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 الباب الثاين
 النظرايت

 

 يةالتدريسالعناصر   .أ

 بعضها ببعض لتحقيق تتعامل تتعلق و عناصر اليت يتكوف من نظاـكل  ىو التدريس

اجراءا فعاال إذا تعامل بعضها ببعض تعامال  التدريسستجري عملية  تدريس.ال اذلدؼ العاـ يف

 1.متكامال

 ية ىي : تدريسالأما العناصر 

 ةيالتدريساألىداؼ  .1

تشكل األىداؼ دائما نقطة البداية ألي عمل، سواء كاف ىذا العمل يف إطار 

النظاـ الًتبوي أو أي نظاـ آخر، فهي تعد مبثابة القائد و ادلوجو لكافة األعماؿ. و 

زلتوايهتا، ية ىي ادلعايَت اليت يف ضوئها ختتار ادلواد الدراسية و تنظيم التدريساألىداؼ 

و تعد أساليب التدريس و االختبارات و غَتىا من أساليب التقوًن. و ديكن ابراز 

 الدور اذلاـ لألىداؼ، على النحو التايل :

                                                           
1
  Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), hlm.77-78 
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ي للمراحل الدراسية التدريستعُت األىداؼ سلططي ادلناىج على اختيار احملتوى  -1

 ادلختلفة.

و تنظيم و توجيو العمل لتحقيق  ية على تنسيقالتدريستساعد األىداؼ الًتبوية   -2

الغاايت الكربى و لبناء اإلنساف ادلتكامل عقليا و مهاراي و وجدانيا يف اجملاالت 

  ادلختلفة.

يساعد حتديد األىداؼ الًتبوية يف التنفيذ اجليد للمنهج من حيث تنظيم طرؽ   -3

  تصميم وسائل و أساليب سلتلفة للتقوًن. تدريس و أساليبها و تنظيم و

يعُت حتديد اذلدؼ األساسي لكل مقرر و لكل درس بذاتو على حتديد خطوات  -4

الدرس، و على إعطاء اخلطواة اليت حتقق ىذا اذلدؼ بشكل مباشر نصيب 

 األسد من الوقت. 

إذا حّقق اذلدؼ األساسي لكل مقرر و لكل درس بذاتو زاؿ اخللط بُت العناصر  -5

من الًتاكيز، و حصل التكامل يف النهاية بُت و ادلهارات، و أخذا كل منها نصيبو 

 ىذه الفروع.
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إف حتديد اذلدؼ األساسي و األىداؼ الفرعية ينأى ابدلعلم عن تدريس أشياء     -6

، و جينبو ترؾ أشياء أساسية ختدـ ىذه األىداؼ بصورة مباشرة  كثَتة قد ال تلـز

  2و أكثر وضوحا.

 يةالتدريسخل اادلد .2

ي يعٍت موقف فلسفي عن اللغة و تعلم و تدريس اللغة اليت التدريسادلدخل 

 ية اللغة.التدريستصبح مرجع ألنشطة 

 ادلدخل اإلنساين -1

ابلدارس كإنساف و ليس رلرد آلة تتلقى مثَتات معينة لتصدر  االىتماـ

اللغات  تدريساستجاابت أخرى، ديثل اجتاىا حديثا بُت بعض خرباء 

ىذه اللغات، كما ىو معروؼ، يستهدؼ توثيق الصالت  تدريساألجنبية، و  

بُت الناس من سلتلف الثقافات، ولعل أوؿ خطوة لتحقيق ذلك ىي ااتحة 

ب من الثقافات ادلختلفة ليتحدثوا عن أنفوسهم، و يعربوا عن الفرصة للطال

مشاعرىم، و يتبادؿ كل منهم مع اآلخرين ما عنده. ىذه العملية الوجدانية 

فيها إشباع حلاجة الطالب للتعبَت عن الذات. و يرى ىؤالء اخلرباء أف 

 االىتماـ إبشباع احلاجات النفسية للطالب أمرا حيب أف يسبق تلبية مطالب

الفكر عندىم. و يروف أيضا ضرورة تزويد الطالب ابستجاابت فورية لكل ما 
                                                           

)الرايض: فهرسة مكتبة ادللك فهد الوطنية  علمي اللغة العربية لغري الناطقني هباإضاءات مل، عبدالرمحن بن إبراىيم الفوزاف 2
 258-257 ص ،(2111أثناء النشر،
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يصدر منهم كخطوات لتحقيق قدر من ادلشاركة الوجدانية معهم. وىذا القدر 

من ادلشاركة ديكن أف يتحقق من خالؿ ثالثة أساليب يقًتحها بعض اخلرباء 

األساليب ىي  اللغات األجنبية. ىذه تدريسمن مؤيدي ادلدخل اإلنساين يف 

: 

الشرح و التوضيح و تدريب الطالب على شلارسة اللغة يف مواقف  .أ 

 ختتلف.

لتدريب الطالب أيضا على االستجابة  role playingدتثيل الدور  .ب 

يف مواقف ختتلف فيها درجة ادلشاركة الوجدنية و نوعو )حب، 

 غضب، رجاء، .. اخل(.

نموذج الذي ديكن للطالب أف قياـ ادلعلم ابلنمذجة أي تقدًن ال .ج 

 حيتذيو. 

 ادلدخل التقٍت -2

ية، و التقنيات الًتبوية يف التدريسيقصد بذلك االعتماد على الوسائل 

اللغة. و ذلذه الوسائل و التقنيات كما نعلم دور كبَت يف توصيل اخلربة،  تدريس

 و حتويلها من خربة رلردة إىل خربة زلسوسة.

ية إىل التدريسئل و التقنيات يف العملية و لقد أدى صلاح ىذه الوسا

اللغات الثانية يتبٍت فكرة االعتماد  تدريسظهور اجتاه حديث نسبيا يف رلاؿ 
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ىذه اللغات. و بدأ ىذا االجتاه ينتشر عندما ظهرت احلاجاة  تدريسعليها يف 

اللغات الثانية جملموعة من الدارسُت الذين ينتموف إىل جنسيات  تدريسإىل 

ولغات متباينة، شلا يتعذر معو استخداـ لغة وسيطة جتمع بينهم مجيعا، سلتلفة 

 و من مث يفرض على ادلعلم التعامل ابللغة الثانية اجلديدة.

و يستهدؼ ادلدخل التقٍت توفَت سياؽ يوضح معاين الكلمات و 

الًتاكيب و ادلفاىيم الثقافية اجلديدة و ذلك عن طريق استعماؿ الصور و 

سومات و النماذج احلية، و البطاقات، و غَتىا شلا يساعد على اخلرائط و الر 

 تعريف الدارسُت بدالالت الكلمات األجنبية.

و يتسع رلاؿ ىذا ادلدخل ليشمل سلتلف وسائل االتصاؿ من كاسيت 

، إىل حاسوب slidesإىل فيديو إىل معامل لغات إىل راديو، إىل شرائح 

اللغة الثانية يف استخداـ  ريستد)كومبيوتر(. و لقد توسعت بعض برامج 

 التقنيات الًتبوية لتقدًن النماذج اللغوية الصحيحة و التدريب عليها.

ية تدريسعدـ توفر مواد  ;و يواجو ىذا ادلدخل مشكالت كثَت منها

جيدة، أو حىت كافية دلعلم يف كل موقف لغوي. و منها أيضا تعذر شرح 

مجة عن طريق مباشر و سلتصر. و الكلمات اجملردة اليت ديكن توضيحها ابلًت 

منها ارتفاع كلفة إعداد ىذه الوسائل و التقنيات إىل الدرجة اليت ال تتكلف 
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مع عدد ادلستفيدين منها. كما أف استخداـ احلاسب اآليل نفسو يواجو بعض 

 ادلشكالت.

 ادلدخل التحليلي -3

 لغوي أساسا .أ 

، عملية semanticsاين مبٍت على أحباث علم االجتماع اللغوي و ادلع .ب 

مفاىيم االفكار و الوظائف  ، حتليل النظاـ، speech actالكالـ 

nations and functions. 

يتطلب منا حتليل احلاجات اللغوية، كما يتطلب منهجا لغواي جديدا، و  .ج 

. و كذلك notional syllabusمنهجا وظيفيا مبنيا على الفكرة أيضا 

 .ادلنهج ذو األغراض اخلاصة

 ية جديدة و أساليب تدريس جديدة إىل حد ما.تدريسيستلـز إعداد مواد  .د 

يتحكم أصحاب ىذا ادلدخل يف معظم، إف مل يكن كل، ما يقدـ للطالب  .ه 

 من لغة.

 ادلدخل غَت التحليل -4

و ادلفاىيم  psycholinguisticsيستند إىل مفاىيم علم النفس اللغوي  .أ 

 ىيم اللغوية مثل سابقة.الًتبوية و ليس إىل ادلفا



25 
 

 و ادلتكامل globalيوصف ىذا ادلدخل أيضا أبنو ادلدخل الكلي  .ب 

integrated  و الطابيعي naturalistic. 

اللغة يف مواقف حياة طبيعية. و يركز على موضوعات  تدريسيتطلب  .ج 

 تتعلق حبياة الطالب و اجلوانب اإلنسانية العامة.

، مثل سابقة، إع .د   ية جديدة.تدريسداد مواد يستلـز

من الصعب التحكم يف اللغة ادلقدمة للطالب. كما أف االستجاابت  .ه 

اللغة عبارة عن  تدريساللغوية اليت تصدر منو يصعب توقعها، حيث أف 

 3شلارسة حقيقة و ليس مفتعلة.

 ادلدخل االتصايل -5

يقـو ابلنظرية التواصل أو وظيفة اللغوية. يف ىذا  التدريسادلدخل االتصايل ىو 

  4ية اللغة لتطوير مهارة التواصل و  مهارت اللغوية.التدريسادلدخل، األىداؼ 

 ودييز كاانؿ و سوين بُت أربعة أنواع من الكفاايت االتصالية ىي :

و تشَت إىل ما يقصده   grammatical competenceالكفاية النحوية  .أ 

و القدرة الكافية على تشومسكي من الكفاية اللغوية أي معرفة نظاـ اللغة 

 استخدامها.

                                                           
-115 .ص (،1989ة ادلنصورة، )مصر: جامع العربية لغري الناطقني هبا مناهجه و أساليبه تدريس، رشدي أمحد طعيمة  3
121 

4
 Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, Materi, dan 

Media (Malang: UIN Press, 2008), hlm.9 



26 
 

و تشَت إىل   sociolinguistic competence الكفاية اللغوية االجتماعية  .ب 

قدرة الفرد على فهم السياؽ االجتماعي الذي يتم من خاللو االتصاؿ مبا 

يف ذلك العالقات اليت تربط بُت األدوات االجتماعية ادلختلفة و القدرة 

 و ادلشاركة االجتماعية بُت الفرد و اآلخرين.على تبادؿ ادلعلومات 

و تشَت إىل قدرة الفرد  discourse competenceكفاية حتليل اخلطاب  .ج 

على حتليل أشكاؿ احلديث و التخاطب من خالؿ فهم بنية الكالـ و 

إدراؾ العالقة بُت عناصره و طرؽ التعبَت عن ادلعٌت و عالقة ىذا النص  

 ككل.

تشَت إىل قدرة الفرد على  strategic competenceاتيجية الكفاية االسًت  .د 

اختبار األساليب و االسًتاتيجيات ادلناسبة للبدء ابحلديث و ختامو، و 

االحتفاظ ابنتباه اآلخرين لو، و حتويل مسار احلديث و غَت ذلك من 

 5اسًتاتيجيات مهمة إلدتاـ عملية االتصاؿ.

 يةالتدريسالطرائق  .3

ىناؾ طرؽ متنوعة لتدريس اللغات األجنبية. و لقد جرى حوؿ كل منها 

جداؿ طويل، كما انتصر لكل طريقة بعض ادلختصُت، فأبرزوؿ مزااي طريقة ما و 

 عيوب الطرؽ األخرى. و من أىم ىذه الطرؽ أربع ىي :

                                                           
  121-115 .ص (،1989)مصر: جامعة ادلنصورة،  … العربية لغري تدريس، رشدي أمحد طعيمة 5
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القوائد و الًتمجة، ذلذه الطريقة عدة أمساء أخرى فيدعوىا البعض الطريقة طريقة  -1

 القددية، الطريقة التقليدية و من أىم مالمح ىذه الطريقة ما يلي :

هتتم ىذه الطريقة مبهارة القراءة و الكتابة و الًتمجة، والتعطي االىتماـ  .أ 

 الالـز دلهارة الكالـ

اللغة  تدريساألـ للمتعلم كوسيلة رئيسية لتستخدـ ىذه الطريقة اللغة  .ب 

ادلنشودة. و بعبارة أخرى، تستخدـ ىذه الطريقة الًتمجة كأسلوب رئيسي 

 يف التدريس.

هتتم ما يلجأ ادلعلم الذي يستخدـ ىذه الطريقة إىل التحليل النحوية، أي  .ج 

 اللغة األجنبية و ضبط صحتها. تدريسالتعميمات، كوسيلة ل

باشرة، ردا على طريقة القواعد و الًتمجة، ظهرت الطريقة ادلباشرة اليت الطريقة ادل -2

 دتتاز مبا يلي :

تعطي الطريقة ادلباشرة األولوية دلهارة الكالـ بداال من مهارات القراءة و  .أ 

 الكتابة و الًتمجة على أساس أف اللغة ىي االكالـ بشكل أساسي.

اللغة األجنبية و تعتربىا  تدريس تتجنب ىذه الطريقة استخداـ الًتمجة يف .ب 

 اللغة ادلنشودة و تعلمها. تدريسعددية اجلدوي، بل شديدة الضرر على 

 اللغة األجنبية. تدريسمبوجب ىذه الطريقة، فأف اللغة األـ المكن ذلا يف  .ج 
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الطريقة السمعية الشفوية، مسميات أخرى مثل الطريقة الشفوية و الطريقة اللغوية،  -3

مسها أوؿ ماظهرت أسلوب اجليش ألهنا استخدامت أوؿ ما استخدامت و كاف ا

العسكريُت األمريكيُت اللغات األجنبية إلرساذلم يف مهمات خارج  تدريسيف 

 بالدىم بعد احلرب العادلية الثانية. و من ابراز افًتاضات ىذه الطريقة مايلي: 

كالـ. و لذلك جيب اللغات أساسا كالما، أما الكتابة فهي دتثيل جزئي لل .أ 

اللغات األجنبية على الكالـ، و ليس على  تدريسأف ينصب االىتماـ يف 

 القراءة و الكتابة.

اللغة األجنبية مبوجب تسلسل معُت ىو: استماع،  تدريسجيب أف يسَت  .ب 

مث كالـ، مث قراءة، مث كتابة. و ىذا يعي أف يستمع ادلتعلم أوال، مث يقوؿ 

 أ ماقاؿ، مث يكتب ماقرأ أو عما قرأ.مااستمع إليو، مث يقر 

طريقة تكلم اللغة األجنبية دتاثل طريقة اكتساب الطفل للغة األـ. فهو  .ج 

يستمع أوال مث يبدأ حياكي مااستمع إلية.  مث يذىب إىل ادلدرسة ليتعلم 

 6القراء مث الكتابة.

 تدريسطريقة القرءة، يرجع التفكَت يف ىذه الطريقة إىل عدد من ادلتخصصُت يف  -4

اللغات األجنبية يف الربع األوؿ من القرف العشروف. و من ادلمكن إجياز أىم 

 مالمح طريقة القراءة فيما يلي :
                                                           

 (،1986وؽ زلفوظة للمؤلف،)الرايض: مجيع احلق أساليب تدريس اللغة العربية، دمحم علي اخلويل  6
 25-21.ص
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يها على بعض ادلهارات تبدأ ىذه الطريقة عادة بفًتة يتدرب الطالب ف .أ 

الصوتية. فيستمعوف لبعض اجلمل البسيطة. و ينطقوف بعض األصوات و 

اجلمل. حىت أيلفوأ النظاـ الصويت. انطالقا من مبدأ مؤداه، أف الصورة اليت 

يكوهنا ادلرء عن النظاـ الصويت للغة سوؼ تسهم يف تنمية مهاراتو يف 

 االتصاؿ برموزىا على الصفجة ادلطبوعة.

بعد أف يتدرب الطالب على نطق مجل معينة. يقرؤىا يف نص. و يعمل  .ب 

 ادلدرس على تنمية بعض مهارات القراءة الصامتة عند الطالب.

بعد ذلك يقرأ الطالب ىذا النص قراءة جهرية متبوعة أبسئلة حوؿ النص  .ج 

 7للتأكد من فهمو.

الطريقة االنتقائية، أتيت الطريقة االنتقائية ردا على الطرؽ السابقة. و االفًتاضات  -5

 الكامنة وراء ىذه الطريقة ىي : 

كل طريقة يف تدريس ذلا زلاسنها و ديكن االستفادة منها يف تدريس اللغة  .أ 

 االجنبية.

ئة دتاما و لكل طريقة مزااي و عيوب و ال توجد طريقة مثالية دتاما أو خاط .ب 

 حجج ذلا و حجج عليها.

                                                           
7
 136 .ص (،1989دلنصورة، )مصر: جامعة ا …العربية لغري  تدريس، رشدي أمحد طعيمة  
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ج. من ادلمكن النظر إىل الطرؽ الثالث السابقة على أساس أف بعضها يكمل 

البعض اآلخر بدال من النظر إليها على أساس أهنا متعارضة أو متناقضة. و 

دال من  بعبارة أخرى، من ادلمكت النطر إىل الطرؽ الثالث على أهنا متكاملة ب

 8كوهنا متعارضة أو متنافسة أو متناقضة.

 يةالتدريس /اسًتاتيجياتاألساليب .4

ية. و من تدريس عمليةية يعٍت الطريقة اليت يستخدمها يف التدريس  األسلوب

 يما يلي :ية فتدريسعناصر أسلوب 

 ية األوىلالتدريساألنشطة  .أ 

 إيصاؿ ادلعلومات .ب 

 مشاركة طالب .ج 

 اختبار .د 

 متابعة .ه 

ية اللغة العربية يعٍت األسلوب لشرح ادلادة اللغة العربية التدريسو األسلوب 

 9ليسهل الطالب يف فهم ادلادة اللغة العربية.

 يةالتدريسادلواد  .5

                                                           
8
     26 .ص (،1986)الرايض: مجيع احلقوؽ زلفوظة للمؤلف، …أساليب تدريس ، دمحم علي اخلويل  

9
 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN Maliki 

Press,2011), hlm. 9-12 
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العربية للناطقُت بغَتىا، و تتضمن ىذه  تدريستصور إلعداد كتاب أساسي ل

 ادلرحلة األعماؿ التالية :

ة عملية حتليلية تقوديية، اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، دراس تدريسدراسة كتب  -1

لالستفادة من اجلوانب ادلضيئة فيها، و لسد الثغرات و جوانب القصور اليت و 

 ب اآلتية :نقعت فيها، و ديكن االستفادة من ىذه الدراسة يف اجلوا

ادلفردات ادلستخدمة، أسلوب تقدديها و التصاعد هبا، نظاـ تكرار الكلمة يف 

س، ادلفردات ادلشًتكة بُت الكتب، أسلوب عرض الدرس الواحد و يف بقية الدرو 

اللًتاكيب للغوية، أنواع التدريبات و التمارين ادلستخدمة، ادلوضوعات و احملاور 

 الثقافية و اجلضارية اليت دارت حوذلا، أساليب ادلعاجلة و التناوؿ.

قتضي دراسة و حتديد الثروة اللفظية األساسية اليت سيستند إليها الكتاب، و ىذا ي -2

إعداد قائمة ابدلفردات األساسية الشائعة و الضرورية، و دلا كانت اللغة العربية 

اآلف خلوا من قائمة مفردات أساسية، و دلا كاف القياـ هبذا العمل من شأنو أف 

يستغرؽ عدة سنوات و يتطلب جهدا كبَتة و متعددة، فإف األمر يتطلب منا اال 

عن بدائل تستويف و بقدر اإلمكاف بعض  نقف يف األيدي و أف نبدأ يف البحث

 االجتاىات العملية و من ىنا نقًتح مثال إعداد قائمة.

دراسة ادلشكالت و الصعوابت ادلتصلة بتعلم مهارات اللغة، و اليت ديكن أف جتابو  -3

ادلتعلمُت، إما نتيجة لصعوبة يف لغتنا، أو الختالؼ بُت لغة الدارس و اللغة 
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دان يف التعرؼ على ىذه ادلشكالت و الصعوابت الدراسات العربية. و شلا يساع

ادلقارنة و التقابلية، و دراسات األخطاء الشائعة و استخداـ منهج حتليل 

األخطاء، ذلك أف مثل ىذه الدراسات تعترب أساسا ال ينتغي إمهاذلا عندا أتليف  

يها وضع العربية للناطقُت بغَتىا ))فمن أوؿ األساس اليت يعتمد عل تدريسكتب 

الكتاب ادلدرسي الدراسات التقابلية بُت اللغة العربية و اللغة الناطق هبا من يتعلم 

 11العربية من حيث األصوات و الًتاكيب.

 يةالتدريسالوسائل  .6

لقد حتولت العملية يف العصر احلديث داخل الصف و خارجو إىل نشاط لو 

ية دور فاعل بُت التدريسأىداؼ و نتائج ختضع للقياس و التقنُت، و أصبح للتقنيات 

مدخالت ىذا النشاط و سلرجاتو. و فضال عن ذلك فقد صارات تلك التقنيات 

طوير عناصر النظاـ الًتبوي كافة بوجو عاما و عناصر ادلنهج تلعب دررا ىاما يف ت

على وجو اخلصوص، و جعلها أكثر فاعلية و كفاية، و ذلك من خال االستفادة منها 

يف عملية التخطيط ذلذه ادلناىج و تنفيذىا و تقوديها و متابعتها و تطويرىا مبا يسهم 

 بشكل كبَت يف حتقيق أىدافها ادلنشودة. 

 و التعلم : التدريسية يف حتسُت عملية التدريسئل دور الوسا

                                                           
)مكة: جامعة أـ  اللغة العربية للناطقني بلغات آخر تدريسالكتاب األساسي لزلمود كامل الناقة و رشدي امحد طعيمة،   11
 263-261 .ص (،1983القرى، 



33 
 

ية تدريس، أوضحت الدراسات و األحباث أف الوسائل التدريسأوال: إثراء 

و توسيع خربات ادلتعلم و تيسَت بناء ادلفاىيم و  التدريستلعب دورا جوىراي يف إثراء 

ض الرسائل ختطي احلدود اجلغروفية و الطبيعية ابستخداـ وسائل اتصاؿ متنوعة تعر 

 ية أبساليب مثَتة و مشوقة و جذابة.التدريس

 التدريس، و يقصد بذلك جعل عملية التدريساثنيا: حتقيق اقتصادية 

اقتصادية بدرجة أكرب من خال زايدة نسبة التعلم إىل تكلفتو. فاذلدؼ الرئيس للوسائل 

ن التكلفة يف ية ىو حتقيق أىداؼ تعلم قابلة للقياس مبستوى فعاؿ أبقل قدر مالتدريس

 الوقت و اجلهد و ادلصادر.

اثلثا: ادلساعدة على استثارة اىتماـ التلميذ و إشباع حاجتو للتعلم، يكتسب 

ية ادلختلفة بعض اخلربات اليت تثَت التدريسالتلميذ من خالؿ استخداـ الوسائل 

أقرب إىل ية اليت ديرهبا ادلتعلم التدريساىتمامو و حتقيق أىدافو. و كلما كانت اخلربات 

الواقعية أصبح ذلا معٌت ملموس و ثيق االصلة ابألىداؼ اليت يسعى التلميذ إىل 

 حتقيقها و الرغبات اليت يتوؽ إىل إشباعها.

رابعا: ادلساعدة على زايدة خربة التلميذ منا جيعلو أكثر استعدادا للتعلم، 

لو أكثر ية متنوعة يكتسب التلميذ خربات مباشرة جتعالتدريسابستخداـ وسائل 

 استعداد للمتعلم. شلا يساعد على جعل تعلم التلميذ يف أفضل صورة.
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خامسا: ادلساعدة على اشًتاؾ مجيع حواس ادلتعلو يف عملية التعلم، إف اشًتاؾ 

يؤدي إىل ترسيخ و تعميق ىذا التعلم و الوسائل  التدريسمجيع احلواس يف عملية 

 لم، شلا يساعد على بقاء أثر التعلم.ية تساعد على إشراؾ مجيع حواس ادلتعالتدريس

سادسا: ادلساعدة يف زايدة مشاركة التلمسذ اإلجيابية يف اكتساب اخلرباة، 

ية قدرة التلميذ على التأمل ودقة ادلالحظة واتباع التفكَت التدريستنمى الوسائل 

العلمي للوصوؿ إىل حل ادلشكالت. و ىذا األسلوب يؤدي ابلضرورة إىل حتسُت 

 11لتعلم و رفع األداء عند التالميذ.نوعية ا

و من الضروري أف يستفيد ادلعلم من الوسائل ادلعينة يف تدريس عموما و 

 ادلسائل إىل ثالثة أنواع :تدريس اللغة خصوصا. و تنقسم 

 وسائل مسعية، مثل الشريط ادلسجل و الراديو (1)

 وسائل بصرية، مثل اللوحات و الصوار (2)

 12وسائل مسعية بصرية، مثل األفالـ الناطقة (3)

 يةسالتدرياالختبارات  .7

. وذلذا، فإف االختبار اجليد أساسي التدريستلعب االختبار دورا ىاما يف 

اجليد و التعلم اجليد. و لقد تبُت دائما أف ادلعلمُت و الطالب يركزوف على ما  تدريسلل

                                                           
فهد الوطنية  ك)الرايض: فهرسة مكتبة ادلل…إضاءات ملعلمي اللغة العريب عبدالرمحن بن إبراىيم الفوزاف،  11

 119-118 .ص (،2111أثناء النشر،

 171.ص (،1986)الرايض: مجيع احلقوؽ زلفوظة للمؤلف، …أساليب تدريس ، دمحم علي اخلويل  12
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تركز عليو االختبار. فإذا كاف ىناؾ خلل ما يف نظاـ االختبارات، فإف ىذا ينعكس 

 13معا.و التعلم  التدريسبسرعة على 

 هتداؼ االختبارات عامة إىل عدة أىداؼ منها :

قياس التحصيل، قد يهدؼ االختبار إىل قيار حتصيل الطالب أو مدى إتقانة  .1

دلهارة ما. مثاؿ ذلك االختبار الذي جيريو ادلعلم لطالبو يف إثناء السنة الدراسية أو 

 يف هنايتها.

هدؼ االختبار إىل مساعدة ادلعلم على تقييم عملو ليعرؼ التقييم الذايت، قد ي .2

مدى صلاحو يف مهنتو التدريسية. و قد يهدؼ االختبار إىل مساعدة الطالب يف 

تقييم ذاتو و مدى تقدديو عرب أشهر السنة الدراسية أو عرب السنوات الدراسية 

 ادلتتابعة.

لًتبوي. إذا أردان ادلقارنة التجريب، أحياان يستخدـ االختبار ألغراض التجريب ا .3

بُت طريقيت تدريس لنعرؼ أاي منها ىي األكفأ، صلرب كل طريقة على رلموعة من 

الطالب و نستعُت ابالختبارات قبل التدريس و بعده لنقيس مدى تقدـ كل 

 رلموعة، مث نتوصل إىل االستنتاج ادلتعلق أبفضلية الطريقة بناء على تفاضل التقدًن.

َتا ما تستخدـ التختبارات يف عملية ترفيع الطالب من سنة دراسية إىل الًتفيع، كث .4

 أخرى سواء أكاف ذلك يف ادلدارس أـ يف اجلامهات اليت تتبع نظاـ السنوات.

                                                           
 155 .ص مرجع نفسو،  13
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إعالـ الولدين، الوالد الذي يدفع تكاليف دراسية ابنو يريد أف يعرؼ ادلستوى  .5

 ختبارات.الدراسي البنو. و ال سبيل إىل ىذا إال عن طريق اال

التشخيص، قد يستخدـ االختبار، بعد التحليل البندي، يف مساعدة ادلعلم على  .6

 معرفة تقاط الضعف و نقاط القوة لدى طالبو يف مادة ما.

ية تفضل استخداـ التجميع ادلتجانس، التدريسالتجميع، بعض ادلدارس أو الربامج  .7

توفقُت يف صفوؼ أي وضع الطالب الضعاؼ يف صفوؼ خاصة و الطالب ادل

خاصة أخرى. و البعض يفضل التجميع ادلتنوع، أي مزج الصفوؼ ذاهتا حبيث 

يلتحق ابلصف الواحد طالب من مستوايت حتصيلية سلتلفة. و يف حالتُت، أي 

التجميع ادلتجانس و التجميع ادلتنوع، البد من إجراء االختبارات ادلناسبة و من مث 

 14لى أساس درجاهتم فيها.يتم انتقاء الطالب و توزيعهم ع

 موصفات االختبار اجليد :

الثبات، يقصد ابلثبات عدـ التذبذب يف االختبار إذا ما قصد يو أف  

و الطوؿ والعرض لعدة يكوف مبثابة ادلقياس. فادلقياس ادلًتى مثال ديكن أف تقيس ب

أشياء، و ديكن بعد فًتة أف تقيس األشياء نفسها ابدلقياس ادلًتى نفسو و حتصل على 

النتائج نفسها دوف تذبذب ما داـ الطوؿ و العرض كما مها مل يتغَتا. و على ىذا فإف 

ثبات االختبار يرتبط إىل حد كبَت بثبات التقدير  العاـ أو حىت الدرجات اليت حيرزىا 

                                                           
 3-2 .ص (،2111)األردف: دار الفالح للنشر و التوزيع،  االختبارات اللغوية دمحم علي اخلويل،  14
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لدراس نفسو، فإذا ما تذبذبت درجاتو فإف دذا يعٍت أف ادلقياس أو االختبار ال ا

، و بعد حتصيل  يتصف ابلثبات. فمثال إذاقدمنا اختبارا معينا لنخبة من الدارسُت اليـو

نوعي و كمي معلـو لدينا، مث قدمنا ىذا االختبار نفسو للنخبة نفسها حتت ظروؼ 

د مث جاءت النتائج سلتلفة اختالفا بينا، فيمكن مطابقة أو مشاهتة دوف إضافة جدي

القوؿ يف ىذه احلاؿ أبف ىذا االختبار يفتقر إىل الثبات و ىذا جيعلو اختبارا غَت 

 جيد.

الصدؽ، إف صدؽ االختبار يعٍت إىل أي مدى يقيس الشيء الذي وضع من 

س ىذا أجلو. فأذا كاف قد وضع لقياس حصيلة الدراس يف ادلفردات، فهل يقـو بقيا

العنصر حقا أـ أنو يقيس عنصرا آخر كالًتاكيب أو األصوات؟ إف اختبارا صمم 

لقياس قدرة الدراس على الًتمجة ال يعٍت إطالقا أنو ديكن أف يكوف مقياسا تقاسا بو 

مقدارتو على الكالـ. و كذالك اختبارا اإلمالء ال يصلح أف يكوف مقياسا يقاس بو 

صدؽ عالية لالختبار، جيب أف يكوف احملتوى ذا عالقة  النطق السليم. و لتوفَت درجة

ابلشيء الذي يراد قياسو. و جيب استبعاد أية مشكلة اثنوية ال عالقة ذلا بو، و اليت 

 قد تكوف يف ذاهتا أكثر صعوبة من الصعوابت ذات الصلة ابالختبار.

ال سهولة التطبيق، قد يتمتع التختبار بدرجيت ثبات و صدؽ عالتُت إال أنة 

 ديكن تطبيقو لسبب من األسبب اليت تتصل ب:

 التصحيح .أ 
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 أو األمكاانت ادلادية .ب 

 أو عدـ مناسبة الظروؼ اليت يتطلبها إلجراء االختبار من حيث الوقت.  .ج 

أو عدـ توفر أجهزة بعينها يستلزمها تطبيق االختبار و خترج عن إمكاانت  .د 

 اجلهة ادلنفذة لو و قدراهتا.

من صفات االختبار أف دتكن فيو القدرة على التمييز بُت سلتلف  التمييز،

الداريسن من حيث األداء، ففي كل صف من الصفوؼ صلد تباينا بُت الدارسُت، 

فهناؾ ادلتفوؽ و الضعيف و مستوايت بُت ىؤالء و ىؤالء. و لكي يفرؽ االختبار 

قدر االمكاف يف  بُت ىذه الفئات، فإف على واضعي االختبارات أف يتوخوا الدقة

مدى سهولة األسئلة و صعوبتها حبيث ال تكوف كلها صعبة يربز فيها ادلتفوقوف فقط، 

أو متوسطة جييب عنها ادلتفوقوف و ادلتوسطوف دوف الضعاؼ، أو سهلة كلها حبيث ال 

%  ال يعد شيئا كبَتا إذا 81تفرؽ بُت اجلميع. فعلى سبيل ادلثاؿ، فإف احلصوؿ على 

% وال شك يف 82% و 78طالب على درجات يف ادلدى ما بُت ما حصل كل ال

أف اختبارا حيصل فيو معظم الدارسُت على ادلدى ادلذكور ىو اختبار يفتقر إىل عنصور 

التمييز ألف أسئلتو غَت جيدة و ألف السؤاؿ اجليد ينبغي أف يكوف غَت غامض، أي 

اجليد ىو السؤؿ ادلميز أنو جيب أف يكوف للسؤاؿ تفسَت واحدا. و كذلك فإف السؤؿ 

 الذي تتفق نتيجتو مع النتيجة العامة لالختبار ككل.
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ادلوضوعية، من أىم صفات االختبار اجليد أف يكوف موضوعيا يف قياسو 

النواحي اليت أعد لقياسو. و ديكن أف تتحق ادلوضوعية يف االختبار عن طريق فهم 

لة و اإلجاابت ادلطلوبة منو، أىداؼ االختبار، و أف يكوف ىناؾ تفسَت واحدا لألسئ

فال تسمح صياغة السؤؿ بفهم معٌت آخر غَت ادلقصود بو، ألف اخلتالؼ يف فهم 

ادلضموف نتيجة وجود لبس أو غموض يف التعبَت يؤثر يف صدؽ االختبار، و ابلتايل 

يف ثبات نتائجو. كما يعد االختبار موضوعيا إذا كاف يعطي الدرجة نفسها، بغض 

ححو، لذلك تصمم األسئلة حبيث ديكن احلصوؿ على الدرجة دوف النظر عمن يص

 15تدخل احلكم الذايت للمصحح.

 عملية تدريس .ب

 ادلدرس .1

مناخ الفصل الدراسي و ما حيدث بداخلو. و ىو احملرؾ  ادلعلم ىو ادلهيمن على

لدوافع التالميذ و ادلشاكل الجتاىاهتم عن طريق أساليب التدريس ادلتنوعة، و ينحصر 

اىتماـ ادلدرس التقليدي يف حتقيق أىدافو اليت تدور يف معظمها حوؿ تلقُت 

ما يعطى لو دوف ادلعلومات. أما التلميذ فهو أدة سلبية، عليو أف أيخذ و يتقبل 

 ي.التدريسمناقشة، و يغفل دتاما دوره كأحد ادلتغَتات األساسية يف ادلواقف 

                                                           
)الرايض: فهرسة مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء …إضاءات ملعلمي اللغة العريب عبدالرمحن بن إبراىيم الفوزاف،  15

 97-94 .ص (،2111النشر،
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لقد األواف لتغيَت النظرة التقليدية للمعلم، حيث تغَتت نظرايت علـو الإلدارة 

و التنظيم، و جاءت نظرانت جديدة كانت رد فعل إلغفاؿ العنصور البشرى و 

اإلدارية. و اىتمت ابلعمل اإلنساين و ابجتاىات  العالقات اإلنسانية يف العملية

العاملُت، ومبا يعتنقونو من آراء و مبادئ، و مبا بينهم من فروؽ فردية، و ما حبمعهم 

من عالقات اجتماعية. إف ادلعلم يراعي طبيعة ادلادة الدراسية، و طبيعة ادلتعلم، و أف 

ن حيث زايدة االىتماـ بدور التلميذ يراعى نظرايت اإلدارة احلديثة و الًتبية احلديثة، م

 16ية.التدريسو مشاركتو إلجيابية يف العملية 

 و الصفات الالزمة لكل معلم :

يئات، مثال أعلى يف متخلقا ابألخالؽ الكردية، بريئا من األعماؿ الس .1

 أعمالو و أحوالو

 لو نية خالصة  يف أعمالو و عزدية قرية يف أداء واجبة .2

 سليم اجلسم و العقل و قوي البنية .3

 خاليا من العاىات ادلشوىة التب ختل مبهنتو .4

 عادلا بقواعد الًتبية و طرؽ التدريس .5

 عادلا بعلم النفس .6

 ة ادلتنوعة حىت يكوف غزيرة ادلادةمولعا مبطالعة ادلراجع الكثَت  .7

                                                           
 415 .ص (،1992)القاىرة: الدار ادلصرية البنانية،  اللغة العربية بني النظرية و التطبيق تدريسحسن شحاتة،   16
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ماىرا يف اختيار ادلواد ادلوثوؽ بثحتها ادلالئمة للزماف و ادلناسبة دلدارؾ  .8

 التالميذ

 قادرا على ترتيب ادلواد ترتيبا منطقيا و كتابتها يف دفًت اإلعداد .9

 قادرا على إيصاؿ ادلعلومات إىل أذىاـ التالميذ و تفهيمها ذلم .11

 ارة يف اللغة اليت يدرس هبا و الطالقة يف الكالـ و الفصاحة فيولو مه .11

 رلد يف عملو زلبا دلهنتو نشيطا يف أداء واجبو .12

 ابش الوجو حسن البزة لطيف اذلنداـ .13

 قادرا على صك حوافظ النشء مبسائل العلـو و الفنوف .14

 17عواطفهم.لو استعداد دلهنتو و كفاءة يف تشجيع التالميذ مع احًتاـ  .15

 الطالب .2

ية للطالب يف أربع مهارات يعٍت، من الصفات اليت يتصف التدريساألعماؿ 

 يعرؼ كيف :هبا ادلستمع اجليد أنو 

 يستمع إىل اآلخرين فيحًتمهم و أيخذ حديثهم مأخذ االعتبار  .1

ال يستمع مع إىل األشياء ادلختلفة أبسلوب واحدا. و التشابو بُت  .2

االستماع و القراءة يف ىذا األمر كبَت. فنحن ال نقرأ ما بُت أيدينا أبسلوب 

 واحدا أو مستوى اثبت.
                                                           

)كونتور فونوروكو إندونيسا: معهد دار السالـ الرتبية العملية يف التدريس مقرر للصف السادس كلية ادلعلمُت اإلسالمية،    17
 4-3 .ص (،2113للًتبية اإلسالمية، 
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 يستمع إليو.  يستطيع انتقاء ما ينبغي أف  .3

 يلتقط األفكار الرئيسية فيما يستمع إليو.  .4

 يستطيع التمييز بُت ىذه األفكار و بُت األفكار الثانوية.  .5

 يستطيع التمييز بُت ما ىو حقائق و ما ىو آراء فيما يستميع إليو.  .6

يستطيع متابعة احلديث ابلشكل الذي ديكنو من إكمالو يف حالة ما لو   .7

 تحدث، أو عجز عن اختيار التعبَت ادلناسب دلا يريد قولو.سكت ادل

ديارس تقاليد االستماع و آدابو. إنو ال يكتفي أبف ينصت إىل متحدثة. و  .8

إمنا يعرؼ كيف يقدر مشاعرىم. كيف جياملهم يف احلديث. يعرؼ مىت 

 جيب أف يعرب عن أتييده ذلم، أو رفضو دلا يقولوف.

 نفسو إىل غَت ذلك من آداب. يتقبل حديث ادلتحدث عن .9

ينقد ما يسمعو، فال ختدعو مثال عبارات معينة أو طريقة عرض خاصة.  .11

أو مشاعر و انفعاالت يضيفها ادلتحدث على ما يقولو، ادلهم يف ذلك أال 

تصرفو ىذه احملاوالت عن الغرض الرئيسي و اذلدؼ الذي يتوخاه 

  18ادلتكلم.

و فيما يلي رلموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسمهم يف تطوير تدريس 

 مهارة الكالـ يف العربية كلغة اثنية.

                                                           
 148-147 .ص (،1989)مصر: جامعة ادلنصورة،  …ية لغريالعرب تدريس، رشدي أمحد طعيمة  18
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تدريس الكالـ يعٍت شلارسة الكالـ، يقصد بذلك أف يتعرض الطالب ابلفعل 

لم غَته عنو..إف الكالـ مهارة ال يتعلمها إىل مواقف يتكلم فيها بنفسو ال أف يتك

من ىنا تقاس كفاءة ادلعلم يف حصة …الطالب إف تكلم ادلعلم وظل ىو مستمعا

الكالـ مبقدار صمتو و قدرتو على توجيو احلديث و ليس بكثرة كالمو و استنثاره 

 ابحلديث.

أف يعرب الطالب عن خربة، يقصد بذلك أال يكلف الطالب ابلكالـ عن 

يس لديهم علم بو..ينبغي أف يتعلم الطالب أف يكوف لديو شيء يتحدث عنو. شيء ل

و من العبث أف يكلف الطالب ابلكالـ يف موضوع غَت مألوؼ إذ أف ىذا يعطل 

 19فهمو. و قد ال جيد يف رصيد اللغوي ما يسعفو.

ستخالص الصفات مث يف ضوء العرض السابق لطبيعة عملية القراءة ديكن ا

 اآلتية للقارء ادلاىر.

 القدرة على سرعة التعرؼ على معٌت الرموز الكتابية للغة العربية )كلغة اثنية(.  .1

القدرة على تعديل السرعة يف القراءة، حبيث تتناسب مع طبيعة ادلادة ادلقروءة. و   .2

 الغرض من قراءهتا.

للقراءة حبيث يستخدـ منها ما يالئم  القدرة على التحكيم يف ادلهارات األساسية  .3

 ادلناشط اليت يقـو هبا.

                                                           
 161 - 161 .ص مرجع نفسو،  19
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القدرة على تذكر ما سبق قراءتو. و ربطو مبا يليو. و استنتاج أفكار الكاتب   .4

 الرئيسية. و معرفة اذلدؼ األساسي الذي يرمي الكاتب إليو.

ة و حتليلية. و تلك القدرة على التمييز بُت ادلادة اللغوية اليت حتتاج إىل قراءة أتملي  .5

 اليت ال تستدعي أكثر من اىتماـ عابر.

و ىناؾ قدرة عامة أخرى حسية و نفسية يتميز هبا القارىء ادلاىر منها : 

سالمة الصحة العامة. و قوة البصر. و الثبات االنفعايل. و الذكاء. و القدرة على 

 21ى ادلادة.الًتكيز. و االنتباه القوي دلمارسة القراءة. و االىتماـ بفحو 

نقدـ فيما يلي رلموعة من التوجيهات العامة اليت قد تسهم يف التخطيط 

 لدرس الكتابة و تنفيذه :

توظيف ما تعلمو الطالب، ينبغي أال يقدـ للطالب شيء يكتبو إال إذا قد ألفو   .1

ة من خالؿ ادلواد الكتاب تدريسمساعا، و ميزه نطقا، و تعرؼ عليو قراءة. إف 

اللغوية اليت سبق للطالب تعلمها من شأنو أف يعجل بتعلم الكتابة. و يثبت 

 ادلهارات اللغوية السابقة.

تعريف الطالب ابذلدؼ، من معايَت الكتابة اجليدة أف يتسق تنظيم ادلادة و  .2

يتناسب زلتواىا مع ما يف ذىن الفرد من ىدؼ..من ىنا كاف من أوىل خطوات 

 الكتابة تعريف الطالب دائما ابذلدؼ من الكتابة. تدريس

                                                           
 175 - 174 .ص مرجع نفسو،  21
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الكتابة يف بعض  تدريسالكتابة، حتديد الوقت ادلناسب للبدء يف  تدريسالبدء ب  .3

العربية كلغة اثنية مشكلة حقيقة..فتعض الربامج يبكر بذلك.  تدريسبعض برامج 

و سطا يرفض  و بعضها اآلخر يتأىن كثَتا..و رأينا ىنا أف نقف من األمر موقفا 

كال من التبكَت و اإلبطاء..و يقصد ابلتبكَت ىنا تقدًن الشكل ادلكتوب للرمز 

اللغوي مبجرد نطقو..و يكفي يف رأينا أف يتكوف عند الطالب وصيد بسيط من 

رلموعة من الكلمات واجلمل اليت يستعملها يف مواقف اتصاؿ ذي معٌت فهما و 

 21إفهاما..

 مهارات اللغويةج. 

اللغة أربع مهارات، ىي: االستماع، والكالـ، والقراءة، والكتابة. و السيلة اليت تنقل 

مهارة الكالـ ىي الصوت عرب التصاؿ ادلباشر بُت ادلتكلم و ادلستمع. أما مهارات القراءة و 

 الكتابة، فوسيلتهما احلرؼ ادلكتوب.

دوف قيود الزماف و ادلكاف. و من انحية و حتقق االتصاؿ ابدلهارتُت األخَتتُت، 

أخرى يتلقى اإلنساف ادلعلومات و اخلربات، عرب مهاريت االستماع و القراءة، فهما مهارات 

استقبالن و يقـو اإلنساف عرب مهاريت الكالـ و الكتابة ببث رسالتو، مبا حتويو من تعلومات 

 و خربات، فهما مهارات إنتاج.

                                                           
 189 - 188 .ص مرجع نفسو،  21
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ج إىل رصيد لغوي أكرب، و ىو ديارس االستماع و و يالحظ أف اإلنساف حيتا 

 القراءة، على حُت أنو حيتاج إىل رصيد أقل من اللغة، و ىو ديارس الكالـ و الكتابة.

و الًتابط متحقق بُت ادلهارات، فتعضها خيدـ يعضا، إذا استخدمت مهارات اإلرساؿ 

ستماع و القراءة(، ألف )الكالـ و الكتابة( استخداما صحيحا منت مهارات االستقباؿ )اال

اللغة شلارسة، فإذا مل تتكلم اللغة تسرع تعلم اللغة. و كذلك فإف دلهاريت االستقباؿ أثر يف 

 منو مهاريت اإلرساؿ.

 مهاريت اإلستقبالية .1

 مهارة االستماع -1

مهارة االستماع أوىل ادلهارات اليت دير تبها الطفل يف اكتساب لغتو 

اللغة األجنبية. و من ادلعلـو أف من اليسمع ال يتكلم، و األـ، و دير هبا متعلم 

األصم من الصغر يكوف أبكما، و لذا يغلب على من فقذ ىاتُت احلاستُت أف 

 ي واحدا )لغة اإلشارة(.تدريسيكوف يف برانمج 

وال يتصور أف يتعلم الطالب لغة أجنبية يف برانمج يهتم ابجلانب 

ارة االستماع. صحيح أف الطالب قد يقرأ و االتصايل للغة دوف الًتكيز على مه

يكتب يف اللغة األجنبية دوف أف حيسن اجلانب االتصايل من فهم مسموع و  

كالـ. و لكنو يبقى غَت قادر على استخداـ اللغة االستخداـ الصحيح. و 
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ااغات يف القادًن، مثل طريقة  تدريسىذا االجتاه كاف سائدا يف بعض طرؽ 

 22القوائد و الًتمجة.

لالستماع أىداؼ كثَتة، و ختتلف األىداؼ من مرحلة غلى أخرى و 

 ديكن إبراز أىم أىداؼ االستماع فيما يلي :

 نتباه، و الًتكيز على ادلادة ادلسموعة.القدرة على اإلضغاء و اال  .1

 القدرة على تتبع ادلسموع، والسيطرة عليو مبا يتناسب مع غرض ادلستمع. .2

 القدرة على فهم ادلسموع يف سرعة و دقة من خالؿ متابعة ادلتكلم. .3

غرس عادة اإلنصات ابعتبارىا قيمة اجتماعية، و تربوية مهمة يف إعداد  .4

 الفرد.

 اجتهات أفضل جتاه االستماع، لتمضية أوقات الفراغ.تكوين  .5

 تنمية جانب التذوؽ اجلمايل من خالؿ االستماع، لتمضية أوقات الفراغ. .6

 القدرة على إدراؾ معاين ادلفردات يف ضوء سياؽ الكالـ ادلسموع. .7

القدرة على إصدار احلكم على الكالـ ادلسموع، و التخاذ القرر  .8

 23ادلناسب.

 مهارة القراءة -2
                                                           

)الرايض: فهرسة مكتبة ادللك فهد الوطنية أثناء …إضاءات ملعلمي اللغة العريب عبدالرمحن بن إبراىيم الفوزاف،  22
 177-176 .ص (،2111النشر،

 .ص (،1992)الرايض: دار ادلسلم للنشر و التوزيع،  املهارات اللغوية ماهيتها و طرائق تدريسهافؤد زلمود علياف،  أمحد  23
59-61 
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أما التعريف االصطالحي للقراءة، ففي النصف األخَت من القرف 

العشروف كثرت األحباث و الدراسات حوؿ القراءة و نتيجة ذلذه الدراسات 

من مفهـو يسَت يقـو على أف القراءة عملية  24ير مفهـو القراءة.تطو 

ميكانيكية بسيطة إىل مفهـو معقد يقـو على أهنا نشاؾ عقلي يستلـز تدخل 

 25شخصية األنساف بكل جوانبها.

القراءة يقصد منو: ))التعرؼ على احلرؼ و الكلمات و  تدريسكاف 

النطق هبا(( و ىذا التعريف ضيق يتمثل يف اإلدراؾ البصري للرموز ادلكتوبة، و 

عٌت الرموز ادلكتوبة فلم يكن يوجو لو التعرؼ عليها، و النطق هبا، أما الفهم دل

 أما أىداؼ القراءة فيما يلي : 26أي اىتماـ يف أوؿ األمر.

. إتقاف ادلهارات األساسية للقراءة، و اليت البد منها يف تكوين القدرة على 1

ة، واستغالؿ القراءة يف تكوين اىتمامات و أغرض جديدو، و القراء

 استخداـ ادلراجع استخداما فعال.

 . تزويد القارىء حبصيلة متجددة من ادلفردات اللغوية، و الًتاكيب اجليدة.2

. تزويد القارئُت مبا حيتاجوف إليو من العلـو و اآلداب و الفنوف، و ادلهارات 3

 العملية.

                                                           
 54 .ص (،1981)القاىرة: ادلركز القومي للبحوث،  يةالتدريساللغة العربية و مشكالهتا ، يوسف الصفيت  24

  31 .ص (،1956)القاىرة: دار ادلعرفة،  مذكرات يف طرق تدريس اللغة العربيةد رشدي خاطر، زلمو   25

 121 .ص (،1992)الرايض: دار ادلسلم للنشر و التوزيع،  …املهارات  أمحد فؤد زلمود علياف،  26
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على القراءة يف سالمة و النطالؽ و فهم، و التمييز بُت . تنمية القدرة 4

األفكار اجلوىرية و العرضية فيما يقرؤه القارىء، و فهم األفكار 

 ادلتضمنة.

. تنمية االستمتاع ابلقراءة، و جعلها عادة يومية شلتعة و مسيلة، و تنمية 5

 االنتفاع، ابدلقروء يف احلياة، و جل ادلشاكل بو.

للمتعلم كي يكتسب فنية معقولة، مع تنمية القدرة على  . هتيئة الفرصة6

 استخداـ ادلراجع و ادلعاجم، و التعبَت عما يقرأ القارىء أبسلوبو اخلاص.

توسيع اخلربات لدى القارئُت و إغناؤىا، مع هتذيب العادات و األذواؽ و .  7

 27ادليوؿ اليت تتكوف منها أنواع القراءة ادلختلفة.

 مهاريت اإلستنتاجية أو اإلرساؿ .2

 مهارة الكالـ -1

الكالـ يف أصل اللغة عبارة عن : األصوا ادلفيدة، و عند ادلتكلمُت ىو: 

 ادلعٌت القائم ابلنفس الذي يعرب عنو أبلفاظ، يقاؿ يف نفسي كالـ.

أما التعريف االصطالحي للكالـ فهو: ذلك الكالـ ادلنطوؽ الذي يعرب 

تكلم عما يف نفسو من: ىاجسمو، أو خاطره، ومايريد أف يزود بو غَته بو ادل

                                                           
 144-143 .ص مرجع نفسو،  27
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من معلومات، أو ضلو ذلك، يف طالقة و النسياب، مع صحة يف التعبَت و 

  28سالمة يف األداء.

أىداؼ كثَتة و متنوعة للكالـ، ويرى روبرت بويل أف ىناؾ ىناؾ 

مبدأين أساسُت يف أي جهد يقـو بو اإلنساف عند اتصالو ابآلخرين عن طريق 

اللغة مها، األفكار اليت يعرب هبا و اللغة اليت ينقل هبا ىذه األفكار إىل اآلخرين. 

ناؾ أىداؼ و أىداؼ الكالـ تشًتؾ مع أىداؼ اللغة العربية العامة، و ى

 خاصة للكالـ ديكن توضيحها فيما يلي:

إقدار األفراد على القياـ جبميع ألواف النشاط اللغوي اليت يتطلبها منهم  .1

اجملتمع، و التعود على النطق السليم للغة، و ىذا يستدعي أف يتعلم الفرد 

فن اللغة و قواعدىا، حيث يستخدـ ألفاظا للداللة على ادلعاين ادلتنوعة 

  ترد يف أثناء الكالـ، و صوغ الكالـ يف عبارات صحيحة.اليت

دتكُت األفراد من التعبَت عما يف نفوسهم، أو عما يشاىدونو بعبارة سليمة،  .2

و يكوف ذلك بتزويدىم ابدلادة اللغوية، لتًتقي لغتهم، و تكوف لديهم القدرة 

اسب، على توضيح األفكار ابستخداـ الكلمات ادلناسبة، و األسلوب ادلن

 وذلك ألف األلفاظ حتمل شحنات معنوٌن التنفصل عنها.
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توسيع دائرة أفكارىم، وذلك إبقدارىم على تنسيق عناصر الفكرة ادلعرب  .3

عنها مبا يضفي عليها مجاال و قوة أتثَت يف السامع، و إقدارىم على يقل 

وجهة نظرىم إىل غَتىم من الناسن و اإلابنة عما يف النفس بتعبَت سهل 

.مف  هـو

تعويد اإلفراد على التفكَت ادلطقي، و التعود على السرعة على التفكَت و  .4

التغبَت، و كيفية مواجهة ادلواقف الطارائو و ادلفاجئو، و تعويدىم على 

تنظيم تعبَتىم عن طريق تدريبهم على مجيع االفكار و استفائها، و ترتيبها 

 ترتيبا منطقيا، و ربط بعضها ببعض.

لى مواجهة اآلخرين، و تنمية الثقة ابلنفس، و اإلعداد للمواقف القدرة ع .5

احليوية اليت تتطلب فصاحة اللساف، و القدرة على االعبَت مها يف النفس 

 29جبرأة و صدؽ، و تنمية القدرة على االستقالب يف الرأي.

 مهارة الكتابة -2

 copyingيضيق مفهـو الكتابة يف بعض الربامج ليقتصر على النسخ 

ػ  و يتسع يف بعضها اآلخر حىت يسمل سلتلف العمليات spellingأو التهجئة 

العقلية الالزمة للتعبَت عن النفس. إهنا حسب التصور األخَت نشاط ذىٍت 
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يد الفرد التعبَت عنو. و القدرة على تنظيم يعتمد على االختبار الواعي دلا ير 

 اخلربات. و عرضها بشكل يتناسب مع غرض الكاتب.

و أمهية حتديد مفهـو الكتابة ال تقتصر على رلرد الرغبة يف حتديد 

ادلفاىيم. و إمنا تتعداىا إىل ما تنعكس عليىو ىذه ادلفاىيم من إجراءات، و ما 

يضيق عندىم مفهـو الكتابة يقصروف يستلزمها من تطبيقات تربوية. فالذين 

العربية على تدريس الطالب على النسخ و التهجئة.  تدريسجهدىم يف برامج 

بينما يلتـز اآلخروف بتنمية قدرة الطالب على اختبار ادلوضوع الذي يستحق 

الكتابة فيو، و القدرة على تنظيمو، و عرضو بطريقة مقنعة و مشوقة يف آف 

 واحد.

الطالب الكتابة يف هناية ادلرحلة الصوتية عدة  تدريسو يستهدؼ 

 أمورا، من أمهها : 

إزلة حالة التوتر اليت يشعر هبا الدارس كلما طالت ادلرحلة الصوتية. و عدـ  .1

 تشتيت انتباىو بُت مهاراهتا.

إشباع رغبة يف تعريف الشكل ادلكتوب للرموز اللغوية. فذلك من شأنو  .2

 حساسو أبنو ديارس اللغة يف سلتلف أشكاذلا.زايدة ثقتو ابلربانمج و إ

تدعيم طريقة نطق احلروؼ و الكلمات و اجلمل. و ذلك بتمكُت الطالب  .3

من شلارسة نطقها منفردا يف البيت. و الشك أف التبكَت يف ىذا سوؼ 
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حيمي الطالب من النطق ادلشوه لللغة عندما ال يسجلها يف حينها، أو 

 خاطئة.  عندما يسجلها بكتارة صوتية

تدريب الطالب على تعرؼ طريقة نطق كلمات أخرى قدال ترد يف احلصة.  .4

فيشعر بشيئ من االسقالؿ يف نطق الكلمات و عدـ التقيد مبا يعرض 

 عليو.

دتكينو من حفظ ادلادة اللغوية اليت تعلمها يف الفصل و اسًتجاعها عند  .5

 31احلاجة إليها.
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