مستوى األفواج، والفرق التربوٌة ٌصنؾ  (مدرس/جماعة التالمٌذ )(تلمٌذ /تلمٌذ )

 :عادة إلى صنفٌن

صال اللفظي -أ  و هو االتصال الذي ٌتم بدون استعمال آلة واسطة، :(المباشر)االت

فالخطاب التعلٌمً ٌنطلق من مرسل إلى المستقبل مباشرة، و ٌعتبر هذا النوع، وهو الوسٌلة 

األساسٌة التً تعتمد علٌها فً نقل المعانً من شخص ألخر، و ٌقصد به الكلمات           

،و جدٌر بالذكر أن معانً (السمع)و التعبٌرات التً ٌستقبلها المستقبل عن طرٌق أدنه

الكلمات معانً الكلمات تختلؾ من مكان ألخر و من ثقافة ألخرى، لذا ٌجب مراعاة فً 

 :  عملٌة االتصال اللفظً ما ٌلً

 .استخدام اللؽة التً ٌفهمها التلمٌذ بال إضافة إلى األلفاظ البسٌطة و الواضحة *

 .القٌام بتؽٌر نبرة الصوت بحسب الموضوع الذي ٌتحدث فٌه *

 .الوضوح فً النطق للكلمات *

 .الصمت فً عدم وجود الكلمات ألنه ٌضٌق دراما للعرض *

 د.عدم تكرار الكلمات بدون داعً *

 .عدم التحدث بسرعة *

. أخد مكانة المستمع أو المتعلم بؽٌة فهم وجهة نظره
(1)

     

                                                           
المركز القومً لالمتحانات التقوٌم  (تعلم ذاتً)المهارات اللؽوٌة للمعلم "محمد الطٌب=  بدوي أحمد (1)

 .212.45 دار الجامعة الجدٌدة ص2012التربوي 



 المقصود من هذا الكالم هو أن هذا النوع  من االتصال البٌداؼوجً ٌتطلب أكثر 

تركٌز من قبل طرفً العملٌة التعلٌمٌة، ألنه ٌمثل العامل األساسً فً وصول المعلومة على 

 . أكمل وجه

صال غير اللفظي و ٌتم باستعمال األجهزة اآلالت كالوسائل : (غير مباشر)ب االت

 :السمعٌة البصرٌة، كما أنه ٌظهر فً عدة صور منها

ف الحركة.(1  إن كان المعلم أو المدرس عصبٌا و مرتكبا فً وقفته أمام : الوقو

التالمٌذ، فسٌؤثر ذلك على أدائه، و بالتالً ٌجب علٌه بأخذ وضع الوقوؾ و هو هادئ      

و مسترخً، كذلك سٌصاب المتعلم بالملل إن ظل المدرس واقؾ، و بالتالً ٌجب علٌه أن 

 . ٌتحرك التحرك الهادئ حتى ٌعطً االنتباه لكل التالمٌذ

ت اليد.(2  ت و حركا ٌجب على المعلم إن ٌستخدم اإلٌماءات و الحركات، : اإليماءا

التً ٌستخدمها فً حٌاته الٌومٌة و تشمل حركات توضٌحٌة عند محاولته شرح كلمة معٌنة 

للتالمٌذ، فٌمكنه أن ٌستخدم ٌدٌه عندما ٌصؾ شٌئا ما، كالدائرة أو السم أو عد من األعداد، 

 . وكذلك استخدام حركات تأكٌدٌة تستخدم لتأكٌد شًء ما

ت الوجه.(3   إن تعبٌرات الوجه من األشٌاء التً تتأثر كثٌرا بحالة اإلنسان :تعبيرا

النفسٌة و الصحٌة، و بالتالً فٌجب على المعلم أن ٌكون طبٌعٌا و مسترخٌا فً تؽٌٌرات 

وجهه، وعلٌه أٌضا أن ٌنتبه لتؽٌٌرات التالمٌذ، وٌستطٌع قراءتها ألنها ستخبره الكثٌر عن 

 .مدى تركٌزهم و اهتماماتهم

ي.(4  صر صل الب من إحدى الطرق الجٌدة ٌخلق التواصل بٌن المعلم و التلمٌذ، : التوا

هو النظر إلٌهم، وهناك فوائد للنظر إلى من تتحدث إلٌهم و تشمل إرجاع األثر، وٌمكنه أن 

ٌقٌس ردود أفعال التلمٌذ فً الحال ألنه ٌرها، هل أصٌبوا بالملل، الشك االهتمام أٌضا 

.االحتفاظ بانتباه التالمٌذ
(1)
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 :المظهر و الهيئة.(5

ٌجب أن ٌتناسب مظهر المعلم مع ثقافة و بٌئته التالمٌذ،فاختباره للمالبس ؼٌر  

المناسبة ٌمكن أن ٌخلق عوائق بٌنه و بٌن التالمٌذ، لذا ٌجب علٌه أن ٌختار مالبس مرٌحة 

تساعده على الحركة وال تكون ملفتة للنظر حتى ال تقوم بتشتٌت التالمٌذ
(1)

 

 نستنتج مما تقدم ذكر أن هذا النوع من التواصل أو االتصال ؼٌر مباشر هناك عدة 

صور على المعلم إتباعها بؽٌة الوصول إلى ذهن المتعلم وال نجاح العملٌة التعلٌمٌة منها 

 .القٌام بعدة حركات الواجب إتباعها لكً ٌنفد المعلم عمله على أكمل وجه

 وهناك تصنٌؾ أخر لفعل التواصل جدٌد باالهتمام فً الجماعة المدرسٌة القائمة 

أساسا على متؽٌرات معرفٌة و ذكائٌة إلى حد كبٌر على فعل التواصل، وهو 

 :الذي ٌمٌز نوعٌن من التواصالت (Batersenباتسون )تصنٌؾ

ت متكافئة.أ  صال  وهً التً تحدث بٌن شخصٌن متكافئٌن أو ندٌن كما هو الشأن :توا

 .فً نموذج الحوار السقراطً و فً تواصل أستاذ أو تلمٌذٌن

ت غير متكافئة.ب  صال  وٌقصد بها التواصل الذي ٌحدث ٌحدث بٌن شخصٌن :توا

ؼٌر متكافئٌن على مستوى الوضع االجتماعً و الثقافً فً التعلٌمً وحتى الذكائً         

 .و ٌستلزم هذا النوع جهود كبٌرة لتقرٌب المسافة بٌن المتواصلٌن

 المقصود من هذا التنصٌؾ أنه ٌوجد هناك تواصالت خارج النطاق التكافئً بٌن 

.المتواصلٌن، فأولهما متكافئة و ثانٌها ؼٌر متكافئة
(2)
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ث  ث الثال صل البيداغوجي: المبح  :الحلول المقترحة لتجاوز عوائق التوا

صل البيداغوجي  :الحلول المقترحة لتجاوز عوائق التوا

 لكً ٌتمكن المعلم من تجاوز هذه العوائق و العراقٌل التً تحٌل من إنجاح عملٌة 

التواصل بٌن أطراؾ العملٌة التعلٌمٌة، وجب على المعلم قبل نحوله مٌدان التعلٌم أن ٌكون 

بٌداؼوجٌا، و تربوٌا و اجتماعٌا، وذلك بدئا من كونه طالبا متربصا، و خاضعا لعملٌة 

 :التكوٌن و التأطٌر، متبعا فً ذلك برامج تكوٌنٌة بداٌة بـ

 :أـ  برنامج التكوين البيداغوجي

 فً هذه المرحلة من التكوٌن ٌتعرؾ الطالب المتربص على طرق التدرٌس العامة و 

الخاصة بالمادة التً سٌصبح الحقا مدرسا لها و مادام التعامل ٌتم مع برامج محددة    ال 

بأس أن ٌربط الخبرة البٌداؼوجٌة بمضمون هذه البرامج بحٌث بعدما ٌتعرؾ على طرٌقة 

من طرق التدرٌس بممٌزاتها و خصائصها العامة و بإٌجابٌاتها و سلبٌاتها، ٌحاول أن 

ٌكتسب مهارة لتكٌٌفها مع ما سوؾ ٌقوم بتدرٌسه فً ٌوم من األٌام فالطالب ٌعود مرة 

أخرى لٌتعرؾ على البرامج  التعلٌمٌة، المقررة لكن من زاوٌة بٌداؼوجٌة محضة، ٌكون 

انشؽاله الرئٌسً فً هذه القراءة الثانٌة لها هو كٌفٌة عرض هذه المادة بحٌث ٌسهل على 

 .عقول الناشئة فهمها و االستفادة منها

 إن تكوٌن الطالب فً الناحٌة البٌداؼوجٌة ال ٌكتمل بالخبرة النظرٌة وحدها بل البد 

أن ٌجرب نفسه فً المٌدان العملً فاألسالٌب و الطرق التً تعرؾ علٌها من خالل البرنامج 

النظري ٌمكنه أن ٌستعٌن بها فً المناسبات التً ٌطلب فٌها منه تقدٌم دروس فً مادة 

تخصصه لمجموعات مختلفة من التالمٌذ، وبما أن تدخالته المٌدانٌة ستتم تحت إشراؾ 

تربوي فإن الخبرة الحٌة التً سٌحصل علٌها أثناء نزوله إلى الواقع التربوي سوؾ تساعده 



فً تهذٌب تصوراته السابقة للواقع و مراجعتها و على وضع المعلومات النظرٌة التً 

.اكتسبها فً إطارها الصحٌح و الموضوعً
(1)

   

ي من شأنه  :إن برنامج التكوين التربو

 أن ٌمد الطالب بالمعطٌات المتعلقة بعالم األطفال كطرٌقة تعلمهم و طبٌعة و  -1

نوع المشاكل التً تعرفها مختلؾ مراحل نموهم، و نظرتهم إلى أنفسهم و إلى 

 .األخر بٌن و العوامل التً تقؾ وراء عدوانٌتهم

 أن ٌعرفه ببعض أسالٌب التأثٌر فً الطفولة و كذا طرائق التدرٌس المختلفة مع  -2

 .الوقوؾ على إٌجابٌات و سلبٌات كل واحدة منها

 أن ٌعود فرصة االحتكاك بمناهج سلوكٌة تصدر من المتعلمٌن و مالحظة  -3

 . الفوارق الموجودة بٌنهم، و كٌفٌة بناء المواقؾ األنسب و األكثر اٌجابٌة إزاءها

أن ٌعوده على اعتماد األسالٌب المرنة فً جمٌع المواقؾ التً ٌتبناها حتى   -4

ٌسهل علٌه الرجوع على القرارات التً ال تنفعن و تصحٌح المواقؾ و جعلها 

 .تسٌر فً االتجاه الذي ٌخدم األهداؾ التً تصبو إلٌها المؤسسة التربوٌة

 أن ٌساعده على مراجعة نظرته السطحٌة و أحٌانا الخاطئة التً ٌعملها عن  -5

 . المؤسسة و عن كل ما ٌدور فً ذلك المدرسة

 أن ٌزوده بالخبرة الضرورٌة التً ٌحتاج إلٌها فً تقوٌم مساهمة المر بٌن أو  -6

.فً تقدٌر مدى تقدم التالمٌذ فً العملٌة التعلٌمٌة
(1) 

المعنى من هذا القول، أنه البد للمعلم قبل دخوله مٌدان التدرٌس، وجب أن ٌخضع 

لبرنامج التكوٌن البٌداؼوجً، الن هذا األخٌر له أهمٌة و دور فعال فً المٌدان التربوي 

التعلٌمً، ألنه ٌكسب الطالب المتربص مهارات لؽوٌة عدٌدة، لوظفها فً مٌدانه العملً، و 

ٌقوم بتكٌٌفها مع ما سوؾ ٌقوم بتدرٌسه، أو باألخر ما ٌقدمه من معلومات  للمتعلم و بطرق 

 .مناسبة و نافعة
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 :بـ  برنامج التكوين اإلنساني االجتماعي

هذا الجزء بٌن البرنامج التكوٌنً، ٌباشره الطالب المتربص فً صورة عمل ورشات  

تضاؾ إلٌها استثناء بعض الحصص النظرٌة للتعرؾ على خلفٌات و أهداؾ الورشة و 

لتقوٌم عمل الورشة بعد االنتهاء منه و ٌهدؾ هذا الجزء من برنامج التكوٌن إلى تزوٌد 

الطالب المتربص ببعض المهارات التً ٌحتاج إلٌها أثناء مباشرته عملٌة التدرٌس و من 

 :أهمها

مهارات لتأطٌر واقع متؽٌر و متجدد تساعد المعلم بمواقفه الصحٌحة اإلنسانٌة     و  -1

المناسبة على استٌعابه،  فإذا كانت البرامج التعلٌمٌة ثابتة نسبٌا ال تتؽٌر فإن األفراد 

الذٌن ٌتلقونها بتطورات ٌومٌا، وحتى ال تكون العملٌة التربوٌة وسٌلة لقتل المواهب 

و نشر الخمول و تعزز فً التالمٌذ اتجاها سلبٌا نحو عملٌة التعلم، البد للمعلم أن 

ٌساهم بدوره فً البحث الحٌاة فً العمل داخل، القسم فحتى وهو مستند فً عمله إلى 

برامج مقررة فإنه ٌظل متجاوب مع الواقع الصؾ المتجدد، وعمل ورشة ٌكون 

بالنسبة للطالب المتربص مناسبة للتمرس على األسالٌب التً تساعده على التجدٌد 

فً الوسائل و التنوٌع فً الخطاب و كٌفٌة تطعٌم عروضه بالطرؾ المسٌلة و 

 . المنشطة فً آن واحد و تطعٌمها بالمسائل الهامة التً ٌفتقر إلٌها البرنامج الرسمً

 مهارات تسهل علٌه عملٌة مد الجسور نحو التالمٌذ و بناء عالقات اٌجابٌة معهم  -2

أفرادا و جماعات كما تساعده على كسب ثقتهم و ودهم و والئهم، وعمل الورشة 

تكون مناسبة الكتساب األسالٌب التربوٌة فً مبادئه، و تشجٌع التالمٌذ على الكالم و 

ما ٌبذلونه من جهد و فً توجٌه لهم النقد المحفز بدال من النقد المثبط، و فً المواقؾ 

من استفزازهم و تجاوزاتهم و معالجتها دون  التكٌٌؾ من حصص التدرٌب على 

مثل هذه األسالٌب البد أن ٌسهل لٌس فقط عملٌة اكتسابها كمهارات ولكن لتصبح 



كذلك إذا كانت وراءها قناعة راسخة مندمجة كمظهر ثابت من مظاهر شخصٌة 

.الطالب
(1) 

 مهارات تساعده على إدارة المناقشات و حسن استثماراتها فً االتجاه الذي ٌخدم  -3

العملٌة التربوٌة و ٌحقق أهدافها و عمل الورشة ٌجعل ٌتمرس على استخدام الطرق 

الناجحة فً تسٌر المناقشة و ضبطها و التحكم فً مجرٌاتها من توزٌع الكلمة على 

المشاركٌن، و تعزٌز الموضوعٌة و اإلبقاء العالقات اإلنسانٌة و المحافظة على 

األخالق  و اآلداب العامة، و االلتزام بالوقت المخصص لها، وعدم تجاوزه، وفً 

نظر الباحث، فإن اكتساب هذه المهارات البد أن ٌرفع عن المعلم كثٌرا من الحرج  

و خاصة التفوق من عدم التمكن من تؽطٌة كل فقرات البرامج المقررة و ٌزٌده ثقة 

بالنفس، فتصبح إتاحة الفرص للمناقشة داخل الفصل ال تطرح أي مشكل بالنسبة 

إلٌه، إذ ال  ٌستطٌع أن ٌلجأ إلى هذا األسلوب أثناء تقدٌمه الدرس أو بعد االنتهاء من 

 . عرضه أو أثناءه و بعده ألنه ٌعرفه مسبقا أن التحكم فً هذه المناقشات مضمون

 مهارات تساعد المعلم فً مٌدان العمل على التعامل مع االختالفات الموجودة بٌن  -4

أفراد المجموعة داخل الحجرة الدراسٌة سواء كانت جنسٌة، أم اجتماعٌة اقتصادٌة أم 

عرقٌة لون البشرة أن ٌعوده على اعتماد األسالٌب التً تجمع وال تفرق، التً تكرس 

معانً األخوة و التعاون و اإلٌثار، و ٌتعد فٌها عن كل مظاهر التحٌز و التمٌٌز مهما 

كانت مبرراتها، كذلك ٌمكن للطالب المتربص أن ٌستفٌد تقنٌات تساعده على 

.احتضان الصراعات و تسٌرها فً االتجاه االٌجابً
(1) 

كذلك ٌجب على المعلم أن ٌخضع لبرنامج التكوٌن اإلنسانً االجتماعً الن مهنة التعلٌم 

أو التدرٌس، تتطلب من المعلم أن ٌكتسب شخصٌة إنسانٌة اجتماعٌة، بؽٌة تؽطٌة كافة 

 .الجوانب العلمٌة لدى المتعلم، و ٌحاول من خالل هذا البرنامج الكشؾ عن خباٌا المتعلم
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فنٌات التواصل أو التدرٌس : الفصل الثانً

 ومهاراته البٌداغوجٌة

 طرق التدرٌس أو التبلٌػ التربوي التواصلً: المبحث األول

 فنٌات التدرٌس ومهاراته: المبحث الثانً 

 المهارات اللؽوٌة:المبحث الثالث 

 

  



طرق التدرٌس أو التبلٌغ التربوي التواصلً : المبحث األول

 : الطرٌقة اإللقائٌة/ 1

" المحاضرة" طرٌقة تقلٌدٌة ٌقوم فٌها المدرس بإلقاء المعلومات على طالبه بأسلوب 

Lecteur Méthode  التً نقصد بها عملٌة اتصال شفوي بٌن شخص واحد ومجموعة 

من األشخاص، ٌتولى فٌها المحاضر مسؤولٌة االتصال من جانب واحد، بحٌث ٌتم فٌها نقل 

المعرفة فً جزء كبٌر منها، على االتصال الشفوي ومساعدة الطلبة على تنظٌمها وتسلسلها 

بشكل ٌساعدهم فً إدراك أو فهم العالقات بٌن أجزابها المختلفة، وفٌها تحول المعلومات من 

: أدمؽة المدرسٌن إلى أدمؽة الدارسٌن ومن أمثلة هذه الممارسات

 .ٌدرس المدرس وٌلقن الدارسون -

 .ٌعلم المدرس كل شًء على حٌن ٌجهل الدارسون كل شًء -

 .ٌفكر المدرس بٌنما ٌفكر للدارسٌن -

ٌضبط المدرس النظام وعلى الدارسٌن أن .ٌتحدث المحاضر بٌنما ٌفكر بالدارسٌن -

 .ٌمتثلوا له

 .ٌختار المدرس ما ٌرٌد وٌطبق رؼباته وعلى الدارسٌن الرضوخ لها -

ٌقوم الدرس بنشاط بٌنما ٌعٌش الدارسون فً خداع مؤداه أنهم ٌنشطون من خالل  -

 .نشاط المدرس

 .ٌختار المدرس محتوى البرنامج الدراسً دون استشارة الدارسٌن -

 .ٌخلط المدرس بٌن سلطة المعرفة وسلطاته المهنٌة التً ٌمارسها -

المدرس هو موضوع العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة -
(1)

   . 

المقصود هو أن هذه الطرٌقة هً طرٌقة إلقابٌة محضة، بحٌث أنها تمثل عرض شفوي 

للمادة العلمٌة، أو الموضوع دون اشتراك المتعلمٌن فٌها فدورهم ٌقتصر على االستماع 

  .والفهم وتدوٌن المعلومات والمالحظات

                                                           
 حسٌن عبد الباري، عصر االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة فً المرحلتٌن اإلعدادٌة  (1)

 .59-58، ص2000 شارع الدكتور مصطفى مشرفة 42والثانوٌة، مركز اإلسكندرٌة للكتاب، 



:     سلبٌات وإٌجابٌات الطرٌقة اإللقائٌة أو المحاضرة*/

السلبٌات اإلٌجابٌات 

طرٌقة ناجحة لتقدٌم موضوع جدٌد أو فكرة 

جدٌدة 

قلة مشاركة الطلبة المعلم المحاضر  

شعور الطلبة بالملل والضجر اقتصادٌة فً الوقت والجهد 

عدم القدرة على التعرؾ على مدى استٌعاب مثٌرة للدافعٌة وباعثة لالنتباه  

الطلبة   

صالحة لزٌادة وإثراء وإؼناء ثقافة ومعارؾ 

الطلبة  

تتطلب الكثٌر من الجهد المبذول من قبل 

المدرس خالل الحثة الدراسٌة وذلك من 

خالل االستمرار بتقدٌم الموضوع وبصورة 

مسموحة للجمٌع 

فعالة جدا إذ تمكن المعلم ذا الكفاٌة العالٌة 

من دعمها بالوسابل واألمثلة ذات الصلة 

بموضوع الحاضرة 

ال ٌستطٌع جمٌع المدرسٌن القٌام بها بنجاح 

ألنها تتطلب مهارات وممٌزات خاصة ٌجب 

أن تتوفر لدى المدرس إضافة إلى امتالكه 

قاعدة واسعة من المعلومات  

ٌستطٌع المدرس التحكم فً الوقت وفً 

إنجاز المنهج المقرر فً الوقت المحدد من 

خالل عرض وشرح األفكار والمعلومات 

بطرٌقة فعالة  

عدم مراعاة فٌها الفروق الفردٌة 

توفر للتالمٌذ إمكانٌة استؽالل حاسة السمع 

.من أجل فهم الموضوع
(1)

 

ال تنمً عملٌة البحث عن المعلومات وحب 

االستطالع لدى التالمٌذ
(2)

 

                                                           
، الكفاٌات التدرٌسٌة  (1) ًّ  عامر إبراهٌم علوان، منٌر فخري صالح، أكرم حمٌد، عٌاد حسٌن محمد عل

وتقنٌات التدرٌس، دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، األردن عمان، وسط البلد، شارع الملك حسٌن، 
 .121، ص2001الطبعة األولى 

منهج أسلوب، وسٌلة، دار المناهج " طرائق التدرٌس" ردٌنة عثمان ٌوسؾ، حذام عثمان ٌوسؾ  (2)

 .82م، ص2005-ه 1425للنشر والتوزٌع الطبعة األولى 



 لكل طرٌقة من الطرق التدرٌسٌة منافع ومساوئ وطرٌقة المحاضرة كؽٌرها فٌها ما 

لها وما علٌها، كونها طرٌقة قدٌمة وتقلٌدٌة، بالرؼم من ما زالت تستخدم فً المدارس 

. والجامعات إلى ٌومنا هذا

: (المناقشة)الطرٌقة الحوارٌة / 2

تقوم هذه الطرٌقة على الحوار، فالمعلم ال ٌتكلم وحده، بل هناك تفاعل متبادل بٌن  

وهً طرٌقة تعلٌمٌة  Discussion Méthode" المناقشة"المعلم والمتعلم عن طرٌق 

محورة، أو معدلة لحد كبٌر عن طرٌقة التدرٌس بالمحاضرة أو اإللقاء، وذلك ألنها تعتمد 

على المبدأ، لون من ألوان الحوار الشفوي بٌن التدرٌس وطلبته أو تعد من الطرابق 

واألسالٌب التً تضمن اشتراك الطلبة، اشتراكا إٌجابٌا فً العملٌة التعلمٌة، ولهذا ٌنظر لها، 

على أنها أسلوب شابع فً تعلٌم جمٌع المواد التعلٌمٌة، وتعلمها، ال سٌما إذا أحسن التدرٌس، 

إعدادها وتنظٌمها وقٌادتها وتنفٌذها مع طلبته، وذا ٌتطلب من المعلم أن ٌكون على درجة 

كبٌرة من الخبرة والثقافة، والمرونة فً طرح المادة التعلٌمٌة فً المواقؾ التعلٌمٌة المختلفة 

ومناقشتها، وقد تكون المناقشة مقٌدة أو حرة
(1)

 .

 المالحظ على هذا النوع من الطرابق التدرٌسٌة أن هذه الطرٌقة، أكثر حوارٌة 

وتفاعلٌة، بحٌث أنها تجعل العملٌة التعلٌمٌة مبنٌة على أساس التواصل بٌن أطراؾ العملٌة 

التعلٌمٌة، كما أنها تعتمد على األسبلة لنجاحها، فٌسأل الطالب من قبل المعلم بؽٌة الوصول 

بهم إلى األجوبة المختلفة ألجل التدرٌب على التخمٌن والحدس الذهنً لتنمٌة الجوانب 

. العقلٌة

  

                                                           
الكفاٌات التدرٌسٌة " عامر إبراهٌم، منٌر فخري صالح، أكرم جاسم حمٌد، عٌاد حسٌن محمد علً  (1)

دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع األردن، عمان، وسط البلد، شارع الملك حسٌن " وتقنٌات التدرٌس
 .124-123،ص 2001الطبعة األولى 



: مزاٌا وعٌوب الطرٌقة الحوارٌة أو المناقشة*/

العٌوب المزاٌا 

تشٌٌع جوا من الحٌوٌة فً القسم فتكسر 

الجمود وتدفع الملل وتثٌر الدافعٌة للتعلم 

تتطلب إلمام التالمٌذ بالموضوع مدار النقاش 

تفسح المجال أمام المدرسة لتنمٌة انتباه 

الطالب وتفكٌره المستقل 

ضعؾ قدرة التالمٌذ فً المرحلة االبتدابٌة 

على ضمان النظام واالنضباط تأمٌن الجو 

الدٌمقراطً للمناقشة وهً من الشروط 

الضرورٌة لنجاحها 

تعتمد األسبلة واألجوبة وتجعل المتعلم بأنه 

ساهل فً سٌر الدرس  

إشراك عدد محدد من التالمٌذ بالدرس، دون 

ؼٌرهم وؼالبٌتهم من المتمٌزٌن 

ٌشمل استخدامها جمٌع المواد ومختلؾ 

المستوٌات 

احتدام النقاش، وإثارة االنفعاالت مما ٌؤدي 

إلى الخروج عن جوهر الموضوع وضٌاع 

وقت الدرس وإشاعة الفوضى وبذر 

الخالفات
(1)

 

تثبت المعلومات فً ذهن الطالب وتجعله 

 (2) حاضر البدٌهة شدٌد االنتباه

  

الطرٌقة الحوارٌة أو المناقشة هً طرٌقة فعالة لجلب انتباه المتعلم وتثٌر التفاعل بٌن 

األطراؾ العملٌة التعلٌمٌة، بؽٌة الوصول إلى قمة التكامل بٌن المعلم والمتعلم بالرؼم من 

 . الصعوبات التً تواجهها، لكنها تبقى طرٌقة معتمد علٌها فً التدرٌس

  

                                                           
، دار أسامة للنشر والتوزٌع، األردن، عمان "الحدٌثمعلم الصؾ وأصول التدرٌس "عبد القادر مراد   (1)

 .42، ص2005
 

حسٌن عبد الباري عصر االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة فً المرحلتٌن اإلعدادٌة والثانوٌة،   (2)

 .02 ص2000 شارع الدكتور مصطفى مشرفة 42مركز اإلسكندرٌة للكتاب، 

 



 :(االستقراء)الطرٌقة االستقرائٌة /3

 تجعل هذه الطرٌقة الطالب ٌبحث وٌستقرئ الحقٌقة وهً الطرٌقة التً تبدأ 

بالجزبٌات وتصل إلى القواعد العامة، تستعمل كثٌرا هذه الطرٌقة فً المرحلة األساسٌة، 

حٌث ٌنطلق التلمٌذ من التفكٌر فً الجزبٌات للوصول إلى العام، وعن طرٌق ذلك ٌتعود 

التلمٌذ على التفكٌر لسلٌم المنطقً، واالعتماد على النفس فً الكشؾ عن الحلول، وكذلك 

حب البحث، وهً تستعمل كثٌرا فً العلوم الرٌاضٌة
(1)

.  

وال ٌصاح انعكاس المفهوم االستقرابً كطرٌقة تدرٌسٌة، نالحظ أن المعلم ٌقرب القاعدة أو 

القانون العام فً الموضوع من خالل عرضه لجملة من الحقابق واألمثلة التً ٌعرفها 

التالمٌذ من خبراتهم، ثم ٌشٌر علٌهم بإجراء عملٌة تحلٌل ومقارنة لهذه األمثلة وصوال إلى 

قاعدة مشتركة أو قانون عام بٌنها
(2)

.  

  ففً تدرٌس موضوع الفاعل فً مادة اللؽة العربٌة، ٌطلب من المعلم من التالمٌذ :مثال

قراءة مجموعة من الجمل ثبتها أمامهم على السبورة، وبعد قراءة التالمٌذ للجمل، ٌوجه 

المعلم إلٌهم مجموعة من األسبلة وٌطلب منهم اإلجابة، وهكذا ٌتدرج معهم حتى ٌصلوا إلى 

، إن المعلم تمكن مع (االستقراء)القاعدة أو القانون العام، ونالحظ من خالل هذا األسلوب 

 .تالمٌذه من الوصول إلى القانون من خالل األمثلة لجزبٌات القانون

 نالحظ من خالل هذه الطرٌقة االستقرابٌة أن المتعلم مطالب باستقراء الحقٌقة، 

والمعلم مطالب بشرحها وتفسٌرها، والتماشً والقاعدة االستقرابٌة، التً تمٌل إلى البدء 

 .بالجزبٌات وصوال إلى القاعدة العامة، وهً طرٌقة فعالة خاصة فً اللؽة العربٌة

  

                                                           
عبد الباري عصر االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة فً المرحلتٌن اإلعدادٌة والثانوٌة،   (1)
 .62ص
 .43 عبد القادر مراد، معلم الصؾ وأصول التدرٌس الحدٌث، ص (2)



 :(حل المشكالت)الطرٌقة التلقٌنٌة /4

 تشبه هذه الطرٌقة، الطرٌقة اإللقابٌة حٌث ٌقصد بالتلقٌن ذلك التعلٌم التلقٌنً 

المستعمل لتلك الطرٌقة التً ٌقع فٌها االعتماد الكلً على المعلم، وفً هذه الطرٌقة ٌكون 

سلبٌا، ألن المعلم ٌعرؾ كل شًء، والطالب ٌحفظ وٌستدرك وٌستظهر،  (المتعلم)الطالب 

إال أن الطرٌقة تعمل على حل المشكالت الصعبة حٌث ٌتدخل المعلم بتلك الحلول التً ٌقؾ 

علٌها الطالب على هدؾ تعلٌمً بمساعدة محددة من المعلم أو بدون مساعدة، وٌتم فٌها 

إعطاء المبادئ وحلول المشكالت من قبل المعلم
(1)

.  

 :مزاٌا وعٌوب الطرٌقة التلقٌنٌة أو حل المشكالت*/

 العٌوب المزاٌا

تعمل على إثارة انتباه الطلبة والتالمٌذ 

وتوجٌه تفكٌرهم باتجاه المشكلة من أجل 

 إٌجاد الحل مناسب

ال تمكن الطلبة من التوصل إلى الحلول 

 الصحٌحة فً مجال التربٌة والتعلٌم

تعزز العالقة وتقوي الثقة ما بٌن التالمٌذ 

والمعلم وذلك من خالل التوجٌهات 

 واإلرشادات التً ٌقدمها لهم 

هذه الطرٌقة ال تسمح للتالمٌذ بفهم المادة 

 الدراسٌة بشكل مفصل ودقٌق

تلعب دور كبٌر فً تدرٌب الطلبة على حل 

 المشكالت والمواقؾ التً تواجهها 

عدم امتالك المعلم للقدرة الكافٌة على إثارة 

المشكلة وإعطاء التوجٌه و اإلرشادات 

 المناسبة

عند توصل التالمٌذ إلى الحلول الصحٌحة  تدفع التالمٌذ وتزٌد من رؼبتهم فً البحث

ٌشعرهم بالتباهً والؽرور لتفوقهم على 

معلمهم
(2)

 

  

                                                           
 .61 المرجع السابق، ص (1)

وسٌلة دار المناهج للنشر " طرابق التدرٌس منهج" ردٌنة عثمان ٌوسؾ، حذام عثمان ٌوسؾ  (2)
 .96-95م،ص 2005-ه 1425والتوزٌع الطبعة األولى 



 :(الوحدات)الطرٌقة التكاملٌة /5

 طرٌقة ترقى بالتعلم إلى مستوى التجرٌد وتراعً الخصابص الممٌزة للؽة، سمٌت 

بالتكاملٌة  أو الوحدات ألنها تعلم اللؽة كوحدات أو باألحرى كوحدة تتكامل أجزاؤها منذ 

 .الخطوة األولى لتعلٌمها، وتنمو فً مدارجها المتتابعة ككل له وحدته ال كأجزاء منفصلة

 فً حقٌقة األمر ال ٌمكن اإلطالق على هذا النمط بالطرٌقة حٌث إنها، منهج تعامل 

لؽوي جامع ٌعتمد مجموعة من المهارات النفعٌة التً ٌستعملها المدرس أثناء إلقاء دروسه 

قصد التعامل مع النصوص، وقد القت هذه الطرٌقة تطبٌقا واسعا فً مجال التربٌة والتعلٌم 

ومن قبل التربوٌٌن، وذلك للدور الكبٌر الذي تلعبه فً تعزٌز المعلومات لدى التالمٌذ بشكل 

تفصٌلً، ومركز، وذلك من خالل تقسٌم المادة إلى وحدات ذات معنى قابم بذاته مع 

االحتفاظ بانتمابها إلى المفردة األساسٌة والوحدات األخرى فٌها، من خالل عملٌة الربط ما 

بٌن هذه الوحدات
(1)

. 

 بأن مفهوم الوحدة فً التدرٌس، ٌمثل دوره على أسلوب 1988 وٌجد الرٌان 

التسمٌع الٌومً والحصص التقلٌدٌة، وأن الوحدة التعلٌمٌة شاملة من حٌث المجال، وفٌها 

 .ٌنظم النشاط والمواد التعلٌمٌة بحٌث تكون وحدات

 المعنى من هذا القول أن هذه الطرٌقة التكاملٌة أو طرٌقة الوحدات، تقسم اللؽة إلى 

وحدات أو أجزاء بؽٌة دراستها، أي أنها تدرس اللؽة ضمن أجزابها المتصلة والمتكاملة 

ولٌس كأجزاء منفصلة، فال ٌكتمل معنى األول إلى باكتمال الثانً، وهكذا تتولى العملٌة إلى 

ؼاٌة الوصول إلى المعنى النهابً
(2)

 . 

  

                                                           
فً المرحلتٌن اإلعدادٌة " عصر االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة" حسٌن عبد الباري  (1)

 .60-59والثانوٌة، ص
وسٌلة دار المناهج للنشر " طرابق التدرٌس منهج" ردٌنة عثمان ٌوسؾ، حذام عثمان ٌوسؾ  (2)

 .96م ص 2005-ه 1425والتوزٌع الطبعة األولى 



 :ممٌزات وعٌوب الطرٌقة التكاملٌة أو الوحدات*/

 العٌوب الممٌزات

وجود عالقة وترابط ما بٌن الوحدات 

بالشكل الذي من خالله ٌمكن للمدرس 

 والتالمٌذ من بلوغ األهداؾ المحددة

إذ لم ٌستطع التالمٌذ إدراك العالقة ما بٌن 

الوحدات والتوصل فإن ذلك سوؾ ٌؤثر 

 .بشكل سلبً على تحقٌق األهداؾ

ٌساعد التالمٌذ على اكتساب المعرفة 

والمهارات وإتباع األسلوب العملً فً 

 التحلٌل واالستنتاج 

تستؽرق الكثٌر من الوقت من أجل بلوغ 

األهداؾ العامة منها
(1)

 

تعزز عالقة التالمٌذ بالمدرس من خالل 

 المشاركة والعمل الجماعً

ٌتدرب الطالب لعلى الدراسة والتحلٌل 

 المنظم

تزٌد من مساهمة التالمٌذ واستعدادهم فً 

 تحمل المسؤولٌة

 

  

                                                           
 .97 المرجع السابق ص  (1)



 :طرقة المشروع/6

 تمثل نشاطا أو تجربة أو فعالٌة التً ٌقوم بها التلمٌذ بشكل فردي أو جماعً من أجل 

، ولقد أصبحت فً الوقت 20تحقٌق هدؾ معٌن، ظهرت هذه الطرٌقة فً بداٌة القرن 

الحاضر من الطرابق المعتمدة بشكل واسع فً المدارس والجامعات والتً تمتلك الوسابل 

 .والتقنٌات الحدٌثة

 :ممٌزات وصعوبات طرٌقة المشروع*/

 الصعوبات الممٌزات

صعوبات تتعلق بالنظام المدرسً بحٌث ال  تدرب الطالب على العمل الجماعً 

ٌمنح للمعلم المرونة الكافٌة من تطبٌق هذه 

الطرٌقة بحٌث ٌواجه صعوبات تتعلق 

بالنظام المدرسً كتعذر الطلبة على الخروج 

 من القسم للقٌام بنشاط ٌتعلق بها  

ٌنمً الممارسات الدٌمقراطٌة وروح النقد 

 البناء

صعوبات تتعلق بالمعلم بحٌث نجاحها ٌعتمد 

على استٌعاب المعلم لها ومعرفته بكٌفٌة 

 تطبٌقها وإلمامه بها

تدرب الطالب على مواجهة المشاكل 

 والبحث عن الحلول المناسبة 

صعوبات مالٌة كون المدرسة ؼٌر قادرة 

 على توفٌر المادٌات المتعلقة بتطبٌقها

 توفر عوامل االتصال بالبٌبة المحٌطة

 تنمً لدى الطلبة روح المساعدة 

اعتماد الطالب على النفس والصبر على 

 تحمل المسؤولٌة

تنمً لدى الطالب المعرفة والمهارات 

والخبرة
(1)

 

                                                           
 100 المرجع السابق ص  (1)



 لقد اعتمدت طرٌقة المشروع على العمل الفردي والجماعً للمتعلم على شكل 

جماعات صؽٌرة أو بشكل فردي ٌسمح له بتحقٌق هدفه التعلٌمً، وأصبحت معتمدة كثٌرا 

 .فً مدارسنا وجامعاتنا

  



 فنٌات التدرٌس ومهاراته: المبحث الثانً

 : فنٌات التدرٌس أو التواصل البٌداغوجً/1

 الحدٌث عن فنٌات التدرٌس ٌتطلب تدخل عدة أمور، وخاصة منها المرتبطة بمجال 

 :الخدمة العلمٌة التً ٌقدمها المدرس فً مٌدانه

 .اإللمام الجٌد بطرابق التدرٌس -

 .توزٌع المواد فً أوقات كافٌة خالل التوزٌع السنوي -

حمل التلمٌذ على العمل الفردي واستؽالل جهوده الخاصة فً ترتٌب دروسه  -

 .وأوقافه

 .مجاراة المعلم ألهم الدراسات العلمٌة والدٌكتاتٌكٌة فً مجال اختصاصه -

إن فنٌات التدرٌس أو التواصل تعتمد بالدرجة األولى على المعلم المؤهل تربوٌا 

وعلمٌا، والحامل لمواصفات التربوٌة، والخبرة التً تقرر صالحٌته أن ٌكون مربٌا، 

إضافة إلى استعداده لممارسة التعلٌم وحبه لها، الن التدرٌس علم له أصوله 

وقواعده، كما أن الوعً بفلسفة التربٌة وقٌمها العالٌة، ضرورة قصوه، تتطلبها قٌم 

 .المعلم العصري والمؤهل

وعلى هذا فإن على المعلم أن ٌتلقى التدرٌبات لضمان مواكبته للتطور الذي 

ٌطرأ على المنهج وطرابق التعلٌم ومعارؾ التربٌة
(1)

.  

 من هذا نستنتج أن على المعلم الناجح أن ٌكون محٌطا بكل معالم مهنة التعلٌم 

وجوانبها، سواء أكانت من جانب المادة العلمٌة، أو كانت من جانب المتعلم، أو من 

جانب شخصٌة كمعلم أو مدرس مؤهل تربوٌا لخوض ؼمار التجربة العلمٌة دون 

 .  زٌادة أو نقصان أو إهمال بذكر، بؽٌة إٌصال المادة العلمٌة على أكمل وجه

   

                                                           
حسٌن عبد الباري، عصر االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة فً المرحلتٌن اإلعدادٌة   (1)

 والثانوٌة، ص



إضافة إلى العمومٌات التً ٌقترحها خبراء التربٌة، على هذا المعلم أن ٌوجد العالقة 

المتبنٌة بٌنه وبٌن تلمٌذته أو طالبه بحٌث أن العالقة تكون فً وضع دابم، تشكل الخٌط 

الرابط بٌن المرسل و المستقبل، ولذا كان من الضروري أن تتوفر فً هذه العالقة أنماط 

االتصال المحدد لتفعٌل عملٌة التعلٌم و تحبٌبها، فكان األخرى أن ٌحصل االنسجام بٌن 

 :طرفً هذه العملٌة فً النشاطات، و استجالب الدوافع التالٌة

 . وٌلعب دورا هما فً تشوٌق التلمٌذ عن طرٌق الوسابل:الدافع المثٌر.1

وهو باب ٌفتح المجال أمام المنافسة التً تؤدي إلى : إشعارهم بالثقة و النجاح.2

 .العمل و بصرامة من أجل التفوق

 ولعلها أوثق صلة، بمادة التعبٌر حٌث ٌترك للطالب حرٌة :إعطائهم الحرٌة. 3

التعبٌر بصراحة عمال ٌجول فً نفسه وال ٌتدخل األستاذ، ألنً فً حالة الخطأ الفادح الذي 

 .ٌستدعً التصحٌح

 حٌث أن المتعلمٌن لٌسوا على درجة واحدة فً التفكٌر و :مراعاة الفروق الفردٌة.4

 .الذكاء، وكان ال بد لكل واحد أن ٌنال نصٌبه من االحترام و التعلم

 وهذا هو لب و أساس :اعتماد التفكٌر العلمً و الستقراء و القٌاس و االستنباط.5

حضارة الٌوم، ٌجب تعلٌم الطلبة أو المتعلمٌن طرٌقة التفكٌر و التحلٌل، تتٌح لهم فرصة 

.الرقً و خدمة اإلنسان عن طرٌق السٌر فً ركب الحضارة العالمٌة 
(1)

 

مما ٌعنً أن نجاح الصلبة بٌن طرفً النشاطات العملٌة التعلٌمٌة راجع إلى 

اصطحابها، وارتباطها ببعض النشاطات بؽٌة تحقٌق االنسجام و الترابط بٌن المعلم و 

 .المتعلم و استجالب عدة دوافع، تزٌد من االرتباط الوثٌق، و تفعٌل العملٌة التعلٌمٌة

 

 

                                                           
 .74ص"دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة" صالح بلعٌد (1)



 

 :مهارات التدرٌس.2

 :المهارات التنفٌذٌة للفعل التدرٌس.أ

 :مهارة تهٌئة الطالب و إثارة انتباههم و دافعٌهم للتعلم- 

 ٌستطٌع المعلم تنفٌذ هذه المهارة، من خالل وسابل و أسالٌب متنوعة كطرحه األسبلة 

على المتعلمٌن، أو القٌام بأنشطة معٌنة، على أن تكون فً بداٌة الدرس و خالله بحث 

القابلٌة للتعلم فً نفوس المتعلمٌن، و االستعداد و التركٌز الجٌد لهم نحو الموضوع، وٌكون 

 .بذلك المعلم، قد هٌأ المتعلمٌن للدرس، وجعلهم أكثر استعداد المتعلم

 : ترجع أهمٌة مهارة تهٌبة الطالب فعل التعلم، إلى عدة أمور من بٌنها:أهمٌتها 

العمل على تركٌز انتباه الطالب على المادة التعلٌمٌة الجدٌدة، كوسٌلة لضمان  -

 .اندماجهم فً األنشطة الصفٌة

تساعد على توفٌر االستمرارٌة فً العملٌة التعلٌمٌة من خالل ربط موضوع الدرس  -

 .بما سبق أن تعلمه الطالب

.تساعد فً التعامل مع جمٌع الطالب -
(1)

 

المهارة تهٌبة الطالب عدة فوابد، فً العلمٌة التعلٌمٌة حٌث أنها تمكن المعلم من 

السٌطرة على سٌرورة الدرس، و مساعدة الطلبة على االشتراك الدابم فً فعالٌة 

 .الدرس، و فً بداٌته و نهابٌته

 تتكون مهارة تهٌبة الطالب من العدٌد من العناصر و التً ٌجب على :مكوناتها

 .المعلم أن ٌتقنها، بقٌة نجاح العملٌة التعلٌمٌة و من بٌن هذه العناصر

 

 

                                                           
دار المناهج للنشر "أساسٌات التدرٌس" خلٌل إبراهٌم منٌر و عبد الرحمن جامل و عبد الباقً ابو زٌد (1)

 .151.152هص2014.ه1435و التوزٌع عمان شارع الملكح سٌن الطبقة االولى 



 .اختبار األسلوب المناسب للتهٌبة، و إثارة االنتباه لدي الطالب -

التنفٌذ الجٌد ألسلوب تهٌبة الطالب، المختار،فكل أسلوب،قواعد معٌنة على المعلم  -

 .االلتزام بها

 .مراعاة الزمن المناسب للتهٌبة -

متابعة ردود فعل الطالب، و االنتقال الطبٌعً من التهٌبة إلى موضوع الدرس،  -

 .وعدم الفصل بٌن التهٌبة موضوع الدرس

 ٌمكن للمعلم الناجح، أن ٌختار ما ٌناسبه من أسالٌب،تتناسب مع درسه و :أسالبٌها

 :طالبه، وظروؾ إمكانٌته مدرسته و من بٌن هذه األسالٌب نجد

تعرٌؾ الطالب باألهداؾ المتوقعة من الدرس بحٌث ٌزٌد هذا من دافعٌة الطالب و  -

 .حماسهم من اجل تحقٌق األهداؾ المرجوة

التفاعل اللفظً و ؼٌر اللفظً، بٌن المعلم و الطالب و بٌن الطالب أنفسهم و  -

المقصود بهذا، هو حالة التواصل أو االتصال بٌن أطراؾ العملٌة التعلٌمٌة سواء 

 .لفظٌا أو ؼٌر لفظٌا

تعرٌؾ الطالب بنتابج اختباراتهم، حٌث تعد التؽذٌة الراجعة إحدى أسالٌب إثارة  -

.الدافعٌة لدى المتعلمٌن داخل الفصل و خارجة
(1)

 

تتمٌز مهارة تهٌبة الطالب و إثارة انتباههم نحو التعلم، بالعدٌد من المكونات و 

األسالٌب التً تساهم بشكل كبٌر فً إنجاح العملٌة التعلٌمٌة، واستمرارتٌها، طول 

الدرس، بحٌث تزٌد هذه المكونات و األسالٌب، من دافعتٌهم نحو التعلم، و تجنب 

 .قٌهم، روح المثابرة و التنافس

 

  

 

                                                           
" أساسٌات التدرٌس" خلٌل إبراهٌم شٌر و عبد الرحمن جامل، و عبد الباقً أبو زٌد  (1)

 .153.155.156ص



هً مجموعة األنشطة، والعالقات اإلنسانٌة الجٌدة التً :  مهارة اإلدارة الصفٌة

تساعد على إٌجاد تعلٌمً و تشمل توفٌر الخبرات التعلٌمٌة، وحفظ النظام، ومالحظة 

 .الطالب و متابعتهم و تقوٌمهم

 تمكن أهمٌة مهارة اإلدارة الصفٌة، فً كونها جزء، من األدوار التً تناط :أهمٌتها

بعمل المدرس، فهً شرط أساسً و ضروري اإلنجاح العملٌة التعلٌمٌة، فبدون إدارة صفٌة 

.سلٌمة ال ٌمكن أن ٌتحقق تعلٌم و تعلم صفً فعال
(1)

 

بمعنى أخر أن هناك عالقة وطٌدة تربط بٌن مهارة اإلدارة الصفٌة و عملتً التعلٌم و 

التعلم، فالمعلم الذي لدٌه رصٌد معرفً كافً الستراتٌجٌات التعلٌم، علٌه بتشكٌل بٌبة 

 .تعلٌمٌة جٌدة تضمن إنجاح العملٌة التواصلٌة التعلٌمٌة بٌن المعلم و المتعلم

 : هناك ثالثة  أنماط لإلدارة الصفٌة وهً:أنماطها

 ٌمنح من خالله المعلم رؼبة ذاتٌة أو ؼٌر ذاتٌة حدٌة :النمط الفوضوي السائب

متناهٌة للتالمٌذ فً توجٌه شؤونهم  و تعلمهم، و التصرؾ كما ٌحلو لهم، دون تدخل ٌذكر 

منه، و تتمٌز الحٌاة الصفٌة نتٌجة األسلوب الفوضوي السابب بالفوضى و واألهادفٌة، أما 

المعلم فٌتصؾ بضعؾ الشخصٌة و اإلهمال و عدم القدرة على توجٌه التالمٌذ وجذب 

.انتباههم
(2)

   

 

 

 

 

 

                                                           
 .156.157 المرجع السابق ص  (1)
(2)

 .39ص2009دار هومة للنشر و التوزٌع الطبعة الرابعة " دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة"صالح بلعٌد 



 إن ابرز سمات هذا النمط هو أن التفاعل الذي ٌتم بٌن :النمط السلطوي أو التسلطً -

المعلم و طالبه ٌتم بالنشر و اإلرهاب، و استقالل شًء للمركز الوظٌفً، وٌتمٌز 

 :هذا النمط بالعدٌد من السلوكات، من بٌنها

 .ٌشؽل أفراد التالمٌذ ؼالبا بالمهام و األنشطة التً ٌرٌدها -

 .ٌأخذ على عاتقه تحمل مختلؾ المسؤولٌات المرتبطة بتعلم التالمٌذ -

.ٌملً األوامر و التوجٌهات على التالمٌذ دون مراعاة رؼبابهم -
(1)

 

المفهوم من خالل هذا النمط هو إخضاع السلطة الكاملة على المتعلم من قبل، أي 

بهذا األخٌر الحرٌة الكاملة فً التعامل مع الطلبة، دون مراعاة أدن شعورهم، فهذا 

النوع من النمط تطبق من خالله سلطة الحاكم على المحكوم، من خالل التعامل 

 .السلطوي الذي ٌتبادر من المعلم اتجاه المتعلم

 سمته، هو أن التفاعل ٌتم بٌن المعلم و طالبه ٌتمٌز بتوفٌر المناخ :النمط الدٌمقراطً

التعلٌمً المرٌح، وؼٌر المثٌر للقلق و الخوؾ، و تسود روح الصداقة و الثقة و 

 .التفكٌر المشترك، ومن أهم سماته نجد

 .إتاحة الفرصة المتكافبة أمام الطالب و تشجٌع التعاون فٌما بٌنهم -

 . تشجٌع الطالب على اإلقبال على التعلم و تحقٌق األهداؾ التعلٌمٌة -

 .اشتراك الطالب فً وضع األهداؾ و صٌاؼتها -

.إتاحة الفرصة أمام الطالب لتقٌٌم عملهم بأنفسهم -
(2)

 

ٌعد النمط الدٌمقراطً من بٌن أهم األنماط الصفٌة التً ٌتشكل من خالله التفاعل 

الصفً، و تبرز العالقة التواصلٌة بٌن أطراؾ العملٌة التعلٌمٌة، بحٌث إنه ٌفسح 

لتشكٌل  حلقة التواصل البٌداؼوجً الفعال و البناء، من  المجال أمام المعلم و المتعلم

 .دون أي ضؽوطات من الطرفٌن، وال حتى أٌة مشاكل  تعلٌمٌة تذكر

 

 

                                                           
 .52ص"دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة" صالح بلعٌد (1)
(2)

 .160ص"أساسٌات التدرٌس" خلٌل إبراهٌم و عبد الرحمن جامل و عبد الباقً أبو زٌد 



 

 :مهارات اختٌار و استخدام الوسائل التعلٌمٌة.3

 حسن استخدام و استؽالل الوسابل التعلٌمٌة، تعد مهارة من مهارات المعلم الناجح، 

 :و الهدؾ من استؽاللها، له أثره المحلً فً عدة أمور، وٌتمثل ذلك فً

 .استخدامها كمساعد فً عملٌات العرض-  

 .عنصر مساعد فً البرهان- 

 .تسهم فً حل المشكالت المنطقٌة- 

.تسهل تبادل التعامل بٌن إجراءات التعلٌم و اكتساب المعارؾ- 
(1)

 

مما ٌعنً هذا أن مهارة المعلم أو المدرس الناجح و المستمر، تمكن فً حسن اختٌاره 

و استخدامه للوسٌلة التعلٌمٌة، أو باألخرى الوسابل التقنٌة فً عملٌة التعلٌم، األخٌرة تفسح 

له المجال أمام إظهار كل مواهبه و طاقاته الكامنة فً التعلٌم الفعال، و كذلك تمهد له 

 .الطرٌق نحو الوصول إلى مبتؽاة التعلٌمً 

 :مهارة استخدام الكتاب المدرسً.4

سٌبقً الكتاب المدرسً، هو الدعامة األساسٌة للتعلٌم، ولكنه لٌس المصدر الوحٌد،  

ألنه ٌستخدم كمرجع للمعلم و المتعلمٌن فً إعداد الدروس، و بإمكان المعلم استخدام الكتاب 

المدرس، فً تنمٌة مهاراتهم فً القراءة و الفهم و النقد و التفسٌر و التعبٌر عن أنفسهم وفقا 

.لضوابط ٌضعها المعلم
(2)

 

                                                           
االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة فً المرحلتٌن اإلعدادٌة و "  حسنً عبد الباري عصر (1)

 .2000 شارع الدكتور مصطفى مشرفه اإلسكندرٌة 42مركز اإلسكندرٌة  للكتاب .الثانوٌة
 .168ص (المرجع السابق) خلٌل إبراهٌم (2)



 نفهم من خالل هذا القول أن مهارة استخدام الكتاب المدرسً تمكن فً إعداده المعلم 

لدروسه، وتنمٌة مهارة القراءة و المطالعة الموجهة، و التعبٌر، وؼٌرها من النشاطات 

 .التربوٌة لكنه لٌس المصدر الوحٌد فً ذلك كونه ٌعد مرجع بالنسبة للمعلم و المتعلم

 

 :مهارة صٌاغة و توجٌه األسئلة الصفٌة.5

و هً مجموعة األداعات  التً ٌقوم بها المعلم، فً الموفق التعلٌمً، وتظهر من  

خاللها، مدى معرفته باألساسٌات الواجب إتباعها عند التخطٌط المسبول، ومدى استخدامه 

بجمٌع أنماط األسبلة، وإٌجادته ألسالٌب توجٌه السؤال، و األسالٌب المتبعة فً معالجة 

 :إجابات التالمٌذ، و تتفرع منها ثالث مهارات فرعٌة وهً

 :صٌاغة األسئلة الصفٌة.1

 الصٌاؼة اللفظٌة للسؤال، من الضرورٌات التً ٌجب أن ٌضعها، المعلم نصب عٌنه، 

فالصٌاؼة ترتبط بالمصطلحات المستخدمة ٌمكن أن تفسد أي سؤال، فالصٌاؼة ترتبط 

 .بالمصطلحات المستخدمة فً السؤال و بعدد الكلمات

 . و ٌمكن للمعلم إتباع المبادئ التالٌة لصٌاؼة األسبلة الصفٌة

  ارتباط األسبلة بأهداؾ الدرس، بشرط اشتمالها لكافة المستوٌات المعرفٌة

 .المناسبة لموضوع الدرس

  صٌاؼة السؤال بوضوح، بحٌث تكون عدد الكلمات قلٌلة و خالٌة من

 .المصطلحات و الكلمات الصعبة

 االبتعاد عن األسبلة الؽامضة التً تعدد تفسٌرات التالمٌذ لها. 

 اقتصار لسؤال على تحقٌق مطلب واحد فقط. 

 التدرج فً األسبلة الصفٌة، من السهل إلى األصعب و من البسٌط إلى المعقد. 

 إن تركٌز األسبلة على المعارؾ و المفاهٌم و الخٌرات المهمة فً الدرس. 



 عدم اشتمال األسبلة على ألفاظ سلبٌة .
(1)

 

 تعد مهارة صٌاؼة األسبلة الصفٌة، من األساسٌات المهمة، فً العملٌة التعلٌمٌة، 

بحٌث تمكن المعلم من إنجاز عدة مبادئ التً ٌمكن للمعلم، إتباعها بؽٌة تحقٌق التواصل 

 .المطلوب

 :توجٌه األسئلة.2

توجٌه األسبلة ال ٌعتمد بالضرورة على حسن صٌاؼتها فقط، بل ٌمكن اعتماده أٌضا  

على كٌفٌة توجٌهها، و المقٌاس الحقٌقً لفاعلٌة السؤال، هو ما تثٌره من استجابات 

إبتكارٌة، و ٌمكن للمعلم الصفً االعتماد فً توجهٌه لألسبلة الصفٌة على المبادئ التالٌة 

 :بقٌة إتقانه لهذه المهارة

 توجٌه السؤال لجمٌع التالمٌذ، ثم اختٌار المجٌب. 

 إلقاء السؤل بصوت واضح النبرات، صحٌح من حٌث اللؽة و المعنى. 

 النظر إلى جمٌع التالمٌذ أثناء تقدٌم السؤال. 

 التوزٌع العادل لألسبلة على مجموع تالمٌذ الفصل. 

  ًالتعرؾ على التالمٌذ االنطوابٌٌن فً الفصل و تشجٌعهم على المشاركة ف

 .الموقؾ التدرٌسً بفاعلٌة

 عدم تكرار السؤال لضمان إضافة الوقت.
(1)

 

المعنً من هذا، هو مراعاة المعلم الناجح فً توجٌه األسبلة الصفٌة كل المبادئ التً 

تحث على االعتماد على األسبلة التً تكون فً صمٌم الدرس، و توفٌر الفرص المتكافبة 

 .للتالمٌذ، سواء العاد ٌبٌن منهم أم االنطوابٌٌن، للوصول بهم ؼلى تحقٌق فاعلٌة التواصل

 :تلقً المعلم إجابات التالمٌذ.3
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تعد من األركان المهمة لموقؾ التدرٌس، و التحدي الحقٌقً للمعلم ٌمكن فً تلقً  

استجابات التالمٌذ، بحٌث تتوقؾ كفاءة المعلم فً توجٌه األسبلة على الطرٌقة التً ٌتلقى بها 

استجابات التالمٌذ، لذا على المعلم إتباع بعض المبادئ التً تساعده على تلقً إجابات 

 .التالمٌذ بفهم ووعً

 االستماع بعناٌة لما ٌقوله التلمٌذ، ثم مطالبته بتقدٌم األمثلة التً تؤدي إجابته. 

  امتداح اإلجابة الصحٌحة الن اإلثابة الفورٌة تؽزز اإلجابات الصحٌحة ، و

 .تسهم فً اشتراك التلمٌذ فً الحوار بنٌه وبٌن المعلم فً الموافق التدرٌسٌة

  عدم إخبار التلمٌذ بخطبه فً اإلجابة عن السؤال، وإنما توجٌهه بالعبارات

 .أرٌد إجابة أدق و بذلك ٌضمن المشاركة الفاعلة للتلمٌذ: المناسبة مثال

  عدم تقدٌم األسبلة المركبة و التً تتطلب الرد على مجموعة من االستفسارات

 .الضمنٌة و استبدالها بأسبلة قصٌرة متتابعة

 عدم مقاطعة التلمٌذ أثناء اإلجابة. 

  تجمٌع إجابات أفراد التالمٌذ عن األسبلة و تشخٌصها بلؽة واضحة و سهلة

 .لمجموع الفصل

  فً حالة إجابة التلمٌذ عن سؤال ٌطرحه المعلم، باستطاعة البقة االستفسار

 .من المعلم أو من التلمٌذ الذي أجاب عنه

 بشرط أن ٌتم كل هذا بطرٌقة منظمة لحفظ النظام.
(1)

 

من خالل عملٌة تلقً إجابات التالمٌذ نفهم بأن هذه المرحلة،تمكن المعلم من فهم 

التالمٌذ و التقرب منهم بطرٌقة سلسلة تسمح له من بلوغ هدفه التعلٌمً ذلك كله 

من خالل إتباعه لبعض المبادئ التً باستطاعتها مساعدته على تلقً مختلؾ 

اإلجابات المتوقعة من قبل المتعلمٌن و تصحٌحها فً إطار تعلٌمً منظم ٌضمن 

 .تسلسل الدرس
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 :مهارة تنوٌع المثٌرات.6

 ٌقصد بها عدم الثبات على شًء الحماس فً العمل و على االبتكار، فكلما كانت 

 .البٌبة ملٌبة بالمثٌرات كانت أكثر إشارة للدافعٌة

 وهناك عدة أسالٌب لتنوٌع المثٌرات ٌمكن للمعلم استخدامها لٌستحوذ على انتباه 

 :التالمٌذ، ولٌؽٌر من إٌقاع عرض الدرس و من بٌن هذه األسالٌب نجد

 :التنوٌع الحركً.1

 و معناه أن ٌؽٌر المعلم من موقعه فً حجرة الدراسة فال ٌقؾ فً مكان واحد طوال 

الوقت، بل أن ٌتنقل داخل الفصل، مقتربا من التالمٌذ متحركا بٌن الصفوؾ، فهذه الحركات 

البسٌطة من جانب المعلم تؽٌر من الرتابة التً قد تسود حال الفصل و لكن ٌنبؽً أال ٌبالػ 

.المعلم فً تحركاته حتى ال ٌشتت انتباه التالمٌذ أو ٌثٌر أعصابهم
(1)

 

 المفاد من هذا القول أنه على المعلم أن ٌكون دراٌة كاملة بأهمٌة التوزٌع الحركً فً 

الفصل الدراسً، وذلك بإتباعه أو اعتماده على التؽٌٌر الجذري فً حركاته و استجالب 

 .حركات جدٌدة بؽٌة إثارة انتباه المتعلم

 :التركٌز.2

و نقصد به األسالٌب التً ٌستخدمها المعلم بهدؾ التحكم فً توجٌه انتباه التالمٌذ،  

.وقد تكون هذه األسالٌب لفظٌة أو ؼٌر لفظٌة أو مزٌجا منها
(2)
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 ٌعتبر التركٌز ذو أهمٌة، ذلك لكونه مفٌد فً التحكم فً انتباه المتعلم حٌث على 

المعلم أن ٌجٌد فً استخدام هذا األسلوب ،  لكً ٌصل ؼلى متبعاه و هو الوصول إلى عقل 

 . المتعلم

 

 :تغٌٌر نمط التفاعل داخل الفصل. 3

 : هناك خمسة أنواع التفاعل ٌمكن أن تحدث داخل الفصل

 .تفاعل بٌن المعلم و التالمٌذ -

 .تفاعل بٌن المعلم و تلمٌذ واحد -

 .تفاعل بٌن تلمٌذ و تلمٌذ -

 .تفاعل بٌن مجموعة من التالمٌذ و مجموعة أخرى -

و ٌحدث النوع األول من خالل األنشطة التعلٌمٌة المتمركزة حول العالم، عندما 

ٌشرح أو ٌقدم عرضا توضٌحٌا أو ٌوجه أسبلة للفصل ٌقصد إشارة االهتمام و زٌادة 

 .التفاعل

و ٌحدث النوع  الثانً ما ٌوجه المعلم انتباه إلى التلمٌذ معٌن لكً ٌجعله ٌندمج فً 

 .المناقشة، أو ٌجٌب عن سؤال محدد

و ٌحدث النوع الثالث عندما ٌوجه التلمٌذ سؤال للمعلم بهدؾ االستفسار، أو عادة الشرح 

 .لشًء لم ٌفهمه فً أثناء عرض الدرس

و ٌحدث النوع الرابع عندما ٌثٌر احد التالمٌذ، مشكلة أو سؤاال و بدال من أن ٌجٌب 

 .المعلم هنا ٌقتصر على التوجٌه و التشجٌع فقط



النوع الخامس ٌحدث بٌن المجموعات، عندما ما ٌرٌد المعلم تشجٌع تالمٌذ أحد الصفوؾ 

على االنتهاء من عمل معٌن أو عقد مسابقة لإلجابة عن سؤال صعب بٌن صفوؾ للفصل 

.المختلفة أو عقد مسابقة مثل أوابل الطلبة
(1)

 

 :التنوٌع فً استخدام الحواس.4

على المدرس استخدام طرق التدرٌس التً تعتمد على وسابل التنوٌع ال ٌضح المحسوسة 

بالوسابل التعلٌمٌة، فكثٌر من البحوث و األبحاث، تفٌد أن تالمٌذ المرحلة االبتدابٌة ٌقعون 

 .فً المرحلة الحس الحركٌة

 :مهارة االتصال و التعامل اإلنسانً.4

التدرٌس الفعال ٌتطلب من المتعلمٌن أن ٌتنببوا المواقؾ اإلنسانٌة التً تقوم به  

التفاعل المتبادل بٌنهم و بٌن تالمٌذ، الن ذلك سوؾ ٌساعد على تطوٌر التعلٌم الذاتً 

 .المستقل، الذي ٌستمر مع التالمٌذ بعد انتهاء الحصة

 و لكً ٌتمكن المعلم من األداء الفعال، و العبور بسالم جسر التواصل بٌنه و بٌن 

 تلمٌذه عن طرٌق االهتمام بمشاعره،

 :و تكوٌن عالقات صفٌة مرضٌة له و لتلمٌذه واجب إتباع بعض االستراتجٌات منها

   : مستوٌات تفٌد فً فهم أشكال السلوك الصفً و ه4ً وٌضم :التوحد االنفعالً.1

 ٌمثل أدنى مستوٌات التفاعل، فبالرؼم من أن المعلم ٌضمن لما ٌقوله التلمٌذ، :1المستوى

فإن تؽٌٌراته للفظٌة و السلوكٌة تختلؾ عن تعبٌرات التلمٌذ اختالفا واضحا وقد ال ٌعٌر 

 :المعلم تعبٌرات التلمٌذ اهتماما ٌذكر مثل

  لماذا ال نتحدث عن شًء مشوق من أجل التعبٌر؟:التلمٌذ

.(ٌتجاهل تعلٌق التلمٌذ) :المعلم
(1)
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 ٌتبٌن من خالل هذا المستوى من العالقات أنها تمثل أدنى مستوٌات التفاعل المبنٌة 

بحٌث أنها تثٌر مشاعر كراهٌة أو سلبٌة لدى التلمٌذ، لهذا وجب على المعلم أن ٌراعً فً 

هذا المستوى، مشاعر المتعلم و عدم جهله بمطالبه التً تمثل بالنسبة للتلمٌذ القاعدة األولى 

 .و طلب العلم و المعرفة

 

 فً هذا النوع ٌستجٌب المعلم لمشاعر التلمٌذ لكن بطرٌقة سطحٌة، أي ان :المستوى الثانً

 المعلم ٌستجٌب لشًء مختلؾ مثل عما ٌعبر عنه التلمٌذ و ٌشٌر له مثالك

 لماذا ال تتحدث عن شًء مشوق من اجل التعبٌر؟:التلمٌذ

كٌؾ تتوقع منً دابما إن اجعل الدرس مشوقا بالنسبة لكم جمٌعا؟ إن لكم اهتمامات :المعلم

.مختلفة و كثٌرة
(1)

  

 ٌمثل هذا المستوى من العالقات التفاعلٌة استجابة نوعٌة أو باألخرى  شبه مقبولة 

من الناحٌة العلمٌة أو التعلٌمٌة، بحٌث ٌكون هناك نوع من الشكلٌة على مستوى استجابة 

المعلم المطالب التلمٌذ بهذا النوع من المستوٌات ٌبنً على نسبة معٌنة من التواصل بٌن 

 .أطراؾ  العملٌة التعلٌمٌة و لكن لٌس بالشكل المطلوب

 فٌه تكون تعبٌرات المعلم استجابة لجوهر تعبٌرات التلمٌذ قابلة للتبادل :المستوى الثالث.3

 .معها، أي أنها تعبر عن الوجدان و المعنى نفسه

 هنا ٌستجٌب المعلم بفهم للمشاعر الظاهرة لدى التلمٌذ، و لكنه قد ال ٌحسن االستجابة 

 :للمشاعر األعمق أو ٌخطى تفسٌرها مثال

  لماذا ال نتحدث شًء مشوق من أجل التعبٌر؟:التلمٌذ

. لقد اعتقدت أن هذا  الموضوع ٌصادؾ هو فً نفسك:المعلم
(2)
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 ٌتبٌن من خالل هذا المستوى، أن العالقة التً تربط بٌن أطراؾ العلمٌة التعلٌمٌة 

ففً " البٌن شخصٌة"تكون فً هذا المستوى متدٌنة لدرجة ٌمكن لنمو العالقات أن تسٌر نحو

هذا المستوى ٌبقى المعلم متجاهال لمشاعر المتعلم على الرؼم من إصرار المتعلم على 

 .التعبٌر، لكنه ٌتصدى بالتجاهل من طرؾ المعلم

 

 وهو أعلى مستوى ٌمكن أن ٌتوفر فً الفصل الدراسً، التنمٌة عالقات :المستوى الرابع.4

بٌن المعلم و تالمٌذه، و فٌه تصنٌؾ استجابات المعلم بصورة ملحوظة " بٌن شخصٌة"

التلمٌذ فً التعبٌر منه، و بذا ٌعبر المعلم عن مشاعر التلمٌذ بصورة  أعمق من تعبٌر التلمٌذ 

 :عنها مثال

  لماذا ال نتحدث عن شًء، مشوق من أجل التعبٌر؟:التلمٌذ

 . لقد أحسست أن ثمة شٌبا ما ٌضاٌقك، إنً مسرور ألنك عبرت عن ذلك بصراحة:المعلم

 فً هذا المستوى نفهم أنه ٌوجد هناك تفاعل جدي بٌن أطراؾ العلمٌة التعلٌمٌة، 

بحٌث ٌوجد نوع من االستجابات الفورٌة من قبل المعلم، لهذا ٌمثل هذا المستوى عالقة 

. تفاعلٌة متبادلة دون أي اختالؾ و تجاهل من الطرفٌن على حد سواء
(1)
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 : المهارات اللغوٌة*

 االتصال اللؽوي، ال ٌتعدى أن ٌكون بٌن متكلم ومستمع، أو بٌن كاتب وقارئ، وعلى 

االستماع والكالم والقراءة والكتابة، وهذه الفنون األربعة، : هذا األساس فإن للؽة فنونا أربعة

هً أركان االتصال اللؽوي، وهً متصلة ببعضها تمام االتصال، وكل منها ٌؤثر وٌتأثر 

بالفنون األخرى، فالمستمع الجٌد هو متحدث جٌد بالضرورة، وقارئ جٌد وكاتب جٌد، 

والقارئ الجٌد هو بالضرورة متحدث جٌد وكاتب جٌد، والكاتب الجٌد ال بد به أن ٌكون 

.مستمعا جٌدا
(1)

   

 هً طرٌقة للتعلم فً المدرسة وخارجها، فمثال ٌمكنك أن تتعلم فً :مهارة االستماع (1

الفصل باالستماع إلى شرح معلمك ومناقشات طالب فصلك، وٌمكنك أن تتعلم خارج 

قاعات الدرس، سواء أكنت فً المنزل أو العمل أو الشارع، وذلك باالستماع إلى 

 .المحاضرات والمناقشات والندوات وؼٌرها

واالستماع الجٌد لٌس مجرد االستماع إلى األصوات، وإنما االستماع الجٌد كالقراءة الجٌدة -

عملٌة فعالة تتضمن أمور عدة، والمستمع الجٌد هو الذي ٌفكر وٌقٌم باستمرار، وٌقوم بربط 

كل ما ٌستمع إلٌه، وٌحاول توظٌفه فً مواقؾ حٌاته المستقبلٌة، فنحن ال نضٌع الوقت فً 

.االستماع إذا أحسناه
(2)

 

لمهارة االستماع أهمٌة فً الحٌاة االجتماعٌة واألسرٌة، بحٌث : أهمٌة مهارة االستماع (2

ٌكون األمر مزعجا، عندما تفشل فً التواصل أو التحدث مع من تحدثه، أو عدم استطاعة 

الشخص الذي نحدث إلٌه على المشاركة عندما ٌوجه إلٌه الحدٌث، فكثٌر من االختبارات، 

تشٌر إلى أن معظم الطالب ٌفقدون ما ٌقارب نصؾ األفكار الربٌسٌة والتفاصٌل أثناء 

االستماع، ذلك ألنهم ال ٌفهمون األفكار المطروحة، أو بسبب عدم تطوٌرهم لمهارات 
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االستماع، وهذه األخٌرة هً مهارات دراسٌة ٌمكن تعلمها واستخدامها، لذا ٌتوجب فً قاعة 

الدرس على المتعلم أن ٌتعمق فً كل ما ٌقال، ذلك ألن معلمٌه وزمالبه، سوؾ ٌقدمون مادة 

وشروحا قد ال ٌجدها فً كتبه المدرسٌة، ألنه ال ٌمكنه االعتماد دابما على مساعدة أصدقابه 

لمعرفة بعض النقاط التً فاتته فً الفصل، فال ٌمكن آلخر أن ٌستمع عنه، فتحسٌن مهارات 

االستماع لدٌه ستؤدي بالضرورة إلى تحسٌن أعماله الدراسٌة، وعند استالمه لوظٌفة ما فإنه 

ٌجب أن تستمع إلى تعلٌمات ربٌسه ومناقشات وتقارٌر بعض العاملٌن، ألن عمله ٌعتمد 

بالضرورة على ذلك، واالستماع الجٌد ٌزٌد من كمٌة المفردات لدى المتعلم ألنه سوؾ 

.ٌستمع إلى كلمات جدٌدة، وٌتعلم كٌفٌة استخدامها
(1)

  

 :  ولقد فرق العلماء بٌن السمع، والسماع واالستماع واإلنصات

 .حاسة السمع وعضوها األذن، وقد تطلق الحاسة على العضو: السمع ( أ

هو وصول الصوت إلى األذن، دون قصد أو انتباه، إذ ال ٌستوعب السامع : السماع ( ب

 . ما ٌقال وإنما تصله مقتطفات منه

هو استقبال الصوت ووصوله إلى األذن بقصد مع االنتباه، وهو الوسٌلة : االستماع ( ج

 .بٌن وسابل االتصال البشرٌة.األكثر استخداما  

هو استقبال الصوت ووصوله إلى األذن بقصد مع شدة االنتباه والتركٌز : اإلنصات (د

.على ما ٌسمع اإلنسان، من أجل هدؾ مرسوم أو ؼرض ٌرٌد تحقٌقه
(2)
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 : مهارات االستماع (3

 .مهارة التركٌز (أ

 .مهارة التمٌٌز (ب

 .مهارة الفهم (ج

 .مهارة المتابعة (د

.مهارة النقد (ه
(1)

 

 :معوقات مهارة االستماع (4

 .الشرود الذهنً- 

 .الضجر والملل- 

 .ضعؾ الطاقة أو القدرة على االستماع- 

.التربص بالمتحدث وحب النقد- 
(2)

 

 ومن خالل هذا كله نخلص إلى أن لمهارة االستماع أهمٌة جد كبٌرة العملٌة التعلٌمٌة، 

لذا وجب على القابمٌن على هذه العملٌة التربوٌة، تدرٌب المتعلمٌن على هذه المهارة لما له 

من عالقة وشٌجة بالتحصٌل المعرفً واللؽوي، لذا ال بد نم تدرٌب التالمٌذ على االستماع 

منذ وقت مبكر ألهمٌته ؾ عملٌة التعلم وفً أنشطة المجتمع والحٌاة بصفة عامة، فحقٌقة 

إٌصال المتعلم مع اللؽة ٌتم من خالل االستماع، بالرؼم من أن هذه المهارة تواجه معوقات 

 .تحول دون تحقٌقها، لكنها تعد ذا أهمٌة كبٌرة فً المسار التعلٌمً

  

                                                           
اللؽة خصابصها، مشكالتها، قضاٌاها، نظرٌاتها، مهاراتها، مداخٌل " محمد فوزي أحمد بنً ٌاسٌن،  (1)

، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعٌة والنشر والتوزٌع، ص 2010الطبعة األولى " تعلٌمها، تقٌٌم تعلمها،
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 : مهارة القراءة(2

 فعرفها، إلى مفهوم القراءة لقد تطرق الكثٌر من التربوٌٌن المحدثٌن: مفهوم القراءة- أ

والرسوم التً ٌتلقاها القارئ  بعضهم بأنها عملٌة عقلٌة انفعالٌة دافعٌة تشمل تفسٌر الرموز

عن طرٌق عٌنة، وفهم المعانً، والربط بٌن الخبرة السابقة، وهً المعانً واالستنتاج والنقد 

.والحكم وحل المشكالت
(1)

   

 :أهمٌة مهارة القراءة- ب

 .اكتساب القارئ خبرات من خالل القراءة  -

اكتساب القارئ ثروة لؽوٌة فً الكلمات والجمل والعبارات والتراكٌب واألسالٌب  -

 .والمعانً واألفكار

 .القراءة وسٌلة ربط فكر اإلنسان باآلخرٌن -

 .تؤثر القراءة فً بناء شخصٌة اإلنسان إٌجابٌا -

 .انتقال القارئ من مركز اجتماعً إلى آخر -

 :أنواع القراءة- ج

تتم بدون تحدث القارئ صوتا ظاهرا، إنما تمارس بالعٌن والفكر : القراءة الصامتة (1

فقط، مركزا على الفهم الدقٌق لما ٌقرأ، وهذا النوع من القراءة هو األكثر شٌوعا فً 

 .الحٌاة، ٌمارسها الفرد بأشكال مختلفة

 : مهارات القراءة- د

 .(لماذا نقرأ)القدرة على تحدٌد هدؾ القراءة  -

 .القدرة على مراعاة عادات القراءة -

 .القدرة على التعرؾ على المكتوب ونطقه -

 .القدرة على إدراك أوجه التشابه واالختالؾ بٌن أشكال الحروؾ والكلمات -

                                                           
، دار 2009 فهد خلٌل زاٌد، أسالٌب تدرٌس اللؽة العربٌة بٌن المهارة والصعوبة، الطبعة الثانٌة  (1)

 .35الٌازوري للطباعة والنشر والتوزٌع، األردن، عمان ص 



 .القدرة على التعرؾ على داللة عالمات الترقٌم -

 .القدرة على تركٌز االنتباه واالستمرار فٌه -

 .القدرة على فهم خصابص اللؽة وداللة تركٌبها -

 .القدرة على فهم معانً الكلمات -

 :العوامل المؤثرة على القدرة- ه

 .الطبع -

 .أسلوب الكاتب -

 .طرٌقة تنظٌم المكتوب -

 .القدرة على التركٌز -

 .اإلرهاق -

 .تحرٌك أعضاء النطق -

.المعوقات الخارجٌة -
(1)

 

فالقراءة إذن نشاط عقلً، ٌستلزم بذل شخصٌة القارئ على المقروء وفهمه ثم انتقاده 

والتفاعل معه، وحٌن ذلك ٌمكننا القول أنه قارئ جٌد، فمن خالل القراءة تتوسع 

خبرات المتعلم، وتنمً فٌه النزعة الجمالٌة وترقٌة أذواقه وتدربه على مهارة البحث 

 .فً المعاجم اللؽوٌة، المتدادها بالثروة اللؽوٌة الالزمة له

 :  مهارة التحدث- 3

هو وسٌلة لؽوٌة ٌستخدمها اإلنسان لنقل ما لدٌه من أفكار، أو ما ٌدور فً : مفهومه - أ

نفسه من أحاسٌس إلى اآلخرٌن، والتحدث مقابل لالستماع، إذ أنها ؼالبا ما ٌقترنان 

 .فً الموقؾ اللؽوي

                                                           
ه، والثانٌة 2002/1423الطبعة األولى " مهارات اللؽة العربٌة" عبد هللا علً مصطفى،  (1)

ه، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع 1435/ 2014ه والرابعة، 1430/ 2010، والثالثة 2007/1427
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ٌعتبر التحدث من أهم الوسابل الفعالة فً المراحل األولى لحٌاة اإلنسان، :  أهمٌته - ب

 بؽٌة تحقٌق حٌاتنا االجتماعٌة، لكنه بالرؼم من 

أهمٌة هذه المهارة اللؽوٌة الكبٌرة، إال أن مدارسنا ال تولٌه العناٌة الكافٌة، بل أحٌانا كثٌرة 

 .تهمله، وال تدرب الطالب علٌه

 : مهارات التحدث- ج

 .القدرة على تحدٌد هدؾ التحدث -

 .القدر على نطق األصوات العربٌة نطقا صحٌحا وواضحا -

 .القدرة على التمٌٌز عند النطق بٌن الحركات القصٌرة والطوٌلة -

 .القدرة على نطق الكلمات العربٌة نطقا صحٌحا من الناحٌة الصرفٌة -

 .القدرة على مراعاة آداب التحدث -

 .القدرة على استخدام الوصل والفصل والوقؾ -

 .القدرة على مراعاة المقام فً اختٌار المفردات والتعابٌر -

 .القدرة على الضبط السلٌم للكلمات تبعا للموقؾ اإلعرابً -

 .القدرة على تقدٌم أفكار واضحة -

 .القدرة على استخدام األدلة المنطقٌة والشواهد -

 :مواقف التحدث (د

مواقؾ الحوار كثٌرة ومتعددة، كالتحاور فً جلساتنا العابلٌة أنا العمل مع : الحوار (1

 .الزمالء وؼٌرها، وحمل الحوار صورة عدٌدة وأشكال مختلفة كالمناقشة أو أسبلة وأجوبة

تتنوع مواقؾ الموضوع والتسلسل فً مستواها، إن ٌمكن أن : عرضً الموضوع (2

تقتصر على عرض وجهة نظر فً دقابق معدودة فً اجتماع عمل أو أمام مجموعة من 

 .الناس

 



 : عوامل نجاح مهارة التحدث (ه

 .الثقة بالنفس- 1

 .الرؼبة القوٌة فً التحدث- 2

 .اإلعداد- 3

 .التدرٌب- 4

 .تذكر األفكار الربٌسٌة- 5

 .استخدام الحواس- 6

 .التكرار- 7

.ربط األفكار- 8
(1)

 

 ومن خالل هذه المهارة ٌمكننا القول أنه كلما أتاح المعلم للمتعلم فرصة للتحدث 

والتعبٌر كلما ساعده على تجنب االضطرابات التً ٌمكن أن تؤدي إلى سمات سلبٌة، 

 ...التلعثم واللجاجة والفأفاة والتأتأة: كاإلنطوابٌة أو المشكالت اللؽوٌة مثل
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 :  مهارة الكتابة (4

هً الوسٌلة األخرى بعد المحادثة نقل األفكار واألحاسٌس إلى اآلخرٌن، : مفهوم الكتابة- أ

بعد حثً آلً ٌتمثل بالٌد، واآلخر : أو تسجٌلها ألنفسنا لنعود إلٌها متى شبنا، وللكتابة بعدان

عقلً، أما األول، فٌحتوي على المهارات الحركٌة الخاصة برسم حروؾ اللؽة العربٌة 

ومعرفة التهجبة والترقٌم، إذ ٌقصد به النواحً الشكلٌة الثابتة فً اللؽة العربٌة، وأما البعد 

التحلٌل : العقلً فٌجري العقل به مجموعة من العملٌات المعقدة تنظم فً عملٌتٌن وهما

.والتركٌب، وتتمثل عملٌات الكتابة فً التخطٌط والبناء والمراجعة
(1)

 

 : أهمٌة الكتابة (ب

 هً وسٌلة من الوسابل المهمة فً حفظ التراث ونقل العلوم والمعارؾ، لذا حرص 

النبً صلى هللا علٌه وسلم على أن ٌتعلم أصحابه القراءة والكتابة فهً تعد وسٌلة فاعلة 

للتنفٌس عن الخاطر، والمشاعر التً تجول فً صدر اإلنسان، وربما منعه الحٌاء أو 

 .الخوؾ من التصرٌح بها

 :المهارات الكتابٌة العامة التً ٌجب مراعاتها (ج

 .ترابط األفكار وتسلسلها فضال عن الوضوح- 

 .البعد عند العامٌة، وعدم تكرار الكلمات أو الجمل، وتماسك العبارات وعدم تفككها- 

 .االبتعاد عن األخطاء النحوٌة والصرفٌة واإلمالبٌة مع وضوح الخط وعالمات الترقٌم- 

.حسن الخط- 
(2)
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 .34، 33الوراق للنشر والتوزٌع، ص 

 



 إن الكتابة والقراءة وجهة نظر لعملة واحدة وهً اللؽة، بحٌث ال ٌمكن للمتعلم أن 

ٌكتسب مهارات نظرٌة عن طرٌق مالحظة األشٌاء وأجزاء التجارب علٌها فقط، دون 

تسجٌلها وحفظها، وبناء على تلك المكانة التً تحتلها الكتابة، أصبح تعلٌم هذه المهارة 

 .وتعلمها عنصرا أساسٌا فً العملٌة التربوٌة ووظٌفة أساسٌة فً التعلٌم بمختلؾ مستوٌاته

  



نموذج )واقع العملٌة التعلٌمٌة : الفصل الثالث

 (تطبٌقً

 "تعرٌؾ قواعد اللؽة العربٌة"تمهٌد : المبحث األول

 أهداؾ تدرٌس النحو فً المرحلة الثانوٌة: المبحث الثانً 

تطبٌق تدرٌس قواعد اللؽة العربٌة فً الطور :المبحث الثالث 

 أنموذجا" الحال"الثانوي 

 

 

  



: تمهٌد

 إن قواعد اللؽة العربٌة تعد العمود الفقري لهذه المادة، فا إلنشاء و المطالعة و األدب 

و البالؼة و النقد تظل عاجزة عن أداء رسالتها، ما لم تقرأ و تكتب بلؽة سلٌمة خالٌة من 

. األخطاء اللؽوٌة

 فعملٌة االتصال اللؽوي بٌن المتكلم و المخاطب تخضع إلى سالمة تلك القواعد، 

فالخطأ فً اإلعراب ٌؤثر من دون شك فً نقل المعنى المقصود، و بالتالً ٌعجز المتلقً 

. عن فهمه

 فالقواعد اللؽة العربٌة أهمٌة كبٌرة، إذ أنها تعمل على تقوٌم السنة الطلبة، و تجنبهم 

الخطأ فً الكالم و الكتابة و تعودهم على استعمال المفردات سلٌمة و صحٌحة، فضال عن 

. صقلها الذوق األدبً لدى الطلبة، و تعوٌدهم صحة الحكم، و دقة المالحظة و نقد التراكٌب

الطلبة، و تدرٌبهم على التفكٌر المتواصل  و تعمل القواعد أٌضا على شحذ عقول  

 .المنظم و تمكٌنهم من فهم التركٌب المعقدة و الؽامضة

 و تأتً أهمٌة القواعد من أهمٌة اللؽة ذاتها، فنحن ال ٌمكن أن نقرأ قراءة سلٌمة خالٌة 

من األخطاء، و ال تكتب كتابة صحٌحة إال بمعرفة القواعد األساسٌة للؽة، و إن أخطأ فً 

اإلعراب ٌؤثر فً نقل المراد إلى المتلقً إال أنه ٌجب أن ال نذهب فً تعلٌم القواعد إلى 

أبعد من األمام بالقواعد األساسٌة الالزمة، و وجوب مراعاتها فً لؽة القراءة و الكتابة و 

.التعبٌر، ألن القواعد وسٌلة لضبط اللؽة، و لٌست ؼاٌة مقصودة لذاتها
(1)
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 :أهداف تدرٌس النمو فً المرحلة الثانوٌة

 الفرض من تدرٌس النحو أو باألخرى قواعد النحو فً مرحلة الثانوٌة ال ٌختلؾ فً 

 .النوع عنه فً المراحل السابقة، إنما االختالؾ ٌمكن فً الدرجة فقط

و من هنا ٌمكن أن نحصر أهداؾ تدرٌس قواعد النحو فً المرحلة الثانوٌة فً  -

 :ما ٌلً

تعمٌق الدراسة اللؽوٌة عن طرٌق إنماء الدراسة النحوٌة للتالمٌذ إذ ٌحملهم ذلك  -1

 .على التفكٌر و إدراك الفروق الدقٌقة بٌن الفقرات و التركٌب و الجمل و األلفاظ

 تعمٌق ثروتهم اللؽوٌة، عن طرٌق ما ٌدرسونه من نصوص و شواهد أدبٌة،  -2

 .تنتمً أذواقهم، و تقدرهم على التعبٌر السلٌم كالما و كتابة

زٌادة قدرة التالمٌذ عن تنظٌم معلوماتهم، و زٌادة قدرتهم أٌضا على نقد  -3

 .األسالٌب التً ٌستمعون إلٌها أو ٌقرؤونها

تعوٌد التالمٌذ على دقة المالحظة و الموازنة و الحكم و ترقٌة ذوقهم األدبً،  -4

فدراسة النحو تقوٌم على تحلٌل األلفاظ و الجمل و األسالٌب، و إدراك العالقات 

.بٌن المعانً و التراكٌب
(1)

  

و من هنا ٌتبٌن لنا أن لتدرٌس النحو أهمٌة كثٌرة فً مرحلة الثانوٌة ناهٌك عن 

المراحل التً تسبقها بحٌث  تمكن المتعلم من اإلطالع على مختلؾ المعطٌات و 

المعلومات التً لم ٌسبق له و إن تعرؾ علٌها، زٌادة على ذلك، تبحث فٌه روح 

اإلطالع و االكتشاؾ و المثابرة على اكتشاؾ حقابق و خباٌا القواعد النحوٌة و 

 .تسهٌل مساره الدراسً

 

 

                                                           
(1)

الطبعة األولى " تدرٌس فنون اللؽة العربٌة النظرٌة و التطبٌق" علً أحمد مذكور 
 .334ه دار المسٌر للنشر و التوزٌع و الطباعة ص1430.م2009



 "الحال أنموذجا " تدرٌس قواعد اللؽة العربٌة " 

   ج م ع ت:المستوىالثامنة     : الوحدة التعلٌمٌة

  ساعة:التوقٌتالنص التواصلً و روافده   : النشاط

 (المحال)رافد القواعد : الموضوع

 137الكتاب المدرسً ص: السند التربوي

  أن ٌتعرؾ المتعلم على الحال و ٌوظفه:الكفاءة المستهدفة

   وضعٌات 

    التعلم

+      الطرٌقة أنشطة المتعلم أنشطة التعلٌم

 المعٌار الزمنً

 نوع التقوٌم

ماذا تعرؾ عن :السؤال الموجه المتعلم االنطالق

 الحال؟

اسم مشتق :الجواب

 .ٌبٌن حالة صاحبه

 02حوارٌة لمدة  

 دقٌقة

 تشخٌصً

 : األمثلة

آٌاته فً  (موظفٌن)ٌأخذون فً استلهام هذا القول المعجز .1

 .خطبهم و وصلٌهم

بأسلوب ٌشق حجب الجهل  (و هو ٌخاطبهم)سار بٌن األقوام.2

 .و الوثنٌة

 

 05إلقابٌة لمدة 

 دقابق 

 تكوٌنً

قراءة بعض  القراءة النموذجٌة لألستاذ بناء التعلمات

المتعلمٌن مع تصوٌب 

 األخطاء

   د10إلقابٌة 

        :كشف معطٌات القاعدة.1

عندما استلهم الفصحاء القرآن /. 1س

ماذا فعلوا؟ما اللفظة التً بٌنت كٌؾ 

 استلهموا؟ 

وظفوا آٌاته فً /.2ج

خطبهم و وصلٌاهم، 

و اللفظة الدالة على 

 ذلك موظفٌن 

  

 



 

هنا الٌاء ألنها جمع  و ما عالمتها؟ وكٌؾ تعرب

 مذكر سالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دقائق10حوارٌة مدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكوٌنً

 

كٌؾ ٌسمى االسم الذي /.3س

بٌنت هٌبته؟ ما أنواعه؟ عرؾ 

 الحال

صاحب الحال و /.3ج

أنواعه هً ٌأتً فاعال 

أو نابب فاعل أو مبتدأ 

أو مفعول به أو مضاؾ 

إلٌه، وتعرٌؾ الحال هو 

اسم نكرة مشتق ٌبٌن 

هٌبة صاحبه عند وقوع 

 .  الفعل

عد إلى الجملة الثانٌة /.4س

كٌؾ سار الرسول صلى هللا 

علٌه و سلم بٌن األقوام؟ ما 

الجملة التً بٌنت كٌؾ سار 

إلٌهم؟ ما نوعها؟ ما محلها من 

 اإلعراب

الجملة بٌنت كٌؾ /.4ج

وهو ): سار إلٌهم هً

وهً جملة  (ٌخاطبهم

اسمٌة، وهً فً محل 

 .نصب حال

حدد الضمٌر الذي ٌعود /.5س

على الرسول صلى هللا علٌه 

وسلم وكٌؾ ٌسمى هذا 

 الضمٌر؟

الضمٌر العابد /.5ج

على الرسول صلى هللا 

واو : علٌه وسلم هو

الحال و الضمٌر 

المستتر فً ٌخاطب 

 .وٌسمى الرابط

أذكر أنواعا أخرى /.6س

 .للحال

: حال جملة فعلٌة/.6ج

 (وقؾ الطالب ٌخطب)

حال شبه جملة ال تضٌع 

 .عمرك فً الراحة

 



 :ابنً أحكام القاعدة/ 2

 اسم نكرة مشتق ٌبٌن هٌبة صاحبه عند وقوع الفعل، و ٌصح االستؽناء عنه :الحال - أ

إنما المٌت من ٌعٌش : طلع القمر صافٌا، وقد ال ٌصح االستؽناء عنه، مثل: ؼالبا مثل

 .ٌابسا

 وهو االسم المعرفة الذي اتضحت هٌبته عند وقوع الفعل، وٌأتً :صاحب الحال - ب

 :الحال من

 .مثلك أتاك الربٌع الطلق ٌختال ضاحكا: الفاعل -1

 .ٌضرب الحدٌد ساخنا: مثل:نابب الفاعل -2

(تكوٌنً       )(د10حوارٌة ). محمد خطٌبا ٌسحر األلباب: مثل:المبتدأ -3

     

 .      شربت الماء عذبا: مثل: المفعول به -4

 .عٌش حٌاتك مستقٌما: المضاؾ إلٌه مثل -5

تأتً الحال مفردة و جملة فعلٌة أو اسمٌة وشبه جملة طرؾ أو جار : أنواع الحال - ج

 .و مجرورا

تأتً الحال مفردة ٌطابق صاحبه فً النوع و العدد مثل خرج : الحال مفردة -1

 .الطالب المجتهد مسرورا

زرت الشاطا و الصٌؾ فً : تأتً جملة فعلٌة مؤولة بمفرد مثل:  الحال جملة -2

أوله، وٌجب أن تشتمل الحال الجملة على رابط بصاحبها و الرابط هو        

 .سافرت و اللٌل مقمر: أو الضمٌر أو هما معا مثل (واو الحال)

 .ال تضٌع عمرك فً الراحة: تأتً جار و مجرور مثل: الحال شبه الجملة -3

أعٌش : تتعد الحال جوازا بشرط أال ٌفضل بٌنهما حرؾ عطؾ مثل: تعدد الحال- د

 .مقتفٌا أثار الناجحٌن متشبها بصفات الكرماء

 :أحكام موارد المتعلم و ضبطها/ 3

 :أعٌن الحال و نوعها، ورابطها فٌما ٌأتً: فً مجال المعارؾ - أ



 

 

 

استثمار و 

توظٌؾ 

 التعلمات

  الرابط نوعها الحال األمثلة

 

 

 

 15حوارٌة 

 دقٌقة

 

 

 

 

 تحصٌلً

 من لم ٌركب األهوال مقتحما 

 .لن ٌنال اآلمال حالما

مقتحما 

 حالما

 / مفردة

أقدم على العمل و أنت واثق 

 من النجاح

و أنت 

 واثق

 واو الحال اسمٌة.ج

إذا المرء أعٌته المروءة نشبا 

 فمطلبها كهل علٌه شدٌد

 / مفرده ناشبا كهال

    

 

 :فً مجال المعارؾ الفعلٌة/ ب

 : ضع الحال و صاحبها فً المكان المناسب من العبرات اآلتٌة

عرضه للرمً بالحجارة  (األشجار مثمرة)اعوج،  (العود)و  (الظل)ال ٌستقٌم  -

أما المجدبة فال ٌعٌرها نظرة، تتباطأ حركة المٌاه حتى تكاد تتوقؾ  عندما ٌمتد 

قوة  (موحدة)القلة  (البشر أمٌن)، اإلنسانٌة هً أن ٌعٌش (واسعا)مجراها 

 .(مسوفا)وقته  (المجتهد)أال ٌقضً  (الكثرة متفرقة)

 :فً مجال إدماج أحكام الدرس/ ج

 .اكتب فقرة تصؾ فٌها مشهدا من لقاء موظفا الحال بأنواعها-

نالحظ أن " الحال"من خالل هذا الدرس التطبٌقً لقواعد اللؽة العربٌة لموضوع  - 

فً مرحلة انطالق الدرس تم االستعانة بمهارة القراءة، و تطبٌقها فً األمثلة بحٌث كانت 

القراءة النموذجٌة لألستاذ، و قراءة بعض المتعلمٌن مع تصوٌب األخطاء، فعملٌة القراءة 

بعض المتعلمٌن مع تصوٌب األخطاء ، فعملٌة القراءة فً هذه المرحلة بالذات تشمل الفهم و 



االستنتاج و النقد و أصوار األحكام على المقروء من األمثلة، لهذا ٌستلزم فً هذه المرحلة 

على القارئ سواء المعلم أو المتعلم بذل جهدا ظاهر شخصٌة لٌتعرؾ على المقروء و ٌفهمه 

ثم ٌنتقده، و ٌتفاعل معه، فقراءة األمثلة، وهً بمثابة التمهٌد للدرس أو المادة العلمٌة المراد 

تبلٌؽها من قبل المعلم للمتعلم لذا فهً بمثابة مقبالت لوجبة ربٌسٌة، فقواعد اللؽة العربٌة هً 

أساسها، وركٌزتها و العمود الفقري لها، فاللؽة العربٌة بدون قواعد تضبطها ألساس لها، لذا 

فتالحظ أن الدرس بدأه المعلم بمهارة القراءة النموذجٌة لألمثلة المطروحة لموضوع الدرس 

 .  د5الذي هو الحال و كانت هذه المرحلة حوارٌة لمدة دقٌقتٌن و إلقابٌة لمدة 

أما فً المرحلة التً طلباتها، اكتشاؾ أحكام القاعدة حٌث ثم االعتماد فٌها على  - 

النماذج بٌن مهارتً الكالم أو الحدٌث و مهارة االستماع اللتان ٌمثالن الجانب الشفهً فً 

و  (المعلم و المتعلم)اللؽة و المحادثة و المناقشة بٌن أطراؾ العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة 

وذلك بتطبٌق "  الحال"اكتشاؾ أحكام قاعدة موضوع  الدرس أو المادة التعلمٌة الذي هو 

جملة من األسبلة قابلتها جملة من األجوبة فهنا فً هذه المهارة التً هً الكالم هناك نوع 

من االستفسار على معلومة و التقصً  فٌها، و ذلك بالتدرٌج إلى أن وصل المعلم  بالمتعلم 

إلى بر اكتشاؾ القاعدة   النحوٌة التً تضبط موضوع الدرس فمهارة الكالم و الحدٌث قد 

أكسبت المعلم القدرة على امتالك أو نقل المعلومات و األفكار التً تعتمد فً الذهن، فكلتا 

من مهارة االستماع و الكالم كانت متبادلتان من قبل أطراؾ العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة، حٌث 

كان السؤال من طرؾ المعلم و االستماع لها من قبل المتعلم ثم انقلب الوضع و أصبح 

المعلم مستمع لإلجابة الملقاة من طرؾ المتعلم الذي أصبح متحدث أو متكلم و معبر عن 

اإلجابة عن األسبلة التً طرحت علٌه، فمهارة االستماع تعتبر طرٌقة من طرابق التعلم، 

فمن خاللها ٌكتب المتعلم المعرفة و المعلومة، لذا نالحظ آن فً مرحلة اكتشاؾ أحكام  

القاعدة النحوٌة، كانت هناك نوع من الحوار المتبادل بٌن المعلم و المتعلم ذلك بؽٌة 

الوصول فً نهاٌة المطاؾ إلى قاعدة متفق علٌها و معلومة صحٌحة تقبل الترسٌخ فً 

 . دقابق10الذهن، وكان كل هذا فً مدة زمنٌة تجاوزت أو باألخرى بلؽت 



 أما فً مرحلة بناء أحكام القاعدة، فأعتمد على مهارة الكتابة، بحٌث تم فٌها كتابة 

النتابج و األحكام المتوصل إلٌها من المرحلة السابقة و ذلك بكتابة تعرٌؾ الحال و صاحب 

الحال و أنواع الحال و أخٌرا تعدد الحال، فكتابة القاعدة النهابٌة تعتبر المرحلة المهمة من 

الدرس، ألنها تمكن الطالب  المتعلم من ترسٌخ و تدوٌن المعلومات التً تلقاها من قبل 

المعلم، لكً تكون أكثر ترسخا فً الذهن و ٌمكنه اللجوء إلٌها وقت الحاجة و الضرورة 

 .إلٌها

وصوال بالمتعلم إلى مرحلة النهابٌة لترسٌخ أكثر فاعلٌة للمعلومات المكنٌة و هً  -

مرحلة أحكام الموارد التعلمٌة و ضبطها، و ذلك من خالل التطبٌق علٌها، 

فهنا فً هذه المرحلة،  (الحال)باإلتٌان بالتمارٌن نموذجٌة، على موضوع الدرس 

ثم االعتماد على مهارتً االستماع و الكتابة، بعد االستماع لنوع األمثلة المدونة، 

ثم تحدٌد الحال، و نوعها و الرابط ثم تدوٌن األمثلة على الدفاتر، فهنا تم استثمار 

و توظٌؾ التعلمات التً   تلقاها المتعلم من المعلم، و توظفٌها على أرضٌة 

الواقع، ذلك  باإلتٌان بأمثلة و تحدٌد المطلوب فٌها، بحٌث تنوعت األمثلة من 

جمل فعلٌة و اسمٌة و ؼٌرها، كل هذا فً مجال المعارؾ  أما بالنسبة لمجال 

المعارؾ الفعلٌة، فكان االعتماد األكبر على مهارة الكتابة، بحٌث كان المطلوب 

و صاحبها فً المكان المناسب و ذلك من خالل العبرات، و كان الرد من قبل 

المتعلم من خالل توظٌؾ لمهارة الكتابة، بكتابة الحال و صاحبها فً مكان 

 .الفراؼات الموجودة فً الفقرة

و أخٌرا و فً نهاٌة الدرس التطبٌقً طلب المعلم من المتعلمٌن بكتابة فقرة للقاء،  -

موظفٌن فٌها الحال بأنواعها، و ذلك مدرجا تحت عنوان فً مجال إدماج أحكام 

لدرس، معتمدٌن فً ذلك على مهارة الكتابة الفنٌة ألن هذه األخٌرة هً بمثابة 

 تواصل مع اآلخرٌن، مما تتٌح فرصة تبادل األفكار و القٌم و المبادئ، لهذا نجد

أن هذه المهارة قد اعتمدت كبٌرا بالنظر إلى المهارات اللؽوٌة السابقة، فهنا فً 

هذه المرحلة من التطبٌق استعمل الطالب المتعلم مهارة التعبٌر و كذلك معتمدا 

على مهارة الكتابة، فهو قد مزج بٌنهما، بؽٌة الوصول إلى متبعاه الذي ٌتمثل فً 



و أنواعه، " الحال"كتابة فقرة بسٌطة موظفا خاللها موضوع الدرس الذي هو 

فالكتابة أداة ٌستعملها الطالب أو المتعلم لٌعبر عن أفكاره و مشاعره و أحاسٌسه 

التً تجول فً نفسه، و تكون على وجهة فً حكم الناس علٌه، و فٌها استعمل 

بعدان، بعد حسً ألً ٌتمثل بالكتابة بالٌد،  و األخر عقلً، أما األتً فٌحتوي 

 .على المهارات الحركٌة الخاصة ٌرسم حروؾ اللؽة العربٌة

  



 

 

 

 

  

 

 

  



 :الخاتمة

وأخٌرا ولٌس آخرا، ٌعتبر فعل التواصل البٌداؼوجً بصفة خاصة والتدرٌس بصفة 

عامة، نشاطا متواصال ٌهدؾ إلى إثارة وتسهٌل مهمة تحقٌقه، وٌتضمن فعل التدرٌس، 

مجموعة األفعال التواصلٌة، والقرارات التً ٌتم استؽاللها، وتوظٌفها بكٌفٌة مقصودة من 

 .المدرس الذي ٌعمل كوسٌط فً إطار موقؾ تربوي تعلٌمً

كما أن التدرٌس أو التواصل البٌداؼوجً، عملٌة متعمدة لتشكٌل بٌبة المتعلم بصورة 

تمكنه منة تعلم ممارسة سلوك معٌن، أو االشتراك فً سلوك معٌن، وذلك وفق شروط 

محددة، التً ٌقصد بها متطلبات حدوث التعلم الخاصة بالمتعلم وأخرى بالمعلم ومتطلبات 

 .خاصة بالموقؾ التدرٌسً وأخرى بالمادة العلمٌة وأخٌرا متطلبات التعلم الجٌد

ولهذا األخٌر أي فعل التواصل أو التدرٌس، استراتٌجٌات منقسمة بٌن ما هو حدٌث 

 .الخ.....وأخر قدٌم من بٌنها المحاضرة، المناقشة، واالستقرابٌة، التلقٌنٌة

كما له فنٌات ومهارات أساسٌة تتمثل فً مهارة التعزٌز، مهارة استخدام الوسابل 

التعلٌمٌة، ومهارة اإللقاء، ومهارة التخطٌط للتدرٌس، مهارة العرض والتواصل ومهارة 

إثارة تفكٌر التالمٌذ باستخدام أسبلة مفٌدة، ومهارة تقوٌم التالمٌذ، ومهارة اإلدارة الصفٌة 

وحفظ النظام والمتابعة الٌقظة، وعدم السخرٌة فً التعامل مع المتعلم وتنوٌع أسالٌب 

 .التدرٌس بما ٌناسب األهداؾ التعلٌمٌة

وفً النهاٌة، ٌمكننً القول بأنه، لو تسنت لً فرصة الدراسة مستقبال، على مستوى 

الدكتوراه، لكان علً فتح مشروع بحث فً التربوي البٌداؼوجً، خاصة على مستوى الفعل 

التدرٌسً، كما ٌنبؽً أن تتوه الدراسات والبحوث األكادٌمٌة بضرورة البث فً هذا 

الموضوع لتعمل على رصد واقع متؽٌراته سعٌا للوقوؾ على شروط وعوامل كفاءته 

 : وجودته، بمثل عنوانٌن من قبٌل

 .كفاءة المعلم أو المدرس فً ضوء معاٌٌر الجودة -

 .كفاءة المعرفة المدرسٌة فً ضوء معاٌٌر الجودة -



 .كفاءة المتعلم فً ضوء معاٌٌر الجودة -

مهارة القراءة، )محاولة تأصٌلٌة لتطبٌق المهارات اللؽوٌة فً الدروس النحوٌة  -

 .(الكتابة، التحدث، االستماع

 .مدى مصداقٌة المعلم فً تبلٌػ الرسالة العلمٌة -

 .الشروط الواجب توفرها فً المتعلم -

  



   

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 : قابمة المصادر والمراجع

  ًعربً–معجم المعانً الجامع، معجم عرب . 

دٌوان "أحمد حسانً، دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة، حقل تعلٌمٌة اللؽات  -

 .2009، 07الساحة المركزٌة بن عكنون الجزابر، ط " المطبوعات الجامعٌة

مؤسسة الوراق للنشر " مهارات االتصال فً اللؽة العربٌة"إٌاد عبد المجٌد إبراهٌم  -

 .2011، 1والتوزٌع، ط

أنماط التفاعل وعالقات التواصل فً جماعة القسم الدراسً "العربً فرحاتً،  -

، دٌوان "وطرق قٌاسها، دراٌة مٌدانٌة لدروس اللؽة فً المدرسة األساسٌة الجزابري

 .المطبوعات الجامعٌة، الساحة المركزٌة بن عكنون، الجزابر

، المركز القومً "(تعلم ذاتً)المهارات الؽوٌة للمعلم "بدوي أحمد محمد الطٌب،  -

 ,2012لالمتحانات والتقوٌم التربوي، دار الجامعة الجدٌد، 

، دار الفكر "الكفاٌات التواصلٌة واالتصالٌة دراسات فً اللؽة واإلعالم"هادي نهر  -

 .ه1424/ 2003، 1للطباعة والنشر والتوزٌع، ط

حسٌن عبد الباري، عصر االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة فً المرحلتٌن  -

 شارع الدكتور مصطفى 42، مركز اإلسكندرٌة للكتاب،2000اإلعدادٌة والثانوٌة، 

 .مشرفة

تقدٌم نرجس حمدي، دار وابل للنشر والتوزٌع، " االتصال التربوي"حارث عبود  -

 .2009، 1شارع الجمعٌة العلمٌة الملكٌة األردن، عمان، ط

أسالٌب حدٌثة فً تدرٌس "طحه علً حسٌن الدلٌمً وكامل محمود نحدم الدلٌمً  -

دار الشروق للنشر والتوزٌع، الطبعة العربٌة األولى، اإلصدار " قواعد اللؽة العربٌة

 .2004األول، 



 ".دار هومة، ط" دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة"صالح بلعٌد  -

، دار الٌازوري العلمٌة للنشر "الكفاٌات التدرٌسٌة وتقنٌات التدرٌس"عامر علً  -

 .2011، 1والتوزٌع، األردن، عمان، وسط البلد، شارع الملك حسٌن، ط

 .3دار الؽرب للنشر والتوزٌع، ط" صفات المعلم اإلنتاجٌة"عبد الحق منصوري  -

، دار أسامة للنشر "معلم الصؾ وأصول التدرٌس الحدٌث"عبد القادر مراد،  -

 .2005والتوزٌع، األردن، عمان، 

، 1، دار األمل، تٌزي وزو، ط"مقاربة التعلٌم والتعلم بالكفاءات"عسوس محمد  -

2012. 

، 1، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع ط"مهارات اللؽة العربٌة"عبد هللا علً مصطفى  -

/ 2014، 4ه، ط1430/ 2010، 3ه، ط1427/ 2007، 2ه، ط1423/ 2012

 .ه1435

، دار المسٌرة "تدرٌس  فنون اللؽة العربٌة النظرٌة والتطبٌق"علً أحمد مذكور،  -

 .ه1430/ 1،2009للنشر والتوزٌع والطباعة، ط

بٌن المهارة والصعوبة، دار " أسالٌب تدرٌس اللؽة العربٌة"فهد خلٌل زاٌد،  -

 .2009، 2الٌازوري للطباعة والنشر والتوزٌع، األردن، عمان، ط

دار " أساسٌات التدرٌس"خلٌل إبراهٌم شبر وعبد الرحمن حامل وعبد الباقً أبو زٌد  -

 .2014، 1435 1المناهج للنشر والتوزٌع، عمان شارع حسٌن ط

، "طرابق التدرٌس منهج، أسلوب، وسٌلة"ردٌنة عثمان ٌوسؾ، حذام عثمان ٌوسؾ  -

 .2005، 1425، 1دار المناهج للنشر والتوزٌع ط

التفاعل الصفً مفهومه، "مجدي عبد العزٌز إبراهٌم، ومحمد عبد الحلٌم حسب هللا  -

 .م2005/ ه1426، 2علم الكتب للنشر والتوزٌع، ط" تحلٌله، مهاراته،

اللؽة، نشأتهاـ خصابصها، مشكالتها، قضاٌاها، "محمد فوزي أحم بنً ٌاسٌن  -

، مؤسسة حمادة للدراسات "نظرٌاتها، مهاراتها، مداخٌل تعلٌمها، تقٌٌم تعلمها

 .2010، 1الجامعٌة والنشر والتوزٌع، األردن، أربد ط



محمد سلٌمان فٌاض الخزاعلة، حسٌن عبد الرحمن السختً، عبد هللا بن جمعة  -

االستراتٌجٌات التربوٌة ومهارات االتصال "الشقصً عساؾ عبد ربه الشوٌكً 

 .ه1432/ 2011، 1، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزٌع، ط"التربوي

، دار المناهج، عمان، "المناهج الحدٌثة وطرابق التدرٌس"محمد حسن عطٌة  -

 .ه1430/ 2008

مجلة الدراسات والبحوث االجتماعٌة، جامعة الوادي، العدد الخامس، فٌفري  -

2014. 
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