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 وظائفيا-أصميا-المغة: تعريفيا
 المغة أواًل:

  .مفيوم المغة تعريف
 المغة.ومن أىم ىذه النظريات 

 .خصائص المغة
 .وظائف المغة

 

 المغة العربية:ثانيًا: 
 تعريفها

 مميزات اللغة العربية

  .العربية كمادة  تعميمية المغة تعريف
 .العربية الّمغة مادة تدريس ميةىأ

 .العربية المغة مادة أىداف
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 مفيوم المغة:  
ىي نظاـ صكتي رمزم لو مضاميف محددة تتفؽ عميو جماعة معينة : تعريفيا

 كيستخدمو أفرادىا في التفكير كالتعبير كاالتصاؿ فيما بينيـ.

 :أىـ النظريات أك الفرضياتمف أكال: نظريات نشأة المغة اإلنسانية: 

اإلنساف عف سائر البشر بالعديد مف المزايا كمف  -سبحانو كتعالى -لقد ميز اهلل 
أىميا المغة ؛ فمغة اإلنساف ىي عالمو الذم يحياه، ألنيا رحـ فكره، كحافظة معرفتو 

فالمغة ىي األـ التي  حدكد عالمو؛  بالككف الذم يحيطو؛ فحدكد لغة اإلنساف ىي
ك مؤسساتو، ك قيمو تنسج شبكة الكفاؽ بيف أفراد المجتمع ك جماعاتو ك نظمو 

 .معتقداتوك 

كقد اختمؼ الباحثكف قديما كحديثا في مكضكع نشأة المغة اإلنسانية األكلى ك ىذا 
مكضكعا غير المكضكع دار بيف معارضيف لمبحث فيو إلى درجة التحريـ، باعتباره 

ظني ال يمكف التحقؽ مف صحة كقائعو، ك بيف مؤيديف بؿ كمصريف عمى مثؿ ىذه 
البحكث المغكية التي تنبع مف التراث المعرفي الذم يصب في صميـ الدراسات 

  .المغكية ك ما يتعمؽ بيا
ك قد تعددت اآلراء كالفرضيات التي تفسر نشأة المغة اإلنسانية األكلى، مف اعتماد 

  :النظريات اآلتية( ومن أىم ىذه النظريات ) الفرضياتكؿ كالمنقكؿ. المعق

  :نظرية اإلليام و الوحي والتوقيف-1

كتذىب إلى أف المغة كحي مف عند اهلل، كقد قاؿ بيذه النظرية ابف فارس في 
الصاحبي كغيره، كدليؿ ىؤالء دليؿ نقمي ال عقمي، كىك قكلو تعالى: " كعٌمـ آدـ 

  .األلفاظاألسماء كميا ". كيخرج البعض اآلية عمى أف اهلل أقدر اإلنساف عمى كضع 
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  :نظرية االتفاق والمواضعة واالصطالح-2

كتذىب إلى أف المغة ابتدعت بالتكاضع كاالتفاؽ ك ارتجمت ألفاظيا ارتجاال، كمف 
أنصار ىذه النظرية ابف جني كغيره، كليس ليذه النظرية دليؿ، غير أنيـ يشيركف 

إلى أف كؿ شيء ال يرتجؿ ارتجاال بؿ يتككف بالتدرج. كماؿ كثير مف العمماء 
  .كالمفكريف الى ىذه النظرية

 مغة:خصائص ال
 : المغة نظام -1

 فيي ليست فكضى ليا نظاـ معيف.. األنظمة الصرفية، اإلمبلئية، النحكية.....
 
 المغة صوتية:-2

الطبيعة الصكتية لمغة ىي األساس، فالصكت يسبؽ الشكؿ المكتكب لمغة في 
الكجكد اإلنساني فقد اتخذ اإلنساف مف ىذه األصكات منذ آالؼ السنيف بمثابة 

 األفكار كاألحاسيس كما يجكؿ في الذىف..كسط تنتقؿ خبللو 
 المغة رمزية:  -3

إف األصكات التي تتألؼ منيا المغة ليست مجرد أصكات منطكقة بؿ ىي رمكز ذات 
 معنى.
 المغة تحمل معنى: -4

إف معاني المغة متفؽ عمييا بيف أبناء المجتمع الذم يتكمـ ىذه المغة، كبدكنو ال 
 كبيف الكتاب كالقارئ.يحدث االتصاؿ بيف المتكمـ كالسامع 
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 المغة مكتسبة:  -5
إنيا ليست غريزية فالطفؿ يكلد كليس لو لغة ثـ يبدأ تمقي األصكات بأذنو كيربط 

بيف الصكت كالشخص، كبيف الصكت كالحركة كيدرؾ العبلقات بيف األشياء 
 كىكذا تتككف مفردات قامكسو المغكم.

  :المغة نامية-6
تتطكر، فيي تقبؿ ألفاظان جديدة، كيختفي منيا فالمغة ليست شيئا جامدان كلكنيا 

 ألفاظ...
 المغة اجتماعية:-7

إف اإلنساف مستعد بفطرتو لمكبلـ.. كلكف ىذا االستعداد ال يظير لو أم أثر إال 
 في المجتمع اإلنساني.

 وظائف المغة:
 المغة كسيمة لمتفكير.-1
 المغة كسيمة لمتعبير. -2
 المغة كسيمة لبلتصاؿ. -3
 كسيمة لنقؿ التراث الثقافي.المغة  -4
 المغة كسيمة لمتعمـ كالتعميـ. -5
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 المغة العربية:
 

ىي مف اٌلمغات السامية كتعدُّ مف المغات األكثر تداكالن بيف الناس في العالـ، تعريفيا: 
كما أٌنيا مف أقدـ المغات الحٌية في األرض، كينتشري متحٌدثكىا في الدكؿ العربية 

ة أفريقيا كآسيا كفي بعض الدكؿ التي تجاكري دكؿ الكطف العربٌي، الكاقعة في قار 
كتحتكم المغة العربٌية عمى ثمانية كعشريف حرفان، كتيكتب مف اليميف إلى اليسار كمف 
أعمى إلى أسفؿ، كيطمؽي عمييا اسـ لغة الضاٌد؛ كذلؾ الحتكائيا عمى حرؼ الضاد 

  .الذم ال تممكيو أٌم لغة ثانية في العالـ

 مميزات المغة العربية: من
 :إلعرابا -1
الذم يعتبري مف أقكی عناصرالمغة العػربٌية كأقكل خصائصيا، كىك عبارة عف تغيير  

الحالة النحػكٌية لمكممة بعد تغٌير العكامؿ التي تدخؿ عمييا، كتتمٌثؿ أىمٌيتو في نقؿ 
  .المرادالمفاىيـ، كحمؿ األفكار، كدفع الغمكض، كالتعبير عف الذات، كفىٍيـ 

 :ػقاؽاالشت-2
الذم يعٌد مف الخصائص النادرة في المغة العربٌية، كيقصدي بو اقتطاع فرع مف  

أصؿ، كأخذ صيغة مف صيغة، كشيء مف شيء، كلفظ مف لفظ، كما أٌنو يعتبري 
  .الماٌدة األصمٌية التي تتفرع منيا فركع المعاني كالكممة

 
 التصريؼ:-3
مة ميزاف أصميا )مكزاف( فتغيرت كصارت ميزاف قد يتغير حرؼ بحرؼ آخر، فكم 

 تجنبان لمثقؿ.
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 :الترادؼ كالتضادٌ  -4
المذاف يعتبراًف مظيران مف مظاىر المغة العربٌية، حيث يقصدي بالترادؼ بالحالة التي  

يطمؽي فييا عٌدة ألفػاظ لممعنی الكاحد مثؿ العسؿ كالشيد، أٌما األضداد فيك عبارة عف 
  .د عمی معنٍييف متضاٌديف مثؿ الميؿ كالنيارداللة المفظ الكاح

 :األصكات -5
القمقمة مثؿ: إٌذ إٌف المغة العربية بمغًت الكماؿ كاإلعجاز خاٌصة في صفة الصكت،  

  .كالميف كالغٌنة، كالتفخيـ كالترقيؽ كغيرىا
  :دقة التعبير-6

  .حيث إٌف المغة العربية تتمٌيزي بالفصاحة، كالرصانة، كالجكدة، كسبلمة التراكيب
 :العربٌيةسعة المغة  -7
التمييز بيف المذٌكر كالمؤنث، كاحتكاؤىا عمى الضمائر  .حيث إٌنيا زاخرة بمفرداًتيا 

 .لقدرتييا عمى استيعاب المغاًت المختمفة األخر  .الخاٌصة بكؿٍّ مف المذٌكر كالمؤنث
 

  :العربية كمادة  تعميمية المغة تعريف
 المعػارؼ تتضمف متكاممة، دراسية مادة التعميمية المناىج في العربية المغة مادة"

، (كنقد كصرؼ كنحك كببلغة أدب)  مف المغكية ببنيتيػػا كالمبادئ المتعمقة كالمفاىيـ
 فػػػركع إلى مكزعة ،)ككتابة كقراءة كتحدث استماع)  مف كالكتابية الشفكية كميػػػاراتيا

 كخط إمبلء- كمحفػػػػكظات كفيـ قػػػراءة– شفيي تعبير): كىي التعميمية المادة تكٌكف
 بالمغة التكاصؿ تسمح لممتعمـ بحيث ،(كتذكقو أدب - المغة قكاعد - كتابي كتعبير
كالكطنية،  اإلنسانية، القيـ فييا تتمثؿ الحياة، مف مختمفة مكاقؼ في العربية

 مف تٌعممو ما فييا كيطٌبؽ كالصحية، كالبيئية كالثقافية، كالحضارية، كاالجتماعية،
 في عضكان فٌعاالن  ليصبح كالتربكم، كالميني، كالعاـ، الشخصي، عمى الصعيد ميارات
 ."المجتمع
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 :العربية الّمغة مادة تدريس ميةىأ

 :مف تنبع العربٌية الٌمغة أىمية إف
 : البعد القكمي" -3-1

نبلحظ أف األمـ التي كحدت كممتيا أك بنت قكميتيا، كأظيرت كيانيا كشخصيتيا 
لجأت إلى المغة كسيمة لذلؾ التكحيد، كىذا البناء، كىا ىي ذم الكحدة األلمانية كمف 
بعدىا الكحدة اإليطالية، قامتا عمى أساس كحدة المغة، كعمى أساسيا قامت القكمية 

 .الخ... ةالبكلكنية كالبمغارية كاليكناني
كلقد أدرؾ ىؤالء جميعان أف لمغة األىمية الكبرل في نشكء األمـ، فيي أداة التفاعؿ 

بيف أفراد المجتمع، كالرابطة التي تصير أبناءه في بكتقة المقاء كالتفاىـ، كىي 
 .مستكدع تراث األمة كذاكرتيا كحصنيا

كمستعرة طمسان كفي ظبلؿ العكلمة حاليان ما تزاؿ الحممة عمى الفصيحة مستمرة 
لميكية العربية، كقطعان لمعبلقة األفقية بيف العرب، كقطعان لمعبلقة العمكدية مع تراث 

 .األمة، التراث الذم خٌمفو لنا اآلباء كاألجداد
 : البعد الديني– 3-2

تعد لغتنا العربية ىكية ألبناء أمتنا العربية اإلسبلمية، فيي المغة األـ التي كحدت بيف 
كاضي الحقب بطريؽ القرآف الكريـ الذم نزؿ بو الركح األميف عمى قمب العرب في م

 .آيةن لنبكتو، كتأييدان لدعكتو، كدستكران ألمتو( ص) الرسكؿ العربي الكريـ
ًفظيا مف الضياع، كصانيا مف االضمحبلؿ  كيعد القرآف الكريـ سياجان لمغتنا حى

مف اليجمات التي ابتميت بيا كالزكاؿ عمى الرغـ مف الككارث التي اجتاحت األمة، ك 
عبر العصكر، كما الفضؿ في صمكد المغة العربية أماـ اليجمات الشرسة التي 

 .تعرضت ليا األمة كالتحديات العنيفة التي كاجيتيا إال لمقرآف الكريـ
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 :البعد التربكم-3-3
أكدت البحكث كالدراسات العممية أف مف يدرس بمغتو األـ يتمكف مف الفيـ  

يعاب أكثر ممف يدرس بمغةو غير لغتو، ذلؾ ألف ثمة رابطة ال تنفصـ بيف كاالست
 .الفكر كالمغة

كمف ىنا كانت الدعكة إلى استخداـ المغة األـ في التعميـ الجامعي أمران يتفؽ كطبيعة 
الحياة، كلقد أبدل مدير منظمة الصحة العالمية استغرابو مف تدريس الطب في 

ألجنبية، كليس بالمغة األـ، كىك يرل أف التعميـ بغير الجامعات العربية بالمغات ا
العربية في جامعات الكطف العربي ظاىرة تخمؼ ليس ليا أم مبرر، كتتنافى مع 

 .قرارات منظمة الصحة العالمية الداعية إلى تعميـ الطب بالمغة األـ
 :بعد األمف الثقافي -3-4
الحصف سقطت األمة ال محالة، تعد الثقافة الحصف األخير لؤلمة، فإذا سقط ىذا  

كالمغة ىي أمارة عمى شخصية األمة كذاتيتيا الثقافية، كال تتجمى الذاتية الثقافية ألم 
أمة إال عبر لغتيا القكمية، ألف الذاتية الثقافية تتمثؿ في التراث الفكرم كفي الرؤل 

لفكرم كثمة ضركرة مف زاكية األمف الثقافي إليقاؼ الغزك ا. الحضارية لممجتمع
كيبقى الفكر العربي ناقصان كغريبان إذا لـ يقرأ أك يكتب أك يفكر فيو . كالتبعية األجنبية

 .بالعربية ليقؼ عمى أرض صمبة في مكاجية االستبلب كالييمنة كالتبعية األجنبية
 :العربية المغة مادة أىداف

 .حياتية بمكاقؼ المغة ربط -
 .كتعميـ تكاصؿ لغة المعاصرة الفصحى اعتماد -
 كفيمو اآلخريف مع التكاصؿ في الكظيفية األساسية لغتو قكاعد مف المتعمـ تمكيف -

 .الدقيؽ ليا
 تعبيرىا كأساليب الكظيفية بناىا في العربية لغتو نظاـ اكتشاؼ مف المتعمـ تمكيف -

بداعاتو كتاباتو في الجمالية الستخداميا  .كا 
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 عمى المكضكعات مف لكؿ المبلئمة كالكتابية الشفيية التعبير تقنيات مف تمكينو  -
 .اختبلفيا كتنكعيا

 كالمصطمحات التعبير كتقنيات كالتراكيب بالمفردات المغكيػػة حصيمتو إثػػػػػراء -
 .المتنكعة بحقػػػػكؿ المعرفة الخاصة

 الكظيفية التعبير أساليب كاستخداـ كالكتابة، كالقراءة كالتحدث االستماع مف تمكينو -
 كاألساليب كالممخصات التقارير ككتابة كالمناقشة حكارشفييان ككتابيان كال

 .األدبية كاإلبداعية
 .كيسر بسيكلة كتعبيره صمو تكا في كاستخداميا العربية المغة اكتساب مف تمكينو -
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 االتجاىات الحديثة
 في تعميم المغة العربية 

 المدخل االتصالي.-1
 المدخل الوظيفي.-2
 التكاممي.المدخل -3
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 أواًل: المدخل االتصالي: 
ىك عممية تفاعؿ بيف فردو كآخر أك بيف مجمكعة مف األفراد كمجمكعة  االتصال:

 أخرل كذلؾ بيدؼ المشاركة في خبرة يترتب عمييا تعديؿ في سمكؾ األفراد.
 

 عناصر االتصال المغوي:
  (. المرسل:1

 الرسالة التي ييراد تكصيميا إلى ميستقًبؿ أك ميتمقي.ىك فرد أك مجمكعة تبدأ عندىا 
 : (. المستقبل2

و إلييا الميرسؿ رسالتو بيدؼ تعديؿ سمككو.  ىك الفرد أك الجماعة التي ييكجٍّ
 : (. الرسالة3

ىي مجمكعة األلفاظ كالجمؿ التي تحمؿ األفكار كالمعمكمات كالحقائؽ كاألحاسيس 
 المرسؿ )المعمـ( في تكصيميا إلى الطبلب.كاالتجاىات كالميارات التي يرغب 

 (. الوسيمة:4
ىي األداة التي يتـ عف طريقيا نقؿ الرسالة مف المرسؿ إلى المستقبؿ، ىي مجمكعة  

 الرمكز كالمغة النقمية.
تتحدد مجموعة من العوامل المؤثرة العوامل المؤثرة في عممية االتصال المغوي: 

 وىي:
)المرسؿ( كالمستمع أك القارئ )المستقبؿ(  قدرة كؿ مف التحدث أك الكاتب .1

 عمى فيـ مكقؼ االتصاؿ كتحييده كتحديد اليدؼ مف االتصاؿ.
مدل تمكف كؿ مف المرسؿ كالمستقبؿ مف الميارات المغكية، فالمرسؿ يعتمد  .2

 عمى ميارتي الكبلـ كالكتابة كالمستقبؿ يعتمد عمى ميارتي االستماع كالقراءة.
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المرسؿ كالمستقبؿ مف حيث مدل اإللماـ  المستكل المعرفي لكؿ مف .3
 بالمكضكع كلمتقارب االجتماعي.

 االتجاىات كؿ مف المرسؿ كالمستقبؿ نحك النفس كالرسالة كنحك اآلخر. .4
 مدل مبلئمة محتكل الرسالة كطريقة معالجتيا لكؿ مف المرسؿ كالمستقبؿ. .5
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 ثانيًا: المدخل الوظيفي:
المغة ذات كظيفة اجتماعية كمف ىنا فإفَّ االتصاؿ المغكم فٌعاؿ، ييحقؽ  تعريفو:

الفعالية في تدارس الشؤكف اإلنسانية داخؿ المجتمع ألفَّ كظيفة التعميـ الرئيسة تمكيف 
مداده بالكسائؿ كالذرائع التي تساعده  الفرد في التكميؼ مع المجتمع الذم يعيش فيو كا 

 عمى ذلؾ.
 في التعميم يجب مراعاة ما يأتي: حتى نطّبق الوظيفة

 االىتماـ بتنمية ميارات االستماع لدل التبلميذ في مكاقؼ طبيعية كمتنكعة. -1
االىتماـ بتنمية ميارات التعبير الكظيفي حيث يتعكد التبلميذ كيفية إدارة اجتماع  -2

 أك المشاركة فيو.
كاقؼ القراءة االىتماـ بتنمية ميارة القراءة الصامتة ألنيا أكثر شيكعان في م -3

 اليكمية.
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 ثالثًا: المدخل التكاممي:
التكامؿ بيف ميارات المغة يعني أف ىنالؾ ترابطان بينيا، ىذا الترابط يظير جميَّان أثناء 
تعميـ المغة فميس ىناؾ استماع بمفرده كال حديث كال قراءة كال كتابة تعمؿ منعزلة عف 

 الفف اآلخر لمغة.
لتكامؿ في المغة يعني الترابط بيف فركع المغة العربية، الترابط بيف تعريؼ التكامؿ: ا

 منيج المغة مع مناىج المكاد األخرل، التكازف في النظر إلى ميارات المغة.
 :يمميزات المدخل التكامم

 عمى صعيد المعمم:-أ
 استخداـ طرؽ مختمفة في التعمـ. -1
 إثراء مكضكعات الكتاب. -2
 الطمبة.التقٌبؿ كالتفاعؿ مع أفكار  -3
 القدرة عمى التخطيط كالتقييـ ألعماؿ الطمبة كلمتقييـ الذاتي. -4
 عمى صعيد المتعمم:-ب
 ييدؼ إلى تدريبيـ عمى تحمؿ المسؤكلية كالعمؿ الجماعي. -1
 االحتراـ المتبادؿ فيما بينيـ. -2
 القدرة عمى االتصاؿ مع اآلخريف كتقييـ أعماليـ كاحتراـ القكانيف كاألنظمة. -3

 
 التعممّية(: –يئة المدرسية: )التعميمية عمى صعيد الب-ج
 يساعد عمى عرض أعماؿ الطمبة لبياف أىميتيا كقيمتيا. -1
 تسييؿ كصكؿ الطمبة إلى مصادر التعمـ المختمفة. -2
 االستفادة القصكل مف الفراغ المكجكد في المدرسة. -3
 تصميـ زكايا ممتعة داخؿ الصفكؼ. -4
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 مساعدة مدير المدرسة عمى:ييدؼ إلى  عمى صعيد اإلدارة المدرسية: -د
 العمؿ مع المعمميف كفريؽ عمؿ كبشكؿ فعَّاؿ. -1
 تحسيف االتصاؿ كالتكاصؿ مع المجتمع المحمي. -2

 عمى صعيد المعرفة العممية: -ىـ
إنو يجعؿ المكضكعات المطركحة أكثر تمسكان كتكافقان، كيعطي نظرة أكثر اكتماال 

 كشمكال لطبيعة العمـ.
 أنواع المنيج التكاممي:

  يأخذ المنيج المتكامؿ أنكاع مختمفة كأشير ىذه الٌتصنيفات:
 الّتكامل األفقي:" -5-1
كذلؾ عف طريؽ إيجاد العبلقة األفقية بيف المجاالت المختمفة التي يتككف منيا  

المنيج، حيث يركز االىتماـ عمى مكضكعات ذات عناصر مشتركة بيف مجاالت 
 بالمكاد الدراسية األخرل.متصمة، كأف نربط مادة المغة العربية 

 :الّتكامل الرّأسي" -5-2
أك ما يسميو بعضيـ البناء الحمزكني أك الٌمكلبي لممنيج، كيعني بيسير الٌتكجو نحك  

نسقية العمـ في المناىج، كاتخاذ مفيكـ محكرم كاالرتقاء بو عمقان كاتساعان كتداخبلن في 
 .عٌمـ مف صؼ إلى صؼ أعمىفركع العمـ األخرل كفي الحياة، كمما ارتقى المت

في بدايات مراحؿ ( المدخؿ الحمزكني) عمى أف يتـ البدء باستخداـ الٌتكامؿ الٌرأسي
 الٌتعميـ الٌرسمي. 
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 أسس بناء المنيج الّتكاممي: 
 :(عمى اآلتي155، 2007يقـك بناء المنيج الٌتكاممي كما أكردىا )المحركقي، 

 : تكامل الخبرة -6-1
المتكامؿ بالخبرة المتكاممة ذات األنشطة المتعددة كالمنظمة لممعارؼ ييتـ المنيج  

كالميارات كاالنفعاالت، كالتي تساعد المتعمـ عمى الٌنمك بطريقة متكاممة. حيث إٌف 
الٌطبيعة البشرية متكاممة كال يمكف الفصؿ بيف الخبرات البشرية ألٌنيا كٌؿ متكامؿ 

كامؿ كليس منفصبلن كما ىك متبع في المنيج كبالٌتالي ينبغي تناكليا مف منظكر مت
 .المنفصؿ

 : تكامل المعرفة-6-2
حيث إٌف المنيج المتكامؿ يقـك عمى إكساب المتعمميف المعارؼ بصكرة كمية شاممة؛ 
ألٌف الٌدراسة كفؽ أسس المنيج المتكامؿ تتخذ مف مكضكع كاحد محكران ليا كتحيطو 

ى لممتعمميف اإللماـ بو متكامبلن، كما ينطبؽ بكؿ المعارؼ كالعمـك المرتبطة بو ليتسن
 عمى تكامؿ الخبرة ينطبؽ أيضا

  عمى تكامؿ المعرفة حيث إٌنيا متكاممة كمترابطة.
 تكامل الّشخصية:-6-3
إٌف مف األىداؼ األساسية ليذا المنيج بناء شخصية متكاممة مف خبلؿ إكساب  

كا إلى الٌتفكير اإلبداعي المفتكح،  المتعٌمميف العمـك كالمعارؼ كالميارات كالقيـ ليصم
كمساعدتيـ عمى الٌتكيؼ مع البيئة كالمجتمع المحيط بيـ كىذا األساس يعد مف 

 .الميزات البارزة في ىذا المنيج
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 مراعاة ميول المتعممين ورغباتيم:- 6-4
المقررات المتعمميف كميكليـ عند بناء المنيج كاختيار  يأخذ المنيج الٌتكاممي برغبات 

 . الٌدراسية ككذلؾ حيف تنفيذىا
 مراعاة الفروق الفردية: -6-5
ييتـ المنيج الٌتكاممي بتكفير الٌدراسات االختيارية المتنكعة بقصد مكاجية الفركؽ  

الفردية عند المتعٌمميف؛  كمف خبلؿ بناء المناىج كاختيار المقررات يراعي الفركؽ 
لٌتعرؼ إلى خصائص المتعمميف كاختبلؼ الفردية، كيكفر الفرص التي تسمح با

 .مستكياتيـ  ليتسنى لممعمـ بدكره معالجة ىذه الفركؽ
 :الّتعاون والعمل الجماعي -6
يركز المنيج عمى الٌتعاكف بيف أفراد العممية الٌتعميمية حيث يتيح الفرصة لتعاكف  

كفي تنفيذىا المتعمميف مع معممييـ في اختيار مكضكعات الٌدراسة كفي الٌتخطيط ليا 
 كتقكيميا. 

 :االىتمام باألنشطة الّتعميمية المختمفة  - 6-7
 ييتـ المنيج الٌتكاممي بنشاط المتعمـ حيث يعد أساس العممية الٌتعميمية.  
 
 

 مداخل أسموب التكامل:
 :الّتكاممي المنيج مداخل 

في أثناء عممية يمكف أف يتحقؽ الٌتكامؿ الٌتربكم بيف المكاد الٌدراسية المختمفة، سكاء 
بناء المنيج أـ في  تدريسو، كذلؾ عف طريؽ بعض المداخؿ التي تؤدم إلى ترابط 

 الحقائؽ كالمعارؼ كالخبرات الخاصة بيذه المكاد كتكامميا.
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كلقد ظيرت العديد مف المداخؿ في كتابات الٌتربكييف يمكف اتخاذىا أساسان عند تنظيـ 
 (223، 2001ما تـٌ ذكره عند ) الٌشربيني، محتكل مناىج المكاد المتكاممة كأىميا

 كىي كاآلتي:
 مدخل المفاىيم والّتعميمات والّنظريات:-1-
حيث يتـ تنظيـ خبرات المنيج كحقائقو كمعارفو عند تخطيطو كبنائو عمى المفاىيـ،  

كالٌتعميمات، كالٌنظريات؛ كذلؾ ألٌف المفاىيـ أكثر ارتباطان بحياة المتعٌمـ، كتعيف 
ـ في ممارستو لعمميات الٌتفكير العممي، كتعد أكثر بقاءن، كأقؿ عرضة لمنسياف، المتعمٌ 

كما أف استخداـ المفاىيـ يخمصنا مف الٌتكرار الذم يحدث في تدريس المناىج المجزأة 
كبنائيا. كينبغي أف تقتصر المناىج المتكاممة عمى عدد قميؿ مف المفاىيـ؛ حتى 

 استيعابيا.  يستطيع المتعممكف
الغرض مف ىذا المدخؿ تدريب المتعٌمميف عمى كيفية القياـ بعممية الٌتكامؿ بأنفسيـ 
بطريقة مبتكرة، كليس مجرد حصكليـ عمى المعمكمات المتكاممة. كبصفة عامة يمكف 

 استخداـ ىذا المدخؿ عمى مستكل المدارس الثٌانكية كالكميات الجامعية.
 مدخل المشكالت المعاصرة:  -2   

المدخؿ عمى المشكبلت الممحة القائمة في حياة المتعمميف، كالتي يشعركف  يركز ىذا
بيا، كيممسكف أثرىا في حياتيـ، كيرغبكف في البحث عف حؿ ليا، سكاء كانت مشكمة 

 قائمة فعبلن أك مشكمة مستقبمية.
يتـ عرض المشكمة في المنيج بشكؿ يدعك كيشجع المناقشة كالبحث، بحيث يستخدـ 

ريقة العممية في الٌتفكير. كمف المشكبلت التي تبنى عمييا المناىج المتعٌمـ الطٌ 
المتكاممة مثبلن الٌتزايد الٌسكاني، كالٌتمكث، كنقص المياه. كيدخؿ ىذا الٌنكع مف المنيج 

 ضمف مناىج تعميـ الكبار.
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 المدخل الّتنظيمي:-3  
بعض اآلخر، كفؽ إٌف عممية تنظيـ المنيج تعني ربط خبراتو الٌتربكية بعضيا بال 

التٌنظيـ مف الكؿ إلى  مبادئ تنظيمية معينة أىميا: التٌنظيـ مف الخاص إلى العاـ.
 الجزء. التٌنظيـ مف المجرد إلى المحسكس.

 : المدخل الّتطبيقي -4  
يتحقؽ مف خبلؿ الٌتكامؿ بيف جانبي المعرفة الٌنظرم كالعممي، فمف خبلؿ الٌزيارات 

مف الخركج إلى البيئة، ليطبقكا ما درسكه، إضافة إلى ربط  فالميدانية يتمكف المتعممك 
 المدرسة بالبيئة كما يدكر فييا مف مشكبلت كأنشطة مختمفة. 

 المدخل البيئي: -5  
يحقؽ ىذا المدخؿ الٌتكامؿ بصكرة عالية، حيث يدرس ىذا المدخؿ مشاكؿ البيئة  

المختمفة، كيجعؿ المتعٌمميف يحاكلكف إيجاد الحمكؿ ليذه المشاكؿ، مما يجعميـ بحاجة 
لمرجكع إلى عدد كبير مف المكاد الٌدراسية لمحصكؿ عمى المعمكمات كالبيانات التي 

 ة.تساعدىـ في الٌتكصؿ لحؿ المشكم
  مدخل المشروع:   

يقـك ىذا المدخؿ عمى أساس اختيار المتعٌمميف لمشركع معيف يميمكف إلى دراستو، 
كىـ مطالبكف بكضع خطة لدراستو، كال يكتفكف بذلؾ بؿ عمييـ القياـ بميمة التٌنفيذ، 

 عمى أف يعممكا تحت إشراؼ المعمـ كتكجييو.
  :الموضوعات مدخل -7  

 المكاد مف عدد مف االستفادة دراستو تتطمب كضكعحكؿ م المدخؿ ىذا يدكر
 كقد تفصميا، التي الحكاجز إزالة بعد ببعض بعضيا المكاد ىذه فيتـ ربط الٌدراسية،

 الٌربط يككف ال أف كينبغي كالجغرافيا، الٌتاريخ متجانسة مثؿ مكاد بيف الٌربط يككف
 لكي لحاجاتيـ كمشبعة المتعٌمميف مبلئمة لميكؿ مكضكعات اختيار يتـ كأف سطحيان،
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 العػبلقػػػات إدراؾ كلكي يمكنيـ المختمفػػة الٌدراسػػية المػػكاد بيف الٌربػػػط لعممية يستجيبكا
 المكاد.  ىػذه بيػػف تػػربط التي
 أحػد يصمح الٌدراسية، فػقػػد المكاد طبيعة اختبلط عف ناتج المداخؿ في التٌنكع ىذا إفٌ 

 أكثػر مف اسػػتخداـ األفضؿ مف يكػػكف أحيانػػػان  بػؿ؛ غػيػػره مف أكثػر لمادة المػداخػػؿ
 .مػدخؿ
 

 عيوب المدخل التكاممي:
 يتناكؿ المكضكعات المطركحة بشكؿ سطحي كغير منٌسؽ. -1
 يتطمب نكعية خاٌصة مف المدٌرسيف. -2
 يحتاج لكقت أطكؿ. -3
يضطر كثير مف ميدرٍّسي المنيج التكاممي إلى تقديـ معمكمات كمعالجة مفاىيـ   -4

 خارج نطاؽ تخصصيـ كخبراتيـ.
 

 
 مستويات التكامل:

 مستكل التكامؿ في المادة الدرسية الكاحدة. -1
 كيمياء(. –التكامؿ بيف مادتيف دراسيتيف تنتمياف إلى مجاؿ درسي كاحد )فيزياء  -2
 الدرسية. التكامؿ بيف جميع المكاد -3

 مبادئ تنظيمية يقوم عمييا المنيج التكاممي:
 التنظيـ مف المحسكس إلى المجرد. -1
 التنظيـ األفقي كالرأسي. -2
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 الوحدات الدرسية
الكحدة ىي جزء مف المنيج الدراسي، كتنظيـ خاص مف  تعريف الوحدات الدرسية:

المادة الدراسية كطريقة كأسمكب تدريس تضع التبلميذ في المكاقؼ التعميمية التي 
تككف في مجمكعيا كحدة متكاممة ليا أغراضيا كيمكف الكصكؿ إلييا كتحقيقيا عف 

 طريؽ ىذه المكاقؼ.
 أنواع الوحدات الدرسية:

 الوحدات القائمة عمى المادة الدرسية:-1
 الكحدات الدراسية المتعمقة بمكضكع مف مكضكعات المادة الدراسية. - أ
 الكحدات القائمة عمى سؤاؿ. - ب
 الكحدات القائمة عمى تعميـ. - ت
  الكحدات القائمة عمى التتبع كالمسح. - ث

 الوحدات القائمة عمى الخبرة:-2
 

  خصائص منيج الوحدات: -
(، 308، 2005الٌدراسٌية عٌدة خصائص تـٌ ذكرىا عند )العجمٌي، لمنيج الكحدات 

 كىي تتمٌثؿ فيما يأتي:
 : الّتكامل-1

حيث يحٌقؽ منيج الكحدات  الٌتكامؿ بيف األىداؼ، كالٌتكامؿ بيف المقٌررات، كالٌتكامؿ 
في الخبرة، كالٌتكامؿ بيف المدرسة كمحيطيا، كيتجٌمى ىذا الٌتكامؿ في كجكد مركز 

كٌؿ كحدة دراسٌية، ليا أىداؼ تدريسٌية متكاممة، تتضافر مختمؼ المقٌررات كاحد ل
الٌدراسٌية، كتتكامؿ لتحقيقيا، دكف فصؿ بينيا، أك تقٌيد بطبيعة أٌم منيا، فتتحٌقؽ كحدة 
المعرفة، كيدرؾ المتعممكف العبلقة بيف مكٌكناتيا، كما يتجٌمى الٌتكامؿ في ىذا المنيج 
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لخبرة، المعرفٌية كالكجدانٌية كالميارٌية التي تقٌدـ لممتعممكف، مف خبلؿ تكامؿ جكانب ا
كتترؾ آثارىا اإليجابٌية في نمٌكىـ مف مختمؼ الجكانب، ىذا باإلضافة إلى الٌتكامؿ 
بيف المدرسة كمحيطيا االجتماعٌي؛ نظران ألٌف معظـ الكحدات تدكر حكؿ حاجات 

مٌما يضطر المدرسة إلى االنفتاح عمى المتعٌمميف، كمشكبلتيـ االجتماعٌية كالبيئٌية؛ 
 محيطيا.

 
 :اإليجابّية-2
فالكحدات الٌدراسٌية تدكر حكؿ حاجات المتعٌمـ، كمشكبلتو، األمر الذم يخمؽ في  

نفسو الٌدافعٌية لمتعٌمـ، كالبحث كالٌتقٌصي، كالمشاركة الفاعمة في األنشطة العممٌية 
 ؽ لو الٌنمٌك الٌشامؿ كالمتكامؿ كالمتكازف.كالٌتعميمٌية، فيكتسب الخبرة المربية، كيتحقٌ 

 : الوظيفّية-3
فالكحدات تتمحكر حكؿ ما ييـٌ المتعٌمـ، كيناسب قدراتو، كيشبع حاجاتو، كيساعده 
عمى مكاجية المشكبلت البيئٌية كالحياتٌية، كتككيف االٌتجاىات اإليجابٌية، كبناء الميكؿ 

عف اىتماماتو، أك خارج نطاؽ حياتو البٌناءة، كبصفة عاٌمة إٌنيا ليست منفصمة 
 الٌشخصٌية كاالجتماعٌية.

 : اإلعداد المسبق-4
كال يعني ىذا تجاكز المتعٌمـ، فالكحدات معٌدة لتمٌبي حاجات المتعٌمـ، كتشبع ميكلو، 
كتنٌمي استعداداتو، بناء عمى دراسات عممٌية رصينة لممتعمميف، في مختمؼ المراحؿ 
الٌدراسٌية، كليس بناء عمى ميكؿ مؤٌقتة، كاىتمامات متغٌيرة متبٌدلة، فتـٌ تجاكز أبرز 

ت مناىج الٌنشاط، عندما ترؾ أمر تخطيطو لميكؿ المتعٌمميف المشكبلت التي كاجي
 اآلنية كالمتغٌيرة، بطريقة أفقدتو فاعمٌيتو في تتابع الخبرات، كاستمرارىا، كتكامميا.  

 :العمل الّتعاونّي والّروح الجماعّية-5
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حيث يشارؾ المتعمـ في أعماؿ تنفيذ الكحدات الٌدراسٌية، مف حيث تكزيع األدكار  
 الفردٌية كالجماعٌية لتنفيذ األعماؿ كتقكيميا، كالٌتدٌرب عمى أساليب الحياة االجتماعٌية.

 
 :الّتدريب عمى الّتفكير-6
ٌنما ييٌيئ مكاقؼ تعميمٌية،   كمشكبلت يعمؿ فمنيج الكحدات ال يقٌدـ مقٌرران جاىزان، كا 

المتعممكف عمى حٌميا مف خبلؿ تكظيؼ الٌتفكير العممٌي الٌسميـ، كتنمية ركح المبادرة ، 
 كتقديـ الحمكؿ المبدعة.

 :الّتقويم الّشامل لممتعّمم-7-
ٌنما   إذ ال يقتصر تقكيـ المتعٌمميف في منيج الكحدات عمى األساليب الٌتقميدٌية، كا 

عركفة أساليب تقكيمٌية حديثة تشتمؿ عمى مبلحظة يستخدـ إضافة إلى األساليب الم
الٌتغٌير في الٌسمكؾ، كالٌتطٌكر في الجكانب العقمٌية، كالٌتعديؿ اإليجابٌي لمميكؿ 

 كاالٌتجاىات كالقيـ، فالٌتقكيـ في منيج الكحدات يٌتسـ بالٌشمكؿ كاالستمرار كالعممٌية.
 : اإلطار المرجعيّ -8

تكافر المراجع العممٌية المٌتصفة بالحداثة كالمصداقٌية كيعني اإلطار المرجعٌي لمكحدة 
التي يمكف عكدة المتعمميف إلييا عند الحاجة، كتكافر دليؿ لممعٌمـ يتضٌمف أىداؼ كٌؿ 
كحدة، كطرائؽ تدريسيا، كالٌنشاطات المساعدة عمى تحقيؽ أىدافيا، كأساليب تقكيـ 

 المتعٌمميف.
 :الّتقويم المستمّر لموحدات-9
د مف مناسبة المحتكل لممتعٌمميف، كارتباطو باألىداؼ، كاٌتسامو بالٌتدٌرج كالٌترابط لمتأكٌ  

كالٌتكامؿ عمكدٌيان، كأفقٌيان، كمف الٌتكازف بيف مختمؼ المجاالت، كعدـ طغياف مجاؿ 
عمى آخر. ككذلؾ لمتأٌكد مف جدكل الكسائؿ كالٌنشاطات في تحقيؽ األىداؼ، 

 ، كفاعمٌيتو في حسف تنفيذىا.كمراجعة مدل كفاية مرجع الكحدة
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 االستماع
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 االستماع
 ينبغي أن نمير بين:

  السمع:
 ىك استقباؿ األذف لذبذبات صكتية دكف إعارتيا أم اىتماـ كبدكف إعماؿ الفكر فييا.

  االستماع:
عماؿ الذىف لفيـ  ىك استقباؿ األذف لذبذبات صكتية مع إعطائيا انتباىان خاصا كا 

 المعنى.
  اإلنصات:

ىك أعمى درجات االستماع، فيك ليس السككت السمبي إنما ىك االستماع مف أجؿ 
 ىدؼ محدد.

 
 أىمية االستماع:

 لبلستماع دكر بارز في نشر الثقافة كالمعرفة خاصة قبؿ ظيكر الكتابة. -1
شو لبلستماع دكر بارز في عصر الثكرة التكنمكجٌية كاالنفجار المعرفي الذم نعي -2

 حاليا.
السمع شيء أساسي لمفرد، يكتسب الطفؿ عف طريقو لغتو حيث يتعمـ الكبلـ مف  -3

 أبكيو كالمحيطيف بو عف طريؽ االستماع.
لبلستماع ميارة كظيفية تيستخدـ في معظـ مكاقؼ الحياة بيا يتعامؿ الناس -4

 ـ.كيتفاىمكف كيحتاجيا المتعمـ بشكؿ أساسي باعتباره الطريؽ األساسي لمتعم
لبلستماع دكر ال يينكر بالنسبة لمذيف حيرمكا نعمة البصر فيك طريقو لمتعمـ  -5

 كالتكاصؿ.
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االستماع ىك الطريؽ لتعمـ الكبلـ كبالتمكف منو يبدأ المتعمـ حياتو الدراسية، -6
 كيتعمـ القراءة كالكتابة.

 
 أىداف تدريس االستماع:

 تنمية القدرة عمى تمييز األصكات كتعرفيا. -1
 تنمية القدرة عمى اإلصغاء كاالنتباه كالتركيز عمى المادة المسمكعة. -2
 تنمية القدرة عمى تتبع المسمكع كالسيطرة عميو، بما يتناسب مع غرض الميستمع. -3
التدرب عمى فيـ المسمكع بسرعة كدقة مف خبلؿ متابعة الميتكمـ كتفيـ المعنى  -4

 مف التنغيـ.
 ا قيمة اجتماعية كتربكية ميمة.غرس عادة اإلنصات باعتبارى -5
 تنمية جانب التذكؽ مف خبلؿ االستماع إلى المادة المغكية المناسبة. -6
صدار الحكـ  -7 تنمية جانب التفكير السريع كمساعدة الميتكمـ عمى اتخاذ القرار كا 

 عمى المسمكع في ضكء ما استمع إليو.
 

 أنواع االستماع:
 الميارة:أواًل: أنواع االستماع من حيث 

 :االستماع التذكري -1
تمييز الجديد في الٌنص المستمع إليو، ترتيب األفكار حسب كركدىا في الٌنص 

تحديد الحقائؽ الكاردة ، المستمع إليو، استعادة أجزاء معينة مف الٌنص المستمع إليو
في الٌنص، تذكر مضاد بعض الكممات، تذكر مفرد الجمكع كالمثنى، تذكر جمع 

 مماتكمثنى الك
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 االستماع االستنتاجي -2

استخبلص األفكار الٌرئيسة في الٌنص المسمكع، استنتاج األفكار الجزئية مف الٌنص 
المسمكع، تمخيص مضمكف الٌنص المسمكع، الٌتكصؿ إلى المعاني الٌضمنية في 

الٌنص المسمكع، استنباط الحمكؿ المتضمنة في الٌنٌص المسمكع لمقضايا الكاردة فيو، 
استخبلص الٌدركس كالعبر مف الٌنص المسمكع، استنتاج سمات الٌشخصيات الكاردة 

  .في الٌنص المسمكع
 االستماع التذوقي. -3

)ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا، تحديد مصدر التٌناغـ المكسيقي 
سمكبية في المنبعث مف الٌنص المستمع إليو، استنباط الٌسمات الفنية كالخصائص األ

الٌنص المستمع إليو، تحديد مكاطف الجماؿ في الٌنٌص المسمكع، تحديد نكع 
االنفعاالت الكاردة في الٌنص المسمكع، تحديد العاطفة الٌسائدة المسيطرة عمى  الٌنص 

 .المستمع إليو(
 االستماع النقدي. -4

ف التي ساقيا المكازنة بيف الٌنص المستمع إليو كنص آخر، تقكيـ األدلة كالبراىي
الكاتب في الٌنص المسمكع، الٌتميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في الٌنص، إبداء الٌرأم 

في القضايا التي يعرضيا الٌنص المسمكع،  الٌتمييز بيف األفكار الٌرئيسة كاألفكار 
الفرعية كالٌضمنية، الٌتمييز بيف الحقيقة كالخياؿ، تمييز مكاطف القكة كالٌضعؼ في 

 ص، الٌتمييز بيف ما يتصؿ بالمكضكع كما اليتصؿ بوالنٌ 
 االستماع التوقعي.  -5

)التٌنٌبؤ بأبرز أفكار الٌنص مف عنكانو، الٌتكصؿ إلى اليدؼ مف الٌنص المسمكع، 
 التٌنبؤ بما سينتيي إليو الٌنص المسمكع(.
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 أنواع االستماع من حيث الغرض منو:ثانيًا: 
  االستماع الوظيفي: -1

مف االستماع يمارسو الفرد في حياتو اليكمية لقضاء حاجاتو كحؿ مشكبلتو كىك نكع 
 كالتفاىـ مع الغير.

  االستماع التحصيمي: -2
يحدث في قاعات الدرس كأماكف الندكات كالمحاضرات كجمسات المناقشة حيث يككف 

 االستماع بيدؼ الحصكؿ عمى المعمكمات كاكتساب المعارؼ.
  االستماع الناقدي: -3
بداء الرأم  ىك استماع يعقبو تحميؿ لما تـ االستماع إليو كالرد عميو كمناقشتو كنقده كا 
 فيو.
  االستماع االستماعي: -4

ىك استماع لممتعة كليس لو ىدؼ غير ذلؾ، كىك استماع ييقبؿ عميو الفرد عف رغبة 
 كميؿ، كاستماع الفرد ألبيات شعر أك برنامج إذاعي أك قصة ميسمية.

 
 واع االستماع من حيث موقف الُمستمع:أنثالثًا: 

 استماع بال كالم: -1
كيككف ىزا في بعض مكاقؼ التحصيؿ عندما يستخدـ الميتكمـ أسمكب اإللقاء كفي  

 مكاقؼ إلقاء التعميمات كالتنبييات كاإلرشادات كالنصح.
 
  استماع وكالم )مناقشة(: -2

الحديث مع مراعاة آداب  كفيو يككف مطمكبا أف ييناقش المستمع كيرد كيشترؾ في
 االستماع بمعنى أف يشترؾ ببل مقاطعة كال انفعاؿ.
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 وظائف االستماع:
 االستماع عامل حاسم في نمو ميارات المغة األخرى:  .1

فاالستماع شرط أساسي لمنمك المغكم فالطفؿ يكتسب ثركتو المغكية عف طريؽ الربط 
مؿ، فعندما يصؿ لنياية عامو بيف الصكت كالصكرة كالصكت كالحركة، كالصكت كالع

األكؿ يبدأ في نطؽ أكلى األلفاظ، كعادةن ما تككف أسماء أقرب الناس إليو: األـ، 
كاألب، كاألخكة كىكذا نجد أف االستماع عامؿ حاسـ في ظيكر النطؽ عند الطفؿ 

 كيتطكر النطؽ كالكبلـ عند الطفؿ حتى يدخؿ المدرسة.
كقراءة الكممات كالجمؿ المألكفة لديو استماعنا كنطقنا ثـ يبدأ المدرس تدريبو عمى نطؽ 

 كىكذا نرل أنو لكال االستماع ما كانت لتنمك ميارات المغة األخرل

 االستماع وسيمة لحفظ التراث: .2
اعتمدت األمـ كالشعكب خاصة في القدـ عمى االستماع ككسيمة لمحفاظ عمى تراثيا 

ى جيؿ األصغر منو خبرات أسبلفو مف النسياف كالضياع فكاف كؿ جيؿ ينقؿ إل
كيضيؼ إلييا خبراتو الخاصة كتكررت ىذه العممية إلى أف ظيرت الكتابة، فبدأ 

عصر التسجيؿ لمتراث. كلكال االستماع لضاعت ثقافات كاندثرت حضارات ما كنا 
 لنسمع شيئنا اآلف.

 :االستماع وسيمة لمتعميم والتعمم .3  
نحك نصؼ الكقت المخصص لمدراسة تقريبنا في سبؽ أف رأينا أف االستماع يأخذ 

المدارس الثانكية كما دكنيا، فالمكقؼ التعميمي في المحاضرة كالمناقشة كغيرىا يعتمد 
اعتمادنا كبيرنا عمى االستماع الكاعي الناقد، كميما عبل أمر الكسائؿ التعميمية كميما 

مازاؿ يمعب أىـ األدكار في كثرت كسائؿ التقنية في العممية التعميمية، فإف االستماع 
 أكثر الببلد تقدمنا كتقنيةن.
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 االستماع وسيمة لالتصال: .4   

ينبغي أف يتضمف البرنامج . قد أصبحنا ندكؾ أنو مف الميـ أف أكجو االتصاؿ 
المدرسي المكضكع لمطفؿ في سنكاتو الدراسية المختمفة أم ضركرة بدء تدريب 

يج اد فرص متنكعة تييئ لمطفؿ الكبلـ كفرص األطفاؿ عمى التحدث كاالستماع كا 
 .االستماع

 :معوقات االستماع

 :كيمكف تصنيؼ مشكبلت كمعكقات االستماع إلى أصناؼ 

 :المشكالت ذات العالقة بالمستمع وىي نوعان  الصنف األول:

ٍمقية عضكية مثؿ:( -أ  مشكبلت خى
ضعؼ الجياز السمعي ، أك كجكد بعض العاىات فيو كبعض ىذه المشكبلت يمكف  

 .عبلجو كالبعض اآلخر ال يمكف ذلؾ( 

ميقية نفسية عقمية مثؿ: ( -ب  مشكبلت خي

العزكؼ عف االستماع كعدـ تحممو لضعؼ القدرة الذىنية ، كتدني مستكل الذكاء ،  
ؿ المادة المطركحة صعبة بالنسبة كقمة المخزكف الثقافي كالمغكم كالذم بدكره يجع

 .لممستمع( 

 .كيمكف أف تعالج ىذه المشكبلت ، بتقديـ المادة بطرؽ مشكقة تجذب انتباه الطبلب 

 .ككذلؾ بكضع برامج تزيد مف حصيمة المستمع المغكية كالثقافية 
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 :الصنف الثاني: المشكالت ذات العالقة بالمادة المختارة 

ختارة فكؽ مستكيات الطبلب ، أك بعيدة عف ميكليـ كذلؾ كأف تككف المادة الم
كتكجياتيـ كيمكف عبلج ذلؾ عف طريؽ اختيار مادة مناسبة لمستكل الطبلب الثقافي 

كالمغكم كاالجتماعي كالعقمي ، كلميكليـ كتكجياتيـ مع الحفاظ عمى اشتماليا عمى 
 .األىداؼ المرجكة 

 : المشكالت ذات العالقة بالمعمم  الصنف الثالث:

كأف تككف العبلقة بيف المعمـ كطبلبو عبلقة سمبية ، أك أف يككف أسمكبو في عرض 
المادة غير مشكؽ أك اختياره لمزمف غير مكفؽ كيمكف عبلج ذلؾ ببناء عبلقة 
إيجابية قائمة عمى الكد كاالحتراـ بيف المعمـ كطبلبو ، كباختيار أساليب جديدة 

كالكقت  .طبلب كتدعكىـ لمتفاعؿ المثمركمشكقة في عرض المادة تجذب انتباه ال
  .المناسب لو كلطبلبو 

 مشكالت تتعمق بالبيئة التعميمية التعممية:  الصنف الرابع:

كذلؾ مثؿ دخكؿ أحد األشخاص إلى الصؼ ، أك حدكث صكت غريب خارج أك 
داخؿ الصؼ ، أك مقاطعة المعمـ مف قبؿ أحد الطبلب بسؤاؿ أك استئذاف أك نحك 

  …ذلؾ 

 

 

 



33 
 

 عوامل تنمية ميارات االستماع لدى التمميذ:
 
 ضبط الفصؿ كعدـ التشكيش. -1
 كضع كؿ تمميذ كفؽ قدراتو السماعية. -2
 تعكيد التمميذ عمى الجمسة الصحيحة. -3
 إثارة حاسة االستماع لدل المتعمميف. -4
 إقامة مباريات كأنشطة سمعية. -5
 فييا.استماع المتعمميف لقصة ميسجمة كمناقشتيـ  -6
 التخطيط الجيد لدرس االستماع. -7
 اختيار األكقات المحببة لمتبلميذ إلعطاء دركس االستماع. -8
 تشجيع التبلميذ عمى التحدث كمناقشة اآلخريف فيما قالو زمبلؤىـ. -9

 إشاعة األلفة كالمحبة بيف الميعمـ كالميتعمـ. -10
 .ءيمحاكلة تصحيح عادات االستماع السى -11
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 :اإلطار العام لدرس االستماع
 

 ويشمل عمى:
 تاريخ اليكـ:  -1

كيمكف إذا كاف مناسبة معينة ييستثمر في التييئة لمكضكع الدرس كيضـ اإلطار 
 أيضا كقت كمكاف الحصة.

 العنكاف. -2
 كجداني(. –ميارم  –األىداؼ السمككية )معرفي  -3
 الكسائؿ التعميمية الميستخدمة. -4
 
 الخطوات: -5
  اإلثارة: -أ 

 كتككف بأسئمة جذابة كمشكقة كبعرض المشكمة.
 

 التأكيد عمى آداب االستماع وىي: -ب
 

  اإلنصات.-1
 عدـ المقاطعة. – 2
 االنتظار حتى االنتياء مف عرض المكضكع. – 3
 عدـ االنشغاؿ بأم أمكر خارجية. – 4
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 العرض:
 كيككف بإلقاء المكضكع أك القصة أك طرح القضية كغالبا ما يأخذ العرض شكؿ السرد. 

 
 الحوار أو المناقشة:

 كيتضمف أسئمة تمييدية أخرل تركز عمى الميارة عدة مرات بيدؼ تنميتيا. 
  التقويم:

كيككف بإعادة عرض أجزاء مف المكضكع كطرح أسئمة تعكس مدل قدرة التمميذ عمى 
 يارة المقصكدة كدرجة نمكىا لدييـ.ممارسة الم

 النشاط:
 يمكف أف ييعد كاجبان كأف يأخذ شكؿ التقريب كالتحبب. 
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 التعبير الشفوي
 التحدث( –)الكالم  

 
 .تعريفو

 .التعبير الشفوي كفن لغويعناصر 
 .التعبير الشفوي أىمية
 .التعبير الشفوي أىداف
 .التعبير الشفوي أنواع

 .الفاعمية المطموبة لدرس التعبير الشفويشروط تحقق 
 ميارات التعبير الشفوي.

 .إعداد درس التعبير الشفوي
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 التحدث( –التعبير الشفوي )الكالم 
 

 ىك فف لنقؿ األفكار كالمعتقدات كاآلراء كالمعمكمات إلى اآلخريف بصكت. :تعريفو
 

 الشفوي كفن لغوي: التعبيرعناصر 
  الصكت: -1

ال تحكلت العممية إلى إشارات لئلفياـ كليس كبلمان.  فبل كبلـ بدكف صكت كا 
 المغة:-2
فالصكت مككف مف حركؼ ككممات كجمؿ، أم أف المتكمـ ينطؽ لغة كليس مجرد  

 ميٍصدر أصكات.
 التفكير: -3
 ييصبح غكغائية ال معنى ليا. فالكبلـ ببل تفكير يسبقو، كيككف أثناءه 
 األداء: -4
كىك عنصر أساسي مف عناصر الكبلـ ييساىـ في التأثير كاإلقناع كيعكس المعنى  

الميراد، كنعني بعناصر األداء تعبيرات الرأس كحركات الرأس كاليديف كتنغيـ الصكت 
 كالتحكـ في التنفس كحيسف الكقت.

 
 أىمية التعبير الشفوي:

 ير الشفكم أىميتو مف ككنو ككبلـ سبؽ الكتابة في الكجكد.يستمد التعب -1
 التعبير الشفكم فيـ ألننا نتكمـ أكثر مما نقرأ أك نكتب. -2
 التعبير الشفكم يصميح لممتعمـ كلؤلمي. -3
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التعبير الشفكم كسيمة الفرد لمتعبير عف مشاعره كآرائو كأفكاره كمف ثـ فيك  -4
 الشكؿ الرئيس لبلتصاؿ.

ر الشفكم ميـ لتعدد مجاالت الحياة التي نحتاج فييا إليو في مكاقؼ البيع التعبي -5
 كالشراء كاالجتماعات كالمناسبات كحؿ القضايا كالمشكبلت.

التعبير الشفكم تحريؾ لمذىف كترجمة لمككناتو كتدريب عمى ممارسة المغة  -6
 كصياغة الجيمؿ كترتيب العناصر كاستخداـ األلفاظ كالنطؽ بيا.

تعبير الشفكم يجعمنا نطمع عمى أخبار اآلخريف كنتائج أعماليـ كمعرفة آرائيـ ال -7
 كاتجاىاتيـ.

التعبير الشفكم أساس التصاؿ الفرد كالمجتمعات كمع تقدـ كسائؿ االتصاؿ  -8
 زادت أىميتو ككىثيرٍت حاالت استخدامو.

فيو كتحقيؽ التعبير الشفكم ييساعد الفرد عمى التكيؼ مع المجتمع الذم يعيش  -9
 األلفة كاألمف.

التعبير الشفكم يعكد الفرد عمى المكاجية كيغرس فيو الجرأة كيبث فيو الثقة  -10
 بالنفس.

 التعبير الشفكم يعكد الفرد عمى المكاقع القيادية كالخطابية. -11
قناع اآلخريف،  -12 بداء الرأم كا  التعبير الشفكم يتيح فرص التدريب عمى المناقشة كا 

 كسيمة لمكشؼ عف عيكب التعبير أك التفكير مما يتيح الفرصة لمعالجتيا. كما أنو
 

 أىداف التحدث أو التعبير الشفوي أو ميارة الكالم:
يمكف لممعمـ أف يحكـ عمى مستكل الكبلـ لدل المتعمميف مف خبلؿ مبلحظة عدد 

 ىر:مف المظاىر في المكاقؼ المدرسية التي يتكمـ فييا المتعممكف كمف ىزه المظا
 عرض قصة قرأىا أك مناقشة مكضكع صغير أك شرح فكرة كالتعميؽ عمييا. -1
بداء رأيو في أم مشكمة. -2  التعبير عما يشعر بو دكف خكؼ أك خجؿ كا 
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نطؽ األلفاظ نطقان سميمان مع حيسف اختيار األلفاظ الميعبرة كاالبتعاد عف الكممات  -3
 العامية.

 كالميتضادات.إجادة استخداـ الميترادفات  -4
 حيسف ترتيب األفكار كترابطيا مع الفكرة الرئيسة لممكضكع. -5
االنفعاؿ مع األحداث التي يسردىا مع الصكت الكاضح كالمعبر كعدـ التمعثـ أك  -6

 التكرار مع تصحيح الخطأ ذاتيان.
 تدعيـ األفكار بأدلة كربط الماضي بالحاضر كالمستقبؿ في كبلمو. -7
جادة ختاـ المكضكع كالقدرة عمى تغبير مجرل تقدير الكقت ا -8 لميتاح لمكبلـ كا 

 الكبلـ حسب المكقؼ.
الصراحة في الكبلـ كالجير في القكؿ كاحتراـ الميستمعيف كمشاركة اآلخريف  -1

 في الكبلـ كتمكيف الصكت في غير تكمؼ كالقدرة عمى الميجاممة.
 

 أنواع التعبير الشفوي:
 التعبير الوظيفي:  -1

ر الذم يؤدم غرضان كظيفيان تقضيو حياة المتعمـ سكاء داخؿ المدرسة ىك التعبي
كعرض كتاب أك في محيط المجتمع كإلقاء التعميمات، كالتعبير الذم ييساعد الناس 
في قضاء حكائجيـ العادية كاالجتماعية كتنظيـ حياتيـ كعبلقاتيـ باآلخريف كمف ثـ 

 فيك ضركرم لكؿ إنساف، مثؿ:
لقاء الكممات كالخيطب في االجتماعات كعرض التقارير )حكاية القصص كالن كادر كا 

 كالتعميؽ عمى األحداث كالندكات كالمناظرات كالمحاضرات كغير ذلؾ(.
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 التعبير اإلبداعي: -2
ىك التعبير الذم تظير مف خبللو المشاعر كييفصح بو الفرد عف عكاطفو كخمجات 

صحيحة كبطريقة مشكقة كمثيرة تؤثر  نفسو كيترجـ أحاسيسو بعبارات منتقاة ذات لغة
في الميستمع كتستحكذ عمى انتباىو كتدفعو إلى المشاركة الكجدانية لممتكمـ كاإلحساس 

 بما ييحسُّو.
 

 شروط تحقق الفاعمية المطموبة لدرس التعبير الشفوي:
 حيسف اختيار المكضكع. -1
لى تكسيع مجاالت الحديث بحيث ال تقتصر عمى داخؿ المدرسة فالخركج إ -2

 الحدائؽ كفي الرحبلت كالزيارات مجاالت خصبة لمحديث كلتنمية ميارات الكبلـ.
 منح المتعمميف فرصان الختيار ما ييحبُّكف الحديث عنو. -3
 إتاحة فرص الكبلـ لممتعمميف. -4
 عدـ السخرية أك االستيزاء أك المقاطعة لمف يتكمَّـ مف المتعمميف. -5
 إعداد المتكمميف لفظياى كفكريان. -6
 استثمار ىكاية المتعمميف كأنشطتيـ الممتعة كمطالبتيـ في الحديث عنيا. -7
تشجيع المتعمميف عمى المشاركة في األنشطة المدرسية التي تعتمد في ممارستيا  -8

 عمى الكبلـ، كاإلذاعة المدرسية كجماعة الخطابة كالتمثيؿ كغيرىا.
لمكبلـ كطريقة استخداـ طيرؽ التدريس التي تيعطي التبلميذ فيرصان متنكعة  -9

 المناقشة كالحكار كحؿ المشكبلت كمجمكعات العمؿ.
 
 
 
 



41 
 

 ميارات التعبير الشفوي:
 

 الجانب الفكري:
 استيبلؿ الحديث بمقدمة شائعة. -1
 ترتيب األفكار كتسمسميا. -2
 كضكح األفكار. -3
 التحدث بمعمكمات صحيحة كدقيقة. -4
 الخاص.التعبير عف الرأم كاألفكار كالخبرات بأسمكب الميتحدث  -5
 تدعيـ األفكار باألدلة كالشكاىد المناسبة. -6
 استيفاء العناصر األساسية لممكضكع. -7
 تقديـ بعض المقترحات كالتكجييات المتصمة بالمكضكع. -8
 إنياء الحديث بخاتمة تكجز أبرز أفكار المكضكع. -9

 
 الجانب المغوي:

 اختيار مفردات صحيحة تيعبر عف المعنى. -1
 استخداـ كممات عربية فصيحة. -2
 استخداـ جيمؿ تيعبٍّر عف المعنى. -3
 مراعاة صحة ترتيب الجممة كاكتماؿ أركانيا. -4
 تكظيؼ الصكر الببلغية كالميكتسبات المغكية كالمعجمية لخدمة المعنى. -5
 مراعاة القضايا النحكٌية كالصَّرفٌية أثناء التحدث. -6
 الربط بيف التراكيب المغكية بشكؿ جيد. -7
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 الجانب الصوتي:
 مخارجيا الصحيحة. إخراج الحركؼ مف -1
 التحدث بصكت كاضح. -2
 الحديث بثقة بالنفس دكف ارتباؾ. -3
 تمكيف الصكت مف غير تخمُّؼ. -4
 

 الجانب التعبيري:
 تمثيؿ المعنى أثناء التحدث. -1
شارات تيسيـ في جذب الميستمعيف. -2  استخداـ حركات كا 
 مراعاة حيسف الكقؼ أثناء التحدُّث. -3
 التحدث بسرعة مناسبة. -4
 تاح لمكبلـ.تقدير الكقت المي  -5
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 إعداد درس التعبير الشفوي:
 

 يبدأ الميدرٍّس التخطيط لدرس التعبير الشفكم ذىنيان مف حيث:
 : التفكير بالموضوع الُمناسب لمتالميذ:1
تحديد األسمكب المناسب لتقديـ المكضكع كالمكاطف التي سيمنح فييا المتعممكف  - أ

 المتعمميف لبلسترساؿ في الكبلـ.الفيرص لمكبلـ ككيفية إثارة 
تحديد أفكار المكضكع كخاصة اليدؼ الميارم عمى أف يككف التركيز عمى  - ب

ميارة كاحدة مف ميارات الكبلـ كيأتي التخطيط الكتابي كترجمة لما خيطٍّط 
 ذىنيان.

 :عناصر اإلعداد الكتابي لدرس التعبير الشفوي:2
 .المادة( –الحصة  –اإلطار العاـ )التاريخ  - أ

 عنكاف المكضكع. - ب
أىداؼ الدرس: كمنيا اليدؼ الميارم كالذم ييفضؿ أف يركز عمى ميارة  - ت

كاحدة أك أكثر مف ميارة فرعية تنتمي لميارة أساسية كاحدة كغالبان ما يستخدـ 
 يتحدث(. –ييعبر يككف جممة  –الميدرَّس األفعاؿ السمككية )ينطمؽ 

لتبلميذ المرحمة االبتدائية  الكسائؿ التعميمية مستخدمة كىي ضركرة كخاصة - ث
كغالبان ما تككف مجمكعة مف الصكر المستخدمة أك نماذج أك عيٍّنات يدكر حكليا 

عانات لمحديث.  الكبلـ كتمثٍّؿ حكافز كا 
 : خطوات السير في الشرح )إجراءات التنفيذ(:3
  التمييد: - أ

العبارة أك نص كذلؾ عف طريؽ التييئة النفسية ثـ التقديـ لممكضكع كصكالن إلى 
 المكضكع.
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  عرض العبارة: - ب
كيشمؿ العرض كتابة العبارة عمى السبكرة كقراءتيا قراءة جيرية نمكذجية مف ًقبىؿ  

المعمـ ككاحد أك اثنيف مف القيرَّاء الذيف يجيدكف القراءة كييختتـ العرض بتفسير العبارة 
 يـ ليذه العبارة.كشرح مفرداتيا الصعبة مكجيان سؤاالن لتبلميذه لمتأكد مف فيم

  المناقشة: - ت
لة كتشجع التبلميذ عمى  كتتضمف مجمكعة مف األسئمة التي تتطمب إجابات مطكَّ

الميشاركة كالتحدُّث لكؿ فكرة أطرح مجمكعة مف األسئمة كيستنتج المتعممكف مف ىذا 
الممخص فكرة تيسجَّؿ عمى السبكرة كينتقؿ المعمـ إلى جزء آخر مف المناقشة فيطرح 

مف األسئمة كيجيب عنيا التبلميذ ثـ يقكـ بتمخيص اإلجابات كاستنتاج فكرتيا  عددان 
 كتسجيميا عمى السبكرة كىكذا حتى تستغرؽ المناقشات جميع أفكار المكضكع.

  األفكار: - ث
تيسجَّؿ عمى السبكرة كييراعى أف تككف مف استنتاج المتعمميف كعمى المعمـ احتراـ 

يقترب مما سجمو في إعداده كيحذر أف تسٌجؿ أفكارىـ كالكصكؿ إلى أدؽ تعبير 
األفكار جممة كاحدة قبؿ المناقشة أك في نيايتيا فاألفضؿ أف تيسجؿ فكرة فكرة كفقان 
 لسير المناقشات كأف تيؤخذ مف أفكاه المتعمميف ال أف تيعرض عمييـ مف ًقبؿ المعمـ.

  الحديث عن األفكار: - ج
جيرية كييطمب مف تبلميذه أف يقـك أحدىـ عيقب تسجيؿ كؿ فكرة يقرؤىا المعمـ قراءة 

بالتعبير الشفكم عنيا كذلؾ باالستجابة مف إجابات زمبلئو عف األمثمة المرتبطة بيذه 
 الفكرة.

  التقويم )تقويم الكالم(:  - ح
خطكة ميمة لعبلج ما فيو مف أخطاء كتنمية مياراتو كيككف الكبلـ مركزان عمى 

تشتت عممية التقكيـ كاستغراقيا لجميع الميارات، الميارات المقصكدة فبل يفيد كثيران 
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ـ النمكذج الصحيح لمنطؽ أك االستخداـ،  كلفاعمية التقكيـ يجدر بالمعمـ أف يقكٍّ
كييطمب مف المتعمـ أف ييقمدكه كيمكف أف يمفت أنظار تبلميذه أثناء المناقشات 

 الدرس. كالتعميقات إلى تكخي الدقة في الميارة المحددة لمتنمية ضمف أىداؼ
 :الواجب: 4

عادة صياغتيا  ييكمؼ المعمـ تبلميذه باستحضار المناقشات كاألحاديث كالتعميقات كا 
 في ذىنو ثـ كتابة المكضكع فيما بعد.

 :النشاط: 5
 التحدُّث عبر اإلذاعة المدرسية أك في المناسبات المختمفة داخؿ المدرسة كخارجيا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

 
 القراءة
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 القراءة 
ىي ففٌّ لغكمه ينيؿ منو اإلنساف ثركتو المغكية إنيا عممية ترتبط بالجانب  تعريفيا:

الشفكم لمغة مف حيث ككنيا ذات عبلقة بالعيف كالمساف، كترتبط أيضان بالجانب 
 الكتابي لمغة مف حيث الميارة المغكية األكثر اىتمامان بالعمؿ المدرسي.

 مراحل تطور القراءة:
في البداية كانت مجرد عممية ميكانيكية بسيطة تيدؼ إلى التعرؼ عمى القراءة  -1

 الحركؼ كالكممات كالنطؽ بيا دكف االىتماـ بالفيـ.
نتيجة أبحاث )ثكنديؿ( كغيره حكؿ أخطاء القراءة أصبح المفيكـ ىك التعرُّؼ  -2

عمى الرمكز كنطقيا كترجمتيا إلى ما تدؿ عميو مف معافو كأفكار كمف ىنا بدأ 
 تماـ بالقراءة الصامتة.االى

نتيجة لمتغيرات كاختبلؼ اآلراء بدأ التفكير بالقراءة الناقدة فالقارئ ينبغي أف  -3
يتفاعؿ مع النص المقركء تفاعبلن يمكف الحكـ عميو كبذلؾ أصبح المفيـك ىك 

 نطؽ الرمكز كفيميا كنقدىا كتحميميا كالتفاعؿ معيا.
القارئ بؿ ال بيدَّ أف تيساعده في حؿ ما  كحيث أنو ال أىمية لقراءة ال يستفيد منيا -4

ييصادفو مف مشكبلت في مجاؿ تخصصو أك في حياتو العامة كفي مجاالت 
 الحياة.

كمع ظيكر مشكمة كقت الفراغ كالرغبة في استغبللو كاالستمتاع بو أضيؼ إلى  -5
 ما سبؽ معنىن جديدان لمقراءة يجعميا أداة الستمتاع اإلنساف بما يقرأ.
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 لقراءة:وظائف ا
 المعرفية  -1
 النفسية  -2 
 االجتماعية -3 

 أنواع القراءة:
 .من حيث األداة تقسم إلى القراءة الجيرية والصامتة -1

ىي ذلؾ المكف مف القراءة الذم يؤديو المرء بصكرة شفكية مستخدمان  القراءة الجيرية:
فيو نطؽ الحركؼ كالكممات كاألداة كتمكيف القراءة بحسب المكاقؼ كمف مكاقؼ 

 القراءة الجيرية إلقاء التعميمات، القراءة لآلخريف قراءة محاضرة الجمسات.
دراؾ  القراءة الصامتة: معانييا في حدكد خبرات كىي استقباؿ الرمكز المطبكعة كا 

القارئ كحسب تفاعبلتو مع المادة القرائية الجديدة كاكتساب خبرات كسمككيات كفقان 
 لما فيمو منيا، كمف مكاقفيا: قراءة الصحؼ كالمجبلت كالقصص.

 
 
 من حيث الغرض العام لمقارئ: -2
 قراءة التحصيؿ. - أ

 قراءة لجمع المادة العممية. - ب
 القراءة الترفييية. - ت
 ناقدة.القراءة ال - ث
 القراءة بغرض التصفُّح السريع. - ج
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 من حيث طبيعة المادة المقروءة: -3
 

 ميزات القراءة الجيرية:
 إنيا طريؽه لمتدريب عمى صحة القراءة كجكدة النطؽ كحيسف األداء. -1
إنيا تمريف عمى الطبلقة في التعبير عف المعاني كاألفكار كذلؾ في الخطاب  -2

 كالحديث.
 التبلميذ الذيف يعانكف مف الخكؼ كالخجؿ.إنيا كسيمة لتشجيع بعض  -3
 إنيا تمريف عمى تطبيؽ قكاعد المغة كنماذج الحركؼ كمقاطع الجمؿ. -4
 
 
 

 ميارات القراءة الجيرية:
 نطؽ األصكات نطقان صحيحان. -1
 نطؽ الكممات نطقان صحيحان مضبكطان بالشكؿ. -2
 نطؽ الحركات القصيرة كالطكيمة. -3
 القراءة المتقطعة.القراءة في جمؿ تامة كالبعد عف  -4
 تنكيع الصكت حسب األساليب المختمفة كاالستفياـ كالنداء كالتعجب. -5
 استخداـ إشارات باليد كالرأس تعبيران عف المعاني كاالنفعاالت. -6
 القراءة بسرعة مناسبة. -7
 مراعاة عبلمات الترقيـ أثناء القراءة. -8
 تمثيؿ المعنى كاالنفعاالت. -9
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 األىداف العامة لمقراءة:
 حياة الفرد:في  - أ
 اعتماد المكاد الدراسية جميعيا عمييا. (1
ىي نبع لمحصكؿ عمى المعمكمات كالمعارؼ الثقافية كالعممية المختمفة كعف  (2

 طريقيا يتصؿ المرء بالعالـ مف حكلو.
 عف طريؽ القراءة يتصؿ بالمأثكر األدبي القكمي كاألجنبي. (3

 
 في حياة الجماعة: - ب
المجتمع عف طريؽ المؤلفات المختمفة كعف نشر التقارب كالتفاىـ بيف أفراد  (1

 طريؽ الصحؼ كالمجبلت كغيرىا.
 الربط بيف أفكار كمشاعر كىمكـ األفراد في المجتمع الكاحد. (2
 الربط بيف أفكار كمشاعر كىمكـ األفراد في المجتمعات المختمفة. (3
 النيكض بالمستكل الفكرم كالثقافي كالصحي في المجتمع. (4
 عات في مكاجية المشكبلت المختمفة.بياف دكر األفراد كالجما (5
تكضيح األدكار المختمفة لؤلفراد كالجماعات في تنظيـ حياتيـ كبياف طرائؽ  (6

 تعامميـ.
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 ميارات القراءة الصامتة:
 ىي عبارة عف فيـ النص المقركء.

 الفيم المباشر أو الفيم الحرفي: -1
مرادؼ الكممات كتضاد ييقصد بو فيـ الكممات كمنيا تحديد مفرد الجمكع كتحديد 

 الكممات كمثنى كجمع الكممات المتشابية في المعنى كفي مجمكعات.
 تحديد األفكار الكاردة في النص أك األعداد الكاردة في النص، تحديد كاتب النص.

 الفيم االستنتاجي: -2
منيا استنتاج الفكرة العامة، استنتاج المعنى المناسب لمكممة مف السياؽ، الفكر 

المعاني الضمنية التي لـ ييصرٍّح بيا الكاتب الحمكؿ الكاردة في النص  الجزئية،
لمقضايا المقركءة، استخبلص الدركس كالعبارات، استخبلص السمات المميزة 

 لمشخصية الكاردة في النص.
 الفيم الناقد:  -3

بداء الرأم في القضايا، التمييز بيف الكاقع  تحديد األفكار الجديدة في النص المقركء كا 
كالخياؿ فيما كرد في النص، تقييـ األدلة كالبراىيف، التمييز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة 

 في النص، ربط النص في مكتسبات أخرل.
 الفيم التذوقي:  -4

استخبلص السمات الفنية كالخصائص األسمكبية لمكاتب، تحديد العاطفة السائدة في 
ألىميتيا، تحديد مصدر التناغـ النص، ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقان 

المكسيقي المنبعث في النص، بياف مناسبة األلفاظ التي استخدميا األديب في 
النص كما أكحت بو مف جماؿ، بياف مناسبة الصكرة الخيالية، الرمز، المكازنة بيف 

 نصٍّ كآخر أك بيف بيتو شعرمٍّ كآخر.
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 الفيم اإلبداعي:  -5
كردت فػػي الػػنص، اقتػػراح أكثػػر مػػف عنػػكاف جديػػد فػػي اقتػػراح حمػػكؿ جديػػدة لمشػػكبلت 

النص، تدعيـ القضية بأفكار لـ يذكرىا الكاتب، إعادة صياغة فقرة مف فقرات الػنص 
 بأسمكب الطالب الخاص

 
 طريقة تدريس القراءة الصامتة: 

 القراءة الصامتة التي تسبق القراءة الجيرية:-1
 مقدمة مناسبة. - أ

نص قراءة صامتة كيحدد الكقت المناسب لذلؾ بغية ييكمؼ المعمـ الطبلب قراءة ال - ب
تعكيدىـ سرعة القراءة كالفيـ كينبييـ إلى ضركرة إغبلؽ الكتب حاؿ االنتياء مف 

 القراءة.
عمى المعمـ أف ييعد أكثر أسئمتو قبؿ أف يدخؿ الصؼ كأال يعتمد عمى االرتجاؿ  - ت

البارزة في الدرس كينبغي أف تككف ىذه األمثمة كاضحة قميمة، تدكر حكؿ النقاط 
كال تتناكؿ تفصيبلت المكضكع كال تستغرؽ كقتان طكيبلن ثـ ينتقؿ المعمـ إلى القراءة 

 الجيرية.
 
 
 القراءة الصامتة الموّجية:-2
مف مكتبة الصؼ يكزع المعمـ الكتب عمى الطبلب بعد أف ينتيي يحدد ليـ عدد  -1

 الصفحات كالفصكؿ التي يجب قراءتيا.
المحدد يسمح المعمـ لمطبلب أف يكجيكا أسئمتيـ حكؿ ما  بعد أف ينتيي الكقت -2

 أثارتو القراءة في نفكسيـ مف أمكر تككف مكضكع نقاش يشترؾ فيو المعمـ.
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قد يطمب المعمـ مف بعضيـ أف يتحدث عٌما قرأ كتيترؾ الحرية لمطبلب أف ييعبركا  -3

 عف آرائيـ فيما قرؤكا كيقـك المعمـ بتكجيو كتصحيح األخطاء.
 مى لغة الحديث كالنقاش أف تتدٌرج مف العامية إلى المغة السميمة.يجب ع -4
يأخذ الطبلب الكتب معيـ إلى بيكتيـ إلتماـ قراءتيا عمى أف يحضركىا في  -5

 الحصة التالية.
 طريقة تدريس القراءة الجيرية:

 التييئة. -1
مناسبة يقرأ المعمـ القطعة المطمكبة قراءة صامتة ثـ يسأؿ المعمـ الطبلب أسئمة قميمة  -2

 ميعٌدة.
 يقرأ المعمـ قراءة نمكذجية في الصفكؼ االبتدائية. -3
بعد قراءة المعمـ الدرس قراءة نمكذجية ييقرئ الطبلب قراءة نمكذجية يحاككف بيا قراءة  -4

المعمـ ليبدأ الشرح بعد ذلؾ، بعد انتياء الطبلب مف القراءة يناقشيـ المعمـ لتكضيح 
 ات الجديدة.الجكانب الغامضة كالتراكيب كالمفرد

حيف تتـ قراءة الدرس بكامؿ أجزاءه يكمؼ المعمـ الطبلب القراءة الجيرية ليتأكد مف  -5
 إتقانيـ ليا. 

يفضؿ أف يرشد المعمـ الطالب كيعاكنو ليصحح خطأه بنفسو فإذا تصحيح األخطاء: 
 عجز دعا غيره مف الطبلب ليصكب خطأه. 

رس تستيدؼ إثارة الرغبة في تطبيؽ يكجو المعمـ إلى الطبلب أسئمة عف الدالتطبيق: 
ما تعممكه كربطو بالمكاد الدرسية األخرل كتمثيؿ بعض القطع المقركءة إذا اتسع 

 الكقت ككانت القطعة صالحة لمتمثيؿ. 
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  :ية في الصف األول االبتدائيىناك طريقتان اثنتان لتدريس القراءة العرب
 . التركيبية/  الطريقة الجزئية. 1
 . التحميمية/  الكميةالطريقة . 2
 : التركيبية – الطريقة الجزئية. 1 ك

أكالن  – المقطع/  الحرؼ – ألنيا تبدأ بتعميـ الجزء"  الجزئية"  تيسمى ىذه الطريقة بػ
، ثـ تركيب الجزء إلى جانب الجزء لتككيف الكممة ، ك تركيب الكممة إلى جانب 

 .المتكامؿ مف ىذه المداميؾ الثبلثةالكممة لتككيف الجممة ، ثـ تركيب البناء المغكم 
 

 
 
 :  التحميمية – الطريقة الكمية - ب

ىي كمية ألنيا تبدأ مف كميات تتككف مف أجزاء ، تشكؿ مجمكعيا كبلن متماسكان يؤدم 
ك ىي تحميمية ألف تعميـ ىذه الكميات لؤلطفاؿ ال يتـ إال بتحميميا إلى .  معنى بذاتو

ك يندرج تحت ىذه الطريقة .  اكتشاؼ العبلئؽ القائمة بينياأجزائيا ك مككناتيا ، ك 
 مجمكعة مف الطرائؽ الفرعية ، تكتسب تسمياتيا مف الكاقع الذم تنطمؽ منو.
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األناشيد والمحفوظات 

 والنصوص األدبية
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 األناشيد
جماعيان ممحنان، ىي قطع شعرية تنظـ بأسمكب سيؿ كجذَّاب، تؤدم أداءن  األناشيد:

باصطحاب آالت مكسيقية أك بدكنيا، كىذا الصكت الجماعي يجعميا محببة لمتبلميذ 
 فيقبمكف عمى إنشادىا كيحفظكنيا، كييكثركف مف ترديدىا، بؿ كيتأثركف بمضمكنيا.

 
 الفوائد التربوية والمغوية والخمقية لحصة األناشيد:

 األدبي.ىي فرصة لتنمية استعداد األطفاؿ لمتذكؽ  -1
 ىي كسيمة مجدية لعبلج حاالت االنطكاء كالخجؿ كالتردد. -2
زالة الممؿ مف  -3 األناشيد تبعث السركر في نفس الطفؿ، كتؤدم إلى تجديد نشاطو، كا 

 نفسو.
 أنيا تساعد عمى غرس الصفات النبيمة، كالمثؿ العميا في المتعمميف. -4
 ة فتزيد ثقافتيـ.تمد التبلميذ بزاد مف المعرفة العامة كالمعمكمات البسيط -5

 
 طريقة تدريس األناشيد:

 التمييد المشٌكؽ لمكضكع النشيد. -1
عرض النشيد عف طريؽ لكحة مرسكمة رسمان معبران أك باستخداـ الكتاب المدرسي  -2

أك كتابة عمى السبكرة أك باستخداـ أكراؽ مطبكعة )بطاقات( تكزع عمى التبلميذ أك 
 مف جياز تسجيؿ.

ع كمضبكط ضبطان صحيحان كيردد التبلميذ القراءة كراء قراءة النشيد بإلقاء ممت -3
 المعمـ بشكؿ جماعي.

 مناقشة عامة لمكضكع النشيد كافكاره اإلجمالية. -4
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 تمحيف النشيد بمساعدة معممة المكسيقا ثـ تدريب التبلميذ عمى إنشاده ممحنان. -5
 

لتعميم ما معايير اختيار قطع األناشيد التي تقرر عمى أطفال الصفوف األولى من ا
 األساسي:

األناشيد أو المحفوظات التي ُتقدَّم لألطفال أو المقررة عمييم ينبغي عند اختياره أن 
 يتوفر في أبياتو ما يمي:

 أف تككف صدل لتجارب مٌرت باألطفاؿ كفي استطاعتيـ أف يفيمكىا. -1
أف تشتمؿ عمى ما يمذ األطفاؿ مف الحكادث المثيرة كالقصص السيمة كالفكاىات  -2

 الطريفة.
 أف تككف ذات إيقاع مكسيقي مؤثر كيجذب شكؽ األطفاؿ كيثير مشاعرىـ. -3
 أف تتصؿ بمناسبات عامة قكمية أك كطنية أك دينية. -4
أف ترضي حاجة مف حاجات األطفاؿ إلنشادىا في حياتيـ الخاصة مثؿ أناشيد  -5

 األلعاب كالرحبلت كالحفبلت.
 كاالحتفاالت بيا كالمكاسـ كاألعياد.أف تساعد التبلميذ في إحياء المكاسـ  -6
أف تتضمف أناشيد تعبر عف أرباب الحرؼ كالصياديف كالفبلحيف كالتجار كالعماؿ  -7

 لينشدىا التبلميذ في تمثيمياتيـ.
 أف تثير حماسة التبلميذ كتجذب انتباىيـ. -8
أف تككف مبلئمة لمتبلميذ مف حيث الفكرة فبل تثقميا الصكر المعقدة كاألفكار  -9

 ية كأال تزيدىـ بالمفردات المغكية الجديدة.الفمسف
 أف يككف الشعر مناسبان مف حيث المكضكع كالحالة النفسية كالنضج اإلدراكي.  -10
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 عناصر إعداد الخطة المكتوبة لدرس األناشيد:
 اإلطار العاـ لمدرس. -
 عنكاف النشيد. -
 ت(.جياز تسجيؿ بطاقا –صكرة معبرة  –الكسيمة التعميمية المستخدمة )لكحة  -

 خطوات السير في شرح النشيد:
 التمييد. -1
 عرض النشيد مكتكبان )في حالة التبلميذ القادريف عمى القراءة(. -2
 إلقاء النشيد إلقاءن عاديان أك ممحنان. -3
 الشرح اإلجمالي لمضمكف النشيد. -4
 التقكيـ لمتأكد مف فيـ األطفاؿ لمنشيد كقراءتيـ لو أك ترديده بشكؿ صحيح.  -5
 النشيد.الكاجب: حفظ  -6
 النشاط: إلقاء النشيد في طابكر الصباح. -7
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 المحفوظات
المحفكظات كاألناشيد عمؿ أدبي بيد أنو قد يككف شعران أك نثران إلى جانب اآليات 

ر كدرس محفكظات.  القرآنية أك األحاديث النبكية التي تقرَّ
ر عمى تبلميذ الصفكؼ األخيرة مف التعميـ  األساسي لدراستو فقط أك ىذا الدرس ييقرَّ

 دراستو كحفظو.
 

 الفرق بين األناشيد والمحفوظات: 
 من حيث الشكل:

األناشيد كما عرفنا آنفان ال تككف إال شعران أما المحفكظات فقد تككف شعران كقد تككف  
 نثران كجزء مف مقاؿ أدبي أك بضعة آيات قرآنية أك حديث نبكم شريؼ.

  من حيث األىداف:
تيدؼ إلى إثارة العكاطؼ النبيمة في نفكس التبلميذ، كبعث السركر في األناشيد 

كجدانيـ أما المحفكظات فإنيا إلى جانب تحقيقيا لما سبؽ فإنو يضاؼ إلييا أنيا 
 تخاطب عقكؿ التبلميذ كتنمي افكارىـ كتزكدىـ بثركة لغكية.

  من حيث طريقة األداء:
فكظات فقد تؤدل أداءن جماعيان كلكنيا األناشيد تؤدل بشكؿ جماعي ممحف، بينما المح

 غالبان تنمقى بشكؿ فردم.
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 شروط اختيار قطع المحفوظات:
عند اختيار قطع المحفكظات سكاء أكانت أبياتان شعرية أك قطعان نثرية ينبغي أف 

 يراعى ما يمي:
 أف تعكس تجربة مفيدة أك معمكمات قيمة. .1
 لمتبلميذ.أف تتناسب كالمستكل العقمي كالعمرم  .2
 أف تككف مناسبة لزمف الدرس. .3
 أف ترتبط بحياة التبلميذ كبيئاتيـ. .4
 أف تتناسب كميكؿ كاىتمامات التبلميذ. .5
 أف تشتمؿ عمى أجكد األلفاظ كالمعاني. .6
 أف تتضمف صكران خيالية. .7

 ما الفوائد التي تحققيا دراسة المحفوظات:
 الصحيح كضبط بنية  إنيا تدرٍّب التبلميذ عمى النطؽ السميـ مف حيث النطؽ

 الكممة كتشكيؿ أكاخر الكممات.
 .إنيا تزكد األطفاؿ بثركة لغكية مف الكممات 
 .إنيا تعيف التبلميذ عمى التعبير الشفيي كالكتابي 
 .إنيا تعكد التبلميذ عمى اإللقاء السميـ كالممتع كالمؤثر 
 .إنيا تربي أخبلؽ التبلميذ كتيذب سمككيـ 
 عمى جكانب مف خبرات الكبار كأفكارىـ. إنيا تطمع التبلميذ الصغار 
 .إنيا تحقؽ لؤلطفاؿ قدران مف االستمتاع كالسركر 
 .إنيا تنمي استعداد األطفاؿ لمتذكؽ األدبي 
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 ما األسس التي تؤدي إلى سيولة الحفظ؟ 
 كتتحدد في: أسس نفسية:-أ
 تكرار قراءة القطعة يسيؿ حفظيا. -1
بشكؿ أسيؿ كأسرع ميما كانت صعبة فيـ قطعة المحفكظات تعيف عمى حفظيا  -2

 كغير مفيكمة.
ارتباط مكضكع قطعة المحفكظات مع قبكؿ الطفاؿ كاىتماماتيـ يجعميا مشكقة،  -3

 كمحببة لدييـ فيقبمكف عمى حفظيا حتى لك لـ يطمب منيـ ذلؾ.
االستماع إلى قطعة المحفكظات كقراءتيا ككتابتيا يجعميا تصؿ إلى ذىف المتعمـ  -4

 كالعيف كاليد كتعدد الحكاس يساعد عمى سرعة الحفظ كسيكلتو.عف طريؽ األذف 
 الحرص عمى القياـ بعممية الحفظ فكر دراسة القطعة يساعد في حفظيا. -5

 أسس لغوية:-ب
 إذا كانت قطعة المحفكظات شعران فيي أسيؿ مف حفظيا في النثر. .1
األساليب فيي إذا كانت قطعة المحفكظات النثرية مرتبة ككاضحة األفكار كميسرة  .2

 أعكف في الحفظ مف القطع ذات األفكار المتداخمة أك الجمؿ المعقدة.
 
 ق حفظ المحفوظات: ائطر 
  طريقة الكل: -1

حيث يقرأ التبلميذ قطعة المحفكظات كميا مف اكليا إلى آخرىا كيكرر ذلؾ حتى 
يحفظيا كىذه الطريقة تؤدم إلى تثبيت القطعة في الذىف مترابطة كمتآلفة كعند 

 استرجاعيا يسيؿ ذلؾ دفعة كاحدة دكف نسياف جزء منيا.
 طريقة الجزء: -2
كيتـ خبلليا تقسيـ قطعة المحفكظات إلى اجزاء خاصة )إذا كانت صعبة أك  

طكيمة( كيقـك التمميذ باالنتياء مف حفظ الجزء )عدد مف البيات أك بعض الجمؿ 
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إلى الجزء التالي أك عدد مف اآليات أك جزء مف الحديث الشريؼ( ثـ االنتقاؿ 
 كىكذا..

 طريقة المحو: -3
كىي طريقة مشكقة كمثيرة لمتبلميذ كمشجعة ليـ عمى التذكر كالتفكير حيث  

تيعرض قطعة المحفكظات عمى السبكرة كبعد االنتياء مف قراءتيا عدة مرات 
كشرحيا كتذكقيا يبدأ المعمـ في محك بعض الكممات التي سيؿ عمى التبلميذ 

أكثر صعكبة ثـ كممات تحتاج إلى تذكر بعد تركيز كقد يككف تذكرىا ثـ أخرل 
 المحك ألجزاء مختمفة مف القطعة كميا أك مف جزء فقط منيا.

 
 
 
 

 إعداد درس المحفوظات: 
خطة درس المحفكظات تتفؽ إلى حد كبير مع الخطة المكتكبة لدل األناشيد كتتككف 

 مف:
 .إطار عاـ لمدرس 
 .عنكاف قطعة المحفكظات 
  الدرس.أىداؼ 
 .الكسائؿ التعميمية المستخدمة 
 :خطوات السير في الشرح 
 التمييد: - أ

 عرض القطعة. - ب
 القراءة الجيرية لمقطعة. - ت
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 الشرح عف طريؽ المناقشة. - ث
 أسئمة تتناكؿ الفكرة العامة لمقطعة. -
 تقسيـ القطعة إلى اجزاء كأسئمة متنكعة. -
 معاني الكممات. -
 الشرح التفصيمي. -
 الفكرة الجزئية. -
 الجماؿ. بعض نكاحي -
 التعميؽ العاـ عمى القطعة. - ج
 التقكيـ. - ح
 .الكاجب: حؿ األسئمة كقراءة القطعة كحفظيا 
  لقاء قطعة النشاط: كيتضمف إعداد لكحة معبرة عف مكضكع القطعة كا 

 المحفكظات في طابكر الصباح.  
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 النصوص األدبية
 

شعران كقد تككف نثران كالفرؽ النصكص األدبية قطع تيختار مف التراث األدبي قد تككف 
بينيا كبيف المحفكظات فرؽ في الدرجة كليس في النكع فيي تتضمف فكرة كاممة 
تحكم عدة أفكار مترابطة أطكؿ نسبيان مف المحفكظات كأكثر كضكحان في جماليا 

 الفني كاعمؽ في مكضكعاتيا.
 أسس اختيار النصوص األدبية:

  التنوع:-1
نصكص شعرية بؿ ال بد أف يككف ىناؾ نصيب متعادؿ  فبل تككف كميا أك معظميا

لمنثر بأنكاعو بيف المقاالت أك الخطب أك القصص أك المسرحيات ككذلؾ اآليات 
 القرآنية كاألحاديث الشريفة.

 المالءمة:-2
 لعقكؿ التبلميذ كمستكياتيـ كاحتياجاتيـ.

  التكامل:-3
الطبلب سكاء في بقية فركع بيف مكضكعاتيـ كالمكضكعات األخرل التي يدرسيا 

المغة العربية أك في المكاد األخرل كىذا يحقؽ تكامبلن أفقيان في الخبرات التي يحصؿ 
 عمييا الطبلب.

 الخصوبة والعذوبة: -4
 في الكممات كاألفكار كالعبارات بحيث تككف النصكص قكية.
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تي قرر خبلليا ألىداؼ المقرر مف ناحية كأىداؼ المرحمة التعميمية ال المسايرة:-5
 مف ناحية أخرل.

 
 ق عرض النصوص األدبية:ائطر 
 عف طريؽ الكتاب المدرسي حيث يرشد المعمـ تبلميذه إلى مكضع النص فيو. -1
 عف طريؽ بطاقات تكزع عمى التبلميذ مسجؿ عمييا النص. -2
 عف طريؽ سبكرة إضافية يكتب عمييا المعمـ النص. -3
 عف طريؽ لكحة كرية تعمؽ أماـ الطبلب. -4
 

 معالجة النص: )خطة الدرس(
 
لتمييد المشكؽ عف طريؽ األسئمة أك إثارة مشكمة أك سرد قصة مناسبة لمنص ا -1

 كالتعريؼ بصاحبو.
 عرض النص عف طريؽ إحدل طرؽ العرض السابقة. -2
اإللقاء الممتع مف المعمـ كحسف االستماع مف المتعمميف، كيفضؿ ىنا إذا كاف  -3

بجياز تسجيؿ كيجب تكرار اإللقاء أكثر مف مرة،  المعمـ ال يجيد اإللقاء االستعانة
فإذا كاف النص سيبلن يمكف تكميؼ بعض الطبلب بقراءة أجزاء منو أما إذا كانت 
 كمماتو فييا بعض الصعكبة فيفضؿ إرجاء قراءات المتعمميف إلى ما بعد الشرح.

ؿ مرحمة الشرح حتى يتأكد مف إتقاف معظـ الطبلب  كيجدر بالمعمـ أال يتعجَّ
 لمقراءة.
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شرح النص: كفي بداية ىذه الخطكة يتـ تقسيـ النص إلى كحدات فكرية )عدد مف  -4
 األبيات أك إلى فقرات أك عدد مف اآليات( بحيث يككف لكؿ كحدة فكرة.

 :ويتم السير في خطوات شرح كل وحدة كما يمي 
 .القراءة الجيرية كنكع مف التحديد كحصر األذىاف فييا دكف غيرىا 
  الكممات كما حدث في درس القراءة حيث يحدد المعمـ معنى شرح معاني

الكممات مف خبلؿ معنى البيت المكجكدة فيو )مف السياؽ( كعمى المعمـ تسجيؿ 
 بعض الكممات الصعبة كمعانييا عمى السبكرة.

  المناقشة العامة لمجزء بما يعطي المتعمميف صكرة مجممة متكاممة عف المعنى
 العاـ لمكحدة.

  التفصيمية عف طريؽ أسئمة متدرجة كبسيطة يجيب عنيا الطبلب كتمثؿ المناقشة
 اإلجابات شرحان لؤلبيات أك ألجزاء الكحدة.

  تحديد الفكرة التي تعبر عنيا الكحدة كالدكر األساسي ليذا التحديد يككف لمتبلميذ
 كعمى المعمـ أف يختار أكثر األفكار سبلمة كدقة كيسجميا عمى السبكرة.

 الجماؿ كيمكف أف يتـ ذلؾ بسؤاؿ مف المعمـ يحدد مف خبللو  استخراج صكر
 مكطف الجماؿ.

 عناصر الدرس:
 اإلطار العاـ. -1
 عنكاف النص. -2
 أىداؼ الدرس. -3
 الكسائؿ التعميمية المستخدمة. -4
 خطوات السير في شرح النص. -5
 التمييد. - أ
 –إلى  –األبيات مف  –ص  –عرض النص  - ب
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 القراءة الجيرية لمنص. - ت
 المناقشة العامة. - ث
 الشرح التفصيمي. - ج

 أواًل: الجزء األول من النص.
 معاني الكممات. -
 المناقشة التحميمية. -
 الفكرة. -
 مكاطف الجماؿ. -

 يتم اتباع نفس الخطوات في األجزاء التالية.
 التعميؽ العاـ عمى النص. - ح
 التقكيـ. - خ
 الكاجب. -6
 النشاط المصاحب. -7
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 تاريخ األدب العربي والتراجم
 

عمـ يبحث في أصكؿ المغة كيتتبع ظكاىرىا كعكامؿ نيضتيا أك  تاريخ األدب:
 سقكطيا في عصكرىا المختمفة.

كىك عمـ يتناكؿ حياة النابييف مف أعبلـ المغة كاألدب كنماذج مف إنتاجيـ المغكم 
 كاألدبي.

كتاريخ األدب فرع مف التاريخ العاـ كلكنو مقصكر عمى الظكاىر األدبية كسير 
 األدباء.
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 التذوق األدبي
 

يعني إحساس المستمع لمعمؿ األدبي أك القارئ لو بما احسَّ بو  التذوق األدبي:
 صاحب العمؿ الدبي نفسو أم التكحد االنفعالي معو.

كىك نكع مف السمكؾ الذم ينشأ لدل المتمقي نتيجة فيـ المعاني العميقة في النص 
 الحكـ عميو بالجكدة أك الرداءة.الدبي كاإلحساس بجماؿ أسمكبو كالقدرة عمى 

 أنواع سموك التذوق األدبي:
 تمثؿ القارئ لمحركة النفسية في العمؿ األدبي، )العكاطؼ(. -1
 إدراؾ الكحدة العضكية في العمؿ األدبي. -2
 إدراؾ الترابط بيف أجزاء القالب األدبي. -3
 التعبير عف فكرة األديب كأحاسيسو. -4
 كالصياغة.فيـ درجة التكاـؤ بيف التجربة  -5
 تعرؼ الصكر الببلغية كمدل تكفيقيا. -6
 اإلحساس بقيمة الكممة التعبيرية في العمؿ األدبي. -7
 استنباط القيـ كاالتجاىات الشائعة في النص. -8
 إدراؾ الرمز كتفسير مدلكالتو. -9

 القدرة عمى نقد أجزاء العمؿ الفني. -10
 المكازنة بيف عمميف أدبييف مف نكع كاحد. -11
 عية كعبلقتيا بالمعنى.تحديد المحسنات البدي -12
 القراءة الجيرية المعبرة عف اتجاىات الديب. -13
 كضع العمؿ األدب كصاحبو بيف التراث كاألدباء. -14
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 التعبير الكتابي
 )الكتابة(
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 التعبير الكتابي
ىك اكتساب المتعمـ القدرة عمى التعبير عف فكره كعكاطفو تعبيران  التعبير الكتابي:

 كاضحان مف حيث المحتكل أك المضمكف، المغة أك األسمكب، الشكؿ أك التنظيـ.
 ميارات التعبير الكتابي:

 المحتوى:
 .كتابة مقدمة مناسبة 
 .خاتمة 
 .الجمؿ الرئيسة 
 .الفرعية 
 .تأييد الفكر باألدلة كالشكاىد 
  الفكر.تنظيـ 

 ميارة المغة أو األسموب:
 .استخداـ كممات عربية فصيحة 
  استخداـ كممات ليا معنى داللي كمجازم، صحيحة مف الناحية االشتقاقية

 كالصرفية.
 .تركيب الجمؿ كأركانيا كاستخداـ الصكر كأدكات الربط المناسبة 
 .اختيار األسمكب المناسب لمحالة 

 ميارة الشكل والتنظيم:
 كاضح كجميؿ. الكتابة بخط 
  ترؾ فراغ في بداية الفقرة(. –مراعاة الشكؿ التنظيمي لمفقرة، )ىكامش 
 .دقة الرسـك كالتكضيحات 
 .استخداـ عبلمات الترقيـ بشكؿ صحيح 
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 .مراعاة الطكؿ المناسب لممكضكع 
 .مراعاة قكاعد اليجاء الصحيحة 
 
 

 آداب المشاركة في المناقشة والحديث:
 المناقشة التزام ما يأتي:عمى الطالب المشارك في 

  الصمت  –الذىف  –السمع  –اإلصغاء إلى المتحدث بكؿ الجكارح )الكجو– 
 االنتباه(.

 .عدـ مقاطعة المتحدث كاالستئذاف برفع اليد 
  التحمي باألناة (. –اتخاذ الكضع الطبيعي في أثناء الحديث )التميؿ 
 .اإلحاطة بجكانب المكضكع قبؿ التدخؿ في المناقشة 
 جاممة كاحتراـ اآلراء كعدـ تسفيييا كتقدير رأم اآلخريف كعدـ احراجيـ كالكياسة الم

 في النقد.
 .االبتعاد عف االنفعاؿ في أثناء الرد أك التعقيب 
 .فساح المجاؿ أماـ اآلخريف  عدـ احتكار الكبلـ كا 
 .المكضكعية في الحكـ عمى رأم المتحدث كاالبتعاد عف التسرع 
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 من حيث الموضوعات:أنواع التعبير 
 الموضوعات الوظيفية: 

 –التقريرات  –الشكاكل  –الطمبات  –كىي التي تؤدم خدمة لئلنساف مثؿ )الرسائؿ 
 برقيات(. -إعبلنات  –دعكات  –تمخيص القصص  –الخطابات 

 طابع ىذه المكضكعات المكضكعية كدقة األلفاظ كاالىتماـ بالمضمكف.
 )الفكرية(الموضوعات اإلبداعية: 

الرسائؿ  –المذكرات الشخصية  –فييا تصكير لمشاعر اإلنساف مثؿ )كتابة المقاالت 
 القصص الكجدانية نظـ الشعر...(. –العاطفية 

 تكتب ىذه المكضكعات باألسمكب األدبي.
 )الوظيفي( خطوات السير في درس التعبير الكتابي:

 .االستثارة 
 .يقرأ المدٌرس نماذج مف نصكص مختارة 
 حمؿ ىذه النصكص إلى عناصرىا الفكرية )ىندسة بنائيا(بحسب تسمسميا.ت 
 .يدكف الطبلب بعض مفرداتيا كتراكيبيا في دفاترىـ 
 .كتابة نمكذج مماثؿ 
 .التصحيح كالمناقشة في محاسف المكضكع كالمآخذ عميو 
 .يركز ىذا النكع مف التعميـ في المراحؿ التعميمية األكلى 
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 الخطوات التالية: )اسموب القدح الذىني أو عصف األفكار( ينفذ الدرس في ضوء
 )اإلبداعي(

 
 :يكضع الطبلب في جك يفتح ليـ آفاؽ المكضكع كيمدىـ بالفكر  االستثارة

مناقشة(، يتـ الحكار بيف المدٌرس كطبلبو –صكر  –كالتعبيرات لمكتابة )حكار 
ات يمكف تكظيفيا بكاسطة أسئمة محضرة كمركزة تحتضف تعبيرات كصكران كاشتقاق

 في كتابة المكضكع.
  كتابة رأس المكضكع عمى السبكرة: كيفضؿ فييا الصياغة األدبية المكثقة قميبلن

 صكرة تكضح فكره. 
 .قراءة رأس المكضكع كتذليؿ صعكباتو المغكية إف كجدت 
  إعطاء فرصة لمطبلب يفكركف في المكضكع بغية تحديد العناصر التي يجب

 الكتابة فييا.
 العناصر المقترحة مف الطبلب ككتابتيا عمى الجانب األيسر مف السبكرة. تمقي 
  غربمة العناصر المقترحة كتنقيتيا ثـ إعادة ترتيبيا كفؽ ما تقتضيو كتابة

 المكضكع.
  كتابة المصطفى مف العناصر عمى الجانب األيمف مف السبكرة تحت رأس

 المكضكع.
 ىد كالصكر الفنية التي تخدـ ىذا إثارة محفكظات الطبلب مف التعبيرات كالشكا

 المكضكع.
  .كتابتيا عمى الجانب األيسر مف السبكرة بعد محك مسكدة العناصر التي اقترحت 
  التحدث أك الكتابة في المكضكع أك في بعض عناصره عمى أف ينتبو المدٌرس غمى

مكانية ربط بعضيا ببعض.  كضكح الجمؿ كدقتيا كسبلمتيا كا 
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  كتبو الطمبة تشجيعان ليـ أك قراءة نمكذج ألحد الكتاب قراءة نمكذجات مما
 المعركفيف.

 .الكظيفة البيتية 
 

 الموضوعات األدبية وكتابتيا:
ُتدرَّس الموضوعات األدبية في المراحل الثانوية وتُتَّبع الخطوات التي تتبع في 

 تدريس الموضوعات الفكرية مع االنتباه إلى ما يمي:
  التي يتضمنيا السؤاؿ المطركح.فيـ العناصر األساسية 
 .تذكر الشكاىد األدبية المبلئمة 
  الربط بيف الفكرة كشاىدىا المناسب، فبعد أف يشرح الطالب الفكرة يعرض الشاىد

 كمف المستحسف أف يدكف المدٌرس الشاىد كقائمو إلى جانب الفكرة عمى السبكرة.
 اىد الشعرم أبيات كاممة أك االلتزاـ بإيراد الشاىد النثرم أك السعرم حرفيان كالش

مقطع شعرم إذا كاف الشاىد مف الشعر الحديث كال تقبؿ أنصاؼ األبيات كما ال 
 تقبؿ األسطر الشعرية المبتكرة مف المقاطع الشعرية.

  إسناد الشكاىد إلى أصحابيا فإذا لـ يتذكر الطالب صاحب الشاىد بدقة ذكر
 الشاىد ال عزكه إلى أحد كذلؾ خير مف الغمط.

 .جكدة الربط بيف األفكار كحسف عرض الشكاىد كربطيا بأفكارىا 
  اإللحاج عمى فكرة التكازف في أجزاء المكضكع فبل يجكز إطالة المقدمة أك الخاتمة

 أك فكرة عمى حساب بقية أجزاء المكضكع.
  االىتماـ بنصاعة األسمكب كفصاحتو كأدبيتو كاكتشاؼ أصحاب المكاىب

 كتشجيعيـ.
  استخداـ الشاىد ال في كثرة الشكاىد كييميَّد لمشاىد بإلقاء الضكء العبرة في حسف

 عمى مكطف االستشياد فيو كمرماه.
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  يجب أف يككف في المكضكع قدرة مف االستنتاج يظير جيد الطالب في جمع
 المادة كتبكيبيا.

 
 تصحيح موضوعات التعبير وتقويميا:

 تصحيح المدرِّس:
 اب إلى جانب الخطأ.يصحح المدٌرس المكضكعات بكضع الصك 

 التصحيح المشترك:
يمكف لممدٌرس أف ييشارؾ طبلبو بتصحيح بعض المكضكعات بغية تدريبيـ عمى النقد 

 :وذلك وفق الخطوات التاليةالمنيجي كالتزاـ آداب المناقشة، 
 .كتابة رأس المكضكع عمى السبكرة في الجانب األيمف ككتابة عناصره لمتذكر 
  يينقد مف خبلليا المكضكع عمى الجانب األيسر )الفكرة كتابة الجكانب التي– 

 األسمكب(. –الخطة 
 .ييذكٍّر المدرٍّس الطبلب بآداب المناقشة 
  ييكمؼ المدٌرس أجد الطبلب قراءة مكضكعو كبقية الطبلب يسجؿ كؿ كاحد منيـ

 عمى كرقة خاصة ما لمكضكع زميميـ القارئ كما عميو. 
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 طرائق تدريس اإلمالء
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 اإلمالء في المغة العربية:

 –الحركؼ  –ىك تحكيؿ األصكات المسمكعة المفيكمة إلى رمكز مكتكبة  اإلمالء:
عمى أف تكضع ىذه الحركؼ في مكاضعيا الصحيحة مف الكممة كذلؾ الستقامة 

المفظ كظيكر المعنى المراد، كقد تككف ىذه األصكات مساكية تمامان لمرمكز فيككف 
تو كىنا يقع االلتباس عند  لكؿ صكت رمزه كما قد تككف ىذه الحركؼ غير مصكَّ

 المممى عميو فيقع في الخطأ.
:أىداؼ تدريس اإلمبلء  

تعميـ التبلميذ الصحة في الكتابة كتثبيت صكرىا في أذىانيـ بكتابتيا مف " -1
 الذاكرة.

 تعميـ التبلميذ اإلنصات لسماع الكبلـ المقركء.     -2

 تدريب التبلميذ عمى استخداـ عبلمات الترقيـ بيف الجمؿ. -3

 بلميذ المحافظة عمى نظافة المكتكب.تعكيد الت -4

 تعكيد التبلميذ حسف التنظيـ. -5

 تنمية الثركة المغكية لدل التبلميذ مما يسيـ في تنمية قدرتو التعبيرية. -6

تقاف. -7  تدريبيـ عمى كتابة ما يسمعكنو في سرعة ككضكح كصحة كا 

تنمية قدرة التمميذ عمى استخداـ عبلمات الترقيـ، مما يسيـ في تحكيؿ  -8
 صاؿ الشفكم إلى اتصاؿ مكتكب.االت

 إجادة الخط. -9
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حفظ التراث البشرم كسيكلة نقؿ المعارؼ مف جيؿ إلى جيؿ."  -10
 (.34، 2004)الجكجك،

:اإلمبلء أنكاع -4  

 أنكاع اإلمبلء التي أشار إلييا الخبراء المتخصصكف: 
 :واإلمالء أنواع متعدِّدة، منيا

كمٍعناه أف ينقيؿ التبلميذ القطعةى ًمف الكتاب، أك مف سبكرة   :اإلمالء المنقول -1
ي بعض كمماتيا شفكيًّا، كىذا النكع يناًسب تبلميذى  إضافية، بعدى قراءتيا كفىيميا، كتيجٍّ

 .المرحمة التأسيسيَّة
كمعناه أٍف تيعرىض القطعة عمى التبلميذ لقراءتيا كفىٍيميا،  :المنظور اإلمالء-2

كمماتيا، ثـ تيحجب عنيـ، كتيممى عمييـ بعدى ذلؾ، كىذا النكع ًمف كىجاء بعًض 
 .اإلمبلء يناسب تبلميذى الصؼ الرابع كالخامس

كمعناه أف يستمعى التبلميذ إلى الًقطعة، كبعد مناقشتيـ في   :اإلمالء االستماعي-3
ٍممى تي  -معناىا، كىجاء كىمماتيا، أك كممات مشاًبية لما فييا ًمف الكممات الصٍعبة 

 .عمييـ
كالغرىض منو تقديري التمميذ، كقياس قيدرتو كمدىل تقدُّمو؛ كليذا   :اإلمالء االختباري-4

 .تيممىى عمييـ القطعة بعدى فىيميا دكف مساعدةو لو في اليجاء
ال يعد نكعان مف أنكاع اإلمبلء، إنما ىك طريقة الستنباط  :اإلمالء القاعدي-5

 القاعدة اإلمبلئية.  
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 تدريس اإلمالءطرائق 
 في اإلمالء المنقول أواًل:
حيث يقـك المعمـ بالتمييد لمكضكع القطعة، حتى يككف  التشكيؽ كاالثارة:  -1

 التبلميذ عمى شكؽ لدرس اإلمبلء، كذلؾ عف طريؽ المناقشة التي تمس القطعة.
عرض القطعة، في كتاب أك بطاقة، أك في السبكرة اإلضافية أك في كرقة   -2
عيا عمى التبلميذ، كيحاكؿ كضع الكممات التي يشعر أنيا في حاجة إلى أف يمفت يكز 

نظر التبلميذ إلييا في إطار يبرزىا، كاف يكتبيا بخط مغاير، أك يضع تحتيا خطا، 
أك يكتبيا بمكف مغاير، دكف أف تضبط كمماتيا ؛ حتى ال ينقؿ التبلميذ ىذا الضبط 

 ىذه الصعكبات المتراكمة. كيقعكا في سمسمة مف األخطاء مف جراء
قراءة القطعة مف قبؿ التبلميذ، يعقبيا مناقشة المعمـ ليـ لمتأكد مف فيمو     -3

 المعنى.
يناقش المعمـ معيـ الكممات الصعبة، كذلؾ بتدكينيا عمى السبكرة األصمية،   -4

ثـ يطالب التبلميذ بكممات مماثمة تكضع بعد ىجائيا في صؼ مع الكممات األكلى 
ينتقؿ إلى الثانية، كىكذا حتى ينتيي مف جميع الكممات. كيفضؿ أف يصنؼ  ثـ

 المعمـ الكممات التي يأتي بيا التبلميذ في قكائـ عمى السبكرة.
يطمب المعمـ مف التبلميذ فتح كراسات اإلمبلء، ككتابة التاريخيف اليجرم   -5

قطعة مف عمى كالميبلدم، كرقـ القطعة، كرأس المكضكع، ثـ يطمب منيـ نقؿ ال
السبكرة، عمى أف ينظر التبلميذ إلى الجممة األكلى، ثـ يممييا المعمـ مشيرا إلييا في 

 حاؿ استخداـ السبكرة اإلضافية، كىكذا في بقية الجمؿ إلى أف تنتيي القطعة.
بعد االنتياء يطمب مف التبلميذ النظر فيما كتبكا، كيراجع معيـ القطعة بأف   -6

 في تريث كىدكء، كالتبلميذ يتابعكنو بمراجعة ما دكنكا.يقرأىا جممة جممة 
يطمب مف التبلميذ شطب الكممة الخطأ، ككتابة الصكاب فكقيا، أك في  -8

الصفحة المقابمة ليا، بعد كضع خط تحت ما كقعكا فيو مف أخطاء يتـ جمع 
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الكراسات بطريقة ىادئة، يشغؿ الكقت الباقي مف الحصة في تحسيف الخط، أك 
 مناقشة معنى القطعة بطريقة أعمؽ.

 في اإلمالء المنظور ثانيًا:
يسير فيو المدرس سيره في اإلمبلء المنقكؿ. إال أنو بعد مناقشة الكممات  -1

كتدكينيا عمى السبكرة األصمية يطمب المدرس مف التبلميذ النظر إلى الكممات ثـ 
أك البطاقة كيبدأ في إمبلء يمحكىا، كبعد ىذا يخفي السبكرة اإلضافية عف التبلميذ 

 التبلميذ القطعة مف كراستو.
ثـ يقرأ المدرس القطعة مرة ثانية في ىدكء ككضكح ليصحح بعض التبلميذ  -2

 أخطاءىـ أك يكتبكا ما فاتيـ.
يطمب مف كؿ تمميذ إعطاء كراستو لمتمميذ الذم أمامو أك الذم بجكاره كيظير -3

ييا ىذه القطعة. كيبدأ في قراءتيا، كعمى كؿ المدرس السبكرة اإلضافية التي كتب عم
تمميذ أف يضع بقممو الرصاص خطا تحت الكممات الخطأ، كال يصححيا كيسأليـ أف 

 يتابعكه كممة بكممة.
بعد إعادة الكراسة إلى صاحبيا يطمب مف صاحب الكراسة تصحيح الخطأ   -1

 بكتابة صكاب الكممة الخطأ في الصفحة المقابمة ليا.
ابع المعمـ التبلميذ، كيراجع ما قامكا بو ليتأكد مف سير العممية، كدقة يت    -2

 التصحيح.
: االستماعي اإلمبلء:  ثالثا  

 كيسير الدرس فيو حسب الخطكات التالية :
 التمييد.    -1
 قراءة المدرس القطعة ليمـ التبلميذ بفكرتيا العامة.    -2
 مدرس عمى التبلميذ.مناقشة المعنى العاـ بأسئمة يمقييا ال    -3
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تيجي كممات مشابية لممفردات الصعبة التي في القطعة. ككتابة بعضيا   -4
 عمى السبكرة، كتعرض ىذه الكممات المشابية مف خبلؿ جممة.

إخراج التبلميذ الكراسات كأدكات الكتابة، ككتابة التاريخ كرقـ المكضكع كفي   -5
 لسبكرة.أثناء ذلؾ يمحك المدرس الكممات التي عمى ا

قراءة المدرس القطعة مرة أخرل ؛ ليتييأ التبلميذ لمكتابة كليحاكلكا إدراؾ   -6
المشابية بيف الكممات الصعبة التي تسمعكنيا كالكممات المماثمة ليا لما كاف مدكنا 

 عمى السبكرة.
 إمبلء القطعة كيراعى في اإلمبلء ما يمي :    -7
 حدات متناسبة لمتبلميذ طكال كقصرا.تقسيـ القطعة ك                    - أ

إمبلء الكحدة مرة كاحدة ؛ لحمؿ التبلميذ عمى حسف اإلصغاء               - ب
 كجكدة االنتباه.

 استخداـ عبلمات الترقيـ في أثناء اإلمبلء. -ج
 مراعاة الجمسة الصحيحة لمتبلميذ. -د
 كالنقص. قراءة المدرس القطعة لممرة الثالثة، لتدارؾ األخطاء    -8
 جمع الكراسات.    -9

باقي الحصة يقضيو المعمـ في محاكلة تحسيف خط التبلميذ، كمناقشة   -10
عميقة لمعنى القطعة، كتيجي الكممات الصعبة التي كردت في القطعة، شرح بعض 

 قكاعد اإلمبلء بطريقة سيمة مقبكلة.
:االختبارل اإلمبلء: رابعا  

ؼ مرحمة اليجاء. كيستيدؼ ىذا النكع مف نفس خطكات الطريقة السابقة مع حذ
اإلمبلء إلى تحديد مستكل التبلميذ، كلتشخيص جكانب القكة كالقصكر لدل التبلميذ 

 كالتخطيط لحميا فرديا أك جماعيا حسب درجة أك نكع األخطاء.
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كىناؾ عدة عكامؿ تسيـ في جعؿ ىذا النكع مف اإلمبلء أكثر جدكل، مف ىذه 
 العكامؿ ما يمي:

أف يتعرؼ كؿ تمميذ أم القكاعد أتقنيا كأييا يعاني منو مشكمة            -
 كيحتاج في بالتالي إلى مساعدة.

أف ينظر إلى عممية تصحيح االختبار عمى أنو عممية تعميمية بالنسبة لو،     -
 ألف معرفة صكاب الكممات التي أخطأ فييا فائدة كبيرة.

االختبار ألنفسيـ، كيقتضي ىذا مف المعمـ  يحسف أف يقـك التبلميذ بتصحيح    -
أف يعد االختبار عمى سبكرة إضافية. كبعد االنتياء مف اإلمبلء يسير المدرس سيره 

 في عممية التصحيح في اإلمبلء المنظكر.
عمى المعمـ أف يقدـ مساعدة فكرية لمتمميذ الذم تزيد أخطاؤه كيجب أف     -

اؼ ، بمعنى إال يختبرىـ المعمـ إال في القكاعد يرتبط ىذا النكع مف اإلمبلء باألىد
 كالكممات التي سبؽ دراستيا، كىذا يقتضي أف يتقدـ التدريب كالتعميـ عف االختبار.

 خامسًا: في اإلمالء القاعدي:
"يثبت المعمـ عمى السبكرة نصان إمبلئيان يدكر حكؿ مكضكع كاحد، عمى أف يككف -1

 النص عفكيان طبيعيان ال متكمفان.
 يميد المدرس لمنص تمييدان مبلئمان.-2
 يقرأ المدرس النص قراءة نمكذجية مراعيان فييا حسف األداء.-3
 يقرأ الطمبة النص مقتديف بقراءة المدرس لو.-4
 يناقش المدرس طمبتو بمعاني النص كأفكاره.-5
 يسجؿ المدرس األمثمة التي تشتمؿ عمى القاعدة المنشكدة.-6
 ؼ مدرسيـ ىذه األمثمة كاحدان بعد اآلخر كصكالن إلى القاعدة.يستقرئ الطمبة بإشرا-7
يسجؿ المدرس القاعدة المستنبطة عمى السبكرة، كيقارف بينيا كبيف القكاعد التي -8

 تمت معرفتيا مف قبؿ.
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يرسخ المدرس القاعدة في األذىاف كعمى القمـ بالتدريبات المتعددة التي يقـك -9
 بإجرائيا.

 راء إمبلء اختبارم لقياس مدل اتقاف الطمبة لمقاعدة.يقكـ المدرس بإج-10
 ( 544، 2011في ضكء نتائج االختبار يرسـ المدرس نقاط الضعؼ." )السيد،-11
 

:اإلمبلء مكضكعات اختيار -6  

 ي :أتينبغي أف يراعي المعممكف عند اختيار القطع اإلمبلئي ما ي 
 أف تككف القطعة شيقة كاضحة المعنى، سيمة المفردات كاألساليب "          -
أف تحكم كثير مف األفكار كالمعاني المأخكذة مف البيئة المحمية، كمما يقع     -

 تحت سمع التمميذ كبصره، كيتصؿ بحياتو، حتى تثير اىتماميـ كتحرؾ شكقيـ.
كيزيد مف خبراتيـ  أف تشتمؿ القطعة عمي ما ينمي ثقافة التبلميذ           -

 كرصيدىـ الفكرم.
أف تشتمؿ عمى عدد محدكد مف الكممات المراد تدريب التبلميذ عمى            -

 صحة كتابتيا.
أف يراعى في القطع التي تختار لممرحمة االبتدائية إال يككف مف بينيا كممات     -

تحتمؿ كجيا تحمؿ أكثر مف كجو في رسميا، كيكتفى بتدريبيـ عمى الكممات التي 
 كاحدا كال سيما في أكؿ عيدىـ بالكتابة.

أف يككف المعمـ باختيار مكضكعات الكتابة اإلمبلئي مف مكضكعات القراءة     -
 المقررة عمى التبلميذ، كيممييا بعد قراءتيا كمناقشتيا كفيميا.

أف يركز عمى بعض الكممات ذات الصعكبة الخاصة كيممييا عمى تبلميذه ،     -
 يب في تكرار التدريب عمى كتابتيا.كال ع
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أف يراعي المعمـ عند تدريب تبلميذه عمى الكتابة اإلمبلئي كالكممات كالجمؿ     -
القريبة مف قامكس التبلميذ المغكم كقصص القراءة كبعض األناشيد كالمحفكظات 

 كبعض الكسائؿ التي يقـك التبلميذ بكتابتيا بأنفسيـ كما إلى ذلؾ.
طكيمة فيمميا التبلميذ، كتستيمؾ الكقت الذم ينبغي أف يصرؼ في إال تككف     -

مناقشتيا كفيميا كالتدريب عمى بعض مفردات كال قصيرة فتضيع األىداؼ التي 
 .") نتكقاىا مف كراء تعميميا

 أنماط من األخطاء اإلمالئية الشائعة:

  0كتابة الضمة كاكان " -أ
  0عدـ كضع األلؼ بعد كاك الجماعة  -ب
  0الخطأ في كتابة اليمزة عمى النبرة في كسط الكممة  -ت
  0الخطأ في كتابة اليمزة عمى كاك في كسط الكممة  -ث
  0كتابة األلؼ الممدكدة مقصكرة  -ج
كضع ألؼ زائدة في بعض الكممات التي تذكر فييا لفظان فقط ، مثؿ : ىاذا ،  -ح

  0ىاؤالء 
  0كتابة التاء المفتكحة مربكطة  -خ
  0بة الكسرة ياء كتا -د
  0كتابة األلؼ المقصكرة ممدكدة  -ذ
  0كتابة التنكيف بأشكاؿ مختمفة  -ر
  0دمج الكممتيف إف شاء اهلل في كممة كاحدة  -ز
  0الخطأ في كتابة اليمزة منفصمة عمى األلؼ في كسط الكممة  -س
  0الخطأ في كتابة اليمزة عمى األلؼ في كسط الكممة  -ش
  0ظاء كبالعكس كتابة الضاد  -ص
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  0الخطأ في كتابة اليمزة منفصمة في آخر الكممة  -ض
  0كتابة التاء المربكطة مفتكحة  -ط
 0")كضع األلؼ بعد الكاك في نياية الكممات التي ال تستكجب كضعيا  -ظ

 
 أسباب األخطاء اإلمالئية الشائعة

 ضعؼ السمع كالبصر كعدـ الرعاية الصحيحة كالنفسية. "-1
 لقدرة عمى التمييز بيف األصكات المتقاربة.عدـ ا -2
 نيساف القاعدة اإلمبلئية الضابطة. -3
 الضعؼ في القراءة كعدـ التدريب الكافي عمييا. -4
تدريس اإلمبلء عمى أنو طريقة اختبارية تقكـ عمى اختبار التمميذ في كممات  -5

 صعبة بعيدة عف القامكس الكتابي لمتمميذ.
 فركع المغة العربية.عدـ ربط اإلمبلء ب -6
 إىماؿ أسس التيجي السميـ الذم يعتمد عمى العيف كاألذف كاليد. -7
 عدـ تصكيب األخطاء مباشرة. -8
 التصحيح التقميدم ألخطاء التبلميذ كعدـ مشاركة التمميذ في تصحيح األخطاء. -9

 استخداـ الميجات العامية في اإلمبلء. -10
الكضكح كعدـ النطؽ السميـ لمحركؼ  السرعة في إمبلء القطعة كعدـ -11

 كالحركات.
 قمة التدريبات المصاحبة لكؿ درس. -12
 طكؿ القطعة اإلمبلئية مما يؤدم إلى التعب كالكقكع في الخطأ اإلمبلئي. -13
 عدـ االىتماـ بأخطاء التبلميذ اإلمبلئي خارج كراسات اإلمبلء. -14
 لى الممؿ كاالنصراؼ عف الدرس.عدـ التنكيع في طرائؽ التدريس مما يؤدم إ -15
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عدـ إلماـ بعض المعمميف بقكاعد اإلمبلء إلماما كافيا كال سيما في اليمزات  -16
 كاأللؼ المينة.

عدـ استخداـ الكسائؿ المتنكعة في تدريس اإلمبلء كال سيما البطاقات كالسبكرة  -17
 .( 62، 2009" )الحكمي،الشخصية كالشرائح الشفافة

 الج األخطاء اإلمالئيةأســالـيب عـــ
أف يحسف المعمـ اختيار القطع اإلمبلئية بحيث تتناسب مع مستكل التبلميذ " -1

 كتخدـ أىدافا متعددة: دينية كتربكية كلغكية.
 كثرة التدريبات كالتطبيقات المختمفة عمى الميارات المطمكبة. -2
 أف يقرأ المعمـ النص قراءة صحيحة كاضحة ال غمكض فييا. -3
 تكميؼ الطالب استخراج الميارات مف المقركء. -4
تكميؼ التبلميذ بكاجبات منزلية تتضمف ميارات مختمفة كأف يجمع التمميذ  -5

 عشريف كممة تنتيي بالتاء المربكطة كىكذا.
تكافر قطعة في نياية كؿ درس تشتمؿ عمى الميارات تدريجيا كيدرب مف خبلليا  -6

 التمميذ في المدرسة كالبيت.
 إلكثار مف األمثمة المتشابية لمميارة التي يتناكليا المعمـ في الحصة.ا -7
االىتماـ باستخداـ السبكرة في تفسير معاني الكممات الجديدة كربط اإلمبلء  -8

 بالمكاد الدراسية األخرل.
 تدريب األذف عمى حسف اإلصغاء لمخارج الحركؼ. -9

 تدريب المساف عمى النطؽ الصحيح. -10
 اليد المستمر عمى الكتابة.تدريب  -11
 تدريب العيف عمى الرؤية الصحيحة لمكممة. -12
جمع الكممات الصعبة التي يشكك منيا كثير ممف التبلميذ ككتابتيا ثـ تعميقيا  -13

 عمى لكحات في طرقات كساحات المدرسة.
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 تخصيص دفاتر لضعاؼ التبلميذ تككف في معيتيـ كؿ حصة. -14
 لقراءة عند التبلميذ.معالجة ظاىرة ضعؼ ا -15
 عدـ التياكف في عممية التصحيح. -16
أف يعتني المعمـ بتدريب تبلميذه عمى أصكات الحركؼ كال سيما الحركؼ  -17

 المتقاربة في مخارجيا الصكتية كفي رسميا.
أف يستخدـ المعمـ في تصحيح األخطاء اإلمبلئية، األساليب المناسبة كخير ما  -18

 التمميذ عمى كشؼ خطئة كتعرؼ الصكاب بجيده ىك. يحقؽ الغاية مساعدة
 محاسبة التبلميذ عمى أخطائيـ اإلمبلئية في المكاد األخرل. -19
أال يحرص المعمـ عمى إمبلء قطعة إمبلئية عمى تبلميذه في كؿ حصة، بؿ  -20

يجب عميو أف يخصص بعض الحصص لمشرح كالتكضيح كاالكتفاء بكتابة كممات 
 قاعدة اإلمبلئية في أذىاف التبلميذ.مفردة حتى تثبت ال

أف يطمب المعمـ مف تبلميذه أف يستذكركا عدة أسطر ثـ يختبرىـ في إمبلئيا  -21
 في اليـك التالي مع االىتماـ بالمعنى كالفيـ معا.

 تنكيع طرؽ تدريس اإلمبلء لطرد الممؿ كالسآمة كمراعاة الفركؽ الفردية. -22
ة في تدريس اإلمبلء كال سيما السبكرة الشخصية االىتماـ بالكسائؿ المتنكع -23

 ).......( عبيد ."كالبطاقات كالشرائح الشفافة
  تصحيح اإلمالء: 

  ؽ كثيرة منيا :ائلمتصحيح طر 
أف يصحح المدرس كراسة كؿ تمميذ أمامو ،كيشغؿ التبلميذ بعمؿ آخر كالقراءة ". 1

لكف يؤخذ عمييا أف باقي ،كىذه الطريقة مجدية ؛ ألف التمميذ سيفيـ الخطأ ، ك 
التبلميذ ربما انصرفكا عف العمؿ ، كجنحكا إلى المعب كالعبث ؛ألف المعمـ في شغؿ 

 عنيـ
عف التبلميذ ، كيكتب ليـ  بعيدان  . أف يصحح المعمـ الكراسات خارج الفصؿ،2
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كىي  كىذه الطريقة ىي الطريقة الشائعة، الصكاب عمى أف يكمفيـ تكرار الصكاب،
مف سابقتيا ، كيؤخذ عمى ىذه الطريقة أف الفترة بيف الخطأ التمميذ في أقؿ فائدة 

  •الكتابة كمعرفة خطأ التمميذ قد تطكؿ
. أف يعرض المعمـ عمى التبلميذ نمكذجا لمقطعة عمى أف يصحح كؿ تمميذ خطأه 3

بالرجكع إلى ىذا النمكذج ، كىي طريقة جيدة تعكد التمميذ المبلحظة ،كالثقة بالنفس 
 تعكدىـ الصدؽ كاألمانة كتقدير المسؤكلية ، كالشجاعة في االعتراؼ بالخطأ .كما 
. أف يتبادؿ التبلميذ الكراسات بطريقة منظمة فيصحح كؿ منيـ أخطاء أحد زمبلئو 4
. 
. كفي الطريقتيف األخيرتيف يجب عمى المدرس أف يجمع بينيما كبيف طريقة 5

تـ عمى الكجو المرضى ، دكف إىماؿ أك التصحيح بنفسو؛ ليتأكد أف عمؿ التمميذ قد 
 " أك محاباة  حامؿت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vb.3dlat.com/showthread.php?t=202777
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الخط رسـك ك أشكاؿ حرفية تدؿ عمى الكممات المسمكعة الدالة عمى ما في : تعريف
النفس ، كىك صناعة شريفة إذ الكتابة مف خكاص اإلنساف التي تميز بيا عف 

الحيكاف ، ك أيضان فيي تيطمع عمى ما في الضمائر ك تتأدل بيا األغػراض إلى الببلد 
 .البػعيدة فتػيقضػى الحاجات

ألمكر األربعة : فمادتيا األلفاظ المكتكبة ، ك آلتيا القمـ الذم يكتب ك البد فييا مف ا 
، كغرضيا تقييد األلفاظ بالرسـك الخطية ، فتحصؿ الفائدة لؤلبعد كما تحصؿ 

لؤلقرب ، ك تحفظ صكره ، كيؤمف عميو مف التغير ك التبدؿ ك الضياع ، ك غايتيا 
، ك ما يعكد عمييا مف فكائد  الشيء المستثمر منيا ، ك ىك انتظاـ حياة الجماعة

 .جمة في أمكر الديف ك الدنيا 
ك مف ىنا تبدك خطكرة دكر الخط في عممية النقؿ الفكرم ، إذ إف سكء الخط قد 

 يضيع دالالت األلفاظ فيطمس الحقائؽ ك األفكار .
 

  أنواع الخط العربي
العربي أنكاع متعددة، عرؼ بعضيا قبؿ اإلسبلـ، ك عرؼ بعضيا اآلخر بعده لمخط 

 ك لعؿ أىـ أنكاع الخط العربي المتداكلة في عصرنا الحاضر ىي التالية : .
 . الخط الكوفي :1

ك ىك خط ىندسي يعتمد الحركؼ المستقيمة ك الزكايا الحادة ، ك يتمتع بنصيب كافر 
الخط النبطي . ك قد انتشر في جميع األقطار مف الجماؿ، ك ىك أكثر شبيان ب
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اإلسبلمية ، ك استعمؿ بصفة خاصة في كتابة القرآف الكريـ نحك خمسة قركف ، ثـ 

  .قؿ استخدامو بعد ذلؾ
 
  خط الثمث :. 2

ك ىك خط يحتاج إلى قدرة فائقة عمى التحكـ بالحرؼ ك التكازف في تشكيؿ التككينات 
يقاؿ إف الخطاط ال يعد خطاطان إال إذا أتقنو . ك  . ك ىك مف الخطكط الصعبة ، ك

الثمث يكبر الحرؼ ثبلث مرات عف الحجـ األصمي ، ك يقكـ جمالو مف تداخؿ 
لكتابة أسماء الكتب  –عادة  –الكممات بعضيا في بعضيا اآلخر . ك يستعمؿ 

 المؤلفة ك أكائؿ سكر القرآف الكريـ ك تقسيمات أجزاء الكتب ك غيرىا . 

:  
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 :الخط الفارسي-3
ينسب إلى ببلد فارس ، بو يكتبكف رسائميـ ك كتبيـ . كيستعممو أيضان أىؿ األفغاف ك 
 اليند . ك يرل بعضيـ أنو أجمؿ الخطكط العربية ، إذ يمتاز بالرشاقة ك السيكلة . 

 

 
 . الخط الديكاني :4

البعد . ك ىك ك ىك خط زخرفي حركي يتمتع بالفخامة ك األبية ، فيو منحنيات بالغة 
الخط الذم كاف يعتمد بالكتابات الرسمية في ديكاف الدكلة العثمانية لكتابة التعيينات 

 في الكظائؼ العالية ك تقميد المناصب الرفيعة .
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 : الخط النسخي. 5

ىك ثمثي مبسط مع بعض االختبلؼ ، ك ذلؾ لتسييؿ استخدامو في كتابة الكتب ك 
ف الكريـ ، حيث أف خط القرآف تمتزج فيو بعض المخطكطات ، ك بخاصة القرآ

خصائص الثمث مع النسخي ، ك ىك خط ليف ذك حركؼ مدكرة ، استعمؿ منذ القرف 
السابع اليجرم في المكاتبات المختمفة ك أعماؿ التدكيف العادية . ك قد تطكر الخط 
ى النسخي في أيامنا نحك البساطة ، حيث ىك خط الطباعة في الكتب ك الصحؼ عم

كجو العمـك . ك سمي بيذا االسـ ألف الكٌتاب كانكا ينسخكف بو المصحؼ الشريؼ ك 
 يكتبكف بو المؤلفات .

 
 
 . الخط الرقعي : 6

ك ىك خط الكتابة السريعة غالبان ، ك لذا فقد ركعيت فيو السيكلة ك البساطة ك 
 التقشؼ إجماالن .
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  خصائص الحرف العربي
 نستطيع القكؿ إف الذيف بحثكا في الخط العربي اتفقكا عمى أف فيو المشكبلت اآلتية : 

 . الحركات :1
ك المشكمة ىي أف الكممة يجب أف تحرؾ حركفيا لكي يككف باإلمكاف قراءتيا قراءة 

صحيحة ، أم أف عمى المرء أف يفيـ معاني األلفاظ لكي يستطيع أف يقرأ قراءة 
أف الحركة في المغة العربية ليست إال حرفان ، ألنيا تدؿ عمى سميمة . ك الحقيقة 

 صكت خاص غير الصكت المدلكؿ عميو بالحػرؼ الذم تكضع عميو الحركة . 
 . الحركؼ : 2
صكران مختمفة ، فمو صكرة إذا كاف مفردان ،  –أحيانان  –. إف لمحرؼ العربي الكاحد 1

ذا كقع في أكؿ المفظة ، ك رابعة إذا كقع ك لو أخرل إذا كاف متصبلن بغيره ، ك ثالثة إ
 في كسطيا أك آخرىا . 

 –. إف ىناؾ حركفان متحدة في الشكؿ ، ك لكنيا تمتاز عف بعضيا باإلعجاـ 2
أك اإلىماؿ أك بعدد النقط ، ثـ ال يؤمف الزلؿ ك كضع النقاط في غير  –التنقيط 

 محميا ، فيؤدم األمر أف نقرأ الكممة عمى كجكه متعددة .
. بعض الحركؼ تككف تارة صائتة ك تارة صامتة ، ك لذلؾ تختمؼ مظاىرىا ك 3

لفظيا حسب األحكاؿ ك الظركؼ ، فالياء في كممة " يدرس " حرؼ ليف ىي غير 
الياء في كممة " اليادم " حرؼ مد . ك الكاك في كممة " كعد " حرؼ ليف ىي غير 

 الكاك في كممة " سكر " حرؼ مد .
 ك ىما :  –أم حرفاف  –ؿ منيما رسماف . ىناؾ صكتاف لك4

األلؼ الممدكدة ك ليا رسماف األلؼ الطكيمة " ا " كما في كممة " باب " ك الياء 
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 الميممة / األلؼ المقصكرة " ل " .
 التاء المبسكطة " ت " ك التاء المربكطة " ة " 

 
 نظرة تحميمية لحروف المغة العربية
يذ يجب عمينا دراسة كاقع الحركؼ العربية ك تسييبلن لتدريس الخط العربي لمتبلم

كيفية رسميا في مختمؼ مكاقعيا مف الكممة . ك ىذا األمر يفرض عمينا إجراء مس 
 شامؿ ألحكاليا ك أشكاليا ، كما ىك مبيف فيما يمي :

ميا ، ك ال يطرأ عمييا تغير كبير عند اتصاليا ىذا ، قبحركؼ ال تتصؿ إال بما  *
  ر ، ز ، ك " ك ىي ال تتصؿ بالحركؼ التي تأتي بعدىا .مثؿ " ا ، د ، ذ ، 

في  –* حرفاف " ط ، ظ " يتصبلف بما بعدىما ، كما يتصبلف بما قبميما ك لكنيما 
 ال يتغيراف تغيران كبيران . –كمتا الحالتيف 

حركؼ مثؿ " ب ، ت ، ث ، ف " ال تتغير عند اتصاليا بما قبميا إال بالتصاؽ  *
يا ك بيف ما قبميا ، ك لكنيا تفتقد نصفيا األخير عند اتصاليا بما الخط الكاصؿ بين

 بعدىا .
حركؼ " س ، ش ، ص ، ض ، ـ " تشبو الحركؼ السابقة إذا اتصمت بما قبميا  *

 عند اتصاليا بما بعدىا . –بحذؼ ذيميا  –، ك لكنيا تتغير 
ا بعدىما ، ك لكنيما الحرفاف " ؼ ، ؽ " ال يتغيراف تغيران أساسيان عند اتصاليما بم *

 يتغيراف أكثر مف ذلؾ عند اتصاليما بما قبميما .
الحرفاف " ع ، غ " يتغيراف أكثر مف الحركؼ السابقة ، فعند اتصاليما بما بعدىما  *

يزكؿ ذيبلىما " عا ، عك ، عي " . ك عند اتصاليما بما قبميما يستدير أكليما " بعػ 
 حذؼ يغيراف ىيئتيما بصكرة كاممة .، ثغػ " ، ك ىذه االستدارة ك ذلؾ ال

األحرؼ الثبلثة " ج ، ح ، خ " عند اتصاليا بما بعدىا تتغير ، كحرؼ العيف " ع  *
 " ، ك لكف تغيرىا عند اتصاليا بما قبميا يشبو تغير حرفي " س ، ش " .
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 -كػ ، ىػ  –أٌما الحركؼ األخرل فميا صكرة مختمفة تماما االختبلؼ ، ك ىي " ؾ  *
 يػ "  –ػو ، م  -يػ ػ -ق 
 

  أىداف تدريس الخط
مف األىمية بمكاف أف تككف األىداؼ العامة لتعميـ الخط كاضحة في ذىف المدٌرس ، 

إلى تحقيقيا ، ك لعؿ  –في النياية  –ليعمؿ عمى السير في االتجاه الذم يؤدم 
 أىميا ما يمي :

الصفات الخاصة بكؿ  * الكضكح : ك يتحقؽ بتدريب التبلميذ عمى التزاـ القكاعد ك
 –حرؼ مف الحركؼ ، مف حيث : حجمو ، ك كيفية اتصالو بغيره ، ك استقامتو 

 ك إظيار نقطو ك كضعيا في مكاقعيا الصحيحة . –ارتفاعان ك انخفاضان 
* الجماؿ : ك يتحقؽ بانسجاـ حركؼ الكممة فيما بينيا ، ك مراعاة التناسؽ في 

المتكازية ، ك في تنظيـ السطكر ك اليكامش ، ك مكاقع الكممات المكتكبة ك أبعادىا 
رؤكس المكضكعات ك غيرىا ، ك يرمي ىذا اليدؼ إلى تنمية التذكؽ الجمالي 

لمخطكط العربية أيضان . ] عممان أف مبلحة الخط ك جمالو ىي زيادة عمى اإلبانة ، ك 
 األصؿ ىك جكدة الخط ك ضبطو ، فكما قاؿ سيبكيو :

 خطػٌو ك اغفر رداءتو لجكدة ضبطوً  اعذر أخػاؾى عمى رداءة
 فالخطُّ ليس يراد ًمف تحػػسيًنو ك بيػاًنو إال إبػانة سمػطو

 فإذا أباف عف المعاني في سمطو كانت مبلحتو زيادة شػرطوً 
غير أف القمقشندم ينؽ عف بعض العمماء قكليـ : الخط كالركح في الجسد فإذا كاف 

في العيكف أعظـ ك في النفكس أفخـ ، ك  اإلنساف جسيمان كسيـن حسف الييئة ، كاف
ك مجتو القمكب ، فكذلؾ الخط إذا كاف حسف  إذا كاف عمى ضد ذلؾ سئمتو النفكس ،

الكصؼ ، مميح الرصؼ ، مفتح العيكف ، أممس المتكف ، كثير االئتبلؼ ، قميؿ 
االختبلؼ ، ىشت إليو النفكس ، ك اشتيتو األركاح ، حتى اإلنساف ليقرأه ك إف كاف 
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فيو كبلـ دنيء ، ك معنى ردمء ، ك إذا كاف الخط قبيحان مجتو األفياـ ، ك لفظتو 
العيكف ك األفكار ، ك سيئـ قارئو ، ك إف كاف فيو مف الحكمة عجائبيا ، ك مف 

 [  24/  3األلفاظ غرائبيا . صبح األعشى ، 
 األكؿ . * السرعة : عمى أف تتحقؽ بعد مراعاة اليدفيف السابقيف ، ك بخاصة اليدؼ 

 و ىناك أىداف فرعية أخرى ، نوجزىا بما يمي :
* مراعاة القكاعد اإلمبلئية الصحيحة ليجمع الخط بيف جماؿ الشكؿ ك سبلمة 

 المعنى .
* االىتماـ بعبلمات الترقيـ ك استخداميا استخدامان صحيحان ، لما ليا مف أثر في 

 كاؿ .تكضيح العبارات ك الجمؿ ك تحديد معانييا في بعض األح
* تعكيد التبلميذ عمى االنتباه ك دقة المبلحظة ، ك بالتالي عمى الصبر ك المثابرة 

 لبمكغ النتيجة المرضية .
* تعكيد التبلميذ عمى النظافة ك الترتيب ك األناقة ، ك ىذا اليدؼ يندرج تحت 

 األىداؼ التربكية العامة .
 إرشادات و مبادئ عامة لتدريس الخط :

 يقة ممزمة لتدريس الخط ، إذ يمكف تنكيع األساليب تبعان * ليست ىناؾ طر 
لكاقع التبلميذ ، ك انطبلقان مف مبدأ حرية المدٌرس في اختيار ما يراه مناسبان مف 

 كسائؿ ك أدكات في ضكء الكاقع الميداني لممدرس ك التمميذ ك المدرسػة .
الصحية السميمة عند * قبؿ المباشرة بتعميـ الخط ينبغي االىتماـ بتككيف العادات 

الجذع عمكدم ، ك الكتفاف أفقياف ، ك القدماف تقعاف  –التبلميذ ، كالجمكس الصحي 
ك مسؾ  –عمى األرض ، ك عضبلت الساعديف ك اليديف تعمؿ بيدكء ك انبساط 

حكالي  –ك مراعاة بعد الصحيفة عف العيف  –برفؽ ك باتجاه الكتؼ اليمنى  –القمـ 
كما يستحسف أف يأتي النكر مف الخمؼ أك اليسار  –ار قميبلن سـ مائمة إلى اليس 30
 . 
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* عمى المعٌمـ أال يمـز التمميذ األعسر عمى الكتابة باليد اليمنى لئبل يسيء إليو ، ك 
 لكف ىذا ال يعني عدـ تشجيعو عمى اسػتعماؿ اليد اليمنى في بداية األمر .

 الكاعية ك التدريب اليادؼ . * ال تنػس أف أساس تعميـ الخط يقـك عمى المحاكاة
* ىناؾ دفاتر معدة خصيصان لمتدريب عمى الخط ، ك لكنيا ليست الكسيمة الكحيدة 
لذلؾ ، إذ يمكف تدريب التبلميذ مف خبلؿ نماذج تكتب عمى الٌسٌبكرة أك في بطاقات 
خاصة تكزع عمييـ أك تعمؽ عمى الجدراف ، أك نماذج يكتبيا المعٌمـ لمتبلميذ عمى 

 رىـ .دفات
* عند محاكاة نمكذج ما ، يجب االلتزاـ بدقة المحاكاة ، إذ يبلحظ أف كثيران مف 
التبلميذ ييممكف النظر إليو ك يأخذكف بالنقؿ عف خطيـ ، ك تجنبان ليذا المحظكر 

يمجأ بعض المدرسيف إلى تدريبيـ عمى الكتابة مف أسفؿ الكرقة ، ليظؿ التمميذ 
 كيو .مشدكدان إلى النمكذج الذم يحا

* عمى الرغـ مف أف جانب المحاكاة في تدريب التبلميذ عمى الخط يبدك بارزان ، إال 
أف المحاكاة ينبغي أال تككف آلية صماء ، غذ كمما كاف التمميذ كاعيان لما يحاكيو ، 

 كمما أسرع الخيطا ك أدرؾ المنى . –بداللتيا ك مضمكنيا  –مستكعبان لمادتو 
د عف الحد البلـز لمنمكذج الكاحد ، إذ غالبان ما يؤدم إلى * ال حاجة لمتكرار الزائ

مرات تككف كافية لتحقيؽ اليدؼ  5 - 3الممؿ ك األذل . ك لعؿ إعادة تتراكح بيف 
 المنشكد مف ىذا التدريب .

* ال تنس أف المكىبة تؤدم دكران ميمان في جماؿ الخط ك إتقانو ، ك كاجب المدٌرس 
تبلميذه ، ك ذلؾ بعرض نماذج مف خطكطيـ في أف يشجع أصحاب المكاىب مف 

 لكحة الجدار ك مجمة المدرسة أك يمنحيـ بعض الجكائز الرمزية .
* إف رصد ساعة أك أكثر لتعميـ الخط في الجدكؿ األسبكعي ال يعني أف ينحصر 
اىتماـ المدٌرس في ىذه الساعة أك تمؾ فحسب ، إذ عمى مدٌرس المغة العربية أف 

 ط تبلميذه في مختمؼ المكاد المكتكبة .يككف راعيان لخ
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 خطوات درس الخط
] قبؿ المباشرة بخطكات الدرس يفترض بالمعٌمـ أف يككف قد حدد األىداؼ الخاصة 

 لدرسو [ 
 التمييد :

ك يككف بتشكيؽ التبلميذ ك إثارة اىتماميـ ، عمى أف يككف ىذا التمييد ذا صمة بمادة 
 الدرس .

أك في بطاقات  –كرتكنية  –الٌسٌبكرة أك في لكحة  عرض النمكذج المعد عمى *
خاصة . ثـ يتبع ذلؾ حكار ىادؼ ، بحيث تتكضح المعاني ك الدالالت لؤللفاظ ك 

 العبارات المشار إلييا ، بعد قراءتيا مف قبؿ المدٌرس ك بعض التبلميذ .
عمى  بعد ذلؾ ينتقؿ المعٌمـ إلى تدريب تبلميذه بنفسو ، فيكتب النمكذج أماميـ *

الٌسٌبكرة ، شارحان ليـ صكرة كؿ حرؼ عمى حدة ، ك مكضحان كيفية اتصالو بالحركؼ 
 األخرل. ثـ يركز اىتمامو الخاص عمى األىداؼ التي يرمي إلى تحقيقيا في درسو .

إذا كاف التدريب ألطفاؿ في المرحمة االبتدائية الدنيا ، عمى المدٌرس أف يستعيف  *
لترسيخ صكرة الحرؼ الجديد أك الكممة الجديدة في ذاكرة بمختمؼ الكسائؿ المتيسرة 

التمميذ البصرية ، ك أف يدرب عضبلت ىؤالء األطفاؿ عمى رسـ ما ىك جديد في 
اليكاء أكالن ، ك بالمعجكف أك الرمؿ ثانيان ، ك بعد ذلؾ يدربكف عمى الٌسٌبكرة بإشراؼ 

 المدٌرس المباشر .
ألكؿ  –ف الٌسٌبكرة إلى الدفتر ،ك ىنا يستحسف ك تككف الخطكة التالية االنتقاؿ م *

أف يكتبكا كممة كممة ، ك في أثناء ذلؾ يتنقؿ المعٌمـ بينيـ ، فيرشد ىذا ك  –مرة 
يصحح لذلؾ ، فإذا ما كجد مشكمة مشتركة عند عدد مف التبلميذ عاد إلى الٌسٌبكرة 

حتى ينتيي مف لتكضيحيا ك إرشادىـ إلى كجو الصكاب فييا ، ك ىكذا يستمر العمؿ 
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 الكممات ك العبارات المعدة لمدرس .
بعد االنتياء مف كتابة ىذا النمكذج مف قبؿ التبلميذ ، ك بإشراؼ المدٌرس المباشر  *

، تعاد كتابتو مثنى ك ثبلث ، عمى أف يبقى المدٌرس بيف تبلميذه ، مكجون ك مرشدان ك 
 مصححان .

ؿ االنتياء مف الدرس، ك ذلؾ بجكلة ك أخيران، عمى المدٌرس تقكيـ عمؿ طبلبو قب *
سريعة عمى دفاترىـ، ليتحقؽ مف مستكل النجاح الذم بمغو معيـ، ك يرصد 

 المشكبلت العامة كالخاصة التي ما زالت قائمة عندىـ ، ليعكد إلييا في درس الحؽ.

 
 إرشادات خاصة لدى الكتابة في دفتر الطالب :

 الحركؼ التالية : ال ينزؿ تحت السطر مف الكتابة إال أجزاء 
 ح ، ع ، ـ ، سيو .

 الحركؼ التالية تككف مفرغة مف الداخؿ ، ىكذا : *
 كا ، حػ ، صػ ، ىػ ، ق ، سعػ ، سقؼ ، ػو .

 المسافات بيف الحركؼ متساكية ، ك كذلؾ األمر بيف الكممات . *
 أعالي ارتفاعات الكممات تككف في مستكم كاحد غالبان . *
 التاء المربكطة تمييزان ليا عف الياء .ضركرة إثبات نقطتي  *
 ك كذلؾ األمر في كجكب إثبات ىمزة القطع فكؽ األلؼ أك تحتيا . *
يكتب تنكيف الفتح الذم يميو ألؼ ممدكدة فكؽ الحرؼ المنكف ، ال ممتصقان باأللؼ  *

 الزائدة .
ا في " اليمزة المنفصمة في آخر الكممة بعد الياء الساكنة تكتب خارج الياء ، كم *

 شيء " ، إذ أنيا حرؼ ثالث .
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 التدريب المغوي والقواعد
 تعريف 

 .أىمية التدريب المغوي 
 .أىداف التدريب المغوي 
 .طرائق تدريس التدريب المغوي 
 .القواعد النحوية والصرفية 
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 تعريف 
 .تدريس القواعد بين المعارضين والمؤيدين 
  والصرفية بمرحمة التعميم األساسيأىداف تدريس القواعد النحوية. 
 .أسباب مشكالت تدريس قواعد النحو والصرف 
 .طرائق تدريس القواعد النحوية والصرفية 
 خطوات السير في درس القواعد 
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 التدريب المغوي والقواعد
 

التدريب المغكم يقصد بو تدريب الطفؿ)التمميذ( عمى استخداـ المغة العربية -: تعريف
 صحيحان دكف اإلشارة إلى القكاعد النحكية.استخدامان 

 أىمية التدريب المغوي:
فيك ميـ لتقكيـ لسانو ككتابتو ليتخمص مف العادات المغكية الخاطئة التي اكتسبيا  

في منزلو قبؿ التحاقو بالمدرسة. كىك يبدأ مف السنة األكلى التي يمتحؽ فييا 
 بالمدرسة.

 أىداف التدريب المغوي:
 منذ بداية التحاقو بالمدرسة عمى االستعماؿ المغكم الصحيح.تدريب الطفؿ   •
 تككيف عادات لغكية سميمة.  •
 زيادة الخبرة المغكية لدل الطفؿ.  •
 التدرب عمى التمييز بيف االستعماؿ الصحيح كاالستعماؿ الخاطئ لمغة. •

 طرائق تدريس التدريب المغوي:
 في الصفين األول والثاني األساسي:  •
عمى االستخداـ المغكم مف خبلؿ دركس القراءة كاألناشيد يتدرب التمميذ   •

 كالمكاد األخرل مثؿ العمـك كالمكاد الدينية دكف التعرض لمقكاعد النحكية.
 في الصفين الثالث الرابع: •
يبدأ التعرؼ عمى القكاعد النحكية البسيطة بالتدرج، مع االستمرار في التدرب   •

دركس القراءة كالتعبير الشفكم عمى االستعماؿ المغكم الصحيح مف خبلؿ 
كالكتابي. مثؿ االستفياـ كالجكاب كبعض الضمائر، كيمكف لممعمـ استخداـ 
بعض البطاقات كاأللعاب المغكية في تنظيـ ىذا التدريب، كلكف يجب عميو 
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في ىذه المرحمة أال يستخدـ المصطمحات كال يصكغ قاعدة حتى ال ينشغؿ 
 التبلميذ بحفظيا..

 
 مثال:

 لتدريب عمى االستفيام والجواب:ا
تعد بطاقات بعدد التبلميذ، نصفيا يحمؿ أسئمة، مع تنكع أدكات االستفياـ،   •

كنصفيا اآلخر يحمؿ أجكبة عف ىذه االسئمة، يكزع المعمـ ىذه البطاقات عمى 
التبلميذ، ثـ يكمؼ تمميذ أف يقؼ كيقرأ ما في بطاقتو، فإف كاف سؤاالن يقؼ التمميذ 

ف كاف جكابان يقؼ الذم في بطاقتو جكاب ىذا السؤاؿ، كيقرأ ى ذا الجكاب، كا 
التمميذ الذم في بطاقتو سؤاؿ ىذا الجكاب كيقرأ ىذا السؤاؿ كمف يخطئ أك يسيك 

 تؤخذ بطاقتو،،،، كىكذا.........
ويمكن استخدام البطاقات في التدريب عمى استعمال الضمائر وأسماء اإلشارة  •

 وغيرىا...

 عمى النحك االتي: فمثبل تعد ثبلث بطاقات، يحمميا ثبلثة تبلميذ،
 البطاقة األكلى مكتكب فييا:   •

                              أخرج قمـ الرصاص كاكتب اسمؾ عمى الكرقة-1 
                

 (عما فعمتو، مستخدمان إحدل الكممات المكتكبة عمى السبكرة.3اسأؿ زميمؾ رقـ)-2  
 البطاقة الثانية مكتكب فييا •

 ا فعؿ، مستخدمان إحدل الكممات المكتكبة عمى السبكرة،(عم1اسأؿ زميمؾ رقـ) 
 البطاقة الثالثة مكتكب فييا •
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دل الكممات المكتكبة ( مستخدما إح1(عما فعؿ زميمؾ رقـ)2اسأؿ زميمؾ رقـ)  •
 .عمى السبكرة

 

 الطريقة:   
 ىك -أنت -يكتب المعمـ عمى السبكرة الكممات)الضمائر( الثبلث: أنا •
البطاقة االكلى التي في يده، كينفذ ما فييا)يخرج قممو،  (1يقرأ التمميذ رقـ)-1 •

(السؤاؿ االتي: ماذا فعمت أنا؟ سيجيبو زميمو 3كيكتب اسمو( ثـ يكجو لزميمو رقـ )
 ( أنت أخرجت قممؾ، ككتبت اسمؾ عمى الكرقة.3رقـ)

( البطاقة الثانية التي في يده، كينفذ ما فييا)سيكجو إلى 2يقرأ التمميذ رقـ) -2 •
{ السؤاؿ اآلتي(: ماذا فعمت أنت؟ كسيجيبو األكؿ: أنا أخرجت قممي 1و رقـ}زميم

 ككتبت اسمي عمى الكرقة.
( البطاقة الثالثة التي في يده، كينفذ ما فييا)سيكجو إلى 3يقرأ التمميذ رقـ )-3 •

(؟ فيجيب :ىك أخرج قممو، 1( ىذا السؤاؿ : ماذا فعؿ زميمؾ رقـ)2زميمو رقـ )
 رقة.ككتب اسمو عمى الك 

وفي المدارس المختمطة يمكن التمرين عمى ضمائر  المذكر والمؤنث معًا، كما  
 أنو من الممكن جعل البطاقات لمتدريب عمى المفرد والمثنى والجمع....

كفي ىذه المرحمة ينتيي التدرب المغكم ليضاؼ إلييا التعرؼ عمى القكاعد 
 في الصفكؼ العميا. النحكية 

 وفي الصفين الخامس والسادس: 
ممكف أف يككف محكر الدرس قصة شائقة قصيرة أك مكضكعان قصيران كيسير المدرس 

  : عمى حسب الخطكات التالية
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التمييد لمدرس كذلؾ بربط الدرس الحالي بالسابؽ أك باستثارة التبلميذ ببعض -
ميذ في قاعدة األسئمة أك باستخداـ بعض النماذج الصحيحة لما يخطئ فيو التبل

 .معينة
 .عرض الدرس عمى سبكرة إضافية -
 .يطمب مف التبلميذ قراءتيا قراءة صامتة -
 .يناقشيـ في معاينيا العامة بأسئمة قميمة -
 .يكجييـ المدرس إلى بعض الكممات أك الجمؿ كيناقشيـ في استعماالتيا -
 .يـ القاعدة العامةنيستنبط م -

 باستخداـ أمثمة كثيرة كمتنكعة.يدرسيـ عمى ىذه القاعدة 
 

 القواعد النحوية والصرفية
نما ىي كسيمة لضبط الكبلـ،  القواعد: نحكية أك صرفية ليست غاية تيقصد لذاتيا، كا 

 كتصحيح األساليب، كتقكيـ المساف.
 تدريس القواعد بين المعارضين والمؤيدين:

حصص مستقمة يرل بعض المربيف إمكاف االستغناء عف تدريس القكاعد في 
كاالكتفاء بكثرة التدريب عمى األساليب الصحيحة قراءة ككتابة، كالعناية بأسمكب 

الكبلـ في التدريس فيككف لممحاكاة األثر في تقكيـ األلسنة، كما دفعيـ لذلؾ صعكبة 
القكاعد كجفافيا كالحفظ ليا ال يصكف المساف كالقمـ عف الخطأ كال يساعد عمى 

 التعبير.
فريؽ آخر مف المربيف كيؤكد ضركرة تدريس القكاعد في حصص مستقمة بينما يؤيد 

ألنيا كسيمة لتمييز الخطأ كلعدـ تكافر المحاكاة الصحيحة خاصة مع انتشار العامية، 
كما أف دراسة القكاعد يربي فييا التبلميذ القدرة عمى االستنباط كالتعميؿ كدقة 
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مي كالقياس المنطقي ككميا أمكر المبلحظة كالمكازنة كدقة التفكير كالبحث العق
 يحتاجيا المتعمـ.

 
 
 
 
 أىداف تدريس القواعد النحوية والصرفية بمرحمة التعميم األساسي 

 من األىداف التي ترمي إلييا دروس القواعد:
 .تصحيح األساليب كخمكىا مف الخطأ النحكم 
 دراؾ الفركؽ الدقيقة بيف التراكيب كالع  بارات كالجمؿ.حمؿ التبلميذ عمى التفكير كا 
 .تنمية المادة المغكية لمتبلميذ 
  تنظيـ معمكمات التبلميذ المغكية تنظيمان يسيؿ عمييـ االنتفاع بيا كيمكٍّنيـ مف نقد

 األساليب كالعبارات نقدان سميمان.
 .تعكيد التبلميذ دقة المبلحظة كالمكازنة كالحكـ 
  استعماالن صحيحان.تدريب التبلميذ عمى استعماؿ األلفاظ كالتراكيب 
 .تككيف العادات المغكية الصحيحة 
  

 أسباب مشكالت تدريس قواعد النحو والصرف:
 صعكبة القكاعد ذاتيا كجفافيا ككثرة مستثنياتيا كشذكذىا. -1
 ضعؼ إعداد المعمـ الحاؿ كتعدد مصادر إعداده. -2
 عدـ االىتماـ بالتدريبات كالتطبيقات. -3
 فظ القكاعد دكف تطبيقيا عمميان.اتباع طرؽ تدريس تقميدية تركز عمى ح -4
 التطبيؽ عمييا.ك الكقت المخصص ال يكفي أحيانان لدراسة القكاعد  -5
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 ندرة استخداـ الكسائؿ التعميمية في حصة القكاعد. -6
 القصكر في فيـ مفيكـ النحك كالفرؽ بينو كبيف الصرؼ. -7
 االضطراب في اختيار المباحث النحكية. -8
 التبايف بيف العامية كالفصحى. -9
 

 طرائق تدريس القواعد النحوية والصرفية:
 : الطريقة القياسية-1

نبدأ بعرض القاعدة النحكية كتعميميا لمطبلب ثـ يمي ذلؾ عرض األمثمة كالشكاىد 
 التي تكضح القاعدة.

 .طريقة سيمة ال تحتاج لكقت أك جيد 
  طريقة مممة يمجأ التمميذ فييا إلى الحفظ السمبي، ال تسمؾ طريقان طبيعيان

 لكسب المعمكمات.
 الطريقة االستقرائية:-2

مجمكعة مف األمثمة يصؿ المعمـ مف خبلؿ شرحيا إلى القاعدة يتـ استنباط المفيكـ 
 النحكم.
  طرقة تعمؿ عمى حفز تفكير الطبلب كالتكصؿ مف خبلليا إلى الحكـ

 تدريجيان، التمميذ فييا يمجأ إلى سمؾ طريقان طبيعيان، ينتبو كيفكر كيعمؿ.
 .طريقة بطيئة: أمثمة مبتكرة 

 طريقة النصوص المتكاممة:-3
 نص كامؿ... يستكعبو الطبلب كيناقشكف معناه، ثـ يستخمصكف منو القاعدة. -
 يتـ مف خبلليا مزج القكاعد بالتراكيب كبالتعبير الصحيح. -
 لمغة في مجاالتيا الحيكية كفي االستعماؿ الكاقعي.ااستعماؿ صحيح  -
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 كز عمى ميارات القراءة كالتعبير.لكنيا تضيع الكقت كتر  -
 تشغؿ المعمـ عف اليدؼ األساسي لمدرس. -

 طريقة النشاط: -4
 يجمع التبلميذ جمبلن كتراكيب تتناكؿ أم مفيكـ نحكم. -
 المعمـ يستنبط المفيـك النحكم، كيسجؿ القاعدة كيطٌبؽ. -
 ىذه الطريقة تضع بذكر التعمـ الذاتي كالمستمر. -
 المعمـ مرشد كمكجو. -

 طريقة حل المشكالت:-5
 يضع المعمـ أماـ الطبلب مشكمة نحكية. -
 يتـ حؿ المشكمة باستعراض األخطار الناجمة عف عدـ فيـ القاعدة. -
 يتدرج المعمـ في استعراض الفركض لمكصكؿ إلى الحؿ. -
 بعد الكصكؿ إلى الحؿ تعرض بعض التطبيقات كاالستخدامات. -
 
 : القواعد درس في السير خطوات -

 خطكات خمس تنسب إلي الفيمسكؼ األلماني يكحنا فردريؾ ىر بارتكىي 
 كىي خطكات سميمة كحيدة ال يمكف االستغناء عنيا ..

 أكال ػ التمييد : 
كىك البكابة التي يدخؿ منيا كؿ مف المعمـ  كالتمميذ إلي الدرس كالغرض منو 

المكضكع الجديد كربط المكضكعات القديمة  يجذب انتباه التمميذ كتركيزه لتمق
 بالجديدة .

 كمف أساليب التمييد :
المعمـ أف  يكيراع . ػ أسئمة في المعمكمات السابقة المتصمة بالدرس الجديد 1
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 تككف األسئمة قميمة كاضحة كمشكقة.
 ػ عرض الكسيمة المشكقة لمدرس الجديد . 2

 ثانيا: العرض : 
كيعرض المعمـ النص عمى كرؽ مقكل أك عمى كىك مف أىـ مراحؿ الدرس . 

السبكرة أك عف طريؽ الكتاب كيطمب مف التبلميذ قراءة النص قراءة صامتة 
ثـ يناقشيـ المعمـ بعد ذلؾ كيعالج الكممات الصعبة ثـ يطمب مف أحد التبلميذ 

 قراءة النص قراءة جيرية 
ابتيا األمثمة كبعد ذلؾ يكجو المعمـ إلى التبلميذ أسئمة في النص تككف إج

 الصالحة لمدرس.
ثـ يدكف ىذا الجمؿ عمى السبكرة كيجب عمى المدرس في أثناء كتابة ىذه 
الجمؿ أف يحدد الكممات التي تربط بالقاعدة باف يكتبيا بمكف مخالؼ حتى 
 تككف بارزة أماـ التبلميذ كيجب عميو أيضا أف يضبط ىذه الكممات بالشكؿ 

 ىذه الكممات ثـ يبدأ معيـ مناقشتيا ىنظر إلثـ يكجو المعمـ طبلبو إلى ال
 ثالثا ػ المكازنة كالربط : 

كفييا يكازف المعمـ بيف الجزيئات أك األمثمة ليدرؾ التبلميذ ما بينيا مف أكجو 
التشابو كاالختبلؼ كمعرفة الصفات المشتركة كالخاصة تمييدان الستنباط 

 الحكـ العاـ . ) القاعدة ( كتشمؿ المكازنة : 
 ع الكممة نك 

 المعنى الذم تفيده
 ضبط أكاخرىا

 مكازنة رأسية  -2مكازنة أفقية /  -1كالمكازنة نكعاف : 
 أكال ػ المكازنة األفقية :

ىي التي يقصد بيا المكازنة بيف كممة أك أكثر في جممتيف مختمفتيف مثؿ : 



112 
 

 الجممة االسمية مع الناسخ كبدكنو : 
 كاف محمد مجتيدان .. -محمد مجتيد 

 -الجممة الفعمية في حالة البناء لممعمـك كالبناء لممجيكؿ : كسر خالد القمـ ك 
 ...كىكذا  -كسر القمـ 

 ثانيا ػ المكازنة الرأسية كىي نكعاف :
أ ػ مكازنة جزئية : كىي المكازنة بيف مثالييف متشابييف إلدراؾ الصفات 

 الستنباط قاعدة : المشتركة بينيما تمييدان 
كاف  - ( في : كاف محمد مجتيدان  كغزيران  كممتي ) مجتيدان  مثؿ المكازنة بيف

  .المطر غزيران 
كىي المكازنة بيف طكائؼ األمثمة إلدراؾ الصفات  مكازنة كمية : -ب 

 المشتركة كالمختمفة بينيا .
 . كعمى المعمـ أف يتتبع األمثمة مثاالن 

الذم يريد أف  ككمما كاف المعمـ متأنيان في مكازنتو أك تتبعو كصؿ إلى اليدؼ
 يصؿ إليو بيسر كسيكلة .

دراؾ أكجو  كيتكقؼ نجاح الدرس عمى ميارة المعمـ في المكازنة بيف األمثمة كا 
الربط بيف المعمكمات الجديدة كبيف المعمكمات القديمة التي مر بيا التبلميذ 

 مف قبؿ ..
 ػ استنباط القاعدة :  رابعان 

عمى طبلبو الكصكؿ إلى القاعدة إذا نجح المعمـ في الخطكات السابقة سيؿ 
 كالحكـ العاـ.

كعمييـ أف يعبركا بأنفسيـ عف النتيجة التي كصمكا إلييا . كال ينبغي أف يقـك 
المعمـ باستنباط القاعدة دكف إشراؾ التبلميذ أك يطالبيـ بأف يأتكا بالقاعدة 

 .نصان كما في الكتاب بؿ يكتفي منيـ بعبارات كاضحة مؤدية المعنى
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لمعمـ أف يقـك بتصحيح عباراتيـ . ثـ يقـك المعمـ بكتابة القاعدة عمى كعمى ا
 السبكرة بخط كاضح .
 خامسا ػ التطبيؽ : 

كىك الثمرة العممية لمدرس كعف طريقة ترسخ القاعدة في أذىاف التبلميذ كمف 
الخير أال يسرؼ المعمـ في شرح القاعدة كاستنباطيا بحيث تستغرؽ الحصة 

 عدة كميا في شرح القا
فيـ الطمبة إياىا  ىبؿ يجب أف تنتقؿ المعمـ إلي التطبيؽ بمجرد أف يطمئف إل

كالقكاعد ال يككف ليا األثر المطمكب إال بعد اإلكثار مف التطبيؽ عمييا 
 كيراعى عند التطبيؽ :

 ػ أف يتدرج مف السيؿ إلي الصعب 
 ب ػ أف تككف القطع كاألمثمة المختارة فصيحة العبارة كسيمة التركي

 ػ أف تككف متنكعة 
فبل تككف في اإلعراب كحده كأف تدعكا التبلميذ إلى التفكير بشرط أال تصؿ 

 إلى درجة التعجيز .

 
ػ أف تككف األمثمة كالقطع خالية مف التصنع كالغمكض كأف تككف صمتيا قكية 

 بجكىر المادة .
 كالتطبيؽ نكعاف : 

تقاؿ إلى غيرىا مثؿ التطبيؽ جزئي : كىك يأتي بعد كؿ قاعدة تستنبط قبؿ االن
 عمى جـز الفعؿ المضارع بعد لـ .

كمي : كيككف بعد االنتياء مف جميع القكاعد التي شممتيا الدرس كيدكر حكؿ ىذه 
 القكاعد جميعان 
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مثؿ التطبيؽ عمى جـز الفعؿ المضارع بعد أدكات الجـز المختمفة كذلؾ في درس 
 جـز الفعؿ المضارع 

 : شفكم ككتابي كالتطبيؽ أيضا نكعاف 
 أ ػ التطبيؽ الشفكم : 

كىذا النكع مف التطبيؽ ىك الذم يجب أف نكثر منو لنجعؿ مراعاة الطبلب لقكاعد 
 النحك راسخة كأنيا تصدر عف سميقة كطبع .

كيككف بكتابة أسئمة متنكعة عمى السبكرة أك عمى بطاقات تكزع عمى التبلميذ أك 
ة في الكتاب كيطمب منيـ اإلجابة عما فييا عف طريقة التدريبات الشفكية المكجكد

. 
كما يككف بتكجيو التبلميذ إلي مناقشة األخطاء التي تقع منيـ في دركس التعبير 

 أك القراءة 
 كالغرض مف التطبيؽ الشفكم :

 كقكؼ المدرس عمى مكاطف الضعؼ في تبلميذه في عبلجو 
 ترسيخ القاعدة في أذىاف التبلميذ 

ؽ الصحيح كالتعبير السميـ يساعد في تشجيع التبلميذ تعكيد التبلميذ النط
كيثير المنافسة بيف جميع تبلميذ  .كيشكقيـ إلى درس القكاعد كيحببيا ليـ 

 الفصؿ 
 ب ػ التطبيؽ الكتابي : 

* أف يتعكد الطبلب االعتماد عمى النفس كاالستقبلؿ في الفيـ كالقدرة عمى 
 التفكير كالقياس كاالستنباط 

 لتبلميذ دقة المبلحظة كتنظيـ األفكار * يربي في ا
 * يقؼ فييا المدرس عمى مستكل كؿ تمميذ بدقة
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* يثير المنافسة الشريفة بيف التبلميذ . بما يقدره المدرس لكؿ منيـ مف درجات 
 عمى الجد كالنشاط . تككف باعثان 

كأخيران: النشاط المصاحب: كذلؾ بتكجيو الطبلب إلى إعداد لكحة بالقاعدة أك 
 إعداد مسابقة تتضمف مباريات نحكية كصرفية.
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ىك عمـه يحدد القكانيف التي تحكـ األدب كالتي ينبغي أف يتبعيا تعريف البالغة: 

األديب في تنظيـ أفكاره كترتيبيا كفي اختيار الكممات كالتأليؼ بينيا كفؽ نسؽ 
 صكتي معيف.

 البالغة:أىداف تدريس 
 تنمية الذكؽ األدبي لدل المتعمميف كتمكينيـ مف فيـ النصكص األدبية. .1
 تمكيف الطمبة مف المفاضمة بيف النصكص األدبية ككذلؾ بيف األدباء. .2
 تبياف مكاطف الجماؿ الفني في األدب ككشؼ اسرارىا. .3
إطبلع الطمبة عمى كسائؿ التعبير المختمفة كأساليبو كاالستفادة منيا في التعبير  .4

عف افكارىـ كتمكينيـ مف كيفية استخداـ المحسنات البديعية ككؿ ما تكفره 
 الكناية(.  –االستعارة  –الببلغة مف أساليب تعبير كػ )التشبيو 

يعبر عنيا عف نفسو  فيـ ما يشتمؿ عميو النص مف ميارات األديب الفنية التي .5
 كعكاطفو.

 تحقيؽ المتعة الشخصية عند المتعمميف كاستغبلؿ أكقات الفراغ. .6
 تمرس المتعمميف باألسس التي تقـك عمييا الببلغة. .7
 تنمية القدرة لدل المتعمميف عمى غدراؾ العبلقة بيف المفظ كالمعنى. .8

 
 طرائق تدريس البالغة:

كىي الطريقة القياسية: كتمؾ ىي أكلى طرؽ تدريس الببلغة كفي ىذه الطريقة يبػدأ -1
المعمـ بكتابة اسـ المصػطمح الببلغػي كمعنػاه عمػى السػبكرة، كيعممػو لمتبلميػذ، ثػـ يػأتي 
بعػػد ذلػػؾ بالنصػػكص كاألمثمػػة المكجػػكدة بالكتػػاب المقػػرر؛ لتكضػػيح معنػػى المصػػطمح، 

الفيػػـ كيثبػػت المعمكمػػات، كقػػد اتبعػػت تمػػؾ الطريقػػة  كالتطبيػػؽ العممػػي فيػػو، الػػذم يعػػزز
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نفس أسمكب تػدريس النحػك؛ كذلػؾ مػف خػبلؿ عػرض القاعػدة، ثػـ تطبيػؽ أمثمػة عمييػا، 
 كفي الببلغة يتـ عرض األسمكب الببلغي، ثـ عرض أمثمة عميو لمشرح كالتكضيح.

طبيعيًّػا كقد انتقض البعض ىذا األسػمكب فػي التػدريس؛ عمػى كال يسػمؾ مسػمكنا كطريقنػا 
لكسب المعمكمػات، كذلػؾ خبلفنػا لطريػؽ العقػؿ فػي الكصػكؿ إلػى إدراؾ األمػكر الكميػة، 
بعػػػد مشػػػػاىدة جزئياتيػػػػا، ككمػػػػا أف ىػػػػذا األسػػػػمكب قػػػػد يجعػػػػؿ التبلميػػػػذ يحفظػػػػكف معنػػػػى 

 المصطمح الببلغي دكف أف يفيمكه، أك يستخدمكه.
ض األمثمػػة، ثػػـ الطريقػػة االسػػتقرائية: كىػػي عكػػس الطريقػػة السػػابقة، حيػػث يػػتـ عػػر -2

اسػػتنباط القاعػػدة مػػف تمػػؾ األمثمػػة. ففػػي ىػػذه الطريقػػة يبػػدأ المعمػػـ بكتابػػة مجمكعػػة مػػف 
، ثـ يمفت نظػر تبلميػذه إلػى أجػزاء معينػة مػف ىػذه األمثمػة؛ ليبلحظكىػا، ثػـ  األمثمة أكالن
تجمع ىذه المبلحظات حكؿ معنى مصطمح ببلغي كاحد يكتب عمػى السػبكرة، كيطبػؽ 

 .عمى أمثمة جديدة
كقد يرل البعض أف ىذه الطريقػة قػد تكػكف خيػر سػبيؿ لمسػاعدة التبلميػذ عمػى التفكيػر 
المػػػنظـ، كتمكػػػنيـ مػػػف االسػػػتنتاج كالػػػربط كالتطبيػػػؽ، كتأخػػػذ بيػػػد التبلميػػػذ تػػػدرجيًّا لفيػػػـ 

. ا، فيصير التطبيؽ عميو سيبلن  معنى المصطمح الببلغي، كذلؾ يجعؿ معناه كاضحن
ص األدبػي: كقػد لجػأت تمػؾ الطريقػة إلػى الػربط بػيف تدريس الببلغة مف خػبلؿ الػن -3

الفنكف الثبلثة، كىي: النصكص، كاألدب، كالببلغة، لما بينيـ مف تكامؿ كترابط، فكػؿ 
منيػػػا لػػػو قيمػػػة، ككػػػؿ منيػػػا يبػػػرز كيبػػػيف بكضػػػكح قيمػػػة اآلخػػػر، كفػػػي تمػػػؾ الطريقػػػة يػػػتـ 

اظ، كمػػا يقػػؿ التركيػػز التركيػػز عمػػى الصػػكرة األدبيػػة، كالجممػػة، كالفكػػرة، كالخيػػاؿ، كاأللفػػ
، كيتبػع  عمى القكاعد، كالمصطمحات، كالتعاريؼ، كيصبح التدريس بتمؾ الطريقػة سػيبلن

 األسمكب العممي.
أسمكب العصػؼ الػذىني: حيػث يقػـك أسػمكب العصػؼ الػذىني عمػى إنتاجيػة أكبػر  -4

م عدد ممكف مف األفكار المتنكعة كالمختمفة، كىذا يتناسب مع طبيعة عمـ البيػاف، الػذ
 ىك إيراد المعنى الكاحد بطرؽ كأساليب متنكعة، كمختمفة.
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كالطريقػػػة القائمػػػة عمػػػى نشػػػاط التبلميػػػذ،  -خػػػبلؼ مػػػا ذكرنػػػا-كىنػػػاؾ طرقػػػة أخػػػرل -5
كالقػػراءات الخارجيػػة لمتبلميػػذ، كاأللعػػاب المغكيػػة، كغيرىػػا مػػف الطػػرؽ العديػػدة لتػػدريس 

 الببلغة.  
 خطوات السير في درس البالغة:

 كاإلعداد لتدريس الببلغة.التخطيط  .1
 التمييد. .2
يقدـ امثمة ذات صمة بالمكضكع الببلغي مف األمثمة الشائعة االستعماؿ في  - أ

 الحياة اليكمية.
يقدـ بعض األمثمة الجديدة الجميمة ذات الصمة بالمكضكع كيدؿ الطمبة عمى  - ب

 مكاطف التشابو بينيا كبيف المثمة الشعبية.
 ضمف المكضكع الببلغي.. عرض النصكص األدبية التي تت3
 . قراءة النص كشرح معناه.4
 . التذكؽ األدبي.5
6.  . القاعدة أك المفيـك
 مطالبة الطمبة بتحديد المفيـك الذم يتبمكر لدييـ عمى المصطمح الببلغي. - أ
 كتابة المفيـك عمى السبكرة مطالبة الطمبة بقراءتو. - ب
 .التطبيؽ:7
.يطمب مف الطمبة تقديـ أمثمة تتضمف  - أ  المفيـك
 تقديـ نصكص )تطبيؽ( تتضمف المفيكـ. - ب
 تقديـ نصكص تتضمف مفاىيـ ببلغية كمطالبة الطمبة تمييزىا مف بعض. - ت
 مطالبة الطمبة بحؿ التمرينات المكجكدة في الكتاب إف كجدت. - ث
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 العروض
 
 

 
 :العروض تدريس

 يعتريو كما كفاسدة، الشعر أكزاف صحيح بو يعرؼ بأصكؿو  عمـه (: العركض) تعريؼ
 .كعمؿ زحافات مف
 العرب أشعار كافؽ فما مكسكره، مف صحيحو يعرؼ كبو العرب، شعر ميزاف كىك -
 .شعران  فميس خالفو كما شعران، سمي كالمتحركة الساكنة، الحركؼ عدد في

 :العركض عمـ إلى الحاجة: رابعان 
 :متناقضيف مكقفيف العركض عمـ إلى الحاجة مف النقاد كقؼ
 كاحتجكا عنو، االستغناء يمكف ترؼ كأٌنو إليو، الحاجة العركض عمـ أف يرل: األول
 :منيا أمكر بعدة لذلؾ
 . العمـ بيذا معرفة دكف أشعارىا تنظـ كانت العركض عمـ كضع قبؿ الشعراء أف -1
 أعبلـ أحد كىك – ثعمبان  كأخذكا العمـ بيذا دراية عمى يككنكا لـ العمماء بعض أف -2

 .لذلؾ مثبلن  -الككفية المدرسة
 تخمؽ أف تستطيع ال كقكانينو مصطمحاتو، عمى كالكقكؼ بالعركض اإللماـ أف -3
 .شاعران  المرء مف
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 كالنقاد، األدب، كمتذكقي الشعراء، مف كؿ إليو يحتاج العركض عمـ أف يؤكد: الثاني
 .كالنسَّاخ كالطبلب كالمعمميف كالمؤرخيف، كالباحثيف،

 كالحٌؽ، المكىبة صاحب ىك فالمطبكع كمصنكع، مطبكع: قسماف فيـ الشعراء أما
 ىذا أف بيد بعض مف بعضيا النغـ ألكاف يميز أف بيا يستطيع التي المكسيقية كاألذف
 قد الحساسة المكسيقية األذف عمى يعتمدكف الذيف( المطبكعيف) الشعراء مف النكع
 كلكثرة بينيما الفارؽ لدقة كذلؾ كآخر بحرو  مكسيقا بيف كالتباس إشكاالت، في يقعكف

 غيره، في تجكز كال البحر، ىذا في تجكز كعمؿ زحافات، مف بحرو  كؿ في يقع ما
 :المشيكرة قصيدتو في األبرص بف عبيد اتياميـ ذلؾ أمثمة كمف
 فالذنكبي  فالقطبيات ممحكبي  أىمو مف أقفر
 الشعراء مف تعمـ كما كىك ،"عبيد العركض عمـ في ضؿ كما: "قائميـ فقاؿ

 .المطبكعيف
 الشعر يتعمـ مف عمى فاألكلى العركض معرفة مف لو البد المطبكع لمشاعر كاف فإذا
 .كخباياه العمـ ىذا يعي أف
 .نقدىـ مف كاسعة مساحة يحتؿ المكسيقي الجانب فإف النقاد، كأما
 :العروض تدريس من الغرض 

 :أبرزىا كمف الميمة األغراض مف جممة العركض تدريس يؤدم
 .صحيحة بصكرة كتشكيميا سميمان  ضبطان  النصكص ضبط -1
 .الشعر كبخاصة األدبية الدراسات في ميمان  جانبان  تشكؿ دراستو إف -2
 بيا يعرؼ بمقاييس عمـ أنو صفحات مف مضى فيما العركض تعريؼ في بٌينا -3

 يعرؼ أف مف لو البد العادم القارئ حتى أف يعني كىذا مكسكره، مف الشعر صحيح
 .العمـ ىذا

 مف أف أعني قٌمة، المطبكعيف غير لمشعراء بالنسبة المطبكعيف الشعراء نسبة إف -4
نما بالعركض، عمـو  دكف الشعر يقكؿ  عمـ فإف ثـ كمف قميؿ، نفرو  أذف عمى يعتمدكف كا 
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 نظاـ عمى تسير قصيدتو أف لمعرفة األىمية غاية في أمر المطبكعيف لغير العركض
 .مكحد مكسيقي

 العربي لمشعر حفظت التي الرئيسية األسباب مف سببان  العركض عمـ يعد -5
 .بعيد زمفو  منذ المقكمات ىذه النحمت كلكاله المكسيقا، كىي مقكماتو،

 
 :عمييا والتغمب أسبابيا العروض؛ تدريس صعوبة 

 يحضركه، أال يتمنكف ثقيبلن  درسان  الطبلب نظر كجية مف العركض درس يعد
 بمقدكره العربية المغة معمـ أف إلى يشير األمر كاقع لكفٌ  منو، التخمص في كيرغبكف

 في يتجمى بما كذلؾ الطبلب، نفكس إلى محٌببان  ممتعان  التدريس ىذا مثؿ يجعؿ أف
يقاعات كمكسيقا، نغـ مف العركض عمـ  كتخمب العكاطؼ كتثير القمكب، تجذب كا 

 كيقبؿ المكسيقا، مع يتفاعؿ بطبيعتو اإلنساف أف عرفنا ما إذا بدييي، أمر كىذا المب،
 .بشغؼ عمييا
 متجافييف متنافريف كتجعميما العمـ، كىذا الطبلب بيف تحكؿ معيقات ثمة أف بيد

 :منيا
 :كالزحافات العمؿ كثرة -1
 :الصعبة بالبحكر البدء -2
 :العركض عمـ بجدكل اإليماف ضعؼ -3
 :العركض بعمـ المعمـ جيؿ -4
 :العركض تدريس طريقة:سابعان 
 :اآلتي النحك عمى كذلؾ الخطكات، مف بمجمكعة العركض تدريس يمر

 :األكلى الخطكة
 الكتابة بيف كاضحان  فرقان  ىناؾ أف كىي منيا، البد التي الحقيقة الطبلب إدراؾ

 المبدأ في يتحقؽ الفرؽ كىذا العركضية، كالكتابة حياتنا، في نستخدميا التي اإلمبلئية
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 يعني كىذا يكتب، ال ينطؽ ال ما ككؿ يكتب الحركؼ مف ينطؽ ما كؿ: يقكؿ الذم
 بيا، التمفظ دكف تزاد أف يمكف العادم اإلمبلئي الرسـ في حركفان  ىناؾ أف نعمـ كما
 .تكتب ال كلكنيا تمفظ حركفان  ىناؾ كأف

 :الثانية الخطكة
 التقطيع، عممية ممارسة أثناء في معو ستمر التي المصطمحات إلى الطبلب تعرؼ

 كالقافية كالطرب كالعركض عمييا التدريب خبلؿ مف حسي بشكؿ المغكم كمفيكميا
 .كغيرىا كالتفعيمة كالركم
 :العركضية كالكتابة التقطيع: الثالثة الخطكة

 العركضية، كالكتابة التقطيع، عمى المكثؼ الطالب تدريب الخطكة ىذه كتتضمف
 مكسيقية كحدات لتشكؿ بينيا فيما تتضامف كالسكنات الحركات أف أكالن  يفيميـ حيث
 العربي الشعر في كعددىا" التفاعيؿ" تسمى الكحدات كىذه األبيات، منيا تتألؼ
 .العركض تدريس خطكات أنيينا قد بذلؾ كنككف. تفاعيؿ ثماني
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 النشاط المغوي

 مفيومو، أىميتو، أسس ممارستو
 

 مفيوم النشاط المغوي.
 .فوائد النشاط المغوي

 .المغويمفيوم النشاط 

 .أىداف ممارسة التالميذ لألنشطة المغوية
      .معوقات ممارسة األنشطة المغوية

 .أنواع النشاط المغوي
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 مفيوم النشاط المغوي:
ىك ألكاف متنكعة مف الممارسة التطبيقية لميارات المغة العربية يقـك بيا التبلميذ  

اقؼ طبيعية تتطمب استماعان أك داخؿ الفصؿ أك داخؿ المدرسة أك خارجيما في مك 
كبلمان أك قراءة أك كتابة كذلؾ برغبتيـ كبتكجيو فقط مف معممييـ مف خبلؿ جماعات 

 أنشطة اإلذاعة المدرسية أك الصحافة المدرسية أك التمثيؿ كغير ذلؾ.
 

 فوائد النشاط المغوي:
 فوائد سيكولوجية:-أ
 يساعد عمى تنمية مكاىب كميكؿ التبلميذ المغكية. -1
يعطيو الثقة في النفس كيزيؿ مف نفسو الرىبة كالخكؼ كيبعده عف الخجؿ  -2

 كاالنطكاء.
تنمية قدراتو التعبيرية سكاء الشفيية في مكاقؼ الخطابة كفي الندكات أك الكتابة   -3

 في مجبلت الحائط كالصحؼ المدرسية.
 ييكسب المتعمميف ذكقان فنيان رفيعان. -4

 فوائد تربوية:-ب
ية المتعمميف بخبرات لغكية مفيدة إلى جانب معارؼ كمعمكمات تمد األنشطة المغك   -1

 عامة.
 التنظيـ كالتحمي باآلداب.  -2
 التعمـ الذاتي.  -3
 يكتسب التبلميذ مف خبلؿ النشاط المغكم عددان مف االتجاىات التربكية. -4
 يساعد في الكشؼ عف مكاىب الطبلب المغكية. -5
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 فوائد اجتماعية: -ج
 ى التفاعؿ كالتعاكف.تساعد األنشطة المغكية عم  -1
اكتساب ميارات العمؿ الجماعي، كيؼ يككف قائدان ناجحان ككيؼ يككف تابعان  -2

 مطيعان.
إف ممارسة النشاط المغكم يخمؽ فرصان حقيقية لممارسة الديمقراطية كحرية الرأم  -3

 كالعمؿ في الجماعة.
 

 أىداف ممارسة التالميذ لألنشطة المغوية:
 

 ترسيخ ما يصؿ إليو التبلميذ في معمكماتيـ في الحصص الدرسية. - أ
تنمية الميارات المغكية لدل التبلميذ حيث يتـ ممارسة الحديث كالحكار  - ب

 كالمناقشات.
 تدريب الطبلب عمى استخداـ المغة استخدامان صحيحان. - ت
 كصؿ الطبلب بالتراث العربي كالمترجـ إلى المغة. - ث
لرأم كاالنطبلؽ في الحديث كالتعبير عف الرأم تدريب الطبلب عمى احتراـ ا - ج

 مع تربيتيـ تربية صحيحة عمى مجاالت الحياة الكاقعية.
 المساىمة في الكشؼ عف المكاىب كالميكؿ المغكية كاألدبية. - ح
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 معوقات ممارسة األنشطة المغوية:     

 أ: من ناحية المعمم:
ة كالنظر إلييا عمى أنيا عمؿ عدـ اقتناع بعض المعمميف بأىمية األنشطة المغكي

 إضافي يككؿ إليو.
 ب: من ناحية المتعمم:

عدـ إقباؿ المتعمميف عمى األنشطة المغكية إلحساسيـ أنيا تحتاج إلى تمكف لغكم ال 
 يتكفر لدييـ كاندماجيـ في األنشطة الرياضية أك الفنية التي تستيكييـ أكثر.

 من ناحية اإلمكانات المادية -ج
 –أقبلـ ألكاف  –لكحات  -مسرح –عدـ تكفر إمكانات كضركرة كجكد )مكتبة 

 ميككفكف( كبعض ىذه اإلمكانات ال تتكفر في المدرسة.
 من ناحية اولياء األمور: -د

كيككنكف معكقيف لؤلنشطة التي تتطمب بقاء التمميذ في المدرسة بعد أكقات الدراسة 
 كالتمثيؿ الذم يحتاج إلى )بركفات(.

 ن ناحية إدارة المدرسة ونظاميا:م -ه
كثافة الفصكؿ أك كجكد فترتيف دراسيتيف ككثرة األعباء التدريسية التي يكمؼ بيا 
معممك المغة العربية إلى جانب أف بعض المديريف ال يقتنعكف بأىمية األنشطة 

 كيقتصركف فييا عمى ما ىك مطمكب مف قبؿ اإلدارة التعميمية فيؤدكنو بشكؿ تقميدم.
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 أنواع النشاط المغوي:
 األنشطة االستماعية.

 .الكبلـ أك التعبير الشفكمنشاط 
 نشاط القراءة.

 نشاط التعبير الكتابي.
 األنشطة االستماعية والكالمية

 أ: األنشطة المتصمة بميارة االستماع:
مف خبلؿ إنصاتيـ إلى برامج اإلذاعة  يمارس التبلميذ نشاطان استماعيان  -1

 المدرسية حيث يستمعكف إلى:
 تبلكة اآليات القرآنية كقراءة األحاديث الشريفة. -
- .  دعاء الصباح كحكمة اليـك
 نشرة األخبار الداخمية كالخارجية. -
 المقاؿ اليكمي أك إلقاء القصائد الشعرية. -
 المعمكمات كالمعارؼ المتجددة. -
 إلعبلنات المدرسية.التنبييات كاألكامر كا -
 النصائح كاإلرشادات المفيدة لحياتيـ المدرسية كالعامة. -
 الطرائؼ كالفكاىات كالفكاريز. -
 حضكر التبلميذ لندكة دينية أك سياسية أك اجتماعية تقاـ داخؿ المدرسة. -2
ما يدكر بيف المتعمميف بعضيـ البعض أك بينيـ كبيف زمبلئيـ مف مناقشات  -3

 مثمرة.
 لمحفبلت المدرسية.حضكر التبلميذ  -4
 استماع التبلميذ إلى قصص طريفة. -5
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 ب: األنشطة المتصمة بميارة الكالم:

يمارس بعض المتعمميف الكبلـ كنشاط لغكم ال صفي مف خبلؿ جماعة اإلذاعة  -1
 المدرسية حيث يقكمكف بما يمي:

 تقديـ فقرات البرنامج اإلذاعي اليكمي. - أ
 تقديـ بعض النصائح كاإلرشادات لزمبلئيـ. - ب
 إلقاء قصائد شعرية كطنية أك دينية. - ت
 تبلكة اآليات القرآنية كقراءة األحاديث الشريفة. - ث
عندما يقـك المتعمـ بحكاية قصص أك كصؼ ما يراه مف مناظر أك سرد  -2

 أحداث فإنو يمارس نشاطان كبلميان.
اشتراؾ المتعمـ في حكار أك جمسة مناقشة مع مسؤكؿ أك مع مجمكعة مف  -3

 تتيح لممتعمميف ممارسة الكبلـ كنشاط لغكم. زمبلئو ىذه المكاقؼ
عندما يؤدم المتعمـ أك المتعممكف أدكاران في تمثيميات قصيرة تعرض في  -4

حفبلت الفصكؿ أك حفمة المدرسة ككذلؾ المسرحيات التي تؤدل بالفصحى 
 كاىا أنشطة لغكية تتيح لممتعمـ ممارسة ميارة الكبلـ.

يعرؼ اآلخريف بأصدقائو أك يقـك بدكر المتعمـ الذم يقدـ نفسو لزمبلئو أك  -5
 المرشد لضيكؼ المدرسة يمارس نشاطان كبلميان.

المتعمـ الذم يعرؼ زمبلئو بالجديد مف الكتب كالمطبكعات التي تكجد في  -6
 مكتبة المدرسة يمارس الكبلـ كنشاط لغكم.

 أبرز جماعات األنشطة الشفيية:
 جماعة اإلذاعة المدرسية. -1
 جماعة التمثيؿ. -2
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 الخطابة. جماعة -3
 جماعة المحاضرات كالندكات. -4
 جماعة اإللقاء الشعرم. -5

 
 األنشطة القرائية والكتابية

 األنشطة المتصمة بميارة القراءة: - أ
يتاح لمتبلميذ داخؿ المدرسة قراءة المدرسة قراءة اإلعبلنات التي تنشر عمى  -1

 جدراف المدرسة مف خبلؿ المكحات المعدة لذلؾ
جماعة اإلذاعة يمارسكف القراءة كنشاط لغكم  الطبلب المشارككف في أنشطة -2

 ال صفى مف خبلؿ:
 .قراءة بعض اآليات القرآنية في المصحؼ الشريؼ 
 كالمكضكعات المقاالت قراءة. 
 .قراءة نشرة األخبار كغيرىا مف التعميمات كاألكامر المدرسية 

يقـك الطبلب داخؿ المدرسة بقراءة الحكمة اليكمية التي تسجؿ عمى سبكرة  -3
 افية.إض

 تتيح مكتبة المدرسة لمطبلب ممارسة عدد مف األنشطة القرائية كمنيا: -4
 كالمجبلت الصحؼ قراءة. 
 .قراءة قصائد شعرية أك مقاالت أدبية 
 .قراءة كتب غير مدرسية في مجاالت مختمفة 
 .قراءة قصص دينية أك اجتماعية أك بكليسية 

 يقرأ الطبلب عادة المقاالت كاألخبار كالطرائؼ. -5
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 :الكتابة بميارة المتصمة األنشطة -ب
 يمارس المتعممكف عددان مف األنشطة الكتابية مثؿ: -1

 .كتابة المكضكع أك المقاؿ الرئيسي لصحيفة الحائط 
 .إعداد تحقيؽ صحفي لنشره في الصحؼ المدرسية 
 .إعداد حكار مكتكب سبؽ أجراه مع مسئكؿ 
 .كتابة بعض أبكاب مجمة المدرسة 

اإلذاعة المدرسية نشرة األخبار، كالمقاالت التي ستذاع كيكتب أعضاء جماعة  -2
 كغير ذلؾ كىذه ممارسة ألنشطة كتابية.

عداد كتيب لمتعريؼ بالمدرسة )دليؿ المدرسة(. -3  كا 
 كقياـ التبلميذ بكتابة أبحاث عف مكضكعات مختمفة يعمف عنيا كمسابقات. -4
 كعندما يشارؾ بعض المتعمميف في: -5

 ة الفصؿ أك مكتبة المدرسة.إعداد قكائـ بكتب كقص بمكتب 
 .مسابقات أك معارض الخط العربي 
 الحر التحريرم التعبير مسابقات. 
  جماعة المراسمة حيث يكتب إلى أصدقائو أك معمميو فإنيـ بذلؾ يمارسكف

 أنشطة كتابية.
 ككتابة عبارات الترحيب، كالحكمة اليكمية. -6

 :والكتابة بالقراءة العالقة ذات المغوي النشاط جماعة أبرز
 :المدرسية الصحافة جماعة -1

  كىي أكثر جماعات النشاط المغكم كجكدان فبل تخمك مدرسة مف جماعة
 لمصحافة المدرسية باعتبار أنيا:
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 .السبيؿ لمخاطبة الرأم العاـ المدرسي كتكجييو كالتأثير فيو 
  الكسيمة لتشجيع التبلميذ عمى القراءة كاالطبلع كالتزكيد بألكاف المعرفة

 جددة.المت
 .المجاؿ الحقيقي لمتدريب عمى التعميؽ كالتعبير كالنقد كالتحميؿ 
 .السجؿ الثابت ألنشطة المدرسة كلآلراء كلؤلحداث المختمفة 
 .كاحدة مف طرؽ الكشؼ عف المكاىب التبلميذ 
 .البداية إلعداد جيؿ مف القادة كحممة األفبلـ 
 .فرصة لحمؿ المتعمميف عمى اإلبداع كاالبتكار 
  مكاقؼ االتصاؿ بالشخصيات المسئكلة كالتعرؼ عمى آرائيـ.تخمؽ 
 .تتصدل لممشكبلت كلؤلحداث التي يعاني منيا مجتمع المدرسة 

 والصحف المدرسية أنواع منيا:
كالتي تعرض ألخبار الفصؿ كأنشطتو، كتحمؿ أسمان يختاره  :الفصل مجمة -1

مكاف  طبلب الفصؿ، كمف الممكف أف تككف ىذه المجمة شيرية كتكضع في
 كاضح يتيح لتبلميذ الفصؿ قراءتيا.

: كتصدرىا جماعة الصحافة المدرسية كيمكف أف تختار الحائط مجمة -2
 مكضكعاتيا مف مجبلت الفصكؿ.

كيشترؾ في تحريرىا أعضاء جماعة الصحافة المدرسية  :المدرسة صحيف -3
 كبعض المعمميف كتصدر مطبكعة لتكزيع نسخ منيا عمى المدارس األخرل.

: كىي صحؼ حائطية تصدر في المناسبات المختمفة المناسبات صحف -4
 الدينية أك االجتماعية أك الكطنية كمعظـ مكضكعاتيا تدكر حكؿ المناسبة.

 جماعة القراءة الحرة:  -2
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كتضـ في عضكيتيا الطبلب القراء أك ذكم الميؿ لمقراءة، كتحدد أنشطة ىذه 
 قفيف.الجماعة في القراءة الحرة بيدؼ خمؽ جيؿ مف المث

كبالطبع فإف أعضاء ىذه الجماعة يككنكف دائمان عمى عبلقة كثيقة بمكتبة المدرسة 
 حيث يشارككف في لجاف شراء الكتب.

كألف أعضاء جماعة القراء دائمي االتصاؿ بمكتبة المدرسة فيمكف أف يسند إلييـ 
 ميمة تزكيد زمبلئيـ بمعمكمات عف المكتبة كعف أقساميا المختمفة، كيطمؽ عمى

 أعضاء ىذه الجماعة أحيانان لقب أصدقاء المكتبة.

 : منيا كثيرة أنشطة الحرة القراءة جماعة وتنظم
 .إصدار نشرات شيرية لمتعريؼ بكتب المدرسة 
 .إعداد مجمة لعرض المطبكعات الجديدة 
 .عقد جمسات مناقشة أك ندكات حكؿ كتب معينة 
 .تنظيـ مسابقة قرائية حكؿ الكتب كالمؤلفيف 
 شيريان  قارئ أحسف اختيار. 

 

 
 
 
 

 
 

    
 
































