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  احملاضرة األوىل

  ) وظائفها، خصائصها، مفهومها ( العربية اللغة
  

  .واملشاعر واألفكار والتجارب اخلربات لتسجيل أداة يعد منها واملكتوب واالنفعاالت األفكار بعرض للتعبري أداة اللغة
  :التايل التعريف يف للغة الشامل املفهوم حتديد ميكن اللغة تؤديها اليت للوظائف وتبعاً
 األصوات هي أو أفكارهم عن التعبري ويف، البعض ببعضهم االتصال يف الناس يستغلها وعالمات رموز من مكون عريف نظام اللغة
 هلا االعتبار ذا واللغة، املعني اتمع يف معينة اصطالحية دالالت إىل فتؤدي األذن وتدركها، اإلنساين النطق جهاز حيدثها اليت

  .نفسي وآخر اجتماعي جانب
  ؟ التربوية تطبيقاا وما، املفهوم هذا يف املتضمنة اللغة خصائص ما -

  .تربوياً جدواها مبيناً أذكرها... للغة املميزة اخلصائص بعض نستخلص أن ميكن للغة السابق التعريف من
  : نظام اللغة/ ١

، الصوتية: أنظمتها وللغة، اللغات نظم بني شبه وجود مع اخلاص نظامها لغة فلكل معني نظام هلا، فوضى ليست... قواعد
  .واإلمالئية، والصرفية، والنحوية

  : يلي فيما اخلاصية هذه من الرتبوية االستفادة وميكن
 اللغوية القواعد بتدريس االهتمام.  
 األجنبية اللغات تعليم عند املشتركة الظواهر من االستفادة.  

  : صوتية اللغة/ ٢
 منذ األصوات هذه اإلنسان اختذ فلقد، اإلنساين الوجود يف للغة املكتوب الشكل يسبق فالصوت.. ساألسا هي للغة الصوتية الطبيعة
  .الذهن يف جيول ما وكل واألحاسيس األفكار خالله تنتقل وسط مبثابة السنني آالف
  : يلي فيما اخلاصية هذه من الرتبوية االستفادة وميكن
 األوىل مراحلها يف والسيما. ةاللغ تعليم عند الشفهي اجلانب مراعاة ينبغي.  
 حوله وعما نفسه عن التعبري على التلميذ قدرة مبدى أيضاً يرتبط القراءة تعليم.  
 معهم ويتعامل، به حييطون مبن االتصال وحتقيق، الذاتية مطالبه عن التعبري على اللغة متعلم قدرة تنمية.  

  : وإنسانيتها اللغة اجتماعية/ ٣
  .اإلنساين تمعا للغة األساسي املقوم

  .اإلنساين اتمع يف إال أثر أي له اليظهر االستعداد هذا ولكن... للكالم بفطرته مستعد فاإلنسان
  : يلي فيما اخلاصية هذه من الرتبوية االستفادة وميكن
 تمع ملطالب وأيضاً األساسية ملطالبه وملبية مستخدمها اإلنسان لتطلعات حمققة اللغة تكون أنفيه نشأت الذي ا.  
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  : فهي أخرى خصائص وللغة
 ويعد يقبل ال لغوياً عليه متعارف هو عما واخلروج، العقلي املنطق من أقوى اللغوي والعرف، عليها متعارف أا مبعىن .. عرفية - 

  .لغويا خطأ
 مكونات يف خلل وأي، نهم يراد معىن حيمل رمز وكل نكتبها أو ا نتكلم اليت وهي الرموز هو فاألصل .. معاني حتمل رموز - 

  .منه املراد ويغري املعىن يف خلل إىل يؤدي الرمز
 ال والنمو التطور وهذا، ألفاظاً منها وختتفي جديدة ألفاظاً تقبل فهي، تتطور ولكنها جامداً شيئاً ليست فاللغة .. ونامية متطورة - 

  .دمجو بغري نفسها على حتافظ فهي باحملافظة تتسم اللغة كون مع يتعارض
 طفالً كان وإذا، ويتكلم حياكي مث يسمع والدته منذ فالطفل، تكتسب وإمنا موروثة وال فطرية ليست فاللغة .. مكتسب سلوك - 

  .اللغوي السلوك طريقه عن الطفل يكتسب الذي السمع يف األساسية فاملشكلة، أبكماً يصبح أصماً
  : هلا الرتبوي والتطبيق العربية اللغة خصائص بعض
 عليهم نوح النيب ابن سام اىل نسبة السامية اللغة(  . العاملية اللغة بسمات اتسمت،  السامية اللغات فصيلة من كفرع العربية اللغة

  ) السالم
  .ونامية متطورة – االنتشار واسعة – دميقراطية فهي
  .اللغات من هاغري من متيزها اليت اخلصائص بعض للغة العامة اخلصائص جانب إىل العربية اللغة مجعت ولقد

  :صوتيا  متايزها/ ١
  .وظائفه من واحدة وظيفة مل وال وأحسنه أمته على – العقاد قال كما – العربية تستخدمه حيث النطق جهاز ذلك يف واملقياس

 خمارجها ربيةالع اللغة يف للحروف أن املربون أدرك احلروف خمارج وفرة من يصحبه وما، العربية للغة الصويت الثراء هذا منطلق ومن
  .الدقيقة
  : يلي فيما اخلاصية هذه من الرتبوية االستفادة ويكمن
 ذلك يف يستعني أن وميكنه، صحيحاً تقليداً التالميذ يقلده حىت، واحلروف للكلمات أدائه يف منوذجاً املعلم يكون أن 

  .الصوتية واملعامل، بالتسجيالت
 خمارجها من احلروف وإخراج الدقيقة األصوات ألداء النطق أعضاء ئةلتهي وذلك، للتالميذ الصوتية التدريبات استخدام.  

  : الكلمات ودالالت احلروف ارتباط/ ٢
  : مثل وذلك العربية يف الوجود بعض الظاهرة هلذه

 ا املوجود الكلمات تدل حيث السني حرف واحلس والتنفس والسوسة كاهلمس اللطيفة املعاين على احلرف هذا.  
 حرارة احلب احلر احلاء حرف.  

  : الرتادف/ ٣
  .سياق أي يف بينها فيما للتبادل وقابلة املعىن متحدة ألفاظ هي املترادفات

 أن باعتبار عليه وافق من فمنهم العربية اللغة معلمي موقف اختلف وكذلك الترادف هذا وقوع يف العرب اللغويون اختلف وقد
 عن البحث ضرورة ورأى الترادف فكرة رفض من ومنهم الكلمات بني الفروق عن البحث عبء حتمل من يتمكنون ال التالميذ
  .وسنة عام الترادف أمثلة ومن املعاين، عن والبحث املعاجم يف الكشف على لتدريبهم والوضوح الدقة عاملي لتحقيق الفروق
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  : االشتقاق/ ٤
 املشترك مبعناها ويوحي مادا حيدد واحد أصل إىل ا والرجوع بعضها من األلفاظ لبعض توليد عن عبارة العربية يف االشتقاق
  .خمتلفة نواحي يكسبه إذ األصلي املعىن تنويع يف ا يستهان ال بوظيفة يقوم العربية يف واالشتقاق األصيل،

 اختالفه أو، املعىن زيادة عند أناة يف يقف بأن وذلك للعربية تدريسه عند الظاهرة هذه ويوظف يستفيد أن العربية اللغة ملعلم وميكن
 أحاديثهم  يف واستخدامها، ا االنتفاع على التالميذ وتدريب، بوظيفتها الزيادة بربط تدريسه عند يقوم وأن، املبىن بزيادة

  .وكتابام
  ج ر خ:  ذلك ومثال
  جرا وهلم استخراج – مخرج - خمروج - خارِج – اُخرج - يخرج - خرج

  : اإلعراب/٥
 متييز ميكن اإلعراب طريق عن إنه إذ، اللفظ  يف املتكافئة املعاين بني الوحيد الفارق ومراعاته، العربية اللغة خصائص من اإلعراب

 فاعل والعلماء،،  بالفتحة منصوب مقدم به مفعول اجلاللة لفظ، . )العلماُء عبده من اَهللا خيشى إمنا: (تعاىل اهللا يف قال .الكالم
  آخرة ىعل الظاهرة بالضمة مرفوع مؤخر
  : يلي فيما اخلاصية هذه من الرتبوية االستفادة وميكن
 احلياة يف يستخدم أن ميكن وما، وظيفي هو ما منها خنتار أن الدارسني على ستقرر اليت النحوية املباحث اختيار عند ينبغي 

  .العملية
 م اديثهمأح يف يلتزموا أن األخرى الدراسية املواد ومعلمي، خاصة العربية اللغة معلمي علىالنحوية القواعد باتباع وكتابا 

  .والتدريب املمارسة طريق عن وذلك، السليمة اللغوية األمناط تالميذهم يكتسب حىت
  : اللفظي املشرتك/٦

 والعام السنة مثل(  .املعىن يف واتفاق املبىن يف اختالف الترادف عكس املعىن يف واختالف املبىن يف اتفاق هو اللفظي املشترك
  )جمتمعه شهراً ١٢ الـ تعين واحد معىن هلا خمتلفة اتكلم
  عينة أمحد جاء(  النفس وكذلك واجلاسوس املاء وعني الباصرة العني على فتطلق معان، عدة على العني كلمة تطلق العني،:  مثاله
  .اللفظ واشترك املعىن اختلف وذا ،)  نفسة امحد جاء أي
  ؟ العربية اللغة ائصخص دراسة من االستفادة ميكن كيف/ س

  .الصحيحة احلروف خمارج عرب الكلمات إخراج .١
  .اللغوي األسلوب لتطوير واستخدامها اللغوي، واملشترك كالترادف الظواهر بعض على التعرف .٢
  .صحيحا ضبطاً الكلمات أواخر ضبط .٣
  .واملعاين األلفاظ الستخراج املعاجم؛ استخدام معرفة .٤
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  الثانية احملاضرة
  العربية اللغة تعليم يف إجتاهات

  
  . االتصايل املدخل - ١
  ؟ االتصال ما

 تعديل يف عليها يترتب خربة يف املشاركة دف وذلك أخرى وجمموعة األفراد من جمموعة بني أو وآخر فرد بني تفاعل عملية
  .األفراد سلوك

  
  
  
  
  
  
  . املستمع هو واملستقبل املتحدث هو املرسل الشفوية الرسالة يف 

  . القارئ هو واملستقبل)  الكتب مؤلف، مثل( الكاتب هو املرسل يكون التحريرية الرسالة يف
  .اللغوي االتصال عناصر من أساسيان عنصران واملستقبل املرسل

  : املرسل/ ١
  .املستقبل إىل توصيلها يراد اليت الرسالة عندها تبدأ جمموعة أو فرد هو -
  .معينه واجتاهات وخربات وأحاسيس أفكاراً ليشاركوه اآلخرين يف ريالتأث إىل يهدف الذي الفرد وهو -
  ).االختبار حل يف او السؤال على االجابة وقت يف املرسل هو التلميذ يكون(  .التلميذ أو املعلم هو املرسل -
 ) واملعارف والقوانني باملعلومات لطالبا أملام(  املعريف باملستوى واعياً ألهدافها مدركاً بالرسالة ملماً يكون أن البد اجليد املعلم -

  .لرسالته للمستقبلني واالجتماعي والثقايف
 العملية مث،  اوآل تايت فاألهداف،،  أهداف من ماحتقق مدى معرفة هو التقومي(  تقومي هناك يكون أن البد األهداف وضع وعند

  : الدرس بعناصر يسمى ما وهذا الدرس بتكوين طًامرتب يكون أن وجيب)  التقومي واخرياً،  الدرس مكونات اي التعليمية
  .املقدمة .١
  .العرض .٢
  . معني نشاط .٣

 قدرة، تعليمية أنشطة استخدام،مناسبة تعليمية وسائل استعمال، التقومي، األهداف، احملتوى بني يربط، جيد بشكل للدرس يعد( 
  ).الصحيحة اإلجابة يعرف، سؤال طرق عن السؤال شرح، الصف ضبط على
  .التقومي .٤

  مرسل
  
  
  

  
  مستقبل

 شفوي

) الكالم( 
  )االستماع(

  شفوي

 حتريري

  )الكتابة(
  )القراءة(

  حتريري
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  : املستقبل/ ٢
  .سلوكه تعديل دف رسالته املرسل إليها يوجه اليت اجلماعة أو الفرد هو -
    االختبار اجابات او الطالب ألجابة يستمع عندما مستقبل املعلم يكون <~  .واملعلم... الطالب هو املستقبل -
 .بينهم فيما ومتداخلني مكملني أخرى عناصر ستة بوجود إال واملستقبل املرسل بني اللغوي االتصال عملية تكتمل وال -

  
  
  

  

  : الرسالة/ ٣
( املرسل يرغب اليت واملهارات واالجتاهات واألحاسيس واملفاهيم واحلقائق واملعلومات األفكار حتمل اليت واجلمل األلفاظ جمموعة

  ).الطالب(املستقبل إىل توصيلها يف) املعلم
  : الوسيلة/ ٤
  .املستقبل إىل املرسل من الرسالة نقل طريقها عن يتم اليت األداة -
  .اللفظية واللغة الرموز جمموعة هي -
 إرساله كان إذا الكتابة ومهارة، شفوياً إرساله كان إذا الكالم مهارة: مها لغويتني مهارتني إىل حيتاج االتصال عملية يف واملرسل -

  .حتريرياً
 متناسقة وعباراته، التعقيدات من خاليا وأسلوبه، واضحة وألفاظُه، لبقاً حديثُه نيكو أن الشفهي املرسل على االتصال وحلسن -

  .وبراهني بأمثلة كالمه تدعيم مع، ومفهومة
  .والتنظيم اخلط وجودة، التعبري وبالغة املعاين دقة جانب إىل أفكاره ويرتب، مناسبة ألفاظاً يستخدم أن عليه الكتايب واملرسل -
 يكون أن وعليه، إلرساله املناسب الشكل ليختار االتصايل املوقف ألبعاد مدركاً يكون أن - كتابياً أو فهياًش -  املرسل وعلى -

  .برسالته مقتنعاً يكون وأن، االتصال أهداف حتقيق على قدرته ويف، نفسه يف واثقاً يكون وأن كافياً إملاماً املرسل باملوضوع ملماً
 مهاريت من التمكن إىل حاجته جانب إىل هلا واالستجابة، استقباهلا على يساعده مبا الرسالة لرموز فامهاً يكون أن البد واملستقبل -

  .والقراءة االستماع
  : املكان/ ٥

  :مثل اعتبارات عدة املكان هذا يف تتوفر أن والبد) الفصل( الرسالة تناقل خالله من يتم الذي اإلطار هو
  .اجلانبية واملشتتات لضوضاءا عن البعد، جيدة ويه، مناسبة إضاءة

  : الراجعة التغذية/ ٦
 يف قيل عما االسئلة او املراجعة( <~  .راجعة تغذية من فالبد) مكان، وسيلة، الرسالة، املستقبل، املرسل( الشروط توافرت إذا

  ) الدرس
  
  

 لاملرس

 املستقبل

 الرسالة

 وسيلة

 املكان

 تغذية راجعة
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  : يف اللغوي االتصال عملية يف املؤثرة العوامل تتحدد ذلك وعلى
 وحتديد، وحتليله االتصال موقف فهم على) املستقبل(القارئ أو واملستمع، )املرسل(الكاتب أو املتحدث من كل قدرة .١

 أو املرسل خصائص ومعرفة، املناسبة الوسيلة واختيار، واملهارات واألفكار واملفاهيم املعلومات وترتيب، منه اهلدف
  .املستقبل

  .اللغوية املهارات من واملستقبل املرسل من كل متكن مدى .٢
  .االجتماعي والتقارب باملوضوع اإلملام مدى حيث من واملستقبل املرسل من لكل) واالجتماعي الثقايف( املعريف ستوىامل .٣
  .اآلخر وحنو والرسالة النفس حنو واملستقبل املرسل من كل اجتاهات .٤
  . واملستقبل املرسل من لكل معاجلتها وطريقة الرسالة حمتوى مالئمة مدى .٥
  : يةاللغو االتصاالت أنواع

  :بشكلني التعليمية املؤسسة داخل تتم اللغوية االتصاالت 
  .رمسي غري) ب.            رمسي) أ         

  : الرمسية اللغوية االتصاالت) أ
  :تكون وقد فيها تتحكم معينة لقواعد ختضع اليت االتصاالت وهي

  ). احلصة أثناء لتالميذه املعلم مايقدمه(  أسفل إىل أعلى من .١
  ). ملعلمهم التالميذ واستفسارات إجابات(  أعلى إىل أسفل من .٢
  ). زمالئهم إجابات على التالميذ تعليقات(  مستعرضة أفقية .٣

  : الرمسية غري اللغوية االتصاالت) ب
  : وتتكون، لالتصال احملددة الرمسية املسارات خارج تتم اليت وهي

  ). العامة ضاياالق، واألماين، املشكالت عن أحاديث(  والتالميذ املعلم بني .١
  ). العامة القضايا، واألماين، املشكالت عن أحاديث(  وزمالئهم التالميذ بني .٢
  .واملوجهني واملعلمني، وبعضهم املعلمني بني .٣
  واملستقبل املرسل بني تفاعل فيها حيدث حيث مباشر بشكل تتم املدرسة داخل اللغوية االتصاالت ومجيع

  
  
  
  
  
  
  

 املعلم

 تالميذ الفصل

 زائرون وقيادات

 تالميذ املدرسة

 أمورأولياء 

 ) املشرفون(موجهون 
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 الكفاءة من كبري قدر على اللغة متعلم حيصل أن ضرورة مبعىن االتصال بكفاءة االهتمام تتطلب اتصال كأداة اللغة وتدريس -
  .اللغوية

  .قواعدها حفظ على التركيز من بدالً أنشطتها وممارسة اللغة باستخدام االهتمام يعين املدخل هذا إن -
 خارج اللغوية للمواقف متاماً واملشاة املناسبة الظروف وخلق أشكاهلا بكل اللغة الستخدام للتالميذ الفرصة إتاحة هو املهم إن -

  .املدرسة
 باعتبارمها والتحدث االستماع مبهاريت العناية عليها ويترتب، مكتسبة عادة اللغة وأن، اللغة اجتماعية على أكد املدخل هذا إن -

  .املدرسة داخل ويف، احلياة يف شيوعا اللغوية الفنون أكثر من
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  الثالثة احملاضرة
  العربية اللغة تعليم يف اجتاهات

  : التكامل مدخل/ ٢
 وما الرياضيات يف املتعلم يتعلمه ما بني الربط لذلك ومثال املختلفة والفروع واملواد ااالت بني العالقة يعكس التعليم يف التكامل
  .العلوم يف يتعلمه

  .موحد كلٌّ يف التجمع هو فالتكامل، املعرفة وحدة مبنطق واملوضوعات املواد جلةمبعا يعىن هنا فالتكامل -
 صورة يف املتفرقة اخلربات وتقدم، الدراسية املواد بني احلواجز منه تزول للمنهج تنظيم( بأنه التكامل يعرف التربية موسوعة ويف -

  ) .اخلربات بني العالقات املتعلمون معها يدرك متكاملة
 اللغة تدريس إىل النظر يعين وهو العشرين القرن بداية منذ به التبشري بدأ مدخل وهو، اللغة تعليم يف االجتاهات أهم من كاملوالت -

  .متكاملة وحدة أا على
  : يعني هنا والتكامل

 واإلنشاء عبريالت واالمالئيه واالنشائيه والصرفية النحوية القواعد: اللغة  فروع من ( <~  .اللغة فروع بني الترابط .أ 
  .. ) واخلط االدبية النصوص

  .اللغة مهارات إىل النظر يف التوازن .ب 
  .األخرى املواد مناهج مع اللغة منهج بني الترابط .ج 

  . سيئة آثار الرتابط ولعدم، جيدة آثار اللغة فروع بني والرتابط للتكامل - أ
 الفروع هذه تترابط وإمنا، منفصلة قراءة وال وحده أدبا وال هاوحد قواعد هناك ليس أنه يعين تعليمها عند اللغة فروع بني الترابط

  .كوحدة وتعلم وتتكامل
  .كامل قرائي نص يف ترد بأن وذلك التعلم سرعة إىل تؤدي مثال طبيعي لغوي موقف يف تعلم حني النحوية القواعد

  )  سريع تعليم فهذا اعراا عن وتبحث كلمة عند وتقف القرأين النص تقرأ(  
:  اللغة فروع بقية معها جنمع كيف االدبيه النصوص مادة ندرس العريب الشعر قصائد من قصيدة//  الفروع بني الترابط يفيةك(

 كتابة طريقة مث..  النحو قواعد دخلنا فهنا اعراا الطالب من ونطلب منها كلمة نأخذ مث،  اديب شرح ونشرحه االول البيت ناخذ
 األبيات لنا يكتب السبورة على طالب خنرج مث..  االمالئيه القواعد ادخلنا هنا..  نربه على ام السطر على االلف مثأل معينه كلمة
 اسلوب مستخدماً القصيده ومن الدرس من مافهمه عن لنا ويتكلم خيرج اخر طالب مث.  العريب اخلط مادة ادخلنا هنا السبورة على

  ...) واالنشاء التعبري
ا هناك أن يعني اللغة مهارات بني والتكامل - ب ً  مهارة،  القراءة مهارة،  التحدث مهارة،  االستماع مهارة( < ~  . بينها ترابط

  ) الكتابة
 املهارة عن منعزلة تعمل كتابة وال، قراءة وال، حتدث وال مبفرده استماع هناك فليس، اللغة تعليم أثناء جلياً يظهر الترابط وهذا

  .للغة األخرى
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 هذه إىل عنايته يوجه بل، أخرى حساب على مهارة يقَوي وال، املهارات تلك إىل متوازنة نظرة ينظر أن البد برنامج أي إن
  .ومتوازن متكامل بشكل مجيعها املهارات

 مهارات إتقانَ يتطلب القرائي فاالستعداد، القراءة تعليم يف والكفاءة، االستماع يف الكفاءة بني وثيقة عالقةً هناك أن ثبت لقد
  .والتحدث ستماعاال
  .االتصال وهي هامة لغاية ووسيلة أساسية أا على كلها اللغة فنون تناول إذا فعالية أكثر يكون العربية تعليم منهج إن
  . األخرى املواد مبناهج اللغة منهج ربط يتطلب املعريف والتكامل -ج
  .األخرى املواد وكتب اللغة كتب يف املقدمة التراكيب ونوع وكميات املفردات نزع بني االنسجام من نوعاً حيدث مما

 على قدراته فإن مطرداً منواً للتلميذ اللغوية القدرات تنم مل وما، عليها والسيطرة كلها العلوم حتصيل يف األساسية الوسيلة هي اللغة
  .تضعف سوف أخرى بعد سنة له املقدمة املواد حتصيل

 أدت األخرى الدراسة ومواد العربية اللغة بني والعزلة، الدراسية املواد يف التحصيل ومستوى، اللغوية القدرة بني إجيابية العالقة إذن
 املفردات نوع يف الواضح التفاوت إىل ذاته الوقت يف أدت كما، اللغة وهي األساسية ووسيلتها املواد هذه بني كبرية فجوة إىل

 اللغة مهارات تنمية التدريس عند يراعوا أن األخرى املواد معلمي وعلى ،العربية واللغة الدراسية املواد يف املقدمة والتراكيب
  )   واحدة دراسية وحدة يف او واحد كًآل يف وفروعها ومهاراا اللغة فنون وترابط تضافر:  هو ملخص بشكل التكامل( . املختلفة

 : مدخل الوظيفية/  ٣

  .اتمع داخل اإلنسانية الشئون مدارس يف الفعالية حيقق الفعال اللغوي االتصال فإن هنا ومن اجتماعية وظيفة ذات اللغة
 ذلك على تساعده اليت الذرائع أو بالوسائل وإمداده، فيه يعيش الذي اتمع مع التكيف من الفرد متكن الرئيسة التعليم وظيفة إن

  ) هالكتاب القراءه التحدث االستماع( <~  .األربعة بفنوا اللغة الوسائل هذه ومن
  ؟ ذلك يعين ماذا
 هلذه الفعال االستخدام سبق ما إىل يضاف وإمنا للغة تعلماً يعد ال والتراكيب الكلمات من جمموعة حفظ جمرد أن يعين ذلك إن

  .املختلفة االجتماعية املواقف يف والقواعد والتراكيب الكلمات
 التعلم موقف حيول حىت الشائعة اليومي احلديث مواقف حتديد إىل حيتاج اللغة تعليم يف الوظيفي املدخل يستخدم الذي واملعلم -

 أو متثيلي موقف يف احلوار أو هاتف يف التحدث أو ضيف استقبال على التلميذ خالله يتدرب حي موقف إىل الفصل داخل اللغوي
  .احلياتية واقفامل يف التحدث كيفية باستمرارٍعلى التلميذ يتدرب وهكذا اجتماع يف التحدث أو زميل على التعارف

: الكتابة مهارات تنمى التدريب هذا خالل ومن عليها، تالميذه ويدرب اليومية الكتابة مواقف حتديد إىل املعلم حيتاج كما -
 الكتابية املواقف ممارسة خالل من وإمنا لذاا النحو أو واإلمالء اخلط قواعد تدرس فال، والتعبريية، واإلمالئية، والنحوية، اخلطية
  .املهارات هذه يتقن حىت حياته يف سيصادفه ملا املماثلة

  .باللغة ومهتماً مقبالً وجيعله للتعلم الدافع املتعلم يف خيلق املعىن ذا الوظيفية ومدخل -
  : تعني الوظيفية إن
 ومتنوعة طبيعية مواقف يف التالميذ لدى االستماع مهارات بتنمية االهتمام.  
 ا الصامتة لقراءةا مهارات بتنمية االهتماماليومية القراءة مواقف يف شيوعاً األكثر أل.  
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 وإلقاء، فيه املشاركة أو اجتماع إدارة على التالميذ يتعود حيث) حتريري، شفوي(  الوظيفي التعبري مبوضوعات االهتمام 
 وإعداد االستمارات وملء والرسائل الربقيات كتابة من التمكن  جانب إىل رمسية وغري رمسية مواقف يف وخطب كلمات
 .والتحريري الشفوي بنوعيه الوظيفي التعبري جماالت من... القوائم

 : تدريس اللغة العربية من خالل املداخل الثالثة:  خالصة

  : يلي ما حيقق أن ميكن جمتمعه الثالثة املداخل هذه وفق العربية اللغة تدريس إن
 احلفظ على التركيز يقل حيث التعبري حرية على وتشجعهم التالميذ لدى عياإلبدا السلوك تطلق اليت العديدة املناشط تقدمي .١

  :يأيت ما طريق عن وذلك الفكر وتنمية والتطبيق والتحليل للفهم قاعدة املعلومات وتصبح
 املوجه احلر الشفوي بالتعبري االهتمام.  
 الرأي وإبداء التساؤل على وتشجيعهم التالميذ أفكار احترام.  
لكي ينمي لديهم بعض فنون ومهارات (  .متنوعة وتعبريية لغوية بأساليب الواحدة الفكرة عن التعبري على ميذالتال تشجيع -

  ) وفروع اللغة مجيعها 
 القاء الشعر ، اخلطب ،  اإلذاعة، الصحافة (  .املتنوعة األنشطة تقدمي ،(...  
 بكثرة القراءة والتدرب على القاء الكلمات واخلطب يطور التلميذ نفسة ( . واملستمر الذايت التعليم بأساليب االهتمام ...

  )وغريها وهذا أمر جيد 
 على فإنه وبالتايل، املوجه واملران والتدريب، هلا يتعرض اليت السليمة اللغوية النماذج وحماكاة للممارسة للتالميذ الفرص إتاحة .٢

احملاكاة ( <~  حياكونه التالميذ ألن سارة؛ ونربة اضحةو سليمة بلغة تالميذه أمام ويتحدث، اللغة استخدام حيسن أن املعلم
 التحدث يف حسنة عادات لديهم وتتكون، والتفكري التعبري يف وطرائقه، أساليبه ويكتسبون، ) هي التقليد وتتبع االثر 

  .اللغة واستخدام
 التعلم تفريد إن، االعتبار يف القدرات هذه ووضع، اخلاصة واستعداداته قدراته له مستقالً كياناً باعتباره تلميذ كل إىل النظر .٣

 اإلضافية واملواد، العالجية باملواد واالهتمام، املنهج على املرونة من شيء إضفاء يتطلب كما، املقدمة اللغة تنويع يتطلب اللغوي
  .التقنية واألساليب

 ليشمل ميتد ولكنه، املقررات جمموعة دودح عند – املدخل هذا وفق – يقف ال إنه حيث اللغوي للمنهج الشاملة النظرة حتقيق .٤
املقرر اللغوي ليس مقرر قواعد حنوية فقط او ليس ادب عريب (  .وخارجها الفصول داخل التالميذ يعيشها اليت اللغوية احلياة

حلياة اليت ان هذا املدخل اليقف عند جمموعة مقررات وامنا ميتد ليشمل ا،، فقط امنا هو كآل متكامل جمموعة مقررات متكاملة 
  )يعيشها التالميذ حىت خارج املدرسة 
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  احملاضرة الرابعة
  الشفهية اللغة تدريس

  
  . االستماع تدريس/ ١
  )األول اجلزء( 

  . الشفهية اللغة تدريس
  .ويكتب فيقرأ يكرب مث ويتكلم يسمع فالطفل، اإلنساين االتصال عملية يف املكتوبة اللغة تسبق الشفهية اللغة

  )يكون املستمع ثروة لغوية مما يسمعه (  <~ .اللغوي النمو أساس هو لشفهيا االتصال
 طريق عن أنشطتها تتم اليت حصص هي املهمة فاحلصص الشفوية اللغة من أكرب اهتماماً املكتوبة اللغة تويل املدرسة أن واملالحظ

 يف متضمنة – حالياً – كانت وإن حىت الصحيحة اوإجراءا مبفهومها الفعلي مستوى على توجد ال تكاد االستماع وحصة، الكتابة
  .االبتدائية املرحلة من األوىل للصفوف الدراسية اخلطة

 والكتابة االستماع املتعلم فيها ميارس والليت املدرسي اجلدول ذيل يف – عادة – تأيت اليت الراحة حصة هي الشفهي التعبري وحصة
  .الرئيسي هدفها هو الذي الكالم من أكثر
  .حتريرية باختبارات يتم القراءة إتقان من والتأكد، شفوياً لغوياً نشاطاً أيضاً باعتبارها اجلهرية القراءة اختبارات من املدرسة لووخت
 وانتشار، احلالية املتغريات مع سيما وال– اإلسراع يتطلب الذي الواقع هو هذا، مدارسنا يف الشفوية اللغة واقع هو هذا -

 من سواء اللغة ذه باالهتمام – املختلفة االس خالل من الآلخرين آلراء واالستماع اآلراء إبداء نقطة إىل اجةواحل، الدميقراطية
 الشفوي اللغوي بالنشاط العالقة ذات اآلخرى اللغوية املهارات وكذلك والكالم، االستماع ومها األساسيتني مهارتيها حيث

  . كالقراءة
 احلياتية املواقف يف نفسه تعليم من ومتكينه بل املدرسي تعليمه لنجاح ضمان املتعلم لدى الشفوية اللغة تنمية يف النجاح إن -

   املستقبلية
 على للتعرف فصلهما ميكن للدراسة أنه إال معاً منومها ويتم ومتكاملتان مترابطتان لغويتني كمهارتني والكالم االستماع أن ورغم -

نقيس الطالب يف االستماع هل هو مستمع جيد هل ( <~  . املتعلمني لدى تنميتهما وكيف ةالفرعي ومهارما منهما كلٍ مفهوم
وايضاً نستطيع قياس التحدث عن طريق التعبري بالكالم عن مايف نفسه طريقة النطق وخمارج ... يستطيع التقاط الكلمات املطلوبة 

  ...) احلروف 
  
  : االستماع تدريس/ ١

  : يف وضوعامل هذا دراسة أهداف تتحدد
  .االستماع مفهوم)  املعلم(  الطالب يشرح أن .١
  .واإلنصات واالستماع السمع بني يقارن أن .٢
  .االستماع أنواع حيدد أن .٣
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  .ومتقناً متكامالً ختطيطا االستماع لدرس خيطط أن .٤
  .إعدادها السابق اخلطوات وفق االستماع درس ينفذ أن .٥
  .االستماع درس تقومي جييد أن .٦

درس  تنفيذ. لدرس االستماع ختطيط كامل ومتقن  ختطيط: او مكونات تصميم الدروس، روس مراحل تصميم الد( 
  )درس االستماع  تقوميان جييد . االستماع وفق خطوات السابق اعدادها 

 لهتفاع إىل يؤدي مما، أحداث من حوله يدور ما ومعرفة، مبجتمعه الفرد اتصال يف األساسية احلاسة هو السمع أن املعروف من -
  .حوله من مع
  .بدوا األخرى اللغوية املهارات تكتسب أن ميكن ال حيث، أمهيتها هلا اللغة مهارات من كمهارة واالستماع -
 التلميذ وقت معظم وبالتايل لفظية املعلمني أدوات فمعظم، التعليمية العملية يف مهم دور له – املقدمة هلذه وفقاً – واالستماع -

  مستمعاً يقضيه
  ؟ واإلنصات،  واالستماع،  السمع بني عالقةال ما
  .املعروفة اخلمس احلواس إحدى هو ..السمع  - 
  .فيها للفكر إعمال وبدون، اهتمام أي إعارا دون صوتية لذبذبات األذن استقبال ..السماع  - 
  .عىنامل لفهم الذهن وإعمال خاصاً انتباه إعطائها مع صوتية لذبذبات األذن استقبال ..االستماع  - 
  .والتركيز االنتباه قصد يف االستماع من أعلى درجة هو  ..اإلنصات  - 

  ؟ االستماع أهمية
 الوحيدتان الوسيلتان مها واالستماع الكالم كان حيث الكتابة ظهور قبل خاصة واملعرفة الثقافة نشر يف بارز درو لالستماع 

  .والتعلم وللتعليم، التراث لنقل
 أو، العيش وأغراض، احلياة شئون خيص فيما سواء بغريه اتصاله يف – الكتابة اختراع قبل – ستماعاال على اإلنسان اعتمد لقد 

  .األدبية احلياة خيص فيما
 االستماع أمهية يزداد االتصال وسائل تقدم ومع، حالياً نعيشه الذي املعريف واالنفجار، التكنولوجية الثورة عصر ويف.  
 م احلكام بني االتصال وسيلة فهو دميقراطيةال عصر يف ضرورة اجليد ولالستماعمهم أمر إنه، وحكامهم الشعوب وبني وشعو 

  .حتيز أو انفعال ودون مبوضوعية وينقده ويفسره الكالم ليحلل مطلوب اجليد فاملستمع
 لسمعا طريق عن به واحمليطني، أبويه من الكالم يتعلم حيث، لغته طريقه عن الطفل يكتسب للفرد أساسي شيء السمع 

 إىل يؤدي السمع وتعطل، السمع طريق عن إليه يصل ما حياكي فهو الطفل عند الكالم لظهور األساسية األمور من فاالستماع
  .الكالم تعطل

 ا، احلياة مواقف معظم يف تستخدم وظيفية مهارة واالستماع أساسي بشكل املتعلم وحيتاجها، ويتفامهون، الناس يتعامل 
  .للتعلم ساسياأل الطريق باعتباره

 والتواصل، للتعلم طريقتهم فهو البصر نعمة حرموا ملن  بالنسبة ينكر ال دور ولالستماع.  
 والكتابة القراءة وتعلم املدرسية حياته يبدأ منهما وبالتمكن، الكالم لتعلم الطريق واالستماع.  
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  : االستماع أنواع
  : أنواع لغوي كفن االستماع

  : املهارات حيث من. ١ 
  : هي أربع يف لالستماع األساسية املهارات تتحدد

  .التوقع – التذكر – ) الناقد (  املوازنة – االستنتاج
  .. لالستنتاج االستماع -  أ 

، السياق من املعروفة غري الكلمات معاين واستنتاج، اجلزئية لألفكار واستنتاج الرئيسية لألفكار استخالص يعقبه استماع وهو
  .األساسية واملعلومات ةاملهم النتائج واستخالص

  .. الناقد االستماع -  ب
 الصحيحة األفكار بني واملقارنة ومعانيها، املسموعة الكلمات بني والتمييز، وآخر متحدث بني املوازنة يتطلب استماع وهو

  .اخلاطئة واألفكار
  .موضوعياً حتليالً وحتليله نقده مع سمعي ما وفهم، املتحدث مشاعر واكتشاف والرأي احلقيقة بني التمييز يستلزم االستماع وهذا

  .. التذكري االستماع -  ج
  .منه معينه أجزاء واستعادة، أحداثه تتابع وتذكر، إليه االستماع مت مل استرجاع االستماع يعقب

  .. التوقع استماع - د
 املعاين إىل ويتوصل، الكالم سريع من املعاين بسرعة ويلتقط، الكالم من وأهدافه غرضه ويعرف، املتكلم سيقوله ما املستمع يتوقع

  .للحديث الضمنية
  : منه الغرض حيث من. ٢

 للمتعة أو، معلومة على للحصول أو حياة موقف لتيسري يكون قد: منه عام هدف استماعي موقف فلكل االستماع أهداف تتعدد
  : يف ألهدافه وفقاً االستماع أنواع وتتحدد، للنقد أو
  .. الوظيفي االستماع -أ 

  .مصلحتها أجل من الغري مع والتفاهم، مشكالته وحل، حاجاته لقضاء اليومية حياته يف الفرد ميارسه االستماع من نوع وهو
  .. التحصيلي االستماع - ب 
 على احلصول دف االستماع يكون حيث املناقشة وجلسات، واحملاضرات الندوات وأماكن، الدرس قاعات يف وحيدث 

  .ارفمع واكتساب، معلومات
  .. الناقد االستماع  -  ج

  .فيه الرأي وإبداء، ونقده، ومناقشته، عليه والرد إليه االستماع مت ملا حتليل يعقبه استماع وهو
  .. االستماعي االستماع  - د

 إىل وأ شعر أبيات إىل الفرد كاستماع وميل رغبة عن الفرد عليه يقبل استماع وهو، ذلك غري هدف له وليس، للمتعة استماع وهو
  .مسلية قصة إىل أو إذاعي برنامج



 ١٤                     ..إعداد هتـآن                                                                                                                                             رياض اجلعفري/  د  – التربية اخلاصة اللغة العربية ملعلم

 ذات ويف الدرس قاعة يف وهوً حتصيليا استماعاً يستمع فهو سبق مما أكثر أو نوعني بني االستماع موقف يف الفرد جيمع وقد -
  .لالستماع ثالثاً نوعاً فيضم به يستمتع وقد حيصله ما وحيلل، حيصل فهو ناقداً استماعه يكون  الوقت

  : املستمع وقفم حيث من. ٣
 موقف حسب لالستماع فإن هذا وعلى باالستماع يكتفي وقد، الكالم يف يشارك أو ويرد الفرد يستمع أحياناً االستماع موقف يف

  : مها نوعني املستمع
  .. كالم بال استماع -أ 

 والنصح والتنبيهات التعليمات إلقاء موقف يف وكذا، اإللقاء أسلوب املتكلم يستخدم عندما التحصيل مواقف بعض يف هذا ويكون
  .واإلرشاد

  .. )مناقشة( وكالم استماع  -  ب
  انفعال وال مقاطعة بال يشترك أن مبعىن االستماع آداب مراعاة مع احلديث يف ويشترك، ويرد، املستمع يناقش أن مطلوباً يكون وفيه

  ؟ األساسي التعليم مرحلة يف االستماع تدريس أهداف ما
  : اجليد االستماع عادات على للتأكيد معلم لكل طبيعية رصةف االستماع حصة إن
 إظهار وعدم، احلديث يف املسرعني أفكار التقاط، التحدث طريقة مع التكيف، يقول مبا االهتمام إظهار، املتحدث إىل اإلنصات •

  .اآلداب من ذلك وغري، املتكلم مقاطعة وعدم، امللل
 األفكار تصنيف على والقدرة، والقصص، املناقشات ومتابعة احلديث استقبال على ميذالتال قدرات لتنمي فرصة االستماع حصة •

  .ترابطها مدى وحتديد
  .األفكار بني والتمييز، والتذوق، التخيل على التلميذ قدرة تنمية •
  .سيقال مبا والتنبؤ النتائج استخالص على التالميذ تدريب •

  مضت؟ قليلة سنوات حىت له مستقلة حصة وجود تأخر فلماذا األهمية من الدرجة هبهذ االستماع كان إذا: نتساءل أن لنا وحيق
  :منها خاطئة تربوية العتقادات يرجع األساسي التعليم مبدارس مستقلة حصة خالل من االستماع مهارات تدريس إمهال إن
 خالل من الفصل خارج كذلك وميارس صالنصو أو، الشفهي التعبري كحصة العربية اللغة حصص يف ضمنياً ميارس االستماع أن •

  .اخلطابة ومجاعة، املدرسية اإلذاعة
  إليه يستمع ما حتليل أو فهم وليس، أخرى مهارات يف يكون املتعلم فتركيز لذاته مقصوداً ليس املمارسات هذه يف واالستماع •

  .مهارات ينمي ال لكنه استماع ففيها األنشطة أما
  .واالستماع القراءة بني فرق يوجد وال القراءة حصة يف ميارس أن ميكن االستماع أن •
 رموز فهم إىل يسعى القراءة ميارس ومن مهارة له فن فاالستماع، االستماع أنواع من نوعاً اجلهرية القراءة اعتبار ميكن وال •

  .منطوقة وليست مكتوبة
  .مقصود تعليم أو تدريب دون طبيعي بشكل تنمو االستماع مهارة أن •
 له أن من بالرغم املشي يعلمه من إىل حيتاج الطفل إن االستماع مهارات لتنمية كافياً ليس وحده االستماع بأن الرد كنومي •

  )اي البد من التدريب واملمارسة ( <~  .رجلني
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  .لتدريسها حصص ختصص أن تستوجب وال غريها مع مشتركة ومهارة مصاحب نشاط االستماع أن •
 يغفل أن ميكن وال ختطيط دون عرضاً يأيت الذي االستماع أكربمن فوائد حيقق حمدده برامج له توضع لذيا االستماع أن والرد -

 أو املتعلمة املادة طبيعة أو احمليطة الظروف أو املتعلم أو نفسه املعلم~>    : إىل ترجع االستماع لتنمية معوقات هناك أن املعلم
  .التدريس طرق
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  اخلامسة احملاضرة
  الشفهية اللغة تدريس

  
  . االستماع تدريس/ ١
  )الثاني اجلزء( 

  ؟ ألهدافه االستماع درس حتقيق دون حتول اليت الصعوبات
  ؟ تفاديها على املعلم يعمل وكيف

  : االستماع عملية معوقات
 والفهم، االنتباه تركيز إىل حتتاج وبيئية ةومعرفي ونفسية وعقلية عضوية بنواحي وارتباطها االستماع عملية سهولة لعدم نظراً

 ناحية من سواء، له معوقاً وتصبح، االستماع طريق تعترض أن ميكن عقبات عدة فإن، احلديث سرعة بنفس املسموع مع والتعامل
  .باملوقف يطةاحمل الظروف ناحية من مث والكالم االستماع طريقيت أو املتكلم املعلم أو املستمع التلميذ أو املسموعة املادة

  : يلي فيما املعوقات هذه عرض وميكن
  : وطبيعتها باملادة تتصل معوقات - أ

 مضموا كان أو، للتلميذ أمهية متثل ال أو، احملتوى صعوبة أو، السابقة التالميذ خبربات مرتبطة غري املسموعة املادة تكون كأن
 التالميذ ميول مع متفقة غري كانت إذا مقبولة غري تصبح املسموعة ةواملاد، العلمية حيام يف ميارسونه عما خيتلف أو يناقض

  .مفرداا أو، صياغتها أو أفكارها صعوبة أو ممل بشكل طويلة كانت إذا أو، واجتاهام
  : ) التلميذ(  باملستمع تتصل معوقات - ب

 على قادرة غري األذن جيعل التنظيف إىل تهحاج أو ضعفه: السمع فعيوب، نفسية أو اجتماعية أو عقلية أو جسمية بنواحٍ وتتصل
  .العصيب اجلهاز طريق عن الرموز هذه ترمجة على القدرة عدم وبالتايل، الصوتية للموجات االستجابة

 املتعلم وتقريب الصوت بعلو وذلك املرضية الدرجة إىل احلالة تصل مل إذا بسهولة معاجلتها للمعلم ميكن السمعية القدرة وضعف -
  .لصوتا ملصدر

  الكالم تكرار دائماً يطلبون أو، الصوت علو تستدعي ال مواقف يف صوم يعلو الذين، السمع ضعيفي اكتشاف يستطيع واملعلم -
  .واجلمود البالدة عالمات عليهم تبدو ومن

 املادة إىل امليل وعدم، اخلربات وقلة، الذكاء فضعف، السمعية القدرة ضعف على التلميذ لدى االستماع معوقات تقتصر وال -
  .االستماع حلصة الفعالية حتقيق يف مؤثرة عوامل كلها، اللغوية الثروة وضعف، املسموعة

  : التدريس بطريقة تتصل معوقات -ج
 أو االستماع تدريس طرق جيهلون املعلمني فمعظم وبالتايل الكايف االهتمام يلقي ال ومازال كان االستماع تدريس أن فاملعروف
  .مهاراته لتنمية عالةالف الوسائل
  .الفرعية باملهارات ملمني املعلمون يكون ما ونادراً
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 اختيار على قادر غري نفسه املعلم جيد حيث أخرى حصة إىل تتحول االستماع حصة إىل تتحول االستماع حصة فإن وبالتايل -
، يتأخر أن ينبغي ماكان فيقدم الدرس خطوات تضطرب وقد، لتقدميها السمعية الوسائل لديه يتوفر وال مناسبة مسموعة مادة

  . التأين األمر يطلب حني ويسرع السرعة وقت يف ويبطئ، يتقدم كان ما ينبغي أن ماكان ويؤخر
  : باملعلم تتصل معوقات - د

 غري جيعلة مما اداءة يف واخللل، افكارة وتضارب، صوته ضعف حيث من كمتكلم قدرات ضعف املعوقات هذه مقدمة يف ويأيت
  .مآثر أو مقنع
 هذه تنمية بأساليب وجهلة الغوي الفن هذا حنو السلبية اجتاهية أو مبارته درايته عدم أو االستماع بأمهية املعلم اقتناع عدم أن كما

  .اجلانب هذا يف للتالميذ قدوة اليكون وبالتايل،.جيد غري مستمع وكونه،االستماع بآداب اهتمامه وعدم،املهارات
 يف موثرة عوامل كلها لتالميذه الفردية بالفروق واإلملام ا االرتقاء وكيف السمعية املتعلمني قدرات رفالتع يف املعلم وضعف

  .االستماع حلصة الفعالية حتقيق
  : التعليمية بالبيئة تتصل معوقات - هـ

 مهارات تنمية يف يساهم أن هشأن من صاحلة استماعية بيئة توفري أن ذلك االستماع عملية جناح عدم أو جناح يف كبري أثر للبيئة
  .االستماع

 وجود أو اإلضاءة ضعف أو الربودة أو الشديدة كاحلرارة اجلوية العوامل أو الضوضاء اجلانب هذا يف االستماع معوقات ومن
  .االستماع عملية عن بعيداً االنتباه وجذب للتشتت عوامل

  .االستماع عملية يف كبرياً أثراً للمتعلمني احملببة االستماعية ةاألنشط وندرة، املرحية غري واجللسة، الفصول لكثافة أن كما
  ) هو التعليم االبتدائي  األساسيالتعليم (  : األساسي التعليم تالميذ لدى االستماع مهارات تنمية عوامل

  .التشويش وعدم الفصل ضبط  •
  .السمعية قدرته وفق الفصل يف تلميذ كل وضع  •
  .الصحيحة ةاجللس على التلميذ تعويد  •
  .املتعلمني لدى االستماع حاسة إثارة  •
  .زمالئهم قاله فيما اآلخرين ومناقشة التحدث على التالميذ تشجيع  •
  .مسعية وأنشطة مباريات إقامة  •
  .فيها ومناقشتهم مسجله لقطع التالميذ استماع  •
  .االستماع لدرس اجليد التخطيط  •
  .االستماع موضوعات اختيار حسن  •
  .االستماع دروس لعرض للتالميذ احملببة األوقات اختيار  •
  .وتالميذه املعلم بني واحملبة األلفة من جو إشاعة  •
  .السيئ االستماع عادات تصحيح حماولة  •
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  - : االستماع لدرس الكتابي التخطيط
  : اخلطة عناصر

  : للدرس العام اإلطار  - ١
 فهي احلصة ومكان وقت أيضاً اإلطار ويضمن الدرس ملوضوع التهيئة يف ريستثم معينة مناسبة كان إذا وميكن اليوم تاريخ ويشمل

    ١/٤ فصل يف الثانية احلصة مثالً
  اخلطة عناصر بقية تسجل املوضوع وحتت) استماع( يكتب املادة خانة ويف

 والشكل عليه املشرفني وأ املعلم نظر لوجهة وفقاً خيتلف وقد قاعدة أو بقانون ليس وهو عليه متعارف شكل العام اإلطار ويأخذ
   : هو لإلطار املعروف

  املوضوع  املادة  )الفصل الدراسي (  الفرقة  احلصة  التاريخ
  

  : وهي اخلطة عناصر بقية تسجل املوضوع خانة ويف
  : العنوان

 أو احمللية بيئته أو مدرسته أو بيته يف املتعلم حبياة يتصل موضوع – للمعرفة أو مشكلة أو ما لقضية يعرض ملوضوع عنوان وهو -
  .حياتية مواقف أو جارية أحداث

 واقعية بوليسية أو اجتماعية أو      دينية – االبتدائية املرحلة من األوىل السنوات لطفل األنسب وهو – لقصة عنوان يكون وقد -
  .مفهومة ولغة مناسب مضمون ذات خيالية أو
  : الدرس أهداف - ١
 أن إال الثالثة ااالت يف االستماع درس أهداف ووضوح حتديد وضرورة أمهية ورغم ملهارية،وا والوجدانية املعرفية ااالت يف

 ينتمي واحد مهاري هدف على الدرس يركز أن األفضل من إنه إذ املهاري اهلدف االهتمام ويستدعي االنتباه يلفت ما أكثر
  .به املرتبطة املهارة تنمية وبالتايل اهلدف هذا حتقيق على االستماع بعد ترتكز فاملناقشة التوقع أو التذكر أو املوازنة أو لالستخراج

  : املستخدمة التعليمية الوسائل - ٢
 اخلرائط املصورات، الكاسيت، وشريط التسجيل جهاز منها معينة وسائل - االبتدائية املدرسة يف وخباصة– االستماع لدرس

  .لوحات أو مناذج أو عينات استخدام األمر يستدعي وقد اللوحات
  ):القصة حكاية أو املوضوع عرض( التنفيذ) إجراءات( خطوات - ٣
  : االنتباه جللب التمهيد - أ

  .مشكلة بعرض  ومشوقة جذابة مقدمة أو بأسئلة ويكون القصة أو املوضوع لسماع وتشويقهم املتعلمني، إثارة
  : االستماع آداب على التأكيد - ب

 اإلنصات اىل فيدعوهم االستماع بآداب التالميذ يذكر أن – االستماع حصة يف وخباصة – االستماع مواقف شىت يف باملعلم جيدر
  .خارجية أمور بأية االنشغال وعدم القصة حكاية أو املوضوع عرض من االنتهاء حىت واالنتظار، املقاطعة وعدم
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  : العرض -  ج
) كالم متواصل متتابع ومستمر ( <~  السرد شكل العرض خذيأ ما وغالباً القضية طرح أو القصة رواية أو املوضوع بإلقاء ويكون

  ) .يستمعون وتالميذ، اجليد التحدث مسات مجيع مراعياً يتحدث معلم( 
  : املناقشة أو احلوار - د

  .لديهم تنميتها دف مرات عدة املهارة على تركز أساسية أخرى متهيدية أسئلة ويتضمن
  : التقويم - هـ

 املهارات ممارسة على التالميذ قدرة مدى تعكس أسئلة وطرح آلخر موضوع أو القصة ذي ملوضوعا من أجزاء عرض بإعادة
  .لديهم منوها ودرجة املقصودة

  
  : )املصاحب النشاط( احلصة بعد ما. ٤

 ركزت اليت املهارة لتعزيز خارجها أو املدرسة داخل سواء الفصل خارج مواقف يف االستماع عملية ممارسة على املتعلمني تشجيع
  .للدرس مصاحباً أضافياً نشاطاً هذا ويعد احلصة عليها
  .والتحبيب التشجيع شكل يأخذ أن واألفضل واجباً فيعد التكليف شكل النشاط هذا يأخذ وقد

تعويد النفس على قضية االستماع الن .  اآلخرينقدرتنا على ممارسة االستماع حتقق لنا عدة امور منها فرض احترامنا على (
آلن الكالم بشكل غري ، كما ان الصمت افضل يف حاالت عدم الثقة وعدم التمكن . تمع اجليد يستطيع التكلم بشكل جيد املس

  ) مرغوب به ينقص من شخصية االنسان وجيعلة يف مكان االام 
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  السادسة حملاضرةا
  الشفهي التعبري تدريس
  )األول اجلزء(

  
  : املوضوع هذا تدريس أهداف
 الشفهي التعبري مفهوم الطالب يشرح أن.  
 واإلبداعي الوظيفي الشفهي التعبري جماالت حيدد أن.  
 املتعلمني لدى الكالم مهارات تنمية على قادراً يكون أن.  
 وفعاالً متكامالً ختطيطاً الشفهي التعبري لدرس خيطط أن.  
 بكفاءة الشفهي التعبري موضوعات يدرس أن.  
 والتعبري اآلخرين مع واالجتماعية الفكرية روابطه لتقوية بغريه الفرد والتصال والتفاهم اإلفهام وسائل من كوسيلة أمهية للتعبري

  .بصوت اآلخرين إىل... واملعلومات واآلراء واملعتقدات األفكار للنقل فن)  الكالم(  الشفهي
  : هي أربعة عناصر يتضمن لغوي كفن الكالم أن ذلك معىن 
  .كالماً وليست لإلفهام إشارات إىل العملية حتولت وإال صوت بدون كالم فال .. الصوت - 
  .أصوات مصدر جمرد وليس لغة ينطق املتكلم أن أي ومجل وكلمات حروفاً يكون فالصوت .. اللغة - 
  .هدف أو نمضمو بال وأصواتا له، معىن ال) عشوائية ( < ~  غوغائية يصبح أثناءه ويكون يسبقه تفكري بال فالكالم .. التفكري - 
 الوجه تعبريات األداء بعنصر ونعين املراد ويعكس واإلقناع التأثري يف يسهم الكالم عناصر من أساسي عنصر وهو .. األداء - 

  ...املوقف وحسن التنفس يف والتحكم الصوت وتنغيم، واليدين الرأس وحركات
  : الشفهي التعبري أهمية
 كونه يف أمهيته الشفهي التعبري يستمد الشفهي التعبري يعد مث ومن، نكتب أن قبل تكلمنا فنحن الوجود يف الكتابة سبق اكالم 

  .له وخادماً، الكتايب للتعبري مقدمة
 يف يتكلم فإنه كتاباً يساوي ملا اليوم يف يستمع اإلنسان كان فإذا نكتب أو نقرأ مما أكثر نتكلم ألننا مهم الشفهي والتعبري 

االستماع اسهل ( <~  .كتاباً يساوي ما العام يف ويكتب كتاباً يساوي ما الشهر يف يقرأ ابينم كتاباً يساوي ما األسبوع
  )من ناحية الوقت .. من بعدها الكالم واخرياً الكتابة 

 م القراءة من أكثر باالستماع اللغة استقبال إىل مييلون الكثريون كان وإذاالكتابة من أكثر كالماً إرساهلا يفضلون أيضاً فإ.  
 لإلفهام وسيلة وهو املعلومات املتعلم يكتسب طريقه فعن للمتعلم أساسي عنصر وهو ولألمي للمتعلم يصلح الشفهي لتعبريا 

  .والتفاهم
 لالتصال الرئيس الشكل فهو مث ومن وأفكاره، وآرائه، مشاعره عن للتعبري الفرد وسيلة الشفهي التعبري.  
 القضايا ومناقشة واملناسبات واالجتماعات والشراء البيع مواقف إىل فيها حنتاج اليت احلياة جماالت لتعدد مهم الشفهي التعبري ،

  .املشكالت وحل
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 العناصر وترتيب اجلمل بصياغة اللغة ممارسة على وتدريب، ومكوناته ألفكاره وترمجة، للذهن حتريك الشفهي والتعبري 
  .ا والنطق األلفاظ واستخدام

 م أرائهم ومعرفة، أعماهلم ونتائج اآلخرين أفكار ىعل نطلع جيعلنا الشفهي والتعبريمستوى يعكس فهو احلياة يف واجتاها 
  .اللغوي متكنه ويربِز الفرد ثقافة

 تمعات، األفراد اتصال أساس الشفهي التعبرياستخدامه حاالت وكثرة أمهيته زادت االتصال وسائل تقدم ومع وا.  
 تمع مع فالتكثي على الفرد يساعد الشفهي التعبريواألمن األلفة حتقيق وعلى فيه يعيش الذي ا.  
 د الشفهي التعبريالقيادية املواقف على الفرد يعود إنه، بالنفس الثقة داخله ويبث اجلرأة فيه ويغرس املواجهة على الفرد يعو 

  .واخلطابية
 أو التعبري عيوب عن للكشف وسيلة أنه كما اآلخرين وإقناع، الرأي وإبداء املناقشة على التدريب فرص يتيح الشفهي التعبري 

 يهذب مما جيدا استخداماً اللغة استخدام على يدربه الشفهي للتعبري املتعلم ممارسة أن كما، ملعاجلتها الفرصة يتيح مما التفكري
  .واالنفعالية النفسية حالته على ذلك وينعكس اجتماعية مكانة له وحيقق حديثه مستوى ويرفع كالمه

  : املدرسي العمل يف الشفهي التعبري
  التحريري التعبري يتبعه حيث املتعلمني من املطلوب التعبريي األداء قسمي من واحداً الشفهي التعبري ميثل -
 الكلمات وإلقاء، والنوادر القصص وحكاية، ومناقشام، اآلخرين إىل احلديث على املتعلمون يتدرب الشفهي التعبري ففي -

 وغري واحملاضرات، واملناظرات، والندوات، األحداث على والتعليق التقارير وعرض التعليمات وإعطاء اعاتاالجتم على واخلطب
  .ذلك

 واإلعالنات، واللوحات، االستمارات وملء، والسجالت، والرسائل، املقاالت كتابة على التحريري التعبري درس يركز بينما -
  .ذلك وغري واملسرحيات والقصص الشعر كتأليف اإلبداعية والكتابات، اجللسات وحماضر، التقارير ومتابعة

ً ، الشفهي والتعبري   : فهو عام غرض له، التحريري وأيضا
 الرمسية ومناحي احلياة وقضاء احلاجيات  باألموريتعلق  ما( <~  .وظيفي تعبري إما(  
 واملشاعر وابتكار النص اجلميل  باألحاسيسيتعلق  ما( <~  .إبداعي تعبري وإما(  

  ؟ جماالته وما ؟ الوظيفي بالتعبري املقصود ماف
 كإلقاء اتمع حميط يف أو، مثالً كتاب كعرض املدرسة داخل سواء املتعلم حياة تقتضيه وظيفياً غرضاً يؤدي الذي التعبري إنه - 

  .التعليمات
 ضروري فهو مث ومن باآلخرين وعالقام حيام وتنظيم واالجتماعية العادية حوائجهم قضاء يف الناس يساعد الذي التعبري إنه - 

  .إنسان لكل
  : الوظيفي التعبري جماالت بعض حدد
 وكلمات األحداث على والتعليق التعليمات وإلقاء، والوداع، باآلخرين والتعريف، االستقبال مواقف: الشفهية الناحية من:  مثال

  ...الشكر
  .االستمارات وملء، والتقارير، والشخصية املصلحية سائلوالر، الربقيات كتابة: التحريرية الناحية من:  مثال
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  جماالته؟ وما اإلبداعي؟ بالتعبري نعين ماذا
 ذات، منتقاة بعبارات أحاسيسه ويترجم، نفسه وخلجات عواطفه عن الفرد به ويفصح، املشاعر خالله من تظهر الذي التعبري إنه -

 أو للمتكلم الوجدانية املشاركة إىل وتدفعه انتباهه على وتستحوذ القارئ أو عاملستم يف تؤثر، ومثرية مشوقة وبطريقة، صحيحة لغة
  ..) القصص اخليالية ، اخلواطر ، كتابات الشعر ( < ~  .حيسه مبا واإلحساس الكاتب

  : الشفهي التعبري درس واقع
  .اليومي الدراسي ولاجلد ذيل يف غالباً تأيت ولذلك، للمعلم راحة حصة هي الشفهي التعبري حصة أن الشائع -
 قدرة لديه وليس جمهوده استنفذ واملتعلم، املتداخلة ومواقفه، املدرسية وأعبائه، الدراسي اليوم موم حممل، القوى منهك فاملتعلم -

  .جديد عطاء على
 أو التحريرية مالاألع كراسات تصحيح يف املعلم ويستغلها، للراحة للطرفني فرصة احلالة هذه يف الشفهي التعبري حصة وتأيت -

  .مرتلية أعمال من عليه ما بعض إجناز يف املتعلم ويستثمرها الواجبات
 إلجراء أو لتسميع أو حصته يف ينته مل حنو أو نصوص درس إلكمال الفرصة  الشفهي التعبري حصة يف جيدون املعلمني وبعض -

  .امتحانات أو تطبيقات
 املوضوع ورأس، درسه عنوان املعلم يسجل موضوعها على الشفهي التعبري ةحص يف الدرس يقتصر عندما األحوال أحسن ويف -

 ما قراءة التالميذ بعض من قليل بعد يطلب رمبا أو املوضوع يف الكتابة يف البدء منهم يطلب مث ليستمعوا التالميذ فيه ويتحدث
  .كتبوه

  الشفهي التعبري أساس وهي الكالم دون والقراءة والكتابة االستماع ميارسون الشفهي التعبري حصة يف التالميذ أن سبق ما ومعىن -
 رغم اإلبداعي الشفهي التعبري على حالياً معظمها يف الشفهي التعبري دروس تركيز سبق ما إىل ويضاف الشفهي التعبري ذاته هو بل

  .احلياتية مواقفه وكثرة الوظيفي الشفهي التعبري أمهية
 يتم املوضوع اختيار ألن مناسب غري منها والكثري وتقليدية، ومكررة، معادة الشفهي التعبري موضوعات تأيت األحوال معظم ويف -

  .االختيار حسن على القادرين غري املعلمني مبعرفة
 واضحة مهارية أهداف من لديهم الدروس أهداف ختلو مث ومن، الفرعية الكالم مبهارات دراية غري على املعلمني من الكثري أن كما

  .للقياس وقابلة وحمددة
  .املهمة احلصة هلذه الفعالية حتقيق على والعمل الواقع هذا لتحسني حماوالت بالتأكيد وهناك الشفهي التعبري درس واقع هو هذا

  ؟ املطلوبة الفعالية الشفهي التعبري حلصة يتحقق كيف
  ). يتكلم أن دون الكالم يتعلم أن ميكن ال املتعلم(  تقول القاعدة
 فيه الكالم املتعلمني من يتطلب الذي املوضوع اختيار حسن.  
 خصبة جماالت والزيارات الرحالت ويف احلدائق إىل فاخلروج املدرسة داخل على يقتصر ال حبيث احلديث جماالت توسيع 

  .الكالم مهارات ولتنمية للحديث
 أفكاره حتديد يف وإشراكهم، عنه احلديث حيبون ما الختيار فرصة املتعلمني منح.  
 حىت ينمي ( <~  .قيود دون املناقشة حرية منح مع املختلفة واملواقف، الفرص واستثمار، للمتعلمني الكالم فرص حةإتا

  )ويطور من نفسة 
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 املتعلمني من يتكلم ملن املقاطعة أو االستهزاء أو السخرية عدم.  
 وفكرياً لفظياً املتعلمني إعداد  
 موم املمتعة وأنشطتهم املتعلمني هوايات استثمارعنها باحلديث طالبا.  
 املدرسية واللقاءات، كاالجتماعات الكالم تستدعي اليت املواقف يف املتعلمني إشراك.  
 ومجاعة، املدرسية كاإلذاعة الكالم على ممارستها يف تعتمد اليت املدرسية األنشطة يف املشاركة على املتعلمني تشجيع 

  .وغريها والتمثيل، اخلطابة
 العمل جمموعات أو املشكالت حل أو املناقشة كطريقة للكالم فرصاً التالميذ تعطي اليت التدريس طرق استخدام.  

  
  النشاط سؤال

  .إبداعي تعبري على أمثلة ومخس وظيفي تعبري على أمثلة مخس ـي/ ذكرا
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  السابعة احملاضرة
  الشفهي التعبري تدريس
  ) الثاني اجلزء( 

  
  : بريالتع مهارة يف املقدمة

  .واضحة مقدمة هناك تكون أن بد ال •
  .خمالً اختصاراً ليس لكن وخمتصرة معربة املقدمة تكون أن بد ال •

  : التعبري جماالت
  املظاهرات، اجلارية االنتفاضات، اجلارية األحداث:  مثل املواضيع من العديد حتته يندرج ألنه، املوضوع من وامشل أعم اال

  .ذلك وغري ... وتويتر  بوك كفيس االجتماعي التواصل مواقع استخدام ، األجنبية تاللغا تعلم الزعماء،
  : الكالم مهارة من التمكن مظاهر

 فيها يتكلم اليت املدرسية املواقف يف املظاهر من عدد مالحظة خالل من متعلميه لدى الكالم مستوى على حيكم أن للمعلم ميكن
  :املظاهر هذه ومن املتعلمون
 عليها والتعليق فكرة شرح أو صغري موضوع مناقشة أو عرضها قصة عرض.  
 فيلم أو فيها شارك مرحلة عن واحلديث مدرسية مشكلة أي يف رأيه وإبداء خجل أو خوف دون به يشعر عما التعبري 

  .شاهده
 العامية الكلمات عن واالبتعاد املعربة األلفاظ اختيار حسن مع سليماً نطقًا األلفاظ نطق.  
 واملتضادات املترادفات ستخداما إجادة.  
 للموضوع الرئيسة الفكرة مع وترابطها وتسلسلها األفكار ترتيب حسن.  
 ذاتياً اخلطأ تصحيح مع التكرار أو التلعثم وعدم، املعرب الواضح الصوت مع، يسردها اليت األحداث مع االنفعال.  
 كالمه يف واملستقبل باحلاضر املاضي وربط بأدلة األفكار تدعيم.  
 اختيار حسن مع املوقف حسب الكالم جمرى تغيري على والقدرة، املوضوع ختم وإجادة، للكالم املتاح الوقت تقدير 

  .ميتنع ال ومىت الكالم عن ميتنع مىت ومعرفة لكالمه املالئمني واملكان الزمان
 تكلف غري يف الصوت وتلوين، مالكال يف اآلخرين ومشاركة، املستمعني واحترام، القول يف واجلهر، الكالم يف الصراحة 

  .ااملة على والقدرة
  : املتعلم يف كلها حتقيقها ميكن وال كثرية املظاهر

 املتعلمني لدى مث، كالمه يف للمتعلمني وقدوة كنموذج هو لديه املظاهر هذه من قدر أكرب تواجد على حيرص أن ينبغي املعلم ولكن
  .اللغة من الشفهي املستوى هذا إىل حيتاج الذي للمستقبل هلم إعداداً أنفسهم

  : مهارات هي املتعلمني لدى تنميتها إىل الشفهي التعبري حصة دف أن ينبغي اليت املهارات أن يتضح سبق ومما
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  .. مثل:  النطق يف - ١
 الصحيحة خمارجها من احلروف إخراج.  
 صحيحاً نطقاً والظاء والضاد والغني القاف نطق.  

  .. مثل:  األلفاظ يف - ٢
 سياقها يف األلفاظ استخدام.  
 الترادفات استخدام.  
 التضادات استخدام.  

  .. مثل:  اجلمل يف - ٣
 تاماً تكويناً اجلمل تكوين.  
 امسية مجل استخدام.  
 فعلية مجل استخدام.  

  .. مثل:  األفكار يف - ٤
 وتسلسلها األفكار ترتيب.  
 األفكار وضوح.  
 األفكار ترابط.  

  .. مثل:  األداء طريقة يف - ٥
 الن التكرار يكون ممالً ويضعف من قوة التعبري وبالغته ( <~   .جتنب التكرار(  
 يطفي على املعىن نوع من التوضيح والشفافية ( <~   .متثيل املعىن(  
 يعرف مىت يقول هذا املوضوع او املعلومة ( <~   .حسن املوقف (  
 مكان الوصل والتواصل يف . التوقف عند مكان الوقف ( <~   .التحكم يف التنفس ،(  
  : الشفهي التعبري درس إعداد

ً  الشفهي التعبري لدرس التخطيط يبدأ   : حيث من ذهنيا
 البداية هو املوضوع اختيار فحسن، لتالميذه املناسب املوضوع يف التفكري.  
 املتعلمني إثارة وكيفية للكالم الفرص املتعلمون فيها سيمنح اليت واملواطن، املوضوع هذا لتقدمي املناسب األسلوب حتديد 

  .الكالم يف لالسترسال
 ويأيت، الكالم مهارات من واحدة مهارة على التركيز يكون أن على، املهاري اهلدف خاصة املوضوع أهداف حتديد 

  .ذهنياً خطط ملا كترمجة الكتايب التخطيط
  : هي الشفهي التعبري لدرس الكتابي اإلعداد وعناصر

  .واملادة والفرقة ةواحلص التاريخ ..   العام اإلطار
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  .. املوضوع عنوان
 أساسية ملهارة تنتمي فرعية مهارة من أكثر أو واحدة مهارة على يركز أن يفضل والذي املهاري اهلدف ومنها:  الدرس أهداف - ١

  ).مجلة يكون، ويستخدم، يعرب، ينطق( السلوكية األفعال يستخدم ما وغالباً، واحدة
 الصور من جمموعة تكون ما وغالباً – االبتدائية املرحلة لتالميذ خاصة – ضرورية وهي:  دمةاملستخ التعليمية الوسائل - ٢

  .للحديث وإعانات حوافز ومتثل، الكالم حوهلا يدور عينات أو مناذج أو اللملونة
  :  )التنفيذ إجراءات(  الشرح يف السر خطوات - ٣
قصة مثرية  ، يبدأ بسؤال شيق ( <~  .العبارة مضمون إىل وصوالً ضوعللمو تقدمي مث النفسية التهيئة طريق عن : التمهيد  -أ 

  )،،،،بيت شعر يربط باملوضوع 
 اثنني أو واحد وكذا املعلم قبل من منوذجية جهرية قراءة وقراءا السبورة على العبارة كتابة العرض ويشمل : العبارة عرض  - ب
 هلذه فهمهم من للتأكد لتالميذه سؤاالً وموجهاً، الصعبة مفرداا شرحاً للعبارة املعلم بتفسري العرض وخيتتم، القراء املتعلمني من

  .العبارة
 املتعلمني وباقي املعلم مع واألفكار اإلجابات هذه ومناقشة مطولة إجابات تتطلب اليت األسئلة من جمموعة وتتضمن : املناقشة -ج

  .شفوي بشكل ومناقشتها
  .التقويم  - د

  .الواجب - هـ
  .النشاط  - و
  

  النشاط سؤال
  .باستفاضة عنه التعبري يتم ااالت من جماالً اختاري/  اختر
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  الثامنة احملاضرة
  القراءة تدريس

  
  : البسيط مبفهومها القراءة تعريف

  .وفهمها صحيحاً نطقاً ا والنطق) وكلمات حروف من(املكتوبة الرموز على التعرف هو
  : بارعال اجليد القارئ مواصفات

  .املشكالت وحل، اجلمهور ومواجهة، اللغة فهم على قادر، يستنتج، يكتب أن على قادراً يكون أن
  : الشامل مبفهومها القراءة

 وفهمها ا والنطق املكتوبة الرموز على التعرف على تشتمل دافعية انفعالية عقلية عملية وهي اتمعات حاجات يليب الذي هو
  .ضوءها يف ملشكالتا وحل ونقدها وتذوقها
  : على حيتوي الشامل مبفهومها القراءة

  .معانيها إىل املعلومات وترمجة، التذكر، التفكري، اإلدراك يف العقل استخدام إىل حتتاج أي : عقلية عملية القراءة - ١ 
 الصحيحة خمارجها من واحلروف الكلمات إلخراج اإلنساين النطق جهاز عضالت فيها تستخدم أي : عضلية عملية القراءة - ٢ 

  . تعب أو جهد بدون القراءة على القدرة مث ومن
  ).وغريها والسرور الغضب والفرح احلزن( مثل ومشاعره بعواطفه يقرؤه ما كل مع التفاعل هو : انفعالية عملية القراءة - ٣ 
  .ءةالقرا جماالت من جمال يف للقراءة اإلنسان يدفع دافع هناك : دافعية عملية القراءة - ٤ 

  : القراءة أنواع
  ).للغاية(  العام الشكل أساس على القراءة تقسيم .١
  .للقارئ العام الغرض أساس على القراءة تقسيم .٢
  .للقارئ اخلاص الغرض أساس على القراءة تقسيم .٣
  .املقروءة املادة أساس على القراءة تقسيم .٤
  .القرائي النشاط أساس على القراءة تقسيم .٥

  ):الغاية( العام الشكل أساس على القراءة تقسيم - ١
 املشكالت وحل وفهمها وتذوقها املكتوبة الرموز على التعرف على تشتمل دافعية انفعالية عقلية عملية : الصامتة القراءة -أ 

  .الرسائل، االختبارات، الصحف الكرمي، القرآن: مثل ا النقد دون
 اإلذاعة األخبار نشرة، االجتماعات إدارة، الندوات احملاضرات: مثل الصامتة القراءة تسبق اجلهرية القراءة : اجلهرية القراءة - ب 

 تعديل منها عديدة فوائد وهلا،  ظاهري جهوري بصوت وتكون النطق اعضاء فيها تشترك عملية( <~  .املدرسية
   )  النطق يف االخطاء

  :للقارئ العام الغرض أساس على القراءة تقسيم - ٢
  .والتسلية للمتعة ولكن تعليمي لغرض ليس، الفراغ أوقات يف عنه نبحث : واملتعة االستماع قراءة -أ 
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 وقاعات، احلصة وقت يف الدراسة قاعات يف وتكون الفردية باالحتياجات ترتبط وظيفية قراءة وهي : الدراسة قراءة - ب 
 يف درسال الطالب يقرأ: مثالً االستمتاع قراءة إىل الدراسة قراءة تتحول وقد احلصة وقت يف ومفروضة، االختبارات

  .وتسلية استمتاع قراءة يقرأها البيت إىل ذهب وإذا املدرسة
  :  اخلاص الغرض أساس على القراءة تقسيم - ٣

  .متخصصة روايات الوقت، إدارة انتفاضات،، سياسية ثورات، الذات كتنمية
  : املقروءة املادة أساس على القراءة تقسيم - ٤

، أدبية، علمية، السياسية ااالت يف وتكون قصص أو علمية كتب سواء خمتلفة كتب يف ويقرؤون للمكتبة التالميذ يذهب عندما
  .مغامرات، تارخيية، جغرافية

  : القرائي النشاط أساس على القراءة تقسيم - ٥
 شاملال املفهوم حتت مندرج وهذا رياضية مسألة حل يف التلميذ به يقوم الذي اهود يشبه القراءة عملية يف املتعلم به يقوم ما

  الصامتة؟ القراءة يف كاجلهد اجلهرية القراءة يف املبذول اجلهد هل ولكن، صامتة أو جهرية كانت سواء للقراءة
  .القارئ على منحصر فيها اجلهد الصامتة ولكن، واملستمع القارئ على منصب فهو أكثر جهدها اجلهرية القراءة ال،

  : القراءة تعليم مراحل
  .لقراءةا لتعلم االستعداد مرحلة .١
  .القراءة تعلم يف البدء مرحلة .٢
  .القراءة مهارات اكتساب مرحلة .٣
  .القراءة اكتساب يف والتوسع النضج مرحلة .٤

  : القراءة لتعلم االستعداد مرحلة - ١
 اًسلبي اجتاهه يكون ال حىت  خمتصراً جزءاً يكون أن والبد) األطفال رياض مرحلة يف( املدرسة الطفل دخول تسبق اليت املرحلة هي
  .للتعلم والقابلية التهيؤ حالة هو واالستعداد، وأناشيد، وقصص، وحروف، ومجل بسيطة كلمات ويتضمن، القراءة تعلم حنو

  .ولغوي) نفسي( وسيكولوجي تربوي مفهوم للقراءة واالستعداد
 والنفسية، والعقلية، اجلسمية الناحية من للتعلم الطفل باستعداد يرتبط ألنه تربوي فهو.  
 وتفسري فهم يف خرباته استعمال على قدرته، للطفل العقلي النضج بني العالقة مبدى يرتبط ألنه( نفسي( سيكولوجي مفهوم 

  .يقرأ ما
 اللغوية الرموز حبل الرتباطه لغوي ومفهوم.  

  ؟ القراءة لتعلم االستعداد عوامل فما
  : العوامل هذه ومن القراءة تعلمل األطفال استعداد مدى يف تؤثر اليت واخلارجية الداخلية العوامل تتعدد

  .. العقلي العامل -أ 
 زاد فإذا، للمتعلم العقلي العمر حتديد طريق عن ذلك ويقاس.. الذكي غري الطفل من وأسرع أيسر الذكي للطفل القراءة تعليم إن

عقلة اصغر ( <~  .حيحص والعكس ذكائه يف املتوسط فوق الطفل كان ) عقلة اكرب من عمرة ( <~  الزمين عن العقلي العمر
  )من عمرة كان ذكاؤه اقل من املتوسط 
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  .معقدة عملية ذاا حد يف القراءة ألن وذلك العقلي النضج مدى على يعتمد القراءة تعلم يف النجاح إن
 عمره الًطف أن ذلك ومعىن، )عقلي عمر سنوات ست( قبل لألطفال القراءة تعليم يف البدء يف نتعجل أال األفضل من أنه واألرجح

  .سبعاً الزمين عمره كان ولو حىت القراءي للتعليم مستعداً يكون مثالً سنوات مخس العقلي
 واجلو، والتدريسي اللغوي املعلم مستوى إن حيث للقراءة الطفل تعلم لنجاح الوحيد العامل أنه على العقلي للعمر ينظر ال أنه بيد

 يف يؤثر التالية العوامل جانب إىل ذلك كل وطباعته شكله حيث من الكتاب جذب وعوامل، القرائية واملوضوعات، للفصل العام
  .للقراءة الطفل تعلم

  .. اجلسمي العامل - ب 
  .للطفل العامة بالصحة يتأثر أنه كما، والنطق والسمع البصر نضج إىل القراءة تعلم حيتاج

  .)برايل طريقة بغري( العادية الكتب يقرأ أن يستطيع ال الكفيف فالطفل
 والنطق والسمع البصر صحة فإن وبالتايل، مسعه ما يردد لن واألبكم، وقراءته املعلم نطق يقلد أن يستطيع ال يسمع ال الذي واألصم

  .القراءة تعلم يف أساسية تعد
 لرسوموا واألشخاص األشكال بني البصري التمييز على قدرته مدى من التأكد القراءة الطفل تعليم يف نشرع أن قبل فاملطلوب
 خمارجها من احلروف إخراج على قدرته ومدى املختلفة األصوات بني السمعي التمييز على قدرته مدى وكذلك، والرموز

 على املعلم يكون أن والبد، نطقه يف التحكم على قدرته ومدى، النطق يف حقه حرف كل إعطاء على قدرته ومدى الصحيحة
  .القراءة تعليمهم يف سيبدأ الذين ألطفالا لدى املوجودة النطق بأخطاء، كاملة دراية
 بالتعب املتعلم شعور إىل يؤديان الزائدة السمنة أو الشديدة فالنحافة للطفل العامة الصحية باحلالة القراءة تعلم مستوى يتأثر كما

  .خباصة القراءة تعلم وبالتايل عادةً للتعلم تقبله مدى على تنعكس واليت حالته على يؤثر مما واإلرهاق
  .. النفسي العامل  -ج

 يف وثقة اتزاناً املواجهة عملية وتتطلب، مستمعني إىل موجهة أا يعين وهذا جهرية قراءة دائماً تكون تعلمهم بداية يف األطفال قراءة
  .وجرأة وشجاعة التحمل على وقدرة النفس

  .وانفعالياً شخصياً استعداداً للقراءة االستعداد يتطلب وبالتايل للقراءة الطفل تعلم يف كبرياً أثراً االنفعايل للثبات إن
  .. اللغوي العامل - د

 قاموسه سعة مبدى القراءة لتعلم استعداده مدى يتأثر حيث معقولة لغوية ثروة – القراءة تعلم يف يسرع حىت – الطفل حيتاج
  .قراءته وتكرار، وتذكره، خريناآل قراءات من مايسمعه فهم على تساعده وتراكيب كلمات من الطفل يعرفه فما، اللغوي
 معانيه الطفل يدرك حبيث املقصود مفهوم، املعاين واضح يكون أن املدرسة قبل فيما للطفل يتوفر الذي اللغوي احملصول يف واملهم
  .تفسري إىل حيتاج فال مساعه مبجرد
 صياغة من والتمكن، األوىل الطفولة لغة عن البعد مع مهم أمر – الكالم يف السيئة العادات متجنباً – احلديث على الطفل وقدرة

  .وسهلة دقيقة عبارات عن األفكار
  .األحداث وصف أو املواقف سرد أو القصص حكاية على الطفل قدرة مبدى يتأثر أن ميكن القراءة لتعلم االستعداد إن
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 بسرعة يدرك وبالتايل وأفكار معان على احلصول على تساعده وجمتمعه أسرته داخل السابقة الطفل خربات .. اخلربة عامل -هـ
   واملناقشات والرحالت الزيارات طريق عن الطفل خربات يف التوسع على احلرص فإن وبالتايل، املكتوبة اخلربات
  .وعمقاً سعه خرباته زيادة على يساعد ذلك كل املفيدة التلفزيونية الربامج ومشاهدة، اإلذاعية الربامج ومساع
 استعداد تنمية ميكن والنطق والبصر السمع األجهزة وسالمة العقلي العمر من التأكد ومع وغريها األنشطة ذه القيام طريق وعن

  .التعلم مرحلة الثانوية املرحلة يف ذلك بعد والبدء القراءة لتعلم األطفال
  : القراءة تعلم يف البدء مرحلة - ٢

 والثالث، والثاين، األول(الصف من وتبدأ، مضبوطة يحةصح قراءة ويقرأ، اجلمل يف الكلمات وبعض احلروف الطفل تعليم
  : طريق عن وذلك والقدرات املهارات وبعض األساسية القرائية العادات تكوين املرحلة هذه خالل ويتم، )االبتدائي

 خالل من يزيد وأ كلمة ٣٠٠ إىل يصل مبا واإلملام، بينها والبصري الصويت والتمييز، وأصواا احلروف ألمساء األطفال معرفة -
  .ثالث أو كلمتني منها تتكون قصرية مجلة وقراءة، هلا بصور الكلمات ربط

، والضمة، الكسرة: الثالث احلركات مراعاة مع إتقان يف املقرر الكتاب األطفال يقرأ أن املرحلة هذه اية يف املتوقع ومن -
  .والفتحة

 وتسمى، )التركيبية أو اجلزئية الطريقة(األوىل الطريقة تسمى القراءة لتعلم أساسيتني طريقتني من واحدة عادة املعلمون ويستخدم -
  ).توليفية(  تركيبية حتليلية طريقة لتكوين بينهما جيمع من وهناك) التحليلية أو الكلية الطريقة(الثانية الطريقة

  : القراءة تعلم طرق
  ):اجلزئية(  الرتكيبة الطريقة - ١

 بصوته أو) احلرفية( بامسه املفرد احلرف هو هنا واجلزء، بالكل وتنتهي) فجملة، فكلمة، حرف( ءباجلز تبدأ اليت الطريقة هي
ث .ت.ب.أ، او اهلجائية حروف اهلجاء(<~  )األلف بائية( الطريقة فتسمى التعليم عند احلروف ترتيب يراعي وقد) الصوتية(

  ..).أجبد هوز ( <~ ). األجبدية( أو ال يراعي فتسمى الطريقة ...)
  باأللف املد مث الفتح أو الضم أو الكسر حاالت يف تعلمها ذلك وبعد وأصواا احلروف أمساء بتعرف الطريقة هذه يف التعلم ويبدأ

  .ورمساً نطقاً وذلك والياء، والواو
 الكلمات على باالعتماد مجل بتكوين الرابعة املرحلة مث وكتابة نطقاً عليها والتدريب مفردة كلمات بتكوين الثالثة املرحلة وتأيت

  .تعلمها السابق
  .الياء إىل األلف من سليمة قراءة احلروف قراءة األطفال تعلم ..  اهلجائية األجبدية  - أ

  ). الكسر، الضم، بالفتح( احلروف أصوات تعليم .. الصوتية  - ب
  : ) التحليلية(  الكلية الطريقة - ٢

  ).حروف، كلمات، لةمج(  اجلزء إىل الكل من تبدأ اليت الطريقة هي
  : التوليفية الطريقة - ٣

  .مناسبة لفئة أخرى) الكلية ( <~ مناسبة لفئة والتحليلية ) اجلزئية ( <~ هي اليت جتمع بني حماسن الطريقتني التركيبية 
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  : القراءة مهارات اكتساب مرحلة - ٣
 مهارة مثل كثرية مهارات لديه ويتكون ذهنياً يتفتح حبيث التلميذ لدى ما إىل نضيف) السادس، اخلامس، الرابع( الصف من يبدأ

  .املشكالت حل، التنبؤ، التفكري، االستنتاج
  
  : القراءة اكتساب يف والتوسع النضج مرحلة - ٤

 ،يقرأ لقارئ حباجة املرحلة هذه ألن، للقراءة الشامل املفهوم ليحقق، حياته يف األهم املرحلة وهي) الثانوية، املتوسطة( املرحلة من
  .املشكالت حل، استنتاج، النقد، التذوق، الفهم تتضمن الصحيحة والقراءة، أحكاماً يقوم، ينقد، حيلل، ويستنتج، ويفكر

  ؟ القراءة درس يف السري خطوات ما
  .السلوكية األهداف .١
  . الوسائل .٢
  .التمهيد .٣
 شرح، الكالم معاين استخراج مث ،جهرية مث صامته قراءة الرابع الصف يف، جهرية قراءة األول الصف يف(  الدرس قراءة .٤

  ).بالواجبات التلميذ تقومي، ومناقشة وتدريبات أسئلة، السبورة على كتابتاً فقرة كل الدرس
  : القراءة تعليم أهداف

  .املختلفة التعليم مراحل على توزع، الكتساا طويلة سنوات وحيتاج، القراءة مهارات التلميذ يكتسب أن:  العام اهلدف - ١
  : اخلاصة هدافاأل - ٢
  .الذات تنمية مثل لغوية ثروة يكتسب مثالً الواحدة احلصة يف

  .اللغوية اللفظية الثروة املتعلم إكساب .١
  .بالشكل املضبوطة اجليدة القراءة التالميذ تعليم .٢
  .الصحيحة خمارجها من احلروف إخراج التالميذ تعليم .٣
  .والفهم التفكري على التلميذ قدرة تنمية .٤
  .النقد حاسة على ذالتالمي تعويد .٥
  .املشكالت حل على التالميذ تساعد .٦
  .التنبؤ على القدرة زيادة .٧
  .التقومي على املساعدة .٨

  
  

  : النشاط سؤال
  وملاذا؟ نظرك؟ وجهة من القراءة تعلم طرق أفضل ما
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  التاسعة احملاضرة
  )األخرى بالفنون عالقتها، أهميتها، مفهومها( الكتابة

  لتيسريها هودواجل، العربية الكتابة صعوبات
  

 اجتماعية وضرورة الثقافة عناصر من أساسياً عنصراً باعتبارها اللغة تعليم يف مهمة وهي العصرية، للحياة ضرورية عملية الكتابة
  .األفكار لنقل

  خمترعة بالطبع والكتابة، مثالية الكتابة كانت الصوت مع تطابقت كلما والصورة، )لصوت صورة( هي فولتري عرفها كما والكتابة
  ) مث تأيت الكتابة لترسم لنا رموز هلذه االصوات ، اللغة هي صوت يف البداية ( <~  .اللغة يف الصوت بعد يأيت فالشكل
  : الكتابة مفهوم

 األحداث لتسجيل وأداة، مهم فن والكتابة، املكتوب النص من تراد اليت املعاين على دالة ألفاظًا تصور مرسومة حروف هي الكتابة
  .البشر حياة يف مةامله

 والبالغية والصرفية النحوية للقواعد الكاتب مراعاة من فالبد، األخرى اللغوية الفنون من وفكر معرفة من تتضمنه ما تستقي وهي
  .واخلطية واإلمالئية

  .واستمراراً ثباتاً األكثر الوسيلة وهي، معاً واملعىن اللفظ حيفظ وعاء الكتابة
 األسلويب والتعبري، اإلمالئي والرسم اخلطي التجويد فيها فالكتابة، الكتايب والتعبري واإلمالء اخلط تشمل ياملدرس العمل يف والكتابة

  .الكاتب أفكار عن
 كتابة فهي اإلنسانية النفس صميم من نابعة تكون وقد وظيفية أو، حبته علمية كتابة فهي اخلالص العقل نتاج تكون عندما والكتابة
  .وانفعاالته وعواطفه الكاتب وجدان عن جتةنا إنشائية إبداعية

  .اآلن عليه هي ما إىل وصلت حىت مراحل بعدة مرت بل، اختراعها بداية من احلالية بصورا تكن مل والكتابة
  : الكتابة مراحل

  ).شجرة على لتدل شجرة صورة مثالً( ا عليها ليدل املاديات صور اإلنسان رسم حيث .. املادي التصوير مرحلة - ١
 هلذه يلزم ما يرسم أخذ اردة كاملعاين هلا صور ال املدلوالت بعض أن اإلنسان وجد عندما .. املعنوي التصوير مرحلة - ٢

  ).الكتابة على ا يدل ودواة قلم رسم مثالً(املعاين
 الصور جمموعة منو، بصورة حرف كل واجلمل الكلمات منها تتكون اليت احلروف تصوير وهي .. احلريف التصوير مرحلة - ٣

  .ا التعبري يراد اليت اجلملة أو الكلمة تتكون
  .األجبدية باحلروف الصور فيها استبدلت اليت األخرية املرحلة وهي .. األجبدية احلروف مرحلة - ٤

  ) مبعىن ما أمهية الكتابة ( <~  تربوية؟ قيمة فروعها ولتدريس. كبرية أمهية لألطفال الكتابة لتعليم:  علل
  : الكتابة يةأهم
 التواريخ وسبقت، احلقوق وأُثبتت، العهود وأُكدت، واآلثار األلسن وحفظت، القرآن جمع بالكتابة “الصويل بكر أبو يقول

  .”القرآن يف آية أطول ذلك يف اهللا وأنزل، النسيان اإلنسان وأمن، الصكوك وبقيت
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 االتصال وسائل من وسيلة فهي.  
 واخلاطر النفس يف يدور عما للتعبري وسيلة وهي.  
 معلومات من حتصيله مت ما لبيان مهمة أداة وهي.  
 املالحظة وقت واإلتقان املنظم للتفكري وسيلة وهي.  

  : إنها إذ تربوية قيمة هلا والكتابة
  ) ة بالكتابة إذا اراد االحتفاظ مبعلومات خيشى نسياا فعلي(  <~ .ا يدرسه مبا املتعلم حيتفظ حيث التعليم أدوات بني أداة -    
  )جمال املقالة جمال الشعر ، القصرية  ةالقص  النواحي االدبيه مثل( < ~  .األدبية الناحية من املتعلمني مواهب الكتشاف جمال -    

 التحريرية االختبارات طريق عن التقومي وسائل من وسيلة.  
  : لألطفال الكتابة تعلم مراحل

 املدرسة قبل فيما يبدأ التعليم هلذا االستعداد فإن االبتدائية املرحلة من اُألوليني السنتني لخال الكتابة األطفال تعليم يبدأ أن قبل
  .هلا االستعداد أو للكتابة التمهيد مرحلة وهي، الرياض مرحلة يف الطفل وجود خالل من وذلك
 أساسها يف اللغة أن على تأكيداً القراءة حلصة ئماًدا األسبقية أن بيد للقراءة تعلمه مع تقريباً متزامناً لألطفال الكتابة تعلم ويبدأ

  :  صوتية
  .القراءة تعليم يف املستخدمة الطريقة نفس فيه وتستخدم، الكتابة تعليم مرحلة الثانية املرحلة وتسمى، الشكل يسبق فيها الصوت

 كتنمية(اإلمالء تعليم دروس فيه تبدأ الكتابة يف نضجاً أكثر أسلوب إتقان مرحلة، الثالثة املرحلة تأيت الكتابة األطفال يتقن أن وبعد
  ).التعبريية األساليب وتدريس، اخلطية املهارات
  : ثالث لألطفال الكتابة تعليم مراحل أن سبق ما ومعىن
  ) االطفال رياض مرحلة يف(  <~ .للكتابة التمهيد مرحلة .١
  ) االبتدائي والثاين االول الصف(  <~ .الكتابة تعليم مرحلة .٢
  ) واعآل ابتدائي الثالث الصف(  <~ .الكتابة يف نضجاً أكثر أسلوب إتقان مرحلة .٣

  .. للكتابة التمهيد:  األوىل املرحلة - ١
 وهذا، اإلثارة وهذه، مهاراا الكتساب وإعدادهم، األطفال بني الكتابة بتعليم االهتمام إثارة هو املرحلة هلذه األساسي اهلدف إن

  .للقراءة االستعداد مرحلة يف األطفال مارسها اليت األنشطة من تقترب متهيدية أنشطة خالل من يتم اإلعداد
  .املطلوبة احلركة وأداء، بالقلم اإلمساك على بعد فيما األطفال تساعد أنشطة القراءة أنشطة إىل ويضاف

 الرياضية والتمرينات الرمل ةمنضد يف والتخطيط، الرسم فأنشطة، احلركي التحكم على األطفال تدريب املرحلة هذه يف واملطلوب
 خالل من األطفال ا يقوم أنشطة كله ذلك إن.. اهلواء يف والكتابة، والبناء والتركيب الفك وألعاب، واألصابع والكفني لليدين
  .العصيب العضلي النضج يف تساهم لغوية ألعاب

  .. الكتابة تعليم: الثانية املرحلة
 تعليم يف حروف إىل الكلمات أو اجلمل هذه جتريد ومت، املرسومة والكلمات باجلمل طقن قد يكون أن وبعد الطفل يبدأ وفيها
  .معناها وفهم قرأها مجلة من مأخوذة والكلمة لديه معىن هلا كلمة من املشتق احلرف كتابة
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 الشكل هو وهذا، التركيبية الطريقة باستخدام ويتم، القراءة يف التحليلية الطريقة استخدام من يستمد الشكل ذا الكتابة وتعليم
 ويفرق آخرها ويف، وسطها ويف، الكلمة أول يف شكله بني مميزاً، مكوناته بكل احلرف رسم على الطفل يركز حيث، شيوعاً األكثر

  .الشكل يف معه املتقاربة احلروف وبني بينه
  . أوضاعها مجيع ويف مجيعها احلروف يستغرق ىتح تعليمه يف والصرب، املستمر والتدريب التدرج إىل املرحلة هذه يف الطفل وحيتاج

 وعلى، حيام يف الستخدامها فرصاً وجيدون، الطفل يعتادها حىت) املتصلة( املشبكة الكتابة على التركيز ينبغي املرحلة هذه ويف
  .الشذوذ أو الصعوبة من خيلو ما الكلمات من وختتار الكتابة له تيسر أن املعلمة

 بأسلوب الورقة ووضع، صحيح بشكل القلم بإمساك االهتمام ينبغي مث من الكتابة عادات الطفل لدى ونتتك املرحلة هذه ويف
  .الكتابة أثناء الصحيحة واجللسة، مريح
 حسن املرحلة هذه يف األمر ويتطلب، والدقة والنظافة بالنظام املتصلة السليمة العادات بعض لغرس فرصة املرحلة هذه تعد كما

  .ضرب أو استهزاء أو توبيخ دون بأول أوالً الكتابة أخطاء وعالج، كتابتها األطفال تعليم ووقت املكتوبة ةاملاد اختيار
 ذكريام تسجيل أو أنفسهم عن للتعبري املدرسية غري املواقف يف الكتابة استخدام على األطفال تشجيع يتم املرحلة هذه اية ويف

  ..امللخصات وإعداد األسئلة عن ولإلجابة
  .. الكتابة يف النضج:  الثالثة املرحلة - ٣

 فرع كل تعلم ويهدف، حتريري تعبري، خط، إمالء، املدرسي العمل يف هلا املعروف بالشكل الكتابة تدرس يبدأ املرحلة هذه ويف
  .به املتصلة الكتابية املهارات تنمية إىل منها

  :جوانب ثالث من الصعوبات لبعض الكتابة وتتعرض
  .رسمال ناحية من .١
  .الضوابط ناحية من .٢
  .املصوتات ناحية من .٣

  :احلرف رسم ناحية من صعوبات - ١
  :الواحد احلرف صور تتعدد) أ

 جند مثالً فامليم، االنفصال أو االتصال عند احلرف موقع حسب أشكاله وتتنوع، اتصاله أو انفصاله حسب العريب احلرف رسم يتغري
  : منها عديدة صوراً له أن

  )ـه   ـهـ  هـ(  أو)  ـم  ـمـ  مـ(                              
  .الكتابة يف أو القراءة يف سواء املتعلم إرباك إىل يؤدي احلرف صور يف التعدد وهذا

  :احلروف بعض أشكال تقارب) ب
 متشاه حروفاً اليةاحل العربية الكتابة ففي( املتعلمني من الناشئني على خاصة ثقيالً عبئاً احلروف بعض أشكال تقارب صعوبة متثل

  ).شكالً تتقارب
 والتنقيط، واحلاء، اجليم أيضاً ذلك ومن املتصلة الياء، النون، الثاء، التاء، الباء( واحدة صورة على وضعت اليت العربية احلروف ومن

  .تاماً اتضاحاً الكلمات التضحت متميزة صورة حرف لكل جعلوا، العربية الكتابة واضعى أن ولو) احلروف هذه بني للتفريق
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  : النقط) ج
 لبساً العربية الكتابة رسم تزيد اليت العوامل أشد من إنه بل، الكتابة متعلمي طريق تعترض اليت الصعوبات من) النقط( البعض يعد

  .وارتباكاً
 يتطلب جديد رفح خلق من اقتصاداً أكثر طريقة وتلك، احلرف أسفل أو أعلى نقط ثالث أو نقطتني أو نقطة زيادة يعىن والنقط
 الكتابة عند مكاا عن النقاط هذه ابتعدت إذا وخاصة، احلروف بني واخللط اللبس إىل تؤدي عينه الوقت يف ولكنها، تعليمه الطفل

  )التنني، البنتني، البنني، ينبث، يثبت(الفعل لذلك ومثال اإلمالئي اخلطأ يف الوقوع يسبب مما
رة - د ِ ب َ   : الن

 تستعمل واليت العربية الكتابة يف عيباً يعدها البعض أن حىت، النربة صعوبة: احلرف برسم تتصل واليت ربيةالع الكتابة صعوبات من
  .أصوات تسعة من أكثر يف النرب
 السني، ياء على تكتب اليت اهلمزة، الياء، النون، التاء، الباء( هي تقريباً حروف عشرة كتابة يف تستعمل العربية الكتابة يف والنربة -
 تتواىل اليت الكلمات بعض قراءة يف االستحالة من تقرب تكاد صعوبة إىل يؤدي بالطبع وهذا) الضاد، الصاد، النسخ خبط الشنيو

  .احلروف هذه فيها
  .اإلمالئي اخلطأ يف يقع غالباً يكتبها ومن والبطء التأين يقرأها من على تفرض الكلمات وهذه

  : العربي احلرف ضبط ناحية من - ٢
  ) باحلركات التشكيل(  <~  : الشكل  ةصعوب) أ

 ألنه، ا إال الكلمة نطق يضبط ال املد قصرية صامتة باعتبارها) الكسرة، الفتحة، الضمة( الثالث احلركات استخدام بالشكل نعين
  ) . علم،  علم،  علَم( حركاا باختالف خيتلف معناها فإن) علم(كلمة تشكيل مثال معناها ومييز اجلملة معىن يبني

 كـ الكتابة عند واوا يقلبها قد فالضمة، اإلمالئي اخلطأ يف الوقوع إىل يؤدي ذلك فإن، املشكولة الكتابة على يتعود مل املتعلم وألن
 ستعرض أخرى صعوبات جانب إىل) أشكاالً( من بدالً) أشكالن( كـ نوناً املتعلم يقلبه قد والتنوين، )يسرع( من بدالً) يوسرع(
  .حقًاال

 بأن( القول إىل البعض دفع هذا فإن الطباعة مشكلة إىل طويالً ووقتاً، كبرياً جهداً يستلزم مشكول نص إىل الوصول كان وإن
  ) العربية الكتابة يف املشكالت ابرز من هي( <~  ).العربية الكتابة يف النقص وجوه أوضح الشكل

  : اإلعراب) ب
 الكلمة وبصورة، بالكتابة عالقة ذات أا إال، النحو بعلم ختتص صعوبة أا من وبالرغم، املتعلمني تواجه، كربى صعوبة األعراب
  .اجلملة يف موقعها بتغيري الكلمة آخر شكل تغري يعين فهو، املعربة الكلمات آخر ضبط يف تغيرياً حيدث فاإلعراب، املكتوبة

 أيضاً واملعلم، )يلق مل، ادع( كتابة أمام حائراً يقف والصرفية النحوية القواعد من للكثري يتعرض ال وهو املبتدئ املتعلم أن شك وال
 سبقت آلا الفعل من الياء حتذف..  يلقي اصلها:  يلق مل( <~   .غريها والكثري، الكلمات هذه شكل تفسري عند حائراً يقف

  ) الياء العلة حرف حذف جزمة وعالمة جمزوم فعل مابعدها فأصبح،،  مل،،  جزم حبرف
  ) الواو(  اخره من العلة حرف حذف وهو مضارعه به ماجيزم على يبىن امر فعل آلنه،  ادعو اصله ادع( 
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 بترتيب فيها املعىن يتأثر ال جداً مرن العربية اللغة يف اجلملة فتركيب، الكالم معىن عليه يتوقف هاماً دوراً تلعب اإلعراب وعالمات
 املفعول نعرف كيف لكن املراد املعىن حسب يتأخر او يتقدم به املفعول ممكن( <~ . اإعرا حركات على يتوقف وإمنا، الكلمات

  ) فاعل يكون مرفوع كان واذا..  منصوب كان اذا به
  
  
  :  مصوتاته حيث من العربي احلرف صعوبة - ٣

 باختاذ واكتفوا، القصار تالصوائ على لتدل حروفاً تستخدم مل ولكنها احلركات استخدمت -اللغات من كغريها – العربية اللغة
، مصوته أحرف عليها أطلق واليت) ى، و، ا( واللني املد حروف وكذلك) السكون، الكسرة، الضمة، الفتحة( اإلعراب عالمات

  .وساكنة متحركة حبروف البعض يسمونه ما أو صامته أحرف غريها وعلى
 يكتبها) له( مثل حروفاً القصرية الصوائت يرسم فالبعض، الكتابة عند التالميذ تعتري صعوبة وطواهلا، احلركات قصار بني والتمييز
  .نوعه ال الصوت طول يف كثرية كلمات بني الفرق أتى وهكذا) هلى( يكتبوا) به(، )هلو(البعض

 يف وختتلف الرسم متحدة كلمات فهناك اجلمل أو، األمساء أو األفعال يف سواء املواضع من كثري تبدو حركة حروف إىل واحلاجة
  تستخدمها اليت احلركة حروف حسب معناها يف ختتل متعددة وأساليب عبارات وهناك، احلركة حروف إال مييزها وال، النطق

  
  النشاط سؤال

  .الصعوبة نوع بيان مع كتابية صعوبات على حتتوي كلمات مخسة ذكر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٧                     ..إعداد هتـآن                                                                                                                                             رياض اجلعفري/  د  – التربية اخلاصة اللغة العربية ملعلم

  العاشرة احملاضرة
  اإلمالء تدريس

  
  ؟ اإلمالء ما

  .املدرسي العمل إطار يف) إمالء+  خط+  تعبري(  الكتابة على التدريب أبعاد من بعد اإلمالء
  .األخرى املواد يف ضعفه يعكس فيه الطالب وضعف املكتوبة اللغة أداة وهو
  .عامة والتعليمي خاصة الكتايب التالميذ مستوى ملعرفة دقيق مقياس أنه كما

 من وسالمتها الكتابة صحة على احلكم أسس من هام كأساس أمهيتها تكتسب ىصغر منظومة العربية اللغة فروع من فرع اإلمالء
  .اخلطية صورها حيث

  .القاعدة وفق صحيحاً رمساً واجلمل والكلمات احلروف رسم اإلمالء
  : اإلمالء درس
 توطئة ودون التالميذ على املعلم قبل من ميلى نصا يكون أن قبل والفنية التربوية خطواته له، الدروس كبقية فين درس اإلمالء درس

  .يكتبوه أن جيب ما حول دراسية
  : اإلمالء أنواع

  : منقول إمالء - ١
 يقوم مث - القطعة فهم قد الطالب أن املعلم يتأكد – الكتاب أو السبورة من الطالب يقرأها مث اإلمالئية القطعة بقراءة املعلم يقوم أن

  .هي كما بنقلها الطالب
  : منظور إمالء - ٢
 بإمالء يقوم مث مسحها أو حبجبها املعلم يقوم مث – للقطعة الطالب ينظر وأن – الكتاب أو السبورة من القطعة بقراءة املعلم قومي أن

  .وفهموها رأوها الطالب أن ويتأكد الطالب على القطعة
  : اختباري إمالء - ٣
 من عليها درسهم قد اليت املهارة استوعبوا قد أم من ديتأك حىت عليها وخيتربهم للطالب معلومة غري قطعة بإحضار املعلم يقوم أن
  .قبل

  : اإلمالء لتدريس إتباعها الواجب العامة األسس
 القطعة باختيار املناهج واضعو يهتم ان( <~  .التحريرية باألعمال اإلمالء ربط طريق عن التهجئة قبل باملعىن االهتمام 

  ) والكتابية االمالئية القواعدب االهتمام قبل الطيبة املعاين ذات املناسبة
 الطالب منها يستفيد معاين تضمن وان القطع هذه تستخدم ان( <~  .للتالميذ املنفعة حيقق مبا عملياً تناوالً اإلمالء تناول 

  ) واالجتماعية اليومية حياته يف
 معىن فهم من التأكد يتم حىت(  <~ .متنوعة أسئلة عن باإلجابة التالميذ مطالبة طرق عن املكتوب النص فهم على التأكيد 

  ) للطالب بالنسبة النص
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 اي املعىن متثيل( <~  .خمارجها من احلروف وإخراج، املعىن متثيل مراعاة مع، ضرورية اإلمالئي للنص اجلهرية القراءة 
  ) االستفهام نربة مثآل.  واحدة وترية على النربة التكون ان الصوت بنربة املعىن حتقيق

 الترقيم عالمات الصحيحة الكتابة( <~  .اإلمالء غري يف واستمرار تتابع يف وتنميتها، اإلمالء هاراتم على التركيز (...  
 الواحد الدرس يف واحدة مبهارة االكتفاء.  
 املدرسية الواجبات كل يف باإلمالء االهتمام.  
 املهارات تعليم خطوات اتباع :  

  .املعلم من نظري، شرح .١
 خيرج او منوذجيه كاملة صحيحة كتابة نصاً املعلم يكتب ان(  <~ .املتميزين الطلبة أحد أو املعلم من منوذجي، أداء .٢

  ) النص هذا لكتابة املتميزين الطالب بعض
 على طالب لكل التعلم يتم وبالتايل الدرس موضوع حيوي اخر نص لكتابة للتالميذ اال نترك(  <~ .املتعلم أداء .٣

  ) حدى
  ) اإلمالئي اهلدف(  الكتايب اهلدف حتقيق من الطالب إليه اتوصلم مدى معرفة(  <~ .التقومي .٤

 ا اإلمالء لقواعد التعرض ينبغي الان يكفيه الطالب(  <~ .منها ومشهور ميسر هو مبا واالكتفاء، وشذوذها، مبستثنيا 
  ) مضطرب وجيعلة يربكة قد والشاذ باملستثىن اتينا فإذا،،  التطبيق يستطيع مث القاعدة يعرف

 ا على الذاكرة تدريب مع، عليها والتطبيق الصعبة الكلمات صرحوحفظها استيعا.  
 ما وكتابة، رمسها على اليد وتعويد، الكلمات هذه نطق على اللسان تدريب مع، اجلديد كتابة يف السبورة استخدام 

  .صحيحة كتابة يشبهها
 ما ال، حيتاجونه ما إليهم نقدم حيث، للتالميذ وتيسريها، احوهل تدور اليت القواعد ختري يف اإلمالئية األخطاء من االستفادة 

  ) هلا الراجعة التغذية على نركز التالميذ بعض عند املتكرره االمالئيه االخطاء اىل انتبهنا اذا( <~ إليه حاجة يف أم نتصور
 وطوهلا، التمرينات وكثرة، والتكرار احملاكاة.  
 للتالميذ اللغوية الثروة وزيادة، املستقبل يف عامة قواعد الستنباط وميهد، الحظةامل يقوي والنظائر األشباه على القياس.  
 والتنظيم، اجليد باخلط واالهتمام، الصحيح بالشكل القلم وإمساك، مرحية، صحيحة جلسة باجللوس التالميذ على التأكيد 

  .والنظافة
 للضعاف الفردي بالعالج والعناية.التالميذ بني فرديةال الفروق مراعاة(  <~ .التالميذ لضعاف الفردي بالعالج العناية 

  ) منهم
  : األساسي التعليم تالميذ يتقنها أن ينبغي التي اإلمالئية املهارات

  ).الياء، الواو، باأللف(  املد مهارات .١
  ).اجلر، النصب، الرفع( التنوين مهارات .٢
  ) ى ا( <~  .اللينة األلف رسم مهارات .٣
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 على املتطرفة اهلمزة، والنبِرة، والواو، واأللف، السطر على املتوسطة اهلمزة، الكلمة أول يف زةاهلم(  اهلمزة رسم مهارات .٤
  ).والياء، والواو، واأللف، السطر

 النقطتان، التعجب عالمة، االستفهام عالمة، النقطة، املنقوطة الفاصلة، الفاصلة: الترقيم عالمات استخدام مهارات .٥
  ((  ))<~  .اهلالالن أو القوسان، الشرطة، التنصيص عالمة، الرأسيتان

  اليت أو )  نكتبها وال امليم بعد االلف ننطق،،  الرمحن( <~  ترسم وال تنطق حروف ا اليت الكلمات رسم مهارات .٦
  ) تنطق وال الواو بعد االلف ترسم،،  ذكروا( <~  .تنطق وال ترسم

 العثماين الرسم يف القواعد بعض هناك،،  املصحف يف الكرمي آنالقر آيات به يكتب الذي( <~  .العثماين الرسم مهارات .٧
 اجلمع اما)  الصلواة(  املربوطة بالتاء تكتب العثماين الرسم يف مجعها الصالة مثل..  االمالئي الرسم قواعد عن ختتلف

  )الصلوات(  مفتوحة تاء فهي االمالئي
  : )االبتدائي( ياألساس التعليم لتالميذ الالزمة اإلمالئية القواعد بعض

  .الرمحن، هؤالء، هذا، لكن، ذلك:  تكتب وال تنطق اليت احلروف) أ
  .مائة، عمرو، حضروا:  تنطق وال تكتب اليت احلروف) ب
  ).وانصرفت( والقطع) املعلمة حضرت( الوصل حاالت كل يف تاء وتلفظ، اجلملة بداية يف تأيت:  املفتوحة التأنيث تاء) ج
  ).فاطمة حقيبة( تاء الوصل ويف هاء القطع يف تلفظ، اجلملة اية يف تأيت:  املربوطة التاء) د
  .والوصل الوقف حاالت كل يف هاء تنطق) اهللا(

  .تنطق وال تكتب القطع مهزة أما، تكتب وال تنطق الوصل مهزة:  والقطع الوصل مهزة) هـ
  

  مثال  نوع اهلمزة  نوع الفعل

 ) أسر، رأم، أكل(  قطع  مهزة الثالثي  الفعل
 ) أجاب، أعطى، أكد(  مهزة قطع  الفعل الرباعي
 ) اكتسب، اخترع، افتدى(  مهزة وصل  الفعل اخلماسي
 ) اكتشف، استنتج(  مهزة وصل  الفعل السداسي

  
  ).الدمام، الصحراء، الصداقة، الشمس(  تنطق وال تكتب:  الشمسية) أل() و
  ).الكتاب، اجلمل، لبحرا، القمر(  وتنطق تكتب : القمرية) أل() ز
 فيوضع بألف اهلمزة تسبق مل وإذا فقط، اهلمزة على التنوين فيوضع ألفًا قبلها ما وكان مزة الكلمة اختتمت إذا : التنوين) ح

  ).ضوًءا بدًءا،) (وفضاًء شتاًء( ذلك مثال ألف، اهلمزة بعد ويوضع اهلمزة على التنوين
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  : بأنواعه املد) ط
  

  القاعدة  ثالم  نوع املد

 املد باأللف
، خمالب، جدران، أشجار، ار، منازل
 .مناسبات، قالت ،بلدان، أضالع، أعداء

ويسمى  تأيت األلف يف حالة إشباع الفتحة
 .مد باأللف

 املد بالواو
، الرومان، النور، يعبدون، خملوقات
، السرور، يطول ،جمموعه، معلومات

 .البعوض، اجلمهورية

الضمة أو إطالتها تكتب  يف حالة إشباع
 .بعدها واو ويسمى هذا مد بالواو

 املد بالياء
، تكبري، صحيفة، زينة، اجلميلة، قدمي، عيد

 .مريض، أخرياً، عيشه، قدير
يأيت  يف حالة إشباع الكسرة أو إطالتها
 .بعدها ياء ويسمى مد بالياء

  
  

  النشاط سؤال
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  عشر احلادية احملاضرة
  ) الثاني اجلزء ( اإلمالء تدريس

  ) األول اجلزء ( اخلط تدرس
  

  :اإلمالء دروس يف اللغوية واملناشط التعليمية الوسائل
 كتابة يف مغاير لون استخدام مع، بالشكل مضبوطة، واضح خبط كبرية لوحات على) النصوص( اإلمالئية القطع تعرض أن ميكن •

 أو، رأسي فوق العرض باستخدام شاشة على النصوص هذه عرض ميكن بالطبع(تنميتها املقصود املهارة على تدل اليت الكلمات
 لتوضيحها خمتلف بلون واهلمزه بلون الكلمات فنكتب،،  اهلمزة عن الدرس كان لو مثال( <~  ).ذلك توفر ما إذا الفيديو أجهزة

  ) شتـاء( 
  .املقصودة الكلمات كتابة إلعادة أو، الصعبة الكلمات لعرض وبرية سبورة اماستخد •
  .التالميذ على ومترر املدروسة املهارة على حتتوي متنوعة كلمات لكتابة بطاقات استخدام •
  .أيديهم بني لتكون التالميذ على املصاحبة والتدريبات، اإلمالئية النصوص على حتتوي نسخ توزيع •
  .كتابتها وإعادة باملدرسة احلائط صحف من خاطئة كلمات الستخراج التالميذ بني اتمسابق عمل •
 لتدل منها كلمات واستخدام، األطفال قصص أو كتب أو جمالت بعض على لالطالع املدرسة مكتب إىل التالميذ اصطحاب •

  ) ةاملهار تلك هدف حتقيق من له ماوصل للمعلمني لتبني( <~  .درست اليت املهارة على
  .إليها الرجوع ليسهل بالفصل تعليقها مع، تدريسها عقب اإلمالئية القاعدة منها كل على يكتب لوحات بعمل التالميذ تكليف •
 عليها يسجل وأخرى، اإلمالئي النص عرض لتصبح النموذجية اجلهرية القراءة بعضها على يسجل، تسجيلية أشرطة استخدام •

  .اإلمالئية للقاعدة ملخص عليها يسجل وثالثة، اإلمالئية املهارات متثل اليت الكلمات بعض
  ..غريها أو، املقررة الكتب أو، اليومية الصحف من وذلك درس ملا مشاة كلمات جبمع درس كل عقب التالميذ تكليف •
  .املعروض ئياإلمال النص وموضوع تتناسب اليت الوسائل من ذلك غري أو خرائط أو معربة صور أو توضيحية رسوم استخدام •
 عنها موجز تقرير بكتابة وتكليفهم، املباريات أو، احلفالت أو الزيارات أو، الرحالت من املختلفة املدرسية األنشطة استغالل •

  .تدريسها سبق إمالئية مهارات من حتتوية مبا للكتابة إتقام من للتأكد
 الربنامج غرار على هلا الشائع اخلاطئ الرسم حتديد مع صحيحاً رمساً كلمة رسم طريق عن يوضح يومي إذاعي برنامج عمل •

  .الغرض هلذا تعد لوح يف كتابة املذاعة الكلمة تنشر أن على) تكتب ال أو أكتب(يسمى أن وميكن) تقل وال قل(القدمي اإلذاعي
 خصب  جمال له معلم وا معلم كل( <~  .الدرس أهداف حتقيق يف تساهم أن ميكن ذكر ما غري أخرى أنشطة أو وسائل إضافة •

 مرئيه(  االشكال من شكل اي يف وفعاله ومؤثره وناجحه مفيده اا وجدو اذا باهلم على ختطر اليت الوسائل اختيار يف وحرية
  ) كالرحالت املدرسة خارج او خارجه او الفصل داخل سواء االنشطه انواع وتعدد)  مسعيه بصريه
  : التدريس طريقة
 ودرس) اختبار ال تعليم فاإلمالء( تعليمي درس هو وإمنا، الكتابية قدرم مدى ملعرفة التالميذ الختبار سيلةو يعد ال اإلمالء درس

 له حمب وهو االمالء التلميذ يتعلم ان جيب( <~  .مناسبة تعليم وطرق أساليب باستخدام اإلمالء مهارات لتعليم وسيلة اإلمالء
 يف تنفعه ماده انه على ياخذها بل فحسب اختبار الجل تؤخذ مادة ليس االمالء وان حياته نواحي مجيع يف يفيده سوف النه
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 باسنخدام للتالميذ حمبوبه املاده هذه جعل يف يسهم ان املعلم على يتحتم وبالتايل اليوميه حياته جوانب خمتلف ويف للمواد حتصيلة
  ) املختلفة التدريس طرق من عدد

  : اإلمالئية القطع اشتقاق مصادر
  .والنصوص القراءة كتب يف النثرية املوضوعات •
  .املدرسة مكتبة يف املودعة والقصص الكتب •
  .اليومية الصحف تتضمنها اليت واملقاالت، الدورية االت •
  .البدنية التربية كتب •
  .اخلارجية الكتب تتضمنها اليت اإلمالء مناذج  •
  .اللغوية القواعد كتب •
  .املختلفة املناسبات يف املعلم تأليف من مناذج •

  : يلي ما املختارة اإلمالئية القطعة يف يتوفر أن على
  .شوقهم وحترك، اهتمامهم وتثري أفكارهم من تزيد متنوعة معلومات على القطعة تشتمل أن .١
 .خالف وهلاح دار اليت أو رمسها يف وجهني حتتمل اليت الكلمات من مفرداا تكون وأال، مفهومة سهلة بلغة القطعة تتسم أن .٢

  ) شئون،،  شؤون: مثل(<~ 
  .املناسب وحجمها، وعرضها، كتابتها يف اجلمالية بالنواحي تتسم، ومنسقة، املعاين وواضحة، شيقة، لألطفال مناسبة تكون أن .٣
  .اجتماعية وأحداث، ودينية وثقافية علمية متنوعة موضوعات حول املختارة القطع تدور أن .٤

  ؟ وتقومه ذهتنف وكيف، إمالء درس تعد كيف
  : يلي كما كتابياً إعداداً اإلمالء درس يعد

  ...) احلصة،  الصف،  التاريخ كتابة( <~  .للدرس العام اإلطار .١
  ).السطر على املتوسطة اهلمزة رسم:  مثالً( اإلمالء درس عنوان .٢
نفس (<~  املهاري أما، القطعة من غالباً )إنفعايل( <~ والوجداين، املوضوع ومن القطعة من املعريف ويكون : الدرس أهداف .٣

  .اإلمالئية املهارات إحدى على فريكز  )حركي
  ) فيها والتغيري التنويع مع الوسائل افضل استخدام حيسن( <~  .املستخدمة التعليمية الوسائل .٤
  : الدرس شرح يف السري خطوات .٥
  .اهلمزة برسم عالقة ذات دراستها سبق قواعد متثل كلمات بكتابة التمهيد -أ

  .هلا التالميذ فهم من والتأكد جهرية قراءة وقراءا القطعة عرض - ب
  .دراستها املطلوب القاعدة متثل كلمات:  األمثلة -ج
  .املستخدمة والقاعدة الرسم هذا وأسباب، للكلمات اإلمالئي الرسم حول تدور أسئلة طريق عن:  الشرح -د

 يكون ان ويفضل االلقاء بطريقة الشرح يبدأ( <~  .الشرح خالل من إليها توصلت اليت اإلمالئية القاعدة:  االستنتاج -هـ
  ) وطالبة املعلم بني املناقشة بطريقة بعدها الشرح
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 للتأكد كلمات استخراج أو، خاطئة كلمات تصحيح أو كلمات كتابة التالميذ من فيها يطلب تدريبات طريق عن:  التقومي -و
  .للقاعدة فهمهم من
  . ) ويكتب يسمع( <~  باإلمالء أو )  ويكتب ينظر( <~  بالنقل وضةاملعر القطعة كتابة-ز
  : الواجب. ٦

 ة كلمات مجعدرس ملا مشا.  
 األخطاء تصحيح مع القطعة كتابة إعادة.  
 املدرسي الكتاب تدريبات حل.  

  .أخرى أنشطة أية أو بطاقات عدة أو للقاعدة لوحة إعداد على التالميذ تشجيع:   املصاحب النشاط. ٧
  تنفيذه؟ كيفية وبيان إمالئي درس إعداد/ س

 : تدريس اخلط

 من العلماء عليه تواضع مبا التزام مع مستقيمة وخطوط، ونقاط، دوائر عن عبارة عليه متعارف هندسي رسم:  اخلط   ؟ اخلط ما
  .احلروف رسم يف حمددة هندسية أشكال

  .ويسر بدقة الغري إىل واألفكار، املعاين وتوصيل ،اإلفهام وطريق، الكتايب التعبري وسائل من مهمة وسيلة وهي
  : مدارسنا يف اخلط تدريس واقع
 اجتاهات على الفترة هذه وأثرت -األخرية السنوات خالل املسئولون تنبه -ركود فترة مدارسنا يف اخلط تدريس واقع شهد

  .بفاعلية نفيذهات على املعلمني قدرات وعلى اخلط حصة حنو - سواء حد على -واملعلمني املتعلمني
 حىت نربزها السلبيات من كثرياً يشهد مازال الواقع أن إال اخلط لتدريس وكراسات معلمني وختصيص، املوقف هذا تدارك ورغم
  : منها التخلص إىل نسعى

 من يطلبو، السبورة على مجلة املعلم فيها يكتب راحة حصة أا على اخلط حصة إىل ينظر واملتعلم املعلم من كل زال فما • 
  .كلماا يف تردد حرف ملكونات أو ملضموا شرح دون مرات عدة نقلها التلميذ

 وعدم، إليهم تقدم ملن القرائية للميول مناسبتها وعدم، مضموا يف بالصعوبة تتسم عبارات على تشتمل اخلط كراسة زالت وما •
  .املعلمني الجتهادات كله األمر ويترك عليه ترتكز الذي احلرف وضوح

  .ملهاراته وتنمية، للخط تعليماً يتضمن ال بالكلية إعداده أن كما رديئاً يكون قد فخطه، اخلط حصة لتدريس معد غري املعلم زال وما •
  .كتابية أعمال أو وتسميع مراجعة حصة إىل تقلب وقد، املدرسي اجلدول ذيل يف تأيت احلصة زالت وما •
  .خطية معارض أو مدرسية مسابقات وجود ويندر، عامة مسابقة على رتقتص حمدودة اخلطية األنشطة ومازالت •

 على املعروف وأثرها، ألمهيتها، مكاا اخلط حلصة قريباً يعود وسوف طويالً يستمر لن الواقع هذا بأن تنبئ احلالية احملاوالت أن إال
  .املدرسية النواحي شىت

 املعاين على الوقوف من القارئ متكن اليت العوامل من اخلط وضوح ألن ،اللغة تعليم منهج أهداف من هدف باخلط العناية إن -
 حائالً وتقف مكتوب هو فيما الرغبة عن القارئ تبعد اليت األمور من وضوحه وعدم، اخلط ورداءة، أفكار من دون ملا الصحيحة

  .اآلخرين على عرضها يريد اليت وأفكاره الكاتب بني
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  عشر الثانية احملاضرة
  ) الثاني اجلزء ( اخلط تدرس

   األناشيد تدريس
  
  :أهدافا  اخلط لتعليم إن

  .الكتابة وسرعة، اخلط جتويد على تساعد اليت اليد عضالت تنمية .١
 نسق وعلى ومناسبة مجيلة تكون ان( <~  .والفخامة الضآلة حيث من بعض مع بعضها منسقة احلروف رسم على القدرة .٢

  ) متنافرة تكون وال متناسب
 مجيع يكمل الرقعة حبرف بالكتابة بدأ إذا( <~  .املقررة اخلط قواعد حبسب والكلمات احلروف رسم على القدرة .٣

  ) وهكذا..  اخلط بنفس احلروف
  .وسريعة منظمة بطريقة األفكار تدوين على القدرة .٤
  .الذوق وحسن، واملوازنة، اجلمال كإدراك، والعقلية الفنية القدرات من كثري تكوين .٥
 احلسنه العادات اهم الصرب( <~  .والصرب، الترتيب وحسن، والنظافة، والدقة، كالنظام احلسنة عاداتال من كثري تكوين .٦

 واملمارسة املران وعليه دفعات وعلى تدرجيي بشكل يتعلم سوف النه بالصرب يتحلى ان اخلط يتعلم ان يريد من البد باخلط
  ) الكثريه

 ما نعلم وكلنا، إنسان عنها يستغىن ال اليت األمور من الكتابة على فالقدرة، عمليةال احلياة يف اخلط فضل بيان إىل حاجة مثة وليس
  . القارئ نفس يف تأثري من احلسم للخط

  ؟ مكتسب اخلط مجال هل اآلن والسؤال
 سواهم دون الناس بعض ا يتميز اليت الفطرية األمور من فهو ولذا، وغريها واملوسيقى كالرسم اجلميلة الفنون من اخلط أن شك ال

 يد على للتدريب هلم الفرصة أتيحت ما إذا وقت أقصر ويف، جهد بأقل جتويده على قادرين الفطري االستعداد هذا جيعلهم حبيث
  ) اسرع بشكل يتعلم املوهبة هذة لدية الذي( <~  .متخصص

  .املتعلم خط جيود عليها واملمارسة ريبالتد وبطول، وحتفظ تكتسب أن ميكن اليت احملددة القواعد ذات العلوم من فاخلط ذلك ومع
  :إذن 

  :بـ أيضاً وإمنا مجاله بدرجة فقط ليس اخلط جودة على احلكم
 بني البعد وعلى، واتساعاً طوالً احلروف بني التناسب مراعاة وعلى، حمالً للبس جيعل ال رمساً احلروف رسم : وضوحه -أ 

 ومراعاة، واهلمزات النقط وضع يف السليمة الكتابة أصول وتطبيق، احلروف رسم قواعد اتباع وعلى، ثابتة مسافات يف الكلمات
) واالكتساب للتعلم قابلة أمور أا الحط( وقصره وطوله، واستقامته، وميله، أجزائه وبيان، بغريه اتصاله وكيفية، احلرف حجم

  ).حتقيقها من -متمكناً كان ما إذا – قادر املعلم(
  .مناسبة بسرعة ويسر سهولة يف اليد إرسال : السرعة -ب 

  :إذنً
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  .واملمارسة بالدراسة والسرعة الوضوح •
  .فقط املوهوبني عند فينمى اجلمال أما •

  : اخلط تعليم أسس
 مفهومة كتابتها املطلوب املادة تكون أن.  
 ملل هناك اليكون حىت( <~ . ومناسبة شيقة املادة تكون أن  (  
 احلروف من بدالً ىالكرب والوحدات الكلمات بتعليم البدء.  
 الفردية الفروق(  اخر شخص عن ختتلف مهارة لدية شخص كل الن( <~ . فردي بشكل التعلم  (  
 وتصويبها األخطاء بتحليل العناية.  
 العملي البيان يسبق النظري الشرح.  
 له ويصحح كتابته على له يشرح يكتب وهو الطالب( <~ . العملي األداء يتخلل النظري الشرح  (  
 تالميذه بني متيزاً واالكثر االفضل املعلم يكون ان( <~ . أدائه يف منوذجاً املعلم يكون أن  (  
 وتعديل الكتابه اجاد من على ويثين ماكتبوه قياس التالميذ كراسات كافة يرى ان( <~ . يكتب ملا املرحلي التقومي يتم أن 

  )  كتابته يف واعوج مانقص
 الرصاص بالقلم الكتابة.  
 اليت االخطاء فيكرر االعلى يف ماكتبه اليرى حىت( <~ . خطأه التلميذ يكرر ال حىت األعلى قبل األسفل طرالس كتابة 

  )  كتبها
 الراجعة التغذية( <~ . الكتابة أثناء التالميذ بني املعلم من املستمر املرور  (  
 الكتابة جانب إىل والنظافة بالنظام االهتمام.  
 إخل...والتهوية واإلضاءة الكراسة ووضع القلم وإمساك الصحيحة اجللسة مراعاة.  
 اخلط حصة أوقات غري يف الكتابة على التشجيع.  
 موعة اخلط تعليم ميكن كيف ؟ املبتدئني األطفال من  

  :الثالث من طريقة باستخدام
  ) أمحد( <~  .لمةالك طريقة) ج           )  أ( <~ .  احلرف طريقة) ب      ) ا ء( <~ .  احلرف جتزئة طريقة) أ   
  :مها أسلوبني خالل من فتنفذ اخلط تدريس طريقة أما

  .. خطواته:  األول
  ).أوراق -كراسة -قلم(أدواته احلصة قبل يعد التلميذ )أ 
  .تدريسه املراد اخلطي النموذج يكتب املدرس )ب 
  .املفردات ومعاين، العام املعىن يف والتالميذ املدرس يتناقش )ج 
  .فقط بعدها ال أثنائها ويف الكتابة قبل وعقوهلم أعينهم باستعمال التالميذ مطالبة )د 
  .صحيحاً وضعاً الكراسات ووضع، القلم إمساك وحسن، الصحيحة باجللسة التالميذ تكليف )ه 
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  .كمثال األخري السطر بكتابة التالميذ يبدأ، لتوجيههم عليهم مير املعلم، بالكتابة التالميذ يبدأ )و 
  .السبورة على ماعيواجل، الفردي للخطأ الفوري التصحيح )ز 
  .اليومية األعمال يف عليه يتدربون كتابته حيسنون ال ما )ح 

  .. خطواته:  الثاني
  .والتحليل للشرح والثاين، للنموذج أحدمها: قسمني السبورة يقسم املعلم

  .مفرداته ومعىن معناه يف معهم يتناقش مث النموذج قراءة الناني التالميذ أحد من يطلب
  ).امللونة والطباشري باألقالم( يالحظونه وهم التالميذ أمام احلرف سمر يف املدرس يبدأ

  .يالحظوم وزمالئه السبورة على املعلم حملاكاة التالميذ بعض خيرج
  .م خاصة أوراق يف النموذج يقلدون الفصل تالميذ
  .السبورة على يعاجل الشائع واخلطأ، خطئه مواطن إىل تلميذ كل لريشد مير املدرس

  .تلميذ لكل املناسب التقدير أو الدرجة املدرس يضع
 : تدريس األناشيد

  .واجلاذبية والسهولة بالبساطة يتصف، األدب ألوان من لون األناشيد
 للتالميذ حمببة جيعلها اجلماعي الصوت وهذا، ملحناً مجاعياً أداًء تؤدي، وجذاب سهل بأسلوب تنظم شعرية قطع دائماً وهي

 لتالميذ مهمة األناشيد حصة تعد مدى أي فإىل مبضموا ويتأثرون بل، ترديدها من ويكثرون، وحيفظوا ،إنشادها على فيقبلون
 االناشيد تلك معىن يف يتمثل فانه االناشيد هذه احب التلميذ اذا الن جداً مهمة تعد( <~  ؟ االبتدائية املرحلة من األوىل الصفوف

  )     فيها الصاحل اجلميل املعىن
  : األناشيد حلصة واخللقية واللغوية الرتبوية الفوائد
 لغوية فائدة(  <~. األديب للتذوق األطفال استعداد لتنمية فرصة هي  (  
 تربوية فائدة(  <~. والتردد واخلجل االنطواء حاالت لعالج جمدية وسيلة وهي  (  
 تربوية فائدة(  <~.نفسه من امللل وإزالة، نشاطه جتديد إىل وتؤدي، الطفل نفس يف السرور تبعث واألناشيد  (  
 اخلقية فائدة(  <~.املتعلمني يف العليا واملثل، النبيلة الصفات غرس يف تساعد أ  (  
 لغوية تربوية فائدة(  <~.ثقافتهم فتزيد البسيطة واملعلومات، العامة املعارف من بزاد التالميذ متد وهي  (  
 لغوية فائدة(  <~.الصحيحة خمارجها من احلروف وإخراج، اتبالكلم النطق إجادة على التلميذ تعود واألناشيد  (  
 اذيب يف تساعد أ لغوية فائدة(  <~.للفصحى فهمه وزيادة، أسلوبه ومسو، الطفل لغة  (  
  : األناشيد تدريس
 من يقلل ذلك إن، احلاجة وقت استظهارها مث الشعر من ألبيات التالميذ حفظ إىل يهدف األناشيد درس أن يعتقد من خيطئ

  .واإلبداع الذوق فيهم ويقتل، بالشعر التالميذ استمتاع
  .والتحليالت بالتفصيالت عرضها يف تم أو، واإللقاء اخلطابة بطريق لألطفال األناشيد تقدم أن أيضاً اخلطأ ومن
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  : األناشيد تدريس طريقة
  .النشيد ملوضوع املشوق التمهيد •
 أوراق باستخدام أو، السبورة على كتابته أو، املدرسي الكتاب باستخدام أو، معرباً مساًر مرسومة لوحة طريق عن النشيد عرض •

  .عليهم توزع) بطاقات(مطبوعة
  .مجاعي بشكل املعلم وراء التالميذ ويردد صحيحاً ضبطاً ومضبوط ممتع بإلقاء النشيد قراءة •
  .اإلمجالية وأفكاره النشيد ملضمون عامة مناقشة •
  ..)   معانيها وحفظ فهمها يسهل لـكي( <~  .ملحناً إنشاده على التالميذ وتدريب النشيد تلحني •

  .وحفظه بترديده ويقومون، التمهيد بعد ملحناً النشيد عليهم يعرض بعد القراءة يتعلموا مل الذين األطفال : مالحظة
  : هما مبرحلتني مير األناشيد تدريس أن سبق مما واملالحظ

  .العربية اللغة معلم ا يقوم فهموال القراءة مرحلة •
  .املعلم نفس ا ويقوم اللحن على والتدريب التلحني مرحلة •

  األساسي؟ التعليم من األوىل الصفوف أطفال على تقرر التي األناشيد قطع اختيار معايري ما
  )   عليهم مرت وقد لالطفال ةمفهوم املعاين تكون( <~  .يفهموها أن مقدرم ويف، باألطفال مرت لتجارب صدى تكون أن •
  .الطرفية والفكاهات،السهلة والقصص،املثرية احلوادث من األطفال حيب ما على تشتمل أن •
  .مشاعرهم ويثري، األطفال شوق وجيذب، مؤثر موسيقي إيقاع ذات تكون أن •
  .دينية أو وطنية أو عامة مبناسبات تتصل أن •
  .األطفال حاجات من حاجة تليب أن •
  .واألعياد كاملواسم ا واالحتفاالت املواسم إحياء على التالميذ تساعد نأ •
 حنن الختايف الختايف:  نشيدة مثل( <~  .والعمال والتجار، والفالحني، كالصيادين احلرف أرباب عن تعرب أناشيد تتضمن أن •

  )        املطايف عمال
  .انتباههم وجتذب التالميذ محاس تثري أن •
  .العميقة واألفكار، املعقدة الصور تثقلها فال، الفكرة حيث من للتالميذ مالئمة تكون أن •
  .اإلدراكي والنضج النفسية واحلالة املوضوع حيث من مناسباً الشعر يكون أن •
  ..وأمه بالطفل األسرية والعالقات، وبعصرهم، األطفال خبلفية الصلة وثيق يكون أن •
  .مراميه يف واضحاً، باحليوية مملوء بسيطاً الشعر يكون أن  •
  .املخل القصور أو املعىن يفيد ال الذي احلشو عن بعيداً املعىن مع اللفظ يتجانس أن •
  .باحلياة إحساساً أكثر وجتعلهم والتجارب باخلربات للطفل متد وقيماً أفكاراً حيمل أن •
  .العامة الذهنية رباتواخل باحلواس مرتبطاً، رحيبة آفاق إىل وتنقله الطفل خيال تثري أن •
  .الصدق مثل خلقية اجتماعية قيم على مشتملةً، بسيطة فصيحة عربية الشعر لغة تكون أن •
  .كالنظافة مرغوبة سلوكية جوانب تنمي أن •
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  .الزراعية احملاصيل أو، السنة كفصول مألوفة أشياء أوصاف تتناول أن •
  .اجتماعية علمية، فكاهية ،وطنية، خلقية، دينية نواحي على لتشتمل تتنوع أن •
  .التمثيلي واحلوار القصصي األسلوب عليها يغلب أن •

  : األناشيد لدرس املكتوبة اخلطة إعداد عناصر
  ) احلصة،  اليوم،  التاريخ( <~  .للدرس العام اإلطار •
  .النشيد عنوان •
  .بطاقات، تسجيل جهاز، معربة صورة، لوحة: املستخدمة التعليمية الوسيلة •
  : النشيد شرح يف السري خطوات •

  .التمهيد )أ 
  ).القراءة على القادرين التالميذ حالة يف(  مكتوباً النشيد عرض )ب 
  .ملحناً أو عادياً النشيد إلقاء )ج 
  .النشيد ملضمون اإلمجايل الشرح )د 
  .صحيح بشكل ترديده أو له وقراءم، للنشيد األطفال فهم من للتأكيد التقومي )ه 

  .النشيد حفظ:  الواجب •
  .الصباح طابور يف النشيد إلقاء:  النشاط •
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  عشرة الثالثة احملاضرة
  املتطرفة اهلمزة على إمالئية تطبيقات

  
  : املتطرفة اهلمزة

  .الكلمة اية يف تأيت اليت اهلمزة هي
         )  كرسي او هنرب على( <~  ئ ـئ، : ( هكذا فتكون قبلها الذي احلرف حركة صورة على املتطرفة اهلمزة ترسم -

  ) ) السطر على( <~  ـوء،يء،بء ـزء، ـرء، ـاء،  )  الف على( <~  ـأ ) واو على( <~  ـؤ
 ناشئ،: مثل  ) كرسي او نربه على اي( <~  منقوطة غري) ياء( على تكتب الكسرة عليها السابق احلرف حركة كانت فإذا 

 احلرف:  سيئ(<~  .سيئ مكافئ، مبتدئ قارِئ، مهنئ، يفاجِئ، متأللئ، ساوِئ،م يقرِئ، خيطئ، بادئ، بارِئ، شاطئ، منشئ،
 مكسورة الثانية الياء وهنا)  ء يِ ي س(  الكسر او الضم او بالفتح متحركة والثانيه ساكنة واحده يائني اي(  حرفني يعد املشدد

ـِّئ( نربه على تكتب اهلمزة يعين   )          ي بالكسر مشدده ياء تصبح وتدمج ةمتحرك وياء ساكنة ياء..  سي
 تقيؤ، جيرؤ، امرؤ، تكافُؤ، بؤبؤ، لؤلُؤ، هزؤ، تباطُؤ،: مثل ، واو على تكتب ، الضمة عليها السابق احلرف حركة كانت وإذا -

  ) خطأ)  وء(  هكذا وليس) ..   ؤ(  هكذا تكتب( <~  .يؤ
 مهيأَ، توضأ، تبوأ، ميلَأ، ملَأ، صدأ،: مثل(  الف( على اهلمزة فتكتب ، الفتحة هي اهلمزة على السابق احلرف حركة كانت وإذا -

 أنبأ، مبدأ، يفاجأ، كلَأ، أهدأ، يهدأ، هدأ، ينشأ، أنشأ، نشأ، يبدأ، بدأ، استمرأ، جلَأ، ملجأ، يقرأ قرأ، سبأ، أخطَأ، خطَأ، عبأ،
 تدمج متحركه والثانيه ساكنة واو الا،  ألف على(  تبوأ فتكتب مفتوحة الثانية الواو)  و و(  مشدد حرف:  تبوأ( <~  .مطَأطَأ
  )  و بالفتح مشدده واو لتصبح

  ) الشائعة االخطاء من هذا<<  الف على فيكتب مكسور وليس اهلمزة قبل مفتوح احلرف آلن..  خطئ آلتكتب:  خطأ( 
 على السكون كانت سواء( ،السكون عليها السابق احلرف حركة كانت إذا السطر، على) املنفردة( رفةاملتط اهلمزة وتكتب -

   .) العلة حروف ي،  و، أ( <~  ) علة حرف على أو صحيح، حرف
 من( <~  .وطْء رزء، بدء، قرء، ملْء، عبء، بطْء، نشء، برء، دفء، كُفء، جزء،: مثل ،صحيح ساكن حرف قبلها -

 على فتكتب ساكن اهلمزة قبل نشء كلمة لكن،، )  ألف على فتكتب مفتوح اهلمزة قبل هنا(  نشأ كلمة>>  الشائعة االخطاء
  ) اهلمزة قبل احلركة اىل االنتباه جيب..  السطر

 ديفْء، جميء، يفْء، فيء،ي مريء، جييء، رديءـ بريء، جريء، دينْء، مسيء، يسيء، يضيء، شيء، ،الساكنة الياء حرف قبلها -
  .مليء

  .جمزوء مبدوء، جلوء، قروء، مقروء، يبوء، يسوء، هدوء، النشوء، نوء، ينوء، وضوء، ضوء، ،الساكنة الواو حرف قبلها -
 أشياء، نساء، راء،قُ نداء، عزاء، هناء، صفاء، جزاء، أضاء، الدعاء، الشتاء، مساء، هواء، جاء،: مثل ،الساكنة األلف حرف قبلها -

  .ساء أجواء، عداء، أعباء، أصدقاء،
 عن عبارة هي مضمومة مشددة واو(<~  .التبوء: مثل مفردة تكتب مضمومة، مشددة واو بعد املتطرفة اهلمزة جاءت وإذا -

  ) احلالة هذه يف السطر لىع اهلمزة فتكتب،،  و،،  مضمومة مشددة واو فتصبح، . و و.  ، مضمومة والثانية ساكن احدمها واوين
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  عشرة الرابعة احملاضرة
  اللغوية املعاجم

  
  : العربية اللغوية املعاجم

 إىل حمتاج متعلم أو باحث كل ألن ذلك املعاجم؛ يف الكشف مهارة ، متعلم أو باحث عنها يستغين أن ميكن ال اليت املهارات من
 ذلك بسبب فنشأت ، الكلمات هذه معاين ملعرفة مصادر وجود من بد ال كان لذلك ؛ ختصصه جمال يف صعبة كلمة معىن معرفة

  .العربية املعاجم
  وأسلوبه طريقته منهما ولكل ، حديث واآلخر قدمي أحدمها: املعاجم من نوعني نستعرض

  .مادة ألف مثانني من أكثر على وحيتوي ، العربية اللغة يف معجم أضخم وهو املصري منظور البن ) العرب لسان(  : األول -
 باباً ويسمى الكلمة من األخري باحلرف بادئني الزوائد حروف من جتريدها بعد وذلك ، هجائياً ترتيباً الكلمات نرتب : طريقته -
 عنها نبحث مثالً) الفتح( كلمة عن البحث أردنا فإذا: الكلمات يف هكذا التدرج ويتم ، فصالً ويسمى األول باحلرف ذلك بعد مث
 باب ففي) مجل( كلمة عن البحث أردنا وإذا ،) الفتح( معىن فنجد) فتح( كلمة إىل نصل حىت فيه نتدرج الفاء فصل اءاحل باب يف

  .وهكذا اجليم فصل الالم
  والتاء والسني األلف وهو الزائد فنحذف) استعطاف( مثل زوائد ذات الكلمة كانت إن أما

 ثالثة من أكثر من مكونة الكلمة كانت أو العني، فصل الفاء باب يف عنها فنبحث) ف ط ع( وهو أصلها إىل الكلمة ونرجع
  .السني فصل الالم باب يف مباشرة فنبحث) سفرجل( مثل أصلية أحرف

 ألف ثالثني على وحيتوي جزأين من يتكون متوسط معجم وهو العربية، اللغة جممع إخراج من وهو )الوسيط املعجم: (  الثاني - 
  .مادة

 عكس ، الكلمة من األول باحلرف بادئاً الزوائد حروف من الكلمة جتريد بعد وذلك ، عادياً هجائياً ترتيباً مرتب : طريقته - 
 كلمة عن البحث أردت فإذا: احلديثة العلمية واملصطلحات اللغوية األصول يف واحلديث القدمي بني مجع وقد  ،) العرب لسان(
 معىن فيها وجتد ،) فتح( كلمة إىل تصل حىت هجائياً ترتيباً مرتبة كلماته يف لوتتسلس الفاء حرف يف عنها فتبحث مثالً) الفتح(

  .إليها تصل حىت األجبدي الترتيب على اجليم حرف يف عنها فتبحث) مجل( كلمة وأما ، الفتح
  والتاء والسني األلف وهو الزائد فنحذف) استعطاف( مثل زوائد ذات الكلمة كانت إن أما

 أصلية أحرف ثالثة من أكثر من مكونة الكلمة كانت أو العني، حرف يف عنها فنبحث) ف ط ع( وهو صلهاأ إىل الكلمة ونرجع
  .السني حرف يف مباشرة فنبحث) سفرجل( مثل
  
  

  ....متت حبمد اهللا متت حبمد اهللا 
  ....هتـآن هتـآن وكم وكم خخآآ  دعواتكمدعواتكم

 


