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 كلــيــة اللــغــة الـــعــربية والـــدراسات اإلســــالمـــيــة 

 بجامـعـة العـالمة إقـبال املفتوحـة، إســالم آبـاد . باكستان 

  



2 

ارش وفحمظ  ںیہ( 

 

 )ہلمج وقحق قحب  ن

ڈنشی.............................................................

 

 ء 2022ای 

 اول........................................................ 

ت

اع

 

 ء 2022اش

 0001دعتاد................................................................ 

..................................

ت

 مت
قي

 ......................... 

  ڈارٹک رسدم اابقل

ت

............................................ رگنان ابطع           

 العہم اابقل اونپ  ویوینریٹس االسم آن اد ... اطعب .................................... 

ارش................................... 

 

 العہم اابقل اونپ  ویوینریٹس االسم آن اد .....  ن

 

 

 

  



3 

 رئيس لجنة التأليف:   
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 عميد كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية 
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 رئيس قسم اللغة العربية وآدابها
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 لجـــنة الــتألــيف
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 كفايت هللا همداني الدكتور  (2)

 الجامعة الوطنية للغات الحديثة، إسالم آباد ، رئيس قسم اللغة العربية 
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 كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، 

 جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم آباد.
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 رئيس قسم اللغة العربية 

 كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، 

 جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم آباد

 حافظ حارث سليم د.    -2

 املحاضر ،قسم اللغة العربية وآدابها

 كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، 

 جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم آباد.
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 رئيس قسم اللغة العربية
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 األستاذ املساعد بقسم اللغة العربية وآدابها، 

 كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، 

  جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم آباد
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 شكيل أحمد  -5

 محاضر بقسم اللغة العربية وآدابها،   

 كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، 

 آباد.جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم 

  الدكتور حافظ معظم شاه   -6

 ، الشريعةمحاضر بقسم                   

 كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، 

 جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم آباد.                            

  



6 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الجامعة كلمة رئيس

والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا  الحمد هلل رب العاملين  

 محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد :

نشئت جامعة العالمة إقبال املفتوحة عام 
ُ
م بهدف توفير فرص  1973فقد أ

الدراسة لكل من لم تسمح له الظروف املعيشية والوظيفية بالتفرغ واالنتظام  

 معات التقليدية. في الفصول الدراسية في املدارس والجا

واتنهجت هذه الجامعة نظام التعليم عن بعد بحيث أن الجامعة ترسل للطالب 

الكتب املقررة والتمارين مع التوجيهات الالزمة، فيقوم الطالب بتحليل التمارين  

ن من ِقَبل الجامعة، وفي  َعيَّ
ُ
والواجبات بالتعاون والتنسيق مع مرشد الطلبة امل

طلب منهم الحضور إلى أحد املراكز الفرعية للجامعة نهاية الفصل الدراس ى ي 

 ليؤدوا االمتحانات النهائية. 

 ألهمية اللغة العربية 
ً
و فيما يتعلق بجمهورية باكستان اإلسالمية، فإن نظرا

الناس هنا يهتمون باللغة العربية ويحبونها إلى حد كبير لفهم القرآن الكريم 

ى ذلك، وصل التحدث باللغة العربية  والحديث النبوي الشريف،  وباإلضافة إل

دولة عربية وإسالمية أخرى.و لذلك فان اللغة العربية بدأت تنتشر   22في حوالي 

 في جميع أنحاء العالم اإلسالمي.

و تتم  كتابة ونشر الكتب املنهجية وغير املنهجية لتدريسها وتعلمها. و الكتاب  

مة إقبال املفتوحة ملنهج  الذي بين أيدينا هو ضمن سلسلة أعمال جامعة العال 

البكالوريوس في اللغة العربية، والتي تهدف إلى تعزيز اللغة العربية و آدابها 
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وترويجها باإلضافة إلى متطلبات مناهج البكالوريوس، وال يستفيد منها الطالب  

فقط بل الباكستاني العادي الذي يريد أن يفهم القرآن الكريم  يمكن أن 

 يستفيد منها أيضا.

( ملرحلة البكالوريوس في اللغة 4922" رمز املقرر)طرق التدريس هذا الكتاب "و 

العربية وآدابها الذي قام بجمعه وتنسيقه وترتيبه الدكتور حافظ حارث سليم، 

محاضر  بقسم اللغة العربية، وساعدت في مراجعته نخبة من أعضاء هيئة  

اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، التدريس بقسم اللغة العربية وآدابها، كليه 

 جامعة العالمة إقبال املفتوحة، اسالم آباد.

في الحقيقة أن هذا النضج الذي شهدته كلية اللغة العربية والدراسات 

اإلسالمية نتيجة للرعاية الكبيرة من جانب عميد الكلية األستاذ الدكتور محي 

 الدين الهاشمي. 

الذي تبذله الجامعةاملفتوحة في تشجيع وتعزيز   أدعو هللا أن يتقبل هذا الجهد

 اللغة العربية في البالد. آمين.

 األستاذ الدكتور ضياء القيوم

مة إقبال املفتوحة، إسالم آباد              
ّ
 رئيس، جامعة العال
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 كلمة رئيس قسم اللغة العربية

والسالم على سيداملرسلين وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب العاملين والصالة 

 أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

 
ْ

ش
َ
ْي َدْوَرَها ِفْي َسِبْيِل ن ِدّ

َ
ِة ِلُتؤ ِميَّ

َ
ِْسال

ْ
ْوِم اإل

ُ
ُعل

ْ
ِة َوال َعَرِبيَّ

ْ
ِة ال

َ
غ

ُّ
 الل

ُ
ة يَّ

ّ
ِل
ُ
ْت ك

َ
ِشئ

ْ
ن
َ
ْد أ

َ
ِر  َوق

ِة 
َ
غ

ُّ
َناِهَج  الل

َ ْ
َراِف َباِكْسَتاَن، َوِلَتَضَع امل

ْ
ط

َ
ُسِسَها ِفْي َساِئِر أ

ُ
ْوِطْيِد أ

َ
ِة َوت َعَرِبيَّ

ْ
ال

ْيِه 
َ
ْت ِإل

َ
ل َوصَّ

َ
ِة ِفْي َضْوِء َما ت َجاِمِعيَّ

ْ
ى ال

َ
ِة ِإل ْبِتَداِئيَّ ِ

ْ
َراِحِل ِمَن اال

َ ْ
 ِلَجِمْيِع امل

َ
ة َراِسيَّ

الِدّ

مَ 
َ
، ك

ُ
ة

َ
َحِدْيث

ْ
َراَساُت ال

َداِرِس الِدّ
َ ْ
ِة ِفي امل َعَرِبيَّ

ْ
ِة ال

َ
غ

ُّ
ِمي الل

ّ
ُقْوُم ِبَتْدِرْيِب ُمَعِل

َ
َها ت نَّ

َ
ا أ

َحِدْيثة 
ْ
َناِهِج ال

َ ْ
اِت َحَسَب امل يَّ

ّ
ِل
ُ
ك

ْ
 َوال

ا  
َ
ةَوَهذ َعِرِبيَّ

ْ
ِة ال

َ
غ

ُّ
ْوس ِفْي الل ْوِريُّ

ُ
ال

َ
َبك

ْ
اِمَج ال

َ
َن َبْرن

ْ
ُم اْل َقِدّ

ُ
 ت

ُ
ْفُتْوَحة

َ ْ
والجامعة امل

ِكَتاُب 
ْ
َعْنَوُن بــ" ال

ُ ْ
" نقدمه ملرحلة البكاليوروس في اللغة العربية   طرق التدريس امل

وآدابها. قد أسهم  الدكتور حافظ حارث سليم، محاضر  بقسم اللغة العربية،  

 في إعداد هذه املادة وإخراجها في هذه الصورة بآرائه القيّمة.  -

اِء 
َ

ش
ْ
ْهَداِف َوَراَء ِإن

َ ْ
َهِمّ األ

َ
اَن ِمْن أ

َ
ْفُتْوَحِة ك

َ ْ
َبال امل

ْ
َمِة ِإق

َّ
َعال

ْ
م آَباد - َجاِمَعِة ال

َ
ِإْسال

ِتَصاِد 1973َعاَم 
ْ
ق ِ

ْ
 اال

ُ
ُرْوف

ُ
ُه ظ

َ
ْسَمْح ل

َ
ْم ت

َ
ِلّ َمن ل

ُ
َراَسِة ِلك

َرِص الِدّ
ُ
ْوِفْيِر ف

َ
 ت

ُ
م َهَدف

ُفُصْوِل الِدّ 
ْ
ُحُضْوِر ِفي ال

ْ
ُزِم ِفْي ال

َ
ال َفرُِّغ َوالتَّ َوِظْيَفِة ِبالتَّ

ْ
َداِرِس َوال

َ ْ
ِة ِفي امل َراِسيَّ

َجِمْيِع، 
ْ
ِم ِلل

ْ
ِعل

ْ
ِة َوال

َ
َقاف

َّ
ْوِفْيُر الث

َ
ْفُتْوَحِة ُهَو ت

َ ْ
َجاِمَعِة امل

ْ
َرِض ال

َ
ًقا ِلغ

ْ
َجاِمَعاِت. َوِوف

ْ
َوال

ْعِلْيِم َعْن ُبْعد   ْعَتِمُد َمْنَهَج التَّ
َ
 ت

ُ
َجاِمَعة

ْ
ال

َ
َساِلْيب ، َوِمْنَها إِ   ف

َ
 أ

َ
ة

َ
ث

َ
ال

َ
ِبُع ث

َّ
ت
َ
ْرَساُل َوت

  
ُ
َبة

َ
ل
َّ
َيُقْوُم الط

َ
ِزَمِة، ف

َّ
ْوِجْيَهاِت الال َبِة َمَع التَّ

َ
ل
َّ
ى الط

َ
َماِرْيَن ِإل  َوالتَّ

َ
ة َراِسيَّ

ُتَب الِدّ
ُ
ك

ْ
ال

اِنًيا  
َ
َجاِمَعِة، َوث

ْ
ن ِمْن ِقَبِل ال َعيَّ

ُ ْ
َبِة امل

َ
ل
َّ
َراِف ُمْرِشِد الط

ْ
ْحَت ِإش

َ
َماِرْيِن ت ِبَتْحِلْيِل التَّ

 
َ
اَرك

َ
ش

ُ ْ
ِة ِفْي َوَسِط :امل

َ
َوَرش

ْ
ِصْيَن ِفْي ال ِصّ

َ
َتخ

ُ ْ
ِة امل

َ
َساِتذ

َ ْ
َحاَضَراِت ِلْل

ُ ْ
 َوِاْسِتَماُع امل

ُ
ة
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َجاِمَعِة 
ْ
ِة ِلل َفْرِعيَّ

ْ
َراِكِز ال

َ ْ
َحِد امل

َ
ُحُضْوُر ِفْي أ

ْ
ُب ِمْنُهْم ال

َ
ل
ْ
ِخْيًرا ُيط

َ
َفْصِل، وأ

ْ
ال

ِة  َهاِئيَّ اِلْمِتَحاِناِت الِنّ
ْ
   .ل

َحِقْيَقِة 
ْ
َباِشَرِة ِمْن َجاِنِب ِفي ال

ُ ْ
َعاَيِة امل  ِبالِرّ

َّ
ِتمُّ ِإال

َ
 ت

َ
ِمَرِة ال

ْ
ث
ُ ْ
ِت امل

َ
َحاَوال

ُ ْ
لَّ َهِذِه امل

ُ
نَّ ك

َ
 أ

ِة  
َ
ِضْيل

َ
َجاِمَعِة ف

ْ
َهاِشِمِيّ َوَرِئْيِس ال

ْ
ْيِن ال ُتْور ُمْحِيى الِدّ

ْ
ك ْسَتاذ الدُّ

ُ ْ
ِة األ يَّ

ّ
ِل
ُ
ك

ْ
َعِمْيِد ال

ُتْور ِض 
ْ
ك ْسَتاِذ الدُّ

ُ ْ
ْمِتَناِن. األ ِ

ْ
ِر َواال

ْ
ك ِلّ الشُّ

ُ
ُهَما َيْجِدَراِن ِبك

َ
ْوم، ف َقيُّ

ْ
 َياِء ال

 لغة القرآن الكريم 
ّ

وفي األخير ندعو هللا تعالى أن ُيثمر جهود هذه الجامعة لبث

  
ً
في أرجاء باكستان و يحقق لهذا الكتاب األهداف املرجوة  ويجعله مفيدا

  اللغة العربية وآدابها . ملتذوقي

 

 كتور عبد املجيد بغداديالد

 رئيس قسم اللغة العربية وآدابها

 جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم آباد.
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 مقدمة 

الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيداملرسلين وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

" نقدمه ملرحلة البكالوريوس في اللغة طرق التدريسفهذا كتاب في مادة " 

ْمَنا ِفْيِه  دَّ
َ
قة   طرق التدريس وأساليبه،العربية وآدابها. َوق ، ُمحّقِ

ً
 صافية

ً
دقيقة

 للُمواصفات التي ُوِضعْت لهذا الكتاب.  

 وِمن أوضِح النقاط الواردة في هذا الكتاب: 

ْوَن َمْرِجًعا ل -1
ُ
ك ْن يَّ

َ
ِة وآَداِبَها َوَما  أ َعَرِبيَّ

ْ
ِة ال

َ
غ

ُّ
ْوْس ِفْي الل وِريُّ

ُ
ال

َ
َبك

ْ
ِة ال

َ
ب ِفْي َمْرَحل

َّ
ال

ُّ
ِلط

ِتْي 
َّ
ْوُضْوَعاِت ال

َ ْ
ْحَتَوَياِت َوامل

ُ ْ
َراَسِة َحَسَب امل ْعِلْيِم َوالّدِ ْنَواِع التَّ

َ
َها ِمْن أ

ُ
ُيَعاِدل

عَ 
ْ
ْعِلْيِم ال ِة التَّ

َ
َرْت ِفْي َمْنَهِج َهْيئ ّرِ

ُ
ْن ق

َ
ِة، َوأ

َ
ْرَحل

َ ْ
َم آَباد َباِكْسَتان ِلَهِذِه امل

َ
اِلْي ِبِإْسال

ى التعرف 
َ
ِكَتاِب َما َيْعِنْيِهْم َعل

ْ
ا ال

َ
ْنِتَهاِء ِمْن ِدَراَسِة َهذ ِ

ْ
ِجُدْوا ِمْنُه َبْعَد اال على يَّ

ْيِهْم ِفْي َهِذِه طرق وأساليب التدريس
َ
َواِجِب َعل

ْ
اَن ِمَن ال

َ
ِة َما ك

َ
ِة. ، َوَمْعِرف

َ
ْرَحل

َ ْ
 امل

ْسَتِعْيُنْوا ِمْنُه ِفْي  -2 ْن يَّ
َ
اِرِسْيَن أ ْوَن َمْرِجًعا لِلدَّ

ُ
ك ْن يَّ

َ
تعليم اللغة العربية لغير أ

   الناطقين بها، أو تعليم اللغة كلغة ثانية أو لغة أجنبية. 

3-  
َ
ِجُه ِفْي َوْعي  َوَعل َقَسَماِت َيتَّ

ْ
ِمِح َوال

َ
ال

َ ْ
ُز امل ُه َمْنهٌج ُمَتَمّيِ

َ
َرِض  َول

َ
غ

ْ
ْيَصاِل ال ى َبِصْيَرة  إِلِ

ْعَداِدِه.    إِلِ

4-  
َ
َحاط

َ
ْد أ

َ
مكانة اللغة في املجتمع العالمي وميزاتها بين لغات العالم، وأهمية  ق

تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وعناصر عملية التعليم، وطرق التعليم 

ر الناطقين بها، العامة والخاصة، وطرق تعليم اللغة العربية كلغة ثانية لغي

والعوامل املؤثرة في أساليب تعليم اللغات، ومكونات اللغة وأساليب تعليمها 

لغير الناطقين بها، واملهارات اللغوية وأساليب تعليمها لغير الناطقين بها، 

والتعبير الشفوي والتعبير الكتابي، وأنواع التدريبات اللغوية والواجبات 

 .  املنزلية
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ا اْهَتمَّ َه  -5
َ
ِة لِلذ ليَّ وَّ

َ ْ
 األ

َ
َعاِرف

َ ْ
ِكَتاَب ِبامل

ْ
ا ال

َ
طرق التدريس وأساليبها من التعريف ذ

 .  واألهداف وطرح األسئلة واملناقشة

ُح   -6 َوّضِ
ُ
ُه َوت

ُ
ل ّصِ

َ
ف

ُ
 ت

ٌ
ة ّلِ َوْحَدة  َعَناِوْيٌن ُجْزِئيَّ

ُ
ْوَضَع ِلك

ُ
ْن ت

َ
َعْرِض أ

ْ
ْنِظْيُم ال

َ
ى ت َتض َ

ْ
َواق

ُه، َوَما 
َ
ت ْنَدرُِج َمادَّ

َ
.ت ت 

َ
ْفِصْيال

َ
ْحَتُه ِمْن ت

َ
  ت

ُرْوح   -7
ُ

ْيِه ِمْن ش
َ
َتَمَل َعل

ْ
ِبه ِبَما اش

ْ
 ِلُصل

ً
لة ّمِ

َ
ِكَتاِب ُمك

ْ
ْد َجاَءْت َهَواِمُش ال

َ
َوق

ِة  ِْجَماِليَّ
ْ

َحاِت اإل
َ
ل
َ
ْصط

ُ ْ
ِة َوامل َعَرِبيَّ

ْ
ُمْفَرَداِت ال

ْ
  . ِلل

 ِفْي نِ  -10
ٌ
ة

َ
ل صَّ

َ
ْدِرْيَباٌت ُمف

َ
ِكَتاِب ت

ْ
اِرَس  معظم الوحداتَهاَيِة َوِفي ال ْي ُيَماِرَس الدَّ

َ
، ِلك

  .
َ
ة ِميَّ

ْ
ِعل

ْ
ُه ال

َ
 َمَعاِرف

ْنَها، َمْع   -11 ّل  ّمِ
ُ
اِت ك ْوُضْوَعاِت َوُجْزِئيَّ

َ ْ
ُح امل ٌل ُيوّضِ ْحَتَوياِت ُمَفصَّ

ُ ْ
ْهِرُس امل

َ
ِكَتاِب ف

ْ
َوِلل

 َيْسَتِطْيُع الدَّ 
ُ

ْحِدْيِد َمَواِطِنَها وَصْفَحاِتَها، ِبَحْيث
َ
َضَع َيَدُه ِفْي ُسْرَعة  ت ْن يَّ

َ
اِرُس أ

ِتْي 
َّ
َحِقْيَقِة ال

ْ
ى ال

َ
ْيَها. َعل

َ
ِصَل إل ْن يَّ

َ
 ُيِرْيُد أ
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 التعــارف
" ملرحلة البكالوريوس في اللغة  طرق التدريسفهذه أول وحدة ملادة "

وال يخفى  .  على النقاط املهمة التي تتعلق باللغة العربيةالعربية وآدابها، وتشتمل 

على من يقرأ هذه الوحدة على أنها وحدة تمهيدية هامة للمادة املذكورة التي 

أهمية اللغة العربية ومكانتها عند املسلمين تحتوي على معلومات ابتدائية مثل 

بأنها لغة مصادر التشريع اإلسالمي: القرآن الكريم والسنة النبوية، وتتميز بالبيان 

ياسة واألدب والعلم فترة طويلة خالل الحكم والبالغة ومازالت لغة الس

 اإلسالمي.  

 هذه الوحدة اللغة العربية كلغة االبتكار والتجديد والتكيف  
ُ

وكما تعّرِف

واإلبداع في مختلف العلوم، وال تزال لغة العلم والثقافة ووسيلة التواصل في  

نها تتميز العصر الحديث. وأيًضا تتحدث هذه الوحدة عن عراقة اللغة العربية بأ

بخصائص تراكيبها وصرفها ونحوها وأدبها وخيالها وكون أمها ملجموعة اللغات 

األعرابية، وكما تتحدث عن اللغة العربية كأهم مقومات الهوية العربية ألنها 

 على نقل تاريخ وثقافة الحضارات العربية عبر الزمن، وحافظت على  
ً

عملت طويال

ظ تاريخ العرب من األدب والشعر توحدي األمة العربية وساهمت في حف

 والبطوالت منذ العصر الجاهلي إلى عصرنا الراهن.  

وخصائص اللغة العربية من اإلعراب  ميزات وكما تقوم هذه الوحدة بإحاطة 

وما إلى غير  واملترادفات واألضداد واألصوات ودقة التعبير والتعريب واالشتقاق 

اللغة العربية من كونها لغة الفن جمال ومزايا ونتعرف هنا أيًضا على  ذلك. 

وكما نتعرف . والخط العربي واألساليب اللغويةولغة األوزان واألدب والشعر 

في اللغات األخرى كالفارسية والفرنسية والتركية  على تأثير اللغة العربية

  واألردية وغيرها. 

 وباهلل التوفيق. 
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 األهـــــداف 

ْن: 
َ
اِلِب أ

َّ
ى الط

َ
َوْحَدِة َوِاْسِتْيَعاِبَها َعل

ْ
 َبْعَد ِدَراَسِة َهِذِه ال

1-  
َ

 أهمية اللغة العربية ومكانتها عند املسلمين. َيْعِرف

 ال -2
َ

لغة العربية كلغة االبتكار والتجديد والتكيف واإلبداع في مختلف َيْعِرف

   العلوم. 

   عراقة اللغة العربية وقدامتها. ُيْدِرَك  -3

علم اللغة العربية كأهم مقومات الهوية العربية كتوحيد األمة العربية ي -4

   وحفظ األدب والعلم والشعر عبر الزمن. 

ميزات وخصائص اللغة العربية من اإلعراب واالشتقاق وما إلى غير يستوعب  -5

  ذلك. 

لم بجمال ومزايا اللغة العربية من كونها لغة الفن واألدب والشعر ي -6

 وية. واألساليب اللغ

يدرك تأثير اللغة العربية في اللغات األخرى كالفارسية والفرنسية والتركية   -7

  واألردية وغيرها. 
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ملقدمة:ا  

تعد اللغة العربية أقدم اللغات الحية على وجه األرض، و على اختالف بين الباحثين حول 

 في أن العربية التي نستخدمها 
ً
اليوم أمضت ما يزيد على ألف عمر هذه اللغة؛ ال نجد شكا

بحفظ هذه اللغة حتى يرث هللا األرض  -سبحانه و تعالى -وستمائة سنة، وقد تكّفل هللا 

ومن عليها، قال تعالى }إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون{، و مذ عصور اإلسالم األولى 

تبطت بحياة املسلمين انتشرت العربية في معظم أرجاء املعمورة وبلغت ما بلغه اإلسالم وار 

 عن كونها لغة الدين والعبادة
ً
 .فأصبحت لغة العلم و األدب والسياسة و الحضارة فضال

لقد استطاعت اللغة العربية أن تستوعب الحضارات املختلفة؛ العربية، والفارسية، 

ة واليونانية، والهندية، املعاصرة لها في ذلك الوقت، و أن تجعل منها حضارة واحدة، عاملي

املنزع، إنسانية الرؤية، وذلك ألول مّرة في التاريخ، ففي ظل القرآن الكريم أصبحت اللغة 

العربية لغة عاملية، واللغة األم لبالد كثيرة. إن أهمية اللغة العربية تنبع من نواح  عّدة؛ 

ن أهمها: ارتباطها الوثيق بالدين اإلسالمي و القرآن الكريم، فقد اصطفى هللا هذه اللغة م

بين لغات العالم لتكون لغة كتابه العظيم و لتنزل بها الرسالة الخاتمة }إنا أنزلناه قرآنا 

عربيا لعلكم تعقلون{، و من هذا املنطلق ندرك عميق الصلة بين العربية و اإلسالم، كما 

نجد تلك العالقة على لسان العديد من العلماء ومنهم ابن تيمية حين قال: " معلوم أن 

  ."ربية و تعليم العربية فرٌض على الكفايةتعلم الع

وقال أيضا " إن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب و 

السنة فرٌض، و ال يفهم إال باللغة العربية، وماال يتم الواجب إال به، فهو واجب "، ويقو 

هل الناس، وال اختلفوا إال اإلمام الشافعي في معرض حديثه عن االبتداع في الدين " ما ج

 في املبتدعة " أهلكتهم العجمة -رحمه هللا -لتركهم لسان العرب "، وقال الحسن البصري 

". 

كما تتجلى أهمية العربية في أنها املفتاح إلى الثقافة اإلسالمية و العربية، ذلك أنها تتيح 

لدنيا عّدة قرون وخلفت ملتعلمها االطالع على كم حضاري و فكري ألّمة ترّبعت على عرش ا

 ضخما في مختلف الفنون و شتى العلوم
ً
 حضاريا

ً
 .إرثا
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وتنبع أهمية العربية في أنها من أقوى الروابط و الصالت بين املسلمين، ذلك أن اللغة من 

أهم مقّومات الوحدة بين املجتمعات. وقد دأبت األمة منذ القدم على الحرص على تعليم 

فيها على اختالف أجناسهم و ألوانهم وما زالت، فالعربية لم تعد لغتها و نشرها للراغبين 

لغة خاصة بالعرب وحدهم، بل أضحت لغة عاملية يطلبها ماليين املسلمين في العالم اليوم 

الرتباطها بدينهم و ثقافتهم اإلسالمية، كما أننا نشهد رغبة في تعلم اللغة من غير املسلمين 

 .و للتواصل مع التراث العربي و اإلسالمي من جهة أخرى  للتواصل مع أهل اللغة من جانب

 أهمية اللغة العربية ومكانتها

أهمية اللغة العربية ومكانتها تحتّل اللغة العربية أهمية كبيرة عند املسلمين؛ فهي لغة 

بإتقانها، مصادر التشريع اإلسالمي القرآن والسنة النبوية، وال تجوز الصالة في اإلسالم إال 

ومع انتشار اإلسالم وحضارته ارتفعت مكانة اللغة العربية، وأصبحت لغة السياسة، 

رت على 
ّ
والعلم، واألدب لفترة طويلة في األراض ي التي كانت تحت حكم املسلمين، كما أث

[ وقد ١كثير من اللغات األخرى في العالم اإلسالمّي، كاللغة التركية، والفارسية، واألردية،]

[ تتمّيز اللغة العربية بالبيان والبالغة، وعليه ٢بت اللغة العربية أهميتها مّما يأتي:]اكتس 

[،) ّ ُمِبين 
 كلمة السيف في اللغة ٣فالقرآن لم ينزل إال بها؛ قال تعالى: )ِبِلَسان  َعَرِبي 

ً
[ فمثال

عليه.  الفارسّية تقتصر على معنى واحد، بينما في اللغة العربية فيوجد عّدة معان  تدّل 

تقيم اللغة العربية الحّجة على الناس، فال يجوز لإلنسان أن يشهد باهلل دون فهمه ملا 

 ِبَما 
َّ

ا ِإال
َ
ِهْدن

َ
يشهد به؛ ألّن العلم شرط من شروط الشهادة؛ حيث قال هللا تعالى: )َوَما ش

ْيِب َحاِفِظيَن(.]
َ
غ

ْ
ا ِلل نَّ

ُ
م باللغة العرب٤َعِلْمَنا َوَما ك

ّ
ر على العقل، والخلق، [ اعتياد التكل

ّ
ية يؤث

 من مقّوماِت األمةوالدين. اللغة العربية مصدر عّز لْلمة، وتعّد مقوّ 
ً
 أساسّيا

ً
 .اإلسالمّيةما

\ 

 العربية لغة االبتكار والتجديد

العربية لغة االبتكار والتجديد تمتاز اللغة العربية بقدرتها على التكّيف واإلبداع في مختلف 

والجبر، والطّب، والفنون، والتجارب العلمّية، باإلضافة إلى ما وصلت العلوم: كالهندسة، 

إليه من اإلبداع في مجاالت األدب والتأليف حيث استطاع الكثير من العلماء أن يكتبوا 
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عّدة مؤلفات في فنون مختلفة، ومن أبرز أمثلة هذا النمط كتاب العالمة اليمنّي إسماعيل 

قرئ )عنوان 
ُ
الشرف الوافي في علم الفقه والعروض والتاريخ والنحو بن أبي بكر بن امل

والقوافي(، إذ ال تزال اللغة العربية لغة العلم، والثقافة، ووسيلة التواصل في العصر 

 ع كلياتها بما فيها كلية الطّب.الحديث؛ فهناك جامعات سورية تتبّنى اللغة العربية في جمي

 عراقة اللغة العربّية

ها أقدم اللغات التي ال تزال تتميز عراقة اللغة  العربّية تتمثل أهمية اللغة العربّية بأنَّ

 عن تمكن اللغة 
ً
بخصائص تراكيبها، وصرفها، ونحوها، وأدبها، وكذلك خيالها، هذه فضال

 ملجموعة اللغات األعرابّية 
ً
العربّية من التعبير عن جوانب العلم املختلفة، كما تعدُّ أّما

 أّم العربّيات، واملتمثلة بالحميرّية، التي نشأت في شب
ً
ه الجزيرة العربّية، وهي أيضا

والبابلّية، والعبرية، واْلرامّية، والحبشية، أو اللغات الّسامّية، والتي ترجع إلى أبناء نوح 

 لّسالم، وهم: سام، وحام، ويافث.عليه ا

 أهم مقومات الهوية العربية

العربية من أهّم مقومات الهوية العربية، حيث  أهم مقومات الهوية العربية تعد اللغة 

 على نقل تاريخ وثقافة الحضارات العربّية عبر الزمن، وتعتبر من أهم العوامل 
ً
عملت طويال

التي حافظت على توحيد األمة العربية من املحيط إلى الخليج، كما ساهمت في حفظ 

  تاريخ العرب منذ العصر الجاهلّي ومن ذلك تاريخهم الكامل،
ً
وبطوالتهم، وشعرهم، وأخيرا

كانت معجزة نزول القرآن الكريم بهذه اللغة مّما أضفى عليها القدسية والعناية اإللهية، 

ية قادت الحضارة لقرون فقد تحولت من لغة تختص بقبائل الصحراء إلى لغة أّمة إسالم

 متتالية.

 ميزات اللغة العربية وخصائصها

داته، وثمرة 
ٔ
هی معرض الثـقافة اإلنسانیة  العقل ونتاجه، ثم إن اللغة مرآة الفكر وا

فكار  یختلج في صدره اإلنسان عمـا ووسیلة للتواصل البشری یعبر بها  وحضارتها،
ٔ
من ا

مـا اللغة العـربیة فهى واسطة عقد اللغــات العاملیة ملسایرتها الزمن وطواعیتها 
ٔ
ومشاعر، ا
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نها للنمو والت
ٔ
ـقدم، وقدرتهـا الفطــری علی التعبيرعن الذات واملوجــودات، وفوق مــا تتصف ا

سنـة نبیه املطهرة، ومعلم في طریق العلم، ومفتاح التـفّقه   لغة رسالة اهللا الخالدة، ووعاء

سرة اللغــات السامیة املنبثـقة من مجمـوعـــة اللغــات 
ٔ
في الدین، تنتمى اللغة العــربیة إلی ا

كثر اللغات 
ٔ
ن العربیة ا

ٔ
األفریقیة اْلسیویة، منها الكنعـانیة كما منها اْلرامیة والعربیة، إال ا

كثرها انتشارا واستخداًما، وذلك الحتـفاظها علی مقومات اللغة
ٔ
السامیة   السامیة تداوالوا

خری، فالعربیة لغة نابضة متدفقة یتحدثها عشرات مالی
ٔ
ي لغة سامیة ا

ٔ
كثرمن ا

ٔ
ين األم ا

كلغة رسمیة وكذلك مئات املالیين كلغة دینیة، وقد تمتعت هذة اللغة بخصائصها 

العجیبة ومعجزاتها الفریدة منها الخصائص الصوتیة والصرفية والنحویة والداللیة كما 

بنیتها وصیغها، ووفرة مصادرها وجموعها وجودة 
ٔ
منها خصائص حروفها وإعرابها، وتعدد ا

رنست رینان العالم مفرداتها واشـتـقاقها وا
ٔ
لدقة في تعابيرهــا وتراكیبها، وفي ذلك یقول ا

مــة من الرحل  الفـرنس ى:
ٔ
»إن هذه اللغة قد بلغت حد الكمال في قلب الصحراء عند ا

ففاقت اللغـات بكثرة مفرداتها، ودقة معانيها، وحسن نظـام مبانيها«، كما یقول عبد 

عالم اللغة واألدب
ٔ
حد ا

ٔ
لفاظها  :الرزاق السعدي ا

ٔ
»العربیة لغة كاملة معجبة تكاد تصورا

جـراس 
ٔ
مشاهد الطبیعة، وتمثل كلماتها خطـوات النـفوس، وتكاد تنجلي معــانيها في ا

نمــا كلماتها خطوات الضمير، ون
ٔ
 .بضات القلوب، و نبرات الحیاةاأللفاظ، كا

هم مميزات اللغة العربیة:
ٔ
 ملحات عن ا

 اإلعراب: (1)

اب هو تغیيرالحالة النحــویة للكلمات بتغير العوامل الداخلة عليها، فاإلعراب إن اإلعر      

صل من 
ٔ
خص خصائصهـا به یعـرف فاعل من مفعول، وا

ٔ
قوی عناصراللغة العــربیة وا

ٔ
من ا

دخیل، وتعجب من استـفهــام، فظاهرة اإلعراب من خصائص التمدن القدیم الذي جاءت 

ة والیونانیة والالتینیة واألملانیة وخاصة العربیة التي معظـم لغاته معربة مثل البابلی

همیة بالغة في حمل   اختصت باإلعراب عن غيرها من
ٔ
اللغات املتحضرة، واإلعراب له ا

األفكار، ونـقل املفاهیم ، ودفع الغموض، وفهم املراد والتعبير عن الذات، فابن فارس یری 

ن اإلعراب هو الفارق بين املعـاني املتكا
ٔ
فئة في اللفظ، يهدي إلی التمیيز بين املعاني ا



21 

ن قائال لو 
ٔ
فكاره ومعـانیه، وذلك ا

ٔ
غراض املتكلم عن مجمل عواطفه وا

ٔ
والتوصل إلی ا

حسن زید«، غير معرب، لم یوقف علی مراده، فإذا قال: قال:
ٔ
حَسَن زیدا« »مـا ا

ٔ
و »ما ا

ٔ
»ما  ا

» ِِ حَسُن زیِد
ٔ
و ا

ٔ
حَسَن زیٌد« ا

ٔ
بان باإل  »ما ا

ٔ
رادها

ٔ
 عراب عن املعنى الذی ا

 االشتـقاق: (2)

و      
ٔ
صل، ولفظ من لفظ، ا

ٔ
خذ ش يء من ش يء، هو اقتطاع فرع من ا

ٔ
االشتـقاق في اللغـــة ا

خــری مــع التوافق والتناسب بینهمـا في الـمعنى واملـادة األصلیة، 
ٔ
صیغة من صیغــــة ا

جمع، حیث فاالشتـقاق من خصائص نادرة تتـفوق بها 
ٔ
اللغة العربیة علی لغات العالم ا

صل واحد علی قدر من املدلول املشترك، وهو املــــــادة األصلیة التي تتـفرع 
ٔ
ترجع صیغها إلی ا

یطلق عليهــا املشتـقات منهــا اسم الفاعــل، واسم املفعول،   منها فروع الكلمـات واملعاني

ن، واسم اْللـة والصفة املشبهة وغيرها، فجمیع واسم التـفضیل، واسم الزمان، واسم املكا

صــل واحد یحدد مادتهــا ویوحي معانيهـــا املشترك األصیل،    هذه األسماء والصفات تعود
ٔ
إلی ا

ومنها  »س ل م« وهذا ما سمــــاه اللغویون باالشتـقاق األصغر، ونضــرب املثل لذلك من مادة

م، وسالم، وسلمان،
ّ
م، سل

َ
ومسلم، وسلمي، والسالمــة، والسلم، فتعطی  یشتق نحو: َسل

حیث یشتق منها نحو:  »ع ر ف« جمیعهــــا معنى السالمـة علی تصاریفها، وكذلك مادة

، وإعراف، وعـّراف، وتعریف، وعـرفان، 
ٌ

َعــَرف، وعـّرف، وتعّرف، وتعارف، وُعرف، وُعـــــرف

مر.
ٔ
 ومعرفة، فتـفيد جميهـا معنى الظهور والكشف عن ا

صل   »االشتـقاق األكبر« ومن سنن العرب في تولید األلفاظ واملعاني كذلك     
ٔ
ن یٔوخذ ا

ٔ
وهوا

مثلة 
ٔ
من األصول الثالثیة، فيعقد علیه وعلی تصاریفه الستـة معنى عامـا مشتركا، ومن ا

ق، لقو، لوق، وتأتی كلها بمعنى القـوة والشدة »قول« ذلك مـادة
َ
ل، َول

َ
، فتـقلیباتهـا: قلو، َوق

 .كلها بمعنى اإلصحاب واملالینـةوتـقلیباتها: سلم، مسل، ملس، ملس، لسم، وتأتي  »سمل« و

 املترادفات واألضداد: (3)

الترادف مظهر من مظاهر اللغة العربیة التي ارتـفعت به حتى بزت اللغات اتساعا      

ء، وغزارة األلفاظ وتشعبا، فاللغة العــربیة فسیحة اْلفاق، مترامیة األطراف تتميز بالثرا
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واملفردات التي لیست لها في اللغــات الحیة شبيها، وقد اتسمت هذه املفردات بحالوة 

الجرس، وسالمة النطق والعذوبة حیث تمتاز بمرونة ومطواعیة، ولنأخذ مثاال لخضم 

سمــائه املـرادفة ثمــانون اسم املفردات في لسان العرب من كلمة
ٔ
ـا »الـعسل«، وقد بلغ عدد ا

منها: الضرب، والضربة، والضریب، والشوب، والذوب، والــحمیت، والتحمـویت، والَجلس، 

هد، واملــاذي، ولعاب النحل، والرحیق وغيرها،  هد، والشُّ والورس، والشَّ

عشرات من األسمـاء املترادفة مثل الصارم، والـرداء، والـقضیب،  »سیف« ولـكلمة

الكهام، واملشرفي، والحسام، والعضب، واملذكر، والصفيحة، واملفّقر، والصمصامة، و 

واملهند، والــصقیل، واألبیض ومـــا إلی ذلك، وممـــا یكشف عن تعدد املترادفـات وتنوع 

ن یقـول جرجی زیدان األدیب الفاضل:
ٔ
ي عدة  الدالالت في الـعربیة ا

ٔ
»في كل لغـة مترادفات ا

لفـاظ للمعنى الواحد، ولكن العـرب، فاقوا ف
ٔ
مم األرض، ففي لغتهــم للسنة ا

ٔ
ي ذلك سائر ا

، 50اسما، وللسحــاب  29اسما، وللشمس  52اسما، وللظــالم  21اسما، وللنور  24

اسما، وللعسل نحــو ذلك، وللخمر  13اسمـا، وللبن  170، وللمــاء 88، وللبئر 64وللمطــر

  350مئة اسم، ولْلسد 
ٔ
ما الناقة فأسمائها اسما، وللحیة مئة اسم ومثل ذلك للجمل، ا

سماء الثور والفرس والحمــار وغيرهــا من الحیوانات التي كانت   255
ٔ
اسما، وقس علی ذلك ا

سماء األسلحة كالسیف والرمح وغيرهمــا، ناهیك بمترادفات 
ٔ
مألوفة عند العرب، وا

والكریم   للشجاع  لفظا، ونحو ذلك 160لفظا، وللقصير 91الصفات، فعندهـــم للطویل 

 .مما یضیق املقام عن استیفائه والبخیل

و تسمیة املتضادین باسم      
ٔ
ما األضداد فهو داللة اللفظ الواحد علی معنیين متضادین ا

ٔ
ا

واحد، كقول العرب الصریم: للیل والنهار، والصــارح: للمغیث واملستغاث، والسدفة 

ر واألنثى، والبسل: للحــالل للظلمة والنور، والقـروء: للحیض واألطهــار، والزوج: للذكـــ

والحرام، والسارب: للمتواري والظاهر، والناهل: للعطشان والریان، والجون: لْلبیض 

 .یلولة: للشك والیقين وهلم جراواألسود، والخ

 األصوات: (4)

بلغت اللغة العربیة منتهى اإلعجاز والكمال في مدارجها الصوتیة حیث ثبتت بنطـق      
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صابه  حروفها ومخارجها
ٔ
ن یصیبها من السقم واالنحدار الداخلي مـا ا

ٔ
طوال العصور دون ا

كآفة اللغات السامیة مثل العبریة واْلرامیة والحبشیة، فاللغــة العـربیة تنـفرد بين جمیع 

خـواتها باإلحفاظ علی مقوماتها الصوتیة علی الرغم من تـقلباتها الصرفية، ومن هذه 
ٔ
ا

فاتها املحّسنة مثل الهمس والجهــــر، والشدة والرخاوة، املقومات مخارج الحروف وص

واالستعالء واالستفعال، والتفخیم والترقیق، والقلقلة واللين والغنة، واالنـفتاح واإلطباق 

قص ى الحلق، ومن هذه الحروف ما 
ٔ
ما مخارج الحروف فتتوزع بين الشفتين إلی ا

ٔ
وغيرها، ا

سه
ٔ
، كما منها ما تخـــرج بين جوف الصدر وبين تخــــرج بين وسط اللسان وطرفه ورا

الشفتين والحلق، وبين اللسان ومــــا فوقه من الحنك فتختلف جمیعها في املدرج الصوتی 

اختالفا واضحا، فمثال ال تجتمع السين مع الصاد والثاء، والضاد مع الذال، والعين مع 

 بقیة األحرف الهجائیة. األلف، والحاء مع الهاء، والتاء مع الطاء وعلی هذا النحو 

 دقة التعبير: (5)

وثمــة محاسن اللغة العربیة التخصص في املعاني والدقة في التعبير، فتلك امليزة تعطيها      

امللكة علی التمیيز بين األنواع املتباینة واألحوال املختلفة من األمور الحسیة والـمعنویة 

ى معینا موافقا ملقتض ى الحال ومناسبا للـواقع علی السواء، فالكلمــة إذا كانت تحمــل معن

وسع 
ٔ
ن اللغـة العـربیة ا

ٔ
جـل تأثيرا في القلوب، ونالحظ ا

ٔ
حسن الوقع في النـفوس وا

ٔ
كان له ا

اللغــات في دقتها للتعبيرعن األحوال والصفـات، تتـفجر ینابیعها بالجودة والفصاحة وسالمة 

من هذا القبیل كما یلي: تـقول العرب في تـقسیم  التراكیب والرصانة، وإلی القارٔی نمـاذج

ِرد إلی 
َ
االشتهاء: فالن جـائع إلی الخبز، قِرم إلی اللحم، عـطشان إلی املـاء، عیمـان إلی اللبن، ق

التمر، جعـم إلی الفاكهة، شبق إلی النكاح، كمـا تـقول في تـقسیم قطع األعضاء وتـقسیم 

نـفه، فقأع
ٔ
ینه، شترجفنه، شرم شفته، جذم یده، جب ذكره، ذلك عليهـا: فالن جدع ا

حوالها، فمثال 
ٔ
ومن حسن دقة التعبير في العربیة اختالف األسماء واألوصاف باختالف ا

ن یحتاج اإلنسان إلی النوم، ثم  -تـقول العرب في ترتیب النوم:
ٔ
ول النوم: النعاس وهوا

ٔ
ا

س العين، ثم الكری والغمض: الوسن: وهو ثـقل النعاس، ثم التزنیق: وهو مخالطة النعا

نت تسمع كالم 
ٔ
ن یكون اإلنسان بين النائم والیقظان، ثم التغفيق: وهو النوم وا

ٔ
وهو ا
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شد 
ٔ
القوم، ثم اإلغفاء: وهوالنوم الخفيف، ثم الهجود: وهوالنوم الغرق ثم التسبیخ: وهو ا

 (.6النوم)

 التعریب: (6)

بنیتها، وهوصیغ كلمة  التعریب هو عملیة تهذیب كلمة خارجیة وفقا     
ٔ
ألوزان العربیة وا

عجمیة بأحرف عـربیة عند انتـقالها حتى تتـفوه بها 
ٔ
و رسم لفظــة ا

ٔ
جنبیة بصبغــة عـربیة ا

ٔ
ا

العرب علی مناهجها، فالعربیة لها القدرة الفائـقة علی تمثیل الكالم األجنبي وتعریبه 

خص خصـائصها، وكان اتس 
ٔ
اع دائرة اللغـة العربیة وتنمیة حسب قوالبها والذي یعد من ا

عــالقات العرب باألجانب ونـقلهـم العلــوم عن الثـقافات املستجدة مثل الفارسیة والــهندیة 

والیونانیة ممــا دفعهـم علی األخذ منها كلمات وتعبيرات متنوعـة ومصطلحات مستحدثة 

میة واألدبیة واإلداریة متطورة، فالعــربیة اقتبست من هذه الثـقافات االصطالحات العل

والطبیة والفلسفية وغيرها من التـقنیات واملعارف من الدرجـــة األولی، ومما عربت العربیة 

عـن األعــاجم علی سبیل املثال: التریاق، والطلسم، والقولنج، والسرسام، والـقبان، 

لیاقوت، والقنطار، واألصطـرالب، والـفــردوس، والــقسطاس وغيرها عن الرومیة، وا

والجلنار، والبلور، والكافور، والزنجبیل، والدسكرة، واالستبرق، والدیباج، والسندس، 

والسكـنجبين، والبركار، والــصابون، والتنور عن الفارسیة، واألنسون 

واملصطكی، والبقدونس، والزیدفون من الیونانیة، والفلفل، والجاموس،   والسقمونیا،

 .ن اللغة الهندیة والسنسكریتیةوالشطرنج، والصندل وغيرها م

 اللغة العربية جمال

املزايا التي ال حصر لها وال عدد في اللغة العربية ومن هذه املزايا الجمال و يوجد كثير من 

 :أنها

 لغة الفن واألدب والشعر

نجد دائما أن الفن األصلي هو الفن العربي الذي يتمثل في نواحي كثيرة منها الغناء والشعر 
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 .حرف واألدب العربي املتمثل في الفصاحة اللغويةباأل  الرسمو 

 اللغة العربية لغة األوزان

فنجد من جمال اللغة أن للكلمات أوزان كثيرة تشبه بعضها البعض باإلضافة إلى أن 

أفعالها غنية مهما تغير الزمن كما أن لكل حدث لفظ خاص به فال يوجد أحداث كثيرة 

 بلفظ واحد كما يحدث في اللغة 
ً
 .اإلنجليزية مثال

 تتميز باملرونة في ترتيب الجملة 

بمعنى أن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي يمكنك أن تقرأ الجملة من الناحيتين 

 نفس 
ً
وتعطي نفس املعنى أو من املمكن أن ترتب الكلمات بأشكال مختلفة وتعطي أيضا

 (النداء املعنى على سبيل املثال جملة ) قم إلى الصالة متى سمعت

 أن تكتب هكذا) متى 
ً
فهي تعني يجب أن تقوم للصالة عندما تسمع األذان فيمكن أيضا

 (سمعت النداء قم إلى الصالة

 من ضمن اإلعجاز اللغوي في اللغة العربية أن بعض الكلمات تنطق من الناحيتين 
ً
وأيضا

 كلمة ) ربك فكبر( يمكنك أن تقرأها من
ً
 فمثال

ً
اليمين أو اليسار  وتعطي نفس املعنى أيضا

 ربك فكبر ألن أحرفها
ً
 .(ر –ب  –ك  –ف  –ك  –ب  –)ر      فتكون أيضا

 األساليب اللغوية تفيد كثير من املعاني

 وتعطي معاني جميلة على حسب 
ً
من جمال اللغة العربية أن بها أساليب كثيرة جدا

 الضمير املستتر والتقديم والتأخير في الجمل، والح
ً
ذف أو تقديم الخبر على الجملة، فمثال

 من ) أنا عربي( بغرض التفاخر بأنه عربي
ً
 .املبتدأ بغرض التفاخر مثل قول ) عربي أنا( بدال

 تأثير اللغة العربية في اللغات األخرى 

انتشرت اللغة العربية بشكل كبير وأثرت في كثير من اللغات األخرى مثل اللغة الفارسية 

  .بعض األحرف من اللغة العربيةوالفرنسية والتركية، التي أخذت 

https://mafahem.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85
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 الخط العربي من أجمل الفنون 

 فيمكن للكلمة أن تكتب 
ً
 جميال

ً
يتضح جمال اللغة العربية في الخط العربي الذي يعتبر فنا

بعدة طرق أو ترسم بشكل فني كما يسهل على القارئ قراءتها، ويعتبر شكل خطوط اللغة 

 يدعو للتأمل في جمال اللغ
ً
 .ةالعربية مظهرا

 األساليب الجمالية في اللغة العربية

نجد في الجملة العربية الكثير من أساليب الجمال التي تذكر في النحو واإلعراب مثل 

 .التشبيه والكناية واالستعارة وفخامة األلفاظ والرقة في النطق مع الوضوح في التعبير

 .الحالة الداخلية للناطقكما تتضمن الحركات اإلعرابية واألصوات املختلفة التي تعبر عن 

 القول بأن اللغة العربية لغة املعجزة فيوجد بها كثير من املصطلحات ال 
ً
يمكننا أيضا

يمكن ترجمتها للغات أخرى بحيث تعطي نفس املعنى بالضبط، لذلك فإن القرآن الكريم 

 .ال يمكن ترجمته ألي لغة أخرى دون حدوث تغير طفيف في املعنى

مميزات اللغة العربية نود أن نقول يجب أن تفخر بلغتك وبلدك فأنت وبعد أن ذكرنا 

تمتلك كنز ال يمكن أن يقابله ثمن، لغتك كنز وقرآنك حياتك يجب أال تفخر أبدا بلغة 

أخرى غير العربية لتشعر اْلخرين أنك مثقف، لغتك هي كل الثقافة والعلم وكل ش يء 

 .جميل

َدُر اإلنسان، 
َ
 ق

ُ
غة

ُّ
ه. فهي َوالٌء الل

َ
ه، وحدود لغته هي حدود عامل

ُ َ
 اإلنسان هي عامل

ُ
غة

ُ
ول

وانتماء، وثقافة وهوية، ووطن وشخصية. هي نظام الحياة الذي نعيش، والفكر الذي 

نُسج شبكة الِوفاق والتآلف بين أفراد املجتمع 
َ
ّم التي ت

ُ
نحمله وننتمي إليه. واللغة هي األ

غة، وال ُمجتمع دون وجماعاته، ونظمه ومؤسساته، وقيم
ُ
ه ومعتقداته، فال ِوفاَق دون ل

سهم اللغة في صياغة املجتمع فإن املجتمع يسهم بدوره في إثرائها وتشكيلها 
ُ
ِوفاق. وكما ت

كِسُب األلفاظ معانيها، وتشتق من املفردات 
ُ
وتطويرها. فالجماعة الناطقة باللغة هي التي ت

ر عن مستحدثاتها ومراميها  .ما ُيَعِبّ

لغة العربية وعاء الثقافة وهي حاضنة الفكر، وخّزانها األدبي، الذي َحَمَل هويتها ال
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 لحضارة أمتها 
ً
 أمينا

ً
 سجال

ً
ومقوماتها الفكرية التي صمدت أكثر من خمسة عشر قرنا

 على إبداع أبنائها وهم يقودون ركب الحضارة التي سادت األرض مدة 
ً
وازدهارها، وشاهدا

 .زادت على تسعة قرون

ظم و 
ُ
حوّية وُبنى َصرفّية ون

َ
مزي واملعيار الداللي من قواعد ن َسق الرَّ

َ
غة العربية هي الن

ُّ
الل

بالغّية وسياقات بيانّية، وإنَّ الناطق باللغة أسير تلك األنساق الرمزية من قواعد التعبير 

عن املعاني والصياغة القولية للمقاصد، فاللغة ترسم حدوًدا ثقافية تمنع اختالطها 

غات أخرى، فالرابطة الثقافية التي تنشأ عن تقييد اللغة ألبنائها هي رابطة القيم بل

واملبادئ التي تقوم عليها هوية أبناء اللغة، ومنها تنطلق تنميتها، وعليها تتأسس الرؤى 

 .املستقبلية لتطور الفكر واملجتمع

 الثقافة العربية واإلسالمية، لعبت
َ
غة

ُ
دوًرا عظيًما في تطوير  إّن اللغة العربية بوصفها ل

طاق الَبَدوّي إلى  َممي اإلنساني، ومن الِنّ
ُ
َبلّي إلى الفكر األ

َ
ثقافة العرب ونقلهم من الفكر الق

عظم حضارة مؤثرة في تاريخ البشرية؛ من 
َ
 أ

َ
غة

ُ
الّنطاق الَعالمي الحضاري، وباتت العربية ل

عّل هذا الُبعد من جميع النواحي املعرفية والدينية والسياسية واالجتماعية و 
َ
اإلنسانية، ول

ّية في الحضور الدولي والعالمي، فهي واحدة 
َ
غات العامل

ُّ
 الل

َ
دة أهم عوامل بقاء العربية سِيّ

من اللغات العاملية التي ال ِغنى عنها في ترجمة قرارات ومخرجات املنظمات الدولية 

طات العاملية التي تتعلق ومجالسها وُمقرراتها التي تنظم شؤون العالقات الدولية والنشا

باإلنسان والفكر والسياسة واالقتصاد والغذاء والصحة في هذا الكوكب، على الرغم من 

واحي. فالقيم اإلسالمية  ُق الّدول الّناطقة بها من جميع النَّ الضعف الشديد الذي ُيطِوّ

ًنا لثقافات الكثير من الشعوب واألمم، واللغة العربية  بمنظومتها العاملية باتت جزًءا مكِوّ

إنما تمثل املصدر األصلي لتلك القيم اإلسالمية الكامنة في ثقافات الشعوب غير العربية، 

ستِمدُّ قيمها االجتماعية والفكرية من القيم اإلسالمية، كالتركية والصينية والهندية 
َ
فت

واألمريكية  والقفقازية واملالوية والفارسية واإلفريقية واألوربية واألمريكية والكاريبية

 ..الالتينية وغيرها

درُتها الفائقة على التواصل اإلنساني، بتنوعه 
ُ
مات التي تمّيز اللغة العربية ق ومن أهِمّ الِسّ

وغناه، فالعربية لغة غنية ودقيقة؛ فقد استوعبت التراثين العربي واإلسالمي، ومن ثم 



28 

في تاريخها املمتد ْلالف توسعت لتدخل في عالقة تكاملية مع اللغات األخرى، ولم يثبت 

السنين، لم تدخل أبًدا مع أية لغة قومية في عالقة قوة أو صراع استئصالي حتى ولو كانت 

لغة قبيلة، بل حرصت العربية على استمرار لغات األمصار حّية، فقاسمتها وظائف 

قَل إليها من تراث األمم والشعوب القد
ُ
يمة التواصل االجتماعي، وهي التي استوعبت ما ن

لت إلى 
َ
ق

َ
كالفارسية واليونانية والرومانية واملصرية والعثمانية والهندية وغيرها.. كما ن

ب والفلك 
ّ
البشرية في فترة ما، أسس الحضارة وعوامل التقدم في العلوم والرياضّيات والط

ت واملوسيقى وغيرها. وما تزال تنقل إلى العالم اليوم املعارف اإلسالمية الشاملة التي انبثق

عن الكتاب والسنة، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، وكانت وال تزال الناقل الوحيد األمين 

لعلوم ومعارف الحضارات التي سبقتها، وهذه حقائق يجب ترسيخها في عقول الناشئة، 

 ثابتة لعلوم اللغة العربية واألدب والفنون خاصة، والعلوم 
ً
كما ينبغي أن تكون أهدافا

 .تماعية عامةاإلنسانية واالج

واللغة العربية هي لغة موسيقية شاعرة، فإذا تكلم بها ذو بيان فإنك تطرب لسماعها 

َق في  فوُّ وتفهم بيانها، وترتاح ملعانيها وأصواتها. وهي بهذا الجرس والرنين َمَنَحت العربي التَّ

 على وزن  وقافية، لذلك يجب التركيز ف
ً
 وكتابة، وِغناًء وِشعرا

ً
ي مناهج تعليمها األداء كالما

 .على تدريب املتعلم على التذوق األدبي والفني، وعلى اإلحساس بالجمال في األداء اللغوي 

واللغة العربية هي لغة متميزة من الناحية الصوتية؛ فقد اشتملت على جميع األصوات في 

ن في  اللغات السامية. وأصواتها تستغرق جهاز النطق عند اإلنسان، ابتداء بما بين الشفتي

نطق حروف كالباء وامليم والفاء، وانتهاء بجوف الناطق في حروف كاأللف والواو والياء. 

وبالتالي فإن تدريب األبناء على إخراج الحروف من مخارجها، ونطق األصوات بطريقة 

 من أهم أهداف مناهج تعليم اللغة العربية
ً
 .سليمة، يعتبر هدفا

لومات برزت الحاجة الشديدة إلى مواكبة التطور ومع تقدم عصر املعلومات وتقنيات املع

املعرفي في جميع نواحي الحياة اإلنسانية، مما ألجأ الدول التي سعت سابًقا إلضعاف 

العربية إلى تقنين اإلفادة منها، فانتشرت في العقود األخيرة الدراسات والبحوث والبرامج 

جميع الجامعات الغربية، وكثرت  واألقسام التي تعنى باالستفادة من اللغة العربية، في



29 

املؤسسات اإلعالمية ومؤسسات إعداد املحتويات الرقمية في برامج االتصاالت إلى تطوير 

حاجتها من اللغة العربية، طمًعا في إثراء محتوى بياناتهم املعرفة، والسيطرة على موارد 

بلغتنا العربية، مليزاتها املعرفة عبر تقنيات املعلومات. وباتت أهم دول العالم اليوم تحتفي 

مات الحضارية والتقنيات في عصرنا إلى  وقدراتها الفريدة، وتتجه تلك الدول املنتجة للِسّ

اإلفادة من اللغة العربية، ووضعت الدول العظمى القوانين والنظم واإلجراءات املعينة 

 .على تعلمها واإلفادة منها باعتبارها لغة أم أو لغة أجنبية

لذي يعبر فيه أعظم العلماء واملفكرين والفالسفة عن قوة تأثير اللغة العربية وفي الوقت ا

وسعة احتوائها للقدرات التعبيرية والتوليدية وثروتها اللفظية التي تشمل كل نواتج املعرفة 

بأدق التفاصيل التي لم تالمس أي لغة غيرها مسارات تلك النواتج املعرفية، وفي الوقت 

ل العالم الكبرى ذات التأثير العلمي واالقتصادي اليوم إلى تعليم الذي تسعى جميع دو 

أبنائها العربية لغة ثانية طمًعا في تطوير فكرهم وتنمية قدراتهم الذهنية والفكرية، وفي 

الوقت الذي يحتاج فيه أبناء العربية إلى لغتهم أكثر من أي وقت مض ى، ألنها الحصن 

 .درع املتين الذي لم يكسرالوحيد الذي بقي لهم لم يضمحل، وال

بعد كل ما سبق نجد الكثير من أبناء العربية املقيمين في أوربا والغرب عموًما يزهدون فيها 

غات ال تقوى الواحدة منها على رصف جملة دون 
ُ
تات ل

ُ
 وتهاوًنا، ويتشرذمون إلى ف

ً
كسال

 .لغات عدة االتكاء على بنية لفظية أو أسلوبية أو قواعدية من لغة أخرى وربما من

لقد بلغ الضعف ببعض أبناء العربية، أن يبرروا انسالخهم عن لغتهم بأّن اللغة األم 

بالنسبة ألبنائهم صارت لغة البلد الذي يعيشون فيه! وهذا مجرد هروب من مواجهة 

الحقيقة الصعبة في توصيف أزمة الهوية التي أوقعوا أنفسهم فيها عندما تساهلوا في 

كرهم وانتمائهم، ألن اإلنسان بطبعه االجتماعي غير قادر على االنسالخ مقومات هويتهم وف

عن هويته، فهي كوامن نفسية وذاتية وسلوكية وجينية تتركب منها شخصيته، ال يمكنه 

التخلي عنها بقراره الفردي، كما أنها لم تتشكل بداخله بقراره الفردي كذلك، بل هي 
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جتماعية واللغوية في أجيال متتالية ساهمت نتيجة تراكم من التفاعالت الفكرية واال 

 .جميعها في تكوين ثقافته وفكره وهويته

إن فالسفة العلوم االجتماعية وعلماء اللسانيات والتربويين في أوربا والغرب قد بينوا 

بوضوح لقادة دولهم أن السبيل إلى إعادة إحياء األجيال التي تدمرت وتشرذمت بعد 

حوَّ 
َ
ت إلى ُمهّدد  فكري واجتماعي واقتصادي، وأن السبيل لذلك هو حربين عامليتين، وت

َ
ل

حرية اإلنسان التي هي أساس متين لتعلم أبناء املهاجرين لغتهم األم، وأن الحفاظ عليها 

باعتبارها أحد أهم عوامل االستقرار النفس ي الذي يحقق التوازن النفس ي والسلوكي 

د تواصله مع أبناء مجتمعه الذي يعيش معه، لإلنسان، ويجعل منه واعًيا لحدود فكره عن

 من هويته املركزية ومن التنمية التي اكتسبها في مجتمعه الجديد، فيحقق بذلك 
ً
منطلقا

 .صفته االجتماعية في املساهمات النافعة اجتماعًيا واقتصادًيا وثقافًيا واألهم هنا أمنًيا

دروا صرخات تحذيرية من لقد حذر علماء النفس من خطورة فقدان اللغة األم، وأص

ض هذا الجانب اإلنساني، وتهز ركائز الهوية لدى أبناء  قِوّ
ُ
املمارسات السياسية التي ت

املجتمع ذوي األصول املتعددة، ألنه يعني غياَب حالة االستقرار في هوية اإلنسان، وضياَع 

ل شخصيته الذاتية في مرحلة الشبا
ُّ
شك

َ
ب، وهنا تبدأ مرتكزاتها التي يحتاجها في بداية ت

َل في أنفاق االضطرابات 
ُ
َد لغته األم، ِليدخ

َ
ق

َ
االنتكاسة النفسية لدى الشخص الذي ف

النفسية، وأزمات صراع الهوية واالنتماء، وهذه الحالة تستهلك أعز وأثمن األوقات من 

حياة اإلنسان، فال يستقيم في عمل وال يستقر في فكر وال يستمر في سلوك قويم، وهنا 

همية أجراس اإلنذار التي نادى بها مفكرو أوربا في منتصف القرن املاض ي واتجه ندرك أ

ساستهم إلى ضرورة تعليم اللغة األم للمهاجرين إلى جانب اللغات الوطنية في بلدانهم، 

ليتمكنوا من اإلفادة منهم في التطوير واستمرار النهضة الصناعية والتقنية وعدم تعطلهما 

 .كرناأو توقفهما بسبب ما ذ

ر ألسس حقوق اإلنسان 
ّ
هذا ما نادى به الفيلسوف األملاني فوسلر، ودافع عنه عندما نظ

التي انطلقت في أوربا بعد الحرب العاملية الثانية. وقال مقولته الشهيرة: “إن اللغة األم هي 
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وطن روحي، ُيؤوي َمن ُحِرَم وطنه على األرض”. وهذا هايدجر يقول “إن لغتي هي مسكني”، 

موها لتالمذتهم مثل: وغيرهم م
ّ
من أسمع بأصوات عالية ساسة دولهم هذه املفاهيم، وعل

باجييه وسوسير وسكنر وتشومسكي وغيرهم من العلماء واملتخصصين في علم النفس 

 .االجتماعي واللسانيات وعلم النفس التربوي 

ياس ي َمداُه  يقول العالمة الفذ الدكتور مازن املبارك حفظه هللا تعالى: “ال َيبلُغ الَوعيُ  الِسّ

غوّي َسليم
ُ
ِرن ِبَوعي ل

َ
 .”الكاِمل ما لم َيقت

هي اللغة األصلية التي ينشأ عليها اإلنسان ويكتسبها في  (Mother Tongue) إن اللغة األم

فولة وانتهاء باكتمال بناء 
ّ
ة ُمروًرا بالط جِنّ

َ
قه في عالم األ

ّ
ل
َ
خ

َ
بيئته وثقافته الخاصة منذ بدء ت

 .غة التي يبنى عليها فكر األسرة وثقافتها والتي ينشأ عليها أبناؤهمشخصيته. فهي الل

وقد ينشأ اإلنسان ثنائي اللغة أو متعدد اللغات، وهذا ال مشكلة فيه بل هو مطلوب، إال 

أن اإلنسان في النهاية لدية ضمير واحد وقيم واحدة ومبادئ واحدة تعيش معه وهذه التي 

 .مه وفكره ومقومات شخصيتهتسمى “اللغة األم” التي تحمل قي

وَمن ُيحاِول أن ُيقِنَع نفسه بأّن اللغة األّم ألبنائه هي لغة البلد الذي نشأ فيه، فإنه لم 

يدرك معنى اللغة األم وال مقومات الشخصية وال فكر اإلنسان، وإن عاَمَل أوالده بهذا 

تسبب لهم بانتكاسة الذي أقنع نفسه فيه، فقد أساء إليهم أبلغ إساءة، ألنه بال شك قد 

خطيرة في مرحلة ما من عمرهم سيقعون فيها، ولكم فيمن سبقكم عبرة من املهاجرين، 

وأنصح أبنائي وإخواني أن ينظروا إلى تجربة املهاجرين في فرنسا فهي األطول نسبًيا بين 

الدول األوربية حيث دخل املهاجرون اليوم في جيلهم السادس، وهم يعيشون تحت 

غاُتهم األم،  ضغوط نفسية
ُ
منع عنهم ل

ُ
هائلة من نوازع االنسالخ عن الهوية، حيث ت

َض ركائَز الشخصية، وأحدث انقطاًعا في ُسُبل  وَّ
َ
وممارسة ثقافاتهم األصلية، مما ق

الفجوات اإلثنية التي زادت من أعباء   التواصل االجتماعي بين أبناء املجتمع، واتسعت

نب األمني في املجتمع، وتراجع النمو االقتصادي الحياة على الناس، وهنا اهتز الجا
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َل االقتصاد املنتج إلى ُمستهِلك، وهذا بال شك سيقود إلى مزيد من  واالجتماعي، وتحوَّ

االضطرابات التي ترهق كاهل املجتمع، إن لم تتخذ الدولة خياًرا حقيقًيا في تتغير سياستها 

عهم نحو مزيد االضطرابات واملآس ي إلى توسيع الحريات على أبنائها بدل تضييقها ودف

 .االجتماعية

 

 أسئلة املناقشة 

 بين العالم. أهمية اللغة العربية ومكانتهااكتب مقاال موجزا عن  .1

 أهم مقومات الهوية العربية ما ذا تعرف عن  .2

 .ميزات اللغة العربية وخصائصهااذكر نبذة عن  .3

 . جمال اللغة العربيةالق ضوء على  .4

 .اللغة العربية في اللغات األخرى تأثير تحدث عن  .5
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 التعــارف

" ملرحلة البكالوريوس في اللغة  طرق التدريسملادة " ثانية  فهذه وحدة 

أهمية تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها على العربية وآدابها، وتشتمل 

 وعناصر عملية التعليم.  

التعرف ل مثمة هاوال يخفى على من يقرأ هذه الوحدة على أنها وحدة 

ضايا أو تساؤالت هامة كموقع العربية في التعليم وموقف تعليم على ق

ة لغير الناطقين بها من العامية والفصحى ومداخل وطرق وأساليب العربي

 ووسائل تعليم العربية لغير الناطقين بها. 

وكما نتعرف على اللغة العربية كلغة أجنبية أو لغة ثانية، وكما نعرف 

 املصطلحات الثالثة: املدخل والطريقة واملحتوى واألساليب واإلجراءات. 

األهداف  كعناصر املنهج اللغوي األربعة عن وتتحدث هذه الوحدة أيًضا 

  والتقويم.   ،وطرق تعليم املحتوى اللغوي  ،واملحتوى اللغوي  ،اللغوية

طرق التدريس  للدكتور ضياء الحق  ىهذه الوحدة  يبتنى عل معظم املواد الشامل في

 يوسفزئي 

 

 وباهلل التوفيق. 
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 األهـــــداف 

ْن: 
َ
اِلِب أ

َّ
ى الط

َ
َوْحَدِة َوِاْسِتْيَعاِبَها َعل

ْ
 َبْعَد ِدَراَسِة َهِذِه ال

1-  
َ

قضايا أو تساؤالت هامة كموقع العربية في التعليم وموقف تعليم  َيْعِرف

العربية لغير الناطقين بها من العامية والفصحى ومداخل وطرق وأساليب 

 ووسائل تعليم العربية لغير الناطقين بها.

  

    تعرف على املصطلحين: لغة أجنبية أو لغة ثانية. يَ  -2

   املصطلحات الثالثة: املدخل والطريقة واألسلوب. ُيْدِرَك  -3

عناصر املنهج اللغوي األربعة من األهداف اللغوية واملحتوى اللغوي  علم ي -4

   وطرق تعليم املحتوى اللغوي والتقويم. 
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 أهمية تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وعناصر علمية التعليم

 مقدمہ: 

تعبير اللغة من اھم املعایير التى تقاس بھا فاعلیة األمم فی مضمار التقدم 

اولحضارۃ والتاثير والتاثر، و بقدر ما لھذہ اللغة من اصالة وحیویة و امتشار و قدرۃ علی 

مسایرۃ روح العصر والتعبير عما یجد فیہ من معان و علوم و مصطلحات بقدر ما یکون 

ألصحاب ھذہ اللغة من مکانة عالیة و دور عظیم فی مضمار التقدم الحضاری بمختلف 

مم بلغاتھا و حرصت کل الحرص علی تطویرھا و نشرھا خارج نواحیہ۔ و لقد اھتمت األ 

نطاق املتکلمين بھا و ذلک من اجل نشر ثقافتھا و ما خلفتہ من حضارۃ، و من أجل 

تعریف اْلخرین بما تحملہ ھذہ اللغة من فکر و عمل یترتب علیہ رغبة فی االتصال 

 صادیا۔باصحابھا والتعاون معھم ثقافیا ا اجتماعیا و سیاسیا و اقت

و لکم یذکر لنا التاریخ و یؤکد تلک العالقة الحیویة الوثیقة بين األمم ولغاتھا، 

فکم من لغات ماتت بموت الناطقين بھا، و کم من أمم اضمحلت لغاتھا، فاألمم الحیة 

تحرص علی ازدھار لغاتھا و انتشارھا و نموھا، و بالتالی نجد اللغة الحیة تعتبر عامال مھما 

نبعاث أممھا وازدھار حضارتھا و انتشار ثقافتھا، ورفعة أصحابھا، و لقد قیل من عوامل ا

))إن اللغة تحیا و تموت بحیاۃ املتحدثين بھا و موتھم(( والحیاۃ واملوت ھنا مجاز، فالحیاۃ 

املقصودۃ ھی النشاط والفاعلیة والتاثر والقیمة، والنتاج، واملوت ھو التکاسل و التھاون 

 قدرۃ علی التجدید واالستمرار و مسایرۃ العصر واللحاق بہ۔ والضمور و عدم ال
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 قضایا رئیسة: 

و فیما یتصل بہذہ االمور فی میدان تعلیم اللغة العربیة لغير الناطقين بھا يہمنا  

 ان نعرض لثالث نقاط رئیسیة ھی:

 ۔ موقع اللغة العربیة فی التعلیم: ۱

لثة أم یختلف تعلیمھا من ھذا إلی أتعلم کلغة اجنبیة أم کلغة ثانیة أم کلغة ثا 

 ذاک باختالف البالد واألغراض و تاریخ اللغہ نفسھا؟ 
 ۔ موقف تعلیم العربیة لغير الناطقين بھا من العامیة والفصحی: ۲

أن نسمیہ ))العربیة و کیف نصل من خالل ذلک إلی لغة أساسیة أو ما یمکن  

 األساسیة(( 

 علیم العربیة لغير الناطقين بھا: ۔ مداخل و طرق و أسالیب و وسائل ت۳

أود أن أسير ھنا إلی ان ھذہ النقاط الثالث لیست کل ما یتصل بالقضیة الکبرٰی  

لتعلیم العربیة لغير الناطقين بھا من أمور تحتاج إلی دراسة و بحث، کما انھا قد التکون 

اقشة و أھمھا و أحقھا بالدراسة و لکنھا موضوعات قصدت بمناقشتھا فتح باب املن

الدراسة العلمیة ملا یتصل بھذا املیدان من مشکالت وما یرتبط بہ من ضرورۃ األعداد 

واإلستعداد۔ کما أرید أن أقرر أن عرض ى لھذہ املوضوعات سیتم من خالل أطر عامة 

، کما أنہ عرض وإن قام علی أساس من املنطق العلمى  
ً
 جامعا

ً
ولذا فھو لیس عرضا شامال

عرضا محایدا لوجھة نظر شخصیة أراھا، و من ثم فھو عرض قابل إال أنہ قد الیکون 

للجدل واملناقشة، قابل للتعدیل و القویم وھو شيئ یراہ الکاتب مہما و یرحب بہ و یتعلم 

خرین۔ ھذا و یجب أن نقر 
ٓ
منہ و یتقبلہ بروح علمیة و بفکر مفتوح أساسہ احترام رأی األ

االستکشاف و تلمس السبل و أننا نحوض میدانا جمیعا بأننا فی أول الطریق و فی مرحلة 

جدیدا علینا أن نجتہد فیہ و نحاول و نخطيئ وصوال الی الصواب فلکل مجتہد نصیب و 

 علی هللا قصد السبیل۔ 
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 اللغة العربیة کلغة أجنبیة أو کلغة ثانیة: 

قد تکون البدایة الصحیحة التى یجب أن نبدأ بھا و نحن نتصدی لتعلیم اللغة  

ربیة لغير الناطقين بھا أن نطرح علی أنفسنا سؤاال مہما مؤداۃ: أتعلم اللغة العربیة الع

))کلغہ أجنبیة أم کلغة ثانیة((؟ إذ فی ضوء اإلجابة عن ھذا السؤال یتضح الکثير من 

االمور واالسس واملبادیء التى فی ضوئھا تحدد األھداف و تخطط املناھج و یختار محتواھا 

 طرق و اسالیب التدریس والتقویم۔  و ینظم، کما تحدد
ً
 ایضا

لفترۃ طویلة من الوقت بمعنى واحد عند تعلیم أی  و لقد استخدم املصطلحان 

لغة حیة لغير الناطقين بھا، اال أن بعض املخصصين املعنیين بتعلیم اللغات أدرکوا من 

خر، و من ثم بحثوا فی التمیيز بين 
ٓ
خالل منظور تربوی اختالف مدلول کل مصطلح عن األ

واطنیہ أن یدرک ھل املصطلحين و أصبح علی کل من یتصدی لتعلیم لغتہ لغير م

 سیعلمھا کلغة أجنبیة أم کلغة ثانیة؟؟ 

و فی التمیيز بين املصطلحين نجد ان تعلیم اللغة ))کلغة أجنبیة(( یعنى أن اللغة  

تعلم فی املدارس کمقرر دراس ى أی کمادۃ من مواد الدراسة و یکون الھدف من تعلیمھا 

تزوید الدراسين بالقدرۃ والکفاءۃ اللغویة التى تمکنھم من استخدامھا دی واحد من 

األعمال الفنیة أو االستمتاع إلی املذیاع و فہم الحوار فی أغراض متعددۃ کقراءۃ األدب و 

العروض السینمائیة، أو استخدام اللغة بصفة عامة فی اإلتصال بمن یتکلمون بھا۔ ھذا 

سیویة واالفریقیة مثل 
ٓ
املعنٰى ینطبق علی تعلیم اللغة اإلنجليزیة فی کثير من البلدان اال

فی ھذہ البالد نجد أن الطالب یقبلون علی اللغة الیابان والدومنکان و تایالند و مصر۔ ف

بحماس شدید و لکنہ حماس تجاہ االستخدام العملی للغة و لیست کوسیلة فعالة لفہم 

 الثقافات االخری۔ 

و فی ضوء ھذا املعنٰى تتجہ العنایة فی تعلیم اللغة کلغة اجنبیة إلی الترکيز علی  

ولٰی لنمو القدرۃ اللغویة۔ و فی ضوء ھذا ایضا استخدامھا و ممارستھا خاصة فی املراحل األ 

خر لتعلیم اللغة لْلجانب أکثر من االستخدام العملی الرسمى 
ٓ
یصبح بحثنا عن ھدف ا

بحثا غير ذی جدوی، ذلک انہ حتى فی إطار ھذا الغرض الذی قد یبدو ضیقا عند البعض 
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 فإن ھناک کثيرا من الصعوبات التى تعترض تحقیقہ حیث الحاجة إلی 
ً
مدرس معّد إعدادا

، و دارس علی درجة عالیة من الرغبة والحماسة القلبیة، إلی جانب الحاجة 
ً
جیدا

الشدیدۃ إلی مواد تعلیمیة جیدۃ، و طرق و اسالیب و وسائل فّعالة لتقدیم ھذہ املواد 

للمدرسين و لعل ھذا املعنٰى ھو ما ینطبق من وجھة نظرنا علی تعلیم اللغة العربیة لغير 

طقين بھا۔ ذلک ان تعلیم اللغة العربیة لغير ابنائھا أقرب ألن یکون تعلیما للغة أجنبیة النا

 و لیس کلغة ثانیة مما سنوضحہ فیما بعد۔ 

أما املصطلح الثانی و ھو تعلیم اللغة )کلغة ثانیة( فھو یستخدم عند ما تصبح  

ة اإلنجليزیة مثال فی الفلبين اللغة التى یراد تعلمھا لغة التدریس و التعلیم فی املدارس کاللغ

و الھند، أو تصبح اللغة املشرکة بين عدۃ لغات أو لھجات محلیة کما فی بعض األقطار 

اإلفریقیة۔ و فی ھذہ الحالة علی اصحاب اللغة أن یحددوا أھدافھم و خططھم و 

مناھجھم و طرق تدریسھم کما لو کانوا سیقومون بتدریسھا فی مدارس الوطن األصلی 

 The Home۔ متجاہلين تماما کون ھذہ اللغة لیست اللغة األولی أو لغة املنزل للغة

language  بالنسبة للمتعلم، و بھذا املعنٰى کثيرا ما تستخدم الکتب و املواد التعلیمیة التى

الفت للمدارس فی الوطن األصلی للغة فی عملیة تعلیمھا و لعل ھذا ینطبق تماما علی 

 یة فی الفلبين و بورما و الھند و بعض الدول اإلفریقیة۔ تعلیم اللغة اإلنجليز 

و غالبا ما تکون اللغة کلغة ثانیة اسایة للحیاۃ الیومیة و الحیاۃ الوظیفة و  

املعامالت الرسمیة فی البالد التى تعلم فیھا و ھی بھذا تتعدی کونھا لغة أجنبیة: فمثال فی 

وجد لغة واحدۃ یتکلمھا کل الناس أو غانا توجد کثير من اللغات اإلفریقیة حیث الت

یتکلمھا أکثر من نصف السکان قلیال، علی حين یتکلم الباقی أربع   Fantaمعظمھم، فلغة 

لغات أخری، و النتیجة أن اصبحت کاإلنجليزیة گی اللغة السائدۃ بين کل السکان۔ و منذ 

ليزیة بعد ھذہ أن استقلت غانا وجد أنھا التستطیع التخلص من استخدام اللغة اإلنج

ن ھی لغة 
ٓ
األعوام الطویلة من رسوخھا کلغة مشترکة، و من ثم اصبحت اإلنجليزیة اال

التعلیم منذ املراحل األولی، کما أنھا اصبحت لغة وسیطة بالنسبة لتعلیم اللغة الوطنیة 

التى اصبحت تدرس کمقرر مستقل۔ و ھکذا نجد أن اللغة الثانیة فی بعض البالد اقتربت 

تکون ھی اللغة األولی، واللغة الوطنیة کادت تصبح لغة أجنبیة و ھذا ما سنجد  من أن
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بعضہ ینطبق علی اللغة العربیة فی بعض املناطق العربیة کالجزائر مثال و بعض مناطق 

 السودان۔ 

فإذا نظرنا إلی اللغة العربیة فی ضوء العرض السابق، نجد أنھا فی ضوء تاریخھا و  

بالد غير العربیة لم تحتل مکانة اللغة الثانیة إطالقا و إنما ینظر إلیھا مدی انتشارھا فی ال

کلغة أجنبیة و طاملا أن أیة لغة التؤخذ طریقھا ألن تکون لغة ثانیة فی بلد من البدان إال 

عن طریق استعماری إجباری فنحن النتوقع للغة العربیة یأخذہ ھو االتجاہ نحو تعلمھا 

أن ینظر فی مناھج تعلیمھا لغير الناطقين بھا، و طرق و وسائل  کلغة أجنبیة و من ثم یجب

 ھذا التعلیم فی ضوء ھذا املفہوم۔ 

إال أنہ تبقی بعض املواقف الخاصة املتميزۃ للغة العربیة و ذلک فی کل من الجزائر  

السودان و ھما دولتان عربیتان۔ ففی الجزائر و قبل التعریب أخذت اللغة الفرنسیة 

ة ثانیة و اقتربت أو کادت تکون اللغة األولی و املشترکة تقریبا حیث اصبحت مکانھا کلغ

لغة االتصال و املعامالت الرسمیة و عند ما بدأت حرکة التعریب فی الجزائر کان من 

الضروری اعتبار اللغة العربیة لغة أولی أو اللغة األم إال أن تعلیمھا للجزائر بين الناطقين 

البدایة لیتم کلغة أّم أو کلغة ثانیة۔ وإنما کان من الضروری أن بالفرنسیة لم یکن فی 

تعلم کلغة اجنبیة فی البدایة۔ و کمرحلة أولی یمکن اإلنتقال بعدھا إلی تعلیمھا کلغة ثانیة 

حتى إذا ما أخذت مکانھا کلغة ثانیة باملفہوم الذی عرضناہ سابقا أصبح من الضروری 

ا نود أن نصل إلیہ ھو أن اللغة العربیة فی املناطق تعلیمھا کلغة أم و لغة أولی۔ أی م

العربیة قد تعلم فی البدایة کلغة أجنبیة ثم کلغة ثانیة ثم کلغة أم و ھذا ما ینطبق علی 

 الجزائر فی بعض الحاالت۔ 

 اللغة العربیة التی سنعلمھا: 

سنا أیة لغة ینبغی أن تعلم؟ سؤال عند التصدی ملناقشتہ واإلجابة علیہ نجد أنف 

 أمام امرین مہمين: 

األول یتمثل فی ھذہ التساؤالت: ھل سنعلم العامیة؟ أم فصحی؟ و ھل یمکن أن  

 لوضع لغة سھلة تبدأ بھا و منھا؟ 
ً
 اساسا

ً
 تکون العامیة و الفصحی معا
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الثانی و یتمثل فی: ما اللغة االأساسیة التى ینبغی الوصول إلیھا و ما أھمیتھا و  

 کیف یمکن تحدیدھا؟ 

 إحالل العامیة محل  
ً
و فی تفصیل األمر األول نجد أن االستعمار قد حاول طویال

الفصحی بحیث تصبح لغة کتابة و تألیف و لغة أدبیة و من ثم تتحول فتصبح لغة 

 کانت مظاہر ھذہ املحاوالت واألسباب التى دعت املستشرقين و 
ً
التعلیم و التعلم۔ و أیا

رد علی دعواھم کثير من مفکرینا الذین رفضوا ھذہ غيرھم إلیھا فقد تصدی لھم و لل

املحاوالت و الدعاوی، و لقد استندوا فی رفضہم إلی عدۃ حقائق الیمکن إنکارھا، من ھذہ 

الحقائق أن العامیة ضیقة لفظا و فکرا، و أنھا تتعدد و تختلف و تتباین علی الصعید 

لدولة الواحدۃ، کما أنھا لغة العربی من دولة إلی اخری بل من منطقة إلی اخری داخل ا

غير مضبوطة و ال محکمة۔ و محاولة ضبطھا و إحکامھا أمر یکاد یکون مستحیال ألسباب 

کثيرۃ ال یتسع املقام ھنا ملناقشتھا، ھذا إلی جانب ما اللغة الفصحی من حضارۃ عریقة و 

ثقافة، أصالة و نظام محکم دقیق و تاریخ ال ینکر کانت فیہ و ظلمت لغة العلم و ال

والشاہد علی ذلک ما ترجم منھا إلی کثير من لغات العالم فی میادین الطب و الفلسفة و 

 الفلک و الطبیعة و الریاضات۔ 

و لقد حاول املستشرقون و غيرھم فی أثناء ھذہ الدعوۃ الخبیثة نشر تعلیم  

م العامیة و اعتبار أن ھذا ھو الطریق األ 
ّ
مثل و الواقعی العربیة لغير ابنائھا عن طریق تعل

لتعلیم العربیة و من ثم أدخلوا تدریس اللھجات العامیة فی مدارسھم و جامعاتھم، و 

أنشأوا مدارس خاصة لدراسة اللھجات العامیة العربیة، و اھتموا بشکل کبير بالتالیف 

فیھا و بھا، و لقد ظل بعضہم و إلی الیوم و خاصة فی إفریقیة یرکز اھتمامہ علی اللھجات 

میة أکثر من اللغة الفصحی إال أن محاوالتھم ستبوء دائما بالفشل۔ و ستظل العربیة العا

 األصلیة لغة التعلیم فی بالدھا و لغة تعلیم ابنائھا و خارج نطاق موطنھا األصلی۔ 

والحقیقة أنہ بصرف النظر عن ھذہ الدعوی التى رفضناھا والتى التقوم علی أی  

م لْلجانب أساس من منطق أو علم فإننا نتس 
ّ
اءل: ھل رفض العامیة العربیة کلغة تعل

 یعنى القبول والتمسک بتعلیمھم العربیة املعیاریة؟ 
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و بالنظر إلی ھذا التساؤل نجد أنہ بجانب دعاۃ استخدام العامیة فی التعلیم، و  

دعاۃ استخدام الفصحی، ظہر فریق ثالث ھو فی الحقیقة أقرب الی دعاۃ الفصحی مر 

فی نوعیة اللغة الفصحی التى یقصدھا کل فریق، و یدعوا ھذا الفریق إلی اختالف بسیط 

أن ناخذ من لغة الکالم و الحدیث األلفاظ الفصیحة الشائعة فیھا و ھی کثيرۃ کما أثبتت 

األبحاث، و نأخذ من الفصحی ألفاظھا السھلة البسیطة و املألوفة الشائعة واملتواترۃ 

ذلک بہدف التقریب بين اللغتين و بہدف أن اعتماد  االستخدام فی الحیاۃ الحدیثة، و 

اللغة علی األلفاظ السھلة یحقق لنا مساعدۃ معظم املقبلين علی تعلم اللغة العربیة علی 

القراءۃ واالطالع و ھذا خدمة للفصحی و إسھام فی نشر اللغة و زیادۃ اإلقبال علی تعلیمھا، 

املربين العرب ورأو وجوب العمل علی التقریب  و لقد نادی بہذا االتجاہ کثير من املفکرین و 

بين العامیة الفصحی عن طریق أن نتأمل فی حال ھذہ العامیة و نحاول تحدید خصائصھا 

مما یساعد علی تصحیحھا و ردھا إلی الفصحی، خاصة وإن األلفاظ العامیة أکثرھا إما 

یقصد بہ  صحیح قرش ى و إما صحیح فی لھجات العرب، و إما حرف تحریفا قریبا

 التسھیل۔

و إنہ ألمر ذو بال أن نثبت ھنا أن الفرق الیزال ضئیال بين العامیة ولفصحی، وأننا  

عند ما نعلم العربیة لغير الناطقين بھا علینا أن ندرک ھذہ الحقیقة و من ثم تصبح 

اإلجابة عن السؤال: أیة لغة ینبغی أن تعلم؟ محّدد فی أننا سنعمد فی تحدید ھذہ اللغة 

لی فصحی العامیة و علی تحدیظ الفصحی۔ و ھذا األمر األخير لیس عسير اإلدراک بل قد ع

یکون من الیسير تحقیقہ إذا عنینا بجمع کل املفردات العامیة، و عنینا بإعادۃ األعتبار إلی 

 کل ما یمکن تصحیحہ منھا۔ بغير إبعاد لھا عن صورتھا کلما أمکن ذلک۔ 

شکلة العامیة و الفصحی من وجھة نظرنا لیست و ھکذا نستطیع أن نقول أن م 

قائمة خاصة عند ما ننادی بتحدید اللغة السھلة التى سنعلمھا لغير الناطقيہن بھا، ھذہ 

اللغة التى یمکن أن نحددھا من خالل الدراسات التى شملت کال من اللغة العامیة واللغة 

اللغوی فی مجاالت الحیاۃ  الفصحی من أجل وضع قوائم للمفردات الشائعة فی اإلستخدام

العامة و الحیاۃ الیومیة و الحیاۃ الثقافیة و اإلعالمیة و التى دللنا علی أنھا مفردات لیست 
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عامیة و لکنھا فصحی، و لیست فصحی مھملة جامدۃ میتة و لکنھا فصحی حدیثة 

 متداولة۔

یة و دورھا فی فإذا انتقلنا إلی تفصیل األمر الثانی و ھو یتعلق بمفہوم اللغة األساس

عملیة تعلیم اللغة لغير ابنائھا و کیفیة تحدیدھا نجد مصطلحين قد استخدمھا لإلشارۃ 

و الثانی  Basic Languageإلی مفہوم اللغة األساسیة۔ احدھما ما سمى باللغة األساسیة 

و من املعنى الظاہر فی املصطلحين یمکنا  Essential Langما سمى باللغة الضرروریة 

القول بأن اللغة التى یجب أن نبدأھا بھا تعلیم العربیة لغير الناطقين بھا ھی اللغة التى 

تجمع بين املفردات األساسیة فی اللغة املتعلمة و التى ال مناص من تعلیمھا للدراسين 

دات الضروریة فی اللغة و التى من الجدد بغیة اإلتصال بالتراث الثقافی للغة، و بين املفر 

 الضروری تعلمھا إلتمام عملیة االتصال فی الحیاۃ العامة و الحیاۃ الیومیة۔ 

اللغة األساسیة بأنھا محاولة إلعطااء فرد ما لغة  Ogdenو لقد عّرف اوجدن 

م، و یعبر بھا عن شئون ۰عامة۔ أی غير متخصصة ت
ّ
خذ منہ وقتا قلیال فی عملیة التعل

کل یوم، أی أن اللغة األساسیة ذات وظیفة أساسیة فی تعلیم جماعة ما لغة حیاۃ 

أجنبیة۔ لکن یجب أن نعلم أن اللغة األساسیة ال تعد بدیال عن غيرھا من کلمات اللغة و 

إنما تعد فقط مدخال ذا وظیفة محددۃ فی مجال معين۔ و مع ظہور اإلتجاہ الوظیفی فی 

إلی تعلیم الدارس لغة املحادثة و املاقشة و کتابة تعلیم اللغة أخذت العنایة تتجہ 

الکلمات و الرسائل۔ الخ ھذہ األمور التى سوف یمارس اللغة فیھا، کذلک اتجھت العنایة 

إلی تعلیم اللغة عن طریق تقدیم الکلمات الشائعة أو الکلمات ذات القیمة الوظیفة علی 

م فی م
ّ
طالعتہ أو معامالتہ، و من ثم نشطت أساس أنھا الکلمات التى سوق یقابلھا املتعل

حرکة تحلیل الکلمات من خالل کثير من املصادر الشفویة واملکتوبة و إحصاء تواترھا و 

عمل قوائم بھا حیث أثرت ھذہ القوائم علی کثير من نواحی التعلیم و امتدت حتى شملت 

 الکبار۔ 

األساسية التي تعلم  باللغةوبالنظر مليدان اللغة العربية نجده خالية ما يسمى 

األجنبي وهذه اللغة األساسية لم تحظ حتى اْلن باهتمام يذكر سواء بالنسبة لتعليم 
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العربية ألبنائها وبالنسبة لتعليم العربية لغير الناطقين بها. وملا كانت اللغة األساسية 

قوائم املفردات تعتمد في تحديدها على قوائم املفردات أصبح لزاما علينا أن نفكر في عمل 

العربية األساسية التي تعلم لغير أبنائها، ونفكر في وسائل ضبط هذه املفردات، ووسائل 

ومعايير في ضوئها نضبط الجمل والتراكيب بحيث نتأكد من مناسبتها املستوى الدارسين، 

أو للمستويات املختلفة للمتعلمين. على أن نضع في اعتبارنا ما سبق أن توصلنا إليه من 

للتعلم على الدراسة التحليلية اللغوية التي  ضرورة أن يعتمد في الوصول إلى لغة مناسبة

 تجمع بين فصيح العامية وحدیث وبسيط الفصحى.

 الناطقين بها : مداخل وطرق ووسائل وأساليب تعليم العربية لغير

إذا كانت طرق تدريس اللغة العربية ألبنائها قد نالت اهتماما كبيرا من 

صصين في هذا امليدان وظلت تنال لآلن اهتمام الدراسات واألبحاث امليدانية تطلعا املتخ

ملعرفة أفعل هذه الطرق وأنجحها، فإن طرق تدريس اللغة العربية لغير أبنائها أو لغير 

الناطقين بها خليقة. في هذه املرحلة بأن تأخذ من اهتمامنا قدرا كبيرا بحثا عن أهم 

 تفادة من تجارب اْلخرين في طرق تعليمهم لغاتهم لغيرهم.مداخلها وأساليبها واس

ولعل البداية الصحيحة لهذا االهتمام تتمثل في محاولتنا تحديد بعض 

املصطلحات في هذا امليدان التي كثيرا ما تتداخل وتختلط حتى نجد الكثيرين يطلق معنى 

اْلخر. ولعل هذا أحدها على اْلخر دون معرفة بالفروق التي تفصل بين معنى مصطلح و 

وثيقة ونسب قوي. ويهمنا في  التداخل واالختالط راجع ملا بين هذه املصطلحات من عالقة

 هذا املجال تحديد معنى ثالثة مصطلحات رئيسية هي:

 Approachاملدخل  - ١

 Methodالطريقة  - ۲

 Techniqueاألسلوب  -٣

ا واحدا قائما على ولقد رتبت هذه املصطلحات بترتيبها السابق لكي تكون سياق

التنظيم التدرجي والطبقي، فاملدخل هو االطار العام للطريقة والطريقة هي اإلطار العام 

لْلسلوب واألسلوب هو الصورة اإلجرائية للطريقة، ويمكن القول بمعنى آخر أن األسلوب 

 هو تنفيذ الطريقة التي تتطابق بدورها مع املدخل وفيما يلي نعرض لكل مصطلح:
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 Approachدخل امل -۱
املدخل في التدريس أي مدخل ما هو إال مجموعة من االفتراضات التي تربطها 

بعضها ببعض عالقات متبادلة، هذه االفتراضات تتصل اتصاال وثيقة بطبيعة اللغة 

 وطبيعة عمليتي تدريسها وتعلمها.

تتحمل واملدخل عادة ما يكون أمرا متفقا عليه في صورة تكاد تكون مبدئية ال 

الجدل من وجهة نظر أصحابه. وهو بمعنى إجرائي عبارة عن وصف لطبيعة املوضوع 
الدراس ي الذي سيعلم )اللغة( وبيان لوجهة نظر بعض الناس وناسفة بعض األشياء التي 

يعتنقونها بحيث ال تحتاج منهم بالضرورة إلى برهان أو دليل. ولتوضيح ذلك نضرب مثال 

هو من أبرز مداخل تعليم اللغة ، فنعرض أوال ألهم افتراضاته باملدخل السمعي الشفوي و 
 اللغوية وثانيا ألهم افتراضاته املتصلة بتدريس اللغة وتعلمها.

 

 اإلفتراضات اللغوية : -أ

 اللغة إنسانية سمعية شفوية، وهي رموز تحمل املعاني. -١

 تختلف اللغات بعضها عن بعض . -۲

 ا ووصفه وصفا منظما ومفيدا.يمكن کشف تركيب اللغة وبنائه -٣

وفي ضوء القبول بهذه االفتراضات ترتب فنون اللغة ترتیب معينة تأتي الكتابة 

فيه بعد الحديث، ويقوم تعلمها على أساس من تقديم الكالم. ولكن ليس معنى هذا 

بالضرورة تقرير األهمية النسبية للحديث والكتابة، إذ يستطيع أي فرد أن يقول بأن 

تأتي من حيث األهمية قبل الحديث وذلك من حيث أنها أكثر تداوال ودواما وحمال  الكتابة

 للفكر والثقافة .

أما االفتراضات املتصلة بتدريس اللغتوتعلمها فهي مبنية على أساس  -ب 

 االفتراضات اللغوية وهي:

أن العنصرين األولين للمدخل السمعي الشفوي وهما االستماع والحديث( أولى  -

بأن يقدما في التدريس على العنصرين اْلخرين وهما )القراءة والكتابة( . وأن يقدم فهم 

 الشفوية على االستخدام الشفوي لها أي يقدم االستماع على الحديث.
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أن العنصرين اْلخرين )القراءة والكتابة( ال يدرسان إال من خالل مقرر محدد.  -

عرفها عليها قبل االستخدام الكتابي لها، فال بد من وطاملا أن الرموز الكتابية تتم رؤيتها وت

 تقديم القراءة لتصبح الخطوة األولى لتعليم الكتابة.

أن اللغة مجموعة من العادات، وأن العادات تكون عن طريق التكرار والتعزيز ،  -

 ( 1ومن ثم فالتكرار واالستخدام يلعبان دورة أساسيا في تعليم اللغة )

اللغتين ، اللغة األم، واللغة املستهدفة واالستفادة من نتائج  . أنه يمكن مقارنة

 املقارنة في عمليتي تعليم اللغة وتعلمها.

واالفتراض األخير تدور حوله مناقشات كبيرة تتصل بعدم الفائدة من املقارنة بين 

ن أجل اللغتين فاللغة املتعلمة ولغة املتعلم تختلفان في البنية، ومن غير املفيد مقارنتها م

محاولة عزل بعض خصائص أو مالمح اللغة املتعلمة التي يحتمل أن تكون عائقا للمتعلم 

وتسبب له نوعا من االضطراب والخلط، ونحن هذه املناقشات كما نرفض الرأي القائل 

 بعدم جدوى الدراسات التقابلية، والتي نتعرض لها في مكان الحق.

فتراضات التعليمية املبنية على أساس ومن مجموع هذه االفتراضات اللغوية، واال 

من االفتراضات اللغوية يتكون اإلطار العام للمدخل الذي من خالله تنبثق الطريقة أو 

الطرق التي تدور في فلك هذا اإلطار. ومن املداخل املعروفة املدخل السمعي الشفوي، 

تفرع عن االتجاه واملدخل الوظيفي، واملدخل املوقفي، واملدخل النحوي، ومداخل أخرى ت

 الحديث في التعليم وهو التعلم الذاتي .

 الطريقة : - ۲

يدخل في معنى الطريقة كل ما تتضمنه عملية التدريس سواء أكانت تدریس علوم 

أو رياضيات أم موسیقی.. الخ. فالتدريس كله سواء أكان جيدا أم رديئا يجب أن يتضمن 

أنواع التنظيم وبعض وسائل وأساليب العرض. بعض أنواع االختيار واالنتقاء، وبعض 

فمن املستحيل أن نقوم بتدريس كل ما في ميدان املعرفة اإلنسانية ولذا فعلينا أن نختار 

 ما نرغب في تدريسه .
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كما أنه من غير املعقول أن ندرس كل ما نختاره من املعرفة اإلنسانیة مرۃ 

فی مستویات و مراحل، بعضہ قبل  واحدۃ، و ذلک فال بد من تنظیم ما نختارہ و وضعہ

بعض، طبقا لعایير معینة، فإذا تمت هاتان العمليتان ظهرت الحاجة ألساليب ووسائل 

للعرض مستويات ومراحل، بعضه قبل بعض ، طبقا ملعايير معينة، فاذا ألنه ال يمكن أن 

ار ندرس بدون أن نحاول توصيل ش يء مالشخص ما. إذا فعلى الطريقة أي طريقة أن تخت

وتنظم وتعرض املادة التي تدرس وتعلم بواسطتها. وعلى ذلك فالطريقة عبارة عن خطة 

عامة الختيار وتنظيم وعرض املادة اللغوية، على أن تقوم هذه الخطة بحيث ال تتعارض 

مع املدخل الذي تصدر عنه وتنبع منه، وبحيث يكون واضحا أن املدخل ش يء مبدئي 

 والطريقة ش يء إجرائي .

وء هذا يمكننا أن نصل بمفهوم الطريقة إلى درجة من البساطة واإلجرائية وفي ض

عندما نراها األسلوب أو املنهج الذي يسلكه املعلم مع تلميذه في عملية التدريس بحيث 

يتيح هذا األسلوب أو املنهج الفرصة الكاملة للتلميذ لكي يشارك بنشاط وفعالية في عملية 

 لم متلقيا ولكن مشاركا.التعلم وبحيث ال يصبح املتع

إن تحديد الطريقة ملا تختار وتنظم وتعرض تسبقه ضرورة معرفة بعض األمور 

املتصلة باملادة. فإذا أردنا أن نختار شيئا فعلينا أن نعرف املصادر التي سنختار منها. وقبل 

أن نحدد شكل التنظيم وأي ش يء يوضع قبل اْلخر أو بعده علينا أن نعرف كيف ستؤثر 

ه األشكال التنظيمية املختلفة على عملية التدريس، وبالتالي كيف ستؤثر أساليب هذ

 ووسائل العرض املختلفة على تنظيم املادة وتتأثر بها.

ولننظر اْلن فيها سنقوم بتعليمه وهو اللغة، ولكونها لغة فيجب أن تكون نظاما 

قة نظام النظم. فنحن أوال بل عندما نحلل اللغة فسنجد أنها أكثر من نظام. إنها في الحقي

نجد نظام األصوات الذي يتكون منه نظام األشكال )الكلمة( الذي يؤدي بدوره إلى نظام 

البنية أو التركيب، وهذه األنظمة الثالثة تؤدي إلى نظام رابع هو نظام املعني. لذلك فنحن 

نظمة املتعددة عندما نشرع في تحديد ما نود أن نختار منه ، نحتاج لتحليل كامل لهذه األ 

 هذا التحليل الذي يمكن أن يقدم لنا ما يلي:
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 أصوات اللغة . -1

 أهم الأصوات ذات الدلالة . - ۲

أهم األصوات التي يمكن أن تقترن في الظهور، والتغييرات التي تحدث فيها  - 3

 عندما تترابط وتتالحق .

 أهم األشكال )الكليات وامللحقات(. - 4

 الحقها، وكيفية هذا الترابط.ترابط األشكال وت -ه 

 أهم أنماط مستويات التنظيم التي تظهر فيها هذه األشكال . - 6

كيف ترتابط كل هذه العناصر والتنظيات السابقة حبيث حتمل خرباتنا يف وحدات من  -۷
 . املعن 

إال أننا يجب أن ندرك أن مثل هذا التحليل ال يستطيع في حد ذاته أن يبني أو 

طريقة للتدريس، فهو ال يعدو أن يكون مادة خامة يمكن االستعانة بها في تكوين يكون 

طريقة ما، فمن هذه املادة املحللة نستطيع أن نحدد ما ندرسه، وبأي ترتيب وأنسب 
أساليب العرض. كما يجب أن ندرك أن هذا االنتقاء والتنظيم والعرض ال يمكن إطالقا 

وتوليف كل نظام اللغة بحيث تصبح نطقا له معنى  أن يصبح لغة ما لم يؤد إلى تركيب

وداللة، وبحيث يمكن أيضا أن تكون في شكل نظام متدرج ومستويات تتناسب مع مراحل 

 مختلفة، وهذا موضوع يمكن تناوله في علم املناهج.

ولقد سبق أن قلنا أننا في املدخل الواحد يمكن أن نجد أكثر من طريقة وذلك 

ة تؤثر على اختيار وتنظيم وعرض اللغة على الدارسين، ومن أهم هذه راجع إلى عوامل كثير 

 العوامل:

طبيعة لغة املتعلم وخلفيته الثقافية وخبراته السابقة في تعلم اللغات  -1

األجنبية. فتعليم العربية لهندي أو باکستاني سوف تختلف عن تعليمها لإلسباني أو 

 األملاني.. وهكذا .
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 ذكائه ودرجة حماسه وإقباله على تعلم اللغة .عمر الدارس ومستوى  -۲

 والوقت املخصص لها. مكانة اللغة األجنبية المتعلمة من المنهج الدراسي ككل  -۳

 خبرة املعلم وسيطرته على اللغة التي يقوم بتعليمها. -٤

 الهدف املرغوب تحقيقه من خالل املادة املختارة . -ه 

تشكيل الطريقة. هذا إلى جانب أسس علم فكل من هذه األهداف يشترك في 

النفس وسيكلوجية املتعلمين، وطبيعة العملية التعليمية. وفلسفتها والفروق الفردية بين 

 املتعلمين، وقوانين التعلم ونظرياته خاصة ما يتصل منها باملهارة والعادة .

هو  إنه ملن املفيد أن نقارن باختصار شديد بين طريقتين يجمعهما مدخل واحد

وطريقة  Mimic memorizeاملدخل السمعي الشفوي وها طريقة املحاكاة واالستظهار 

والطريقتان تشتركان في الهدف وهو املمارسة  prctic Patternالتدريب على األنماط 

الشفوية التلقائية للحديث مع الفهم الواضح، كما أنها تعمالن بشكل فّعال عندما يكون 

ختيار والتنظيم وهما في ذات الوقت قد وضعتا أوال للكبار املقرر الدراس ي محكم اال 

وألولئك ان يفترض عدم وجود أي خبرة لغوية سابقة عندهم . ومع هذا االتفاق نجد أن 

قد تبدأ  mim - memأسلوب عرض كل من الطريقتين مختلف عن األخر فالطريقة األولى 

ول مكان جديد.. الخ. والدارس هنا بمواقف التحية واملجاملة ال أو الطعام واألكل، أو دخ

يقوم بتقليد املتحدث من أبناء اللغة، ويتذكر كل ما يستطيع من الجمل املتصلة باملوقف 

ويحفظه، ومن الجمل التي يستوعبها حفظا وتذكرا يكون التراكيب الصوتية والنحوية 

ض مع اإلطار ويتدرب عليها ويؤكد استخدامها. والطريقة بهذه الصورة ليس فيها ما يتعار 

 العام للمدخل السمعي الشفوي .

أما الطريقة الثانية فتستخدم املقارنة بين اللغتين في البداية ، ثم تبدأ بالتراكيب 

النحوية الصوتية التي تتم في ضوء التصور العقلي للمقارنة بين اللغتين. ثم تنظم هذه 

فتراضات املدخل السمعي التراكيب وتحول إلى مواقف لغوية. وهي بهذا ال تتعارض مع ا
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الشفوي. أي أن الطريقتين تستخدمان وتنتميان إلى مدخل واحد، إال أن لكل واحدة منها 

 مالمح متميزة عن األخرى.

 الطريقة واملحتوى:

وفي مجال حديثنا عن معنى الطريقة نجد أنفسنا في حاجة إلى توضيح ما يظنه 

مناقشات طويلة حول ما يسمى  البعض من خالف بين الطريقة واملحتوى. لقد دارت

بالطريقة وما یسمى باملحتوى تتناول أيهما أهم في عملية التدريس؟ فمن قائل بأهمية 

طريقة التدريس، وقائل بأهمية املحتوى وأسبقيته على طريقة التدريس، الحقيقة أن كال 

أو ازدواجأ، القولين جانبها الصواب فاملحتوى والطريقة ال يمثالن في حقيقة األمر ثنائية 

وإنما هما جانبان مهمان لعملية واحدة هي عملية التدريس. فاملعلم في تدريسه يعلم شيئا 

ما لشخص ما، وهذا الش يء وإن اصطلح الناس على تسميته باملقرر الدراس ي أو املادة 

الدراسية أو املادة التعليمية إال أنه هو ذاته الذي نسميه املحتوى، وهو الذي تنصب عليه 

عمليتان األوليان من طريقة التدريس، وهيا عمليتا االختيار والتنظيم مما يتناوله علم ال

املناهج بالدراسة والتفصيل. وبدون املحتوى لن يكون هناك تعلم أو تعلیم، ولكي يعلم 

املعلم هذا الش يء ) املحتوى( لطالبه عليه أن يستعمل نوعا من األساليب والوسائل التي 

وسل بها لتوصيل هذا الش يء للطالب، وهذا ما ينطبق عليه التعريف يعلم بها، أو يت

 اإلجرائي البسيط للطريقة الذي سبق أن عرضناه .

والواقع أن كال من الطريقة واملحتوى يحدد اْلخر، فالطريقة تحدد إلى حد كبير 

ن ما يتعلمه التلميذ، وكيف يتعلمه ومدى قابلية ما يتعلمه للتطبيق في الحياة ، كما أ

طبيعة املحتوى تحدد إلى حد كبير الطريقة وأساليب ووسائل املعالجة، ومن ثم فإن 

االختيار يمثل جزءا من طريقة التدريس، كما أن اختيار طريقة التدريس تشكل إطارة 

معيارية في ضوئه يختار املحتوى وينظم. على هذا يجب أن نقرر أن الطريقة واملحتوى هما 

ملية التدريس والتعليم وبدون واحد منها ال تتم عملية تدريس على معا ركيزة تقوم عليها ع

 اإلطالق .
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 Techniqueاألساليب أو اإلجراءات  -٣

وهي الخطط والتدابير والخطوات والوسائل التي تأخذ مكانها فعال في حجرة 

الدراسة وتستخدم لتحقيق الهدف من عملية التدريس في املوقف التعليمي ذاته ، ويجب 

ترتبط هذه الخطط والتدابير والخطوات ارتباطا قوية باالطار العام للطريقة، وبالتالي أن 

 يجب أن يكون بينها وبين املدخل األساس ي انسجام واتساق كامل .

أي أن مفهوم الطريقة يأخذ في اعتباره األسلوب الذي يتبعه املعلم في تنظيم 
کما يأخذ في اعتباره الوسائل املعينة دروسه، والفنيات التي يسلكها املدرس في التدریس 

 بكل أشكالها.

والحقيقة أن هذه التدابير واألساليب تعتمد اعتادة كبيرة على املدرس وعلى مهارته 

الشخصية وعلى تكوين الفصل، كما أنها تختلف من موقف إلى آخر، بل وفي املوقف 
الق، كما ال يمكن الواحد، ولذلك قيل أنه ليس هناك طريقة أحسن أو أمثل على االط

القول بأن هناك طريقة واحدة و وحيدة تالئم كل مواقف التعليم، فاختالف األهداف 

واختالف املادة واختالف التالميذ واملعلمين يحتاج إلى استراتيجية وتكتيك في الطريقة. 
وتعني استراتيجية التدريس أن يكون هناك تخطيط عام ألهداف عامة نسبية، وهذه 

ية تتضمن اختيار املادة املالئمة والتنظيم العام لها. أما التكتيك فيأخذ في االستراتيج

اعتباره موقف التعلم ذاته وأسلوب العمل الذي يحقق نجاح األهداف العامة واألهداف 

 التكتيكية، وأيضا الوسائل املعينة واملناسبة لتحقيق هذه األهداف.

 عناصر عملية التعليم:

يم كان من ثالثة عناصر وال يكتمل التعلم البد في التعليم أي تعل

والتعليم إال بها وهي املعلم وهو الباث واملتعلم وهو املتقبل ومادة 
التعليم وهي الرسالة التي يبتـهااملعلم إلى املتعلم ليتقبله، ومن 

البديهي أن عملية التعلم والتعليـــم ال تحـور النجـاح الهادف إال إذا 

عناصر الثالثة حسب املستوى املطلـوب كان كل واحد من هذه ال

وهذا مما يؤدينا إلى إعادة النظر الدقيق في كل من هذه العناصر 

الثالثة. فاملعلم مــن الضروري أن يكون متخصصا وملما بمادته وان 

يكون مجهزا من الناحية الفنية بطرق التدريس القديمة والحديثة، 
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لتعلـــــــم املــادة املطلوبة، واملتعلم ال بد أن تكون عنده دوافع قوية 
وكذلك مما المناص منه أن تكون املادة املعروضة للتعليم تتناسب 

وتتماشـى مع سن املتعلم ونفسيته مقدمة بأسلوب جذاب سهل 

يفرض على املتعلم اإلصغاء إليهبكل فرح وسرو.نظرا إلى صعوبة 
تمامـا وإال تعليم اللغة الثانية تكون رعاية العناصر الثالثة أكثر اه

فمن املؤكد أن تكون عملية تعلم اللغة الثانية وتعليمها غير مثمرة 

كما نرى اليوم في معاهدنا التعليمية، ولكن إذا وضعنا املادة 

املعروضة لتعليم اللغة الثانية منسجمة مع عناصر املنهج اللغوي 

 األخرى فال شك أن نتيجة عملية التعليم تكون مثمرة.

 عناصر املنهج اللغوي والتربوي: 

املنهج اللغوى وكذلك كل كل منهج تربوى يتكون من أربعة 
عناصر بينــها عالقة تجعلها نظاما متكامال، ويمكن لنا أن نعرض 

 األسئلة التالية: عناصر املنهج اللغوي األربعة بطرح

 . ما األهداف اللغوية التي تسعى إلى تحقيقها؟1

الخبرات اللغوية املمكن توفيرها في املادة الدراسية لتحقيق . ما 2

 هذه األهداف؟

 . كيف يمكن تنظيم هذه الخبرات اللغوية حتى تكون فعالة؟ 3 

. كيف يمكن معرفة ما إذا كانت األهداف قد تحققت؟ هذه 4

 األربعة تمثل لنا عناصر املنهج اللغوى األربعة وهي:

 املحتوى اللغوي   -2                األهداف اللغوية. ۔ 1

 ۔   التقويم4طرق تعليم املحتوى اللغوي        3

والعالقة بين هذه العناصر واضحة، فاألهداف اللغوية عند 

 الختيار املحتوى اللغوي وتحديد الطريقة 
ً
ما تتحـدد تكون أساسا
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املناسبة لتعليمه، وبعـد أن تأخذ العملية التعليمية طريقها تأتي إلى 

التقويم، والتقويم ليس قاصرا علـى عنصر دون آخر ولكنه يشمل 

للغوي، فهناك تقـويـم لْلهداف اللغوية مختلف عناصر املنهج ا

وهناك تقويم لطريقة عرض املحتوي اللغوي وتقــويـم ثـالث 

للمحتوى اللغوي، بل إن إجراءات التقويم نفسها تخضع للتقويم 

واالختبــرات نفسها تختبر وهذا ما يسمى باختبار االختبارات، وإليك 

 يتضح لك األمر.نوع من التفصيـــــــل لهذه العناصر األربعة ل

يقصد بالهدف لغة الغاية، وفي املجال التربوي املراد من 

الهـدف هـو الوصف املوضوعي الدقيق ألشكال التغير املطلوب 

 
ً
إحداثها في سلوك الطلب بعد مروره بخيرة تعليمية معينة مثال

أدرس الطالب في مادة دراسية معينة الفرق بين الفعل الالزم 

ركيب ومن حيث املعـنى، فـالهدفاللغوي الذي واملتعدي من حيث الت

 أسعى لتحقيقه بعد تدريس هذه املادة املعينة مايلي:

أن + فعل سلوكي+ الطالب + مصطلح من املادة الدراســـــــــية  

+ الى املطلوب أي أن يميز الطالب بين الفعل الالزم والفعل املتعدي 

وى الخبرات والحقائق مــــــن حيـث التركيب واملعنى ويقصد باملحت

واملعلومات التي يرجـى تزويد الطالب لها وفي اختيار املحتوى 

وخاصة في املحتوى اللغوي ال بد مـن االسترشاد بآراء الخبراء 

وبنتائج الدراسات امليدانية حول ما يناسب الطـالب من محتوى 

لغوي وحول ميول الطالب ودوافعهم ومشكالتهم في تعلم اللغـة 

وبتتائج تحليالت املواقف التي يحتاج الطالب فيها باإلقبال  الثانية

اللغـــوي ثم نتخذ نتائج هذه الدراسات أساسا الختيار املحتوى 

اللغوي، وأما طرق تعليــم املحتوى وخاصة تعليم املحتوى اللغوي 

فهو من أهم العناصر األربعة املذكـورة وهي األساس الذي تبني عليه 
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قـف عليـها النجـاح في الدراسة، واملراد بها وسيلة مهنة التدريس ويتو 

يتبعها املعلم لتفهيم تالميذه محتوى املادة الدراسية وخطة يضعها 

املعلم لنفسه قبل أن يدخل حجرة الدراسة وينفذها في حجـرة 

الدراسة بعد دخولها، وسيأتي لك تفصيل مشبع عن طـرق تعليــم 

 األجنبية قريبا فلتنتظر. اللغـات

أما التقويم فهي كلية معقدة تحتاج إلى عدة إجـــــــــراءات، و 

وللتقـويم مجاالت مختلفة وهي تقويم الطالب وتقويم املعلم وتقويم 

املادة الدراسية وتقويم طريقة التدريس وغير ذلك، وهي عبارة عن 

مجموع اإلجراءات الــــــي يـتـم بواسطتها جمع بيانات خاصة بفرد أو 

بظاهرة، أو دراسـة هـذه البيئات بأسلوب علمي للتأكد بمشروع أو 

من مدى تحقيق أهداف محدودة سلفا من أجـالتخاذ قرارات 

 معينة

الشكل التخطيطي لعناصر املنهج اللغوي وعالقة بعضها مع بعض 

 آخر

 كاْلتي: صالتعليم اللغة الثانية يمكن تلخيوأما األهداف العامة 

اللغة الثانية عند ما يستمع  تنمية قدرة الطالب على فهم ۔1

 إليها )فهم املسموع(.

تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة الثانية  ۔2

والتحدث مع الناطقين بهـاحديثا معبرا عن املعنى سليما في األداء 

 )التعبير الشفوى(

تنمية قدرة الطالب على قراءة الكتابات باللغة الثانية بدقة  ۔3

 (ولهم )فهم املقروء
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تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة الثانية بدقة وطالقة  ۔4

 )التعبر الكتابي(

أن يتعرف الطالب على ما يميز اللغة الثانية عن غيرها من  ۔5

 اللغـات في محـاالألصوات واملفردات والتراكيب واملفاهيم.

أن يتعرف الطالب على ثقافة ناطقي اللغة الثانية وأن يلم  ۔6

 ببيئتهم ومجتمعهم.

إذن تعليم اللغة الثانية يتطلب من املعلم أن يعلم تلميذة 

 اللغة الثانية : وعاللثانية وعن ثقافة ناتفيها.

 أسئلة املناقشة :

 ؟ عناصر املنهج اللغوي والتربوي ما الفرق بين  .1

 .الناطقين بها مداخل وطرق تعليم العربية لغيرتحدث عن  .2

 . اكتب بالتفصيل. التعليمعناصر عملية ما هي  .3

 ؟ اإلفتراضات اللغوية ما ذا تعرف عن  .4

 . اللغة العربیة کلغة أجنبیة أو کلغة ثانیةاكتب مقاال موجزا عن  .5

 الناطقين بها وأساليب تعليم العربية لغير  الق ضوء على .6
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  الـوحــدة الثالثة 

     

 طرق التعليم العامة والخاصة 

 

 

 طرق التعليم العامة  •
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 التعــارف

" ملرحلة البكالوريوس في اللغة العربية  طرق التدريسملادة " ثالثة فهذه وحدة

. وال يخفى على من يقرأ هذه  طرق التعليم العامة والخاصةوآدابها، وتشتمل على 

مفيدة في  الوحدة على أنها وحدة هامة للمادة املذكورة التي تحتوي على معلومات 

 مجال طرق التعليم.  

الحقائق التربوية  فهذه الوحدة تتحدث عن طرق التعليم العامة املبنية على 

من السير من املعلوم إلى املجهول، والسير من السهل إلى الصعب، والسير من  

البسيط إلى املركب، والسير من املبهم الغامض إلى املحدود الواضح، والسير من  

 املحسوس إلى املعقول، والسير من املجمل إلى املفصل. 

الحقائق النفسية من وكما تتحدث عن طرق التعليم العامة املبنية على 

مراعاة ميول التالميذ واستغالل النشاط الذاتي للتالميذ، واستخدام الوسائل 

التعليمية سمعية تكون أو بصرية، واستخدام اإلرشادات املالئمة، وتشجيع التالميذ  

روح  ءدا ب إلى العمل وترغيبهم فيه، وتنسيق الدرس بحياة التالميذ العلمية، وإ

وتشجيع التالميذ على اإلبداع، وإثارة كفاءتهم املوهوبة،  التعاون في الفصل، 

   وتوجيهمم خالل عملية الدراسة. 

وتلقي هذه الوحدة الضوء على طرق التعليم الخاصة وأهم مقومات طريقة 

وكما تسلط القوء على طرق تدريس القواعد من   التعليم الخاصة الناجحة. 

  استراتيجيات تدريس القواعد ومداخله وطرق تدريس القواعد وأساليبها وإجراءاتها. 

نه ال يستطيع أن ومن املعلوم أن هذه املعلومات مهمة للغاية للطالب أل 

فنرجو من طلبة العلم  الهامة يدخل في صلب املوضوع بدون إملام تام بهذه املعلومات 

  االستفادة الكاملة من الوحدة. 

 وباهلل التوفيق. 
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 األهـــــداف 

ْن:
َ
اِلِب أ

َّ
ى الط

َ
َوْحَدِة َوِاْسِتْيَعاِبَها َعل

ْ
 َبْعَد ِدَراَسِة َهِذِه ال

1-  
َ

 عامة املبنية على الحقائق التربوية.  طرق التعليم الَيْعِرف

2-  
َ

 طرق التعليم العامة املبنية على الحقائق النفسية َيْعِرف

  طرق التعليم الخاصة وأهم مقومات طريقة التعليم الخاصة الناجحة. ُيْدِرَك  -3

   . طرق تدريس القواعد يلم ب  -4
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 طرق التعليم العامة والخاصة

 املقدمة:

الوسيلة التي يتبعها املعلم لتفهيم تالميـــــــده أي طريقة التعليم هي 

درس مـالدروس في أية مادة من املواد، فطريقة التعليم من أهم 

املوضوعات في التربية،فهياألساس الذي تبني عليها مهنة التدريس، 

فعلي املدرس أن يعرف طرق التعليم قديمـهاوحديثها كي يستطيع أن 

 الطريق الذي به يفهمون مايلقي إليهم.يرشد تالميذه ويقودهم إلى 

وفيما مض ى كان املعلم يعلم كما كان يتعلم وكما كان يعلمه  

غيره، وكانت العناية كلھاموجھة إلى املادة وحدها، وكان التالمية في 

الفصول يعلمون بطريقة واحدة من غيرنظرالی التفرقة بين فويهم 

هتمام بطريقة التعليم وضعيفه، دكيهم وعيبهم، وأما الــــوم تم اال 

 باملادة وبالتالمية أنفسهم ويوضع كـــــل للمبــد في املوضع 
ً
اهتماما

الذي ينفق مع حاكه العقلية وبنات سواء العلمي، ولهذا ق سـول 

بحث تناسب األذكياء واألغبياء وختار لكل منهم طريقة التعلیم التى 

 تالئمھم۔

طرق التعليم، نوع يشمل  تناول علماء التربية في كتبهم نوعين من

األســــــــ العامة للتعليم وهي مبنية على الحارات عديدة في مجال 

التدريس وعلى الحقائق النفسية ونوع آخر يشمل على الطرف 

الخاصة التي تختلف عن مادة إلى أخرى وعن مجموعة تالميذ إلى 

أخرى، وكذلك من سنة إلى أخرى، ألن طريقة لعلم الحساب احتل 

ا على طريقة تعليم التاريخ وكذلك طريقة تعليم األدكياء ميع

اختلف عن طريقة تعليـم األغبياء كما أن طريقة التعليم في السنة 
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املثقفة تختلف عن طریق التعلیم فی بیتہ غيرمثقفة، فبناء على 

 .ناك طرق عامة وطرق خاصة للتعليمماسبق ه

 طرق التعليم العامة: 

قلت سابقا مبنية على التجارب طرق التعليم العامة كما  

العديــدة في محـال التعليم وعلى الحقائق النفسية، فهناك طريق 

التعليم العامة املبنية على التجارب في مجال التعليم وهناك طرق 

 التعليم العامة املبنية على الحقائق النفسية.

 طرق التعليم العامة املبنية على الحقائق التربوية:

 وهي مايلي:

السير من املعلوم إلى املجهول: وهو االستعانة بما يعلمه  ۔1

التالميذ فنجعله أساسا ملا نريد أن نزودهم به من املعلومات 

 الجديدة. 

السير من السهل إلى الصعب: وهو استدراج التالميذ في فهم  ۔2

املعلومات مـن السهل إلى الصعب فال يسترسل معهم في السهل 

 ا بالصعب املغلق ألول وهلة فييئسهم۔استرساال ممال وال يصدمـو 

إن التلميذ في مطالع دراسته  السير من البسيط إلى املركب: ۔3

عن املادة يـدرك بسائط األشياء بسهولة واليدرك األمور املعقدة 

املركبة عن املادة إال بالتدرجبتقا ألطوار نموه العقلي في املادة 

 املدروسة.

على املـــدرس  املحدود الواضح:السير من املبهم الغامض إلى  ۔4

أن يتعـرف معلومات تالميذه عن األشياء التي صادفتهم في حياتهم 

في البيت أو الشارع أو املدرسة وكلها معلومات سطحية مضطربة 
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ميهمـة غامضـة فيستغلها في تعليمهم وذلك بتحليل هذه األشياء إلى 

وتكوين وحدة متكاملة أجزاءها وتوضيح كل جزء منها ثم اشتاقها 

 منها ليدركها التالميذ واضحة منظمة.

على املدرس أن يتنقل في  السير من املحسوس إلى املعقول:  -5

تعليم تالميذه مـن املحسوسات إلى املعقوالت ألن املحسوسات سلم 

املعقوالت فاملدرس ينتقل تدريجيـابتالميذه إلى اإلدراك للمعقوالت 

 وفهم املعاني املجردة.

يقال له النظرية الكلية في إدراك السير من املجمل الی املفصل: -5

األشياء حيـث إنه من السهل أن تعلم أو تعلم اْلخرين شياء كلية ثم 

 من السهل أن تقنع شخصا إذا 
ً
تأخذ خطوة ملعرفته أو لتعليمـہ مثال

رأى شجرة من بعيد بأنه رأى شجرة وأنــه في نفس الوقت ال يعرف 

وكلما اقترب منها ازداوت معرفته بتفاصيلها، وألجل عن تفاصيلها 

هذه النظرية يفضل علماء النفس تفضيل تعليم الجملة للصغار 

 علـى تعليــم التهجي للجملة.

 طرق التعليم العامة املبنية على الحقائق النفسية 

 وأهم مبادئ هذه الطرق مايلي:

يذه عـن على املدرس أن يقدم إلى تالممراعاة ميول التالميذ:  -1

املـواد مـا يالئمهم ويتفق مع غرائزهم ورغباتهم وبيئتهم 

 واستعدادهم كـــــي يستفيدوا مـن الدراسة.

على املدرس أن يشارك  استغالل النشاط الذاتي للتالميذ:  ۔2

تالميذه في كـل عمل يقوم به ويعطيهم فرصة للتفكر واملشاركة 

ويشجعهم على أن يعتمـدوا علـى أنفسهم ويوجه نشاطهم إلى 

 األشياء األخرى التي تناسب رغباتهم.
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 استخدام الوسائل التعليمية سمعية تكون أو بصرية:  -3

م التالميذ مهما أمكن على املدرس أن يجعـل الوسائل ذريعة لتعلي

وخاصة إذا كان التالميذ في مراحل الصغـرهكذا التالميذ ال 

 يشعرون بالضعط املتعب والروتين املرهق.

على املدرس أن يستخدم  استخدام اإلرشادات املالئمة: ۔4

اإلرشادات املالئمـة لتالميذه خالل تعليمهم وأن يتجنب عن 

اجـة إليها وان يكون املدرس إرهاقهم باألوامر والنواهي التي ال ح

، وأخا كبيرا للتالميذ ال حاكما مستبدا يأمروينهي. 
ً
 مرشدا

على املدرس أن  تشجيع التالميذ إلى العمل وترغيبهم فيه:  -5

 ال يترك أية فرصة لتشجيع التالميذ إلى الدراسة.

على املدرس أن  تنسيق الدرس بحياة التالميذ العملية:  ۔6

املادة املدروسة والحياة العملية، بل ال بد له أن  يتجنب عن تضـاد في

ينسق بينهما تنسيقا تاما كي اليـــــــری تالميذه الفرق بين التعليم 

 النظري والحياة العملية.

على املدرس أن يخلق روح  إيجاد روح التعاون في الفصل: ۔7

التعاون في الفصـل ويجعل الفصل كالبيت الْلسرة الواحدة فالتلميذ 

تعاون مع املدرس واملــدرس مـع التلميذ والتلميذ مع زميله وآبائهم مع ي

 املدرس واملؤسسة العلمية.

على املدرس أن يشجع  تشجيع التالميذ على اإلبداع:  ۔8

تالميــذه علـى أن يعتمدوا على أنفسهم، وأن ال يستعينوا باملدرس إال 

عن الدراسة  عند الضرورة، وعلى انيبذل كل جهوده ليخرج تالميذه

 التقليدية وأن تتولد عندهـم كـفـاءةإبداعية في ما يدرسون.
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من  إثارة كفاءتهم املوهوبة وتوجيهم خالل عملية الدراسة: .9      

املؤكد أن شوقالتعلم ال يمكن أن يفرض على التالميذ من الخارج 

بل يثار من داخل املتعلــم فـعلـىاملدرس أن يثيرلهم هذا الشوق 

 ويوجههم سليما خالل عملية دراسية.

 طرق التعليم الخاصة:

الطرق جمع طريقة، واملراد من طريقة التعليم هي جميع أوجه 

ه املدرس في إطار مقتضيات مادة النشاط املوجـهالذي يقوم ب

تدريسه وخصــــائص نمـو تالميـذهوظروف بيئته، وقد عرف بعض 

 املربيين طريقة التعليم بعبارة أخرى وقالوا:

"طريقة التعليم هي األساليب التي يتبعها املعلم خــالل 

الفصـل لتوصيـالملعلومات إلى أذهان التالميذ وهناك تعريفات 

يم بعبارات أخـرىولكن خالصة األمر في جميع أخرى لطريقة التعل

التعليم  التعريفات إن كل طريقة يتمكن بها املعلم من توجيـه

واستخدام املادة التعليمية في الوفاء بحاجات املتعلم هي الطريقـة 

الصحيحـةوالناحجة، فاملعلم الناحج هو الذي يختار بنفسه طريقة 

ئم املستوى العقلي لتالميذه تناسب وتال  التعليم خالل الفصـل الـتي 

ومقتضيات مادة تدريسة وظروف البيئة، بناءعلى هذا تختلف 

 طريقة التعليم باختالف املعلم واختالف املادة واختالف خصائص

تالميذه وظروف البيئة، فليس هناك من سبيل لغرض طريقة 

خاصة على املعلـم ؛ ألناملعلم هو سيد الفصل وال سلطان عليه 

فسه، فهو املبدع وهو املبتكــرومن حقه أن يختار ألحد سوى ن

 الطريقة التي تالئمه وتالئم تالميذه وتالئم مادته وتالثــم بيـتـه

وبإمكانه أن يختار عناصر طريقته من أكثر من طريقة واحدة 

 .ن طريقتين فأكثر في الدرس الواحدمتداولة وأن يجمع بـــــــي
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 فأهم مقومات الطريقة الناحجة في نظري مايلي: 

 أهم مقومات طريقة التعليم الخاصة الناحجة: 

أن تؤدى إلى الغاية املطلوبة من الدرس في أقل وقت وبأيسر  ۔1

 جهد.

أن تثير اهتمام التالميذ وميولهم وتشجعهم على املشاركة   ۔2

 الفعالة في الدرس. 

ن املادة وتولـد فيـهم نزعــة أن تشجعهم على التفكير الحر ع ۔3

 االستنتاج واإلبداع۔ 

 أن تبعث في الفصل رغبة العمل الجمعي التعاوني.  ۔4

أن تتضمن عناصر مختلفة وال يوجد فيها التزام بأسلوب خاص  5-

بل فيها تنـوع األساليب لتوصيل معلومات املادة التعليمية إلى أذهان 

 التالميذ. 

فاملدرس الناحج هو الذي ال يتقيد بطريقة واحدة من الطرق 

وال ينحصـر في أسلوب واحد من أساليب إلقاء املادة إلى التالميذ بل 

أن يكـون طبيعيـا في تدريسه ويختار الطريقة املثمرة التي تالئم يجـب 

درسه وتالميذه فيخبر حيث يجمل األخبـار ويستقرء حيث يحسن 

االستقراء ويحاور حيث يحسن الحوار ويدرب حيــث يحسـر التدريب 

 ويرشد حيث يجب اإلرشاد ويختبر حيث ينبغي االختبار.

سين طريقة التعليم ذكر علماء التربية حوالي ستا وخم 

للمـــــــواد التعليميـة في الفصل وبوبوها في إحدى عشرة مجموعة: 

مجموعة تقــوم علـى أسـاس األدوات واألجهزة التعليمية، ومجموعة 

تقوم على أساس تنظيم املادة، ومجموعة تقـوم علـى أساس 

الغرض الذي يرمي إليه الدرس، ومجموعة تقوم على أساس 
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املعلــم والتالميذ، ومجموعة تقوم على أساس العالقات العالقة بين 

بين التالميذ أنفسهم، ومجموعة تقـوم على أساس الحواس 

 الخارجية وغيره ذلك.

 طرق تدريس القواعد

  تدريس القواعد نتناول ما يلي: في حديثنا عن طرق 

 استراتيجيات تدريس القواعد و مداخله.أوال: 

 القواعد و أساليبها و إجراءاتها.طرق تدريس ثانيا: 

 أوال: استراتيجيات تدريس القواعد و مداخله: 

 تشيع في ميدان تدريس اللغات االن ثالث استراتيجيات لتديس القواعد هي: 

الطريقة املوقفية )وتسمى ايضا السياقية(، و الطريقة السمعية الشفوية )و تسمى أيضا 

 الشرح النحوي.طريقة املمارسة النمطية(، ثم طريقة 

 أ.. الطريقة املوقفية أو السياقية: 

أي التي تعتمد املوقف اللغوي الطبيعي الحي، و السياق االتصالي وسيلة لتعليم التركيب 

اللغوي أو القاعدة و هي ترى أنه ال ينبغي الحديث حول اللغة قبل أن نعرف كيف 

عن طريق السيطرة على الجمل   نتحدثها و من هنا فهي تنادي بأن يتعلم املبتدىء القواعد

األساسية و استخدامها استخداما وظييفيا. و لعل هذا يذكرنا بأن الذي يتعلم لغته األم 

يتعلمها هكذا قبل أن يدخل املدرسة، إنه لم يجلس في ركن منعزل ليحفظ قواعد اللغة، 

ر و تعلم منهم و لكنه خرج إلى املجتمع و لعب مع أصدقائه و أقرانه و خالط الكبار و الصغا

و علمهم. و من ثم علينا أن نتيح نفس الفرصة ملتعلم اللغة األجنبية لكي يسيطر على 

التراكيب و الجمل األساسية أوال ثم تنتقل به بعد ذلك إلى تقديم القواعد في صورتها 

الوصفية، فال يمكن إنكار أن تحليل اللغة و التحدث حولها أمر صحيح و لكن بعد أن 
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التحدث بها بشكل كاف يولد لدينا حب استطالع ملعرفة ضوابط السلوك نتمكن من 

 اللغوي.

فالطريقة املوقفية ترى أن مناقشة التراكيب و لو كان في أثناء استخدامها ال يدعم 

السيطرة على اللغة، إذ أن الدارس في هذه الحالة يجد نفسه بعد مرحلة معينة من تعلم 

ان يقال عنها. و لذلك تؤكد هذه الطريقة أن اللغة في كل  اللغة غير قادر على فهم ما يمكن

األوقات التي تعلم فيها ينبغي أن تستخدم استخداما ذا داللة يؤدي أغراض الناس و 

أفعالهم االتصالية. و يرى أتباع هذه الطريقة أنه من خالل مالحظة اللغة و تقليدها في 

عد عن طريق االستنتاج و دون مواقف حقيقية يستطيع الدارس أن يسيطر على القوا

 الحاجة إلى معرفة واعية تفضيلية في شكل قوعد نحو و تعميمات،

و ال يفوتنا أن نشير إلى أن هذه الطريقة ...و أيضا الطريقة السمعية الشفوية كما سنذكر 

فيما بعد... تقوم على أساس من النظرية السلوكية التي تعني أن تعلم اللغة يتمثل أوال في 

ن مجموعة من العادات، أي مجموعة من االستجابات الشرطية ملثير ما قد يكون تكوي

 موقفا و قد يكون كلمات في إطار تركيب لغوي.

 ب.. الطريقة السمعية الشفوية: 

تعتمد هذه الطريقة استخدام التدريبات النمطية )النموذجية( وسيلة لتكوين العادات 

 اللغوية األوتوماتيكية الشرطية و هي تقوم على عدة افتراضات هي: 

أن تعلم اللغة األجنبية أساسا عملية ميكانيكية لتكوين العادة، و يترتب  .1

لتعزيز، و أن عادات على هذا االفتراض ثالث نتائج هي: أن العادة تقوى با

اللغة األجنبية تتشكل بشكل فعال عن طريق إعطاء االستجابات 

الصحيحة أكثر من الخاطئة، و أنه طاملا  أن اللغة سلوك، إذن فمثل هذا 

لسلود يمكن تعلمه فقط إذا ما شجع الدارس و رغب لكي يسلك أي 

 يمارس اللغة في مواقف اتصال حقيقية.
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ية أكثر عندما يقدم الكالم قبل القراءة و أن الطالب يتعلمون بفعال .2

 الكتابة.

أن القياس و التشبيه أساس جيد إلنتاج الجملة الجديدة أكثر من  .3

 التحليل.

و لقد أدت هذه االفتراضات إلى االعتقاد بأن املتعلم يواجه اللغة أوال على املستوى 

و يقابل أوال و  الصوتي، و أنه يستطيع أن يحس اللغة عندما يكتشف بنجاح خصائصها،

قبل كل ش يء هذه الخصائص بشكل مسموع من خالل الوحدات الغوية )الجمل و 

 التراكيب( التي تتشابه و تختلف اختالفا جزئيا.

 أن يتكون الدرس في هذه الطريقة من ستة أجزاء هي:  Fries, Ladoو يقترح الدو 

 إطار يتكون من أمثلة متفتاحية. .1

النتباه إلى النمط الجديد الذي نهدف إلى إطار يحتوي على نقاط تلفت ا .2

تعليمه، على أن يصحب ذلك في حجرة الدراسة تعليق بسيط يوضح 

 القاعدة النحوية بطريقة غير مباشرة.

مجموعة من األمثلة التدليلية تعرض النمط الجديد في استعماالت  .3

 مختلفة.

 تدريبات للممارسة النمطية. .4

بعض األنماط اإلضافية التي تظهر التعليق على أية مالحظات تدور حول  .5

بالضرورة مرافقة للنمط األصلي املقصود، و يكون ذلك من أجل إشباع 

 رغبة بعض الدارسيس في التساؤل.

 مراجعة لْلمثلة املفتاحية. .6

و يوص ي )الدو( و )فرايز( بضرورة عمل مناقشة قصيرة تساعد الطالب على 

د عرض األمثلة االفتتاحية اكتشاف القاعدة عن طريق االستنتاج. و ذلك بع

 عرضا شفويا و ترديدها جماعيا و فرديا من الدارسين.
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و بعد مناقشة القاعدة يبدأ الطالب في القيام بعمل تدريبات ممارسة  .7

لغوية مكثفة تستغرق معظم الوقت املخصص.  وإذا كان هناك واجب 

ها منزلي كتابي وجب أن يتكون من كتابة إجابات التدريتاب التي تم حل

 شفويا في حجرة الدراسة.

و یبدو من العرض السابق أن كلتا الطريقتين )املوقفية و النمطية( مرحلتان لطريقة 

واحدة تبدأ بالوقفية أي تبدأ بموقف لغوي يتضمن التركيب اللغوي و ينتهي بتدريب و 

ممارسة نمطية يثبت استخدامه لدى الدارسين و لنضرب لذلك مثال بدرس يسير في ضوء 

 لخطوات التالية: ا

يستمع الطالب مثال إلى قصة بسيطة، أو محادثة، أو جملة مفتاحية من  .1

 املعلم.

 تقليد املعلم بالترديد الجماعي و الفردي. .2

ترديد بعض الجمل التي تشتمل على التركيب اللغوي املقصود حتى تتم  .3

 السيطرة عليها.

 املحادثة.يستمع الطالب من املعلم مرة ثانية للقصة أو  .4

يطرح املعلم بعض األسئلة املصوغة بدقة متناهية، يستمع إليها الطالب و  .5

 يكررونها.

يبدأ الطالب في اإلجابة عن األسئلة سؤاال سؤاال باستخدام جمل من  .6

القصة أو املحادثة، و عندما يصبحون قادرين على استخدام هذه الجمل 

إلجراء تعميمات  دون مساعدة النص او املعلم فهم قد استعدوا إذن

حولها، ولو أنه يفضل تأجيل التعميم دائما إلى الوقت الذي نتأكد فيه 

 من سيطرة الطالب سيطرة كاملة على الجمل املقدمة كمدخل للدرس.

يقوم املعلم بكتابة بعض الجمل التى تتضمن التركيب املستهدف  .7

ة باستخدام مفردات أخرى غير تلك التي استخدمت في األمثلة السابق

بشرط أن تكون من بين حصيلهم اللفظية على أن يستخدم املعلم ألوانا 
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مختلفة من الطباشير إلبراز التركيب املقصود و بحيث يلتفت نظر الطالب 

 إلى أن هذه الجمل تعميم للتركيب في جمل جديدة.

بعد التعميم تأتي مرحلة املمارسة النمطية و هي تتكون من تدريبات تقدم  .8

للتركيب املقصود تعليمه. ذلك لتأكد السيطرة عليه، و هذه تكرارا كافيا 

التدريبات ينبغي أن ال تكون تكرارا على هيئة واحدة بل تكرارا متغيرا و 

ناميا، من هذه التدريبات مثال، تدريبات االستبدال بأنواعه و تدريبات 

 التحويل و تدريبات اإلكمال.

 خ.و تدريبات األسئلة و األجوبة القصيرة... ال

 طريقة الشرح النحوي: ج.

و تقوم هذه الطريقة على أساس من تقويم رؤية عمقة للتركيب اللغوي تساعد الطالب 

على إثراء خبرته اللغوية، أي أنها تختلف عن الطريقتين السابقتين في أنها تتضمن محاولة 

منظمة لتزويد الدارس بمعلومات مقصودة عن القواعد مستندة في ذلك إلى تقديم 

لقاعدة النحوية بشكل مباشر مع شرحها شرحا نحويا تأصيليا. و مبررها في ذلك ذن ا

بعض قواعد اللغة و تراكيبها يكون تعلمها أكثر فعالية إذا ما استفدنا من قدرات الدارس 

العقلية و إمكاناته على إدراك العالقات السببية أكثر من اعتمادنا بشكل كامل على 

طية و حفظ التراكيب و استظهارها. کما أنها ترى أن املواد التى التدريب و املمارسة النم

توضع لكتوين العادة التي تناسب بشكل كبير املستويات املتقدمة و أن الطالب املتقدمين 

يحتاجون إلى معالجة أكثر عمقا للقواعد النحوية تكون أبعد و أعمق من التناول السطحي 

جة ما من الرؤية للعالقات العميقة للقواعد، كما لْلنماط التي يمكن أن تمد الطالب بدر 

 أن هذه الحاجة تكون ملحة لدى الطالب الذي يرغبون في تحسين معلوماتهم عن اللغة.

و لقد تفرعت عن هذه املداخل و االستراتيجيات عدة طرق لتدريس القواعد شاعت و 

 اشتهرت في امليدان نحب أن نعرضها فيما يلي:

 لقوعد و أساليبها و إجراءاتها: ثانيا : طرق تدريس ا

من أكثر هذه الطرق شيوعا الطريقة القياسية و الطريقة االستقرائية، و سنقوم بعرض 

كل طريقة من هذه الطرق على أن نصل في نهاية العرض إلى طريقة مقترحة تحاول الجمع 
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بين فعاليات كل من الطريقتين القياسية و االسترائية ثم نختتم حديثنا بوجهة نظر 

 أو التوليفية في تدريس القواعد.تتحدث عن النظرة التوفيقية 

 الطريقة القياسية: 

و هي تميل إلى استراتيجية )الشرح النحوي(، و فيها تقدم القاعدة أو التركيب اللغوي 

الجديد للطالب، ثم تترك لهم فرصة كافية ملمارسة القاعدة الجديدة و التدريب عليها في 

ية كبيرة في عرض املوضوعات الشاذة و أمثلة ثم تعميمها. و تعتبر هذه الطريقة ذات فعال

الصعبة من القوعد أي تلك التي يصعب على الطالب اكتشافها عن طريق التحليل و 

املقارنة و االستنتاج.و تستطيع هذه الطريقة باستخدام معلم ناجح توفير وقت الطالب، 

رجمتها كما أن هناك بعض الطالب الذين يميلون إلى معرفة القاعدة أوال ثم محاولة ت

 إجرائيا و االستفادة منها في إعطاء جمل جديدة.

و يعاب على هذه الطرقة أنها جافة و تعتمد على الصياغات الفنية للمصطلحات. كما أنها 
قد تشعر الطالب بأن املوقف التدريس ي تتيب مصطنع، فكثيرا ما تأتي األمثلة املقدمة 

و الصعوبة في محاولتهم تطبيق مصطنعة مما يجعل الطالب يشعرون بنوع من اإلحباط 

القاعدة و تعميمها في جمل جديدة. و هذه الطريقة أيضا تجعل تعلم اللغة األجنبية نوعا 
من التدريب العقلي بدال من أن تجعله وسيلة لالتصال، هذا باالضافة إلى أنها قد تجبر 

وسيطة. و مع املعلم على استخدام اللغة األم للطالب في شرح القاعدة أو استخدام لغة 

هذا يبقي استخدام هذه الطريقة ذا فعالية عالية في عرض القواعد إذا ما قدمت 
التراكيب الجديدة أو القاعدة من خالل سياق لغوي اتصالي ذي داللة و معنى و ليس من 

 خالل عرضها في أمثلة منفصلة.

 و تتبع هذه الطريقة مجموعة من اإلجراءات هي: 

 ت التي تنص على القاعدة أي صياغة القاعدة.عرض العبارة أو العبارا .1
 يقوم الطالب بترديد عينة من األمثلة الدالة على القاعدة. .2
يترك املعلم فرصة كافية لكي ينظر الطالب في األمثلة املقدمة و يمارسها  .3

 حتى يتمكن من صياغة أمثلة جديدة على منوالها.
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ات املبتدئة، و عندما يتبين املعلم و عداة ما تتم هذه اإلجراءات بشكل شفوي مع املستوي
قدرة الطالب على التعامل مع النموذج )املثال( الذي طرح شفويا ينتقل بهم إلى الشكل 

املكتب. أما فيما يتصل بالقواعد الصعبة األكثر تعقيدا في املستويات املتوسطة و 

ينتقل بعد ذلك  املتقدمة فمن املناسب أن يقدم املعلم األمثلة والنماذج مكتوبة أوال ثم

 إلى مناقشتها و ممارستها شفويا.

و املعلم في هذه الطريقة مطالب باستخدام أساليب و وسائل متنوعة إلبراز الجوانب 

األساسية في القاعدة اللغوية التي يعرضها من ذلك مثال استخدام السبورة و ألوان 

 .ت العرض، و جهاز العرض الخفيمتعددة من الطباشير، و بطاقا

 الطريقة االستقرائية: 

و هي تميل إلى املدخل املوقفي أو السياققي، و فيها يقدم املعلم للطالب مجموعة من 
األمثلة تتضمن القاعدة. و بعد قراءة األمثلة و التدريب عليها يوجه الطالب إلى استنتاج 

بشكل  التعميم الذي الحظوه من خالل األمثلة و من ثم القاعدة. و هذه الطريقة تصلح و 

 فعال مع القواعد البسيطة غير الصعبة أو الشاذة.

و من مميزات هذه الطريقة أن الطالب يشترك في استخدام القاعدة و صياغتها و أنه 
يمارس اللغة فعال من خالل قراءة و كتابة الجمل املتضمنة للقاعدة، و لذلك يصبح 

 التعميم مفهوما لديه و ذا داللة.

فهو أنها تستغرق وقتا طويال أكثر من الطريقة القياسية باالضافة إلى أن أما ما يؤخذ عليها 

 بعض الطالب يفضلون معرفة القاعدة اللغوية اوال قبل ممارسة األمثلة الدالة عليها.

 و تتمثل إجراءات هذه الطريقة في الخطوات التالية:

عرض مجموعة من األمثلة املحكمة الصياغة أو االختيار بحيث تبرز  .1
 تركيب الجديد بشكل يمكن مالحظته.ال

إجراء ممارسة شفوية لهذه األمثلة كأن يقرؤها الطالب و يناقشهم املعلم  .2

 في معانيها و تراكيبها.
 استخراج التعميم الذي يبرز من خالل النشاط السابق. .3
 صیاغة املعلم للقاعدة. .4
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من املعلوم إلى غير و من ضوابط هذه الطريقة حسن اختيار األمثلة النموذجية و االنتقال 
املعلوم، و وضع هذه األمثلة في سياق له داللة، و حسن وضع األسئلة و صياغتها بشكل 

 يساعد الطالب و يقودهم إلى استخراج التعميم ثم القاعدة.

و على املعلم في هذه الطريقة ايضا أن يستخدم من الوسائل و األساليب ما يعينه على 

ية على أمثلة جديدة كأن يستخدم السبورة و املصقات و إجراء تعميم القاعدة مرة ثان
الصور و الرسوم و جهاز عرض الشرائح أو جهاز العرض الخلفي ثم التدريبات النموذجية و 

 .مطية و التدريبات التحريريةالن

 نحو إطار مقترح لتدريس القواعد: 

  يتكون هذا اإلطار من الخطوات التالية: 

 كيب الجديد: ..إثارة القاعدة أو التر 1

واملقصود إثارة القاعدة هنا هو إظهار الحاجة إليه في عملية االتصال، و يتم ذلك ببناء 

موقف لغوي اتصالى تظهر فيه الحاجة إلى استخدام التركيب بشكل واضح و طبيعي. إن 
تهيئة الطالب لدرس في قواعد اللغة ال يقل أهمية عن اختيار التمارين و التدريبات التي 

م لهم الدراسة القاعدة، فلو دخل املعلم حجرة الدراسة و قال لطالبه ’’درسنا اليوم ستقد

عن القواعد‘‘ و املوضوض هو ...مثال.. ’’صيغ التعجب في اللغة العربية‘‘ فسينصرف عنه 
كثير من الطالب. أما إذا خطط املعلم موقفا يحتاج ألن يتكلم الطالب فيه معه او مع 

الدهشة و التعجب فإنهم سيشعرون في هذه الحالة أنهم في  بعضهم عن أمور تستدعي

حاجة إلى دراسة صيغ التعجب. فلو أن املعلم زار بهم ...مثال... متحفا أو مكانا جديدا فإنهم 
سيودون إبداء تعجبهم مما يرون، و من هنا تتولد لديهم الرغبة في التعلم من خالل 

ملوقف أيضا من خالل ما سمعه الطالب موقف لغوي اتصالي. و يمكن أن يستشار هذا ا

 أو قرءوه، او حتي من خالل سؤالهم: كيف يقولون شيئا ما في لغتهم األم.

 تحديد هدف الدرس:  .2

و يفضل هنا توجيه الطالب إلى هدف الدرس حتى يمكن استخالصه من أفواههم عن 

طريق طرح سؤال مثل: ما الذي تظنون أننا سنتعلمه اليوم لنتحدث عنه؟ و من خالل 

املناقشة و في ضوء الخطوة األولى يمكن استخالص هدف الدرس، و يفضل في املراحل 
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الدرس في صيغة سهلة و في حدود خبرة  األولى من تعلم اللغة أن يضع املعلم هدف

الطالب اللغوية، املهم أن يشعر الطالب أنهم هم الذين اكتشفوا الدرس و شاركوا في 

 تعرف موضوعه.

 مراجعة قصيرة:  .3

و فيها يقدم املعلم على السبورة موجزا للتراكيب اللغوية املقصودة في الدرس، ففي درس 

التي تدل على الصفات، و في درس الفعل املضارع الصفة مثال يمكن أن يقدم الكلمات 

يقدم الكلمات الدالة على هذا الفعل، و في درس الضمائر يقدم الضمائر التي وردت في 

 املناقشة االفتتاحية... و هكذا.

 .. استخدام التركيب في جمل مألوفة و بسيطة: 4

يتم ذلك بلفت انظار يقدم املعلم مجموعة من الجمل التي تتضمن التركيب اللغوي و 

الطالب بقوله: استمعوا أو انظروا و استمعوا، على أن تصحب كل جملة صورة مثال او 

حدث أو تعبير حركى يوضح معناها. و عليه أن يتأكتد من فهم الطالب لكل جملة عن 

طريق تكررها عدة مرات مع استخدام كلمات سهلة و معروفة لديهم و عن طريق الشرح 

املعلم أيضا أن يهتم بإعباء نموذج لنطق كل جملة عند كل ترديد أو تكرار  املبسط. و على

من الطالب، و لو كانت امللة طويلة يقسمها إلى مقاطع ذات داللة ثم يقوم بعملية التكرار 

و الترديد، و يمكنه تقسيم الفصل إلى مجموعات في اثناء الترديد )مجموعة يمني، و 

 هكذا(.مجموعة يسري، مجموعة وسطي..و 

 .. التكرار الفردي: 5

بعد التكرار الجماعي يأتي التكرار الفردي، حبذا لو بدأ املعلم بالطالب القادرين على األداء 

الصحيح حتى يستطيع الطالب الضعيف االستماع أطول وقت ممكن والتأمل في النطق و 

الجملة مرة  تصحيح نطقه مع نفسه. و إذا الحظ املعلم أخطاء في النطق فعليه أن يقدم

ثانية ثم يطلب من الطالب الترديد معه، ثم الترديد الفردي على أن يوجه الطالب بعبارة 

 مثل ’’من فضلكم استمعوا جيدا ثم رددوا الجملة‘‘.
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 .. مالحظة القاعدة: 6

و في هذه الخطوة يسجل املعلم الجمل التي تبرز التركيب الذي يود تدريسه على السبورة، 
لتركيب هو الجملة االسمية البسيطة املبتدأ و الخبر فيها مفرد فيمكن أن فمثال لو كان ا

 يسجل األمثلة التالية: 

، الكتاب جديٌد، البيت واسٌع، الباُب مفتوٌح. .1
ٌ
 الطالُب نشيط

2. .
ٌ
 مفتوحة

ُ
، النافذة

ٌ
، الحجرة واسعة

ٌ
، الحقيبة جديدة

ٌ
 نشيطة

ُ
 الطالبة

ة مالمح التركيب و على تشكيل القاعدة فهذه األمثلة يمكن أن تعين الطالب على مالحظ
املشتركة، و بعد تسجيل هذه الجمل يقوم املعلم بطرح مجموعة من األسئلة تجعل 
الطالب ينتبهون إلى نوع الكلمة األولى في كل مثال و أيضا الكلمة الثانية، و إلى العالمة 

ى كل جملة أي املوجودة على آخر كل كلمة في كل جملة..الخ مع لفت أنظارهم إلى معن
 مساعدتهم على استخراج التعميم.

 . استخدام املصطلح النحوي: 7

إذا اقتضت ضرورة تعلم القاعدة استخدام املصطلح النحوي على قدرته على معرفة 
نظيره في لغة الدارس إذا كان موجودا كما يعتمد على ما لدى الطالب من حصيلة في 

ح غير مهم، ذلك أن األهم منه هو وصف املصطلح النحوي... و مع هذا يبقي املصطل
التركيب أو القاعدة، و هنا على املعلم أن يشجع الطالب ...معتمدا على حصيلته من 

 الخطوات السابقة... على وصف التركيب.

 .. املمارسة و التدريب:8

و في هذه الخطوة على املعلم أن يشجع الطالب على ممارسة التركيب الجديد في مواقف 
محادثات و أسئلة و أجوبة و تدريبات استبدالية و تحويلية.. الخ. هذه األنشطة  حوارية و 

 التي تثبت القاعدة و استخدامها في أذهانهم.

 .. تلخيص القاعدة و تسجيلها:9

بعد املمارسة و التدريب يوجه املعلم الطالب و يساعدهم على تلخيص القاعدة و صياغتها 
 لتطبيقية لها.ثم تسجيلها مع مجموعة من الجمل ا

 .. املمارسة الحرة شفويا و كتابيا: 10

في نهاية عملية التدريس يوجه املعلم الطالب إلى كراسات النشاط أو كتب النشاط 

ملمارسة بعض التعبيرات الحرة الشفوية و الكتابية التي تثبت القاعدة و استخداماتها 

 والوظيفية و التعبيرية لدى الطالب .
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حد أن يدعي كمال طريقة بعينها في تدريس القواعد، أو أن يصدر حكما و بعد: فال يمكن أل 

 بأفضلية طريقة على أخرى من كل وجه و يظل املعلم متسائال: 

هل نعلم القواعد عن طريق تقديم القاعدة و التعميم ثم مجموعة من  ⎯

 األنماط ثم إعطاء فرصة للمارسة و التدريب؟)الطريقة القياسية (.

نعلمها عن طريق ممارسة مجموعة من األمثلة عن طريق املناقشة و أو  ⎯

الشرح ثم توجيه الطالب نحو استخراج تعميماتهم ثم استنباط القاعدة؟ 

 )الطريقة االستقرائية(.
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 أسئلة املناقشة :

 .طرق التعليم العامة املبنية على الحقائق النفسيةاذكر  .1

 .التعليم الخاصةطرق  الق ضوء على .2

 ؟أهم مقومات طريقة التعليم الخاصة الناحجةما هي  .3

 .الطريقة املوقفية أو السياقيةما ذا تعرف عن  .4

 ؟تخدم التركيب في جمل مألوفة و بسيطةكيف تس .5

 .الطريقة السمعية الشفويةتحدث عن  .6

 .طريقة الشرح النحوي ما ذا تعرف عن  .7

 .القوعد و أساليبها و إجراءاتهاطرق تدريس اكتب مقاال موجزا عن  .8
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 التعــارف

" ملرحلة البكالوريوس في اللغة العربية  طرق التدريسملادة "رابعة  فهذه وحدة

التدريس لتعليم اللغة العربية كلغة ثانية لغير الناطقين طرق وآدابها، وتشتمل على 

 بها أو الطرق لتدريس اللغات كلغات أجنبية أو لغات ثانية. 

وال يخفى على من يقرأ هذه الوحدة على أنها وحدة هامة للمادة املذكورة التي 

مفيدة في مجال طرق  التدريس لتعليم اللغة العربية لغير تحتوي على معلومات 

 اطقين به.الن

املدرستين الهامتين من التجريبية والنظرية أو  فهذه الوحدة تتحدث عن 

  العقلية. 

، وتتحدث عن أنواع طرق تدريس اللغة كلغة أجنبيةوكما تتحدث عن 

م أيًضا النظرة التقويمية في هذه   طريقة الترجمة أو طريقة الترجمة والقواعد، وتقّدِ

ة املباشرة والطرق التي أدت إلى ظهور هذه الطريقة، وأيًضا تتحدث عن الطريق 

الطريقة فهي: الطريقة النفسية أو السيكولوجية والطريقة الصوتية والطريقة 

م أيًضا النظرة التقويمية للطريقة املباشرة والتعديالت التي أدخلت  الطبيعية، وتقّدِ

 على الطريقة املباشرة. 

السيكولوجية والصوتية  األخرى من  طرق الوتلقي هذه الوحدة الضوء على 

م تكرار نظرة تقويمية في  تسلط القوء على والطبيعية. وكما  طريقة القراءة وتقّدِ

. وتتحدث هذه الوحدة عن الطريقة السمعية الشفوية والطريقة طريقة القراءة

   التوليفية. 

أن ومن املعلوم أن هذه املعلومات مهمة للغاية للطالب ألنه ال يستطيع 

فنرجو من طلبة  يتعلم اللغة األجنبية أو اللغة الثانية بدون استيعاب هذه الطرق. 

   العلم االستفادة الكاملة من الوحدة. 

 وباهلل التوفيق. 
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 األهـــــداف 

ْن: 
َ
اِلِب أ

َّ
ى الط

َ
َوْحَدِة َوِاْسِتْيَعاِبَها َعل

ْ
 َبْعَد ِدَراَسِة َهِذِه ال

1-  
َ

طرق التدريس لتعليم اللغة العربية كلغة ثانية لغير الناطقين بها أو  َيْعِرف

 الطرق تدريس اللغات كلغات أجنبية أو لغات ثانية.  

2-  
َ

   التجريبية.  املدرسة َيْعِرف

  املدرسة النظرية أو العقلية. ُيْدِرَك  -3

 أنواع طرق تدريس اللغة كلغة أجنبية.  يلم ب -4
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 طرق التدریس

 ةمقدم

و لعلنا فی ضوء تحدید معنى ھذہ املصطالحات و التمیيز بینھما نستطیع البحث  

عن طریق التدریس التى یمکن أن تعیننا فی تعلیم اللغة العربیة لغير الناطقين بھا۔ ولکن 

عند ما ننظر فی ھذہ الطرق علینا أن ندرک انھا قد التکون خاصة بتعلیم اللغہ العربیة 

ینھا و لکنھا فی األصل طرق اقترحت و جربت و استخدمت فی وحدھا، أو تعلیم لغة بع

میدان تدریس اللغات کلغات أجنبیة أو لغات ثانیة، کما أن استخدامھا الیجری بشکل 

واحد فی کل اللغات و من ثم فعلی اصحاب کل لغة أن یطورھا للغتھم عند ما یعلمونھا 

أن نضع فی اعتبارنا البحث عن  لغيرھم، و من ثم فعلینا ایضا عند النظر فی ھذہ الطرق 

 کیفیة اإلستفادۃ منھا فی تعلیم اللغة العربیة لغير الناطقين بھا۔ 

لقد کثرت و تعددت طرق تعلیم اللغات ألبنائھا، و بقدر ھذہ الکثرۃ و التعدد،  

تعددت ایضا طرق تعلیم اللغات لغير الناطقين بھا۔ و بقدر تعدد ھذہ و تلک کثرت حولھا 

حسن؟ و الغریب أن ھذہ أبغیة الوصول الی إجابة شافیة عن: أی ھذہ الطرق املناقشات 

املناقشات لم تستطع أن تصل فی النھایة الی اإلجابة عن ھذا السؤال محددۃ فی طریقة 

 بعینھا ذلک أن السؤال الذی یجب أن یبحث لی دائما عن إجابة ھو: 

ين و مع مستوی أی ھذہ الطرق أفعل فی تحقیق أھداف معینة، فی وقت مع 

دراس ى معين و فی مواقف معینة؟ و مع ضرورۃ البحث عن إجابة لھذا السؤال یجب أن 

یکون واضحا فی أذھاننا أنہ بصرف النظر عن طریقة الشائعة أو الطریقة التى یری معظم 

الناس أنھا أکثر فعالیة، فإن املعلم الکفء یستطیع أن یطوع أسالیب ھذہ الطریقة أو 

و یصبغھا بشخصیتہ و یغير منھا و یعدل و یبدل بالدرجة التى یحس معھا  تلک ألغراضہ

أنھا تتناسب تمام مع اإلھداف التى ینبغی تحقیقھا، و مع مستوی التالمیذ الذین یعلمھم 

من حیث أعمارھم و خبراتھم السابقة و حاجتھم التعلیمیة۔ إن أی طریقة من طرق 

ة فی موقف آخر إذا طبقت بمجہود دون التدریس قد تکون فعالة فی موقف، و فاشل

 مرونة و بخطوات ثابتة ال تتغير۔ 
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و من املبادیء املہمة التى یجب أن تکون واضحة لدینا ھی أن الطرق و األسالیب  
تتحدد دائما فی ضوء األھداف، أی إن تحدید أھداف تعلیم اللغة ھو الذی یحدد الطرق 

ن ثم فتحدید املدرس ألھدافہ ھو الذی یحدد و األسالیب التى تتناسب و تحقیق ھذہ، و م

 طریقة تدریسہ، و نظام الدرس الذی یقدمہ۔ 
و لقد اطردت صحة ھذہ القاعدۃ العامة فیما یتصل بطرق تعلیم اللغات کلغات  

أجنبیة، فلقد تطورت ھذہ الطرق بتطویر األھداف، فعندما کان الھدف من تعلیم اللغة 

املاض ى بالقوی العقلیة للتالمیذ عن طریق دراسة اللغہ األجنبیة ھو تنمیة ما یسمى فی 

األجنبیة وجد إن طریقة الترجمة ھی أنسب الطرق لتحقیق ھذا الھدف حیث یقوم 

بتدریب الدراسين علی حفظ الکلمات و القواعد النحویة ونصوص األدب دون ما التفات 

ا الحیاۃ، ألن الھدف إلی أھمیة فھمھا و استیعاب اللغة من خاللھا، و کیفیة استخدامھ
 األساس ى کما قلنا کان تنمیة القوی العقلیة عند الدراس فقط۔ 

وعندما كان التعليم الثانوي والجامعي مقصورا على الطبقة املتميزة وأيضا عندما 

كان تعليم اللغات األجنبية مقصورا على أبناء الطبقات العليا والفئات الحاكمة ركزت 
وسيلة لتكون ثروة ثقافية كبيرة من الفلسفة واألدب في األهداف على تعلم اللغة ك

الثقافات األخرى، وجد أيضا أن أنسب الطرق في تعليم اللغة األجنبية هي طريقة الترجمة 

. 
ونتيجة لتطور الدراسات اللغوية، وتطور العالقات الدولية، وسقوط الحواجز 

ر التعليمي والتربوي في العصر الزمنية، واملكانية بين بالد العالم، ونتيجة أيضا للتطو 

الحديث تطورت أهداف تعليم اللغات األجنبية بما يتالءم مع التطورات السابقة ، ومن 
 ثم أصبحت األهداف تسعى إلى :

 ۔ زيادة فهم اللغة ومعرفة وظائفها والكيفية التي تعمل بها۔

 بية .۔ تمكين الدارس من القيام بعملية اتصال سليمة عن طريق اللغة األجن 
۔ تمكين الدارس منفهم هؤالء الذين ندرس لغاتهم ومعرفة ثقافاتهم وطرق حياتهم 

 وتفكيرهم.
۔ تزويد الدارسين باملهارات اللغوية التي تمكنهم من االتصال الشفوي والكتابي بأصحاب 

 اللغة وبغيرهم ممن يستخدمونها .

لة، ولكنها وهذه األهداف ليست أهداف نهائية، كما أنها ليست جامعة شام

مترابطة متداخلة يحتاج تحقيق أي منها إلى تحقيق اْلخر. كما أن هذه األهداف خاضعة 
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للتغيير والتعديل من حيث محتواها، ومن حيث وضعها في درجة األهمية واألسبقية ، 
وذلك طبقا للمواقع الجغرافية واألهداف واملطالب القومية لكل بلد۔ وكذلك نوعية 

 مون۔ الطالب الذين يتعل

إن ما نود أن نسجله هنا هو أن أحسن طريقة اْلن لتعليم اللغة األجنبية هي تلك 
التي تقودنا بشكل فعال وقوي نحو تحقيق األهداف، كما أن الطالقة في القراءة وفهم 

املقروء نتيجة حتمية اللقدرة على التفكير في اللغة، تلك القدرة التي يمكن تكوينها عن 

كر على مهارات االتصال لنشطة من استماع وكالم هذا إلى جانب أن طريق التدريب املب

القراءة والفهم ليس لها قيمة بدون القدرة على تفسير ما يقرأ في ضوء أنماط الثقافة 

 واتجاهاتها۔

بناء على هذا نجد أن األهداف واملادة والطريقة قد تداخلت وترابطت وامتزجت 
بحيث صارت تكون وحدة واحدة. فال يمكن تحديد أهداف التعليم اللغة إال في ضوء 

طبيعة هذه اللغة، کما ال يمكن تحديد مادة تعليمية لتعليم اللغة إال في ضوء كل من 

لتالي ال يمكن تحديد طريقة معينة التعليم اللغة إال طبيعة اللغة والهدف من تعليمها، وبا
 في ضوء طبيعة املادة واألهداف والتنظيم املنهجي للمادة التعليمية )املحتوى( . 

 أوال : املدرسة التجريبية :
ويقع في إطار نظرتها إلى تعليم اللغة طرق مثل طريقة التقليد واملحاكاة ، وطريقة 

وهذه املدرسة تنظر إلى تحصيل اللغة باعتباره تکوین عادة عن طريق التدريبات النمطية . 

 االشتراط والتكرار التعزير.

ولقد نظرت هذه املدرسة إلى اللغة باعتبارها أحد أمرين: إما تقليد أو قياس 
تشبيهي ، ومن ثم فقواعد النحو ال تعدو أن تكون وصفة للعادات ولذلك فليس من 

 ديةاملطلوب في األحاديث العا

 )املحادثة( تطبيق قواعد النحو كتوصيف لتكوين الجملة۔
وترى هذه املدرسة في ضوء نظرتها لتحصيل اللغة واكتسابها، وفي ضوء مدخل 

تكوين العادة أن اللغة حديث أوال، وكتابة ثانية، ومن ثم فتقديم اللغة في صورتها 

ما ينظر أصحاب هذه الشفوية يوفر أساسا متينا للنجاح في تعلم مهارات اللغة ، ك
املدرسة إلى تعلم اللغة باعتباره عملية تقليد لعناصر صغيرة وكبيرة في عالقاتها الوثيقة 

الوظيفية، أي تقليد ألنماط لغوية وظيفية، ويؤكدون أن سهولة تعرف واستخدام هذه 
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األنماط املقلدة هو ما يسمونه بالعادات تلك العادات التي تكونت نتيجة للتعزيز في 
 ملواقف االجتماعية الطبيعية۔ا

ويرفض أصحاب هذه املدرسة القول بأنه ينبغي تعليم اللغة من خالل عملية 

شرح مفصلة لوظيفية نظام اللغة، ويقولون : إن التحليل العقلي للغة يؤدي إلى نوع من 

أن التردد في اختيار الصيغ اللغوية التي يريد أن يعبر بها املتعلم عن نفسه، بينما ينبغي 

يتصف املتحدث بالطالقة أي يؤدي أداء لغويا متالحقا و سليما دون العودة إلى التحليل 

والتركيب، ومن ثم يستطيع أن يركز على مضمون رسالته ويؤدية بشكل كامل، ويحدث 

 هذا نتيجة لعملية تسمى: )الترابط بين العالقات الداخلية للغة(۔

 ستجابة اللغوية التلقائية من خالل :كما يميل أصحاب هذه املدرسة إلى تكوين اال 

 املعايشة واالندماج والتفاعل في مواقف املحادثة الطبيعية .  -أ

 تعلم األنماط والنماذج والتراكيب . -ب 

 التدريبات املكثفة فردية وجماعية. -ج

التدريب املكثف على ما يقدم ثم تطبيقة وتعميمه دون املطالبة بالتطابق الكامل بين  -د

 قدم من مواقف اللغة املتعلمة واملواقف التطبيقية .ما ي

وتعمل هذه املدرسة من أجل تجنب االستجابة الخاطئة على تخطيط املوقف 

التعليمي بعناية شديدة، وتصميم التدريبات والتمرينات بحيث تمكن املتعلم من 

االستجابة الصحيحة في معظم املواقف دون تردد، کما توص ي بأن يعطي املعلم 

الستجابة الصحيحة فور محاولة املتعلم، وأن يعزز االستجابة الصحيحة للمتعلم فورا ا

وذلك بالثناء على أدائه اللغوي. هذا إلى جانب عدم التركيز على املعنى في أثناء التدريب 

بحيث يساعد ذلك على االستجابة السريعة للمثيرات اللغوية، ومع التكرار ومع ترابط 

 واقف املناسبة لها يمكن تحصيل القدرة على األلفة مع املعني.عناصر اللغة مع امل

أما نظرة هذه املدرسة إلى قواعد اللغة فتتلخص في عدم تقديم هذه القواعد في 
أثناء ممارسة األنماط التعليمية، وتؤجل إلى أنتصبح االستجابة اللغوية استجابة تلقائية 

كن تقديم بعض التعميمات واملعلومات )أوتوماتيكية(، ومع تقدم الدارس في التعلم يم

حول اللغة بحيث يصبح الدارس تدريجية قادرة على معرفة املالمح املميزة للتركيب 
 اللغوي۔ 
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ولعل أن املدرسة التجريبية تركز على فهم املعنى التركيبي من خالل الخبرة 
كونون غير باألنماط والتعبيرات اللغوية الشائعة، کما يعني أيضا أن الدارسين سوف ي

قادرين على تعلم كل التراكيب اللغوية عن طريق الحفظ والتكرار والتدريب على األشكال 

اللغوية املحكمة، ولذلك ينبغي أن تعطي الفرصة للطالب لعمل تراکیب جديدة عن طريق 
 القياس مستخدمين نفس عناصر التركيب في سباقات لغوية مختلفة .

 cognitive – codeثانيا : املدرسة النظرية أو العقلية : 
وتقع في إطار نظرتها إلى تعلم اللغة طرق مثل طريقة النحو والترجمة، والطريقة 

الطبيعية، وتستند هذه املدرسة إلى مقولة أن اإلنسان يولد مزودا بالقدرة على التفكير في 

ح بإجراء مجموعة من األنشطة اللغة وتعلمها، وأنه مجهز بتنظيم عقلي خاص يسم

العقلية تستحيل على غيره من املخلوقات، كما أن أصحاب هذه املدرسة يقولون بأن 
اللغات تعمل بشكل واحد على املستوى التجريدي، فهي تتضمن الكلمات والجمل 

واألصوات )أي النظام الصوتي والنظام البنيوي( وفي ضوء هذا يصبح استخدام اللغة 

تلقائيا )أوتوماتيكية، وبذلك يتعدى ما يتعلمه الفرد كونه مجموعة من غالبا شيئا 
 العادات املشروطة۔

معنى هذا أن أصحاب هذه املدرسة يعتقدون أن اللغة ليست عملية تقليد 

نمطية، وتصبح األنماط فقط موضحات ودالئل على االرتباط الوثيق للقواعد التي تتحكم 
. ففي الحديث والكتابة يجب أن تتم عملية اختيار على في إخراج النطق املقبول واملفهوم

مستوى عال النتقاء ووضع مجموعة من األنماط ذات املستوى املناسب ذلك أن السلوك 

اللغوى معقد جدا لدرجة ال يمكن تحصيله فقط عن طريق التقليد والتكرار، وأنه من 
 هاد الذاكرة۔ املستحيل تعلم كل الجمل املمكنة بهذه الطريقة وذلك بسبب إج

کیا ترى هذه املدرسة أن االعتماد على القياس لتركيب جمل جديدة قد يؤدي إلى 

عملية تضليل بقدر ما يؤدي إلى نوع من املساعدة. واملتعلم الذي يمتلك معلومات غزيرة 
عن تركيب اللغة غير قادر على تحديد حدود معينة لتطبيق القياس۔ وعلى العكس من 

مون )الطالب( إلى صورة واضحة عما يفعلون مع نظام اللغة الجديدة، ذلك يحتاج املتعل

بمعنى أنهم يحتاجون فهم األبعاد والحدود املمكنة لبعض العالقات املتداخلة، يحتاجون 
مثال بعض التفسيرات املستنتجة، وبعض القواعد الثابتة، وعندما يفهم الطالب قواعد 

يفية األجزاء األخرى لنظام اللغة، ذلك أنهم التركيب اللغوي فإنهم يتجهون بحث عن وظ 
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سوف يصبحون قادرين على إعادة تركيب أنماط جديدة يكون املتحدث باللغة قادرة على 
 التقاطها وفهمها۔

 ولو نظرنا إلى هاتين املدرستين لوجدنا:

أن العقليين ينظرون إلى اللغة باعتبارها ظاهرة عقلية وينبغي أن تعامل كذلك في حالة  -أ
 تعلمها أو دراستها.

وأن التجريبيين يرون أنه إذا ما أردنا تعلم اللغة أو دراستها بشكل علمي فعلينا أن  -ب 

نستبعد كل ش يء حول اللغة فيها عدا السلوك اللغوي الذي يمكن مالحظته، بمعنى عدم 

 بتلك األمور التي ال نستطيع أن نفسرها تفسير علمية.

أن نصل إلى نتيجة مؤداها أن الخالف بين  وفي ضوء هاتين النتيجتين يمكن

اتجاهات تعليم اللغة وتعلمها خالف يسير يكاد يقتصر على املصطلحات التي يستخدمها 
 كل اتجاه .

كما ينبغي أن ندرك أن الش يء املهم ليس الدراسة النظرية التحليلية التجاهات 

إمكانية التطبيق بما يجعلنا ومدارس ونظريات تعلم اللغة، لكن الش يء األكثر أهمية هو 
قادرين على تعلم اللغة بشكل فعال، ذلك أن األخذ بأي نظرية مهما كانت مقبولة عقلية 

وعلمية ليس ضمانا لفاعلية التعلم ما لم تساعدنا تطبيقيا وعمليا على ذلك، أي ما لم 

 تؤد في النهاية باملتعلم إلى ممارسة اللغة بشكل فعلي۔
يتصل بتعدد املداخل واالتجاهات في ميدان تعليم اللغة كلغة  وأيا كان األمر فيما

أجنبية، علينا أن نتصدى بالدراسة لكل الطرق واألساليب الفنية التي تبلورت عن 

االتجاهات املختلفة بحيث نفحص طرقها وفنياتها في ضوء بعض املعايير التي توفر لنا في 
التي يمكن أن نستخدمها، وقدرة من  النهاية قدرة من الفاعلية والجدوى في األساليب

التجربة والخبرة في إيجاد صيغ من طريق التدريس تتناسب مع طبيعة عملية تعليم اللغة 

 العربية لغير الناطقين بها وهذا ما سنعرض له فيما يلي: 
 أهم أنواع طرق تدريس اللغة كلغة أجنبية:

تعددت الطرق ومن  ةبتعدد واختالف اتجاهات ومداخل تدريس اللغة كلغة أجنبي 

 أهم هذه الطرق:
 طريقة الترجمة۔ - ۱

 الطريقة المباشرة۔ - ۲

 الطريقة السيكولوجية۔ - ٣
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 الطريقة الصوتية۔ - 4
 الطريقة الطبيعية۔ - ۵

 طريقة القراءة۔ -۶

 الطريقة السمعية الشفوية۔ - ۷
 ذهن كل منا عدة وعند دراستنا لكل طريقة من هذه الطرق ال بد أن يكون في

 أسئلة نضعها كما يلي .

ما أهداف الطريقة التي ندرسها؟ وأي هذه األهداف يتناسب مع املوقف التعليمي الذي  -١

 سيجد كل منا نفسه فيه؟

ما الأساليب الفنية أو الإجراءات التطبيقية التي تتفق وأسس  -۲

 الطريقة وتحقق ما وضع من أهداف بطريقة اقتصادية؟
األساليب الفنية واإلجراءات التطبيقية التي تتفق مع فإذا استطعنا أن نحدد 

أسس الطريقة وتحقق األهداف بطريقة اقتصادية إال أننا وجدنا أنها تشكل عبئا كبيرا 

 على التلميذ فعلينا أن نسأل۔
أي هذه الأساليب والاجراءات يمكن أن تثير ميول التلاميذ وحماسهم  -۳

 وفي أي مستوى تعليمي؟

 ابه أعداد كبيرة من الدارسين فعلينا أن نسأل :فإذا ما كنا نج
 أي هذه األساليب يتناسب مع كل نوعيات التالميذ ويراعي ما بينهم من فروق فردية؟ -۴

وأخيرا ما املطالب التي تفرضها هذه األساليب على املدرس بحيث يستطيع أن يقوم  -۵

 بمهمة التدريس بشكل كامل ويتحمل أعباءها بشكل فعال؟
ال األخير يشير إلى أن بعض الطرق تصلح إذا خصص لها وقت قصير، أما والسؤ 

إذا أريد لها أن تحتفظ بصالحيتها وفعاليتها في زمن أطول تطلبت من املدرس جهدا كبيرا. 

 وفي ضوء هذه األسئلة الخمسة سنناقش أهداف ووسائل كل طريقة۔
 طريقة الترجمة أو طريقة الترجمة والقواعد: -1

وهي طريقة قديمة لم تقم في البداية على أساس من فكر أو نظر معين أي لم 

ترتبط بأحد املفكرين في ميدان اللغة أو ميدان التربية، ولكنها ترجع بجذورها إلى تعليم 
اللغة الالتينية واللغة اإلغريقية حيث استخدمت لفترة طويلة في تعليم هاتين اللغتين 

للغة وحفظ ما بها من قواعد وشواذ، وتطبيق ذلك في  عندما كان التحليل املنطقي

تدريبات للترجمة ، يعتبر وسيلة من وسائل تقوية عقل التلميذ، وعندما كانت دراسة 
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الالتينينة واإلغريقية تعتبر مفتاحا للفكر واألدب القديم وعلى ذلك كانت قراءة النصوص 
يد هذه النصوص شيئا مهما وترجمتها في الطريقة وأيضا التدريب على الكتابة وتقل

 ورئيسيا۔
وعندما ظهرت اللغات الحديثة كان من املحتم في املراحل األولى أن تصمم لها 

طرق تدريس على أساس طرق جاهزة ومطبقة في تدريس اللغات القديمة وهي طرق لم 

تستخدم من أجل إجادة عملية االتصال. ومن ثم انتشرت الطريقة الكالسيكية في مناطق 

ة، ورفضت املحاوالت التي بذلت لتقديم طرق ربما كانت أصلح وأنسب لتدريس أي كثير 

لغة حية بأدبها املعاصر. وربما ترجع هذه املقاومة لعملية التغيير في الطرق إلى االنتشار 

الواسع الستخدام الكتب املدرسية التي ألفها مدرسون تعلموا بالطريقة الكالسيكية 

ن اإلعداد للدراسة بعيدة عن الدوافع الحقيقية لحجرة الدراسة وقاموا بتدريسها. ولقد كا

سببا في جعل الكثير من هذه الكتب مكتظة بتفاصيل قواعد اللغة التي وضعت وصنفت 

وشكلت على أساس التصنيف التقليدي لقواعد الالتينية واالغريقية، هذا إلى جانب 

، وازدحامها بقوائم املفردات امتالئها بالتدريبات التحريرية خاصة تدريبات الترجمة

املوضوعة في لغتين .کما امتْلت هذه الكتب بالنصوص املستخلصة من كبار الكتاب والتي 

تم اختيارها على أساس ما تحتويه من أمور عقلية وليس على أساس ما تتضمنه ما 

 يحبب اللغة إلى الدارسين.

للغة، والتعبير هذه الطريقة إذن تقف بأهدافها عند حد حفظ وفهم قواعد ا

بأشكال لغوية تقليدية وتدريب الطالب على كتابة اللغة بدقة عن طريق التدريب املنظم 

في الترجمة من لغته الى اللغة املتعلمة، کما تقف بأهدافها أيضا۔ عند حد تزويد الدارس 

بحصيلة لفظية أدبية واسعة، وعند حد تدريبه على استخالص املعنى من النصوص 

 ترجمتها إلى لغته الوطنية، وعلى تقدير الدالالت األدبية ملا يقرأ . األجنبية ب

وهذه األهداف تحقق في حجرة الدراسة عن طريق البدء بتعليم القواعد النحوية 

وشرحها شرحا طويال منفصال ومدعا بواسطة اللغة الوطنية من خالل أمثلة مختارة ومن 

ض القواعد النحوية املتضمنة أسلوب خالل تحليل بعض القطع املنتقاة التي تبرز بع

 ترجمة الجمل والعبارات من اللغة األم إلى اللغة األجنبية .
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وعادة ما يتبع هذا الشرح والتحليل تدريب جزء من الطالب ويتبع في ذلك على 

كتابة الصيغ واأللغاز النحوية وعلى تطبيق القواعد التي تعلموها لتركيب الجمل في اللغة 

لى ترجمة سلسلة من الفقرات النثرية من اللغة الوطنية إلى اللغة األجنبية. األجنبية ، وع

كما يتبع في هذه الطريقة ترجمة نصوص اللغة األجنبية إلى اللغة الوطنية شفويا أو 

تحريريا، وفي أحسن األحوال تشرح بعض دالالت النصوص األدبية والثقافية  وغالبا ما 

بطريقة شكلية أو ربما ال يحدث إطالقا. أما يتم ذلك بسبب ضيق الوقت املخصص 

تعریف الطالب بقواعد الربط الصحيح بين األصوات ورموزها الشكلية في نظام كتابة 

اللغة األجنبية فش يء قد يأتي عرضا وال تتاح للدارسين فرص للتدريب عليه إال إذا جاءت 

 اإلمالء۔ هذه الفرص أيضأ عارضة في أثناء تدريبات القراءة أو كتابة قطع 

 نظرة تقويمية في هذه الطريقة : 

في ضوء األسئلة التي طرحناها سابقا نجد أن أهداف هذا الطريقة محدودة، وأن 

أساليبها وإجراءاتها ال تحقق أهدافها إال معا لطالب األذكياء امليالين إلى العمليات الجدلية 

للقواعد النحوية کیا تقدم  املجردة. فهؤالء الطالب يستطيعون استيعاب الترتيب املنطقي

لهم، كما يستطيعون تعلم القواعد النحوية وشواذه وحفظ غرائبها ومفرداتها. وهذه 

الطريقة تمكن هذا النوع فقط من الطالب من مهارة اإلمالء ومهارة ترجمة نصوص اللغة 

هي ال األجنبية إلى األصلية، أما ترجمتهم لنصوص من لغتهم الوطنية إلى اللغة األجنبية ف

تعدو أن تكون ترجمة حرفية تفقد روح الترابط اللغوي وال تحمل املعنى الذي قصده 

الكاتب وهم في أحسن أحوال هذه الترجمة ينجحون في تطبيق القواعد املختلفة التي 

 درسوها بدقة وعناية۔

إذن فهذه الطريقة ال تنجح مع الطالب األقل ذكاء حيث نجدهم دائما في حالة 

طراب ويقعون في أخطاء كثيرة وقد تكرر هذه األخطاء مما يؤدي في النهاية إلى ارتباك واض

تكوين مجموعة من هذه العادات اللغوية الخاطئة يصبح من الصعب استئصالها بعد 

ذلك في املراحل التعليمية التالية. هؤالء الطالب بهذه الطريقة يملون دراسة اللغة 

 ات الدراسة كلها واتتهم الفرصة ن حجر األجنبية ويكرهون تعلمها ويتسربون م
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وطريقة الترجمة من الطرق التي ال تحمل املدرس أعباء كثيرة ، فهو عندما يحس 
بالتعب ما عليه إال أن يجلس ويكلف الطالب عمل بعض التدريبات التحريرية التي تشغل 

تدريسه في الوقت وتشغل الطالب، كما أنه يستطيع أن يقوم بعمل اختبارات فيما تم 

الحصة ويضع لها الدرجات، كما أنه ال يحتاج في هذه الطريقة األن يبتكر في تحضير 
دروسه طاملا أنه يتتبع خطوات عرض الكتاب املدرس ي صفحة صفحة وخطوة خطوة. 

ومن أهم عيوب الطريقة وأبرزها أنها في الوقت الذي ال تهتم فيه بدقة النطق والتنغيم 

وال تدرب الطالب كثيرة على استخدام اللغة استخدامة نشطة في وتهمل مهارات االتصال 

التعبير عن أنفسهم شفويا وكتابيا فإنها تهتم وتركز بشدة على معرفة القواعد النحوية 

بشواذها وغريبها. كما أننا نجد أن املدرسين في محاولتهم تدريب التالميذ على تطبيق 

يستخدمون أنماط صناعية من اللغة بعضها  القواعد واستخدام ما بها من شواذ غالبا ما
 نادر وغريب والبعض اْلخر قدیم وسقیم .

وتعلم اللغة في هذه الطريقة يتم في معظم األحيان عن طريق نصوص أدبية جافة 

وقوائم من الكلمات الكثيرة املعينة. والطالب املتوسط في هذه الطريقة عليه أن يبذل 
عداد املجتهدين، وعليه أن يحفظ املفردات والترجمة جهدا كبيرا متواصال حتى يدخل في 

وأن يقوم بحل التدريبات التحريرية حتى ولو لم يحس بأي تقدم نحو السيطرة على اللغة، 

أو بأي قدرة على التعبير عن نفسہ خاللها، هذا الطالب في الفصل غالبا وملعظم وقت 
في أحسن األحوال إرضاء  الحصة دور سلبي فهو يمتص املعلومات ويعيدها ويسترجعها

 للمعلم. 

   Direct methodالطريقة املباشرة  -2
بانتشار فكرة النشاط في ميدان التربية خالل القرن العشرين، استطاع أصحاب 

هذه الفكرة أن ينشروا اعتقادا بأن الطالب يمكنهم تعلم فهم عن طريق االستماع لكمية 

التكلم بها مع ربط الكالم بمواقف مناسبة. ولقد كبيرة منها، وتعلم الكالم عن طريق 
الحظوا أن هذه الطريقة هي التي كان يتعلم بها الطالب لغتهم الوطنية ، كما أنها كانت 

عندما ينتقلون إلى بيئة  -الطريقة التي يتعلمون بها اللغة الثانية بدون صعوبات كثيرة 

 أجنبية .
لطرق الشفوية والطبيعية أدت إلى ولقد قامت حركة تجميع وتطوير في وقت ما ل

تشكيل طريقة جديدة هي ما سميت بالطريقة املباشرة التي تعتمد على الربط بين كلمات 
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وجمل اللغة األجنبية واألشياء واألحداث بدون أن يستخدم املدرس أو التالميذ لغتهم 
 الوطنية. أما الطرق التي أدت إلى ظهور هذه الطريقة فهي ثالثة :

 قة النفسية أو السيكولوجية .الطري -أ

 الطريقة الصوتية . -ب 
 الطريقة الطبيعية. -ج 

 وسنعرض بإيجاز هذه الطرق وكيف استفادت منها وطورتها الطريقة املباشرة:

   Psychological methodالطريقة السيكلوجية   3
تدور وهي طريقة تقوم على تعليم املفردات أوال من خالل بناء سلسلة من الجمل 

حول أنشطة الحياة اليومية واملواقف العملية منها مثل االستيقاظ في الصباح وتناول 

الطعام والذهاب إلى السوق وزيارة الطبيب ... الخ. وهذه الطريقة تميل إلى تحويل املوقف 
التعليمي إلى موقف تمثيلي، إلى جانب استخدام األشياء والصورة وغيرها مما هو موجود 

تعلمين، کما أنها تعطي فرصة كبيرة المكانية تعلم قدر كبير وعملي من تحت نظر امل

املفردات في وقت قصير نسبيا، كما أنها تساعد على نجاح استيعاب الدارس اللغة 
وحفظها، ألنه تعلمها من خالل مواقف عملية. إال أن هذه الطريقة بصفة عامة تهمل 

قراءة القصص القصيرة والروايات واألشكال القيم األدبية والثقافية للغة، إذ أنها تؤخر 

 األدبية األخرى إلى املراحل األخيرة من دراسة اللغة۔
ولقد جاءت الطريقة املباشرة لتنادي بعدم استخدام اللغة األم إطالقا في حجرة 

الدراسة واستخدام اللغة األجنبية املتعلمة نفسها كوسيلة للتعلم، كما استندت هذه 

ة أساسها أن التلميذ يمكن أن يتعلم منذ البداية أن يفكر بواسطة الطريقة على نظري
اللغة األجنبية وذلك عن طريق ربط املوضوعات واألشياء واملواقف واألفكار ربط مباشرة 

بما يطابقها أو يماثلها من الكليات أو املصطلحات ، وأيضا عن طريق استخدام كل الحيل 

على الحديث والكالم، وهي في كل ذلك غير مغلفة والوسائل التي تساعد على نمو القدرة 
ملحاولة تنمية القدرة على الفهم والقراءة والكتابة في اللغة الجديدة. وهذا ما تأثرت به 

وطورته عن الطريقة السيكلوجية . معنى هذا أيضا أن الطريقة املباشرة تقدم الحديث 

الربط الوثيق بين الكلمة املطبوعة  على القراءة، وفيها يشجع الطالب في أثناء القراءة على
وفهمهم لها دون االلتجاء إلى ترجمتها إلى لغتهم الوطنية ، والهدف النهائي الذي ترمي إليه 

 هو تنمية القدرة على التفكير في اللغة سواء أكانت حديثا أم قراءة أم كتابة۔
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 : Phonetic Methodالطريقة الصوتية . 4
الصوتية للطريقة املباشرة. فالتأكيدات الجديدة للطريقة وهي تعتبر املرحلة 

املباشرة على اللغة األصلية كوسيلة للتعلم في حجرة الدراسة كانت تعني أن النطق 

الصحيح له اعتبار مهم. ومنذ أن تطورت دراسة الصوتيات خالل النصف الثاني من 
ه الدراسة فيما يتصل القرن العشرين أصبح املدرسون قادرين على استخدام نتائج هذ

بميكانيكية إخراج األصوات وفيما يتصل بالتطوير الجديد في النظام الصوتي للحروف 

 األبجدية .

ومن هنا كانت الطريقة الصوتية التي تأثرت بها الطريقة املباشرة وطورتها۔ 

أنها فالطريقة الصوتية تماما كالطريقة السيكلوجية تركز على املمارسة الشفهية أوال، إال 

تستخدم طريقة علمية منطقية كمدخل للمشكلة، فهي تبدأ بدراسة الجهاز الصوتي 
وطريقة إخراج األصوات، وقبل بدء دراسة اللغة يتعلم التالميذ الطريقة السليمة 

لتشكيل وإخراج كل األصوات، کما يتعملون أيضا قراءة وكتابة أصوات الحروف 

غة الدارجة في الشرح ولكن بشرط أن تبقى األبجدية۔ هذه الطريقة كانت تستخدم الل
اللغة الجديدة املتعلمة وفي هي اللغة السائدة في حجرة الدراسة كما كانت هذه الطريقة 

تستخدم الشكل الشفوي وتؤخر عملية الشكل الكتابي للغة حتى يألف التالميذ رموز 

الجيد، إال أنها  األصوات، ولقد حققت هذه الطريقة نجاحا كبيرة في تنمية عملية النطق
كانت تحتاج لدافع قوي يدفع الطالب لتعلم اللغة إذ أنها جافة وال تستثير ميول التالميذ. 

ولقد جاءت الطريقة املباشرة فاستفادت من الطريقة الصوتية حيث يبدأ تعليم اللغة في 

انت الطريقة املباشرة بفترة افتتاحية يدرس التالميذ خاللها النظام الصوتي الجديد وك
هذه الفترة تستغرق عدة شهور يخرج منها الطالب وقد استوعبوا تقريبا التنغيم الصوتي 

بحيث يصبحون قادرين على تنمية النطق الصحيح دون التأثر بما بين اللغتين )األجنبية 

 والوطنية( من تشابه في ضبط الهجاء۔ 

 الطريقة الطبيعية : - 5

وتية في الطريقة املباشرة فالطريقة وهي تمثل املرحلة التالية للمرحلة الص

كما في الطريقة املباشرة تؤكد عدم استخدام اللغة األم في حجرة الدراسة،   الطبيعية

وتقوم على أساس من يستطيع أن يتعلم لغة أجنبية بنفس الطريقة التي يتعلم بها الطفل 
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سئلة واالجابات لغته الوطنية. وهذه الطريقة تعتمد على التمثيل الصامت والتردید واأل 

املتبادلة كوسيلة لفهم اللغة وتقليدها. واملفردات في هذه الطريقة تكتسب من خالل 

األنشطة اليومية. ولقد لوحظ أن املدرس في هذه الطريقة يقوم بتحمل العبء األكبرفي 

الكالم وفي تنظيم الحوار واملحادثة، كما لوحظ أن هذه الطريقة تحقق نجاحا كبيرا مع 

ل الصغار حيث أنها تثير حماسهم، أما الكبار فإنها ال تحقق معهم نفس النجاح األطفا

حيث يفضل الكبار أن يتعلموا من خالل أنشطة لغوية أخرى مثل القراءة ودراسة 

القواعد. ولقد استفادت الطريقة املباشرة من هذه الطريقة وطورتها حيث أنها بعد الفترة 

مات والعبارات األجنبية املتصلة باألشياء واألصوات في الصوتية األولى تبدأ بتعليم الكل

حجرة الدراسة، باستمرار الدراسة وباالعداد الجيد واملناسب لها تنمو عملية تعلم اللغة 

في اتجاه املواقف العامة وحاجات كل يوم، و ما يأخذ الدرس في هذه املرحلة شكال يدور 

ة املتعملة. ومن أساليب هذه الطريقة حول صورة من صور الحياة في الوطن األصلي للغ

أنه عندما ال تتضح معاني الكلمات عن طريق التوضيح املباشر امللموس يمكن أن يلجأ 

املدرس إلى التمثيل واإلشارة والرسم الكروكي، ويمكن أن يلجأ إلى الشرح مستخدمة اللغة 

عل ذلك هو ما يعود األجنبية وهو في كل ذلك ال يلجأ مطلقة للترجمة باللغة الوطنية ول

الطالب منذ البداية إلى سماع جمل كاملة ومفيدة، وسماع حوار متبادل في شكل أسئلة 

 وإجابات وفهمها واستيعابها دون تدخل من لغتهم الوطنية۔

إذن الطريقة املباشرة وإن استندت أوال إلى فلسفة الطريقة الصوتية وطورتها إال 

طريقتين السيكولوجية والطبيعية مع تطويرهما ليشكال أنها تبدأ بالطريقة الصوتية ثم بال

 سياقا متوازنا لطريقة واحدة. (

و لقد رحب الکثيرون بھذہ الطریقة باعتبار أنھا تقدم اسلوبا ممتعا و جذابا 

لتعلیم اللغة األجنبیة من خالل النشاط، و باعتبار أنھا أثبتت نجاحھا فی تخلیص الطالب 

للغة األجنبیة، و مما یعوق قدرتھم علی التحدث بھا خاصة من حالة العزوف عن تعلم ا

 فی املراحل األولی۔ 
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 نظرة تقويمية للطريقة املباشرة :

يرى البعض أن العيب الرئيس ي في هذه الطريقة هو أنها تغرق الدارس بشكل 

سريع في عملية التعبير عن نفسه باللغة األجنبية وفي مواقف لم تعد بشكل جيد لتكون 

، هذا مما يجعل الدارس يميل إلى تنمية طالقته اللغوية دون دقة، ويميل إلى هادفة 

 إدخال كثير من املفردات األجنبية في تراكيب لغته القومية۔

ويرى البعض أنه غير صحيح أن نعتقد أن ظروف تعلم اللغة القومية يمكن 

عل عادات خلقها في حجرة الدراسة مع الطالب الكبار. فالطالب الذي قد كون بالف

الحديث بلغته الوطنية يختلف عن الطفل الصغير. فهذه العادات سوف تحدد حتما 

الشكل الذي يعبر فيه عن نفسه خاصة عندما ال يعطي تدريبة في تركيب اللغة األجنبية، 

وفي النقاط التي ال تسير فيها اللغتان في خطين متوازيين على وجه الخصوص. وال يوجد في 

املباشرة استعداد كاف للتدريب املنظم على التراكيب بأخذ شكل خطة منظمة  الطريقة 

متسلسلة ومتالحقة ومن ثم فغالبا ما يفقد الطالب إدراك الهدف أو الفكرة التي وراء ما 

 يقومون به ومن تم يعملون بطريقة ارتجالية۔ 

والطريقة املباشرة ال تراعي الفروق الفردية بين الطالب فعندما يطلب من 

الميذ في فصل من الفصول الربط بين العبارة األجنبية واملوقف أو العكس فإن الت

الطالب الذكي القادر على االستدالل هو الذي يستطيع الربط كما يستطيع االستفادة من 

هذه الطريقة، أما الطالب األقل ذكاء فإنه بهذه الطريقة يصاب )باالرتباك واإلحباط 

ن الطالب في الفصل الواحد يختلفون فيما بينهم وتثبط عزيمته ، ومن هنا نجد أ

 تحصيلهم للغة۔

ويرى البعض أن الصعوبة الرئيسية الستخدام هذه الطريق هي ارتباط تعليم 
اللغة بوقت محدود مما ال يسمح إال نادرة بتكوين القدرة على اإلملام بثروة لفظية واسعة، 

رى هؤالء أيضا أن استخدام خاصة تحت ظروف تعليمية غير مهيأة بشكل جيد۔ كما ي

هذه الطريقة في فصول كبيرة أمر صعب، كما يشيرون إلى أن التركيز على استخدام اللغة 
األجنبية واالقتصار عليها والتشدد في عدم االلتجاء إلى غيرها قد يؤدي إلى ضياع وقت 

 طويل وثمين، هذا إذا كان الوقت متاحا، أما مع ضيق الوقت فتصبح املشكلة أكثر 

 صعوبة وتعقيدا۔
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والطريقة املباشرة تلقي بمطالب كثيرة على أكتاف املعلم، تتطلب منه أن يكون 
 کامال حتى يستطيع أن يوضح املعاني بطرق مختلفة 

ً
 بها إملاما

ً
طلق اللسان في اللغة، ملما

دون االلتجاء في أي وقت الستخدام اللغة القومية للدارسين۔ وملا كان أكبر نجاح لهذه 

يقة يمكن تحقيقه في املواقف التي يستطيع فيها التلميذ أن يسمح ويمارس اللغة الطر 
 خارج الفصل لجا كثير من مدرسيها إلى تعديلها وإدخال أساليب جديدة عليها۔

 التعديالت التي أدخلت على الطريقة املباشرة :
دروس قام هؤالء املدرسون بإدخال بعض التعديالت منها مثال إعادة تقديم بعض 

النحو بطريقة وظيفية باستخدام اللغة الوطنية مع احتفاظهم باملدخل االستنباطي، ثم 

قيامهم بعمل تدريبات كثيرة على التراكيب النحوية باستخدام السبورة وبعمل مسابقات 

بين الدارسين. كما قاموا باستخدام اللغة الوطنية في تقدیم شروح قصيرة لتوضيح معاني 
ارات عندما يعجز الطالب عن فهمها بطريقة الحركات أو اإلشارات أو الكلمات أو العب

الرسومات. هذا إلى جانب قيامهم بعمليات جس نبض لفهم التالميذ للتفاصيل الدقيقة 

 في القراءة وذلك بطلب ترجمة بعض الكلمات أو العبارات التي تمثل مفاتيح هذا الفهم .
ض األساليب املستخدمة في الطرق ولقد استفاد هؤالء في هذه التعديالت ببع

املعروفة لتعليم اللغة حيث يدخلونها على إجراءات الدرس داخل الفصل للتغلب على 

بعض املواقف واملشكالت التي تنتج عند تطبيق الطريقة بشکل جامد. هذه الطريقة 
يعدل دائما في أسلوبه طبقأ لتغيير التالميذ في كل فصل وأيضا طبقا ملا يتناسب مع 

 لذلك فإن مدرس األهداف ولنوع شخصيته كمدرس .و 

ومع ما أدخل على هذه الطريقة من تعديالت إال أنها ظلت تبحث عن تنمية 
متوازنة ومتناسقة ملهارات اللغة األربع في كل املراحل، كما ظلت تحرص على التركيز على 

هذه  أهم معالم Bumpassاملدخل الشفوي كنقطة البداية فيها. ولقد لخصت لنا 

 الطريقة في سبع نقاط رئيسية :
 إعطاء عناية كبيرة للنطق خاصة في الشهور القليلة األولى. -1

 تقديم النصوص ومناقشتها شفويا قبل قراءتها. - ۲

 االبتعاد عن استخدام اللغة األم سواء من املعلم أو الدارسين كلما أمكن ذلك. -٣

 وظيفي في املواقف الشفوية التي يظهر فيها .البدء في تدريس النحو على أساس  - 4

اعتماد التعبير الحرعلی ما در سوه سابقة في القراءة أو على ما دارت املناقشات حوله  -ه 

. 
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 اإلقالل من استخدام الترجمة إلى الحد األدنى، وتحريم استخدامها في املراحل األولى. - 6
فهم حضارة اللغة  استخدام المادة التعليمية بطريقة يمكن بها - ۷

 التي تعلم۔ 

   The Reading Methodطريقة القراءة: . 6
لقد شاعت هذه الطريقة بعد أن ظهرت بعض الكتابات التي تتناول مدى 

االرتباط بين تعليم اللغة والوقت املخصص له، ولقد قررت هذه الكتابات أن أهداف 

لذي يمكن معه تحقيقها من تعليم اللغة كلغة أجنبية ينبغي أن تكون محدودة بالشكل ا

خالل الوقت املخصص لذلك. كما أشارت هذه الكتابات إلى أن الهدف الذي يمكن 

تحقيقه عندما نخصص لتعليم اللغة فترة زمنية تحدد بعامين هو تنمية القدرة على 

القراءة. وفي ضوء هذا بدأت حركة مراجعة ألهداف تعليم اللغات األجنبية وصار ينظر إلى 
باعتبارها من أهم املهارات التي يجب أن يحصلها التالميذ، كما أخذ املدرسون  القراءة

يبحثون عن أفعل السبل لتنمية وتطوير مهارة القراءة بحيث يتمكن الدارس الذي يتلقی 

مقررا محدودا من أن يكون قادرة على القراءة املستقلة بعد االنتهاءمن دراسته، ومن ثم 
 لرئيس ي لهذه الطريقة۔أصبحت القراءة هي الهدف ا

ولقد بدأت طريقة القراءة االتجاه نحو جودة الترجمة ودقة التعبير، وإعطاء 

عناية قليلة لكل من املمارسة والتدريب الشفويين وكذلك النطق. أما القواعد النحوية 
فنظرت إليها باعتبارها مرحلة تأتي متأخرة في الدراسة. ولقد تطورت الطريقة شيئا فشيئا 

ت تدرب الطالب على قراءة اللغة األجنبية وإدراك املعاني بطريقة مباشرة وبدون فأخذ

تركيز على ترجمة ما قرأوه، ولقد أدى ذلك إلى ظهور العناية بالقراءة الصامتة الواسعة 
بدون ترجمة، وتشجيع الطالب على القراءة الحرة خارج الفصل. وملا كانت السالسة 

يمكن تحقيقه ما لم يدرب الدارس على النطق والفهم الصحيح والطالقة في القراءة أمر ال 

للغة املتكلمة غير املعقدة وعلى استخدام أنماط الحديث البسيطة، اتجهت الطريقة إلى 
تزويد التالميذ بالقدرة على القراءة الجهرية ومتابعة املقروء بعقولهم من أجل فهمه تماما 

شعر أصحاب الطريقة بأن هذا االتجاه األخير كما لو كانوا يقرأون قراءة صامتة. وملا 

يحقق مهارة السالسة والطالقة في القراءة وييهىء بشكل مرن أساسأ لنمو املهارة الشفوية 
السمعية أخذوا يؤكدون على التدريب على النطق السليم منذ املراحل األولى، ومع هذه 

ريبات التي يمكن أن التطورات أخذ استخدام الكتابة مكانة محدودة انحصر في التد
تساعد الطالب على تذكر املفردات والتراكيب األساسية لفهم النص، كما أصبحت 
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القواعد تعد إعدادا خاصا طبقا لحاجات القاريء وللمادة املقروءة بحيث تساعد هذه 
القواعد على التعرف السريع األشكال الفعل واألزمنة وأساليب النفي وبعض الجوانب 

رف النظر عن حفظ واسترجاع هذه القواعد، فالطريقة ال تعطي لهذا األخرى وذلك بص

 الجانب األخير أي اهتمام .
وطريقة القراءة في التطبيق تبدأ مع الدارس بالجانب الشفوي، ففي األسابيع 

األولى يدرب تدريبا كامال على النظام الصوتي للغة، ويتعود سماع الجملة البسيطة 

الطريقة أن التخيل السمعي اللغة التي يحصلها الدارس يجب أن والتحدث بها. وترى هذه 

يساعده أخيرة عندما يعود لقراءة النص. فبعد القراءة يمكن عمل تدريبات شفوية 

مرتبطة بالنص الذي قرأ، وعادة ما تأخذ هذه التدريبات شكل القراءة الجهرية التي يقوم 

وبة التي تدور حول النص. وعلى هذا بها املعلم والتالميذ، وأيضا شكل األسئلة واألج
فالجزء الرئيس ي من املقرر في هذه الطريقة يخصص للقراءة املركزة والواسعة. والقراءة 

املركزة تتم تحت إشراف املدرس وهي قراءة تحليلية وتعتبر مصدرا من مصادر مادة دراسة 

رات طويلة القواعد، ومصدرة لتحصيل ثروة من املفردات ، وتدريبات على قراءة فق
وفهمها. والطالب في هذه القراءة ال يشجع إطالقة على الترجمة ولكن يوجه إلى استخالص 

معاني الكلمات غير املعروفة من خالل السياق أو من خالل األصول املشابهة في لغته أو 

اللغات األخرى. واملدرس و خالل القراءة املركزة أن يقوم بفحص درجة الفهم " يستطيع 
 ها التالميذ.وصل إلي

 تکرارنظرة تقويمية في طريقة القراءة : 
من حسنات طريقة القراءة أنها تزيد قدرة الطالب املمتازین على القراءة في اللغة 
األجنبية ، وإن نظام القراءة الواسعة الذي تتبعه يعطي أن يتعاملوا مع مواد من القراءة 

رجة كبيرة بحيث يمكنهم الصعوبة، على مستويات مختلفة . الطالب الفرصة ليتقدموا بد
كما أن هذه الطريقة تثير ميول التالميذ نحو املتحدثين باللغة املتعلمة، وتثير حب 
استطالعهم نحو طرق معيشتهم وأساليب تفكيرهم. إال أنه يؤخذ عليها أنها تزيد عبء 

 الطالب الذين يقرأون أصال بصعوبة في لغتهم الوطنية . 

وافر في هذه الطريقة نوع من السيطرة والضبط الكافيين ويالحظ أنه إن لم يت
فإن نظام القراءة الواسعة يمكن أن يؤدي إلى إشباع کمي أكثر من اإلشباع الكيفي فتقرأ 

مواد كثيرة وصفحات عديدة دون إعطاء عناية لعملية الفهم. وكثيرا ما يحدث أن يقنع 

غير قادرين على إجابة األسئلة التي  التالميذ بالتقاط الخط الرئيس ي للفكرة مما يجعلهم
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تتصل بالتفاصيل، خاصة التفاصيل التي تعتمد على العناصر التركيبية أكثر من اعتمادها 
على العناصر املعجمية. يالحظ أيضا أن هذه الطريقة إذا اعتمدت على كتب قراءة 

لة بعد متدرجة وتدريس مقرر قصير في القراءة فإن الطالب سيقرأون هذه الكتب بسهو 

نهاية دراستهم للمقرر، ولكن من املشكوك فيه استطاعة هؤالء الطالب قراءة مواد أخرى 
غير متدرجة وخارجة عن نطاق ما قرأوه سابقا، وفي هذه الحالة األخيرة نجد الطالب 

مجبرين على تفسير ما يتصورونه نوعا من الطالسم عن طريق االستعانة بالقاموس مما 

 لقراءة وال ینمي مهارتها. يعطل االنطالق في ا

ومن أبرز عيوب هذه الطريقة أنها تعطينا طالبا يستطيعون القراءة ولكنهم غير 

قادرين على فهم اللغة أو التحدث بها حتى أبسط مواقف األخذ والعطاء. لهذا وبانتهاء 

يقا الحرب العاملية الثانية واتساع العالقات الدولية وتشابكها، وترابط األمم ترابطا وث
اتضح أن مهارة القراءة وحدها غير كافية ألن تكون الهدف اللغة األجنبية ومن ثم ظهرت 

 طرق أخرى الرئيس ي من تعلم اللحاجات الجديدة۔

   The Audio Lingual Method۔ الطريقة السميعة الشفوية 7
لقد أخذت عملية االتصال في السنوات األخيرة تزداد بين الدول، فنما حجم 

التجارة، وانتشرت برامج اإلذاعة والتلفزيون، واتسعت املشروعات واملعونات الفنية ، 

وكثرت عمليات التبادل الثقافي والتعليمي بين الدول، مما أدى إلى زيادة اهتمام الناس 
بتعلم لغات أخرى غير لغاتهم الوطنية . ولقد التفت هذا االهتمام بتعليم لغات أخرى إلى 

اإلنسان قادرة على التكلم باللغات األجنبية وفهمها، ومن ثم انعكس ذلك ضرورة أن يكون 

 على الطرق التي يتعلم بها الناس قراءة اللغة األجنبية بطالقة، والكتابة بها في دقة .
ولقد أدى االهتمام الجديد املتزايد بأن يكون اإلنسان قادرة على االتصال باللغة 

ي الشفوي( ليطلق على طريقة تهدف إلى إتقان األجنبية إلى صياغة مصطلح )السمع

مهارات االستماع والكالم أوال كأساس إلتقان مهارات القراءة والكتابة ثانية. وملا وجد أن 
 audio lingualتعبير محير وغامض وصعب النطق، اقترح مصطلح  aural - oralتعبير 

 ليطلق على هذه الطريقة .
ى ما رآه علم اللغة التحليلي من متطور وليست ويستند املدخل إلى هذه الطريقة إل

كت جامدة من األشكال والتعبيرات. ولقد صاحب ظهور هذا الرأي دراسات أن اللغة ش يء 

حي يقوم كثيرة قام بها علماء األنثربولوجيا ألنماط السلوك اإلنساني، وظهر من هذه 

نشاط آخر في الثقافة، الدراسات أن اللغة نشاط يعلم من خالل الحياة االجتماعية كأي 
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كما ظهر من خالل الدراسات السيكولوجية للسلوك اإلنساني أن استخدام اللغة على 

أساس من مجموعة من العادات اللغوية تكونت تدريجيا عن طريق التعزيز في املواقف 

االجتماعية. فاألطفال يمكنهم تحصيل اللغة الوطنية كسلوك متعلم من خالل الشكل 

، ومن ثم يمكن أن يقال إن التالميذ يمكنهم تحصيل اللغة األجنبية بسهولة الكالمي أوال

إذا ما قدمت لهم في شكلها الكالمي قبل شكلها الكتابي. ولعل هذا الرأي األخير يتفق مع ما 

وصل إليه علماء اللغة األوائل الذين لم يجدوا للغات التي دروسها أي شكل مکتوب أو أي 

 تراث أدبي .

إلى ما وصل إليه علماء اللغة من نتائج  -أيضأ  -دخل إلى هذه الطريقة ويستند امل

فيما يتصل بدراسة األصوات والتراكيب اللغوية النحوية والصرفية، والدراسات املقارنة 

والتقابلية بين لغة املتعلم واللغة الجديدة التي يتعلمها۔ ولقد وصل علماء اللغة إلى عدة 

 أمور هي:

 يث وليست كتابة .أن اللغة حد - ۱

 أن اللغة مجموعة منظمة من العادات. - ۲

 أن ما يجب أن يعلم هو اللغة وليس ما حول اللغة . -٣

 أن اللغة هي ما يتحدث بها أصحابها بالفعل وليس ما ينبغي أن يتحدثوا به . -4

 ( Rivero. W.31أن اللغات تختلف عن بعضها البعض ) -۵

 الطريقة من كل هذه النتائج على النحو التالي:ولقد استفادت هذه 

 اللغة حديث وليست كتابة :  -١

مثلما تعلمنا جميعا لغتنا األم في شكلها الكالمي قبل أن تقدم لنا في شكلها 

الرمزي )الكتابي(، وكما أن الكالم أو االتصال الصوتي هو الشكل الذي تنمو فيه أوال كل 

طريقة السميعة الشفوية يرون أن البداية الصحيحة هي اللغات الطبيعية، فإن أنصار ال

التركيز على تعلم فهم أجزاء من اللغة والتكلم بها على األقل قبل تعلم قراءتها وكتابتها۔ 

ولكن ليس معنى هذا أن الدارس أو الطالب ينبغي أن يعرف اللغة كاملة قبل أن يتعلم 

ي جزء يعلم من اللغة قبل أن يقدم في قراءتها، بل معناه ضرورة السيطرة الشفوية على أ

شكله املكتوب أو املطبوع. هذا النظام من وجهة نظر الطريقة الذي يقدم فيه االستماع 
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والحديث قبل القراءة والكتابة يجب أن يصاحبه اهتمام كبير وتأكيد شديد على نطق 

في فترة مبكرة الحروف وإتقان عملية التنغيم. فلقد نظر إلى تقديم الشكل الكتابي للغة 

من عملية تعلمها على أنه تهدید و إهدار لعملية السيطرة على النظام الصوتي ونمو 

النبرات بوقعها الوطني، وذلك ألن الرموز املستخدمة في الكتابة أو الطباعة تكون قد 

کونت ارتباطات وثيقة مع نطق اللغة الوطنية ، ومن ثم قال أنصار هذه الطريقة بوجوب 

 ت کاف بين تقديم املادة شفويا وتقديمها في شكلها املكتوب۔ الفصل بوق

هذا التأكيد على اللغة املتكلمة قد أدى إلى تغير كامل في نمط املواد التي تختار 

 أساس للتدريس في املراحل األولى،ك

 

 أسئلة املناقشة :

 ؟املدرسة التجريبيةما ذا تعرف عن  .1

 .العقليةاملدرسة النظرية أو تحدث عن  .2

 الطريقة املباشرة۔اكتب مقاال موجزا عن  .3

 ؟الطريقة الصوتيةو  الطريقة الطبيعية ما ذا تعرف عن  .4

 لتعليم اللغة العربية  طريقة القراءة كيف تستخجم  .5

 الطريقة السمعية الشفوية۔ الق ضوء على .6
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  لـوحــدة الخامسة ا

 

 العوامل املؤثرة في أساليب تعليم اللغات 

 

      

 العوامل املؤثرة في اكتساب اللغة الثانية  •

 مبادئ تعليم اللغة العربية والعوامل املؤثرة فيه  •

 املادة اللغوية :مواردها وأنواعها  •

 العوامل اللغوية •

 عناصر اللغة وضرورة االنتقاء  •

 

 

 

 محمد إقبال  الدكتور     :إعداد

 ة: الدكتور حافظ حارث سليم مراجع
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 التعــارف
" ملرحلة البكالوريوس في اللغة طرق التدريس ادة "خامسة مل فهذه وحدة

أو العوامل   اللغات عليمأساليب تالعوامل املؤثرة في العربية وآدابها، وتشتمل على 

  . املؤثرة في اكتساب اللغة الثانية

في مجال طرق  مفيدة وال يخفى على من يقرأ هذه الوحدة على أنها وحدة 

تلقي الضوء على أبرز اطقين به. فهذه الوحدة التدريس لتعليم اللغة العربية لغير الن

هذه العوامل في اكتساب اللغة الثانية مثل طبيعة اللغة املتعلمة ومنطقية أنظمتها 

اللغوية، والبيئة التي يتعلم فيها الدارس اللغة الهدف، والدخل اللغوي واملحتوى 

أنظمتها اللغوية   وطرائق وأساليب اللغة الهدف، واللغة األم للدارس ودرجة قربها في

من اللغة الهدف، وسّن الدارس، واالستعداد الفطري، والشخصية والتغذية  

   الراجعة، ودور املعلم، والتكيف الثقافي، والذكاء، واملنهج الدارس ي. 

مبادئ تعليم اللغة العربية والعوامل املؤثرة فيه تتحدث عن هذه الوحدة و 

من املناهج. وكما تتحدث عن جوانب البحث العلمي في تعليم اللغات، واملادة 

اللغوية: مواردها وأنواعها وعناصر اللغة وضرورة انتقاء املادة والعوامل املؤثرة في  

 االنتقاء. 

م هذه الوحدة  ليم واملتعلم واملستوى الضوء على الغرض من التعوأيًضا تقّدِ

ح العوامل اللغوية وما هي في اللغة   الدراس ي واملدة املخصصة للتعليم. وهكذا توّضِ

والفرق بين املنطوق  ،غير ضروري كله للمتعلم، واإلحصاء والجانب اإلفرادي

    واملكتوب في كمية العناصر ونوعها، وهكذا عن املقاييس األخرى غير املتواترة.  

أن أن هذه املعلومات مهمة للغاية للطالب ألنه ال يستطيع  ومن املعلوم

التعرف على هذه العوامل واملبادئ عند يتعلم اللغة األجنبية أو اللغة الثانية بدون 

   فنرجو من طلبة العلم االستفادة الكاملة من الوحدة. . تعلم اللغة الثانية

 وباهلل التوفيق. 
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 األهـــــداف

ْن: َبْعَد ِدَراَسِة َهِذ 
َ
اِلِب أ

َّ
ى الط

َ
َوْحَدِة َوِاْسِتْيَعاِبَها َعل

ْ
 ِه ال

1-  
َ

 العوامل املؤثرة في أساليب تعليم اللغات.  َيْعِرف

2-  
َ

     مبادئ تعليم اللغة الثانية والعوامل املؤثرة فيه. َيْعِرف

 في تعليم اللغات.   العلمي جوانب البحثُيْدِرَك  -3

 ُيِلمَّ باملادة اللغوية وعناصر اللغة وضرورة االنتقاء.   -4

 يستوعب بالعوامل املؤثرة في انتقاء املادة.  -5

   يعلم العوامل اللغوية واملقاييس غير املتواترة.  -6

 

 

 

 

  



107 

 العوامل املؤثرة في أساليب تعليم اللغات
 

م اللغات الثانية من أساسّيات الحياة املعاصرة، كما 
ّ
 من منظومة أضحى تعل

ً
أصبح جزءا

التعليم األساس ي والجامعي، بل صار من متطلبات العمل في كثير من املجاالت؛ لذلك فإن 
 لْلعداد املتزايدة املقبلة عليه في شتى بقاع 

ً
محاوالت تيسيره وتسهيله ال تزال تترى نظرا

 .الّدنيا

 في عملية اكتساب الل
ً
غة الثانية تؤثر في وال ريب في أن هناك عوامل كثيرة تلعب دورا

سرعة أو بطء اكتسابها، واملعرفة بتلك العوامل تنير الدرب وتسهل طريق االكتساب على 

م واملعلم
ّ
 .املتعل

 
ومن أبرز العوامل املؤثرة في اكتساب اللغة الثانية، التي يجب أن تنعكس في إجراءات 

 امل
ً
 علم التدريسية قوال

ً
 :وفعال

 
ية أنظمتها اللغوية: الصوتية والصرفية والنحوية والداللية طبيعة اللغة املتعلمة ومنطق -1

والتركيبية واألسلوبية. فاملعرفة بها وبمستوياتها وعناصرها تسهل عملية االكتساب، وذلك 

 .البعيد عبر تقديم السهل قبل الصعب، والبسيط قبل املعقد، والقريب قبل
 

م فيها الدارس اللغة  -2
ّ
الهدف، وكمية التعرض للغة الهدف. فكلما كانت البيئة التي يتعل

، فكثرة التعرض تؤدي إلى 
ً
البيئة قريبة من اكتساب اللغة األولى تطورت الكفاءة سريعا

 .سرعة االكتساب

 

الدخل اللغوي واملحتوى أو املضمون الذي يتعرض له متعلم اللغة ودارسها. إن  -3
ة ونفسية واجتماعية أدعى إلى عملية املحتوى أو الدخل اللغوي املبني على أسس لغوي

 
ً
 .اكتساب منتظمة تلبي حاجات الدارس تدريجيا

 
طرائق وأساليب تدريس اللغة الهدف. ظهرت طرائق تدريس مختلفة ومتعددة ولكل  -4

م اللغة تخير ما يحقق عملية االكتساب وييسرها 
ّ
منها إيجابيات وسلبيات، يجب على معل

 .ن وأنماط وعادات تعلمهمبما يتوافق مع طبيعة الدارسي
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اللغة األم للدارس ودرجة قربها في أنظمتها اللغوية من اللغة الهدف. كلما زاد وعي  -5

 في توقع التشابه واالختالف 
ً
املدرس بأنظمة اللغتين األم والهدف كان االكتساب ممنهجا

 .ويةاألخطاء في الخطوات التدريسية وإعداد املواد اللغ وتوظيف التقابل وتحليل
 

م اللغة األجنبية قبل ما يسمى باملرحلة الحرجة أيسر  -6
ّ
سن الّدارس فمن املعلوم أن تعل

مها فيما بعد. قدم لنا علم اللغة النفس ي مبادئ متعددة في كيفية االكتساب 
ّ
من تعل

 .ومراحله ومستوياته، فزيادة الوعي بذلك تسهل عملية االكتساب

 

م اللغة الهدف، فكلما كانت الدوافع االستعداد الفطري والدافعية ا -7
ّ
لتي يملكها متعل

 .داخلية كان االكتساب أفضل وأسرع

 

 ممن يعتريهم القلق من  -8
ً
ما

ّ
الشخصية، فاألشخاص املنفتحون على اْلخرين أسرع تعل

 .كل ما هو جديد

 

التغذية الراجعة التي يحصل عليها املتعلم من مدرسه وبرنامجه والبيئة املحيطة به  -9
 .التي تمثل التعزيز وفق املدرسة السلوكية

 

م: اتجاهاته ولغته ووعيه بمنظومة تعليم اللغة األجنبية يساعده في إكساب  -10
ّ
دور املعل

 .الدارسين لديه اللغة الهدف

 

دور املتعلم، يتوقع من الدارس أن يقوم بخطوات عملية وواقعية في االستماع  -11
م إيجابية تساعده في تعلم اللغة واكتسابها ولعل  والتدرب واملمارسة وتكوين عادات

ّ
تعل

 .من أبرزها االندماج في املجتمع الهدف

 
التكيف الثقافي واإلقبال على مجتمع اللغة الهدف والرغبة في االندماج فيه. يكتسب  -12

الدارس الذي يملك تصورات إيجابية نحو اللغة الهدف ومجتمعها وثقافتها اللغة أسرع 

 .غيرهوأفضل من 
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 .الذكاء والقدرات املعرفية -13

 

املنهج الدراس ي/ املحتوى التعليمي. املناهج مختلفة ومتعددة وتعكس تصورات  -14
 .املؤلفين وخبراتهم، ولكن املنهج الجيد هو الذي يستطيع تلبية حاجات املتعلمين

 

لذكاء وبعضهم يقسم هذه العوامل إلى عوامل داخلّية كالسن والدافعية والخبرة وا

واالستعداد الفطري، وعوامل خارجية، كاملنهج وطرائق التدريس والثقافة والدافعية 

 .الخارجية والتغذية الراجعة

 
 مبادئ تعليم اللغة العربية والعوامل املؤثرة فيه

إن النهضة العلمية والتكنولوجية التي تعتبر اليوم من الضرورات امللحة في الوطن العربي 

لتعليم وترقية وسائله املادية والبشرية، وتقتض ي حتما النظر في كل ترتكز على تطور ا
املشاكل التربوية التي تقف حجر عثرة في سبيل أن يحقق التعليم أهداف أمتنا العربية في 

 اللحاق بركب الحضارة الحديثة.

والواقع أن هذه املشاكل جد معقدة، تتصل أغلبها بمختلف وسائل التعليم خاصة منها، 
 -كما تعلم –اللغة والبرنامج والكتاب املدرس ي، وطرق التدريس واملعلم واملتعلم، وهي 

 شديدة التعقد في داخلها، وثيقة الصلة بعضها ببعض.

 أهمية اللغة:
ْولى هذه القضايا باالهتمام لغتنا العربية وطرق تدريسها خاصة في التعليم االبتدائي ملا 

َ
وأ

اس ي العام في هذه املرحلة وفيما يليها من املراحل التعليمية لها من تأثير في التحصيل الدر 

 التالية.
إن سائر األمم تهتم بتعليم لغاتها وتوليها العناية القصوى ملا لها من أهمية في حياة الفرد 

واملجتمع فهي وسيلة التبليغ وأداة الفكر والثقافة ووعاء تراث األمة، بها يتم التواصل بين 

 ة في األمة الواحدة وبها يقوم االتصال بين األمم املختلفة.األجيال املتعاقب
اهتمت الدول العربية بلغتها القومية فبادر بعضها عشية االستقالل إلى جعلها لغة 

التدريس في كل املواد الدراسية في مختلف مراحل التعليم، فاستعملت العربية في التعليم 
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االحتالل االستعماري على أمتنا ردحا من  كله بعدما كانت اللغات األجنبية التي فرضها
 .الزمن تستعمل فيه، والزالت في بعض األحوال تنافس العربية في عقر دارها

 
 املناهج

املناهج جمع منهج ومعناه لغة طريق يسلكة إنسان ليصل إلى 

الغاية املطلوبـة واملراد من املنهج في اصطالح البحث البحث التربوي 

)البيداغوجي( خطة تصمم على منوالها مقررات مادة معينة 

للوصول إلى الهدف املطلوبه من تعليم الدارسين هذه املادة، فال بد 

أن يكون املنهج للمادة املدروسة وخاصة للمادة اللغوية موضوعا 

بكل دقـة وإمعان ليكون منسجما متطلبات الدارس وبيئة املدرسية 
ومنسجما مع متطلبات املادة املدروسة والعائلية واالجتماعيـة 

والواقع التربوي، بعد وضع املنهج املســـــــتقيم للبيداغوجيين أن 

يقرروا املادة الدراسية طبقه تماما مع كل البساطة والجاذبية 
 والتنسيق

بين أجزائها وتتميمها بتدريبات متنوعة إلفهام الدارس مكونات 

 عن كل إمام وغموض.املادة املدروسـة بكل وضوح بعيدا 
 جوانب البحث العلمي في تعليم اللغات

أن ينطلق من الواقع  –واللغات جميعا  – 2البد للبحث في مشكالت تعليم اللغة العربية

علوم اللسان والتربية املحسوس ليصفه وصفا دقيقا باالعتماد على آخر ما وصلت إليه 
وما يتصل بهما من ميادين البحث األخرى، فيستمد البحث منها املبادئ املنهجية 

 األساسية ويتخذ منها سبيال له بعيدا كل البعد عن االنطباع الذاتي والنظرة السطحية.

 من املعلوم أن طرق تدريس اللغات في وقتنا الحاضر أصبحت أكثر امليادين التطبيقية تأثرا
بتطور األبحاث العلمية في ميدان النظريات اللسانية الحديثة أو في ميادين األبحاث 

التربوية والنفسية واللغوية املتعلقة بآليات االكتساب للمهارة اللغوية أو في ميدان 

التجارب واالختبارات العلمية لطرق تعليم اللغات بأحدث الوسائل التقنية، ولعل الطرق 
تعليم اللغة العربية في أمس الحاجة إلى مثل هذه األبحاث العلمية الشائعة اليوم في 

الجادة لتتزود منها باملعلومات املحسوسة الضرورية لتحسينها فتتمكن من الرقي إلى 

 مستوى الفعالية والنجاعة الذي بلغته طرق تعليم اللغات عند غيرنا من األمم املتقدمة.

https://aleph-alger2.edinum.org/877#ftn2
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طرق الحالية لتعليم لغتنا ونضع األسس ففي ضوء هذه األبحاث يمكن أن نقّوم ال
واملقاييس الصالحة لرسم الخطة التي توضع على أساسها طرق حديثة لتعليم اللغة 
العربية في مختلف املستويات وملختلف األصناف من املتعلمين، وتضمن لها االنتشار 

 الواسع في الوطن العربي وخارجه.
يتطلب االستفادة من األبحاث في العلوم املتعددة مما والنهوض بطرق تعليم اللغة العربية 

يتعلق منها بهذا املجال اللغوي التربوي، ويقتض ي ذلك تضافر جهود الباحثين في هذه 
 امليادين.

فهدف هذه الطرق يتمثل في إكساب املتعلمين مادة لغوية كافية ومناسبة تمكنهم من 
 لقة بهم خصوصا.تأدية األغراض التبليغية عموما واألغراض املتع

فاللغة هي املادة األساسية وعليه فإن فعالية الطريقة ونجاحها في التطبيق يرتبطان 
ارتباطا وثيقا وكليا بالتصورالنظري الذي يكون لواضع الطريقة ومطبقها )املعلم( عن 
اللغة التي يراد تدريسها وبقدر ما يكون هذا التصور سليما تكون الطريقة ناجعة وتطبيقها 

 اال.فع
بين ما  –في قضايا البحث الخاصة بطرق تعليم اللغات  –ويقودنا هذا الكالم للتمييز 

يرجع من هذه القضايا ملحتوى اللغة التي يراد إكسابها للمتعلم وما يرجع ملحتوى الطريقة 
ذاتها املعدة لتبليغ املادة اللغوية وما يعود لتقنيات التدريس التطبيقي الذي يقوم به 

 اخل قاعة الدرس.املعلم د
وتتصل بكل مجال من هذه املجاالت عوامل متعددة تختلف درجات تأثيرها في كل مجال 

 منها أو فيها جميعا وتتأثر بها تأثرا يتفاوت بحسب الظروف واألحوال املعينة.
 املادة اللغوية :مواردها وأنواعها

تالف ما يقوم به كل تختلف الحاجة من املعلومات اللغوية لواضع الطريقة واملدرس باخ
م بمعرفة أسرار 

ّ
منهما من مهام تربوية. فإذا كان من الضروري علة واضع الطريقة أن يل

اللغة والحقائق النظرية املتعلقة بها وبنظامها وما يحتويه من نظم جزئية متشابكة، 
معرفة علمية فإن املدرس ال يحتاج إلى كل ذلك ويكتفي منه بما هو أساس ي إلحكام عمله 
وإتقانه، وكل من املؤلف واملعلم يهدف إلى إكساب امللكة اللغوية األساسية؛ املؤلف 

 باختيار املادة اللغوية املناسبة واملدرس بتطبيق ذلك في امليدان.
إن امللكة اللغوية ش يء وإحكام صنعتها ش يء آخر، واملعرفة النظرية لنظامها وقوانينها أمر 

هذه الفروق بديهية إال أن " الكثير من الناس يتناسونها  ثالث يختلف عنهما، وبقدر ما تبدو 

 فتلتبس عليهم األمور.
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وقد تركت هذه االلتباسات آثارا واضحة في نظرتنا للمشكالت اللغوية املطروحة وأدت هي 
وغيرها في كثير من األحيان إلى تصور خاطئ لهذه املشكالت مما أخر كثيرا عالجنا لتعليم 

 نهض بها إلى مصاف لغات األمم الراقية في فعاليتها وحيويتها.لغتنا عالجا ناجعا ي

تقدم املادة اللغوية املختارة لتلقينها في وسائل وأحوال تختلف باختالف الطرق، بعضها 
يقدم في كتب وضعت خصيصا لهذا الغرض، وبعضها اْلخر في وسائل سمعية أو سمعية 

كتاب املدرس ي، خاصة إذا لم يكن بصرية، إال أن أكثر هذه الطرق يستعين أساسا بال

 الهدف منها هو اللغة املنطوقة وحدها.

تتفق كل الطرق الحالية في تلقين اللغة املنطوقة قبل الشروع في تعليم الكتابة ملدة تطول 

أو تقصر بحسب أهداف التعليم، استنادا إلى أن األصل في اللغة هو الوجه اللفظي 

الح مشتق منه تواضع عليه الناس لتدوين اللغة، ثم الصوتي، وما نظام الكتابة إال اصط
وقع االختالف بينهما بفعل التطور السريع الذي تعرفه اللغة املنطوقة، واالستقرار النسبي 

 الذي تتميز به لغة التحرير.

إن طرق تعليم العربية في بالدنا تعتمد على النصوص األدبية في إكساب امللكة اللغوية 
في بعد لغتنا عن مجال االستعمال في أحوال الخطاب العفوي، ألن األساسية مما يزيد 

امللكة البالغية التي تكتسب باالعتماد على هذه النصوص ويعتنى فيها بالناحية الفنية 

والجمالية ال يرتقي إليها املتعلم إال بعد حصول امللكة األولى عنده. وخير ما ننمي به هذه 
ا في كل األحوال حتى ال تبقى حبيسة جدران املدرسة، ال امللكة هو االستعمال املتواصل له

تتجاوزها إلى مواقف الحياة الواسعة، ومثل هذا الوضع الذي ننشده ال يتوفر إال باعتماد 

طرق التعليم على ما هو ضروري للخطاب وإهمال غيره مما ال حاجة للمتعلم فيه في هذا 
 املستوى من تعليمه.

اللغة واختيار عناصرها ببعض األحوال دون األخرى إذ األفضل أن يتم وال تتعلق تنقية 

ذلك باختيار لغة املعلم التي يستعملها في تعليمه، واختيار املادة اللغوية التي يدرجها واضع 

الكتاب املدرس ي املتعلق بمختلف املواد املقررة لتعليم اللغة سواء كان كتابا للتعبير 

 ابا للقراءة أو لغيرها من األنشطة اللغوية األخرى.الشفاهي أو الكتابي أم كت

 عناصر اللغة وضرورة االنتقاء

لكل مادة لغوية يراد تلقينها أربعة مستويات، يقوم واضع الطريقة باختيار العناصر 

األساسية لكل منها وهي: مستوى األصوات واملفردات والتراكيب واملعاني، وطبيعي أن ال 
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صلة ألن اللغة " نظام من الوحدات يتداخل بعضها في بعض توجد هذه املستويات منف
على شكل عجيب وتتقابل فيها بناها في املستوى الواحد املتقابل الذي لواله ملا كانت هناك 

 ..داللة

تخضع املادة اللغوية التي يقرر تلقينها للمتعلم مهما كانت الوسيلة التي تقدم بها أو الوضع 
مي، يأخذ في االعتبار جملة من العوامل الخارجية ويستند الذي تعرض فيه، الختيار عل

 هذا االختيار بصورة خاصة على املبادئ اللغوية التي أقرتها النظريات اللغوية املعاصرة.

 العوامل املؤثرة في االنتقاء

قبل التعرض ملقاييس االختيار العلمية يحسن بنا أن نشير إلى العوامل الخارجية التي تؤثر 

الختيار، وهذه العوامل تتمثل في األهداف التي تريد الطريقة تحقيقها في التعليم، في نوع ا

 ومستوى املتعلمين في التحصيل اللغوي واملدة املخصصة لهذا التعليم.
 الغرض من التعليم

إن ما يجب معرفته قبل البدء في تحديد املادة اللغوية واختيار عناصرها هو الهدف الذي 

م هذه
ّ
اللغة، إذ أن االختيار يتم حسب ما نريد أن نصل إليه من تعليم لغة  من أجله نعل

ما، وبالنسبة للغة العربية فإن الهدف أوال هو تحصيل املتعلم "مهارة معينة هي القدرة 

على التعبير الدقيق عن جميع األغراض وجميع ما تقتضيه الحياة العصرية وتتطلبه 

 . امةوظروف التبليغ الكتابي والشفاهي بصفة ع
يمكن أن يكون الهدف من تعليمنا للغة العربية هو تمكين املتعلم من التعبير البليغ 

واألساليب األدبية الراقية أو شحن ذاكرته بثروة لغوية واسعة ألن مثل هذا الهدف وإن 

كان من بين أهداف التعليم إال أنه يأتي في املرحلة الثانية بعد بلوغ مرحلة اكتساب امللكة 
 ة.اللغوي

 املتعلم

االختيار يتحدد أيضا بمعرفة من هم الذين نريد أن نلقنهم هذه املادة اللغوية املختارة إذ 

 أن ما أعّد لتعليم األطفال ال يصلح أن يكون مادة تلقين لغيرهم من املراهقين أو الكبار.

 املستوي الدراس ي
من العوامل األخرى التي تؤثر في تحديد العناصر اللغوية كّما وكيفا مما يراد تلقينه، هو 
مستوى التحصيل اللغوي الذي بلغه املتعلم فما يقدم لطفل في السنة األولى من التعليم 
االبتدائي يختلف عما يقدم لطفل في السنة الثانية أو الثالثة من املرحلة نفسها، إال أن 
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حصر العناصر اللغوية تختلف باختالف املستوى الذي تختار له هذه العناصر، إمكانيات 
فهي تتسع في املستويات العليا وتضيق في املستويات الدنيا ألنها تقترب من الحد األدنى 

 الذي البد منه في اللغة من الوحدات األساسية.
 املدة املخصصة للتعليم

الزمان فما يوضع لتعليمه في فترة قصيرة يكون حتما يتأثر اختيار العناصر اللغوية بعامل 
مختلفا عما يوضع ملدة أطول من حيث كمية الوحدات املختارة وطبيعتها، ألن الكمية 

 تحتاج ملدة زمانية أطول لتلقينها. –وهذا بديهي -الكبيرة من الوحدات 
 العوامل اللغوية

في اختيار املادة اللغوية، عامل من العوامل اللغوية التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار 
اللهجات العربية املتعددة بحيث يستفاد منها بإحصاء املشترك بينها في االستعمال العفوي 
مما أصله فصيح في املستوى اإلفرادي والتركيبي، ومن املفيد أيضا االستفادة من لغة 

وية مشتركة بين التحرير التي شاعت في وقتنا الحاضر، وبقدر ما تكون هذه املادة اللغ
الناطقين في مختلف البلدان العربية يكون ذلك أفيد وأكثر دفعا لإلقبال على تعلم لغتنا، 
وأكثر إبعادا ملنافسة اللهجات العربية واللغات األجنبية لها في االستعمال العفوي عندما 

التي يفرضها ما  8يريد املتكلم تبليغ أغراضه األساسية، مستنكفا عن أوضاع االنقباض
 نعمله من مستويات اللغة وحاالتها في مدارسنا في الوقت الراهن.

 .مايقوم عليه انتقاء املادة اللغوية من مبادئ
 : ما في اللغة غير ضروري كله للمتعلم

يقتصر املتكلم في تعبيره الشفوي والكتابي على بعض العناصر اللغوية دون غيرها، فال 
يستعمل كل ما في اللغة مهما كانت درجة ثقافته وسعة ثروته اللغوية، وهذا القدر 

املشترك في االستعمال بين الناس جميعا لتأدية األغراض التبليغية الضرورية هو الذي 

ا االختيار للعناصر اللغوية األساسية في لغة املنشأ بطريقة يحتاجه املتعلم، ويتم هذ
، ألن املتكلم ال يستعمل منها إال ما يحتاج إليه في مختلف أوضاع الخطاب، ويقوم  طبيعية

بعملية انتقاء لغته مما يستعمل في محيطه العام، في البيت واملدرسة والبيئة االجتماعية 

ال يساعد املتعلم على اكتساب اللغة التي يريد منه  التي يعيش فيها. ومادام هذا املحيط
وهو وضع تشترك فيه كل  –املجتمع من خالل النظام التربوي أن يحكم زمام الكالم بها 

فإن خبراء تعليم اللغة يرون أن املبدأ  –األمم بدرجات متفاوتة ولظروف مختلفة 

ا هو كثير االستعمال من األساس ي في اختيار العناصر الضرورية في لغة ما هو إحصاء م
هذه العناصر في لغة الخطاب العفوي ولغة التحرير الشائعة، وال يقتصر في ذلك على 

https://aleph-alger2.edinum.org/877#ftn8
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جانب دون آخر، إذ البد من إحصاء العناصر اإلفرادية والتركيبية وما يقابلها من العناصر 
 الداللية.

 اإلحصاء والجانب اإلفرادي

سواء كان التعليم موجها للناشئة من أهل اللغة أم لغير  –قام كل املهتمين بتعليم لغاتهم 
بالعمليات اإلحصائية الالزمة لكل عناصر اللغة، وذلك تسهيال  –أهلها صغارا أو كبارا 

لعمل املتخصصين في تعليم اللغات ألن اإلحصائيات وسيلة فعالة يجدها الباحث في هذا 

قارنات بين الطرق املختلفة ليكشف عن امليدان تمكنه من إجراء تحليالته ونقده وعقد امل

 مواطن الضعف فيها ويقترح لها الحلول املناسبة

وقد انصبت جل األعمال اإلحصائية على الجانب اإلفرادي في اللغة وذلك ألن العناصر 

اإلفرادية هي أكثر الوحدات اللغوية قابلية للحصر. ولعل من األسباب الهامة توفر 
هذه العناصر والتعرف عليها، رغم ما يوجد من خالف كبير بين املقاييس العلمية لتحديد 

راجعا إلى النظريات اللسانية املتباينة التي يعتمد   الباحثين في حدود الوحدة اإلفرادية
 عليها هؤالء الباحثون.

 الفرق بين املنطوق واملكتوب في كمية العناصر ونوعها 

غات هو أن هناك اختالفا كميا ونوعيا ما تؤكده اإلحصائيات التي أجريت في مختلف الل

بين العناصر اللغوية في الخطابات الشفوية واملكتوبة وهو أمر يجب التأكيد عليه في 
األعمال التي تهدف إلى وضع طريقة لتعليم لغتنا إذا شئنا أن يكتب لها االستعمال العفوي 

مشافهة وتحرير  –ركة على ألسنة أطفالنا في يوم غير بعيد، لتصبح بعد ذلك اللغة املشت

 في كل البالد العربية.
 مقاييس أخرى غير التواتر

انتبه الخبراء في تعليم اللغات إلى أن اإلحصاء وحده ال يكفي " لتحديد أهمية العناصر 

اللغوية عامة واملفردات خاصة فإن من املفردات التي يحتاج إليها املتكلم ما ال يرد على 
االت تقتض ي ظهورها بكثرة وهو مقياس " مقتض ى الحال " لسانه إال في ظروف معينة وح

 وهذا النوع من األلفاظ هو الذي يسمى بالكامن

كما تخضع العناصر اللغوية الشائعة ملناهج خاصة للكشف عنها فإن للكامن من األلفاظ 
طرقا خاصة أيضا للبحث عنه وهو يخضع ملقياس توزع الكالم في داخل املوضوع الواحد 

 ا يكثر في أحوال خاصة لتعلقه بمجال معّين من املفاهيمألن منه م
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لتعــارفا  

" ملرحلة البكالوريوس في اللغة طرق التدريسادة "ملسادسة  فهذه وحدة

 .  طرق وأساليب التدريس الحديثةالعربية وآدابها، وتشتمل على 

مفيدة في مجال طرق  وال يخفى على من يقرأ هذه الوحدة على أنها وحدة 

طرق  التدريس لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين به. فهذه الوحدة تلقي الضوء على 

وأساليب التعليم كطريقة اإللقاء وطريقة املناقشة وأسلوب التعلم النشط وأسلوب  

 لوب التعلم باالكتشاف. التعليم التعاوني وأسلوب حل املشكالت وأس

طرق وكما تتحدث عن تهيئة معلم اللغة العربية. تتحدث عن هذه الوحدة و 

تدريس قواعد اللغة العربية عامة وطرق تدريس اللغة العربية للمرحلة االبتدائية  

خاصة، وتسلط الضوء على التدريس االستقرائي باإلضافة إلى طرح األسئلة وشرح 

   الدرس ومكونات اللغة. 

ز على تعليم  هذه الوحدة الضوء على  لقيوأيًضا ت ِ
ّ
تعليم العناصر اللغوية وترك

ن أنواع التدريبات الصوتية وتوجيهات لتعليم األصوات، وهكذا   األصوات، وتبّيِ

م اال قتراحات في تعليم املفردات تتحدث عن تعليم مفردات اللغة الثانية، وتقّدِ

افة إلى املناقشة وطرق تدريس اللغة العربية،  وتعليم األنماط اللغوية الثانية باإلض

وكما تسلط الضوء على التدريس االستقرائي باإلضافة إلى طرح األسئلة وشرح 

 الدرس ومكونات اللغة.  

ألنه ال  هذه املادة ومن املعلوم أن هذه املعلومات مهمة للغاية لطالب

ِ يأن يستطيع 
ّ
طرق  تعرف على هذه الم اللغة األجنبية أو اللغة الثانية بدون العل

  فنرجو من طلبة العلم االستفادة الكاملة من الوحدة. . واألساليب

 وباهلل التوفيق. 
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 املقدمة
 التدريس الحديثة في اللغة العربيةأساليب 

اللغة العربية اللغة العربية من اللغات السامية القديمة املنتشرة قديًما في العالم 

عّد اليوم إحدى أكثر اللغات انتشاًرا وأهمية، واكتسبت أهميتها البالغة 
ُ
القديم، وت

ى أن القرآن الكريم نزل الرتباطها بالدين اإلسالمّي والشعائر الدينية اإلسالمّية، إضافة إل

بالعربية، أّما عن سبب التسمية فقد ورد في املصادر أن كلمة العربية مشتقة من اإلعراب 

ومعنى اإلعراب اإلفصاح، والعربية معروفة منذ القدم بأنها لغة الفصاحة والبيان، حتى  

م قبل نزول القرآن الكريم، وبهذا افتخر العرب، وعدوا فصاحتهم أساس فخرهم. وت

اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في األمم املتحدة باإلضافة إلى خمس لغات أخرى، 

 فبذلك أصبحت من اللغات العاملية الرسمية الست،
أّما بالحديث عن املادة اللغوية فالعربية تزخر بمعجم يضم الكثير من املفردات، فاملادة  

ور يحوي على أكثر من ثمانيين اللغوية فيها غزيرة، فلسان العرب وهو معجم البن منظ

ألف مادة، وُيطلق على اللغة العربية العديد من األوصاف منها، لغة الضاد، ولغة القرآن 
ألن هللا جل جالله أكرم العرب وأنزل القرآن الكريم بلغتهم فرفع شأنهم وشأن لغتهم 

طة يجريها  العربية.
ُ
ه خ

ّ
املعلم مسبًقا في طرق تعليم اللغة العربية ُيوصف التعليم على أن

محاولة منه لتحقيق األهداف املرجّوة من العلمّية التعليمّية، واللغة العربية بوصفها مادة 
ا فاللغة العربية 

ً
تعليمية لها طرق تعليم محددة، قد ال تنجح مع باقي املواد التعليمية، إذ

طرائق تعليم اللغة تحتاج إلى طرائق للتعليم، سواء للناطقين بها أو للناطقين بغيرها، ومن 

 العربية للناطقين بها 
 طريقة اإللقاء: 

سمى أيًضا الطريقة اإللقائية، هذه الطريقة من الطرائق القديمة املنتشرة واملستخدمة 
ُ
وت

بكثرة في التعليم، يكون اإللقاء أحادي الجانب من قبل املعلم، وهذه الطريقة تصلح 
ر الضخم، وتمتاز أنها توفر الوقت والجهد، عندما يكون عدد الطلبة كبير، مع جحم املقر 

غير أنه ُيؤخذ على هذه الطريقة أنها ترتكز على املعلم دون الطالب، وهذا بعيد عن الطرق 

نادي بأن يكون الطالب هو محور العملية التعليمية التعلمية.
ُ
 التعليمية الحديثة التي ت
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 طريقة املناقشة:
سمى أيًضا الحوارية، وهذه الطريقة منتشرة منذ القدم، ولها رواج في الوقت الحالي،  

ُ
وت

طبيق بشكلها الصحيح، لعل أبرز 
ُ
وهذه الطريقة مثل أي طريقة تحتاج لشروط حتى ت

هذه الشروط أن يقوم املعلم بإبالغ املتعلمين بمواضيع الدروس حتى يستطيعوا إجراء 
بدَّ من توفير املناخ املناسب من بيئة تعليمية مادية وتوفير الجو املناقشة مع املعلم، وال 

شرك الطالب في العملية التعليمية، 
ُ
الودي بين املتحاورين، وتتميز هذه الطريقة بأنها ت

وهذا ما ُينادي به خبراء التعليم الحديث، إال أن هذه الطريقة يؤخذ عليها أنه ربما يحتدم 

د املعلم قدرته في السيطرة على الصف أساليب التدريس النقاش بين املتحاورين فيفق

الحديثة في اللغة العربية بات التعليم باالعتماد على األساليب الحديثة مطلب ال غنى عنه 

في هذا العصر، فهذا العصر يشهد تقدًما وتطوًرا في كل األصعدة، ومنها التقدم في التعليم 
ليب حديثة تتالءم مع طبيعة املادة التعليمية، وأساليبه، فأوجد الباحثون التربويون أسا

فكان للغة العربية عدد كبير من األساليب الحديثة التي تساعد املعلم على تحقيق أهدافه 

ساعد املتعلم على اكتساب أكبر كم من املعلومات، 
ُ
 من التعليم، وت

 وفيما يلي أهم أساليب التعليم الحديثة: 

 أسلوب التعلم النشط: 

لنشط يعتمد على استراتيجيات التعلم الحديثة التي تجعل من الطالب محور التعلم ا
العملية التعليمية، يراعي املعلم البيئة الصفية وطبيعة الطالب ونوع املادة التعليمية، 

ومن ثم يختار املعلم استراتيجية مالئمة ، واالستراتيجيات تزيد في تعدادها عن املئة، 

وب التعليمي معتمد على نفسه في الحصول على املعلومة، فيكون الطالب في هذا األسل
فهذا األسلوب يبتعد عن األسلوب التقليدي الذي يقوم على التلقين والحفظ، وقد ضمن 

بعض الباحثين األساليب اْلتية تحت مسمى التعليم النشط، كون كل األساليب اْلتية 

ب متلقي إيجابي، واملعلم هو تعتمد على الطالب في الحصول على املعلومة، فيكون الطال
 موجه وميسر للعملية التعليمية.

 أسلوب التعليم التعاوني:  

يقوم التعليم التعاوني على جعل الطالب بمجموعات متجانسة، ويتم تكليف الطالب 
بمهمة من قبل املعلم، وإلنجاز هذه املهمة ال بدَّ من توحيد الجهود بين أعضاء املجموعة، 

ى املنفعة املتبادلة، فيستفيد كل منهم من جهد اْلخر، ويتميز التعليم ويسعى كل طالب إل
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التعاوني بالتفاعل اإليجابي بين املتعلمين، وهذا األسلوب من أنجح األساليب في تدريس 
 اللغة العربية، كون التعليم التعاوني يولد التحفيز والتفاعل اإليجابي عند املتعلمين. 

 أسلوب حل املشكالت:

ساليب الحديثة التي تصقل شخصية املتعلم وتجعله قادًرا على التعامل مع من األ  
املجتمع وكل مل يواجهه من مشاكل، وهذا األسلوب يقوم على خلق مشكلة للمتعلم من 

قبل املعلم، وعلى املتعلم البحث عن حل لهذه املشكلة من املصادر املتاحة بين يديه من 

 توزع قصيدة صعبة
ً

املعاني واملفردات على الطالب ويطلب منهم شرحا  قبل املعلم، مثال

استناًدا إلى موارد ومصادر محددة من قبل املعلم، فيبحث الطالب ويصلون للحل 

بأيديهم، فهذا األسلوب ُيعّرف الطالب على الطريق لفهم كل ما يريد، وكلما أصبحت 

سع، ولهذا األسلوب في املرحلة التعليمة أعلى كلما كانت املصادر املتاحة لحل املشكلة أو 
التعليم أثر كبير عند املتعلم، فاملتعلم عندما يصل للحل بيده، أفضل من أن يقدم له، 

 وهذه الطريقة تصلح لكل املواد التعليمة وليست حكًرا على اللغة العربية. 

 أسلوب التعلم باالكتشاف:
، وينقسم إلى يقوم هذا األسلوب على اكتشاف املعلومة بشكل ذاتي من قبل الطالب 

اكتشاف موجه، اكتشاف شبه موجه، اكتشاف حر، ويختار املعلم القسم املالئم للمرحلة 

العمرية التي ُيشرف على تعليمها، واالكتشاف يكون بإحدى الطرق التالية، إما 
االستقرائية، أو االستنباطية، أو االستداللية، وكل طريقة لها مميزات تختلف عن األخرى، 

ب يعتمد بشكل رئيس على طرح األسئلة املوجهة من قبل املعلم، ويصل وهذا األسلو 

 الطالب للمعلومة بإحدى الطرق السابقة.
 معلمو اللغة العربية وتطوير قدراتهم على املعلمين عموًما

، ومعلمي اللغة العربي خصوًصا تطوير قدراتهم ومهاراتهم في ظل الثورة املعرفية التي 

التطور ُسنة الكون ومطلب البشرية، ويقع على عاتق معلمي اللغة يشهدها العالم اليوم، ف
العربية حمل ثقيل، وهو جعل اللغة العربية مادة تعلمية شيقة في ظل عزوف أبنائها عن 

تعلمها ولجوئهم إلى لغات أجنبية أخرى، والتطوير يكون من خالل توظيف الوسائل 

في التعليم، وذلك لكسر النمطية  التعليمية املناسبة مع اعتماد األساليب الحديثة
ا 

ً
املعهودة عند معلمي اللغة العربية، وجعل مادة اللغة العربية مادة تفاعلية، فال بّد إذ

من التجهيز الكافي للمادة التعليمة، وذلك من خالل اتباع دورات التطوير املنهي، وال بّد 
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ي تتماش ى مع كفايات اللغة أيًضا من نبذ األساليب القديمة وتوظيف الوسائل الحديثة الت
 العربية،

وعلى املعلمين توظيف التقنيات التعليمية الحديثة لتحويل الدروس النظرية إلى دروس  

تفاعلية تطبيقية من خالل األنشطة الهادفة، ومن هنا تمكن أهمية االستفادة من 
واملؤتمرات  الخبرات التعليمية السابقة، فاملعلمين املحترفين وحضور الدورات التدريبية

لهم سيعود على املعلم الحًقا بالفائدة والنفع؛ ألن املادة التعليمية في كثير من املناهج 

تكون مملة نمطية، فهذه الخبرات تكون عون للمعلم في تحويل املنهج اململ إلى منهج شيق 

من خالل حسن توظيف املعدات والبرامج الحاسوبية وإدارة وابتكار األنشطة، فابتكار 

ا محقًقا لْلهداف املرسومة، وتحضير ا
ً
ألنشطة الهادفة يحتاج لخبرة، ليكون النشاط هادف

األنشطة يحتاج لوقت وتجهيز، لذلك لنجاح العملية التعليمية ال بد من التعاون بين 
قت، أعضاء الكادر التعليمي من مشرفين ومعلمين وإداريين ، ما يسبب الفوض ى وهدر للو 

 رسومةوالخروج عن األهداف امل

 تهيئة معلم اللغة العربية
تهيئة معلم اللغة العربية إّن تدريس املناهج وتوزيعها على املراحل والصفوف وتوزيع املواد 

يعتمد على مجموعة من األسس، لذلك على املدرس أن ييّهئ نفسه لعملية التدريس من 

سية، وأن يعتمد خالل وضع خطة تشمل جميع النواحي الثقافية والعلمية والبيئية والنف
الطريقة األمثل التي توصله إلى هدفه، مع األخذ بعين االعتبارالزمان واملكان والفئات 

 العمرية للطلبة وعقولهم وجميع ظروفهم،

م في ظروف وأجواء مريحة على يد معلم لديه الكفاءة املهنية  
ّ
فالتلميذ الذي يتعل

م بل والثقافة العامة والدراية بمواضيع املادة التي يد
ّ
رسها، ال يشعر بصعوبة في التعل

 يتقبله ويندمج به بشغف ورغبة.

تعتبر هذه الطريقة من أقدم طرق التدريس التي اعتمدها املدرسون وال  طريقة اإللقاء 
 )طريقة املحاضرة، أو الطريقة 

ً
يزالون يمارسونها حتى وقتنا الحاضر، ويطلق عليها أيضا

م بإلقاء موضوع معين بطريقة شفوية تناسب مستوى اإلخبارية( وهي طريقة يقوم بها امل
ّ
عل

م من أجل تحقيق أهداف الدرس، إذ إّن هنالك مجموعة من اإليجابيات لهذه 
ّ
املتعل

ن املعلم من شرح املوضوعات الصعبة، وتصحيح بعض األخطاء 
ّ
الطريقة، حيث إّنها تمك

 ي املعلومات بسهولة.التي توجد في مفردات املنهج، كما أّنها تساعد الطالب من تلق
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تتيح هذه الطريقة للطالب املشاركة مع املواد التعليمية، فهي تتيح  طريقة املناقشة 
م التفاعل مع تالمذته في فهم وشرح فكرة معينة وتحليلها وتصحيحها، بالتالي فإنها 

ّ
للمعل

كير تخلق فرصة إلحداث تفاعل إيجابي بين املعلم واملتعلم مّما يؤدي الى تنمية التف

 .واملعارف واالتجاهات لدى جميع األطراف
 طرق تدريس قواعد اللغة العربية

يس طرق تدريس قواعد اللغة العربية هنالك مجموعة من الطرق التي تعتمد في تدر 

 قواعد اللغة العربية، منها:

تعتبر من أقدم الطرق ويتم بها االنتقال من القانون العام الى الطريقة القياسية:  

 الخاص.

الطريقة االستقرائية: تتمثل في عملية عرض مجموعة من املواقف ثّم إيجاد وجه الشبه  
 بينها.

يتم من خاللها تدريس املادة املقروءة أو املسموعة واملكتوبة طريقة النصوص املتكاملة:  

 في إطارها العام، بحيث يتم التعامل مع النص اللغوي ككل. 
ر املادة التعليمية يعتبر أهم من توفر األجهزة والوسائل الوسائل التعليمية إّن توف

التعليمية، إذ إّن املادة تؤدي إلى اكتساب املتعلم الخبرة املطلوبة إذا توفرت فيها الشروط 

 التربوية،
الكتب املقررة والكتب املكملة اإلضافية، واملصادر واملوسوعات،  ومن هذه املواد: 

م الذاتي )املواد املبرمجة(، واللوحات واملجالت والصحف، وبرامج التل
ّ
فزيون، والتعل

املصورة وغيرها، بالتالي فإّن معلم اللغة يحتاج الى هذه املواد أثناء تدريسه، وبما أّن للغة 
 فهي طريقة لنقل املشاعر واألحاسيس والعواطف، فعلى 

ً
 أيضا

ً
 انفعاليا

ً
العربية جانبا

م الربط بين اللغة والواقع في عم
ّ
 لية التدريساملعل

 طرق تدريس اللغة العربية للمرحلة االبتدائية
طرق تدريس اللغة العربية للمرحلة االبتدائية العصف الذهني يقصد بالعصف الذهني 

عملية توليد وإنتاج أفكار واقتراحات إبداعية من قبل التالميذ بهدف حل مشكلة محددة، 

ليتمكن من توليد كمية كبيرة من من خالل إثارة الذهن للتفكير في جميع االتجاهات 
األفكار التي تخص املشكلة أو القضية املطروحة، بحيث يتمكن التالميذ من إظهار أرائهم 

وأفكارهم بحرية. خرائط املفاهيم هي من طرق التدريس االستراتيجية الفعالة التي تعتمد 

خالل أسهم على تمثيل املعرفة من خالل أشكال ومخططات تربط املفاهيم ببعضها من 
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يكتب عليها كلمات الربط، وتستعمل طريقة خرائط املفاهيم لتقديم مواضيع ومفاهيم 
جديدة، واكتشاف العالقات فيما بينهم من أجل تعميق الفهم وتلخيص املوضوع ثّم  

 .تقويم الدرس

 التعلم بالتخيل
بحيث تكون التعلم بالتخيل يقصد به التخيل اإلبداعي الذي يدفع بالطالب نحو اإلبداع، 

هناك مشاركة فعالة وحقيقة من التلميذ كأن يتخيل أن شاعر أو كاتب، بحيث يصبح 

 
ً
 أن يكون املعلم في هذه املرحلة مرشدا

ً
 في عمية التدريس، ومن املهم جدا

ً
 فاعال

ً
طرفا

 لتالميذ في تخيالتهم وتوجيههم بما يناسب املوضوع. 

 الكرس ي الساخن 

وعلى  (Hot Seat Strategy) الطريقة على استراتيجية الكرس ي الساخن تقوم فكرة هذه
مبدأ طرح األسئلة املحددة من قبل التالميذ على تلميذ آخر أو على املعلم، ومهي من أكثر 

الطرق فعالية عندما يرغب املعلم بتنمية مهارات القراءة وتكوين األسئلة لدى الطالب أو 

ذه الطريقة على تقديم املعلومات التوصل إلى مفاهيم معينة. القصة يقوم مبدأ ه
والحقائق بشكل قصص ي للطالب، وتعتبر من أقدم الطرق التي استعملها اإلنسان لنقل 

املعلومات والحكم إلى األطفال، باإلضافة إلى أّنها طريقة مثلى لتعليم التالميذ ألّنها تساعد 

وجذابة، لهذا يجب  على جذب اهتمامهم إلى املعلومات والحقائق التاريخية بطريقة شيقة
أن يحرص املعلم أن تكون القصة املستخدمة مناسبة لعمر التالميذ ونضجهم العقلي 

والفكري، ووجود عالقة بين القصة وموضوع الدرس بحيث تخدم األهداف املرجوة، مع 

ضرورة تقديمها بأسلوب شيق وسلس وممتع. املشكالت يتم صياغة املقرر بهيئة مشكالت 
وتقديم خطوات معينة لحلها من خالل األسلوب العلمي للتفكير، ومن ينبغي دراستها 

خالل هذه الطريقة تثار أفكار التالميذ وتزيد رغبتهم باكتشاف الحقائق، وعلى املعلم أن 

يراعي أن تكون مشكلة الدرس مناسبة لعمر الطالب ولها عالقة مباشرة بأهداف الدرس، 
واالطالع على مصادر املعرفة املتنوعة مثل الكتب وحثهم التفكير من خالل القراءة الحرة 

 واملجالت. 
 التدريس االستقرائي 

التدريس االستقرائي تعتمد هذه الطريقة على التتبع والتفحص من خالل عرض األمثلة 

املوجودة في الدرس وتفحصها لتحديد أوجه الشبه واالختالف للتوصل إلى القاعدة العامة 

 خالل املرحلة األولى من الدرس، حيث أو التعريف العام، وتعتب
ً
ر هذه الطريقة مفيدة جدا
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يضع املعلم األمثلة على السبورة ثّم مناقشتها مع الطالب لصياغة القاعدة النهائية. 
الورشة التعليمية يقصد بها القيام بأي عمل ميداني فردي للطالب شرط أن يكون تحت 

مية، وهكذا ال يكون التدريس من املنهاج إشراف املعلم بأهداف واضحة تخدم املادة العل

فقط أو املادة التي يشرحها املعلم للطالب ويحفظها، إنما التعلم عن طريقة األنشطة 
والحصول على املعلومات من قبل الطالب. التعلم باالكتشاف يقوم مبدأ التعلم عن 

تقويمها بطريقة طريق االكتشاف على زيادة قدرة التالميذ على تحليل وتركيب املعلومات و 

عقالنية، كما يمكنهم من اكتشاف امور جديدة بأنفسهم، وبالتالي تنمية قدراتهم على حل 

 املشكالت والتعلم بمتعة ولذة.

 طرح األسئلة

طرح األسئلة يوجه املعلم من خالل هذه الطريقة سؤال لجميع الطالب للتفكير به بشكل  
ضهم واالتفاق على إجابة موحدة للسؤال، منفرد لبضع دقائق ثّم مشاركة األفكار مع بع

 وتساعد هذه الطريقة على تشجع املشاركة التعاونية وتبادل األفكار وتقبل اْلراء.

 الرؤوس املرقمة
الرؤوس املرقمة يبدأ املعلم بتقسيم الصف إلى مجموعات مكّونة من أربعة تالميذ  

معين للصف بأكمله، وإعطاء كل طالب رقم من واحد إلى أربعة، ثّم توجيه سؤال 

فيتشاور أعضاء املجموعة فيما بينهم على حل السؤال، مع الحرص على فهم جميع 
 من 

ً
 عشوائيا

ً
أعضاء املجموعة للسؤال وحله، وبعد انتهاء الوقت يختار املعلم رقما

املجموعات لتقديم الجواب بالنيابة عن بقية مجموعته، وتعتبر هذه الطريقة من أكثر 

ث روح التعاون والفريق الواحد بين أعضاء مجموعة، وتعزز الشعور الطرق التي تب
بالتنافس والتفوق على املستوى الجماعي، باإلضافة إلى دمج الطالب من املستوى 

 الضعيف مع املتفوقين بطريقة غير محرجة لهم وتعزيز قدرتهم على املشاركة

 مسرح العرائس
مسرح العرائس يقصد بها استعمال األلعاب والعرائس في تمثيليات تهدف إلى تقديم  

 لطالب املرحلة 
ً
خبرات تعليمية ممتازة للتالميذ، وهي من أفضل الطرق وخصوصا

االبتدائية؛ ألّنها تجسد األفكار واملعلومات بطريقة ملموسة وواقعية ومسموعة، باإلضافة 

 ى إدراك دورهم في تغيير الواقع وتنمية قدرة الخيال لديهم. إلى أّنها تساعد التالميذ عل
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 حوض السمك
من الطرق التدريسية التي  Fishbowl Strategy حوض السمك تعتبر طريقة حوض السمك

تقوم على التعلم النشط وعلى التدريب الجماعي، فمبدأ هذه الطريقة يقوم على فرضية 

وأعضاء املجموعات، حيث يضع املعلم حدوث التعلم بين الشخص ي، وبين األشخاص 
أربعة أو خمسة كراس ي على شكل دائرة مغلقة مثل حوض السمك، أما بقية الكراس ي 

فيتم ترتيبها بشكل دائرة خارج حوض السمك، ثّم اختيار بعض الطالب مللء حوض 

السمك، بينما يجلس بقية الطالب على الكراس ي خارج حوض السمك، ويطلق على 

، أما (Cl) بقيادة طالب أو اثنين (P) سين داخل حوض السمك باملشاركينالطالب الجال

، حيث يسجلون (O) الطالب الجالسين خارج حوض السمك فيعرفوا باملالحظين

مالحظاتهم بصمت، وبعد مرور ربع ساعة يتبادل أعضاء الدائرتين أماكنهم، وبعد ربع 
 بمبادلة مالحظاتهم

ً
ومناقشتها بدون تعليقات على  ساعة أخرى يتجمع التالميذ جميعا

 املحتوى.

 شرح درس
شرح درس لغة عربية للمرحلة االبتدائية يبدأ املعلم بالتمهيد للحصة وتهيئة الطالب  

للموضوع الذي سيتم تناوله في الحصة. يقرأ املعلم املحفوظات أمام الطالب ويحاول 

. يدرب التالميذ على 
ً
تمثيل معناها خالل القراءة. يعيد املعلم قراءة القطعة مجددا

أن يقسم املعلم الصف إلى مجموعات تردد ما يقرأ املعلم. قراءتها، حيث من املمكن 

 .
ً
 شامال

ً
يشرح املعلم املعنى الكلي للقطعة دون الدخول في تفاصيلها. يشرح املفردات شرحا

 .يدرب التالميذ على حفظ جزء من املعلومات داخل الصف
 مكونات اللغة 

املراد من مكونات اللغة لتدريس كـل واحد منها أساليب 

يستعان بها عند تعليم اللغة الثانية. وأعلم أن لغة البشر ليست 

مجرد مجموعة من املفردات كما نطق البعض بل هي أكثر منها إنها 

أصـــــــوات ومفـردات وتراكيب ألنماط لغوية ثم سياق ثقافي، وهذه 

غة كما عرفنا وسيلة فعالة لتحقيق تسمى مكونات اللغة، والل

االتصال بين أفراد البشر لنقل األفكار وهي تعتمـد أوال علـى عملية 
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النطق ثم على ظاهرة الكتابة، فلغة البشر أوال هي منطوقة وأما 

 اللغة املكتوبـة فهي ظاهرة تابعة 

 اللغوية العناصر  تعليم أو  اللغة مكونات

 اللغة: عناصر 

 والتراكيب/ واملفردات، األصوات، عناصر: ثالثة وهي اللغة"، ونات"مك بعضهم ويسميها

 اللغة،  مهارات تعلم على املتعلم تعين التي الحقيقية املادة هي العناصر  وهذه القواعد.

 .املتعّددة بمستوياتها اللغة مهارات على السيطرة من يتمكن ال  عليها يسيطر  لم ومن

 أصوات : أوال 

 املفردات ثانيا:

 التراكيب ثالثا:

:
ً
 األصوات   أوال

  العرب به اهتم قديم، علم األصوات علم
ً
  اهتماما

ً
 بن الخليل فنرى  مبكر؛ وقت في بالغا

 ثم  وصفاتها، مخارجها وبّين العربية اللغة أصوات في القول  فصل قد هـ،175ت– أحمد

 لظاهرة مقدمة األصوات دراسة فجعل املسلك، نفس وسلك سيبويه تلميذه بعده جاء

 في  التجويد وعلماء اللغويين من كثير  ديدن باألصوات االهتمام وأصبح الصوتية. اإلدغام

 والحديث. القديم

 عبر  يتم ال  جيل إلى جيل من األصوات نقل أن وبما بالثبات؛ العربية اللغة أصوات وتمتاز 

 الذين  هم الكريم لقرآنا قرأء فإن مشافه’، بالتقي بل ، األصوات لهذه النظري  الصوف

 ن  وخير  القرون. عبر  وثباتها العربية اللغة أصوات حفظ في الكبير  الفضل إليهم يعود

 بين  جمعوا الذين املعتبرون القراء هم العربية اللغة ألصوات الصحيح النطق يمثل

 والرواية. الدراية

مل األمثل والطريق الصحيح، املدخل هو  اللغة أصوات نطق على والتدريب
ّ
 اللغة تعل

 والقواعد املفردات من الحصيلة من الدارس لدى  كان فمهما وإتقانها؛ األجنبية

  يبقى اللغوية، السياقات ومعرفة والتراكيب
ً
 يتقن  لم ما الثانية اللغة أداء عن قاصرا

 التدريبات خالل  من الحديثة؛ بالطرق  األصوات تعليم فإن ثم ومن أصواتها؛ نطق
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 نتيجة إلى تؤّدي  خالفها أو  اللغة مختبرات في السليمة الصوتية توالتسجيال  الثنائية،
 أفضل.

 بها، الناطقين لغير  اللغة تعليم في كبرى  أهمية عليها والتدريب األصوات تعليم يكتسب

 يعط لم -خاصة بصفة العربي الوطن خارج – العربية اللغة تعليم نرى  األهمية هذه ومع
 التعليم  هذا على القائمين من كثيرا أن وذلك ب؛والتدري التعليم من حقها لْلصوات

 تعليم  بين يخلطون  فهم ولذا اللغات؛ وتعليم التطبيقي اللغة علم  فى الخبرة تنقصهم

 املعلمين  أن فنجد الحروف. كتابة -املرسومة صورتها– وبين وتمييزها األصوات نطق

 املختلفة؛ مواقعه يف -منهم كثير  عند الحرف– الصوت كتابة كيفية على بتوسع يدربون 

 الطرق  وبهذه صوتا. عليه دّربوا أنهم ويعتقدون  آخرها. وفي وسطها، وفي الكلمة، أول  في

ن املتأخرون يأخذه متوارها، اللحن أصبح والترجمة؛ القواعد طريقة مثل التقليدية،  عمَّ
 نمل إال  ذلك يتبين وال  خطأ، من ينقلونه بما بعدهم ملن فيورثونه مدرسيهم، من يلحن

 الحاذق للماهر  ينكشف بالصوت، املتعلم نطق وعند أصواته. نطق وأجاد اللعة، عرف

 املتعلم نطق وعند أصواتها. نطق بالصوت النطق أن والصفات، املخارج بمعرفة
 نطق بالصوت النطق أن والصفات، املخارج بمعرفة الحاذق للماهر  ينكشف بالصوت،

 وخلل. عوج فيه أو  سليم

 علم رواد من كثير  عزل  العربية التعليم بصالح ليست التي النتيجة ههذ إلى قاد ومما
 تماما، العرب عند الصوتية الدراسة عن أنفسهم -األصوات تعليم فيه بما– األصوات

 الجوانب من الرواد هؤالء من كثير  يستفد فلم التجويد؛ علماء عند ما ذلك في بما

 بأنَّ  منهم كثير  لدى  حاظئ ظن بسبب ذلك حدث وقد السابقين؛ دراسة في الحسنة
 خطأ السبب هذا إلى يعزى  وقد شيئا؛ عنه العرب يعرف ال  غربي نتاج الصوتية الدراسة

 هؤالء بين العزالة ذلك عن ونتج العربية، أصوات لبعض وصفهم في املتأخرين بعض

ة الطين زاد وقد التقليديين. العلماء وبين املستغربين
ّ
 نايةوالع التراث،  على الهجوم بل

 العامية. باللهجات
 تدريبات أهم من تخلو  أنها تجد يعتمدونها التي كتبهم من كثير  على بعاجلة وبنظر 

 الرمز  يعالجون  وهم الصغرى، الثنائيات طريق عن األصوات تمييز  تدريبات األصوات؛

 ذلك: لنا لتبين مثاال  العين صوت أخذنا ولو  صوتا. ال  حرفا

 حرف  صوت

 )كتابة( )نطق(
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   ينطق كيف
 

 مواقعه في يكتب كيف     منطوقا يمّيز  وكيف

 جانب وهو  الثاني، الجانب على التركيز  فيه يتّم  مر_ _كما العربي التعليم أّن  حدنو 
 أهم إلى يفتقر  ناقصا؛ يقدمونه فه الصوتي الجانب في شيئا قّدموا وإذا الكتاب،

 عادة الذي  البديل الصوت من الهدف الصوت تمييز  تدريبات وهي الصوتية، التدريبات

ه، يحله اللغة متعلم
ّ
 بينهما؛ طريق عن إال  الصوتين بين الفروق على التكيز  يتم وال  محل

. وينطقه صحيحا، سماعه عند فيمّيز 
ً
 صحيحا

؛ اللغة عناصر  أصعب من الهدف، للغة الجيد النطق اكتساب بعد
ً
 ويعود اكتسابا

 في لها مثيل ال  التي األصوات تلك الدارس على األصوات وأصعب عضوية. ناحية إلى ذلك
 صعوبة يشكل النطقية العادات من به يرتبط وما األم، للغة النطقي فالجهاز  األم؛ الغتة

  يتطلب مما باللغة، الناطق غير  للمتعلم كبيرة
ً
 متعلم وألن والتدريب، العناية من كثيرا

 إال  تسمع أذنه تكن ولم صغره، منذ األم، لغته أصوات سماع على تعود قد العربية اللغة
 -مكثفة بصورة– السمعي التمييز  على الطالب هذا مثل يدرب أن وجب لذا األصوات، تلك

 من يدركها يكن لم التي االختالفات، تلك يدرك لكي لغته وأصوات العربية، االصوات بين

 االختالفات. هذه بين السمعي التمييز  بمقدوره يصبح وحتى قبل،
 من يتعلمه ما بعض أن يدرك العربية، األصوات نطق على الطالب يدرب نماحي

 األمر. أول  ذلك في مشقة يجد أنه غير  تقليده فيحاول  لغته. في ملا مخالف أصوات،

  ليس الجديد، الصوت هذا أن سيدرك املران وكثرة وباملمارسة
ً
 الذي للصوت مطابقا

 الجيد.  األداء إلى ليصل والتدريب الحرص من مزيد إلى تقود خطوة وهذه لغته، في يعرفه

 فقد: الدارسين ولغة للعربية الصوتيين النظامين بين تقابلية بدراسة قمنا وإذا

o ونفترض العربية، اللغة ألصوات مشابهة أو  مماثلة أصواتا الدارسين لغة في نجد 
 نطقها. في صعوبة يجدون  ال  الدارسين أّن  الحالة هذه في
o متغيراتها ولكن العربية، اللغة ألصوات مشابهة أو  مماثلة أصواتا لغتهم في نجد 

 أّن  نفترض الحالة هذه وفي العربية، اللغة أصوات ملتغيرت مماثلة ليست

 الصعوبة. بعض سيواجهون  الدارسين

o  األصوات هذه اّن  نفترض وهنا العربية، اللغة أصوات بعض لغتهم في نجد ال 

 عليهم. صعبة ستكون 
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 بين التمييز  العربية، للغة الدارس تواجه التي الصوتية عوباتالص أكثر  ومن

 القمرية و)ال( الشمسية )ال( بين والتمييز  )املدود( والطويلة )الحركات( القصيرة الصوائت

 إلخ. والصاد... السين بين كالتمييز  املتشابهة؛ األصوات بين والتمييز  والنون، والتنوين

 وتقديمها عليها، التركيز  ينبغي الدارسين لغة في ليست التي الهدف اللغة فأصوات

 الثالثة األصوات تدريبات واستخدام خاصة، بتدريبات وإفرادها مباشرا، تقديما للدارس

 خاصة، بدروس تفرد فال  الدارسين لغة في املوجودة الهدف اللغة أصوات أما لتحقيقها،

 األخرى. اللغوية السيافات في بوردها ويكتفى

 إلى  باالستماع يكتفى وال  الخطأ، موضوع إلى ينبه أن املتعلم لسان ملتقوي يكفى ال 

 يكفي وال  النطقي. جهازه واستخدام املحاكاة من الخطأ إلصالح بد ال  بل الصواب، النطق

 ملستمر  اليومي التدريب هذا من أفضل بل القصير، املكثف التدريب الحالة هذه مثل في

 أكثر  يجمع أال  نطقية، مشكلة من أكثر  الحظ إذا درسامل على وينبغي تركيز، أو  تكثيف دون 

 صلة. بينها يكن لم ما واحد تدريب في صوتية مشكلة من

 ثالثة: الصوتية التدريبات أنواع

 الصوتي: التعرف تدريبات -1

، سماعه عند وتمييزه الصوت إدراك به ويقصد
ً
. أو  منفصال

ً
 متصال

، الهدف الصوت بنطق تبدأ التعرف، من النوع هذا تدريبات فإن ولذلك
ً
 ثم مفردا

 رة سماعه للدارس وبتاح الهدف، الصوت تشمل التي الكلمات من مجموعة إيراد

 خلف الصوت بتكرار  الطالب ويقوم التسجيل. جهاز  من أو  مدرسه، من أكثر  أو 

 ومن الدارس، يعرفه مّما الكلمات هذه تكون  أن ويستحسن التسجيل. أو  املدرس،

 عليه فيجتمع املعنى؛ في بالتفكير  الدارس ذهن ينشغل ال  حيث األعالم؛ أفضلها

 ونطقه. الصوت وتمييز  املعنى فهم صعوبتان؛

 الصوتي: التمييز  تدريبات -2

 كل وتمييز  صوتين بين الفرق  إدراك إلى الصوتي التمييز  تدريبات تهدف

 البديل والصوت الهدف الصوت نطقه؛ أو  سماعه، عند اْلخر  عن منهما واحد

 عن النوع هذا في التدريب ويتم الهدف. الصوت نطق أراد إذا املتعلم ينطقه الذي 
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 ليدرك املتقابلين، الصوتين على التركيز  مع الصغرى، الثنائيات قوائم طريق

 بينهما. الفرق  الدارس

 واإلنتاج؛ التمييز  تدريبات أهم من الصغرى  الثنائيات على التدريبات وتعد

  يماثل ل الذي  الثنائيات، هذه في الهدف الصوت يكون  حيث
ً
 أصوات من صوتا

 سبق الذي أو  الدارس، لغة في واملعلوم القديم للصوت مقابال  الدارس لغة

 مسير/ سار/صار، مثل: الصغرى، الثنائيات نطق املدرس وعلى تعلمه، للدارس

، كلمة كلمة بالنطق مبتدئا مصير،
ً
  ثم أوال

ً
، زوجا

ً
 بعده يردون  والطالب زوجا

 املدرس وعلى النطق، في الطالب بعض يخطئ أن ويتوقع أفرادا، ثم ،أوال جماعة

 لهم. ذلك تصحيح

 الصوتي: التجريد تدريبات -3

 ذلك كلماتها بعض في مقاطع أو  جمل، خالل من الصوت إلى التعرف وهي

 إليها ليستمع الكريم، القرآن آيات من بعض اختيار  ويمكن الهدف، الصوت

 مختلف، بلون  درس كل  في الهدف الصوت ويكتب مجيد، مقرئ  من الدارس

 والتمييز. التركيز  على الدارس ليساعد

 نطق اإلمكان، بقدر  الدارس، يجيد أن األصوات تدريبات من والهدف

 ونطقه لها، سماعه عند البدائل األصوات وبين بينها يميز  وأن العربية، األصوات

 يشغل أال  نيستحس  فإن ولذلك مخارجها، وبيان وصفها الهدف وليس لها،

 الصحيح النطق بمحاكاة بل األصوات، عن النظري  بالحديث الدرس املدرس

 عليه. والتدريب

 األصوات: اختبار  مصادر 

  نضع حين 
ً
 التي االصوات تلك على يقتصر  أن ينبغي األصوات، في صفيا اختبارا

  نضيع ال  حتى للدارسين صعوبة تشكل
ً
  وقتا

ً
  نعرف مسائل اختبار  في وجهدا

ً
 أن سلفا

 دارسية تقابل التي الصوبات عن يدونها التي املعلم مالحظات وتشكل يحدقها. الدارس

 
ً
  مصدرا

ً
 للنظامين التقابلي التحليل ذلك إلى باإلضافة صوات.األ  اختبار  مصادر  من أساسيا

 املجال هذا في أجريت التي التقابلية والدراسات العربية. واللغة الطالب للغة الصوتيين

 ع، ظ، ط،  ض، ص، خ، ح، )أ، هي: العربية في صعبة تكون  قد التي األصوات أن إلى تشير 
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 التي األخرى  األصوات تلك إلى فةباإلضا األصوات هذه على تركز  أن حاول  لذا ؛ ق( غ،
 لطالبك. صعوبة تمثل

 األصوات: لتعليم توجيهات

  عالج •
ً
  صوتا

ً
 الواحد. الدرس في فقط واحدا

 الكتاب. بتعليم األصوات تعليم تخلط ال  •

 وكتاب. قراءة باملرسوم األصوات تربط ال  ال  •

 تجريد(. تمييز، )تعّرف، الثالثة األصوات تدريبات من شيئا تغفل ال  •

 دفتر  في ذكرها من بأس وال  التخصصية، املصطلحات الطالب أمام تذكر  ال  •

 لتذكيرك. تحضيرك

 تمييزها. في يساعد بما إليها باإلشارة اكتف بل نظريا، والصفات املخارج تشرح ال  •
 طالبك اجعل بل سماعه، عند ومييزه الصوت على التعرف مجرد على تقتصر  ال  •

 بعدك. ديدتر  مجّرد من أكثر  وينتجونه ينطقونه،

 املناج. الوقت حدود في درسك قّدم •
 للمعلمين مدرَّب ال  مبتدئين طالبل معلم أنا تذكر  •

 

 ـ تعليم مفردات اللغة الثانية2
كما أشرت في مكونات اللغة أن املفردات لها مقام أساس ي في تكوين 

تلعب دورا هاما في اللغة، ومن املمكن أن يعبر إنسان  اللغة، وهـي

احتياجاتـه بـاملفردات ،ولتنظر إلى األطفال الذين يعبرون عن عن 
في مكونات اللغة  احتياجاتهم باملفردات، ونظرا إلى أهمية املفردات

عند ما تطلق كلمة اللغة يتبادر منها في الذهن املفردات مع أن 

 اللغةليست مفردات فقط بل هي عبارة عن مجموعة العناصر .
 معنی تعليم املفردات : 

واملراد من تعليم مفردات اللغة الثانية أن يقدر الدارس على 

نطقها وعلى فهم معناها ولو بواسطة القواميس واملعاجم وعلى 

إيجاد مقابل لها في لغته األولى وليقــدرعلى استخدامها في مواقف 

 الحياة اليومية لالتصال بناطقيها.
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نفسه في وفي وضع برنامج تعليم املفردات للمعلم أن ال يقيد 
عدد الكلمـات ألنه عمل غير علمي وفيه إضاعة الوقت والجهد 

والطائل تحته بل املعيار األنسـب في وضع برنامج تعليم املفردات أن 

يعين املعلم عدد املواقف التي يريد االتصال فيها مـن الدارس وعدد 
األنماط والتراكيب التي يريد من الدارس استخدمها بكفاءة ولكن 

 طبعـد

 مخلص للمعلم في إعداد الدرس املوقعي من اختيار املفردات ال 

لتقديمها في قوالـب الجمل فعليه أن يختارها من ذخيرة اللغة 

األجنبية والبد أن يكون هذا االختيار عـــــــــيرعشوائي بل على أساس 

 خاص.
 األسس الهامة في اختيار املفردات اللغوية: 

ار املفردات اللغوية وهي وإليك مجموعة من األسس في اختي

 ما اتفـق عليـهاخبراء تعليم اللغات األجنبية.
 (:Frequency of Utilizationشيوع االستخدام )

إذا كانت الكلمة أكثر شيوعا في االستخدام من بين الكلمات التي 

تتفق معها في املعنى مثال السيف بدل الصمصام والسكين بدل 
ـل على األخرى في تعليم اللغة املدية فللمعلم أن يفضل اختياره

 األجنبية. 

 (Range/Speciossness of Utilizationتوسع االستخدام )
للمعلم أن يفضل اختيار الكلمة التي يستخدمها معظم البالد 

الناطقة باللغـة األجنبية املدروسة ومن املصادر التي تفيد هذا 

السدد في تعليم اللغة العربيـة كاللغـة الثانية معجم الرصيد اللغوي 
للطفل العربي )الكتاب الذي أعدته املنظمة العربية التربية 

نس( هذا املعجم يجمع كلمات ذات توسع عال والثقافة والعلوم بتو 

العرب في حيث رتبت فيـه كلمات وردت على ألسنة األطفال 
 مختلف الدول العربية .
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 املساعدة من أهل اللغة األجنبية:
للمعلم أن يسأل أهل اللغة األجنبية عن الكلمات املتاحة بسهولة 

للدارسين ويفضل تلك في املواقـف االتصالية التي يريد تعليمها 

 الكلمات في اختيارها لتعليم اللغـةاألجنبية على غيرها.
  (Familiarity)عدم وجود الغرابة في الكلمات  

يفضل املعلم في تعليم مفردات اللغة األجنبية الكلمات التي هـي 

مألوفـة في املجتمع الشعبي ويستخدمها عامة الناس في مواقف 

تعليم الكلمـلت املهجورة نادرة االستخدام عند الحياة ويتجنب عن 

املتخصصين في اللغة األجنبية مثال للمعلم أن يفضـل كلمة أسد 

على كلمة فدوكس وكلمة موت على شجب وغير ذلك من الكلمـات 
 على نفس املنوال۔

 تعليم التراكيب والقواعد .3

ة النحو له أهمية كبرى في تعليم وتعلم اللغة األجنبي        
وال يسع ألحد أن يرفـض هذا، ومن املعروف أن النحو هو 

قوعداللغة وفيها تقنين الظواهر لغوية ألفها نـاطق 

واستخدموها تصعا وكتابة، إذن اللغة أسبق من تقنين 
قواعدها، فـــــــالقواعد إذن وسيلة في تعلم اللغة وليست غاية 

ام بدائها، والغرض من تدريس القواعـد أن يكـون استخد

اللغة سليما نطقا وكتابة، فاتضح من هنا أن تقول إن 
هدف تدريس النحـو )قواعد اللغة( ليس حفيظ الطالب 

مجموعة من القواعد املجردة أو التراكيب املنفردة بل 

مساعدته في استخدام اللغة نسقا وكتابة على املسارات 
الصحيحة التي ألفها ناطقوهـا وابتعاده عن االستخدام 

املنحرف عن املسار السليم، وما فائدة الـحـو إذا لم اللغوي 

يساعد الطالب على قراءة نص فيفهمه أو التعبير عن ش يء 
فيجيد التعبير عنه؟فاالتحاد القديم في تعليم النحو ومازال 

سائرا حتى اليـوم في بعـض البـالد اإلسالمية هو تعليم قواعد 

ة، فمعلـم اللغة بالشرح والتفصيل ضمن األمثلة املصطعـ
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اللغة الثانية يجول في أشتات القواعد ويزيد في التفصيل 
لكل ما هو شاذ أو غريـب ثم يطلب من دارس ي اللغة الثانية 

أن يأتوا بأمثلة متناثرة، والشك أن في هذا االتجاه إهماال 

للجانب الشفوي، وهذه عملية مملة للدارسين وسهلة 
بة في استخدام للمعلم وفي النهاية يجد أكـ الطالب صعو 

اللغة الثانية ويشعرون بالضيق وامللل في تعليم اللغة 

 الثانية.

تدريبات األنماط والقوالب في تعليم القواعد  
 اقترحت املدرسة السلوكية

 أربعة أنواع تدريبات األنماط وهي: 
 التدريبات التكرارية/ اْللية  .1

 تدريبات التمييز .2

 تدريبات املتبادل .3
 االستيعاب/ اإلجابةتدريبات  .4

 التدريبات التكرارية / اآلتية

في هذه التدريبات الطالب ال يحتاج إلى فهم ما يقوله في 
التدريب ألن املقصود منه أن يقدر الطالب على القيام به 

دون حاجة إلى فهم ما يقوله، والجوهر األساسـي في هذه 

التدريبات أنها تعتمد على القياس فاألحسن في التدريبات أن 
 يجريها املعلم في الفصا جماعيا: 

 أنا فهمت   فھم   يقول املعلم۔ كما 1

 شرب أنا شربت
 کتب۔۔۔۔۔۔۔۔    ثم یقول:

 وضع۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ويطلب من الدارسين أن يكملوهما جماعيا قياسا على  
 املثالين السابقين 

 رجل طیب كما يقول املعلم : هذا ۔2

 امرأة طبية   هذه 
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 طفل۔۔۔۔۔۔۔  ھذا  ثم يقول :
 طفلة۔۔۔۔۔۔۔۔ ههذ  

ن الدارسين أن يكملوها جماعيا قياسا على ثم يطلب م 

املثالين السابقين هكذا يجري املعلم التدريبات التكرارية 
اْللية في قواعد اللغة املطردة ويجعلهم قادرين على 

 استخدامها بدون شرح و تفصيل۔

 تدريبات التمييز 

في هذه التدريبات يدرب املعلم الدارسين على تمييز الصيغ  

تشابهة حتى يقدروا على الفرق بينها دون التوغل والتراكيب امل

 في تعقيدات الصرف والنحو مفصلة.
 ضرب علي سليما ضرب سلیم  كما يقول األستاذ:  

 أكل ساجد طعاما

 أكل طعام  
 فتح ساجد بابا  ثم یقول 

 باب   

 شرب عدنان عصيرا   

 عصيرا   

ثم يطلب من الدارسين أن يكملوهما جماعيا قياسا على  

املثالين السابقين وهكذا في الصيغ والتراكيب املتشائمة 

 األخرى.

 تدريبات التبادل  

في هذه التدريبات يدرب املعالم الدارسين على االستعمال 

الصحيح لْلنماط اللغوية وذلك بتبديل في موقع من املواقع 

 في الجملة أو أكثر.

 اذھب الی البیت ما یقول االستاذ:ک

 اذھب الی املدرسة    

 الکلیة   ثم یقول 
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ويطلب من الدارسين أن يكملوه في ضوء املثالين السابقين 

 جماعيا.

 الكتاب فوق الطاولة  كما يقول :  

 علی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ السطح   ثم يقول:

 ثم يطلب من الدارسين أن يكملوه قياسا على السابق.    

 تدريبات االستيعاب اإلجابة

تدريبات االستيعاب يقال لها التدريبات الداللية وهي ال       

يمكن أن يـأني كمـا الدارس إال بعد فهم ما قرأ أو سمع وهذه 

التدريبات يجريها املعلــم حـول الحـواراملدروس وتوجه إلى 

ين أسئلة حول املعلومات املذكورة في الدرس الدارس

الحــــــــواري والدارسون باإلجابة جماعيا أو منفردين واحدا تلو 

آخر ولكن في األنماط/ القوال اللغوية واملعلم يستمع إلى 

 اإلجابة ثم يصححها بعيدا عن إهانة الدارس.

ي خالصة ما قلنا إن قواعد اللغة األجنبية يدرسها املعلم ف    

األنماط والقوالــب وبطريق غير مباشر والدروس الحوارية ال 

يدرهم املعلم على -بد أن تكون مشتملة على هذه األنمـاط 

هذه األنماط/ القوالب بالتدريبات املكثفة وأنواع التدريبات 

علـى األنماط القوالب اللغوية هي التدريبات اْللية وتدريبات 

 دريبات االستيعاب فافهم وتدير۔التسيير وتدريبات املتبـــال وت
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 أسئلة املناقشة

 .تعليم مفردات اللغة الثانيةالق ضوء على  .1

 .الصوتي التعرف تدريبات و  الصوتي التجريد تدريباتما ذا تعرف عن  .2

 اللغة. مكونات عن موجزا مقاال  اكتب .3

 :يةئطرق تدريس اللغة العربية للمرحلة االبتداتحدث عن  .4

 .طرق تدريس قواعد اللغة العربيةما ذا تعرف عن  .5

 .أهم أساليب التعليم الحديثةاذكر  .6
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    ــدة السابعة الـوح

 

 

 وأساليب تعليمها لغير الناطقين بها املهارات اللغوية ،  

 مهارة االستماع   •

 مهارة الكالم ) التحدث (   •

 مفهوم القراءة •
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 التعــارف

" ملرحلة البكالوريوس في اللغة  التدريس طرق ادة "سابعة مل فهذه وحدة
وأساليب تعليمها  االتصالية الرئيسة املهارات اللغويةالعربية وآدابها، وتشتمل على 

 .  وهي: االستماع واملحادثة والقراءة والكتابة لغير الناطقين بها

مفيدة في مجال طرق  وال يخفى على من يقرأ هذه الوحدة على أنها وحدة 
يم اللغة العربية لغير الناطقين به. فهذه الوحدة تلقي الضوء على التدريس لتعل

    مهارة االستماع ومفهوم االستماع وأهداف االستماع. 

مهارة الكالم )التحدث( ومفهوم الكالم وأهداف تعليم مهارة وتتحدث عن 
 التحدث )الكالم(. 

وأنواع   مهارة القراءة، ومفهوم القراءة ومهارات القراءةوكما تتحدث عن 
القراءة، وتقسيم القراءة إلى القراءة الجهرية والقراءة الصامتة، وتواصل قيام 
القراءة الجهرية على أربعة عناصر: رؤية العين املادة املقروءة، واإلدراك الذهني 
للصورة املقروءة، ونطق املادة املقروءة، وإدراك معنى املقروء وفهمه، وهكذا قيام 

ثالثة عناصر: النظر بالعين إلى املادة املقروءة، وقراءة الكلمات القراءة الصامتة على 
 والجمل والنشاط الذهني املصاحب للفهم واملؤدي إليه. 

ط الضوء على أهداف تعليم مهارة القراءة وتنميتها.  ِ
ّ
م وهكذا تسل وأيًضا تقّدِ

 لكتابة. مهارة الكتابة ومفهوم الكتابة وأهداف تعليم مهارة ا هذه الوحدة الضوء على  

ح   ا. وهكذا توّضِ      تعليم املهارات اللغوية وظيفيًّ

جيد أي لغة  ومن املعلوم أن هذه املعلومات مهمة للغاية للطالب ألنه ال ي
فنرجو من طلبة العلم االستفادة الكاملة  . هارات اللغويةبدون التعرف على هذه امل

 من الوحدة. 

 وباهلل التوفيق. 
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 األهـــــداف

ْن: 
َ
اِلِب أ

َّ
ى الط

َ
َوْحَدِة َوِاْسِتْيَعاِبَها َعل

ْ
 َبْعَد ِدَراَسِة َهِذِه ال

1-  
َ

 مفهوم مهارة االستماع وأهداف االستماع.َيْعِرف

   لم مفهوم مهارة الكالم )التحدث واملحادثة( وأهداف تعليم مهارة التحدث.  َيعْ  -2

  مهارة القراءة وتنميتها. مفهوم مهارة القراءة وأهداف تعليم  ُيْدِرَك  -3

  مفهوم مهارة الكتابة وأهداف تعليم مهارة الكتابة. يلم ب -4

ا. يستوعب  -5   تعليم املهارات اللغوية وظيفيًّ
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 املهارات اللغوية ، وتعليمها وظيفيا
 :مقدمہ

لم يعد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها قائمة على تقسيم اللغة إلى الفروع 

سائد قبل بعد أن ثبت عدم علمية ذلك التقسيم. ويميل االتجاه اليوم إلى تعليم كما كان 
من النظرة إلى وظيفة اللغة في الحياة إذ يجمع معظم  االلغة من خالل املهارات، انطالق

 .وظيفة األساسية اللغة ھی االتصالعلماء اللغة على أن ال

ال اللغوي من عدة عناصر وكغيره من املواقف االتصالية املختلفة يتكون االتص

هي: املرسل، واملتلقي والرسالة، والوسيلة. ولكل عنصر من هذه العناصر دور مهم في 

عملية االتصال اللغوي: فاملرسل يقوم بتركيب الرسالة التي يرغب في بثھا في ضوء خبراته 

ء خبراته اللغوية، أما املتلقي فيقوم باستقبال الرسالة وتفكيك رموزها ، وتفسيرها في ضو
اللغوية، والرسالة التي تصدر عن املرسل إما أن تكون شفوية: أي، من خالل موجات 

صوتية، وهنا يكون املرسل متكلما ويصير املتلقي مستمعا، وإما أن تكون الرسالة مكتوبة: 

 
ً
 .وهنا يكون املرسل كاتبا ويصير املتلقي قارئا

ادثة، والقراءة، والكتابة ( هي قدرة واملهارات االتصالية الرئيسة )االستماع، واملح

الفرد على تكييف القواعد اللغوية، واستخدامها من أجل أداء وظائف اتصالية معينة 

بطرائق مناسبة ملواقف معينة۔ وهذه املهارات ليست منفصلة عن بعضها، وإنما هناك 
مة عالقات وثيقة تربطها بشكل يجعلها تتداخل وتتكامل في استخدام اللغة استخدا

طبيعية۔ و يجب أن تتضمن كل مهمة من مهمات اللغة في قاعة الدرس أكثر من مهارة 

لغوية واحدة كما هي ا الحال في واقع الحياة الحقيقية۔ وللمهارات اللغوية موقع أساس ي 
عند الحديث عن برامج تعليم اللغات؛ فهي همزة الوصل بين منطلقات البرنامج وأسسه 

مية التي تجسد هذه املنطلقات وتلك الفلسفة إلى ش يء محسوس. الفلسفية املواد التعلي

وقد أثبتت التجارب أن التدريب على عناصر اللغة ال يؤدي بالضرورة إلى التدريب على 
املهارات اللغوية؛ فالتدريب على تمييز رموز الكتابة، والتراكيب النحوية، واأللفاظ ال يؤدي 

تابي، أو الفهم الصحيح للمادة املقروءة۔ والتدريب بالضرورة إلى القدرة على التعبير الك

على تمييز العناصر الصوتية والنحوية واملعجمية ال يؤدي بالضرورة إلى فهم املسموع۔ ومع 
أن التدريب على العناصر اللغوية له أهميته في تمكين الدارس منها، ومساعدته على 

غير كافية لتمكين الدارس من املهارات  االستفادة منها سواء في الفهم أم التعبير، إال أنها

اللغوية؛ فاملهارة تحتاج إلى تدريب خاص بھا، و إذا أردنا أن يفهم الدار ما يسمع فال بد 
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من إتاحة الفرصة له ليتدرب على االستماع إلى النصوص اللغوية ، وإذا أردنا أن یعبر 
ف مختلفة ، وهكذا مع شفويا فال بد من إفساح املجال له ليتدرب على الكالم في ظرو 

 (۱۰۹، ص ۱۹۸۵القراءة والكتابة۔( ) صيني وآخرون ،

والتواصل بمعنى اإلبانة عن املعاني النفسية باستخدام الرمز اللغوي في أي مجال 
يجري فيه هذا االستخدام ، ال يخرج عن نوعين : أحدهما شفوي يقتدر عليه بامتالك 

 در عليه بامتالك مهارتي الكتابة والقراءة . مهارتي السمع والنطق ، واْلخر تحريري يقت

ولتعليم اللغة اتصالية صورتان : الصورة الضعيفة التي یزود فيها الدارس 

بمجموعة فرص االستخدام اللغة في االتصال ، والصورة القوية التي تستثار فيھا 

فيها  اإلمكانات اللغوية عند الدارس في مواقف اتصال طبيعية؛ فتكثر الفرص التي يتم

توظيف املصادر اللغوية والثقافية املتاحة في املجتمع حتى يتمكن الدارس من أداء املهام 
االتصالية التي يكلف بها في املهارات اللغوية املختلفة ، وهذا هو الفرق بين تعليم االتصال 

 .، وتعليم اللغة من خالل االتصال من خالل اللغة

 
 تماع مهارة االس ❖

االستماع نشاط أساس ي من أنشطة االتصال بين البشر ، فهو النافذة التي يطل 

اإلنسان من خاللھا على العالم من حوله ، وهو األداة التي يستقبل بوساطتها الرسالة 
 الشفوية 

 مفهوم االستماع  -1

لالستماع تعريفات متعددة ، منها : إن االستماع عملية يعطي فيها املستمع 
صا، وانتباها مقصودا ملا تتلقاه أذنه من أصوات، وهو يشمل إدراك الرموز اهتماما خا

اللغوية املنطوقة، وفهم مدلولها، وتحديد الوظيفة االتصالية املتضمنة في الرموز أو 

الكالم املنطوق، وتفاعل الخبرات املحمولة في هذه الرموز مع خبرات املستمع و قيمه و 
ويمها ومحاكمتھا، والحكم عليھا في ضوء املعايير معاييره، ونقد هذه الخبرات وتق

والمستمع الجيد هو الذي يفكر ( ۳، ص۲۰۱۱املوضوعية املناسبة لذلك. )إيليغا ،

باستمرار، ويربط كل ما يستمع إليه، ويحاول توظيفه في مواقف حياته املستقبلية، 
لمات جديدة، واالستماع الجيد يزيد عدد املفردات لدى الدارس؛ ألنه سيستمع إلى ك

 ويتعلم كيفية استخدامھا۔



147 

ولالستماع أهمية كبيرة بالنسبة إلى غير الناطقين باللغة العربية؛ فهو املھارة التي 
تكاد ال تنقطع حاجته لھا حتى بعد مغادرته البلد العربي الذي عاش فيه أو البرنامج الذي 

 .اتصل به 

أية مادة صوتية بقصد وهو يعد مھارة أساسية من مھارات االستقبال وتلقي 
فهمها والتمكن منها وتحليلها واستيعابها والقدرة على نقلها ، ويحتاج ذلك إلى قدر من 

اليقظة واالنتباه والتركيز، وعلى هذا فهو فن الغوي ال غنى عنه، و شرط مهم للنمو اللغوي 

تنميتها، والفكري واكتساب املهارات األخرى للغة، إضافة إلى دوره في تقوية الشخصية و 

 وتمكينها من التزود بالثقافة۔ 

( من وقتهم في %45وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن األفراد يستهلكون نسبة )

( من %16من وقتهم في التحدث ، بينما يستهلكون ) (%۳۰االستماع ، و )
 ( من وقتهم في الكتابة %9وقتهم في القراءة ، و )

والعالقة بين االستماع واملهارات اللغوية األخرى عالقة ترابط وتكامل؛ فاإلستماع 

هو املهارة املوصلة إلى إتقان املهارات األخرى، في الوقت الذي كان ينظر إليه على أنه مهارة 
سلبية، ومنسية۔ وكلما أحسن التدريب على هذه املهارة، استطاع الطالب أن يحقق نتائج 

 تعليم اللغة الثانية  جيدة في مجال

 : أهداف االستماع - ۲
  -التعليم مهارة االستماع وتنميتها أهداف متعددة ، من أهمها ما يأتي :

۔ تعرف األصوات العربية وتمييز ما بينها من اختالفات صوتية ذات داللة عندما تستخدم 

 في الحديث العادي، و بنطق سليم ۔
 والحركات القصيرة، والتمييز بينها۔تعرف الحركات الطويلة  -

۔ التمييز بين األصوات العربية املتجاورة في النطق، واملتشابهة في الصوت مع التركيز على 

 األصوات العربية التي ال توجد في لغة الدارس۔
 تعرف التشديد والتنوين وتمييزهما صوتية۔ -

 املكتوبة۔إدراك العالقة بين الرموز الصوتية والرموز  -
 االستماع إلى اللغة العربية دون أن تعوق ذلك قواعد تنظيم املعنى۔ ۔ 

 (4،ص۲۰۱۱)إيليغا،

 االستماع إلى الكلمات، وفهمها من خالل سياق املحادثة العادية۔ -
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فهم كيفية استخدام الصيغ املستعملة في اللغة من حيث ترتيب الكلمات تعبيرا عن  -
 املعنى۔ 

غ اللغة العربية في التذكير ، والتأنيث، واألعداد، واألزمنة، واألفعال... فهم استخدام صي -

 الخ۔
إدراك أن املعنى الداللي للكلمة العربية قد يختلف عن ذلك الذي تعطيه أقرب كلمة في  -

 لغة الدارس .

 إدراك نوع األفعال املستخدمة في الحديث، واالستجابة له۔ -

 بالجوانب املختلفة للثقافة العربية واإلسالمية۔   فهم املعاني املختلفة املتصلة -

 

 مهارة الكالم ) التحدث (  ❖
تظهر أهمية تعليم الكالم في اللغة األجنبية من أهمية الكالم ذاته في اللغة؛ 

فالكالم جزء أساس ي في تعليم اللغة األجنبية، ويعده القائمون على هذا امليدان من أهم 

يمثل في الغالب الجزء العملي والتطبيقي لتعلم اللغة۔   أهداف تعلم لغة أجنبية؛ ألنه
 وعلى الرغم من أهمية هذه املهارة فهي ال تلقى االهتمام املطلوب في عملية تعليم اللغة۔

 مفهوم الكالم )التحدث(  -1

مهارة الكالم مهارة أساسية في تعليم اللغات، وهي مهارة إنتاجية يأتي تطويرها بعد 
ويتطلب من املتعلم قدرة على استخدام األصوات بدقة، والتمكن من مهارة االستماع، 

الصيغ النحوية، ونظام ترتیب الكلمات التي تساعده على التعبير عما يريد قوله في مواقف 

 الحديث۔
والكالم عملية إدراكية تتضمن دافعة للتكلم، ثم مضمونة للحديث، ثم نظاما 

لغويا يترجم بوساطته الدافع واملضمون في شكل كالم۔ وهذه العمليات كلها ال يمكن 

مالحظتها ألنها عمليات داخلية عدا الرسالة الشفوية املتكلمة۔ كما أن الكالم عملية 
تهي بإتمام عملية اتصال مع متحدث من أبناء اللغة في انفعالية اجتماعية تبدأ صوتية وتن

موقف اجتماعي؛ لذلك فالغرض من الكالم هو نقل املعنى، وليس هناك اتصال حقيقي 

 دون معنى۔ 
والتحدث من أكثر فنون اللغة توظيف في عملية االتصال، ومعظم الناس يمضون 

م واإلفهام، كما أنه وسيلة أكثر أوقاتهم في التحدث؛ فالكالم وسيلة اإلنسان في الفه

املتعلم في بناء ثقته بنفسه، ومقدرته على املواجهة بالكلمة، واالرتجال في املواقف التي 
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تتطلب ذلك، كما أن الكالم يساعد على زيادة الثروة اللغوية لدى املتعلم فيتسع قاموسه 
 ويده وتحسينه۔لكالم ودورها في تجاللغوي، وهنا تتضح أهمية القراءة وارتباطها بفن ا

 ف تعليم مهارة التحدث ) الكالم (أهدا - ۲

 من أهم ما أهداف تعليم الكالم ما يأتي :
 ۔ نطق املتعلم أصوات اللغة العربية نطقا صحيحا۔

 ۔ تأدية أنواع النبر والتنغيم املختلفة بطريقة مقبولة من أبناء اللغة .

 املتشابهة تمييزة واضحة۔۔ التمييز عند النطق بين األصوات 

 ۔ التمييز عند النطق بين الحركات الطويلة و القصيرة .

۔ التعبير عن الفكر تعبيرة واضحة ومفهومة في مواقف الحديث البسيطة ، باستخدام 

 النظام الصحيح لتركيب العربية۔
 ۔ نطق األصوات املتجاورة نطقا صحيحا۔ 

 ۔ نطق الكلمات املنونة نطقا صحيحا۔ 

ن يكتسب املتعلم ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره وحاجته وأدواره وخبراته، و ۔ أ
 يستخدم هذه الثروة في إتمام عمليات االتصال۔

۔ أن يفكر املتعلم باللغة العربية ، ويتحدث بها بشكل متصل ومترابط لفترات زمنية 

 مقبولة۔
 

 تعليم مهارة الكالم  -٣

تعليم اللغة؛ فهو غاية ووسيلة في الوقت نفسه غاية؛ ألنه للحوار أهمية كبيرة في 
الصورة املركزة املحتويات الدرس، واألساس الذي يمد الطالب بألوان من الجمل 

والتعبيرات واأللفاظ واألصوات التي يحتاج إليها عند التدريب على مهارة الكالم. والحوار 

مواقف وسياقات مختلفة، تعتمد عليها وسيلة؛ ألنه يضم التراكيب النحوية واملفردات في 
 التدريبات اللغوية لتأخذ بيد الطالب نحو استعمال اللغة وممارستها في التعبير واالتصال.

إال أن تعليم املتعلم كيف يطرح سؤاال، وكيف يجيب عنه، أو حفظه حوارات 

ء اللغوي كثيرة تشتمل على الصيغ والتراكيب التي يحتاجها من منطلق أن الدقة في األدا
شرط لتمكين مهارة الكالم هي من األساليب التي ال تؤدي إلى تنمية مهارة الكالم؛ ألن 

التركيز هنا سيكون على بنية اللغة، وليس على مدى مناسبتها للسياق الذي تتم عمليات 

 التعلم فيه۔
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وفي مجال تعليم الكالم يمكن تحديد مصطلحي الكالم والتحدث بأن الكالم : هو 
ة على االستخدام الصحيح للغة، والتحدث: هو القدرة على االستعمال املناسب للغة القدر 

في سياقها۔ والسياق مهم في بيان أدوار طرفي عملية التعلم؛ لذلك فتدريس الكالم في 

شكل حوارات منفصلة عن محيطها الذي صدرت فيه سيؤدي إلى الفصل بين الشكل 
 واملعنى في عملية االتصال .

 موعة من املبادئ الالزمة لتنمية الكالم والتحدث، منها :وهناك مج

أن يعرف املدرس من أين يبدأ؟ وما األداء املطلوب تعلمه؟ وما الخبرات التي يجب أن  -

يوفرها لطالبه؟ وما املهارات التي يريد أن ينميها، وما أهدافها النهائية؟ حتى يكون األداء 

 استجابة ملواقف مختلفة۔

يفهم املدرس بوضوح مكونات املهارة في املجال الذي يعلمه، وأن يستغل فهمه أن  -
 ومعلوماته للمهارة حتى يكون التعليم ناجحا۔

أن يوفر املواقف الحيوية التي يمكن ممارسة املهارات من خاللها، وهي املواقف املشابهة  -

تطلب ضرورة أن للمواقف التي سيواجهها املتعلمون خارج مواقف التعلم؛ فالتعلم ي
 يتعرض اإلنسان للموقف السلوكي املراد تعلمه۔

أن يتدرج املدرس في إكساب الطالب املهارة؛ ألن املهارة تكتسب تدريجية سواء أكانت  -

مهارة حركية أم عقلية، وعليه أن يبدأ من حيث يقف طالبه، ثم يتدرج بهم على أساس 
 حاجاتهم وقدراتهم.

 املهارة۔ وهناك شروط ليكون التدريب ناجحا منها :التدريب شرط مهم في نمو  -

۔ إشباع الحاجات والرغبات، وتوفير املواقف املناسبة للتدريب على املهارات أن تصمم 
التدريبات بمرونة ، وتناسب الفروق الفردية ، وتساعد على استخدام املهارة في مواقف 

 حل متقدمة في األداء.متعددة، و تسمح لكل طالب أن ينمو بحسب قدراته إلى مرا

أن يكون التدريب مستمرا ألن التدريب يولد اإلتقان، وأن يكون على فترات متقاربة؛  -
 لتستمر املهارة: فالتدريب املستمر يحقق التعليم، وإهمال التدريب يؤدي إلى النسيان۔

إتقان  أن يتزود الطالب بثروة لغوية إلتقان املهارة؛ ألن ضالة املفردات ال تساعد على -

 املهارات.
۔ أن يراعي استعداد الطالب لتعلم املهارة، ويتوقف ذلك على نضج الطالب جسمية 

 وعقلية، ومستوى التعليم ، والخبرات السابقة للمتعلم۔
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أن يستشار املتعلم، وتعزز دوافعه نحو تعلم املهارة حتى يتقنها بسرعة، لكن يجب أن  -
 لضمان التحسن في األداء واكتساب املهارة. ترتبط املهارة بهذا الدافع أو املثير 

أن يشمل التقويم املهارات التي يراد التدريب عليها، واملهارات التي سبق التدريب عليها  -

 يب إلى املهارات املراد تعلمها۔حتى ال تهمل هذه املهارات األخيرة حين ينصرف التدر 
 

 مهارة القراءة  ❖

 مفهوم القراءة  -1

عملية عقلية تشمل تفسير الرموز الكتابية التي يتلقاها القارئ، وترجمتها القراءة 

إلى خطاب شفوي. وتتطلب هذه العملية فهم املعاني، وتفسير، ونقد، وتوظيف ما تدل 

۔ و القراءة استقبال بصري للرموز، (۹۷، ص ۲۰۰۷عليه هذه الرموز(. )مصطفی ،
ه الرموز من فكر، وهذا ما يسمى الفهم، وهذا ما يسمى التعرف، وإدراك ما تعبر عنه هذ

وتقدير أهمية هذه الفكر، ومدى صدقها، ومنطقيتها، وهذا ما ودمج هذه الفكر مع فكر 

 القارئ، وتصور تطبيقها في مستقبل حياته، وهذا ما التفاعل.
في  NSSEولعل التعريف اإلجرائي الذي قدمته الرابطة القومية لدراسة التربية 

أمريكا، يوضح طبيعة عملية القراءة؛ فالقراءة ليست مهارة آلية بسيطة، كما أنها ليست 

أداة مدرسية ضعيفة. إنها عملية ذهنية تأملية، وينبغي أن تبني كتنظيم مركب يتكون من 
نها نشاط ينبغي أن يحتوي: على كل أنماط التفكير والتقويم، أنماط ذات عمليات عليا، إ

 :۲۷۰، ص.)۲۰۱۰والحكم، والتحليل، والتعليل، وحل املشكالت. )طعيمة، 

و القراءة دون فهم ال تعد قراءة؛ فهي ليست نشاطا بصريا ينتهي بتعرف الرموز 
ستيعاب النصوص املطبوعة ، بل إن الغرض األهم لعملية القراءة هو تمكين القارئ من ا

القرائية، واالستيعاب القرائي ال يحدث فجأة ألنه ليس عملية سهلة تتوقف عند تعرف 

الرموز املكتوبة، والنطق بها، بل هي عملية معقدة تتطلب قدرات وإمكانات عقلية 
 متعددة. 

 مهارات القراءة : - ۲

 للقراءة مهارتان رئیستان هما : التعرف، والفهم.
 اسية للتعرف هي :و املهارات األس

 ربط املعنى املناسب بالرمز )الحرف( الكتابي . - 1

 تعرف أجزاء الكلمات من خلال القدرة على التحليل البصري. - ۲
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 التمييز بين أسماء الحروف وأصواتها. - ٣
 ربط الصوت بالرمز املكتوب. - 4

 تعرف معاني الكلمات من خالل السياقات۔ - 5

 األساسية للفهم فمنها:أما املهارات 
 القدرة على القراءة في وحدات فكرية . - ١

 فهم التنظيم الذي اتبعه الكاتب. - ۲

 فهم االتجاهات۔ - 3

 اختيار الفكر الرئيسة، وفهمها۔ - 4

 القدرة على االستنتاج . - 5

 أنواع القراءة : -٣
للقراءة أنواع متعددة، تختلف باختالف األهداف التي يسعى املتعلمون إلى 

تحقيقها۔ فمن ناحية املوضوع ، تقسم القراءة إلى: قراءة علمية، و أدبية، و فنية، و 

 نفسية، ودينية ، و اجتماعية، و فلسفية ، واقتصادية. 
، والقراءة ومن ناحية نشاط القارئ، تقسم القراءة إلى : القراءة الجهرية 

 الصامتة۔

 ۔ القراءة الجهرية:۱
تعد القراءة الجهرية مهارة خاصة يمكن أن يكون تعلمها غاية في ذاته، ويمكن أن 

يكون وسيلة أو مرحلة من مراحل تعلم املهارة الكلية للقراءة۔ وينظر إليها على أنها 

من أداء هذين  خطوة أولية للقراءة الصامتة والكتابة أيضا۔ وقبل أن يتمكن املتعلم
النشاطين ال بد من أن يتقن العالقة بين الصوت و رمزه الكتابي۔ والقراءة الجهرية 

 مهمة في املراحل األولى من التعلم ألنها تتيح الفرصة للتدرب على النطق الصحيح۔ 

كما أن القراءة الجهرية هي ذلك النوع من القراءة الذي نجهر فيه بصوتنا، وننطق 
تفق مع نظام اللغة الصوتي والنحوي والداللي. وهذا يعني أن مهارة القراءة األصوات بما ي

الجهرية أصعب من مهارة القراءة الصامتة، فالقراءة الصامتة هي املقصودة عند الحديث 

عن الفهم الكتابي، أما القراءة الجهرية، فهي مهارة مركبة ألنها تتضمن الفهم الكتابي، 
املتعلم أن يحسن نطق الحروف، و يتعرف الرموز املكتوبة،  والتعبير الشفوي۔ وال يكفي

ويفهم ضمنية حتى يتمكن من هذه املهارة؛ إنها مهارة تتطلب باإلضافة إلى ذلك كله أن 

يجيد املتعلم التعبير الدقيق عما فهمه بما ينسجم مع النظام الصوتي والنحوي والداللي 
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ة أصعب منها في اللغات األخرى، ألن لغتنا تقوم للغة العربية۔ وهذه املهارة في اللغة العربي
 على خاصة اإلعراب. 

إن إتقان القراءة الجهرية يقتض ي جهازة صوتية سليمة، وتمكنا من األنظمة الصوتية 

والنحوية والصرفية والداللية للغة العربية، وإتقان القراءة الجهرية يبعث في نفس 
ة اْلخرين في كثير من مواقف الحياة التي الطالب الراحة و الثقة، ويشجعه على مواجه

 تتطلب مبادرة إلى الحديث، وارتجاال، وخطابة، ومجاملة۔

 و تقوم القراءة الجهرية على أربعة عناصر، هي:

 رؤية العين املادة املقروءة. •

 اإلدراك الذهني للصورة املقروءة. •

 نطق املادة املقروءة۔ •
 إدراك معنى املقروء وفهمه.  •

 القراءة الصامتة :

هي ذلك النوع من القراءة ال يحتاج فيه املتعلم إلى تحريك الشفتين، وال إلى الجهر 
بالصوت۔ إنها صامتة ألنها تتطلب صمتا كامال، وكل ما يمارس فيها هو تحريك العينين 

 الرموز الصوتية والفهم بكل قدراته۔تبعا للكلمات، واستخدام الذهن فيها؛ تتطلب تعرف 

 و تقوم القراءة الصامتة على ثالثة عناصر ، هي :
 النظر بالعين إلى املادة املقروءة. -١

 قراءة الكلمات والجمل. -۲

 النشاط الذهني املصاحب للفهم، واملؤدي إليه. -٣
 أهداف القراءة الصامتة :

 تحقق القراءة الصامتة عدة أهداف، منها :

 مية القدرة على التقاط خالصة املقروء ، أي استيعاب الرسالة وليس الرموز.تن -1
 تنمية القدرة على معرفة الجديد في ميادين المعرفة المختلفة. -۲

 تنمية القدرة على القراءة السريعة الخاطفة في الكتب ، و التي ال تحتاج إلى تأمل. -٣

ع والترفيه وقضاء الوقت. )عبد املجيد تنمية القدرة على القراءة من أجل االستمتا - 4
 (۸۳،ص ۲۰۰۵،
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و تعد القراءة الصامتة وسيلة مهمة من وسائل تنمية الثروة اللغوية للدارس، 
وتسهيل قراءته، وربطه باللغة، وتشجيعه على استعمالها والتعامل معها كوسيلة للتفكير 

 واالتصال۔

يتين هما: تعلم كلمات جديدة، وفي تعليم هذه املهارة يرکز على تنمية قدرتين لغو 
والتقاط املعنى بسرعة۔ لذلك فاالهتمام بهذه املهارة يكون على تحسين القدرة على القراءة 

بطالقة وانسياب، وليس على الفهم الدقيق للجملة أو الفكرة؛ فالقراءة الصامتة ال تؤدي 

كنها تؤدي إلى إلى االستخدام الفعال للكلمات الجديدة، أو تعلم مصطلحات جديدة، ول

تحسين عملية التعرف واالستجابة للكلمات واألساليب التي تم تعلمها كعمليتي التعرف 

 واالستجابة السريعتين۔ 

 ومن ناحية الغرض العام للقارئ، تقسم القراءة إلى:
 و قراءة استمتاعية. ❖

 و قراءة درس وتحليل. ❖

 ومن ناحية الغرض الخاص للقارئ ، تقسم إلى:
 لقضاء وقت الفراغ.و قراءة  ❖

 و قراءة من أجل الحصول على معلومة معينة. ❖

 و قراءة من أجل الحصول على التفاصيل. ❖
 و قراءة من أجل التأمل والتحليل واالستنتاج. ❖

 ومن ناحية مراحل تعلمها تقسم القراءة إلى:

 ۔ القراءة كتعرف رمزي صوتي ؛ أي مرحلة السيطرة على ميكانيكيات القراءة.
 من أجل الفهم ؛ أي مرحلة القراءة واالرتباط باملعنى۔ ۔ القراءة

۔ القراءة املكثفة؛ أي مرحلة القراءة للدرس والتحصيل. وهي تهدف إلى تكثيف نشاط 

القارئ في الصف من أجل تعميق دراسة اللغة وزيادة كفاية املتعلم فيها، وتتم تحت 
فيها على تفسير صعوبات إشراف املعلم. وفي هذه القراءة تقدم للطالب مواد يدرب 

 التركيب اللغوي، وتوسيع مجاالت الثروة اللفظية۔

۔ القراءة التحليلية الواسعة ؛ أي مرحلة االتصال بكل ما تعبر عنه اللغة من فكر وثقافة۔ 
وهي القراءة التحليلية الواسعة للنص القرائي لتدريب الدارس على أن يقرأ بشكل مباشر 

 ، دون مساعدة املعلم. وبطالقة من أجل االستمتاع
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 و تنقسم القراءة من حيث السرعة إلى :
 ، أو قراءة التمشيط، أو القراءة الخاطفة۔أ. القراءة السريعة

وهذه القراءة للحصول السريع على املعلومات. وهي قراءة نص ما اللتقاط املعنى 

 العام، أو الحقائق األساسية من املحتوى املقروء۔
وهي القراءة التي تتم بتمهل وتمعن للتعمق في املكتوب، واعمال الفكر  ب. القراءة املتأنية:

فيه االستخراج الغامض واملجهول۔ وسرعة هذا النوع من القراءة يختلف من شخص إلى 

 آخر۔ 

 أما الناحیة املنھج، فتقسم القراءۃ الی: 

 أ۔ القراءۃ املکثفة:

و یقصد بھا تلک القراءۃ التى تستخدم وسیلة لتعلیم الکلمات و التراکیب  
الجدیدۃ، و لذلک فإن املادۃ القرائیة تکون اعلی من مستوی املعلم۔ و تشکل ھذہ املادۃ 

العمود الفقری فی برنامج تعلیم اللغة و الکتاب الذی یتضمن ھذہ املواد القرائیة یعد 

ذلک ینال معظم ساعات التدریس، و معظم اہتمامات املعلم الکتاب الرئیس فی البرنامج: ل
 واملتعلم۔ 

 ب۔ القراءۃ املوسعة: 

و تدعی ھذہ القراءۃ بالقراءۃ التکمیلیة، ألنھا تقوم بتکمیل دور القراءۃ املکثفة۔ و  
تسمى ایضا القراءۃ الحرۃ۔ و تکون القراءۃ املوسعة غالبا علی شکل قصص طویلة أو 

ئیسة إمتاع املتکلم، و تعزیز ما تعلمہ من کلمات و تراکیب فی القراءۃ قصيرۃ غائتھا الر 

 املکثفة۔ 
 ۔ أھداف تعلیم مھاراۃ القراءۃ و تنمیتھا: ۴

 لتعلیم مھارہ القراءۃ و تنمیتھا أھداف متعددۃ، من أھمھا ما یأتی: 

 أ۔ قراءۃ نص باللغة العربیة بسھولة و یسر۔ 
 ب۔ تعرف الحروف الھجائیة فی أوضاعھا املختلفة۔ 

 ج۔ ربط الرموز املکتوبة باألصوات التى تعبر عنھا فی اللغة العربیة۔

 د۔ استنتاج املعنى العام من النص املکتوب و إدراک تغير املعنى بتغیير الترکیب۔ 
 السیاق۔  ھ۔ معرفة معانی املفردات من

 و۔ فہم معانی الجمل و تتابعھا فی فقرات مع إدراک عالقات املعانی التى تربط بینھما۔ 

 ز۔ فہم الفکر الجزئیة والتفاصیل و إدراک العالقات املکونة للفکرۃ الرئیسة۔ 
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۔ 
ً
 و صوتیا

ً
 ح۔ معرفة عالمات الترقیم و وظیفة کل منھا داللیا

 مہارۃ الکتابة:  ❖

 ۔ مفہوم الکتابة:۱

)الکتابة ھی ترجمة األصوات املنطوقة إلی رموز خطیة مکتوبة بطریقة منظمة،  
 متناسقا لہ معنى۔(  و ھی 

ً
بحیث تتکون کلمات و جمل ترتبط ببعضھا، لتکون نصا

مہارسة رئیسة من مہارات اللغة التى تقیس الکفایة اللغویة للمتعلم، و تعبر عن مستواہ 

لة األخرى بعد املحادثة للتعبير عن الفكر واألحاسيس ، الوسياللغوی، کما ان الکتابة ھی 

 االقتناء۔ ونقلها إلى اْلخرين، أو تسجيلها ألنفسنا۔ وكل ما هو مكتوب له ميزة البقاء ودوام 

و تعرف الكتابة الوظيفية بأنها: كتابة تهدف تحقيق وظيفة اتصالية )إبالغية (، أو 

تواصلية )تأثيرية( القارئ، لغايات عملية ونفعية محددة، كإيصال املعلومات إلى القارئ، 
 بلغة تقريرية محايدة، دون أن تتقيد بجماليات األسلوب األدبي۔ 

إلى املهارات املكتوبة، وهي مع املحادثة  إن الكتابة كالقراءة نشاط اتصالي ينتمي

نشاط اتصالي ينتمي إلى املهارات اإلنتاجية۔ وإذا كانت القراءة عملية يقوم الفرد فيها بفك 
الرموز وتحويل الرسالة من نص مطبوع إلى خطاب شفوي، فإن الكتابة عملية يقوم 

ان معيار الصواب في الفرد فيها بتحويل الرموز من خطاب شفوي إلى نص مطبوع۔ ولئن ك

قياس مهارة الكتابة في ضوء املدخل التقليدي لتعليم اللغة الدقة اللغوية، وتجنب 
األخطاء، فإن معيار الصواب في قياسها في ضوء املدخل االتصالي الوظيفي هو مدى 

 ي يريد املتعلم تحقيقه۔ القدرة على توصيل الرسالة ، وتوظيفها في تحقيق الهدف الذ

 تعليم مهارة الكتابة : أهداف - ۲

التعليم مهارة الكتابة وتنميتها لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها أهداف 

 متعددة منها:

 ۔ كتابة الحروف العربية ، وإدراك العالقة بين شكل الحرف وصوته .
۔ كتابة الكلمات العربية بحروف منفصلة و متصلة، مع تمييز الحرف في أول الكلمة، 

 ها وآخرها۔ووسط

 ۔ نقل الكلمات التي يشاهدها املتعلم نقال صحيحا۔
 ۔ استخدام عالمات الترقيم استخدامة صحيحة .

معرفة مبادئ الكتابة العربية ، وإتقان قواعد اإلمالء وإدراك ما في اللغة العربية من  -

 بعض االختالفات بين النطق والكتابة۔
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 فقرات باستعمال املفردات والتراكيب املناسبة۔۔ القدرة على التعبير عن الفكر في 

 ربي املناسب للكلمات . ۔ الكتابة بسرعة مقبولة، باستخدام الترتيب الع

 وهناك مجموعة من األهداف الخاصة لتعليم الكتابة منها :

 تمكن املتعلم من كتابة رأي أو تعليق على موضوع مسموع أو مقروء.  -

 ۔ تلخيص قصة أو مقالة۔

 على البرقيات والرسائل۔ ۔ الرد

 ۔ كتابة طلب وظيفة ، أو محضر جلسة۔

 ۔ كتابة سيرة ذاتية ، أو مقالة ، أو قصة .

 ۔ كتابة بحث باللغة العربية 

:
ً
 تعليم املهارات اللغوية وظيفيا

من معاني توظيف املهارات اللغوية التحقيق القدرات اللغوية عند املتعلم، 
ليتمكن من ممارستها في وظائفها الطبيعية والعملية ممارسة صحيحة وهذا التعريف 
ينطلق من کون القدرات اللغوية قابلة للممارسة في الحياة العملية ممارسة صحيحة؛ إذ 

لها قابلة ألن تتحول إلى مهارات إذا تمكن املتعلم يرى الوظيفيون أن القدرات اللغوية ك
منها تمكنا جيدا۔  والتمكن وحده ال يكفي؛ إذ ال بد من سالمة األداء مع التمكن، وإال فإن 
وظيفية هذه املهارات ستكون ناقصة. وهذا يتفق مع القول إن التعليم الوظيفي يركز على 

لتعليمية التعلمية، والسيما إذا كان التعليم اإلفادة؛ ألنها قيمة أساسية إلنجاح العملية ا
اللغة مرتبطة بالحياة املهنية۔ وفي هذا السياق ال ينبغي أن يوجه اهتمام املتعلمين إلى  

 معرفة نظام اللغة بل إلى التحكم في استخدامها۔ 

، عندما تعبر اللغة عن 
ً
 حقيقيا

ً
ويمكن أن يكون توظيف املهارة اللغوية توظيفا

ختلفة للفرد۔ والحاجات اللغوية تتنوع تبعا للمهارة اللغوية التي يقع التركيز الحاجات امل

عليها؛ فال يدرس املتعلمون جميعهم نفسها للحاجة نفسھا ألن بعض الطالب يعنيه من 
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دراسة لغة ثانية أن يتقن مهارة القراءة بهدف االطالع على ديوانها الثقافي، وبعضهم اْلخر 

تقان مهارتي القراءة والكتابة ألغراض مختلفة، أما بعضهم فيزيد يدرس اللغة الثانية إل

 بإتقان مهارة املحادثة ليمتلك القدرة على توظيف اللغة املكتسبة كما لو كان من أهلها۔ 

ولتحقيق تعليم وظيفي يمكن املتعلمين من املهارات اللغوية يجب أن تتكامل 

هارات. والبد من اإلشارة إلى أن التطبيق النشاطات التعلمية والتعليمية في تعليم هذه امل

هو الذي يكسب املتعلمين املهارات اللغوية؛ لتتحول بمضمونها من الوجه النظري إلى 

الوجه العملي التطبيقي؛ فإتقان أية مهارة من مهارات اللغة ال يمكن أن يتم إال باملمارسة 

 واملران داخل الصف ثم خارجه. 

التطبيق في تدريس املهارات اللغوية على أساس التوازن بين الجانبين و تقوم فكرة 

النظري والعملي و هذا التوازن تقرره حاجات الفرد واملجتمع، والكفاية اللغوية عند 

 الفرد.

إن تعلم أية لغة أجنبية يتطلب تدخل الطاقات التي تكون القدرة التواصلية۔ 

 باللغ
ً
تعلمة في محيط لغوي مناسب۔ )وال 0ة المويتطلب عمل هذه الطاقات احتكاكا

يتحقق ذلك إال إذا وضع املتعلم في محيط لغوي يشبه قدر اإلمكان املحيط الطبيعي للغة 

املتعلمة. واملنهج الذي يلبي نك هو املنهج التواصلي في التعليم؛ إذ يعمد إلى دفع املتعلم إلى 

م من معرفته البسيطة باملفردات التواصل باللغة األجنبية في مقامات مختلفة على الرغ

املعجمية، و القواعد النحوية. بهدف إشعاره بأنه عضو طبيعي في املحيط اللغوي الجديد،  

وتكييف عاداته السمعية والنطقية مع متطلبات اللغة األجنبية، وإدماجه في املجتمع 

مال اللغة اللغوي الجديد تمهيدا لتعلم القواعد االجتماعية والثقافية الخاصة باستع

املتعلمة؛ ليستطيع املتعلم أن يحقق قدرة من التعلم بسرعة مدهشة؛ إذ تنمو معرفته 

املعجم ويتكيف سلوكه اللغوي مع املواضعات االجتماعية والثقافية الجديدة، ويجتهد في 

 أن يظهر قدرته على التواصل باللغة املتعلمة في املقامات املختلفة.
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ييتم تثبيت القواعد الخاصة باللغة املتعلمة وباستعمالها، أما في املرحلة الثانية، ف

و استثمار املعطيات اللغوية التي أصبح املتعلم متعودة على إنتاجها وفهمها في تعليم هذه 

القواعد. وبهذه الطريقة، تصبح القواعد التي يتعلمها املتعلم تفسيرا يفسر له سلوك 

تتولد في ذهنه وهو يقارن بين لغته األم و اللغة الظواهر اللغوية، ويجيب عن األسئلة التي 

املتعلمة؛ فبدال من أن تكون القواعد عبئا ثقيال على املتعلم، تصبح إجابات عن األسئلة 

 التي يثيرها، فيقبل على تعلمها خاصة إذا روعي في صياغتها الوضوح والبساطة.

القواعد النحوية، بل والقواعد الخاصة التي يجري تثبيتها بالتعليم ال تتوقف عند 

تشمل أيضا القواعد التداولية التي تربط بين العبارات اللغوية و األهداف التواصلية، 

والقواعد االجتماعية والثقافية الخاصة، وقواعد إدراك حركات الجسم في أثناء التواصل 
 اللغوي.

وفي املرحلة الثالثة، تراعى الغاية من التعلم؛ فيخصص لكل غاية برنامج 

ستجيب ملتطلباتها ؛ إذ إن املتعلم الذي يريد بتعلمه العربية أن يقرأ القرآن الكريم ي
وتفسيره وما ارتبط به من علوم دينية يتطلب تعليمه برنامجا يراعي هذه الحاجات 

 املحددة. ويرتبط نجاح التعليم بنجاح املتعلم في تحقيق غرضه من التعلم.

ترتيبة معقوال لْلولويات في التعليم، ويقتض ي ذلك انتقاء جيدة للمعطيات، و 
 ت تتالعم وطبيعة هذا التعليم .وتقنيا

وكذلك الشأن بالنسبة للغايات األخرى، مهنية كانت أم علمية أم ثقافية 

سياحية۔ ويجب اال يوضع برنامج واحد لكل املتعلمين دون مراعاة األغراض املختلفة التي 
جوانب التي يجب مراعاتها ليتحقق التعلم يحددونها لتعلمهم، ليكون ذلك من أهم ال

 الوظيفي للغة العربية للمتعلمين األجانب۔

وموازاة مع العناية بوضع برامج على أساس نتائج األبحاث النظرية والتجريبية 

املعنية باكتساب اللغة وتعلمها، يجب تأكيد أهمية دور املشرفين على العملية التعليمية 

ذلك يتطلب تأهيلهم، وتدريبهم، و تأليف الكتب التي تساعد في تحقيق تلك الغايات ، و 

على استكمال تكوينهم العلمي واألكاديمي والتربوي، وتدريبهم على استعمال التقنيات 

 التعليمية املناسبة۔
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 أسئلة املناقشة

 

 ؟مهارة الكالم ) التحدث ( ما ذا تعرف عن  .1

 ؟لتعليم مهارة االستماع ما هي األهداف  .2

 . تعليم مهارة الكالم اكتب مقاال موجزا عن  .3

 .تفصيالأنواع القراءة اذكر  .4

 .مهارات التعبير الكتابيالق ضوء على  .5

 ؟تعليم املهارات اللغوية وظيفياما ذا تعرف عن  .6

 

 

 

 

 

  



161 

 الـوحــدة الثامنة 

 

 

 (Verbal Expressionالتعبير الشفوي )  -1

  Writing Expressionالكتابي )التعبير  2

    

 األسس التي تؤثر في تعبير الطلبة  •

 أنواع التعبير  •

 طرائق تدريس التعبير الشفهي  •

 مراحل تدريس التعبير وفق طريقة تحقيق الذات •

 

 

 الدكتور كفايت هللا همداني   إعداد:

 مراجعة: الدكتور عبد املجيد بغدادي 

 

     

 



162 

  الصفحة  العنوان

 164 تعارفال

 165 أهداف

          
ً
 166 الكالم والتحّدث والتعبير الشفهي: لغة واصطالحا

 167 أهمية التعبير 

 169 أهداف تدريس التعبير وأغراضه            

 169 أركان التعبير 

 170 األسس التي تؤثر في تعبير الطلبة 

: األسس النفسية 
ً
 170 أوال

: األسس التربوية 
ً
 171 ثانيا

: األسس اللغوية 
ً
 171 ثالثا

: األسس االجتماعية
ً
 172 رابعا

 172 أنواع التعبير  

 174 أنواع التعبير باعتبار التدوين أو األداء

: التعبير الشفهي
ً
 174 أوال

: التعبير الكتابي         
ً
 175 ثانيا

: التعبير الوظيفي 
ً
 175 أوال

: التعبير اإلبداعي
ً
 175 ثانيا

 177 التدريب على مهارات التعبير الشفهي وأساليبه طرائق 
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 178 التخطيط لعملية التحدث       

 180 خطوات موقف التحدث       

لبة الشفهي      
ّ
 181 رأي في االرتقاء بمستوى تعبير الط

 181 طرائق تدريس التعبير الشفهي       

 181 طريقة القصةأوال:       

 183 أنواع القصة       

 184 اختيار القصة       

: طريقة التعبير الحر 
ً
 186 ثانيا

: تدريس موضوعات محادثّية مختلفة:  
ً
 187 ثالثا

 188 مهارات التعبير الكتابي

 190 مراحل تدريس التعبير وفق طريقة تحقيق الذات 

 192 تصحيح التعبير الكتابي 

 198 املناقشة 
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 التعــارف
" ملرحلة البكالوريوس في اللغة  طرق التدريسادة "ثامنة مل فهذه وحدة

 التعبير الشفهي والتعبير الكتابي.  العربية وآدابها، وتشتمل على 
مفيدة في مجال  وال يخفى على من يقرأ هذه الوحدة على أنها وحدة 

طرق  التدريس لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين به. فهذه الوحدة تلقي 
الكالم والتحدث والتعبير الشفوي وأهمية التعبير وتدريس التعبير  الضوء على

 وأغراضه، وأركان التعبير . 
وكما تتحدث عن األسس التي تؤثر في تعبير الطلبة. وكما تتحدث عن  
أنواع التعبير باعتبار التدوين أو األداء كالتعبير الشفهي والتعبير الكتابي من 

على طرائق التدريب على مهارات التعبير  الوظيفي واإلبداعي، وتسلط الضوء
 الشفهي وأساليبه.   

وأيًضا تلقي هذه الوحدة الضوء على التخطيط لعملية التحدث  
ز على طرائق تدريس التعبير الشفهي من  ِ

ّ
وخطوات موقف التحدث، وترك

. طريقة القصة وطريقة التعبير الحر وتدريس موضوعات محادثية مختلفة
ن أنواع  مهارات التعبير الكتابي ومراحل هكذا تتحدث عن ة. و القص وتبّيِ

تدريس التعبير وفق دريقة تحقيق الذات باإلضافة إلى تصحيح التعبير 
 الكتابي واملناقشة. 

ألنه ال   هذه املادة ومن املعلوم أن هذه املعلومات مهمة للغاية لطالب 
م يستطيع  ِ

ّ
رجو من  فن. األسس والطرائقبدون التعرف على التعبير أن يعل

   طلبة العلم االستفادة الكاملة من الوحدة. 

 أهمها: ه الوحدة تم االستفادة من عدة املقاالتوخالل إعداد هذ

خالد حسين أبو   دكتور للالتعبير  الشفهي والكتابي في ضوء  علم اللغة التدريس ي 

 . في هذه الوحدة يبتنى على هذا املقال ، ومعظم املواد الشاملعمشة

 

  وباهلل التوفيق. 
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 األهـــــداف 

ْن: 
َ
اِلِب أ

َّ
ى الط

َ
َوْحَدِة َوِاْسِتْيَعاِبَها َعل

ْ
 َبْعَد ِدَراَسِة َهِذِه ال

1-  
َ

 التعبير الشفوي. َيْعِرف

   لم التعبير الكتابي. َيعْ  -2

  األسس التي تؤثر في تعبير الطلبة. ُيْدِرَك  -3

  أنواع التعبير الشفهي. ب مَّ لِ يُ  -4

  تدريس التعبير. بيستوعب  -5

 مراحل تدريس التعبير وِ يدرك  -6
ْ
  ق طريقة تحقيق الذات. ف
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 املقدمة
إّن التعبير الشفهي والكتابي ركن من أركان مهارات اللغة العربية، بل هو الغاية من 

اللغوي، فالغاية من االستعمال هي أداء املعاني وقضاء الحاجات، وبعبارة االستعمال 

صال اللغوي لتسيير شؤون الحياة وللتواصل اإلنساني.
ّ
 أخرى هي االت

يحظى التعبير بشقيه بأهمية قّل نظيرها بالنسبة للمهارات اللغوية األخرى، إذ هو 

، فمن خالل
ً
ه يتضح للقارئين أو املستمعين املحصلة النهائية ملدى تطور الطالب لغويا

الحظ الذي ناله هذا الشخص من النحو والصرف والبالغة، ومحفوظاته من الشعر 

ر إّن التعبير غاية، والفروع 
َ
خ

ُ
والّنثر، ومدى استفادته مما مّر عليه أو درسه. وبكلمات أ

 
ً
 كاَن أم كتابّيا

ً
ما وجدت خوادم وتوابع تؤّدي إلى التعبير شفهّيا

ّ
 .األخرى إن

 :
ً
 الكالم والتحّدث والتعبير الشفهي: لغة واصطالحا

 
ً
م عن أو أخبر، والحديث: هو الخبر يأتي على القليل والكثير،  تحّدث تحّدثا

ّ
بمعنى تكل

، وقد حّدثه الحديث وحّدثه به. 
ً
 به املتحّدث تحديثا

ُ
وجمعه أحاديث، وهو ما ُيحّدث

به الّناس في  ، والحديث: ما يتحّدثواملحادثة والّتحادث والّتحدث والّتحديث معروفات
 .صفة الّنبات

 تاّمة مفيدة، والجمل املتركبة في الحقيقة، فيما طال 
ً
والكالم: ال يكون إال أصواتا

، وكامله بمعنى ناطقه. وهو عند ابن 
ً
مه كالما

ّ
، وكل

ً
 وتكالما

ً
ما

ّ
م الّرجل تكل

ّ
من الكالم. تكل

 (1997ر هشام األنصاري "قول مفيد مقصود". )ابن منظو 

م عنه. واللسان يعّبر عّما في  
ّ
وعّبر عّما في نفسه: أعرب وبّين، وعّبر عن فالن، تكل

 لدى 1997الّضمير. )ابن منظور 
ً
ه لم يكن معروفا

ّ
(. وهذا خالف ملا ذكره البجة في أن

العرب بهذا املعنى إذ يقول" بعد أْن تقصيت هذه اللفظة )التعبير( في مظانها لم أقف على 

 (.2005الذي يعني اإلفصاح والبيان". )البّجة،  مدلولها

 فاصلة 
ً
ويمكن االستنتاج بناء على ما سبق، أّن املعاجم اللغوية لم تضع حدودا

بين هذه املصلحات الشائعة في كتب تعليم مهارات اللغة العربية، سوى ما قد نستيطع 

 
ً
 للرؤى اللسانية الحديثة. مما فتح املجال واسعا

ً
الجتهادات االستخدام. استخالصه وفقا

وفيما يراه الباحث من خالل فهمه اللغوي وواقع استخدامنا الحياتي، يمكن أن يعتبر إّن 
 يعّد خارج نطاق املحادثة وفق مفهومها االصطالحي، حيث 

ً
تدريس أصوات الحروف أوال

 هي اللبنة األولى في صرحها. 



167 

ية تمكن الدارس من أما مصطلحا الكالم والحديث فهما يأتيان ألغراض تواصل
االندماج في املجتمع وتساعدة على تلبية حاجاته وأهدافه وغاياته، ولكنها ال تخرج عن 

املفهوم الوظيفي للغة. أما املحادثة والتحّدث فهي ما يمكن أن نعّدها القدرة على التعبير 

الحر دون حاجة إلى أن يكون لدى الدارس فكرة عن طبيعة الحوار أو الحديث أو 
 عن قدرته فيها على املبادأة في التحّدث واملناقشة.امل

ً
 ناقشة، فضال

ومصلح التعبير فهو يجمع بيَن الحديث والكالم من جهة والتحّدث واملحادثة من 

جهة أخرى، حيث إذا أردنا التعميم في القدرة على األداء اللغوي استخدمنا هذا املصطلح 

 ما يميل الدارسون إليه على هذا األ 
ً
ساس. فهو يمثل املرحلة الوظيفية والتواصلية وكثيرا

 اإلبداعية. وهو ما سنعتمد عليه في هذه الّدراسة.

 فهي والشفوي والشفاهي واملشافهة:تحليل لساني للمصطلحات: التعبير الش
فيهة، وإذا نسبت إليها فأنت في الخيار، إن 

ُ
شفه أصلها شفهة ألن تصغيرها ش

َفِهّي، واعتبر ابن منظور أن جمع شفة ِشئت تركتها على حالها، 
َ

ِفي، وإن شئَت ش
َ

وقلَت: ش

 ليس في مكانه، ولذلك قال البصريون الحروف 
ً
شفاه، حيث عّد جمع شفوات زعما

الشفهية ولم يقولوا الشفوّية، وخلص إلى قوله إّن الهاء أقيس والواو أعّم ألنهم شبهوها 

 مليم حروف شفهّية وليست شفوّية.بالسنوات. وختم حديثه بقوله: الباء والفاءوا

فاهي بالضم هو عظيم الشفة، أو غليظ الشفتين، 
ُ

أما في املشافهة فذكر ابن منظور أّن ش
 من مصادر الفعل شفه، وشافهه أي أدنى شفته من 

ً
ولم يذكر شفاهة بوصفه مصدرا

 (.1997شفته فكلمه، واملشافهة املخاطبة من فيك إلى فيه )ابن منظور، 

كّل ذلك إلى أّن األصوب وهللا أعلم أن نقول التعبير الشفهي لجريانها ونخلص من 
يوع، وهذا مذهب كثير من أقطاب اللغة 

ّ
 عن كثرة االستخدام والش

ً
على القياس فضال

 للشفهي باعتبار أنه يعّبر عن حال  
ً
 وال مساويا

ً
وجهابذتها. أّما مصطلح املشافهة فليس رديفا

 ذلك في حالة القرب املكاني.ظي، و مخصوصة من التواصل اللف
 أهمية التعبير: 

 أّن التعبير لغة هو اإلبانة واإلفصاح عما يجول في خاطر اإلنسان من أفكار 
ً
مّر بنا سابقا

 هو العمل املدرس ي املنهجي الذي يسير 
ً
ومشاعر بحيث يفهمه اْلخرون، والتعبير اصطالحا

ترجمة أفكاره ومشاعره  وفق خطة متكاملة للوصول بالطالب إلى مستوى يمكنه من

 وكتابة، بلغة سلمية على وفق نسق فكرّي 
ً
وأحاسيسه ومشاهداته وخبراته الحياتية شقهيا

 (. 2007معّين. )مدكور، 
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( نشاط لغوي وظيفي أو إبداعي، يقوم به الطالب 2005وهو عند الهاشمي )
 واضح الفكرة، صافي اللغة، سلي

ً
م األداء، ويتطلب للتعبير عن املوضوعات املختارة تعبيرا

 اإلبداع زيادة على ما تقدم التأثير في القارئ. 

ر اإلفصاح عما في النفس من أفكار ومشاعر بالطرائق اللغوية 
َ
خ

ُ
ه بكلمات أ

ّ
إن

وخاصة باملحادثة أو الكتابة. وعن طريق التعبير يمكن الكشف عن شخصية املتحدث أو 

 الكاتب وعن مواهبه وقدراته وميوله.

منزلة كبيرة في حياة اإلنسان املتعلم، فهو ضرورة من ضرورات الحياة،  إّن للتعبير 

ه وسيلة االتصال بين األفراد. وهو الذي 
ّ
فال يمكن االستغناء عنه في أّي زمان أو مكان؛ ألن

يعمل على تقوية الّروابط الفكرية واالجتماعية، وبه يتكّيف الفرد مع مجتمعه، إذ تتحقق 

بط املاض ي بالحاضر، وبه ينتقل التراث اإلنساني من جيل إلى جيل، األلفة واألمن، وبه ُير 
 وبه يتم االتصال باملجتمعات األخرى.

 ما تكون غامضة 
ً
وقد أضحى التعبير بشّقيه رياضة للذهن، فاألفكار واملعاني غالبا

هن، واإلنسان عندما يضطر إلى التعبير فهو يضطر إلى إعمال الذهن 
ّ
وغير محددة في الذ

. )عاشور والحوامدة، لتحدي
ً
 أو كتابّيا

ً
د األفكار واملعاني وتوضيحها، والتعبير عنها شفهيا

2007) 

، فهو الطريقة التي يصوغ بها الفرد أفكاره   
ً
 واجتماعيا

ً
 أدبيا

ً
ويمثل التعبير نشاطا

وأحاسيسه وحاجاته بلغة سليمة، وتصوير جميل، وما يطلب إليه صياغته بأسلوب 

واملضمون، وهو الغاية من تعليم اللغة، ففروع اللغة كلها وسائل صحيح في الشكل 

للتعبير الصحيح بنوعيه الشفهي والتحريري، يجب أن تسخر كل فروع اللغة العربية 
كروافد تزود التلميذ بالثروة اللغوية الالزمة حين يمارس التعبير، فنمده باألساليب 

 على التعبير عما يخالج نفسه  الجيدة، واألفكار الطريفة، والعبارات الواضحة
ً
ليصبح قادرا

بلغة عربية سليمة تربطه بحياة البيئة التي يعيش فيها، وما تضمه من إنسان أو حيوان، 
( واملال 2004أو نبات، ولتتفاعل مع ما أبدعه هللا حوله من جمال. وقد عّرف الخولي )

 بأنه:1997واملطاوعة )
ً
 ( التعبير إجرائيا

 رة على اللغة بوصفها وسيلة للتفكير والشعور.القدرة على السيط •
 القدرة على إدراك املوضوع وحدوده. •

• .
ً
 القدرة على تنظيم األفكار بحيث يعضد بعضها بعضا

 القدرة على إخراج حوار هادف. •
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 القدرة على تحديد نوعية املوضوع.  •
 ملوضوع معين.  •

ً
 القدرة على تمييز ما هو مناسب وما ليس مناسبا

ة التعبير في كونه وسيلة اتصال بين الفرد والجماعة، وتتمثل أهمي  

فبواسطته يستطيع إفهامهم ما يريد، وأن يفهم في الوقت نفسه ما يراد منه، وهذا 
 إذ يتوقف على جودة التعبير 

ً
 ودقيقا

ً
االتصال لن يكون ذا فائدة إال إذا كان صحيحا

 وض أو التشويش. البعيدة عن الغم وصحته وضوح االستقبال اللغوي واالستجابة

 أهداف تدريس التعبير وأغراضه:
ف وخلفّيته الّدراسّية، لكّن الباحث سيحاول أن 

ّ
 للمرحلة واملؤل

ً
تتعّدد أهداف التعبير تبعا

 يبلور ما يمكن أن يشترك فيه كّل هؤالء، ولعل من أبرز أهداف التعبير وأغراضه:

تمكين الطلبة من التعبير عن حاجاتهم ومشاعرهم ومشاهاداتهم وخبراتهم بعبارة  -1
 سليمة صحيحة. 

تزويد الطلبة بما يحتاجونه من ألفاظ وتراكيب إلضافته إلى حصيلتهم اللغوية،  -2

 واستعماله في حديثهم وكتابتهم.
يعمل التعبير على إكساب الطالب مجموعة من القيم واملعارف واألفكار  -3

 تجاهات السليمة. واال
تعويد الطلبة على ترتيب األفكار، والتسلسل في طرحها والربط بينها بما يضفي  -4

 وقوة تأثير في السامع والقارئ.
ً
 عليها جماال

تهيئة الطلبة ملواجهة املواقف الحياتية املختلفة التي تتطلب فصاحة اللسان  -5

 والقدرة على االرتجال، للعيش في املجتمع بفعالية. 
تقوية لغة التلميذ وتنميتها وتمكينه من التعبير السليم عن خواطر نفسية  -6

.
ً
 وكتابيا

ً
 وحاجاتها شفهيا

 بتكار. غذية خيال التلميذ بعناصر النمو واال تنمية التفكير وتنشيطه وتنظيمه والعمل على ت
 أركان التعبير: 

إّن للتعبير ركنان مهمان ال يقوم بناؤه إال بهما وتطل علينا هذ القضية قضّية أركان التعبير 

بأسماء متعددة، فبينما ظهرت في التراث العربي النقدي تحت باب قضّية اللفظ واملعنى، 

عبد القاهر الجرجاني، ومرة ثالثة بعنوان أركان ومرة أخرى تحت مسمى الّنظم لدى 

ها مسميات ملدرك واحد، ال يمكن أن تكتمل صورة التواصل اللغوي 
ّ
التعبير؛ أقول إنها كل

إال بهما، فال كلمات دون فكرة وال أفكار بدون كلمات. لذا شاع في األدب التربوي الحديِث 
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 عن ركني التعبير، وأعني بهما: الّركن امل
َ

عنوي، والّركن املادّي، أّما الركن املعنوي الحديث
فهو املحتوى الفكري الذي يتكون في ذهن اإلنسان من املدركات واملعاني التي يوّد املرء 

التعبير عنها، ويستلهم التلميذ في املؤسسة التعليمية أفكاره من تجاربه ومطالعاته 

ظهر الذي يتبّدى للعيان من خالل ومحيطه املدرس ي واالجتماعي. أّما الّركن الثاني فهو امل
الكلمات والجمل والتراكيب واألساليب التي يعبر بها عن املعاني واألفكار، ويتزود الطالب 

ماع واملمارسة. )الهاشمي، بهذه العبارات واألساليب مع مرور الّزمن نتيجة القراءة واالست

2005.) 

 األسس التي تؤثر في تعبير الطلبة:  

ويقصد بها مجموعة من املبادئ والحقائق التي ترتبط بتعبير الطلبة وتؤثر فيه، ويتوقف 

على فهمها وترجمتها إلى عمل نجاح املعلمين في دروس التعبير من حيث اختيار املوضوعات 
املالئمة، وانتقاء األساليب والطرائق الجيدة لتناولها في الصف، وبالنتيجة يتوقف عليها 

 وتقدمهم في التعبير. نجاح الطلبة 

 وهذه األسس أربعة أنواع:
: األسس النفسية:  

ً
 أوال

يميل الطلبة الصغار إلى التعبير عن خبراتهم ومشاهداتهم التي تصل عند بعض  -1

األطفال إلى مدى قد يتضايق منه األبوان، ويحسن باملعلم أن يستثمر هذا امليل 
لطلبة الخجولين على وينظمه عند تالميذه، ويستطيع بواسطته أن يشجع ا

 التعبير. 

 
ميل األطفال إلى املحسوسات ونفورهم من املعنويات، فينبغي على املعلم أن  -2

 
ً
يفسح لهم املجال للحديث عن األشياء املحسوسة في الصف واملدرسة، ونظرا

النحصار ومحدودية املحسوسات في البيئة املدرسية، فعلى املعلم أن يستعين 
 الحديث عنها. بنماذج األشياء، أو صورها، من أجل تشجيع الطلبة على 

يساهم التلميذ في التعبير وتشتد حماسته له، إذا وجد الحافز والدافع الذي  -3

يحفزه على التعبير، ولذا كان على املعلم أن يوفر املوضوعات التعبيرية التي تقود 
 التلميذ إلى التأثر واالنفعال بها وتدفعهم للحديث عنها أو الكتابة حولها.

ير بعدة عمليات ذهنية، فهو يسترجع املفردات بالعودة يقوم التلميذ أثناء التعب -4

إلى ثروته اللغوية ليتخير من بينها األلفاظ التي يؤدي بها فكرته وهذه العملية 
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تسمى التحليل، وبعد ذلك يعيد ترتيب املفردات واألفكار ليخرجها على شكل 
ه نتاج لفظي أو مكتوب تعبر عما أراد وتسمى هذه العملية التركيب. وهذ

العمليات العقلية عمليات ليست سهلة على الطفل الصغير، وعلى املعلم أن 

يأخذ الطلبة الصغار بكثير من الصبر واألناة في جميع مواقف الدراسة، ال في 
 التعبير وحده. 

يتسم بعض األطفال بالخجل من املعلم والجو املدرس ي، وهذا عائد إلى نوع  -5

لى عيب جسمي، وعلى املعلم أن يشعر هؤالء التربية التي ربي بها التمليذ، أو إ

األطفال باألبوة، ويحيطهم بجو من الطمأنينة، ويستطيع بحكمة ولباقة حثهم 

على املشاركة البسيطة في التعبير في مواقف يضمن فيها نسبة عالية من 

 نجاحهم فيها. 
ظهره ميل الطلبة إلى التقليد، وهذا يعني أن يمثل املعلم لتالميذه القدوة في م -6

؛ وعليه أن يمثل بفصاحته وسالمة لغته املثل الذي 
ً
وسلوكه، وفي لغته أيضا

( و)استيتّية، د.ت( و)املوس ى 2005يطمح تالميذه أن يحاكوه. )الهاشمي، 
 (.93وآخرون، 

: األسس التربوية:
ً
 ثانيا

إشعار الطالب بالحرية في التعبير في اختيار بعض املوضوعات، واختيار املفردات  -1
 اكيب في أداء أفكاره. والتر 

وما دام التعبير من األغراض الهامة التي يحققها تعلم اللغة وما دام كل درس من  -2

دروس اللغة فيه مجال للتدرب على التعبير، فليس للتعبير زمن معين، أو حصة 
محددة، بل هو نشاط لغوي مستمر؛ فيعمل املعلم على تدريب الطلبة على 

املواقف املختلفة، وأن ال يقصر ذلك على حصة  التعبير الصحيح والسليم في

 التعبير فقط.
الخبرة السابقة للحديث عن أي موضوع ضرورية ومهمة، إذ ال يستطيع التلميذ  -3

أن يتحدث أو يكتب عن ش يء ال معرفة له به، فمن هنا على املعلم أن يختار 

موضوعات التعبير من مجال خبرة الطلبة أو قدرته التصورية. )عاشور 
 (. 2005( و)الهاشمي، 2007الحوامدة، و 

: األسس اللغوية:  
ً
 ثالثا

 التعبير الشفوي أسبق في االستعمال عند األطفال من التعبير الكتابي.  -1



172 

حصيلة الطلبة اللغوية في املرحلة االبتدائية قليلة، والتعبير محتاج إلى مفردات  -2

ينبغي أن يوفر املعلم وتراكيب، للوفاء باألفكار وأدائها على النحو املناسب، لذا 

الفرص إلثراء معجم الطلبة اللغوي، وإنمائه عن طريق القراءة واالستماع وذلك 

 بإسماعهم بعض القصص. 

ازدواجية اللغة في حياة الطلبة: الفصحى والعامية، فهو يستمع إلى اللغة  -3

السليمة من خالل معلم اللغة العربية في املدرسة، ويتعامل في حياته اليومية 

لعامية، فمن هنا يعمل على تزويد الطلبة باللغة العربية الفصيحة عن طريق با

( 2005األناشيذ الفصيحة، وسماع وقراءة القصص املختلفة. )الحالق، 

 (.2005و)الرواشدة، 

: األسس االجتماعية: 
ً
 رابعا

( بالحديث عن األسس االجتماعية حين ذكر بأن للغة 2004لقد انفرد الخولي ) 

الديني واالجتماعي في حياة كّل من الفرد واملجتمع؛ ولذا فالتعبير وسيلة اتصال دورها 

بين الفرد واْلخرين، وأداة لتقوية الروابط االجتماعية، ومن هنا يجدر باملعلمين 

 للتحدث والتعبير عن املناسبات 
ً
مراعاة الدور االجتماعي للتعبير، وجعله منبرا

 لتراث األمة املختلفة، وعن انفعاالت الطلبة و 
ً
مشاعرهم، وتوجيه التعبير ليكون حافظا

 ملشاعرها.
ً
 ناقال

 أنواع التعبير: 

يمكن أن يقسم التعبير عدة تقسيمات، منها باعتبار األسلوب، وعليه يكون لدينا: التعبير 

األدبي، والتعبير العلمي، والتعبير املتأدب، ومنها تقسيم باعتبار الهدف، وعليه يكون لدينا: 

التعبير الوظيفي، والتعبير اإلبداعي. وثمة تقسيم ثالث باعتبار اإلجراء، وعليه يكون لدينا 

التعبير الحواري، والتعبير غير الحواري. أّما التقسيم الّرابع فهو باعتبار التدوين أو األداء، 

 لك:فيكون لدينا التعبير الشفهي، والتعبير الكتابي. وإليك هذه املنظم املتقدم لتوضيح ذ
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أنواع التعبير

التعبيرأنواعتنقسم

.تقسيماتعّدةإلى

باعتبار التدوين

التعبير الكتابي التعبير الشفهي

باعتبار اإلجراء

التعبير غير الحواري التعبير الحواري

باعتبار الهدف

التعبير اإلبداعي التعبير الوظيفي

عتبار األسلوببا

التعبير العلمي المتأدب التعبير العلمي التعبير األدبي
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 وتفصيل ذلك على النحو التالي: 

 أنواع التعبير باعتبار التدوين أو األداء: 

 

: التعبير الشفهي: 
ً
 أوال

  –ويسمى اإلنشاء الشفهي أو املحادثة: وهو 
ً
أسبق من  –كما مّر بنا سابقا

 في حياة الفرد من الكتابي فهو أداة اإلتصال السريع بين األفرا
ً
د، الكتابي، وأكثر استعماال

 والتفاعل بين األفراد والبيئة املحيطة بهم.

ويعتمد التعبيرالشفهي على املحادثة وال سيما في املراحل األولى من الدراسة 

االبتدائية وهي تعليم خاص وأساس ي لتدريبهم على النطق الصحيح وإمدادهم باملفردات 

ير مرآة النفس وذلك التي تمهد لهم للكتابة في املوضوعات التي تطرح، ويعتبر هذا التعب

 وينتقي فيها 
ً
لكونه يعبر عما يجول في الوجدان اإلنساني من خواطر يعبر الفرد عنها شفهيا

 ملعبرة وأرقى التشبيهات والصور. أبلغ املعاني الرفيعة وأجمل األلفاظ ا

 وأشكاله في املدرسة كثيرة منها: 

التعبير عن الصور املختلفة، صور يحضرها املعلم أو الطالب والصور  -

 املوجودة في بداية كل درس قرائي. 

التعبير الشفهي في دروس القراءة املتمثل بالتفسير، وإجابة األسئلة  -

 والتلخيص. 

القصص، ويتمثل ذلك في قص القصص وتلخيصها وقصها عن صور  -

 تمثلها، وإتمام القصة أو توسيعها. 

 الحديث عن النشاطات التي يقوم بها الطلبة، زياراتهم، رحالتهم، أعمالهم. -

 الحديث عن حيوانات ونباتات البيئة. -

 الحديث عن أعمال الناس ومهنهم في املجتمع.  -

 (. 2002الحديث عن املوضوعات الدينية والوطنية وغيرها )عمار،  -
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: التعبير الكتابي: 
ً
 ثانيا

نسان وأخيه اإلنسان، ممن تفصله عنه املسافات هو وسيلة لالتصال بين اإل

 الزمانية أو املكانية ومن صور هذا التعبير: 

 كتابة األخبار السياسية، والرياضية، واالجتماعية، وغيرها.  -
 التعبير الكتابي عن صور جمعها املعلم أو الطالب.  -

 إجابة األسئلة التحريرية.  -

 تلخيص موضوع، أو قصة بعد قراءتها أو بعد االستماع إليها.  -

 تأليف قصة في مجال مخصوص.  -

 تحويل قصيدة شعرية إلى نثر.  -

 كتابة التقارير عن زيارة مصنع، أو مؤسسة حكومية.  -
 كتابة الرسائل والبرقيات في موضوعات مختلفة.  -

 كتابة املوضوعات األخالقية واالجتماعية.  -

لقائها في اإلذاعة املدرسية في املناسبات املختلفة)الخولي، إعداد كلمات إل -
2004 .) 

 أنواع التعبير باعتبار الغرض أو الهدف من استعماله: 

: التعبير الوظيفي: 
ً
 أوال

وهو التعبيرالذي يؤدي وظيفة خاصة في حياة الفرد والجماعة من مثل الفهم 

كاملحادثة بين الناس، وكتابة الرسائل، والبرقيات، واإلفهام، ومجاالت استعماله كثيرة 

واالستدعاءات املختلفة، وكتابة املالحظات والتقارير واملذكرات وغيرها من االعالنات 
والتعليمات التي توجه إلى الناس لغرض ما، ويؤدي التعبير الوظيفي بطريقة املشافهة أو 

 ,Paulston and Bruderm)( و2003( و )فضل هللا، 2004الكتابة. )الشرعة ومحمد، 

1976). 

 : التعبير اإلبداعي: ثانيا

وهو الذي يكون غرضه التعبير عن األفكار واملشاعر النفسية ونقلها إلى اْلخرين 

، بقصد التأثير في نفوس القارئين والسامعين، بحيث تصل درجة  بأسلوب أدبي عال 

أصحاب هذه اْلثار. وإذا كان انفعالهم بها إلى مستوى يكاد يقترب من مستوى انفعال 
التعبير الوظيفي يفي بمتطلبات الحياة وشؤونها املادية واالجتماعية، فإن التعبير اإلبداعي 
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 يعكس ذاته ويبرز شخصيته. 
ً
يعين الطالب على التعبير عن نفسه ومشاعره تعبيرا

 (.2005)الحالق، 
التعبير وإعدادهم وعلى هذا األساس ينبغي تدريب الطلبة على هذين النوعين من 

 للمواقف الحياتية املختلفة، التي تتطلب كل نوع منهما.

 أنواع التعبير باعتبار األسلوب: 

: التعبير العلمي: 
ً
 أوال

وهو التعبير الذي يهدف إلى سرد الحقائق واملوضوعات واألفكار بحياد وتجرد،  

 
ً
 في إثبات األفكار. ويتجّنب ويغلب أن يعتمد هذا النوع على األرقام باعتبارها عامال

ً
حاسما

التعبير العلمي املبالغات والصور الشعرية والبيانية واألخيلة، كما يتجنب املترادفات 

 ، وتلك التي تتضمن أكثر من معنى.واملفهومات غير املحددة، والعبارات العائمة

: التعبير األدبي:
ً
 ثانيا

ز هذا الّنوع من التعبير على األسلوب الذي 
ّ
تؤّدى فيه الفكرة، ولهذا فإنه  يرك

يستعمل الصورة الشعرية والبيانية واألخيلة واملجازات بأنواعها، وقد يستعمل املترادفات 

 التي تحمل أكثر من داللة واحدة. والعبارات

: التعبير املتأدب:
ً
 ثالثا

ويجمع هذا النوع من التعبير بين الفكرة واألسلوب، وعلى ذلك فهو يجمع بين  

 خصائص األسلوبين السابقين: العلمي واألدبي )استيتّية، د.ت(.

 أنواع التعبير باعتبار اإلجراء:

: التعبير الحواري:
ً
 أوال

وهو التعبير الذي يتضمن وجود طرفين كل واحد منهما مرسل ومستقبل، ويشمل:  

تربية امللكة الحوار واملناقشة، والندوة، واملسرحية. وهذا النوع من أهم أنواع التعبير في 

اللغوية لدى املتعلمين، وتنمية الطالقة اللغوية عندهم، ولذلك يحسن أن يدّرب الطلبة 

 
ً
 في املقام األول)استيتّية، د.ت(.عليه. وتنبع أهميته من أنه يستدعي أن يكون شفهيا

: التعبير غير الحواري:
ً
 ثانيا

 وهو التعبير الذي ال يكون فيه حوار وال مناقشة. 
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 لتدريب على مهارات التعبير الشفهي وأساليبه: طرائق ا

إن عملية التحدث ليست بسيطة، وال تحدث فجأة، وإنما هي عملية معقدة، رغم مظهرها 

الفجائي. وهنا سنعرض كيف تتم عملية التحدث، واملراحل التي تمربها، وما ينبغي على 

 املدرس أن يقوم به في كل مرحلة. 

 خطوات عملية التحدث: 

لية التحدث في خطوات معقدة، رغم أنها تبدو وكأنها تحدث بطريقة سريعة أو تتم عم

 فجائية، وخطوات عملية التحدث هي: االستثارة فالتفكير فالصياغة فالنطق.

: االستثارة: 
ً
 أوال

فقبل أن يتحدث املتحدث، البد أن يكون هناك مثير يثير رغبته في الكالم، كأن 

امه، أو يرد على سؤال طرح عليه، أو كأن تلح على يعلق املتحدث على حديث شخص أم

املتحدث فكرة يريد التعبير عنها، أو كأن ينفعل األديب بحادث أو بفكرة فيريد التعبير عنها 

)عمار،  بقصة أو قصيدة أو مقال... وهكذا نرى أن بداية التحدث هي وجود مثير للتحدث

2002 .) 

: التفكير: 
ً
 ثانيا

االنسان أو يوجد لديه دافع للحديث، فإنه يبدأ في التفكير فيما وبعد أن يستثار 

 سيقول، فيجمع األفكار ويرتبها، ويرجع إلى مصادر املعرفة وإلى املراجع...إلخ.

واملدرس الواعي هو الذي يعلم تالميذه أال يتحدث أحدهم إال إذا جمع األفكار 

رتبها بشكل علمي ومنطقي مقنع، واملعارف املناسبة للتحدث من مصادرها ومراجعها، ثم ي

 من املعنى)محمد، 
ً
 خاليا

ً
 (. 1998وإال جاء الكالم أجوفا

: الصياغة:
ً
 ثالثا

بعد االستثارة، والتفكير، تأتي مرحلة الصياغة أي انتقاء الرموز؛ أي األلفاظ 

واألسلوب والعبارات والتراكيب املناسبة ملحتوى الكالم ولنوع املستمعين، وانتقاء األلفاظ 

 للتعبير عن األفكار من أهم األمور التي تفرق بين املتحدث الجيد واملتحدث الرديء.

واملهم هنا هو أن املعلم الرشيد هو الذي يدرب تالميذه على انتقاء ألفاظهم 
وعباراتهم بحيث تناسب الحال، فالبالغة مراعاة مقتض ى الحال، والبد أن يدربهم أن لكل 
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ل مقتضاه، فاملتحدث البد أن يتعرف على نوعية املستمعين حتى مقام مقال، ولكل حا
 لنوع 

ً
يختار لهم املعاني واألفكار املناسبة واأللفاظ واألساليب املناسبة لهم، واملناسبة أيضا

 (.2005ار املختارة للحديث )عسر، املعاني واألفك

: مرحلة النطق: 
ً
 رابعا

النطق، فبالنطق السليم لْللفاظ  واملرحلة األخيرة في عملية الكالم هي مرحلة

  –املختارة التي تعبر عن املعاني املختارة 
ً
بعناية، تتم عملية الكالم، فالنطق هو  –أيضا

املظهر الخارجي لعملية التحدث التي يراها املستمع، حتى ليخيل إليه أنها عملية تتم 

ي االستثارة، والتفكير بطريقة مفاجئة، ألنه لم ير عملياتها الداخلية السابقة عليها، وه

والصياغة، واملدرس الواعي هو الذي يهتم بتنمية التفكير واختيار املعاني لدى تالميذه قبل 

 (. 2007اهتمامه بالشكل الخارجي لعملية التحدث وهي النطق)عاشور والحوامدة، 
وهكذا نرى أن املتحدث الجيد هو الذي ال يتحدث إال إذا كان لديه داع للحديث، 

الذي يفكر فيما سيتحدث به، ويرتب أفكاره بطريقة منطقية، ثم يضع هذه األفكار في وهو 

 من األخطاء 
ً
 خاليا

ً
 صحيحا

ً
قوالب وصياغات لغوية سليمة وجذابة، ثم ينطق نطقا

 اللغوية مع الطالقة وحسن اإللقاء. 

 التخطيط لعملية التحدث 

قدة، فمن الضروري وإذا كانت عملية التحدث هذه تتكون من خطوات منظمة ومع
م املدرس تالميذه ويدربهم على مهارة التخطيط لعملية التحدث فالتخطيط لعملية 

ّ
أن يعل

 التحدث يتطلب اإلجابة عن أربعة أسئلة:

 مِلن أتحدث؟ -
 ملاذا أتحدث؟ -

 بماذا أتحدث؟ -

 كيف سأتحدث؟ -
 أن يجيب املتحدث عن سؤال: ملن سأتحدث؟ -1

السؤال التعرف على نوعية املستمعين واهتماماتهم ومستويات وتقض ي اإلجابة عن هذا 

تفكيرهم، وما يحبون سماعه، وما يكرهون؛ أي البد من التعرف على نوعية الجمهور 

 (. 2000ستهدف بالحديث )الخولي، امل

 اإلجابة عن سؤال: ملاذا سأتحدث؟  -2
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أهداف ولإلجابة عن هذا السؤال البد أن يدرب املعلم تالميذه على تحديد 

حديثهم قبل إعداده، فاملتحدث البليغ هو الذي يراعي مقتض ى الحال، ويعرف أن لكل 

مقام مقال، ومراعاة املقام تقتض ي مراعاة ظروف الزمان واملكان، ونوعية األفكار 

املستمعين)مرس ي  واملوضوعات املتحدث عنها، ونوعية التغيرات املطلوب إحداثها في

 (. 1997والشيخ، 

 أن يجيب عن سؤال: بماذا سأتحدث؟  -3

م تالميذه ويدربهم على تحديد األفكار واملعاني، وتحديد 
ّ
فاملعلم البد أن يعل

املشكالت التي يريدون التحدث عنها، ويدربهم على ضرورة أن تكون األفكار متسقة 

ومتناغمة مع اإلهداف التي سبق تحديدها للتحدث ويدربهم على كيفية الحصول على 

 لومات، والرجوع إلى مركز مصادر التعلم، واملراجع، ومصادر املعرفة. املع

على مهارات البحث، والتعلم الذاتي،  –بالتالي  –وكل هذا يدرب التالميذ 

واالعتماد على النفس، والقدرة على االستكشاف، وعلى االستماع الجيد، والقراءة 

 الواعية...الخ )استيتّية، د.ت.(.

 ل: كيف سأتحدث؟ اإلجابة عن سؤا -4

فال بد من تعليم التالميذ وتدريبهم على اختيار األسلوب املناسب للتحدث، 

ويتطلب هذا كل املهارات السابقة، أي معرفة نوعية املستمع، ونوعية األفكار، أي 

 موضوع التحدث ومادته، ونوعية األهداف املراد تحقيقها.

واقف املختلفة على استراتيجيات وهنا يجب تعليم التالميذ وتدريبهم من خالل امل

 التحدث التالي: 

 املناقشة والحوار -2     املحاضرة  -1

  املناظرة -4      الندوة -3

 قص القصص والحكايات -6    الخطابة وإلقاء الكلمات -5
 عرض التقارير وامللخصات -8   إعطاء التعليمات واالرشادات -7

القيام بالتعليقات  -10   واالستفهاماتإلقاء األسئلة  -9

 (.2002واملداخالت...إلخ.)عمار، 
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 خطوات موقف التحدث 

 على املعلم أن يراعي الخطوات اْلتية عند تدريس موقف التحدث: 

أن تكون موضوعات التحدث من اختيار التالميذ، فالتلميذ يصعب عليه أن  -1

 فته به قليلة.يتحدث عن موضوع لم يسبق له التعرف عليه، أو معر 

أي يجب تجنب إكراه التالميذ على التحدث عن موضوعات ال يستمتعون  -2

 بحكايتها؛ ألن ذلك يقلل في نفوسهم أهم عناصر القدرة على التعبير.

 لقص القصص  -3
ً
 مهما

ً
التحدث عن الخبرات الشخصية قد يكون مدخال

 وحكاية الخبرات التي يشتاق التالميذ للتحدث عنها. 

موضوعات التحدث، بحيث تقابل األذواق املختلفة للتالميذ ينبغي تنويع  -4

 واهتماماتهم املتنوعة. 

ينبغي تدريب التالميذ على االستعداد للتحدث قبل إجرائه، كما سبق أن  -5

 ذكرناه في التخطيط لعملية التحدث. 

ينبغي تعلم التحدث في مواقف طبيعية، وخاصة تلك التي تنشأ في حياة  -6

 أو تلك التي تحدث في حياتهم العادية.  التالميذ املدرسية،

بالتركيز على املعاني  -في تدريبه التالميذ على التحدث -يجب أن يهتم املعلم -7

 أكثر من التركيز على األلفاظ، فاأللفاظ مهمة لكنها خادمة لْلفكار ومعبرة عنا. 

ينبغي لفت نظر التالميذ إلى املواقف واألماكن التي ينبغي االمتناع عن  -8

حدث فيها، كالحال عند قراءة القرآن، وعند االستماع إلى الخطيب في الت

 املسجد، وفي املستشفيات، وفي املكتبات العامة.

ينبغي أن يدرك املعلم أن الغرض من التحدث أن يتحدث التلميذ عن أفكاره  -9

 هو ال عن أفكار املدرس أو غيره من الكبار. 

التلميذ حتى ينتهي من حديثه؛ فاإلنطالق في ينبغي على املعلم عدم مقاطعة  -10

الحديث مهارة ينبغي تشجيعها، ولها األولوية في سلم املهارات الشفوية، 

واملقاطعة املستمرة تحد من قدرة التلميذ على االنطالق في التحدث. )الحالق، 

 (.2005( و)عسر، 2005
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لبة الشفهي: 
ّ
 رأي في االرتقاء بمستوى تعبير الط

لبة لعل من أبرزها:ثمة عدة طرا
ّ
 ئق يمكن من خاللها االرتقاء بمستوى تعبير الط

 عن املواد  -
ً
عملية ربط حصص التعبير ودروسه بفروع اللغة األخرى فضال

 الدراسّية األخرى، من تاريخ و علوم دينية إلخ. 

كما أّن خلق الدوافع، وتنمية الرغية في نفوس الطلبة يؤدي دوره وذلك من خالل  -

 من الحرية في اختيار املوضوعات ذات العالقة املباشرة بهم، وتثير إعطائهم قد
ً
را

 اهتمامهم، وتعالج قضاياهم. 

كما أّن مداومة املناقشة والحوار كجزء ال ينفصل عن درس مهارات اللغة العربية  -

يساهم في االرتقاء بمستواياتهم في التعبير الشفهي، وتطور أفكارهم وأنماط أساليبهم، 

 فاظهم.وفصاحة أل

أي أنه على املعلم أن يستغل كل فرصة متاحة في كل املواقف من أجل إبعاد  -

 في ذلك هو 
ً
الخوف في الحديث وتردد الطلبة فيه، ولعل أكثر الوسائل نجاحا

 استخدام املواقف الحوارية والتمثيلية املشوقة. 

 على املعلم أن يكون قدوة لطلبته في استخدام العرب -
ً
 وليس أخرا

ً
ية الفصحى وأخيرا

 لغة للتدريس والحوار واملناقشة من أجل أن يقتدي الطلبة ويتأسوا بأستاذهم.

 طرائق تدريس التعبير الشفهي: 

: طريقة القصة: 
ً
 أوال

عّرفت القصة بأنها مجموعة من األحداث، يرويها الكاتب، وهي تتناول حادثة 

عيشها، وتصرفها في واحدة، أوحوادث عدة، تتعلق بشخصيات إنسانية، تتباين أساليب 

 
ً
الحياة، على غرار ما تتباين حياة الناس على وجه األرض، ويكون نصيبها في القصة متفاوتا

 (.2007من حيث التأثر والتأثير. )مدكور، 

 
ً
وتعّد القصة من أقوى عوامل جذب اإلنسان بطريقة طبيعية، وأكثرها شحذا

ارها وصراع األشخاص فيها وتعقد النتباهه إلى حوادثها، ومعانيها، فتثير القصة بأفك

أحداثها، وبتصويرها لعواطف وأحاسيس الناس وبيئتها الزمانية واملكانية وبلغتها وبطرائق 
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 من االنفعاالت لدى القراء، وتجذبهم إليها، وتغريهم بمتابعتها 
ً
تقديمها املختلفة، كثيرا

 (.1985واالهتمام بمصائر أبطالها)أحمد، 

علمون أن يستفيدوا من ميل األطفال إلى القصة وعلى وفي املدرسة يستطيع امل

وجه الخصوص في املراحل األولى من التعليم، فيزودوا األطفال عن طريقها املعلومات 

  .
ً
 األخالقية والدينية والجغرافية والتاريخية وغيرها، فيهيئوا لهم املعرفة واملتعة في آن معا

 

 ولعل أهم الفوائد التربوية التي تحققها القصة لْلطفال تتمثل في أنها: 

 ترفد السامع أو القارئ املتعة، واللذة، التي تزيد من اإلقبال على التعلم.  -1

تنمي ثروة الطالب اللغوية، وتغني معجمه اللغوي بما تتضمنه من مفردات  -2

 ذب أساليبهم، وترفيها. وتعابير وتراكيب لغوية، فترفع مستوى لغة الطالب، وته

تربط الطفل بعادات وتقاليد وقيم املجتمع الذي يعيش فيه، وتوحي له باحترامها  -3

 وعدم الخروج عنها، فتساعده بذلك على التكيف مع مجتمعه. 

تيسر للطالب فهم كثير من الحقائق العلمية التي ترويها القصة، وتزود الطفل  -4

إلى خبراته، ملا في القصص من عناصر التشويق، باملعلومات واملعارف التي تضاف 

 واإلغراء، وحسن االستماع.

تطلع الطفل على عادات وتقاليد وقيم املجتمعات اإلنسانية األخرى مما يتيح له  -5

مجال املقارنة بين عادات املجتمعات املختلفة، فيفيد من الجوانب اإليجابية 

 منها، ويتجنب السلبية. 

تسمو بخيالهم ملا فيها من عنصر الخيال، كما أنها  تنمي خيال األطفال فهي -6

تعودهم الشجاعة في مواجهة اْلخرين، والتحدث مع الجماهير وتتيح لهم تصور 

 األشياء واألحداث باختالف مراحل النمو اإلدراكي التي يمرون بها. 
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تشجعهم على مواجهة زمالئهم في مواقف تعبيرية طبيعية في املدرسة وخارجها  -7

إليهم، إضافة إلى غرس عادات حسنة محببة، كرعاية آداب الحديث  والتحدث

. )سمك، 
ً
 (.1997( و)موس ى والشيخ، 1998مثال

 أنواع القصة: 

 تقسم القصة حسب مصدر مادتها، وموضوعها إلى:

القصة الواقعية: وهي ذلك النوع من القصص الذي يستمد حوادثه من  

ة الناس وطرائق معيشتهم واقع املجتمع وتستمد مضامينها من أنماط حيا

 وأساليب تفكيرهم. 

القصة الخيالية: وهي ذلك النوع الذي يستلهم حوادثه من خيال بعيد  

عن الواقع، وتأتي نماذجه تحاكي تمام املحاكاة تلك النماذج على األرض، 

 من 
ً
وعن طريق هذه القصص يستطيع القاصون أن يعالجوا كثيرا

 رها ايا االجتماعية والعلمية وغيالقض

 أما أنواع القصص التي ينبغي أن تقدم للتالميذ في مراحل الدراسة املختلفة فهي: 

قصص األخالق واملثل العليا: وهي ذلك النوع من القصص الذي يرمي إلى غرس  -1

املثل العليا، والفضائل في النفوس، والتحلي باألخالق الحميدة، وتحث على 

العادات الكريمة، كاحترام الناس، ومساعدتهم، الصفات الطيبة، وتنمي فيهم 

 والتضحية من أجل املبادئ، وترغبهم في الحق، والعدل، ونصرتها.

القصص االجتماعية: وتهدف إلى تصوير أنماط مختلفة من حياة الشرائح  -2

االجتماعية التي تعيش في مجتمع التلميذ، بقصد التعرف على الطرائق املختلفة 

  للتعامل مع املجتمع.

القصص التاريخية: وهي تلك القصص التي تأخذ مادتها من حقائق التاريخ،  -3

ووقائعه، وأحداثه في فترة زمنية محددة، وتقدم سير الرموز البشرية املشهورة في 

األمة، وتهدف هذه القصص إلى إحياء هؤالء األبطال في نفوس الناشئة، بقصد 

 تخليدهم، والتخلق بأخالقهم وصفاتهم.
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لة واملغامرة: وتتناول حياة بعض الرحالة واملكتشفين، واألشخاص قصص البطو  -4

الذين يساعدون في كشف الجرائم وتعقب املجرمين الخارجين على قيم املجتمع، 

ومثل هذه القصص ترمي إلى إشباع غريزة حب االستطالع عند الطلبة، وإشباع 

ن يجب أن يبتعدوا ميولهم في املغامرة والبطولة، وتشوقهم إلى متابعة األمور ولك

عن التهويل، كما يجب أال تقدم فيها األمور مبسطة إلى درجة يبدو قيام األطفال 

.
ً
 بها ممكنا

القصص الرمزية: تهدف إلى تقديم النصح واإلرشاد، واستخالص الدروس،  -5

 واملوعظة عن طريق اإليحاء والتلميح ال عن طريق الصراحة، والقول املباشر.

 اختيار القصة: 

من املعروف أن لكل مرحلة نمائية يمر بها التلميذ خصائص عقلية ولغوية 

تختلف بالضرورة عن املرحلة التي تسبقها أو التي تليها، فاألطفال بين الثالثة والسابعة في 

الغالب يميلون إلى القصص التي تراعي امتزاج الخيال بالواقع الذي يعيشه الطفل، 

الواقع الذي يراه الطفل، أما حديثهما فهو غير  فالقطة والكلب عنصران من عناصر 

 مألوف لديه، ومع ذلك فهو يقبله ألنه يشبع رغبته في الخيال غير البعيد عن واقع بيئته. 

ويميل األطفال بين السنة الثامنة والثانية عشرة إلى قصص املغامرة، والجرأة 

وتتنبأ وتصور أعماق  والتعرض لْلخطار، والقصص التي تتناول مجاهل الحياة، وتكتشف

 الكهوف وأغوار البحار، وحياة الناس في األماكن النائية.

أما الفتيان بين سن الثانية عشرة والثامنة عشرة، وهي فترة املراهقة فيميلون إلى 

قصص الغرام، والتي يجب أن يقدم منها للمراهقين ما هو صالح، وبعيد عن اإلغراء 

العفة والشرف والتضحية، كما يميلون إلى قصص بالعالقات السيئة، فتختارله قصص 

البطوالت، والتضحية، وبعد سن الثامنة عشرة تأخذ الحياة بالتغير وذلك بدخول الشاب 

أو الشابة في معاركها، وفي هذا الطور تتحكم البيئة والثقافة التي يعيش فيها الشاب في 

ل املثل العليا هو الغالب نوع القصص التي يقرأ، ويظل امليل إلى القصص التي تدور حو 

 عليه. 

 شروط عامة تراعى في القصة: 

 عاّمة تراعى في القصة هي: 1996ذكر أبو مغلي )
ً
 ( شروطا
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أن تكون لغة القصة ) مفرداتها ( وتراكيبها ) أسلوبها ( مناسبين للغة  -

 التلميذ.

 أن يكون مضمونها ومعناها مناسبين ملستوى التلميذ العقلي.  -

 في بنائها بعيدة عن التكلف.  أن تكون طبيعية -

 أن تكون مناسبة في طولها وقصرها ملستوى الطلبة العقلي.  -

 أن تزود الطلبة باملعلومات واملعارف والخبرات الجديدة.  -

 أن توحي للتالميذ بتمثل أنماط سلوكية حميدة.  -

 أن تلبي رغبات وميول وحاجات األطفال في مراحل النمو املختلفة.  -

 إعداد القصة وتدريسها:  

لعل من املفيد أن يتذكر املعلم أن نجاحه في تدريس القصة يعتمد على قدرته 
على اختيار القصة املالئمة من حيث املضمون واللغة ملستوى إدراك تالميذه، ومستواهم 

 -من وسائل وتجهيزات تعليمية مثل الصور واملؤثرات الصوتيةاللغوي، وإعداد ما يلزم 

أشرطة تسجيل عليها بعض األصوات التي تخدم تقديم القصة ليفرض على طالبه حسن 
االستماع، واإلصغاء، واالنجذاب إليها، واالستفادة منها، ويسير املعلم في تدريس القصة 

 وفق الخطوات اْلتية: 

الطلبة لها ويتم ذلك بوضع الطالب في  التقديم للقصة وتهيئة أذهان 
حالة استعدادية تثير فيهم اإلصغاء، واالنتباه، وتثير اهتمامهم، مما يؤدي 

إلى استرجاع معلوماتهم وقد يكون هذا عن طريق طرح مجموعة من 

األسئلة تنشط معلوماتهم، وتوجه انتباههم إلى موضوع القصة، 
 فينحصرتفكيرهم في ذلك االتجاه. 

، التكلف فيه، وال البدء  
ً
بسرد القصة، على أن يكون اإللقاء طبيعيا

 اهتمام الطالب، وانتباههم، ويتم ذلك بوضوح 
ً
 ملعناها مثيرا

ً
صنعة، ممثال

 صوت املعلم، وهدوئه، وتلوينه حسب ما يقتضيه املوقف. 

يحرص املعلم كل الحرص أن ينتقي، في أثناء إلقاء القصة، ما يتوافق مع  

ساليب العربية السليمة، وأن ينفعل مع أحداثها الطالب، من األ 
 املناسب من الحركات، والسكنات التي تعبر عن 

ً
ووقائعها، مستخدما

السرور أو الفرح، أو االستهجان، أو االستفسار، أو اإلقدام، أو التعجب، 

 وغيرها من األحاسيس، واملشاعر. 
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ألسئلة التي وبعد االنتهاء من سرد القصة، يوجه املعلم مجموعة من ا 
تكشف عن مدى فهم الطلبة القصة، واستيعاب مضامينها، يكلف املعلم 

طالبه بالتحدث في مضمون القصة، والتعبير عنها، وقد يطلب من بعضهم 

التحدث في جزء واحد منها، إذا كانت طويلة، وتشمل جوانب، 
وشخصيات متعددة، وحتى يوفر الفرصة ألكبر عدد من الطالب ألخذ دور 

 لقائها. في إ

تصلح كثير من القصص للتمثيل، وهي مناسبة طيبة إلشراك أكبر عدد  

ممكن من الطالب في إلقاء القصة، وتشجيعهم على الوقوف أمام اْلخرين 

دون خوف، أوتهيب، وتدريبهم التعبير الشفهي، وملا في هذا العمل من بعث 

 للحركة والنشاط، وتحرر من الدروس التقيليدية. 

: طريقة التعبير الحر: 
ً
 ثانيا

ه حديث الطلبة بمحض حريتهم واختيارهم عن ش يء يدركونه بحواسهم في 
ّ
إن

املنزل أو املدرسة أو الشارع أو حديثهم عن األخبار التي يلقيهاالطلبة في الفصل كحادثة 

وحكاية وتعقبه مناقشات يشترك فيها الجميع، أو محادثة في صورة أسئلة يوجهها 
 بإلقاء خبر على واألطفا

ً
ل واملعلم إلى صاحب الخبر ليجيب عنها وقد يشترك املعلم أحيانا

 توظيف ما ألقى بظالله 
ً
تالميذه، ينتزعه مما يرض ي حاجات الطفولة وميولها. ويمكن أيضا

علينا مجتمع املعرفة، حيث تعدد مجاالت االتصال اللغوي وقنواته عبر وسائل متعددة، 
يلون لكل ذلك ويقبلون عليه، فهو يالئم الطلبة في املراحل وقد لوحظ أن الطلبة يم

 التعليمية املختلفة، ويسلك املعلم في درسه الخطوات األتية: 

، أو أن يشرح املعلم املطلوب  
ً
التمهيد، بربط املوضوع بخبرات الطلبة مثال

 عمله في هذا الدرس. 
ر، فإن كان استثارة املعلم للتالميذ باسئلة مختلفة حول موضوع التعبي 

مجاله صورة ما، يطرح املعلم أسئلة مختلفة على جميع جزيئات 

 ألن كل طفل في إحدى 
ً
الصورة، واستثارة خبرات األطفال حولها، نظرا
 جزيئاتها، صورة لخبرة أو تجربة مّر بها أو عرفها. 

تمثيل الطلبة دور املعلم، بطرح األسئلة على زمالئهم أو طرحها على  

 معلمهم. 
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تدريب الطلبة على ترتيب حديثهم حول املوضوع الذي تحدثوا فيه، وذلك  

 (.2005بإعادة بعضهم الحديث عن املوضوع بالتسلسل. )طعيمة، 

  

 

 ثالثاً: تدريس موضوعات محادثيّة مختلفة: 

املحادثة في املستويات األولية شكل أسئلة يطرحها قد يأخذ تدريس موضوعات 

املعلم بأشكال مختلفة حول املوضوع، ليجيب الطلبة عليها، ويتصرف في هذه اإلجابة 
 حول 

ً
 محددا

ً
 يدفع الطلبة إلى تنويع التعبير، وقد يكون موضوع التعبير وصفا

ً
تصرفا

 على كتابة قصة أو أخبار ونشاطات ق
ً
ام بها التلميذ. وقد يمر صورة، وقد يكون تدريبا

 بالخطوات اْلتية: 
ً
 التعبير في هذه الشؤون في املراحل األكثر تقدما

 التمهيد بما يثير دافعية الطلبة للموضوع.  -1
 في ضمان مشاركة جميع الطلبة في التعبير.  -2

ً
 هاما

ً
 إن لتشجيع املعلم دورا

مل إن لباقة املعلم وحسن تصرفه، وبعده عن التثبيط من أهم العوا -3

 في تعبير الطلبة، وأن اللتزام املعلم بلغته الفصيحة، 
ً
التي تؤثر إيجابيا

وعباراته الدقيقة الواضحة، أبعد اْلثار في نفوس تالميذه، وتأثرهم به 

 مدى الحياة. 
ً
 حسنا

ً
 تأثرا

إلقاء طائفة من األسئلة على الطلبة تتناول أطراف املوضوع وتلقي  -4
 بعد آخر، يناقش املعلم 

ً
اإلجابة عنها، وتحدث الطلبة في املوضوع تلميذا

الطلبة فيما تحدث فيه زميلهم، وقد يستحسن املعلم أن يستنبط من 

الطلبة بعض عناصر املوضوع ويسجلها على السبورة ثم يطلب إليهم أن 
 لوها بالحديث والشرح. يتناو 

 طرائق تدريس التعبير الكتابي وأساليبه: 

مّر بنا في بداية هذه الدراسة الحديث عن التعبير الكتابي: مفهومه وأنواعه وأركانه 

ترك مهارة التعبير 
ُ
وأهميته، وما يوّد الباحث لفت األنظار إليه هنا بادئ ذي بدء  أال ت

تتشكل لدى  -من تدريس املهارات اللغوية األخرى  -الكتابي لكي تكون محصلة نهائية 

لعفوي لشروطها وأدواتها دونما تخطيط منهجي مقّدر، بل يجب أن ينظر الطلبة بالتراكم ا
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 له مقّرر ومنهج مقّدر مرسوم، تنتظم فيه فروع أو 
ً
إلى التعبير الكتابي بوصفه بابا وظيفيا

 منها في درس مخصوص.
ً
 فصول، ال بد أن يعالج كال

 مهارات التعبير الكتابي: 

ة األولى في فهم املهارة ومن ثم إتقانها، إّن تحديد املقصود باملصطلحات يعّد اللبن
فمعرفة مهارات التعبير الكتابي ُيعين األهل واملعلمين على إمالك الطلبة تلك املهارات 

دونما مشاكل أو عناء. ونحاول هاهنا التطرق إلى مهارات التعبير الكتابي ليكون املعلم 

 ( قد حددها في:1998واملتعلم على بصيرة بها. ونجد سمك )

 سالمة الفكرة. 

 وضوح األفكار. 

 الدقة في تحديد األفكار. 
 الصدق في تصوير املشاعر. 

 استعمال اللغة السلمية. 

 تماسك العبارات. 
 تجنب تكرار الكلمات بصورة متقاربة. 

 خلو الكتابة من أخطاء النحو والصرف واإلمالء. 

 االستعمال السليم لعالمات الترقيم. 
 ت والتراكيب.وضوح الصيغة الفنية في العبارا 

 على تمييز األفكار املترابطة وتمييز 2003وأضاف املوس ى )
ً
( لذلك أن يكون قادرا

 عن إحكام 
ً
الكلي من الجزئي وإحكام التسلسل املنطقي ووضع األلفاظ مواضعها فضال

 االستشهاد باملأثور. 

 ( لتلك التي سبق ذكرها:2004كما أضاف مجاور الوارد في )الخولي، 

 التعبير الكتابي كوصف مقابل للطالقة في التعبير الشفهي. االنسياب في 
 تصنيف املعلومات واألفكار. 
 كتابة قصة أو تلخيص. 

، وهو تقسمها إلى 2004فيما قسمها الهاشمي الوارد في )الخولي، 
ً
 لطيفا

ً
( تقسيما

 مهارات لغوية تندرج تحت: 
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، وتضم: استخدام الكلمة الفصيحة، واختيار الكلمات املناسبة، مهارات املفردات -

 والرسم اإلمالئي الصحيح، والصياغة الصرفية الصحيحة.

، وتضم: استخدام أدوات الربط بدقة، واكتمال أركان واألساليبومهارات التراكيب  -

 الجملة، وسالمة التراكيب النحوية، صحة األساليب املستخدمة.

، وتضّم: صحة األفكار واملعلومات، وضوح األفكار، وترابط األفكار ومهارات األفكار - 

 وتسلسلها، واستيفاء األفكار.

لفقرات، وتخصيص فقرة لكل فكرة، واستخدام ومهارات التنظيم، وتضم: استخدام ا -

 (.2004عالمات الترقيم، وسالمة الهوامش وتناسبها )الخولي، 

واملؤكد أن هذه األهداف ال يمكن تحقيقها بطريقة التدريس التقليدية التي تدور 

حول اختيار املدرس للموضوع، ثم حديثه عنه، ثم كتابة املوضوع بواسطة التالميذ، ثم 

رس له، والتوقيع عليه، بل البد من طريقة تعين التلميذ على تحقيق ذاته من رؤية املد

 مدخل املواقف الوظيفّية التي تستند إلى موضوعات التعبير 
ً
خالل التعبير.. فظهر أّوال

الوظيفي التي يمارسها املرء في حياته لقضاء مصالحه الدنيوية، وتدبير عالقاته بغيره. 

 (.1985)أحمد، 

لباحث الكتاب مّرتين أو أكثر لعله يجد األسس النفسّية والتربوية التي وقد طالع ا

 أنها في حقيقة األمر، هي دراسة 
ّ
استند إليها في دراسته حتى تقترب من مفهوم النظرية، إال

كغيرها من الدراسات التي تدور حول أهمية اختيار املوضوعات وطريقة تعامل املدرس 

لبة أكثر من مجرد  معها وتصحيحها، لكّنها فاقتها
ّ
في توظيف املواقف الحياتية في كتابة الط

 بأّن الباحث قد حّدد هذا الهدف بنفسه 
ً
إعطائهم موضوعات عليهم الكتابة فيها. علما

حين قال: نحصر أهداف البحث في تحديد املواقف الوظيفية وحصرها إلى جانب 

 الباحث لو صاحب الّدراسة (. ويظّن 1985األنشطة اللغوية في املجتمع املصري. )أحمد، 

 في دراسته لتوصل إلى ما يمكن أن نسميه نظرية عربية في تعليم التعبير 
ً
تعّمق قليال

الكتابي. خاصة أّن مفهوم طريقة املواقف في التعبير لم تحدد في ثنايا الدراسة وما هي 

 أبعادها وخصائصها.
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 من طريقة لغوية مميز 
ً
ا بقيت الساحة البحثية خالية

ّ
ة تحقق أهدافها وجدت ومل

( استراتيجية جديدة لتحقيق ذلك الهدف يطلق 2007( ومدكور )2005لدى الهاشمي )

عليها: طريقة تحقيق الذات في تدريس التعبير. وتقوم هذه الطريقة على مجموعة من 

 األسس الهامة والضرورية لهذا العصر وهي: 

تلميذ على أن يختار املوضوع الحرية في االختيار واالنتقاء، ويقصد بذلك إقدار ال -1

الذي يريد التعبير عنه، وأن يختار من كم املعلومات واملعارف الهائلة املوجودة 

 حوله ما يناسب هذا املوضوع وينسجم معه. 

تنظيم املعلومات في انساق علمية ومنطقية، ويعني بذلك إقدار التلميذ على  -2

منطقي، وأال يتوقف جهده إعادة تنظيم املعارف التي اختارها في نسق علمي و 

 عند حد جمع املعرفة، ونقلها كما هي.

التحول من أسلوب النملة إلى أسلوب النحلة: وعنى بذلك االستخدام األمثل  -3

للمعرفة املختارة في انتاج أفكار جديدة ومعارف جديدة وبمعنى آخر، تدريب 

الطعام في  التلميذ على أال يكون مجرد "مجمع للمعلومات " كالنملة التي تجمع
 " كالنحلة التي تجمع 

ً
الصيف لتأكله في الشتاء، بل البد أن يكون " منتجا

؛ فالتلميذ البد أن يدرب 
ً
 شهيا

ً
الغذاء، وتهضمه وتتمثله، وتعيد إنتاجه عسال

على جمع املعلومات وفهمها، وهضمها وإعادة إنتاجها في صورة أفكار جديدة 

 ونظريات جديدة. 

 أو وهنا علينا أن نتذكر 
ً
أن التلميذ الصغير اْلن هو نفسه الذي سيكون باحثا

 في املستقبل، وعلينا أن نفهم أن املستقبل يصنع األن وليس فيما بعد، وإذا لم 
ً
مبدعا

 أعيننا، فسوف يصنعهم لنا غيرنا. نصنع أبناءنا بأيدينا وعلى 

 مراحل تدريس التعبير وفق طريقة تحقيق الذات: 

الذات في التعبير الكتابي إلى بناء مهارات بناء الجملة وتنميتها، تهدف طريقة تحقيق 

 إلى آليات التطبيق. 
ً
 بوجوه االستعمال الراقي، وصوال

ً
عالوة على مهارات التنظيم، مرورا

(Vaughn, 2002إّن درس التعبير وفق طريقة تحقيق الذا ):ت يسير على النحو التالي 
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 مرحلة تحديد املوضوعات:  -1
يطلب املدرس من التالميذ أن يحددوا املوضوعات التي يريدون التحدث عنها ثم الكتابة 

فيها، ثم يقوم بتسجيل املوضوعات املقترحة من التالميذ على السبورة... وهكذا إلى أن 

يذ في تصل إلى عدد ممثل لجميع االتجاهات واالهتمامات املوجودة لدى جماعات التالم
الفصل، ويقوم كل تلميذ بتسجيل هذه املوضوعات لديه ليختار من بينها املوضوع الذي 

 ويود التعبير عنه  يناسبه

 مرحلة البحث عن املعارف والحقائق:  -2

ينتقل التالميذ مع املدرس إلى املكتبة أو إلى مركز مصادر التعلم، لقضاء بقية الحصة، 

 
ً
، حيث يقرأ كل تلميذ عن املوضوع الذي قرر هو وربما حصة التعبير القادمة أيضا

التحدث فيه، ثم الكتابة عنه، وذلك تحت إشراف املدرس الذي يقوم بتوجيه من يحتاج 
من التالميذ إلى الكتاب أو الكتب أو الصحيفة أو املجلة التي تعرضت للموضوع الذي 

هج األخرى املقررة اختاره التلميذ. وربما كانت مراجع بعض املوضوعات هي كتب املنا

عليهم، والبأس من إرشاد التالميذ إلى االستماع إلى برنامج إذاعي يتحدث عن موضوع ما 
من املوضوعات املطروقة، أو مشاهدة برنامج متلفز، أواالستماع إلى شريط مسجل، وربما 

تم عقد ندوة أو مناقشة حول موضوع من املوضوعات املطروحة في هذه املرحلة يجمع 

ميذ املعلومات والحقائق املتصلة باملوضوع الذي اختاره ثم يكتب املسودة األولى كل تل
 للموضوع.  

 مرحلة التعبير الشفوي:  -3

يناقش التالميذ مع  –التي قد توافق حصة التعبير الثالثة  –في هذه املرحلة 

بعضهم البعض املعلومات والحقائق التي جمعوها وكتبوها في املسودات، حيث يأتي 

لتالميذ وقد كتب كل منهم املسودة األولى للموضوع الذي اختاره، وهنا يختار املدرس ا

 ملوضوع من املوضوعات املطروحة. ويقرأ 
ً
بعض التالميذ، بحيث يكون كل تلميذ ممثال

التلميذ املختار املوضوع الذي كتبه أمام زمالئه الذين يقومون بمناقشته فيما كتب، 

براز جوانب القوة وجوانب الضعف في " مشروع " املوضوع بحيث تهدف املناقشة إلى إ

 الذي أعده التلميذ وبذلك يتضح األمر لزمالئه الذين يشاركونه في اختيار هذا املوضوع.  
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ودور املدرس في هذه املرحلة هو دور املنظم الذي يوزع النقاش ويعمقه، ال بتدخله 

 فتوحة. ا بتساؤالته املثيرة واملاملباشر بالرأي فيه، وإنم

 مرحلة كتابة املوضوع في صورته النهائية:  -4

في هذه املرحلة يقوم التالميذ بكتابة املوضوعات في صورتها النهائية، مع اعتبار املالحظات 

 تعبيرالشفهي، ثم يعطونها للمدرس.والنقاط التي ثارت أثناء املناقشة في حصة ال

 مرحلة التقويم:  -5

 ملجموعة من املعايير التي ينبغي أن يتفق املدرس مع يقوم املدرس بتقويم املوضو 
ً
عات وفقا

التالميذ عليها قبل الكتابة، وبحيث تكون مناسبة لنوعية املوضوعات املقترحة، وألهداف 

 كانت املعايير التي يتفق التالميذ مع املدرس عليها، فإنه البد من 
ً
. وأيا

ً
تعليم التعبير عموما

 ي عملية التقويم: مراعاة املعايير التالية ف

 سالمة النطق وحسن اإللقاء في التعبير الشفهي.  -أ

 سالمة التحرير العربي ) وتشمل مهارات الهجاء وعالمات الترقيم والخط (. -ب

 سالمة األسلوب ) وتشمل الصرف والنحو(. -ت

 سالمة املعاني.  -ث

 تكامل املوضوع.  -ج

 منطقية العرض.  -ح

 جمال املبنى واملعنى.  -خ

 اتساق األفكار مع التصور اإلسالمي للكون واإلنسان والحياة.  -د

يسجل املدرس مجموعة من األخطاء الهجائية والنحوية واألسلوبية والفكرية الشائعة في 
تعبير التالميذ، ثم يقوم بمعالجتها معهم في اللقاءات القادمة ويمكن استغالل دروس 

 .عالجة هذه األخطاء حو في مالقراءة واألدب والن

 تصحيح التعبير الكتابي:

يذهب معلمو اللغة العربية في تصحيح التعبير مذاهب شتى، وألنهم ال يعتمدون على معيار 

 في تقويم طلبتهم، ويترتب على ذلك 
ً
خاص لتصحيح التعبير الكتابي فإنهم يتفاوتون كثيرا

تصحيح املباشر، والتصحيح املفصل، تفاوت كبير في الدرجات، فمن أنواع التصحيح: ال
والتصحيح املرمز، والتصحيح اإلشاري، وأسلوب تصحيح الجمع بين التصحيح املرمز 



193 

واملفصل، وتصحيح األقران، وتصحيح األنموذج، وتصحيح املناقشة الجماعية إلخ، ولكي 
 يعتمده في عملية التصحي

ً
 خاصا

ً
 .ح يحد املصحح من ذاتيته يجب عليه أْن يضع معيارا

 لهذه الضرورة امللحة في وضع معيار للتصحيح فقد قام الهاشمي )
ً
( 1994ونظرا

 لدراسته 
ً
بإعداد أطروحته للدكتوراة حول أساليب تصحيح مهارة التعبير الكتابي مضمنا

وضع ذلك املعيار، باالستناد إلى الدراسات النظرية وامليدانية، وقد قسّمه إلى قمسين، 

 ون:واحد للشكل وآخر للمضم

 مجال الشكل، ويحتوي على:

 الخلو من األخطاء اإلمالئية. -1

 الخلو من األخطاء القواعدية )النحوية والصرفية(. -2

 جودة الخط. -3
 تنظيم الصفحة. -4

 
 أّما مجال املضمون فيشتمل على:

 فنية التعبير. -1

 وضوح األفكار. -2

 صحة األفكار. -3

 االلتزام باملوضوع. -4

 االستشهاد. -5

 األلفاظ.دقة اختيار  -6

 التدرج في بناء املوضوع.  -7

 ضعف الطلبة في التعبير: 

 من الطالب في مختلف مراحل الدراسة في املدرسة يعانون من 
ً
 كبيرا

ً
يالحظ أن عددا

ضعف ظاهر في التعبير بشقية الشفهي والكتابي. فإن تحدث أحدهم بلغة سليمة ظهرت 

فرغ ما يريد أن يقوله من كالم، أو إمارات اإلعياء على لغته، وقد يتوقف فجأة قبل أن ي

لعله يلجأ إلى اللهجة العامية يطعم حديثه بها، أو يتم ما عجز عن إتمامه بها، وإذا ما 

 باألخطاء النحوية واإلمالئية. 
ً
 ما نجده مليئا

ً
 كتبوا موضوعا
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ولعل املتتبع ألساليب تعبير الطلبة في املرحلتين اإلعدادية والثانوية يالحظ أن 

 فإن  الطالب
ً
 بسيطا

ً
يميلون إلى اإلجابة املباشرة، فإذا ما حور السؤال أو املوضوع تحويرا

 بعض الش يء عن السؤال واملوضوع،  
ً
اإلجابة عليه أو الحديث فيه تتخذان مجرى بعيدا

فالطالب يعاني من قلة الثروة الفكرية واللغوية فال يمتلك القدرة على ترتيب أفكاره 

 ضافة إلى اضطراب األسلوب. والربط بينها، هذا باإل 

 أسباب الضعف: 

هنالك عوامل كثيرة يمكن أن يعزى إليها ضعف الطلبة في التعبير ويمكن حصر هذه 

 العوامل في: 

سيادة العامية، وقلة املحصول اللغوي لدى الطالب: فالطالب يتعامل باللهجة  -1

العامية في املجتمع، فيشعر أن اللغة الفصحى ليست هي لغة الحياة، ومما 

يؤسف له أن الوسط الذي يتعامل معه الطالب واملعلم هو وسط ال يستعمل 

رة، أما الفصحى غير العامية، وتبدو العامية فيه هي القاعدة وصاحبة السيط

فاستعمالها محصور في حيز ضيق من املدرسة التتعداه إلى غيره، فيحول ذلك 

دون توظيف الطالب للغة السليمة في حياته، واللغة اليمكن أن يتعلمها الطالب 

باملعنى الدقيق إال إذا مارسها؟ أو عاشها وتفاعل وتعامل بها، فأين يستطيع أن 

 يعيشها ويتعلمها؟ يمارس الطالب هذه اللغة حتى 

أن بعض املعلمين في املدارس ال ينمون حصيلة الطالب اللغوية الفصيحة بعزل  -2

التعبير عن باقي فروع اللغة، وال يستثمرون ما في دروس اللغة من أنماط لغوية 

 راقية لتدريب تالميذهم على استعمالها في مواقف حياتية جديدة. 

ن تالميذهم على املحادثة باللغة السليمة أن بعض معلمي اللغة العربية ال يدربو  -3

وال يدربونهم على اإلكثارمن التحدث عن خبراتهم ومشاهداتهم باللغة الصحيحة 

 ما يلجأ بعض املعلمين إلى التركيز على موضوعات وصفية بعيدة عن 
ً
وكثيرا

 محيط الطلبة وأذهانهم. 
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ل بعضهم تقويم عدم متابعة املعلمين ألعمال الطلبة التعبيرية وبخاصة إهما -4

موضوعات الطلبة الكتابية، واالكتفاء بالنظر إليها أو وضع إشارة معينة على 

املوضوعات كأن يلجأ املعلم إلى كثرة الشطب والتصويب ألن ذلك يؤدي إلى 

ضعف ثقة الطالب بنفسه وكره املادة، وعدم االهتمام بخلق الحافز على القول 

جانبين: األول أن من يخطئ منهم ال يعرف  أو الكتابة وفي ذلك ضرر للتالميذ من

خطأه فيصوبه، والثاني: أن طالب الصف األقوياء والضعفاء تفتر حماستهم 

 ال رونق له والجمال فيه. 
ً
 للتعبير، ويزهدون فيه، فيشعر الطلبة أنهم يؤدون عمال

ولعل عدد الطلبة الكبير في الصف، وعدد الحصص الكثيرة امللقى على عاتق  -5

 يحّدان من قدرة املعلم على القيام بواجبه في دروس التعبير وغيرها. املعلم 

األسرة التي تربي األطفال على اإلنطواء وتهيب الحديث إلى الجماعة، عالوة على  -6

أن بعض األسر تعيش في بيئة ثقافية فقيرة فتعجز عن توفير كتب مناسبة 

 وقصص هادفة ألطفالها، وتشجعهم على قراءتها، حتى يعودوه
ً
 فشيئا

ً
م على شيئا

 على حب القراءة واملعرفة.

طرائق التدريس املتبعة في مدارسنا، والتي تجعل املعلم يستأثر بالحديث وال  -7

 من املشاركة األمر الذي ينعكس على الطالب وقدرته على 
ً
يعطي الطالب حظا

 املشاركة في املواقف املختلفة. 

ثيقة بين القراءة والتعبير، وأن قلة القراءة فمن الحقائق املقررة أن الصلة و  -8

 التعبير ال يجود إال بكثرة القراءة. 
ضعف ربط التعبير بألوان األنشطة اللغوية التي تمارس خارج الفصل مثل  -9

اإلذاعة، واملسرح، ومسابقات اإللقاء، والصحافة املدرسية، وكتابة اإلعالنات 

االهتمام باإللقاء داخل وعدم االهتمام بالتعبير الشفوي والتدريب الكافي عليه ف
 ال زال يمارس بأسلوب تقليدي ال إبداع 

ً
 وهو أيضا

ً
الصف يكاد يكون معدوما

 فيه. 

ة تدريب الطالب وإعانته على فهم أدب اإلصغاء واالستماع وأدب الحديث  -10
ّ
قل

 وأدب املناقشة وأدب النقد. 
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ندرة تخصيص حصص معينة لتنبيه الطالب وتبصيرهم بمواطن الخلل  -11
 في كتاباتهم. والضعف

 في تعبير الطالب في كافة مراحل الدراسة كثيرة، 
ً
وهكذا نالحظ أن العوامل املؤثرة سلبا

يساهم فيها املجتمع األمي مساهمة كبيرة، وتشارك في تثبيت أثرها املدرسة واملعلمون 
واملؤسسة التعليمية، كما تساهم وسائل اإلعالم املختلفة في عدم تخطيطها لتقديم 

ج الهادفة واملربية التي تهذب لغة التلميذ، وتسليه، وتعلمه االتجاهات الحميدة البرام

وتشارك األسرة واْلباء واألمهات في عدم إنقاذ أبنائهم من الجهل املتفاقم الذي يستطيعون 

 تلمس مظاهره بجالء لدى أبنائهم. 

 عالج ضعف الطلبة في التعبير:

 في تعبير الطلبة، يجب أن يقود إلى إن تحديد العوامل واألسباب املسؤولة ال
ً
تي تؤثر سلبا

دراسة هذه املؤثرات وبالتالي إلى عزل أثرها وبيان األدوار اإليجابية التي يمكن أن تستبدل 

 بها السلبيات وبالتالي ينبغي: 

إعطاء الطالب الحرية في اختيار املوضوعات عند الكتابة، وخلق الدافع للتعبير  -1
 املناسبات الطبيعية التي تدفع الطلبة للكتابة أو التحدث.وخلق 

ربط موضوعات التعبير بفروع اللغة وباملواد الدراسية األخرى، وتوظيف  -2

 موضوعات األدب والقراءة في ذلك. 

إفساح املجال أمام الطلبة ومنذ الصف األول االبتدائي للتدرب على مواقف  -3

التعبير الشفهي املختلفة، مثل الحديث عن خبرات األطفال ومشاهداتهم 

والصور التي توجد في كتبهم والصور التي يهيؤها املعلم لهم، وقص القصص 

 للتعبير الشفوي. واالستماع إليها وغيرذلك من املواقف التي تبدو فيها مجاالت 

تعويد الطلبة على االطالع والقراءة، حتى تتسع دائرة ثقافة الطلبة، وبالتالي  -4

 يكون لديهم قدر من األفكار واأللفاظ التي تعينهم على الكتابة والتحدث. 

تستطيع األسرة متابعة أبنائها ومن خالل مراجعتهم في الدروس التي تعلموها في  -5

العربية يستطيع األب أو األم أن يدربوا أبناءهم على املدرسة. ففي دروس اللغة 

قراءة دروسهم، ويطرحوا عليهم األسئلة املختلفة، ويعودوهم على تنظيم 
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أفكارهم والتعبيرعنها بلغة سليمة، وأن تشجع أبناءها على قراءة املواد اإلضافية 

 الحرة، مما يزيد من معرفتهم وينمي معجمهم اللغوي ويهذبه. 

التي تعقب مواقف القراءة والكتابة والتعبير الشفوي حول ما  املناقشات -6

 تتضمنه من معان، وأفكار وكلمات مناسبة. 

االبتعاد عن استخدام العامية في التدريس، وينبغي أال يقتصر ذلك على مدرس ي  -7

 اللغة العربية فقط. 

 كثرة التدريب على التحدث والكتابة، وإزالة الخوف والتردد من نفوس الطلبة -8

 بشتى الطرائق املمكنة. 

 في تعبير  -9
ً
مراعاة معلمي اللغة لْلسس النفسية والتربوية واللغوية التي تؤثر إيجابيا

 الطلبة. 

تفهم الطلبة أبعاد املوضوع التعبيري وارتفاع لغة الحديث لدى املعلم، كلها  -10

 تساهم في ارتفاع املستوى التعبيري لديهم. 

االرتقاء به، وتكوين الثروة اللغوية، تصحيح األخطاء، وتقويم األسلوب و  -11

  وإغناؤها.
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 أسئلة املناقشة

 

 ؟أهداف تدريس التعبير وأغراضهما ذا تعرف عن  .1

 ؟األسس التي تؤثر في تعبير الطلبةما هي  .2

 ؟أنواع التعبير باعتبار التدوين أو األداءاكتب مقاال موجزا عن  .3

 ؟خطوات موقف التحدثهي  ما .4

 ؟لعليم اللغة العربية  القصةأنواع اذكر  .5

 ؟ شروط عامة تراعى في القصةما هي  .6

 ؟ مهارات التعبير الكتابيالق ضوء على  .7

 ؟ وامل يمكن أن يعزى إليها ضعف الطلبة في التعبيرالع ما هي  .8
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       الـوحــدة التاسعة 

 

 

 نماذج من كيفية عرض الدروس وكيفية إجراء التدريبات 

 

 التدريبإجراء  •

 غرفة الدراسة  •

 األساليب العالجية  •

 أمور يحسن باملعلم الشبه لها  •

 
 
 
 

    الدكتور حافظ حارث سليم   إعداد:

 الدكتور كفايت هللا همداني :ة مراجع

 

 



200 

 

 الصفحة  العنوان

 201 تعارفال

 202 أهداف

 203 إجراء التدريب         

 أجب عن األسئلة باختصار
203 

 االسئلة مستعینا بالصور جب عن أ       
203 

 مع زميلك حول الصورة
ً
 أجر حوارا
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 أشر إلى الصورة التي تسمع اسمها
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 226 املناقشة
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 التعــارف

" ملرحلة البكالوريوس في طرق التدريسادة "ملتاسعة  فهذه وحدة

نماذج لكيفية عرض الدروس وكيفية اللغة العربية وآدابها، وتشتمل على 

 .   إجراء التدريبات

عرض  مفيدة في وال يخفى على من يقرأ هذه الوحدة على أنها وحدة 

اإلجابات عن األسئلة . فهذه الوحدة تلقي الضوء على الدرس وإجراء التدريب

 .  األسئلة مستعيًنا بالصور باالختصار وعن 

وكما إجراء الحوار مع الزمالء حول الصورة. وكما تتحدث عن 

 االستماع ومالحظة الفرق بين الهمزة املمدودة والهمزة املفرد، تتحدث عن 

استعمال الكلمات في الجمل وكتابة الكلمات تحت وتسلط الضوء على 

    الصور، وإكمال الحوار. 

. وهكذا  غرفة الدراسة والفصلدة الضوء على وأيًضا تلقي هذه الوح

  العوامل الحاسمة في ضبط الفصل. تتحدث عن 

ألنه ال   هذه املادة ومن املعلوم أن هذه املعلومات مهمة للغاية لطالب 

م اليستطيع  ِ
ّ
وعرض هذه إجراء التدريب بدون التعرف على  لغة الثانيةأن يعل

   لكاملة من الوحدة. فنرجو من طلبة العلم االستفادة االدروس. 

  وباهلل التوفيق. 
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 األهـــــداف 

ْن: 
َ
اِلِب أ

َّ
ى الط

َ
َوْحَدِة َوِاْسِتْيَعاِبَها َعل

ْ
 َبْعَد ِدَراَسِة َهِذِه ال

1-  
َ

 إجراء التديب.  َيْعِرف

2-  
َ

   كيفية غرفة الدراسة والفصل. َيْعِرف

  األساليب العالجية.  ُيْدِرَك  -3

  ـأمور يحسن باملعلم الشبه لها. يلم ب -4
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 نماذج من كيفية عرض الدروس وكيفية إجراء التدريبات
 )ترتب حسب املهارة والعمر ( 

 ابحث عن الكلمات التالية في معجم عربي

 إجراء التدريب:
 وضيح للطالب طريقة البحث في املعجم العربي. •

 أكتب الكلمة األولى على السبورة، مع ج  • 
َ
 زرھا

وجه الطالب إلى البحث عن مادة في الكلمة، وكتابة املعنى  •

 املطلوب للكلمة 

 استمر بالطريقة السابقة إلى آخر التدريب •

 مر على الطالب، وساعد من يحتاج منهم إلى مساعدة •
 أجب

 إجراء التدريب:

، لقراءة العبارة األولى.   •
ً
 اختر طاليا

 آخر لإلجابة.  •
ً
 اختر طالبا

 •إذا أخطأ، أعط الفرصة الغيره .

 •اتبع األسلوب الساب
 

 أجب عن األسئلة باختصار

 إجراء التدريب:
، لقراءة الشوال األول. 

ً
 • اختر طالبا

 آخر لإلجابة
ً
 •اختر طالبا

 •إذا أخطاء أعط الفرصة لغيره.
 االسئلة مستعینا بالصور اجب عن 

 اجراء التدريب: 

 اطلب من الطالب فتح الكتب، والنظر إلى جميع الصور.

 اطلب من الطالب النظر إلى الصورة األولی. 

، لقراءة السؤال األول.
ً
 اختر طالبا

 لإلجابة عن السؤال. اعط الفرصة لطالب آخر.
ً
 اختر طالبا



204 

 استمر بالطريقة السابقة إلى نهاية التدريب. 

 في نهاية التدريب الختر بعض الطالب، الوصف جميع الصور فرديا.

 مع زميلك حول الصورةأ
ً
 جر حوارا

 إجراء التدريب :

 اطلب من الطالب فتح الكتب، والنظر إلى الصورة. 

 اطرح األسئلة التالية على الطالب: ما هذه؟ ماذا في املکتبة 

 ذا يريد الطالب؟ما 

 اختر طالبين، إلجراء الحوار حول الصورة. 

 أعط الفرصة ملزيد من الطالب، إلجراء الحوار حول الصورة ثنايان 

 اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف

 اجراءالتدريب :

، لقراءة العبارة األولى، والخيارات الثالثة.
ً
 اختر طالبا

 الصحيح.اختر طالبا لذكر الجواب 

 إذا أخطأ الطالب، فأعط الفرصة لغيره.

 استمر بالطريقة السابقة إلى آخر التدريب .

 اطلب من الطالب رسم دوائر حول اإلجابات املناسبة.

 اختر طالبان، القراءة ما كتبه.

 أعط الفرصة الطالب آخر.
 صحیح اجابات الطالب.   

 اسال، كما في املثال

 تدریب:إجراء ال
 الطالب إغالق الكتب.اطلب من 

 أكتب الكلمتين اللتين تحت الصورۃ،والسؤال علی السورۃ. 
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 اقرأ الكلمتين والسؤال مرتين، والطالب يستمعون.
 .

ً
، ثم فرديا

ً
 اقرأ السؤال، واطلب من الطالب اإلعادة بعدك جماعيا

 األسلوب السابق. 
ً
 انتقل إلى التدريب، منبعا

 .
ً
، وفرديا

ً
 اطلب من الطالب فتح الكتب، وأداء التدريب جماعيا

 استعمل الكلمات اآلتية في جمل من إنشائك

 إجراء التدريب :

 • إختر طالبا، لقراءة الكلمات

 لة من إنشائہ.جماختر طالبا، الستعمال الكلمة األولى في 

 لب آخر.أعط الفرضية الطا

 استمر بالطريقة السابقة إلى القادر بيت.
 اطلب من الطالب كتابة في الكتاب 

 اکتب بعض الجمل،التى اتی بھا الطالب علی السبورۃ. 

 استمع وأعد )كلمات(
 إجراء التدريب ) الكتب معلقة(:

( ثم اقرأ جميع الكلمات بصوت واضح . 
ً
 قل: )استمعوا جيدا

 قل الكلية األولى مردين، وهم يستمعون.
 اطلب منهم إعادة الكلمة حلفك جماعيا، ثالث مرات. 

 اطلب منهم نطق كل الكلمات فرادی. 

 کرر هذا التدريب معهم افرادي.
 استمع وأعد ) آيات( ) أصوات(

 اجراء التدریب:

 يدا، واقرأ اْليات آيه ايه )أو شغل جهاز التسجيل(.. قل استمع ج
 أعاد تالوة اْليات آية آية مرة ثانية.

قل استمع وأعد، واقرأ اْليات آية آية واطلب منهم إعادتها بعدك  

ثم فرديا.
ً
 جماعيا

 اقرأ الكلمات التي تشتمل على الصوت الهدف مع اإلشارة إلى الكلمة.

.اطلب من الطالب تالوة اْليات  
ً
 ثم فرديا

ً
 جماعيا
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إذا الحظت أن بعضهم يخطئ في نطق الصوت الهدف، كرر الكلمات  
 املشتملة عليه واطلب منھم االعادۃ بعدک.

 استمع والحظ الفرق بين الهمزة املمدودة والهمزة املفرد(

 اجراء التدريب:
وضح للطالب على السبورة الفرق بين الهمزة املمدودة والهمزة  

 الفرده.

 . اشرح لهم معنى املالحظة الصوتية.

 : )أمال( و )آمال( عدة مرات، ليعيد 
ً
بعدک  وااقرأ الكلمتين مثال

   (/////)جماعية

 
ً
قل إحدى الكلمات التي بما همزة ممدودة عشوائيا،ثم اختر طالبا

 .لھا لةليذكر الكلية املقاب

 اتبع األسلوب السابق في بقية الكلمات. 

 .
ً
 وجه الطالب إلى أداء التدريب ثنائيا

 اسال، كما في املثال

 اجراءالتدريب:

 اطلب من الطالب إغالق الكتب. 
 اكتب الكلمتين اللتين تحت الصورة )مثال( ، والسؤال على السبورة. 

 اقرأ الكلمتين والسؤال مرتين، والطالب يستمعون. 

 .
ً
 اقرا السؤال، واطلب من الطالب اإلعادة بعدك جماعيا، ثم فرديا

 األسلوب السابق.  
ً
 النقل إلى التدريب، متبعا

 وأداء التدريب  اطلب من الطالب فتح الكتب،
ً
، وفرديا

ً
 جماعيا

 استعمل الكلمات اآلتية في جمل من إنشائك
 اجراء التدریب:

، لقرءة الكلمات  
ً
 اختر طالبا

 اختر طالبا، الستعمال الكلمة األولى في جملة من إنشائه.
 أعط الفرصة الطالب آخر 

 استمر بالطريقة السابقة إلى آخر التدريب 

 ح ما كتبوہ.اطلب الطالب كتابة الجمل في الكتاب، وصح 
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 اكتب بعض الجمل التى بها الطالب على السبورة. 
 استمع واعد )كلمات(

 اجراء التدريب: ) الكتب معلقة (

 قل: )استمعوا جيدا( ثم اقرأ جميع الكلمات بصوت واضح. 
 قل الكلمة األولى مرتين، وهم يستمعول .  

، ثالث مرات
ً
 اطلب منهم إعادة الكلمة خلفيات جماعيا

 . اطلب منهم نطق كل الكلمات فرادي 

 كرر هذا التدريب معهم فرادی

 

 ( في املربع املناسب……استمع، ثم ضع عالمة ) 
 إجراء التدريب.

 اطلب من الطالب فتح الكتب.

 اطلب منهم النظر إلى صور التدريب . 
 اطلب منهم محاولة التمييز بين الصور، والتفريق بينها.

 جيدا(قل)إلى الكلمة 

 ثم انطق الكلمة مرتين، أو شغل شريط التسجيل. قل)رقم واحد(
 ( في مربع الصورة املناسب..……اطلب منهم وضع العالمة )  

 أعطهم وقتا كافيا للبحت عن الصورة، ووضع العالمة. 

 وهكذا إلى نهاية التدريب. 
 اطلب منهم االستماع إلى اإلعادة من جديد.

  تأكد من صجة إجاباتهم.

 شر إلى الصورة التي تسمع اسمهاا
 اجراء التدريب :

 إليها في الصورة  
ً
اطلب من اطلب من الطالب االستماع، وانطق الكلمة مشيرا

 مرتين.
 الطالب أن يرددها خلفك كلمة كلمة مشيرين إلى كل صورة.  

 اذكر كل كلمة على حدة دون ترتيب .

 في كتبهم.واطلب من الطالب أن يشيروا إلى الكلمة املطلوبة 
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 أضف كلمتين مناسبتين إلى كل مجموعة
 إجراء التدريب :

، لقراءة الكلمات التي في رقم )
ً
 (.1اختر طالبا

 آخر، إلضافة الكلمة األولى إلى الكلمات، وإذا أخطأ، أعط  
ً
اختر طالبا

 الفرصة لطالب أخر.

، إلضافة الكلمة الثانية إلى الكلمات، وإذا أخطأ ا
ً
 ثالثا

ً
لطالب،أعط اختر طالبا

 الفرصة لطالب آخر.

 استمر بالطريقة السابقة إلى آخر التدريب.

 وجه الطالب إلى كتابة الكلمات في الكتاب، وصحح ما كتبوه. 

 
 

 أعد قراءة النص السابق،واكتب، ملخصاله.

 إجراء التدريب:
 وجہ الطالب الی قراء النص.

 أطلب منهم مناقشة أفكار النص. 

  .
ً
 اختر بعض الطالب للحديث في املوضوع شفهيا

 اطلب من الطالب كتابة املوضوع في دفاترهم. على الطالب،

 مرعلی الطالب وهم يكتبون، وساعد من يحتاج منهم إلى املساعدة .

، وفي فريق.  
ً
 شجع الطالب على تقويم ما يكتبون ثنائيا

 ب بالطريقة املعهودة.يكتبه الطال قوم ما 

 بالعناصر التالية
ً
 أعد قراءة النص ، مستعينا

 إجراء التدريب :
، قراءة سريعة.

ً
 وجه الطالب إلى قراءة النص سرا

 بعد أن ینھی الطالب قراءة النص، اطلب منهم مناقشة العناصر املذكورة. 

 اختر بعض الطالب، إلعادة حكاية أجزاء من النص.
 احتر بعض الطالب، إلعادة حكاية النص كله.

 وجه الطالب إلى إعادة حكاية النص كتابة، بأسلوبھم.

 صحیح ما كتبه الطالب بالطريقة املعهودة
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 الطالب، لقراءة ما كتبوه .اختر بعض 
 اقرأ الفقرة، ثم أجب عن األسئلة

 اطلب من الطالب أن يفتحوا كتبهم على املوضوع . 

 اطلب منهم أن يقرؤوا الفقرة قراءة سرية. 
 اسألهم أسئلة استيعابية؛ لتتأكد من فهمهم ملا قرؤوا.

 اطلب منهم اإلجابة شفهيا .  

 ي اإلجابة ، ثم حدد من يحبب.وجه األسئلة ، واترك لهم التفكير ف 

 ال تكتف بإجابة طالب واحد. 

 إذا تأكدت من فهمهم ، اسألهم عن الصعوبات والكلمات التي ال يعرفوها  

 بين لهم الصعوبات عن طريق املناقشة ، ودعهم يعبرون عنها بأنفسهم. 
 على نفسه، وصحح أخطاءه دون   

ً
اطلب من كل طالب أن يقرأ معتمدا

 .مقاطعة له 

 اقرأ النص لهم قراءة نموذجية إن رأيت الحاجة إلى ذلك. 
 و في دفاترهم.اطلب منهم اإلجابة تحريريا في كتبهم أل 

 اكتب الكلمات تحت الصور كما في املثال

 إجراء التدريب :
 اطلب من الطالب النظر إلى الصور كلها. اطلب منهم قراءة قائمة الكلمات.

 الصورة املناسبة .م كتابة كل كلمة تحت 

 اطلب منهم قراءة الكلمات، والتأكد من مناسبتها للصورة فوقها.
 صحح أخطاءهم، وساعدهم في التوصل إلى اإلجابات الصحيحة.

 

 بالصور 
ً
 اكتب الكلمة الصحيحة في الفراغ مستعينا

 إجراء التدريب:

 اطلب من الطالب ذكر أسماء األماكن واألشخاص في الصورة. 

 لإلجابة عن السؤال األول. اختر واحد 
ً
 ا

 اطلب من الطالب كتابة اإلجابة الصحيحة.

 افعل الش يء نفسه مع بقية الكلمات.
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 بعنوان : ......
ً
 اكتب موضوعا

 إجراء التدريب:

، قبل الكتابة 
ً
 أطلب من الطالب الحديث في املوضوع شفهيا

 ساعد الطالب باألسئلة، أو وجههم إلى قراءة النصوص الواردة عن املوضوع.  

 اطلب من الطالب الكتابة في املوضوع  

 مر على الطالب، وهو يكتبون، وساعد من يحتاج إلى مساعدة
 بعد أن ينتهي الطالب من الكتابة، صحح ما كتبوه. 

 راع في التصحيح ما يلي 

قلة األخطاء  –قلة األخطاء اللغوية ج  –ووضوحها .ب سالمة األفكار  -ا 
 االلتزام بقواعد الترقيم اختر بعض الطالب ، لقراءة ما كتبوه. –اإلمالئية د 

 أكمل الحوار

 باع التدريب :
 اطلب من الطالب إغالق الكتب. 

 • اكتب املثال على السبورة.

 في اقرأ السؤال والجواب مرتين، واطلب من الطالب اإلعادة ب
ً
عدك جماعيا

.
ً
 كل مرة. اختر بعض الطالب التبادل السؤال والجواب ثثاليا

 اختر طالبين لتبادل الحوار. أعط الفرصة لطالبين آخرين.

استمر بالطريقة السابقة إلى آخر التدريب، وجه الطالب إلى أداء التدريب، 
 والكتب مفتوحة.

 امأل الفراغ بالكلمة النفسية من الصندوق 

 دريب :الت جراءا
، لقراءة كلمات الصندوق.

ً
 اختر طالبا

، لقراءة الجملة األولى، بعد ملء الفراغ بالكلمة الناسنة.
ً
 اختر طالبا

 في كل مرة لقراءة جملة.  
ً
 استمر بالطريقة السابقة، واختر طالبا

 اطلب من الطالب كتابة الكلمات في الفراغات.
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 مر على الطالب في أماكنهم، وصحح إجاباتهم لجميع تدريبات الصفحة 
 امألالفراغ مما بين القوسين كما في املثال

 اجراء التدريب:

 اطلب من الطالب قراءة الجمل أوال .
 اسألهم » هل هذه الجملة كاملة املعنى «؟ 

 أخبرهم بأن إحدى الكلمتين اللتين بين القوسين تكمل املعنى.  

 أطلب منهم ملء الفراغ بإحدى الكلمتين. 

 اطلب منهم قراءة الجمل بعد ذلك 

 یح كتابتهم، وأرشدهم إلى الصحيح.صح 

 إدارة الصف 
إن مهارة إدارة غرفة الفصل واحدة من أهم مهارات تنفيذ التدريس          

هذه املهارة ال يكون التدريس ناجحا في أغلب األحيان ، وبدون اكتساب 

وضبط الفصل مهارة تكتسب مع مض ي الوقت . وإدارة الصف تعني 
املحافظة على حد معقول من النظام دون إفراط أو تفريط، كما أنهما مظهر 

هام من مظاهر اإلدارة الصفية وواجب أساس ي للمعلم، وبدونه تسود 

م. إن ضبط الصف، يؤدي إلى تعلم حقيقي وفعال، الفوض ى التي تمنع التعل
 أما إذا كان األمر فوض ى داخل الصف، فلم يتحقق شيمن ذلك.

 غرفة الدراسة:

يجب أن تتناسب عرفة الدراسة، مع عدد الطالب واألثاث، وأن تكون       

.  عةواس
ً
: مريحة. ومن األفضل أال يزيد عدد الطالب على عشرين طالبا

وينبغي أن تكون التهوية جيدة، واإلضاءة كافية، واملقاعد مريحة، وأن يجلس 

كل طالب جلسة صحيحة، وأن تتوفر في الصف الوسائل التعليمية 

املناسبة، من كتب ودفاتر وأقالم ومساطر وخرائط، ولوحات وصور، 

 ية، وأن تكون الغرفة بعيدة من الضوضاء.وتسجيالت صوت

 

 



212 

 ط الصف:ضب
عملية ضبط الصف عدة أمور، منها : املحافظة على النظام، ومتابعة       

حضور الطالب وغياكم وموافنة ملوك الطالب داخل الصف، وإرشادهم 

وتوجيههم، وإشاعة األمن والهدوء بين الطالب. ومن اإلجراءات التي تساعد 
، وأن على ضبط الصف

ً
، عاجزا

ً
االحترام  -، ما يلي : أال يكون املدرس ضعيفا

والصداقة، يعالج حاالت الفوض ى واالضطراب أوال بأول، وأن تقوم عالقته 

مع الطالب على ران يعودهم تحمل مسؤولية إدارة الصف، وأن يحلق الديهم 

 نحو العمل داخل الصف.
ً
 إيجابيا

ً
 التجاها

 ضبط الصف :

 بعد أن يسود النظام والهدوء الغرفة، حتى يتابع الطالب ال تبدأ الدرس إال 
املادة التي تعرضها بأنتياه كامل. وعندما تحدث فوض ى، ال تلجأ إلى العلف 

والعبارات الجارحة، بل وجه ملن يه الفوض ى نظرات حازمة، وكلمات حكيمة، 

 تشجعه على االنضباط.
قصر اهتمامك على الطالب وزع األسئلة واألنشطة بعدالة بين الطالب، وال ت 

 الذين يجلسون في املقدمة، أو في أحد الجوانب. 

ال تترك فجوات وفراغات أثناء الدرس. انظر إلى الطالب باستمرار، وال تعطهم 
 ظهرك.

 وال تكثر من التنقل داخل الصف، اجعل الطالب مشغولين طوال الدرس  

 من وسائل جذب انتباه الطالب، وإثارة إقبالهم على الدرس. 
ً
 استخدم كثيرا

 :ومن العوامل الحاسمة في ضبط الفصل

 اوالاملعلم:

 ملشاعية التالميذ:
ً
 امللحوظات واملشكالت التي قد تجعل املعلم سببا

إتقان املعلم ملادته : قد يكون السبب في املشكالت التي يواجهها مع ۔ عزم 1

فصله إذا اكتشف التالميد أن معلمهم ال يحضر جيدا أو ال يعرف مادته 

 وهنا تبدأ مشكالت املعلم معهم ألنهم يفقدون الثقة فيه؛ ولهذا فإن 
ً
حيدا

تي يدرسها املعلم الناحج يسد هذا الباب عن طريق التحضير الجيد املادة ال

.
ً
 وكتابيا

ً
 ذهنيا
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عدم قدرة املعلم على إيصال املادة للتالميذ بالطريقة املناسبة: فيتسرب  -٢
امللل إلى التالميذ بسبب عدم فهمهم الدرس وتبدأ املشكالت املتنوعة؛ ولهذا 

الباب فإن على املعلم أن تحضر باإلضافة : إلى املادة طريقة تدريس املادة. 

 ن : ماذا ندرس وكيف ندرس. فاألمران متالزما
3 

ً
۔صوت املعلم املنخفض أو غير الواضح : إذا لم يكن الصوت واضحا

فسيحد التالميذ صعوبة في اإلصغاء والفهم فيتسرب إليهم امللل أو التعام أو 

 حب املشاغبة.

 أو  - 4
ً
 عدائيا

ً
سوء معاملة املعلم لتالميذه : فإن املعلم الذي يتخذ موقفا

 من تال 
ً
ميذه ال يجلب لنفسه سوى كراهيتهم وما يتبعها من مشكالت؛ تسلطيا

 مع تالميذه.
ً
 ولهذا يتوجب على املعلم أن يكون ودودا

عدم إشراك املعلم لتالميذه في الدرس : إذا كان املعلم هو الذي يشرح  -5

ويسأل ويجيب فال يترك لتالميذه سوى النوم أو املشاغبة؛ ولهذا ال بد من 

التالميذ في الدرس إلى أقص ى الحدود ألن هذا أفضل سبيل لتعليمهم إشراك 
 ولضبطهم على حد سواء.

قطع أنفاس التالميذ أو شل حركتهم أو محاسبتهم على البسمة والهمسة  -6

واللفتة: إن ضبط الفصل ال يعني ذلك وإال فإن مثل هذا الضبط يصبح 
 يؤرق املعلم في الليل والنهار. إن ضبط ا

ً
لفصل هو املحافظة على وسواسا

 حد معقول من النظام في الفصل دون إفراط أو تفريط.

اتباع أسلوب واحد في التدريس دون تغيير أو تجديد : هذا  -۷

الوضع يدخل امللل إلى نفوس التالميذ ونفس املعلم على حد سواء وامللل هو 

 أقصر السبل إلى املشاغية.

ق طاقتهم : يدفع التالميذ إلى ردة املعلم الذي يكلف التالميذ أمورا فو  -8

املعلم الذي ال يحب عمله : إن التالميذ سرعان ما  -9فعل ال تسره. 

يكتشفون أن معلمهم ال يحب عمله وال يحب مادته، وسرعان ما ينتقل هذا 

املوقف إلى التالميذ أنفسهم فيكرهون املادة ثم معلمها وفي هذا الجو املفعم 

 بة.بالكراهية تترعرع املشاغ
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املعلم عصبي املزاج يثور ألقل األسباب : فإنه يصبح متعة يتسلى بها  - 10
 التالميذ ليروا كيف يثور وكيف يهدأ وماذا يقول وكيف يتصرف.

 منھاالتالميذ:

 بعض انماط وظروف املشاغبين : 
 في دروسه ، ويريد أن يعوض عن طريق 1

ً
۔قد يكون التلميذ املشاغب فاشال

 بوساطة املشاغبة. جلب االنتباه إليه

قد يكون التلميذ املشاعب يعاني من مشكالت أسرية، ويريد جلب انتباه  -2

قد يكون التلميذ  -3املعلم ليستعيض به عن اهتمام والده الذي أهمله مثال. 

 في أن يثبت لزمالئه قدراته الخاصة ليبرهن لهم على أنه 
ً
املشاغب راغبا

 قائدهم بال منازع.
بة ذات دافع مؤقت، يقصد به تلميذ ما أن يكشف ردة ۔قد تكون املشاغ4

فعل معلمه الجديد. وهذه حالة يقع فيها املعلم تحت الفحص إذ يريد 

التالميذ أن يعرفوا معلمهم الجديد : هل هو من النوع الهادئ أم من النوع 
 عصبي املزاج.

 
ً
 : أي قد يكون ناجما

ً
تلميذ خطأ مؤقت ارتكبه  -قد يكون سبب املشاعبة آنيا

ليس من عادته أن يشاغب، ومثل هذه املشاغبة ال تزيد عن كونها زلة في 
 السلوك.

 األساليب العالجية :

مهما كنت ، ومهما فعلت فقد تجد من يشاغب ألسبابه الخاصة به ودون أن 
يكون لك ذنب في مه سلوكه. وال توجد طريقة واحدة ملعالجة املشاغبين فكل 

ودواقعها ودرجتها. وكل ما يمكن قوله هنا هو أن هناك حالة فريدة في نوعها 

 أساليب عديدة للعالج نذكر منها ما يلي :

ضاعف من إشراك التلميذ املشاغب في سير الدرس عن طريق ۔1

.
ً
 األسئلة مثال

في أمور ضبط  -ولو شكليا –كلف المشاغب أن يساعد  - ۲ 

 الفصل. 
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قد يفيد أن توجه إليه كلمة تنبيه أو لوم أو ۔3 
 توبيخ، وهذه األساليب تتدرج في الشدة كما ترى.

 قد يفيد أن تقابلة على انفراد وتنصحه بتعديل سلوكه. -4

 قد يفيد أن تدرس حالته لتعرف ماذا وراء سوء سلوكه.  - 5
يفيد أن تعطي املشاغب مهمات قيادية خارج الفصل أو  قد -6

 داخله.

قد يفيد أن تعامله بش يء من العطف إذا كان ما يجري وراءه  -7 

 هو.

قد يفيد أن تطلب مساعدة مدير املدرسة إذا فشلت األساليب  -٨ 

 9السابقة. 
 قد يفيد أن يستدعى ولي أمره لشرح حالته له. -

مدرسيه الآخرين لتعرف ما  قد يفيد أن تتشاور مع -۱۰ 

 إذا كانت مشاغيته عادة ، أم هي مقصورة على بعض الحاالت.
 ويحسن مراعاة ما يلي:

 تدرج في استعمال األساليب العالجية املختلفة. -1

 ۲-  
ً
ابدأ بتجريب الأساليب قليلة الشدة أولا

 فإذا فشلت فانتقل إلى األساليب شد.

حالة خاصة فاالسلوب .تذکر ان کل تلمنیذمشاغب ھو 3

 الذی ینجح فی معالجة تلمیذقد ال ینجح تلمیذ آخر.
 ما بال أقوام:

 عن التصريح،  -في أغلب األحيان –املعلم الناجح يلجأ 
ً
إلى أسلوب التلميح، بدال

وهو إجراء فاعل يستخدمه املعلم؛ ليقطع الطريق على السلوك غير املرغوب 
اللجوء إلى استخدام التعبيرات اللفظية, فيه، باستخدام أسلوب التلميح دون 

 في الصف، يمكنه أن يوقفها بنظرة خاصة إلى الطالب 
ً
فإذا علت الضحة مثال

 مصدر الضحة، يفهمون مغزاها ومعناها، دون أن يبوح بأي كلمة.
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 معاقبة الطالب:
الداعي للكالم عن الضرب ألن تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بما ليس لديها 

 ذه املشكلة.ه

 امور يحسن باملعلم الشبه لها :
 مظہر املعلم :

على املدرس أن يعتني بمظهره وهيئته، فاملظهر الحسن له أثر طيب في نفوس 

وعنصر من البيئة التعليمية الصحيحة. ومن ناحية أخرى يتأثر الطالب  الطالب،

وال يعني  بمدرسهم، فإذا اهتم بمظهره فعلوا ين، وإن أهمله، اتبعوه في ذلك.

االهتمام باملظهر، املبالغة في الزينة، وارتداء الثياب الغالية، لنا املطلوب 

االعتدال. ومن ناحية أخرى فإن النظافة في البدن والثوب، من األمور التي 
 ترتبط مباشرةشهر املدرس وهيئته.

 اللقاء األول ودوره في تصور الطالب ملعلمهم:

قصوى في تشكيل مستقبل العالقة بينك وبينهم لقاؤك األول بالطالب له أهمية 
ويثبتول الثقافة اللغة. فكثيرا ما تؤثر نتيجة هذا اللقاء في نظرة الطالب 

للمدرس، بحيث يصبح من قابل ذلك تغيير هذه النظرة أو تصحيحها؛ لذا يجب 

  عناية لهذا اللقاء. عليك أن تكون حذرا ، وأن تخطط و
لتعطي اْلخرين انطباعا عنك ، ولكن قد تمض ي عمرك «تحتاج إلى خمس دقائق 

كله لتغير ذلك االلطباع «. تذكر هذه الجملة عندما تلتقي بأشخاص جدد عامة، 

 وبطالب جدد خاصة.
  :املدرس القدوة

ابت برى الطالب في أستاذه املثل األعلى وهو الذي يمثل ثقافة لغته، ويتمنى أن 

خلقه، وعلمه، ونبله، وفضله، وتبنيه ثقافة يكون نسخة منه، احلى حصواته في 
اللغة، وفي جميع حركاته وسكناته، واذا هذه نظرة الطالب إلى أساتذتهم فإنه 

من الواجب على هؤالء أن يكونوا قدوة صالحة ألبنائهم الطالب، وماذج رفيعة 

ملا يقررون من مبادئ وما يشرحون من قيم، وما يصورون من فضائل، وما 
 حية تعكس الكمون من م

ً
ثاليات نابعة من مكارم األخالق، وأن يكونوا صورا

حقيقة السلوك األمثل ی یاد من به، ويتميبون بالطالب على ضرورة التزامة 

 كخط سير في الحياة، وشعار يرفعونه في سرهم.
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 وعالنیتھم:
وإن املرء ليعذر الطالب حين يرون األستاذ الذي يدعوهم إلى التحلي بفضيلة 

هو عس ى أن يكذب، وحين يرونه يمجد اإلخالص، ويشيد باألمانة، الصدق، و 

ومع ذلك يستهتر بواجبه فال يحضر الدروس وال يتمم الوقت املحدد ويقض ي 
الفترة التي يقضيها داخل الفصل فيما ال يجدي وال يفيد. فما يتوقع من الطالب 

الفضيلة في هذه الحال ؟ هل ننتظر منه أن يقتدي بأستاذه وهو يراه يعبث ب

ويناقض فعله قوله ؟ ذلك ألن األستاذ املربي يؤثر في الطالب بسلوكه أكثر من 

 تأثيره بإرشاداته .

 عند هللا 
ً
يقول هللا تعالى : ) يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون، كبر مقتا

 أن تقولوا ما ال تفعلون ( ويقول الشاعر :
       عار عليك إذا فعلت عظيم     ال تنه عن خلق وتاني مثله          

 الثقافة العامة وسعة اإلطالع: 

يعتقد بعض املدرسين أن مادتهم العلمية تكفي جعيهم من املدرسين الناجحين 
مول حاجة إلى قدر من الثقافة العامة خاصة تلك التي تخص لغته وثقفتها، 

ضرورية للمعلم مهما ولكن هذا االعتقاد خاطية من أساسه، فالثقافة العامة 

كان تخصصه؛ وذلك أن الطالب يفترضون دائما في معلمهم أنه دائرة معارف 
حول ثقافة لغته، وعنده في كل وقت إجابة صحيحة لكل سؤال في أي موضوع. 

وإذ أحقق املعلم في اإلجابة عن أسئلة هؤالء الطالب زالت هيبته من قلوبهم، 

مجال تخصصه. ويوص ى معلم اللغة وشككوا في علمه عامة بما في ذلك في 
بالحرص على أن ينمي باستمرار مستواه العلمي بالقراءة واإلطالع على كل ما 

 يستجد في مجال تخصصه.

فاملستوى العلمي الرفيع، هو السالح األول للمدرس الذي يريد أن يحقق النجاح 

رتفع في عمله، وتم واملا أن قدرك بين طالبك يساير مستواك العلمي؛ فإذا ا

 ارتفعت، وإذا انخفض انخفضت۔
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 االحترام والخوف:
الحص ى املدرس، إذا زرع الخوف في قلوب طالبه؛ فالخوف قيد يقيد عقل 

اإلنسان وروحية إذ التعلم في جو يخيم علياء الخوف والرهبة، وحشية الوقوع 

في االنطا. وال يترتب على مثل هذا البيان الخاطئ، إخفاق الطالب في الدراسة 
فحسب، وإنما القضاء على أشياء جميلة، كحرية التفكير اإلنكار، ، والقدرة على 

اتخاذ القرارات، وحل املشكالت، وروح املبادرة، وهذه بلور إال تنصر إال في أو من 

 األمن والسالم واالطمئنان. وهذا ما يسعى إلى تحقيقه املدرس الناجح.

 

 ثقة املدرس بنفسه وقدراته:

 من ال يؤدي 
ً
، إال إذا كان واثقا من نفسه، متمكنا

ً
املدرس عمله أداء طيبا

 باألخالق الطيبة، والسلوك الحسن. أما 
ً
مادته، عارف بطرق االجها، متمسكا

إذا كان قليل الثقة في نفسه وقدراته هاراته، فإن ذلك ينعكس على عمله، 

حال، شكك وعلى عالقاته بطالبه، فإذا كان مترددا، متقلبا، ال يثبت على 
الطالب فيما يعرضه عليهم من مادة. ومن الصعب على مثل هذا املدرس، 

 إدارة العملية التعليمية، إدارة صحيحة سليمة.

 مراقبة الطالب أثناء الدرس:
للطالب أثناء الدرس أمر مهم، حتى لو تحققت البيئة التعليمية الصحيحة، 

النفس، مما يدفعها إلى الهروب من ألن تعلم اللغة األجنبية، أمر شاق على 

 أمور الحياة، مما يحول بينه 
ً
وقت إلى آخر. كما أن الطالب لشعلة أحيانا

وبين التركيز، ولئال ينصرف الطالب عن متابعة الدرس، على الدرس أن 

يراقب الطالب واحدا واحدا، وباستمرار. ومما يؤسف له أن بعض املدرسين 

قة لها بالدرس، وهذا يجعل بعض الطالب يشغلون انفسھم  بأمور ال عال
 يسرحون بعيدا، ويجعل فريقا آخر يلجا إلى الهرج واملرج في الصف.

 جلوس املدرس على الكرس ي:

اللغة طيلة وقت الدرس؛ ألن عمله يتطلب  من الخطا أن يجلس مدرس 

 أن يقف أمام طالبه، وال يكثر 
ً
 من الحركة والنشاط، األفضل دائما

ً
كثيرا

في أنحاء الفصل إال للضرورة، وهو اال يستطيع القيام بعرض  التجوال
الدرس، وطرح األسئلة، وتوجيه التدريبات الشفهية، واستعمال الوسائل 
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املعينة( وتشويق الطالب، ومتابعة ما يقومون به من أعمال، وهو جالس على 
مقعده ال يبرحه، ومما ال لك فيه، أن هناك حاالت يسمح للمدرس فيها 

.بالجل
ً
، أو كبيرا في السن، أو كان معوقا

ً
 وس على الكرس ي، منها: إذا كان مريضا

 حفظ أسماء الطالب :
من األفضل أن يحفظ أسماء الطالب من البداية، وأ يتعرف إلى 

شخصياتهم، ويدرك خلقيات واهتمامات كل منهم ؛ ليخلق نوعا من األلفة 

هم. ويعينه معرفة والحيوية في الصف، وليعطي طالبه الشعر بأنه فهذا 

األسماء عند توجيه األسئلة، أو تكليف الطالب بأعمال مختلفة، وتساعدہ 

كاال عند التقويم الصفي لكل طالب في النشاط الصفي واملشاركة. ومن 

أفضل األساليب استخدام أسما الطالب في بعض األمثلة والدروس 
 والحوارات .

ب، منها ترديد املدرس وهناك عدة وسائل تساعد على حفظ أسماء الطال 

، ومحاولة الربط بين اسم الطالب ومالمح 
ً
 وجهرا

ً
السم الطالب عا مرات سرا

وجهه، أو املكان الذي يجلس فيه . و ناحية أخرى، على املدرس أن يشجع 

، واإلفادة من هذه املعرفة أن
ً
التدريبات  طالبه على معرفة بعضهم بعضا

 الشفهية.
 : إثارة اهتمام الطالب بالدرس

، طول  
ً
يشبه دور املدرس أحيانا دور الراعي، الذي عليه أن يكون يقظا

أغنامه، وتبتعد عن املرعى, وليحقق املدرس هذا الهدف،  1الوقت، حتى ال 
عليه إثارة اهتمام الطالب بالدرس، و التباههم إليه، وذلك باتباع كل ما 

ع أفضل أساليب واتبا يملك من وسائل الجذب كالتمثيل، واأللعاب اللغوية،

التدريس، وأن يلجأ إلى التحديد في عمله بانتظام، وأن يتحاش ي الوالية كرار، 
 فيما يتبعه من طرق وأساليب.
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 الواجبات املنزلية :
العلم الجيد يولي الواجبات املنزلية العناية الخاصة ما، ويتوخى التوسط في 

ظروف كل طالب من الجوانب أمرها، فال يهملها وال ابرتهم فيها، ويراعي 

املعيشية والصحية والعقلية، كما يتأكد من أن العاب قد قام بعمله 
 بنفسه، ويقوم بتصحيح الواجبات أوال بأول حتى ال يعود الطالب اإلهمال.

 نوم الطالب في الصف:

قوم الطالب في الفصل مؤشر على وجود خلل ما في عملية التعليم، وتقع  

، وأحسوا املسؤولية هما على 
ً
مدرس، قلو أن طالبه وحدوا في درسته نفعا

بش يء من املنعة، ملا ناموا. إذا حدث مثل هذا ل الصف الذي تقوم بتدريسه 

فاسأل نفسك: ملاذا ينام هؤالء الطالب( انظر في مادة الدرس: هل في مالئمة 
للطالب وانظر في أساليب تدريسك: هل هي فعالة وشائقة واسأل نفسك: ما 

ه قة ينك وبين طالبك تقوم على الود واملحبة؟ إن اإلجابة عن هذالعال

 األسئلة، تقودك إلى مصدر اخطا۔
 حركة الطالب داخل الصف:

نستعمل اللغة في كثير من األحيان ونحن نتحرك. وبناء على هذا يستحسن  

أن يسمح املدرس للطالب بالحركة والتنقل داخل الصف، وهم يؤدون 
من الخطأ أن تفرض على الطالب الجلوس على املقاعد، األنشطة املختلفة. و 

 عن 
ً
بشكل دائم، أو تمنعهم الحركة. إن كثيرا من التدريبات تؤدى ثنائيا

طريق فريق من الطالب، وفي هذه الحاالت يتنقل الطالب من مكان إلى مكان، 
لبحتاروا بالء هم. ومن األفضل أن ض ئ الفرص للطالب؛ ليخرجوا من 

،
ً
ساجد، لتحقيق أهداف تربوية ، أو ثقافية، كزيارة امل الصف أحيانا

 واملتاحف، واملصانع...

 كيف تطرح أسئلتك ؟

عندما توجه أسئلة إلى طالبك، حاول مراعاة أسس توجيه األسئلة ،            

 وأهمها:

 ملستوى الطالب.           
ً
 أن يكون السؤال واضح الصباغة مناسبا
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 ال يحتوي على معلومات جديدة على الطالب            
            .

ً
 وقصيرا

ً
 أن يكون موجزا

             .
ً
 دقيقا

ً
 أن يكون محددا

 أن تعتمد اإلجابة عنه على التفكير السليم ال على التخمين.             
 أن يوجه السؤال لجميع الطالب، ثم يختار من يجيب بعد فترة           

قصيرة، حتى يفكر الجميع في اإلجابة ه أن يخصص بعض األسئلة السهلة 

 للضعفاء من الطالب.

 عن الدرس، أو            
ً
أال يهمل من ال يرفع يده لإلحاية، فقد يكون منصرفا

 يعرف الجواب، إالأنه خجول ...اخ.

عبر عن أال يقاطع الطالب أثناء اإلجابة، وأن يعطيه الفرصة كاملة لي          
 نفسه، إال إذا أسهبفيوقفه بأسلوب ودي. 

 آخر فرصة اإلجابة، وإذا            
ً
إذا أخطأ الطالب في الجواب، يعطي طالبا

لم يوفق يذكر املعلم اإلجابة ويناقشها مع الطالب؛ ليطمئن إلى أن الجميع 
 قد أدركوا الصواب .

 

 كيف تتعامل مع أخطاء طالبك ؟
طاء التي يقع فيها الطالب ذريعة لعقابهم بأي شكل من ال ينبغي أن نتخذ األخ

أشكاء العقاب خاصة حينما يتعلق األمر بالدارسين الكبار؛ فالخطأ قد يكون 

وسيلة نكتشف بما قصور في املاد التعليمية، أو في أسلوب التدريب، كما قد 
 لدى الطالب . وعند تصحيح أخطاء الطاف ينبغي أن يتم ذلك 

ً
يكون عجزا

إحراجه أمام زمالئه، وينبغي أال نصوب كل األخطاء التي يقع فيها دون 

الطالب فليس من الضرورة أن نقف عند كل خطأ، إذا لم يكن الخطأ 
، وخاصة عند التدريب على املحادثة. وهناك أخطاء أخرى يشارك 

ً
جوهريا

 زمالؤه في تصويبها، وبعضها ال يصوبه إال املعلم۔

 كیف تصحح االختبارات ؟

 تصحيحك لالختبارات، حاول مراعاة ما يلي: عند

 ألقالم الطالب.  
ً
 مغايرا

ً
 استخدم قلما
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ال تنظر السم الطالب أثناء التصحيح؛ حتى ال تتأثر بفكرتك عنه داخل 
 الصيف، فيولو ذلك في الدرجة التي تعطيها له سلبيا أو إيجابية .

 في جميع األوراق؛ حتى تقيم لقديرات عادلة على أساس  
ً
 واحدا

ً
صحح سؤاال

شبه موجده ثم انتقل لتصحيح السؤال التالي خاصة في االختبارات ذاتية 
 التصحيح .

 للكشف عن نقاط الضعف والقوة في أداء طالبك، 
ً
 -عالج النتائج إحصائيا

لتأكد من أن الذي أحمد الطاك أوراق اإلجابة، وناقش معهم اإلجابات ل

 أخطأ قد أترك الصواب.

 

 كيف تستخدم الوسائل التعليمية؟
املعلم الناجح يستخدم الوسائل التعليمية، ويعلم أنها جزء مكمل للدرس، 

وليست بدياال عاد کی رك أنها ليست غاية، وإنما وسيلة يستعين بها لتحقيق 

ة التعليمية، أهداف الدرس. واملعلم الناجح يعرف : ال استخدم الوسيل
وكيف يختارها، وأين موضعها من الدرس، وكيف يستعمل كل در دامن نواع 

الوسائل, وعليه أن يحمد استخدام السبورة الذكية ، إذا كانت الفصول 

 تشتمل عليها.
 كيف تستخدم السبورة ؟ 

املعلم الناجح ھوالذي يعرف شروط استخدام السبورة، التي تعد الوسيلة 

 يع املواد،  أهم هذه الشروط: الرئيسة لشرح جم

 نظافة السبورة.          

 تقسيمها إلى قسمين، أو أكثر.         

 و انتصار امللخص على أهم نقاط الدرس.        

 عدم شغل األجزاء السفلي من السبورة بالرسم، أو الكتابة،       

 استخدام الطباشير امللون أحيانا؛ لزيادة اإليضاح.        
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 نحو الطالب، وال يتحدث إليهم أثناء        
ً
 متجها

ً
يكون وجه املعلم دائما

 الكتابة، إال عند الضرورة .

 كيف تقيس نجاح درسك ؟

الذي انتهى منه  –إن املعلم الجيد هو أفضل من يعرف ما إذا كان درسه 
 أم ال. وأفضل ما ينير الطريق للمعلم الناجح في هذا الصدد ما  -للتو

ً
ناجحا

املالحظات العامة على الدرس الذي انتهى ،حيث يسأل املعلم نفسه  نسميه

 األسئلة التالية:

 هل حقق الدرس أهدافه؟      

 هل تجاوب الطالب مع الدرس؟     

 هل تحتاج بعض األجزاء إلى مراجعة؟     
 هل املادة مناسبة للتالميذ؟      

؟     
ً
 هل أنا راض عن أدائي عموما

 كيف تستخدم لغة الجسد ؟
يمكن للمعلم الناجح أن يتواصل مع طالبه بأكثر مما يقوله من كلمات، 

وذلك من عمال النغم الصوتية، والتعبيرات التي تظهر على وجهه، 

واإلشارات، فكلها تساعد على توصيل الهدا، املنشودة وتحقق املشاركة 
أن التوجيهات املفصلة مع االبتسامة واللطف والهدوء يتقبلها  املطلوبة. كما

الطالب عندما يشعرون بالرضا والقبول. والطالب في حاجة إلى محبة 

 
ً
 للتفاعل املعلمين لهم، وهذه املحبة تكون مصدر للدافعية عندهم، ومصدرا

 واملشاركة والنقاش.

ومن أهم ما يؤثر في دافعية الطالب للتعلم، تجنب املعلم إثارة العواطف  

السلبية لديهم، وتحب العواطف املوجبة؛ كالفة في قدرتهم على اإلنجاز، 

واحترامهم، وتقدير إجاباتهم وأعمالهم، كما أن ذلك ييهئ في الوقت نفسه 

 املناخ التعليمي داخل الصف الدراس ي.
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 اف املستوى ؟تساعد طالبك ضعكيف 
من هم الطالب  -خالل الساعات األولى  –نصحك أن تتلمس منذ البداية 

الضعفاء ومن هم الطالب األقوياء. أجلس الطالب ضعيف املستوى بجوار 

 –آخر مستواه أفضل، وحبذا إذا كان من اصدقائه. ثم حاول أن تقدم له 
دائها في البيت، وركز انشطة إضافية يقوم بأ -باإلضافة إلى الواجبات املنزلية 

 من االهتمام، ووضح له أنه مطلوب منه أن 
ً
عليه في الصف بإعطائه مزيدا

يلحق أقرانه، . أال يداخلك اإلحباط أو يساورك القلق إذا ما رأيت أنه من 

الطالب بطيتو التقدم وال وال ينبغي انس اال تترك مناسبة إال وشجعت 

 وحفرت فيها

 الدرس قبل أن ينتهی الزمن؟ماذا إذا انتهت مادة 
 من املادة يظن أنها تكفي الزمن  

ً
 ما يحدث أن يحضر املعلم قدرا

ً
كثيرا

 ،
ً
املخصص للدرس، ثم يكتشف أنه قد تبقى له من الزمن عشر دقائق مثال

وقد انتهى من املادة التي أعدها. أو قد يحدث أنك ال تريد أن تبدأ الدرس ألن 
 تضطر إلى إعادته معظم الطالب غير موجودين، و 

ً
 جديدا

ً
ال تود ان تبدأ درسا

بعد هذه الحالة العمل على ملء وقت الطالب بما له صلة باملادة، خصوصا 

  األنشطة االتصالية.
 ماذا تفعل إذا لم يفهم الطالب املادة املسموعة؟

 لكثير من الطالب،       
ً
 شائقا وعبا

ً
يبدو أن املادة السمعية ليست نشاطا

اجون فيها إلى مساعدة حقيقية، تأكد من ان جهاز التسجيل ومن ثم يحت
الديك يعمل بصورة صحيحة. وللصحاث أن في طالبك قبل الشروع في 

تشغيل الجهاز، وقد يكون من املفيد لهم أن تخبرهم عن عدد املرات التي 

سوف يستمعون فيها إلى املادة، وأكد لهم أنه ال يتوقع منهم فهم كل املفردات 
د في املادة املسموعةوال تنس أن تشجعهم ونقرط إجاباتهم من حين التي تر 

 ْلخر.

 على الصفر، قبل إعادة الشريط حتى يسهل عليك         
ً
ضع العداد دائما

فيما بعد إعادة تشغيله واستخدم زر اإليقاف املوقت إذا أردت أن تعرض 

املادة املسموعة على دفعات، وإذا حدث خلل في الجهاز ألي سبب ما، أو لم 
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الب املادة التي تستطع أن تجد املكان الذي ينبغي أن تبدأ منه، اقرأ على الط
 ينبغي أن يستمعوا إليها من كتاب املعلم مباشرة.

 ال عالقة له بمادة الدرس؟
ً
 ماذا تفعل إذا سأل أحد الطالب سؤاال

 يمكن للمعلم معالجة ذلك بواحد مما يلی:  
 أن يجيب بسرعة، ثم يعود إلى موضوع الدرس. 

ذكرة أن يرجى اإلجابة إلى آخر الدرس، ويطلب من السائل أن ي 

 بالسؤال.

إذا كان الطالب يكثرون من طرح هذه األسئلة؛ التعطيل الدرس.  

الفت انتباهه بلياقة إلى أن يسألوا أسئلة مثمرة؛ حتى ال يضيع وقت 

 الدرس.
 ال تعرف اإلجابة عنه؟

ً
 ماذا تفعل إذا وجه إليك طالبك سؤاال

ال تعط أي إجابة تقوم على التخمين، ألن ذلك يوقعك في حرج ، إذا 

 واب الصحيح.لم تصب الج
وجه السؤال إلى كل الطالب، فقد تجد لدى أحدهم الجواب، أو ما  

 يوحي بالجواب . 

اطلب من السائل، أو غيره البحث عن اإلجابة وعرضها في الدرس  
 القادم. 

 قل لطالبك إنك ستجيب عن السؤال في الدرس القادم. 

تعرف إذا كان طالبك كبار السن من الناضجين، فقل لهم بأنك ال  

 اإلجابة، وسوف تبحث عنها.
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