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  املقدمـــة

  

اهتم اإلنسان منذ ظهوره واألمم عىل اختالفها من بعده عىل تربية أبنـائهم، وعنـد تطـور الظـروف 

واألساليب املختلفة التي تخـدم  واالقاليم، انشئت املدارس وانشئت معها املدارس اإلنسانية وتأسيس الدول

بل إن دراستها الفلسفية  ،ن نرش هذه املدارسأهدافها يف الرتبية وكانت الصني وفارس واليونان من أوائل م

وقد اهتم العرب بعد اإلسالم باملدارس أيضـاً ، وبـدأت املدرسـة تأخـذ  .كانت قمة التطور العلمي يف حينها

وقـد اسـتفاد  .شكل الحلقات يف الجوامع ويف املؤسسات املدرسية والجامعية بعد ظهور اإلسالم بزمن يسري 

بحيـث جعلـوا دروسـها وأفكارهـا ، املية ، الصينية والهندية والفارسية واليونانيـةالعرب من كل املدارس الع

ن اإلسالم نفسه مل يحـتج إىل إ مقارنة مبا نزل عليهم من ذخرية عظمى يف اإلسالم الحنيف ، إذ  وعلومها موادَّ 

ومـا أرسـلناك إال "فقد نزل كـامالً شـامالً لكـن لـه أبعـاده العامليـة   ،املدارس والفلسفات ليطور نفسه لكت

ليتأقلم مع األفكار التي سبقته يف إنشاء املدارس ، فأخذ منها أفكارها التي ال تتعـارض مـع " رحمة للعاملني 

لتحقيق ما أراده الرسـول صـىل هللا عليـه وسـلم يف  ،ه بصورة مقارنةؤ عقيدته وال مع سياقاته ، ليدرسها أبنا

  .اللغة إال واحدة من تلك األفكار  ، وما" من تعلم لغة قوم أمن بأسهم " قوله  

لقد ظهـرت مـدارس كثـرية يف األنـدلس ويف املغـرب ويف تـونس ويف مرصـ ويف الشـام ويف العـراق ، 

وكـذلك النظاميـة  ،واملستنرصـية يف بغـداد ،واألزهر يف مرصـ ،واشتهرت من بينها مدرسة الزيتونة يف تونس

لكبري يف نرش الفكر اإلسالمي ، ونشوء الفلسفة اإلسالمية وكان لهذه املدارس األثر ا .ومدارس دمشق وغريها

  .بخاصة علوم الرشيعة من فقه وتفسري وحديث وسرية وعقيدة وغري ذلك و  ،وظهور العلوم املختلفة
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ومل تكن املكتبات إال واحدة من روافد املـدارس اإلسـالمية يف مشـارق االرض ومغاربهـا ، كانـت قـد 

وكـان التـأليف  ،سكندرية يف مرص ، ثم تأسست مكتبات إسالمية يف كل مكـانسبقتها إىل الظهور مدرسة اال 

فلم تخل مدينة من املـدن اإلسـالمية مـن األنـدلس وإىل حـدود  ،يف الكتب ظاهرة مرشقة يف تاريخ اإلسالم

 علوم الرشيعة واآلداب والفلسـفة والطـبك ،الصني إال وامتألت خزائنها بكتب املسلمني يف العلوم املختلفة

  .والكيمياء والسيمياء وعلوم الفلك 

وعندما دخل هوالكو إىل بغداد قيل بأن دجلة قد سالت حرباً ملا رُمي بها مـن كتـب ، وعـىل الـرغم 

من ذلك فإن الكتب اإلسالمية متأل خزانات املسترشقني ودوائرهم االسترشاقية واملكتبـات الرتاثيـة اإلسـالمية 

  . يف كل مكان 

ا زالـت مـالتي  ،بية اإلسالمية بطرق تدريس العلوم الرشعية وأساليبها املختلفةوقد امتألت كتب الرت 

ً  .كتبنا الرتبوية تتحدث عنها إىل اليوم  ن اللغـة العربيـة تتشـعب إىل إ إذ  ،وكان نصيب اللغة العربيـة كبـريا

ير ، خاصـة وأن فاإلمالء والنحو واألدب والشعر والتعبري  أخذت مسريتها يف التعلـيم والتطـو .وحدات كثرية

 فقـداألدب والشعر ديوان العرب كام يقال ، أي أنه الزم األمة العربيـة منـذ ظهورهـا ومل يهملهـا اإلسـالم ، 

أن ينظموا يف مختلف األهداف ، يف مدح الرسـول صـىل ) الذين يعملون الصالحات ( الشعراء  اإلسالم شجع

 ،ويف التحريض عـىل الجهـاد وصـيانة األعـراض ،عداءهللا عليه وسلم ويف الدعوة ويف هجاء الكفار وهجاء األ 

  .وغري ذلك من األمور 

وانقسام األمة العربية واإلسـالمية إىل دول كثـرية ، وإنشـاء  ،ونتيجة تغري الظروف يف الوقت الحارض

، وزارات كثرية للرتبية والتعليم ، فإن اللغة العربية رافقت كل دولة وكل وزارة وكل األهداف التي تصـنفها 

املؤسسـات  تعمـلاملحافظة عليها ودراستها وتطويرها اصبح هدفاً  ، وانن اللغة العربية هي لغة األمةإ إذ 

ا زالت اللغة العربية وعلومها تحتل أكرث الحصص الدراسـية يف املـدارس األساسـية وم. عىل تحقيقهالثقافية 

  والثانوية يف كل أقطار األمة العربية ، وما زالت هي اللغة
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واملحافظة عىل تراث اإلسـالم  ،تدرس يف كل األقطار اإلسالمية بصورة تهدف إىل تدريس القرآن الكريمالتي  

  .الحنيف 

أن يعكسا تأثري العربية ويحاول املؤلفان هنا لقد كان للغة العربية األثر الكبري يف الرتبية وفلسفتها 

وهنالك كفايات . أثراً كبرياً يف تشكلها  فهناك فلسفة إسالمية تؤدي العربية ، عىل كل الجوانب الرتبوية

، وهناك تأكيد عىل اال اذا توافرت تلك الكفاياتملدرس اللغة العربية ، إذ كان معلم العربية ال يقرب منها 

األهداف ، محو األمية وتعليم الناس وأول هذه  ،املحتوى حني تدريس اللغة، وهناك أهداف لتدريسها

  .بعدها العلوم التخصصية األخرىالقرآن وعلوم الرشيعة، ومن 

ن اللغـة إ وكان املسلمون يأخذون بالطرق املختلفة يف تدريس العربية وعلوم الرشيعة األخـرى ، إذ 

فطرق التدريس املختلفة ليست بالطرق الجديدة عىل أمـة كانـت قـد سـبقت كـل  .العربية رافدها األكرب 

يوخ يف االختصاصـات املختلفـة ، وكـذلك يف أمـة لهـا مـن وتخريج الش ،وفتح املدارس ،أمم العامل يف الثقافة

ا زالت تلك الكتب وكثري منها يف مجال اللغة العربيـة مل تحقـق مالكتب ما تغرق به مكتبات العامل كلها ، و 

  .ومل تنرش إىل اآلن 

وسنقوم يف الصفحات التالية بتفصيل عام ملا يحتاجه مدرس اللغـة العربيـة مـن معرفـة بالوحـدات 

  .نرجو أن يستفيد منها الطلبة األعزاء  ،ملة ملادة املناهج وطرق التدريساملك

نكون قد وفقنا يف اختيار فصول الكتاب ، ومن ثم الدخول يف عرض املواد التـي  ويف الختام نأمل أن

  تدرس وفق الطرق التي ذكرناها يف الوحدة األخرية من هذا الكتاب ، وهللا املوفق 

  

  املؤلفان 
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  الوحدة األوىل

  اللغة العربية وفروعها
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  مفهوم اللغة 

اللغة هي األداة التي يفكر بها اإلنسان ، والتي يستطيع بها أن يصل إىل أفكار اآلخرين ، أن 

 اإلنسان من خاللها ، فهي مجموعة مرتابطة من كنهاألداة التي يعرف الناس هي يفهمهم وأن يفهموه ، و 

الكلامت ، من األصوات املتفق عليها كُمفردات ، وهي الرتاكيب واأللفاظ التي يعرب اإلنسان بها عن نفسه ، 

ولكل مجموعة من الناس ألفاظها  .وهي األداة التي تربط اإلنسان بغريه من األفراد وتربطه باملجتمع 

ويجمعون  ،بها أفكارهم ونظرياتهمويبنون  ،وتراكيبها التي يطلق عليها اللغة ، يفهم بها بعضهم البعض

لكنها تتشابه يف كونها األداة  ،من خاللها معارفهم ومعلوماتهم، وتتباعد اللغات واللهجات بعضها عن بعض

  " .لغة " هي  والالتي تربط مجموعة من الناس قد تكون قليلة وقد تكون كثرية ، ويف كل األح

من األصوات واأللفاظ والرتاكيب التي تعرب بهـا  مجموعة" خالل ما تقدم هي   مفهوم اللغة منإن 

فهـي وسـيلة الـرتابط  .وتسـتعملها أداة للفهـم والرتكيـب والتفكـري ونرشـ الثقافـة  ،عن أغراضـها) األمة ( 

  )١(االجتامعي التي ال بد منها للفرد واملجتمع 

   -:من املناسب أن نورد بعض تعريفات اللغة ومنها : تعريف اللغة 

  )٢(" نها أصوات يعرب بها كل قوم عن أغراضهم إ " ني بقوله عرفها ابن ج .١

،  دهعلم أن اللغة يف املتعـارف عليـه هـي عبـارة املـتكلم عـن مقصـو ا"   :عرفها ابن خلدون بقوله .٢

وتلك العبارة فعل لساين فال بد أن تعرب ملكة متقررة يف العضو الفاعل لها وهـو اللسـان ، وهـو يف 

   .كل أمة بحسب اصطالحهم

                                                 
 ١٢/املوجز يف تدريس اللغة العربية ، ص ) ١(

 ١٧/أساليب وطرق تدريس اللغة العربية ، ص ) ٢(
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 ،نظــام رمــزي صــويت ذو مضــامني محــددة تتفــق عليــه جامعــة معينــة" رفهــا املحــدثون بأنهــا  يع .٣

وعرفت أيضاً بأنهـا نظـام صـويت ميثـل  .ويستخدمه أفرادها يف التفكري والتعبري واالتصال فيها بينهم

 ويخضـع يف ذلـك للظـروف ،سياقاً اجتامعياً وثقافياً له داللته ورموزه ، وهـو قابـل للنمـو والتطـور

  " التاريخية والحضارية التي مير بها املجتمع 

كري البرشي ، وهـي مـن الظـواهر الحضـارية املهمـة يف فواللغة من الظواهر االجتامعية التي أغنت الت

   -:وتكون عىل ثالثة أنواع  ،املجتمع

  منطوقة   .أ 

  مكتوبة   .ب 

  مبرصة   .ج 

وقد يستطيع اإلنسان  معرفته،وعىل األنواع املذكورة يستطيع اإلنسان الحفاظ عىل تراثه وثقافته و 

  .من عبور زمن املايض للتحدث إىل األشخاص الذين عاشوا يف العصور املختلفة عرب اللغة املكتوبة 

وقد اكتملت مقوماتها يف مراحل متعاقبة من األصوات إىل املقاطع أو إىل األلفاظ الخاضـعة للوضـع 

  . ةثم دخلت إىل طور القوانني والضوابط اللغوي ،واإلصالح

   -:للغة وظائف كثرية منها : وظائف اللغة  

باللغة يفهم الناس حـديث بعضـهم الـبعض ، وهـي سـالح يواجـه املواقـف : الوظيفة االجتامعية  .١

   -:الحياتية التي تستخدم مهارات اللغة يف أمور عدة منها 

  االستامع والتحدث   .أ 

  القراءة والكتابة   .ب 

  الدعاية   .ج 

  تسيري شؤون املجتمع وترصيفها   .د 

  لتثقيف والتعليم ا  .ه 
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  التوجيه واإلرشاد   .و 

فهي تساعد الفرد عىل توضـيح أسـلوبه القيـادي واإلداري بالطريقـة : الوظائف القيادية واإلدارية  .٢

  .الكتابية بالطريقة الشفهية أو 

لـيحس املـرء مـن خاللهـا  ،حيث تؤدي اللغة إىل التعبري الجيد والنطـق الجيـد: الوظائف النفسية  .٣

ويتمكن من خاللها أن يتجاوز حاالت الخجـل . عة والثقة بالنفس والرقي الشخيصبالطأمنينة والرف

   . واالضطراب والخوف، ويكشف فيها عن عواطفه وانفعاالته سواء بالطرق الشفهية أو الكتابية

فهناك صلة كبرية بني الفكرة واللغة ، وفيها الصورة التعبريية التي تـربز األفكـار : الوظيفية الفكرية  .٤

طها وتحدد دقتها باستخدام ألفاظ دالة عىل معاٍن تساعد عىل إمتام الفكرة عن طريق ترتيب وتضب

  . فقرات الكالم وعدم لبسه وغموضته 

دورهـا ) شفاهاً أو كتابـة(م تقاس بثقافة أفرادها ، وتؤدي اللغة مفحضارات اال : الوظيفية الثقافية  .٥

  . يف عكس ثقافة األمة والقيم التي تتضمنها 

فاللغة وسيلة لبلـوغ األهـداف السـامية العليـا يف ترتيـب األجيـال ، فهـي إذن : فية الرتبوية الوظي .٦

  وسيلة للرتبية 

   -: فيام يأيتإن وظيفة اللغة إذن ميكن تحديدها 

  أفكاره وانفعاالته وأحاسيسه و األداة التي يعرب بها الفرد عن نفسه  .١

  .البعضأنها األداة التي يتصل األفراد فيها ببعضهم  .٢

أنها األداة التي تساعد الفرد عىل ضبط تفكريه ونقله إىل اآلخرين ، وهي وسيلة التفاهم بني األفراد  .٣

  والجامعات 

كاالنتفـاع بأوقـات الفـراغ والقـراءة والتسـلية والنشـاطات  ،أنها األداة التي ميتع بها اإلنسان نفسه .٤

  ارب بني األفراد والتذوق الجاميل وغري ذلك ، وأنها الوسيلة األوىل لنقل التج
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 ،وحفظ الرتاث الثقايف والحضاري ،األداة التي تنقل بها املعارف ، والثقافات بني األفراد وبني األجيال .٥

  التسجيل  مالتصوير أ  معن طريق الكتابة أ أكان سواء 

   أنها أداة توحيد أفراد املجتمع مهام تباعدت أقطارهم ، فاللغة العربية مثالً توحد املشاعر وتقويها .٦

والوسـائل التـي يسـتخدمها البرشـ يف  ،أداة لنقل الوظائف الخاصـة كالخطابـة والتـأليف واإلذاعـة .٧

  الوقت الحارض 

   -: اآلتيةأما وظائف اللغة العربية فتتجىل يف النقاط 

ـَلْت آََياتُـهُ ُقْرآًَنـا َعَرِبيًّـا ( تأصيل العقيدة اإلسالمية ، فالقرآن الكريم نزل باللغـة   .أ  ِكتَاٌب ُفّصِ

، والحديث النبوي كان باللغة العربية التي يتحدثها الرسول صـىل هللا  ]٣:فصلت[ )ِلَقْوٍم َيْعَلُمونَ 

  عليه وسلم 

وما فيها من مالمح الثقافـة  ،تساعد اللغة العربية عىل حفظ الرتاث العريب الثقايف وحضارة العرب  .ب 

  العربية وآدابها 

  وتؤكد هويتهم  ،األمة التي توثق شخصيتها وشخصية أفرادهاأنها من مقومات   .ج 

 .مة التي يتضمنها القرآن الكريميأنها تحمل املبادئ اإلسالمية السل  .د 
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  يم األثنايئ التقو 

  .أذكر ما تعرفه عن أهمية اللغة  .١
  هل للغة وظيفة ما ؟  .٢
  إذا كان لها ذلك ، فام وظيفة اللغة  ؟  .٣
  ما األمور التي تساعد عليها وظيفة اللغة ؟  .٤
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  نشأة اللغة العربية 

   -:هنالك سؤال يثار دامئاً حول هذا األمر وهو 

  م أنها لغة نامية متطورة حالها حال اللغات األخرى ؟ هل أن اللغة العربية توقيفية ؟ أ 

فلـيس مـن املمكـن تجاهـل  ،بأن النمـو مسـألة مالزمـة لكـل اللغـات: وميكن أن نجيب عىل هذا السؤال 

ونحـن نعـرف أن هللا تعـاىل يـدفعنا إىل  .املصطلحات الجديدة التي تأيت مع االخرتاعات واملكتشفات الدامئة

التوقف عىل ما يف الكون من ظواهر ، وبهذه الطريقة فإن مفردات كثـرية أجنبيـة  وعدم ،العلم واالكتشاف

وبعضها ال ميكـن أن يسـتخدم ، فكـم منـا  ،ولكن بعضها قد يستجاب لتعريفه ،تظهر بيننا ، نحاول تعريبها

؟ ) لراديو ل( بالنسبة ) املذياع(؟ وكم منا يستخدم لفظة ) للسينام (   بالنسبة) دار الخيالة(يستخدم لفظة 

 .)البـاص ( بـدل ) الحافلـة ( ؟ وكم منا يستخدم لفظ ) التلفون ( بدل ) الهاتف ( وكم منا يستخدم لفظة 

فتأخذ طريقهـا  ،وإذا ذهبنا إىل العلوم الطبية ، فهل ميكن ترجمة األلفاظ الطبية األجنبية إىل اللغة العربية

؟ هـل ) الكمبيـوتر ( ؟ ومـا ترجمـة ) اإلنرتنـت (  متاماً كام هي؟ وكـذلك بالنسـبة للهندسـة ، فـام ترجمـة

وهـل تفـي تلـك الرتجمـة  يف كـل املواقـع ؟ ) الكمبيوتر ( بدل ) الحاسوب ( يستطيع املرء استخدام لفظ 

  مبعناه كاملة ؟ فإذا أخرجنا الهاتف والحاسوب جانباً فهل متت االستجابة لكل األلفاظ األخرى ؟ 

والنمو اللفظي حاصل يف  ،د ، وإمنا بالقول أن التأقلم اللغوي العاملياإلجابة ليست بالنفي أو التأكي

موضوع يرتبط بعقيدة املسلم قطعاً ، فقد وردنا يف األثر إال أن أصل اللغة . كل اللغات ، وهو أمر مستمر 

العربية أن القرآن الكريم أزيل ، وهو كالم هللا نزل عىل رسوله صىل هللا عليه وسلم منجامً ، ونزل باللغة 

التي يتكلمها الرسول صىل هللا عليه وسلم ولغة أمته ، ولكنه ال يرقى إليه مثيل يف بالغته وإيجازه 

  . وكل ما نعرفه عن أمور اللغة ،وفصاحته وتعبريه وضبط حركاته



  

٢٩ 
  

القرآن الكريم ، لغته عربية ، ولغته لغة أهل الجنة ، وليس يف هذا الكالم إقالل من شأن العلم أو 

محمد " اف به ، بل هذا جزء من إميان املسلم ، فلم يغري الباري عز وجل لغته ليالئم لغة النبي  استخف

يف أقوال كل املفكرين  تومل يعترب الرتجام ،لذلك بقيت لغة القرآن مقدسة خاصة به" صىل هللا عليه وسلم 

حتى وإن  ،اجبة يف التعبُداتاملسلمني مقدسة كام هي يف اللغة العربية ، وظلت قراءته باللغة العربية و 

أما ترجمته فهي ليست ما  .كان غري العريب ال يفهمها إال عن طريق الرتجمة ، فهذا حقه يف فهم املعنى 

  . أنزل به القرآن الكريم ، ولذلك بقيت لغة النزول مقدسة 

ت وتبدلت إن ذلك يوصلنا إىل أن هذه اللغة توقيفية وال تخضع للغة التطور ، وإال لكانت قد زال

وأين العربية القدمية ؟ وقد ينطبق هذا فأين الالتينية؟ وأين اليونانية؟ . كام تبدلت كل لغات العامل

التساؤل عىل اللغات الرشقية األخرى ، فأين الفارسية القدمية ؟ والعربية هي هي ، مل تتغري ، لغة القرآن 

ْكَر َوِإنَّا َلُه لََحاِفظُونَ ( الكريم الذي قال فيه الباري عز وجل  ْلَنا الّذِ   ) ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

   ]٩:الحجر[

ومهام حصلت من لهجات عامية سادت األقطار العربية ، إال أن لغة التخاطب الرسمية واللغة 

املستعملة واملكتوبة واملقروءة هي اللغة العربية ، لغة القرآن ، وكلام زادت املعرفة ومنت الجامعات 

  .ملدارس قويت اللغة ، وعادت إىل أخذ مكانها الالئق بها من جديدوا

كام حصل يف أوربا أيام  ،ومل تستطع أية لهجة من اللهجات املحلية أن تسود لتصبح لغة األمة

الهام من هللا سبحانه و فاللغة العربية هي وحي  .العصور الوسطى ، أو ما حصل مع كثري من األمم األخرى

 يعني أال نعود لنذكر بأن بعض اآلراء تقول بأن اللغات اصطالح ومواضعة ، وأن هنالك وتعاىل ، وهذا ال

  من يقول 



  

٣٠ 
  

بأن أصل اللغات هي تلك األصوات املسموعة كدوي الريح وخرير املاء ، ثم تولدت عن ذلك كلامت 

  .وجمل حتى صارت لغات 

هللا تعاىل قال عند خلق آدم عليه فإن كان الكالم مقبوالً عن اللغات األخرى ، فعلينا أن نذكر بأن 

وقوله تعاىل عند املسلمني املؤمنني ملزم ، ال ميكن .. أي أنه علمه اللغة " وعلم آدم األسامء كلها " السالم  

  . تأويله مبا يذكره من يقول بأصل اللغات التي ذكرناها 

  

  فروع اللغة العربية 

والتدريب  ،القواعدو التعبري، و اإلمالء، و الخط، و ، تنقسم اللغة العربية إىل فروع مختلفة هي القراءة

يختص بعضها باملراحل األساسية األولية أو باملراحل األساسية  .النصوصو واملحفوظات،  ،األناشيدو اللغوي ، 

  . املتقدمة أو بالدراسة الثانوية 

مدة زمنية  وتحديد ،ويقصد بتقسيم اللغة إىل الفروع املذكورة تنسيق العمل يف املحيط الدرايس

أو الهدف العام من تدريسها التي تعني متكني املتعلم من  ،لكل فرع ليصل بها الرتبويون إىل الغاية العامة

ويرى  .والغاية منها استخدامها يف تعبريه واستخدامها يف فهمه  .السيطرة عىل األداة التعبريية املهمة

تعبري هي الهدف الذي يسعون له يف تدريس فروع الرتبويون أن الغرض األسايس من الوصول إىل الفهم وال

  . اللغة العربية 

وتشرتك فروع اللغة يف صالحية درس ما من الدروس اللغوية العربية يف درس آخر أو فرع آخر من 

ويتعلم البالغة من خالل دروس األدب  ،فيتدرب التلميذ عىل التعبري مثالً يف درس القراءة ،فروع اللغة

ففي درس القراءة ميكن أن نستفيد  ،)أي أن فروع اللغة العربية تتسم برتابط وثيق ( . والنصوص وهكذا

   -:مام يأيت 

  تعليم القراءة  .١

  تعليم القواعد عند إعرابنا لبعض جملها  .٢
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  يف إنشائهم الخاص بكل واحد بهم ) التعبري ( مام يساعد عىل  ،خيصلمطالبة املتعلمني بالت .٣

  ها فيها التي تعكس الناحية الجاملية إن لدرس القراءة صورها وأسلوب .٤

  رفيعاً   ميكن حفظها إذا كانت متثل أدباً  .٥

  ميكن إنشادها إن كانت تصلح لذلك  .٦

  استخدام اإلمالء وتعلمه من خالل تدوينها  .٧

 )١(استخدام جودة الخط يف بعض جملها الجميلة ، وهكذا  .٨

ومراعاة الصلة بينها عىل أال  ،سهاإن من واجبات مدرس اللغة العربية الربط بني فروعها عند تدري

ولذلك يجب  ،وبالنسبة للمتعلمني فإن ذلك يبعث عىل التشويق .يتسبب ذلك يف ضياع زمن الحصة 

  . وعدم جعل الربط أداة للسأم من املتعلمني  ،الوقوف عند حد التشويق

   -:دير يل وزميله أن هنالك أمرين ال يجوز أن يغيبا عن التقمغويجد األستاذ سميح أبو 

يكون لأللفاظ  ليكأن اللغة العربية فكر وعىل املتعلمني تحسس ذلك الفكر ليدخل يف نفوسهم و  :أولهام 

  .طعمها 

فيجب أن  ،أن اللغة العربية وسيلة للتعبري عن مظاهر الكون والحياة وجميع ألوان النشاط :ثانيهام 

  )٢( .غ أهداف سامية تستهدف إمناء قدرات املتعلم املختلفة التي تعينه عىل بلو 

  

 

 

 

                                                 
 "بترصف "    ١٥-١٤/ املوجز يف أساليب تدريس اللغة العربية ، ص ) ١(

 " بترصف "   ١٦/ املصدر السابق ص ) ٢(
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  خصائص اللغة العربية 

أما يف لغتنا العربية فهنالك خصائص مميزة لها  .اللغات جميعاً لها خصائص متيز إحداها عن األخرى 

   -:منها 

  كرثة الرتادفات واأللفاظ وصيغة الجموع  .١

  اإليجاز إن أردنا اإليجاز واإلطناب إن أردنا ذلك  .٢

  خاصة األدباء واملتفوهون فيها بو  ،حسب أسلوب متكلميهاب ،) طبيعة (أي أن اللغة العربية    

اإلعراب ، أو الحركات التي تظهر عىل آخر الكلمة ، ويف بعض األحيان تكون هنالك حروف بدل  .٣

  الحركات 

أو يف اإلطناب دون خلل أو دون  ،البالغة ودقة التعبري ، وهذا ما يساعدها عىل اإليجاز كام ذكرنا .٤

 . إحداث ملل

ولكن متعلمي اللغة العربية  ،)تزيد أو تنقص(والحقيقة أن كل لغات العامل متتاز بهذه األمور  

  . يتوجسون هذا فيها ، خاصة وأن القرآن الكريم قد أدى دوراً كبرياً يف تثبيت خصائصها املميزة 

  

  مكانة اللغة العربية التعليمية 

اد الدارسة املختلفة يف املراحل الدراسية جميعها ، تظفر اللغة العربية بأكرب وقت للتدريس بني مو 

ويف جميع املراحل األساسية  ،إذ تظفر بأوفر الحصص املقررة يف الخطط العامة للدراسة بني سائر املواد

والثانوية ، فام يخص فروعها من زمن الدراسة يف األسبوع الواحد يستغرق ما يقرب ثلث مجموعة الجدول 

  .  األسبوعي لكل املواد
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  التقويم األثنايئ 

  .اكتب مقاالً عن نشأة اللغة العربية  .١
  .أكتب عن فروع اللغة العربية  .٢
  .بني خصائص اللغة العربية  .٣
  مية ؟ يا مكانة اللغة العربية التعلم .٤
  .حدد وظائف اللغة وبني أهمية ذلك  .٥
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  الوحدة الثانية

  فلسفات الرتبية يف 

  التعليم
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   -:متهيد 

فمدرس اللغة  .لغرض اإلملام مبادة تدريس اللغة العربية ال بد من معرفة الفلسفات الرتبوية

ل والفلسفات الرتبوية لك ،والفلسفة اإلسالمية ،العربية يجب أن تكون له معرفة شاملة بالفلسفات العاملية

  . منها 

  

  الفلسفة والحكمة 

   -:تعني الفلسفة أمرين مهمني هام 

  حب الحكمة  .١

  البحث عن علة  .٢

  ومل يتفق الفالسفة منذ عهد اإلغريق عىل تعريفها 

الذي يراد منه الوصول إىل أو هي العلم . هي إدراك األشياء عىل ما هي عليه إدراكاً يقينياً : فالحكمة 

  . الشدائد التي تعرتي اإلنسان مع الصرب الجميل  وإىل تحمل ،أكمل حياة ممكنة

هي حياة العمل الذي يكون رائده الفكر الصحيح ال حياة التقليد وإتباع القديم وإيثار : والحياة الفلسفية 

  . الهوى 

أو  ،يظهر يف علم عقيل تقدمي منظم يهدف إىل تحليل أو نقد املعتقدات السائدة نظام فكريوالفلسفة 

مام يجعل هذه األفكار واملعتقدات تتميز بدرجة عالية من الثبات وتدعيمها، ر قامئة أو جديدة تأكيد أفكا

  . ال ميكن الوصول إليها بوسائل علمية تجريبية 

الكون إدراكاً كلياً مؤتلفاً يتصف بالوحدة والتامسك واالطراد ،  معاينوهدف الفلسفة هو إدراك 

ي هي اكتشاف نظام من القيم يصلح أن تتخذه دايوالرجل االعت عىل أن الفكرة املشرتكة بني الفيلسوف

  .العامة والخاصة هادياً للسلوك الفردي واالجتامعي للقيم 



  

٣٨ 
  

   -:وقد عرف الباحثون التقليديون الفلسفة بتعاريف عديدة 

  .هي تنظيم ما هو موجود بالفعل يف ميدان املعرفة والخربة وتفسريه وتوضيحه ونقده : فينكس  .١

مسعًى فكري منظم يهدف إىل كشف أرسار الكون والتوصل إىل معرفة جوهر الحقيقة :  كوراين .٢

  .األزلية 

العمل العقيل النقدي املنظم يهدف إىل تكوين املعتقدات حتى تتميز بدرجة عالية من : فيني  .٣

 .اماً عندما تكون املعلومات املناسبة ال ميكن الحصول عليها للوصول إىل نتائج تجريبية مت ،االحتامل

والفلسـفة  .دراسة املبادئ األوىل وتفسـري املعرفـة تفسـرياً عقليـاً " أما املحدثون فقد عرّفوها بأنها  

ليست نظاماً من املعرفة ذات الطابع اإليجايب كالقانون أو علم األحياء أو التاريخ أو الجغرافيا ، وإمنا نشاط 

    :نقدي توضيحي ، أو أنها

ابطة يف صورة مذاهب فكرية تتسق يف بحثهـا عـن الحقيقـة الكونيـة وظواهرهـا مجموعة من األفكار املرت 

  )١(. الطبيعية والبرشية 

  

  فلسفة الرتبية 

والرتبية عمليـة قيـادة األفـراد  ،إن املضمون الرتبوي واملضمون االجتامعي يعربان عن ظاهرة واحدة

بـويني يف العالقـة بـني الفلسـفة والرتبيـة وقـد بحـث الرت  .إىل نوع من الفهم أكرب للعامل وللموقف اإلنسـاين

وال بد للعالقة بني الفلسفة والرتبية أن تتطور مع  ،فتوصلوا إىل أنهام ينتميان إىل أم واحدة هي ثقافة األمة

والفلسفة ميكـن أن نسـتعملها بطـرق عديـدة ،  .ومع تجربة اإلنسان والتحوالت االجتامعية  ،تطور الثقافة

  أو  ،أو الواضحة املنظمة ،ؤثرة الغامضةمنها املؤثرة وغري امل

                                                 

 " بترصف)  " ٢٢-٢١(تقويم كتب الرتبية اإلسالمية ، ص ) ١(
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العشوائية لذلك علينا أن نختار عند االعتامد عىل فلسفة ما أن يكون لها عالقة مع مشـاكل الرتبيـة بشـكل 

  . مؤثر وواضح ومنظم حسب اإلمكان 

   -:حسب النظرية أو املدرسة الفلسفية، ومنها ب تإن تعريفات فلسفة الرتبية قد تنوعت وتعدد

  .هي مظهر من مظاهر التساؤل األساسية التي تحدث يف جميع ميادين الحياة اإلنسانية : د برامال  .١

إن فن الرتبية لن يصل إىل حالة الوضع التام بدون مساعدة الفلسفة ، فهناك عالقة متبادلة : فختة  .٢

  . بني األثنني ، وأحدهام بدون اآلخر ناقص ال ميكن االنتفاع به 

يف خطـة  ،بني املظاهر املختلفة للعملية الرتبوية األتساقم عامة توجد البحث عن مفاهي: فينكس  .٣

وهـي بـذلك تعنـي  .التي تقوم عليها التعبريات الرتبويـة  ،متكاملة شاملة تتضمن توضيحاً للمعاين

  العالقة بني الرتبية وغريها يف مجاالت االهتامم اإلنساين 

فلسـفة وسـيلة لتنظـيم العمليـة الرتبويـة هي النشـاط الفكـري املـنظم الـذي يتخـذ ال: ي حالنجي .٤

  وتنسيقها وانسجامها ، وتوضيح القيم واألهداف التي ترنو إىل تحقيقها يف إطار ثقايف وفكري معني 

وتأخـذ وظيفتهـا الجديـدة وهـي التحليـل والنقـد  ،إن فلسفة الرتبية تنطلق مـن الفلسـفة العامـة

إليجـاد الـربط وإقامـة العالقـات بـني أنـواع و  ،اكـاً واضـحاً والتفسري والتأويل إلدراك املفاهيم االساسـية إدر 

الدكتورة هدى الشـمري  وتذكر .لكن فلسفة الرتبية ال تقوم عىل أساس نظري فقط  .مختلفة من املفاهيم 

فتقـوم بدراسـة امليـدان الرتبـوي والتعليمـي مبشـكالته  ،تنطلق مـن امليـدان الرتبـوي أن فلسفة الرتبية )١(

  تنفذف ،فهي تأخذ كل ذلك ،وهي نقطة البداية األساسية للرتبية ،ه وغايتهوعالقاته وإدارت

                                                 

 ٢٥-٢٣/ تقويم كتب الرتبية اإلسالمية ، ص) ١(
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ثم تسمو فوق هـذا املوقـع العلمـي لتنظـر لـه وتفلسـفه  ،ثم توجه العالقات واالرتباطات ،وتحلل وتفرس 

  . محاولة التطوير والتغيري والتقويم  ،وتعود إليه مرة أخرى موجهة ومرشدة

ع إىل آخــر ألن الرتبيــة تشــتق مــن أهــداف املجتمــع فظــروف وتتغــري فلســفة الرتبيــة مــن مجتمــ

التـي يتوصـل إىل غايتهـا مجابهـة هـذه الظـروف ، والفلسـفة الرتبويـة هـي  تهاملجتمعات تختلف وفلسف

لتلبـي حاجـات املجتمـع  ،املصدر األساس لألهداف الرتبوية يف أي قطر كان تصاغ تلك األهـداف يف ضـوئها

  .عىل وفق فلسفته االجتامعية 

إحـدى الفلسـفات التطبيقيـة ، ألن  هـيالـدكتورة هـدى الشـمري  ذكرإن الفلسفة الرتبوية كـام تـ

وذلك عىل أساس أن اإلنسان هو  ،الوجود اإلنساين أو اإلنسان يحتل مركز الصدارة يف مباحث هذه الفلسفة

وال يتحقـق مـدلولها إال  ،الذي ال تتم العملية الرتبوية والركن األسايس ،ومركز نشاطها ،لب العملية الرتبوية

  )١(. به 

  

  عالقة الفلسفة بالرتبية 

أمـا الرتبيـة فهـي عمليـة تبحـث يف الوسـائل  .مام تقدم نتبني أن الفلسفة تبحث يف ماهية الحيـاة 

  . والفلسفة هي الجانب النظري  ،وتطبيق الرتبية هي الجانب العميل ،واألساليب التي تدير شؤون الحياة

أما الفلسفة فتصوغ النظريات التـي تحقـق الرتبيـة ،  .ل املعرفة وتنمية القدرات والرتبية تنسق نق

  . والرتبية موضوعها اإلنسان 

أمـا الفلسـفة فإنهـا فكريـة  .والرتبية الوسيلة العملية التطبيقية  ،والفلسفة يشكل اإلنسان محورها

  . ذه األهداف تأملية ، واألهداف تصاغ وفق أسس فلسفية ، والرتبية تسري عىل وفق ه

  

  

  

  

                                                 

 ٢٦- ٢٥/ املصدر السابق ، ص ) ١(



  

٤١ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  التقويم األثنايئ 

  ؟ما معنى الفلسفة  .١
  ؟ما معنى الحكمة  .٢
 ؟ما معنى فلسفة الرتبية .٣
 الرتبية؟ما عالقة الفلسفة ب .٤

 -:يف الجمل اآلتية ) ×(أو )  ( ضع إشارة  .٥
  .هي حياة التقليد واتباع القديم وإيثار الهوى : الحياة الفلسفية  -  أ

الفلسفة نظام فكري يظهر يف عمل عقيل تقليدي منظم يهدف إىل     - ب
 .تحليل أو نقد املعتقدات السائدة

فهي عملية  إن املضمون الرتبوي يعرب عن ظاهرة واحدة، أما الرتبية - ج
  .قيادة األفراد إىل  نوع من الفهم أكرب للعامل وللموقف اإلنساين

  .ال تتغري فلسفة الرتبية من مجتمع إىل آخر  - د
بينام الفلسفة تبحث يف األساليب . الرتبية تبحث يف ماهية الحياة - هـ

  .والوسائل التي تدير شؤون الحياة
  



  

٤٢ 
  

  

  فلسفة الرتبية يف املدارس الفلسفية املختلفة 

وميكن أن نذكر البعض منها وفق كل فلسـفة مـن تلـك  ،فلسفتها الرتبوية لكل مدرسة فلسفية ،

  :الفلسفات 

  :الفلسفة الرتبوية املثالية  -أوال

أمـا .عدة اإلنسـان يف الحيـاة للتعبـري عـن طبيعتـه الخاصـةن الرتبية من وجهة النظر املثالية هي مساإ 

  :.أهداف الرتبية عندها فتتمثل يف

بذلك  ،الحقيقة املطلقة عن طريق شحذ العقل دراكن الرتبية هي العملية الفعلية للوصول إىل إ إ   .أ 

  .الكم الضخم من املعارف واألفكار املتصلة األشياء ومعانيها وأصولها

  .    سليام يكفل أن يتحىل بفضيلة االعتدال والشجاعة إعداد املواطن إعدادا   .ب 

حتى يشب عىل حـب مـا  ،وغرس فكرة الخري والرش يف ذهنه ،إحاطة الطفل باملثل العليا الصالحة  .ج 

  .ب أن يكره حوأن يكره ما ي ،يحب 

ن الرتبية العقلية  ليك تصل اىل فهم  الحقيقة املطلقة األزلية يفـرتض أن تكـون يف شـكل قوالـب إ   .د 

 ،وتبعـا لـذلك ال يكـون التعلـيم تحديـدا أو ابتكـارا ،وليس يف شكل مناذج تجريبيـة ،عرفية ثابتةم

فـيام يخـص  ،ولكنه تحقيـق الـنمط الفكـري الـذي يهـدف تـدريجيا اىل تحقيـق الفكـرة املطلقـة

  )١( .الحقيقة والخري اللذين وصفا سلفا

إذ ، ها مصلحة الفرد ومصـلحة الجامعـة فالحياة الخلقية ال تتعارض في ،ية والجامعيةفردالرتبية ال  .ه 

مبعنـى أن القـيم  ،وتؤكد عموميتها عىل األفراد جميعا ،ن هناك فلسفة تقرر خلود القيم الروحيةإ 

  واملثل العليا الخالدة حني يجهد

                                                 

 .  ٣٨عبد السالم حبيب، أسس الرتبية الحديثة ، ص   )١(



  

٤٣ 
  

فالفضـيلة تتكـون مـن املعرفـة واألفكـار . الفرد عقله يك يتمثلها امنا يكون من خـالل وسـط جامعـي  

 )١( .للوصول إىل الكامل العقيل ذاته ،الكلية العامة 

  

  :.املعلم واملتعلم يف الفلسفة املثالية 

ومن هنـا أكـدت رضورة  ،ترى الفلسفة املثالية أن املتعلم شخص له هدف روحي ينبغي تحقيقه -١

  .تعليمه احرتام اآلخرين والقيم الروحية وغري ذلك 

وإذا تنافر مع هـذا االنسـجام يكـون  ،شياءترى أن املتعلم يكون أخالقياً إذا انسجم مع طبيعة األ  -٢

  .غري خلقي

فضالً عن أنـه يولـد املعـاين واألفكـار يف  ،إن املعلم يف الفلسفة املثالية قدوة يقتدي به املتعلمون -٣

  )٢(. ن األفكار واملعاين كامنة يف اإلنسانإ إذ  ،عقل التالميذ

وأن عملـه تقـديم اإلرشـاد لـه ألنـه  ،املعلم وسيط بني عاملني ، عامل النمـو الكامـل وعـامل الطفـل -٤

  . وهو املسؤول عن مراقبة ذلك النمو  ،يحتاجه

  .أما املادة الدراسية يف الفلسفة املثالية فهي تطور الشعور السامي بالذات عند املتعلمني  -٥

  

  فلسفة الرتبية املثالية  نقد

  .وتركز عىل الجوانب  املعرفية  ،نها تهمل الجوانب املهاريةإ  .١

  .أن الروح وتهمل أمر الجسد من ش تعيل .٢

 .املواد الدراسية بصورة منطقية ، إال أنها تهمل فهم العالقات  متقد .٣

  

   

                                                 

 .  ١٣٢محمد منري مرىس، أصول الرتبية الثقافية والفلسفية ، ص  )١(

 ٢٠/ محمد نبيه حمودة ، التأصيل الفلسفي للرتبية ، ص ) ٢(



  

٤٤ 
  

  الفلسفة الرتبوية الواقعية : ثانياً 

  ومن أهم أهداف هذه الفلسفة 

  .اتاحة الفرصة للمتعلمني ألن يغدو املتعلم شخصاً متوازناً فكرياً  .١

  .ية واالجتامعية أن يصبح جيد التوافق مع بيئته املاد .٢

  .تنمية الجوانب العقلية والبدنية والنفسية واالخالقية واالجتامعية  .٣

  .عالقة املتعلم بالبناء الفيزيايئ والثقايف للبيئة  تنمية .٤

  .املوضوعات الدراسية أكرث من تأكيدها الطالب  أكيدهات .٥

  

  مميزات الفلسفة الرتبوية الواقعية 

وهـو الـذي يقـرر املـواد الدراسـية التـي  ،صفه ناقالً للرتاث الثقـايفن املعلم ميثل مفتاح الرتبية لو إ  .١

  ينبغي أن يتعلمها املتعلم 

لـه املـنهج العلمـي بطريقـة  ضويعـر  ،ن هدف املعلم وضع املعرفة الواضحة املميزة أمام املتعلمإ  .٢

  )١(. عية بعيداً عن كل ذاتية شخصية و موض

  اهتاممها برتبية الجسم والعقل  .٣

  ن وقائع الحياة وأهمية املوضوعات يف نطاق العلوم الطبيعية يؤكد الواقعيو  .٤

  ن املادة الدراسية هي املحور املركزي يف الرتبية إ  .٥

الرتبية عملية تدريب اإلنسان عىل العيش مبعايري خلقية مطلقة عىل أساس ما هو صحيح لإلنسـان  .٦

  بوجه عام 

 ،يع املـدارس العمليـة واملهنيـةوتشـج ،والتجريـب ،وتـدريب الحـواس ،تأكيدها الرتبيـة الجسـمية .٧

  واالهتامم بالفروق الفردية  ،باألنشطة واملامرسات داخل املؤسسات التعليمية

                                                 

 ٣/ يف مقدمة فلسفة الرتبية ، ص  نيلز ،) ١(



  

٤٥ 
  

وأن يشـمل محتـوى املنـاهج  ،تؤكد رضورة أن تكون املادة الدراسية هي املحور املركزي يف الرتبيـة .٨

  .البحث  من حيث املادة العلمية وأسلوبها يف ،العلوم الطبيعية بفروعها املختلفة

  .أن تكون طريقة التدريس مالمئة لشخصية املتعلم  .٩

ترى الواقعية أن املعلم ناقل للرتاث الثقايف وهـو الـذي يحـدد املعرفـة ودوره مسـاعدة املتعلمـني  .١٠

  .للوصول إىل الحقيقة 

  

  نقد الفلسفة الواقعية 

  .طارئة وعارضة  عىل أنها ألنها تنظر إىل امليول والرغبات ،عدم اهتاممها باملتعلم وميوله ورغباته .١

  .أهملت الجانب الروحي واهتمت بالتكيف مع البيئة املادية  .٢

  .نها تنظر إىل العقل بأنه قارص إ  .٣

  

  الفلسفة الرتبوية الرباجامتية : ثالثاً 

   -:تهدف الفلسفة الرباجامتية تربوياً إىل 

مبنياً عىل األمور الجاريـة  أن يكون الهدف مرناً " أن ينبع الهدف من الظروف الراهنة ، يرى ديوي   .١

  " فعالً وعىل املايض 

أن يكـون الهـدف مرنـاً "مرونة األهداف ، ألن األهداف غري كاملة وخاضعة للتجربة ، يرى ديـوي   .٢

  ." قابالً للتغيري حتى يالئم الظروف 

  . مة الهدف لطاقات املتعلم وإمكاناته وقدراته ءمال  .٣

  

  تية املعلم واملتعلم يف الفلسفة الرباجام

  .ركزت الفلسفة الرباجامتية عىل املتعلم  .١

  .بة للفعل سمن نشاط االتجاهات النظرية واملكت مةاملتعلم هو رز  .٢



  

٤٦ 
  

   .تدريس نشاط املتعلم هو أساس كل  .٣

وإمنا تشجيعه باتجاه معرفة نتيجـة نشـاطه الـذهني  ، ينبغي أن يتعلمهامإن التعليم ال يكمن في .٤

  .والتجريبي 

  .ب االستطالع لديه بحتعلم والعناية العناية باهتاممات امل .٥

  .وبيان االتجاه الذي تسري فيه ،وظيفة املعلم تكون يف قدرته عىل تنظيم الخربة .٦

  .وظيفة املعلم يف شحذ أذهان املتعلمني  .٧

نه يف األسـاس  إ و  ،إن وظيفة املعلم هو حل املشكالت التي تنشأ يف البيئات البيولوجية واالجتامعية .٨

حـل املشـكالت بصـورة تدريجيـة يلة والخطـأ فو احيبية ، وأنه يتبع أسلوب املصاحب الحلول التجر

  .وينقل خرباته هذه إىل قاعة الدرس إىل تالميذه ،بحيث يكيف نفسه للمواقف الناشئة 

  .وظيفة املعلم تكوين الحياة االجتامعية الصحيحة  .٩

  .لإن الخربات التعليمية تساعد يف بناء املنهج العقيل التقدمي املتكام .١٠

  .الدراسات ذات الطبيعة الحديثة واملعارصة واملفيدة واملتغرية دوماً  إقرار .١١

  

  :الفلسفة الرتبوية الرباجامتية نقد

  .تركز الفلسفة الرتبوية الرباجامتية عىل املتعلم  .١

  .ترفض التخطيط للعملية التعليمية ومراحلها .٢

  إن وسيلة املعرفة عندها هي الخربة الذاتية  .٣

  .لفائدة العملية يعد عندها صادقاً وصحيحاً إن كل ما يحقق ا .٤

  .إهاملها للجانب الروحي فليس يف رأيها وجود سابق للقيم واملعايري الروحية .٥

  .الجانب العميل لعملية التعليم  تأكيدها .٦

  .تنظر إىل الرتاكم الكمي للخربات الفردية كتأكيد النمو التلقايئ للفرد .٧



  

٤٧ 
  

أي إهـامل ( م الظروف التي تساعد املتعلم عىل الـتعلم دور املعلم فيه النصح واالستشارة وتنظي .٨

  )الطاقات األخرى للمعلم

وهو محـور القـيم االقتصـادية التـي  ،إن فلسفة الرتبية الرباجامتية متثل املجتمع الرأساميل األمرييك .٩

  .تؤكد الربح والنجاح

  

  :.الفلسفة الرتبوية الوجودية:. رابعاً 

  :ةاألهداف الرتبوية للفلسفة الوجودي

تحقيق بناء الشخصية الواعية الحرة املسؤولة التي تحقق ذاتها خـالل مواقـف الحيـاة التـي ميـر بهـا  .١

  .  والتي يعايشها ويعاينها ،اإلنسان

  أن يكون اإلنسان أكرث أهمية من املعرفة  .٢

 تأكيد الحرية الحقيقية للمتعلم وتأكيد أصالته ، فالهدف الرئيس الذي يضعه املتعلم أمام نفسـه هـو .٣

أن التفكري الذايت رضورة ليحقق ذاته ، وأن املـتعلم حـر، يسـتطيع أن يعـيش يف وفـاق مـع الجامعـة 

  املثيلة له 

  والقدرة عىل اإلنتاج والخصوبة  ،والقدرة عىل النقد ،تحقيق مهامت ثالثة للمعلم هي النظام .٤

  )١(. تقويم املتعلمني من خالل شعورهم بالنظام وقدرته عىل تنظيم األفكار  .٥

  

  املعلم واملتعلم يف الفلسفة الرتبوية الوجودية 

  إن وظيفة املعلم الوجودي تتحدد يف تقديم املساعدة الشخصية للطالب وسعيه إىل تحقيق ذاته  .١

  أن يقوم املعلم بتشجيع املتعلمني مع االنرصاف إىل عملهم  .٢

  تحويل البناء املعريف ليكون جزءاً من كيان املعلم الشخيص  .٣

                                                 

 ١٣٥/ محمد نبيه حموده ، التأصيل الفلسفي للرتبية ، ص ) ١(



  

٤٨ 
  

  م عرضة للتقويم الدائم من خالل شعوره بالنظام وقدرته عىل تنظيم األفكار أن يكون املتعل .٤

  

  الفلسفة الرتبوية الوجودية  نقد

ألنه يشغل نفسه بقضية املوت والتنـاقض  ،الفيلسوف الوجودي والرتبوي يعيش الضياع والقلق واألمل .١

   .القضيتني لتينكدون أن يصل إىل نتيجة  من فلسفته الرتبوية يفالداخيل الذي أثر 

ن ذلـك قـد انسـحب عـىل إ إذ أ  ،فردية االتجـاه يف الفلسـفة الوجوديـة وإهـامل الجانـب االجتامعـي .٢

  .الفلسفة الرتبوية التي تهتم باإلنسان الفرد ويف وجوده الفردي 

  .وذلك ما ُسحب عىل الرتبية يف الفلسفة الوجودية أيضاً  ،يغلب عىل الفلسفة الوجودية التشاؤم .٣

  

  فلسفة الرتبوية املاركسية ال: خامساً 

أمـا . اديـة ال تعـرتف باألديـان حوتسمى النظرية التطبيقية البوليتكنيكية واملاركسـية فلسـفة ماديـة ال

   -: هدفاها فهام

  .تدريب اإلنسان ليكون مستعداً للعمل الذي يوكل له عقلياً أو يدوياً  .١

  .عية بوصفها ظاهرة اجتام ،واملحصلة الرتبوية الجامعية، الجامعة  .٢

  

  املعلم واملتعلم يف الفلسفة الرتبوية املاركسية 

عىل املتعلم أن يندمج يف الجامعة بااللتزام بأوامرهـا والتوحـد معهـا ، وإذا تناقضـت أهدافـه مـع  .١

أهداف الجامعة فعلية أن يلغي أهدافه ، ويضع أهداف اآلخرين ومصالحهم الجامعية نصب عينه 

.  

 ،يكونوا جامعة ومسؤولني عـن جامعـة، فـاهتامم الجميـع بـالجميعيجب أن ) املربون ( املعلمون  .٢

  .فاملسؤولية مشرتكة 



  

٤٩ 
  

والبـوليتكنييك يعنـي تقـديم (يتوزع املنهج يف الفلسفة املاركسية إىل منهج عام ومـنهج بـولتكنييك  .٣

   .)مواد عامة وتقنية إلزامية للجنسني 

ود املتعلمني بالنظرية والتطبيق لكـل فـروع يؤكد املنهج الرتبوي املاركيس الرتبية التطبيقية التي تز  .٤

  .اإلنتاج 

وال سيام الذي يؤكد املعرفة العملية والتقنيـة والرياضـيات  ،تؤكد الرتاث الثقايف الذي يحققه البرش .٥

  .والعلوم 

  

  الفلسفة الرتبوية املاركسية  نقد

حب ذلك عـىل فلسـفتها وينس ،ألن اإلنسان فيها جزء من الكل ،ال تؤمن املاركسية بالذاتية الفردية .١

  الرتبوية 

أي أنهـا تؤكـد (ال تعرتف املاركسية بالجوانب الروحيـة ، ويـنعكس ذلـك عـىل الفلسـفة الرتبويـة   .٢

  .وكل ما له عالقة بالروح  ،، وهي تنكر الروح والعاطفة) الجوانب املادية 

ك بطبيعة الحال عىل وينعكس ذل ،)لعدم إميانها بالدين ( ترى املاركسية أن اإلنسان ينتهي باملوت  .٣

   .فلسفتها الرتبوية

  

  الفلسفة الرتبوية الوضعية املنطقية : سادساً 

   -:تهدف الفلسفة الوضعية املنطقية تربوياً إىل ما يأيت 

  .إكساب الفرد دوافع جديدة عن طريق الخربة الحسية املستمرة  .١

  .تحويل القيم االنفعالية عند املتعلم إىل قيم معرفية  .٢

وأن  ،وذلك عن طريق تنمية االتجـاه العلمـي واالنفتـاح العقـيل ،يل واالجتامعي للفردالنمو العق .٣

أحكام أو اتخاذ قـرارات قبـل جميـع املعلومـات الرضـورية الالزمـة عـن  دارعدم إص عىل يعوده

  .املوضوع 



  

٥٠ 
  

  .برمجة املواد الدراسية عىل شكل تعليم آيل ، ألنه نوع من التعليم الذايت واخضاعه للتجريب  .٤

  

  املعلم واملتعلم يف الفلسفة الرتبوية الوضعية املنطقية

  .وأن هذه الدوافع محور سلوكه ،املتعلم يف هذه الفلسفة هو مجموعة دوافع .١

  .بحسب استعداداته الطبيعية وتربيته وخربته تتباينن دوافع املتعلم إ  .٢

  بأسلوب منطقي وتقديم املعلومات  ،إن وظيفة املعلم تنحرص يف إثارة دوافع طالبه وإشباعها .٣

أما بالنسبة للامدة التعليميـة فعـىل املدرسـة أن تسـتخدم مـنهج التحصـيل املنطقـي، وان طـرق  .٤

التدريس يجب أن تكون تطبيقاً أوسع للطرائق العمليـة يف معالجـة املشـكالت الرتبويـة معالجـة 

  . علمية 

( الً مـالدراسة مع وإن تكون حجرة ،إن دور املعلم يف طريقة تدريسه تتحدد يف ضوء سلوك معني .٥

وأن يجد سلسلة الحركات التي يتكون منها التدريس ويعني سلسلة الخطوات الرضورية  ،)مخترباً 

  )١(. إلجراء النجاح 

  

  الفلسفة الرتبوية الوضيعة املنطقية  نقد

  .إن افرتاضاتها قد أرسفت بالبساطة  .١

  .إن مناهجها شديدة التفصيل  .٢

  . استعاملها لحل مشكالت الدارسني واملدرسيني يجد فالسفة الرتبية صعوبة كربى يف .٣

  

  

  

                                                 

 ١١٥/ ، ص  ٢لز ، جني) ١(



  

٥١ 
  

  الفلسفة اإلسالمية : سابعاً 

وبعد استعراضنا للفلسفات الرتبوية للمناهج الفلسفية املختلفة نصل إىل الفلسفة التي تهم مادتنـا 

  . ، وهي فلسفة الرتبية اإلسالمية 

ً إن مثة مضامر  وهـو إن  ،بالجهود الفلسفية اإلنسانية يجمع الفكر اإلسالمي والرساالت جملة اً واحد ا

  . وبالرجوع إىل القرآن الكريم  ،والبحث يف الكون والتأمل العقيل ،مهمة الفلسفة ومقتضاها حب الحكمة

فإننا نجد أن القسم األعظم منه حوار فكري وعقيل حول تعليل نشـوء الكـون وظـواهره ، والحيـاة 

َأْم ( :املادة من غيبيات ، واآليات كثرية جداً ومن ذلك قوله تعاىلومراحلها واإلنسان وما يتعلق به وما وراء 

ــِر  ــُم اْلَخــاِلقُوَن ُخِلُقــوا ِمــْن َغيْ ــَماَواِت َواْألَْرَض َبــل َال ) ٣٥(َشــْيٍء َأْم ھُ َأْم َخَلُقــوا السَّ

 .وقـد بـدأها بنسـف االحـتامالت املطروحـة  ،، وهذا متهيد إلعالن النظرة القرآنية ]٣٦-٣٥:الطور[ )يُوِقنُونَ 

فيبقـى االحـتامل  ،ومل توجد من العدم ،فالكون حقيقة ملموسة مل يوجدها اإلنسان العاجز عن إيجاد ذاته

  . وهو هللا عز وجل  ،األخري وهو أن الكون خلقه إله قادر

َوَما َخَلْقُت  (تعاىلوذلك جيل يف قوله  ،ومل يكتف القرآن بتعليل الظواهر بل ذكر حكمتها وغايتها

، وهذا عن خلق الجن واإلنـس أمـا الغايـة مـن خلـق نعـم  ]٥٦:الذاريات[ )اْلِجنَّ َواْإلِْنَس ِإالَّ ِليَْعبُُدونِ 

  ]٢٩:البقـرة[ ) ُھَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي اْألَْرِض َجِميًعـا( السموات واألرض فيوضحها القرآن كذلك

  )١(. نعم مسخرة لإلنسان ، واإلنسان محط نظر هللا وقطب الوجود فال

                                                 

 ٤٧/ ، ص " الشيخ محمد عيل سلامن القضاة " مباحث يف االعتقاد والسلوك  ) ١(



  

٥٢ 
  

وبالنظر إىل الجهود الفلسفية عىل اختالف مشـاربها نجـدها قـد حاولـت تقـديم تصـورات وحلـوالً 

مختلفة ، وهي وإن كانت يف معظم أفكارها ال تتشابه مع التصور اإلسالمي للكون ونشأته وحكمته إال أنها 

  .هي جهود يف املضامر نفسه تجتمع معه يف حيث 

ودفـع  ،هل هناك فلسفة إسالمية ؟ من الضبابيات التـي تشـكلت لتعتـيم الرؤيـة يف هـذه املسـألة

بعض املفكرين إىل معارضة هذا املصطلح خشية من أن االعرتاف به سيجرنا إىل إدخـال كـل آراء الفالسـفة 

مـن أمثـال  ،ها فلسـفة أرسـطو الواقعيـة الحسـيةوعـىل رأسـ ،اإلسالميني املتأثرين جداً بالفلسفة اإلغريقية

واعتبار آرائهم كلها وجهة نظر إسالمية ، تعـرب عـن عقيدتـه  ،الفارايب وابن سينا والكندي وغريهم يف اإلسالم

  . ورؤيته بدرجة مشابهة أو مقاربة لنصوص الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لها

والدكتور عيل أحمـد مـدكور يف  ،يقة الشيخ سيد قطبومن الذين لفتوا النظر إىل هذه النقطة الدق

املـنهج اإلسـالمي يف دراسـة ( والدكتور عـارف خليـل يف كتابـه  ،)منهج الرتبية يف التصور اإلسالمي ( كتابه  

 ،بل أن الدكتور عارف خليل بالغ يف رفضه فعارض الغزايل يف دخوله أصالً يف حـوار مـع الفالسـفة ،)التاريخ 

، إن  )١(قضايا جوهرية تصطدم مع التصور اإلسالمي  ولاتهم حبهلهدف دفع مغالطاتهم وشحتى ولو كان ا

معظم املعرتضني ركزوا يف رفضهم للمصطلح عىل أساس الحذر من أن يسود توهم أن اآلراء الفلسفية التـي 

هـا ملفكـرين مبعنـى أنهـا مـن اإلسـالم ال أن ،سادت يف القرنني الرابع والخامس الهجـريني هـي آراء إسـالمية

  . ينتمون إىل األمة اإلسالمية 

أنه ليس من الرضوري أن نواجه الفلسفات الغربيـة املختلفـة بفلسـفة ( الدكتور عىل مدكور  ليقو 

  وهو أن لنا رشيعة ربانية شاملة ة،إسالمية ليست بسيط

                                                 

 ٤٥/ عارف خليل ، املنهج اإلسالمي يف دراسة التاريخ ، ص . د) ١(



  

٥٣ 
  

ن ر ريقيـة ، فجـاء القـإال أنه كان هناك إرصار عىل بناء فلسفة إسالمية عىل منـط اإلغ: كاملة، إىل أن يقول  

وجـاءت فلسـفتهم ظـالً للفلسـفة  ،الرابع والخامس مبفكرين مسلمني أطلق عليهم وصف فالسـفة اإلسـالم

  )١() اختلطت الينابيع الغربية بالنبع األصيل  ؟ لقداإلغريقية ، غريبة عن روح اإلسالم، فام الذي حدث 

داً قويـاً باعتبـار املضـمون املعـريف وراء وبالرجوع إىل جـذور الفكـرة الرافضـة فإننـا نلمـح لهـا تأييـ

ت ( وفخر الـدين الـرازي   ،) ٥٠٥/ ت (املصطلح ، عرب عنه خري تعبري إمامان كبريان هام أبو حامد الغزايل  

أن مصــطلح الفلســفة اإلســالمية مل يكــن متــداوالً إال أن املحــذور الــذي أشــار إليــه مــن رغم بــال، ف) ٦٠٦/ 

هن كل من اإلمـامني الكبـريين وهـام يواجهـان الفلسـفة مـا تلـبس منهـا بـالزي الدكتوران كان حارضاً يف ذ

  . اإلسالمي أو اإلغريقي 

وهـم  –يقصـد الفالسـفة  –فاطلعني هللا سبحانه وتعاىل عىل منتهى علومهم ( يقول اإلمام الغزايل  

( عن اإلسـالميني فيقـول وأما  ،هذا عن الفالسفة القدامى .)عىل كرثة أصنافهم يلزمهم سمة الكفر واإللحاد 

يقصـد ( عىل أنه مل يقم بنقل علم أرسطو طـاليس أحـد مـن متفلسـفة اإلسـالميني كقيـام هـذين الـرجلني 

بحسب نقل هذين الرجلني ينحرص  ،ومجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطو طاليس ،)الفارايب وابن سينا

 )٢(. وقسم ال يحب أفكاره أصـالً فنقسـمه  ،وقسم يحب التبديع به ،قسم يحب التفكري به: يف ثالثة أقسام 

 ،وأما ما يقبل املناقشة فمداره التجربة الحسية واملالحظـة .فنتاج الفلسفة عنده يدور بني التفكري والتبديع

ألنها تتعـارض مطلقـاً مـع  ،فهو يرفض بتاتاً إفرازات الفلسفة األرسطية التي علقت بفكر الفارايب وابن سينا

فام ميثل اعتداء عىل دور العقـل يف  ،، عندما جعلوا للحواس حكامً عىل التفكري واالستداللاإلسالم وعقيدته 

  ثم الرازي من بعده ،وبهذا يصطدم الغزايل .النظر 

                                                 

 مدكور ، منهج الرتبية يف التصور اإلسالمي عيل . د) ١(

 )مرجع سابق ( املنقذ من الضالل ) ٢(



  

٥٤ 
  

ثـم ينتقـد  ،ويهزأ بفيثاغورس من زاوية الخلـط بـني العقـل والخيـال الحيسـ .بالفلسفة الواقعية ألرسطو  

عىل املنوال نفسه ، مام جرهم إىل التـدخل بالنصـوص املقدسـة وفـق وا ر بشدة فالسفة املسلمني الذين سا

فالغزايل وإن مل يتعرض رصاحة ملصطلح الفلسـفة اإلسـالمية إال أنـه  .قواعدهم فنسبوا إىل هللا ما ال يليق به

إن اسـتبعاد أفكـار هـؤالء  .ذهب إىل أبعد من ذلك حني رفض تسمية الفالسفة اإلسالميني باملسلمني أصـالً 

اإلسالم وحيز التفكري اإلسالمي يحرص القضية بحيث ميكن بعد ذلك إطالق مصطلح الفلسفة اإلسـالمية  من

إذا قصد به مجموعة اآلراء التي قام بها مفكـرون مسـلمون منضـمون تحـت أصـول اإلسـالم ، ومنطلقاتـه 

ا زال نظّار العقيدة مو  أساليب وأفكار خاصة ، بوصفهابل ، ديناً  بوصفهادون النظر إىل آرائهم  من الفكرية

واعتبار فلسفة الفـارايب وابـن  ،اإلسالمية ويف مقدمتهم املدرسة األشعرية يحذرون من قبول الفلسفة جملة

  . وال شك إنه ال يجوز إطالق املصطلح بهذا االعتبار  ،سينا تعبرياً عن اإلسالم

ت الفلسـفة مل ينسـحب عـىل وتربز هنا نقطة مهمة فإن رفض الغزايل والرازي وغريهام لكـل إفـرازا

الباحثون  أن واضـعه األول هـو أرسـطو ، والغـزايل بنـى  فيه الذي يرى ،هم من قواعد العقل واملنطقفموق

   -:قبوله عىل أساسني هام 

  إن الصواب ليس حكراً عىل أحد والحكمة ضالة املؤمن : األول 

العقليـة  إىل األقيسةه يرجع كل علم املنطق بل إن ،إن ضوابط التفكري العقيل ليست مخالفة للقرآن: الثاين 

دون  ،خمسة موازين للمعرفة اسـتنبطها كلهـا مـن القـرآن وحـده ويورد فيه ،يف كتابه القسطاط املستقيم

وبهذا يكون الغـزايل قـد قطـع كـل وشـائج القـرىب بـني اإلسـالم والفلسـفة مـن زاويـة  .الرجوع إىل اليونان

  .ل مدلوالت كل منهام ومصادر االستدال

وإذا عزلنا كل هذه التداخالت قبل اعتامد مصطلح الفلسـفة اإلسـالمية فـإن الخـالف حولـه يصـبح 

  أي هل يجوز إطالق هذا اللفظ حتى بعد كل هذا التجريد؟  ،لفظياً 



  

٥٥ 
  

ونكون قد خرجنا من الخالف الداليل ملصطلح الفلسفة اإلسالمية بعد تجريده من التـداخالت التـي 

ـعية  ،لنصل إىل ذات املصطلح ،تجعله مرفوضاً عقائدياً  والخـالف حـول جـواز اسـتخدامه مـن الناحيـة الرش

وذلـك ألن املصـطلح بحـد ذاتـه ديـن  ،فالرأي األول يحرم أصحابه نسبة هذا املصطلح إىل اإلسـالم .البحتة 

اِعَنا َوُقولُوا اْنظُْرَنا يَا َأيَُّھا الَِّذيَن َآَمنُوا َال تَُقولُوا رَ (: ومن هذا قوله تعاىل ،يحاسب عليه اإلنسان

ة املصطلحات هو خطوة أساسية نحو مفيلمح أن أسل،  ]١٠٤:البقرة[) َواْسَمُعوا َولِْلَكاِفِريَن َعَذاٌب َأِليمٌ 

 إن إلحـاق مصـطلح فلسـفة بـاملنهج اإلسـالمي يفسـده( الدكتور عيل مدكور  لة املعرفة عموماً ، يقو مأسل

   )١() متاماً فالفلسفة مصطلح غريب وثني األصل 

أمـا الـرأي  .دخيالً ال عالقة له باملعارف اإلسالمية بوصفهر استخدام مصطلح فلسفة حظفعىل هذا ي

ومن هنا جاء تحريم بعـض  .وال مشاحة يف االصطالح ،الثاين فريى أصحابه أن املصطلحات مرهونة بدالالتها

حـوا مصـطلح التصـوف املشـتق مـن  ن هـذا املنطلـق نـاقش الشـيخ سـعيدومـ ،األلفاظ بسبب مدلوالتها

وخالصة رأيه إن الفيصل يف املسـألة هـو املضـمون  .الفلسفة حسب رأي البعض وعارض بشدة منع إطالقه

فلـيس  ،والداللة التي يحملها اللفظ ، ويتساءل الشيخ عن عالقة كلمـة العقيـدة بأركـان اإلميـان وضـوابطه

وقد أجمعـت كلمـة املسـلمني عـىل قبـول الـدالالت  .فعقد اليشء ربطه بأحكام ،ة اللغويةهنالك إال الدالل

وقــد ال تكــون هنــاك عالقــة بــني املعنــى اللغــوي  ،مــع أنــه ال عالقــة مبــارشة ،االصــطالحية لهــذه األلفــاظ

س وجرياً عىل هذا فال بأس من إطالق لفظ التصوف عىل املعلم الذي يبحـث يف تزكيـة الـنف .واالصطالحي

وتهذيبها وضبط سلوكاتها الباطنة والظاهرة ، ومن هنا ميكننا القول بـأن لفـظ فلسـفة إذا أخـذ عـىل نحـو 

  اصطالحي معني ، وجرد من دالالته 

                                                 

 ٨٦/ الدكتور عيل مدكور ، منهج الرتبية يف التصور اإلسالمي ، ص ) ١(



  

٥٦ 
  

حـب " سيام أن الداللة اللغوية لهـذه الكلمـة هـي   ،املعارضة لألصول اإلميانية فإنه من املمكن استخدامه

وال بـأس باسـتخدام ) ١٢٩/ البقرة "   (ويعلمهم الكتاب والحكمة"  وهذا من الدين لقوله تعاىل ."الحكمة 

  )١(. معنى الحكمة اليونانية فإن هذا ال يتعارض مع الرسالة اإلسالمية أبداً 

  

  فلسفة الرتبية اإلسالمية 

إن مصدري الفلسـفة اإلسـالمية هـام القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة اللـذان يحمـالن يف طيـاتهام 

وقـد كـان التكامـل يف  .من التي تعني الناس عىل معرفة مثلهم وأهدافهم ،لعلوم واآلداب جميعاً املعارف وا

ونتاج العلامء من السـلف  ،نظرية املعرفة الواردة يف اآليات القرآنية ذات أثر كبري وواضح يف حركة الفلسفة

كالرياضيات والفيزياء والكيميـاء فقد أنتجت هذه املعرفة يف العلوم املتنوعة منها العلوم العقلية  .الصالح 

  .فضالً عن علوم الدين املختلفة نحو العقيدة والتفسري والفقه والحديث  ،واملنطق

 .فاإلميـان بـاهلل هـو األسـاس  ،يقدم القرآن الكريم آيات كثرية ميكن أن نستنتج منها فلسفة تربويـة

ال إله (والكلمة الجامعة للعقيدة هي  ،)آية  ٧٦٣( لذلك نجده مذكوراً يف القرآن الكريم يف آيات تزيد عىل 

  )٢(. وبها يتحقق رشط اإلسالم ، وهي تثبت األلوهية والتوحيد املطلق هلل  ،)إال هللا محمد رسول هللا

  

  املعلم واملتعلم يف الرتبية اإلسالمية 

املعلـم  ومن ذلك مثالً ، فيام يخص املعلم أن يكون ،)فصل التدريس (  هذا املوضوعقد تناولنا ل

أمـا بالنسـبة  .عامالً بعلمه وأن ال يدخر شيئاً يف نصح املتعلمني ، وأن يتعامل مع املتعلمني عىل قدر فهمهم

 الـنفسال يتكرب عىل املعلم وتقـديم مهـارة أ للمتعلم فيكون دوره التقليل ما أمكن من االنشغال بالدنيا ، و 

  عىل رذائل

                                                 

 " بترصف )  " ١٤-٦/ ( مصطلح الفلسفة اإلسالمية ، من إعداد عبد القدوس محمد القضاة ، ص ) ١(

  ٤١/آفاق البحث العلمي يف الرتبية اإلسالمية ، ص عبد الرحمن النقيب ، يف ) ٢(



  

٥٧ 
  

عىل أن ال تـؤثر  ،نهج اإلسالمي فإنه يضم مناحي اإلنسان جميعاً أما بالنسبة للم .األخالق ومذموم الصفات  

وأن تتناول الحياة الـدنيا  .مام يدخل تحت مفهوم اإلنسان  ،ناحية عىل ناحية أخرى ، أو جانب عىل جانب

واآلخرة عىل قدم املساواة وال تهتم بواحدة منهـا عـىل حسـاب األخـرى ، ونعنـى باإلنسـان يف كـل مرافـق 

  )١(. تكون الرتبية مستمرة ال تنقطع وأن  ،حياته

                                                 

 ٤٩/ محمد فاضل الجاميل ، فلسفة تربوية متجددة وأهميتها للبلدان العربية ، ص . د) ١(



  

٥٨ 
  

  

  التقويم الختامي 

   -:ضع صح أو خطأ أمام كل واحدة مام يأيت 

   .الرتبية من وجهة النظر املثالية هي مساعدة اإلنسان يف الحياة للتعبري عن طبيعته الخاصة  .١

    .ال ترى الفلسفة املثالية أن املتعلم شخص له هدف روحي ينبغي تحقيقه .٢

  .لم ميثل مفتاح الرتبية املع .٣

  .الفلسفة الواقعية تهتم باملتعلم وميوله ورغباته  .٤

  .الفلسفة الرباجامتية ال تركز عىل املتعلم بل عىل املعلم  .٥

   .إن وسيلة املعرفة عند الفلسفة الرباجامتية هي الخربة الذاتية .٦

    .اإلنسان أقل أهمية من املعرفة يف الفلسفة الوجودية .٧

   .عريف جزء من كيان املعلم الشخيص يف الفلسفة الرباجامتية البناء امل .٨

    .يغلب التفاؤل عىل الفلسفة الوجودية .٩

   .    املاركسية تسعى إىل إكساب الفرد دوافع جديدة عن طريق الخربة الحسية املستمرة .١٠

   .الفلسفة الوضعية املنطقية تربمج املواد الدراسية عىل شكل تعليم آيل .١١

  .ن سينا والفارايب تصبان يف العقيدة اإلسالمية وال تتعارض معهاإن أفكار اب .١٢

   .إن ضوابط التفكري العقيل تخالف القرآن الكريم .١٣

  .الكلمة الجامعة للعقيدة اإلسالمية هي ال إله إال هللا محمد رسول هللا وبها يتحقق رشط اإلسالم .١٤
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  الوحدة الثالثة

  املحتوى
  

  

  

  

  

  

  



  

٦٠ 
  



  

٦١ 
  

  

  مفهوم املحتوى 

سـواء أكانـت  ،نظم عىل نحو معـنيوالتي تُ  ،هو نوعية املعارف واملعلومات التي يقع عليها االختيار

  .)١(هذه املعارف مفاهيم أم حقائق أم أفكاراً أساسية 

هـداف التعليميـة لـه التـي يسـعى وهو املؤثر املبارش يف األ  ،املحتوى من أهم عنارص املنهج  دويع

  .املنهج إىل تحقيقها 

   -:يشتمل املحتوى عىل 

  .املعرفة املنظمة املرتاكمة عرب التاريخ   -أ 

املصــطلحات والحقــائق واملفــاهيم والقــوانني والنظريــات التــي يقــدمها املعلــم للمــتعلم بصــورة   -ب 

  .منطقية 

  .املنتظمة يف حلول معرفية معينة املعرفة املتأتية عن الخربات البرشية غري املنظمة وغري   -ج 

  .األهداف واألساليب والتقويم   -د 

 ،ويقصد باملحتوى املقررات الدراسية وموضوعات التعلم وما تحتويه من حقائق ومفاهيم ومبادئ

وما يصحبها أو ما تتضمنه من مهارات عقلية وجسدية وطرائق البحث والتفكري الخاصة بها والقيم 

  .، وتشمل كل فروع املعرفة املنظمة التي تنشأ نتيجة الدراسة والبحث واالتجاهات التي تنميها 

ويشكل املحتوى الوسط الـذي تعمـل املدرسـة واملربـون يف إطـاره ملسـاعدة املتعلمـني عـىل بلـوغ 

األهداف املنشودة ، ويتكون هذا املحتوى يف الرتبية اإلسالمية من جملة من الحقـائق واملفـاهيم واملبـادئ 

 ،والوثـائق واملـواد التعليميـة ،ألحكام الرشعية واألفكار واالتجاهات والقيم املبثوثة يف النصـوصوالقواعد وا

  )٢(. واملواقف واملهارات األدائية العملية 

                                                            

 ١٠٠/ ص املناهج الرتبوية الحديثة ) ١(

  ١١/ أساليب تدريس الرتبية اإلسالمية ، ص ) ٢(



  

٦٢ 
  

 االختيار، والتي تـنظم عـىل نحـو معـني نوعية املعارف واملعلومات التي يقع عليها" واملحتوى هو  

  )١(اسيةيس ائق أم أفكاراً سواء أكانت هذه املعارف مفاهيم أم حق

أو هو مجموعة املعارف التي تشمل املصطلحات والقواعد والقوانني التي يتضمنها املنهج أو املـادة 

انه يعد ترجمـة لألهـداف التعليميـة املـراد تحقيقهـا خـالل مـدة زمنيـة و  ، كام، ومتتاز بالتسلسل املنطقي

  )٢(" محددة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

 ) بترصف (  ١٠٠-٩٩/ املناهج الرتبوية الحديثة ، مفاهيمها ، وعنارصها وأسسها وعملياتها ، ص ) ١(

 ٣١٧/ القياس والتقويم الرتبوية واستخدامه يف مجال التدريس الصفي ، ص ) ٢(

 املحتوى

  معلومات    نظريات  
 مصطلحات  قواعد 

 حقائق 

)١(  

السلوك
  القبيل   

 املحتوى
  املنهج واألهداف

  األساليب   
السلوك 
  البعدي 

 عةالتغذية الراج

)٢(  
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  عرفة املنظمة مجاالت امل

  العلوم الطبيعية   - أ

علـم السـكان ، و التـاريخ، و الجغرافية، و االجتامع ، و الفلسفة ، و " اإلنسانيات " العلوم االجتامعية    - ب

 .االقتصاد و السياسة ، و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

معرفة
  إدراكية 

معرفة
  قيمية  

معرفة
  ذاتية  

املعرفة 
  املنظمة   

  )١(الشكل 
  معايري األهداف



  

٦٤ 
  

  

عرفةملا
  االنسانية

املعرفة
  الرياضية

املعرفة
  الطبيعية 

املعرفة
  املنظمة   

  )٢(الشكل 
  املجاالت والحقول

املعرفة
  التطبيقية 

املعرفة
   املعلوماتية



  

٦٥ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 املهارات

الفرضيات 
  والنظريات

القيم 
  واالتجاهات

املعرفة 
  املنظمة   

  )٣(الشكل 
  نتاجات التعلم  

املبادئ
  التعميامتو 

  املفاهيم 

الحقائق
والبيانات
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  معايري اختيار املحتوى 

  حتوى مرتبطاً باألهداف أن يكون امل .١

  أن يكون هناك توازن بني شمول املحتوى وعمقه  .٢

  أن يراعي ميول املتعلم وحاجاته وقدراته .٣

  " أي االستمرار والتتابع والتكامل " أن يكون املحتوى نظرياً وتطبيقياً   .٤

اإلدراك
  باإللهام 

اإلدراك
  بالحواس 

اإلدراك
  بالوحي 

املعرفة
  املنظمة   

  )٤(الشكل 
  اإلدراك 

اإلدراك 
  بالتجريب

اإلدراك 
  بالعقل 



  

٦٧ 
  

  أن يكون املحتوى معارصاً وينمي روح استرشاف املستقبل  .٥

ومدى تقبلهم مراعني يف تنظيمه مـا  ،ت املتعلمني واستعداداتهمعرض املوضوعات وفقاً لقدراتأن  .٦

   -:يأيت 

 االنتقال من املحسوس اىل املجرد  -أ 

  االنتقال من املعلوم إىل املجهول   -ب 

  االنتقال من البسيط إىل املركب   -ج 

  االنتقال من السهل إىل الصعب   -د 

  االنتقال من املايض إىل الحارض -هـ

  االنتقال من الجزء إىل الكل  -و

  

  طرق اختيار املحتوى 

   -:املحتوى يف العمليات الرتبوية بطرق ثالث هي  ويختار

أن تعتمد عىل حاجات املتعلمني ومشكالتهم ، وعـىل املهـارات التـي يحتـاجون إليهـا يف حيـاتهم  .١

املحتـوى الـذي يحقـق حاجـات  يختـاروبنـاء عـىل ذلـك  .وكـذلك عـىل املعـارف املتـوفرة  ،وأعاملهم

  " .ذكوراً وإناثاً " ويساعدهم عىل تحقيق ذاتهم وفق فطرة هللا فيهم   ،وريناملتعلمني املذك

فالرتتيب املنطقـي  .أن تهتم بتحديد مطالب املادة التعليمية أكرث من االهتامم بحاجات املتعلمني .٢

للمواد الدراسية وكل املعارف واملعلومات والتطورات التي تحدث للمواد الدراسية يجب أن يتضـمنها 

   . جا ى املنهمحتو 

وهذه الطريقة ترفـع مـن قيمـة املـادة التعليميـة واملعرفـة واملعلومـات عـىل قيمـة اإلنسـان املـتعلم 

  وحاجاته ومشكالته ومطالبه 

طريقة اختيار املنهج عـن طريـق الخـربة ، أي عـن طريـق الخـرباء يف كـل مجـاالت املعرفـة ، ألن  .٣

  تيار محتوى املنهج ، كل يف مجال تخصصه الخرباء يستخدمون خرباتهم الطويلة العميقة يف اخ

  



  

٦٨ 
  

  مبادئ اختيار املحتوى 

لهـذا ينبغـي  .النظر إىل املحتوى الدرايس عىل أنه أداة لتحقيق أهداف معينة وليس غاية يف ذاتـه  .١

 .أن يتطور يف ضوء األهداف الرتبوية املرسومة والحاجات املتجددة واملشكالت التي تفرزها الحياة 

دراسة لواقع الحياة ومشكالتها واستجابته ألهداف املجتمع، والتغـريات الحاصـلة مالءمة محتوى ال .٢

 .والتطورات العلمية واألدبية والثقافية ،فيه

توافر الوحدة واالنسجام والتكامل بني املوضوعات ومواد الخربات التعلمية التي يتضمنها املنهـاج ،  .٣

 .األفقي والرأيس يف تنظيم الخربات ويتحقق ذلك مبراعاة االستمرارية والتتابع والتكامل

  .مراعاة املرونة والتوسع لتناسب املواد التعليمية حاجات  املتعلمني وميولهم وقابلياتهم املختلفة  .٤

تأكيد املفاهيم واملبادئ الرئيسة وعىل أساليب التفكري وطرق البحث أكـرث مـن االهـتامم باملعـارف  .٥

  .املجزأة واملعلومات التفصيلية 

بني الجانب النظري والتطبيقي ، أي بني العلم والعمل بحيث يكون طابع املناهج أكادمييـاً التكامل  .٦

  .وعلمياً نظرياً وتطبيقياً يف آن واحد 

  .)١(حفظ التوازن يف محتوى املنهاج  يف كل معيار من معايري اختيار املحتوى .٧

  الصدق والثبات  .٨

وعـىل واضـعي . ة ، أي ليس خاطئاً أو مضـلالً وهو أن يكون محتوى املنهج صحيحاً من الناحية العلمي

وأخـرى  ،املنهج أن يراجعوا محتواه من وقت إىل آخر للتثبـت مـن صـدقه وتطـوير املنـاهج بـني فـرتة

  لتنقيته من املواد التي ال تصلح 

                                                            

  ١٢ /أساليب تدريس الرتبية اإلسالمية ، ص ) ١(



  

٦٩ 
  

قدر ما يحقق محتـوى املـنهج الهـدف بمبرور الوقت ، ويؤدي صدق املحتوى إىل تحقيق الهدف املطلوب ف

  . صحيحاً وصادقاً  يكون املحتوى املنوط به

 ،يختار املحتوى املهم بالنسبة الكتساب التعليم واملهارات واملفاهيم األساسـية وهي أن : األهمية  .٩

فأهمية املحتوى تقاس مبقـدار مـا يسـهم هـذا املحتـوى يف  .وتنمية القيم واالتجاهات املرغوب فيها 

بـأن يـدخل املـنهج  ،مـن الـزمن دةسـتمراريته ملـتحقيق أهداف املتعلم ، وأهميـة املحتـوى تحـدد ا

  . ويتعلمه املتعلمون 

خاصة وأن املهم اليوم قد ال يكون كذلك غداً، وذلك لالنفجار املعـريف  ،ن متابعة األهمية أمر رضوريم

  .واالتصاالت وتطور النظريات الرتبوية بصورة مستمرة

ليمه أقل من الجهد الذي يبذل يف تـدرب أن يكون الجهد يف تعوهو : أن يكون املحتوى اقتصادياً  .١٠

مادة أخرى ، وكذلك بالنسبة للطالب وأن يفيد الطالب فاالقتصاد يف املحتوى له صلة بالعلم واملـتعلم 

وليس هذا مقارنة بني جهد املعلم واملتعلم فقد يكون أحدهام أكـرث مـن اآلخـر وينبغـي أال يفهـم أن 

  .فرقاً بني بذل الجهد وتكراره  بذل الجهد يف التعلم غري مطلوب ألن هناك

بتوجيههم أو توجيه انتباههم ويكون ذلك : إشباع محتوى املنهج الهتاممات املتعلمني وحاجاتهم  .١١

بدافع داخيل دون ملـل  ،وبذل جهد أكرب ووقت أطول يف معرفته أو متابعته ،م بههتللموضوع الذي ي

يحاول أن يستكمله سواء أكانت هذه الحاجة و ،أما الحاجة فناشئة عن نقص يشعر به الفرد .أو سأم 

ومهام يكن  .يسعى الفرد أن يوفرها لنفسه أو يشبع بها تلك الحاجة ،اجتامعية منفسية أ  مبيولوجية أ 

من أمر فإن بعض املربني يرعـى أن تكـون اهتاممـات املتعلمـني وحاجـاتهم معيـاراً الختيـار محتـوى 

لخربات ، وهذا املنهج هو رد فعل للمنـاهج املبنيـة عـىل أي أن تدور موضوعات املنهج حول ا ،املنهج

وسـميت  .فال تشبع حاجات املتعلمـني وال اهتاممـاتهم  ،املواد الدراسية التي يختار موضوعاتها الكبار

  جون( بعض املناهج بالرتبية التقدمية التي قاد حركتها 



  

٧٠ 
  

وهنـاك  .اتهم ومقابلة اهتامماتهموالتي كانت تدعو إىل قيام مناهج التعليم عىل إشباع حاج ،)ديوي  

  .منهج النشاط أو منهج املشكالت وغريها  أيضاً 

ويدافع املربون عن هذا االتجاه ألنهم يرون أن تكون االهتاممات والحاجـات معيـاراً الختيـار محتـوى 

ألنــه مبنــي عــىل  ،املــنهج، ألن هــذا املحتــوى سيســاعد عــىل اشــباع حاجــات املتعلمــني واهتاممــاتهم

ألنه ال  ،وبقدر ذلك فإن بعض املربني ينقدون هذا املبدأ أو املعيار يف اختيار محتوى املنهج .اتهماختيار 

وأن الحقـائق  ،يعي بنية املجتمع، وأنه ال ميكن تحقيق التتابع والتسلسل بـني موضـوعات هـذا املـنهج

ويوصـف  .املـتعلم  وهي عنارص مهمة والزمة لحياة ،وكذلك املعلومات واملعارف ،تهمل يف هذا املنهج

وكيـف  ،ألنهـم يختـارون مـا يدرسـون ،رخواً وهشاً وليناً عندما يكون الطالب فيه مدللني بكونه املنهج

  .وكلام كان التعلم أصعب يكون أجدى وأنفع  .يدرسون

ويختار الدكتور إبراهيم الشافعي عدم إهامل حاجات املتعلمني واهتامماتهم كليـة يف اختيـار محتـوى 

واألخـذ بحاجـات املجتمـع يف  ،تحديد بعض األنشطة وخربات الـتعلم التـي تضـمن يف املـنهج ،املنهج 

 ،واملهارات والقدرات التي ينبغي أن يكتسبها املتعلمـون ،ومتطلبات املادة الدراسية ،حارضه ومستقبله

ي فـإن الرتبيـة ويف الجانب اإلسالم.  )١(وامليول واالتجاهات والقيم التي ينبغي أن تُنمى لدى املتعلمني 

وال يجـوز تـرك  ،إال أنها تلـزم الطلبـة مبوضـوعاته ،اإلسالمية تأخذ بجانب اهتاممات الطالب وحاجاتهم

  . ألنها تربية ربانية تنبع من الكتاب والسنة  ،بعضها

   . يها أن يحقق املحتوى أكرب عدد من األهداف الرتبوية املرغوب ف .١٢

   -:وتأيت صعوبته بعض األحيان من  ،باً عىل املتعلمنيأي ال يكون صع: قابلية املحتوى للتعلم  .١٣

                                                            

 ٢٠٨/ املنهج املدريس من منظور جديد ص ) ١(



  

٧١ 
  

  

  .الضغط االجتامعي   .أ 

   .يرى بعض الرتبويني أن الفائدة يف املنهج هي يف صعوبته  .ب 

  .اختالف مستويات الطلبة   .ج 

  .التنافس بني املدارس العامة والخاصة   .د 

  . التقنية الحديثةتقوية املناهج باملجاالت . هـ

  .ظرف مناسبة املحتوى للزمن أو ال .١٤

املنـاهج أن الـزمن يالئـم املنـاهج الطويلـة أو الصـعبة ، ثـم يرتكـون األمـر  إىل  وفيها يفرتض واضعو

ويـرى الـدكتور إبـراهيم  .االفـرتاض  سـوء يصعب تطبيقه بسـبب إذ ،املدرسني لتكييف تنفيذ املنهج

ثـم متابعـة  ،ةالشافعي أن من األفضل تحديد محتوى املناهج يف ضوء الظروف واإلمكانيات املوجود

مـع حفـظ ، فإذا تحسنت الظروف طور املنهج إىل ما هو أفضل أو مبـا يناسـبها ،ذلك متابعة مستمرة

  .  )١(وإن تعددت مستوياتها  ،جوهر املناهج ومحتواها األسايس وحقائقه واتجاهاته الرئيسة

  تضمني املحتوى مامرسة األنشطة الهادفة  .١٥

فـال بـد أن يشـمل املحتـوى األنشـطة املختلفـة ، أي تهيـأ  ،املنهج يسعى لتحقيق األهـداف وذلك ألن

الفرص لتنفيذ النشاطات املختلفة ، فإن تضـمني املحتـوى مامرسـة الطـالب لألنشـطة يحقـق بالتأكيـد 

  .)٢(أهداف املنهج 

  

  

  تحليل املحتوى الدرايس 

   -:عرف الرتبويون طريقة تحليل املحتوى بشتى التعريفات منها 

                                                            

 ٢١٢/ املنهج املدريس من منظور جديد ص ) ١(

 "بترصف "   ٢١٣-١٩٦/ املصدر السابق  ، ص ) ٢(



  

٧٢ 
  

  

بأن تحليل املحتوى هو أحد األسـاليب البحثيـة التـي تسـتعمل يف وصـف  Berlsonعرفها بريلسون   .١

  .املحتوى الظاهر أو املضمون الرصيح للامدة وصفاً موضوعياً منتظامً ، كمياً 

بأنهــا جانــب يف عمليــة االتصــال يحــول فيهــا محتــوى االتصــال بــالتطبيق  Pasilyوعرفهــا بيســيل   .٢

  .ىل بيانات ميكن تلخيصها ومقارنتها املوضوعي املنهجي لقواعد التصنيف إ

قـائالً بـأن تحليـل املحتـوى والرتميـز يسـتعمل عـىل شـاكلة واحـدة  Cartwrightوعرفها كارترايت   .٣

  . )١(للداللة عىل الوصف املوضوعي املنظم والحكم ألي سلوك رمزي 

كونات املنهج التعرف إىل مبمجموعة من العمليات التي نقوم من خاللها  تظهرويف تحليل املحتوى 

إذ يقوم املعلم بهذه العملية من أجل بنـاء اختيـار يتضـمن ، واملادة التعليمية) العنارص الرئيسة ( وأجزائه 

  . فقرات أو أسئلة تكون مبثابة عينة ممثلة لألهداف التعليمية واملحتوى الدرايس معاً 

والنظريـات التـي يقـدمها  وتحليل املنهج يشتمل عىل املصطلحات والحقـائق واملفـاهيم والقـوانني

من حيث البدء يف  ،ال سيام وأن مجموعة املعارف تكون مرتابطة ومتامسكة ،املعلم للطالب بصورة منطقية

يكـون الـتعلم الحـايل مرتبطـاً بـالتعلم ، إذ ومن ثم تأيت املعارف املتقدمة  ,)األساسيات (املعارف البسيطة 

البحـث لوصـف املحتـوى الظـاهر لالتصـال وصـفاً موضـوعياً  فتحليل املحتوى إذن أسـلوب يف . )٢(السابق 

  . منظامً وكمياً 

وقد أضاف تحليل املحتوى عنرصاً جديداً ملا كان مألوفاً ، وهو تطوير أساليب مفصلة ملعالجة املواد 

  .املكتوبة بطريقة كمية 

                                                            

 ٨٧/ تقويم كتب الرتبية اإلسالمية يف ضوء األهداف الرتبوية ، ص ) ١(

 ١٠٩/ تقويم كتب الرتبية اإلسالمية يف ضوء األهداف الرتبوية ، ص ) ٢(
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  قواعد التحليل وأسسه 

   -:ى األساسية املعتمدة وهي يشري الرتبويون إىل تقسيم وحدات تحليل املحتو 

وهي أصغر الوحدات يف تحليل املحتوى ، وقـد تكـون هـذه الكلمـة معـربة عـن " :  Word" الكلمة   -١

والكلمة من أسهل وحدات القيـاس ، إن وحـدة  ،معنى أو مفهوم أو رمز أو مدلول أو شخصية معنية

  . ها وسهولتها الكلمة ميكن أن تنفع يف دراسة القراءات من ناحية تحديد صعوبات

 ،وأكرثهـا فائـدة واسـتخداماً  ،وهي أكرب الوحـدات يف املحتـوى" :  The Method Unit" وحدة الفكرة   -٢

تشري إىل أكـرث وكأنها  تبدو وذلك ألن الفكرة أكرث تعقيداً ، فقد ،وهي أصعب من الكلمة عند التحليل

عبارة عن جملة بسيطة أو عبارة تتضـمن والفكرة  .ما مل يتم تحديد املراد بدقة  ،من مفهوم أو معنى

  . فكرة من األفكار التي تبحث عنها لتحليل املحتوى 

وهـو  ،وهي النص الكامـل كـأن يكـون قصـة أو مقالـة أو قصـيدة" :  Theme Unit" وحدة املوضوع  -٣

املوضوع الذي يقوم املحلل بتحليل محتواه ، ويتميز املوضوع باالتساع واحتامل ضعف مدى الثبـات 

 .  

وهي من وحدات تحليل املحتوى التي تفيد القصص والروايات " :  Chracter Unit" وحدة الشخصية   -٤

  )١(. املرسحية 

                                                            

 .  ١٠٩ص / تقويم كتب الرتبية اإلسالمية يف ضوء األهداف الرتبوية ) ١(

" معارف بسيطة  
  "التعلم البسيط 

 ارتباط املعارف
  التعلم السابق"  

  " بالتعلم الجديد   

  معارف متقدمة
  "تعلم معقد " 
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وهذه الوحدة قد ال تكون مهمة إىل حـد " :   Space and Time Measures" مقاييس املساحة والزمن   -٥

ىل املسـاحة إتسـتعمل للتعـرف  وال سيام يف البحوث السلوكية ، وهي من املقاييس املادية التي ،كبري

أو املدة الزمنية التي تستغرقها املادة املحللة ، فـيام إذا كانـت مذاعـة أو  ،التي تشغلها املادة املحللة

  .مبثوثة أم مكتوبة يف أجهزة اإلعالم ووسائله املختلفة 

كرة التي تعـرب ويستعمل التكرار وحدة للتعداد يف حالة ظهور الف"  Counting Unit" وحدة التعداد   -٦

  . متساوٍ  عطى لكل فكرة يف املحتوى وزنً عن هدف سلويك ، ويُ 

  . )١(وهذه الطريقة األكرث استعامالً يف مجال التحليل 

  

  ضوابط تحليل املحتوى 

بحيـث يسـتطيع  ،أن تكون الفئات املستخدمة لتصنيف املحتوى معرفـة تعريفـاً واضـحاً ومحـدداً  .١

  حتوى نفسه لتحقيق النتائج األفراد اآلخرون تطبيقها عىل امل

مثرياً لالهـتامم، بـل ينبغـي أن يُصـّنف  يعدهوما  وكتابته، أال يرتك املحلل حراً يف اختيار ما يدهشه .٢

   .كل املواد املتصلة باملوضوع يف عينته منهجياً 

استخدام أساليب كميّة ليك تزودنا مبقياس ملا تعطيه املادة وتسـمح مبقارنتهـا بعينـات أخـرى مـن  .٣

  .ادة امل

  

  اتجاهات تحليل املحتوى 

   -:لتحليل املحتوى اتجاهان هام 

  

  

  

                                                            

 ١١٠/ املصدر السابق ، ص ) ١(
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  االتجاه الوصفي : االتجاه األول 

إىل أن تحليـل  فيـه الـذي يشـري"  Berlson" ومن أشهر تعريفات هذا االتجاه تعريف بريلسـون  

"   Kaplan" وعرف كابالن   .املحتوى هو أسلوب بحث وصفي كمي منتظم ، موضوعي للمحتوى الظاهري 

  .  The Statically Semanticsتحليل املحتوى بأنه الدالالت اإلحصائية أللفاظ املوضوعات األساسية  

   -:وهذا االتجاه يتحدد بنقاط أربع هي 

  .عىل االستعامل الوصفي فقط لتحليل املحتوى  أن يركز .١

   .كامنةوليس باملعاين ال ،أن يرتبط هذا االستعامل باملحتوى الظاهر لالتصال .٢

وأن يكون ذلك االستعامل تحت ظروف معينة  ،أن تستعمل نتائج التحليل يف تفسري املعاين الكامنة .٣

اإلدراك لهذا املحتوى من جانب و لوضوح محتوى االتصال من جانب والفهم  ،ترتبط بتحديد منوذج

  وال يفرتض تطابق عنرصي لهذا أال منوذج يف جميع الظروف  .آخر

مـن دون أن تتعـدى  ،وفق هذا االتجاه يجب أن يقـف عنـد مجـرد الوصـف إن وجود تحليل عىل .٤

باتجاهات هذه العنارص وردود أفعالهـا  ،ذلك إىل رسم عالقة بني عنارص العملية واالتصال أو التنبؤ

.  

  

  االتجاه االستداليل : االتجاه الثاين 

مـن عنـارص العمليـة واالتجاه االستداليل يتخطـى مجـرد وصـف املحتـوى إىل الخـروج باسـتدالالت 

   -:بنقاط وميكن تحديد هذا االتجاه .واملعاين املضمنة أو الكامنة يف املحتوى  ،اإلعالمية

  .إسقاطه االهتامم بالرتكيز عىل املحتوى الظاهر فقط  .١

من عملية تحليل املحتوى هـو الكشـف عـن املعـاين الكامنـة وقـراءة مـا بـني  إن الهدف األسايس .٢

   .السطور

   .خالل املحتوى عن األبعاد املختلفة لعملية االتصال وتأثرياتهاالستدالل من  .٣



  

٧٦ 
  

إال أنهـا  ،وإن كانـت ال تسـاق يف التعريـف ،)اإلحصـاء ( االهتامم باملقاييس الكمية ورشط العدد  .٤

   .تعد طلباً يحقق املوضوعية يف تحليل املحتوى

  )١(.  واختيارها استعامل تحليل املحتوى يف تحقيق الفروض العملية .٥

  

  نظيم املحتوى ت

 ،وبشـكل متـدرج ،إن الغرض من تنظيم املحتوى ، هـو أن يـؤدي إىل الـتعلم بشـكل أرسع وأسـهل

وكذلك فإنه يسعى عـن طريـق التنظـيم  ،وتستمر آثاره معه ،بحيث أنه ينمو ويتعمق ويثبت لدى املتعلم

   -:إىل ما يأيت 

  .الرسعة يف التعلم  .١

  .السهولة يف التعلم  .٢

  .التدرج يف التعلم  .٣

  .)فرتتيب خربات املتعلم تساعد عىل النمو يف التعلم ( النمو يف التعلم  .٤

  .)فال بد إذن من استمراره  ،فتعلم اليشء ألول مرة ال يضمن استمراره( استمرار التعلم  .٥

  .) بأن تدعم خربات التعلم بعضها البعض وتنسق معها ( تكامل التعلم  .٦

  

  مستويات تنظيم املحتوى 

   -:ى املنهج إىل مستويني ينقسم تنظيم محتو 

  ومن مبادئه   Verticalمستوى رأيس  : أوالً 

ثم ينتقـل إىل املعـاين ، أي مير املتعلم باألشياء املحسوسة أوالً : التدرج من املحسوس إىل املعنوي   .أ 

  .واملفاهيم املعنوية املجردة 

                                                            

 ) ٦٥-٦٤/ (نفس املصدر السابق ، ص ) ١(
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إىل الخـربات الجديــدة  التـدرج مـن املعــروف إىل املجهـول ، أي أن يبــدأ بخـربات املـتعلم وصــوالً  .ب 
  .املجهولة لديه 

 .التدرج من البسيط إىل املعقد   .ج 
  
  
  

  
  
  
  

  .فإذا عرفت األجزاء سهلت معرفة الكل .. التدرج من الجزء إىل الكل   .د 
التدرج من الكل إىل األجزاء ومن العام إىل التفاصيل ، أي أن يبـدأ املـتعلم يف الفكـرة العامـة ثـم   .ه 

  .يدخل بعد ذلك يف التفاصيل 
مبدأ التتابع الزمني ، أي دراسة املوضوعات بحسب تسلسلها الزمني ، فدراسة السابقة يسهل أمر   .و 

  . )١(دراسة الالحقة 
  

  Horizentalاملستوى األفقي  : ثانياً 
ويعني الربط بني ما يدرس املتعلم يف املدرسة من مواد مختلفة ، وبني ما يتعـرض لـه املـتعلم مـن 

فهو إذن يحقق التكامـل بـني كـل خـربات املـتعلم ). امماته ومشكالته واحتياجاته كاهت( خربات يف الحياة 
  . ويعني هذا تكامل املعرفة وتجميعها وتوحيدها . وفرصه وأنشطته 

  
  
 
 
 

                                                            

 "بترصف "   ٢٢٤-٢٢٠/ املنهج املدريس من منظور جديد ، ص ) ١(

معارف
  بسيطة

ارتباط التعلم 
السابق بالتعلم 

  الجديد

معارف 
  معقدة



  

٧٨ 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ويقصد باملستوى األفقي إحكام الصلة بني موضوعات كل مادة دراسية وموضوعات املواد الدراسية 

والهـدف . ملواد الدراسية األخرى عامة، وأنشطة الحياة الخارجيـة التـي يحتاجهـا املتعلمـوناألخرى ، وبني ا

من التنظيم عىل هذا املستوى تحقيق التكامل بني كل ما يتعرض له املتعلمون من خربات التعلم وأنشطته 

ر مشـكلة أو وال بد من إيجاد محور أو مركز تدور حوله الدراسـة، وتجتمـع األنشـطة، كـأن يكـون املحـو . 

مفهوماً أو قيمة أو مبدءاً من املبـادئ التـي تجمـع حولهـا املعلومـات والحقـائق مـن كـل حقـل، ومتـارس 

  )١(. األنشطة من كل نوع 

  

  

                                                            

 " بترصف "   ٢٣٩-٢٣٢/ املصدر السابق ، ص ) ١(

  اهتامم  

  مشكالت 

  مفاهيم 

  تعليامت 

التنظيم األفقي
  للمحتوى



  

٧٩ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  التقويم األثنايئ 

  املحتوى ؟ وما الغرض من ذلك ؟  يُنظمكيف  .١
  ما مستويات تنظيم املحتوى ؟  .٢

  " فائدة إمتاماً للهذا السؤال يشارك املعلم متعلميه باإلجابة عن " 
  ماذا يقصد باملستوى األفقي ؟ وما الفرق بينه وبني املستوى الرأيس ؟  .٣

  " يشارك املعلم متعلميه يف اإلجابة عن هذا السؤال " 



  

٨٠ 
  

  

  محتوى منهج اللغة العربية 

سواء يف اختيـار  ،ملنهجإن محتوى منهج اللغة العربية يتأثر باألهداف التي يرمي إىل تحقيقها ذلك ا

 ،وينظم املحتوى يف ضوء معايري تتفق ومبادئ وأهداف تـدريس اللغـة العربيـة .املحتوى أو تنويع مجاالته

وأن يصب املحتـوى يف بنـاء كفايـة  ،تدعيم وتقوية الجوانب اللغوية لدى املتعلم يفبحيث يسهم املحتوى 

  .املتعلم بشكل مبارش 

وأن يستشهد بالرتاث اللغوي العريب  ،شكل الذي يسهم يف بناء اإلنسانبال إن املحتوى يجب أن يهتم

إن اهتم املحتوى بهذا األمر مكن أن يدرك أهمية الرسالة اإلسالمية ويفهم بـه و ه ، فييف كل مجال يتحدث 

فهم ما تبقـى مـن مجـاالت اللغـة  زيادة عىل ،القرآن الكريم والحديث النبوي الرشيف والعقائد اإلسالمية

  . لنقد والبالغة ، وترجمة مفاهيم املختصني بها كا

ن اللغـة العربيـة تتعامـل مـع كـل إ إذ  ،يجب أن يهتم املحتوى بالدراسات االجتامعية والتطبيقيةو

وحـني  .الجوانب العلمية ألنها أداة الدراسة والفهم ، وهي أداة مهمة لفهم اللغات األخرى ألنها ترتجم بها 

 ،نه سوف لن ينعزل عن مستحدثات العرص التي كثرياً ما تفيـد املجتمـع والفـرديأخذ املحتوى بكل ذلك فإ

  .عىل التخصص اللغوي والتطور والنمو  اموتساعده

إن الضوابط اللغوية تحكم املحتوى واملعرفة التي يتضمنها ، وذلك مـا يجعلهـا إيجابيـة للمـتعلم ، 

ذلـك يف إطـار  جـرىلم العريب ملستقبل أفضل ، إن فضالً عام يسهم به محتوى اللغة العربية يف إعداد املتع

  . صحيح 

  

  

  

  



  

٨١ 
  

  موقف االختيار للامدة 

  .وفرة املواد وضخامتها  .١

  .املدة التي يقضيها املتعلمون يف املدرسة قصرية  .٢

  .إن املعلومات واملعارف مفيدة  .٣

  .إن املتعلم يتمكن من تعليم نفسه  .٤

  .إن املتعلم قد ال ينقطع عن تعليم نفسه .٥

  .لحقول يف بعضها البعض تأثري ا .٦

  

  معايري اختيار املحتوى 

 : إن أهم معايري اختيار املحتوى ما يأيت  

   .اً شكالً ومضموناً بهاتسقأن يكون املحتوى مرتبطاً بأهداف تدريس اللغة العربية وم .١

   .وأن تتكامل فيه علوم تدريس وحدات اللغة العربية ،أن يكون هناك توازن بني عمق املحتوى .٢

   .اعي املحتوى ميول املتعلمني وحاجاتهم وقدراتهمأن ير  .٣

  .أن يكون املحتوى مراعياً للمعارصة إىل جانب اهتاممه باللغة كرتاث  .٤

ومـدى تقـبلهم مـراعني  ،رض موضوعات اللغة العربية وفقاً لقدرات املتعلمني واستعدادهمعأن ي .٥

   -:يف تنظيم املحتوى ما يأيت 

  . االنتقال من املعلوم إىل املجهول  .أ 

  .من املحسوس إىل املجرد   .ب 

  .من البسيط إىل املركب   .ج 

  .من السهل إىل الصعب   .د 

  .من املايض إىل الحارض   .ه 



  

٨٢ 
  

  . )١(من الجزء إىل الكل   .و 

  

  أهداف محتوى منهج اللغة العربية 

إن هناك جملة أهداف موضوعية ال بد من وضعها بنظر االعتبار عند تنظيم مـنهج تـدريس اللغـة 

   -:العربية منها 

  .ة يف التعلم الرسع .١

  .السهولة يف التعلم  .٢

  .التدرج يف التعلم  .٣

  .النمو يف التعلم  .٤

   ).كالتطبيق عىل املبادئ والقواعد والقوانني التي تتعلم( استمرار التعلم  .٥

أي أن تدعم خربات التعلم بعضـها الـبعض اآلخـر وتنسـق معهـا، أي أن التنظـيم : تكامل التعلم  .٦

لـم أكـرث فعاليـة ، وإن تنظـيم محتـوى املـنهج ومادتـه يبنـى عـىل الجيد ملحتوى املنهج يؤدي إىل تع

ومـن محـاوالت تنظـيم  . )٢(احتياجات املتعلم ومتطلبـات منـوه وحـل مشـكالته وإشـباع اهتامماتـه 

 ،محتوى املنهج ، تجميع املواد املتشابهة يف مقرر واحد وتخصيص مدرس واحد لها وكتاب واحد كذلك

وهـو مـا " فنـون اللغـة "وص واإلمالء يف مادة واحدة واسـعة تسـمى  كتجميع القواعد واألدب والنص

  " . تنظيامت املنهج "يسمى التنظيم األفقي للمنهج ويدخل فيام يسمى  

وتقــوم مبــادئ التنظــيامت يف إحــداث تغيــريات يف نظــام املعلومــات والحقــائق يف حقــول املعرفــة 

 ،س املرفوعـات يف القواعـد قبـل املنصـوباتتـدّر  املختلفة ، وذلك بتقديم بعضها عىل البعض اآلخـر ، كـأن

  . وتدريس أجزاء الكالم من اسم وفعل وحرف قبل تدريس الجملة التي ترتكب من هذه األجزاء وهكذا  

                                                            

 ١٠٢/ اهج التعليمية ، ص أساسيات املن) ١(

 "بترصف "   ٢٣٢-٢١٨/املنهج املدريس من منظور جديد ، ص ) ٢(



  

٨٣ 
  

  طرق اختيار املحتوى 

   -:املحتوى يف العمليات الرتبوية بطرائق ثالث هي  يُختار

التهم واملعـارف واملهـارات التـي يحتـاجون إليهـا يف وتعتمد عىل حاجات املتعلمني ومشك: الطريقة األوىل 

املحتـوى الـذي يحقـق هـذه الحاجـات  يختـاروبناء عـىل ذلـك  .حياتهم وأعاملهم

  . للمتعلمني ويساعدهم عىل تحقيق ذواتهم وفق فطرة هللا فيهم ذكوراً وإناثاً 

أكـرث مـن اهتاممـاتهم ) عربيـة وهنـا اللغـة ال( تهتم بتحديـد مطالـب املـادة التعليميـة : الطريقة الثانية  

فالرتتيب املنطقي للمواد الدراسـية وكـل املعـارف واملعلومـات  ،بحاجات املتعلمني

 .والتطورات التي حدثت للامدة الدراسية يجب أن يكون متضمناً يف محتوى املنهج

وهذه الطريقة غالباً ما ترفع قيمة املادة الدراسية واملعرفة واملعلومات عـىل قيمـة 

  . سان وحاجاته ومشكالته ومطالبه اإلن

هي طريقة اختيار املنهج عن طريق الخرباء يف كل مجال من مجاالت املعرفة ، فهـؤالء ال : الطريقة الثالثة 

  . يستخدمون خرباتهم الطويلة يف اختيار محتوى املنهج كل يف مجال تخصصه 

ريقة الثالثـة الخاصـة باختيـار املـنهج ومنهج الرتبية والتعليم يف تدريس اللغة العربية يركز عىل الط

عن طريق الخرباء يف كل مجال مـن مجـاالت اللغـة العربيـة، ألنهـم يعرفـون كيـف يسـتخدمون خـرباتهم 

الطويلة يف اختيار محتوى اللغة العربية كل يف مجال تخصصه ، إال أن منهج تدريس اللغة العربية ال يهمل 

 .وتحديد مطالب املادة التعليميـة  ،تيب املنطقي للمواد الدراسيةالطريقتني األخريني ، فهو يعتمد عىل الرت 

وكذلك تدرك حاجات املتعلمني ومشكالتهم ، واملعارف واملهارات التي يحتاجون إليها يف حياتهم ودراستهم 

واملنهج يعتمد عىل املتخصصني يف كل مجاالت املعرفة ، وإنه يبحث عن كل معرفـة مفيـدة  .للغة العربية 

  كان مهام



  

٨٤ 
  

فالحكمة ضالة املؤمن حيثام وجدها ، فهو أحق الناس بها كام قـال رسـول هللا صـىل هللا . مصدرها  

  .عليه وسلم ، فال بد إذن من إعطاء اهتامم ملستوى املادة التي تختار للمنهج 



  

٨٥ 
  

  

  

  التقويم الختامي 

   -:ضع صح أو خطأ أمام كل نقطة مام يأيت 

ية غري املنظمة وغري املنتظمة يف حلول معرفية معينة ، ليست املعرفة املتأتية عن الخربات البرش .١

  (      )جزءاً من املحتوى ؟  

  (      ) املحتوى ال يضم إال املعلومات املنظمة أما غري املنظمة فال يجوز إدخالها   .٢

  (       ) العلوم الطبيعية جزء من مجاالت املعرفة املنظمة   .٣

  (      ) ال ينمي روح استرشاف املستقبل  إذا كان املحتوى معارصاً فإنه .٤

  (       )       إن اعتامد حاجات املتعلمني ومشكالتهم هو من طرق اختيار املحتوى  .٥

  (       )   التكامل بني الجانب النظري والتطبيقي ليس من مبادئ اختيار املحتوى  .٦

  (      )ال يجوز تضمني املحتوى أية مامرسات لألنشطة   .٧

  (       ) دة الفكرة ليست من وحدات املحتوى  إن وح .٨

  (         ) ال يجوز استخدام األساليب الكمية يف تحليل املحتوى   .٩

يف تنظيم املحتوى ليس من املهم النظر إىل الرسعة يف التعليم وال التدرج فيه وينظر فقط  .١٠

 (      )استمرار التعلم  

  



  

٨٦ 
  

 



  

٨٧ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  الوحدة الرابعة

  التخطيط للدروس اليومية

  

  

  

  



  

٨٨ 
  

  



  

٨٩ 
  

  

  التخطيط 

  متهيد 

يعطي املعلمون الجدد أهمية كبرية للتخطيط ، أو تخطيط املنهج اليومي ، إال أنـه بعـد أن يتمـرس 

 بـالرغم مـن ،عىل هذه العملية يتباطأ بها بعد ذلك ، حتى يكاد ميارسها مامرسة روتينية ال أهمية كبرية لها

وكثري مـن املعلمـني يهملـون الخطـط هـذه وال يأخـذونها . إرشاف املدراء واملفتشني الرتبويني والفنيني لها 

  . أهميتها يف ذلك املكان معهم اىل الصف عىل الرغم من 

والحقيقة أن املعلم الناجح والواعي يدرك أهمية إعداد مثل هذه الخطة ويأخذها معه إىل الـدرس 

ن التخطـيط عمليـة إ ثمني الذي يخصصه ملراجعتها وإعادتها وترتيبهـا وتطويرهـا ، إذ الوقت ال زيادة عىل، 

  .أسباب النجاح للمعلم  ئتنموية غري جامدة ، وهي التي تهي

  

  أهمية التخطيط اليومي للمعلم 

   -:ميكن اختصار أهمية الخطة اليومية للمعلم بجملة نقاط منها 

م املعلم عىل الرجوع إىل املصادر واملراجع العلمية ملعرفة ن التخطيط والتهيئة للخطة اليومية يرغإ  .١

نواحي النقص الذي قد تعانيه خططه ، ويف الوقت نفسـه يكـون متابعـاً شـيئاً فشـيئاً ملسـتجدات 

  ) .  up to date( التخطيط 

 الرجوع إىل املصادر واملراجع املختلفة يف التخطيط يساعد املعلم عىل االبتكار والتجديـد ، ويجعـل .٢

  ويجعل من التطوير أمراً ممكناً دامئاً  ،من املايض غري الحارض

ذهنيـاً " إىل املصادر العلمية والتخطيطية املختلفة يجعل املعلم مرتباً جيـداً للمعلومـات   الرجوع .٣

  .والرتتيب من أساسيات النجاح بطبيعة الحال ،"وكتابياً 



  

٩٠ 
  

صـعوبات املواضـيع واملعلومـات التـي  إىل املصـادر العلميـة سـبب أكيـد يف التعـرف إىل الرجوعو  .٤

فيكون ذا دراية باألمور العامة  ،أو معرفة الكثري من املوضوعات التي رمبا مل متر عليه سابقاً  ،يجهلها

   .مام يجعله ثقة أمام تالمذته

ليكـون كافيـاً  ،التخطيط يساعد املعلم عىل التعرف إىل طريقة توزيـع الـدروس واسـتغالل الوقـت .٥

   .ويخترص أو يطيل ببعض املوضوعات ،ي للموضوعات الجادة أهميتهاللمحارضة فيعط

التقـويم و التخطيط يعطي املعلم فرصة لتخصيص وقت للتقويم كالتقويم القبيل والتقويم األثنـايئ  .٦

  .البعدي

يساعد التخطيط عىل زرع الثقة يف املعلم نفسه ، فيكون قديراً عىل معاملـة الطلبـة مـن جانـب ،  .٧

  . الرتبوية والقيادة الصفية من جانب آخر وإدارة العملية 

يساعده التخطيط عىل اكتشاف الكثري مـن عيوبـه أو عيـوب املوضـوعات يف الجوانـب املختلفـة ،  .٨

كاألهداف واملحتوى ، وكـذلك املوضـوعات التـي يكتنفهـا الغمـوض أو عيـوب الطباعـة يف الكتـب 

  . املقررة 

لوكية املراد تحقيقهـا وتحديـدها، عـىل أن يكـون عىل معرفة األهداف الس يساعد التخطيط املعلم .٩

  .ليتمكن من تحديد األهداف املراد تحقيقها من خالل دروسه  ،املعلم عارفاً باألهداف ومستوياتها

قدرة املعلم عىل معرفة الخصـائص الفرديـة وتحديـدها لكـل طالـب مـن طالبـه وميولـه ومعرفـة  .١٠

  .عاتها الفروقات الفردية بني املتعلمني ليتمكن من مرا

وكـذلك نقـاط املناقشـة التـي تنمـي  ،إن التخطيط يساعده عىل إعـداد األسـئلة الخاصـة بالـدرس .١١

  . القدرات العقلية للطالب 

أو طلب ما ينقص منها  ،وسائله التعليمية املختلفة وإعدادهابيساعد التخطيط املعلم عىل تعريفه  .١٢

اح املعلومـات التـي يريـد إيصـالها إىل ليسـاعده يف إيضـ ،من اإلدارة والتعريف بكيفية استخدامها

  . التالمذة 

  



  

٩١ 
  

  تحضري الدروس اليومية 

، ) وأغلبها خمس وأربعون دقيقة ( ويقوم املعلم بتحضري مادة لدرسه اليومي خالل الحصة املقررة 

وقد وضع هربرت طريقته التي يتبعها معظـم املعلمـني يف رسـم خطـة التحضـري ، وتتحقـق عـن  طريقـة 

، فهي تعـزز " نظام تصنيف األهداف الرتبوية "ه يف كتاب  ءسلوكية تحّدث عنها بلوم وزمال الخطة أهداف 

  .تبادل املواد واألفكار التي تتعلق باالختبارات، فضالً عن تحضري األبحاث املرتبطة باالمتحانات

اً يف وقام بلوم بتصنيف كتاب يف املجال املعريف وكذلك يف املجال الوجـداين ، وكتـب سمبسـون كتابـ

املجال النفسحريك أو األدايئ ، وقد واجهت أفكارهم يف هذه التصانيف بعض االنتقادات ، إال أن الكثري مـن 

ألن الهدف السلويك هو ما ينتظر مـن املـتعلم أن يقـوم بـه نتيجـة  ،ا زالوا ميارسون طرقهم هذهم املعلمني

ن للتالميذ القيام بها وقت الحصـة ، وأنهـا متثـل لألنشطة التي ميارسها يف الدرس ، أو أنها العبارات التي ميك

أن يجيـدها أو  يفأهدافاً جزئية يعمل املعلم عىل تحقيقها يف طالبه خالل زمن الحصة املقررة التـي يرغـب 

  . يتقنها طالبه يف نهاية الحصة 

  

  : إعداد الخطة 

ىل إم والتعـرف ويسبق خطة الدرس اإلعـداد الـذهني للمعلـم ، وذلـك بقـراءة مـادة الـدرس القـاد

 ،ويفكـر بنـوع التمهيـد الجيـد الـذي سـيهيأ للطالـب ،ويحدد أهدافه السـلوكية ،معانيه وأفكاره ومراجعه

وإىل أنواع التقويم الذي سيامرسه أثناء الدرس ، ثم يقـوم بإعـداد الخطـة  ،والوسائل التي سوف يستخدمها

  . كتابياً 

  .أن يكتب عنوان الدرس  .١

الت املعرفية والوجدانيـة والنفسـحركية ، ويفضـل أن تتحـدد األهـداف أن يكتب أهدافه يف املجا .٢

  .بثالث نقاط يف كل مجال من املجاالت املذكورة 



  

٩٢ 
  

  .أن يسجل الوسائل التي سوف يستخدمها لتهيئتها لغرض الدرس  .٣

   -:أن يسجل خالصة لخطوات الدرس املتمثلة يف  .٤

  .لتهيئة أذهان الطالب وأحاسيسهم " املقدمة " التمهيد    - أ

   -:ويتضمن ) العرض (   - ب

  .التمهيد .١

  .العرض  .٢

  .الربط  .٣

  .التقويم أو التطبيق  .٤

  .الواجب املنزيل  .٥

   -:وقد يكون مبا يأيت 

  .التمهيد  .١

  .العرض  .٢

  .الربط  .٣

  .) االستنباط ( االستنتاج   .٤

  .ىل مقدار استفادة الطلبة مام يقدم إليهم إلضامن التعرف .. التطبيق  .٥

  .الخامتة  .٦

يسـتطيعون مناقشـة إذ  تالميـذ،رث شيوعاً وسهلة التنفيذ ، وفيها تربز شخصية الوالطريقة األخرية أك

ويكون تقـديم املـادة مرتبـاً  .النقاط أو املعلومات املتضمنة ، فهي إذن مناسبة لقدراتهم العقلية وذكائهم 

طريقـة مناسـبة وميكن للمعلم أن ميارس أيـة  .منظامً رابطاً ملعلوماته مبعلومات الطلبة الجديدة والقدمية 

  . "أساليب التدريس " لتدريس املادة التي سيجد تفصيالتها يف وحدة  

  

  

  



  

٩٣ 
  

  الرشوط التي تحقق الهدف السلويك أثناء التخطيط 

   -:ومن الرشوط لذلك ما يأيت 

  .أنها تصنف سلوك الطالب املتعلم ، فنقول فّرس الطالب ، ذكر الطالب .١

  ."قن ، يفهم ، يستوعب ، يحفظ يت" أنها مامرسات ميكن مالحظتها فنقول   .٢

  .أنها سلوكات ميكن قياسها  .٣

  .شمول السلوكات للنمو الذي يحصل مع الطالب  .٤

   .أن أهدافها يجب أن تصاغ مبا يقدر عىل تحقيقه الطالب .٥

   .أن تكون األهداف مصاغة بشكل بسيط غري مركب .٦

  . ب وخصائصه الفردية أن يصاغ الهدف بشكل واقعي يالئم املكان والزمان ويالئم قدرات الطال .٧

   -:أن يصاغ الهدف شامالً ملا يأيت  .٨

  .سلوك يجب برهنته ، يفرس ، يقرأ ، يتعرف   - أ

  .سلوك فيه معيار لقبول األداء   - ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

٩٤ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  التقويم الختامي 

  ؟ما أهمية التخطيط  .١
  ما أهمية التخطيط اليومي للمعلم ؟  .٢
  ؟متى يتحقق الهدف السلويك  .٣
  ؟كيف تحرض الدرس اليومي  .٤

   -:أكتب خطة بذلك تتضمن 
  .التمهيد  .١
  .العرض .٢
  .الربط  .٣
  .التقويم أو التطبيق  .٤
  .الواجب املنزيل  .٥



  

٩٥ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الوحدة الخامسة

  مناهج اللغة العربية
  

  

  



  

٩٦ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

٩٧ 
  

  

  متهيد 

ليهـا مـن إجملة نقاط يف وضع مناهج اللغة العربية ، ال بد من الرجوع إليها والتعرف لقد روعيت 

  . خالل الخطوط العريضة ملنهاج اللغة العربية للمرحلتني األساسية والثانوية 

 والـذي تشـرتك يف تصـوره األقطـار العربيـة( أما األساسية منها فقد راعى منهج اللغة العربية فيهـا 

   -:من املبادئ نذكر منها  جملة/  املختلفة

  .أن اللغة العربية هي لغة العمل يف املجتمع العريب واللغة الرسمية يف أي قطر عريب  .١

  .اللغة العربية لغة قومية  .٢

  .القرآن الكريم والحديث الرشيف سبيالن رئيسان لتقويم اللسان العريب .٣

   .اإلسالميةو تنمية اعتزاز الطالب بالهوية الوطنية والقومية  .٤

وبقـدرتها عـىل  ،نمية اعتزاز الطالب باللغة العربية وشعوره بأهميتها يف بنـاء املجتمـع ومتاسـكهت .٥

  .التعبري عن كل مجاالت الحياة 

   .إعداد الطالب للتكيف يف واقع املجتمع الذي ينتمي إليه .٦

حـل النشاط املختلفة التـي تتفـق مـع تـدرج مرا هالتعلّمية ووجو / االستعانة بالوسائل التعليمية  .٧

   .منوه

تعريف الطالب بأهميته عضواً فاعالً متفاعالً يف بناء املجتمع من خالل تعريفه بواجباته وحقوقه  .٨

  .وبرضورة تعاونه مع اآلخرين 

وتقـديم صـورة  ،تقديم صور متنوعة لرضوب العمل الجامعي التي ميكن أن يشارك فيها الطالـب .٩

  .حية للمواطن الصالح الذي يخدم أمته 

  .ب يف جميع املباحث الدراسية مرهون مبهاراته يف اللغة العربية تحصيل الطال .١٠



  

٩٨ 
  

الجمع بني الرتاث األصيل ووجود النشاط اللغوي املعارص ليظل الطالـب مرتبطـاً بأصـول لغتـه يف  .١١

  .التفاعل مع الثقافة املعارصة 

   .االهتامم مبعرفة اللغة وتعلمها إىل جانب االهتامم باملعاين واألفكار .١٢

العربية يكون يف مرحلة التعليم األسايس من خالل نصوص تتوافر فيهـا سـالمة اللغـة  تعليم اللغة .١٣

  .ووضوح الفكرة 

تستمد التدريبات اللغويـة وقواعـد اللغـة العربيـة مـن النصـوص الفصـيحة مـن القـرآن الكـريم  .١٤

ألدب ومن املصادر األساسية األخـرى يف ا هوحديث هوالحديث الرشيف واألدب العريب شعره ونرثه قدمي

  .واللغة 

   -:فيها  ىراعيتختار أو تؤلف قطع للقراءة واملطالعة و .١٥

   .استخدام األلفاظ التي تشتمل عليها البيئة يف البيت واملدرسة والقرية واملدينة  - أ

  .استخدام األلفاظ املستخدمة يف املهن املختلفة   - ب

األلفاظ الفصـيحة واملعربـة استخدام األلفاظ املستعملة يف العالقات اإلٍنسانية عىل أن تراعي فيها   - ج

  .وما أقرته مجامع اللغة العربية 

يراعـى يف ) ألي مسـتوى (الرتكيب اللغوي السليم هو األساس الذي يبنى عليه منهاج اللغة العربيـة . ١٦

  .ذلك 

  .توخي قرص الجمل والتدرج يف طولها   - أ

واملفعـول بـه مـن  قـرب الخـرب مـن املبتـدأمثل قرب أجزاء الجملة األساسية بعضها من بعض  -ب

   .الفاعل 

  تيسري تعليم قواعد اإلمالء وإتباع هذه القواعد . ١٧

   -:تيسري تعليم القواعد النحوية والرصفية عىل أن يراعي . ١٨

  .الرتكيز عىل املوضوعات النحوية األساسية التي تشكل حاجة وظيفية يف حياة الطالب   - أ

  .ونحالرتابط والتكامل والتدرج يف موضوعات ال  - ب



  

٩٩ 
  

رض موضوعات القواعد بطرائق متكن املعلم من استخدام األسلوب املناسب لتعليمها بعيداً عن ع  - ج

  .التقصري والجفاف 

  

   -:أما الثانوية فيضاف إليها جملة نقاط منها 

  .االستمرار بتنمية اعتزاز الطالب باللغة العربية ودورها يف بناء الشخصية القومية لألمة  .١

  .ق انتامء الطالب ملجتمعه العريب واإلسالمي اللغة العربية وسيلة تعمي .٢

  .اللغة العربية عامل مهم يف توثيق العالقة العضوية بني اإلسالم والعربية  .٣

  .اللغة العربية لغة عاملية حيّة قادرة عىل التفاعل الحضاري بني األمم والتفاهم بني الشعوب  .٤

  .اللغة العربية وسيلة لتعميق اإلميان باهلل عز وجل .٥

العربية وسيلة لتلبية الطالب النفسية يف التواصل والتعبري عن ذاته وإبراز مواهبه وقدراتـه  اللغة .٦

.  

  .اللغة العربية تصقل الذوق وتنمي إحساس الطالب بالجامل والتعبري عنه تعبرياً فنياً مؤثراً  .٧

مي واإلنسـاين اللغة العربية قادرة عىل أن تؤلف بني األصالة واملعارصة من خالل نقلها الرتاث القو  .٨

  .وقدرتها عىل إيجاد املصطلحات واملُسّميات العلمية الدقيقة 

اللغة العربية متكـن الطالـب مـن التكيـف مـع مجتمعـه وحاجاتـه املتغـرية الناميـة يف املجـاالت  .٩

  .الحياتية املختلفة 

  .اللغة العربية مفتاح املعرفة ووسيلة للتحصيل العلمي يف املباحث الدراسية األخرى  .١٠

  .غة العربية قادرة عىل متكني الطالب من اإلبداع والتفكري العلمي املنظم الل .١١



  

١٠٠ 
  

  .اللغة العربية قادرة عىل نقل الثقافة العربية واإلسالمية واإلنسانية إىل األجيال القادمة  .١٢

   -:أما األهداف العامة ملناهج اللغة العربية يف املنهجني األسايس والثانوي فإنها تشمل 

  .قراءة صحيحة معربة تعتمد عىل القواعد األساسية  أن يقرأ الطالب .١

  .أن يكتب كتابة صحيحة واضحة برسعة مناسبة  .٢

  .أن يراعي يف كتابة قواعد الخط الصحيحة وقواعد الرتقيم  .٣

ه أو يسمعه برسعة مناسبة ويسـتطيع التفاعـل مـع مـا يقـرأ أو أ أن يستوعب مضمون ما يقر  .٤

  .يسمع أو يناقش 

   .)شفوية وتحريرياً (عبري عن حاجاته ومشاعره وكذلك عن خرباته أن يستطيع الطالب الت .٥

   .إكساب الطالب ثروة لغوية متكنه من التعبري السليم عن مختلف املواقف التي مير بها .٦

  .أن يستطيع تطبيق القواعد النحوية والرصفية واإلمالئية  .٧

  .أن يألف استخدام معاجم اللغة واملوسوعات وغريها  .٨

  .وامليول األدبية والفنية والتذوق الجاميل والقدرات اللغوية املتميزة تعزيز املواهب  .٩

تنمية اعتزازه باألمة العربية اإلسالمية وباالنتامء إىل القطر الـذي ينتمـي إليـه شـعباً ومبـادئ  .١٠

  .وحكامً وتاريخاً 

يف تعويد الطالب العطاء من ذاته وفكره لشعبه وأمته والناس كافة تعبـرياً باللغـة عـن ذاتـه  .١١

محاوالت يبتكرها يف الشعر أو النرث وتعرب بها عن حاجاته ومشـاعره وأفكـاره وخرباتـه تعبـرياً 

   .شفوياً سليامً وكتابياً فصيحاً 



  

١٠١ 
  

أن يتأهل يف الطالب حب لغته األم ويشعر بـاعتزاز وفخـر السـتخدام العربيـة الرشـيفة لغـة  .١٢

  .القرآن الكريم والحديث الرشيف واألدب العريب الرفيع

ثق بقدرة لغته العربية عىل التعبري عن الفكر واملعرفة بأشكالها املختلفـة وبقـدرتها عـىل أن ي .١٣

الوفــاء مبطالــب الثقافــة والحضــارة ومختلــف أنــواع العلــوم والتعبــري عــن حاجــات األفــراد 

  .والجامعات يف الحارض واملستقبل، كام كانت يف مختلف مراحل الحياة املاضية 

عيون الفكر واألدب ومناهله الخالدة كالقرآن الكريم والحـديث  أن يتعرف الطالب مناذج من .١٤

  . املختلفة اميف عصوره نيالرشيف والشعر والنرث العربي

أن تزداد قدرة الطالب عىل القراءة الجهرية املعربة ، وعىل القراءة الصامتة الرسيعة الفاهمـة  .١٥

  .واستيعابه ملا يقرأ وعىل االستامع والفهم واملتابعة

  .لطالب ثروة لغوية متكنه من استخدام مصادر اللغة العربية استخداما واعياً إكساب ا .١٦

أن تزداد قدرة الطالب عىل البحث واالستقصاء واالنتفـاع مـن املكتبـة عـن طريـق اسـتخدام  .١٧

   .عىل الكتب ذات العالقة عرفاملراجع واملوسوعات والت

  .ة تنمية متعة القراءة عند الطالب واالهتامم بالكتب املختلف .١٨

  .تنمية امليول األدبية والقدرات اللغوية عند الطالب  .١٩

ــدعني .٢٠ ــرثاً وتقــدير املب ــدعني يف اللغــة واألدب العــريب شــعراً ون ــب باملب مــنهم  تعريــف الطال

  .ومنجزاتهم والحذو حذوهم 

  

  

  



  

١٠٢ 
  

  مفهوم املنهج 

ي يـؤمن األهـداف التـ قاملناهج هي الوسيلة التي تستعملها املدرسة لتتمكن من الوصول إىل تحقي

ه ئـوذلـك لتحقيـق أهدافـه يف تعلـيم أبنا ،والتي اشتقت من الفلسفة الرتبوية لذلك املجتمـع ،بها املجتمع

وهـي  ،االتجاهات واملامرسات واملبادئ والقيم التي يؤمن بها املجتمع ، وهي من أهم املوضوعات الرتبوية

اف الرتبوية والقومية وهي الطريق إىل جوهر الرتبية وأساسها ، وهي الوسيلة التي تستعمل لتحقيق األهد

فهـي مـن جهـة  .وهي مهمة جداً بالنسبة للمعلـم واملـتعلم عـىل حـد سـواء  ،مستقبل أسعد وعامل أفضل

هـا ، وهـي مـن جهـة أخـرى تسـاعد حتساعد املعلمني عىل تنظـيم الـتعلم وتـوفري الرشـوط املناسـبة لنجا

  . لرتبوية املراد تحقيقها املتعلمني عىل التعلم املتمثل يف بلوغ األهداف ا

أن يـتامىش أو  ،وليك يقوم املنهج بدوره يف إعداد الطلبة الناشئة للحياة عـىل أسـس معرفيـة يجـب

وهـو  .وأن يساعدهم عىل التكيف لها  ،وما يحدث فيها من خربات وظروف ومطالب وآمال متغرية ،يتالءم

يخطـط املـنهج للعنايـة والخطـط الرتبويـة ،  يف مجتمعنا يجب أن يكون مرنـاً قـابالً للتطـوير عـىل أسـاس

وحتـى  ،بالطالب وخصائصه النفسية للوصول به مبا ميلكه من إمكانات واستعدادات إىل أقىص منـو ممكـن

 نفسـية أسـستصبح العملية التدريسية عملية منو تؤدي إىل نضج الطالب ال بد من أن يقـوم املـنهج عـىل 

بل سيامرس نشاطه الحيوي يف مجتمع  ،يعني أنه لن يعيش يف فراغ وهذا. تهدف إىل إعداد التلميذ للحياة 

ـي فـال بـد إذن أن  .معني ويف زمان معني  وهذا املجتمع مبا له من خصائص ومؤثرات تؤثر يف النشاط البرش

وهذا يعنـي أن املنـاهج يجـب أن  . أسس اجتامعيةوأن يقوم املنهج عىل  ،يعكس املنهج الحياة االجتامعية

وكان ال بد ألي نظـام تربـوي أن يتبنـى  .وأن تحتل مركزاً مهامً يف العملية الرتبوية  ،وح املنشودتحقق الطم

منهجاً معيناً يعكس الفلسفة التي يؤمن بها هذا املجتمع من أجـل تغذيـة الناشـئة وتـربيتهم عـىل أسـس 

  وقد بدأ .سليمة 



  

١٠٣ 
  

ملايض ، وحرص الرتبويون يف هذا السبيل عىل االهتامم باملناهج الدراسية منذ مطلع الثالثينيات من القرن ا 

ليقـوم املـنهج بـذلك عـىل  ،تطوير أطر فكرية تحكم عملية بناء املنهاج عىل النظريات الفلسفية يف الرتبيـة

  . ، كام سيأيت تفصيل ذلك  أسس فلسفية

  

  معنى املنهاج التقليدي 

   -:وتعني كلمة املنهاج 

  .ميذها كل املفردات التي تقدمها املدرسة لتال  .١

  .مثل مناهج االعداد للجامعة ومناهج االعداد للحياة أو العملتنظيم معني ملفردات  .٢

اللغة العربية، منهاج الرتبية اإلسالمية ،  منهاج كل املفردات التي تقدم يف مجال درايس واحد مثل .٣

  .منهاج الرياضيات 

  .ج االعداد للحياة أو العمل مثل مناهج االعداد للجامعة ومناه ما يختاره التلميذ من املفردات .٤

  .املادة الدراسية التي تتناول أكرب قدر من املعرفة واملعلومات والحقائق  .٥

 ،لغـرض إعـدادهم لالمتحانـات ،ة نقل املعلم للمعلومات التي يحتويهـا املنهـاج إىل الطـالبيعمل .٦

   .عىل مدى نجاحه يف التعليم لنتيجةوليحكم املعلم با

رضوريـاً بغـض النظـر عـن حاجاتـه وقدراتـه وميولـه بعيـداً عـن الوسـط ما تقرره املدرسة وتراه  .٧

وعـىل الطالـب أن يحفـظ املقـررات بشـتى الوسـائل املتاحـة ، االجتامعي والحيـاة التـي تنتظـره 

  )١(. للمتعلم 

   .برنامج داريس يتكون من املواد الدراسية التي يطلب من الدارسني تعلمها .٨

  .مجموعة موضوعات .٩

  .أسلوب تربوي ونفيس يسهل عىل الطالب تعلمه محتوى منظم جمع ب .١٠

                                                            

 ٢٧-٢٦/ املناهج الرتبوية الحديثة ، ص ) ١(



  

١٠٤ 
  

   .سلسلة منظمة من نتائج التعلم املقصود .١١

  .مجموعة أهداف يجب أن تؤدى  .١٢

  .مجموعة مواد  .١٣

  .)١(معارف وعلوم مرتاكمة عرب الزمن تبناها املجتمع لرتبية أبنائه  .١٤

مجموعـة "ثـل  م ،ويتضح من هذه التعاريف أن املنهج ميكن أن يفهم بطريقة تتسم بضيق النظرة

 ،"ما يعلم داخل املدرسة وخارجها، بتوجيـه املدرسـة " أو بطريقة تتسم بشمول النظرة مثل  " موضوعات 

  . وينعكس هذا بالرضورة عىل تصورات القامئني بعملية وضع املناهج أو تدريسها أو تقوميها 

ج بوصـفه مجموعـة تسـود مدرسـة مـا ، التـي تنظـر إىل املـنه التـي  النظرة ذات األفق الضـيقإن 

املـدريس عـىل وفـق الشـمولية  لموضوعات تجعل العمل املدريس بسـيطاً وتلقينيـاً ، يف حـني يصـبح العمـ

   )٢(. الواسعة اكرث سعة وتعقيداً ومرونة وفاعلية 

أما املفهوم الحديث فيعنـي املـنهج مجمـوع الخـربات الرتبويـة والثقافيـة والرياضـية واالجتامعيـة 

بقصـد مسـاعدتهم عـىل النمـو الشـامل يف  ،ها املدرسة للتالميذ داخـل املدرسـة وخارجهـاوالفنية التي تهيئ

 . )٣(وتعديل سـلوكهم طبقـاً ألهـدافها الرتبويـة  ،جميع النواحي الجسمية والعقلية واالجتامعية واالنفعالية

حتكـاكهم وأنه مجموعة الخـربات والنشـاطات التـي تقـدمها املدرسـة تحـت إرشافهـا إىل تالميـذها بغيـة ا

ولغـرض  ،لغرض إحداث تطوير وتعديل يف سـلوكهم يـؤدي إىل منـوهم الشـامل  املتكامـل ،وتفاعلهم معها

  )٤(. تخطيط املناهج ومساعدة الطلبة عىل بلوغ الثقافات التعليمية إىل أقىص درجة ممكنة 

  

                                                            

 ١٣/ ماهر إسامعيل الجعفري ، ص . الفلسفة الرتبوية واألهداف واالسرتاتيجية ، د) ١(

 صدر السابق نفسه امل) ٢(

  ١١-١٠/ تخطيط املنهج وتطويره ، هشام الحسن ، ص ) ٣(

 ١١/ أساسيات املنهج وتنظيامته ، ص ) ٤(



  

١٠٥ 
  

  خصائص املنهاج 

 : يتصف املنهاج بالخصائص اآلتية 

وتأيت الخربة من خالل تفاعلهـا  ،بناء املناهج أساسربة التعليمية هي يتضمن الخربة التعليمية ، فالخ .١

نى الذي يحصل للمـتعلم نتيجـة تفاعلـه يف املوقـف عوهي تعرب عن امل. مع يشء أو مع موقف ما 

التعليمي ، وحتى تحصل الخربة التعليمية فال بد أن يكون املوقف مثـرياً للمـتعلم ومالمئـاً لحاجاتـه 

للمتعلم أن يتفاعل معه بحرية من دون تـدخل يفسـد عليـه اسـتمتاعه بـاملوقف  وقدراته ، وال بد

   .التعليمي

توجيهه نحو تنمية وارتقاء املـتعلم إىل مسـتويات أعـىل مـن خـالل الخـربات التـي يشـتمل عليهـا،  .٢

ليســاعده يف تطــوير منائــه وقدراتــه ومهاراتــه وخرباتــه يف استكشــاف األشــياء يف بيئتــه ومعالجتهــا 

  .) يف املهارات والخربات العملية( ب عليها والتجري

وتأمل القواعد التـي تـؤدي التفاعـل االجتامعـي وتؤسـس  ،استكشاف التنوع يف السلوك االجتامعي .٣

  .) إمنا املؤمنون أخوة ( عالقات اجتامعية ، كالصداقة مع اآلخرين 

  .وتقبل ذاته من خالل املهارات والقدرات الشخصية ه تميز باإلحساس  .٤

  .القدرة لدى املتعلم عىل األساليب االستكشافية والتفاعل مع اآلخرين ومع نفسه  تنمية .٥

   .احرتامه لحرية املتعلم واستقالليته يف استكشاف ذاته وبيئته .٦

  .)كل حسب مرحلته ( اهتاممه بتعويد املتعلم تحمل املسؤولية واالختيار وصنع القرار   .٧

  اوبه معهم مام يتيح لهم فرص التقدم يف النامء والتعلم مراعاته للفوارق الفردية لدى املتعلمني وتج .٨



  

١٠٦ 
  

  .يجب أن تكون خربات املنهج غنية ومتنوعة يف نوعها ومستواها  .٩

  .اتسامه باملرونة الكافية للسعي لتحقيق األهداف املنشودة  .١٠

  

  عنارص املنهاج 

   -:يتكون املنهاج من عنارص أربعة وهي 

   .اف هي اليشء الذي يسعى التعليم إىل تحقيقهواألهد:  Objectiveاألهداف  : أوالً 

املضمون الذي يُبنى عىل األهداف ويشتمل عىل املعلومـات واملنـاهج واملبـادئ :  Contentاملحتوى  :  ثانياً  

  .)التي يتعلمها الطلبة ( واملثل   موالقي

  Methodالطريقة  :  ثالثاً 

  .ة الطرق واألساليب التي تنفذ التعليم ءمأو مال  ملعرفة تحقيق األهداف Evaluationالتقويم  :  رابعاً 

وقبل الدخول إىل دراسة عنارص املنهج ، ال بد من التعريج عىل ما يجب أن يتوافر يف تطبيق املنهج 

 .  

  .يحتاج املنهج إىل املعلم الجيد الكفء القادر عىل التدريس والتخطيط والتقويم :  أوالً

  .املختلفةم فروع اللغة وفنونها إعداد منهج متكامل لتعلي:  ثانياً 

  .توفري املراجع بكل أشكالها :  ثالثاً 

  .اعتامد الوسائل التعليمية املعروفة واملعارصة :  رابعاً 

  .) كمباين املدرسة وشكل الحجرة الدراسية وغري ذلك ( توفري األجواء الصالحة للدراسة  :  خامساً 

  .لعائيل مع إدارات املدارس اإلدارة الجيدة للمدرسة والتعاون ا:  سادساً 

  

  

  

  



  

١٠٧ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  األسس التي يقوم عليها املنهج 

   -:تقوم املناهج عىل أربعة أسس هي 

حيث يشتمل املنهج عـىل أسـاس فكـري يتنـاول اإلنسـان والعـامل الـذي يعيشـه ، :  األسس الفلسفية: أوالً 

املنهج ، وأن العامل الذي يعيشه سوف يتعامل معه ويغري باعتبار أن اإلنسان هو الغاية يف التعلم من خالل 

  . فيه أو يتغري له 

وال بد لكل منهج أن يعتمد يف صناعته أوالً وآخراً عىل دراسة نظرية املعرفة بكل جوانبها وأبعادها متناولـة 

  األسس الفلسفية بجميع أبعادها ، ومنها طبيعة املعرفة

  األهداف

  املنهج  التقويم  املحتوى

  الطريقة 

  العملية التعليمية " عنارص  



  

١٠٨ 
  

إن كل منهج يسـتند إىل فلسـفة تربويـة معينـة  .وتقوميها وطرق تقدميها  وطرق الحصول عليها وتصنيفها 

   -:وترتكز األسس الفلسفية عىل ما يأيت  .تستمد أصولها من فلسفة اجتامعية معينة

   .اهتامم املنهج باحرتام شخصية املتعلم وأهمية دوره يف املجتمع .١

  .االهتامم بذكاء املتعلم وفكره .٢

   .ىل التفكري الناقداالهتامم بقدرة املتعلم ع .٣

   .االهتامم بإتاحة فرص متكافئة أمام املتعلم .٤

   .االهتامم بحرية التعبري بالطريقة التي يراها املتعلم مناسبة وبرشط احرتام وجهة نظر اآلخرين .٥

االهتامم بحرية اختيار العمل املناسب مـن خـالل انتقـاء الخـربات املدرسـية التـي تسـاعده عـىل  .٦

   .تحقيق ذلك

  

  األسس النفسية :  ثانياً 

الكثري من املؤلفني ، ولكنه الجانب يرى ال يقترص هذا الجانب عىل معالجة جانب منو الطفل كام 

وال  .ألن النمو يف الجوانب النفسية والجسمية والعقلية يستمر يف اإلنسان  ،النفيس للمنهج ولكل املتعلمني

إلنسان يف كل مراحل الطفولة واملراهقة والشباب بد أن تكون أهداف املناهج متضمنة الخربات التي متس ا

  . والرجولة

 ،واضعي املنهج املدريس يجب أن يلموا بالطريقة التي يتم فيها تعليم كل مـتعلم يف أيـة مرحلـة إن

معرفـة العوامـل التـي مـن  زيادة عـىلوكذلك معرفة األساليب التي يسري فيها عقله عند التعليم والتعلم، 

ومعرفـة البيئـة التـي تحمـل تلـك العوامـل ليتعـاملوا  ،ىل التعلم والعوامل التي تعوقهشأنها أن تساعده ع

  . مبعرفة كاملة 

وقد تناول علم النفس واالجتامع وعلـم الحيـاة ، منـو الطفـل ومنـو الشـباب وسـاعد ذلـك واضـعي 

  . املناهج يف طرق التعامل معها 



  

١٠٩ 
  

وسري حياة األشخاص والسري الذاتيـة  ،حداثيتم التعامل مع الطفل بالرتكيز عىل دراسة القصص واأل 

، )العيـادة ( ودراسـة الحـاالت  ،واالتجاهـات والقـدرات ،واستخدام املقاييس الخاصة بالذكاء ،واالستبيانات

وتشخيص الخصائص التي يشرتك فيها األطفال يف مراحل النمو كتنمية استعامل اليـدين ، وتنميـة املهـارات 

لدرجـة ( ب االسـتطالع والرغبـة الشـديدة يف الـتعلم والحامسـة والنشـاط مع منو العضـالت وحـ ،الحركية

ومحاولـة جعـل  ،ومـا يعتمـد عـىل حركـة الجسـم ،وتفضيل النشاط املريئ املحسوس عـىل غـريه ،)اإلزعاج 

  . اآلخرين مرسورين من نشاطاتهم 

لنشاط قصري وطالب النفسيون من واضعي املناهج مالحظة أن هذه الفرتات تحتاج إىل مناهج يف ا

وتعليمهم املسؤوليات  ،من أعامرهم عىل النمو املبكر األمد املحدود وتشجيع املتعلمني من الفرتات األوىل

  . وإرشاكهم مع الجامعات يف بعض النشاطات  ،املحدودة

 ،وعندما يبدأ الطفل بتنسيق عينه مع يده يف مدة مبكرة يف طفولته فيتغري النشاط لديـه ويتحسـن

ويبدأ منو جسمه بالتباطؤ لحني فرتة البلـوغ، فيحـاول أن يسـتقل  ،مراقبة ونصح يتفق مع ذلك ويحتاج إىل

وهنا يبدأ التاميز  .وعىل واضع املنهج أن يكون ملامً ودقيقاً بهذه املرحلة  ،بأعامله ويحدد أعامله التعاونية

وتتسـع عنـده آفـاق  ،بـل الجامعـةوينتبه إىل املوافقـة االجتامعيـة مـن ق ،بني ما يحبه املتعلم وما ال يحبه

ويجب االنتبـاه إىل  .اهتامماته ومحاولة إكامل املرشوعات التي مل يكن حريصاً عىل إكاملها يف مرحلة سابقة

يجـب و .قدراتهم يف معالجة أمورهم باستقاللية وتنمية ذلك لديهم عن طريق توفري الفرص املتكررة لهـم 

وال مييـل إىل التغـريات  ،ألنـه مييـل إىل االسـتمرارية يف نشـاطه ،وضع جدول للدروس غري رسيـع يف تغرياتـه

أهمية املكافأة عىل نشـاطاته باملـدح والثنـاء وإرشاكـه يف  ايضا ة ، كام تزداددالرسيعة املستمرة يف هذه امل

  .العمل الجامعي ما أمكن 

خلص من سـيطرتهم ، ويبدأ رصاعهم مع الكبار للت ،نو سبق البنات فيها البنيالبلوغ التي مدة تأيت و 

  لكنهم يصبحون نشطني مع الجامعات يف العمل ، ويبدأ 
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لـذلك يجـب أن يتنـوع  .عندهم االهتامم بالجنس اآلخر ، ويزداد عندهم امليل إىل األنشـطة خـارج املنـزل

املنهج تنوعاً ملموساً تزداد أنشطتهم الجامعية لتستوعب اهتاممـاتهم الواسـعة ، وتكـون مقـررات املـنهج 

ته عىل املرحلة التي تعني عىل فهم التغريات الجسمية والعاطفية التي تحدث للمتعلمـني، وأن تعهـد وخربا

ويشرتك معظم أفراد هذه املرحلـة بخصـائص  .إليهم مسؤوليات حرة إلشعارهم باالستقاللية والقدرة عليها 

لكن التفـوق يـتالىش مبـرور  ،)يف االجتهاد والنشاط ( إكامل النضج وتفوق البنات عىل البنني ملرحلة معينة 

 ،ويبدأ املتعلمون يف هذه املرحلة باكتساب مظهر الكبار للتطـورات الجسـمية التـي تحصـل معهـم .األيام 

وتبدأ مستويات الطاقة تختلف بني كل منهم ، ثم يبدأ املتعلم مـنهم باكتشـاف هويتـه وأهدافـه وإرصاره 

بـل رمبـا يصـبحون متطـرفني ومحـاولتهم أن يكونـوا  ،مـرعىل االستقاللية فيهـا ، فيكونـون  ثـائرين ألقـل أ 

مشهورين ، إال أن مشكلتهم الرئيسـة أنهـم يصـعب علـيهم الوصـول بعـض األحيـان إىل احكـام سـليمة يف 

لذلك يكونون بحاجة إىل رعاية املنهج واملعلم واملرشد ، عىل أن يتم ذلك بحذر ، ألنهم يسعون  .مشكالتهم

قات واالتجاهات الجنسية ، فيجب أن توفر لهم الفرصة بأن يتخذوا  القـرارات إىل معرفة الذات وفهم العال 

فيجب التوجـه  ،وخصوصاً يف األرسة ،واكتساب قبول الزمالء لهم وتقوية عالقاتهم بالكبار ،املناسبة املسؤولة

 ،ئهـموفـرص فهـم اآلخـرين مـن زمال  ،إىل االهتامم بتوفري الفـرص لتنميـة اهتاممـاتهم ومهـاراتهم الخاصـة

   .ىل مشاعرهم وسلوكياتهم إوالتعرف 

لنمو العقل عند اإلنسـان منـذ ) جان بياجيه ( وقد عني علامء النفس الغربيون بذلك كثرياً فجعل  

   -:والدته أربعة مراحل وهي 

مرحلة الحـس الحـريك التـي يحـاول الطفـل فيهـا اكتسـاب مهـارات اسـتخدام الحـواس والحركـات  .١

  .) أي مرحلة الطفولة املبكرة (املحيطة به لكسب املعرفة الجسمية ومعرفة البيئة 
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مرحلة تسبق العمليات العقلية التـي تبـدأ فيهـا بتكـوين املفـاهيم العقليـة التـي يستخلصـها مـن  .٢

املشاهدات الكثرية والخربات املتعددة واستعامله اللغـة، فريتـبط تفكـريه ولغتـه بـالخربات الحسـية 

  .) ٧-٣من سن ( املحدودة 

وفيهـا مييـل الطفـل ) ١١-٧(وهي املرحلة األساسية األوىل للتعليم من سن .. التفكري العميل  مرحلة .٣

إىل التجريب يف كل األمور للوصول إىل املعرفة، لذلك يجب الرتكيز عىل إعطائه هذه الفرصة لتنمية 

  .تفكريه 

تـي تفرسـ لـه مرحلة التفكري النظري وفيها يعتمـد عـىل التفكـري التـأميل ويبحـث عـن الفـروض ال .٤

  .مشاهداته ومالحظاته 

هذه الفرتة من النمو عىل ثالث مراحل ويسمى األوىل مبرحلة حب ) جون ديوي (  ويقرص

االستطالع والتي يتم فيها فحص األمور بيد الطفل بهدف معرفة ما حوله ، ثم مرحلة االتصال االجتامعي 

للعب وغريه، ثم مرحلة التفكري التأميل التي يتعلم فيها الطفل كيف يتعامل مع اآلخرين عن طريق ا

  . ملعرفة ما وراء املشاهدات واملالحظات من معنًى عن طريق التفكري والتأمل 

بأربع مراحل دعا األوىل مبرحلة ما قبل ) كولبريج ( أما كيف تتكون األخالق عند الطفل قد عالجها 

نبه إال إذا كانت له نتائج مادية يلمسها ، ومرحلة التقاليد واألعراف ، التي ال يفعل الطفل فيها أمراً أو يتج

ومييل إىل العمل الطيب ، ثم  ،ة التي يحاول الطفل فيها إرضاء اآلخريندالتقاليد واألعراف ، وهي امل

مرحلة ما بعد األعراف والتقاليد وفيه يتوصل إليها بنفسه ، ثم تبدأ مرحلة تكيف الضمري الخلقي التي قد 

وهي مبادئ تكون جزءاً من تكوين اإلنسان الداخيل ، وقد لخص الدكتور الشافعي ما ، ال يبلغها الجميع 

   -:بريج مبرحلتني لجاء به كو 

الفرد ترصفاته إىل الثواب والعقاب املاديني أول األمر ،  فيها التي يخضع: مرحلة املعايري الخارجية  .١

  يف الجامعة التي يعيش فيها كرضا غريه عنه أو حسن قبوله  ،ثم الثواب والعقاب املعنويني
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وهنا قد يحجم عن فعل  ،ترصفاته لدافع الضمري الخلقي فيها التي يُخضع: مرحلة املعايري الداخلية  .٢

  يشء ال عقاب عليه ومتعارف عليه بني الناس ، ولكن ألن ضمريه ال يرىض عنه 

   -: عىل مرحلتنيوا بالتفكري الخلقي وجعلوه نأما املسلمون فقد ع

  رء يف ترصفاته لآلثار املادية تنجم عنه خضوع امل .١

  )١(. رضا هللا ورسوله وطمع املرء يف الثواب باآلخرة  .٢

حاجات النمو باملهام الحيوية االجتامعية النفسية، ففي مراحل الطفولة ) هافيجهرست ( ودعا  

يز بني الصواب والخطأ والتمي ،واالستعداد للقراءة ،وتعلم اللغة ،املبكرة يحتاج الطفل إىل تكوين املفاهيم

وفيها يتعلم املرء املهارات الجسمية الالزمة  ،وبداية تكوين الضمري ، تعقبها مرحلة الطفولة املتوسطة

وتنمية املفاهيم األساسية للحياة  ،املالئم لنوع الجنس وتعلم املهارات األساسية للقراءة والكتابة والحساب

وتنمية اتجاهات دميقراطية نحو الجامعات  ،ل الشخيصواالعتامد عىل النفس واالستقال ،اليومية

واملؤسسات االجتامعية ، ثم يأيت مرحلة املراهقة فينمي الفرد عالقاته مع رفاق سنه ينضج ثم يبدأ بلعب 

واستخدام جسمه استخداماً  ،دوره املناسب بالنسبة لجنسه ومحاولة االستقالل العاطفي عن اآلباء والكبار

ويكسب سلوكه مبجموعة من القيم  ،وبتكوين املهنة أو الحرفة .إلعداد لحياة األرسة ويبدأ با ،مفيداً 

  . والنظم الخلقية والسلوك االجتامعي املسؤول 

تسعى الرتبية إىل أن يكون املتعلم سليم البدن قوي الجسم معاىف من األمراض ليتحمل : الناحية الجسمية 

  . املسؤولية واملهام املناطة به 

استهدفت الرتبية من تربية عقل اإلنسان املتعلم أن يكون تفكريه سليامً ينأى عن الهوى : العقلية  الناحية

  ، ويبعد عن العواطف وأن تكون له استقالليته الفكرية ، وال

                                                            

/ ، أنظر املنهج املدريس من منظور إسالمي ، ص  ٢٣٦/ الفلسفة الخلقية يف الفكر اإلسالمي ، أحمد صبحي ، دار املعارف ، ص ) ١(

١٣٩-١٣٨ 
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وأن يستوثق من األمور ) ويف اإلسالم أن يقتدي بالنبي صىل هللا عليه وسلم( يكون تبعاً لغريه وال إمعة  

  . وأن يستخدم حواسه فيها يرىض هللا تعاىل  ،ليهاقبل الحكم ع

وأن تكون ترصفاته وسلوكاته يف األرسة  ،تسعى الرتبية أن يتحىل املتعلم بالخلق الرفيع: الناحية الخلقية 

واملجتمع وبني األفراد واألمم مقبولة ، فيكون االلتزام بكل ذلك تربية نظرية يتميز بها إنسان عن غريه 

  . دون شك 

محرتماً  ،حريصاً عىل وحدة وشكل األرسة ،عضواً نافعاً يف املجتمعفيها يكون املتعلم  : احية االجتامعية الن

تغري الظروف  من رغمبالو  .ضارباً املثل يف وحدة املجتمع والدفاع عنه ،الحقوق والواجبات املوكولة إليه

وعدم التأثر باملظاهر الغربية  ،ب تنميتهافيه الكثري من القيم التي يج ما زالوتبدل األزمان فإن املجتمع 

  . واألجنبية املحطة لقيمه والتي يجب التعامل معها بحذر 

  

  :األسس االجتامعية : ثالثاً 

تربط أفراد املجتمع روابط مشرتكة ، وكلام كرثت الروابط متاسك املجتمع ، ومن الروابط التي ميكن 

مشرتكة ألفراد املجتمع  اً فقد جعل هذا الدين أهداف ،سالمالحديث عنها يف املجتمع العريب ، هي روابط اإل 

   -:وهي 

  . إعالء كلمة هللا يف األرض .١

  اعامر األرض  .٢

  نرش العدل وإحقاق الحق  .٣

  .تليق باإلنسان املسلم توفري الحياة الكرمية التي .٤

   .يد بني أفراده عن طريق شعائر واحدة يقومون بها يومياً حالتو  .٥

  .ال بد من تقوى هللا والسعي لرضاه والسعي لها، وهنا اقرار االهداف االخروية، .٦

  



  

١١٤ 
  

وال بد للمنهج الذي يقدم للطلبة ، سواء املنهاج اإلسالمي أو منهاج اللغة العربية أن يسعى لرفع 

وذلك للتنافس الذي ميكن  ،وتشكل اللغة عامالً مهامً يف هذا الشد االجتامعي .الروابط االجتامعية وشدها 

مستعيناً  ،فيهم لتقوية لغتهم، وحثهم عىل اإلنتاج الشعري واألديب والخطايب وغري ذلك أن يخلقه املنهج

 .من جانب آخربكتب اللغة من جانب ، والكتب اإلسالمية كالقرآن الكريم والحديث الرشيف وغريهام 

املنهج بني  وبذلك تتكون الشخصية االجتامعية املميزة لألمة العربية، وذلك لالندماج الذي ميكن أن يحققه

  .أفراد املجتمع وتوحيد آرائه وأفكاره

وهي كل ما يوفر لإلنسان وللمجتمع البرشي من : الثقافة أما تقوية األسس االجتامعية فيتأىت عن طريق 

والثقافة تنقل من جيل  .والثقافة تجمع كل جوانب الحياة اإلنسانية .علم ومعرفة وخربة وعادات وتقاليد 

لغة الشفوية الوسيلة األقدم لإلنسان ، ثم تعلم اإلنسان الكتابة ليضمن االستمرار وكانت ال .إىل جيل 

تنقل  إذ ،بثقافته والتواصل معها بأكرث من وسيلة ، والثقافة متيز املجتمع بني املجتمعات األخرى

عنارص  والثقافة فيها .للمجتمعات األخرى خربات األجيال السابقة وما بنى املجتمع الجديد بها من جديد

مادية كاملساكن واملالبس ووسائل النقل واملنشآت املادية، وإىل عنارص معنوية كاملثل واالتجاهات واألخالق 

 ،وإذا تحقق التناسق والتكامل بني العنرصين املادي واملعنوي تستقر الثقافة وتنمو وتضطرب .والسلوكات 

العنرص املادي الذي يتطور برسعة أكرث من ويف الغالب يتغلب  .حينام يتغلب أحد العنرصين عىل اآلخر

أما العادات االجتامعية والقيم واالتجاهات، فتطورها أبطأ بكثري من  .العنرص املعنوي بطبيعة الحال 

وهنا يكون . العنرص املادي ، لذلك يقع الناس يف االضطراب، فتحدث الفجوات الثقافية والتخلف الثقايف

  .ه الفجوات بأخذها بنظر االعتبار والتعامل معهادور املنهج كبرياً يف إصالح هذ

وتقسم الثقافة إىل عنارص عامة وعنارص خاصة وعنارص بديلة ، فالعامة هي اللغة التي يتحدث بها 

أما الخاصة فهي ما ينترش بينهم من  . والدين الذي يدين به الجميع أو األكرثية من الناس ،الجميع

  طلحاتمستجدات كاللهجات والعادات واملص
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وعىل  .املهنية ، ومفاهيم االتجاهات وما يفصل بني الريف والحرض من فروقات يف اللهجات والعادات 

وجعله  ،ويقربها من بعضها ومعالجتها حتى مينع التفكك االجتامعي ،املنهج أن يهتم بهذه العنارص

  . أن يهتم بها للمنهج  بد وال ،أي أن الثقافة تساعد يف وحدة املجتمع ومتاسكه ،مجتمعات متعددة متفرقة 

ثلها أفراد قليلون متأثرون باملناهج االجتامعية الغريبة لنرشها يف ميأما البديلة منها يف عنارص 

وهذا ال مينع من  ،املجتمع العريب اإلسالمي ، وهي جامعات مقلدة غري مرتبطة بثقافة وعنارص املجتمع

  . ء منها إىل مجتمعنا أيضاً أخذ ما ينفع املجتمع من مبادئها وإهامل ما يُيس

ويسعى إلهامل  ،وبذلك يكون املنهج ذو أهمية تجاه كل العنارص الثقافية فيثبت ما يصلح إثباته

  . وأن يبعدها عن املجتمع ما استطاع إىل ذلك سبيالً مبشاركة املؤسسات االجتامعية األخرى  ،ما ال يصلح

ويجب أال  .التغريات  هفاجأ تة له دون أن عدويعد الإن واضع املنهاج عندنا ال بد أن يحتاط لألمر 

يحتم عىل  إذيغفل عن جانب القيم واملثل وامليول التي ترقى بالجانب الفكري والوجداين عند اإلنسان ، 

له الفرص أن يطبق  يئوأن ته هتلك املناهج أن تجعل يف صدارة أهدافها الحفاظ عىل اإلنسان وصيانة فكر 

وأن يعمل عىل التوازن ما بني املصالح الشخصية الفردية  ،خل املدرسة وخارجهانشاطاته املختلفة دا

واملصالح العامة املشرتكة لجميع أفراد املجتمع ، وأن املدرسة هي إحدى مؤسساته التي عليها أن تعينه 

  . عىل االستمرار والتقدم والتكيف مع البيئة التي ال مفر للمتعلم من العبث فيها 

  

  سس املعرفية األ: رابعاً 

ويراعي طبيعة املعرفة وبنية حقولها املختلفة وأقسامها الفكرية وطرائق البحث فيها بصورة تؤدي 

  إىل الرسوخ يف العلم ، والتمكن منه من جهة وتوظيف 
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 الثقافة للمجتمع العلم واملعرفة والخربة والعادات والتقاليد ريوتوف. هذا العلم وأساليبه يف خدمة الفكر 

  . امل الفردي واالجتامعي والتع

والثقافة تحفظ خربات اإلنسان من جيل إىل جيل ، فمن ميوت يرتك خربته ملن يخلفه ليفيد بها 

وعىل واضعي املناهج التعليمية أن يكونوا ذوي بصرية نافذة ملعرفة  .مجتمعه وتتحقق فيه اتجاهاته 

للحارض فال بد أن يكونوا ذوي بصرية نافذة وبقدر معرفتهم يف املايض وفهمهم  ،ثقافة املجتمع واألفراد

ويعدون الشباب اإلعداد  ،ويعرفون ما يتوقع من اتجاهات املجتمع ،تطل عىل املستقبل القريب والبعيد

  . املناسب من النواحي الفنية والخلقية والعلمية 

ملفيدة التي تتناىف إن العقيدة والعرف والتقاليد السائدة يف املجتمع ، تقاوم العنارص املتغرية غري ا

وبعض قيم املجتمع ، وكذلك املنهج الذي نعده للنشء، فمثالً العقيدة اإلسالمية أرست يف مجتمعنا كثرياً 

 ،إال أنها إىل جانب ذلك تأخذ بأسباب التغريات االجتامعية وتعالجها ،من األسس التي يسري عليها املجتمع

 ،عنا فيه مناعة أصيلة ضد التغريات االجتامعية السلبيةومجتم .ألن فيها حصانة ضد التغريات املدمرة 

وأن  ،وأن عىل املنهج الرتبوي أن يوضح ذلك ،أي مجتمعاً مطمئناً مستقراً  ،بسبب كونه مجتمعاً إسالمياً 

  . يحدد املفاهيم والقيم واالتجاهات التي تساعد عىل استقبال التغري 

  

  أسس منهج اللغة العربية 

   - :ة املنهج ال بد من الرتكيز عىل أربعة أمور هي قبل أن نذهب ملناقش

  .االستامع  .١

  .الكالم  .٢

  .القراءة  .٣

  .الكتابة  .٤



  

١١٧ 
  

وهنا ( ما يجعلنا نرى أن مراعاة منطق اللغة  وهذا. مستمعاً ومتكلامً ، وكاتباً وقارئاً وهذا يعني أن هناك 

تدريسها ، وهي ما يجب  وخصائصها ووظائفها أمر مهم يف دراسة اللغة العربية أو) اللغة العربية 

  . مراعاتها يف تخطيط منهج اللغة العربية ورسمه 

هي فنون اللغة وهي مهاراتها األساسية التي ميكن أن ترتسخ عند ) واالستامع والكالم والقراءة والكتابة (

  .املتعلم ، وتحدد إجادته وتقدمه يف املعارف األخرى 

ألنشطة اللغوية التي تقدمها املدرسة للمتعلمني واملنهج كام هو معروف هو مجموع الخربات وا

تعديل سلوك املتعلم اللغوي ، وتحقيق   وأن .بقصد احتكاكهم بهذه الخربات واألنشطة وتفاعلهم معها 

ذلك يعترب من نتائج االحتكاك والتفاعل مع الخربات واألنشطة التي  يعدالنمو يف فنون اللغة ومهاراتها ، 

  . املدرسة  يحصل املتعلم عليها يف

ىل طبيعة املجتمع وعوامل إن ذلك كله يعد أساساً لبناء منهج اللغة العربية ، يضاف إليه التعرف إ 

  . تغريه ، ثم طبيعة املتعلم ومتطلبات منوه العقيل والجسمي، ومن ثم منوه االجتامعي 

  

  املنهج الحديث 

والفنية التي تُهيئها املدرسة للتالميذ  وهو مجموع الخربات الرتبوية الثقافية والرياضية واالجتامعية

داخل املدرسة وخارجها ، بقصد مساعدتهم عىل النمو الشامل يف جميع النواحي الجسمية والعقلية 

  )١(. وتعديل سلوكهم طبقاً ألهدافها الرتبوية  ،واالجتامعية واالنفعالية

                                                            
أساسيات املنهج " محمد عزت املوجود بكتابه .وقد عرفه د ١١-١٠/ ، هشام الحسن وشفيق القائد ، ص  تخطيط املنهج وتطويره) ١(

تحت إرشافها اىل تالميذها بغية احتكاكهم وتفاعلهم " بأنه مجموعة الخربات والنشاطات التي تقدمها املدرسة  " وتنظيامته 
م الشامل الكامل ولغرض تخطيط املناهج ومساعدة الطلبة عىل معها لغرض إحداث تطوير وتعديل يف سلوكهم يؤدي إىل منوه

 ١١/، ص  ١٩٧٩/ بلوغ الثقافات التعليمية إىل أقىص درجة ممكنة ، القاهرة 
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جميع الخربات التي ميرون بها أو  ،ويشمل املنهج الحديث جميع النشاطات التي يقوم بها التالميذ

وعىل ذلك فالطريقة  .خارجها متحت إرشاف املدرسة أو بتوجيه منها سواء كان ذلك داخل أبنية املدرسة أ 

  . التي يتخذها الفرد أو املنهج الذي يسلكه لتحقيق هدف معني يعني املنهج 

وتنوع الثقافات وظهور الكثري  إن التعلم بطبيعة الحال أداة من أدوات تغيري السلوك وتزايد املعرفة

من التغريات عىل الساحات الثقافية واالجتامعية والصناعية والتقنية وغريها ، وأصبح لدى املتعلم كامً 

لذلك أصبح من الصعب االعتامد عىل طريقة التقليد  .هائالً ومتزايداً من املواد الثقافية املطلوب تعلمها 

من الوصول إىل ذلك الهدف بسهولة ، إذ أصبح من الرضوري نقل  لعدم متكن الطفل ،واملحاكاة وحدها

املعارف اإلنسانية الكثرية عن طريق آخر هي املدرسة التي أصبحت تقوم بتعليم النىشء ، املعارف والقيم 

واالتجاهات واملهارات التي يجب أن تنقل إىل التالميذ ، وقد سبق العامل اإلسالمي الكثري من الشعوب 

أن املدارس كانت موجودة يف فاس واإلسكندرية وعند  من رغمبال ،دارس التي تقوم بتلك املهمةبتأسيس امل

لكن تلك املدارس القدمية كانت محصورة يف تعليم نخبة معينة من الناس ، يتميزون بسمة علمية  ،اليونان

تطورت فيه  وكان الجهل ينترش بني معظم شعوب العامل، عىل عكس مجتمعنا اإلسالمي الذي ،معينة

وكان خريجو تلك املدارس ميارسون واجباتهم الرتبوية يف مجتمع كان يدرك  ،املدارس ، وتطورت املناهج

الرتبية وأهدافها ، إال أن الدخول يف معرتك التطورات العلمية املعارصة ، جعل تلك املدارس بحاجة إىل 

باألمة مرة أخرى ، وذلك يك تؤدي رسالتها يف  التأقلم مع الوضع الثقايف العاملي الجديد ، ومحاولة النهوض

املساهمة بقيادة املجتمع، وإعادة ما فسد من مسريته بعدما عم التجرب والطغيان ، وكذلك التأقلم مع 

وترك األطفال يشرتكون مع أطفال العامل يف نهل العلوم املختلفة  ،التطورات االجتامعية الصناعية والتقنية

   -: ما يأيت جة إىل تجديد مناهج تعليمية تأخذ بنظر االعتبارالتي أصبحت كرثتها بحا



  

١١٩ 
  

  

  .النظر يف املراحل املدرسية والفئات العمرية للدارسني  .١

إبقاء الهوية االجتامعية لألمة العربية وبقائها نظيفة نقية ال تلوثها ظروف التطورات االجتامعية  .٢

  .املتشابكة 

" تدريسها كلام استدعت إىل ذلك، أي مبراقبة  االهتامم بتطوير مناهج اللغة العربية وطرق  .٣

  .املناهج من قبل لجان لها خربة وخلفية تؤهلها لذلك 

  .األخذ مبنهج توزيع املسؤولية يف املجتمع  .٤

  

  دور املعلم يف املدرسة التقليدية 

   -: يأيتإن دور املعلم يف املنهج التقليدي ينحرص مبا 

  ." التلقني " أو  " اء طريقة اإللق" تلقني املادة الدراسية   .١

ما يف املنهج عىل نص الكثري من التعليامت عىل عدم الخروج عن املنهج ، فاملعلم إذن يعتمد ي .٢

الدرايس فقط ، ويعرض نفسه للمسؤولية إن طلب من متعلميه القيام بنشاطات جانبيه مل ينص 

ألنه ملزم  ،جموده الفكري تيجةوبالن ،عليها يف املنهج ، وذلك ما يجعل املعلم مقيداً مبفهوم املنهج

  بحرص ذهنه مبا جاء يف املنهج

يم التي تتم لكفاءة املعلم تنحرص يف النتائج التي يحصل عليها تالمذته حسبام هو وإن عملية التق .٣

  معروف 

  

  املنهج التقليدي  نقد

  : يف املنهج التقليدي، يرى الرتبويون أن هناك جملة سلبيات منها  

 يعتربه الكبار مهامً بالنسبة للتالميذ ، أي أن ميول امم يف تصميم املنهج منحرصاً فيصار االهتام :أوالً 

وان الصعوبات  .مام جعل خرباتهم الرتبوية غري مرتابطة  ،الطلبة وحاجاتهم مل تؤخذ بنظر االعتبار

  .مام يجعل املنهج بعيداً عن تناول الفروقات وامليول  ،أصبحت تطغى عىل بقية األمور



  

١٢٠ 
  

وتأيت تلك السلبيات أيضاً نتيجة ازدحام املناهج الرتبوية األخرى مبعلومات وموضوعات يصعب :  اً ثاني

  .أو تنسيقها مع منهج اللغة العربية  ،أو اإلملام بها ،استيعابها

يهدف املنهج التقليدي إىل االهتامم باملادة الدراسية فقط ، فصار إتقان املادة هو هدف  :ثالثاً 

  .دي املنهج التقلي

  

  املنهج التقليدي واملجتمع 

   -:من خالل دراسة آثار املناهج التقليدية ميكن القول بأن التقيد بها قد أدى إىل 

ألن البيئة التي يعيشها يف  ،انعزال كيل يف بعض الجوانب أو جزيئ يف جوانب أخرى عن املجتمع .١

  .الوقت الحارض بعيدة عن التمثل بكثري من مفردات املنهج 

اف العملية الرتبوية التقليدية تركز عىل هدف الحصول عىل الدرجات العالية يف إن أهد .٢

  .بغض النظر عن الفوائد التي تحققها يف دراسة مفردات اللغة العربية  ،االمتحانات

إن أهداف الرتبية هي خلق قدرة التالميذ عىل التكيف االجتامعي املثايل ، إال أن طريقة الحفظ  .٣

الجوانب العلمية التي تهدف إليها ، أي أن املنهج التقليدي قد أهمل والتسميع قد أهملت 

  .النشاطات األخرى التي يجب أن تكون ضمن املادة 

 ،إن املنهج التقليدي وطرائقه مل يعد يساعد الطالب يف كثري من األحيان عن معايشة مجتمعه .٤

  .نهج وبذلك حرم املجتمع من تلقي املواطن الكفء عن طريق تهيئته بهذا امل

  

  

  



  

١٢١ 
  

  أهداف منهج اللغة العربية الحديث 

ما ذكرنا من أهداف للمنهج بعض النقاط التي تنسب إىل املنهج الحديث الذي يسعى  يزاد عىل

   -:إىل 

   .أنها مجموعة من الخربات تقدم من املدرسة إىل تالميذها وتحت إرشافها .١

  .اللغة العربية وطرائق تدريسها تهدف املدرسة فيها إىل احتكاك وتفاعل املتعلمني مع مناهج  .٢

  .تهدف مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها إىل إحداث تعديل وتطوير يف سلوك املتعلمني  .٣

  .تهدف املدرسة إىل احتكاك وتفاعل املتعلمني فيها مع مناهج اللغة العربية .٤

   .إىل منو شامل كامل يف شخص املتعلماللغة العربية تهدف مناهج  .٥

أقىص درجة ممكنة ، مام يؤدي إىل انعكاسات عىل الطلبة ومدرسيهم ، وعىل املواد  إىل ذلك يؤدي .٦

  . ومن ثم عىل املجتمع ككل ) وهنا اللغة العربية ( الدراسية 

  

  تأثري املنهج الحديث عىل املتعلمني 

يقدم املنهج الحديث للمتعلمني أحدث املعلومات ويف أحدث صور تجعله معارصاً عىل ما يجد يف  .١

عامل الذي يتصف بالتفجر املعريف والتغيري املتسارع يف شتى مجاالت املعرفة ، ويجدر بهم أن ال

  . يستفيدوا من التكنولوجيا يف تقديم منهج معارص يثري املتعلم ويجعله مقبالً عليه راغباً يف تعلمه 

لغة العربية هج الاتهيئة الطلبة لتحقيق النمو الشامل الكامل وتعديل سلوكاتهم وفق مفردات من .٢

  .املقدمة إليهم 

يكون املتعلم بهذا املنهج مختاراً لألنشطة التي تشبع حاجاته ورغباته ، أي بتحويله إىل اإليجابية  .٣

  .بدل السلبية التي نلمسها يف املناهج التقليدية 



  

١٢٢ 
  

يقوم املنهج الحديث مبراعاة الفروق الفردية وبذلك يحقق اإلشباع بتحقيق الرغبات والحاجات  .٤

  . الميذ عموماً للت

  

  تأثري املنهج الحديث عىل املعلم 

  .إيجاد الفرص للتجديد واالبتكار مبا ال يتعارض مع املامرسات اإليجابية للمجتمع  .١

توفري الحرية يف اختيار النشاطات وكذلك الوسائل التعليمية والطرق التدريسية التي تنفع املتعلمني  .٢

  .بوية املنشودة وتتالءم مع طبيعتهم لخدمة األغراض الرت 

يجعل هذا املنهج املعلم مرشداً حقيقياً ومقوماً إلمكانات الطلبة من جانب ومساعداً عىل تقديم  .٣

   .املعلومات لهم ال أن يكون ملقناً فحسب

يهدف هذا املنهج إىل جعل تقويم عمل املعلم من خالل قدرته عىل مساعدة تالمذته يف النمو ال يف  .٤

   .نية عالية فحسبالحصول عىل عالمات امتحا

استخدام املعلم للتقنيات الرتبوية الحديثة كأسلوب الحاسوب واالنرتنت واستخدام الوسائل  .٥

  .التعليمية بفاعلية لتحقيق األهداف الرتبوية املنشودة 

قيام املعلم بربط املعرفة بالحياة وأن تُعنى بالجانب التطبيقي يف املوضوعات التي يطرحها منهج  .٦

   .العربيةمفردات اللغة 

  

  تأثري املنهج الحديث عىل املادة الدراسية 

أن تكون اللغة العربية مالمئة ملا يقدم من برامج ملواد التدريس املختلفة ، أي أنها لن تكون  .١

   .منفصلة عنها بشكل يؤدي إىل الصعوبة عند الطلبة أو امللل

لتحقيق األهداف الرتبوية  أن تكون املادة متصلة مبا بعدها بحسب املراحل لتكون أداة فعالة .٢

   .املوضوعة لها
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   .أن يتضمن محتوى بعض مفرداتها القضايا واألمثلة املستجدة وذات األثر اإلنساين أو العاملي .٣

  

  تأثري املنهج الحديث للغة العربية عىل املجتمع 

"   ستكون املدرسة قد قّدمت من الخربات ما هو عميق الصلة بلغة املجتمع والحياة العامة فيه .١

  ." وطرق تفكريه 

إن املدرسة ستكون قد ساعدت األرسة يف تنمية ما يحتاجه املتعلم من خربات تربوية لغوية والتي  .٢

  .تهدف يف النهاية إىل خلق اإلنسان الكفء لغوياً وفكرياً 

  

  مميزات منهج اللغة العربية الحديثة 

   -:يتميز منهج اللغة العربية الحديثة بجملة أمور 

جات املتعلم وحاجات املجتمع ويجعله هدفاً رئيساً دون املساس باملادة الدراسية أن يلبي حا .١

ومتطلباتها ، بل توظفها لصالح املتعلم واملجتمع بتنسيق املواد اللغوية مع الرتاكم املعريف وإعادة 

  .تنظيمه عن طريق البحث والتكفري وليس عن طريق الحفظ والتلقني فحسب 

هو محور العملية الرتبوية واللغوية لذلك ال بد من االهتامم بالفروق " لم املتع" ال بد أن يكون   .٢

  .الفردية بني املتعلمني وتلبية حاجاتهم وفق إمكاناتهم وقدراتهم اللغوية الفردية 

أن ال يقترص منهج اللغة العربية عىل الكتاب املقرر ألنه يشمل املدرسة بكل ما فيها من إمكانات  .٣

  .وخدمات وفعاليات 

  .بالبيئة االجتامعية بشكل مبارش "  مبوجب منهجها الحديث " تربط العملية الرتبوية اللغوية   .٤



  

١٢٤ 
  

جزءاً أساسياً يف منهج اللغة العربية ألنها الوسيلة العملية لتعديل وتقويم " املادة الدراسية " تكون   .٥

  " .لكريم القرآن ا" قدرة املتعلم وألنها تتصل ومقّدساته الدينية  

  .يهتم منهج اللغة العربية بتنمية شخصية املتعلم ببعض أبعادها ملواجهة التحديات التي تواجهه  .٦

يسعى منهج اللغة العربية الحديث إىل تنمية قدرات املتعلم اللغوية والعلمية عىل التعلم الذايت  .٧

  .املستمر لتوظيف تعمله يف شؤون حياته الشخصية واالجتامعية 

   -:ملعلم يف املنهج الحديث للغة العربية يكون دور ا .٨

  .موجهاً ومشاركاً يف العملية الرتبوية   - أ

ولكونه منظامً للعملية الرتبوية هذه ، ال بد أن يكون مساعداً يف تصميم املواقف التعليمية التي   - ب

  . تساعد الطلبة عىل التعلم الذايت والتعلم التعاوين

واألساسية التي تساعده عىل القيام بالعملية الرتبوية  ولكونه معلامً ميتلك املهارات اإلدارية  - ج

   -:واللغوية مبنهج حديث ، فال بد أن يؤدي دوره بإتقان  

  .دوره كباحث ومجدد  :أوالً 

  .دور كمفكر يف تدريب املتعلمني عىل التفكري املستقبيل  :ثانياً 

  .دوره كمعلم للتفكري اإلبداعي والناقد  :ثالثاً 

كمقوم للنتائج التعليمية ، ومع التقدم التقني عليه أن يستخدم الحاسوب يف تقويم أداء دوره  :رابعاً 

  )١(.  املتعلم وبدون الحاجة إىل الطرق التقليدية يف التقويم

  

  

  

  

                                                            

 " بترصف "   ١١٠- ١٠٩/ مناهج الرتبية اإلسالمية وأساليب تطويرها ، ص ) ١(



  

١٢٥ 
  

  املنهج والكتاب املدريس 

قتصار تعد املقررات الدراسية الدعامة األساسية للمنهج ، وإذا كانت الرتبية الحديثة تنادي بعدم اال 

يف تحديد مفهوم املنهج عىل هذه املقررات ، فإن ذلك ال يعني انتقاصاً من أهمية املعرفة واملعلومات، 

وتعد الكتب املدرسية ترجمة . فهي مثرة قيّمة من مثار الخربة اإلنسانية، وهي األساس لكل تقدم ثقايف 

نى بتأليف هذه الكتب، بحيث يتوفر لذلك ينبغي أن يُعت. للمقررات، وهي تؤثر يف عمل املدرس والطالب

فيها التتابع واالستمرار والتكامل ، وكذلك يجب أن تكون مالمئة ملستويات الطلبة كافة ، ومحققة للربط 

وتعد الكتب املدرسية من . الوثيق بني املدرسة واملجتمع ، وآخذة بنظر االعتبار جميع األهداف الرتبوية 

ملنهج وتعكس أهدافه، فهي أداة مهمة يف العملية التعليمية، يف بالدنا الوسائل األساسية التي تعرب عن ا

  .خاصة، سواء أكانت هذه األداة يف يد املعلم أم يف يد املتعلم 

من أكرث الوسائل التعليمية فاعلية وكفاءة يف  -وبخاصة كتاب اللغة العربية  -والكتاب املدريس 

ولذلك ميثل الكتاب عنرصاً ال غنى عنه يف أي برنامج . املدرسةمساعدة املدرس والطالب يف أداء مهمتهام يف 

تربوي، فهو دليل أسايس ملحتوى الربنامج ولطرق التدريس ولعمليات التقويم ، وهو موجه نحو أهداف 

الرتبية ويرسم الحدود العامة واملفاهيم والقيم التي يحتاج إليها الطلبة واملجتمع معاً يف أية مرحلة من 

  . ره مراحل تطو 

والكتاب املدريس هو الصورة التنفيذية للمنهج، وهو الذي يعمل عىل إخراج املادة اللغوية يف أمناط 

من املوضوعات والبناء والصياغة يتسنى لها ان تحقق أهداف املنهج الدينية والوطنية واالجتامعية 

  .والسلوكية والعرصية 

ه وخرباته ، وهو مصدر للمعرفة يزوده والكتاب املدريس مرجع الطالب األسايس يرُثي معارف

باملعلومات الرضورية، وبفضله ينال الطالب قدراً مميزاً من ثقافة مجتمعه وأمته ويزوده بألوان الثقافات 

  .األخرى 



  

١٢٦ 
  

ومع تطور املجتمعات وتقدم العلم والتكنولوجيا وتنوع وسائل النرش وتعدد االختصاصات أصبحت 

لتعلم الذايت لدى املتعلم ، والكتاب املدريس أداة لتشجيع عملية ا ،الحاجة ماسة إىل الكتاب ورضورية

إذ يستعمله املدرس يف عملية التدريس قبل الرشوع بتنفيذه ويف أثناء عملية  ،مهمة يف عملية التدريس

  . التنفيذ 

والكتب املدرسية متنوعة ومتخصصة يف مجاالت متعددة نتيجة لنمو الخربة اإلنسانية مع مرور 

قد ، و ثم قسم كل ميدان من هذه امليادين عىل مجموعة من املواد ،ادين مختلفةالزمن ، فقسمت عىل مي

ووضعها يف الكتاب املدريس لتقدميه إىل  ،تصّنفت هذه املواد عىل أساس اختيار مجموعة مناسبة منها

  . مع األخذ بنظر االعتبار مراحل النمو التي ميرون بها  ،الطالب يف كل مرحلة ويف كل صف

ة الكتاب يف القرآن يف أكرث من مائتني وخمسني ظإذ وردت لف ،مكانة خاصة يف اإلسالموإن للكتاب 

موضعاً للداللة عىل أكرث من معنى ، منها اللوح املحفوظ والحساب والتوراة واإلنجيل والقرآن وقد أدرك 

وقد  ،ة بهافحث الطلبة عىل اقتناء الكتب والعناي ،املربون املسلمون أهمية الكتاب يف عملية التعلم

تذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل ( فصالً يف كتابه املُىس  ) م ١٣٨١/ هـ ٧٧٣ت ( جامعة   ابن - خصص

ينبغي لطالب العلم أن يعتني ( ومام جاء يف هذا الكتاب  ،ناقش فيه آداب الطلبة مع الكتب) واملتعلم 

  ) أو عارية ألنها آلة التحصيل  بتحصيل الكتب املحتاج إليها ما أمكنه رشاءه وإال فإجارة

لذا ُعقدت له الندوات واملؤمترات للبحث يف  ،وقد اهتم املربون يف العرص الحديث بالكتاب املدريس

وغري ذلك من املشاكل املتعلقة به وهذا االهتامم بالكتاب  ،األسس التي يقوم عليها ومواصفات إخراجه

  . املدريس نابع من الوظائف التي يؤديها

  

  

  



  

١٢٧ 
  

  

  

  أسئلة تقوميية 

   -:ضع إشارة صح أو خطأ أمام كل نقطة مام يأيت 

  (       ) ال يقوم املنهج عىل أسس نفسية أو اجتامعية   .١

  (       ) ال يعني املنهاج املفردات التي تقدمها املدرسة لتالميذها   .٢

  )       ( املنهج هو سلسلة منظمة من نتائج التعلم املقصود     .٣

املنهج الحديث يفتقر إىل مجموعة الخربات الرتبوية والثقافية التي تهيئوها املدرسة لتالميذها     .٤

 (      )  

  (      ) من خصائص املنهاج أن الخربات الغنية املتنوعة يف نوعها ومستواها بعيدة  عنه   .٥

  تقويم  إن عنارص املنهج تتكون من األهداف ، املحتوى ، الطريقة ، ال  .٦

 (      )  

يرى جني بياجيه أن هناك أربعة مراحل لنمو العقل عند اإلنسان هي مرحلة الحس الحريك   .٧

  (       ) ومرحلة تسبق العمليات العقلية ومرحلة التفكري العقيل ومرحلة التفكري النظري    

   -:لقد عني املسلمون بالتفكري الخلقي وجعلوه مراحل هي   .٨

  .ترصفاته لإلثارة املادية التي تنجم عنه خضوع املرء يف   - أ

  .رضا هللا ورسوله وطمع املرء يف الثواب باآلخرة   - ب

تسعى الرتبية إىل أن يكون املتعلم معاىف من األمراض إال أنها ال تسعى إىل أن يكون سليم البدن   .٩

 (       ) قوي الجسم ألنها تفصل هذا املوضوع عن الصحة  

  

 

 

 



  

١٢٨ 
  

  

  (       ) إىل تحيل املتعلم بالخلق الرفيع ألنه ال عالقة بني الرتبية وبني األخالق  ال تسعى الرتبية  .١٠

  (       ) املتعلم يكون عضواً نافعاً يف املجتمع  .١١

  (        )إن األسس االجتامعية للمنهج تهدف إىل جعل  كلمة هللا هي العليا  .١٢

  (       ) ات والتقاليد توفر الثقافة للمجتمع العلم واملعرفة والخربة والعاد .١٣

  (       ) ال يركز منهاج اللغة العربية عىل االستامع   .١٤

 (      ) إن دور املعلم يف املنهج التقليدي هو تلقني املادة الدراسية بطريقتني اإللقاء والتلقني    .١٥

ملجتمع من آثار دراسة املنهج التقليدي يتبني أنه ال يعزل كلياً أية جوانب عن املجتمع وأن ا .١٦

  (        ) يتمثل مبفردات املنهج 

ال يهدف املنهج الحديث للغة العربية إىل احتكاك وتفاعل املتعلمني مع ذلك املنهج وطرائق  .١٧

 (         ) تدريسه 

  

 



  

١٢٩ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الوحدة السادسة

  افـــداأله
  

  

  

  

  

  



  

١٣٠ 
  

  

  

  

  



  

١٣١ 
  

  

  متهيد 

وكـل مؤسسـة تربويـة تسـعى إىل تحقيـق أهـداف عريضـة  .العملية الرتبوية تنطلق مـن أهـداف 

  . تصنعها لنفسها ، بشكل كيل أو بشكل جزيئ ، بشكل مبارش أم بشكل غري مبارش 

  ج أهداف خاصة أو سلوكية ومنها تنت .األهداف العامة تنتج من األهداف الرتبوية 

تلـك  ،ضـمن النظـام الرتبـوي الـذي يتمثـل بفلسـفتها. كل ذلك يقع ضمن أهداف الدولة الرتبوية 

الفلسفة التي تنتج من الفلسفة السياسية واالجتامعية واألمناط الثقافية، وكل دولة تسطر الكثري من القـيم 

  -: أيتالتي تتحدد مبا ي

  .اطنة ويتحمل املسؤولية إعداد مواطن يؤمن بحقوق املو  .١

  .إعداد املواطن املتفهم ملظاهر البيئة وحاجاتها  .٢

إعداد املواطن املستطيع لنقل األفكار إىل اآلخرين بيرس عن طريق لغته العربية ، إن كان يف ذلك  .٣

  .بلداننا العربية 

بوية وعىل والقيم الثالثة التي أرشنا إليها هي قيم عاملية ، وهذه القيم تصاغ بشكل أهداف تر 

وأن يعطي نتائج  ،املربني واملخططني واملعلمني أن يحددوا األهداف إذا أريد للتعلم أن يحدث بفعالية

  . فإذا غابت األهداف ضاعت الجهود .وبالنتيجة أن تكون هذه األهداف أهدافاً ذاتية للمتعلم ،مقبولة

الطريقـة، ويجـب أن تصـاغ واألهداف ال تصاغ بطريقة واحـدة ، وميكـن أن تجمـع بـني املحتـوى و 

 إذ حيـث ،األهداف كتغريات سلوكية يف املتعلم كالتغيري يف سلوك الفهم وسلوك املعرفـة وسـلوك التطبيـق

  .نها تركز االنتباه عىل نشاط التعليم بدل الرتكيز عىل نتاج عملية التعلم الذي يجب أن يحققه املتعلم إ 

والرتكيـز  ،ضـمنها األنظمـة التعليميـةتوالقيم التي ت وتهتم فلسفة الرتبية أساساً باألهداف العريضة

  وأن الفلسفات ، فيها قائم عىل الغايات وليس عىل الوسائل



  

١٣٢ 
  

أن التعليم يجـب أن يكـون إعـداداً للفـرد حتـى يـتمكن مـن اسـتعامل املهـارات  تعنيالتعليمية الحديثة 

  . وأن يكون إعداداً للمستقبل  ،واملعلومات التي تعلمها

  -:ت التي يجب أن يقوم بها املعلم من السلوكاو 

  .تحديد األهداف التعليمية وتوضيحها  .١

  .تحديد العوامل التي تساعد املتعلمني عىل تحقيق األهداف .٢

  .تحديد إنجازات املتعلمني والتأكد من التعليم ومن نتائجه  .٣

ف التـي والهدف مبفهومه العام هو رغبة يسعى الفـرد أو املجتمـع إىل تحقيقهـا ، فـام هـي األهـدا

  . نتوخاها من الرتبية أو من املنهج املدريس ؟ 

أن ترتجم العموميـات إىل خصوصـيات واملثاليـات إىل وقـائع ،  يإن الصعوبات يف تحديد املناهج ه

والفلسفة إىل تربية واألهداف الرتبوية إىل أهداف تعليمية، واألهداف التعليمية إىل أهداف سـلوكية يبنـى 

داف السلوكية التعليمية هـي األهـداف املعرفيـة أو العقليـة ، واألهـداف الوجدانيـة عليها املحتوى ، واأله

  " .  النفسحركية" واألهداف املهارية  

  

  األهداف التعليمية 

واألهـداف التعليميـة هـي  ،سبق أن ذكرنا أن الهدف هو رغبة يسعى الفرد أو املجتمع إىل تحقيقها

ها ، وتظهر عىل سلوكات املتعلم ، وهـي التـي ذكرناهـا ، العقليـة رغبة يسعى املعلم أو املجتمع إىل تحقيق

  .والوجدانية واملهارية 

   .إذن فعىل املتعلم أن يخطط لخطوات تحقيق األهداف 

   -:أن الخطوات تتحدد مبا يأيت ) ميجر ( ويرى 

  .)يف املتعلم(تحديد األهداف التي يريد تحقيقها بعد نهاية الوحدة الدراسية  .١

  .وسيلة املناسبة والطريقة املناسبة لتحقيق الهدف اختيار ال .٢

  .وضع املحتوى املناسب لتحقيق الهدف  .٣

  .تقويم أداء املتعلمني  .٤

  



  

١٣٣ 
  

  

  

  

  

  

عبـارة توضـح رغبـة يف تغيـري متوقـع يف " هـي األهداف التعليمية مبوجب ما عرفناه من ميجـر إن 

قياسها ، فاألهداف التعليمية هي عبـارات أو سلوك املتعلم ، وهذه العبارة تعرب عن مزايا ميكن مالحظتها و 

جمل مكتوبة بدقة لوصف الطريقة التي سيترصف بها الطالب بعد الوحدة التدريسية ، وتصف مـا يتوقـع 

  .من املتعلم إنجازه 

ومبوجب هذا تكمن فعالية التعليم يف تحقيق األهداف ، وميكن للمتعلم أن يحكم عـىل مـا حققـه 

  .ة إىل بعده عن الهدف ، أو سيطرته عىل املادة املدرسية من تقدم يف التعليم نسب

   -:فاألهداف إذن تساعدنا عىل ما يأيت 

  .دقة التقويم  .١

  .اختيار املحتوى بشكل دقيق ومناسب  .٢

  .يتمكن املتعلم من تقويم تحصيله أو أدائه بنفسه  .٣

لدراسـية عنـد انتهـاء يرى أن األهداف متثل درجة سيطرة املتعلم عىل املـادة ا) ميجر ( وكذلك فإن 

  .التعليم 

  

  

  

  

  

  

 تحديد
  األهداف

تحديد
  األنشطة 

  تحديد
  املحتوى

تقويم 
  األداء

 خطوات ميجر للعملية الرتبوية

سلوك ما قبل 
  التعلم

 املحتوى
الذي يدرسه  

  املتعلم 

أهداف 
املتعلم بعد 

  التخرج 

  خطوات ميجر لناتج عملية التدريس



  

١٣٤ 
  

إن الهدف التعليمـي املكتـوب يفهـم املـتعلم رغبـة املعلـم مـن وراء تدريسـه ملـادة معينـة ، وأن 

وهـي تحـول دون ، األهداف الجيدة هي املفهومة املحددة والدقيقة واملكتوبة بعبـارات إجرائيـة واضـحة 

  . تفسريات محتملة 

   -: تقدم الخدمات اآلتية إذن واألهداف التعليمية السلوكية

  .تقديم غرض درايس واضح للمتعلم   - أ

  .تستثني كثرياً من االحتامالت والتفسريات ملا قد يقع    - ب

  " . الهدف "تعني املعلمني عىل اختيار املتعلمني الذين يظهر عليهم السلوك املتوقع    - ج

  .ملية التعليم والتعلم تعني املعلمني يف توجيه نشاطاته وأساليبه نحو األهداف املقصودة لع  - ح

  . إن أول خصائص الهدف الجيد هي الدقة التعبريية واملوضوعية التي تقلل من احتامالت التأويل 

  

  خطوات وضع األهداف 

الهدف يف رأيه عبارة عن سـلوك يقـوم بـه املـتعلم يف  إذ إنال بد من أخذ خطوات ميجر باالعتبار ، 

النشاط املريئ أو املسموع الجديد  هووالسلوك (عملية التعليم،  نهاية الوحدة الدراسية كدليل عىل حدوث

  ) . الذي يبدو عىل املتعلم بعد دراسة الوحدة 

   -:أما خطواته فهي ثالثة 

   .تحديد عبارة الهدف السلويك النهايئ الذي سوف يظهر عىل املتعلم بعد دراسته الوحدة:  األوىل

  .تي من املتوقع أن يحدث السلوك النهايئ ضمنها تحديد الرشوط أو املواصفات ال: الثانية 



  

١٣٥ 
  

ليـدل عـىل تحقيـق الهـدف أو حـدوث  ،تحديد عبارة الهدف املعياري لألداء املقبول مـن املـتعلم: الثالثة 

  .التعلم أي درجة الجودة أو اإلتقان 

  

  صياغة األهداف

بفعـل فيـه بعـض فيجـب أن تبـدأ عباراتهـا : األهـداف العامـة تكون األهداف عامة وخاصـة، أمـا 

أن يعـرف، أن يسـتوعب، أن يطبـق ، أن " العمومية تتناسب مع الزمن املخصص لعمليـة التـدريس مثـل  

فهذه األفعال تحتوي عىل درجة معقولة مـن العموميـة ، ويجـب أن تكتـب "  يحلل ، أن يركب ، أن يقوم 

عامة ، وتسـمى هـذه األهـداف فتأيت بعد تحديد األهداف ال :أما األهداف الخاصة و  .بشكل دقيق وواضح 

باملحددة أي تحديد عينة السلوكات التي سوف يقوم بها الطالب ، وهي دالة عـىل الهـدف العـام ، وهـذه 

  . السلوكات تدل عىل تحقيق األهداف 

ومدى مناسبة السـلوك  ،أو صعوبته تحددان عدد النتاجات أو السلوكات املحددة الهدف إن سهولة

  . الذي يعرب عنه  املحدد للهدف التعليمي

  

  : خطوات تحديد األهداف 

  -:إن خطوات تحديد األهداف التعليمية بشكل سلويك يجب أن تشتمل عىل ما يأيت 

  .كتابة األهداف التعليمية كناتج تعليمي متوقع من املتعلم  .١

   -:وضع نواتج تعليمية محددة تحت كل هدف تعليمي عام وذلك عن طريق  .٢

  .لوك ميكن مالحظته االبتداء بفعل يدل عىل س  - أ

  .وضع قامئة للنواتج التعليمية املحددة ألوصاف السلوك املتوقع   - ب

  .مة الناتج التعليمي للهدف ءالتيقن من مال   - ج

  .تنقيح وتعديل قامئة األهداف العامة عن طريق النتاجات التعليمية  .٣

  .عدم حذف األهداف الصعبة أو املعقدة  .٤



  

١٣٦ 
  

  .يها للتعرف عىل وصف األهداف املحددة االستعانة باملواد التي ميكن الرجوع إل .٥

  

  تصنيف األهداف التعليمية  

إن تنمية شخصية املتعلم هي من أهـم األمـور التـي تهـتم بهـا الرتبيـة الحديثـة ، وقـد قـام بلـوم 

أي كتابـة األهـداف لألبعـاد ( رتجمة هـذا األمـر إىل مامرسـات عمليـة لوكراثهول بكتابة الخطوات العملية 

  ) . ة التعليم والتعلم الرئيسة لعملي

هذا الكتاب مفيداً ومهامً يف موضوع األهداف التعليمية ، وقد صنفت األهداف بأبعـاد ثالثـة  دويع

  -:هي 

  )املعرفة والفهم ( وتشتمل األهداف والنتاجات العقلية : البعد املعريف  .١

  التجاهاتاألبعاد الدالة عىل املشاعر واالنفعاالت كاالهتاممات وا:  البعد الوجداين .٢

  وتشتمل عىل األهداف والنتاجات الدالة عىل املهارات الحركية : البعد الحريك  .٣

   -:إىل ست فئات رئيسية وهي  البعد املعريفوقد صنف بلوم األهداف يف 

  املعرفة -١

  االستيعاب  -٢

  التحليل  -٣

  التطبيق  -٤

  الرتكيب  -٥

  التقويم  -٦

  

  

  

  املعرفة 
  االستيعاب 

  التحليل  
  التطبيق   

  الرتكيب 
  التقويم 

  مستويات بلوم يف تصنيف األهداف



  

١٣٧ 
  

 بينها وفق ترتيب هرمي مـن األسـهل هي تنظيم الفئات فياممستويات بلوم يف تصنيف األهداف و 

كام يفرتض أن الفئـة املتقدمـة تشـتمل عـىل الفئـات التـي تسـبقها  ،ومن البسيط إىل املركب ،إىل األصعب

  .  املذكور آنفاً كام يظهر يف الشكل  ،وتحتويها

   -:اآلتيةفقد صنف كراثهول النواتج العملية العاطفية بالفئات  أما البعد الوجداين 

  .االنتباه إىل ظاهرة أو مثرية ، أي ينصب االهتامم عىل اإلثارة : ال االستقب -١

  .االستجابة إىل الظاهرة بطريقة ما : االستجابة  -٢

ينصب االهتامم يف هذه الفئة التي يعطيها الطالب ملوضوع أو ظاهرة أو سـلوك : التقدير أو التثمني  -٣

  .ما كالقبول البسيط بقيمة معينة 

  .قارنة للقيم والوصول إىل تركيب جديد عن طريق امل: التنظيم  -٤

، وتغطـي النتاجـات التعليميـة يف هـذا املسـتوى مـدى واسـعاً مـن االتصاف بقيمـة أو تجمـع قـيم  -٥

  . النشاطات 

   -:اآلتيةفقد صنف كبلر وبيكر النواتج الحركية يف الفئات البعد الحريك أما يف 

  .رسعة والدقة فإن التأكد يقع عىل القوة وال -:حركات الجسم العامة   - أ

تتضـمن أمناطـاً مـن الحركـات املنسـقة التـي تتطلـب الوصـول إىل  -:الحركات الدقيقـة املنسـقة   - ب

  .املستوى املطلوب من املهارة 

وتشري إىل السلوكات املتعلمة التي بواسطتها يرسل الفرد رسالة مـا  -:منظومات اتصال غري لفظي   - ج

   .ملستقبلها بدون استخدام لغة ما

  .وتشري إىل إخراج الكالم يف التخاطب والخطابة وغري ذلك -:كالم سلوكات ال-د

منطاً آخر للمهامت التعليمية يتمثل بتحديد األمناط املختلفة للـتعلم يجريهـا ) جاينيه ( وقد صنف 

   .رقياً صبح مهمة ألنها تسبق أمناط تعلم أخرى أكرث تاملعلم و 

  



  

١٣٨ 
  

وعليه أن يتعرف األحرف  ،قبل أن يتعلم الجمعومثال عىل ذلك ، فإن اإلنسان يجب أن يعرف العد 

  .اللغوية قبل أن يقوم بكتابة الجمل أو الفقرات وقبل أن يستخدم القاموس مثالً 

أصناف التعلم إىل مثانية يبدأ بها من األسهل إىل األصعب وميكـن أن ) جاينيه ( وبناء عىل ذلك وزع 

   -:يوزعها املرء عىل الشكل التايل 
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 (
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  مثل القلق أو الشعور بالرسور أو غري ذلك : التعليم اإلرشادي  .١

  عىل إعطاء االستجابة تصحبها قدرة عضلية معينة  قدرة الطفلفمثالً ) االستجابة ( التعلم من مثري  .٢

  التي يتعلمها الطفل مثالً  أي القدرة عىل ربط سلسلة من األمور: التسلسل  .٣

  السلسلة اللفظية يتضمن كلامت ومقاطع  تعلم الطفل عىل تكوين : تعلم الرتابط اللفظي  .٤

  يف املثريات مع إعطاء االستجابات أي التفريق بني منظومات : تعلم التاميز املزدوج  .٥

  من املثريات وإعطائها تسميات معينة  قدرة الطفل عىل االستجابة ملجموعة : تعلم املفهوم  .٦

العالقـة بـني ( معلومات وفهم عالقات بني املفـاهيم   ول عىل قدرة الطفل عىل الحص: تعلم املبدأ  .٧

  ) مفهومني 

  مشكلة ما يصل بها املتعلم إىل مبدأ جديد   تعلم استخدام املبدأ من أجل حل: حل املشكالت  .٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 فلسفة الرتبية
  "قيم ومثل "  

 األهداف
  الرتبوية العامة 

  أهداف 
  معرفية 

  أهداف 
  وجدانية

  أهداف 
  نفسحركية  

  دةو املحد"  السلوكية " تكوين األهداف الخاصة  



  

١٤٠ 
  

  

  

  : أسئلة تقوميية 

  ناسب يف املكان امل)  X( أو )  √(  ضع 

  (     ) تسعى املؤسسات الرتبوية إىل تحقيق أهداف عريضة تضعها لنفسها بشكل كيل أو جزيئ  .١

  (     ) إن تحديد األهداف التعليمية وتوضيحها ال يعد من السلوكات التي يجب أن يقوم بها املعلم  .٢

  (     )ال يرى أن وضع املحتوى املناسب من أسباب تحقيق الهدف ) ميجر ( إن  .٣

  (     ) األهداف التعليمية السلوكية ، تقديم غرض درايس واضح للمتعلم  من .٤

من خطوات وضع األهداف ، إلغاء تحديد الرشوط أو املواصفات التي يتوقع أن يحدث السلوك  .٥

  (     ) النهايئ ضمنها 

  (     ) املعرفية لتصنيف األهداف ) بلوم ( إن االستيعاب هو إحدى أبعاد  .٦

أن سلوكات الكالم هي من النواتج الحركية يف األبعاد الحركية يف تصنيف ) ر كبلر وبيك( يرى  .٧

  (     )األهداف 

  (      ) بتحديد األمناط املختلفة للتعلم يف تصنيفه لألهداف ) جاينيه ( ال يهتم  .٨
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  الوحدة السابعة

  يف اللغة العربية اياتـالكف
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١٤٣ 
  

  

  : مفهوم الكفاية 

كـام أنهـا  ،هي امـتالك املعلومـات واملهـارات والقـدرات املطلوبـة كالقـدرة عـىل العمـل: الكفاية  .١

  . مجموعة املعلومات واملهارات واالتجاهات التي ميكن اشتقاقها من أدوار الفرد املتعددة

وتعني امتالك اإلنسان لجميع املعارف واالتجاهات واملهارات الالزمة ألداء مهمة ما عىل نحو ميرس  .٢

.  

  .قدرة املعلم عىل إنجاز أهداف التعليم ، وتقاس مبدى خربته السابقة أو مستوى التحصيل  .٣

ن خـالل هي املهارة الرئيسة التي ينبغي عىل املعلم أن يتبعها ويجب أن تظهر هـذه الكفـاءات مـ .٤

  .سلوك ومحصالت التالميذ 

مجموعة من املعارف واملفاهيم واملهارات واالتجاهات التـي توجـه سـلوك التـدريس لـدى املعلـم  .٥

وتساعده يف أداء عمله داخل الفصل وخارجه مبستوى معني من الـتمكن ، وميكـن قياسـها مبعـايري 

  .خاصة متفق عليها 

م أن ميتلكها بحيث تظهـر هـذه الكفـاءات مـن نتـائج هي املهارات الرئيسة التي ينبغي عىل املعل .٦

  . البحوث حول العالقة بني مواصفات أو سلوك املعلم ومحصالت الطالب 

   .عملية التعلم مهي مجموعة املعارف واملهارات واالتجاهات الالزمة لتنظمي .٧

هـا عمـل ، القدرة التي تتضمن مجموعة من املهارات واملعارف واملفاهيم واالتجاهـات التـي يتطلب .٨

أداًء مثالياً ، وهذه القدرة تصـاغ يف شـكل أهـداف تصـف السـلوك املطلـوب بحيـث  ىبحيث يؤد

  .تحدد هذه األهداف مطالب األداء التي ينبغي أن يؤديها الفرد 

هي مجمل السلوك الذي يتضمن املعارف واملهارات األدائيـة بعـد املـرور يف برنـامج تعلـم محـدد  .٩

  تحصيل املعريف ويقاس منيعكس أثره عىل األداء وال



  

١٤٤ 
  

   )١(.خالل أدوات القياس املمثلة باالختبارات التحصيلية وبطاقات املالحظة املعدة لذلك الغرض  

السلوكيات واملعلومات املتكاملة التي اشتقت وفقاً ملستويات محـددة لنتـائج و مزيج من املهارات  .١٠

  .  )٢(التعلم املرغوب فيها 

  

  هارة الكفاية واألداء والكفاءة وامل

الكفاية هي القدرة عىل أداء سلوك ما ، والكفاية يف شكلها الظاهر هي األداء الذي ميكن مالحظتـه  .١

وتحليله وتفسريه وقياسه أي أنها مقدار ما يحققه الفرد يف عمله وتستخدم للداللـة عـىل مسـتوى 

  .اإلنجاز يف العمل 

لعميل للكفاية، ويعني مـا يفعلـه الفـرد األداء هو إظهار املهارة بشكل ميكن قياسه ، وهو املظهر ا .٢

فعالً من خالل أدائه ملهمة ما وليس ما يستطيع أن يفعله ، ولهذا فإنه يتوقع أن يختلف األداء من 

  .موقف آلخر 

هي تحقيق مستوى الجدارة أو الحد األقىص وليس األدىن املقبول كام يحدث يف الكفاية ، : الكفاءة  .٣

  . )٣(اء فعيل للعمل والكفاءة يف شكلها الظاهر أد

املهارة تعني السهولة والدقة والرسعة واإلتقـان واالقتصـاد يف الوقـت والجهـد يف أداء عمـل معـني  .٤

   .يؤديه الفرد

  

  :حركة الكفايات التعليمية 

هي الربنامج الذي يحدد األهداف بذكر الكفايات التعليمية التي عىل املعلم أن يؤديها ، ويحدد 

ويضع مسؤولية اكتساب الكفاية وتحقيق األهداف عىل  ،يتم التقويم عىل أساسهاكذلك املعايري التي 

  . املتعلم نفسه 

                                                 
 ) بترصف ) ( ١٣-١١(ليمية يف القياس والتقويم واكتسابها بالتعلم الذايت ص الكفايات التع) ١(

 ١٦/املصدر السابق ص) ٢(

 )بترصف ) ( ١٣-١١(الكفايات التعليمية يف القياس والتقويم واكتسابها بالتعلم الذايت ص) ٣(



  

١٤٥ 
  

ت لغرض التعلـيم بطريقـة مأما الربنامج الذي يقوم عىل الكفاءات فإنه مجموعة الخربات التي صم

وهـو  ،وذلك لتطوير كفـاءات املعلمـني إىل مسـتوى أداء معـني ،مرتابطة من خالل صفات العمل التعليمي

تحتوي عىل عنارص أساسية هي األهمية واألهداف واملحتوى ) النامذج  ،والتياملد(يقوم عىل مجموعة من 

وتركيز هذه الوحدات عىل  ،واألنشطة التعليمية واألدوات والوسائل التعليمية والقراءات واملراجع والتقويم

  .)١(تعزيز التعلم والتعليم الذايت 

  

  ات التعليمية نتائج ظهور حركة الكفاي

   .اعتامد الكفاءة واألداء بدالً من املعرفة كإطار مرجعي .١

ظهور مبدأ املسؤولية يف العملية الرتبوية بتحويل دور املعلـم مـن مصـدر للمعلومـات إىل موجـه  .٢

  .وميرس لعملية التعلم 

تحديد األهداف بشكل سلويك، فاألهداف يف الحركة واضحة وسلوكية مصـاغة عـىل شـكل نتاجـات  .٣

عليمية محددة قابلة للقياس وتحدد أنواع السلوك وتعمـل كوسـيلة اتصـال بـني املعلـم واملـتعلم ت

  .وتشكل أساساً الختيار األنشطة التعليمية املناسبة وقياس نتاجات التعلم وتقوميها 

التطور التكنولوجي الذي أمّد التعليم والتعلم مبصادر وطرق جديدة كان من العوامل التي طـورت  .٤

  .لرتبية القامئة عىل الكفايات حركة ا

املعلـم هـو / الرتبية القامئة عىل العمل امليداين ومنح الشهادة عىل أساس الكفاءة ومعيار الطالـب  .٥

املعلـم تطبيـق مـا / ما يستطيع عمله ال ما يعرفه أو يعتقده أو يشعر به ، فـإذا اسـتطاع الطالـب 

  .دة يعرفه واستطاع أن يعمل ما هو متوقع منه ُمنح الشها

  

  

                                                 
 )بترصف(،  ١٧املصدر السابق ص ) ١(



  

١٤٦ 
  

  مصادر اشتقاق الكفاءات 

   -:هناك أربع طرق الشتقاق الكفاءات هي 

  .)وهي أقل الطرق صدقاً ( طريقة تخمني الكفاءات الالزمة  .١

وهذه أفضل مـن األوىل حيـث تـربط كفـاءات املعلـم بالنتـاج ( طريقة مالحظة املعلم يف الصف  .٢

  .)التعليمي لدى التلميذ 

  .فاءات الطريقة النظرية يف اشتقاق الك .٣

  .)وهي أفضل الطرق ( الدراسات التحليلية  .٤

   -:وهناك مصادر اشتقاقات أخرى للكفاءات منها 

  .)أي بتحويلهـا إىل عبـارات تقـوم عـىل الكفـاءة ( تحليل محتوى املقررات وترجمتـه إىل كفـاءات  .١

  .وميكن أن يضيف املعلمون ما يرونه رضورياً من كفاءات وأهداف ملا يشتق من املحتوى 

من معلمني ( مبجال التعليم  هتمنيتحديد الحاجات ويتطلب تحديد حاجات املجتمع واملدرسة وامل .٢

ويُعـد هـذا مـن أكـرث  .حتى يتم اشتقاق كفايات الربنامج يف ضوء هذه الحاجات) وطالب وغريهم 

مـة وأكرثهـا مالءمـة لـربامج اإلعـداد قبـل الخد ،األساليب قبوالً الشتقاق كفايات املعلم وتحديدها

  .وأثناءها

ويـتم  ،تتيح إمكانية اختيار املالئم منهـا لحاجـات الربنـامج التي قوائم تصنيف الكفاءات الجاهزة  .٣

  .ذلك يف ضوء اسرتاتيجيات واضحة ومحددة يتم يف ضوئها اختيار العدد املناسب من الكفاءات 

  .مشاركة العاملني يف مهنة التعليم يف عملية اشتقاق الكفاءات وتحديدها  .٤

تجدر اإلشارة إىل أن نجاح العمليـة التعليميـة وتحقيـق أهـدافها يعتمـد عـىل الـرتابط والتفاعـل بـني و 

   -:الجانبني النظري والعميل للعملية التعليمية من خالل اآليت

تزويد املتعلم بالحقائق واملفاهيم واملعلومات املطلوبة وبشكل منظم ومناسـب ملسـتوى التعلـيم  .١

  .بالجانب النظري  املستهدف ، وهو ما يعرف
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إكساب املتعلم املهارات األدائية التي تتضمن جميع النشاطات واملهـارات التطبيقيـة التـي يؤديهـا  .٢

 ،ولهذا الجانب أهمية كبرية يف إكساب املهارات التـي يحتاجهـا املـتعلم يف عملـه مسـتقبالً .املتعلم

ة إىل تنميـة روح حـب العمـل وتنمية قدراته الذهنية والعملية ووضـع األسـس واملفـاهيم النظريـ

  . وشعوره باملسؤولية والدقة يف العمل  ،والنظام لدى املتعلم

وغالباً ما يتعذر وضع حد فاصل بني املهارات األدائية واملعارف النظرية املرافقة يف العملية 

ضوع الذي يتم تبعاً لطبيعة املو ) املهارات واملعارف ( التعليمية ، ولكن يتفاوت مدى التعمق يف كل منها 

  .) كيف ( وجانب  ،)ملاذا(  جانب امفلكل منه ،تعلمه
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  التقويم األثناين 

عام للمتعلمـني ، اذكـر ذلـك بالتفصـيل،   سؤالما هو مفهوم الكفاية ؟  .١
  .يشارك املعلم متعلميه يف الجواب إمتاماً للفائدة "

ة واألداء والكفاءة واملهارة ؟ حدد كل مفهوم مـن يبني الفرق بني الكفا .٢
  .ة تلك املفاهيم بدق

يشارك املعلـم " أذكرها بالتفصيل ،  . ما هي مصادر اشتقاق الكفايات  .٣
  " .متعلميه باإلجابة إمتاماً للفائدة 

كيف يتم الـرتابط والتفاعـل بـني الجـانبني النظـري والعمـيل للعمليـة  .٤
يشــارك املعلــم متعلميــه اإلجابــة " الرتبويــة ؟ ارشح ذلــك بالتفصــيل  

  . الصحيحة إمتاماً للفائدة 



  

١٤٩ 
  

  

  :املهارات األدائية البسيطة واملركبة 

لذا يطلق عليها باملهارات النفس حركيـة ، وهـذه  ،املهارات األدائية تتطلب استخدام العقل والحركة

تتضمن فعالية واحدة أو عدد قليل من الفعاليات البسيطة التي ميكـن ) بسيطة ( ن أن تكون املهارات ميك

ويـتم تعليمهـا  ،بـني الحركـة والعقـل اً عاليـ اً وهذه عادة ال تتطلب تنسـيق .تعلمها ومامرستها مرة واحدة 

مـن  ،هـا مـرة واحـدةباتباع ما يسمى بالطريقة الشاملة التي من خاللها يتم تعليم ومامرسـة املهـارة بأكمل

  .دون تجزئتها إىل خطوات 

وهناك أيضا املهارات املعقدة التي ال ميكن تعليمها ومامرستها مرة واحدة، وهنا يتم اتباع ما يعرف 

ويكون ذلك من خالل تجزئة املهـارة املعقـدة إىل عـدة  ،بالطريقة املجزأة يف تعليم هذا النوع من املهارات

ويتم تعليم ومامرسة وإتقان جزء واحد يف كل مـرة قبـل االنتقـال إىل الجـزء  .أجزاء أو فعاليات أو خطوات

ويف هذه الحالة ال ميكن تعلم كل الفعاليات مـرة . ها وفعاليتها ئاآلخر لحني إكامل مامرسة املهارة بكل أجزا

عة املناسـبة وهي اختيار الرس  ،واحدة ضمن تلك املهارة بل يجب أن تؤخذ عىل سبيل املثال الفعالية األوىل

ومـن ثـم االنتقـال إىل الفعاليـة  ،التي تتطلبها كافة ويتم تعليم املتعلمني عليها إىل أن يتم إتقان الحركات .

  .     الثانية وهكذا 

إن الوقت الذي يتطلبه تعلم املهارة املعقدة هو أطول بكثـري مـن الوقـت املطلـوب لتعلـيم مهـارة 

أثنـاء  ،وإن يعطي أهميـة للفـروق الفرديـة بـني املتعلمـني ،ملعلمبسيطة ، هذه الحقيقة يجب أن يدركها ا

  . خاصةعملية تعلم املهارة املعقدة 

  

  : مراحل تعليم املهارات 

تُعد الطريقة األدائية أو املشاهدة العملية من الطرق املعتمدة يف تعليم املهارات العميلة التي 

 لتحققوا ،لعملية التعليمية إىل خطوات أو مراحلة ائوتعني تجز  ،حلت محل أسلوب املحاكاة أو التقليد

  من استيعاب املتعلم لكل خطوة من 
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وفيام يأيت الخطوات املتبعة يف الطريقة األدائية يف . خطوات األداء قبل االنتقال إىل الخطوة التي تليها 

  .تعليم املهارات

  اإلعداد والتحضري : أوالً 

ي من وجود مهارة أدائية تتطلب إجراء مشاهدة وتتمثل هذه املرحلة يف دراسة الهدف التعليم

عملية ميكن عرضها خالل مدة زمنية قصرية، وبالنسبة للمهارات األساسية التي ميكن إجراء مشاهدة عملية 

لكل منها خالل مدة زمنية قصرية، فتفيد عملية دراسة الهدف التعليمي لتحديد املفاهيم املرتبطة 

ها مسبقاً، ملساعدة املتعلم عىل تفهم خطوات املشاهدة العملية وتتبعها باملهارات العملية الواجب تفسري 

 .  

ويجب إعداد املتعلم من خالل تهيئته للموقف التعليمي ودراسة املدة الزمنية املخصصة ملجموعـة 

املهارات وهل سيتم تناول املهارات بالتتابع أم أنها ستجزأ ألكرث من حصة واحدة ؟  وهذا يتوقف عىل مدة 

ق وتعقيد املهارة ، فمهارة بسيطة قد ال تستغرق حصة واحدة بينام مهارة أخرى تتطلـب عـدة حصـص عم

)١( .  

  املشاهدة أو التقويم: ثانياً 

  :وتتم يف خطوتني  

  :تهيئة املتعلم ويراعي فيها :  األوىل

  .توزيع جلوس أو وقوف املتعلمني بشكل يؤمن لكل منهم مشاهدة ومتابعة العرض بصورة جيدة  .١

تأمني إثارة اهتامم املتعلمني مبوضوع العرض واملشاهدة وهذا يتطلب إيضـاح موضـوع املشـاهدة  .٢

  .وتفسريه وربطه مبا يعرفونه سابقاً ، أي جعل املتعلمني يتحسسون الهدف 

  . تفسري املفاهيم التي تساعد املتعلمني عىل تفهم وتتبع خطوات املشاهدة  .٣

                                                 
 ) ١١٧(ملهنية ، أنظر طرق تدريس والتدريب املهني ، ص وهذه الخطوات قد تفيد يف تعليم املهارات ا) ١(
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   عرض املهارة ويتم فيها: الثانية 

قيام املعلم بإجراء املشاهدة ببطء إلتاحة الفرصة للمتعلمني للتعـرف ومالحظـة النقـاط األساسـية  .١

  . لألداء 

  .القيام بإجراء العملية خطوة خطوة  .٢

  .القيام يف النهاية بإجراء املشاهدة بصورة متكاملة لتخليص عام  .٣

  مامرسة املتعلمني : ثالثاً 

كامً ونوعـاً ( منا تعني تكرار األداء لتحقيق املستوى املطلوب وإ  ،املامرسة ليست تعلم مهارة جديدة

ويفضل أن يقـوم املعلـم بتوزيـع الواجبـات األدائيـة عـىل  .كام هو محدد ضمن الهدف التعليمي  ،)وزمناً 

وكذلك  ،ليك تكون املامرسة منظمة وهادفة ،وكذلك توزيع بطاقات تعليمية عىل أفراد املجموعة ،املتعلمني

أمـا بطاقـة العمـل فيحـدد فيهـا  .اقات تعليمية عىل املتعلمني ليك تكون الـدرس مـنظامً وهادفـاً توزيع بط

   -:موضوع الدرس وخطوات ومواصفات املهارة العملية كاآليت 

  .اسم الدرس  .١

  .الغرض أو األهداف الرتبوية  .٢

  .الوسائل التعليمية املستخدمة  .٣
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  التقويم األثناين 

  بني الفرق بني املهارات األدائية والبسيطة واملركبة ؟ .١
سـؤال عـام للمتعلمـني يشـارك " أذكر مراحـل تعلـيم املهـارات ،  .٢

  ." املعلم اإلجابة فيه إمتاماً للفائدة ، مع الرشح  
  .كيف يتم عرض املهارة ؟ أرشح ذلك بالتفصيل  .٣
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  املعلم يف مرحلة الطفولة مواصفات 

ومبا ، مبا يتمتع به من قيم وأخالق حميدة  ،املعلم دوراً أساسياً وفاعالً يف بناء شخصية الطفل ؤديي

ومربياً ) أو أماً مثالية ( مام يجعل منه أباً مثالياً  ،ومبا يتقنه من مهارات ،يتحىل به من معارف ومعلومات

بأخالق حميدة كرمية ويكون عىل قدر من العلم  املعلم ن يتحىلأ إذن يجب  . قديراً ومعلامً جديراً 

  . متكنه من إشباع حب الفضول عند الطفل ليكون قدوته  اللباقةوالثقافة و 

مهمة التعليم يف مراحل الطفولة ذات مسؤولية كبـرية متكـن املعلـم مـن القيـام بـدوره عـىل  دوتع

لـذلك فإنـه بحاجـة إىل العديـد مـن  .ؤولياته بفاعليـةوالقيـام مبسـ ،وتنفيذ مهامتـه التعليميـة ،أكمل وجه

  ) . الوجدانية ( الكفايات األساسية يف املجاالت العقلية املعرفية والجسدية والحركية واالنفعالية  

   -:التالية  يجب أن يتحىل بالصفات) مراحل الطفولة (معلم املراحل األوىل للتعليم  إن

  .تلك املراحل  أن تكون لديه رغبة حقيقية للعمل يف .١

  .أن يتمتع باالتزان االنفعايل  .٢

  .أن يكون لديه القدرة عىل إقامة عالقات اجتامعية إيجابية مع األطفال والكبار  .٣

أن يكون سليم الجسد والحواس وأن يكون خاٍل من العيوب الجسمية التي قـد ال تسـاعده يف  .٤

  .إقامة عالقات الحب واالحرتام مع األطفال 

  .يمة وال يعاين من مشاكل النطق أن تكون لغته سل .٥

  .أن يتحىل باألخالق ليكون مثاالً يُحتذى به  .٦
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  الدور الرتبوي للمعلم يف مرحلة الطفولة 

 : يؤدي املعلم دوراً تربوياً يتمثل فيام يأيت

  .اقتناعه بأهمية مرحلة الطفولة وأثرها يف منو شخصية الفرد  .١

  .ظهار تخصصه للقيام مبهامت هذا الدور تأكيد دوره الرتبوي املهم الذي يؤديه وإ .٢

   .املختلفة سعيه لتطوير ذاته ورفع كفاءته وتوسيع دائرة خربته باملجاالت .٣

  .إميانه بأهمية التعاون والعمل الجامعي .٤

  .إميانه بدوره كقدوة حسنة  .٥

  .احرتام أخالقيات مهنته واعتزازه باالنتامء إليها  .٦

  .له مع األطفال اهتاممه بقضايا املجتمع وتوظيفها يف عم .٧

  .أن يكون حلقة وصل بني األطفال وبني املجتمع  .٨

  .اهتاممه بالوضع البيئي لألطفال من أجل تحقيق االستمرارية والتكامل يف خربته  .٩

أن يعمل عىل تطوير الخربات املدرسية إليصالها وتوظيفها يف أرس األطفال من أجل إثـراء العمليـة  .١٠

   .الرتبوية

  

  حل الطفولة كفايات املعلم يف مرا

   -:رتبط مفهوم الكفاية يف هذه املرحلة مبا يأيت ي

  .أدوار ومهام املعلم  .١

  . ء املعلمأدا .٢

  .املعلومات والقيم التي يتحىل بها املعلم يف عمله  .٣

  .املهارات الالزمة لعمله  .٤

  .تحقيقها إىل الغايات التي يسعى  .٥
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   -:وتقسم الكفايات املطلوبة مبوجب ذلك إىل 

  .طيط واإلعداد قبل التدريس كفايات التخ .١

  .كفايات األداء وهي ما يتم خالل العملية التعليمية  .٢

كفايات التقويم التي ترتبط بقدرة املعلم عىل حكمه عىل نتائج املواقف التعليمية ومدى تحقيق  .٣

  .األهداف التي يعمل ألجلها 

  

  كفايات التخطيط ملرحلة الطفولة 

 : فولة مبا يأيتتتمثل كفايات التخطيط يف مرحلة الط

تجميع البيانات الالزمة عن األطفال الذين يقوم بتعلـيمهم والتـي تسـاعده عـىل تخطـيط الـربامج  .١

  .التعليمية لهم 

  .اختيار األهداف الالزمة املناسبة للمرحلة والظرف االجتامعي واالقتصادي املتوفر يف املدرسة  .٢

  .ط تحديد املصادر املتنوعة التي يستفيد منها عند التخطي .٣

التي يخطط لها حيث يتم بعضها داخل الصف واآلخـر خارجـه ) النشاطات وغريها ( تنوع الربامج  .٤

  .وتحديدها 

  .أن يصوغ األهداف السلوكية لطلبته  .٥

  .اختيار الوسائل التعليمية املناسبة لدروسه  .٦

  .تحديد أساليب التقويم التي يستخدمها  .٧

  

  كفايات اإلعداد 

 : يتتتضمن كفايات االعداد ما يأ 

  .تهيئة البيئة الرتبوية املالمئة لنمو األطفال إلتاحة الفرصة إلظهار مواهبهم .١



  

١٥٦ 
  

  .تهيئة الوسائل التعليمية املساعدة لتنفيذ برامجه اليومية داخل الصف وخارجه  .٢

  

  كفايات تنفيذ الربامج للمرحلة 

 : تتضمن كفايات تنفيذ الربامج مبا يأيت

  .ركة يف تنفيذ الربامج إثارة دافعية األطفال للنشاط واملشا .١

  .تنوع األنشطة  .٢

  .استخدام أسلوب التعزيز الفوري املستمر  .٣

  .مراعاة الفروق الفردية  .٤

   .عدم استخدام التخويف التي تُيسء إىل منو شخصية الطفل .٥

   .استخدام اللغة املناسبة للمرحلة .٦

   .االهتامم باألمثلة والتشبيهات الرتاثية الرتبوية .٧

  .عن أنفسهم ومعرفة دوافعهم ورغباتهم ) األطفال ( بة االهتامم بتعبري الطل .٨

  .استعامل أسلوب اإلرشاد يف مامرسة النشاطات الطالبية  .٩

  .االهتامم بتنمية العادات الحسنة عند األطفال .١٠

  .االهتامم بتشجيع األطفال عىل تكوين عالقات اجتامعية سليمة مع أقرانهم ومع الكبار  .١١

  .هم الشخصية النافعة مساعدة األطفال عىل تنمية ميول .١٢

   .مساعدة الطلبة عىل القدرة عىل حل املشكالت .١٣

   .مساعدتهم عىل القدرة عىل االبتكار .١٤

  .أن يكون قادراً عىل تنفيذ النشاطات التي تنمي املهارات لدى الطلبة  .١٥

   .مالحظة الطلبة أثناء النشاطات والتدخل فيها عند الحاجة لغرض املساعدة .١٦

  .الربنامج يف الجوانب التي تتفق مع مراحلهم العمرية  مساعدة الطلبة يف تنفيذ .١٧



  

١٥٧ 
  

  .مساعد الطلبة األطفال عىل اتخاذ القرارات يف املناسبات املختلفة  .١٨

   .القدرة عىل ربط املفاهيم املستجدة واملفاهيم السابقة عند الطلبة .١٩

  .ة تشجيع الطلبة عىل الرجوع إىل كتبهم املدرسية واملصادر التي تتفق وفئاتهم العمري .٢٠

  .إتاحة الفرصة لألخذ مبفاهيم التعلم الذايت وإتاحة الفرصة لهم للقيام بذلك تحت إرشافه  .٢١

  .االهتامم بنظافة البيئة املحيطة بالطلبة األطفال  .٢٢

  .استخدام املرونة يف التخطيط الذي وضعه لتنفيذ ذلك  .٢٣

  

  :عهاالكفايات الالزمة إلدارة العملية التعليمية الخاصة باملرحلة والتفاعل م

  .استخدام األسلوب الدميقراطي يف التعامل مع الطلبة الصغار  .١

  .القدرة عىل توزيع املسؤوليات بني الطلبة الصغار مبا يتامىش مع قدراتهم واستعداداتهم  .٢

  .القدرة عىل التوجيه البناء يف املواقف املختلفة سواء أكان التوجيه فردياً أو جامعياً  .٣

   .تياً وحسن الترصف يف املواقف املختلفةاملساعدة عىل حل املشكالت ذا .٤

   .تأكيد روح التعاون بني الطلبة الصغار .٥

  .االبتعاد عن املساس بحرية اآلخرين عند ترك الطلبة الصغار ميارسون حرياتهم الفردية  .٦

  .حسن استخدام اإلمكانات املتاحة للمعلم يف هذا املجال  .٧

  .ورهم إن أمكن تكوين عالقات طيبة مع الطلبة الصغار وأولياء أم .٨

   .االهتامم مبشاكل الطلبة الصغار واالستامع لهم واملحافظة عىل مشاعرهم .٩

   .عدم اإلكثار من األوامر والنواهي املوجهة للطلبة إال عند الحاجة .١٠

  .من حدوث األخطاء واملساعدة عىل تصحيحها  ضاالمتعاعدم  .١١



  

١٥٨ 
  

  .املعلم يف صيغة محببة وليست يف شكل أوامر  تأن تكون توجيها .١٢

إقامة عالقات فردية مع كل طالـب صـغري عـىل حـدة دون تفرقـة ومراعـاة املسـاواة يف التعامـل  .١٣

   .معهم

  

  الكفايات الالزمة للنمو املهني للمعلم 

  .)الزمالء ( االستفادة من خربات اآلخرين  .١

  .االستفادة من خربات املديرين  .٢

  .تعلم املهارات املعززة للعمل مع الطلبة الصغار  .٣

  .من الخربات الرتبوية السابقة واملستجدة عن طريق املتابعة الشخصية االستفادة  .٤

  

  كفايات التقويم 

السـابقة ( تقويم الربنامج املخطط من خـالل سـلوكات الطلبـة الصـغار ومعلومـاتهم ومهـاراتهم  .١

  .)واملكتسبة 

  .التقويم الذايت للنفس واألهداف واألنشطة وطرق تفاعل كل ذلك مع الطلبة الصغار  .٢

   .لجة نقاط الضعف التي تكتشف يف عملية التقويم وتدعيم نواحي القوةمعا .٣

 .الوقوف عىل النواحي اإليجابية والسلبية يف عملية التقويم واملساعدة يف تدعيم اإليجابية منها  .٤

  



  

١٥٩ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  التقويم األثنايئ 

يشارك " لم يف مرحلة الطفولة ؟ عددها ،  ما هي مواصفات املع .١
  " .املعلم املتعلمني يف التعداد والرشح 

   .اذكر الدور الرتبوي ملعلم الرتبية اإلسالمية يف مراحل الطفولة .٢
ما هي كفايات التخطيط ملرحلة الطفولة ؟ مبيناً كفايات األعداد  .٣

جابة يشارك املعلم متعلميه اإل " وكفايات تنفيذ الربامج للمرحلة  
  ".الصحيحة إمتاماً للفائدة 

أذكر الكفايات الالزمة إلدارة العملية التعليمية الخاصة بكل مرحلة ،  .٤
  وما هي طرق التفاعل معها ؟

  .ني بإيجاز الكفايات الالزمة للنمو املهني للمعلم ب .٥
يساعد املعلم " ما هي كفايات التقويم ؟ عددها وأرشحها ،   .٦

  " .إمتاماً للفائدة متعلميه يف اإلجابة والرشح 
  



  

١٦٠ 
  

  

  ردي الكفايات التعليمية التي يجب توافرها لدى املعلمني يف التعليم الف

  .قدرة املعلم عىل معرفة الفروق الفردية بني املتعلمني ومراعاتها  .١

القدرة عىل استخدام وسائل التقويم املختلفة من اختبارات ومقابالت واستبيانات وقـوائم الرصـد  .٢

   .والتقدير

  .إتقان املادة الدراسية والتعمق بها  .٣

   .ل الشفافياتالقدرة عىل إنتاج األدوات واملواد التعليمية املطلوبة مث .٤

  .القدرة عىل استخدام التقنيات التعليمية كاألجهزة واآلالت التعليمية  .٥

   .القدرة عىل فهم الخصائص النامئية للمتعلمني .٦

  .القدرة عىل العمل يف مجموعات مختلفة من الطلبة  .٧

  .القدرة عىل استيعاب أسس ومبادئ اإلرشاد والتوجيه النفيس والرتبوي  .٨

بدراسات متنوعة يف مجال الثقافـة العامـة ملعرفـة الـرتابط بـني مادتـه واملـواد القدرة عىل اإلملام  .٩

  .األخرى 

  

  مهارات التعلم الذايت

مهارات تنظيم الدراسة ومنها عمل الجداول الدراسية وكيفية تنظيم أوقـات الدراسـة مبـا يتناسـب  .١

  .والتزامات الفرد العملية واألرسية 

تحسـني مسـتوى الفهـم واالسـتيعاب والرتكيـز : اعلـة ومنهـا مهارات تنظـيم الدراسـة والقـراءة الف .٢

  .واالنتباه والقراءة الفاعلة 

  .الكفايات الكتابة ومهاراتها كالتلخيص وتدوين املالحظات وكتابة التقارير واملقاالت  .٣

مثل مهارات اسـتخدام املكتبـة ، ومهـارات اسـتخدام الوسـائل : مهارات الوصول إىل مصادر التعلم  .٤

  .املتنوعة املختلفة والتقنيات الرتبوية الحديثة  التعليمية



  

١٦١ 
  

املهارات املتعلقة بالتقويم وتشتمل عىل معرفة املـتعلم ألسـاليب املراجعـة واالسـتعداد لالمتحـان  .٥

   . مهارات التقويم الذايت  فضال عن ،وكيفية اإلجابة عن االمتحانات بأسئلتها املختلفة

  .ة مهارات البحث والتنظيم املستمرة للمعرف .٦

  .)١(مهارات اكتساب التفاعل والتواصل املستمر الذيك  .٧

  

  املعلم ومقوماته 

   -:أما صفات املعلم فكثرية منها 

ولزاماً عىل مـدرس اللغـة العربيـة " يف التخصص الذي هو فيه ، وهنا اللغة العربية " غزارة العلم   .١

   -:أن 

  .باملادة الدراسية التي يقدمها  يلم  - أ

  .ربط وحداتها ربطاً محكامً  ويتمكن من ،فهم اللغة العربيةي   - ب

 ،القيادي ليكـون قـدوة ملتعلميـه هإن ضعيف الشخصية ال يستطيع أن يتمثل دور : قوة الشخصية  .٢

   .ن هيبته جزء من قبول الطالب للامدة املقدمة إليهإ إذ 

   .بالصفات الخلقية العالية ليحسن تعامله مع طالبه االتصاف .٣

وأن تكون نفسيته متفتحـة ومنبسـطة وغـري  ،املطلوب املرونة يف التعاملفمن ذكاء املعلم  :املرونة .٤

ن إ إذ  ،وأن يكـون شـغوفاً بـالعلم موهوبـاً باللغـة العربيـة وآدابهـا ووحـداتها املختلفـة، منطوية 

املوهبة والشغف مبوضوع الدرس من صفات املعلم الناجح وأن يكون ساعياً للثقافة العامة ليكون 

ه من األمور والثقافات واال يكون عاجزاً عن إدراك األمـور األخـرى، ليسـتأنس بـه ـلله اإلملام مبا حو 

  طالبه ومجتمعه ، وأن تكون له الخربة والتجربة املستمرة يف

                                                 
 ٣٢٩/ صعوبات التعلم ص ) ١(



  

١٦٢ 
  

  .الحياة ، حتى إذا ما أعطى رأياً ، أعطاه عن خربته العلمية يف اللغة العربية وتجربته فيها  

د املستبرش بالغد املرشق ، والحرص عىل نتـائج عملـه مـع فهذه الصفات تدفع املعلم الناجح السعي

  )١( .متعلميه أو طالبه

  

  كفايات معلمي اللغة العربية 

  

  كفايات معلمي األدب العريب : أوالً 

  :يف مجال التخطيط واإلعداد للدروس   -  أ

   .أن يستطيع إعداد خطة سنوية يذكر فيها أهداف تدريسه لهذه املادة .١

   .سلوب درس األدب العريب مبستوياته املختلفةيحدد األهداف الخاصة أل  .٢

   .ة عىل أشهر السنة الدراسيةدبييوزع املفردات األ  .٣

   .يذكر استخدام الوسائل التعليمية غري الكتاب والسبورة يف تدريس النص .٤

   .يذكر العنارص املتعلقة باستخدام الوسائل التعليمية الخاصة بالدرس .٥

ومعانيها ويكتب تراكيب النص ومفرداته موضحاً الرتابط بني استطاعته من وضع املفردات الصعبة  .٦

   .مفرداته األدبية

   .أن يتمكن من تدوين األفكار األساسية التي يتم بها تقديم الدرس .٧

أن يكون قادراً عىل إعداد خطة ملناقشة ما يصوره النص من ظواهر البيئـة الطبيعيـة واالجتامعيـة  .٨

  .والسياسية 

  .ظيم الوقت عىل خطة إعداد الدرس أن يكون قادراً عىل تن .٩

  

  

  

                                                 
 ) بترصف ) ( ٤٢-٢٦(عابد توفيق  الهاشمي ، ص.طرق تدريس الرتبية اإلسالمية ، د) ١(



  

١٦٣ 
  

  

  يف مجال التمهيد   -  ب

   .أن يجيد التحدث بطريقة متهد للدرس الجديد بإثارة الدافعية وجلب انتباه الطلبة .١

   .أن يكون قادراً عىل ربط الخربات السابقة بالدرس الجديد .٢

  .أن يكون متمعناً يف ربط الدرس بالخربات السابقة  .٣

   .حةأن يجيد التحدث بلغة فصي .٤

  

  يف مجال العرض والرشح والتحليل   -  ج

  .وأن يجيد عرض النص أمام الطلبةأن يجيد قراءة النص قراءة منوذجية تعبرييه  .١

  .أن يتمكن من رشح معاين املفردات الصعبة يف النص  .٢

  .أن يستطيع توزيع وقت الدرس بحيث يعطي للطلبة وقتاً مناسباً لقراءة النص قراءة صامتة .٣

ص إىل وحدات فكرية ، وأن يستطيع توضيح معنى الوحدات وتحليلها تحلـيالً أن يجيد تقسيم الن .٤

  .أدبياً وأن يرشك الطلبة يف عملية الرشح والتحليل وأن يستطيع ربط هذه الوحدات بعضها البعض 

   .أن يقدر أن يحمل الطلبة عىل إدراك النواحي الجاملية والبالغية يف النص .٥

  .الدرس تلخيصاً مجمالً  أن يكون قادراً عىل تلخيص مواضيع .٦

  .أن يستطيع إيصال الطلبة إىل التعمق يف املعنى الضمني للنص  .٧

  .أن يحمل الطلبة عىل ترتيب األفكار األساسية يف النص  .٨

  .أن يستطيع تبيني أهمية الصورة األدبية يف موضوع الفكرة  .٩

اللغـة يف إبـراز تلـك أن يتمكن من لفت أنظار الطلبة إىل الصور األدبية يف الـنص وكـذلك أهميـة  .١٠

   .الصورة



  

١٦٤ 
  

  .أن يتمكن من موازنة املفردات يف النص األديب لتعرف قوة الكلمة يف النص  .١١

   .الفرعية لألفكار نواناتأن يتمكن من جعل الطلبة قادرين عىل وضع بعض الع .١٢

  

  يف مجال االستنباط  -د

  ية أو السياسية يجعل الطلبة يستنبطون ما يصوره النص من الظواهر البيئية أو االجتامع .١

  .نية للنص فيحمل الطلبة عىل استنباط الخصائص ال .٢

  . أن ميكن الطلبة من إصدار األحكام املناسبة عن الشاعر أو األديب وعرصه .٣

   .أن ميكن الطلبة من استنباط مميزات العرص واالتجاهات األدبية فيه اعتامداً عىل النص .٤

  .لنافعة واملناسبة للطلبة أن يكون قادراً عىل تحديد الواجبات البيتية ا .٥

  

  كفايات معلم اللغة العربية ملادة النحو : ثانياً 

  يف مجال العرض والرشح والتحليل   -  أ

  .أن يستطيع وضع خطة سنوية يذكر فيها أهداف تدريس القواعد .١

  .أن يكون قادراً عىل وضع خطة يوزع فيها املفردات النحوية عىل أشهر السنة الدراسية  .٢

  .و األهداف الخاصة لكل موضوع أن يبني الهدف أ  .٣

  .أن يذكر الطريقة التي يتبعها يف عرض املوضوع  .٤

   .أن يبني الوسائل التعليمية أي الوسائل املناسبة للدرس .٥

  .أن يضع خطوات التدريس  .٦



  

١٦٥ 
  

  .أن يعرف كيفية التمهيد للدرس  .٧

  .أن يثبت القاعدة النحوية بشكل واضح  .٨

  .ص التي يستخدمها أن يكون قادراً عىل رضب األمثلة يف النصو  .٩

  .أن يكون قادراً عىل تثبيت األسئلة التي يوجهها إىل الطلبة  .١٠

   .أن يبني كيفية حل التمرينات مع إعطاء مناذج للحل .١١

  .أن يكون قادراً عىل توزيع الوقت عىل خطوات الدرس .١٢

  

  يف مجال التمهيد   -  ب

  .أن يتمكن من ربط املوضوع الجديد بالخربات السابقة  .١

  .تمهيد بإثارة الدافعية وجلب االنتباه الطلبة أن يتمكن من ال .٢

  .أن يكون قادراً عىل التحدث بلغة فصيحة  .٣

  .أن يربط الدرس الجديد بالدرس القديم  .٤

  

  عرضيف مجال ال  -  ج

  .استطاعته تبني إثارة موقف معني يساعد الطلبة عىل التوصل إىل األمثلة الصحيحة  .١

  .ثلة السابقة أن ميكن الطلبة من رضب األمثلة عىل منوال األم .٢

  .أن يستطيع الرتكيز عىل املفردات موضوعة الدرس وربطها باألمثلة السابقة  .٣

  .أن يكون قادراً عىل إعراب الكلامت والجمل التي يستخدمها  .٤

   .أن يستطيع أن يجعل الطلبة قادرين عىل إعراب الجمل الواردة يف النص .٥

  .أن يستخدم وسائل اإليضاح املناسبة .٦

  .االخرى النحوية التي يتوصل إليها عىل السبورة أو يف وسائل اإليضاحأن يدون القواعد  .٧



  

١٦٦ 
  

  .أن يستطيع أن يلخص املوضوع تلخيصاً سبورياً  .٨

   .أن يستطيع أن يحلل القاعدة النحوية إىل عنارصها األساسية .٩

  .أن يتمكن من تحليل القيم واألفكار التي يتضمنها النص  .١٠

  

  يف مجال التطبيق وحل التمرينات  -د

  .يستطيع وضع أسئلة حول القاعدة إلعطاء أمثلة صحيحة  أن .١

  .أن يستطيع حل فقرات التمرين  .٢

  .)١(وتصحيحها   أن يستطيع تحديد الواجبات البيتية للطلبة وأن يكون قادراً عىل متابعتها  .٣

                                                 
 ) بترصف (   ١١١-١٠٧/ يم األداء ملعلمي أدب األطفال والقواعد النحوية يف ضوء الكفايات التعليمية ص وراجع تق) ١(



  

١٦٧ 
  

  

  أسئلة تقوميية 

   -:أمام كل من )  X( أو )  √(   ضع 

  (      )  وهي القدرة عىل أداء سلوك ما     ،والقدرات هي امتالك املعلومات واملهارات: الكفاية  .١

  (       )هي إظهار املهارة بشكل ميكن قياسه : الكفاءة  .٢

  (      ) أن طريقة تخمني الكفاءات الالزمة هي مصدر من مصادر اشتقاق الكفاءات  .٣

يف العمليـة  غالباً مـا يتعـذر وضـع حـد فاصـل بـني املهـارات األدائيـة واملعـارف النظريـة املرافقـة .٤

  (      ) التعليمية 

وكذلك فإنه لـيس مـن  ،إن سالمة الجسم والحواس ليست من مواصفات املعلم يف مرحلة الطفولة .٥

  (      ) الواجب أن يكون خالياً من العيوب 

يـة الزمـة كفاإن استخدام األسلوب الدميقراطي يف التعامل مـع الطلبـة الصـغار ليسـت بالرضـورة  .٦

  (     )لتعليمية الخاصة مبرحلة الطفولة والتفاعل معها العملية ا الدارة

إن قدرة املعلم عىل معرفة الفروق الفردية بني املتعلمني ومراعاتها تعد من الكفايات التعليميـة يف  .٧

  (     ) مراحل التعليم الفردي 

  )   (   مهارات اكتساب التفاعل والتواصل املثمر الذيك من مهارات التعلم الذايت   دال تع .٨

  (     )غزارة العلم ليست من مواصفات املعلم أو مقوماته  .٩

  (    )إثارة الدافعية ليست من كفايات معلم األدب العريب يف مرحلة التمهيد  .١٠

من كفايات معلم اللغة العربية ملادة النحو أن يسـتطيع وضـع خطـة سـنوية يـذكر فيهـا أهـداف  .١١

  (      ) تدريس القواعد



  

١٦٨ 
  

  

  

 



  

١٦٩ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الوحدة الثامنة

  أساليب تدريس اللغة العربية 

  

  

  

  

  



  

١٧٠ 
  

  



  

١٧١ 
  

  

  القراءة

  مفهومها  .١

  .الغرض األسايس من القراءة هو أن يفهم املتعلمون ما يقرؤون يتبع ذلك اكتساب املعرفة 

   -:وعن طريق القراءة يحقق املتعلم جملة أمور منها 

  " .رأون التي قامت بكتابة ما يق" التلذذ بثمرات العقول   .١

  .تعويد املتعلمني إجادة النطق  .٢

  .تعريفهم بحسن التحدث  .٣

  .تدريبهم عىل روعة اإللقاء  .٤

  .تنمية ملكة النقد والحكم  .٥

  .تنمية قدرة التمييز بني الصحيح وغري الصحيح  .٦

   -:قد تطورت عرب مراحل منها . لذلك فالقراءة عمل فكري 

. ضعيفة تحدد باإلدراك البرصي للرمز املكتـوب  سالمة األداء حني كان مفهومها محصوراً يف دائرة - أ

  .والتعريف به ونطقه

  .أي أن القراءة صارت عملية ترمي إىل الفهم . ترجمة تلك الرموز إىل دالالت فكرية  - ب

بحيث يجعل القارئ راٍض أو ساخط أو معجب أو متعجب . التفاعل الحاصل بني القارئ واملقروء  - ج

  .، ومرسور أو حزين أو غري ذلك 

  . أي أن ينتفع القارئ بها يف مواقفه العامة. استخدام القراءة يف حل املشكالت  -د

  أهميتها  .٢

من إذاعة وتلفاز (املسموعة واملرئية . تفوق القراءة كل الوسائل املتيرسة يف الوقت الحارض 

  ، كام أنها األداة التي يستخدمها يف نقل األفكار سواء ) وغريها



  

١٧٢ 
  

الكمبيوتر أو ( أو يف استخدام الوسائل التعليمية أو وسائل االتصاالت الحديثة يف الرسائل أو التأليف 

  .وقراءة ترجمة األفالم السينامئية ) الحاسوب ، واالنرتنت 

يتم عن طريق القراءة اتصال األفراد وإن تباعدت املسافات بيـنهم ، فلـوال القـراءة ، لكـان االتصـال 

محـدودة " األمـي " قات البرشية بدونها، حيث تكون بيئة اإلنسـان  باملستجدات معدوماً  وال تتحدد العال 

  .قطعاً 

وإذا توفرت الرغبة يف التعلم ، فال بد من القراءة ، إذ هي املفتاح الذي يلج املرء من أبوابه إىل كـل 

  .قطعاً يف الوصول إليها، ويصبح فاشالً يف حياته الخاصة أيضاً " األمي " مجاالت العلم ، ويفشل  

ومن الناحية االقتصادية ، فليس هنالك من جهد مادي كبري لتعلم القراءة ، وتتعدى الجهـد املـادي 

إىل الجهد املعنوي ، فهي أقل وسيلة للحصول عىل املعرفة، وهـي األسـاس الـذي يقـرب املـرء مـن الصـحة 

  .ويبعده عن الخطأ 

وصـول الصـحف إىل كـل  أما املجتمع فوسيلة نهوضه ووحدته ، هـي القـراءة ، حيـث هـي مفتـاح

إنسان وكذلك الوسائل اإلعالمية املختلفة ، وهي التي تعرفنا بالكتب واللـوائح العامـة وتقـديم اإلرشـادات 

  .والتعليامت وغريها أي أن القراءة هي الوسيلة لفهم ومعرفة كل ذلك 

سـاعدهم عـىل إن القراءة هي االداة الفعالة لتقارب الناس وتبـث روح التفـاهم فيهـا بيـنهم ، أي ت

الوحدة االجتامعية ، فإذا ساد الجهل بالقراءة فمن سـريعى شـؤون النـاس ؟ وكيـف يـتم ذلـك يف مختلـف 

القطاعات والدوائر الرسمية وغري الرسمية ؟ وميكن أن يحس املرء بأهميتها، حني يرى ماكينة املجتمع تدور 

املياه التي تصل إىل كل بيت وإىل كل مرفـق ، يف كل مكان ، فهي أشبه ما تكون بالتيار الكهربايئ أو أنابيب 

  .لتسري الحياة بها طبيعة ومنتجة 

  أهداف القراءة  .٣

   -:إن لدرس القراءة أهداف كثرية ميكن أن نذكر منها 

  .إجادة النطق  - أ



  

١٧٣ 
  

  .)١(كسب املهارات يف القراءة املختلفة  - ب

  .حسن األداء  - ج

  . استيعاب املعنى ومتثيله-د

  .ثروة املفردات واالستطاعة عىل معرفة الرتاكيب الجديدة  الكسب اللغوي ، كتنمية-هـ

  .فهم أغراض املادة املقروءة -و

  .التدريب عىل التعبري الجيد الصحيح -ز

  .تنمية ميل الطالب إىل القراءة الجادة  - ح

  

  الضعف يف القراءة 

خفق يف ذلك إن املطلوب من املعلم أن يحقق أهداف القراءة الجيدة عند تالميذه، إال أن بعضهم ي

   -:فتكون قراءته ضعيفة ، وللضعف أسباب كثرية منها 

  . إهامل منو الطالب القراءة يف املراحل األوىل للدراسة .أ 

  .الحاالت املرضية التي تنتاب طالب تلك املراحل فتعيق تعلمهم  .ب 

  .االنتقال من مدرسة إىل أخرى أو من مكان إىل آخر  .ج 

  .ع تالمذته املعاملة السيئة التي يتعامل املعلم م .د 

  ). البيئة ( الجو السيئ الذي يعيش به  .ه 

  . املشاكل النفسية التي تنتاب التلميذ والتي تشكل حاجزاً بينه وبني منوه القرايئ .و 

  .تأخر نضج الطالب  .ز 

  .ضعف حاستي البرص أو السمع  .ح 

                                                            

مهارات القراءة ، الرسعة ، االستقالل يف القراءة ، القدرة عىل فهم املعنى ، القدرة عىل الوقف عند اكتامل املعنى ، االستطاعة ) ١(

 .ساسية ، صياغة العناوين الجانبية للفقرات عىل رد املادة املقروءة إىل األفكار األ



  

١٧٤ 
  

  .طريقة التدريس الضعيفة  .ط 

  .ميل التالميذ للعبث وقلة انتباههم للدرس  .ي 

  

  معالجة الضعف يف القراءة  معالجة األخطاء أو

   -:يقوم املعلم مبعالجة الضعف يف القراءة أو أخطائها مبا يأيت 

  . تدريب الطلبة عىل نطق الحروف تدريباً جيداً وتدريبهم عىل قراءتها .١

  .تعريف املعلم بالقواعد الصحيحة لنطق الحرف لتقليل األخطاء  .٢

  .قهاتعريف املعلم مبعاين الكلامت لتقليل الخطأ يف نط .٣

عدم مقاطعة التالميذ أثناء قراءتهم وأخطائهم ، وإمنا االنتظار لتقويم أخطائهم بعد انتهاء القـراءة  .٤

.  

  .الرشح الكايف للكلامت وإعطاء معانيها الحسية واملعنوية واملجازية وغري ذلك  .٥

  

  أشهر طرق تعليم القراءة 

تخدامها يف التعليم األسـايس األويل ، لكل مرحلة من املراحل الدراسية طرقها ، فهنالك طرق ميكن اس

وسـنتناول بيشـء مـن . وطرق ميكن أن تستخدم يف التعليم األسايس املتقدم ، وكـذلك يف املراحـل الثانويـة 

  .اإليجاز القراءة يف كل مرحلة من املراحل مع مقابلة أسامء املرحلة مبا مياثلها يف كثري من البلدان العربية 

  )السنة األوىل ( لقراءة للمرحلة األساسية األوىل الطرق لتعليم ا: أوالً 

وطالب هذه املرحلة صغار األعامر ، أطفال يبتدئون حياة التعلم ، رمبا يكونون يف السادسة أو أكـرب 

بقليل من أعامرهم وتعليمهم القراءة أمر صعب ، إذ إن هذه الصعوبة تحتم عىل املعلمني جهداً أكـرب مـن 

   -:مون يف املراحل املتقدمة، وأشهر الطرق التي ميكن إتباعها مع هذه األعامر هي الجهد الذي يقدمه املعل

  .تعليم الحروف  -:١  - أ



  

١٧٥ 
  

  .التدرج منها إىل الكلامت  -:٢ - ب

  .التدرج منها إىل الجمل  -:٣ - ج

ويعني جلب انتباه التالميذ الصغار إىل الحروف وأصواتها ، والتـدرج منهـا إىل نطـق الكلـامت التـي 

  ) .الخ … أب ، أم ، أخ ،: كالكلامت املتألفة من حرفني فأكرث مثل ( وف قليلة تتكون من حر 

أمـا األبجديـة فهـي تعلـيم الحـروف ). صـوتية ( ، وقد تكـون ) أبجدية ( وقد تكون هذه الطريقة 

وهـي ) الكلمـة ( الهجائية التي يتعلم فيها الصغار أسـامء الحـروف ورموزهـا، ومنهـا ينتقلـون إىل تكـوين 

سهلة ، يكون التدرج فيها أمراً سهالً أيضاً ، وميكن للطلبة النطق بسهولة بالكلامت املعروضة عليهم  طريقة

  . إن مل تخرج عن الحروف التي يتعلمونها ، إذ تشكل هذه الطريقة مفتاحاً للقراءة 

ا بالصـوت ال ، وفيها يعلم الصغار الحروف أيضاً ، إال أنها تقدمه)الصوتية ( أما الطريقة الثانية فهي 

، ويقوم األطفال بالتدرج بأصوات الحروف حتى )د(مثالً إال عىل أساس الصوت ) الدال ( باالسم ، فال تقدم 

وميكن للمعلم أن يعرض عىل طالبه صورة ليشء ما يبدأ اسمه بطبيعة . يتمكنوا من وصلها للنطق بالكلمة 

رنهم بعـد ذلـك عـىل كتابتـه ، وميكـن متـرين الحال بأي حرف ، فريكز معهم عىل تعليم نطق الحرف ، وميـ

الطلبة الصغار عىل صنع الحرف من الورق امللون أو من الصلصال، أو من  أية وسيلة أخرى، وكـذلك بقيـة 

الحروف التي تتكون منها تلك الصورة، فيتعلم النطق بها بصورة منفصلة ثم يحاول أن يجمعها شيئاً فشيئاً 

ويفضل أن يقوم املعلم بالتـدرج معهـم بتعلـيمهم الكلـامت التـي . تمعةليتمكن من النطق بها بصورة مج

: درس ، زرع ، ثم ينتقل إىل الكلامت التي يتصل بعضها فقط مثل : تكون حروفها منفصلة عن بعضها مثل 

عرف ، قرأ ، ففيها حرفان متصالن وآخر منفصل، ثم ينتقل بعـد ذلـك إىل الكلـامت ، وهـذه كلهـا مشـكلة 

  . إنه مُيرنهم عىل نطقها فرتة ثم ينتقل إىل كلامت أخرى تشكل بغري الفتحة ، لتعليمهم النطق بالفتحة ، ف

  



  

١٧٦ 
  

   -:أما عيوب الطريقة األبجدية فإنها 

تبعث امللل عند املتعلمني الصغار لرتديدهم وحفظهم أشياء ال تعنـي شـيئاً عنـدهم فيقـل بـذلك  - أ

  .نشاطهم وشوقهم للتعلم 

والتهجي ، واألصل هو الفهم وتعلم الطفل الحديث عن حـرف ال معنـى أنها تعلم الصغار النطق  - ب

  .له عوضاً عن الكلامت ذات املعنى 

  .أنها تدفع العني لرؤية الجزء قبل أن ترى الكل ، بينام تنعكس األمور مع هذه الطريقة  - ج

يـتعلم عـن ف) الطفـل (حيث أن أسامء الحروف ال تتشابه مع أصواتها فإنها تضيّع أو تضلل املـتعلم -د

  .طريقها قراءة بطيئة 

وعندما تكون الطريقة الصوتية بطيئة يف القـراءة والتهجـي وفقـدان املعنـى  فأنهـا تفقـد معناهـا 

  -:حني

  .يتعلم الطفل مد الحروف دامئاً وتعذر النطق بحرف املد منفرداً  - أ

  .تعذر البدء بحرف ساكن  - ب

  .أن الالم الشمسية ال تنطق  - ج

هذه القراءة مهدماً لوحـدة الكلمـة حيـث تعتمـد عـىل املقـاطع كليـاً وبذلك يكون تعلم الطفل ل

  .والكلامت يف بعض األحيان تكتب مقسمة إىل مقاطع 

  

  الطريقة التحليلية 

وعىل عكس الطريقة الرتكيبية فإن هذه الكلمة تبدأ بالكلمة، وتنتقل منها إىل الجزء ، إذ إن الطفـل 

ن يتعلم القراءة ، فيمكن أن تعـرض عليـه الكلـامت التـي يعرفهـا ، يعرف الكثري من األشياء واألسامء قبل أ 

ليـتعلم كيـف يتهجاهـا " الحـروف " فيكون تعليمه إياها بالصوت والصورة ومنها ينتقل إىل أجزاء الكلمة  

  .ويكتبها 

طريقـة الكلمـة : وهـي نوعـان) انظـر وقـل ( إن هذه الطريقة تعتمد عىل أسـاس النظـر والنطـق 

  . وطريقة الجملة



  

١٧٧ 
  

أما طريقة الكلمة فينظر الطفل فيها إىل الكلمة حني ينطقها املعلم، ويكون نطقها برويـة ووضـوح، 

  . ويطلب منه أن يقلد ذلك مرات ومرات 

ويقوم املعلم بإرشاد الطفل إىل تحليل الكلمة والتثبت من صورتها وتكرار ذلك مع الكلامت األخرى 

ر لها فعلية، عىل أن تراعي فيها ما يأيت ليتمكن أن ينطق بها فـور ، وكم يكون مفيداً لو اقرتنت الكلمة بصو 

  -:رؤيتها 

  .التكرار الكثري للكلمة حتى تثبت يف الذهن  .١

  .تكرر الحروف فيها ليسهل عليه تحليل الكلمة إىل حروف  .٢

فإذا كانت هنالك صور لها ، يستغني عنها قليالً قليالً لتثبت الكلمة يف ذهن املـتعلم الطفـل دون  .٣

  . صورة ولتمييز حروفها 

   -:وهناك عدة ميزات لهذه الطريقة منها 

  .الطفل يكسب فيها ثروة لفظية يستطيع أن يكون بها جمالً يف وقت محدود  .١

  .تعلم الطفل الرموز واأللفاظ واملعاين معاً  .٢

  .تساعد الطفل عىل رسعة القراءة  .٣

  .تساعدهم عىل تعلم معنى الكلمة يف القراءة  .٤

  .األطفال عىل متابعة املعنى وفهمه أثناء القراءة تعود الطلبة  .٥

، وهي تطوير لطريقة الكلمة السالف ذكرها ، )الجملة ( أما الطريقة التحليلية فهي طريقة تسمى 

وفيها يقوم املعلم بإعداد جمل قصرية مام يستطيع الطفل فهمه، يكتبها عىل السبورة، وفيها يقـوم بقـراءة 

ويقـوم املعلـم بإرشـاد . طفال، سواء بطريـق جامعـي أم فـردي ولعـدة مـرات كل جملة ويكررها بعده األ 

  . الطلبة إىل تحليل كل جملة إىل كلامت وإىل حروف ، واستخدام صور الكلامت إن أمكن 

  :ومن مزايا هذه الطريقة 

  .أنها تبدأ بالوحدات املعنوية التي متد املتعلمني برثوة فكرية ولفظية  - أ

  .الكلامت دون إبطاء وتخمني نظراً الستخدام الكلامت يف جمل يفهمها الطفل فيها يفهم معنى  - ب



  

١٧٨ 
  

  .وقد ثبت أن هذه الطريقة تشوق املتعلمني إىل القراءة وتعويدهم الفهم واملتابعة -ج

   -:أما عيوب الطريقتني فهي كاآليت 

  يف طريقة الكلمة   -  أ

  . عليهأنها ال تساعد املتعلم الطفل عىل متييز كلامت جديدة غري معروضة  .١

 .أن الدرس يؤخر مرحلة تحليل الكلامت إىل حروف ، فيضيع ركن من أركان القراءة .٢

  ويف طريقة الجملة   -  ب

  .اسرتسال املعلم يف ذكر الجمل فتتأخر عملية التحليل إىل كلامت، ومن ثم إىل حروف  .١

  .يؤدي ذلك إىل تأخر وسيلة إعانة األطفال عىل القدرة عىل معرفة الكلامت الجديدة  .٢

استيعاب الجملة دفعة واحدة من قبل طالب يف بداية املرحلة التأسيسـية صـعب جـداً ، ورمبـا إن  .٣

  . تحتاج إىل وسائل لتحقيق ذلك ، لكن املعلم ال ميلك تلك الوسائل 

  

  )الرتكيبية التحليلية ( الطريقة املزدوجة 

مـن الطـريقتني طريقة تتـوفر فيهـا مزايـا الطـريقتني السـابقتني وتتجنـب عيـوبهام ، وهـي أفضـل 

  .منفردتني يف تعلم القراءة للمراحل األوىل التأسيسية 

   -:أما أهم عنارص هذه الطريقة فهي 

  ) .تنتفع بطريقة الكلمة ( تقديم وحدات كاملة للقراءة للطفل ، وهي كلامت ذات معنى  .١

  ).تنتفع بطريقة الجملة ( تقديم جمل سهلة تتكرر فيها الكلامت  .٢



  

١٧٩ 
  

  ).تنتفع بالطريقة الصوتية (ت تحليالً صوتياً لتمييز أصوات الحروف ورموزها تعني بتحليل الكلام .٣

  ).تنتفع بالطريقة األبجدية( تتجه إىل معرفة الحروف الهجائية إسامً ورسامً  .٤

  -:ومن مزايا هذه الطريقة 

  .أنها تبدأ بالكلامت القصرية املستعملة يف حياة األطفال ويعربون بها عن حاجاتهم  - أ

لصور امللونـة والـنامذج التصـنيعية للحـروف ، ومـن خاللهـا يتـوفر التشـويق املحبـب استعامل ا - ب

  .لعملية قراءة األطفال

  

  مراحل تعلم القراءة بالطريقة املزدوجة 

  -:متر الطريقة املزدوجة مبراحل أربع وهي 

  .مرحلة التهيؤ للقراءة  .١

  .مرحلة التعريف بالكلامت والجمل  .٢

  .مرحلة الرتكيب  .٣

   -:ية قدرات الطفل عىل القراءة إال باملرور بهذه املراحل الثالث وال تتم تنم

  ففي مرحلة التهيؤ للقراءة 

  .تعود األطفال عىل قدرات معرفة األصوات وتقليدها ومعرفة فوارقها  - أ

  .تزيد يف إتقان األطفال اللغة استامعاً وأداًء  - ب

  .تزيد يف إتقان األطفال باأللفاظ واملعاين  - ج

  .عىل معرفة صور األشياء تدريب األطفال -د

  .تعويد األطفال عىل إدراك العالقات بني األشياء -هـ

أما بالنسبة للمعلم فتزيد من قدرته عىل معرفة ما يدور يف السنة األطفال من معاٍن وألفاظ لغـرض -و

ة أن ينتفع بها يف اختيار املفردات التي يستخدمها يف هذه املرحلة ، وميكنه أن يسـتخدم وسـائل صـوتي

  أو لغوية إلمتام الفائدة وتحقيق



  

١٨٠ 
  

الهدف ، ففي التهيئة الصوتية يطلب مـنهم أن يلفظـوا الكلـامت، واإلتيـان بـأخرى عـىل منطهـا أو تقليـد  

ويف التهيئة اللغوية بإمكان املعلـم أن يطلـب مـن الطـالب أن يـذكروا أسـامء . األصوات التي يختارها لهم 

أسامء األشخاص من معـارفهم أو أيـة أسـامء يختارهـا لهـم ، ويقـرر األشياء التي يرونها من حولهم، كذلك 

  . املختصون لهذه املرحلة ثالثة أسابيع كحد أدىن 

  . أما مرحلة التعريف بالكلامت والجمل

   -:فهي املرحلة التي يربط األطفال رموز الحروف املكتوبة مع األصوات املنطوقة ومن خطواتها 

  .عية أو فرديةاستخدام ألفاظ سهلة بصورة جام - أ

  . التدريب عىل نطقها بصورة جامعية أو فردية بعد أن ينطقها املدرس لهم مرات - ب

تكوين جمل من الكلامت املستخدمة مع إضافة كلامت جديـدة لهـا مـن عنـده وتـدريبهم عـىل  - ج

  .نطقها 

استخدام السبورة أو لوحـات أخـرى لزيـادة تـدريبهم وتثبيـت معـرفتهم بهـا ، واسـتخدام التحليـل -د

  . والتجريد كخطوات لها

والتجريـد هـو اقتطـاع صـوت الحـرف . والتحليل هو تجزأة الجملة إىل كلـامت والكلـامت إىل أصـوات

املكرر يف عدة كلامت والنطق بها منفرداً والهدف منها أن يدرك الطفل أن الكلمة والجملة تتكون مـن 

  . إىل عنارصها أجزاء وأن األجزاء تختلف بالنطق والرسم، لذلك يقوم بتجزأتها 

وتتم هذه اإلجراءات بعد تعرف الطلبـة األطفـال إىل جملـة مـن الكلـامت والجمـل وبعـد أن يـتم 

  . االطمئنان عىل متييزهم للكلامت وأصوات الحروف ، كذلك معرفة أجزائها 

  . ويف هذه املرحلة يكون األطفال أكرث استعداداً للكتابة يف املرحلة السابقة 

  



  

١٨١ 
  

   -:يب أما مرحلة الرتك

وهي مرحلة تعد آخر مراحل الطريقة املزدوجة وترتبط بالتحليل والتجريد ، الغـرض منهـا تـدريب 

فـإذا مـا تـم . املتعلمني عىل استخدام كل ما مر عليهم من كلامت وأصوات وحروف يف بناء كلامت وجمل 

ة مـن نفـس الكلـامت ، تحليل الجملة إىل كلامت ، أعيد تكوين الجملة من كلامتها ، أو تأليف جمل جديد

  . وكذلك الكلامت التي تجرد إىل حروف يتم تنظيم كلامت جديدة من حروفها ، وهكذا 

  )السنة الثانية ( تعليم القراءة يف مرحلة التعليم األسايس االويل : ثانياً 

   -:تستخدم يف هذه املرحلة أنواع من القراءات هي 

  .القراءة الصامتة  .١

  .القراءة الجهرية  .٢

  .االستامع  قراءة .٣

وتسبق هذه الطرق اإلكثار من تدريب الطلبة األطفال ما سبق تعلمه يف السنة االوىل مـن التعـرف 

بالكلامت والجمل وتجريد الحـروف وتـدريبهم عـىل الصـعوبات الهجائيـة الجديـدة كـاحرف املـد الثالثـة 

  . والتاء املفتوحة والتاء املربوطة والتنوين مع الحركات الثالث والالم الشمسية والقمرية وكذلك املد والشّد 

املهم بالنسـبة للمعلـم معرفـة طريقـة تـأليف الكتـب املقـرر يف املـدارس األساسـية لالنتفـاع بهـا وحسـن 

  .استخدامها 

  -:أما القراءة الصامتة 

  -:فهي رؤية الكلامت بالعينني ، دون أصوات وال تحريك لسان وتهدف إىل 

  .تنمية الرغبة يف القراءة  - أ

  .ة التذوق يف القراءة واإلحساس بالجامل تنمي - ب

  .تنمية القدرة عىل فهم الكلامت والجمل  - ج

  . تنمية القدرة عىل املطالعة وزيادة القدرة القرآئية-د

  .زيادة ثروة األلفاظ والتنمية الفكرية واللغوية -هـ



  

١٨٢ 
  

  .التعليم عىل حفظ ما يستحق حفظه من اآلداب -و

   - :أما مزاياها فهي 

  . تحقق املتعة - أ

  .تكسب املعرفة   - ب

  .أرسع من القراءة الجهرية - ج

  .تتيح االنتباه ملا هو مقروء  وحرص الذهن لفهمه  -د

  .تعويد الطالب عىل االستقالل يف القراءة  -هـ

  . تعويد الطالب عىل االعتامد عىل نفسه يف القراءة والفهم -و

  .تحرر من ثقل النطق والشكل واإلعراب  -ز

  

  : القراءة الصامتة الوسائل املستخدمة يف

  .تقرأ قبل القراءة الجهرية  .١

  . تستخدم أسئلة الستثارتهم عىل القراءة الصامتة .٢

  .اتباع أسلوب املكافأة يف رسعة االلتقاط والفهم .٣

  .القراءات الخارجية ومناقشاتها بعدئذ .٤

   -:ولغرض التعويد عىل القراءة الصامتة ، يفضل استخدام البطاقات ومن تلك البطاقات  .٥

  .قة تنفيذ التعليامتبطا - أ

  .بطاقة اختيار اإلجابة الصحيحة  - ب

  .بطاقة اإلجابة عن سؤال   - ج

  .بطاقة األلغاز  -د

  .بطاقة التكميل  -هـ

  .قطعة االستيعاب  -و

  



  

١٨٣ 
  

ورغم ذلك فإن من عيوبها عدم إتاحة فرصة معرفة أخطـاء التالميـذ الصـغار أو عيـوبهم يف النطـق 

  . ميذ للتدريب عىل صحة القراءة وال جودة اإللقاء واألداء ، وأنها ال تهيئ الفرصة للتال 

  :أما يف القراءة الجهرية 

  .فإن التعرف إىل الرموز الكتابية وإدراك املعاين وزيادة التعبري تكون أوفر حظاً من القراءة الصامتة 

  فتنحرص بالنقاط اآلتية  -:أما أغراضها ومزاياها 

  .إجادة النطق  .١

  .الميذ يف النطق ملعالجتها وسيلة للكشف عن أخطاء الت .٢

  .وسيلة إلدراك مواطن الجامل والتذوق وتوفر اللذة واالستمتاع  .٣

  .تشجع الطلبة الصغار عىل عدم الخجل وتزيد فهم الثقة  .٤

  .تعود الطالب الصغري للموقف الخطايب ومواجهة الطلبة واملعلم مبا يقرأ  .٥

ا باملدة نفسها لعـدم اتسـاع حصـة الـدرس إال أن من عيوبها أن الطلبة لن يستطيعوا التدريب عليه

وأنها تـؤدي إىل إجهـاد املعلـم ) أي عدم الرتكيز واالنتباه (لها وانشغالهم أثناء قراءة أحدهم مبسائل أخرى 

  .والطالب باألصوات املرتفعة 

ريب أما فرص التدريب عىل القراءة الجهرية فكثرية سواء يف النصوص أم النحو أم البالغة وهناك فرص للتد

  . عىل القراءة الجهرية يف غري كتب الفقه العربية أيضاً 

  :أما قراءة االستامع 

فتتم بطبيعة الحال باألذنني ، وهي وسيلة للتلقي والفهم يف املراحل الدراسية املتقدمة ، ولها فوائد ومزايـا 

   -:منها 

  .التدريب عىل حسن اإلصغاء  -أ 

  .التدريب عىل حرص الذهن  -ب 

  .عة الكالم التدريب عىل متاب -ج 



  

١٨٤ 
  

  .التدريب عىل رسعة الفهم  -د 

  . تساعد عىل معرفة الفروق الفردية - ه 

  .تكشف عن املواهب  -و 

  .معرفة مواطن الضعف وعالجها عند الطلبة  -ز 

  ).املكفوفني ( وسيلة جيدة لتعليم  -ح 

  ). استامع املحارضات(وسيلة جيدة يف الدراسات املتقدمة والعليا ،  - ط 

فرصـة إلجـادة النطـق وحسـن األداء وأن بعـض الطلبـة ال  لكنها يف الوقـت نفسـه ال تسـاعد عـىل

  .يستطيعون مجاراة  القارئ أو االستامع له جيداً فتكون مدعاة لعبث بعضهم وانرصافهم عن الدرس 

  

  :تعليم القراءة يف املستويات األخرى 

رة واحـدة ويتـوىل إذا كان الدرس طويالً قليالً ، يقوم املعلم بتجرأته ، وإذا كان قصرياً فتتم قراءته م

   -:املعلم الطريقة التالية 

وفيهـا يـتم عـرض صـور أو منـاذج أو إلقـاء أسـئلة تتعلـق بالـدرس إلثـارة انتبـاه الطلبـة : التمهيد  .١

  .وتحفزهم عىل القراءة 

  : العرض  .٢

  .يقوم املعلم بكتابة مادة الدرس واملوضوع والتاريخ عىل السبورة  .أ 

، وبإمكـانهم أن يشـطبوا تحـت الكلـامت الصـعبة بـأقالم يطلب منهم قراءة الدرس قراءة صامتة  .ب 

  .الرصاص 

  .يناقشهم املعلم يف األفكار العامة للامدة املقروءة  .ج 

يرشح لهم املعلم معنى الكلامت الصعبة مسـتعمالً كـل الطـرق اإليضـاحية، الصـور ، اإلشـارات ،  .د 

  .الرسم وغريها 

تلميـذ أو ( قرة فقرة ثم يعيدها التالميذ من بعـده يقرأ املعلم لها القطعة قراءة جهرية ، يقرأها ف. هـ

  . وال يستخدم املعلم أساليب التصحيح لألخطاء ) أكرث 



  

١٨٥ 
  

  .يطلب املعلم بعدها من التالميذ أن يقرأوا القطعة ويصحح لهم األخطاء إن حصلت . و

  ). أي تحقق األهداف ( يوجه املعلم أسئلة تتناول املوضوع للتقويم . ز

عليا من التعليم األسايس ال يحتاج املعلم إىل تجزئـة املوضـوع ، وإمنـا يقـرؤه لهـم ويف الصفوف ال

كامالً قبل أن يناقشه ، ثم يطلب منهم املعلم أن يصمموا عناوين جانبية تالئم الفقرات التي يقرأونهـا ، أو 

  . يطلب منهم استخراج األفكار الرئيسية التي تدور يف القطعة 

  

  )١(س القراءة يف املرحلة األساسية درس منوذجي مفصل لتدري

  املوضوع 

  الحرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان يف األردن 

   -:األهداف العامة 

   -:إن األهداف العامة من تدريس القراءة هي 

  .زيادة الثقافة العامة لدى الطالب  .١

  .تذوق الطالب للجامل األديب .٢

  .وقي مستوى التعبري لدى الطالب  .٣

  .د لدى الطالب تنمية ملكة النق .٤

  .املتعة الشخصية  .٥

   -:األهداف الخاصة 

   -:األهداف الخاصة من قراءة هذا املوضوع هي 

  ).الحرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان ( معرفة الطالب معاين  .١

  .تعرف مامرسات الحرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان يف األردن .٢

  .قراطية تعرف دور كل مواطن يف تجسيد مبادئ الحرية والدمي .٣

                                                            

 . الدرس من تنظيم االستاذ الدكتور طه عيل حسني الدليمي) ١(



  

١٨٦ 
  

 .معرفة الطالب بأن كل إنسان مثلام له حقوق وعليه واجبات  .٤

  

   -:األهداف السلوكية 

  األهداف املعرفية  -  أ

   -:تتجسد األهداف املعرفية بعد قراءة هذا املوضوع مبا يأيت 

  .أن يعرف الطالب معنى الحرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان  .١

  .املعاين  أن يعرف الطالب كيف يجسد األردنيون هذه .٢

  .أن يتعرف الطالب أن اجتهاده ونجاحه يعربان عن هذه املعاين تعبرياً صادقاً  .٣

  .أن يتعرف الطالب واجبات الدولة نحو مواطنيها ، وواجبات املواطن نحو دولته  .٤

  األهداف الوجدانية  -  ب

  . أن يستمتع الطالب وهو يقرأ موضوع الحرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان .١

  .ب يف املشاعر مبناقشة هذا املوضوع أن يرغب الطال .٢

  . أن يؤمن الطالب مبعاين الحرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان .٣

  )النفسحركية ( األهداف املهارية  -  ج

  ).الحرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان ( أن يقرأ الطالب موضوع  .١

  .أن يكتب ملخص لهذا املوضوع  .٢

  .أن يقص عىل زمالئه قصصاً واقعية حول املوضوع  .٣



  

١٨٧ 
  

  

  خطوات الدرس 

  :التمهيد  .١

الحرية حلم راود اإلنسان منذ األزل ، ذلك ألن اإلنسان ولد حرّاً ، وهللا سبحانه وتعاىل : يقول املعلم 

جعله حراً بالفطرة ، ولكن اإلنسان هو الذي أوجد القيد لنفسه فطغى بعضهم وسـلبوا حريـات اآلخـرين ، 

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا :  عنه قال وقد ورد يف األثر أن عمر بن الخطاب ريض هللا

  ؟ 

  

وتكاد تكون الدميقراطية رديفاً للحرية ، فأنت عندما تشرتك يف صياغة حياتك مع من يـديرها ، إمنـا 

مارست جزءاً من حريتك ، وتتجسد الدميقراطية يف البلدان الدميقراطية واألردن واحد من هـذه البلـدان يف 

ختيار املواطنني املمثلني يف الربملان أو غريه وتتجسد يف مناقشـة هـذه األمـور تجربـة يف الصـحف أو حرية ا

  . غريها 

أما حقوق اإلنسان فهي مامرسة الحرية والدميقراطية ، ولعل ذلك أسمى الحقوق لديه ، إذ ال كبت 

ضوابط ، فـاحرتام القـوانني ، ، وال ممنوعات ترفع بوجهك هنا وهناك ، ومع ذلك فإن كل يشء ال بد له من 

  . واحرتام حقوق اآلخرين إمنا هو النبع الصايف الذي ننهل منه مبادئ الحرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان 

  :قراءة املعلم أال منوذجية  .٢

  يقرأ املعلم املوضوع اآليت قراءة منوذجية معربة عن النص 

  

  . الحرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان يف األردن

ألردن بلد أخرض ، ترشق شمسه كل يوم عىل شعب طيب عامل ، ينترش أبناؤه كل صباح ، ا

ففالح مييض إىل أرضه ، ومعلم يبكر إىل مدرسته ، وموظف يشتد إىل دائرته ، : يسعون يف دروب الحياة 

  ل يف رزق طيب حتى ال يتأخر عن دوامه ، وراٍع يسوق أغنامه ، وتاجر يفتح أبواب محله ، ميلؤه التفاؤل واألم



  

١٨٨ 
  

وكسب حالل ، وتُبعث الحياة كل صباح يف مدن األردن وقُراه ، وسهوله وجباله، وبواديه وحوارضه ، 

فالناس يف حركٍة دائبة ، ونشاط متصل بني ورائح ، وماٍش وراكب ، وبائع ومشرت ، وزارع وصانع ، كٌل مييض 

  . لحرية واألمن واالستقرار إىل غايته ، ويجتهد يف كسب رزقه ، يظلهم جمعياً جو من ا

  -:سأل معلم يف إحدى مدارس محافظة أربد أحد تالميذه  -

  ما معنى الحرية يا ولدي ؟ -

الحرية أن يعمل اإلنسان ما يريد ، وأن يقول مـا يـؤمن بـه دون : أنطلق التلميذ مجيباً بحامس وثقة  -

  . قيود أو خوف أو تردد 

  . …ولكن : قال املعلم  -

يا أستاذي ، ولكن ذلك مرشوط بحدود مصلحة الجامعة ، وخـري الـوطن ، فالحريـة نعم : قال التلميذ  -

أن يأخذ كل امرئ حّقه دون أن يتعدى عىل حقوق اآلخرين وأن نكون جميعاً عاملني مـن أجـل خـري 

  . بلدنا وازدهاره 

عن  ويف مدرسة أخرى من مدارس الطفيلة ، كانت معلمة تناقش طالباتها فيام تنرشه الّصحف تباعاً 

   -:أخبار الدميقراطية يف األردن ، سألت طالبة يف الصف الثامن 

  ما معنى الدميقراطية ؟ -

الدميقراطية أن يشارك الناس يف صياغة القوانني والترشيعات التي تنظم حيـاتهم ، وأن : قالت املعلمة  -

والدميقراطية أن يكون يُستشار ذوو الرأي منهم يف األمور املُهمة التي تُوجه سياسة الحكم يف بلدهم ، 

املواطنون متساوين يف حقوقهم وواجباتهم أمام القانون ، وإن ذلك كلـه ال يتـوافر إال إذا سـاد الـبالد 

  .الحرية واألمن حتى يقوم كل امرٍئ بعمله خري قيام 

  ما مظاهر الدميقراطية يف بالدنا ؟ : سألت طالبة أخرى  -
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ـاء يف سـاحة املدرسـة ، وقبل أن تجيب املعلمة لفت انتباهها ِرسب  مـن الطيـور حـّط عـىل شـجريات خرض

  . ورسّها أن عدداً من الطالبات رفعن أيديُهن لإلجابة عن السؤال

يعيش األردن حياة بهيجة يف ظالل الحرية والشورى والدميقراطية ، فهـا نحـن : قالت إحدى الطالبات -

اهدنا أيضاً االنتخابات النيابيـة يف عـام نرى الّصحافة تناقش ما يُهم املواطنني بحرية ورصاحة ، وقد ش

تسعة ومثانني ويف عام ثالثة وتسعني وتسعامئة وألف تجري يف محافظات األردن كلهـا بيُرسـ وسـهولة 

  .ونزاهة 

وال تنسوا أن املواطنني يف األردن يشـاركون يف وضـع الترشـيعات والقـوانني ، ولعلكـم : قالت املعلمة  -

يثاق الوطني واللجان التي ناقشته وأقرته حتى صدر يف صورته األخـرية تذكرون اللجنة التي صاغت امل

.  

ويف مؤسسة ما مـن املؤسسـات الثقافيـة ، اسـتمعُت إىل محـارضة عـن الحريـة والدميقراطيـة كـان 

   -:املتحدث يتحدث بطالقة وبيان كأنه يتحدث عن تجربٍة شخصية عزيزة مرّت به ، سمعته يقول 

ألردن اليوم يف مجاالت الحياة السياسية واالجتامعية واالقتصـادية والعلميـة إن النهضة التي يشهدها ا -

وغريها ، إن هي إال النتيجـة الطبيعيـة للمبـادئ التـي اعتمـدها األردن لبنـاء دولتـه الحديثـة ، هـذه 

املبادئ التي تجعل الحرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان من أهم األسس التـي تسـتند إليهـا ، غـدت 

اطية يف األردن مرادفة للحرية ، وقد شهد األردن وبخاصة يف تاريخه املعارص مامرسـة حقيقيـة الدميقر 

للحرية والدميقراطية ، فهذه الحرية االعتقاد، وُحرية العمل وُحرية الفكر السـيايس املُتمثلـة يف تعـدد 

ة الترصـف يف األحزاب ، وحرية التعلم ونرش دور العلم من مدارس وكليات ومعاهد وجامعات ، وحري

كل ما يختاره املرء مبحض إرادته ، ولعمري إنها الصورة املُثىل للحياة الحرة التي ينشدها املرء ، حيـث 

  ميارس كل امرئ عمله وهواياته ، مستمتعاً بحقوقه،
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ُمخلصاً يف أداء واجباته ، سعيداً مبا ينعم به من خري وطأمنينة وصـفاء ، ولعـل هـذا أن يكـون صـورة مـن  

  " .ولقد كرّمنا بني آدم : " العناية والتكريم التي خص هللا تعاىل بها اإلنسان ، حيث يقول عز وجل صور 

ومل يكتف األردن مبامرسة الحرية والدميقراطية مـع أبنائـه فقـط ، بـل أراد أن ينرشـ التجربـة عـىل 

خـرى ، ومـن أجـل ذلـك أوسع مدى ، وأن يغنيها بالدراسات العلمية ، وأن يفيد من التجـارب اإلنسـانية األ 

مركز دراسات الحريـة والدميقراطيـة وحقـوق اإلنسـان يف الـوطن (توّجهت اإلرادة امللكية السامية إلنشان 

رسـالة سـامية إىل أعضـاء  –رحمـه هللا  –عىل أن تكون عامن مقراً له ، وقد وجـه جاللـة الحسـني ) العريب 

: " ئه وأسلوب العمل فيه، ومام جاء يف هـذه الرسـالة اللجنة التأسيسية لهذا املركز ، وّضحت أهدافه ومباد

، أيهـا األخـوة أعضـاء اللجنـة التأسيسـية ملركـز الحريـة والدميقراطيـة وحقـوق " بسم هللا الرحمن الرحيم 

  . اإلنسان يف الوطن العريب 

  

   -:السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، وبعد 

دة بـالنهوض لتأسـيس هـذا املركـز الـذي أردنـاه منـارة فأبارك لكم هذا املسعى الخرّي ، ورشف الّريا

يهتدي بنورها األحرار واملؤمنون بكرامة اإلنسان العريب وحقوقه ، واملتطلعون إىل بعث هذه األمة املاجـدة 

من جديد ، إن رسالة هذا املركز كام نتوخاها هـي تعزيـز التجربـة الدميقراطيـة األردنيـة وإطـالق طاقـات 

  . لبناء النموذج الكامل للدميقراطية السياسية واالجتامعية والثقافية املفكرين واملبدعني

إن الدفاع عن حريات الناس ، والتعاون من أجل ذلك مع املنظامت املعنيـة عربيـاً ودوليـاً، يقتيضـ 

يقـوم  تعزيز البدايات الدميقراطية يف األقاليم العربية التي تختار هذا النهج ، انطالقاً من أن دور هذا املركز

عىل تعليم الحرية للمضطهدين ، وكشف مساوئ االستبداد ، وتعليم التفكـري وفـق منهجيـة حـرة عقالنيـة 

معارصة، تستند إىل تـراث األمـة األصـيل ، ورسـالتها الّسـمحة يف أبهـى تجلياتهـا ، وإىل فهـم عميـق للعـامل 

  جلاملُعارص ، وما يشهده من تغيري يستدعي دراسة القوى الفاعلة فيه من أ 
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توسيع رُقعة الحرية والتقدم يف العامل كله ، وما هو رضوري إلقامة التوازن بني املعرفة والقوة والرثوة أثناء  

  . صياغة هذا التغري 

إن اإلميان ِبرشف الغاية وسمو الرسالة يسعى إليها اإلنسان يُذلل أمامه الّصعاب ، ويُنري له الُسـبل ، 

فلتكن قناديل الحريـة ُمضـاءة بنـور ضـامئرنا ، عزيـزة يف كتـب أطفالنـا ، .. .ويفتح بني يديه اآلفاق الرّحبة

ودروس جامعاتنا ، مصونة بسواعد جنودنا ، وليكن حلم االنعتاق وحقوق اإلنسان العريب مقدمـة للوحـدة 

  ".القادمة

ـق الشـمس مـن جديـد ، تبعـث يف نفـوس أبنائـه  وهكذا متيض الحياة يف األردن ، يف كل صباح تُرش

يبني الدف والنشاط والبهجة والّصفاء ، ومتأل قلوبهم عزماً وتصميامً عىل بناء هذا البلـد العزيـز وخدمـة الط

 –هذه األمة املاجدة ، يبتهجون كُلام رأوا الّرايات مرفوعة فوق املنارات العالية ، والالفتات مرفرفة بكلامت 

   -:الحسني  –املغفور له 

  " اإلنسان أغىل ما منلك " 

  دة أبو عودةعو . د

  :القراءة الصامتة للطالب  .٣

  . يعطي املعلم وقتاً مناسباً لقراءة هذا املوضوع قراءة صامتة من الطالب 

  :رشح املفردات الصعبة  .٤

   -:إن أهم املفردات التي يجب توضيح معناها يف هذا النص هي 

  يذهب إىل عمله مبكراً : يُبّكر 

  هاب الذ: الغدو / الذي يخرج إىل العمل : غاد 

  العود بعد انتهاء العمل : الرواح / عائد : رائح 

  يكون لهم ظالً : يُظلُّهم 

  مرة بعد أخرى / متتابعة : تباعاً 

 جمع ترشيع ، وهي القوانني التي تنظم حياة الناس : الترشيعات 



  

١٩٢ 
  

  ما هي إال : إن هي إال 

  أصبحت : غدت 

  القيام بعمل ما ألول مرة : الريادة 

  يتطلب : يقتيض 

  جمع سبيل وهو الطريق : الّسبُل 

  التخلص من العبودية : االنعتاق 

  :قراءة الطالب الجهرية  .٥

وهكـذا حتـى تنتهـي .. يقرأ الطالب املوضوع قراءة جهريـة ، يقـرأ الطالـب الواحـد فقـرة أو أكـرث 

مبعـاين  القراءة األويل للموضوع ، ثم تبـدأ عمليـة تحليـل هـذا املوضـوع بعـد أن يكـون الطـالب قـد أملّـوا

  . الكلامت الصعبة جميعها 

يتبع املعلم هنا اسرتاتيجية النقاش والسجالت ، ومعنى السجالت أن يحتفظ كل طالب مـن طـالب 

املجموعة التجريبية بسجل خاص مبوضوع القراءة ، وأول ما يدون يف سجل الطالب الكلامت الصعبة التـي 

  ) .هذه الكلامت  وقد سبق التطرق إىل(وردت يف النص ، ورشح معناها، 

أما النقاش فيشمل مشاركة الطلبة يف التعلم ، فمـثالً ميكـن أن يشـارك بعـض الطلبـة بإثـارة أسـئلة 

  معينة حول املوضوع توجه إىل املعلم ، أو إىل زمالئهم منها عىل سبيل املثال ؟ 

  ما معنى وتاجر ميلؤه التفاؤل واألمل يف رزق طيب وكسب حالل ؟ : س

  حة الجامعة ؟ما حدود مصل: س

  كيف يشارك األردنيون يف وضع الترشيعات والقوانني ؟ : س

إن هذه األسئلة وغريها تدّون أيضاً يف السجالت الخاصة ، وتدّون أيضاً اإلجابات عنهـا سـواء أكانـت 

  .اإلجابات من املعلم أو من الطلبة 

ثـم تُنـاقش مسـائل .. القراءة  بعد هذه املناقشة لألسئلة التي أثريت ، وغريها يستمر الطلبة بعملية

  يعيش( أخرى يف النص كأن يوضح أحد الطلبة معنى العبارة 



  

١٩٣ 
  

نحـن نعـيش يف ظـل نظـام يـؤمن : فيقـول ) األردن حياة بهيجة يف ظالل الحرية والشورى والدميقراطيـة  

   .بحرية الرأي ، ويؤمن مبشاورة أصحاب الرأي واالختصاص، ويؤمن بأن الشعب يحكم نفسه بنفسه 

ولكنني مل أسترش يف أية قضية تخصني أو تخـص املـواطنني اآلخـرين ، يتـدخل : ويعقب طالب آخر

املعلم ، قال زميلك أن الشورى تكون ألصحاب الرأي، وأهـل االختصـاص وأنـت وأنـا مل نكـن مـن أصـحاب 

كـون ملـن االختصاص فليس من املعقول أن يستشري املسؤول كل واحد من أفراد الشعب ، وإمنـا املشـورة ت

  . ميثلنا يف الربملان ، وغريه من املؤسسات األخرى 

  . وبهذه الطريقة تجري عملية مناقشة كل فكرة وكل عبارة تستدعي النقاش 

إن ذلك من دون شك سوف يعمل عىل رفع مستوى الوعي واملعرفة ، ويطور مستويات االسـتيعاب 

  . عىل مستوى من املستويات املختارة القرايئ ، وبخاصة االستيعاب الناقد ، وهو يف الواقع أ 

إن اسرتاتيجيات التعلم والتعليم ال تقترص عـىل هـذه االسـرتاتيجية ، وإمنـا ميكـن اتبـاع اسـرتاتيجية 

  . أخرى مبعنى تنويع االسرتاتيجيات من خالل مناقشة املوضوع الواحد 

هـذه األسـئلة والتـدريبات  فيمكن مثالً تزويد الطلبة بقامئة من األسئلة والتدريبات برشط أن تكون

   -:مركزة عىل تقويم خططهم ، ومراقبة استيعابهم ، فيمكن مثالً صوغ مجموعة األسئلة مثل 

مركز دراسات الحرية والدميقراطية وحقـوق اإلنسـان عربيـاً ، ومل ) طيب هللا ثراه ( ملاذا جعل الحسني : س

  يجعله أردنياً فقط ؟ 

  هدين وكشف مساوئ االستبداد ؟ ماذا يعني تعليم الحرية للمضط: س

  ) من الرضوري إقامة التوازن بني املعرفة والقوة والرثوة : ( وضح العبارة اآلتية : س

   -:أما قامئة التدريبات فيمكن أن تتضمن مثالً 



  

١٩٤ 
  

  

  ) .امليثاق ( اكتب جملة مفيدة تتضمن كلمة  -

  ) . إن هي اال النتيجة الطبيعية( يف جملة ) النتيجة ( اعرب كلمة  -

عىل أن تكون الفكرة واضحة ) الحرية الحمراء(اكتب ما ال يزيد عن ثالثة أسطر حول موضوع بعنوان  -

  .متكاملة 

  وهكذا . …الدميقراطية ،االستقرار ، مبحض إرادته ، االنعتاق ؟ : ما ضد الكلامت اآلتية  -

ت ، تعمـل كـل ومن خالل اتباع هذه االسـرتاتيجيات ميكـن للمعلـم أن يقسـم طالبـه إىل مجموعـا

مجموعة عىل ما توصلت إليه من معاين ودروس وعرب خالل قراءة هذا املوضوع ، أو أن تكون املجموعـات 

ثنائية ، أي كل مجموعة تتكون من طالبني اثنـني يقـوم أحـدهام بحـل السـؤال ، فهـو يأخـذ دور املفكـر ، 

   -:ذلك ويقوم اآلخر بدور املحلل الجيد ألفكار زميله ، لنأخذ مثاالً عىل 

كيف غدا األردن الحديث ميداناً للمامرسة : عىل سؤال مفاده ) الطالب املفكر ( أجاب أحد الطلبة 

إننا يف األردن منارس حرية االعتقاد وحرية العمل ، وحريـة تعـدد : الحقيقية للحرية والدميقراطية ؟ بقوله 

  . األحزاب ، وحرية التعلم ، وحرية الترصف 

فـريى أن زميلـه قـد أصـاب يف إجابتـه ، ولكنـه مل يوضـح ) املحلل ألفكار زميلـه ( أما الطالب الثاين 

ـف ، إن  معنى االعتقاد ، وما املقصود بحرية العمل ؟ وما املقصود بحرية التعلم ، وما مفهـوم حريـة الترص

  .ذلك يحتاج إىل توضيح، وكذلك مل يجب زميله عن مفهوم الدميقراطية الذي تضمنه السؤال نفسه 

د انتهاء الطلبـة مـن قـراءة املوضـوع ومناقشـة فقراتـه ، ينتقـل املعلـم معهـم إىل حـل األسـئلة بع

  .والتدريبات واألنشطة التي تركز عىل مهارات االستيعاب الحريف واالستنتاجي والناقد

  

  

  

  



  

١٩٥ 
  

  األسئلة : أوالً 

  .سالة السمحة، الُسبل ما معنى الكلامت اآلتية ، الرواح ، يتحدث بطالقة ، مييض إىل غايته ، الر : س

  اخرت اإلجابة الصحيحة : س

  . تدل كلمة الدميقراطية عىل حرية املسؤول يف إدارة شؤون دائرته .١

  .تدل كلمة الدميقراطية عىل أن يكون املواطنون متساوين يف حقوقهم وواجباتهم  .٢

  .تدل كلمة الدميقراطية عىل حكم األقلية لألكرثية  .٣

  . تكون القوانني ثابتة ال تتغري تدل كلمة الدميقراطية عىل أن .٤

  -:ضع عالمة صح أو خطأ عىل ما ييل : س

إن اإلميان برشف الغاية وسمو الرسالة التـي يسـعى إليهـا اإلنسـان يـذلل أمامـه (إن مضمون الفقرة اآلتية 

   -:هو) الصعاب ، وينري له السبل ، ويفتح بني يديه اآلفاق الرحبة

  . من دون أن يحدد الغايةاإلنسان يستطيع أن يحقق ما يريد  .١

  . اإلنسان العاقل هو من يتعظ بغريه ويفيد من تجاربه .٢

  . اإلنسان يحب أن يؤمن بهدفه ألن ذلك يحقق له ما يصبو إليه .٣

  . اإلنسان املخلص هو الدميقراطي الذي يشارك اآلخرين يف إنجاز أعاملهم .٤

  :ن دميقراطياً ؟ فالجواب الصحيح أي النواب فيام يأيت يكو : إذا سألنا املعلم السؤال اآليت : س

  .نائب يؤمن بأن أبناء عشريته هم األفضل ألنهم انتخبوه  .١

  .بأنها األفضل ألنه من مدينة اربد ) اربد ( نائب ينظر إىل  .٢

  .نائب يسافر كثرياً ألنه يجد يف السفر فائدة دميقراطية  .٣



  

١٩٦ 
  

  .نائب يذكر أبناءه يومياً بأنهم جزء من أبناء األردن الكبري  .٤

  ؟" الناس سواسية كأسنان املشط) "صىل هللا عليه وسلم ( ماذا ميثل قول الرسول الكريم : س

   -:الجواب 

  .ميثل الحرية والعدل وحقوق اإلنسان  .١

  .ميثل أن الناس نوعان ألن أسنان املشط نوعان  .٢

  . ميثل الحث عىل الجهاد من جميع الناس .٣

  . ميثل أفضلية العرب عىل العرب عىل األمم األخرى  .٤

  :التدريبات : ثانياً 

   -:التدريب األول 

  : اقرأ العبارة اآلتية واستخرج ما فيها من أفعال 

مل يكتِف األردن مبامرسة الحرية والدميقراطية مع أبناءه فقط ، بل أراد أن ينرش التجربة عىل أوسع مدى " 

  " . خرى ، وأن يُغنيها بالدراسات العلمية ، وأن يفيد من التجارب اإلنسانية األ 

  :التدريب الثاين 

   -:اكتب يف دفرتك من سطر إىل سطرين حول املوضوعات اآلتية 

  .اإلنسان أغىل ما منلك .١

  .الشورى  .٢

  .حرية االعتقاد  .٣

  .املعلم الدميقراطي  .٤

  : التدريب الثالث 

  :ضع الكلمة املناسبة مام يأيت يف الفراغ املناسب لها 

  ) ، طاقات االستبداد ، قناديل ، سواعد ( الكلامت 

  مرض يصيب املتسلطني عىل قدرات الشعوب .. ……… .١



  

١٩٧ 
  

  .أبنائه ...…………ال يوجد يشء لبناء الوطن أفضل من .٢

  .لبناء املجتمع األردين الحديث …………يجب تفجري كل  .٣

  والفرح ………  يف البلد الذي ينعم بالحرية والدميقراطية تتوهج عادة  .٤

  : التدريب الرابع 

هكـذا متيضـ الحيـات يف األردن :( ة كتابة غري صحيحة يف العبارة اآلتية استخرج الكلامت املكتوب    

يف كل صباح ترشق الشمس من جديد تبعث يف نفوس أبنائه الطيبني الدفء و النشـاط والبهجـة والصـفاء 

  . ومتلئ قلوبهم عزماً و تصميامً عىل بناء هذا البلد العزيز يبتهجون كلام رأوا الرايات مرفوعة 

  ألنشطة ا: ثالثاً 

   -:النشاط األول 

  ) الحرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان ( اسأل زميلك ثالثة أسئلة حول موضوع 

   -:النشاط الثاين

   -:اسأل أحد أعضاء الربملان يف منطقتك ، وإذا تعذر ذلك اسأل أباك السؤال اآليت 

  ما الذي يدل عىل أن األردن بلد دميقراطي ؟

  . ا ال يقل عن خمسة أسطر دّون اإلجابة يف دفرتك مب

   -:النشاط الثالث

اذهب إىل مكتبة املدرسة ، أو إىل املكتبة العامة يف منطقتك ، واستخرج من القاموس معاين املفردات اآلتية 

:-   

  .الريادة  .١

  . يسوق .٢

  .قيود  .٣

 .ساد  .٤

  

 



  

١٩٨ 
  

   -:النشاط الرابع

عن سؤال محدد ، ثم دّون اإلجابات  اجمع أفراد أرستك بعد الغداء ، واطلب من كل واحد منهم أن يجيبك

  .يف دفرتك الخاص 

  ما معنى الدميقراطية يا أيب ؟: اسأل أباك  .١

  ما حقوق املرأة يا أمي ؟: اسأل أمك  .٢

  ما مفهوم الحرية يا أخي ؟: اسأل أخاك  .٣

  كيف نتشاور نحن أعضاء األرسة يف ترصيف شؤون أرستنا ؟ : إسأل أختك .٤

  -:النشاط الخامس 

اجباً بيتياً لجميع الطلبة يطلب منهم فيه أن يدّونوا يف دفاترهم أجمل العبارات يعطي املعلم و 

  . التي وردت يف النص ، مع بيان نواحي الجامل يف هذه العبارات

  

  تعليم الكتابة 

   -:والكتابة مهارة أساسية يف تعلم اللغات ، وتكون مراحل تعلمها ما يأيت 

  التدرج : أوالً 

ط بجميع حاالت التعلم ، ويعني أن يسري التعليم وفق خطة بعناية بالسهل وهو مبدأ تربوي يرتب

  ) الصعب فاألصعب . ( وتنتهي إىل الصعب 

  . ويبدأ التدرج يف تعليم الكتابة بالخط ، ثم النسخ ، ثم اإلمالء ثم الكتابة املقيدة، ثم الكتابة الحرة 

ل إىل الكلامت ثم الجمل ، ثم الفقرة ، ثم وميكن اختصار هذه املرحلة بأن نبدأ بالحرف ثم االنتقا

  .املقال أو املوضوع املكتوب من عدة فقرات 

إن تعليم كتابة الحرف يوصلنا إىل تعليم كتابة الكلمة ، وكتابة الكلمة يوصلنا إىل تعليم الجملة ، 

  . وهكذا … املقال  وكتابة الجملة يوصلنا إىل تعليم كتابة الفقرة ، وكتابة الفقرة يوصلنا إىل تعليم كتابة



  

١٩٩ 
  

والتدرج هو عملية تجميع املهارات ، أي الرتاكمية ، املهارة مع ما قبلها ، فتعلم كتابة الكلمة يضاف 

  .إىل تعلم الخط والنسخ ، وتعلم الكتابة يضاف إىل تعلم الكتابة املقيدة 

  هل يتعلم التلميذ كتابة الحرف دون أن يكون هناك ما يسبق ذلك ؟ 

وأن يتحكم .. ويتعرف إىل وضع الدفرت أمامه . أن التلميذ يجب أن يتعلم كيف ميسك القلم  هو. الجواب 

  .فإن ذلك كله ميهد لكتابة الحرف . بطول الخطوط التي يرسمها واتجاه كل خط وبدايته ونهايته

ويجب أن يتعرف إىل الخطوط املستقيمة أو املائلة ودرجة ميالنها ، أما تعليمه كتابة الحرف 

   -:تضمن في

رف بكتابة الحرف بشكل منفصل  .١   .أن يُعَّ

  .تعليمه ألف باء الحروف .٢

  . تعليمه كتابة الحروف املتصلة .٣

  .بعد تكتيبه الحروف يعرف عىل كتابة املقاطع أو الكلامت  .٤

  .يكتب حرفان ال أكرث يف كل درس  .٥

  .اترهم أن يبدأ املعلم بكتابة منوذجية للحروف قبل الطلب من التالميذ كتابتها يف دف .٦

  

  واجبات املعلم يف تعليم الحروف 

توجيهه التالميذ طريقة مسك القلم ومراقبتهم للتأكد من سالمة ذلك حتى ال يؤدي ذلك إىل خطأ  .١

  .ييسء إىل طريقة كتابة التلميذ 

توجيهه التالميذ إىل طريقة الجلوس السليمة عىل كرايس الدراسة ، كاعتدال الظهر ، وطريقة وضع  .٢

  .سليامً  الدفرت وضعاً 

اهتاممه بالتنسيق الالزم بني الحروف التي يقوم التالميذ بتعلم كتابتها ومن املفضل استخدام  .٣

  الدفاتر املطبوعة الخاصة بتعليم كتابة الحروف حيث فيها



  

٢٠٠ 
  

  . األسطر املتناسقة والخطوط التي تساعده عىل رسعة التعلم ومراقبة نفسه يف ذلك األمر 

  .الحروف املنفصلة ، ثم توحيد املسافات بني كلامت الجملة عند تعلمه لها االهتامم باملسافات بني  .٤

  .أن يعلمهم التوازي يف اتجاهات الكلامت التي يتعلمونها وأن تكون عىل أسطر واضحة  .٥

حيث أنهم . إذ من املستحب استخدام أقالم الرصاص يف بداية التعلم . االهتامم بالقلم أيضاً  .٦

  .ومحوها وإعادة كتابتها أسهل من أن تكتب بأقالم الحرب يستطيعون تصحيح األخطاء 

  . ويتم تعليم التالميذ كتابة الحروف منفصلة ومتصلة ثم يبدأ بعدها تعليم النسخ

  النسخ 

وبعض أصحاب . وأقرب الكتب التي يتعلمون نسخ دروسها هي كتاب القراءة األسايس املقرر عليهم

   -:إال أن يف النسخ جملة فوائد منها . األساليب ال يرى كثري أهمية يف النسخ 

يعترب النسخ تدريباً جديداً يضاف إىل تدريبات الطلبة يف مترنهم عىل كتابة الحروف ، وهو  .١

تدريب عىل الخط يف نفس الوقت ألنه قد يؤدي إىل التدريب عىل كتابة خط جميل من قبل التالمذة 

.  

  .يساعد النسخ عىل تهجي الطالب للحروف والكلامت  .٢

  .يعزز تعليم التالمذة للمفردات والرتاكيب  .٣

يعلم التالمذة عىل وضع النقاط والعالمات املختلفة كاالستفهام والتعجب وكذلك يعلمهم  .٤

  ).أي يدربهم عليها ليسهل تعلمها من قبلهم ( الفواصل وعالمات الرتقيم 

  :ويجب عىل املعلم أن يتبع األساليب التالية يف تعليم النسخ 

  .ملتعلم مادة مألوفة لديه، أي يشء يستطيع قراءته أن ينسخ ا .١
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أن يتابع املعلم املتعلم يف تأدية النسخ وواجباته التي ينسخها يف البيت وأن يعطيه وقتاً مناسباً  .٢

  .ملعرفة إن كان قد أداه عىل الطريقة الصحيحة 

تربوياً منفرة  أال يكون واجب النسخ مرهقاً للتالمذة ، ألن الواجبات الشاقة كام هو معروف .٣

  .وتؤدي إىل كرة الدرس واملعلم 

  اإلمالء 

ويجب أال ينتقل التلميذ من النسخ إال بعد أن مييض فرتة مناسبة ألنها مهمة لالنتقال إىل مرحلة 

اإلمالء حيث أن األخرية تعترب مرحلة للكشف عن مدى قدرة املتعلم عىل كتابة ما يسمعه ، ومن املمكن 

  .خ مرافقة لعملية اإلمالء أن تستمر عملية النس

واإلمالء ال بد أن يكون ملادة مألوفة لدى التلميذ ، ومن املفضل أن يكون قد قرأها ونسخها وتعلم 

  .كل مفردة فيها وعرف تراكيبها 

ومن املفضل أن يكلف املعلم تالمذته بواجب بيتي يتضمن االستعداد ملعرفة نسخ مادة إن مل 

  . ًء فجائياً  ، فالفجايئ ال يسبقه إعداد أو استعداد يقصد املعلم أن يعطيهم إمال 

  أما ما هو اإلمالء املفضل ؟ 

وميكن أن يكون اإلمالء مفضالً إن كان إمالًء لكلامت مختارة أو جمل مختارة أو إمالء لفقرة متصلة 

   -:، فإن له فوائد كثرية تتصل باملهارات الخاصة باللغة فهو 

  .والتهجي الصحيح تدريب عىل الكتابة الصحيحة  .١

  .ك ، ق وغريها / ت ، ط / يساعد عىل التمييز بني األصوات اللغوية املتقاربة مثل س ، ز  .٢

  .يزيد اإلمالء يف معرفة املتعلم بالرتاكيب اللغوية واملفردات  .٣

  . يساعد اإلمالء املتعلم عىل تعلم الرتقيم .٤

   -:وهناك جملة مراحل يتم فيها النشاط اإلماليئ وهذه املراحل 



  

٢٠٢ 
  

  

  .تعيني مادة قرائية معينة من قبل املعلم للتالميذ كواجب بيتي لتكون مادة إمالئية  .أ 

يقوم املعلم بتملية الطلبة املادة القرائية كلها أو جزءاً منها واال  يرسع يف التملية وأن ينطق  .ب 

  .حروفها نطقاً واضحاً مسموعاً ألن الخطأ يف ذلك يسبب خطأ التلميذ نفسه 

  .لم ملا أماله ويفضل أن يكون التقويم ثنائياً ورسيعاً تقويم املع .ج 

تستخدم السبورة لكتابة اإلجابات النموذجية ، أو يطلب بخوف املعلم من تالمذته العودة إىل  .د 

  . كتبهم للتأكد من املادة اإلمالئية

  . يتبادل الطلبة دفاتر اإلمالء ، ويصحح كل منهم لآلخر .ه 

بتبادل الدفاتر بينهم يقومون بتصحيح دفرتهم ذاتياً ، ويقوم  إذا كانت طبيعة التالمذة ال تسمح .و 

  .املعلم بكل التصحيح إن كان الطلبة يف املراحل االبتدائية األولية 

  .يشخص املعلم األخطاء الشائعة ويناقشها مع تالمذته ويعرفهم بها لتجنيبهم إياها يف اإلمالء .ز 

ة ما صحح من أخطائهم مرات عديدة وكعمل تقليدي يطلب املعلم من تالمذته إعادة كتاب .ح 

  .لتمرينهم عليها 

   -:ومن جملة ما مر بنا من نقاط فإنه يتبني لنا أن عملية اإلمالء تحتاج إىل الخطوات اآلتية     

  .االستعداد التام من املعلم واملتعلم لإلمالء  .١

  .عملية اإلمالء نفسها  .٢

  .تصحيح اإلمالء وبيان األخطاء .٣

  .مناقشة األخطاء تلك  .٤

عادة كتابة الكلامت أو الحروف التي تصحح أو إمالء املادة كلها مجدداً ملعرفة فيام إذا يأخذ إ  .٥

 .املتعلم بتصحيح األخطاء



  

٢٠٣ 
  

   -:وقد يواجه املعلم بعض الصعوبات يف اإلمالء ومن تلك الصعوبات 

متييزهم  إن بعض التالمذة ال مييز بني بعض األصوات اللغوية مام يؤدي إىل نتيجة مبارشة لخطأ يف  .أ 

  ).وقد أرشنا إىل بعض تلك الحروف ( السمعي 

عدم التفريق بني همزة الوصل وهمز القطع ، والجهل يف ذلك لعدم معرفة التلميذ بالهمزتني   .ب 

  .ومواطن استعاملهام 

  .عدم معرفة الطالب بقواعد كتابة همزة القطع املتوسطة واملتطرفة أو الخطأ يف تطبيق القاعدة   .ج 

  .األلف املمدودة واملقصورة يف نهاية الكلامت الخطأ يف كتابة   .د 

  .الخطأ يف كتابة التاء املفتوحة والتاء املربوطة  .ه 

  .قيامه بحذف الالم من الحروف الشمسية حيث ال تنطق بل تدغم مع الحرف الذي يليها   .و 

عمر بن الخطاب ريض (حيث يلزم حذفها كمثال ) ابن ( عدم معرفة الطالب بحذف األلف يف   .ز 

  ) . هللا عنه

  ).اللعب ( أو ) اللهو ( يف الكلامت التي تلفظ مثالً ) أل ( عدم حذفه   .ح 

  .خطا الطالب يف كتابة الحرف املدغم فيكتبه بحرفني بدالً من واحد   .ط 

  ).عادو( فيكتبها ) عادوا ( يخطئ الطالب يف كتابة األلف التي تحذف مثل   .ي 

  . ف إىل نهاية الكلمةيخطئ الطالب يف كتابة النون بدالً من التنوين بإضافة حر   .ك 

  ). دعاًء ( قد يضيف الطالب حرف ألف إىل تنوين النصب مثل   .ل 

  ) . كل ما ( فيجعلها ) كلام ( قد يفصل الطالب كلامت موصولة مثل   .م 

ويجب أن ينبه الطالب إىل ما يستطيع تحمله من هذه النقاط وليس إخباره بها جميعاً ألن ذلك 

ل الطالب املشكالت اإلمالئية مرة واحدة ، ويجب تعريفه سيعقد عليه تعلمها ، ويجب عدم تحمي

باملشكالت ألن فشله يف عدم التعرف بها يجعله يف حالة ال يستطيع النطق بها أو فهمها أو كتابتها بصورة 

  .جيدة وال ُحسن استامعها 



  

٢٠٤ 
  

  املعلم واألخطاء اإلمالئية  

   -:ا املعلم وذلك هناك عدة أنواع من األخطاء اإلمالئية ال بد أن يواجهه    

إن املعلم يجب أن يكون لدية فكرة مسبقة عن أنواع األخطاء اإلمالئية التي نجدها عند التالميذ  .١

.  

  .إن هذه األخطاء لن تفاجئ املعلم ، بل يكون متوقعاً ملثلها .٢

  . استعداده ملواجهة األخطاء بالتقويم واإلصالح .٣

  .الء العريب ليكون ناقالً للمعرفة إليهم أن يكون املعلم مقتدراً عىل التحكم بقواعد اإلم .٤

  

  الكتابة املقيدة 

  الكتابة املقيدة تعني املوجهة ، وتأخذ األشكال اآلتية     

: بأن يكتب عدة جمل موازية ، وذلك بإبدال الكلامت التي تستخدمها الجملة مثل : جملة موازية  .١

  الخ .. ة التفاحة أكل الرجل التفاحة ، فيعوض الرجل باملرأة فتكون أكلت املرأ 

كأن يغري الجملة التي تتحدث . بأن يعيد كتابة فقرة عن طريق تغيري كلامت فيها : فقرة موازية  .٢

ألنه من التغيري سيتم تبديل األفعال الضامئر ) حيدر(بشخص يدعى ) هدى ( حول شخصية تدعى 

  )املذكر ( الصفات التي تتعلق بصيغة األنثى إىل صيغة االسم الجديد  

امت محذوفة ، وذلك بالقيام مبأل الفراغات يف جمل ينقصها حرف أو أداة استفهام أو أداة رشط ، كل .٣

   -:أو كلمة من ضمن محتوى الجملة مثل 

  .………رضب الجندي  .أ 

  الطالبة مجتهدة…………  .ب 

  يستقيل . ………طلب املوظف  .ج 

  السينام .. ………راح الجميع  .د 



  

٢٠٥ 
  

طلب ( ل ، طلب ، أن، املسؤول، فتصبح يستقي: ترتيب الكلامت املتفرقة بجمل مفيدة مثل  .٤

  ) .املسؤول أن يستقيل 

ترتيب الجمل ، فتكون هناك عدة جمل غري مرتبة ، يطلب من التالمذة أن يعملوا منها فقرة  .٥

فالتلميذ هنا يكون يف حال تجميع لهذه الجمل بعد أن يفهم العالقات القامئة بينها ، عىل . مفيدة 

  . ، أو منطقياً  أن يرتبها زمنياً أو مكانياً 

تحويل شكل الجملة ، كأن تعطى له جملة منفية ليقوم بإثباتها أو استفهامية ليجعلها خربية ، أو  .٦

  .معلومة ليجعلها مبنية للمجهول 

  .استخدام أدوات الوصل يف جمل ناقصة  .٧

  .إكامل جمل ناقصة  .٨

   -:وعىل املعلم يف هذه الحال  

  . التالمذة أن يهتم بسهولة الجمل وما يناسب مستوى .١

  .أن ميهد املعلم للتالميذ قبل الطلب إليهم الكتابة املفيدة أو املوجهة  .٢

  .أال يستخدم املعلم كلامت غري مألوفة مل يتعلمها التالمذة  .٣

  . أن يتمرن الطالب عىل التصحيح الذايت أو يفهم تصحيح املعلم ألخطائه .٤

  . من املفضل أن يناقش املعلم األخطاء الشائعة مع تالمذته .٥

ومن املفضل إعطاء املعلم تالمذته املزيد من التدريبات والتمرينات لغرض أن يعالجوا  .٦

  .أخطاءهم من خاللها 

  .يفضل أن يعيد الطلبة كتابة التمرين أو الجمل التي حصلت فيها األخطاء عدة مرات  .٧

  

  الكتابة الحرة 

   -:لتلميذ املهارات اآلتية والكتابة الحرة هي آخر املراحل املهارية ، ويجب أن تكون عند ا    



  

٢٠٦ 
  

  

  .وضع هامش عىل الصفحة التي ينوي الكتابة عليها كأن تكون بوصة واحدة عىل جانبها األمين  .١

  .وضع مكان معني يف الورقة يكتب فيه التاريخ  .٢

  . وضع عنوان معني يف مكان محدد من الورقة .٣

  .داية فقرة جديدة أن يكون هناك فراغاً بني الهامش وبداية الفقرة ليكون مؤرشاً لب .٤

  ) .ترك سطر بعد سطر (أو ) سطر بعد سطر ( ، ) يرسى أم مينى ( تحديد مكان الكتابة ، الجهة  .٥

  تخصيص مكان إلعادة الكتابة بعد التصحيح  .٦

  . اتفاق املعلم معهم عىل أدوات الكتابة ، كقلم الرصاص أو الحرب أو غري ذلك .٧

بة من جانب، وترك املجال للمعلم أن يضع تصحيحاته يف إن هذه املهارات تبني اهتامم الطالب بالكتا

األماكن املناسبة، ويجب عىل املعلم أن يذّكر تالمذته باالهتامم بهذه التعليامت أو املهارات حتى ال 

  .تنىس 

  -:أما موضوعات الكتابة الحرة فتكون 

ياً ، تغلب عليها وتكون الكتابة برسد قصة حقيقية أو خيالية مرتبة زمن: املوضوعات القصصية  .١

  .حقيقة الفعل املايض 

املوضوعات الوصفية كوصف املايض أو الحارض أو املستقبل، وتكون مبوضوعات حقيقية وخيالية  .٢

  .وتغلب أية صيغة تتفق وزمنية املوضوعات

  .املوضوعات التي تعرض ، كفكرة ما أو تحليل أو مقارنة ملوضوع معني .٣

  .ريق استخدام األساليب العاطفية أو العلمية أو كليهام املوضوعات الخالفية والجدلية ، عن ط .٤

امللخصات ، كأن يلخص الطالب نصاً أو فكرة عن طريق إبراز األفكار األساسية يف مقال محدد  .٥

  . مخترص بحدود معينة من الكلامت 

  



  

٢٠٧ 
  

  -:ويجب أن يراعي املعلم النقاط اآلتية يف الكتابات الحرة 

  .االهتامم باملوضوعات الوصفية  .أ 

  .االنتقال بعدها إىل املوضوعات القصصية  .ب 

  .جعل املوضوعات الخالفية والعرضية يف آخر مراحل هذه الكتابات .ج 

  .أن تكون الخالصات موازية للموضوعات القصصية والوصفية  .د 

  

  الفقرات الجيدة 

   - :وهي الفقرات التي يُعلم فيها الطالب ما يأيت 

الوضوح يف جمل رئيسة ثم تتبعها جمل أخرى  وحدة املوضوع ووحدة الفكرة املركزية ويأيت .١

  .ثانوية وجمل توضيحية أخرى ، ثم جمل ثالثية ، ويفضل أن يسبق كتابتها جمل مخطط لها 

متاسك املوضوع عن طريق الروابط اللفظية التي تدعم العالقات بني الجمل الرئيسة واإلضافات  .٢

  .زية والعالقات االستفهامية واالستطرادات واالستنتاجات والتمثيل والعالقات اإليجا

توكيد املوضوع بأن يكون هناك ترتيب معني بنهج واضح كأن يكون الرتتيب مكانياً أو زمانياً أو  .٣

 .سببياً ، وقد يكون الرتتيب استقرائياً أو استنتاجياً بأن نذكر الحالة العامة ثم تأيت الحاالت الفردية

لة وتجنب الرتاكيب التي تتعدد فيها املعاين ضوح املوضوع عن طريق تعريف مصطلحات الجم  و  .٤

وتجنب املفردات ذات املعاين املتعددة واستعامل عالمات الرتقيم املناسبة التي توضح العالقات بني 

 .الجمل

صحة الفقرة عن طريق مراعاة القواعد والرصف واملفردات املناسبة واالهتامم بكتابتها بصورة  .٥

  .إمالئية صحيحة 

  

  



  

٢٠٨ 
  

  ل كتابة املقا

وهي مرحلة جديدة يف الكتابة ، وهي كتابة أكرث من فقرة واحدة يف موضوع واحد وال يهم طول 

املقال ، ويف املقال كل خصائص الفقرات الجيدة ، إذ يجب أن تتوفر فيه الوحدة الشاملة للفكرة الواحدة 

  . مع صفة التامسك وترتبط فقراته بروابط لفظية ووجود ترتيب معني لفقرات املقال 

  

  الكتابة الحرة املربمجة 

وتحتوي عىل عدد كبرية من املهارات الفرعية ، لذا فإن برمجة هذه املهارات تكون حالً ناجحاً 

وعملياً ، أي تركيز املعلم عىل مهارة فرعية واحدة يف الدرس الواحد يعلمها لطلبته ويقوم كتابتهم عىل 

جديدة ، ويكون الطالب معززاً مبهارة جديدة ومهارة أساسها ، ويف الدرس الالحق يعالج املعلم مهارة 

  .سابقة ، يطالب يف نهاية السنة أو الفصل بجميع املهارات الفرعية 

   - :أما املهارات فيمكن تلخيصها بنقاط هي 

  .قدرة املعلم عىل عمل مخطط  .١

  .قدرته اآللية يف وضع العنوان والتاريخ والهامش .٢

  .أن يضع فراغاً يف بداية الفقرة  .٣

  .أن يكون خطه واضحاً  .٤

  . أن تكون فقراته مكونة من جمل رئيسة وجمل ثانوية وجمل ثاليثة .٥

  .أن تكون هناك وحدة الفقرة  .٦

  .أن تكون الفقرة متامسكة  .٧

  .أن تكون الفقرة واضحة  .٨

  .أن يكون هناك ترقيم  .٩

  .أن تكون الفقرة صحيحة  .١٠

 .أن يكون اإلمالء سليامً  .١١



  

٢٠٩ 
  

   -:كن أن نالحظ فيها أما الكتابة الحرة املربمجة فيم

  .تقييم الطالب عىل أساس املهارات  .١

  .تركيز املعلم عىل مهارة فرعية واحدة يف كل درس  .٢

  .تقسيم الكتابة الحرة إىل وحدات ميكن تعليمها كربمجة  .٣

  .املعلم ُمقّوم األخطاء  .٤

  .قياس التقدم يف الكتابة وتحققه .٥

  .اتباع الربمجة يف تعليم الكتابة الحرة  .٦

  

  اإلعداد للكتابة الحرة ؟كيف يتم 

  . تأكيد وضع الهامش والعنوان والتاريخ والفراغ وبقية آليات الكتابة .١

  .تأكيد عىل خصائص الفقرة الجيدة  .٢

أن يتعاون املعلم وطالبه إلعداد مخطط الفقرة أو املقال ، وتركها يف بعض األحيان للطالب أن  .٣

  . ينجزها

  .قبل الكتابةمناقشة املعلم والطالب حول محتوى املقال  .٤

  .إسعاف الطالب بالكلامت الالزمة للمقال  .٥

  . اختيار موضوع مرغوب بالنسبة ملستوى الطالب .٦

  .تحديد عدد الكلامت والفقرات والجمل وعدد السطور  .٧

 .تزويد الطالب بالجملة الرئيسة لكل فقرة من قبل املعلمني  .٨

   -:آلتية فعندما يقوم الطلبة بالكتابة الفعلية يراعي املعلم النقاط ا

  .إعطاء التالميذ وقتاً كافياً للتفكري قبل الكتابة  .١

  .يكون دور املعلم دوراً مساعداً يقدم فيه العون واإلرشاد  .٢

يكون واجبهم الكتايب مدرسياً لضامن قيامهم بالواجب بأنفسهم وعىل املعلم أن يقوم بتصحيح  .٣

   -:كتابتهم الحرة ، واضعاً يف الحسبان نقاطاً معينة هي

  .الب كثري الخطأ يف كتابته الط .أ 



  

٢١٠ 
  

هناك الكثري من النقاط التي يجب تصحيحها وتقوميها سواء أكانت كلامت أو جمالً أو أفكاراً ،  .ب 

  . وكذلك يف القضايا اللغوية األخرى كاللغة والنحو والرصف والوحدة والتامسك

  .املوازنة يف تقويم الكتابة إلعطاء العالمات املناسبة للطلبة  .ج 

  .ىل ضيق الوقت وما يعطى للطلبة من وقت للكتابة االنتباه إ .د 

املوازنة بني ما يحرضه وما يعطيه من مادة واختبارات وأنشطة عىل أن ينتبه املعلم كذلك إىل  .ه 

  -:نقاط أخرى هي 

  .عدم إشعار الطالب بكرثة أخطائه ، وإمنا إشعاره أن املعلم يصحح له من أجل مساعدته  .١

املعلم ، وإال فإن تصحيح األخطاء كلها لن يساعد يف تقّدم  تحديد بعض النقاط التي يصححها .٢

  .الطالب بل يجعله يف حالة نكوص يؤدي إىل نتائج عكسية 

وقد يكون من بني الطلبة من يستفيد من التصحيح املفصل الواضح ، وهناك من يهتم بالتصحيح 

أو  )١(أن الخطأ يف اإلمالء أو القواعد املرّمز كأن يضع رموزاً يتعارف عليها مع الطلبة ملوضوع الخطأ ليفهم 

يف اختيار الكلامت ، وهذه الطريقة تحث الطالب عىل التفكري واالهتداء إىل الصوت ، وقد يخلط املعلم 

بني الطريقتني فيصحح للتلميذ تصحيحاً مفصالً ثم يردفه بتصحيح مرّمز ، وبعد أن يجري املعلم تقوميه 

يه ليطلع عىل أخطائه فيقوم بتصحيحها وتعلم األخطاء ، وقد يناقشها مع لكتابة الطالب، يعيد األوراق إل

املعلم ويتعرف من خاللها عىل األخطاء الفاحشة متعلامً بعض املفاهيم الرئيسة أو الرتاكيب املهمة ، ليقوم 

  .بعد ذلك بإعادة كتابة الفقرة أو املقال من جديد بطريقة خالية من األخطاء 

  

  

  

                                                            

 الخ … تعني قواعد ) ق(تعني اإلمالء و ) م(تعني كلمة و ) ك(مثالً ) ١(
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  خالل السنوات الستة األساسية األوىلتعليم الكتابة 

كتابة الفقرات   كتابة الفقرتني  كتابة الفقرة الواحدة الكتابة املقيدة اإلمالء النسخ الخط  السنة

  الثالثة

        X X  األوىل

      X X X X  الثانية

      X X X    الثالثة

     X X X     الرابعة

    X X  X     الخامسة

  X X    X     السادسة

  

  ألدب العريب تدريس ا

  أهمية تدريس األدب العريب 

لألدب أهمية متميزة بني فروع اللغة العربية املوجودة بني األدب واللغة من جهة وبني األدب 

والحياة من جهة أخرى ، فالصلة بني اللغة واألدب تتجىل يف كون األدب رضورياً لحصول امللكة اللسانية 

ن امللكة اللسانية تحصل بالحفظ والسامع املستمرين ، واملحاكاة يرى أ ) هـ٨٠٨(فابن خلدون املتوىف سنة 

الدامئة لكالم العرب القديم ، سواء أكان جارياً عىل أساليبهم من القرآن الكريم والحديث أم حادثاً به 

قرائح فحول العرب يف سائر فنونهم الشعرية والنرثية واالرتواء منه والنسج عىل منواله فإنه عىل قدر 

وظ وكرثة االستعامل تكون جودة العقل املصنوع نظامً ونرثاً ، وصلة األدب والحياة تكمن يف كون املحف

األدب نقداً للحياة وتوجيهاً لها ، وأن دراسته دراسة لإلنسانية نفسها يف أجىل معانيها واألدب عامد 

ا انهار كيان اللغة تنهار مرصوص لحفظ كيان اللغة وما بقيت اللغة محفوظة يبقى كيان األمة رصيناً ، وإذ

  .األمة بدداً ال يجمعها يشء 

وتتجىل أهمية األدب أيضاً مبا فيه من أثر يف إعداد النفس وتكوين الشخصية وتوجيه السلوك 

  اإلنساين ، وتهذيب الوجدان وتصفية الشعور وصقل الذوق 
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بية وأنه يحدث يف نفس وإرهاف اإلحساس، وتغذية الروح، فهو يعد سياحة جميلة ومتعة وثقافة وتر 

  .قارئه وسامعه لذة فنية، فهو ذو سلطان واضح عىل النفوس 

ولـه آثاره الظاهرة عىل أحداث التاريخ ملا فيه من روح التوجيه والتحفيز واإلثارة والقيم الروحية 

البؤس  واألخالقية والوطنية واإلنسانية ، وكانت أغلب كلامته نوراً هادياً مشت به اإلنسانية ملحاربة

والشقاء ألنه صوت العقل والرشاد ودرسه من الدروس املهمة ذات املتعة ، ففيه يستنشق الطلبة نسامت 

الحرية والرأي ويتيح لهم الفرصة ليك يخففوا من أثقال املادة العلمية الجامدة التي تعتمد عىل القوانني 

لتي تتمثل يف إنتاج يرى اإلنسان فيه حياته والتامرين ، فاألدب كشف للنوازع البرشية والطبائع اإلنسانية ا

ووجوده ويتلمس بني جنباته أنواع املتع فضالً عن حفظ الُنصوص األدبية التي توسع الذوق األديب وتوسع 

الخيال وتنمي القدرة عىل النطق الجيد والتعبري الصحيح ، واإلنسان العريب مثالً يحتاج إىل االستشهاد 

ث الرشيفة والشعر البليغ والبيان الساحر ، وكتابه يرتبط بتدريس مادة تهدف إىل باآليات الكرمية واألحادي

تنمية الذوق األديب وإرهافه إلدراك الجامل الفني والجالل البياين واىل تربية امللكة األدبية لغرض حصول 

  .القدرة عىل التعبري املؤثر 

  

  تعريف األدب 

دب الذي يتأدب فيه األديب من الناس سمي أدباً ألنه األ : جاء يف لسان العرب أدب معناه  : لغة 

  . يأدب الناس إىل املحامد ، وينهاهم عن املقابح ، وأصل األدب الدعاء ، واألدب ، أدب النفس والدرس 

فقد عرف األدب بأنه مأثور الكالم نظامً ونرثاً ، أو هو الكالم اإلنساين البليغ الذي : أما يف االصطالح 

ً ، أو هو من يقصد به التأث ري يف عواطف القراء والسامعني أو يف عقولهم سواء أكان منظوماً أو منثورا

الفنون الرفيعة الذي تصاغ فيه املعاين يف قوالب من اللغة فيه جامل وفيه متعة ، وله سحر قوي األثر يف 

  . النفوس
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واللغة من جهة وبني  ولألدب أهمية متميزة بني فروع اللغة العربية للصلة املوجودة بني األدب

األدب والحياة من جهة أخرى ، فالصلة بني اللغة واألدب تتجىل يف كون األدب رضورياً لحصول امللكة 

اللسانية ، ويرى ابن خلدون أن امللكة اللسانية تحصل بالحفظ والسامع املستمرين واملحاكاة الدامئة لكالم 

القرآن والحديث ، أم حادثاً به قرائح  فحول العرب يف  العرب القديم سواء أكان جارياً عىل أساليبهم يف

وعىل قدر املحفوظ وكرثة : ( سائر فنونهم الشعرية والنرثية واالرتواء منه والنسج عىل منواله، إذ يقول

  ) .االستعامل تكون جودة املقول املصنوع نظامً ونرثاً 

   - :وينقسم األدب إىل قسمني 

  .ا تجود به من قريحة الشعراء والكتاب من شعر ونرث وهو كل م: أدب إنشايئ : األول 

  . وهو ما يسمى بالنقد األديب وتاريخ األدب:  أدب وصفي: الثاين 

   -:أما خطوات الدراسة األدبية فتمر بثالث مراحل هي 

  .فهم النص  .أ 

  .تذوق النص  .ب 

  .الحكم عىل النص أو تقويم النص  .ج 

   -:أيت ويف جميع هذه املراحل ميكن تطبيقها عىل ما ي

   - :وتضم جانبني : دراسة جو النص  .١

حياة كاتب النص أو ناظم القصيدة ، ويجب التعرض إىل ماله عالقة بالنص وعدم الرتكيز كثرياً عىل : األول 

  الجوانب األخرى 

السبب الذي كتب فيه النص أو املناسبة أو غري ذلك ، ويجب أال يكون الكالم فيها كثرياً أو يكتفي : الثاين 

  .كر أسطر قليلة حولها بذ 

ويجب تجريد األفكار الرئيسة يف النص وجمع األفكار الهامة يف مجموعات ، ثالثة أو : أفكار النص  .٢

  . أربعة توجز تلك األفكار 
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بذكر الكلامت املرتادفة أو القريبة لكلامت النص ويجب أن تكون أسهل منها : رشح النص  .٣

  . لخروج عن األهداف الرئيسة للنصواالهتامم باالختصار غري املخل وبدون ا

  : ويناقش املعلم األفكار الجانبية أو الجزئية للنص ماراً ببعض األفكار منها : نقد النص  .٤

  .مصادر فكرة النص  .أ 

  .أهميتها وأهمية النص .ب 

  .ترتيب األفكار الخاصة بالنص وفيام إذا كانت متناسقة  .ج 

  ).رة أي بيان مدى حداثة الفك( حداثة الفكرة من تقليدها  .د 

  هل تتوافق الفكرة مع الواقع أم أنها غري صحيحة . هـ

  :التأثري يف الدارس  .٥

وتبني مدى التأثر والنجاح للنص يف كسب تأييد الطالب او القارئ مع بيان العاطفة املتبادلة ودورها 

ومدى تأثري النص يف زيادة العاطفة والتعاطف مع كاتب النص ، يتبني يف ذلك مدى صدق الفكرة 

  .ذلك نقد الفكرة يف بيان ما إذا كانت لها قيمة ما وك

  :النقد الجاميل للنص  .٦

وذلك باستعراض الصور الفنية التي استخدمها كاتب النص وذلك ببيان ما فيه من تشبيه او استعارة 

سواء أكانت ترصيحية أو مكنية ، وفيام إذا تظهر فيه صورة الكناية واملجازات املرسلة والعقلية وغري 

  . ذلك

   -:أما الخطوات التي مير بها األثر األديب فهي 

  .وجود املثري الذي يشد األديب ويجعله منفعالً : الخطوة األوىل 

تكوين الخربة وتتحدد بالصورة التي تتكون يف النفس فتشغل الفكر والذاكرة : الخطوة الثانية 

  . واالحساسات املختلفة ويجمعها العقل فتكون صورة نفسية 

  .اختيار األديب للكلامت واملفردات والصور :  الثالثة الخطوة
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فبهذه الخطوات . أن يجعل الرموز األدبية تؤدي وظيفتها وتقرب من متثيل الفكرة والنص: الخطوة الرابعة 

ً لنقل اليشء الكبري والجديد إىل اآلخر، وتصبح لديه القدرة عىل استعامل  ) اللغة ( يكون األديب جاهزا

ه ، وعىل األديب أن ينقل خربته إىل اآلخرين بعد أن تكون لديه قدرة كبرية عىل استعامل اللغة لتمثيل خربت

  . لنقل هذه الخربة 

  

  طرق تدريس االدب العريب 

   -:إن هناك جملة طرق لدراسة تاريخ األدب ومنها 

ربية ، وهي الطريقة السائدة يف تدريس األدب العريب يف غالبية البلدان الع: طريقة العصور  .١

، أما عصوره التي اتفق املؤرخون األدباء عليها )وتستثني بلدان عربية محدودة تهتم باألدب الحديث(

   -:فهي 

فرتة ما قبل اإلسالم واملنتهية بظهوره ، يصعب تحديد بدايته ، ورمبا قرنني قبل : العرص الجاهيل  .أ 

  ) .الفرتة التي بدأنا نتلمس فيها ظهور األدب ( ظهور اإلسالم 

وابتداء البعثة النبوية وتشمل ) صىل هللا عليه وسلم ( ويبدأ منذ ظهور النبي : العرص اإلسالمي  .ب 

:-   

  . فرتة صدر اإلسالم التي تبدأ بالبعثة وتنتهي بنهاية عرص الراشدين .١

  .هـ )  ١٣٢-٤٠( العرص األموي  .٢

   -:م، ويدرس هذا العرص بفرتتني )١٢٥٦(هـ )٦٥٦-١٣٢(العرص العبايس .٣

  .هـ  ٢٣٢هـ واملنتهية يف عام  ١٣٢التي ابتدأت بخالفة ايب العباس السفاح سنة : األوىل

  . هـ  ٦٥٦هـ وتنتهي عام ٢٣٢تبتدئ بخالفة املتوكل  : الثانية 

ويقسم هذا العرص حسب هؤالء املؤرخني أو تقسمه جامعة أخرى إىل ثالثة عصور أو اربعة، إذ تفككت 

  املهم أن الدولة. تالدولة العباسية وصارت فيها دويال 
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العباسية قد انتهت بظهور التتار ليبتدئ عرص جديد من عصور الدولة اإلسالمية وهو القسم الثالث من  

   - :العصور اإلسالمية وهو 

هـ وينتهي بعرص  ٦٥٦عرص الفرتة املظلمة ، أو عرص الدول املتتابعة ، يبتدئ بسقوط بغداد سنة  - ج

ة ودولتي املامليك مبرص والشام والدول املتخلفة عن التتار يف آسيا الدول الرتكية املتتابع( النهضة 

  ) . ، وماملك الدولة العثامنية يف القارات الثالثة القدمية 

م وحتى الزمن الذي نحن فيه ١٧٩٨  /هـ ١٢١٣عرص النهضة ويبتدئ بدخول الحملة الفرنسية عام -د

  . لفاظ ويحمل التطور يف األفكار واأل) عرص االنبعاث(ويسمى 

حيث يُدرس األدب يف كل اقليم ويف زمن معني، فهناك أدب الجزيرة : طريقة األقاليم أو البيئات  .١

وأدب العراق وأدب الشام وأدب مرص واألدب األندليس  وأدب املغرب ويف هذه الطريقة تكون 

 البيئات صورة املجتمع هي الصورة التي ينقلها الكاتب إىل اآلخرين حيث يظهر فيها التباين يف

  .وكذلك ميزة كل اقليم وخصائص مجتمعه 

طريقة دراسة األدب عىل وفق الفنون االدبية وهي تدرس كل فن من فنون االدب عىل مر العصور  .٢

وتتخذ الفنون محوراً لهذه الطريقة ، فهي تتناول الوصف والغزل واملدح والرثاء والهجاء وغريها 

كضعفه وقوته ومعلوماته ، وتهتم هذه الطريقة بتقوية  بطريقة املعالجة فناً فناً، مبينة وصفهُ 

  .الحس األديب لدى الطلبة التخاذها املقارنة بني نصوص الغرض الواحد أساساً يف الدراسة 

طريق التذوق األديب ، وتقوم هذه الطريقة عىل التذوق وتطوره عرب العصور وبيان اتجاهات األدباء  .٣

التي يدرسها الطالب ، فالقدماء كانوا يبتدئون باألطالل ويف  واالهتامم بأذواق كل عرص من العرص

  عصور أخرى اهتم األدباء
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 . باإليجاز أو السجع أو االزدواج وتهتم هذه الطريقة بالتذوق األديب والفنون البالغية  

  

  خطوات تدريس األديب العريب 

   -:تكون منليست خطوات تدريس األدب مبختلفة عن باقي الدروس كثرياً ، ألنها ت

وللمعلم أن ميهد للموضوع بأية طريقة يشاء أو يستطيع، فقد تصلح للتمهيد عملية : التمهيد  .١

توجيه أسئلة تكون إجابتها مدخًال للامدة التي يريدها املدرس، أو ميهد الحديث عن شاعر أو كاتب 

لجارية لريبطها أديب له عالقة وثيقة مبوضوع الدرس ، ورمبا يستغل املعلم األحداث اليومية ا

  .مبوضوع مشابه من تاريخ األدب موضوع الدرس ليكون مدخالً مهامً للموضوع 

يعدد املعلم خاللها املحاور والخطط والعنارص، ويشارك الطلبة يف الحديث : عرض مادة الدرس  .٢

كل حسب إمكانياته العلمية ، عىل أن يتبع أسلوب التسلسل ليكون املوضوع مثرياً ، ويتضح من 

  .ل ذلك ثقافة املعلم وإمكانياته التعليمية ومهاراته يف التخطيط للدرس ومن ثم إدارته خال

إن أحداث التاريخ ليست رضباً من العبث ، وكذا أحداث : ما يخرج به الدرس من مواعظ وعرب  .٣

تاريخ األدب واألدب نفسه ففيه من الفوائد العملية التي تستقي منه أو من كاتبه أو شاعره أو من 

  .فنونه ، إذ ال بد لكل درس من الدروس والعرب واملواعظ 

  

  طريقة تدريس األدب والنصوص 

   -:تقوم دراسة النص األديب عىل أمرين 

  معرفة جو النص : األول 

لتذوق العرص الذي يدرسه ( أي كام ذكرنا زمن النص ومكانه ومعرفة قائله واملناسبة التي قيل فيها  

  ) .الطالب 
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  اسة النص نفسه وذلك در : الثاين 

وذلك برشح املفردات والرتاكيب رشحاً لغوياً ونحوياً وتفهم : دراسة الناحية اللغوية والنحوية  .١

  .معاين الجمل والرتاكيب 

وذلك بإبراز األفكار العامة الواردة فيه وبيان صلة هذه األفكار ببيئة : دراسة الناحية األدبية  .٢

  . ديب والتي يعرب عنهااألدب وتوضيح العاطفة الخاصة باأل 

) الجزالة واللني وائتالف الحروف أو تنافرها ( وذلك بالتعرض لأللفاظ : دراسة أسلوب النص  .٣

وأثرها عىل ) تشبيه واستعارة وكناية ( وقوتها وضعفها وصورها الخيالية والتعابري املجازية والبيانية 

  .الخ … النص 

  

  خطوات التدريس 

  .اط الطالب بالحديث عن النص وجوه وذلك بإثارة نش: التمهيد  .١

  .التعريف بصاحب النص ونبذه عن حياته  .٢

  .عرض النص عىل السبورة أو الكتاب ، والطلب من الطالب أن ينظروا نظرة عاجلة عليه  .٣

قراءة املعلم النموذجية للنص بنربات واضحة تتوضح فيها معاين النص ، ويقرأه بعده طالب أو  .٤

  ).ميكن االستغناء عن هذه القراءة نسبة لوقت الصف و ( أكرث قراءة متهيدية ، 

فيه مناقشة للطلبة يف أغراض النص واستخالص األفكار التي يعرضها ، أما املناقشة : الرشح  .٥

   -:فيمكن أن تضم 

  .تقسيم النص حسب أفكاره العامة وبيان الصلة بينها وبيئتها  .أ 

  .ن نقل تلك العاطفة إىل الناس اإلحساس أو العاطفة التي يعرضها النص وكيفية متكنه م .ب 

  .أسلوب صاحب النص  .ج 



  

٢١٩ 
  

  .وأثر ذلك كله عىل النص ) املجاز والبيان والتشبيه واالستعارة والكناية ( خياله وتعابريه  .د 

ً ، مقتبساً ، موفقاً يف تعبريه وعاطفته ، إن كان : التقويم  .ه  فيام إذا كان األديب مبتكراً ، مقلدا

تي جاء بها يف هذا النص ، هل متكن األديب أن يعرض أدب عرصه ؟ هل متكلفاً ، القيمة األدبية ال

يختلف أسلوبه يف ذلك عن أسلوب آخر مثيل يف عرص آخر كموضوع مقارن ، إن احتاج األمر إىل 

  . املقارنة 

  

  أهداف تدريس األدب العريب 

  )األهداف العامة ( 

  .  اإلطالع عىل الرتاث العريب واالعتزاز به  .١

  .ارات اللغوية املختلفة تنمية امله .٢

  .إحداث التغريات يف سلوك الطلبة وإظهار قدراتهم املختلفة .٣

  .تعميق القيم القومية والوطنية والوجدانية واالجتامعية والفنية  .٤

  .تنمية الذوق األديب والقدرة عىل التحليل والنقد  .٥

 .)١(توسيع نظرة الطلبة إىل الحياة والتفاعل معها  .٦

  )األهداف الخاصة (  

من خالل طموحاته الخاصة ) أو أديب معني / الشاعر ( إطالع الطلبة عىل الرتاث االديب والشعري  .١

.  

  .تعميق القيم من خالل دراسة سلوك ذلك الشاعر أو األديب .٢

  .الوقوف عىل قدرة الشاعر أو األديب عىل معالجة القضايا املختلفة بأسلوب أديب أخاذ .٣

                                                            

 ١٢٩/ الطرائق العملية يف تدريس اللغة العربية ص ) ١(
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  .عىل أنه ليس كل ما قيل يف حق ذلك األديب أو الشاعر صحيحاً اطالع الطلبة  .٤

  

   -:أما األهداف السلوكية لذلك املوضوع فتتلخص فيام يأيت 

  )األهداف املعرفية ( 

  .أن يعرض الطلبة شيئاً عن حياة ذلك األديب أو الشاعر  .١

  .أن يطلع الطلبة عىل عبقرية ذلك األديب أو الشاعر .٢

  . األصيلة التي أرادها ذلك األديب أو الشاعر ألبناء أمتهأن يلم الطلبة بالقيم  .٣

 .أن يعرف الطلبة قدرة ذلك األديب أو الشاعر عىل معالجة األمور .٤

  األهداف الوجدانية 

  ). رمبا املليئة باالحداث ( أن يتفاعل الطلبة مع حياة األديب أو الشاعر  .١

  .ب أن يستمتع الطلبة وهو يقرؤون سرية ذلك الشاعر أو األدي .٢

 .أن يرغب الطلبة باالشرتاك مبناقشة هذا املوضوع مناقشة حادة .٣

  ) النفسحركية ( األهداف املهارية 

  .أن يقرأ الطلبة موضوع ذلك الشاعر أو األديب  .١

  .أن يكتب الطلبة ملخصاً يف هذا املوضوع من خالل فهمهم له .٢

  .)١(أن يقص الطلبة شيئاً عن حياة ذلك الشاعر أو األديب عىل زمالئهم  .٣

  خطوات الدرس 

  )حياة ونشاط األديب الدكتور طه حسني ( 

  التمهيد  .١

ميهد املعلم لهذا املوضوع بتناول حياة طه حسني باختصار وسنة والدته والبيئة التي ولد فيها ،     

  وعن تعلمه لدروس العربية وخصوصاً األدب ، ومتيزه رغم 

                                                            

 "بترصف "   ١٣٠/ بية ص الطرائق العملية يف تدريس اللغة العر ) ١(



  

٢٢١ 
  

مرص ، وزمالئه ، ودور زوجته الفرنسية يف إبراز  عوقه بالذكاء والفطنة ، وقوة الحفظ ، ودراسته خارج

  .الخ … نتاجاته األدبية 

  عرض مادة الدرس  .٢

ويجري مقدمة حوله قد يبدؤها بسؤال الطالب إن كان أحدهم قد قرأه ) األيام ( يؤخذ كتاب معني مثالً 

  . أو يعرف شيئاً عنه 

كأن يقرأ بعضاً من ذلك الجزء  يركز عىل الجزء الذي يدرسه ، فيجري قراءات منوذجية فيه ،    

ويطلب من طالبه أن يقرأوه وأن يقرأه أحدهم بعد املعلم ، ثم يبدأ برشح املادة وإخراج املفردات التي 

يحتويها ويرشحها لهم ثم يكتبها عىل السبورة ويكتب معانيها ويطلب من الطلبة أن يكتبوا هذه املادة يف 

  . دفاترهم

  . نب التالية يف هذا الجزء من الكتابيهتم املعلم بإظهار الجوا    

  .الهدف الذي كتبه طه حسني يف هذا الكتاب أو الفصل .١

  .املفردات التي استخدمها طه حسني ورشحها  .٢

  .إن كان أسلوبه يختلف عن أسلوب األدباء املعارصين له  .٣

  .متيز إنتاجه وتعديد تلك املميزات  .٤

بحيث يجعل الطالب يشعرون بأنهم يقودون ويركز املعلم عىل مناقشات الطلبة لكل مادة تطرح 

  .الدرس وكأنهم املعلمني ويتدخل عند الحاجة لرشح أية نقطة من النقاط التي تتعرض للمناقشة 

ثم يحاول املعلم مع طلبته بتحليل شخصية طه حسني من خالل كتاباته ، ملعرفة أخالقه ومستواه 

الحدث وعىل املجتمع ، وهل ترى تستطيع كلمته التأثري األديب وتأثريه يف اآلخرين وأثر الكلمة عنده عىل 

  عىل البيئة ولعب دوره فيها ؟ 

   -:وبعد االنتهاء من الدرس ميكن أن ينتقل املعلم إىل النقطة األخرية من املحارضة وهي 

  

  



  

٢٢٢ 
  

  الدروس والعرب 

   -:وميكن أن يتوصل املعلم وطالبه إىل الدروس والعرب اآلتية 

  . ن خالل طروحاته فعالً مكانة عميد األدب العريبأن طه حسني يستحق م .١

  ) .الخ ... أفكاره وشعوره وإحساسه وتأثريه وتصويره ( أن رس عبقريته أن أدبه يساير عرصه  .٢

 .أن طه حسني أرخ لحقبة زمنية مهمة من تاريخ األدب العريب الحديث .٣

   

  طريقة تحفيظ النصوص 

، ولذا يلجأ املعلم إىل عدة طرق من اجل تحقيق يجد معظم التالميذ صعوبة يف حفظ النصوص     

   -:هذه املهارة وأهمها 

وفيها يكرر التالميذ قراءة أبيات النص بعد فهمها وإجادة قراءتها ، ثم يبدأ مبحو : طريقة املحو  .١

  .بعض كلامت النص 

تسنى له محو ويشرتط يف الطريقة أن يكون النص مكتوباً عىل السبورة األصلية أو عىل سبورة إضافية لي

هذه الكلامت وعند محوها يستذكرها التلميذ ثم ميحو كلامت أخرى ، وهكذا إىل أن يتم محو البيت أو 

  . األبيات كلها 

وهناك طريقة أخرى للمحو تقوم عىل محو البيت األول أو البيتني األول والثاين ثم مبحو الثالث 

  .النص كله معهام إذا ما حفظهام التالميذ ، وهكذا حتى يتم حفظ 

وتتم بعد أن يجيد التلميذ قراءة النص وفهمه فيقوم بقراءته مرات متكررة حتى  : طريقة الكل  .٢

  . يتم حفظ النص كله 

وهذه الطريقة تنجح إذا كان النص سهالً قصرياً واضحاً ومتتاز هذه الطريقة بأنها تجعل املعاين مرتابطة يف 

  . ذهن التلميذ 

إجادة القراءة والفهم واالستيعاب ، ويقسم املعلم النص إىل أجزاء ،  وتتم بعد: طريقة التجزأة  .٣

  كل جزء منها بشكل وحدة معنوية واحدة ، ومن ثم يكررون
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قراءة الجزء األول حتى يتم حفظه ، ثم يحفظون الجزء الثاين فالثالث بالطريقة نفسها ، ومتتاز  

منهم ولكنها تدعو إىل اضطراب الفهم بسهولة الحفظ وغرس الثقة يف التالميذ وخاصة الضعفاء 

  .)١(بسبب تجزأة النص 

  )٢(درس عميل يف النصوص 

ميهد املعلم عن حياة املتنبي باختصار ،يعرف به وسنة ميالده ووصف عائلته ، وكيف / التمهيد 

ء تعلم األدب والشعر ، وعن متيز طفولته وذكائه وقوة حفظه وحبه للعمل واألدب ولزومه األدباء والعلام

  .)٣(والوراقني ، وتنقله يف األمصار العربية واإلسالمية كالعراق والشام ، وسنة مقتله ووفاته 

  

  عرض املادة 

نحن ال زلنا نشعر بالنشوة والكربياء كلام ذكرنا املتنبي ويقول البعض ما أبدع املتنبي يف الشعر : املعلم 

  ؟ وتربع عىل عرشه إال تعويضاً عن الفشل ، فام معنى ذلك 

  .املقصود بفشله هنا هو فشله يف أن يكون أمرياً ، وهذا ما كان يطمح إليه منذ شبابه : تلميذ 

  . نعم كان املتنبي عاشق أمجاد وأن السيادة والرئاسة كانت أقل درجاتها: تلميذ آخر 

جاء مجده  نعم من هنا اتهم بالنبوة ، وكان طموحه الزائد سبباً يف هذا االتهام ومن هنا أيضاً : املعلم 

الشعري تعويضاً عن مجد الزعامة التي رأى نفسه أهالً لها وأن هذه مكونات أساسية يف شخصية 

ومرتكزات تاريخه ومحور حياته ، وقد كانت تعبرياً عن حقائق عامله الوجداين ورموزاً تكشف عام يف 

  . ضمريه وعقله 

  .الغرور واإلعجاب والغرور والغطرسة أحياناً إن هذه الصفات جعلت الرجل يشعر بنفسه بالتعايل و : تلميذ 

                                                            
  ١٣٠/أساليب وطرق تدريس اللغة العربية ص ) ١(

 

  ١٣٨ - ١٣١/ ملخص عن الطرق العملية يف تدريس اللغة العربية ص ) ٢(
 

 .سعاد الوائيل ، الطرائق العملية يف تدريس اللغة العربية . طه حسني الدليمي و د. د) ٣(
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  يقال يا أستاذ أن املتنبي كان طامعاً بالرثوة مثلام كان طامعاً بالسلطان : تلميذ آخر 

  .أنني أرى أن الرثوة طريق إىل السلطان: تلميذ ثالث 

ة ولكنه ملواقفه إن املتنبي عندما مل يجد من يقدر مواهبه أخذ يتطلع إىل تحقيق أحالمه بالقو : املعلم

املتشددة ، ووقوفه إىل جانب القرامطة ، القي القبض عليه ،  وسجن سنتني ثم أطلق رساحه عىل أن ال 

ثم عاد اىل الشعر مقتنعاً بأن الشعر وحده هو الذي يقوده اىل تحقيق احالمه يف الرثوة والجاه . يعود لغيه

  . والسلطان

تنبي كان مستعداً منذ نشأته ألداء رسالة غري رسالة الشاعر ميكن ان استخلص مام تقدم أن امل: التلميذ

  . ولكنني ال استطيع ان اعرب عن مطامحه املتشعبة

ان استنتاجك صحيح فقد كان يرغب بارصار ان يؤدي دوراً سياسياً أو عقائدياً أو مزيجاً من هذه : املعلم

  . وتلك

. كّون حوله اعداء  وهم الذين اتهموه بادعائه النبوةاما أنا فأرى أن املتنبي نتيجة لهذه املواقف : تلميذ

  . ويجب ان نكون منصفني ونحن ندرس سريته

االفضل ان ندرس شخصية املتنبي ال بوصفه مؤهالً للزعامة واالمارة بل بوصفه شاعراً وما يف : تلميذ آخر

  . يةهذا الشعر من فصاحة وبيان اذ حوله ذلك اىل امارة الشعر وترك االمارة السياس

فكم . نعم يجب ان نحلل ونناقش املتنبي الشاعر، فهو اراد الخلود ولكنه اصبح خالداً بشعره: تلميذ ثالث

  . من زعيم وامري وملك اندثر ومل يعد يذكر

  . اذن دعونا نحلل هذه الشخصية، فضالً عام ذكره زميلكم: املعلم

ولكنه . يل ذاق خالله طعم القلة والحرمانلقد تربع املتنبي عىل عرش امارة الشعر بعد كفاح طو: تلميذ

كانت الدولة العباسية تعاين من (بعد ان تألق اسمه يف املدح، اعتىل شعره مجد االقبال عليه واالعجاب به 

  ). التغريات السياسية واالجتامعية آنذاك

  . اكمن هنا اصبح ميدح الخاصة من الناس وقد حامه ذلك من ان يبيع شعره هنا وهن: تلميذ آخر



  

٢٢٥ 
  

نعم، فقد بدأ رحلة املديح مع بدر بن عامد وايل دمشق، فقد اعجب به املتنبي النه كان من ارومة : املعلم

  . ولكنه مل يجد ضالته اال يف بالط سيف الدولة الحمداين فمن يعرف هذا القائد 

ريئاً يذود عن ان سيف الدولة كان من ابرز امراء بني حمدان فزيادة عىل وصفه بطالً عربياً ج: تلميذ

  . االسالم، فانه كان ضليعاً يف اللغة والشعر

لقد كانت ثقافة سيف الدولة واسعة عميقة، وكان عىل احتفاظه بكثري من خصال البداوة أبعد : املعلم

  . الناس عن حياة البدوي الجاهل

لعلم واألدب فقد كانت بيئته الخاصة التي نشأ فيها تهيئه لحياة مثقفة لها خطر يف املشاركة يف ا

وقد أصاب من قال لوال سيف الدولة ملا كان .لقد أعجب املتنبي بهذه الثقافة . واألخذ بأسباب الحضارة 

  املتنبي من يعرف ان يفرس هذه الجملة ؟

ولكن لوال سيف .إن املتنبي أسهم يف متجيد أعامل سيف الدولة البطولية وانتصاراته عىل الروح : التلميذ

ملحارب والناقد للشعر والشعراء والشاهر سيفه بال هوادة زيادة عىل هباته وعظاته التي ال الدولة الذواقة ا

  .حدود لها ملا اشتهر املتنبي بالطريقة التي اشتهر بها 

لقد مكث أبو الطيب تسع سنوات مع سيف الدولة وكان متعلقا به تعلقا شديدا ، يرى أنه جمع : املعلم 

قد قّدر سيف الدولة ذلك بأنه قدر املتنبي وغمره بالهبات وقد أدت صفات الزعيم فقد كان شجاعا و 

أخالق املتنبي الصارمة وشهرته الواسعة إىل أن يؤلب عىل نفسه أعداء ألداء يتزعمهم ابن عم سيف الدولة 

وهو الشاعر أبو فراس الحمداين، ولكن سيف الدولة مل يحفل بادئ األمر بحمالت أولئك الخصوم وملا ضاق 

وتخىل عن حامية املتنبي اضطر األخري أن يهجر بالط الدولة ويذهب خفية إىل دمشق وميكن أن  صدره

  هل أن سيف الدولة هو الذي فّجر شاعرية املتنبي ؟ : أسألكم هنا 
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ال أعتقد ذلك ، فسيف الدولة مل يكن يف األصل الصانع لشعر أيب الطيب ، إذ إن املتنبي يف األصل : تلميذ 

إعداداً متميزاً يف اللغة والعلوم الدينية والعقلية ، وكان معدوداً من بني النحاة واللغويني وذوي كان معداً 

  .اإلطالع الواسع عىل الثقافات املختلفة

نعم ، تلك هي إنجازات اإللهام والعبقرية يف عطاءات الكبار عىل الدوام ، واملتنبي واحد من هؤالء : املعلم 

الربوز بني كرثة من شعراء البالط عىل الرغم من شهرتهم ، نقف اليوم إىل هذا  ، فقد ملكته العبقرية من

الحد ويف الدرس القادم سوف نكمل بقية معلوماتنا عن املتنبي الشاعر واألديب والزعيم ، وكذلك عاّم امناز 

تؤيد أو  ويفضل أن يكون بني كل رأي من اآلراء التي طرحت عن املتنبي أبيات من الشعر( به من أشياء 

  ) .تؤكد اآلراء املطروحة يف املناقشة 

  

  " القواعد " تدريس النحو  

تحتل القواعد النحوية مكانة بارزة يف مراحل التعليم املختلفة ، فابن خلدون يعد النحو أهم علوم 

وأن أركان علوم اللسان أربعة هي اللغة والنحو والبيان واألدب ، " اللسان العريب قاطبة ، ويقول بأن  

األهم املقدم منها هو القواعد إذ به نتبني أصول املقاصد بالداللة فيعرف الفاعل من املفعول واملبتدأ من 

  .)١("الخرب ولواله لجهل أصل اإلفادة 

علم تراكيب اللغة والتعبري بها والغاية منه صحة التعبري وسالمته من "والقواعد النحوية هي  

فن تصحيح كالم "وأنها   )٢("لكلامت وأحوالها حني إفرادها وحني تركيبها الخطأ واللحن ، فهو قواعد صيغ ا

العرب كتابة وقراءة وهي ما يعني باإلعراب وقواعد تركيب الجملة اسمية كانت أم فعلية مثبتة أم منفية 

  أو إنشائية وكذلك العوامل النحوية زيادة عىل ذلك دراسة العالقات يف الجملة وعالقتها 

                                                            
  ٥٤٥/ املقدمة ص ) ١(

 

  ٢/ مد عبد الستار الجواري ، ص نحو التيسري ، أح) ٢(
 



  

٢٢٧ 
  

وما بعدها ، كام أنها تعني مجموعة القواعد التي تنظم هندسة الجملة أو مواقع الكلامت فيها مبا قبلها 

ووظائفها من ناحية املعنى وما يرتبط بذلك من أوضاع إعرابية تسمى علم النحو ، أما مجموعة القواعد 

  . )١(التي تتصل ببنية الكلمة وصياغتها ووزنها والناحية الصوتية وتسمى علم الرصف

ووصفت اللغة العربية بأنها لغة قوية فاإلعراب هو القضية املركزية يف النحو العريب ، وما مصطلح 

أي أبان ، يقول ابن " أعرب " اإلعراب إال داللة عىل البيان والوضوح ، إذ أن اإلعراب لغة مصدر الفعل 

، وجاء يف  )٢( من حال إىل حال  إن اإلعراب سمي إعراباً لسببني هام اإلبانة وااليضاح ، ثم التغيري" جني  

أعرب عنه لسانه وعرب أبان وأفصح : لسان العرب أن اإلعراب إمنا سمي إعراباً لتبيينه وإيضاحه فيقال 

  . وأعرب عن الرجل أي بني عنه وأعرب الكالم وأعرب به أي بينه 

ضطراب وشذوذ ومير النحو العريب يف حالة من ضعف املتعلمني ، وكذلك فيام يشتمل عليه من ا

واستثناءات وتعريفات ، وعليه ال بد من تيسري املادة النحوية يف العرص الحديث وقد أخذ التيسري صوراً 

متعددة اتسمت باالعتدال أو الضعف أو املغاالة ، فالتفريعات الكثرية ال داعي لها واآلراء املتباينة 

ولئك وغريه مام ميكن تداركه باإلصالح ومالحقته بتعليالتها واألصول املضطربة بعباراتها املتعددة ، كل أ 

  .بالتسديد واستصفاؤه مبا يعود عىل اللغة بالسعة والتيسري املفيد والرتكيز املأمون 

وينظر كثري من املعلمني إىل أن النحو مادة جافة، ولذلك ينفرون من تدريسها وانتقلت العدوى إىل 

  ضبط الكلامت أمراً التالميذ ولذلك فهم ال يتقبلونها ويرون يف 

                                                            
  ٢٨١/ التدريس يف اللغة العربية ، محمد إسامعيل ظافر ويوسف حامدي ص ) ١(

 

   ٣٤/ الخصائص ، ابن جني ص ) ٢(
 



  

٢٢٨ 
  

ال رضورة له، ولذلك يسّكنون الكلامت وتزداد هذه الظاهرة حني يستعملها املعلمون أو ال يرصون عىل  

  . القراءة  السليمة مع ضبط الكلامت 

والحقيقة أن مادة النحو ليست صعبة إذا ما عرضها املعلمون بطريقة ميرسة سهلة وآمنوا هم 

  . بذلك 

تقويم اإلذن واللسان مشافهة وكتابة وهذا يعني أننا نجعل التلميذ قادراً والهدف من تدريسها 

عىل االستامع واملحادثة والقراءة والكتابة بطريقة صحيحة وبقراءة سليمة تظهر عليها الحركات ، وقد 

حاول النحاة بعد أن أحسوا مبعاناة الطالب من النحو ، حاولوا وضع طرق تيرس تدريسه وتقربه من 

  .  عقولهم

  

  طرق تدريس النحو 

   - :هناك طرق خمسة رئيسة لتدريس النحو هي 

وتقوم هذه الطريقة عىل األمثلة التي يرشحها املعلم ويناقشها ثم يستنبط : الطريقة االستقرائية  .١

منها القاعدة ، وهذا يعني أنه يبدأ من الجزء إىل الكل، واالستقراء اسلوب يشجع التفكري ، ويبدأ 

، أي األمثلة ثم الخروج من دراستها بقاعدة عامة مستنبطة منها بعد نقاش ، وقد  بفحص الجزئيات

أنها بطيئة  يف التعليم ، وقالوا أيضاً أنها عىل الرغم من ذلك تخلق رجاًال : نفذها بعضهم بالقول 

  . يثقون بأنفسهم ويعتمدون عىل جهودهم كام أنها تعلمهم الصرب واألناة يف تفكريهم 

وتقوم عىل حفظ القاعدة منذ البداية ثم اإلتيان بشواهد وأمثلة تثبتها وهذا : قياسية الطريقة ال .٢

يعني أنها تقوم عىل الحفظ ، فالطالب ملزم بحفظ القواعد أوالً ثم تعرض عليه األمثلة التي توضح 

بدأوا هذه القاعدة أي أن الذهن يبدأ من الكل إىل الجزء ، وإذا ما فهم التالميذ الكل أي القاعدة 

  . بفهم النامذج والشواهد واألمثلة والتفصيالت التابعة لها 



  

٢٢٩ 
  

وهذه الطريقة تبدأ من الصعب إىل السهل، ولذا فهي تقتل روح االبتكار والتفكري عند التلميذ،   

كام أن عدم استعامل أسلوب النقاش بقتل الحامس ويسبب امللل للتالميذ ورغم ذلك فإن بها مزايا 

الوقت يف التدريس وتريح املدرس من النقاش ألن عمله يقوم عىل التلقائية منذ  أنها توفر: منها 

  . البداية

وهي الطريقة االستقرائية السابقة لكنها ال تقوم عىل األمثلة التي قد تأيت غري : الطريقة املعّدلة  .٣

ص األديب أمام مرتابطة الفكرة بل تقوم عىل عرض النص األديب املرتابط األفكار وهي تسري بكتابة الن

التالميذ مع كتابة األمثلة املرغوب يف دراستها بخط مميز ، أو بوضع خطوط تحتها ، وبعد أن 

  . يقرأها التالميذ يناقشهم املعلم باألمثلة املميزة حتى يصل إىل استنباط القاعدة 

صوص وتقوم عىل استغالل نشاط التالميذ الذين يكلفون بجمع األساليب والن: طريقة النشاط  .٤

واألمثلة التي تتناول القاعدة املطلوب تدريسها ومن ثم يقوم املعلم بدراستها معهم ، أي أنها تقوم 

  . عىل جهد التالميذ معاً وتنظيم املعلم لها حتى يتم استخراج القاعدة 

وتقوم هذه الطريقة عىل دروس التعبري أو القراءة والنصوص حتى يتخذ املعلم : طريقة املشكالت  .٥

لنصوص واملوضوعات نقطة البدء إلثارة املشكلة التي تدور حول ظاهرة أو قاعدة نحو ثم هذه ا

يلفت نظرهم إىل أن هذه الظاهرة ستكون دراسة موضوع النحو املقرر ، ثم يكلفهم جمع األمثلة 

املرتبطة بهدف املشكلة من املوضوعات التي بني أيديهم أو من غريها، ومناقشتها معهم حتى 

  . )١(قاعدة  يستنبط ال

   -:أي أن هذه الطريقة متر بالخطوات التالية 

  .مرحلة املالحظة  واستقراء الجزئيات أي دراسة ومالحظة النصوص املتوفرة  .١

                                                            
 ١٢٢-١٢٠/ أساليب تدريس اللغة العربية وإعداد دروسها اليومية باألهداف السلوكية ، ص ) ١(



  

٢٣٠ 
  

  .مرحلة املوازنة وإدراك الصفات املشرتكة واملتخالفة من الشواهد واألمثلة التي درسوها  .٢

  .مرحلة االستنباط أي استخراج القاعدة  .٣

  .)١(ميم والتطبيق أي اإلتيان بأمثلة وشواهد جديدة غري تلك التي استنبطوا القواعد منهامرحلة التع .٤

ويرى الدكتور فؤاد أبو الهيجاء أن من املفضل واألكرث فائدة للتلميذ أن يقوم املعلم بتدريس     

النصوص النحو من خالل النصوص األدبية القصرية غري املتكلفة ألن مزج النحو بالتعبري أي من خالل 

األدبية يؤدي إىل رسوخ اللغة وأساليب اللغة يف أذهان التالميذ وبالتايل ترسيخ القواعد النحوية ، وهذه 

الطريقة توسع دائرة معارف التالميذ وتدربهم عىل االستنباط والدراسة والبحث وهذا األسلوب هو 

  .)٢(األسلوب الذي آل اليه التعليم الحديث

  

  التطبيقات النحوية 

ميكن أن ترسخ القواعد يف األذهان إال بالتطبيق العلمي الكثري ، ولذلك فإن دراسة القواعد ال ال 

  . تنتهي بانتهاء حصة القواعد وإمنا تستمر بعد ذلك يف كل حصص اللغة العربية 

  .شفوي وكتايب : والتطبيق عىل نوعني 

  . والتطبيق الشفوي يسبق التطبيق الكتايب وميهد له 

  :أن يراعي األمور اآلتية عند تدريب تالميذه عىل التطبيق الشفوي والتحريري  وعىل املعلم

                                                            
 ٢٤/ ص طرق تدريس اللغة العربية ، السكري ، ) ١(
 ١٢٢/ أساليب تدريس اللغة العربية ، ص) ٢(



  

٢٣١ 
  

  

أن تكون أمثلة التطبيقات نصوصاً أدبية وآيات قرآنية ، وفقرات من مواضيع ذات صلة بالحياة  .١

  .واملجتمع، وأال تكون أمثلة وجمالً جافة تنفر التالميذ من القواعد 

  .راب التقديرية واملحلية التي تحتمل آراء مختلفة االبتعاد عن األلغاز ومسائل اإلع .٢

  .االهتامم بجوهر القواعد واالبتعاد عن الشواذ  .٣

أن تناقش أمثلة التطبيق من حيث الفهم قبل مناقشتها من حيث القاعدة سواء يف التطبيق  .٤

  .الشفوي أم الكتايب 

عب ، مع مترين التالميذ عىل يبدأ بالتطبيقات الكتابية السهلة ثم يكون التدرج نحو األصعب فاألص .٥

  .االعتامد عىل أنفسهم شيئاً فشيئاً 

  .تحل التطبيقات والتدريبات يف الصوت .٦

يستغل املدرس فروع اللغة األخرى كالنصوص والقراءة وغريها للتطبيق عىل القواعد ، عىل أال  .٧

  )١(.  يطغى عىل تلك الفروع ويأخذ من وقتها الكثري

  

  ية خطوات تدريس القواعد النحو

   -:وميكن اتباع طريقة النص املعدل عن الطريقة االستقرائية وهي 

والتمهيد يعتمد عىل طبيعة الدرس ، ومن املمكن العود فيه إىل الدرس السابق، فيقوم : التمهيد    .أ 

املعلم بطلب رضب بعض األمثلة عن الدرس السابق، والغاية من ذلك هو جلب انتباه الطلبة إىل 

تكوين الدافع لالنتباه للدرس الجديد، أي ربط املعلومات السابقة باملعلومات الدرس الجديد، ول

  املستجدة 

كتابة النص عىل السبورة من املعلم وبخط بارز وواضح ميكن قراءته ، ثم يبدأ املعلم : عرض النص  .ب 

  بالقراءة النموذجية، ويركز عىل املفردات التي

                                                            
  ٦٠/ املوجز يف أساليب تدريس اللغة العربية ، سميح أبو مغيل ص ) ١(
 



  

٢٣٢ 
  

  .سائل اإليضاح املختلفة يف ذلك يدور حولها موضوع النص ، وميكن استخدام و  

ويكون التحليل حول املعنى وحول القواعد فيظهر املعلم القيم التي يحتويها النص ، : تحليل النص  .ج 

ويطلب من الطلبة أن يشاركوا يف عملية التحصيل عن طريق توجيه األسئلة واالستفسارات منهم، 

ذه األمثلة عىل السبورة أو أن يرضب أمثلة ويتم استخالص األمثلة املختلفة من النص، وأن يدّون ه

وكذلك ميكن أن يدع الطلبة . بصوغها بنفسه، إن مل يتمكن أن يستخرج أمثلة من النص نفسه

يتوصلون إىل هذه األمثلة ، وأن يقوم بعملية تحليل توازن بني تلك األمثلة من حيث الصفات 

تسمى القواعد النحوية وتشمل املوازنة  املشرتكة بني الجمل ليتم استنباط األحكام العامة التي

  . إعراب  الكلمة ووظيفتها املعنوية وموقعها نسبة إىل بقية الكلامت وكذلك نوع الكلمة

وبعد أن يتم التحليل وما تختلف فيه األمثلة من الظواهر اللغوية يدخل املعلم : استنباط القاعدة  .د 

فع الطالب إىل استنباط القاعدة بعد أن يتم نضح يف استنباط الحكم العام أو القاعدة النحوية ، ويد

املوضوع يف أذهانهم ، وبعد ذلك يسجلها عىل السبورة يف مكان بارز ويستخدم يف ذلك الطباشري 

  . امللّون مثالً 

يكون التطبيق جزئياً بعد أن تتم تجرأة القاعدة ويكون كلياً بعد تناول القاعدة كاملة : التطبيق  .ه 

يته إذا اختتم بالتطبيق لتثبيت القواعد املعطاة ونقلها إىل امليدان العلمي حيث يؤدي الدرس غا

كعرض نصوص قصرية يطلب املعلم تحديد املفردات موضوع الدرس أو يعرض املعلم جمالً ناقصة 

ويطلب من الطالب إكاملها أو يعرض كلامت يستخدمها الطالب يف ُجمل من إنشائهم أو أن يطلب 

  .)١(املة تطبيقاً عىل القاعدة املدروسة  املعلم تكوين جمل ك

                                                            
  ١٥٣-١٥٢/ اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها ص ) ١(
 



  

٢٣٣ 
  

  

  تدريس القواعد بالطريقة االستنباطية 

  تدريس موضوع الفاعل 

  األمثلة : أوالً 

  .رضب فراُس الولََد 

  .قلب املعلم الكتاب 

  . قرأ الولدان الصحيفة

  .مثلت البنتان املرسحية جيداً 

   -:يضع املعلم خطوطاً تحت الكلامت     

  علم ، الوالدان ، البنتان فراس ، امل        

بالضمة وبلون مثري كاللون األحمر مثالً ، ) فراس ، املعلم ( ثم يضبط آخر األسمني األوليني ،     

بنفس اللون ، وميكنه أن يكتب الكلامت ) الولدان ، البنتان ( ويكتب حرف األلف يف الكلمتني األخريتني 

  . غري الذي تكتب به بقية الجملة ، ليزيد يف إيضاحها األربعة يف كل جملة من الجمل املذكورة بلون 

  القراءة : ثانياً 

يقوم املعلم بقراءة األمثلة ويكلف بعض املتعلمني بقراءتها ويقوم كذلك مبناقشتهم حول نوع     

  . ملعرفتهام يف كل الجمل ) الفعل والفاعل ( الجملة ، ليتم تحديد ركني كل جملة 

  املناقشة : ثالثاً 

م املعلم مبناقشة املتعلمني مركزاً عىل الفاعل يك يحدد عالمة رفعه، أي رفع الفاعل املفرد يقو     

  . والتي هي الضمة الظاهرة عىل آخره ، واأللف يف رفع املثنى ، املذكر واملؤنث 

  

  



  

٢٣٤ 
  

  كتابة القاعدة العامة : رابعاً 

، بعد أن يقوم بتنقيحها يسجل املعلم القاعدة عىل السبورة عند استخالصها من املتعلمني     

   -:وتصحيحها ثم يكتب عىل السبورة 

  . الفاعل اسم يقوم بالفعل أو اسم يقع عليه الفعل : القاعدة العامة 

  الضمة : عالمة رفع الفاعل املفرد  .١

  األلف : عالقة رفع الفاعل املثنى  .٢

ربهم أنه سيقوم ثم يرشح لهم املوضوع مجدداً ويكلفهم بإعادة قراءة املادة يف البيت ويخ    

  .بالسؤال عنها يف اليوم الذي بعده كإغالق للموقف الصفي

  

  تدريس التعبري 

  .لفظاً هو اإلبانة واإلفصاح عام يجول يف خاطر اإلنسان من أفكار ومشاعر بحيث يفهمه اآلخرون : التعبري 

صول بالطالب إىل فهو العمل املدريس املنهجي الذي يسري عىل وفق خطة متكاملة للو : أما اصطالحاً 

مستوى ميكنه من ترجمة أفكاره ومشاعره وأحاسيسه ومشاهداته وخرباته الحياتية شفاهاً وكتابة ، بلغة 

  .  )١(سليمة عىل وفق نسق فكري معني

يسأل والتعبري هو تدفق الكالم عىل املتكلم أو قلم الكاتب فيصور ما يحس به أو ما يفكر به أو ما يريد أن 

  )٢(.  ، والتعبري اطار يكتنف خالصة املقروء من فروع اللغة وآدابها واملعارف املختلفةأو يستوضح عنه 

  

  

  

  

                                                            
 ٢٠٠/الطرائق العملية يف تدريس اللغة العربية ، ص ) ١(
 ٥١/ ية ص املوجز يف أساليب تدريس اللغة العرب) ٢(



  

٢٣٥ 
  

  أهمية التعبري 

يرى اللغويون أن الهدف النهايئ من تدريس فروع اللغة املختلفة هو الوصول إىل متكني الطالب 

  " . مشافهة وكتابة " عىل التعبري بطالقة وسالمة  

ية كبرية يف حياة الفرد ، وكذلك يف حياة املجتمع ، وميكن حرص أهميته بالنقاط لذلك فإن للتعبري أهم

   -:اآلتية 

  . ميثل التعبري طريقة التصال الفرد بغريه سواء باألفراد أو باملجتمع .١

والتعبري يساعد يف حل مشكالت الفرد ، عن طريق ما يتبادله من اآلراء والفشل يف ذلك يؤدي إىل  .٢

  . النمو وتوسيع املشاكل  فقدان الثقة وتأخر

تعليمة ، لذلك فإن عدم الدقة يؤدي إىل اإلخفاق يف تحقيق األهداف التي ستأيت / هو أداة تعليمية  .٣

/ عليها أو أنه سيؤدي إىل عكس املطلوب ، والدقة تؤكد نجاح الكفاءة ونجاح العملية التعليمية 

  . حتاج إىل دقة التعبري التعلمية وكذلك عمل املعلم وبقية رشائح املجتمع التي ت

تعليمة فإنه إذن غاية يف دراسة اللغة العربية، بينام الفروع األخرى وسائل / وبكونه أداة تعليمية  .٤

، وهي مساعدة لكونها ) كالقراءة والخط واإلمالء والنصوص واملحفوظات والقواعد ( مساعدة 

  . تسهم يف متكني الطالب عىل التعبري الواضح السليم 

 فوق ذلك وظيفته التقوميية ، فهو يخترب مهارة الطالب يف استعامل النحو والخط واإلمالء للتعبري .٥

  .وتسلسل األفكار واألساليب 

  

  أقسام التعبري 

   -:يقسم التعبري من حيث املوضوع إىل 

وهو الذي يستعمل لألغراض الوظيفية والحاجات اليومية ، كتعبري اإلرشادات : تعبري وظيفي  .١

  والنرشات وكذلك يف كتابة االستامرات  والتعليامت



  

٢٣٦ 
  

 

 

  . والرسائل الرسمية كطلبات التعيني أو الطلبات الوظيفية األخرى ، وكذلك اإلعالنات 

تعبري إبداعي ، يعرب فيه الكاتب عن أفكاره ومشاعره وآرائه وخواطره النفسية ، ويُرى ذلك يف  .٢

 الشخصية واملقاالت التي نراها يف القصص واملرسحيات والتمثيليات وكذلك يف كتابات السري

  . الصحف واملجالت أو يف كتب ومقاالت النقد أو ما شابه ذلك 

   -:أما الحديث عن التعبري يف األداء فهو قسامن أيضاً 

فهو يعكس التلقائية والطالقة من غري تكلف فالتعبري عن النفس مثالً أمر ذايت : التعبري الشفوي   - أ

إليه ، وعىل املعلم أن يشجع عليه ويدفع التالمذه إىل الكالم والتعبري  عند الطفل ، يحبه ومييل

عام تجيش به أنفسهم من الطفولة وحتى يتم للطالب ذلك بصورة واضحة وطالقة طبيعية حني 

   -:يكرب وينمو 

   -:ويهدف التعبري الشفوي إىل 

  .تطوير وعي الطفل بالكلامت الشفوية كوحدات لغوية  .١

  .ظية والشفوية إثراء ثروته اللف .٢

  .متكينه من تشكيل الجمل وتركيبها  .٣

  . تنمية قدرته عىل تنظيم األفكار يف وحدات لغوية .٤

  .تحسني هجائه ونطقه  .٥

  . )١(استخدامه للتعبري القصص املسيل   .٦

   -:وعندما ينمو الطفل أكرث وأكرث فإن أهداف التعبري الشفوية تتغري لتصبح 

  .تنمية آداب املحادثة  .١

  ..د ندوة وإدارتها التحضري لعق .٢

  .القدرة عىل أن يخطب أو يتحدث أمام زمالئه  .٣

                                                            
 ٩٤/مذكور ص ) ١(



  

٢٣٧ 
  

  .القدرة عىل قص القصص والحكايات  .٤

  .القدرة عىل إعطاء التعليامت والتوجيهات .٥

  .القدرة عىل عرض التقارير عن أعامل قام بها  .٦

  .القدرة عىل مجالسة الناس ومجاملتهم  .٧

  )١(. القدرة عىل عرض األفكار بطريقة منطقية  .٨

  ) التحريري ( لتعبري الكتايب ا -  ب

وهو ما يدونه الطلبة يف دفاتر التعبري من موضوعات، وهو  يأيت بعد التعبري الشفهي ، ويبدأ 

الطالب مبامرسة هذا النوع من التعبري عندما يشتد عوده وتتكامل مهارته اليدوية عىل التعبري عام يف 

يبدأ بإكامل جمل ناقصة أو تدوين أفكار تعرفها يف نفسه ، ويبدأ التعبري مع الطالب بالتدرج، فهو قد 

  . أناشيده أو تكملة قصة سبق أن اطلع عليها أو تأليف قصة من خياله 

ويأخذ التعبري التحريري يف املرحلة األساسية العليا شكل كتابة موضوعات محددة يختارها الطالب 

وي والتحريري يف درس واحد ، فقد يناقش أو املعلم ، ومع ذلك يستطيع املعلم أن يجمع التعبريين الشف

  .املوضوع بطريقة شفوية ثم يطلب املعلم من طالبه كتابة هذا املوضوع فيام بعد

وال تقل أهمية التعبري التحريري عن أهمية التعبري الشفوي ، بل إن التعبري الكتايب من أكرث هموم 

م الكتابة الصحيحة الواضحة بأسلوب صحيح معلمي اللغة العربية ، فهم يعانون كثرياً من تعليم طالبه

  . يكشف عن املعاين املقصودة 

إن مجاالت التعبري الكتايب كثرية بعضها يجده الطالب يف املدرسة ، وبعضها تزخر به الحياة وتزدحم 

يف أذهان الطالب، من هذه املجاالت كتابة الرسائل واملذكرات والتقارير وامللخصات ورشح بعض األبيات 

  رية ونرثها وإعدادالشع

                                                            
 ٩٥-٩٤/ املصدر السابق ص ) ١(



  

٢٣٨ 
  

الكلامت وكتابة محارض الجلسات واالجتامعات وتحويل القصة إىل حوار متثييل واإلجابة عن أسئلة  

  .  )١(االمتحانات

  

  أهداف التعبري الكتايب 

   - :ومعظم األهداف املذكورة يف التعبري الشفوي هي األهداف للتعليم الكتايب يضاف إليها     

  .بة بوضوح وتركيز وسيطرة تدريب الطلبة عىل الكتا .١

التعبري الكتايب هو وسيلة اتصال بني الفرد وغريه وكذلك مجتمعه ممن تفصله عنهم مسافات  .٢

  .كبرية 

  تحقيق آدابه الكتابية ، وترتيب املوضوع واالهتامم بالخط وعالمات الرتقيم  .٣

  .تنمية قدرة املتعلم عىل التعبري الوظيفي  .٤

  . اإلبداعي تنمية قدرة املتعلم عىل التعبري .٥

  

  األسس التي يستند إليها التعبري 

   -:والتعبري بقسميه يعتمد عىل أسس ثالثة مهمة يجب مراعاتها وهي     

  : األساس النفيس  .١

وميثل ميل الطالب للحديث والتعبري عام يف نفسه ، وميكن للمعلم أن يستثمر ذلك الوضع  - أ

  لتشجيع الطالب عليه 

األشياء امللموسة ، لذلك فإن املعلم يتمكن أن يستعني  ومييل الطالب أيضاً للتعبري عن - ب

 . باملحسوسات من النامذج كالصور 

ويحتاج الطالب اىل تحفيز عقله والتأثري يف االنفعاالت والحركات لتبيان ما يف نفوسهم فيقوم  -ج

  . املعلم بذلك التحفيز والتأثري 

                                                            
 ٢٠٣/ الطرائق العملية يف تدريس اللغة العربية ، ص ) ١(



  

٢٣٩ 
  

ذا يعرب تعبرياً غري الذي يعرب عنه ذاك ، فعىل ويحتاج الطالب كذلك إىل املراعاة بسنه وعقله ، فه -د

املعلم أن يراعي ذلك ، وذلك مبحاولة التقرب إىل التعابري التي تنسجم مع أعامرهم ليكون قدوة 

 .لهم ، عىل أن يكلمهم بلغة عربية سليمة 

   -:وذلك بإتباع النقاط التالية  :األساس الرتبوي  .٢

  .ار املوضوع الذي يعرض فيه أفكاره ويبني فيها عباراته الختي: توفري الحرية الكاملة للتلميذ  - أ

  أن يجعل املعلم حصص اللغة العربية بكل فروعها مجاالً خصباً للتعبري  - ب

أن يكون التلميذ عارفاً باملوضوعات التي يختارها له املعلم واالبتعاد عن املوضوعات الصعبة  - ج

 .عبري الجيد فيه املبهمة ، ألن معرفة الطالب باملوضوع يساعده عىل الت

  األساس اللغوي  .٣

ويتعلق األساس اللغوي مبفردات اللغة التي يعرفها التلميذ، وأن التعبري بقسميه يتأثر باللهجة املحلية 

   -:التي يتكلمها التلميذ ، لذلك 

عىل املعلم أن يزود الطلبة بالقصص والقصائد واألناشيد التي تزيد من ثروته اللغوية ، ومينحهم  - أ

  .  فرصة التغلب عىل اللهجات العاميةالتعبري

عىل املعلم أن يبذل جهداً واسعاً يف املجال اللغوي ألن الطالب ميثل صفحة بيضاء يلتقط الجديد  - ب

  . من األلفاظ ويخزن معانيها يف ذهنه 

وفيام سبق، فإن ذلك يختص بالتلميذ ، وال بد أن يتعلق التعبري لدى الطالب يف املعلم نفسه، فقلة 

لذلك . ته واعوجاج لسانه وسوء شخصيته وسلوكه املعّوج لن تفيد الطالب يف توسيع دائرة معارفه ثقاف

فكلام ازدادت ثقافة املعلم وعلمه ومعرفته ، زاد تأثري ذلك عىل الطالب وكلام كانت شخصيته جيدة 

ة وفروعها حسبام يظهر وسلوكه مستقيامً فإن التأثري يف الطالب سيزداد قطعاً ، زيادة عىل حبه للغة العربي

  . عليه من خالل تحمسه وكرثة استشهاداته اللغوية والنحوية وغريها 



  

٢٤٠ 
  

أما بالنسبة للمنهج ، فيجب أن يتسم املنهج بالشمولية والتكاملية ، وأن تتعلق املواد الدراسية 

 تطوير التعبري ببعضها، أي أن تخدم كل مادة منها املادة األخرى، ويكون استخدام املعلم للمنهج دوره يف

فقد يؤدي دوراً ناجحا ًيف االختيار واالنتقاء ملا ينفع تالميذه ، وأن يعرف متى . أو كل مادة دراسية أخرى 

  . تصبح النتيجة سلبية فيتوقف عندها مام يعني أن املنهج ال بد أن يراعي هذه النقطة وغريها 

  

  خطوات تدريس التعبري 

  )الحر  (خطوات تدريس التعبري الشفوي و  .١

يكون الحديث قصرياً أو بأسئلة محددة يوحي بها املوضوع يف التعبري الشفوي ويتضمن : التمهيد  - أ

حلوالً لتلك األسئلة ، أو أن يكون بإخبارهم أنه سيقص عليهم قصة ، أما يف التعبري الحر ، فيقوم 

ات بعد تحديد املعلم برشح ما يجب عليهم عمله ، ومساعدتهم يف اختيار املوضوع أو املوضوع

مبادئ االختيار لهم مثل األخبار أو املشاهدات أو الحوادث واملشكالت االجتامعية اليومية 

  . والرحالت ، وغري ذلك 

يف التعبري الشفوي يقوم املعلم بالقاء املوضوع أو القصة بتأن ووضوح والحرص عىل شّد انتباه  - ب

لحر فإن املعلم يسمح للطالب أن يتحدث عن التالميذ عن طريق براعة اإللقاء ، أما يف التعبري ا

  موضوعه وحث الطلبة عىل االستامع إليه وإبالغه مبالحظاتهم 

يقوم املعلم بانتقاء أسئلة متسلسلة حول املوضوع أو القصة لتدريب الطالب عىل تنويع  - ج

املعلم هو اإلجابات ، أما يف التعبري الحر فيقوم تالمذته بإلقاء األسئلة عىل زميلهم ، وقد يكون 

السائل أي أنه يشرتك مع الطلبة بتوجيه األسئلة ثم يدع تلميذاً آخر للحديث عن املوضوع 

  إن هذه الخطوة مهمة جداً ألنها تنمي روح ) أي بارشاك أكرب عدد من الطلبة يف الحوار ( وهكذا 



  

٢٤١ 
  

  . دربهم عىل األجوبة املبأداة عند التالميذ وتدربهم عىل الناحية اللغوية عىل فن السؤال كام أنها ت

أن يقوم الطلبة باختيار عناوين للموضوع أو القصة ، يناقشهم فيها املعلم ويكتبها عىل السبورة  - د

  . ليقوم املعلم والتالميذ باختيار أقرب العناوين املالمئة للموضوع 

قيق أهداف يف النهاية يقوم الطلبة بتلخيص املادة أو القصة ويتم ذلك بتوجيه املعلم وذلك لتح -هـ

  . الدرس يف تحسني أسلوب التعبري عندهم 

ويف النهاية فإن دور املعلم يف تدريس التعبري الشفوي يكون رائداً ، أما يف تدريس التعبري الحر فإن 

  . الدور الرائد يكون للتلميذ مبراقبة وإرشاد املعلم 

  

  )الكتايب ( خطوات تدريس التعبري التحريري 

يستغني عن التعبري الشفوي ، فقد يقوم املعلم بتقديم القسمني معاً لتقوية التعبري التحريري ال 

كفاءة الطالب وقدرته عىل األداء الجيد ، لذلك سنقوم بتقسيم املوضوع حسب الصفوف التي يصلح معها 

   -:، ومن ذلك 

   -:يف الصفني األول والثاين األساسيني  :أوالً 

  .تعبري الشفوي فقط يقترص التدريب يف هذين الصفني عىل ال - أ

يختار املعلم موضوعات املحادثة من مشاهدات األطفال يف البيت والشارع واملدرسة، والحفالت   - ب

  . والزيارات والرحالت والهدايا والطيور والحيوانات وأدوات الطعام ووسائل االنتقال وغري ذلك 

  يف الصفني الثالث والرابع األساسيني  :ثانياً 

  .بتدئ املعلم بتدريب الطلبة عىل التعبري الشفوي والكتايب ويف هذين الصفني ي

ففي التعبري الشفوي يتبع أسلوب الصفني السابقني مع التوسع يف املوضوعات إلتساع أفق الطلبة  - أ

  . وازدياد املقدرة اللغوية عندهم 

   -:يبدأ املعلم بتعليم الطلبة عىل مهارة التعبري الكتايب بالطرق التالية  - ب



  

٢٤٢ 
  

  .كلامت يف جمل تامة استعامل  .١

  .تكملة جمل أو جملة ناقصة بأي كلمة مالمئة من عنده  .٢

  .اإلجابة عن أٍسئلة عامة متنوعة  .٣

  . ترتيب موضوع أو قصة تعرف أجزاؤها عىل الطلبة بصورة غري مرتبة .٤

  .التعبري عن صور تعرض عليهم  .٥

  . ).……الشتاء يشتد يف الصيف يشتد الحر ويف ( ترتيب جملة ناقصة تقابل جملة متكاملة مثل  .٦

  .الطلب من التالمذة أن يصوغوا جمالً من أعامل يقومون بها أو عن أشياء يشاهدونها  .٧

  .تكوين أسئلة عن موضوعات مختلفة تعرض عليهم أو يشاهدونها  .٨

   -:يف الصفني الخامس والسادس األساسيني  :ثالثاً 

اً عىل أن تكون مبستوى الطلبة وأن يقوم املعلم هنا بتعليم التعبريين الشفوي والتحريري أيض    

تكون املوضوعات الخاصة بالتعبري الشفوي مواضيع محسوسة وغري معنوية ألن املعنوية تكون بعيدة عن 

  .سنهم 

   - :أما يف املوضوعات الكتابية ، فيقوم املعلم مبا ييل 

عدم إجهاد تدريب الطلبة عىل اإلجابة عن أسئلة حول موضوع يقرأونه عىل أن يراعي يف ذلك  .١

  .الطلبة يف األسئلة

  . تلخيص املوضوعات أو القصص التي يسمعونها من املعلم أو من أية جهة .٢

  .رواية قصة ناقصة ويطلب منهم إكاملها كٌل بأسلوبه  .٣

تأليف قصة تستخدم فيها مفردات وتراكيب مستخدمة أو مقروءة من قبل الطلبة ، واالهتامم  .٤

  .بخيال الطلبة هنا 

صفي لبعض األشياء أو األعامل التي يختارون الكتابة فيها بحرية أو التعبري عن كتابة موضوع و  .٥

  .نشاطاتهم اليومية أو غري ذلك مام يختارونه 



  

٢٤٣ 
  

إعطائهم قصة فيها فراغات أو موضوع فيه فراغات كثرية مللئها باملفردات التي يستخدمونها أو  .٦

  .بعبارات مناسبة يعرفونها 

  

  راحل األساسية املتقدمة طريقة تدريس التعبري يف امل

يكون التلميذ قد ارتفع مستواه قليالً وأصبح يعي الكثري من األمور ويقوى عىل التفكري والخيال 

وقد صارت له ثروة لغوية ال بأس بها ، وهنا يجب تدريبه عىل املهارات الكتابية ، وعىل املعلم أن يضع 

مليولهم يف سنهم هذا ومالمئة لفهمهم ، حيث ال بد أن خططاً لدرس التعبري ، يختار فيها موضوعات مالمئة 

  .يشعر التلميذ أنه حّر يف التعبري عام يوافقه من األمور 

كذلك، حيث ان التنمية يجب أن تكون يف كل ) شفوياً ( وميكن للمعلم أن يطلب من تالمذته التعبري 

  .املجاالت الكتابية والشفوية والحرة 

  

  تصحيح أو ال"  تقويم التعبري " 

إن عملية التقويم يف التعبري أو التصحيح أمر مرهق ، لكنه مهم جداً ويجب أن يوىل االهتامم الكبري 

من املعلمني ، ويجب أال يكتفي املعلم فيه بالتصحيح التقليدي الذي ينبه فيه عىل الخطأ اللغوي أو 

حيث أن عىل املعلم أيضاً أن يراعي  للتلميذ ،) تغذية راجعة ( النحوي أو الفكري أو األسالب ، والذي هو 

   -:أموراً منها 

  .الوضوح الشامل للتصحيح ، ال إكثار التصحيح لألخطاء ألن ذلك يسبب اإلحباط عند الطالب  - أ

يجب أن يهتم املعلم بتدريب الطالب وميرنهم عىل التعبري ، وأن يتجاوز بعض األخطاء يف  - ب

  .العبارات ، ألن الجودة يف التمرين 

يف ورقة مدونة ، يطلعهم عليها ليقوموا بالتصحيح الذايت بعد ) عموماً ( أخطاء الطلبة  أن يجمع - ج

  . أن يقارنوا ورقة املعلم بأوراقهم



  

٢٤٤ 
  

للطالب يف التعبري ، وأن يرتك الدرجة النهائية إىل فرتة متأخرة ) العالمات ( أن يرتك املعلم وضع  - د

  .هم لتشجيع الطلبة عىل تحسني أساليبهم ومعالجة أخطائ

عىل الناحية اللغوية واألسلوب والناحية الفكرية، ألن ) العالمة ( يقوم املعلم بتوزيع الدرجة أو  -هـ

التعبري يتكون منها جميعاً وعدم االقتصاد عىل الناحية اللغوية ألن التعبري عملية دامئة تكمن 

  .يف دروس اللغة العربية كلها

  

  تدريس األناشيد واملحفوظات 

قطع شعرية يتضمنها املنهج ، مختارة وقابلة للغناء ، أي للتلحني ، القصد فيها إثارة الحامس يف  :األناشيد 

نفوس الطلبة ، وتساعد الطالب يف تعميق انتامئه لوطنه وأمته ، وتنشد يف كثري من األحيان يف املناسبات 

  )دينية كانت أو وطنية أو اجتامعية ( العامة 

  . ها وموسيقتها التي تعرب عن روح الشعب واألمةمتتاز األناشيد هذه بإيقاع

   -:أما سامتها فيجب أن تكون 

  .سهلة الكلامت واضحة األساليب ، قريبة املعنى ، ويفضل أن تختار من البحور القصرية  .١

يفضل أن تكون متصلة بنشاط الطلبة يف املدرسة أو خارجها أما معانيها فالبد أن تتصل باألرسة أو  .٢

  .بيئة املدرسة أو ال

أن تشتمل عىل املعاين التي تساعد عىل الرتبية الصالحة والنمو السليم بألفاظ صحيحة وأساليب  .٣

  .أدبية تالئم سن كل مرحلة 

استخدام ) أو واضع املنهج( أن تشتمل عىل ألفاظ جديدة ترثي لغة الطالب ، وأن يتجنب املعلم  .٤

  .األلفاظ الغريبة أو الحوشية 



  

٢٤٥ 
  

ن معانيها ال بد أن تكون لها صلة بإحدى املناسبات الدينية والوطنية وكام ذكرنا سابقاً فإ .٥

  .واالجتامعية 

فهي قطع أدبية موجزة تكون عىل شكل شعر أو نرث أو قرآن أو حديث يكلف التلميذ : املحفوظات أما 

  . بحفظها أو حفظ جزء منها بعد دراستها وفهمها 

ً قيمة تصاغ بأسلوب جميل ذي إيقاع موسيقي يعرب عن  تتضمن قطع املحفوظات عادًة أفكارا

  .وتختار املحفوظات بشكل تعكس دواخل الطلبة . وجدان قائله

إن املحفوظات تختلف عن األناشيد، إذ ليس من املهم فيها أن تكون هناك موسيقى أو لحن أو 

ب ليفهم أداء مرسحي فالغرض الرئيس فيه هو زيادة الرثوة اللغوية وتوسيع أفق التفكري عند الطال

وإن كان ذلك ال بد ( األساليب األدبية ، وأن يكون  له ذوق أديب سام ، ويهتم املعلم فيه عىل حسن األداء 

وال يجوز أن يعلم الطالب حويش الكالم . ، وعىل نفس النمط اللغوي نفسه)منه يف تدريس األناشيد أيضاً 

الطالب لغته العربية ، فهي تنمية باإلحساس أو بذيئه وال تكون املحفوظة معقدة تكون نتيجتها أن يكره 

بالجامل قبل كل يشء ، وال بد من احرتام الطول واملالمئة عند االختيار، واملحفوظات مادة متقدمة عن 

  . األناشيد يجب أن تقدم بطريقة تختلف حتامً عن األناشيد 

  

  أهمية األناشيد وأهداف تدريسها 

ويتحمسون لحفظها لكونها . أدبية جميلة يحبها األطفال  تنبع أهمية األناشيد من كونها قطعاً 

  . ملحنة تنشد بأنغام موسيقية بسيطة ، تتسم باملالمئة مع أوقات الفراغ واللهو وكذلك النشاط 

   - :أما األهداف فتقسم بني أهداف تربوية أو خلقية أو لغوية نخترصها بالنقاط اآلتية

  .صغري وسمو أسلوبه وتعبريه تهدف األناشيد إىل تحسني لغة الطالب ال .١

  .تهدف إىل بعث الحمية والحامسة ، وتوفري النشاط الغني للطالب .٢

  .كام تهدف إىل تحسني النطق وإخراج الحروف بشكل جيد  .٣



  

٢٤٦ 
  

انسجام الطلبة مع اإليقاع واملوسيقى ، وما يبثه النشيد يف الطالب من اعتداد بشخصه، فإن املعلم  .٤

لتثقيفهم وتحبيبهم لغتهم وتدريبهم عىل نطقها وقراءتها وكتابتها  يستفيد من ذلك يف تعليم اللغة

، عىل أن يكون املعلم ُمتمكناً من ذلك، ففي الوقت الحارض ينقص الكثري من ذلك شخص املعلم 

  . وبخاصة املتعني حديثا، ومن ليست له خربة يف التدريس الفئوي العمري الجديد 

د تساعد عىل معالجة الخجل عند بعض الطالب ، فعندما ومن الجانب النفيس فإن قراءة األناشي .٥

  . يعلو صوته مجتمعاً مع زمالئه أو منفرداً فإنه يقاوم بذلك خجله ويتناساه 

  

  اختيار األناشيد واملحفوظات 

   -:وهناك جملة حوافز الختيار األناشيد واملحفوظات نذكر منها النقاط اآلتية    

  اختيار األناشيد : أوالً 

  . –حسب أعامرهم –فكرتها جميلة وخيالها قريباً من مدارك الطلبة  أن تكون .١

 .أن تكون موسيقاها عذبة  .٢

  .أن تكون الفاظها سهلة .٣

  . أن تخلو من الكلامت الغريبة أو الحوشية الصعبة .٤

  .أن ثثري عاطفة الطالب  .٥

  . أن تكون ذات هدف يتعلق بالتنمية الروحية أو الوطنية أو القومية أو الخلقية .٦

  .الئم النشيد ميل الطالب ورغباتهأن ي .٧

  اختيار املحفوظات : ثانياً 

مناسبة املحفوظة لعمر الطالب ومستوى إدراكه لأللفاظ واألسلوب واملعنى والخيال وكذلك طول  .١

  .القطعة التي يراد حفظها 



  

٢٤٧ 
  

  .أن تسرتعي انتباه الطلبة عن طريق عذوبتها أو اتصالها بحياتهم ومشكالتهم وأهدافهم  .٢

ً يتمكن الطالب بسهولة أن يصل إىل أن يكو  .٣ ن أسلوبها مام يساعد عىل الحفظ وأن يكون معربا

  . الفكرة

موقف ديني أو وطني أو ( أن تكون الفكرة مام يتصل مبناسبة أو موقف يختص بحياة الطالب  .٤

  ). الخ … اجتامعي أو فكري 

  . الطالب ومن املفضل أن يكون موضوع قطعة املحفوظات واحدة حتى ال يتشتت تفكري .٥

  

  طرائق تدريس األناشيد 

   - :ميكن تقسيم الطرائق حسب املستويات كام يأيت 

 -:يف الصفني األول والثاين األساسيني  .١

  :  يتبع املعلم ما يأيت 

  .ميهد املعلم ملوضوع النشيد بكالم قصري وأسئلة متهيدية سهلة  - أ

مرات ومرات حتى يتأكد من أن ويكرر ذلك " مع آلة موسيقية إن وجدت " ينشد املعلم اللحن   - ب

  .آذان األطفال قد ألفت هذا النشيد ، فيطلب منهم أن يشرتكوا معه يف اإلنشاد 

  .يغني األطفال وحدهم ملعرفة تعلمهم له وإجادتهم إنشاده  - ج

 .أن يحاول املعلم مناقشة معنى النشيد مع التالمذة الصغار ملعرفة استيعابهم ملعناه  - د

   -:ل األربعة التي تعقب السنتني األوليتني من الصفوف األساسيةتدريس النشيد يف املراح .٢

  .ميهد املعلم للنشيد بقصة أو أسئلة أو حديث مشوق  - أ



  

٢٤٨ 
  

يشري لهم املعلم إىل الصفحة التي فيها النشيد من كتابهم املقرر ، ثم يقرأ أمامهم قراءة يحاول  - ب

  .فيها أن يتمثل معناه 

ن بعده ، ليعرف مدى قراءتهم الصحيحة له مع الضبط ، يطلب من التالمذة أن يقرأوا النشيد م - ج

  .وعليه أن يقّوم لهم أخطاءهم فيه 

  .يسألهم عن املعاين التي ترد فيه  - د

  .يحاول أن يطبق أقراء النص عىل صورة أجزاء حتى يتمكنوا من حفظ النص كلياً أو جزئياً  -هـ

  . – حسب معرفته املوسيقية –أن يحاول أن يقرأ بإيقاع أو بتلحني  - و

  طرائق تدريس املحفوظات : ثانياً 

  ويف تدريس املحفوظات يتبع املعلم إحدى الطرق اآلتية التي رشحناها سابقاً 

يقوم املدرس مبتابعة التالمذة حتى يجيدوا قراءة النص وفهمه، فيقوم بالطلب إليهم . طريقة الكل  .١

هالً وواضحاً وقصرياً ، وتساهم بقراءته مرات متكررة حتى يتم حفظه كله ، ويجب أن يكون النص س

  .هذه الطريقة يف جعل املعاين مرتابطة 

يقوم املعلم بتقسيم النص إىل أجزاء تعقب فهم الطالب واستيعابه للنص وإجادة : طريقة التجزأة  .٢

 .قراءته ، وتكون كل األجزاء وحدة معنوية واحدة 

ء الثاين والثالث  بنفس الطريقة يقرأ الطالب الجزء األول حتى يتم حفظه ، ثم يحفظون الجز     

  .حتى يتم حفظ املقطوعة كلها 

متتاز هذه الطريقة بسهولة الحفظ وتغرس الثقة يف نفوس الطالب وخاصة الضعفاء منهم ، ومن عيوب 

  .هذه الطريقة أن فهمها لن يتم بسهولة بسبب تلك التجزأة 

عد فهمه وإجادة قراءته، ثم يبدأ يكرر الطالب قراءة أبيات النص أو املوضوع ب: طريقة املحو  .٣

 .املعلم مبحو كلامت النص ليتمكن الطالب من حفظها وترديدها بعد محوها

      



  

٢٤٩ 
  

النص ال بد أن يكون مكتوباً عىل السبورة حتى يتسنى للطالب رؤيتها وحفظها وقد يكون املحو لألبيات 

  . ى يتم حفظ النص كله الشعرية واحداً بعد اآلخر ، لريدد الطالب ما ميحى منه ، وهكذا حت

   -:أما الطريقة التقليدية لتدريس املحفوظات فهي 

وتكون بإثارة نشاط الطالب وإثارة ذهنه إىل موضوع القطعة ، باستعامل األسئلة ، ثم : التمهيد  .١

  . يذكر املعلم املناسبة التي قيلت فيها هذه القطعة، وقد يصاحبها تعريف بسيط بقائلها

  .القطعة وإرشاد الطلبة إىل موضعها من الكتابوذلك بعرض : العرض  .٢

وتتم من قبل املعلم ، ويجب أن يتسم بحسن األداء، والقيام بتمثيل املعنى ما : القراءة النموذجية  .٣

  . استطاع إىل ذلك

بصورة )  التقويم األثنايئ(وذلك بقراءة أجزاء منها مع تصحيح األخطاء : قراءة الطالب البعدية .٤

( راءة الطالب لغرض أن يحسنوا ذلك وتنتفي أخطاؤهم لغرض عدم تشويه األداء مبارشة ،وتكرار ق

  ) .وميكن أن يقرأ الطلبة قراءة جمعية بعد تقسيمهم إىل مجموعات لهذا الغرض 

   -:أي رشح املقطوعة ، وميكن أن يتبع املعلم الطريقة اآلتية يف الرشح : الرشح  .٥

ملعلم عليهم وذلك لجعل الصورة املقصودة يف املقطوعة مناقشة إجابات الطلبة عىل أسئلة يلقيها ا - أ

  . قريبة من خيالهم ، وكذلك لتشويقهم وإثارتهم

  .يقوم بتقسيم املقطوعة إىل وحدات معنوية إذا احتملت أكرث من معنى  - ب

  .يقوم كل طالب بقراءة وحدة من تلك الوحدات - ج

  . املقطوعة لكتابة املعاين اللغوية ملفردات) السبورة ( استعامل اللوحة  - د

يطلب املعلم من الطلبة صياغة املعاين العامة للمقطوعة ويفضل أن يعطي معنى عاماً لكل  -هـ

وحدة، وينتقل املعلم من وحدة إىل أخرى بالطلب إىل تلميذ آخر بتناولها بالرشح وصياغة 

  . املعنى



  

٢٥٠ 
  

  

ن لذلك الجمع معنًى جمع إجابات الطلبة مع بعضها عىل أسئلة جزئية يلقيها عليهم املعلم ليكو  - و

  .عاماً يفرسها 

يقوم املعلم ويساعده الطلبة بتحليل وحدات القطعة إىل عنارصها األساسية وأفكارها الرئيسة  .٦

  .ووضع عنوانات لكل جزئية منها 

يطلب املعلم من الطلبة إعادة قراءة القطعة للوقوف عىل إجادتهم لها ومتثل املعنى من خاللها أو  .٧

  . إبداء الحامسة لها

  .يخوض املعلم مع طلبته مناقشة عامة حرة ويفضل أن تكون يف أفكار القطعة أو حولها  .٨

وطلب ) الكل أو الجزء أو املحو ( تحفيظ القطعة أو جزء منها حسب الطرق التي نوهنا عنها  .٩

  . حفظها يف البيت كواجب بيتي 

  

  تدريس الخط 

تقوم عىل تدريب الطالب عىل الكتابة  يعترب الخط من وسائل االتصال الكتايب ، وهذه الوسيلة

الصحيحة وفق قواعد رسم الحروف العربية ، ووفق أنواع الخطوط املختلفة أيضاً ، وهو نوع من الرسوم 

يثري يف النفس الذوق وينميه ويحس الطالب أو أي امرئ بأن الحروف تتسابق فيام بينها إلظهار الجامل 

  . الكتايب والفني

رتباطه بالقراءة ، إذ هو أساس رموز الكتابة التي يسجل بها الكاتب أحاسيسه والخط مهم ال  أهميته 

  .وتفكريه 

وهو من وسائل التعبري  )١(. يعترب الحرف وسيلة التعبري الصامتة ، فهو يساعد عىل تذوق جامل اللغة

  . ديراً من معلمه الكتايب يف مجال التعليم، وهو من الفنون الجميلة الراقية ، ويجد التلميذ جديد الخط تق

  

  

                                                            
 ٤٢/ املوجز يف أساليب تدريس اللغة العربية ص ) ١(



  

٢٥١ 
  

  أهداف دروس الخط 

  :هناك أهداف عامة وأهداف خاصة يف تعليم الخط     

  األهداف العامة : أوالً 

خلق القدرة عىل الكتابة الصحيحة وفق قواعد الخط ، وتدريب التالمذة عىل الكتابة الواضحة  .١

  . برسعة وسهولة ووضوح مع جامل وتنسيق

  .قيقة تعويد الطلبة عىل الكتابة الد .٢

  .أن ينشأ الطالب معجباً بالخط الجميل وحبه وأن يبدع فيه  .٣

  .وهو فوق هذا وذاك عملية تنمية للذوق الفني لدى الطلبة  .٤

يساعد يف اإلثراء اللغوي عندما يتدرب عىل كتابة الخط ، إذ هو يتعرض لجمل من الحديث  .٥

  . الرشيف أو من الكتب القدمية التي ترفع من ذوقه وأحساسه

  . ف بعض املواهب العقلية كاالنتباه ودقة املالحظةاكتشا .٦

  .اإلصابة يف املوازنة والحكم  .٧

  .يتعلم طالب درس الخط النظافة والنظام والدقة واإلتقان واملثابرة والصرب وإدراك الجامل  .٨

  األهداف الخاصة : ثانياً 

الخط هدف محدد  فتجعل لكل عبارة او منوذج يف كراسة. وهي أهداف تنبع من األهداف العامة   

منها تدريب الطلبة عىل حرف معني إلبراز الفروق بني أشكاله أو الحروف القريبة منه كام تهدف 

  إىل إظهار الفروق بني أنواع الخط  والنسخ وغري ذلك 

  

  

  

  



  

٢٥٢ 
  

  طريقة تدريس الخط

   -:يتبع املعلم الخطوات اآلتية  يف تدريس الخط 

لدرسه ، وهنا يطلب املعلم من تالمذته أن يهيئوا دفاتر ويف كل الدروس ميهد املعلم : التمهيد  .١

الخط ، واألدوات الخاصة به ، يقوم املعلم بكتابة التاريخني امليالدي والهجري عىل السبورة بخط 

جيد واضح ، وكذلك اسم املوضوع ، ثم يجعل السبورة قسمني ، األول يكتب عليه النامذج التي 

   .يراد خطها والثاين يرتكه للرشح

يطلب املعلم من طالبه أن يتابعوا قراءة أحدهم للنموذج ، ثم يدع التالميذ يف : قراءة النموذج  .٢

  .مناقشة ملعنى الجملة ، دون اإلطالة يف ذلك

  . وهنا يكون رشحاً فنياً ، إذ يطلب من التالميذ أن ينتبهوا ويالحظوه يف أثناء الكتابة : الرشح  .٣

أي أن يجزأ الحرف إىل ( السبورة بألوان متعددة من الطباشري يكتب الحرف يف القسم األيرس من   

الغرض منها ضبط أجزاء ( ألوان متعددة مستعيناً بخطوط متعددة ، إما أفقية أو رأسية أو مقوسة 

  ). الحرف 

وميكنه عرض حروف مجسمة ، وبعدها يكتب الحرف كامل األجزاء ثم يضع الحرف يف الكلمة التي   

  . ال منوذجية ذكرها يف الجملة ا

  :ومن املفضل أن تكون املحاكاة مبرحلتني : املحاكاة  .٤

  .يف أوراق أو دفاتر غري كراسات الخط متريناً عليها وضبطها : األوىل 

  .عىل أن يراعي هنا الدقة والتأين وعدم الخطأ ) كراسات الخط ( يكتبها بعد ذلك يف : الثانية 

لم كل طالب لريشده من خالل استعامل قلم أحمر ، فيربز إرشاد األفراد ويتم ذلك عندما يفتش املع .٥

  . لهم األخطاء املهمة وليس يف تتبع كل األخطاء



  

٢٥٣ 
  

فعندما تكون هناك أخطاء مكررة عند كثري من التالميذ، يطلب املعلم من الطلبة أن : اإلرشاد العام  .٦

  . السبورة يضعوا األقالم فيبدأ املعلم بتوضيح الخطأ أو األخطاء ويفضل كتابتها عىل

  .املتابعة لإلرشادين الخاص والعام ، كنوع من التقويم املستمر  .٧

  

  مراحل التدريب عىل الخط 

   -:يتبع املعلم يف تعليم الخط والتدريب عليه مراحل وهي 

يدرب املعلم التلميذ من خالل وضوح الحرف وسالمته وأن يرشد الطالب : الصف األول األسايس  .١

  .بة اإلرشادي الفردي والجامعي إىل طريقة الكتابة السليمةالذين ال يجيدون الكتا

أن يزيد اهتاممه يف الصفوف األساسية التالية ، وأن يستمر يف إرشاده وتعليمه ، واإل فإن الطلبة لن  .٢

  . يتعلموا قراءة خطوطهم

  .الكتابة عىل السبورة برتتيب وتنسيق حتى ال يرتدى خط الطلبة  .٣

  .االهتامم بحصة الخط  .٤

ء الطلبة مناذج خطية ليكتبوها يف البيت كواجب بيتي أو أثناء الدرس مع تجنب التوجيه أو إعطا .٥

  .التعليم أو التدريب 

  

  وسائل تحسني الخط 

أن يكون الخط مادة تدريسية مستقلة يف التعليم األسايس والثانوي ، وكذلك يف معاهد املعلمني  .١

  .وكليات الرتبية 

عالماتها الخاصة بها كأية مادة أخرى ليتم االهتامم من قبل  أن تكون لتلك املادة التدريسية .٢

  .التالميذ 

  .أن يكون هناك معلمون للخط مختصني بفنه  .٣



  

٢٥٤ 
  

أن تكون هناك حوافز للطلبة لالهتامم بالخط ، مثل زيادة العالمات االمتحانية ملن يكون خطه  .٤

  .جيداً 

كتابة النموذج من الخط يف عرض لوحات من يكتب الخطوط الجميلة يف املعارض الفنية ، و  .٥

  .اللوحات الجدارية التي تعلقها املدرسة 

  

  تدريس القصة واملرسحية 

القصة نوع من األدب الراقي الرفيع أو هي لون أديب ممتع مييل الطالب إىل سامعه منذ طفولته،  :القصة 

ما يحتمل يف  ويعكس) أفراداً وجامعات (وينصت إىل سامعه بكل شغف، وهو أدب يصور حياة األمة 

نفوسهم من انفعاالت ورغبات ، فالقصة تزود الطالب بالحقائق والقيم واالتجاهات وتساعد يف إثراء لغته 

، وهي تخاطبه قلبياً ، وتشبع خياله ، وتحل له مشاكله ، كام أنها وسيلة لتحسني السلوك واألدب ، وتنمي 

رص تعليمي هام تساعد يف ترقية الفرد ، شخصية الطالب وتساعد يف تهذيبه ، وهي بعد هذا وذاك عن

  .وهي نسخة من الحياة االعتيادية التي يعيشها األفراد وميثل كل فرد فيها دوره

وحيث أن أفراد القصة أو شخصياتها متحركون ناطقون ومعربون عن إحداثها بأساليب مختلفة من 

خياالً وتحفيزاً إىل الكشف عن ) اشئ أو حتى يف اإلنسان الن( القول والعمل ، لذلك فهي تثري يف الطفل 

أشياء غري التي ألفها ، وتساعده يف املشاركة الوجدانية مع اآلخرين فيفرح مع شخصيات القصة أو يحزن 

معهم، ويعيش فرتة عرضها حياة اجتامعية يتبادل مع أبطالها وشخوصها أفراحهم وأحزانهم ، وبالتايل فإن 

أو املرسحية ، إذ تلعب اللغة دورها الفاعل يف تأجيج العاطفة كل ذلك يتحقق من خالل لغة القصة  

واالنسجام واأللفة بني أفراد القصة وبني قارئها أو مشاهدها إن كانت متثل ، وتتمكن اللغة من نقل معاٍن 

  وصوراً جديدة من الحياة والحوادث ال يجدها املرء يف بيئته أو بيته فتكون مصدراً من مصادر



  

٢٥٥ 
  

  .ن هنا جاء االهتامم بها وبلغتها التي أهم يشء فيها ، فبدونها ال معنى لكل ما يجري فيها املعرفة ، وم 

  

  أهداف القصة واملرسحية 

  .القصة واملرسحية تزودان الطالب باملعلومات والقيم واملبادئ  .١

  .انهام تساعدان يف اإلثراء اللغوي  .٢

  .إنهام يعرضان املشكالت االجتامعية ، ويساعدان يف حلها  .٣

  .إنهام محاولة لتنمية الفكر لجعله خالقاً مبدعاً  .٤

  .إنهام يساعدان يف بناء شخصية الطالب ، خاصة يف املراحل األولية من الدراسة  .٥

  .إنهام يربيان فيه الحاسة الجاملية  .٦

   -:وتهدف القصة أو املرسحية إىل جملة أمور لغوية منها  .٧

  .عبري أنها تساعد عىل متكني الطفل من فن اإللقاء والت .أ 

  .تساعده عىل فهم مغزى استخدام اللغة من خالل متثيل األحداث الخاصة بالقصة  .ب 

  .تساعده عىل حل عقدة اللسان  .ج 

  .تثري الخيال يف نفس الطفل .د 

  .تريب وجدان الطفل وتقوي حافظته وذاكرته  .ه 

  .تعوده حسن االستامع وحسن الفهم  .و 

  .تساعده عىل زيادة خربته يف الحياة  .ز 

  .ىل التعلم تبعث فيه الشوق إ .ح 

  .تساعده يف تنمية القدرة عىل القول الجيد بضبط تفكريه وصحة تعبريه  .ط 



  

٢٥٦ 
  

تنفعه القصة يف دروس اخرى كالنصوص وتاريخ األدب لفهمها وإدراكهام وكيفية انتقاء وإعداد  .ي 

  .القصص الرتاثية من خالل األحداث التاريخية حيث تخدم النصوص وحوادث القصة ومناسبتها 

  

  وأسس اختيارها  أنواع القصص

   -:ال بد من االهتامم بأسس اختيارها لتكون مناسبة للطفل ومن تلك األنواع: والقصص أنواع     

تالئم سن الطفولة املبكرة ، متكن الطالب من التطلع إىل ما وراء البيئة املحدودة : القصص الخيالية  .١

  .التي يعيشها 

شها الطفل يف سنه املبكرة حيث يصعب عىل التي تعرب عن البيئة التي يعي: القصص الواقعية  .٢

الطفل أن يشعر كثرياً فيام وراء بيئته وأن يكون املعلم مدركاً لسن الطفولة املبكرة التي تحتمل 

  . حدودا ًمعنية من القصص

وهي تناسب سن الطفل أثناء منوه العقيل والجسمي ، لتقوي فيه غريزة : قصص البطولة واملغامرة  .٣

يجب الرتكيز عىل ما فيه نفع له ، أي عدم التحدث عن الطيش والتهور إال إذا كان املغامرة ، ولكن 

نقداً لهام ، وميكن االستعانة باألدب العريب واإلسالمي اللذان ميتلئان بأحداث املغامرة والبطولة 

  .لتأدية هذا الغرض وال بد أن يدرك املعلم أهمية هذه املرحة ليساعد الطلبة يف فهمها وإدراكها 

والتي يجب الرتكيز فيها عند املراهقة عىل العفة واألغراض الرشيفة السليمة : القصص الغرامية  .٤

أداة رشيفة لبناء العائلة ) الحب(وتعريف الطلبة مبخاطر االنزالق يف األخطاء ، وتعريفهم بأن 

  . واملجتمع السليم النظيف

دامهام يف القصص التي تثري القضايا وميكن استخ: املثل العليا واملشكالت االجتامعية املهمة  .٥

األخالقية العليا كانتصار مثل الحق والفضيلة وانتصارهام عىل الرش واالبتعاد عن الرذيلة ، ويفيد 

  هذا النوع من القصص السن املتقدمة 



  

٢٥٧ 
  

  .للطلبة ، وال بد أن يكون املعلم هنا يف املستوى املطلوب لتقديم مثل هذه القصص 

  

  لقصة عىل طالبه ؟ كيف يلقي املعلم ا

قد يكون إلقاء القصة داخل الصف أو خارجه واملدرس هو من يقدر مكان  :بالنسبة للمكان  .١

  .إلقائها ألن ذلك يرتبط وطبيعتها 

يجب أن تراعي القصة سن الطلبة ، وأن تكون اللغة عربية فصيحة واضحة ال  :بالنسبة للغة    .٢

  .تتضمن البذاءات وال حويش الكالم 

بإمكانه أن يتحرك أثناء الرسد ، وقد يجلس أثناء حركته ، ثم يقوم ، أي أن  :للمعلم بالنسبة  .٣

يشارك يف التمثيل يف حركاته قدر اإلمكان حتى يزيد من شّد الطلبة إليه ، 

أن يكون صوته مناسباً للدور فيبدأ هادئاً يف التمهيد ثم يرتفع، وقد 

يحاكيها بطريقة ينخفض حسب الدور ، وأن يقلد أصوات الشخصيات و

جذابة مثرية دون تكلف وأن يقوم بتلوين صوته حسب املواقف من حيث 

الهدوء والغضب والسعادة والحزن ، فلصوته بطبيعة الحال أثره الفعال يف 

جذب انتباه التلميذ ، وأن يحافظ عىل شخصيات القصة ويظهرهم إظهاراً 

  اعرهم حقيقياً بالتأكيد عىل السامت الشخصية لهم وإظهار مش

أن يراقب انتباه الطلبة وإنشدادهم إليه ، وإال يجعلهم يبتعدون عن الجو  :بالنسبة للطلبة  .٤

القصيص الذي يسعى لجذبهم وشدهم إليه ، وتلعب القصة نفسها دوراً يف 

  . األمر إضافة إىل طريقة أدائه 

  



  

٢٥٨ 
  

  طرق تدريس القصة 

  .دها عليهم ، عىل أن يلم بكل تفاصيلهاأن يتوىل املعلم إعداد القصة قبل تقدميها للطلبة ورس  .١

  .أن تكون القصة التي يختارها مالمئة للطلبة يف سنهم وإدراكهم  .٢

أن يكون املعلم قد تفهم تفاصيل القصة وإدراك أحداثها وأفكارها ، وفهم شخصياتها ، وأن يدرك  .٣

العقدة التي التطورات التي تحصل فيها من حيث أهدافها وترتيبها ، كام أنه ال بد أن يدرك 

  .تحتويها كل قصة لغرض أن يدرك حلها قبل أن يقدمها إىل الطلبة 

عليه أن ميرن نفسه عىل تقدميها بنفسه وكأنه يقف أمام طلبته ، أن ينتبه اىل طريقة رسده لها ،  .٤

وإىل ما تتضمنه من املعاين ، أن يسبغ عىل كل شخصية يتمثلها ما تستحقه من الصفات ، وأن 

نغامته وعلو صوته وأن يشري إىل املعاين املطلوبة ، مع مراعاة املواقف العاطفية يراعي تنويع 

  .والوجدانية حتى مُيّكن الطلبة من الوقوف عىل املطلوب منهم فهمه من القصة 

أن يستفيد من القائه يف جوانب لغوية أخرى مع الطلبة ، كدقة التعبري مثالً عن محتوى القصة وما  .٥

  .د سامعها معه تتضمنه من أحداث بع

أن يقوم بسؤالهم عن كل ما يريده ليعرف فيام إذا كانوا قد فهموا القصة أم ال، وبطريقة مبارشة أو  .٦

غري مبارشة ، ويطلب إليهم أن يرسدوا بعضاً من أجزائها أو القيام بتمثيلها أو متثيل الجزء الخاص 

  .بها 

لفهم القصة من قبل الطلبة  أن يستخدم ما أمكن من وسائل إيضاح تؤدي الغرض املطلوب .٧

والوقوف عىل بعض دقائقها كاستخدام بعض األثاث املمكن املتوفر أو استخدام النظارات أو 

  .استخدام صور جدارية أو استخدام عصا أثناء امليش أو غري ذلك 

  



  

٢٥٩ 
  

   - :أما بالنسبة للمرسحية فيمكن اختصار األساليب اآلتية يف تدريسها 

  .وع االختيار املناسب للموض .١

  .التمهيد املناسب للمرسحية كإلقاء أسئلة متهيدية لتقريب املعنى للطلبة  .٢

   -:قيام املعلم بالقراءة املناسبة واملشوقة واملجسدة للمرسحية متضمناً ما يأيت .٣

  .تجسيد املعنى للطلبة  - أ

  . تأدية املرسحية بأداء جيد - ب

  .االهتامم بطريقة اإللقاء املناسب  - ج

  . ملرسحية ، واختيار الجيدين منهم للقيام بهذا العملإرشاك الطلبة يف قراءة ا .٤

مناقشة الطلبة لشخصيات املرسحية والتعرف إليهم وإىل أهم صفاتهم واستخدام السبورة لهذا  .٥

  . الغرض

   -:مناقشة الطلبة يف النقاط اآلتية  .٦

  .األفكار التي تحتويها املرسحية  - أ

  .األهداف التي ترمي إليها  - ب

  .املعاين التي تتضمنها - ج

  .ويقوم بتسجيل كل ذلك عىل السبورة أو الطلب إليهم لتسجيلها يف دفاترهم الخاصة     

يسأل املعلم الطلبة عن الشخصيات التي يجيدون أداء أدوارها وبعد أن يتم ذلك يقوم بتوجيههم  .٧

  .إىل حفظ النصوص التي عليهم إلقاؤها 

  .بإجادتهم لها يقوم بتدريب الطلبة عىل األدوار التي وزعت إليهم حتى يثق  .٨

  .يقوم الطلبة بتمثيل ذلك ليتأكد من توافق الجميع عىل وحدة املرسحية  .٩

  .يقوم الطلبة بتمثيل املرسحية أمام زمالئهم الطلبة لبيان حسن أدائهم لها  .١٠

يستخدم املعلم أسلوب التقويم األثنايئ والتقويم البعدي ملعرفة مواطن الضعف وتحسينه وتالفيه  .١١

  .حية أثناء تقديم املرس 

  

  



  

٢٦٠ 
  

  أسئلة تقوميية 

   - :ضع إشارة صح أو خطأ أمام كل مام يأيت 

  (        )الغرض األسايس من القراءة هو أن يفهم املتعلمون ما يقرأون   .١

  (        ) أن أقل وسيلة للحصول عىل املعرفة هي القراءة   .٢

  (      ) إن حسن األداء ال يعترب هدفاً من أهداف القراءة  .٣

  (      ). طاء أو الضعف يف القراءة ، هو تعليم املعلم تالميذه معاين الكلامت      ملعالجة األخ .٤

  (    ). إحدى خطوات الطريقة التحليلية للقراءة التكرار الكثري للكلمة حتى تثبت يف الذهن      .٥

  (        ). تعترب مرحلة الرتكيب من املراحل املتقدمة للطريقة املزدوجة  .٦

  (        ). لة مهمة من مراحل تعليم الكتابة يعترب التدرج مرح .٧

  (        ).ال يعترب النسخ مرحلة من مراحل تعليم الكتابة   .٨

  (       ). يعترب اإلمالء مرحلة للكشف عن مدى قدرة املتعلم عىل كتابة ما يسمع  .٩

  (      ).أن طول املقال أمر مهم يف مرحلة تعليم الكتابة ألنه يتضمن فقرات جيدة   .١٠

  (        ) تتجىل أهمية األدب مبا فيه من أثر إعداد النفس وتكوين الشخصية  .١١

   -:متر خطوات الدراسة األدبية بثالث مراحل هي  .١٢

  (       )فهم النص       - أ

  (       )تذوق النص    - ب

  (       )تقويم النص   - ج

  (       ). ال يشكل التمهيد خطوة من خطوات تدريس األدب العريب  .١٣



  

٢٦١ 
  

  (      ).ويم خطوة أساسية يف تدريس األدب والنصوص يعترب التق .١٤

  (      ).ال يحتل النحو مكانة بارزة يف مراحل التعليم األساسية  .١٥

إن من املفضل واألكرث فائدة للتلميذ أن يقوم املعلم بتدريس النحو من خالل النصوص األدبية  .١٦

  (        ).القصرية غري املتكلفة 

  (        ). ألذهان دون التطبيق العميل الكثري  ميكن أن ترتسخ القواعد يف ا .١٧

التعبري هو اإلبانة واإلفصاح عام يجول يف خاطر اإلنسان من أفكار ومشاعر بحيث يفهمه  .١٨

 (       ).اآلخرون 

  (       ) .التعبري الكتايب هو ما يحفظه الطالب من التعبري يف ذهنه  .١٩

الشفوي بينام يكون دور املتعلم رائداً يف تدريس إن دور املعلم يكون رائداً يف تدريس التعبري  .٢٠

  (        )التعبري الحر 

  )  (        )أي أنها من خارج املنهج ( األناشيد هي قطع شعرية ال يتضمنها املنهج  .٢١

  

  

  

  

  

  

  



  

٢٦٢ 
  

  

  

  

  

  

  

  



  

٢٦٣ 
  

  

  الخامتــة

  

ضمن تضمن هذا الكتاب وحدات مثانية لتدريس طرق تدريس اللغة العربية ، وهو كتاب شامل، يت

تعريفاً باللغة ووظائفها ومكانتها ، وقد تناولناها بشكل مخترص فانتقلنا منها إىل الفلسفات الرتبوية لنبني 

عالقة اللغة بتلك الفلسفات وبخاصة فلسفة الرتبية اإلسالمية التي تشكل اللغة العربية مادتها الرئيسية 

رآن املعتمدة هي يف اللغة العربية وكان الهدف حيث أن القرآن الكريم قد نزل بهذه اللغة وأن تفاسري الق

الرئيس من عرض هذه املادة هو بيان موقع املعلم واملتعلم يف هذه الفلسفة حيث أن طرق تدريس اللغة 

التعليمية محتوى املوضوع الذي يدرسه / تعليمية، وتتضمن العملية التعلمية/ العربية هي عملية تعلمية 

املحتوى بشكل موسع حتى وصلنا إىل شاطئ محتوى اللغة العربية الذي نقدم املتعلم لذلك فقد تناولنا 

طرق تدريسها بعدئذ ، ولكل عملية تعليمية خططها التي تهدف إىل تحقيق السلوك الناجح املقبول 

بالنسبة للمتعلم ، قدمنا بشكل مخترص لبيان أهمية التخطيط لتحضري الدورس اليومية لدرس اللغة 

ولنا املناهج بشكل موسع مبينني األسس التي يقوم عليها املنهج والفرق بني التقليدي العربية ثم تنا

والحديث منه وعالقته بالكتاب املدريس ، ثم انتقلنا إىل األهداف وطريقة وضعها وصياغتها والكفايات 

مرحلة من الالزمة لواضع املنهج ومدرسه والفرق بني الكفاية والكفاءة واألداء ومواصفات املعلم لكل 

مراحل التعليم وقد وصلنا بها إىل مواصفات وكفايات معلم اللغة العربية الذي نهدف إىل إعداده إعداداً 

جيداً ، ثم انتقلنا بعدئذ إىل أساليب التدريس للغة العربية ، وقد تناولنا كل مادة منها القراءة ، الكتابة ، 

  . ألناشيد واملحفوظات والخط والقصة واملرسحية األدب ، والنصوص ، والقواعد النحوية، والتعبري وا

  



  

٢٦٤ 
  

للقارئ ، غري متعبة ، راجني أن تحقق هدفها يف إفادة طالب ) رحلة ممتعة ( لقد جعلنا الكتاب 

املناهج والطرق يف إضافة معلومات جديدة إىل ما سبق أن قدمها آخرون ، فنحن نتواصل معهم عىل نفس 

  .الدرب 

  

  وهللا املوفق 

   رب العاملنيوالحمد هلل



  

٢٦٥ 
  

  

  مصادر البحث

  

 . القرآن الكريم  -

 ).ت.د(ابن منظور، لسان العرب، الدار املرصية للتأليف والرتجمة، القاهرة  -

 .١٩٥٢/ ابن جني، الخصائص، تحقيق محمد عيل النجار، القاهرة، دار الكتب -

مناهجها ، وطرائق  سعاد عبد الكريم عباس الوائيل ، اللغة العربية. طه عيل حسني الديلمي و د. د -

  .٢٠٠٣/ تدريسها ، دار الرشوق ، عامن 

سعاد عبد الكريم عباس الوائيل ، الطرائق العملية يف تدريس اللغة . طه عيل حسني الدليمي ود. د -

  .٢٠٠٣/ العربية ، دار الرشوق ، عامن 

ومية للرتبية ، سميح أبو مغيل وجامل عابدين ، املوجز يف أساليب تدريس اللغة العربية املؤسسة الق - 

   .١٩٧٦/ عامن 

  .م ٢٠٠٣ –هـ ١٣٢٣/ جاسم محمد السالمي ، طرق تدريس األدب العريب ، دار املناهج ، عامن . د -

جاسم محمد السالمي ، تقويم األداء ملعلمي أدب األطفال والقواعد النحوية يف ضوء الكفايات . د -

  .م ٢٠٠٣ –هـ ١٤٢٣/ التعليمية ، دار املناهج ، عامن 

  .م٢٠٠٠/ محمد عيل الخويل ، أساليب تدريس اللغة العربية ، دار الفالح للنرش والتوزيع ، عامن . د -

فؤاد أبو الهيجاء ، أساليب وطرق تدريس اللغة العربية وإعداد دروسها اليومية باألهداف السلوكية ، . د -

  .م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣/ ، عامن٢دار املناهج طـ

كتب الرتبية اإلسالمية يف ضوء األهداف الرتبوية ، دار املناهج ، عامن هدى عيل جواد الشمري ، تقويم . د -

  .م ٢٠٠٣ –هـ ١٤٢٣/ 

  .١٩٥٢/ عبد السالم حبيب ، أسس الرتبية الحديثة ، القاهرة  -



  

٢٦٦ 
  

  .١٩٩٣/ محمد منري مريس ، أصول الرتبية الثفافية والفلسفية ، عامل الكتب ، القاهرة  -

  .١٩٨٠/ للرتبية ، مكتبة األنجلو املرصية ، القاهرة محمد نبيه حمودة ، التأهيل الفلسفي -

  ) .ت. د(نيلز ، مقدمة فلسفة الرتبية ، ترجمة محمد منري مريس وآخرون ، عامل الكتب، القاهرة  -

، مطبعة لجنة، التأليف  ٢جون ديوي ، الخربة والرتبية ، ترجمة فتحي عقراوي وزكريا ميخائيل طـ -

  .١٩٥٢/ والرتجمة ، القاهرة 

  ).بحث(يخ محمد عيل سليامن القضاة ، مباحث يف االعتقاد والسلوك ، الش -

  .عارف خليل ، املنهج اإلسالمي يف دراسة التاريخ ، القاهرة. د -

  .م  ٢٠٠٢/ ، دار الفكر العريب، القاهرة  ٢عيل مدكور، منهج الرتبية يف التصور اإلسالمي طـ. د -

  .١٩٧٥/ م للجميع ، بريوت الغزايل ، املنقذ يف الضالل ، بريوت ، دار العل -

  .عبد القدوس محمد القضاة ، مصطلح الفلسفة اإلسالمية ، بحث غري منشور ، عامن  -

  .عبد الرحمن النقيب، يف آفاق البحث العلمي يف الرتبية اإلسالمية، دمشق  -

امعة محمد فاضل الجاميل ، فلسفة تربوية متجددة وأهميتها للبلدان العربية ، دار الرتبية يف الج. د - 

  ١٩٥٦/ األمريكية ، مطابع دار الكشاف ، بريوت 

 –عبد الرحمن عبد السالم جامل ، الكفايات التعليمية يف القياس واكتسابها بالتعليم الذايت، دار املناهج ، عامن . د - 

  م ١٩٩٨/ هـ١٤١٨األردن  

كز العريب للتدريب املهني أكرم جاسم الجمييل، طرائق التدريس والتدريب املهني ، املر . طارق العاين و د. د - 

  ) .ت.د(بغداد  –وإعداد املدربني 

  م ٢٠٠٠/ جامل مثقال مصطفى القاسم ، صعوبات التعليم ، دار صفاء للنرش والتوزيع ، عامن  - 



  

٢٦٧ 
  

  م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣سامي محمد ملحم ، صعوبات التعلم ، دار املسرية ، عامن . د - 

  م ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٦/ المية ، مؤسسة الرسالة بريوت عابد توفيق الهاشمي ، طرق تدريس الرتبية اإلس. د - 

ماهر إسامعيل الجعفري وكفاح العسكري ، الفلسفة الرتبوية واالسرتاتيجية واألهداف السياسية الرتبوية يف . د - 

  .١٩٨٨/ الفرق يف الرزمة التدريبية الختيار مديري املدارس ، وزارة الرتبية، العراق 

  .م١٩٩٠/ ، عامن  ١تخطيط املنهج وتطويره ، دار صفاء للنرش والتوزيع  طـهشام الحسن وشفيق القائد ، . د - 

/  ١محمد عزت عبد املوجود وآخرون ، أساسيات املنهج وتنظيامته ، دار الثقافة للطباعة والنرش القاهرة ، طـ - 

١٩٧٩.  

  ). ت.د(أحمد صبحي ، الفلسفة الخلقية يف الفكر اإلسالمي ، دار املعارف مبرص القاهرة  - 

، الرياض، ١إبراهيم محمد الشافعي وآخرون املنهج املدريس من منظور جديد ، مكتبة العبيكان، ط. د - 

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧

هدى عيل جواد الشمري ، مناهج الرتبية اإلسالمية وأساليب تطويرها ، دار . سعدون محمود الساموك و د. د - 

  م٢٠٠٢/ املناهج ، عامن 

، عامن  ١يس الرتبية اإلسالمية ، منشورات جامعة القدس املفتوحة ، طـمحمد هاشم ريان وآخرون ، أساليب تدر - 

  م ١٩٩٦/ 

، ١محمد الحيلة ، املناهج الحديثة ، مفاهيمها وعنارصها وأسسها وعملياتها ، ط. د. توفيق أحمد مرعي و أ. د. أ - 

  م ٢٠٠٠/ دار املسرية ، عامن 

امه يف مجال التدريس الصفي ، دار وائل للنرش، نبيل عبد الهادي ، القياس والتقويم الرتبوي واستخد. د -

  م ٢٠٠٠/ عامن  ٢طـ



  

٢٦٨ 
  

  .م ٢٠٠١/ ، دار البشري ، عامن  ٢عبد الرحمن صالح عبد هللا ، املنهج الدرايس ، رؤية إسالمية طـ. د -

  .١٩٦٢/ أحمد عبد الستار الجواري ، نحو التيسري ، مطبعة سلامن األعظمي بغداد . د -

ف حامدي ، التدريس يف اللغة العربية ، دار املريخ للنرش والطباعة ، الرياض محمد إسامعيل ظافر ويوس -

 /١٩٨٤.  
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